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 الدكتور عبد الحسين الفتلي لغويا ومحققا
 م(1999-1936) ت

 م . م . ماهر خضير هاشم
 جامعة بابل/كلية التربية/صفي الدين الحلي

 المدخل :

عرف الدكتور عبد الحسين الفتلي محققا تراثيا ونحويا ولغويا وباحثاا ككاديمياا ي يراار هليال بالبناان 
يتل. ويعد الفتلاي كحاد كعاال العارا  لاي القارن العرارين ي وكان التراث النحوي واللغوي موضع عنا

ي لهاااو واساااع المعرلاااا ي دظيااا  الماحلاااا ي سااالل اآسااالوة اااادل لغاااا القااار ن اللغاااا العربياااا ب اااد 
ااص وكلاف الكثيار مان البحاوث لاي الدراسااو النحوياا واللغوياا لااعتلت لرو  التاقليف ي وحقا   وا 

ياا لاااعتلت لرو  التحقيا  ي لكاان ظلماال ساياف لاي الحفااال الكثيار مان الكتاة النحويااا والرسااغو اللغو 
علت اللغا العربيا وعلماغها اآواغو . وكان مع با باللغا العربيا ووصفها بقنها )) بحر كبير ليل 
لل ساحو يحويل لتتناثر رلراو منها لتقع علات الراا . . لهاي كصاداف ثميناا نعتاو بهاا ونحاالل 

 . 1عليها ((
دتي الما ستير والدكتوراه تاصص لي الدراساو النحويا والصارليا . وظاد وبعد حصولل علت رها

حليو  هود الفتلي بعنايا الدارسين والمحققين لتواصلل لي نرر التراث النحوي واللغوي ومتابعتل 
حركاا البحاوث اللغوياا ي وكاان علات  صالا ماع كبارو علمااا اللغاا والمحققاين عان  ريا  المراسالا 

لبحوث ي ولل يقتصر الفتلي لي نرر تحقيقاتال داااو العارا  باو كاان ينرار ا وتبادو الم بوعاو وا
لااااي بيااااروو ي وظااااد تعرضااااو كوضاااااعل الماديااااا والنفساااايا هلاااات ضااااغو  ااااااو ساااانواو الحصااااار 
افظتصااادي علاات العاارا  ي و االا اآماار لاال ي علاال كن يتوظااف عاان حركااا التااقليف اللغااوي بااو كااان 

 . يتابع النرا  البحثي لي اللغا والنحو
ل( ي 1936ولااد عبااد الحسااين محمااد  اساال الفتلااي لااي محاللااا القادساايا ناحيااا الراااميا ساانا ) و

ككمااو دراسااتل افبتداغيااا لااي ماادارل مسااق  ركساال ي ثاال داااو دار المعلمااين افبتداغيااا لااي بغااداد ي 
وعااين معلمااا لااي ماادارل محاللتاال ي ثاال دلعاال  ماحاال هلاات هكماااو دراسااتل لقبااو لااي دار المعلمااين 

. وبعد للك تو ل هلات القاا ر  مكمااو دراساتل  2ليا ) كليا التربيا ( حاليا لي بغداد وتارج ليهاالعا
لاي كلياا ااداة لااي  امعاا القااا ر  ي ولفار برااهاد  الما ساتير عاان رساالتل الموسااوما باا) العامااو 

ل ي ثاال ككمااو دراسااتل لااي ال امعااا نفسااها لحصااو علاات 1967السااماعي لااي كتاااة ساايبويل ( ساانا 
اد  الااادكتوراه عااان ك روحتااال الموسااوما باااا ) ابااان الساااراج النحااوي و را ه الصااارليا والنحوياااا ماااع رااه

بإرراف الدكتور حسين نصار ي والادكتور  يوساف  1971تحقي  كتابل اآصوو لي النحو ( سنا 
 . 3اليف
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ثاال عااااد هلااات ارل الاااو ن ليكمااو مسااايرتل العلمياااا لاااي حقاااو الدراساااو اللغوياااا لكاااان د وباااا علااات 

لم العاااا والتاااقليف والتحقيااا  فيصااارلل عااان للاااك تعاااة او مااارل او سااافر . وكاناااو ال امعااااو ا
العراظيا ترهد بعلميتل الواسعا لي الدراساو النحويا والصرليا لكان كستال نحو وصرف لي كليتي 
التربيااا وااداة لااي  امعااا بغااداد و امعااا العلااول امساااميا ي كااان ياادرل لااي الدراساااو اآوليااا 

ي والصاارف ي والماادارل النحويااا ي ولقاال اللغااا ي والكتاااة القااديل ي كمااا لااي الدراساااو العلاات النحااو 
 لّدرل تحقي  النصوص ي وظضايا صرليا ي ومركاو نحويا ي والمدارل النحويا .

وظد رارك لي كثير من الم تمراو الثقاليا والندواو اللغويا لي داااو العارا  لضاا عان مرااركتل 
معياااا وعضااويتها ي منهاااال ل ناااا الترظيااااو العلميااا ي ول ناااا النراااا  العلماااي ي لااي رغاساااا ل اااان  ا

 .4وتحرير م لا  امعا العلول امساميا 
وكااللك تااركل ظساال اللغااا العربيااا لااي كليااا التربيااا ي وظساال اللغااا العربيااا وعلااول القااران لااي  امعااا 

 .5العلول امساميا 
الفتلي ظد ادل دستور اهلل  القاران الكاريل بادمتال وعلت  لا لان الدكتور عبد الحسين محمد  اسل 

 اللغا العربيا  .
 الصفات العلمية -

 لقد تحققو لي راصيا عبد الحسين الفتلي صفاو علميا ي و ي ل
 

 األمانة العلمية :  .1
هن الفتلااي كااان كمينااا لفااي كااو كعمالاال التحقيقيااا كااان ينسااأ الما ااو  بنفساال ي كو ينسااأ 

كا ي وكاااان ي كاااد كن اآماناااا العلمياااا لاااي التحقيااا  تت لاااة حصاااتل منهاااا هن كاناااو مراااتر 
تامااا والتقيااد بهااا ي وكااان ياار  كن عمليااا تحقياا    مراعااا  مااا  اااا لااي النساااا اآل مراعااا

وضاااعها صااااحبها مااان حياااث  –كماااا  –النصاااوص اف تهااااد لاااي نرااار ا و علهاااا م ابقاااا 
بالتحقي  و ي البحث عن  اللفل والمعنت والكتابا ي وللك بإتباع ال ريقا العلميا الااصا

ي ولل يسلك مسلك بعل اآساتل  اللين كباحوا تساير  لبتهل لي نسأ  6كصوو التحقي 
 الما و او لضا عن كمانتل لي تقليف الكتة والبحوث ونقو المصادر  .

 
 إضافة الجديد المجهول إلى دنيا المعرفة : .2

لصاافا النااادر  ي سقضاارة لااللك ظاد كتاايل للاادكتور عبااد الحساين الفتلااي كن تتحقاا  لياال  اله ا
 كمثلا منها ل
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اضاا لع الفتلااي لااي هحياغاال الراصااياو اللغويااا المغمااور  ليبااين معااالل التااراث الفكااري  –ك 
عنااد علماااا العربيااا ي وماان  االه الراصااياو ل كبااو الا اااة افافاا  الكبياار ي وعلااي باان 

 عيست الربعي ي وكبو عمر ال رمي ي وافاف  الصغير .
سااين الفتلااي و اراال  اال رااا  لااي تحقيقهمااا ) المااولقي لااي النحااو ( ككااد عبااد الح –ة 

توثي  نسبا الكتاة هلات ابان كيساان مان اااو اعتماد ماا علات العنصار الموضاوعي كي 
لكاار اساال الم لااف علاات الكتاااة ي ونقااو  راا الم لااف لااي كتااة نحويااا كااار  لضااا عاان 

السااراج النحااوي ماان  ي و كيضااا ككااد صااحا نساابا كتاااة ) الااا  ( فباان 7كساالوة الم لااف
اااو اعتمااده علات العنصار التاارياي و او ماالكره المتر ماون القادماا مان نسابا الكتاااة 
هليل ي وكللك العنصر الموضوعي كي يتمثو لي و ود اصاغص الم لاف ي ولكار بعال 

 . 8 ثار الم لف دااو الما و  نفسل 
وو حيااا  العااالل رّد عبااد الحسااين الفتلااي ظصااص الاياااو واآسااا ير التااي نساا و حاا –و

ي وكاللك رّد ظصاص المناالراو التاي ظيلاو 9 ا( 420النحوي علي بن عيست الربعي ) و
 .10برقن كبي عمر ال رمي 

ل ة الفتلي هلت كن الناادر لاي افساتعماو اللغاوي يعناي مغااف  علات سابيو التارف ي  –ث
 ا فن كااااو لغااااا هلا وصاااالو هلاااات مرحلااااا التكامااااو والنضاااا  واساااات اعو كن تثبااااو ظواعااااد

 . 11وتحالل علت كصولها ل ق كصحابها هلت المغاف  والوياد 
كان ات ا ل النحوي يميو هلات التيساير لاي عادل التكلاف ي وعادل التقادير ي وان لكار   –ح 

الت ديد لي النحو تعني ااتياار الصاالل مان التاراث النحاوي القاديل ي ووضاع كسال  دياد  
كا ماان ا ااو كن ت ااد دعااو  الت ديااد صااد  تقااول مقااال البااالي مناال حتاات يلااو البناااا متماساا

 .12يكتة لها البقاا والالود 
رّد القوو هن نلريا العامو بدعا ااترعها النحا  بح ا كنها ف تصلل لتعلايل النحاو ي  –د 

لقوضل كن  لا غير مقبوو ما دامو كنها ظد ساعدو علت حفل النحو واللغا مان عصار 
اآولت مرتب   بنلريا العاماو ارتبا اا كلياا    سيبويل ي وكوضل كن تعلل النحو لي مراحلل

 .13آنها تسهو علت المتعلل حفلل وامظباو عليل 
 

 الرحلة في طلب العلم : .3

ساااالر عباااد الحساااين الفتلاااي هلاااات مصااار واغتااارة كعواماااا لااااي باااواكير حياتااال حتااات لفاااار 
برااااهادتي الما سااااتير والاااادكتوراه ماااان  امعااااا القااااا ر  ي وسااااالر هلاااات المغاااارة ماااان ا ااااو 

حصااوو علاات ما و اااو نااادر  ليحققهااا ي ولااو ياحاا  الم بااوع والما ااو  لااي حقااو ال
 تاصصل ماحقا نادر  .
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 إشاعة العلم ونشره : .4

ظد كان الدكتور عبد الحساين الفتلاي كساتال نحاو وصارف نارارا العلال ب بيعاا مهنتال ي لقاد 
تل  لضااا تارج علت يديل عرراو بو مغاو من  لبا ال امعاو العراظيا بينهل اليول كسا

يراد لهل ي لضا عن هررالل  لبا الدراساو العلت واآولياا ي ومناظرااتل الرسااغو العلمياا 
ي وكااللك ف ننساات الكتااة التااي حققهااا والبحااوث اللغويااا التااي نراار ا بااين كياادي الباااحثين 

 لقراع علمل .
 التواضع بالعلم : .5

انااال لاال يراار هلااات  هن ماان يقاارك مصااادر م لفااااو عبااد الحسااين الفتلاااي ي ااد صاافا واضااحا
م لفاتل او محققاتل السابقا عندما ي لف بحثا  ديدا او يحق  نصا لغوياا ي ومان تواضاعل 
كن يركر كو من ساعده لي عملال العلماي ي ومان للاك انال راكر الادكتور  اار  ال ناابي 

ي  14آنااال ك اااد  هليااال ما و اااا كتااااة ) الضااااد واللااااا (آباااي الفااارج بااان ساااهيو النحاااوي
ل يلكر لي مقدما كي كتاة يحققل او بحث ي لفل لاارا وف و اوا وف تعالياا لضا عن انل ل

 بو كان يقدمها بصمو وتواضعي وكللك تواضع بين  لبتل.
وماان للااك يتضاال كن عبااد الحسااين محمااد  اساال الفتلااي كااان محبااا لغتاال ورااغولا بإحياغاال 

 النحوي .الراصياو اللغويا المغمور  ي وعارقا تراث كمتل ااصا التراث اللغوي و 
 جهوده العلمية : 

من ااو افستقراا لم لفاو الدكتور عبد الحسين الفتلي انتلمو  هوده لي ثاثاا كظساال 
 ل

 القسل اآوو ل  هوده لي دراسا راصياو لغويا مغمور  .
 القسل الثاني ل  هوده لي الدراساو اللغويا والنحويا. 

 القسل الثالث ل هوده لي التحقي  ومنه ل ليل . 
 القسم األول :  جهود عبد الحسين الفتلي في دراسة شخصيات لغوية مغمورة : 

اضاااا لع عبااااد الحسااااين الفتلااااي لااااي دراسااااا راصااااياو لغويااااا مغمااااور  لاااال تحاااال بعنايااااا الدارسااااين 
والبااااحثين ظاااديما وحاااديثا ي وظاااد عرلااال ظاااّراا م ااااو الراب اااا اآدبياااا ي والااابا  ي والماااورد لاااي  ااالا 

سقبين  هده لي الكرف عن  لا التراث ي وظد عرضو لكاو بحاث علات  الم او ي وعلت ول   لا
 حد  ي  ي علت النحو ااتي ل

 هـ( :177أبو الخطاب االخفش ) عبد الحميد بن عبد المجيد المتوفى سنة  -1
تناااوو عبااد الحسااين الفتلااي لااي  االا البحااث راصاايا  االا العااالل النحااوي واللغااوي الاالي لاال تنصاافل 

. وار ع الفتلي كن المصدر الوحيد 15يرتل ي ومن اال عنل ي وتاملتل مصادر الترا ل ي ووضل س
ي وكوضل 16لدراسا  راا كبي الا اة افاف  الكبير النحويا والصرليا واللغويا  و كتاة سيبويل 
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كن اللي يستعرل ااراا التاي نقلهاا سايبويل عان كساتاله كباي الا ااة ي اد انال يعتماد علات كبار  
ليا كالسااماع ي والقيااال ي والنقااو عاان العاارة الفصااحاا ي لالسااماع يحتااو اآصااوو النحويااا والصاار 

عنده عنايا كبير  لي منه ل ي وكان ملتوما بقواعد المنه  البصري لي اآال مان لصاحاا العارة 
 . 17اللين لل تفسد كلسنتهل الحضار  وف افاتا  باآعا ل 
راا الحاوادث واآراااص ي اد ظبيلتاي كساد وظد نقد عبد الحسين الفتلي  لا المنه  لالكر كن افساتق

وتماايل اللتااين اااال عنهمااا البصااريون والكوليااون  مااا ظبيلتااان متحضاارتان تسااكنان الحواضاار وكانتااا 
علاات اتصاااو داغاال بااقمل كااار  بساابة الت ااار  والترحاااو ي وكنهمااا احتكتااا بااقظوال ساااميا وكع ميااا ي 

افستعماو للبناا العربي وصاارو كقنهاا داو لغتهما من تلك اآظوال كثير من المفرداو اضعو ب
 وا من لسان العرة ي لضا عن كن بعل اآعراة  اللين كالو عنهل اللغا كانوا ممان يساكن 
الحواضاار ي وعلاات  االا لااا و اال لتعنااو البصااريين لااي الروايااا ي وار ااع الفتلااي كن  االا يعااود هلاات 

ور ال كن السابة الحقيقاي لاي  الا  هلهل ب بيعا اللغا ي وما ينرا عنهاا مان اااتاف الله ااو ي 
كنهاال اسااتنب وا اآحكااال ظبااو اسااتيفاا السااماع وافسااتقراا ممااا اضاا ر ل هلاات كن يهملااوا مااا اااالف 

 . 18ظواعد ل ي كو تا غا تلك القواعد ي كو ه ا  الرال عليها 
 كمااا السااماع عنااد كبااي الا اااة لبااين الفتلااي كن السااماع عنااده لااي دراسااا النحااو ظاااغل علاات الف اار 
وال بااع ي لهااو ياادرل كسااالية الكااال لااي اآمثلااا والنصااوص ثاال يكرااف عاان الااركي ليهااا ي واسااتدو 

. وكماا موظفال 19الفتلي علت  لا من ااو لكاره عبااراو آباي الا ااة تع اي لكار  الساماع عناده 
ماان القيااال لقااد كوضاال الفتلااي ماان ااااو اآمثلااا اناال اسااتعان بالقيااال للتوسااع لااي التعبياار اللغااوي 

  كن  االا القيااال ينساا ل مااع واظااع اللغااا العربيااا ي وبااين كن تعلااياو كبااي الا اااة النحويااا براار 
. واستقصااات عباااد  20ترااابل هلااات حاااد ماااا علاااو النحاااويين الااالين سااابقوه ي والااالين عاراااوا لاااي عصاااره

الحسين الفتلي  راا كبي الا اة النحويا والصرليا لكان عدد ا ستا وعررين ركيا وكان مصادر ا 
بويل ي وفحل الفتلي من ااو  راغل انل عالل كبير من علماا  البصار  اآواغاو الالين  و كتاة سي

كسهموا لي ت وير علل النحو واللغا ي غير كن علمل لي النحو والتصريف غير واضل ي ومنه ال 
. وعلاات ولاا   االا لااان عبااد الحسااين الفتلااي كسااهل لااي هبااراو  21غياار محاادد   لهاالا كغفلاال الدارسااون

 الراصيا اللغويا التي تعد من ال راو اآوو .مامل  له 
 أبو زيد األنصاري عالم من أعالم اللغة : -2

تحدث عبد الحسين الفتلي عن  له الراصيا اللغويا التي كسهمو لي الدراساو اللغويا ي ولي   
ي ور ال  22روايا الحديث والراعر ي وتفساير القاران الكاريل ي لعارل فسامل وكنيتال وكسارتل ووفدتال

ي وباّين 23 ا ي مساتدف علات  الا مان اااو الحقااغ  التارياياا 119سنا وفدتل علت اظو تقدير  كن
ي وكرااار الفتلااي كيضااا هلاات  24ثقالتاال ومنولتاال العلميااا ي وصاافاتل ي وحلقتاال ي وكساااتلتل ي وتاملتاال
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  عاظا كبي ويد اآنصااري ماع الكاوليين   آنال كوو عاالل لغاوي بصاري يقاال عان الكاوليين ويوثا
 .25عاظتل معهل 

وتنااوو عباد الحساين الفتلاي م لفاتال وااص بالالكر كتااة الهماو ي ورساالتي الم ار واللباق واللابن ي 
ي وعرل الفتلي لكتاة النوادر وكلال ليل   آنل من 26وكتاة النوادر ي لوضل منه  كو م لَّف 

النااوادر مااووع علاات  الكتااة اللغويااا التااي عنيااو ماان ظبااو علماااا العربيااا كثياارا . كوضاال كن كتاااة
كبواة ترتمو علت النثر ي والراعري والر او واآلفاال الغريباا والناادر  والفصايحا ي وبعال له ااو 

. وباّين الفتلاي  27القباغو  ي وكللك يرمو علت اآضداد ي والمرترك اللفلي ي والترادف ي وامباداو
وظلتاال ي لكلمااا لكاار اسااتعماو  كن مفهااول النااوادر عنااد القاادماا ماارتب  بمقاادار راايوع اسااتعماو اللفاال

اللفاال وعرلاال  مهااور اكباار ولاع علاات كلساانتهل كااان ك ااود وكلصاال ي وعلاات العكاال ماان للااك لهااو 
. نقااد عبااد الحسااين الفتلااي  االا المفهااول لاالكر اناال)) ف يسااتند هلاات الواظااع للاال تكاان النااوادر  28نااادر

كثياارين حتاات ف تعاادل عالمااا كلفالااا ظليلااا افسااتعماو ي لهاالا النااوع ماان التصاانيف ظااد رااغو علماااا 
. ولاي  29لغويا من القدماا هف لل كتااة لاي  الا الم ااو ي لاقين  اله القلاا لاي افساتعماو      ((

ضوا  لا ل ة الفتلاي هلات كن الناادر مغااف  لاي افساتعماو اللغاوي علات سابيو التارف   فن كاو 
عاد ا وتحاالل علات كصاولها لغا هلا وصلو هلات مرحلاا التكاماو والنضا  واسات اعو كن تثباو ظوا

 ل ق كصحابها هلت المغاف  والوياد  .
وبعااد مااا ظدمتاال ماان  هااد عبااد الحسااين الفتلااي لااي هبااراو راصاايا كبااي ويااد اآنصاااري اللغااوي لقااد 

 كوضل لنا كن كبا ويد حري بالدراسا والبحث .
 هـ( وما نسج حوله من أساطير :420علي بن عيسى الربعي ) ت - 3

الحساين الفتلاي رد اآساا ير وظصاص الايااو التاي نسا و حاوو حياا   دوو عبالي  لا البحث حاا
الربعي  لا العالل النحوي الكبير اللي ظدل للعربيا . لاللين تر موا سير  الربعي لكاروا انال م ناون 
ي كو  مل حر  الكتة وم ارد  الكاة ي لمن  له اآسا ير الاياليا التي عرضها عبد الحسين 

 الر و المللول لالفتلي بح   لا 
اناال سااقو كوفد اآكااابر الاالي يحضاارون م لساال كن يمضااوا معاال هلاات )كلااوال ( ي للنااوا للااك   -

حا ا عرضو لل  ناك لركبوا ايوف ي و عو  و يمري بين كيديهل ي وسقلوه الركوة لقبت علايهل 
اك ي والكلاة . للما صاروا بارابها وظفهل علت ثلل يواال كساا وعصا وماواو يعدو هلت الكلاة  نا

يثة عليل تار  ويهرة منل كار  حتت كعياه ي وعاونوه حتت كمسكوه وعل الربعي الكلة بقسنانل 
 .30 لعضا رديدا ي والكلة يستغيث ويوع  لما تركل حتت ارتفت ي وظاو  لا عضني منل كيا
كوفد اآكااابر ورد  الفتلااي  االه الحكايااا الاياليااا ي لقاااو ل ))هن هنسااانا عالمااا نحويااا لاال تامياال ماان 

لا لرضاانا  ادف كن الر او ظبااو  يتلقاون العلاول عليال ي لااة مانهل مسااعدتل لاايعل كلباا مساكينا ي وا 
لنفساال مثااو  االا العمااو لكيااف والقاال كوفد اآكااابر علاات للااكي و ااو تحولااو م ااالل العلماااا تضاال 
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حساد وحا  مان  هلات سابا  للاياو وم اارد  الكااة السااغبا    . هنهاا ككلوباا  التي الناباا الممتااو 
منولاااا الر اااو ي ثااال كن الكلاااة هلا كحااال باااالا ر فل باااالفرار ون اااا بنفسااال ولااال ياااتمكن الربعاااي مااان 

 .31افنتقال منل ((
ظيو هن ر ا من بني رضوان التا ر ناوعل لي مسقلا نحويا ي لقال الربعي مغضابا وكاال رارح  -

ي و عو يل ل بل الحي اان ي  سيبويل اللي من تصنيفل و علل لي ا انا وصة عليل الماا وغسلل
 .32ويقوو ل ف ا عو من كوفد البقالين نحا  

ورد عبد الحسين الفتلي  لا الابار ي لالكر كن  الا )) يادو علات عاو  الانفل وامبااا ي وفسايما هلا 
كان اللي يناوعال  اا ا ي لماالا يعماو هنساان يعاي  باين كناال ف يقادرون العلال ي وف يسات يعون 

وف يقاادرون العلماااا . لحااري باال كن يحاار  الكتاااة ف كن يصااة علياال الماااا حسااة ي  هلياال ساابيا ي
لهاالا تعبياار عاان رااعور داالااي كراد كن يلهااره علاات  االه ال ريقااا ي وان كانااو غياار مقبولااا لااد  

 .33م تمعل (( 
تضااامن  ااالا البحاااث ساااير  علاااي بااان عيسااات الربعاااي ي لااالكر الفتلاااي اسااامل ي ووفتااال ي وكسااااتلتل ي 

. ثل بّين عبد الحسين الفتلي بعضا من  راا الربعي لي  34يومصنفاتل التي لل تصو هليناوتاملتل 
اللغا والنحو ي وكوضل كنها ف تدو علت مقدر  متميو  او كنها ف تدو علت كن صاحبها لو مال ة 

 ي لمن  له ااراا ل 35يتفرد بل 
للاوف كاناو ظرياا  مناو لنفعهاا لاي ظولال تعاالت ل )) 36ير  كن معنت ) لوف ( تدو علت التاوبيأ -

 .37هيمانها هف ظول يونل (( 
لا كاناو منصاوبا لفيهاا   - ل ة  هلت كن اآسماا الستا هلا كانو مرلوعا ليها نقو ف ظلاة ي وا 

لا كانااو م اارور  لفيهااا نقااو وظلااة  ي ور اال عبااد الحسااين الفتلااي لااي  االه 38ظلااة ف نقااو ي وا 
حرف امعراة المتصلا باآسماا الستا اعني الواو  ا( لي كن ك249المسقلا ركي الماوني ) و

ي واآلف ي والياا ي هنما  نراقو عان هراباع الحركااو  ي ولكار الفتلاي انال اظاو تكلفاا مان  راا 
السااابقين   فن راار  النقااو الوظااف وصااحا المنقااوو هلياال وسااكونل وصااحا المنقااوو مناال ي بقناال 

 .  39يلول  عو حرف امعراة غير  ار مع بقاا ااار
ومن ااو  لا العرل المو و لما ظدمتل يتبين كن عبد الحسين الفتلي ظدل  هدا كبيارا لاي هحيااا 

 عالل لغوي  و علي بن عيست الربعي اللي نس و حولل اآسا ير وظصص الاياو .
 
 هـ( وقصص المناظرات :225أبو عمر الجرمي )ت - 4

التاي نسا ها المتر ماون حولال  يتناوو  لا البحث راصيا كبي عمر ال رمي وظصاص المناالراو
ي ولكاار عبااد الحسااين الفتلااي كن  االه المنااالراو )) ف تعاادو ككثاار ماان ماالكراو نحويااا كو لغويااا 
تحاادث لااي م ااالل العلماااا ظااتا للوظااو ي لهااو يسااقو كصااحابل كسااغلا تحتاااج هلاات  ااواة ي و اااله 
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كصااحاة التاارا ل كن . ووضاال  40اآساغلا يغلااة عليهااا التكلااف والصانعا ولعلهااا ماان لعااو الاروا  ((
ي ورد الفتلي  لا ي لقااو ل 41ال رمي كان يلقة بالنباح لكثر  منالراتل لي النحو ورلع صوتل ليها 

)) هن كمر المنالراو مبالغ ليل   فن  لا ال دو بين النحا  كمار  بيعاي لاا يااتص بال ال رماي 
ن لالمسااقلا تحتاااج هلاات دون غيااره لااا يكاااد م لاال ماان م ااالل  اا فا العلماااا يالااو ماان للااك ي هل

 . 42تفسير (( 
ي ثال 43بّين عبد الحسين الفتلاي لاي  الا البحاث اسال ال رماي ي وتلملتال ي وكااله اللغاا ي وتاملتال 

عاارل اراغاال النحويااا والصاارليا وكوضاال الفتلااي ماان ااااو  راغاال كن ال رمااي صاااحة  ريقااا لااي 
ومن  اله  44لي حفل لغتنا من الضياعالنحو الدو اسمل مع علماا العربيا اللين كسسوا النحو ال

 ااراا ل 
ي ور ل الفتلي  45ك او ال رمي الفصو بين المتع ة وعاملل الفعو باللرف وال ار والم رور -

 لا الركي للكر انل ف يتنالت مع القواعد العربيا ي لعند النحاا  كن اللارف والم ارور حاا وان 
 .46 رور ي نحو ل هن بك ويدا مقاول غير حصينين لقد لصلوا بين )هن( ومعموليها بالم

نصة الفعاو المضاارع بعاد لااا الساببيا وواو المعياا بقنفساهما ي ولايل النصاة علات الاااف  -
ي ولكر عبد الحسين الفتلي كن ركي كبي عمر ال رمي كسهو واظارة هلات  47كو با)كن( مضمر  

 .48 بيعا اللغا التي تنفر من التقدير المتكلف اللي ف  اغو تحتل 

ل ااة ال رمااي هلاات كن وون ) كلتااا ( ) لعتااو ( ي وان التاااا علاال تقنيثهااا والنساابا هليهااا كلااوّي ي  -
مثلمااا يقولااون لااي ملهاات ل ملهااوّي . لكاار النحااا  كن التاااا لااي ) كلتااا ( باادو ماان فمهااا واآلااف 

 .49ليها للتقنيث وعلت  لا لان وونها ) لعلت ( 

التااا ف تكاون عاماا تقنياث الواحاد هف هلا  كوضل الفتلي كن ركي ال رمي غير صاحيل   فن
كانو ظبلها لتحا ي نحو ل ظاغماا ي كو كن يكاون ظبلهاا كلاف نحاو ل ساعا  ي غيار كن الاال لاي 
)كلتا( ساكنا ي وكللك كن عاما التقنياث ف تكاون حراوا هنماا تكاون  اارا ف محالاا ي و)كلتاا( 

 . 50اسل مفرد يتضمن معنت التثنيا 
دمتاال ماان  هااد الاادكتور عبااد الحسااين الفتلااي يتضاال اناال كااان يتااابع الحقاااغ  وعلاات ولاا  مااا ظ

التاريايااا للنحااا  ي ومنااالراتهل وظصصااهل ومااا نساا  حولهااا ي لضااا عاان متابعتاال اراا النحااا  
النحويااا واللغويااا ي لكااان مع بااا بتااراث النحااويين القاادماا اآواغااو الاالين كسسااوا كصااوو العربيااا 

در  علميااا لاغقااا تقااول علاات اآساالوة اللغااوي الفصاايل ي وتفسااير وظواعااد ا ي وكااان صاااحة مقاا
المساغو النحويا واللغويا بعيدا عن التكلف والتقدير ي كي انل كاان محباا للتاراث العرباي القاديل 

. 
 االخفش الصغير عالم نحوي لم ينصفه أهل عصره : - 5
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عا  لي بغداد ي علمااا  يتناوو  لا البحث دراسا احد علماا العربيا لي القرن الرابع اله ري
 ااا( ي 315عصااره لاال ينصاافوه  ااو كبااو الحساان افافاا  الصااغير علااي باان سااليمان النحااوي )و
ي وظاد الارد 51تحدث عبد الحسين الفتلي عان اسامل ي ووفدتال ي وولاتال ي وتاملتال ي وكسااتلتل 

هااا  ااا( لاافاا  الصااغير عنوانااا ااصااا بهااا   آن382الفتلااي لتلماال  كبااي  عفاار النحااال ) و
تمثو هبراو علل افاف  الغوير لي ماتلف علول العربيا ودحضا لكو من ظاو براقن انتقااص 

ي وكراااار عباااد 52لاااي علمااال وساااعا ا اعااال ي ويكفيااال كن احاااد تامياااله العاااالل اللغاااوي النحاااال 
الحسين الفتلي هلت كن النحال ظد روي عن افاف  الصغير كثيارا لاي كتابال ) هعاراة القاران 

معلااال ااراا التاااي ينسااابها النحاااال هليااال نقاااا عااان كباااي العباااال المبااارد هف ركياااا ( وياحااال كن 
ي وار ع الفتلي سبة للك هلت كن النحال يميو هلت المل ة البصري ي هل 53واحدا عن ثعلة 

كان ينتقي ااراا التي تاص المبارد   لكنال لاي الوظاو نفسال ينقاو  راا كثيار  نقاا مبارارا عان 
ميو هلت  راا الكوليين لما نقو عن ثعلة ي وربما يكون السبة كن المبرد ثعلة ي للو كان ف ي

. وكوضااال الفتلاااي كيضاااا كن  اااله  54كاااان ككثااار حااالظا لاااي القاااراااو مااان منالسااال ثعلاااة الكاااولي
النقوو تدو علت كن افاف  كان تلميالا للمبارد وثعلاة ي ف يفضاو واحادا عان اااار ي وكاان 

مااا . وظااد  مااع الفتلااي ظسااما ماان  راا افافاا  التااي كورد ااا يحتاارل  راا مااا وف يتحيااو آي منه
 . 55النحال لي كتابل ) هعراة القران (

ثاال كوضاال عباااد الحسااين الفتلاااي تااقثير افافااا  الصااغير لااي علمااااا عصااره مااان ااااو  راغااال 
النحويااا واللغويااا ي  ولكاار كن معلمهااا مو ااود لااي كتااة اللغااا كافمااالي آبااي علااي القااالي ي 

عاااراة القااارا ليهاااا  راا كثيااار  لااال   والسااابة لاااي للاااك  دن للنحاااال ي كماااا كتاااة النحاااو لاااا تو اااوا 
. وعاارل الفتلاي لاابعل  راا افافاا  لااي النحااو التااي  56المنالساا والحسااد والكااره بااين العلماااا

 لكرتها كتة النحو واللغا واآدة ي منها ل 
لااإلا  ااو  ااي . كي ل  انتصاااره لساايبويل ليمااا يساامت بالمسااالا الونبورياااي و ااو ظااوو ساايبويل ل -

لاااإلا  اااو مثلهاااا ي و ااالا موضاااع رلاااع  . لوضااال افافااا  الصاااغير انااال ف يمكااان ظباااوو ظاااوو 
الكساااغي ل لااإلا  ااو هيا ااا   فن ضاامير ) هيا ااا ( احااد كظسااال المعرلااا ي والحاااو ف تكااون هف 

 . 57نكر  ي لهلا ف ي وو
ف غمااول ليهااا وف تعقيااد ولكاار عبااد الحساان الفتلااي كن ح ااا افافاا  من قيااا ف لاابل ليهااا و 

لقد انتصر لسيبويل   فن غرضال العلال والحقيقاا لقا  ف توويار الحقااغ  ي و عاو مااد  النحاو 
 . 58تباع لي م الل الالفاا واآمراا 

ل ة افاف  الصغير هلت كن حلف حرف ال ر مع غير ) كّن ي كْن ( ظيال ي وبهلا ياالف  -
. ور ال عباد الحساين الفتلاي 59علات الساماع  مل ة ال مهاور ح فن الحالف عناد ل مقتصار

مال ة افافا  ي لالكر كن الاركي )) مقباوو ماا داماو العربياا تعتماد علات القياال ي لااّن مثاو 
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 لا الحلف ف يضر بمعنات ال ملاا لامي ااو المفياد ايار مان الحراو وام الاا التاي ف داعاي 
 .60هليها لي مثو  له الموضوعاو (( 

ل  مااع ) 61الحسااين الفتلااي ظسااما ماان  راا افافاا  لااي الصاارف ي منهااا ثاال بعااد للااك كورد عبااد  
َصَنع( علت ) كصناع ( ي و) مغرار وميرار ( لي منراار ي و الميتاا تكاون مصادرا نعتاا ي  ولاي 

 النسة هلت بهراا ل بهراني .
وكااللك عاارل الفتلااي  راا افافاا  لااي اللغااا ي وبااّين كنهااا كثياار ف تعااد وف تحصااتي و يباادو ليهااا 
لغويا كبيرا ي وكرار هلت كن  له ااراا علت نوعين ل منها ما يعتمد ليل علت سعا حفلال ولاكرتال 
ي واآار  ما يعتمد علت ريوال الالين سابقوه كو الالين عاصاروه ي لهاو مدرساا لغوياا كاملاا لكاو 

 . 62الله او الراغع منها وغير الراغع ي والمستعمو وظليو افستعماو 
ين الفتلي منه  افاف  الصغير من ااو عرضل اراغل النحوياا والصارليا لقد كوضل عبد الحس

 ل 63واللغويا ي  ي ما يقتي 
هن السااماع عنااد افافاا   اادف ملتااول باال لااي النحااو واللغااا واآدة لقااد تكاارر لااي كثياار ماان  .1

 العباراو التي تع ي لكر  اعتياده علت السماع .

او النحااا  واللغااويين الاالين ساابقوه ماان للااك ي هن تعلياتاال النحويااا تراابل هلاات حااد كبياار تعلااي .2
عنايتل بقيال الربل ي وحمو النلير ي واستقصاا العلو لضا علت اعتماده علت لو  العرة 

 لي  لة الافا . 

اعتمد لي نقو اللغا علت  راا النحا  واللغويين الباروين المتقدمين عليل والمعاصرين لل كمثاو  .3
 وكبي ويد ي وابن امعرابي ي وكبي عبيد   . المبرد ي وثعلة ي وكبي حاتل ي

وماان ااااو  االه الدراسااا اتضاال للفتلااي كن افافاا  الصااغير ظاادل الراايا الكثياار للعربيااا رااقنل 
راااقن العلمااااا الااالين سااابقوه كاااالمبرد ي وثعلاااة ي والمااااوني ي وال رماااي وغيااار ل ي و اااو ف يهاااتل 

ها عن  ري  روايا الرعر ي و او بمنه  التقليف النحوي ي كو  مل  مع اللغا و انل يستقصي
 . 64صاحة كمانا علميا لا يترك ظوف هف عواه لقاغلل ي وف روايا هف رّد ا لصاحبها

وبعد ما كوردتل من  هد عبد الحسين الفتلي لي هحياغل  له الراصيا اللغوياا ي لقاد انال كاان 
اراا افافااااا   مستقصاااايا الروايااااااو التقرياياااااا التاااااي دارو حاااااوو  اااااله الراصااااايا ي ومتتبعاااااا

الصغير لاي كتاة اللغاا واآدة لضاا عان وظولال علات ال واناة المهماا مان حياا   الا العاالل 
 اللغوي . 

 القسم الثاني : جهوده في الدراسات اللغوية والنحوية 
هن  ثاره لي  لا القسل رتبتها حساة الحاروف اله اغياا ابتغااا للساهولا واليسار وتناولاو كاو بحاث 

 ي لهي ل علت حد  بالدراسا



 

 2011التربية األساسية / جامعة بابل                        تموز /  كليةمجلة                                           5عدد / ال  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 385 

 راا ابن السراج الصارليا واللغوياا لاي كتاة افظادميين والمحادثين ي نراره لاي م لاا اآساتال ي  -
 ل . 1979-1978ي  2العدد 

ي  34كبااو  عفاار ال بااري ومنه اال لااي القااراااو ي نرااره لااي م لااا الم مااع العراظااي ي الم لااد   -
 ل .1983ال وا الثاني ي 

 ل. 1974ي  18 امعا بغداد يالعدد  ا كليا ااداةكدواو ال ول عند سيبويلي نرره لي م ل -
 ل .1974ي  4كسلوة النداا ونلريا العامو ي نرره م لا كليا  داة المستنصريا ي العدد  -

تاااريأ العربيااا ي  ااو تااقليف ارااترك لياال كااو ماان ل د . عبااد الحسااين الفتلااي ي د . رراايد عبااد  -
 الرحمن العبيدي ي د .  ار  عبد عون ال نابي .

ل ي 1978 -1975ي ساانا 1ن تعلااياو النحااا  وتااقوياتهل ي م لااا اآسااتال ي العاادد  انااة ماا -
 غير كني لل ا تد هلت حصوو البحث .

 وانااة ماان الفااوار  الله يااا لااي النحااو والقااراااو ي نرااره لااي م لااا المااورد ي الم لااد السااابع  -
 ل .1988عرر ي العدد الثاني 

ما ستير التي حصو عليهاا مان  امعاا القاا ر  العوامو السماعيا لي كتاة سيبويل ي رسالا ال -
 ل ي غير كنني اتصلو بال امعا ولل ا تد هلت حصولها . 1967/ كليا ااداة سنا 

كيف عرل سيبويل عوامو النصة لي اآلعاو المضارعا   ي نرره لي م لا الراب ا اآدبيا  -
 ل . 1974ي الن ف افررف ي السنا اآولت 

اباان عقيااو ي نرااره لااي م لااا العلااول امساااميا ي العاادد اآوو  ماحلاااو علاات اآلفيااا براارح -
 ل . 1993

ي  4نلريااا العامااو وافت ا اااو الحديثااا  للنحااو ي م لااا كليااا التربيااا ي  امعااا بغااداد ي العاادد -
 ل ي غير كني لل ا تد هلت حصوو البحث . 1982

 
 آراء ابن السراج الصرفية واللغوية في كتب االقدميين والمحدثين : - - أ

تناااااوو عبااااد الحسااااين الفتلااااي لااااي  اااالا البحااااث  راا اباااان السااااراج الصاااارليا واللغويااااا لااااي كتااااة 
افظااادميين والمحااادثين ي لقااادل  هااادا كبيااارا ي و عاااو البحاااث علااات ظسااامين ل اآوو ل  راا ابااان 
السااراج الصاارليا ي وااااار ل  را ه اللغويااا . وكااان ماانه  الفتلااي لااي  االا البحااث اناال يعاارل 

ف ثل يعرل  راا القدماا اللين سبقوه كو اللين عاصروه لي  له المسقلا ي لركي ابن السراج كو 
وكحيانا يعرل  راا القدماا كوف ثال يعارل ركي ابان الساراج ثانياا ي كي كن منه ال لايل واحادا 

 لي عرل ااراا .
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وظد كورد عبد الحسين الفتلي تسعا وثاثين ركيا لي الصرف وسبعا وعررين ركياا لاي اللغاا  ي 
ا ياادو علاات تتباااع الفتلااي  راا اباان الساااراج لااي كتااة العربياااا . وسااقلكر بعضااا مااان ااراا و اال

 الصرليا واللغويا فبن السراج التي عرضها الفتلي ي لمن ااراا الصرليا  ل 
ك او ابان الساراج تبعاا للكاوليين امباداو مان الحااا الوسا ت ثااا لاي حثحثاو ل حثثاو ي و الا  -

. وظااد كوضاال  الفتلااي كن اباان 65لبعااد الصااوتي بااين الحاارلين مااردود عنااد اباان  نااي   بساابة ا
السراج لل يكن م اليا  بيعا اللغا ي وانما نلرتل لي هبداو احد الضعفين صوتيا بحتاا لاالراا 
مااثا تباادو ماان احااد الضااعفين ف تواو ااا الموساايقي  كحيانااا للتافيااف ي مثااو ل عقلاال وعرظلاال ي 

 .  66وكدل وكرديل ي وح ل وحر ل
ن السراج هلت كن الهااا لاي ) كمهاا ( كصاليا ي ووونهاا الصارلي علات ) لعلاا ( بمنولاا ل ة اب -

لكاار اباان السااراج ي هنمااا  ااي  –كمااا  –ي ولكاار عبااد الحسااين الفتلااي كن الصااواة لاايل 67كبهااا 
واغااد  لااي ) كمهااا ي وكمهاااو ( ي وي يااد للااك كن الاليااو ياار  ويادتهااا لااي )  ركولااا ( ووونهااا 

 .68الصرلي )  فعولا ( 

 .69لكر ابن السراج هلت كن التاا لي ) تماضر ( , ) ترامو ( واغد   -

ي 70واد ابن السراج وونا لي الاماسي  و ) ُ نَدلع ( اسل للقلاا ي و الا الاوون لال يالكره سايبويل  -
وباااّين عباااد الحساااين الفتلاااي كن  ااالا مماااا وياااد ليااال الناااون   آنااال هلا تاااردد حااارف باااين امضاااالا 

باعتبار ماا ناادرين ي لااآولت الحكال بالويااد  لكثار  لي الويااد  ولاو  ااو كن والوياد  ي والوونان 
 .71يكون ) ُ نَدلع ( ُلعلا ل او كن يكون كا )ُنهبو( لعلا 

ك اااو اباان السااراج تثنيااا )عااا( اساال ر ااو ) علااوان (ي والعلااا لااوول كلفاال افنتصاااة مااع اناال ف  -
صااو لااي الحااروف امتناااع افرااتقا  ي ي ول ااة عبااد الحسااين الفتلااي هلاات كن اآ72تصاارف لاال 

وي وو مع للاك كن تاارج عان اآصاو برابل افسال مثاو  الا   آنال علات ثاثاا كحارف ي وظاد 
والاا  معناات العلااو ي ودفلتاال علاات للااك المعناات لااا ر  ي وان كااان المعناات لااي غيااره لاناال داو 

 .  73عليل دفلا لا ر  

ت  ااّين ي وغاايل والغااين بمعناات واحااد ي و دياال ل  ااين بسااكون الياااا بمعناا 74وماان ااراا اللغويااا -
 مع ديما ي والكركل كع مي معرة ي  و رقني ل راظني ي و وليان ل ناظا ساريعا ي و للان ل 

 لان كنايا عن اسل سمت بل المحدث ... .
ومان ااااو  الا العاارل اراا كن السااراج يادو علاات كن عبااد الحساين الفتلااي باالو  هادا كبياارا لااي  

 افستقراا .

 بد من امرار  هلت كني عند ظرااتي مصادر البحث تبادر س او لي الل ن ي مالا يقصد الفتلاي وف
بالمحاادثين لااي عنااوان البحااث   ك اال المتااقارون ي كمثاااو ل اباان مالااك ي و كبااي حيااان اآندلسااي ي 
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والسيو ي كل المحدثون لي  لا العصر ي كمثاو ل الدكتور عباد الصابور راا ين ي والادكتور عباده 
 لرا حي ي والريأ احمد الحماوي وغير ل   .ا

وكر ل انل ظصد باآوو   بسبة كني لل ك د كتابا من الكتة لي ظاغما المصاادر مان الناوع الثااني 
 لضا عن انل لل ك د  راا المحدثين المعاصرين لي  لا البحث مبثوثا .

 أبو جعفر الطبري ومنهجه في القراءات : - 2
مااانه  كباااي  عفااار ال باااري لاااي القاااراااو القر نياااا لاااي تفسااايره  )م ماااع درل عباااد الحساااين الفتلاااي 

 ل75البيان( ي وتبين منه ل لي النقا  ااتيا
 اعتماده علت السماع ي وما يحكت عن العرة ي والعنايا بلغاو القباغو . -
 النقو عن العلماا المرهورين واحترال المنقوو ي واعتماده علت اللغاو المعرولا . -

 رهر من اللغاو وافعتداد بما ا مع عليل العرة .القيال علت اآ -

 يلكر  راا متعدد  ثل يستالص منها ركيا يرتضيل ف يحيد عنل . -

 ف يعتد بالرال حتت لي روا ده الرعريا . -

 ف يمكن الاروج علت ا  المصحف ي ولو تعارل للك مع ظواعد امماا كو ظواعد اللغا  -

ضاايها كلهااا ي لكناال لااي بعاال اآحيااان يفضااو واحااد  منهااا كثياارا مااا ياالكر ظاارااتين كو ثاثااا يرت -
 مع ابل بها .

عنايتااال بتقاااارة المعنااات وكحااا  اللغااااو التاااي يقااارا بهاااا كتااااة اهلل مااان لغااااو العااارة كلصاااحها  -
 وكرهر ا ليهل .

عدل افعترال علت الح ا من السلف ي للا لهو يكرر عبار  والقراا  التي ف اسات يو غير اا  -
 قّراا عليها كولت بالصواة عندنا .م ماع الح ا من ال

ياارد علاات ظااراا مرااهورين ماان القااّراا الساابعا مثااو ل عاصاال ي واباان كثياار ي والكساااغي ي وكبااي  -
 عمرو بن العاا وغير ل .

 يلكر ظراااو مرهور  لد  اآمصار ويع ة بقراا  منها غير ماّ . للقراااو اآار  . -

 المراو وكحيانا يتركهما با تعلي  . يلكر ظرااتين مرهورتين ليعل  عليهما لي ككثر -

ولاااي ضاااوا للاااك كوضااال الفتلاااي كن ال باااري عاااارف باااالقراااو بصاااير بالمعااااني وبقراااعار العااارة 
وكامها صاحة ركي لاي القاراااو وبلغااو العارة يحتارل كغماا السالف وماا ااال عانهل ي وف ي ياو 

نماااا  اااي ماااا ظاااركو بااال اآغماااا لاااي القاااران كن يقااارا بكاااو ماااا  ااااو لاااي العربياااا   فن القاااراا  عناااده ه
 . 76الماضيا و اا بل السلف 

 أدوات الجزم عند سيبويه : – 3
تناااوو عبااد الحسااين الفتلااي لااي  االا البحااث كدواو ال ااول عنااد كتاااة ساايبويل ي وحاااوو  ا اادا كن 
يتتبع كماكن ورود  له اآدواو لي الكتاة ويررحها لي ضوا كال سيبويل ليها مستعينا بآراا من 
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عده . لبّين الفتلي عوامو ال ول ولكر كن سيبويل الرد بابا ااصا علات كساال العماو لفصاو  اا ب
الحسين الفتلاي كن  الا عماو  ياد هف انال  دليل كدواو النفي وال لة عن كدواو الرر  ي ولكر عب

عاماو لل يفصو بين كداتي النفي ) لل ي لّما ( وكداتي ال لة )ف النا يا ي فل اآمر(   فن لكر  ال
ي وكوضال الفتلاي كن الادرل النحاوي الحاديث يادعو هلات لكار   77عند سيبويل كسال لي نرق  النحو

. ثاال كوضاال عبااد الحسااين الفتلااي 78تصاانيف اآدواو حسااة مالهااا ماان دفلااا وحسااة موضااوعاتها 
القسل ااار من كدواو ال ول  او الرار  ولكار كدواتال وماا ظالال سايبويل لاي راانها ي وباّين اااف 

لماااا لااي عامااو الراار  وال ااواا وماان ااااو عرضاال لهااله الاالاااو ل ااة هلاات كنهااا ماان باااة الع
التارف العلماي هل كنهااا ف تماو هلاات  بيعاا اللغااا برايا ي هل كن مااتعلل العربياا ف يحتاااج هلات مثااو 

. ودرل الفتلي  واة الرر  ومسقلا الفصو باين ال ااول ومعمولال  79 له الحللقا اللفليا الااصا
ويل وعلماااا العربيااا الاالين  ااااوا بعااده ي ولصااو القااوو لااي كدواو الراار  لراارح كااو كدا  عنااد ساايب

 .81ي ولكر ال ول بال لة موضحا  راا الاليو وسيبويل ليل 80علت حد  مبينا  هد سيبويل ليها 
وبعد العرل المستفيل اللي تحدث بل عبد الحسين الفتلي عن كدواو ال ول عند سايبويل اتضال 

 ل  82لل ما يقتي
 كن النحا   ميعهل عياو علت سيبويل . -
كن سيبويل ملتول بالعامو ف يحيد عنل لي  لا الباة ولي غيره من كبواة النحاو اآاار  ي ف  -

 ها بقسالية العرة الماتلفا وف م الاا  لهاله اآساالية التاي يعتماد عليهاا لاي النحاو   لكنال 
ريا العامو ارتبا ا كليا   آنها تساهو علات ير  كن تعلل النحو لي مراحلل اآولت مرتب ا بنل

الماااتعلل حفلااال وامظبااااو عليااال وافساااتواد  منااال حتااات هلا ماااا بلاااغ  مرحلاااا التاصاااص اسااات اع 
الاادارل كن يعاارف مااا  اااا عاان العاارة دون التااقثر بالفلساافا والمن اا  ومااا تاااثر بحللقااا النحااا  

 وافبتعاد عن واظع اللغا .

النحا  ي ة افبتعاد عنها   آنها ف تصالل لاتعلل النحاو  الا هن نلريا العامو بدعا ااترعها  -
 غير مقبوو ما دامو ساعدو علت حفل النحو واللغا من عصر سيبويل هلت يومنا  لا .

 : أسلوب النداء ونظرية العامل - 4
لي  لا البحث درل عبد الحسين الفتلي كسلوة النداا ونلريا العاماو ي لتحادث لاي المقدماا عان 

لعامو و راا العلمااا ليهاا ي ثال عارل آسالوة الناداا لاي ضاوا نلرياا العاماو ي لباّين لاي نلريا ا
البحااث ااااتاف علماااا العربيااا القاادماا والمحاادثين لااي عامااو النصااة لااي المناااد  ثاال الااص هلاات 

ل ماان يااار  اناال مااان المنصاااوباو  83ركي لااي للاااك ي لاالكر ااتالااااو القاادماا لاااي العامااو ي ومنهاااا
للفعاااو فول امضااامار تقاااديره ) كناااادي كو كدعاااو ( و ااالا العاماااو المقااادر يسااامت يعااارة مفعاااوف بااال 

بالعامو اللفلي ي و لا مل ة البصريين ي ومنهل من ير  انل منصوة بعامو معناوي  او القصاد 
. ول ة  اارون هلات كن عاماو  84ي ولكر الفتلي انل مردود بسبة انل لل يعهد لي عوامو النصة
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يو النياباا والعاول عان الفعاو ي وكوضال   الفتلاي انال ماردود بسابة النصة حرف النداا علت سب
 85 واو حلف حرف النداا والعرة ف ت مع بين العول والمعول منل لي اللكر وف لي الحالف

. ومنهل من ظاو هن كحرف الناداا كساماا كلعااو بمعنات   ) كدعاو ( ي ولكار الفتلاي كن  الا ماردود 
لضامير ي ورك  المباارد كن المناااد  منصااوة بالفعااو المتااروك بسابة اناال لااو كانااو كااللك لتحملااو ا

 .  86هلهاره ) كنادي ي وكدعو ( و لا  و مل ة سيبويل
وكوضل عبد الحسين الفتلي كن ) يا ويد (  ملاا عناد المبارد وسايبويل ي لعناد سايبويل  اواا ال ملاا 

عاااو والفاعاااو مقااادر مقااادران ي وعناااد المبااارد حااارف الناااداا ساااد مساااد احاااد  وغاااي ال ملاااا ي كي كن الف
 .  87والمفعوو بل  نا علت المل بين وا ة اللكر لفلا كو تقديرا هل ف نداا دون مناد 

لكاان الساايرالي ياار  لااي تقاادير الناصااة الاالي  ااو ) كدعااو ي وكنااادي ( بااان  االا علاات  هااا التمثيااو 
عليال لالكر  . وظد عقة عباد الحساين الفتلاي88والتقرية   آنهل ا معوا علت كن النداا ليل بابر 

كن  ااالا لماااا احتااااج المناااادي هلااات ع اااف افسااال المنااااد  علااات نفسااال واساااتدعاغل هيااااه ليقباااو عليااال 
لياا باال بالاالي يريااد ي احتاااج هلاات حاارف يصاالل باساامل ليكااون تصااويتا باال وتنبيهااا علياال و ااو ) يااا 

ويتل وكاواتها (  و ريا يحرك بل المنااد  ي لصاار المنااد  كاالمفعوو بتحرياك المناادي لال وتصا
. وبعد  لا العرل ر ل عبد الحسين الفتلي كن عامو النصة لي المناد  كدواو النداا   آنل 89

اآظرة هلت  بيعا اللغا ي لا داعي هلت تكلف هضمار العامو وف هلت هلحاا  بااة المنااد  ببااة 
وف باال المفعااوو باال ي وعلاات  االا تعاارة ) يااا ( حاارف نااداا ف تنبياال ويعاارة المناااد  مناااد  ف مفعاا

 ي ومنهل ابن  ني للكر كن90مستدف علت ما ر حل من كظواو القدماا لي للك 
.  وكورد  91ما او ا الربا    لا كمر غرياة حقاا    وكوغلاو لاي رابل الفعاو تولاو بنفساها العماو 

 .92ابن يعي  لي ررح المفصو ما يربل  لا كال ابن  ني 
ناد    آنهل رلضوا لكر  العامو المحلوف لي كما بعل المحدثين لا يرون عاما لي نصة الم

كسلوة المناد  ي ومن   فا اآستال هبرا يل مص فت اللي ير  كن المنااد  لايل بمساند هليال وف 
بمضاف ي و و منصوة لي كو كحوالال هف حالاا واحاد  يضال ليهاا و اي كن يكاون علماا مفاردا كو 

ف ندري ما الالي نصاة المنااد  لاي الحاافو  . وعقة عليل الفتلي بقولل انل ))  93نكر  مقصود 
 .94التي لكر ا اآستال هبرا يل مص فت    (( 

كما الدكتور مهادي الماووماي لانال يار  كن كدواو الناداا تساتعمو لاي مواضاع رلاع الصاوو وماده 
لتنبيل الماا ة كو المناد  ي وان  اله اآدواو ف تتعاد  كونهاا كدواو تنبيال مثاو ) كف ي و ااا ( 

ي ولكر انل ليل لي مثو ظولهل ل يا ويد ي ويا ر و ي ويا عبد اهلل ي و 95ف كنها كظو  تنبيها منها ه
يا  العا  با ي ويا ر ا صالحا ي رايا مان هساناد كو تقادير لعاو   فن  الا كلال ناداا ي والناداا 

علت الفعو حيث ي ويدو علت كون )يا( استعملو دالا علت التنبيل كصالا ف نيابا داولها 96تنبيل 
 ل  97ف يلكر مناد  وف يقصد هلت تقدير مناد  مسترهدا بقوو لي الرما
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 كف يا اسلمي يا دار مي  علت البلت       وف واو منها ب رعاغك الق ر 
وبااّين عبااد الحسااين الفتلااي اناال ف يافاات للماوومااي الاالي لكااره ماان كبااواة حاالف المناااد  ظااد نااص 

نما عليل النحا  وللك بعد لعو  اآمري  و ) يا ليتني ( حلف المناد  لدفلا حرف النداا عليل ي وا 
ااتص  لا التقادير بفعاو اآمار دون غياره   فن المناد  ماا اة والماقمور ماا اة لحاللوا احاد 

 .98اكتفاا بااار ي والتقدير علت حسة المقال  نالماا بي
كثارا لعاماو مان العواماو ي لكنهاا  وير   الماوومي كن حركاو المناد  التي تلهر لي  اره ليساو

حركاااو المناااد  ف بااد منهااا لوصااو الكااال كو تافيفاال ي ولقااد انتهاات هلينااا كن  ااار المناااد  يحاارك 
. ومن التنويل هليل كن ظضايا وصاو الكاال  اي لكار  ظ ارة ي 99بالضما حينا وبالفتحا حينا  ار 

ر  بااااين المعاااااني ماااان الفاعليااااا ولكاااار عبااااد الحسااااين الفتلااااي كن امعااااراة هنمااااا يااااداو الكااااال ليفاااا
والمفعولياااا وامضاااالا ي للاااوف امعاااراة فلتبساااو المعااااني لالنلاااال امعراباااي مااارتب  تماااال افرتباااا  

ي  100ببياااان المقصاااود مااان اآداا التعبياااري ي ولااايل را عاااا هلااات عواماااو صاااوتيا كو لوصاااو الكاااال
غياار دااااو لااي هسااناد وف  وعقااة الفتلااي علاات ركي الماوومااي بقولاال اناال لااو كااان ناصااة المناااد 

هضالا لكان المستثنت با )هف ( يقتي منصوبا مر  ي ومبنيا مر  كار    آنال كيضاا غيار داااو لاي 
 .101هسناد وف هضالا 

 ل 102وبعد  لا بّين عبد الحسين الفتلي ما يقتي
 هن لكر  العامو لي النداا ف غبار عليها وف ضير من اآال بها . -
نمااا يقااول علات المحاااوفو ال اااد   هن ت دياد النحااو ف - يمكاان كن يقاول علاات الالاا  والتراويل ي وا 

 التي تنحو هلت امصاح وتعمو علت التنقيا .

هن الت ديد الحقيقي ليل ظضاا علات كاو ماا الفال اآظادمون مان تاراث راغاع وحضاار  مثمار  ي  -
نما الت ديد  و ااتيار الصالل من  لا التراث ي ووضاع كسال  دياد  تقاول  مقاال الباالي منال وا 

 حتت يلو البناا متماسكا ي وحتت ت د دعو  الت ديد صد  يكتة لل البقاا والالود .

 تاريخ العربية :   - 5

تااقليف ارااترك ليااا كااو ماان ل د . عبااد الحسااين الفتلااي ي د . رراايد عبااد الاارحمن العبياادي ي د .    
هااد الفتلااي لياال   فن تقليفاال  ااار  عبااد عااون ال نااابي . ولااي  االا الم لااف ف اساات يع كن كبااين  

 هد مراترك لقا  ساقكتفي بالكر عنوانااو الكتااة ي لالكتااة مقسال علات ثاثاا كباواة ل اآوو لاي 
علاال النحااو ي والثاااني لااي المع ماااو العربيااا ي و الثالااث  لااي علاال الباغااا . ولكاار الم لفااون كن  

سل اللغا العربيا بكلياو التربيا تقليف الكتاة تل وضعل علت ول  منهاج ل لبا السنا الثانيا من ظ
. 
 جوانب من الفوارق اللهجية في النحو والقراءات : - 6
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تناوو عبد الحسين الفتلي لي  لا البحث دراسا  وانة من الفوار  الله يا لي النحو والقراااو ي 
لقاااا الضااوا علاات و ود ااا لااي النحااو العربااي  ولكاار كن ااتيااار  انااة ماان  االه الله اااو القديمااا وا 
ي عااو القااارى علاات صاالا بلغااا اآ ااداد يفتااار بهااا . وظااد ساال  الضااوا علاات ظساال ماان  االه الفاارو  

 الله يا لي النحو والقراااو ي و ي ما يقتي ل
افسااتثناا المنق ااع بااين تماايل والح اااو لاالكر الفتلااي بعااد توضاايحل الااااف الله ااي كن العاارة  -

بلغاا الح ااو مار  ي وبلغاا تمايل كاار  وف  تبينوا  ميعا وف سيما القراا والرعراا كانوا يتكلماون
 . 103لر  عند ل هف ما كان ظريبا ظي المعنت 

وما العاملا عمو )ليل( بين الح او وتميل  ي كوضال الفتلاي بعاد لكاره الاااف الله اي لهاله  -
المسقلا كن و ل ام ماو  و اآحسن   فن ظواعد اللغاا كلضاها ثباتاا ف متغيارا وك او الح ااو 

 104حين يرتابون لي ظو  عملها لي بعل اآحيان يردونها هلت لغا تميل و ي ام مااوكنفسهل 
. 

بعد لكاره القباغاو التاي ارتضاو  -هعراة المثنت باآلف م لقا لقد كوضل عبد الحسين الفتلي  -
انل ف ضير كن نلتول بها تبعا آ دادنا القدماا اللين بللوا ال هود المضنيا لي  - له الله ا 

ضع ظواعد العربيا ي وف داعي هلت التقوياو التي ت االي من ا  العربياا المبنياا علات سبيو و 
 . 105ظواعد دظيقا ف يمكن الاروج عليها بقي حاو

بعد عرضل للروا د القرانيا والرعريا التي والقو  له  -لغا ككلوني البراغيث ي للكر الفتلي   -
الضااعف او الاارداا  ي وكوضاال كن  ثار ااا  كن  االه اللغااا ف يمكاان وصاافها بالراالول او –اللغااا 

مو اود  لااي العاميااا العراظيااا والمصااريا لمثااو لهااا بقولاال ل للمااوني النااال ي غياار كن اف تااواا 
بفاعو واحد يكفي عن امتيان بفاعلين يعبران عن غرل واحد وف سيما هلا كانو العربيا لغا 

ابار ي ولكر  ي او وا  ك هعرابا  ار يقاره علمااا اللغاا كن  نا –علت الرغل من  لا  –حلف وا 
الكبااار كمثاااو ساايبويل وافافاا  والنحااال و ااو امعااراة علاات البدليااا ماان الااواو واآلااف ونااون 

ل نصاة ابار )لايل( ونفيهاا مناتقل باا)هف(  107ي ومن الفوار  الله يا التاي درساها 106النسو 
الح اااو وتماايل ي بااين ك ااو الح اااو وتماايل ي ومااا ينتصااة بعااد )كمااا( ماان المصااادر بااين ك ااو 

) كمل ( لرف مبني علت الكسر ي و )  لل ( اسال لعاو عناد  ولعاو المعدولا عن لاعلا ي و
باداو فل ) لعاو ( لاي بعال اللغااو ي واااتاف امعاراة  الح اويين ولعو كمر عند تمايل ي وا 
بداو التي  لي اآسماا الستا ي وتنوين الترنل ي واآسماا الموضوعا لي مواضع المصادر ي وا 

ي ضامير الغاغاة المتصاو ي وضامير الفصاو  ي عاما المضامر راينا يوامثبااو والحالف لا
 يوامدغال لي بعل الحروف وغير ا من الفرو  الله يا .

وماان ااااو  االا العاارل تبااين كن عبااد الحسااين الفتلااي استقصاات بعضااا ماان الفاارو  الله يااا لااي  
د النحو والقراااو معتمادا لاي للاك علات نقاوو العلمااا اآواغاو و راغهال ي والقاراااو القرانياا التاي تعا
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مصدرا من مصادر الله او ي واللي يقرا  لا البحث ي د  هده واضحا لمار  ت اده يتتباع اللاا ر  
الله يا ي ومر  ت ده موضحا الفار  الله ي ي ومر  ت ده ينساة الله ااو هلات ظباغلهاا ي مار  ت اده 

 ير ل  له الله ا علت له ا كار  . 
 ؟ كيف عرض سيبويه عوامل النصب في األفعال المضارعة - 6

تضاامن  االا البحااث كيفيااا عاارل ساايبويل لعوامااو النصااة اللفليااا لااي اآلعاااو المضااارعا ي 
آحاارف النصااة لااي العربيااا مبينااا لكاار  لوتحاادث عبااد الحسااين الفتلااي لياال عاان تحديااد ساايبوي

ي وكللك تحدث عن عرل سيبويل للحروف التي   سيبويل لي بيان كحكامها النحويا والررو 
. وبعااد مااا عرضاال الفتلااي اتضاال لاال كن )) 108ضااحا راارحل ليهااا تنصااة بااا)كن( المضاامر  مو 

موضااوع كحاارف النصااة لااي الفعااو المضااارع عنااد ساايبويل  اااا متكاااما ف ينقصاال تمثيااو وف 
يعاااووه تعلياااو ي لقاااد والااال الر اااو حقااال مااان هيضااااح ل مثلاااا والراااوا د التاااي وردو عااان العااارة 

لا الموضااوع والموضااوعاو اآااار  الفصااحاا وماان اسااتقراا دظياا  للقواعااد التااي بناات عليهااا  اا
ا  بعد سيبويل Эي ثل بّين ما كضالل الن 109التي يرتمو عليها كتابل من نحو وصرف ولغا ((

ل لي عاماو رلاع الفعاو المضاارع ي و ) لان ( ك اي بساي ا كل مركباا 110و له امضالا متمثلا 
 ي حرف مرترك   ي والحروف التي تنصة بعد )كن( المضمر  او تنصة بنفسها ي و)كي( ك

 لا البحاث ااصاا انال  يكل ماتص   . و من  لا لان عبد الحسين الفتلي بلو  هدا كبيرا ل
ل  او ركباو البحار  ليدرل كتاة سيبويل كوو كتاة نحوي ي واللي يقرا كتاة سيبويلي يقاو لا

   استعلاما ي وصعوبا بسبة غمول بعل العباراو .
 :مالحظات على األلفية بشرح ابن عقيل  -7

لي  لا البحث  لكر عبد الحسين الفتلي ماحلااو علات رارح ابان عقياو آلفياا ابان مالاك ي 
لقوضاال لااي بدايااا البحااث  كن ساابة راايوع  االا الراارح لااي الااباد العربيااا مااع العلاال اناال لاايل 

 ااو )) كن المغاربااا يعتااوون بعااالمهل اباان كلضااو كتااة النحااو ماااد  ي وف ككثر ااا لاغااد  وسااهولا 
كوو كر ااوو  متكاملااا لااي النحااو ي ثاال  اااا اباان مالااك مقلاادا هياااه ي وان ك ااو معاا  الاالي وضااع 

المرر  كانوا كصحاة ولاا واحترال لعلماا اآندلل اللين  ااوا هلت مصر عاصما الحضار  
والعلااول ومركااو امرااعاع الثقااالي  ناالاك واباان مالااك واحااد ماان  اا فا العلماااا اآندلساايين الاالين 

ي وظاااد لكااار الفتلاااي كن راارح ابااان عقياااو غالباااا ماااا يعتماااد علااات  111حلااوا لاااي مصااار العربياااا ((
القواعاااد الراااال  ي وعلااات  راا الكاااوليين وافافااا  اآوسااا  الااالين يتاااابعهل لاااي معلااال المسااااغو 

 النحويا ماالفا لقواعد البصريين  .
 لا البحث بعل الموضوعاو التي وردو لي  الا الرارح وناظراها مناظراا علمياا  يوااتار ل
 التعصة ي  ي علت ما يقتي لبعيد عن 

 ما الحجازية إذا تقدم خبرها التعمل : - أ
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لكر ابن عقيو كن مان رارو  عماو )ماا( الح اوياا كف يتقادل ابر اا علات اسامها و او غيار لارف 
. لقاد 112وف  ار وم رور ي لان تقدل و ة رلعل نحو ل ما ظاغٌل وياٌد ي وكوضال كن لاي للاك االاا

هعماااو )مااا( الح اويااا مااع تقاادل ابر ااا علاات اساامها ي واسااتدلوا  ل ااة بعاال النحااا  هلاات اناال ي ااوو
 علت للك بقوو الفرود  ل 

ل ما مثَلهل بررُ  ٌٌ ي وا  ٌٌ ٌٌ    113لقصبحوا ظد كعاد اهلل نعمتهل                 هل  ل ظريٌ 
والنحا  يقبون روايا النصة لا )مثو( بو الرواياا عناد ل باالرلع علات انال ابار مقادل و)برار( مبتادك 

ار ي ولكار اآعلال كن ساايبويل حكات عان بعاال الناال نصاة )مثاو( و علاال علات و ال الاباار ما  
 . 114لي  لا البيو ثل استبعده

وبعل النحا  من ل ة هلت كن الفرود  سمع ك و الح او بنصة ابر)ما( م ارا ي ولي لغتل ف 
 ارا لاساتعمو لغاا لر  بين التقاديل والتاقاير   آنال مان بناي تمايل و ال يرلعاون الابار مقادما كو ما

لاالكر كناال ح ااا وا يااا  لااالفرود  عمااا   والح اااو لقا ااق ي ورّد عبااد الحسااين الفتلااي  االا التعلياا
اللغا والرعر ولو درايا واسعا لي القاران الكاريل ف يعارف كن )ماا( ف تعماو عناد ك او الح ااو هلا 

. وماان 115منااا  االاتقاادل ابر ااا علاات اساامها ي لهاالا تعليااو غياار مقبااوو لراااعر لاع صاايتل حتاات يو 
النحا  من اعتلر لروايا نصة )مثو( لالكروا كنهاا مبنياا ف منصاوبا لاي محاو رلاع ابار مقادل  و 

نما بنيو آنها اكتسبو البناا من المضاف هليل .        )برر( مبتدك م ار وا 
وبعاااد ماااا لكاااره الفتلاااي مااان  اااله التاااقوياو كوضااال كن  اااله م ااارد التراضااااو   فن ظاااوو سااايبويل  

 . 116للل تقو )ما( لي ظلة المعنت ي ولل تقو لي تقديل الابر واضل
   زيادة )كان( : - ب

 ظاو الفرود  ل  
ٌٍ لنا كانوا كرال  117لكيف هلا مررو بدار ظوٍل                و يراِن

استرااهد اباان عقيااو بهاالا البيااو علاات وياااد  )كااان( بااين الصاافا والموصااوف ي وكااان متابعااا مااع 
 . 118ع ااتاف الروايا )) لكيف هلا ركيو ديار ظول ... (( سيبويل لي افسترهاد م

غير كن المبارد رّد  الا افستراهاد و عاو ظولال )لناا( ابارا لاا)كان( ي لتقاديره ل و ياران كارال كاانوا 
 . وعلت  لا لا هلغاا لا)كان( عند المبرد .119لنا 

وياااد  )كااان( ي و اااو كوضاال عبااد الحسااين الفتلاااي كن  كااال المباارد صاااريل  نااا لااي عاادل  اااواو 
اآظرة هلت  بيعا اللغا وعدل الااروج علات ظواعاد ا الدظيقاا لكياف كن تاواد )كاان( ماع الضامير 

ي ولكار الفتلااي كن كباا العباال المباارد يحتماو اناال ك ااو وياااد   120المتصاو بهاا الواظااع اساما لهااا  
بقولاال تعااالت ل )) )كااان( هلا كانااو م اار  عاان الضاامير ف اساال لهااا وف اباار   باادليو استرااهاده 

هنمااا معناات )كااان(  ااا  نااا التوكيااد ي لكااقن التقاادير ل  121كيااف نكلّاال ماان كااان لااي المهااد صاابيا ((
. ويتضاال ماان للااك كن 122كيااف نكلاال ماان  ااو لااي المهااد صاابيا ي و نصااة )صاابيا( علاات الحاااو 
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وج علات الفتلي ر ل ركي المبرد لي عدل  واو وياد  )كان( استنادا هلت  بيعاا اللغاا وعادل الاار 
ظواعد ا الدظيقا ي ولكار الفتلاي انال )) هلا كاناو اللغاا ت ياو ويااد  الحاروف لهاي ف ت ياو ويااد  
اآسااماا واآلعاااو بااقي حاااو ماان اآحااواو ي ولااو الترضاانا كنهااا ف تعتاارل علاات وياااد  اآلعاااو 

 .123م ر  لليل معقوف كن ترتضي وياد  اآلعاو مع وياد  كار  كما لي )كان( واسمها (( 

 مضافان ومضاف إليه واحد :  - ت
 ل 124 اا لي ررح ابن عقيو ظوو الراعر 

 يا ويَد ويَد اليعماو الّلبو                     ويا تميَل تميَل عدي ف كبالكل 
لكر ابن عقيو مل ة سيبويل  و كن اآوو منصوة علت انل مضاف هلت ما بعد افسل الثاني 

ي وبّين الفتلي كن اللي يقرك كتاة سيبويل ف 125المضاف هليل ي وان الثاني مقحل بين المضاف و 
نماا لكار سايبويل كن ظولاك ل ياا وياد وياد عماروي لاا)ويد( اآوو منصاوة علات  ي د  لا القوو ي وا 
انل مضاف هلات )عمارو( ي والثااني  او توكياد لا وو وتكريار لال وف تاقثير لال لاي المضااف هليال 

قا لااان )وياادا( الثاااني ف محااو لاال ماان امعااراة ي و االا رلضاال ي وكمااا مااا لكااره اباان عقيااو ساااب 126
الفتلي لقوضل انل ف يو اد لاي العربياا كساماا ف محاو لهاا مان امعاراة   فن مثاو  الا ااروج 

  .   127علت  بيعا اللغا وظواعد ا الثابتا 

 وقوع الوصف مبتدأ من غير أن يسبق بنفي أو استفهام : - ث

عاال كن ساايبويل ي يااو للااك علاات ضااعف ي وممااا ورد مناال ظااوو لكاار اباان عقيااو كن اباان مالااك و  
 ل128الراعر

 لايٌر نحن عند النال منكل           هلا الّداعي المثّوة ظاو ل ياف 
 ل 129وظوو الراعر

 ابيٌر بنو لهة   لا تكن ملغيا       مقالا لهبّي هلا الّ ير مّرو 
بويل مثاو  الا علات ضاعف كو ظاو  و او وكوضل عبد الحسين الفتلي انل ف ندري كيف ي ياو ساي

رااايأ المدرساااا البصاااريا التاااي تراااتر  باااو تو اااة ساااب   اااله اآوصااااف باااالنفي كو افساااتفهال ي 
. وو ااال  130لالبصاااريون  ااال الااالين وضاااعوا  اااله القواعاااد لكياااف يار اااون عليهاااا بقااادر  ظاااادر   
عااراة آناال البصااريون هعااراة كااو وصااف ماان  االا علاات اناال اباار مقااّدل ي ور اال الفتلااي  االا ام

ي واللي ير  و وة الت اب  لي المبتدك والابر لي  131ينس ل مع  بيعا اللغا وظواعد البصريين
املراد والتثنيا وال ماع بنوعيال ي ولاي البيتاين الراعريين ف ت ااب  مو اود   آن )اياري وابيار( 

باالمفرد ي  مفرداو ي و )بنوي ونحن(  مع ي وعلت ول  تو يل البصريين تل امابار عان ال ماع
وبّين الفتلي كن  لا ف يحتاج هلت تعليو كو تقويو   آن ) ايري وابيار ( يساتوي ليهماا المالكر 
والم نااث والمفاارد والمثناات وال مااع ي وعلاات  االا ف داعااي للاااروج علاات  االه القواعااد الثابتااا مااا 

 . 132دامو مستقيما و بعيد  عن الرلول اللي ترلضل اللغا
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 ى والواو والنون في الجمع عالمات فارقة :جعل األلف في المثن  - ج
كوضل ابن عقيو كن مل ة  اغفا من العرة  ل بنو الحارث بن كعة كن الفعو هلا اسند هلات  

لا ر مثنت كو م موع كتي ليل بعاما تدو علت التثنيا وال مع ي نحاو ل ظاماا الويادان . وظااموا 
ي  133لنون عاماو تدو علت التثنياا وال ماعالويدون ي وظمن الهنداو ي لتكون املف ي والواو وا

 ل134واسترهد بروا د رعريا تدو علت للك ي منها ظوو الراعر 
 تولت ظتاو المارظين بنفسل        وظد كسلماه مبعٌد وحميل 

  
 ل 135وظوو الراعر       

 ركيَن الغواني الريَة فح بعارضي       لاعرضَن عني بالادود النواضر .
حسين الفتلي كن كو  لا ماالف لنراق  اللغاا التاي تساتدعي ظواعاد ثابتاا ودظيقاا ف لكر عبد ال

ي وباّين انال )) ماا دمناا نسات يع كن نسالك هعراباا ف لابل ليال 136نارج عليها هف لي الضرور  
وف رالول و او كن ن عاو ال ماو الفعلياا هاباارا مقدماا ي وماا بعاد ا مبتاد و ما ار  ي لاا نل ااق 

ي ور ال 137( و ي و ود لاعلين لفعاو واحاد(( ثلا علت لغا ) ككلوني البراغيهلت  عو مثو  
الفتلي هن امعراة اآلضو لي  له المسقلا  و  عو اآلف والواو والنون لاعاو وما بعد ا 
بدف منها ي وبهلا نكون تالصنا من كو  له التقوياو التي ف يحتاج هليهاا الماتكلل ي والنحاا  

 . 138 لا امعراة لي باة البدو كنفسهل يرضون مثو
 االسم المرفوع بعد حذف الفعل وجوبا :  - ح

لكاااار اباااان عقيااااو هن كااااو اساااال مرلااااوع وظااااع بعااااد )هن( الراااار يا ي كو )هلا( لاناااال مرلااااوع بفعااااو   
ي 140ي ومّثو علت للك بقولل تعالت ل )) وان احاٌد مان المراركين اسات ارك (( 139محلوف و وبا

ي لالتقادير ل هلا  141ٌد . ومنال ظولال تعاالت ل )) هلا الساماُا انراقو ((لالتقدير ل وان است ارك اح
ل اآوو 142انرقو السماا . وظد ااتلف النحويون لي هعراة افسل المرلاوع علات ثاثاا مالا ة 

البصااريين كن افساال المرلااوع لاعااو لفعااو محاالوف و وبااا يفسااره الفعااو الماالكور بعااده   ةل ماال 
ي والثاااني ل مال ة الكااوليين كن افساال المرلااوع لاعااو باانفل الفعااو  143و او مااا ر حاال اباان عقيااو

المااالكور بعاااده كي لااايل لاااي الكاااال حااالف يفساااره ي والثالاااث ل مااال ة كباااي الحسااان افافااا  كن 
افسل المرلوع مبتدك ي وان الفعو الملكور بعده مسند هلت ضامير عاغاد علات للاك افسال المرلاوع 

مر لياال لااي محااو رلااع اباار المبتاادك ي كي ف حاالف وف ي وال ملااا ماان للااك الفعااو ولاعلاال المضاا
تقديل وف تقاير لي الكال . ور ل الفتلي مان  اله المالا ة مال ة كباي الحسان افافا  ولكار 
كن كدواو الراار  يمكاان كن يقااع بعااد ا افساال والفعااو مثلمااا )لومااا ي ولااوف ( ي و االا ي علنااا لساانا 
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ي ويمكاان ان يعقااة  144علاات التقااديل والتااقاير بحا ااا الاات تقاادير محاالوف ي كو كن ناا وو الكااال
 علت ركيل بقن كدا  الرر  لقدو افاتصاص .

 فتح النون المثنى مع األلف :  - خ
 ل  145استرهد ابن عقيو بقوو الراعر لي لتل نون المثنت مع اآلف 

 اعرُف منها ال يَد والعينانا               ومنارين كربها لبيانا 
.وكوضاال عباااد  146قولاال ل )) وظاااد ظيااو ل انااال مصاانوع لاااا يحاات  بااال ((وعلاا  عليااال اباان عقياااو ب

نماا لكاره كباو وياد اآنصااري ماع بيتاين  اارين  الحسين الفتلي كن  لا الراا د لايل مصانوعا ي وا 
لي النوادر ظاغا ل )) وكنردني المفضو لر و من بني حنّبا  لك منل ككثر من ماغاا سانا ... ي 

ي وعلات ولا   الا لاان  الا الراا د لايل  147لبياان . لحالف(( ولبيان اسال ر او ي كراد منااري
. ومن امرار   نا هلت كن اللي كوضحل 148مصنوعا ما دال الثقا عند العرة ظد لكره لي نوادره 

ل اآوو ل هن كبا 149الفتلي ظد سبقل اآستال محمد محيي عبد الحميد لي رد ابن عقيو لي كمرين
ها هلت ر و من بني ضبا ي وكبو ويد ثقا ثبو حتات ان سايبويل ويد ظد روي  له اآبياو ي ونسب

كااان يعباار عناال لااي كتاباال ) حاادثني الثقااا ( ي كو ) اابرنااي الثقااا ( ي وااااار ل هن الروايااا عنااد 
 كبي ويد لي نوادره ل .........    ومناران كربها لبيانا   

 باآلف لي )منارين ( كيضا .
 النعت بالمشتق : - د

نعااو بالمراات  ماان غياار كن يبااين نااوع للااك المراات  ي و ااو الوصااف ال اااري لكاار اباان مالااك ال
 ل 150م ري الفعو ي ظاو 

 وانعو بمرتٍ  كَصعة ولرة          وربهل ي كلاي وليي والمنتسة 
وماان المعااروف ان بعاال المرااتقاو ف تقااع نعتااا وف تتحمااو ضااميرا كاساامي الومااان والمكااان ي 

لمااراد بالمراات   نااا  ااو مااا كااال ماان الحاادث للدفلااا علاات واساال االااا ي وكوضاال اباان عقيااو ان ا
معناااات وصاااااحبل ل كاساااال الفاعااااو ي واساااال المفعااااوو ي والصاااافا المراااابها باساااال الفاعااااو ي والعااااو 

الومان والمكان ي واسل االا   آنها ليساو مراتقا  ي. و نا ابن عقيو لل يلكر اسم151التفضيو 
ليل دظيقاا ي  لعلت ظوو ابن مالك ي ووصفل بقنبالمعنت الملكور ي وعلت ول   لا عقة الفتلي 

واآحساان كن يقااوو  ل وانعااو بوصااٍف كصااعة ولرة .............. ي ولكاار اناال علاات  االا ف 
يبقاات لاابل كو تااو ل لااي الوصااف غياار المراات  ي هل هن كااو وصااف مراات  ي ولاايل كااو مراات  

 . 152وصفا ي كما الر ر الثاني لا اعترال عليل
 النعت بالمصدر : - ذ

 153ر ابن مالك ل ونعتوا بمصدر كثيرا                 لالتوموا املراد والتلكيرا لك 
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وكوضل ابن عقيو كن استعماو المصدر يكثر نعتا ي ويلول املراد والتالكير ي نحاو ل ماررو بر او 
 عدو ي وبر لين عدو ي وبر او عدو ي بامرك  عدو ي وبامركتين عدو ي وبنساا عدو .

لمصادر علات اااف اآصاو   آنال يادو علات المعنات ف علات صااحبل ي و او ولكر كن النعاو با
م وو ل  هما علات وضاع ) عادو( موضاع )عاادو( ي كو علات حالف مضااف كي التقادير ل ماررو 
بر اااو لي عااادو ي لحااالف مضااااف وكظااايل المضااااف هليااال ي كو علااات المبالغاااا ب عاااو العاااين نفااال 

 . 154المعنت ل م اوا كو دعاا
للك ي للكر انل ِلَل  له التقوياو وعدل التثنيا وال مع ما دال النعو بالمصادر وعقة الفتلي علت 

كثيرا ي وما دامو التثنيا وال مع من اصاغص اآسماا لضا عن كن ابن مالك نفسل  ّوو تثنياا 
المصاادر و معاال هلا ااتلااف كنواعاال لااي باااة المفعااوو الم لاا  ي نحااو ل ساارو ساايري ويااد الحساان 

 . 155كان مبينا للعدد ي نحو ل ضربو ضربتين وضرباو والقبيل ي كو هلا 
وبّين كن الت ور الحضاري اللي تقثرو بل اللغا لي عصرنا  الا كد  هلات  اواو  ماع المصادر ي 
لقالوا ل نضافو ي وظياساو ي هلن لما المانع كن نقاوو ل ماررو بار لين عادلين ي وبر ااو عادلين 

 . 156كو عدوو
 تحقيق ومنهجه فيه لالقسم الثالث : آثاره في ا

  ثاره لي التحقي  ل –ك 
كرتااة  ثاااره لااي  االا القساال  حسااة الحااروف اله اغيااا ابتغاااا للسااهولا واليساار ي  ااي علاات النحااو 

 ااتي ل
 اا( ي تحادث عباد الحساين الفتلاي 316اآصوو لي النحو ي آبي بكر بن السراج النحوي ) و -

 عن دوالع تحقيقل لهلا الكتاة و ي ما يقتيل

 راا ابن السراج منبثا لي تصانيفل ي وان كتبل ااصا كتاة اآصوو يرد علت كثير و د  - ك
 من المساغو المغلقا التي  ي مثار  دو لي علمي النحو والصرف . 

هن كثياارا ماان الباااحثين ل بااوا هلاات كن علمااي النحااو والصاارف انتهيااا هلاات اباان السااراج بعااد  - ة
 موو الو اج ووظفا عنده .

ن بّوة مسااغو النحاو والصارف و اّلبها ي وبحثهاا بحثاا علمياا مقرناا يعد ابن السراج كوو م - و
 بين ما  اا لي كتاة سيبريل وما اال لل وعليل من رروح واستدراكاو . 

 هن دراسا التراث العربي اللغوي والقديل ااصا تمثو ركنا من كركان حضار  اآما . - ث

ظااال ي ومكانتااال العلمياااا ي ثااال تحااادث الفتلاااي لاااي مقدماااا تحقيقااال عااان ساااير  ابااان الساااراج وكاا 
وكساتلتل ي وتاميله ي وولاتل ي و ثاره ي ومل بل النحوي ي ثل تتبع منه  ابن السراج لي كتاة 
اآصااوو ماان حيااث تااقثره بماان ساابقل ي والمساااغو النحويااا التااي تفاارد بهااا ي لضااا عاان متابعتاال 

 ومن تقليف الكتاة .
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 اتيا لاعتمد عبد الحسين الفتلي لي تحقيقل علت النسأ ا
( نسااا ظديماا  ميلاا 326كوف ل نساا المغرة مو ود  لي الاوانا العاما لي الرباا  رظمهاا )

الا  ير ع تارياها هلت القرن السادل اله ري ي ويو د علت  ام   له النساا تصحيحاو 
 ( صفحا .524وسق  ي وتتقلف من )

ديمااا  ميلااا الااا  ير ااع ثانيااا ل نساااا  امعااا القيااروان لااي مدينااا لااال بااالمغرة ي نساااا ظ
 تارياها هلت القرن السادل اله ري وتتقلف من مغا صفحا .

( صفحا ي و ي نساا ظديما ير ع تارياها 258ثالثا ل نساا المتحف البري اني تتقلف من )
هلت القرن السابع اله ري تحتوي علت بعل المساغو النحويا ي  مساغو صرليا كبير  ي وليها 

 سق  .
سليل كغا لي مدينا اس نبوو لي تركيا ي و ي نساا حديثاا  ميلاا الاا  ير اع رابعا ل نساا 

 .  157( صفحا377تارياها هلت القرن الثاني عرر اله ري وعدد صفحاتها )
وماان ااااو  االا العاارل ماان النسااأ لاناال ف تو ااد نساااا كاملااا يعتمااد عليهااا لااي التحقياا  . 

لف الكتاة بسبة عادل و اود نسااا كاملاا ي والفتلي لل ير ل كي النسأ اظرة هلت ما كراده م  
نمااا حقاا  الكتاااة عاان  رياا  افعتماااد عليهااا ليكمااو الاانقص ي وكااللك المقابلااا لااي مااا بااين  وا 
نماا وضاع لهارسال  النسأ . ومن التنويل عليل  نا كن  الا الكتااة لال يضاع الفتلاي لهارسال ي وا 

ر كنناي لال ك ناد هلات غيا 1986 و الدكتور محمود محمد ال ناحي وظد صدر لاي كتياة سانا 
 حصولل  .

تحقياا  النصااوص ي نرااره لااي م لااا المااورد ي الم لااد الرابااع والثاثااون ي العاادد الثالااث ي ساانا  -
 ل . 2007

تناااااوو عبااااد الحسااااين الفتلااااي لااااي  اااالا البحااااث تاااااريأ تحقياااا  النصااااوص العربيااااا ي وكصااااوو 
صفاو ف باد كن النصوص ي و مع  له اآصوو ي والتحقي  غايتل ومنه ل ي والحواري ي وال

 . 158تتولر لي المحق  ي واآمانا العلميا لي التحقي  ي ومكماو التحقي  

كتاة الا  ي آبي بكر بن السراج النحوي ي نرره ظي م لا المورد ي الم لد الاامل ي العدد  -
 ل . 1976 - ا1396الثالث 

لااي كتاااة   تحاادث الفتلااي لااي مقدمااا تحقيقاال عاان راصاايا كبااي بكاار باان السااراج ي ومصااادره
الا  ي وماد  الكتاة  ي والروا د الراعريا ليال ي ثال تنااوو الفتلاي توثيا  الكتااة فبان الساراج 
معتماادا علاات عنصاارين ل اآوو ل العنصاار التااارياي  ااو مااا لكااره المتر مااون القاادماا ماان كن 
 االا الكتاااة احااد مصاانفاو اباان السااراج ي وااااار ل العنصاار الموضااوعي يتمثااو  االا العنصاار 

و ود اصاغص الم لف ليل ي ولكر بعل  ثار الم لاف لاي الما و اا نفساها ي واعتماد لي 
عبد الحسين الفتلي لي التحقي  علت نساا وحيد  عثر عليهاا لاي المغارة لاي مكتباا الاواناا 
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 ( يوصف كنها نساا ظديما  ميلا الا  مركولا ي 127العاما لي ضمن م موعا رظمها ) 
 . 159دل اله ري وتتكون من ثاثين ورظاير ع تارياها هلت القرن السا

كتاااة الضاااد واللاااا ي آبااي الفاارج محمااد باان عبيااد اهلل باان سااهيو النحااوي ي نرااره لااي م لااا  -
 ل .1979 - ا1379المورد ي الم لد الثامن ي العدد الثاني 

تنااااوو الفتلاااي لاااي مقدماااا تحقيقااال حياااا  الم لاااف وتتبعهاااا بدظاااا   فن كصاااحاة التااارا ل اغفلاااوا 
ل ي ور اال اناال ماان تاماال  كبااي الحساان علااي باان عيساات الربعااي كي التلماال  كانااو لااي تر متاا

كواار القرن الرابع اله ري معتمدا علت  لا من ااو النصوص التي وردو لاي  الا الكتااة 
 . ةي ثل بّين الفتلي مصادر الكتا

 ناابي ي عادد اعتمد  الفتلي لي تحقيقل علت نساا وحيد  تكرل بإ داغها هليل الدكتور  اار  ال
كوراظهااا ثاااث وثاثااون ورظااا ماان الق ااع الكبياار ي و ااي مكتوبااا بااا  مراارظي  ميااو ي وليهااا 

 .160حوا  با  واحد مكتوة ليها )صحل( و لا دليو علت كنها ظوبلو علت نساا كصليا 
كتاة العرول ي آبي بكر بن السراج النحوي ي نرره لاي م لاا كلياا ااداة ي  امعاا بغاداد  -

ل .تنااااوو عباااد الحساااين الفتلاااي لاااي مقدماااا التحقيااا  ساااير  ابااان الساااراج ي 1972ي  15ي العااادد 
و ثاااره . واعتمااد لااي تحقيقاال علاات نساااا لريااد  و ااد ا لااي المغاارة لااي مكتبااا الاوانااا العامااا 

 .161( 127بالربا  تحو رظل )

لي  ا( ي نرره 311لي النحو ي آبي علي الحسن بن عبد اهلل المعروف بلغد  افصبهاني )و -
 ل .1974- ا1394م لا المورد ن الم لد الثالث ي العدد الثالث 

تحدث عبد الحسين الفتلي لي مقدما تحقيقل عن راصايا الم لاف ي وكسااتلتل ي ومصانفاتل ي 
واعتمد لي تحقيقل علت نساا ظديما عثر عليها لي المغرة لي الاوانا العاماا بمديناا الرباا  

ف كنهااا واضااحا الااا  مرااكولا ي ير ااع تارياهااا  ( ي ووصاا100لااي ضاامن م موعااا رظمهااا )
 .  162هلت القرن الرابع اله ري ي وتتقلف من احد  وثاثين صفحا من الق ع المتوس 

كتاة القاوالي ي آباي القاسال ال ياة بان علاي التميماي ي نراره لاي م لاا كلياا ااداة ي العادد  -
د الحساااين الفتلاااي لاااي ل . اعتماااد عبااا1977-1976الحاااادي والعرااارون ي الم لاااد اآوو سااانا 

تحقيقل علت نساا لريد  ي لكر كنها تتقلف من تسع صفحاو من الق ع الكبير ي و ي نساا 
ظديما مركولا ير ع تارياها هلت القرن الرابع اله ري ا ها  مياو غيار انال ملايا باآا ااا 

 .  163والتصحيف   فن كاتبها غير م لفها

 اااااا( ي تحقيااااا  ل د . هبااااارا يل 345رساااااتويل ) و كتااااااة الكتّااااااة ي لعباااااد اهلل بااااان  عفااااار بااااان د -
 ل .1992 - ا 1412ي  1السامراغي ي ود .عبد الحسين الفتلي ي دار ال يو بيروو ي  

تحاادث المحققااان لااي مقدمااا التحقياا  عاان تر مااا اباان درسااتويل ي لعرضااا هلاات اساامل ي وكاااله 
 .164سل وامماا اللغا ي و ثاره . وبّينا ما يرتمو عليل الكتاة من مساغو تتصو بالر 
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ما يكتة بالياا مان اآساماا المقصاور  واآلعااو فبان درساتويل ي نرار لاي م لاا كلياا ااداة  -
 ل . 1974 امعا بغداد سنا 

 ا( ي نرره لي م لاا كلياا كصاوو الادين لاي 345المقصور والممدود ي آبي عمر الوا د ) و  -
وو الفتلااي لااي مقدمااا تحقيقاال سااير  ل .تنااا1975- ااا1395بغااداد ي العاادد اآوو ي الساانا اآوو 

الم لف ي وتلملتل ي و ثاره ي ثل عرل ظسما من الكتة التي تحمو عنوان المقصور والممادود 
وكوضاال  انااال اعتماااد علاات نسااااا لرياااد  عثااار عليهااا لاااي الاواناااا العامااا بالرباااا  تحاااو رظااال  .
ن س را ( ي ووصف كن  له النساا تقع لي ثاث صفحاو كو صفحا تقع لي عرري1810)

ي ولكاار كنهااا تالااو ماان الرااوا د الرااعريا وااياااو القر نيااا والكااال المااقثور ي كااللك تالااو ماان 
لكر اسل عالل لغوي كو كدبي ي و لا اآمر  عو المعيبد ) رحمل اهلل(  يلن كنهاا ليساو آباي 

 عمر الوا د ل سباة ااتيا ل 
وال لي مروياتال ومنقوفتال لاي اللغاا كان كبو عمر يعتمد علت ثعلة والمبرد وغير ما من ري – 1

 وغريبها ي والرسالا تالو تماما من كي نقو .
و ود حوا  لي الما و ا نقلو عن كتاة اليواظيو للم لاف نفسال توياد علات امساا عرار  – 2

نصااا تتناااوو موضااوع المقصااور والمماادود ي و االه النقااوو غياار م ابقااا للرسااالا كو مرااابها لهااا ي 
 ا كتبل لي المرتين و ل ربل .وعلت  لا و ود بين م

 لل يلكر واحد من تر ل آبي عمر  و نقو عن كتبل  له الرسالا لي ضمن م لفاتل . – 3
ولكر عبد الحسين الفتلي  كن  له اآدلا ف تقول دليا علت نفي  له الرسالا آبي عمر الوا د ما 

عادل لكار كصاحاة التارا ل لهاا عدا السبة الثالث ظد يكون من قيا ي وار ع الفتلاي كن السابة لاي 
 و صغر ح ل الرسالا ي كما السبة اآوو للكر الفتلي انل ف يستند هلي كي دليو هل كن كثيرا من 
الرساغو الصغير  تالو تماما مان لكار كي اسال ي وماع  الا لاقبو عمار الوا اد نقاو عان كساتاله كباي 

 .165موست الحامل لي الرسالا و لا النص لل يف ن هليل المعيبد 
 اا( ي تحقيا  مراترك الادكتور عباد الحساين 299كتاة المولقي لاي النحاو ي فبان كيساان ) و -

الفتلااي والاادكتور  اراال  اال رااا  ي نراارا الكتاااة لااي م لااا المااورد ي الم لااد الرابااع ي العاادد 
 ل . 1975- ا1395الثاني 

كتباااااو لكاااارا لااااي مقدمااااا الكتاااااة ساااابة النراااار ي  ااااو كن ما و ااااا الكتاااااة ف كاااااو لهااااا لااااي الم
المفهرسا لي العالل ي وانل من الكتة الماتصر  التي تضع كمال القارى ماد  نحويا كاملا يست يع 
افستفاد  منها لي اظصر وظو . تناوف لي مقدما التحقي  سير  المصنف اسمل ي ومل بال النحاوي 

من م لفااو يوم لفاتل . وكوضحا كن  لا الكتاة لل تلكره كتة  بقاو النحاويين واللغاويين لاي ضا
 ابن كيسان ي واستدف علت نسبا الكتاة هليل من ااو اآدلا ااتيا  ل 
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هن  لا المصنف يبدك بعباار  ) ظااو كباو الحسان محماد بان احماد كيساان ...( ي وظاد تاردد لكار  –ك 
 عبار  ) ظاو كيسان ( لي عد  مواضع .

يسااان للفعاااو ) ظاااو ابااان نقااو الب ليوساااي لااي كتابااال الحلااو لاااي هصاااح الالاااو تقساايل ابااان ك –ة 
كيسااان ل الفعااو مااا كااان ماالكورا آحااد ومااانين مااا مضاات ومااا يسااتقبو كو احااد ما و ااو الحاااو ( ي 

 ويو د لي المولقي ما يربل  لا التقسيل .
لكرو كتة ال بقاو النحويا كن ابن كيسان ال  المل بين البصاري والكاولي ي والالي يتتباع  –ج 

                                               لي  لا الكتاة ي د للك بوضوح . 
( 127اعتمدا لاي تحقيقهماا علات نسااا لرياد  مو اود  لاي اواناا الرباا  لاي المغارة تحاو رظال ) 

وتقع الما و ا لي ضمن عرر  كتة ماتصر  لي اللغا والنحو ي والما و اا تتاقلف مان اثنتاي 
ياو هلات الصافر  ي والاا  المساتعمو ليهاا عرر  ورظاا ي ووصافا ا كنهاا مكتوباا علات ور  ابايل يم

 ااو النساااي المراارظي المرااكوو ي و ااو واضاال لااي اغلااة اآحيااان ي ولكاارا كن الناسااأ كااان يهمااو 
 . 166النق  ي كو يسيا استعماو الكلماو ي لضا عن وظوع تصحيف وسق  لي النسأ

ودراساااا  اااا( ي تحقيااا  745النكاااو الحساااان لاااي غاياااا امحساااان ي آباااي حياااان اآندلساااي ) و -
 ل .1985- ا1405م بعا الرسالا لي بيروو سنا 

 منه ل لي التحقي  ل –ة 
وضل  عبد الحسين الفتلي كن عملياا تحقيا  النصاوص تعناي ا تهاادا لاي نرار ا و علهاا م ابقاا 

وضاااعها صااااحبها مااان حياااث اللفااال والمعنااات والكتاباااا بإتبااااع ال ريقاااا العلمياااا  –كماااا –لتحقيقهاااا 
كصوو التحقي  ي وبين كن كوث  النصوص وكلضلها وككثر ا دظا النص  بالتحقي  و ي البحث عن

الااالي يحماااو عناااوان الكتااااة واضاااحا عليااال اسااال الم لاااف ي وكوضااال كن اظااارة النساااأ هلااات النسااااا 
اآصليا  ي التي تكون مضبو ا عن نساا هفل ي والضب  هما يكون بإماا المصنف لهاا علات 

ماااا بقرااتااال هيا اااا علااايهل ي ك و بقااارااتهل هيا اااا عليااال ي ولكااار كن  نااااك نصوصاااا تااادعت  ابااال ي وا 
بالنساا اآل ادعاا ف يقر عليل ي و ي اآصوو القديما التاي يضامنها الكاتاة لاي كتابال عفاوا كو 
عاان  رياا  العمااد لااا يلتفااو هليهااا وف ي مااقن ي وكرااار هلاات كن مبيضااا الم لااف  ااي اآصااو كن 

ويستعان بها علت التصاحيل لقا  ي ولكار الفتلاي  و دو وان و د معها مسود  تعد اآصو الثاني
كن  الااة التحقياا  هلا لاال يلفاار بنساااا الم لااف وف بالمنسااواا المضاابو ا عليهااا لعلياال كن يبحااث 
عن نساا كتبو لي عصر الم لف وعليها سماعاو برهاداو الاروا  الثقااو ي وكراار هلات كن لاي 

قصاان واآاار  صاحيحا لي اة افعتمااد حالا و ود نساتين احد ما ظديماا كثيار  التصاحيف والن
وضاعل م لفال دون  -كماا –علت الحديثاا ي وباين كن غاياا التحقيا   او تقاديل الما او  صاحيحا 

ررحل ودون موا الحواري بالرروح والوياداو ويقتضي عمو التحقي  صحا عناوان الكتااة واسال 
لات اااتاف النساأ ولكار م لفل ونسبا الكتاة هليل ي وككد كن اآلضاو لاي الحواراي كن تقتصار ع
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مصااادر الاانص الماالكور  كو التااي يهتاادي هليهااا المحقاا    فن لكر ااا  ااو توكيااد لصااحا الاانص ي 
وكااللك ككااد كن ك اال صاافا ماان صاافاو فبااد كن تتااولر لااي المحقاا   ااو امحا ااا بالموضااوع الاالي 
يعال ااال الما اااو  لياااتمكن مااان لهااال الااانص وت ناااة الاااا  ي ولكااار انااال ي اااة افعتنااااا بمكمااااو 
التحقي  و ي العنايا بتقديل النص ووصف ما و اتل وتر ماا حياا  الم لاف ي والعناياا بال باعاا 
حاين يكااون الكتااة م هااوا لل باع لااا باد ماان التقكاد ماان الاا  مااع التقكياد علاات عامااو التاارظيل ي 
وكللك العنايا بفهارل الكتاة . وكوضال الفتلاي كن تحقيا  النصاوص عملياا لنياا ودظيقاا محفولاا 

لماا ر تحتاج هلت صبر ومثابر  والت علل وسعا ا ااع ومعرلاا بمعلال الما و ااو ي ولايل با
صحيحا كن التحقي  عماو  لايل ليال  هاد يالكر لنرار كتااة ظاديل كماا يرياده م لفال كو ظرياة منال 

. وظااد تبااين لااي ماان ااااو ظرااتااي للكتااة اللغويااا التااي حققهااا ماماال 167كماار لااي غايااا الصااعوبا 
 ل 168حقي  ي  ي بما يقتيمنه ل لي الت

لعو من كولت مهماو المحق  الما ر التثبو من صاحا نسابا الكتااة الالي يحققال هلات م لفال  -1
ي و لا اآمر و دتل عند الفتلي لي تحقيقل كتاة ) الا ( فبن السراج ي وكتااة ) المقصاور 

 والممدود ( آبي عمر الوا د ي وكتاة ) المولقي لي النحو ( فبن كيسان .
مااو عبااد الحسااين الفتلااي علاات تاااري  الرااوا د القر نيااا ماان المصااحف الرااريف باالكر اساال ع -2

 السور  ورظل اايا ي وكللك ارج القراااو القر نيا من الكتة المعنيا بها .

ارج عبد الحسين الفتلي الرا د الرعري من ديوان الراعر كو الم موعااو الراعريا ماع لكار  -3
 را د من ملان كار  .روايا الرا د ي والصور اآار  لل

عمااو عبااد الحسااين الفتلااي مقاادماو للكتااة اللغويااا التااي حققهااا ارااتملو علاات سااير  صاااحة  -4
الكتاااااة  ي ووصااااف ما و ااااا الكتاااااة ي  عالكتاااااة ي ومصاااانفاتل ي وولاتاااال ي وعلاااات موضااااو 

 ومنه ل لي التحقي  .

راارحل  كثياارا مااا كااان المحقاا  يحاارك كواااار الكلماااو لااي المااتن ويضااب ها بالرااكو ي وكااللك -5
 المفرداو اللغويا الصعبا ررحا مو وا .

 كثيرا ما كان  المحق  ينسة الروا د الرعريا غير المنسوبا هلت ظاغليها . -6

هن المحقااا  كاااان لاااي كاااو محققاتااال لااال يغيااار لاااي الااانص هف ماااا كاااان ماالفاااا للقواعاااد النحوياااا  -7
ويااد  كلمااو والصرليا المقلولا ي كو ما كان لي بعل الكلمااو مان تصاحيف كو تحرياف كو 

 من عمو الناسأ اض ر المحق  هلت حللها   آنها تاو بالمعنت .

 كثيرا ما كان المحق  يوضل المص لحاو اللغويا والنحويا لي متن النص . -8

 يقّول المحق  ال مو غير المستقيما لي المتن بحيث يتاال مع السيا  من وياد  كو حلف . -9

 ق  .كان يتر ل اآعال الوارد  لي النص المح -10
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و ااادو المحقااا  يااادعل الااانص  المحقااا  هن احتااااج هلااات توضااايل باااقظواو العلمااااا لضاااا عااان  -11
 استدراكل علت بعل الفقراو والمفرداو لي النص ليكمو للك بالررح والتوضيل .

هلا كان للكتاة المحق  ككثر من نساا لالمحق  يواون بينها من ا او هثبااو الصاواة ي كماا   -12
لريااد  ركيااو المحقا  يعاارل ماااد  النسااا علاات الكتااة القريبااا  هلا كاان للكتاااة المحقاا  نسااا

 منها .

كثياارا مااا كااان المحقاا  يضاايف وياااداو يضااعها بااين معكااولين لااي المااتن ويعتقااد كن الساايا    -13
 يقتضي بو ود ا 

 عمو المحق  علت هصاح التصحيف والتحريف الواردين لي النص المحق  . -14
 ااتما البحث ل 

عبد الحسين محماد  اسال الفتلاي لاي النحاو واللغاا والتحقيا  ت لات  بعد العرل المستفيل ل هود
 لنا بوضوح مقدار حبل اللغا العربيا وتفانيل لي ادمتها ي ولي ما يقتي ك ل ما توصلو هليل ل 

بااين البحااث السااماو الرغيسااا لراصاايا  االا العااالل وكرااف عاان موظعاال بااين المحاادثين العاارة  .1
 اللين عنوا بالدراساو النحويا .

ي لي  الا البحاث  مياع ماا كلفال عباد الحساين الفتلاي وحققال مان كتاة م بوعاا وبحاوث كحص .2
 منرور  .

 كوضل البحث عنايتل بإحياا راصياو لغويا مغمور  . .3

 بين البحث ردود الفتلي برقن اآسا ير التي نس و حوو العالل علي بن عيست الربعي . .4

 . و بقبي عمر ال رمي كوضل البحث ردود الفتلي برقن ظصص المنالراو التي ظيل .5

ل ة الفتلي هلت كن النادر لي افستعماو اللغاوي يعناي مغااف  علات سابيو التارف ي فن كاو   .6
لغاااا هلا وصااالو هلااات مرحلاااا التكاماااو والنضااا  واسااات اعو كن تثباااو ظواعاااد ا وتحاااالل علااات 

 .  كصولها ل ق كصحابها هلت المغاف  والوياد  
صااة لااي المناااد  كدواو النااداا   آناال اآظاارة هلاات ور اال عبااد الحسااين الفتلااي كن عامااو الن .7

 بيعا اللغا ي لا داعي هلت تكلف هضمار العامو وف هلت هلحا  باة المناد  بباة المفعوو 
 بل وعلت  لا تعرة ) يا ( حرف نداا ف تنبيل ويعرة المناد  مناد  ف مفعوف .

القوو هنهاا بدعاا ااترعهاا النحاا   بين البحث موظف عبد الحسين الفتلي من نلريا العامو لردّ  .8
ي ااة افبتعاااد عنهااا   آنهااا ف تصاالل لااتعلل النحااو  االا غياار مقبااوو مااا دامااو ساااعدو علاات 

 حفل النحو واللغا من عصر سيبويل هلت يومنا  لا .

ات اه الفتلي لي النحو لانل يميو هلت التيسير لي عدل التكلف ي وعدل التقادير  كوضل البحث  .9
 ديد لي النحو تعني ااتيار الصاالل مان التاراث النحاوي القاديل ي ووضاع كسال ي وان لكر  الت
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 ديد  تقول مقال البالي منل حتت يلاو البنااا متماساكا مان ا او كن ت اد دعاو  الت دياد صاد  
 . يكتة لها البقاا والالود 

 بين البحث كن ال ابع العال ل هود الفتلي  و )  ابع نحوي ( . .10

او التحقيااا  ي وابااارو ك ااال الساااماو التحقيقياااا لمحققاتااال ي عااارل البحاااث ل هاااوده لاااي م ااا .11
لالمنه  العال اللي سلكل ظي التحقي   و توثي  نسابا الكتااة لم لفال ي والتقلياو مان الحواراي 
والنقااااوو والرااااروح ي وافستقصاااااا لااااي التاااااري  ي ومعال ااااا التصااااحيف والتحريااااف ي وضااااب  

 المفرداو وتحريك كواار الكلماو .

ن دراساااا  هاااود عباااد الحساااين الفتلاااي كتو ااال هلااات دور النرااار لاااي العااارا  بعاااد افنتهااااا مااا .12
عاد  نرر محققاتل وبحوثل الم بوعا .  والو ن العربي هلت العنايا بنرر ما و اتل وا 

واتاما كر و كن ككون ظد ولقو لدراسا  هود  لا العالل ال ليو واملمال بها واسقو كن يقبو عملاي 
 نل نعل المولت ونعل النصير . لا بقحسن ظبوو وان ينفع بل ا

 
 )) الهوامش ((

 القران الكريل . -
ماحلاااو علاات اآلفيااا راارح اباان عقيااو ي د عبااد الحسااين الفتلااي ي م لااا العلااول امساااميا ي  -1

 .81ل ل  1993 امعا بغداد 

 .2/139ينلر ل موسوعا كعال العرا  لي القرن العررين ي حميد الم بعي ل  -2

 ا ر  /كليا ااداة) لهرسو رساغو وا اريل ظسل اللغا العربيا (انترنيوي موظع  امعا الق -3

 ينلرل المصدر نفسل والصفحا نفسها . -4

 ينلرل المصدر نفسل والصفحا نفسها . -5

 . 69ل ل 2007ي 3ينلر ل تحقي  النصوص للدكتور عبد الحسين الفتلي ي م لا المورد ع -6

و د .  ارال  ال راا  ي م لاا  ينلر ل كتاة المولقي لاي النحاو ي د . عباد الحساين الفتلاي -7
  105-104ل ل 1975ي 2المورد ع

كتاااة الاا  ي آبااي بكاار بان السااراج النحاوي يد عبااد الحسااين الفتلاي ي م لااا المااورد ي ينلار ل -8
 . 106ل ل  1976 - ا1396الم لد الاامل ي العدد الثالث 

الحساين  اا( وماا نسا  حولال مان كساا ير ي د . عباد 420ينلر لعلي بن عيسات الربعاي ) و -9
 ل .1980 ا( السنا الثامن6ي 5الفتلي ي م لا البا  ي لي العددين )

 اااا( وظصاااص المناااالراو ي د . عباااد الحساااين الفتلاااي    225ينلااار ل كباااو عمااار ال رماااي )و -10
 ل .1980( ي السنا الثامنا 9ي 8ي م لا البا  ي لي العددين )
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لحساااين الفتلاااي ي م لاااا ينلااار ل كباااو وياااد اآنصااااري عاااالل مااان كعاااال اللغاااا ي د . عباااد ا -11
ل 1976الراب ا اآدبيا ي لي الن ف افررف ي العدد الثالاث ي السانا الثالثاا ترارين كوو عاال 

 . 62ل 

م لااااا كليااااا  داة د . عباااد الحسااااين الفتلااااي ي كساااالوة النااااداا ونلريااااا العامااااو ي ينلااار ل  -12
 ل .1974ي  4المستنصريا ي العدد 

م لااا كليااا ااداة  امعااا الحسااين الفتلااي ي  د . عبااد ينلاارل كدواو ال ااول عنااد ساايبويل ي -13
 . 289ل ل 1974ي  18بغداد يالعدد 

د . عباد ينلرل كتاة الضاد واللاا آباي الفارج محماد بان عبياد اهلل بان ساهيو النحاوي ي  -14
 ل 1979 - ا1379ي م لا المورد ي الم لد الثامن ي العدد الثاني  الحسين الفتلي

 اا( ي د . 177حمياد بان عباد الم ياد المتاولت سانا ينلرل كباو الا ااة افافا  ) عباد ال -15
(  6ي 5عبااد الحسااين الفتلااي ي م لااا الراب ااا اآدبيااا ي لااي الن ااف افراارف ي لااي العااددين )

 . 122ل ل 1976ي  1975السنا الثانيا ي سنا 

 . 125ينلر ل المصدر نفسل ل  -16

 . 126ينلر ل المصدر نفسل ل -17

 ينلر ل المصدر نفسل . -18

 ل .ينلر ل المصدر نفس -19

 ينلر ل المصدر نفسل . -20

 ينلر ل المصدر نفسل . -21

ينلاار ل كبااو ويااد اآنصاااري عااالل ماان كعااال اللغااا ي ي د . عبااد الحسااين الفتلااي ي م لااا  -22
ل 1976الراب ا اآدبيا ي لي الن ف افررف ي العدد الثالاث ي السانا الثالثاا ترارين كوو عاال 

 . 62ل 

 ينلر ل المصدر نفسل . -23

 ينلر ل المصدر نفسل . -24

 ينلر ل المصدر نفسل . -25

 ينلر ل المصدر نفسل . -26

 ينلر ل المصدر نفسل . -27

 ينلر ل المصدر نفسل . -28

 ينلر ل المصدر نفسل . -29

 ا( وما نس  حولل من كسا ير ي د . عبد الحسين 420ينلر لعلي بن عيست الربعي ) و -30
 . 32ل ل 1980 ا( السنا الثامن6ي 5الفتلي ي  م لا البا  ي لي العددين )
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 نفسل والصفحا نفسها . المصدر -31

 ينلر ل المصدر نفسل والصفحا نفسها . -32

 المصدر نفسل والصفحا نفسها . -33

 وما بعد ا . 22ينلر ل المصدر نفسل ) القسل الثاني ( ل  -34

 . 25-24ينلر ل المصدر نفسل ) القسل الثاني ( ل  -35

 . 26ينلر ل المصدر نفسل ) القسل الثاني ( ل  -36

 . 98سور  يونل ل  -37

 .28ر نفسل ل ينلر ل المصد -38

 ينلر ل المصدر نفسل والصفحا نفسها . -39

 اااا( وظصاااص المناااالراو ي د . عباااد الحساااين الفتلاااي ي  م لاااا 225كباااو عمااار ال رماااي )و  -40
 . 30ل ) القسل اآوو ( ل 1980( ي السنا الثامنا 9ي 8البا  ي لي العددين )

 . 2/34ينلرل كنباه الروا  ي للقف ي ل  -41

ل  ل 1980 8ل 8ظصااص المنااالراو ي م لااا الاابا  ع ااا( و 225كبااو عماار ال رمااي )و   -42
33 . 

 .  38 -33ينلر ل المصدر نفسل ل  -43

 .  38ينلر ل المصدر نفسل ل  -44

 .  39ينلر ل المصدر نفسل ل  -45

 ينلر ل المصدر نفسل والصفحا نفسها . -46

 . 74ينلر ل المصدر نفسل ل  -47

 ينلر ل المصدر نفسل والصفحا نفسها . -48

 . 78ينلر ل المصدر نفسل ل  -49

 نلر ل المصدر نفسل والصفحا نفسل .ي -50

ينلر ل افاف  الصغير عالل نحوي لل ينصفل ك و عصره ي نرره لي م لا المورد  لاي  -51
 . 36-35ل ل  1982 - ا1402( سنا  4ي  3الم لد العارر لي العددين) 

 . 37ينلر ل المصدر نفسلل  -52

 ينلر ل المصدر نفسل والصفحا نفسها . -53

 ا نفسها .ينلر ل المصدر نفسل والصفح -54

 . 43-38ينلر ل المصدر نفسل ل  -55

 44ينلر ل المصدر نفسل ل  -56

 ينلر ل المصدر نفسل والصفحا نفسها . -57
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 . 45ينلر ل المصدر نفسل ل  -58

 . 46ينلر ل المصدر نفسل ل  -59

 المصدر نفسل والصفحا نفسها . -60

 . 214ي  92ي  48ي 10ينلر ل النوادر لي اللغا ي آبي ويد ل  -61

 . 56عالل نحوي لل ينصفل ك و عصره ل ينلر ل افاف  الصغير  -62

 . 61 – 60ينلر ل المصدر نفسل ل  -63

 . 64ينلر ل المصدر نفسل ل  -64

 راا ابااان الساااراج الصااارليا واللغوياااا لاااي كتاااة افظااادميين والمحااادثين ي د . عباااد ينلااار ل  -65
 ل . 1979-1978ي  2الحسين الفتلي ي لي م لا اآستال ي العدد 

 ينلر ل المصدر نفسل . -66

 لمصدر نفسل .ينلر ل ا -67

 ينلر ل المصدر نفسل . -68

 ينلر ل المصدر نفسل . -69

 ينلر ل المصدر نفسل . -70

 ينلر ل المصدر نفسل . -71

 ينلر ل المصدر نفسل . -72

 ينلر ل المصدر نفسل . -73

 ينلر ل المصدر نفسل . -74

ينلااار ل كباااو  عفااار ال باااري ومنه ااال لاااي القاااراااو ي نراااره لاااي م لاااا الم ماااع العراظاااي ي  -75
 ل .1983ني ي ي ال وا الثا 34الم لد 

 ينلر ل المصدر نفسل . -76

ي  18كدواو ال ول عند سيبويلي نرره لي م لا كليا ااداة  امعا بغاداد يالعادد  ينلر ل -77
 ل .1974

 ينلر ل المصدر نفسل . -78

 ينلر ل المصدر نفسل . -79

 ينلر ل المصدر نفسل . -80

 ينلر ل المصدر نفسل . -81

 ينلر ل المصدر نفسل . -82

ي  4عاماو ي نراره م لاا كلياا  داة المستنصاريا ي العادد كسالوة الناداا ونلرياا الينلر ل  -83
 ل .1974
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 ينلر ل المصدر نفسل . -84

 ينلر ل المصدر نفسل . -85

 ينلر ل المصدر نفسل . -86

 ينلر ل المصدر نفسل . -87

 ينلر ل المصدر نفسل . -88

 ينلر ل المصدر نفسل . -89

 ينلر ل المصدر نفسل . -90

 ينلر ل المصدر نفسل . -91

 ينلر ل المصدر نفسل . -92

 مصدر نفسل .ينلر ل ال -93

 المصدر نفسل . -94

 ينلر ل المصدر نفسل . -95

 ينلر ل المصدر نفسل . -96

 . 206ينلر ل المصدر نفسل ي وينلر ل ديوان لي الرما ل  -97

 ينلر ل المصدر نفسل . -98

 ينلر ل المصدر نفسل . -99

 ينلر ل المصدر نفسل . -100

 ينلر ل المصدر نفسل . -101

 ينلر ل المصدر نفسل . -102

لااي النحااو والقااراااو ي نرااره لااي م لااا المااورد ي  ينلاار ل  وانااة ماان الفااوار  الله يااا -103
 ل .1988الم لد السابع عرر ي العدد الثاني 

 ينلر ل المصدر نفسل . -104

 ينلر ل المصدر نفسل . -105

 ينلر ل المصدر نفسل . -106

 ينلر ل المصدر نفسل . -107

ينلر ل كيف عرل سيبويل عوامو النصة لي اآلعااو المضاارعا   ي نراره      لاي  -108
 ل . 1974دبيا ي الن ف افررف ي السنا اآولت م لا الراب ا اآ

 المصدر نفسل . -109

 ينلر ل المصدر نفسل . -110

 81ماحلاو علت اآلفيا بررح ابن عقيو ل   -111
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-81ي وماحلاو علت اآلفيا رارح ابان عقياو ل  304/ 1ينلر ل ررح ابن عقيو ل  -112
82 . 

 . 1/304ي ررح ابن عقيو ل  223ينلر ل ررح ديوان الفرود  ل  -113

 . 1/190النكث لي ررح كتاة سيبويل ل علل الترتمري ل  ينلر ل -114

 82ينلر ل ماحلاو علت اآلفيا اررح ابن عقيو  ل  -115

 ينلر ل المصدر نفسل والصفحا نفسها ل -116

 ي 1/289ي وررح ابن عقيو ل 835ينلر ل ررح ديوان الفرود  ل  -117

 . 1/289كتاة سيبويل ل  -118

 . 4/217ينلر ل المقتضة للمبرد ل  -119

 . 83او علت اآلفيا ررح ابن عقيو ل ينلر ل ماحل -120

 29سور  مريل ل  -121

 83ابن عقيو ل  حي وماحلاو علت اآلفيا رر  4/116ينلر ل المقتضة ل  -122

 83ماحلاو علت اآلفيا ررح ابن عقيو ل  -123

 . 3/270ينلر ل ررح ابن عقيو ل  -124

 . 3/273ينلر ل المصدر نفسل ل  -125

 . 83لفيا ل ي وماحلاو علت اآ 1/315ينلر ل كتاة سيبويل ل  -126

 83ماحلاو علت اآلفيا ل  -127

 . 1/194ينلر ررح ابن عقيو ل  -128

 ينلر ل المصدر نفسل والصفحا نفسها . -129

 . 84ينلر ل ماحلاو علت اآلفيا ل  -130

 ينلر المصدر نفسل والصفحا نفسها . -131

 . 85ينلر ل المصدر نفسل ل  -132

 . 2/80ينلر ررح ابن عقيو ل  -133

 . 2/81ينلر ل المصدر نفسل ل  -134

 . 2/83لمصدر نفسل ل ينلر ل ا -135

 . 85ينلر ماحلاو علت اآلفيا ل  -136

 المصدر نفسل والصفحا نفسها . -137

 . 85ينلر المصدر نفسل ل  -138

 . 2/86ينلر ل ررح ابن عقيو ل  -139

 .   6سور   التوبا ل  -140
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 . 1ل  سور  افنرقا -141

ينلااار ل منحاااا ال لياااو بتحقيااا  رااارح ابااان عقياااو ي محماااد محياااي الااادين عباااد الحمياااد ل  -142
2/86 . 

 لمصدر نفسل والصفحا نفسها .ينلر ا -143

 . 87ينلر ل ماحلاو علت اآلفيا ل  -144

 . 1/71ينلر ل ررح ابن عقيو ل  -145

 . 1/72ينلر ل المصدر نفسل ل  -146

 . 87ي وينلر ل ماحلاو علت اآلفيال  15النوادر آبي ويد اآنصاري ل  -147

 . 87ينلر ل ماحلاو علت اآلفيا ل  -148

 . 73-1/72و ل ينلر ل منحا ال ليو بتحقي  ررح ابن عقي -149

 . 2/194ينلر ل ررح ابن عقيو ل  -150

 . 3/195ينلر ل ررح المصدر نفسل ل  -151

 . 89ينلر ل ماحلاو علت اآلفيا ل   -152

 . 2/200ينلر ل ررح ابن عقيو ل  -153

 . 3/2001ينلر ل ررح ابن عقيو ل  -154

 . 89ينلر ل ماحلاو علت اآلفيا ل  -155

 ينلر ل الصفحا نفسها والصفحا نفسها . -156

لااي النحااو ي فباان السااراج ي تاال ل د . عبااد الحسااين الفتلااي ل مقدمااا  ينلاار ل اآصااوو -157
 ما بعد ا . 1/10المحق  

ينلاار ل تحقياا  النصااوص ي نرااره لااي م لااا المااورد ي الم لااد الرابااع والثاثااون ي العاادد  -158
 ل . 2007الثالث ي سنا 

د ينلر ل كتاة الا  ي آبي بكار بان الساراج النحاوي ي نراره ظاي م لاا الماورد ي الم لا -159
 ل  1976 - ا1396الاامل ي العدد الثالث 

ينلر ل كتاة الضاد واللاا ي آبي الفرج محمد بن عبيد اهلل بن سهيو النحوي ي نراره  -160
 ل .1979 - ا1379لي م لا المورد ي الم لد الثامن ي العدد الثاني 

ينلر ل كتاة العرول ي آبي بكار بان الساراج النحاوي ي نراره لاي م لاا كلياا ااداة  -161
 ل .1972ي  15 امعا بغداد ي العدد ي 

ينلاااار ل لااااي النحااااو ي آبااااي علااااي الحساااان باااان عبااااد اهلل المعااااروف بلغااااد  افصاااابهاني  -162
 ل 1974- ا1394 ا( ي نرره لي م لا المورد ن الم لد الثالث ي العدد الثالث 311)و
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ينلاارل كتاااة القااوالي ي آبااي القاساال ال يااة باان علااي التميمااي ي نرااره لااي م لااا كليااا  -163
 ل . 1977-1976اة ي العدد الحادي والعررون ي الم لد اآوو سنا ااد

 ااا( ي تحقياا  ل د . 345ينلاارل كتاااة الكتّاااة ي لعبااد اهلل باان  عفاار باان درسااتويل ) و  -164
 - ااا 1412ي  1هبارا يل الساامراغي ي ود .عباد الحساين الفتلاي ي دار ال ياو بياروو ي  

 ل .1992

 ااا( ي نرااره لااي م لااا كليااا 345وا ااد ) و ينلاار ل المقصااور والمماادود ي آبااي عماار ال -165
 ل .1975- ا1395كصوو الدين لي بغداد ي العدد اآوو ي السنا اآوو 

 ااا( ي تحقياا  مرااترك الاادكتور عبااد 299كتاااة المااولقي لااي النحااو ي فباان كيسااان ) و -166
الحسااين الفتلااي والاادكتور  اراال  اال رااا  ي نراارا الكتاااة لااي م لااا المااورد ي الم لااد 

 ل . 1975- ا1395دد الثاني الرابع ي الع
ينلاار ل تحقياا  النصااوص ي نرااره لااي م لااا المااورد ي الم لااد الرابااع والثاثااون ي العاادد  -167

 ل . 2007الثالث ي سنا 

ينلاار لااي تحقياا  الكتااة والرساااغو اللغويااا ل اآصااوو لااي النحااو فباان السااراج ي كتاااة  -168
المقصاور والممادود  الضاد واللاا فبن ساهيو النحاوي ي لاي النحاو للغاد  افصابهاني ي

 آبي عمر الوا د ...

 
 

 

 


