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 كلمة الناشر

F 

احلمد هلل رب العاملني، والصالُة والسالم على خريتِه من َخْلقِه حممٍد وآله 

 الطاهرين.

 ..وبعد

 ،فقد استأثرت الدراساُت النحويُة ِبقْسٍط وافر ِمْن اهتمام احلوزات العلمية

ال سّيما حوزة النجف األشرف اليت كانت وال تزال الُقْطَب اليت تدور عليه 

واليت امتاَزْت  ،يةية يف خمتلف موضوعاتها امَلْعِرفر البحوث العلمية الراقحماو

امُلتَِّسم بالُعْمِق والرَّصاَنة  ،ى َمناِبع الِفْكِر األصيلها الثَّر، امُلْنَبِجس ِمْن أصفِبَعطاِئ

 على َمدى قروٍن َمتماِدَيٍة.

يف ُلَغِة  َودْوٍر ملحوٍظ ،باِلَغٍة عِة ما للنَّحِو ِمْن أَهِميٍَّةوال خيفى على املتتبع الّطل

كما إنَّ امَلْنِطق َهو  ؛ِة الَكالِم ِمَن اللَّحِنْذ ُهَو املُتَكّفل بصياَنالناطقني بالضَّاِد، إ

 ،َوَقْد َحِظَي هذا العلم بالِعناَيِة الفاِئَقِة ِمْن َلُدن ُعَلماِء األصوِل ،الّضاِمن
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الذي هو من مقدمات الدرس  مباحث األلفاظَوَأْوسُعْوُه َبْحثًا َوَتْنِقريًا يف 

 األصولي.

ْوِعبة علماء آل لنحوية يف دراساتهم اجلاّدِة امُلومن الذين أْثَروا املكتبة ا

كاشف الغطاء، وقد تكفلت هذه األطروحة لنيل درجة املاجستري املوسومة 

بعرض مجلة من آرائهم يف علم  "الدراسات النحوية عند آل كاشف الغطاء"

 و.النح

نفيس وقد ارتأت مؤسسة كاشف الغطاء العامة بطبع ونشر هذا األمر ال

وال يسعنا إال أن نبتهل إىل اهلل العلي القدير أن يوفق  لتعتز به املكتبة اإلسالمية.

العاملني يف مؤسسة كاشف الغطاء العامة ويف مقدمتهم الشيخ الدكتور عباس 

ء العامة جلهودهم املتضافرة يف كاشف الغطاء األمني العام ملؤسسة كاشف الغطا

 نشر املعارف اإلسالمية، واحلمد هلل أواًل وآخرًا.

 

 

 الناشر

 



 

 

 

 

 

 املقدمة

F 
واحلمد هلل رب العاملني، وله الشكر املضاهي مننه، وله املنة املوازية إنعامه، 

، وأمنى، ىوله الثناء اجملازي أفضاله، وله الدعاء املمرتي مزيده، وأفضل، وازك

وأمت، وأدوم، وأنور صالة على وحيه وخامت رسله مبلغ رساالته،  ،مواع

عليه وآله  اهلل)حممد صلى  الناهض مبا ندب لهوناصح أمته وحامل حكمته 

 وسلم( عبده ورسوله، وعلى األقمار املنرية اله األطهار األبرار األخيار.

 [ا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي األَرْضِفَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَ] :تعاىلقال 

 (.71)الرعد ـ 

 وبعد ..

إن للغة قيمة جوهرية كربى يف حياة كل أمة، فإنها األداة اليت حتمل 
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األفكار، وتنقل املفاهيم فتقيم بذلك روابط االتصال بني أبناء األمة الواحدة، 

 وبها يتم التقارب والتشابه واالنسجام بينهم.

الب اللغوية اليت توضع فيها األفكار، والصور الكالمية اليت تصاغ إنها القو

)جل ثناؤه(، هيأ  اهللفيها املشاعر والعواطف، وان من عظمة اللغة العربية أنَّ 

هلا رجاال حافظوا عليها مل تلههم الدنيا عن رساالتهم فتصدوا للدفاع عنها 

ت يف العصر احلديث، وبذلوا مهجهم يف سبيل بقائها، ومن أهم هؤالء الرجاال

الذين تصدوا للتصنيف يف العربية هم العلماء األجالء من أسرة آل كاشف 

الغطاء النجفية، الذين كانت هلم إسهامات كبرية يف هذا اجملال، فهم تلك 

األسرة العريقة اليت ضربت يف بيوت اجملد آثارا، عجز الدهر عن إحصائها، 

جعفر كاشف الغطاء، ومرورا  وملسوا بذلك خيوط الشمس، فمنذ الشيخ

برجاالت هذه األسرة املرموقني، كالشيخ موسى، والشيخ حممد حسني، والشيخ 

(، ولكن تلك الشجرة اهللحممد رضا، والشيخ هادي والشيخ علي )رمحهم 

ومعلمني الطيبة، مل ينفذ مدادها، فبقيت معطاءة، وقدمت لنا رجاال، وعلماء 

هاتها، كالشيخ عباس بن الشيخ علي آل كاشف أفادوا مسرية العلم يف كل اجتا

 (.اهللالغطاء )حفظه 

وقد تصديت أبان دراسيت يف مرحلة املاجستري لدراسة املصنفات النحوية 

عند تلك األسرة العريقة، فقمت جبمع مصنفاتهم النحوية وتبويبها حبسب 

سات األبواب النحوية ومن ثم دراستها، وكان عنوان رساليت للماجستري )الدرا

 النحوية عند آل كاشف الغطاء(.

وقد اقتضت طبيعة الدراسة ان تستهل بتمهيد يشتمل على التعريف بنسب 
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االسرة واصوهلا ثم التعريف بأشهر وابرز علمائها واحلديث ولو بشكل خمتصر 

عن احلياة الفكرية يف النجف وتطورها واثر هذه االسرة فيها، ثم احلديث عن 

 . النجف، واتبعت ذلك بأربعة فصولبيئة التأليف النحوي يف

للكتب والدراسات النحوية املستقلة عند هذه  ًاعرض :تضمن الفصل االول

االسرة واليت يف غري احلواشي وال النظم التعليمي او التيسري النحوي، فجاء على 

 مبحثني:

 كتاب )بلغة النحاة يف شرح الفائقة( للشيخ هادي كاشف الغطاء االول:

خمتصرا معرفا مبنهجه وموارده وادّلة الصناعة النحوية فيه ثم  ووصفته وصفا

 ردود وأراء صاحبه. 

جاء يف وصف كتاب )نهج الصواب اىل حل مشكالت االعراب(  الثاني:

 للشيخ علي كاشف الغطاء. 

فكان فيه بيان النظم النحوي التعليمي عند هذه االسرة،  :ما الفصل الثانيأ

نظم النحوي التعليمي بصورة خمتصرة ثم النظم عند فجاء يف توطئة يف تاريخ ال

 هذه االسرة ليكون مقدمة ملن نظم القواعد النحوية من هذه االسرة ثم مبحثني: 

منظومة )الفائقة يف النحو( للشيخ عباس كاشف الغطاء ووصفتها  االول:

 موازنة مع منظومات اخرى. 

دي كاشف الغطاء منظومة )نظم الزهر من نثر القطر( للشيخ ها الثاني:

 فكانت الدراسة على غرار املبحث االول من هذا الفصل. 

فجاء لبيان احلواشي النحوية عند االسرة وتقدميها وهي  :ما الفصل الثالثأ
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 خمطوطة، فجاء على توطئة يف تاريخ ظهور احلواشي النحوية ثم مبحثني: 

ظم، حاشية الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء على شرح ابن النا االول:

 واخرتت منها بعض املوضوعات ثم طرحتها للدراسة. 

حاشية الشيخ علي كاشف الغطاء على شرح ابن الناظم، فكانت  الثاني:

 الدراسة على غرار املبحث االول من هذا الفصل. 

راء هؤالء العلماء يف تيسري النحو العربي آفجعلته لبيان  :اما الفصل الرابع

 فجاء على مبحثني: 

رائهم ومقرتحاتهم ابان صدور قرار جلنة تيسري النحو العربي آاسة در االول:

يف وزارة املعارف املصرية، وتضمن كتابني االول )نقد االقرتاحات املصرية(. 

للشيخ حممد رضا كاشف الغطاء وكتاب )نظرات وتأمالت( للشيخ علي كاشف 

 الغطاء 

وية( للشيخ علي يف وصف كتاب )الكواكب الدّرية يف االحكام النح الثاني:

 كاشف الغطاء.

تضمنت ما خرج به البحث من نتائج، وقد اعتمدت على مجلة  :ثم خامتة

 من املصادر واملراجع النحوية وكتب القراءات وكتب الرتاجم. 

وال يسعين اال ان اتقدم بالشكر اجلزيل والعرفان باجلميل اىل االستاذ 

ف، اذ كان حلسن توجيهاته الفاضل الدكتور علي كاظم املشري استاذي املشر

ومالحظاته االثر الكبري يف تقويم البحث وتقدميه بهذه الصورة اليت ارجو  وآرائه

من وراء  اهللان اكون قد وفقت يف اخراجها والوقوف على دقائق االمور فيها، و
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 القصد وهو نعم املوىل ونعم النصري. 

ّنه ال يكتب اإلنسان )إّني رأيت أ ويف هذا اجملال يقول العماد األصفهاني:

كتابا يف يومه إاّل قال يف غده، لو غّير هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان 

ُيستحسن، ولو قّدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل، وهذا من 

 أعظم العرب وهو دليل على استيالء النقص على البشر(.

يف هذا الدرس وأنا ال أدعي أّني وصلت الغاية، واستشرفت على النهاية 

األصيل، ولكن حسيب إّني بذلت جهدا، وأضنيت نفسا، وأرهقت جسدا، يف 

سبيل خدمة هذا العلم، وهذه اللغة اليت عظمتها من عظمة الكتاب الذي نزل 

 بها.

وكان من عظيم فضل مؤسسة آل كاشف الغطاء املتمثلة بأمينها العام 

اليوم لطباعة هذه مساحة الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء أن يتصدى 

الرسالة بعد أن وضعت بعض التغيريات عليها، فال يسعين يف هذا اجملال إال أن 

أن جيزيهم أحسن ما  اهللأتقدم هلم بالشكر اجلزيل والثناء اجلميل راجيا من 

جزاه ملن ساهم يف حفظ لغة القرآن وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، 

 على آله الطاهرين.على سيدنا حممد و اهللوصلى 

 

 

باسم خريي خضري



 



 

 

 

 

 

 التمهيد

 

 آل كاشف الغطاء واحلياة الفكرية النجفية

 

 نسب األسرة 

 ابرز اعالم االسرة  

 احلياة الفكرية النجفية وأثرهم فيها 

  بيئة التأليف النحوي يف النجف وأثرهم فيها

 





 

 

 

 

 

 متهيد

  األسرة:نسب  ـ1
 أغصانودوحة من دوحات الفضل ونبعة من  كبرية من )اسر العلم أسرة

 األسر، تعد من اعرق (7)ودعامة من دعائم املرجعية والزعامة( واألدبالكمال 

 معهم يف النسب )بكسر العني املهملة( ويرجعآل ِعلي النجفية يرجع نسبهم اىل 

، وآل ِعلي طائفة كبرية بعضهم يف نواحي الشامية وبعضهم يف نواحي (2)آل جناح

منها مؤسس هذه االسرة مع والده وهو الشيخ جعفر كاشف  هاجرة اليت احلل

، )جبيم مفتوحة (3)ة(جالغطاء، فقد هاجر والده الشيخ خضر من قرية )َجنا

وحاء مكسورة( وهي قرية من اعمال احللة من قرى آل عذار لذلك كان توقيع 

  .(4)جالاوي، هكذا قال الشيخ حرز الدين يف معارف الرجالشيخ جعفر باجلني

                                              

 .726 ،3: جعفر باقر آل حمبوبة، ماضي النجف وحاضرها .7
 .741 ،4: عباس العزاوي، عشائر العراق: ينظر. 2
 .74 ،4: عباس العزاوي، عشائر العراق: ينظر. 3
 .747 ،4: عشائر العراق، 751 ،7: حرز الدين، معارف الرجال: . ينظر4
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 : عليه اهللويرجع نسبهم اىل مالك األشرت رضوان 

 هـــــا الزائـــــر قـــــربا حـــــوى   يـــــا اّي

 

 ْنْيمـــــن كـــــان للعليـــــاء انســـــان َعـــــ 

ــكٍ    ــرا اىل مالــــ ــي ف ــــ ــا منتمــــ  يــــ

 

 نْيْيَنـــــْعَمي اْلـك فـــــــمـــــا مـــــالكي ااّل 

جدهم الشيخ )جعفر بن خضر(  إىلاما تسميتهم بآل كاشف الغطاء فرتجع  

 األسرةشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء( وعرفت الذي اّلف كتاب )ك

 )فتح علي شاه إيرانسلطان  إىل أهداهالكتاب )كشف الغطاء( ، (7)بهذا االسم

وذاع صيته  األوساطالقاجاري( واذن به يف كتاب اجلهاد ولقد اشتهر الكتاب يف 

عرف ار الشيخ يـــوكان ذلك يف آواخر عمره ويف فرتة مرجعيته فص األفاقيف 

، (2)اشتهاره بها بعد وفاته وهذا ما ال سبيل اىل معرفته بهذه الشهرة ورمبا كان

، وبه لقبت ذريته من بعده (3)قال الشيخ حرز الدين )وبه اشتهر اخريا(

فقد اجنبت هذه االسرة كرباء العلماء  (4)واصبحوا يعرفون بآل كاشف الغطاء

خدمة جليلة سجلها هلم التاريخ والقادة واملصلحني الذين خدموا العلم والدين 

بأقالم االكابر من اعالمه بصحائف ذهبية ناصعة، نعم لقد نبع من هذه االسرة 

على مراقي الرياسة )حكمت اقالمهم ارجال حازوا على مراتب الزعامة ورقوا 

على اسياف امللوك ومست عمائمهم على تيجان سالطني الدهر وملوك 

لحون وسادة بهم تف ر مناصب العلم وتزهو ، فهم علماء وقادة مص(5)العصر(

                                              

 .726 ،3: ماضي النجف: . ينظر7
 .املصدر السابق. 2
 .753 ،7: معارف الرجال. 3
 .742 ،4: عشائر العراق: ينظر. 4
 .726 ،3: ماضي النجف وحاضرها. 5
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، زالوا يتوارثون العلم كابرا عن كابر وتسمو منابر الدرس والتدريس وما

وعند قراءة تاريخ هذه االسرة، يلحظ املتتبع ان عدد العلماء الذين برزوا بعد )

العشرين عاملا، مما يدلل على انتهاج  ُزجاِوُيم( 7945لغاية )  الشيخ جعفر الكبري

كان هلم ، (7)(االسرة خطا معرفيا علميا، يتناسب واصالتها وعمقها العلمي

الدور الواضح يف تاريخ النجف بدءا من دور جدهم الشيخ جعفر كاشف 

، ثم ما ألحفاده من دور يف (2)الغطاء يف التصدي للعدوان الوهابي على املدينة

رر العراقية واسنادها حلركات التح 7921و  7978اسناد ثورات النجف سنة 

، وكذلك دورهم يف حصار الكوت سنة (3)7947وخصوصا ثورة مايس 

 .(4)هـ7335

وال جمال لذكر دورهم الوطين والقومي فأني وجدت رسالتني للماجستري 
، واالخرى حلفيده الشيخ حممد (5)االوىل تتحدث عن هذا الدور للشيخ جعفر

    .(6)حسني آل كاشف الغطاء

  :األسرة أعالمابرز  -2
الذين برزوا والذين كان هلم اثر يف تاريخ االسرة  األسرةان اهم اعالم  

                                              

: د. حممد باقر امحد البهادلي، م7945 –م 7927احلياة الفكرية يف النجف االشرف من سنة . 7
87. 

 .729: النجف يف ربع قرن )حممد علي كمال الدين(: ينظر. 2
 . 76-75 –عبد الرزاق احلسين ، التحررية 7947اخلفية يف حركة  اإلسرار: ينظر. 3
 .373 ،3: ماضي النجف: . ينظر4
كلية ، الة ماجستريرس، عادل مدلول، الشيخ جعفر كاشف الغطاء ودوره الوطين والقومي. 5

 م.2116هـ 7421جامعة القادسية ، الرتبية
رسالة ، حيدر نزار عطية، الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء ودوره الوطين والقومي. 6

 .هـ7423، م2113معهد التاريخ العربي والرتاث العلمي سنة ، ماجستري
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 خاصة والنجف عامة: 

 اوال: الشيخ جعفر كاشف الغطاء: 

بن مطر بن سيف املالكي بن حييى بن الشيخ خضر أهو الشيخ جعفر 

طائفة وزعيم االمامية ومرجعها االعلى يف عصره شيخ مشايخ الاجلناحي شيخ 

وصاحب املآثر اخلالدة كان ملوك آل عثمان ينظرون اليه بعني االكبار  املسلمني،

 . (7) 7756واالجالل والعظمة واخلشية، ولد يف النجف يف حدود سنة 

وهو ابو االسرة اجلعفرية قال عنه العالمة النوري )علم االعالم وسيف 

خ االسالم خريج التحقيق والتدقيق مالك ازمة الفضل بالنظر الدقيق الشي

العجيبة اليت تقصر عن ادراكها  اهللاالعظم االعلم اىل ان قال فهو من آيات 

 .(2)العقول وعن وصفها االلسن(

معروف بالنبالة  باألحكامكان من اساتذة الفقه والكالم وجهابذة املعرفة 

االسالم مفرغا لرؤوس مسائل احلالل  شرائعواالحكام مهتما لدروس 

ومن  واآلدابظبا على السنن ااجاة يف االسحار مو، )كان كثري املن(3)واحلرام

                                              

حمسن ، اعيان الشيعة، 771 ،2: الزركلي، االعالم، 751 ،7: معارف الرجال: ينظر ترمجته. 7
معجم رجال االدب ، 248 ،7: الكرام الربرة، 737 ،3: ماضي النجف، 316 ،75: االمني

روضات ، 48-41 ،2: علي اخلاقاني، شعراء الغري، 7138 ،3: الشيخ هادي االميين، والفكر
اعيل امس، ايضاح املكنون، 256 ،7: امساعيل باشا البغدادي، هدية العارفني، 211 ،2: اجلنان

 ،3او ج 98 ،7: اغا برزك الطهراني، اىل تصانيف الشيعة ةعالذري، 471 ،7: باشا البغدادي
، احلوزة العلمية يف النجف االشرف، 416 ،7)اجلبوري(  . معجم الشعراء31 ،1وج 733

  .741: حممد الغروي
 .732 ،3: ماضي النجف. 2
 .734 ،3: ماضي النجف. 3
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. تتلمذ على يد والده (7)اجملتهدين يف العبادات يأكل اجلشب ويلبس اخلشن(

الشيخ خضر وعلى يد الشيخ حممد الفتوني، اهم آثاره )كشف الغطاء عن 

 هـ. 7228مبهمات الشريعة الغراء( وله مؤلفات كثرية غريه تويف يف سنة 

 عباس كاشف الغطاء: ثانيا: الشيخ 

بن الشيخ جعفر الكبري ولد يف النجف أبن الشيخ حسن أهو الشيخ عباس 
هـ، كان عاملا حمققا فقيها متقننا ورعا مأمونا ثقة من اساتذة الفقه  7253سنة 

 . (2)واالصول، وكان ينظم الشعر الرقيق وافر االخالق ملؤه نبل واباء ومشم

)كان بارعا يف االنشاء والكتابة  :لغطاءقال عنه الشيخ حممد حسني كاشف ا
، وكان بارعا يف النظم وله (3)حتريرا يف التحرير يندر يف عصره له النظري(

كان فقيها حمققا واصوليا بارعا  (4))منظومات من اعلى طبقات النظم يف النحو(
قوي العارضة يف حماكمة االراء ومناقشة االدلة حسن الذهن متوقد الفطنة قوي 

ظة، اديبا شاعرا تتهادى املعاني بني يديه وتلقي كرائم االلفاظ مقاليدها احلاف
 . (5)اليه

 برز مؤلفاته: أ

 الغمام يف شرح شرائع االسالم، الفوائد اجلعفرية، رسالة يف االمامة، لَُّهْنُم
                                              

 .734 ،3: ماضي النجف. 7
معجم رجال االدب ، 756 ،3: ماضي النجف، 473 ،1: اعيان الشيعة: نظر ترمجتهي. 2

 ،7: صائب عبد احلميد، معجم مؤرخي الشيعة، 43 ،3: شعراء الغري، 7142 ،3: والفكر
 .785: احلوزة العلمية، 399 ،7: معارف الرجال، 972 ،7: نقباء البشر، 479

: ر احللي شرح حممد حسني كاشف الغطاءديوان السيد جعف، سحر بابل وسجع البالبل. 3
259. 

 .751 ،3: ماضي النجف. 4
 مقدمة احملقق.، عباس كاشف الغطاء، الفوائد اجلعفرية: ينظر. 5



 الدراسات النحوية عند آل كاشف الغطاء 21
 

شرح اللمعة الدمشقية، وله مؤلفات كثرية اخرى غريها، تويف يف رجب سنة 
 . (7)هـ7323

 شيخ هادي كاشف الغطاء: ثالثا: ال

بن الشيخ جعفر الكبري، أبن الشيخ علي أبن الشيخ عباس أهو الشيخ هادي 

ومن  أفاضلهااجلعفرية واعيان  األسرة أعالم، و )هو احد (2)هـ 7291ولد سنة 

جدهم واجتهادهم ومساعيهم املشكورة وغرسهم  أعدهمطالئع العلماء الذين 

السكون وقلة الكالم حيب العزلة واالنزواء  ، يغلب عليه(3)امليمون املبارك(

اال مع  األمور أولياءويكره الف ف ة والتظاهر بأمور الرئاسة ال يعاشر 

االضطرار وكان مقدسا متعبدا شاعرا ومن مراجع الدين الذين مل يربزوا ومل 

المعا وزعيما من  وأديبا، قال عنه جعفر اخلليلي انه كان )عاملا كبريا (4)يشتهروا

ماء النجف الذي احنصر احلل والعقد اليه وحده فقد كانت احلكومة العثمانية زع

، وهو شيخ (5)العشائر يرجعون اليه يف الفتوى( رؤساءحترتمه وجتل مقامه وكان 

يف العراق تلك النهضة اليت  األدبيةالنهضة  أركانواحد  األدبمن شيوخ 

مشاخيه العالمة  أهم ، من(6)يف النجف يف القرن التاسع عشر أساسها أحكمت

 . مشيخ الشريعة والعالمة حممد طه جنف والشيخ مريزا حسن اخلليلي وغريه

                                              

 .758 ،3: ماضي النجف: ينظر. 7
ماضي ، 351 ،72: شعراء الغري، 38 ،51: اعيان الشيعة، 31 ،9: االعالم: ينظر ترمجته. 2

، 412 ،2: الذريعة، 7119 ،3: نقباء البشر، 245 ،3: جالمعارف الر، 271 ،3: النجف
 .11 ،6معجم الشعراء )اجلبوري( ، 112: الفكر واالدب املنت ب من اعالم

 .711 – 716: سحر بابل وسجع البالبل .3
 .7154 ،3: معجم رجال االدب والفكر: ينظر. 4
 .355 ،72: شعراء الغري. 5
 .38 ،51: اعيان الشيعة. 6



 27 متهيد
 

 و النحوية:  األدبيةمنصفاته  أهممن 

قال عنه العالمة اغا برزك الطهراني )وهو يف ثالثة  . مستدرك نهج البالغة:1

سنة اجزاء: اخلطب واالوامر والكتب والوصايا واحلكم واالدب، طبع اوهلا 

علي  لإلمام، وقد استدرك فيه على الشريف الرضي بعض اخلطب (7)هـ(7354

 . (2)وقد ذكره الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء واثنى عليه ~

قال عنه العالمة االميين )وقد  ودفع الشبهات عنه: . مدارك نهج البالغة2

افرد العالمة الشيخ هادي كاشف الغطاء كتابا يف ست وستني صفحة حول 

 .(3)لكتاب ودفع الشبهات عنه بعد نقلها وقد مجع فأوعى وتبسط فأجاد(ا

 . بلغة النحاة يف شرح الفائقة.3

 .نظم الزهر من نثر القطر. منظومة 4

 وغريها الكثري من املؤلفات اليت ال جمال لذكرها.  :. املقبولة احلسينية5

 رابعا: الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء: 

بن الشيخ علي ابن الشيخ عباس االشيخ هادي  بناهو الشيخ حممد رضا 

هـ، وهو احد االفاضل يف هذه االسرة  7315بن الشيخ جعفر الكبري ولد سنة ا

، كتب مقاالت قيمة يف الصحف (4)ومن النابغني يف العلم واملربزين يف الكمال

                                              

 .6 ،72: ة اىل تصانيف الشيعةالذريع. 7
 .51 ،2: املراجعات الرحيانية: ينظر. 2
 .212 ،4 . موسوعة الغدير يف الكتاب والسنة واالدب،3
معارف ، 7151 ،3: معجم رجال االدب والفكر، 797 ،3: ماضي النجف: ينظر ترمجته. 4

وت وماهيته الص، 77 ،5: شعراء الغري، 271 ،2: معجم مؤرخي الشيعة، 411 ،2: الرجال
 .23: حتقيق خليل املشاخيي، حممد رضا كاشف الغطاء، والفرق بني الضاد والظاء
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هـ قام مقامه يف الصحن  7367واجملالت وحينما مات والده الشيخ هادي سنة 

، وقد امتلك قلوب الناس بتواضعه وكرم نفسه فهو (7)يف امامة اجلماعة احليدري

  .(2)علم من اعالم الدين والتقوى ومرجع من مراجع الشرع الشريف

 كان اديبا وشاعرا وكتب يف كل االجتاهات العلمية من مؤلفاته:  

كتاب الصوت وماهيته والفرق بني الضاد والظاء، الشريف الرضي، رسالة 

عربي، نقد االقرتاحات املصرية، حاشية على شرح ابن الناظم على الفية اخلط ال

، مخس مقاالت يف اإلسالمالعامية، الرق يف  األمثالأبن مالك، فصول رائقة يف 

اليت ذكرها اقليدس يف كتابه وقد برهن  األشكالاهلندسة تعرض فيها ألغلب 

ان يف مصح ْبن يف ُل، تويف(3)مل يذكرها اقليدس يف حتريره أخرىعليها بوجوه 

 . (4)هـ 7366حبنس سنة 

 خامسا: الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء: 

بن الشيخ أبن الشيخ حممد رضا أبن الشيخ علي أهو الشيخ حممد حسني 

، وال (5)فاألشرهـ يف النجف  7294بن الشيخ جعفر الكبري ولد سنة أموسى 

وائمة  واألصولوالفقه  بواألدالطائفة ومنابع العلم  أعالمخيفى انه يعد من 

اجلعفرية  األسرةالقريض والفصاحة والبيان والتأليف والقلم )وهو عميد 

                                              

 .7157 ،3: معجم رجال االدب والفكر: ينظر .7
 .24: الصوت وماهيته: ينظر. 2
 .792 ،3: ماضي النجف: ينظر. 3
 .املصدر السابق. 4
ماضي ، 728 ،8: لغريشعراء ا، 46 ،7: الذريعة، 339، 6: األعالم: ينظر ترمجته. 5

 األدبمعجم رجال ، 672، 2: نقباء البشر، 212 ،2: معارف الرجال، 782 ،3: النجف
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وكعبة  واآلدابالفرقة الناجية وناصرها، منبع العلوم  أعالموزعيمها وعلم من 

 . (7)الفضل اليت اليها حتث الركاب، سر الفصاحة وحبر البالغة(

فضالء وابتدأ بالتأليف والتحقيق شرع بالتدريس فكانت له حوزة تتكون من 

العربية  األقطارواالتصال بكبار العلماء وافذاذ الرجال وقادة الفكر، سافر اىل 

واالسالمية وساهم يف املؤمترات االسالمية واشرتك يف احلركات الوطنية، وكان 

 أمهاتمهابا لدى الدولة وكانت كلمته مسموعة لدى الشعب وكتب يف 

، )له قلم قد سبح يف (2)ا قيمة ونفيسة وقصائد قوية ومتينةالصحف العربية حبوث

فألف وصّنف يف  األصدافكل حبر وغاص اىل كل قعر فأخرج الدراري من 

، خترج (3)كل فن حتى كتب يف فنون مل يسبقه اليها احد ومل يشتهر فيها مؤلف(

 . (4)على يد علماء عصره مثل صاحب العروة الوثقى والعالمة اخلليلي والنوري

والرتبة احلسينية،  األرضاآليات البينات، االحتاد واالقتصاد،  :آثاره أهممن 

، حواشي عديدة يف خمتلف جماالت 1 -7اصل الشيعة واصوهلا، حترير اجمللة 

االدب والتاريخ والشعر واللغة، الدين واالسالم، املراجعات الرحيانية وهو من 

هو ناقد من الدرجة االوىل الكتب القيمة اليت عارض فيها ادباء عصره ف

استدرك على )جرجي زيدان( مجلة امور من كتابه )تاريخ آداب العربية( حتت 

ألكثر من مئة نقد ومسألة يف شتى جماالت  (5)العربية( آداب) نقد تاريخ  عنوان

هـ يف 7313، تويف ذي القعدة من عام واألدبالتاريخ واللغة والنحو والشعر 
                                              

 .783، 3: ماضي النجف. 7
 .7148 ،3: معجم رجال االدب والفكر: ينظر. 2
 .783 ،3: ماضي النجف. 3
 .املصدر السابق. 4
 .725 ،2 – 24 ،7: املراجعات الرحيانية. 5
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 . (7)ايران ونقل اىل العراق

 سادسا: صاحل اجلعفري: 

بن الشيخ أبن الشيخ صاحل أبن الشيخ عبد الكريم أهو االستاذ صاحل 

 . (2)هـ7325بن الشيخ جعفر الكبري ولد سنة ابن الشيخ علي امهدي 

استاذ ، وهو كاتب قدير وشاعر كبري متجدد يف شعره متطرف يف نظمه

وخرج من زيه العلمي  األدب العربي والفارسي درس يف املدارس احلكومية

وعّين استاذا يف املعاهد وانتقل اىل بغداد وكان احد املؤسسني جلمعية الرابطة 

االدبية يف النجف، بدأ مسريته يف التعلم والدراسة على النهج املألوف يف املدينة 

، عده اجلبوري يف (3)الدينية االدبية، فدرس النحو والفقه واملنطق والبالغة

من الشعراء املتميزين قال عنه )شاعر فحل متجدد، اشتهر  )معجم الشعراء(

، (4)بالشعر وكان استاذا فيه واجاد وابدع يف نظمه وهو استاذ االدب الفارسي(

وكذلك )خاض يف االصالح االجتماعي والسياسي ورأى االصالح الشعري ان 

ا سهلة يت لى عن اغراضه القدمية امليتة ويقبل على اخذ مادته من احلياة ويقدمه

  .(5)سلسة مفهومة مؤثرة(

من الشعراء اجملددين يف النجف، لواله ملا وصل الشعر  ثيعد من اجليل الثال

                                              

 .49 ،3: معجم رجال االدب والفكر: ينظر. 7
خمطوط لدى ، كاظم حممد علي شكر، النجف رجال وافكار ومواقف: ينظر ترمجته. 2

 ،3: نقباء البشر، 753 ،3: ماضي النجف، 296 ،4: شعراء الغري، 711-81 ،7 ق، املؤلف
942 ، 

 مقدمة احملقق.، ديوان اجلعفري: ينظر. 3
 .438 ،2: معجم الشعراء. 4
 مقدمة احملقق.، ديوان اجلعفري .5
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يف التجديد اىل هذه املرحلة فتحمل النقد والتشهري والتكفري من اجلماعات 

خرج هنا عن التقليد وخرج عن العادة يف امسه فسمى نفسه اجلعفري  (7)احملافظة

اء تيمنا جبده الشيخ جعفر وخرج عن زيه فلبس الزي وليس كاشف الغط

تعرب عن خيال ، وقرأت له مخريات يف ديوانه (2)االفندي كما عرب هو عن ذلك

، يبدو انه كان متذبذبا بني الشعر وجمال الشعراء (3)شعري واسع ومجيل

وبيئتهم وما هو يراه وبني اسرته احملافظة الدينية الضاربة يف علوم الفقه 

ول. اهم مؤلفاته: ديوان شعره، االمام ابو احلسن االصفهاني، رباعيات واالص

الشاعر قدس خنعي عربها من الفارسية، شرح ديوان السيد حيدر احللي، تويف 

  .(4)هـ7399 سنة

 سابعا: الشيخ علي كاشف الغطاء: 

بن الشيخ عباس ابن الشيخ هادي ابن الشيخ حممد رضا اهو الشيخ علي 
، وهو عامل حمقق (5)هـ7337بن الشيخ جعفر الكبري ولد سنة ابن الشيخ علي ا

وكاتب جليل من محلة العلم والفضل وائمة اجلماعة رجع اليه يف التقليد بعض 
خملصي الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء وتوىل امامة اجلماعة يف الصحن 
احليدري الشريف يف مكان والده وجده وانتقلت اليه مكتبتهما، الف يف كل 

، ويف املنطق وجملدات يف الفقه (6)االت العلوم و)له مصنفات يف اللغة(جم
                                              

  .89: 7ق النجف رجال وافكار ومواقف: ينظر. 7
 .51: ينظر ديوانه. 2
 .392، 347، 242، 773، 99، 96: ينظر ديوانه. 3

 .753، 3: ماضي النجف. 4
نقباء ، 7141، 3: معجم رجال االدب والفكر، 716 ،3: ماضي النجف: ينظر ترمجته. 5

 .319: املنت ب من اعالم الفكر واالدب، 623 ،7: جم مؤرخي الشيعةمع، 116 ،2: البشر
 .623، 7: معجم مؤرخي الشيعة. 6
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ومقاالت متينة يف الصحف واجملالت. من مؤلفاته: نقد االراء املنطقية، اسس 
التقوى، نهج الصواب اىل حل مشكالت االعراب، حاشية على شرح ابن 

نفات يف شتى الناظم، النور الساطع يف الفقه النافع، وغريها الكثري من املص
 .(7)هـ7477العلوم، تويف يف حمرم سنة 

 ثامنا : الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء : 

بن الشيخ حممد رضا آل كاشف ابن الشيخ علي اهو الشيخ الدكتور عباس 

م، فاضل من فضالء احلوزة العلمية يف النجف االشرف 7967الغطاء، ولد سنة 

ز علماء احلوزة العلمية، حاصل على تتلمذ على يد والده )الشيخ علي( وابر

درجة املاجستري من كلية الشريعة يف بغداد عن رسالته املوسومة )املعامالت 

املصرفية يف الفقه االسالمي( ونال درجة الدكتوراه عن رسالته املوسومة )نظرية 

املال املثلي واملال القيمي يف الفقه االسالمي، دراسة مقارنة مع القانون العراقي( 

وهو االن استاذ يف احلوزة العلمية يف النجف االشرف وحماضر يف كلية الشريعة 

والقانون وكلية الدراسات االسالمية يف النجف االشرف، وله العشرات من 

 املقاالت يف الصحف العراقية والعربية. 

 اهم اعماله: 

انشاء مؤسسة آل كاشف الغطاء العامة يف املدرسة املهدية يف النجف 

جبمع الرتاث العربي امل طوط يف شتى  7993ف حيث بدأ ومنذ سنة االشر

حفاظا عليها من الضياع والتلف ووصل هذا ، (2)العلوم وادخاله يف انظمة حفظ

خمطوطة حمفوظة يف هذه املؤسسة وهو من  7821م اىل اكثر من 2116اجلهد سنة 
                                              

 .741، 3: معجم رجال االدب والفكر: . ينظر7
 . حتفظ امل طوطات يف اقراص ليزرية مدجمة.2
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 العلماء املشجعني على العلم والتعلم ومن الباحثني املتميزين. 

  :فيها أثرهماحلياة الفكرية النجفية و - 3
شهدت الساحة النجفية حركة فكرية واسعة تبلورت يف نشوء تيار فكري 

اصالحي من داخل العمل الديين احلوزوي ومن خارجه، بدأت هذه احلركة 

نهاية القرن التاسع عشر ساعدتها عوامل داخلية تتميز فيها مدينة النجف منها 

ي الشريف ووجود احلوزة العلمية اىل جانبه، جتسدت هذه وجود املرقد العلو

احلركة مبجالس االفتاء اليت كانت تعقد حول العلماء واليت شكلت مناخا جيدا 

لنشوء الوعي الفكري من خالل احملاورات واالسئلة والردود داخل هذه اجملالس 

واملواهب ثم اجملالس االدبية اليت تسمى )الدواوين( واليت كانت حمك امللكات 

فساهمت يف تبلور الوعي الفكري وثالثهما جمالس العزاء احلسيين اليت كانت 

 . (7)وما تزال بؤرة الوعي االسالمي

ثم توسعت تلك احلركة يف بداية القرن العشرين وساعدتها النهضة العلمية 

يف الوطن العربي والعامل وكذلك النهضة االدبية وتأثر النجف بالنهضة االدبية 

من خالل املراسالت بني علماء وادباء النجف والعامل العربي ومناظرات  واضح

الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء مع أمني الرحياني وانستانس الكرملي وغريهم 

خري شاهد على ذلك، ساعدتها كذلك تأسيس املدارس يف النجف وشهدت 

 . (2)م7978هذه احلقبة دخول النساء يف جمال التعليم وكان ذلك قبل عام 

وكان لتأثري الصحافة دور متميز يف ذلك فقد صدرت يف النجف عدة 

                                              

 .711 - 83: احلياة الفكرية. 7
 .61: د الرزاق اهلالليعب، تاريخ التعليم يف العراق يف العهد العثماني: ينظر. 2
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ثم اعقبتها صدور عدة  7925صحف كانت صحيفة النجف اليت صدرت عام 

صحف وجمالت مثل صحيفة الفجر الصادق والراعي واهلاتف وجملة احلرية 

 .(7)واالعتدال واملصباح واحلضارة والقادسية والغري واملثل العليا

ظهور املكتبات يعد رافدا مهما يف احلركة العلمية االدبية يف النجف وكان 

فكانت املكتبة احلسينية ومكتبة االمام كاشف الغطاء اليت اسسها الشيخ علي 

هـ ومكتبة مجعية الرابطة االدبية ومكتبة اغا برزك 7351كاشف الغطاء سنة 

خلاصة مثل مكتبة الطهراني ومكتبة مجعية منتدى النشر اضافة اىل املكتبات ا

السيد حممد حبر العلوم ومكتبة النوري ومكتبة السيد حممد اليزدي ومكتبة شيخ 

الشريعة ومكتبة الشيخ هادي كاشف الغطاء ومكتبة السيد جعفر حبر العلوم 

 . (2)اهللومكتبة الشيخ حممد رضا آل فرج 

ومن اهم عوامل احلركة الفكرية ظهور الطباعة يف النجف االشرف ومن 

اشهر املطابع املطبعة العلوية و)الغري( و)املرتضوية( و)احليدرية( و)الراعي( 

، تلك هي اهم العوامل اليت ساعدت (3)و)العلمية( و مطبعة دار النشر والتأليف

 على منو البيئة الفكرية النجفية. 

ن القرن الثالث عشر اهلجري والذي شهد مرجعيات إنقول  أننستطيع 

ميثل مرحلة تطور الوعي الفكري لدى الشيعة يف العراق  عديدة يف النجف كان

نفسه للقيادة من خالل استقطاب  ئيَِّهمن خالل متركزهم حول مرجع معني ُي

العامل الشيعي داخل العراق وخارجه حوله، وميثل الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
                                              

 .721 – 777: احلياة الفكرية: ينظر. 7
 .721 - 721: ينظر احلياة الفكرية. 2
 .733: احلياة الفكرية: ينظر. 3
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يخ ، اما الش(7)بداية هذه املرحلة يف تاريخ احلوزة العلمية يف النجف االشرف

حممد حسني كاشف الغطاء فمما ال حتصى مناقبه واثاره الفكرية ومما ال حياط 

، فهو (2)بدوره االصالحي فهو رائد االصالح وقائد التجديد على كافة االصعدة

رائد االصالح يف الفكر احلوزوي، كان ش صية اصالحية تتمتع بكل مواصفات 

لتجديد يف الفتاوى االصالح وعناصره، فقد عرف عنه التزامه بطريقة ا

واالجتهاد وسعة العلم وعلو االدب يقول واصفا علماء عصره ومن سبقوه 

)فهم الذين أهملوا الدعوة الصحيحة وواجب االرشاد للناس باهماهلم التعليم 

احلديث الذي يقرب العقائد االسالمية من االذهان واالفكار، بعيدا عن 

  .(3)ليكون مقنعا وتقبل به النفوس(التعقيدات الصناعية واجملادالت الكالمية 

كما دعا الشيخ كاشف الغطاء اىل جتاوز اجلمود واحلث على االخذ 

بأساليب التعليم احلديثة والكتابة بأسلوب حديث قادر على الوصول اىل كل 

املناهج ونظام التدريس على شكل  بإصالح، ومع هذا فقد بدأ (4)املسلمني

رسة كاشف الغطاء العلمية( اليت يدرس فيها )مد مشروع طبقه اوال يف مدرسته

طالب العلوم الدينية عّلها تكون امنوذجا للمدارس االخرى وكان هذا عام 

7937(5). 

وقد قسم التعليم اىل ثالث مراحل االوىل والثانوي والعالي ووضع مناهج 

عامة للدروس والكتب وعمد اىل اختيار االساتذة االكفاء واعداد جلان خاصة 
                                              

 .738: احلوزة العلمية يف النجف االشرف: ينظر. 7
 .229: احلياة الفكرية: ينظر. 2
 .79: الدين واالسالم. 3
 .14: اء ودوره الوطين والقوميالشيخ حممد حسني كاشف الغط: ينظر. 4
 .324: البهادلي، احلوزة العلمية يف النجف معاملها وحركتها االصالحية: ينظر. 5
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حانات وتأسيس الندوات )لقد كان الشيخ كاشف الغطاء ميثل رجل لالمت

االصالح احلوزوي الوحيد الذي تقدم اىل االمام علميا وفكريا، برباجمه وسعيه 

 . (7)االصالحي يف اجملاالت الفكرية واالجتماعية والسياسية(

اما الشيخ هادي كاشف الغطاء فقد تركز دوره على اجملال الفكري، فهو 

ن رواد النهضة االدبية والعلمية برع يف هذا اجملال وأنشأ مكتبة ضّمنت رائد م

انفس الكتب وامثنها تضم يف طياتها النوادر وتشمل ما ال يقل عن اربعة االف 

اللغة العربية )عند الشيخ  آداب، قال عنها جرجي زيدان يف تاريخ (2)كتاب

، (3)ة دون االوىلبن الشيخ عباس اجلعفري من آل كاشف الغطاء خزاناهادي 

، (4)كربا وسعة وعددا، لكن فيها من النفائس واالعالق ما ال شبيه له يف العراق(

يقول عنها جعفر اخلليلي يف موسوعة العتبات املقدسة )وقد عين بها الشيخ 

هادي بالنظر ملنزلته العلمية عناية كبرية واشرتى كل ما بوسعه ان يشرتي من 

وحني توفى آلت املكتبة اىل خلفه الشيخ حممد رضا الكتب املطبوعة وامل طوطة 

لي كاشف الغطاء، وقد توسعت اليوم عثم انتقلت بعد وفاته اىل حفيده الشيخ 

، (5)اكثر مبا اضاف اليها الشيخ علي من الكتب وما اوالها من رعاية واهتمام(

( كتاب خمطوط 7111كتاب( مطبوع و) 8111واضاف )تأسست هذه املكتبة على )

ثتها اىل الشيخ علي وعرفت هذه املكتبة ايف زيادة مطردة منذ ان آلت ور وهي

بكونها اول مكتبة اهتمت اىل جانب اهتمامها بالكتب القدمية وامل طوطة 
                                              

 .271: احلياة الفكرية. 7
 .373 ،3: ماضي النجف: ينظر. 2
 يقصد مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء. .3
 .728 ،4: اللغة العربية آدابتاريخ . 4
 .288 ،1: موسوعة العتبات املقدسة. 5



 37 متهيد
 

بالكتب احلديثة ولكثرة اهتمام مؤسسيها وعلى االخص الشيخ حممد رضا يف 

دخل مكتبته كان يطلب كل كتاب يصدر يف مصر وي ْنأ ،حياة ابيه وبعد مماته

، كما اسس الشيخ عبد الرضا (7)(قبل ان يدخل الكتاب أي بلد عربي عدا مصر

هـ جملة الغري وهي جملة ادبية علمية 7381كاشف الغطاء )شيخ العراقيني( ت 

ا ال ّمِمَف، اما االستاذ صاحل اجلعفري (2)م7939دينية مصورة نصف شهرية عام 

يف احلياة االدبية النجفية وابرز اعماله  كبرٌي ٌرْوكان له َدَأنَُّه فيه احد  ناِقشُي

)مجعية الرابطة االدبية يف النجف االشرف( وترمجته الكثري من الشعر  تأسيس

الفارسي اىل العربية ونشره مقاالت يف صحف وجمالت العرفان والربق والنهضة 

 .(3)العراقية والبالد والزمان والنجف

علمـاء هـذه االسـرة مـن اكثـر العلمـاء       اما على الصـعيد القـومي واالسـالمي ف   

الــذين ذاع صــيتهم يف االقطــار العربيــة واالســالمية فجــدهم الشــيخ جعفــر شــيخ    

ــ 7243وولده الشيخ موسى ت  آنذاكالطائفة الشيعية يف العامل  )سـلطان   هـ لقب ب

ــاء( ــني الـــدولتني املســـلمتني       (4)العلمـ ــراق وايـــران باملصـــلح بـ  ، ويعـــرف يف العـ

ــة  ــران ودولـ ــة ايـ ــنة   دولـ ــان سـ ـــ7231آل عثمـ ــني   (5)هـ ــد حسـ ــيخ حممـ ــا الشـ  ، امـ

ــان         ــان فكـ ــذاهب واالديـ ــني املـ ــرييب بـ ــر التقـ ــد الفكـ ــو رائـ ــاء فهـ ــف الغطـ  كاشـ

ــد     ــة التوحيــ ــا: كلمــ ــيتني همــ ــامتني اساســ ــى دعــ  يعتقــــد ان االســــالم بــــين علــ

ــه        ــه وكتب ــد يف مؤلفات ــى اعــالء كلمــة التوحي ــد الكلمــة، فعمــل جاهــدا عل وتوحي
                                              

 .289 ،1: موسوعة العتبات املقدسة .7
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( عـامل  7511هـ الذي حضره قرابـة ) 7351ؤمتر القدس عام ، فشارك يف م(7)وخطبه

ــام الصــالة يف املســجد االقصــى وامَّ     ــه االف املســلمني   مــن علمــاء املســلمني واق ب

، (2)وعلمائهم ومن ضمنهم علماء الوهابية، وكانت له عالقات مع شيوخ االزهـر 

ه قــاره هــذا الكتــاب يأخــذ ووكتابــه املراجعــات الرحيانيــة خــري دليــل علــى ذلــك  

 العجب من مقدرة الشيخ االدبية واإلنشائية واالحتجاجية.  

كان السالح القوي يف يد علماء هذه االسرة هو التأليف، فقد انربوا للكتابة 

يف شتى ميادين العلم والفقه والتاريخ واالدب والفكر واللغة وكانت كتاباتهم 

ائد االسالمية ا على ثقافة غري صحيحة او فكر ناشئ مضر بالعقدائما تأتي رّد

اللغة العربية  آدابواملذهبية، فمثال عندما شكك جرجي زيدان يف كتابه تاريخ 

ف الشيخ هادي كتابني اّل ~يف كتاب )نهج البالغة( ونسبته اىل امري املؤمنني 

، وكذلك (3)االول يف الرد على الشبهات يف الكتاب والثاني مستدرك للكتاب

 اوربا وغريها من البلدان الف الشيخ ويف وقت ضاعت فيه حقوق العبيد يف

حممد رضا كاشف الغطاء كتابني االول )الرق يف االسالم( والثاني )حقوق 

 . (4)العبودية( شرح فيهما حقوق العبيد وامتيازاتهم يف ظل النظام االسالمي

ــالل        ــن خــ ــه مــ ــالغ يف رقيــ ــر البــ ــم االثــ ــان هلــ ــي فكــ ــع العراقــ ــا اجملتمــ  امــ

ــعا   ــاالتهم واشـ ــاتهم ومقـ ــراقيني(     كتابـ ــيخ العـ ــا )شـ ــد الرضـ ــف عبـ ــد الـ  رهم فقـ

كتاب )املرأة واحلجاب( و)نصائح الشيخ الشـاب العراقـي( و)نظـرات يف اجملتمـع     
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 من مؤلفاتهم الفكرية اليت تهدف اىل توعية اجملتمع.   ك.اىل غري ذل(7)العراقي(

اما السياسة فلم يكونوا مبنأى عنها فألف العديد منهم يف هذا اجملال ككتب 

سياسة احلسينية( و)الدين والسياسة( و)املثل العليا يف االسالم( و)امليثاق )ال

، كما اّلف الشيخ عبد (2)العربي الوطين( للشيخ حممد حسني كاشف الغطاء

، وهلم مؤلفات (3)هـ )نبذة عن السياسة احلسينية(7425احلليم كاشف الغطاء ت 

 لرتاجم. ال حتصى يف جمال التاريخ والفقه واالصول واللغة وا

اما على صعيد احلياة االدبية فكان هلذه االسرة االثر البالغ يف خدمة االدب 

العراقي احلديث وتطوره وذلك من خالل ما قدمته من ادباء وشعراء او ما 

خمطوطات ونوادر، فاملتتبع لتاريخ هذه االسرة حفظته مكتباتها الكثرية من 

يه ديوان شعر مجع فيه كافة يالحظ ان ما من عامل او فقيه منها اال ولد

االغراض الشعرية، تناولوا يف اشعارهم كافة القضايا الوطنية والقومية وسلكوا 

مجيع اغراض الشعر بال استثناء، هذا وال يسعين ان استعرض كافة اجملاالت 

الفكرية اليت نبغ فيها علماء هذه االسرة ولكن هي اشارات وتلميحات للدور 

 ذه االسرة يف احلياة النجفية العامة. ه مارسته الفكري اليت

 شعر آل كاشف الغطاء: - 4
يبدو ان اسرة آل كاشف الغطاء ميثلون ظاهرة تكاد ختتفي يف هذه االيام 

وهي كون العلماء والفقهاء شعراء يف الوقت ذاته، فبعد حبثي يف تاريخ هذه 

ه األغراض االسرة وجدت ان ما من عامل منهم اال ولديه ديوان شعر يتناول في
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الشعرية كافة، ونبع ذلك من كونهم اسرة عربية ملكت اللغة من اوسع منافذها 

وكذلك البيئة النجفية الشعرية اليت عاشوا فيها وكان هلذه االسرة االثر البالغ يف 

اء بخدمة االدب العراقي احلديث وتطوره وذلك من خالل ما قدمته من اد

 . (7)وشعراء

ينا من شعرهم فتتعلق يف احيان كثرية بأسباب اما اساب قلة ما وصل ال

ش صية تتعلق بالعامل نفسه، فمثال الشيخ جعفر قال عنه صاحب شعراء الغري 

انه كان )اديبا وشاعرا حيفظ ديوان املتنيب وهو مكثر جميد اال انه كان حيرق كل 

ما كتبه ألن الشعر يف نظره )ينقص الكامل ويكمل الناقص( ولو بقي شعره لكان 

، وهذا سبب وجيه لقلة ما وصل (2)ديوانا عامرا اال ان لديه مقطوعات كثرية(

فهو خيشى ان يقال عنه شاعر وهو زعيم االمامية يف العلم ومع  الينا من شعره

 ذلك كان يقول الشعر على البديهية والسليقة قال: 

 انــــا اشــــعر الفقهــــاء غــــري مــــدافع 

 

 

 (3)يف الـــدهر بـــل انـــا افقـــه الشـــعراء  

ومل خيرج شعرهم عن اغراض الشعر النجفي ففي جمال السياسة انقسم هذا  

الشعر النجفي اىل قسمني االول الشعر والسياسة الداخلية واالخر الشعر 

 . (4)والسياسة اخلارجية

اما االول فاالحتالل العراق ومواجهة الشعب له برزت حناجر الشعراء 

هادي كاشف الغطاء  خيلتدعم تلك املواجهات وتقيم االحداث، قال الش
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 مستنهضا الشعب العراقي للدفاع عن ارضه: 

 ابــن العــراق ومــن بنشــر صــفاتهم    

 

 

ــه    ــرت انفاســ ــى وتعطــ ــاب احلمــ  طــ

ــؤه    ــتم نشــــ ــراقكم وانــــ ــذا عــــ  هــــ

 

ــه   ــانتم يف غــــــِد سواســــ  جــــــدوا فــــ

 انــــتم اســــود والعــــراق عــــرينكم    

 

ــه باســه      ــي الغــاب من ــث حيم  (7)واللي

( محاسة يف احدى الثورات هـ1341وللشيخ مرتضى كاشف الغطاء )ت  

 العراقية: 

ــوا  ــيض البـ ــه البـ ــوم بـ ــاربيـ  ق والقنـ

 

 

 تلـــثم يف اهلامـــات حتـــى اضـــمحلت 

ــا        جتـــاول فيـــه اخليـــل حتـــى لـــو انهـ

 

ــت    ــدا لكلـ ــت حديـ ــلها كانـ  (2)مفاصـ

يقول  (وللشيخ حممد حسني كاشف الغطاء قصيدة بعنوان )العلم سر احلياة 

 فيها حاثا على العلم والتعلم: 

 حتيــــا النفــــوس فليحيــــا انــــي بــــك 

 

 

ــاة غــــــــريك ســــــــرا     ال ارى للحيــــــ

ــا علــم مــذ تضــوعت نشــرا     طبــت ي

 

ــرا    ــا وبشـــ ــدور طيبـــ ــت الصـــ  فملئـــ

 شـــرقا وغربـــا لآلفـــاقوقـــد انـــرت  

 

ــربت   ــوانوســ ــرا  لألكــ ــرا وحبــ  (3)بــ

ا ال الشيخ هادي كاشف الغطاء مستنهضوعلى صعيد السياسة اخلارجية ق 

 الشعب العربي: 

ــن    ــرق مــ ــب الشــ ــى يهــ ــهمتــ  منامــ

 

 

ــه     ــاد اىل انتظامــــ ــد عــــ ــاحلق قــــ  فــــ
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ــذي    ــور الـ ــن اجلـ ــى زمـ ــد تقّضـ  وقـ

 

 (7)كنـــــــــا نعـــــــــد انـــــــــه بعامـــــــــه     

 ولصاحل اجلعفري قصيدة يف العدوان الثالثي على مصر يقول يف اوهلا: 

 كنانـــــة يعـــــرب االحـــــرار صـــــمدا

 

 

ــدا    ــَق حقــ ــك االفــ ــنوا عليــ ــو شــ  ولــ

 وال تهــــــن لــــــدى اجللــــــي فــــــأني  

 

ــدا    ــز جنــ ــامدين اعــ ــت الصــ  (2)رأيــ

 وله يف فلسطني:  

ــارا   ــرى اال انتصـــ ــت اال تـــ  امجعـــ

 

 

ــعارا    ــيم شــــ ــل الضــــ ــة مل تقبــــ  امــــ

 واســــــتماتت يف هــــــوى اوطانهــــــا 

 

 (3)حتســب النــوم عــن االوطــان عــارا  

اما يف الرثاء فلهم قصائد طويلة يف هذا اجملال، فقد رثوا االئمة مجيعا يف  

يف  ~ني قصائد رائعة، فقد رثى الشيخ هادي كاشف الغطاء االمام احلس

بيتا( مساها املقبولة احلسينية مجعت وطبعت يف كتاب. ومل  7141قصيدة بلغت )

يقتصر رثاءهم على االئمة فكانوا يرثون امللوك والعلماء، قال صاحل اجلعفري يف 

 رثاء امللك غازي: 

 اكــــرب مــــا اقســــاك مــــن نــــوب  اهلل

 

 

 فتكــت يف مهجــة االســالم والعــرب    

 صـــرح مـــن االمـــل البســـام قوضـــه  

 

 (4)ريب الزمـان اال شـلت يـد الريـب     

 /االكرم واالئمة  النيبوهلم قصائد مجيلة يف املدح، احيانا ميدحون  

واخرى ميدحون أصدقائهم ومعارفهم فلهم عالقات ومراسالت قلما جتدها عند 
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 : النيبغريهم، قال صاحل اجلعفري مادحا 

 ون قبــــل ذاالنبيــــاتــــى باملكرمــــات 

 

 

ــال     ــل اح ــت مث ــوا وراح ــائمفراح  م ن

ــي     ــا بق ــت مب ــى وجئ ــا يفن  فجــاءوا مب

 

ــوادم     ــنني القـ ــر السـ ــى مـ ــى علـ  ويبقـ

 ومــا بعــث عيســى ميتــا مــن ضــرحيه  

 

 (7)كبعثك مـوتى اجلهـل يف كـل عـامل     

 وقال الشيخ حممد رضا مادحا السيد علي العالق:  

ــواني والطـــــــــــــــرب   دع الغـــــــــــــ

 

 

 فــــــــــــــــــــدونهن لــــــــــــــــــــي ارب   

ــز وان     ــب العــــــــــــــــــ  تطلــــــــــــــــــ

 

 عــــــــــــز عليــــــــــــك ذا الطــــــــــــرب 

 مــــــــــــــــــــن ذل وذو ينــــــــــــــــــــام 

 

ــامرا الشـــــــــــهب    ــد مســـــــــ  اجملـــــــــ

ــوا   ــوم خلقــــــــــ ــد قــــــــــ  للمجــــــــــ

 

 (2)واخــــــــــــــــــــرون للعــــــــــــــــــــب 

 وهلم غزل مجيل معتدل، فللشيخ مرتضى قصيدة يقول يف اوهلا: 

 سفرت فقلـت الشـمس يف وجناتهـا   

 

 

 ورنــت فقلــت الســهم مــن حلظاتهــا      

 هيفـــاء ان خطـــرت بلـــدن قوامهـــا    

 

ــا     ــن قاماتهـ ــان مـ ــت االغصـ  واخجلـ

ــاعطفـــت ومـــا علـــم العـــذ    ول بانهـ

 

ــا     (3)غصــن وان العطــف مــن عاداته

 وللشيخ حممد رضا قصيدة بعنوان )مغازلة املنى( جاء يف اوهلا:  

 وامجـــــل مـــــا خيـــــل الشـــــاعرون 

 

 

ــى   ــازليت للمنــــــــــ  مــــــــــــين مغــــــــــ

 تســــــــربت يف جنــــــــوات اخليــــــــال 

 

ــا     ــورا هنـــــ ــاك وطـــــ ــورا هنـــــ  فطـــــ
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ــا حيلمــــــون    ــم مثلمــــ ــي حلــــ  ولــــ

 

 اغازلــــــــــــه ان بــــــــــــدا موهنــــــــــــا 

 لشــكوكومــا حريتــي وهــي بنــت ا    

 

ــا     ــا هنـ ــا هـ ــا هنـ ــي هـ ــوى حريتـ  (7)سـ

وهلم قصائد مجيلة يف الوصف، فللشيخ حممد رضا قصيدة بعنوان  

 )اخلميلة( يقول يف اوهلا: 

ــا     ــيب فارغــ ــان قلــ ــا كــ ــت وملــ  تغنــ

 

 

 مـن الصـرب كانــت زفرتـي بعـد حــرى     

 وناحت وابكـت يف اخلميلـة زهرهـا    

 

 بشجو وهـذا الـدمع مـن فوقهـا نـدى      

 فراعهـــــا وعانقهـــــا مـــــر النســـــيم   

 

 تعطــف اغصــان بــه الــريح قــد جــرى 

 كأني   والوادي    ضمري    لعاشق 

 

ــه مــن اجلــوى      (2)يغــالط عمــا حــل في

وهلم معارضات شعرية عارضوا فيها كبار الشعراء، كدريد بن الصمه  

  .(3)وكذلك عارضوا شعراء معاصرين هلم

لة عن تلك هي نبذة عن النشاط الشعري عند هذه االسرة وقد سردت امث

اهم املوضوعات اليت كتبوا فيها، اما التوسع فيها فيكون يف حبوث اخرى، فمثال 

 . (4)ٌدرس الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء )حياته وشعره( يف دراسة مستقلة

                                              

 . 431، 8: . شعراء الغري7
 . 425، 8: . شعراء الغري2
ريد بن الصمه وكذلك فعل مع ف ر . للشيخ عباس كاشف الغطاء قصيدة عارض فيها د3

– 759، 3: شعراء الغري، الدين الرازي يف قصيدة وعارض صدر الدين العاملي يف اخرى
763. 

، رسالة ماجستري، . ينظر الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء )حياته وشعره( عمار السالمي4
 جامعة الكوفة.، اآلداب كلية
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  :فيها أثرهمبيئة التأليف النحوي يف النجف االشرف و- 5
احلقبة  ان احلديث عن بيئة التأليف اللغوي والنحوي منه خاصة يف هذه

 داخل مدينة النجف يعد من االمور غري اليسرية ألمور منها: 

قلة او انعدام الدراسات اليت تعنى بالدرس اللغوي او النحوي يف تلك  .7

ألمور سياسية  – واليت متثل قاعدة جيدة لدراسة مثل دراسيت –احلقبة 

ومذهبية ساعدت يف ما مضى على طمر علوم هذه املدينة امل تلفة واليت 

تعد تراثا اسالميا ض ما كان جيب االحتفاء به، فصرت احبث يف كتب 

الرتاجم اخلاصة بهذه املدينة مع كثرتها واليت تصل احيانا اىل عشرات 

 اجمللدات. 

كثرة العلماء واملفكرين واملؤلفني يف تلك املدينة  فأصبح من الصعب تعقب  .2

 اثارهم وتقصيها. 

)عز وجل( قد  اهللا امانة مساوية وان )ان النجف تعتقد انها حتمل يف عنقه

 اقامها حارسا ومناصرا ومدافعا عن هذه االمانة وهي الدين وشريعة سيد

، من هنا نشأت العالقة بني الدين ومسألة احلفاظ عليه من جهة وبني (7)املرسلني(

مسألة منو وتطور الدراسات اللغوية والنحوية خاصة من جهة اخرى، فالعالقة 

ة فكما ان سبب نشوء املؤلفات واملصنفات النحوية قدميا هي قدمية متجدد

، فأي بيئة حفظهللحفاظ على القرآن الكريم من اللحن ومن ثّم تسهيل عملية 

، اذن العالقة الدراسات النحوية تنشط اىل جانبها القرآنيةتنشط فيها الدراسات 

بني الدراسات الغالبة والوحيدة يف النجف و والقرآنيةبني الدراسات الدينية 
                                              

 .796: حممد جواد مغنية، من علماء النجف. 7
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 النحوية هي سبب تطور الدرس النحوي النجفي.

وميكنين تقسيم الدراسات النحوية يف النجف يف تلك احلقبة اىل االنواع 

 تية: اآل

 . وضع الكتب امل تصرة يف النحو )املتون النحوية(. 7

 . وضع الشروح على املتون القدمية. 2

 . وضع احلواشي على الشروح القدمية. 3

 ظم النحوي التعليمي. . الن4

 ح ان تكون دراسات اكادميية.ل. الدراسات النحوية العلمية اليت تص5

ففي النوع االول احصيت الكثري من الكتب امل تصرة يف النحو، اليت تليب 

ني، ويف النوع الثاني وبعد تتبع واستقصاء احصيت الكثري ئحاجة املتعلمني واملبتد

نحوية القدمية، فمثال وجدت اكثر من اثين من الشروح القيمة على الكتب ال

عشر شرحا على ألفية ابن مالك الّفها علماء النجف يف القرنني الثاني عشر 

وتلك الشروح مل يشر وقد ذكرها املؤرخون الشيعة،  والثالث عشر اهلجري

ىل ما ذكره )حاجي ا اضافةاليها كل من ترجم أللفية بن مالك وشروحها وهي 

لظنون، او امساعيل باشا البغدادي يف ايضاح املكنون وكل خليفة( يف كشف ا

 من درس األلفية او احد شروحها ومن تلك الشروح: 

 املوسوي اخلوانساري)احسن العطية يف شرح األلفية( للسيد حممد باقر  .7 

 .(7)هـ7373ت

                                              

  .281 ،7: الذريعة: ينظر. 7
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 .(7). )الطرفية يف شرح االلفية( للشيخ علي املوىل الطهراني2

  .(2)هـ7355للسيد مصطفى الدشيت ت شرح الفية ابن مالك 

بن السيد مصطفى ا. )البديعة يف شرح ألفية ابن مالك( للسيد مالك 4

  .(3)احلسيين

 . )زينة املسالك يف شرح ألفية ابن مالك( للسيد حمسن القزويين النحوي. 5

واشي كثرية على شروح األلفية وغريها من ويف جمال احلواشي فهناك َح

 .الكتب النحوية

ما النظم النحوي التعليمي فكان ان وصل اىل درجة األلفية يف النحو كما ا

 .(4)هـ حيث نظم )االلفية يف النحو(7241فعل حممد علي اقا جمتهد االصفهاني ت

 الكثري من الدراسات العلمية النحوية، ككتاب  اما النوع االخري فقد رأيت

 ، وكتاب(5)هـ7395)االشتقاق يف النحو( للسيد علي بن حممد املوسوي ت 

ت  )كشف االسرار يف شرح االظهار يف النحو( للسيد مري علي حممد

 ، وغريها الكثري من الكتب. (6)هـ7378

اما اسرة آل كاشف الغطاء فكان هلم نصيب من هذه الدراسات، فقد اّلف 

الشيخ عباس آل كاشف الغطاء منظومة يف النحو مساها )الفائقة يف النحو( نظم 
                                              

 .774 ،7: معجم رجال االدب والفكر، 31 ،42: اعيان الشيعة: ينظر. 7
 .264 ،7: معجم رجال االدب والفكر: ينظر. 2
 . 377 ،7: معجم رجال االدب، 71 ،49: اعيان الشيعة: ينظر. 3
 .775 ،7: معارف الرجال، 311، 7: الذريعة: ينظر. 4
 .214 ،7: االدب والفكر معجم رجال: ينظر. 5
 .476 ،7: معجم رجال االدب والفكر: ينظر. 6
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االجرومية مزيدا عليه بعض االبواب، ثم شرحها ابن اخيه الشيخ فيها منت 

الخري هادي كاشف الغطاء يف كتاب مساه )بلغة النحاة يف شرح الفائقة( ونظم ا

هـ يف منظومة 167بن هشام االنصاري ت شرح قطر الندى وبل الصدى ال

مساها )نظم الزهر من نثر القطر(، ووضع الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء 

ابا يف نقد االقرتاحات املصرية يف تيسري علوم العربية ووضع حاشية على شرح كت

ابن الناظم على الفية ابن مالك وحاشية على شرح ابن عقيل لكن االخري فقد، 

 ووضع الشيخ علي كاشف الغطاء نقدا على االقرتاحات املصرية يف كتابا

الت االعراب( )نظرات وتأمالت( ودراسة مساها )نهج الصواب اىل حل مشك

وكتابا مساه )الكواكب الدرية يف االحكام النحوية( وحاشية على شرح ابن 

الناظم ودراسة مساها )النقد على العلماء الثالثة سيبويه وابن مالك وابن 

 هشام( لكن االخري فقد وقد اشار اليه يف كتابه نهج الصواب. 

رة آل كاشف الغطاء ظهر لي ان مجيع العلماء الذين اّلفوا يف النحو من اس

حديثة، فهي قدمية قدم  تهم من الفقهاء اجملتهدين ودراسة الفقهاء يف النحو ليس

اباه ظاهرة يف النحو العربي  ولدتاريخ النحو، عّدها الدكتور حممد امل تار 

وابـــي حيان  هـ 169، وسرد امثلة عليها كأبن عقيل ت (7)مساها )حنو الفقهاء(

هـ 211هـ، وذكر ان الفراء ت 977والسيوطي ت   هـ122هـ واآلسنوي ت 145ت 

هـ 275هـ كان قارئا وروي عن ثعلب ت 789كان مهتما يف التفسري والكسائي ت 

انه كان حيفظ احلديث وكان يربط االحكام النحوية باملسائل الفقهية، قال 

)ومن الطبيعي ان كل مثقف من علماء االسالم يهتم  الدكتور حممد امل تار

ة النحو لفهم اخلطاب الشرعي فالعلماء حيتاجون اىل احكام اعراب بدراس
                                              

 .393: تاريخ النحو يف املشرق واملغرب: ينظر. 7
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القرآن واحلديث واكثر علماء االسالم درسوا النحو ودّرسوه وكثري منهم كتبوا 

ينطبق عليهم هذا  ن، ثم ذكر مثالني مم(7)فيه باعتباره آلة للتبصر يف العلوم الدينية(

  محد بن ادريس القرايفهـ وشهاب الدين ا646احلديث هما ابن احلاجب ت 

وكما سنرى يف كتب وحواشي  –هـ ومن اهم مزايا هذه الدراسات 684ت 

 .  (2)كثرة التعليالت –الشيوخ 

هـ( )ففرض على الفقيه ان يكون عاملا بلسان العرب  456)ت  :قال بن حزم

ويكون عاملا بالنحو الذي هو: ترتيب   النيبعز وجل وعن  اهللليفهم  عن 

مهم الذي به نزل القران، وبه يفهم معاني الكالم اليت يعرب عنها العرب لكال

، وألن الشريعة عربية فأن علومها تفهم (3)باختالف احلركات وبناء االلفاظ(

بلسانها فعلوم الفقه واصوله والكالم والتفسري والسنة مرجعها اىل العربية 

تقنع كما قال وافتقار هذه العلوم اىل العربية بني ال يدفع ومكشوف ال ي

 . (4)هـ(538الزخمشري )ت 

هـ( )ملا كان املرجع يف معرفة شرعنا اىل القرآن 616)ت  :قال الرازي

واالخبار وهما واردان بلغة العرب وحنوهم وصرفهم كان العلم بشرعنا موقوف 

على العلم بهذه االمور وما ال يتم الواجب املطلق اال به وكان مقدور للمكلف 

فأن للعربية مقاصد كما للشريعة مقاصد، ومن مل يتعرف ، (5)فهو واجب(

مقاصد العرب يف كالمهم ركب عمياء وخبط عشواء وفسر نصوصا على غري ما 
                                              

 .396: تاريخ النحو يف املشرق واملغرب: ينظر. 7
 .396: . تاريخ النحو يف املشرق واملغرب2
 . 693، 2: . االحكام يف اصول االحكام3
 . 31: عراباملفصل يف صنعة اال: . ينظر4
 . 213، 7: . احملصول يف علم االصول5
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 . (7)جيب ان تفسر ووقع يف التأويل احملظور

وأكثر من تناول مصنفات فقهاء النجف النحوية واحصاها هو الشيخ 

ثا كتاب )الدرس اللغوي يف حديالدكتور عبد اهلادي الفضلي الذي نشر له 

النجف االشرف( حتدث فيه عن الدرس اللغوي والنحوي خاصة يف هذه املدينة 

. (2)وذكر يف املقدمة ان هذا الكتابة يفتح ابوابا للدراسات اللغوية يف هذه املدينة

مجيع العلماء الذين اّلفوا يف اللغة والنحو خاصة يف هذه املدينة  بإحصاءوبدأ 

هـ وانتهاءا 686والرضي االسرتابادي ت هـ 461شيخ الطوسي ت ابتداءا بال

يف عنوان قد فاته شيء باملعاصرين، لكن القاره هلذا الكتاب يرى ان املؤلف 

الكتاب فقد مساه الدرس اللغوي والعنوان يوهم بأن الكتاب سوف يتم فيه 

ء تناول الدراسات اللغوية يف خمتلف مستوياتها واذا به ال خيرج عن احصا

اه ـتهم، ولو ان الشيخ مساللعلماء الذين اّلفوا يف هذا اجملال مع ذكر مصنف

لكان اقرب اىل الواقع مع  )معامل التأليف اللغوي( او )اعالم التأليف اللغوي(

س كذلك، وال بد من االشارة اىل ـــوالكتاب لي العلم ان العنوان علمي اكادميي

 يف جمال اللغة والنحو.   الفي عامل جنف 211ان الشيخ قد احصى اكثر من 

                                              

 . 2: نشأت علي حممود، املباحث اللغوية واثرها يف اصول الفقه: . ينظر7
  املقدمة.: الدرس اللغوي يف النجف االشرف: ينظر. 2



 

 

 

 
 

 الفصل األول

 كتابا بلغة النحاة يف شرح الفائقة 

  ونهج الصواب إلـى حل مشكالت اإلعراب

 املبحث األول

 كتاب بلغة النحاة يف شرح الفائقة

 املبحث الثاني

 ى حل مشكالت اإلعرابـكتاب نهج الصواب إل

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 املبحث األول

 اة يف شرح الفائقةكتاب بلغة النح

)ُبلَغة النحاة يف شرح الفائقة( هو كتاب من تأليف الشيخ هادي بن الشيخ 

 هـ وهو شرح على منظومة عمه الشيخ عباس7367عباس آل كاشف الغطاء ت 

م، وبقي 7895هـ، 7375)الفائقة يف النحو(، وقد اّلف الشيخ هذا الكتاب سنة 

ربعمئة صفحة من احلجم الكبري، م يف اكثر من أ2112خمطوطا حتى طبع سنة 

ويعد هذا الكتاب عصارة فكر الشيخ يف جمال النحو فهو من اساتذة علم النحو 

النحوية راّدا عليها ومقّيما هلا،  اآلراء، مجع فيه اغلب (7)يف النجف االشرف

 وسوف احاول وصفه وصفا ارجو ان ال خيرج اىل االطالة: 

 :اوال: منهج الكتاب
هو مثل غريه من الشروح تابع فيه مؤلفه صاحب الفائقة فب اما منهج الكتا

يف تقسيمه الذي قّسم منظومته على ابواب وفصول وعناوين مضافة، بدأها بباب 
                                              

 .739: الدرس اللغوي يف النجف االشرف: ينظر. 7
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الكالم والكلمة ثم باب املعربات فاملرفوعات فاملنصوبات فالتوابع اضافة اىل 

 واملشتقات وباب الوقف.  كاإلضافةابواب اخرى 

 اليت متيز فيها هذا الكتاب وهي:  وهناك بعض املميزات

مل يكن الشيخ متفردا يف هذا املنهج ولكنها السمه الغالبة  التعليمية: ة. السم1

هـ 686على الشروح النحوية وخصوصا شروح االلفية كشرح ابن الناظم ت 

وغريهم ممن تصدر حلقات  (هـ929ت )واالمشوني  هـ149 واملرادي ت

 يريد تدريسه وايصاله اليهم من علوم العربية، التدريس فأملى على طالبه ما

 والظاهر ان هذا االسلوب هو اسلوب السؤال واجلواب واستقدام السؤال طرح

 أوالنحوية بألفاظ خمتلفة مثل )فأن قلت: قلت،  اآلراءاجلواب اساسا لتوضح 

 .(7)وغريها فإن قيل: قلت(

شرح قسم من كثريا ما جند الشيخ يستطرد يف  التفصيل والتوضيح:. 2

املسائل وتوضيحها عندما توجد هنالك اراء خمتلفة، وهذه السمة غالبة على 

الكتاب قصدا منه يف ايصال املسائل النحوية يف ذهن القاره بشيء من التفصيل 

وتكون خاصة باملسائل النحوية وتتعداها احيانا اىل املعارف العامة، كعلوم 

 منها: .التفسري وغريه واالمثلة على ذلك كثرية

 قوله يف قول الشاعر الذي رواه سيبويه يف كتابه: 

ــتحقب   ــري مســ ــرب غــ ــاليوم اشــ  فــ

 

 

 

ــن    ــا مـــــــ ــل اهللامثـــــــ  (2)وال واغـــــــ

حيث ورد الفعل جمزوما مع انه ال جازم وال ناصب والقياس الرفع: )واما  
                                              

، 61، 21، 23، 27، 21، 79: اشف الغطاءالشيخ هادي ك، بلغة النحاة يف شرح الفائقة: ينظر. 7
 وغريها.، 421، 317، 215، 717

 .214، 4: . الكتاب2
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عن البيت فقيل انه ضرورة ومنعه املربد كما نقل عنه وان الرواية )اليوم اسقى( 

وم اشرب( على انه فعل امر واختلف يف رافعه فقيل جترده من الناصب او )الي

واجلازم كما يظهر من الشيخ املصنف وهو قول الفراء وال نقدح فيما قيل اذ ال 

نسلم ان العدمي ال يعمل يف الوجودي، وقيل حلوله حمل االسم وهو مذهب 

وهو مذهب ثعلب لالسم  املشابهةأي  املضارعةالبصريني وفيه ما فيه وقيل نفس 

ومجاعة وهو مردود بأن املضارعة امنا اقتضت اعرابه من حيث مجلة اال فعال 

واما رفعه ونصبه وجزمه فيحتاج كل منها اىل عامل على حده وقيل ان رافعه 

، واستدل بأنه كان قبل دخوهلا مبنيا (7)وهو مذهب الكسائي املضارعةحروف 

ف العمل اليها وهو معارض وبعدها صار مرفوعا وال حادث سواها فأضي

بأمرين احدهما: انها جزء منه وجزء الشيء ال يعمل فيه، والثاني ان الناصب 

واجلازم يزيالن رفعه مع بقائهما فيلزم اما ابطال عمل العامل بعامل قبله وهو 

خالف االصل واما اجتماع عاملني على معمول واحد كل منهما يقتضي خالف 

النحوية كافة  اآلراءص نرى كيف ان الشيخ يورد من هذا الن (2)عمل االخر(

 مقيما هلا، قال سيبويه معلقا على هذا البيت. 

)وقد جيوز ان يسكنوا احلرف املرفوع واجملرور يف الشعر شبهوا ذلك بكسرة 

 . (3)ف ذ حيث حذفوا فقالوا ف ذ وبضمة عضد حيث حذفوا فقالوا عضد(

 . (4)اس عليهاهـ( زائدة فال يق669وعدها ابن عصفور )ت 

احيان كثرية ويسهب يف   ذكرت انه يفصل يف . االختصار وعدم االعادة:3
                                              

 .771، 7: ابن جين، . ينظر احملتسب يف تبني وجوه شواذ القراءات وااليضاح عنها7
 .352، 8: وينظر خزانة االدب ولب لباب لسان العرب، 14، 13: . البلغة2
 . 213، 4: . الكتاب3
 .565: رب. ينظر املق4
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تصر على ذكر االحكام فقط او حييل قالشرح ويف احيان اخرى جنده خيتصر وي

اىل كتب اخرى كقوله يف باب التمين والرتجي ومعناهما )وان شئت التحقيق 

ذلك اذ هي خارجة عن  نحوي غرض يفلفالحظ كتب املعاني واللغة وليس ل

 . (7)املوضوع ولكن ذكرت ملسيس احلاجة اليها

هناك مسة واضحة يف الكتاب وهي . االهتمام مبعاني املفردات اللغوية: 4

االهتمام باملعاني اللغوية للمصطلحات واحلدود النحوية، فمثال قال يف معنى 

يث يلزم وعندنا ختصيص شيء بآخر حب ،(2)الوضع )الوضع عند العرب الطرح

، وكذلك قوله يف موانع الصرف )واختلف يف (3)من اطالق االول الثاني(

اشتقاق الصرف فقيل مأخوذ من الصريف وهو الصوت، قالوا الن يف اخر 

ينصرف أي ما ال يدخله تنوين  االسم تنوين وهو صوت وعلى هذا فقوهلم ما ال

النصراف يف التمكني وهذا هو االظهر من بعض شراح اخلالصة، وقيل من ا

اجلهات وقيل من االنصراف مبعنى الرجوع كأنه انصراف عن شبه الفعل وعلى 

 .(5)وهذا وارد يف كالم العرب (4)هذا فقوهلم ما ال ينصرف أي ما ال يشبه الفعل

هـ 612االستشهاد مبنظومات اخرى اثناء شرحه كمنظومة ابن مالك ت  .5

 ،إن )هذا واملواضع ال حتصى هـ كقوله يف مواضع فتح همزة628وابن معطي ت 

 فاألمر اجلامع املانع هو قول ابن مالك: 

                                              

 .312: . البلغة7
 .396، 8: لسان العرب: . ينظر2
 .76: . بلغة النحاة3
 .711: . بلغة النحاة4
  .789، 9: لسان العرب: . ينظر5
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ــزة  ــتح لســــد مصــــدر )وهمــ  أن افــ

 

 (7)مسد هلا ويف سـوى ذلـك الكسـر(    

نراه ينظم االحكام النحوية بأبيات شعرية، وهذه السمة نادرا ما نراها  .6 

ءت مؤنثها عند النحويني قال )مجيع ابنية فعالل مؤنثها فعلى اال اربعة عشر جا

 على فعالن وهي مصروفة وقد نظمتها بقولي: 

 يــــا أيهــــا املقتفــــي مــــا جــــاء بنيتــــه 

 

 

 

ــا    ــد كانـــــ ــالل لقـــــ ــن وزن فعـــــ  مـــــ

 فــــاعلم مؤنثــــه قــــد جــــاء امجعــــه  

 

 فعلــى ســـوى اربــع مـــع عشــرة بانـــا    

 ان فعـالن اجيـز سـوى   ـمخصان اليـ  

 

ــا     ــك حبالن ــا وي  حــبالن فاســتثين منه

ــا   ــ نان وحنوهمـ ــان سـ ــذاك رجنـ  كـ

 

 ســفيان صــيحان وصــوجان ومــن حنــ 

ــيف اىل   ــوان اضـ  كـــذاك عـــالن قشـ

 

 هــــــذي ومصــــــان موتانــــــا نــــــدمانا 

 كــذاك نصــران ممـــا قـــد اضــيف هلــا  

 

ــا      ــول اذعانـ ــذ ذا القـ ــد وخـ ــال تزيـ  فـ

ــرة وردت    ــع عشــ ــة مــ ــذه اربعــ  فهــ

 

 (2)مــنهم باحلــاق هــاء كيــف مــا كانــا(  

ربط اجلمل استعمال الفاظ تدل على وعي الشيخ يف املنهج العلمي فهو ي .7 

واالحكام والكالم بعضه بعض بعبارات مثل )مثل كما تقدم وسياتي( ثم يورد 

عبارات مثل )تأمل فليتأمل وفيه تأمل( عندما يوجد غموض يف تلك العبارة 

وهي اطالقات غالبا ما تكون حقيقية كقوله )االسم املفرد واملراد به ما قابل 

، ووجه التأمل ان للمفرد دالالت (3)(املثنى واجلمع واالمساء الستة، وفيه تأمل

عدة منها ما يقابل اجلملة وما يقابل املثنى واجلمع وما ال يدل جزء لفظه على 

                                              

 .332: . البلغة7
 .771: . البلغة2
 . 69: البلغة. 3
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 جزء معناه وما يقابل املضاف يف باب النداء. 

 ثانيا: موارد الكتاب: 
 . االعالم. 1

 . الكتب.2

ة النحاة هي من اهم املزايا اليت متيز كتاب بلغ. ذكر علماء اللغة والنحو: 1

 كثرة االعالم الواردة فيه وهي تدل على مدى الثقافة والدراية النحوية 

اليت ميتلكها الشيخ وكثرة املناهل اليت ارتوى منها، فبني مكتبته اليت ذكر عنها 

بأنها )تعترب من انفس مكتبات النجف واكثرها قيمة من ناحية النوادر 

لعاملة املتفقهة اليت حظيت بسهم وافر ، هذا وكونه سليل االسرة ا(7)والنفائس(

من التأليف فــي شتى املوضوعات والعلوم املعروفة، فكان يورد امساء علماء 

النحو دون استثناء ويورد االعالم عادة لتأييد القول كقوله يف جواز اعمال 

واهمال إن امل ففة )فبعضهم اوجب اعماهلا مستدال بأنها اشبه بالفعل من ان 

، (2)ن مدلوهلا املصدر الذي هو مدلول الفعل، واملنقول عن سيبويهاملكسورة أل

، و قوله يف لعل )وقد تكون لعل للتعليل كالالم (3)جواز الوجهني  وهو احلق(

ومنعه  (4)[لّعلّه يتَذكّرعلى رأي مجاعة منهم الكسائي واالخفش يف قوله ]

افرغ عملك لعلنا ، )(5)مجهور النحاة ومما يؤيد وقوعها للتعليل قول االخفش

                                              

 .7155، 3: . معجم رجال االدب7
 . 741، 2: سيبويه، الكتاب: . ينظر2
 .374: . بلغة النحاة3
 .44: . طه4
 ونسبه ابن فالح اليمين لقطرب ، 425، 7: حاشية الصّبان على شرح االمشوني: . ينظر5
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 .(7)نتغذى((

هـ 256واحيانا يذكر اسم العامل لغرض الرد عليه، كرده على الب اري ت 

يف قوله )وعن الب اري ان العرب ال تتجاوز هذا، مبعنى ان ال يقال سداس 

، والذي يظهر منه ان العرب ال تتجاوزها ابدا، وهو منقوض فأنه (2)ومسدس

عشار ويقال ايضا مسدس اىل عشار قال يقال سداس وسباع ومثان وتساع و

 املتنيب: 

 احــــــــاٌد اْم ســــــــداس يف احــــــــاد

 

 

 

ــاد    ــة بالتنــــــــــ ــا املنوطــــــــــ  ليلتنــــــــــ

، انه قال (3)ولنا قول ابي حيان  كما هو املنقول عنه يف احلدائق الندية 

والصحيح جميئه لسماع ذلك من العرب فنقول موحد وأحاد اىل معشر 

)املربد والكوفيون يقيسون عليها اىل ، قال الرضي االسرتابادي (4)وعشار(

، وكرّده على سيبويه قال )هل جيب يف النعت (5)التسعة... والسماع مفقود(

: ال فرق بني ان (6)االشتقاق ام ال؟ قوالن احدهما البن احلاجب قال يف الكافية

يكون مشتقا او غريه اىل اخر ما قال، الثاني وهو وجوب اشتقاق النعت وعدم 

، واالوىل هو االول والذي اوهم من (1)حلال وهو املنسوب لسيبويهوجوبه يف ا

                                                                                                             

 738، 3: املغين يف النحو، وابي علي . 
 .313: . بلغة النحاة7
 .756، 3: صحيح الب اري: . ينظر2
 .391: هـ7779ابن معصوم املدني ت ، احلدائق الندية يف شرح الصمدية: . ينظر3
 .717: بلغة النحاة. 4
 .711، 7: الرضي االسرتابادي، . شرح كافية ابن احلاجب5

 .715، 2: الكافية: . ينظر6
 .24، 2، 434، 7: الكتاب: . ينظر1
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اشرتاط االشتقاق هو انه ملا كان االكثر يف الداللة على املعنى يف املتبوع هو 

 . (7)املشتق، اشرتط ذلك حتى اّول غريه به(

استعان الشيخ يف شرحه بكثري من املصنفات امل تلفة  . الكتب واملصادر:2

النحو والتفسري واحلديث والقراءات، واشار اىل الكثري من من كتب اللغة و

املصادر، فيذكر اسم الكتاب الذي اخذ عنه احيانا واخرى ال يذكره وكان 

له اكثر من مخسني كتابا رجع  فأحصيتاىل اصحابها  اآلراءحريصا على رد 

اخي اليها، فيذكر اسم الكتاب لتأييد القول الذي ذكر كقوله يف ثم وافادتها الرت

 : الذي يؤيده قول الشاعر: (2))قال صاحب جممع البيان

 ولقــــــد ســــــاد ثــــــم ســــــاد ابــــــوه     

 

 

 

 (3)ثـــم قـــد ســـاد قبـــل ذلـــك جـــده(   

: ال تقع اال (4)يف اجلملة الطلبية اذا وقع النعت )وقال صاحب اجلامي :وقوله 

، واحيانا يذكر الكتاب للرد (5)بتأويل بعيد وهو إضمار القول وهو الصحيح(

يه كقوله يف )حضاجر( وهو مجع انثى الضبع اذا نقل اىل العلمية فهو ممنوع عل

من الصرف قال )االخفش يعتد بالعارض فنحو حضاجر علم مصروف اذ 

، نقل (6)االصل فيه كونه مجعا، لكن عارض ذلك كونه علم وعن اهلمع

ال ، وقوله يف ز(1)االمجاع على عدم االعتداد بالعارض وهو منقوض مبا ذكرنا(

                                              

 .363: . البلغة7
 .786، 4: الطربسي، جممع البيان يف تفسري القرآن: . ينظر2
 .313: . البلغة3
 .36، 2: اجلامي، احلاجبشرح كافية ابن ، الفوائد الضيائية: . ينظر4
 .262: . البلغة5
 .81، 7: جالل الدين السيوطي، همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع: . ينظر6
 . 773: . البلغة1
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)قيد النفي ابو حيان يف االرتشاف بال خاصة وليس كذلك ألن املقصود تقّدم 

النفي اين ما كان، وكذلك ألن املراد من  تقدمه القاعدة املدونة وهي نفي النفي 

 . (7)اثبات، ألنهما مبعنى النفي(

  :ثالثا : الشاهد النحوي يف كتاب بلغة النحاة
اليت اعتمد عليها النحاة وهي القرآن اعتمد الشيخ على املصادر النحوية  

الكريم واحلديث الشريف والشعر العربي وكالم العرب املنثور، وقد استشهد 

جات، اللهآية يف مواضع الكتاب، وكذلك كان يذكر القراءات و 311بأكثر من 

ومل يكن استشهاده باآليات على وترية واحدة فنراه يستشهد احيانا بآية واحدة 

من  يانا بآيتني او ثالثة، اما احلديث الشريف فلم يكن مكثرايف املوضع واح

االستشهاد به، فاستشهد حبوالي ثالثة عشر موضعا ويبدو انه كان متحرجا من 

اليت ذكرها السيوطي يف  لألسباباالستشهاد باحلديث كغريه من النحاة 

قال  ، ومن هذه االحاديث يف موضع رّده على ابن مالك يف قوله (2)االقرتاح

 يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل والنهار( ونقل عن السهيلي انه قال: )لقيت( :

يف كتب االحاديث املروية ما يدل على وجود هذه اللغة ثم قال: لكين اقول ان 

يف حديث ابن مالك ان الواحدة عالمة اضمار ألنه حديث خمتصر رواه البزاز 

كم( وعلى هذا فال شاهد فيه وال مطوال فقال فيه )ان هلل مالئكة يتعاقبون في

، وما ذهب اليه الشيخ صحيح لكنه ال (3)حجة ملن استدل به اذ قد ثبت حتريفه(

، غري احلديث (4)شواهد شعرية بأربعةينفي وجود اللغة الن ابن مالك استشهد 
                                              

 .87، 2: ارتشاف الضرب: . وينظر217: . البلغة7
 .52: االقرتاح: . ينظر2
 .761: . البلغة3
 .49، 2: شرح التسهيل: . ينظر4
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وهذا دليل على وجود اللغة، وثانيهما: انه اورد احلديث على لغة من يعترب تلك 

، وكذلك قوله يف استعمال رجع مبعنى صار قال (7)تثنية ومجعاحلروف حروف 

 )ومتثيله لراح )وراح (3)، وهو حديث صحيح(2)ال ترجعوا بعدي كفارا ،

لرزقكم كما ترزق الطري تغدوا مخاصا وتروح  اهللكقوله لو توكلتم على 

، وقوله يف لعل عندما تكون االستفهام وكقوله (5)، وهو حديث صحيح(4)بطانا(

. واحيانا يستطرد يف ذكر الشواهد (1)، وهو حديث صحيح(6)لعلنا اعجلناك()

ثم االشعار كقوله يف باب تنازع فعالن على معمول واحد: )كقوله  باآلياتفيأتي 

 . وقوله: (8)[آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا] تعاىل

 اذا كنت ترضيه ويرضـيك صـاحب  

 

 

 

 جهــارا فكــن يف الغيــب احقــظ للــود  

 

 
 وقوله:

ــ ـــونها وكمتـــ ــأن  متــــ ـــاة  كـــ  ـا  مدمـــ

 

 

 (9)جــرى فوقهــا واستشــعرت لــون مــذهب( 

ويكثر من ذكر الشواهد الشعرية كقوله )هل يشرتط تطابق املؤكد واملؤكد  

                                              

 .243: د. خدجية احلديثي، من االحتجاج باحلديث الشريف موقف النحاة: . ينظر7
 .215: . البلغة2
 .312، 4: . ينظر صحيح الب اري3
 .218: . البلغة4
 ،732، 2: صحيح مسلم: . ينظر 5
 .429: . البلغة 6
 .312، 4: . ينظر صحيح الب اري1
 .96: . الكهف8
 .221: . البلغة9
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يف التعريف والتنكري ام ال؟ منع ذلك مجهور البصريني حمتجني بأن الفاظ 

 د ذلك قال الشاعر: التوكيد معارف ال جتري على النكرة وليس مبرضي لورو

ــعا    ــبيا مرضــ ــت صــ ــتين كنــ ــا ليــ  يــ

 

 

 

 حتملــــــين الــــــذلفاء حــــــوال اكتعــــــا 

 

 
 قد صرت البكرة يوما امجعا  وقول االخر:

 نلبث حوال كامال كله وقوله:  وقول االخر:

 لكنـــــه شـــــاقه ان قيـــــل ذا رجـــــب

 

 

 

ــب      ــه رجـ ــول كلـ ــدة حـ ــت عـ ــا ليـ  يـ

 . (7)مضان(صام شهرا كله اال ر اهلل)ما رأيت رسول  :وقول عائشة 

اما الشعر العربي الذي انقسم على اربعة اقسام )جاهلي وخمضرم واسالمي 

، فقد استشهد الشيخ جبميع انواعه وهو مكثر، فيصل احيانا يف (2)ومولد(

االستشهاد يف موضع واحد اىل عشرة شواهد شعرية كما فعل يف املبتدأ اذا جاء 

سم الشاعر واحيانا ال يذكره او ، وهو شاعر واديب ويذكر احيانا ا(3)ضمري رفع

، او قوله (5). او قوله )شاعر االندلس((4)يذكر كنايات كقوله )قال احلماسي(

، اما اقوال العرب املنثورة فقد استشهد بها يف اكثر من موضع (6))قال املولد(

، وهو (1)كقوله يف استعمال الظروف كافعال وهي متصرفة )طال االبد على لبد(

                                              

 .472: . البلغة7
 .719، 7: لشعر، ابن رشيق القريواني. العمدة يف صناعة ا2
 .247 – 238: . ينظر البلغة3
 .432: . ينظر البلغة4
 .788: . ينظر البلغة5
 .383: . ينظر البلغة6
 .795: . ينظر البلغة1
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 . (7)حمثل عربي صحي

  :رابعا: ادّلة الصناعة النحوية
اعتمد النحاة يف تأصيل القواعد االساسية واملباده االولية للنحو العربي 

على ادّلة النحو من مساع وقياس وامجاع واستصحاب حال وتعليل مع 

 .(2)اختالفهم يف عّدها

، (3)والشيخ شأنه شأن النحاة حيث برزت تلك االدلة يف شرحه، فالسماع

ي برز لديه بشكل واضح من خالل كثرة الشواهد اليت اوردها ولكن هناك الذ

 بعض املالحظات اليت اردت ان اوردها لتبني كيفية احتكام الشارح اىل السماع: 

: يف مسألة ان ينوب عن اخلرب الوصف . الرد باملسموع على احلكم النحوي1

عن الزخمشري واجلامي املرفوع على انه فاعل سواء اكان ظاهرا او مقدرا قال )و

 اشرتاط كونه ظاهرا ويردهما قوله: 

ــا    ــدي انتمــ ــا واٍف بعهــ ــّي مــ  خليلــ

 

 

 

 (4)اذا مل تكونا لي علـى مـن أقـاطع(    

هـ مل يشرتط ذلك ولكنه مّثل بأمثلة باالسم 538على ان الزخمشري ت  
                                              

 .76، 2العسكري ، مجهرة االمثال: . ينظر7
واسقط ، 89، 7: اخلصائص، هـ ثالثة السماع والقياس واالمجاع393. عّدها ابن جين ت 2

وذكر السيوطي هذه االربعة ، 87: ملح االدلة، ابن االنباري االمجاع واضاف استصحاب احلال
 .74: االقرتاح، مجيعها

. قال ابن االنباري هو )الكالم العربي الفصيح املنقول بالنقل الصحيح اخلارج عن حد القلة 3
)ما ثبت فيه الكالم من وقال السيوطي هو ، 45: اىل حد الكثرة( االغراب يف جدل االعراب

وكالم العرب قبل  وكالم نبيه ، يوثق بفصاحتهم فشمل كالم اهلل تعاىل وهو القرآن الكريم
 .94: بعثته ويف زمنه وبعده اىل ان فسدت االلسنة بكثرة املوّلدين نظما ونثرا( االقرتاح

 .257. البلغة 4
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، (7)الظاهر حنو  اكثر شربي السويق ملتوتا، واخطب ما يكون االمري قاعدا

 . (2)هـ ان يكون االسم ظاهرا898اجلامي ت واشرتط 

 . شذوذ وندور كل ما مل يسمع: 2

)وما ذكره الصاغاني يف نوادره من جميء )فيتء( تامة فهو نادر على ان   :قال

، ويف مسألة جواز نصب االسم املنشغل عنه عامله بضمريه اذا (3)ال دليل عليه(

–، جواز ذلك (4)الشجري خال من أي شيء حنو )زيدا لقيته( قال )وعن ابن

 واستدل بقول علقمة: –اعين النصب

ــا   ــادروه ملحمــــ ــا غــــ ــا مــــ  فارســــ

 

 

 

ــلْ     ــٍس وكــــ ــل وال نكــــ ــري زم يــــ  غــــ

 . (5)وهو حممول على الشذوذ ألنه مل يسمع( 

ويف نصب الفعل الواقع بعد الم اجلحود بإن  . احتياج احلكم اىل السماع:3

أكيدا وهو حسن اىل انه حمتاج مضمرة قال )وعن بعض الكوفيني جيوز اظهارها ت

 . (6)اىل السماع(

، فكان الشيخ من املهتمني بالقياس مع اعتداده بالسماع كما (1)اما القياس

                                              

 .55: املفّصل يف صنعة االعراب: ينظر. 7
 .211، 7: د الضيائيةالفوائ: . ينظر2
 .325، 7: وقال ابن مالك )وتتم فيتء اذا اراد بها كسر واطفأ( شرح التسهيل، 278. البلغة 3
 .778، 2حاشية الصّبان : . ينظر4
  .274: . البلغة5
 .384: . البلغة6
. قال ابن االنباري هو )محل غري املنقول على املنقول اذا كان يف معناه( االغراب يف جدل 1

وقال ، 712: وقال الشريف اجلرجاني )هو رد الشيء اىل نظريه( التعريفات، 45: عراباال
 .722: السيوطي هو )محل فرع على اصل بعلة جامعة( االقرتاح
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 رأينا ومن اقيسته يف شرحه: 

)وعّدها بعضهم ستة ألن تفعالن للمذكرين  :. قوله يف االفعال اخلمسة1

والنون للمذكرين  واملؤنثني، وعلى هذا فالقياس سبعة ألن تفعالن بالياء

 .(7)امل اطبني او الغائبني وللمؤنثتني امل اطبتني(

قال يف )مل(: )جواز نصبها الفعل يف لغة . اللغة الضعيفة ال يقاس عليها: 2

 .(2)حكاها )اللحياني(

 ، وقول الشاعر:(3)حنو )امل نشرح( 

ــرْ   يف أّي يـــــوميّ  مـــــن املـــــوت افـــ

 

 

 

 ايــــــوم مل يقــــــدر ام يــــــوم ق ــــــدر    

 .(4)ضعيفة( وهي لغة 

)وحذف من الثاني الفعل مع االسم أي )ما زال ذا نظم حسن(  :. قوله3

فال نرى من قال بنقصانها اال ابا علي الفارسي يف احللبيات قياسا ال مساعا، 

 .(5)واملراد من النقصان عدم استغناءها عن اخلرب املرفوع(

انه فرع تصرفوا  )والقياس ان ال حيذف امسها كـ )ليس( اال :. قوله يف الت4

 . (6)فيه خالف االصل(

                                              

 .85: . البلغة7
  .365، 7: ابن هشام االنصاري، مغين اللبيب عن كتب االعاريب: . ينظر2
 .7: . الشرح3
 .751: . البلغة4
 .282: . البلغة5
 .297: . البلغة6
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  فكان من ابرز هذه االدلة لديه ظهورا ومن تعليالته: (7)اما التعليل

قوله يف النصب بعد اذن بها او بَأن مقدرة فبعد ان اختار مذهب سيبويه . 1

)ومذهب سيبويه ايضا انها حرف ناصب بنفسه وعن اخلليل ان انتصاب  :قال

رة وهو ضعيف اذ لو كان )باستشفاع للتلفظ بها بعدها الفعل بعدها بَأن مقد

وليس كذلك اذ ال استشباع يف قوهلم )اذن ان اكرمك( وايضا ال استشباع يف 

ظهورها بعد كي اكثر فهال تركوها كما تركوها هنا فدل على انه مل تكن مقدرة 

 .(2)وان النصب بها(

وز اظهارها، وامنا  )نصب الفعل بَأن مضمرة ال جي :قوله يف الم اجلحود. 2

وجب اضمار )َأن( بعدها، علل ذلك صاحب احلدائق الندية قال: ألن ما كان 

ليفعل رّد على من قال سيفعل فالالم يف مقابلة السني فكما ال جيمع بني ان 

الناصبة والسني ال جيمع بني الالم و إن يف اللفظ مراعاة للمطابقة بينهما 

 . (3)لفظا(

)ثم ان التأنيث هو األنسب بل والغالب  :حذام قوله يف منع صرف. 3

 خبالف العدل ألمور: 

ان العدل امنا يرتكب حيث حتوج الضرورات اليه بأن نرى امسا  احدهما:
                                              

. وهي من املسائل اليت تتصل بالقياس او تتفرع منه اذ ليس هناك حكم حنوي وال قاعدة من 7
عن العرب اخذتها : هـ عنها )فقيل له715سئل اخلليل ت ، قواعد النحاة اال وهلا تعليل عندهم

ع كالمها وعرفت واق، ان العرب نطقت على سجيتها وطباعها: ام اخرتعتها من نفسك؟ فقال
، واعتللت انا مبا عندي انه علة ملا عللته منه(، وان مل ينقل ذلك عنها، وقام يف عقوهلا علله

 .66-65هـ: 341االيضاح يف علل النحو، ابو القاسم الزجاجي ت 
 .437، ينظر احلدائق الندية: 737. نفسه: 2

 . 724. نفسه: 3
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منعته العرب من الصرف ومل جند فيه سوى العلمية فرتتب العدل، اذ لو مل 

 نقدره للزم ترتب املنع على العلمية وهو خالف خبالف التأنيث. 

ميكن لل صم ان ينكر ذلك لعدم دليل يدّل عليه فنحو )عمر( ال  اني:الث

 نسلم انه منقول من عامر بل كل منهما اسم منقول برأسه...

ان العدل مقدر والتأنيث حمقق فمذهب املربد االوىل واما الشيخ  الثالث:

 .  (7)املصنف فقد جرى جمرى االغلب واالشهر(

 :خامسا: ردوده

ابه هذا بأنه كثري النقل والتتبع وايراد اراء العلماء من امتاز الشيخ يف كت

خمتلف املذاهب واملدارس واحلواضر ولعل ذلك دأب املتأخرين، اذ وصلت 

اليهم املادة النحوية كاملة فما عليهم اال مجعها ومن ثم يدلون بدلوهم معارضة 

سائل او موافقة، ولكثرة ما اورد الشيخ من مسائل ارتأيت ان اختار مجلة م

عارضها الشيخ او ناقشها او ابدى فيها رأيا، وهي ما يثبت مقدرته ودرايته 

 النحوية وهذه املسائل: 

جيوز قطع البدل حنو )مررت بزيد اخيك( فيجوز ان  :. يف قطع البدل قال1

تقول )اخوك( نص عليه سيبويه واالخفش وهو قبيح اال ان يطول الكالم 

 . (2)وحيصل الفصل(

)اذا كان امسها مفردا ف ربها مرفوع مبا كان  : لنفي اجلن  قال. يف ال اليت2

                                              

 .74، 2، ينظر الكتاب: 229. االيضاح يف علل النحو: 7
 .214، 2، ينظر الكتاب 342. االيضاح يف علل النحو: 2
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مرفوعا به قال ابن هشام )وهو مذهب سيبويه وخالفه االخفش( وال خيفى ان 

 . (7)هذا من سيبويه حتكم صرف واال فال ارى هلذه اخلصوصية وجها(

، بناء االسم مع ال ليدل على معنى )من( (2))مذهب ابن عصفور :. قوله3

، انه رّكب مع )ال( تركيب مخسة عشر وهلذا ال تعمل )ال( (3)هب سيبويهومذ

اذا فصل بينهم، وكال املذهبني منظور فيه، اما االول فلعدم تسليم ان االسم 

املتضمن معنى )من( وامنا املتضمن هو )ال( نفسها، واما الثاني فألن تركب 

 . (4)ث فليتأمل(االسم مع احلرف قليل والبناء للتضمن كثري ويف االول حب

، انه جيوز وصف املعرفة بالنكرة اذا كان (5))وزعم ابن الطراوة :. قوله4

الوصف خاصا ال يوصف به اال ذلك املوصوف واستدل  على هذا بقول 

 الشاعر:

ــئيلةُ  ــاورتين ضـــ ــأّني ســـ ــّت كـــ  فبـــ

 

 

 

ــاقعٌ    ــم نـ ــا السـ ــرقِش يف انيابهـ  مـــن الـ

م مبتدأ  وناقع اخلرب و )يف فأن ناقع صفة لـ)السم(، وحيتمل من كون الس 

 . (6)انيابها( متعلق به، فالدليل باطل ألنه متى وجد االحتمال بطل االستدالل(

)وعن الزجاجي ان بعض العرب يبنيه )أي امس( على الفتح  :. قوله5

 مطلقا مستدال بقوله: 

                                              

 .214، 2: الكتاب: . ينظر7
 .341: . البلغة2
 .778، 3: همع اهلوامع: . ينظر3
 .361: . البلغة4
 .51 – 56: . البلغة5
 .285، 3: الكتاب: . ينظر6
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 لقد رأيت عجبا مذ امسا

ه مطلقا، وهذا البيت وما ذهب اليه منظور فيه اذ ال دليل فيه على بناءه علي 

اخذه ابو القاسم من كتاب سيبويه وهو مستشهد به على ان الفتح يف )مذ امسا( 

، وما (7)فتحة اعراب والزجاجي جعل الفتحة فتحة بناء فما ذهب اليه معيب(

 . (2)ذهب اليه الشيخ صحيح

)وعن املازني منع تثنية املعدول ومجعه فيقال جاءني رجالن  :. قوله6

 . (4)، وكذلك يف اجلمع وهو منقوض بقولنا )سرية العمرين (((3)عمر() كالهما

)وهي ستة )فيما اشتهر( عند النحاة اما بعضهم  :. قوله يف االمساء الستة7

كالزجاجي فعدها مخسة بأسقاط )اهلن( ومنشأ ذلك عدم االطالع والصحيح 

، قال (5)ما عليه الشيخ املصنف وهو املنقول عن سيبويه وعن اكابر النحاة(

الزجاجي )والواو عالمة الرفع يف مخسة امساء معتلة مضافة وهي اخوك وأبوك 

، وقد رد عليه ابن عصفور يف شرحه اجلمل وعدها (6)ومحوِك وفوك وذو مال(

 . (1)ستة

 . قوله يف قول الشاعر: 8

 متــــى تأتنــــا تلملــــم بنــــا يف ديارنــــا

 

 

 

ــدِ     ــرُي موقـ ــدها خـ ــاٍر عنـ ــري نـ ــد خـ  جتـ

                                               

 .474، 3: شرح كافية ابن احلاجب: . ينظر7
 .712: . البلغة2
 .16: . البلغة3
 .79: الزجاجي، . اجلمل4
 .57، 7: شرح مجل الزجاجي: . ينظر5
 .397، 2: االعلم الشنتمري، النكت يف تفسري كتاب سيبويه: . ينظر6
 .621، 2: ارتشاف الضَّرَب من لسان العرب: . ينظر1
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، انه ال يلزم ذلك ألن تأتي يف (2)، قال )ومذهب ابي حيان(7)على انه بدل

البيت وتلملم مرتادفتان فأن قلت ال خيفى فساد هذا اذ ال شك ان قوله )تلملم 

بنا يف ديارنا( اصرح وأبني من قوله تأتنا على اننا لو مل نالحظ املتعلق لكان 

نزل به واالتيان جملرد  تلملم اصرح ألن االملام هو النزول، يقال امل به املوت أي

مستلزم للمجيء خبالف اجمليء اذ قد يصدر جميء من دون نزول  فاإلملاماجمليء، 

 . (3)فثبت ان االملام اخص وابني(

 تعاىل)وعن الفراء ان الفاء ال تفيد الرتتيب مستدال بقوله  :. قوله1

 تعاىل، وتقرير الدليل هو انه (4)[اوَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتً]

جعل جميء البأس قبل االهالك مع ان االهالك سابق على جميء البأس فلو كان 

[ فعلم انها ليست للرتتيب، واجلواب وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَاللرتتيب لقيل ]

ة هو ان املعنى )اردنا اهالكها فجاءها بأسنا وال شك ان جميء البأس بعد االراد

)ألن تبييت البأس تفصيل  اآلية، قال الرضي معلقا على هذه (5)معنى الرتتيب(

)وذكر السبب حيسن  اآلية، وقال الشيخ حممد االمري يف هذه (6)ألهالك اجململ(

 . (1)بعد ذكر املسبب حبيث تشوق النفس اذا مسعت املسبب(

                                              

 .421: . البلغة7
 .4: . االعراف2
 .317: . البلغة3
 .481، 4: . شرح كافية ابن احلاجب4
 .739، 7: شيخ حممد االمري على مغين اللبيب. حاشية ال5

 .391: املفصل: . ينظر6
. قال ابن عصفور )حتى مبنزلة الواو يف انها للجمع من غري ترتيب وال مهلة( شرح مجل 1

 .787، 7: الزجاجي
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قدر ان حتى )وعن ابن عصفور بعد ان  :. قوله يف ان حتى تفيد الرتتيب11

، من ان الفاء وثم وحتى (7)كالواو من غري تعرض لغريه وما ذكره الزخمشري

تقتضي الرتتيب امنا اعين به ان حتى تقتضي ان املعطوف بها رتبته من املعطوف 

عليه ان يكون غاية له ومل يرد انها تقتضي الرتتيب يف املعنى الذي اسند اليها، 

بعد االول بغري مهلة فلو كانت حتى تقتضي اال ان الفاء توجب وجود الثاني 

الرتتيب يف املعنى الذي اسند اليها مل يكن وجه الختصاص الفاء بأنها توجب 

، انتهى (2)وجود الثاني بعد االول بال مهلة واالختصاص ثم بأنها توجب املهلة

قلت: ال اعلم من الذي دعاه اىل تصويب قول الزخمشري حتى قال هذا القول 

اعقبه مل يكن وجه الختصاصه مع ان الوجه ظاهر كالشمس يف رابعة العليل و

ملا قال انها تفيد الرتتيب احتمل ان املراد بالرتتيب مطلقه سواء كان  ألنهالنهار، 

مبهلة ام مل يكن فاعقب هذا بقوله اال ان الفاء تقتضي وجود الثاني بعد االول 

بال مهلة فأعقبه بأنها توجب  واما ثم فلما جعلها مفيدة للرتتيب احتمل الرتيب

املهلة وملا سكت عن حتى كما يف هذا القول اما وانه يرى بأنها ملطلق الرتتيب 

، قال الرضي )الرتتيب اخلارجي ال يعترب فيها ايضا (3)سواء مبهلة ام بغري مهلة(

كما ال يعترب فيها املهلة بل املعترب فيها ترتيب اجزاءها ما قبلها ذهنا من االضعف 

ىل االقوى كما يف )مات الناس حتى االنبياء( او من االقوى اىل االضعف كما ا

 .   (4)يف )قدم احلجاج حتى املشاة(

)عن ابن مالك انه قال يف بعض تصانيفه: ان املراد باملذكر املسمى  :. قوله11
                                              

 . 479، 4: . شرح كافية ابن احلاجب394: . البلغة7
 . 19، 7: . شرح التسهيل16: . البلغة2
 . 447 – 395، 3: ابالكت: . ينظر3
 . 447، 3: . شرح كافية ابن احلاجب4
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ال لفظ االسم فأن تذكري االمساء ليس شرطا يف هذا الباب بل املشروط خلو 

اء، فلو مسيت رجال بـ )زينب او سعدى( جاز ان يقال يف مجعه االسم من الت

زينبون كما لو مسي بزيد مؤنثا مجع بألف وتاء كـ )زيدات( قلت: مل يثبت 

ذلك من العرب مع ان الظاهر ان اجلمع وحنوه يتبع االلفاظ سواء اكانت 

موضوعة ملؤنث ولفظها مذكر ام ال فال مدار على معنى اللفظ كذا قيل وفيه 

، قال ابن مالك )املراد باملذكر هنا املسمى ال املذكر اللفظ ألن تذكري (7)تأمل(

اللفظ ليس شرطا يف صحة هذا اجلمع بل الشرط خلوه من تاء التأنيث ولذلك 

ان يقال )زينبون  بإمجاعلو مسي رجل بـ)زينب او سعدى او امساء( جاز 

 ،(2)وسعدون وامساءون((

، وكذلك الرضي الذي قال (3)جييز هذا اجلمع والظاهر من كالم سيبويه انه 

، (4))اذا مسي بـ )سعاد وزينب وهند( مذكر عامل مجعت ايضا بالواو والنون(

، اما الشيخ فقد وافق ابن هشام وبن عقيل (5)ولقد نقل االمجاع السيوطي

 . (6)واالمشوني الذين مل جييزوا هذا اجلمع

 سادسا: الشارح  مع  املصّنف:
 ة وتوضيح، وهذه بعض االمثلة: اوال: موافق

)فأن قلت: كان عليه ايضا ان جيعل من هذا  :قوله يف مجع املؤنث السامل. 1
                                              

 751، 7: همع اهلوامع: . ينظر7
 . 59، 7: شرح االمشوني، 61، 7: شرح ابن عقيل، 83، 7: اوضح املسالك: . ينظر2
 .93: . البلغة3
 .791، 2: اوضح املسالك اىل الفية ابن مالك: . ينظر4
 .278: . البلغة5
 .499، 7حاشية الدسوقي على املغين:  ، ينظر733. البلغة: 6
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القسم ما ال ينصرف ألنه كاجلمع يف ما ذكرت! قلت: امنا يذكره لدخوله يف قوله 

)مفرد اسم( فذكر اجلمع وما ال ينصرف هنا للحاظ وهو ان كال منها يعرض 

معقود ملا كان كذلك واستثناءه هلا فيما يأتي للحاظ  اخر  باحلركات وهذا القسم

فكأنه ذكر ما يعرب باحلركات مطلقا ثم استثنى ما نصب بالكسرة واالصل اجلر 

بالكسرة وما ال ينصرف جير بالفتحة واستثنى ايضا الفعل املعتل تبعا هلما وان 

 . (7)كان خارجا بقوله )صحيح االخر((

ما قوله )لعاملني اقتضيا ان يعمال( فتقيده بالعاملني )وا :قوله يف التنازع. 2

اوىل مما وقع يف االوضح من التعبري بقوله )فعالن متصرفان او امسان يشبهانهما 

ألن ما قاله شامل ملا ذكره ومبنى احلدود على  (2)او فعل متصرف او اسم يشبهه(

 . (3)االختصار(

 ثانيا: بعض ردوده على املصنف: 

)والظاهر من  :واضع اليت تضمر ان فيها بعد الم كي قال. قوله يف امل7

الشيخ املصنف انه يشرتط ظهور كي بعدها ألنه قال )ثم الم ثانية تتبع كي...اخل( 

وبعضهم جيوز اسقاطها والظاهر انه ال جيوز إظهارها مطلقا واال لكان النصب بـ   

حينئذ مؤكدة  )ان مقدرة( بعد كي وال حاجة اىل تقديرها بعد الالم وتكون

للتعليل، واظهارها ضرورة على ان )ان( مقدرة بعدها ليس عرضي لعدم 

احتياج تقديرها بعد الالم وألن االصل التقدير بعد كي وهلذا مسيت )الم كي( 

أي ان كي مقدرة بعدها فاذا ظهرت كان النصب بـ )ان مضمرة( كما ال 

                                              

 .361. نفسه: 7
  .758، 71: البغدادي، خزانة االدب ولب لباب لسان العرب: . ينظر2
 .278: . البلغة3
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 .(7)خيفى(

فيما وافق فيه النعت منعوته، ومل )ويوافق متبوعه  :. قوله يف عطف البيان2

نطل الكالم فيه ألن الشيخ مل يذكره وال ارى عذرا لعدم ذكره له سوى قوله 

 . (2))العطف قسمان بيان وسبب( وفيه ما فيه(

  :سابعا: آراؤه
 . من آرائه قوله يف قول الشاعر: 1

ــا   ــا ِحماُمهــ ــٌس إن اتاهــ ــزُع نفــ  أجتــ

 

 

 

 (3)فهــاّل الــيت عــن بــني جنبيــك تــدفُع 

حيث قّدر ابن جين حذف )عن( من اول االسم املوصول وزيادتها بعده  

، ورّده الشيخ وقّدر (4)ويكون تقدير الكالم )فهال تدفع عن اليت بني جنبيك(

، ويكون (5)[شَهِيدًا اهللوَكَفَى بِ] تعاىلعن زائدة للتعويض كالباء يف قوله 

رادي )وقد نّص سيبويه على ان ، قال امل(6)التقدير )فهاّل اليت بني جنبيك تدفع(

هـ )ويروى فهل انت عّما 7232، وقال الشيخ حممد االمري ت (1))عن( ال تزاد(

 .(8)بني جنبيك فال شاهد فيه(

                                              

 .499، 7، ينظر حاشية الدسوقي على املغين: 733. البلغة: 7
 .361. نفسه: 2
 .711758: خزانة االدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي: . ينظر3
 .287، 7: احملتسب: . ينظر4
 .766: . النساء5
 .761: ضرائر الشعر: ، ومل يعتربها ابن عصفور زائدة، ينظر771: . البلغة6
 .248: . اجلنى الداني يف حروف املعاني1
 .731، 7: . حاشية الشيخ حممد االمري على املغين8
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)وميكن ان يسمى  بباب االهمال اذ قد اهمل احد  . قوله يف التنازع:2

كالم ال ، ومل اَر احد نص عليها وهذا باألعمالاملتنازعني فهو مقابل للتسمية 

 ،  قوله ال فائدة فيه يعين ال يؤثر على احلكم النحوي. (7)فائدة فيه(

يف ان امل ففة املفتوحة وجواز الوجهني االعمال واالهمال  :قوله .3

)وبعضهم اوجب اعماهلا مستدال بأنها أشبُه بالفعل من )إن( املكسورة ألن 

ويه جواز الوجهني مدلوهلا املصدر الذي هو مدلول الفعل، واملنقول عن سيب

 وهو احلق واما الوجوب فهو مردود ألمرين: 

: إّنا وإن سلَّمنا ما ذكره ال نسلم بوجوب االعمال وامنا نسلم احدهما

 .جبوازه

إن )أْن( املفتوحة امنا وجب اعماهلا ألنها اشبهت مدلول الفعل وهو  الثاني:

 معارض بوجهني: 

، فكأن االوىل وجوب االعمال ألصالة املكسورة وفرعية املفتوحة احدهما:

 لألوىل مع انه ليس كذلك. 

إن )إْن( املكسورة اقوى لعملها يف الظاهر خبالف املفتوحة، فكان  الثاني:

االوىل وجوب اعماهلا مع انهم اجازوا الوجهني كما ليس كذلك بطريق اوىل، 

واما إن هذا مشهور اعين وجوب اعماهلا فرب مشهور ال اصل له، ألن رأس 

 .(2)شاهري اجاز الوجهني فال تك يف مرية من امرك(امل

بهم امّنا احلقوها باملفتوحة لورود  يوكأّن) :. قوله يف كأن املفتوحة املخففة4

                                              

  .271: . البلغة7
 .374: . البلغة2
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 . (7)اهلمزة اليت فيها مفتوحة وال ارى من نص على ذلك(

)الذي اراه ويراه من تأمل وال حظ انه ال فرق  :. قوله يف بدل االشتمال5

مال اذا كان الشمول يف املبدل منه والبدل وبني بدل البعض من بني بدل االشت

الكل ألن معنى بدل االشتمال إن هذا مبدل من هذا بدلية فيها اشتمال من احد 

ما على االخر، و ال خيفى ان املشتمل بعض املشتمل عليه فهو الكل وهذا بعضه 

 . (2)(باإلنصاففيكون بعضا مــــن كل فالحظه وعليك 

)وتسمى ايضا بـ)ال التربئة( ألنها تدل على  :يف ال اليت لنفي اجلن  . قوله6

براءة اجلنس املنفي بها من صفة الكون وغريها، وجيب اطالق هذا االسم على 

 . (3)على الترّبي( الشتماهلاادوات النفي ايضا 

 :ثامنا: مآخذ
تبة رمبا توجد يف بعض املؤلفات بعض االخطاء وهذه االخطاء ال تقدح باملر

العلمية لصاحب املؤلف، ولكن ال بد من ايرادها حتى تكتمل الصورة الوصفية 

 للكتاب، وهي يف كتاب )بلغة النحاة( على قسمني: 

وتتمثل يف عدم ذكر شاهد او ايراد شاهد يف غري حمله او . اخطاء منهجية: 1

 اخطاء اسلوبية مثال. 

)ومثال ذلك قول  :ال. قوله يف جواز توسط خرب كان بينها وبني امسها ق1

وسكت، وأظنها سقط يف امل طوطة وكان يقصد قول  (4)ل بن عامر(وأالسم
                                              

 .321: . البلغة7
 .471: . البلغة2
 .338: . البلغة3
 .219: . البلغة4
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 ل: وأالسم

 )سلي ان جهلت الناس عنا وعنهم

 

 

 

ــول(    ــامل وجهــ ــواء عــ ــيس ســ  (7)فلــ

بعد ايراد رأيه حول عدم الفرق بني بدل االشتمال وبني بدل البعض من  .2 

 شاعر: الكل قال )واذا خالفونا انشدتهم قول ال

 علـــيَّ حنـــت املعـــاني مـــن خمارجهـــا

 

 

 

 (2)ومـــا علـــيّ  اذا مل تفهـــم البقـــر(    

 . (3)والبيت للبحرتي 

 . مآخذ يف املادة العلمية: 2

على الت وعملها عمل حرف اجلر اخلاص بأمساء الزمان،  :. يف قوله1

ذ كقوله )طلبوا صلحنا والت اوان( قال )وحيتمل اجلر مبن االستغراقية احملذوفة ا

 قد حتذف ويبقى عملها كقول:

 خريا اهللاال رجل جزاه 

، لكن (4)كذا رّده ابن هشام وال وجه لذلك اذ االحتمال ينايف االستدالل(

ابن هشام مل يكن حمتمال بل كان مؤكدا بدليلني االول ما ذكره الشيخ والثاني 

ناؤه )ان االصل )والت اوان الصلح( ثم بين املضاف لقطعه عن االضافة وكان ب

 . (5)على الكسر لشبهه بنزال وزنا(

                                              

  .312، 7: . همع اهلوامع7
  .471: . همع اهلوامع2
: ديوان البحرتي، وما علّي هلم ان تفهم البقر علّي حنت القوايف من مقاطعها : . يف الديوان3
2 ،267. 
 .47: . البلغة4
 .336، 7: . مغين اللبيب5
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يف بنائها واعرابها على لغات  اآلراءيف معرض حديثه عن )امس( ذكر  .2

حول امس  هـ789، لكنه مل يذكر احلكم الذي قال به الكسائي ت (7)وشروط

)انه ليس مبنيا وال معربا بل هو حمكي مسّي بفعل االمر من املساء كما لو مسي 

 . (2)، فقولك جئت امس أي اليوم الذي كنا نقول فيه(بأصبح من الصباح

، اهمل شرطا (3)يف حديثه عن االمساء الستة وشروط اعرابها باحلروف .3

اخَر وهو ان تكون مكربة )فإن كانت مصغرة اعربت باحلركات االصلية يف 

 .  (4)مجيع األحوال(

ملنقول عن ابن يف حديثه عن حتى عندما تكون مبعنى إال االستثنائية وهو ا .4

هـ وابن هشام االنصاري وأبي البقاء 511مالك وابن هشام اخلضراوي ت 

هـ وظاهر كالم سيبويه قال ومل اَر احدا من النحويني اال واثبته 676العكربي ت 

، وقد اثبته ابو حيان ت (5)ألبن مالك ليس غريه، وليس كذلك كما رأيت(

)وذكر ابن هشام وابن مالك انها  هـ ألبن هشام وسيبويه مع ابن مالك، قال145

ال افعل اال ان تفعل( واملعنى  اهللتأتي مبعنى )اال ان( وقول سيبويه يف قوهلم )و

 .(6)حتى تفعل(

تعرض الشيخ ملواضع حذف اخلرب وجوبا  ومل يتعرض ملواقع حذف  .5 

                                              

 .54: البلغة: . ينظر7
 .738، 2: . همع اهلوامع2
 .11: البلغة: . ينظر3
 .99، 7: عباس حسن، . النحو الوايف4
  .735: . البلغة5
 .749، 7: وينظر مغين اللبيب، 413، 2: . ارتشاف الضرب6
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 . (7)املبتدأ وجوبا

د املبتدأ، تعرض الشيخ ملواقع تعدد اخلرب ولكنه مل يذكر مواقع تعد .6

واعتقد ان السبب ما ذكره السيوطي عن ابي حيان بأنها موضوعة لغرض 

 . (2)االختبار والتمرين وال يوجد مثلها يف كالم العرب

النفي بـ )ال( مع )زال( قال )اىل ان بعضهم قال ان النفي بها غري . 7

، كيف ال (3)مسموع، وال خيفى ان عدم الوجدان ال يدل على عدم الوجود(

 . (4)قد صرح علماء العربية بأنه ما مل يسمع ال يبنى عليه حكم حنويو

قوله يف باب ظن )وعن سيبويه انه ذهب اىل ان املفعولني يف هذا الباب  .8

، ثم نقل عن سيبويه من ان الذي محل الناس على (5)ليس اصلهما مبتدأ وخرب(

صرح سيبويه  ، وهذا غري صحيح فقد(6)ذلك جواز كون معموليهما مبتدأ وخرب

واكثر من مرة من ان املفعولني يف ظن واخواتها اصلهما مبتدأ وخرب قال )اال 

ترى انك ال تقصر على االسم الذي بعدهما كما ال تقصر على املبتدأ 

واملنصوبان بعد حسبت مبنزلة املرفوع واملنصوب بعد ليس وكان... ألنهما امنا  

 .(1)قينا او شكا او علما(جيعالن املبتدأ واملبين عليه فيما مضى ي

                                              

 .245: البلغة: . ينظر7
 .341، 7: . ينظر همع اهلوامع2
 .212: . البلغة3
 . ينظر االقرتاح.4
 .354: . البلغة5

  .355: . ينظر البلغة6
  .749 ،7، 366، 2: الكتاب .1



 

 

 

 

 

 املبحث الثاني

 كتاب نهج الصواب إلـى حل مشكالت اإلعراب

كتاب )نهج الصواب اىل حل مشكالت االعراب( ملؤلفه الشيخ علي آل 

هـ، يعد هذا الكتاب من روائع افكار مؤلفه مجع فيه 7477كاشف الغطاء ت 

ب رائع وممتع وتقسيم لطيف خمتلف املشكالت النحوية والشواذ االعرابية بأسلو

م 7961خمتلفة مضيفا اليها بعض آرائه، طبع هذا الكتاب سنة  اراءآومجع فيه 

م بطبعة متيزت عن االوىل بكثرة الت رجيات ونسبة 2111واعيد طبعه سنة 

 القراءات اىل اصحابها. 

بدأ الشيخ كتابه بعرض عدة تقاريض على الكتاب من عدة شعراء جنفيني 

بعد ذلك عرض مقدمة للكتاب سرد فيها اسباب تأليفه للكتاب ثم شكرهم و

واشتملت كذلك على االشارة اىل جهده الذي بذله يف مجع الكتاب، وكذلك 

ايراد رأيه املتواضع يف هذا الكتاب وكذلك انه حيوي نفائس ونوادر من الفوائد 

 واملسائل وكذلك اعتماده على مصادر نادرة ومنسّية. 
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ب فقد قال عنه صاحبه )وقسمتها على فصول واقسام اما تقسيم الكتا

 وفتحت لكنوزها القيمة وخزائنها املثمنة ابوابا ثالثة: 

 فيما يصح اعرابه بوجهني او ثالثة اوجه.  الباب االول:

 فيما اشكل اعرابه من ابيات شعرية وكلمات نثرية.  الباب الثاني:

جلارية جمرى االمثال يف اعراب بعض الكلمات املأثورة ا الباب الثالث:

 الكثرية الدوران يف الكالم اليت يصعب حّلها ويعسر فّلها. 

 . (7)يف مسائل متفرقة( ة:وخامت

 هذا هو تقسيم الكتاب فقد جاء الباب االول منه على فصلني االول ما 

، فأنه ُقرَء بضم (2)[الْحَمْدُ للَّه] تعاىليصح قراءته بثالث اوجه وابتدئها بقوله 

( وبنصبها ووجهه انه مفعول اهلل( ووجهه انه مبتدأ خربه )الْحَمْدُمن )الدال 

 ( وبالكسر اتباعا لكسرة الالم اهللمطلق وعامله حمذوف تقديره )امحد 

. (4)، وهذه القراءات كثريا ما دارت وذكرها العلماء بأوجهها الثالثة(3)(اهللمن 

، حيث تقرأ بثالثة (5)[وَاألَرْحَامَ] تعاىلكقوله  اآلياتثم اخذ يسرد بعض 

                                              

 .9: علي كاشف الغطاء، . نهج الصواب اىل حل مشكالت االعراب7
 .2: . الفاحتة2
 .73: . نهج الصواب3
اعراب القرآن ، 45، 7: الزجاج، معاني القرآن واعرابه، 78: االخفش، معاني القرآن: . ينظر4

امالء ما من ، 31، 7: احملتسب ،79 – 78: ابن خالويه، اعراب ثالثني سورة، 71، 7: للنحاس
 .5، 7العكربي ، به الرمحن

 .7: . النساء5
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اىل غري ذلك من اآليات اليت ذكرها، ثم ذكر بعد ذلك بعض االساليب  (7)اوجه

واجلمل املأثورة اليت تقرأ بثالثة اوجه من ذلك غدوة يف قوهلم )لدن غدوة اتى 

زيد( حيث جيوز رفع غدوة على اضمار )كان التامة( والتقدير )لدن كان 

ألن )لدن( ههنا اسم مبهم فيصح متييزه بـ)غدوة( غدوة(، والنصب على التمييز 

، وكذلك قوله يف )اكلت السمكة حتى (2)واجلر على ان لدن مضافة اىل غدوة(

. وهناك امثلة مصطنعة يذكرها تدل (3)رأسها( حيث يقرأ رأسها باألوجه الثالثة

على مدى القدرة اليت ميتلكها الشيخ يف ادارة االوجه االعرابية كقوله )ومن 

ذلك ما سألين به بعض العلماء وهو ان امرأة تبيع اللنب وتنادي )يا شاري اللنب 

الرخيص الثمن( فتارة ترفع )اللنب( و)الرخيص( و)الثمن( وتارة تنصب ذلك 

كله وتارة ختفض ذلك كله، فأجبته اما رفع اللنب فعلى انه خرب واملبتدأ حمذوف 

نه صفة )اللنب( تابع له واما رفع تقديره: )هذا اللنب( واما رفع الرخيص فعلى ا

)الثمن( على انه فاعل الصفة اعين الرخيص، واما نصب اللنب فعلى انه مفعول 

اىل فعل حمذوف تقديره )اشرت اللنب( واما نصب رخيص فعلى انه صفة لـ 

)اللنب( تابع له، واما نصب الثمن فعلى التشبيه باملفعول العامل به الصفة اعين 

اللنب فعلى ان )شاري( اضيف اليه واما خفض الرخيص )رخيص( اما خفض 

 (4)فعلى انه صفة للنب تابع له واما خفض الثمن فعلى ان الرخيص اضيف اليه(

من هذا وغريه نرى كيف ان الشيخ يدير املسألة النحوية على اوجهها االعرابية 
                                              

، 765، 7: امالء ما من به الرمحن، 798، 7: اعرب القرآن للنحاس، 719، 7: احملتسب: . ينظر7
 .765، 3: ابو حيان االندلسي، البحر احمليط، 264، 7: التبيان يف اعراب القرآن

 .27: . نهج الصواب2
  .22: واب. نهج الص3
 .26: . نهج الصواب4
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 .   (7)كافة وال اريد ان اكثر وأطيل يف ذكر االمثلة فهي كثرية

ك انتقل الشيخ لبيان الشواهد الشعرية اليت ورد فيها قراءة لبعض وبعد ذل
الثالثة وختم الفصل االول بذكره )القصيدة احلرباوية( وهي  باألوجهكلماتها 

، واليت تقرأ (2)هـ599للشيخ ابي عمرو عثمان بن عيسى البلطي النحوي ت 
، ومن هذه (3)قوافيها باحلركات الثالث ومسيت احلرباوية لتلونها كاحلرباء

 االبيات قوله:

 انــــــــــــي امــــــــــــرء ال يطيــــــــــــبين
 
 

 

 الشــــــــــادن احلســــــــــن القـــــــــــوام   
جيوز يف ميم القوام الرفع على انه فاعل احلسن والنصب على التشبيه  ش: 

، والوقف بالسكون، الن وزن الشعر تستقيم فيه باإلضافةباملفعول به، واجلر 
 حركة )امليم( واسكانها. 

رب السادس من الكامل واذا سكّنت فالشعر اما اذا حركت فالشعر من الض
 اىل باقي ابيات القصيدة.  (4)من الضرب السابع منه(

اما الفصل الثاني من الباب االول فكان مما يصح قراءته بوجهني ابتدأ بقوله 

اعة ، قال )قرء برفع الس(5)[حَقٌّ وَالسَّاعَةُ الَ رَيْبَ فِيهَا اهللوَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ] تعاىل

 ،(6)عطفا على حمل ان مع امسها وحملها الرفع وقرء بنصبها عطفا على اسم ان(

                                              

 . 32، 37، 31، 29، 28، 21، 26: نهج الصواب: . ينظر7
ترمجة وافية يف ، 761، 2: جالل الدين السيوطي، ترمجته والقصيدة بغية الوعاة: . ينظر2

 .315، 4: االعالم، 761 – 747، 72: معجم االدباء
 .791، 4: جالل الدين السيوطي، االشباه والنظائر: . ينظر3
 .46 - 35: . نهج الصواب4
 .32: . اجلاثية5
 41: . نهج الصواب6
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أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ ] تعاىل، وكذلك قوله (7)وهي قراءة صحيحة

، قرء بنصب (2)[نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ

)سواء( على احلال لتأوهلا باملشتق وهو )مستوي( ورفع )حمياهم( على انه فاعل 

)سواء(، وقرء برفع )سواء( على انها مبتدأ واخلرب )حمياهم( واملسوغ لالبتداء 

، وجيوز جعله خربا لـ (3)[ساَلَمٌ عَلَيْكُمْبـ)سواء( التأويل مبشتق كما قيل ]

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ] تعاىل، وكذلك قوله (5)وهي قراءة صحيحة ،(4))حمياهم ومماتهم(

 تعاىل ، قرء نوح باخلفض عطفا على موسى يف قوله(6)[إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِنيَ

، وقرء بنصب على جعله مفعوال لفعل (1)[وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ]

، ولكنه مل يذكر (8)الكالم تقديره: واغرقنا قوم نوححمذوف دل عليه سياق 

الوجه الثالث وهي قراءة الرفع ذكره العكربي قال )وبالرفع على االبتداء واخلرب 

                                              

امالء ما من ، 712، 4: النحاس، اعراب القران، 595: ابن جماهد، . ينظر السبعة يف القراءات7
 .767: التيسري يف القراءات السبعة، 57، 8: البحر احمليط، 232، 2: به الرمحن

 .27: . اجلاثية2
 .55: . القصص3
  .48: نظر نهج الصواب. ي4
، 96، 4: اعراب القرآن، 767: التيسري يف القراءات السبع، 595: السبعة يف القراءات: . ينظر5

ابن ، النشر يف القراءات العشر، 41، 8: البحر احمليط، 232، 2: امالء ما من به الرمحن
 .512، 2: الدمياطي، احتاف فضالء البشر يف القراءات االربعة عشر، 288، 7: اجلزري

 .46: . الذاريات6
 .38: . الذاريات1
  .49: . ينظر نهج الصواب8
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، ثم اخذ يذكر امثلة مصطنعة او مما وجدها يف (7)بعده او على تقدير اهلكوا( ما

صاحبه بطون الكتب كقوله )ومن ذلك ما رأيته يف كتاب خمطوط لست اعرف 

وهو من كتب التاريخ يذكر فيه: ان اعرابيا حيّدث اخاه يف كرم حامت. وعدم خبله 

فقال له اخوه وكان حنويا )ابى كرم حامت ال الب ل( فنطق بالب ل بالنصب 

واخلفض، هذا ما وجدته يف الكتاب، ووجه النصب على املفعولية لـ)ابى( و)ال( 

اريد بها اللفظ يف حمل نصب على  زائدة، ووجه اخلفض على ان )ال( اسم ألنه

املفعولية لـ)ابى( مضافة لـ)الب ل( واالخري مضاف اليه اضافة الالم، واملعنى: 

هكذا ديدنه يف الكتاب فهو خيتار من  (2)ابى كرم حامت لفظ ال اليت للب ل(

املسائل ما فيها نكتة او خالف الشائع كقوله )ومن ذلك خريا يف قوله )كان 

هو اوفى منك شعرا وخريا منك(  فروي برفع )خري( ونصبه  الصاع يكفي من

اما الرفع فعلى انه عطف على )اوفى(، اما النصب فذكر الشيخ مجال الدين 

سبعة اوجه فيه ومل يقبل منها اال وجها واحدا وهو كون )خريا( معطوف على 

ة )شعرا( و)منك( توكيد لألوىل، وعندي انه ان جيعل )خريا( خرب لكان احملذوف

، اىل غري ذلك (3)وعلى هذا يكون اسم كان ضمريا عائدا اىل )من( املوصولة(

 من املسائل. 

ثم انتقل اىل الباب الثاني، الفصل االول منه جاء فيما اشكل اعرابه من 

[ قال )اعرابه: ال عاملة عمل ان واله اهللالَ إِلَهَ إاِلَّ كلمات نثرية ابتدئها بقوله ]

قديره موجود، واال اداة استثناء، ولفظ اجلاللة بدل من امسها وخربها حمذوف ت
                                              

 .245، 2: امالء ما من به الرمحن، 391، 2: العكربي، . التبيان يف اعراب القرآن7
 .52: . نهج الصواب2
  .53: . نهج الصواب3
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اسم ال تابع حملله وهو الرفع، وعند ابي حيان انه بدل من الضمري العائد اىل 

اسم ال املسترت يف اخلرب وال جيوز ان يكون بدال من اسم ال تابعا للفظه ألنه معرفة 

عامل وعند ابي البقاء وال جيوز ان تعمل ال يف املعرفة والبدل يف نية تكرار ال

، ثم اخذ (7)(ءالنحوي انه بدل من حمل ال مع امسها فأن حملها الرفع باالبتدا

يعرب بعض االمثلة النثرية كقوله )كّن كما انت( كقوله )ومن ذلك ما نقله 

كان فـــي اخره )كتبه علي  جدي انه وجد مصحف خبط امري املؤمنني علي 

)ابن( اليه، ووجهه  بإضافةقياس يقتضي جره ( برفع )ابو( والبن ابو طالب 

ان )ابو طالب( حمكي واحملكي يبقى على ما كان عليه قبل النقل وقد شاعت 

، وكثريا ما حياول الشيخ اظهار قوة عارضته يف (2)هذه الكنية فصارت كالعلم(

مقدرته االعرابية كقوله )ومن ذلك ما سألين بعض االفاضل وهو )ما هو 

 لداخلة )ال( عليه، على القول بأنها اسم موصول؟ الوصف الصريح ا

انه ليس له حمل من االعراب لوقوعه صلة كما ان اجلملة مل يكن  فأجبته:

هلا حمل من االعراب اذا وقعت صلة لكن مّلا كانت )ال( على صورة احلرف نقل 

 فاإلعراباعرابها اليه وألنه مع )ال( كالكلمة الواحدة لفظا وصورة، وعلى كل 

، ثم اخذ يذكر بعض (3)الوصف بطريق العارية، فاستحسن اجلواب مين( يف

القرآنية وبعض  اآلياتاملسائل اليت حتتوي على خمالفة للظاهر وللقياس وبعض 

، اليت افرط يف اعرابها وبيان خصوصياتها (4)االلفاظ منها اعراب )السيما(

ثر من ثالثني مسألة  ومعانيها واختالف اوجه االعراب باختالف املعاني. وذكر اك
                                              

 .59: . نهج الصواب7
 .61: . نهج الصواب2
 .63: . نهج الصواب3
 .12 - 68: . نهج الصواب4
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 ال جمال لذكرها. 

اما الفصل الثاني فكان فيما اشكل اعرابه من ابيات شعرية مجع فيه اكثر 

 من سبعني بيتا، طرح عليه اشكاال وحله واول ما ابتدأ به قول الشاعر: 

ــا   ــان قومنـ ــد كـ ــا وقـ  ومـــن قبـــل آمّنـ

 

 

 

 (7)قبــــل حممـــــدا  لألوثـــــانيصــــّلون   

ع ذكر املضاف اليه وهو حممد ونصب حممد مع )االشكال ضم )قبل( م :قال 

انه مضاف اليه؟ اجلواب: ان حممدا مفعول آمّنا ألنها مبعنى صّدقنا وحينئذ يتجه 

، (2)ضم قبل، ألن املضاف اليه مل يكن مذكور بل حذف ونوى معناه دون لفظه(

، (3)هـ384وقد أحصيت له ستة عشر بيتا من شرح ملغزة االعراب للرماني ت

ثالثني بيتا من الغاز )ابن هشام( واما باقي االبيات فهي مستقاة من كتب وستة و

 النحاة امل تلفة، ومن ذلك قوله )يف قول الشاعر: 

 إن تركبـــوا فركـــوب اخليـــل عادتنـــا

 

 

 

 او تنزلـــــــون فأّنـــــــا معشـــــــٌر نـــــــزُل 

االشكال يف رفع )تنزلون( والظاهر يقتضي جزمه ألنه عطف على فعل  

واجاب يونس عن ذلك: ان )تنزلون( خرب ملبتدأ حمذوف  الشرط وهو )تركبوا(؟

ولسيبويه جواب ال ينبغي ذكره وقد ابطلناه يف كتابنا املسمى تقديره انتم تنزلون، 

برأيه يف هذا الشاهد  ، لكن سيبويه مل يصرح(4))بالنقض على العلماء الثالثة(

ولك يكون قال )سألت اخلليل عن قول االعشى هذا قال: الكالم هاهنا على ق

كذا او يكون كذا، ملا كان موضعها لو قال فيه اتركبون مل ينقض املعنى، صار 
                                              

 .778، 6: االشباه والنظائر، 93: الرماني، . ينظر توجيه اعراب ابيات ملغزة االعراب7
 .57: . نهج الصواب2
 .721، 725، 727، 776، 718، 716، 98، 91، 96، 95، 94، 93: . نهج الصواب3
 .91: . نهج الصواب4
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مبنزلة قولك وال سابق شيئا، واما يونس فقال: ارفعه على االبتداء، وكأنه قال: 

، كأنه قال او هو يرسل (7)باآليةاو انتم تنزلون، وعلى هذا الوجه فسر الرفع 

 رسوال كما قال طرفة: 

 تدياو انا مف

 وقول يون  اسهل واما اخلليل فجعله مبنزلة قول زهري: 

 بدا لي انـي لسـت مـدرك مـا مضـى     

 

 

 

 وال ســـــابق شـــــيئا اذا كـــــان جائيـــــا 

، وهذا العطف املسمى )عطف التوهم( (2)واالشراك على هذا التوهم بعيد( 

ألن معناه اتركبون فذاك عادتنا او تنزلون يف معظم احلرب فنحن معرفون بذلك 

، (3)هـ( القطع كما يقول االستاذ عبد السالم هارون782ب يونس )ت ومذه

هـ( )وفيه قول ثالث وهو اسهل من هذين القولني، وهو 416)ت  قال الشنتمري

ان تقدر يف موضع ان تركبوا اذا تركبون ألن ان واذا متقاربتان يف املعنى وان 

ا او تنزلون عليه يف اختلف عملها فاذا قدرنا ان تركبون مبعنى اذا تركبون عطفن

 . ويروى: (4)التقدير(

 قـــال الطـــراد فقلنـــا تلـــك عادتنـــا    

 

 

 

 (5)او تنزلـــــون فأنـــــا معشـــــر نـــــزل    

                                               

هلل إِالَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُوالً وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ ا. يريد قوله تعاىل: ]7

 .57[ الشورى: فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

 .57، 3.الكتاب: 2
 .57، 3. الكتاب: 3
 .318، 7: كت يف تفسري كتاب سيبويه. الن4
 .391، 8: . خزانة االدب5
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 ومن ذلك قوله يف قول الشاعر: 

ــرتزق   واطلــب مــن خزائنــه   اهللاس

 

 

 

ــك وان    ــا يثبــــــ ــارا اهللرزقــــــ  غفــــــ

 .(7)اذ جعله الشيخ 

راب ابن هشام والشيخ ، واع(2)اهللموافقا البن هشام جعل غفارا حاال من  

ضعيف كما يبدو لي، ووجه الضعف من جهة املعنى وإن طلب الرزق وعطاء 

ليس خمصوصا باملؤمنني بل لل لق امجعني وتقييد عطاءه باملغفرة خطأ بّين،  اهلل

فذلك يقوي كون غفار وصفا للمصدر أي )يثبك ثوابا غفارا( وجيوز ان يكون 

نا غفارا( أي انني يكون مدعاة اىل العفو وصفا للمصدر من )اّن( أي )أّن اني

 واملغفرة، ومن ذلك قوله يف قول الشاعر:

ــيم    ــراة تـــ ــاك ســـ ــن أبـــ ــألنا مـــ  ســـ

 

 

 

ــزارا    ــوده نــــــ ــي تســــــ ــال ابــــــ  فقــــــ

فأعربه الشيخ موافقا ألبن هشام قال )سأل فعل ماض و )نا( فاعل، و)من(  

فاء يف فقال مبتدأ و)أباك( مفعول سألنا و )سراة( مبتدأ ثان مضاف اىل )تيم( وال

عاطفة على سألنا وقال فعل ماضي فاعله ضمري عائد لـ )أباك( و)ابي( خرب 

مبتدأ حمذوف تقديره )هو ابي( و)تسوده( خرب للمبتدأ الثاني، واملبتدأ الثاني مع 

االول و )نزار(  بدل من )اباك(، واملعنى: سألنا اباك نزارا من  أتدبخربه خرب للم

، ويظهر لي ان هناك وجها اعرابيا اخَر اقرب (3)ابي(سراة تيم تسوده فقال: هو 

اىل الظاهر هو ان )نزار( منصوب بفعل حمذوف يفسره قوله )يسوده( والتقدير: 

سألنا اباك من تيم يسوده فقال )ابي نزار( أي يسوده نزار وقد حذف لداللة 
                                              

 . 88: . نهج الصواب7
 .731: . حل االلغاز يف النحو2
  .776: . نهج الصواب3
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 االول عليه، وسراة رفع باالبتداء ويسوده اخلرب. 

 لشاعر: ومن تلك االبيات قول ا

 مّلــــــا ســــــقائنا  اهللاقــــــول لعبــــــد  

 

 

 

ــم     ــس وهاش ــد مش ــوادي عب ــن ب  وحن

يف )سقائنا( واجاب عنه انه فاعل يفسره قوله )وها( من قوله  فاإلشكال 

 )وهاشم( وبيان ذلك.

ان )وها( فعل ماضي مبين مبعنى )سقط( و)شم( فعل امر من )مشت( 

 فأقولمّشه وعلى هذا  اهللد مبعنى نظرت وتقدير البيت: مّلا سقط سقائنا قلت لعب

، ويبدو ان فيه تصرف واضح للملغز على حدود اخلط  (7)يف البيت مبعنى قلت

، وتابعه الشيخ جعل )الالم( (2)وتصرف واضح للشيخ حيث جعله ابن هشام

حرف جر يف )لعبد( بينما جعله امللغز فعل من )وىل يلي( ومل يذكر الشيخ هذه 

 . (3)القضية واقتصر على )سقاؤنا(

وهناك بعض االبيات احصيتها له من خمطوطة مصورة على )مايكرو فيلم( 

ارشدني اليه بعض االخوة، وامل طوطة تابعة مل طوطات جامعة الدول العربية، 

وهي ابيات مشكلة االعراب عددها ستة وثالثني بيتا على ورقتني ويبدو ان ابن 

 هشام اخذ منها يف الغازه وهذه االبيات هي: 

ــا  ان ا ــيَّ فرســــ ــر علــــ ــي جعفــــ  بــــ

 

 

 

ــا    ــا ركبـــ ــه مـــ ــد االلـــ ــو ان عبـــ  (4)لـــ

 
                                              

 .734: نهج الصواب: . ينظر7
 .311، 7: اللبيب: . ينظر2
 .589، 7: جالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم العربية وانواعها: . ينظر3
 .7: ق: جمهولة املؤلف، . خمطوطة النحو العفيفي4
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 (7)يـــــــا حممـــــــد زيـــــــدا اهللربـــــــك   جاء  ابي   خالدا     فأهلك    زيدا

ويف إعرابه للبيت الثاني جعل قوله يف )يا حممد( منادى مرخم والدال فعل  

، وهذا (2)يدي( أي  اعط الدية أي )يا حممد اعط الدية زيدا( –امر من )ودى 

وض ألن ترخيم حممد غري جائز  فهو وصٌف منزل منزلة العلم وهو مع ذلك منق

 . (3)يف جترده ثالثي االصول من )احلمد(

ثم انتقل اىل الباب الثالث اذ جعله يف الكلمات املأثورة اجلارية جمرى 

االمثال يف كثرة الدوران يف الكالم واليت يصعب حّلها  ويعسر فّلها، والذي 

من االلفاظ اجلارية على اللسان يف كثرة الدوران، بدءه يف  مجع فيه ما حفظه

)قط( واعرابها قال )وهي مبنية على الضم يف حمل نصب على انها مفعول فيه 

وامنا بنيت لتضمنها معنى من االبتدائية واىل االنتهائية ألن معناها من اول زمان 

ى تقدير البناء على الساكنني عل اللتقاءاملاضي اىل االن، وامنا كان على حركة 

السكون وهما )الطاءان( اللتان فيهما املدغمة احدهما يف االخرى وامنا كانت 

ثم ذكر واعرب بعض املفردات مثل )البّتة(  (4)احلركة تشبيها بـ )قبل وبعد(

و)ناهيك( و)هلّم( و)ال جرم( واكثر املصادر اليت اعتمدها يف هذا الباب هو 

 . (5)هـ7252عراب الكلمات الغريبة( ألبن عابدين ت كتاب )الفوائد العجيبة يف ا

اما اخلامتة فكانت يف مسائل متفرقة عددها مخسة عشر مسألة، ابتدئها 

                                              

 .7: ق :جمهولة املؤلف، . خمطوطة النحو العفيفي7
 .712: نهج الصواب: . ينظر2
 .784، 2: الشيخ اخلضري، حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل: . ينظر3
 .731: . نهج الصواب4
 .211، 4: ايضاح املكنون: . ينظر5
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بقوله: يف )على( من قوهلم يف معرض اجلواب )على ان نقول كذا( فيأتون بهذا 

الكالم اذ يكون دفعا للشبهة ازيد مما قبلها ويسموه )عالوة(، والبحث يتعّلق 

)على( من جهة املعنى واملتعلق فنقول اما معناها فهو املصاحبة كـ )مع( قال ابن بـ

، ومل (7)[وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِهشام عند ذكر معاني على: املصاحبة كـ)مع( حنو ]

يذكر احد هذا املعنى لـ)على( هنا مع انه اصح ما حيتمل يف معناها، وزعم 

ك واالضراب وهو فاسد ألن املتكلم بهذا بعضهم ان معناها هنا: االستدرا

الكالم ليس قصده دفع ما يتوهم ثبوته او نفيه حتى تكون )على( لالستدراك 

واما  لإلضرابوكذا ليس قصد املتكلم االضراب عن الكالم االول حتى تكون 

 . (2)شبهه( متعلقها فالفعل املتقدم عليها او

ر واما مالحظاتي ذلك هو الكتاب بوصف مل ص راعيت فيه االختصا

حوله فسوف اقسمها على قسمني االول: يعنى مبنهج الكتاب وطريقة عرض 

 املادة فيه والقسم الثاني: حول قيمة الكتاب العلمية وامثاله من هذه الكتب.

 اوال: منهج الكتاب: 
اول ما يطالع القاره كتاب )نهج الصواب اىل حل مشكالت االعراب(  .1

حيث ينقل فيه مؤلفه ما يدور يف حلقات جّده الدراسية يرى انه اشبه باجملالس 

وكذلك ابيه او بعض علماء عصره كقوله )ومن ذلك ما سألين عنه جّدي )ادام 

عّزه( ما وجه رفع )اعدائنا( يف قوهلم )احبابنا قالوا اعدائنا( ومقتضى  اهلل

اصله الظاهر فتحها ألنها مفعول لـ )قالوا( وقد اجابين عن ذلك بأن )قالوا( 

                                              

 .711: . البقرة7
 .751: . نهج الصواب2
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)قالون( مجع )قالي( مبعنى مبغض، كما ان )قاضون( مجع )قاضي( فلما 

 .(7)اضيف اىل )اعدائنا( حذفت النون منه، واملعنى: احبابنا مبغضوا اعدائنا(

املؤلف دقيق يف املنهج يدافع عنه ويلتزمه مثال قوله )واحلاصل ان لالسم  .2

لنصب، وامنا ذكرت هذا الواقع بعده )السيما( ثالث حاالت الرفع واجلر وا

، أي مل يذكره فيما يقرأ يف (2)املثال يف الباب الثاني ألن االشكال وقع يف تركيبه(

 ثالثة اوجه يف الباب االول ألنه خصص ملا وقع اشكال يف اللفظ ال الرتكيب. 

عند ايراده لرأي معني حيرص كل احلرص على نسبة الرأي اىل صاحبه  .3

ان كقوله )ومن ذلك ما رواه سيبويه )مررت برجل او ملصدره يف بعض االحي

، برفع العدم والوجه فيه ان سواء ملا كانت صفة لرجل اّولت (3)سواء والعدم(

مبشتق اعين )مستوي( فتحملت ضمري )رجل( على انه فاعل هلا و)العدم( 

معطوف عليه واملعنى: مررت برجل سواء هو والعدم، وجيوز نصب العدم على 

 . (5)، واالمثلة على ذلك كثرية(4)ه(انه مفعول مع

االستدالل بشواهد إلثبات حجته يف اعراب االمثلة وايراد الوجوب  .4

كقوله )ومن ذلك )قرياط( يف قوهلم )هذا درهم اال قرياط( جيوز نصب )قرياط( 

على انه مستثنى بـ)اال( فيكون املعنى: هذا درهم ناقص قرياط، وجيوز جره على 

                                              

 .61: . نهج الصواب7
 .69: . نهج الصواب2
 . 232، 7: الكتاب: . ينظر3
 .52: صواب. نهج ال4
، 731، 732، 11، 69، 61، 66، 62، 51، 52، 51، 45، 42، 41، 35، 78: . نهج الصواب5

742 ،755 ،756 ،758. 
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)اال( اليه و)اال( صفة اىل  بإضافةغري( و)قرياط( جمرور ان )اال( مبعنى )

)درهم( ويكون املعنى: هذا درهم غري قرياط، وجيوز رفعه على ان اال عاطفة 

لِئاَلَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إاِلَّ الَّذِينَ ] تعاىلمبعنى الواو مثلها يف قوله 

، وهناك امثلة كثرية على (2)قرياط(، فيكون املعنى: هذا درهم و(7)[ظَلَمُوا

 .(3)ذلك

 جات واللغات يف ذكر الوجوه االعرابية كقوله اللهنراه يذكر . 5

 القـــــى  صـــــروف  الـــــدهر  مصــــــ 

 

 

 

ــطرب  ــام  ـــــــ ــدى  كهــــــ ــا  حــــــ  ومــــــ

جيوز رفع خرب )ما( على لغة بين متيم، ونصبه على لغة احلجازيني والكسر  

 وزن على الكسر يقيسونه علىفأن بعض العرب يبين كل ما جاء على هذا ال

 . (4)نزال ودراك (

عند ذكر الشواهد الشعرية، يذكر اسم الشاعر احيانا كقولــــــه )قال  .6

، (1)، وقوله )قال الشريف الرضي((6)، وقوله )قال املتنيب((5)امرؤ القيس(

 واحيانا ال يذكر اسم الشاعر. 

                                              

  .751: . البقرة7
 .28: . نهج الصواب2
  .744، 52، 49، 45، 39، 31، 31، 29: نهج الصواب: . ينظر3
 .31: نهج الصواب: . ينظر4
  .94: نهج الصواب: . ينظر5
 .95: نهج الصواب: . ينظر6
 .96: نهج الصواب: . ينظر1
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 ثانيا: مالحظات حول القيمة العلمية للكتاب: 
ل الكتاب امنوذجا فريدا فقد سبقه اليه عدد غري قليل من النحاة والعلماء ميث

 وواالدباء يف هذا الفن لكن الغالب على التأليف يف هذا اجملال ان يتجه حن

االلغاز الشعرية النحوية، واملؤلفات كثرية يف هذا امليدان ككتاب )شرح االبيات 

، وكتاب (7)هـ481نحوي ت املشكلة االعراب( ألبي نصر احلسني بن اسد ال

)االنت اب لكشف االبيات املشكلة االعراب( للشيخ عفيف الدين ابي احلسن 

علي بن محاد بن عدالن املوصلي النحوي وكتاب )حل االلغاز( ألبي الربكات 

هـ وغريها من الكتب، ولكن هناك بعض املالحظات حول 511، ت(2)االنباري

 هذا النوع من الدراسات:

ا على عنصر االشارة اىل القاعدة مما يصعب معرفة صحة ما اعتماده. 7

 ذهب اليه املشكل. 

 أنها تكاد ال تغطي ابواب النحو منفصلة بعضها عن بعض. . 2

العنصر البالغي واضح وخصوصا يف فصل االبيات املشكلة، ويعتمد . 3

 غالبا على ظواهر لغوية مثل الرتادف واالشرتاك اللفظي واملعنوي كقوله:

 يكــــــــــون  العــــــــــري  مهــــــــــرا    ال

 

 

 

ــر    ــر  مهــــــــــ ــون  املهــــــــــ  ال يكــــــــــ

يف رفع )املهر( االخرية وهي حسب الظاهر خرب لكان، ولكنها  فاإلشكال 

 . (3)لألوىلخرب للمبتدأ الذي قبلها و)ال يكون( الثانية توكيد لفظي 

                                              

 .43، 4: . ايضاح املكنون7
 .579، 7: هدية العارفني: . ينظر2
 .85: . نهج الصواب3
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التصحيف: وهو من اهم عناصر االشكال على هذه الدراسات خصوصا . 4

 الف رواته، مما يسبب اختالف يف اعرابه كقوله: فيما يتعلق بالشعر واخت

ــا   ــار  كلبــــ ــه  صــــ ــالم  رأيتــــ  وغــــ

 

 

 

 ثــــم  بعــــد  ذلــــك  صــــار  غــــزاال     

 .(7)فوقع االختالف فيه بعد قلب )صاد( اىل )صار( 

عنصر االشكال: وقد يكون يف غرابة اللفظ وهذا اجلزء ينظم ايضا اىل ما . 5

 املشكلة كقوله:  باألبياتخيتص 

 مـــــا  اتينـــــاهم  بقارعـــــة اّنـــــا  اذا  

 

 

 

 قـــالوا  لقـــارئهم  خـــل  االســـاطريوا  

فجعل )خل( مبعنى اترك و)االسا( مبعنى: احلزن، مفعول )خل( و)طريوا(  

فعل امر مبين على حذف النون أي: طريوا من هذه االشياء، أي اتركوا هذه 

 ، فهناك حذف واختصار وتغيري يف اللفظ. (2)االشياء

 ثر يف هذه االبيات، وامثلة ذلك كثرية منها قوله:اخلط: فهو عنصر مؤ. 6

ــوة  بابليــــة    ــرب  قهــ ــوز  تشــ  ابلكــ

 

 

 

 هلـــا  يف  عظـــام  الشـــاربني  دبيـــب    

فرفع )بلكوز( ومقتضى الظاهر جره بالباء، لكنه مركب من كلمتني االوىل  

)ابل( وهي فعل امر مبعنى: افق والثانية )كوز( وهو علم لرجل مرفوع على انه 

 .  (3)وف منه حرف النداء تقديره: ياكوزمنادى حمذ

، ال فائدة مصطنعة. من كل ذلك يساور الشك من يرى تلك االبيات بأنها 1

                                              

، وينظر كتب االلغاز واالحاج اللغوية وعالقتها بأبواب النحو امل تلفة، 719: . نهج الصواب7
 .273: امحد حممد الشيخ

 .771: . نهج الصواب2
 .276: وينظر كتب االلغاز واالحاجي، 714: صواب. نهج ال3
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حتصل منها من حيث حتليل املعنى عالوة على كونها متثل خطورة على اجلملة 

النحوية، اذا انها ال تأمن اللحن وهي خارجة عن القياس فيجب التعامل معها 

تماد على عنصر اخلط ابدا، وامنا اسرفت يف احلديث عن حبذر وعدم االع

 متثل الغالبية على مكونات الكتاب.   ألنهااالبيات 

. ان هذه االلغاز امنا هي مصطنعة ولكن لفائدة، وهي لون من الوان 8

 الرتف اللغوي الفكري تشد االنتباه وتشحذ الفكر للتوصل اىل الت ريج املعقول. 



 

 

 

 
 

 الفصل الثاني

 

 النظم النحوي التعليمي
 

 

 املبحث األول

 منظومة الفائقة يف النحو

 املبحث الثاني

 منظومة نظم الزهر من نثر القطر

 

 

 





 

 

 

 

 

 توطئة

ظهرت حركة النظم التعليمي بعد ان سبقتها كثرة التأليف على شكل متون 

ومقدمات وخمتصرات يف خمتلف العلوم من اللغة والفلسفة وعلم احليوان 

الذي ظهر فيه عدد غري قليل من  (7)والفلك وكذلك علم النحو والطب

املنظومات، وكان هذا النظم اساسا لنشأة الشعر التعليمي يف االدب العربي وقد 

)تطور الشعر العربي واصبحت االرجوزة منه خاصة تؤلف من اجل حاجة 

كر الدكتور ، اما نشأته فقد ذ(2)املدرسة اللغوية وما تريده من الشواهد واالمثال(

شوقي ضيف ان النظم التعليمي نشأ نشأة عربية خالصة منذ اواخر الدولة 

االموية مشريا اىل االراجيز االموية اذ يقول فيها )تعد اول شعر تعليمي ظهر يف 

                                              

 .224 – 227، 2: طه حسني، حديث االربعاء: . ينظر7
ينظر التطور والتجديد يف الشعر ، 351: حممد مصطفى هدارة، . اجتاهات الشعر العربي2

 .348: د. شوقي ضيف، االموي
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، وبعد شيوع هذا الفن وتطوره يف نهاية القرن الثاني وبداية (7)اللغة العربية(

 . (2)بح حاجة ماسة للمؤلفني واملعلمنيالقرن الثالث اهلجري وما بعده اص

اما اول من نظم النحو، فقد جاء يف كتاب )مقدمة يف النحو( املنسوب خللف 

، وقد ذكر الشيخ حييى عبد (3)هـ ان لل ليل قصيدة يف النحو781االمحر ت 

العاطي ان اقدم منظومة يف النحو هي حملمد بن حييى القلفاطي من حناة القرن 

، وبعد توالت املنظومات فقد نظم (4)واشار اىل انه مل يراها  الثالث اهلجري

، (5)( بيتا2977هـ مسائل حنوية وصلت اىل )311امحد بن منصور اليشكري ت 

، ثم (6)بيتا 311هـ  )ملحة االعراب( وعدد ابياتها 576ونظم احلريري ت 

نظم توالت املنظومات حتى وصلت اىل القمة يف الفية ابن معط، الذي اوىل ال

التعليمي جل عنايته، فنظم يف القراءات ونظم شرح كتاب سيبويه ومجهرة اللغة 

، ثم وصلت اىل ابن (1)والصحاح ومن ثم منظومته املشهورة )الدّرة االلفية(

 . (8)مالك الذي نظم الكافية الشافية واخلالصة

ومل ينتِه النظم عند هذا احلد فهو متواتر اىل هذا العصر، فقد بينت يف 

لتمهيد ان النظم النحوي وصل يف مدينة النجف مثال اىل حد االلفية وكذا فعل ا
                                              

 .348: . التطور والتجديد يف الشعر االموي7
 .265، 2: مصطفى جواد، لعربييف الرتاث ا: . ينظر2
 .86-85: مقدمة يف النحو: . ينظر3
مقال يف جملة كلية الشريعة ، الشيخ حييى عبد العاطي، ابن مالك صاحب االلفية: . ينظر4

 .763، 2: العدد
  .322، 7: جالل الدين السيوطي، بغية الوعاة: . ينظر5
 .7871، 2: كشف الظنون: . ينظر6
 .339، 2: بغية الوعاة: . ينظر1
 .364: كريم حسن ناصح، مناهج التأليف من سيبويه اىل ابن هشام: . ينظر8
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رفاعة رافع الطهطاوي حيث اّلف منظومة يف النحو زادت على الف بيت مساها 

 . (7))مجال االجرومية(

اما النظم التعليمي عند آل كاشف الغطاء فقد برعوا فيه، فاّلف الشيخ 

هـ اىل جانب منظومته الفائقة يف 7323ت  عباس ابن الشيخ حسن كاشف الغطاء

،  (2)النحو منظومة يف شرح الدرة النجفية ومنظومة يف الصوم واحلج والصالة

هـ منظومات عديدة يف ابواب 7349وألف الشيخ مرتضى آل كاشف الغطاء ت 

، وللشيخ موسى ابن الشيخ (3)هـ7322الفقه واملعامالت طبعت يف طهران سنة 

هـ منظومة يف الشكوك 7371عباس آل كاشف آل غطاء ت مرتضى ابن الشيخ 

، والف الشيخ هادي اىل جانب منظومته النحوية )نظم الزهر من (4)يف العبادات

( بيتا منظومة يف واقعة الطف تقع يف حوالي الف 521نثر القطر( اليت تقع يف )

 . (5)واربعني بيتا

ند آل كاشف الغطاء وأريد يف ما يأتي ان احتدث عن املنظومات النحوية ع

، اليت اّلفها الشيخ عباس كاشف الغطاء (6)واعين منظومة )الفائقة يف النحو(

، اليت اّلفها الشيخ هادي آل كاشف (1)ومنظومة )نظم الزهر من نثر القطر(

الغطاء.

                                              

 . 26: د. شوقي ضيف، تيسري النحو التعليمي قدميا وحديثا: . ينظر7
 .43، 3: شعراء الغري، 87، 8: الذريعة: . ينظر2
 .799، 3: ماضي النجف، 411، 2: معارف الرجال: . ينظر3
  .215، 3: ماضي النجف، 579، 77 :شعراء الغري: . ينظر4
 .7154، 3: معجم رجال االدب والفكر، 351، 72: شعراء الغري: . ينظر5
 .84: الدرس اللغوي يف النجف االشرف: . ينظر6
  .739: الدرس اللغوي يف النجف االشرف: ينظر .1





 

 

 

 

 

 املبحث األول

 منظومة الفائقة يف النحو

الشيخ حسن كاشف  منظومة )الفائقة يف النحو( ملؤلفها الشيخ عباس ابن
الغطاء وهي نظم ملنت االجرومية، بدءا مل تكن حماولة الشيخ االوىل يف نظم 
اآلُجرُّْوِمّية، فقد دأب العلماء على نظم املتون النحوية، فقد نظم امحد املهليب 

، ونظم ابن مالك مفّصل (7)هـ االيضاح والتكملة ألبي علي الفارسي644ت 
، ونظم االمشوني )جامع (2)نظم املفصل(الزخمشري ومساه )املوصل يف 

 ، اىل غري ذلك من املنظومات. (3)اجلوامع يف النحو( للسيوطي

 اما الذين سبقوا الشيخ اىل نظم االجرومية فهم: 

 .(4)هـ مّساها )الدرة الربهانية(961برهان الدين بن والي املقدسي ت  .7

                                              

  .86، 7: بغية الوعاة: . ينظر7
  .423، 2: لشيخ حممد املقري التلمسانيا، نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب: . ينظر2
 .763، 5: االعالم: . ينظر3
 .7198، 2: كشف الظنون: . ينظر4
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لعلوية يف نظم علي بن حسن الشافعي املقري الشهري بالسنهوري مّساها )ا .2

 .(7)االجرومية( ثم شرحها

هـ مّساها )الصحيفة العالية يف 7219الشيخ طاهر ابن الشيخ عبد علي ت  .3

 . (2)نظم منت االجرومية(

حقق الشيخ اسعد ابن الشيخ علي كاشف الغطاء املنظومة وطبعها سنة 

يد هـ، وذكر ها كل من اّرخ للشيخ صاحبها، وذكر هلا تقريضا للعالمة الس7474

 حممد القزويين قال: 

ــنن   ــو رِب ذي مـ ــي عفـ ــول راجـ  يقـ

 

 

 

 خنبــــــُة مهــــــدي  خليفــــــة احلســــــنْ     

ــا    ــم كاشــــف الغطــ ــا رأيــــت نظــ  ملــ

 

ـــا     ــٍم منطــــ ــل نظـــ ــوق كـــ ــا يفـــ  نظمـــ

ــريف     ــِه طـــ ــُت فيـــ ــتُ  اذ اجلـــ  فقلـــ

 

ــه وصــــــفي     ــا يعجــــــُز عنــــ  مقّرضــــ

 منظومـــــة العبـــــاس خـــــري  معجـــــز  

 

ــوجز(    ــٍظ مــ ــى بلفــ ــّرب االقصــ  )تقــ

 لنحــو املهــمحــوت مــن االعــراب وا 

 

ــؤم(    ــد يـــ ــالٌم قـــ ــا كـــ ــة بهـــ  )وكلمـــ

ــ طِ   ــد ذي ســ ــرغم حاســ ــي بــ  فهــ

 

 ((3))فائقــــــة الفيــــــة ابــــــن معطــــــي 

 اىل اخر التقريض.  

( َبْيٍت، عرض فيها 311وسأحاول وصف املنظومة اليت وصلت ابياتها اىل )

ابواب النحو ومل يكن مقّلدا لصاحب االجرومية، فقد اضاف مجلة من 

                                              

 .7198، 2: كشف الظنون: . ينظر7
 .319، 7: معجم رجال االدب والفكر: . ينظر2
ويبدو ان قوله )فائقة الفية بن معطي( هو ، 1: عباس كاشف الغطاء، . الفائقة يف النحو3

 اضافة اىل انها تضمني لقول ابن مالك يف الفيته. ، ةمبالغة واضح



 717 الفصل الثاني: املبحث األول: منظومة الفائقة يف النحو
 

 رها صاحب االجرومية منها:االبواب اليت مل يذك

 باب التنازع واالشتغال.  .7

 باب النكرة واملعرفة.  .2

 الضمائر واالمساء املوصولة وامساء االشارة.  .3

املشتقات، اسم الفاعل، اسم املفعول، الصفة املشبهة، املصدر، اسم  .4

 املصدر.

 التعجب.  .5

 الوقف.  .6

 موانع الصرف. .1

و بأقل عدد من االبيات، وبذلك فأنه حاول ان ينظم ما حيوي ابواب النح

وسأحاول وصف املنظومة مقارنا بينها وبني الفية ابن مالك مرة واخرى مع الفية 

ابن معط  واخرى مع فريدة السيوطي، فِإن الوصف يكمل مع املقارنة لبيان 

 مواضع االجادة واالخالل. 

 تعاىلاستهل الشيخ منظومته مبقدمة بلغت اثين عشر بيتا وتضمنت محدا هلل 

 االكرم وآله ثم عّرف بنفسه فقال:  النيبوالصالة على 

ــاس كاشــف الغطــا   ــى العب  قــال الفت

 

 

 

ــا     ــرف اخلط ــن ح ــرمحُن م ــُه ال  (7)َجنََّب

ثم سرد سبب تأليف املنظومة وانها بطلب من الشيخ هادي )شارح  

                                              

 .77: . الفائقة يف النحو7
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 املنظومة( قال: 

ـــن فـــــؤادي  ــألين الفلـــــذة مـــــ  يســـ

 

 

 

ــادي    ــد اهلــــ ــني الفريــــ ــّرة العــــ  وقــــ

ــة  ـــة  منظومــــــ ــنت االجروميـــــــ  ملــــــ

 

 (7)هلــــــا النفـــــــوس كلــــــها شـــــــهية   

وقّسم منظومته على ابواب عددها واحد ومخسون بابا، كان يف كل بداية  

موضوع يقول هذا باب كذا، اما خامتة املنظومة فكانت يف اربعة ابيات ذكر فيها 

 اربعة اشياء. 

 . مدحه للمنظومة قال: 1

 وّقــف علــى الــنظم فقــد مت اَلَغــْرض 

 

 

 

 (2)ن جــوهر صــيغ ال مــن الَعــَرضْ مــ 

 . التعريف بامسه ثانية قال: 2 

ــع هلــا الوجــه احلســن     مانوســة الطب

 

 

 

 (3)طرزهــا العبــاس ذاك ابــن احلســن  

 .  مكان النظم وهو النجف االشرف قال: 3 

 وُصْنُعها بالـدّر مـن حصـى النجـف    

 

 

 (4)وحني وافى الوقف عن نظٍم وقف 

 ظمها قال: . ذكر اسم املنظومة وتاريخ ن4

ـــوا   ــم االوىل سبقــــــ ــة نظــــــ  فائقــــــ

 

 

 (5)زدهــــا واّرخ تلــــك بــــدر مشــــرق 

هذا ومل يذكر الوزن، ألن الغالب على املنظومات هو حبر الرجز،  

                                              

 .77: . الفائقة يف النحو7
 .61: . الفائقة يف النحو2
 .املصدر السابق. 3
 .املصدر السابق. 4
 .املصدر السابق. 5
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 وسأحاول وصف بعض االبواب مثاال على منهجه يف املنظومة. 

 باب الكالم والكلم

ن ، وهو بذلك يقرتب م(7)وجعل اول موضوعاته )باب الكالم والكلم(

، اال انه يقل عنه حتديدا، ألن احلد يبني (2)عنوان ابن معط )حد الكالم والكلم(

 حدود املصطلح  وما خيرج منه وما يدخل يف ضمنه، قال: 

 كالمنـــــــا لفـــــــظ مفيـــــــد ُرِكبـــــــا    

 

 

 (3)بالوضــع حنــو انتشــروا ايــدي ســبأ  

، (4)قوله بالوضع وافق ابن مالك يف شرح التسهيل حيث اراد اخراج املهمل 

ّده السيوطي اذ قال )ومل احتج اىل ما زاده يف التسهيل من قوله )دال ور

بالوضع( خمرجا املهمل لتعبريه باللفظ الشامل لذلك، وذكري القول الذي 

، )واحرتز غريه (5)خيرجه، ملا سيأتي من انه املوضوع ملعنى  ولذلك عدلت اليه(

يف النوم و)اح اح( بالوضع عما يدل طبعا كـ)اخ( الدال على استغراق النائم 

، قوله )مفيد( تابع العلماء قوله كابن (6)الدال على السعال عند امل الصدر(

، وهو بذلك تابع للنحاة ال (1)هـ والرضي وابن مالك646احلاجب ت 

األصوليني الذين ال يشرتطون الفائدة يف الكالم، قال الدكتور السّيد مصطفى 

تامة ليست شرطا عند اكثرهم، ال  يف مجال الدين)اما األصوليون فالفائدة ال
                                              

 .73: . الفائقة يف النحو7
  .57: 7هـ 639ابن اخلباز ت ، شرح الغرة امل فية 2
 .73: لفائقة. ا3
 .73: 7: شرح التسهيل: . ينظر4
 .27، 7: . همع اهلوامع5
 .741، 7هـ( 7189الدالئي )ت ، . كتاب نتائج التحصيل يف شرح كتاب التسهيل6
 .22، 7: شرح كافية ابن احلاجب، 1: ابن مالك، االلفية: . ينظر1
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 . (7)الكالم وال يف اجلملة(

ذكر صاحب االجرومية اقسام الكالم وزاد عليه الشيخ بدليل احنصار 

 الكالم بهذه االنواع قال: 

ــم ــى  لالسـ ــرف قضـ ــل وللحـ  والفعـ

 

 

 

 (2)بــــذلك العقــــل وقــــول املرتضــــى  

العقل وهو )ألن  وهو يشري اىل دالئل احنصار الكالم بهذه االنواع، منها 

الكلمة ال ختل اما ان تدل على معنى يف نفسها او ال، والثاني احلرف واالول اما 

، وقد وافق شارح (3)االزمنة ام ال، االول الفعل والثاني االسم( بأحدان تقرتن 

الفائقة النحاة وخالف االصوليني فأن )عدم داللة الفعل على الزمان من االمور 

 . (5)، اما قول املرتضى فذكره النحاة كثريا(4)صوليني(املسلم بها عند اال

)فاالسم يعرف باخلفض والتنوين ودخول االلف  :قال صاحب االجرومية

 ، وزاد الشيخ النداء واالسناد قال: (6)والالم(

 وميـــــــزوا االســـــــم جبـــــــر ونـــــــدا

 

 

 

 (1)والــــالم والتنــــوين او مــــا اســــندا 

هـ 285ك كسيبويه واملربد ت فتابع بذلك مجهور النحاة الذين قالوا بذل 

قال السيوطي )تتبعنا مجيع ما  (8)هـ والزخمشري والسيوطي376وابن السراج ت 
                                              

 .243: . البحث النحوي عند االصوليني7
  .1: . الفائقة2
 .22: نحاة. بلغة ال3
 .759: . البحث النحوي عند االصوليني4
 .42: تاريخ النحو يف املشرق واملغرب، 6، 3: االشباه والنظائر: . ينظر5
 .9: ابن اجروم، . االجرومية6
 .73: . الفائقة1
 ، 34: املفّصل، 39، 7: ابن السراج، االصول يف النحو، 747، 7: الكتاب: . ينظر8
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، اما قوله (7)ذكره الناس من عالمات االسم فوجدناها فوق ثالثني عالمة(

)والالم( فقد اختلف عن صاحب االجرومية اذ قال )وال( وكذلك عن ابن 

 مالك حيث قال: 

ــوين   ــاجلر والتنـــــ ــدا والبـــــ  والنـــــ

 

 

 

 (2)متييـــــز حصـــــل لالســـــمومســـــند  

)وكأن الذي يظهر من الشيخ املصنف اختياره مذهب سيبويه  :قال الشارح 

من ان الالم وحدها هي املعرف، واختصت به ألنها لدفع االبهام 

، اما قوله )واجلر( فهي امشل من عبارة صاحب االجرومية حيث (3)والتعريف(

شمل اجلر حبروف اخلفض واالضافة والتبعية قال )حروف اخلفض( ألنها ت

وكذلك فأن حروف اجلر من مصطلحات البصريني  .(4)وغريها من انواع اجلر

 .  (5)ومصطلح اخلفض للكوفيني

 باب االعراب والبناء 

 قوله يف االعراب والبناء: 

ــا   ــا دنـــ ــاء اال مـــ ــرب االمســـ  واعـــ

 

 

ــا     ــه احلكــم البن  (6)مــن شــبه احلــرف ل

                                                                                                              

 89، 7: السيوطي، رح الفريدةاملطالع السعيدة يف ش. 
 .8، 3: . االشباه والنظائر7
 .1: . االلفية2
 .24: . البلغة3
حاشية اخلضري على شرح ابن : ينظر، انواع اجلر 45 – 39، 7: . ينظر االصول يف النحو4

 .78 ،7: عقيل
 .714، 7: شرح الغرة امل فية: . ينظر5
 .75: . الفائقة6
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، وفصلها (7)لك قد فصل القول يف انواع الشبه االربعةيف حني ان ابن ما

، وذكر صاحب االجرومية )االمساء اخلمسة( ومل يذكرها (2)شارح الفائقة

، لكن الشيخ استدركها وقال (3)ستة، فهو بذلك تابع لسيبويه والزجاجي

االمساء الستة فهو بذلك تابع ألبن جين وابن احلاجب  والزخمشري وابن هشام 

، وعند ذكر موانع الصرف وهي من املواضيع اليت (4)ان االندلسيوابو حي

استدركها على صاحب االجرومية افرد هلا حيزا كبريا بلغ مخسة عشر بيتا 

، وهو بذلك ُيْشِبُه ابن مالك حيث ابتدأ بها وخيتلف عن (5)التأنيث بألفابتدئها 

 ابن معِط حيث ابتدأ بالعدل قال: 

 عـــــدل وتأنيـــــث ومجـــــع اقصـــــى

 

 

ــل خصـــــــا    ــة وزن فعـــــ  (6)وعجمـــــ

 
  باب الفاعل

، وهو بذلك يقرتب من ابن (1)خّلص الشيخ موضوع الفاعل يف مخسة ابيات

، ويبتعدان عن ابن مالك اذ افرد له سبعة عشر (8)معِط اذ خّصه بستة ابيات

حتدث الشيخ فيها عن انه ال فرق بني الفاعل الظاهر واملضمر وعن رافع  (9)بيتا

                                              

 .71: االلفية: . ينظر7
 .48: البلغة: ظر. ين2
 .79: اجلمل: . ينظر3
منهج السالك اىل ، 69، 7: شرح كافية ابن احلاجب، 61: ابن جين، اللمع يف العربية: . ينظر4

  .1: الفية ابن مالك
 .1: . الفائقة5
 .344، 7: تقي الدين ابراهيم بن احلسني النيلي، . الصفوة الصفية يف شرح الدرة االلفية6
 .31 :الفائقة: . ينظر1
 .329، 7: شرح الغرة امل فية: . ينظر8
 .25-24: االلفية: . ينظر9



 711 الفصل الثاني: املبحث األول: منظومة الفائقة يف النحو
 

اره وتأنيثه وتذكريه، ومل يعّرفه الشيخ مكتفيا بوضوح داللة الفاعل وعن استت

املصطلح عليه وموافقته ألصل معناه، وزاد على ابن معط مجلة اشياء منها، 

رافعه وتثنية الفاعل ومجعه وجواز حذفه اذا دّل عليه دليل، وهي من االحكام 

لك اليت مل يذكرها صاحب االجرومية لكنه استدرك بها عليه متابعا لذ

، حيث اوردوا هذه االحكام يف (3)هـ393، وابن جّني ت (2)، واملربد(7)سيبويه

بداية موضوع الفاعل، وقّل عن ابن مالك يف مسائل تقديم الفاعل وتأخريه 

 . (4)ومسألة لزوم تاء التأنيث للفعل املاضي اذا كان الفاعل مؤنثا

 املفعول الذي مل يسم فاعله

 نائب الفاعل

ــوان   ــة ومســه      هكــذا جــاء عن ــيخ، فصــاحب االجرومي ــد الش ــاب عن هــذا الب

 ، (6)، وهـــو تـــابع جلمهـــور النحـــاة كســـيبويه    (5))مفعـــول مـــا مل يســـّم فاعلـــه(   

 ، ويبــــدو ان الشــــيخ (9)، والشــــيخ الرضــــي(8)، وابــــن جــــين(1)وابــــن الســــّراج

 ، ووافقــــه (71)اراد أن يتبــــع قــــول ابــــن مالــــك الــــذي مّســــاه )نائــــب الفاعــــل( 

                                              

 .33، 7: الكتاب: . ينظر7
 .65-59، 7: املقتضب: . ينظر2
 .88: اللمع: . ينظر3
 .37: . الفائقة4
 .21: . االجرومية5
 .34-33، 7: الكتاب: . ينظر6
 .96 ، 7: االصول يف النحو: . ينظر1
 .92: اللمع: . ينظر8
 .732،  4: شرح كافية ابن احلاجب: ينظر. 9
 .26: . االلفية71
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، وكأن الذي ظهر للشيخ بأن تسـمية ابـن مالـك    (2)حيان ، وخالفه ابو(7)السيوطي

هي االفضل او كما يقول الشيخ اخلضري )اوىل واخصر من قول اجلمهور مـا مل  

يسم فاعله ألنه ال يشمل غري املفعول مما ينـوب كـالظرف اذ املفعـول بـه هـو املـراد       

، او قـول  (3)عند االطالق وألنه يشمل املفعول الثاني يف حنو اعطى زيد دينـار...( 

هـ( )اوىل واخصر من قول كثري املفعول الـذي مل يسـمى   7216الشيخ الصبان )ت 

فاعله لصدقه على دينارا من اعطى زيد دينارا وعدم صـدقه علـى الظـرف وغـريه     

مما ينوب عن الفاعـل وان اجيـب بـأن املفعـول لديـه الـذي مل يسـمى فاعلـه صـار          

، هـذا ومل يـذكر   (4)ن مفعول وغريه(كالعلم بالغلبة على ما ينوب مناب الفاعل م

ابــن مالــك والشــيخ اســباب حــذف الفاعــل وهــي امــا لفظيــة كاالجيــاز وتصــحيح  

الــنظم او معنويــة كــالعلم بــه واجلهــل واالبهــام والتعظــيم والــتحقري واخلــوف منــه  

، واسـتدرك شـارح الفائقـة ذلـك     (5)وعليه وقد ذكرها ابن مالك يف شرح التسهيل

 له: على مصنفها ونظمها بقو

 وحذفــــــــه لل ــــــــوف واالبهــــــــام

 

 

 

ــام    والـــــــوزن والـــــــتحقري واالعظـــــ

ــار    ــل واالختصــــ ــالعلم واجلهــــ  فــــ

 

 (6)والســــــجع والوقــــــار وااليثــــــار   

 
 االشتغال 

وهو من االبواب اليت زادها الشيخ على صاحب االجرومية يف نظمه  

                                              

 .357، 7: املطالع السعيدة: . ينظر7
 .777: منهج السالك اىل الفية ابن مالك: . ينظر2
 .761، 7: اخلضري . حاشية3
  .81، 2: . حاشية الصبان4
 .58 – 51، 2: شرح التسهيل: . ينظر5
 .786: . البلغة6
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، وهو بذلك يقرتب من ابن مالك حيث نظمها بأحد عشر (7)وخّصه بتسعة ابيات

، اما االبواب اليت زادها فأنها تدل على ان الشيخ مل يكن ناظما (2)بيتا

لألجرومية متقّيدا بها بل كان ناظما ملسائل النحو، وفّصل الشيخ مسائل 

االشتغال يف اربع حاالت واستدرك الشارح عليه احلالة اخلامسة وقال )مل 

قائال )ألنه ملا يذكرها الشيخ ألنها تفهم دون احلاالت(، واستدركها عليه الشارح 

ذكر ما يوجب الرفع والنصب وما يرتجح فيه النصب وما يتساوى فيها االمران 

 .(3)بقي ترجيح الرفع فيفهم الرفع فيما عدا ذلك(

 املبتدأ واخلرب 

، يف حني عرضه ابن معط يف (4)عرض الشيخ هذا املوضوع يف ستة ابيات

، والفرق (6)ثالثني بيتا، اما ابن مالك فقد عرضها يف (5)مخسة وعشرين بيتا

شاسع وواسع ان دل فأنه يدل على ان هناك مجلة احكام مل يذكرها الشيخ يف 

هذا الباب منها مواقع حذف املبتدأ واخلرب وجوبا وجوازا وتعدد االخبار 

، وقد زاد على (1)ومسوغات االبتداء بالنكرة، وقد استدركها عليه الشارح كّلها

بتدأ واخلرب يف حني ان ابن مالك ذكر حد اخلرب ابن مالك ذكر حد كل من امل

 دون املبتدأ.

                                              

 .32: . الفائقة7
 .21: االلفية . ينظر2
 .274: . البلغة3
 .35: الفائقة: . ينظر4
 .821 – 186، 7: الصفوة الصفية: . ينظر5
 .71: االلفية: . ينظر6
 .261 - 237: البلغة: . ينظر1
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 الصفة املشبهة 

وهي من املواضيع اليت استدركها الشيخ على صاحب االجرومية وقد 

، (2)، يف حني ان ابن مالك عرضها يف سبعة ابيات(7)عرضها يف مخسة عشر بيتا

 هذا املوضوع، فقد فاق ابن مالك يف عدد االبيات وكثرة الشواهد املضمنة يف

وتضمنت حدها وعملها ووجوب تأخر معموهلا وصياغتها من الفعل املتعدي 

وعدم جواز حذفها وجواز ابدال فاعلها ومطابقته هلا يف االفراد والتثنية واجلمع 

والتعريف والتنكري. هذه هي بعض املواضيع اليت اخرتتها أللقي الضوء عليها 

 وسأكتفي بها خشية االطالة. 

 الوقف

وهو اخر املوضوعات يف املنظومة وهو من املوضوعات الصرفية اليت 

 اقحمت بني موضوعات حنوية، عرضها الشيخ يف ستة ابيات ابتدئها بقوله: 

ــة  ــاء بهـــــا يف الرمحـــ  وابـــــدال التـــ

 

ــة    ــف مجـــ ــاهيها بوقـــ ــا يضـــ  (3)ومـــ

 

 
، وزاد ابن مالك عليهما اذ (4)ابيات بأربعةوزاد على ابن معط اذ عرضه 

، فتضمنت ابيات الشيخ بالوقف على املنصرف (5)سعة عشر بيتاعرضه بت

املنصوب والوقف على املنصرف املرفوع واجملرور والوقف على املعتل وهو 

املنقوص واملقصور وقد ساوى ابن معط يف ذلك وزاد عليه ذكر الوقف على هاء 

                                              

 .51-56: الفائقة: . ينظر7
 .42: االلفية: . ينظر2
 .59: . الفائقة3
 .773، 7: شرح الغرة امل فية: . ينظر4
 .12 – 17 :االلفية: . ينظر5
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الضمري واهلاء الساكنة والوقف على املنقوص احملذوف العني والوقف على 

املنقوص غري املنون إذ مل يذكرهم ابن معط يف الفيته وزاد ابن مالك على ابن 

معط والشيخ مسألة خالفية مفادها ان البصريني اجازوا الوقف بالنقل بشرط ان 

يكون االخر مهموزا اما الكوفيون فأنهم اجازوا الوقف بالنقل سواء اكانت 

مهموزا او غري مهموز، اما  احلركة فتحة او ضمة او كسرة وحتى لو كان االخري

ايراد الشيخ مسائل الوقف اليت ذكرتها فقد ذكرها سيبويه وابن السراج 

 .    (7)والزجاجي

 ن الشاهد يف املنظومة يـتضم

ال بد للنظم التعليمي من تضمني الشاهد لكي يكون قادرا على إيصال املادة 

ن شاهد قرآني وآخر العلمية بوضوح، وتنوع الشاهد النحوي يف هذه املنظومة م

 شعري وحديث نبوي شريف ثم كالم العرب. 

تضمني الشاهد القرآني: سار منهج الشيخ يف تضمني الشاهد القرآني  اوال:

 على طرق متعددة. 

 . ذكر موضع االستشهاد كامال كقوله يف باب النداء: 1

 والتـــــابع املوصـــــول مطلقـــــا بـــــأل

 

 

 

 لفظـــــــا وحمــــــــل  لألخــــــــرييتبـــــــع   

ــال اّوبـــــــ    ــا جبـــــ ــري         كيـــــ  ي والطـــــ

 

 والنصــــــب فيــــــه قــــــد رواه الغــــــري 

 ونعـــــــــت أيّ  رفعـــــــــوا بـــــــــالتبِع 

 

 (2)لفظـــا كيـــا ايتهـــا الـــنفس ارجـــع     

فقد ذكر هنا شاهدين قرآنيني يف البيت الثاني والثالث، يريد يف البيت الثاني  
                                              

 .319: اجلمل، 393، 2: االصول يف النحو، 712 – 768، 4: الكتاب: . ينظر7
 .51: . الفائقة2
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دى وجواز القطع استدل به على تابع املنا (7)(يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ) تعاىلقوله 

، ويريد يف البيت الثالث قوله (2)واالتباع فيه وهو من الشواهد اليت ذكرها النحاة

، استدل به (3)...(ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً*  يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) تعاىل

اهد اليت ذكرها على وجوب رفع تابع )أي( لفظا اذا نوديت، وهو من الشو

 . (4)النحاة

 وقوله يف اسم الفعل: 

ــاء يف الـــــــذكر كتـــــــاب     اهللوجـــــ

 

 

 

 (5)علـــــــــيكم اّولـــــــــه كاالشــــــــــباه   

 

 
، واستدل به موافقا (6)[عَلَيْكُمْ اهللكِتَابَ ] :تعاىليريد قوله 

، على جواز عمل اسم الفعل متأخرا وخمالفا للمربد الذي مل جيّوز (1)للكسائي

ن كتاب منصوب ألنه مصدر بدل من اللفظ بالفعل أي بأ اآليةذلك واّول 

 . (8)مكتوب عليكم

فقد اكتفى بذكر لفظة يف الشاهد لتدل  . ذكر الفاظ من الشاهد تدل عليه:2

 عليه كقوله يف االعراب والبناء: 
                                              

 .71: . سبأ7
 .68: املفّصل، 272: اجلمل، 212: اللمع، 337، 7: االصول، 781، 2: الكتاب: . ينظر2
 .28، 21: . الفجر3
 .21، 4: شرح ابن عقيل، 34، 3: شرح االمشوني: . ينظر4
  .53: الفائقة. 5
 .24: . النساء6
 .82، 3: همع اهلوامع: ، ينظر1
 .763، 3: املقتضب: . ينظر8
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 وقـــــد لألصـــــلوســـــّكن املـــــبين  

 

 

 

 يضـــــّم والفـــــتح مـــــع الكســـــِر ورد  

ــدُ    ــر بعــــــ ــدى وعشــــــ  وذاك احــــــ

 

ــى و    ــٍل امسـ ــم خليـ ــد وكـ ــى يعـ  (7)افـ

، يف (2)[لِلَّهِ األَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُالقرآنية ] اآليةذكر لفظة )بعد( داللة على  

 . (3)جواز ضم وفتح وكسر هذه االلفاظ، وهو شاهد صحيح ذكره النحاة

 وكقوله يف اسم الفاعل اذا دل على احلكاية قال:

 )وأّول الـــــــذكر علـــــــى احلكايـــــــة

 

 

 

ــط كمــــا اتــــى     (4)(اآليــــةيف  يف باســ

، فقد خالف فيه (5)[وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ] :تعاىليريد قوله  

، الذي زعم انه يعمل يف املاضي ولكنه اّول على احلكاية، قال (6)الكسائي

هـ )معنى احلكاية ان تقّدر نفسك 667القاسم بن امحد بن املوفق االندلسي ت 

، وهذا (1)زمان او تقّدر ذلك الزمان موجود اآلن(كأنك موجود يف ذلك ال

 . (8)الشاهد ذكره النحاة

نهج الشيخ منهج حتريف  . حتريف الشاهد القرآني بالتغيري او باحلذف:3

 الشاهد مع بقاء الداللة على احلكم النحوي كقوله يف االشتغال: 
                                              

 .75: . الفائقة7
 .4: . الروم2
 .22: شرح قطر الندى، 463، 3: املقتضب: . ينظر3
 .54: . الفائقة4
 .78: . الكهف5
 .276،  2: شرح االمشوني: . ينظر6
 .481، 3: . شرح كافية ابن احلاجب1
 .282: املفصل: ينظر. 8
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ــاقطعوا   ــل فــ ــارق قبــ ــع للســ  والرفــ

 

 

 

ــع   ــا متنـــــ ــرب الفـــــ ــؤّوٌل واخلـــــ  (7)مـــــ

، وذكر مثاال على ان (2)[وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا] :تعاىليد قوله ير 

موضوعه مما يرتجح فيه النصب لكّنه رفع بتأويل: مما يتلى عليكم حكم السارق 

والسارقة، فالسارقة والسارق مبتدأ ومعطوف واخلرب حمذوف وهو اجلار واجملرور 

 .(3)واقطعوا مجلة مستأنفة

تضمني احلديث النبوي يف املنظومة: تضمنت املنظومة حديثا نبويا  ثانيا:

 واحدا وهو قوله يف اقسام الفعل: 

ــازم   ــب او جـ ــن ناصـ ــال مـ ــد خـ  وقـ

 

 

 

 (4)كيظهــــر العــــدل ظهــــور القــــائم     

سيبعث يف آخر الزمان رجال من اهل  تعاىل اهلل)ان  : الرسوليريد قول  

، (5)قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا...( البيت عليهم السالم ميأل االرض

، حيث ضّمنوا الفياتهم حديثا (1)، وابن مالك(6)وهو بذلك يشابه ابن معط

)ال حول وال قوة اال   الرسولواحدا غري الذي ذكره الشيخ وهو قول 

 (. اهللب

                                              

 .33: . الفائقة7
 .38: . املائدة2
 .789: شرح قطر الندى: . ينظر3
 .28: . الفائقة4
: هـ387ت ، حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القّمي )الشيخ الصدوق(، . كمال الدين5
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 .459، 2: شرح الغرة امل فية: . ينظر6
 .23: . ينظر االلفية1
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تضمني الشاهد الشعري يف املنظومة: لقد احصيت مجلة شواهد  ثالثا:

خ منظومته، واقتصر على ذكر لفظة واحدة او اكثر من شعرية ضمنها الشي

 الشاهد: 

 . كقوله يف باب املعرب يف احلركات: 1

 بكســـــــــرة التـــــــــاء كمســـــــــلمات

 

 

 

 (7)واحلقــــــــوا بــــــــذاك اذرعــــــــات    

 يريد قول اْمِرِئ القي :  

 تنورتهــــا مــــن اذرعــــات واهلــــها   

 

 

 

 بيثــــرب ادنــــى دارهــــا نظــــر عــــالي  

من دون تنوين كونه مجعا على اصله  وهو شاهد على كسر التاء يف اذرعات 

 . (2)وهو علم مؤنث

 . قوله يف اعمال اسم الفاعل:2

 وهكـــــــــذا يف الـــــــــنظم لل ـــــــــبري

 

 

 

 (3)ممــــال علـــــى التقــــديم والتـــــأخري   

 يريد قول الشاعر:  

ــا     ــُك ملغيـ ــال تـ ــٍب فـ ــو ِلْهـ ــبرٌي بنـ  خـ

 

 

 مقالــــــة ِلْهِبــــــيت اذ الطــــــري مــــــرت    

ون اعتماده على نفي او فقد استدل به على عمل اسم الفاعل من د 

استفهام، وقد اّوله العلماء على التقديم والتأخري، فبنوا هلب مبتدأ وخبري 

 . (4)خربه
                                              

 .22: . الفائقة7
 .16، 7: شرح ابن عقيل، 99، 7: اوضح املسالك: نظر. ي2
 .54: . الفائقة3
 .787، 7: شرح االمشوني: . ينظر4
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 . قوله يف عمل اسم الفاعل: 3

ــي   ــون عرضـــ ــيهم مزقـــ ــاء فـــ  وجـــ

 

 

ــبعض    ــاهدا للـــ ــل شـــ ــه بـــ  (7)اعمالـــ

 يريد قول زيد اخلري:  

 اتـــــاني اّنهـــــم مزقـــــون عرضـــــي   

 

 

 جحـــــار الكـــــرملني هلـــــا فديـــــد    

و شاهد على اعمال صيغ املبالغة عمل الفعل، وقد استشهد به غري واحد فه 

 . (2)من النحاة

 . قوله يف الصفة املشبهة: 4

ــيل   ــال تفضـ ــب بـ ــع  والنصـ  يف الرفـ

 

 

 

 (3)كاحلســـــن  الوجـــــه  وكاجلميـــــل  

 يريد قول الشاعر:  

ــت يف السّلـــ   ــه ان  حســن الوجــه طلق

 

 

 ــــــم ويف احلـــــرب كـــــاحل مكفهـــــر    

 .(5)، واالمشوني(4)الصفة املشبهة، واستشهد به ابن مالكوهو شاهد على  

املنثور من كالم العرب: فكان من ضمن ما اورده الشيخ من الشواهد  رابعا:

 يف منظومته. 

 . كقوله يف حد الكالم: 1

 كالمنـــــــا لفـــــــظ مفيـــــــد ركبـــــــا    

 

 

 

 (6)بالوضــع حنــو انتشــروا ايــدي ســبا   

                                               

 .54: . الفائقة7
 .13: 6: ابن يعيش، شرح املفصل، 27، 2: شرح مجل الزجاجي: . ينظر2
 .55: . الفائقة3
 .478، 2: شرح التسهيل: . ينظر4
  .248، 2: شرح االمشوني: . ينظر5
 .73: ائقة. الف6
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 . (7)ا ايدي سبأ(فهذا املثل يروى )ذهبوا ايدي سبأ( و)تفرقو

 . قوله يف التمييز: 2

ــر     ــدى عشـ ــد احـ ــن بعـ ــا مـ  ككوكبـ

 

 

 

 (2)وصــاع متـــرا وعســال كمـــا اشـــتهر   

قوله )صاع مترا وعسال( اشتهر عند النحاة يف متييز املقادير قوهلم )منوين  

 . (3)عسال( و)صاع مترا(

 . قوله يف الصفة املشبهة: 3

ــتهرة  ــألة مشـــ ـــي مســـ ــع فـــــ  والرفـــ

 

 

ــمو  ـــرهبالكحـــل مسـ ــل ذكــــ  (4)ع وكـ

)ما رأيت رجال احسن يف عينيه الكحل منه يف عيين زيد(  :يريد قوهلم 

ففاعل التفضيل ال يرفع االسم الظاهر اال قليال كما يف املثال املتقدم، وهو شاهد 

 . (5)كثريا ما ذكره النحاة

هذه اهم الشواهد املسموعة يف املنظومة، اما الشواهد املصطنعة فهي كثرية 

.(6)داج

                                              

 .317، 7: ابو الفضل امليداني، جممع االمثال: . ينظر7
  .46: . الفائقة2
 .99، 2: شرح كافية ابن احلاجب، 738: اللمع: . ينظر3
 .56: . الفائقة4
 .12، 3: همع اهلوامع، 377، 2: شرح االمشوني: . ينظر5
، 49، 48، 41، 44 ،43، 47، 39، 31، 36، 32، 37، 26، 79، 75، 74: الفائقة: . ينظر6

51 ،57.  





 

 

 

 

 

 املبحث الثاني

 منظومة نظم الزهر من نثر القطر

)نظم الزهر من نثر القطر( ملؤلفها الشيخ هادي كاشف الغطاء ت  منظومة

هـ، صاحب كتاب )بلغة النحاة يف شرح الفائقة(، كان شاعرا كبريا وعاملا 7367

الفقهاء وفيه مبدعا وأديبا بليغا، وكان له جملس ادبي علمي حيضره كبار االدباء و

، ولع يف (7)تقام املناظرات الكالمية والشعرية ويرجع اليه يف التحكيم الشعري

الشعر فكتبه واجاد فيه وأحّب املتنيب وحفظ ديوانه وانت ب منه جمموعا مّساه 

، مل يقتصر شعره (2))احملمود من شعر امحد( او )الطيب من شعر أبي الطيب(

 وله مثلثات يقول فيها: على غرض دون اخر، فكتب يف الوصف

 ُربَّ ليــــــٍل طلــــــع البــــــدر املنـــــــري 

 

 

 

ــال    ــأبراد الكمـــــ ــه بـــــ ــدا فيـــــ  رافـــــ

ــتدير    ــني مســــ ــن جلــــ ــن مــــ  كمجــــ

 

ــال     ــري مثــ ــن غــ ــائغ مــ ــاغه الصــ  صــ

 
                                              

 .322، 2: مري بصري، اعالم االدب يف العراق احلديث: . ينظر7
 .41، 51: اعيان الشيعة: . ينظر2
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ــري   ــر االثـــ ــبح يف حبـــ ــزل يســـ  مل يـــ

 

ــالل      ــان هــ ــد كــ ــدرا وقــ ــدا بــ  (7)فغــ

، فمدح (2)وكتب يف املديح فله يف مدح ائمة اهل البيت مجيعا قصائد طوال 

( بيت ابتدأها بالتعريف فيه 211بقصيدة طويلة وصلت اىل ) مام احلسن اال

 ثم امامته ثم صلحه مع معاوية ثم مبايعته له ثم مّسه واستشهاده قال:

ــذَّابا  ــَن اّلُمَهـــــ ــاَم احَلَســـــ  ِإنَّ االمـــــ

 

 

 

ــا    ــا وابـــ ــّدا واّمـــ ــورى جـــ  خـــــري الـــ

 كـــريم اهـــل البيـــت اهـــل الكـــرم     

 

ــّلمِ    ــالِة َســـ ــِد الصـــ ــْن َبْعـــ ــه ِمـــ  عليـــ

ــدِ     ــو حممــــــ ــّرا ابــــــ ــه الَغــــــ  كنيتــــــ

 

ــدِ     ــت امحـــ ــراء بنـــ ــه الزهـــ  (3)واّمـــ

 وقال مادحا ابا الفضل العباس: 

 ابا الفضل قد اشبهت بالفضـل حيـدرا  

 

 

 

ــاك   ــأحرزتابــ ــدا  فــ ــار امل لــ  الف ــ

ــا     ــبط مثلمــ ــاب للســ ــت البــ ــك انــ  ألنــ

 

ــدا      ــا ألمحــ ــان بابــ ــي كــ ــوك علــ  ابــ

 وكــــــــان وزيــــــــرا للــــــــنيب مؤيــــــــدا  

 

ــوزير ا    ــداكمــا كنــت للســبط ال  (4)ملؤي

وله يف اهلجاء، قال معاتبا ملك السعودية بعد ان قام بهدم قبور ائمة البقيع  

 هـ: 7348يف العاشر من ذي القعدة سنة  /

ــزعمهم   ــلمني بــ ــوم مســ ــا لقــ  عجبــ

 

 

 

ــاموا   ــة عـــ ــر اجلهالـــ ــاهوا ويف حبـــ  تـــ

 قــد اوجبــوا هــدم القبــور وحللــوا      

 

ــرامُ    ــفكهن حـ ــدماء وسـ ــفك الـ  (5)سـ

                                               

 .367، 72: . شعراء الغري7
 .7366، 3: د. اميل يعقوب، معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة: . ينظر2
  .362، 72: . شعراء الغري3
 .365، 72: . شعراء الغري4
  .315، 72: . شعراء الغري5
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حنن االن بصددها فهي مما اهملها التاريخ وعفاها الزمن اما منظومته اليت 

وجاء الوقت لتظهر اىل الوجود، ولتكتب ضمن املنظومات النحوية ولتذكر 

عندما يراد ذكر النظم التعليمي النحوي، وقد استدركتها كسابقتها على 

 التصنيف النحوي وكذلك باقي الكتب اليت اقدمها يف هذه الدراسة. 

( َبْيتًا من حبر الرجز ضمنت كتاب )شرح قطر الندى 521يف ) تقع املنظومة 

وبل الصدى( وزادت عليه بعض االبواب، ووافق ناظمها ابن هشام يف مواطن 

عديدة وخالفه يف اخرى ليست بالقليلة، وتقع املنظومة يف خمطوطة عدد 

( صفحة، مكتوبة خبط املؤلف وحمفوظة االن يف مؤسسة كاشف 711صفحاتها )

ء العامة يف النجف االشرف، اما اهتمام الشيخ بكتاب )شرح قطر الندى الغطا

وبل الصدى( َفَيْرِجَع إىل َأّسباٍب عديدة منها َيّرِفُع اىل املؤلف واخرى اىل 

املؤلف، فلقد َحِظَي ابن هشام بشهرة واسعة يف حياته وبعد مماته، فهو ذلك 

حنن باملغرب نسمع انه ظهر العامل الفذ الذي قال عنه ابن خلدون )وما زلنا و

مبصر عامل بالعربية يقال له ابن هشام احنى من سيبويه( وعلى اثر ذلك لقيت 

مصنفاته حظا جيدا عند الَدارِسْيَن، فتناولتها ايدي الدارسني بني شارح وخمتصر 

 ومبسط وناظم، وما زلنا حنن هنا نتكلم عن نظم لطيف لكتاب )شرح قطر الندى

فقد  (7)من التعريف بناظمي كتب ابن هشام املهمة االربعةوبل الصدى( ال بد 

نظم كتاب شذور الذهب البن هشام نظمه ابو الفتوح وهو الشيخ عبد القادر بن 

، وشرحه الشيخ زكريا الزيين املصري، ونظم (2)هـ911ابراهيم احمللي ت 
                                              

شرح قطر الندى وبل : . عّد االستاذ عبد العال سامل مكرم كتب ابن هشام االهم االربعة هي7
: ينظر، واوضح املسالك اىل الفية ابن مالك، وشرح شذور الذهب، مغين اللبيب، الصدى

 .363: املدرسة النحوية يف مصر والشام
 .7131، 2: كشف الظنون: . ينظر2
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كتاب التوضيح  (7)هـ193القاضي شهاب الدين حممد بن امحد النحوي ت 

كتاب مغين  (2)هـ849شام، ونظم ابو النجا بن خلف املصري ولد سنة ألبن ه

اللبيب ألبن هشام، اما شرح قطر الندى فلم ينظمه احد اىل زمان الشيخ حيث 

 كان عمله هذا مكمال هلذه السلسلة.   

استهل الشيخ منظومته مبقدمة افرد هلا ستة عشر بيتا، اْبَتَدأها باحلمد 

تنبئ عن مضمونها وموضوعها من خالل تلك املقدمة  والصالة بألفاظ وكنايات

 اليت ال اجد بدا من ذكرها جلماهلا الفين وحسن استعاراتها وكناياتها يقول: 

ـــلم  اهللبســـــم  ــرد الـــــذات عـــ  مفـــ

 

 

 

 مبتــــــدأ بــــــاخلري موصــــــول الــــــنعم 

ـــن اخنفــــــض     ــزه مــــ ــع لعــــ  ورافــــ

 

 وفاعــل االحســان مــن غــري عــوض     

ــد     ــثريا ال يعـــ ــدا كـــ ــده محـــ  امحـــ

 

ــيق عـــ   ــدد يضـ ــاب العـ ــاءه بـ  ن إحصـ

 مصــــليا علــــــــــى ربيـــــب املعرفـــــة  

 

ـــة    ــري صفـــ ــوت يف خــ ــيد املنعــ  والســ

 وآلــــــه الغــــــر مصــــــادر الشــــــرف  

 

 ال ســـيما القـــاطن يف أرض النــــجف 

 مـــا اعربـــت افعـــاهلم عـــن اهلـــدى  

 

 (3)حتـــــــى غـــــــدا مميـــــــزا مؤكـــــــدا 

 ثم عّرف  بنفسه وقال:  

 يقـــول راجـــي عفـــو ذي االيــــادي   

 

 

 

 (4)اهلــــادي حفيـــد كاشــــف الغطــــاء  

 ثم ذكر سبب تأليفه ملنظومته، قال:  

                                              

 .755، 7: كشف الظنون: ينظر. 7
 .7154، 2: كشف الظنون: . ينظر2
 .2: هادي كاشف الغطاء ق، . من نثر القطر3
 .2: . نظم الزهر ق4
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ــدى   ــر النــ ــا رأيــــت يف املــــال قطــ  مّلــ

 

 

 

 للطـــــــــالبني مصـــــــــدرا ومـــــــــوردا 

 وان شـــغل الـــنفس بـــالعلوم اردت 

 

ــيم    ــك العلــــــــــ ــا للملــــــــــ  تقربــــــــــ

 نظمـــــــــــــه لنيـــــــــــــل حفظــــــــــــــه 

 

ــه      ـــي لفظ ــل فـ ــن خل ــال ع ــا خ  (7)نظم

 ذم ذكر وزن منظومته وهو الرجز، قال:  

ــة يف ا  ــوزة بديعـــــــ ــنارجـــــــ  لفـــــــ

 

 

ــّزِ  ِإْذِن   (2)تــــــــــدخل يف اأُلْذِن لعــــــــ

 اما اخلامتة فجاءت يف مخسة ابيات قال فيها:  

ــتظم   ــد انــ ــه قــ ــا قصــــدت نظمــ  ومــ

 

 

 

 نظمــا مــن النحــو حــوى مــا قــد اهــم   

 منظومـــة تغنيـــك عـــن قطـــر النـــدى  

 

 (3)ســــالكة بــــك الطريــــق االقصــــدا 

نظمها  وبعد انتهاءه من النظم ذكر امسه وتاريخ نظمها قال: )فرغ من 

ورمسها ناظمها الفقري اىل مواله الفتى املدعو باهلادي بن العباس بن علي جنل 

كاشف الغطاء الشيخ جعفر النجفي، عشية اليوم التاسع من شهر رمضان املعظم 

 .(4)هـ واحلمد هلل اوال واخرا(7371سنة 

 بدأ الشيخ منظومته بعنوان )مقدمة( عرف فيها علم النحو قال: 

ــم ب ــو علــ ــمْ النحــ ــْد ُعِلــ ــوٍل َقــ  أصــ

 

 

 

 بهــــــنَّ احــــــوال اواخــــــر الَكِلــــــمْ    

 يبحــــث فيــــه عــــن كــــالم اَلَعــــربِ  

 

 واحلكــــــــم يف مبنيــــــــه واملعــــــــرب   

                                               

 .2: ق: . نظم الزهر7

 .3: ق: . نظم الزهر2
 .99: ق: . نظم الزهر3
 .711: ق: . نظم الزهر4
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 لتحصــــــــل العصــــــــمة للســــــــانِ  

 

ــانِ   ــظ والبيـــ ــأ يف اللفـــ  (7)عـــــن خطـــ

وهذا التعريف مل يذكره ابن هشام يف بداية شرحه، وهو تعريف صحيح  

اييس املستنبطة من استقراء كالم هـ )علم باملق311قال ابو علي الفارسي ت 

هـ )قصد القائل اصول العرب ليتكلم مبثل 395، وقال ابن فارس ت (2)العرب(

 . (4)، وتعريفه هذا سار عليه احملدثون(3)ما تكلموا(

وسأختار بعض املوضوعات واعرضها كمثال ابّين فيه منهج الشيخ يف سرد 

 املواضيع النحوية. 

 اقسام الكلمة وعالماتها 

 قال الشيخ يف مبحث الكلمة واقسامها: 

ــمُ  ــٍة تنقســــــــ ــي اىل َثالثــــــــ  وهــــــــ

 

 

 

ــمُ    ــذاك حيكــ ــل بــ ــل كالعقــ  (5)والنقــ

حيث زاد دليل العقل على ابن هشام الذي قال )والدليل احنصار انواعها يف  

 .(6)هذه الثالثة االستقراء(

 ثم ذكر اربع عالمات لالسم قال:

ــالتنوين واخلفــــض وأل   ــم بــ  لالســ

 

 

ــديث   ــل  وباحلــ ــز حصــ ــه متييــ  (1)عنــ

                                               

  .4: ق: . نظم الزهر7
 .782 – 787: . التكملة2
 .319، 75: مادة حنا، ينظر لسان العرب، 859، 4 :. جممل اللغة3
 762: عبد احلسني املبارك، فقه اللغة، 5، 7: فاضل السامرائي، معاني النحو: . ينظر4
 .4: . نظم الزهر ق5
 .72: . شرح قطر الندى6
 .4: . نظم الزهر ق1
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 فلم يذكره، ومل يذكر الشيخ النداء.  (7)واستدرك اخلفض على ابن هشام

 واستدرك على ابن هشام اسباب البناء قال:

 واالصل يف االمساء االعـراب ومـا  

 

 قــــد اشـــــبه احلــــرف البنـــــاء الزمـــــا   

ــال    ــارا اّصــ ــى وافتقــ ــعا ومعنــ  وضــ

 

ــتعمال     ــا اسـ ــتعماله مـ ــذاك كاسـ  (2)كـ

اع الشبه االربعة ثم ذكر البناء على الفتح والضم والسكون، وأشار اىل انو 

ثم عالئم فعل االمر واملضارع متابعا ألبن هشام، ثم ذكر الشيخ عالئم احلرف 

وهي عدم قبوله عالمات االمساء واالفعال، ثم ذكر ما ذكره ابن هشام من 

بطة( فرّجح االحرف اليت اختلف فيها وهي )اذ ما، مهما، ما املصدرية، مّلا الرا

 ابن هشام ان تكون مهما حرفا بدليل قول الشاعر:

 ومهما تكـن عنـد امـره مـن خليقـة     

 

 

 

 

 وان خاهلــا ختفــى علــى النــاس تعلــم  

، الذين ذهبوا اىل (3)هـ وخّطاب املاردي587فتبع بذلك السهيلي ت  

 ، ورّجح الشيخ ان تكون امسا قال: (4)حرفيتها

ــا   ــدر ومّلـــــــ ــا ملصـــــــ ــه مـــــــ  ومنـــــــ

 

 

 

 (5)ه يف االصـــــِح مهمـــــاولـــــيس منـــــ 

فهو تابع جلمهور النحاة وسيبويه الذين ذهبوا اىل امسيتها قال سيبويه  

)وسألت اخلليل عن مهما قال هي ما ادخلت معها ما لغوا مبنزلتها مع متى اذا 
                                              

  .72: شرح قطر الندى: . ينظر7
 .5: . نظم الزهر ق2
 هـ.451الل القرطيب ابو بكر املاردي تويف بعد . وهو خطاب بن يوسف بن ه3
: حاشية الدسوقي على مغين اللبيب، 672: املرادي، يف حروف املعاني اجلنى الداني: . ينظر4
2 ،221. 
 .9: . نظم الزهر5
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فريون ان اصلها مه مبعنى اكفف  الكوفيون، اما (7)قلت متى ما تأتين اتك(

يل انها بسيطة، قال االمشوني )ال خترج عن زيدت عليها ما فحدث الرتكيب وق

 . (2)االمسية خالفا ملن زعم انها حرف(

 مبحث الكالم

، وزاد الشيخ عليه شيئني وهما (3))الكالم لفظ مفيد( :قال ابن هشام

 الوضع والقصد وكذلك جميئه انشاءا او خربا قال: 

ــعا    ــد وضــــ ـــا مفيــــ ــا لفظــــ  كالمنــــ

 

 

 

ــعى    ــا ســــ ــان اال مــــ ــيس لإِلنســــ  كلــــ

 ان القصـــــد فيــــــه معتـــــرب   وقيـــــل 

 

ــر    وصـــــــــدقه بدونـــــــــه فيـــــــــه نظـــــــ

 وجــــــاء انشــــــاءا او جــــــاء خــــــربا 

 

 (4)فيه احتمال الصدق والكذب جـرى  

ــل ســيبويه         ــك مث ــذين اشــرتطوا ذل ــاء ال ــذلك موافــق آلراء العلم ــو ب  ، (5)وه

 ، والزخمشــري الــذي قــال )الكلمــة هــي اللفظــة الدالــة علــى معنــى  (6)وابــن مالــك

هـــ الــذي قــال )وال بــد مــن قيــد الوضــع    591شــاطيب ت ، وال(1)مقــّدر بالوضــع(

ــني        ــة بـ ــى التفرقـ ــاة علـ ــث النحـ ــدار حبـ ــاجم، اذ مـ ــالم االعـ ــرج كـ ــي لي ـ  العربـ

 ، ومل يتبـــــع مـــــن مل يشـــــرتط الوضـــــع كـــــأبي  (8)كـــــالم العـــــرب  وغريهـــــم(

                                              

 .248، 3: شرح االمشوني، 61- 59، 3: . الكتاب7
 .248، 3: . شرح االمشوني2
  .42: . شرح قطر الندى3
 .71: ر ق. نظم الزه4
 .22، 7: شرح كافية ابن احلاجب، 72، 7: الكتاب: . ينظر5
 .72، 7: شرح التسهيل: . ينظر6
 .33: . املفّصل1
 .75، 7: . حاشية اخلضري8
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 .  (2)، والسيوطي(7)حيان

 املعارف 

 ذكر الشيخ املعارف ورتبها حسب ما ذكرها ابن هشام واختلف معه يف

، وذكر الشيخ انها (3))اللذون( فذكر ابن هشام انها لغة واردة عن هذيل وعقيل

 كلمة غري فصيحة، قال: 

ــّبحوا  ــذون صـــ ــن اللـــ ــه حنـــ  كقولـــ

 

 

 

ــح    ــيح االرجــ ــو الفصــ ــريه هــ  (4)وغــ

ذكر ابن هشام يف املعارف )ال التعريف( وشرح اخلالف الذي وقع بني  

معة وهو قول اخلليل وابن سيبويه واخلليل حول )ال( ومن املعّرف، هي جمت

، (1)ام قول سيبويه بأن الالم وحدها هي املعرفة (6)، وتبعهما ابن مالك(5)كيسان

، ومل يذكر ابن هشام (9)، وخالفه يف االمالي(8)وتبعه ابن احلاجب يف الكافية

 رأيه بصراحة، لكن الشيخ ذكر رأيه بأن )ال( هي املعرفة قال: 

ــرف   ـــا يعــ ــف بهـــ ــرف تعريــ  ال حــ

 

 

 

 

 (71)وهمزتهــا يف الــدرج حتمــا حيــذف 

                                               

 .75، 7: . حاشية اخلضري7
 .27، 7: همع اهلوامع: . ينظر2
 .99: شرح قطر الندى: . ينظر3
 .26: . نظم الزهر ق4
 .84، 7: حاشية اخلضري، 91، 2 ،324، 3: الكتاب: . ينظر5
 .246، 7: شرح التسهيل: . ينظر6
 .324، 3: الكتاب: . ينظر1
 .73، 7: . ينظر الكافية8
طارق عبد عون ، وينظر ابن احلاجب ومذهبه النحوي، 721: االمالي النحوية: . ينظر9

 .726: اجلنابي
 .21: . نظم الزهر ق71
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 النواسخ 

عرض الشيخ مسائل باب كان واخواتها يف ستة عشر بيتا على ترتيب ابن 

هشام يف شرحه، فذكر حكمها وعددها وشروط عمل بعضها كـ )دام( وجواز 

تقديم امسها وجميء اخلمسة االوىل منها مبعنى )صار( وزيادة كان اليت اشرتط 

طني ثانيهما: ان تكون بني شيئني متالزمني ليسا جارا وجمرورا ابن هشام فيها شر

 وخالفه الشيخ وقال:  (7)كقولك )ما كان احسن زيد(

 وبــــــني جمــــــرور وحرفــــــه امتنــــــع 

 

 

ــد تقــــــع     ــدة وقــــ ــا زائــــ  (2)وقوعهــــ

    ، (3)فهو تابع للعلماء الذين قالوا بزيادتها بني اجلار واجملرور كـاالنباري 

هـ 681، ت (5)هـ وابن فالح اليمين669ت ، (4)هـ وابن عصفور511ت 

 واستدلوا بقول الشاعر: 

 جيــــاد بــــين ابــــي بكــــر تســــامى    

 

 

ــرابِ    ــوَّمِة الِعــــ ــاَن امُلَســــ ــى كــــ  علــــ

اما ان واخواتها فعرض الشيخ هذا املوضوع يف ثالث وعشرين بيتا، ابتدأ  

بذكر عملها ثم عددها ومعانيها وزيادة ما بعدها وكسر همزة ان وفتحها، 

، (6)ف ان ولكن، وذكر مواقع كسر همزة ان االربعة اليت ذكرها ابن هشاموختفي

 وزاد موقعا خامسا وهو بعد موصول قال: 

                                              

 .738: . شرح قطر الندى7
  .34 :. نظم الزهر ق2
 .81: اسرار العربية: . ينظر3
 .61: ضرائر الشعر: . ينظر4
 .33، 3: املغين يف النحو: . ينظر5
 .759: شرح قطر الندى: . ينظر6
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 وبعـــــد موصـــــول وقـــــول وقســـــم

 

 

 (7)وارد حـــــــال كســـــــر ان ملتـــــــزم  

ــيبويه   ــذلك ســ ــابع بــ ــك  (2)تــ ــن مالــ ــره وابــ ــث ذكــ ــرادي(3)، حيــ ، (4)، واملــ

 عشرة مواضع.  ، اىل (6)، واوصلها ابن فالح اليمين(5)والسيوطي

اما ال اليت لنفي اجلنس فذكر احكامها يف احد عشر بيتا مرتبة كما عرضها 

مع تساوي املوضوعات  (1)ابن هشام، اما ابن مالك فقد ذكرها يف تسعة ابيات

يف هذا الباب، ابتدأ بالتعريف بعمل )ال( ومعموهلا وحاله النكرة ومل يورد ابن 

 تاء يف حني ذكره الشيخ قال: وال باأللفمالك امسها الذي ينتهي 

 والكســـــر يف مجـــــع بتـــــا و الـــــف

 

 

ـــه عـــرف    (8)كـــالفتح كـــل منهمـــا فيــ

، وزاد ابن مالك على ابن هشام (9)وقد ذكره ابن مالك يف شرح التسهيل 

 . (71)والشيخ جواز حذف خربها وقد قال به مجهور النحويني

 الفاعـــل

يتا على وفق ترتيب ابن عرض الشيخ مسائل هذا الباب يف اربعة وعشرين ب

                                              

 .41: . نظم الزهر ق7
 .746، 3: الكتاب: . ينظر2
 .26: االلفية: . ينظر3
 .415: اجلنى الداني: . ينظر4
 .479، 7: همع اهلوامع: . ينظر5
 .718، 3: املغين يف النحو: . ينظر6
 .22: االلفية: . ينظر1
 .42: . نظم الزهر ق8
 .436، 7: شرح التسهيل: . ينظر9
 .89: منهج السالك، 711: االمالي النحوية، 61: املفصل، 215، 2: الكتاب: . ينظر71
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هشام ابتداءا حبد الفاعل وعدم جواز تقديم العامل عليه ثم حلوق تاء التأنيث 

وحذف الفاعل وتقدميه وتأخريه، ثم ذكر ابن هشام مواقع تأخري املفعول به اذا 

كان فيه التباس واذا كان فاعله ضمريا متصال واذا كان مما له الصدارة يف 

 الشيخ شرط احلصر قال: ، وزاد عليه (7)الكالم

ــوا    ــاس حتمــ ــر والتبــ ــد حصــ  وعنــ

 

 

 (2)تــــــأخري مفعــــــول فــــــال يقــــــدم    

 تابع بذلك ابن مالك الذي قال:  

ــر املفعــــول إن لــــبس حــــذر     واّخــ

 

 

 

 

ــر    ــري منحصــ ــل غــ ــمر الفاعــ  او اضــ

 

 

 

ــر   ــا احنصـــــ ــإال او بأمنـــــ ــا بـــــ  ومـــــ

 

 (3)اّخـــر وقـــد يســـبق ان قصـــد ظهـــر 

 

 
 االشتغال

 اربعة عشر بيتا ابتدأ حبكمه ثم حاالته عرض الشيخ مسائل هذا الباب يف

اخلمسة، وجوب الرفع وترجيحه ووجوب النصب وترجيحه وجواز االمرين 

، وزاد عليه الشيخ اذا كان (4)متابعا ألبن هشام الذي ذكر حاالت ترجيح الرفع

 الفصل بأّما  قال: 

 وامسا تـال عطفـا علـى فعـل نصـب     

 

 

 

 (5)والنصب إن يفصل بأما فاجتنب   

 

 

 .(6)وذكر ابن هشام هذه احلالة يف اوضح املسالك

                                              

 .787: شرح قطر الندى: . ينظر7
 .41: . نظم الزهر ق2
 .25: . االلفية3
 .797: لندىشرح قطر ا: . ينظر4
 .57: . نظم الزهر ق5
 .713، 2: اوضح املسالك: . ينظر6
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 احلال والتمييز

ذكر الشيخ باب احلال يف مخسة ابيات اتبع فيها منهج ابن هشام، وزاد 

 بعض االحكام يف هذا الباب منها ناصب احلال وجواز حذف عامله قال: 

 ونصــــــــبه  بعامــــــــل املصــــــــاحب

 

 

 

 علــــى الــــذي صــــّح مــــن املــــذاهب  

 حــــــذفا        عامــــــل احلــــــال جــــــوازا  

 

ــا    ــرى واوجفـــ ــّز ســـ ــد املـــ  (7)كراشـــ

 اما باب التمييز فعرضه يف اثين عشر بيتا ابتدأها بقوله:  

ــر  ــل منّكـــــــــ ــزوا بفضـــــــــ  وميـــــــــ

 

 

 

ــر   ــد يف االكثــــــ ــر وجامــــــ  (2)مفســــــ

فذكر ان التمييز يأتي جامدا يف االكثر، أي انه قد يأتي مشتقا ف الف بذلك  

، وزاد على ابن (3)ييز جامدًاابن هشام يف شرحه حيث قال بوجوب جميء التم

 مالك متييز كم اخلربية ، وزاد ابن مــالك اغراض نصب التمييز واملميز بعد افعل 

 . (4)التعجب

 املشتقــات 

ذكر الشيخ احكام اسم الفعل يف اربعة ابيات، متابعا ابن هشام، منها انه ال 

عليها منع حذفه يتأخر معموله وجيزم الفعل بعده اذا كان داال على طلب، وزاد 

 والتزام اضمار ضمريه يف كل االحوال قال: 

 وحذفـــــه امنـــــع وضـــــمريه التـــــزم 

 

 

ــم    ــد علـ ــال قـ ــل حـ  (5)اضـــماره يف كـ

                                               

 .64: . نظم الزهر ق7
 .65: . نظم الزهر ق2
  .232: شرح قطر الندى: . ينظر3
 .37: . االلفية4
 .12: . نظم الزهر ق5
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اما املصدر فعرض احكامه يف سبعة ابيات من مجلتها اقسامه، فقسمه ابن 

، وعند ذكر املنون اطلق الشيخ عليه (7)هشام اىل املضاف واملنون واملعرف بـ ال

 اجملرد( قال: لفظة )

ــا   ــردا منونــــــــــ ــه جمــــــــــ  وكونــــــــــ

 

ـــا    ــا حسنــــ ــان مقيســـ ــه كـــ  (2)اعمالـــ

 

 

والواضح ان اجملرد اقرب يف الداللة على معناه من املنّون اىل باقي االنواع 

وهي املضاف واملعرف بال، ألن التنوين من احكامه ال جزء من احلد ، ووافق 

 بذلك ابن مالك حيث قال: 

 َعَمــــْلبفعلــــه املصــــدر َأْلِحــــْق يف ال

 

 

ــافا او جمــــــردا او مــــــع َألْ     (3)مضــــ

ومل يذكر ابن مالك شروط اعمال املصدر الثمانية اليت ذكرها الشيخ وابن  

هشام وغريهم من النحاة وهي اال يكون مصغرا وال مضمرا وال حمدودا وال 

موصوفا وال حمذوفا وال مفصوال عن معموله و ال مؤخرا عنه وذكرها يف 

، وزاد السيوطي ان ال يكون (5)كها عليه بعض الشّراح، واستدر(4)التسهيل

 ، وهو مردود بقول الشاعر: (6)جمموعا او مثنى

 وقـد وعــدتك فموعـدا لــو وفـت بــه   

 

 

 (1)مواعــــد عرقــــوب اخــــاه بيثــــرب  

                                               

 .264 – 262: شرح قطر الندى: . ينظر7
 .15: . نظم الزهر ق2
 .38: . االلفية3
 .235، 2: هيلشرح التس: . ينظر4
 .212، 2: شرح االمشوني: . ينظر5
 .43، 3: همع اهلوامع: . ينظر6
 .435، 2: . شرح التسهيل1



 733 الفصل الثاني: املبحث الثاني: منظومة نظم  الزهر من نثر  القطر
 

فـ )اخاه( نصب مبواعد وهو مجع، وزاد اخلضري شرطا اخر قال )وال بتاء 

 . (7)فال تضر( الوحدة كضربت، اما اليت يف اصل بنيته كرمحة

 التعجب 

ذكر مسائل هذا الباب يف اثين عشر بيتا، تناول فيها املواضيع اليت عرضها 

ابن هشام نفسها، من افعال التعجب واوزانها والفرق بينها واعرابها وشروط 

صياغتها ثم ما يصاغ منه فعل التعجب وافعل التفضيل ثم ذكر حكمني مل 

 .يذكرهما ابن هشام

 بــــه قــــد عمــــالوحتمــــا اخــــر مــــا 

 

ــال     ــن يفصــ ــرف لــ ــري الظــ ــو بغــ  وهــ

 

 
 يف شرحه وهما: مسألة تأخر معموله وفصله عنه  بالظرف قال: 

 وفصـــــله يف الـــــنظم والنثـــــر وقـــــع

 

ــع    ــن نفــ ــا مــ ــز يف الربايــ ــا اعــ  (2)كمــ

هـ 225هـ واجلرمي ت 211وافق فيه من اجاز الفصل بالظرف كالفّراء  ت  

 ك اذ قال: وابن مال (3)هـ249وابي علي واملازني ت 

 وفصــــله بظــــرف او حبــــرف جــــر   

 

 (4)مستعمل واخللف يف ذلك استقر    

هـ واملربد الذي قال )ولو قلت ما احسن 275وخالف من منعه كاألخفش ت 

مل جيز وكذلك لو قلت ما احسن اليوم  اهللعندك زيدا وما امجل اليوم عبد 

لزم طريقة وجه زيد وما احسن امس ثوب زيد الن هذا الفعل ملا مل يتصرف 

                                              

 .22، 2: . حاشية اخلضري7
 .82: . نظم الزهر ق2
 .232، 4: شرح كافية ابن احلاجب: . ينظر3
 .43: . االلفية4
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 . (7)واحدة وصار حكمه كحكم االمساء(

 البدل

ذكره الشيخ يف ستة ابيات بدأها حبده ثم انواعه ثم استدرك على ابن هشام 

مجلة احكام يف َثالَثِة ابيات مل يذكرها ابن هشام يف شرحه وهي: موافقته 

ضمار متبوعه يف التثنية وخمالفته له جوازا يف التعريف والتنكري واالظهار واال

 وابدال اجلمل قال: 

 يوافــــــق املتبــــــوع اعرابــــــا وفـــــــي 

 

ــي   ــد يقتفــــــ ــا قــــــ ــة وغريهــــــ  تثنيــــــ

 وجــــــاز يف التعريــــــف واالظهــــــار 

 

ــمار    ــه ويف االضـــــــ ــه لـــــــ  موافقتـــــــ

ــة     ــرد او مجلـــ ــن مفـــ ــة مـــ  ومجلـــ

 

ــة     ــم يف ذلــ ــل ال تقــ ــدل كارحــ  (2)تبــ

 

 
، (4)، وابن جين(3)فقد تبع فيها مجهور النحويني الذين قالوا بذلك كسيبويه

 . (1)، والسيوطي(6)، والرضي(5)لزخمشريوا

 تضميـن الشاهد يف املنظومة 

تضمنت املنظومات النحوية شواهد يف ابياتها، حماولة ايصال احلكم النحوي 

 وتقريبه، وضّمن الشيخ عّدة انواع من الشواهد يف منظومته: 

                                              

  .442، 4: . املقتضب7
 .97 - 91: . نظم الزهر ق2
 .386، 2، 437، 7: بالكتا: . ينظر3
 .712 - 769: اللمع: . ينظر4
 .755: املفصل: . ينظر5
 .414، 2: شرح كافية ابن اجلاجب: . ينظر6
 .751، 3: همع اهلوامع: . ينظر1
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تضمني الشاهد القرآني: سار الشيخ يف تضمني الشاهد القرآني على  اوال:

 ق طرق متعددة. وف

 . ايراد الشاهد القرآني كامال: كقوله يف الكالم: 1

 كالمنـــــــا لفـــــــظ مفيـــــــد وضـــــــعا

 

ــعى     ــا ســ ــان اال مــ ــيس لإلنســ  (7)كلــ

 

 
 وقوله يف اخلرب:  (2))و إن ليس لإلنسان اال ما سعى( :تعاىليريد قوله 

 احـــــد اهللوإن يكـــــن كقـــــل هـــــو 

 

ـــد     ــه احتــــ ــه بــ ــه كونــ ــالربط فيــ  (3)فــ

 

 
، وقد استشهد االمشوني بهذا الشاهد (4)[أَحَدٌ اهللقُلْ هُوَ ] :ىلتعايريد قوله 

 .(5)يف املوقع نفسه

 اليت تدل عليها: كقوله يف احكام الفاعل:  اآلية. ايراد لفظة من 2

ــّتم  ــأخريوحـــ ــال  التـــ ــا اتصـــ  مهمـــ

 

 (6)ضــــمري مفعــــول بــــه حنــــو ابتلــــى  

 

 
عول كقوله يريد وجوب تأخري الفاعل اذا اتصل به ضمري يعود على املف

، وقوله (8)، واستشهد به غري واحد من النحاة(1)[وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ] تعاىل

 يف التوكيد: 
                                              

 .71: . نظم الزهر ق7
 .39: . النجم2
 .31: . نظم الزهر ق3
 .7: . التوحيد4
 .472، 7: شرح االمشوني: . ينظر5
 .41: . نظم الزهر ق6
 .724: . البقرة1
 .333، 7: اجلرجاني، املقتصد يف شرح االيضاح: . ينظر8
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ــفا   ــفا صـــ ــو صـــ ــه حنـــ ــيس منـــ  ولـــ

 

ــا   ـــه امل لفـــ ــان فيــــ ــهم ابـــ  (7)وبعضـــ

 

 
كُ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَ * كاَلَّ إِذَا دُكَّتْ األَرْضُ دَكًّا دَكًّا] :تعاىليريد قوله 

، فليس هو من التوكيد، ألنه من باب التكرير كما قال ابن (2)[صَفًّا صَفًّا

 .(3)هشام

 حمّرفة: كقوله يف املواقع اليت يّطرد فيها حذف الفاعل: باآلية. او يأتي 3

ــى   ــر اتـــ ــَي اأَلّمـــ ــه يف ُقِضـــ  وحذفـــ

 

ــا    ــد ثبتــ ــم قــ ــر آٌي بهــ ــو ابصــ  (4)وحنــ

 

 

، فيحذف (6)[أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْوقوله ] ،(5)[وَقُضِيَ األَمْرُ] :تعاىليريد قوله 

من باب النيابة وفاعل افعل التعجب اذا دل عليه دليل مقّدم، وقوله يف املفعول 

 املطلق: 

ــوا  ــل ال متيلـــــ ــل امليـــــ ــو كـــــ  وحنـــــ

 

 (1)وبعــــــض االقـــــــوال ال تقولـــــــوا  

 وَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَوَلَوْ تَقَ، وقوله ](8)[فاَلَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ] :تعاىليريد قوله  

                                              

 .85: . نظم الزهر ق7
 .22 -27: . الفجر2
 .286: شرح قطر الندى: . ينظر3
 .46: . نظم الزهر ق4
  .44: . هود5
 .38: . مريم6
 .61: . نظم الزهر ق1
 .729: . النساء8
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  .(2)، وهي شواهد َذَكَرها النحاة(7)[األَقَاوِيلِ

. احيانا يشري اىل الشاهد القرآني اشارة كقوله يف حذف الفاعل اذا كان 4

 فاعل مصدر: 

ــذكر حــــذف  ــل مــ  اذا فاعــــل الفعــ

 

 (3)كفاعـــــل املصـــــدر يف آّي ٌعـــــرف  

 

 
، وقد ذكر (4)[يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ *ذِي مَسْغَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ] تعاىليشري اىل قوله 

 . (5)النحاة هذا الشاهد

تضمني احلديث الشريف: ورد تضمينه مرة واحدة يف حديثه عن ابدال  ثانيا:

 )الم( املعرفة ميما يف لغة )ِحْمري( قال: 

ــرْ  ــاَء اأَلَثـــ ــِه جـــ ــًا ِبـــ  ابـــــداُلها ِمْيمـــ

 

 

ــرٍي  ــفر عـــن ِحمـ ـــ أمصـــيام يف سـ  (6) كـ

 . (1))ليس من امّبر امصيام يف سفر( : الرسوليريد قول  

تضمني الشاهد الشعري يف املنظومة: كان من بني الشواهد اليت  ثالثا:

 وجدتها يف املنظومة هو الشاهد الشعري وكانت طريقة سرده على انواع:

 كقوله يف االسم املوصول:ذكر شطر كامل من البيت: . 1

                                              

 .44: . احلاقة7
 .227: شرح قطر الندى، 713، 2: شرح ابن عقيل، 777 ،2: شرح التسهيل: . ينظر2
 .46: . نظم الزهر ق3
  .75 – 74: . البلد4
 .572، 7: همع اهلوامع، 717: شرح قطر الندى: . ينظر5
 .28: . نظم الزهر ق6
 .575، 7: . صحيح الب اري1
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ــّبحوا    ــذون صـــ ــن اللـــ ــه حنـــ  كقولـــ

 

ــح    ــيح االرجــ ــو الفصــ ــريه هــ  (7)وغــ

 

 
 يريد ان لفظة )اللذون( ال تستعمل يف الفصيح ويريد قول الشاعر: 

 حنــــن اللــــذون صــــّبحوا الصــــباحا

 

ــا   ــارة ملحاحـــ  (2)يـــــوم الن يـــــل غـــ

 

 
 وقوله يف املنادى: 

 وابــــــن املنــــــادى مفــــــردا معرفــــــا

 

ــد عرفـــا       ــه قـ ــن رفعـ ــذي مـ ــى الـ  علـ

 مـــــن الـــــذي بـــــه احطـــــت خـــــربا 

 

ــ  ــراكيــــــا الغالمــــ  (3)ان اللــــــذان فــــ

 يريد قول الشاعر:  

 فيـــــــا الغالمـــــــان اللـــــــذان فـــــــرا 

 

ــرا   ــاني شـــــــ  (4)اياكمـــــــــا ان تبغيـــــــ

 

 
كقوله يف جميء اسم ان او يأتي بلفظة تدل على الشاهد الشعري: . 2

 امل ففة مصرحا به وخربها مجلة: 

 والثــــاني مجلــــة ويف الشــــعر وقــــع

 

 (5)انـــك ربيـــع ولـــدى النثـــر امتنـــع     

 

 
 اعر: يريد قول الش

 بأنـــــــك ربيـــــــع وغيـــــــث مريـــــــع

 

ــاال    ــون الثمـــ ــاك تكـــ ــك هنـــ  (6)وانـــ

 

 
 وهو كثريا ما ورد كقوله يف باب التنازع: حتريف الشاهد الشعري:. 3

                                              

 .26: . نظم الزهر7
 .737، 7: . شرح االمشوني2
 .55: . نظم الزهر3
 .733: ضرائر الشعر، 349، 7: الكافية شرح: . ينظر4
 .42: . نظم الزهر ق5
 .757: شرح قطر الندى: . ينظر6
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ــو     ــد ل ــاني بع ــن كف ــن ذا م ــيس م  ول

 

 (7)مــن قبــل مل اطلــب قليــل مــا ردف 

 يريد قول الشاعر:  

 فلـــو ان مـــا اســـعى ألدنـــى معيشـــة 

 

 كفــاني ومل اطلـــب قليـــل مـــن املـــال  

  وكقوله يف جميء التمييز مؤكدا غري مبني للهيئة: (2)لفساد املعنى 

 وحنــــو فحــــال بعــــد بــــئس الفحــــل

 

 (3)كــــــــان مميـــــــــزا للتأكيــــــــد ورد    

 يريد قول الشاعر: 

 كقوله يف جواز تقديم اخلرب: رابعا: تضمني كالم العرب: 

 ويف علـــــى التمـــــرة مثلـــــها كمـــــا   

 

ــا    (4)يف ايــــــن انــــــت وكــــــذا يف امنــــ

 وقوله يف متييز املقادير:  (5))على التمرة مثلها زبدا( :لعربيريد قول ا 

ــال   ــب خنــ ــرا او اجلريــ ــاع متــ  كالصــ

 

 (6)والنــــــــــــو عســــــــــــال وخــــــــــــال 

 )الصاع مترا واجلريب خال( وقوله يف الصفة املشبهة:  :يريد قول العرب 

 ال يرفــــــــع الظــــــــاهر غالبــــــــا ويف

 

 (1)مســــألة الكحــــل جــــوازه اقتفـــــي 

 

 

 فة. يريد مسألة الكحل املعرو

                                              

 .53: . نظم الزهر ق7
 .798، 3: همع اهلوامع: . ينظر2
 .61: . نظم الزهر ق3
 .37: . نظم الزهر ق4
 .721: . شواهد التوضيح والتصحيح5
 .5: . نظم الزهر6
 .19: . نظم الزهر1
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 ورد تضمني اللغات يف املنظومة ومن امثلته:  خامسا: تضمني اللغات:

 . قوله يف ام : 1

 عنــــد احلجـــــازيني امــــس جتــــــري  

 

ــزوم الكســــــــر    ــؤالء يف لــــــ  (7)كهــــــ

 

 
 . قوله يف اقسام الفعل: 2

ــل  ــاىلواجعـ ــم  تعـ ــاتوا وهلـ ــم هـ  ثـ

 

 (2)عنـــد متـــيم فعـــل امـــر مثـــل قـــم       

 

 

                                              

 .5: . نظم الزهر7
  .8: . نظم الزهر2



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 

 الغطاء النحويةحواشي آل كاشف 
 

 املبحث األول

 حاشية الشيخ حممد رضا 

 على شرح ابن الناظم

 املبحث الثاني

 حاشية الشيخ علي على شرح ابن الناظم

 

 





 

 

 

 

 

 توطئة

السبب االهم يف وضع احلواشي على الكتب العلمية؛ هو اجياد  يبدو ان

حركة الكتاب املناسب للمتعلمني، فذلك الشغل الذي شغل العلماء انتج 

حمورية بني الشروح واحلواشي افرزت الينا تلك الكتب اليت تسمى احلواشي او 

 . (7)التعليقات

بدأت حركة تأليف احلواشي النحوية بعد القرون اليت تلت القرن السابع 

، حيث بدأ العلماء بوضع احلواشي خصوصا على شروح الفية ابن (2)اهلجري

 مالك ومؤلفات ابن هشام. 

د آل كاشف الغطاء على التأليف املستقل وامنا عمدوا اىل مل يقتصر جهو

دراسة التاريخ العربي وحتليله ونقده وظهرت نقودهم وتوضيحاتهم على شكل 

                                              

رسالة ، كريم حسن ناصح، مناهج التأليف النحوي من سيبويه اىل ابن هشام: . ينظر7
 .361: كلية اآلداب جامعة بغداد، ماجستري

رسالة ، كريم حسن ناصح، مناهج التأليف النحوي من سيبويه اىل ابن هشام: . ينظر2
 .366: كلية اآلداب جامعة بغداد، ماجستري
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حواٍر يف خمتلف ميادين العلوم، ففي جمال الفقه وهو جمال شغلهم احصيت 

هلم اكثر من مخس وثالثني حاشية، قسم كبري منها على مكاسب الشيخ 

هـ وعلى كفاية 7331هـ والعروة الوثقى لليزدي ت 7287ت االنصاري 

هـ، ويف جمال التاريخ هناك حاشية للشيخ حممد حسني 7329اخلرساني ت 

كاشف الغطاء على كتاب )ملوك العرب( جلرجي زيدان وحاشية على كتاب 

)الفتنة الكربى( لطه حسني ويف جمال االدب هناك َحواٍر للشيخ هادي على 

للشيخ حممد حسني كاشف الغطاء َحواٍر على ديوان السيد حيدر نهج البالغة و

احللي وعلى ديوان السيد حممد سعيد احلبوبي وله حاشية قرأتها خمطوطة على 

كتاب )ادب الكاتب( ألبن قتيبة وله اخرى على الوساطة بني املتنيب وخصومه 

اشية على وله على اغاني االصفهاني مّساها )مغين الغواني عن االغاني( وله ح

هـ حاشية على خمتصر املعاني 7477امالي الشريف املرتضى، وللشيخ علي ت 

للتفتزاني خمطوطة وحمفوظة يف مؤسسة كاشف الغطاء العامة فرغ منها سنة 

 هـ.7348

اما يف جمال النحو فقد احصيت هلم ثالث حواٍر، اثنان للشيخ حممد رضا 

مّساها )النور املستطيل علـى كاشف الغطاء: االوىل على كتاب شرح ابن عقيل 

شرح ابن عقيل( وهي مفقودة، فقدت عندما احرتقت مكتبة آل كاشف الغطاء! 

وقد وجدت عنوانها ورقمها وتسلسلها على فهرست املكتبة القدمية، والثاني 

على شرح ابن الناظم وهي خمطوطة وحمفوظة يف مؤسسة كاشف الغطاء العامة، 

ة على شرح ابن الناظم، وهي خمطوطة وللشيخ علي كاشف الغطاء حاشي

 وحمفوظة يف مؤسسة كاشف الغطاء العامة. 

وال بد من االشارة اال ان الدكتور حممد علي محزة سعيد يف دراسته البن 



 745 توطئة
 

الناظم ذكر عشر َحواٍر على شرح ابن الناظم، ومن ضمنها حاشية للشيخ 

 يذكر هاتني حممد اجلزائري املعاصر للشيوخ من آل كاشف الغطاء ولكنه مل

 .  (7)احلاشيتني

واردت يف هذا الفصل ان اسلط الضوء على هاتني احلاشيتني واحاول 

  دراستهما.  

 

                                              

  .18 – 11: ابن الناظم النحوي: . ينظر7





 

 

 

 

 

 املبحث األول

 حاشية الشيخ حممد رضا

 على شرح ابن الناظم

بدأ الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء بوضع هذه احلاشية كما اّرخ هلا يف 

مجادي االوىل سنة  1م، وفرغ منها يف 7912ة ، أي يف سن(7)هـ7322شعبان سنة 

م، ووضع حاشيته على شكل تعليقات حول كتاب 7914، أي سنة (2)هـ7324

هـ يف جامعة القديس جاورجيوس، يف 7373شرح ابن الناظم الذي طبع سنة 

 .(3)بريوت، وقد اشار الشيخ غري مرة ان هذه التعليقات هي حاشية او كتاب

                                              

 املقدمة.: حاشية الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء على شرح ابن الناظم: . ينظر7
 اخلامتة.: حاشية الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء على شرح ابن الناظم: . ينظر2
باب ، باب املعارف: حاشية الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء على شرح ابن الناظم: . ينظر3

 باب النعت.، ييزالتم
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يالحظ مدى اطالع الشيخ على املسائل النحوية، فهو والقاره هلذه احلاشية 

يرجع اىل اغلب الكتب النحوية حتى اىل حواٍر على شرح ابن الناظم 

 خمطوطة، كقوله يف باب عطف املفرد والعاطف )بل( يف قول الشاعر: 

 وما انتميُت الـــــى خـورٍِ وال كشـفٍ   

 

 وال لئـــــام غـــــداةَ  الــــــــروِع او زاع     

 البـيض ان حِلقـا   بل ضاربني جيبـك  

 

 تشـــُم العـــرانني عنـــد املـــوت لـــذاع     

)قال الشَّْيُخ زكريا يف حاشيته ان هذين البيتني ال شاهد فيهما  :قال الشيخ 

، وقد قال (7)ألنهما من عطف اجلمل والكالم يف عطف املفرد وهو حسن عندي(

هـ ذلك يف حاشيته 979الشيخ ابو حييى زكريا بن حممد االنصاري ت 

اما منهج الشيخ يف حاشيته فهو مثل غريه تابع للشارح يف تناول ابواب 

 الكتاب.

وتعنى احلواشي غالبا بتوضيحات بشأن ما يف املتون من غموض وابهام او 

اضافة ملادتها لسد ما فيها من النقص او استدراكات حول احكام مل يذكرها 

نا وايراد احكام نافعة الشارح وتفصيل ما امجل وردود على الشارح احيا

ومفيدة، وسأحاول دراسة هذه احلاشية عن طريق تقديم بعض االمثلة من بعض 

 املوضوعات النحوية. 

 باب الكالم وما يتألف منه 

قال الشيخ )قال  (3)فّصل الشيخ يف قول ابن الناظم )الكالم هو املفيد(

                                              

 باب العطف.: حاشية الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء على شرح ابن الناظم: . ينظر7
خمطوطة يف مكتبة االمام ، الشيخ زكريا االنصاري، الدرة السنية يف شرح االلفية: . ينظر2

 باب العطف.: 5389ت ، النجف االشرف، احلكيم العامة )نس ة مصورة(
 .2: . شرح ابن الناظم3
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رتتيب وفائدة املكودي قوله مفيد الفائدة اليت حيسن السكوت عليها وهي ال

احتاج اىل اخراج الثانية اخرى هي داللة االسم على معناه )كزيد( ولذلك 

ستقم فاملثال تتميم للحد وفاقًا للشارح ال مثال بعد متام احلد خالفا بقوله كا

، وبذلك وافق االمشوني الذي قال (7)للمرادي واقول ال مستقيم بدون استقم(

، وذكر ابن الناظم )ان (2)ميما للحد()ومن ثم جعل الشارح قوله كاستقم تت

، فصحح له الشيخ قائال )االصح ان (3)تنوين الغالي هو الالحق للروي املقّيد(

، وفّصل يف قول ابن الناظم (4)تنوين الغالي هو الذي يلحق بالبيت الساكن(

 . (5))املراد بالكلمة لفظ بالقوة او لفظ بالفعل مستقل دال جبملة على معنى(

)فأن قلت ان احلروف ليست مستقلة، قلت: داللتها على  :خقال الشي

، وكذلك يف قول ابن (6)معانيها مستقلة، اعين داللة اللفظ على املعنى عامة(

قال الشيخ )فأن قلت ان احلرف قد  (1)مالك: كالشبه الوضعي يف امسي جئتنا...

: يأتي على ثالث أحرف فيقتضي ان يعرب ألنه اشبه االسم يف الوضع قلت

 احلرف ال ميكن فيه االعراب ألن االعراب اثر العامل 

 . (8)والعامل ال يعمل يف احلروف(

                                              

 .9: ينظر شرح املكودي على الفية ابن مالك، باب الكالم والكلم: . حاشية الشيخ حممد رضا7
 .23، 7: . شرح االمشوني2
 .5: . شرح ابن الناظم 3
 باب الكالم والكلم.: . حاشية الشيخ حممد رضا4
 .3: . شرح ابن الناظم5
 باب الكالم والكلم.: . حاشية الشيخ حممد رضا6
  .1: م. شرح ابن الناظ1
 باب البناء واالعراب.: . حاشية الشيخ حممد رضا8
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 باب املعرب واملبين 

اضاف اىل ابن مالك وابن الناظم بعض االحكام اليت مل يذكراها يف هذا 

 الباب من االلفية وشرحها، فبعد قول ابن مالك: 

ــا    ــي جئتن ــعي يف امس ــبه الوض  كالش

 

 متـــــــــى ويف هنـــــــــاواملعنـــــــــوي يف  

ــال    ــل  بـــــ ــن الفعـــــ ــة عـــــ  وكنيابـــــ

 

 (7)تـــــــــــأثر وكافتقـــــــــــار اّصـــــــــــال 

)وهناك مشابهات ثالث، االهمالي يف االمساء قبل الرتاكيب،  :قال الشيخ 

والثاني اجلمود وهو ان يكون االسم اجلامد ال جيمع وال يثنى من امساء االشارة 

ظ احلرف مثل والضمائر، والثالث اللفظي وهو ان يكون لفظ االسم على لف

لكّن ابن مالك ذكر هذه االنواع يف شرح التسهيل دون ان يسميها وما  (2)على(

. ومن اضافات الشيخ يف هذا الباب بعد قول (3)اضافه الشيخ هو التسميات هلا

ابن الناظم )يف ذو املوصولة لغتني احداهما إجراؤها جمرى )من( واالخرى 

هر كالم الرضي ان ذلك خمصوص ، قال الشيخ )ظا(4)اجراؤها جمرى الذي(

، (5)حبال اعرابها وكالم الشارح يقتضي بأنه جيوز تصرفها يف حال البناء(

 وكذلك عّلق على شاهد ابن الناظم: 

                                              

 .34: . شرح ابن الناظم7
 باب البناء واالعراب.: . حاشية الشيخ حممد رضا2
ويعد ابن مالك اول من اضاف تلك املشابهات الثالثة اىل ، 43، 7: شرح التسهيل: . ينظر3

 .65، 7: همع اهلوامع، النحاة
 .34: . شرح ابن الناظم4
 .711، 3: ينظر شرح كافية ابن احلاجب، باب االمساء الستة: حاشية الشيخ حممد رضا .5
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 بنونــــــــا بنــــــــو ابنائنــــــــا وبناتنــــــــا

 

ــدِ   ــال االباعــ ــاء الرجــ ــوهن ابنــ  (7)بنــ

شارح )الصور احملتملة اربعة، االوىل والثانية والثالثة ذكرها ال :قال الشيخ 

وترك الرابعة وهي ان يكون املبتدأ مثنى او جمموعا واخلرب مسند اىل ضمريه حنو 

 . (2)اخواك قام ابوهما فهذه جيوز فيها التأخري(

 املعارف 

ومن آراءه يف هذا الباب رأيه يف سبب تسمية االسم املوصول بذلك قال 

بال  )مسي االسم املوصول بذلك ألنه موصول باجلملة وقدم على املعرف

قال االنباري )مسيت كذلك ألنها تفتقر اىل  (3)ملناسبته اسم االشارة يف االبهام(

، وقال يف ال )ال يقال ان ال هي املعرفة نفسها فال (4)صالت توضحها وتبينها(

، ومن اضافاته يف هذا (5)قرينة، ألننا نقول ان املعني هو االسم املعرف بها الهي(

املشهورين يف ال وهل هي املعرفة جمموعة ام الالم  الباب وبعد ان ذكر الرأيني 

وحدها ونسب االول لل ليل والثاني لسيبويه اضاف رأيا ثالثا هو )وقيل ال 

مجيعها واهلمزة زائدة وهنا يلتزم اجلمع بني متناقضني، ألن معنى مجيعا معرفة 

واجلواب ان اهلمزة ليست زائدة فاذا قلنا انها حرف زائد مجعنا بني املتناقضني، 

ان اللفظ كونان، كون عندما تصوره الواضع وكون بعد الوضع وذلك كزيادة 

الف ضارب، فأن الواضع مّلا تصور اللفظ مل تكن االلف فيه، وكون بعد 

                                              

 .45: . شرح ابن الناظم7
 باب االمساء الستة.: . حاشية الشيخ حممد رضا2
 باب املعارف. : . حاشية الشيخ حممد رضا3
 .791: . اسرار العربية4
 باب املعارف.: . حاشية الشيخ حممد رضا5
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الوضع أي بعدما وضعه الواضع فأنها ليست زائدة وكذلك ال املعرفة على هذا 

 الثالث اال الشيخ.  ، ومل اَر من اثبت الرأي(7)القول، فتأمل فأنه دقيق(

 النواسخ

ومن آرائه يف هذا الباب قوله يف الفرق بني ال العاملة عمل ليس والعاملة 

عمل ان )أي ال اليت لنفي اجلنس( قال )ال خيفى ان النكرة الواقعة يف سياق 

النفي ظاهرة يف االستغراق وقد حتتمل عدم االستغراق احتماال مرجوحا اال عند 

رجل عندي بل رجالن( فالفرق بني العاملة عمل ان  القريب كما يف )ال

والعاملة عمل ليس ان العاملة عمل ليس ليست هلا يف االستغراق  خبالف 

 العاملة عمل ان فأن قلت: اذن ِلَم مسيت  االوىل نافية للجنس والثانية للوحدة.

بن ، وهو قريب مما اثبته ا(2)ألن الثانية قد تنفي الوحدة خبالف االوىل(قلت: 

، وعّلق على قول ابن الناظم يف (5)، واملرادي(4)هـ واالنباري387ت  (3)الوراق

 . (6)ان واخواتها وبيان فرعيتها

ألنها اشبهت كان يف  كاألفعال)وامنا عملت هذه احلروف رفعا ونصبا  :قال

لزوم املبتدأ واخلرب واالستغناء بها واشبهت مطلق الفعل املاضي لفظا يف البناء 

تح وكونها ثالثة فأكثر وكونها مبعنى اكدت ومتنيت مثال، فعملت عكس على الف

                                              

  باب املعارف.: يخ حممد رضا. حاشية الش7
 باب ان واخواتها.: . حاشية الشيخ حممد رضا2
 .11: علل النحو: . ينظر3
 .736: اسرار العربية: . ينظر4
 .292: اجلنى الداني: . ينظر5
 .62: شرح ابن الناظم: . ينظر6
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 .(7)ا على الفرعية وقيل تقدم املفعول على الفاعل للفرع(نبيهعمل الفعل ت

وفصل يف قول ابن الناظم حني ذكر كسر همزة ان بعد حتى االبتدائية وبعد 

ملة اليت بعدها قال عن االوىل )وهي تدل على استئناف اجل (2)ما االستفتاحية

عن االوىل اليت قبلها )وعن الثانية( وهي تنبه امل اطب لـتأكيد مضمون الكالم 

، ورّد على ابن الناظم حينما اعترب كان زائدة يف قوله )او نيب (3)عند املتكلم(

كان موسى( قال )تعجب بعض احملققني من جعل كان هنا على الزيادة وقال: 

ري يرجع اىل نيب امسها وموسى خربها واجلملة كان هنا على اصلها وفيها ضم

، وفّصل يف مسألة حذف معمولي افعال القلوب من غري دليل قال (4)خرب لنيب(

)أي احملذوف لغري دليل بل لكون الكالم بدونهما مفيد، اختلفوا فيه فقيل باملنع 

وعليه االخفش ومجاعة وحجتهم عدم الفائدة، وقيل باجلواز وعليه السريايف 

 ثري من النحويني.وك

وقيل باجلواز يف افعال ظن ال علم وعليه )االعلم( وقيل املنع قياسا واجلواز  

 . (5)يف بعضها مساعا وعليه ابو العالء(

اما قوله يف منع حذف معمولي افعال القلوب من غري دليل فقال به سيبويه 

ه يف رأي االعلم ، اما قول(1)، اما قوله املنع قياسا فقد قال به ابن مالك(6)ايضا
                                              

 باب ان واخواتها.: . حاشية الشيخ حممد رضا7
 .64: . ينظر شرح ابن الناظم2
 باب ان واخواتها.: ة الشيخ حممد رضا. حاشي3
 باب كان واخواتها.: . حاشية الشيخ حممد رضا4
 باب افعال القلوب.: . حاشية الشيخ حممد رضا5
 .313، 7: شرح االمشوني: . ينظر6
 .74، 2: شرح التسهيل: . ينظر1
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الشنتمري فقد ذكره يف باب الفاعل الذي يتعداه فعله اىل مفعولني مما ال جيوز فيه 

 ، وفصل يف قول ابن مالك: (7)االقتصار

 لعلـــــــم عرفـــــــان وظـــــــّن تهمـــــــة 

 

ــة   ــد ملتزمــــــــ ــة لواحــــــــ  (2)تعديــــــــ

)امنا ذكر علم وظّن دون غريهما من االفعال ألنهما اصل افعال  :قال الشيخ 

هما ملحق بهما وبعضها يتعدى اىل مفعول واحد في رج عن كونه القلوب وغري

فعل قليب مثل )زعم( اذا كانت مبعنى )كفل( وبعض االفعال القلبية ال خترج 

عن كونها قلبية ومع هذا تنصب مفعول واحد كوجد مبعنى حزن، واضافة علم 

بأي صيغة اىل عرفان مـن اضافة الدال اىل املدلول أي العلم الدال على العرفان 

، ووضح قول ابن الناظم باختصاص افعال القلوب بالتعليق وااللغاء (3)كان(

 واإللغاءقال ) فأن قلت: امنا خص افعال القلوب يف التعليق  (4)سوى هب وتعّلم

دومنا )هب و تعلم( قلت: ألن افعال القلوب ضعيفة لكون معانيها باطنية خفّية 

فهما ضعيفان يف الشبه ألفعال القلوب من  واما هب وتعلم فهما وان كانا قلبيني

 . (5)حيث لزوم صيغة االمر ناسب ان يكون عملها كذلك(

 التنازع واالشتغال 

ومن ترجيحاته يف هذا الباب قوله يف ترجيح النصب اذا كان الفعل املشغول 

بضمري االسم السابق فعل امر او نهي او دعاء قال )اختلف يف مجلة االنشاء 

                                              

 . 51، 7: النكت يف تفسري كتاب سيبويه: . ينظر7
  .19: . شرح ابن الناظم2
 باب افعال القلوب.: ية الشيخ حممد رضا. حاش3
 .16: شرح ابن الناظم: . ينظر4
 باب افعال القلوب.: . حاشية الشيخ حممد رضا5
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االسم فقيل انها منصوبة بقول حمذوف وقيل انها خرب والصحيح  الواقعة بعد

االول خالفا ألبن هشام ، ألن املبتدأ ذكر وان تنسب حال من احواله ويرتبط به 

مجلة من احكامه واجلملة االنشائية ما مل تالحظ من حيث انها مقولة يف صفة 

ق هلا به فهي من او مطلوب وقوعها عليه ليست حال من احوال املبتدأ او ال تعل

هذه احليثية تصح خربا وبدونها ال تصح، وال حتصل احليثية بدون تقدير مقول 

، ومن ردوده على ابن الناظم يف اعمال )ظّناني( (7)فيه كذا او مطلوب ضربه(

يف باب التنازع قال )قد يقال ان هذه املسألة ليست من باب التنازع ألن احد 

سم املتنازع عليه اال ترى ان ظناني ال تطلب العاملني ال يقتضي عمال يف اال

عاملني بل تطلب عامال، وشرط هذا الباب كما تقدم ان يكون كل من العاملني 

 (4)، وابن عقيل(3)، وهو ما اثبته ابن هشام(2)مقتضي للعمل يف االسم املتأخر(

 يف هذه املسألة. 

 االستثناء

)اسامة   اهللول ومن ردوده على ابن الناظم يف استشهاده حبديث رس

 . (5)احبُّ الناس الّي ما حاشا فاطمة(

)ال بد انه تبع يف هذا والده والصحيح ان هذا من كالم الراوي وليس  :قال

                                              

اما قوله )مطلوب ، 766، 2: ينظر اوضح املسالك، باب االشتغال: . حاشية الشيخ حممد رضا7
 ضربه( يريد املثال )زيدا اضربه(.

 باب التنازع.: . نفسه2
 .273، 2: ضح املسالكاو: . ينظر3
 .768، 2: شرح ابن عقيل: . ينظر4
 .723: . شرح ابن الناظم5
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هو كقوله )رأيت الناس ما حاشا قريشا( ومما يؤيد كونه من كالم الراوي انه يف 

واو لتأكيد معجم الطرباني )ما حاشا فاطمة وال غريها( ألن زيادة )ال( بعد ال

النفي قبلها ودعوى ان )ال( نافية وغري امسها منصوب مبحذوف ال بالعطف 

، قال االمشوني (7)على فاطمة فاملعنى ال استثين غريها، فيكون يف كالمه تعسفا(

 . (2)مل يستثن فاطمة( )ما نافية واملعنى انه 

صل اخراج )االستثناء نوعان متصل ومنقطع فاالستثناء املت :قال ابن الناظم

مذكور باال او ما يف معناها من حكم شامل له ملفوظ به او مقدر فاالخراج 

 اهلللَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِالَّ جنس يشمل نوعي االستثناء وخيرج الوصف باال كقوله ]

، قال الشيخ )هنا ال جيوز كون اال استثنائية ألنه اذا كانت (4)((3)[لَفَسَدَتَا

الفساد يف اللفظ ويف املعنى، اما فساده يف اللفظ  فأنه يشرتط يف  استثنائية يتأتى

املستثنى حينئذ ان يفيد العموم واجلمع املذكر ال يفيد العموم اال اذا كان يف سياق 

النفي او فيه االلف والالم وآهلة مجع مذكر وليس واقعا يف سياق النفي وليس 

د العموم ال يصح ان يستثنى منه فيه االلف والالم  فلم تفد العموم فلما مل يف

كما قدمنا واما فساده من جهة معناه الن املعنى اذا كانت اال استثنائية اذا كان 

عز وجل معهم مل تفسد فاذا مل يكن معهم فسدن ومن هنا يلزم تعدد االهلة  اهلل

وهذا كفر فأن قلت ان يف الوصفية يلزم تعدد االهلة اذ املعنى اذا كانت اال 

فسدتا فلو كان فيها اهلة  اهلللو كان فيها اهلة موصوفة بأنهم غري وصفية )
                                              

 باب االستثناء.: . حاشية الشيخ حممد رضا7
 .528، 7: . شرح االمشوني2
 .22: . االنبياء3
 .773: . شرح ابن الناظم4
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مل تفسد وهذا يلزم تعدد االهلة وهذا كفر اقول ان معنى  اهللموصوفة بأنهم هم 

يعين مفرد فيكون التقدير لو كان فيها اهلة موصوفة بانهم غري مفرد فسدتا  اهلل

قد جياب عن ذلك بأن ، و(7)فلو كانوا موصفني بأنهم غري مفرد مل تفسد(

 إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِنيَ] تعاىلالزخمشري جوز يف تفسريه لسورة احلجر يف قوله 

، (3)ان آل لوط استثناء منقطع من قوم جمرمني وهو نكرة يف االثبات (2)[إِالَّ آلَ لُوطٍ

امت قرينة هـ( بأن النكرة يف االثبات تعم اذا ق821وقد اجاب الدماميين )ت 

، (4)[إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍالعموم والنكرة يف هذه االية كذلك بدليل اية لوط ]

 .  (5)والقصة واحدة

 احلال والتمييز

ومن ردود الشيخ على ابن هشام ما ذكره بعد قول ابن الناظم يف )احلال 

 تعاىلبقوله املؤكدة قسمان: ما يؤكد عامله ومضمون مجلة واستشهد لعامله 

، قال الشيخ )اقول: قال (1)((6)[وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ آلمَنَ مَنْ فِي األَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا]

صاحب املغين ما مضمونه ان املؤكدة تنقسم على ثالثة اقسام: مؤكدة لعاملها 

وملضمون مجلة ولصاحبها ومثل هلن بأمثلة وقال  بعد متثيله للصاحب والعامل: 
                                              

 .773: . حاشية الشيخ حممد رضا7
 .59-58: . احلجر2
 .544، 2: الزخمشري، نزيل وعيون االقاويل يف وجود التأويلالكشاف عن حقائق الت: . ينظر3
 .11: . هود4
 .232، 2: . ينظر حاشية الصبان5
 .733: . شرح ابن الناظم6
 .99: . يونس1
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( وهو سهو وتوجيه هذه اآليةمالك وابنه بدر الدين ذكراها للعامل )أي ان ابن 

، ومن تعليقاته يف هذا (7)بأنها مؤكدة لعاملها ال خيفى على متأّمل، فتأمل( اآلية

الغموض وبعد قول ابن الناظم )التمييز اسم مبعنى من مبني  ةلإلزالالباب 

عنى من ال يلزم منه ان قال الشيخ )اقول ال خيفى ان قوله مب (2)نكرة...(

نقدر)من( يف الكالم لئال خيرج متييز الصدر واملفسر للنسبة فأنه ال يصح تقدير 

، ومن تعليقاته يف هذا الباب قوله )فأن قلت (3))من( فيها بل املراد معنى من(

يقتضي قوله ينصب متييزا مبا قد فسره، ان النسبة يف قولك )حسن زيد علما( 

واجيب عن ذلك بأن العامل هو الفعل ولكن ملا رفع عاملة وليست كذلك، 

ابهام نسبته اىل الفاعل فكأنه رفعه عنه وقيل ان جمموع الفاعل والفعل والنسبة 

 . (4)عامل، مبعنى ان هذا الكالم عامل يف التمييز(

 باب االضافة

 ومن اضافاته املهمة يف هذا الباب وبعد قول ابن مالك: 

ــب ثـــــــــــــــانٍ   ــا اكتســــ  اوال ورمبــــ

 

ـــال    ــذف مؤهــــ ــان حلـــ ــا ان كـــ  تأنيثـــ

 

 
 اضاف الشيخ بيتا آخرا تكميال للمسألة قال: 

ــو قـــل   كـــذلك يف التـــذكري لكـــن هـ

 

 (5)برويــــــه الفكــــــر معــــــني امتثــــــل  

 

 
 وهذه السمة نادرا ما نراها من الّشراح لأللفية او واضعي احلواشي. 

                                              

 .616: 2ينظر مغين اللبيب ، باب احلال: . حاشية الشيخ حممد رضا7
 .736: . شرح ابن الناظم2
 باب التمييز.: . حاشية الشيخ حممد رضا3
  .املصدر السابق. 4
 باب االضافة.: . حاشية الشيخ حممد رضا5
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انه قد جاز  وكذلك قوله يف جواز الفصل بني املضاف واملضاف اليه )اعلم

الفصل بني كم اخلربية ومميزها اجملرور بالظرف وشبهه للضرورة وقد نبه على 

ذلك الشارح يف فصل عقده يف كم من دون منت، وهذا الفصل مل ينبه عليه ال 

 ،(7)الشارح وال املاتن(

، يف هذا الباب بعد ان اسشتهد ابن الناظم (2)ومن ردوده على ابن الناظم 

 اقامة املضاف اليه مقامه بقول الشاعر: يف حذف املضاف و

ــرءا   ــبني امــــ ــره حتســــ ــّل امــــ  أكــــ

 

 ونــــــــاٍر توّقــــــــد بالليــــــــل نــــــــارا    

 

 
قال  (3)يريد اآلخرة( اهللوحنو قراءة ابن مجاز )تريدون عرض الدنيا و

الشيخ )اقول قد التبس على الشارح هذا املقام حيث عّد اآلية من قبيل البيت 

جلمل والبيت من املفرد واملعطوف يف البيت وبينهما فرق، اذ اآلية من عطف ا

مغاير اذ التقدير )عمل اآلخرة( ولكن نقول ان  اآليةاحملذوف مماثل ويف 

النحويني قالوا: الشرط اغليب وهو ان يكون احملذوف معطوف على مثله وهذه 

 . (4)ليست داخلة فيه( اآلية

 املشتقات 

بُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي رَ] تعاىليف هذا الباب قوله يف قوله  آرائهومن 

قال الشيخ )اعلم انه اختلف يف مثل هذا املثال، فقيل املراد منه  (5)[نُفُوسِكُمْ

                                              

 .759: . حاشية الشيخ حممد رضا7
 .751: شرح ابن الناظم: . ينظر2
 .61: . األنفال3
 باب االضافة.: . حاشية الشيخ حممد رضا4
  .25: . االسراء5
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كل علم حمذوف املفضل عليه، وقيل افعل مبعنى فاعل، وحيتمل عندي ان افعل 

مقدر الزيادة املطلقة، وعلل بعض احملققني االتفاق املطلق على الوجه االول 

املعنوي فأن قلنا  ق العليم على احلادث اما باالشرتاك اللفظي اوفقال: ان اطال

باالشرتاك اللفظي مل تأتي املفاضلة اذن، اذ ليس هناك اشرتاك يف املعنى الذي 

هو حمل التفضيل، وان قلنا باالشرتاك املعنوي جاز، واحلق االول فأنه ال قياس 

واحد واملعاني خمتلفة، فأن  بني القديم واحلادث يف شيء من املعاني وامنا االسم

قلت: ملا التزمنا بهذا االطالق قلت: حتى يصح التفضيل اذ لو مل يطلق العليم 

، ومن اراءه يف (7)على كل من احلادث والقديم مل يصح التفضيل من اصله(

املصدر املفيد توكيد عامله قال )اقول هنا يف االصطالح التوكيد على قسمني ال 

عنوي واللفظي واذ قد عرفت هذا فنقول: ان قول النحويني يف ثالث هلما وهما امل

حنو )قمت قياما( ان )قياما( مؤكد لعامله، فهذا التوكيد من أي القسمني، فهل 

هو من التوكيد املعنوي وهو ما كان بألفاظ خمصصة وال نرى لفظة منها فال يكون 

ليس معادا بعينه  منه، ام هو من اللفظي وهو اعادة اللفظ بعينه وها هنا اللفظ

فال يكون منه وان كان كذلك فبأي شيء يوجه؟ قلت: يوجه على ان املراد به 

التوكيد اللفظي وذلك ألن الفعل يدل على مصدر موجه منه وهذا املصدر مؤكد 

له، ولي جواب اخر تنبهت له بعد حني وهو ان التوكيد على قسمني اصطالحي 

لثاني هو ما افاد تقوية او رفع جماز اعم ولغوي واالول ما قد ذكره النحويون وا

وهذا مل يلحظ فيه قسمي التوكيد اللفظي واملعنوي وكتبهم النحوية خالية 

، وال شك  ان هذا النص فيه اشارات عّدة منها ان الشيخ دائم البحث (2)منه(

 والتنقيب حول املسائل النحوية ومنه ان لديه اراء جديرة بالعرض والدراسة. 

                                              

 باب افعل التفضيل.: . حاشية الشيخ حممد رضا7
  باب املصدر. :. حاشية الشيخ حممد رضا2
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يف هذا الباب على ابن الناظم حينما مّثل ألسم الفاعل يف قولنا  ومن ردوده
، قال )اقول ال ربط هلذا املثال يف هذا املقام ألن )حسن( (7))يا حسنا وجهه(

، وردّّ على ابن الناظم حينما (2)صفة مشبهه بل هو كمصحف يف بيت زنديق(
اذا كانت صلة نقل االخري االتفاق حول اعمال اسم الفاعل مع االلف والالم 

قال )ال معنى  (3)االلف والالم قبل العمل مبعنى املاضي واحلال واالستقبال
، وذلك صحيح (4)لالتفاق بل هو خمتلف فيه كما نقل ابوه يف التسهيل اخلالف(

، ومن اضافاته يف هذا الباب اضافة (5)فقد نقل ابن مالك ذلك يف التسهيل
افعل التفضيل اذا كان جمردا ولزوم  شواهد مناسبة، فبعد قول ابن الناظم يف

اتصاله مبن وقد يستغنى عنها اذا كان خربا ويقل عن ذلك اذا كان صفة او حال 
 . (6)ومّثل للصفة

)اما احلال فكقوله: دنوت وقد خلناك كالبدر امجال، فأن امجال  :قال الشيخ
 ، يريد قول الشاعر: (1)حال من التاء والتقدير: امجل من البدر(

 وقــد خلنــاك كالبــدر امجــال دنــوت 
 

 (8)فظــــل فــــؤادي يف هــــواك معلــــال  
 

 
 التوابع

)سكت كالناظم يف نعت معمولي  :ومن اضافاته املهمة يف هذا الباب قوله

                                              

 .723: . شرح ابن الناظم7
 باب اسم الفاعل.: . حاشية الشيخ حممد رضا2
 .763: شرح ابن الناظم: . ينظر3
 باب اسم الفعال. : . حاشية الشيخ حممد رضا4
 .412، 2: شرح التسهيل: . ينظر5
 .781: شرح ابن الناظم: . ينظر6
 باب افعل التفضيل. : الشيخ حممد رضا . حاشية1
 .386، 2: شرح التسهيل: . ينظر8
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الواحد فنقول: اذا احتد العمل والنسبة جاز االتباع والقطع حنو )قام زيد و عمر( 
لنسبة من جهة وان اختلفا حنو )ضرب زيد عمرا( وجب القطع، وان احتدت ا

احكاما  فأضاف، (7)املعنى دون العمل حنو )خاصم زيد عمر( ف الف يف ذلك(
 مل يذكرها الشارح وال الناظم، وعلق على شاهد ابن الناظم: 

 اقـــول لـــه ارحـــل ال تقـــيمن عنـــدنا 

 

 (2)واال فكــن يف الســر واجلهــر مســلما 

نة ال تقيمن اوفى )اعلم اني كنت زمانا كثريا متفكرا يف انه ملكا :قال الشيخ 

يف تأدية الكراهة من ارحل مع ان كال منهما يساوي اخيه يف معناه، إذ معنى 

ارحل ال ارضى ببقائك وكذلك ال تقيمن، وكل منهما مستلزم للكراهة هذا وانا 

اشرتيته وكنت اتصفح  اهللما كنت قارئا للمطول وملا عزمت على قراءته واملوفق 

بيت فآنست كثريا وخترجيه: قوله ال تقيمن عندنا امنا صفحاته فاذا انا بهذا ال يف

يدل باملطابقة على طلب الكف عن اال قامة ألنه موضوع للنهي واما اظهار 

 كراهة املنهي فمن لوازمه ومقتضياته فداللته عليه تكون بااللتزام دون املطابقة.

نعم ولكن صار قولنا ال تقم عندي حبسب العرف حقيقة يف اظهار  قلت:

راهة اقامته وحضوره حتى انه كثريا ما يقال ال تقم عندي وال يراد كفه عن ك

االقامة بل جملرد اظهار كراهة والتأكيد بالنون دال على احلال هذا فصار ال 

، ويدل هذا (3)واملطابقة( لإلقامةتقيمن عندنا داال على حال اظهار كراهته 

 النحوية.  اآلراءع على النص على مدى جهود الشيخ يف تتبع املصادر واالطال

                                              

 .794: . حاشية الشيخ حممد رضا7

 .793: . شرح ابن الناظم2
سعد الدين ، شرح تل يص مفتاح العلوم، وينظر املطول، 279: . حاشية الشيخ حممد رضا3

 .443، 59هـ( ص192مسعود بن عمر التفتزاني )ت 
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 موانع الصرف

)الف التأنيث مطلقا أي سواء كانت مقصورة او ممدودة  :قال ابن الناظم

متنع صرف ما هي فيه كيفما وقع من كونه نكرة او معرفة وكونه مفردا او مجعا 

او امسا او صفة كذكرى وحجلى وسكرى ومرضى ورضوى وكصحراء 

، قال الشيخ )املعرفة ال تكون صفة (7)رف(واصدقاء وزكريا وحنوه فهذا ال يص

وال مجعا وال مثنى الن املعرفة الومها التش يص للذات واالفراد الن العلم ال 

يكون علما اال اذا كان خمتصا بالذات املفردة واجلمعية الزمها التعداد لالفراد 

امد جامدة واجل ألنهاوقيل ان االعالم ال جتمع حتى تنكر وكذلك املثنى وال صفة 

ال ينسب معناه اىل غريه وال حيتاج اىل موصوف وهلذا مل ميثل هلا اال يف 

 .(2)رضوى(

)ما كان على فعال علما ملؤنث للعرب فيه مذهبان فأهل  :وقال ابن الناظم

احلجاز يبنونه على الكسر لشبهه بنزال يف التعريف والتأنيث والزنة وبنوا متيم 

قال الشيخ )واعلم ان التشبيه بنزال يف ما  (3)يعربون منه ما اخره راء كحذام...(

فأنه يقول نزال معدولة عن مصدر معرف  (4)ذكر امنا يتم على مذهب املربد

مؤنث وبين لتضمنه معنى الم االمر وظاهر كالم سيبويه انه معدول عن نفس 

، وهذا صحيح قال سيبويه يف باب ما (5)الفعل فيكون التشبيه يف العدل والوزن(

 دوال عن حده من املؤنث )ويقال: نزال أي انزل وقال زهري: جاء مع
                                              

 .279: . شرح ابن الناظم7
 .249: . حاشية الشيخ حممد رضا2
 . 258: . شرح ابن الناظم3
 . 372 – 371، 3: . املقتضب4
 . 258: . حاشية الشيخ حممد رضا5
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 ولـــــنعم حشـــــو الـــــدرع انـــــت اذا

 

 (7)دعيـــــت نـــــزال و  يف الـــــذعر(   

، قال سيبويه: )وحرك (2))ملشابهته بنزال عدال ووزنا( :وتابعه الرضي قال 

بالكسر ألن الكسر مما يؤنث به تقول: انك ذاهبه وانت ذاهبه وتقول هاتي هذا 

واضر، اذا اردت املؤنث وامنا الكسرة من  اهللوتقول: هذي امة  للجارية

كان معدوال عما فيه عالمة التأنيث  ألنهقال املربد )واختري له الكسر  (3)الياء(

ومل يذكر انه بين على الكسر لتضمنه معنى الم  (4)فعدل اىل ما فيه تلك العالمة(

 االمر. 

 العدد

 يف قول ابن مالك: 

ــرين ل  ــز العشـــــــ ــعيناوميـــــــ  لتســـــــ

 

 بواحـــــــــــد كـــــــــــأربعني حينـــــــــــا   

 

 
)وامنا مل يقل مبفرد مع كون الوزن مستقيما الن املعدود قد  :قال الشيخ

يكون مجعا مثل قولك عندي عشرون دراهم على معنى عندي عشرون شيئا 

كل شيء من تلك الدراهم فهذا املعدود ليس مبفرد واحد بالنسبة اىل افراد 

على معنى ان املفرد بالنسبة اىل الكل فردا من  العشرين ويصح ايضا لفظ املفرد

افراد العشرين ولكن لفظ الواحد يف مثل هذا املقام اظهر من لفظ املفرد 

 . (5)فتأمل(

                                              

 . 213، 3: . الكتاب7
 . 777: 7. شرح كافية ابن احلاجب 2
 . 212: 3. الكتاب 3
 . 372: 3. املقتضب 4
 . 286: . حاشية الشيخ حممد رضا5
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)وقد متيز جبمع صادق على الواحد منها فيقال عندي  :قال ابن الناظم

 تعاىلعشرون دراهم على معنى عشرون شيئا كل واحد منها دراهم ومنه قوله 

 . (2)((7)[قَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماًوَ]

)الصحيح انه بدل من اثنيت عشر اذ لو كان متييزا لذكره اثنيت  قال الشيخ:

عشر او اثين عشر ألن االسباط مجع مفرد مذكر وهو سبط وايضا هذا مشكل 

طرح اثنيت عشرة النهم صرحوا ان املبدل منه يف نية الطرح وال يتم املعنى على 

، وجعله الزخمشري (3)ان يقال انه صفة اىل فرقة حمذوف وانث عدده( فاألوىل

متييزا قال )فأن قلت مميز ما بعد العشرة مفرد فما وجه جميئه جمموعا وهال قيل 

اثين عشر سبطا قلت لو قيل مل يكن حتقيقا الن املراد وقطعناهم اثنيت عشر قبيلة 

 فوضع اسباط موضع قبيلة ونظريه: وكل قبيلة اسباط ال سبط 

 بني رماحي مالك ونهشل

، ورده ابو حيان االندلسي (4)وامما بدل من اثنيت عشر مبعنى وقطعناهم امما(

وعده بدال قال: )وما ذهب اليه من ان كل قبيلة اسباط خالف ما ذكره الناس 

ط مجع ذكروا ان االسباط يف بين اسرائيل كالقبائل يف العرب وقالوا: االسبا

سبط وهم الفرق واالسباط من ولد اسحاق مبنزلة القبائل من ولد امساعيل 

وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ] :تعاىلويكون على زعمه قوله 

                                              

 . 761: . االعراف7
 . 281: . شرح ابن الناظم2
 .286: شية الشيخ حممد رضا. حا3
 .759، 2: . الكشاف4
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 ، معناه قبيلة وقوله ونظريه: (7)[وَاألسْبَاطِ

 بني رماحي مالك ونهشل

من تثنية اجلمع وهو ال جيوز اال يف الضرورة وكأنه يشري ليس نظريه ألن هذا 

 اىل انه لو مل يلحظ يف اجلمع كونه اريد به نوع من الرماح مل يصح تثنيته كذلك

 ، وقول الشيخ يشبه قول احلويف(3)، وعده ابن مالك بدال والرضي متييزا(2)هنا(

 عشرة فرقة هـ( الذي قال )وجيوز ان يكون على احلذف والتقدير اثنيت431)ت

ويكون اسباطا نعتا لفرقة ثم حذف املوصوف واقيمت الصفة مقامه وامما نعتا 

مبعنى الفرقة او  ألنهالسباط وانث العدد وهو واقع على االسباط وهو مذكر 

، ونظري (4)االمة كما قال ثالثة انفس يعين رجاال وعشرة ابطن بالنظر اىل القبيلة(

 عنى قول عنرتة انشده الفراء: وصف التمييز املفرد مراعاة للم

ــة  ــون حلوبـــ ــان واربعـــ ــا اثنتـــ  فيهـــ

 

ــحم     ــراب االس ــة الغ ــودا ك افي  (5)س

 .(6)ومل بقل سوداء 

 النزعة املنطقية لدى الشيخ 

اذا تأملنا اسلوب الشيخ وطريقة قراءته لألحكام ومعاجلتها، وطريقة 

كم على اخلوض يف احلكم النحوي واالستنتاج نرى ان هناك نزعة منطقية تتح

                                              

 .736: . البقرة7
 .416، 4: . البحر احمليط2
 .311، 3: شرح كافية ابن احلاجب، 311، 2: شرح التسهيل: . ينظر3
 .411، 4: . البحر احمليط4
 .731، 7: الفراء، وينظر معاني القران، 793: . ديوان عنرتة ابن شداد5
 باب النعت.: . نفسه6
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حاشيته، فهو ينطق عن بيئة دراسية وجمال علمي يعد املنطق من اهم ركائزه، 

تلك البيئة االصولية اليت ضربت يف املنطق بسهم وافر، فمثال نراه يأتي بألفاظ 

هي اقرب اىل املنطق من النحو كالعدمي والوجودي واهليئة الكلية واجلزئية 

ىل الفاظ تدل على  حتكيمه للعقل والذكر املعدم والسالب واملوجب اضافة ا

على االحكام  لإلشكاالتكقوله )فأن قلت: قلت( فهو مكثر فيها وكذلك طرحه 

 النحوية او على االمثلة ثم حّلها. ومن تلك االمثلة يف االحكام: 

بعد قول بان الناظم يف باب املصدر وان املفعول املطلق ما ليس خربا من 

، قال )يرد على هذا التعريف (7)ن نوعه وعددهمصدر مفيد توكيد عامله او بيا

 . (2)احلال اذا كانت مصدرا مؤكدا واجلواب انها بتأّول املشتق(

بعد قول ابن الناظم يف )كم( انها )اسم جلواز كونها مبتدأ ومفعوال وجمرورة 

، قال )فائدة: فأن قلت كيف صح (3)اليها او بدخول حرف اجلر عليها( باإلضافة

ر على كم مع لزومها التصدير؟ قلت: حرف اجلر ال اعتبار هلا دخول حرف اجل

يف التقديم وال تضر يف الصدرية وان املعنى تقدم ما هو ركن يف االسناد وعمدة، 

فأن قلت يرد على هذا الذي ذكرت وقوعها مضافًا اليه قلت: اجلواب احلاسم 

ها معنيان معناه هلذا االمر هو ان االمساء املتضمنة معنى االستفهام مل يكن في

االمسي ومعنى االستفهام بل االصل ان يذكر مقدما عليها لكن كما الزمها 

اكتفى بذكرها عن ذكره، واالصل يف كم اكم وكذا يف كيف واالصل )أكيف( 

 . (4)وها هنا تقدر حرف االستفهام مقدما على املقدم على كم فتأمل(
                                              

 .712: شرح ابن الناظم: . ينظر7
 باب املصدر.: . حاشية الشيخ حممد رضا2
 .291: . شرح ابن الناظم3
 باب كم وكأين وكذا.: . حاشية الشيخ حممد رضا4
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 ومن اشكاالته على االمثلة: 

)زيد مفردا انفع من عمرو معانا( قال الشيخ )فأن قلت:  :. يف قول النحاة1

ِلَم مل  يؤخر هنا قلت: لئال يلتبس فال تعلم هذه احلال للمفضول ام للفاضل كما 

اذا قلت )زيد انفع من عمر معانا مفردا( فأن قلت ِلَم مل يؤّخر وجيعل قبل 

احد )من( قلت: مّلا امتنع ان يؤخر وجيعل بعدها جرى الباب على طرد و

 .(7)فافهم(

قال الشيخ )فأن قلت: ِلَم  (2)تبّدل كسرة جواري فتحة. قال ابن الناظم: 2

، وهناك امثلة كثرية (3)تبّدل كسرة جواري قلت: االبدال مسموع ال مقيس(

 ولكن سوف اكتفي على هذه االمثلة اليت اوردتها. 

نحو وال عجب يف ميول الشيخ حنو االسلوب املنطقي فـ)العالقة بني ال

واملنطق عالقة قدمية ومحيمة اذ يلتقيان يف مصطلحيهما ويف غايتهما، فالنحو آلة 

يعرف بها صواب تراكيب الفاظ اللغة ومعانيها يف خطئها و صوابها واملنطق آلة 

يعرف بها صحة املعنى وتصديقه من خطأه وكل منهما يعتمد طرق االستقراء 

 . (4)واالستنباط(

                                              

 باب احلال.: . حاشية الشيخ حممد رضا7
 .252: شرح ابن الناظم: . ينظر2
 باب موانع الصرف.: . حاشية الشيخ حممد رضا3
وقد تناول هذه القضية االستاذ عبد الفتاح الدجين ، 128: و يف املشرق واملغرب. تاريخ النح4

واالستاذ احلاج عبد الرمحن ، 7982، يف كتابه )النزعة املنطقية يف النحو العربي( الكويت
  صاحل يف كتابه )النحو و منطق ارسطو(.



 

 

 

 

 

 املبحث الثاني

 شية الشيخ عليحا

 على شرح ابن الناظم

هـ، ووجدت 7345اّلف الشيخ علي كاشف الغطاء هذه احلاشية سنة 

نس تني هلذه احلاشية وكالهما خبط املؤلف، اما االوىل فكانت على شكل 

تعليقات على كتاب شرح ابن الناظم، طبعة املكتبة اهلامشية، دمشق، سنة 

تيب بأن يطبع كتاب شرح ابن الناظم هـ اما الثانية فكانت على وفق تر7332

بطبعة خاصة للشيخ تكون الورقة االوىل من الشرح املذكور والثانية فارغة بيضاء 

والثالثة تكون الثانية من الشرح والرابعة بيضاء وهكذا، وكان يدون تعليقاته 

على الورقة البيضاء، اما جهود الشيخ يف هذه احلاشية فكانت كثرة ردوده 

وهناك بعض املالحظات اليت اردت ان اوضحها منها ان الشيخ على واضافاته، 

علم باحلاشية اليت وضعها والده الشيخ حممد رضا فهو يستشهد بتلك احلاشية يف 
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هلذه احلاشية مل اجد الشيخ  قراءتيمعرض تعليقاته، وكذلك اني ومن خالل 

املوضوعات يتناول مسألة قد تناوهلا والده يف حاشيته، وسأحاول تناول بعض 

وأسّجل عليها مالحظات تعرض هلا الشيخ يف معرض رده او تعليقه وتكون 

 امثلة على منهجه يف احلاشية. 

وال بد من االشارة اىل ان النس تني من امل طوطة حمفوظتان يف مؤسسة 

، جاء يف اوهلا خبط املؤلف 7247كاشف الغطاء العامة تسلسل النس ة الثانية 

على شرح الفية ألبن مالك الطائي، ملؤلفها علي الرضا  )اجلزء االول من شرح

هـ( والنس ة الثانية هي اليت سوف 7345كاشف الغطاء )قدس( وضعت سنة 

 اعتمدها يف هذه الدراسة. 

 معنى النحو

قال الشيخ )النحو يف اللغة له   (7))النحو يف اللغة القصد( :قال ابن الناظم

والثالث القسم والرابع اجلانب واخلامس  ستة معان االول القصد والثاني املثل

هـ مخسة 7194وعّدها ابو البقاء الكفوي ت  (2)البعض والسادس املقدار(

  (5)هـ7185والشيخ الطرحيي ت (4)اما الزخمشري  (3)بأسقاط السادس عند الشيخ

فعداها ستة كما فعل الشيخ ونقل لنا اخلضري سبعة معان قال )قال االمام 

 الداوودي:

                                              

 .3: . شرح ابن الناظم7
 .2: ن الناظم ق. حاشية الشيخ علي كاشف الغطاء على شرح اب2
 .973: الكليات: . ينظر3
 .251، 2: اساس البالغة: . ينظر4
 .284، 4: جممع البحرين ومطلع النريين: . ينظر5
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 ســـبع معـــان قـــد اتـــت لغـــة  النحـــو

 

ــال    ــرد كمـ ــمن بيـــت مفـ ــا ضـ  مجعتهـ

ـــة    ــدار وناحيــــ ــل ومقــ ــد ومثــ  قصــ

 

 (7)نوع وبعض وحرف فاحفظ املـثال(  

 
 باب الكالم وما يتألف منه 

)الكالم عند النحويني هو  :ومن توضيحاته يف هذا الباب يف قول ابن الناظم

خ )من املتكلم ال قال الشي (2)اللفظ الدال على معنى حيسن السكوت عليه(

امل اطب والفرق بني سكوت املتكّلم وسكوت امل اطب هو ان السكوت من 

املتكلم هو قطع كالمه ومن امل اطب ان ال يطلب شيئًا زائدًا على ما 

، ومن توضيحاته يف هذا الباب على اصطالح ابن الناظم )تنوين (3)مسعناه(

 .(4)االمكنية وتنوين التعويض(

تنوين االمكنية من اضافة الدال وهو التنوين اىل املدلول  )قوله :قال الشيخ

املعربة املتصرفة اليت مل تشابه الفعل فتمنع  لألمساءوهو االمكنية وهو الالحق 

من الصرف وال احلرف فتبنى واما تنوين التعويض فمن اضافة السبب اىل 

كلمة  املسبب أي التنوين الذي سببه التعويض وهو الالحق عوضا عن مجلة او

ومن اضافات الشيخ يف هذا الباب قال )لالسم  (5)او ظرف اصلي او مزيد (

 مثانية عشر لغة جيمعها قول الشاعر: 

ــَما    ِســٌم ِســَمة  واْســٌم ِســَماة  كــذا ِس

 

ــا   ــٍث ألّوِل ُكلَّهـــــــ ــَماٌء بتثليـــــــ  ِســـــــ

 

 

                                              

 .71، 7: . حاشية اخلضري7
 .3: . شرح ابن الناظم2
 .2: . حاشية الشيخ علي ق3
  .5: شرح ابن الناظم 4
 .5: . حاشية الشيخ علي ق5



 الدراسات النحوية عند آل كاشف الغطاء 712
 

معناها انه جيوز يف االسم مثانية عشر لغة سم بكسر السني وسم بضمها وسم 

كذا جيوز يف اول هذه االمساء ثالث اوجه فيحصل يف ذلك مثانية عشر بفتحها و

قال االمشوني )وفيه عشر لغات منقولة عن العرب اسم وسم ومساه  (7)لغة(

 مثلثة والعاشرة مساة وقد مجعتها يف قولي من الرجز: 

 لغـــات االســـم قـــد حواهـــا احلصـــر

 

 يف بيــــت شــــعر وهــــو هــــذا الشــــعر  

 اســــم وحـــــذف همـــــزة والقصـــــر  

 

ــر(   ــاة عشــــ  (2)مثلثــــــات مــــــع مســــ

 ورأي االمشوني اقرب كما هو واضح.  

 باب املعربات 

)مجع التكسري هو ما تغري فيه لفظ الواحد حتقيقا او  :قال ابن الناظم

قال الشيخ )واعلم ان التغيري التحقيقي على ستة اقسام االول  (3)تقديرا(

يل اهليئة من غري زيادة وال بالنقص من دون تغيري باهليئة حنو )ختمة( والثاني بتبد

نقص حنو )ُاُسد( والثالث التغيري بالشكل مع التغيري بالزيادة على املفرد حنو 

)رجل ورجال( والرابع التغيري بالشكل مع النقص حنو )رسول ورسل( 

واخلامس التغيري بالشكل مع الزيادة حنو )غالم وغلمان( والسادس التغيري 

وقد قال بهذا  (4)غيري بالشكل حنو )صنو وصنوان((بالزيادة على املفرد دون الت

                                              

 .77: . حاشية الشيخ علي ق7
 .44، 7: . شرح االمشوني2
 .21: . شرح ابن الناظم3
  .27: . حاشية الشيخ علي ق4
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 . (7)التقسيم العلماء

 املعرب واملبين

)احملكي واملتبع  :من اضافات الشيخ يف هذا الباب وبعد قول ابن الناظم

قال الشيخ )يف احملكي واملتبع ثالث اقوال احدهما  (2)داخالن يف قسم االعراب(

ن االعراب وان مل يكونا معربني والثاني انهما معربان حكما مبعنى انهما يقبال

ثم اضاف اسباب البناء  (3)انهما مبنيان والثالث انهما واسطة بني املبين واملعرب(

على الضم اخلمسة واسباب البناء على الفتح اخلمسة واسباب البناء على الكسر 

 ، ومن تفصيالت الشيخ يف هذا الباب وبعد قول ابن الناظم )املنادى(4)اخلمسة

، قال الشيخ )وعدل عن قول بعضهم (5)املفرد مبين لتضمنه معنى اخلطاب(

لتضمنه لفظة كاف اخلطاب ألنه ال يكون عّلة للبناء لعدم لزومه وفيه نظر، ألن 

عّلة تضمن احملل ال يصلح ان يكون عّلة لبنائه؛ ألنه لو كان علة لبين املنادى 

تصاص هلذه العلة ملفرد املعرفة جبميع اقسامه لتضمن حملها معنى اخلطاب فال اخ

االوىل ان يقال )علة البناء هو شبهه بالضمري يف تضمنه معنى اخلطاب واالفراد 

، اما قوله ما ذهب اليه بعضهم فهو رأي (6)والتعريف كما صنعه يف  النداء((

االنباري اذ قال )اشبه كاف اخلطاب من ثالثة اوجه اخلطاب والتعريف 

                                              

 .318، 3: شرح االمشوني: . ينظر7
 .71: . شرح ابن الناظم2
  .77: . حاشية الشيخ علي ق3
 .72: . حاشية الشيخ علي ق4
 .1: . شرح ابن الناظم5

 .71: . حاشية الشيخ علي ق6
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شيخ موافق  لرأي ابن الوراق اذ يرى انه )ضارع املكّنى، ورأي ال (7)واالفراد(

، (2)ألنك اذا خاطبت فأمنا تقول انت فعلت واياك اردت وهما امسان مبنيان(

وذهب اىل هذا ايضا ابن عصفور قال )املناديات فأنها وقعت موقع ضمري 

غي اخلطاب اال ترى انك اذا قلت )يا زيد( فأنك ناديت خماطبا واخلطاب امنا ينب

 (5)وابن يعيش (4)، وايضا هذا رأي املربد(3)ان يكون بالضمائر املوضوعة له(

 .(6)والرضي

 باب املعارف

)ما ال  :من ردود الشيخ على ابن الناظم يف هذا الباب وبعد قول ابن الناظم

، قال الشيخ (1)((اهللوه اهللجيوز اال يف الضرورة وهو القطع يف قوهلم )يا 

يه يقول انها ها هنا وصل وال يلزم من هذا القول ان تكون )وهذا غلط ألن سيبو

 . (8)يف كل درج حتذف هذه اهلمزة، بل انها حتذف تارة وتارة ال حتذف(

)الصحيح  :، قال الشيخ(9)قال ابن الناظم الضمري املسترت فيه مخسة اشياء

                                              

 .726: . اسرار العربية7
  . 462: علل النحو .2
 .34، 7: . شرح مجل الزجاجي3
 .463، 4: املقتضب: . ينظر4
  .729، 7: شرح املفّصل: . ينظر5
 .375، 7: شرح كافية ابن احلاجب: . ينظر6
  .34: . شرح ابن الناظم1
 .746، 3: وينظر الكتاب، 35: . حاشية الشيخ علي ق8
سة هي فعل امر الواحد كأفعل واملضارع ذو واالشياء اخلم، 23: شرح ابن الناظم: . ينظر9

اهلمرة كاوافق والنون كنغتبط وتاء امل اطب كتشكر واسم الفعل لغري املاضي كأوه واجلائز 
 املرفوع بفعل غائب والغائبة وبالصفات احملضة حنو زيد قام. االستتار وهو
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فيه سبعة اشياء مخسة ذكرها الشارح والسادس والسابع افعل التعجب 

ومل يذكرها الثامنة وهي فعل استثناء  (7)الذي بدل من اللفظ بالفعل(واملصدر 

 .  (2)ك ال وعدا

 إن وأخواتها

قدير ابن الناظم قوله تومن ردوده على ابن الناظم يف هذا الباب بعد  

فقّدره ابن الناظم  (3)[وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ اهللأَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدْ ] :تعاىل

، قال الشيخ )يف هذا املثال (4))جزاؤه جهّنم( أي ان )أن( سبكت مع مصدرها

ليست ان هي مع خربها سبكت مبصدر فهذا على خالف القياس، قلت: هنا 

خربها جامد فــال ميكن سبكها فحينئذ تقدر املصدر )يكون( أي تأتي باجلملة 

شيخ على قول ابن الناظم )قد ختفف ، ومن توضيحات ال(5)على حاهلا السابقة(

)ان( وال يلزمها الم االبتداء ويستغنى عنها بقرينة رافعة الحتمال ان يكون 

، قال الشيخ )والقرينة على قسمني لفظية او معنوية، اما (6)االصل انها إن النافية(

اللفظية حنو )إن احلق ال خيفى على ذي بصرية( فلو جعلت إن نافية يكون املعنى 

 ثبات وهذا خالف املقصود، وأما املعنوية حنو قول الشاعر: اال

                                              

 .24: . حاشية الشيخ علي ق7
  .97، 7: ونيشرح االمش، 722، 7: اوضح املسالك: . ينظر2
 .63: . التوبة3
  .41: شرح ابن الناظم: . ينظر4
قال النحاس )تقدير اآلية )فالواجب ان له نار جهنم(( اعراب ، 64: . حاشية الشيخ علي ق5

 .725، 2: القران
 .68: . شرح ابن الناظم6
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ــك    ــاة الضــيم مــن آل مال ــن اب ــا اب  ان

 

ــادن(     ــرام املع ــت ك ــك كان  (7)وإن مال

 
 باب الفاعل

اضاف مجلة احكام وحدود يف هذا الباب، اذ قسمه على ثالثة اقسام 

 معنوي ولفظي واصطالحي واضاف: ان كل فاعل مسترت فأنه معنوي فاذا ظهر

، وهي احكام (2)يقال له فاعل اصطالحي ومعنوي وبينهما عموم وخصوص

، وكثريا ما يضيف امثلة كما يف قول ابن (4)واحملدثون (3)جرى عليها القدامى

، (5)الناظم )كثريا ما حيذف الفاعل لكونه معلوما او جمهوال او عظيما او حقريا(

والثاني )سرق سرج الدابة( والثالث  (6)(خُلِقَ اإلِنسَانُ ضَعِيفاًقال الشيخ االول )

 (1)ُحّرم حلم اخلنزير والرابع ُقتَل االمري اذا كان القاتل عبدا(

 باب املفعول معه

ومن ردود الشيخ على ابن الناظم يف هذا الباب وبعد ان نسب ابن الناظم 

 اىل ابيه يف قول الشاعر: 

ــه    ــه ألكرمــــ ــني اناديــــ ــه حــــ  أكنيــــ

 

ــه والســـــــــوءة اللقبـــــــــا     وال القبـــــــ

 
                                              

 .69: . حاشية الشيخ علي ق7
 .81-86: حاشية الشيخ علي ق: . ينظر2
 .571، 7: وامعهمع اهل: . ينظر3
 .39، 2: معاني النحو: . ينظر4
 .93: . شرح ابن الناظم5
 .28: . النساء6
 .94: . حاشية الشيخ علي ق1
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)اقول وما قاله  :قال الشيخ ،(7)ان السوءة مفعول مطلق وعامله حمذوف

الشارح من جعله السوءة مفعوال مطلقا وعامله حمذوف باطل، ألنه على هذا 

التقدير تكون السوءة مفعوال مطلقا مفيد توكيد عامله، وذكرنا سابقا ان عامل 

ل انه مبني للنوع ملا املؤكد ال حيذف فكيف ها هنا جيوز حذف عامل املؤكد، واقو

، واستشهد (3)، وجعله ابن جين مفعوال معه(2)فيه من االلف والالم العهدية(

جبواز تقديم املفعول معه على مصحوبه مع اتفاق اجلمهور على منعه بقول 

 الشاعر: 

 مجعـــــت وفحشـــــا غيبـــــة ومنيمـــــة

 

 (4)ثالث خصال لست عنهـا مبرعـوي   

 
 حروف اجلر

 :الناظم يف هذا الباب وبعد قول ابن الناظم ومن ردود الشيخ على ابن  

، قال (5))حروف اجلر تضيف معاني االفعال ما قبلها اىل االمساء ما بعدها(

الشيخ )يرد عليه )خبال وعدا(( فأنهما تعمالن ومل تضف معنى ما قبلها اىل ما 

 بعدها فاجلواب: 

اىل ما بعده قسم يعمل ليضيف ما قبله  احلروف العاملة اجلر على قسمني: إن

والثاني يعمل اجلر لداللة حرفيته، وخال وعدا عملت اجلر داللة على 

، ومن اضافاته يف هذا الباب وبعد ان ذكر ابن مالك عدد حروف (6)حرفيتها(
                                              

 .777: شرح ابن الناظم: . ينظر7
 .777: . حاشية الشيخ علي ق2
 .744، 9: خزانة االدب: . ينظر3
  .385، 2: اخلصائص: . ينظر4
 .722: . شرح ابن الناظم5
  .711، 2: ينظر شرح التسهيل، 722: لشيخ علي ق. حاشية ا6
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 . (7)اجلر قام الشيخ ببيان معانيها كاملة

 املشتقات

م ومن ردود الشيخ على ابن الناظم يف هذا الباب وبعد ان نسب ابن الناظ

 اىل الكسائي اعمال اسم الفاعل املوصوف واستشهد بقول الشاعر:

 اذا فاقـــد خطبـــاء فـــرختني رجعـــت

 

 (2)ذكــرت ســليمى يف اخللــيط املزايــل 

)عمل بفرختني حيث انه موصوف خبطباء وهذا البيت مردود،  :قال الشيخ 

ألنه ال ميكن ان يكون مفعوال لفقدت احملذوف املدلول عليه بفاقد، او انه 

، وقد رّده (3)نصوب برجعت على تقدير حرف اجلر أي رجعت بفرختني(م

، ومما يؤيد كون )فرختني( (4)االمشوني علــى الكسائي وقّدره )فقدت بفرختني(

، ومما (5)غري منصوب بفاقد، ان فاقد صفة غري جارية على الفعل يف التأنيث

ه اذا كان جمردا استدركه الشيخ علــى ابن الناظم يف باب افعل التفضيل، حكم

، (6)او مضافا او اذا كان مضافًا اىل اجملرد او اىل املعّرف وحكم املطابقة معهما

، ومن توضيحات الشيخ يف هذا الباب وبعد قول (1)وهي احكام ذكرها النحاة

ابن الناظم بأن )املصدر ينصب مفعوال مطلقا اذا عمل فيه مصدر مثله حنو 

                                              

 .725: . حاشية الشيخ علي ق7
 .765: شرح ابن الناظم: . ينظر2
  .766: . حاشية الشيخ علي ق3
 .271، 2: . شرح االمشوني4
 د. اميل يعقوب.، املعجم املفصل يف شواهد النحو الشعرية: . ينظر5
 .798: حاشية الشيخ علي ق: . ينظر6
 .787 – 719، 3: شرح ابن عقيل: . ينظر1
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قال الشيخ )يلزم اعمال الشيء يف نفسه،  ،(7))سريك السري احلثيث متعب((

فاجلواب: ان املفعول املطلق ليس املصدر فقط بل املفيد توكيد عامله، او بيان 

 .  (2)نوعه وعدده كما قدمه فال يلزم اعمال الشيء يف نفسه(

 افعال املقاربة

)افعال املقاربة على ثالثة اضرب منها ما يدل على رجاء  :قال ابن الناظم

، قال (3).. ومنها ما يدل على الشروع فيه وهي نشأ وطفق وجعل...(الفعل.

الشيخ عن االول )والظاهر ان هذا القسم ال يدل على املقاربة ألن االمر املرتجي 

ليس انت على وثوق من وقوعه فكيف يصح احلكم على غري الواثق بوقوعه 

الشروع  وليس هذا يدل على القرب الن –وعن الثاني  –بالقرب ذلك حمال 

 . (4)بالفعل دخول فيه وتلبس فكيف تكون مقاربا له وانت متلبس فيه(

)والتزم يف هذا الباب كون اخلرب فعال مضارعا اال يف ما  :قال ابن الناظم

، قال الشيخ )امنا التزم كون اخلرب فعال مضارعا الن افعال املقاربة كلها (5)ندر(

رب اخلرب او على رجاءه او على اما تدل على ق ألنهاتقتضي مضارعية خربها 

الشروع فيه وهذه املعاني امنا تكون يف املضارع ال يف املاضي الن االولني يقتضيان 

، قال ابن مالك )والتزم يف غري ندور كون (6)املستقبل والثالث يقتضي احلال(

خرب مجيعها مضارعا جمردا  من ان مع القسم االول، الن ان تقتضي االستقبال 

                                              

 .712: . شرح ابن الناظم7
 .713: . حاشية الشيخ علي ق2
 . 59: . شرح ابن الناظم3
 .61: . حاشية الشيخ علي4
 . شرح ابن الناظم. 5
 . حاشية الشيخ علي. 6
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فيه وال بد من مقارنة ان للمضارع امل رب به بعد اوىل وحرى واخلولق والشروع 

وترك ذلك بعد كاد وكرب اوىل من فعله وفعله بعد عسى اوىل من تركه واالمر 

 .(7)بعد اوشك سواء(

                                              

 .316 – 315، 7: . شرح التسهيل7



 

 

 

 

 الفصل الرابع

 

 جهود آل كاشف الغطاء 

 يف تيسري النحو العربي

 

 املبحث األول

 آراء يف تيسري النحو العربي

 املبحث الثاني

 كتاب الكواكب الدرية يف األحكام النحوية

 

 





 

 

 

 

 

 املبحث األول

 آراء يف تيسري النحو العربي

مل يقتصر جهد آل كاشف الغطاء على التأليف والنظم والشرح، وامنا تعدى 

 (7)ذلك اىل ممارسة النقد على كافة املستويات ويف شتى العلوم من منطق

وحنو، فقد عمد هؤالء العلماء اىل قراءة العلوم  ولغة (3)وادب (2)وتاريخ

امل تلفة ثم عّلقوا عليها فظهرت تعليقاتهم على شكل حوار وشروح ونقود، 

وكلها دراسات ساهمت يف تسليط الضوء على جانب مشرق من جوانب 

البحث العلمي والتصنيف يف تاريخ العرب، ولو ان تلك الدراسات ما يزال 

                                              

 علي كاشف الغطاء.، نقد اآلراء املنطقية: . ينظر7
 حممد حسني كاشف الغطاء وغريها.، املراجعات الرحيانية: . ينظر2
حاشية الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء على ادب الكاتب وكذلك كتابه مغين : . ينظر3

الغواني عن االغاني وكذلك كتاب )مستدرك نهج البالغة( للشيخ هادي كاشف الغطاء 
 وغريها.
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طوطا لكن ذلك ال ينفي وجودها وقيمتها العلمية، وقد اجلانب االكرب منها خم

جعلت دراسيت هذه خاصة بهذه املسألة وتناول بعض جوانبها، وسوف القي 

نقدا للمقرتحات اليت اصدرتها وزارة  (7)الضوء يف هذا املبحث على كتابني اّلفا

ضعها م  واخلاصة بتيسري قواعد اللغة العربية اليت و7938املعارف املصرية عام 

 مجلة من رواد الفكر العربي يف ذلك الوقت وقد الُّفت تلك اللجنة من: 

 . اآلدابالدكتور طه حسني بك عميد كلية 

 .اآلداباالستاذ امحد امني االستاذ بكلية 

 االستاذ علي اجلارم بك.

 االستاذ ابراهيم مصطفى. 

 االستاذ حممد ابو بكر ابراهيم. 

 .  (2)االستاذ عبد اجمليد الشافعي

وبعد توزيع هذه املقرتحات على وزارات املعارف يف الوطن العربي وعلى 

املثقفني فيه بغية تقيمهم هلذا اجلهد، وبعدما وصلت هذه املقرتحات اىل وزارة 

املعارف العراقية قامت بأرساهلا اىل رواد العلم واللغة يف العراق لدراستها، 

ف االشرف منهم الشيخ حممد فشملت هذه املسألة مجلة من العلماء يف النج

م 7957اجلواد اجلزائري الذي اصدر رّده على املقرتحات يف كتاب طبع سنة 

                                              

ضا كاشف الغطاء وكتاب نظرات . اعين كتاب نقد االقرتاحات املصرية للشيخ حممد ر7
 وتأمالت لولده الشيخ علي كاشف الغطاء.

يف  32اجلزء االول العدد ، . تنظر االقرتاحات كاملة يف جملة اجملمع العلمي العربي بدمشق2
7/7 /7951.  
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مّساه )نقد االقرتاحات املصرية يف تيسري علوم العربية( وكذلك وصلت هذه 

تضمن دعوة  (7)االقرتاحات يف كتاب رمسي معنون من وزارة املعارف العراقية

، وقاره الكتاب يلحظ االحرتام والتبجيل الذي للشيخ لتقييم تلك االقرتاحات

كان يلقاه الشيخ من الوزارة، وبعد ذلك اصدر الشيخ مجلة ردود على 

م، ومجعت بعد 7938/ 8/ 28االقرتاحات نشرت تباعا يف صحيفة العراق منذ 

ذلك يف كتاب مسّي )نقد االقرتاحات املصرية( ثم اصدر الشيخ علي كاشف 

د مجعت يف كتاب )نظرات وتأمالت( نشرته مجعية ندوة الغطاء مجلة من الردو

م وال بد لي ان اذكر ان هذين الكتابني مل 7941االدب يف النجف االشرف سنة 

يعن بهما أي من الدراسني الذين تطرقوا اىل التيسري يف النحو او ينقل عنهما أي 

ن النقود من الذين تطرقوا اىل النقود اليت قيلت يف تلك االقرتاحات، واحلق ا

، اذ كان هلذا النقد االثر (2)العراقية خاصة كانت جماال جيدا للدراسة والبحث

البالغ الذي اّدى اىل الغاء كتاب )النحو الواضح( الذي وضعه ابراهيم مصطفى 

، ولكن مل تظهر تلك النقود يف كتاباتهم ومل (3)بعد ان اقّرت تلك املقرتحات

الكرملي ذلك بأن القوم ال يعريون اهمية يشريوا اليها، ويعلل االب انستاس 

 . (4)لكل من كان غري مصري مهما كان ومهما بلغ

بدأ الشيخ نقده بالثناء على جهود اللجنة املذكورة ومن ثم صار بسرد آراء 

 لغوية تتل ص يف عدة امور منها: 
                                              

 .24: حممد رضا كاشف الغطاء، نقد االقرتاحات املصرية: . ينظر7
مة رحيم العزاوي اشار الّي بأن الردود العراقية على . يف حديث لـي مع االستاذ الدكتور نع2

 االقرتاحات املصرية تصلح بأن تدرس يف دراسة مستقلة.
 .7: حممد علي كمال الدين، تيسري العربية: . ينظر3
  .2: حممد علي كمال الدين، تيسري العربية: . ينظر4
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. وجوب استئصال اللغة العامية يف كافة االقطار العربية، لتماسك االقطار 7

 . (7)جات سبب يف تفككهااللهبية فأن اختالف العر

. جيب ان تنت ب املعاجم العربية الفاظا رقيقة بعيدة عن الوحشية يف شتى 2

. ولقد اقرتح االستاذ ابراهيم (2)انواع املسميات املست دمة يف احلياة اليومية

مصطفى تلك املعاجم على اجملامع العلمية الحقا لكنه مل يذكر انها من 

 . (3)ات الشيخاقرتاح

. وتتمثل اهم اسباب ضعف الطالب يف اللغة العربية يف رأي الشيخ كما 3

 : يأتي

اوال: ان الطالب ال جيد للغة العربية تلك االهمية كباقي العلوم كالفيزياء 

 واهلندسة. 

، وهذا (4)ثانيا: ضعف املنهج يف تدريس قواعد اللغة العربية وقّلة التطبيق

 .(5)الدكتور على جواد الطاهر يف مقرتحاته حول سالمة اللغةفعال ما نّوه اليه 

. تأسيس نواِد عامة تلقى فيها خطب واحملاضرات يف اللغة العربية 4

 الفصحى. 

                                              

 .28: . نقد االقرتاحات املصرية7
 .27: . نقد االقرتاحات املصرية2
جملة اجملمع ، ابراهيم مصطفى، تعاون اجملامع العلمية على عمل املعاجم اللغوية: . ينظر3

 العلمي العربي.
 .31: . نقد االقرتاحات املصرية4
 .49: مقال د. علي جواد الطاهر، عدة مؤلفني، حنو لغة عربية سليمة: . ينظر5
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 اهم ما يعسر تعليم النحو 

 رأت اللجنة ان اهم ما يعسر تعّلم النحو امور ثالثة هي: 

فوا يف . )فلسفة محلت القدماء على ان يفرتضوا ويعللوا ويسر7

. مل يرتض الشيخ ذلك من اللجنة واشار اىل ان االسراف يف (7)االفرتاض(

التعاليل ظهر متأخرا وكتب املتقدمني خالية منه، وحتى التعاليل فهم ال يرونها 

جوابا وامنا ألثبات قناعات الطالب، لذلك يسمونها علل استحسانية وهي 

ى اللجنة )فلسفة القدماء يف . قال امني اخلولي راّدا عل(2)مضرب يف الربودة

النحو هلا نظائر يف الدراسات اللغوية عند االمم امل تفلة وليس العيب يف 

 . (3)التفلسف وامنا العيب ان يكون التفلسف يف الكتب املدرسية(

وقد عارض  (4). )اسراف يف القواعد نشأ عنه اسراف يف االصطالحات(2

االصطالحات ال بد منها؛ ألن  الشيخ رأي اللجنة ورأى ما مل ّصه ان تلك

املصطلحني راعوا يف تسميتهم ما يسمى بالقضية الداخلية وكذلك معاني الكالم 

 . (5)يف تلك العناوين مبالحظة املالبسات واملناسبات

، وقد عارض (6). )امعان يف التعمق العلمي باعد بني النحو واالدب(3

هذا التعمق العلمي هو  الشيخ هذا السبب ورأى انه تهويل من اللجنة وان

                                              

  .71: . نقد االقرتاحات املصرية7
 .37: 31: صرية. نقد االقرتاحات امل2
 .47: امني اخلولي، . مناهج التجديد يف النحو واللغة واالدب والتفسري3
 .71: . نقد االقرتاحات املصرية4
 .33-32: . نقد االقرتاحات املصرية5
 .77: . نقد االقرتاحات املصرية6
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مهمل اصال يف الكتب الدراسية وهو خاص مبن اراد التعمق والبحث العلمي 

 . (7)والت صص

 باب اإِلعراب

، ورأى (2))وجوب االستغناء عن االعرابني التقديري واحمللي( :رأت اللجنة

الشيخ ان ذلك ال بأس به وأن مل يكن فيه من العناء واجلهد، وان كان فيــــه 

، (3)كني لالعتقاد يف تأثري العوامل يف ما تقتضيه من احلركات االعرابية الظاهرةمت

وفّصل ذلك الشيخ علي آل كاشف الغطاء اذ قال )ووجوب اطالع التلميذ على 

هذا االمر، حيث ان العطف والنعت وغريهما من التوابع ال تظهر عليها اال 

قّدر فيه االعراب كاملقصور  حركة االعراب التقديري فيما اذا كانت تابعة ملا

واملنقوص، وال تظهر عليها اال حركة االعراب احمللي فيما اذا كانت تابعة 

للمبين، وتظهر عليها حركة البناء املقّدر فيما اذا كانت تابعة للمنادى املفرد 

، يف حني شارك امني اخلولي الشيخ حممد (4)املعرفة املقّدر عليه حركة البناء(

ان ذلك ليس من العسري على املتعلم لعدم تغري احلركات رضا اذ قال )

 ، واعتقد ان تقدير اللجنة فاسد لألمور االتية: (5)عليها(

. ان أئمة اللغة والصناعة تتبعوا انواع الكالم العربي واستقصوا الفصيح 7

منه والبليغ وخلصوا اىل هذه االنواع وقاسوا عليها فهل يصح ترك واهمال تلك 

                                              

 .34: . نقد االقرتاحات املصرية7
 .72: . نقد االقرتاحات املصرية2
 .34: رتاحات املصريةنقد االق: . ينظر3
 .775: علي كاشف الغطاء، . نظرات وتأمالت4
 .35: . مناهج التجديد5
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 ض مة واالستغناء عنها وبناء احكام على بعض اجزائها. احلصيلة ال

. جرى ائمة اللغة والنحو يف اعتمادهم على رعاية احملل جمرى الغالب من 2

االحكام وخصوصا يف )اسم ان( املكسورة وملحقاتها مما ال يغري معنى اجلملة 

لك )اسم بعد استيفائها االسم واخلرب فأن املشهور عند النحاة رعاية اخلرب،  وكذ

 . (7)ال( اليت لنفي اجلنس فأن حمله يراعى اذا استوفى شروطا ذكرها النحاة

وكذلك املفعوالن ألفعال القلوب املعلقة فأن التعليق هو ابطال عملها لفظا 

ال حمال اما األعراب التقديري فقد ذكر الشيخ اجلزائري له ست حاالت خيتص 

 ت هي:   بها وال جيوز معها األعراب احمللي واحلاال

 . (2)[وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى] تعاىلكقوله  لإلدغام. املسّكن 7

، ووجه تقدير (3). )احملكي مبن حنو قولك من زيدا ملن قال رأيت زيدا(2

 اعرابه اشتغاله مبحل احلكاية. 

، قال الشيخ الرضي يف شرح قول (4). )املوقوف عليه غري املنصوب املنون(3

ل كقاٍض( )كان عليه ان يعد يف املستثقل اعرابه املوقوف ابن احلاجب )واستثق

 .(5)عليه رفعا وجرا بالسكون(

. )املسّكن لآلخر للوقف حنو جاء خالد بسكون الدال واملسّكن  6.  5. 4 

                                              

 .241، 7: خالد االزهري، شرح التصريح على التوضيح: . ينظر7
 .2: . احلج2
 .25: حممد اجلواد اجلزائري، . نقد االقرتاحات املصرية يف تيسري العربية3
 .26: حممد اجلواد اجلزائري، لعربية. نقد االقرتاحات املصرية يف تيسري ا4
 .45، 7: . شرح كافية ابن احلاجب5
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الْحَمْدُ واملتبع حنو ] (7)[فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ] تعاىللآلخر للت فيف حنو قوله 

 . (3)((2)[لِلَّهِ

 مات االعرابية االصلية والفرعيةالعال

جعلت اللجنة بعض عالمات االعراب اصلية وبعضها فرعية فتنوب 

احلروف عن احلركات وتنوب احلركة عن احلركة يف ابواب معدودة معروفة 

نيابة عن الضمة اىل آخره وقّسمت  باأللففيعرب )الزيدان( مثال مرفوعا 

 االمساء املعربة على سبعة اقسام: 

هر فيه احلركات الثالثة وهو اكثر االمساء، الثاني اسم تظهر فيه اسم تظ

احلركات الثالثة مع مدها مثل االمساء اخلمسة ، الثالث اسم تظهر فيه حركتان 

ضم وفتح وهو املمنوع من التنوين، الرابع اسم تظهر فيه حركتان ضم وكسر 

الفتح وهو  وهـو اجلمع بألف وتاء، اخلامس اسم تظهر فيه حركة واحدة وهي

االسم املنقوص، السادس اسم تظهر فيه الف ونون او ياء ونون وهو املثنى، 

، ومل يعارض (4)السابع اسم تظهر فيه واو ونون او ياء ونون وهو اجملموع املذكر

الشيخ حممد رضا موضوع النيابة يف حني انه سانده بنصني، االول من كتاب 

ذلك، وقال )واللجنة يف ذلك متبعة ال  سيبويه والثاني من مفتاح السكاكي يثبت

، يف حني اعرتض الشيخ علي على لفظة النيابة وقال بأنها نيابة غري (5)مبتدعة(

                                              

 .54: . البقرة7
 .7: . الفاحتة2
 .28-26: اجلزائري، . نقد االقرتاحات املصرية3
 .73: نقد االقرتاحات املصرية: . ينظر4
 .31: نقد االقرتاحات املصرية: . ينظر5
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، وجعل ابراهيم مصطفى (7)حقيقية وقال بأن )الواو سّدت مسد الضمة(

، ووافقه الدكتور مهدي امل زومي اذ عّد الواو (2)احلركات الفرعية نائبة ومشبعة

اخلمسة ومجع املذكر السامل ضمة مشبعة والياء يف خفضهما كسرة  يف االمساء

، وخالف هذا الدكتور (3)مشبعة وااللف يف نصب االمساء اخلمسة فتحة مشبعة

امحد عبد الستار اجلواري اذ كان يذهب مذهب النحاة يف جعل عالمات 

ىل االعراب طائفتني، اصلية وفرعية، ويف رأيه ان الذي دعى ابراهيم مصطفى ا

عدم القول بنيابة العالمات هو الرغبة يف تقليل املصطلحات الذي ادى اىل 

، وهذا ما نراه واضحا عند الشيخ حممد (4)تكّلف يف شرح العالمات الفرعية

رضا فهو وان اقّر النيابة املعنوية لكنه مل يقّر النيابة اللفظية، قال يف تقسيم اللجنة 

اىل سبعة اقسام وجتعل القسم الثاني امسا  )تقسم اللجنة االسم املعرب لألمساء

تظهر فيه احلركات الثالثة مع مدها وهو االمساء الستة، وال نرى لزوما يف هذا 

التعبري وكان االيسر ان تقول: اسم تظهر فيه االلف والواو والياء ويقال يف القسم 

امني ، ورّد (5)السادس: هو اسم تظهر فيه الف ونون او ياء ونون وهو املثنى(

اخلولي برد فيه بعض اجلفاء حني قال )يف اعراب االمساء الستة فأن الطريقة 

، (6)اليت اتبعتها اللجنة هو رأي بعض النحاة وان اختياره يوجب بطالن غريه(

وايسرها  اآلراءوهذا تقدير غري دقيق ألن اللجنة اّدعت انها عمدت اىل 
                                              

 .776: . نظرات وتأمالت7
 .718: واحياء النح: . ينظر2
 .719 – 15: يف النحو العربي نقد وتوجيه: . ينظر3
، د. نعمة رحيم العزاوي، اجلواري وجهوده يف التيسري: ينظر، 69-61: حنو التيسري: . ينظر4

  .719: 2جملة الضاد 
 .31: . نقد االقرتاحات املصرية5
 .36: . مناهج التجديد6
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ذا الرد، ثم قال )واللغة اصوات ال فاختارته، فلو انه الحظ هذه العبارة ملا رد به

صور االصوات، فهنا قد وجد صوتان ضمة قصرية واخرى طويلة سواء 

، اما رأي اللجنة فهو رأي املازني الذي كان (7)أصورتها بواو او بضمة طويلة(

 . (2)يرى بأنها معربة باحلركات واحلروف الناشئة من اشباع احلركات

 ألقاب اإلعراب والبناء

)ان النحاة جعلوا حلركات االعراب القابا وحلركات البناء  :نةرأت اللج

القابا، حركات االعراب الرفع والنصب واجلر واجلزم وحركات البناء الضم 

والفتح والكسر والسكون وعلى هذا فمحمد مرفوع وقبل مضموم وحممد 

منصوب واالن مفتوح وهذه التفرقة دعتهم اليها الدقة بل االفراط  يف الدقة، 

وترى اللجنة ان يكون لكل حركة لقب واحد يف االعراب والبناء وان يكتفي 

 . (3)بالقاب البناء(

وافق الشيخ حممد رضا اللجنة وقال بأن هناك من قال به من العلماء وأحال 

، ومل يرتض الشيخ علي ذلك من اللجنة واعاد ما (4)اىل كتاب االشباه والنظائر

، ومل يقبل الشيخ اجلزائري ذلك من (5)واحملليذكره يف باب االعراب التقديري 

اللجنة ألمور اهمها: ان قول اللجنة ان النحاة جعلوا حلركات االعراب القابا 

وحركات البناء القابا هو رأي القليل منهم مثل عبد القاهر اجلرجاني وابن 

                                              

 .356: . مناهج التجديد7
ابو الربكات االنباري ، سائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفينياإلنصاف يف م: . ينظر2

 .797: د. رشيد العبيدي، اراءه ومذهبه، ابو عثمان املازني: ينظر، 71: 7هـ 511ت 
  .73: . نقد االقرتاحات املصرية3
 .38: االقرتاحات املصرية: . ينظر4
 .721: نظرات وتأمالت: . ينظر5



 793 الفصل الرابع: املبحث األول: آراء يف تيسري النحو العربي
 

احلاجب اما النحاة القدماء والبصريون فهم الذين جعلوا حركات  اإلعراب 

، (7)ألنواع اإلعراب الضم والنصب واجلر وأن هذه االنواع امور معنوية  عالئم

ومل يرتض الدكتور شوقي ضيف ذلك من اللجنة قال )ويف رأيي انه كان ينبغي 

االبقاء على القاب االعراب جبانب البناء لتميز الناشئة بني جمموعتني من 

الثانية تلتزم صورة احلركات، احداهما تتغري بتغري العوامل الداخلة عليها و

 . (2)واحدة منونة(

 اجلملــة

ان اجلملة العربية تتألف من جزأين أساسيني هما املوضوع  :رأت اللجنة

واحملمول فاملوضوع: هو احملدث عنه يف اجلملة وهو مضموم دائما اال ان يقع بعد 

)ان( او احدى اخواتها، واحملمول: هو احلديث وهو الركن الثاني من ركين 

لة، ويكون امسا فيضم اال اذا وقع بعد كان او احدى اخواتها فيفتح او اجلم

يكون ظرفا فيفتح او يكون فعال او مع حرف من حروف االضافة او مجلة 

 . (3)ويكتفي يف اعرابه ببيان انه حممول

وافق الشيخ حممد رضا اللجنة يف تسمية اجلزأين ولكنه استدرك قسما آخر 

كيفيتها وال بد من تفهيم هذا اجلزء للتلميذ، ألنه مع وهو )ما يدل على النسبة و

كونـــه اساسيا فهو ذو احكام كثرية يف النحو والبالغة، اما تسمية اجلزأين 

االساسيني، فنوافق اللجنة على اختيارها ولكن ال حيسن االستعمال تعريفه 

                                              

 .53- 48: اجلزائري، حات املصريةنقد االقرتا: . ينظر7
 .34: . تيسري النحو التعليمي قدميا وحديثا2
 .74: نقد االقرتاحات املصرية: . ينظر3
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حني انكر  ، يف(7)باحملدث عنه يف اجلملة االنشائية ألن هذا التعريف يف احلكاية(

الشيخ علي تسمية اجلزأين االساسيني باملوضوع واحملمول وتعريف املوضوع بأنه 

احملدث عنه واحملمول باحلديث قال: ومن املعلوم فساد هذا التعريف لعدم صدقه 

على جزئي اجلملة االنشائية اذ ليس هناك حديث وال حمدث عنه بل وال يصدق 

التعريف خمرجا ألغلب اجزاء اجلملة على جزئي اجلملة الشرطية فيكون هذا 

      (2).العربية(

ولكن املتأمل يرى بأن الفاظ املسند واملسند اليه  اقرب اىل املوضوع من الفاظ 

 احملمول واملوضوع ألمور: 

. ان لفظ املسند واملسند اليه ذكره معظم علماء النحو، فالتسمية خروج عن 7

وكذلك جاءت عند  (3)دماءمسارهم، فقد جاءت هذه التسمية عند الق

 .(4)احملدثني

. ان الداللة اللفظية على املعنى هي اقرب من تلك مبعنى ان اللفظ حيكي 2

 املعنى و ال جيد املستمع جهدا يف استنباط املعنى.  

. قرب البالغة من النحو على حساب املنطق؛ ألن الفاظ احملمول 3

 بالغية. واملوضوع منطقية والفاظ املسند واملسند اليه 

يف حني علل امني اخلولي سبب تسميتهما باملوضوع واحملمول اىل االثر 

                                              

 .38: نقد االقرتاحات املصرية: . ينظر7
 .777: . نظرات وتأمالت2
 .23، 7: الكتاب: . ينظر3
 .84: يف النحو العربي نقد وتوجيه: . ينظر4
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املنطقي يف اقرتاحات اللجنة، واكّد انه بعيد عن عقل املتعّلم وعن طبيعة الدرس 

 . (7)اللغوي اليت تلتزم االلفاظ والظواهر احلسية لتدل بها على املعاني

 متعلق الظرف وحروف االضافة

 ذا املتعلق على قسمني:يقسم النحاة ه 

متعلق عام كـ )زيد عندنا أو عندك يف الدار( ويقدرونه كائن او  :االول

استقر وهو عندهم واجب احلذف ويعربونه هنا خربا، الثاني متعلق خاص وال 

يفهم الكالم اذا حذف مثل انا واثق بك واخلرب هو املتعلق والظرف فضله وترى 

ر وان احملمول يف مثل زيد عندك او يف الدار هو اللجنة ان املتعلق العام ال يقد

الظرف اما النوع الثاني فهو كما قرره النحاة فاملتعلق هو احملمول والظرف تكملة 

رأته  وافق الشيخ حممد رضا اللجنة وقال )نعم ما (2)وجييء اعرابه فيما بعد

لنجف اللجنة هو اختيار الكوفيني كافة وقد بنى عليه بعض اساتذة العصر يف ا

وان كنت ارى ان هذا الفرض ال بأس به اضطرادا للقاعدة فأن ذلك موجٌب 

، قال الشيخ علي )وهنا (3)رسوخها يف الذهن متى علم وال استثناء فيها(

االقرتاح وان كان قد سبقهم فيه اكثر احملققني من النحويني كالرضي وغريه هو 

نة هو احلديث وعندك صحيح من وجهني االول ان احملمول حسب ما عرفته اللج

ويف الدار يف املثال املذكور مل يكن هو احلديث عن زيد بل احلديث هو الكون 

 عنده بل هو الكون عنده ويف الدار. 

انه ليس املراد بتقدير شيء اال ان املعنى ال يتم بدونه حبيث لو فرض  :الثاني

                                              

 .38: دمناهج التجدي: . ينظر7
 .71، 76: نقد االقرتاحات املصرية: . ينظر2
 .47: نقد االقرتاحات املصرية: . ينظر3
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 . (7)هيم التقدير(عدمه ملا صح الكالم ويف ما حنن فيه من االمر كذلك فال وجه لتف

 املطابقة بيـن املوضوع واحملمول

هناك مجلة احكام اثبتتها اللجنة خاصة يف املوضوع واحملمول ورأت ان 

 تطبق من حيث نوعهما وعددهما وهذه االحكام هي: 

 . يف النوع اذا كان املوضوع مؤنثا كان يف احملمول عالمة التأنيث. 7

مول اذا كان متأخرا مبا يوافق املوضوع، . يف العدد تلحق عالمة العدد احمل2

وكذلك يّسرت اللجنة باب نائب الفاعل وردته اىل التكملة ورّدت باب ظّن 

 .(2)واخواتها اىل الفعل املتعدي

ارتضى الشيخ ما رأته اللجنة يف مسألة عالمة التأنيث وعالمة العدد وقال 

ضوع مؤنثا، كان يف بأن اللجنة متبعة ال مبتدعة سوى ان تقول )اذا كان املو

احملمول عالمة التأنيث، ال بد ان يقّيد ذلك مبا اذا مل يكون احملمول خربا وكان 

، وسوى رد باب نائب (3)جامدا فأنه ال حيتاج اىل عالمة التأنيث وهو واضح(

الفاعل اىل التكملة فرأى ان هذا غري صحيح فهو حمدث عنه وداخل حتت باب 

بأنهم كيف يكون حكم التكملة منصوبة ابدا املوضوع، وأشكل على اللجنة 

ونائب الفاعل مرفوع، وسوى رد باب ظّن اىل الفعل املتعدي ورأى ان ثاني 

، ومما يسند قول الشيخ ما رواه (4)مفعولي ظّن مما قصد به احلديث وهو اساس

الرضي عن اجلرجاني انه يعد نائب الفاعل مستحق احكام الفاعل وهو على 

                                              

 .747: . نظرات وتأمالت7
 .76: نقد االقرتاحات املصرية: . ينظر2
 .41: نقد االقرتاحات املصرية: . ينظر3
 .42-47: نقد االقرتاحات املصرية: . ينظر4
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هـ )ومجلة هذه االشياء املتساوية يف 417قال اجلرجاني ت ، حيث (7)خالفه 

استحقاق حمل الفاعل لعدم التفاضل بينها فيه اربعة امور اجلار واجملرور حنو 

هـ  643، ويرى ابن يعيش ت (2)بزيد وظرف الزمان وظرف املكان واملفعول به(

قلت  ذافإانه ال فرق بني اسناد الفعل اىل الفاعل الظاهر والفاعل املضمر 

، ومما يسند قوله يف باب ظّن (3))ضربت( كانت التاء يف حمل مرفوع ألنها الفاعلة

قول سيبويه )ال تقصر على االسم الذي بعدها كما ال تقصر على املبتدأ... 

وكذلك احلروف اليت مبنزلة حسبت وكان، ألنهما جيعالن املبتدأ واملبين عليه 

 . (4)يقينا اوشكا او علما(

خ وأغلب من اخذوا ذلك على اللجنة مل ينتبهوا اىل رأي ولكن الشي

السهيلي الذي كان يرى ان املفعولني يف باب )ظن(  ليس اصلهما مبتدأ وخرب 

بل هما كمفعولي اعطى واستدل )بظننت زيدا عمرا( فأنه ال يقال زيد عمر اال 

 . (5)على جهة التشبيه

 الضمري

جوازا او وجوبا فمثل )زيدا قام( من اصول اللجنة ان تلغي الضمري املسترت 

الفعل هو احملمول وال ضمري فيه وليس جبملة كما يعّده النحاة وهو كمثل )قام 

زيد( ومثل )الرجال قاموا( فالفعل هو احملمول اتصلت به عالمة العدد وال يعد 

مجلة ومثل )اقوم( و)نقوم( مما يقّدر فيه الضمري مسترتا وجوبا فالفعل هو 

                                              

 .762، 7: شرح كافية ابن احلاجب: . ينظر7
 .353: 7. املقتصد يف شرح االيضاح 2
 .748، 7: شرح املفّصل: . ينظر3
 .366: 2. الكتاب 4
 .246: 7شرح التصريح على التوضيح ، 257: السهيلي، نتائج الفكر يف النحو: . ينظر5
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مزة او النون اشارة اىل املوضوع اغنت عنه وكفا ذلك يف احملمول، واهل

، وقــد جاء نقد الشيخ يف بيان رأيه يف االستتار وعارض مجلة من (7)اعرابه

وسرد شرحا مطوال مل صه اذا دّلت اهليئة بالوضع على هذه اخلصوصية  اآلراء

حضاره املفروضة استلزمت قهرا تعيني الطرف عند السامع، وذكره بعد تعينه وا

يكون لغوا اال لفائدة التوكيد ذي التقوية وكل املوارد اليت حكم فيها بوجوب 

، وتقريره هذا يشبه تقرير بعض معاصريه اذ قال (2)استتار الضمري من هذا القبيل

)فعل االمر يشتمل على مادة وهيئة، مادته تدل على نفس احلدث وهيئة جعلت 

فالنسبة  (3)لقيد متصفا حبركة املبدأ منه(بالوضع آلة البعث على املادة أي جعل ا

تفهم من دون النظر اىل الذات وهي قائمة بنفس احلدث والتعلق فيه ضمين 

)ومل تكن اهليئة اال موضوعة لنفس النسبة اجملردة والطرفان خارجان عنها وعن 

 . (4)وضعها(

ا اما مسألة عّد اللجنة االحرف يف )اقوم( و)نقوم( هي املوضوع فقد عارضه

الشيخ واطلق مجلة حماذير على مقرتحات اللجنة اهمها: ان فعل االمر ال شك 

يف كونه مجلة ومل يرتكب من جزأين بناءا على االلغاء فال بد ان يعد من 

االساليب او يلحق بأمساء االفعال وكذلك ان النحاة عّدوا تلك احلروف اشارة 

 . (5)ن اشارة اىل املوضوعاىل املوضوع وال خيفى ان هذه احلروف وحدها ال تكو

                                              

  .71: نقد االقرتاحات املصرية: . ينظر7
  .44-43: نقد االقرتاحات املصرية: . ينظر2
حممد كاظم صادق ، اقية احلديثة يف تيسري قواعد اللغة العربية وبيان إسرارها. اآلراء الر3

 .62: امللكي
حممد كاظم صادق ، . اآلراء الراقية احلديثة يف تيسري قواعد اللغة العربية وبيان إسرارها4

 .762: امللكي
  .46: نقد املقرتحات املصرية: . ينظر5
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 األساليب

يف العربية أنواع من العبارات تعب النحاة يف أعرابها ويف خترجيها على  

قواعدهم مثل التعجب فله صيغتان هما )ما أمجل زيد( و )أمجل بزيد( 

واملعروف خالف النحاة يف اعرابها وعناء املعلمني واملتعلمني يف شرحها وفهمها، 

ُتدرس هذه على أنها أساليب يبني معناها واستعماهلا  وقد رأت اللجنة ان

 ويقاس عليها، اما اعرابها فمثال )ما أحسن( صيغة تعجب واالسم بعدها

ياك والنار( أو )النار النار( من صيغ التحذير املتعجب منه مفتوح وكذلك مثال )إ

س و اإلغراء فيعربان صيغة حتذير واالسم بعدها مفتوح وتوجه العناية يف در

هذه االساليب اىل طرق استعمال ال حتليل صيغها وفلسفة خترجيها وقد مجعت 

 . (7)امثال تلك العبارات لتدرس على هذا الوجه

، يف حني وجدته (2)وقد وافق الشيخ حممد رضا اللجنة على هذا االقرتاح

متساحما مع اللجنة اذا رأينا رأي امني اخلولي يف رّده على هذا املقرتح قال 

يدرس هذا االستثناء بطريقة االستعمال وادواته: افعال وامساء  )فكيف

، (3)وحروف، واحكام كل منهما كما نعرف كثرية منتشرة ال يأتي عليها عرض(

وقد نّبه الدكتور امل زومي على العناء الذي نبه عليه الشيخ حممد رضا واستنكر 

يخ اجلزائري على ، يف حني انكر الش(4)التكلف يف البحث عن الوجوه االعرابية

اللجنة تلك االقرتاحات ألمور اهمها: ان تلك االساليب اصول يف اللغة فال 

                                              

 .78: نقد املقرتحات املصرية: . ينظر7
 .46: نقد املقرتحات املصرية: . ينظر2
 .41: . مناهج التجديد3
 .276: النحو العربي: . ينظر4
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 فاالكتفاءينبغي اهماهلا وكذلك ان االعراب هو اثر العامل الظاهر او املقّدر 

 . (7)بأعراب )ما احسن( صيغة تعجب هو شذوذ عن الصواب

 باب التكملة

غري املوضوع واحملمول فهو تكملة، رأت اللجنة ان كل ما يذكر يف اجلملة  

وحكم التكملة أنها مفتوحة ابدا اال اذا كانت مضافا اليها او مسبوقة حبرف 

 . (2)اضافة

وأشار الشيخ علي اىل وجود تناقض يف قول اللجنة: ان كل ما ليس 

موضوعا وال حمموال حكمه النصب ألنه من التكملة باملعنى املذكور تابع ألسم 

ال )ظّن واخواتها( حال تعليقهما واملفعول املطلق يف بعض الصور املرفوع ومفعو

، ومل يرتض الشيخ اجلزائري ذلك (3)كما يف قولنا )له بكاء بكاء ذات عضلة(

من اللجنة وبني فساده ألمور منها: االول، ان من التكملة املبين حنو )رأيت 

يا( رّدا على قول هؤالء( الثاني: من التكملة احملكي حنو قول بعضهم )ليس قريش

)ان يف الدار قريشيا( الثالث: التكملة من املتبع حنو )اكثر احلمد هلل( بكسر الدال 

اتباعا لالم الرابع: التكملة من التوابع حنو )جاء رجل كريم( اخلامس: التكملة 

من املقصور لتعذر ظهور احلركة على االلف حنو )رأيت الفتى( السادس: 

 . (4)اذا قّدر االلغاءالتكملة من مفعولي ظنّ 

لقد تبني لي خالل دراسيت  للنقود اليت طرحت على االقرتاحات املصرية 
                                              

 .752- 744: اجلزائري، نقد االقرتاحات املصرية: . ينظر7
 .71: نقد االقرتاحات املصرية: . ينظر2
 .737: نظرات وتأمالت: . ينظر3
 .741-731: اجلزائري، نقد االقرتاحات املصرية: . ينظر4
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ان كل نقد يتسم بسمات ختتلف عن غريه، فأمني اخلولي مثال حياول احيانا 

تسييس القضية واخراجها من اطارها اللغوي التعليمي اىل اطار االغراض 

ا اذا كان االمر الوزاري حياول السياسية، ف اطب اللجنة مثال حول موقفه

، بينما ذهب (7)املساس بتاريخ االمة املتثمل بلغتها وحماولة هدمه والنيل منه

النحوية اليت ختالف رأي اللجنة  واآلراءالشيخ اجلزائري كثريا اىل ايراد الوجوه 

ولقد صرحت اللجنة اكثر من مرة اذ قالت )فقد اجتهدنا ان نتلمس من مذاهب 

قدماء ما عسى ان يكون اقرب اىل العقل احلديث وأيسر على الناشئني، النحاة ال

 . (2)فنأخذ به ونضعه مكان املذهب املشهور...(

ان اهم ما مييز نقد الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء هو اضافته اقرتاحات 

اضافية على اللجنة وعلى الرغم من هذه السمة اشرتك معه فيها امني اخلولي 

 (3)ليه يف كثري من احملاور وخصوصا يف جمال البالغة والصرفلكن الشيخ زاد ع

فذكر عدة ابواب اضافية مهمة، ما يهمنا منها املقرتحات اخلاصة بالنحو فقد نّبه 

اىل اضافة باب للمضاف واملضاف اليه وكذلك تقسيم االمساء اىل مثنى وجمموع 

ل واالصوات وملحقاتهما وكذلك اضاف سائر املعارف وامساء الشرط واالفعا

وجيمع حتت  (4)وكذلك نّبه على اضافة باب للحروف اضافة اىل باب للسماعيات

حتت هذا العنوان مجلة من ابواب النحو املهمة وكثري من مسائله املنشورة النافعة 

اليت ال ميكن ذكرها يف ابوابه اال استطرادا اليت هي ليست من املوضوع 

االفعال واالصوات واحلكاية واحملمول والتكملة واألساليب مثل امساء 
                                              

 .34: مناهج التجديد: . ينظر7
  .9: . نقد االقرتاحات املصرية2
 .51 -48: . نقد االقرتاحات املصرية3
 .55-57: . نقد االقرتاحات املصرية4
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 والكلمات كثرية الدوران مثل )ال سيما( وغريها. 

اما اقرتاحات اللجنة فأنا اتفق مع الباحث الذي قال: )ميكن القول ان هذه 

حنو ميسر يتناسب ومستوى الطلبة يف  إلجياداحملاولة تشكل اساسا صاحلا 

ج عن عدم فصلها بني ، لكنها وقعت يف حماذير ال ختر(7)املراحل امل تلفة(

وبني ضياع املعنى وقصد املتكلم  (2)االصول يف النحو اليت ال يستغنى عنها

واملعاني الداللية والوظيفية للرتاكيب واست دام مصطلحات ميكن اإلتيان 

بأخرى ايسر منها كما يف باب املوضوع واحملمول الذي ذكرته وكذلك يف باب 

ة )املتعلقات( واليت اشار اليها عبد القاهر التكملة فيمكن االستغناء عنها بلفظ

الذي رأى ان متعلقات الفعل تعد تتمات للمعنى اذ لو قلت:  (3)اجلرجاني

ضربت زيدا، فيكون زيدا تتمة للمعنى، اما اذا قلت ضربت، وسكت مل يكن 

للكالم معنى ولذلك ال ميكن االستغناء عن هذه التتمات، اال اذا كان امل اطب 

عول او املتعلق ففي هذه احلالة جيوز احلذف واذا كانت ظروف القول عاملا باملف

تبيح حذف املتعلق فهي ايضا جتيز حذف العمد، اذا كان املتحدث يعلم بأن 

والدكتور  (4)خماطبه يفهم ما يقول واىل ذلك ذهب االستاذ ابراهيم مصطفى

 .   (5)مهدي امل زومي

                                              

كلية اآلداب ، رسالة ماجستري، قاسم رضا كاصد، . حماوالت حديثة يف تيسري النحو العربي7
 .37: م7984، جامعة البصرة

 ب مثال.مبحث االسالي: . ينظر2
  .331: . ينظر دالئل االعجاز3
 .747: احياء النحو: . ينظر4
 .99: يف النحو العربي: . ينظر5



 

 

 

 

 

 املبحث الثاني

 يف األحكام النحوية كتاب الكواكب الدرية

بعد ان وضع الشيخ علي كاشف الغطاء تصوراته حول تيسري النحو العربي 

واصدرها يف عدة مقاالت نشرت يف الصحف العراقية آنذاك ثم مجعت يف كتاب 

له مسيَّ )نظرات وتأمالت( جاء هنا ليؤلف كتابا خمتصرا يف النحو مّساه 

ج فيه نهج القدماء الذين ألفوا )الكواكب الدرية يف االحكام النحوية( نه

هـ و)عقود اللمع( ألبن 338امل تصرات مثل )التفاحة( ألبي جعفر النحاس ت 

هـ 123بن اجروم ت يف النحو( للزخمشري واالجرومية الجّني و)االمنوذج 

وكّراس قواعد االعراب البن هشام، وما مجل الزجاجي ومفصل الزخمشري 

، (7)الك اال مصداقا هلذا النوع من التأليفوكافية ابن احلاجب وتسهيل ابن م

ويرى الدكتور عبد الكريم خليفة ان حركة التيسري انطلقت من ابي القاسم 

                                              

 .319: مناهج التأليف النحوي من سيبويه اىل ابن هشام: . ينظر7
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 . (7)الزجاجي يف كتابه اجلمل

م، وجاء مجلة يف اعاله هي )خمتصر يف 7965اّلف الشيخ هذا الكتاب سنة 

 . (2)النحو( ويبدو انه وضعه للمبتدئني

عريف الكالم ثم عالئم االسم والفعل ومن ثم عالئم بدأ الشيخ كتابه بت

احلرف ثم تقسيم االمساء ثم تقسيم االفعال ثم تقسيم احلروف ثم فصل يف باب 

 كاألمساءالكالم وما يتألف منه، ثم باب االعراب وبعده ما خرج على االصل 

وامل الستة ومجوع الساملني واالفعال اخلمسة، ثم باب املبتدأ واخلرب ثم باب الع

الداخلة عليهما )أي النواسخ( ثم باب الفاعل فاملفعول به ثم املفعول املطلق 

فاملفعول ألجله فاملفعول فيه فاملفعول معه فاحلال فالتمييز ثم باب االستثناء ثم 

باب اجملرورات ثم فصل يف )قبل وبعد( ثم باب النداء فيه فصل يف املنادى 

والندبة والرتخيم ثم باب التوابع حبث فيه املضاف اىل ياء املتكلم فاالستغاثة 

النعت والتوكيد وعطف البيان والبدل وعطف النسق ثم املشتقات من اسم 

واسم  املشبهةالفعل واملصدر واسم الفاعل وصيغ املبالغة واسم املفعول فالصفة 

 التفضيل ثم باب التعجب. 

يبتعد عن  ومّلا كان هذا الكتاب قد وضع للمبتدئني خاصة وجدنا املؤلف

التعقيد ويعمد اىل االجياز، فلم يتعرض ملسائل اخلالف النحوي وهذه الصفة 

بارزة يف كل اقسام الكتاب، فمثال  حني حبث تعريف الكالم عّرف فيه الكالم 

وقال )الكالم لفظ مفيد فائدة تامة والكلم ما كان اكثر من اثنني ومفرده كلمة، 

لى ثالثة اقسام: اسم وفعل وحرف: وهي لفظ استعمل يف معنى مفيد وهي ع
                                              

 .171: تاريخ النحو العربي يف املشرق واملغرب: . ينظر7
 .339: . ذكر الكتاب صاحب املنت ب من اعالم الفكر واالدب2
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هو ما استقل يف الداللة على معناه وضعا ومل يكن داال على زمان  فاالسم

والفعل: هو ما استعمل يف الداللة على معناه وضعا ودّل على زمان، واحلرف 

 . (7)هو ما دل على معنى بغريه(

طريقة لقد استطاع الشيخ يف هذا الكتاب ان يتناول اغلب ابواب النحو ب

موجزة تقّرب املسائل النحوية اىل االذهان، وعلى الرغم من توخيه االجياز نراه 

احيانا يعمد اىل التفصيل والتوضيح حماوال االملام باخلطوط العامة للمسائل 

النحوية، فمثال يف تقسيم االمساء يقول )ينقسم االسم اىل مذكر حنو زيد 

ثنى حنو زيدان واىل مجع حنو رجال ومؤنث حنو هند واىل مفرد حنو عمر واىل م

وزيدون واىل منصرف وهو ما قبل الرفع والنصب واجلر بالكسرة وغري منصرف 

يقبل اجلر بالكسرة وال التنوين واىل جامد ومشتق حنو زيد والضارب  وهو ما ال

واىل مقصور حنو الفتى فأنه يقّدر فيه مجيع احلركات ومنقوص حنو قاضي فأنه 

ة والضّمة فقط واىل مكّبر حنو جعفر ومصّغر حنو جعيفر واىل يقّدر فيه الكسر

عربي حنو زيد ومعرب حنو ابراهيم وقسطاط وميزان واىل ممدود حنو صحراء 

ومقصور حنو حبلى ومضمر حنو انت وظاهر حنو جعفر ومعرب حنو حممد ومبين 

 حنو َمن وحذام واحد عشر واخواتها وقبل وبعد اذا كان املضاف اليه حمذوفا

وقّدر معناه دون لفظه واىل نكرة وهو ما شاع يف جنس موجود حنو رجل 

ومشس ومعرفة وهو ما كان ضمريا حنو انت او علما حنو زيد او اسم اشارة حنو 

هذا او اسم موصول حنو الذي او معرف بأل حنو الرجل او مضاف اىل احد 

 (2)اقسام اخرى( هذه االشياء ومنون حنـــو )جاء زيٌد( وغري منون حنو امحد وله

                                              

 .3: الشيخ علي كاشف الغطاء، . الكواكب الدرّية يف االحكام النحوية7
 .75-74: الشيخ علي كاشف الغطاء، . الكواكب الدرّية يف االحكام النحوية2
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من هذا النص نستنتج ان الشيخ عمد اىل ايراد مجيع مكونات وتقسيمات 

االسم وبيانها وحتى الصفات اجلزئية عمد اىل حتديدها كما يف )قبل وبعد( 

 وهناك امثلة على التفصيل ال جمال لذكرها. 

وفصل( حني يريد  نبيهونالحظه ايضا يف هذا الكتاب يورد كثريا كلمة )ت

: اذا كثرت املؤكدات ال نبيهعلى حكم او ايراد فصل كقوله يف التوكيد )ت نبيهالت

جيوز ان تتعاطف وجيوز ان يؤكد بها النكرة احملدودة وال جيوز تأكيد النكرة غري 

 . (7)احملدودة باالتفاق(

ولكون الكتاب للمبتدئني فنرى املؤلف يبتعد عن التفصيالت واخلالفات 

يف بعض االحيان عرضا، كقوله يف تقسيم احلروف )تقّسم النحوية ولكنه يذكرها 

احلروف اىل معاني: وهي ما دّلت على معنى يف غريها كحروف اجلر حنو سرت 

من الدار وحنو ذهبت اىل املسجد وحنو ال تنه عن خلق وتأتي مثله، واىل مباٍن: 

وهي ما بين الكالم منها وهي احلروف اهلجائية وليس هذا داخل يف تقسيم 

، او قد يأتي باآلراء (2)الكلمة، وقد اشار ابن اجروم بقوله )وحرف جاء ملعنى((

العامة دون  باألمورعرضا دون ذكر اسم العامل صاحب الرأي وهو بذلك يأتي 

التطرق اىل التفاصيل كقوله يف احلال )ومينع من تقديم احلال على صاحبها امور 

 راكبا ومنها ان يكون صاحبها منها: اذا قصد احلصر فيه حنو ما قام زيد اال

مضافا اليه حنو اعجبين قيام زيد راكبا، واكثر النحويني منع تقديم احلال على 

 .(3)صاحبها اجملرور حبرف اجلر(

                                              

 .25: الشيخ علي كاشف الغطاء، . الكواكب الدرّية يف االحكام النحوية7
 .1: ف الغطاءالشيخ علي كاش، . الكواكب الدرّية يف االحكام النحوية2
 .71: الشيخ علي كاشف الغطاء، . الكواكب الدرّية يف االحكام النحوية3
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ومن املالحظات اليت تسجل على هذا الكتاب وجاءت نتيجة ألنه كتاب 

 تعليمي هو خلوه من الشواهد النحوية اال قليال وهذا هو ديدن املتون

وَجَعَلُوا ) تعاىلومن شواهده يف افعال القلوب قال )حنو قوله  (7)امل تصرة

وقوله يف صاحب احلال اذا كان  (3)((2)(الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً

 . (5)((4)[ئِلِنيَوَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّا] تعاىلخمصصا )كقوله 

ولقد اوىل الشيخ يف هذا الكتاب احلدود النحوية عناية كبرية جدا ومل مير 

حبد حنوي دون ان يوضحه وهذا هو شأن الكتب امل تصرة وكثريا ما يقرن احلد 

بأمثلة مصطنعة توضحه، كقوله يف االعراب )االعراب: تغيري اآلخر حتقيقا او 

ذي يف آخر )بكر( من قولك هذا بكر وضربت كال فاألولتقديرا جيلبه العامل 

وكقوله يف الفاعل  (6)بكرا وذهبت اىل بكٍر، واملقّدر كالذي يف آخر املصطفى...(

)هو االسم املتقّدم عليه فعل او شبهه وواقع منه حنو قام زيد او قائم به حنو مات 

حقيقة او وقوله يف التمييز )هو االسم الفضلة النكرة املفسر ألسم مبهم  (1)بكر(

 .(8)ابهام نسبة العامل اىل معموله املتضمن معنى من(

                                              

 .375: مناهج التأليف النحوي: . ينظر7
 .79: . الزخرف2
 .77: . الكواكب الدرّية3
 .71: . فّصلت4
 .43: . الكواكب الدرّية5
 .8: . الكواكب الدرّية6
 .39: . الكواكب الدرّية1
 .75: ة. الكواكب الدرّي8
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وتكمن اهمية الكتاب يف بساطته وسهولته وابتعاده عن التعقيد الذي ساد 

للكتاب مرات عديدة انه يصلح ان  قراءتيالكتب النحوية، وهنا اعتقد بعد 

يف بعض  يكون مادة اساسية لتعليم املبتدئني يف دراسة النحو، ويعتمد للتدريس

 املراحل.   

  



 

 

 

 

 

 اخلامتة

آل كاشف الغطاء من االسر العلمية النجفية اليت شهدت نشاطا علميا 

ملحوظا انتج حركة تأليف واسعة يف خمتلف ميادين العلوم والفنون، وكان من 

هذه امليادين الدراسات اللغوية والنحوية خاصة، ولقد اردت يف هذه الدراسة 

شاط النحوي عند هذه االسرة وقد اسفرت الدراسة عن تسليط الضوء على الن

 نتائج ابرزها: 

. ان مدينة النجف حتتفظ برتاث حنوي كبري، كان من ابرز معامله كثرة 7

الشروح واحلواشي على الكتب النحوية القدمية، فمثال وجدت حوالي اثين 

دارسني، عشر شرحا أللفية ابن مالك اّلفها علماء جنفيون مل متتد هلا ايدي ال

وكان هلذه املدينة ان تلحق باملدن االسالمية النحوية الكربى املعروفة لوال 

االضطهاد الذي تعرضت له، وكان من اهم اسباب نشاط الدرس النحوي 

 وجود احلوزة العلمية منذ اكثر من الف عام. 

. نوهت هذه الدراسة اىل شرح حنوي مغمور وهو كتاب )بلغة النحاة يف 2
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ة( للشيخ هادي كاشف الغطاء الذي بقي خمطوطا اكثر من مئة عام شرح الفائق

 وكان لشارحه طريقة عرض ودراسة تستحق التقدير. 

. نوهت هذه الدراسة لكتاب )نهج الصواب اىل حل مشكالت االعراب( 3

للشيخ علي كاشف الغطاء، وهو من الكتب القيمة اليت تسعى اىل حل اهم 

 لقرآنية والشعرية والنثرية. املشاكل النحوية واالعرابية ا

. آل كاشف الغطاء اشرة شاعرة، فربز عندهم النظم النحوي التعليمي، 4

ومل يكونوا ناظمني لكتب حنوية بدليل ما اضافوه على اصحاب املتون من مادة 

 الكثرية.  وآرائهمعلمية حنوية، كما اتضحت فيها ردودهم 

رح ابن الناظم وهما ما . آلل كاشف الغطاء حاشيتان خمطوطتان على ش5

 بقي من تراث هذه االسرة النحوي امل طوط، وحتوي اراء وردود مهمة. 

. وكان لديهم اراء قّيمة يف تيسري النحو العربي وتصورات مهمة حول 6

 دراسة هذا العلم وتدريسه مل تلق من الدارسني والباحثني أي اهتمام. 

ء هذه االسرة ان هناك . يالحظ املتتبع للدراسات النحوية عند علما1

تواصال بينهم على مستوى اآلراء، فنجد بعضهم ينقل عن ابيه او عن جّده مما 

يثبت ان هلم نهجا معروفا وعناية فريدة يتوارثونها اعالم هذه االسرة يف تربية 

 لغوية وحنوية مل يتهيأ مثلها لغريهم، تتمثل بهذه االهتمامات النفيسة االصيلة. 

اىل ان مجيع من كتب يف النحو من اسرة آل كاشف  . خلصت الدراسة8

الغطاء هم من الفقهاء اجملتهدين، وهذا امر طبيعي للعالقة الوثيقة بني علم النحو 

 وعلم الفقه.

 واحلمد هلل رب العاملني
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 –، دار الكتب العلمية، بريوت 7حممد نديم فاضل، ط –د.ف ر الدين قباوة 
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 م. 7992لبنان، 

هـ، حتقيق 331اجلمل، ابو القاسم عبد الرمحن بن اسحاق الزجاجي ت  .45

 م. 795 -هـ 7316باريس،  –ونشر العالمة ابن ابي شنب، مطبعة كلنكسيك 

االنصاري، دار احياء  حاشية الشيخ االمري على مغين اللبيب ألبن هشام .46

 الكتب العربية، بال ط، بالس. 

حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك، تأليف حممد بن  .41

هـ، مطبعة مصطفى البابا احلليب واوالده مبصر، 7281مصطفى اخلضري  ت 

 .م7941

، دار 7حاشية الدسوقي على مغين اللبيب، حتـ: عبد السالم حممد امني، ط .48

 م.   2111لبنان،  –علمية بريوت الكتب ال

حاشية الصبان على شرح االمشوني على الفية ابن مالك، حممد بن علي  .49

، 7هـ ومعه شرح الشواهد للعيين، تح: حممود بن اجلميل، ط7216الصبان ت 

 م.2112مكتبة الصفا، القاهرة، 

هـ، 7779احلدائق الندية يف شرح الصمدية، السيد علي خان الكبري ت  .51

 ات اهلجرة، قم، طبعة حجرية. انتشار

 ، دار املعارف مبصر، بال س. 71حديث االربعاء، طه حسني، ط .57

هـ وعليه حاشية ألمحد 167حل االلغاز يف النحو، ابن هشام االنصاري ت  .52

ابسيو الغزي، قام بنشره وحتقيقه والتعليق عليه جعفر مرتضى العاملي، 

 م.7966 -هـ 7386مطبعة النعمان النجف، 
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 ، دار االضواء7العلمية يف النجف االشرف، السيد حممد الغروي، ط احلوزة .53

 م. 7994 -هـ 7474لبنان،  –للطباعة والنشر، بريوت 

، علي 7981 – 7921احلوزة العلمية يف النجف معاملها وحركتها االصالحية  .54

 م. 7993 -هـ 7473لبنان،  –، دار الزهراء، بريوت 7امحد البهادلي، ط

م، د. حممد باقر امحد 7945 –م 7927 النجف االشرف احلياة الفكرية يف .55

 م.2114 -هـ 7425طهران،  -زيع، قم ، احقاف للنشر والتو7البهادلي، ط

خزانة االدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي  .56

، دار 7هـ، قّدم له ووضع هوامشه وفهارسه د. حممد نبيل طريف، ط7193ت

 م.7996 -هـ 7476لبنان،  –الكتب العلمية بريوت 

هـ، تح: حممد علي النجار، دار الكتاب 392اخلصائص، ابن جين ت  .51

 لبنان.  –العربي، بريوت 

الدرس اللغوي يف النجف االشرف، د. عبد اهلادي الفضلي، شركة  .58

-هـ 7426، 7البحرين، ط –املصطفى للتوزيع واخلدمات الثقافية، املنامة 

 .م2115

هـ، تعليق وشرح حممد عبد 417القاهر اجلرجاني ت دالئل االعجاز، عبد  .59

 املنعم اخلفاجي، مكتبة القاهرة، بال ط، بال س. 

 لبنان.  –، بريوت 7الدين واالسالم، حممد حسني كاشف الغطاء، ط .61

 –ديوان البحرتي، شرح د. يوسف الشيخ حممد، دار الكتب العلمية بريوت  .67

 م. 2111 -هـ 7427لبنان، 
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حل عبد الكريم اجلعفري، مجعه وحققه واشرف عليه ديوان اجلعفري، صا .62

ثائر حسن جاسم، منشورات وزارة الثقافة واالعالم  –علي جواد الطاهر 

 م. 7985العراقية، 

 هـ.7341الذريعة اىل تصانيف الشيعة، اغا برزك الطهراني،  .63

رسالة يف فن التجويد، هادي كائف الغطاء، دراسة وحتقيق خليل ابراهيم  .64

 م. 2111مطبوعات مؤسسة كاشف الغطاء العامة، املشاخيي، 

روضات اجلنان يف اصول العلماء والسادات، حممد باقر املوسوي  .65

 م. 7997 -هـ 7477لبنان،  –، الدار االسالمية، بريوت 7االصفهاني، ط

سحر بابل وسجع البالبل وتراجم االعيان واالفاضل، ديوان السيد جعفر  .66

 هـ. 7337صيدا،  –طاء، مطبعة العرفان احللي، شرح حممد حسني كاشف الغ

ابن عقيل ت   اهللشرح ابن عقيل على الفية ابن مالك، بهاء الدين عبد   .61

 بريوت. –هـ، تح: حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا 669

شرح االمشوني املسمى بـ )منهج السالك اىل الفية ابن مالك(، علي بن  .68

، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن محد،  هـ911حممد االمشوني ت 

 م. 7998لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بريوت 7ط

بدر الدين حممد بن  اهللشرح ابن الناظم على الفية ابن مالك، ابو عبد  .69

 –هـ، جامعة القديس جاورجيوس، بريوت 686مجال الدين بن مالك ت 

 هـ.  7373لبنان، 

ميل املقاصد، مجال الدين، حممد بن عبد شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتك .11
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طارق فتحي السيد،  –هـ، تح: حممد عبد القادر عطا 612بن مالك ت  اهلل

 م.2117لبنان،  –دار الكتب العلمية، بريوت  7ط

هـ، 915االزهري ت  اهللشرح التصريح على التوضيح، خالد بن عبد  .17

رية الكربى، ، املكتبة التجا7وبهامشه حاشية الشيخ ياسني احلمصي، ط

 م. 7954 -هـ 7314مصر،  –القاهرة 

شرح مجل الزجاجي، ابو احلسن علي بن مؤمن بن حممد بن علي بن  .12

هـ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه فواز الشعار، 669عصفور االشبيلي ت 

 م.7998لبنان،  –، دار الكتب العلمية بريوت 7ط

لدرة االلفية ألبن معط هـ يف شرح ا639شرح الغرة امل فية، ابن اخلباز ت   .13

 -هـ 7477، مطبعة العاني، بغداد، 7هـ، حتـ: حامد حممد العبدلي، ط628ت 

 م.7997

بن مجال الدين ابن هشام،  اهللشرح قطر الندى وبل الصدى، عبد  .14

هـ، حتـ: حممد حمي الدين عبد احلميد، انتشارات لقاء، 167االنصاري ت 

 هـ. ر. 7382

الدين حممد بن احلسن االسرتابادي ت  شرح كافية ابن احلاجب، رضي .15

، دار 7هـ، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه د. اميل بديع يعقوب، ط 686

 م.7998لبنان،  –الكتب العلمية بريوت 

–هـ، عامل الكتب 643شرح املفّصل، موفق الدين بن يعيش النحوي ت  .16

 بريوت.  
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ن علي بن شرح املكودي على الفية ابن مالك، ابو زيد عبد الرمحن ب  .11

، دار 7هـ، ضبطه واخرج آياته ابراهيم مشس الدين، ط811صاحل ت 

 م. 7996 -هـ 7471لبنان،  –الكتب العلمية بريوت 

 -هـ 7316النجف،  –شعراء الغري، علي اخلاقاني، منشورات دار البيان   .18

 م. 7956

شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح، مجال الدين بن  .19

هـ، حتـ: د. طه حمسن، منشورات وزارة االوقاف 612لسي ت مالك االند

 م. 7985 -هـ 7415والشؤون الدينية يف اجلمهورية العراقية، 

حممد بن امساعيل بن ابراهيم الب اري ت  اهللصحيح الب اري، ابو عبد  .81

 -هـ 7478لبنان  –، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 7هـ، ط256

 م. 7991

هـ  267لم، مسلم بن احلجاج بن املسلم القشريي النيسابوري ت صحيح مس .87

، دار احياء الرتاث العربي، 7بشرح االمام النووي، حتـ: عرفان حسونة، ط

 م. 2111 -هـ 7421لبنان،  –بريوت 

الصفوة الصفية يف شرح الدرة االلفية، تقي الدين ابراهيم بن احلسني النيلي،  .82

اململكة العربية  –، جامعة ام القرى 7ط حتـ: د.حمسن بن سامل العمريي،

 هـ. 7421السعودية، 

الصوت وماهيته والفرق بني الضاد والظاء، حممد رضا كاشف الغطاء، حتـ:   .83

 -هـ 7427خليل ابراهيم املشاخيي، مطبوعات مؤسسة كاشف الغطاء العامة، 

 م. 2112
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يل ضرائر الشعر، ابو احلسن علي بن مؤمن بن عصفور، وضع حواشيه خل .84

 .م7999 -هـ 7421لبنان،  –، دار الكتب العلمية بريوت 7عمران منصور، ط

 –طبقات اعيان الشيعة )الكرام الربرة يف اعيان القرن الثالث بعد العشرة  .85

نقباء البشر يف القرن الرابع عشر( اغا برزك الطهراني، املطبعة العلمية، 

 م. 7954 -هـ 7313النجف 

 م.7956، مكتبة الصفا واملروى، لندن، عشائر العراق، عباس العزاوي .86

هـ، حتـ: حممود 387الوراق ت  اهللعلل النحو، ابو احلسن حممد بن عبد  .81

 م. 2112هـ 7422لبنان،  –،  دار الكتب العلمية بريوت 7نصار، ط

العمدة يف صناعة الشعر ونقده، ابو علي احلسن بن رشيق القريواني ت  .88

، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، 7شعالن، طهـ، حتـ: د. النبوي عبد الواحد 456

 م. 2111 -هـ 7421

الفائقة يف النحو، عباس كاشف الغطاء، حتـ: اسعد كاشف الغطاء،  .89

 م. 7994منشورات مؤسسة كاشف الغطاء، النجف 

 م. 7986فقه اللغة، د. عبد احلسني املبارك، مطبعة جامعة البصرة،  .91

 ت مؤسسة كاشف الغطاء.الفوائد اجلعفرية، عباس كاشف الغطاء، منشورا .97

 الفوائد الضيائية )شرح كافية ابن احلاجب( نور الدين عبد الرمحن اجلامي .92

هـ، دراسة وحتقيق: د. اسامة طه الرفاعي، منشورات وزارة 898ت 

 م.7983االوقاف والشؤون الدينية العراقية، 

يف الرتاث العربي، د. مصطفى جواد، قدم له واخرجه حممد مجيل شلش  .93
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 م.7919ميد العلوجي، دار احلرية للطباعة والنشر، بغداد، وعبد احل

، دار الشؤون 2يف النحو العربي نقد وتوجيه، د. مهدي امل زومي، ط .94

 م.   2115العراق،  –الثقافية، بغداد 

 –هـ، دار الكتب العلمية بريوت 646الكافية يف النحو، ابن احلاجب ت  .95

 م. 7995 -هـ 7475لبنان، 

هـ، حتقيق 781ويه(، ابو بشر عمر بن عثمان بن قنرب ت الكتاب )كتاب سيب .96

، مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر 3وشرح عبد السالم حممد هارون، ط

 م. 7988 -هـ 7418بالقاهرة 

كتاب التيسري يف القراءات السبع، ابو عمر عثمان بن سعيد الداني، ت  .91

هـ 7476بنان،  ل –، دار الكتب العلمية بريوت 2هـ، تح: اوتو  يرتزل، ط444

 م.7996 -

هـ، حتـ: حممد ابو الفضل 393كتاب مجهرة االمثال، ابو هالل العسكري ت  .98

 -هـ 7424لبنان،  -، املكتبة العصرية، بريوت 7ابراهيم، عبد اجمليد قطايش، ط

 م. 2113

، دار 3كتاب السبعة يف القراءات، ابن جماهد، حتـ: د. شوقي ضيف، ط .99

 م. 7994املعارف مبصر، 

القسطنطيين  اهللالظنون يف اسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد  كشف .711

 –هـ، دار الكتب العلمية بريوت 7161الرومي احلنفي )حاجي خليفة( ت 

 م. 7992 -هـ 7473لبنان، 
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الكليات، معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، ابو البقاء ايوب بن  .717

 –دنان درويش هـ، وضع فهارسه د. ع7194موسى احلسيين الكفوي ت 

 م. 7998 -هـ 7479لبنان،  -، مؤسسة الرسالة بريوت 2حممد املصري، ط

الكواكب الدرّية يف االحكام النحوية، علي كاشف الغطاء، مطبوعات  .712

 م.2111مؤسسة كاشف الغطاء العامة، النجف، 

 كمال الدين، حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي )الشيخ الصدوق( .713

 .طهران، بال ط، بال س –لكتب االسالمية هـ، دار ا387ت 

ت  لسان العرب، ابن منظور ت، ابو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم .714

 م. 7955هـ، دار صادر، بريوت، 177

، منشورات 7هـ، حتـ: حامد املؤمن، ط393اللمع يف العربية، ابن جين ت  .715

 م. 7982 -هـ 7412مجعية منتدى النشر، النجف االشرف، 

وحاضرها، جعفر باقر ال حمبوبة، مطبعة النعمان، النجف،  ماضي النجف .716

 م.7951 -هـ 7316

حممد بن حممد بن داود  اهللمنت االجرومية يف علم العربية، ابو عبد  .711

هـ، ويليه شرح السيد امحد زيين 123الصنهاجي املعروف بأبن اجروم  ت 

 بريوت.  –دحالن، مؤسسة االعلمي 

، دار ومكتبة 7داني، حتـ: قصي احلسني، طجممع االمثال، ابو الفضل املي .718

 م. 2113لبنان،  –اهلالل، بريوت 

هـ، اعاد بناءه 7185جممع البحرين ومطلع النريين، ف ر الدين الطرحيي ت   .719
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 هـ.ر. 7318على احلرف االول حممود عادل، دفرت نشر فرنيك اسالمي، 

   الطربسي جممع البيان يف تفسري القران، الشيخ ابو علي الفضل بن احلسن .771

 م. 7994 -هـ 7474لبنان،  –هـ، دار الفكر، بريوت 548 ت

هـ، دراسة وحتقيق زهري 395جممل اللغة، ابو احلسني امحد بن فارس ت  .777

 -هـ 7416لبنان ،  –، مؤسسة الرسالة ، بريوت 2عبد احملسن سلطان، ط

 م. 7986

حتـ: علي  احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات وااليضاح عنها، ابن جين، .772

د. عبد احلليم النجار، مطبوعات اجمللس االعلى للشؤون  –النجدي ناصف 

 م. 2114 -هـ 7424االسالمية يف وزارة االوقاف املصرية، 

املدرسة النحوية يف مصر والشام يف القرنني السابع والثامن من اهلجرة،  .773

 م.7981 -هـ 7411، دار الشروق، القاهرة، 7د.عبد العال سامل مكرم، ط

 –املراجعات الرحيانية، حممد حسني كاشف الغطاء، املطبعة االهلية، بريوت  .774

 هـ. 7327لبنان، 

املزهر يف علوم العربية وانواعها، جالل الدين السيوطي، شرحه وضبطه  .775

حممد ابو الفضل  –وصحح وعنون موضوعاته حممد امحد جاد املوىل بك 

 لرتاث، القاهرة. ، مكتبة دار ا3علي حممد البجاوي، ط –ابراهيم 

املطالع السعيدة يف شرح الفريدة، جالل الدين السيوطي، حتـ: د. نبهان  .776

 م. 7911ياسني حسني دار الرسالة للطباعة، بغداد، 

معارف الرجال يف تراجم العلماء واالدباء، حممد حرز الدين، مطبعة  .771
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 م. 7964 -هـ 7383بالنجف،  اآلداب

هـ، قدم له 275مسعدة االخفش ت معاني القرآن، ابو احلسن سعيد بن  .778

، دار الكتب العلمية 7وعّلق عليه ووضع حواشيه ابراهيم مشس الدين، ط

 م. 2112 -هـ 7423لبنان، –بريوت 

، دار الفكر للطباعة والنشر 2معاني النحو، د. فاضل صاحل السامرائي، ط .779

 م.  2113 -هـ 7423االردن،  –والتوزيع، عمان 

موي، الطبعة االخرية، دار احياء الرتاث العربي، معجم االدباء، ياقوت احل .721

 لبنان. -بريوت 

معجم رجال االدب والفكر يف النجف خالل الف عام، د. حممد هادي  .727

 م. 7992 -هـ 7473، 2االميين، ط

، دار صادر 7معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة، د. اميل يعقوب، ط.722

 م. 2114 -هـ 7425بريوت، 

، كامل سلمان 2112اجلاهلي حتى سنة  معجم الشعراء من العصر .723

 م. 2113 -هـ 7424لبنان،  –، دار الكتب العلمية بريوت 7اجلبوري، ط

، دار الكتب 2املعجم املفّصل يف شواهد النحو الشعرية، د. اميل يعقوب، ط .724

 م.  7999 –هـ 7421العلمية، بريوت، لبنان، 

ار معارف ، مؤسسة د7معجم مؤرخي الشيعة، د. صائب عبد احلميد، ط .725

 م.2114 -هـ 7424قم،  –الفقه االسالمي، ايران 

      املغين يف النحو، تقي الدين ابو اخلري منصور بن فالح اليمين النحوي .726
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هـ، تقديم وحتقيق وتعليق  د. عبد الرزاق عبد الرمحن السعدي، 681ت 

 م. 2111بغداد،  –، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق 7ط

كتب االعاريب، ابن هشام االنصاري، حتـ: د. مازن  مغين اللبيب عن .721

، دار الفكر، 6، مراجعة سعيد االفغاني، طاهللحممد علي محد  –املبارك 

 م. 7985بريوت 

 حممود بن عمر الزخمشري اهللاملفصل يف صنعة االعراب، ابو القاسم جار  .728

، دار 7هـ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د. اميل يعقوب، ط538ت 

 م. 7999لبنان،  –ب العلمية، بريوت الكت

املقتصد يف شرح االيضاح، عبد القاهر اجلرجاني، حتـ: د. كاظم حبر   .729

 . 7982املرجان، دار الرشيد للنشر، بغداد، 

 –هـ، حتـ: حسن محد 285املقتضب، ابو العباس حممد بن يزيد املربد ت  .731

 م. 7999لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بريوت 7د.اميل يعقوب، ط

هـ، حتـ: عز الدين التنوخي، 781مقدمة يف النحو، خلف االمحر ت  .737

 .م7967 -هـ 7387سوريا،  –مطبوعات مديرية احياء الرتاث القديم دمشق 

، 7مناهج التجديد يف النحو والبالغة والتفسري واالدب، امني اخلولي، ط .732

 م. 7967دار املعرفة، 

، املواهب 7د الفتالوي، طاملنت ب من اعالم الفكر واالدب، كاظم عبو .733

 م. 7999 -هـ 7479لبنان،  –للطباعة والنشر، بريوت 

لبنان،  –من علماء النجف، حممد جواد مغنية، دار ومكتبة اهلالل، بريوت  .734
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 م. 7992

منهج السالك اىل الفية ابن مالك، ابو حيان االندلسي، حتـ: سدني كالزر،  .735

 م. 7941نيوهافن )امريكا(، 

، مؤسسة االعلمي 2املقدسة، جعفر اخلليلي، طموسوعة العتبات  .736

 م.7981 -هـ 7411للمطبوعات، 

موسوعة الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، الشيخ عبد احلسني امحد  .731

، مؤسسة دار معارف 2االميين، حتـ: مركز الغدير للدراسات االسالمية، ط

 م. 2114 -هـ 7424قم،  –الفقه االسالمي، ايران 

الحتجاج باحلديث النبوي الشريف، د. خدجية موقف النحاة من ا .738

بريوت،  –دار الطليعة للطباعة والنشر  –احلديثي، دار الرشيد للنشر، بغداد 

 م. 7987

  السهيلي اهللنتائج الفكر يف النحو، ابو القاسم عبد الرمحن بن عبد  .739

، 7الشيخ علي حممد معوض، ط –هـ، حتـ: عادل امحد عبد املوجود 587ت 

 م. 7992 -هـ 7472لبنان،  –العلمية بريوت  دار الكتب

م، كامل سلمان اجلبوري 7921النجف االشرف والثورة العراقية الكربى   .741

 .م2115 -هـ 7426لبنان،  –دار املواهب للطباعة والنشر والتوزيع بريوت 

م، حممد علي كمال الدين، حتـقيق وتعليق 7918النجف يف ربع قرن منذ سنة  .747

 –، دار القاره للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 7ي، طكامل سلمان اجلبور

 م.2115 -هـ 7426لبنان، 



 229 قائمة املصادر واملراجع
 

حنو التيسري، دراسة ونقد منهجي، د. امحد عبد الستار اجلواري، مطبعة   .742

 م. 7984-هـ 7414اجملمع العلمي العراقي، 

حنو لغة عربية سليمة، عدة مؤلفني، منشورات وزارة الثقافة واالعالم  .743

 م.7918العراقية، 

 م. 7969، دار املعارف مبصر، 3النحو الوايف، عباس حسن، ط .744

 ت النشر يف القراءات العشر، حممد بن حممد الدمشقي )ابن اجلزري(  .745

 بال س. هـ، راجعه حممد علي الضياع، املكتبة التجارية، مصر، بال ط،833

نظرات وتأمالت، علي كاشف الغطاء، مجعية ندوة االدب يف النجف  .746

 هـ. 7361االشرف، 

نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب، امحد بن حممد املقري التلمساني  .741

 بريوت.  –هـ، حتـ: حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الكتاب العربي 7147ت 

 –نقد االقرتاحات املصرية، حممد رضا كاشف الغطاء ، مطبعة الذخائر  .748

 م. 7999النجف، 

لعربية، حممد اجلواد آل الشيخ امحد نقد االقرتاحات املصرية يف تيسري اللغة ا .749

  .م7957 -هـ 7311اجلزائري، دار النشر والتأليف يف النجف، 

النكت يف تفسري كتاب سيبويه وتبيني اخلفي من لفظه وشرح ابياته وغريبه،  .751

هـ، قرأه 416ابو احلجاج يوسف بن سليمان بن عيسى االعلم الشنتمري ت 

 7425لبنان،  –تب العلمية ، بريوت ، دار الك7وضبط نصه د. حييى مراد، ط

 م.  2115 -هـ
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نهج الصواب اىل حل مشكالت االعراب، علي كاشف الغطاء، مطبوعات  .757

 م. 2111مؤسسة كاشف الغطاء، 

نهضة العراق االدبية يف القرن الثالث عشر للهجرة، حممد مهدي البصري،  .752

 م. 7997بريوت،  –، دار الرائد العربي 3ط

ء املؤلفني وآثار املصنفني من كشف الظنون، امساعيل هدية العارفني، امسا .753

 م. 7993 -هـ 7473لبنان،  –باشا البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت 

همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، جالل الدين السيوطي، حتـ: محد  .754

 لبنان.  -مشس الدين دار الكتب العلمية بريوت 

 املخطوطات:  –ب 
كاشف الغطاء على شرح ابن الناظم، مؤسسة  حاشية الشيخ حممد رضا .7

 كاشف الغطاء العامة، النجف. 

         الدرة السنية على شرح االلفية، ابو حييى زكريا بن حممد االنصاري .2

هـ، خمطوطة يف مكتبة االمام احلكيم العامة )نس ة مصورة( تسلسل 979ت 

 ، النجف االشرف. 5389

، علي الشيخ حممد رضا كاشف شرح على شرح الفية ابن مالك الطائي .3

الغطاء، خمطوطة لدى مكتبة االمام كاشف الغطاء، النجف، تسلسل 

7951 . 

النجف رجال وافكار ومواقف، كاظم حممد علي شكر، خمطوط لدى  .4

 املؤلف. 
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النحو العفيفي، جمهولة املؤلف، خمطوطة يف دار الكتب املصرية رقم  .5

 (، نس ة مصورة على مايكروفيلم. 32/ 5292)

نظم الزهر من نثر القطر، هادي كاشف الغطاء، خمطوطة لدى مؤسسة  .6

 كاشف الغطاء العامة، النجف االشرف.  

 الرسائل اجلامعية:-جـ 
حماوالت حديثة يف تيسري النحو العربي، دراسة وتقويم، قاسم عبد الرضا  .7

 .م7984 -هـ 7414جامعة البصرة،  –كاصد، رسالة ماجستري، كلية االداب 

مد حسني كاشف الغطاء ودوره الوطين والقومي، حيدر نزار الشيخ حم .2

عطية، رسالة ماجستري، معهد التاريخ العربي والرتاث العلمي، بغداد، 

 م. 2112 -هـ 7422

مناهج التأليف من سيبويه اىل ابن هشام، كريم حسن ناصح، رسالة  .3

 م. 7986 -هـ 7411جامعة بغداد،  اآلدابماجستري، كلية 

 :الدوريات –د 
ابن مالك صاحب االلفية، الشيخ حييى عبد العاطي، جملة كلية الشريعة،  .7

 م. 7966 -هـ 7386العدد الثاني، مطبعة احلكومة، بغداد، 

االقرتاحات املصرية يف تيسري النحو العربي، جملة اجملمع العلمي العربي،  .2

 م.7951اجمللد الثاني والثالثون اجلزء االول، دمشق، 

التيسري، د. نعمة رحيم العزاوي، جملة الضاد اجلزء  اجلواري وجهوده يف .3

 م. 7989العراق،  –الثاني، بغداد 
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 من إصدارات مؤسسة كاشف الغطاء العامة

األجوبة النجفية يف الرد على الفتاوى الوهابية، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ  .7

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.7367) هادي كاشف الغطاء 

 أحكام املتاجر، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ مهدي كاشف الغطاء  .2

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الشيخ حتسني البلداوي.7289)

هـ (7323 ،)اإلمامة، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ عباس كاشف الغطاء  .3

 حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.

 حبوث ومقاالت، تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء. .4

اهلل العظمى الشيخ علي كاشف  التعادل والتعارض والرتجيح، تأليف: آية .5

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.7477) الغطاء 

 -هـ 7434دليل خمطوطات مؤسسة كاشف الغطاء العامة، اإلصدار اخلامس ) .6

 م(، إعداد: قسم الذخائر للم طوطات.2172

 رسالة يف فن التجويد، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ هادي كاشف الغطاء  .1

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الدكتور خليل املشاخيي.7367)

 ، تأليف: آية اهلل الشيخ حممد رضا كاشف  الغطاء `زيد بن علي  .8

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الدكتور خليل املشاخيي.7366)
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 الغيب والشهادة، تأليف: آية اهلل الشيخ حممد رضا كاشف  الغطاء  .9

 (، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.هـ7366)

الفساد اإلداري يف املنظور اإلسالمي، تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف  .71

 الغطاء.

 القواعد الستة عشر، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ جعفر كاشف الغطاء  .77

هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الشيخ الدكتور عباس 7228)

 كاشف الغطاء.

ابن الرضا عن فقه الرضا، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ علي كاشف  كشف .72

هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ مصطفى ناجح 7477) الغطاء 

 الصراف.

املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي، تأليف: الشيخ الدكتور عباس  .73

 كاشف الغطاء.

ليزري، إعداد مؤسسة كاشف  جمموعة آثار علماء آل كاشف الغطاء، قرص .74

 الغطاء العامة بالتعاون مع مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية. 

 املدخل إىل الشريعة اإلسالمية، تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء. .75

 املقبولة احلسينية، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ هادي كاشف الغطاء  .76

 ف الغطاء العامة.هـ(، حتقيق: مؤسسة كاش7367)

 املنت ب من القواعد الفقهية، تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء. .71

 املوسوعة الوثائقية اجلزء األول، إعداد قسم الوثائق واألرشفة. .78

املوسوعة الوثائقية اجلزء الثالث، عدد خاص باملؤمتر اإلسالمي املسيحي يف  .79

 حبمدون، إعداد قسم الوثائق واألرشفة.
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