
اِكي في البالغة كَّ  منزلة �تاب (مفتاح العلوم) للسَّ
 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین

 
اِكي فـي البالغـة )مفتــاح العلـوم(مـا منزلـة �تـاب  :السـؤال ـكَّ ومــا هـي أهـم �تـب البالغـة التــي  ؟للسَّ

 �مكن لطالب العلم أن �قرأها و�فید منها؟

اكي في علوم البالغة أصل في الباب )مفتاح العلوم( :الجواب كَّ مدت وتفّرع عنه مؤلفات اعتُ  ،للسَّ
وهو  )التلخیص(ومنها  ،للقزو�ني )اإل�ضاح(منها  ،فصارت دیدًنا للمشتغلین بهذا الفن ،فیما �عد

وعلیه شروح وحواشي  ،بین أهل العلم وأكثر تداوًال  ،وأكثر خدمة ،وأشهر )اإل�ضاح(أخصر من 
 ،و�أیدي العلماء ،فصار �أیدي طالب العلم وأُلِّف حوله �ثیر من الكتب، ،مطولة ومختصرة

فصار متًنا معتمًدا عند أهل العلم و�ن قال من قال من  ،وصار له شأن ،قرؤونه وُ�قرؤونه�َ 
و�نما هو على طر�قة  ،ّن دراسة البالغة على مثل هذا الكتاب ال یولد شخًصا بلیًغاإ :المتأخر�ن

لكن البد أن یتر�ى طالب العلم في بدا�ة األمر  ،د والتعار�ف المنطقیة واألمثلةالمتون في الحدو 
وجودة  ،ثم �عد ذلك �قرأ الكتب التي تعینه على قوة العبارة ،على مثل هذا �سائر الفنون 

دالئل في (فال �مكن أن �قرأ طالب العلم المبتدئ  ،القاهر اُلجرجاني أمثال �تب عبد ،التصو�ر
أو غیرها من الكتب حتى یترقى على الطر�قة  )الصناعتین(أو  )أسرار البالغة(أو  )اإلعجاز

یتعلم طالب العلم في أصول  �قول: �عض طالب العلم. و المعروفة عند أهل العلم �سائر الفنون 
، نقول: لإلمام الشافعي من دون أن ینظر في المتون المعتمدة عند أهل الفن )الرسالة(الفقه على 

�الم عائم  )الرسالة(ن إ :قد �قول قائل ؟!وهو غیر متأهل )الرسالة(لب العلم على كیف یتعلم طا
 :فالطالب المبتدئ �حتاج إلى شيٍء ینحصر في ذهنه ،درك منه الطالب المبتدئ ما یر�دال یُ 

 ،یرَسخ في هذا العلمل ؛وذ�ر نظائر وأمثلة ،وتوضیح للمثال ،وتوضیح للتعر�ف ،ومثال ،تعر�ف
 .طر�قة المتون المؤلفة لصغار الطالب غیر ثم �عد ذلك �قرأ في الكتب التي ألفها المتقدمون على

جد من یثور نعم وُ  ،و�قیة العلوم ،وفي �یفیة طلب علم الحدیث فقه،وقل مثل هذا في �یفیة الت
ال هذه الكتب على هذا الترتیب ال توجد في صدر هذه األمة و إن  :على مثل هذه الكتب و�قول

یتعاملون مع النصوص من �یف �عرفون �انوا نعم المتقدمون في صدر هذه األمة  ،في سلفها
الصحا�ة والتا�عون قبل تألیف هذه  هامع تعامل�ما  ،من غیر �تب اآللةو غیر هذه الكتب 

ب تقرِّ ، و شرح لهموتُ  ،تون �حفظها طالب العلمالحاجة الماّسة إلى ترتیب م لكن لما رؤ�ت ،الكتب
، أُلِّفت تصو�ر المسائل بدقة في أذهان آحاد المتعلمین ومبتدئیهممن خاللها و�تم  ،هذا العلملهم 

 �قرأ ما شاء. الطالب ثم �عد ذلك إذا تأّهل هذه الكتب،
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