
األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

 دار اللغة واألدب العريب

رقم اإليداع يف دار الوثائق العراقية

2107 لسنة 2015

للتواصل
Website: www.alh.imamhussain.org

E-mail: siaraa@imamhussain.org
+9647721458001 - +9647827236864



اسم اإلصدار : جملة سرياء

جهة اإلصدار: دار اللغة واألدب العريب

سنة الطبع: 2022م

الطبعة : األوىل

مكان النرش: العراق - كربالء

املطبعة: مطبعة دار الوارث للطباعة والنرش

العدد: الرابع

 عدد النسخ: 500 نسخة





4

املرشف العام
سامحة املتويل الرشعي الشيخ عبد املهدي الكربالئي

رئيــــــس التحريــــــــر
د. لطيف القصاب

سكرتري التحرير
حيدر العامري
هيــأة التحـريـر

أ.د. صادق حسـني كنيــج
أ.م.د. خــالـد عباس حسني السياب

أ.د. طــــالل خليــفة سلمــان
أ.د. نجم عبد هلل غايل املوسوي

أ.م.د. مــؤيد عمـران جيـاد
أ.م.د. حيـدر عبــــد علــــي محيــدي

املراجعة اللغوية
عباس الصباغ

التصميم واالخراج
حيدر أزهر الفتالوي



5

املحتويات
االفتتاحية...............................................................................7
ضوء  عىل السرية الذاتية  للشيخ حممد جعفر الكربايس  ..................................9

هيأة التحرير
الشيُخ حممد جعفر الكربايس يف إعراب القرآن ......................................... 11 

أ.د. زهري غازي زاهد
 اللغُة العربيُة والشيخ الكربايس .......................................................  21

أ.د. باقر حممد جعفر الكربايس
الشيُخ حممد جعفر الكربايس طائر احلب يف فضاء اللغة................................. 24

أ.د صباح عباس عنوز
سادُن احلروف قراءة يف كتاب )نظرات يف أخطاء املنشئني ( للكربايس.................. 29

ا .م .د. عيل حممد ياسني
الشيُخ الكربايس وفضله يف حركة التصحيح اللغوي................................... 34

أ.د.هيام عبد زيد عطية
شيَخنا اجلليل حممد جعفر الكربايس لن نقول وداعـًا................................... 40

حممود قنديل / مرص
رجاٌل يف ذاكرة التاريخ................................................................ 45

ا .م .د. حيدر عبد عيل محيدي
رحيُل آخر النحاة..................................................................... 48

االستاذ عـــــــــالء اخلــــطيب
الشيُخ الكربايسُّ اختَذ إىل ربه سبياًل وعيونه معطوفة إىل اللغة يعالج أمراضها و أوجاعها.. 50

األستاذ إسامعيل العباجيي
الشيــــُخ حممــــــد جعفـــر  ابن  الشيخ إبراهيم الكربــــــايس ))فالٌح يف بستان لغة الضاد (( ..  53

االستاذ مهدي هادي شعالن



6

يف ذكرى أربعينيِة الشيخ الكربايِس........................................................... 58
األستاذ عبـــد األمري حسن كشكول

دمعُة وفاء إليك يا أبا صادق .......................................................... 59
األستاذ عبد الزهرة الرشقي

اىل الشيِخ حممد جعفر الكربايس....................................................... 62
االستاذ امحد املحنـا

وفاة العالمة  حممد جعفر الكربايس.....................................................63
محيد األعرجي

تاريُخ رحيل الشيخ حممد جعفر الكربايس النجفي......................................63
عبد الستار احلسني

يف  رثاء العالمة الكربايس  .............................................................64
عبد الرزاق الشيخ نعمة اخلفاجي

ما قيل  يف رحيِل الشيِخ الكربايس....................................................66
الشاعر إسامعيل العباجيي

أهيا الكربايس...........................................................................67
السيد أسد اهلل آل عامل احلسيني احليّل

يف ذكرى رحيل  الكربايس.............................................................68
د .السيد طالب الرفاعي

)يا مثاَل التقى( قصيدة يف أربعينية العالمة املرحوم حممد جعفر الكربايس................70
الشاعر جعفر الرشقي

الشيُب اللذيذ / الشيخ الكربايس يف ذكرى بقائِه ........................................71
الشاعر د.عادل البصييص

املرفق الصوري .......................................................................73



7

االفتتاحتية

وصحبه  آله  وعىل  واملرسلني  اخللق  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد   
األخيار املنتجبني؛ بعد:

كثريون َمْن يأتون إىل احلياة الدنيا ويرحلون عنها؛ لكن القلة منهم َمْن يرتك أثرا يف ذاكرة   
التاريخ ال يمكن هلا أن متحى، فبصامهتم واضحة عىل صفحاته بام تركوه من إبداع معريف أفادت منه 

اإلنسانية بشكل أو بآخر.
وهذا ما ستحاول جملة ) ِسرَياء ( الوقوف عنده من خالل التعريف بأصحاب هذه اآلثار   

وهذه البصامت التي ختلد مرورهم عىل صفحات التاريخ.
يقف هذا العدد مستذكرا تراث أحد أكرب علامء اللغة والنحو يف العرص احلديث يف العامل   
العريب واإلسالمي؛ صاحب كتاب ) إعراب القرآن ( الذي يقع يف ثامنية أجزاء والذي فاز بعدد من 
وإعراب  بتحقيق  التقى  هنج  كتاب  ومعه  الصدى  وبل  الندى  قطر  )رشح  كتاب  وكذلك  اجلوائز، 

شواهد قطر الندى البن هشام( والذي أغنى املكتبات العربية واإلسالمية وغريها من املؤلفات.  
 / 1345هـ   -1927( الكربايس  إبراهيم  الشيخ  إبن  جعفر  حممد  املرحوم  الشيخ  وهو   
2016-1437هـ( أحد أعالم مدينة النجف األرشف ورجاالهتا املعروفني يف جمال الدرس النحوي 

عىل الصعيد العراقي والعامل اإلسالمي.
فقد أفنى الشيخ -رمحه اهلل-حياته يف دراسة وتدريس اللغة العربية والنحو والرصف لطلبة   
احلوزة العلمية يف مدينة النجف األرشف فضال عن طلبة املدارس األكاديمية، إىل جانب مشاركته يف 

العرشات من املؤمترات العلمية التي ُتعنى باللغة العربية وعلومها.
تنوعت مؤلفات الشيخ الراحل بني اللغة العربية والقرآن الكريم ومتعلقاته، والفقه.  

ففي جمال اللغة العربية ترك لنا:
- رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك وهبامشه كتاب الشواهد القرآنية ج1،ج2.

- رشح قطر الندى وبل الصدى ومعه كتاب هنج التقى بتحقيق وإعراب شواهد قطر الندى البن 
هشام.

- الرسالة الثامنة يف فروق اللغة العامة ، ويقع يف )299صفحة(.
- نظرات يف أخطاء املنشئني، ) 3أجزاء (.

- املنتخب من كالم العرب، ويقع يف ) 271 صفحة(.
ويف القرآن الكريم ومتعلقاته فقد وضع:

- إعراب القرآن  الذي يقع يف ثامنية أجزاء .
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- اإلنباء بام يف كلامت القرآن من أضواء ، ويقع يف ثالثة أجزاء.
- ملحة اإلعراب يف نخبة من سور الكتاب .

أما يف جمال الفقه فقد ألف:
- أوثق احلقائق يف أقوال اإلمام الصادق )عليه السالم(.

لذا كان حريا بمجلة ) ِسرَياء ( أن تقف أمام صاحب هذا النتاج الثري مستعرضة السرية   
الذاتية له فضال عن بعض املقاالت التي كتبها ذوو اخلربة والشأن يف قراءة ما تركه الشيخ الراحل 

)رضوان اهلل عليه( إىل جانب ما قيل يف حقه من رثاء.

واهلل ويل التوفيق

                                                                                       هيأة التحرير 
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ضوء  على السرية الذاتية  للشيخ 
حممد جعفر الكرباسي

الشيخ  ابن  جعفر  حممد  الشيُخ  هو   
مدينة  يف  ولد  الكربايس،  إبراهيم  حممد 
النجف االرشف عام 1927م، والده العامل 
-1897( الكربايس  إبراهيم  حممد  الفقيه 
1986م( وكان من مراجع التقليد يف عرصه 
من  فهي  األرسة  أّما  عدة،  مؤلفات  وله 
نسبها  يرجع  النجفية  العلمية  الدينية  األرس 
النخعي وهي أرسة عربية  إىل مالك األشرت 
سكنت النجف يف القرن الثاين عرش اهلجري 
واملفكرين...  العلامء  من  كثريًا  وأنجبت 
اللسان  يف  ورد  األرسة  لقب  والكربايس 

بمعنى الثوب من القطن...
يف  دراسته  جعفر  حممد  الشيخ  بدأ   
والبيان  واملعاين  والرصف  بالنحو  احلوزة 
الرشقي  اهلل  عبد  الشيخ  النحو  عامل  يد  عىل 
إبن  رشح  يديه  عىل  درس  إذ  )ت1998م( 
ورشح  اللبيب  ومغني  الندى  وقطر  الناظم 
وأجازه  مالك  ابن  ألفية  عىل  األشموين 
تلقى  كام  النحو،  بتدريس  الرشقي  أستاذه 
دروس الفقه من شيوخ عدة يف علم املنطق 
الشيخ  والده  عىل  األصول  معامل  وكتاب 
السيد  عىل  الكفاية  وَدَرَس  إبراهيم  حممد 
وأسلوب  واللغة  األدب  أّما  العاميل،  جواد 

الدين  صدر  األستاذ  شيخه  فكان  الكتابة 
فهو  اخلارج  البحث  اّما  )1992م(،  أمحد 
فقد  احلوزوية  الدراسة  يف  الكربى  اخلطوة 
السيد  عند  جعفر  حممد  الشيخ  حرضه 
اخلوئي والسيد الشاهرودي والسيد احلكيم 

ووالده الشيخ حممد إبراهيم ..
الفقه  كلية  دخل   1963 عام  ويف   
َس يف احلوزة إىل  وخترج فيها عام 1967، َدرَّ
بعدها  سنوات  عدة  الرشقي  أستاذه  جانب 
ومن  والثانوية  االبتدائية  النرش   منتدى  يف 
توسعت  الغطاء،  اإلمام كاشف  ثم مدرسة 
دراسته لطالب احلوزة ومقربة السيد الشاعر 

حممد سعيد احلبويب كانت مكانًا لدرسه..
 1953 عام  منذ  معلاًم  الشيخ  ُعنيَّ   
فقد  اّما تالميذه  تقاعده يف 1983م..  حتى 
أمثال  بعد  فيام  علامء  وأصبحوا  أكثرهم  نبغ 
السيد طالب الرفاعي والسيد الشهيد مهدي 
احلكيم  باقر  حممد  الشهيد  والسيد  احلكيم 
والشيخ  البرصي  عارف  الشهيد  والشيخ 

عيل الفضيل والشيخ مهدي الكربالئي..
خمطوط  شعر  ديوان  أيضًا  وللشيخ   

ينتظر الطبع ..
ناشطًا  دخلها  التي  اجلمعيات  اّما   

هيأة التحرير



10

مجعية منتدى النرش اىل جانب أدباء وشعراء 
كبار أمثال الشيخ حممد رضا املظفر والشيخ 
احلكيم  تقي  حممد  والسيد  القسام  جواد 
املهدي  عبد  والشاعر  الوائيل  أمحد  والشيخ 
يف  األدبية  العلمية  الرابطة  ومجعية  مطر، 
اليعقويب  الشيخ حممد عيل  النجف يوم كان 
عارصهم  الذين  أعضائها  ومن  هلا،  عميدًا 
هم: السيد حممد بحر العلوم والسيد حممود 
احلبويب والسيد حسني بحر العلوم واألستاذ 
األدباء  واحتاد  املحترص..  حسني  حممد 

والكتاب العرب والعراقيني..
يف  بالتأليف  الكربايس  الشيخ  بدأ   
النحو  بني  نتاجه  تنوع  إذ  الثامنينيات  بداية 

واللغة والتحقيق والتاريخ وهي كاآليت:

1- املطبوعة: 
أ- النحوية: 

النجف   / العرب  كالم  من  املنتخب   *
االرشف/ 1983.

 / جزءًا   16 القرآن/  إعراب   *
بريوت/2001.

بغداد/  اإلعراب/  حاالت  مواقع   *
.1992

القرآنية يف كتاب رشح  الشواهد  إعراب   *
ابن عقيل/ بريوت/ 1999.

الندى/  قطر  آيات  وإعراب  التقى  هنج   *
النجف االرشف/ 2001.

* هبة احلازم يف رشح ألفية ابن مالك البن 
الناظم/ النجف/ 2001/ 3 اجزاء.

ب- اللغوية:
* األنباء بام يف كلامت القرآن من أضواء/ 4 

اجزاء/ النجف/ 1985.
العامة/  اللغة  فروق  يف  التامة  الرسالة   *

النجف/ 2003.
أجزاء/   3 املنشئني/  أخطاء  يف  نظرات   *

النجف/ 1983.
* إرشاد االغفال يف إصالح اخلط للضوال/ 

النجف/ 1993.
ت- التارخيية:

أجزاء/   3 البالغة/  هنج  من  صحائف   *
النجف / 1992.

* النور املبني يف قصص األنبياء واملرسلني/ 
النجف/ 1990.

ث - التحقيق:
واملصادر  اجلموع  يف  القاموس  جوهر   *

ملحمد بن شفيع القزويني: 
  حتقيق: النجف/ 1983.

2- املخطوطة:
وللشيخ الكربايس أيضًا كتب خمطوطة منها 
يف  النحوية  والفلسفة  البالغة  هنج  إعراب 
ورشح  عربية  وفوائد  املتعاقبة  عصورها 
والثالثي  هشام  البن  اإلعراب  قواعد 
البالغة  يف  وحمارضات  والالزم  املتعدي 

وغريها..
يذكرنا الشيخ حممد جعفر الكربايس   
بأولئك األوائل من علامء العربية وما جهده 

هذا االّ امتداد هلم..
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ورثت  وقد  معربة،  لغة  العربيُة   
اإلعراب واحتفظت به عن األصل السامي، 
أخوات  اإلعراب  حركات  عرفت  وقد 
والبابلية  كاألكدية  اللغات  من  العربية 
قانون  يف  آثاره  ووجدت  واآلشورية، 
العربية  احتفظت  وقد  املعروف،  محورايب 
عىل  اإلعرايب  الترصف  بظاهرة  الفصحى 

حني فقدهتا اللغات السامية)1(.
تنطق  أصوات  اإلعراب  فحركات   
مع حروف أواخر الكلم املعربة، والتكتب 
يف ضمن احلروف، فحني وضعت رموزها 
حتتها  أو  احلروف  فوق  البدء  منذ  وضعت 

تابعة هلا.
الفعل  مصدر  اللغة  يف  اإلعراب   
فالن  وأعرب  وأوضح،  ابان  أي  »أْعَرَب« 
عن نفسه، أي ابان مايف نفسه وأفصح عنه، 
وأعرب بحجته: أي أفصح هبا، ويف احلديث 
أي  نفسها«)2(  عن  ُتعِرُب  »الثيُِّب  الرشيف 

تفصح.
االصطالحية  داللته  وأّما   
يدور  كلها  خمتلفة  أقوال  فيها  فللنحويني 

حول حركات اإلعراب وتغريها يف الكالم. 
يف  احلركات  ))تغري  سيبويه:  كتاب  يف  فهو 
أواخر الكلم املعربة بفعل العوامل(()3( وهذا 
أول تعريف ربط تغري حركات اإلعراب بام 
النحوية  بالعوامل  النحويون  عليه  اصطلح 
التي بنيت يف ضوئها نظرية العامل يف النحو، 
وقد وصل الزجاجي )ت337هـ( املصطلح 
احلركات  ))اإلعراب  فقال:  اللغوي  بأصله 
ابن  ذلك  وعىل  اللغة(()4(  معاين  عن  املبينة 
الرساج )ت316هـ( يف قوله: »اإلعراب هو 
بنائهام  تسليم  بعد  والفعل  االسم  مايلحق 
الذي  التغيري  ونضد حروفهام.. فسموا هذا 

يقع لفروق ومعان حتدث إعرابا )5(.
عالمة  )392هـ(  جني  ابن  وجعله   
لغوية يف سلسلة الكالم تبني عن معناه فقال: 

))هو اإلبانة عن املعاين باأللفاظ(()6(.   

اجلرجاين  القاهر  عبد  وجعله   
ذلك  اىل  فذهب  املعاين  مفتاح  )ت471هـ( 
إن األلفاظ ))مغلقة عىل معانيها حتى يكون 

اإلعراب هو الذي يفتحها(()7(.

الشيخُ حممد جعفر الكرباسي
يف إعراب القرآن

أ.د. زهير غازي زاهد
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واإلعراب عندي اختالف حركات   
ومواقعها  وظائفها  باختالف  الكلم  أواخر 

يف الرتكيب للتعبري عن معاين النحو.
هي  وظيفة  وحركاته  فلإلعراب   
يقصدها  التي  واملعاين  املعاين،  عىل  الداللة 
كالفاعلية  النحو:  معاين  هي  النحويون 
وهي  وغريها،  واإلضافة  واملفعولية 
قوانني  والعمل  عىل  الكالم  نظم  مايقتضيه 
النحو وأصوله، أي النظر يف وجوه كل باب 

وفروعه.
املعجمية  املعاين  غري  النحو  ومعاين   
افصح  وقد  اللغة،  معجامت  تضمنتها  التي 
السابق:  القاهر اجلرجاين عنها يف قوله  عبد 
يكون  كي  معانيها  عىل  ))مغلقة  األلفاظ  إن 
هو  فاإلعراب  يفتحها((  الذي  هو  اإلعراب 
مفتاح املعنى يف سياق العبارة بحسب قوله.  
موضع  يف  ذلك  عىل  بأمثلة  سنأيت   

))اإلعراب واملعنى((

االسم  إن  نقول:  ذلك  ولتوضيح   
حيدد وضعه يف اجلملة ووظيفته يف الرتكيب، 
فاذا كان يف موضع اإلسناد كاملبتدأ والفاعل 
والنائب عن الفاعل فحقه الضمة. واذا كان 
يف موضع املفعولية كاملفعول به او املطلق أو 
ألجله أو فيه أو معه أو كان حاال أو متييزا .. 
الفتحة، واذا كان يف موضع اإلضافة  فحقه 
اجلر  حروف  بعد  أو  مبارشة  إليه  كاملضاف 

فحقه الكرسة.

والياء  )الواو  املد  وجعلت حروف   
الستة  األسامء  إعراب  عالمات  وااللف( 

واملثنى ومجع املذكر السامل.
النحوي  معناه  يكتسب  فاالسم   
مايستحق  فيعطى  مجلة  يف  وتركيبه  نظمه  يف 
من اإلعراب. أّما اذا كان جمردا فليس له إالّ 

معناه املعجمي.
أو  معاين  نفهم  أن  لنا  ينبغي  هكذا   

معاين النحو.
رب  اهلل  }احلمد  مثال  فاآليات   
يوم  ملك   * الرحيم  الرمحن   * العاملني 
الرتتيب  عن  كلامت  فرقنا  لو  الدين.....{ 
 .... رب  اهلل  العاملني  الرمحن  احلمد  وقلنا: 
لفقدت معانيها النحوية ألهنا انفصلت عن 

نظمها وتركيبها.
فنظمها  مرّكبة  وهي  معانيها  أّما   

أظهر معانيها النحوية وإعجازها.

القرآن  بإعراب  واهتاممهم  العلامء  جهود 
وأثرها يف نشأة العريب

نزول  بداية  منذ  العلامء  بذل  لقد   
لغته  عىل  للحفاظ  جهودا  الكريم  القرآن 
ثم  والقراءة  والكتابة  باحلفظ  أدائه  وسالمة 
صحة  تقتضيه  وما  اإلعراب  رموز  بوضع 
القراءة من عالمات الستكامل رسوم كتابة 
من  وماتقتضيه  ألفاظها  تؤديه  كام  كلامته 
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احلركات
القرآين  بالنص  العناية  كانت   
منذ  الدقيقة  العناية  وسائل  بكل  وإحاطته 
ففي  وآله(،  عليه  اهلل  )صىلَّ  الرسول  عهد 
عهده كانت العناية مبارشة منه، اذ اختذ كتابا 
للوحي يكتبون كل ماينزل عليه من القرآن 
وكان هو يتابع دقة كتابته وصحة قراءته عىل 

ألسن الصحابة 
القرآن  به  كتب  الذي  اخلط  كان   
خاليا  وفاته  وبعد  الرسول  عهد  يف  الكريم 

من الرموز لرسم الفاظه وهي نوعان:  
أ- مايميز حركات أواخر الكلم التي كانت 
تظهر يف القراءة واللفظ  دون الرسم ، والتي 
)ت69هـ(  الدؤيل  األسود  أبو  هلا  وضع 

رموزا سميت » نقط اإلعراب« 
ب- ما يميز احلروف املتشاهبة يف الرسم التي 
يقع االلتباس فيها عند قراءهتا، والتي وضع 
أيب  تلميذ  )ت89هـ(  عاصم  بن  نرص  هلا 

األسود نقطا أخر سميت » نقط اإلعجام« 
فمن الطبيعي أن تكون هذه احلاجة   
دافعًا لتفكري العلامء الستكامل وسائل حفظ 
هذا النص املقدس، ولربام طال تفكري العلامء 
الرسول،  وفاة  بعد  املشكلة  هبذه  املسلمني 
ثم  ويرون  يسمعون  كانوا  حني  خصوصًا 
القرآن،  قراءة  يف  اخلالف  كثرة  من  يعانون 
واخلالف الذي حيتمله رسم املصحف، وقد 
يكون قراءة مروية أو قد يكون تصحيفا أو 

حتريفًا، وقد أخذ اخلالف يتسع باتساع رقعة 
اإلسالم وكثرة غري العرب الراغبني يف تعلم 

القرآن بلغته العربية 

وضُع أيب االسود الدؤيل )ت69هـ( » نقط 
اإلعراب«

حلركات  رموزًا  وضع  من  أول  إن   
الدؤيل، وسّمي عمله  أبو االسود  اإلعراب 
»نقط اإلعراب« وتكاد جتمع الروايات عىل 
أنه » أول من استن العربية وفتح باهبا وأهنَج 
سبيلها ووضع قياسها)8( و كان أبو االسود 
صاحب اإلمام عيل )ع( وقاضيه يف البرصة 
حرب  انتهاء  بعد  وذلك  قوله  عنه  روي 
عيل)ع(  املؤمنني  أمري  عىل  دخلت  اجلمل 
فرايته مطرقًا مفكرًا، وقلت: فيم تفكر ياأمري 
املؤمنني؟ قال: سمعت ببلدكم حلنًا فأردت 
أن اصنع كتابا يف أصول العربية... ثم أتيته 
اهلل  بسم  فيها  صحيفة  إيّل  فألقى  أيام  بعد 
الرمحن الرحيم، الكالم هو كله اسم وفعل 
وحرف، فاالسم ما أنبأ عن املسمى والفعل 
ما أنبأ عن حركة املسمى واحلرف ماأنبأ عن 
معنى ليس باسم والفعل.. فكان أبو االسود 
ضنينًا بام أخذه عن اإلمام اليطلع عليه أحدا 
أين  من  له:  قيل  أخرى  رواية  ويف   
لك هذا العلم؟ قال لقنُت حدوده من عيل 
القراء  أبو األسود من  أيب طالب وكان   بن 
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ابن  ذكر  كام  عيل  املؤمنني  أمري  عىل  قرأ 
اجلزري يف طبقاته

وروي عن اخلليل الفراهيدي قوله:   
وكان أبو األسود أخذ ذلك عن أمري املؤمنني 
عيل ألنه سمع حلنًا فقال أليب األسود أجعل 
للناس حروفًا وأشار له إىل الرفع والنصب 
واجلر  فكان أبو االسود ضنينًا بام اخذه من 

ذلك)9( 
التفكري  أساس  هو  اللحن  فسامع   
قراءة  يف  اخلطأ  من  اللسان  حيفظ  ما  لوضع 
األسود عىل رأس  أبو  الكريم وكان  القرآن 
مشكلة  يف  التفكري  أطالوا  الذين  العلامء 
كان  لكنه  عامة،  والعربية  القرآين  الرسم 
أثناء  يف  واإلدارة  السياسة  بقضايا  مشغوال 
خالفة اإلمام عيل ع فظل حمتفظا بمالحظات 
هذه  اإلمام  وفاة  بعد  لتنظيمها  تفّرغ  مدونة 
املالحظات كانت من استقرائه وجتاربه وما 
كان يدونه بمشاركة علامء املسلمني وغريهم 
ممّن كان له اهتامم باللغة ومشكالهتا، وأصل 
كل ذلك إشارة اإلمام عيل بأن جيعل للناس 
اهتدى إىل وضع رموز »نقط  حروفا، حتى 
أن  األسود  أبو  أراد  )10(  فحني   )) اإلعراب 
عبد  من  فصيحا  كاتبا  اختذ  القرآن  ينّقط 
القيس  وطلب إليه أن يضع النقط عىل وفق 
قراءته وقال له: إذا رأيتني  قد فتحت فمي 
فإن  أعاله،  عىل  فوقه  نقطة  فانقط  باحلرف 
ضممت فمي فانقط نقطة بني يدي احلرف، 

احلرف،  حتت  النقطة  فأجعل  كرست  وإن 
فإن أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان 

النقطة نقطتني )11( 
األسود  أيب  قول  من  أخذت  لقد   
والكرسة  والفتحة  الضمة  مصطلحات 
والتنوين التي استعملت بعد ذلك وشاعت 
تنّقط  املصاحف  وظلت  النحويني،  لدى 
رسوم  حرب  خيالف  بحرب  األسود  أيب  بنقط 
من  قرن  حوايل  يف  الخيتلط  لكي  الكلامت 
باحلركات  النقط  هذه  أبدلت  ثم  الزمان 
وكان  والكرسة،  والفتحة  بالضمة  املعروفة 
الذي قام هبذا العمل عامل العربية اخلليل بن 
البرصة،  املتوىف 175هـ يف  الفراهيدي  أمحد 
مرحلة  عهده  يف  النحو  وصل  الذي  وهو 

النضج.
القرآن  بإعراب  العلامء  اهتم  لقد   
أبو  ابتدعها  التي  حركاته  رموز  ووضع 
أمحد  بن  اخلليل  عّوض  ثم  الدؤيل  األسود 
عنها باحلركات املعروفة االًن، وصار القرآن 
جهد  يقف  ومل  باحلركات،  ُيعرب  الكريم 
هذا  عند  القرآين  النص  خدمة  يف  العلامء 
احلد وإّنام استمروا يفكرون إلجياد الوسائل 
اللغوي،  للوقوف  يف وجه اللحن والفساد 
فكانت جمالسهم تتداول املسائل املختلفة يف  
اللغة واحلديث الرشيف والقراءة وما يدور 
من األخطاء اللغوية التي صارت تنترش بني 

أفراد املجتمع.
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والنحوي  اللغوي  التفكري  مّر  لقد   
لغوية  أنظارًا  بدايتها كانت  أدوار  خاصة يف 
عامة إىل ظهور بدايات النحو بمعناه العلمي 
أيب إسحاق )ت 117هـ(  بن  اهلل  لدى عبد 
عىل  باعرتاضه  النحوي  القياس  مستعمال 
الفرزدق  عىل  كاعرتاضه  النحوية  األخطاء 

يف رفعه )جمّلف ( يف قوله: 
وعضُّ زماٍن يا بَن مرواَن مل يدْع 

من املال إال ُمسحتًا أو جمّلُف
فأجابه  قائال: عالم رفعت جمّلف؟   
أن  علينا  وينوُءك  مايسوُءك  عىل  الفرزدق: 
نقول وعليكم أن تتدبروا، فالشاعر األعرايب 
الرفع  من  النحويني  مصطلحات  يعرف  ال 

والنصب واجلر.. فهجاه بقوله:
فلو كان عبُد اهللِ موىل هَجوُتُه        

    ولكنَّ عبَد اهللِ موىَل مواليا
عالم  قائال:  ايضًا  عليه  فاعرتض   
بني  خالف  فيها  واملسألة  )مواليا(؟  نصبت 

النحويني.
تلميذه  جاء  إسحاق  أيب  ابن  وبعد   
أنه  قيل:  الذي  )149هـ(  عمر  بن  عيسى 
أّلف كتابني يف مسائل نحوية وكان له اختيار 
يف القراءة عىل قياس العربية هو وشيخه )12( 
العالء  بن  عمرو  أبو  بعده  وجاء   
)ت 154هـ( أحد القراء السبعة وكان لغويًا 
عاّم  أخربين  سأله:  وقد  النحو  يف  جهد  له 
فيها كالم  أيدخل  ممّا سميته عربية  وضعت 

العرب كله؟ قال: ال، فقلت: كيف تصنع فيام 
خالفك فيه العرب وهم حجة؟ قال: أعمل 

عىل االكثر وأسّمي ما خالفني لغات )13(
كان  الذي  هو  العربية  فمصطلح   
االول  القرن  هناية  حتى  شائعا  معروفا 
أيضا  األلسن  عىل  يرتدد  وكان  للهجرة 
أبو األسود  مصطلح اإلعراب، وما وضعه 
من نقط سّمي عربية، وإذا ذكر النحو فهو ال 

يتعدى هذا املعنى.
بأداء  مقرتنة  العربية  ظلت  لقد   
النص القرآين وتعليمها ظل سبيال إىل اتقان 
واذا  وتفسريه،  ودراسته  النص  هذا  أداء 
استعرضنا من شغلته العربية من أيب األسود 
إىل اخلليل بن أمحد )ت 175هـ( ومن بعده 
نجدهم مجيعا من محله القرآن ورواة قراءاته، 
وكانت القراءات حافزا لوجود املالحظات 
ومنهم  النحو،  علم  نواة  هي  التي  اللغوية 
من كان من القراء السبعة مثل أيب عمرو بن 
الكسائي  احلسن  وأيب  البرصة  قارئ  العالء 

189 هـ قارئ الكوفة.
حتى إذا وصلنا إىل اخلليل بن أمحد   
يديه  عىل  نضج  قد  النحو  نجد  الفراهيدي 
والقياس  السامع  أصوله:  عىل  هيكله  وقام 
والتعليل، وكان أقام حلقة خاصة لتدريس 
النحو يف جامع البرصة، وكان أهم تالميذه 
التي  دروسه  حلقات  مجع  الذي  سيبويه 
الرصف  يف  بابني  اليها  وأضاف  أمالها 
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كتابه  وأّلف  النحوي،  يونس  عن  روامها 
املعروف )الكتاب(. 

اخلليل.  وفاة  بعد  وشاع  ظهر  وقد   
يف  العربية  ملستويات  جامع  الكتاب  وهذا 
النحو والرصف واألصوات، فقسمه األول 
فيه  قسم  وأوهلا  النحوية.  األبواب  فيه  مجع 
والقسم  وحرف،  وفعل  اسم  إىل  الكلم 
الثاين منه مجع فيه أبواب الرصف وموضوع 
مصادره  من  مصدر  أكرب  وكان  األصوات، 
يف  والنظر  وقراءاته  الكريم  القرآن  اللغوية 

إعرابه وتراكيب ّاياته.
كان  بعده  ألفت  التي  والكتب   
أليب  )املقتضب(  كتاب  ومنها  عامدها،  هو 
اجلمل  وكتاب  )ت285هـ(  املربد  العباس 
وهكذا  هــ   337 الزجاجي  القاسم  أليب 

توالت أجيال النحويني ومصنفاهتم.
التأليف يف إعراب القرآن ومعانيه:

القرن  يف  النحويون  أقبل  لقد   
يدرسونه   الكريم  القرآن  للهجرة عىل  الثاين 
بمعانيه  والعناية  أحكامه  منه  ويستنبطون 
أكرب  الكريم  القرآن  فكان  وإعرابه، 
وقد  العرب.  وكالم  الشعر  مع  مصادرهم 
سبق أن ذكرت أن من اهتم يف قضايا العربية 
والقرآن والسعي اىل إجياد الضوابط اللسانية 
بعده  جاء  ومن  األسود  أيب  منذ  ورموزها 
من النحويني كلهم من محلة القرآن الكريم 
إعراب  يف  التأليف  إن  ثم  قراءاته،  ورواة 

القرآن ومعانيه هو يف ضمن مرحلة التفسري 
عهد  يف  بدأت  التي  الكريم  للقرآن  اللغوي 
الرسول )ص( بتوضيح كلامت يف القرآن مل 
يألفوا استعامهلا وكان اإلمام عيل )ع(  وابن 
نشاطا  الصحابة  أكثر  عباس  وابن  مسعود 
عباس  ابن  هبا  اتسع  ثم  املجال،  هذا  يف 
وقد عرفت له مسائل نافع بن االزرق )ت 
يف  العرب  بشعر  يستشهد  كان  وقد  65هـ( 
تفسري الغريب من األلفاظ يف القرآن الكريم 
وكان يقول:  الشعر ديوان العرب فاذا خفي 
علينا احلرف من القرآن الذي أنزله اهلل بلغة 
معرفة  فالتمسنا  ديواهنا  اىل  رجعنا  العرب 
ألف  من  املنهج  هبذا  أخذ  وقد  منه،  ذلك 
اتسعت  لقد  ذلك.  بعد  اللغوي  التفسري  يف 
ودالالهتا  القرآن  ألفاظ  فهم  اىل  احلاجة 
وتراكيبها ما دعت العلامء إىل خدمة القرآن 
الكريم بتأليف ما يسّد هذه احلاجة والرغبة يف 
معرفة أرسار النص القرآين يف معاين مفرداته 
فظهرت  ونظمه،  تراكيبه  وأرسار  وغريبه 
كتب بعنوان )معاين القرآن( وأخرى بعنوان 
العنوانني  بمزج  وأخرى  القرآن(  )إعراب 
ظهرت  وكذلك  وإعرابه(  القرآن  )معاين 
كتب بعنوانات أخرى يف هذا احلقل العلمي 
وكل  القرآن(  و)غريب  القرآن(  )جماز  مثل 
التي  التفسري اللغوي  هذه اجلهود تصّب يف 

كانت مصادر للتفاسري املوسعة بعد ذلك. 
فيغلب  القرآن(  )إعراب  كتب  أّما   
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بذكر  النحوي  والتحليل  اإلعراب  عليها 
آراء النحويني وأقواهلم سواء أكانوا برصيني 
عرض  يف  خالفهم  وبيان  كوفيني،  أم 
جمملها  قبول  أو  وتأويل  املختلفة  القراءات 
االستشهاد  ثم  بعضها،  عىل  واالعرتاض 
ما  لتوثيق  الشعر  وشواهد  العرب  بكالم 

يذكر منها )14(.
جعفر  حممد  الشيخ   - القرآن  إعراب 

الكربايس - طبع 2010  
أرسة  يف  جعفر  حممد  الشيخ  ولد   
دينية يف النجف االرشف 1927، درس يف 
حوزهتا الدينية، درس العلوم العربية: النحو 
الشيخ  يدي  عىل  والبيان  واملعاين  والرصف 
عبد اهلل الرشقي )ت1998( ثم درس الفقه 
واملنطق واألدب عىل شيوخ عدة منهم والده 
عند  اخلارج  البحث  وحرض  حممد،  الشيخ 
حممود  والسيد  اخلوئي  القاسم  أيب  األئمة: 

الشاهرودي والسيد حمسن احلكيم.
سنة  الفقه  كلية  إىل  انضم  ثم   
عىل  وحصل   1967 فيها  وختّرج   1963
العربية  العلوم  يف  البكالوريوس  شهادة 
اىل  احلوزة  يف  مدرسًا  وعمل  واإلسالمية، 
جانب بعض أساتذته وكذا عمل مدرسا يف  

منتدى النرش وعلوم العربية.
بذل نشاطًا يف نرش الثقافة من خالل   
عمله مع نخبة العلامء يف مجعية منتدى النرش 
والسيد  املظفر  رضا  حممد  املجدد  كالشيخ 

فياض  هادي  والسيد  احلكيم  تقي  حممد 
امحد  والشيخ  مطر  املهدي  عبد  والشيخ 

الوائيل. 
الرابطة  مجعية  اىل  أيضا  وانتمى   

االدبية التي تأسست 1932.
بني  علمية  مكانة  للشيخ  كانت   
التكريم من عدة مؤسسات وله  العلامء نال 

مؤلفات يف النحو واللغة والتاريخ.

من مؤلفاته :
ثامنية  يف  ببريوت  طبع   - القران  إعراب 

جملدات.
النجف  ط   - العرب  كالم  من  املنتخب 

1983
 - اجزاء  ثالثة  املنشئني.  أخطاء  يف  نظرات 

النجف 1983

منهجه يف إعرابه
سورة  من  البسملة  بإعراب  كتابه  بدأ   -1
القرآن  سور  إعراب  يف  وتدرج  الفاحتة، 
أن  آية، عىل حني  وآية  الكريم سورة سورة 
آيات  كل  تعرب  مل  القديمة  اإلعراب  كتب 
السور، واّنام تتجاوز ما يتكرر منها، فتعرب 
اآلية أول ذكرها يف السورة فاذا تكررت أو 
تكرر ما يشبهها أشارت اىل سبق اإلعراب. 
السور  من  آية  يرتك  فلم  جعفر  الشيخ  أّما 
كلها إالّ أعرهبا حتى هناية )سورة الناس( مل 
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يسهب القول يف إعرابه البسملة ومل يتجاوز 
اإلعراب، قال: بسم: اصلها باسم وحذف 
االستعامل،  لكثرة  وقيل  للرسعة  اسم  الف 
الباء:  فقط  البسملة  يف  إالّ  هذه  حتذف  وال 
بالباء  جمرور  اسم  اجلاللة  لفظ  جر  حرف 
الرمحن:  آخره  عىل  الكرسة  جره  وعالمة 

نعت الرحيم نعت ثان.
من  لآلية  املفصل  باإلعراب  هيتم  كان   -2
فقد  البالغية،  واألساليب  املعاين  ذكر  دون 
كان اإلعراب وبيان مواقع الكلامت يف اآلية 

كل اهتاممه.
3-كان إعرابه ملتزما بمنهج النحو البرصي 
التقدير  يف  كتابه  كل  يف  ومصطلحاته 
واإلعراب عىل املحل، فكان يشري إىل موضع 
التقديم والتأخري واحلذف بام خيص إعراب 
الكلامت يف الرتاكيب من دون ذكر ما يؤديه 
ذلك من املعاين األسلوبية أو االستعارية يف 

اآلية
أيب  بن  قراءة عاصم  ملتزما  إعرابه  4- كان 
السبعة  القراء  أحد  )ت127هـ(  النّجود 
دون أن يذكر االختالف يف القراءات األخر 

سواء منها الصحيحة أو الشاذة.
قارئه ألنه  الكربايس سهل عىل  إعراب   -5
مألوف وتطبيق لقواعد النحو التي يدرسها 
كاأللفية  التقليدية  النحو  كتب  يف  الطلبة 
الندى  وقطر  اللبيب  ومغني  ورشوحها 
موقع  معرفة  قارئه  عىل  فيسهل  وغريها، 

الكلمة يف اآلية.
اللغوية  التعبري  أساليب  برشح  هيتم  مل   -6
وأدواهتا وإّنام كان يذكر إعراهبا املوقعي فقط 
أسلوب،  من  فيها  يتعلق  ما  ذكر  دون  من 
والتعجب  واالستفهام  الرشط  فأدوات 
والنفي يذكر إعراهبا وموقعها فقط من دون 
اهتامم بام تؤديه من معان أسلوبية أو بالغية، 
وإنام  باألقوال  وال  بالشعر  يستشهد  مل   -7

ظل يف أعراب القرآن حتى آخره.

أنموذج من إعرابه:
الرمحن  اهلل  بسم   / احلج  سورة   
الرحيم ))يا أهيا الناُس اتقوا ربكم إن زلزلة 

الساعة يشء عظيم((:
منادى  أي:  نداء  يا:حرف  أهيا:  يا   
مبني عىل الضم يف حمل نصب و )ها( للتنبيه

بيان مرفوع وعالمة  أو عطف  بدل  الناس: 
رفعه الضمة الظاهرة. 

حذف  عىل  مبني  أمر  فعل  اتقوا:   
عىل  مبني  متصل  ضمري  والواو:  النون، 

السكون يف حمل رفع فاعل واأللف فارقة.
ربكم: مفعول به منصوب وعالمة   
نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف والكاف 
جر  حمل  يف  الضم  عىل  مبني  متصل  ضمري 

مضاف إليه، وامليم عالمة اجلمع.
أن: حرف توكيد ونصب.   

زلزلة: اسم منصوب وعالمة نصبه   
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الفتحة الظاهرة وهو مضاف. 
الساعة: مضاف إليه جمرور وعالمة   

جره الكرسة الظاهرة. 
يشء: خرب إن مرفوع وعالمة رفعه   

الضمة الظاهرة.
مرفوع وعالمة  نعت ليشء  عظيم:   

رفعه الضمة الظاهرة.

اهلوامش:
 ،  72 نولكه   - السامية  اللغات  انظر   -1

تطور النحوي العربية - برجسرتارس 54
 ، عرب  اجلواهري   - الصحاح  ينظر   -2
معجم   ،  37/1 جني  البن   - اخلصائص 

ألفاظ احلديث - ونسنك 315/1
3- الكتاب 1م13

القاسم  ابو  النحو-  علل  يف  االيضاح   -4
الزجاجي 91

5- األصول يف النجو 44
6- اخلصائص 36/1

7- دالئل االعجاز - عبد القاهر اجلرجاين 
33/9 - القاهرة ط1969 

8- طبقات فحول الشعراء - ابن سالم 12

الطيب  ابو   - النحويني  مراتب  ينظر   -9
 - النحاة  انباه  عىل  الرواة  انباه   ،6 اللغوي 
غاية   16   15   4 1؟  الفقطي  الدين  مجال 
النهاية يف طبقات القراء - ابن اجلرزي 1/ 

345، 346 رقم 1493 
10- كان وضعه النقط يف أيام زياد إبن أبيه 
أيام  يف  زياد  وكان  البرصة  عىل  معاوية  وايل 
اإلمام عيل عىل الديوان واخلراج يف البرصة 
بعد  مع أيب االسود لكنه صار إىل األمويني 
استشهاد اإلمام عيل وحارب انصاره )ينظر 
تاريخ الطربي 5؟ 137 ،155  ، انباه الرواة 

18/1
11- مراتب النحويني 6، انباه الرواة 5 / 18

القراء  طبقات  يف  النهاية  غاية  ينظر   -12
البن اجلرزي 1/ 410 ، 411 ، 613

13- طبقات النحويني واللغويني - أبو بكر 
الزيدي 34

14- قامت الدكتورة بنت الشاطئ بتحقيق 
جمموع هذه املسائل وعددها 189 واحلقتها 
يف كتاهبا )اإلعجاز البياين يف  القرآن الكريم(
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منُذ القدم واإلنسان يف رصاع دائم   
من اخللود والتغيري الذي يتجىّل يف حماوالت 
التاريخ واحلياة والعلوم  التسجيل، تسجيل 
واملعرفة بام يسهم يف ختليده ووجوده ويسهم 
أمة  العربية  واألمة  اإلنساين،  حضوره  يف 
والقول،  بالتعبري  مقرتن  فيها  والعمل  بيان 
فللغة يف حياهتا شأن كبري وقيمة أعظم من 
أية أمة من األمم، واللغات  قيمتها يف حياة 
درجة  تعكس  التي  فهي  الشعوب  مرآة 
تدّل  وهي  ونمّوهم  وتطّورهم  حضارهتم 
وجمدهم،  عزهم  وهبا  وذاهتم  هويتهم  عىل 
مستقلة  أمة  وتصبح  كياهنا  يتحدد  واألمة 
ولذلك  وتراثها  وتأرخيها  بلغتها  غريها  عن 
بلغتهم األم عناية كبرية،  قوٍم  فقد عني كل 
االجتامعية  الظواهر  أهم  من  ظاهرة  واللغة 
ووسيلة من أنجح وسائل الرقي احلضاري 
فهي األداة الطّيعة ألفراد املجتمع لإلفصاح 
عاّم يف أذهاهنم، ففي مفرداهتا سّجل ألخالق 
أهلها وعاداهتم ونشاطهم األديب والفكري، 
وقضية اللغة العربية متّسنا مجيعًا إذ ال يمكن 
القيام  أو  أصيل  عريب  معريف  جمتمع  بناء 
بتنمية برشية جدية من دون أن تلعب اللغة 
حياتنا  مناحي  مجيع  يف  حموريًا  دورًا  العربية 
تفكرينا  أداة  وهي  حية  لغة  إهنا  وجماالهتا، 

أحاسيسنا  ألوان  هبا  نعرض  التي  والوسيلة 
ومشاعرنا وهي أعز ما نملك وما ندخر، إذ 
أن هلذه اللغة املرّشفة بالقرآن الكريم سحرًا 
وإهنا  األسامع  ويمتلك  القلوب  يستأثر 
ومن  واألزمان،  العصور  كل  يف  لكذلك 

اجل ذلك كانت مأوى أفئدة الدارسني.  
التي  املدينة  األرشف  النجف  ويف   
أبناؤها  كان  الراحل  الشيخ  فيها  عاش 
بعلوم  ويتحدثون  كاهلواء،  الشعر  يتنفسون 
واألدب  والنحو  والفلسفة  واملنطق  الفقه 
يزخر  املدينة  هذه  يف  اجلو  كان  والسياسة، 
فيها  الناس  احلوزوي،  والدرس  بالعلم 
يفتحون أعينهم صباحًا ويذهبون اىل أعامهلم 
كبقية املدن االخرى ولكن النجف متتاز عىل 
املدن األخرى بأن طلبة العلم يرتدون العمة 
يتنقلون  درسهم،  إىل  مرسعني  يتحركون 
أخرى،  اىل  حلقة  ومن  آخر  إىل  مسجد  من 
ينهلون من شيوخهم ما ينهلون من العلوم، 
بالكتب  الغنية  مكتباهتا  شوارعها،  أزقتها، 
بالبنان،  هلا  يشار  كان   كلها  واملخطوطات 
خترج فيها مئات العلامء يف العلوم كافة وما 
زالت تعطي،  يف مثل هذا اجلو املفعم بالعلم 
جعفر  حممد  الشيخ  ولد  واملعرفة  والدرس 
عام  الكربايس  إبراهيم  حممد  الشيخ  ابن 

اللغُة العربيُة والشيخ الكرباسي
أ.د. باقر محمد جعفر الكرباسي
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1927م فوجد أمامه شيخًا يتوسط كتبًا يقرأ 
هبا ويكتب مرًة ويدرس مرة أخرى، فام كان 
منه إالّ أن حيذو حذو شيخه ووالده املتبحر 
الكربايس  إبراهيم  حممد  الشيخ  املجتهد 
)رمحه اهلل( فلبس العمة وأصبح طالب علم 
ينتقل من شيخ إىل آخر ومن حلقة اىل أخرى 
املرحوم  خالِِه  عند  النحو  يف  درسًا  يأخذ 
له  كان  والذي  الرشقي  اهلل  عبد  الشيخ 
الفضل الكبري يف توّجه الشيخ الكربايس اىل 
اللغة العربية دون غريها من العلوم، وكنت 

أسمع يردد معه:
فال خرَي يف قوٍم متوت لغاهُتم 

                           وال روَح يف قوٍم بدون لغاِت

الفقيد درس عىل  الشيخ  أن  - وبام   
ذلك  يف  العلمية  احلوزة  وأساتيذ  شيوخ 
البحث  اىل  وصوله  حتى  متدرجًا  الوقت 
اخلارج، إال أّن شغفه باللغة العربية ونحوها 
اللحن  من  عليها  وحمافظًا  هلا  وفيًا  جعله 
واخلطأ، فكان يعّدها من أهم مظاهر اإلرث 
واالرتقاء  اإلبداعي  والرتاكم  احلضاري 
دقة  يف  سواء  البرشية  تاريخ  يف  الفكري 
أم  أبنيتها  صياغة  يف  أم  التعبريية  أنظمتها 
قدرهتا عىل  أم يف  تراكيبها  تنوع دالالت  يف 
وكان  املعاين،  يف  واالتساع  والنامء  التوليد 
وأهنا  العربية  لغتنا  عراقة  عىل  دائاًم  يؤكد 
املسلمني  مجيع  من  االهتامم  كل  تستحق 
عربًا وغري عرب وال بد من تعلمها بشكلها 
ما  وهو  األخطار  من  ومحايتها  الصحيح 

الشيخ  يؤكد  وكان  له،  وندعو  إليه  نصبو 
القرآن  فهم  أن  عىل  اهلل(  )رمحه  الكربايس 
اللغة  من  بالتمكن  إالّ  يتحقق  ال  الكريم 
يرتبط  وما  ونمطًا  أصاًل  وقواعدها  العربية 
هذا  ومن  النحو  هو  القواعد  أهم  ومن  هبا 
عرشة  مخس  الراحل  شيخنا  عمل  املنطلق 
إعرابا  الكريم  القرآن  إعراب  عىل  سنة 
املتخصص  اجلميع  يفهمه  كاماًل  مفصاًل 
وضع  إذ  إعرابه  مزية  هي  وهذه  والطالب، 
رأيه اإلعرايب والذي خالف فيه أحيانًا علامء 
له،  اخلالد  السفر  وأعّده  األوائل  العربية 
بأجزائه  مطبوعًا  الكتاُب  جاء  يوم  وأذكر 
وقال:  فبكى  ورآه  الكبري  القطع  من  الثامنية 
وقفة ال  اهلل(  )رمحها  احلاجة  لوالدتكم  كان 
أنساها معي يف عميل اإلعرايب هذا، وتوالت 
عىل  ماٍض  وهو  والنحوية  اللغوية  مؤلفاته 
به  درسه احلوزوي وملدة ستة عقوٍد حفلت 

اللغة العربية وحفل هبا.
لغٌة إذا وقعت عىل َأسامِعنا    

                                       كانِت لنَا َبردًا عىل األَكباِد 
َسَتظل رابطًة تؤلُف َبيننَا 

                                     َفِهَي الرجاء لِناطٍِق بالضاِد

وبرحيله  الكربايس  الشيخ  رحل   
األفذاذ،  روادها  من  رائدًا  العربية  فقدت 
ملا  حرسة  قلبه  ويف  الكربايس  الشيخ  رحل 
إنسان  يف  أقول  ماذا  العرب،  لغة  إليه  آلت 
نفيس  حزنت  وأحّبوه،  مجيعًا  الناس  أحّب 
اجلميع  حزينًا،  وحدي  أكن  ومل  عليك 
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شاركوين باحلزن، ال زال صوتك هيّزين من 
تكسب  ألنك  أذين  يف  ويرّن  نفيس  أعامق 
وحمقق  ومؤلف  تربوي  أشياءها،  األشياء 
ولغوي ونحوي وقبل كل ذلك كنت إنسانًا 
للضغينة،  مبعدًا  للخري  حمبًا  حريصًا  مؤمنًا 
قلمك ال ينفد مداده حتّب الرفعة للجميع...
دائاًم  عهدتني  كام  شيخي  أعاهدك   
وفيًا لك منحنيًا أمامك، سأحافظ عىل إرثك 
املعريف، وسيبقى اسمك خالدًا يف ضمريي 
وعقيل  ومهام فعلت وقّدمت مل أوِف جزءًا 

بسيطًا مما قدمته يل ...
قال شاعر يرثيك:

َوَمَضت ِسنينك َترَتدي االبداعا
                               َوَمَضيَت َأنَت ِرسالًة و وداعا

َوًتركَت تِلَك الضاد أمًا ثاكاًل
                               َوَجَعَلت بنَي الناقديِن رِصاعا

 عرشوَن ِسفرا ما َألَذ ثراَءها
                                يا واهبًا سفَن الكالِم رِشاعا

هاُهم تالميٌذ لديَك تأرَسوا
                                يف َفيض َمعِرفٍة ُيعد ِرضاعا

يا َكوَكبًا زاَن السامَء َرصانًة
                                يا ُمعِرَب النوِر املبنِي مطاعا

يا َمن َكَشفت اللحَن َخلَف َغامَمٍة
                                 بَيضَاء كانت للَمدى إبداعا 
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اآْلَِخَرَة  َأَراَد  ))َوَمْن  تعاىل:  قاَل   
َكاَن  َفُأوَلِئَك  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  َسْعَيَها  هَلَا  َوَسَعى 

َسْعُيُهْم َمْشُكوًرا (( االرساء/19 
ثمنا  احلمد  جعل  الذي  هلل  احلمُد   
لنعامئه ومعاذا من بالئه، احلمد له الذي جعل 
العقل، والعنت موطن اجلهل،  العلم ضياء 
احلمد هلل استسالما لعزته، واستعصاما  من 
معصيته، والصالة والسالم عىل خري الورى 

حممد املصطفى وآل بيته الذين اجتبى.
وآله  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  قال   
اهلل  جعل  اآلخرة  نيته  كانت  )من  وسلم( 
وهي   الدنيا  قلبه،وأتته  يف  غناه  سبحانه 
النبوية،174(،  املجازات  )ظ:  راغمة( 
)نعم  وسلم(:  وآله  عليه  اهلل  )صىل  وقال 
وزير اإليامن العلم، ونعم وزير العلم احللم، 
الرفق  الرفق، ونعم وزير  احللم  ونعم وزير 
اإلمام  وقال  )ظ:املجازات،205(،  اللني( 
عيل )عليه السالم( يف كالم طويل: )...وال 
كالتقوى  كرم  وال  العقل..  من  أعود  مال 
مرياث  وال  اخللق،  كحسن  قرين  وال 
وال  الصالح،  كالعمل  جتارة  وال  كاألدب 

وال  كالتواضع،  حسب  وال  كالثواب،  ربح 
رشف كالعلم( )ظ:هنج البالغة رشح حممد 

عبده،26-27/4(.
عن  حديثا  أكثرت  فقد  وبعد:   
مضت،  مناسبات  يف  األرشف  النجف 
وحالفني احلظ أن أحتدث يف حرضة رجال 
جعفر  حممد  الشيخ  هؤالء  ومن  كرام، 

الكربايس، فقلت عنه:
بصمت،  األمل  بذور  يلتقط  ألفته   
ورأيت قلبه مبلال بدموع احلنو،، كم رأيت 
فشأنه  ذلك  ومع  العناء،  بغيوم  مغلفا  أفقه 
شأن زيتونة عمالقة، غصوهنا داكنة اخلرضة 
الصمت،  بخبايا  حمرتق  وقلب  دائمتها، 
فحني اقتحمت فضاءه وجدته طائرا يف فضاء 
بالغرائب،  حافلة  حياة  األخرس..  اجلرح 
رقيق   فقلبه  ذلك  ومع  بالعجائب،  وملونة 
التي  الرتاتيل  بآالف  وملئ  ابتسامته،  كرقة 
جفت عىل حنجرة القهر،، كنا نأخذ من قلبه 
تترضى  األرسار  كانون  له  ونرتك   احلب، 
صحارى  أطراف  إىل  متتد  التي  أحالمه  به 
نحمل  حني  وكنا  بحارها،  وأعامق  اللغة 

الشيخُ حممد جعفر الكرباسي
طائر احلب يف فضاء اللغة

أ.د صباح عباس عنوز
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يربت  يأسنا،  غروب  إىل  أحالمنا  نعوش  
أسوار  فتنفتح  حزننا،  ظهر  عىل   حنونة  بيد 
يأسنا، وتتكرس عيص الرتدد فينا، فكم علمنا 
الكلمة،  تضيع  ال  كي  احلرف  نتلمس  أن 
وأن نتلمس رؤوسنا كي نتأكد من وجودنا، 
وجدت رؤاه تسبح يف بركة احلب النجفي، 
يدلينا  كان   نحونا،  روحيا  مجاال  فتشع 
عىل  ويوقفنا  القديمة،  املدينة  أبواب  عىل 
بنا عىل حلقة متسعة  حلقات درسها، ويمر 
باحلب واإلبداع، فيقول: هنا حتدث الفقهاء 
والفراء  سيبويه  أفكار  ونوقشت  واألدباء، 
حياورهم   فنرتكه  وأرضاهبم...  والزجاج 
سكرى  خطى  خملفني  أنفسنا  يف  ونتالشى 
..فنغادره..  بظلنا  ترتطم  تائهة  ومتتمة غربة 
وشاحه  وينرش  احلنانة  صباح  ينبثق  كي 
اىل  منه  املمتد  اخلطوات  مثقل  طريقها  عىل 
وتطمئن  يوم  كل  به  يتبارك  قديس  فضاء 
من  األقدام  عىل  يسري  فكان  نفسه،  عنده 
املقدس،  املرقد  إىل  بيته  الكبري  احلب  باحة 
فيسري  املعتادان،  وصمته  هدوءه  يصاحبه 
ثورة  ساحة  من  املمتد  املقربة  لسياج  حماذيا 
القديمة آنذاك، وكان  العرشين حتى املدينة 
ينظر  القبور،  بصمت  الالئذ  احلائط  يتأمل 
إليه وعيناه تصافحان املارة، حيمله هنر يفيض 
باللغة فترشئب يف ذهنه أعناق احلكايا، وهي 
عىل  وتدليه  الرتاب،  غطاها  قصصا  ُتسمعه 
تسبح  التي  امللونة  وبأفكاره  ذكرى،  رساب 

يف األفق مجلة أو قاعدة يتجاذهبا  االكتشاف 
تداعي  فيتعاوره   الرجل،  رس  حياور  وهو 
املقابر  إىل  النظر  يأخذه  ثم  اللغوية،  الرؤى 
تدليه  الريح،  كف  من  هترب  مازالت  التي 
عىل أمكنة ترّنح التأريخ يف مملكتها، ويستمر 
يف سريه حتى يلج املدينة... فيصطدم سمعه  
بصوت غريب يرصخ: أريد من يمحو عن 
لساين اللغة، أريد من يسمعني أغنية احلجر، 
يقف الشيخ واحلزن يطرد ظل السكينة، ثم 
يرتك عينيه حتفران يف اهلواء أخدودا، فيملؤه 
ال  كي  املدينة  أزقة  يف  يركض  معطر  بحلم 
يزرع الصوت الغريب رائحة الضجيج، كم 
الداعي إىل  يقّيد ذلك الصوت  متنى لو كان 
ترك اللغة، ويمسك تلك الفكرة التي مل تبلغ 
الصمت ولكنه ظل  يبتلع  الرشد، كان  سن 
وراء خطواهتا، حتى  احلقيقة ويميش  حياور 
من  اهلاطلة  األمواج  بنافورة  عيناه  تكتحل 
كان  احلقيقة،  قلب  يف  السابح  البحر  ذلك 
وجد  حني  تفاجأ  لكنه  نائمة  املدينة  يظن 
الغائب  ضمري  من  تطري  املبتسمة  احلقيقة 
وتتصل بضمريه، إذ رأى بأم عينيه  أرساب 
صفاء  إىل  اليقني  عيون  من  تفر  احلروف 
الوجدان، فشاهد حلقات الدرس اللغوي، 
هاجس  فيه  فتوثب  صريورهتا،  يف  وأسهم 
صيفي   يوم  ويف  لغته،  عن  للكتابة  االنتامء 
الرشيف  الصحن  إىل  يسري  بعد  من  رأيته 
املسري،  يف  صاحبته  و  به  فلحقت  كعادته، 
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وكان بودي أن أتسلق جذع القصيدة ألقف 
عند رأي  سادن لغتها وخليفة محاهتا ...كان 
املساء يرشب صفرته  من خد العذراء، دخلنا 
احلرضة القدسية معا، فرش عباءته يل وقال 
انظر املنظر، هل ترى شاعرا يرتقي لوصف 
)عليه  عيل  اإلمام  قبة  من  اهلاطل  الضوء 
وصفك  يف  وأتركك  سأصيل  السالم(؟، 
تنهطل  حيث  املنظر  هالني  وحقا  الشعري، 
أمواج الضوء من أعايل القبة امليمونة، فقلت 

يف حينها:
أسعى اليك وكل الروح مـنعطف

                           هـذا فؤادي ذبيٌح يف يـْرجتف
طِْر أهيا القلب واسبْح يف سام شمم

                   إذ مـوجة الكرب مـن علياه تنذرُف
واخلع شمـوخك إن تدنو لقبتـه

                   كل الشموخ علـى مثواه يـعتكُف
ماُء املعني ولألخالق منبُعهـا

                  جمرى تزاحـم فيه العدل والشـرُف
 زوُج البتول ويكفي أنـها َقبٌس

ام ُمْسترشٍف تقف؟!!                     فانظر عىل أيِّ

هل  سألته  صالته  أهنى  وحني   
اقرتبُت من الوصف املطلوب؟ تأمل الكالم  

وظننته أنس له.. 
جعفر  حممد  الشيخ  استمر  لقد   
باحثا  فكان  لغته،  عن  مدافعا   الكربايس 
من  الرغم  عىل  الكلم  خطو  يتابع  جادا 

للصمود  مثال  فهو  وقهره،  الزمن  تعسف 
بني  الوصل  حلقة  وأعده  واملثابرة،  العلمي 
بحب  مسكونا  كان  تاله،  وما  الرواد  جيل 
اللغة والبحث عن أقاصّيها وسرب أغوارها، 
الشباب،  جليل  وصديقا  معلام  عاملا  وكان 
املنظم  واملنهج  املوسوعي  الدرس  بني  ربط 
عىل أصول فردية ابداعية، وكلام الح له أفق 
الوظيفة  مناسبا وظفه إليصال  لغوي وظنه 
وقد  وابداع،  بجدة  بحوثه  امتازت  النفعية، 
أسهم  كبريا  إرثا  العربية  املكتبة  إىل  أضافت 
بوساطة  التفسريية  الدالالت  ايضاح  يف 
فكانت  الكريم(،  القرآن  كتابه)إعراب 
الدارسني  أفادت  قد  اإلعراب  يف  براعته 
اليوم عىل اختالف مستوياهتم التعليمية، إذ 
مترس بصحيح الكالم العريب، فانتخب منه 
ما أراد أن جييل غموضه عن القارئ العريب 
بكتابه )املنتخب من كالم العرب(، وأنبأ عن 
معرفة لغوية وهو يتقىص الداللة عرب فروق 
اللغة، ثم انه انترص للغة العربية حني رصد 
أخطاء املنشئني التي انترشت بني املتحدثني، 
فأرشد،  للضوال  اخلط  اصالح  تتبع  ثم 
عنيدا  حماميا  فوجدته  له  واستمعت  رأيته 
تستنطق  وحني  الضاد،  للغة  خملصا  وفّيا 
الفكرة  بني  املالءمة  جتد  يكتب  ما  يف  رؤاه 
كتاباته  تنوعت  لذلك   التعبريي،  والسياق 
التأرخيية  الكتابات  ففي  رؤاه،  وجتددت 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  عبد  بن  حممد 
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هنج  من  وصحائف  املبني،  والنور  وسلم(، 
الكتابات  تلك  دلت  التحقيق  أو  البالغة، 
عىل معرفة موسوعية وقابلية أدبية، اشتغلت 
أقىص  يف  والعمودية  األفقية  املعرفتان  فيها 
متميز يضعه  طاقتيهام، فهو ذو منهج بحثي 
أينام كان مقتىض احلال، وهلذا السبب تعددت 
السياقي  املنهج  من  دراساته  يف  املناهج 
اللغوي إىل املنهج الوصفي فاملنهج التحلييل 
بالقواعد  را  مذكِّ وجدته   إذ  التأرخيي،  ثم 
وحملال مرة، ومستنبطا للرؤى ومعلال تارة، 

والفهم  والبصرية  واالعتبار  التواضع  كان 
اإلمام  قال  وقد  وعلميته،  شخصيته  سامت 
أبرَص،  اعترَب  )..وَمن  السالم(:  )عليه  عيل 
َعِلَم( )ظ: هنج  َفِهَم  وَمن  َفِهَم   أبرَص  وَمن 
رحم  عبده،47/4(،  حممد  رشح  البالغة. 
الكربايس  جعفر  حممد  الشيخ  سبحانه  اهلل 

وجزاه خريا، وأسكنه فسيح جناته. 

              واحلمد هلل رب العاملني
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سادنُ احلروف 

قراءة يف كتاب )نظرات يف أخطاء املنشئني ( للكرباسي
ا .م .د. علي محمد ياسين

كوهنا  عىل  اللغة  تعريف  يقترُص  ال   
هدفا  تشّكل  ومفاهيم  ومصطلحات  رموزا 
يتجاوز  بل  الناس،  بني  النفعي  للتواصل 
تعريفها ذلك إىل كوهنا الوسيلة األقدر عىل 
التعبري عن الثقافة الشاملة التي تنتمي هلا كّل 
فاللغة  وبذلك  اإلنسانية،  اللغات  من  لغة 
وثيقا  ارتباطا  ببعضهام  ترتبطان  والثقافة 
وتتأثران وتؤثران ببعضهام أيام تأثري! ويزداد 
هذا االرتباط والتأثري ويشتد كلام محلت هذه 
اللغة العربية  اللغة بعدا قدسيا كام هو حال 
التي حباها اهلل القرآن الكريم وخاتم األنبياء 

القريش العريب.
إن للغة العربية أمهية كربى يف حياة   
أمتنا فهي عامد وجودها، وهي الوعاء الكبري 
وهي  األمم،  بني  ورسالتنا  لثقافتنا  احلامل 
بالوجود  وإحساسنا  تفكرينا  لبنية  املّكون 
التواصل  جرس  وهي  حولنا،  من  وظواهره 
الرابط بيننا وبني األجيال السابقة والالحقة 
أخرى  أمم  وبني  بيننا  الوصل  حلقة  وهي 

تدين باإلسالم وإن مل تتخذ العربية لسانا.
اللغة  هلذه  األقدار  شاءت  وقد   

منذ  واملجاهبة  اخلطر  بحار  تلج  أن  املباركة 
بوحي  لتتجاوز  القرآن  مشعل  محلت  أن 
من هذا النور اإلهلي فلوات اجلزيرة العربية 
أخرى  أمم  صوب  وبحارها  وأقطارها 
شّق  الذي  املالئكي  الصوت  لسامع  تلهفت 
ومجع  واحلجاز  نجد  بني  الظلمة  حجاب 
وما  القرى  أم  يف  سواء  كلمة  عىل  الناس 

حوهلا! 
مع  األخطار  هذه  اتضحت  ورّبام   
ال  قرون  قبل  احلضاري  االنحطاط  عصور 
حتى  بل  فحسب،  الناس  من  العامة  عند 
بني العلامء والفقهاء الذين أعجز كثريا منهم 
بريئة  العجمة  من  خالية  رسالة  يكتب  أن 
تفّشت  التي  والعامية  واللحن  الركاكة  من 
النحوي  الدرس  حلقات  يف  األخرى  هي 
تروي  كام   – وأضحت  والفقهي  والبالغي 
العلوم  طلبة  عىل  تلقى   - التاريخ  كتب 
قياسا  املشّوهة  بالدارجة  مشوبة  غريبة  بلغة 
بالعربية التي حفظت يف القرآن واألحاديث 
املقامات  وكتب  النهج  وخطب  النبوية 

واألشعار العربية الباذخة!
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األخطار  هذه  ازدادت  حني  يف   
االستعامر  بمجيء  احلديثة  العصور  مع 
هلدف  العامية  إحالل  إىل  العلنية  ودعواته 
والتخيّل  اإلسالمية  اهلوية  بنبذ  متّثل  خفي 
هذه  مقومات  أهم  بوصفها  العربية  عن 
ضّيقي  عند  الدعوة  نجحت  وقد  اهلوية، 
األفق من أبناء العربية وعند ضعيفي املَلكة 
التعبري هبا عاّم خيالج  ممن جيدون صعوبة يف 
أنه نجاح باهت رسعان ما  مشاعرهم، غري 
االحتجاج  رصخات  حتت  وتراجع  هتاوى 
عقود  قبل  تصّدت  التي  الكبرية  واملعارضة 
وما زال صداها يرتدد عند كل عامل حريص 

عىل عربية فصحى حية.
من  العربية  علامء  التفت  وقد   
املتقدمني إىل ظاهرة الفوىض اللغوية املدّمرة 
لكل  الرافضة  وانسيابيتها  العربية  لسليقة 
فيه  تلحن  متعّمد  غري  أو  متعّمد  تشويه 
للكسائي  فكان  بعد،  فيام  اخلاصة  أو  العامة 
ومثله  العامة(  )حلن  كتاب  ت188هجري 
السكيت  والبن  207هجري  املتوىف  للفراء 
والبن  املنطق(  )إصالح  244هجري  ت 
قتيبة ت 276هجري كتاب )أدب الكاتب( 
ت395هجري  العسكري  هالل  وأليب 
)حلن اخلاصة( وللحريري ت 516هجري 

كتاب )أوهام اخلواص(.
احلارسة  املؤلفات  واستمرت   
أسوارها  عىل  واملحافظة  اللغة  حلصون 
املنيعة حتى العرص احلديث، فكتب العالمة 
والعالمة  الكرميل(  ماري  )انستانس 

)مصطفى جواد( و)حممد العدناين( و)أمحد 
خمتار عمر( وهناد املوسى وحممد أبو الّرب، 
وآخرون كثر شغلهم تقيّص هذا االنحراف 
واللغوية  النحوية  القواعد  عن  امللحوظ 
املنشئون  يستخدمها  التي  واالمالئية 
ونصوصهم  مداوالهتم  يف  واملتخاطبون 

اللغوية.
جعفر  حممد  الشيخ  املرحوم  ولعّل   
)صاحب  الكربايس  إبراهيم  الشيخ  ابن 
الدارسني  أكثر  من  الكريم(  القرآن  إعراب 
املعارصين ولعا بتقيّص االنحرافات اللغوية 
ضمن  وتصويبها  تقويمها  بغية  ورصدها 
خالل  من  وذلك  فيه،  ترد  الذي  سياقها 
سفره املوسوم )نظرات يف أخطاء املنشئني( 
جزء  كل  يصل  أجزاء،  ثالثة  من  املكّون 
طريقة  عىل  مرّتبة  صفحة  الثالثامئة  إىل  منها 
حروف اهلجاء، واملطبوع بطبعته األوىل عام 
التي  النجفية  اآلداب  مطبعة  يف  1983م 
والعربية يف ستينيات  العراقية  املكتبة  أغنت 
من  بالعرشات  وسبعينياته  املايض  القرن 

اإلصدارات املهمة.
فيها  التقيت  التي  الوحيدة  املرة  يف   
هذا الشيخ اجلليل برفقة أحد تالميذه صيف 
املتناهّية  بطيبته  أحسست  2005م  عام 
الزهو  من  بلون  املشوب  حديثه  وحالوة 
واالفتخار بإتقان كّل كبرية وصغرية يف عامل 
النحو من تاريخ تأسيس مدرسة الكوفة قبل 
أربعة عرش قرنا وحتى بدايات األلفية الثالثة 
– الوقور  الرجل  أشعرين هذا  للميالد! كام 
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بدقته وموضوعيته من خالل  اللقاء-   عند 
ردوده الرسيعة عىل أسئلة زمييل الذي يعرفه 
العامرة  مكتبته  أهبرتني  وقد  مني،  خريا 
العديد  مفرتشا  املتواضعة  جلوسه  وطريقة 
والتارخيي  اللغوي  الطابع  ذات  الكتب  من 
استأذنته  بعدما  انبهاري  وازداد  واألديب، 
مكتبته  رفوف  يف  الكتب  بعض  بتصفح 
كتابا  منها  تصفحت  أن  ما  التي  الضخمة 
واملالحظات  بالتعليقات  مليئا  ووجدته  إال 
املكتوبة بقلم الرصاص، وكأن لسان احلال 
يفخرون  ممّن  ليس  الشيخ  إن  لك:  يقول 
بكثرة الكتب وجيهلون مضموهنا وحمتواها!

املذكور  كتابه  يف  الكربايس  املرحوم  ينطلق 
من مبدأ واضح، وهو: إن تعلم اللغة يرتكز 
اعتياد  وعىل  الفصيح،  الكالم  سامع  عىل 
قراءة هذا الكالم والنسج عىل منواله خماطبة 
أو كتابة من غري إخالل باألصول املستأنفة 

.... )ينظر مقدمة الكتاب ص5(
املهارات  تعّلم  أن  يعني  وهذا   
يف  ينحرص  واكتساهبا  األساسية  اللغوية 
وكالم،  استامع،  هي:  رئيسة  أمور  أربعة 
قابلة  مهارات  بالتايل  وهي  وكتابة،  وقراءة، 
يشرتط  الذي  والتطوير  واالختبار  للقياس 
الدرس  إطار  خارج  يعضده  ما  الكربايس 
الصحيح  التعّلم  مهارات  الكتامل  النظري 
وهو ما أطلق عليه الـ )حميط البرشي اللغوي 
السليم كمثل ذلك املحيط البدوي الفصيح 
أبناءهم  القدماء يرسلون  العرب  الذي كان 
الكتاب  مقدمة  ألسنتهم...  تصّح  لكي  إليه 

املجتمع  ذلك  وجود  والستحالة  ص6( 
البدوي اليوم فإن ممّا يتقّوم به لسان املتكلم 
معاهد  خارج  املنشئ  لسان  له  وينطلق 
التدريس هو النشاطات الثقافية ذات الطابع 
الشعرية  والندوات  كاملسارح  االجتامعي 
ومهرجانات األدب والقصة، وما إىل ذلك 
اللغة  استعامل  فيها  ُيشرتط  نشاطات  من 
العربية الفصحى بدال من الدارجة، بوصف 
لقياس  املثايل  املجال  متّثل  النشاطات  هذه 

مهارات التعّلم ولتطويرها عىل حّد سواء.
واختياراته  الكربايس  تطبيقات  إن   
يف كتابه الكبري والنافع لكل متحّدث يقصد 
العربية  من  يتخذ  كاتب  ولكّل  السالمة، 
يف  تقع  ال  تطبيقات  هي  قويم؛  لتعبري  لغة 
حركة  من  مانع  مجود  بني  وسطى  منطقة 
هي  بل  الفوضوية،  حد  منفتح  وجتديد 
اختيارات تنترص للنموذج التعبريي السليم 
الذي عرفته العربية يف القرآن الكريم الذي 
املتن األكرب لكتابه هذا يف االحتكام  يشّكل 
واخلطب  العريب  الشعر  صحبة  القاعدة  إىل 
االستشهاد  زمن  للعرب  املنسوبة  واألقوال 

املحصور تارخييا بنهاية الدولة األموية.
ويرّصح الكربايس بأنه مل يعتمد عىل   
ثقافته أو ما ترّشبه من معارف امتد حتصيلها 
سبعة عقود، فاللغة بحر زاخر ثري ليس من 
السهل اإلحاطة بكل دقائقه وجماهيله إحاطة 
تامة، ولذلك نجده يعلن قائال: )وبعد ذلك 
اآلراء  أشهر  مجع  إىل  أعود  أن  رأيت  فإين 
الكتب  يف  بالتطواف  الصواب  إىل  وأقرهبا 
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اللغة  ومعاجم  واجلديد،  منها  القديم 
والصحف  العريب  والشعر  واملحارضات 
معانيه  تروق  كتاب  يف  ودّونتها  واملجالت، 
املقدمة  املنشئني(  أخطاء  )نظرات يف  سميته 

ص 6(
أّما منهجه يف رصد أخطاء املنشئني   
وتسجيل زالهتم يف كتابه الذي بّوبه بحسب 
العودة  يف  للراغبني  تسهيال  املعجم  حروف 
عىل  ارتكز  فقد  منه؛  حمّددة  نقطة  كل  إىل 
من  التي  اإلجرائية  اخلطوات  من  جمموعة 

املمكن حرص أمهها باآليت:
أ- أخطاء تعود للجهل بقيود القاعدة

حاالت  يف  غالبا  تقع  أخطاء  وهي   
اللغوية  للقواعد  السليم  غري  التطبيق 
القياس  استخدام  خالل  من  والنحوية 
القاعدة  زّج  خالل  من  أو  للقاعدة  اخلاطئ 
سابقا  الكاتب  أو  املنشئ  تعّلمها  التي 
كأن  تناسبها،  بسياقات ومواقف جديدة ال 
يستخدم مثال ظرف الزمان )أبدا( الدال عىل 
نسيت  )ما  فيقول:  املايض  لنفي  االستمرار 
أنساك  كـ)ال  املضارع  نفي  قياسا عىل   ) أبدا 
أبدا(، والصواب: )ما نسيت قط ( ينظر ج1 

ص 11
صادفت  أحدهم:  يقول  كأن  أو   
عىل  قياسا  فتاة  وعرشين  إحدى  الشارع  يف 
تركيبا،  )عرشة(  إىل  املضمومة  )إحدى( 
واحدة  الشارع  يف  صادفت  والصواب: 
فتاة... ينظر ج1 ص17، وهكذا  وعرشين 
هبا  يزخر  التي  الكثرية  األمثلة  من  دواليك 

الكتاب يف أجزائه الثالثة.
ب-  أخطاء تعود للمبالغة يف التعميم

وهي أخطاء حتدث بسبب استعامل   
جديدة  مواقف  يف  سابقا  مألوفة  سياقات 
مثال  حتذف  كأن  شاهبه،  ما  او  للثقل  جتنبا 
املذكر،  االسم  مع  الفعل  يف  التأنيث  عالمة 
الكربايس  يقول  أيضا،  حاصل  والعكس 
حترك  البرص:  طرف  مثال:  )ج2ص7( 
والصواب  عينه،  طرَف  ويقولون:  جفناه، 
عني  منهم  بقيت  ما  قالوا:  عينه..  طرفت 
مثال:  ومنها  إرادية،  ال  حركة  فهي  تطرف: 
)مرآة(  لكلمة  مجعا  )مرايا(  عىل  اعرتاضه 
والصواب أن يقال فيها )َمراء( ألن مرايا مجع 
)مري( وهي صفة للناقة التي تدّر إذا مري 
رضعها... وقد مجعت عىل أصلها الذي هو 
مرية، وإنام حذفت اهلاء عند إفرادها لكوهنا 
صفة ال يشاركها املذكر فيها )ينظر ج3 ص 
دفتي  بني  الكبرية  األمثلة  من  ...إلخ   )19

كتابه. 
ج- أخطاء القياسات الناقصة

يصنف الشيخ الكربايس الكثري من   
املالحظات اللغوية عىل األخطاء التي يسّببها 
االتصال اللغوي عىل حساب القاعدة القاّرة 
وغري  املفاعيل،  ورفع  الفاعلني  كنصب 
الذين  الدارسني  مثال  خيطئ  فهو  ذلك، 
الرشط  اسامء  عىل   ) )أداة  كلمة  يطلقون 
واالستفهام والنفي وغري ذلك ألن القاعدة 
هي  ضوئها،  عىل  الكالم  النحاة  قسم  التي 
لو  وأنك  وحرف...  وفعل  اسم  الكالم  إن 
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أعربت )من، متى، هل ( أدوات استفهام ملا 
اإلعرايب،  موقعها  معرفة  عىل  ذلك  أعانك 

ينظر ج1 ص 22.
ويقول يف ج1 ص28 مثال: )اعتاد   
األدباء عىل مجع كلمة )إطار( عىل )إطارات( 
من  له  سمع  اإلطار  ألن  )أطر(  والصواب 
جيوز  فال  مخاسيا  وليس  تكسري  مجع  العرب 

أن جتمعه مجع مؤنث سامل( وغري ذلك.
القاعدة  الكربايس  الشيخ  ينكر  ومل   
السامعية يف ضبط التصحيح اللغوي إذ أفرد 
من  األوىل  الصفحات  يف  خاصا  بحثا  هلا 

الصوتية  )النسج  عنوان  حتت  األول  اجلزء 
وأنواعها( ص 8 وما بعدها، وهو ما يؤكد 
أن الشيخ مل هيمل معايري التصويب املختلفة 
رفض  يف  الواضح  تشّدده  من  بالرغم 
عن  اخلارجة  واأللفاظ  والرتاكيب  الصيغ 
العريب  الكالم  عىل  أجراها  التي  استقراءاته 
تقويمه  يف  وأخلص  عشقه  الذي  الفصيح 
يشوبه  قد  الذي  االعوجاج  من  وتثقيفه 
وطرائقهم  العرب  أساليب  عن  به  فيخرج 

ومناويلهم يف الصياغة والنسج.
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يسريوَن مرسعني لبعض شؤوهنم،   
يطرقون  متاعا،  حيملون  أو  كتابا  يتأبطون 
خلق  عىل  أنظارهم  تقع  ال  كي  برؤوسهم 
العابرين، ال ختطئهم العني، فهم عنوان  اهلل 
ال  إذ  سكاهنا،  وفرادة  متّيزها  ورمز  النجف 
أفنوا جّل  فيها.  أو مسجد  منهم زقاق  خيلو 
فتلك  واملثابرة،  والعلم  الدرس  يف  حياهتم 
مهمتهم التي وّكلوا هبا، وال أظنهم يسأمون 
من روتني حياهتم املعاش أو يشعرون بامللل، 
العلمية  احلوزة  يف  العلم  رجاالت  إهنم 

الرشيفة.
للدرس  القوم  هؤالء  انقطع   
والعلم، حتى ظن الواهم أن انرصافهم عن 
زعم  وهو  فيه،  مبالغ  العامة  حياة  مشاغل 
مؤلفات،  من  القوم  هؤالء  أنجزه  ما  يفنده 
طريق  أن  سطورها  يف  تقرأ  وأنت  تقطع 
خمشوشن  خشن  مستصعب  صعب  العلم 
وأن  الرتب،  ذوو  إال  يناله  ال  مسترس،  رس 
باقية،  منه من  يبقى  ليمر رساعا، فال  العمر 
بفضل  تعرتف  معارف،  أو  كتب  بعض  إال 
نرشها لرجل هنا أو امرأة هناك، فكل حلظة 
يف غري الدرس هي ليست لك، تضيع وتتبدد 

بعض  معها  وتضيع  الواسع،  اهلل  فضاء  يف 
اهلل  فرطنا يف جنب  ما  النفس حرسات عىل 

وضيعناه.
هبا  احتفى  طاملا  التي  السامت  تلك   
والرصامة  واحلزم  الدقة  من  النفر،  أولئك 
أوارا،  يزيدها  املجتمع  واقع  كان  واملثابرة، 
آيلة  احلسناء  العربية  أن  القوم  علم  فلقد 
للزوال، إن تراخى سدنتها يف رصد حركتها 
ومعرفة متغريات املجتمع الذي يستعملها، 
وازداد  اخلطأ،  تلّبسه  لطاملا  صحيحها  وأن 
واملقاالت  الرسمية  الكتب  يف  حتى  اخللط 
فكانت  األكاديمية،  واملؤلفات  الصحفية 
كل  عىل  واجبة  اللغوي  التصحيح  حركة 
اخلطأ  تقيص  عىل  القدرة  نفسه  يف  جيد  عامل 
قريب  بديل  عن  والبحث  وتصحيحه، 
صحيح ال يشّكل استعامله عبئا معرفيا كبريا.
لقد تنّبه رجال احلوزة العلمية - كام   
تنّبه علامء العربية يف العراق والدول العربية 
جليلة  مهمة  من  هبم  يناط  ملا   - األخرى 
القدر، ما دعاهم إىل أن حيملوا هّم العربية، 
املكتوبة،  اللغة  أخطاء  تصحيح  وهّم 
وليست املستعملة يف التواصل اليومي، لغة 

الشيخُ الكرباسي 
وفضله يف حركة التصحيح اللغوي

أ.م.د. هيام عبد زيد عطية
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الشعراء والكتاب والصحفيني واإلعالميني 
واملعلمني. 

وعىل الرغم من أن حركة التصحيح   
اللغوي ليست بحديثة العهد، وإن نفرا من 
عىل  دأبوا  قد  احلديث  العرص  يف  العلامء 
إبراهيم  أمثال  قّيمة،  بمؤلفات  تعزيزها 
داغر  وأسعد  اجلرائد(  )لغة  يف  اليازجي 
اللغويني  )أغالط  و  الكاتب(  )تذكرة  يف 
لعلامء  فإن  الكرميل،  نستانس  أل  األقدمني( 
ولقد  هبم،  خاصا  شأنا  العراق  يف  العربية 
أدّل  وليس  األمر،  هذا  يف  فّذا  جهدا  بذلوا 
برناجمه  الدكتور مصطفى جواد يف  قدمه  ممّا 
من  الستينيات  يف  تقل(  وال  )قل  اإلذاعي 
ضاري  حممد  والدكتور  املايض،  القرن 
اللغوي  التصحيح  )حركة  كتابه  يف  محادي 
احلق  وعبد   ،)1978 احلديث  العرص  يف 
و   ،)1979 لغوية  )أخطاء  كتابه  يف  فاضل 
الشيخ حممد جعفر الكربايس يف )نظرات يف 
الوائيل  إبراهيم  و  املنشئني 1983(،  أخطاء 
املثقفني 2000(، والدكتور  يف )من أغالط 
الصحيح  )التعبري  يف  العزاوي  رحيم  نعمة 
2001(، والدكتور خليل بنيان احلسون يف 
املباح  اللغوي والكالم  التصحيح  كتابه )يف 

.)2006
)رمحه  الكربايس  الشيخ  وضع  لقد   
اهلل ( مؤلفه الثمني بثالثة أجزاء يف الثامنينيات 
من القرن املنرصم، راصدا ومتنّبها لكٍم هائل 
من اخلطأ، ال تقوى النفس العربية األصيلة 
أنه  مؤكدا  عنه،  النظر  وإشاحة  احتامله  عىل 

مؤلفاته  يف  العربية  هّم  كبري  وبشغف  حيمل 
الناطق  اللغوي  مجيعا، كام محل هّم املجتمع 
هبا، ال من أجل اللغة حسب، إنام من أجل 
القرآن وعلومه ومعارفه. فالطريق إىل كالم 
اهلل عز وجل هو اللغة التي نزل هبا، ومعرفة 
عليها،  واملران  قواعدها  وضبط  علومها 
عالقة  وخيلق  واإلدراك،  الفهم  يقرب  ممّا 
تواشج بني املتلقي وفحوى الرسالة اإلهلية، 
الدنيا  وقوانني  واملعارف  باألرسار  املكتنزة 

والدين. 
واجبه  من  أن  اجلليل  الشيخ  أدرك   
العلمي، أْن يصّحح الغلط أينام وجد، ولقد 
اللغوية  األغالط  شديدة،  بحصافة  رصد 
الشائعة بني الناس يف سبيل تصحيحها، دعام 
حلركة التصحيح اللغوية التي يتبناها ضمري 
الكالمية،  املعايري  اختالل  يستشعر  معريف، 
سبيل  أن   - الشك  يقبل  ال  بام   - ويدرك 
االستعامل  هو  الرزين  اإلنساين  السلوك 
األمثل للغة معطاء، أبت عىل نفسها الرتادف 

فكيف ترتيض اللحن واخلطأ.
الشيخ  مؤلفات  جاءت  هنا  من   
واحد،  رساج  من  تنبع  وهي  الكربايس 
السيام وأن ما عرف عنه مل يكن حمض فيض 
صولة  هي  إّنام  لغته،  علوم  يتقن  كاتب  من 
الوقائع  منه  أخذت  البأس،  شديد  غيور 
له  هيدأ  ال  فبات  مأخذا،  املختلة  الكالمية 

بال، وال يرتيض بغري الصحيح بدال.
لقد أفنى الشيخ اجلليل كل حياته يف   
الدرس والتأليف، فكانت حصيلته مجلة من 
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املكتبة  تتنازل  ال  ممّا  القدر،  جليلة  املؤلفات 
اللغوية عنها: 

أجزاء   3 املنشئني  أخطاء  يف  نظرات   -1
 1983

2- املنتخب من كالم العرب 1983
3- األنباء بام يف كلامت القرآن من أضواء 3 

أجزاء 198.
الكتاب   سور  من  نخبة  يف  اإلعراب   -4

.1988
اإلمام  أقوال  يف  احلقائق  أوثق   -5

الصادق1992.
العامة  اللغة  فروق  يف  التامة  الرسالة   -6

.2009
ومعه  الصدى  وبّل  الندى  قطر  رشح   -7
شواهد  وإعراب  بتحقيق  التقى  هنج  كتاب 

قطر الندى 1432هـ.
8- إعراب القرآن 2001.

واملثري يف كتاب )نظرات يف أخطاء   
املنشئني( أن قصد الشيخ فيه - ومنذ مستهله-  
تصحيح لغة معارصيه من املنشئني، يف شتى 
اخلطأ  وِجد  فأّنى  اللغوية،  احلياة  مرافق 
)رمحه  الكربايس  للشيخ  مالحظة  وِجدت 
لذا  األم.  اللغة  من  حمله  إىل  تعيده  اهلل(، 
الصحافيني  استعامالت  عىل  مّعقبا  نجده 
دون  من  واملوظفني،  والطلبة  واألكاديميني 
استثناء، بعبارات انتزعها ممّا سمعه منهم يف 
مالحظته  مبتدئا  املعتاد،  اليومي  االستعامل 
ومعناه  اخلطأ  وجه  مستعرضا  )يقولون(  بـ 
)وهذا  بعبارة  يردفه  ثم  مستعمليه،  عند 

غري صحيح والصواب(، وهي مجلة قاطعة 
دعوة  وفيها  الشائع،  االستعامل  بخطأ 
بتصحيح  املوقف  فداحة  لتدارك  رصحية 
عىل  ويقع  اللغة،  وترتضيه  الذائقة،  تقبله 
كبد املعنى يف التعبري، كام هو شأنه يف أصل 

وجوده.
قال مثال: ) ذهب إىل لندن ليتطّبب،   
وهذا غري صحيح والصواب ذهب إىل لندن 
الطبَّ وال  يعاين  الذي  ليستطّب، واملتطّبب 
يعرفه معرفة جيدة()1(، وما تلك اجلملة إالّ 
ممّا نسمعه من الناس يف استعامهلم اليومي يف 
جانب احلياة الصحي، ولقد توجست أذناه 
يف  هبا  فاحتفظ  لسامعها،  خيفة  اهلل(  )رمحه 
بفضاء  موكل  كأنه  تصحيحها  بغية  متاعه، 
اهلل يذرعه، فهو وهذه احلال كمن وضع جّل 
فكره فيام يقال وكيف يقال، وهل هو هو أم 
مدير  )ويقولون  قال:  هو،  ما  غري  عىل  هو 
بلدية  مدير  والصواب  املدينة،  بلدية  عام 
املدينة العام أو املدير العام لبلدية املدينة()2(.
ومل يكتف بذلك حسب، إّنام وضع   
املستعملون،  عليه  اتفق  ما  تصحيح  يف  مّهه 
فبدا كأن ال خطأ فيه، قال: )ويقولون يف مجع 
والصواب  صحيح،  غري  وهو  مرايا،  مرآة 
مرايا  أما  مراع،  وزن  عىل  َمراٍء  فيه  يقال  أن 
فهو مجع ناقة َمِرّي، وهي التي تدر إذا مري 
هو  الذي  أصلها  عىل  مجعت  وقد  رضعها، 
ة، وإّنام حذفت اهلاء عند إفرادها، لكوهنا  َمِريَّ

صفة ال يشاركها املذكر فيها()3(.
يصّحح  موضع  غري  يف  أخذ  ولقد   
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له  جيدون  ال  إذ  املختصون،  عليه  اتفق  ما 
يقطع  بينهم،  فيصال  اهلل(  )رمحه  فكان  علة، 
بصحة األمر ووجاهته ببعض علل يسوقها 
من اللغة نفسها، كي يبدو وكأنه علم منها ما 
ال يعلمه غريه، قال: )ومنع مجهور األدباء أن 
يقال أجريت له عملية جراحية، والصواب 
أجريت له جراحة، زاعمني أن عملية ضمن 
األلفاظ العامية ألهنم مل يقعوا عليه يف معاجم 
اللغة، واحلق أن التعبري األول عريب فصيح، 
واملصدر  صناعي،  مصدر  عملية  كلمة  ألن 
الصناعي مطرد يف كل لفظ زيدت عليه ياء 
من  الكلمة  نقلت  التي  النقل  وتاء  النسب 
النسب  ألن  وذلك  اإلسمية،  إىل  الوصفية 
فلكي  املشتق،  قوة  يف  املنسوب  جيعل  بالياء 
إضافة  وجب  املصدر  ملعنى  اللفظ  خيلص 
هذه التاء لياء النسب سواء أكان مصدرا أم 
وللقارئ  أم حرفا()4(،  اسم عني  أم  مشتقا، 
أن يرى مقدار الثقة العلمية التي يقف عليها 
يف  هبا  يتعامل  التي  املنهجية  والدقة  الشيخ، 

استدراج احلقائق وبثها.
اهلل(  )رمحه  أنه  األمر  به  بلغ  ولقد   
جياهر بقناعات لغوية يراها ال ختالف املنطق 
اللغوي، وإن مل يتفق أهل اللغة عليها، قال: 
)ويقولون متارين كتابية والصواب مترينات 
كتابية، ألن مترين مصدر جاوز ثالثة أحرف 
تكسري  جواز  أرى  وإين  لفعله،  مؤكد  وغري 
تفعيل،  وزن  عىل  كان  إن  اخلاميس  املصدر 
بيان  وهو  اجلمع  رشط  مستوفيا  وكان 
تعريف  نحو:  اآلخر  صحيح  وكان  النوع، 

كام  تعاريف...  اجلمع  يف  تقول  األفعال... 
جيوز باملصدر اخلاميس اجلمع باأللف والتاء 

نحو مترين مترينات()5(.
ومّما حيسب له يف جهده التصحيحي   
حافظته  سعة  من  الرغم  وعىل  اهلل(،  )رمحه 
واألخرى  الفينة  بني  عودته  علمه،  وغزير 
منها  استقى  التي  اللغوية،  مصادره  إىل 
احلقائق  لتوثيق  ذاك  وليس  مالحظاته. 
مواربة  دعوة  هي  إّنام  حسب،  اللغوية 
لالغرتاف من املعني الثّر الذي حتتويه املدونة 
الفضل  بجميل  واعرتاف  العربية،  املعرفية 
من  التعلم  يصح  ال  التي  املظان  من  جلملة 
العرف  املصباح والبارع وشذا  دوهنا، مثل: 
العرب واخلصائص وغريها. فضال  ولسان 
اللغوية  العلوم  من  جلملة  ترويج  أهنا  عن 
مثل:  كادوا،  أو  أهلوها  عنها  انقطع  التي 
واللهجات  اليد  وتقويم  والرصف  )النحو 
مذكرا  القرآن(.  وتفسري  الشعر  ورواية 
األخفش  مثل:  وعلامئها  العربية  بمشايخ 
)ت189هـ(،  والكسائي  )ت177هـ(، 
عبيدة  وأيب  )ت207هـ(،  والفراء 
)ت216هـ(،  واألصمعي  )ت208هـ(، 
والفيومي  )ت231هـ(،  األعرايب  وابن 
)ت392هـ(  جني  وابن  )ت330هـ(، 
والراغب  )ت393هـ(،  واجلوهري 
والزخمرشي  )ت502هـ(،  األصفهاين 
)ت650هـ(،  والصاغاين  )ت538هـ(، 
وغريهم  )ت817هـ(  آبادي  والفريوز 

رمحهم اهلل مجيعا.
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تتابع  وهي  يوما  ابنتي  سألتني  لقد   
يف  الناس  به  احتفى  معارص  عامل  سرية 
العلامء؟ تبّسمت  حمفل علمي، أمي من هم 
كي  منهم  نحن  وأين  وقلت:  وجهها  يف 
نصفهم؟ فلو مل يكن هلم سوى انكباهبم عىل 
الدرس طيلة أعامرهم ملا حق لنا أن نسري يف 
هبم  بالك  فام  يسريون،  الذي  ذاته  الشارع 
العلوم  من  الكم  هذا  بكل  العامل  أغنوا  وقد 
ملا  الكربايس،  الشيخ  اهلل  رحم  واملعارف؟. 
وما  دهره،  جديد  من  العلم  سبيل  يف  أبىل 

من  اهلل  وجعلنا  عمره،  سني  من  فيه  أفنى 
الذين أفادوا منه وتعلموا.

اهلوامش
1-  نظرات يف أخطاء املنشئني : 5/2.

2- نفسه : 91/2.
3-  نفسه : 19/3.

4-  نفسه: 2/
5-  نفسه :3/ 22-12.
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بنجفنا  العامرة  حملة  وتستقبُلك   
رصخة  يطلق  كوليد   ،1927 عام  األرشف 
وتندد  القهر،  تدين  رصخة  وكأهنا  امليالد 

بانحسار العدل، وتشجب االحتالل.
يف  مليالدك  سيدي  أنَت  حمظوٌظ   
ويتأّمل  اهلل،  كتاب  حيفظ  ألٍب  علم  بيت 
أبيك  تالوة  فتشّدك  معانيه.  ويتدّبر  آياته، 
خطاه  أثر  فتقتفي  الصالة،  عىل  ومواظبته 
إىل  ُمعبَّدة  مباركة، وسبيل  نورانية  يف طريق 

جنات النعيم.
يُمّد لك األب احلنون يده ليأخذ بك   
إىل رحاب القرآن، فتتعلم النطق الصحيح، 

وحتفظ ما تيرس من آيات الذكر احلكيم.
وتتخّطى أطوار التعليم بتفّوق كريم   
ويعانق  العقول،  ويدهش  األنظار،  يلفت 
املدارس  بتحصيل مناهج  اآلفاق، مل تكتِف 
اللغة  معارف  يف  تقرأ  رصَت  بل  واجلامعة، 
ورفيقك  اجلََلد،  شيمتك  والرواية.  والفقه 
احلفاظ  هو   - احلياة  يف   - وحلمك  الصرب، 
أنزله عىل  عىل لغة اختارها اهلل آلخر كتاب 

اهلل  اخلاتم ورسوله األعظم حممد صىل  نبيه 
عليه وآله وسلم.

وأساتذتك  أترابك  ويشهد   
وتقواك،  وورعك  زهدك  عىل  وتالميذك 
يأيت  واإلفتاء،  االجتهاد  درجة  تبلغ  وأنَت 
أسئلة  عليك  ليطرحوا  الصحاب  إليك 
منك  ويستفرسون  أجوبة،  هلا  يريدون 
متشابكة،  وقضايا  والدنيا  الدين  أمور  عن 
وتناقشهم  املعهود،  بتواضعك  فتجيبهم 
فيصغون  هادئة،  وموضوعية  جّم  بأدب 
من  وخيرجون  احلديث،  ويبادلونك  إليك، 

عندك حييطهم الرسور واحلبور.
كمعلم  املسؤولية  قدر  عىل  كنَت   
َقبِلَت  حني  وأيًضا  والرصف،  والنحو  للغة 
من  لتشذيبها  جامعية  رسائل  تصحيح 
منهًجا  وضعت  يوم  وكذلك  اللغة،  أخطاء 
بطرائق  البليغة  عربيتنا  لتدريس  كاماًل 

جديدة تستحق االحتفاء.
مل تسَع يوًما إىل متّلق أحد أو نفاقه،   
فكنت تصّحح ملحاوريك خطأ أسئلتهم قبل 

شيَخنا اجلليل حممد جعفر الكرباسي 
لن نقول وداعـًا

محمود قنديل / مصر
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أن جتيب عنها، وتعلن بشجاعتك الرصينة: 
األخطاء  يف  يقعون  اللغة  أساتذة  )كل 

اللغوية(.
إنجازك  عمر  هي  عاًما  عرش  مخسة   
القرآن((،  ))إعراب  اخلالد  كتابك  ملجلدات 
وحني تدفع به إىل أحدى دور النرش لطباعته 
امي  صدَّ نظام  بفعل  الرفض،  قرار  يباغتك 
آية  جائر اختلف مع خمطوطك األثري حول 
أن  إال  برؤوسكم(،  )وامسحوا  الوضوء 
وأثنت  جهدك  وباركت  به  رّحبت  بريوت 
ومكتبة  دار  لك  لتطبعه   - بعد  فيام   - عليه 
اهلالل بلبنان الشقيق، ويقدّمه النارش بكلامت 
إشادة وتقدير )إن هذا الكتاب أعاد االعتبار 
إىل البحث اللغوي، ووجد يف كلامت القرآن 
احلكمة واألخالق  منابع  التي هي  الكريم، 
وهو  اإلعراب  يف  براعته  إلظهار  موضوًعا 
إنه  مكتبة،  أية  عنها  تستغني  ال  ثروة  يعّد 
صورته  وحسن  موضوعه  غنى  يف  يضاهي 

أفضل املعاجم واملوسوعات(.
ذات  تقّدم  اجلميل  وبتواضعك     
بحكمة  فتقول  القرآن(  )إعراب  الكتاب 
حسن  عىل  تعاىل  اهلل  أشكر  اجلليل:  العامل 
توفيقه، الذي بلغني سؤيل، وأتاح يل منطلق 
منذ  أصبو  كنت  وإذ  قصدي،  إىل  الوصول 
إياي من  سنني فرطت من حيايت إىل متكينه 
تأليف كتايب هذا .. إعراب القرآن هو جهد 

بذلك  أصيب  أن  عسى  املتواضعة،  طاقتي 
ال  يوم  ذكرى  ويكون  تعاىل،  اهلل  رضوان 
ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب 

سليم.
عملك  جيعل  أن  تعاىل  اهلل  وتسأل   
هذا خالًصا لوجهه الكريم، كام تسأله العفو 

عاّم يكون قد فاتك أو أخطأت فيه.
مقدمتك  تنهي  سيدي  يا  أنَت  وها   
ثم  ربه(  عفو  )الراجي  طيبة  ثالث  بكلامت 

متهره بحروف اسمك الراقي.
كربالء  قداسة  إىل  َقِدْمَت  قد  كنَت   
رحاب  يف  اإلقامة  عازًما  ـ  عقود  منذ  ـ 
الربكات  تلتمس  فرصَت  املقدسة،  عتباهتا 
الشوارع  عبق  وتستنشق  والنفحات، 
الوجوه  ببشاشة  وتستأنس  وامليادين، 

املطمئنة اآلمنة.
العراق  ابن  أنك  جيًدا  تعي  كنَت   
اخلليل،  إبراهيم  بلد  والتاريخ(  )احلضارة 
من  وغريهم  وصالح  وهود  ونوح  وآدم 
الطاهرين  البيت  آل  موطن  وهي  األنبياء، 

األبرار.
واهلّم  كبرية،  املسؤولية  كانت  لذا   
فيها،  تفرط  مل  عنقك  يف  واألمانة  ثقياًل، 
العربية  ثقافتنا  أركان  إىل  تضيف  فُرحَت 
اإلعراب،  حاالت  )مواقع  عديدة  مؤلفاٍت 
املنتخب  الصدى،  وبّل  الندى  قطر  رشح 
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أقوال  يف  احلقائق  أوثق  العرب،  كالم  من 
اإلمام الصادق، صحائف من هنج البالغة، 
الرسالة التامة يف فروق اللغة العامة، نظرات 
قصص  يف  املبني  النور  املنشئني،  أخطاء  يف 

األنبياء(.
الستقبال  بيتك  أبواب  وفتحَت   
أصدقائك وتالميذك من الشعراء والكّتاب 
ومحلة الفكر والرأي، تتناقشون حول قضايا 
اللغة والنقد واإلبداع، وتستمع إىل نصوص 
بعضها  عىل  فتعلق  احلديث،  األدب  من 
ومعلم  وشيخ  أب  بحنو  رأيك  وتبدي 

جسور.
غلظة  أو  فظاظة  منك  أحٌد  ير  مل   
وملختلف  اآلراء،  لكل  صدرك  تفتح  قلب، 
حتفًظا  وتبدي  باجليد،  تشيد  الكتابة،  ألوان 

عىل الضعيف.
أسلوب كتابتك ينّم عن عامل لغوي   
))صحيفة  مقدمة  لك  نذكر  وعظيم،  بليغ 
تقول:  كنت  حني  العسكرية((  األحداث 
أن  األيام  من  يوم  يف  أستطيع  ظننتني  ما 
أصيب توفيًقا من عند اهلل تعاىل فأهتدي إىل 
كتاب  من  أقتضب  أن  قادًرا عىل  ما جيعلني 
نسقها  يف  متاميزة  أبعاًضا  البالغة((  ))هنج 

)ع(  املؤمنني  أمري  كالم  من  طبيعتها  ويف 
ذا  أنا  وها   .. متوسمة  موضونة  أوقات  يف 
أعرض ها هنا قسمها األول .. طاحمًا أصدق 

طموح لدى إخواين القراء إىل تغاضيهم عاّم 
عسى أن يروين قد غفلت عنه وقرصت فيه 

من مجلة وتفصيل.
كم كنَت عظياًم ياسيدي يف صمتك   
وقولك، متخاصاًم مع األخطاء واالخفاقات 
واالنجازات،  احلقائق  مع  ومتصاحلًا 
جاء  حكيم  كشيخ  رخيم  بصوت  تتحدث 

من زمن النبّوة.
اللغة  بانتصارات  احلافل  تارخيك   
لكل  حصيًفا  ومعّلاًم  جلياًل  عامًلا  يتّوجك 

طالبي العلم يف كثري من بقاعنا العربية.
تركض  عمرك  سنوات  هي  وها   
املرض  فيباغتك  والثامنني،  التاسعة  نحو 
القلب  ذلك  النقي،  قلبك  طيب  من  وينال 
الذي مل حيمل - يوًما - إالّ كّل خري لألساتذة 

والتالميذ وواقعنا الثقايف العريب الكبري.
والعرشون  السادس  هو  اليوم  ويف   
تعلن  هجرًيا،   1292 سنة  املحرم  من 
وزارة  فتنعاك  احلزين،  رحيلك  نبأ  أرستك 
الشيخ  بفقد  إنه  شجية:  بعبارت  الثقافة 
الكربايس يكون العراق قد خرس أحد كبار 

علامء اللغة والنحو يف العامل اإلسالمي.
األدباء  احتاد  رئيس  ويشّيعك   
كل  إىل  األثري  عرب  تصل  بكلامت  بالنجف 
هو  الكربايس  الشيخ  العربية:  مساحتنا 
رجل معروف يف النجف األرشف والعراق 
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الدرس  جمال  يف  خاصة  اإلسالمي،  والعامل 
اختصاصه،  يف  المع  اسم  وهو  النحوي، 
دين كثريون فضاًل  يديه رجال  وتتلمذ عىل 
عن أكاديميني، وكان واحًدا من أبرز أسامء 

الدرس النحوي يف القرن العرشين.
املحراب  شهيد  مؤسسة  وتتقدم   
بعزائها ملشهدنا الثقايف املعارص: إن الساحة 
املكتبة  أثرى  اليوم عاملًِا مهاًم  العلمية فقدت 
اإلسالمية بمؤلفات مهمة خاصة يف الشأن 
وطلبته  الفقيد  نعّزي  إذ  وإننا  اللغوي، 
والشعب العراقي هبذا املصاب، فإننا نبتهل 
رمحته،  بواسع  يتغّمده  أن  العزيز  للعيل 
درب  تنري  قناديل  العلمي  تراثه  جيعل  وأن 

السالكني لدرب العلم.
العراقية  اإلعالمية  املؤسسة  وتعرّب   
)فراس  مديرها  لسان  عىل  النجف  يف 
الكربايس( عن مشاعر الفقد جتاهك سيدي 
كعامل ال ُيشّق له غبار: إن العاّلمة الكربايس 
أفنى حياته يف دراسة وتدريس اللغة العربية 
الدينية،  العلوم  لطلبة  والرصف  والنحو 
والدكتوراه  املاجستري  رسائل  عىل  وأرشف 
والعربية،  العراقية  اجلامعات  لطالب 
اخلاصة  املؤمترات  العرشات من  وشارك يف 

باللغة العربية.
أرأيت يا سيدي كيف كان االحتفاء   
وكم  احلياة،  قيد  عىل  وأنَت  وبعلمك  بك 

األفئدة  ويسكن  القلوب  يعترص  الفقد  كان 
حني َعِلم اجلميع نبأ رحيلك.

عن  املنبثقة  أحاديثك  ننسى  لن   
من  جتاه  البّش  وتواضعك  وحكمة،  بصرية 
هم دونك، وابتسامتك اهلادئة التي ال تغادر 
حميَّاك، ومشاعر الود الصادقة الصافية وأنت 

تستقبل طلبة العلم يف بيتك ويف اجلامعة.
تبسُمك يا سيدي عالمة حب يراها   
الناس فيك، وشارة رًضا منحها اخلالق لك، 
اآلخرين  تغري  الرحبة  تساحمك  ومساحة 
حولك،   وااللتفاف  منك  باالقرتاب 
عن  تنّم  اآلخرين  مساعدة  يف  وشهامتك 
والوفاء  احلب  زمن  من  أتى  جليل  شيخ 

متوًجا بخصال الفضيلة والتُّقى.
تقسو  أو  أحًدا  تنهر  ـ  يوًما  ـ  نرك  مل   
عىل شخٍص، عنوانك مشكاة تنري لآلخرين 

سبل العلم وطرائق املعرفة.
وحني يتحرك لسانك بآيات القرآن   
يكتيس وجهك بمسحة حنان ورفق وحنو، 

فتبدو مالحمك وضيئة مرشقة.
ويف كل األوقات كنت تنأى بنفسك   
مل  واجلشع،  األطامع  براثن  يف  الوقوع  عن 
تسع - يف أي وقت - إىل حتقيق ثراء بجمع 
احلقيقي  الثراء  أن  ترى  كنت  ألنك  مال، 
واالنفتاح  واملعرفة  العلم  حتصيل  يف  يكمن 

عىل كافة األفكار والرؤى.
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ا  منقضًّ بغتة  املرض  جاءك  وحني   
عىل وهن قلبك دون استئذان، شعرَت أهنا 
حتاًم   - آتية  املوت  سكرات  وأن  النهاية، 

-إليَك.
مل خَتَْف أو هتابه، ومل تندم عىل خطوة   
خطوهتا يف درب مسريتك احلافلة واملفعمة 
لقاء ربك  العربية وعلومها، ومل ختش  بشذا 

ألنك كنَت تنتظره بشغف وشوق.
املوت  بملك  ترّحب  رأيناك  لذا   
لقاء  إىل  يدعوك  إهلي -  بأمر  حني جاءك - 

خالقك.
كنت تؤمن دوًما بأن عمر اإلنسان   
وينتهي  امليالد  برصخة  يبدأ  األرض  عىل 
واملوت  امليالد  وبني  املوت.  بسكرات 

سنوات ال ينبغي إضاعتها سدًى.
أن أعوام حياتك  يا سيدي  ونشهد   
إليها،  يسعى  ملن  ُأُكلها  تعطي  مثمرة  كانت 
يف  بازًغا  نجاًم  كنَت  أنك  شيخنا  يا  ونشهد 
طالب  اهتدى  فبك  املعارصة  ثقافتنا  سامء 
راغبو  خطاك  أثر  واقتفى  اللغوية،  املعارف 

العلوم العربية.
واليوم يا سيدي وبعد مرور عامني   
نقول  أال  لنا  اسمح  دنيانا،  مغادرتك  عىل 
وذاكرة  قلوبنا،  يف  باٍق  أنك  ذلك  وداًعا، 
اسمك           وأن  املعارصة،  وثقافتنا  حياتنا، 
يزال يرتدد يف احلناجر  - رغم غيابك - ال 

وعىل الشفاه وفوق األلسنة.
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االرشف  النجف  زالت  وما  كانْت   
أماًّ ولودًا لعلامء تركوا بصمة علمية واضحة 
ذاكرة  يف  خالدين  وبقوا  املعرفة،  عامل  يف 
به يف  املحتفى  التاريخ، ونخص منهم عاملنا 
حممد  الشيخ  وهو  )سرياء(،  من  العدد  هذا 
والذي  تعاىل(  اهلل  )رمحه  الكربايس  جعفر 
يعّد من كبار علامء اللغة والنحو عىل مستوى 
العامل العريب اإلسالمي والذي أفنى عمره يف 

خدمة لغة القرآن الكريم.
ابن الشيخ  ولد الشيخ حممد جعفر   
إبراهيم الكربايس يف حملة العامرة يف حمافظة 
ويعود  1927م،  عام  االرشف  النجف 
النخعي  االشرت  مالك  اىل  العائلة  نسب 
)رض(، ولقبت العائلة هبذا اللقب نسبة اىل 
قد  كان  االبيض  القامش  من  مصنوعة  جبة 

ارتداها أحد أجداده.
الكربايس  جعفر  حممد  الشيخ  نشأ   
يف بيت علم وأخالق ّرباه والده تربية دينية 
فيها  ليتعّلم  الكتاتيب  اىل  وبعثه  وعلمية، 
وبعدها  الكريم،  والقرآن  والكتابة  القراءة 
دخل املدرسة االبتدائية وأكمل دراسته فيها 
عام 1939م، ومن ثم دخل الثانوية إال اّنه 
من  ضغوط  بسبب  فيها  دراسته  يكمل  مل 
احلوزة  يف  الدخول  عىل  أجربه  الذي  والده 

العلمية، وبعد ذلك أرّص الشيخ حممد جعفر 
الكربايس عىل اكامل دراسته الثانوية، لذلك 
باإلضافة  مساًء  الدراسية  مسريته  واصل 
الدراسة  إكامل  وبعد  احلوزية،  دراسته  اىل 
الثانوية دخل يف دورة تربوية ليتخّرج معلاًم.

مارس مهنة التعليم يف منتدى النرش ملدة أربع 
الصادق  مدرسة  يف  معلام  وعنّي  سنوات، 
االبتدائية يف حملة العامرة وهي املدرسة التي 

أكمل دراسته االبتدائية فيها.
وبعدها أكمل دراسته البكالوريوس   
منتدى  أعضاء  من  عضوًا  وكان  الفقه،  يف 

النرش.
عىل  تعّلم  الذين  أساتذته  من  كان   
والشيخ  اجلواهري  حييى  الشيخ  أيدهيم: 
عبد اهلل الرشقي إذ درس عىل أيدهيام النحو 
واللغة والشيخ باقر القريش درس عنده علم 
حممد  والشيخ  العاميل  جواد  والسيد  املنطق 

الشيخ رايض درس عنده علم األصول.
وكانت لديه إجازات يف الرواية من   
والعالمة  الكربايس  إبراهيم  الشيخ  والده 
الدكتور حسني عيل حمفوظ واملرجع الديني 

حممود الشاهرودي.
كان لديه ولع يف مسائل التصحيح   
يقرأ  أن  ذلك  يف  طريقته  كانت  إذ  اللغوي، 

رجاٌل يف ذاكرة التاريخ
ا .م .د. حيدر عبد علي حميدي
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النصوص اللغوية، وبعد ذلك حيّللها رصفيا 
ونحويا ليتعّرف عىل االستعامل الصائب.

الكثري،  اليشء  املؤلفات  من  وله   
ونذكر منها ما كان خمتصا يف  اللغة:

جملدات  ثامنية  يف  القرآن  إعراب   -1
واستغرق مخس عرشة سنة يف تأليفه.

2- مواقع حاالت اإلعراب
3- املنتخب من كالم العرب 

4- الرسالة التامة يف فروق اللغة العامة 
5- نظرات يف أخطاء املنشئني

ابن  الدين  بدر  ألفية  رشح  احلازم  هبة   -6
الناظم

7- األنباء بام يف كلامت القرآن من أضواء
8- ملحة اإلعراب يف نخبة من سور الكتاب 
9- هنج التقى بتحقيق وإعراب شواهد قطر 

الندى 
يف  القاموس  جوهر  كتاب  حتقيق   -10

اجلموع واملصادر ملحمد القزويني.
له جملسان  اهتاممات شعرية وكان  له  كانت 
عنده  وجيتمع   داره  يف  يعقدان  األسبوع  يف 

كوكبة من الشعراء منهم:
1- مصطفى مجال الدين

2- حممد اهلجري
3- صالح الظاملي

4- حسني بحر العلوم
ومصري النجوم أن تأفل من سامئها.   
تويف الشيخ حممد جعفر الكربايس يف النجف 
االرشف عن عمر ناهز الـ )89(عاما بسبب 
علمية  تركة  وراءه  تاركا  القلب،  يف  عجز 
الكربايس  شيخنا  اهلل  رحم  ولغوية،  فقهية 

ونفع اهلل بعلمه من أراد اإلفادة.



47



48

أن  فأقسم  وأحلن  سيبويه  أخطَأ   
عىل  الكربايس  وأجرب  بالنحو  عاملًا  يكون 
له،  وفيًا خملصًا  فكان  به حبًا  تعلمه فشغف 
رحيله  حتى  عنه  ودافع  اخلطأ  عن  فصانه 
فقد ذكر أن سيبويه عامل العربية الشهري كان 
طالبًا عند مّحاد ابن سلمة مفتي البرصة وكان 
يومًا  فسمعه  درسه  حضور  عىل  حريصًا 
)ليس  )ص(   - اهلل  رسول  قال   - يقول: 
من أصحايب إال من لو شئت ألخذت عليه 
محادًا  أن  سيبويه  فظن  الدرداء(  أبا  ليس 
أخطأ يف )ليس أبا الدرداء( فأراد أن يصحح 
حلنت  لتلميذه  ابتسم  أن  بعد  محاد  فقال  له، 
وأخطأت يا سيبويه ليس هذا حيث ذهبت 
إنام ليس ها هنا استثناء، فقال سيبويه حينها 
ال  أي  فيه  تلحنّي  ال  علاًم  سأطلب  جرم  ال 
لنا  وترك  بعلمه  سيبويه  فخلد  فيه.  ختّطئني 
إرثًا عظياًم حفظ لغتنا من اللحن وصاهنا من 
اخلطأ كام أرسى قواعدها أبو األسود الدؤيل 
بمشورة إمام البيان اإلمام عيل بن ايب طالب 
)ع(، مل تتوقف مسرية االهتامم بلغة العرب، 
للغة  باحتضاهنا  العربية  املدن  فتفاخرت 
السبق  قصب  حازت  النجف  لكن  القرآن، 
محلوها  الذين  وعلامئها  رجاالهتا  بفضل 

مهًا، فكان حممد جعفر الكربايس ابنَها البار 
يكمل  ان  تواقًا  كان  الذي  األول  وفارَسها 
تعليمه األكاديمي يف املدارس احلكومية إالّ 
أن والده أخرجه منها رغاًم، فيام أجربه خاله 
دروسها  وحضور  العربية  اللغة  تعلم  عىل 
هبا  وأبدع  حبًا  هبا  فشغف  املشايخ،  عند 
عليها  حيافظ  وأن  هلا  وفيًا  يكون  أن  فأقسم 
من اللحن ويصوهنا من اخلطأ، ارتدى العمة 
عىل يد املرجع السيد أيب احلسن األصفهاين 
فكان هذا احلدث إيذانًا ببداية مرحلٍة جديدة 
يف حياته، فراح يولع بالعربية وأدهبا ومجاهلا، 
الرسمي  التعليم  يف  حلمه  ينس  مل  أنه  إالّ 
تعليمه  وأكمل  منها  وخترج  الثانوية  فدخل 
من  واحدًا  وأصبح  الفقه  كلية   يف  اجلامعي 
األساتذة يف  من  كثري  يشكل عىل  أساتذهتا، 
لغتهم، وكان للشعراء نصيب من النقد عند 
الشيخ، يشعر باملتعة حينام يغوص يف أعامق 
منها،  والسمني  الغث  ليستخرج  العربية 
غبار،  له  يشّق  ال  لغويًا  مرجعًا  صار  حتى 
يف  واملراجع  العلامء  كبار  عنه  يستغني  وال 
انفق  العلمية،  ومباحثهم  كتبهم  تصحيح 
الشهري  كتابه  يف  عمره  من  عامًا  عرش  مخسة 
أيام  يطبع  أن  منع  الذي  القرآن(  )إعراب 

رحيُل آخر النحاة
االستاذ عـــــــــالء الخــــطيب
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الكتب  من  العديد  وكتب  السابق،  النظام 
احلقائق  وأوثق  اإلعراب  حاالت  كـمواقع 
يف أقوال اإلمام الصادق وصحائف من هنج 
اللغة  فروق  يف  التامة  والرسائل  البالغة، 
وهنج  العرب  كالم  من  واملنتخب  العامة 
أخذ  وغريها،  الندى  قطر  رشح  يف  التقى 
نصيبه من األمل حينام أستشهد ولداه وأخوه 
جراء سياسات النظام السابق العبثية. رحل 
عنا وغادرنا ففقدت العربية رائدًا من روادها 

والعرب  العراق  فخرس  رحل  األفذاذ. 
الذين  النجف رجاًل من رجالتها  وخرست 
قلبه  ويف  رحل  به،  تتفاخر  أن  هلا  حّق  طاملا 
يكن  مل  العرب،  لغة  إليه  آلت  ملا  حرسة 
بفنون  عاملًا  كان  بل  عابرًا  لغويًا  الكربايس 
النحاة.  األئمة  آخر  إنه  وفلسفتها،  اللغة 
هكذا هي الرجال تعرف بآثارها وال تعرف 

اآلثار بالرجال.



50

عقيدة  يف  اإلنسان  توّحد  أن  ما   -  
ورشيعة و أمة وحضارة، ودولة ودار، حتى 
اختار هلذه الثنائيات املحطة أو اللغة أو األم. 
يتساوى عند حمطة هذا املركب مهام تفاوتوا 

يف القطار
حياة  عن  أحتدث  أن  أريد  ال   -  
حممد  الشيح  ونحوها  اللغة  عميد  فقيدنا 
جعفر الكربايس، وال عن والدته وأساتيذه 
ومؤلفاته، فقد تناول هذه اجلوانب وغريها 
الشيخ  مع  لقاء  يف  وتنقيبًا  حوارًا  وأوسعها 
عرب جملة النجف األرشف الغراء يف عددها 
 ،1428 عام  رجب  لشهر  والثالثني  الرابع 
نعم ال أريد أن أتناوله من هذا املنحى بقدر 
ما أريد أن أدخل يف منهجيات بحوثه ومعينه 
اللغوي الذي ال ينقطع تدفقه من املعلومات، 
اىل  تتطلع  كانت  ما  غالبا  التي  املعلومات 
احلداثة فقد أمعن رمحه اهلل، يف االستفادة من 
حتديث اللغة يف أكثر من مناسبة، وألكثر من 
دافع، وعىل أكثر من جهة. كان يستفيد من 
لإلسفاف  ال  والتدليل،  للتنوير  املظلة  هذه 

والتضليل حتى بايعه اللغويون بإمارة اللغة. 
قال يل ذات مرة: لدي كٌم من اآلراء اللغوية 
اللغوي  اجلمود  أطر  عىل  واملتمردة  الثائرة 
األسوار  كل  لكرست  هبا  أبحث  لو  والتي 
التي تنوء خلف قضباهنا لغتنا العربية السيام 

النحو.
هذه  له  تتسع  ال  خمزون  هنالك   -  
الصفحات من كتاباته التي أطّل من خالهلا 
بشغفه  متيز  حتى  اإلبداعية،  هواجسه  عىل 
ورعايته  هبا،  واهتاممه  اللغوية،  باحلضارة 
القلة  هلا ولرجاهلا ومنظرهّيا. وهو بحق من 
تثمينها  النحو وتعدوا  بناصية  الذين أخذوا 
نراه  أن  عجب  فال  وإنعاشها،  وهنوضها 
املبتكر،   عقلية  إىل  املذعن  عقلية  من  ينتقل 
التفكري كان يتفرد هبا رمحه  فهذه احلداثة يف 
االمتداد  وهذا  حرصًا  إرهاصاته  ومن  اهلل 
اللغوي ما كان لينسحب عىل اللغة سلبا بل 
إجيابًا بام يف اإلجياب من عافية ورشد وفقاهة 
أمانة  اللغة  يقول:  كان  ما  وغالبًا  ونقاهة 

وأمانة التاريخ ال تباع.

الشيخُ الكرباسيُّ
اختَذ إىل ربه سبيالً .. وعيونه معطوفة إىل اللغة 

يعاجل أمراضها و أوجاعها 
األستاذ إسماعيل العبايجي
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- فالشيخ الكربايس غربال نحوي    
يفوته  ال  من  برهان  نعم  لغوي..  وبرهان 
اليقظة  مشاعل  من  مشعل  وسريته  برهان، 
ونضوجًا  خصوبة  يمنحها  فتئ  ما  اللغوية، 
اللغة  شيخ  رحل  وأن  حتى  رحل،  حتى 
والنحو ينبغي التنقيب عن آثاره وحماججاته 
وحلقات  حمارضاته  يف  وترحاله،  حله  يف 
درسه يف تقريراته وامالءاته وعىل مدى سنيه 
قلب  العرص  ابن  باعتباره  عمره  ومراحل 
شتى  أبواب  من  التاريخ  ودخل  املعادالت 

دخلها بزهو وفتح وظفر.
اللغوي  الرائد  هلذا  حيرضين  ال   -  
جمايلوه اللغويون من أساطني اللغة والنحو 
والشيخ  جواد،  مصطفى  الدكتور  سوى 
حييى اجلواهري، وصدر الدين أمحد اللغوي 
يف  غرس  الذي  الرشقي  اهلل  عبد  والشيخ 
قلب شيخنا الكربايس حب اللغة وعلومها 
ونحوها ورصفها وبالغتها حتى أبحر رمحه 
عن  بحثًا  عباهبا  يف  وغاص  جلجها،  يف  اهلل 

مكنوناهتا، ومل يتهيبها إذ يقول هديرها:
أنا البحر يف أعامقه الّدر كامن   

     فهل ساءلوا الغواص عن صدفايت
عن  الكربايس  الشيخ  دافع  لقد   -  
من  عاش  ما  طيلة  حياضها  ومحى  اللغة 
املفرتيات  بعض  يفنّد  كان  ما  وكثريًا  العمر 
بعض  من  وحيميها  العربية،  اللغة  عىل 
اللغوي  ثرائه  من  ان  املهامجة.  الفريوسات 
يستدّل  كان  ما  فكثريًا  الساموية  الكتب  هي 
هبا  ويلوذ  القرآنية،  اآليات  إىل  باالحتكام 

أو أعوزه برهان، فكان  افتقر إىل حجة  كلام 
األرض  يصل  ولغوي  أديب  أثر  أعظم  يعده 
بالسامء، فلم ينقطع الشيخ يوما عن الرتاث 
وغالبا ما كان يقول: التجديد والتحديث ال 
عنه،  وباالزورار  للقديم،  بالتنّكر  يكونان 
إنام مها بالعودة إليه وبإحياء ما يمكن إحياؤه 

تلك هي منهجيات بحثه.
- الشيخ الكربايس حتى وإن توارى   
آثاره  فهذه  يموت  لن  شخصه  عنا  وغاب 
وهذه إبداعاته وآلياته، وهذه تقنياته اللغوية 
والتي كل حرف منها ينّم عنه ويوحى إليه، 
ويشري آلثاره، ويدّل عىل حضوره واقتداره.

 أنت الفتى الباقي بآثاره     
  ما أنت باملرء إذا مات مات 
األدب  لعميد  نص  حيرضين   -  
العريب )1889ـ 1973( وهو يتحدث عن 
العقاد بعد وفاته: )أمثالك متوت أجسامهم 
ألن املوت حق عىل اإلحياء، ولكن ذكرهم 
ال يموت، ألهنم فرضوا أنفسهم عىل الزمان 
شخصك  وسيوارى  فرضا،  الناس  وعىل 
القرب  ولكن  الثرى،  أطباق  يف  الكريم 
فلك  بك  يستأثر  وال  شخصك  سيحتوي 
ينتفعون  والذين  حيبونك  الذين  قلوب  يف 
بأدبك وعلمك ذكر لن يموت، ولكنهم لن 
يستأثروا أيضًا بذكرك وإنام ستشاركهم فيك 
اىل  شدين  الدهر(  بقاء  تبقى  التي  األجيال 
الشيخ الكربايس نبوغه وعبقريته وأنا طفل  
يتعامل  اهلل،  رمحه  كان  االبتدائية  مرحلة  يف 
يف  أحواهلم  تقتيض  بام  فردًا  فردًا  طالبه  مع 
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بعينه  الرتبوي  آن واحد، وهذا هو االقتدار 
متغريات  مع  تتوافر  آراؤه  كانت  هكذا 

احلارض الراهن بل املستقبل املنشود.
سألته مرة عن أسباب هذا النكوص   
الفور  عىل  فأجابني  األمة  لدى  اللغوي 
ألن  املعهود:  الذهني  حضوره  وبرسعة 
اللغوية  إبداعه ومواهبه  أمة )إقرأ( ال تقرأ، 
عىل  نافذة  تفتح  واحد  كتاب  تقول:  كانت 
ذهن املتلقي وعرشة كتب يفتح عرش نوافذ،  
موقف  يقف  اهلل  رمحه  الشيخ  لسرية  املتتبع 
احلرية هل مات الكربايس حقا؟ كيف مات 

وبعده خّلف العرشات من املؤلفات.
يا ميتا فيه مجال احلياة        

    ما حاز منك اللحد غري الرفات
وبسطور  بمكان  الصعب  من  إن   

خصاله،  الرجل:  هذا  أيف  أن  متواضعة، 
نبوغه،  سريته،  آدابه،  خلقه،  سلوكه، 
دعابته، طرائفه، زهده، استكانته، تواضعه، 
فهو عيّص عىل التوصيف واإلحاطة. وكان 
سنواته  حيمل  وساعاته  أيامه  أخريات  يف 
التي قاربت التسعني، حيملها مثقل الكتف، 
مضطرب  البنية،  ضعيف  الذاكرة،  مشوش 
قلبه،  يف  وحزنه  وجهه  يف  برشه  النظرات. 
ظلت  التي  والشمعة  نفاد  اىل  يبدو  فالزيت 
تنوس  هي  ها  طوياًل  زمنًا  مشبوبة  مشعة 

رويدًا رويدًا
غادرنا .. نعم غادرنا

بوجه كأن العلم ألقى مجاله  
     عليه فهو رّيان نارُض

وجوه يؤمئذ نارضة إىل رهبا ناظرة 
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الشيــــخُ حممــــــد جعفـــر  ابن  الشيخ إبراهيم الكربــــــاسي 

))فالحٌ يف بستان لغة الضاد ((
االستاذ مهدي هادي شعالن

النجف األرشف  تنورْت سامء  لقد   
الفكرية  املجاالت  خمتلف  يف  المعة  بنجوم 
والثقافية وارتقت سلم املجد األول بني املدن 
السنني  مّر  عىل  أبنائها  ونبوغ  عطائها  لكثرة 
البالغة  أمري  جسد  بضم  ترشفت  أن  منذ 
عيل  املحجلني  الغر  وقائد  املتكلمني  وسيد 
بن ايب طالب )ع( أمري البيان وعنوان الكالم 
بيانيًا  خطًا  احلضارة  أفق  يف  تشّكل  بدأت 
ناصعًا وأصبحت مأوى للباحثني عن العلم 
ملا  كافة  العامل اإلسالمي  أقطار  واملعرفة من 
املستلزمات  بذلته من جهود كبرية ووّفرت 
حمبتها  فكانت  والتألق  للنبوغ  األساسية 
مرشعة للجميع دون متييز عرقي أو مذهبي 
للدين  السامية  املبادئ  لترتجم  طائفي  أو 
الساموية  ورسالته  احلنيف  اإلسالمي 
السمحاء املوّجهة للجميع وكذلك لتوّضح 
للمأل هنج ّال البيت )عليهم السالم( الذي 
كانوا  الذين  احلق  ناكري  من  كثريًا  ظلم 
بالتسّيد  القبلية  بالعقلية  متمسكني  والزالوا 
وافر  والشعر  واللغة  الفقه  نصيب  وكان 
سنوات  أفنت  نوابغ  فيه  برعت  إذ  العطاء 
وازدحم  بالشوك  ميلء  طريق  يف  عمرها 

بالعثرات لكنهم صربوا وجاهدوا وكابدوا 
من أجل هذا اهلدف السامي بتبصري الناس 
هبذه العلوم وجعل خطواهتم تسري بالطريق 
اىل  نتطلع  سوف  احللقة  هذه  ويف  الصحيح 
نجم متأللئ نور فضاءاتنا الثقافية عىل مدى 
يستهني  من  لكل  باملرصاد  كان  عقود  ثامنية 
عندما  اخلوف  فيصيبك  العربية  باللغة 
ولو  تلحن  أو  ختطئ  أن  وإياك  معه  تتكلم 
مقّومًا  باملرصاد  بحرٍف واحد فستجده لك 
يف  وجال  صال  أصيل  جواٌد  ومصّححًا.. 
الكلل  مسريته  تعرف  مل  الكلمة  ساحات 
الذي  وهو  كذلك  يكون  ال  كيف  والتعب 
نشأ وترّبى يف أحضان أرسة علمية جذورها 
من  علم  فأبوه  اإلسالمي  بالتأريخ  ممتدة 
أعالم الفقه تتلمذ عىل يديه العلامء وارتوى 
والعلامء  البلغاء  وعلمه  فصاحته  معني  من 
إبراهيم  حممد  الشيخ  العظمى  اهلل  آية  هو 
ه( فهذا العلم أينع  الكربايس )قدس اهلل رسَّ
أول  وكان  الظالل  وارفة  شجرٍة  يف  نديًا 
الشيخ  ولده  يديه  عىل  واملتفقهني  املتعلمني 
أال  صعبًا  طريقًا  اختار  الذي  جعفر  حممد 
وهو طريق اللغة العربية هذا البحر متالطم 



54

األمواج فكان كالفنار الذي يدّل السفن عىل 
مرافئ الوصول فشق طريقه متكاًل عىل اهلل 
عاملًا  علاًم  أصبح  حتى  بالعزيمة  ومتشحًا 
بعلومها وفنوهنا،  وقف قلمي متحرّيًا أمامه 
فمن أين أبدأ ألوصلكم  ولو باليشء اليسري 
هبذا التجربة الكبرية فإمجاهلا يتطلب وقفات 
ولكني  املقال  هذا  اليتسعها  طويلة  بحثية 
وجدت من الوفاء أن أسدّد له مابرقبتي من 
طيلة  هبا  طّوقني  التي  واألبّوة  الرعاية  دين 
فرتة معايشتي له عىل مدى أربعة عقود وكان 
الينفك عن متابعة نشاطايت الثقافية ألنه كان 
فضل  وله  األدبية  املحافل  يف  احلضور  دائم 
التأسيس عىل أغلبها كجمعية منتدى النرش 
الثقافية وكلية الفقه مل يرتك حلقات الدرس 
يف احلوزة العلمية طيلة ستة عقود من عمره 
املديد وكان اليرتّفع عن جمالسة حتى الصغار 
الضاد وجييب عىل  لغة  أبجديات  لتعليمهم 
استفساراهتم يف جملسه الصباحي كل يوم يف 
مقربة السيد حممد سعيد احلبويب يف الصحن 
احليدري الرشيف واملسائي يف مقربة الوالد 
املواظبة إال شاهٌد  السوباط،  وماهذه  حتت 
رسالتها  وأداء  العربية  للغة  عشقه  عىل 
ومرّصًا  حمتدًا  كثريًا  وتراه  متفانيًا  فتجده 
عىل رأيه عندما حياججه أحد عىل مفردٍة أو 
مصطلح ما فهو اجلندي املقاتل عن أصوهلا 
القارئ الكريم يريد أن يطلع عن  وإذا كان 
سريته الشخصية واإلبداعية فأنا أطرح هذه 
البطاقة اإلبداعية له لتتعّرف عىل هذه املسرية 

الزاخرة:

الشيخ  ابن  جعفر  حممد  الشيخ  هو   
حممد إبراهيم الكربايس ولد يف مدينة النجف 
األرشف عام 1927 والده العامل الفقيه حممد 
وكان  الكربايس)1986-1897(  إبراهيم 
مؤلفات  وله  عرصه  يف  التقليد  مراجع  من 
الدينية  األرس  من  فهي  األرسة  أّما  عدة 
العلمية النجفية يرجع نسبها إىل مالك األشرت 
النخعي وهي أرسة عربية سكنت يف النجف 
يف القرن الثاين عرش اهلجري وأنجبت كثريًا 
من العلامء واملفكرين والكربايس لقب ورد 
بدأ  القطن  من  الثوب  بمعنى  اللسان  يف 
الشيخ حممد جعفر دراسته يف احلوزة بالنحو 
والرصف واملعاين والبيان عىل يد عامل النحو 
إذ   )1998 )ت  الرشقي  اهلل  عبد  الشيخ 
درس عىل يديه رشح ابن الناظم وقطر الندى 
الفية  عىل  األشموين  ورشح  اللبيب  ومغني 
بتدريس  الرشقي  أستاذه  وأجازه  مالك  ابن 
النحو كام تلّقى درس الفقه من شيوخ عدة 
عىل  األصول  معامل  وكتاب  املنطق  علم  يف 
الكفاية  ودرس  إبراهيم  حممد  الشيخ  والده 
واللغة  األدب  أّما  العاميل  جواد  السيد  عىل 
وأسلوب الكتابة فكان شيخه األستاذ صدر 
الدين أمحد )ت 1992( أّما البحث اخلارج 
احلوزوية  الدراسة  يف  الكربى  اخلطوة  فهو 
السيد  عند  جعفر  حممد  الشيخ  حرضه  فقد 
اخلوئي والسيد الشاهرودي والسيد احلكيم 
عام  يف  إبراهيم،  حممد  الشيخ  ووالده 
عام  فيها  وخترج  الفقه  كلية  دخل   1963
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استاذه  جانب  إىل  احلوزة  يف  درس   1967
منتدى  يف  بعدها  سنوات  عدة  الرشقي 
مدرسة  ثم  ومن  والثانوية  االبتدائية  النرش 
دراسته  توسعت  الغطاء  كاشف  اإلمام 
الشاعر حممد  السيد  احلوزة ومقربة  لطالب 
عنّي  للدراسة  مكانًا  كانت  احلبويب  سعيد 
تقاعده  حتى   1953 عام  منذ  معلاًم  الشيخ 
نبغ أكثرهم  أّما تالميذه فقد  يف عام 1982 
وأصبحوا علامء فيام بعد أمثال السيد طالب 
احلكيم  مهدي  الشهيد  والسيد  الرفاعي 
والشيخ  احلكيم  باقر  حممد  الشهيد  والسيد 
عىل  والشيخ  البرصي  عارف  الشهيد 
الفضيل والشيخ مهدي الكربالئي  وللشيخ 
أّما  الطبع  ينتظر  خمطوط  شعر  ديوان  ايضًا  
مجعية  فهي  ناشطًا   دخلها  التي  اجلمعيات 
كبار  أدباء وشعراء  اىل جانب  النرش  منتدى 
أمثال الشيخ حممد رضا املظفر والشيخ أمحد 
ومجعية  مطر  املهدي  عبد  والشاعر  الوائيل 
كان  يوم  النجف  األدبية يف  العلمية  الرابطة 
ومن  هلا  عميدًا  اليعقويب  عيل  حممد  الشيخ 
حممد  السيد  هم  عارصهم  الذين  أعضائها 
والسيد  احلبويب  حممود  والسيد  العلوم  بحر 
حسني  حممد  واألستاذ  العلوم  بحر  حسني 
األدباء  احتاد  مؤسيس  من  وكان  املحترص 
الكربايس  الشيخ  بدأ  النجف،   والكتاب يف 
نتاجه  إذ تنوع  الثامنينيات   بالتأليف يف بداية 
وهي  والتأريخ  والتحقيق  واللغة  النحو  بني 

كااليت 
أوال: املطبوعة 

أ- النحوية  
النجف   / العرب  كالم  من  املنتخب   *

االرشف عام ض1983 
 إعراب القرآن / 16 جزءا / بريوت 2001 

موقع حاالت اإلعراب / بغداد / 1992 
إعراب الشواهد القرآنية يف كتاب رشح ابن 

عقيل/ بريوت 1999
 / الندى  قطر  ّايات  وإعراب  التقى  هنج 

النجف االرشف 2001 
البن  مالك  ابن  ألفية  رشح  يف  احلازم  هبة 

الناظم / النجف / 2001 / 3 أجزاء 
ب- اللـــــــــغوية 

- اإلنباء بام يف كلامت القَرآن من أضواء/5 
أجزاء/ النجف /1985 

 / العامة  اللغة  فروق  يف  التامة  الرسالة   -
النجف / 2003 

املنشئني / 3 أجزاء /  - نظرات يف أخطاء 
النجف /1983  

- إرشاد اإلغفال يف إصالح اخلط للضوال 
/ النجف /1993 

ت- التارخيية 
البالغة / 3 أجزاء /  * صحائف من هنج 

النجف 1992 / دار املنار العراقية 
أوثق احلقائق يف أقوال اإلمام الصادق / دار 

املنار العراقية /1992 
األنبياء واملرسلني  املبني يف قصص  النور   *

/ النجف /1990 
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ث- التحقيق 
واملصادر  اجلموع  يف  القاموس  جوهر   *
النجف   : حتقيق  القزويني  شفيع  بن  ملحمد 

19983/
ثانيا: املخطوطة 

كتب  ايضًا   الكربايس  وللشيخ   
خمطوطة  منها  الفلسفة النحوية يف عصورها 
قواعد  ورشح  عربية   وفوائد  املتعاقبة 
املتعدي  والثالثي  هشام  البن  اإلعراب 

والالزم وحمارضات يف البالغة وغريها.
جعفر  حممد  الشيخ  يذكرنا   
الكربايس بأولئك األوائل من علامء العربية 
خالل  من  هلم  امتداد  إال  هذا  جهده  وما 
ساطع  نجم  أمام  فإننا  املعطاء  املسرية  هذه 
ثامنية  خالل  الثقافية  النجف  سامء  يف  ملع 
العربية  اللغة  خدمة  يف  جمّدًا  قضاها  عقود 
وآداهبا ومدافعًا عنها أمام موجات الطمس 
إجالالً  نقف  أن  إالّ  علينا  ما  والتغييب، 
وحقيقة  الينضب،   الذي  لعطائه  واحرتامًا 

ومن خالل معايشتي له فرتة  طويلة وجدته 
أجل  من  والنفيس  الغايل  يقّدم   ً خملصا  أبًا 
يف  وتبقى  الفكري  النجف  شأن  إعالء 
تسعينيات  مطلع  املرّشفة يف  مواقفه  الذاكرة 
القرن املايض عندما بذل معي جهدًا مضنيًا 
لتأسيس منتدى األدباء الشباب وقد وفقنّي 
اهلل لطباعة بعض مؤلفاته يف وقت ٍ عصيب 
عندما كانت أغلبها مقيدة لإلبداع بموافقات 
الرقيب  مقص  اىل  إضافة  صعبة  رسمية 
رصينة  كانت  ألهنا  القارئ  اىل  مرت  لكنها 
بالعمر  ومتنياتنا  له  فطوبى  للفكر  وخملصة 
املديد لشخصه صاحب الذهنية املتقدة دائاًم 
معه  يل  لقاء  أخر  ويف  الطوال  السنني  رغم 
الثقافية ويطمح  كان يسأل عن املستجدات 
االستعراض  هذا  وما  كتبه  طبع  إعادة  اىل 
إالّ بذرة وفاء قليلة بحقه نجم تألأل يف سامء 
نجفية فأنار فضاءاهتا  فقد قىض عمره املديد 

نارشًا للسنابل يف بستان لغة الضاد.
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يف ذكرى أربعينيةِ الشيخ الكرباسي
األستاذ عبـــد األمير حسن كشكول

الفقيَد  املوِت  طارُق  َطَرق  لقد   
بنزوله  مستبرشًا  بقراه،  سعيدًا  فكان  الغايل، 
من  اللذات  هبادم  واألنس  اللقاء  هذا  عليه، 
تم  التي  املرضية  املطمئنة  النفوس  صفات 
الثانية  كامهلا اإلنساين،  واستعدادها للوالدة 
لظلامت  املبّدد  النور  عامل  يف  الباقية  احلياة  يف 
الكرامة واملقام  منازل  اىل  الربزخ واجتيازها 

املحمود.
هبذا  هينأ  أن    - باقر  أليب   - وحق   
رمحه   - ألنه  واملآب،  اخلتام  وحسن  الكامل 
فقيدنا  فأّداها  األمانة،  أثقال  محل  ممّن   - اهلل 
الغايل بكل صدق وإخالص يف خدمة العلم 

واملعرفة والدين.
الصاحلة،   بأعامله  خالد  اإلنسان  إن   
وحّي ببقاء َاثاره اخلرية. وهل يموت من أبقى 
من َاثاره اخلالدة وشواهده الباقية ما تضاء هبا 

الدروب،  وهتدى هبا القلوب: 
فَأهنأ هبِا َفحديُث ذكرَك خالد  

منه املحافُل بالثنا تتعطُر
والذكُر لإلنساِن ُعمر َاخُر   

حَييا به بعد املامت ويذكُر
وله  فكرية،  ثروة  اخلالد  فالفقيد   
سجل ناصع ال يغيب أثره النافع، وان توارى 
جسده عن األبصار، ولكن البصائر حتفظ له 

ذكرى طيبة وال تنساه أو تنسى آثاره، وتقدر 
مادام  واملعرفة،  العلم  عامل  يف  الفعال  أثره 

للعلم واملعرفة قيمة وتقدير يف دنيانا هذه.
التقييم  جمال  ومؤلفاته  آلثاره  فكان   
األعالم  من  الالمعة  لشخصيته  والتقدير 
أطوار  فخربوا  الفكر،  وأصحاب  واملثقفني 
وقصائدهم   كلامهتم  يف  فسّجلوها  حياته 

مشاركة منهم يوم أربعينه.
اجل أهيا الشيخ الكربايس، انك مّت   
بجسمك،  العدِم  حجاب  خلَف  وتواريت 
ولكنك قائم يف األفئدة، شاهد عىل األلسنة،  
حياتك  احلياة  ونعم  ربك،  عند  ترزق  حّي 

الباقية، وملثل هذا فليعمل العاملون.
املشاركة  يف  موفقًا  أكن  مل  إذا  وأنا   
أشارك هبذه  فأين  املناسبة،  كلمة هبذه  إللقاء 
الكلمة املتواضعة،  لعيل أكون من املشاركني 
يف تأبني الفقيد يف ذكرى أربعينه، وهبذا أكون 

قد أديت بعض ما يستحقه.
نسأله تعاىل أن يتغمد الفقيد بواسع   
مللء  باقر  الدكتور  نجله   يوفق  وأن  رمحته،  
هنج  عىل  للسري  عليه  ويبارك  الفراغ،  ذلك 
الكريم، عند ذي  املثوى  الفقيد  أبيه، ويبّوئ 

العزة بدار النعيم.
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ملكت دموع العني حتى رددهتا            
         إىل ناظري فالعني يف القلب تدمع

عنا،  الراحل  أهيا  عليك  سالم   -  
الساكن بني حنايانا .. اهيا النحوي العريق، 
دنيانا  أحلت  لقد   .. العذب  الرقيق  أهيا   ..
أسى وحرسة، حرشجًة ونحيبًا، كنت غيورًا 
رقراقًا  كاحلقيقة  ،شفافًا  القرآن  للغة  خملصًا 
تقطر   .. املراكب  كسواري  عاليا  كالدمعة، 
مالكًا  كنت  وصدقًا،  نباًل  وتنضج  وفاء 
عزم  من  وبركانا  واإلصالح،  التقوى  من 
العزيمة يف  العربية بمضاء  اللغة  وصرب عىل 
الثبات عىل جهادك املرشوع .. كنت عضيدًا 
األبوة  بعني  تشملهم  الكثريين  لتالميذك 
كاألب  عزيز  كل  عىل  احلريص   .. الشفيفة 
القلوب،  ملكت  حتى   .. بأبنائه  الرؤوف 
العيون  يف  متوضعت  و  النفوس  وسكنت 

بطيبة خاطر.
- يا بن أخت .. كل من يراك يظنك   
ولكن  املتشائمني  أو  الطباع  صعبي  من 
اللقاء  النظرة بمجرد  ما تنجيل هذه  رسعان 
واالطالع  حماورتك  أو  معك  والتكلم  بك 

عىل أسلوبك.
التأليف،  يف  جمّدا  وجدتك  لقد   -  

عىل  منحنيا  بالتفاؤل،  مزَينًا  جسدًا  ورأيتك 
تتعبك  لن  ومتّحص،  وتدّون  تقرأ  الكتاب، 
القراءة، وال يثنيك التمحيص لتجمعيها يف 
أن  يريد  ملن  تسدي  بيضاء  يد  مفيد،  كتاب 
يطلع ويستفيد من مناهل اللغة العذبة.. لقد 
أوالدك  كلهم  املؤلفات  من  عشرية  تركت 
سلسبيل  انك  أفكارك  وبنات  وأحفادك 
حمققًا  خطتك  باسطا  املذاق  حلو  تعايش 
أحالمك حمققًا هلا نبشا يف قواعدها الصعبة 
متطوعًا  وتسهيلها  وتفكيكها  واملعقدة 
يد  يريد  ملن  جديد  من  ولبعثها  خلدمتها 
أستاذي  ومعاضدهتا  ملعانقتها  شوقا  املعرفة 
البهية  الصفحات  أروع  سّطرت  لقد  الويف 
ظلمته  لتنري  قربك  يف  تتألأل  بقيت  التي 
تلك  الفردوس  رياض  يف  روضة  وجتعله 
ذلك  الكريم  القرآن  إعراب  صفحات  هي 
السفر العظيم الذي  ينفعك يف يوم تشخص 
فيه األبصار إىل اخلالق اجلليل لقد نشأت  يف 
للوصول  طاحما  لغوي  فقهي  علمي  حميط 
هنوضك  فواصلت  األسمى  اهلدف  إىل 
الفقيه  الوالد  رشف  جنبك  وبني  ووثوبك 
أن  فأدركت  ونقائها  الوالدة  وطهر  املتبحر 
احلياة نضال، ومطالعة العلم جهاد، كابدت 

دمعُة وفاء إليك يا أبا صادق
األستاذ عبد الزهرة الشرقي
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مدهلامت  تثنك  مل  التنغيص  وحتملت  املرارة 
الليايل من املتابعة ونلت مرادك، حني بلغت 
مؤلفاتك اللغوية اخلمسني .. فتّوجك األمل 
بالرغم  محاسك،  يفرت  ولن  السؤدد،  بغار 
أخوانك  بفجائع  أمامك  األقدار  توايل  من 
وولديك املرحومني حسن وحسني.. وكنت 
ولكن  البصرية  نافذ  الروح،  سامي  صلبا 
ومناقبك  واللوعة،  احلنني  أضالعك  ِملَء 

األخالقية متنع ظهور األمل ..
إذا  نتسىل  كيف  منك  نتعلم  كنا   -  
الدنيا، أن نواجه أعرس الظروف ..  أحزنتنا 
ال تغيب عن وجهك البسمة وال تبتعد عن 
حديثك الطرفة ، متألق حارض يف كل حمرض 

للخري ..
قلوب  مزقت  بأنك  تعلم  هل   
وأوالدك  أهلك  قبل  وأحبائك  تالميذك 

برحيلك الصاعق املحزن ..؟
عفوا.. أبا باقر: أتسمح يل أن أقف   
قربك  تراب  أقّبل  أن  يل  وتأذن  يديك  بني 
الرتاب،  لذلك  وتقديسا  احرتاما  وألثمه 
أشبعتها  طاملا  التي  الطاهرة  البقعة  وتلك 
لثاًم وتقبيال التي ضمت رفات أمري املؤمنني 
واألنبياء والصاحلني )ع( وآبائك وأجدادك 
ترّدد  كنت  ما  وكثري  وأصدقائك  وإخوانك 

باعتباٍر قول خالك الشيخ عيل الرشقي:
مررت عىل الوادي فسفت عجاجة

فكم من بالد يف الغبار وكم ناِد

وأبقيت مل انفض عن الرأس تربه  
ألرفع تكرياًم عىل الرأس أجداد
سيدي أبا حيدر: ما أحوجنا يف هذا   
الوقت لوجودك وحضورك، فأنت موجود 
املتفتحة  ونفسيتك  القيمة،  بمؤلفاتك  بيننا 
املتنورة .. لقد جريت جمرى الدم يف العروق 
لعمق الصلة، ومتازج الروح وتقارب الفكر 
عىل  مطبوع  بأنك  وأعلم  اهلدف،  ووحدة 
مؤنسة  جلسات  من  وكم  القلب..  لوح 
أنسى  ال  أين  كام  معك؟  نبيلة  ومسامرات 
إرشاداتك وتوجيهاتك األبوية واللغوية كام 
توّجهها ألوالدك .. كام ال أنسى عرصة يدك 
بالرفيق  تلحق  أن  قبل  عدتك  عندما  ليدي 

األعىل بليلة ..
ودعوت لك بحسن العاقبة ، مقّبال   
أهيا  قلبي..  يعرص  واألمل  العريضة  جبهتك 

الشهم الغيور ... 
سورة  وجرفتني  القلم  طغى  لقد   
بالنبأ  سمعت  عندما  وكأنني  املصيبة، 
مكسور  قدح  شظايا  أسحق  الصاعق.. 
جمد  باعث  يا  عليك  أسفي  حافية..  بأرجل 

اللغة، ويا سمري الكتاب ..
أسفا خيرج الربيع الرياحني من ال

ترب وهي يف الرتب متيس
فلوال  طبيعية،  ظاهرة  املوت  إن   
جلل،  احلادث  ولكن  احلياة،  تكن  مل  املوت 
ال  ثلمة  األحبة  وفراق  عظيم،  واملصاب 



61

تعّوض وفراغ ال يسّد واالمام عيل )ع( قال: 
خوفه..  من  مرارته  فان  باملوت  استهينوا 

ويقول احد الشعراء: 
يقولون ان املوت صعب عىل الفتى

مفارقة األحباب وهلل أصعب
يعرف  ال  فاملوت  احلياة،  سنة  أهنا   
إليها  فكلهم  أديبًا..  أو  مفكرًا  أو  عاملا 
له  الطريق  أن  ندرك  أن  وعلينا  صائرون، 

بداية وهناية : وصدق من قال: 

عجبًا نشتكي العناء من السري
ونبكي عىل الرفيق الواصل
الدهر،  بقي  ما  عليك  فسالم   
العبق  اجلميل  والذكر  والنهار،  الليل  وبقي 
تزول  ال  التي  وذكرياتك  احلميدة  لصفاتك 
عن اخلواطر ولنا باألستاذ صادق والدكتور 

باقر واألستاذ حيدر أمل مرّجى: 
و إذ املنية أنشبت أظفارها 

                  ألفيت كل متيمة ال تنفع      
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جــــــــزَت األوايل جنـــة وأنـــــــاِس           و وضـــعَت للتـــأويل خــــري أساِس
عــلٌم ســــام فــوق العـلوم كام سمت           فــــوق اهلضــــــاب الغافياِت رواِس

فبــــأي آالء العـــــلوم يكـــــذُب الــ             متـخبطـــــــون بحــــــمأِة اإلبــــالس     
رام املـــحنا أن حيــنَي بــــــــــــابــــكم           إذ َعـــــدها قــــدسًا مــــن األقــداِس
اهلل جيـــــزيــــــكم بخــــري جــــــــزائه           جــــناِت عـــــدن ُأزلـــــفت للــناِس
لــــــو أن روحــي يف مـداد يـــراعكم            لتـعـطــــرت بكـــــالمـكـــم أنفــايس
كـهف العــلوم إذا املسـائل أشكـلـت            يف )العـادياِت( و )مريم( و )الناِس(
رمـقتك عــني الــدهـِر وهـي حسـرية            واتــــاك زحفــــًا حــــــانيًا للــــرأِس
بـيـنـت واستقصيـــت ثـم أفــــــدتـنــا            يــــا خـــري أستـــــاٍذ وخـــري ُمــواِس
النــــــيــّراِن تــــمنيا قـــــربـــــًا ولــــو             زاراك أو َجــَلســـا مـــع اجلُــــــالِس
 يـــــد سيــبـــويٍه واخللـيــِل شيدتـــا              َصـــرحًا ، فـــعاَد بُجهــدكم كربايس 

اىل الشيِخ حممد جعفر الكرباسي

االستاذ احمد المحنـا
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خطب عرى العلم فعم الورى           مـــذ صـّوت النـــاعي به خمربا 

فيـــه فقـــدنا عـــاملــــــا عيلـــاًم           بمثلـــــه حــــق بـــــأن يفــخرا

من خـدم الضــــاد وطـــــالهبا           بخيــــر ما ألـــف او سطــــــرا

فجـــــعفر كـان هلـــا نــــاشـــرا           علــومهـــا ما اسطاع ان ينرشا

حـق ألهــل الفضل أن أرخـوا           ) بفـقــده هتتــف واجعـفـــرا( 

َقىض سيبويه الَعرص َنحبًا، َخليَلٌه           َفٌكُل) خليٍل( َعينه ) الدهر( هتمر

َوما ماَت من ابقى لنــا من تــراثه           )صحاحًا( بأعالِق النفائس َتزَخر

َفـَكـــم أثــــٍر َقــــــد َخطــه بيـمينٍه          به لغة العــرب األعــــارِب تفخر

وقد جاء فيه النص أرخت :)بينا             بــــآثارِه حـي مدى الَدهر جعفر 

وفاة العالمة  حممد جعفر الكرباسي 
حميد األعرجي

تاريخُ رحيل الشيخ حممد جعفر الكرباسي النجفي  
)1437هـ(

عبد الستار الحسني
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يف  رثاء العالمة الكرباسي  
عبد الرزاق الشيخ نعمة الخفاجي

بسم اهلل الرمحن الرحيم
)وبرِش الصابرين، الذين إذ أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون أولئك عليهم 
هم  وأولئك  ورمحة  رهبم  من  صلوات 

املهتدون( البقرة / 157
الكربايس  باقر  الدكتور  جناب   
عىل  واألسى  احلزن  أشاطركم  املحرتم/ 
جعفر  حممد  الشيخ  العالمة  الغايل  الفقيد 
الكربايس تغمده اهلل برمحته وأسكنه الفسيح 
من جنته وأهلمكم الصرب والسلوان، وأقول 

معزيا و مؤرخا وفاته: 
يـــا جـــعفرًا نــم قرير العني حمبورا  

                أكـــرم بجهــدك عنــد اهلل مذخورا

أنسيــك الـــذكر فالـــقرآن تعــــربه   
                آيــــًا فآيـــًا به أصبحـــت مســرورا 

ملَ ال وريب رؤوف عــــادل أبــــــــدًا    
               جيــزي الـذيـن اتقوا يبني هلم سورا

فيـــه بـباطـنه اخلـــريات يكـــــرمها       
                للمـؤمنني وكــان السعـي مشكورا

مـــا مــــات جــعفر حـــي يف مآثره    
                يف نجله بـاقــــــر مــا زال مــذكورا

تـــراثه شـــاخص ينبيك عـن رجل    
                حبــــاه بـــاريه من ألطــــافه نـــورا

بــأنه وبحـــزن الفـــــــرد أنــــدبـــه          
                أرختـــه ) نــــال كل اخلري موفورا(
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أزفْت سويعـــات وحــان املــوعد           فغــدوت حتمد تــارة وتـــــــوحد
وحتـــول النــظر الكـــليل ملـــــرقد           ) ليكــــاد لوال خوف ربك يعبد(
وتقول: يا مــــوالي يا رب احلمى           هــل ينهر العبد الدخيل ويطرد ؟

فأتاك من خــلف الرضيح جملجال           صـــوت العدالة أن هلم لنا) غد(  
تسعــون أمضــيتها تلوي وختتضد           للخـــري سبـــاقة كــاخليــل تطــرد
هتـب اللـيايل ســــاهـــرًا ومسهــدًا           كـــي ال يفـــرط يف معــدوده عدد
ووفـــدت من حرب الرياعة سلساًل           ينســاُب مــا بني السطـــور ويرفد
صغت احلروف مشريا كنه معدهنا            هــذا جلينكـــــم وهــــذا العسجد
تشـــابه العـجل عنـد القـوم والبقر           فحــار مقتــرب واحتـــار مبتعـــد
ما يدعي البصــري وهـــو مـــؤيد            او يـــزعم الكــــويف وهــو مفنـــٌد
كأنــك الفصــل يف دعـواهم سند            هـــــذا فــــرات وهــو مالـح نكـد
دعهـا أبا )صادق( دعها ومــا تلد           قد غاب عنها أبوها الصادح الغرد
فالسيف منغمد ال السيف منجرد           والعقــد منفــرط ال العقـد منتضد
فيــا هلـــا لـــغة تعـطـــي بــام تعـــد           لــــذا رعـــاهـــا إلـه واحـد صمـد
آمـنـــت انـــــــك كــادح ومســدد           وبـذمـــة التــــــاريخ أنت خمـــــلد 
مـــــا يعبأ التـــــاريخ لـــوال خدمة          )للضــاد( إذ تعطـــي هلــا وجتـــدد

عـــــذب فـــرات لـــوذعي أصيـد           أعــطيت مــن دنيـاك ما ملكت يد 
طــوبى ملــن بالعلـم رشف أمسـه           والـزهد والتقــوى لــيزدهر الغــد
هــذا نشيــدك يف املــدارس ينشــد           ليـقول للطــالب مــات ) األجمد(
اليــوم عطلـت الســرادق درسهـا            واألبجدية غـــاب عنــها الفـــرقد
مــا حــاز منك اللـحد   إال أضلعا           طـويت كـــأنك راكـــع أو سـاجد

أزكى السالم عليك من ) قطر الندى(     واملبتدا و) املنتدى( و)املعهد(                  
واحلــال والتمييــز كــــــل يشهـــد           قــد ذاب فيك )املنجد ( و)املعبد(    

ما قيل يف  يف رحيِل الشيِخ الكرباسي

الشاعر إسماعيل العبايجي
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بكيتك شعرًا فكانت هذه الكلامت..          
قف بالغري وامجـع مــدمع الناس           تبكيـــك فـــذا أيـــها الكـرباســـي
إن املعــــارف تــبكي مثلــه علـــاًم            تبكيــه شيخــًا يبكـي كل قرطاس
هــــذا ابن إبراهيم يعلو شأنه قمام            نـــورًا يضـــاء به مـــابني أشـاميس
هــذا ابــن إبـــراهيم شيخ الكل ال          اليـــواري الثــرى نجــــاًم ألقداِس
فكفكفوا الدمع ال تبكوا عىل فحٍل          قد خلف العلم يزهو بني جاليس

)إعــراب قـــرآن( فـــذي )مــلٍح( بـاتــا ليعصــم ألســن االحبــاس
مامات ) جعفر( واألخرى له سهٌم يبقــى ويبقى اإلرث للناس

يــــــا حـجًة يف النــحو زينّها التقـى مـــا زلت ذاك الفـــرد بالتــدراِس
فـــاهنأ ) حممد جعفر( لقيـا الويص وجنــة اخللــد التـي زينت بكنايس

أيها الكرباسي
السيد أسد هللا آل عالم الحسيني الحلّي

الشيخ  سامحة  العلم  احلجة  الشيخ  العالمة  أستاذي  روح  اىل  القصيدة  هذه  أهدي   
حممد جعفر الكربايس طاب ثراه وقدس رسه الرشيف وتغمده اهلل بوافر رمحته وأسكنه فسيح 

جناته، وأهلم ذويه وأهله  وحمبيه الصرب والسلوان.
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يا جعفر الرواد منهل نحــــوها          قـــد كنــت للقـــرآن خيــر نصرِي
أعـــربته وألنت فـيــه مقــــــدم          مــن أول قــد فــقهتهم وأخيــــــر

قد غبت واإلخوان قل عديدهم         يـــا خيـــر من قــــد فــاز بالتقدير 
يا من جتّلل بالــــعطاء وبالـــوفا          أكـــــــــرم به من صـــاحب ونظرِي
من لألخوة  بعــــدكم فلفقدكم          قد ضاق صدري واكتوى بزفريي

يف ذكرى رحيل  الكرباسي  
د .السيد طالب الرفاعي

قد افتقدنا يوم أمس األربعاء 2016/1/20 أستاذًا وشيخا كبريا من مشايخ النحو   
العريب هو العاّلمة الشيخ حممد جعفر الكربايس تغمده اهلل برمحته ورضوانه فسّطرت من وحي 

العاطفة املتأججة لفقده هذه األبيات: 
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أبعـــــدتك املنــون عــن نــــاظــــري             ما زلـت يف قلبــــي ويف خـــاطري
بكتــــك عينـــــي بـــــدم هـــاطـــــل              لـــــذكـــرك الفـــواح والعـــــاطر

أصــــــابنــــا بسهمــــه القـــــــاهــــر              بشيـخنــــــــا العــــــــــالمة النيـــر 
يــــــا طـيب الــذكــــر ويــا شمعــــة               تضـــيء يف املــــايض وللحـــارض
يــــــا نبتًة للـــــخيــر يف عطــرهــــــا                غيثـــــا كـــام املســـك كــام العنبـر
ذا املنـــــــطق الفصـــــــل بـتـبـيـانــه                ويف معــــانيه قـــــــوى الســـاحر
إعـــــــرابك السفـــر اإلهلــي غــدا                 أمثـــــــــولة كـــاللــــؤلؤ البـــاهر
نشــــرَت فينــــا أدبـــــًا عـــــــاليـــا               كــــم كــاتب صـــار وكـم شــاعر
أبكيـــــك للعلــــــم ومصبــــاحــه               أم للـتقــى وهبجـــة النـــاظـــــــــر
يــــــا راحــــال قـــّدم مـــن عمــره                وأهلــــــه الكثيـــــــــــر للـذاكــــر
ودعتنــا والكــــــل يف حـــــــاجــة                 لفكــــــرك الوضــــــاح والنيـــــر
ال يسمـــــع النصـــــح لنـــا حاكم               وال يــــــريد الفهـــــم لآلخـــــــر

يا شيخنــــــا نشكــــــو ويف حزننا                مـن صــــــار ديــن اهلل كالغـــــادر 
أبحـــرت فينـــــا كربيــــــع مضـى               فكـــــــرا وإبداعــــًا أبا البــــاقــــر

)يا مثاَل التقى(
قصيدة يف أربعينية العالمة املرحوم حممد جعفر الكرباسي

الشاعر جعفر الشرقي
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الشيبُ اللذيذ / الشيخ الكرباسي يف ذكرى بقائهِ
الشاعر د.عادل البصيصي

اسكْن جراحَك ، نابذًا أرجاءْك               أنَت اقرتحت عىل البقاِء بقاءْك 
هذي حروُف اهللِ ، أرصٌة هبا                  تسعى إليك وتشتهي إمالءْك

يا أهيا املعنى اللذيُذ قوامُه األسامء، غنْت باملنى أسامءك
متيش يصيل احلرُف خلفَك يستعيُد جهاتِه، يا متقنًا انحاءْك

أقرأ صباحك مستفزًا فوق متن الورِد واسكْب بالشدى أنداءْك
شيٌب بطعم املدمنني صفاءهم                يا أهيا الشيُب أحرتف نقاَءْك
شيٌب حيٌي تصطفيَك مواسٌم                ها قد نثرَت عىل اجلباه حياءك
شيب تربأ من خريٍف ساذٍج                أدفأت يف عمر الفصول شتاءْك

اغرْس بوجِه املاء حلاًم يانعًا                  وطنًا سينمو يستطيب فامءْك
يا.. أيَن متيض واصطبارَك شيٌق           كيف اخترصت مع الشموس لقاءْك

كيف اخترصت الضوء يا بن الراحلني إىل هناك ،فهل سكبت ضياءك
ندريك أنقى  من جهاتَك كلها               يامْن نرشَت عىل النجوم رداءْك
أتقنت صرب األرض عمرًا ناصعًا                وختمَت لون اليانعني سامءك
قلب تعدى األفق لون صيامه              أسكنت يف شفة القنوت دعاءك

القمح يأخذ من يديك مالحمًا              يدنو إليك ويرتدي سيامءك
طعم الفسائل يشتهيك ساللًة              شامَء فاكشف للنخيل إباءْك

أبناؤك الشعراُء واألحالٌم واألطيار ها هم يرقبون رواءْك
اعزف أو ارحل ، أنت حلُن ناضٌج               فاسكب لكل القادمني غناءْك
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جانب من املجلس التأبيني الذي اقامته دار اللغة واألدب 

العريب للعالمة الراحل 2016م
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اتحاد االدباء والكتاب يف النجف االرشف 

يحتفي بشيخ النحو الكربايس
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