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 كتاب الِمْفَراح َشرح الَمَراح
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سناء سعيد محمد شلطف : اسم الطالبة 
 9811307: الرقم الجامعي 

أحمد حسن حامد  . د . أ : المشرف 
 
 

من لجنة المناقشة  25/5/2004:  نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ
:  المدرجة أسماؤهم وتواقيعهم

 

:  رئيس لجنة المناقشة  التوقيع -        1
ا   التوقيع -        2 :   ممتحًنا داخلي ً
ا   التوقيع -        3 : ممتحًنا خارجي ً

 
 
 
 

جاِمَعة الُقْدس 
 

 (م2004/  هـ 1425 )



  التحقيق والدراسة ممّخــص
 إعداد الطالبة

 سناء سعيد محمد شمطف 
 إشراف 

 أحمد حسن حامد. د . أ 
 

      الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو 
: أجمعين إلى يوم الدين ، وبعد 

بن اىذا بحث تناول بالّدراسة والتحقيق كتاب المفراح شرح المراح لحسن باشا ف
. ىـ، وجاء مقّسًما في تمييد وقسمين رئيسين 827عالء الدين األسود المتوفى سنة 

كما . التعريف بكتاب مراح األرواح ومؤلفو حسن باشا : تضمنفقد التمهيد    أما 
مكّونات  ، واسمو ونشأتوحيث تناولت حياة ابن عالء الّدين األسود، تضمن سيرة 

 . آثاره العممّية ، ومولده ووفاتوو  ،شخصّيتو العممّية
 قد اشتمل عمى خمسة مباحث أساسية ىيف :الدراسة وهو قسم القسم األول   وأما 

 :
اليدف من وضع الكتاب، واألسباب التي : ، ويتضمنتحميل الكتاب:  المبحث األول

التنظيم المنيجي الذي سار عميو حسن باشا  ، كما وضحت حفزت حسن باشا لتأليفو
. في كتابو

، وقد تطرقت فيو لمحديث عن األعالم الذين استقى مصادر الكتاب: المبحث الثاني
. عنيم حسن باشا مادتو العممّية 

، فقد أثبت ميمو إلى المذىب مذهب ابن عالء الدين في الّصرف:  المبحث الثالث
 البصري، وتحدثت عن أىم األدلة عمى ذلك كمصطمحاتو المستخدمة في أثناء 

    .الشرح، وتعميالتو لممسائل الصرفّية، وتصريحاتو
 

ج 



، وتحدثت فيو عن أىم الشواىد التي اعتمد عمييا شواهد الكتاب:  المبحث الرابع
.   الشارح من آيات قرآنية وأحاديث نبوّية شريفة وأمثال وأشعار

المصّنف،  ، فقد اتخذ الشارح عّدة مواقف منموقفه من المصّنف: المبحث الخامس
نجده مؤيدا، وتارة مخالفا، وتارة يقف موقف المحايدة من آرائو، وتارة يعمل عمى  فتارة

.  توضيح بعض القضايا التي يجدىا تحتاج إلى ذلك
 

فبدأتو بمقدمة ، ثم تحدثت عن توثيق نسبة الكتاب :  الّتحقيق وهوالقسم الثانيأما 
حسن باشا، وذكرُت أّنو لم ُيِشر إلى زمن تصنيفو وال إلى زمن االنتياء إلى صاحبو 

 التحقيق، وقد ذكرت أنني التي اعتمدتيا فيالثالثة  ثم وصفت نسخ المخطوط. منو
، وبينت أنني استعنت بنسخة (أ  )اعتمدت إحداىا نسخًة أصمية رمزت ليا بالرمز 

 .لكتاب مراح األرواح، وقمت بوصفيا أيًضا
 وقد كان ىدفي دراسة تحقيق ىذا  تحقيق النص، ي فيمنيجكما بّينت في ىذا القسم 

حياء النصوص  المخطوط وتحقيقو ، وتزويد المكتبات بأثر عممي نافع لدارسين ، وا 
النحوية القديمة وترسيخ الصمة بين الماضي والحاضر ، مراعية في ذلك الدقة 
واألمانة في التحقيق ، مستميمة في ذلك بأميات كتب النحو العربي والصرف ، 

قد عممت عمى تحقيقو و. وبالعديد من كتب المغة ، وكتب التراجم والمعاجم المغوية 
 .كما جاء دون تغيير إال ما اقتضت إليو الحاجة مشيرة إلى ذلك في الحواشي 

 تجموتر. القرآنية والنبوّية والشعرّية واألمثال:  الشواىد عمى أنواعياتخرج كما 
 صوًرا فوتوغرافّية لبعض وضمنت ىذا القسم.  لؤلعالم الوارد ذكرىا في الّنص

 وذيمت القسم بخاتمة بينت فييا النتائج التي توصمت إلييا في ىذه .صفحات الكتاب
الدراسة ، وأىم ىذه النتائج أن ىذا الكتاب يعد ميمًّا في الصرف العربي ، وىو 
. مختصر نافع يحتوي بين طياتو عمى معمومات قيمة تفيد الدارسين لعمم الصرف 

 
د 

 وزودت الكتاب بفيارس لآليات القرآنية الكريمة ، واألحاديث النبوية الشريفة ، 
. واألشعار ، واألمثال ، واألعالم ، كما وضعت فيرَسا لممحتويات 



 
ليه المصير واهلل ولي التوفيق  ، عميه توكمت وا 
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