Linguistic Methodology of
Sheikh. Al-Karbasi in Light of the
Scientific Hawza Curricula in the
Holy Al-Najaf
 كلية الرتبية للبنات. جامعة بغداد
قسم اللغة العربية
Prof. Dr. kareem H. AL-khalidi
Department of Arabic
College of Education for girls
Baghdad University
Kareemauthman@yahoo.com

خضع البحث لربنامج االستالل العلمي
Turnitin - passed research

ّ
ملخص البحث
كان لثقافة الشيخ الكربايس احلوزوية واجلامعية االثر الكبري يف بناء منهج

متميز يف دراسة املوضوعات اللغوية لذا كان البحث موزعا عىل املباحث االتية:

درس املبحث االول املنجزات الداللية يف البحث اللغوي يف مرحلة البحث

اخلارج من خالل التحليل اللغوي للنص القرآين واستنباط املقاصد ،وكشف
التميز يف استنباط املعاين.
البحث كثريا من وجوه ّ

اما املبحث الثاين فكان خمصصا لدراسة منهج الشيخ الكربايس يف دراسة

االعراب وتطبيقاته يف كتاب اعراب القرآن ورشوحه عىل كتب نحوية واتضح

ان بحثه هيدف اىل متكني النحو يف عقول الباحثني واالتساع يف فهم النص القرآين

من خالل بيان وجوه اعرابه .ودرس املبحث الثالث منهجه يف دراسة املوضوعات

النحوية أظهر فيه قدراته العقلية فكان شارحا وحمققا وناقدا ومستدركا من خالل
تدرجه يف مؤاخذة ابن هشام ودحض عدد من آرائه.

وختم البحث بمبحث درس االستعامل القرآين لاللفاظ واجلمل ومنهجه

يف تبويب موضوعاته الداللية واللغوية .استطاع البحث الوصول اىل ان الشيخ
الكربايس كان جيمع بني املنهجني احلوزوي واجلامعي وكان من املنظرين لكيفية
حتصني االلسن من اللحن واجتاهه املعنوي والداليل يف البحث النحوي.
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ABSTRACT
For the university and Hawza culture the sheikh. Al-Karbasi maintains
is the essence of a prominent methodology in studying linguistic issues; the
paper is ramified into: the first section tackles the semantic achievements
in the linguistic research of Al-Kharj research rank through the prism of
the linguistic explication of the Glorious Quran and induction of intents ;
the paper exposes many a gambit of paramountcy on the scale of meaning
induction.
Yet the second section gives importance to the methodology of
sheikh. Al-Karbasi in studying the parsing and its application in parsing
the Glorious Quran, its explication to the linguistic references, then it is
manifested that his locus is to buttress the researchers in perceiving the
Quranic text through exposing the parsing elements.
Yet the third section delves into certain syntactic issues revealing
his intellectuality; he was an interpreter, verifier, critic and perceives the
texts through the steps he takes in refuting the opinions of Ibn Hasham.
Ultimately, the study terminates at the Quranic use of the utterance,
sentences and his methodology in categorizing his semantic and linguistic
issues. The study reaches to a fact that sheikh Al-Karbasi yoked the
methodologies, Hawza and university, altogether and was one of the
theorists who endeavours to extirpate the tongue from the tune and its
semantic and spiritual trajectory in the syntactic research.
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 ...املقدّ مة ...
رسه فلتة بل كان امتدا ًدا لعطاء
مل يكن نبوغ الشيخ حممد جعفر الكربايس ُقدّ س ّ

متواصل من أرسة ُعرفت بالعلم والتأليف واالجتهاد والنبوغ يف فروع العلم الديني

متميزين يف حقول الفقه وأصوله والتفسري
ّ
واللغوي فقد كان أبوه وأجداده علامء ّ
مؤهلاً لبلوغ ما
العلمية وهو ما جعل الشيخ
واحلديث واللغة يف احلوزة
الكربايس ّ
ّ
ّ

بلغه من مراتب عليا يف علوم اللغة خاصة والعلوم األخرى عامة.

الكربايس رمحهم اهلل املنبع الوحيد يف نبوغه
ومل يكن تأثري أرسته وأجداده من آل
ّ

الرشقي رمحه اهلل الذي حثّه
اإلسالمية بل أ ّثر فيه خاله الشيخ عبد اهلل
يف العلوم
ّ
ّ

عىل الدراسات اللغو ّية ورافقه يف حضور جمالس اللغة وحثّه عىل دراسة مصادرها
وت ّتبعها من مظانهّ ا.

العلمية يف النجف
الكربايس كانت احلوزة
ويف احلقبة التي نشأ فيها الشيخ
ّ
ّ

ً
اللغوي يف
شوطا من البحث والتفكري
األرشف قد قطع علامؤها املتأخرون
ّ

موضوعات داللة األلفاظ وقضايا نحو ّية مهمة كداللة الفعل عىل احلدث والزمن،

وداللة الفعل عىل الزمن بصيغته أو من خالل االستعامل ،وداللة املشتقات،

واحلروف ،والبحث يف اجلملة وغريها من املوضوعات املهمة ،وكان املجتهدون

العراقي والشيخ النائني
كالشيخ حممد كاظم النجفي امللقب باآلخوند والشيخ
ّ
والسيد حممد باقر الصدر والسيد أيب القاسم اخلوئي وغريهم من العلامء قد ّ
وظفوا
ّ

حقل داللة األلفاظ للغور يف مباحث الداللة اللغو ّية والنحو ّية الستنباط األحكام
توصلوا إليها باهرة عىل النحو الذي عرضه الدكتور
الفقهية فكانت النتائج التي ّ
ّ

25

النحوي عند األصوليني .ويف هذه املجالس
مصطفى مجال الدين يف كتابه الدرس
ّ

اللغوي يف جمالس الدرس اخلارج كانت مواهب
التي شهدت احلوار والبحث
ّ
الكربايس رمحه اهلل تتفتح وتتط ّلع إىل فتح آفاق جديدة يف جماالت
الشيخ حممد جعفر
ّ
اللغوي والقرآينّ.
الدرس
ّ

ويبدو ّ
الكربايس رمحه اهلل من خالل اطالعه عىل مناهج
أن الشيخ حممد جعفر
ّ

اللغوي يف اجلامعات واملحافل
العلمية ،وموازنته بالدرس
اللغوي يف احلوزة
الدرس
ّ
ّ
ّ

اللغوي يف احلوزة العلمية وزيادة
الرسمية أدرك احلاجة إىل تطوير الدرس
العلمية
ّ
ّ
ّ
ريه من علامء احلوزة إىل البحث فيها فكان رائدً ا يف هذا امليدان بحقّ
مباحث مل َ
يسع غ ُ

القرآنية.
والسيام العلوم اللغو ّية
ّ
ّ

الكربايس رمحه اهلل أنّه وضع
ويلمس الباحث يف كتب الشيخ حممد جعفر
ّ

يده عىل الفراغ يف املكتبة احلوزو ّية الذي ّ
يتلخص يف أمرين مها :األول :االتّساع

يف الدراسات اللغو ّية وتطوير جماالت البحث فيها .اآلخر :اإلتساع يف الدراسات
القرآنية وتطوير جماالت البحث فيها.
ّ

وي ّتضح يل من خالل دراسة كتبه أنّه اتّبع طريقا جيمع بني األمرين فكانت

دراساته اللغو ّية ّ
ين وتلك
القرآنية وبيان أرسار
موظ َفة لبيان املعاين
النص القرآ ّ
ّ
ّ
والصوتية
والداللية
ذكية أراد من خالهلا تسخري معارفه النحو ّية
ّ
ّ
لعمري التفاتة ّ
والرصفية للكشف عن وجوه اإلعجاز يف أساليب القرآن الكريم.
ّ

والنقول ّ
اللغوي أو
العلمية عاجزة عن فتح أبواب مرشعة للدرس
إن احلوزة
ّ
ّ

متخصصني
مبنية عىل إعداد علامء
ين بل كانت فلسفة احلوزة
الدرس القرآ ّ
ّ
العلمية ّ
ّ

ين
يف الفقه
اإلسالمي وأصوله النابعني من توجيه أئمتنا املعصومني  وفكرهم الر ّبا ّ
ّ
يؤهل الباحث
النيرّ لذا كانت مباحثهم ت ّتسع يف هذين االختصاصني وجتتزئ بام ّ
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واملنطقية لالتساع يف الفقه واألصول كام سيتضح يف
والقرآنية
يف العلوم اللغو ّية
ّ
ّ
املبحث األول .

الكربايس التي مجعت بني احلوزة واجلامعة األثر الواضح يف
وكان لثقافة الشيخ
ّ

متميزا يف مباحثه ودراساته لذا لفت األنظار بطريقة
اختيار املنهج الذي جيعله رائدً ا ّ

أمهية التجديد يف الدراسات احلوزو ّية ،من خالل انتقاء املباحث
هادئة
وعلمية إىل ّ
ّ

احلوزوي وتفتح له آفا ًقا أوسع يف البحث العلمي.
التي تكمل ثقافة العامل
ّ

والشك يف ّ
الكربايس رمحه اهلل قد ّ
سخر حياته الرشيفة للبحث
أن الشيخ
ّ

القيمة التي استغرق
واالستقصاء فكان يصل الليل بالنهار لتأليف هذه الكتب ّ

مضحيا ّ
بكل يشء أجل إنجاز
تأليفها عمره ك ّله فضلاً عن استغراق جهده وفكره
ّ

ّ
ستظل القرون تذكره بإعجاب.
هذا البناء الشامخ الذي

وسأحاول يف هذه الدراسة املوجزة الكشف عن معامل منهجه وفكره ومواطن

متيزه بني علامء عرصه وسيكون للمنهج املساحة الواسعة ّ
ألن املنهج مظهر من
ّ
ورقيها ّ
متمي ًزا يف البحث والتبويب
ألن الذي يرسم
مظاهر تطور مباحثه
ً
منهجا ّ
ّ

خصوصية أهدافه ومراميه يف أجواء حاولت الربط بني املنطق والتفكري
يعرف
ّ
اللغوي يف أساليب القرآن
األصو ّيل ،فكان منهج الشيخ الكربايس يربط بني العمق
ّ
الكربايس وذيوع
رس توهج منهج السيد
ّ
الكريم والتفكرياألصو ّيل وهذا يف نظري ّ

شهرته.
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األول
املبحث ّ
اللغوي
العلمية وأثره يف الدرس
منهج احلوزة
ّ
ّ
متخصصني
وأصولية تسعى إىل ختريج علامء
ُتعد احلوزة العلمية جامعة فقهية
ّ
ّ

يف الفقه واألصول لك ّنها تتخطى هذا اهلدف إىل دراسة علوم ساندة يف مراحل
املقدّ مات والسطوح ومها مرحلتان تسبقان مرحلة البحث اخلارج يف الدراسات

النبوي
احلوزو ّية كعلوم اللغة واملنطق وعلوم القرآن وعلم الرجال واحلديث
ّ

تسمى
الرشيف والفلسفة لتهيأة املتخرجني يف هاتني املرحلتني إىل دراسات عليا ّ

بـ (البحث اخلارج) وهي مرحلة تتخطى تلقني العلوم وحفظها إىل مرحلة البحث
وخيتص الطالب فيها بدراسة علوم الفقه
واالستنباط واملحاورة واالستدالل
ّ
واألصول والعقائد.

ويف مرحلتي املقدّ مات والسطوح يدرس الطالب علوم اللغة عىل أساتذة

متدرجة يف عرض املسائل والقضايا لتكون
وبالغية
يتولون رشح كتب نحو ّية
ّ
ّ
الفقهية من مصادرها
أساسا ملرحلة البحث اخلارج يف االستدالل الستنباط األحكام
ً
ّ
النبوي الصحيح وأحاديث األئمة املعصومني .
كالقرآن الكريم واحلديث
ّ

والشك يف ّ
أن اإلستدالل يقتيض الفهم الصحيح والعميق لداللة األلفاظ يف

النص القرآين وغريه وقد أرشت إىل ّ
ين كان األساس يف نشأة العلوم
النص القرآ ّ
أن ّ
ّ
يب فقلت« :وملّا كانت البؤرة حتديد القصد اإلهلي عىل وجه
العربية ومنها النحو العر ّ
ّ

التقريب وليس اجلزم ّ
النحوي إىل
ألن اجلزم من معارف اهلل ج ّلت قدرته اجته الفكر
ّ
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الداللية املستحصلة من الرتاث
النص القرآين يف ضوء املعارف
حتديد وسائل حتليل ّ
ّ
املعر ّ
التفكريالنحوي الرتباطها
يف للعرب وحماوالت التفسريالتي سبقت مرحلة
ّ
بفهم العقيدة اجلديدة ،فضلاً عن حماوالت التنظري الفقهي املستندة إىل الس ّنة النبو ّية
الرشيفة ،واالستنباط من القرآن الكريم»(.)1

واملعروف ّ
النص جمموعة من اجلمل املكونة من ألفاظ مؤتلفة فيام بينها
أن
ّ

ّ
والشك يف ّ
مبنية عىل معرفة دالالت اجلمل فيه ،ومعرفة
أن معرفة داللة
ّ
النص ّ
مبنية عىل معرفة دالالت األلفاظ.
دالالت اجلملة ّ

وهذا يعني ترابط علوم الداللة بعلوم النحو والرصف والبالغة لتوظيف ذلك

الرشعي ومن هذا املنطلق بنت احلوزة العلمية دراستها عىل
ملعرفة حجية احلكم
ّ

تضافر هذه العلوم ك ّلها فيام أطلق عليه العلامء (مباحث األلفاظ) لتمكني الشارع

من االستدالل عىل احلكم الرشعيّ الراجح لديه ،ويف هذا امليدان تبارى العلامء يف
الرشعي؛ لذا كان علامء
واملعرفية يف االستدالل عىل احلكم
العقلية
إبراز قدراهتم
ّ
ّ
ّ
احلوزة يصلون الليل بالنهار يف البحث والتنقيب والبحث والتفكري والتأ ّمل يف
النصوص وحتقيق الروايات.

النص واستيعاب
وكان لذلك أثره يف تطور الفكر الداليل املبني عىل حتليل
ّ

اللغوي قصدهم
اللغوي وإن مل يكن البحث
دالالته فشمل بذلك تطورالدرس
ّ
ّ

ومبتغاهم،لك ّنه كان من وسائل البحث اإلستداليل .وهذا املنهج أفاد الدرس

ريا يف قضايا داللة اجلملة أو
تفوقا كب ً
ال ّلغوي كث ً
ريا؛ بل أظهرفيه علامء احلوزة ّ

دالالت األلفاظ سأذكر جوانب منها:
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األول :بحثهم يف اجلملة
وتقسيمها عىل قسمني )1 :اجلملة التامة )2 .اجلملة الناقصة .يف نحو َ
(رض َب
زيدٌ ) ،و(ضرَ ْ ب ٍ
زيد) فقد ذهب السيد حممد باقر الصدر إىل ّ
أن اجلملة الناقصة

يصح أن ُيعدّ الدال عىل هذه الصورة اإلفراد ّية كال ًما حيسن
صورة إفرادية واحدة ال ّ
السكوت عليه؛ بل هي صورة ُينظر يف ح ّقها أن تقع طر ًفا لالرتباط بصورة أخرى
يف حكم معينّ حيسن السكوت عليه.

()2

رسه يرى ّ
أن التسمية بالناقصة فيها نظر فينكر
يف حني كان السيد اخلوئي قدّ س ّ

اتصاف النسبة بالقلة أو الكثرة والتامم والنقصان لذا أبطل أن يكون املائزبني الرتكيبني
رسه ويرى السيد
نقص النسبة ومتامها عىل نحو ما ذهب إليه الشيخ العراقي ُقدّ س ّ

اخلوئي ّ
أن املائز يكمن يف كون اجلملة التامة موضوعة لقصد احلكاية واإلخبار يف

اجلملة اخلربية ولقصد ابراز أمر ما يف نفس املتك ّلم يف اجلملة اإلنشائية( .)3ويرى ّ
أن

اجلملة «الناقصة موضوعة لغرض التحصيص والتضييق ال للنسبة الناقصة فجملة

(كتاب حممد) ّ
ُ
و(الرجل
املقيد بكونه ملحمد
تدل عىل احلصة اخلاصة من الكتاب ّ
العا ُمل) ّ
تدل عىل تضييق مفهوم الرجل بكونه عاملًا».

()4

ومصطلح (التحصيص) مستوحى ممّا قاله النحويون يف الغرض من شبه اجلملة

أنهّ ا تفيد التخصيص إذا وصفت هبا النكرة وال أرى فرق ًا كبري ًا بني التحصيص

والتخصيص يف عموم التعبري.

ويميل علامء احلوزة إىل حل إشكال اخلالف النحوي بني البرصيني والكوفيني

يف شكل اجلملة إذا تقدّ م الفعل عىل االسم فيقسمون اجلملة عىل ثالثة أقسام عىل
رسه هي:
نحو ما نراه عند السيد حممد باقر الصدر ُقدّ س ّ

الفعلية :نحو طلع البدر.
1 .1اجلملة
ّ
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طالع.
2 .2اجلملة
البدر ٌ
االسمية نحوُ :
ّ

3 .3اجلملة املزدوجة ّ
املركبة من مجلتني (البدر طلع).

()5

واجلملة املزدوجة هي ما عبرّ عنه ابن هشام باجلملة الصغرى واجلملة الكربى

فقال «انقسام اجلملة الكربى إىل ذات وجه،وإىل ذات وجهني ،ذات الوجهني هي
اسمية الصدر فعلية العجز نحو زيدٌ يقوم أبوه».

()6

وأرى ّ
البرصي يف كون اجلملة
السيد الصدر هو تأييد للمذهب
ّ
أن ما ذهب إليه ّ

التي يتقدّ م فيها االسم عىل الفعل هي مجلة فعلية والحيتمل أن تكون اسمية ألنّه مثّل
لالسمية باسمني كام قال الزخمرشي يف حدّ ه اجلملة االسمية «مها االسامن املجردان
ّ

ٌ
منطلق»( )7أ ّما إذا تأخر الفعل بعد االسم فهي مجلة اسمية كربى أو
نحو قولك زيد

كام سماّ ها السيد الصدر «اجلملة املزدوجة».

العلمية تفريقهم بني داللة اجلملة
املتميزة يف احلوزة
الداللية
ومن املباحث
ّ
ّ
ّ

اإلنشائية ممييزين بني الداللة عىل اإلنباء عن وقوع احلدث
اخلرب ّية وداللة اجلملة
ّ
اللسانية
وإجياد احلدث أوإيقاع احلدث ،وهذه األفكار تشيع اآلن يف الدراسات
ّ

التداولية.
أهم موضوعات
املعارصة عىل أنهّ ا من ّ
ّ

واألصولية يف
رسه النظر يف التفسريات النحو ّية
وقد أنعم السيد اخلوئي ُقدس ّ
ّ

التفريق بني اجلملتني باحتامهلا الصدق أو الكذب أو عدم احتامهلا ذلك ،ورأى ّ
أن

اجلملة اخلربية ال ّ
تدل عىل نسبة يكون هلا خارج تطابقه أو ال تطابقه لتوصف بأنهّ ا

أن الصادق أو الكاذب هو املخبرَ به ال اجلملة نفسها ّ
صادقة أو كاذبة ،ويرى ّ 
ألن

اليشء الذي نبحث عنه هو داللة اجلملة عىل معناها الذي وضعت له ّ
ألن الكالم
الداللية اليوصف بأنّه صادق أو كاذب بل دال أو غري دال( )8فقد ّ
خلص
من الناحية
ّ

الدكتورمصطفى مجال الدين رأي السيد اخلوئي قائلاً
«ولكن اخلوئي يف حمارضاته
ّ
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أنكر هذا املشهور من داللة اجلملتني واعترب (كذا) كلاً منهام ال ّ
يدل عىل وجود نسبة
نفسانيهو إ ّما :إ ّما قصد احلكاية واإلخبار عن
وال عىل إجيادها ،وإنّام يد ّلعىل إبراز أمر
ّ

ين آخر غري قصد احلكاية يف اجلملة
ثبوت النسبة يف اجلملة احلربية ،وإ ّما أمر نفسا ّ
اإلنشائية كالتمني والرتجي وكاإلعتبارات الرشعية يف العقود واإليقاعاتوأمثاهلا،

ورأى ّ
أن كلاّ من اجلملتني من حيث الداللة الوضعية التتصفان (كذا) بالصدق

والكذب.

()9

وفيام قاله السيد اخلوئي َن َظر ّ
مكونة من معنى حيسن السكوت عليه
ألن اجلملة ّ
جمرد ألفاظ بل هي
مسند إىل محُ ِدث أو قائل وخمبرَ أو خماطب وليست اجلملة هي ّ

َ
وخماطب يتل ّقى
ألفاظ دا ّلة عىل املعنى املقصود ،ومتك ّلم قد يكون صاد ًقا أو كاذ ًبا

التحقيقية ،أ ّما أن يكون الكالم
اخلرب ليحكم بالصدق والكذب بأدواته ووسائله
ّ

دال أو غري ّ
ّ
دال فذلك ما حكم به القدماء عىل كون اجلملة دالة عىل معنى حيسن

السكوت عليه أو غري دا ّلة كاجلملة الناقصة وذلك يشمل اخلرب ّية واإلنشائية ،وما

تنامز به اخلرب ّية ّ
أن هذا املعنى قد وقع أو قد يقع لذا يكون احلكم عليه بالصدق أو

الكذب وار ًدا يف حني أن اجلملة اإلنشائية مجلة دالة عىل معنى حيسن السكوت عليه

قد يقع وقد اليقع أي قد ُينجز أو ال ُينجز بحسب حكم املخاطب وقراره وليس
بحسب اجلملة أو املتك ّلم.

وقد أوجد السيد اخلوئي مدخلاً
دالليا شمل أكثر التفسريات الداللية
ّ
واإلنشائية ورأى أنهّ ام دا ّلتان عىل معنى واحد هو إبراز أمر يف
للجملتني اخلرب ّية
ّ
نفس املتك ّلم قد يكون قصد احلكاية واإلنباء عىل ثبوت النسبة يف اخلرب وقد يكون

والرتجي وأمثاهلام .والسيد
نفسانيا آخر غري قصد احلكاية يف اإلنشاء كالتمني
أمرا
ّ
ً
ّ

اخلوئيّ 
وإن ذكر أنهّ ام يف معنى واحد هو إبراز ما يف نفس املتك ّلم وهو ما سماّ ه
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وفرق بني املعنيني فجعلهام
النحويون
ّ
واألصوليون (املعنى أو القصد) لك ّنه استدرك ّ
نفسي ًا ،وهذا التمييز إقرار بأنهّ ام
معنيني أحدمها احلكاية واإلنباء ،واآلخر كون املعنى ّ

النفيس يف تبيني داللة
ليسا معنى واحدً ا .وقد أشار النحويون إىل الداللة عىل املعنى
ّ
التمني أو الرتجي أو املدح أو الذم أو التعجب.

()10

ُ
(يفعل) عىل الزمن،
(فع َل) و
ولعلامء احلوزة نظرات عميقة يف داللة صيغة َ

فقد ف ّند الشيخ اآلخوند (ت  )1329يف كتابه الكفاية تلك الداللة بالصيغة وعدّ ه

واإللتزامية لفعيل األمر والنهي ألنهّ ام ال يدلاّ ن
التضمنية
اشتباها كام أنكر الداللة
ً
ّ
ّ
خصوصية
عىل الزمان؛بل عىل إنشاء طلب الفعل،والرتك،وجعل للاميض واملضارع
ّ

هي أنهّ ام يمكن أن يدلاّ عىل وقوع النسبة يف الزمن املايض أو احلال أو االستقبال إذا

اللغوي؛ بل من جهة ّ
أن الفاعل
زماني ًا،ولكن ليس من جهة الوضع
كان الفاعل
ّ
ّ
َ
ُ
يفعل) أم
(فعل،
ين البدّ لفعله من زمن ،سواء أكان التعبري عنه بصيغتي
الزما ّ
بصيغة ِ
(فاعل) أو (مفعول) فتكون داللة الفعل عىل الزمن كام يقول شارحه من

ّ
واستدل علامء احلوزةعىل ذلك بأدلة منها لوكان
ةالالتضمنية
اإللتزامي
قبيل الداللة
ّ
ّ

الزمان جز ًء من صيغة الفعل مل يكن قد حتقق الفعل بدون الزمان،وقد حت ّقق يف مجيع
األفعال اإلنشائية .وحجتهم األخرى« :لو كان الزمان املايض وكذلك املستقبل ملا

أمكن اختالفه بعارض،وقد اختلف ،كام يف قولك ْ
قمت) و (مل ترضب)
(إن َ
قمت ُ
ّ
ألن ما بالذات ال خيتلف بالعارض».

()11

ويف ضوء مناقشاهتم العميقة التي تدحض حدّ الفعل بأنّه حدث مقرتن بزمن

عاد علامء احلوزة إىل احلدّ الذي ينسب إىل اإلمام ع ّ
ّ
وهوأن الفعل ما أنبأ
يل
املسمى وقد أورده الزجاجي يف معرض ر ّده عىل قول الكوفيني بالفعل
عن حركة
ّ

الدائم ّ
«أن األفعال عبارة عن حركات الفاعلني وليست يف احلقيقة أفعالاً للفاعلني»
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اإليضاح للزجاجي )12(.وهلم مباحث طويلة يف داللة املشتق أو الوصف عىل الذات

واحلدث والنسبة ،وقادهم البحث يف املشتقات إىل البحث يف أصل املشتقات

البرصي والكو ّ
يف وذهبوا إىل رأي مفاده ّ
أن اسم املصدر أو املادة
فأنكروا الرأيني
ّ

وأن ّ
اللغو ّية السارية بني ّ
كل املشتقات هي أصل املشتقاتّ ،
كل مشتقّ بام له من هيأة

فرعا.
خاصة فرع قائم بذاته ال يمكن أن يكون أصلاً وال ً

()13

النائني إىل ّ
ان احلروف تربط بني
وهلم مباحث أخرى يف داللة احلرف فذهب
ّ

مفردات اجلملة يف أثناء عملية التك ّلم والتأليف وليس هلذه املعاين واقع سابق عىل

عملية التأليف بخالف معاين األسامء ّ
واقعا ساب ًقا عىل تأليف اجلملة يوجب
فإن هلا ً
خطورها يف الذهن عند سامع ألفاظها ولذلك سميت عندهم باملعاين اإلخطار ّية(.)14

االسمي
رسه إىل أن احلرف موضوع لتحصيص املعنى
وذهب السيد
اخلوئي قدس ّ
ّ
ّ
االسمي تبع ًا ملا يدخله من تنويع وتصنيف وما يطرأ عليه من
وتضييق دائرته فاملعنى
ّ
يتحصص إىل حصص كثرية ،فإذا أريد تفهيم ذات
حاالت ومالبسات قابل ألن
ّ

املعنى جيء بلفظ االسم وإن أريد تضييقه بحيث تفهم منه حصة خاصة من تلك
دال عىل ذات املعنى ،واحلرف اًّ
احلصص؛ جيء باحلرف ليكون االسم اًّ
دال عىل تلك

الضيقة منه فجملة الصالة يف املسجد ّ
يدل فيها لفظ الصالة عىل ذات املعنى
احلصة
ّ
ّ

الواسع ولفظ (يف) عىل تلك احلصة اخلاصة من الصالة التي يكون ظرفها املسجد.

ويف ذلك نظر فاملعاين التؤخذ من داللة الفعل أو االسم أو احلرف بل تؤخذ من

داللة إئتالف هذه األلفاظ لذا تتغيرّ داللة احلرف بحسب داللة الفعل والفاعل
وطريقة بنائهام أوإئتالف االسمني وطريقة بنائهام وبحسب املقام وسياق الكالم،

ّ
ألن أصغر وحدة للتعبريعن املعنى املقصود هي اجلملة وليست املفردة واحلديث

يف داللة املفردات هو حديث معجمي مطلق ال عالقة له باملعنى املقصود (القصد)
الذي ُيستقى من داللة اجلملة.
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وما ذكرته من إشارات ملباحث علامء احلوزة يف داللة األلفاظ هو نزر يسري ممّا

زخرت به كتبهم وبحوثهم يف هذا امليدان،وقصدي من اإلشارة إىل ذلك النزرهو

القول ّ
ريا من املعاين وما يدل عليها فاقت يف عدد من
بأن علامء احلوزة قد استنبطوا كث ً
النحوي ذلك ّ
أن النحويني يف العصور
األبواب ما ذهب إليه النحويون يف بحثهم
ّ

املتأخرة شغلتهم العوامل والعلل والتأويالت عن الغوص الستخراج الدالالت

النحوي يف حني كان علامء احلوزة يسعون إىل الكشف
التي هي األصل يف البحث
ّ
عن املعاين وما ّ
يدل عليها ّ
األساسية هي استنباط احلكم الرشعي من
ألن غايتهم
ّ
دالالت األلفاظ ومن ائتالفها.

ولقد كان العامل يف احلوزة ّ
يسخر فروع اللغة ك ّلها من نحو ورصف وبالغة

ومعجامت فضلاً عن التفسريوعلوم القرآن ورشح احلديث ورجال احلديث

الرشعي يف ضوء تراكم املعرفة
ين لبناء احلكم
النص القرآ ّ
للوصول إىل القصد من ّ
ّ
للتخصص بالنحو لك ّنه
املستحصلة من نتائج تلك الفروع؛فليس هونحو ّيا يسعى
ّ

بالغيا يسعى إىل التخصص بعلوم
به حاجة إىل معرفة النحو لتعيني الداللة ،وليس
ًّ

البالغة لك ّنه به حاجة إىل معرفة البالغة لتعيني الداللة ،وهكذا األمر يف العلوم
األخرى التي ّ
يسخرها للكشف عن الدالالت.

ومن يتأ ّمل يف ذلك يكتشف ّ
موسوعي حييط بأكثر العلوم التي
أن عامل احلوزة
ّ

كل علم ما ّ
األساسية فيأخذ من ّ
يمكنه من الكشف
تنفعه يف الوصول إىل غاياته
ّ

التبحر يف
عن القصد يف ّ
النص .ومن هنا أرى أن اليؤاخذ عامل احلوزة إذا قصرّ يف ّ

كالنحوي
باملتخصص بواحد من تلك العلوم،
قياسا
ّ
ّ
العلوم الساندة ألصول الفقه ً

أي من العلوم
أو
املفس ،بل أرى العكس هو الصحيح فام ينبغ به يف ّ
البالغي أو رّ
ّ
ختصصه يف الفقه وأصوله.
األخرى فهو فضل منه وزيادة عىل ّ
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ويف ضوء هذه احلقيقة أرى ّ
أن ما أنتجه علامء احلوزة يف النحو والبالغة والرصف

والداللة هو فيض من عطائهم الغزير يف ميادين العلم فقد كانوا يلزمون أنفسهم

بالتعمق يف ّ
كل علم ساند ويغوصون يف أعامقه للكشف عن أرساره ،واإلتيان بام
يساوي ما قاله املختصون يف عدد من األبواب إن مل يزيدوا عليه.

وهذه األجواء التي تنافس فيها العلامء لتحصيل العلوم الساندة كانت

تعج باألفكار
حواراهتم ومباحثهم متأل قاعات حمارضاهتم ،وكانت جمالسهم ّ

مهدت لنبوغ العامل
حترك العقول نحو اإلبداع واإلبتكار ،قد ّ
والرؤى واملسائل التي ّ

جعفرالكربايس يف الدراسات اللغوية ليأخذ من هذه العلوم الساندة ويزيد
حممد
ّ

عليها ما ّ
مكنه من تأليف كتبه اللغوية التي احتلت مكانة مرموقة يف املكتبة اللغو ّية .
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املبحث الثاين
الكربايس يف دراسة ألفاظ القرآن الكريم
منهج الشيخ
ّ
اإلسالمية
واألصولية ومنبع العلوم
الفقهية
القرآن الكريم مصدر الدراسات
ّ
ّ
ّ

املهمة كالتفسري وإعجاز القرآن وغريب القرآن والبالغة والنحو والداللة وغريها

يب
ريا
من العلوم التي شغلت الفكر
ً
اإلسالمي وأحدثت تغي ً
واضحا يف التفكري العر ّ
ّ

معجزا ما زالت العقول تنهل من
وتفكري الشعوب األخرى لكون القرآن كتا ًبا
ً

ريا ألنهّ م عدله،
معينه ،وقد أوىل األئمة املعصومون  القرآن الكريم اهتام ًما كب ً
واملسؤولون عن تفسريه وبيانه وتوضيح مايبدو مشكلاً يف نسجه وبنائه وإعرابه

منارا ملن سلك طريق البحث
يف ضوء حدبث الثقلني فكانت أقواهلم وتفسرياهتم ً
مبنية عىل ما أنزله اهلل
واالستقصاء فكانت جامعة اإلمام الباقر واإلمام الصادق ّ 

ووصيه اإلمام ع ّ
يل وأبناؤه من املعصومني
تعاىل من آيات ّبينات توىل رسول اهلل 
ّ
مهمة تفسريه وبيانه والكشف عن وجوه إعجازه .وكانت مباحث تلك اجلامعة
ّ 

واألصولية ُتستقى من القرآن الكريم وفهم األئمة األطهار  ألرساره.
الفقهية
ّ

ألمهية القرآن الكريم يف تأصيل الفقه وبيان أحكامه
ويف ضوء هذا الفهم
ّ
واستنباط ما ّ
الكربايس ّ
أن دراسة القرآن هبا
ينظم أمور حياة املسلمني أدرك الشيخ
ّ
ملحة إىل بيان معانيه بد ّقة ويرس ووجد خري منهج يوصل إىل بيان معانيه هو
حاجة ّ

إعرابه ،ذلك ّ
أن اإلعراب هو اإلبانة واإليضاح لذا اتسع العلامء يف بيان صحة هذا
املنهج يف دراسة القرآن الكريم لكون إعرابه ُيعدّ كش ًفا عن معانيه قال ابن فارس:
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متيز املعاين ،ويوقف عىل أغراض ّ
املتكلمني وذلك ّ
أن قائلاً لو قال
«فأ ّما اإلعراب فبه ّ

(ما أحسن زيد) غري معرب أو (رضب عمرو زيد)غري معرب مل يوقف عىل مراده
أحسن ٍ
زيد؟ َ
أبان باإلعراب عن
أحسن زيدٌ  ،أو ما
أحسن زيدً ا ،أو ما
فإذا قال :ما
َ
َ
ُ

املعنى الذي أراده ،واملعرب يف ذلك ما ليس بغريها فهم يفرقون باحلركات وغريها

بني املعاين.

()15

يتميز عن غريه من
وقد أقدم الشيخ
ّ
الكربايس رمحه اهلل عىل إعراب القرآن إعرا ًبا ّ

كتب اإلعراب السابقة يف تفصيالته الشاملة فال يدع الشيخ لفظة إلاّ يعرهبا بتفصيل

وال يكتفي باإلشارة أو اإلعتامد عىل تفسريه ملثيلتها كام كان املعربون ينهجون وهو
األول :متكني اإلعراب يف عقول املتعلمني ّ
ألن التكرار
يف ذلك هيدف حتقيق أمرينّ :

يرسخ املعلومات يف العقول وكان ذلك من أثر اشتغاله يف التعليم مدة طويلة.
ّ
ين ّ
ألن التفصيل يف إعراب كلامته يزيد يف فهم
النص القرآ ّ
اآلخر :االتّساع يف فهم ّ

معانيه والسيماّ عند الطلبة والدارسني.

الكربايس رمحه اهلل عن غريه من املعربني يف البدء بإعراب
مل خيتلف منهج الشيخ
ّ

البسملة ثم إعراب سورة الفاحتة حتى آخر سورة يف القرآن الكريم لذا بلغ عدد

أجزاء التفسري ثالثني جز ًء .وكان منهجه يف اإلعراب ي ّتسم بام يأيت:

1 .1يرمي إىل حتقيق السهولة واليرس يف اإلعراب فال يغرق القارئ يف تفصيالت
تشعبات آراء النحويني
كثرية إال بام يقتضيه بيان املعنى.فهو يبتعد عن إيراد
ّ
النحاس بل يورد
التي وردت يف كتب إعراب القرآن كإعراب القرآن البن ّ

مبينا عالمة إعراهبا وبنائها.
الكلمة ويعرهبا ّ

2 .2يورد أحيا ًنا ما حيتمله اللفظ من وجهني أو أكثر من اإلعراب كإعرابه الكتاب

تاب ال َر ْي َب ِف ِ
دى لِ ْل ُم َّت ِق َ
ني﴾ [البقرة 1و]2
يف قوله تعاىل ﴿امل * ذلِ َك ا ْل ِك ُ
يه ُه ً
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فيقول :الكتاب :بدل أو عطف بيان مرفوع عالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل

دى لِ ْل ُم َّت ِق َ
ين ُيؤْ ِم ُنونَ
آخره( .)16ويف إعرابه (هدى) من قوله تعاىلُ :
ني * ا َّل ِذ َ
﴿ه ً

بِا ْل َغ ْي ِ
ناه ْم ُي ْن ِف ُقونَ ﴾ [البقرة  ،]3قال« :هدى خرب
الصال َة َو مِمَّا َر َز ْق ُ
يمونَ َّ
ب َو ُي ِق ُ

ٍ
ّ
التعذر،
ثان مرفوع عالمة ورفعه الضمة املقدّ رة عىل آخره منع من ظهورها
وقيل يف موضع نصب عىل احلال من (ذا)» )17(.وقال يف إعراب (الذين)

جر صفة للمتقني ،وقيل مفعول
مبني عىل الفتح يف حمل ّ
«الذين اسم موصول ّ
به لفعل حمذوف تقديره (أعني) ،وقيل يف حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف تقديره

(هم) الذين.

()18

3 .3كان يرجح بني الوجوه وخيتار أكثرها صحة يف نظره فيقول «واألول أفصح»(.)19
4 .4مل يغرق اإلعراب باخلالفات النحو ّية ،وآراء املذاهب النحو ّية.
5 .5مل يكثر من العلل وتفصيالت نظر ّية العامل واختالف التوجيهات بحسب
اختالفهم يف ذلك.

املؤولة كام يعرب املفردات وذلك
6 .6كان يعرب اجلمل وأشباه اجلمل ،واملصادر ّ
حمل اإلعراب ّ
ببيان ّ
لكل منها ،ومثال ذلك قوله يف إعراب املفردة «ذلك :ذا

اسم إشارة مبني عىل السكون يف ّ
حمل نصب مفعول به والالم للبعد ن والكاف
حرف دال عىل اخلطاب»( )20وقوله يف إعراب اجلملة من قوله تعاىل ُ
﴿أولئِ َك

اشترَ َ ُوا الحْ َ يا َة الدُّ نْيا بِ ِ
ين ْ
ذاب َوال ُه ْم ُينْصرَ ُ ونَ ﴾
ا َّل ِذ َ
اآلخ َر ِة َفال خُ َي َّف ُف َع ْن ُه ُم ا ْل َع ُ

[البقرة ،]86اشرتوا :فعل ٍ
ماض مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة ،والواو

ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل واجلملة صلة املوصول ال

ّ
لتجرده
حمل هلا من اإلعراب .ينرصون :فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع
ّ

عن الناصب واجلازم وعالمة رفعه ثبوت النون ،والواو ضمري متصل مبني
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عىل السكون يف حمل رفع نائب فاعل ،واجلملة يف ّ
حمل رفع خرب ،املبتدا ومجلة
املبتدأ واخلرب معطوفة عىل اجلملة السابقة.

()21

7 .7السابع :هيتم ببيان نوع احلرف وداللته كبيان نوع الواو أو الفاء ،أو الالم ،أو
ال وداللة ّ
كل منها ،نحو قوله يف (فال) من اآلية السابقة« :الفاء الفصيحة:أهنا
أفصحت عن مصريهم ،ال :حرف نفي»( ،)22ويذكر للحرف الواحد أحيا ًنا

زاء َم ْن َي ْف َع ُل ذلِ َك
احتامالت متعددة كقوله يف (ما) من قوله تعاىل ﴿ َفام َج ُ
ِم ْن ُك ْم إِ َّال ِخ ْز ٌي فيِ الحْ َ ِ
ياة الدُّ نْيا﴾ [سورة البقرة  ]85قال :الفاء :فاء الفصيحة
ألهنافصحت عن رشط حمذوف (ما) قيل إنهّ ا نافية وقيل إهنا استفهام رفع

جزاء :مبتدأ وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره وقيل جزاء خرب
باالبتداء،
ٌ
واألول أفصح».
عن ما االستفهامية،
ّ

()23

الكربايس عىل إعراب القرآن الكريم يف كتابه (إعراب
ومل يقترص الشيخ
ّ
القرآن) ،بل كان شغو ًفا بإعراب االيات القرآنية يف الكتب النحوية فله كتاب أعرب
ألفية ابن مالك البن عقيل سماّ ه (إعراب
فيه اآليات
القرآنية الواردة يف كتاب رشح ّ
ّ
القرآنية يف كتاب رشح ابن عقيل).
الشواهد
ّ

القرآنية يف ّ
كل من كتاب (قطر الندى وبل الصدى
وكذلك أعرب اآليات
ّ

ألفية ابن مالك البن الناظم) وال خيتلف منهجه يف
البن هشام) ،وكتاب (رشح ّ
إعراب القرآن الكريم يف كتابه (إعراب القرآن الكريم) عن منهجه يف إعراب

اآليات القرآنية يف ما سماّ ه الشواهد النحو ّية من القرآن الكريم.
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املبحث الثالث
النحوي
منهج الشيخ الكربايس
ّ
النحوي عىل اإلعراب وحده بل كان له
الكربايس يف منهجه
مل يقترص الشيخ
ّ
ّ

صوالت يف دراسة القضايا النحو ّية ،ومشكالت النحو ،والردود عىل النحو ّيني

القدماء يف كثري ممّا ذهبوا إليه .وقد كان رشحه كتاب (قطر الندى ّ
وبل الصدى)
ميدان ًا إلظهار قدراته النحو ّية وثقافته اللغو ّية الواسعة جت ّلت يف تفصيالت املسائل

الكربايس رمحه اهلل قرصت
خمتصا بدراسة منهج الشيخ
النحو ّية ،ولكون بحثي
ّ
ّ
احلديث عىل منهجه يف رشح هذا الكتاب.

الكربايس يف رشحه كتاب قطر الندى ّ
وبل الصدى الذي سماّ ه (هنج
كان للشيخ
ّ

خاص أظهر من خالله معارفه
التقى بتحقيق وإعراب شواهد قطر الندى) منهج
ّ

ومستدركا ممّا ّ
ً
يدل عىل سعة
شارحا وحم ّقق ًا وناقدً ا
العقلية فكان
النحو ّية وقدراته
ً
ّ
اطالعه ،ود ّقة معلوماته ،وكثرة مالحظه ،فكان عاملًا بخفايا النحو وأرساره ،وكان،

لتطور اآلراء النحو ّية عند النحو ّيني يف عصورهم املختلفة .وإليضاح ذلك
ً
متابعا ّ
أذكر مالمح منهجه يف كتاب هنج التقى وأ ّ
مهها:

توضيحية ّ
لكل فصل ،أو مبحث يرشح فيه املوضوع بتوضيح
1 .1وضع مقدّ مة
ّ
أكثروضوحا
يتضمنه من آراء وموضوعات جتعل الفصل أو املبحث
أهم ما
ً
ّ
ّ
ملعرفته ّ
أن الكتاب مقدّ مة نحو ّية هبا حاجة إىل رشح ،وتفصيل ،وتوضيح،

ّ
ومبينًا تفصيالها فيورد تلك
وبيان ،فكان يورد اآلراء
موض ًحا مقاصدهاّ ،
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ّ
فيوضح ما
التوضيحات بعنوان (القاعدة) .وقد يأخذ التوضيح منحى آخر
ً
غامضا يف عرض املص ّنف كقوله يف توضيح الفرق بني اإللغاء والتعليق
يراه
قائلاً « :إعلم ّ
أن بني اإللغاء والتعليق فر ًقا يف املعنى واحلكم أ ّما الفرق بينهام

أن التعليق هو إبطال العمل ً
لفظا ال اًّ
فقد تك ّفل الشارح بيانه فذكرّ :
حمل أي

إبطال العامل ً
لفظا فبقاء اجلملة عىل ما كانت جلزئيها من الرفع وكوهنا يف ّ
حمل

نصب بالفعل ولذلك جيوز يف املعطوف عليها الرفع والنصب .وأ ّما الفرق

أن اإللغاء جائزّ .
بينهام يف احلكم فحاصله ّ
فكل موضع جاز فيه اإللغاء فإنّه
جيوز فيه اإلعامل ،فأ ّما التعليق فإنّه واجب فال جيوز اإلمهال يف موضع من
مواضعه»( .)24وقد ي ّتبع يف الرشح طريقة أخرى بافرتاض وجود سائل يسأل

قلت التمثيل هبذه
فيجيب بام يريد توضيحه عىل طريقة القدماء كقوله «فإن َ
اآلية ّ
يدل عىل ّ
القراء
أن نصب املستثنى فيها واجب ال جيوز غريه وقد قرأ بعض ّ
برفع (قليل) وذلك ّ
يدل عىل ّ
أن املستثنى من كالم موجب جيوز فيه وجهان

تقرر ذلك ّ
أن املستثنى من
كام جيوز يف املستثنى من كالم منفي .فاجلواب :إن ّ
كالم تام موجب ال جيوز به إال وجه واحد وهو النصب وأ ّما هذه القراءة فإنهّ ا

ّ
حممولة عىل ّ
وكأن القارئ قدّ ر الكالم :فلم يكن مني
أن الكالم السابق منفي
س
إال قليل منهم ألنّه وجد قبل هذا اإلستثناء قوله تعاىل ﴿ َف َم ْن شرَ ِ َب ِم ْن ُه َف َل ْي َ
توضيحا ملسألة كقوله « الخيفى عىل ذي فطنة ّ
أن
ِمنِّي﴾»( .)25وقد يأيت تعقيبه
ً

كريم وعا ٌمل وهذا ممّا ال ينكره أحد
العطف قد يكون بني مشت ّقني كامتقول أبوك ٌ

له علم بام يتك ّلم به العرب فمعنى قول الشارح ّ
إن التوابع غري النعت ال تكون
مشتقة وال مؤولة به أنّه ال يشرتط فيها ذلك كام هو مشرتط يف النعت وال ّ
شك

ّ
أن ما ذكره الشارح من اجلواب عن عطف النسق يف املشتق ال جيري يف مثالنا
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وما أشبهه من ّ
كل ما كان فيه املعطوف وص ًفا للذي وصف به املعطوف عليه ال

لغريه كام فرضه الشارح يف مثاله.

()26

2 .2ختريج الشواهد الشعر ّية من مصادرها ،وذكر رقم السورة أو اآلية ،وبحر
شارحا األلفاظ الصعبة يف البيت أو اآلية ،ويضع لذلك عنوا ًنا يف
البيت،
ً
صفحات الكتاب هو (اللغة) .ويذكرأحيا ًنا التغيريالرص ّ
«هوي
يف للفظة نحو
ّ

ثم أدغمت الياء يف الياء وهذه لغة هذيل ،واهلوى
أصله هواي فقلبت األلف يا ًء ّ
ما هتواه النفس ومتيل إليه»( )27وأشار إىل ما تنطق به العرب بقوله «ومجهور

العرب يبقون األلف بحاهلا فيقولون هواي وفتاي وعصاي قال تعاىل ِ
﴿ه َي
صاي َأ َت َو َّكؤُ ا َع َل ْيها﴾(.)28
َع َ

3 .3يرشح املعنى العام للبيت أو اآلية ويوضح القصد منهام ببيان املعاين املقصودة
إمجالاً وتفصيلاً حتت عنوان (املعنى) ويرشح معاين املفردات الصعبة بعنوان
ثم يذكر (الشاهد فيه)
(اللغة ثم يعرب مفردات البيت حتت عنوان (اإلعراب) ّ
وهو منهج اتبعه عدد من املحققني والرشّ اح املحدثني مثل حممد حميي الدين
عبد احلميد وغريه.

مصححه نحو قوله
4 .4يذكر آراء العلامء وينسب الرأي إىل قائله ،أو التصحيح إىل
ّ
وصححه ابن عصفور وابن مالك»(.)29
رمحه اهلل «هذا مذهب سيبويه
ّ

وخيرجها من مصدرها نحو تعقيبه عىل قول ابن
5 .5يشري إىل القراءات
ّ
القرآنية ّ
هشام يف قطر الندى «واحتج املجيز بقراءة أيب جعفر ويريد قراءة ﴿لِ َي ْج ِز َي
الكربايس «القراءة لالية شاذة واألصل
َق ْوم ًا بِام كا ُنوا َي ْك ِس ُبونَ ﴾ ،قال الشيخ
ّ

(ليجزي) واخلطأ يف الطباعة ألن الشيخ أشار إىل قراءة أيب جعفر ﴿لِ َي ْج ِز َي
َق ْوم ًا بِام كا ُنوا َي ْك ِس ُبونَ ﴾ وهي قراءة شاذة حيث جعل نائب الفاعل اجلار
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واملجرور واخلالف جار فيه فأقيم (بام) مقام نائب الفاعل مع العلم وجود

(قو ًما) املفعول به».

()30

الكربايس عىل إيراد (تنبيهات) يف أكثر املواضع وهي نكت نحو ّية
6 .6هنج الشيخ
ّ

وداللية يذكرها يف حاالت جيد القارئ به حاجة إىل إيضاحها ولفت نظره إىل
ّ

ما خفي منها ،وهي طريقة يف التوضيح اتّبعها ابن هشام يف مغني اللبيب عن

أحب
كتب األعاريب وغريه من كتبه ومن تلك التنبيهات قوله« :ههنا أمران ّ
أنبهك إليهام :األمر األول :إن تس ّلط العامل عىل املفعول فيه هو ما يشري إليه
أن ّ

يوم
واقعا بالفعل نحو
ُ
صمت َ
قول املؤ ّلف (عىل معنى يف) سواء أكان الفعل ً
(ماصمت يوم اخلميس) وهذا خيالف تس ّلط
اخلميس ،أم غري واقع بالفعل نحو
ُ

العامل عىل مجيع املفاعيل فإنّه من املفعول به عىل معنى وقوعه عليه ،وعىل

املفعول له عىل معنى كونه ع ّلة له،وعىل املفعول املطلق عىل معنى أنه نفسه.
واألمر الثاين :أنّه ال ُيسمى ظر ًفا عند النحاة ،إلاّ ما كان منصو ًبا عىل معنى
يفّ ،
التوسع مثلاً مل
فإن مل يكن منصو ًبا بالعامل أصلاً أو كان منصو ًبا لكن عىل
ّ
يسم ظر ًفا» )31(.وقد يذكر التعقيب بعنوان (مسألة) كقوله «للمنادى املندوب
ّ

تم به زيادة إ ّما (ألف) أو (وا) أو (يا) ويف
استعامالن أحدمها أن يلحق آخرما ّ
هذه الزيادة تفصيل».

()32

الكربايس عىل ذكر فوائد يف املواضع التي يرى أنهّ ا مناسبة لتزويد
7 .7وهنج الشيخ
ّ

توضيحية ملا اخترصه ابن هشام يف كتابه كذكر
القارئ هبا وهي معلومات
ّ

اإلعرابية ،أو تفصيل جممل ،أو الرد عىل ما يذكره ابن هشام كقوله:
الوجوه
ّ
«فائدة :االسم الصالح لكونه مفعولاً معه له ثالث حاالت أشارإليها بقوله
وقد جيب أي النصب عىل املفعول معهلامنع يمنع من العطف معنو ّيا كان كقويل
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ملن ينهى عن القبيح ويأتيه ال تنهه عن القبيح وعن إتيانه فلو عطف لكان املعنى
التنه عن القبيح وعن إتيانه وهو خالف املعنى املرادبل فيه األمربتقدير القبيح

()33
جر متييز العدد ياملضاف
وإتيانه»  .أو قوله رمحه اهلل« :فائدة :أولاً  :جيب ّ

(مجعا) مع الثالثة والعرشة وما بينهام .ثان ًيا :بجب جر متييز العدد باملضاف مفردأ
ً

مع املائة واأللف .ثال ًثا :جيب نصبه مفر ًدا مع األخد عرش والتسعة والتسعينوما
بينهام» )34(.ومن تفصيل املجمل قوله رمحه اهلل فائدة :من األسامء بالنسبة إىل

النعت عىل أربعة أقسام :األول :ما ال ُينعت وال ُينعت به كالضمريمطل ًقا.

املؤمن
املؤمن وال ُيقال :جاء
حسن
الثاين :ما ينعت وال ُينعت به كالعلم جاء
ُ
ُ
ُ

حسن .الثالث :ما ُينعت و ُينعت به وهو اسم اإلشارة تقول :جاء عباس هذا،
ُ

ٍ
ٍ
فارس ،وال
أي
مررت
(أي) نحو
ُ
بفارس ّ
وجاء هذا العاقل .الرابع :ما ُينعت ك ّ

أي فارس.
ُيقال جاءين ّ

()35

أهم ما يميزمنهجه مؤاخذة ابن هشام وهي وسيلة أظهر فيها الشيخ
8 .8ومن ّ
العلمية عىل نقد املؤ ّلف املعروف بسعة علمه ،ودحض عدد من آرائه
قدراته
ّ
بأدب وتواضع من غري جتريح وال مباهاة ومن مؤاخذاته ابن مالك قوله

اًّ
«وجعل املؤ ّلف اجلهل بالفاعل ً
اللفظي
مستقل غري داخل يف الغرض
غرضا
ّ
املعنوي بدليل مقابلته هبام ،وجعله ابن مالك داخلاً حتت
وال يف الغرض
ّ
ثم ّ
إن جعل اجلهل بالفاعل ً
غرضا غري مستقيم
الغرض
ّ
املعنوي وليس بسديد ّ

بأن السارق فالن وجهلك ّ
ألن جهلك ّ
ّ
بأن الراوي فالن يستدعي أن متتنع
عن الترصيح باسم السارق أو باسم الراوي وال يلزمك أن حتذف الفاعل من

ألن ّ
يصح أن لك أن تأيت به مدلولاً عليه بلفظ عام ّ
يصح
كل فعل
الكالم؛ بل
ّ
ّ
الكربايس ابن
أن يسند إىل اسم الفاعل املشتق من مصدره» )36(.وآخذ الشيخ
ّ

هشام بام ذهب إليه يف داللة جاوز قال الشيخ «جاوزت ّ
ألن كون املجاوزة يف
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ألن مفهوم املرور ٍ
معنى املرور ّ
حمل نظر ّ
بزيد مثلاً حماذاته وقت السري فيصدق
مار ٍ
ٍ
بزيد ال جماوز وكيف يكون املرور هو املجاز يف قوله:
حينئذ عىل املجازي أنّه ّ

أقبل ذا اجلدار وذا اجلدار» ،وجياب ّ
بأن املفهوم من
«أمر عىل الديار ديا ِر ليىل ّ
ّ
املروراملعدّ ى بالباء يرادف املجاز بخالف املعدّ ى بـ (عىل) فإنّه يرادف املحاذاة

البست
معنوي ويقدّ ر يف زيد مررت بأخيه:
واملانع يف األول صناعي ويف الثاين
ُ
ّ

عدوه واملانع فيها
أكرمت زيدً ا
عدوه)
جاوزت ويف (زيدً ا
ال
ُ
ُ
ُ
ُ
رضبت ّ
رضبت ّ
معنوي كاألول وقس عىل ذلك».

()37

والكوفيني
مبينا آراء البرص ّيني
ّ
9 .9يشريإىل اخلالفات النحو ّية يف عدد من املسائل ّ
النحوي أو ذاك ومن ذلك ذكر اخلالف بني
أو اخلالف يف اآلراء بني هذا
ّ
رصح
املذهبني يف تقدّ م الفاعل عىل الفعل أو اخلالف يف نعم وبئس( ،)38وقد ُي ّ

باخلالف فيقول «اختلف العلامء يف إبليس لعنه اهلل فاختلف فيه أهو مشتقّ أم ال

للعلمية والعجمة ولو كان مشت ّقا
والصحيح أنّه علم أعجمي وهلذا مل ينرصف
ّ
من اإلبالس أي اليأس النرصف».

()39

نقصا يف ذكر املعلومات
1010اإلستدراك :من منهج الشيخ
الكربايس حني جيد ً
ّ
االستدراك عىل ابن هشام بذكر معلومات مل ترد يف املتن يف حني ذكرها غريه

اختصارا كقوله يف رشوط عمل
أو ذكرها هو يف كتبه األخرى ومل يذكرها هنا
ً
(ال)« ،ذكر املص ّنف ثالثة رشوط يف عمل (ال) وبقي رشط واحد مل يذكره
سالح فبطل عمل ال»( ،)40أو قوله
جئت بال
وهو أن ال يدخل عليها جار نحو ُ
ٍ

يف حذف الفاعل بقي عليه ما ّ
مضارعا
يطرد حذف الفاعل :أن يكون الفعل
ً

مسندً ا إىل واو اجلامعة مؤكدً ا بالنون الثقيلة نحو قولك «ارض ُي ّن يا زيدون،

وكذلك املضارع املسند إىل ياء املؤنثة املخاطبة وهو ّ
مؤكد بالنون الثقيلة أيضا
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نحو قولك (ارضبِ ّن ياهندُ ) ...ومل يعبأ املص ّنف هبذا احلذف ألنّه واقع لعلة
رصفية ،واملحذوف لعله حكمه حكم الثابت وهلذا مل يذكر املؤ ّلف شيئًا من
ّ

لكن مقام التع ّلم يقتيض ذكره».
ذلك ّ

()41

ومن استدراكاته عىل املصنف يف حاالت االسم املتقدم عىل الفعل يف باب

االشتغال قوله «بقي عليه من املواضع التي جيب الرفع أن يقع الفعل املشتغل بعد آلة

هلا صدر الكالم واآلالت التي هلا صدر الكالم هي حروف االستفهام ،وما النافية،
وآالت الرشط،كأن تقول (زيدٌ هل أكرمته) أو تقول (زيدٌ ما لقيته) أو تقول (زيدٌ إن

لقيته أكرمته) والرس يف وجوب الرفع يف هذه املثل ونحوها أن ّ
كل ما له صدر الكالم
ال جيوز أن يعمل ما قبله فيام بعده ألنّه قطع ما قبلها عماّ بعده باستحقاقه الصدارة إذ

حشوا من املقرر ّ
اليفس عاملاً ».
أن ما ال يعمل
لو عمل ما قبله فيام بعده لكان
ً
رّ

()42

وقد يستدرك عىل املؤ ّلف يف تقسيامته ،وتفريعاته ،ومفردات املوضع املدروس فيزيد
الكربايس رمحه اهلل «مل يذكر املؤ ّلف أقسام
عليه ما أغفله ،لآلختصار كقول الشيخ
ّ
املفعول املطلق ونحن نذكرها باختصار فنقول املفعول املطلق عىل ثالثة أقسام».

()43

ومن ذلك ما استدركه عىل املؤ ّلف يف مطابقة النعت للمنعوت فقال الشيخ «ما ذكره

من مطابقة النعت للمنعوت ُيستثنى منه اربعة أشياء».

()44

ً
وحميطا
وي ّتضح من منهجه يف الرشح أنّه كان عاملًا عار ًفا بخفايا النحو وأرساره،

بتفصيل ّ
كل موضوع فيه فيوضح ما يشكل يف معناه أويكمل مانقص من فروعه

وتقسيامته ،ويستدرك عىل ما فات املؤ ّلف من تفصيالت أو نكت نحو ّية ،ويتحف
القارئ بفوائد رضورية تكشف ما خفي من أرسار املوضوعات املدروسة وهو يف

ذلك يكشف عن سعة معارفه النحوية واملعنو ّية.
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املبحث الرابع
الكربايس يف دراسة ألفاظ القرآن الكريم وأساليبه
منهج الشيخ
ّ
بحثي أفاده من دراسته يف حوزة النجف
الكربايس اجتاه
للشيخ حممد جعفر
ّ
ّ

يتحرى عن دالالت األلفاظ يف االستعامل القرآين وهو االجتاه
األرشف وهو اجتاه
ّ

الذي اختطه علامء احلوزة يف دراساهتم مباحث األلفاظ وأثرها يف استنباط احلكم

النص جلالء املعاين
الرشعي وهي مباحث بعيدة الغور ،عميقة السربتستنطق
ّ
ّ
النص.
واستنباط احلكم وإجياد الدليل املناسب الذي يثبت صحة ّ
الكربايس من هذا االجتاه يف البحث ليوظفه يف اجتاه مقارب هو
وقد أفاد الشيخ
ّ

ين الذي وردت
الكشف عن الدالالت اللغو ّية لاللفاظ من خالل األسلوب القرآ ّ

ين للفظة.
فيه وهو اجتاه دال ّيل
تعبريي يربط بني الداللة واالستعامل القرآ ّ
ّ

وأرى ّ
أن هذا النمط من البحث به حاجة إىل االتساع فيه ،وزيادةاجلوانب

التي البدّ من استقصائها يف كشفنا عن دالالت األلفاظ ،والتعابري من خالل معرفة

ين لتلك األلفاظ.
االستعامل القرآ ّ

أمهية هذا االجتاه بقوله يف مقدّ مة كتابه
وقد أوضح الشيخ حممد جعفر الكربايس ّ

العربية وما حتويه ألفاظها املفردة
يتطوع بإخالص الستكناه دخائل اللغة
«البدّ ملن ّ
ّ
سيام حني اتساق ث ّلة من تلكم األلفاظ ألداء ث ّلة من
من دقة الفصاحة أن يعجب وال ّ
ّ
التمكن
املعنيون بعلوم القرآن إىل
املعاين املراد منها أن تتحىل وهلذا انربى كبار العلامء ّ

الشامل من أرسار اللغة العربية قبل اإلحاطة بمباحث علم الفقه وأصوله ،وعلم
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الكربايس
الكالم ،وعلم احلديث ،وعلم التفسري ،وأسباب النزول» )45(.فالشيخ
ّ
يرى ّ
ين من األسس التي ُتبنى عليها العلوم
أن دراسة داللة األلفاظ واستعامهلا القرآ ّ
التي أشار إليها ،الرتباطها باملعاين وما ّ
يدل عليها؛ لكون هذه العلوم تسعى إىل

والعقلية،وأرسار خلق املخلوقات،
الرشعية،
الكشف عن األحكام والقوانني
ّ
ّ
واألدلة التي تثبت وجود خالقها ،والعالقات بني اخلالق واملخلوقات من خالل

الكشف عن صفا ت املخلوقات وأفعاهلا ،فضلاً عن ّ
أن بعض هذه العلوم يعتمد
النص
أساسا عىل معرفة داللة األلفاظ يف الكشف عن املعاين العامة واخلاصة يف ّ
ً

املبنية
القرآينّ ،أو احلديث
ّ
النبوي الرشيف ،كالتفسري والفقه وأصوله وهي العلوم ّ

عىل دالالت األلفاظ واملعاين الظاهرة والباطنة التي ّ
تدل عليها تلك األلفاظ التي
يظهرها األسلوب ،وأستعامل اللفظة بحسب املقام ،وأسباب النزول.

ّ
والشك يف ّ
أن القرآن الكريم املعجز يف نظمه وبناء ألفاظه ّ
سخر األلفاظ يف

متنوعة ومتشاهبة ومتغايرة بحسب السياق الذي ترد فيه ،وقد استطاع
استعامالت ّ
الكربايس بعد طول تأ ّمل وتفكري عميق واستقراء الدالالت املختلفة أن
الشيخ
ّ

ّ
ين قال الشيخ
اخلفية يف اختالف الدالالت بحسب االستعامل القرآ ّ
يستشف األرسار ّ

القرآن،وأطلت
نظرت إىل أنامط باهرة من حقيقة
الكربايس
موضحا ذلك «وإنيّ
ُ
ُ
ًّ
ّ

معا ومن هنا اجتهت إىل
الرس املدهش يف الكلمة ،واألسلوب ً
النظر الستشفاف ّ

وأبديت رأيي فيها عندما يتعارض
تفسري األلفاظ أو الكلامت املفردة وتوضيحها
ُ
ظاهر اللفظ مع حكم العقل وبداهته املضيئة ،وكذلك سعيت إىل تأويل اللفظ جهد

اإلمكان والصواب بام ي ّتفق مع العقل باعتباره سبيل الدليل واحلجة عىل وجوب

العمل بالنقل» )46(.وبذلك يكشف لنا الشيخ حممد جعفر الكربايس عن مدى تأ ّثره

النص لبيان املعاين والوصول إىل
بمنهج علامء احلوزة
العلمية الذين سبقوه باستنطاق ّ
ّ
احلكم الرشعي باللجوء إىل وجوب النقل واعتامد النص دليلاً عىل احلكم الرشعي.
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الكربايس تفصيالت منهجه يف كتابه هذا بعد بيان خطواته
ويكمل الشيخ
ّ

امل ّتبعة من تفسري األلفاظ ،أوالكلامت املفردة،وبيان رأيه فيام يتعارض به ظاهراللفظ

مع حكم العقل ،بتأويل اللفظ ليتفق مع حكم العقل؛ فيقول برتجيح الوجه األقرب
«مرج ًحا ألحد الوجوه إذا احتمل اللفظ أكثر
إىل الصحة عند تعدد الوجوه ،قال
ّ
من معنى بعد قراءيت لكتب التفسري القديمة واحلديثة واستبطان معانيها».

()47

ويضع الشيخ الكربايس له هد ًفا مهماّ هو «بلوغ تع ّلم الرتاكيب الصحيحة وصوغ

املعاين الفصيحة سليمة من اخلطأ».

()48

وأمهية هذا اهلدف تكمن يف احلاجة إىل
ّ

تعليم الرتاكيب صحيحة البناء ،بليغة املعنى ،واستنباط املعاين من تلك الرتاكيب

لتكون وسيلة لتطوير أساليب الك ّتاب والشعراء ،وزيادة قدراهتم عىل اإلبداع من
غري الوقوع يف اخلطأ أو الركاكة يف أساليب املتك ّلمني ،والك ّتاب ،وذلك ما تسعى

العربية إىل حتقيقه.
الرسمية املرشفة عىل احلفاظ عىل سالمة ال ّلغة
املؤسسات
ّ
ّ
ّ

جعفرالكربايس منهجه يف تبويب كتابه عىل ترتيب احلروف
وقد بنى الشيخ حممد
ّ

بأي حرف من تلك احلروف يدرس
األلفبائية أ ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح ،خ .وعند البدء ّ
ّ

ً
ألفاظا بحسب تسلسل احلرف
االستعاملية وخيتار
الصوتية ،وأنواع مواقعه
وجوهه
ّ
ّ
املؤتلف معه ثم احلرف الثالث فاهلمزة مع األلف خيتار هلا لفظة (اآلخرة) ليرشح

معانيها واستعامالهتا فيذكر سبعة أوجه ملعاين اآلخرة .وحني ينظر إىل احلرف الثالث
خيتار لفظة اآلل ثم خيتار اآلية ليعطي تلك األلفاظ دالالهتا واستعامالهتا فيقول عن
وجها أذكر عد ًدا منها:
اآلية مثلاً  :اآلية وردت يف القرآن الكريم عىل اثني عرش ً

﴿و ِم ْن آياتِ ِه َأنْ َخ َل َق ُك ْم ِم ْن ُت ٍ
راب﴾ [الروم .]20
1 .1العالمة َ
2 .2اجلزء املحدود من القرآن الكريم ﴿ما َن ْن َس ْخ ِم ْن آ َي ٍة َأ ْو ُن ْن ِسها﴾ [البقرة .]106
امت﴾ [آل عمران .]7
3 .3آيات القرآن الكريم
﴿آيات محُ َْك ٌ
ٌ
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جاء ُه ْم ُموسى بِآياتِنا﴾ [القصص.]36
4 .4معجزات الرسل ﴿ َف َلماَّ َ

آيات ُت ْتىل َع َل ْي ُك ْم﴾ [املؤمنون .]6
5 .5الكتاب أو الربهان ﴿ َقدْ كا َن ْت يِ
6 .6مجيع قوم عيسى ،قال تعاىل ﴿ َت ُكونُ َلنا ِعيد ًا َأل َّولِنا َو ِ
آخ ِرنا﴾ [املائدة .]114
﴿و َ
راه ْم﴾ [األعراف .)49(]39
واله ْم ُأل ْخ ُ
قال ْت ُأ ُ
7 .7بمعنى أهل العقوبة يف النارَ ،
ثم ينتقل إىل األلف مع الباء (األب) فيقول األب املرعى ،ثم ينتقل إىل الباء

ويتحث عن استعامالت الباء ومعانيه ثم الباء مع اهلمزة ،والباء مع احلاء ومع اخلاء

وهكذا ...وأستطيع القول ّ
الكربايس اتّبع يف هذا الكتاب
أن الشيخ حممد جعفر
ّ

ترتيب معجامت األلفاظ فرتّبه عىل مناهج املعجامت احلديثة التي ترتّب املعجم عىل

األلفبائية مع مراعاة ترتيب احلرف الثاين والثالث فهو معجم صغري
ترتيب احلروف
ّ
تعليميا ُي ّلبي حاجات الطلبة لتع ّلم دالالت
ولك ّنه مل ي ّتسع فيه ألنّه أراده أن يكون
ّ

القرآنية واستعامالهتا يف القرآن الكريم .وهذا النمط من التأليف فيه جانبان:
األلفاظ
ّ
واملتفرعة ّ
لكل لفظة بحسب ورودها يف املعجامت،
تفسريي يضع املعاين اخلاصة
1 .1
ّ
ّ
ويؤول أحيا ًنا األلفاظ لتكون داللتها مناسبة لالستعامل الذي وردت فيه.
ّ

ين للفظة وبيان فصاحة االستعامل وبالغة التعبري،
2 .2دراسة االستعامل القرآ ّ
ين وهو نمط شاع يف اآلونة
فهو يقرتب يف بعض جوانبه ممّا ُسمي التعبري القرآ ّ
القرآنية وبيان الوجوه املعنو ّية يف
األخرية لربوز احلاجة إليه لتعليم األساليب
ّ

ذلك التعبري ففي دراسته للفظة احلمل يبدأ بدالالهتا املعجمية قائلاً « :أصل

احلمل أن يكون يف األثقال املحسوسة ،ومحل األوزار والذنوب تشبيه له

ِ
باألثقال التي تنوء يه الظهورَ ،
ومحلت املرأة
محلاً أق ّله ورفعه،
محل اليشء حيمله ْ
كر عليه واشتدّ  ،ومحل عليه اليشء
حبلت ...ومحل عليه يف احلرب ونحوها ّ

محله اليش َء حتميلاً  :حعله حيمله أو ك ّلفه محله ،احتمل اليشء:
جعله حيملهّ ،
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حس ًيا أم معنو ّياِ ،
احل ُ
مل بكرس احلاء هو اليشء
محله وأق ّله سواء أكان اليشء ّ

حس ًبا كان أو معنو ّيا ،احلمولة ما حيمل عىل الدواب ،وقد ورد يف
املحمول ّ
القرآن الكريم عىل سبعة أوجه» )50(.ثم يذكر ّ
كل وجه ويؤ ّيده بآبة أو أكثر من

آية بحسب داللة اللفظة يف االستعامل القرآينّ.
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املبحث اخلامس
اللغوي
الكربايس يف التصحيح
منهج الشيخ
ّ
ّ
اللغوي يف املجتمع اإلسالمي منذ وقت ّ
مبكر يعود
برزت ظاهرة التصحيح
ّ

العبايس ،بعد شيوع اللحن عىل ألسنة العرب ووصل إىل حدّ اللحن
إىل العرص
ّ

يف قراءة القرآن الكريم ،ويف كتابة الرسائل ،واحلديث يف دواوين األمراء فانربى
اللغوي للحفاظ عىل
عدد من العلامء إىل تأليف كتب يف حلن العامة ،والتصحيح
ّ

سالمة ألسنة العرب من اللحن الذي شاع بعد دخول أعداد غفرية من األعاجم يف
اإلسالم ،واختالطهم بالعرب يف املواسم الدينية ،ويف األحياء التي يقطنها العرب
واألعاجم ،وكذلك بسبب استخدام األعجميات يف تربية أبناء األمراء والقادة بعد

توسع انتشار اإلسالم ممّا أ ّثر يف نطق أبنائهم وبناهتم وخلق طبقات من الشباب
ّ
العربية نط ًقا سليام ممّا اضطر آباء كثري منهم
واليافعني غري القادرين عىل نطق اللغة
ّ

إىل إرساهلم إىل البادية لتع ّلم النطق الصحيح من أفواه العرب الفصحاء ومنذ ذلك

اللغوي تربز يف ّ
كل زمان فريفدنا العلامء بكتب
الوقت ظلت ظاهرة التصحيح
ّ
تصحح ما يشيع من أخطاء لغو ّية بني املتكلمني ويف ما يكتب من كتب وبحوث
ّ

ومن أمهها ما تلحن به العامة لعيل بن محزة الكسايت ( )#189وكتاب اصالح املنطق

البن السكيت ( ،)#244وكتاب أدب الكاتب البن قتيبة ( )276وكتاب الفصيح

لثعلب ( )#291وكتاب حلن العوام أليب بكر الزبيدي ( )#379ومن املحدثني
االب انستاس الكرميل والدكتور مصطفى جواد والدكتور نعمة رحيم العزاوي
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الكربايس يف كتابه نظرات يف أخطاء املنشئني
ومن علامء احلوزة الشيخ حممد جعفر
ّ

وهو يف ثالثة أجزاء .

قضية أراها يف صميم
وقبل أن أذكر منهجه يف كتابه هذا أو ّد احلديث عن ّ

املوضوع حتدثت عنها يف أكثر من مقام وهو ما أسميه (املناخ اللغوي السليم) وأريد

اللغوي للطفل واليافع والشاب ليتلقى اللغة العربية الفصيحة بعيدً ا
به خلق املناخ
ّ

الكربايس رمحه
وجدت الشيخ
عن املؤثرات التي تشيع العجمة عىل ألسنتهم ،وقد
ُ
ّ

القضية يف مقدمة كتابه هذا وع ًيا منه خلطورة اللحن وسع ًيا إلجياد
اهلل قد ذكر هذه
ّ

الوسيلة الناجعة لعالج هذا الداء املستعيص قال رمحه اهلل «وإذا أردنا أن يكون ما

يقرأه الطالب مثل ما يسمعه ممّا قلنا به آن ًفا من حيث الضبط ومراعاة ما تقتضيه
لغوي سليم) كمثل
برشي
قواعد النحو والرصف وجب أن يجُ عل الطالب يف (حميط
ّ
ّ

البدوي الفصيح الذي كان العرب القدماء يرسلون أبناءهم إليه لكي
ذلك املحيط
ّ
تصح ألسنتهم منذ أوىل نشآهتم أنهّ م مل يكونوا يسمعون يف البوادي إلاّ الكالم العريب
ّ
واحلديث الفصيح .واليوم نملك وسيلة إشاعة اللغة العربية ورياضة األلسن عليها

بوساطة املطابع واملدارس املتوافرة التي يستطيع املعلمون واملدرسون فيها اإلعتياد

أال ينطقوا إلاّ باملعرب الصحيح من الكالم فلذلك جيب أن ّ
نفكر يف ّ
حل مشكلة
اللغوي السليم) الذي جيب
الضعف يف اللغة العربية ،وعلينا ألاّ نتجاهل (املحيط
ّ

املدرس
أن نضع أبناءنا فيه حتى حيذقوا فيه ثالثة أشياء :الكتاب املشكول واملع ّلم أو ّ

املطبوع لسانه عىل الفصيح».
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الرسمية
وما ذكره الشيخ الكربايس جزء من خطة ينبغي أن تنجزها املؤسسات
ّ

ّ
لتتقوم ألسنتهم ويتفقهوا بأرسار
املدرس واملع ّلم إعدا ًدا صحيحا
تتلخص بإعداد ّ
ّ

اللغة ،واإلفادة من التقنيات احلديثة يف مراحل الدراسة كافة وتعويد الطالب
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عىل احلديث بعربية فصيحة من خالل كثرة سامعه النصوص الفصيحة وتشجيع

النطقية التي تزيد الطالب دربة عىل النطق الصحيح فضلاً عن وسائل
الفعاليات
ّ
املشوقة
اإلعالم املسموعة واملرئية التي تتحدث بعربية فصيحة وتقدّ م الفعاليات
ّ

للنطق الصحيح ،وأرى ّ
أن دعوة الشيخ الكربايس هي العالج العلمي الصحيح
إلعداد أمة ناطقة بلغة القرآن الكريم والبدّ من التنويه إىل ّ
أن ما كان ممكنًا يف أيام
العرب قديماً بإرسال أوالدهم إىل البادية لتلقي اللغة الفصيحة من أفواه العرب

الفصحاء مل يعد قائماً يف أيامنا ّ
ألن البادية فسدت ألسنة أبنائها بسبب وسائل
اإلتصاالت احلديثة التي مل تعد بعيدة عن تناول أيدي أبناء البادية لذا مل يعد أمامنا
إال خلق هذا (املحيط اللغوي السليم) الذي أشار إليه الشيخ الكربايس رمحه اهلل يف
املدارس واجلامعات.

منهج الكربايس يف تأليف كتابه
الكربايس كتابه (نظرات يف أخطاء املنشئني) بحسب احلروف
ّ 1 .1بوب الشيخ
ّ
األلف بائية وذلك بذكر الأللفاظ بحسب تسلسل حروفها ُ
متبعا طريقة
األ َولً ،
ّ
تأليف املعجامت احلديثة.
2 .2يكثر من أقوال العلامء يف اللفظة الواحدة إلثبات صحة داللتها عىل النحو
ّ
(حش) «والصحيح أنّه العشب اليايس ،وأ ّما
الذي ذكروه و ذلك قوله يف مادة

الفراء هو
حاشا فال ًنا فقال أبو بكر :معناه قد استثنيته وأخرجته وتركتهوقال ّ
حاشيت أحايش وفيها لغات».
من
ُ
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يفرق بني األلفاظ املتشاهبة مثل تفريقه بني داللة اإلثرة ،وداللة اإليثار قال
ّ 3 .3

«اإلثرة هي اختصاص املرء نفسه بأحسن األشياء دون اآلخرين .واإليثار هو
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إيثارا آثر اآلخرين باليشء عىل نفسه
إنكار الذات أي أنّه ضد اإلثرة تقول آثر ً
()53
صاص ٌة﴾ [احلرش.]9
﴿و ُيؤْ ثِ ُرونَ َعىل َأن ُْف ِس ِه ْم َو َل ْو كانَ هِبِ ْم َخ َ
قال تعاىل َ

4 .4يصحح األلفاظ التي شاع اخلطأ فيها كتصحيح تأ ّثم بـ (اثم) ويعطي ّ
لكل لفظة
داللتها قال «اإلثم الذنب والوزر يف املعصية ثم يستعار منه اإلثم ويقال ٌ
فالن
أثِم وأثيم مجعه آثام.ويقال طاملا تأ ّثم يف شبابه أي فعل ما ال يحُ مد ،الصواب

ألن معنى تأ ّثم ّ
طاملا أثم يف شبابهّ ،
كف عن اإلثم».

()54

جر ويذكر
5 .5يشري الشيخ
ّ
الكربايس إىل تعدية الفعل بنفسه أو تعديته بحرف ّ
غني أي أكراه إياهّ ،
خمطئًا هذا
االستعامل الصحيح نحو قولنا ّ
أجر الدارلتاجر ّ

غنيا) أو تعديته
االستعامل ،ثم يذكر االستعامل الصحيح وهو َ
(أجر الدار ً
تاجرا ًّ

فهومؤجرا ،أو مؤاجر ،ال
(أجر الدار من تاجر غني،
بـ (من) بدل الالم نحو ّ
ً
مؤج ًرا).
ّ
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الكربايس بني داللة األلفاظ املتقاربة يف الرسم كتفريقه بني داللة
يفرق الشيخ
ّ
ّ 66 .6
ِ
ِ
متأثر بام أطلق عليه الفروق اللغوية قائلاً
َ
«اآلخ ُر بالكرس خالف
اآلخر
واآلخر ً
﴿ه َو َ
األ َّو ُل َو ِ
اآلخ ُر﴾ [احلديد  .]3أ ّما َ
اآلخر بالفتح بمعنى
األول :قال تعاىل ُ
ّ

﴿ولمَ ْ ُي َت َق َّب ْل ِم َن َ
اآلخ ِر﴾ [املائدة  )56(.]27ومن ذلك
الواحد املغاير كقوله تعاىل َ

َ
وأهجر قائ ً
اعتزل عنها ومل يط ّلقها ن
زوجه:
هج َر
«هجر َ
الَ :
قوله يف التفريق بني َ
َ

وأهجر ٌ
فالن يف منطقه ك تك ّلم باهلذيان وعبارة األساس نطقت با ُهلجر بالضم
وهوالفحش وأهجر بفالن :استهرت به ،وقال فيه قو ً
قبيحا .ولكن نقول:
ال ً

أه َج َر؟) أي هل
هجر الرجل يف نومهومرضه :خلط وهذى ويقال (ما شأنه َ
َ

َ
واختلطمن أجل ما به من املرض واهلمزة لالستفهام».
كالمه تغيرّ

()57
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7 .7يؤاخذ باستعامل كلمة (أداة) بدلاً من (حرف) مستندً ا إىل تقسيم العلامء الكلمة
عىل (اسم وفعل وحرف).

()58

ينبه عىل رأيه يف رسم عدد من األلفاظ كإشارته إىل كتابة (إذن) باأللف (إذا)
ّ 8 .8

ويرى ّ
أن كتابتها الصحيحة ككتابة (لن) و(أن) وهو الوجه الصحيح عنده

نون ،ويشري إىل ّ
ّ
أن كتابتها باأللف وجه ضعيف
ألن إذن حرف واحلرف ال ُي ّ
اللغوي
كان بعض َ املقرئني يقفون عليها باأللف )59(.و قد يتجاوز التصحيح
ّ

وتصحيح الرسم إىل ذكر قضايا نحو ّية فيذكر رشوط عمل (إذن) يف نصب

الفعل املضارع.

()60

يقولّ :أكد اليشء هو الصواب واخلطا ّأكد عىل ،قال

ّ
«أكدفعل يتعدى مبارشة ال بحرف اجلر ّ
ألن األوامر هي التي تستحقّ التأكيد

قررهّ ،أكد
فينبغي له أن يتعدّ ى الفعل إليهاواألمثلة كثرية تقول ّأكد األمر ّ
()61
العهدَ  :أوثقه .ويقولون ّأكد عىل اخلرب الصواب ّأكد اخلرب».
9 .9يكثر الشيخ الكربايس من ذكر دالالت حروف املعاين واستعامالهتا الصحيحة
(أي) نحو أزيدٌ يف الدار أم
كقوله يف (أم) «إذا قوبل به ألف استفهام فمعناه ّ

ذاهب؟ الصواب ٍ
عمر؟ أي أيهّ ام ،فيقولون ٍ
أباق أبوك أم ذاهب؟
أباق أبوك أو
ٌ
ٌ
يد بِ َم ْن فيِ َ
األ ْر ِ
﴿و َأ َّنا ال َندْ ِري َأ شرَ ٌّ ُأ ِر َ
ض َأ ْم َأرا َد هِبِ ْم َر هُّ ُب ْم َر َشد ًا﴾،
قال تعاىل َ

سواء عليهم أحرضت
سواء عليهم أحرضت أوغبت ،والصواب
ويقولون
ٌ
ٌ
غبت ،فإذا جاءت مهزة التسوية بعد سواء فال بدّ من أم مع الفعلني .وإذا
أم َ
زاغ ْت َع ْن ُهم َ
جردت عن ألف اإلستفهام فمعناه (بل) قال تعاىل َ
﴿أ ْم َ
صار﴾
األ ْب ُ
ُ
ّ
[ص .]63وإذا جاء بعد سواء فعالن دون مهزة التسوية عطف الثاين عىل
حرضت
غبت ،الصواب سواء عليهم
َ
األول بـ (أو) سواء عليهم حرضت أم َ

غبت».
أو َ

()62
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الكربايس رمحه اهلل يظهر قدرة عىل اإلفادة من علوم لغو ّية كثرية يف
والشيخ
ّ

هذا الكتاب فهو حيقق الغاية األساسية من تأليفه ببيان الوجه الصحيح لالستعامل
اللغوي من خالل ذكره كلمة (والصواب) بعد ذكر الكالم غري الصحيح ،وألثبات

الصحة ّ
يوظف معارفه الداللية والنحوية والرصفية لذا جتد الكتاب ينتقل من تعليل

نحوي إىل تعليل رصيف إىل تعليل من معاين احلروف واستعامالهتا ،إىل البحث يف
مفرقا بني
أصل الكلمة بتأصيلها،إىل بيان البنى الرصفية الدالة عىل املعنى املقصود ّ

البنية واألخرى من حيث الداللة .فالكتاب ثروة لغوية حوى معارف كثرية متنوعة
التحري عن االستعامل الصحيح يف االستعامل اللغوي.
تصب يف جمرى واحد هو
ّ
ّ
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نتائج البحث
الكربايس يف كتبه التي أ ّلفها يف النحو والداللة،
تتبع خطوات منهج الشيخ
ّ
بعد ّ

ومالحظة تقسيامته وتفريعاته ،واستقصائه املعاين أستطيع إمجال عدد من النتائج:

الكربايس رمحه اهلل يسري عىل هنج علامء احلوزة العلمية يف النجف
1 .1كان الشيخ
ّ
األرشف يف اهتاممه بداللة األلفاظ والتعمق يف معرفة املعاين التي ّ
تدل عليها.

2 .2اليقترص عىل بيان داللة اللفظة واملعاين التي تعبرّ عنها بل ي ّتسع يف استقصاء
السياق لتعيني املقصود من اللفظة بحسب سياقها يف اآلية مستعينا بالروايات
التي أوردهتا التفاسريوالكتب التي ألفت يف أسباب النزول كام اتضح يف داللة

لفظة (آية).

3 .3كان من املنظرين لكيفية حتصني األلسن من اللحن ،بعرضه مرشوع متكني
املدرسني واملعلمني من ضبط النطق الصحيح بتعويدهم عىل قراءة النصوص
الفصيحة قراءة صحيحة تعينهم عىل تدريب الطلبة عىل النطق السليم يف أجواء

املدرسية ً
ضبطا صحيحا
لغوية سليمة ،فضلاً عن تشخيصه أمهية ضبط الكتب
ّ

املطبوعني عىل الفصاحة من مكونات املحيط
ليكون الكتاب واملدرس واملع ّلم
َ
اللغوي السليم.

الكربايس بالبحث األكاديمي يف اللغة لدراسته األكاديمية ،وحاول
4 .4تأ ّثر الشيخ
ّ
املشاركة فيام هنض به العلامء الكبار من التدريسيني يف اجلامعات كالدكتور
الكربايس رمحه اهلل مل حيصل عىل
مصطفى جواد عىل الرغم من أن الشيخ
ّ
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شهادة عليا لكن طموحه وغزارة علمه جعلته يقف يف صفوف الذين كتبوا

يف التصحيح اللغوي بدعوته إىل تصحيح أخطاء املنشئني باستقصاء األخطاء
الشائعة يف كالم املنشئني والكتاب وذكر الصحيح الفصيح بمنهجية الختتلف
عن منهجية أساتذة اجلامعة يف هذا امليدان.

العلمية باجتاهه إىل ما يسند الكشف عن
الكربايس منهج احلوزة
طور الشيخ
ّ
ّ 5 .5
ّ

أساسا عىل املعاين ليكون اإلعراب رد ًفا
املبني
ً
داللة األلفاظ باتساعه يف النحو ّ

لداللة األلفاظ التي برع فيها علامء احلوزة ،وذلك باجتاهه إىل إعراب القرآن

علمي أتاح لطلبة العلم
تفصيليا وهو إنجاز
أوله إىل آخره إعرا ًبا
الكريم من ّ
ًّ
ّ

توجيه الداللة بلحاظ اإلعراب يف بحوثهم الداللية.

متيز الشيخ الكربايس بسعة اطالعه عىل النحو العريب من خالل ما بثّه يف رشحه
ّ 6 .6
لكنب النحو من آراء ورشوح تفصح عن ثقافته النحوية الواسعة التي أ ّثرت
يف منهجيته يف الرشح من خالل العناوين الثابتة كالتنبيهات واالستدراكات

ومباحث اللغة وغريها من األبواب التي ذكرها.

النص القرآين إىل تأثري سلطة العقل .208
1 .1الفكر
ّ
النحوي من فهم ّ
النحوي عند األصوليني .246
2 .2مباحث الدليل اللفظي  281/1وينظر البحث
ّ
النحوي عند األصوليني .247-246
3 .3البحث
ّ
4 .4املصدر نفسه .347
5 .5املصدر نفسه .251
6 .6مغني اللبيب عن كتب األعاريب .382/2
املفصل يف العربية .67
ّ 7 .7
النحوي عند األصوليني .261-260
8 .8البحث
ّ
9 .9املصدر نفسه .272-271
1010ينظر نتائج الفكر  ،141ورشح الريض عىل الكافية .307/3
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1111ينظر البحث النحوي عند األصوليني .168-159
1212اإليضاح يف علل النحو .53
النحوي عند األصوليني .93
1313البحث
ّ
1414املصدر نفسه .212
1515الصاحبي يف فقه اللغة .190
1616إعراب القرآن .12/1
1717املصدر نفسه .13 /1
1818املصدر نفسه .13/1
1919املصدر نفسه .114/1
2020املصدر نفسه .115/1
2121املصدر نفسه .117-116/1
2222املصدر نفسه .116/1
2323املصدر نفسه .11/1
2424هنج التقى يف رشح قطر الندى .18/2
2525ينظر هنج التقى يف رشح قطر الندى  144/2وينظر .209/2
2626املصدر نفسه .210/2
2727املصدر نفسه .47/2
2828املصدر نفسه .47/2
2929املصدر نفسه.
3030املصدر نفسه .45/2
3131املصدر نفسه  113/2وينظر.110/2
3232املصدر نفسه .100/2
3333املصدر نفسه .120/2
3434املصدر نفسه .134 /2
3535املصدر نفسه .214/2
3636املصدر نفسه .41/2
3737املصدر نفسه  49/2وينظر .57/2 ،56/2
3838املصدر نفسه ،29/2وينظر .145 /2 ،121/2 ،76/2 ،44/2 ،40/2 ،39/2
3939املصدر نفسه .142/2
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4040املصدر نفسه .6/2
4141املصدر نفسه .34/2
4242املصدر نفسه .55/2
4343املصدر نفسه .105/2
4444املصدر نفسه .215/2
4545اإلنباء بام يف كلامت القرآن من أضواء  /مقدمة الكتاب.
4646املصدر نفسه  /مقدمة الكتاب.
4747املصدر نفسه  /مقدمة الكتاب.
4848املصدر نفسه  /مقدمة الكتاب.
4949املصدر نفسه .248 – 246
5050املصدر نفسه.194-191
5151نظرات يف أخطاء املنشئني  /مقدمة الكتاب.
5252املصدر نفسه.114/1
5353املصدر نفسه.13/1
5454املصدر نفسه.14/1
5555املصدر نفسه .15 /1
5656املصدر نفسه .20/1
5757املصدر نفسه.115/3
5858املصدر نفسه .22/1
5959املصدر تفسه .24/1
6060املصدر نفسه .25 /1
6161املصدر نفسه .29 /1
6262املصدر نفسه .31/1
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الكربايس ،الشيخ حممد
1إعراب القرآن:
ّ
جعفر الشيخ إبراهيم ،دار اهلالل للطباعة
والنرش ،بريوت ،لبنان2009 ،م.
 2اإلنباء بام يف كلامت القرآن من أضواء،
مطبعة اآلداب ،النجف ،العراق.
اجي،
 3اإليضاح يف علل النحو:
ّ
الزج ّ
أب��و القاسم عبد ال��رمح��ن ب��ن اسحاق
(ت  )#337حتقيق م��ازن املبارك ،دار
النفائس ،بريوت ،لبنان ،ط.1979 ،3
النحوي عند األصوليني ،د.
 4البحث
ّ
مصطفى مجال الدين ،منشورات وزارة
الثقافة واإلعالم العراقية 1980سلسلة
دراسات .228
 5رشح الكافية يف النحو:األسرتباذي،
ريض الدين حممد بن احلسن (ت)#686
دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
 6الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب
يف كالمها:ابن فارس ،أبو احلسني أمحد
الشويمي،
(ت )#393حتقيق مصطفى
ّ
مؤسسة بدران للطباعة والنرش ،بريوت،
لبنان1963 #1382 ،م.
 7الفكر النحوي العريب بني فهم النص
القرآين وتأثري سلطة العقل ،أ .د كريم
حسني ناصح اخلالدي ،دار الرضوان
للنرش والتوزيع ،عماّ ن ،األردن.
8مباحث ال��دل��ي��ل اللفظي (ت��ق��ري��رات
بحث السيد حممد باقر الصدر ملحمود

اهلاشمي) مطبعة اآلداب ،النجف.
 9 .9مغني اللبيب عن كتب األعاريب :ابن
هشام األنصاري ،أبو حممد عبد اهلل مجال
الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل (ت
 )#761حتقيق حممد حميي الدين عبد
احلميد ،مطبعة املدين.
املفصل يف علم العربية :الزخمرشي،جار
ّ 1010
اهلل حممود بن عمر (ت )#538حتقيق
حممد حميي الدين عبد احلميد ،مطبعة
ح��ج��ازي،ال��ق��اه��رة ،مرص،عني بنرشه
حممود توفيق.
 1111نتائج الفكر يف النحو :السهييل ،أبو
القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل (ت
 )#581ح ّققه وع ّلق عليه الشيخ عادل
أمحدعبد امل��وج��ود ،والشيخعيل حممد
معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ّ
لبنان ط1992 #1412 ،1م.
 1212نظرات يف أخطاء املنشئني :الكربايس،
الشيخ حممد جعفر الشيخ إبراهيم ،مطبعة
اآلداب ،النجف 1983 #1403م.
 1313هنج التقى وإع��راب آيات قطر الندى،
الشيخ حممد جعفر الشيخ إبراهيم
الكربايس ،مطبوع مع كتاب قطر الندى
ّ
وبل الصدى البن هشام األنصاري ،طبع
بموافقة وزارة الثقافة واإلعالم 1999م.
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