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الملّخص
هـذا البحـث يحـوي تعريًفا موجـزًا بالشـيخ المحّقق أبي الحسـن سـليمان الماحوزّي 

ـِنيَّة فـي الَمْسـألِة الَمازِنِيَّـة( التـي  البحرانـّي )ت 1121ه(، وتحقيـَق رسـالته: )النُّْكتـة السَّ

كتبهـا لبعـض طلبتـه الذيـن كانـوا ينهلون مـن علمـه ومعارفه.

وقـد تنـاول المحّقـق البحرانـّي فـي رسـالته هـذه المسـألَة المحِكيَّـَة عن أبـي عثمان 

المازنـّي )ت 247ه( -فـي األخبـار والموصـوالت والمبتـدآت، وكيفيـة اإلخبـار عـن كلِّ 

موصـوٍل وِصلَِتـه– بالشـرح واإلعـراب؛ إذ شـرحها شـرًحا وافيًـا، ثمَّ أعـرب كلَّ مفـردٍة فيها 

تفصيـالً وإجمـاالً، وَعـرََض لمذهـب الكوفيين فـي المسـألة، واتخذ منه موقًفا مستشـهًدا 

ًحـا مذهـب البصرييـن في ذلـك، مثلما التـزم بإيضاح  بالشـواهد الشـعرية المأثـورة، ُمرجِّ

كيفيـة اإلخبـار عـن كلِّ واحـٍد مـن موصـوالت المسـألة المازنية.

ويتَّضـح ِعبـَر هـذه الرسـالة طـول بـاع المحّقـق البحرانّي في مسـائل النحـو، وامتداد 

أفـق علمـه، ورسـوخ قدمـه فيما يعـرض له، ويدلي به، فلم يترك المسـألة إاّل وقد كشـف 

قناَعهـا، وأبـان ُمْشـِكلَها، وأوضـح غوامَضها، فسـاقها إلى أذهـان تالميذه واضحـًة جليًَّة.
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Abstract

This research includes a brief definition of Sheikh Abi Al-Hasan 
Sulaymān Al-Mahoozi Al-Bahrani )D. 1121 AH.(, and )The Bright 
Point in Al-Mazini's Problem( written by some of his students who 
were learning from his knowledge and acquaintances.

In this message, Al-Muhaqiq Al-Bahrani addressed the problem 
that quoted from Al-Mazini – in Subjects of /Mubtada'āt/, Predicates /
Alkhabar/ and Relative Pronouns such as /Al Asmaa' AL Mawsola/, and 
how to talk about each connection and its relationship. He explained 
it in full and explained it in detail. He exposed to the doctrine of the 
Kufyans grammarians in this issue, as committed to clarify how to talk 
about each of the connections of the issue Almaznip. It is clear through 
this letter the length of the researcher learned Bahrani matters of 
grammar, and the extension of the horizon of his knowledge, and the 
firmness of his feet in what is presented to him, and he did not leave 
the matter only revealed its mask, and the problem, and explained 
obscure, and taken to the minds of his students are clear.
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المقدمة

أوَّاًل: ترجمة المحّقق البحرانّي
اسـمه ونسـبه: هـو أبـو الحسـن؛ شـمس الدين سـليمان بـن عبـد الله بـن علي بن 

ـار)1( البحرانـّي، السـتراوّي)2( أصـاًل، الماحـوزّي)3(  حسـن بـن أحمـد بـن يوسـف بـن عمَّ

، المعـروف بالمحّقق البحرانـّي، والعالّمة  الدونجـّي مولـًدا ومسـكًنا)4(، الحجـرّي تحصيالً

الماحوزّي.

مولـده: ُولِـَد فـي ليلـة النصف من شـهر رمضان من السـنة الخامسـة والسـبعين بعد 

األلـف )1075ه(، بطالـع عطـارد)5( في قريـة الدونج من قـرى الماحوز.

أصلـه ومسـكنه: أصلـه مـن قريـة الخارجية إحدى قـرى سـترة، إاّل أّن أسـرته انتقلت 

إلـى الماحـوز، فُولِـَد فيهـا، وعـاش هناك مـّدًة طويلًة، ثّم انتقـل إلى )البـالد القديم( بعد 

سـنة 1112ه إلى حيـن وفاته)6(.

القـرآن الكريـم وعمـره سـبع سـنين وأشـهر، وشـرع فـي  نشـأته العلميـة: حفـظ 

ُه َدرََس كتـاب )تهذيب األحكام( للشـيخ  كسـب العلـوم وعمـره عشـر سـنين)7(، ويبـدو أنَـّ

الطوسـي عنـد الشـيخ سـليمان بـن أبـي ظبيـة اإلصبعـّي سـنة 1090ه، ودرس عنـد 

الشـيخ أحمـد بـن محّمـد بن ناصـر الحجرّي كتـاب )منهاج الهدايـة( البن المتـّوج، وذلك 

سـنة 1091ه، مثلمـا َدرََس فـي مدينـة شـيراز مـّدًة طويلـًة عنـد شـيخه الشـيخ صالح بن 

)1( ينظر: فهرست علماء البحرين: المحّقق البحراني: 154، رقم33.

)2( نسبًة إلى جزيرة )سترة( من جزر البحرين، تحوي قرى عديدة ؛ منها الخارجية.

)3( نسبًة إلى )الماحوز( بلدة من بلدان البحرين، فيها ثالث قرى، هي: الدونج، وهلتا، والُغَريفة.

)4( ينظر: لؤلؤة البحرين: المحّدث البحراني: 9.

)5( كـذا ُوِجـَد بخـطِّ الماحـوزّي عـن والـِده. ينظـر: فهرسـت علمـاء البحريـن: 156، رقـم33، ولؤلـؤة 

البحريـن: 10.

)6( ينظر: فهرست علماء البحرين: 10-9.

)7( ينظر: لؤلؤة البحرين:10.
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عبـد الكريـم الكرزكانـّي، وذلـك قبـل سـنة 1098ه)1(.

مشايخه)2(: تتلمذ وروى عن جماعة، منهم:

الشيخ أحمد بن محّمد بن يوسف بن صالح المقابّي.. 1

الشيخ سليمان بن علي بن سليمان بن راشد بن أبي ظبية اإلصبعّي.. 2

الشيخ صالح بن عبد الكريم بن حسن بن صالح الكرزكانّي.. 3

الشيخ محّمد بن أحمد بن ناصر الحجرّي.. 4

الشيخ محّمد بن ماجد بن مسعود الماحوزّي.. 5

السيّد هاشم بن سليمان بن إسماعيل بن عبد الجواد الكتكانّي التوبلّي.. 6

الشيخ جعفر بن علي بن سليمان القدمّي.. 7

الشيخ محّمد باقر بن محّمد تقي بن محّمد مقصود المجلسّي.. 8

تالميذه)3): حضر درسه العديد من المشايخ، وروى عنه آخرون، منهم:

الشـيخ أحمـد بـن إبراهيم بـن أحمد بن صالـح بن عصفـور الـدرازّي )والد صاحب . 1

الحدائق(.

الشيخ أحمد بن سليمان بن علي بن سليمان اإلصبعّي )ابن أستاذه(.. 2

الشيخ أحمد بن عبد الله بن حسن بن جمال البالدّي.. 3

الشيخ حسن بن عبد الله بن علي الماحوزّي )أخوه(.. 4

الشيخ حسين بن محّمد بن جعفر الماحوزّي )أستاذ صاحب الحدائق(.. 5

الشيخ عبد الله بن صالح بن جمعة بن علي السماهيجّي اإلصبعّي.. 6

السيّد عبد الله ابن السيّد علوي ابن السيّد عيسى ابن السيّد قوام الدين البحرانّي.. 7

آثـاره العلميـة: كتـب فـي مختلـف العلـوم، وقد أشـار هـو إلى جملـٍة مـن مصّنفاته 

)1( ينظر: فهرست علماء البحرين: 12-11.

)2( ينظر: فهرست علماء البحرين: 12.

)3( ينظر: فهرست علماء البحرين: 13.
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فـي )فهرسـت علمـاء البحريـن()1(، ومنها:

معـراج أهـل الكمـال إلـى معرفـة الرجـال، خـرج منـه مجلد واحـد: بـاب الهمزة، . 1

ـدة، وبـاب التـاء المثّناة مـن فوق. وبـاب البـاء الموحَّ

شرح مفتاح الفالح، لم يتّم.. 2

أزهار الرياض، كشكول، خرج منه ثالثة مجلدات.. 3

الفوائد النجفيّة.. 4

األربعون حديثًا في اإلمامة.. 5

العشرة الكاملة، في أصول الفقه.. 6

إيقاظ الغافلين، في الوعظ.. 7

نفح العبير في حكم البير.. 8

رسالة إقامة الدليل في نصرة الحسن بن أبي عقيل في عدم نجاسة الماء القليل.. 9

رسالة أعالم الهدى في مسألة البَداء.. 10

المنارات الظاهرة في االستخارات.. 11

رسالة القرعة.. 12

فهرست آل بويه وأحوالهم.. 13

فهرست علماء البحرين.. 14

شرح الباب الحادي عشر.. 15

ى الماحـوزّي الرئاسـة الدينيـة فـي البحريـن بعـد وفـاة السـيّد هاشـم  رئاسـته البـالد: تولَـّ

الكتكانـّي، فأقـام العـدل بين النـاس وذلك سـنة 1109ه أو 1107ه، وكان في النصف األول من 

العقـد الرابـع مـن عمـره، وهـذا يدلُّ علـى مزيد فضلـه، وعلمـه، ونبوغه في سـنٍّ مبّكـرٍة، مع 

كـون البحريـن آنـذاك مليئـة بالعلمـاء والفضالء، واسـتمّر في منصبه هـذا إلى أن وافـاه األجل.

وفاتـه: توفـي المحّقـق البحرانـّي فـي السـابع عشـر مـن شـهر رجـب األصـب سـنة 

)1( ينظر: فهرست علماء البحرين:154/ رقم33.
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1121ه، وُدِفـَن فـي قريـة الدونـج الواقعـة في بلدة الماحـوز في مقبرة الشـيخ ميثم بن 

ـل: )كّورت شـمس الديـن(، وعمره يوم مـات أربع  المعلّـى، وتاريـخ وفاتـه بحسـاب الُجمَّ

وأربعـون سـنة وعشـرة أشـهر تقريبًـا)1(، ومرقده معـروف يُزار.

ثانيًا: النكتة السنية في المسألة المازنية
اسـم الرسـالة: اسـمها مثلمـا أثبتـه المصّنـف فـي ديباجـة الرسـالة: )النكتـة السـنية في 

المسـألة المازنيـة(، وكـذا ذكـره الطهرانـّي فـي الذريعة تحـت عنوان )المسـألة المازنيـة()2(، 

وذكـره في موضع آخر باسـم: )النكت السـنيّة في المسـائل المازنيّـة()3(، والصحيح هو األول.

موضوعهـا: تنـاول المحّقـق فـي هـذه الرسـالة المسـألة النحويّـة المنقولـة عـن أبـي 

عثمـان المازنـّي فـي اإلخبـار عن الموصـول بالموصـول، فشـرحها، وبيّن مبهماتهـا، وحلَّ 

مشـكالتها، وأعـرب مفرداتهـا، ثـمَّ وضـع جـدوالً لطيًفـا أوضح فيـه كيفيّة اإلخبـار عن كلِّ 

موصـوالت هـذه المسـألة وصالتهـا، وأتـمَّ الرسـالة بترجمـة أبـي عثمـان المازني)4(.

سـبب تأليفهـا: كتبهـا – مثلمـا صـرَّح فـي ديباجتهـا – بالتمـاس أحـد طلبتـه الذيـن 

ينهلـون مـن علمـه، وهـو يعتنـي بصـالح أحوالهـم، فأجابـه إلـى ذلـك.

تاريـخ تأليفهـا: لـم يذكـر المصّنـف تاريـخ انتهائـه مـن تأليـف هـذه الرسـالة، ولـم 

نسـتطع التعـرّف عليـه. 

النسـخة المعتمـدة: اعتمدنـا فـي التحقيـق علـى نسـخة خطّيـة فريـدة، تقـع فـي 

ضمـن مجموعـة مـن رسـائل الماحـوزّي، وهـي التـي ذكـر الطهرانـّي أنَّهـا بخـطِّ الشـيخ 

محّمـد بـن سـعيد المقابـّي، وأنَّهـا موجـودة فـي النجـف األشـرف عنـد الشـيخ جـواد 

الجزائـرّي)5(، وهـذه الرسـالة لـم تُطبـع مـن قبـل.

)1( ينظر: فهرست علماء البحرين: 30.

)2( ينظر: الذريعة: آقا بزرك: 392/20 رقم 3615.

)3( ينظر: الذريعة: 304/26 رقم 1591.

)4( ولهذا أعرضنا عن ترجمته هنا.

)5( ينظر: الذريعة: 20/ 392 رقم 3615.
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الخطّيـة فـي )4( ورقـات بحاصـل )7( صفحـات،  النسـخة  تقـع  النسـخة:  وصـف 

والرسـالة فـي ضمـن مجموعـة، و تبـدأ مـن الصفحة )91پ( إلـى الصفحـة)94پ(، وهي 

مكتوبـة بخـطِّ النسـخ، وكُِتـَب النـّص باللـون األسـود، والعناويـن باللـون األحمـر، وقياس 

الورقة الواحدة )12×21( سـم، ومتوسـط عدد أسـطر كّل صفحة )23( سـطرًا، ومتوسـط 

عـدد كلمـات كّل سـطر يتـراوح بيـن )11( إلـى )14( كلمـة.

علـى المجموعـة تملّـك السـيّد محّمـد ابـن السـيّد شـرف الديـن بـن إبراهيـم بـن 

يحيـى الصنديـد القطيفـّي، وتملّـك الشـيخ محّمـد ابـن الحاج أحمـد بن سـيف البحرانّي 

القطيفـّي سـنة 1189ه.

عشـريّة(  االثنـي  الرسـالة  شـرح  فـي  السـريّة  )الفوائـد  برسـالة  المجموعـة  تبـدأ 

للماحـوزّي، وبقولـه: )بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم وبه، الحمـد لله الذي نظمنا في سـلك 

الناجيـة..(. الفرقـة 

مـكان وجـود النسـخة: توجـد النسـخة الخطّيـة المعتمـدة في إيـران فـي )كتابخانه 

مجلـس شـوراى إسـالمى(، وهي مسـّجلة في ضمن مجموعـة رقم: 18011 )شـماره ثبت: 

209176(، وتوجـد منهـا نسـخة مصّورة في مكتبة الشـيخ إسـماعيل الكلـدارّي البحرانّي، 

وقـد أخذنا مصّورتهـا منها.

اسـم الناسـخ: هـو الشـيخ محّمـد بـن سـعيد بـن محّمـد بـن عبـد اللـه بـن حسـين 

المقابـّي البحرانـّي أصـاًل َومنَشـأً، والخطّـي فرًعـا ومولـًدا، وقـد كان مـن المتكلميـن، وله 

كتـاب فـي المنطـق كبيـر لـم يُْعَمـل مثلـه، ولـه شـرح دعـاء الصبـاح، ولـه حاشـية علـى 

التجريـد، وغيـر ذلـك مـن المصّنفات، وقد نسـخ العديد مـن الكتب بقلمـه، وأخذ العلم 

عـن الشـيخ نـوح بن هاشـل بـن أحمد بـن صالح بـن عصفـور البحرانّي، والشـيخ ياسـين 

ابـن صـالح الديـن بـن علي البـالدّي)1(، كان حيًا سـنة 1146ه، وله ولد اسـمه الشـيخ عبد 

الـرزاق، ذكـره الطهرانـّي فـي الذريعة)2(.

)1( ينظـر: تاريـخ البحريـن »الذخائـر« )مخطـوط(: محّمـد علـي آل عصفـور: 253، كتابخانـه مركـزى 

آسـتان قـدس رضوى، رقـم الحفـظ: 17939.

)2( ينظر: الذريعة: 243/2 رقم 964.
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تاريـخ النسـخ: لـم يكتـب الناسـخ تاريـخ النسـخ فـي آخـر الرسـالة، إاّل أّن رسـائل 

المجموعـة يتـراوح تاريـخ نسـخها بيـن 1143ه إلـى 1146ه.

منهجيـة المصنِّـف فـي تأليـف الرسـالة: بـدأ المصنِّـف رسـالته بديباجـة تميَّـزت 

ة بمجملهـا علـى موضـوع  ببراعـة المطلـع وحسـن االبتـداء، فجـاءت عذبـة األلفـاظ دالَـّ

الرسـالة، ثـم قـرَّر قاعـدة عامـة تكـون كاألسـاس الـذي يعتمـد عليـه وينطلـق منـه، وبدأ 

بعـد ذلـك بمناقشـة األقـوال فـي دخـول الموصـول علـى الموصـول، واألخـذ والـرّد، ثـم 

شـرع فـي بيـان المسـألة المازنيّـة وإعرابهـا، ثم أوضـح طريقـة اإلخبار عـن كّل موصول، 

ولخَّصهـا فـي خمـس عشـرة صـورة وضعهـا فـي جدول.

ويمتـاز منهـج المصنِّـف فـي هـذه الرسـالة بتبسـيطه للعبـارات ومحاولـة تقريـب 

الفكـرة لذهـن المتعلّـم، إذ وّجـه رسـالته هـذه إلى بعض تالمذتـه، فكان حريًّا بـه اختيار 

العبـارات الواضحـة، وتسـهيل الصعـب وتذليلـه، وتقريبـه للذهـن، حتى تحصـل الفائدة 

المرجـّوة مـن تصنيـف هذه الرسـالة.

ومّمـا يؤخـذ علـى المصنِّـف فـي منهجيتـه في نقل األقـوال أنَّه ال يُرجعهـا في بعض 

األحيـان إلـى مصادرهـا الرئيسـة، بـل ينقل عّمـن ينقـل عنها، كنقلـه مذهـب الكوفيين 

عن نجـم األئّمة.

عملنا في التحقيق: 
إعـادة صـف نـّص الرسـالة من المخطـوط، مع مقابلتـه مرة أخـرى للتأكّد من ـ 

صحـة النقل.

تصحيـح مـا أخطـأ بـه الناسـخ، وتقويم النـّص، ووضـع الكلمـة المصّححة بين ـ 

قوسـين هالليّيـن، مـع الحـرص على تسـجيل ذلك فـي الهامش.

تقسيم النّص إلى فقرات.ـ 

قوسـين ـ  بيـن  وجعلهـا  والمطالـب،  الفقـرات  علـى  فرعيّـة  عناويـن  وضـع 

معقوفيـن.

شرح بعض ما يحتاج إلى توضيح وبيان في الهامش.ـ 
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وضـع كّل زيـادة ليسـت مـن أصـل المخطـوط بيـن قوسـين معقوفيـن مـع ـ 

اإلشـارة إلـى ذلـك فـي الهامـش مـا عـدا العناويـن.

ترجمة األعالم الواردة أسماؤهم في الرسالة.ـ 

اإلحالة باألقوال والنقوالت إلى مصادرها.ـ 
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صورة الصفحة األولى من النسخة الخطية
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صورة الصفحة األخيرة من النسخة الخطية
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]ديباجة[

]1/أ[ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه

دت نعُمـه الموُصولـة لِِصـالت ألطاِفـه، ونشـُكرَك يـا َمـن ال تتناهـى  نحمـُدك يـا َمـن تعـدَّ

تبيّـدات)1( أفضالـه)2(، وال تُحصـى أخباُر أعطَاِفـِه، ونُصلِّي على نَبيِّك الهادي إلى نـوِر الحقِّ الُمتَِّقد 

رَِّة أخالِقِه. عـن ظلمـة الباطـل واعتسـاِفِه)3(، وآلِـِه الموصوفيَن بَمحاسـِن أوصاِفـِه، الرَّاِضعيـَن لـدُّ

وبعـُد، فيقـول العبـُد الجانـي ُسـليماُن بـُن َعبْـِد اللـِه البَحرانِـي –أْصلَـَح اللـه شـانَه، 

ِد  ـا َشـانه-: إنَّ الَمسـألَة المنُقولـَة عـن أبي ُعثمـان بَكٍر بـِن ُمحمَّ اَريْـِن عمَّ وصانـَه فـي الدَّ

َدُه اللـُه تعالى بُغفرانه، وأدخلـه بُحبُوَحة)5( ِجنانِه –  بـِن )بَِقيَّـة()4( الَمازِنـّي البَْصرّي – تغمَّ

فـي األخبـاِر والموصـوالِت والمبتـدآت، وكيفيـِة اإلخباِر عـن كلِّ َموصوٍل َوِصلَتـِه، وهي)6(: 

ل من البيداء، ومعناه ال يناسـب السـياق وال  )1( كـذا فـي المخطـوط، وال معنـى لهـا، إالّ أن يريـد التفعُّ

يسـاعد عليـه، ولعـلَّ فـي الكلمة تصحيفاً مـن )مبتـدآت( أو )تأبيـدات(، واألولى أقرب، واللـه العالم!

)2( اإلفضـال – بكسـر أولـه علـى المصدريـة مـن الفعـل الرباعـي – هو اإلحسـان، وهو مـن )أفَْضَل( 

بمعنـى أْحَسـَن، وقـد يضبـط بعضهم اإلفضـال بفتح األول حماًل علـى كونه جمًعا لكلمـة )فَْضل(، 

وهـو توّهـم؛ ألنَّ جمـع )فضـل( علـى )فُُضـول(، ولـم يسـمع عـن العـرب جمعـه علـى )أفضال(، 

وهـو كذلـك خـارٌج عـن القيـاس، واألمثلـة المسـموعة منـه محصـورة، ولـم يعـّدوا منهـا )فضـال( 

و)أفضـااّل(، وامتـدَّ مثـل هـذا الوهـم إلى ضبط دواوين الشـعر وكُتُـب األدب، فضبطـوا )اإلفضال( 

بفتـح األول، بـل جـاز هـذا الوهـم علـى بعـض كبـار المحّققين فـي األدب والشـعر، بـل دعا هذا 

ببعضهـم إلـى ضبـط الدواويـن بـه، وشـرحها عليـه، إاّل أنَّ مجمـع اللغـة العربيـة المصـري أجـاز 

جمـع )فَْعـل( علـى )أفَْعـال( مطلًقـا، علـى الرغم مـن أنَّ ذلك لم يثبت عـن العرب! ينظر: رسـالة 

فـي واضـع علـم النحو: سـليمان الماحـوزي: 21/ حاشـية رقم1.

)3( االعتسـاف: السـير بغيـر هدايـة واألخـذ علـى غيـر الطريـق. ينظـر: لسـان العـرب: ابـن منظـور: 

245/9 مـادة )عسـف(.

)4( فـي المخطـوط: )تقيـة(، صّححنـاه اعتمـاًدا على مـا أورده المصّنـف صريًحا في تتّمة هذه الرسـالة 

مثلمـا سـيجيء، إذ قـال فـي )بقيـة(: )بالبـاء الموّحدة ثم القـاف ثم اليـاء المثناة من تحت المشـددة(.

)5( )البحبوحة( من كّل شيء: وسطه وخياره. ينظر: المعجم الوسيط: 39/1. 

)6( أي المسألة المنقولة عن المازني.
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ذان التـي أبوهـا أبوهما أختها أخـواَك أخته زيـٌد()1(، ال يخلـو عن غموٍض  )الـذي التـي اللَـّ

لين()2(. ة وبُعـٍد عن طَبـعِ الُمبتـِدي مـن )الُمحصِّ وِدقَـّ

والتَمـَس ِمنِّـي بعـُض مـن أَعتَِنـي ِبصالِح أحوالِـِه وأُْسـِنُعُه)3( بما يدخُل في ُوسـِعي من 

مقترحـاِت آمالِـِه، أن )أُلّخـَص()4( لـُه إعرابَهـا، وأُوِضـَح لـه إشـكالََها، وأفتـَح أبوابََهـا، وأذكَُر 

مـا عسـى يَسـنُح للِفكـِر العليِل ِمـن توجيٍه أو تعليـٍل، وأُبيِّـَن كيفيََّة اإلخباِر َعـن كلِّ واحٍد 

مـن موصوالتِهـا، وأَكِشـَف الِقناَع عـن أخبارها وصالتِها، فـال َجرَم أنِّي أزَمعـُت على َخوِض 

ِتهـا()5(، معتصًمـا بالفتَّاِح العليـم، راجيًا الوقوف على النَّهـِج الَقويِم،  ِتهـا وسـلوِك )محجَّ لُجَّ

ـِنية في الَمسـألِة الَمازِنِية( وبالله أسـتعين. )ُمْسـتَِميًا()6( لها)7( بـ)النُّكتَة السَّ

مة: تقرير قاعدة[ ]مقدِّ
مة وتقرير قاعـدة يتوقف تحقيُق إعراِب المسـألة، وكيفيِة  ال بـدَّ مـن تمهُّـِد يَـِد)8( مقدِّ

)1( قـال ابـن السـرّاج: )وهـذه مسـألة في كتـاب المازني، ورأيتهـا في نسـٍخ كثيرٍة مضطربـًة معمولًة 

ه عـن المازني،  علـى خطـأ، والصـواب مـا وجدتُـه فـي كتـاب أبـي العبـاس محّمد بـن يزيد بخطِـّ

ه كمـا وجدتُـه، قـال: لو قلـت: »الذي التي اللـذان التي أبوهمـا أخواك أختهـا أخته زيد«  وقـد أثبتُـّ

..(. األصـول فـي النحـو: ابن السـرّاج: 2/ 147.

)2( في المخطوط: )المحلّصين(، ولعلّه من أغالط قلم الناسخ، وصّححناه.

)3( يجـوز جعـل )الـواو( عاطفـة علـى )أعتنـي(، ويجـوز جعلهـا اعتراضيـة، فتكـون جملـة )أُسـنعه( 

ـيَء: أي  واقعـة فـي محـل رفعٍ خبـر لمبتدإٍ محذوٍف، وعليه فالتقدير: )وأنا أسـنعه ..(. وأَْسـَنَع الشَّ

رَُه، وأسـَنَع الرَُّجـُل إذا جـاء بـأوالد ِمـالٍح ِطـَوال، ينظر: تـاج العـروس: الزبيـدي:11/ 229، مادة  كَثَـّ

)سـنع(. كمـا يحتمل التصحيـف من )وأُسـِعُفُه(.

)4( في المخطوط: )الخلص(، ولعلّه من سهو قلم الناسخ، وصّححناه.

)5( في المخطوط: )محّجتهما(، والصواب ما أثبتناه. 

)6( االسـتماء: أن يتجـورب الصائـد لصيـد الظِّبـاء، وذلـك فـي الحـر إذا أراد أن يتربصهـا وسـط النهـار 

هـا حتى تقف فيأخذها. ينظر: )لسـان العرب، ابـن منظور، ج14،  حتـى تخـرج من أكنسـتها ويلُدُّ

ص400، مـادة )سـما(. وال يخفـى مـا في كالم المصنِّف من التشـبيه، فقد شـبََّه المسـألَة المنقولَة 

عـن المازنـي بالظبـي المـراد اصطيـاده والتمّكـن منه، فهـو يتجورب بهذه الرسـالة وهـي )النكتة 

السـنية فـي المسـألة المازنية( الصطياد المسـألة والسـيطرة عليهـا والتمّكن منها.

)7( أي للمسألة المازنية.

)8( تمّهـُد يـٍد: أي بسـطُها أو تمكينهـا. ينظـر: لسـان العرب: 3 / 411 مـادة )مهد(، المعجم الوسـيط: 
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اإلخبـاِر عـِن الموصوالِت الواقعِة فيهـا عليها، فنقول:

ِميـِر، أي كونِِه َموصواًل،  ِر َوصِل الضَّ ال يجـوُز اإلخبـاُر عـن الموصـوِل بُدوِن ِصلِتِه؛ لِتعـذُّ

ميِر موقـَع ُجـزِء الكلمِة؛  لـِة، وللـزوِم ُوقـوِع الضَّ ـِر عـن الصِّ وللـزوِم ُخلُـوِّ الموصـوِل الُمؤخَّ

لـة بمنزلـة جـزٍء مـن الكلمـِة، فـال يُقال فـي اإلخبار عـن )الَّذي(  ألنَّ الموصـوَل بـدوِن الصِّ

ذي(؛ للمفاسـد المذكورة. ذي ُهَو قـاَم زيٌد الَـّ فـي نحـو// ]1/ب[ )الـذي قـام زيـٌد(: )الَـّ

لـِة فـال مانـع مـن اإلخبـار عنـه، كمـا ال يمنـع اإلخبـار عـن  ـا الموصـول مـع الصِّ وأمَّ

الموصـوِف مـع ِصفِتـِه، والمضـاف مـع المضـاف إليـِه، وال فـرَق بيـَن أن يكـوَن الموصوُل 

ِذي –  رٍة بموصـول أوَّل ]أو ال[)1(؛ إذ ال يمنـع القيـاُس مـن وصـِل الَـّ موصـواًل بجملـٍة مصـدَّ

ِذي، وإن لـم يُْسـمْع فـي االسـتعمال. رة بالَـّ مثـاًل – بجملـة مصـدَّ

]مذهب الكوفيين في دخول الموصول على الموصول[

ـِة )2(عـن الكوفيِّيـَن أنَّهـم )يَأْبَـْوَن()3( دخـول الموصـوِل علـى  َونَقـَل نجـُم األئمَّ

لفظًـا)4(. اتَّفَقـا  إذا  الموصـوِل 

رٍَة بالَِّذي. ُر عندهم اإلخباُر بالَّذي عن اسٍم في جملٍة مصدَّ وحينئٍذ؛ فيتعذَّ

]الرّد على الكوفيين[
ُه غيـر واضـٍح. هـذا مـع أنَّ َديدنَهـم فتُح بـاِب القيـاِس وعـدِم التعبُِّد  وأنـت خبيـٌر بأنَـّ

889 مادة )تمّهد(.

)1( ما بين المعقوفين زيادة ِمنَّا لتقويم النّص.

)2( هـو محّمـد بـن الحسـن االسـترآبادّي، رضـي الديـن، نجـم األئمة، الشـهير بالرضـّي االسـترآبادّي، 

ُولـد فـي اسـترآباد من أعمال طبرسـتان في شـمال بالد فـارس، كان فاضـالً عالًما، محّقًقـا، مدقًّقا، 

نحويًـا، مـن علمـاء العربيـة، وهـو صاحب الشـرحين المشـهورين: شـرح كافية ابـن الحاجب في 

النحـو، وشـرح شـافية ابـن الحاجـب في الصرف، وجـاءت شـهرته النحوية من شـرحه لكتابَي ابن 

الحاجـب، كانـت وفاتـه فـي 686ه. ينظـر ترجمتـه فـي: بغيـة الوعـاة: السـيوطّي: 1/ 567 رقـم 

1188، وشـذرات الذهـب: ابـن العمـاد: 7/ 691، وخزانـة األدب: عبـد القـادر البغـدادّي: 1/ 3، 

وأمـل اآلمـل: الحـر العاملـّي: 2/ 255 رقـم 754.

)3( في المخطوط: )ياتون(، وهو غلط من قلم الناسخ، وصّححناه.

)4( ينظر: شرح الرضّي على الكافية: الرضي االسترآبادّي: 3/ 32.
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بالوقـوف علـى المنصـوص، فقـد خالفـوا أْصلَُهم.

وأيًضا، فقد ورد دخوُل الموصوِل على الموصوِل في بعِض أشعارِهم، كما في قولِه:

]الطويل[

ِء الَِّذيــَن إَذا ُهُم ))ِمــَن النََّفِر الــالَّ ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ِة&)2(. نَقلَُه نَجُم األئمَّ

فأيُّ فارٍق بيَنُه وبين ما اتّحد لفظه؟!

]فائدُة باِب دخول الموصول على الموصول[
ـِة عـن بعـض العلمـاء)3( أنَّ دخـول الموصول علـى الموصوِل لم  ونَقـَل نجـُم األئمَّ

يجـِر فـي كالمهـم، وإنَّمـا وضَعتـُه الّنحـاُة ِرياضـًة للمتعلّميـن، وتدريبًـا لهم، نحـو: )الّذي 

ذي( األخيرة، وعائده مسـتتٌر في  الّـذي فـي داره عمـرو زيد(، فقولـه: )في داره( صلة )الَـّ

الظـرِف: هـو، و)عمـرو( خبر )الـذي( األخيرة، وهـو)4( مع )صلتـه()5( وخبره ِصلـٌة )لِلَِّذي( 

ك قلـَت:  ذي ]األول[)6(، كأنَـّ األوَّل، وعائـدُه الهـاء المجـرورة فـي )داره(، و)زيـد( خبـر الَـّ

ِذي َسـاكٌِن َدارَُه َعْمٌرو َزيـٌد()7(. انتهى. )الَـّ

بيـس َعبَّـاد الثعلبـي كمـا فـي لسـان العـرب:15/ 267، مـادة )لوي(،  )1( نُِسـَب الشـاهد إلـى أبـي الرَّ

وخزانة األدب: 6/ 84 و89، وبال نسـبة في األشـباه والنظائر: السـيوطي: 3/ 52، وخزانة األدب:6/ 

156، وتـاج العـروس:20/ 141، مـادة )لتي(.

وعجز البيت:
َيَهـاُب اللِّئـاُم َحلَقـَة البـاِب َقْعَقُعـوا          

وُروي هذا الشاهد بتفاوت واختالف في ألفاظه.

)2( ينظر: شرح الرضي على الكافية: 3/ 32.

)3( وهـو أبـو بكـر محّمـد بن السـرّي بن سـهل النحـوّي المعـروف بابن السـرّاج، ينظر: شـرح الرضي 

علـى الكافية: 3/ 32.

)4( في المصدر: )الذي األخير(، بدل )هو(. 

)5( في المخطوط: )صلة(، وصّححناه من المصدر.

)6( ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

)7( ينظر: شرح الرضي على الكافية: 3 /32.
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دت الموصـوالُت وترامِت الُمبتـدآُت احتاَج الُمبتـدأُ الثَّاني إلى خبٍر؛  وأقـول: فـإذا تَعدَّ

لكونـِه مبتـدأً، وإلـى صلـٍة؛ لكونِـِه )موصـوالً()1(، وهـو مـع صلِتـِه وخبـره صلـٌة للموصوِل 

األوَِّل، فـال بُـدَّ مـن ضميَريْـِن للجملـة، يرجـع أحُدُهمـا إلى الموصـوِل الثانـي، واآلخُر إلى 

األوَِّل، وهكـَذا تقـوُل فـي الثالـث ومـا بَعـده، فيفتقـر كُلُّ واحٍد إلى صلـٍة وخبٍر.

]إعراب المسألة المازنية[
وحينئـٍذ؛ نقـوُل فـي المسـألة المذكـورِة المنقولِة عن أبـي ُعثمان &: إنَّها مشـتملٌة 

علـى أربعـِة موصـوالٍت، وخمسـِة ُمبتـدآت. فالموصـوُل األوَُّل وهو الَّذي يحتـاج إلى صلٍة 

وخبـٍر، وهكـذا ما بعده.

فنقـول: إنَّ الموصـوَل// ]2/أ[ الرابـَع رابـَع الُمبتدآت الخمسـة – وهو: )التـي( – ال بُدَّ 

لـُه مـن صلٍة وعائـٍد وخبٍر، كمـا قّررناه.

فِصلتُـُه قولـه: )أبوهـا أبوهمـا(، أعنـي المبتـدأَ الخامـَس وخبـرَه، فـ)أبوهـا( مبتـدأ، 

و)أبوهمـا( خبـره، والجملـة الخبريـة صلـُة )الَّتـي( التـي هـي الموصـوُل الرَّابـُع، والعائـد 

ميـُر فـي )أبوهـا(، وخبره)2( هـو قوله: )أختهـا(، وهو مـا يأتي اإلخبـار)3(، فـ)التي  هـو الضَّ

ت جملٌة مـن مبتدإٍ  أبوهـا أبوهمـا أختهـا( موصـوٌل تمت صلتُـُه، ومبتـدأٌ ذُكَِر خبـرُُه، فتمَّ

ِذي قبلَـه، وهو ثالـث الموصـوالِت، أعنـي )اللَّذان(. وخبـٍر، فصلَُحـت صلـًة للموصـوِل الَـّ

ذان( –كمـا علمـَت– ثالـُث الُمبتَدآت، وخبـره قوله: )أخـواك(، وعائـده الضمير  و)اللَـّ

ذاِن التـي أبوهـا أبوهمـا أختَُها  ذان( مـع صلِتـه وخبـره –أعنـي: )اللَـّ فـي )أبوهمـا(، و)اللَـّ

أَخـَواك(– جملـٌة تاّمـٌة خبريّـٌة تصلح صلًة للموصوِل الَّذي سـبقه، وهو ثانـي الموصوالت، 

أعنـي: )التـي(، وهـو ثاني الُمبتـَدآِت، وخبره )أختـه(، وعائده الضمير في قولـه: )أختُها(، 

َذان التي أبوهـا أبوهمـا أختها أخواك  وهـذا المبتـدأ مـع صلتـِه وخبـرِه – أعنـي: )التي اللَـّ

)الـذي(، وهـو أول  األوَِّل وهـو  تاّمـٌة خبِريـٌة تصلـح صلـًة للموصـوِل  أختـه( – جملـٌة 

المبتـدآت، وخبـره قولـه: )زيـٌد(، وعائـده الضميـر الَمجرور فـي )أخته(.

)1( في المخطوط: )موصول(، وهو غلط من قلم الناسخ، وصّححناه.

)2( خبر المبتدأ الرابع وهو )التي أبوها أبوهما(.

)3( كذا في المخطوط.



295 اصبد لاصاعا حلّانللنلهم ل ولي د 

]ملخص اإلعراب[

والملخَّص – أيًضا – للمبتدي:

ذي( مبتـدأٌ، و)التـي( مبتدأٌ ثـاٍن، و)اللََّذاِن( مبتـدأٌ ثالٌث، و)الَّتـي(: مبتدأٌ رابٌع،  أنَّ )الَـّ

و)أبوهـا( مبتـدأٌ خامـٌس، و)أبوهمـا( خبـر المبتـدأ الخامـس، ]و[)1( المبتـدأ الخامـس 

وخبـره صلـُة الموصـوِل الرَّابعِ، و)أختها( خبـره، وهو)2( ]و[)3( ِصلتُُه وخبـرُُه صلٌة الموصول 

الثالـث، وخبـره )أخـواك(، وهـذا)4( – أيًضـا – مـع صلِتـِه وخبرِِه صلـٌة للموصـول ]الثاني، 

وخبـره )أختـه(، وهـو)5( مـع ِصلته وخبـره صلـة للموصـوِل[)6( األول، وخبـرُُه )زيٌد(.

]امتحان صّحة اإلعراب[
وامتحـان صّحـة هـذا الحكـم أن يَُقام اسـٌم مقـاَم كُلِّ موصـوٍل مع صلِتِه فـي معناه، 

فيُقيـم مقـاَم )التـي أبوهـا أبوهمـا( – أعنـي الموصـول الرابـع مـع صلته – اسـًما واحًدا 

بمعنـاه، وهـو )أختهمـا()7(؛ ألنَّ التـي أبوهـا أبـو شـخصين آخريـن هـي )أختهمـا()8( 

ذان أختهمـا أختها أخـواَك أختـه: زيٌد(. ذي التـي اللَـّ ضـرورة، فيصيـر الـكالم هكـذا: )الَـّ

َذان أختهمـا أختهـا( قولـك: )أخواهـا(؛ ألنَّ اللََّذيـن أختهمـا أخـت  ويُقيـم مقـام )اللَـّ

امـرأة قـد يكونـان أخويهـا.

ذان  ُه كمـا قـد يكـون اللَـّ أقـول: كـذا فـي شـرح المحّقـق الفالـّي)9(، وال يخفـى أنَـّ

. )1( زيادة ِمنَّا لتقويم النصِّ

)2( أي الموصول الرابع، وهو )التي(.

. )3( زيادة ِمنَّا لتقويم النصِّ

)4( أي الموصول الثالث، وهو )اللذان(.

)5( أي الموصول الثاني، وهو )التي(.

)6( زيادة ِمنَّا لتصحيح النص، ويبدو أنَّ هنا سقطًا قد وقع من قلم الناسخ.

)7( في المخطوط: )أختها(، وصّححناه.

)8( في المخطوط: )أختها(، وصّححناه.

)9( هـو محّمـد بـن مسـعود بن محمود بـن أبي الفتح الّشـقار السـيرافي، أبو المعالـي، قطب الدين 

ـر، وعالـم بالنحـو، له مصّنفات. ينظـر ترجمته في: األعـالم: الزركلي: 7/ 96. الفالـي، مفسِّ
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أختهمـا أخـت امـرأة// ]2/ب[ أخويهـا قـد ال يكونـان كذلـك، بـأن تكـون المتوسـطة 

ه  رف اآلخـر، فـال يتَِّجـه أنَـّ أختهـا لهـا مـن أحـد الطَّرفيـن، وللمـرأة األخـرى مـن الطَـّ

عـى، اللَُّهـمَّ إاّل أْن يَُقـال)1( الـكالم علـى تقديـر اتحـاد جهـة  بمعنـاه كمـا هـو الُمدَّ

األخـوة، ال علـى تقاديرهـا.

وحينئٍذ؛ فيصير الكالم: )الذي التي أخواها أخواك أخته: زيٌد(.

ثـم تقيـم مقـام )التـي أخواهـا أخـواك( قولنـا: )أختـك(؛ ألنَّ التـي أخواها أخـواك قد 

يكـون أختـك، والـكالم عليـه كمـا مـّر، وحينئـٍذ؛ فيصيـر الـكالم هكـذا: )الذي التـي أبوها 

أبوهمـا أختهـا أخـواَك أختُـه هـو زيـٌد()2(، وهـذا – أيًضـا – ال خلـل فيـه بوجـٍه؛ لجريانـه 

علـى قاعـدة اإلخبار.

ا في صلة الموصول األول[ ]امتناع اإلخبار عمَّ
قـال الفاضـل المحّقـق محّمـد بـن أحمـد اإلسـفرايينّي)3( فـي اللُّبـاب: »وأّمـا سـائر ما 

ى فيه ذلـَك – يعني اإلخبـار – إاّل في خبر  فـي صلِتـِه – يعنـي الموصـول األول – فـال يتأتَـّ

الموصـوِل الثَّالـِث والُمتَِّصل به«)4(.

يعنـي المتصـل بخبِر الَموصـوِل وهو الكاف في )أخـواك(، ومراده بالسـائر: )الباقي(، 

قـال فـي شـرح اللبـاب: )ثم يقيم »أخواهـا« مقام »اللـذان أختهما أختها« ألن اللـذان أختهما أخت 

امـرأة قـد يكونـان إخوتهـا(. شـرح اللبـاب فـي علـم اإلعـراب )مخطـوط(: القطـب الفالـّي: لوحة 

82/أ، كتابخانـه مجلس شـوراى اسـالمى، رقـم الحفظ: 90759.

)1( في المخطوط: )يق(، وهو اختصار لكلمة )يقال(.

قـال فـي شـرح اللبـاب: )ثم يقيم »أخواهـا« مقام »اللـذان أختهما أختها« ألن اللـذان أختهما أخت 

امـرأة قـد يكونـان إخوتهـا(. شـرح اللبـاب فـي علـم اإلعـراب )مخطـوط(: القطـب الفالـّي: لوحة 

82/أ، كتابخانـه مجلس شـوراى اسـالمى، رقـم الحفظ: 90759.

)2( كذا في المخطوط، وإنما يصير الكالم هكذا: )الذي أختك أخته: زيٌد(.

)3( هـو محّمـد بـن محّمـد بـن أحمـد بن السـيف، تـاج الديـن، المعـروف بالفاضـل اإلسـفرايينّي، 

صاحـب كتـاب اللبـاب، المتوفّـى 684ه. ينظـر ترجمتـه فـي: بغيـة الوعـاة:21/1 رقـم 395.

)4( اللباب في علم اإلعراب: اإلسفرائينّي: 72.
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ـة والجميـع؛ ألنّـه معنـاه اللُّغـوي)1(، وقد َصرََّح أبـو ]محّمد[)2( الَقاِسـم الحريرّي)3(  ال العامَّ

فـي ُدرَِّة الَغـوَّاص بأنَّ اسـتعمال السـائر بمعنـى الجميع ِمن أوهـام الخواص)4(.

ه: »السـائُر مهمـوٌز: الباقي، والناس يسـتعملونه  وقـال ابـن األثيـر)5( في النهايـة ما نَصُّ

فـي معنى الجميـع، وليس بصحيـح«)6( انتهى.

مه)7( جماعات«)8( انتهى. وقال في القاموس: »السائر: الباقي ال الجميع، كما توهَّ

فـال يـرّد مـا قيـل: كيـف يصـّح مـن الفاضـل المذكـور هنـا اإلطـالق مـع أنَّ الموصول 

الثانـي – وهـو )التـي( – يصـّح اإلخبـار عنـه بصلتـه، وقـد صـرَّح هو بـه مع أنَّه فـي صلِة 

الموصـوِل األوَِّل.

وحاصـل كالمـه: أنَّ الباقـي مّمـا فـي صلـِة الموصـول األول ال يصـّح اإلخبـار عن شـيٍء 

منـه إاّل فـي شـيئين: خبـر الموصـول )الثالـث()9(، وهـو )أخـواَك( ومـا اتصـل بـه، وهـو 

ذان(، وهو الموصول  الـكاف المتصـل بـ)أخـواَك(، فـإّن )أخـواك( – كما علمـت – خبر )اللَـّ

)1( ينظر: لسان العرب: 340/4، مادة )سأر(.

)2( زيادة منا لم ترد في المخطوط.

)3( هـو القاسـم بـن علـي بـن محّمـد بـن عثمـان الحريـرّي البصـري الحرامـّي، أبـو محّمـد، صاحب 

المقامـات المشـهورة، كان أحـد أئمـة عصـره، ولـه تآليـف حسـان منهـا: درّة الغـواص فـي أوهام 

الخـواص، وملحـة اإلعـراب، ومصّنفـات أخـر، ولد سـنة 446ه، ومـات سـنة 515 أو 516ه. ينظر 

ترجمتـه فـي: وفيـات األعيـان: ابن خلـكان: 63/5 رقـم 535.

)4( درّة الغواص: الحريري: 9.

)5( هـو المبـارك بـن محّمـد بـن محّمـد بـن عبـد الكريم بن عبـد الواحـد الشـيبانّي الجـزرّي اإلربلّّي 

الموصلـّي الشـافعّي، الكاتـب، مجـد الديـن، أبـو السـعادات، ابـن األثيـر، فقيـه محـّدث نحوّي، 

عالـم بصنعـة الحسـاب واإلنشـاء، لـه مصّنفـات عديـدة، ُولـد سـنة 544ه، وتوفـي سـنة 606ه. 

ينظـر ترجمتـه فـي: بغيـة الوعـاة: 274/2 رقـم 1965، وشـذرات الذهـب:42/7.

)6( النهاية في غريب الحديث واألثر: ابن األثير: 2/ 327، مادة )سأر(.

)7( في القاموس: )توهم(.

)8( القاموس المحيط: الفيروزآبادي: 403، مادة )سأر(.

)9( في المخطوط: )األول(، وهو من سهو القلم، وصّححناه.
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َذاِن( مـع صلته، )وهـو()3( قولـه: )أختها(،  ]الثالـث[)1(، ]و[)2(ممتنـٌع اإلخبـاُر عـن )اللَـّ

وعـن الموصـول الرابـع مـع صلتـه، وهـو قولـه: )أبوهـا أبوهمـا(، وال عـن )أبوهـا(، 

ال عـن المضـاف، وال عـن المضـاِف إليـه، وال عـن )أبوهمـا( –وهـو خبـر المبتـدأ 

الخامـس–، ال عـن ]المضـاف، وال عـن[)4( المضاف إليـه، وال عن )أختهـا( –وهو خبر 

المبتـدأ// ]3/أ[ الرابـع–، ال عـن المضـاف، وال عـن المضـاف إليـه، وال عـن )أختـه( 

–وهـو خبـر الموصـول الثانـي– كذلـك.

]عّلة االمتناع[
ُه مشـتمل علـى الضميـِر الُمسـتَحق،  ذان( مـع صلتـه: أنَـّ ُة )االمتنـاع()5( فـي )اللَـّ وِعلَـّ

وهـو المضـاف إليـه في )أختها(، وهـو خبر المبتـدأ الرابع، فإنه يسـتحق للموصول الذي 

قبلـه – وهـو )التـي( – فيمتنـع اإلخبـاُر عنه.

وامتنـاع مـا كان مضافًـا مـن البواقي ظاهـٌر؛ المتناِع اإلخبـاِر عنه بدون المضـاف إليِه؛ 

ميـِر، وهو ال يُضاف. السـتلزامه إضافة الضَّ

وأّمـا المضـاف إليـِه مـن )أبوهـا( إلـى )أختـه( فيمتنـع اإلخبـار عنهـا؛ ألنهـا ضمائـر 

مسـتحّقة لغيـر مـا تصـّدر بـه الموصـول حالـَة اإلخبـار.

]عّلة صّحة اإلخبار عن الموصول الثالث )أخواك( وما اّتصل به[
وأّمـا صّحـة اإلخبـار عـن الموصـوِل الثَّالـث وعن ما تَّصل بـه من الكاف فـال ريبة فيه؛ 

ألنـه غير مشـتمل على ضمير مسـتحّق للغير، وال مانع سـواه؛ فيصـّح اإلخبار.

]طريقة اإلخبار عن الموصول الثالث )اللَّذان([
و]تقـول[)6( فـي اإلخبـار: )اللـذان الـذي التـي اللـذان التـي أبوهـا أبوهمـا أختهـا 

)1( زيادة ِمّنا إلقامة المعنى، ويبدو أنّها سقطت من قلم الناسخ.

. )2( زيادة ِمّنا لتقويم النصِّ

)3( في المخطوط: )وأخوها(، وصّححناه.

)4( زيادة ِمّنا لتقويم النّص، ويبدو أنّها سقطت من قلم الناسخ.

)5( في المخطوط: )االتساع(، وهو تصحيف صّححناه.

)6( زيادة ِمّنا إلقامة المعنى، ونحتمل سقوطها من قلم الناسخ.
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رت به الجملـة حالَة  ذان( الذي ُصـدِّ همـا أختـه زيـٌد: أخـواَك()1(. و)أخـواك()2( خبر )اللَـّ

اإلخبار.

]طريقة اإلخبار عن الكاف المّتصل بخبر الموصول الثالث )أخواك([
وتقـول فـي اإلخبـاِر عـن الـكاف في )أخـواك(، وهـو المتصل بخبـر الموصـول الثالث 

ذان التـي أبوهـا أبوهمـا أختهـا أخـواه أُْخته زيـٌد: أنـَت(، وهذا  ِذي()3( الـذي التـي اللَـّ )الَـّ

واِضـٌح، ال سـتْرة ِبـِه وللـه الحمـد. وإنمـا انفصـل الُمخبَـر عنه هنـا لتأخيره.

]ُصور اإلخبار عن كلمات المسألة المازنية[
ـص()4( مـن هـذا أنَّ ُصـَوَر اإلخبـار – عـن كلمـات هـذه المسـألة – الُممتنعـة  )فيتلخَّ

و)الجائـزة()5( خمـس عشـرة ُصـورة: الجائـز منهـا خمـس، والُمْمتِنـع عشـر.

ِذي الَِّتـي أبوهـا أبوهمـا أختاهما أخته زيـٌد: أخواَك(، وهـو خطأ لعلّه  ذان الَـّ )1( فـي المخطـوط: )اللَـّ

وقع سـهًوا مـن قلم الناسـخ، وصّححناه.

وامتحـان صّحـة مـا أثبتنـاه أن تقيـم )أختهمـا( مقـام )التي أبوهـا أبوهمـا(، ثم تقيـم )أخواها( 

تقيـم  ثـم  أخواهـا همـا(،  )التـي  )أختهمـا( مقـام  تقيـم  ثـم  أختهـا(،  أختهمـا  )اللـذان  مقـام 

)أخوهمـا( مقـام )الـذي أختهمـا أختـه(، فيصيـر الـكالم: )اللـذان أخوهمـا زيـٌد: أخـواك(.

فقولـه: )اللـذان(: مبتـدأ أول، و)الـذي(: مبتـدأ ثـاٍن، و)التـي(: مبتـدأ ثالـٌث، و)اللـذان(: مبتدأ 

رابـع، و)التـي(: مبتـدأ خامـس، و)أبوهـا(: مبتـدأ سـادس، و)أبوهمـا(: خبـر المبتدأ السـادس، 

والمبتـدأ السـادس وخبـره: صلـة الموصـول الخامـس، و)أختهـا( خبـره، والموصـول الخامـس 

وصلتـه وخبـره صلـة للموصـول الرابـع: )اللـذان(، وهـو المبتـدأ الرابـع وخبـره: )همـا(، وهـو 

مـع صلتـه وخبـره صلـٌة للموصـول الثالـث: )التـي(، وخبـره: )أختـه(، وهـو وصلته وخبـره صلة 

للموصـول الثانـي: )الـذي(، وخبـره: )زيـد(، وهـو مـع صلتـه وخبـره صلـٌة للموصـول األول: 

)اللـذان(، وخبـره: )أخواك(.

)2( في المخطوط: )أخوان(، وصّححناه.

)3( زيـادة ِمّنـا تصحيًحـا، والظاهـر أنـه سـقط مـن قلـم الناسـخ. وامتحـان صّحـة مـا أثبتنـاه أن تقيم 

)أختهمـا( مقـام )التـي أبوهـا أبوهما(، ثم تقيـم )أخواها( مقام )اللـذان أختهما أختهـا(، ثم تقيم 

)أختـه( مقـام )التـي أخواهـا أخـواه(، ثـم تقيم )أخـوه( مقـام )الذي أختـه أخته(، فيصيـر الكالم: 

)الـذي أخـوه زيـد: أنـت(. وإعراب ذلـك واضح.

)4( في المخطوط: )فيلّخص(، وصّححناه.

)5( في المخطوط: )جائزة(، وصّححناه.
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وإن أْشَكَل عليَك فرَاِجعِ الَجدول:

ِذي(
َّ
خبار عن )ال تي(الإ

َّ
خبار عن )ال ذان(الإ

َّ
خبار عن )الل الإ

جائٌز.
الذي  زيد  هو  )الذي  صورته: 
التي اللذان التي أبوها أبوهما 

أختها أخواك أخته(.

جائٌز.
أخته  الذي هي  )التي  صورته: 
أبوها  التي  اللذان  التي  زيٌد 

أبوهما أختها أخواَك(.

على  صلته  الشتمال  ممتنٌع؛ 
قبله،  لما  المستحق  الضمير 
وهو المضاف إليه في )أختها(.

خبار عن )التي( الثانية المضاف إليه في )أبوها(المضاف في )أبوها(الإ

ضمير  على  الشتمالها  ممتنٌع؛ 
مستحّق لغيره، و]هو[)1( )هما( 
مستحق  فإنه  )أبوهما(،  في 

)لِلَّذان(.

اإلخبار  المتناع  أيًضا؛  ممتنٌع 
المضاف  بدون  المضاف  عن 

إليه.

مستحّق  ضمير  ألنه  ممتنٌع؛ 
الموصول  به  َر  ــدِّ ُص ما  لغير 
عائُد  هو  إذ  اإلخــبــار؛  حالَة 

المبتدأ الرابع.// ]3/ب[

المضاف من )أختها(المضاف إليه في )أبوهما(المضاف في )أبوهما(

بدون  اإلخبار  المتناع  ممتنٌع؛ 
المضاف إليه.

ممتنٌع أيًضا؛ ألنه مستحٌق لغير 
حالَة  الموصول  به  ر  يَُصدَّ ما 

اإلخبار؛ ألنه عائُد )اللََّذاِن(.

عن  اإلخبار  المتناع  ممتنٌع؛ 
المضاف بدون المضاِف إليه.

المضاف إليه من )أخواك(المضاف في )أخواك(المضاف إليه من )أختها(

مستحق  ضمير  ألنه  ممتنٌع؛ 
لغير الموصول.

جائٌز.
التي  )الَّذي()2(  )اللَّذان  صورته: 
اللَّذاِن التي أبوها أبوهما )أختها 

هما()3( أخته زيٌد أخوَك(.

َجائز)4(.
التي  )الَّذي()5(  )الَِّذي  صورته: 
اللَّذان التي أبوها أبوهما أختها 

أخواه أخته زيٌد: أنت(.

المضاف إليه من )أخته(المضاف من )أخته(
ٌ

يد ز

عن  اإلخبار  المتناع  ممتنٌع؛ 
المضاف بدون المضاف إليه.

مستحق  ضمير  ألنه  ممتنٌع؛ 
عائُد  ألنــه  الموصول؛  لغير 

)الَّذي(.

)َجائٌز()6(.
التي  )الَّذي()7(  )الَِّذي  صورته: 
اللَّذان الَّتي أبوها أبوهما أختها 

أخواك أخته هو زيٌد(.

)1( زيادة ِمّنا لتقويم النص.

)2( في المخطوط: )الذين(، وهو سهو صّححناه.

)3( في المخطوط: )أختاهما(، وهو سهو صّححناه.

)4( في المخطوط: )جاز( وهو من سهو القلم.

)5( في المخطوط: )الذين(، وهو خطأ صّححناه.

)6( في المخطوط: )جاز( وهو من سهو القلم.

)7( في المخطوط: )الذين(، وهو خطأ صّححناه.
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تتّمة
]ترجمة المازنّي[

المازنـّي المنقـول عنـه هـذه المسـألة هـو: بكـر بن محّمـد بن )حبيـب بن بَِقيَّـة()1(، 

دة، أبـو عثمـان المازنّي،  ـَدة ثـم القـاف ثـم اليـاء المثنـاة من تحـت الُمَشـدَّ بالبـاء الُموحَّ

مـازُن بني شـيبان.

قاَل العاّلمُة الِحلِّي)2(& في الُخالَصِة، والنََّجاِشي)3( في كِتاِبه:

بالبصـرَِة )ومقّدمـه، مشـهور  بالنَّحـو والعربيَّـِة واللُّغـِة  العلـِم  أهـِل  َسـيَِّد  ُه كان  إنَـّ

بذلـك()4(، وكان مـن علمـاء اإلماميـة، وهو من غلمان إسـماعيل بن ميثم)5( فـي األدب)6(. 

)1( في المخطوط: )بقية بن حبيب(، وصّححناه، ويبدو أّن الناسخ سهًوا قّدم وأّخر.

)2( هـو الحسـن بـن يوسـف بن علي بـن المطهر الحلـّي، أبو منصور، جمـال الديـن، العالّمة الحلي، 

فاضـل عالـم محّقـق مدقّـق محـّدث متكلّم، ال نظيـر له في الفنـون، رئيس اإلمامية فـي وقته، له 

مصّنفـات كثيـرة، شـهد بفضلـه مخالفه قبـل مؤالفـه، كان مولده سـنة 648ه، ووفاته سـنة 726. 

ينظـر ترجمتـه فـي: أمل اآلمـل: 2/ 81 رقم 224، ومجالـس المؤمنين: القاضي التسـتري: 2/ 353، 

وريـاض العلمـاء: الميـرزا األفنـدي: 1/ 358، وروضـات الجنـات: الخوانسـاري: 2/ 269 رقـم 198، 

ولؤلـؤة البحرين:202.

)3( هـو أحمـد بـن علـي بـن أحمـد بـن العبـاس بن محّمـد بن عبـد الله بـن إبراهيـم بـن محّمد بن 

عبـد اللـه النجاشـّي األسـدّي الكوفـّي، أبو العبـاس، عالم نّقاد بصيـر، صدوق اللسـان عند موافقه 

ومخالفـه، وهـو أفضـل َمـن خـّط فـي فـن الرجـال بقلـم أو نطـق بفـم، فأجمـع اإلماميـة علـى 

االعتمـاد عليـه، وأطبقـوا علـى االسـتناد فـي أحـوال الرجـال إليـه، ُولـد سـنة 372ه، وتوفي سـنة 

450ه. ينظـر ترجمتـه فـي: مجالـس المؤمنيـن: 2/ 106، ولؤلـؤة البحريـن:387/ 127.

)4( في المخطوط: )ومقدمته مشهورة بذلك(، وصّححناه اعتماًدا على المصدرين.

)5( لـم نتعـرّف عليـه، وقيـل هو: )إسـماعيل بن ميثـم التمار(، فـإن كان مرادهم أنه أدركـه وكان من 

تالمذتـه فهـذا بعيـد؛ ألن بينهمـا مـن الزمـان مـا ينيـف علـى ِمائَتَـي عـام، إاّل أن يكون إسـماعيل 

قـد عـاش مـا يزيـد علـى القـرن ونصف القـرن، ولعـّل مرادهـم أنـه كان يقـول بقوله فـي اإلمامة 

والـكالم، واللـه العالم!

)6( في النجاشي: )وكان من غلمان إسماعيل بن ميثم، له في األدب: كتاب التصريف ..(.
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ثـم )قـاال()1(: مـات أبو عثمـان& )سـنة()2( ثمـان وأربـع وِمأَتَيْـن)3(. انتهـى )كالمهما()4( 

أعلـى اللـه مقامهما.

ة، ذكر ابن هشـام األنصاري)5( فـي ُمغني اللَِّبيب،  أقـول: وكان& متورًِّعـا عالـي الِهمَّ

ِة  مَّ وابـُن َخلّـكان)6( فـي تاريخـه، والسـيوطي)7( فـي األشـباه والنَّظَائِـر: إنَّ بعـض أهـِل الذِّ

بَـَذَل لـه ِمائَـَة دينـاٍر علـى أن يُقـرأ بـه)8( كتـاب سـيبويِه، فامتنع مـن ذلك مع مـا كان به 

ِة االحتيـاِج، فالَمـُه تلميُذُه الُمبـرَّد)9(، فأجابه بـأنَّ الِكتاب ُمشـتَِمٌل علـى ثالثِِمائَِة  مـن ِشـدَّ

َر  ـي()11( مـن قراءتها، ثُـمَّ قُدِّ وكـذا وكـذا آيـة من كتـاب الله، فـال )ينبغـي()10( تمكين )ِذمِّ

)1( في المخطوط: )قال لي(، وصّححناه.

)2( أثبتناه من المصدرين.

)3( رجال النجاشي: النجاشّي: 110/ 279، وخالصة األقوال: العالّمة الحلّي: 81/ 41 رقم 5.

)4( في المخطوط: )كالهما(، وصّححناه.

)5( هـو عبـد اللـه بـن يوسـف بـن عبـد الله بن يوسـف بـن أحمد بن عبـد الله بـن هشـام األنصارّي 

الحنبلـّي، جمـال الديـن، أبـو محّمـد، عالّمـة فـي النحـو، انفـرد بالفوائـد الغريبـة والمباحـث 

الدقيقـة واالسـتدراكات العجيبـة، ولـه مصّنفـات عديدة في النحو، ُولد سـنة 708ه، وتوفي سـنة 

761ه. ينظـر ترجمتـه فـي: بغيـة الوعـاة:68/2 رقـم 1457، وشـذرات الذهـب: 329/8.

القضـاة، شـمس  الشـافعّي، قاضـي  اإلربلـّي  البرمكـّي  إبراهيـم  بـن  بـن محّمـد  )6( هـو أحمـد 
األدب  فـي  عاّلمـًة  بالعربيـة،  بصيـًرا  كان  خلّـكان،  بابـن  المعـروف  العبـاس،  أبـو  الديـن، 
والشـعر وأيـام النـاس، لـه كتـاب فـي وفيات األعيـان، توفـي سـنة 681ه. ينظـر ترجمته في: 

الذهـب:647/7. شـذرات 

)7( هـو عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر بـن محّمد بن سـابق الديـن أبي بكـر الخضيـرّي، أبـو الفضل، 

جـالل الديـن السـيوطّي، كان شـافعيًا حافظًـا مؤّرًخـا، واشـتهر فـي الحديـث والتفسـير وعلـوم 

ُولـد سـنة 849ه، وتوفـي سـنة 911ه. ينظـر ترجمتـه فـي:  القـرآن، لـه مصّنفـات عديـدة، 

شـذرات الذهـب: 74/10.

)8( كذا في المخطوط، والظاهر أن الصواب: )يقرئه(، وهو أنسب.

)9( هـو محّمـد بـن يزيـد بـن عبـد األكبـر األزدي البصـرّي، أبـو العبـاس، المعـروف بالمبـرّد، إمـام 

العربيـة ببغـداد فـي زمانه، أخـذ عن المازنـّي، وكان فصيًحا بليًغـا مفّوًها، ولـه مصّنفات عديدة، 

مـات سـنة 285ه. ينظـر ترجمتـه فـي: بغيـة الوعـاة: 1 /269 رقـم 503، وشـذرات الذهـب: 3/ 356.

)10( في المخطوط: )ينتفى(، وصّححناه.

)11( في المخطوط: )وهى(، وصّححناه.
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:)3(
أن َغنَّـت جاريـة )بحضـرة()1( الواثـق باللـه)2( بقـوِل الَعرِْجـيِّ

]الكامل[

ــاًل ــم َرُج ــوُم إِنَّ ُمَصاَبُك ــُمأَظُل ــًة ُظْل ــالَم َتحيَّ ــَدى السَّ َأْه

فاختلـف الحاضـرون فـي نَْصـِب )رَُجـاًل( ورفعـه، و)أصـرَّت()4( الجاريُة علـى النَّصِب، 

ا  وزعمـت أنَّهـا قرأتـه علـى أبـي ُعثمـان كذلِـك، فأمـَر الواثُق بإشـخاصِه مـن البصـرة، فلمَّ

حضـر أوجـَب النَّصـَب، وشـرحُه// ]4/أ[ بـأنَّ )ُمَصابَُكـم( بمعنـى )إَِصابَتكـم(، و)رَُجـاًل( 

مفعولُـه، و)ظُلْـُم( الخبـر، ولهـذا ال يتـمُّ المعنـى بدونـه. قـال: فأخـذ اليزيـدي)5( فـي 

معارضتـي، فقلـُت لـُه: هـو كقولك: )إنَّ َضْربَـَك زيًدا ظُلٌْم(. فاستحسـنه الواثُق ثـم أمر لَُه 

َضَنـا عنها ألًفـا)7(. انتهى. بألـِف دينـاٍر وردَُّه ُمَكرًَّمـا، فقـال للُمبـرَّد: تركنـا بعـد)6( ِمائَـًة فعوَّ

]طريق المصّنف إلى المازنّي[
ُه يـروي جميـع  ـاَدِة أوالِد زُهـرة)8( –رحمهـم اللـه– أنَـّ وذكـر العاّلمـُة فـي إجازتِـِه للسَّ

)1( في المخطوط: )تحضرة(، وصّححناه.

)2( هـو هـارون ابـن المعتصـم محّمد بن الرشـيد هارون ابن المهـدي محّمد ابن المنصور العباسـّي، 

أبـو جعفـر، وقيـل: أبـو القاسـم، أحد خلفاء بنـي العباس، حكم خمس سـنين وأشـهرًا، وكان أديبًا 

شـاعرًا، مات سـنة 232ه. ينظر ترجمته في: شـذرات الذهب: 150/3.

)3( هـو عبـد اللـه بـن عمـر بـن عمـرو بـن عثمان بـن عفـان األمـوّي القرشـّي، العرجـّي، مـن أحفاد 

عثمـان بـن عفـان، شـاعر بـارع معـروف، أكثـر فـي الغـزل علـى مـا نحـاه عمـر بـن أبـي ربيعة، 

سـجن ومـات فـي سـجن والـي مكـة محّمـد بـن هشـام المخزومـّي. ينظـر ترجمتـه فـي: األعالم: 

.109/4

)4( في المخطوط: )أمرت(، وصّححناه.

)5( هـو محّمـد بـن العبـاس بـن محّمـد، أبـو عبـد الله، مـن كبار علمـاء العربيـة واألدب ببغـداد، له 

مصّنفـات عديـدة، ُولـد سـنة 228ه، ومـات سـنة 310ه. ينظر ترجمتـه في: األعـالم:6/ 182.

)6( في المصادر: )لله( بدل )بعد(.

)7( مغنـي اللبيـب: ابـن هشـام: 2/ 618، واألشـباه والنظائـر:6/ 226، ووفيـات األعيـان: ابـن خلّـكان: 

.284 /1

)8( هـم سـادة أشـراف، يعـود نسـبهم إلـى زهـرة بـن علي بـن محّمد بـن محّمد بـن أحمد بـن محّمد 

بن الحسـين بن إسـحاق ابن اإلمام جعفر الصادق)(، ومنهم علماء وفقهاء معروفون، كالسـيّد 
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كُتُـِب أبـي ُعثمـان المازنـّي عـن والـِدِه)1( عـن ُمحمـِد بـن يحيـى بـن كـرم)2( عـن أبـي 

الفـرج بـن الجـوزّي)3(، عـن ابـن الجواليقـّي)4(، عـن أبـي زكريـا يحيى بـن علـّي الخطيب 

التبريـزّي)5( عـن )الثمانينـي()6( عـن ابـن جنِّّي)7(، عـن أبي علّي الفارسـّي)8(، عـن أبي بكر 

ابـن زهـرة عـز الديـن أبي المـكارم حمزة بـن علي الحسـينّي الحلبّي. منتهـى اآلمال: عبـاس القمي: 

.210/2

)1( هـو يوسـف بـن علي بـن المطهر الحلّي، سـديد الديـن، والد العالّمـة، عالٌم فاضٌل فقيـٌه متبّحر، 

نقـل ولـده أقوالـه في كتبه. ينظـر ترجمته فـي: أمل اآلمـل: 350/2 رقم 1081.

)2( هـو محّمـد بـن يحيـى بـن كـرم، مهـذب الدين، شـيخ فاضل جليـل، له مصّنفـات، يـروي العالّمة 

عـن أبيـه عنـه. ينظر ترجمتـه في: أمـل اآلمـل: 313/2 رقم 951.

)3( هـو عبـد الرحمـن بن علـي بن محّمد التيمـّي الحنبلّي، أبو الفـرج، ابن الجوزّي، حافظ، مفّسـر، 

محـّدث، مـؤّرخ، لـه مصّنفـات عديدة، توفـي سـنة 597ه. ينظر ترجمتـه في: وفيـات األعيان:3/ 

140 رقم370، وشـذرات الذهب: 6/ 537.

)4( هـو موهـوب بـن أحمـد بـن محّمـد بـن الخضـر بـن الحسـن البغـدادّي الحنبلـّي، أبـو منصـور، 

ابـن الجواليقـّي، لغـوّي نحـوّي، ألّـف في العروض، وشـرح أدب الكاتـب، وعمل كتـاب المعرب، 

والتكملـة فـي لحـن العامـة، ُولـد سـنة 465ه، وتوفـي سـنة 540ه. ينظـر ترجمتـه فـي: وفيـات 

األعيـان:5/ 342 رقـم 751، وشـذرات الذهـب: 207/6.

)5( هـو يحيـى بـن علي بـن محّمد الشـيبانّي، أبو زكريـا، الخطيب التبريـزّي، إمام اللغـة واألدب في 

عصـره، كان شـيخ بغـداد فـي األدب، أخذ اللغة عن أبـي العالء المعرّي، توفي سـنة 502ه. ينظر 

ترجمتـه فـي: شـذرات الذهب: 6/ 9، ووفيات األعيـان:191/6 رقم 800.

)6( فـي المخطـوط: )الماعنـى(، وصّححنـاه علـى مـا فـي إجـازة العالّمـة لبنـي زهـرة. ينظـر: بحـار 

المجلسـي: 99/104. األنـوار: 

هـو عمـر بـن ثابـت الثمانينـّي، الضرير النحـوّي، من سـكان بغـداد، كان قيًّما بعلم النحـو، عارفًا 

بقوانينـه، توفـي سـنة 442ه. ينظـر ترجمتـه فـي: وفيـات األعيـان:3/ 443 رقـم 494، وشـذرات 

الذهب:189/5.

)7( هـو عثمـان بـن جّنـّي الموصلـّي، أبـو الفتـح، النحـوّي المشـهور، كان إماًمـا فـي علـم العربيـة، 

وهـو صاحـب كتـاب الخصائـص، ُولد سـنة 322ه، وتوفي سـنة 392ه. ينظر ترجمتـه في: وفيات 

األعيـان:246/3 رقـم 412، وشـذرات الذهـب: 4/ 494.

)8( هـو الحسـن بـن أحمـد بـن عبـد الغّفـار بـن محّمـد بـن سـليمان بـن أبـان الفارسـّي، أبـو علـّي، 

نحـوّي وعالـم بالعربيـة، بـل كان إمـام وقته في علم النحـو، له تصانيف، ُولد سـنة 288ه، ومات 

سـنة 377ه. ينظـر ترجمتـه فـي: وفيات األعيـان: 2 /80 رقم 163، وشـذرات الذهـب:407/4.
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ـرَّاِج)1(، عـن أبـي العبَّـاِس الُمبَـرَّد)2(، عـن أبـي ُعثمـان المازِنِـّي&. بـِن السَّ

قُلُت: وبطريقنا إلى العاّلمة& نروي ذلك أيًضا)3(.

ـرَّاج، من أئمـة النحو فـي بغداد،  ـري بـن سـهل البغـدادّي، أبو بكـر، ابن السَّ )1( هـو محّمـد بـن السَّ

له مصّنفات كثيرة، توفي سـنة 316ه. ينظر ترجمته: وفيات األعيان:4 /339 رقم 641، وشـذرات 

الذهب:4/ 79.

)2( مرَّت ترجمته.

)3( ذكـر طريقـه إلـى العاّلمـة الحلـّي فـي إجازاتـه، وهـو: عـن السـيّد هاشـم ابـن السـيّد سـليمان 

الحسـينّي القارونـّي البحرانـّي، عـن السـيّد عبـد العظيـم ابـن السـيّد عبـاس؛ وعن الشـيخ محّمد 

باقـر المجلسـّي، عـن والـده جميًعـا، عن الشـيخ البهائـّي، عن والده، عن شـيخه الشـهيد الثاني، 

عـن شـيخه الشـيخ علـي بـن عبـد العالـي الميسـّي، عن الشـيخ الفقيـه شـمس الديـن محّمد بن 

ينـّي، عـن الشـيخ ضيـاء الديـن علـّي ابـن العاّلمـة الشـهيد، عـن والده، عن الشـيخ  المـؤذن الجزِّ

فخـر الديـن أبـي طالـب محّمـد، عن الشـيخ العاّلمة أبي منصور الحسـن بن يوسـف بـن علّي بن 

المطّهـر الحلـّي. ينظـر: إجـازة الماحـوزّي للخاتون آبـادي )مخطـوط(: مكتبة المرعشـّي النجفّي، 

مجموعـة رقـم6062، ص72ر-72پ، وإجـازة الماحوزّي للشـيخ أحمد الـدرازّي )مخطوط(: مكتبة 

الفاضـل الخوانسـارّي، مجموعة رقـم210، ص164-161.
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]خاتمة[
وهـذا مـا جـرى بـه القلـم، وسـنح بـه البـال، مـع تشـويش الخواطـر وكثـرة األشـغال 

– وهـذه صـورة خـّط المصنِّـف دام فضلـه:)1( وكتـَب مؤلُِّفُهـا أقـلُّ عبـاد الله ُسـليمان بن 

ـَق بلطفـه آمالَه، حامـًدا ُمصلِّيًا  عبـد اللـه األوالـي البحرانـي، أصلـح الله تعالـى حالَُه وحقَّ

.)2 ( ُمسلًِّما

)1( يبدو أن هذه العبارة من الناسخ، والله العالم!

ـَق عباراتهـا وَخـرَّج مصادرهـا المفتقـر لفيـض ربّـه السـبحاني:  د كتابـة هـذه الرسـالة وحقَّ )2( َوَجـدَّ

حسـن بـن علـي آل سـعيد المعاميـرّي البحرانـّي، أنالـه اللـه شـفاعة المصطفـى العدنانـّي، وآلـه 

معـادن العلـوم والمعانـي، وذلـك فـي صبيحـة يـوم األربعاء الثالث عشـر من شـهر محـرم الحرام 

سـنة 1439ه، الموافـق 4 أكتوبـر 2017م، بضاحية السـيف من البحرين، وصلـى الله على محّمد 

الطاهرين. وآلـه 
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