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 المستخلص

 : فصول تمييد وخمسة  طبيعة البحث أن ينقسم بعد المقدمة عمى واقتضت
 :  اآلتي النحو وعمى مباحث ثالثة التمييد تضمن منيا األول كان -  

  . واصطالحاً  التحقيق والتقويم لغةً  : األول المطمب
 . حياة ابن السراج:  الثاني المطمب 

 ما ٌنقل عن ابن السراج خطًأ.:  الثالث المطمب
عن ابن  ُنِقَمتْ  التي المسائل تحقيق فييا تناولت والتي( التطبيقية الدراسة) تضمنت فقد الباقية ربعةاال الفصول أما

 :  اآلتي النحو وعمى موضوعو في كالً  المسائل ىذه تناولتُ  وقد ، وتقويميما خطأً  َوُفِيَمتْ  السراج ،
 ، منو يتألف وما الكالم:  فييا تناولت مباحث اربعة وتضّمن عمى( النحوّية المقّدمات: ) االول الفصل -

  .والممنوع من الصرف والمعرفة والنكرة ، والبناء واإلعراب
   ، والخبر المبتدأ:  اربعة مباحث وتضّمن( ا والجممة الفعمية ونواسخي األسمّية جممةال: )الثاني الفصل -

 .   والفاعل ونائبو ،( وجوازمو ، نواصبو) الفعل، و  االبتداء ونواسخ
 والتوابع ، والمجرورات ، المنصوبات:  فييا تناولتُ  مباحث أربعة وتضّمن( الجممة متعّمقات: ) ثالثال الفصل -
 .واألساليب ،
 الحروف واالدوات ، ومسائل متفرقة . :)االدوات والحروف ( وتضمن مبحثين : رابعالفصل ال -

 اىم النتائج التس توصمت الييا االطروحة
اعتمدت الدراسة عمى توثيق وتحقيق أراء ابن السراج في ُكتب النحاة الالحقين ،والتثبت من دقة النحاة  -1

 بحاجة  الى الضبط والدقة.الالحقين من نسبة اآلراء الى ابن السراج ،أني وجدت بعض اآلراء 
 وازنت الدراسة بين المسائل النحوية التي ُنسب الى ابن السراج  وتوصمت الى اآلتي : -2

ان ٌينسب اليو رأي وكتبو التي بين ايدينا خمو منيا ، او ذكرىا في احد كتبو التي فقدت من المكتبة  -
 العربية 

ق في كتبو نجد لو رأيين في مسألة واحدة كما في ان ٌينسب اليو رأي واحٌد في مسائمو نحوية وعند التحق -
 )عسى(فنجد لو رأيين في كتاب االصول في النحو .

كما في مسألة )نيابة خبر كان عن الفاعل(..  ان ٌينقل لو رأي في مسألٍة ما وعند التحقق نجدىا لغيره -
  .خميلموىو في األصل ل

 قل عنو .ان ٌينقل لو رأي وعند التثبت نرى كالمو عمى غير ما نُ  -
 ان ُينسب اليو رأي وعند التحقق نجد لو رأيًا مخالفًا عن الذي ُنسب اليو. -
ان يٌنسب اليو انو شديد االعتراض او يطعن ببعض النحويين وعند التحقق لم اجد ىذا الوصف ينطبق  -

 عميو .
 بينت الدراسة المسائل النحوية التي ٌفيمت عمى غير المعنى الذي قصده . -3



أن من اسباب الوىم عند النحويين في التعامل مع ابن السراج ىو عدم اخذ المسائل النحوية بينت الدراسة  -4
من كتب ابن السراج مباشرًة بل االعتماد عمى مؤلفات بغض النحاة التي ذكرت تممك اآلراء او االخذ مشافيًة 

 من خالل المحاضرات .
 


