
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ور النور سط    

 يف ذكرى الشيخ منصور
  



 



 

 

 سطور النور

 يف ذكرى الشيخ منصور
 

 وهو العالمة فضيلة الشيخ

 منصور احلاج علي بن حممد املرهون

 

 

 تأليف

 اخلطيب الشيخ عبد احلميد الشيخ منصور املرهون
 

 

منشورات مؤسسة املصطفى| للتحقيق والنرش
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 مقّدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم علی حممد 

 الطيبني الطاهرين وبعد...وآله 

مخس ومخسني عامًا من  أكثر من فإنني وبعد مرور

وفاة والدنا املرحوم )الشيخ منصور املرهون(، وبعد أن 

ل قرأنا جملس تأبينه يف ليلة مواراته، وهي ليلة هال

تب كعنَّ يل أن أ ،هـ1417رجب األصم ليلة النور سنة 

سبق به ون أسهل تناوالً مما كله& ترمجة موجزة ت

شقيقنا وأستاذنا )احلاج حممد ابن الشيخ منصور 

 «(.حفظه اهلل»املرهون 

 

 



  

املًة، واهلل ويل التوفيق وهو حسبنا كموجزًة  كفإلي

 يل....كونعم الو

 

 

  



 

 

 )رحم اهلل من يقرأ له الفاحتة(

ِحيِم ) ْْحَِن الره  (1بِْسِم اهللهِ الره

ْمُد هللِهِ َربِّ الَْعاَلنََِي )﴿ ِحيِم )2اْْلَ ْْحَِن الره ( 3( الره

يِن ) اَك َنْعبُُد َوإِيهاَك َنْستَِعنُي )4َمالِِك َيْوِم الدِّ ( اْهِدَنا 5( إِيه

اَط اَلُْْستَِقيَم ) َ اَط الهِذيَن َأْنَعْمَت َعَليِْهْم َغْْيِ ( 6الِّصِّ ِِصَ

الِّنَي )   ﴾(7اَلَْْغُضوِب َعَليِْهْم َوََل الضه

ِحيمِ  ْْحَِن الره  بِْسِم اهللهِ الره

َمُد )1ُقْل ُهَو اهللهُ َأَحٌد )﴿ ( ََلْ َيلِْد َوََلْ ُيولَْد 2( اهللهُ الصه

  ﴾(4( َوََلْ َيُكْن لَُه ُكُفًوا َأَحٌد )3)

 صدق اهلل العيل العظيم

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة للشيخ منصور املرهون ويعود تارخيها إلی 

هـ أخذت له قبل ذهابه للعراق وهي  1357سنة 

 .الصورة الوحيدة له )مأخوذة من جواز سفره(





 

 كبكيف أي صورة ما شاء ر  

 

 

 

 

 

 

 

 تذذذايكذا صذذورو وهذهذذ  
 

 ری إن غبت حتت الرتابكيل ذ 
 

 مكناظري أسطري رجائي من
 

 وابدعذذذوا اهلل يل عظذذيم ال ذذ 
 

   املؤلف   

 

صورا اَلؤلف عبداْلميد ابن الشيخ منصور اَلرهون 

 هذ1348/  12/  28اَلولود بتاريخ 





 

 

 

 

 

 

 «رمحه اهلل»نسبه 

 رأسهأسرته ومسقط 

 زوجاته وأوالده

  





 

 

 

 «رمحه اهلل»نسبه 

هـ  1290الشيخ منصور املرهون املولود سنة اسمه: 

وقد  .هـ 1362/ مجادی الثانية / 30تقريبًا، واملتوفی 

 أرخ وفاته املقدس الشيخ فرج العمران فقال:

 
 

 

احلاج عيل بن حممد بن حسني املرهون املتوفی  والد :

 .هـ 1322/  12/  9

مريم ابنة احلاج عبداهلل بن أمحد آل عبدالعال  والدته:

ن هلا ولد كهـ تقريباً، ومل ي 1350املتوفاة يف حدود عام 



  

يف حدود سنة  احلاج حسني ر غريه، وتويف أخوهاكذ

اهلل محيد  ، وخلف محيدًا والد عبدهـ1355

 )عبدالرضا&(، وعيل محيد، وخليل محيد حفظهام اهلل.

 إخوته وأخواته:

هـ قبل  1305ـ حممد بن عيل املرهون: تويف سنة 1

 أبيه، ومل خيلف أحدًا.

وخلف عباسًا  ،هـ 1333ـ عيل بن عيل: تويف سنة 2

وتويف  ،هـ 1365ومال محيد املرهون، وتويف عباس سنة 

ومل خيلف سوی ابنة  ،هـ 1400/  4/  26مال محيد يف 

واحدة، تزوجها املرحوم احلاج حسن الطاهر املرهون 

 .هـ 1402/  10/  10املتوىف بتاريخ 

 ،هـ 1344ـ حسني بن عيل املرهون: تويف سنة 3

وخلف عمران  ،هـ 1362وخلف طاهرًا املتوفی سنة 

 ،هـ 1402/  10/  10وحسنًا، وقد تويف حسن يف 



  

وخلف ولدين: عبداجلليل وعيل وثامن بنات. وتويف 

هـ وخلف ولدين  1425/  10/  11عمران بتاريخ 

 موسى وسلامن وبنات صاحلات.

 ،هـ 1351ـ حبيب بن عيل املرهون: تويف سنة 4

ريم احلبيب ومعتوق. وقد كيب وعبدالوخلف عيل احلب

وخلف حممد عيل  ،هـ 1377تويف عيل احلبيب سنة 

وأختًا له تزوجها عيل يوسف املرهون وهي أم أوالده 

وبناته وهو ال يزال علی قيد احلياة نسأل اهلل طول 

 ،هـ 1415/  7/  13ريم يف كالبقاء. وتويف عبدال

وأربع وخّلف عبداهلل وإخوانه حبيب وحسني وحممد 

 بنات.

 10/  18: تويف بتاريخ أما الولد الثالث وهو معتوق

، وله من الولد: عبدالرؤوف وفؤاد وأمحد هـ1423/ 

 وجعفر وعيل وتيسري وأربع بنات. 



  

ـ أخته ألمه خدجية بنت عيل آل عباس: وقد توفيت 5

وليس هلا إالّ ابنة واحدة هي أم أمحد  ،هـ 1378عام 

/  6/  19توىف بتاريخ وعيل املسبح )أبو نزار امل

 8/  15رضوان املتوفاة هـ ( فاطمة بنت عبداهلل 1427

 .هـ1414/ 

 ،هـ 1377ـ أخته ألبيه زينب: وقد توفيت عام 6

وخلفت ابنًا يدعی خليل بن مشعل بن حممد املرهون، 

ومشعل هذا أشعر الشعراء املشهورين ببلدة أم احلامم 

بلهجتنا الدارجة  يف زمانه ال سيام يف النوع الذي نسميه

)البّداوي(، فإن له منه ما يمأل ديوانًا ضخاًم، ورأينا 

ثري من شعره، ومن شعره كبعض من عارشه حيفظ ال

 العريب قوله:

 

 



  

 
 

وتويف  ،هـ 1360وتويف مشعل& يف حدود سنة 

: وخلفه ابنه املوجود حالياً  ،هـ 1377ابنه خليل سنة 

 عبداهلل خليل مشعل املرهون وفقه اهلل.

 ،هـ 1355عام ـ أخته ألبويه نوره: توفيت  7

/  5/  14وخلفت ابنها مهدي راشد املرهون املتوىف يف 

 «.حفظهم اهلل»وخلف عبداهلل وإخوته  ،هـ 1409

/  8/  19نه: وتوفيت يف كـ أخته ألبويه س 8

، وهي أم مال رايض املرهون املتوىف بتاريخ هـ 1399



  

 «.حفظهم اهلل»وإخوانه  .هـ 1427/  11/  25

                                         
 ( وقد قلت يف تأبينه&:1)

ــــداجلليل ــــا عب  إهيــــًا أب
 

 مضـــيت حممـــود النقيبـــه 
 

 يـــا أخـــي كفقـــدن كـــل
 

 مـن مصـيبه كأعظم بفقـد 
 

ــد ــوم دحــو األر  ق  يف ي
 

ــ  ــه كضــمت جنازت  احلبيب
 

ـــامء ـــا الس ـــت بوابله  وأت
 

ـــ  ـــرر تربت ـــه كت  الرتيب
 

ــ ــذ كخــذإ إلي  يأخــي ف
 

 مستجـيبه كروحي لروح 
 

ــا علمــت بــأنام الـــ  أو م
 

 ـمفقود من يفقـد حبيبـــه 
 

ــا الــذي ــد أن  لســت الوحي
 

 يبهكي بعـــ ات ســـكـــأب 
 

 كي ملنــ كــلنــا نبكبــل 
 

 ي خطيبـــهكـــالـــذي يب 
 

 الـــذي كي ملجلســـكـــنب
 

ـــادت زوايـــاه    ئيبـــهكع
 

ــ ــور قوم ــا ن ــد كي ــت ب  أن
 

 ي غروبـــهكـــلنـــا يبكر 
 

 أنـت بحـر كيا غيث أهلـ
 

ــــا يبك   ي نضــــوبهكــــلن
 

 يـــا شـــبه أيـــوب الـــذي
 

 أخــذ الــبال منــه نصــيبه 
 



  

                                                                                
ــذي ــوب ال ــبه يعق ــا ش  ي

 

ـــ  ـــواله كيش ـــهكو مل  روب
  

 كقــد آن أن تلقــى أديبـــ
 

ـــه  ـــى أديب ـــا الق ـــل م  مث
 

ــب ــيم إا  األدي ــإا النع  ف
 

 إا احلبيــــب إا احلبيبــــه 
 

 يــا أخــي كهــذا مصــري
 

ـــه  ـــات رحيب  حـــور وجن
 

 ت قلوبنــــاكــــن تركــــل
 

 يبهكحـــرأ وأدمعنـــا ســـ 
 

ـــ ــد األح ــن فق ــاله م  وي
 

 ـــبة يــا هلــا بلــوأ عصــيبه 
 

ــــداجلليل ــــا عب  إهيــــًا أب
 

 رضــيت قلبــي أن تذيبــه 
 

 أنــــه نــــادأ عــــيلكف
 

ـــال صـــ ًا للمصـــيبه   وق
 

ــــد ــــإن اهلل ق ــــ ًا ف  ص
 

ــه  ــأن يثيب  وعــد الصــبور ب
 

ــــإ ــــزن ف ــــيّل ال ف  وع
 

ــه  ــال رهيب ــت يف ح  إ لس
 

 ذهــب العنــاء أبــا احلســني
 

ـــال ط  ـــهبف ـــب وال طبيب  ي
 

ـــــي ـــــي فيت  أبلـــــ  بن
 

ــــه  ــــا  احلبيب ــــ  بني  أبل
 

 ينةكرّن ســــــكأن يــــــذ
 

 الســـليبه كورقيـــة تلـــ 
 

 التـي ببـت بأسيــ كتل
 

 العدأ وقضت غريبـهـاط  
 



  

 لطيفة:

مما أففنا به الشيخ املرتجم&: أنه حدثنا ان كوقد 

يومًا أن والدته املرحومة أرادت يومًا أن تنادي نوره 

رمحها »نه ك، فسبق لساهنا إلی اسم ابنتها س«رمحهام اهلل»

نه ك، وبعد أن نطقت بالسني من اسم ابنتها س«اهلل

انتبهت فنادت نوره فجاء نداؤها )س نوره(، ثم التفتت 

من معها، رحم  كت وضحكفضح إلی ما حصل منها

 نه فسيج جنته.كاهلل اجلميع برمحته وأس

  

                                                                                
 ماتــت عــس رأس احلســني

 

 وفـــوق شـــيبته ا ضـــيبه 
 

ــجن اإ ــت بس ــمات ــاث  م ي
 

ــــه  ــــى حبيب ــــا ال ق  هلل م
 

ــر ــس ال ــى ع ــاؤه ىع  أبن
 

ـــه  ـــوته جليب ـــا ونس  مض
 

 



 

 

 

 «رمحه اهلل» أسرته ومسقط رأسه

  أرسته:

إلی  ـواهلل العامل  ـ آل مرهون أرسة عريقة تنتمي 

ثر مدن القطيف وقراها كقحطان، ومن العجيب أن أ

 وليس بينهم رحم.توجد هبا قبيلة تلقب هبذا اللقب 

 أرسا أمه:

  كآل عبدالعال، وهي أيضاً أرسة عريقة من أ

القبائل القاطنة يف بلدة أم احلامم، وتوجد أيضًا قبائل 

أخری يف بعض مدن القطيف هبذا اللقب، وليس بينهم 

 رحم أيضًا.

 مسقط رأسه:

أم احلامم القطيف، وقد جاء يف بعض القصائد التي 



  

 الشيخ عيل املرهون:مدحه هبا نجله الفاضل 

 

 املها يف فصل مدائحه&.كوستأ  القصيدة ب

  



 

 

 

 زوجاته وأوالده

 ام ييل:كور مخس زوجات هّن كتزوج الشيخ املذ

 األولی:

اهلنومه ابنة الشيخ صالح الزرجياوي من أهايل 

ن كهـ تقريبًا، ومل ي 1385النجف، املتوفاة بتاريخ 

رمحها اهلل »ور عقب منها، ألهنا مل تنجب كللشيخ املذ

 «.برمحته

 ال انية:

ريمة عبداهلل املرهون أخت يوسف املرهون العبد ك

وهو والد  ،هـ 1354الصالح، املتوفی يف حدود سنة 

زهية زوجة مال محيد بن عيل املرهون املتوفی يف تاريخ 

« رمحها اهلل»وتوفيت زهية  ،هـ 1400/  4/  23

ويف يوسف املرهون  ،هـ 1410/  7/  18بتاريخ 



  

ان يشتغل كاظم املرهون عندما كيقول املرحوم حممد 

ور كإلی بيت الشيخ املذ معه يف نقل اجلص من الصار

 :هـ 1353 قبل سنة بالدبيبية فيام

 

 

 

 ال ال ة:

أخت زوجة املرحوم احلاج  كزينب بنت مرهون ال ا

وأم  ،هـــ 1369/  5/  17، املتــوفی يف كحممــد الــ ا

                                         
( وهو الطني املحروق أو من الرتاب املتصلب املسمی عندنا 1)

ون صاحلاً كبالوشب، فإنه يقطع من عمق األر  وحيرق حتی ي

 لبناء اجلدران وطالئها.



  

. تـويف األول بتـاريخ كولديه صالح وعبدالرسول ال ا

 1407/  8/  27وتويف الثـاإ يف  ،هـ11/8/1399

 كان قد تزوجها قبل الشيخ: احلـاج أمحـد الـ اكو ،هـ

وأخويـه مهـدي وعبداحلسـني  كوالد مـال محيـد الـ ا

 ی كـور& ابنتـه الك، فأنجب منها الشيخ املـذكال ا

ــنة  ــودة س ــيخة املول ـــ 1332ش ــاريخ  ،ه ــاة بت واملتوف

وهي زوجـة مـال محيـد بـن عـيل  ،هـ 1415/ 12/6

ام تقدم. وأنجبت لـه ك ،هـ 1400املرهون املتوفی سنة 

ــود   الشــيخ عــكــولــده األ /  4/  5يل املرهــون املول

 هـــ  1431/  1/  28واملتــوىف بتــاريخ   هـــ1334

                                         
 وفاته& قائال: ( وقد أرخت تاريخ1)

 

 تــرأ النــاس إن أمعنــت فــيهم معادنــاً 
 

 

 ُضــــُهُم تــــ ُ عفبعُضــــُهُم تــــرب وب
 

ـــــدنا ـــــنهم فقي ـــــُهُم دره وم  وبعُض
 

 

 فصــ ًا ففــي فقدانــه حيمــد الصــ ُ 
 



  

 .هـ 1354سنة « اهلل رمحها»وتوفيت هذه الزوجة 

 الرابعة:

فاطمة ابنة املرحوم مال حسن مسّلم املرهون املتوىف 

 9/  14املتوفاة بتاريخ  ،هـ  1365/  2/  12بتاريخ 

 وأنجبت له من أبنائه األفاضل: ،هـ 1410/ 

/  12/  10ولود بتاريخ ـ الشيخ سعيد املرهون: امل1

 .هـ 1338

ِری كتاب ذكـ الوجيه احلاج حممد املرهون: مؤلف 2

هـ  واملتوىف  1344/  12/  17النور املولود بتاريخ 

 .هـ 1429/  2/  15يوم اجلمعة 

                                                                                
 وإن شــئت تارخيــًا لتغييــب جســمه

 

 

ر(  بطيـب الثـرأ أرخ )فقـد غياـب الـد 
 

 هجرية 1429                    

 ( وقد قلت يف أربعينيه&:2)

 يف جعفـــر وبقيـــة األبنـــاء
 

  
ِ
ــاء ــةء وهن ــنم يف راح ــف ف  خل

 

 املبجـل عـامراً  كسيظل جملس
 

ــــتالوة ووجــــد ودعــــاء   ب
 



  

                                                                                
 ر آل حممــدء وُهــُم العــزاكوبــذ

 

 كيف  
ِ
 ل مـا جيـري مـن األرزاء

 

 لهمكخري  كرأ أخي فبنوـبش
 

  رأ فهم من خـريةـبش 
ِ
 األبنـاء

 

 سيعيش ماهر نـاعاًم مـا بيـنهم
 

ـــزة و   كيف ع
ِ
 رامـــة ورخـــاء

 

 أخي ففيهم ُسلو  كهّون علي
 

ــائي  ــُم أبن ــي إذ ُه ــم عزائ  وهب
 

 ريـفس كلوالُهُم ألطلُت في
 

 ائيكـتلهفـي وب كوأطلت في 
 

 انوا ضـامد جراحتـيكـنهم كل
 

ــذا  ــي كفلهــم ب  مــود  ووالئ
 

 وإليُهُم عذري إذا غلب األسى
 

 قلبـي وقـّل تصـّ ي وعزائــي 
 

 رياًم خملصـاً كـفلقد فقدُت أخًا 
 

ــائي  ــود  وإخ ــدُت م ــه فق  في
 

ــ ــيل علي  وال أراإ ناســيا كوي
 

 وييل عليه بضـحو  ومسـائي 
 

 فلقد فقدُت ِحزام ظهـري هكـذا
 

 قال احلسنُي ويف احلسني عزائي 
 

 ائناكى اإخوان قبل بكفلقد ب
 

 ى ونادأ قبل يـوم نـدائيكوب 
 

 رأ أتدري أننـيكاتب الذكيا 
 

 يف قلبـي ويف أحشـائي كراكذ 
 

ــ ــي كيف أربعين ــني أحبت  أربع
 

 نت منهم سلو  وعزائـيكإذ  
 

 فـاجلميع فقـدوم كفإذا فقدت
 

 وييل لفقـدُهُم وطـول عنـائي 
 

ــدهمكل ــت بفق ــا فجع ــي مل  نن
 

ــإزا  ــامتًا ب ــًا ش ــقي يوم  يئمل أل
 

 مثل الذي جروه وازدمحوا عس
 

 خفراتــه  
ِ
 ببــًا وحــرق خبــاء

 

 سلبًا وببًا وهو يسـمع صـووا
 

 أبتاه قد سـلب العـدو ردائـي 
 

 



  

ـ مدينة املرهون: زوجة سلامن بن إبراهيم املرهون 3

ريمني فيصل وطالل املرهون، ولد هبا كوأم ولديه ال

 .هـ 1433/  4/  2هـ  وتوفيت بتاريخ  1344 عام

 وقلت يف وفاوا: 

 

 

عبدالعظيم املرهون:  الشيخـ ا طيب األديب 4

/  1/  13واملتوفی ليلة  ،هـ 1346املولود بتاريخ 

 لت يف تاريخ وفاته&:وقد ق .هـ 1424

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 وقلت يف أربعينيه&:



  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

تاب عبداحلميد املرهون: املولود كـ مؤلـف هذا ال5

هـ نسأل اهلل  1348/  12/  28يوم ا ميس بتاريخ 

 جل وعال أن يرزقه حسن ا امتة إنه سميع جميب.

اظم املرهون: املولود يوم االثنني كـ ا طيب املال 6

 .هـ 1354من شهر ربيع األول سنة 

الشيخ: واملولود يف شهر امل األديب إبراهيم كـ ال7

هـ  1359صفر بالريا  وهم قادمون من احلج يف عام 

يد، ألّن سنة مولده مؤرخة يف رحلة احلجة الشيخ كبالتأ

 فرج العمران الشعرية التي قال فيها:



  

 

 

 

 

ن هذا البيت التارخيي ويا لألسف مل يطبع فيها، كول

 آخرها: وقال يف
 

 

 

 

 

 

 

 هذ 1359

ومل أجد تفسريًا هلذا البعد يف تاريخ الوالدة فيام بني 

اظم كاظم، وما بني مال كام بني عبداحلميد وكاألخوين 

إالّ إّن بينهم ون اجلميع من أم واحدة؛ كوإبراهيم مع 

 أوالد قد درجوا إلی رمحة اهلل، واهلل أعلم.



  

 اخلامسة:

معصومة ابنة احلاج عبداهلل بن يعقوب من أهايل 

 1398/  8/  24بتاريخ « رمحها اهلل»الدبيبية، توفيت 

 هـ وأنجب منها:

ـ الفاضل الشيخ حممد حسن املرهون: واملولود 1

 .هـ 1425 / 11/  27هـ  واملتوىف بتاريخ  1342عام 

/  3ـ الفاضل املال صادق املرهون: املولود بتاريخ 2

 .هـ 1424/  9/  14واملتوفی بتاريخ  .هـ 1347/  8

 ،هـ 1349ـ خاتون املرهون: املولودة يف عام 3

تزوجت من مهدي بن حسن املصطفی وتويف سنة 

نه كرمحه اهلل برمحته وأس»وال عقب له منها.  ،هـ 1415

 «.فسيح جنته

ور تسعة أوالد وثالث كعقب الشيخ املذ فجميع

بنات، جعلهم اهلل خري خلف  ري سلف، إنه سميع 

 جميب.



  

يف قصيد  الرائية التي ستأ   كوقد أرشت إلی ذل

 إن شاء اهلل يف فصل )آثاره ا الدة( فقلت:

 

 

 

( بعدد 12ور واإناث )كيعني أن عدوم من الذ

األئمة املعصومني الطاهرين الذين أوجب اهلل مودوم 

ُقْل َل َأْسأَلُُكْم َعَليِْه َأْجًرا ﴿علی املسلمني فقال تعالی: 

َا ِِف الُْقْرَبى  .﴾إَِله اَلََْوده
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 َطلبه للعلم

 دراسته الفقهية

 أساتذته يف القطيف

 أساتذته يف النجف األشرف

 علميته

 تالمذته
  





 

 

 

 طلبه للعلم

تّاب كتابة يف كقيل: بدأ الشيخ& يتعلم القراءة وال

يدعی )املال جاسم( بن  كمعلم من أهايل القرية حينذا

احلاج يوسف املعلم، ويبدو تّاب كعيل بن مشهد، ثم يف 

؛ ألهنام منسوبان كيل أن هذين املعلمني من أهايل عن

 إلی قبيلتني من أهاليها حالياً. واهلل العامل.

 كويقال: إن من املعلمني يف بلدة أم احلامم يف ذل

الزمان املال حممد بن أمحد الطويل والد املال أمحد 

من ثريًا كتب كالطويل صاحب القلم اجليد؛ الذي 

عليهم الصالة »وفيات املعصومني ومواليدهم 

القلم املمتاز، وتويف يف حدود سنة  كبذل« والسالم

واملال إبراهيم آل حممد عيل والد املال حممد  ،هـ 1347



  

واملال إبراهيم  ،هـ 1359املتوفی شهر ذي القعدة لعام 

هذا معجزة يف جودة القلم، فام رأيت إلی اليوم قلاًم 

وهو معلم احلاج عيل املسبح املتوىف يف  أمجل من قلمه،

ور& تعلم كولعل الشيخ املذ ،هـ 1381/  8/  15

 عند أحد هذين املعلمني. واهلل العامل.

  



 

 

 

 دراسته الفقهية

بدأ دراسته الفقهية علی يد احلجة الشيخ حسن عيل 

وقد  ،هـ 1334اظمني فجأة سنة كالبدر، املتوفی يف ال

 «.عليهام السالم»دفن يف جوار اإمامني اجلوادين 

ان سبب تلمذة املرتجم& علی يده: إن كقالوا: و

ان ليلة من كهذا العامل اجلليل الشيخ حسن عيل البدر 

انت كالليال ضيفاً عند والده احلاج عيل املرهون، و

بينهام صداقة ومودة، فاستمر هبم احلديث حتی مضی 

ن الشيخ املرتجم معهم، فغشيه اكهزيع من الليل و

النعاس ومل يسعه الذهاب إلی مضجعه واحلجة البدر 

ثر عليه التثاؤب قال معّرضًا: كموجود مع والده، فلام 

الشيخ  ك، فضح«يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه»



  

النوم، فقال: بل جاءإ الصباح، فأعجب  كوقال: جاء

ه لطلب العلم، ائه، وألح علی والده أن يفّرغكالشيخ بذ

 ان أستاذه األول.كوتّ ع بتدريسه ف

  



 

 
 

 أساتذته يف القطيف

 قد عرفت فيام سبق أن أستاذه:

 األول:

اظمية سنة كالشيخ حسن عيل البدر، املتوفی بال

(، وقد أرخ وفاته احلجة الشيخ 56هـ وعمره ) 1334

 فرج العمران& فقال:

 

 

 

 

 

 

                                                                               1334 

 :ال اين

/  1/  9احلجة الشيخ حممد بن ناى النمر املتوفی 



  

ستاذ إلی أن دفعه وقد أعجب به هذا األ ،هـ 1348

ون خلفاً منه فيها، فقد كعلی الزواج يف بلده الدبيبية لي

ان هلذا األستاذ بيت يف العوامية وبيت يف الدبيبية، ك

ان يقسم األسبوع بني البيتني، وقد أراد من تلميذه كو

ذا، وقد لبّی التلميذ طلب أستاذه كون هكاملرتجم أن ي

دبيبية بزوجته وسار علی هديه وطريقته، فتزوج يف ال

رها، كزينب ابنة احلاج عبداهلل بن يعقوب املتقدم ذ

وجعل يقسم األسبوع بينها وبني أم احلامم، حتی إذا 

 ان تلميذه خلفًا منه يف بلدة الدبيبية.كتويف األستاذ& 

ريم أنه كوقد بل  من إعجاب هذا األستاذ بتلميذه ال

أوصی أن ال يصيل علی جنازته غريه، مع العلم أن 

تظة بالعلامء واألعالم، حتی كالوقت م كالقطيف يف ذل

انت تسمی )النجف الصغری( رحم اهلل املاضني كأهنا 

 وأيد الباقني.



 

 

 

 أساتذته يف النجف األشرف

ور إلی النجف األرشف وهو يف كهاجر الشيخ املذ

 أواخر العقد الثاإ من عمره الرشيف، وبقي فيها مخس

ريمة الشيخ صالح كعرشة سنة متوالية، وتزوج فيها ب

 ام تقدم.كانت زوجته األولی كجياوي فرزال

ثم عاد إلی وطنه القطيف ليؤدي مسؤوليته الواجبة 

َفَلْوََل َنَفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة ِمنُْهْم َطائَِفٌة ﴿عليه بقوله تعالی: 

يِن َولِيُنِْذُروا َقوْ  ُهوا ِِف الدِّ َمُهْم إَِذا َرَجُعوا إِلَيِْهْم لِيَتََفقه

ُهْم ََيَْذُرونَ   .﴾لََعله

وبقي& يواصل رحالته بني القطيف والنجف 

هـ ؛ فإنه قفل من رحلته  1361األرشف حتی سنة 

من السنة  كاألخرية يف أواخر شهر رمضان املبار
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 ورة، وهبا ختمت رحالته إلی النجف األرشف.كاملذ

 ام ييل:كانت أساتذته ِف النجف األرشف كو

اظم ا راساإ كـ آية اهلل العظمی الشيخ حممد 1

املتوفی سنة  ،هـ 1255امللقب )باآلخوند(، املولود سنة 

 .هـ1329

 .هـ 1329/  1/  1ـ السيد باقر اهلندي املتوفی يف 2

وقد  ،هـ 1362ـ السيد رضا اهلندي املتوفی سنة 3

 عزاه األستاذ يف أبيه بقصيدة قال يف مطلعها:

 

 

 

ـ املرجع الديني األعلی آية اهلل العظمی السيد 4

 .هـ 1365/  12/  9أبواحلسن األصفهاإ، املتوفی يف 

بري آية اهلل العظمی الشيخ حممد كـ املرجع الديني ال5

 .هـ 1370/  7/  28فی رضا آل يس املتو



 

 

 

 «رمحه اهلل» علميته

مل أعرف عن مقدار علميته ما أستطيع أن أحددها به، 

ثري سمعوا من العامل الفاضل الشيخ حممد تقي كإال أن ال

أنه سمع من «: حفظه اهلل»املعتوق املوجود حالياً 

/  5/  28الفاضل مال حسن بن ربيع املتوفی بتاريخ 

أن احلجة الشيخ عبداهلل املعتوق املتوفی يف  :هـ 1362

هـ ـ أي: قبل وفاة املرتجم له بشهرين  1362/  5/  1

 جتهاده. اان يقول بكـ 

اظم كوسمعت من ابن العم احلاج شبيب بن 

أنه& ال  :هـ 1423/  8/  18املرهون املتوىف بتاريخ 

عن  كليرضی أن يقال له جمتهد، وال أدري هل أن ذ

 حقيقة أو تواضع منه&.



  

ون احلجة الشيخ عبداهلل املعتوق كوال أستبعد أن ي

ور&، فإنه قد عار كور من أساتذه الشيخ املذكالذ

  منه سناً كان أكمعه سنينًا يف النجف األرشف، و

انت بينهام مودة كوأقدم منه هجرة لطلب العلم، و

   اآلخر ويعظمه.كل واحد منهام يُ كان كعميقة، و

ثريون من املرحوم احلاج كوقد سمعت وسمع أناس 

 هـ أنه قال: 1372أمحد صليل املتوفی سنة 

ان ك)ذهبت لزيارة العتبات املقدسة بالعراق، و

الشيخان قاطنني بالنجف األرشف لطلب العلم، 

ثريًا، ويف يوم من األيام أرسلني الشيخ كنت أزورمها كو

ان قد ك، ومنصور إلی محيمه الشيخ عبداهلل املعتوق

واعده علی احلضور يف بيته يف وقت معني، فقال: اذهب 

فقل له:  كإلی بيته واقرع الباب قرعًا خفيفاً، فإذا أجاب

 كمنصور املرهون تفضل، وال تقل: يقول ل كيقول ل



  

لم، أنت ال تعرفه كال تدري من ت كالشيخ منصور، فإن

 أنا أعرفه.

جبته، فلام رارًا حتی أكمرارًا وت كد عيل ذلكقال: وأ

خرج إيل مغضبًا،  كذهبت إلی الشيخ وقلت له ذل

وقال: تقول منصور هال قلت شيخ منصور، أما علمت 

يا  كد عيل يف ذلكأنه.. وأنه....؟ فقلت له: إنه قد أ

لو خالفته يف هذا املقام فإنه...  كشيخ، فقال: وما علي

 وإنه...(.

. واهلل فإإ ال أستبعد أنه من أساتذته& كولذل

 العامل.

  





 

 

 

 «رمحه اهلل» تالمذته

 من تالمذته:

ـ العامل الفاضل الشيخ عبداحلي بن منصور 1

 .هـ 1366/  2/  2املرهون: املتوفی يف 

اظم املرهون: املتوفی يف كـ احلاج مال صالح بن 2

 .هـ 1379/  11/  12

ر هذين الفاضلني ـ األول والثاإ ـ حممد كوقد ذ

 اظم بن محود املرهون يف بعض أشعاره فقال:ك

 

 

 

 

 

 



  

ت: من أهايل الدبيبية، كيـ الشيخ أمحد السو3

 .هـ 1397/  11/  1ربالء املقدسة كواملتوفی ب

/  8/  15ـ احلاج عيل بن عيل املسبح: املتوفی يف 4

 .هـ 1380

 6/  27ـ احلـاج مـال عيل الدرويش املتوىف بتاريخ 5

من أهايل املالحة وولده مال عبداهلل  :هـ1363/ 

 .هـ 1394/ سنة  2/  27املتوفی ليلة اجلمعة 

ريم آل مدن: كـ الفاضل املال باقر ابن املال عبدال6

 .هـ 1412/  3/  4املتوفی يف 

ي بن قاسم املدن: من أهايل اجلارودية، كـ مال م7

 .هـ 1389املتوفی سنة 

اظم كال املن مجيع أوالده ما عدا الولدين األصغري

، فإهنام مل «حفظ اهلل الباقني ورحم املاضني»وإبراهيم 

 يبلغا سّن التعليم يف حياته&.

أما من سوامها من األوالد ـ وأنا أصغرهم ـ فقد 

  دّرسنا القواعد العربية وشطرًا من القطر.



 

 

 

 

 

 

 خطابته

 مؤلفاته
  





 

 

 

 «رمحه اهلل» خطابته

أمجع العلامء وا طباء علی أنه خطيب القطيف األول 

 انوا يسمونه: )رب املن (.كيف زمانه غري مدافع، و

بري السيد هاشم السيد كوقد سمعت من ا طيب ال

رشف املري من أهايل صفوی: أنه سمع من الشيخ حممد 

أنه يف  :هـ 1394/  10/  8ی يف املتوف كصالح املبار

ان املرتجم ك؛ وحيث كبعض ليايل شهر رمضان املبار

يقرأ عند قايض القطيف املطلق يف زمانه احلجة الشيخ 

 1362/  2/  6ريم ا نيزي املتوفی يف كعيل أبو عبدال

 كعارضه بعض العلامء األعالم وقال: إن قراءت ،هـ

علم والفضل، هذه ال يفهمها إالّ ا واص من أهل ال

إلی عوام الناس  كوأسلوب كفلو تنازلت يف موضوع



  

أنفع، فقال علی من ه يف الليلة الثانية:  كان ذلكل

اعرتضني بعض أرباب الصدور فقال: إن قراء  ال 

يفهمها إالّ القليل من احلابين، وطلب مني أن أتنازل 

يف موضوعي وأسلويب إلی ما يفهمه العوام وأقول يف 

 جوابه:

 

 

 

وقد مدح خطابته احلجة الشيخ فرج العمران املتوفی 

 هـ فقال: 1398/  3/  22يوم ا ميس املوافق 

 

 



  



  

ور مسبوقة كوقد أرسل هذه القصيدة إلی الشيخ املذ

 بثالثة أبيات رائعة هي:

وقد شهد له با طابة الفذة: عبقري الشعر واألدب 

 1374/ سنة  4/  28خالد بن حممد الفرج، املتوفی 



  

يف قصيدته التي أّبن فيها العالمة اجلليل الشيخ  ،هـ

ير، املتوفی سنة منصور ابن احلاج حممد حسن الزا

 هـ فقال: 1351

ر عن بعض كومن حسن توفيقه يف ا طابة: ما ذ

: أنه سأل بعض العلامء عن معنی آية املؤمنني&

ريمة، فقال له: اسأل عنها الشيخ منصور املرهون فهو ك

أخ  هبا ألهنا من اختصاصه، فجاء يطلبه فوجده يقرأ 

يف بعض املجالس احلسينية وإذا هو يقرأ اآلية املطلوبة، 



  

 فيه.كفسمع منه ما ي

ان صديقه كان له صديق، وكر أن رجالً كومنها: ما ذ

ان يتفقد بيت صديقه كًا يف البحر أيام الغوص، وغائب

ويأ  أهله بام حيتاجون إليه، فدعته زوجة صديقه 

و كالغائب إلی نفسها وزعمت أهنا فبه، وما زالت تش

إليه وجدها به حتی مال إليها وواعدها أن يأتيها يف 

الوقت املناسب، فلام صار الوقت املناسب خرج قاصداً 

قرأ يف بعض املجالس احلسينية، بيتها، فمر بالشيخ ي

لقمة  كان موضوع الشيخ إن من تركفدخل يستمع ف

من حرام رزقه اهلل إياها حالالً، فأعر  عن قصده 

انت هناية األمر أن تويف صديقه كورجع إلی بيته، ثم 

انت تريده باحلرام، كبعد أيام، فتزوج زوجته التي 

 وعاشا متحابني حتی فرق املوت بينهام.



 

 
 

 «رمحه اهلل»مؤلفاته 

ريم من املؤلفات ما يعتد به، كن هلذا الشيخ الكمل ي

 كتابة، ولذلكثر أوقاته يف الكعلی الرغم من أنه يقيض أ

فإإ ال أزال متعجبًا من عدم وجود أي خمطوط له بعد 

ثر أوقاته، وبعد كتابة يف أكأن شاهدته بعيني مشتغالً بال

تابًا ذهب كوفاته مل نجد له شيئاً سوی ما قيل عنه. أن له 

به للطبع يف العراق ولده الشيخ عيل يف رحلة سنة 

فنسيه يف الباخرة. والذي سمع منه أنه  ،هـ 1358

يقول: ليتني فقدت ولدًا من أوالدي ومل أفقد هذا 

ل كتيب القواعد العربية علی شكتاب، وسوی كال

مية املخترصة والذي قال فيه سامحة احلجة اآلجرو

 الشيخ فرج العمران&:



  

وهذا تاريخ طبعها ال تاريخ  ،هـ 1378يعني 

 تصنيفها.

والذي أعتقد: أن له عدة خمطوطات عصفت هبا يد 

 أمس الدابر.كالدهر فذهب 

  



 

 

 

 

 

 

 عقيدته يف الرتبة احلسينية

 مآثره اخلالدة

 ورعه وتقواه

 أخالقه
 

 

 

 





 

 

 عقيدته يف الرتبة احلسينية

ثريون من الثقة اجلليل احلاج كلقد سمعت وسمع ال

ی صاحب ديوان )حمر  كأمحد ابن املال عبداهلل العوَّ

                                         
(1 )

 

 
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 .175من سرية احلسني: 



  

 18األشجان يف مراثي أهل البيت^( املتوىف بتاريخ 

 :هـ 1420/  11/ 

ی حممد بن إبراهيم م)أن رجالً من الصاحلني يس

املغّسل ـ من أهل اجلراري بالقطيف ـ تعرس وضع 

الزمان  كزوجته، وحيث ال يوجد مستشفی من ذل

بالقطيف فقد أشارت عليه النساء القوابل بأن يرسع 

رتجم& بالدبابية أو أم احلامم إلی بيت الشيخ امل

القطيف، فإن لديه فص أو خاتم فيه فص إذا وضع 

 علی املعرسة سهل اهلل عليها والدوا.

فأقبل مرسعاً إليه وطرق عليه بيته بالدبيبية وطلب 

الفص أو ا اتم، فدخل البيت ورجع إليه  كمنه ذل

وأعطاه شيئًا ملفوفًا بورقة يف حجم الفص، وأوصاه أن 

اليشء  كالورقة، وال يتعرف علی ذل كال يفتح تل

امللفوف، وأن يعيده إليه بعد قضاء حاجته. فذهب به 



  

مرسعًا وملا وضعته القوابل علی املرأة يرس اهلل عليها 

ويف رجوعه إلی الشيخ  الوضع فوضعت محلها بسالم،

اليشء امللفوف دفعه حب االستطاع علی  كور بذلكاملذ

أن يفتح الورقة وينظر ما فيها، فلام فتحها وجد قطعة 

ور ورأی كمن الرتبة احلسينية، وملا وصل إلی الشيخ املذ

التغري يف طي اللفافة قال له: ملي فتحتها؟ قال: ألعرف ما 

وليست × ام احلسنيفيها فرأيتها قطعة من تربة اإم

هي الفص أو ا اتم، فقال له: نعم إن الفص أو ا اتم 

إيل  كور أخذه بعض املحتاجني إليه قبل جميئكاملذ

، وقد كبغري حاجت كرهت أن أردكبقليل، فلام جئتني 

ل داء، كشفاء من × علمت أن يف تربة احلسني

هذه القطعة، وقد جعل اهلل فيها قضاء  كفدفعت إلي

، واحلمدهلل رب كهبا العسري علی أهل ويرس كحاجت

 العاملني.



  

ة حممد وآله كونسأل اهلل تعالی أن ال حيرمنا بر

 «.صلوات اهلل عليهم أمجعني»الطاهرين 

  



 

 

 

 مآثره اخلالدة

 من مآثر  اخلالدا&:

ان أهل أم كـ مسبلته العامة لتغسيل األموات، فقد 1

تاهم يف برج مسوروم اجلنويب الغريب احلامم يغسلون مو

املسمى بـ)برج حبيبة(، وامللتصق باملسجد اجلنويب من 

جهة اجلنوب، ثم يصلون عليهم باألر  الغربية من 

هذا املغتسل املسامة بـ)املصس( تابع قبيلة )آل حممد 

عيل(، فقام& برشاء قطعة نخل تسمى )أم ا ري( 

 للرجال وآخر جماورة للمق ة، وأشاد فيها مغتسالً 

يف  كون ذلكللنساء وجملسًا للمشيعني، وال يبعد أن ي

وال تزال إا اآلن مسبلة لبلدته  ،هـ 1347حدود سنة 

 أم احلامم.



  

نه بمسورة أم احلامم كـ أقام حسينية بقرب مس2

ل بقوله:  بالقطيف، وقد أرخها بحساب اجلمَّ

 هـ 1356

 وأرخها أيضًا باأللفاظ الرصحية بقوله&:

 ثر من مخسني عامًا بقويل:كوقد أرختها بعد أ



  

هـ 1356

 1412وملا جدد أبناؤه بناءها ووسعوا دائروا يف سنة 

 هـ أنشدت فيها:



  



  



  

 هـ  1356

 هـ 1412



  

ـ قام برشاء حملة يف بلدة الدبيبية وأراد أن يبنيها 3

ن كمدرسة فقهية، وأن يوجد فيها حوزة علمية؛ ول

 .كحالت األقدار بينه وبني ذل

ـ أحيا )األربعني( وهو يوم العرشين من صفر، ومل 4

نه& كر وال أثر؛ ولكذ كن له يف القطيف قبل ذلكي

دعا الناس إا التعطيل وإقامة املأتم يف هذا اليوم، وبعد 

ب العزاء إا كقراءته يف حسينية بلدة مياس خرج بمو

ب ك)حسينية اجليش( بالقلعة عاصمة القطيف، ويف مو

 العزاء أنشد مقطوعته املشهورة:

 

 



  

 

 



  

نه فسيح جنته إنه سميع كتغمده اهلل برمحته، وأس

 جميب.

  

                                         
 (1( نرشت يف )اجلذوة من شعر أم احلامم، ج 1)





 

 

 ورعه وتقواه

رأ النور(: إنه كتاب )ذكقال أستاذنا الفاضل مؤلف 

حظي بخدمة والده املرتجم& نحو مخس سنني توا 

ثر أموره وحتى الداخل وا ارج عليه من كفيها أ

التي ترد تعطى ملستحقيها ان يرأ احلقوق كاحلقوق، ف

قبل أن تدخل إا بيته، ويرأ دفرت األوقاف ال يزال 

مفصالً بقلمه& داخالً وخارجًا، ومعدًا ملن أراد 

عس من ه ويف  كان خي  الناس بذلكاالطالع عليه، و

 جملسه.

وسمعت من هذا األخ الفاضل: أن والده 

درة ثرياً ما خيّوفه من مغاكان مع ثقته به كاملرتجم& 

حتى )الفلس( الواحد مما يصل إليه من طريق احلقوق 

مثالً أعس « حفظه اهلل»ريم كواألوقاف، ولذا جاء هذا ال



  

 يف النزاهة واألمانة.

ان يتحرج من أن كوسمعت من بعض معاىيه: أنه 

يقدم له أحد الفالحني القائمني عس بعض نخيل 

األوقاف التي فت يده خدمة شخصية بدون مقابل، 

 س حساب أنه أحد الفالحني له.وع

ان مطبوعًا عس كومما يدل عس أن هذا الشيخ املرحوم 

الورع والتقوأ منذ نعومة أظفاره: ما أخ نا به بعض 

هايل اجلش، وهو احلاج عبداهلل الثّواب )أبو أأترابه من 

هـ قال&: )إنه صادق هذا  1390جاسم( املتوىف سنة 

لدراسة عس يد أستاذه الشيخ أيام اختالفه عس اجلش ل

ان حينئذء كاألول احلجة الشيخ حسن عيل البدر &، و

ن من أهلها، ويف بعض األيام كقاطنًا يف اجلش، وإن مل ي

إا بلده أم  خرج الشيخ من عند أستاذه متوجهاً عندما 

األيام أيام ابتداء  كانت تلكاحلامم صحبه يف الطريق، و



  

ون معه كأن ي)البرس( يف النخيل، وأراد من الشيخ 

فأبى، فأراد منه أن يرصد له الطريق؛ فإذا رأأ أحدًا من 

حتى يستطيع اهلرب قبل أن يصل  كالناس يشعره بذل

إليه أحد فأبى أيضًا، وقال: أنا ال ارسق وال أعني 

سارقاً، قال الثّواب&: فاشتد النزاع بيني وبينه حتى 

 ببته، وبعدها ساءت العالقة بيني وبينه، فلام هاجر

إا النجف ورجع بعد نحو من مخسة عرش عامًا جئت 

يف ال كللسالم عليه، وقلت له: هل تعرفني؟، فقال: 

وأنت صاحبي، أنت فالن بن فالن، قلت:  كأعرف

ما حصل؟  كمني بعدما حصل مني ل كيف موقفكف

 .(ك، وعفوت عنكفقال إإ قد استغفرت ل

وهذه القصة مع ما فيها من مظاهر الورع والتقوأ 

 ارم األخالق.كهي أيضًا خت  عن مف

 نهم فسيح جنته.كرحم اهلل اجلميع برمحته وأس





 

 

 

 «رمحه اهلل»أخالقه 

ان جيمع أرسته كارم أخالقه&: أنه كمن م

ل عيد من أعياد السنة عس مأدبة الغداء ك)املرهون( يف 

 برياً.كويتفقدهم صغريًا و

القصة وهو ابن العم احلاج شبيب قال حمدثي هبذه 

هـ  يف  1423/  8/  18املرهون& املتوىف بتاريخ 

بعض السنني: وبعد أن عر  الغداء نظر إا بعض بني 

العمومة ومل يأت بولده الصغري، فسأله عنه فقال: إإ 

ته يف البيت، فقال كخشيت من حضوره لصغر سنه فرت

سنتوقف عن الغذاء هذا عذر ال نقبله وإننا »له الشيخ: 

، وأمر األرسة أن يتوقفوا عن الغداء، كحتى فرض ولد

 حتى مىض الرجل وجاء بولده الصغري.



  

ان جيمعنا نحن أوالده كارم أخالقه&: أنه كومن م

ل ليلة بعد العشاء وقبل خروجه إا املجلس يف كيف 

ليايل حضوره يف البلد؛ فيقص لنا قصة مل نعرف أهنا 

نا نسميها بلغتنا ك من فقده&، وهادفة إال بعد سنني

ر منها لصغر سني إال واحدة كالدارجة )سالفة( ومل أذ

نا نطلب كثرياً ما كنسميها )سالفة احلية العمياء(، و

منها،  كمنه& أن حيدثنا هبا ال ليشء إال لنضح

 وملخصها:

ان سببه الذي يرتزق منه ك)إن رجالً من الصاحلني 

ذات يوم من األيام قطع  أنه حيتطب من ال  ويبيع، ويف

شجرة من ال ية فوجد فتها حية عمياء يف فمها رزق 

الرجل الصالح: إن الذي  كله، فصار يف نفس ذلكتأ

رزق هذه احلية العمياء يف قعر هذه الشجرة يقدر أن 

يرزقني بسعي أيرس من هذا السعي الشاق املتعب، 



  

ان كالعمل إا عمل أيرس منه ووفق فيه، ف كذل كوتر

العمل يقول: )حية  كه لذلكذا سئل عن سبب ترإ

 عمياء(.

أن  كعلمنا أنه أراد بذل كننا بعد ذلك، ولكفنضح

اتقوا اهلل وأمجلوا ِف »يعلمنا معنى احلديث الرشيف: 

، جزاه اهلل عنا خري ما جزأ والدًا عن ولده إنه «الطلب

 سميع جميب.

ومن العجيب: إإ مل أراه يف يوم من أيامه بب 

من أوالده، وإهنم مع ما هم فيه من نزق الصبا  أحداً 

ومرح الطفولة ال يقدرون أن يعملوا شيئًا يزعجه هيبة 

له وإعظامًا، وعس فر  أن ينسى أحدهم وجود أبيه 

ريم كويعمل شيئًا مما ال يرضيه فإن زجرة هذا الوالد ال

 الولد ملدة أيام. كفي ذلكت

    ما أعاله إنسانا(.ك)اهلل أ





 

 

 

 

 

 

 مرضه ووفاته

 مدائحه

 مراثيه
  





 

 

 

 مرضه ووفاته

أملّ به  :هـ 1362يف أواخر ربيع األول من سنة 

املر ، وعس الرغم من عالج األطباء املوجودين 

استفحل به املر ، فاضطر إا السفر  كبالقطيف حينذا

إا البحرين لتحصيل العالج األفضل، وما زال هبا إا 

ور، حيث قرر كأواخر مجادأ اآلخرة من العام املذ

األطباء إنه ال جدوأ يف عالجه وال أمل يف بقائه، فقفل 

ان من البحر كراجعاي إا وطنه، فتويف يف طريقه يف م

وما إن  ،هـ 30/6/1362وس( يف يوم كسكيسمى )

وصلت السفينة امليناء حتى اخرتق نعيه أنحاء القطيف، 

فخف أهلها لتشييع جثامنه الطاهر بدموع حارة وأسف 

شديد، وشيعوه إا مثواه األخري حيث مق ة العلامء 



  

ة( بالقطيف، وصس عس جنازته احلجة كبمق ة )احلبا

/  11/  21الشيخ عيل أبو احلسن ا نيزي املتوىف 

 هـ وال يزال ق ه مقصداً للزائرين. 1363

 وقد أرخ وفاته احلجة الشيخ فرج العمران& فقال:

 هـ 1362

  



 

 
 

 «رمحه اهلل»مدائحه 

ه: ما تقدم من مديح احلجة الشيخ فرج من مدائح

 العمران&.

بري خالد كومنها: ما تقدم من مديح العبقري ال

 الفرج&.

  الشيخ عيل كومنها: هذه القصيدة لنجله األ

 هينئه بعيد األضحى: &املرهون



  



  



  

ة كوقد مخس البيت ا امس من هذه القصيدة املبار

 وهو:

الفاضل الشيخ إبراهيم ابن املرحوم احلاج  همخس

رأ هذا كة يف ذكعبداهلل الغرار رغبة منه يف املشار

من أيام حياته  كونه مل يره، ومل يدركليل مع العامل اجل

ان مولده يف عام وفاة هذا الفقيد الغايل سنة كشيئاً، فقد 

 «:حفظه اهلل»فقال  ،هـ 1362



  

اظم بن محود كومنها: مقطوعة املؤمن الورع حممد 

 ،هـ 1369/  2/  20بن حسن املرهون، املتوىف ليلة 

 قاهلا& بمناسبة مر  الشيخ& بعينه:



  

 

  



 

 

 

 «رمحه اهلل»مراثيه 

ثري من كأقيمت لشيخنا العظيم عدة فواتح، ورثاه 

ان ممن رثاه: احلجة الشيخ فرج العمران، كاألفاضل، و

ام تقدم ـ يوم كواملتوىف ـ  ،هـ 1321املولود سنة 

 هـ فقال&: 1398/  3/  22ا ميس 



  



  



  

أن هذه القصيدة الغراء قد ألقيت يف فافة  كوال ش

طابتها الشيخ حممد الشيخ بالقطيف، والتي عني  

هـ&؛ ألن احلجة  1374ي، املتوىف سنة كصالح ال ي

الشيخ فرج العمران ال تفوته مثل هذه املناسبات 

الرشيفة )جزاه اهلل عن اإسالم وأهله خري اجلزاء إنه 

سميع جميب(، وإإ ألشهد أن الناس قد فقدوا بفقد 

 ثريًا، وقد قلت فيهكاحلجة الشيخ فرج العمران خريًا 

 راثيا ومؤرخًا:

 هـ 1398



  

ي بن كبري احلاج مال مكتلميذه ا طيب ال وممن رثا :

 ،هـ1313املولود سنة القاسم املدن اجلارودي&، 

وقد ألقى هذه القصيدة  ،هـ 1389/  2/  9واملتوىف 

بنفسه& يف املجلس الذي قرأه يف فافة الفقيد 

بري، وعلت كبحسينيته يف أم احلامم، فصار هلا وقع 

ت كان يسكاء والعويل، حتى كأصوات احلابين بالب

بني البيت والبيتني عس املن  طويالً، لتهدأ رنة 

 ن زفرة املستمعني، فقال&:كين، وتساحلاب



  



  



  

 وممن رثا  ذ ولو بعد حني من وفاته ذ &:

بري والسيد الفاضل السيد هاشم ابن كا طيب ال

 ،هـ 1323السيد رشف املري الصفواإ، املولود سنة 

 قال&: ،هـ 1387واملتوىف سنة 



  



  



  



  

 ورثا  عدد من أبنائه األفاضل:

  صاحب الفضيلة الشيخ عيل كولده األ فمنهم:

هـ  واملتوىف بتاريخ  1334/  4/  5املرهون، املولود 

 هـ  فقال: 1431/  1/  28



  



  



  

 أبو الفرج

ولده الثالث أبو جعفر حممد املرهون  ومنهم:

 12/  17رأ النور(، املولود بتاريخ كتاب )ذكصاحب 

هـ  1429/  2/  15واملتوىف بتاريخ  ،هـ 1342/ 

 فقال:



  



  



  

ومنهم: ولده ا امس ا طيب األديب مال 

واملتوىف ليلة  ،هـ 1346عبدالعظيم املرهون املولود سنة 

 هـ فقال: 1424/  1/  13



  

 

ولده السادس ا طيب املال صادق املرهون  ومنهم:

/  9/  14واملتوىف  ،هـ 1347/  8/  3املولود بتاريخ 

 هـ فقال: 1424
 



  



  



  

 

تاب؛ عبداحلميد كولده السابع مؤلف هذا ال ومنهم:

 فقال: ،هـ 1348/  12/  28املرهون، املولود بتاريخ 



  

 

 

                                         
 هـ. 1362يف ليلة غرة رجب سنة » &« انت مواراته ك( 1)



  



  

بري مال رايض عيل كابن أخته ا طيب ال ومنهم:

/  25واملتوىف بتاريخ  ،هـ 1354املرهون، املولود سنة 

 فقال: ،هـ 1427/  11
 



  



  

 

  فليتنافس املتنافسون. ك، ويف ذلكختامه مس

                                         
 (9سب الثواب، ص كديوانه )( 1)





 

 

 

 

 

 

 

 أشعاره
  





 

 

 

 شعره وأدبه

ريم ممن يمتهن الشعر؛ ولعله كن هذا الشيخ الكمل ي

 قول الشاعر: كالحظ يف ذل

امل(، كامل الناقص ونقص الكوقدياًم قالوا: )الشعر 

املناسبة فيقول البيت والبيتني نه قد تلح عليه كول

تبه إلی بعض األعالم عندما كما  كثر، فمن ذلكواأل

 الذي ماطله فيه: هطالبه بحق

 

 

 

 

قوله يف أمر أراد أن يعمله فأشاروا عليه يف تأخريه كو



  

 فقال:

وهذا البيت ال نعلم باليقني أهو له أم أنه متثل به 

 فقط؟

مرثيته للعالمة الشيخ منصور الزاير املتوفی عام كو

 هـ وهي: 1351



  

 

 هـ 1351

                                         
لمة األخرية للرضورة ك( ال خيفی أنه استعمل اإضافة يف ال1) 

 الشعرية.



  

اهلل ابن أمحد  خاله احلاج عبد سيس حسينيةوله يف تأ

م املوجودة بمسورة أ (عبد العال)امللقب بـ  العال العبد

هـ ( والتي قال يف تارخيها الشيخ  1330احلامم بتاريخ )

 ور&:كاملذ

 هـ 1330

 هـ، وقال يف تأبينه&: 1337وتويف يف شهر شعبان 



  



  



  

 



  

 

وله قصيدة يف رثاء الرسول األعظم| طبعت يف 

« حفظه اهلل»  الشيخ عيل املرهون كتاب نجله األك

 )شعراء القطيف( قال فيها:

 
 



  



  



  



  

 

                                         
 .244، ص 1شعراء القطيف، ج  (1)



  

انوا يستلهمون كوقد نقل عنه مجع من ا طباء الذين 

أسلوب ا طابة من من ه الرفيع، ومنهم: املال باقر ابن 

ريم آل مدن من أهايل الدبيبية املتوىف يف كاملال عبدال

ان لسعة حافظته يلتزم عدم كأنه  :هـ 4/3/1412

إعادة الشعر العريب الفصيح والنبطي الدارج يف مجيع 

جمالس قراءته يف وفيات املعصومني^، نظرًا إلی أن 

املستمعني أنفسهم هيرعون خلفه من جملس إلی آخر. 

وأحلت عليه مناسبة يف بعض ليايل وفاة اإمام عيل 

الث ليايل الوفاة. ثرة املجالس يف ثكل× أمرياملؤمنني

 قيل: فارجتل هذه القصيدة وهو علی من  خطابته:



  



  



  



  

 

 بعد الشهادة

                                         
 (.15تايب )اجلذوة من شعر أم احلامم، ص كنرشت يف  (1)



  



  

 

 واألصل لغْي : خممساً × وقال راثياً للحسني

 فلقد ُقوض العامد الرفيُع(

                                         
 .18، ص 1( اجلذوة من شعر أم احلامم، ج 1)



  

 والدموُع( هاكص كليس جيدي

 (بسيوف َل تتقيها الدروعُ 



  

 فحسني علی الصعيد ِصيُع(

 وقال أيضاً خممساً واألصل لغْي :     

 لن تبل الشفا  منها الزَلُل(

 بن النياق وهي هزاُل(كذر ر
 



  

 فنتها الرماُل(كأرجل اخليل 
 

 بفنا دارها حتط الرحال(

وله مع شاعريته يد طولی يف إنشاء التواريخ علی 

قوله مؤرخًا زواج ولده  كحساب اجلُّمل، فمن ذل

ريمة كبرشيفة « حفظه اهلل»  الشيخ عيل املرهون كاأل

 انه قال&:اب زعيم الدبيبة يف زمكالسيد إبراهيم املش

                                         
 .245، ص 1( شعراء القطيف، ج 1)



  

 

 هذ 1360
 

وقال& مؤرخاً عودته من سفره األخري الذي مل 

رمة، مؤرخًا إلی كة املكيقدر علی الوصول فيه إلی م

الشيخ    فرج ابنك  وابن ولده األكمولد حفيده األ

عيل املرهون املولود يوم رجوعه من سفره األخري 

 «:رمحه اهلل تعالی»فقال  ،هـ 11/2/1362بتاريخ 



  

 هذ 1362

ون هذا التاريخ تارخيًا لوفاته& كوقد شاء اهلل أن ي

 ،هـ 1362/  6/  30ام تقدر كانت وفاته كفقد 

 فقد قلت عن لسانه: كولذل



  

 هذ 1362

 ان هذا التاريخ تارخياً ل الث حوادث:كف

 ـ عودته من سفره.1

 ـ مولد حفيده.2

 ـ ووفاته&.3

 .ومنها ما يأ  ـ إن شاء اهلل ـ

وله عدة ختاميس لبعض املراثي احلسينية، وله أبيات 

، وقد ×ثر سرية اإمام احلسنيكنبطية نظم فيها أ

. تيب صغري باسم )الروضة احلسينية(، وله.كطبعت يف 

 نه فسيح جنته.كوله.. تغمده اهلل برمحته وأس





 

 

 

 

 

 

 

 

 الشعر النبطي
 

 

 

 

 الروضة احلسينية
  





 

 

 

 الزهراء واحلسني

 

 

 

 

  



  

 ربالكأرض 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 من املدينة «عليه السالم» خروج احلسني

                                         
 النهضة احلسينية. ( ملحمة يف1)

 



  

 

 

  



  

 مسلم بن عقيل



  



  

  



  

 ةكخروجه من م



  

 ءهالل عاشورا



  



  

 

  



  

 «عليه السالم» وقوف مهر احلسني



  

 اجليشان

 

  



  

 «عليهما السالم» زينب واحلسني



  

 

  



  

 األنصار

 

  



  

 «عليهم السالم»أهل البيت 

 

  



  

 عبداهلل بن مسلم

 

  



  

 «عليه السالم» إخوة العباس



  

 «عليه السالم»العباس 



  



  



  

 



  

 «عليه السالم» القاسم



  



  



  



  



  

 

 
 
 
 
 
 



  

 «عليه السالم» ربكعلي األ

 

 



  



  



  



  



  

 عبداهلل الرضيع



  

 

  



  

 «عليه السالم» اإلمام احلسني



  



  



  



  



  

 

  



  

 اجلّمال



  



  

 



  

 العليلة والغراب



  



  

 مع الديار



  

 

 نه فسيحكرحم اهلل شاعرنا العظيم برمحته، وأس

 جنته.

                                         
( من قصيدة الزهراء واحلسني إلی هنا منشور يف )اجلذوة من 1)

 (.47ـ  17، ص 1شعر أم احلامم، ج 



 

 

 

 تنبيه وخامتة

ر ـ يف عنوان مراثيه كن من هذه املراثي اآلنفة الذكمل ي

األولتني، ومها ـ ما قيل يف أيام وفاته& إالّ القصيدتني 

قصيدة احلجة الشيخ فرج العمران& وقصيدة 

 ي املدن اجلارودي&.كالفاضل املال م

 1385أما ما عدا هاتني املرثيتني فقد أنشئت يف سنة 

ری كتاب )ذكوهو عام تأليف  ،هـ 1386هـ وسنة 

النور يف حياة العالّمة الشيخ منصور(، الذي ألفه أخونا 

حممد الشيخ منصور املاّل الفاضل احلاج أبو جعفر 

تابنا هذا منه، كثر ك، والذي نقلنا أ«رمحه اهلل»املرهون 

فهو صاحب الفضل علينا فيام حفظ لنا من هذا الرتاث 

ر اهلل سعيه، ومتعنا ببقائه طويالً إنه سميع كالغايل، ش

 جميب.



  

واحلمدهلل رّب العاملني، والصالة والسالم علی حممد 

 خيار األبرار املنتجبني.وآله الطاهرين وصحبه األ

 

 عبداْلميد بن الشيخ منصور اَلرهون

  



 

 
 

 تابكمصادر ال

 ؤلفاَل تابكسم الا الرقم

 جل ريب وعال ريمكالقرآن ال 1

األزهار األرجية يف  2

 اآلثار الفرجية

للحجة الشيخ فرج 

 العمران

 للشيخ عيل املرهون شعراء القطيف 3

ری النور يف حياة كذ 4

 الشيخ منصور

 للحاج حممد املرهون

 للمؤلف اجلذوة 5

رب العزة عام يصفون، وسالم علی  كسبحان رب

املرسلني، واحلمدهلل رب العاملني، والصالة والسالم 

علی سيدنا حممد وآله الطاهرين وأصحابه األخيار 

  األبرار املنتجبني.





 

 

 

 

 القواعد العربية
 

 

 

 تأليف

 العاّلمة الشيخ منصور املرهون
  





 

 

 «رمحه اهلل»قريض العاّلمة الشيخ فرج العمرانت

األستاذ الشيخ فرج العمران فقال: مقرضاً ومؤرخًا 

 لعام الطبع.

 

 





 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 المكالنحو وال

 امللح يف الطعامكالم كال النحو يف

 تعريف النحو:

لم من كهو علم بأصول يعرف هبا أحوال أواخر ال

 إعراب وبناء.

 موضوعه وفائدته:

لمة وفائدته: صون اللسان عن ا طأ كوموضوعه ال

 واألحلان.

 الم:كتعريف ال

 ب املفيد بالوضع.كالم هو اللفظ املركال



  

 لمة:كأقسام ال

لمة وهي: اسم وفعل كواللفظة الواحدة املستعملة 

 وحرف.

 عالمات اَلسم:

فاالسم يعرف باجلر والتنوين والنداء وأل واإسناد 

 خملصاً يا رب العباد. كإليه، نحو: آمنت ب

 أقسام الفعل:

 والفعل علی ثالثة أقسام: ما  ومضارع وأمر.

 عالمة اَلايض:

ـ رشبت كنة كتاء التأنيث السافاملايض: يعرف ب

 وذهبت.

 اَلضارع:عالمة 

واملضارع يعرف بـ مل والسني وسوف، نحو: مل يلد، 

 وسيقول. وسوف يأ .



  

 عالمة األمر:

واألمر هو: ما دل علی الطلب، وقبل ياء املؤنثة 

 يل وارشيب وقري.كاملخاطبة، نحو: 

 تعريف اْلرف:

ـ كورة كواحلرف: ما ال يقبل شيئًا من العالمات املذ

 مل وهل.

  





 

 

 

 فصل

 تعريف اإلعراب: 

اإعراب: هو أثر ظاهر أو مقدر جيلبه العامل يف آخر 

 لمة.كال

 تعريف البناء:

والبناء: هو لزوم طريقة واحدة بحيث ال يتغري عنها 

 ـ هؤالء.ك

 أقسام اإلعراب:

وأقسام اإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض 

 وجزم.

 :كاَلختص واَلشرت

فاالسم خمتص با فض، والفعل خمتص باجلزم، 



  

 ان بينهام.كوالرفع والنصب مشرت

 أصول األعراب:

صب: ون بالضمة، ويف النكواألصل يف الرفع: أن ي

 ون.كرسة، ويف اجلزم: بالسكبالفتحة، ويف اجلر: بال

 اخلارج سبعة:

 األصل سبعة أشياء وهي: كوخرج عن ذل

 األول:

تثنية األسامء، فإهنا ترفع باأللف، وتنصب وجتر 

 ني حافظان علی العينني.كبالياء، نحو: إن مل

 ال اين:

ر السامل، فإنه يرفع بالواو، وينصب وجير كمجع املذ

 نحو: إن املؤمنني قليلون يف املسلمني. بالياء،

 ال الث:

 كوفو كومحو كوأخو كاألسامء الستة، وهي أبو



  

وذو مال، فرتفع بالواو، وتنصب باأللف، وجتر  كوهنو

 زيد. كعن أخي كبالياء، نحو: أقبل ذو مال يسأل أبا

 الرابع:

واألفعال ا مسة، وهي: يفعالن وتفعالن ويفعلون 

فإهنا ترفع بثبوت النون، وتنصب وتفعلون وتفعلني، 

 وجتزم بحذفها.

 اخلامس:

رسة، نحو: كومجع املؤنث السامل، فإنه ينصب بال

 خلق اهلل الساموات.

 السادس:

االسم الذي ال ينرصف، وهو: ما اجتمع فيه علتان 

 فرعيتان من علل تسع جيمعها قول الشاعر:

 



  

ن مضافًا أو مقروناً بأل، كفإنه جير بالفتحة ما مل ي

نحو: صليت يف مساجد آل فالن باملصابيح، فيجر 

 رس.كبال

 السابع:

الفعل املضارع املعتل اآلخر، فإنه جيزم بحذف آخره 

 ـ مل ابت  ا ريات إال ألمحد.ك

 تعريف اَلعرب:

املعرب: هو ما يتغري آخره الختالف العوامل 

 ان ظاهراً أو مقدرًا.كالداخلة عليه، سواء 

 اَلعرب ظاهرًا:

وهو الصحيح الغري املعتل، فإن التغيري يظهر يف 

لفظه، نحو: يرضب زيد، ولن يرضب زيدًا، ومل يعمل 

 زيد.ك

 اَلعرب تقديرًا:

وهو املعتل بالواو أو األلف أو الياء، نحو: قال 



  

 الشاعر:

 

 تعريف اَلبني:

واملبني ما عداه، فهو أبدًا يلزم طريقة واحدًا ال يتغري 

 عنها.

 بناء اْلرف:

 ون، نحو: مل وهل ومن.كله مبني علی السكفاحلرف 

 بناء اَلايض:

ـ باع؛ وقال: كله مبني علی الفتح كوالفعل املايض 

ون، كان. فاعله ضمري متصل به فيبنى علی السكإالّ إذا 

 ـ بعت وقمت.ك

 بناء األمر:



  

ون، نحو: اجلس كله مبني علی السكوفعل األمر 

 ل وامحد.كو

 حروف العلة:

األلف تستدعي انفتاح ما قبلها، والياء تستدعي 

سار ما قبلها، والواو يستدعي انضامم ما قبلها نحو: كان

 رغيفي باهلناء.لوا كأ

 نون اإلناث:

نون النسوة ال تدخل إالّ علی الفعل فيبني علی 

ـ ببن، أو كان الفعل ماضياً كون قبلها، سواء كالس

 ـ اببن.كـ يرضبن، أو أمرًا كمضارعًا 

 يد:كنون التو

ال تتصل إالّ بفعل املضارع، فيبنی معها علی الفتح؛ 

نحو: لينبذن انت خفيفة نحو: لنسفعن، أو ثقيلة كسواء 

 وليقومن.



  

 إعراب اَلضارع:

مرفوعًا؛ إالّ إذا دخل  كويعرب املضارع فيام عدا ذل

عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه، نحو: حيب أن 

 ومل يفعل. لكيأ

 النواصب:

ي وإذن والم كوالنواصب عرشة وهي: أن وملن لن و

 ي والم اجلحود وحتی واجلواب بالفاء والواو، وأو.ك

 علی قسمني: اجلوازم

 األول:

ما جيزم فعالً واحدًا، وهي مل وملا والم األمر والدعاء 

 وال يف النهي والدعاء.

 ال اين:

ما جيزم فعلني يسمی األول رشط والثاإ جزءا، 

                                         
ُع ﴿: كريم يف قوله تعاا( أو مثل ما ورد يف القرآن ال1) ِذي أيطْمي الَّ وي

ْغِفري يِل   .(82الشعراء: ) ﴾أيْن يي



  

يفام وإذ كوهي ثالثة عرش: إن ومن وما ومهام وحيثام و

ما وأي ومتی وإيان وإإ وأينام وإذا يف الشعر خاصة 

 قول الشاعر:ك

 اَلسم قسامن معرب ومبني:

فاملبني: هو ما شابه احلرف يف الوضع أو املعنی، 

 رمتنا.كنحو: هنا أ

 اَلعرب علی ثالثة أقسام:

األول: املرفوعات السبعة. الثاإ: املنصوبات مخسة 

 عرش. الثالث: املخفوضات ثالثة.

 بتان:كلمتان اَلركال

لمة أخری كلمة إذا انضمت إليها ك: أن الكوبيان ذل

 فصل منها أقسام ستة.



  

 القسم األول:

لمتني إسناد واملتقدم فعل أو شبهة، كون بني الكأن ي

 ور بعده علی قسمني:كون االسم املذكفي

 الفاعل:

األول: الفاعل، وهو االسم الذي ينسب إليه الفعل، 

ان ظاهرًا نحو: جاء زيد، أو كمه الرفع سواء كوح

 ـ جئت.كمضمرًا 

 نائب الفاعل:

ر كالثاإ: نائب الفاعل، وهو املفعول املغنی عن ذ

ب كمه الرفع، سواء كفاعله، وح ان ظاهرًا نحو: ُبِ

بت.كزيد أو مضمرًا   ـ ُبِ

 امتياز  عن الفاعل:

ويتميز عن الفاعل ببناء العامل علی صيغة املفعول، 

رس ما قبل آخره يف املايض: كمطلقًا، ووضم أول الفعل 



  

 وفتحه يف املضارع.

 القسم ال اين:

ون بينهام إسناد بدون تقدم الفعل أو شبهه، كأن ي

 ونان مبتدأً وخ ًا.كفي

 اَلبتدأ:

هو االسم املرفوع املسند إليه، املجرد عن العوامل 

ان نحو: زيد قائم أو مؤخرًا نحو: يف كاللفظية مقّدمًا 

 ر. أو مضمرًا نحو: هو قائم.كام ذكظاهرًا الدار زيد 

 اخلرب:

وم به عليه مفردًا كهو االسم املرفوع املسند املح

 .﴾ُقْل ُهَو اهللهُ َأَحدٌ ﴿نحو: زيد قائم، أو مجلة نحو: 

 العوامل اللفظية:

مهام، كوتدخل علی املبتدأ وا   عوامل تغري ح



  

 عرش:فمنها ما يرفع املبتدأ وينصب ا   وهي: ثالثة 

 ان وأخواهتا:ك

ان، وظل، وبات، وأضحی، وأصبح، وأمسی، ك

بعد  كوصار، وليس، مطلقًا، وزال، وبرح، وفتئ، وانف

أمر أو  كنفي أو شبهة، ودام بعد ما، وما ترصف من ذل

 مضارعًا أو مصدرًا.

 إن وأخواهتا:

مها: أن تنصب االسم وترفع ا   وهي ستة: كوح

أنه كن، نحو: ك، ولأنّ كإّن، وأّن، وليت، ولعل، و

 نه بخيل.كشجاع ل

 عمل َل عمل ليس:

 انت نافية للوحدة نحو قول الشاعر:كإذا  كوذل



  

 عمل َل عمل إن:

ون معموهلا كانت نافية للجنس، فيكإذا  كوذل

باملضاف مضافًا نحو: ال صاحب علم ممقوت، أو شبيهاً 

وهو: ما اتصل به يشء من متام معناه نحو: ال قبيحاً 

فعله حمبوب، وال طالعاً جبالً حاب، وال خريًا من زيد 

ون مبنيًا علی الفتح نحو: ال حول كعندنا، أو مفردًا: في

 وال قوة إالّ باهلل العيل العظيم.

 ظن وأخواهتا:

 ومن العوامل اللفظية ما ينصب املبتدأ وا   معًا،

املفعولني له، وهي: ظن، وحسب، وخال، كونان كفي

ورغم، ورأی، وعلم، ووجد، واختذ، وجعل، وسمع، 

وشبهها من األسامء وما ترصف من أفعاهلا، نحو: رأيت 

  ل يشء.ك  كاهلل أ



 

 

 

 فصل

 را:كالن

ل اسم كرة وهي: كاالسم ينقسم إلی قسمني: ن

ـ رجل وفرس كشايع يف جنسه قابل لدخول أل عليه 

 ـ ذي مال.كوصاحب، أو بمعناه 

 اَلعرفة:

ُفها الضمري، وينقسم إلی  واملعرفة سبعة أشياء أعري

ـ هو، كـ أنت، وغائب: كـ أنا، وخماطب: كلم: كمت

ـ أنتم، كـ قمت، ومنفصل: كوينقسم أيضًا إلی متصل 

ـ كون يف حمل الرفع كوباعتبار اإعراب ينقسم إلی ما ي

ون يف حمل كالتاء من جلست وأمثاهلا، وإلی ما ي

 ـ الياء من علمني، وأمثاهلا.كالنصب: 



  

 ضامئر الرفع اَلتصلة:

، وهي ثالثة عرش:  بت، وببنا، وببتي بي

 ، بي وببِت، وببتام، وببتم، وببتّن، وبي

.  وببُت، وببا وببتا، وببوا، وببني

 ضامئر الرفع اَلنفصلة:

، وأنِت، وأنتام،  وهي اثنا عرش: أنا، ونحن، وأنتي

 وأنتم، وأنتن، وهو، وهي، ومها، وهم، وهن.

 ضامئر النصب اَلتصلة:

، كي ببنا، وببي وهي اثنا عرش: ببيني، و

ّن، وببه، كم، وببكام، وببك، وببِك وببي 

 وبهبا، وبهبام، وبهبم، وبهبّن.

 ضامير النصب اَلنفصلة:

وهي اثنا عرش بزيادة إّيا قبلها نحو: إياي، وإيانا، 

ّن، وإياه، وإياها، كم، وإياكام، وإياك، وإياك، وإياكوإيا



  

 وإيامها، وإياهم، وإياهّن.

 َعلم:ال اين ذ ال

زيد، ولقب مشعر برفعته: كوينقسم إلی اسم: 

نية وهي: ما بدئ باب كفقة، وكاهلادي، أو ضعته: ك

 أيب جهل وأم غيالن.كوأم، 

 ال الث ذ اإلشارا:

وهي: هذا، وهذه، وهذان، وهاتان، هؤالء، وهاهنا 

هباء يف أول اجلميع أو بدوهنا، فيقال: ذا، وذه، وأوالء، 

 وهنا.

 اَلوصول:الرابع ذ 

وهو: الذي، والتي، واللذان، واللتان، واللذين، 

واألولی، والالئي، والال . ومن مل يعقل، وما لغريه، 

 وذا بعد االستفهام هبا.

والبد للمصول من صلة بجملة نحو: جاء الذي قام 



  

أبوه، أو شبهها: نحو: جاء الذي يف الدار؛ مشتملة علی 

ذا علم نحو: ام عرفت. وقد حيذ إكضمري مطابق له 

ُْم َأَشده ﴿  ﴾لَنَنِْزَعنه ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة َأُّيه

 أي أهيم هو أشد.

 اخلامس ذ اَلعرف باأللف والالم:

رة كان نكمما  كالغالم والفرس والبستان وغري ذلك

 فعّرف هبا.

 ورا:كالسادس ذ اَلضاف ألحد اخلمسة اَلذ

عبدي، وغالم زيد، وفرس هذا، وبيت من قام ك

 م الرجل.أبوه، وقل

 را اَلقصودا:كالسابع ذ الن

ـ يا رجل، فُيبنی علی ما يرفع كوهو املعرف بالنداء: 

 املفرد العلم نحو: يا زيد ويا عمرو.كبه 

قول األعمی: يا رجال كرة الغري املقصودة كوأما الن



  

املضاف نحو: يا عبداهلل وشبهه كخذ بيدي فتنصب 

 ويا خريًا من زيد. نحو: يا طالعًا جبالً، ويا رؤفًا بالعباد،

 القسم ال الث:

ني اإنساد فضلة منصوبة، فتختلف كأن يزاد عس ر

 ام تراه مفصالً.كأسامؤها باختالف أحواهلا 

 اَلفعول اَلطلق:

انت من لفظ الفعل أو معناه: فهو املفعول كفإن 

ـ كاملطلق وهو املصدر اآل  ثالثاً يف ترصيف الفعل 

 جلس جلوسًا أو قعودًا.

 اَلفعول به:

ـ كان قد وقع عليه الفعل فهو املفعول به ظاهرًا كوإن 

رمني، أو منفصالً كـ أكببت زيدًا، أو مضمرًا متصالً 

 رم إياي.كـ أك



  

 اَلفعول ألجله:

ان علة لوقوع الفعل: فهو املفعول ألجله نحو: كوإن 

 .كقمت إجالالً ل

 اَلفعول فيه: 

و املفعول فيه انه: فهكزمان الفعل أو م كان ذلكوإن 

ان املنصوب بتقدير يف نحو: كوهو ظرف الزمان أو امل

 يوم ا ميس. كجلست أمام

ا للفاعل بعد وأو للنص علی املعية: كان مشاركوإن 

فهو املفعول معه نحو: رست والنيل، واستوی املاء 

 وا شبة.

 اْلال:

رة مفرسة ملا أهبم من كانت الفضلة املنصوبة نكوإن 

 بًا.كرا كال نحو: جئتاهليئات فهو احل

 التمييز:

رة مفرسة ملا أهبم من الذوات: فهو كانت نكوإن 



  

 التمييز نحو: طاب حممد نفسًا، وامتأل اإناء ماًء.

 اَلست ناء:

م سابق هلا: فهو االستثناء كانت خمرجة من حكوإن 

نحو: قام القوم إالّ زيدًا. وأدواته إالّ وغري وسوی 

 وخال وعدا وحاشی.

الم تام موجب جيب نصبه نحو: كی بإال من فاملستثن

الم تام منفي: جاز كان من كجاء األوالد إال زيدًا. وإن 

نصبه وترجح إبداله نحو: ما قام القوم إالّ زيد. وإن 

ان مفرغاً: فبحسب العوامل نحو: ما قام إالّ زيد. ك

ون كواملستثنی بغري وسوی جيب جره باإضافة، وي

م ما بعد إالّ هلام نحو: قام القوم غري زيد وسوی كح

انت غري وسوی مرفوعني. كان منفيًا: كزيد، ولو 

واملستثنی بخال وعدا وحاشی جيوز نصبه هلا أفعاالً 

نحو: قام القوم خال زيدًا، وجره هبا حروفًا نحو: قام 



  

 القوم عدا زيد.

 القسم الرابع:

 ی قسمني:يب. وينقسم إلكلمتني تركون بني الكأن ي

 األول ذ اَلزجي:

، كلمة الواحدة نحو: بعلبكالكونا كبأن ي

وحرضموت، فحينئذء تبنی األولی علی الفتح، ويعرب 

، كآخر الثانية بحسب العوامل، فتقول: دخلت بعلب

 .كونظرت إلی بعلب

 يب اإلضاِف:كال اين ذ الرت

بني  ككان التفكوهو بخالف املزجي يف إم

بحسب العوامل، وجتر الثانية  لمتني، فتعرب األولیكال

محمد عيل، وغالم حسني، وحسن عيل كباإضافة 

بة، وتأ  هذه اإضافة بمعنی كوأمثاهلا من األسامء املر

ـ باب ساج، وبمعنی يف: كغالمي، وبمعنی من: كالالم 



  

يف األسامء فيحمل علی  كلف ذلكـ صيام هنار، فإن تك

 املجاز.

 القسم اخلامس حروف اجلر:

لمتني أحد حروف اجلر، كن األولی من الوكأن ت

 ون مدخوهلا جمرورًا به.كفي

 وحروف اجلر سبعة عرش وهي:

من وإلی وعن وعلی ويف وحتی ورب وواوها والباء 

اف والالم ومذ ومنذ؛ وحروف القسم وهي: كوال

 الواو والبا والتا.

 القسم السادس ذ التوابع:

علی لمة الثانية تابعة لألولی وهي كون الكبأن ت

 أربعة أقسام:

 يد اللفظي:كاألول ذ التأ



  

رارًا لعني لفظ األولی: فهو كانت الثانية تكفإن 

الالحقون احبس  كأتا كيد اللفظي نحو: أتاكالتأ

 احبس.

 يد اَلعنوي:كال اين ذ التأ

انت الثانية تنصيصاً علی معنی األولی لرفع كوإن 

ون بالنفس كيد املعنوي، ويكاالحتامالت فهو التأ

ل وامجع وما يف معناها، نحو: جاء حممد كلعني ووا

 لهم أمجعون.كنفسه أو عينه، وذهب القوم 

 النعت:

ـ زيد كانت الثانية وصفاً لألولی باملدح: كوإن 

 ـ زيد البخيل فهو النعت.كريم، أو الذم: كال

 عطف البيان:

انت الثانية توضيحًا ىفًا لألولی: فهو عطف كوإن 

 أبو عبداهلل.البيان، نحو: جاء زيد 



  

 البدل وأقسامه:

م بال واسطة: فهو البدل، كانت مقصودة باحلكوإن 

انت الثانية كل وهو ما إذا كوهو علی أربعة أقسام: بدل 

، أو بعضها فهو كبمعنی األولی، نحو: جاء زيد أخو

لت الرغيف ثلثه، أو مشتمله كبدل البعض، نحو: أ

مه، أو عليه: فهو بدل االشتامل، نحو: نفعني زيد عل

 بت زيدًا الفرس.كغريها: فهو بدل الغلط، نحو: ر

 عطف النسق:

م بواسطة حرف: فهو كانت مقصودة باحلكوإن 

عطف النسق، وحروفه عرشة: الواو والفا وثم وأو 

 ن وإما. كوحتی وأم وبل وال ول

وأنواع هذا القسم هي املعروفة بالتوابع املطابقة 

وإفراده وتثنيته ملتبوعها يف رفعه ونصبه وخفضه، 

ريه، يعني يف كريه وتأنيثه، وتعريفه وتنكومجعه، وتذ



  

 أربعة من عرشة.

وصلی اهلل علی سيدنا حممد وآله ال رة، وصحبه 

 رام ا رية. واحلمدهلل رب العاملني. كال
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