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ــ
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الدلتور يوســـ حـ ـ
ــ
الرسالة اس لماالً لم طلّبات الحصول على درجة الماجس ير فـ
ّ
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ن
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ّ
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ب اريخ:
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الرســالة
م ل ّخــص ّ
ي)
يتناول ىذا البحث كتاباً تراثياً في ّ
النحو العربي لمؤلّفو ( محمد بن خليل ُ
الب ْ
ص َر ِو ّ
المتو ّى سنة 889ىـ .
ثالثين سورةًِ ،
اللرسـ
ووية
اب
َ
وىو كتاب يتعمق بإعراب القرآن الكريم وقد أسماه "إعر َ
ّ
ِمن القر ِ
ون" .
ُي ُّ
القرآن الكريم ،وقد
الكتاب من الكتب المختصرة الموجزة التي أُلِّفت ـي إعـراب ـ
عد ىذا
ُ
على جميع ما يرد من القرآن
ومعونةً ـ
ـ
التعقيد،
ـ
أراد مؤلّفو أن يكون تعميمياً لمتدريب  ،بعيداً ع ـن
مؤدياً لمغرض بطريقة ال يممُّيا
ي في اإلعـراب فقـد ـكان ـ
سىهً ممتعاً ّ
أما أسموب ُ
الب ْ
ص َرِو ّ
العزيزّ .
المبتدئ ،وىـذا ىـو دأب أسموب المؤلّ في كتبو التي اطّمعنا عميـيا
ـ
يسسميا المتع ّـلم
القارئُ وال ُ
ومنـيا :كتـاب تعميـق لـطي عمـى قواعد اإلعراب البن ىشام األنصاري المتوفّى سنة
باإلضافة إلى كتاب "شرح الخزرجية في العروض" .

761ىـ،

وىو يشتمل عمى إعراب

أما عن مضمون الكتاب فيو كتاب إعراب لمسور القصار
ّ
الناس منتيياً إلى سورة
ثهثين سورة من القرآن ،بادئاً بسورة الفاتحة ثم ينتقل بعد ذلك إلى سورة ّ
السور القصار
توجاً إعرابو بآية
وم ِّ
ِّ
الكرسي ،فكان تبريره الختيار ما أورده مـن إعراب ّ
الطّارقُ ،

موفقاً .

الصوتية لمسور
جمع المؤلّ في كتابو ىذا بين الدر ـ
اسة ّ
الصرفية و ّ
النحوية والّمغوية و ّ
كثي الفو ـ ِ
ِ
االختصار .
ائدَ ،ح َس ُن
ومضمونه ـ ُر
ـ
وي ّقي ٌم في موضوعو
القرآنية القصيرة ،فيو
كتاب ْ
ٌ
نح ّ
ٍ
متنوعة نذكر من أىميا:
مصادر
اعتمد المؤلّ في كتابو عمى
َ
الزجاج (ت  311ىـ) .
_ "معاني القرآن واعرُابو" ألبي إسحق ّ
_ "الك ّشا " لمزمخشري (ت  538ىـ) .
_ "التبيان في إعراب القرآن" لمعكبري (ت  616ىـ) .

_ "الفريد في إعراب القرآن المجيد" لممنتجب اليمذاني (ت  643ىـ) .
_ "مغني المبيب" البن ىشام األنصاري (ت  761ىـ) .

ماميني (ت  827ىـ) .
لمد
_ "تحفة الغريب في الكهم عمى مغني المبيب" ّ
ّ

وعندما عزمت بحمد المّو وعونو عمى اختيار الموضوع لمحصول عمى درجة الماجستير

الدين ،اخترت ىذا
من قسم المغة العربية بجامعة القدس حفظيا المّو وأداميا معقهً لمغة والعمم و ّ
الكتاب لؤلسباب التّالية:

_ َّ
اجب اإلس ىام في نشر كنوز تراثنا
إن ما دعاني إلى تحقيق ىذا الكتاب ،إحساسي ّ
بسن عمينا و َ
ي َّ
تخصصو؛ ليتم ّكن الباحثون من االطّهع عمى تمك األعمال الخالدة،
الدفينة كٌّلل في مجال
ّ
الفكر ّ
ليتم االنتفاع بيا .
َّ

ونشر ألثر من آثار أحد عممائنا .
_ عهوة عمى أنو إضافة إلى مكتبة التراث ّ
الن ْحويةٌ ،
بعض الصعوبات التـي تعيـق عممَيم بعض
ولعمّو من المسلو أن تواجو محقّقي التراث
ُ
الشيء ،من ذلك عمى سبيل المثال:

الدوريات ،والرسائل
_ صعوبةُ التنقل والوصول لمحصول عمى المصادر المطبوعة والمخطوطة ،و ّ

المحمية إلييا .
الجامعية نظ اًر الفتقار مكتباتنا
ّ
ّ
األمر الذي لم يترك لي مجاال إلجراء مقابمة
_ قمّةُ نسخ الكتاب إذ ال يوجد منو سوى نسخة واحدةُ ،
بين النسخ المختمفة ،أو معرفة بعض الكممات الغامضة أو غير الواضحة ..
ويتسلّ

الدراسة ،وقسم التحقيق .
ىذا البحث من قسمين أساسيين ىما :قسم ّ

الـدراســـة .
ّأوالً :قـســـم ّ

النحو التالي:
مقسمين عمى ّ
وقد اشتمل عمى فصمين ّ
األول :ويشتمل عمى ثهثة مباحث:
الفصــل ّ

َّ
اسمو ونسبو ،ومولده ،ومكانتـو
األول :وقد تناول "
ص َرِو َّ
ي" من ُ
المحب ُ
الب ْ
حيثُ :
المبحث ّ
الفقيي ،ووفاتو .
العممية ،وصفاتو ومذىبو
ّ

ِّص لمحديث عن شيوخو وتهمذتو .
المبحث الثاني :خص َ
ومصنفاتِو .
آثاره
ّ
المبحث الثالث :وقد تناول َ
مباحث:
ويتكون من خمسة
الفصـل الثانــ :وىو دراسة الكتاب،
َ
ّ
ِّص لمحديث عن التسلي
األول :وقد خص َ
المبحث ّ
ص لمحديث عن:
المبحث الثاني :وقد ُخ ِّ
صَ
_ منيج المؤلّ

في إعراب القرآن الكريم .

.

السماع "موقفو من القرآن الكريم ،والقراءات القرآنيـة ،والحـديث
_ موقفو من ّ
النبوي الشري  ،وأقوال الصحابة ،والشعر ،واألمثال ومسثور الكهم" .
_ موقفو من القياس .

_ موقفو من مدرستي البصرة والكوفة .

المغوي .
_ اعتنائو بالمعنى
ّ
رجحيا .
_ ترجيحاتو ،ويتمثل ذلك في اآلراء التي ّ
النحوية والصرفية وغيرىا .
_ تعميهتو ،ويشمل تعميمو لممسائل ْ

فيـيا
_ قيمة الكتاب ومزاياه ،وفيو ُع ِرضت بعض المآخـذ التـي وق ــع ـ
المؤل في تسلي كتابو .
المبحث الثالثُ :خصِّص لمحديث عن مصادر الكتاب .
البصروي .
تم عقد موازنة بين كتاب ابن خالويو وكتا ِب
ّ
المبحث الرابعّ :
المبحث الخامس :معالم التحقيق ويشمل:
_ تحقيق عنوان الكتاب .

_ تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفو .
_ تحقيق نسخة الكتاب المخطوطة .
_ منيج التحقيق .

ضمـن:
ـ
ثانـاً :قـسـم ال حقيـق ،وي ّ

التعميق عميو .
النص مع تحقيقو و
َ
_ إير َاد ّ
ص ْف َحات المخطوطة من ّأول المخطوط وآخره .
_
َ
تزويد الكتاب ببعض َ
النبوية الشريفة ،واألقوال ،واألشعار،
فنية لآليات القرآنية ،والقراءات القرآنية ،واألحاديث
_
ّ
فيارس ّ
َ
واألعهم ،والكتب الواردة في المخطوط ،واألمم والقبائل ،واألماكن والبمدان ،والموضوعات .

_ قائمةً بسىم المصادر والمراجع التي اعتمد عمييا البحث .

قدمت شيئاً أخدم بـ ه كتاب
فعمت،
قت فيما
فسكون بذلك قد ّ
ُ
أكون قد ُوفِّ ُ
وأخي اًر فإني آم ُل ْ
ُ
أن َ
عز وج ّل ،وأسديت لمعربية خدمةً ُّ
أعتز بيا ،راجياً من اهلل
َ
اهلل ّ
األجر والثواب ّإنو سميعٌ
القبول و َ
الدعاء .
مجيب ّ
صالح عبد الفتاح الشعراوي

Abstract
The present study is concerned with a classical book on Arabic syntax,
I'rab Thalatheen Suratan wa Ayata al-Kursi al-Qur'an, (Syntactic Analysis
of Thirty Qur'anic Chapters and al-Kursi Verse) by Muhammad bin Khalil
al-Busrawi who died in HA 889 .
The book, one of the concise books written on the analysis of the Holy
Qur'an, was meant to be didactic, down-to-earth and supportive for learners
of the Holy Book of Islam .
In his works in general and this book in particular, the author's style was
found easy, interesting and purpose serving in a way not boring for the readers
and the beginners alike .
In the work under study, he syntactically as well as phonologically and
morphologically analyses thirty short Qur'anic chapters, or rather suras. He
starts with AL-Fateha (The Openning Chapter), moves to Al-Nnas (The
People), ends at Attareq (The Night Visitant) and enthrones his analysis with
Ayata al-Kursi (Al-Kursi verse) .
This work consists of two main parts: the study and the manuscript
verification. The study is divided into two chapters. The first chapter consists
of three sections about the author, Al-Muheb al-Busrawi: The first is about
his name, lineage, academic status, traits, religious school and death; the
second is about his masters and students, and the third is about his books and
works. The second chapter is about the book itself; it consists of five sections:
the first is about the literature relevant to the syntactic analysis of the Holy
Qur'an; the second is about the author's methodology and his position
towards the following issues:
* The Holy Qur'an, Qur'anic recitals, noble Prophetic Hadith, saws of
Prophet Muhammad's companions, poetry, proverbs and aphorisms .
* Juristic reasoning ]in Islam [ .
* School of Basra and Kufa .
* His interest in meanings of words .
* Opinions he gave greater weight to .
* Justifications for many issues pertaining to syntax, morphology, and the like.
* The value and the characteristics of the book .
The third section is about the sources and references of the book, and the
fourth is a comparison between Al-Busrawi's book and Ibn Khalawyyah's,
(died in AH 370).
The fifth is about verifying the book under study in terms of title,
authorship, date of writing authorship of the manuscript book, and verification
methodology .

The second part of this work, the manuscript verification, includes the
following:
* Citing the text, verifying it and commenting on it .
* Technical indices for Qur'anic verses, Qur'anic recitals, noble Prophetic
Hadith, saws, poetry, great figures, books cited in the manuscript, nations
and tribes, places and countries, and themes .
* Bibliography and references .
Finally, I hope, through this humble endeavor, to serve the Holy Qur'an and
the Arabic language .
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