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  المقدمة
لحلة الفيحاء وسير علمائها وأدبائها منـذ أن اّطلعـت علـى شغفُت بتاريخ مدينة ا

وكتاب الحلة المزيديـة للـدكتور  –رحمه اهللا  –كتاب تاريخ الحلة للشيخ يوسف كركوش 
عبـــد الجبـــار نـــاجي، وقـــد دفعنـــي هـــذا الشـــغف إلـــى متابعـــة مـــا ُكتـــب عـــن هـــذه المدينـــة 

ك، حتــى تــوافرت لــدي العريقــة، فأخــذت أدّون معلومــة مــن هنــا، وأســّجُل أخــرى مــن هنــا
معلومـــات أحســـب أنهـــا تـــؤّهلني لكتابـــة مـــا أراه يخـــدم الحركـــة العلميـــة فـــي هـــذه المدينـــة 

دراســة لغويــة  –الشــريفة، فكتبــُت بحثــًا تناولــت فيــه الحكمــة فــي الشــعر الحلــي المعاصــر 
داللية، نشرتُه مشكورة مجلة جامعة بابـل، وكتبـُت بحثـًا عـن اإليقـاع والقافيـة فـي الشـعر 

ي، نشرتُه المجلة نفسها، وحققت أربعة دواوين ألربعة شعراء حليين معاصرين، هـم الحل
المرحوم فرهود المعروف، والمرحوم هادي جبارة الحلـي، والمرحـوم صـبري عبـد الـرزاق، 

وسيصــــدر قريبــــًا إن شــــاء اهللا ديــــوان المرحــــوم كــــاظم . والمرحــــوم عبــــد العظــــيم الصــــفار
ر، وديوان الشيخ حسـن مصـبح، وديـوان المرحـوم هوبي، وديوان السيد محمد علي النجا

وانتهيت من دراسة خصائص اللهجة الحلية وستصدر فـي . فرهود مكي علوان الجبوري
  .كتاب ُمستقل إن شاء اهللا، وأدرس اآلن ألفاظ اللهجة الحلية في المعاجم العربية

عزيـزي القـارئ  يتنـاول موضـوع الـدرس النحـوي فـي  –والبحث الذي بين يـديك 
لحلــة، الــذي ُيمــيط اللثــام عــن الحركــة النحويــة فــي هــذه المدينــة، وأســماء أشــهر الُنحــاة ا

الــذين قــّدموا مؤّلفــات عــّدة فــي علــم النحــو، ودرســت كتــابين فــي هــذا العلــم، همــا كتــاب 
تحفة الحضر واألعراب للمرحوم السـيد هـادي كمـال الـدين، ورأي فـي األعـراب للمرحـوم 

  .الشيخ يوسف كركوش
أمـا التمهيـد فقـد . طبيعة البحث أن يقّسم على تمهيد وسـّتة فصـول وقد اقتضت

عرض مقومات الحركة العلميـة فـي الحلـة وأهـم مصـادرها، وعرضـت فـي الفصـل األول 
نشأة النحو العربي وخالف العلماء حول اسم الواضع األول للنحو، وخرجـت بنتيجـة أن 

لقواعـد هـذا العلـم وضـوابطه،  اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم هو الواضع األول
  .ودّونت فيه أسماء أشهر الُنحاة العرب بحسب مدارسهم ومناطق تدريسهم

، أمـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد تنـــاول نشـــأة النحـــو فـــي الحلـــة وأســـماء أشـــهر الُنحـــاة
بــّين أصــالة الــدرس النحــوي فــي الحلــة، إذ جــاءت أصــوله مــن واضــع ورســمت ُمشــّجرًا يُ 



 

 

اللبنـة األولـى للنحـو العربـي اإلمـام علـي بـن أبـي طالـب عليـه السـالم، وعـن سلسـلة مــن 
  .شيوخ هذا العلم

وتناولـــت فـــي الفصـــل الثالـــث الســـيد هـــادي كمـــال الـــدين، وعرضـــت فيـــه حياتـــه 
  .عرابومؤلفاته، ودرست بالتفصيل كتابه تحفة الحضر واأل

وعرضــت فــي الفصــل الرابــع جهــودًا معاصــرة لتيســير النحــو العربــي، إذ قــّدمت 
أفكار النحويين المعاصرين وآراءهم التي يرومون من خاللهـا تيسـير موضـوعات النحـو 

  .العربي وتخليصه مّما لحقه من شوائب
وعرضــت فــي الفصــل الخــامس حيــاة يوســف كركــوش، ودرســت فيــه كتابــه رأي 

و محاولــة فــي تيســير النحــو العربــي، وبّينــت قيمــة هــذا الكتــاب وأهميــة فــي اإلعــراب، وهــ
  .هذه المحاولة

وقّدمت في الفصل السادس قائمة بأسـماء الحليـين المعاصـرين الـذين كتبـوا فـي 
موضــوعات اللغــة والنحــو، لُتضــاف جهــودهم إلــى جهــود ســابقيهم فــي الدراســات النحويــة 

  .الحلية
صــــادر التاريخيــــة واألدبيــــة والنحويــــة وكتــــب وكــــان ال ُبــــدَّ لــــي مــــن مراجعــــة الم

  .التراجم، لتكون المعلومات التي أسّجلها سائرة على المنبع العلمي الحديث
وختامًا أظن أن هذا البحث ُيعـّد أول محاولـة لبيـان مسـار الحركـة والنحويـة فـي 

وقــد قصــدت فــي ذلــك خدمــة لغــة القــرآن الكــريم، وخدمــة  –علــى حســب علمــي  –الحلــة 
  .دينة الجليلة التي تحمل تاريخًا زاهراً هذه الم

  واهللا الموّفق



 

 

  التمهيد
يجـــدر بنـــا قبـــل الخـــوض فـــي نشـــأة الـــدرس النحـــوي فـــي الحلـــة، أن ُنلقـــي نظـــرة 
سريعة على هذه المدينة التـي كـان لهـا دور مـؤّثر فـي نهضـة الحركـة العلميـة والثقافيـة، 

ي التـاريخ صـفحات غـر، وساهمت بقسط غير يسير فـي نهضـة العـراق الفكريـة، ولهـا فـ
ـــل اســـتطاعت  ـــافي ووعيهـــا العلمـــي، ب ـــّدمها الثق ـــة بعـــد بغـــداد فـــي تق ـــة الثاني وهـــي المدين

  .منافستها حتى سلبت منها الوالية في منتصف القرن السابع الهجري
) هــ٥٠١ت (أّول من مصرها األمير سيف الدولة صدقة بـن منصـور األسـدي 

منــى مــن نهــر الفــرات فــي موضــع ُيعــرف م، أقامهــا علــى الضــفة الي١١٠١-هـــ٤٩٥ســنة 
منبر صـغير حواليهـا "وقد ُوصفت الجامعين بأنها . )١(بالجامعين، والنسبة إليه جامعاني

، وكانـــت مدينـــة عـــامرة تـــوّلى قضـــاءها فـــي القـــرن الرابـــع )٢("رســـتاق عـــامر خصـــب جـــداً 
  .)٣()هـ٣٨٤ت(الهجري علي بن داود التنوخي 

ة علميـــة واســـعة، وأنجبـــت عقـــوًال نّيـــرة شــهدت مدينـــة الحلـــة منـــذ تمصـــيرها حركـــ
ُمبتكرة في ميادين الفلك والعلوم واآلداب والفنون، ونبغ فيها عـدد غيـر قليـل مـن الفقهـاء 
والعلماء، وبلغت أوج ذروتها الفكرية والعلمية في القـرن السـابع الهجـري، وأصـبحت دار 

القــرن انتقــال الحــوزة هجــرة للبــاحثين والدارســين وطــّالب العلــم والمعرفــة، وقــد شــهد هــذا 
ـــة، وذلـــك فـــي عصـــر العّالمـــة الُمحقـــق الحلـــي  العلميـــة مـــن النجـــف األشـــرف إلـــى الحل

  .)٤()م١٢٧٧-هـ٦٨٦ت(
أما مراكز الثقافة في الحلة، فقد اشتهر فيها مركـزان قامـا بنشـر الثقافـة والـدعوة 

  :ن هماإليها وترغيب الناس فيها، وكانا مصدري إشعاع في هذه المدينة، وهذا المركزا
  :المسجد الجامع: أوالً 

كــان أول مــا أســس صــدقة بــن منصــور عنــد تمصــريه الحلــة مســجدها الجــامع، 
وقد كان متوسطًا مدينة الجامعين، ُتحيط به الدور واألحياء والمـزارع، إذ أصـبح ُمجّمعـًا 

                                           
، ومناقــــب اإلمــــارة المزيديــــة فــــي أخبــــار الملــــوك ٤/١٥٣: خريــــدة العصــــر وجريــــدة القصــــر: ُينظــــر )١(

 .٢/٢٢٧: األسدية
 .٨٧و ٨٦: مسالك الممالك )٢(
 .١/٢٣: يخ الحلةتار  )٣(
 .٢/٤٨: ، وتاريخ الخلة١/١٣: فقهاء الفيحاء )٤(



 

 

للعلمـــاء والفقهـــاء والُمحـــدثين والمقـــرئين واللغـــويين، وفيـــه ُتعقـــد مجـــالس الـــدرس وحلقـــات 
  :وخ التي كان من أشهرهاالشي
  :مجلس ابن الدّباس. ١

، كــــان نحــــوي زمانــــه ولــــه )هـــــ٥٢٤ت(هــــو أبــــو عبــــد اهللا بــــن الــــدّباس النحــــوي 
ُمصـــّنفات، وأضـــّر فـــي آخـــر عمـــره، لـــه مجلـــس تُثـــار فيـــه الكثيـــر مـــن المســـائل النحويـــة 

  .)٥(واألدبية
  
  

  :مجلس أبن حميدة الحلي. ٢
، لـــه )هــــ٥٥٠ت (الحلـــي النحـــوي هــو أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن علـــي بـــن أحمـــد 

  .)٦(معرفة جيدة بالنحو واللغة، قرأ على ابن الخّشاب والزمه، صّنف عددًا من الكتب
  :مجلس ابن عقيل الحلي. ٣

، )هـــ٥٥٧ت (هــو أبــو عبــد اهللا الحســين بــن عقيــل بــن ســنان الخفــاجي الحلــي 
ي مجلسـه عــددًا عـالم ُمتبّحـر ومؤّلـف ُمبـدع وكاتـب ُمترّسـل وأديـب المـع، كـان يجتمـع فـ

مــن النــاس لمتابعــة مــا ُيلقيــه مــن مــواعظ وحكــم ومــا يســرده علــيهم مــن قصــص، وكــان 
يتمّتع بقوة الحّجـة وفصـاحة البيـان، مـن مؤلفاتـه كتـاب الُمنجـي مـن الضـالل فـي الحـرام 

  .)٧(والحالل، ويقع في عشرين مجلداً 
والنحـــو وهنـــاك مجـــالس أخـــرى كانـــت ُتعقـــد فـــي المســـجد الجـــامع للقـــراءة واللغـــة 

  .والفقه، يزدحم فيها طلبة العلم والدارسون
  :مجالس دور العلماء: ثانياً 
  :أبي الهيجاءابن  سمجل. ١

هــو أبــو ســعيد محمــد بــن علــي بــن عبــد اهللا بــن أحمــد بــن جــابر بــن أحمــد بــن 
هـــ، لــه مجلــس مســتقل كــان ُيثيــر فيــه مســائل ٤٦٨حمــدان الحلــي، ولــد فــي الحلــة ســنة 

جــه اّتجاهــًا عقليــًا كالميــًا، تفّقــه علــى الغزالــي، وبــرع وتمّيــز وقــرأ يشــتّد الجــدل حولهــا ويتّ 

                                           
 .٣/٦١: ، والخريدة١٠/١٨: المنظم: ُينظر )٥(
 .٢/٤٨: ، وتاريخ الحلة٩٣: ، وفقهاء الفيحاء١٨/٢٥٢:معجم األدباء: ُينظر )٦(
 .١/٧٠: ، وفقهاء الفيحاء٤/٢٦: ، ومعجم المؤلفين٣٦/٣٨٠: أعيان الشيعة: ُينظر )٧(



 

 

المقامـــات علـــى الحريـــري وشـــرحها، لـــه عـــّدة ُمصـــّنفات، منهـــا شـــرح مقامـــات الحريـــري، 
  .)٨(هـ٥٦١والفرق بين الراء والغين، وعيون الشعر، توفي في أربيل سنة 

  :سعيد النيليمجلس . ٢
نيلـــي، ولـــد فـــي منطقـــة النيـــل ســـنة هـــو أبـــو علـــي ســـعيد بـــن أحمـــد بـــن مكـــي ال

هـ، كان نحويًا فاضًال عالمـًا بـاآلداب، لـه مجلـس خـاص تلّقـى فيـه محاضـرات فـي ٤٦٧
  .)٩(النحو واألدب والفقه

  :مجلس ابن الكّيال. ٣
هو أبو عبد اهللا محمد بـن هـارون بـن محمـد بـن كوكـب بـن أبـي سـعيد الحلـي، 

رتــاده طلبــة العلــم، تــدرس فيــه هـــ، وكــان لــه مجلــس خــاص ي ٥١٥ولــد فــي الحلــة ســنة 
موضــوعات النحــو والفقــه واألصــول، والبــن الكيــال عــدد مــن المؤلفــات، منهــا مختصــر 
التبيــان فــي تفســير القــرآن، وكتــاب ُمتشــابه القــرآن، وكتــاب اللحــن الخفــي واللحــن الجلــي 

  .هـ٥٩٧، توفي في الحلة سنة )١٠(وغيرها
جاهــاتهم وتنــّوع علــومهم وكانــت هــذه المجــالس تضــم الدارســين علــى اخــتالف ات

من الشعر واألدب والنحو واللغة إلـى الحـديث ورجالـه والقـراءة وأصـولها، هـذه الدراسـات 
  .التي كانت األساس الذي قامت عليه الدراسات اللغوية وتفّرعت منه الدراسات النحوية

 
 
 

                                           
 .١٢٣٠: ، والشعر العراقي في القرن السادس الهجري٤/١٥٥: الوافي بالوفيات: ُينظر )٨(
 .١٢٣٠: ، والشعر العراقي في القرن السادس الهجري١١/١٩٠: معجم األدباء: ُينظر )٩(
 . ٧٦: ، وفقهاء الفيحاء٣/٣٦٠: ، وشعراء الحلة٢/٤٥٩: فوات الوفيات: ُينظر )١٠(



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
  نشأة النحو وأشهر الُنحاة



 

 



 

 

  الفصل األول
  أشهر الُنحاةنشأة النحو و 

النحو هو القصد والطريق، ويكون ظرفًا ويكون اسمًا، نحـاه ينحـوه وينحـاه نحـوًا 
  .)١١(واستنحاء

أمــا فـــي االصــطالح فهـــو انتحــاء ســـمت كــالم العـــرب فــي تصـــّرفه مــن إعـــراب 
وغيره كالتثنية والجمع والتحقير واإلضافة والنسب وغير ذلك، ليلحق من لـيس مـن أهـل 

ــم يكــن مــنهم، فــالنحو العربيــة بأهلهــا فــي ا هــو علــم بقــوانين "لفصــاحة فينطــق بهــا وٕان ل
وقيــل هــو علــم .. ُيعــرف بهــا أحــوال التركيــب فــي العربيــة مــن اإلعــراب والبنــاء وغيرهمــا

  .)١٢("بأصول ُيعرف بها صحة الكالم وفساده
ولــم يســتعمل العلمــاء األوائــل هــذا المصــطلح، وٕانمــا اســتعملوا كلمــة العربيــة فــي 

كــان أول مــن أســس العربيــة وفــتح بابهــا ) "هـــ٢٣٢(قــال ابــن ســالم . نحــومقابــل كلمــة ال
فــي ) هـــ٢٧٦ت(، وقــال ابــن قتيبــة )١٣("وأنهــج ســبيلها ووضــع قياســها أبــو األســود الــدؤلي

) نحــو(والــذي نــراه أن كلمــة . )١٤("أول مــن وضــع العربيــة أبــو األســود"كتابــه المعــارف 
، فقـد قـال )هـ٦٩ت(األسود الدؤلي وأبي ) هـ٤٠ت) (ع(اسُتعملت منذ زمن اإلمام علي 

ألبــي األســود بعــد أن دفــع إليــه بالصــحيفة التــي وضــع فيهــا أقــواًال فــي ) ع(اإلمــام علــي 
  .)١٥("أنح هذا النحو"النحو 

ُوضـــع النحـــو فـــي الصـــدر األول لإلســـالم فـــي العـــراق بعـــد اّتســـاع رقعـــة الدولـــة 
مصــــار المفتوحــــة، اإلســــالمية واخــــتالط العــــرب بغيــــرهم مــــن القوميــــات التــــي تســــكن األ

واعلـم "قـال أبـو الطيـب . فتعّددت األلسن واختلطت، وظهر اللحن، وانتشر فساد األلسن
أن أول مــا اختــل مــن كــالم العــرب وأحــوج إلــى الــتعّلم األعــراب، ألن اللحــن ظهــر فــي 

، فقـــد روينـــا أن رجـــًال لحـــن بحضـــرته، )ص(كـــالم المـــوالي والُمتعـــربين مـــن عهـــد النبـــي 
إلن أقــرأ فأســقط أحــب إلــّي مــن أن أقــرأ " كم فقــد ضــل، وقــال أبــو بكــر ارشــدوا أخــا: فقــال

                                           
 ).نحا(مادة : لسان العرب )١١(
 .١٩٤-١٩٣: كتاب التعريفات )١٢(
 .١٢: طبقات فحول الشعراء )١٣(
 .١/٤٠: المعارف )١٤(
 .٨٩: ، واإليضاح في علل النحو٥/١٢: مراتب النحويين: ُينظر )١٥(



 

 

! دخــل أعرابــي الســوق فســمعهم يلحنــون، فقــال ســبحان اهللا"، وقــال ابــن قتيبــة )١٦("فــألحن
  .)١٧("يلحنون ويربحون ونحن ال نلحن وال نربح

لهذا كّله كان ال ُبّد من التصدي لهـذه الظـاهرة الخطيـرة التـي تهـّدد أركـان اللغـة 
قال ابـن خلـدون . لعربية، ومن ثّم تهّدد فهم العرب للقرآن الكريم والسّنة النبوية المطّهرةا

متحــــّدثًا عــــن فســــاد ملكــــة الســــمع التــــي فســــدت بعــــد اخــــتالط العــــرب باألعــــاجم نتيجــــة 
تغّيــرت تلــك الملكــة بمــا ُألقــي إليهــا الســمع مــن المخالفــات التــي " الفتوحــات اإلســالمية 
الملكــات اللســانية، ففســدت بمــا ُألقــي إليهــا مّمــا ُيغايرها،لجنوحهــا  للمتعــربين، والســمع أبــو

إليه باعتبـار السـمع، وخشـي أهـل العلـوم مـنهم أن تفسـد تلـك الملكـة رأسـًا ويطـول العهـد 
بهــا فينغلــق القــرآن والحــديث علــى المفهــوم، فاســتنبطوا مــن مجــاري كالمهــم قــوانين لتلــك 

ســـون عليهـــا ســـائر أنـــواع الكـــالم، وُيلحقـــون الملكـــة مطـــردة شـــبه الكليـــات والقواعـــد، يقي
وصــارت كّلهــا اصــطالحات خاصــة بهــم فقّيــدوها بالكتــاب وجعلوهــا .. األشــباه باألشــباه

  .)١٨("صناعة لهم مخصوصة، واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو
واختلف المؤرخون في أول من وضع أبوابًا من النحـو أو تحـّدث فيـه، وظهـرت 

  :ذا الموضوع يمكن إجمالها باألتيروايات متعّددة بخصوص ه
يـرى أصـحابها أن اإلمــام علـي بــن أبـي طالـب هــو الواضـع أألول لعلــم  :الروايـة األولــى

  .النحو
ــة                ــة الثاني يــرى أصــحابها أن أبــا األســود الــدؤلي هــو الواضــع األول لعلــم النحــو  :الرواي

  .بمشاركة نصر بن عاصم الليثي وعبد الرحمن بن هرمز
يـــرى أصـــحابها أن أبـــا األســـود الـــدؤلي وحـــده هـــو الواضـــع األول لعلـــم  :روايـــة الثالثـــةال

  .النحو
أما بخصوص الرواية األولى، فقد وردت في كتب علماء القرن الرابع الهجري، 

روايـة ) هــ٣٧٧ت(ورددتها المصادر التي تلت ذلك التاريخ، وينقل أبو القاسم الزجـاجي 
دخلت على أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب فرأيتـه " عن أبي األسود الدؤلي أنه قال

انـي سـمعت ببلـدكم هـذا لحنـًا : فـيم تُفكـر يـا أميـر المـؤمنين؟ فقـال : ُمطرقًا ُمفكرًا، فقلـت

                                           
 .١١: مراتب النحويين )١٦(
 .٢/١٥٨: عيون األخبار )١٧(
 .٤١٧: المقدمة )١٨(



 

 

إن فعلــت هــذا أحييتنــا وبقيــت فينــا : فــأردت أن أصــنع كتابــًا فــي أصــول العربيــة ، فقلــت
بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم، الكـالم : يهـاهذه اللغة، ثّم أتيته بعد ثالث فألقى إلّي صـحيفة ف

كله اسم وفعل وحرف، فاالسم ما أنبأ عن الُمسّمى، والفعل ما أنبأ عن حركـة الُمسـّمى، 
تتبعــه وزد فيــه مــا وقــع لــك، : ثــّم قــال. والحــرف مــا أنبــأ عــن معنــى لــيس باســم وال فعــل

وال ُمضـمر، ظاهر وُمضمر وشيء ليس بظاهر : واعلم يا أبا األسود أن األسماء ثالثة
فجمعـت : وٕانما تتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بظاهر وال ُمضمر، قـال أبـو األسـود

منــه أشــياء وعرضــتها عليــه فكــان مــن ذلــك حــروف النصــب فــذكرت منهــا إّن وأّن وليــت 
ِلَم تركتها؟ فقلت لـم أحسـبها منهـا، فقـال هـي منهـا : ولعل وكأن ولم أذكر لكن، فقال لي

  .)١٩("فزدها فيها
ــ وكــان أبــو األســود أخــذ ذلــك عــن أميــر ) "هـــ٣٥١ت(ال أبــو الطيــب اللغــوي وق

المؤمنين عليه السالم ألنه سمع لحنًا فقـال ألبـي األسـود اجعـل للنـاس حروفـًا وأشـار لـه 
إلـــى الرفـــع والنصـــب والجـــر، فكـــان أبـــو األســـود ضـــنينًا لمـــا أخـــذ مـــن ذلـــك عـــن أميـــر 

  .)٢٠("المؤمنين عليه السالم
رأيـت بمصـر فـي زمـن الطلـب بأيـدي الـوراقين جـزءًا ) "ـهـ٦٤٦ت(وقال القفطـي 

فيــه أبــواب النحــو ُيجمعــون علــى أنهــا مقدمــة علــي بــن أبــي طالــب التــي أخــذها عنــه أبــو 
  .)٢١("األسود الدؤلي

وقــد وقــف بعــض المعاصــرين موقــف الُمتشــكك مــن هــذه الروايــات، ووصـــفوها 
  يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول . باالنتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

تحمل في تضاعيفها مـا يقطـع بانتحالهـا "ا شوقي ضيف إن هذه الروايات وما أشبهه. د
لمــا يجــري فيهــا مــن تعريفــات وتقســيمات منطقيــة ال ُيعقــل أن تصــدر عــن علــي بــن أبــي 
ــوه هــذا الوضــع القــديم  طالــب أو عــن أحــد مــن معاصــريه، ولعــل الشــيعة هــم الــذين نحل

ة خديجــ. ، وتقــول د)٢٢("للنحــو الــذي ال يتفــق فــي شــيء وأوليــة هــذا العلــم ونشــأته األولــى
إنـــه مـــن غيـــر المعقـــول أن يكـــون اإلمـــام علـــي قـــد وضـــع أول مـــا وضـــع هـــذه "الحـــديثي 

                                           
 .٢٣٩-٢٣٨: أمالي الزجاجي )١٩(
 .٦: مراتب النحويين )٢٠(
 .١/٤: أنباه الرواة )٢١(
 .١٤: المدارس النحوية )٢٢(



 

 

التحديدات والرسوم والتقسـيمات الناضـجة المحـّددة للكـالم وأقسـامه وتحديـد كـل قسـم بـال 
  .)٢٤(، وسار على منهجهما في التشكيك الشيخ محمد الطنطاوي)٢٣(.."أمثلة

لم يكن شخصًا اعتياديًا، بل هـو ) ع(والذي نراه أن اإلمام علي بن أبي طالب 
) ص(إمــام معصــوم، نشــأ نشــأة عربيــة خالصــة، وترّبــى علــى يــد الرســول األكــرم محمــد 

، فلــيس غريبــًا أن يوّجــه أبــا )ص(وزّق العلــم منــه زقــًا، وهــو أفصــح العــرب بعــد الرســول 
األســـود الـــدؤلي ويرشـــده وُيشـــرف عليـــه فـــي وضـــع اللبنـــة األولـــى للنحـــو العربـــي، وكثـــرة 

ارك واألحـــداث التـــي شـــهدها عصـــره، لـــم تعفـــه مـــن هـــذه المهمـــة الجليلـــة، فاإلمـــام المعـــ
خاض المعارك ضد المشركين والمنافقين والطامعين مـن أجـل إعـادة النـاس إلـى جـوهر 
اإلســالم ولــب العقيــدة، ووضــع القواعــد النحويــة جــزء ال يتجــزأ مــن واجباتــه التــي يراهــا 

ا مــن الشــوائب واللحــن والفســاد، وقدراتــه فــي ضــرورية لحفــظ لغــة القــرآن الكــريم وتنقيتهــ
العربية غير خافية على أحد، وُتعّد ُخطبه التـي جمعهـا الشـريف الرضـي فيمـا بعـد خيـر 
دليــل علــى مــا نقــول، ففيهــا مــن براعــة األســلوب ومتانــة اللغــة مــا يــدل علــى علــو بــاع 

  .بدقائق اللغة ومعرفة دقائق مسائلها) ع(اإلمام 
ثانيــة التــي تنســب وضــع النحــو إلــى أكثــر مــن واحــد، أمــا بخصــوص الروايــة ال

اختلــف النــاس فــي أول مــن رســم ) "هـــ٣٦٨ت(يقــول أبــو ســعيد الســيرافي . فهــي متــأخرة
نصـر بـن عاصـم الليثـي، وقـال : آخـرونأبو األسـود الـدؤلي، وقـال : النحو، فقال قائلون

لـى قولـه وسـار ع ،)٢٥("عبد الرحمن بـن مزهـر، وأكثـر النـاس علـى أبـي األسـود: آخرون
فوضـعوا للنحـو أبوابـًا، وذكـروا عوامـل "الـذي زاد علـى قـول السـيرافي ) هــ٧٩ت(الزبيدي 

ــــــض والجــــــزم، ووضــــــعوا أبــــــواب الفاعــــــل والمفعــــــول والتعّجــــــب  ــــــع والنصــــــب والخف الرف
  .)٢٦("والُمضاف

إن أصحاب هـذه الروايـة ومؤيـديها أرادوا أن يقللـوا مـن شـأن أبـي السـود الـدؤلي 
فـــي توجيهـــه وٕارشـــاده، فأشـــركوا تلميذيـــه ) ع(لـــي بـــن أبـــي طالـــب ويســـلبوا حـــق اإلمـــام ع

                                           
 .٥٩: المصدر نفسه )٢٣(
 .٢٧: نشأة النحو: ُينظر )٢٤(
 .١٧: أخبار النحويين البصريين )٢٥(
 .٣: طبقات النحويين واللغويين )٢٦(



 

 

نصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز، وهي روايـات ضـعيفة ال يقبلهـا الواقـع العلمـي 
  .وال تصدقها األحداث

أمــا بخصــوص الروايــة الثالثــة التــي نســبت وضــع النحــو ألبــي األســود الــدؤلي 
لمـا لهـذا الرجـل مـن علـم واسـع فـي علـوم وحده فهي متواترة، ويكاد اإلجماع يقع عليها، 

العربية، واّطالع غزير على مسـائلها، ُزد علـى ذلـك أنـه وضـع أول نقـط يحـرر حركـات 
وقد اّتخذ لذلك كاتبًا فطنًا حاذقًا من بنـي عبـد القـيس، . أواخر الكلمات في القرآن الكريم

، وٕان ضـــممُت إذا رأيتنـــي قــد فتحــُت شـــفتّي بــالحرف فــأنقط فوقـــه علــى أعــاله"وقــال لــه 
ـــدي الحـــرف، وٕان كســـرت شـــفتّي فاجعـــل النقطـــة مـــن تحـــت  ـــين ي ـــأنقط نقطـــة ب شـــفتّي ف
الحرف، فإن اتّبعت شيئًا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطـة نقطتـين، وابتـدأ أبـو األسـود 
المصحف حتى أتى على آخره، بينما كان الكاتب يضع النقط بصـبغ ُيخـالف لونـه لـون 

  .)٢٧("اتالمداد الذي ُكتبت به اآلي
ونحن نؤّيد ذلك، ونرى أن أبا األسود هو البادئ بوضع هذا العلم، وهو البـادئ 

وقام بعد ذلك بتدريس تلك األصول لطّالبه، وكان . بتدوين شيء من أصوله وضوابطه
أشد ما يكون حرصًا على لغة التنزيل، فوضـع تلـك الضـوابط التـي تصـون األلسـنة عـن 

أن اإلمـام علــي كـان هـو صــاحب الفكـرة بهـذا األمــر،  الخطـأ وتُبعـدها عـن الفســاد، غيـر
  .وهو الذي وضع اللبنة لعلم النحو، وأرشد أبا األسود الدؤلي على ذلك كّله

لقد نشأ النحو أول أمره بسيطًا، فوضع أبو األسود منـه مـا أدركـه عقلـه ووصـل 
عليـه، وذلـك  إليه تفكيره، ثّم أقّره اإلمام على مـا وضـعه، وأشـار عليـه أن يقتفـي مـا تـاله

لحاجة الناس إلى هذا العلم، لغرض تقويم لسانهم وتخليصه من رطانة العجمـة، ثـّم نمـا 
ولّمـا . هذا العلم وترعرع بمرور السنين، وأخذ يسير بخطى حثيثة حتى نضج ودنا جنـاه

جـــاء العصـــر العباســـي، كـــان النحـــو العربـــي يـــدرس دراســـة واســـعة فـــي البصـــرة والكوفـــة 
أن الــدرس النحــوي مــّر بثالثــة مراحــل، هــي مرحلــة الوضــع، وكانــت وبغــداد، وهــذا يعنــي 

هــذه المرحلــة بصــرية خالصــة، تــتلّخص بواضــع النحــو األول أبــي األســود الــدؤلي الــذي 
تلتـــه طبقتـــان مـــن النحـــويين، أخـــذت عنـــه وتوصـــلت إلـــى اســـتنباط الكثيـــر مـــن أحكامـــه 

يثـي، وعبـد الـرحمن ونشرها بين الطالب، ومنهم عنبسة بن الفيل، ونصـر بـن عاصـم الل
بن هرمز، ويحيى بن يعمر العدواني، وهؤالء من الطبقة األولى الذين اعتمدوا علـى مـا 

                                           
 .٣: ، والمحكم في نقط المصاحف١/٥: أنباه الرواة )٢٧(



 

 

حفظوه من روايات في صدورهم، فوضعوا اللبنة األولـى لعلـم النحـو وبعضـًا مـن قواعـده 
أمــا الطبقــة الثانيــة مــن العلمــاء فقــد شــهدت جملــة مــؤثرات لغويــة دفعــتهم إلــى . وأحكامــه
كثيــر مــن القواعــد واســتخراج الضــوابط، وظهــرت بيــنهم فكــرة القيــاس، فــدّونت إضــافة ال

بعض الكتب، ومن علماء هذه الطبقة عبد اهللا بن اسحق الحضرمي، وعيسى بن عمـر 
  .الثقفي، وأبو عمرو بن العالء

والمرحلة الثانية هي مرحلة النمو، وهي مرحلة بصرية كوفيـه، تبـدأ بالخليـل بـن 
بــي جعفــر الرؤاســي، إذ اشــترك المصــران فــي تطــوير مباحــث النحــو أحمــد الفراهيــدي، وأ

والصرف، وجمعا أصولهما، وفرعا تفاريعهما، وساقا الشواهد وعلل األحكام، حتـى قطـع 
ومــن أشــهر علمــاء هــذه الطبقــة الخليــل بــن . النحــو شــوطًا كبيــرًا وكثــرت فيــه المؤلفــات

رة، وأبــو جعفــر الرؤاســي، أحمــد الفراهيــدي، وســيبويه، ويــونس بــن حبيــب مــن أهــل البصــ
وُيعـّد كتـاب سـيبويه أشـهر كتـب هـذه . والكسائي، ومعاذ البراء، والفراء من أهالي الكوفة

المرحلــة، وهــو صــورة تعكــس لنــا طبيعــة التــأليف فيهــا، وكــان منهجــه قــد أعجــب العلمــاء 
  .فظّلوا سائرين عليه حقبة من الزمن

ـــة النضـــج، فإنهـــا  ـــة الثالثـــة، وهـــي مرحل شـــهدت النحـــو علمـــًا كـــامًال أمـــا المرحل
ناضــجًا، فانشــغلوا بالمنــاظرات وٕاكمــال مــا فــات األولــين، وبــدأوا بشــرح مــا أجملــه األوائــل 
وبســـط مـــا يســـتحق البســـط، وهـــّذبوا التعريفـــات وأكملـــوا بعـــض المصـــطلحات، وفصــــلوا 
الدراسـات الصــرفية عــن الدراســات النحويــة، فقــد أّلـف المــازني كتابــًا فــي الصــرف وحــده، 

ماء هـذه المرحلـة مـن البصـريين أبـو عثمـان المـازني، وأبـو عمـر الجرمـي، وأبـو ومن عل
محمــد التــوزي، وأبــو حــاتم السجســتاني، والرياشــي والمبــرد، ومــن الكــوفيين ابــن الســكيت، 
ومحمد بن سعدان، وثعلب، وشـهدت هـذه المرحلـة ظهـور العديـد مـن المؤلفـات منهـا مـا 

  .و وحده، ومنها ما خلطت العلمين معاً اختص بالصرف وحده، ومنها ما اختص بالنح
وبهـــذا يمكـــن القـــول إن الدراســـات النحويـــة نشـــأت منـــذ وقـــت ُمبّكـــر، واســـتمرت 
بــالتطّور شــيئًا فشــيئًا حتــى وصــلت إلــى مــا هــي عليــه مــن الصــنع والكمــال، وفيمــا يلــي 

  :قائمة بأشهر الُنحاة ومؤلفاتهم
  :ُنحاة البصرة

 ).هـ٦٩ت(أبو األسود الدؤلي  .١
 ).هـ٨٩ت(اصم الليثي نصر بن ع .٢



 

 

 ).هـ١١٧ت(عبد الرحمن بن هرمز  .٣
 ).هـ١١٧ت(عبد اهللا بن إسحق الحضرمي  .٤
 ).هـ١٢٩ت(يحيى بن يعمر العدواني  .٥
 ).اإلكمال(و) الجامع(، له كتابان هما )هـ١٤٩ت(عيسى بن عمر الثقفي  .٦
 ).هـ١٥٤ت(أبو عمرو بن العالء  .٧
ــــه عــــّدة كتــــب )هـــــ١٧٠ت(الخليــــل بــــن أحمــــد الفراهيــــدي  .٨ ) فــــي العوامــــل(منهــــا ، ل

 ).اإلمالة(و
 ).هـ١٧٧ت)(أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد( األخفش األكبر  .٩

ـــونس بـــن حبيـــب البصـــري  .١٠ ) معـــاني القـــرآن(، لـــه عـــّدة كتـــب منهـــا )هــــ١٨٢ت(ي
 ).النوادر الصغير(و) النوادر الكبير(و) اللغات(و

 ).الكتاب(، وله )هـ١٨٨ت(سيبويه  .١١
 ).مختصر في النحو(، من مؤلفاته )هـ٢٠٢ت(يحيى بن المبارك اليزيدي  .١٢
) المقـــاييس(، مـــن مؤلفاتـــه )٢١٥ت)(أبـــو الحســـن بـــن مســـعدة(األخفـــش األوســـط  .١٣

 ).األوسط(و
 ).العلل(، من مؤلفاته )هـ٢٠٦ت)(أبو علي محمد بن المستنير(قطرب  .١٤
فـــرخ كتـــاب (، مـــن مؤلفاتـــه )هــــ٢٢٥ت)(صـــالح بـــن إســـحق(أبـــو عمـــر الجرمـــي  .١٥

 ).سيبويه
 ).هـ٢٣٨ت(اهللا التوزي  أبو محمد عبد .١٦
 ).التصريف(و) علل النحو(، من مؤلفاته )هـ٢٤٩ت(أبو عثمان المازني  .١٧
 ).اإلدغام(و) إعراب القرآن(، من مؤلفاته )هـ٢٥٠ت(أبو حاتم السجستاني  .١٨
 ).هـ٢٥٧ت(أبو الفضل الرياشي  .١٩
) المقتضــــب(، مــــن مؤلفاتــــه )هـــــ٢٨٥ت )(أبــــو العبــــاس محمــــد بــــن يزيــــد(المبــــّرد  .٢٠

 ).الكامل(و



 

 

  :ُنحاة الكوفة
 .سعد بن شداد الكوفي المعروف بسعد الرابية، من تالميذ أبي األسود الدؤلي .١
 .حمران بن أعين الطائي المقرى النحوي، من تالميذ أبي األسود الدؤلي .٢
 ).هـ١٥٦ت(زهير الفرقبي  .٣
 .العالء بن سيابة، شيخ معاذ الهراء .٤
 ).هـ١٢٧ت(عاصم بن أبي النجود  .٥
 ).هـ١٢٣ت(بن محيض محمد بن عبد الرحمن  .٦
 ).هـ١٨٧ت(معاذ بن مسلم الهراء  .٧
 ).التصغير(و) الفيصل(، من مؤلفاته )توفي في عهد الرشيد(أبو جعفر الرؤاسي  .٨
 ).هـ١٨٩ت )(أبو الحسن علي بن حمزة(الكسائي  .٩

 ).هـ١٩٤ت(أبو الحسن علي بن الحسن األحمر  .١٠
 ).الحدود(و) نمعاني القرآ(، من مؤلفاته )هـ٢٠٧ت(أبو زكريا يحيى الفراء  .١١
 ).النوادر(، من مؤلفاته )هـ٢٢٠ت(أبو الحسن علي بن المبارك اللحياني  .١٢
 ).هـ٢٣١ت (ابن سعدان أبو جعفر الضرير  .١٣
 ).هـ٢٤٣ت(أبو عبد اهللا محمد الطوال  .١٤
 ).هـ٢٥١ت(أبو جعفر محمد بن عبد اهللا بن قادم  .١٥
ف اخــــتال(، مــــن مؤلفاتــــه )هـــــ٢٩١ت )(ثعلــــب(أبــــو العبــــاس أحمــــد المعــــروف بـــــ  .١٦

 ).حد النحو(و) ما ينصرف وما ال ينصرف(و) النحويين
  :ُنحاة بغداد

) الكـافي فـي النحـو(و) البرهـان(، من مؤلفاته )هـ٢٩٩ت (أبو الحسن بن كيسان  .١
 ).المختار في علل النحو(و

فعلــت (و) معــاني القــرآن وٕاعرابــه(، مــن مؤلفاتــه )هـــ٣١٠ت(أبــو اســحق الزجــاج  .٢
 ).شرح أبيات سيبويه(و) وأفعلت

 ).مختصر في النحو(، من مؤلفاته )هـ٣٠٥ت (بو موسى الحامض أ .٣
) التثنيـة والجمـع(، مـن مؤلفاتـه )هــ٣١٥ت )(علـي بـن سـليمان(األخفش الصغير  .٤

 ).تفسير رسالة سيبويه(و



 

 

) األصـــول فـــي النحـــو(، مـــن مؤلفاتـــه )هــــ٣١٦ت (أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الســـراج  .٥
 ).شرح كتاب سيبويه(و) االشتقاق(و

) مختصــــر فــــي النحــــو(، مــــن مؤلفاتــــه )هـــــ٣١٧ت(شــــقير  أبــــو بكــــر محمــــد بــــن .٦
 ).المذكر والمؤنث(و

معـاني (و) النحـو الكبيـر(، مـن مؤلفاتـه  )هــ٣٢٠ت (أبو بكر محمـد بـن الخيـاط  .٧
 ).القرآن

) الملــــح(، مــــن مؤلفاتــــه )هـــــ٣٢٣ت )(أبــــو عبــــد اهللا إبــــراهيم بــــن محمــــد(نفطويــــه  .٨
 ).المصادر(و

اإليضـــاح فـــي علـــل (و) الجمـــل(اتـــه ، مـــن مؤلف)هــــ٣٣٧ت(أبـــو القاســـم الزجـــاجي  .٩
 ).النحو

) أســـرار النحـــو(، مـــن مؤلفاتـــه )هــــ٣٤٧ت )(عبـــد اهللا بـــن جعفـــر(ابـــن درســـتويه  .١٠
 ).المذكر والمؤنث(و

شـــرح (و) شـــرح اإليضـــاح(، مـــن مؤلفاتـــه )هــــ٤٢٠ت(علـــي بـــن عيســـى الربعـــي  .١١
 ).المختصر

) شـــرح المفصـــل(، مـــن مؤلفاتـــه )هــــ٥٣٨ت (محمـــود بـــن جـــار اهللا الزمخشـــري  .١٢
 ).شرح األندلسي(و

مــا (و) شــرح اللمــع(، مــن مؤلفاتــه )هـــ٥٤٢ت (هبــة اهللا بــن علــي بــن الشــجري  .١٣
 ).اتفق لفظه واختلف معناه

شــــرح جمــــل (، مــــن مؤلفاتــــه )هـــــ٥٦٧ت (أبــــو محمــــد عبــــد اهللا بــــن الخشــــاب  .١٤
 ).الزجاجي

 ).شرح اإليضاح(، من مؤلفاته )هـ٥٦٩ت(أبو محمد سعيد بن الدهان  .١٥
) أســــــرار العربيــــــة(، مــــــن مؤلفاتــــــه )هـــــــ٥٧٧ت . (كمــــــال الــــــدين بــــــن األنبــــــاري .١٦

 ).اإلنصاف في مسائل الخالف(و
  :ُنحاة مصر

 .ابن والد المصري، تلميذ الفراهيدي .١
 ).هـ٢٢٧ت (أبو الحسن األعز  .٢
 ).وقف التمام(، من مؤلفاته )هـ٢٨٩ت(أبو علي الدينوري  .٣



 

 

 ).األمالي(، من مؤلفاته )هـ٣٠٣ت (أبو بكر بن المزرع  .٤
المقصـــــور (، مـــــن مؤلفاتـــــه )هــــــ٢٨٩ت (د بـــــن والد التميمـــــي محمـــــد بـــــن الوليـــــ .٥

 ).والممدود
 ).هـ٢٨٢ت (أبو زهرة بن فزارة النحوي  .٦
 ).هـ٣٣٧ت (علي بن الحسن بن عسالن  .٧
ــــه )هـــــ٣٣٨ت (أبــــو جعفــــر النحــــاس  .٨ ) الكــــافي فــــي أصــــول النحــــو(، مــــن مؤلفات

 ).شرح أبيات سيبويه(و) االشتقاق(و
 ).االستغناء في تفسير القرآن(فاته ، من مؤل)هـ٣٨٨ت (أبو بكر األدفوي  .٩

 ).إعراب القرآن(، من مؤلفاته )هـ٤٣٠ت (علي بن إبراهيم الحوفي  .١٠
 ).المقدمة المحسبة(، من مؤلفاته )٤٩٩ت (طاهر بن أحمد بن بابشاذ  .١١
تهـــذيب (، مـــن مؤلفاتـــه )هــــ٥١٥ت (علـــي بـــن جعفـــر المعـــروف بـــابن القطـــاع  .١٢

 ).أفعال ابن القوطية
لبــاب األلبــاب فــي شــرح (، مــن مؤلفاتــه )هـــ٦١٤ت (يقــي ســليمان بــن بنــين الرق .١٣

 ).الكتاب
 ).هـ٦٣٣ت (علي بن عبد الصمد المعروف بابن الرماح  .١٤
 ).الكافية والشافية(، من مؤلفاته )هـ٦٤٦ت (جمال الدين ابن الحاجب  .١٥
أوضـــح (و) ُمغنـــي اللبيـــب(، مـــن مؤلفاتـــه )هــــ٧٦١ت (ابـــن هشـــام األنصـــاري  .١٦

 ).المسالك
ـــــرحمن  .١٧ ـــــد ال ـــــابن الصـــــائغ محمـــــد عب ـــــه )هــــــ٧٧٦ت (المعـــــروف ب ، مـــــن مؤلفات

 ).التذكرة(
تحفــة الغريــب فــي (، مــن مؤلفاتــه )هـــ٨٣٧ت (محمــد بــن أبــي بكــر االســكندري  .١٨

 ).حاشية ُمغني اللبيب
ـــه )هــــ٨٧٩ت (محمـــد بـــن ســـليمان الرومـــي المعـــروف بالكـــافيجي  .١٩ ، مـــن مؤلفات

 ).شرح قواعد اإلعراب(
األشـــباه (و) همـــع الهومـــع(لفاتـــه ، مـــن مؤ )هــــ٩١١ت (جـــالل الـــدين الســـيوطي  .٢٠

 ).والنظائر
  :ُنحاة الشام



 

 

إعــراب (و) االشــتقاق(، مــن مؤلفاتــه )هـــ٣٧٠ت )(الحســين بــن أحمــد(ابــن خالويــه  .١
 ).ليس في كالم العرب(و) ثالثين سورة من القرآن

 ).التكملة(و) التذكرة(و) اإليضاح(، من مؤلفاته )هـ٣٧٧ت(أبو علي الفارسي  .٢
) ســـر صـــناعة اإلعـــراب(و) الخصـــائص(ن مؤلفاتـــه ، مـــ)هــــ٣٩٢ت (ابـــن جنـــي  .٣

 ).اللمع في النحو(و
 ).هـ٥٦٨ت (ملك النحاة الحسن بن صافي  .٤
 ).هـ٦١٣ت (زيد بن الحسن الكندي  .٥
 ).العقود والقوانين(، من مؤلفاته )هـ٦٣٨ت (يحيى بن عبد النور بن معط  .٦
 ).هـ٦٣٨ت (علم الدين السخاوي  .٧
شـــرح تصـــريف ابـــن (و) ح المفصـــلشـــر (، مـــن مؤلفاتـــه )هــــ٦٧٢ت (ابـــن يعـــيش  .٨

 ).جني
 ).الخالصة(و) األلفية(، من مؤلفاته )٦٧٢ت (ابن مالك  .٩

 ).هـ٦٩٨ت (بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن النحاس  .١٠
  :ُنحاة األندلس

 ).هـ١٩٨ت (جودي بن عثمان  .١
 ).هـ٢٣٨ت(عبد الملك بن حبيب السلمي  .٢
 ).هـ٢٩٩ت (جابر بن غيث  .٣
 ).هـ٢٨٦ت (محمد بن عبد السالم الخشني  .٤
 ).هـ٣٠٨ت (األفشنيق محمد بن موسى  .٥
 ).هـ٣٣٦ت (أحمد بن يوسف بن حجاج  .٦
 ).هـ٣٥٨ت (محمد بن يحيى الرياحي  .٧
 ).األمالي(، من مؤلفاته )هـ٣٥٦ت (أبو علي القالي  .٨
) تصـــريف األفعـــال(، مـــن مؤلفاتـــه )هــــ٣٦٧ت (ابـــن القوطيـــة محمـــد بـــن عمـــر  .٩

 ).المقصور والممدود(و
 ).الواضح(، من مؤلفاته )هـ٣٧٩ت (يدي محمد بن الحسن الزب .١٠
 ).العالم والمتعلم في النحو(، من مؤلفاته )هـ٣٨٢ت (أحمد بن أبان اإلقليلي  .١١



 

 

تفســـير عيـــون كتـــاب (، مـــن مؤلفاتـــه )هــــ٤١٠ت(هـــارون بـــن موســـى القرطبـــي  .١٢
 ).سيبويه

 ).المحكم(و) المخصص(، من مؤلفاته )هـ٤٤٨ت(ابن سيده  .١٣
 ).الرد على الُنحاة(مؤلفاته  ، من)هـ٥٩٢ت(ابن مضاء القرطبي  .١٤
النهر (و) البحر المحيط(، من مؤلفاته )هـ٧٤٥ت (أبو حيان محمد بن يوسف  .١٥

  ).الماد
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  نشأة النحو في الحلة وأشهر الُنحاة



 

 

  



 

 

  نشأة النحو في الحلة

كــان لبيئــة بغــداد العلميــة أثــر كبيــر فــي تطــّور الدراســات النحويــة فــي الحلــة، إذ 

المدرســة  بــدأت الــرحالت العلميــة تتــوالى علــى بغــداد القــرن الخــامس الهجــري، وظهــرت

كان له الفضـل األكبـر ) هـ٥٦٧ت (ويمكن القول أن ابن الخشاب . البغدادية في النحو

في نشأة الدرس النحوي في الحلة، إذ قرأ عليه رواد الدرس النحوي في الحلـة، وهـم ابـن 

، وابــن )هـــ٦٠١ت (، وُشــميم الحلــي )هـــ٥٧٩ت (، وشــرف الكتــاب )هـــ٥٥٠ت (حميــدة 

  .وغيرهم) هـ٦٠٦ت (السكون 

وابن الخشاب هذا هو عبـد اهللا بـن أحمـد بـن عبـد القـاهر بـن محمـد بـن يوسـف 

ــد فــي بغــداد ســنة  كــان . هـــ٥٦٧هـــ، وتــوفي فيهــا ســنة ٤٩٢بــن عبــد اهللا بــن مضــر، ول

عالمــًا مــن علمــاء العربيــة وٕامامــًا فــي النحــو واللغــة، قــرأ علــى شــيوخ أفاضــل، مــنهم ابــن 

، )هـــ٥٣٩ت (، والجــواليقي )هـــ٥١٦ت(، والفصــيحي االســترباذي )هـــ٥٠٠ت (الــدباس 

له منزلة علمية كبيرة أّهلته لتصّدي مجـالس العلـم . وغيرهم) هـ ٥٤٢ت (وابن الشجري 

ت (واألدب، ودرس عليــــه مجموعــــة مــــن أســــاتذة النحـــــو وعلمائــــه، مــــنهم ابــــن حميـــــدة 

، وشــميم )هـــ٥٩٧ت (، وعمــاد الــدين األصــبهاني )هـــ٥٨٩ت (، وابــن الميمــون )هـــ٥٥٠

  .)٢٨()هـ٥٦٧(توفي في بغداد سنة . وغيرهم) هـ٦٠١ت (الحلي 

وهـــذا يعنـــي أن للمدرســـة البغداديـــة التـــي يمثلهـــا ابـــن الخشـــاب أثـــرًا واضـــحًا فـــي 

الــدرس النحــوي فــي الحلــة، وقــد ظهــرت هــذه المدرســة بدايــة القــرن الرابــع الهجــري، وقــد 

ويــة بينهمــا لــم امتــزاج المدرســتين البصــرية والكوفيــة، وأن الخالفــات النح" ُوصــفت بأنهــا 

  .)٢٩("ُتسّو فيما بعد إّال عندما اندمج المذهبان وتوحدا في مدرسة بغداد

وأمــا البغــداديون فقــد أخــذوا عــن البصــريين : "يقــول الــدكتور مهــدي المخزومــي

والكوفيين، ومادة الدرس عنـد هـؤالء وهـؤالء إنمـا هـو النحـو البصـري المتمثّـل فـي كتـاب 

                                           
: ، ومعجــــم المــــؤلفين٤/٢٢٠: ات الــــذهب، وشــــذر ٣٥–٣١: ابــــن الخشــــاب حياتــــه ونحــــوه: ُينظــــر )٢٨(

 .٢/٢٢٩: ، وبغية الوعاة٥/١٢٢: ، وروضات الجنائن٤/١٩٦: ، واألعالم٦/٢٠
 .١٩٤: تاريخ الشعوب اإلسالمية )٢٩(



 

 

خلطوا أقوال هؤالء وهؤالء، وانتخبـوا مـن هـؤالء وهـؤالء، سيبويه، وكل ما في األمر أنهم 

  .)٣٠("ويّسر لهم هذا أن بغداد كانت مقصد البصريين والكوفيين جميعاً 

اّتجـــاه "ويـــرى الـــدكتور شـــوقي ضـــيف أن المدرســـة البغداديـــة اّتجهـــت اتجـــاهين 

فيـة، مبّكر عند ابن كيسان وابن شقير وابن الخياط، نزع فيه أصحابه إلـى المدرسـة الكو 

وأكثروا من االحتجاج، واّتجاه مقابل عند الزجاجي والفارسي وابن جنـي، نـزع فيـه هـؤالء 

  .)٣١("إلى آراء المدرسة البصرية

وقد تمّيزت المدرسة البغدادية بعدم التعّصب ألحد المذهبين، بل األخذ من كل 

  .مذهب ما هو حسن ومالئم لطبيعتهم ومذهبهم النحوي

ُنحـاة الحلـة األوائـل الــذين درسـوا علـى ابـن الخشــاب ومهمـا يكـن مـن أمـر، فــإن 

نقلوا آراءه النحوية التي تمثل المذهب النحوي البغدادي، وأخذوا ينشرون تلـك اآلراء فـي 

أخـذت الحركـة النحويـة فــي ،. حلقـات دروسـهم وفـي ُمصـّنفاتهم الكثيـرة التــي ضـاع جّلهـا

ا العلـــم، واإلقبـــال علـــى الحلـــة تزدهـــر وتكثـــر مجالســـها، ويـــزداد التنـــافس فـــي طلـــب هـــذ

فضًال عـن وجـود الدراسـات الفقهيـة والشـرعية فـي . تعّلمه، والنظر في مشكالته ومسائله

الحلــة التــي تــدّرس علــوم القــرآن وعلــوم الــدين والفقــه، ومــادام األمــر كــذلك، فمــن العســير 

فصـــل الدراســـات النحويـــة عـــن هـــذه الدراســـات، ألن النحـــو مـــادة ال ُيســـتغنى عنهـــا لمـــن 

ى لمثــــل هــــذه الدراســــات، فــــال عجــــب إن وجــــدنا الكثيــــر مــــن النحــــاة قــــد وضــــعوا يتصــــدّ 

ُمصــّنفات فــي تفســير القــرآن الكــريم أو فــي الــدالالت الفقهيــة، أو ُيلقــون محاضــرات فــي 

  .مجالسهم ُتعالج مثل هذه الموضوعات

  

  أشهر ُنحاة الحلة 

س هــذا ظهــر فــي مدينــة الحلــة عــدد كبيــر مــن علمــاء النحــو الــذين تصــّدوا لتــدري

العلــــم ووضــــع المؤلفــــات التــــي تعــــالج موضــــوعاته، وتــــذكر المصــــادر عــــددًا مــــن هــــذه 

                                           
 . ٩١-٩٠: مدرسة الكوفة )٣٠(
 .٢٤٥: المدارس النحوية، شوقي ضيف )٣١(



 

 

وشـهد . المؤلفات، إّال أن عوادي الزمن قضت على تلك المؤلفات ولم يبـق إّال عناوينهـا

القــرن الســادس الهجــري بــواكير النهضــة الفكريــة التــي شــملت مختلــف العلــوم والمعــارف 

وقد بـدأت الدراسـات النحويـة فـي هـذا . ونحو وأدب من فقه وحديث وتفسير وشعر ولغة

القرن تظهر على شكل حلقات في المساجد والجوامع ومجالس في البيوتـات، وُيعـّد ابـن 

المعلـــم األول لهـــذا العلـــم، فهـــو مـــن الرعيـــل األول الـــذي ) م١١٥٦-هــــ٥٥٠ت (حميـــدة 

مجلــس يرتــاده  دّشــن عمــارة الحلــة أول تمصــيرها، ولــه معرفــة جيــدة بــالنحو واللغــة، ولــه

شـرج أبيـات : وضع عـددًا مـن المؤلفـات منهـا. طّالب العلم ُتعرض فيه المسائل النحوية

، وشـرح مقامـات )هـ٣٢٩ت (، وشرح اللمع البن جني )هـ٣١٦ت (الجمل البن السراج 

، والفـــرق بـــين الضـــاد والظـــاء، واألدوات، والروضـــة فـــي النحـــو، )هــــ٥١٦ت (الحريـــري 

  .)٣٢(وكتاب في التصريف

ظهر من بعده نحوي آخر هو أبو سعيد محمد بن علي بن عبد اهللا بن أحمـد و 

، بــرع بالفقــه وأتقــن النحــو، )م١١٦٥-هـــ٥٦١ت (بــن أبــي الهيجــاء بــن حمــدان الحلــي 

شــرح مقامــات الحريــري، : وانكــّب علــى اللغــة درســًا وحفظــًا وتدريســًا، لــه مــن المؤلفــات

ومســائل فـــي االمتحــان، والفــرق بـــين  والــذخيرة ألهــل البصــيرة، والبيـــان لشــرح الكلمــات،

  .)٣٣(الراء والغين

، )م١١٨٣-هـــ٥٧٩ت (وأبــو الفــرج محمــد بــن أحمــد بــن حمــزة بــن جيــا الحلــي 

قرأ على النقيب أبي السعادات هبـة اهللا ابـن الشـجري، ثـم "كان نحويًا أديبًا محدثًا فقيهًا، 

                                           
، ٧٣: ، وبغيـة الوعـاة٤/١٥٣ :، والـوافي بالوفيـات٤١-٧/٤٠: معجـم األدبـاء: ُينظر فـي ترجمتـه )٣٢(

 .١/٢٩: والبابليات
، وفقهـــاء ١/٣٠: ، والبابليـــات٧٧: ، وبغيـــة الوعـــاة٤/١٥٥: الـــوافي بالوفيـــات: ُينظـــر فـــي ترجمتـــه )٣٣(

 .١/٩٦: الفيحاء



 

 

. )٣٥("له نظير بالترسـلقد اّتفق أهل العراق أنه ليس : "، وقال)٣٤("أخذ عن ابن الخّشاب

  .)٣٦(أدوات النحو، والفرق بين الضاد والظاء، وشرح مقامات الحريري: من مؤلفاته

ت (وأبــــو الفتــــوح نصــــر بــــن علــــي بــــن منصــــور ابــــن الخــــازن النحــــوي الحلــــي 

، كان عارفـًا بـالنحو واللغـة، لـه مجلـس يرتـاده طـالب العلـم والمعرفـة، )م١٢٠٢-هـ٥٥٩

  .)٣٧(تاب في التصريفحدود النحو، وك: من مؤلفاته

وفـي القـرن السـابع الهجـري نضـجت الدراسـات النحويـة، وكثـرت حلقـات الـدرس 

النحوي في المساجد ودور العلماء، وبدأ تالميذ الرعيـل األول يؤسسـون مجـالس خاصـة 

وشــهد هــذا القــرن أســماء متعــددة . بهــم، ُتــدّرس فيهــا موضــوعات اللغــة والنحــو والتفســير

والنحــو، مــنهم أبــو الحســن علــي بــن الحســن بــن عنتــر بــن ثابــت  لعلمــاء برعــوا فــي اللغــة

-هــ٦٠١(المتـوفى سـنة ) علـى زنـة ُزبيـر بالتصـغير(الُملّقب ُمهـّذب الـدين ُشـميم الحلـي 

، نبـغ فـي )٣٨("كان أديبًا فاضًال خبيرًا بالنحو وأشعار العـرب ، حسـن الشـعر). "م١٢٠٤

والمعـاني والبـديع، وحـذق علمـي النحو حتى اشتهر به، تبّحـر فـي علـم الصـرف والبيـان 

ـــم الكـــالم، مـــن مؤلفاتـــه ـــم المنطـــق وعل الُمحتســـب فـــي شـــرح : الفقـــه وأصـــوله، وأتقـــن عل

  .)٣٩(الُحطب، األنيس في التجنيس، المخترع في شرح اللمع وغيرها

، كــان )م١٢٠١-هـــ٦٠٦ت (وأبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن الســكون الحلــي 

، ُعـــرف بالـــذكاء والشـــجاعة، توّصـــل )٤٠("لنقـــلعارفـــًا بـــالنحو واللغـــة حســـن الفهـــم جيـــد ا"

                                           
 .١٧/٢٧٠: معجم األدباء )٣٤(
 .٤/١٩٥: الخريدة )٣٥(
 .١/٧٣: ، والبابليات٤/١٦٢: ، والوافي بالوفيات١٧/٢٧٠: معجم األدباء: ُينظر في ترجمته )٣٦(
 .٩/١٢٨: الجامع المختصر: ُينظر )٣٧(
 .٣/٢٦: وفيات األعيان )٣٨(
: ، وفقهـاء الفيحـاء١٣٣: ، وبغيـة الوعـاة٣/٢٦: ، ووفيات األعيـان٥/١٢٩: معجم األدباء: ُينظر )٣٩(

١/١٢٧. 
 .١٧/٢٥٠: معجم األدباء )٤٠(



 

 

أدوات النحو، وشرح مقامـات الحريـري، وكتـاب فـي : للكتابة عند أمير مكة، من مؤلفاته

  .)٤١(التصريف

وأبـــو علـــي فخـــر الـــدين الحســـن بـــن معـــالي بـــن مســـعود بـــن الحســـين البـــاقالني 

، وعلـم )هــ٦١٦ت (، قرأ على أبي البقاء العكبري )م١٢٤٢-هـ٦٣٧ت (النحوي الحلي 

كــان شــديد . ، انتهــت إليــه رئاســة النحــو فــي عصــره)هـــ٤٦٠ت(الكــالم علــى الطوســي 

: الحــرص علــى المطالعــة، كثيــر المحفــوظ، كثيــر الكتــب بخــط يــده، ولــه مــن المؤلفــات

  .)٤٢(أدوات النحو، الفرق بين الضاد والظاء

ومهـــّذب الـــدين محمـــد بـــن علـــي بـــن المفّضـــل الحلـــي المزيـــدي المعـــروف بـــابن 

، كــان نحويــًا فاضــًال، كامــل المعرفــة بــاألدب، قــرأ النحــو )م١٢٤٤-هـــ٦٤٢ت (ي الخيمــ

، وابــن حميــدة وغيــرهم، )هـــ٥٧٧ت (واألدب علــى ابــن الخّشــاب وأبــي البركــات األنبــاري 

أمثـــال القـــرآن، وكتـــاب فـــي التصـــريف، وحـــروف القـــرآن : لـــه عـــدد مـــن المؤلفـــات، منهـــا

  .)٤٣(وغيرها

أحمـد بـن عيسـى بـن حسـن بـن سـعيد الهُـذلي وأبو زكريا نجيب الدين يحيى بن 

، كان محمود النقيـة، حسـن الطويـة، ُيعـّد مـن الطبقـة األولـى مـن )م١٣٩١-هـ٦٨٩ت (

  .)٤٤(العلماء، له باع في دراسات الفقه والنحو واللغة

وفــي القــرن الثــامن الهجــري ظهــر عــدد آخــر مــن علمــاء النحــو واللغــة، درســوا 

ــدين علــى ســابقيهم مــن العلمــاء وحضــروا مج الســهم، ومــن هــؤالء أبــو منصــور جمــال ال

ت (الحســـن بـــن يوســـف بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن المطّهـــر المعـــروف بالعّالمـــة الحلـــي 

الـــــدر : ، لـــــه عـــــدد مـــــن المؤلفـــــات فـــــي الفقـــــه واللغـــــة والنحـــــو، منهـــــا)م١٣٢٧-هــــــ٦٢٧

                                           
 .١/٤١ :، والبابليات١٨١: طبقات الُنحاة: ُينظر في ترجمته )٤١(
: ، والبابليـات١١/٣٦: ، والـوافي بالوفيـات١٣٧: ، والحـوادث الجامعـة٤/٣: معجـم األدبـاء: ُينظر )٤٢(

١/٥٣. 
، ٧٨: ، وبغيـــــة الوعـــــاة٤/١٨١: ، والـــــوافي بالوفيـــــات٥/١٠٦و ٢/٨٨: وفيـــــات األعيـــــان: ُينظـــــر )٤٣(

 .١/٥٧: والبابليات
 .٧٥: اكز الدراسات النحوية، مر ٢٩٩: ، فقهاء الفيحاء١/٣٠١: شعراء الحلة: ُينظر )٤٤(



 

 

والمرجان، وبسط اإلشارات، وبسط الكافية في اختصار شرح الكافية، وخالصـة األقـوال 

  .)٤٥(ة الرجالفي معرف

ــــي الرجــــالي  ــــي النيل ــــن داود الحل ــــي ب ــــن عل ــــدين الحســــن ب ــــو محمــــد تقــــي ال وأب

، تفـــــنن فـــــي العلـــــوم الشـــــرعية، فحـــــذق الفقـــــه واألصـــــول والكـــــالم )م١٣٤٢-هــــــ٧٤٠ت(

والتفسير والحديث والعلوم اللسانية، وأتقن النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع، مـن 

والنظــائر، وكتــاب النكــت، ومختصــر اإليضــاح فــي  عقــد الجــواهر فــي األشــباه: مؤلفاتــه

  .)٤٦(علوم النحو، ومختصر أسرار العربية

وشهد هذا القرن مجموعة من علماء النحو، لم تذكر المصادر سـوى أسـمائهم، 

أبو طالب علي بـن محمـد االبريسـمي الحلـي، كـان نحويـًا شـاعرًا، ومحـب الـدين : ومنهم

، كــان واعظــًا  ناظمــًا للشــعر، وموفــق أبــو أبــو محمــد الحســن بــن عبــد بــن شــهاب الحلــي

طــاهر أحمــد بــن يحيــى بــن إســماعيل الحلــي، كــان كاتبــًا بليغــًا، وكمــال الــدين أبــو نصــر 

مســعود بــن أحمــد الحلــي، كــان شــاعرًا جيــدًا، ومجــد الــدين أبــو علــي محمــد بــن علــي بــن 

عطـا بـن  إبراهيم الحلي، كان من القـّراء العلمـاء، وأبـو الحسـن علـي بـن عبـد السـالم بـن

إبراهيم العجلـي الحلـي، كـان لغويـًا، وعفيـف الـدين أبـو بكـر أحمـد بـن محمـد بـن ميمـون 

الحلـــي، كـــان عالمـــًا بـــالنحو والصـــرف، ولـــه فيهمـــا تعليـــق وتصـــنيف، وفخـــر الـــدين أبـــو 

  .)٤٧(الفضل الحسن بن مقلد العوفي الحلي، كان نحوياً 

المختلفـة، علـى الـرغم وفي القرن التاسع الهجري استمر النشاط الفكـري بعلومـه 

ــم يمنــع مــن ظهــور علمــاء  مــن اضــطراب األحــوال السياســية، إّال أن هــذا االضــطراب ل

كبــار فــي اللغــة والنحــو والفقــه، ومــنهم الشــيخ رضــي الــدين رجــب بــن محمــد بــن رجــب 

البرســــي المتــــوفى أواخــــر القــــرن التاســــع الهجــــري، كــــان فاضــــًال محــــّدثًا أديبــــًا، لــــه مــــن 

                                           
، ١/٣٠١: ، وشـــعراء الحلـــة٢٣٢: الحيـــاة الفكريـــة فـــي العـــراق فـــي القـــرن الســـابع الهجـــري: ُينظـــر )٤٥(

 .٢٠٩: وفقهاء الفيحاء
 .٢٢٦: ، وفقهاء الفيحاء١/١٠٥: ، والبابليات٢٩٥: أمل األمل: ُينظر )٤٦(
 .٤٧-٤٦: متابعات تاريخية لحركة الفكر في الحلة: ُينظر )٤٧(



 

 

عة في كشف أسـرار األسـماء، وكتـاب الصـفات، وكتـاب الحـروف، رسالة اللم: المؤلفات

وصــــالح بـــن عبــــد الوهــــاب . )٤٨(وكتـــاب اآليــــات، ورســـالة فــــي تفســـير ســــورة اإلخـــالص

  .)٤٩(الفقيه الصولي) هـ٩٠٠ت (المعروف بابن العرندس 

أما في القرن العاشر الهجري فلم تذكر المصـادر اسـم نحـوي فـي مدينـة الحلـة، 

ت واالضطرابات، وقد شهدت البالد حروبًا وغارات بدأت منذ هجـوم بسبب الفتن والنكبا

هــ، واسـتيالء أوالده وأحفـاده علـى مقاليـد ٩١٤الشاه إسماعيل الصـفوي علـى بغـداد سـنة 

األمــور، وقــد قاســت الحلــة وعــانى أهلهــا مــن الــويالت مــا ال يســتغرقه الوصــف مــن قتــل 

ـــا أّدى ـــام وتنكيـــل لقربهـــا مـــن بغـــداد، ّم ـــة  وتمثيـــل وانتق ـــروح العلمي إلـــى القضـــاء علـــى ال

  .والنهضة األدبية، فتضاءلت أصوات العلماء، وخمدت مواهب األدباء

أما في القرن الحادي عشر الهجري، فقـد بـدأت الـروح العلميـة فـي مدينـة الحلـة 

تعود تدريجيًا بعد الدمار الـذي شـهدته فـي القـرن الماضـي، ولـم يظهـر مـن الُنحـاة سـوى 

لي حسين بن كمال الدين بـن األيـزر الحسـيني الحلـي، عـالم فقيـه، عالم واحد هو أبو ع

ومحـــدث جليـــل، وشـــاعر مقتـــدر، لـــه كتـــاب فـــي النحـــو، وكتـــاب فـــي التصـــريف، تـــوفي 

  .)٥٠(أواسط القرن الحادي عشر الهجري

وفي القرن الثاني عشر الهجري، نضجت الحركة العلمية، وبدأ الـدرس النحـوي 

الشــيخ أبــو الرضــا : ء النحــو واللغــة والفقــه، ومــنهميســترد عافيتــه، وظهــر عــدد مــن علمــا

ــم علــى معاصــريه، وكــان )هـــ١١٨٣ت (أحمــد بــن حســن بــن علــي النحــوي الحلــي  ، تعّل

برع فـي علـوم اللغـة والنحـو والحـديث والفقـه، نحـا نحـو سـيبويه، وفـاق . يحترف الخياطة

عربيـة والبالغـة، شرح المقصورة الدريدية، وأراجيز في ال: الكسائي ونفطويه، من مؤلفاته

  .)٥١(وديوان الشعر
                                           

 .١/٣٨: ، وفقهاء الفيحاء١/١١٨: البابليات: ُينظر )٤٨(
 .١/١٢٠: البابليات: ُينظر )٤٩(
 . ١٥١/  ١: المدر نفسه : ُينظر )٥٠(
: ، وتـــاريخ الحلـــة١/٦٠: ، وشـــعراء الحلـــة٥/١٦٥: ، والبابليـــات٨/١١٣: أعيـــان الشـــيعة: ُينظـــر )٥١(

٢/١١٨. 



 

 

والشــيخ أبــو علــي حســن بــن أحمــد النحــوي الحلــي المتــوفى أواخــر القــرن الثــاني 

ــم علــى أبيــه علــوم النحــو والبالغــة،  عشــر الهجــري، كــان مــن ذوي الفضــل واألدب، تعّل

كــان لــه مجلــس يرتــاده طــّالب علــوم العربيــة، لــه مؤلفــات فــي النحــو والصــرف والبالغــة 

  .)٥٢(شعروديوان ال

واســـتمرت الدراســـات النحويـــة فـــي القـــرن الثالـــث عشـــر الهجـــري فـــي المجـــالس 

والمسـاجد ودور العلمــاء، ومــن علمــاء هــذا القــرن أبــو أحمــد صــادق بــن علــي بــن حســين 

، درس فــي الحلــة مبــادئ العلــوم اللســانية، ثــّم )هـــ١٢٠٥ت (بــن هاشــم الحســيني الحلــي 

شـرح شـواهد قطـر النـدى، والـدّرة : لفـاتواصل تعليمـه فـي النجـف األشـرف، لـه مـن المؤ 

وأبـو حيـدر سـليمان بـن داود بـن سـليمان بـن . )٥٣(النجفية في علم العربية، وديوان شعر

، كــان واســع االّطــالع طويــل البــاع، بــرع فــي علــوم )هـــ١٢٤٧ت (داود الحســيني الحلــي 

كتـــاب نظـــم الجمـــل، وهـــو أرجـــوزة فـــي : النحـــو والبالغـــة، لـــه شـــعر حســـن، مـــن مؤلفاتـــه

لعربيـــة، وحاشـــية علـــى الفـــاكهي ســـّماها الـــدرر الحليـــة فـــي إيضـــاح غـــوامض العربيـــة، ا

وأبــو جعفــر ُمعــز الــدين مهــدي بــن الحســن الحســيني القزوينــي . )٥٤(وأرجــوزة فــي النحــو

، برع في علوم العربية من نحو وبالغة، من آثـاره كتـاب األقفـال، )هـ١٣٠٠ت (الحلي 

فاتحــة، ورســالة فــي تفســير ســورة اإلخــالص، وهــو مــتن فــي النحــو، ورســالة فــي تفســير ال

  .)٥٥(وشرح ألفية ابن مالك، وديوان شعر

وفي القرن الرابع عشر الهجري، استمر الدرس النحوي في الحلـة فـي المجـالس 

والمساجد، وظهـر عـدد مـن علمـاء النحـو واللغـة والفقـه، مـنهم بـاقر بـن أحمـد بـن محمـد 

، بـــرع فـــي علـــوم النحـــو والصـــرف )هــــ١٣٣٣ت (بـــن ميـــرزا صـــالح الحســـيني القزوينـــي 

أرجــوزة فــي الصــرف، ومختصــر فــي المعــاني والبيــان، وديــوان : والبالغــة، مــن مؤلفاتــه

                                           
 .٢/١١٨: ، وتاريخ الحلة١/١٧٥: ، والبابليات١٧/  ٨: أعيان الشيعة: ُينظر )٥٢(
 .١/٣٦٧: ، معارف الرجال١/١٧٧: البابليات: ُينظر )٥٣(
 .٢/١٣٥: ، وتاريخ الحلة٢/٤٤: البابليات: ُينظر )٥٤(
 .٢/١٧٥: ، وتاريخ الحلة٢/١٢٦: ، والبابليات٢٦/٤٠: أعيان الشيعة: ُينظر )٥٥(



 

 

ت (وأبــو الكمــال رضــا بــن أبــي قاســم بــن نجــم الــدين الحســيني االســترابادي . )٥٦(شــعر

، درس علوم العربية في الحلة، وواصل تعليمه في النجف األشـرف، بـرع فـي )هـ١٣٤٦

كنز األفراح ومراح األرواح، وهو مـن كتـب : رف والبالغة، له من المؤلفاتالنحو والص

  .)٥٧(النوادر، ورسالة سّماها العقد الفريد في علم التجويد، وديوان شعر

يظهــر لنــا مــن هــذا العــرض الســريع لعلمــاء النحــو فــي الحلــة منــذ تمصــيرها، أن 

المعــارف مــن فقــه وتفســير هــذه المدينــة كانــت مركــزًا علميــًا ضــّم مختلــف أنــواع العلــوم و 

ونحــو وصــرف وغيرهــا، وأن النحــو بوصــفه مــادة أساســية لكــل طالــب علــم، أخــذ مكانــه 

بين العلماء، وظهرت مجالس متعددة يدرس فيها، وحلقات تدور فيها مسائل هذا العلـم، 

وبــرزت أســماء لعلمــاء برعــوا فــي علــوم اللغــة وكتبــوا ُمصــّنفات متعــّددة، وأن أغلــب هــذه 

انـــــت تـــــدور فـــــي بـــــاب الشـــــرح واالختصـــــار واألراجيـــــز، فكانـــــت عنـــــاوين المصـــــنفات ك

مصـــّنفاتهم هـــي شـــرح أبيـــات الجمـــل، وشـــرح شـــواهد قطـــر النـــدى، وشـــرح اللمـــع، وشـــرح 

مقامات الحريري، واختصار شرح الكافية، ومختصر الضاد والظـاء، واألدوات النحويـة، 

نحويـة التـي وضـعها علمـاء ويمكـن القـول إن الكتـب ال. والفرق بـين الـراء والغـين وغيرهـا

  :الحلة تسير في ثالثة اّتجاهات، هي

  :االتجاه التجميعي. ١

ـــة،  ـــة مـــن الكتـــب والرســـائل التـــي اهتّمـــت بجمـــع المـــادة النحوي ـــه طائف ونعنـــي ب

ــة والتوجيهــات والشــواهد، واهتمــت بالمســائل  وعرضــت الظــواهر اللغويــة واألحكــام واألدّل

  .ذلك الصرفية والبالغية والعروضية وما إلى

  :وتتمّيز هذه المؤلفات بمجموعة من الخصائص، منها

 .االهتمام بجميع المسائل النحوية -

 .االهتمام بالمسائل الخالفية وعرض اآلراء ومناقشتها -

 .االهتمام باألدلة النقلية والعقلية -

                                           
 .٢/١٨١: ة، وتاريخ الحل٣/١٩٥: ، والبابليات٢٦/٣٥: أعيان الشيعة: ُينظر )٥٦(
 .٣/٨٥: ، والبابليات١/١٨٧: الذريعة: ُينظر )٥٧(



 

 

 .االهتمام بالجانب التعليلي من جهة الظواهر واألحكام -

ســـارت بموجـــب هـــذا االتجـــاه تّتصـــف وال يعنـــي هـــذا أن جميـــع المؤلفـــات التـــي 

بالخصــائص التــي ذكرناهــا، وٕانمــا يمكــن القــول إن تلــك الخصــائص هــي الســمة الغالبــة 

  .على منهجنا

  :ومن الكتب الحلية في الدراسات النحوية التي تدخل في هذا االتجاه

 .األدوات البن حميدة -

 .الروضة في النحو البن حميدة -

 .حدود النحو البن الخازن -

 .اهر في األشباه والنظائر لبن داود الحليعقد الجو  -

 .كتاب الصفات البن رجب البرسي -

  :وقد عرف العرب القدماء هذا االتجاه في مؤلفاتهم، ونذكر منها

 ).هـ٣٦٨ت (شرح كتاب سيبويه للسيرافي  -

 ).هـ٣٧٧ت (كتاب التعليقة على كتاب سيبويه ألبي علي الفارسي  -

 ).هـ٣٨٤ت (شرح الكتاب للرّماني  -

 ).هـ٣٩٢ت (حتسب البن جّني المُ  -

والُمالحــظ علــى هــذا النــوع مــن الكتــب أنهــا ال تلتــزم مــذهبًا نحويــًا معينــًا، وٕانمــا 

تتنــــاول المســــائل النحويــــة بالمناقشــــة الُمفّصــــلة، واإلكثــــار مــــن األدلــــة العقليــــة والنقليــــة، 

ات واالســتدالل علــى اآلراء علــى اختالفهــا، واالســتطراد فــي شــرح الشــواهد، وذكــر اللهجــ

  .العربية والموازنة بينها، أما أسلوبها فيتراوح بين الوضوح والغموض

  

  

  :االتجاه التطبيقي. ٢

ونعنـــي بـــه تلـــك المؤلفـــات التـــي اعتمـــدت فـــي تأليفهـــا علـــى الـــنص اللغـــوي مـــن 

القرآن الكريم أو الشعر العربي الفصيح أو المأثور من كالم العـرب مـن ُخطـب وأمثـال، 



 

 

الـذي تُفهـم مـن خاللـه القواعـد النحويـة، وهـو المقيـاس الـذي  فالنص اللغوي هـو المعيـار

  .ُتعرف به صحة القاعدة من فسادها

وتهتم هذه المؤلفات بشرح المسائل النحوية من خالل تحليـل الـنص لتوصـيف  

القاعدة ومعالجتها معالجة تطبيقية مع عرض المباحث األصولية، وتـرتبط مؤلفـات هـذا 

الــذي ســنتحدث عنــه الحقــًا، ألن غايــة التــأليف منهــا واحــدة، االتجــاه باالتجــاه التعليمــي 

  .وهي توضيح القاعدة النحوية لترسيخها وتوصيلها إلى أذهان طالبيها

ـــد بقاعـــدة نحويـــة  ـــزم أو ال تتقي ـــى هـــذه المؤلفـــات أنهـــا ال تلت ومـــن الُمالحـــظ عل

تتطّلـب ُمعّينة، وٕانما تتناول كل ما يـراه المؤلـف فـي الـنص اللغـوي مـن مسـائل وظـواهر 

  .معالجتها

  :ومن أشهر المؤلفات النحوية القديمة التي تندرج ضمن االتجاه التطبيقي

 ).هـ٣١١ت (معاني القرآن للزجاج  -

 ).هـ٣٢٨ت (إعراب القرآن للنحاس  -

 ).هـ٣٧٠ت (إعراب الثمانين سورة من القرآن البن خالويه  -

 ).هـ٣٧٧ت (الشعر وشرح األبيات المشكلة ألبي علي الفارسي  -

  :مكن القول إن لهذه المؤلفات خصائص وصفات يمكن إجمالها باآلتيوي

 .تنطلق منن النص اللغوي بتطبيق القاعدة النحوية عليه -

 .تستثمر ظاهرة اإلعراب من أجل فهم المعنى واإلحاطة بداللة النص -

 .تتعّرض لذكر اللهجات العربية -

 .تعتمد على األدلة النقلية -

 .وضوح األسلوب وسهولة العبارة -

  :أما أشهر المؤلفات النحوية الحلية التي سارت في هذا االتجاه، فهي

 .شرح أبيات الجمل البن حميدة -

 .شرح اللمع البن حميدة -

 .المخترع في شرح اللمع لُشميم الحلي -

  .شرح مقامات الحريري البن السكون الحلي -



 

 

  

  
 
  :االتجاه التعليمي. ٣

، وتكتفــــي بقـــدر مــــن ونعنـــي بـــه تلــــك المؤلفـــات التــــي ُوضـــعت لغــــرض التعلـــيم

التفصــيالت وعــدد قليــل مــن الشــواهد، وتبتعــد عــن المســائل الخالفيــة، ولهــذه المؤلفــات 

  :خصائص تعليمية ُمحّددة يمكن إجمالها بما يأتي

 .االبتعاد عن التعريفات الذهنية -

 .ذكر القاعدة دون تفصيل -

 .االبتعاد عن المسائل الخالفية -

 .عدم االعتناء بالشواهد -

 .باألصول عدم االعتناء -

  :ومن أشهر المؤلفات النحوية التي سارت في هذا االتجاه

 ).هـ٣٢٣ت (المقصور والممدود لنفطويه  -

 ).هـ٣٢٥ت (المقصور والممدود للوّشاء  -

 ).هـ٣٣٢ت (المقصور والممدود البن والد  -

 ).هـ٣٤٠ت (حروف المعاني للزجاج  -

 ).هـ٣٨٤ت (منازل الحروف للرماني  -

 ).هـ٣٩٢ت (جني التصريف الملوكي البن  -

 ).هـ٣٩٥ت (المذكر والمؤنث البن فارس  -

ويمكــن القــول إن المؤلفــات التــي ســارت علــى مــنهج االتجــاه التعليمــي تّتصــف 

  :بخصائص يمكن إجمالها بما يأتي

 .تضم عددًا كبيرًا من أبواب النحو العربي -

 .تخلو من الحشو -

 .أسلوبها واضح وعباراتها سهلة -



 

 

 .تلجأ إلى العلل التعليمية -

 .تذكر الشواهد دون مناقشتها أو بسط آرائها -

 .ُمقّلة في ذكر اللهجات العربية -

 .ُمقّلة في ذكر االحتماالت ووجهات النظر -

 .تكتفي باألصول النحوية -

اتصافها باالختصار الشديد الذي يؤدي في بعض األحيان إلى الغموض الـذي  -

 .يستلزم اإليضاح

 .ُمقّلة في ذكر األدلة النقلية والعقلية -

 .الخلط بين المصطلحات النحوية -

 .ُمقّلة في ذكر الشواهد -

  :ومن الكتب الحلية في النحو التي سارت في منهج االتجاه التعليمي

 .مسائل في االمتحان البن حمدان الحلي -

 .افرق بين الضاد والظاء البن مها الحلي -

 .بسط الكافية في اختصار شرح الكافية للعالمة الحلي -

 .ة البن داود الحليُمختصر أسرار العربي -

 .تحفة الحضر واألعراب لهادي كمال الدين -



 

 

  ُمشّجر ُيبّين جذور الدرس النحوي في الحلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متداد الزماني للدرس النحوي في الحلةاال

                                                                                                

  

  

  

أبن حميدة الحلي ) محمد بن علي بن أحمد(

 هـ٥٦٧ابن الخّشاب ) عبد اهللا بن أحمد(

 هـ٥٤٢ابن الشجري ) علي بن حمزة(

 هـ٥٠٢التبريزي ) يحيى بن علي بن أحمد(

هـ٤٢٠الربعي ) علي بن عيسى(

 هـ٣٦٨السيرافي ) الحسن بن عبد اهللا(

 هـ٣٢١ابن دريد ) محمد بن الحسن(

هـ٢٥٥أبو حاتم السجستاني ) سهيل بن محمد(

 هـ٢٢١األخفش األوسط ) سعيد بن مسعدة(

هـ١٨٠سيبويه ) عمرو بن عثمان(

 هـ١٧٥الفراهيدي ) الخليل بن أحمد(

هـ١٥٤أبو عمرو بن العالء 

هـ١٢٩يحيى بن يعمر 

هـ٦٩أبو األسود الدؤلي 

 هـ٤٠) ع(اإلمام علي بن أبي طالب 

هـ١١٧أبو إسحق الحضرمي هـ٨٩م نصر بن عاص

 هـ١٨٧أبو جعفر الرؤاسي هـ٢١٣األصمعي 

 هـ١٨٩الكسائي هـ١٨٢يونس بن حبيب 

القرن السادس 

ة لل

  شرف الكتاب 

 هـ٥٧٩

أبو عبد اهللا العراقي 

 هـ٥٦١الحلي 

  أبو حميدة الحلي 

 هـ٥٥٠

ابن الخازن النحوي 

 هـ٥٥٩الحلي 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

للهجرة السابعالقرن 

  رضي الدين بن 

 هـ٥٧٩منصور 

ابن الخيمي 

 هـ٦٤٢

 شميم النحوي الحلي 

 هـ٦٠١

العالمة الحلي 

 هـ٦٢٧

ابن السكون النحوي 

 هـ٦٠٦الحلي 

الباقالني النحوي 

 هـ٦٣٧الحلي 

  ابن سعيد الهذلي

 هـ٦٨٩

 للهجرة الثامنالقرن 

  ابن شهاب   العجلي الحلي 

 الحلي 

  ابن داود الحلي 

 هـ٧٤٠

بو طاهر الحليأ

  االبريسمي
 ابن ميمون الحلي 

للهجرة التاسعالقرن 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 للهجرة العاشرالقرن 

خلت الحلة من أسماء النحويين 

 بسبب الفتن والنكبات

للهجرة الحادي عشرالقرن 

 ابن كمال الدين الحسيني الحلي

للهجرة الثاني عشر القرن

أبو رضا النحوي الحلي 

 هـ١١٨٣

  أبو علي النحوي 

 الحلي

 الثالث عشرالقرن 

ابن داود الحسيني 

 هـ٥٦١الحلي 

أبو أحمد الحسيني 

  الحلي 

  أبو جعفر القزويني 

 هـ١٢٩٩



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

هادي كمال الدين وكتابه تحفة الحضر 

  واألعراب

القرن الرابع عشر للهجرة

  باقر القزويني 

 هـ١٣٣٣

  االسترابادي

 هـ١٣٤٦



 

 

  



 

 

  هادي كمال الدين
هو السيد هادي بن محمد بن فاضل بن حمد بن كمال الدين الحسيني الحلـي، 

م، نشـأ بهـا علـى والـده، إذ درس عليـه علـوم ١٩٠٥-هــ١٣٢٦حلة سـنة ولد في مدينة ال
العربيـة مــن نحــو وصــرف وبالغــة وفقــه، ثـّم اّتجــه إلــى مدينــة النجــف األشــرف لمواصــلة 
تعليمه، فدرس العلوم الدينية من فقه وعلوم الحديث وعلوم القـرآن الكـريم وعلـم األصـول 

، )م١٩٤٢-هــ١٨٧٠(شف الغطاء ومبادئ التفسير، ومن شيوخه هناك الشيخ هادي كا
  ).م١٩٥٤-هـ١٨٧٧(والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 

م، وهـي أول ١٩٤٤عاد إلى الحلة وأسس المدرسة الكمالية للعلـوم الدينيـة سـنة 
مدرسة أهلية في الحلة، يدرس فيها تالمذتها العلوم الفقهية ومبادئ تفسير القرآن الكريم 

وعلــوم اللغــة العربيــة مــن نحــٍو وصــرف وعــروض، وأصــول العبــادات واألحكــام الشــرعية 
فضًال عن دروس في مادتي العلوم االجتماعيـة والرياضـيات، وكـان مقرهـا بـادئ األمـر 
في محلة جبران، ثم انتقلت إلى الشارع العام مجاور حسـينية ابـن طـاووس، وقـد ُأغلقـت 

لماشـــطة، ومـــن أعضـــاء هيأتهـــا التعليميـــة الشـــيخ عبـــد الكـــريم ا. م١٩٦٦المدرســـة ســـنة 
والســــيد عبــــود الشــــاله، والســــيد مهــــدي الســــيد محســــن القزوينــــي، وفرهــــود مكــــي علــــوان 

  .الجبوري، وعلى عبد عجام، والسيد محمد علي النجار
كـــان فقيهـــًا عالمـــًا شـــاعرًا أديبـــًا باحثــــًا محققـــًا ، انتســـب إلـــى جمعيـــة المــــؤلفين 

) ٢٣(بــــ ١٩٤٦ة عمـــل فـــي الصـــحافة، واصـــدر مجلـــة التوحيـــد ســـن. والكّتـــاب العـــراقيين
صحيفة، وهي مجلة أدبية دينية إرشادية، وقد أغلقت بعد صدور سبعة أعداد منهـا، ثـّم 

عددًا، وألغي امتيازها سـنة ) ٣٧(م، إذ صدر منها ١٩٥٩عاد فأصدرها مّرة أخرى سنة 
ثــّم أصــدر . )٥٨(، ولكنهــا لــم تــدم طــويالً ١٩٦٣، وعـادت للصــدور مــرة ثالثــة ســنة ١٩٦١

  .)٥٩(ريدة الحقيقةجريدة التوحيد فج
قـال فـي . له شعر حسن، اّتسم بضخامة العبارة، وقوة األسـلوب، وُحسـن السـبك

  :)٦٠(وصف مدينة الحلة الفيحاء
ــــــــداع آفاقهــــــــا   مدينــــــــــــــــة الحلــــــــــــــــة ســــــــــــــــحارة ــــــــارق اإلب  مــــــــا ف

                                           
 .١٥: ، وأوراق حلية٦٦:لمحات عن ماضي مدينة الحلة وحاضرها: ُينظر )٥٨(
 .٢٤٩: موسوعة أعالم الحلة: ُينظر )٥٩(
 .١/١٩: فقهاء الفيحاء )٦٠(



 

 

    
 تعهـــــــــــــــد الحســـــــــــــــن لزوارهـــــــــــــــا

  
 فـــــــي كـــــــل مـــــــا وافـــــــق أذواقهـــــــا  

  
ــــــون الســــــحر أســــــطورة ــــــت فن  كان

  
ـــــــا   ـــــــى أســـــــلس أخالقه ـــــــا طغ  لم

  
ـــــــي حســـــــنهفليلهـــــــ ـــــــد كـــــــاد ف  ا ق

  
 يســــــــتمهل الشــــــــمس وٕاشــــــــراقها  

  
 كأّنمـــــــــــــــا أشـــــــــــــــجارها غـــــــــــــــادة

  
ــــــــــــوى وأطباقهــــــــــــا   ــــــــــــدم الحل  تق

  
 لـــــــو ظهـــــــرت جنـــــــة عـــــــدن لمـــــــا

  
 كانــــت ســــوى الفيحــــاء مصــــداقها  

  
 لــــــيس بهــــــا شــــــيء ســــــوى أنهــــــا

  
ـــــــالخير أســـــــواقها   ـــــــألت ب ـــــــد م  ق

  
 وأعجـــــــب األشـــــــياء أنـــــــي علـــــــى

  
ــــــت أشــــــتاقها   ــــــا الزل  ضــــــيقي به

  

  :)٦١(وقال أيضاً 
ــ  ة الفيحــاء مــن زار ربعهــاهــي الحل

  
 فســـــوف يـــــرى ألطافهـــــا بانتظـــــاره  

  
ــــــــا حّدثتــــــــه نفســــــــه بفراقهــــــــا  وم

  
 فــإن كـــان هـــذا كـــان دون اختيـــاره  

  
 ولـــيس بهـــا عيــــب يشـــين جمالهــــا

  
 ويــنقص يومــًا منــه بعــض اعتبــاره  

  
 ســوى أنهــا تعطــي الغريــب زمامهــا

  
 وأن ابنهـــا لـــم يلـــق غيـــر احتقـــاره  

  
ــــــــة بجمالهــــــــا  فمــــــــا هــــــــي إّال جّن

  
ـــــــذ   ـــــــا بالمكـــــــارهل  لك حفـــــــت دونن

  

أزاهيـر شـّتى، بغيـة األديـب، وهـو أرجـوزة فـي : أصدر عددًا من المؤلفات، منها
غريــب اللغــة، التخمــيس والتشــطير فــي أصــحاب آيــة التطهيــر بجــزأين، جنــاح النجــاح، 
وهـــو أرجـــوزة فـــي توضـــيح غريـــب اللغـــة، الحـــرب بـــين الفضـــيلة والرذيلـــة، شـــظايا قنبلـــة، 

                                           
 .٢٢-١/٢١: فقهاء الفيحاء )٦١(



 

 

كتــاب تــراجم ألعــالم الحلــة مــن الفقهــاء بجــزأين، لحســاب مــن هــذه  فقهــاء الفيحــاء، وهــو
الخيانــــة، مـــــن مخـــــازي الشــــيوعيين، وســـــيلة الـــــتفّهم لمســــوغات التـــــيمم، تحفـــــة الحضـــــر 
. واألعــراب فــي علــم النحــو واإلعــراب، وهــو أرجــوزة فــي علــم النحــو، ديــوان شــعر ضــخم

جغرافيــة القــرآن الكــريم  األمثــال الشــعبية فــي الــديار العراقيــة،: ومــن مؤلفاتــه المخطوطــة
ويقــع بأربعــة أجــزاء، الجغرافيــة المنظومــة، ذكــرى رزّيــة كــربالء ويقــع بجــزأين، شــرح نهــج 

  .)٦٢(البالغة، مآخذ الشعراء ويقع بجرأين
م، وقد ذكرته عدد من ١٩٨٦-هـ١٤٠٦سنة  –رحمه اهللا  –توفي السيد هادي 

ئريـــة فـــي الشـــعر العراقـــي ، الثـــورة الجزا١٠/٣٩و ٣/١٣الذريعـــة : كتـــب التـــراجم، منهـــا
، ١٤٧، معجــم مــؤلفي الشــيعة ٢٣٧٩، معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي النجــف ٢/٤٣٣

، موســوعة ٦٩٩، الُمنتخــب مــن أعــالم الفكــر واألدب ٣/٤٢٣معجــم المــؤلفين العــراقيين 
ــــة ٢/٢٤٠أعــــالم العــــراق  ــــات ١/٢٤٩، موســــوعة أعــــالم الحل ــــة البابلي ، ٣/٢١٠، تكمل

  .١٦، أوراق حلية ٢٥١شعراء الحلة المزيدية 
  تحفة الحضر واألعراب

ــم النحــو واإلعــراب(صــدر هــذا الكتــاب  ســنة ) تحفــة الحضــر واألعــراب فــي عل
م بمســاعدة وزارة اإلعــالم العراقيــة، وفــي مقابلــة معــه قــال إنــه انتهــى مــن تأليفــه ١٩٧٤

م، وهو أرجوزة فـي علـم النحـو تزيـد علـى األلـف بيـت، غرضـها تعليمـي، إذ ١٩٦٨سنة 
موضوعاته بأسلوب بسيط، وهذا النوع من الشـعر التعليمـي أّلفـه العـرب منـذ زمـن تناول 

مــن ) هـــ٦٢٧ت (قــديم وفــي مختلــف العلــوم، وفــي علــم النحــو ُيعــّد ابــن معطــي المغربــي 
أوائــل الــذين ولجــوا هــذا الميــدان مــن ميــادين التــأليف النحــوي، فــنظم ألفيــة تجمــع مســائل 

الذي ترك منظومات ) هـ٦٧٢ت (مالك األندلسي النحو وتنظم مباحثه، وبعده جاء ابن 
كثيــرة فــي النحــو والصــرف، منهــا ألفّيتــه الشــهيرة فــي النحــو، والكافيــة الشــافية، وهــي فــي 

  .ثالثة آالف بيت
وقد وضع الـدكتور نعمـة رحـيم العـزاوي مقدمـة وافيـة لهـذا الكتـاب، وصـف فيهـا 

، ويــــرى )٦٣("ع البديهيــــةهــــو شــــاعر ذرب اللســــان، ُمّتقــــد الخــــاطر، ســــري"المؤلــــف بقولــــه 
العــزاوي أن هــذه المنظومــة تّتســم بالســهولة والوضــوح اللتــين لــم تتــوافرا فــي منظومــة ابــن 
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مالك الشهيرة وال في غيرها من المنظومات النحوية والصرفية، وأن مؤلفها لم يجر وراء 
  .)٦٤(األوجه المتضاربة في كل مسألة، بل كان يختار وجهًا واحداً 

ــّم ذكــر اســم المنظومــة واســم بــدأ المصــّنف منظو  متــه بحمــد اهللا والثنــاء عليــه، ث
  :ناظمها، قال

 الحمــــــــــد هللا العظــــــــــيم المــــــــــنعم
  

 مــــن عّلــــم اإلنســــان مــــا لــــم يعلــــم  
  

ـــــف شـــــاءا ـــــع الخـــــافض كي  الراف
  

ـــــــــاءا   ـــــــــة األكف  )٦٥(وناصـــــــــب األئّم
  

 :ثّم قال
 وبعـــــــــــــده فـــــــــــــإنني الُمفتقـــــــــــــر

  
 لرحمــــــــة الــــــــرحمن يــــــــوم الحشــــــــر  

  
 هـــادي كمـــال الـــدين نجـــل حمـــد

  
 األمجـــــد بـــــن األمجـــــد بـــــن األمجـــــد  

  
ـــــــدي ـــــــد كـــــــل ُمبت  فصـــــــولها ُتفي

  
 وهـــــــــي نـــــــــديم العـــــــــالم المجتهـــــــــد  

  
ــة الحضــر ــان تحف  أمــا اســمها فك

  
ــرر    )٦٦(تحــوي مــن النحــو الفرائــد الُغ

  

تنــاول النــاظم فــي أرجوزتــه مســائل النحــو، وعرضــها بســهولة، ووضــع ألجزائهــا 
  :العناوين اآلتية

عالئـــم  -اســـم الفعـــل -تأكيـــد األفعـــال -الاألفعـــ -تعريـــف الكـــالم -حـــد النحـــو
المبنـي  -المبنـي مـن األسـماء -أنـواع البنـاء -عالئم الحـرف -عالئم األفعال -األسماء

 -الـــالزم والمتعـــّدي -عالمـــات اإلعـــراب -المعـــرب -العامـــل والمعمـــول -مـــن األفعـــال
اب إعــر  -انقســام االســم علــى مفــرد ومثنــى وجمــع -تــذكير الفعــل وتأنيثــه -تعديــة الــالزم

 -العــدد -الممنــوع مــن الصــرف -جمــع المؤنــث الســالم -جمــع المــذكر الســالم -المثنــى
المضــارع  -الفعــل الــذي ُيجــزم بحــذف آخــره -األســماء الســتة -إعــراب األمثلــة الخمســة
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 -اسـم اإلشـارة -االسـم الموصـول -الُمعـّرف بـأل -الضـمير -المعرفـة والنكـرة -وعوامله
 -حـذف المبتـدأ والخبـر -الخبـر –المبتـدأ  -ف بالنـداءالُمعرّ  -الُمعّرف باإلضافة -العلم

اسـم  -النواسـخ -ُمسـّوغات االبتـداء بـالنكرة -وجوب حذف الخبر -وجوب حذف المبتدأ
في تقديم هـذه  -في تقديم أسماء هذه األفعال عليها -خبر كان وأخواتها -كان وأخواتها

أفعـال  -في خبر لـيس ومـا زيادة الباء -الحروف الُمشّبهة بليس -األفعال على أسمائها
كــــف إّن وأخواتهــــا عــــن  -فــــتح إّن وكســــرها -إّن وأخواتهــــا -أفعــــال الشــــروع -الُمقاربــــة
صـــيغ  -اســـم الفاعـــل -الفاعـــل -الســـيما -ال النافيـــة للجـــنس -ظـــنَّ وأخواتهـــا -العمـــل
 -المهموز -المضاعف -الفعل الُمعتل -اسم المفعول -ما ينوب عن الفاعل -المبالغة

ـــقال -نعـــم وبـــئس المفعـــول  -المفعـــول ألجلـــه -المفعـــول بـــه -المصـــدر -مفعـــول الُمطل
 -التمييـز -الحـال -مصـدر المـرة ومصـدر الهيئـة -المسـتثنى بـاال -المفعـول فيـه -معه

 -االسـتغاثة -الُمنـادى -العطف -البدل -التوكيد -النعت -صيغتا التعّجب -اسم اآللة
 -الوقــــف -النســــب -شــــتغالاال -التحــــذير واإلغــــراء -االختصــــاص -التــــرخيم -الندبــــة

حــروف العــرض  -شــبه الفعــل -المنقــوص -الممــدود -المقصــور -الحكايــة -التصــغير
 -همــزة الوصــل وهمــزة القطــع -قلــب الــواو واليــاء همــزة -أحــرف التنبيــه -والتحضــيض
  .اإلضافة -الصفة الُمشّبهة -أفعل التفضيل

جميــــع والــــذي نالحظــــه مــــن خــــالل هــــذه العنــــاوين، أن هــــذه األرجــــوزة شــــملت 
موضوعات النحو والصرف، نظمهـا بأسـلوب واضـح ومفـردات مفهومـة خاليـة مـن تعـّدد 
اآلراء، لذلك ال تحتاج إلى شرح أو توضيح، وسيكون عملنا التـدّخل فـي المواضـع التـي 

  :أغفلها الراجز، وعلى النحو اآلتي
ففي باب ذكر األفعـال، ذكـر عالمـة مـن عالمـات الفعـل الماضـي، وهـي قبولـه 

  :)٦٧(فاعل، قالتاء ال
 والفعــل مــاٍض وهــو معنــى قــد حــدث 

  
 فــــي زمــــٍن مضــــى كــــزال وانبعــــث  

  
 وأعرفـــــه فـــــي قبـــــول تـــــاء الفاعـــــل

  
 عزلــت عــاملي: كالتــاء مــن قــولي  
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) نعمــت( وقـد أغفـل ذكـر عالمـة أخـرى، هـي قبولـه تـاء التأنيـث السـاكنة، نحـو 
  .)٦٨()بئست(و

لنصـــب والجـــوازم وقـــد ذكـــر للفعـــل المضـــارع عالمـــة واحـــدة هـــي دخـــول أدوات ا
  :)٦٩(عليه، قال

ـــــــــّم يجـــــــــيء بعـــــــــده المضـــــــــارع  ث
  

 نحــــــــو يقــــــــوم يرقــــــــي يطــــــــالع  
  

 وأعرفــــه فيمــــا اخــــتص مــــن عالئــــم
  

ـــــــــأدوات النصـــــــــب والجـــــــــوازم    ك
  

  المراد بها ياء الفاعلة، نحو ) افعلي(وأغفل عالمة أخرى، هي قبوله ياء 
  .)٧٠()تضربين(

لفعــل نــونين، أحــدهما نــون وفــي بــاب تأكيــد ألفعــال، لــم يبــّين النــاظم أن لتوكيــد ا

  .)٧١(}لَيسجنن ولَيكُو�اً{ُمشّددة، والثانية نون ساكنة، نحو قوله تعالى 

شـتّان، : وفي باب اسم الفعل، لم يبـّين النـاظم أنهـا تـأتي بمعنـى الماضـي، نحـو
أّوه، بمعنـــى أتوّجـــع، : بمعنـــى افتـــرق، وهيهـــات، بمعنـــى بعـــد، وبمعنـــى المضـــارع، نحـــو

أعجـــــب، وبمعنـــــى األمـــــر، نحـــــو مـــــه، بمعنـــــى أكفـــــف، وآمـــــين، بمعنـــــى ووْي، بمعنـــــى 
  .)٧٢(استجب

وفي بـاب عالئـم األسـماء، أغفـل عالمـة مهّمـة وهـي التنـوين، وهـو علـى أربعـة 
زيـــد ورجـــل، إّال جمـــع المؤنـــث : أنـــواع، تنـــوين التمكـــين، وهـــو الالحـــق لألســـماء، مثـــل

حــــق لألســــماء المبنيــــة، ، وتنــــوين التنكيــــر، وهــــو الال)غــــواش(و) جــــوار(الســــالم، ونحــــو 

                                           
، والنحـــو ٣٤: ، وشـــرح قطـــر النـــدى١/٢١: ، وأوضـــح المســـالك١/٢٢: شـــرح ابـــن عقيـــل: ُينظـــر )٦٨(

 .١/٤٨: الوافي
 .١٠: تحفة الحضر واألعراب )٦٩(
، والنحـــو ٣٧: ، وشـــرح قطـــر النـــدى١/٢٢: ، وأوضـــح المســـالك١/٢٣: شـــرح ابـــن عقيـــل: ُينظـــر )٧٠(

 .١/٦٤: الوافي
 .من سورة يوسف  ٣٢من اآلية  )٧١(
، والنحــو ٣٨: ، وشــرح قطــر النــدى٣/١١٦: ، وأوضــح المســالك٣/٣٠٢: شــرح ابــن عقيــل: ُينظــر )٧٢(

 .٤/٢٤٠: الوافي



 

 

وتنوين المقابلة، وهو الالحق لجمع المؤنث السالم، وتنوين العوض، وهـو إمـا أن يكـون 
عوضًا عن جملة تـأتي بعـدها، أو عوضـًا عـن ) إذ(عوضًا عن جملة، وهو الذي يلحق 

عوضًا عما ُتضـاف إليـه، أو عوضـًا عـن حـرف، وهـو الالحـق ) كل(اسم، وهو الالحق 
  .)٧٣(ونحوهما رفعًا وجراً ) اشغو (أو ) جوار(لـ

وفــــي بــــاب المبنــــي مــــن أألفعــــال، تــــوّهم الراجــــز فجعــــل الرفــــع عالمــــة للفعــــل 
  :)٧٤(الماضي، قال

 ويرفـــــــــع الماضـــــــــي بـــــــــواو الجماعـــــــــة
  

 وســـــــــــــــــــّكنوه لضـــــــــــــــــــمير الرفـــــــــــــــــــع  
  

والمعــروف أن الفعــل الماضــي ُيبنــى علــى الضــم إذا اّتصــلت بــه واو الجماعــة، 
  .)٧٥(في حين أن الرفع عالمة إعراب

وفــي بــاب الــالزم والمتّعــدي، ذكــر النــاظم أن الــالزم ال يحتــاج إلــى مفعــول بــه، 
  :)٧٦(قال

 ولـــــــــــــيس لـــــــــــــالزم مـــــــــــــن مفعـــــــــــــول
  

ـــــــــي   ـــــــــن تمثيل ـــــــــت م ـــــــــا عرف ـــــــــه كم  ب
  

وهــذا وهــم، ألن الُنحــاة يــرون أن المتعــّدي هــو الــذي يصــل إلــى مفعولــه بغيــر 
: ر، نحـوحرف جر، والالزم ما ليس كذلك، وهو ما ال يصـل إلـى مفعولـه إّال بحـرف جـ

كمــا لــم يبــّين النــاظم ســمات الفعــل . )٧٧(قــام زيــد: مــررت بزيــد، أو ال مفعــول لــه، نحــو
شـرف، وظـرف، : الالزم، إذ يرى الُنحاة أن اللزوم يلحق كل فعل دال على سجية، نحـو

، )افعنلــل(اقشــعر واطمــأن، وكــل فعــل علــى وزن : ، نحــو)أفعلــلّ (وكــل فعــل علــى وزن 
طهــر ونظــف، أو دّل علــى دنــس، : علــى نظافــة، نحــواحــر نجــم، وكــل فعــل دلَّ : نحــو

                                           
 .١/١٨: شرح ابن عقيل: ُينظر )٧٣(
 .١٥: تحفة الحضر واألعراب )٧٤(
 .٣٤: شرح قطر الندى: ُينظر )٧٥(
 . ١٨: تحفة الحضر واألعراب )٧٦(
 .١/٥٣٣: شرح ابن عقيل: ُينظر )٧٧(



 

 

مــرض زيــد، أو كــان مطاوعــًا لمــا تعــّدى : ادس ووســخ، أو دّل علــى مــرض، نحــو: نحــو
  .)٧٨(مددت الحديد فامتد: على مفعول واحد، نحو

وفي باب األسماء الستة، أشار الناظم إلـى شـروط إعـراب هـذه األسـماء وأغفـل 
  :)٧٩(شروطًا أخرى، قال
 فيهــــــــــا يشــــــــــترط وعــــــــــدم التصــــــــــغير

  
ــــــــــــــط   ــــــــــــــنقص والقصــــــــــــــر وٕاّال فغل  وال

  

ـــــرة، وٕاذ ُصـــــّغرت ُتعـــــرب  وفيـــــه إشـــــارة إلـــــى شـــــرط واحـــــد، وهـــــو أن تكـــــون ُمكّب
  :هذا أبّي زيد، ومن هذه الشروط التي لم يذكرها: بالحركات، نحو

 .هذه أب: أن تكون ُمضافة، فإن لم ُتضف ُتعرب بالحركات، نحو .١
ُأضيفت إلى ياء المتكلم ُأعربت بحركات أن ُتضاف إلى غير ياء المتكّلم، فإن  .٢

 .ُمقّدرة
أن تكــون مفــردة، فــإن كانــت ُمثّنــاة ُأعربــت إعــراب المثّنــى، وٕان كانــت مجموعــة  .٣

 .)٨٠(ُأعربت بالحركات الظاهرة
  :)٨١(وفي باب المبتدأ والخبر، قال الناظم

ـــــــــــة إذا بـــــــــــدا ـــــــــــي الجمل ـــــــــــدأ ف  المبت
  

ــــــــــــــــدا   ــــــــــــــــاج ذاك المبت ــــــــــــــــٍر يحت  لخب
  

ن لكـل مبتـدأ خبـرًا، ولـم ُيشـر إلـى نـوٍع ثـاٍن، وهـو مبتـدأ لـه وهو هنا ُيشير إلـى أ
اسـار ذان، فـذان فاعـل سـّد مسـد الخبـر، وُيقـاس علـى هـذا : فاعل سّد مسد الخبر، نحو

أقــائم الزيــدان، ومــا : مــا كــان مثلــه، وهــو كــل وصــف اعتمــد علــى اســتفهام أو نفــي، نحــو
  .)٨٢(قائم الزيدان

الُمطلــق، وهــو أحــد المفاعيــل، وقــد  وفــي بــاب المنصــوبات، لــم يــذكر المفعــول
عّرفــه الُنحــاة بالمصــدر المنتصــب توكيــدًا لعاملــه أو بيانــًا لنوعــه أو عــدده، وُســّمي بهــذا 

                                           
 ..١/٥٣٧: المصدر نفسه: ُينظر )٧٨(
 .٢٣: تحفة الحضر واألعراب )٧٩(
 .١/١٠٦: ، والنحو الوافي١/٥٥: شرح ابن عقيل: ُينظر )٨٠(
 .٣١: تحفة الحضر واألعراب )٨١(
 .١/١٨٩: شرح ابن عقيل: ُينظر )٨٢(



 

 

ـــــد بحـــــرف جـــــر ونحـــــوه، بخـــــالف غيـــــره مـــــن  االســـــم لصـــــدق المفعـــــول عليـــــه غيـــــر ُمقّي
  .)٨٣(المفعوالت

ن فــي بــاب المفعــول ألجلــه، أشــار النــاظم إلــى جــواز نصــبه وجــواز جــّره دون أ
  :)٨٤(يذكر شروط النصب، قال

 ونصـــــــــــبه مـــــــــــا فيـــــــــــه مـــــــــــن إلـــــــــــزام
  

 فقــــــــــــــــد يجــــــــــــــــوز جــــــــــــــــّره بــــــــــــــــالالم  
  

: إن المفعــول ألجلــه حكمــه جــواز النصــب، إن ُوجــدت فيــه ثالثــة شــروط، هــي
المصــدرية، وٕابانــة التعليــل، واتحــاده مــع عاملــه فــي الوقــت والفاعــل، فــإن فقــد شــرطًا مــن 

ـــالم هـــذه الشـــروط تعـــّين جـــّره بحـــرف التعليـــل، لكـــن أ ألكثـــر فيمـــا تجـــّرد مـــن األلـــف وال
  .)٨٥(واإلضافة والنصب، ويجوز جّره

ويعــــرض النــــاظم علــــى الطريقــــة التــــي ذكرناهــــا أبــــواب النحــــو، بأســــلوب ســــلس 
وطريقـة بســيطة، أتـى فيهــا علـى جميــع الموضـوعات النحويــة التـي ورد ذكرهــا فـي بدايــة 

  .هذا المبحث
  :لخصائص اآلتيةومن يتتّبع هذا الكتاب يرى منهجه ُمّتسمًا با

  :الموضوعات والمسائل. ١
شمل الكتـاب جميـع األبـواب النحويـة وشـيئًا مـن الصـرف، وهـو ُيعـد مـن الكتـب 

  :التعليمية، ألن مؤلفه أراده للمبتدئين، قال
 أقــــــــول صــــــــغت هــــــــذه األرجــــــــوزة

  
 فـــي النحـــو مثـــل الـــُدرر المكنـــوزة  

  
 فصـــــــــولها ُتفيـــــــــد كـــــــــل مبتـــــــــدئ

  
 وهـــــــي نـــــــديم العـــــــاِلم الُمجتهـــــــد  

  

  .هو بعمله هذا لم يتجاوز تقسيمات القدماء ألبواب النحو، بل ترّسم خطاهمو 
ــبعض مــن مجهــودي ــا ال ــذلُت فيه  ب

  
 وقــــــد ترّســــــمت خطــــــى جــــــدودي  

  

                                           
 .٢/٥٥٧: المصدر نفسه: ُينظر )٨٣(
 .٥٣: تحفة الحضر واألعراب )٨٤(
 .٢/٥٤٧: شرح ابن عقيل: ُينظر )٨٥(



 

 

قّســم المؤلــف أرجوزتــه علــى عنــاوين رئيســة، يضــم كــل عنــوان مجموعــة أبيــات 
م تــــأتي لموضــــوع معــــّين مثــــل عنــــوان األفعــــال، تأكيــــد أألفعــــال، عالئــــم أألفعــــال، عالئــــ

  .الخ... الحرف، المبني من األسماء، المبني من األفعال
يتجاهــل المؤلــف كثيــرًا مــن اآلراء واالختالفــات النحويــة، ألنــه يهــدف مــن كتابــه 
هـــذا تيســـير العلـــم واختصـــاره بمـــا ُيحقـــق النفـــع لطالبيـــه، لـــذلك تـــراه ُمتجـــّردًا مـــن ذكـــر 

العالمـــة والمثـــال دون  التعريفـــات والجزئيـــات، ويعتمـــد فـــي شـــرح القاعـــدة النحويـــة علـــى
  :الصورة الذهنية، يقول في العنوان الذي عقده للنعت

  
 النعـــت والنعـــوت حـــين اجتمعـــا

  

 لـــــيس يكــــــون النعـــــت إّال تبعــــــا  
  

 فــي جهــة اإلعــراب فــي المقــال
  

 شــــــاركه فــــــي ســــــائر األحــــــوال  
  

ويعتمــد علــى العلــل التعليميــة المباشــرة التــي تــؤدي إلــى توضــيح الصــورة وجــالء 
  :في موضوع الفاعل الغموض، قال

  
 الفاعـل اسـم منـه فعـل قـد ســبق

  

ـــــاعتنق   ـــــي ف  كعـــــرف الحـــــق عل
  

  :وقال في موضوع المفعول به
  

 واالســـــم قـــــد ُســـــّمي مفعـــــوًال بـــــه
  

 وجــــــــــــــود ُمســــــــــــــتلزٌم لنصــــــــــــــبه  
  

 إن وقـــــع الفعـــــل عليـــــه فهـــــو ذا
  

ـــــذا   ـــــابي نب ـــــرآن مـــــن كت  نحـــــو ق
  

ّال أنـــه إلـــى وقـــد تحـــّرر المؤلـــف فـــي موضـــوعاته مـــن االلتـــزام بمـــذهب ُمعـــّين، إ
الكوفيين أميل، لكثرة ما أخذ عنهم من مصطلحات وآراء، كذهابه إلى أن المثنى وجمع 

  :المذكر السالم ُيرفعان باأللف والواو، وُينصبان وُيجّران بالياء، قال
ــــى وُيجــــر ــــاء ُينصــــب المثّن  بالي

  

 ورفعـــــــُه بـــــــاأللف متـــــــى ظهـــــــر  
  

 والجمــــــــع للمــــــــذكر الســــــــالم أن
  

 قـــــــرن ُيرفـــــــع بـــــــالواو وبـــــــالنون  
  

 ونصـــــــــــــــــبه وجـــــــــــــــــّره باليـــــــــــــــــاء
  

 فـــــي ُكـــــلِّ مـــــورٍد بـــــال اســـــتثناء  
  

وال يعنـــي هـــذا تجاهلـــه لمصـــطلحات البصـــريين، فهـــو مـــّرة يقـــول النعـــت، وهـــو 
  :مصطلح كوفي

 ما النعـت إّال الوصـف للماهّيـة
  

 وهــــــــو مــــــــن التوابــــــــع اللفظيــــــــة  
  



 

 

  :ومّرًة يقول الصفة، وهي مصطلح بصري
 والصـــــــفة التـــــــي بقـــــــول معتبـــــــر

  

 إن ُأســــندت لمبــــدأ كانــــت خبــــر  
  

  .ومن المصطلحات البصرية التي ذكرها النفي، ونائب الفاعل، والتمييز
ومهما يكن من أمر، فإن المؤلـف ال ُينـاقش وال ُيـرّجح، ولـم ُيكثـر مـن الظـواهر 

  .الخالفية كما أسلفنا، ألنه كتابه تعليمي
  :األدلة النقلية والعقلية. ٢

النقلية، ولم يعتمد عليها في شرح القواعد، ألنه إّنما  لم ُيكثر المؤلف من األدلة
أّلفه للمبتدئين، وهؤالء تُناسبهم األمثلة الموضوعة، ويفّضـلونها علـى ذكـر الشـواهد التـي 
تسحب المؤلف إلى الشرح اللغوي والمالحظات البالغية وتباين أآلراء، وهو ما نـراه فـي 

كـر الشـواهد باألمثلـة الموضـوعة التـي كتب النحو العربي، لـذلك اسـتغنى المؤلـف عـن ذ
  .تّتسم بقرب المآخذ وسهولة الداللة على القاعدة

  :ومن أمثلته الموضوعة، قوله في عالمات الفعل الماضي
  

 وأعرفــه فــي قبــول تــاء الفاعــل
  

 كالتاء مـن قـولي عزلـُت عـاملي  
  

  :وقوله في عالمات فعل األمر
 ومّيـــــز األمـــــر بيـــــا المخاطبـــــة

  

 كـــي الُمشـــاغبةكنحـــو قـــولي واتر   
  

  :إّال أن هذا األمر ال يمنعه من االستشهاد بالمأثور من أحكام العرب، نحو قوله
 وهكــــذا اســــم الشــــرط مبنيــــًا ورد

  

 فـــي لغـــة الضـــاد كمـــن جـــدَّ وجـــد  
  

  :ونحو قوله
 والعلـــم فخـــر بـــل هـــو التجـــارة

  

 فاكســـــــــــبه والحـــــــــــرمن اإلشـــــــــــارة  
  

فــي أيامنــا هــذه، وتُنــاغي  واألمثلــة التــي يســوقها المؤلــف تقتــرب مــن لغــة النــاس
  :طموحات المجتمع، بل هي مّما ُيدار على ألسنة الناس، نحو قوله

ــــوطن  كقولنــــا الجــــيش ســــياج ال
  

ــــــنن    وســــــّنة العــــــرب أجــــــّل السُّ
  

  :ونحو قوله
 ذلك حـال العـرب حـال مؤسـف

  

 فـــــأي شـــــيء فيـــــه لـــــم يختلفـــــوا  
  

 ونحـــــن نرجـــــو أن تـــــتم الوحـــــدة
  

 مـــــــا بيـــــــنهم ال عزلـــــــة ووحـــــــدة  
  

 الح النافــــذ الُمخيــــففهــــي الســــ
  

 وكـــــــّل شـــــــيٍء غيـــــــره تحريـــــــف  
  



 

 

  :ونحو قوله
 بشــرط أن يكــون ممــا قبــل اســم

  

 كنحــــو ســــار قومنــــا إّال الخــــدم  
  

ومـــع كـــل هـــذه االســـتدالالت، فـــإن المؤلـــف لـــم يـــنس االســـتدالل بـــبعض األدلـــة 
  :من ذلك قوله. النقلية من القرآن الكريم، إّال أن ذلك كان بقدر محدود

 حــــذفها وجــــبوالنــــون إن أضــــفت 
  

ــدا أبــي لهــب   ــت ي  كالحــذف فــي تّب
  

  :ونحو قوله
 وُرّب فعـــــــــــــــٍل بعـــــــــــــــدُه يبـــــــــــــــين

  

 كقولـــــــــــــــه إّيـــــــــــــــاك نســــــــــــــــتعين  
  

  
  :تقويم المادة العلمية. ٣

ُيّعد هذا الكتاب من خالل ما عرضه من موضوعات كتابًا تعليميًا، ألنـه أوجـز 
هل علـى طالـب القول واختصر العرض، مستدًال باألمثلة الموضوعة دون الشواهد، ليسـ

  .العلم حفظها واإلحاطة بها
والكتــاب وٕان كانــت موضــوعاته قــد ُعرضــت بصــورة ُمبّســطة لــُتالئم المبتــدئين، 
إّال أنه في ترتيبه ومنهجـه ومعالجاتـه وبأمثلتـه مّمـا ينفـع المختصـين فـي النحـو العربـي، 

طبـــة أو مّمـــن لـــه اّطـــالع فـــي علـــم النحـــو، لـــذلك نقـــول إن المؤلـــف كـــان بارعـــًا فـــي مخا
 .المستويين الُمبتدئ والُمّطلع

  
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  محاوالت تيسير النحو في العصر الحديث



 

 

  



 

 

  جهود مصرية
  رفاعة الطهطاوي: أوالً 

التحفــة (كتــب الشــيخ رفاعــة الطهطــاوي كتابــًا ُمبّســطًا فــي النحــو العربــي عنوانــه 
ألبـــواب الرئيســـة لموضـــوعات ، اقتصـــر فيـــه علـــى ا)المكتبيـــة فـــي تقريـــب اللغـــة العربيـــة

وقــــد استضــــاء بــــه بمتــــون النحــــو، والســــيما . النحــــو، ووضــــع جــــدوًال خاصــــًا لكــــل بــــاب
  .)٨٦(األجرومية
  

  إبراهيم مصطفى: ثانياً 
، وســار فيــه ١٩٣٧ســنة ) إحيــاء النحــو(أّلــف المرحــوم إبــراهيم مصــطفى كتابــه 

ع المبتــدأ فــي إلغــاء نظريــة العامــل وجمــ) هـــ٥٩٢ت (علــى خطــى ابــن مضــاء القرطبــي 
والفاعــل ونائــب الفاعــل فــي بــاب الُمســند إليــه، واّتفــق مــع الُنحــاة فــي كــون الضــّمة علــم 
اإلســناد أو الفاعليــة، وأن الكســرة علــم اإلضــافة، وخــالفهم فــي الفتحــة، ورأى أنهــا ليســت 
. عالمــة إعــراب وال تــدل علــى شــيء، وٕانمــا هــي الحركــة الخفيفــة الُمســتحّبة لــدى العــرب

ب فــــي األســــماء الخمســــة يكــــون بالحركــــات األصــــلية مثــــل غيرهــــا مــــن ورأى أن اإلعــــرا
وقـــد ُمـــّدت كـــل . الكلمـــات، وأن الضـــمة لإلســـناد والكســـرة لإلضـــافة والفتحـــة لغيـــر هـــذين

  .حركة فنشأ عنها لينها لتحقيق النطق
ورأى أن اإلعراب في جمع المذكر السالم يكون بالحركات أيضـًا، فالضـمة فيـه 

  .، والكسرة علم الجر والياء إشباععلم الرفع والواو إشباع
وأفــرد بابــًا للتوابــع، وجعلهــا ثالثــة، هــي الخبــر، والنعــت، والبــدل، بعــد أن أخــرج 
العطف، والنعت السببي، وأضاف إليها الخبر، وجعل عطف البيان والتوكيد من ضـمن 

  .موضوع البدل
ولـيس ورأى أن لكل إعراب معنى، والمنشى ليس ُمخّيـرًا فـي النصـب أو الرفـع، 

وال نريـد . له أن يتحّول من حركة إلى أخرى إّال إذا قصد المعنى الذي يصـّوره اإلعـراب
ـــه، إذ يمكـــن مراجعتهـــا فـــي الكتـــاب ـــة بعـــرض آرائ ـــا القـــول إن )٨٧(اإلطال ـــا يمكنن ، إّال أنن

محاولته عبارة عن تعليالت بسيطة لم يّتفق عليهـا، وقولـه الفتحـة ليسـت بعالمـة إعـراب 
                                           

 .٢٤٤: ، والنحو العربي مذاهبه وتيسيره٣٠: تيسير النحو )٨٦(
 .وغيرها ١١٤، ١٠٩، ٧٠، ٦٣، ٥٢: إحياء النحو: ُينظر )٨٧(



 

 

ــرًا مــن موضــوعات النحــو، ألن المنصــوبات كثيــرة فــي اللغــة يعنــي أنــه أمــات جــز  ءًا كبي
  .العربية

  
  وزارة المعارف المصرية: ثالثاً 

، تكّونت من إبراهيم مصطفى، ١٩٣٨أّلفت وزارة المعارف المصرية لجنة سنة 
وأحمــد أمــين، وطــه حســين، وعبــد المجيــد الشــافعي، وعلــي الجــارم، ومحمــد أبــي بكــر، 

اعــد النحــو والصــرف والبالغــة، وأقــّرت اللجنــة قراراتهــا مــن أجــل وأناطــت بهــا تيســير قو 
  :الغاية التي ُأّلفت من أجلها، نذكر منها

 .ترى اللجنة وجوب االستغناء عن اإلعراب التقديري واإلعراب المحلي .١
 :تُقّسم اللجنة االسم الُمعرب على األقسام اآلتية .٢

 .قسم تظهر فيه الحركات الثالث، وهو أكثر األسماء .أ 
 .سم تظهر في الحركات الثالث مع مدها، وهو األسماء الستةق .ب 
 .قسم تظهر في حركتان، وهو جمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف .ج 
 .قسم تظهر فيه حركة واحدة، وهو االسم المنقوص .د 
 .قسم تظهر فيه ألف ونون وياء ونون، وهو المثّنى .ه 
 .المقسم تظهر فيه واو ونون وياء ونون، وهو جمع المذكر الس .و 
ترى اللجنة أن يكون لكل حركة لقب واحد في اإلعراب وفي البناء، وأن ُيكتفـى  .٣

 .بألقاب البناء
الموضـوع (ترى اللجنة أن الجملة في العربية تتكّون من ركنين أساسيين، وهمـا  .٤

، وكــل مــا عــداهما تكملــة، ومــن أغراضــهما التوكيــد وبيــان المفعــول )والمحمــول
 .والحال والنوع

فــتح بــاب فــي النحــو هــو بــاب األســاليب، نحــو التعّجــب واإلغــراء قــررت اللجنــة  .٥
 . والتحذير وما إلى ذلك

  



 

 

  مجمع اللغة العربية في القاهرة: رابعاً 
عرضــت وزارة المعــارف المصــرية تقريــر لجنــة تيســير النحــو علــى مجمــع اللغــة 

ضــها ، لُيبــدي رأيــه فيمــا أقّرتــه اللجنــة، فوفــاق علــى بع١٩٤٥العربيــة فــي القــاهرة ســنة 
  :ورفض البعض اآلخر، ومّما وافق عليه

 .فكرة استحداث موضوع األساليب .١
 .رأي اللجنة في العالمات اإلعرابية .٢
 .فكرة االستغناء عن اإلعراب التقديري واإلعراب المحلي .٣

  :ومّما رفضه
ُمســند وُمســند (تســمية ركنــي الجملــة األساســيين، واختــار تســمية علمــاء البيــان  .١

 ).إليه
 .على ألقاب البناء، واختار االقتصار على ألقاب اإلعرابفكرة االعتماد  .٢

ولّمـــا ُعـــرض الموضـــوع علـــى المجمـــع العلمـــي العراقـــي لـــم يوافـــق عليـــه، ورأى 
ضــرورة العــودة إلــى القــرآن الكــريم والحــديث الشــريف وكــالم صــدر اإلســالم فــي اقتبــاس 

  .الشواهد
قــرارات، وأوصــى أمــا مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق فلــم يوافــق أيضــًا علــى تلــك ال

ببحث األصوات وضـرورة دراسـة علـم المعـاني فـي الدراسـات النحويـة، واالقتصـار علـى 
  .المواد الرئيسة في النحو دون الولوج بالتعليمات والخالفات

ـــة أن تلـــك القـــرارات يمكـــن عـــّدها أصـــًال صـــالحًا  ـــة العلمي ورأت المجـــامع اللغوي
  .)٨٨(للتيسير

  
  عبد الُمتعال الصعيدي: خامساً 

مقـــاالت فـــي مجلـــة الرســـالة  ١٩٣٨شـــر الشـــيخ عبـــد الُمتعـــال الصـــعيدي ســـنة ن
  :، واقترح جملة مقترحات، منها)تيسير قواعد اإلعراب(بعنوان 
 .دمج اإلعراب المحلي باإلعراب التقديري .١
 .إلحاق كان وأخواتها وٕان وأخواتها بالمبتدأ .٢
 .األخذ برأي علماء الكوفة في نواصب الفعل المضارع .٣

                                           
 .٤٧-٤٦: تيسير النحو: ُينظر )٨٨(



 

 

 .حو من كل ما علق به من مسائل فلسفيةتخليص الن .٤
 .)٨٩(تسمية أسماء األفعال باألفعال السماعية .٥

  
  محاولة المفتشين المصريين: سادساً 

عقــد المفتشــون المصــريون مــؤتمرًا ُقــّدمت فيــه مجموعــة بحــوث تعنــى بموضــوع 
، ومّمــا جــاء فــي )االتجاهــات الحديثــة فــي النحــو(النحــو العربــي، وأصــدروا كتابــًا بعنــوان 

  :هذا الكتاب
 .إلغاء اإلعراب التقديري واإلعراب المحلي .١
 .إلغاء عمل األدوات المقّدرة جوازًا أو وجوباً  .٢
 .جعل عالمات اإلعراب كّلها أصلية .٣
 .تسمية ركني الجملة األساسيين بالُمسند والُمسند إليه .٤
 .دراسة بعض موضوعات النحو دراسة أسلوبية .٥
 .و وجوباً عدم تقدير الضمائر الُمستترة جوازًا أ .٦
ـــدأ والخبـــر والفاعـــل ونائـــب الفاعـــل فـــي موضـــوع واحـــد هـــو الُمســـند  .٧ دمـــج المبت

  .)٩٠(والُمسند إليه
  

  شوقي ضيف: سابعاً 
ـــدكتور شـــوقي ضـــيف ســـنة  ـــّدم ال ـــة  ١٩٧٧ق مشـــروعًا إلـــى مجمـــع اللغـــة العربي

  :بالقاهرة، جاء فيه
 .إعادة تنسيق أبواب النحو، مثل إضافة كان وأخواتها إلى مباحث الفاعل .١
 .إلغاء اإلعراب التقديري في األسماء المقصورة والمنقوصة .٢
 .عدم إعراب الكلمات التي ال ُيفيد إعرابها شيئًا في تصحيح النطق .٣
 .وضع تعريفات دقيقة ألبواب النحو العشرة .٤

) تيســـير النحـــو التعليمـــي(، وكتابـــه ١٩٨٢ســـنة ) تجديـــد النحـــو(وأصـــدر كتابـــه 
  :رين، هما، وفيهما أضاف ُمقترحين آخ١٩٨٦سنة 

                                           
 .١١٣: الجديدالنحو : ُينظر )٨٩(
 .٢٥١: ، والنحو العربي مذاهبه وتيسيره٧٣-٧٢: االتجاهات الحديثة في النحو: ُينظر )٩٠(



 

 

 .حذف زوائد كثيرة في النحو .١
 .زيادة نواقص ضرورية في النحو .٢

  .)٩١(وغير ذلك من المسائل التي يمكن مراجعتها في الكتابين المذكورين أعاله
  

  جهود العراقيين
  مصطفى جواد: أوالً 

كيفيـة إصـالح (نشر الدكتور مصطفى جواد مقاًال في مجلة لغة العرب بعنـوان 
  :)٩٢(مجموعة آراء، منها، ذكر فيه )العربية
 .تعميم القياس في القاعدة .١
 .إلغاء تعليل اإلعراب في المسائل النحوية .٢
 .تمهيد أسلوب تدريس اللغة العربية والتأليف بها .٣

  
  شاكر الجودي: ثانياً 

تشــــذيب مــــنهج (كتابــــًا بعنــــوان  ١٩٤٩أصــــدر األســــتاذ شــــاكر الجــــودي ســــنة 
  :)٩٣(، نشر فيه بعض المقترحات، منها)النحو
حــــــاق أألفعــــــال الناقصــــــة ببــــــاب األفعــــــال، وٕاعــــــراب المرفــــــوع بعــــــدها فــــــاعًال إل .١

 .والمنصوب حاًال، وهذا هو خط علماء الكوفة
إلحـــاق األفعـــال التـــي تنصـــب مفعـــولين أصـــلهما مبتـــدأ وخبـــر ببـــاب األفعـــال،  .٢

وٕاعـــراب المنصـــوب أألول مفعـــوًال بـــه، والمنصـــوب الثـــاني داًال، وهـــذا هـــو خـــط 
 .علماء الكوفة

فعال التي تنصـب مفعـولين لـيس أصـلهما مبتـدأ وخبـر ببـاب األفعـال، إلحاق األ .٣
 .وٕاعراب المنصوب األول مفعوًال به والمنصوب الثاني تمييزاً 

 .دمج بقية المفاعيل بموضوع واحد وتسميته وصف الفعل .٤
  

                                           
 .١٩٤، ١٨٨، ٢٩، ٢٦: تجديد النحو: ُينظر )٩١(
 .١٥٨: ، والدراسات اللغوية في العراق٩٤-١/٨١: مجلة لغة العرب: ُينظر )٩٢(
 .٧٧-١١: تشذيب منهج النحو: ُينظر )٩٣(



 

 

  يوسف كركوش: ثالثاً 
  .وسنتناول محاولته بالتفصيل في الفصل القادم

  
  جواريأحمد عبد الستار ال: رابعاً 

أصدر الدكتور أحمد عبد الستار الجواري مجموعة كتب غرضها تيسير قواعـد 
  :النحو، وهي

  :نحو التيسير. ١
، تحــــدث فيــــه عــــن معنــــى النحــــو والنحــــو واإلعــــراب ١٩٦٢وقــــد أصــــدره ســــنة 
واإلعــراب، واإلعــراب والبنـــاء، وعالمــات اإلعــراب، ودراســـة . والعامــل وأحــوال اإلعـــراب

  .ج المعياري على كتابه فأكثر من التعليالتوقد غلب المنه. الجملة
  نحو الفعل ونحو القرآن. ٢

، ورأى فيها ضـرورة دراسـة الجملـة، ووضـع القواعـد  ١٩٧٤وقد أصدرهما سنة 
  .النحوية في ضوء األسلوب القرآني، لتجّنب الشاذ والنادر وما ال ُيعرف قائله

  :نحو المعاني. ٣
ى عبـــد القـــاهر الجرجـــاني فـــي ، وســـار فيـــه علـــى خطـــ١٩٨٧وقـــد أصـــدره ســـنة 

كتابــه دالئــل اإلعجــاز، ورأى أن معنــى الكــالم يّتضــح بــأمرين، أحــدهما النظــر، والثــاني 
  .اإلعراب

  :)٩٤(والذي نراه من كتبه أنه بّث مجموعة مقترحات لتيسير النحو، منها
 .دراسة النحو في صورته األولى وحذف بعض مسائله .١
 .ن الكريم من أساليب وتراكيبوضع قواعد النحو على ما جاء في القرآ .٢
 .دراسة الجملة أوالً  .٣
 .الكشف عن معاني اإلعراب وأحواله .٤
 .إلغاء فكرة العامل .٥
 .تعليل المسائل النحوية تعليًال يقبله العقل .٦

  
  

                                           
 .٩: ، ونحو الفعل٦: ، ونحو التراث٦: ، ونحو المعاني٤٤-٤٣: التيسير نحو: ُينظر )٩٤(



 

 

  
  مهدي المخزومي: خامساً 

فـي النحـو العربـي نقـد (أصدر الشيخ الدكتور مهدي المخزومي كتابين، أولهما 
وقـــد ) فـــي النحـــو العربـــي قواعـــد وتطبيـــق(، والثـــاني  ١٩٦٤ ، وقـــد صـــدر ســـنة)وتوجيـــه

  .١٩٦٦صدر سنة 
ــــبعض اآلخــــر لمــــن ســــبقوه أو  ــــه وال ــــة آراء بعضــــها ل ــــّث فــــي األول جمل وقــــد ب

  .أما الثاني فقد جاء تطبيقًا لآلراء الذي ذكرها. عاصروه
  :ومن المقترحات التي ذكرها

 .في موضوع واحددمج بعض األبواب ببعض، نحو دمج الفاعل وائب الفاعل  .١
 .إزالة ما علق بالنحو من شوائب كبابي التنازع واالشتغال .٢
 :أن تكون الدراسة النحوية على نحو متسلسل، وكاآلتي .٣

الدراسة الصوتية أوًال، ليتعّرف الدارس على كثير من الظواهر اللغويـة مـن  -
 .إعالل وٕابدال وٕادغام وما إلى ذلك

 .بنية الكلمة وزنتها واشتقاقهاالدراسة الصرفية، ليتعّرف الدارس على  -
الدراسة النحوية، ليتعّرف الدارس على موقع الكلمة في الجملة من حيث  -

 .النوع وما يطرأ عليها من تديم أو تأخير أو ذكر أو حذف وغير ذلك
دراســة القيــاس القــائم علــى أســاس المشــابهة ومحاكــاة المســموع والمعــروف مــن  .٤

 .كالم العرب
ى أساس المعنى، فالجملة االسمية هي التي يكون فيهـا دراسة نوعية الجملة عل .٥

الُمسـند داًال علــى الـدوام والثبــوت، والجملـة الفعليــة هـي التــي يكـون فيهــا الُمســند 
 .داًال على التجدد، لتجاوز التعليالت والتحليالت

  
  إبراهيم السامرائي: سادساً 

لنحو العربي نقـد ا(كتابه الموسوم بـ ١٩٦٨نشر الدكتور إبراهيم السامرائي سنة 
، وذكــر فيــه مقترحــات التيســير التــي جــاء بهــا ســابقوه أو معاصــروه، وأضــاف لهــا )وبنــاء

  :جملة آراء، نذكر منها
 .دراسة النحو العربي على أساس المنهج الوصفي .١



 

 

إلغـــاء التعليـــل، ألنـــه إغـــراق فـــي التصـــّور واالفتعـــال، وهـــو ُيســـيء إلـــى الحقيقـــة  .٢
 .اللغوية

أســــاس لهــــا فــــي كــــالم العــــرب، ولهــــذا رفــــض التقــــدير  إلغــــاء القواعــــد التــــي ال .٣
 .والعوض 

إعــــادة ترتيــــب موضــــوعات النحــــو وتنســــيق أبوابــــه، وٕالحــــاق مــــا تشــــابه بعضــــه  .٤
ببعض، نحو جمع حروف النفـي فـي بـاب واحـد، ودمـج نائـب الفاعـل بالفاعـل، 

 .)٩٥(وضم موضوع االشتغال إلى باب المفعول به وما إلى ذلك
ة التـــــي تـــــم عرضـــــها باختصـــــار، تُبـــــّين حـــــرص إن هـــــذه المحـــــاوالت المعاصـــــر 

النحـــويين المعاصـــرين علـــى ســـالمة اللغـــة العربيـــة وتعزيـــز مكانتهـــا، وذلـــك ال يــــتم إّال 
بــالنظر إلــى موضــوعات النحــو العربــي نظــرة عصــرية ُتالئــم متطلبــات العصــر الــراهن، 

الخالفـات وذلك بإلغاء التنّوعات والجزئيـات التـي ال فائـدة منهـا للـدارس المبتـدئ، وتـرك 
والتعلــيالت والتحلــيالت إلــى المتخصصــين، وٕاعــادة ترتيــب أبــواب النحــو العربــي ليكــون 
أكثر تماسـكًا، وذلـك بضـم الُمتشـابهات بعضـها إلـى بعـض، وٕالغـاء مـا علـق بـالنحو مـن 
مســائل فلســفية ومنطقيــة، وبكــالم آخــر، إعــادة النحــو إلــى طبيعتــه، وهــي وصــف الكــالم 

ء الجملـــة، والضـــوابط التـــي تنتـــاب الكلمـــة وهـــي قائمـــة فـــي مـــن ناحيـــة بنـــاء الكلمـــة وبنـــا
  .التركيب

زد علـــى ذلـــك أن هـــذا العـــرض الســـريع لتلـــك المحـــاوالت تُبـــّين لنـــا عمـــق إدراك 
الشـــيخ يوســـف كركـــوش للمســـائل النحويـــة، ومـــدى قدرتـــه علـــى االســـتنتاج واالســـتنباط، 

 .ومدى حرصه على سالمة لغة القرآن الكريم، وهو جدير بذلك كّله
 

                                           
 . ١٠٦، ٩٨، ٨٥، ٦٧، ٢٠: النحو العربي نقد وبناء: ُينظر )٩٥(



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  يوسف كركوش وكتابه رأي في اإلعراب



 

 

    
  



 

 

  يوسف كركوش
هــو الشــيخ يوســف بــن حمــادي بــن حســين بــن كركــوش الحلــي، ولــد فــي مدينــة 

تعّلـم . م، ألب كان يعمـل بتجـارة الحبـوب١٩٠٦-هـ١٣٢٤محلة الجامعين سنة  -الحلة
ة أبنـاء عصـره، درس بعـد ذلـك القراءة والكتابة ومبادئ الحساب في الكتاتيب على طريق

علــوم اللغــة العربيــة والعلــوم الشــرعية علــى أعــالم الحلــة، إذ درس مبــادئ النحــو العربــي 
، ودرس علــم المنطــق علــى الســيد )م١٩٤٥-هـــ١٣٤٣ت (علــى الشــيخ نــاجي الخمــيس 

قاســـم العطـــار، ودرس البالغـــة علـــى الشـــيخ محمـــد حســـين بـــن حمـــد بـــن شـــهيب الحلـــي 
ومن شيوخه اآلخرين الشيخ محمـود سـماكة، والشـيخ ). م١٩٥٣-هـ١٣٥٢ت (الجباوي 

ولّمــا كــان طموحــه واســعًا، ورغبتــه فــي المزيــد مــن العلــم جامحــة، . عبــد الكــريم الماشــطة
م، حيـث الحـوزة العلميـة ومشـاهير ١٩٢٠غادر الحلة متوجهًا إلى النجف األشرف سنة 

ى الســيد محســن الحكــيم، ومــن أســاتذته هنــاك ســماحة آيــة اهللا العظمــ. العلمــاء والشــيوخ
. والشيخ حسين الحلي، والشيخ محمد حسين آل كاشـف الغطـاء، والشـيخ موسـى دعيبـل

م، ليعمـل محاسـبًا فـي أحـد معامـل ١٩٢٨بعد ذلـك قفـل راجعـًا إلـى مدينتـه الفيحـاء سـنة 
م، وُنقـل إلـى مدرسـة ١٩٣٦الطحين، ثّم ُعّين معلمًا فـي مدرسـة الفيحـاء االبتدائيـة سـنة 

، وكــان يــدّرس مــادتي التربيــة اإلســالمية واللغــة العربيــة )الوثبــة فيمــا بعــد(اني فيصــل الثــ
ولي الشـرف أن أكـون أحـد تالمذتـه ، ولـه الفضـل . ١٩٦٣حتى ُأحيل إلى التقاعد سنة 

الكبير في إرشادي وتوجيهي، وقد حّبب إلّي اللغة العربية، وكان ُيكّلفني بقراءة القصائد 
كــان مهيبــًا فــي طلعتــه، يســير واثــق الخطــى، . ل أســبوعواألناشــيد يــوم الخمــيس مــن كــ

  .محبوبًا في طريقة كالمه، يرتدي عّمة صغيرة الحجم تزيده وقارًا على وقار شخصيته
م ١٩٩٠/  ٦/  ٤انتقـــل الشـــيخ يوســـف إلـــى رحمـــة خالقـــه عصـــر يـــوم االثنـــين 

دب عـن عمـر بلـغ الخامسـة والثمـانين عامـًا، وكانـت وفاتـه خسـارة كبـرى لـأل) هـ١٤١٠(
  .والفكر والعلم في الحلة

  :قال الحاج محمد حسان مرجان في رثائه
بألم مكبوت ودمع حبيس بكيتـك، بحرقـة مجنونـة وآهـة خرسـاء نـدبتك، بـدموع " 

ليتها انفجرت وسالت، ودعتك، وبحسـرة خجلـى تنطلـق دون إرادة منـي ناجيتـك، وبلوعـة 
ـــك، وبخطـــوات ثقلـــى قـــد شـــّلها  شـــبح المـــوت شـــّيعتك، حـــّرى أذابـــت شـــغاف القلـــب رثيت

كنــت شــجاع القلــب، ثابــت الجنــان، رابــط الجــأش، ... وبتقــديس وخشــوع وٕاجــالل نظرتــك



 

 

ــة، وحملــت همــوم المحــرومين،  عشــقت الحريــة، وآمنــت باإلنســانية، ودافعــت عــن العدال
تركــت العلــم الــذي ينتفــع بــه النــاس، تركــت كتــاب تــاريخ الحلــة ... وعشــت آالم الُمعــّذبين

ما أسـديت ألبنـاء أمتـك وأحسـن مـا قـّدمت ألبنـاء بلـدتك، كمـا تركـت بجزأيه، وكان خير 
ما أقسـاك ومـا أمـّرك ... كتاب رأي في اإلعراب، وهو كتاب جريء في اإلعراب والنحو

ـــــين  ـــــوم االثن ـــــا عصـــــر ي ـــــران  ٤ي ـــــا نجـــــالء وفـــــي . م١٩٩٠حزي ـــــك لن ـــــد كانـــــت طعنت لق
  .)٩٦(..."الصميم

  :)٩٧(فيها آهاته، نذكر منها بقصيدة بثَّ ) رحمه اهللا(ورثاه الشيخ محمد حيدر 
 أنكرتـــــــه ولقـــــــد يكـــــــون معرفـــــــي

  
 ولقــــد وفــــى حــــق الوفــــاء ولــــم أفِ   

  
 ولممـــــت أطرافـــــي ولّمـــــا أرتضـــــي

  
ــــــفِ    ــــــر تكّل ــــــه بغي ــــــيء ل ــــــًال يف  ظ

  
ـــارة ـــي أم  ســـاءلت نفســـي وهـــي ل

  
 بالســـــوء عّمـــــا يســـــتكين ويختفـــــي  

  
ـــــي ـــــرواق أللتق ـــــج ال ـــــالم ال أل  فع

  
 وجهـــًا لوجـــه كـــي أكـــون بـــه حفـــي  

  
 ي الشــوط فــارس حلبــةووجدتــه فــ

  
 ببراعـــــــة النـــــــامي بفكـــــــر مرهـــــــفِ   

  
 ولقــد عــذلت الــنفس فــي منظارهــا

  
 يا نفس عن تلك الوساوس فـاكتفِ   

  
 ودع المظـــــاهر فالرجـــــال مخـــــابر

  
 وأنــــا أنــــا فــــي كــــل نقــــد صــــيرفي  

  
ـــــي أصـــــدافه ـــــدر ف ـــــه كال ـــــإذا ب  ف

  
ــــــراب كالمتصــــــّوفِ    ــــــي المح  زاٍه وف

  
 يــا أخــوًة صــدقوا بمــا قــد عاهــدوا

  
 مــــا كــــذبوا كــــأخوة يوســــفِ أبــــدًا و   

  
ــــــــهٍ  ــــــــدمها رســــــــالة وال ــــــــي أق  إن

  
ــــــــــــه متلطــــــــــــفِ     متعطــــــــــــف بلدات

  
 فقــــدت بيوســــفها جمــــال الموقــــفِ    ويعــــــّز أن أضــــــع العــــــزاء لنــــــدوةٍ 

                                           
 .١٨-٣/١٧: صفحات مرجانية )٩٦(
 .٣/٢١: صفحات مرجانية )٩٧(



 

 

    
ــــــه ــــــرف طيوفهــــــا ومكان  عــــــين ت

  
 خــاٍل وكــان المصــطفى والُمصــطفي  

  
  

بقصـيدة حزينـة نقتطـع منهـا األبيـات ) رحمه اهللا(ورثاه الشاعر فرهود المعروف 
  :)٩٨(تيةاآل

ــــــــراب ــــــــدل وت ــــــــى يضــــــــمك جن  أّن
  

ـــاب   ـــاة عب  ولبحـــر علمـــك فـــي الحي
  

 قــــد أودعــــوك الســــاقيات ومــــا دروا
   

ــــــــــاب   ــــــــــة معجــــــــــم وكت  أن الوديع
  

 دانـــــــت لمنطقـــــــك البليـــــــغ قـــــــرائح
  

 وتنـــــــورت مـــــــن فكـــــــرك األلبـــــــاب  
  

ـــاً  ـــين علمـــًا نافع  وغرســـت فـــي جيل
  

ـــــــــذه اآلداب   ـــــــــار غرســـــــــك ه  وثم
  

ـــالم قشـــوره  وأزحـــت عـــن نحـــو الك
  

 حــــــت القشــــــور لبــــــابفتنــــــورت ت  
  

 أعطيــت فــي اإلعــراب رأيــًا واضــحاً 
  

ـــــــاب   ـــــــه رؤى ولب  شخصـــــــت لواقع
  

 العلــــــــم نــــــــور والعلــــــــيم ســــــــراجه
  

ــــــــــاب   ــــــــــه تســــــــــّتر وحج  ال يحتوي
  

 فارقـــــــت نـــــــدوتنا وكنـــــــت بليغهـــــــا
  

 عنـــــد التحـــــّدث أو يحـــــين خطـــــاب  
  

 كنـــــــا نحيطـــــــك ســـــــائلين قضـــــــية
  

ــــروم ُنجــــاب   ــــى وأحســــن مــــا ن  أوف
  

 تعطــــي اإلجابــــة والصــــراحة غايــــة
  

 فيمــــا تجيــــب ومــــا جفــــاك صــــواب  
  

 لـــك مـــن رفـــاق العمـــر صـــفوة خلـــة
  

 قد طبـت فـي الخلـق القـويم وطـابوا  
  

ــــًا نرتجــــي ــــا غبــــت يوم ــــا إذا م  كن
  

ـــاب   ـــاق غي ـــى الرف  أن ال يطـــول عل
  

                                           
 .٢٣-٣/٢٢: المصدر نفسه )٩٨(



 

 

ــــــــة ــــــــة أبدي ــــــــاني غيب  صــــــــرنا نع
  

ـــــــآب   ـــــــا وم ـــــــين له  ال ُيرتجـــــــى ح
  

 إن عـــاد يوســـف والقمـــيص بشـــيره
  

ــــــاب   ــــــه إي ــــــاب يوســــــف ال يلي  فغي
  

 يـــــــــه نقولهـــــــــا بتـــــــــأّوهأســـــــــفًا عل
  

 فــــــــرداؤه كفــــــــن ولــــــــيس ثيــــــــاب  
  

 فلقـــــــد خســـــــرنا يوســـــــفًا ونقـــــــاءه
  

 عظمــــت خســــارتنا وجــــل مصـــــاب  
  

  

ورثـــاه المرحـــوم صـــبري عبـــد الـــرزاق بقصـــيدة رائعـــة توّجـــع فـــي أبياتهـــا وتفّجـــع، 
  :)٩٩(قال

ــــــا مضــــــر وداعــــــاً  ــــــا أب  وداعــــــًا ي
  

ــــي التياعــــا   ــــت مــــن عين ــــد أدمي  لق
  

ــــــك كلمــــــى ــــــوب علي  وخّلفــــــت القل
  

 الثكـــــل بعـــــدك والضـــــياعا تعـــــاني  
  

ــــــــا ــــــــالرغم من ــــــــت مودعــــــــًا ب  رحل
  

 ولــــــــم نــــــــألف فراقــــــــك والوداعــــــــا  
  

 بحــــــــــق كنــــــــــت فكــــــــــرًا عبقريــــــــــاً 
  

ـــــــَت الفصـــــــاحة واليراعـــــــا   ـــــــه ِزْن  ب
  

 أيـــا ابـــن الجـــامعين عليـــك حزنـــي
  

 مـــــــدى األيـــــــام يّتســـــــع اّتســـــــاعا  
  

 طباعــــــــــك والشــــــــــمائل طّيبــــــــــات
  

 فأكبرنــــــــــا الشــــــــــمائل والطباعــــــــــا  
  

 اءوعشــــت علــــى البــــراءة فــــي نقــــ
  

ـــــــم تعـــــــرف نفاقـــــــًا أو خـــــــداعا    ول
  

 أمـــــــام الجـــــــائرين وقفـــــــت طـــــــوداً 
  

 فلــــم تخــــف الســــجون وال القالعــــا  
  

 فمـــــــا استســـــــلمت يومـــــــًا للرزايـــــــا
  

 ولـــــــــم تمـــــــــدد لطاغيـــــــــٍة ذراعـــــــــا  
  

 فــــــال بــــــدعًا رضــــــيت وال ابتــــــداعا   دعـــــــــوت لكـــــــــل تجديـــــــــد مفيـــــــــد

                                           
 .٣/٢٤: ، صفحات مرجانية٣٦: صبري عبد الرزاق حياته وشعره )٩٩(



 

 

    
 يراعــــــك لــــــم تبعــــــه ولــــــم تســــــاوم

  
 وغيـــــــرك بـــــــاليراع شـــــــرى وباعـــــــا  

  
ــــي األعــــراب  ــــان نهجــــاً وف ــــك ك  رأي

   
 أزحـــــت بـــــه عـــــن النحـــــو الـــــذراعا  

  
 وُتبــــدي الــــرأي عــــن علــــم جرئيــــاً 

  
 وتقنعنــــــــا بمــــــــا ُتبــــــــدي اقتناعــــــــا  

  
 ولـــــم تملـــــك ســـــوى قلـــــٍم وطـــــرس

  
 فكانـــــــــا بيننـــــــــا ملكـــــــــًا مشـــــــــاعا  

  
 فيــــــأتي البــــــاحثون إليــــــك ســــــعياً 

  
 يجوبـــــــــون األبـــــــــاطح والبقاعـــــــــا  

  
 فكنــــــت البحــــــر تغــــــدقهم عطــــــاءً 

  
 وتوســـــــــعهم معـــــــــارف واّطالعـــــــــا  

  
 فيـــــــــــــا هللا درك مـــــــــــــن عظـــــــــــــيم

  
 تـــــأّلق فـــــي ســـــما العليـــــا شـــــعاعا  

  
 فلـــــــم نفقـــــــد أبـــــــا مضـــــــٍر ولكـــــــن

  
 فقــــــدنا العلــــــم والــــــرأي الُمطاعــــــا  

  
ــــــــه بقــــــــولي  ويصــــــــعب أن أخاطب

  
ــــــا مضــــــٍر وداعــــــا   ــــــا أب  وداعــــــًا ي

  
  

  :)١٠٠(ورثاه السيد محمد علي النجار بقوله
 الـــــذكريات تفـــــيض مـــــن وجـــــداني

  
 فـــــأحيط مـــــا ُتبديـــــه مـــــن كتمـــــان  

  
ــــــا ــــــات األســــــى ولربم ــــــدو عالم  تب

  
 فتزيــــد مــــن هّمــــي ومــــن أحزانــــي  

  
ــــــــــة  تــــــــــزداد آالمــــــــــي لفقــــــــــد أحّب

  
ــــربهم ســــلواني   ــــت بق ــــد لقي ــــم ق  ك

  
 ففقـــــــدت ســـــــلواني بهـــــــم وكـــــــأنهم

  
 قــــد ضــــاعفوني فقــــدهم أشــــجاني  

  
ـــت ـــوافي إن وف ـــي نظـــم الق ـــألوذ ف ـــــــــــان   ف ـــــــــــي البيت ـــــــــــا تكفينن  ولربم

                                           
 ٣/٢٧: ، صفحات مرجانية٩٧: محمد علي النجار حياته وشعره )١٠٠(



 

 

    
 فتطيعنـــــــي حينـــــــًا بـــــــنظم قصـــــــيدة

  
 نوتخــــــونني فــــــي أكثــــــر األحيــــــا  

  
 وتضـــــيق أنفاســـــي علـــــيَّ فـــــال أرى

  
ـــي مســـعدًا منهـــا ســـوى إيمـــاني    ل

  
 ولــــــئن فقــــــدنا يوســــــفًا فــــــالموت ال

  
 ينفــــك يومــــًا عــــن بنــــي اإلنســــان  

  
ــالموت ال  مهمــا يطــل عمــر الفتــى ف

  
ـــــراج والتيجـــــان    يخشـــــى مـــــن األب

  
ــــــــًا ومؤرخــــــــًا◌َ  ــــــــدنا كاتب ــــــــه فق  في

  
ـــــــروي   ـــــــان  ي ـــــــل أم ـــــــه بك  حوادث

  
 متظلعــــــــًا بــــــــالنحو فــــــــي إعرابــــــــه

  
 والـــــــذكر لإلنســـــــان عمـــــــر ثـــــــانِ   

  
 فكــــأن يوســــف بالحيــــاة ولــــم يمــــت

  
 ولـــــــرب حـــــــي ميـــــــت الوجـــــــدان  

  
 بحـــر المشـــاعر كامـــل عنـــدي وفـــي

  
 بـــث المشـــاعر قـــد يضـــيق بيـــاني  

  
 وبمـــوت يوســـف فيــــه للتـــاريخ قــــل

  
ــــــــــاة دقــــــــــائق وثــــــــــواني    إن الحي

  
  

  :وقلت مؤرخًا وفاته
ـــــــــــا ـــــــــــه أحزانن ـــــــــــوم في  بعـــــــــــدًا لي

  

 يضــــــيع فيهــــــا العقــــــل والرشــــــد  
  

 جعنــــــــــــــا بمــــــــــــــوت عالمــــــــــــــةيف
  

ــــــه التقــــــى والفخــــــر والمجــــــد    في
  

 يملـــــك أخالقـــــًا بهـــــا قـــــد ســـــمت
  

ـــــــاس والحمـــــــد   ـــــــاء الن  منهـــــــا ثن
  

 مربــــــــــــي األجيــــــــــــال أفضـــــــــــــاله
  

ـــــــــــــيس لهـــــــــــــا عـــــــــــــدّ     كثيـــــــــــــرة ل
  

ــــــــــــه  فيوســــــــــــف يســــــــــــمو بأعمال
  

 بهـــــا أرى الفيحـــــاء كـــــم تشـــــدو  
  

 خمســـــــًا تكـــــــرر واحـــــــدًا زد أّرخ
  

ــــــــــــــد   ــــــــــــــك الفق  يحــــــــــــــزنهم طالب
  

  
  

  ٢١٥        ٦٢    ١٢٠  
  

  م١٩٩٩=  ١+  ٣٩٧×  ٥
  :لقد ترك المرحوم الشيخ يوسف كركوش أربعة كتب، هي



 

 

 .م١٩٣٤مختصر تاريخ الحلة، طبع في لبنان سنة  .١
 .م١٩٥٨رأي في اإلعراب، طبع في النجف األشرف سنة  .٢
 .كشف الغطاء عن فقهاء الفيحاء، طبع في النجف األشرف دون تاريخ .٣
 .م١٩٦٥جف األشرف سنة تاريخ الحلة، صدر بجزأين، طبع في الن .٤

  .ونشر عددًا من المقاالت والبحوث في المجالت والصحف
، معجم مـؤلفي الشـيعة ٣/٢٥٠الذريعة : ورد ذكره في عدد من المصادر، منها

، ١/٢٥٩، موســـــوعة أعـــــالم الحلـــــة ٣/٤٨٥، معجـــــم المـــــؤلفين لكـــــوركيس عـــــواد ١٤٧
لســـــنة  ٤٠و ٣٩ان ، جريـــــدة الجنـــــائن الحليـــــة العـــــدد١/٢٣١موســـــوعة أعـــــالم العـــــراق 

٢٠٠١.  
  

  كتابه رأي في اإلعراب
ُيعــّد هــذا الكتــاب محاولــة مــن محــاوالت تيســير النحــو العربــي، التــي ظهــرت فــي 

إحيــــاء ( القـــرن العشــــرين المــــيالدي، كـــان أولهــــا محاولــــة إبــــراهيم مصـــطفى فــــي كتابــــه 
جـواري ، والـدكتور أحمـد عبـد السـتار ال)نظرات في اللغة(، وطه الراوي في كتابه )النحو
، والدكتور مهدي المخزومي فـي كتابـه )تيسير النحو(و) نحو الفعل(و) نحو القرآن(في 

  ).في النحو العربي نقد وتوجيه(
م، بتقــديم الــدكتور مهــدي المخزومــي الــذي رأى ١٩٥٨صــدر هــذا الكتــاب ســنة 

رأي عــرض المشــكلة الرئيســة فــي نحــو العربيــة "فيــه رأيــًا جيــدًا بالمالحظــة والــدرس، قــال 
لتــي أغفلهــا أكثــر الــداعين إلــى إصــالح النحــو وبــذل فــي رســم الخطــوط العريضــة التــي ا

  .)١٠١("تقوم عليها المشكلة جهدًا مشكوراً 
م ظهـر كتـاب باسـم ١٩٣٧منذ سـنة "ويقول المؤلف في سبب تأليف كتابه هذا 

لألستاذ إبراهيم مصطفى، وفي مقدمته يعلـن المؤلـف الشـكوى مـن النحـو ) إحياء النحو(
ي المتعــارف علــى لســان طــالب المعاهــد والمــدارس علــى اخــتالف درجاتهــا، عمــل العربــ

األســتاذ فــي كتابــه هــذا علــى نقــض النحــو القــديم، ووضــع نحــو جديــد جــار مــع الفطــرة 
وبعـــد ظهـــور هـــذا الكتـــاب كتبـــت كلمـــة فـــي مجلـــة الرســـالة لألســـتاذ الزيـــات ... والســـليقة

                                           
 .المقدمة: رأي في اإلعراب )١٠١(



 

 

وضع كتاب في النحو علـى ضـوء وقد عزمت منذ مّدة على .. قرضت فيها هذا الكتاب
  .)١٠٢("نظرية األستاذ إبراهيم مصطفى

  :)١٠٣(ثّم ذكر أسس نظريته، وهي
إن الضمة علم اإلسناد، بمعنى أن الُمسند إليه والُمسـند ُيرفعـان لكونهمـا ركنـين  .١

 .في الكالم
 .إن الكسرة علم اإلضافة، بمعنى أن المضاف إليه ُيجر بالكسرة .٢
فــي الجملــة تكــون منصــوبة بالفتحــة، وأن التنــوين  إن األســماء التــي تكــون قيــداً  .٣

 .عالمة تنكير االسم، ومنعه من التنوين عالمة تعريفية
 .يقع دائمًا ُمسندًا، فمن حّقه الرفع –كسائر األفعال –إن الفعل المضارع .٤
إذا صــرف النظــر عــن معنــى الفعــل التطــابقي، أي الداللــة علــى حصــول عمــل  .٥

 .هو المعنى المصدري حينئذ ُينصبفي زمن، إلى معناه التضميني، و 
وقــــد رتّــــب المؤلــــف كتابــــه علــــى بــــابين وخاتمــــة، أمــــا البــــاب األول فهــــو فــــي 
المصطلحات النحوية، وأما الباب الثاني فقد بحث فيه الظاهرة اإلعرابية ، وأما الخاتمـة 

  .فقد كتب فيها الصيغ واألساليب التي لها عالقة بالظاهرة اإلعرابية
أن تثور عاصفة شديدة بعد صدور كتابه هذا، وستظهر كمـا  وقد توّقع المؤلف

يقـــول مماحكـــات بهلوانيـــة ممـــن يغـــارون علـــى النحـــو القـــديم، ويعتقـــد أن هـــذه العاصـــفة 
  .)١٠٤(سوف تهدأ، ألن فلسفة العامل ذهبت إلى غير رجعة

  :ولنا في هذا الكتاب المالحظات اآلتية
إحيــاء (بعــد كتــاب م، أي ١٩٥٨إن الشــيخ يوســف كركــوش أصــدر كتابــه ســنة  .١

ـــذي صـــدر ســـنة ) النحـــو ـــراهيم مصـــطفى ال ـــة ١٩٣٧إلب ـــه ُيعـــّد المحاول م، فكتاب

                                           
 .٢٧-٢٦: المصدر نفسه )١٠٢(
 .٢٨:المصدر نفسه )١٠٣(
 .٢٩: رأي في اإلعراب )١٠٤(



 

 

فــي  )١٠٦(والمخزومــي )١٠٥(الثانيــة فــي تيســير النحــو العربــي، وقــد ســبق الجــواري
 .)١٠٧(هذا المضمار

إن محاولـــــة الشـــــيخ يوســـــف كركـــــوش تعـــــد امتـــــدادًا لمحاولـــــة األســـــتاذ إبـــــراهيم  .٢
النحـــو العربـــي، يقـــول الـــدكتور نعمـــة مصـــطفى الـــذي فـــتح بـــاب التيســـير فـــي 

ــــراهيم "العــــزاوي  ــــاء النحــــو إلب ــــاب إحي ــــداد لكت ــــي اإلعــــراب امت ــــاب رأي ف إن كت
 .)١٠٨("مصطفى الذي فتح باب التجديد في هذا العصر

اّتخــذ الشــيخ يوســف كركــوش الطريــق الــذي رســمه ميســرو النحــو الــذين رأوا فــي  .٣
صــــطفى إن الفتحــــة هــــي العالمــــات اإلعرابيــــة داللــــة وظيفيــــة، يقــــول إبــــراهيم م

، فــي )١٠٩(الحركــة الخفيفــة المســتحبة لــدى العربــي، وهــي ليســت عالمــة إعرابيــة
حــين أضــاف الشــيخ يوســف للفتحـــة داللــة أخــرى حــين رأى أن العربــي ُيعطـــي 

، وهـو )١١٠(الفتحة للكلمة المعربة إذا لم تكن إحدى ركني الكالم أو مضافًا إليـه
 .)١١٢(والدكتور تمام حسان )١١١(م أنيسبهذا الرأي سبق كًال من األستاذ إبراهي

يقــع دائمــًا  -كســائر األفعــال -يــرى الشــيخ يوســف كركــوش أن الفعــل المضــارع .٤
مبتــدأ، ومــن حقــه الرفــع، ألن الضــمة هــي علــم اإلســناد، فــإذا أراد المــتكلم البــت 
ـــم يكـــن هنـــاك أداة جـــزم، وُينصـــب المضـــارع إذا صـــرف  والقطـــع جرمـــه، وٕان ل

، ويـرى أن إضـمار )١١٣(وقصد به معناه التضمني النظر عن معناها التطابقي،

                                           
 .م١٩٦٤أصدر الدكتور مهدي المخزومي كتابه في النحو العربي نقد وتوجيه سنة  )١٠٥(
 .م١٩٦١د الستار الجواري كتابه نحو التيسير سنة أصدر الدكتور أحمد عب )١٠٦(
 .٢٢-١٨: نحوي مجهول، في القرن العشرين: ُينظر )١٠٧(
 .م١٩٩٥لسنة ) ٩٠١١(نحوي مجهول، جريدة الجمهورية، العدد : ُينظر )١٠٨(
 .٧٨و ٥٠: إحياء النحو: ُينظر )١٠٩(
 .٥٠: رأي في اإلعراب: ُينظر )١١٠(
 .٢١٥-١٩٨: من أسرار اللغة: ُينظر )١١١(
 .٢٤٠-١٧٨: اللغة العربية معناها ومبناها: ُينظر )١١٢(
 .٦٢-٥٨: رأي في اإلعراب: ُينظر )١١٣(



 

 

تعّسـف ال موجـب لـه إّال فكـرة العامـل التـي رانـت "بعد بعض األدوات فيـه ) أن(
 .)١١٤("على أذهان الُنحاة

ت (ورأي الشـــــيخ فـــــي إعـــــراب الفعـــــل المضـــــارع يقتـــــرب مـــــن رأي ســـــيبويه     
 فــي تفســير ظــاهرة إعــراب المضــارع، قــال فــي وجــه دخــول الرفــع فــي) هـــ١٨٠

أنهــا إذا كانــت فــي موضــع اســم المبتــدأ، أو فــي " األفعــال المضــارعة لألســماء 
موضع اسم مرفوع غير مبتدأ وال مبني على مبتدأ، أو في موضع اسم مجرور 

. )١١٥("أو منصــوب، فإنهــا مرتفعــة، وكينونتهــا فــي هــذه المواضــع إلزامهــا الرفــع
. )١١٦(مضـارعةأن هـذه األفعـال ارتفعـت بحـروف ال) هـ١٨٩ت (ويرى الكسائي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء    وذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنها ارتفعت لتجّردها من الناصب والجازم، وسار على رأيـه أكثـر ) هـ٢٠٧ت (

  .)١١٧(الُنحاة
سـعيد الزبيـدي . ومازال ساريًا فـي الـدرس النحـوي حتـى يومنـا هـذا، ويـرى د    
صنيع الشيخ هنا محاولة ليس غير، بها حاجة ُملّحة إلى إعادة النظر فـي "أن 

  .)١١٨("وداللتها الوظيفية )يفعل(صيغة 
يـــا خالـــد، تركيـــب : وضـــع الشـــيخ صـــيغة النـــداء فـــي بـــاب شـــبه الجملـــة، فقولـــك .٥

، وفكــرة الشــيخ فــي )١١٩(ُيعطــي فكــرة، غيــر انــه لــم يتكــّون مــن ُمســند وُمســند إليــه
باب النداء قديمة تنـازع فيهـا قـدامى العلمـاء ومحـدثوهم، فهـذا سـيبويه يقـول فيـه 

صــب علــى إضــمار الفعــل المتــروك إظهــاره هــو كــل اســم مضــاف إليــه فهــو ن"
 .)١٢٠("والمنفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب

                                           
 .٦٣: رأي في اإلعراب )١١٤(
 .٢٨: المصدر نفسه )١١٥(
 .٢/٢٧٤: همع الهوامع: ُينظر )١١٦(
 .المصدر نفسه: ُينظر )١١٧(
 .٢٧: نحوي مجهول )١١٨(
 .٣٥: رأي في اإلعراب )١١٩(
 .٢/١٨٣: كتاب سيبويه )١٢٠(



 

 

، وســار علــى هــذا )١٢١(أن النــداء لــيس بخبــر) هـــ٤٧٦ت (ويــرى الشــنتمري     
أما المحدثون فمـنهم مـن سـار . )١٢٢(المنهج في تفسير ظاهرة النداء بقية الُنحاة

، ومــنهم )١٢٤(حســنوعبــاس  )١٢٣(علــى مــنهج القــدماء مثــل مصــطفى الغاليينــي
مــن ســلك منهجــًا جديــدًا فــي تفســير هــذه الظــاهرة، ومــنهم محمــد عيــد، فيــرى أن 

ويـــرى . )١٢٥(جملـــة النـــداء ليســـت فعليـــة وال اســـمية، بـــل ُتلحـــق بالجملـــة الفعليـــة
إن النــداء مركــب لفظــي بمنزلــة أســماء األصــوات يســتخدم " مهــدي المخزومــي 

، ويـأتي الشـيخ )١٢٦("نحـو ذلـكإلبالغ حاجـة أو الـدعوة إلـى إغاثـة أو نصـرة أو 
يوسف لُيبدي رأيه في هذه المضمار، بمعنى أنه اجتهد فـي إيجـاد توجيـه جديـد 

  .لهذه المسألة
النعــــت، : وفــــي بــــاب التوابــــع يــــرى الشــــيخ أنهــــا تضــــم ثــــالث مجموعــــات، هــــي .٦

واالتبــاع للمجــاورة، وعطــف البيــان، وأدخــل فيــه البــدل والتوكيــد، وأخــرج العطــف 
صــــــًال عــــــالج فيــــــه أدوات العطــــــف التــــــي ســــــّماها أدوات منهــــــا، إذ عقــــــد لهــــــا ف

 .)١٢٧(المشاركة
أّكد الشيخ علـى دراسـة األسـاليب دراسـة مسـتقلة، نحـو أسـلوب التعّجـب والمـدح  .٧

والـــذم واإلغـــراء والتحـــذير، ويـــرى أن هـــذه األســـاليب لهـــا دراســـة خاصـــة، يجـــب 
 .)١٢٨(إفرادها في الدراسة لبيان معانيها وطابعها اللغوي

                                           
 .١/٥٤٢: النكت في تفسير كتاب سيبويه: ُينظر )١٢١(
: ، وشـــرح كافيـــة ابـــن الحاجـــب١/١١٧: ، وشـــرح المفصـــل١/٣٣٣: األصـــول فـــي النحـــو: ُينظـــر )١٢٢(

  ، وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ١/٣٤٦

 .٣/١١٤٥: ، وحاشية الصبان٢/٢٣٦: ، وشرح ابن عقيل١/٢٢٨: الزجاجي 
 .٣/١٤٩: جامع الدول العربية: ُينظر )١٢٣(
 .٤/٧: الوافيالنحو : ُينظر )١٢٤(
 .٤٩٥: النحو المصفى: ُينظر )١٢٥(
 .٣١١: في النحو العربي نقد وتوجيه: ُينظر )١٢٦(
 .٦٧: رأي في اإلعراب: ُينظر )١٢٧(
 .٨٣: المصدر نفس: ُينظر )١٢٨(
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  .م٢٠٠٧بابل، 
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 .٢٠٠٧جامعة بابل، 
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 .م٢٠٠٥أطوار المعجم العربي، بيروت،  .ب 
ه، كليـة ركن الدين األسترابادي وكتاب البسيط في شرح الكافية، أطروحة دكتورا .ج 

 .م١٩٨٣اآلداب، جامعة بغداد، 
 .م١٩٨٣الشريف الرضي وجهوده النحوية، بغداد،  .د 
 .م١٩٨٧القراءات القرآنية بين المستشرقين والنحاة، النجف األشرف،  .ه 
 .م١٩٨٩الكوفيون والقراءات القرآنية، بغداد،  .و 
 .م١٩٨٩نقد النص عند ابن جني، مجلة كلية الفقه،  .ز 
 الدكتور: ابيحامد عبد المحسن كاظم الجن .٥

القـــراءات القرآنيـــة فـــي ضـــوء القيـــاس اللغـــوي والنحـــوي، أطروحـــة دكتـــوراه، كليـــة  .أ 
 .١٩٩٧اآلداب، الجامعة المستنصرية، 

النفــــي نحويـــــًا مـــــن خـــــالل تفســـــيره، رســـــالة ماجســـــتير، كليـــــة اآلداب، الجامعـــــة  .ب 
 .١٩٩٠المستنصرية، 

يم، مجلـــة مـــنهج ابـــن خالويـــه فـــي كتابـــه إعـــراب ثالثـــين ســـورة مـــن القـــرآن الكـــر  .ج 
 .٢٠٠٠دراسات إسالمية، 

 الدكتور: حسام عبد علي الجمل .٦
التطــور اللغــوي فــي الصــحافة العراقيــة، رســالة ماجســتير، كليــة اآلداب، جامعــة  .أ 

 .م١٩٨١بغداد، 
الداللـــة النحويــــة فــــي الســـور الســــبع الطــــوال، أطروحـــة دكتــــوراه، كليــــة التربيــــة،  .ب 

 .م١٩٩٨الجامعة المستنصرية، 
 الدكتور: دليميحيدر فخري ميران ال .٧

، النجــف، )مشــترك(أرجــوزة فــي الفــرق بــين الظــاء والضــاد ألبــي نصــر القروفــي  .أ 
 .م٢٠٠٨



 

 

، النجــــف، )مشــــترك(روضــــة التقريــــر فــــي اخــــتالف القــــراءات لعلــــي الواســــطي  .ب 
٢٠٠٨. 

الضــاد فــي العربيــة مــع تحقيــق كتــاب، رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة، الجامعــة  .ج 
 .المستنصرية

لعربيـــــة، أطروحـــــة دكتـــــوراه، كليـــــة التربيـــــة، الجامعـــــة الوحـــــدات الصـــــرفية فـــــي ا .د 
 .المستنصرية

 الدكتور: حيدر كريم فهد السويدي .٨
 .م٢٠٠٢، بغداد، )مشترك(الكالبيون وجهودهم اللغوية 

 :حيدر عبد علي حميدي .٩
ظـــواهر شـــكلية فـــي كتـــاب ســـيبويه، رســـالة ماجســـتير، كليـــة التربيـــة، جامعـــة بابـــل، 

 .م٢٠٠٨
 :خليل إبراهيم المشايخي .١٠

الصــوت وماهّيتــه والفــرق بــين الضــاد والظــاء للشــيخ محمــد رضــا كاشــف الغطــاء، 
 .م٢٠٠٢النجف، 

 الدكتور: سعد حسن عليوي .١١
اآلراء النحويـــة واللغويـــة عنـــد هشـــام الضـــرير، أطروحـــة دكتـــوراه، كليـــة اآلداب،  .أ 

 .م٢٠٠٠جامعة الكوفة، 
الكوفــــة،  النــــداء فــــي العربيــــة، رســــالة ماجســــتير، كليــــة التربيــــة للبنــــات، جامعــــة .ب 

 .م١٩٩٦
 الدكتور: سعيد جاسم الزبيدي .١٢
 .م١٩٩٨أبو حاتم السجستاني الراوية، عمان،  .أ 
 .١٩٩٨قضايا مطروحة للمناقشة في النحو واللغة والنقد، عمان،  .ب 
 .١٩٩٧القياس في النحو العربي نشأته وتطوره، عمان،  .ج 
 .م١٩٩٨مصطلحات ليست كوفية، عمان،  .د 
 .م١٩٩٠داب، جامعة الموصل، تعدي الفعل ولزومه، مجلة كلية اآل .ه 
فـــي المصـــطلح الكـــوفي موازنـــة واســـتدالل، مجلـــة كليـــة الفقـــه، جامعـــة الكوفـــة،  .و 

 .م١٩٨٨
مــــن نظــــرات ابــــن جنــــي فــــي المعنــــى واإلعــــراب، مجلــــة كليــــة التربيــــة، جامعــــة  .ز 

 .م١٩٨٨الموصل، 



 

 

 الدكتور: صالح كاظم عجيل الجبوري .١٣
رسـالة ماجسـتير، كليـة  الخالف النحوي في المغني البن فـالح اليمنـي النحـوي، .أ 

 .التربية، الجامعة المستنصرية
الدرس النحوي في الحوزة العلمية فـي النجـف األشـرف، أطروحـة دكتـوراه، كليـة  .ب 

 .التربية، الجامعة المستنصرية
 .م٢٠٠٨المالمح اللغوية في قراءة أئمة البقيع، مجلة مأرب،  .ج 
اني، مجلـة دراسـات منهج السـياق النحـوي القرآنـي عنـد الطباطبـائي والصـدر الثـ .د 

 .م٢٠٠٨وبحوث مؤتمر الشيخ البالغي، 
 الدكتور: صباح عباس سالم الخفاجي .١٤
األبنيـــة الصـــرفية فـــي ديـــوان امـــرئ القـــيس، رســـالة ماجســـتير، جامعـــة القـــاهرة،  .أ 

١٩٧٨. 
 .م١٩٨٩التقسيم الصرفي في الكلمة العربية، مجلة األستاذ،  .ب 
 .م١٩٨٧الصرف وما يدرسه ، مجلة األستاذ،  .ج 
 .م١٩٧٥عمرو الثقفي، بيروت،  عيسى ن .د 
 الدكتور: صباح عطيوي الزبيدي .١٥
الدراسات اللغوية والنحوية في زاد المسير البن الجوزي، رسالة ماجستير، كليـة  .أ 

 .م١٩٩١اآلداب، جامعة بغداد، 
التقـــاء الســـاكني والـــتخّلص منـــه فـــي ضـــوء الـــدرس الصـــوتي الحـــديث، أطروحـــة  .ب 

 .م١٩٩٨دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 
 .م٢٠٠١مصطلحات نحوية بين الكوفيين والبصريين، مجلة جامعة بابل،  .ج 
 الدكتور: طارق عبد عون الجنابي .١٦
 .ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة للزبيدي، تحقيق .أ 
 .١٩٧٤ابن الحاجب النحوي آثاره ومذهبه، بغداد،  .ب 
 .م١٩٧٨ّنث، بغداد، أبو بكر بن األنباري اللغوي النحوي وكتابه المذكر والمؤ  .ج 
 .١٩٧٩تاريخ العربية، الموصل،  .د 
التأويل النحوي في كتب األمالي في القرن الرابع الهجري، مجلة التربية والعلـم،  .ه 

١٩٩٤. 
 .م١٩٧٥جواب مسألة سئل عنها الجواليقي، مجلة كلية أصول الدين،  .و 
 .م١٩٩٤الحذف في النص الشعري، مجلة التربية والتعليم،  .ز 



 

 

 .النحو العربي، بغدادقضايا حديثة في  .ح 
 .م١٩٨٧قضايا حديثة في النحو العربي، مجلة المجمع العلمي العراقي،  .ط 
 .م١٩٨٧قضية التذكير والتأنيث في العربية، مجلة المجمع العلمي العراقي،  .ي 
 .م١٩٨٦كتاب المذكر والمؤنث لبن األنباري، بيروت،  .ك 
 .م١٩٩٨مختصر كتاب الزاهر للزجاجي، بيروت،  .ل 
 .م١٩٨٤في النحو في أماليه، مجلة آداب المستنصرية، منهج السهيلي  .م 
 الدكتور: طه باقر .١٧
 .١٩٨٠من تراثنا اللغوي القديم ما يسمى في العربية بالدخيل، بغداد،  .أ 
 .١٩٧١رواسب لغوية قديمة في تراثنا اللغوي، مجلة التراث الشعبي،  .ب 
 :عالم سبيط النيلي .١٨
 .١٩٩٩د، نظرية جديدة في علم اللغة، بغدا -اللغة الموحدة .أ 
 .١٩٩٨مقدمة في المنهج اللفظي، عمان،  -النظام القرآني .ب 
 الدكتور: عبد الستار مهدي علي .١٩
المفتوحـــة الهمـــزة الســـاكنة النـــون فـــي النحـــو العربـــي وأســـاليبها فـــي القـــرآن ) أن( .أ 

 .١٩٨٥الكريم، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، الجامعة المستنصرية، 
تعمال القرآني، أطروحة دكتوراه، كليـة حروف العطف بين الدرس النحوي واالس .ب 

 .١٩٩٨التربية، الجامعة المستنصرية، 
 الدكتور: عبد الوهاب حسن حمد .٢٠

التغليــــب فــــي القــــرآن الكــــريم، أطروحــــة دكتــــوراه، كليــــة اآلداب، جامعــــة بغــــداد،  . أ
١٩٩١. 

دراســـة لغويـــة نحويـــة فـــي تفســـير البيضـــاوي، رســـالة ماجســـتير، كليـــة اآلداب،  . ب
 .١٩٨٥جامعة بغداد، 

 :عبد الوهاب كاظم السعدون .٢١
الدراســات النحويــة والصــرفية عنــد المعــري، رســالة ماجســتير، كليــة اآلداب، جامعــة 

 .١٩٨٤بغداد، 
 الدكتور: عدنان حسين العوادي .٢٢

 .١٩٩٦العربية بين تراكمات الحاضر ومخلفات الماضي، مجلة جامعة بابل،  . أ
الحـــرب العالميـــة لغـــة الشـــعر الحـــديث فـــي العـــراق بـــين مطلـــع القـــرن العشـــرين و  . ب

 .١٩٨٥الثانية، بغداد، 



 

 

 الدكتورة: عدوية عبد الجبار كريم الشرع .٢٣
 .أساليب الطلب في نهج البالغة، رسالة ماجستير .أ 
 .٢٠٠٦دراسة أسلوبية، مجلة جامعة بابل، ) القمر(و) هود(سورتا  .ب 
 .م٢٠٠٧الفروق اللغوية والداللية بين ألفاظ القرآن الكريم، مجلة جامعة بابل،  .ج 
 .٢٠٠٧ائن اللغوية في األصوات القطعية، مجلة جامعة بابل، القر  .د 
القــرائن اللغويــة فــي األصــوات المفــردة فــي القــرآن الكــريم، مجلــة جامعــة بابــل،  .ه 

٢٠٠٦. 
 .القرائن اللغوية للمعنى في التعبير القرآني، أطروحة دكتوراه .و 
 :علي خضر فنون العادلي .٢٤

 .ر، كلية التربية، جامعة بابلداللة المضارع في القرآن الكريم، رسالة ماجستي
 الدكتور: علي القاسمي .٢٥

 .م١٩٧٥علم اللغة وصناعة المعجم، الرياض،  . أ
 .م١٩٧٠مختبر اللغة، الكويت،  . ب

 الدكتور: فراس فخري ميران الدليمي .٢٦
البحـــث الصـــوتي عنـــد ابـــن يعـــيش، رســـالة ماجســـتير، كليـــة التربيـــة، الجامعـــة  . أ

 .م١٩٩٧المستنصرية، 
ضـــوء الدراســـات الســـامية، أطروحـــة دكتـــوراه، كليـــة  المعـــتالت فـــي العربيـــة فـــي . ب

 .م٢٠٠٠التربية، الجامعة المستنصرية، 
 :قاسم رحيم حسن .٢٧

المصــــــطلح النحــــــوي عنــــــد الطبــــــري، رســــــالة ماجســــــتير، كليــــــة التربيــــــة، الجامعــــــة 
 .المستنصرية

 الدكتور: محسن حسن علي .٢٨
داب، المســــائل الخالفيــــة النحويــــة فــــي همــــع الهوامــــع، رســــالة ماجســــتير، كليــــة اآل

 .م١٩٩٥جامعة بغداد، 
 :محمد أحمد زكي .٢٩

منهج أبي حيدرة اليماني في كتابه كشف المشـكل، رسـالة ماجسـتير، كليـة التربيـة، 
 .جامعة بابل

 :محمد إسماعيل عبد اهللا .٣٠



 

 

ـــة، ) ع(دعـــاء اإلمـــام علـــي  ـــة التربي ـــة أســـلوبية، رســـالة ماجســـتير، كلي دراســـة نحوي
 .م٢٠٠٥جامعة بابل، 

 الدكتور: ربيمحمد خليل مراد الح .٣١
 .٢٠٠٧شرح اللمع لجامع العلوم ألبي الحسن الباقولي، بيروت،  . أ
 .٢٠٠٦الوقف في العربية، بيروت،  . ب

 الدكتور: محمد علي حمزة سعيد .٣٢
 .م١٩٧٩ابن الناظم النحوي، بغداد،  . أ
 .م٢٠٠٤الحريري وجهوده اللغوية والنحوية، بغداد،  . ب

 :محمد نوري مال محمد المكصوصي الموسوي .٣٣
، مجلـة جامعـة )مشـترك(النحو لبهاء الدين العاملي دراسة وتحقيق  التهذيب في .أ 

 .بابل
ــــة بحــــوث ومــــؤتمر الشــــيخ  .ب  الحركــــة التيســــيرية فــــي تفســــير القــــرآن الكــــريم، مجل

 .م٢٠٠٨البالغي الثالث، 
الفرائـــــــد البهيـــــــة فـــــــي شـــــــرح الفوائـــــــد الصـــــــمدية لمحمـــــــد بـــــــن بـــــــاقر الحســـــــيني  .ج 

ماجســـتير، كليـــة التربيـــة،  ، دراســـة وتحقيـــق، القســـم األول، رســـالة)هــــ١١٤٠ت(
 .م٢٠٠٦جامعة بابل، 

 الدكتور: موسى حسين مشهد الموسوي .٣٤
 .م٢٠٠٤الصرف وقواعده، صعاء،  .أ 
مــنهج ابــن األنبــاري فــي كتابــه الزاهــر، أطروحــة دكتــوراه، كليــة التربيــة للبنــات،  .ب 

 .م٢٠٠١جامعة الكوفة، 
 .م٢٠٠٥النحو في شرح المعلقات، صنعاء،  .ج 
 :نجالء حميد مجيد .٣٥
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 الدكتور: يعرب مجيد مطشر .٣٨
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  الخاتمة
  :يستدعي األمر في نهاية البحث أن نذكر النتائج التي توصل إليها، وهي

أ الـدرس النحـوي فـي الحلـة فـي القـرن السـادس الهجـري، وبلـغ أشـّده فـي القـرنين نش .١
 .السابع والثامن الهجريين

تشابه األسس المنهجية التي قـام عليهـا الـدرس النحـوي مـع األسـس المنهجيـة التـي  .٢
ســار عليهــا النحــاة فــي القــرنين الثالــث والرابــع الهجــريين، الــذين حرصــوا علــى شــرح 

 .ائل ووضع المختصرات لهاكتب الُنحاة األو 
تشابه لغة ُنحاة الحلة في مؤلفاتهم ولغـة مـن سـبقوهم، وتقـارب أسـلوب التـأليف مـع  .٣

 .أساليبهم
تنــّوع مســالك التــأليف بتنــّوع الــدوافع إليــه وتنــّوع ثقافــات المــؤلفين ومســتوياتهم إلــى  .٤

 :ثالثة، وهي
ومـــا  جمـــع فيهـــا مؤلفوهـــا كـــل مـــا بـــدا لهـــم مـــن موضـــوعات،: مؤلفـــات تجميعيـــة .أ 

 .خطر لهم من مسائل نحوية
وكـــان الغـــرض منهـــا تطبيـــق القواعـــد علـــى الـــنص القرآنـــي : مؤلفـــات تطبيقيـــة .ب 

 .والنصوص الشعرية من خالل التطبيق
ألفهــا الُنحــاة لغــرض تعلــيم تالميــذهم أســس القواعــد النحويــة : مؤلفــات تعليميــة .ج 

 .بتقديم القاعدة بأسلوب يفهمه المتعلم وبلغة واضحة
ــ .د  ذي ســاد الــدرس النحــوي فــي الحلــة هــو المــذهب البغــدادي الــذي إن المــذهب ال

خرج المذهبين البصري والكوفي، وتـذكر المصـادر أنهـم كـانوا يدرسـون كتـاب 
 .سيبويه والمقتضب جنبًا إلى جنب مع معاني القرآن للفراء ومجالس ثعلب

إن الســيد هــادي كمــال الــدين فــي كتابــه تحفــة الحضــر واألعــراب ســار علــى  .ه 
ي األلفيـــات فـــي النحـــو، وكـــان أميـــل إلـــى المـــذهب الكـــوفي فـــي مـــنهج نـــاظم

مصـــــطلحاته وآرائـــــه، إّال أنـــــه لـــــم يلتـــــزم مـــــذهبًا معينـــــًا، فقـــــد اســـــتخدم بعـــــض 
 .المصطلحات البصرية

كـــــان الشـــــيح يوســـــف كركـــــوش ينتخـــــب المصـــــطلحات واآلراء مـــــن المدرســـــتين  .و 
 .البصرية والكوفية، مّما يتماشى مع منهجه في تيسير النحو



 

 

أرجو أن أكون موفقًا في عـرض هـذا البحـث، وبيـان مادتـه التـي أردت  ...وبعد
مــن خاللــه أن أعــرض درســًا نحويــًا فــي مدينــة عربيــة عريقــة قــّدمت جهــودًا واضــحة فــي 

  .علوم اللغة والقرآن الكريم والحديث النبوي
  
  

 .والحمد هللا ربِّ العالمين
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محمـــود : ، تحقيـــق)هــــ٢٣٢ت (ابـــن ســـالم، محمـــد : طبقـــات فحـــول الشـــعراء .٤٠

 .م١٩٧٤محمد شاكر، مصر، 
ت (أبـــــو بكـــــر الزبيـــــدي، محمـــــد بـــــن الحســـــن : طبقـــــات النحـــــويين واللغـــــويين .٤١

 .م١٩٧٣محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر، : ، تحقيق)هـ٣٧٩
دار الكتــــب ، )هـــــ٢٧٦ت (ابــــن قتيبــــة، عبــــد اهللا بــــن مســــلم : عيــــون أألخبــــار .٤٢

 .م١٩٣٠-١٩٢٥المصرية، 



 

 

الــــدكتور أســــعد محمــــد علــــي النجــــار، دار : فرهــــود المعــــروف حياتــــه وشــــعره .٤٣
 .م١٩٩٨العراق، -الصادق، الحلة

 .م١٩٦٢، بغداد، )م١٩٨٦ت (كمال الدين، هادي حمد : فقهاء الفيحاء .٤٤
، )هـــ٧٦٤ت (ابــن شــاكر، محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد الكتبــي : فــوات الوفيــات .٤٥

 .م١٩٥١محيي الدين عبد الحميد، مصر،  محمد: تحقيق
 .م١٩٦٣الدكتور مهدي المخزومي، بيروت، : في النحو العربي نقد وتوجيه .٤٦
، بيـروت، )هــ٨١٦ت (الشـريف الجرجـاني، علـي بـن محمـد : كتاب التعريفات .٤٧

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
: ، تحقيــق)هـــ١٨٠ت (ســيبويه، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان : كتــاب ســيبويه .٤٨

 .م١٩٨٨القاهرة،  عبد السالم هارون،
 .م١٩٦٨، بيروت، )هـ٧١١ت (ابن منظور، محمد بن مكرم : لسان العرب .٤٩
 .م١٩٩٨الدكتور تمام حسان، القاهرة : اللغة العربية معناها ومبناها .٥٠
الــدكتور عبــاس إبــراهيم حمــادي : لمحــات عــن ماضــي مدينــة الحلــة وحاضــرها .٥١

 .م٢٠٠٢والدكتور صباح نوري المرزوك، دار الصادق، الحلة، 
الــدكتور آل ياســين، محمــد مفيــد، : متابعــات تاريخيــة لحركــة الفكــر فــي الحلــة .٥٢

 .م٢٠٠٤بغداد، 
الـــــدكتور أســــعد محمـــــد علـــــي النجـــــار، : محمــــد علـــــي النجـــــار حياتــــه وشـــــعره .٥٣

 .مخطوط
ــــداني، عثمــــان بــــن ســــعيد : المحكــــم فــــي نقــــط المصــــاحف .٥٤ ت (أبــــو عمــــرو ال

 .م١٩٦٠عزة حسن، دمشق، . د: ، تحقيق)هـ٤٤٤
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠الدكتورة خديجة الحديثي، بغداد، : نحويةالمدارس ال .٥٥
 .م١٩٩٢الدكتور شوقي ضيف، مصر، : المدارس النحوية .٥٦
الـدكتور مهـدي المخزومـي، : مدرسة الكوفة ومنهجهـا فـي دراسـة اللغـة والنحـو .٥٧

 .م١٩٥٥-هـ١٣٧٤بغداد، 
، )هــــ٣٥١ت (أبـــو الطيـــب اللغـــوي، عبـــد الواحـــد بـــن علـــي : مراتـــب النحـــويين .٥٨

 .م١٩٥٥محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر،  :تحقيق
 .م١٩٨٦الدكتور عبد الهادي الفضلي، األردن، : مراكز الدراسة النحوية .٥٩



 

 

 .م١٩٢٧األصطخري، إبراهيم بن محمد، هولندا، : مسالك الممالك .٦٠
 .م١٩٦٩الدكتور ثروة عكاشة، مصر، : ابن قتيبة، تحقيق: المعارف .٦١
محمـــد حـــرز الـــدين، النجـــف، : معـــارف الرجـــال فـــي تـــراجم العلمـــاء واألدبـــاء .٦٢

 .م١٩٦٥-هـ١٣٨٥
 .م١٩٣٦، بغداد، )هـ٦٢٦ت (الحموي، شهاب الدين ياقوت : معجم األدباء .٦٣
 .م١٩٥٧عمر رضا كحالة، دمشق، : معجم المؤلفين .٦٤
ـــرآن الكـــريم .٦٥ ـــروت، : المعجـــم المفهـــرس أللفـــاظ الق ـــاقي، بي ـــد الب ـــؤاد عب محمـــد ف

 .م١٩٨٥
 .م٢٠٠٤ن، عمان، ابن خلدون، عبد الرحم: مقدمة ابن خلدون .٦٦
 .م١٩٧٥إبراهيم أنيس، مصر، : من أسرار اللغة .٦٧
ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن : المنــتظم فــي تــاريخ الملــوك واألمــم .٦٨

 .م١٩٩٠، بغداد، )هـ٥٩٧ت (علي 
 .م٢٠٠١سعد الحداد، النجف، : موسوعة أعالم الحلة .٦٩
 .م١٩٧٢الدكتور أحمد عبد الستار الجواري، العراق، : نحو التيسير .٧٠
 .م١٩٤٧عبد المتعال الصعيدي، دار الفكر العربي، : النحو الجديد .٧١
الدكتور مجهد جيجان الدليمي والدكتور محمـد : النحو العربي مذاهبه وتيسيره .٧٢

 .م١٩٩٣صالح التكريتي والدكتور عائد كريم علوان الحريزي، بغداد، 
 .م١٩٦٨الدكتور إبراهيم السامرائي، بيروت، : النحو العربي نقد وبناء .٧٣
 .م١٩٧٤الدكتور أحمد عبد الستار الجواري، بغداد، : نحو الفعل .٧٤
 .م١٩٧٤الدكتور أحمد عبد الستار الجواري، بغداد، : نحو القرآن .٧٥
 .م١٩٨٠محمد عيد، القاهرة، : النحو المصفى .٧٦
الــــدكتور نعمــــة رحــــيم العــــزاوي، جريــــدة الجمهوريــــة، : نحــــوي عراقــــي مجهــــول .٧٧

 .م١٩٩٥لسنة  ٩٠١١العراق، ع
الـــدكتور ســـعيد جاســـم الزبيـــدي، األردن، : مجهـــول فـــي القـــرن العشـــرين نحـــوي .٧٨

 .م٢٠٠٣
 .م١٩٨٧الدكتور أحمد عبد الستار الجواري، بغداد، : نحو المعاني .٧٩
 .ت. عباس حسن، مصر، د: النحو الوافي .٨٠



 

 

 .م١٩٧٣محمد الطناطاوي، مصر، : نشأة النحو .٨١
ت (ليمان األعلــم الشــنتمري، يوســف بــن ســ: النكــت فــي تفســير كتــاب ســيبويه .٨٢

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧زهير عبد المحسن سلطان، الكويت، : ، تحقيق)هـ٤٧٦
أحمـد شـمس الـدين، : السيوطي، تحقيق: همع الهوامع في شرج جمع الجوامع .٨٣

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨بيروت، 
، )هـــــ٧٦٤ت (الصــــفدي، صــــالح الــــدين خليــــل بــــن أيبــــك : الــــوافي بالوفيــــات .٨٤

 .م١٩٥٩باعتناء ريتر، 
ابـن خلكـان، أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد : أبناء الزمانوفيات األعيان وأنباء  .٨٥

-١٩٤٨محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، مصـــر، : ، تحقيـــق)هــــ٦٨١ت (
 .م١٩٤٩
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