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  عزيز شكري الدكتور محمد كلمة

   اللغة العربية حفل استقباله في مجمعفي

  .األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية 

معيون   األساتذة الزمالء ا

  سيداتي وسادتي

ي أوالين  ر عن اعتزازي بالثقة الغالية التّ امسحوا يل بادئ ذي بدء أن أعب
ن تكرموا فاختاروين ألعمل معهم يف   العربية املوقر، حيإياها أعضاء جممع اللغة

مع، الذي كانت عضويته إحدى أماين العزيزة، وألضع  ّخدمة أهداف هذا ا
ي العريب، فيما تبقى يل من عمر  ما أملك من طاقة وإمكانات يف خدمة وطن

ًفشكرا هلم وعهدا أمام اهللا أن أظل أهال للثقة. ومن قدرة على العطاء ً ً.  

ٌ اليوم، ويف رغبة، ورهبة، وإميان))جممع اخلالدين((أطرق باب  ُرغبة . ّ
َّالتواق إىل احلصول على شرف االنتماء إىل هذه املؤسسة العلمية العظيمة، 

ٌورهبة املتهيب من أعباء هذا االنتماء، وإميان باهللا كبي ّ   .َّر أن أوفق يف مسعاي ُ

 موفق دعبول، على تقدمته وأشكر الزميل واألخ األعز األستاذ الدكتور
ًالطيبة راجيا أن أكون حمال هلا، كما أشكر من جتشم عناء حضور هذا  ً

  .االحتفال



  
٤١٩  كلمة األستاذ الدكتور حممد عزيز شكري يف حفل استقباله 

  :أيها السيدات والسادة

ر من فالسفة العرب املعاصرين، ومعلم  ي اليوم عن فيلسوف كبي حديث
ن، وواحد ممن محلوا مهوم أمتهم العربية وآماهلا  أجيال وأجيال على مدى السني

  .َطوال عمره

ر األستاذ الدكتور حممد بديع الكسم،  ي اليوم عن الراحل الكبي حديث
ًالذي شاءت الظروف أال أعرفه شخصيا قبل الثمانينيات، مع أين مسعت عنه 

ًن التحقت جبامعة دمشق مدرسا مبتدئا  وعن فضله منذ مطلع الستينيات حي ً
ًيف كلية احلقوق، وكان رمحه اهللا أستاذا عمالقا  يف قسم الفلسفة بكلية اآلداب ً

وأذكر يف هذا املقام أن الفضل يف تعارفنا يعود إىل صديقنا . والعلوم اإلنسانية
ر، ومنذ  رك، األستاذ الدكتور كمال الغايل شفاه اهللا وعافاه واختار له اخلي املشت

ت ًرانا يف أبنية أساتذة اجلامعة بشارع الفارايب باملزة مارسنا ما كن أصبحنا جي
، إذ كنا منشي ساعة كل ))ر باألقدام التفكي((أمسيه ويضحك له راحلنا الغايل 

ّيوم إىل أن غاب من غاب منا وقعد من فعد وتيتم من تيتم ّ.  

خسرت صحبة املفكر الفيلسوف الدكتور بديع الكسم، وافتقدت 
ح  ن تتي وأفتقد صحبة العرويب الكبري والعامل اجلليل كمال غايل، ومل يبق يل حي

 إال أن أذكرمها وأحن إىل أيام ))ر باألقدام التفكي((يل الظروف أن أمارس 
ن يف الفكر والتوجه  صحبتهما، وأتذكر كم تعلمت منهما؛ فقد كانا توأمي

وما أحوج جيل هذه األيام إىل أمثال . ز بذلك القومي، وكنت تلميذمها وأعت
 والوطن، وزاهدين ن وأخوين يف اهللا بديع الكسم وكمال غايل مفكرين مبدعي

  .يف مناصب السلطة ومباهجها



  
لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة    ٤٢٠  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

ر الدكتور حممد بديع الكسم  ن مهمت بالكتابة عن راحلنا الكبي حي
لت : ن وجدت صعوبتي أوالمها أنه فيلسوف المع وما أنا إال حقوقي متواضع 

 قبل البدء بكتابة ))فلسفة التشريع((ن درست  ز ضيق يف الفلسفة حي من حي
ًن عاما، ولذا خشيت ومازلت  الدكتوراه يف علم القانون قبل أربعيي لنيل  رسالت

  .رة يف الفلسفة ن أعرج على إسهاماته الكبي أخشى أال أيف راحلنا حقه حي

  .ي أين أحاول حسب

ر، إن يف حياته  ي إليه كث وثانيتهما أن ما سأقوله يف بديع الكسم سبقن
 ١٩٩٠ تشرين األول من عام ١٧ن استقباله يف جممع اللغة العربية يف  أو حي

 أو يف ما كتب عنه يف حياته ٢٠٠٠ تشرين الثاين عام ١٣أو يف تأبينه يف 
ًي علما وأفضل عبارة وأشد قربا إىل األستاذ اجلليل  ر من وبعد رحيله، وكلهم أكث ً

وعزمت أمري أن أتوكل على اهللا وأن أقطف من كل بستان زهرة . وختصصه
ر،  ليل بعض ما يستحقه، وهو الذي يستحق الكثيلعلي أقول يف فقيدنا اجل

  .ًوضمن ما يسمح به املقام وهو ضيق جدا

َركم حبياة األستاذ الدكتور بديع الكسم فالكل يعرف أين  لن أعود إىل تذكي
ّولد ويف أي بيئة عربية إسالمية أصيلة ترىب وترعرع، وأين درس، وأين درس وأين  َ ََ

ال أن   بقلمه ولسانه؟ ولكنّعرب، وكيف ناضل من أجل عروبته ي أريد يف هذا ا
ُُأركز على نتاجه العلمي وتوجهاته العروبية وصفاته اخللقية ِّ.  

بديع الكسم من الرعيل الثاين لرواد الفكر العريب وأساتذة الفلسفة 
ّالعربية احلديثة من األربعينيات، مع زكي جنيب حممود، وتوفيق الطويل، وحممد 

ن العامل، وسامي الدرويب، وعبد الرمحن  يدة، وحممود أميعبد اهلادي أبو ر



  
٤٢١  كلمة األستاذ الدكتور حممد عزيز شكري يف حفل استقباله 

بدوي، وحممود قاسم، وعادل العوا، بعد الرعيل األول مثل إبراهيم بيومي 
ن، وحممد مصطفى حلمي، وأيب العال عفيفي وعلي سامي  ومدكور عثمان أمي

 العشار، وحممد علي أبو ريدة، تالميذ املؤسس األول للفلسفة يف الوطن العريب
مصطفى عبد الرازق، تلميذ حممد عبده، تلميذ األفغاين، إذ ارتبطت نشأة 
الفلسفة العربية احلديثة باحلركة اإلصالحية، إحدى مكونات عصر النهضة 
العربية، وهو املمهد جليل اخلمسينيات من أمثال حممد عزيز احلبايب، وشيخ بو 

، وحسن حنفي عمران، وحمجوب بن ميالد، وفؤاد زكريا، وزكريا إبراهيم
  .صاحب هذه املقولة وهو دون شك يعرف ما يقول

وبديع الكسم ينتمي إىل جيل احلرب العاملية الثانية الذي عاصر األحداث 
يف الوطن العريب قبل احلرب وبعدها، فرح غاية الفرح للسعيد منها، كالوحدة 

داخله ، ومتزق من ١٩٧٣السورية املصرية، واستقالل اجلزائر، وحرب تشرين عام 
 ١٩٦٧ ونكسة ١٩٤٨ي أصابت أمته، كهزميه عام  أي متزق للنكسات الت

وتشتت العرب، متزقهم فيما سبق وتال حريب اخلليج األوىل والثانية، إىل أن اختاره 
وكانت أمتنا العربية . ٢٠٠٠اهللا إىل جواره يف اخلامس من تشرين األول من عام 

  .تدخل عصر االحنطاط الذي نعيشه اليوم

ته يف الوطن العريب أنه هو هذا املفكر املتعمق، املتأمل، القليل صور
َّ، تـوحد امسه مع فكرة )١(الكتابة والعميقها، اهلادف إىل النوع ال إىل الكم َ َ

رجم إىل العربية   يف نصه الفرنسي األصلي، قبل أن يت))زيقا رهان يف امليتافي الب((

                                                            
ي، دراسات فكرية  ، ترمجة جورج صدقن)رهان يف الفلسفة الب( حممد بديع الكسم  (١)
  .١٩٩١منشورات وزارة الثقافة دمشق ) ٨(



  
لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة    ٤٢٢  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

وعلى الرغم من . )١(ع بعضهاي مت جتمي وقبل أن تصدر مقاالته األخرى الت
املراجع الغربية لرسالة الدكتوراة يف الغالب، إال أن أفكارها ومباحثها إسالمية 

ََّوعرف . ن قبل ديكارت فقد حبث أبو حامد الغزايل عن اليقي. أصيلة وقدمية
ا َابن رشد الفلسفة بأ َالنظر يف املوجودات حبسب ما تقتضيه طبيعة ((: ُ َ

ُاخلطايب واجلديل والب: ن أقاويل ثالثة َّرق بيَ، وفـ))رهان الب َ ويف املنطق . رهاين ِ
ويف نظرية العلم يف أصول الدين، كما . ))ما ال دليل عليه جيب نفيه((األصويل 

ى لو تضافرت إلثبات   يف املواقف، أن كل احلجج النقلية حت))اإلجيي((عرض 
ن إال حبجة عقلية   يقيًشيء أنه صحيح ما أثبتته، ولظل ظنيا وال يتحول إىل

ِقل هاتوا بـرهانكم إن كنتم صادقي: رهان لفظ قرآين والب. ولو واحدة
ْ ْ ُْْ ُ ْ ِ ُ َ ُ ُ ْ . ن ُ

فهو رؤية . رهان إما من اهللا وإما من اإلنسان، وإما يف املوضوع ذاته والب
  .حدسية أو استدالل عقلي أو وضوح موضوعي

تنا العربية وحاجتنا ر عن جوهر حضار كان بديع الكسم رمحه اهللا يعب
منا بأننا حضارة اإلنشاء ال اخلب املعاصرة إىل الب ر، الشعر ال  رهان بعد أن ا

  .رهان العلم، اخلطابة ال الب

كان الفقيد يبحث عن اإلنسان العريب اجلديد على طريق عقالنية 
رة، على الرغم من  ن اجلميع يف القرون األخي ًي أصبحت مشاعا بي الغرب الت

  .زيقا عن الوجدان العريب احلديث ة مادة املنطق وامليتافيغراب

رهان، أحبه الفقيد مع أنه مل  ًواملنطق هو أعلى العلوم الفلسفية طلبا للب

                                                            
، وزارة ١٤إعداد وتقدمي عزت السيد أمحد، دراسات فلسفية وفكرية ) بديع الكسم( (١)

  .١٩٩٤الثقافة يف اجلمهورية العربية السورية، دمشق 



  
٤٢٣  كلمة األستاذ الدكتور حممد عزيز شكري يف حفل استقباله 

ًزيقا، عودا إىل  يؤلف فيه ألنه آلة، أما امليتافيزيقا فهي املوضوع، والدين ميتافي
اهللا موجود . عقائدًتراثنا القدمي، وليس شعائر وال طقوسا وال مؤسسات وال 

زيقية، وحكم منطقي، فال توجد قضية إال وهلا برهان، وال توجد  قضية ميتافي
ي تؤمن  زعة الغنوصية الت حقيقة إال ويصدر عليها حكم، وهذا يضاد الن

زعة الشكلية  بالعرفان والذوق واحلدس املباشر والرؤية العينية بال برهان، والن
ا كافة، س ي تثبت  ًي تنكر وجود حقيقة أيا كانت، أو الت واء التالالإرادية بتيارا
رهنة  ي تثبت وجودها وإمكان الب رهان عليها، أو الت وجودها وتنكر أمهية الب

  .ن عليها ولكن دون يقي

 إىل سبعة ))رهان يف الفلسفة الب((لذلك قسم الدكتور الكسم فكرة 
نه ال توجد حقيقة إال يف األول حبث التوكيد واحلقيقة، من أجل بيان أ: فصول

ى  رهان من أجل شرح معن وهلا برهان يثبتها، ويف الثاين ناقش احلقيقة والب
رهان وتوكيده يف املعارف العلمية العامة والفلسفية والدينية واإلميانية، ويف  الب

زيقا، ويف   ما امليتافي))هيدجر((الفصل الثاين طرح تعريف الفلسفة وهو سؤال 
ا يف التاريخ؛ ويف الفصل   واخلامس عرض نظرية البن الرابع الفصلي رهان وحتققا

ًرهان واالتساق سواء أكان اتساقا  ن يف الب ن نظريتي ز بي السادس أقام التميي
ًصوريا، املقدمات مع النتائج والعقل مع نفسه، أم التطابق العادي، العقل مع 

 أو الكشف عندما الواقع؛ ويف الفصل السابع عرض نظرية احلدس أو الوضوح
ا، ال فرق بي ًوغالبا ما . ن الذات واملوضوع ًتتضمن احلقيقة برهانا يف ذا

ينكشف ذلك من الشعور القصدي كما هي احلال يف الظاهريات املعاصرة 
 وعند أيب حيان التوحيدي ))برجسون(( واحلدس عند ))شيلر(( و))هوسرل((عند 



  
لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة    ٤٢٤  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

  .)١(وفالسفة اإلشراق القدمي

ر وإعمال العقل  قدرة الكسم العالية على التنظي(( عن يكشف الكتاب
ر العلوم صورية، وهو  رهان، وأكث ًر املوضوعات جتريدا، وهو الب اخلالص يف أكث

  .املنطق وما تتطلبه امليتافيزيقا من إحساس مرهف

ن وجتاربه،  ي وجتريده، وأوغسطي ن توما األكوين جيمع الكسم بي
بلغة السهروردي هو احلكيم املتأله املتوغل يف وباسكال، وعقالنية ديكارت و

))التأله املوغل يف البحث
)٢(.  

يؤسس العقالنية العربية احلديثة دون الوقوع يف وجدانيات ((ومن مث 
ّن، وال يف الوجوديات التومائية ليوسف كرم، وال يف   لعثمان أمي))اجلوانية((

نيتشه وهيدجر أو زكريا التجارب الوجودية عند عبد الرمحن بدوي األول عند 
  .))مارسل(( و))رز ياسب((إبراهيم عند 

زعة اإلرادية يف حتليل األفكار والنظريات، إىل  وجتاوز الدكتور الكسم الن
تعليل عقلي صاف مازال جيل فالسفتنا حياول العودة إليه، بعدما عصفت به 

مي وانفعال ن شيخوخة القد ًاألحداث وهزته اهلزائم والنكسات وأصبح حماصرا بي
ن انتفاضة  ن العقل اليوناين القدمي أو الديكاريت احلديث، وبي املعاصر، بي

                                                            
ن األستاذ الدكتور حممد بديع الكسم يف جملة جممع  انظر حسن حنفي حفل تأبي (١)

لد    .٣/٢٠٠١ ج٧٦اللغة العربية بدمشق ا
  .املرجع ذاته(٢) 

  
  



  
٤٢٥  كلمة األستاذ الدكتور حممد عزيز شكري يف حفل استقباله 

  .ن  وخاصة يف فلسطي)١(األقصى وصراخ الشعوب املستعمرة

يضيف الدكتور حنفي وهو الفيلسوف العريب الذي ميثل اجليل التايل جليل 
ائل من املراجع يف يقرأ باتساع ويدل على ذلك الكم اهل((فقيدنا، أن بديع الكسم 

يقرأ وال يرفض، حياور وال يستبعد، يتمثل وال ينقض ((إن الكسم . آخر الكتاب
رهان يف  وهذا واضح من أعالم فكرة الب. ًوال يصدر أحكاما على اآلخرين

  .امليتافيزيقا الذين يناقش أفكارهم أو يوردهم مراجع لبحثه املعمق

القدمي واحلديث مل ينس األستاذ ويف هذا األفق الواسع من الوافد الغريب 
فذكر ابن رشد، وهو . إنه ينتمي إىل حضارة عربية إسالمية. الكسم املوروث

رهاين، والرسول باعتباره منوذج احلكيم الذي يقوم بتحليل  الفيلسوف العقالين الب
جتارب البشر، وابن سينا واضع امليتافيزيقا يف صيغتها الشاملة، والغزايل يف النفس، 

ويذكر الفارايب الفيلسوف املنطقي . ًعري وإقبال يف اهللا، منودجا للحقيقة الشاملةوامل
. القدمي، وابن تيمية يف حتليله للمنطق الصوري، وحممد عبده العقالين اإلصالحي

ن جنيب بلدي الذي مجع عقالنية ديكارت وحياة برجسون، وقنوايت  ومن احملدثي
ء يذكر املسيح وحممد عليهما السالم، منوذج التومائي احلديث، ومن األنبيا

  .وأصحاب الدين الطبيعي

األوىل يف جنيف والثانية . ن طبعت رسالة فقيدنا الكسم بالفرنسية مرتي
ي دأبت على نشر كتب  ، التP.U.Fيف فرنسة، إذ تولت دار املطابع اجلامعية 

يف و. كبار فالسفة العصر، نشرها وتكريس مسوها يف كتب فالسفة هذا العصر

                                                            
 جملة جممع ن األستاذ الدكتور حممد بديع الكسم يف حفل تأبي((انظر حسن حنفي ) ١( 

لد    .٢٠٠١، ٣ ج٧٦اللغة العربية بدمشق ا



  
لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة    ٤٢٦  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

معي الكرمي األستاذ جورج صدقن١٩٩١عام  ض الزميل ا رمجتها إىل  ي بت  
 وقد صدرت هذه الطبعة عن ))رهان يف الفلسفة الب((اللغة العربية املبينة بعنوان 

ًرا يف جمال الفكر الفلسفي العريب  ً لتسد فراغا كبي١٩٩١وزارة الثقافة عام 
  .املعاصر

 أقتبس منه ما أورده يف مقدمة ترمجته ي أن وليسمح يل األستاذ صدقن
ر عن االجتاه اإلنساين  لرسالة الدكتور الكسم من فقرات استلها من رسالته، تعب

  :والروحي األصيل يف فكر الكسم

  :تقول الفقرة األوىل

ومن هنا كان الشعور . احلب وحده هو الذي يستطيع أن يهزم املوت((
عند . يه ذاته أو يضحي فيه بنفسهبتجاوز الزمن يف كل فعل يهب اإلنسان ف

ذلك تتم املشاركة باملطلق، ال عن طريق عملية جتريدية وإمنا عن طريق التحقق 
  .))املشخص، أي عن طريق منط من الوجود

  :وتقول الفقرة الثانية

ًإن مفهوما عن العامل واإلنسان ينتهي بالضرورة إىل االنتحار أو اجلنون ((
اية األمر إمكانية الصدق ًال ميكن أن يكون صادقا، ذ لك أنه يهدم يف 

وما التمرد على العبث إال . إن الثقة بالعقل تتضمن الثقة بالوجود. نفسها
))ر عن املعىن يف جذور اجلوهر اإلنساين تعبي

)١(.  

ال عجب، واحلالة هذه، أن تنال أفكار فقيدنا األستاذ الكسم إعجاب 
                                                            

) ٨(ي، دراسات فكرية  رهان يف الفلسفة، ترمجة جورج صدقن حمـمد بديع الكسم، الب (١)
  .١٩٩١منشورات وزارة الثقافة دمشق 



  
٤٢٧  كلمة األستاذ الدكتور حممد عزيز شكري يف حفل استقباله 

  .فالسفة زمانه

قول يف جملة الدراسات الفلسفية العدد  يJean Ecoleفجان ايكول 
ً مبينا أمهية وصعوبة املوضوع الذي طرقه األستاذ الكسم، ١٩٩٠األول سنة 

ي  ي على الشجاعة الت هلذا ال نستطيع إال أن نثن. مل يتصد ملوضوع سهل((إنه 
  .))ي عاجل فيها هذا املوضوع أظهرها وعلى الطريقة الواضحة الت

هذا الكتاب إسهام : فيقول يف رسالة الكسم Burgelinأما بورغالن 
  .جيد يف اجلهد الذي بذله الوضعيون واملناطقة واملؤرخون لفهم املهمة الفلسفية

 أن هذا الكتاب رمبا وجب على كل مهتم Leyvrazويؤكد ليفراز 
ن   فيذهب أبعد من ذلك حيBockenskiأما بوجنسكي . بالفلسفة أن يقرأه

ل إن العرب قد عادوا بعد غياب طويل إلى اآلن نستطيع القو((يقول 
اإلسهام في العمل الفلسفي، ومن ثم إلى القيام بدورهم في بناء الحضارة 

  .))اإلنسانية

ر مخس عشرة مقالة  إىل جانب رسالته اخلالدة وضع راحلنا الكبي
ي يف تقدمة ترمجته العربية للرسالة، يف  وحماضرة له أشار إليها األستاذ صدقن

 الصادر ))بديع الكسم((رد األستاذ عزت السيد أمحد يف كتابه املوسوم ن أو حي
ر  ر عب رها فقيدنا الكبي ن وعشرين مقالة حب  اثنتي١٩٩٤عن وزارة الثقافة عام 

البحث عن (( و))الحقيقة الفلسفية(( و))لغة الفلسفة((السنوات منها 
 الفلسفة واالجتماع ويف. ))أحكام القيم(( و))بيان أحكام الوجود(( و))الفلسفة
 ))ًالحرية أساسا(( و))ر خصائص التفكي(( ومن ))زعة اإلنسانية الن((كتب 

 ويف اهلموم القومية ))حول الغاية والوسيلة(( و))حول أزمة اإلنسان الحديث((و



  
لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة    ٤٢٨  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

حول الثورة (( و))دور الفلسفة في توحيد الفكر العربي((كتب الكسم 
اإلنسانية الصحيحة في (( و)) اإلنسانيةالثقافية والثقافة القومية والثقافة

 ويف الفالسفة ))ازدواج الداللة في الثقافة العربية(( و))القومية الصحيحة
 ))الشرق والغرب في فلسفة رينيه جينون(( وعن ))طاغور((كتب عن 

مفهوم الوطنية في فلسفة (( و))الشعب وحرية الفرد في فلسفة هيجل((و
م وخلص وعرض جمموعة أخرى من أمهات وترجم الدكتور الكس. ))فيخته

 الصادر عن دار ))ري تأمالت في تأليف بول فالي: ي الخلق الفن((الكتب مثل 
 الصادر عن الدار ))ري برغسون التطور الخالق لهن(( و١٩٩٨طالس عام 

ا يف العام نفسه ر قلة إنتاجه املكتوب أو  وللذين ينعون على راحلنا الكبي. ذا
ر آخر هو األستاذ الدكتور   على إقالله، نقول مع راحل كبيجيادلون يف حججه

ًكان بديع الكسم فيلسوفا حييا أفكاره والفيلسوف الذي حييا ((عادل العوا 
أفكاره ويريد أن ينقل بصورة حية هذه األفكار إىل أذهان معاصريه، ليس له 

ى مل  ومل يكتب وحت.. إال أن حيذو حذو معلم الفلسفة سقراط الذي مل يؤلف
حيادثهم يف أي زمان . ًوإمنا كان إنسانا يلقى الناس يف كل مكان.. ًيعلم تعليما

  .)١(ولذا غدا منوذج الفيلسوف احلي

إن ((ر فيقول األستاذ اجلليل أنطون مقدسي  أما عن أسلوبه يف التعبي
الكسم جديل بارع يتالعب بالنظريات تالعب عازف الكمان بآلته، ويكشف 

ًحدود فكر كبار الفالسفة، وال خيلو أحيانا حتليله من بسرعة خاطفة عن 

                                                            
  .١١عزت السيد أمحد، ذات املرجع ص (١) 



  
٤٢٩  كلمة األستاذ الدكتور حممد عزيز شكري يف حفل استقباله 

  .)١(سخرية تظهر ال يف الكلمات بل بينها

رها من  اتسعت مساحات اهتمام راحلنا الكسم لتتجاوز الفلسفة إىل غي
  :العلوم، ويف هذا يذكر أستاذنا الدكتور شاكر الفحام

على ويروعك يف األستاذ الكسم هذه املتابعة ألحدث ما يستجد ((
فهو وإن جعل مهه ووكده . مث هذه السعة يف دائرة املعرفة. الساحة العلمية

الفلسفة وعلومها املختلفة، يشارك يف اآلداب وعلوم اللسان والتاريخ وأمثاهلا 
املشاركة اجلادة، وكأنه ال يريد أن يقصر ختصصه عن اإلملام بطرف من كل 

))فن
لكسم بزمام الكالم وعرض أخذ ا((ً، ويقول أستاذنا الفحام أيضا )٢(

رين حسن منطقه وتدفق عاطفته  موضوعه عرض العارف الفطن، وقد 
ح فكره، وقوة حجته، وتعمقه  وتفت... ي سعة معارفه رساله يف حديثه وراعن واست

))وشدة عارضته يف اجلدل واإلقناع
)٣(.  

ة  مبا تعنيه هذه الكلمة يف لغتنا العربي))ًمعلما((لقد كان بديع الكسم 
  .املباركة

ًوكان رمحه اهللا إىل كل ذلك، إنسانا متواضعا، شعاره  كلما ازددت ((ً
ًعلما ازددت تواضعا ر،  ًزن التصرفات واألفعال رزينا عميق التفكي ، كان مت))ً

ًمتوازنا، وهو وإن اتسم على العموم باهلدوء والتحكم بانفعاالته إىل درجة 

                                                            
  .٩ذات املرجع ص (١) 
  .١٠ذات املرجع ص (٢) 
حام من كلمته يف استقبال األستاذ الدكتور حممد بديع الكسم يف جممع شاكر الف. د(٣) 

  .اللغة العربية



  
لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة    ٤٣٠  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

 أو املغالطة، وسرعان ما تبدو عليه شديدة، إال أنه سرعان ما حيتد من اخلطأ
ًدالئل االستياء؛ لكنه أيضا سرعان ما يفرج عن قلب جمالسه بتعليق طريف 
زع  ينم على بديهة حاضرة وقرحية بارعة توحي للمرء بغلطه، يف الوقت الذي ينت

  .الضحكة من فيه دون أن جيرح أو خيدش أحاسيسه

خر الدكتور عادل العوا ويف ذكر صفات فقيدنا الكسم قال فقيدنا اآل
 بكل صدق -ي أحفظ عن خلقك ومزاجك أنك  إنن((يف رثاء صديق عمره 

ً األفضل فضيلة، واألكرم سجية، واألتقى طبعا وشيما، وإين ألشهد -ودقة  ً
ى مستهل هذا القرن  ن متتد من أربعينيات القرن العشرين حت ن متي شهادة يقي

ً وال نعتا شائنا مذال توجهه إىل أحد أو اجلديد أين ما مسعتك تذكر كلمة نابية ً ً
ًتصم به أحدا، غائبا كان أو حاضرا، وأنت ترى الناس واألحداث، وتدرك  ً ً

ا ما يثي السطور وما بي ى اليأس  ر ويغيظ حت ن السطور، ويف مضمو
))والقنوط

)١(.  

كان فقيدنا، إضافة لغزارة علمه، سلس اللغة حلوها، أنيق األسلوب، رائع 
أما . ولعل تأنقه الزائد كان من أسباب إقالله يف الكتابة.  يف كل ما قدمهالعرض

علمه الغزير فما خبل به على طالبه سواء يف جامعة دمشق أو يف اجلامعات 
 ١٩٦٨ن عامي  اجلزائرية، حيث توىل إىل جانب التدريس مهمة التعريب بي

  .ن شهيد املليو يف وقت اشتد فيه أوار معركة التعريب يف بلد١٩٧٢و

 ومل يكن ليدور يف خلدي أال تظل جامع مشل ((ويضيف راحلنا العوا 

                                                            
ن الدكتور حممد بديع الكسم، مطبوعات جممع اللغة العربية  عادل العوا يف حفل تأبي (١)

لد  مع من ا   .٣ ج٧٦فصلة ا



  
٤٣١  كلمة األستاذ الدكتور حممد عزيز شكري يف حفل استقباله 

م  أحبابك وأصدقائك وأهلك وطالبك، يضمهم أنسك وبشرك، وجيتذ
  .))..صفاؤك ومثاليتك، وتبهرهم مالحظتك وتدقيقاتك

ي كان األستاذ الكسم  ر إىل ندوة اجلمعة، الت كان أستاذنا العوا يشي
ن العاشرة والثانية عشرة  باح كل مجعة منذ اخلمسينيات، بيزله ص يقيمها يف من

ى املوضوعات الفلسفية والقومية واإلنسانية  لتبادل األفكار واملشاعر يف شت
ى آخر يوم يف  وقد استمرت ندوة اجلمعة عند فقيدنا الراحل حت. والشخصية

  .ستشفى يوم مجعة قبل أن حيمل إىل امل- ويا للمصادفة العجيبة -حياته وكان 

ًرا وليس آخرا كان بديع الكسم زوجا رائعا لزوجة رائعة، رافقته من  أخي ً ً ً
اية حياته، صابرة جماهدة وقامت يف حياته بدور  بدايات عمره العلمي إىل 
ًالزوجة والصديقة واملشجعة، فبادهلا حبا حبب، ووفاء بوفاء، وكان أبا رؤوفا  ً ً

ً عاما دون ٥٠ر من  محلت مهومي أكث((: هوهذا ابنه نزار يقول يف رثائ. ًرحيما
َتوقف فما من مرة أحسست فيها بضيق إال محلت هذا الضيق أضعاف ما 

ر فما هذه  ر بكثي ر بكثي ر مما أحببت نفسي بكثي ي أكث لقد أحببتن. ُمحلته أنا
ا يا أيب؟ القدرة على احلب والعطاء الت   .))ي كنت تتمتع 

ًربية يف األستاذ الدكتور بديع إنسانا لقد رأى جملس جممع اللغة الع
ًزا مبعارفه الواسعة وآفاقه الالحمدودة، فانتخبه باإلمجاع عضوا عامال يف  متمي ً ً

مع للكرسي الذي شغر بوفاة األستاذ الدكتور عبد الكرمي زهور عدي . ا
  .١٩٨٨/ ١٢/ ٢٧ يف ٤٩٥وصدر بذلك املرسوم ذو الرقم 

مع باستقباله يف ج  ١٩٩٠/ ١٠/ ١٧لسة علنية عقدها يف واحتفل ا
وقد أمضى األستاذ . حضرها خنبة طيبة من رجال العلم والثقافة واألدب
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مع كانت ثرية بالعمل والعطاء   .ًالكسم عشر سنوات عضوا يف ا

لس، وجلسات جلنة املصطلحات، وجلنة  كان يشارك يف جلسات ا
لة، وكان دائب النشاط يلب رحات املعينة على  قدم املقتي ما يطلب منه، وي ا

حتريك العمل وتعجيله وتقوميه، إىل أن وافاه األجل احملتوم يف اخلامس من 
  .٢٠٠٠تشرين األول عام 

وبعد ففي جنات اخللد يا أستاذنا، تركت دار الشقاء لدار البقاء، لكن 
ًأال يكفي أنك تركت علما ينتفع به، وولدا صاحلا! أثرك مل ينقطع، ولن ينقطع ً ً 

  يدعو لك؟

  .ًإنك فعال الغائب الذي ال يغيب
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


