
 تلميـذ مـدرسـة سـيبويـه    

س الدكتور محمد كاظم البَكـَّاء  األسـتاذ المـتمر ِّ

 164المجلد  – 36السنة  –موسوعة الموسم الهولندية           
 
 

 

                                        

 



 

 الفهرس                                            

           

 مية الكوفةتقديم أكادي  

 سيبويهمة البكااء تلميذ مدرسة لا الع   

 31 ......................................................... محمد سعيد الطريحي ــ 

 36 ......................... صوٌر ألغلفة عدد من الكتب المطبوعة للدكتور البكااء

 38 .......................................... صوٌر تذكارية من حياة الدكتور البكااء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 45 .......................................... منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي

 50 ......................................... األستاذ الدكتور عبد الفتاح محمد حبيب

  "رسالة األستاذ الدكتور فيصل الحفيانالبكااء: المسكون بسيبويه "

 54 .................................... في القاهرة مدير معهد المخطوطات العربية

 62 .......................... لبروفسور البكااءالعلمية ل شخصيةاللقطات من تقويم 

 71 ........ عباس عنوز أ. د. صباحــ  تـواصـل عـلمـي وقـيـم مـعـرفيـةاء: البكــا

اء تكريم  75 ... أصفهاني خاقاني محمد. د. أ ــ  األستاذ الدكتور محمد كاظم البكــا

 76 . كتبها أ. د. محمد خاقاني أصفهاني صورة عن شهادة التكريم للعلمة البكااء

اء مـحـطــات مضـيـئـة   في مسـيرة العلمـة الدكتور محمـد كاظـم البكــا

 78 ........................................... خضير حجي األستاذ الدكتور علي  -

 78 ............................................................................ المقدمة

 82 ........................................... المحطة األولى: السيرة الذاتية العلمية

 86 .................. عارفيهالبعض من المحطة الثانية: الدكتور البكااء في عيون 

 87 ......................... ــ الدكتور نهاد موسى معقباً على تحقيق كتاب سيبويه

 88 ............................. ــ الدكتورة خديجة الحديثي معقبة على أحد بحوثه

 88 .......................................................... ــ الدكتور أحمد مطلوب

 89 .............................. طة الثالثة: الدكتور البكااء طالباً في كلية الفقهالمح

 94 ...................... المحطة الرابعة: الدكتور البكااء طالباً في الدراسات العليا

 106 ........................ المحطة الخامسة: الدكتور البكااء أستاذاً في كلية الفقه

 106 ........................................................ مهارته في التدريسأ ــ 

 107 ................................................. مشاركاته في المؤتمراتب ــ 

 110 ............................................................. بحوثه العلميةت ــ 

 113  ............................................................ اللجان العلميةــ  ث

 113  ....................................................... إشرافه على الطلبةج ــ 



 114 ....................... المحطة السادسة: الدكتور البكااء ومشاركاته الخارجية

 114 ................. مهرجان الشريف الرضي بمناسبة الذكرى األلفية له -أّوالً 

 115 ................................................ مهرجان المربد الشعري -ثانياً 

 118 ..................................................... ثالثاً: الندوات المتخصصة

 119 ................................ بكااء وعلم التحقيقالمحطة السابعة: الدكتور ال

 119 .......... النحو األّول: تحقيقه المثمر لكتاب سيبويه في ستة مجلدات ضخام

 120 ........................................... النحو الثاني: أماليه في علم التحقيق

 126 ............................... المحطة الثامنة: الدكتور البكااء واألدب العربي

 128 ................................... المحطة التاسعة: الدكتور البكااء والحاسوب

 130 ....................... ء وتفسير القرآن الكريمالمحطة العاشرة: الدكتور البكاا

 

 (1مختارات من أبحاث األستاذ الدكتور البكاء )

ل: الدراسات اللغوية                            الباب األوَّ

 134 ...................... كتاب سيبويه: تصنيف منهجي وشرح وتحقيق علمي

 134 ............................................................................مقدمة

 التقويم األّول للتحقيق: كتاب سيبويه بين محققيه عبد السـلم هـارون 

اء ــ أ. د. عبدومح  140 ........................ حبيب محمد الفتاح مـد كاظـم البكــا

 140 ............................................................ الكتاب طبعات أبرز

 143 ........................... األسباب التي دعت البكااء إلى إعادة تحقيق الكتاب

 التقويم الثاني للتحقيق: كتاب سيبويه بطبعة أ. د. محمد كاظم البكـااء

 145  صباح محمد أمين الحلقة المفقودة بين سيبويه والدارسين اليوم ــ األستاذ أنور

 145 ............ . غاية الطبعة ليس التحقيق، بل التيسير ووصف منهج سيبويه1

 146 ......................................................... . المنهج عند سيبويه2

 147 ........................................... . الدراسة التي مهدت لهذه الطبعة3



 

 

  ) نظرية النظم ( المدخل النحوي لإلعجاز القرآني عند الجرجاني      

 149 .................................................. الدكتور محمد كاظم البكااء-

 149 .......................................................................... المقّدمة

 153 ................. لتمهيد: حياة عبد القاهر الجرجاني وآثاره النحوية والبيانيةا

 153 ............................................................................ حياته

 153 ................................................... بيئة جرجان وأحوال عصره

 154  ................................................ بيئة الجرجاني وظروف نشأته

 157 ................................................................... منزلته وعلمه

 159 ............................................................................ أدبــه

 162 ................................................................ شيوخه وتلميذه

 163 ......................................... آثاره النحوية والبيانية التعريف بآثاره

 165 ................................................................... نظرية النظم

 165 ..................... نظرية النظم ومفهومها وتفسيرها المبحث األّول: تأريخ

 167 .................... هـ344أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي المتوفى سنة 

 168 ........................................ هـ403أبو بكر الباقلني المتوفي سنة 

 168 .................................. هـ415أبو الحسن عبد الجبار المتوفى سنة 

 169 ............................................... تأثّر الجرجاني في نظرية النظم

 176 ............................................................... هل النظم نظرية؟

 185 ................................................................... منهج النظرية

 196 .................................................................. تفسير النظرية

 210 ..................................................................... نظام الجملة

 216  .............................................................. تطبيقات النظرية

 224 .......................... المبحث الثاني: أهميّة نظرية النظم في دراسة اللغة



 224 ........................................................... ــ التركيب اللغوي 1

 226 ........................................................... ــ المعنى النحوي  2

 229 ........................................................... ــ الترابط السياقي 3

 233 ........................................... ــ المعاني الثانية أو معنى المعنى 4

 236 .................................................... ــ المصطلحات النحوية  5

 238 ......................... النظم ومناهج البحث الحديثالمبحث الثالث: نظرية 

 240 .................................................. تطّور مناهج البحث الحديث 

 243 ......................................... نظرية النظم ومناهج البحث الحديث 

 246 ..................................................... نظرية النظم ودي سوسير

 247 ................................................... اوالً ــ اللغة واللسان والكلم

 252 .......................................................... ثانياً ــ الرمز اللغوي 

 252 ............................................................. تصور  مثّل ذهني 

 254 ....................................................... ثالثاً ــ التزامن والتعاقب

 255 ..............................................................  رابعاً ــ العلقات

 257 ................................................ نظرية النظم و البنيوية اللغوية 

 264 .................................................................... خاتمة البحث

 267 ........................................................................ المصادر

 

 نظرية  الحس الصوتي في تعليم النحو العربي                   

 282 ............................................... ــ الدكتور محمد كاظم البكاء 

 284 ............................الفصل األّول: الظواهر الصوتية في اللغة العربية

 285 .................................. الحّس الصوتي نظرية الفصل الثاني: قواعد

 285 ............................................. أّوالً ــ قواعد بنية الكلمة الصوتية

 289 ................................................ ثانياً ــ قواعد التركيب الصوتية



 

 293 .............................. الفصل الثالث: الحّس الصوتّي ونظرية العامل 

 294 ............................................................ باب العوامل اللفظيّة

 296 ......................................... باب جدول علمات األسماء واألفعال

 296 ................................................... باب جدول علمات األسماء

 296 ................................................. األفعال المضارعةباب جدول 

 297 ............................. ع: القواعد الصوتية ومنهج اإلعرابالفصل الراب

 :بواب النحويّة والقواعد الصوتيةالفصل الخامس: األ

 298أبواب المرفوعات التركيب االسمي ) المبتدأ ، الخبر، الفاعل ، نائب الفاعل(

 298 .............................................. مطابقة النسق والمماثلة الصوتيّة

 298 ................................................................. القاعدة المطلقة

 298 ييز النسبة ، االستثناء ، التعجب(أبواب المنصوبات )المفاعيل ، الحال ، تم

 299 .................................................................. أبواب النواسخ

 300 ............................................................. المجروراتأبواب 

 300 ........................................ أبواب ما يعمل عمل الفعل وهو بمعناه

 301 ................................................................... أبواب التوابع

 301 ....................................................................... باب النداء

 302 ..................................................................... أبواب الفعل

 302 .................................................................... خاتمة البحث

 

 نظرية الدكتور البك اء وابن األنباري لتعليم النحو العربي                

 304 .................................................... لمة  عبد الفتاح حبيب الع-

 304 .................................. نظرية الحس الصوتي بين األنباري والبّكاء

 306 ...................................... الحس الصوتي وسمات القاعدة الصوتية

 306 ................................................................. الحس الصوتي



 306 ......................................................... سمات القاعدة الصوتية

 309 ............................. الباب األول: الظواهر الصوتية في اللغة العربية

 309 ............................................ أوالً ــ المماثلة واالنسجام الصوتي

 311 ................................................................. ةثانياً ــ المخالف

 311 ................................................................... ثالثاً ــ الحذف

 312 ................................... الباب الثاني: قواعد نظرية الحس الصوتي

 312 ............................................... : قواعد بنية الكلمة الصوتيةأوالً 

 314 ................................................. ثانياً: أشكال التركيب الصوتية

 317 ................................. الباب الثالث: الحس الصوتي ونظرية العامل

 318 .............................. الباب الرابع: القواعد الصوتية ومنهج اإلعراب

 319 ........................... حوية والقواعد الصوتيةالباب الخامس: األبواب الن

 319 .............................................. مطابقة النسق والمماثلة الصوتية

 319 .............................................................. أبواب المنصوبات

 320 .................................................................. أبواب النواسخ

 320 ........................................ أبواب ما يعمل عمل الفعل وهو بمعناه

 320 ................................................................... أبواب التوابع

 320 ....................................................................... باب النداء

 321 ................................................................ ملحوظات عامة

 323 ............................................................. المراجع والمصادر

 

 اللغة العربية ية الصوتية لدراسةالنظر                        

 324 .... المدخل الصوتي لدراسة اللغة العربية ــ الدكتور محمد كاظم البكااء

 324 ............................................................................مقدمة

 330 ............................ الفصل األّول: الجذر الصوتي والتبدالت الصوتية



 

 330 ................................................. المبحث األّول: تحديد النظرية

 332 .................................................... آلية صناعة المعجم العربي

 333 .......................................... أّوالً ــ الزمر الدالّة على معنى معيّن

 333 ................................................. دالّة على معان مختلفةالزمر ال

 334 .................................................................. ثانياً ــ التقاليب

 335 ................... المبحث الثاني: تطبيق النظرية في معجم العين للفراهيدي

 335 ............................................... أّوالً ــ الخلط بين معاني األلفاظ

 336 .......................... ثانياً ــ تناثر الجذور الصوتية بين الجذور الصرفية

 336 ................................. ثالثاً ــ عدم وحدة المعنى في الجذر الصرفي

 337 ........................................................................ المصادر

 337 .............................. الفصل الثاني: الحس الصوتي وسليقة اإلعراب

 344 ............................. بالتنغيم والتجويد األداء التعبيريالفصل الثالث: 

 352 ........................................................................ المصادر

 353 ..................................................... الفصل الرابع: األداء الفنّي

 353 .............................................................. المحسنات اللفظية

 353 .................................................................. أوالً ــ الجناس

 353 ................................................................... السجع ثانياً ــ

 353 ................................................................ االزدواج ثالثاً ــ

 353 ............................................................... التصريع رابعاً ــ

 354 ................................................................ الطباق خامساً ــ

 354 ................................................................ المقابلة سادساً ــ

 354 ........................................................... حسن التقسيم سابعاً ــ

 354 ......................................................... رد الصدر على العجز

 354 ......................................................... االقتباس: محسن لفظي



 354 ......................................................................... المصدر

 355 ......................... الفصل الخامس: األداء الموسيقي في  الشعر العربي

 356 ......................................................نواة التفعيلت أو األوزان

 356 ................................................................. الزحاف والعلل

 357 .............................................. نواة التفعيلت والدوائر التنغيمية

 358 ................................................... الدوائر التنغيمية والحاسوب

 358 ................. المتقارب الطويل الهزج المضارع: الدائرة التنغيمية األولى

 358 ........................................................................ المصادر

 359 ............................. الفصل السادس: األداء الصوتي والخط واإلملء

 361 ...............................................: االتصاف بصفات مشتركةأوالً 

 363 ................................................... ثانياً: التقريب بين األصوات

 366 ........................................................................ المصادر

 367 .............. نموذج تطبيقي للمنهج الصوتيالفصل السابع: القرآن الكريم: أ

 368 ........................................................................... النتائج

 

 ةنظرية المعنى لدراسة اللغة العربي                         

 369 .......................................................................... المقّدمة

 370 ............................ الفصل األّول: الوضع اللغوي )الجذور واأللفاظ(

 370 ......................................................... المبحث األّول: الجذور

 372 ........................................................ األّول ــ الجذر الصرفي

 372 .................................................. ما يطرأ على الجذر الصرفي

 373 ........................................................ الجذر الصوتيالثاني : 

 374 ........................................................... المبحث الثاني: اللفظ

 374 ...................................................................... داللة اللفظ



 

 374 ............................................................. المفهوم والمصداق

 375 ................................................. تقسيم األلفاظ من حيث الداللة

 378 ................................................... أهمية دراسة الوضع اللغوي

 380 ........................................................... الفصل الثاني: الجملة

 380 .......................................................... المبحث األّول: الجملة

 380 ......................................... المطلب األّول ــ نظم الجملة والمعنى

 382 ................................. لة والحس الصوتيالمطلب  الثاني: نظم الجم

 385 ................................................... النصنظرية الفصل الثالث: 

 385 ................................................... المبحث األّول: تحديد النص

 386 ......................................... المبحث الثاني: النص من حيث البنية

 387 ............................................................ أّوالً ــ روابط لفظية

 387 ................................................... األدوات والحروف واأللفاظ

 387 ............................................................. األدوات والحروف

 388 ........................................................................ الضمائر

 388 .................................................................. أسماء اإلشارة

 388 ............................................................. األسماء الموصولة

 389 ................................................................... األلـف واللم

 389 .................................................................. قرائن الحــذف

 389 ..........................................................توظيف اللفظ والعبارة

 390 ......................................................................... المطابقة

 390 ......................................................... ثانياً ــ علقات معنوية

 392 .............................................................. ثالثاً ــ أساليب فنية

 393 ........................................ المبحث الثالث: النص من حيث الداللة

 395 ........................................... المبحث الرابع: أهميّة دراسة النص



 396 ........................................................... عناصر ترابط النص

 397 .......................................................... عناصر تماسك النص

 397 .................................................................... جملة البسملة

 403 ............... دراسة النص في معرفة المعنى والكشف عن اإلعرابأهمية 

 403 .............................................................. مفتتح سورة البقرة

 403 ................................................................... سورة الفرقان

 404 ................................................................. سورة الذاريات

 404 ................................................................ سورة المؤمنون

 406 ....................................................... الفصل الرابع: األسلوبية

 406 ............................ المبحث األّول: األسلوبية بين التراث والمعاصرة

 406 ..................................................... التراث ومستجدات العصر

 408 ................................. غوي الحديثاألسلوب في التراث والدرس الل

 411 .... األسلوب األدبي وجدل العلقة بين اللفظ والمعنى )نظرية البعد الثالث(

 415 ..................................................... من األسلوب إلى األسلوبية

 417 ........................................................................ األسلوبية

 417 ................................................. أوالً: صياغة األسلوب وداللته

 421 .................................................... ثانياً: جهات األسلوب وأثره

 426 .......................... المبحث الثاني: األسلوب من حيث الجنس واألنواع

 426 ............................................... األسلوب العلمي المطلب األّول:

 427 .................................................................. ما االستفهامية

 427 ................................................................ الحّد أو التعريف

 428 ........................................................................... القسمة

 428 ............................................... المطلب الثاني: األسلوب األدبي



 

 430 ............................................ المطلب الثالث: األسلوب الخطابي

 431 .................................... المبحث الثالث: األسلوب من حيث بلغته

 432 .............................. المبحث الرابع: أساليب القرآن الكريم  وبلغته

 432 ............................................... لتعقيب(أّوالً ــ ظاهرة )البيان وا

 ً  432 ................................................ ظاهرة الجملة المشتركة ــ ثانيا

 433 ................................................. ثالثاً ــ  ظاهرة الحوار التخيلي

 433 ..................................................... رابعاً ــ ظاهرة كسر النمط

 434 ........................................................................... النتائج

 436 ................. شرح البّكاء على ألفية ابن مالك في ضوء كتاب سيبويه

 440 ................................................... أبواب المرفوعات )اإلسناد(

 441 .............................................................. أبواب المنصوبات

 441 ................................................................... أبواب التوابع

 441 ............................................................... النحوية األساليب

 441 ................................................................. أبواب الصرف

 442 ....................................................... مقّدمة متن ألفية بن مالك

 442 .......................................................................... المقّدمة

 444 .................................................................. علمات االسم

 445 .................................................................. الفعل علمات

 445 .................................................................. علمة الحرف

 446 ............................................................ علمات أنواع الفعل

 

 

 



 في جهود الدكتور أحمد مطلوب البالغية  قراءة نحوية         

 447 ................................................. الدكتور محمد كاظم البكاء -

 451 ................................................................. أّوالً ــ االئتناف

 454 ............................................................... ثانياً ــ االحتراس

 455 ................................................................ ثالثاً ــ االختزال

 455 ............................................................ رابعاً ــ االختصاص

 456 .............................................................. خامساً ــ االستثناء

 456 .............................................................. سادساً ــ االستفهام

 457 ................................................................... سابعاً ــ األمر

 457 ................................................................ ثامناً ــ االنقطاع

 457 .......................................................... تاسعاً ــ إيجاز الحذف

 457 ..................................................... عاشراً ــ االستئناف المقّدر

 457 ........................................................... الحادي عشر ــ البدل

 458 ..................................................................... نتائج البحث

 460 ........................................................................ المصادر

 

 الجهود النحوي ة عند الدكتور محمد كاظم البك اء                    

 461 ............................................. األستاذ عماد عباس عبد السادة-

 461 ............................. المبحث األول: اآلراء التي استنبطها من دراسته

 461 ....................... المطلب األول: اآلراء التي استنبطها من نظرية النظم

 461 ........................................................... أوالً: التقديم والتأخير

 ً  464 ................................ اإلعراب فرع المعنى المعجمي والداللي-ثانيا

 467 ............................................... ثالثاً ــ مذهب الجرجاني النحوي

 467 ............................................................. أ ــ مسائل الخلف



 

 470 ................................................. األصول النحوية البصرية-ب 

 471 ............................................... رابعاً ــ مزج النحو بعلم البلغة

 474 .......................المطلب الثاني: اآلراء التي استنبطها من كتاب سيبوبه

 474 .................................................... أوالً: مقدمة كتاب )سيبويه(

 ً  477 ...................................... : ترتيب األبواب في كتاب )سيبويه(ثانيا

 479 .............................................. إسناد الفعل وما  يعمل عملهــ  1

 479 .................... أ ــ ما يرتفع وما ينتصب بالفعل المظهر وما يعمل عمله

 480 ........................... ب ــ ما ينتصب بالفعل المضمر المستعمل إظهاره

 481 ............................ ج ــ ما ينتصب بالفعل المضمر المتروك إظهاره

 481 ................. لمضمر المتروك إظهارهد ــ ما ينتصب بالفعل المظهر أو ا

 481 ................................. ــ إسناد االسم وأحوال إجرائه على ما قبله 2

 482 ......................... ــ اإلسناد الذي يعتمد األداة ويجري مجرى الفعل 3

 484 ............................................. ثالثاً ــ التنظير النحوي في الكتاب

 484 ................................................................ أ ــ إسناد الجملة

 484 ................................................................ ــ إسناد االسم 1

 485 ................................................................ ــ إسناد الفعل 2

 487 ................................ من المعموالتب ــ إسناد ما زاد على الجملة 

 489 ............................................................. رابعاً ــ الـــنـــــداء

 492 ........................................ خامساً ــ )العامل في المستثنى بـ)إال((

 493 ................................................................ أ ــ رأي سيبويه

 493 ............................................................. ب ــ رأي الكسائي

 493 ................................................................ ج ــ رأي الفراء

 494 ........................................... د ــ رأي المبرد والزجاج والفارسي

 



 496 ................... (  اآلراء التي استنبطها الدكتور البّكاء من اجتهاده2)

 496 ............................................................ ل والتمييزأوالً: الحا

 505 ....................................... ثانياً: منهج الدكتور البّكاء في اإلعراب

 ً  507 ................................. اللبس الذي يقع بين المسند والمسند إليه -ثالثا

 ً  508 ................................................ أثر التنغيم في اإلعراب -رابعا

 513 .......................................................................... الخاتمة

 516 ............................................................. المصادر والمراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (2مختارات من دراسات األستاذ الدكتور محمد كاظم البكَّاء )

 الباب الثاني ــ الدراسات القرآنية   

 

 521 .............................................................. الدراسات القرآنية

 522 ......................................... نظرية النص في تفسير القرآن الكريم

 522 ............................................................................مقّدمة

 522 ................................................... الفصل األّول: نظرية النص

 522 .................................... النص  في القرآن الكريمــ المبحث األّول 

 529 ........................................... المبحث الثاني: مزايا  نظرية النص

 529 ................................................... أوالً ــ تداولية النص القرآني

 ً  531 ...................................................... ــ منهجية النصوص ثانيا

 531 ............................................... ثالثاً ــ منطقية ترتيب النصوص

 532 ................................................... اً ــ التعبير الكمي للنصرابع

 532 ......................................... الفصل الثاني: تطبيقات نظرية النص

 533 ......................................... سورة الفاتحةتفسير المبحث األّول ــ 

 533 ................................................................... علقــة النص

 533 ............................................ المبحث الثاني: تفسير سورة البقرة

 534 ............................................. القسم األّول: مصطلحات اإليمان 

 547 ................................... القسم الثاني: نّصوص الدعــوة إلى اإليمان

 547 ....................................................... 39ــ  21سورة البقرة  

 547 ............................................... أوالً ــ األمر بالعبادة والوحدانية

 547 ................... ثانياً ــ األمر بالتصديق ونفي الريب والشبهات عن القرآن

 547 ......................................... األّول ــ إقامة الحجة على نفي الريب



 549 ....................... الثاني ــ الرد على الطاعنين في ضربه بعض األمثال

 549 ....................................................... ثالثاً : محاججة الكافرين

ل: قدرته تعالى على الموت والحياة  549 ...................................... األو 

 550 ...................................................... الثاني: قدرته على الخلق

 552 .............................................. تعقيب في الترابط بين النصوص

 553 ............................................. تعليق في الغرض من بيان النص

 557 .................... القسم الثالث: بنو إسرائيل أنموذجا ألّمة الكفر والعصيان

 557 ..................................................... 123ــ  40سورة  البقرة 

 558 ......................... قسم الرابع: إبراهيم أنموذجا ألمة اإليمان واإلسلمال

 558 .................................................... 141ــ  124سورة البقرة 

 559 ............................... القسم الخامس: نصوص األحكــــام والعبـادات

 559 ....................................... النص األّول ــ أحكام التوجه إلى  القبلة

 568 .................................... النص الثاني ــ كتمان ما أنزل من البينات

 568 ................................... النص الثالث ــ حكم عدم اإليمان أو الشرك

 573 ................................................... النص الرابع ــ أحكام الطعام

 575 ...................... النص الخامس ــ حرمة  الكتمان والنفع غير المشروع

 577 .............................................. النص السادس ــ صدق العبادات

 578 ............................................... النص السابع ــ أحكام القصاص

 583 ............................................... النص الثامن ــ وجوب  الوصية

 585 .................................................. النص التاسع ــ أحكام الصيام

 590 ..................................................... النص العاشر ــ حكم المال

 594 ..................... عشر ــ حكمة األهلة وحكم دخول البيوتالنص الحادي 

 597 ........................................... النص الثاني عشر ــ أحكام  الجهاد 

 603 .............................................. النص الثالث عشر ــ أحكام الحج



 

 609 .................. النص الرابع عشر ــ أصناف الناس واقتران القول بالعمل

 611 . النص الخامس عشر ــ طلب الدخول في اإلسلم والعمل بعباداته وأحكامه

 614 ................................ منع السخرية بالفقراء النص  السادس عشر ــ

 616 ................... النص السابع عشر ــ اختلف الناس في اإليمان  وحقيقته

 625 ................................. النص الثامن عشر ــ أسئلة عن أحكام مختلفة

 629 ............................................... النص التاسع عشر ــ فقه النساء

 644 ................... النص العشرون ــ المحافظة على الصلة وبعض أحكامها

 645 ............ المالية للنساء النص الحادي والعشرون ــ  حكم اإلرث والحقوق

 646 ............... النص الثاني والعشرون ــ الهجرة والقتال في سبيل هللا تعالى

 647 ................................... النص الثالث والعشرون ــ مضاعفة الثواب

 649 ............ النص الرابع والعشرون ــ قصة بني إسرائيل  بعد موت موسى

 651 .................................... النص الخامس والعشرون ــ طلب اإلنفاق

 651 .................................... يالنص السادس والعشرون ــ آيات الكرس

 652 .. النص السابع والعشرون ــ الحجج والبينات على  قدرة هللا  ووجوب اإليمان به

 652 ...................... النص الثامن والعشرون ــ الحث على اإلنفاق وأحكامه

 654 ...................................... النص التاسع والعشرون ــ حرمة الربا: 

 654 ............................................. النص الثلثون ــ الديون وتوثيقها

 

 ومنهجه القرآن الكريم رسالته                      

 656 ............................................ الفصل األّول: رسالة القرآن الكريم

 656 ........................................... المبحث األّول ــ دولة القرآن الكريم

 657 ......................................... المبحث الثاني ــ القرآن دستور الدولة

 661 .................................. المبحث الثالث ــ معتقداتنا في القرآن الكريم

 661 ............................................ أّوالً ــ من معتقداتنا اإليمان بالغيب



 662 ................................................... أجل الموت ومراحل اآلخرة

 664  .......................................................... يس حياةالبرزخ ل -1

 664  ................ عدم صحة األدلة من القرآن الكريم على حساب البرزخ -2

 665 .................................................... البرزخ يعارض القيامة -3

 667 .................................................. حساب البرزخ ظلم للعباد -4

 667 ................ حساب البرزخ يضعف الطمأنينة والخوف من هللا تعالى -5

 668 ........................................... ثانياً ــ من معتقداتنا اإليمان باآلخرة

 668 .............................................................. أوصاف الجنّة أ ــ

 669 ............................................................ الدخول شروط ب ــ

 670 ...................................................... شرط اإلذن من هللا تعالى

 670 .......................................................... شرط اإليمان للشفاعة

 671 ................... ثالثاً ــ ومن معتقداتنا وقد اختلفوا فيه رؤية هللا يوم القيامة

 672 ......................... رابعاً ــ ومن معتقداتنا الكلم على ما يعرف بـالبداء

 672 ....................................... خامساً ــ ومن معقداتنا اإلرادة التكوينية

 673 ........................................ قرآن الكريمالمبحث الرابع ــ حكومة ال

 677 ................................................... خطاب النبي )ص( ألزواجه

 677 ........................... خطاب هللا سبحانه ألهل بيت النبي )ص( الخاصة

 679 .................................... استئناف الخطاب ألزواج النبي وللمسلمين

 679 ............................................................. أّوالً ــ سياق النص

 681 ................................................... لغة وعرفاثانياً ــ أهل البيت 

 ً  682 .............................................ــ اإلرادة اإللهية )كن فيكون( ثالثا

 684 ...................................................... األّول ــ محمد تقي الحكيم

 686 .................................................. الثاني ــ السيد كمال الحيدري

 688 ..................................... المبحث الخامس ــ أحكامنا أو فقه القرآن



 

 699 ............................................ الفصل الثاني: منهج القرآن الكريم

 700 .............................. المبحث األّول ــ القرآن الكريم وأساليبه وألفاظه

 703 ....................................... المبحث الثاني: حقيقة القراءات القرآنية

 707 .......................................... المبحث الثالث: إعجاز القرآن الكريم

 708 ........................................ أدب الخطاب القرآني : حث الرابعالمب

 710 ........................................... الخطاب االنفعالي: المبحث الخامس

 712 ............................................. الخطاب النفسيالمبحث السادس: 

 715 ................ القرآن الكريم وآياته المحكمات والمتشابهات: المبحث السابع

 716 ......................................................... أّوال ــ مرجعية التأويل

 717 .............................................. ثانياً ــ المتشابهات والمختلف فيه

 718 ........................................................... الفرع األّول: العرش

 720 ....................................................... لفرع الثاني: خلق الكونا

 721 .................................................... الفرع الثالث: خلق اإلنسان

 722 .............................................. الفرع الرابع: هللا تعالى واإلنسان

 723 ............................................... الفرع الخامس: القديم والمحدث

 723 ..................................... المبحث الثامن: شبهات في القرآن الكريم

 724 ....................................... المسألة األولى: واجب الوجود وتوحيده

 728 ................................................... المسألة الثانية: حقيقة الوحي

 729 ................................................ ثة: مصدرية القرآنالمسألة الثال

 730 ................................................ المسألة الرابعة: شبهة التناقض

 731 ................................................ المسألة الخامسة: شبهة التكرار

 732 ................................ المسألة السادسة: شبهة منع الحرية الشخصية

 733 ..................................... المسألة السابعة: شبهة تكريس ثقافة القتل

 734 ............................................ المسألة الثامنة: شبهة إقامة الحدود



 734 ....................... والتملك باليمينالمسألة التاسعة: شبهة  إقرار العبودية 

 735 ............................ المسألة العاشرة: شبهة التصديق بالبعث والنشور

 736 ............... المسألة الحادية عشرة: شبهة اتهام المرأة بنقص العقل والدين

 736 ........................ المسألة الثانية عشرة: شبهة تسلط الرجل على المرأة

 737 ...................... المسألة الثالثة عشرة: شبهة إرادة هللا  للهداية والضلل

 738 عة عشرة: شبهة عقاب هللا تعالى لجميع البشر ما عدا المسلمينالمسألة الراب

 739 ........................ المسالة الخامسة عشرة: شبهة مخالفة الحقائق العلمية

 740 .................................. المسألة السادسة عشرة: شبهة خلق الشيطان

 742 ........................................................................ المصادر

 

 على وفق نظرية النص مشروع تفسير القرآن الكريم             

 746 .................................................................... فلسفة العبادة

 747 ................................................................ الوباء دعاء رفع

 749 .......................................... الشفاعة بأهل البيت )ع( لرفع البلء

 

 في تفسير القرآن الكريم نهج أمير المؤمنين                  

 753 ...............................................  :نماذج من تفسيره عليه السلم

 756 ......... ابتداء خلق السماوات واألرض وخلق آدم عليه السلم (1الخطبة )

 756 ........................................................ المدح تحديده وموجباته

 757  ................................................. الحمد المحور األّول ــ تحديد

 757 ............................................... المحور الثاني ــ موجبات الحمد

 758 ............................................................الكينونة وخلق العالم

 760 .............................................................. آدم وسجود إبليس

 761 ....................................................................... حّج البيت



 

 بعد انصرافه من صفين وفيها حال الناس قبل البعثة (2الخطبة )

 763 ........................................... وصفة آل النبي ثم صفة قوم آخرين

 763 ........................................................... عودة القائد المنتصر

 763 .......................................................................... المقدمة

 764 .................................................................... أحوال الناس

 765 ................................ ف الكلم على أهل البيت وأحوال الناساستئنا

 766 .................................................. الخطبة الشقشقية (3الخطبة )

 766 .......................................................................... المقدمة

 767 ........................................................ الشكوى من يوم السقيفة

 769 ..................................................................... (4الخطبة )

 770 ..................................................................... (8الخطبة )

 771 ............................................. البصيرة والشيطان (10الخطبة )

 771 ................................. متطلبات النصر من هللا تعالى (11الخطبة )

 772 ................................................................... (13الخطبة )

 773 ................................................................... (17)الخطبة 

 775 ................................................................... (18الخطبة )

 776 .......................................................... مواعظ (23الخطبة )

 778 ................................................................... (24الخطبة )

 779 .................................................. فلسفة العبادة (249الخطبة )

 

 علم النص وتطبيقاته في كتاب القرآن الكريم                  

 - تصنيف موضوعي على وفق نظرية النص للدكتور محمد كاظم البكااء

 782 ................................................... الباحثة أزهار كتاب خضر

اء سينياتنظرية النص عند المحدثين في الخم  782 .. وعند الدكتور محمـد كاظـم البكــا



 783 ................. نظرية النص عند المحدثين في الخمسينيات: المبحث األول

 783 ................................ المطلب األول: مفهوم نظرية النص ووظائفها

 787 .................. النص عند المحدثين في الخمسينات المطلب الثاني: نظرية

 787  ........................................................... (Harrisهـــاريس )

 791  ........................................... (Julia Kristevaجوليا كرستيفا )

 796 ......................................................... (Greimasغريماس )

 797 ................................................................... محمد خطابي

 799 ........................................................... صبحي إبراهيم الفقي

 801 ..................................................................... محمد مفتاح

 804 ..................................................................... أحمد عفيفي

 805 ........................................................... إبراهيم محمود خليل

 807 ..................................................................... العطف( 1)

 808 .................................................................... اإلحالة ( 2)

 808  ........................................................... التقديم والتأخير( 3)

 809 ........................................................... الربط بالتعريف( 4)

 809 ..........................................................الربط بالموصول( 5)

 810 .................................................................... الحــذف( 6)

 810 ........................................................... الربط بالتكرير ( 7)
 

 نظرية النص عند المحدثين في الخمسينيات                 

 وعند الدكتور محمد كاظم البكـَّاء                         

 815 ........................................................................ )موازنة(

 817 ................................................. نتائج نظرية النص عند البكااء

 822  ................................................. ظاهرة )البيان والتعقيب( -1



 

 823  .................................................. ظاهرة الجملة المشتركة -2

 823 ..........................................................ظاهرة كسر النمط -3

 823 .............................................. هرة )الجمل االعتراضية(ظا -4

 823 ..................................................... ظاهرة الحوار التخيلي -5

  824 ............................................................. المصادر والمراجع

 رسالة دكتوراه عن األستاذ الدكتور البكااء في جامعة الجزائر -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



 من ذخائر الهند   166و 165المجلدان القادمان                    

 


