ملخص التحقيق والدراسة
المفراح في شرح مراح األرواح لمؤلفه حسن باشا بن عالء الدين األسود  -المتوفى
سنة ) 728هـ (
إعداد
مراد عبد الرحمن محمود موسى
الحمد هلل الذي أنزل عمى ع بد ه الكتاب و لم يجعل عوجاً  ،والصالة والسالم عمى م ن ال

نبي بعده محمد بن عبد اهلل  ،وعمى آلو و صحبو الغر الميامين  ،ومن اىتدى بيديو م إلى يوم
الدين  ،وبعد :
العممي و
لقد كان من لزوم الوفاء ليويتنا العربية و اإلسالمية العمل عمى صون التراث
ّ
المعرفي من الكتب المخطوطة التي خمفيا أسالفنا  ،ثم نقميا من محل العناية والحفظ
الرصيد
ّ

ي من جديد ،وعمى نحو ما أراد
إلى مجال الدراسة و التحقيق ؛ لتستأنف نشاطيا
العممي والفكر ّ
ّ
مؤلفوىا  ،بعد تخميصيا من النسخ القديم  ،واعادة ما يكون قد طُمس منيا بفعل عوامل البمى،

وتقادم السنين .

ومن أجل ذلك كان ىذا البحث  ،وىو بعنوان "المفراح في شرح مراح األرواح" لحسن باشا
بن عالء الدين األسود المتوفى سنة ( 827ىـ) ،تحقيق و دراسة النصف الثاني من المخطوط
ابتداء من [.56ب] إلى آخر المخطوط  .وىذا الكتاب ىو شرح "لمراح األرواح" ألحمد بن عمي
ً
بن مسعود المتوفى حوالى سنة ( 700ىـ)  ،و ىو مختصر في فن التصريف حوى من األبواب

ما تُ َع ُّد أصوالً  ،فوضع عميو حسن باشا ىذا الشرح  ،ليذلل بو صعابو  ،وليحمل بو ألفاظو و
تراكيبو .
و قد اقتضى ىذا البحث أن يكون في قسمين اثنين  :قسم الدراسة  ،وقسم التحقيق  .أما
قسم الدراسة فكان في ثالثة فصول :
الفصل األول  :و اشتمل عمى تمييد وأربعة مباحث .

عمي بن مسعود
التمييــد  :وعرضت فيو صورة عامة عن العصر الذي نشأ فيه أحمد بن ّ– صاحب مختصر "مراح األرواح" .
المبحث األول  :وتحدثت فيو عن الحالة السياسية واالجتماعية والعممية في عصره .المنيجي
المبحث الثاني :وتناول" مراح األرواح " من حيث  :اليدف من تصنيفو والتنظيمّ
ه
لمكتاب  ،ومصادر .
المبحث الثالث  :تحدثت فيو عن منيج المؤلف في مختصره من حيث  :مصطمحاتوالصرفية  ،وتعريفاتو  ،وتعميمو لممسائل الصرفية وقواعدىا  ،وموقفو من القياس والسماع
 ،و من مدرستي البصرة والكوفة  ،و من الشواىد عامة.
-المبحث الرابع  :و فيو ذكر للشروح التي وضعت عميو  ،و

وصف النسخة التي

اعتمدتيا في إثبات متن المراح في المفراح _موضوع الدراسة والتحقيق _ .
الفصل الثانـي :وقد اشتمل عمى مبحثين :
المبحث األول  :ويشتمل عمى التمييــد :و فيه لمحة عن الحالة السياسية واالجتماعيةوالثقافية في عصر حسن باشا بن عالء الدين األسود .
المبحث الثاني  :التعريف بصاحب المفراح في شرح مراح األرواح " من حيث  :اسموالفقيي  ،ومكانتو العممية  ،و وفا ته
ونسبو وشيرتو  ،ونشأتو  ،وشيوخو وتالم ذتو  ،ومذىبه
ّ
 ،و مصنفاتو.
الفصل الثالث  :دراسة "لممفراح في شرح مراح األرواح"  ،وبيان منيجو فيو ،وىو في ثالثة
مباحث:
-المبحث األول  :وتحدثت فيو عن  :توثيق نسبة الكتاب

لصاحبو  ،وزمن تصنيفو ،

المنيجي لو.
وعنوانو وتحميله  ،واليدف من وضعه  ،والتنظيم
ّ
المبحث الثاني :مصادر الكتاب .-المبحث الثالث :وتحدثت فيو عن منيج حسن باشا في كتابو "المفراح في شرح

مراح

اح" ويشمل :موقفو من المصنف  ،و ترجيحاتو  ،و تعميالتو  ،و موقفه من القضايا
األرو ِ

النبوي الشريف  ،و
التالية  :السماع والقياس  ،و الشواىد القرآنية والقراءات  ،و الحديث
ّ
وعرجت
الشواىد الشعرية  ،و األمثال ومأثور الكالم  ،وموقفو من مدرستي البصرة والكوفة ّ ،

ثم أجريت موازنة
عمى تعريفاتو الصرفية ومصطمحاتو  .و القضايا التي تعرض ليا  ،ومن َّ

بين شرح ه وشرح ابن كمال باشا في كتابو الفالح في شرح مراح األرواح
ثم عمى بعض المآخذ .
عمى بعض م زايا ىذا الشرح  ،و من ّ
القسم الثاني من البحث :التحقيق ويتضمن :

 ،و أخي اًر وقفت

مقدمة التحقيق  ،و وصف نسخ المخطوط  ،و بيان منيج التحقيق  ،وصوراً عن النسخ

النص التي وردت مخالفة لمرسم ،
المعــتمدة  ،و إثبات متن الكتاب  .وفيو صححت ألفاظ
ّ
وخرجت اآليات الكريمة  ،واألحاديث النبوية
وأبرزت العناوين  ،واقترحت عناوين جديدة َّ ،

الشريفة  ،والشواىد الشعرية  ،واألمثال واألقوال المأثورة  ،وشرحت بعض األلفاظ الغامضة

عرفت باألعالم الوارد ذكرىم في الكتاب  .وعمقت عمى بعض
في الكتاب شرحاً لغوياً  ،و َّ

القضايا الصرفية ير الواضحة موضحاً.

ثم
ثم أتبع ذلك بخاتمة عرضت أىم النتائج و التوصيات التي توصل البحث إلييا ّ ،
ّ
كانت الفيارس الفنية كفيرس اآليات الكريمة و األحاديث الشريفة  ،واألشعار واألمثال
العربية واألقوال المأثورة  ،واألعالم  ،واألمم والقبائل  ،واألماكن والبمدان  ،والمصادر
والمراجع مع فيرس عام لموضوعات التحقيق .

و أخي اًر تجدر اإلشارة إلى َّ
أن ما قمت بو من عـمل في تحقيق ىذا الكتاب  ،إنما ىو عـمل
مقتسم ما بيني وبين الطالبـة "سناء شمطف" _ إحدى طالبات ق ِ
ـسم الدراسات العميا في جامعة
ـسم المخطوط مناصـفة  ،وكان من نصيبي القسم الثاني من المخطوط
القدس _ حيث ق َ
ابتداء من ] .56ب[ إلى آخر المخطوط .
ً

