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 باللغة العربية رسالةالملخص 
 

الحمد هلل رب العالمين والصوال  والسوالم علوى أغورف المرسولين سويدنا محمود   و لوه 
 أجمعين ومن َصِحَبُه بإحسان واهتدى ببديه إلى يوم الدين .

 

 أّما بعد :
( هووو نووإنأ أحسوون كووالم بعوود كتوواب اهلل تعووالى وكووالم رسوووله ) صوولى اهلل عليووه و لووه 

كالم أمير المؤمنين عليأ ) عليه السالم ( ؛ ألنَّ علمه )عليه السوالم ( مون خيور منغوأ نغوأ 
  وأغوورف منبووع نبووع   نقوود أع ووا) رسوووهلل اهلل ) صوولى اهلل عليووه و لووه ( كووهلل العلوووم وأودعبووا 
عنود) . وقود اهووتم العلمواد واألدبوواد بجموع خ بووه ) عليوه السووالم ( وشكور كلماتووه الغوريفة نووي 

ن كوان كوهلل  -ودواوينبم   وممن جمع كالمه الغريف واختوار األبلوم منوه واألنصو   كتببم وا 
هوو( نإنوه اختوار مون خ بوه ورسوا له 296السيد الغريف الرضوي )ت -كالمه نصيحًا وبليغًا 

وِحَكمووه ومواع ووه قسوو ًا وانوورًا وأسووما) ) نبوو  البال ووة ( . وقوود أقبووهلل علووى درسووه ومدارسووته 
قوووا عليووه وغوورحو) بمختلووف الغووروح والتعوواليق   وموون أوا ووهلل مووا ُكِتووب العلموواد واألدبوواد   وعلأ 

على نب  البال ة من الغروح هو الغرح الشي كتبه أبو الحسين ق ب الودين سوعيد بون هبوة 
) منبوواة البراعووة نووي غوورح نبوو  البال ووة (   وقوود المسوومأى  هووو(575اهلل الراونووديأ المتووونى )

      دراسوووة هوووشا الكتووواب   نوقوووع االختيوووار علوووى عووورل علووويأ أسوووتاشي الووودكتور كوووا ع جوووار اهلل
        ) المباحووووا اللغويووووة نووووي منبوووواة البراعووووة نووووي غوووورح نبوووو  البال ووووة لق ووووب الوووودين الراونوووودي 

هوووو ( ( عنوانوووًا لرسوووالتي   ويسوووتمد الموضوووو  أهميتوووه مووون هوووشا الكتووواب ) منبووواة  575) ت 
بعنايووة كانيووة ولووم ُيعوورف لوودى موون أوا ووهلل غووروح الوونب  . ومووع شلوو  لووم يحوو   ألنووهالبراعووة ( 

نأ عنوووان الكتوواب ) منبوواة البراعووة ( ُعوورف بووين الدارسووين المحوودثين إ ووالبي العربيووة   بووهلل 
هووو ( الووشي اختووار ) منبووواة 1542عنوانووًا لغوورح متووأخر هووو غوورح حبيووب اهلل الخووو ي ) ت 

نووان غورح ع –نوي األصوهلل  -البراعة ( عنوانًا لغرحه دونما إغوار  إلوى أنأ هوشا العنووان هوو 
 الراوندي .



وبعد استكماهلل جمع الماد  استقامت خ ة البحا على مقدمة وأربعة نصوهلل يسوبقبا 
هلل منبووا خصَّصووُتُه بحيووا  الراونوودي  تمبيوود وتتلوهووا خاتمووة . جوواد التمبيوود علووى قسوومين : األوأ

 و ثار)   والقسم الثاني بكتاب منباة البراعة .
وووا الفصوووهلل األوهلل نكوووان مختصوووًا بالمباحوووا الصووووتية وجووواد نوووي أربعوووة مباحوووا :  أمأ

درست ني األوهلل اإلبداهلل   وخصصت المبحوا الثواني بدراسوة الداللوة الصووتية ) الصووا ت 
والصووووامت (   والثالوووا بووواإلعالهلل والبموووز   وتناولوووت نوووي الرابوووع بعووول ال وووواهر الصووووتية 

 بتداد   واإلد ام .وهي :التنغيم   والوقف واال
ا الصوورنية وانووت م نووي أربعووة مباحووا : درسووت نووي وتنوواوهلل الفصووهلل الثوواني المباحوو

ووم الثالووا : بالمغووتقات    هلل : أبنيووة األنعوواهلل   ونووي الثوواني : أبنيووة المصووادر   وُخصب األوأ
 وُخصبم األخير : بدراسة الجمو  .

وغوووغلت المباحوووا النحويوووة الفصوووهلل الثالوووا وهوووو نوووي ثالثوووة مباحوووا   درسوووت نوووي 
نووووي منبوووواة البراعووووة   وخصأصووووت الثوووواني بدراسووووة  عرابيووووةالمبحووووا األوهلل تعوووودد األوجووووه اإل

 األدوات   وجاد المبحا الثالا ني دراسة معاني التركيب من حشف وعود ضمير .
وهووو نوي أربعووة مباحوا   نكووان  أموا الفصوهلل الرابووع نقود درسووت نيوه المباحووا الدالليوة

  والثالوا : لدراسوة  األوهلل : للترادف والفوروق اللغويوة   والثواني : لدراسوة المغوتر  اللف وي 
األضداد والتقابهلل الداللي   واألخير : لدراسة الت ور الداللي . وقد أجملت ني الخاتمة أهم 

 النتا   التي توصأهلل إليبا البحا .
وكان توثيق متن النب  مون ال بعوة التوي عنوي ببوا الودكتور صوبحي الصوال  لودأقتبا 

 ني ضب  المتن واحتوا با على نبارس كثير  .
سووأهلل اهلل أن تكووون دراسووتي نانعووة   نووإن كانووت كووشل  نووشل  موون نضووهلل اهلل أمووًا وختا

ن كانت األخرى نبي من نفسي وال ُيكلأف اهلل نفسوًا إال وسوعبا   وال أق وع بوأنأي  ونعمته   وا 
نموا هوو جبود بغوري   ال ُبودأ أن يعتريوه الونقم   وموا  أح ت الموضوو  مون كوهلل جوانبوه   وا 

اد   وحسووبي أنأ الِعلوم  لبووت   وخدمووة اللغوة العربيووة قصوودت   سوتغني عوون التوجيوه واإلرغووأ
 ونوق كهلل شي علم عليم .

 


