Prof. Dr. Fahreddin Kabâve kimdir?

1933 yılında Halep şehrinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Halep’te tamamlamıştır. 1945
yılında Eğitim Bakanlığından kazandığı bursla Dımaşk Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki
eğitimine başlamış ve 1960 yılında mezun olmuştur. Kahire Üniversitesi’ndeki Eski Arap
Edebiyatı yüksek lisansını 1964 yılında, doktora eğitimini ise 1966 yılında tamamlamıştır.
1967 yılında Halep Üniversitesi’nde Eski Arap Edebiyatı alanında öğretim üyesi olarak
göreve başladı. 1972 yılında yardımcı doçent, 1977 yılında profesör oldu. Çeşitli
araştırmalarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin’de bulunduktan sonra 1989
yılında Suudi Arabistan’daki İmâm Muhammed İslam Üniversitesi’nde Eski Arap Edebiyatı,
Nahiv ve Sarf dersleri verdi. 1992 yılında Halep Üniversitesindeki görevine geri döndü.
Prof. Dr. Fahreddin Kabâve birçok yüksek lisans ve doktora çalışmasına danışmanlık
yapmıştır. Arap dili alanındaki makale ve kitapları yanında birçok tahkikli neşri
bulunmaktadır.
İlmî çalışmalarını Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Vakıf Üniversitesi’nde (FSMVÜ) ve
TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) sürdürmektedir.

Telifleri Eserleri:
ابن عصفور و التصريف
األخطل الكبير
إعراب الجمل و أشباه الجمل
-  منهج و نموذج- تحليل النص النحوي
-  أصوله و أدلته- التحليل النحوي
تصريف األسماء و األفعال
تطور مشكلة الفصاحة
التحليل البالغي و موسيقى الشعر
سالمة بن جندل الشاعر الفارس
- العامل النحوي – مشكلة و نظريات للحل
قراءة موجهة في مكتبة علوم العربية
-  واقعها و عوامل النهوض بها- مع المهارات اللغوية
منهج التبريزي في شروحه و القيمة التاريخية للمفضليات
المورد النحوي
المورد النحوي الكبير
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Çeşitli Akademik Çalışmaları:
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االختيارين للمفضل و األصمعي صنعة األخفش الصغر
األلفاظ البن السكيت
اإليضاح في شرح سقط الزند للخطيب التبريزي
أبواب و مسائل من كتابي الخصائص و األنصاف
تهذيب إصالح المنطق للخطيب التبريزي
الجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي İngilizceye çevrilmiştir. -
الجنى الداني في حروف المعاني البن أم قاسم المرادي
ديوان سالمة بن جندل ألبي العباس األحول
شرح األلفية للمرادي
شرح اختيارات المفضل للخطيب التبريزي
شرح شعر زهير ألبي العباس ثعلب
شرح قواعد اإلعراب لمحيي الدين الكافيجي
شرح المعلقات العشر للخطيب التبريزي
شرح مقصورة ابن دريد للخطيب التبريزي
شرح الملوكي في التصريف البن يعيش
شعر األخطل ألبي سعيد السكري
شعر زهير بن أبي سلمى لألعلم الشنتمري
القسطاس في علم العروض للزمخشري
مبرز القواعد اإلعرابية للرسموكي
الممتع الكبير البن عصفور
مقدمة خلف
مختارات من كتاب سيبويه
التصريف
المقتضب
مجالس ثعلب
مجالس العلماء
اإليضاح
إعاراب ثالثين سورة
رسالة المالئكة
لمع األدلة
أمالي السهيلي
الرد على النحاة
الوافي في علمي العروض
القوافي للخطيب التبريزي
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و ال يزالون يقاتلونكم في ميادين التعليم و الحث العلمي و عروبة اللسان ،فخر الدين قباوة ط 2حـلــب 4121
شرح اختيارات المفضل الخطيب التبريزي 1م ط 2دمـشق 4121
منهج التبريزي في شروحه فخر الدين قباوة ط 2دمشق 4991
الجنى الداني المرادي ط 1بيروت4992
شرح األخطل السكري ط1دمشق 4991
شرح الملوكي في التصريف ابن يعيش ط 2بيروت 4911
كتاب األلفاظ ابن السكيت بيروت 4911
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كتاب الجمل في النحو الخليل ط 5دمـشـق 4995
أبواب و مسائل فخر الدين قباوة ط 2دمـشـق 2004
تحليل النص النحوي فخر الدين قباوة دمـشـق 4991
إعراب الجمل و أشباه الجمل فخر الدين قباوة ط 40حـلـب 4919
المهارات اللغوية و عروبة اللسان فخر الدين قباوة دمـشـق 4999
الوافي في الروض و القوافي الخطيب التبريزي ط 44دمـشـق 4910
القسطاس في علم العروض الزمخشري ط 2بيروت 4919
تطور مشكلة الفصاحة و التحليل البالغي و موسيقى الشعر فخر الدين قباوة دمـشـق 4999
تهذيب إصالح المنطق الخطيب التبريزي ط 2بيروت 4999
تصريف األسماء و األفعال فخر الدين قباوة ط 1بيروت 4991
المورد النحوي الكبير فخر الدين قباوة ط 1دمـشـق 4991
الممتع الكبير في التصريف ابن عصفور ط 1بيروت 4991
المورد النحوي فخر الدين قباوة  40دمـشـق 4991
سالمة بن جندل الشاعر الفارس فخر الدين قباوة ط 2دمـشـق 4991
ديوان سالمة بن جندل األصمعي و الشيباني ط 2بيروت 4992
شرح مقصورة ابن دريد الخطيب التبريزي ط 2بيروت 4991
نصوص نحوية فخر الدين قباوة ط 2دمـشـق 4999
كتاب االختيارين األخفش األصغر ط 1دمـشـق 4999
شرح شعر زهير بن أبي سلمى ثعلب ط 2دمـشـق 4991
ابن عصفور و التصريف فخر الدين قباوة ط 2دمـشـق 2000
شرح المعلقات العشر الخطيب التبريزي ط 40دمـشـق 4991
شرح األفية المرادي بيروت 2005
شرح بانت سعاد التبريزي حـلـب 2005
وظيفة المصدر في اإلشتقاق و اإلعراب
التحليل النحوي – أصوله و أدلته- .
اإلفتصاد اللغوي في صياغة المفرد.
تهذيب األلفاظ ؛ للتبريزي.
إصالح المنطق ؛ البن السكيت.
قراءة موجهة للنصوص التراثية..
تاريخ استشهاد النحاة بالحديث الشريف.
تاريخ االحتجاج النحوي بالحديث الشريف فخر الدين قباوة حـلـب 4121
إشكاليات في البحث و النقد النحويّين فخر الدين قباوة حـلـب 4121
تهذيب األلفاظ الخطيب التبريزي بيروت 4121
شعر زهير بن أبي سلمى األعلم الشنتميري ط 1بيروت 4992
األخطل الكبير فخر الدين قباوة بيروت 4915
اإليضاح في شرح سقط الزند و ضوئه الخطيب التبريزي 2م حـلـب 2000
اإلقتصاد اللغوي في صياغة المفرد فخر الدين قباوة القاهرة 2004
شرح قواعد اإلعراب محيي الدين الكافيجي ط  1دمـشـق 4991
مبرز القزاعد اإلعرابية الرسموكي بيروت 4911
نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز ( مراجعة للتحقيق ) فخر الدين الرازي ج بيروت 4915
ديوان طرفة بن العبد ( مراجعة للتحقيق ) األعلم الشنتمري دمـشـق 4195
ديوان علقمة الفحل ( مراجعة التحقيق ) األعلم النتمري حـلـب 4119
دليل كتابة البحوث العلمية ( مراجعة للبحث و الكتابة ) وليد سراج حـلـب 4919
بوادر شرح الشعر فخر الدين قباوة دمـشـق 4195
المورد الكبير فخر الدين قباوة أدب الحوزة 4191
كتاب الجمل في النحو الخليل بن أحمد تهران 4140
تفسير الجاللين الميسر الجالالن بيروت 4121
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المفصل في تفسير القرآن العظيم الجالالن بيروت 4121
التحليل النحوي – أصوله و أدلته  . -فخر الدين قباوة القاهرة 4122
وظيفة المصدر في االشتقاق و اإلعراب فخر الدين قباوة حـلــب 4121
إشكاليات البحث و النقد النحوييّن فخر الدين قباوة دمـشـق 4121
قراءة تراثية موجهة في المكتبة العربية فخر الدين قباوة دمـشـق 4121
في موكب النور ( إشراف و مراجعة ) فاطمة محمد شنون 5م دمـشـق 412–4141
رسائل و مشروعات ( إشراف علمي ) لطالب الدراسة العليا سورية و المغرب و القصيم
موضوعات في األدب و اللغة و النحو ( تقويم مع التقارير ) لزمالء من الجامعات البالد العربية
مشكلة العامل النحوي و نظريةُ االقتضاء فخر الدين قباوة دمـشـق 4121
شرح األلفية المرادي 2م بيروت 4121
Makalelerinin Yayınlandığı Bazı Dergiler:

مجمع اللغة العربية 1.
العربية 2.
العربي 3.
المعلم العربي 4.
الخفجي 5.
بحوث جامعة حلب 6.
الفكر العربي 7.
المنتدى 8.
الجامعة اإلسالمية

9.

كلية الدراسات اإلسالمية و العربية 10.
اآلداب بقسنطينة 11.
الثقافة اإلسالمية 12.
صحيفة البيان 13.
صحيفة المدينة 14.

