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م علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين أبــي والصــالة والســال ،العــالمين الحمــد هللا رب

بيته الطيبين الطاهرين، وبعد:وعلى أهل  ،د بن عبد اهللالقاسم محم  
يحــق لنــا أن نفتخــر بأمتنــا اإلســالمية؛ لـــِما أنتجتــه مــن رجــالٍ عظمــاٍء حملــوا فــي   
صدورهم مكنونات العلوم في مختلف المجاالت، وأطلقوا العنان ليراعـاتهم المباركـة   

نـاء  في تدوينها ونشرها حتّى مألت مـدوناتهم الخـافقَين، فكـان لهـا األثـر الفعـال فـي ب       
  شخصية األجيال التي لحقتهم في أمتنا، وغيرها من األمم، حتى عصرنا الحاضر.

وفي قراءة سريعة لنماذج من مصنّفات علمائنا الماضين قـدس اهللا أنفسـهم الزكيـة،    
يتبين لنا جلياً الفكر الشمولي، والمعرفة الموسـوعية التـي تميـزوا بهـا رحمهـم اهللا، ممـا       

نبئ عن ذواتال حدود لميادين التعلّم واالستزادة لـديها. فتـرى الرجـل     ي ةمعرفي علمية
منهم عالماً، فقيهاً، محدثاً، رجالياً، أديباً، شاعراً، بل لم يقنع بعضهم بما لديه مما ذكرنا، 
حتى خاض غمار العلوم التطبيقية من طبٍ، وكيميـاء، وفيزيـاء، ورياضـيات .. وغيرهـا،     

ير من العلوم الغريبـة، والشـواهد علـى ذلـك كثيـرة  مـن رامهـا فليقلّـب         ناهيك عن الكث
  صفحات التاريخ وكتب التراجم . 

وممن سار على منهج األقدمين، وحاز الدرجة العليا فـي شـتّى العلـوم، اإلمـام المجاهـد      
الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء رحمه اهللا تعالى، إذ  كـرس حياتـه منـذ شـبابه فـي      

لّم علوم األدب المتنوعة من نحـوٍ، وبالغـة، ولغـة، وشـعرٍ، ونثـرٍ، والعلـوم اإلسـالمية مـن         تع
منطقٍ، وفقه وأصوله، وكالمٍ، وحكمة، وفلسفة .. وغيرها، فاستوعبها جميعها، وتعمـق فيهـا،   

لـم   فكان قلمه المبارك معينـاً علميـاً، وأدبيـاً    )١(وكتب وألّف وأبدع، وأجاد فيما كتب وأنشأ.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقالً عن نجله المرحوم الشيخ عبد الحليم آل كاشف الغطاء من مقالة له نُشرت في مجلة العرفان بعنوان (عبقرية ) ١(
  اإلمام كاشف الغطاء).
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  .ينضب حتى آخر لحظة من حياته
من مؤلّفات مستقلّة، وتعليقات مهمة على الكتـب األدبيـة    wومن يطّلع على آثاره

فقٍ واسع، واطّـالع عميـق، واستحضـارٍ للمعلومـة فـي      �� والفقهية، يعجب مما يملكه من 
  صنوف العلوم المتنوعة.  

نموذج لما سبق، ونفحةٌ مـن عبـق، ينتشـي مـن     أ ��� وما هذه التعليقة التي بين أيدينا 
أريجِ عبيرها من تذوق اللغة واألدب، ومازَ عـن التـراب الـذهب، رقَمهـا اإلمـام الشـيخ       

على كتاب (أدب الكاتب) البن قتيبة، الذي هو من الكتـب المهمـة    wكاشف الغطاء
. -ي مقدمتـه كما نقـل ذلـك ابـن خلـدون فـ      -والقيمة، ومن أصول فن األدب وأركانه 

أغواره، وعال بهمته أسواره، وولج بعلمه دقائق أخبـاره، فرشـحت عـن     wفسبر شيخنا
قلمه المبـارك تعليقـاتٌ جمـة، أسـعدت لغـة الضّـاد، ونبهـت لمـا زاغ عـن نظـر العبـاد،            

  وأفادت من رامها في كلِّ ناد،  فكان حقّاً ابن بجدتها ومالك أزمتها. 
تقـدم بالشــكر الجزيـل والثنــاء الجميـل لــألخ المحقّـق األســتاذ     وفـي الختـام، فإنّنــا ن  

الدكتور منذر الحلي، على ما بذله من جهد فـي تحقيـق هـذا السـفر المبـارك جـزاه اهللا       
خير الجزاء، كما ال ننسى أن نشكر كلّ من سـاهم فـي إخـراج هـذا الكتـاب، ونخـصُّ       

لعيـداني، واألخ السـيد إبـراهيم    بالذِّكر: الدكتور قاسم الوردي، واألستاذ علـي حبيـب ا  
  الشريفي، واألخ علي كاظم الحويمدي وفّقهم اهللا لكلِّ خير.

والحمد هللا أوالً وآخراً، والصالة والسالم على رسـوله األمـين، وعلـى آلـه الطيبـين      
  الطاهرين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على نبيد الصادق األمـين،  نا محم

  ين.إلى يوم الد المنتجبينوأصحابه  ،ه الطيبين الطاهرينوعلى آل

ا بعدتفقد ساهمت الدراسا :أم ـ   الدينيـ ة في الحفاظ علـى الذائقـة األدبية ة واللغوي
من األمانـة   واف يصالها إلى األجيال الالحقة بقدرٍإبل  ،عند العرب منذ أقدم العصور

العلميفات مة في توجيه طلبتها نحو علوم ومصـنّ ة صارة، فهي وإن التزمت مناهج فقهي
، وبـالطبع  ولغـةً  ،ونقداً ،ونثراً ،ها عملت على استمرارية التراث العربي شعراًأنّ ��� بعينها 

يـأتي بعـده    ثـم  ،كان رائد هذه العلوم الكتـاب الـذي ال ريـب فيـه (القـرآن الكـريم)      
ن أبـي طالـب  لإلمـام علـي بـ    )نهـج البالغـة   (وكتـاب  ،ريفالشّـ  الحديث النبويg ،

فهـي  ، b، وأحاديـث أهـل البيـت   gو(الصحيفة السجادية) لإلمام علي بـن الحسـين  
ة األصيلة، ال يرتكز فيها منظومة من النصوص العربي ��� الرفيع اإلبداع الفني. 

 - هــ ١٣٧٣ت( د الحسين آل كاشف الغطـاء النجفـي  اهتمام الشيخ محم ولعلّ

ة التي ذاع صـيتها  ة واللغويفات األدبين المصنّجملة ملبالتعليق والتحقيق  م)١٩٥٤
أنموذجــاً صــادقاً  يعــد -وهــو المرجــع الــديني المعــروف -وطــارت فــي اآلفــاق 

ـ   لتداولية العالقة بين اللغة والفكر وأثرها الممةيز في الـدعامتين البـارزتين: الديني، 
ــ ــي المجــاالت المع   ،ةواألدبي ــن وظــائف وأدوار عظيمــة ف ــا يلحقهمــا م ــوم ة رفي
دةالمتعد، المختلفة ةوالحياة اإلنساني.  
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بـين الدرسـين    -  أفقياً وعمودياً - ة فال مجال لخطر االنغالق في الخطابات المعرفي
همـا  إذ إنّ ؛مع تمايزهما واستقاللهما في بعـض اإلجـراءات واآلليـات    ،الديني واألدبي

واالفتـراق، بـل   يتكامالن في شخصـية الفقيـه، وبـذلك تسـقط معظـم عوائـق التقـاطع        
  .  ق التوازن المعرفي المنشود في إنتاج المعرفةتتكامل المعارف ويتحقّ

   وقد آثـر الشـيخ النجفـي  التحـر واألديـب  هبعـد أن اسـتكمل شـرائط الفقيـ     ةك بقـو، 
فعـاش وهـو    ،ريف بمطالعـة كتـب الـدعامتين وبـوعي دقيـق     ثمراً سنوات عمره الشّـ تمس
ت أهميـة عنهمـا، فـدلّ    ة أخـرى ال تقـلّ  معرفيـ ق بين هـذين الفضـاءين، وفضـاءات    يحلّ

ه عـاش فـي   خريـات سـاعات حياتـه مـع أنّـ     إلـى أ باليقين القاطع على أن قراءاته امتدت 
بةة متقلّظروف سياسي، عالج لها في عصره وغيرها كثير  وأمراض ال ،رةوحروب مدم.    

ز الشيخ محمصره ن غيره من علماء ععد الحسين آل كاشف الغطاء ولهذا تمي
فــي مختلــف مجــاالت العلــوم   اتتأليفــوالعــات واســعة، عــة، واطّمتنو بثقافــات

ى واآلداب، فضالً عن كونه أحد أعـالم المسـلمين، ومنـابع الفقـه واألصـول، حتّـ      
   ـ     صار أبـرز مراجـع الـدـ ين الـذين حملـوا فكـر المدرسـة العلميبأبعادهـا   ةة النجفي

ةالديني، والثقافية، واالجتماة، والسياسية، علـى الصـعيدين العربـي واإلسـالمي    عي، 
في العقائد والفقه والعلوم األخرى.ة وإليه استندت اإلمامي   

 نريـد  مـا وال نريد في هذا البحث إبراز جهود الشـيخ فـي الفقـه واألصـول، وإنّ    
 نت شخصية هذا العالم الفذّالتي كو ،ةة واللغويات األدبيالوقوف عند أهم المحطّ

   .قافته، وبيان أهم آثارهومعرفة مصادر ث

ط البحث الضوء على بعض هذه النفـائس التـي اسـتطعنا الحصـول عليهـا، أو      ويسلّ
ا يلفت االنتبـاه إلـى كثـرة    مم، اءة ما كتب عنها من بحوث ودراساتالسؤال عنها، وقر

عهــا، وشــموليتها، واخــتالف مناهجهــا بــاختالف الفنــون واآلداب، مــع  فاتــه وتنومؤلّ
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    . هـ٢٧٦ المتوفّى سنة أدب الكاتب البن قتيبة كتاب ت الشيخ علىتحقيق تعليقا

ة دة، وكـان لبيئـة النجـف الفكريـ    ة متعـد ة ولغويـ مواهـب أدبيـ  فـي  لقد برع الشيخ 
علـي   �������� إذ عاش في كنف والده الشيخ ة األثر البالغ في تكوينه العلمي؛ والثقافي

ى ولـع  يض أدبـه وعلمـه حتّـ   م)، ونهـل مـن فـ   ١٩٣١هــ/ ١٣٥٠كاشف الغطـاء (ت آل 
ب فـي  وجمـع الـدواوين، وتقلّـ    اث األدبي، وحفظ األشعار القديمةبمطالعة كتب التر

    .ةة والشعريومجالسها العلمي ،وحلقاتها ،مجالس النجف األشرف ونواديها

 ،واألدب ،والقــانون ،واالجتمــاع ،عت مواهبــه فــي علــوم السياســة   تنووقــد
 ،ع بـين الخطابـة  تـوزّ  وشارك في نقده، وكتب نثراً والتاريخ، فنظم الشعر األصيل،

ريفة، وكتب عـن  ة الشّيرة النبويوالمقاالت، وألَّف في الس ،والمراسالت ،والحوار
الكبيـرة (آل كاشـف الغطـاء)،     سـرته 
	 و، وتـرجم لحياتـه   gمقتل اإلمام الحسـين 

خذ منها اتّف في أدب الرحلة؛ إذ كان الشيخ مولعاً بالرحالت والسفرات التي وألَّ
غرضاً لإلصالح والتصحيح الفكري، ونشر الفكر اإلسالمي القويم، واالنتفاع مـن  
األحداث والتطورات التي رآها في تلك البالد التي رحـل إليهـا، واالشـتراك فـي     

المؤتمرات اإلسالمييين، ونشـر  والـوطن  ،واألدبـاء  ،رينقـاء بـالمفكّ  ة، واللّة والعلمي
رة عن طريـق  قد ذاع صيته، وانتشرت أدبياته وأفكاره النيو مقاالته وحواراته هناك

ر اللبنـاني (أمـين الريحـاني)، وهـي عبـارة عـن       المراسالت التي أجراها مع المفكّـ 
محاورات فكرية شملت مختلف فنون المعرفة، وقد أعجب بها كثير مـن القـراء،   

  جمعها في كتابه (المراجعات الريحانية) في جزءين.  وقد 

إذ ترجم بعض الفرائد المعروفة فـي األدب   صولها
	 ودب الترجمة ولم يغفل أ
  ة وآدابها. ما يؤكد معرفته الواسعة باللغة الفارسيوهو العربية،  الفارسي إلى
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وكان لذوقه األدبي الرفيع أثر بـارز فـي أدب االختيـار واالنتقـاء لموضـوعات      
ألن االختيار قضية  ة؛فسية بحتة، وفيها شيء من المعاناة النى، وهي مسألة ذوقيشتّ

  . ، فكان أن ألّف في هذا األدب الشاقليست بسهلة

فات القديمة والضخمة في أجزائها المتعددة، فات والمصنّومن شأنه نقد المؤلّ
ة فات المشـهورة بـروح علميـ   وتدوين التعليقات الصائبة علـى بعـض تلـك المصـنّ    

وثّابة، منها تعليقاته اللغويومشكل تأويل القرآن البـن   ،دب الكاتبي أة على كتاب
هــ)، وعلـى كتــاب   ٤٣٦، وعلـى كتـاب أمـالي المرتضـى (ت    هــ )  ٢٧٦(ت  قتيبـة 

منها هـ)، و٥١٨( االقتضاب للبطليوسية عـن معجـم مقـاييس اللغـة     نشر مقالة نقدي
   هـ)، وغيرها كثير سيأتي بيانها.٣٩٥البن فارس (ت

كتاب بصورة الصفحات القادمة من الإن ما تقدم ذكره، وما سيأتي عرضه في 
يؤكد مـا للشـيخ مـن دور بـارز فـي تـاريخ النجـف خاصـة، وتـاريخ           ،)١(مختصرة

العراق عامة، ويوضح معالم شخصيته األدبية واللغويالبحث فـي مـآثر    ة، ولذا فإن
ة لالنتفـاع مـن   ي آثارهم جزء من الوفاء لهم، وضرورة ملحة ومهمالعلماء، وتقصّ

  العالمين.  داد، والحمد هللا ربالعلم والمعرفة، نسأل اهللا التوفيق والس سيرتهم في

  يالدكتور منذر إبراهيم حسين الحلّ

  النجف األشرف

٢٠١١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ال يخفى أنّه كُتب ونُشر الكثير عن حياة اإلمـام المجاهـد الشـيخ محمـد الحسـين آل كاشـف       ١(
ة، وبخاصّـة سـيرته الذاتيـة (عقـود حيـاتي) التـي نُشـرت        الغطاء رحمه اهللا بما فيه النفع والكفاي

 بتحقيق حفيده جناب الشيخ أمير آل كاشف الغطاء دامت توفيقاته. 
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هو محمد رضا بن موسى بن جعفـر بـن خضـر بـن     د الحسين بن علي بن محم
، تنتسـب أسـرة آل كاشـف الغطـاء فـي      )١(النجفي ين المالكييى بن سيف الديح

ن هـاجر  ل م(آل علي)، وأوإلى قبيلة بني مالك المعروفة بـ أصولها العربية العريقة
مـن بلدتـه    جـدهم الشـيخ خضـر    م)١٧١٦إلى مدينة النجف األشرف سـنة (  منهم

عــرف قــديماً باســم تُ ة، وكانــت(جناجــة)، وهــي قريــة فــي جنــوب مدينــة الحلّــ 
  . )٢((قناقية)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١/٤٦الذريعـة:  و، ٣/٣٤٣ريحانـة األدب:  و، ٢٧٦ – ٢/٢٧٢تنظر ترجمته في معارف الرجال:  )١(
ــيعة:  و ــالم الش ــات أع ــري:  و، ٢/٦١٢طبق ــعراء الغ ــالم:و، ١٨٣ – ٨/٩٩ش ، ١٠٧ – ٦/١٠٦ األع
 ١١/٣٠٣موسوعة النجف األشرف: و، ١٧-١/١٢ة: العبقات العنبريو، ٩/٢٥٠فين: معجم المؤلّو

، ٣/١٠٤٨: فـي النجـف   معجم رجال الفكر واألدبو، ٢٥٢ – ١/٢٢٧هكذا عرفتهم: و، ٣٠٤ –
النجــف األشــرف و، ١/٤٠٧تحريـر المجلــة:  و، ٤٠٣ – ٢/٤٠٢مـع علمــاء النجــف األشــرف:  و

ــاب  ــل الك ــال: ومقت ــة:  و، ٣٥٢ – ٣٤٩تن مارش ــاريخ الحل ــعراء و، ١٩١، ١٣١، ٢/١٢٢، ١/١٠ت ش
 .٤الحلة وأثرها العلمي واألدبي: و، ٤٣، ٢٤، ٢٢الحلة: 

شـخص،   ١٥٠٠عـدد أفـراد سـكانها     ،ةها إحدى مقاطعات قضـاء الهنديـ  ذكر ج.ج. لوريمر أنّ )٢(
ــة   ــي الزراع ــم ف ــون معظمه ــي  ( .يعمل ــم الجغراف ــيج، القس ــل الخل ــاقن: )٣/٩٧٢: ظ: دلي . والقن

 .حفر القني واسـتخراج الميـاه وجرهـا    ،رضالبصير بالماء تحت األ ،المهندس، الدليل الهادي
 .٤/٦٦٥ظ: معجم متن اللغة: 
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ويتصل نسبهم بالصحابي مالك بن الحارث األشتر النخعيE)وقد نفـت  )١ ،
هذه العالقة إحدى الباحثات بقولها: (وليس مالك األشتر منهم، فهو نخعي  يمـاني 

أكثر المترجمين لهذه األسرة يؤكدون بالشـواهد   أن ��� . )٢(من القبائل القحطانية)
، واألشتر من أصـحاب  Eشترنسبهم يرجع إلى مالك األ ة أنة والشعرييخيالتار

  .gاإلمام علي بن أبي طالب

ا لقب (كاشف الغطاء) فهو راجـع إلـى تـأليف كتـاب (كشـف الغطـاء عـن        أم
مبهمات الشريعة الغرهـ). ١٢٢٨هم األكبر الشيخ جعفر الكبير (تاء) لجد  

@Z�bîãbq@ém…üëòČîàÜÈÛa@émd’ãë@Z@ @

ونشأ وترعـرع فـي بيـت    )٣(م)١٨٧٧ -هـ ١٢٩٥لد في النجف األشرف عام (و ،
ة مـن نحـو وبالغـة    وتلقّ لم وشرف،ععلـى كبـار علمـاء عصـره،      ى علومه اللسـاني

 وقـد  ،، وهو من أفذاذ العلـم واألدب )٤(الشيخ علي ������� وعاش في كنف والده 
مركـز  و ،لـم ي قبلـة الع كانت تعمر في بيتـه مجـالس العلمـاء والفقهـاء واألدبـاء فـ      

ة واألدبيالنجف األشرف.  ةالفقاهة والثقافة والنزعات الشعري  

وممالتـي  ل على الباحث ترجمـة الشـيخ كتابتـه بنفسـه مـذكرات حياتـه       ا يسه
اها (عقود حياتي)، فتحدث فـي العقـد األول عـن دور الـوالدة والطفولـة فـي       سم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان من زعماء العراق، فارساً صنديداً، وبطالً حليماً، وشاعراً وخطيباً، شهد معركـة اليرمـوك،    )١(
 .٩/٣٨: أعيان الشيعة: ظهـ. ٣٩في طريقه إلى مصر سنة  تل وهووكان معدوداً في التابعين، قُ

 .٧٦.أطروحة دكتوراه –بواكير االتجاه التوفيقي في النهضة الفكرية الحديثة في العراق  :ظ )٢(

 .٣١عقود حياتي:  )٣(

 .١٢ة: ة في الطبقات الجعفريالعبقات العنبريظ:  )٤(
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كنف جدبن الشيخ جعفر كاشـف الغطـاء،   اى بن الشيخ موساد رضا ه الشيخ محم
  . )١(ر أبواه في تربيته وتعليمهم الصالة، وحفظ القرآن، وذكر كيف أثّوتعلّ

وكانت والدتي في منتصف العقد العاشر من القـرن الثالـث   >وقال عن والدته: 
  هـ).١٢٩٥أي في سنة (، )٢(<عشر

ة كــالنحو ريف شـرع بدراســة العلـوم العربيـ   ولمـا بلـغ العاشـرة مــن عمـره الشّـ     
٣(ع في دراسة الشعر والنثر والخطابة وغيرهاوالبالغة، وتوس( .  

عـت بمطالعـة كتـب    وفي هذا الدور تولّ>قال مترجماً لحياته في العقد الثاني: و
  األدب، وحفظ األشعار، وجمع الدواوين، وإدمان مطالعة المجاميع، وال أنسـى أن

لينه وسالستهل ديوان ولعت به ديوان األخرس؛ من فرط أو، انتقلـت منـه إلـى     ثم
ى كدت أن أحفظ أغلب غزلياته، وصدور مدائحه، وحصـلت  ديوان البحتري حتّ

أنظـم المقـاطيع والبيتـين وأنـا فـي الثانيـة        لي في هذه اآلونة ملكـة الـنظم، فكنـتُ   
أتلوها على كبير طائفتنا، ودعامة المجد والرئاسـة فـي عصـره أبـي      عشرة، وكنتُ

 -ان اهللا عليـه  رضـو  -بن علي بن جعفر بن كاشف الغطاء، وكـان   الهادي العباس
  . )٤(<د منه...وحفظ الجي آية في نقد الشعر

صـائد، وأنـا فـي    إلى الوالد وهو في (فَروق) عـدة ق  كتبتُ وكنتُ>وقال أيضاً: 
ن سمنها القصيدة الالمية المثبتة في مجموع ديواني الموسـوم بــ(الح  ، أوائل البلوغ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢ – ٣١ظ: عقود حياتي:  )١(

 .٣١: عقود حياتي )٢(

 .٨مبادئ اإليمان: ظ:  )٣(

 .٣٢عقود حياتي:  )٤(
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ى ر الحسين)، وهـي تنـوف علـى المـائتين وخمسـين بيتـاً فـي مقاصـد شـتّ         من شع
  .)١(<...،البديع تشتمل على أنواع

ومعاشـرة   أكثـر شـغله بـاألدب   في مرحلة مـن مراحـل حياتـه     wوكان الشيخ
كان أكثر اشتغالي بمبـادئ   -يعني الثاني -في هذا العقد >، يقول في ذلك: دباء�	 ا

 �������� د شرة مشاهير األدباء، وكبار الشعراء، كالسيالعربية والشعر واألدب، ومعا
الحبوبيد جعفر الحلّ، والسيوالشيخ جواد شبيب، والشيخ باقر حيـدر، والشـيخ   ي ،

والشــيخ أغــا رضــا اإل ،عبــد الحســين الجــواهريوكانــت االجتماعــات صــفهاني ،
العمـر،  والمسامرات األدبية والحفالت الخصوصية متصـلة، وكانـت هـي بـاكورة     

  . )٢(<وزهرة الحياة، وبلهنية العيش، وغراس الفضيلة، وبذرة النبوغ والذكاء...

فـي  فضالً عما ذكره الشيخ من المسامرات األدبية في ليالي شهر رمضان المبـارك  
  .  )٣(كان يدرس الفقه واألصول على أيدي علماء عصرهفقد السنة الخامسة عشرة 

بنبوغه ونشـاطه العلمـي، وكـان يتمتـع بموهبـة       وقد تميز>يقول أحد الفضالء: 
حصــل علــى قســط وافــر مــن الع ــة الوقّــادة، ومــن ثــملــم الــذكاء الحــاد، واأللمعي

، سـنِّه وتقدم تقدماً ملموساً، وأربـى علمـه وفضـله علـى      والفضل، ونبغ نبوغاً باهراً
صـار هـو   وتبوأ المكانة الالئقـة وهـو فـي مقتبـل العمـر وأوان عهـد الشـباب، بـل         

  . )٤(<وأخوه المجتهد الشيخ أحمد محل اعتماد العلماء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢ - ٤١م. ن:  )١(

 .٤٣ - ٤٢عقود حياتي:  )٢(

 .٤٤ - ٤٣ن:  م.ظ:  )٣(

 .٥١ - ١/٥٠ق: ة، مقدمة المحقّتحرير المجلّ )٤(
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في فنون األدب من شعر ونثر وخطابـة بعـد أن حضـر علـى أكثـر       تبحر الشيخ
، وقد جمـع الشـيخ   )١(مشاهير عصره من األعالم في اللغة واألدب والفقه والفلسفة

لتـاريخ اإلسـالمي   بين األصالة والمعاصرة في خطاباته وكتاباته، فهو مولع بكتابة ا
  الع على نفائس التراث العربي.واالطّ

@ZHòŞîÏbÔrÛaë@òŞîäí†Ûa@ò÷îjÛaI@ÑväÛaë@òÏìØÛa@ @

الكوفة مدينة العراق الكبرى، وقبة اإلسالم، ودار هجرة المسلمين في مدارسة 
  . )٢(القرآن الكريم في األحكام والشريعة والحفظ

بق فـي الميـدان   هـا بقصـب السـ   وقد اتفق معظم القدماء والمحـدثين علـى فوز  
القرآني والفقهي؛ إذ حظيت بمذهب أبي حنيفة النعمان، وقد نزل بها مـن أعـاظم   

وعمار بن ياسر، وعبد ، g، منهم: اإلمام علي بن أبي طالبnصحابة رسول اهللا
٣(اء األوائل فيما بعداهللا بن مسعود، وجمع من القر( .  

ن الكــريم مــن التفســير واإلقــراء عت الدراســة فــي الكوفــة بعلــوم القــرآوتوســ
والحديث والسيرة، فضالً عن علوم اللغة العربيـة وآدابهـا، وفصـاحة سـاكنيها مـن      
بنـي أســد والقبائــل العربيـة القديمــة، وازدهــرت الدراسـات النحويــة علــى يــدي    

الكسائي ة التي قابلـت المدرسـة    اللّذين، )٤(اءوالفرأسهما في بناء المدرسة الكوفي
  .لبصرية في النحو العربيا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٢ - ١/٥١: تحرير المجلة، مقدمة التحقيقظ:  )١(

 .٧٨٥ظ: القاموس المحيط:  )٢(

 .١٤ -١٣اء الكوفيين: ، نحو القر١٢ظ: مدرسة الكوفة:  )٣(

 .١/١٢٨ظ: المزهر في علوم اللغة وأنواعها:  )٤(
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وقد كان الشيخ يسـتأنس بـنظم الشـعر علـى شـاطئ الكوفـة، فللشـعر وظـائف         
     روحية واجتماعية كثيرة، منها الترويح عن الـنفس، وتوثيـق األحـداث التـي يمـر 

  ها. ليبها، وسيأتي الكالم ع

ا مدينة النجـف األشـرف بمـا امتلكتـه مـن الحيـاة المفعمـة بـالفكر واألدب         أم
فقـد أنجبـت فحـول     ،ة في العراقة واالجتماعيلزعامة الدينية، واألدوار السياسيوا

والعربـي، ورجـاالت السياسـة     وأمراء الشعر العراقـي  ،رين واألدباءالعلماء والمفكّ
نتاجاتهــا بغلبــة معــاني الــورع والتقــوى والزهــد والعفــاف،  تواالجتمــاع، وامتــاز

  ة الطاهرين. األولياء واألئم يرسع عن حطام الدنيا، ومحاكاة والترفّ

ب فـي مجالسـها   ريفة، والبقعـة المباركـة، وتقلّـ   وقد نشأ الشيخ في هذه البيئة الشّ
وأنديتها وحلقاتها ومساجالتها العلمية والشعريـ ة، وقد رأى رواد النهضة األدبية (أن 

د، ومقدمـة  القرن التاسع عشر في العراق نتيجة رائعة للقرون المتوسطة في هذه البال
، علـى أن النجـف فـي مطلـع القـرن العشـرين كانـت        )١(أكثر روعة للقرن العشرين)

تموج بحركة ثقافيـ ة وفكرية، وعـن طريـق الكتـب والصـحف والمجـالت      ة وعلمي
مـن األفكـار    اًالتي كانت تصل إليها من سوريا ولبنان ومصر وفلسطين، نشرت كثير

من اهتماماتها إحياء التراث العربي واإلسالمي  التي كانو والعلوم والفنون الحديثة،
ــالل    ــذه المجــالت: (اله ــن ه ــرب، وم ــاريخ الع ــد ت ــة ،والمقتطــف ،وتمجي  ،والقبل

  والجامعة اإلسالمية).  

كبيـر،   جنباتها ومعالمها عبـارة عـن سـوق أدبـي     ومدينة النجف األشرف بكلّ
ب، قـال الشـيخ   لـم واألد ي العـالم اإلسـالمي بـأرقى فنـون الع    ومدرسة غنيـة تغـذّ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ٣٣٠ة في القرن التاسع عشر: ظ: نهضة العراق األدبي. 
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محمللنجف تأريخ حافل في األدب، ولألدب تأريخ مجيـد فـي   >: د رضا الشبيبي
لـم  العراق، وتأريخ األدب في النجف على اإلجمال تأريخ األسر التي توارثت الع

واألدب خلفاً عن سلف، وطبقة بعد أخرى، ومـن أشـهر هـذه البيـوت آل الشـيخ      
د فينا ملكة اإلنشـاء  د وشدوالذي شي>حسين: د ال. قال الشيخ محم)١(<جعفر الكبير

     ض لنـا فـي أول نثراً ونظماً طول معاشرة األدباء، وحضور نـوادي األدب، وقـد قـي
نشأتنا، وبة من أعالم األدب ونوابغ الشعراء الذين ال يكـون مغاليـاً   دء حياتنا العلمي

بلـد مـن البلـدان،     نظيـرهم  يحـوِ ه لم يجتمع مثلهم في زمان، ولم لو قال القائل: إنّ
 ، وفـي عقـده الثالـث قـال الشـيخ:     )٢(<وهذه من خصوصيات تربة النجف وهوائهـا 

<الحكمـة والفلسـفة ومبـادئ     ا اشتغالي في هـذا الـدور فهـو االنهمـاك بدراسـة     أم
  .)٣(<الرياضيات كالحساب والهندسة

Zê†Ûaë@òjnØß@ @

تاب (الحصون عة مكتبة والده (الشيخ علي) صاحب كومن مصادر ثقافته المتنو
المنيعة)، إذ نهل منها علومه وثقافته الواسعة في نشأته العلميوكان لتلك  ،ةة والفكري

المكتبة صدى م، قـال  ١٩٣٦وقام بنفسـه بتجديـدها سـنة     ،ةكبير في األوساط العلمي
في النجف األشرف بـل فـي أغلـب أنحـاء      هد الحسين: (والظاهر أنّعنها الشيخ محم

ــالد العــراق ليســ  ــب ومصــنّ ب ــة بالكت ــة حافل فات الفــريقين مــن مخطوطهــا  ت مكتب
ة، ة مكتبتنا، واشـتمالها علـى كتـب الفقـه والحـديث ألهـل السـنّ       ومطبوعها كجامعي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧: ١٩٤٨شذرات من تأريخ األدب في النجف،  ،مجلة االعتدال )١(

 .٢٢٣ -٢٢٢عقود حياتي:  )٢(

 .٥٣: م. ن )٣(
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ة مـن نفـائس المؤلّ  وفيها عد  وتشـتمل علـى التصـانيف القديمـة      ،التفـات والمطـو
تــب ة مــن جميــع كوالكتــب الفقهيــ ،حاح الســتة وشــروحهاوفيهــا الصّــ ،والحديثــة

ت هـذه المكتبـة العريقـة نفـائس     وقـد ضـم   ،)١(المذاهب األربعة المعروفة وغيرهـا) 
ة ومعلم بـارز مـن معـالم مدينـة     سة ثقافيفهي مؤس ،)٢(المخطوطات القديمة والنادرة

فات القديمة والحديثـة والمخطوطـات   وهي اآلن عامرة بالكتب والمصنّ )٣(،النجف
 ،اإلمـام كاشـف الغطـاء العامـة     بمكتبـة  ميتسـ م و٢٠٠٨سـنة   جددتوقد  ،النادرة

٤(والطلبة والمؤلِّفينمن الباحثين  ويرتادها جمع(.  

@Zémýy‰@ @

 ة واإلسـالميمنهـا:   ،ةومن مصادر ثقافته كثرة أسفاره ورحالته إلى البالد العربي
فيهـا زهـاء ثالثـة     إلى مصر، وبقيـتُ  سافرتُ ثم>مصر ولبنان وسوريا، قال الشيخ: 

فيها مالزماً لعلماء األزهر، والحضـور فـي حـوزة درسـهم والمناقشـة       كنتُ ،أشهر
 ،م)١٩١٧معهم، وكان أكثر اختصاصي بشـيخ األزهـر الشـيخ سـليم البشـري (ت      

  بـر الشـيخ   وأكثر منه مالزمتي لمفتي الحقّانيـة العـالم الح   محمـد بخيـت المطيعـي 
ار مصر، وما لقيـه فيهـا   وقد أعجب الشيخ بآث )٥(<. وكان عالماً نحريراً.م)١٩٣٥(ت

  من العلماء واألدباء.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦ - ٥الفردوس األعلى: ظ:  )١(

 هــ/ ١٣٣١، ربيـع الثـاني  ٩ج  ٢مج  /صرعى الكتب والمكتبات في العراق :ظ: مجلة لغة العرب )٢(

 .٣٧٥ – ٣٧٢م: ١٩١٣آذار 

 .١٢٥ – ٨/١٤٢شعراء الغري: ظ:  )٣(

 .٢٢٩ /١هكذا عرفتهم: ظ:  )٤(

 .٩٦عقود حياتي:  )٥(
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 وباكسـتان، وزيـارة جملـة مـن     ،وإيـران  ،والسعودية ،ومنها السفر إلى فلسطين

ة  الزعماء واألدباء، وإقامة المطارحات األدبيوحضـور   معهـم، ة، والنكات الشـعري
ة آنذاك والمشاركة فيها.المؤتمرات اإلسالمي  

@Z�brÛbqČîi…þa@énÛŒäßò@aëòČíìÌÜÛ@@Z@ @
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ة شاعراً وهو في سنالثانية عشرة من عمره، متخـذاً مـن    بدأ الشيخ حياته األدبي
الدواوين األصيلة في التـراث العربـي المدرسـة األولـى التـي أدخـل فيهـا روحـه         

يــر، والــذهن المتوقــد، والعلــم الغزيــر، واألدب الســامية التــي اتصــفت بــالفكر النّ>
ة اإليمـان، والنشـاط   الخير، وقـو  بوبة، وصفاء النفس، وحبالرفيع، والعاطفة المش

   ــول الحــق ــة فــي ق ــى والحمــاس للعمــل الصــالح، والشــجاعة الفائق ــورة عل ، والث
المرتبة األولـى مـن الجـودة واإلبـداع، فهـو يجمـع بـين        >، ويحتل شعره )١(<الظلم

الشـيخ  ، ولـذلك نجـح   )٢(<الخيـال، وعذوبـة التعبيـر    ة الشـعور، وسـمو  الجزالة ورقّ
أن يصنع له مكاناً بين أساطين األدب بفضـل جمـال مفرداتـه     في بجدارة مستحقة

تهــاوقو، وامتــازت قصــائده الطويلــة بالرة وااللتصــاق بعمــود الشــعر صــانة والقــو
وهم الذين >، قال الشيخ بعد أن ذكر عدداً من شعراء النجف في عصره: )٣(العربي

في عدادهم فناً، أسـاجلهم   ، ولكن كنتُأصغرهم سناً ا من زمرتهم، وإن كنتُكنّ
ناظم عقدهم، وجامع  وأراسلهم بالقصائد الطويلة، والمراسالت البديعة، بل كنتُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥مبادئ اإليمان:  )١(

 .١٠م. ن:  )٢(

  .٥٥يث بحوث ومقاالت: ظ: في األدب العربي الحد )٣(
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        ت علينـا عشـرون سـنة أو أكثـر قلَّمـا يتفـق أن يمـرشملهم، وصنّاجة طربهم، ومر
فيـه   علينا أسبوع لم نعقد فيه حفالً أدبياً، ويكون ذلك في الغالب في دارنا، ولـيس 

  . )١(<من المشروب سوى الشاي، والقهوة، والسكارة

ولهذا يالشيخ  عد<في الطليعة من أدباء النجف.. وشعره ييزخـر   ،في الذروة عد
زعــيم  ، فهــو بحــق)٢(<اإلنســانية، والقــيم الخلقيــة، والمواقــف الوطنيــة بــالعواطف

، bه فـي مـدح أهـل البيـت    ، وقد كـان شـعر  )٣(النهضة العلمية واألدبية في العراق

عـت  ورثائهم، ورثاء بعض العلماء، وله مشاركات واسعة في اإلخوانيات التي توزّ
ة، وهو الغرض الذي امتدت جـذوره  والرسائل الشعري ،والمساجالت ،بين التهاني

، )٤(سع في القرن السابع للهجرة وبداية العصـر الوسـيط  قديماً مع الشعر العربي، واتّ
ة في مختلف المناسـبات، فكانـت لـه    تصوير العالقات االجتماعي قوم علىحيث ت

وقد تصل بعـض قصـائده إلـى     .ويد طولى ،في الشعر رؤية حاضرة، وبديعة باهرة
ها بتمام القوة واالنسجام والرقة والترصيع بأنواع البـديع،  أكثر من ثالثمائة بيت كلّ

حات التـي  الموشّ ، فضالً عن بعض)٥(ومجموع شعره ينوف على سبعة آالف بيت
اد العرب القدماء يذهبون إلى أهمية طـول القصـيدة   برع فيها، وقد كان معظم النقّ

المطيـل مـن الشـعراء    >هــ):  ٤٥٦عند الشاعر المجيد، قال ابن رشيق القيروانـي (ت 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٥ - ٢٢٤عقود حياتي:  )١(

 .٣٧١أساليب المقالة وتطورها في األدب العراقي الحديث:  )٢(

 .٢٠أحسن األثر: ظ:  )٣(

 .٩١: في أدب العصور المتأخر) ظ: ٤(

 .١/١٢ظ: الدين واإلسالم:  )٥(
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١(<ب في النفوس من الموجز وإن أجادأهي(سـع  القصائد الطويلة تتّ ، وال يخفى أن
   .)٢(، وتثبت إمكانية الشاعر وشاعريتهلألغراض والموضوعات

 ونظـم بعــض الخماســيات روضـة الحــزين) وهــو فــي العقــد  ات أســماها (خماســي
  .  )٣(السادس، والروضة في اصطالحهم ما اشتمل النظم فيه على حروف الهجاء جميعاً

سجل حضوراً عند المحدثين مـن األدبـاء    فإنّهة شعره المنشور، وعلى الرغم من قلّ
، بـل فضّـله بعضـهم    )٤(سـمت بالتجديـد والحداثـة   قّاد، واستشهدوا بأشعاره التـي اتّ والن

على محمد رضا الشبيبي ٥(لوضوح أسلوبه، وسطوع قصده ؛وعلي الشرقي(  .  

ــوان   (الحســن مــن شــعر الحســين)، ونظــم  سماهجمــع الشــيخ شــعره فــي دي
سـفره إلـى   ة الموسومة بــ(العصريات والمصـريات) فـي أثنـاء     مجموعته الشعري

م)، وقـد عـده الـدكتور    ١٩١٤ - ١٩١١الحجاز، وبالد الشام، ومصر بـين سـنتي (  
وشـكَّل عنـد آخـرين    )٦(د مهدي البصير فارس الشعر اإلنساني في العراقمحم ،

، ومـن المبـرزين فـي الطليعـة مـن      )٧(تياراً مـن تيـارات األدب العربـي الحـديث    
ين زعمـاء الـد   مشـاهير  مـن أشـهر  >ون أن يك ولهذا استحق ؛)٨(الشعراء النجفيين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٨٧العمدة:  )١(

 .٣٠٣ظ: منهاج البلغاء:  )٢(

 .١٩٩ عقود حياتي:ظ:  )٣(

 .١/٧٠ظ: األدب العصري في العراق:  )٤(

 .٥٧ظ: الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية واالجتماعية فيه:  )٥(

 .١٢٦ – ٢/١٢٥سوانح: ظ:  )٦(

)٧( ٥٣ة في العالم العربي الحديث: ظ: االتجاهات األدبي. 

 .٢/٢٠٤ظ: الطليعة من شعراء الشيعة:  )٨(
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 الذين جمعوا بين علوم الـد    ـ  ين واألدب، فقـد كـان فقيهـاً قـويوأديبـاً  ،ةالحج 
 ،كان خطيباً بليغـاً >، ولهذا )١( <التعبير الع، وشاعراً بارعاً، وخطيباً قويواسع االطّ

  ، ومن شعره قوله: )٢( <وأديبا كبيراً، وله خطابات مشهورة
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اإلمام كاشف الغطاء فـي   أن والحق>د حسين الصغير: قال عنه الدكتور محمو 
مـن   ذاته دائرة معارف كبرى في جملة الفنون اإلنسـانية، الستحضـاره كثيـراً    حد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٣٤رف:تاريخ النجف األش )١(

 .٤٤٣التحرك اإلسالمي:  )٢(

 .٨/١٣٨شعراء الغري:  )٣(

 .٢٠٢ – ٢٠١الحسن من شعر الحسين:  )٤(
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  .)١( <ر وعبقريتهالعلوم نتيجة مخزونه الثقافي الثّ

rã�@@ZêŠ@ @

ــ  توزّ ــيخ النثري ــاطات الش ــت نش ــة ع ــين الخطاب ــة ،ة ب ــيرة  ،والمقال ــة الس  ،وكتاب
فـات التـي اشـتهرت    ، ونقـد المؤلّ ومفكّريـه  ة مـع أدبـاء عصـره   والمراسالت األدبي

  فات الكبيرة.  فات والمصنّلكبار العلماء، والتعليقات على بعض المؤلّ

في بالغة كالمه، وفصاحة ألفاظه، ونفوذ معانيه إلـى  ففي فن الخطابة برع الشيخ 
زت ر بالقرآن الكريم ونهـج البالغـة وآثـار البلغـاء، وتميـ     قلوب المستمعين، فقد تأثّ

الســة فــي العبــارة، ووضــوح المعــاني، والس ،فــظوحســن اللّ ،بكخطبــه بمتانــة الســ
ريف، الشّ ين خطبه بعض اآليات القرآنية والحديث النبوضميووعذوبة الحديث، 

واألمثال العربيحتى قال ، )٢(العالحجة واسع االطّ ة، والكلمات المأثورة، فكان قوي
وقـد سـمت مداركـه ونفـذ فكـره إلـى أعمـاق الحقـائق         >: عنه الشيخ علي الخاقاني

ا وأسرار العلوم والفضائل، حتى تجلّى ذلك في نفحات ألفاظه ورشحات أقالمه. أمـ 
ع حبان وائـل، حيـث توسـ   طب والبالغة والفصاحة فسهو في خصوص األدب والخ

  . )٣(<في ذلك وضرب بسهم وافر منه.. ودان له القريب والبعيد

ة ة والفلسـفي ق بالموضـوعات الدينيـ  تعلّـ يولذا كان أخطب الخطباء في عصره، 
والسياسية واالجتماعية واالقتصادي   القصـد، وشـرف الهـدف     ة، اعتمـد فيهـا سـمو

ــ لتوحيــد الصــف ب واضــعاً  ،ب ومــوارد االخــتالفعيــدة عــن االنتمــاءات والتعصّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ١٨٢ة العليا في النجف األشرف: أساطين المرجعي. 

 .١/٢٥١، هكذا عرفتهم: ١٠ظ: في السياسة والحكمة:  )٢(

 .٦١٧ – ٨/٦١٦شعراء الغري:  )٣(
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الموضوعيوتشهد بذلك خطبته التي ألقاها على جمع )١(لما يقول د ميزاناًة والتجر .
م، وهي خطبة مرتجلة ١٩٣١قد في القدس سنة أعضاء المؤتمر اإلسالمي الذي ع

خطـب فـي   و ،ةاستمرت أكثر من ساعة، وكثيراً ما كان يخطب في المدن العراقيـ 
ة باللّالمدن اإليرانيغتين العربيم١٩٣٣ة في أثناء سفره إلـى إيـران سـنة    ة والفارسي، 

٢(ةوخطب في بعض المدن والعواصم العربي( .  

ومــن خطبــه المشــهورة تلــك الخطبــة التــي ألقاهــا علــى الجمهــور الغفيــر مــن 
  المسلمين في مسجد الكوفة، وهي خطبة (االتحاد واالقتصاد). 

م، ١٩٥٢وخطبته في المؤتمر اإلسالمي المنعقد في كراتشـي فـي الباكسـتان سـنة     
     .  )٣(وقد نشر معظم خطبه في الصحف والمجالت، وضاع كثير منها مع الزمن

تطورت بظهور المجالت وظهور أدباء ذوي أما مقاالته، فال يخفى أن المقالة 
معات المعاصرة، وهـي قطعـة   موهبة، وقد استعملت المقالة في نقد الحياة والمجت

ع بها، تشبه القصة القصـيرة، وتعـالج وحـدة محـدودة فيهـا      صغيرة ال يمكن التوس
  . )٤(نوع من الخيال واإلشارة واالنفعال، وعنوان المقالة له خطره

وكان السيد محمويعجبنـي نقـل مـا ذكـره     >اً بقولـه:  محقّـ  د حسين الطباطبائي
الباب في بعض رسائله، قال رحمه اهللا: الوسـائل   قين األعاظم في هذابعض المحقّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. بحــث بعنــوان ٢٠٠٩الجامعــة، النجــف األشـرف، العــدد التاســع، ســنة  مجلـة الكليــة اإلســالمية  ظ: )١(

٢٩٧د الحسين آل كاشف الغطاء: الخطاب الديني عند الشيخ محم. 

 .٤٨: )المقدمة(ة المأوى، ظ: جنّ )٢(

 .٨/٦١٧ظ: شعراء الغري:  )٣(

 .٨٩، ٨٨ظ: النقد األدبي:  )٤(
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المتبعة لإلصالح االجتماعي وتحقيق العدل وتمزيق الظلم ومقاومة الشر والفسـاد  
  تكاد تنحصر في ثالثة أنواع: 

فات والنشرات، وهذه هي وسائل الدعوة واإلرشاد بالخطب والمقاالت والمؤلّ

 {شـأنه) بقولـه:    (جـلّ  ريفة التـي أشـار إليهـا الحـق    ة الشّـ الخطّ"�+ 
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�و� ����� الطباطبائيH ه فـي هـامش   إذ ذكـر  ؛د الحسـين يقصد الشيخ محم
  الصفحة نفسها.

    ل مـن القـرن العشـرين،    وقد كان الشيخ من أعالم النثـر المقـالي فـي النصـف األو
وأحد رواد كتاب المقالة السياسيومقاالته .)٢(ة في العراقة واالجتماعيw  ًكثيرة جـدا

ة فـي النجـف   ة واللغويـ ة واألدبيـ بكثرة الموضوعات التـي تناولهـا فـي الحيـاة الفكريـ     
ة ة ونقديــة أدبيـ شـرف، نشـر معظمهـا فـي جريـدة النجـف، وهـي جريـدة أسـبوعي         األ

واجتماعية محرم١٩٢٦ة سنة رها األستاذ يوسف رجيب، أصدرها أول مر.  

ة التراكيـب  فظ، وغزارة المفردات، وصـح بفصاحة اللّ>اتسمت مقاالت الشيخ 
عـة،  وكانـت متنو  .)٣(<ن وصـناعة.. بـه علـى تفـنّ    وسالمتها، وقد يميل إلى ما يـدلّ 
وأكثرها في المقاالت االجتماعية والسياسية الهادفة والمصلحة. ة والديني  

ريفة، فعكـف علـى كتابـة (عقـود     اً للتوثيق وكتابة سيرة حياتـه الشّـ  محبw وكان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٦٣الميزان في تفسير القرآن:  )١(

 .٣٦١المقالة وتطورها في األدب العراقي الحديث:  أساليبظ:  )٢(

 .٣٦٤م. ن:  )٣(
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حياتي) الذي يعد  ـ   بحـقمصـدراً مهم     اً مـن مصـادر تـأريخ النجـف األدبـي  والعلمـي 
بسم اهللا الرحمن الرحيم، وله الحمـد والعظمـة والبقـاء دخلنـا     >المعاصر، قال في أوله: 

وهـي إحـدى    ،ه تعالى في السنة السادسة والخمسين بعد األلف وثالثمائة هجريـة بمنّ
مئـات  > للشـيخ كاشـف الغطـاء    م أنا تقـد . نرى ممـ )١(<وستون من صفحات حياتي...

ــ    ــب مم ــات والخط ــاالت والكلم ــوث والمق ــحف وال  البح ــي الص ــر ف ــالت ا نش مج
والمنشورات ومقدمات الكتب والتقاريض، مم٢( <فاتة مؤلّا ينهض بعد( .  

ZémbÔîÜÈm@Z�bÈia‰@@ @

ــ  ــن المجــاالت األدبي ــم ــة واللغوي ــي تمي ــ ة الت ــات النقدي ــا الشــيخ التعليق ة ز به
فاته، وهـي المالحظـات والمناقشـات    ذكرها في مؤلّسيأتي فات القديمة، وللمصنّ

ي (أدب ه الجميـل، مـن ذلـك تعليقاتـه علـى كتـاب      هـا بخطّـ  التي أثبتها الشيخ وكتب
 )مـالي (األوكتـاب   ،هــ)  ٢٧٦(ت الكاتب) و(تأويـل مشـكل القـرآن) البـن قتيبـة     

، وكتـاب  هــ)  ٥٢١(ت  للبطليوسـي  )االقتضـاب (وكتـاب   هـ)، ٤٣٦(ت مرتضىلل
و(شـرح نهـج   هــ)  ٣٩٢(ت  (الوساطة بين المتنبي وخصومه) للقاضي الجرجاني ،

 تعليقـات الشـيخ تـنم    ، وقـد وجـدت أن  هـ)١٣٢٣(ت )هد عبدللشيخ محم البالغة
والتثـ  ،عة في التحقيـق عن مواهبه المتنوـ    بـة ت مـن الموضـوعات والحقـائق األدبي

واعتمادهة، والتاريخي قـد  قهـا، و ق عليهـا أو يحقّ سخ التي يريد أن يعلّـ النُّ على أدق
ا تعليقات نافعة، مع شرح المفـردات  ق عليهح كثيراً من المسائل وأعربها وعلّصح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣عقود حياتي:  )١(

)٢( ٢٥٦ة العليا في النجف األشرف: أساطين المرجعي. 
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اللغوية، وقد قـرأتُ ة، وبيان المسائل النحوي     ة بنفسـي تعليقـات الشـيخ الموضـوعي
والتاريخي   وبنـوه) لطـه حسـين،     ة على كتاب (الفتنة الكبرى) الجـزء الثـاني (علـي

  وكان غاية في الدقة والروعة بذكر الحجج الدامغة واألمثلة المقنعة. 

قاتها تحقيأم عن قراءة واعية دقيقـة،   وتعليقاته على كتاب (الوساطة) فكانت تنم
وما كتبـه لنـا ذاك الفاضـل العراقـي حـين إرسـاله       >قال األديب أحمد عارف الزين: 

في الحكومة التي قضى بها هـذا الفاضـل بـين أبـي الطيـب       إلينا ما يلي: ولقد نظرتُ
ن نعى عليه أو غالى به، فوجدتها قضية عادلومة، لم تتعد صـف، وال مالـت   ة النَّجاد

دون الحوبة الحق١(<في بابه ن لنا بهذا الحكم العادل اليوم، والكتاب فذّ، وم(  .  

دف وجـود بعـض أفاضـل العـراقيين فـي      ومن محاسن الصّ>وقال الزين أيضاً: 
سخة المطبوعـة نسـخة   الذي أعانني على المقابلة والتصحيح، فجاءت النّ ،(صيدا)

ن غـامض  ة التـي تبـي  قـت عليهـا بعـض الشـروح اللغويـ     حـة.. وقـد علّ  منقّ صحيحة
ة سـختين العراقيـ  إليها ما وجدته من الحواشـي المفيـدة علـى النّ    كلماتها، وأضفتُ

 ،ةسـخة العراقيـ  النّ>ه اعتمـد فـي تحقيقـه (الوسـاطة) علـى      د أنّ. وأكّ)٢(<ةـّوالمصري
ة النسـخة األصـلي   وقد علمت أنهـ، ١٣٢٥كتبها بعض أفاضل النجفيين لنفسه سنة 

سخ في النجف ومن جملتها هـذه النسـخة منقولـة عـن     سخت عنها بعض النّالتي نُ
  . )٣(<قديمة موجودة في مكتبة اآللوسيين في بغداد نسخة

نِوعى الشيخ محم د جعفـر الحلّـ  د الحسين بنشر ديوان السـيي الم ى (سـحر  سـم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣: (مقدمة التحقيق) الوساطة )١(

 .١٥٠قين العراقيين: ظ: معجم المحقّ ٢): مقدمة الناشر(الوساطة،  )٢(

 .١٠حقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي: ، والوساطة، ت٢الوساطة:  )٣(
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جملة من الفوائد والشـروح مـع   بق عليه يلعوالتتصحيحه، بعد بابل وسجع البالبل) 
ز اجـ بإيفي أصل الديوان من العلمـاء والشـعراء واألعيـان     واكرن ذُترجمة أكثر م
 د سـعيد الحبـوبي  د محمـ على طبع ديـوان السـي   كذلك ، وأشرف)١(تأريخ حياتهم

  . )٢(كالمه بكلمة (قلت:) بتصديرتصحيحه والتعليق عليه بعد 

د وديـوان السـي   ،يد جعفر الحلّـ وديوان السي ،الوساطة بعت هذه الكتب:وقد طُ
بيروت) -في لبنان (صيدا  الحبوبي.  

، هد عبـد وله أيضاً تعليقات ثمينة على كتاب (نهج البالغة) بشرح الشيخ محمـ 
ـ ق عليه تعليقات نافعـة، مـع شـرح المفـردات اللّ    حه وأعربه وعلّوصحة، وبيـان  غوي

كان الشيخ يستعمل الحبر األحمـر فـي كتابـة تعليقاتـه      ما ة، وعادةًالمسائل النحوي
على حواشي الكتاب بأشكال هرميه البديع.  ة جميلة، وبخطّة ودائري  

 ـ   وله تعليقات نادرة على مقامات الحريـريد الحسـين فـي   ، يقـول الشـيخ محم
ل الكتاب: أو<ـ    ،بر والتعليق والتصـحيح استقصيتها بالنظر والسد وأنـا األصـغر محم
 ، وقد شرح األمثال الواردة فيه آخر الكتـاب. )٣(<سين آل كاشف الغطاء النجفيح

دعى (الكناشـة) أو مختـارات   وأطلعني الشيخ أمير كاشف الغطاء على مخطوطة تُ
مــن األدب العربــي القــديم، اشــتملت علــى نــوادر وطرائــف وقصــص وروايــات  

م، لعلـم والـتعلّ  باألسماء واألماكن، وموضوعات عـن الفصـاحة والبالغـة وفضـل ا    
بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم.    >لهـا:  حـن، أو وأغالط الشعراء وآثار اللّ ،الشعر ونقدهو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٠قين العراقيين: ظ: معجم المحقّو ،٤٣ص د جعفر الحلي (سحر بابل): المقدمةديوان السيظ:  )١(

)٢( ظ: ديوان السي١٤٠د سعيد الحبوبي: د محم. 

 .٨٧٦تعليقات الشيخ على مقامات الحريري، مخطوطة برقم  )٣(
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وضــع العنوانــات المناســبة  وحــاول، )١(<العقــل والعلــم والجهــل ومــا ينــتظم ذلــك
  للمختارات من األدب العربي القديم.

éãbÔmg@Z�b�ßb�@Čî�‰bÐÛa@òÌÜÛa@Zò@ @

، ومـن ثـم ترجمتـه    إياهااللغة الفارسية وإتقانه معرفته  ومن مصادر ثقافته أيضاً
في تحصيله في العقدين الثاني  ا اجتهدتُومم>بعض الكتب الفارسية، قال الشيخ: 

. أتقنـت تلـك اللغـة، وعنيـت عنايـة      ..والثالث تعلّم اللغـة الفارسـية تكلّمـاً وكتابـةً    
  .)٢(.<.خاصّة بآدابها، وشغفت بأشعارها، وقرأت دواوين مشاهيرها.

Zê‰bqe@Z�b�…b�@@@ @

التربية التي نشأ فيها الشيخ (محم د الحسين)، والتعليم األدبي والعلمي الذي إن
اه فـي بيئـة النجـف الزاخـرة بالعلمـاء واألدبـاء المشـهورين، ومصـادر التـراث          تلقّ

 والعقائـد  والثقافة التي نهل منها أهلته ألن يكون مـن رجـاالت العـراق فـي الفقـه     
من الفضـل والتحقيـق،    فات غزيرة الحظّ، فكانت له كتابات ومؤلّوغيرها واألدب

الوقت نفسهوالسلس في  فضالً عن براعته في اإلنشاء واألسلوب القوي .  

، ولـذلك أثـرى المكتبـة    )٣(ةلقد وقف الشيخ عقلـه وقلبـه وقلمـه للـدين واألمـ     
العربيـ ة بمختلـف المصـنّ  ة واإلسالميـ فات الفقهيـ  ة ة والقرآنيـة والتاريخية، واألدبي

المطبوعـة والمخطوطـة مثلمـا     بعضاً مـن آثـاره  ف في معظم الفنون، وسنذكر وألّ
  ذكرتها كتب التراجم:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١): صحيفة ٨٤٩(مخطوطة برقم مختارات انتخاب  )١(

 .٧٤ - ٧٣عقود حياتي:  )٢(

 .٤رسالة في العروض: )٣(
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 ،على كتاب نهج البالغة -د الحسين آل كاشف الغطاء الشيخ محم -تعليقات  .١
هد عبدتحقيق الشيخ محمأعد ،ها وراجعها السيبعت فـي  وطُ ،د هاشم الميالني

العتبة العلويم.٢٠١٢سة في النجف األشرف سنة ة المقد  

شـر فـي   ، نُهــ)  ٣٩٥(ت مقاييس اللغة، ألحمـد بـن فـارس   تعليقات على معجم  .٢
ة هــ، وهـي مجموعـة مآخـذ صـوتي     ١٣٤٣مجلة العرفان في العدد العاشـر سـنة   

ة أثبتها الشيخ في هذا البحث.وصرفي 

، وفيه مباحـث جليلـة فـي إعجـاز القـرآن الكـريم       الدين واإلسالم، في جزءين .٣
ومعجزات النبيnُهـ.١٣٣٠بع بصيدا سنة ، ط  

(نقد مقال ميزان الجرح والتعديل للشـيخ جمـال الـدين    في رسالة عين الميزان  .٤
 .  هـ١٣٣٠مطبعة العرفان، صيدا، طُبعت في القاسمي)، 

٥. العبقات العنبريحقّ ،ة، في جزءينة في الطبقات الجعفريل األستاذ ق الجزء األو
ا الجزء الثاني فما يزال مخطوطـاً.   ،م١٩٩٨بع سنة ، وطُجودت القزوينيقـال  أم

فــاتي (العبقــات ل مؤلّا التحريــر والتــدوين والجمــع والتــأليف فــأوأمــ>الشــيخ: 
العنبرية) في مجلدينة في الطبقات الجعفري، نا الشيخ يحتوي على ترجمة جد

. وهو )١(<فتها وأنا ابن إحدى عشرة سنة. ألّ.اء وأبيه وإخوته.جعفر كاشف الغط
جمع فيه أشعارهم ومـدائحهم ومـراثيهم    ،كتاب تأريخ وأدب وتراجم ونوادر

   .ة التي وقعت في أيامهمفاتهم والحوادث التاريخيومواليدهم ووفياتهم ومؤلّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧: الفردوس األعلى: وظ، ٦٩ - ٦٨عقود حياتي:  )١(
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فـي  فوجدتـه غايـة الروعـة     ،لعـت علـى هـذا الكتـاب النفـيس     ولعمري لقد اطّ
الترجمة لحياة أجداده آل كاشف الغطاء، فهو بحق ة كبيرة.موسوعة تاريخي 

ريفة، كتبهـا  ة ألبـرز األحـداث فـي حياتـه الشّـ     ترجمـة وافيـ   وعقود حياتي، وه .٦
برعاية مدرسة ومكتبة  بعوطُ ،قها حفيده الشيخ أمير كاشف الغطاءبنفسه، وحقّ

  م.٢٠١٢سنة  اإلمام كاشف الغطاء العامة في النجف األشرف

سان، مجموعة مقاالت وبحوث نشـرها الشـيخ   القرآن وبليغ أثره في فصاحة اللّ .٧
  م.١٩٣٤وما يليه سنة  ٥٩١في جريدة الجامعة اإلسالمية بفلسطين في العدد 

 ٨. المراجعات الريحانية، وهو مجموعة حوارات فكرية وأدبية بين اإلمام ة ولغوي
، ، والقاســميأمثــال: الريحــاني ،اء واألدبــاءكاشــف الغطــاء وطائفــة مــن العلمــ

د عبـد الحكـيم   يد محمـ الس هاق، حقّنستاس الكرمليأوجرجي زيدان، واألب 
م.٢٠٠٣سنة  تبع، طُالصافي  

مقالة في البديع في الرد على رسالة (السيف الصنيع لرقاب منكـري علـم    .٩
للشيخ محم (البديعاإل د رضا النجفيصفهاني )قهـا مجيـد   حقّهــ)،  ١٣٦٢

 هـ.١٤٢٧ تبعهادي زاده طُ

النشاشيبي فـي البوتقـة، أو لمحـة فـي خطبتـه (كلمـة فـي اللغـة العربيـة)،           .١٠
النشاشـيبي، عضـو المجمـع العلمـي فـي دمشـق، وهـو مـن          واسمه: إسعاف

) وما يليه، ٥٠رجال التاريخ الحديث، نشرها في جريدة النجف في العدد (
 .م١٩٢٦ - هـ ١٣٤٥سنة 

، منشور علـى شـكل مقـاالت فـي مجلـة      كتاب (ملوك العرب) للريحانينقد  .١١
هـ١٣٣١رها يوسف رجيب سنة النجف لمحر  . 
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١٢. ـ   الوجيزة الكافيقهـا  وهـي رسـالة فـي العـروض، حقّ     ،ةة فـي العـروض والقافي
 م. ٢٠١٠ونشرها الدكتور فالح رسول حسين في مجلة جامعة كربالء، سنة 

   خشية اإلطالة.عن ذكرها؛  صول، أعرضتُوغيرها كثير في الفقه واأل

�çŞ~¹]í@Z@ @

زانة المخطوطات الع على خاالطّ ني استطعتُأنّ -اسمه عزّ -من توفيق الباري 
ة في النجف األشرف، ولن أنسى ما اإلمام كاشف الغطاء العام ومدرسة في مكتبة

ف د الحسـين آل كاشـ  د شريف الشيخ محممحم حييت ما جاد به الشيخ الفاضل
ــده   ــاء، وول ــيلة الغط ــر  فض ــيخ أمي ــزاء  -الش ــر الج ــا اهللا خي ــرض   -جزاهم ــي ع ف

لعـت  الصعاب في إنجاز البحث، فقد اطّ المخطوطات والمطبوعات، وتسهيل كلّ
  على المخطوطات اآلتية: 

 تعليقات الشيخ على كتاب (أدب الكاتب البن قتيبة).  .١

 ين. تعليقات الشيخ على كتاب (الفتنة الكبرى) لطه حس .٢

وقـد   هــ )،  ٢٧٦(ت  التعليقات على كتاب مشـكل تأويـل القـرآن البـن قتيبـة،      .٣
جدت في ثالثة أماكن وقف عليهـا بنفسـه،   سخ ويده على نُ نسخه الشيخ بخطّ

 ق عليها.وهي نسخة نادرة الوجود كما علّ ،وقد وجدتها بغاية الضبط والدقة

٤. ة)تعليقات الشيخ على كتاب (المقامات الحريري . 

 الحسن من شعر الحسين (ديوان شعره).  .٥

). قـال الشـيخ:   (مختصر أغاني أبي الفرج األصـبهاني  عن األغاني مغني الغواني .٦
<فته في الدور الثالث كتاب مختصر األغـاني ا ألّومم،  مغنـي الغـواني   (يته وسـم
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والحكايـات النافعـة، والقصــص   ، فيـه األشــعار الجيـدة   انتخبـتُ  )عـن األغـاني  
بعـض   فيـه  رات والقصص التافهـة، وأوردنـا  ائعة، وحذفت األسانيد والمكرالر

١(<فجاء في مجلد واحد ضخم ،ةالتحقيقات والمناقشات األدبي(. 

 .بي تمام)ألحماسة ديوان المنتخب الحماسة من الحماسة (استدراكات الشيخ على  .٧

 منتخبات من األدب العربي القديم.  .٨

٩. مر ونهزة النزهة السأثناء سفره إلى مكة للحج وإلى مصر ولبنان في فر(كتبها س
  وسوريا).

١٠. ئهوأدبائه حصى من الوثائق والرسائل مع زعماء عصره وعلماجمع ال ي . 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٦ - ٧٥عقود حياتي:  )١(
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ب صـفحات عظمـاء العلـم واألدب، وأن    من األشياء الرائعة في الحيـاة أن نقلّـ  
أحوالهم ومعاشهم وممـاتهم، فالبحـث   بأن نعتبر ثام عن أسرار مجدهم، ونميط اللّ

رة، ي آثـارهم هـو جـزء مـن الوفـاء والتثمـين لجهـودهم الخيـ        في مآثرهم، وتقصّ
  ستذكار لهم والتفاخر بهم.االو

محمـد   وسأبدأ بالمحطة األولى التـي وقفـت عنـدها بتحقيـق تعليقـات الشـيخ      
تيبــة، وهــو (أدب الكاتــب) البــن قكتــاب علــى  wالحســين آل كاشــف الغطــاء

ل حضوراً عند علماء المسلمين وعلمـاء اللغـة  الكتاب الذي طار في اآلفاق وسج، 
وسـمعنا مـن شـيوخنا فـي مجـالس      >حتى قال عنه ابن خلدون في مقدمة تاريخه: 

وهي أدب الكاتب البن قتيبة، وكتـاب   ،أصول هذا الفن وأركانه أربعة التعليم أن
د، وكتاب البيان والتبالكامل للمبري ن للجاحظ، وكتاب النوادر ألبي علي القـالي، 

  :)٢(، وأنشد أبو منصور العبدوني)١(<وما سوى هذه األربعة فتوابع لها وفروع عنها

e ������������������� �= �Q�����������������#`�� �f�E  
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 منه اللغة وأهل األدب، كما أفادت وقد انتفع من كتابه هذا جمع من علماء 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٥١مقدمة ابن خلدون:  )١(

 .٤/٧٧يتيمة الدهر:  )٢(
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ـ      ،ةطائفة أخرى من أهل المعاجم اللغويةحيـث كـان أشـبه بالمدرسـة اللغوي، 
، إذ وجدوا فيه غنـاًء  )١(أهل اللغة فشرحوه به عني به األدباء فدرسوه، واحتفى

عظيماً فكتبوا عليه التعليقات ينقدونه طـوراً ويعتـذرون عنـه طـوراً آخـراً، وال      
  .)٢(غويين إلى يومنا هذاهذه المنزلة العظيمة في نفوس المتأدبين واللّتزال له 

من للحقيقة  والبدأن تظهر ويعود الحق   ـ   إلى أهلـه فـي أند الحسـين  الشـيخ محم
ـ  آل كاشف الغطاء كان أول المحـدثين مم ر عـن سـاعديه وأخـذ يـدلو بـدلوه      ن شـم

وضــبط  ،ق نظـره فـدقّ  ،النفــيسنفسـه بــين العلمـاء بـالتعليق علــى هـذا الكتـاب       زجويـ 
هــ، وهـي السـنة التـي تقابـل      ١٣٣٣وشرح مفرداته؛ إذ أنهى تعليقاته في سـنة   ،كلماته

د محيــي الــدين عبــد الحميــد) فــي عــام (محمــ ظهــر كتــابم، فــي حــين ١٩١٤ســنة 
أي بعد وفاة الشيخ بـثالث سـنوات ولكـن هـذه التعليقـات بقيـت قابعـة فـي          ،م١٩٥٧
على يد الفقير كاتـب هـذه السـطور، بإشـارة طيبـة       ��� ولم تظهر  ،مكتبته العامة خزانة

طال اهللا فـي  أ- د الحسين آل كاشف الغطاء من فضيلة الشيخ شريف نجل الشيخ محم
�وجدتُ في مكتبتهم العامرة كنوزاً  حيث - عمره وينبوعاً مـن   ،العلم والمعرفة ����

ويفقهـون مـا فيهـا مـن      ،لـم وأهلـه  ون العفيها قوماً يحب ينابيع النجف األشرف، وقابلتُ
  .يرحمات من رب ���  وما هذه ،فلهم جزآء الحسنى إذ أعانوني بقوة ،نفائس

فهـو   ،أسأل اهللا أن يحفظ جناب الشيخ شريف لنا وألسـرة آل كاشـف الغطـاء   
  كما قال الشاعر:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧ظ: غريب الحديث: )١(

 .٤الدين عبد الحميد:  أدب الكاتب، تحقيق محمد محييظ:  )٢(
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لينتفـع بـه طـالب     ؛اهللا وحده كم أجهدت نفسي وسهرت الليـالي  ���  وال يعلم 
  لهذه اللغة الشريفة وللحضارة اإلسالمية. العربية وأهلها ومحبوها خدمةً

wèäß@ÑFÛû½aw@¿@kmbØÛa@l…c@óÜÇ@émbÔîÜÈmZ 

فـي   ل كتـاب (أدب الكاتـب)، وخاتمـةً   فـي أو  مـوجزةً  الشـيخ مقدمـةً   كتب .١
دعتــه إلــى كتابــة تعليقاتــه علــى حواشــي  آخــره ذكــر فيهمــا األســباب التــي

ه اعتمـد علـى   بديع، وذكر منهجه العام وأنّـ  الصفحات باللون األحمر وبخطّ
يد البطليوسيبقولـه: (قـال    يـاً كتفمهــ)،  ٥١٨(ت كتاب (االقتضاب) البن الس

 أو (ذكره البطليوسـي (يدابن الس  اسـتوعبه البطليوسـي) وأثبـت تـاريخ    ،)) أو
 م).١٩١٤(  التي تقابل سنة السنة هـ)، وهي١٣٣٣سنة ( االنتهاء منها

ل الكتـاب  عه بابـاً بابـاً مـن أو   فيتتب ،كانت طريقته على وفق ترتيب ابن قتيبة .٢
 .إلى آخره

ة فـوق الكلمـة أو العبـارة التـي يريـد التعليـق       وضع الشيخ الهوامش باألرقام العربيـ  .٣
 .ويرسم تحت الرقم خطاً صغيراً ،ويكرر هذه األرقام بالقرب منها أو قبالها ،عليها

وإعـراب كثيـر مـن المفـردات      ،ةوزان الصرفيقام الشيخ بضبط الحركات واأل .٤
 ة في النسبة والرواية.وتصحيح الشواهد الشعري ،والتراكيب

 .يد البطليوسياالستدراك على آراء ابن قتيبة وابن السو التصويب .٥

٦. بـة،   إلـى  اإلشارةو ،ةبيان معاني المفردات بالعربيوأحيانـاً يـذكر    األلفـاظ المعر
ويشير إلى كالم العامة  ،ة كما فعل ابن قتيبة في بعض المواضعمعناها بالفارسي



 ة على أدب الكاتبتعليق  ...........................................................................................................  ٤٢

 ة القديمة.هجات العربيعرض اللّيو ،حنوبعض مواضع اللّ

 ،ومـن ذلـك: (تعــ) ويعنـي بـه (تعـالى)       ،استعمل بعض الرموز الخاصة بأسلوبه .٧

هــ) الـذي    ٨١٧(ت  حـيط للفيروزآبـادي  (ق) ويعني به معجـم القـاموس الم  و
 اعتمد عليه في بيان معاني المفردات.

 :غـوي ومـن ذلـك   وهو نوع معروف فـي اإلبـدال اللّ   ،استعمال الياء بدل الهمزة .٨
 ورسم المدة فوق األلف مثل: (مضآء). ،وقايع وشرايع وفوايد

٩. زت تعليقاته إمتميـا و ،ةا بالحركة اإلعرابيـا  و ،مـة بـاختالف حـرف أو كل   إمإم
 .ةة واللغويح األخطاء المطبعييصحبت

١٠. ـ   ينقل كثيراً عن أئمأمثـال   ،فاتهما بـذكر أسـمائهم أو مصـنّ   ة اللغـة والنحـو إم
 ،يوابن جنّـ  ،اجوالزج ،وابن األعرابي ،دوالمبر ،واألصمعي ،وسيبويه ،الخليل

وغيرهم والبطليوسي، مـن   لديه عبارة: (بعض اللغـويين) و (جماعـة   تدوترد
 األقوال والشواهد إلى أصحابها. ويرد ،اللغويين)

١١. ويعقـب تعليقاتـه فـي مواضـع      ،ر كالمه أحياناً بكلمة (أقـول) أو (قلـت)  يصد
أو بعــض الكلمــات مثــل: (فليتأمــل،  ،د الحســين)كثيــرة بكتابــة اســمه (محمــ

 فليتدبر، فليالحظ).

 يث النبـوي تنوعت شواهده من القرآن الكـريم والقـرآءات القرآنيـة، والحـد     .١٢
ــالشّــ ــي القــديم  ريف، وبعــض اآلراء الفقهي ــوال العلمــاء، والشــعر العرب ة، وأق

 والمولّد، واألمثال العربية القديمة.

١٣. لمـواده   )أدب الكاتـب (هرس في آخر كتاب لزيادة الفائدة قام الشيخ بعمل ف
 ،وموضــوعاته معتمــداً علــى الحــروف الهجائيــة فــي أكثــر مــن ثالثــين ورقــة 

 سخة المطبوعة والنادرة.ك النّوألحقها بتل



  ٤٣  .............................................................................................................  مقدمة التحقيق

@¿@ïvèäßÕîÔ¤@ZpbÔîÜÈnÛa 

ــة  .١ ــات الكريم ــريج اآلي ــة  ،تخ ــراءات القرآني ــ  ،والق ــث الشّ ــن واألحادي ريفة م
  مصادرها.

ق عليهـا  بكتابة نصـوص ابـن قتيبـة مبتـورة، وهـي النصـوص التـي علّـ         الشروع .٢
 مة بالشكل اآلتي:تعليقات الشيخ مرقّ ثم كتابةالشيخ، 

  بة: (_______________).قال ابن قتي 

  ]: (_______________).١تعليقة [ 

  وهكذا إلى آخر التعليقات. 

تخريج الشواهد الشعرية من الدواوين الشعرية وكتـب األدب، وذكـر تمامهـا     .٣
  ونسبتها إلى قائليها، وتخريج األمثال العربية القديمة واللهجات. 

ل ذكرهــا الشــيخ محمــد توثيـق مــا ورد فــي الــنّص مــن إحـاالت وآراء وأقــوا   .٤
 الحسين وذلك بالرجوع إلى مصادرها األصلية. 

ــنّ     .٥ ــب والمص ــات الكت ــى أمه ــالرجوع إل ــات ب ــوص والتعليق ــق النص فات تحقي
أقـرأ   وغيرها. وكـم كنـتُ   ،ة وكتب التاريخودواوين الشعراء والمعاجم اللغوي

 والمـنهج   الكـرام، اء كتباً كثيرة؛ ألجل الوصول إلى الحقيقة التي يرجوها القـر
ة مـن  ه وأنا أبيت في المكتبة نفسها أيام العطـل الرسـمي  هذا كلّالسليم، العلمي 

 .هذا الشكل ى وقت إخراجها علىم) حت٢٠١١ّنهاية سنة (

 ���  ،أن أتصـرف بهـا  دون مـن  صوص والتعليقات ونقلها بصورة صحيحة ضبط النّ .٦
 .  عد االمالئية المتّبعةوفق القوا وفي مواضع قليلة ،ما استوجب ذلك لزيادة الفائدة



 ة على أدب الكاتبتعليق  ...........................................................................................................  ٤٤

 وهـي  -إلى المصادر القديمة التي اعتمـد عليهـا الشـيخ فـي تعليقاتـه       الرجوع .٧

 أيضاً  إلى المراجع الحديثة.  والرجوعتخريج التعليقات،  في -كثيرة

  وجعلها بين معقوفين. ،بترقيم التعليقات ليسهل الرجوع إليها القيام .٨

Zñ†ànÈ½a@ò‚�äÛa@ @

ة الكائنـة بمصـر   بمطبعـة الـوطن البهيـ   ( بعـت نسخة التـي طُ ال على اعتمد الشيخ
سـتاذ  األ مقابالً علـى نسـخة بخـطّ    ،هـ)١٣٠٠ة في شهر محرم الحرام سنة (المحمي

بغايـة الضـبط  وهي نسخة ، اإلمام الفاضل المرحوم الشيخ نصر أبو الوفا الهوريني، 
هـا سـنة أربـع    حمزة بن الحسـين، تاريخ  وهو نقلها من نسخة مقابلة مضبوطة بخطّ
  ).٢٢٩في صحيفة ( )أدب الكاتب(عشرة وخمسمائة). هكذا كتب في آخر 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بشكل مائل. ة األولى من الكتابفحكتبها بنفسه وبخط بديع في أعلى يسار الص )١(

  ى آخره. وأدلّة ذلك ما يأتي:له حتّنه نظر إليه وقرأه من أوإقوله: (نظرته تماما) أي  )٢(

ــيخ١ ــرفية، و   w. إن الش ــة واألوزان الص ــات اإلعرابي ــبط الحرك ــن   أض ــكل م ــا أش ــرب م ع
  ن معانيها في معظم كتاب (أدب الكاتب).مفردات، وبيال

ريفة، الشـعر العربـي   . تنوع شواهده من القرآن الكريم والقراءات القرآنيـة، واألحاديـث الشّـ   ٢
  اآلراء واألقوال لعلماء العربية األعاظم. هالفصيح، واألمثال العربية القديمة، وحشد

  حيح ما ورد فيها من أغالط في النسبة والرواية.صحابها، وتصإلى أ. نسبة األقوال واألشعار ٣

  التي ناقض نفسه فيها. آرائه . االستدراك على ابن قتيبة في أغلب ما كتبه، وعرض٤

. أقواها حجة قوله في آخر الكتاب: (تم استقصاء النظر في هذا الكتاب من أوله إلى آخـره،  ٥
  جملة جملة، وكلمة كلمة).

بله قيام الشيخ بعمل فهرس في آخر الكتاب لمـواده علـى حـروف    من الذي ق . وأقوى دليال٦ً
 المعجم في أكثر من ثالثين ورقة.

، ريفة كثيـراً نه علق بنفسـه وكتـب بخـط يـده الشّـ     إ)، أي قوله: (وعلقت عليه بقلمي هذا كثيراً )٣(
 من متن الكتاب على حواشي األوراق.ليقاته وباللون األحمر ليميز تع

القيمة بيـان مواضـع الغلـط     ليقاتهمن أغالطه قدرا وافيا) أي تناول الكتاب تع قوله: (وأصلحتُ )٤(
، ونبـه  ما خـال اهللا والمعصـومين   ال يسلم منها عالم من أول الزمان إلى قيام الساعة والسهو التي

 عليها بأسلوبه الرشيق والمعتدل. فالكمال صفة الرب ال غير.

تلـك األسـرة العلميـة المعروفـة فـي       إلىمبارك ونسبه الكبير اسمه البوعبارته األخيرة تعريف  )٥(
ة العريقة قبـل ثالثمائـة   التي انحدرت من مدينة الحلّ، والنجف األشرف بـ(آل كاشف الغطاء)

 سنة. واهللا أعلم.
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢أدب الكاتب: )١(

ود وفالن محظوظ وفالن جد حظٌ، وجديد وحظـيظ،  دهـ): فالن مج٢٤٤قال ابن السكيت(ت )٢(
، ٥٦، وظ: فصـيح ثعلـب:   ٣٧٤، ٢٢. إصـالح المنطـق:   ا كان لـه جـد، وهـو الحـظ والبخـت     إذ

 .١٤٩وشرح الفصيح: 

هـ) المحدود أي ممنوع من الرزق قد حـبس عنـه، ومنـه قيـل للسـجان:      ٢١٦عن األصمعي(ت )٣(
٨٠الفاخر:: اد وكل من منع شيئاً فقد حده، ظحد. 

 رة).ه، والصـواب (بكَـ  اتـ الشيخ فـي تعليق  ااعتمده هكذا وردت لفظة (بكثرة) في النسخة التي )٤(

 .٢ظ: أدب الكاتب:

�� {كرة الجهل دولته من قوله تعالى:  )٥( ���� �� �	 �
 �� ���� �� ��� � �� �� �� ). والكـرة: المـرة   ٦(اإلسـراء:  }���� ��
 .٤٣٧القاموس: و، ١/٤٢االقتضاب: ظ:  .والحملة

 .٣-٢أدب الكاتب: )٦(

ــا  )٧( ــييد البني ــال وتش ــه، ويق ــه وإطالت ــصِّ   :ن: رفع ــال للج ــه ويق ــو تجصيص ــل ه ــيم:   ب ــتح الج بف
والشــيد هــو الطــين األبــيض فــي اللغــة  .١٣٦شــرح الفصــيح:و، ٤٢٤يد.ظ:إصــالح المنطــق:الش

 . ٧٢السومرية. ظ: من تراثنا اللغوي القديم: 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣أدب الكاتب: )١(

الصـرف، وإنمـا الموجـود بابـان:     الوجود لمثل هذا الباب في أبواب الفعـل الثالثـي فـي علـم      )٢(
إذا كان مـن بـاب تـداخل األبـواب،      ���  (حال، يحلو ) فعل يفعل ، (حلي، يحلَى) فعل، يفعل،

  وهو ظاهرة وليس قاعدة، فال تقرر أو تطبق إال بدليل. 

)٣( قال ابن األعرابي: ويقال: ما حيتُل نْمطَبِ كلٍائ، ومنَعى حيتُل نْـ مـ  كمال نلْـ حوـلُ  انعوهـو ج ، 
ومعناه:. .اللِالد ـ ظَ امفتُر نْـ مـ طَبِ كالمحكـم البـن    ظ:و، ١/٢٨١. النـوادر البـن األعرابـي:   لِائ

 (الحاء والالم والواو). ٤/٣ سيده:

 .٤أدب الكاتب: )٤(

هـو  قال ابن السيد البطليوسي: (وهي عبارة فاسدة؛ ألنه لم يزد على أن عكس الكـالم والثـاني    )٥(
وإنما كان يجب أن يقول: فكان ابتـداء تفكـره آخـر عملـه وآخـر تفكـره ابتـداء         ،ل بعينهاألو

 .١/٦٦ى يصح الكالم). االقتضاب:عمله ونحو هذا حتّ

 .٤أدب الكاتب: )٦(

 فعمل له ابن قتيبة هذا الكتاب، فأحسن صلته واصطنعه. ،وزيراً للمتوكل أبو الحسن كان )٧(
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 .٤أدب الكاتب: )١(

يريد بالمظان األوقات التي يظنون أن الدعاء فيها متقبل، وهي منصوبة علـى الظـرف والعامـل     )٢(
 .١/٦٧االقتضاب: .تقدير الكالم: وأيديهم فيه إلى اهللا ممتدة مظان القبول ،فيه قوله: ممتدة

 .٤أدب الكاتب: )٣(

وقرئ (فَصُـرهن إليـك)   له، إذا أما: يقال: صاره يصوره ويصيره. ويصْرف: يميل ور)(يصُ قوله: )٤(
 ،نرهإنـي  قال ابـن األعرابـي  و. ١/٦٨على محبته. االقتضاب:  أي يجمع القلوب المختلفةوص :

 .١/٤٠. ظ: النوادر البن األعرابي: إليك ألصْور، وَألميلُ

 .٥أدب الكاتب: )٥(

التحلب والحلـب سـواء   قال البطليوسي: (الفيء كل ما يعود إلى السلطان من جباية أو مغنم. و )٦(
ولكن إذا أراد السلطان شيئاً كلف الرعية إحضـاره شـبه    ،وهما ما ليس بوظيفة معلومة المقدار

 .١/٧٤االقتضاب: .بتحلب الناقة والشاة في كل وقت)
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 .٢٤٥كتب خلق اإلنسان: و، ٢/١٨١العين: الكوع والكرسوع هما رأسا الزندين. ظ/. ٥أدب الكاتب: )١(

 على كالم ابن السيد البطليوسي. علّقصحح األخطاء المطبعية ما بين القوسين، وهنا الشيخ  )٢(

وهذا الكـالم البـن    ،) في أدب الكاتب (الطبعة الحجرية)٥( صفحةهذا ما وجدته في هامش  )٣(
 .١/٧٧السيد البطليوسي. ظ: االقتضاب: 

 .٦أدب الكاتب: )٤(

ن السـيف إنّمـا   أو ،لكـالل إنمـا يسـتعمل فـي اإلعيـاء     هذا ا أنذكر ابن قتيبة في باب المصادر  )٥(
وخالف في كالمه ههنا ما قالـه هنـاك فاسـتعمل الكـالل فـي السـيف        ،يكلُّ كلةً يقال فيه: كلّ

 .٥فصيح ثعلب:و، ١/٧٨االقتضاب:ظ:  .وهو غير معروف

 .٦أدب الكاتب:  )٦(

فيـه الخيـل) أي للسـباق.    والمضـمار الموضـع الـذي تجـري      ،قال البطليوسي: (والكودن البغل )٧(
 .١/٧٨االقتضاب:
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   .٦أدب الكاتب: )١(

ألنهـا يـدلي بهـا     ؛قال البطليوسي: (الدوالي جمع دالية وهي التي يقال لها: الخطارة سميت بـذلك  )٢(
، ١/٨٧الماء يقال: أدليت الدلو، إذا أدخلتها في البئر لتمألها، ودلوتهـا إذا أخرجتهـا). االقتضـاب:   

 .١/٢٠٣ ظ: اللب اللباب:و

 .٦أدب الكاتب: )٣(

قال ابن قتيبة: (وجمـع الكثيـر مـن     ،(الخراج بالضمان) جملة فقهية صغيرة ضمت معاني كثيرة )٤(
). تأويـل  أوتيت جوامع الكلـم (: nمعانيه في القليل من لفظه، وذلك معنى قول رسـول اهللا 

 .٤-٣مشكل القرآن: 

 .٦أدب الكاتب: )٥(

(أن يضـع عنـد    بقولـه: عنده ل الذي هو األظهر بوجهين، والوجه األو فسر البطليوسي هذا الكالم )٦(
المرتهن أو يمسكه عن صاحبه وال يصرفه عليه، وهـذا المعنـى هـو المـراد بالحـديث، وذلـك أن       
الرجل في الجاهلية كان يبيع السلعة من الرجل فيرغب إليه المبتاع أن يـؤخره بـالثمن إلـى أجـل     
← 
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فإذا رأى الرهن يسـاوي أكثـر ممـا لـه عنـده       ،ه إال برهن يضعه عندهمعلوم فيأبى البائع من تأخير
 .١/٨٨ولم يصرفه عليه. االقتضاب: أمسكه بما له قبله

 .٦أدب الكاتب: )١(

ر الجمار، ومعناه أن السارق إذا سرق ثمراً من شجرة أو جماراً من نخلة ثْالكَ ( قال البطليوسي: )٢(
يده ولكن يؤدب بما يراه اإلمام، فـإذا كـان تحـت    ولم يكن تحت ثقاف وحرز لم يلزمه قطع 

ظ: كتـاب  و، ٩١-١/٩٠االقتضـاب: ). حرز وثقاف وسرق منه قـدر ربـع دينـار لزمـه قطـع يـده      
 .٦٥واإلشتقاق البن دريد: ، ٦٦النخيل: 

 .٦أدب الكاتب: )٣(

الطيـب  بدال ألبي ب بفتح القاف القُرب، وهو حديث معروف ويروى (بسقبه) بالسين. اإلالصَّقَ)٤(
 .٥٠نظام الغريب:، و٣/٢٩٦معجم مقاييس اللغة: و، ٢/٤٦٦مجمل اللغة: و، ٢/١٨٠اللغوي:

 .٦أدب الكاتب: )٥(

ملخص تفسير البطليوسي: المخـابرة المزارعـة علـى جـزء     ، وما بين المعقوفين زيادة لإليضاح )٦(
بله بالحنطـة  مما يخرج من األرض كالثلث والربع ونحوهما، والمحاقلة هي بيع الـزرع فـي سـن   

واشـتقاقها مـن الـزبن، وهـو الـدفع.       ،ونحوها. والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيالً
والمعاومة بيع عصير العنب لعامين وكذلك حمل النخل ونحوه من الشـجر، وهـذا داخـل فـي     

والـوزن  ى يبدو صالحه، والثنيا بيع المجهول الكيـل  يحوز بيع شيء منهما حتّالبيع الغرر؛ ألنه 
واالستثناء منه، وذلك غير جائز؛ ألن المستثنى منه ربما أتى على جميعـه، فمـن الفقهـاء مـن ال     
← 
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→ 

يجيزه ال فيما قلّ وال فيما كثر، ومنهم من يجيزه إن كان المستثنى الثلث فما دونـه وال يجيـزه   
 .١/١٢األمالي للقالي:و، ٤/٥٠تهذيب اللغة:و، ٩٥-١/٩٣ظ: االقتضاب: .إن كان أكثر منه

مشـاهرة مـن   « ، مـأخوذة مـن العـام، وهـو السـنة، كمـا يقـال:        »عاملته معاومة « يقال في اللغة:  المعاومة: )١(
علـى  » المعاومـة «وفي االصطالح الشرعي: يطلـق الفقهـاء   . »وماليلة من الليلة، الشهر، ومياومة من اليوم

. معجـم  ام سـنتين أو ثالثـا أو أربعـا   بيع السنين: أى بيع ما يثمـره شـجرة أو نخلـة أو بسـتانه أكثـر مـن عـ       
 .٢/١١٩عن المعاومة. ظ: سنن أبي داود:  n. وقد نهى الرسول٣/٣١١المصطالحات الفقهية: 

 .٦أدب الكاتب: )٢(

)٣( ن.. وكان األصمعيين بالديوأما أبو عبيدة معمـر  ئال يهمز الكال وبيع الكالئ بالكالئ بيع الد ..
الذي قاله أبو عبيد هو الصـحيح لقـولهم: تكـألت كـالءة، وكـأل      و ،بن المثنى فإنه كان يهمزه

 .٩٨ - ١/٩٧ظ: االقتضاب: .الشيء إذا بلغ منتهاه وغايته

 .٦أدب الكاتب: )٤(
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. والبيـت ألبـي   ١٠٧/ ١:االقتضـاب . وسي: (إنما ذكر لقمان بن عاد لجاللته وعظمته)يقال البطل )١(
 . ٥٣٦ظ: البيان والتبيين:  .المهوش األسدي

 .٧أدب الكاتب: )٢(

نوع بسيط من الطعام يأكلونه في شدة الدهر وغالء السـعر وعجـف المـال. ظ: إصـالح      :السخينة )٣(
 .٣٥٦المنطق: 

وهي حكاية حصلت بين معاوية واألحنف بن قيس للمزاح، ووجود البـاء فـي قولـه: (تعيـر بأكـل)       )٤(
وتقـول: عيرتنـي كـذا وال تقـول:      قـال:  حيـث قاله ابن قتيبة في موضـع آخـر مـن كتابـه؛       يخالف ما

   .٢٨٦ظ: أدب الكاتب:  عيرتني بكذا، والصحيح أنهما لغتان وإسقاط الباء أفصح وأكثر.

 .٧أدب الكاتب: )٥(

التقعير أن يتكلم بأقصى قعر فمه، أي الذي يتوسع في الكـالم ويتشـدق، والتقعيـب أن يصـير      )٦(
 .١/١١٠ظ: االقتضاب: .يكون الكبيرفمه عند التكلم كالقعب، وهو القدح الصغير، وقد 

يضـاح، وشَـبره: وطـؤه إياّهـا. وقـال الليث:أعطـاه شَـبرها؛ أي حـق         مابين المعقوفين زيـادة لإل  )٧(
 .١١/٣٥٧تهذيب اللغة:و ،٢٧٩ األضداد لألنباري:النكاح. 

  .مابين المعقوفين زيادة لإليضاح)٨(

. وحكـي عـن أبـي    طلّ دمه وأطلَّ ذهب هدراًمعنى (تطلُها) تسعى في بطالن حقّها من قولهم: )٩(
← 
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، ولـيس فـي    ٢٩٦ – ١٣/٢٩٥ه أي مطله. ظ: تهذيب اللغة: زيد: طُـل دمه، وقال غيره: طله حقّ
  .  ٩٧كالم العرب: 

 .٨أدب الكاتب:  )١(

زيادة لإليضاح، لم يكن ابن هبيرة الضـارب لعيسـى بـن عمـر إنمـا الضـارب        عقوفينمابين الم )٢(
فـال   ،العـراق، وقـد يكـون يوسـف بـن عمـر بـن هبيـرة        على قفي في واليته يوسف بن عمر الث

 .١١٢-١/١١١االقتضاب: اعتراض على كالم ابن قتيبة. ظ:

 .٨أدب الكاتب:  )٣(

 .٦٠٧والنوادر في اللغة: ،٢/٢٢٣العضب: الحديد القاطع. العين: )٤(

 .٩أدب الكاتب: )٥(

بخـطّ الشـيخ محمـد الحسـين آل      التعليقـات يها بعض لعت عليها فوجدتها بغاية الضبط والدقة علاطّ )٦(
 .)٣٣في خزانة المخطوطات في مكتبته العامة في النجف األشرف بتسلسل ( wكاشف الغطاء

 .١٠أدب الكاتب: )٧(

فْر: شفر العين، وهي منابـت األهـداب مـن الجفـون. حكـى أبـو علـي البغـدادي عـن          الشُّ قال الليث: )٨(
← 
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→ 

شَفْْر، واألشـفار حـروف األجفـان وأصـول منابـت الشـعر. وأنشـد ابـن          األصمعي والكسائي: وما بها
  :األنباري

ـّا عـــداوةٌ   فـــواِهللا ال تنفـــك منـــ

  

  ــفْر   وال مــنهم مــادام مــن نســلنا شَ

 ٢٠٠كتب خلق اإلنسان:. و٣٥١-١١/٣٥٠تهذيب اللغة:و، ١/٢٤٨ظ: األمالي للقالي:  

 .١٠أدب الكاتب: )١(

 .٤/١٩تهذيب اللغة: و، ٣/٣١٣ وهو سم العقرب. ظ: العين: )٢(

  .١٠أدب الكاتب:  )٣(

(كتمت عواذلي ما فـي فـؤادي وقلـت لهـن ليـتهم       :والصواب: فقلن، بالفاء ليتناسب مع ما قبله )٤(
أبـي جنـة   إلـى  ويروى لعروة بن أذينـة الفقيـه، ونسـبه الجـواليقي      ،بعيد) قيل: إنه لبشار بن برد

 .١٢٢شرح أدب الكاتب للجواليقي:و، ٢/٩:االقتضاب .األسدي وهو حكيم بن عبيد

 .١١أدب الكاتب: )٥(

 .١٢٢عرابي: احتشم، انقبض. الفاخر:ذكروا عن األصمعي وابن األ )٦(

)٧( يد البطليوسي قد ناقش هذا الكالم وصححه، ومفـاد كالمـه   يعني الشيخ فيما أعتقد أن ابن الس
وذكر بعـض الشـواهد الشـعرية     ،حياءأنه قد ذكر غير األصمعي أن الحشمة تكون بمعنى االست

  .١٢-٢/١١االقتضاب:ظ: في ذلك. 
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 .١١أدب الكاتب: )١(

حكى أبو زيد األنصاري: زكنت منك مثل الذي زكنت منـي، قـال: وهـو الظـن الـذي يكـون        )٢(
    ـيرافي فعنـده أنـا السعندك كاليقين وإن لم تخبر به، وحكى صاحب العين نحواً من ذلك، أم

 .٢/١٤ االقتضاب:ظ: في األشياء الغائبة عن مشاهدة الحواس لها.  ��� عمل الظن ال يست

  .٤٢٥ الشاهد ألبي حية النميري في ديوان الحماسة: )٣(

 .١١أدب الكاتب: )٤(

   .٢/١٥االقتضاب:  .أن المأتم يكون من الرجال :عن الطوسي نباريقد حكى كراع وابن األ )٥(

)٦( تْـه أنـا      ال البيت ألبي حية النميريمر) :أي فتنتـه بمحاسـنها وصـادته    ةٌهيـثم بـن الربيـع، وقولـه (
        ـهام والسـيوف    بعينها، فكأنهـا رمتـه مـن ألحاظهـا بسـهم قتلـه، والشـعراء يشّـبهون العيـون بالس

   .١٠٤-١٠٣واألناة المرأة التي فيها فتور عند القيام. ظ: األضداد لألنباري: ، والرماح
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 .١١أدب الكاتب: )١(

 .١٣٦ -١٣٥، ثالثة كتب في األضداد: ١٨٠-١٧٩ضداد لألنباري: األ )٢(

يرزقــون النــاس حســب ، وروايــة الصــدر فــي المصــدر (لــو لصــالح بــن عبــد القــدوسالبيــت  )٣(
 .٩/٣٠٤تاريخ بغداد:  م).عقوله

 .١٢أدب الكاتب: )٤(

شـرح القصـائد   و .٢٣وردت في ديوانه بالسين (سراع)، والثمد: الماء القليل. ظ: ديوان النابغة:  )٥(
 .٢٤٢أدب الكتاب:و، ٤٠٢العشر للتبريزي:

 .١/٣٢٠المحيط في اللغة:و ،١/٢٥٢شرع الوارد الماء شروعاً. ظ: العين: )٦(

 .١٢أدب الكاتب: )٧(

ذكر أبو عبيد عن الكسائي أن اليمام التي تكون في البيوت من الحمام البـري الـذي ال يـألف     )٨(
← 
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ظ: و. ١/٣٧١الغريــب المصــنف:  .ضــرب مــن الحمــام بــريالبيــوت. وقــال األصــمعي: اليمــام 
 .٤/٢٣٦لسان العرب: و.٢/١٦االقتضاب:و(يم).  ١٥/٦٤٢تهذيب اللغة: 

 .١٢أدب الكاتب: )١(

ألنّهـم كـانوا يجعلـون حلـول      ؛(مذهب العامة في الربيع هو مذهب المتقدمين قال البطليوسي: )٢(
رب فـإنهم جعلـوا حلـول الشـمس بـرأس      الشمس برأس الحمل أول الزمان وشـبابه، وأمـا العـ   

الميزان أول فصول السنة األربعة وسموه الربيع، وأما حلول الشمس برأس الحمل فكان مـنهم  
وال خالف بينهم فـي أنهمـا اثنـان:     ،من يجعله ربيعاً ثانياً فيكون في السنة على مذهبهم ربيعان

 .٥٤٤في اللغة:ظ: التقفية و ،٢/١٨االقتضاب:  .ربيع األول، وربيع اآلخر)

 .١٢أدب الكاتب: )٣(

والطحلب: نبتٌ رخو أخضر في المـاء المـزمن، وهـو أيضـاً مـن شـجرة العضـاة، لهـا          العرمضُ )٤(
 .٣/٣٣٤ ، ٢/٣٢٥ظ: العين:  .شوك أمثال مناقير الطير، وهو أصلبها عيداناً
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 .١٢أدب الكاتب: )١(

)٢( تهذيب و ،١/٢١٧ظ: الغريب المصنف:  .طىعن أبي عبيد: المأروط من الجلود المدبوغ باألر
 .٤/٣٥٦خزانة األدب:و ،١٤/١٦اللغة: 

 .١٣أدب الكاتب:  )٣(

 .١٣أدب الكاتب:  )٤(

وإنكار من أنكـر أن يكـون اآلل السـراب     ،صححه البطليوسي بقوله: (هذا الذي قاله قد قاله غيره )٥(
لفصـــيح). ألن ذلـــك مشـــهور معـــروف فـــي كـــالم العـــرب ا ؛مــن أعجـــب شـــيء ســـمع بـــه 

 .٢/١٧االقتضاب:

 .١٤أدب الكاتب: )٦(
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ينكـر قـول مـن قـال: إنـه آبـاؤه        ��� أنكر ذلك البطليوسـي بقولـه: (كـان ينبغـي لـه إذا اختـاره        )١(
 .٢/١٩االقتضاب:  .ألن كل واحد من القولين صحيح له حجج وأدلة) ؛وأسالفه

 .١٥أدب الكاتب: )٢(

ء قافية حسان بن ثابت بوضع الهمزة فـي البيـت   صحح الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطا )٣(
، وأدب الكاتب بتحقيق محمد محيي الـدين عبـد   ١/١٨الثاني، ويروى (وقاُء) كما في ديوانه: 

 .٢٧الحميد:

يعني الشيخ أن الشاهد الذي رواه ابن قتيبة يأتي فـي محـل رفـع الهجـاء باإلجابـة عنـه وعـدم         )٤(
ظ:  : (ومن ذكرك بسـوء فـال تـذكره).   هو سيق قبله ، في حين كان الكالم الذيعليهالسكوت 

 .  ١٥أدب الكاتب:
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥أدب الكاتب: )١(

التـي خـرج منهـا، وبيضـته التـي       nالذي احتج به ابن قتيبة غير دقيق: نحـن عتـرة رسـول اهللا    )٢(
ولـد الرجـال    انهأقال ابن األثير: ألنهم من قريش، والعامة تظن ، ١٥.أدب الكاتب: تفقأت عنه

هذا قول ابن سـيده، وقـال ابـن     -رضي اهللا عنها  -ولد فاطمة  nن عترة رسول اهللاأخاصة، و
ــي  ــرة النب ــي: فعت ــول  nاألعراب ــة البت ــد فاطم ــة:hول ــذيب اللغ ــاج و، ٢٦٥-٢/٢٦٤ . ظ: ته ت

 .١٨٨العشرات في اللغة:و، ٥٢١، ١٢/٥٢٠العروس:

 .١٥أدب الكاتب: )٣(

. ألشهر، وقد جاء الكذب مستعمالً في المسـتقبل) قال البطليوسي: (هذا الذي قاله هو األكثر وا )٤(
 .٢/٢١االقتضاب:

 .١٦أدب الكاتب: )٥(
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 هذا رأي فقهي دقيق. )١(

 .١٦أدب الكاتب: )٢(

ــف   )٣( ــولهم للمعلَ ــن الســكيت: ق ــي األواري   :حكــى اب ــة، وه ــا اآلري محــبس الداب آري، وإنم
يعـرض فـي الحـائط تشـد إليـه الدابـة،       خيـة: عـود   واألواخي، والواحدة:آخية. قـال الليـث: اآل  

ظ: إصـالح  . الحبل الذي تشـد بـه الدابـة، وجمعـه أواري     خايا. واآلريوجمعها: األواخي واأل
مبـادئ  و، ٢٣٩لحن العوام للزبيـدي: و، ٨٢نظام الغريب:و، ٧/٦٢٠ تهذيب اللغة:و، ٣١٣المنطق:

 .٣٥اللغة للخطيب اإلسكافي:

 .١٧أدب الكاتب: )٤(

 . ٢٥٦ظ: جمهرة أشعار العرب:  ألعشى باهلة واسمه عامر بن الحرث. البيت )٥(

الصَّفر: حية تكون في البطن مـن شـدة الجـوع. ظ: األضـداد فـي كـالم العـرب ألبـي الطيـب           )٦(
والشرسوف: ملتقى األضالع في الصدر. ظ: االشتقاق البـن   .٣٩٦القاموس: و ،١/٤٣٣اللغوي: 

 .٥٦٠دريد 
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 .١٧أدب الكاتب: )١(

ألن أبا زيد وغيره قد حكـوا أن األعجـم لغـة     ؛ذكر البطليوسي أن ما قاله ابن قتيبة غير صحيح )٢(
  في العجم، وجاء ذلك في األشعار الفصيحة كقول األخزر الحماني:

  سلّوم لو أصـبحت وسـط األعجـم   

  

  في الروم أو فـارس أو فـي الـديلمِ     

  

  
ــلمِ  ــم نســ ــو لــ ــاك ولــ   إذن لزرنــ

ــا تعتّقــه ملــوك األعجــمِ ( عجــم بمعنــى العجــم قــول الشــاعر: وممــا اســتعمل فيــه األ   ظ: )مم .
 .٢٨ - ٢/٢٧االقتضاب:

 .١٨ أدب الكاتب: )٣(

ألن البغـل   ؛ذكر البطليوسي إنكار كثير من أصحاب المعاني هذه الرواية وقالوا: هي تصحيف )٤(
وشـرح   ،٢/٢٩االقتضـاب: ظ:  .بالنون وهو الخسيس مـن النـاس والـدواب    والصواب ،ال ينسل

 .  ١٨٤الفصيح: 



 ة على أدب الكاتبتعليق  ...........................................................................................................  ٧٢

:��8.� 1�% �o� a���� EB�.�� �,8.� �� �$0! ��-.� ��� �&
nE��5�)١(
 
����� ���:� ���:��)٢(
  

)*�$� ��	 
�� :N'� b	 CA3�0U��AB��� %���� G� %)٣(
 

����� ���:� �BC0)٤(
 
)*�$� ��	 
�� :U)�*?� x%� �( :LM�MV2�0,  c�	# M�6� ,"H�V�	 ��( %?�|�:�	BN�	 
���

 0*1�U5� 	)٥(
 

����� ���:�  b� �8� U��X> V�.� 9�$.� ,3X�X6� a,��.� R !
�8� =�.�� �'�.� �R-.� ,§��6.�)٦(
 

)*�$� ��	 
�� :	�0UL�$�*�	 %?|�� ��;!�	 ¡)٧(
 

����� �� :� �D�D�)٨(
 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ولهذا نسبته إلى الناشر.١٩وجدت هذا الكالم في هامش صفحة ( )١(

 صحح الشيخ هنا الكلمة وربما هو خطأ مطبعي. )٢(

 .٢٠أدب الكاتب: )٣(

 ،٥/٢٤٤ معجم مقاييس اللغـة: و، ٩٠-٥/٨٩ ظ: العين: .لزق الشيء بالشيء، ولصق لغة في كله )٤(

 .٨٤٩القاموس: و

 .٢١لكاتب:أدب ا )٥(

 .٥/١٧ظ: معجم مقاييس اللغة: .القالب: داء يصيب البعير فيشتكي قلبه )٦(

 .٢٦أدب الكاتب: )٧(

، وتـاج  ٣١٢الحِشُّ، مثَلَّثة: المخرج؛ النهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. ظ: القاموس:  )٨(
 . ٩/٩٠العروس: 
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 .٢٦أدب الكاتب: )١(

ألنـه نسـب إلـى معظـم القطـا، وهـي كُـدر. معجـم          ؛كُـدري: القطـا  در: خالف الصَّـفْو، وال الكُ )٢(
 .٤٣٦القاموس: و ،٥/١٦٤مقاييس اللغة:

 .٢٧أدب الكاتب:  )٣(

)٤( ألنهـا خبـر مبتـدأ محـذوف، والتقـدير:      عراب النحـوي لهـا؛  ح الشيخ هذه الكلمة على اإلصح 

 هؤالء المسمون، وقد كانت مكتوبة على اإلضافة.

 .٢٩أدب الكاتب: )٥(

)٦( منها. الشيخ حصح هذه الكلمة؛ ألنها أصح 

 .٢٩أدب الكاتب: )٧(

عرقوة الدلو، صليب الدلو، وهي الخشية المعروضة عليها، وأصلها عرقو، وعرقي الدلى جمـع   )٨(
 .١٢٧شرح الفصيح:و، ١/٣٢٤المقتضب:  عرقوة، ظ:

 .٢٩أدب الكاتب: )٩(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٩االقتضاب:و، ١/٧٦. ظ: األمالي للقالي:ورد في بعض النسخ قيس بن عاصم المنقري )١(

 .٢٩أدب الكاتب:  )٢(

 رحبيل وديعة اهللا بلغة حميـر. ألن بعض اللغويين ذكروا أن معنى شُ ؛غير ممتنع عند البطليوسي )٣(

 .٢/٤٢ االقتضاب:  ظ:

 .١٥٧أو اسم نجراني أو سرياني. ظ: االشتقاق البن دريد:  .٣٧أدب الكاتب: )٤(

جمهور أهل اللغة: أن الحشـيش يابسـه، وقـال     عنم إذ نقل األزهري عن ابن سيده نعم هو أع )٥(
، ٣٦٧إصـالح المنطـق:  و. ١/٤٨٠ظ: الغريب المصنف:  .بعضهم: الحشيش أخضر الكأل ويابسه

 .٦/٢٨٢لسان العرب:و ،٣/٣٩٤تهذيب اللغة:و

 .٣٧أدب الكاتب: )٦(

ساق له كـالبطيخ والقثـاء والقـرع. ذيـل      اليقطين: هو كل نبت انبسط على وجه األرض مما ال )٧(
 .٣/٤٢٢جمهرة اللغة:و، ٥فصيح ثعلب: 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧أدب الكاتب: )١(

 .٢٤٨ظ: القاموس:  .والكعابر من الحنطة الفرفخ: الرجلة، معرب: يريهن،أي: عريض الجناح )٢(

 .٣٩أدب الكاتب: )٣(

)٤( (من الرجز): الح:أنشده ابن السكيت للتبريزي أحيحة بن الج  

ــأب ــا خَتـ ــرةَري يـ ــيلِالفَ يـ   سـ

  

ــولي     ــذ وشـ ــن حنَـ ــأبري مـ   تـ

  
  

ــالفُحولِ   ــلِ بـ ــلُ النخـ ــن أهـ   إذ ضـ

 .٨١ظ: إصالح المنطق:  

 .٣٩أدب الكاتب: )٥(

(اإلهان، ككتاب: العرجون، وأعطاه من آهنِ مالـه: مـن تـالده وحاضـره).      :قال الفيروزآبادي )٦(
 .١٠٨٦ القاموس:

 .٣٩ أدب الكاتب: )٧(
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تــاج و، ٧٢القــاموس: .ألنــه مثنــى (ثعلــب) ؛بالضــم غلــط صــريح والصــواب فــتح الثــاءثعلبــان  )١(
 ،Eبي ذر الغفـاري إلى أو ،عباس بن مرداس السلميإلى الوالبيت منسوب . ٢/٨٩ العروس:

ديـوان العبـاس بـن    : . ظفـي الـذليل   راشد بن عبد ربه. وهو من األمثـال العربيـة القديمـة   إلى و
  .١٢٢مثال: ، وكتاب األ١٥١مرداس السلمي:

 .٤٠أدب الكاتب:  )٢(

 .٢١٢، القاموس: ٤٧ظ: فصيح ثعلب: وتطير. تشبه الزنبور )٣(

 .٤٠أدب الكاتب: )٤(

 .٦/٤٥١ يروى: فَوهة بسكون الواو، فم الطريق. ظ: تهذيب اللغة: )٥(

 .٤٢أدب الكاتب: )٦(

)٧( خنسـاء، و(رأيـتَ)   ال إلـى يلـى األخيليـة ولـيس    بنسبته إلـى ل البيت هذا ح البطليوسي نسبة صح
 .١٠٥ديوان ليلى األخيلية: و، ٢/٧١فتح التاء. ظ: االقتضاب:ب
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 .٥٨أدب الكاتب:  )١(

 .٥٩أدب الكاتب:  )٢(

قربت، وذلك حين يعظم بطنها لكبر ولـدها فيـه، والجمـع مجـاح.     أنثى إذا حملت وأجحت األ )٣(
 .١/٤٠٥ظ: معجم مقاييس اللغة:

 .٦٣أدب الكاتب: )٤(

 .٣٩٩ي أول ما يطرحه الصبي إذا ولد. ظ: االشتقاق البن دريد:قْعوال )٥(

: وإيـاك أن تكـون   وهـو  بنـه(حجار) أول من قال هذا المثل (أبجر بن جابر العجلـي) قالـه ال   )٦(
وقـد ذكـر البطليوسـي الـروايتين بفـتح القـاف مـن (تعقـي)          .حلواً فتـزدرد، وال مـراً فـتلفظ   

 .٩٢ - ٢/٩١ب:االقتضاو، ٢٤٧وكسرها. ظ: الفاخر:
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 .٣٩٨ إصالح المنطق:و، ٦٧أدب الكاتب: )١(

�( قال ابن السكيت: )٢( ���	
: القدر والرحى والدلو والشفرة والفـأس والقداحـة، أي مـن كـان     �
 فالبد له من أن يجاور الناس يستعير بعض هذه األشياء مـنهم).  ��� عنده هذا حلّ حيث شاء، و

 .٣٩٨ إصالح المنطق:

 .٦٧ب:أدب الكات )٣(

والبيت لسحيم بـن عبـد    ،يسيل من عصير العنب االسالفة من أسماء الخمرة، والسالف: أول م )٤(
المسلسل في غريـب  و ،٥٠١ – ٢/٥٠٠بني الحسحاس. ظ: التلخيص في معرفة أسماء األشياء: 

 .٤٠ديوان سحيم:، و٧٠لغة العرب:

 .٦٨أدب الكاتب: )٥(

 .٥/٢٥٣ظ: تهذيب اللغة:  .سانيةالمنحاة: المسيل الملتوي، وطريق ال )٦(

 .٦٨أدب الكاتب:  )٧(

 اللّثـام حكى أبو علي البغدادي عن أبي زيـد:   ،ككتاب: ما على طرف األنف من النّقاب اللِّفام )٨(
← 
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→ 

 .٢/٣٣، ١/٤٢األمالي للقالي: ظ:على طرف األنف.  واللِّفامعلى الفم، 

 .٦٨أدب الكاتب: )١(

 .٢/١٠١ه تخليط وقلّة تثقيف للكالم. االقتضاب:كلّه وذهب إلى أن أنكره البطليوسي )٢(

 .٦٩أدب الكاتب: )٣(

عصي بالسيف: ضربه بالعصا، ولغة أخرى: عصا به يعصـو، وعـن الكسـائي: اعتصـى يعتصـي.       )٤(
 .٢/١٠٢ االقتضاب:و، ٢/١٩٧ العين:  ظ:

 .٧١أدب الكاتب: )٥(

 .١٠/٤٣٦ظ: لسان العرب:  )٦(
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 .٧٣أدب الكاتب:  )١(

 ح الشيخ عنوان الباب، فهو عارف بالنسخ الصحيحة.صح )٢(

 .٧٣دب الكاتب:أ )٣(

العقرب قرنها أو يقول: زبانيا العقرب قرناهـا فيوقـع األفـراد     ىبانكان الواجب عليه أن يقول: زُ )٤(
ان كوكبــان مفترقـــان وهمــا قرنــا العقـــرب. ظ:    يــ بانمــع األفــراد والتثنيــة مـــع التثنيــة. والزُ    

 .٢/٢٥٤العمدة: و، ١/١٠٦االقتضاب:

 .٧٤أدب الكاتب:  )٥(

 .٤/١٧٧، ٣/١٠٦قال الخليل: النَّضْح كالنضخ ربما اختلفا وربما اتفقا: العين: )٦(

 .٧٤أدب الكاتب: )٧(
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روي وقال ابن األعرابي: الخضم: أكل الطعام الرطب الدسم، والقضم: أكل الطعـام اليـابس الغلـيظ.     )١(
(اخضـموا فسنقضـم).    :بروايـة  الزمخشـري  فقـد رواه فـة  بألفاظ مختل Eحديث أبي ذر الغفاري

أسـاس  و ،١/١٢٩ظ: النـوادر البـن األعرابـي:    .): (تـأكلون خضـما ونأكـل قضـماً    أيضا برواية وروي
 .٤/٧٧:واألثر النهاية في غريب الحديثو، ٧فصيح ثعلب:و، ٥١٢- ١٦٧ البالغة:

 .٧٤أدب الكاتب  )٢(

وغيـرهم يقولـون: غلـط     ،ت فـي حسـابه، يغلـت غلتـاً    حكى ابن األعرابي: طيئ يقولون: قد غل )٣(
 .١/٣٠لباب اآلداب:و، ٤/٣٩٦ العين:و، ١/٢٩٥ . النوادر البن األعرابي:يغلط غلطاً

 .٧٤أدب الكاتب: )٤(

، ولسـان العـرب:   ٥٧، واألمثـال:  ٤/٢٤٩الكتـاب:  ظ: أي حاذقـة مـاهرة.    ناع اليـدين وامرأة صَـ  )٥(
 .  ٣٦أة عند العرب: ، وأمثال المر٦٨٢القاموس: ، و٨/٢٩١

 .٧٥أدب الكاتب: )٦(

)٧(     نقـل عـن أبـي عبيـد: دو    م الطـائر فــي السـماء: إذا جعـل يـدور، ودظ: الغريــب  .ى فـي األرض و
← 
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→ 

 .٢/٦٠٣المصنف:

 .٧٥أدب الكاتب: )١(

ومن خصائص كالم العرب: وظل يفعل كذا، إذا فعله نهـاراً.   .بين المعقوفين سقط من األصل )٢(
 .٤٢٣العربية:  سرو ظ: فقه اللغة

 .٧٥أدب الكاتب: )٣(

��� {: قال اهللا عزّ وجلّ ،والركوب ما يركب )٤( ���� �� �� �� ���� �� ��يركبون. مـا أي فمنهـا  )، ٧٢} (يـس:  
  القيس: ؤومن وروده في الشعر الفصيح قول امر

ـــلَ ــوا الخيـ ــتألموا إذا ركبـ   واسـ

  

  ــت ــر األرضُ تحرقـ ـــوم قـ   واليـ

  ← 
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→ 

  وقال زيد الخيل الطائي:

وتركب  الـروعِ  يـوم   فيهـا فـوارس  

  

  يفي طَ صيروننِع  ـ  رِاألبـاه   ىوالكُلَ

  وقال ربيعة بن مقروم الضبي:  

ــدعوا ــتُ أولَ :ف ـــزالِ فكن ــازلِ ن   ن

  

  ــو ع ـُهالم   إذا لـــم أنــزلِ  أركبــ

 .١/٢١٩تهذيب اللغة: و ،٢/٦٨٥شرح القصائد التسع المشهورات: و ،٣٣٥- ٣٣٤ظ: إصالح المنطق:  

 .٧٦دب الكاتب:أ )١(

 .١/٩األمالي للقالي:و، ١/٣٠٦ظ: مجالس ثعلب: .البيت للخطيم الضبابي ويروى باآلثار )٢(

 .٧٨أدب الكاتب: )٣(

)٤( (لّما) بـ(لن) ح الشيخصح، .ولعله خطأ مطبعي 

 .٨٦أدب الكاتب:  )٥(
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حـداً،  قـال:(من) تكـون اسـماً، وج   أنـه  حكى األزهري عـن سـلمة عـن الفـراء عـن الكسـائي،        )١(
وتكـون   ،وتكـون خصوصـاً   ،، ومعرفـة، ونكـرة، وتكـون للواحـد ولالثنـين     ، وشرطاًواستفهاماً

 .١٥/٤٧٣لإلنس والمالئكة والجن، وتكون للبهائم إذا خلطت بغيرها. تهذيب اللغة:

 .٨٦أدب الكاتب: )٢(

)٣( هذا تناقض منه د البطليوسي:يقال ابن الس) ـن سـألت  ع(ألنـه قـد قـال فـي صـدر البـاب: تكتـب        ؛م( 
، فتصل لالستفهام، وإنما أتـى هـذا مـن    )فيمن ترغب(، فتصل لإلدغام، وقال: تكتب )ممن طلبت(و

غيـر اسـتفهام فهـي مقطوعـة أبـداً،       (من) إذا كانت خبراً سوء العبارة. وكان الصواب أن يقول: وكلّ
دغـام. وإن كـان أراد أن   ، فإنهما موصلتان، وإن كانتا لغير االستفهام من أجـل اإل )عمن(و )ممن(إال 

(من) فهي مقطوعة، فهو كالم صحيح، ال اعتراض فيـه.   هذه الكلمة التي هي(كلّ) إذا أضيفت إلى
 .٤٤٤ظ: تصحيح التصحيف:و، ٢/١٢١وأظنه هذا أراد). االقتضاب:
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 .٨٩أدب الكاتب: )١(

  ومنه قول الشاعر: )٢(

 ــان ــإن ك ــداللُ ف ــال  ال ــيف حتُل  

  

  ــان ــوداع وإن كــ ��  الــ ������ ���� �  

 .٦/٣٠٦لسان العرب:    

 ٩٠أدب الكاتب: )٣(

اختلــف النحويــون فــي رســم (إذن)، فــالجمهور يكتبونهــا بــاأللف، وكــذا رســمت فــي المصــاحف،  )٤(
كُتبـت بـالنون؛ للفـرق بينهـا وبـين       ��� والمازني والمبرد بالنون، وعن الفراء إن عملت كُتبت بـاأللف، و 

. وكـذلك اختلـف القـائلون بحرفيتهـا، فقـال األكثـرون:       ١/٢٠اللبيب:  إذا، وتبعه ابن خروف. ظ: مغني
 .  ٣٥٧إنها بسيطة. وذهب الخليل في أحد أقواله إلى أنها مركبه من (إذ و أن) ظ: الجنى الداني: 

 .٩٤أدب الكاتب: )٥(

)٦( ح الشيخ رسم حرف الالم في كلمة(فاسأل).صح 
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 .١٠٩ أدب الكاتب: )١(

)٢( الباب كما ترى.ح الشيخ عنوان صح 

  ١٠٩أدب الكاتب:  )٣(

)٤( على الضَّم رِيهوه، واقْتصَر الجه وأكْثَرعظَموالفَتْحِ: م ١٧/٤٨٨. ظ: تاج العروس: بالضَّم.  

  خطيم األوسي:القال قيس بن  )٥(

 ـــام ــتن ـــأنِع ــرِ ش بــإذاـن ك   ها ف

  

  ـــامتْ ر ــوق يـــاد ــنْتَ ـدا تك   فرِغَ

 .٣٣ ظ: إصالح المنطق:  

 .١٠٩ أدب الكاتب: )٦(

ض وهـو المأوى.قـال العجـاج: واعتـاد     ربض البنيان أساسه، وجمعه: أرباض. واألربـاض: جمـع ربـ    )٧(
.٣١٤ ، إصالح المنطق:٨٣، نظام الغريب:٢/١٢١ظ: الغريب المصنف:  أرباضا لها آري. 
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 .١١٠أدب الكاتب: )١(

سر لما على الشجرة، وقد صـرح بـه الخليـل، وقـال     أكثر أهل اللغة على أن الحمل بالفتح والك )٢(
ابن السكيت: الحمل ما كان في بطن أو على رأس شجرة وجمعه أحمال، والحمـل مـا حمـل    

ــين:   ــر أو رأس.ظ: الع ــى ظه ــق: و، ٣/٢٤١عل ــالح المنط ــي: و، ٣إص ــث للبطليوس  ،١/٤٤٢المثل

 .١٣٨-٢/١٣٧االقتضاب:و

 .  ١١١أدب الكاتب: )٣(

 .٤٦٠، القاموس: ٦/٤٢ظ: تهذيب اللغة: )٤(
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بضمتين: (نُصُبٍ) قرأ بها أبو جعفر المـدني، و بفتحتـين    :ذكر الشيخ أن (نصب) تقرأ بقراءتين )١(
ويعقوب الحضرمي، ومن العلماء مـن فـرق بينهمـا، ومـنهم      ،عاصم الجحدريأ بها صَب) قر(نَ

إعـراب  و، ٤/٣٣٤:معاني القرآن وإعرابهو، ٣٨٠من يرى أنهما واحد. ظ: تفسير غريب القرآن:
 .٢٥٩العمدة في غريب القرآن:و ،٢/٧٩٦القرآن:

 .١١١أدب الكاتب: )٢(

 .٩٦٤القاموس:و، ٤٥ظ: فصيح ثعلب: )٣(

 .١١٢أدب الكاتب: )٤(

 .٥/١٦٦قال الخليل: القبل: الطاقة، تقول: ال قبل لهم. العين: )٥(

 .١١٢أدب الكاتب: )٦(

 .٥/٧:االسم. العين والشِّق ،الشَّق مصدر )٧(
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 .١١٢أدب الكاتب: )١(

إنـاء مـن فضـة يشـرب بـه،       الجمام بضم الجيم: ما ارتفع على الكيل أو مـا داخلـه، والمكّـوك:    )٢(
، ٦٧: فصـيح ثعلـب  و ،٦/٢٨مكـاكي فـي الجمـع. ظ: العـين:     والجمع مكاكيك، وعن أبي زيد:

 .١٧٥-١٧٤شرح الفصيح:و

 ١١٢أدب الكاتب: )٣(

، وقد ذكره ابن قتيبة فـي كتـاب األبنيـة    وقرأ الباقون بفتح الواو السلطاننى بمعقرأ الكوفيون بالكسر  )٤(
 .  ٢٠٣، معاني القراءات:١/٢٠٢. النوادر:٢/٢٧٨بالفتح والكسر.ظ: إعراب القرآن للنحاس:

 .١١٤أدب الكاتب،  )٥(

 .٣١٦-٢/٣١٥ذكره البطليوسي في المثلث:  )٦(

 .١١٤أدب الكاتب،  )٧(

)٨( المطبوع لمطبعي في الكتابح الشيخ الخطأ اصح. 
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 .١١٤أدب الكاتب: )١(

 .  ٤/٩) بالفتح والضم معناه خالصة السمن أيضاً. ظ: لسان العرب:��	��(مقصود الشيخ أن  )٢(

 .١١٤أدب الكاتب،  )٣(

  ومنه قول أبي طالب: )٤(

  واهللا ال تنفــــك منــــي عــــداوةٌ

  

  نا شَــفْرفــي نســل نهم مــا داموال مــ  

 .٦٤فصيح ثعلب:و، ٢٣طالب:ظ: ديوان أبي   

 .١١٤أدب الكاتب: )٥(

)٦( سيأتي في كتاب األبنية أنه يقال للعوص، بالفتح والضم. ظ: أساس البالغة:جوص، وب٥٤ز: ب. 

 .١١٦أدب الكاتب:  )٧(

ويقرأ (وِجدكم) بكسر الواو والدال وتسكين الجـيم، عـن ابـن عبـاس ومجاهـد وغيـر واحـد         )٨(
 .٧/٤٣تفسير ابن كثير:و، ٥/١٨٦اني القرآن وإعرابه:مع ظ: .يعني(سعتكم)
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 .١١٦أدب الكاتب،  )١(

 .٣٠فصيح ثعلب:و، ٥٦١وجب البيع وجوباً. ظ: النوادر في اللغة: )٢(

 .١١٧أدب الكاتب: )٣(

إذا أتـى الغـور، وزاد    نقل أبو علي البغـدادي عـن بعـض اللغـويين: وغـار الرجـل يغـور غـوراً         )٤(
، وكان الكسائي يقول: هو من اإلغارة، وهـي السـرعة، وكـان األصـمعي     اللحياني: وأغار أيضاً

ألنـه قـال: وأنجـدا،     ؛يقول: أغار ليس من الغور، إنما هو بمعنى عدا. والتفسيران األوالن الوجه
  فإنما أراد: أتى الغور وأتى نجداً، والغور تهامة. 

  قال األعشى:

ــ ي ــي ــرنب ــا ال ت ــر ونرى م   هوذك

  

  لَ أغــارمــرِعوأنْجــدا ي فــي الــبالد  

  ← 
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   .١/٥٨األمالي للقالي:و، ١/٥٣٦الغريب المصنف: و .٤٨ظ: ديوان األعشى: 

 .١١٧أدب الكاتب،  )١(

قَبِلَ يقبلُ قَبالة فهو أقبـل،   .٥/١٦٨القابلة التي تقبل الولد عند الوِالدة، وتجمع قوابل. ظ: العين: )٢(
قبيل، وهي قبيلة وعليه ال يجمـع المصـدر (قَبالـة) مـع الصـفة       واألنثى قبال وقَبلَ يقبلُ قَبالً فهو

 المشبهة (قبيل) في فعل واحد.

 .١١٧أدب الكاتب،  )٣(

، وجمع الخطيب خُطباء، وجمـع الخاطـب خُطّـاب، وكـان الرجـل فـي       بطَالخطبة: مصدر خَ )٤(
. ٤/٢٢٢كْـح. ظ: العـين:  الجاهلية إذا أراد الخطبة قام في النادي فقال: خطْب، ومن أراده قال: نِ

 .٦٥فصيح ثعلب:و

 .١١٨أدب الكاتب، )٥(
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  قال الراجز: )١(

ــا  ــى إياكــ ــي الفتــ   ورأي عينــ

  

  عطــي الجزيــلَ  ي  ذاكــا  فعليــك  

  راعي:  إلى الوينسب   

ــر ــؤاد ل فكبـ ــشَّ فـ ــا وهـ   هلرؤيـ

  

ــ   ــلُ  روبشَّ ــان قب ــاً ك ــايلوم نفس   ه

  ومنه قول المتنبي:  

  لك ال يمضيالذي  مضى الليلُ والفضلُ

  

  ورؤياك ـضِ من الغَ أحلى في العيونم  

 .١٨١مجموع أشعار العرب:و، ٢/١٤٩االقتضاب: ، و٢/٢١٩ظ: ديوان المتنبي:  

 .١١٨أدب الكاتب،  )٢(

)٣( الشيخ ولعلّه خطأ مطبعي. هحصح 

 .١١٨أدب الكاتب: )٤(

فوح وتفيح، وكـذلك غيـره. ظ: إصـالح    ذكر ابن قتيبة في باب (فَعل يفْعل ويفْعل): فاحت القدر ت )٥(
← 
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كتــاب و، ٣٦٩- ٣٦٨ أدب الكاتــب (تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد): و، ١٣٧المنطــق:
 .٢/٤٥٨بن القطاع:فعال الاأل

 .١١٨أدب الكاتب،  )١(

القُنوع بالضم: السؤال والتذلَل والرضى بالقسم، ضد، والفعل كمنَع، والقَناعة: الرضـى كـالقَنع    )٢(
 .٦٩٨القاموس: . ظ:محركة

 .١١٨أدب الكاتب:  )٣(

به. وذكروا أنـه مـن    عحكى ابن األعرابي: قنِعتُ قُنعانا وقُنوعا وقَناعة وقنعاً، إذا كان رضى يقن )٤(
  األضداد وأنشد ابن جني: 

ــرِ  ــي غي ــالُ اِهللا ف ــذهب م ــه أي   حقِّ

  

ــم ونَفـــي أطالل ��"�����!� و     جـــوعكـ

ــنكُ   ــذا م ــر مأنرضــى به ــيس غي   هل

  

      قنِعنــا مــا لــيس فيــه قنــوعوي  

 .٢٤٣ثالثة كتب في األضداد:، و١/٢٨٣ظ: النوادر:  

 .١١٨أدب الكاتب: )٥(

أن تُعرض الغول لإلنسان، يقال منه: عرِضـتْ بكسـر الـراء وعرضـتْ بفتحهـا، ومـن لغـة أهـل          )٦(
     يعــر ــر ــرِض لفــالن ش ــاز: قــد ع ــرض، كضــرب. ظ: المثلــث     الحج ــيم تقــول: ع ض: وتم

← 
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 .٢٨٧-٢/٢٧٧سي:للبطليو

 .١١٩أدب الكاتب،  )١(

 .  ١٤/١٥١، ولسان العرب: ٢٥٨ظ: القاموس المحيط: )٢(

 .١١٩أدب الكاتب: )٣(

�#� {:وقد قرأ بعض القراء )٤( �� �$ ���%�& �'�( �)�� �� �	 �*��� �+ ���� Eقرأ بها ابـن عبـاس   ،)١٥٨(البقرة/ }
وقلـب   ،االفتعال طاء وأدغـم الطـاء فيهـا    على وزن (يتفعل) ثم أبدل من تاء )فيتطو(وأصله: 

 .١١٤الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. مشكل أعراب القرآن:

 .١١٩أدب الكاتب: )٥(
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قال ابن قتيبة: في باب الثياب والمالبس: (ويقال: حسر عن رأسه، وسـفر عـن وجهـه وكشـف      )١(
ومنه قول إياس بـن مالـك    ،ر)(فان لم تكن عليه درع فهو حاس وفي باب السالح قال: ،رجليه)
  الطائي:

ــال   ــي العـ ـّا يبتغـ ــ ـــر منـ   وأكثـ

  

    ـرناً دارعاً وهـو حاسـرق ضـاربي  

  ومنه قول ليلى األخيلية:  

  فـال يبعدنْك اُهللا يـا تــوب إنــما   

  

  لقـاُء المنـايا دارعـا مثــل حاسـرِ     

تـى ال يزيـد عليـه وال يـنقص     قال قدامة بن جعفر: هللا درها كيف ساوت بين اللفظ والمعنى ح  
ــّاب رجـالً        فقـال: كانـت ألفاظـه قوالـب      عنه، وهذه هي البالغـة التـي وصـف بهـا بعـض الكُت

أدب الكاتب(بتحقيق محمد محيـي الـدين   و، ٦٩ – ٦٨لمعانيه. أدب الكاتب (مطبعة الوطن): 
 .١٥٢نقد الشعر:و. ٣/١٣٣ظ: العين:و، ١٥٦-١٥٥عبد الحميد):
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سقط من األصل وضعه الشيخ باللون األحمـر مـع ضـبط الكلمـات واألوزان      ما بين المعقوفين )١(
 .١١٩أدب الكاتب: ظ: بالحركات والسكنات. 

أمومـة، ومـا كنـت أبـاً      أَممـت  ولقد وقد حكى أبو عبيد في الغريب عن اليزيدي: ما كنت أماً )٢(
ـةً   . ومـا )فاعلـت (، وما كنت أخاً ولقد تآخيـت وآخيـت مثـال    ةًولقد أبيت أبوولقـد   كنـت أم

آميت وتآميت أموة. وروى سلمة عن الفراء: أممت وأبـوت بـالفتح فـي األب واألم وكـذلك     
أمـــوت فـــي األمـــة وآخَـــوت فـــي األخ وعممـــت فـــي العـــم كلهـــا بـــالفتح. ظ: الغريـــب   

 .١/١٦١المصنف:

)٣( يت عـن اليزيـدي، وأبـوت إبـاء    ذكر ابن القطاع: ولقد أموت وأميت أموة وأبـاوة  ة، وأموت أم
ــو ــه أخــاً    وأب ــام األب، وأخــوت أخــاوة وإخــاوة، صــرت ل ــه مق ــاب  ة، قمــت ل ــت. كت وآخي

 .٦٢-١/٦٠األفعال:

)٤(  ط ســباطة وســـبوطة. ظ:الغريــب المصـــنف:   ط الشـــعر وســبِ ســبالمثلـــث و، ٢/٤٤٨ط وســـب
 .٢/٤٠٤للبطليوسي:

 .١٢٠أدب الكاتب: )٥(
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 .٢/٤٩٥بدال:طة ونحوها. ظ: اإلبدال والقَلْو والقَلْي في الحنوهو نوع من اإل )١(

 .١٢٠أدب الكاتب: )٢(

ورد في لغتنا العربية، بل في الساميات أيضاً كثيراً تعاقب الواو مع الياء من مثل: تحيزّ الصـواغ:   )٣(
اللهجـــات العربيـــة فـــي   و ،١/٤٢١األفعـــال للسرقســـطي: و، ٢/٤٦٢ظ: اإلبـــدال:  .الصـــياغ

 .١/٤٠١التراث:

 .١٢٠أدب الكاتب: )٤(

قتتلــه الحــب، واقتتلــه الجــن، بمعنــى اختبلــه الجــن. النــوادر البــن ا قــال ابــن األعرابــي: ويقــال:)٥(
  .١/٢٥٤األعرابي:
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  :تمامه هو عجز بيت لجرير)١(

    التـي فـي طرفهـا حـور العيون إن  

  

  قتالنــا ثــم لــم يحيــين   قَتلْنَنَــا  

  .١/٧٥ظ: الكامل في اللغة واألدب:   

  مه:تما القيس ؤمرهو صدر بيت أل)٢(

  أن حبـــك قـــاتليمنِّـــي أغـــرك 

  

  وأنك مهمـا تـأمري القلـب يفعـلِ      

 . ١٤٧ظ: شرح ديوان أمرؤ القيس:   

 .١٢٠أدب الكاتب: )٣(

)٤( إلى (تهجدت).صح (تتهج) ح الشيخ الخطأ المطبعي من 

الهاجــد: النــائم، والمصــلّي المتهجــد بالليــل، وأكثــر مــا يقــال للمتــيقظ: متهجــد قــال اهللا عــز    )٥(
-� ,�(� {:وجل �. ���/ �� �0�� ���� �1 �2   ) وقال النابغة الذبياني (الكامل):٧٩(اإلسراء:} �3

ــال  ــدناق ــالَ هج ــد ط ــرى فق   الس

  

ــلْ      ــدهر غَفَ ــى ال ــدرنا إن خن   وق

 .٣٢٥أي نومنا. ظ: ثالثة كتب في األضداد:  

 .١٢١أدب الكاتب: )٦(

�%��4 {الى:تعـ قـال اهللا   ،قسط: جار واقسط بـاأللف عـدلَ ال غيـر    )٧( ���5��6� 78�� �9 ��:� �'�; ���%� �� �<�( �3 {
← 
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ــي الجــائرين: ٩[الحجــرات: ــال ف ــادلين وق %� =���{]، أي الع �> ������ �� ��? ������� � �� �'��%�� �@� �5��� ��� �2�( �3 {

 .١٩ثالثة كتب في األضداد:و، ٥٨ظ: األضداد البن األنباري: ].١٥[الجن:

 .١٢٢أدب الكاتب: )١(

يبة في(باب فعلت وأفعلت بمعنى واحد): خفق الطائر بجناحيه، وأخفق: إذا طار، قد قال ابن قت )٢(
 . ١٥١ظ: أدب الكاتب:  فجعلهما سواًء، وههنا فرق بينهما وهو تناقض ملحوظ.

 .١٢٢أدب الكاتب،  )٣(

� � {تعـالى:  قال أبو منصـور األزهـري: (يقـال: تبـع فـالن فالنـا وأتبعـه، قـال اهللا          )٤( �@ �A�� �B�( ��� ���=  {

)، قال أبو عبيد: ويقال: أتبعـت القـوم مثـل أفعلـت إذا كـانوا قـد سـبقوك فلحقـتهم.         ٨٩(الكهف:
 .٢/٢٨١مثله). تهذيب اللغة: عتهم تبعاًبِبعتهم مثل أفتعلت إذا مروا بك فمضيت معهم، وتَتّاو

ظ: شـرح   جزنا قطعنـا، وجزنـا سـرنا فيـه وخلَفنـاه.     أأجزنا وجزنا بمعنى واحد وقال األصمعي:  )٥(
 .٣٧القصائد العشر:
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قـال الزجــاج واألصـمعي جــاز الرجـل الــوادي وأجــازه إذا قطعـه، وحكــى ابـن القوطيــة عــن       )١(
جازه مشى فيه وأجازه قطعه وخلّفه، ويظن البطليوسي أن ابن قتيبة أراد هـذا الـذي    :األصمعي

سـرت   ذكره ابن القوطية عن األصمعي وهو غير صحيح، بل يجب أن يكون: جزت الموضـع 
 .١٦١ -٢/١٦٠االقتضاب: و، ٥٣-٥٢األفعال البن القوطية:و، ٨فيه. ظ: فعلت وأفعلت للزجاج:

 .١٢٢أدب الكاتب،  )٢(

رهق فالن فالناً إذا تبعه فقرب أن يلحقه، وأرهقتهم أمراً صعباً إذا حملـتهم عليـه. ونقـل     )٣(
 العـين: ظ: حي بينهما. وفرق الطّري ،لحقتهوهو عن أبي علي البغدادي أنهما بمعنى واحد 

 .٦/٢٥٨مجمع البحرين: و، ٣٦٧، ٣/٣٦٦

 .١٢٣أدب الكاتب:  )٤(

، رهنتُ الشيء رهناً وأرهنت ثوباً إذا دفعته إليه ليرهنه. وقال ابن القوطية: رهنتك الشـيء رهنـاً   )٥(
أعطيتكـه لترهنـه. ويـرى ابـن      : أقام، وأرهنتـك الشـيء:  أخذته منّي على مبايعة، والشيء رهوناً

 .٩٩ كتاب األفعال:و، ٤/٤٤العين:و. ١/٢٩٤ألعرابي أن أرهنت هي أقلّ اللغتين. ظ: النوادر:ا
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(أوعيت المتاع): وابن قتيبـة   بين المعقوفين زيادة لإليضاح؛ ألن الشيخ وضع هامشاً على قوله: )١(
 قد خالف نفسه هنا.

 .١٢٤أدب الكاتب:  )٢(

 خالف ابن قتيبة نفسه في بابين من كتابه. )٣(

 .١٢٤أدب الكاتب:  )٤(

، والشـعر  وضع الشيخ شطر البيت وهو العجز بين قوسين لئالً يتوهم القارئ أنهمـا بيـت واحـد    )٥(
  وصدر البيت. ألبي الحسحاس األسدي

  هاطَســـســـعى بالمصـــابيح وونَ لُّهِـــنُ
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 .٣١بين الشيخ مخالفة ابن قتيبة نفسه في باب (فعلت وأفعلت) ظ: فعلت وأفعلت:  )١(

 .١٢٤أدب الكاتب:  )٢(

األفعـال البـن   ، و٨أجبرتك على األمر، أكرهتك، وجبرت لغة بنـي تمـيم. ظ: فعلـت وأفعلـت:     )٣(
 .٢/٦٢٠اللهجات العربية في التراث:و، ١/١٥٧األفعال البن القطاع: و، ٤٩القوطية:

 .١٢٤أدب الكاتب: )٤(

بـاأللف وجعلـه مـن قـول العامـة      بن قتيبة في بـاب (مـاال يهمـز والعـوام تهمـزه) أوقفتـه       اأنكر  )٥(
 ولحنهم ثم قال: فهما لغتان استعمل الناس أضعفهما. وفي ذلك قـال ابـن جنـي: (لـو أن إنسـاناً     

ألجـود   لكـالم العـرب، لكنـه يكـون مخطئـاً      استعمل لغة قليلة عنـد العـرب، لـم يكـن مخطئـاً     
 .٢/٢١اللغتين). الخصائص: 
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 .١٢٤أدب الكاتب،  )١(

إذا انجلـى عـن عقلـه البخـار الـذي       انف إذا انجلى عنها الغـيم، وصـحا السـكر   أصحت السماء باألل )٢(
 .٢/٢٥٤األفعال البن القطاع: و، ٨٧األفعال البن القوطية:، و ٢٣غطى عليه. ظ: فصيح ثعلب:

 .١٢٥أدب الكاتب،  )٣(

محمد محيـي الـدين عبـد    تحقيق أجاز في ذلك الباب: أخطأت وأخطيت. ظ: أدب الكاتب ( )٤(
 .٣٦٦: الحميد)

: gوبها قرأ معظم القراء، وروي عن اإلمام علـي  ،تسهيل الهمز من سمات لهجة أهل الحجاز )٥(

اللهجـات  و ،٣/٣٢ظ: شـرح الشـافية:   .)نزل القرآن بلسان قريش، وليسوا بأصـحاب نبـر  (
 .٥٨العربية:

 .١٢٥أدب الكاتب: )٦(
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بـاب (فعلـت وأفعلـت)     ألنـه ذكـر فـي    وعدم صـحة كالمـه؛   كشف الشيخ عن سهو ابن قتيبة )١(
يديء إذا صـار فـي جوفـه الـداُء، وعلـى هـذا الـذي قـال         أداء  داَء الرجل يداُءباتفاق المعنى: 
 ؛(دوٍ) غيـر صـحيح   :الرجل إذا أصبته بداٍء في جوفه مثل: أدويت وقوله أيضـاً  ،يجوز: أدوأت

مـا هـو اسـم الفاعـل مـن      ) فإنوٍ(د أمـا  ،ألن أدويت إنما يقال منه رجل (مدوٍ) والفاعـل (مـدوٍ)  
 دوِي يدوي. وقال أيضاً في الباب نفسه: ذرت الريح وأذْرت فكيف يمنع هنا ما أجازه هناك؟

 .١٢٦أدب الكاتب: )٢(

ذكر في باب (فعلت وأفعلت باتفاق المعنى) مرأني وأمرأني، ولم يشترط هناك ما اشترطه هنـا   )٣(
وإذا ذكـر مـع (هنـأ)     ،فرد جـازت فيـه اللغتـان   ل إذا انعوهو ما ذكره الزجاج، والصحيح أن الف

أعم من مرأني وهي بمعنى خف علـي. ظ: إصـالح    ،قيل: مرأ بغير ألف على اإلتباع. وأمرأني
 .١٤٨األفعال البن القوطية:و، ٣١٩المنطق:

 .١٢٦أدب الكاتب،  )٤(
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نت وكثرت وحسـن  ؤ قماءة:ذلّ وصغر. وقمأت الماشية إذا سممعن أبي عبيدة: صَغُر فالن وقَ )١(
  حالها، قال ابن أحمر (الوافر):

ــار  ــرد طـ ــا وجـ ــنَ باطلُهـ   يالًسـ

  

  ؤثَ قَمــد ــارا  وأح ــعراً قص ــا شَ   ه

 .٥٩القاموس: و ،١٣٢ثالثة كتب في األضداد:و، ٦٢ظ: األفعال البن القوطية:  

 .١٢٧أدب الكاتب: )٢(

 ،واألصـل باليـاء   ،عظايـة وسـحاية  يقولـون:   ،سحاءة القرطاس ويقال بالسحاية، وهي لغة تميم )٣(
. ١/٧٩سـر صـناعة اإلعـراب:   و، ٣/٢٧٢ وهو القياس القوي كما ذهب إليه ابن جني. ظ: العـين: 

 .١/٣٤٢اللهجات العربية في التراث: و

 .١٢٧أدب الكاتب: )٤(

، قـد اسـتقل علـى    حكى أبو منصور األزهـري عـن الليـث: الـوفَزَة: أن تـرى اإلنسـان مسـتوفزاً        )٥(
 .١٣/٢٦٣ولما يستو قائما، وقد تهيأ لألفز والوثوب والمضي. تهذيب اللغة: رجليه،

 .١٢٧أدب الكاتب،  )٦(

 .٣/٢٩٠صَغَر: يدلُّ على قلّة وحقارة: معجم مقاييس اللغة: )٧(



  ١٠٧  ..................................................................................................................  التعليقات

$� ��	 
��:�4* ����� X[>�!�	 p6�0, U c�C� X�m	M�	�)١( . 

����� ����:�  ,x��% ���  Ef�G.� h Ei��� U�% Z! ����<
<�0 �� �BX6� a8��t Ei��� [�,X" =�@� ]^ R�8� Ei��� a��* Z! �

 ,E�:% a
Y E�� ZBGX" ,��,.� ��� h R +� b� ��6.! U��8X" ,�l�,%
 �R�� ,% �� �Gt� ���« Ei�C��6.! �l,�%� �lX��* R�
 Y�y �l� 

:)*�$� ��	 
�� � 1(�A��0�U1��A� 1���� � 1��A)٢(
 

��������� �����: � ��-"o ��� h Y�y!! \�����(a �\������,
n���(!�)٣(
 

:)�*�$� ��	 
��  ��h j��n :
��V2 �� ,��� M�D. ,B�(7	 y�9 %� �n��0 ,X�Y��� 
UaBV. �( % �n�)٤(
 

����� ��� �:  M/� .B!�3  �8�� ,�X���! [8-�� ���y!� ���y YBe
a>�I�)٥(
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نبات معروف يخرج من االرض، جمعه: أكمـؤ، واحـدة (كمـأة)     والكمُء. ١٢٧أدب الكاتب:  )١(
، وتـاج  ٥١٤ة، واختلفوا في كيفية جمعه. ظ: النـوادر فـي اللغـة:    وحكي عن ثعلب: كماة كقنا

 . ٤١٠ -٤٠٨//١العروس: 

 .١٢٨ أدب الكاتب: )٢(

 .وقد أجازه الزجاج ،سيأتي في ذلك الباب: غامت السماء وأغامت، وهذا تناقض من ابن قتيبة )٣(
 .١٥٣، ٣١ فعلت وأفعلت:و، ١٥٣ظ: أدب الكاتب (مط الوطن):

 .١٢٨أدب الكاتب: )٤(

الجبرية قوم يزعمون أن اهللا تعالى أجبرهم على المعاصي، ثم عاقبهم، والصواب أن اهللا تعالى  )٥(
جعل للعبد استطاعة، وأقدره على الفعل، وأمره بالخير، ونهاه عن الشر، فمـن تبـع أمـره أثابـه،     

 .١٢٦ومن عصاه عاقبه إن شاء، ما لم يكن العصيان كفراً. ظ: شرح الفصيح:



 ة على أدب الكاتبتعليق  .........................................................................................................  ١٠٨

:)*�$� ��	 
�� U%$�*m 
�V2 �� b	 5�*8 � KBN�	 1�*m��0)١(. 

����� ���!:� �X4,*!� ��6.� ��4,* YBe �
! �B��
)٢(
 

:)*�$� ��	 
�� � %$�!m��03. ///��� H� a�m� 	:6 %$;8�W/ �%��. F��m,  F��m�
�/Z�)٣(
 

������� ���&:�  ��6.� ��G*! Y�By ��,.� �.< h ¬f�t
Z��#BlK� Z�X;. ,�X�G*�, ��*!� /�4.� ��" ��* �.���)٤(
 

:)*�$� ��	 
��  �<� 	 p6�0 �<� 	� X UX<� :
MV  )(�E�	�)٥( . 

����� ����:�  �Y�v� �Z! �BG*  �YB.�� ,Y�75� a;. V�b ��$ �_0)٦(
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٨الكاتب: أدب )١(

ــه. ظ: فصــيح ثعلــب:    )٢( األفعــال و، ٢٠أحبســت الفــرس فــي ســبيل اهللا: وقفتُــه، وحبســته لغــة في
 .١/٣٤٦للسرقسطي:

 .١٢٨أدب الكاتب: )٣(

ونسي هنا ما قالـه هنـاك.    ،سيأتي في باب (فعلت وأفعلت) أنه جوز حكمت الفرس وأحكمته )٤(
 .٣٨، ٣٧األفعال البن القوطية: و، ١٥٢أدب الكاتب:ظ: 

 .١٢٨أدب الكاتب،  )٥(

أجاز الفيومي . و٨٥قال ثعلب: وهب اإلوزة.. وقد قيل: وزة كما تنطق به العامة. تقويم اللسان:  )٦(
وذكر  .٢٠المصباح المنير:  ظ: ،ةزّالواحدة و زّوفي لغة يقال: و ،اإلوز، الواحدة إوزة :أن يقال

لمعروفـة تحسـبها المعـاجم اللغويـة أنهـا مـن       الدكتور طه باقر: أن األوز وهي نوع من الطيور ا
الدخيل، وهو رأي صحيح إذا اعتبرنا األوزة في العربية من اآلرامية (وزة) التي يبدو أنها أصل 
العامية العراقية، ولكن المرجح عنده أن األوزة والوزة تراث لغوي من العراق القديم جاء إلى 

 .٥٥القديم:  من تراثنا اللغوي العربية عن طريق اآلرامية.
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 .١٢٨أدب الكاتب: )١(

 .٤/٢٦. ولسان العرب: ٥/٤٠٤ظ: العين:  )٢(

 .١٢٩أدب الكاتب: )٣(

 .٤١، ٣٠-٢٩ظ: فعلت وأفعلت: )٤(

  . ١٢٩أدب الكاتب:  )٥(

، ١٥/١٦٢. ظ: لسان العرب:والفَلُو والفُلُو والفلْو: الجحش والمهر إِذا فطم؛ َألنه يفْتَلى أَي يفْطَم)٦(

 .  ٢٠/٥٥وتاج العروس: 
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 .١٣٠أدب الكاتب،  )١(

  وتمامه: هو صدر قاله امرؤ القيس)٢(

  تجــاوزت أحراســاً إليهــا ومعشــراً

  

  علــي حراصــاً لــو يســرون مقتلــي  

 .١٤٨ظ: شرح ديوان امرؤ القيس:   

   وتمامه: هو صدر قاله امرؤ القيس)٣(

فلمنـا الحـديثَ  ا تنازع  تْوأسـمح  

  

  يـالِ شماريخَ مبغصنٍ ذي  رتُـَهص  

  . ١٦١ظ: شرح ديوان امرؤ القيس:    

فال يكون إال وأنت تريد فعل اثنين فصـاعداً، وال يجـوز أن يكـون     تقال سيبويه: (وأما تفاعل )٤(
معمالً في مفعول، وال يتعدى الفعل إلى منصوب. ففي تفاعلنا يلفـظ بـالمعنى الـذي كـان فـي      

وتقاتلنا، وقد يشركه افتعلنا فتريـد بهمـا معنـى واحـداً.      فاعلته. وذلك قولك: تضاربنا، وترامينا،
وذلك قولهم: تضاربوا، واضطربوا، وتقـاتلوا واقتتلـوا، وتجـاوروا واجتـوروا، وتالقـوا والتقـوا.       
وقد يجيء تفاعلت على غير هذا كما جـاء عاقبتـه ونحوهـا، وال تريـد بهـا الفعـل مـن اثنـين،         

وتقاضيته وتعاطيت منه أمراً قبيحـاً. وقـد يجـيء     وذلك قولك: تماريت في ذلك، وتراءيت له،
ت، ينه في حـال لـيس فيهـا. مـن ذلـك: تغافلـت وتعاميـت، وتعاييـت، وتعاشـ         إتفاعلت ليريك 

 .٤/٦٩. الكتاب: وتعارجت، وتجاهلت)
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 .١٣٠ :أدب الكاتب، باب(ما جاء خفيفاً والعامة تشدده) )١(

  نشد:نقلوا عن المبرد وغيره أن التشديد لغة وأ )٢(

  ضربناهم ضـرب األحـامس غُـدوةً   

  

  بكـــل يمـــاني إذا هـــزَّ صـــمما  

  وأنشد أيضاً:  

  اللقـاء ابـن معمـرٍ    فأرعد من قبـلِ 

  

  ــرق ــو   وأب ــاني خ ــرق اليم   ناوالب

يمـان، جعلـوا األلـف     وعلى الرغم من هذه الشواهد أنكر ابن قتيبة تشديدها. والنسب إلى اليمن:  
ومـن قـال: يمـاني، فهـو كالنسـب إلـى منسـوب، ولـيس          ،وجـه يمنـي  بدالً من إحدى الياءين وال

سـمه يمنـي   األنك لو أضفت إلـى رجـل    ؛سمه يمان يمانيابالوجه. إال إذا كان النسب إلى رجل 
 .٣/٧٤األصول في النحو:و، ٣/١٤٥ المقتضب: ألحدثت ياءين سواهما، وحذفتهما. ظ:

 .١٣١أدب الكاتب،  )٣(

 .٢/١٨٤ االقتضاب:ظ: ، وهو تعسف منه كما قال البطليوسي. بالتشديد )تُفْلَّغَ( أنكر ابن قتيبة )٤(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣١ أدب الكاتب: )١(

  أخطأت في قولك: ،اشتهرت رواية ابن قتيبة عندما قال ألبي تمام الطائي: يا أبا تمام )٢(

ـ  أالَ ويــلُ ـ ي مــن الخَجِالشَـ   يلـ

  

    ــي ــدى بل ــن إح ــع م ــالي الرب   وب

  جٍ بالتخفيف وال يشدد.لم قلت ذلك؟ قال: ألن يعقوب قال: شَفقال له أبو تمام: و  

  حيث يقول: فقال له أبو تمام: من أفصح عندك ابن الجرمقانية يعقوب أم أبو األسود الدؤلي.

ــه  ــي فإنّ ــن الخل ــجي م ــلُ الش   وي

  

  ــب ــؤاد لشَــ  نَص ــوه مجالف غموم  

سماع والقياس، فضالً عـن بيـت أبـي دؤاد    إذ طابق فيه بين ال ،والذي قاله أبو تمام غاية الصحة  
، ١/٢١٦الكامـل:  و، ٨١فصـيح ثعلـب:  و، ٦/١٥٦العـين:  وناهيـك بـه حجـة ال تـرد. ظ:     ،األيادي

 .١٧٩ديوان أبي دواد اإليادي: و. ٢٣٤ديوان أبي األسود الدؤلي:و، ٢/١٨٥االقتضاب:و
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣١أدب الكاتب: )١(

ويقال لألحمق: إنّه لـدفيء الفـؤاد. وقـد سـاق      ،علبوزن فَ ئثوب دفي، ورجلٌ دف قال الخليل: )٢(
بأسـير وهـو يرعـد     nصاحب الجمهرة رواية حديث القوم وهم من جهينة جاءوا إلـى النبـي  

من البرد فقال لهم: أدفوه بغير همز، فقتلوه وإنما أراد عليه الصـالة والسـالم أدفئـوه مـن البـرد      
ــين:   ــز. الع ــه الهم ــي لغت ــيس ف ــرة الو، ٨١-٨/٨٠ول ــة:جمه ــي   ،٢/٢٩١لغ ــة ف واللهجــات العربي

 .١/٣٢٢التراث:

 .١٣١أدب الكاتب: )٣(

 ،يقال: أرتج عليه الكالم والمنطق، وارتج، واستُرتج. واستبعد المبرد أن الرجـة مـن االخـتالط    )٤(
ــروج.   ــو م ــا اخــتلط فه ــة: ظ: وكلم ــي اللغ ــوادر ف ــارعو، ٢٢٩الن ــة الب ــي اللغ ــراز و، ٣٠٨:ف الط

 .٤/١٠٠األول:
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٢دب الكاتب:أ )١(

نعم هما لغتان بداللة ما نقله عن األصـمعي وأبـي زيـد، وهـو خـروج عـن نمـط البـاب الـذي           )٢(
 وضعه للغة الواحدة.

 .١٣٢أدب الكاتب،  )٣(

وردت فـي الشــعر بسـكون النــون وعـدم التشــديد، ولعـل الشــيخ أراد بهـذا اإليــراد المالطفــه       )٤(
  األدبية.  

في ما جاء فيه لغتان استعمل الناس أضعفهما وليس مكانه في هذا  ينبغي أن يكون هذا الكالم )٥(
مدينة لبنانية قديمة فيها آثـار  هي بعلبك بفتح الباء والالم وسكونهما وتشديد الكاف، والباب، 

  يضرب بها المثل ،عظيمة اشتهرت بالدبس والجبن والزيت واللبن ليس في الدنيا مثلها

  قال امرؤ القيس:   

  بعلبــك وأهلُهــا لقــد أنكرتنــي  

  

  والبن جريجٍ في قرى حمصَ أنكـرا   

ديـوان امـرئ   و. ١/٤٥٤معجم البلدان:، و١٥٨وشرح الفصيح: ، ٥/٤٤٢ ظ: التذكرة الحمدونية:  
 .٦٨القيس: 

جبن وجبنَة بضم الجيم والباء وتسكينها أيضا، وبعضهم يضم الجيم والباء ويثقل النون  ويقال: )٦(
وج نبنَّةٌ. ظ: إصالح المنطق:فيقول:ج١١٨ب  . 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٢أدب الكاتب،  )١(

ــة        اللُّ )٢( ــبيان لقْط ــن الص ــوذ م ــذلك المنب ــى، وك ــاً ملق ــد ملقوط ــا يوج ــاف م ــكون الق ــة بس  .قْط
واللّقطــة بسـكون القـاف لغــة بنـي تمــيم،     .٥٦٣النـوادر ألبــي زيـد النصـاري:    و، ٥/١٠٠العـين: 

 . ١٦١وبالتحريك لغة أهل الحجاز. ظ: شرح الفصيح: 

 .١٣٢أدب الكاتب: )٣(

  ، قال امرؤ القيس:إذا خرج صوت من حلوقهاجشَأت الغنم:  )٤(

ــاءً    ــا ثُغ ــمعتَ له ــأتْ س   إذا جشَ

  

    ــي ــبحهم نَعـ ــي صـ ــأن الحـ   كـ

  وقال أبو ذؤيب الهذلي:  

ــبِ  ــانصٍ متلّبـ ــن قـ ــةً مـ   وغيمـ

  

   ــشُّ وأقْطــع ــه جــشٌء أج ــي كفِّ   ف

، ١٥٩، ٦/١٥٨العــين: ، و٧ظ: ديــوان الهــذليين:أي ذات إرنــان فــي صــوتها.  وقــوس جــشٌْء،  
 ،.٢/٩٨جمهرة اللغة:و

 .١٣٢أدب الكاتب،  )٥(
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 .٦٩٢القاموس: و ،١/١٥٥القَرع بسكون الراء: حمل اليقطين الواحدة: قَرعة. العين:  )١(

 .١٣٢أدب الكاتب: )٢(

  :هتمامعجز بيت ليحيى بن طالب الحنفي و )٣(

  ت عنهــا كارهــا فتركتهــا  يــتعزّ

  

  ــان ف ــ يقاروك ــن الصَّ ــر م ــا أم   برِه

 .١/١٢٣األمالي ألبي علي القالي:   

 .  ١٣٢أدب الكاتب: )٤(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل قلّمـا يكـون خلقـة.    فيضاح، الشـتر: انقـالب فـي جفـن العـين األسـ      مابين المعقوفن زيادة لإل )١(
 .٣٨٥القاموس:وظ:  ،٤/٢٥٩، ٦/٤٥والخرم قطع من الوترة أو في طرف أرنبة األنف. العين:

 .١٣٣أدب الكاتب: )٢(

 .١٣٣أدب الكاتب:  )٣(

����'C {تعـــالى:تقـــول: وامـــرأة خَيـــرةٌ، ومنـــه قولـــه  )٤( �� �> CD� � �E��� �F �1 ��������). ظ: ٧٠(الـــرحمن: }
 .٤/٣٠١العين:

 .١٣٣أدب الكاتب: )٥(

فـي  الشّبع: اسم ما يشبع من طعام وغيره، والشَّبع مصدر شَبِع شبعاً فهو شبعان وأنشـد أبـو تمـام     )٦(
  صفرة: يأببن الحماسة لبشر بن المغيرة بن المهلب 

ــم قَــ لُّوكُ ــالَ دك ــب ن ــه عاًش   لبطنِ

  

  وشـ ب   هبصـاح  إذا جـاع  مؤع الفتى لُ

 .٨٣ديوان الحماسة:و، ٣/١٢٣٤الصحاح:و، ١/٢٦٥ظ: العين:   
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 .١٣٣أدب الكاتب: )١(

  ا وبين الحجاج:وسببه قصة طويلة بينه ،البيت لهند بنت النعمان بن بشير )٢(

 ــد ــا هنـ ــةٌ  ومـ ــرةٌ عربيـ   إال مهـ

  

  لهـــا بغْـــلُلَّجســـليلةُ أفـــراسٍ تَ  

 .١/١٨٤ظ: تصحيح الفصيح:  

 .١٣٣أدب الكاتب: )٣(

أما الشـن   ،الشّن: السقي البالي، وشن عليه الغارة إذا صبها. وسن الماء سناً إذا صبه حتى يفيض )٤(
 .٩٩، ١/٩٥جمهرة اللغة:و، ٦/٢١٩ين:ب المتفرق كالرش. ظ: العصفهو ال

 .١٣٣أدب الكاتب: )٥(

 .١/١٧١نعق الراعي بالغنم نعيقاً، صاح بها زجراً، ونعق الغراب وبالغين أحسن. ظ: العين: )٦(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٣أدب الكاتب: )١(

نقلوا عن أبي حنيفة في كتاب النبات أنهما لغتـان: (التـوت والتـوث)، وأنشـدوا لمحبـوب بـن        )٢(
  النهشلي: (من البسيط) أبي العشنط 

  أو طـرف  نزْالح ياضِلروضةٌ من رِ

  

   ــر ــرد غي ــة ج ــن القري   محــروث م

ــج النَــ     ــه إذا م ــور في   دى أرجللن

  

  ممغـوث  نقي كـلَّ داع وييشفي الصُ  

    أحلى وأشهى بعيني إن مـررتُ بـه  

  

ـ بغداد ذي الر من كرخِ     وثمان والتُ

 .  ٥٨هو فارسي معرب. في التعريب والمعرب:وقال أبو منصور الجواليقي:   

 .١٣٣أدب الكاتب،  )٣(

  في أصل التعليقة: (الثالث) وما أثبتناه أنسب للسياق.  )٤(

قال ابن جني: (وإذا كان بعد السين غين أوخاء أو قاف أو طـاء جـاز قلبهـا صـاداً) ومـن ذلـك        )٥(
راط. نسبت بعضها إلـى  وسراط وص ،وأسبع وأصبغ ،وسخر وصخر ،ساق وصاق، وسقر وصقر

ــب). ظ: ســر صــناعة اإلعــراب:   ــة كل ــن    ،١/٢٢٠قبيل ــد اب ــة والصــوتية عن والدراســات اللهجي
 .١٣٠جني:

 .٢٠٢الطيلَسان بتثليث الالم كساء مدور أخضر ال أسفل له. ظ: اآللة واألداة: )٦(

عرابـي  األ وزاد ابـن  ،نُقل عن أبي العباس المبرد عن األخفـش: طيلَسـان بفـتح الـالم وكسـرها      )٧(
 .٢/١٩٨طالسان باأللف. ظ: االقتضاب:
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 .١٣٤أدب الكاتب،  )١(

ــين:      )٢( ــل. الع ــياع والنخ ــي األرض والض ـــارات، وه ــع عق ــل، يجم ــيعة الرج ــار: ض  ،١/١٥١العق
 .٧٧٥-٧/٧٥٣الصـحاح: و، ٣٨٣إصـالح المنطق: و

 .١٣٤أدب الكاتب: )٣(

  أنشد أبو تمام في الحماسة ألبي صعترة البوالني: )٤(

  فمـا نطفـةٌ من حـب مزن تقاذفـت 

  

  نْبتا الجـوديوالليلُ بـه ج  دامــس  

 .٣٨٦ ديوان الحماسة:ظ: . في (جنبتا) بسكون النون  

 .١٣٤أدب الكاتب: )٥(

أجاز الفتح والكسر في هذه األلفاظ، وعن يونس في نوادره أن الفلكـة بالكسـر لغـة أهـل الحجـاز.       )٦(
بالكسر لغة ضـعيفة، فـي حـين ذكـر فـي (أبنيـة األسـماء) أن         والدّجاجفص وقد ذكر ابن قتيبة أن ال

لغتان، ولم يجعل ألحدهما مزية على األخرى، وهل ويجوز علـى مثلـه أن ينكـر     الدّجاج والدّجاج
← 



  ١٢١  ..................................................................................................................  التعليقات

:)*�$� ��	 
�� U¡� [E�	 �( L��� � C6�0)١(
 

����� ��!&:� L���> P� ��,.� ��� ��� 4G� a��-.�� Z�$ c6.�� ,L�
¹�5� a.2 B��)٢(
 

:)*�$� ��	 
�� /5���	 �4�0� // [( \�? UC�O	 �$N� p;��2)٣(
 

����� ��!�:� �� h ��<�� c� :1��> �
! n9�t+� a�8�!o ���J�� W ,i
� c�� �� � J�� ��  ���.� !�%�9�: }�c8JG�� c�J� c� c$ J� �B c� �c8 �6 c� �Tc! � c�{ :�j	 ��, 

¹'�.��)٤(
 
:)*�$� ��	 
�� U)�#BW	0)٥(
 

����� ��!�:� /�(�.�)٦(
 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

 .٢٠٥ االقتضاب:و. ٦١ الشيء تارة ثم يجيزه تارة أخرى. األفعال البن القوطية:

 .١٣٥ أدب الكاتب: )١(

)٢( ين، قال عنترة:الفَدران يجمع أداة ثو  

ــاقَوفَ ــا نـ ــاتقفـــتُ فيهـ   ي فكأنَّهـ

  

  مِولَــتَالم فَــدن ألقضــي حاجــةَ    

 .٦/٧١٧٦ والصحاح: ٨/٥٠ظ: العين:  

 .١٣٥أدب الكاتب،  )٣(

وقـد ذكـر    ،ملـك. وهـو تنـاقض ظـاهر     ك(أبنية األسماء) البثق بلغتـين وكـذل   ذكر ابن قتيبة في باب )٤(
أدب ظ:(بملكنـا) وهـي بمعنـى السـلطان والقـدرة.       جوز الضم والكسر والفتح في مـيم الزجاج أنه ي

 .  ٣٠٠ – ٢٩٩، ومعاني القراءات: ٣/٣٧١ ، ومعاني القرآن وإعرابه:١٨٦الكاتب (مط الوطن): 

 .١٣٥أدب الكاتب: )٥(

  فارسية معربة قال أبو النجم: ،الجردقة: الرغيف )٦(

  ــالرغيف ــراً بـ ــأن بعيـ ــرد كـ   قِالجـ

 .١٠/٣٥والجرذق بالذال المعجمة لغة فيه. ظ: لسان العرب:  
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 .١٣٥أدب الكاتب: )١(

 .٧/١٢ظ: العين: )٢(

 .١٣٥أدب الكاتب: )٣(

 .٣/٢٤٩ظ: العين: .ذي كرشٍ، وهو شيء يستخرج من البطن أصفر األنفحة ال تكون إال لكلّ )٤(

 .١٣٥أدب الكاتب: )٥(

)٦( ر أو غيـره وهـو اسـم          مجموع محصّـل  يوان: الكتاب، وكلّالدـععنـد العـرب مـن كـالم أو ش
الفتح في د يباج لغة. ظ: شرح الفصيح:أعجمي، وحكى ابن دريد: أن١٣٤ يوان ود. 

 .١٣٥أدب الكاتب،  )٧(

 .٨/١٤٩بفتح الميم وبكسرها وهي البرطُلَّة. ظ: العين:المظلَّة  ذكر الخليل أنه يقال )٨(

 .١٣٦أدب الكاتب: )٩(



  ١٢٣  ..................................................................................................................  التعليقات

 ��� =�@� �X6�9�6.�  �.B% h !�% �m� ,gG-.���:A(��� } �sw� c �̀ c�
� �� c"� J� �= �� J� ��c! �� J� �= �Gc.{ :/lG.�����)١(
  

 :)*�$� ��	 
���UC�W	 �!� X<�; xW	 p6�)٢( 
 

����� ��! :�  �8.�L$*� �-8�. 1��> ~� ,��" ��@� Z�� �<^ �-, 
L$*� ����. ~�, X4>� u$-@� b� R��> V�.� ��+� h ���>! R�-

:�8�� ,�� ZB�X;>� 
	EY�8y ZB�! Z! [KT! �8� ���� ®.^)٣(
 
:)*�$� ��	 
�� � }�V( a:6�U¡�W	 )()٤(
 

������� ��!!:�  �
! b� i��y �X6.��� ���( Z^� ,1B-6� =t
a�$�� �l" �l� �$%)٥(
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ق اليد بكسر الميم وفتح الفاء وكذلك مرفق األمر... وقرأت القـراء  رفَهو م :زجاج: (يقالقال ال )١(
رفبفتح الميم وكسر الفاء... وقالوا قاًم: ظ:  .رفق لليد بكسر الميم هو أكثر في اللغة وأجـود) الم

 . ٢٦٤، ومعاني القراءات: ١٥١، وشرح الفصيح: ٢٧٣ – ٣/٢٧٢معاني القرآن وإعرابه: 

 .١٣٦أدب الكاتب:  )٢(

  صخر بن عمرو بن الشريد أخي الخنساء يخاطب زوجته:إلى من أبيات نسبت  )٣(

  ال تمــلُّ عيــادتي  م صَــخْرٍأأرى 

  

  وملّت سـليمى مضـجعي ومكـاني     

  وما كنت أخشـى أن أكـون جنـازة     

  

  بالحـــدثان ـــن يغتـــروم عليـــك  

إصـالح  و، ٦/٧٠ر والفـتح. ظ: العـين:   وقد ذكر ابن السكيت أنهما لغتان بمعنـى واحـد بالكسـ     
 .١٣٧وشرح الفصيح:  ،١١١المنطق:

 .١٣٦أدب الكاتب،  )٤(

الجيش؛ ألنها تقَدمته، فهـي اسـم فاعـل مـن قـدم       مقَدّمةقَدم الرجل: بمعنى تقدم فلذلك قيل:  )٥(
دمها فتتقـدم،  (بفتح الدال) لكان ذلـك صـحيحاً؛ ألن غيرهـا يقـ    بمعنى تقدم ، ولو قيل: مقَدمة 

← 
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→ 

 .٢/٢٠٦فتكون مفعولة على هذا المعنى. االقتضاب:

 .١٣٦أدب الكاتب،  )١(

والقيـاس يوجـب    ،الناس مقارِب بكسر الراء إال ابن األعرابـي بـالفتح   قَرب مثلثة، وحكوا كلّ )٢(
 .٢/٣٩٦، المثلث:٢/٢٠٧االقتضاب:ظ: أنهما لغتان جائزتان. 

 .١٣٦أدب الكاتب: )٣(

السكيت: (وتقول: هي الزَّنْفَليجة وال تقل الزِنْفليجة) وحكى أبـو علـي البغـدادي عـن     قال ابن  )٤(
ووقع فـي بعـض نسـخ أدب الكاتـب      .األصمعي أن العرب تقول: الزنفليجة، بفتح الزاي والفاء

ألن الذي روي بتقـديم الـالم علـى     ؛وأظنه غلطاً من الناقل ،(الزنفيلجة) بتقديم الياء على الالم
 .٧١٦: في اللغة البارعو ،١/٣٢٧النوادر البن األعرابي:و، ٣٠٧: إصالح المنطق:الياء. ظ

 .١٣٦أدب الكاتب،  )٥(

ــل   )٦( ــد الخلي ــق بكســر الحــاء عن ــره.   ، وردت ملح ــد الجــوهري وغي ــالفتح أيضــاً صــواب عن وب
 .٥/٢٣٢مجمع البحرين:و، ٣/٤٨العين:

 .١٣٦أدب الكاتب،  )٧(
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ن الحروريـة. ظ:  ة إذا أفردتّـه وعطيتـه وحـده شـيئاً، وحـر بـي      يقال: خَصصتُه بالشيء خُصوصّي )١(
 .٣٣-٣٢فصيح ثعلب:

 .١٣٦أدب الكاتب،  )٢(

ظ: شـرح   .وهي مثلثة، صبع بكسرالهمزة وفتح الباءوإِ ،بفتح الهمزة والميم أَنملةغات أفصح اللّ )٣(
 .٣٠٥-١/٣٠٤المثلث للبطليوسي:، و١٣٩الفصيح: 

 .١٣٧أدب الكاتب: )٤(

وذكر ابن السكيت أن (طُـالوة وطَـالوة)    ،عن أبي عبيد أن طالوة بضم الطاء، البهجة والحسن )٥(
    هـىوم هـاةبضم الطاء وفتحها للحسن والقبول. قال ابن خالويه: (ليس في كالم العرب: مثـل م

.. وطُالوة وطُلى: وهي األعناق، وحكاة وحكـى)، ويحكـى عـن أبـي عمـرو      .إال ثالثة أحرف
لـيس  و، ١١٢إصالح المنطـق: و، ١/٥٩٠الغريب المصنف:  اني بالفتح والكسر والضم. ظ:الشيب

 .٢/٢٠٧معجم الجيم: و، ٣٢٩في كالم العرب: 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما جمع مـن المضـاعف علـى (فَُعـل) الضـم       أن المبرد وغيره جوزوا في كلّ :ذكر البطليوسي )١(
  �2 {اء: والفــتح لثقــل التضــعيف، وقــد قــرأ بعــض القــر G� � �H �I�� �	 GJ ����� �K ظ: ). ١٥(الواقعــة: }��

 .٢/٢١٠االقتضاب: 

 .١٣٧أدب الكاتب: )٢(

. ظ: لسـان  عود المـريض فـي مرضـه بعـد مثَالتـه     الوالنُّكْس والنَّكْس: العود في المرض، وقيل:  )٣(
 .٦/٢٤٣العرب: 

 .١٣٧أدب الكاتب: )٤(

 ،يتقاربان في اللفظ والمعنـى)  وقد مر ذكرها في باب (الحرفين ،ورِفقة ورفقة لغة قيس وتميم )٥(
وبالفتح ما نُصـب. ظ: إصـالح    ،صب بالضم الشرفربما وضع الناس أحدهما موضع اآلخر. والنُّ

 .٢/٢١١االقتضاب: و، ١١٥المنطق:

 .١٣٧أدب الكاتب: )٦(

األسد: صوته في صدره. والمرزبان بضم الزاي أحد مرازبة الفرس، وهو الفارس الشـجاع علـى    زئر )٧(
← 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .١٣/٤٠٦لسان العرب:و، ٧/٦٦٦الصحاح:و، ٧/٣٨٧وم دون الملك، وهو معرب. ظ: العين الق

 .١٣٧أدب الكاتب،  )١(

ذكر ابن جني أن من البدل قولهم: فُسطاط وفُستاط، وفُساط، وبكسر الفاء أيضـاً، فـذلك سـت     )٢(
التاء. فهـذا يـدلّ   لغات، فإذا صاروا إلى الجمع قالوا: فساطيط وفساسيط، وال يقولون: فساتيط ب

أن التاء في فستاط إما هي بدل من طاء فسطاط أو من سين فساط. وذكر تخليط ابن قتيبـة فـي   
 .٢/٨٧هذا الباب وغيره، إذ قال: الفسطاط والفستاط والفساط كلها بالكسر. الخصائص: 

 .١٣٧أدب الكاتب: )٣(

انُه). وقال أبو ن إال غُمدان السيف وجربقال ابن خالويه: (ليس في كالم العرب اسم على فُعالّ )٤(
  علي البغدادي: هو فارسي معرب، إنما هو كربان.  

له خفقـان يـب كالشـجا  جال يرفـع  

  

  أزرار ـِّع ــ ـــرِ يقطـ ــائرالجِـ   هبان ثـ

 .٧١٣، في اللغة ، البارع٢٧٢ليس في كالم العرب:   

 .١٣٨أدب الكاتب،  )٥(

 ،(ما جاء فيه لغتان اسـتعمل النـاس أضـعفهما): خُـوان واألجـود بالكسـر      قال ابن قتيبة في باب  )٦(
نه يقال: خوان وخُوان. وقد نقل أبو علي البغدادي عـن أبـي   أوذكر هنا في باب (فعال وفُعال) 

 .٢٣٤:في اللغة خُِوان بكسر الخاء وضمها للذي يؤكل عليه. ظ: البارع: عبيدة
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 .١٣٨أدب الكاتب،  )١(

ستويه: (وبرِرتُ فـي يمينـي، صـدقتُ، وقـالوا: بـررتُ، وبـرِرتُ بوالـدي قضـيت         حكى ابن در )٢(
 .٦٢ غير). تصحيح الفصيح:  حقه، بالكسر ال

 .١٣٨أدب الكاتب: )٣(

ص بكســر الماضــي وفـتح المســتقبل هـي لغــة معروفــة   صــت أحـر ذكـر ابــن درسـتويه أن حرِ   )٤(
الثـاني وهـو لغـة، ومنـه قـول مـرارة       لت بكسـر  أنها قليلة في كالم الفصحاء. ونك ���  ،صحيحة
  األسدي:

لقــد عــلأولــي المغيــرة أننــي تْم  

  

  مسمعا ل عن الضربِأنك فلم كررتُ  

 .١/٩٩ظ: الكتاب:و ،١٣٥-١٢٩ تصحيح الفصيح:  

 .١٣٩أدب الكاتب،  )٥(

لـت بفـتح العـين مـن ذوات التضـعيف غيـر       ما كان علـى فَع  سيأتي أن ابن قتيبة يقول: إن كلّ )٦(
فالعين من فعلـه المسـتقبل مكسـورة إال ألفاظـاً شـذت فجـاءت بالضـم. وقـد ذكـر ابـن            ،دمتع

 .١٣٥درستويه أن نكلت بكسر الكاف لغة. تصحيح الفصيح:
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 .١٣٩أدب الكاتب: )١(

  .  ١٢/٥١بغَمت الظبية تَبغَم وتَبغم وتَبغُم. ظ: لسان العرب:  )٢(

 أنه يعارض كالمه هنا.سيأتي في باب (فعل يفعل ويفعل)  )٣(

 .١٣٩أدب الكاتب: )٤(

 هذا غلط آخر عليه أظهره الشيخ محمد الحسين في تخليط ابن قتيبة. )٥(

 .١٣٩أدب الكاتب،  )٦(

األفعــال البــن و، ٢٦٢المثلــث للبطليوســي: ظ: العســر والعســر والعســر مثلثــة متفقــة المعــاني.   )٧(
 .٢١القوطية:

 .١٤٠أدب الكاتب: )٨(

 .٨/٢٥٢وثأ إذا أصاب العظم وصْم ال يبلغ الكسر. العين: )٩(
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 .١٠ديوان الحارث بن حلزة:  )١(

 .١٤٠أدب الكاتب: )٢(

  أنشد ابن األعرابي:   )٣(

  عــان بأخراهـــا طويــلُ الشُّـــغلِ  

  

ــلِ    ــران وأي نَبـــ ــه جفيـــ   لـــ

 .٥٥شرح أدب الكاتب:و، ١٥/١٠٥ظ: لسان العرب:   

 .١٤٠أدب الكاتب،  )٤(

 .٤٥٤، ٤/٤٥٢تاج العروس:و، ٢/٤٥٥المثلث:ظ: ، مثلثة باتفاق المعنى. بهت )٥(

 .١٤٠أدب الكاتب: )٦(
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ولـذلك كثـر االخـتالف فـي حقيقتهـا،       ؛حكي عن الخليل وغيره أن القازوزة أعجمية عربـت  )١(
، ٥/١٣ العـين:  .وهي الفيالجـة، يشـرب بهـا الخمـر وقيـل: قـدح صـغير مـن القـوارير والطـاس          

 .٢٦٩ اآللة واألداة:و، ٥٠٦ أساس البالغة:و

   .١٤٠أدب الكاتب: )٢(

  البيت لربيعة الرقي من المحدثين: )٣(

ما بين ـ   اليزيـدينِ  لشتّان   دىفـي النَ

  

ــاتمِ     ــنِ ح ــزِّ ب ــلَيمٍ واألع س ــد   يزي

وجه لرده؛ ألنه صحيح في معناه، وشتان: اسم للفعل مبني على الفتح؛ لوقوعه موقع الفعـل  وال   
لفراء يجيز فيه الكسر، وزيد: فاعل شتَّان كأنه قال: بعد زيد وعمرو كذلك مـا  الماضي، وكان ا

أيضاً: فاعلة بشتان في قوله: شتان ما بينهما، كأنـك قلـت: بعـد مـا بينهمـا، وهـي بمعنـى: الـذي         
والظرف الذي بعدها: صلتها، وأما قوله: شتّان ما هما، فما هنا: زائدة، وهما: فاعل بشـتان، كمـا   

  في بيت األعشى: كانت زائدة

 شتان ما يومي على كورِها

 .  ٢٢٧ – ٢٢٦ظ: شرح الفصيح: 
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 .١٤١أدب الكاتب: )١(

  وتمامه: ألبي زياد الكالبي بيت عجز )٢(

واقـــع مـــاماً، والحقَـــو نصَـــبح  

  

   ــاقع ــالح ونــ ــو مــ ــاء قَــ   ومــ

  والشطر الثاني هو عجز لغسان السليطي:  

  وبيضٍ غذاهن الحليب، ولـم يكـن  

  

  نــذاه ــرِ  غ ــن البح ــان م ــالح نين   م

  ومنه قول عمر بن أبي ربيعة:  

  والبحـر مـالح   ولو تَفلتْ في البحـرِ 

  

ـ  َألصبح ماُء البحرِ   مـذْبا  ن ريقهـا ع  

 (ملح). ٢/٦٠٠لسان العرب:و، ٢٥٥ظ: شرح الفصيح:  

  وتمامه: لغسان السليطي بيت عجز )٣(

  وبيضٍ غذاهن الحليب، ولـم يكـن  

  

ــذ   غنــرِ  اه ــن البح ــان م ــالح نين   م

  ومنه قول عمر بن أبي ربيعة:  

  والبحـر مـالح   ولو تَفلتْ في البحـرِ 

  

ـ  َألصبح ماُء البحرِ   مـذْبا  ن ريقهـا ع  

  .٢/٦٠٠لسان العرب:و، ٢٥٥ظ: شرح الفصيح:  



  ١٣٣  ..................................................................................................................  التعليقات

:)*�$� ��	 
�� <MVe ��8 M6�0)١( U<MV;( 
�V2 ��)٢(
 

����� ����:� �8� Yi�X> ¢,T)٣(
 
:)*�$� ��	 
��  Y�'h 1���. :
��V2 �� ,a@�A ��6�!m� ,%��N' 1���. :
�V2 ��0

:s�l2� ,pE�|7	 ��'�� ,u(��	� ��O	 £�N2  

 �<�����%)� 	�%�����[ 	� -�  �[S������ �\�������#  
  

   	� N 	����� 	� -̂ R��5 ������ ��5 67����� -� 	! 	����� -�)٤(  

  ����� ����:� E#�·.� b� LB��)٥(
 
:)*�$� ��	 
��  G:��	 �*�d?�	 Y�'h ,% �(� �*?� :
�V2 �� ,% �(v� L�*?� aMI� M6 :
MV �0

' �( "®2CZ�D*�	 �( ��@A �� X�� �� )��, :~�97	 
�� 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا في النسخة الحجرية التـي اعتمـد عليهـا الشـيخ رحمـه اهللا، وفـي المطبـوع: (وهـو سـمك           )١(
وسمك ممقور: يمقَر فـي  : (٢/٨١٩. وفي الصحاح:٢٧٦ممقور، واليقال منقور). أدب الكاتب: 

  ).  ماٍء وملحٍ

 .١٤١أدب الكاتب: )٢(

 .٥/٣٩٤، لسان العرب:٥/١٣س والتباعد من الدنس. ظ: العين:التقزز: التنطّ )٣(

 .١٤١أدب الكاتب: )٤(

وال بالضاد، وكان يعتقد أن قـول الشـاعر شـاذ أو     كان األصمعي ال يجيز فاظت نفسه ال بالظاء )٥(
ضرورة، وقال بعض اللغويين: فاظ الميت بالظاء فإذا ذكرت النفس قيل: فاضت نفسـه بالضـاد   

العرب يقولون فاضت بالضاد إال بنـي ضـبة بالظـاء وإنمـا الفصـيح فـاظ        وحكى المبرد أن كلّ
، هكـذا رواهـا   ويفـوظ فوظـاً   ظ فيظـاً بالظاء إذا مات. وقال ابن السـكيت: قـد فـاظ الميـت يفـي     

  األصمعي وأنشد لرؤبة:

ــا  ــم لفاظـ ــى جمعهـ   واألزد أمسـ

  

ــا    ــن فاظـ ــنهم مـ ــدفنون مـ   ال يـ

قال: وال يقال فاظت نفسه وال فاضت وحكاه غيره، وزعم أبو عبيدة أنها لغـة لـبعض تمـيم.ظ:      
 .٢٨٦-٢٨٥إصالح المنطق:
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  .١٢٢ديوان األعشى:  )١(

 .١٨٩ديوان الدؤلي:ظ:  .لدؤلي وردت (لمكانها) بدالً من (بمكانها)في ديوان أبي األسود ا )٢(

 .١٤١أدب الكاتب:  )٣(

ة، وقـال: لـبن   د: يحرم من الرضـاعة مـا يحـرم مـن الـوال     n(وعلى قوله: قال ابن رشد الحفيد )٤(
 .٢٢٨، وظ: شرح الفصيح: ٢/٣١بداية المجتهد وغاية المقتصد: .الفحل محرم)

 .١٤١أدب الكاتب،  )٥(

ــان، واألربــون، وال تقــل الربــون. إصــالح     )٦( ــان والعربــون: واألرب قــال ابــن الســكيت: هــو العرب
. فهي ليست في اللغة الدراجة كمـا  ١٢٥. وقال ثعلب: هو العربون، شرح الفصيح: ٣١٥المنطق:

 قال الشيخ محمد الحسين.  

 .١٤١أدب الكاتب،  )٧(

وهــو طعــام مــن بــيض ولحــم، والعامــة تقــول:  ،ةذكــر الجــوهري أن الزمــاورد معــرب فارســي )٨(
← 
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 .١/٥٤٧بزماورد. الصحاح:

 .١٤٢أدب الكاتب،  )١(

وعن ابن بـري:   ،وال يقال: رستاق ،حكى الجواليقي عن الفراء: الرسداق والرستاق وهو معرب )٢(
  :أن جمع الرستاق رساتق. قال عمارة: (من الرجز)

  موفَّر من بقر الرساتقِ

(مـن   ،رستاق، وأنشد عليه بيت ابن ميـادة  وال يقال: ،يقال: رسداق ورزداق وقال ابن السكيت:
    :الرجز)

ــتريتَ  ــالّ اش ــةً ه ــتاقبالر حنط   س

  

ــ   ســا د ــن سرمراَء مم ــراق اب   مخ

  وأنشدوا لعمارة بن طارق:  

  شعري هل أروحـن سـالماً   أال ليتَ

  

     ــاتق ــازح والرس ــي ن ــداد منّ   وبغ

 ٢٦٠ديوان ذي الرمة:و ،٩٢-٩١ظ: في التعريب والمعرب:  

 .١٤٢أدب الكاتب: )٣(

ن يـروي (جـاء   مـ تبـاع، ومـنهم   غة على جواز(جاء بـالريح والضـيح) لإل  أطبق كثير من أهل اللّ )٤(
← 
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معجم و، ٢٩٥إصالح المنطق:و، ١/١٨٥بالضّح والريح) وهو أيضاً إتباع. النوادر البن األعرابي:
 .  ١٨٢وشرح الفصيح: ، ٣/٣٥٩مقاييس اللغة:

 .١٤٢أدب الكاتب،  )١(

  وعرار صوت النعام الذكر. قال لبيد: ،العر الجرب، وعرار الظليم صوته )٢(

ــلَ ــا إالّأهلُ تَحمــ ــراراً هــ   عــ

  

   ــد ــاً بعـ ــاللِ  وعزْفـ ــاٍء حـ   أحيـ

 .٧٢شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري:، و ٨٦، ١/٨٥ظ: العين:  

 .١٤٢أدب الكاتب،  )٣(

 .٣٧٨إصالح المنطق:و، ٢٢٦، ٨/٢١٩ظ: العين: .ونثل درعه عليهنثر درعه على نفسه،  )٤(

 .١٤٣-١٤٢أدب الكاتب،  )٥(
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 ؛وهـو مصـدر علـى زنـة(مفْعل)     ،أن مشناء بفتح الميم مهمـوز مقصـور جـائز    :ذكر البطليوسي )١(
 ث،وكذلك المؤنـ  ،اءناء ورجال مشنفلذلك ال يثنّى وال يجمع فتقول: رجل مشناء ورجالن مش

ألن مفعـاالً إنمـا بابـه أن يكـون مـن صـفات الفاعـل المـن          ؛من مشناء بكسر الميمقيس أوهو 
نحو مضحاك للكثير الضحك، أما المفعول فحكمه أن يقال فيه: مشنوء علـى   ،صفات المفعول

 .٢٣٠ - ٢/٢٢٩االقتضاب:  .مشناء للمفعول نادر خارج عن القياس :مثال مضروب، فقولهم

 .١٤٣أدب الكاتب،  )٢(

  قال حضرمي بن عامر: ،حكى الجوهري: أزننتُه بشيء: اتّهمتُه به، وهو يزن بكذا )٣(

  إن كنـــتَ أزننتنـــي بهـــا كـــذباً

  

ــزُْء   ج،  ــتَ م ــال قي ــال لَثْف ــا عجِ   ه

هذه حكاية رواها أبو علي البغـدادي فـي أماليـه عـن      ويقال: أزنَّه باألمر، مثل: أظّنه، إذا اتّهمه.  
 عاشر عشرة من إخوته فماتوا فورثهم، فقال ابن عم لـه يقـال لـه:   جماعة أن حضرمي بن عامر 

  ، فأنشد حضرمي:جذالً جزْء: من مثلك؟ مات إخوتك فورثتهم فأصبحت ناعماً

ــددا    ــل س ــم يقُ ــزُْء ول ج ــزعم   ي

  

ــي ت   ــورأنـ ــذالحـ ــاً جـ   تُ ناعمـ

  إن كنـــت أزننتنـــي بهـــا كـــذبا  

  

ــال    ــا عجِـ ــتَ مثلهـ ــزُْء فالقيـ   جـ

فانخسـفت بإخوتـه ونجـا     ،يدة، فجلس جزٌْء على شفير بئر وكان له تسعة إخوةإلى آخر القص  
ظ: وأبقـت حقـداً.    إنّا هللا وإنّا إليه راجعون، كلمـة وافقـت قـدراً    ، فقال:هو، فبلغ ذلك حضرمياً

 .٥/٢١٣٢، الصحاح: ٦٧-١/٦٦األمالي للقالي:

 .١٤٣أدب الكاتب،  )٤(
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ال يرتد إليه طرفه، وال تقل: شق الميت بصره، وهو الـذي   شق بصر الميت، إذا نظر إلى الشيء )١(
 .٤/١٥٠٣حضره الموت. ظ: الصحاح: 

 .١٤٤-١٤٣أدب الكاتب،  )٢(

 .٢/٥٧٥الصحاح:  ظ: ثرت فالناً على نفسي، من اإليثار.آ )٣(

 .١٤٤أدب الكاتب: )٤(

ل حـافر الفـرس حتـى    أي ال يـزو ، (النقد عند الحافرة) أي عنـد أول كلمـة   ويقال في األمثال: )٥(
وقد روى أبو علي البغدادي عن بعض اللغويين: كانـت الخيـل أفضـل مـا يبـاع،       تنقدني ثمنه،

النقد عند الحافر، أي عند حافر الفـرس فـي موضـعه     فإذا اشترى الرجل الفرس قال له صاحبه:
، ٢٩٥طـق: دون التأنيث. ظ: إصالح المنمن قبل أن يزول. ورواه ابن فارس (النقد عند الحافر) 

 .١/٢٦، األمالي للقالي:٢/٨٥معجم مقاييس اللغة:و
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٤أدب الكاتب،  )١(

قال الخليل: رجل مديون ومدين أجود، ورجل دائن، عليه ديـن، وقـد اسـتدان وتـدين وادان      )٢(
  بمعنى واحد، قال الشاعر:

  لجسـمك شـاحباً   قالت أميمـةُ مـا  

  

ــدائنِ    ــتَ بـ ــم ولسـ   وأراك ذا هـ

 .٨/٧٢العين:ظ:   

، (بـدل الحصـان   ١٠٣ديـوان ليلـى األخيليـة:   و، ٧٨ديوان النابغة الـذبياني: و، ١٤٦أدب الكاتب: )٣(
 رويت بالجواد).

 ).٢٥مر في تعليقة( )٤(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٥أدب الكاتب: )١(

  ومنه قول سالم بن وابصة: )٢(

  مـرراً طـويالً غداويتُ صَدـداً  هقح  

  

ــتُ   ــه وقلّم ــمِ  من ــال جلَ ــاراً ب   أظف

   عرابي:أ وقال  

  فعليك ما اسـطعت الظهـور بلمتـي   

  

   ــاك ــي أن ألقـ ــالمقراضِ وعلـ   بـ

   .٣٣٩. ديوان الحماسة:٥/٤٩وقال الخليل: المقراض: الجلم الصغير. العين:   

 .١٤٦أدب الكاتب: )٣(

اختلف الصرفيون في تقسيم أبواب الفعل الثالثي المجرد، فمنهم من نظر إلى عين الفعـل فـي    )٤(
وقد جمعها الزنجاني في بيت واحد من الشعر:الماضي (فع (لل يفعفع)ل) ول يفع  

ــان    ــمٍ فتحت ــتح ض ــرٍ ف ــتح كس   ف

  

ــمتان    ــر ض ــر كس ــتح كس ــر ف   كس

ومــنهم مــن نظرالــى حركــة عــين الفعــل الماضــي فعــدها ثالثــة: مفتوحــة العــين ومكســورها     
ومضمومها كضرف. ظ: تصريف الزنجاني:ب وعل٢١نيها:أوزان الفعل ومعاو، ٥٤م وظر.    

والمشـهور عنــد النحــويين غيــر هــذا التبويــب، وذلـك بحســب كثــرة األفعــال فــي كــل بــاب،   
  والتبويب المشهور عندهم مجموع في البيت اآلتي:  

ــان    ــر فتحت ــتح كس ــم ف ــتح ض   ف

  

ــرتان     ــم كس ــم ض ــتح ض ــر ف   كس

 .٤٢ظ: المهذب في علم التصريف:   
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 .١٤٦أدب الكاتب: )١(

باب الثاني الختالف اللهجات العربية القديمة في كثير من األوزان يأتي في الباب الثالث أو ال )٢(
 الصرفية.

 .١٤٦أدب الكاتب: )٣(

 .٥/١٣قرأ نافع بكسر السين واللغة الجيدة البالغة بفتح السين. ظ: معاني القرآن وإعرابه:  )٤(

 .١٤٦أدب الكاتب: )٥(

 الباب الرابع من األوزان الصرفية. )٦(

 .١٤٦أدب الكاتب،  )٧(

 .٢/٧٢٥ومنه طَر شارب الغالم فهو طار. ظ: الصحاح:  ،طر النبت يطُر بالضم: نبت )٨(

 . ١٤٦أدب الكاتب:  )٩(

رجح أبو العباس ثعلب الحبر بالفتح بمعنى العـالم والحبـر بالكسـر المـداد، بينمـا اختـار ابـن         )١٠(
← 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .١٠/٥٠٣، وتاج العروس: ٥٥قتيبة كسر الحاء. فصيح ثعلب: 

  . ١٤٦أدب الكاتب:  )١(

 .  ١٣/٣٢٣الفطنة بكسر الفاء كالفهم ضد الغباوة والجمع فُطْن. لسان العرب:  )٢(

 . ١٤٦أدب الكاتب:  )٣(

 .  ١٣/٢٥٣الضُبنة أهل الرجل ألنه يضبنها في كنفه. لسان العرب:  )٤(

 . ١٥٢أدب الكاتب:  )٥(

بـت الشـيء: وسـعتُه، ويقـال: رحبـت      الرحب بالضم: السـعة، ورحـب الشـيء إذا اتسـع، وأرح     )٦(
 . ١/٤١٣، ولسان العرب: ١/٢٤١، والنوادر البن األعرابي: ٣/٢١٥بالدك ورحبت لغة. العين: 

 . ١٥٤أدب الكاتب:  )٧(

المريع: الخصيب والجمـع أمـرع وأمـراع، وقـد مـرع الـوادي بالضـم، وأمـرع أي أكـالء فهـو            )٨(
 .  ٣/١٢٨٤، وأرض أمروعة أي خَصْبة. الصحاح: ممرِع، وأمرعتُه أي أصبته مريعاً
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 . ١٥٩أدب الكاتب:  )١(

أخفيت وخفيت هما لغتان، وأخفيت فعل رباعي بمعنى سترت، وخفيت الثالثي هو المشترك  )٢(
، واألضـداد لألنبـاري:   ١/٧٤بين المعنيين الضدين (أظهرت وسترت). النوادر البـن األعرابـي:   

 .١٧٧، ٢١/١١٥اد: ، وثالثة كتب في األضد٩٦ – ٩٥

 . ١٦٨أدب الكاتب:  )٣(

وكذلك رفأ وأرجأ وأخطأ، ولكن إذا قصد ابن قتيبة أن الهمزة واقعـة فـي وسـط الكلمـة بعـد       )٤(
 اتصالها بالضمير فال بأس.  
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 . ١٦٩أدب الكاتب:  )١(

مـا قالـه فـي     قد حكى ابن قتيبة في باب (فعل يفْعل ويفعل) أنه يقال: أبق يـأبِق ويـأبق، ونسـي    )٢(
 .هذا الباب

 . ١٧١أدب الكاتب:  )٣(

)٤(        حكى البطليوسي: أن الكوفيين زادوا غشا الليلُ يغشـى، وقلـى يقلـى، وشـجى يشـجى، وحـي
. وهـي لغـة   ٢/٢٥٠يحيا، وحكى كراع عثا يعثى مقلوب من عاث يعيث إذا فسـد. االقتضـاب:   

 مغمورة عللت بتداخل اللغتين. 

  . ١٧٢أدب الكاتب:  )٥(

وقد جاء من الصحيح ثالثة أفعال نوادر غير ما ذكرها ابن قتيبة، فقد حكى ابـن السـكيت حضـر     )٦(
     ـل عـن الشـيء ينكُـل، وشـمضُر، وحكى ابن درستويه: نكحل. إصـالح المنطـق:    ي١٨٨ل يشـم ،

← 
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→ 

  .  ١/١٣٥، وتصحيح الفصيح: ٢١٢

  . ١٧٣أدب الكاتب:  )١(

إنمـا، هـو فيمـا تقـارب منهـا وذلـك الـدال والطـاء         قال ابن جني: (أصل القلـب فـي الحـروف     )٢(
والتاء... وغير ذلك مما تدانت مخارجه) ويعني بالمتجاورة ما كانت الحروف فيـه مـن مخـرج    

  .  ١/١٩٧واحد. سر الصناعة اإلعراب:

   .١٧٤أدب الكاتب: )٣(
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الصـر، فأبـدلوا   قال ابن السكيت: >وقولهم: ريح صَرصَر فيهـا قـوالن: يقـال: أصـلها صَـرر مـن        )١(
مكان الـراء الوسـطى فـاء الفعـل، وكـذلك كبكبـوا أصـلها كببـوا، ويقـال: تجفجـف الثـوب،            

    .٣٢٠، ٣١٩وأصلها تجفّف<. إصالح المنطق: 

 . ١٧٥أدب الكاتب:  )٢(
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قال ابن جني في باب: (فـي األصـلين يتقاربـان فـي التركيـب بالتقـديم والتـأخير): اعلـم أن كـل           )١(
تقـديم وتـأخير فـأمكن أن يكونـا جميعـاً أصـلين لـيس أحـدهما مقلوبـاً عـن            لفظين وجد فيهمـا 

صاحبه فهو القياس الذي ال يجوز غيره. وإن لم يكن ذلـك حكمـت بـأن أحـدهما مقلـوب عـن       
صاحبه، ثم أريت أيهما األصل، وأيهمـا الفـرع... فممـا تركيبـاه أصـالن ال يقلـب فيهمـا قـولهم:         

صـاحبه، وذلـك أنهمـا جميعـاً يتصـرفان تصـرفاً واحـداً،         جذب، وجبذ، ليس أحدهما مقلوباً عن
نحو: جذب يجـذب جـذباً فهـو جـاذب، والمفعـول مجـذوب، وجبـذ يجبـذ جبـذاً فهـو جابـذ،            
والمفعول مجبوذ، فإن جعلت مع هذا أحدهما اصالً، لصاحبه فسد ذلك؛ ألنك لو فعلته لـم يكـن   

هما ولم يؤثر بالمزيـة أحـدهما وجـب    أحدهما أسعد بهذه الحال من اآلخر، فإذا وقفت الحال بين
. ظ: النـوادر  ٧٠ -  ٢/٦٩أن يتوازيا وأن يمثال بصفحتيهما معاً. وكذلك ما هذه سبيله. الخصـائص:  

  .  ١/٢٧البن األعرابي، 

 .١٧٥أدب الكاتب:  )٢(

  الشاهد لكعب بن مالك: )٣(

  لقــد لقيــت قريظــة مــا ســاها    

  

ــل    ــدارهم ذلّ ذليــ ــلّ بــ   وحــ

 .  ١/٢٩٦، ومعجم شواهد العربية: ٢٥٣وديوان كعب: ، ١/١٦٦كتاب سيبويه:   
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 . ١٧٩أدب الكاتب:  )١(

 .  ٣٥٥الشاهد لدوسر بن غسان اليربوعي. شرح أدب الكاتب للجواليقي:  )٢(
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قال ابن جني: >ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئاً كثيراً ال يكاد يحاط بـه، ولعلـه لـو جمـع أكثـره       )١(
وقد عرفت طريقه، فإذا مر بك شيء منـه فتقبلـه وأنـس بـه، فإنـه فصـل        ال جميعه لجاء كتاباً ضخماً،

من العربية لطيف حسن يدعو إلى األنس بها والفقاهة فيها. وفيه أيضاً موضع يشـهد علـى مـن أنكـر     
  :أن يكون في اللغة لفظان بمعنى واحد... ومما جاء من الحروف في موضع غيره... قول اآلخر

ــو    ــي ب ــى عل ــرؤ ولّ ــا ام   دهإذا م

  

ــاره ودي     ــدر بإدب ــم يص ــر ل   وأدب

أي عنّي. ووجه أنه إذا ولّى عنه بوده فقد استهلكه عليه، كقولك: أهلك علي مـالي، وأفسـدت     
 .  ٣١٢ - ٣١٠/ ٢علي ضَيعتي. وجاز أن يستعمل (على) ههنا؛ ألنه أمر عليه ال له<. الخصائص: 

  . ١٨٠أدب الكاتب:  )٢(

  المعنى فاسأل عنه خبيراً. وذكر البطليوسي أنه يحتمل تأويلين:قال الزجاج: فاسأل به، و )٣(

  األول: أن يكون فاسأل عنه العلماء ذوي الخُبر من خلقه، فيكون من هذا الباب.

الثاني: أن يريد فاسأل بسؤالك إياه خبيراً، أي إذا سألته فقد سألت خبيراً عالماً. فالمسؤول فـي  
علـى وجههـا، والمسـؤول فـي الوجـه األول غيـر اهللا تعـالى،         هذا الوجه هو اهللا عزّ وجل والباء

والبــاء بمعنــى عــن، والقــول الثــاني عنــدي أجــود، وإن كــان األول غيــر بعيــد. معــاني القــرآن 
  .  ٢٧٢ - ٢/٢٧١، واالقتضاب: ٤/٧٣وإعرابه: 
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 . ١٨٢أدب الكاتب:  )١(

مـن الحـروف العوامـل     هـ): أن (إلى)٣٨٤ذكر أبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي (ت )٢(
وعملها الجر، ومعناها انتهاء الغاية، وقد ذهب بعـض النحـويين إلـى أنهـا تكـون بمعنـى (مـع)        
كقول العرب: الذود إلى الذود إبل، أي مع الذود وهو من األمثـال العربيـة القديمـة، وحملـوا     

�� عليه قوله تعالى: { ����� 	
� ��	 	��� �� �	�� 	
� ��	 �
�� ���� 	� 	� ) أي مـع أمـوالكم، ومـن ذلـك     ٢النسـاء/ } (�	
� ���	 ����قوله { ��� 	��	 �� ، وظ: وتأويـل مشـكل   ١١٥). كتاب معاني الحـروف:  ١٤} (الصف/�	

  .  ١/٢٨٨، ومجمع األمثال: ٥٧١القرآن: 
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 . ١٨٢أدب الكاتب:  )١(

من شـعر  تصحيح خطأ مطبعي بيد الشيخ، والشاهد ليس لصخر الغي وإنما ألبي المثلم الهذلي  )٢(
  رد به على صخر الغي، ويدل على ذلك قوله بعد هذا البيت:

  ومــن يــك عقلــه مــا قــال صــخر

  

ــثُ    ــيرته خبيـ ــن عشـ ــبه مـ   يصـ

  . ٣/٣٨١االقتضاب:   

 . ٣/٣٨٤، وفي رواية: (وهل يعمن من كان أحدث عهده). االقتضاب: ١٨٢أدب الكاتب:  )٣(
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  .  ٣/٣٨٥وهو ما حكاه يعقوب عن األصمعي. االقتضاب:  )١(

 . ١٨٢أدب الكاتب:  )٢(

  بدقة الحروف واستعمال معانيها. wيصرح الشيخ )٣(

  .١٨٣أدب الكاتب:  )٤(
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  . ٣٩١ - ٣/٣٩٠ذكره ابن السيد البطليوسي: االقتضاب:  )١(

  . ١٨٣أدب الكاتب:  )٢(

قال البطليوسي: (أي بسبب الذحول ومـن أجلهـا، فجميـع هـذه البـاءات ال تجـوز زيادتهـا، ال         )٣(
بـاٍء  ما ال يعتد به فكـل   ��� ئدة التي ال خالف في زيادتها ف في ذلك خالفاً ألحد وأما الزاأعر

�دخلت على الفاعل في نحو قوله: { � ! �" 	# �����$ % 	&  . ٣/٣٩٢). االقتضاب: ٦٩/١٧٧} (النساء �	

  . ١٨٣أدب الكاتب:  )٤(
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فع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم التاء وكسر الباء، وقرأ نا )١(
  . ٤٤٥، والسبعة: ٤٩٩، ومشكل إعراب القرآن: ٢/٢٩٩بفتح التاء وضم الباء. االقتضاب: 

 . ١٨٤أدب الكاتب:  )٢(
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  . ٢٦٤قال البطليوسي: (هذا الباب موقوف على السماع وال يجوز القياس عليه) االقتضاب:  )١(

ابن قتيبة في تفسير اآلية نفسـها: (أي يخـوفكم بأوليائـه)،    وفي كتابه تأويل مشكل القرآن قال  )٢(
'� { كما قال سبحانه: �� � 	� �� �� � � ( � 	# � �)�� 	$ 	� ) أي لينـذركم ببـأس شـديد. أدب    ٢} (الكهف/��!�+*�

  .  ٢٢٢، وتأويل مشكل القرآن: ١٨٤الكاتب: 

القتـالَ، قـال ابـن    قال الشيخ الطبرسي: (وقوله: يخوف يتعدى إلى مفعولين يقـال: خـاف زيـد     )٣(
عبــاس ومجاهــد وقتــادة: يخــوف المــؤمنين بالكــافرين، وقــال الزجــاج وأبــو علــي الفارســي   

، وحقــائق ٤/٢٧٣وغيرهمــا: إن تقــديره: ويخــوفكم أوليــاءه أي مــن أوليائــه). مجمــع البيــان:  
هـ): فجاء الشيطان يخوفكم أوليـاءه ويـوهمكم   ٧٧٤). وقال ابن كثير (ت٢٧٣ - ٢٧٠التأويل: (

← 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

ــم ــالى: {   أنه ــال تع ــدة. ق ــأسٍ وذوو ش +�,	 ذوو ب �� �-�� �� ���.���+ �� �/�� �0
�1��� 	2 	� �� �3
�1��� 	 	4 	5�� } (آل 1	
  . ١٦٤ - ٢/١٦٣). تفسير ابن كثير: ١٧٥عمران/

  . ١٩٢أدب الكاتب:  )١(

حكي عن ابن األعرابي بأن أهل الحجاز يثقّلـون الوسـمة فيقولـون: الوسـمة وهـي شـجرة لهـا         )٢(
  .  ١/٢٤٢تضب به الشعر. النوادر البن األعرابي: ورق أسود يخ

  . ١٩٢أدب الكاتب:  )٣(

نقل أبو علي البغدادي عن األصمعي: سداد من عوز بالكسر، وال يقـال بـالفتح. ومعنـاه إن أعـوز األمـر       )٤(
  .  ٧١٦كله ففي هذا ما يسد بعض األمر، والسداد بالفتح الصواب من القول والعمل. البارع في اللغة: 

  . ١٩٣أدب الكاتب:  )٥(

نقل أبو علي البغدادي فيما حكاه عن أبي عبيدة: خوان بكسر الخاء وضـمها للـذي يؤكـل عليـه.      )٦(
  .٢٣٤: في اللغة البارع
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  . ١٩٥أدب الكاتب:  )١(

  . ٩٣، المقرب: ٧١ - ٦/٧٠قال الخليل: الجنازة بنصب الجيم وجرها. العين:  )٢(

  . ١٩٥أدب الكاتب:  )٣(

  .  ١/٣٤٢ى ابن األعرابي أنها مثلثة بالضم والكسر والفتح. النوادر البن األعرابي: حك )٤(

  . ١٩٨أدب الكاتب:  )٥(

ذكر ابن السكيت مضربة السيف ومضرِبة، ويقال للسيف مضْرِب ومضْرب. إصـالح المنطـق:    )٦(
١٢١ - ١١٨  .  

 . ٢٠١أدب الكاتب:  )٧(

)٨( أن يقو :بب جلد البعير، وبه سميت القوبـاء التـي تخـرج فـي جلـد      قال الخليل: والقَوب الجر
  . ٢٢٨، ٥/٢٢٧اإلنسان. العين: 
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  . ٢٠١أدب الكاتب:  )١(

قال الخليل: والقتم ريح ذات غبار كريهة، واسمه القتام، والقنم بالنون خبث ريح األدهـان والزيـت،    )٢(
  .  ١٢/٤٩٥، ولسان العرب: ٥/١٣٢: ويقال: قنمت يدي من الزيت قنماً فهي قنمة: اتسخت. العين

  . ٢٠٩أدب الكاتب:  )٣(

  (شبب).  ١/٤٨٠لسان العرب:  )٤(

  . ٢١٠أدب الكاتب:  )٥(

  روي في الديوان بالياء:  )٦(

   ــة ــاقا نعام ــيٍ وس ــال ظب ــه أيط   ل

  

ــل    ــب تَتْْفُ ــرحان وتقري ــاُء س   وأرخ

يطـل، واأليطـل واإلطْـل    ومما توصف به الخيـل: قُـب األياطـل. أي ضُـمر، واألياطـل جمـع أ        
  .  ٢٢٩، والبارع في اللغة: ٢١، وديوان امرئ القيس: ٥١ – ١/٥٠واحد. أمالي القالي: 
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  . ٢١٠أدب الكاتب:  )١(

  . ٢٧٣ذكره البطليوسي مع شواهده الشعرية. االقتضاب:  )٢(

 . ٢١٠أدب الكاتب:  )٣(

  .٣/١٨٥، ولسان العرب: ٢/٣٢٦األرمداء من الرماد. االقتضاب:  )٤(

  . ٢١١أدب الكاتب:  )٥(

منْخـر ومنْـتن،    ��� قال ابن األعرابي: وقالوا: منْخر ومنْخر، ولم نجد فـي الكـالم علـى (مفْعـل)      )٦(
  .  ١/٨٣وهما نادران. النوادر البن األعرابي: 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢١١أدب الكاتب:  )١(

  . ٢١٣أدب الكاتب:  )٢(

< فإنها فُعلى بالضم فكسـرت الضـاد لمكـان اليـاء).     ضيزَى قسمةٌ ) قال ابن قتيبة: (وأما قولهم >٣(
 . ٤٨٠أدب الكاتب: 

  . ٢٥٧ليس في كالم العرب:  )٤(

  . ٢١٣أدب الكاتب:  )٥(

  .  ٨/٢٢٥ومذْلغ. لسان العرب:  )٦(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢١٤أدب الكاتب:  )١(

 . ٢٧٧ذكرها البطليوسي مع شواهده الشعرية. االقتضاب:  )٢(

 . ٢١٣أدب الكاتب:  )٣(

  .٢/٣٧٠واألمهج: اللبن الخالص من الماء أو اللبن الرقيق. لسان العرب:  )٤(

 . ٢١٨أدب الكاتب:  )٥(

  صحح الشيخ الخطأ المطبعي الوارد في الكتاب.   )٦(

  . ٢١٩أدب الكاتب:  )٧(

قال أبو علي البغدادي: رجل مسهب بالفتح إذا أكثر الكـالم فـي الخطـأ، فـإن كـان ذلـك فـي         )٨(
  .  ٧١٧، والبارع في اللغة: ٨٦/ ٢هِب بالكسر ال غير. تاج العروس: صواب فهو مس
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٥٢الخريت: الدليل الحاذق بالداللة، كأنه ينظر في خُرت اإلبرة. ظ: لسان العرب:  )١(

  .٥/١٨٠الحبر العالم، العين:  النقّاب: )٢(

لغراء)، المتـوفى  (كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة ا هو صاحب كتابوالشيخ جعفر الكبير  )٣(
 .٣٦٥ معجم رجال الفكر واألدب في النجف خالل ألف عام: م). ظ:١٨٠٨هـ/١٢٢٨عام (

م، وهي السنة التي دخلت فيهـا القـوات البريطانيـة إلـى     ١٩١٤ة سنة تقابل هذه السنة بالميالدي )٤(
 ان الحرب العالمية األولى.إب العراق،
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م بقــوة كبيــرة فاقــت القــوات ١٧/١١/١٩١٤م زحفــت القــوات البريطانيــة نحــو البصــرة يــو  )١(
وقـد خـرج الشـيخ     ،فأعلنت األخيرة الجهاد في جوامع بغداد وبقيـة مـدن العـراق    ،العثمانية

محمد الحسين آل كاشف الغطاء من النجف األشرف لدفاع المهاجمين على أمهـات بـالد   
 .محـرم الحـرام   ١١اإلسالم ومواضع شعائر العراق والعتبات المقدسة بعد ظهر يـوم الجمعـة   

أوراق من رحلة الجهاد، تـح: محمـد    ،، مجلة شيعت٨/٢٦١حتاللين: اظ: تاريخ العراق بين 
 .١٠١: ٤حسين حكمت العدد 
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  ١٣٤  nالنبي   <لبن الفحل محرم>

  ١٠٤  gاإلمام علي  <نزل القرآن بلسان قريش، وليسوا بأصحاب نبر>

  ١٣٤  nالنبي   <ةديحرم من الرضاعة ما يحرم من الوال>
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   .١١٣، ٦٩، ١٩، ٩:  nالنبي األكرم محمد

   .١٠٤، ١٩، ١٦: gاإلمام علي بن أبي طالب

   .٦٩: hفاطمة 

  (أ)

   .٧٧: أبجر بن جابر العجلي

   .٦٩ابن األثير: 

   .١٠٦: ابن أحمر

٩٨، ٩٤، ٨١، ٦٩، ٦٣، ٥٥، ٤٢: ابن األعرابي ،

١٥٦، ١٣٠، ١٢٨، ١٢٤، ١٢٢، ١١٩، ١٠١، 

١٥٩، ١٥٧.  

   .٦٥، ٦٤، ٦٣ابن األنباري: 

   .١٣٥ابن بري: 

، ١٢٧، ١١٩، ١٠٦، ١٠٣، ٩٤، ٤٢: يابــن جنّــ 

١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٥.  

   .١٢٧، ١٢٥: ابن خالويه

       .٣٩: ابن خلدون

   .١٤٤، ١٢٨: ابن درستويه

   .١٢٢ابن دريد: 

  .١٣٤: ابن رشد الحفيد

   .٢٤: ابن رشيق القيرواني

، ١٢٤، ١٢٣، ٨٧، ٧٨، ٧٥، ٧٠، ٥٤ابــن الســكيت: 

١٥٧، ١٤٦، ١٤٤، ١٣٤، ١٣٣، ١٢٥.    

ــيد البطليوســيابــن الس  :٤٢، ٤١= البطليوســي ،

٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٣، ٦١، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥ ،

١٠١ ،٨٩، ٨٧، ٨٤، ٧٩، ٧٧، ٧٤،٧٦، ٧١، ٦٩ ،

١٥٣، ١٤٩، ١٤٤، ١٣٧، ١٢٦، ١١٢، ١١١ ،

١٦٣، ١٥٩، ١٥٥.    

   .٧٤، ٦٩ابن سيده: 

  .١٥٤ابن عامر: 

  .١٥٥، ٩٥، ٩٠ابن عباس: 

   .١٣٨ابن فارس: 

، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٤٣، ٤١ابـــن قتيبـــة: 

٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩ ،

٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩ ،

٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، 

٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥،  ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠ ،٨٩ ،

١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩ ،

١١٤، ١١٣، ١١٢ ،١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧ ،
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١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٩،  ١١٧،١١٨، ١١٦، ١١٥ ،

١٣٠، ١٢٩، ١٢٨ ،١٢٧، ١٢٦ ،١٢٥، ١٢٤، ١٢٣ ،

١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١ ،

١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩ ،

١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧ ،

١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥.  

   .٩٧ابن القطاع: 

    .١٠١: ابن القوطية

   .١٥٥، ١٥٤ابن كثير: 

   .١٣٥ابن ميادة: 

   .٦٢ابن هبيرة: 

   .١٣٤، ١١٢أبو األسود الدؤلي: 

   .٦٩أبو بكر: 

   .١٢٠، ١١٧، ١١٢أبو تمام الطائي: 

   .٨٨المدني: أبو جعفر 

  .١٥٩: أبو حاتم

   .١٠٢سدي: الحسحاس األ وأب

  .١١٩، ١٩: حنيفة النعمان وأب

 .١١٢: ياديدؤاد اإل وأب

  .١١٥: أبو ذؤيب الهذلي

   .٨١، ٨٠، ٧٦: Eذر الغفاري وبأ

   .١٣٢: زياد الكالبي وأب

، ١١٣،١١٤، ٨٩، ٧٧، ٧١، ٦٤، ٦١أبـــو زيـــد: 

١٥٩، ١٢٦.     

   .١٢٠: صعترة البوالني وأب

   .٩٠: gأبو طالب

  .١٢٥ ،١٠٠، ٩٧، ٨١، ٦٧، ٦٥: أبو عبيد

 ،١٠٦، ٧١، ٦٠:   معمر بن المثنى=  أبو عبيدة

١٦٠، ١٥٦ ،١٤٣، ١٢٧.  

، ١٢٤، ١٠١ ،٩١، ٧٨، ٦٢: أبو علي البغـدادي 

١٦١، ١٥٦، ١٣٨، ١٣٧، ١٢٧.  

  .١٥٥أبو علي الفارسي: 

  .١٥٤ ،١٢٥: عمرو الشيباني وأب

   .١٥١أبو المثلم الهذلي: 

   .١٥٩: أبو محمد

   .١٠٦، ١٠٠: أبو منصور األزهري

، ١١٩، ٦٣: جواليقيأبو منصور الجواليقي= ال

١٣٥.    

٣٩: أبو منصور العبدوني.   

    .١٢١: أبو النجم

أحمد ، الشيخ= (الشـيخ أحمـد بـن علـي بـن      

   .١٨محمد رضا آل كاشف الغطاء): 
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   .٣١: أحمد عارف الزين

   .٦١األحنف بن قيس: 

   .٧٥التبريزي:  الحالج أحيحة بن

   .٧١: األخزر الحماني

   .١١٩األخفش: 

  . ٨٤، ٧٤األزهري: 

   .٣٥: النشاشيبي إسعاف

، ٩١، ٧٤، ٦٣، ٦٠، ٥٤، ٦٦، ٦٣، ٤٢: األصـــمعي

١٥٢، ١٣٣، ١٢٤، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١٠١، ١٠٠، 

١٦٠، ١٥٦.  

، ١٣١، ٩١، ٧٠:  عامر بـن الحـرث  األعشى = 

١٣٣.    

، ١١٤، ١١٠، ١٠٠، ٩٩، ٨٢، ٦٦: امـرؤ القـيس  

١٥٨، ١١٥.  

   .٣٥، ٣٢، ١٢أمير آل كاشف الغطاء، الشيخ: 

   .١١أمين الريحاني: 

  .٣٥: األب،  نستاس الكرمليأ

  .٩٦: إياس بن مالك الطائي

  (ب) 

  .١٨: الشيخ، باقر حيدر 

   .٧٤، ٧٣: بسطام بن قيس

   .٦٣: بشار بن برد

  .١١٧: بشر بن المغيرة بن المهلب

  (ث)  

، ١٣٤، ١٠٨، ١٠٧العباس = ثعلب:  ثعلب، أبو

١٤١.  

   (ج)

   .١٥: ج.ج. لوريمر

  .٧٤: جبرائيل

  .٣٥: جرجي زيدان

   .٩٩: جرير

 ١٣٧): حضرمي بن عامرجزء = (ابن عم.   

  .١٨: دالسي، يحلّالجعفر 

: الشـيخ  ، الكبير كاشف الغطاء النجفي جعفر

١٦٣، ٣٤، ١٦.  

  .١٨: الشيخ ،جواد شبيب

   .٣٤جودت القزويني: 

   .١٣٧، ١٣٤، ٨٦الجوهري: 

  (ح)

    .١٣٠بن حلزة: حارث 

   .١٨: دالسي ،حبوبيال

   .١١٨الحجاج: 
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    .٧٧): أبجر بن جابر العجلي= (حجار بن  حجار

ان بن ثابت األنصاري٦٨: حس.   

   .١٣٧: حضرمي بن عامر

  .٦٣: جنة األسدي وأب ،حكيم بن عبيد

  .١٥٤حمزة: 

   .٤٤: حمزة بن الحسين

  (خ)

   .١٥خضر الجناجي، الشيخ: 

   . ٨٣خطيم الضبابي: 

، ٨٠، ٦٥، ٦٤، ٤٢الخليل = صاحب (العـين):  

١٣٥، ١٣١ ،١٢٢، ١١٣، ١٠٦، ٨٨ ،٨٧، ٨٥ ،

١٥٨، ١٥٧، ١٤٠، ١٣٩.    

  . ١٢٣، ٧٦الخنساء: 

  (د)

    .١٤٨دوسر بن غسان اليربوعي: 

  (ذ)

   .١٣٥، ٩٨: ذو الرمة

  (ر)

   .١٣٣ رؤبة:

  .٧٦: راشد بن عبد ربه

    .٩٣الراعي: 

   .١٣١ربيعة الرقي: 

   . ٨٣: ربيعة بن مقروم الضبي

  .١٨: اآق ، الشيخصفهانيرضا اإل

   .٧١روح بن زنباع: 

  .٣٥: ريحانيال

  (ز)

ــاج:  ، ١٢١، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٥، ١٠١، ٤٢الزجــ

١٥٥، ١٤٩، ١٢٣.  

   . ٨١الزمخشري: 

   .١٤٠الزنجاني: 

   . ٨٣: زيد الخيل الطائي

  (س)

   .١٤٠: ةسالم بن وابص

  .٢٧سحبان وائل: 

   .٧٨: سحيم بن عبد بني الحسحاس

    .٩٧، ٨٤: سلمة

   .٢٢: الشيخ ،بشريالسليم 

  .١٦٠، ١٥٩ ،١١٠ ،٤٢: سيبويه

  (ش)

   .٢٥الشرقي: 

   .٦٧الشماخ: 
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  (ص)

   .١١٣صاحب الجمهرة: 

    .٦٥: صالح بن عبد القدوس

   .١٥١صخر الغي: 

  .١٢٣: صخر بن عمرو بن الشريد

  (ط) 

    .١٥٥سي، الشيخ: الطبر

   .١٠١: طّريحيال

   .١٠٨طه باقر، الدكتور: 

   .٦٤الطوسي: 

  (ع)

  .١٥٤عاصم: 

   . ٨٨: عاصم الجحدري

  . األعشى = عامر بن الحرث

، عباس بن علي بن جعفر بـن كاشـف الغطـاء   
   .١٧الشيخ أبو الهادي: 

   .٧٦: عباس بن مرداس السلمي

١٨: الشيخ ،عبد الحسين الجواهري.  

   .١٩:  بن مسعودعبد اهللا

   .٥٥، الوزير: عبيد اهللا بن يحيى بن خاقان

   . ٨٦العجاج: 

   .١٣٢: عذافر

  .٦٣: عروة بن أذينة الفقيه

����الشــيخ  ،كاشــف الغطــاءآل علــي  �����  =
   .٢١، ١٦، ١١صاحب (الحصون المنيعة): 

   .٢٧: الشيخ ،خاقانيالعلي 

علي بن عيسى الرماني النحوي، أبـو الحسـن:   
١٥٠.    

   .١٩: عمار بن ياسر

   .١٣٥عمارة بن طارق: 

  .١٣٢: عمر بن أبي ربيعة

   .١٥٢: عمرو بن قميئة

   .١٢١عنترة: 

  . ٧٤ ،٦٢: عيسى بن عمر

  (غ)

  .١٣٢: غسان السليطي

  (ف)

  .١٣٥، ٩٧، ٨٥، ٨٤، ٧٢، ١٩: اءفرال

   .٣٦: الدكتور ،فالح رسول حسين

   .٧٥: فيروزآباديال

   .١٠٨الفيومي: 

  (ق) 

  .٣٥: ميقاسال

  .١٥٥قتادة:  
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   .١٤٨: قحيف العقيليال

   .٩٦: قدامة بن جعفر

   . ٨٦: خطيم األوسيالقيس بن 

   .٧٤: قيس بن عاصم 

  (ك)

   .٦٤كراع: 

  .١٥٤ ،١٣٠ ،٩١، ٨٤، ٧٩، ٦٥، ٦٣، ١٩: كسائيال

   .١٤٧كعب بن مالك: 

  (ل)

     .١٥٣، ١٣٦لبيد: 

   .٩١ لحياني:ال

   .٦١، ٦٠لقمان بن عاد: 

   .١٠٦، ٧٠، ٦٢، ٦١ الليث:

   .٩٦، ٧٦: ليلى األخيلية

  (م)

  . ٨٥المازني: 

١٦: مالك بن الحارث األشتر النخعي.   

ــاس:   ــو العبـ ــرد، أبـ ، ١١٩، ١١١، ٨٥، ٤٢المبـ

١٣٣، ١٢٦.    

    .٩٣، ٣١المتنبي، أبو الطيب: 

   .٥٥: متوكلال

  .١٥٥، ٩٠مجاهد:  

   .٣٥: مجيد هادي زاده

   .١١٩: محبوب بن أبي العشنط النهشلي

٢٢: الشيخ ،محمد بخيت المطيعي. 

٢٦: الدكتور ،د حسين الصغيرمحم.   

محم  د حسـين الطباطبـائي،  دالسـي  =��� ����� 

   .٢٩، ٢٨الطباطبائي: 

ـ   الد محمآل  د رضـا حسين بن علـي بـن محم

حســين آل الد محمــكاشــف الغطــاء= الشــيخ 

، ١٥، ١٢، ١١، ١٠، ٩= الشيخ:  كاشف الغطاء

٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨ ،

٤٣، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩ ،

٨٦، ٨٥، ٨٣، ٨٠، ٧٢، ٦٨، ٦٢، ٥٧، ٥٣، ٤٤ ،

١٠٣، ١٠٢، ٩٩، ٩٧، ٩٣ ،٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧ ،

١٤٩، ١٤٧، ١٤٦، ١٣٤ ،١٣٣ ،١٢٩، ١٠٥ ،

١٦٤، ١٦٣، ١٦١، ١٥٥، ١٥٢ ،١٥٠             .  

محم٢٥ ،٢١، الشيخ: د رضا الشبيبي.   

جعفــر كاشــف  بــنموســى  بــند رضــا محمــ

   .١٧: الشيخ ،الغطاء

اء= الشــيخ آل كاشــف الغطــ د شــريفمحمــ

   .٤٠، ٣٦شريف : 
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محمد عبد الحكيم الصافي، ٣٥: يدالس.   

   .٣٤محمد عبده، الشيخ: 

٤٠: د محيي الدين عبد الحميدمحم.   

٢٥: الدكتور ،د مهدي البصيرمحم.   

   .١٢٨ مرارة األسدي:

   .٦١عاوية: م

   = أبو عبيدة. معمر بن المثنى

      .١٣٩الملتمس: 

   .١٢ر: الدكتو،  يمنذر إبراهيم حسين الحلّ

  .٧٤: ميكائيل

  (ن)

   .٦٧: نابغة الجعديال

   .١٣٩، ٩٩، ٦٥: نابغة الذبيانيال

  .١٥٤نافع: 

٤٤: الشيخ ، نصر أبو الوفا الهوريني.  

  (هـ) 

   .٣٤هاشم الميالني، السيد: 

   .١١٨، ٧١: ند بنت النعمان بن البشيره

   .٦٤:  حية النميري وأب ،هيثم بن الربيعال

  (ي)

      .١١٦يحيى بن طالب الحنفي: 

   .٦١: يحيى بن يعمر

   .٩٧: يزيديال 

   .١٥٢، ١١٢: ابن الجرمقانيةيعقوب، 

   . ٨٨: يعقوب الحضرمي

   .٣٥، ٢٩: األستاذ ،يوسف رجيب

   .٦٢الثقفي:  يوسف بن عمر

  .٦٢: وسف بن عمر بن هبيرةي

   .١٢٠يونس= (صاحب النوادر): 
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   .٢٧، ١٩، ٩القرآن الكريم: 

  (أ)

، ٤١ ،٣٩ ،١٢، ١١أدب الكاتب/ البـن قتيبـة:   
٥٣، ٤٤.   

 :٤١، ٣٠ ،١٢االقتضاب/ للبطليوسي.   

   .١٢،٣٠رتضى : أمالي الم

  (ب)

  .٣٩: للجاحظ/ ن بيان والتبيال 

  (ت)

، ٣٠، ١٢تأويل مشـكل القـرآن/ البـن قتيبـة:     
٦٢.   

تعليقــات الشــيخ علــى كتــاب (أدب الكاتــب 
  .٤١، ٣٩، ٣٦: البن قتيبة)

تعليقات الشيخ على كتاب (الفتنـة الكبـرى)    
 .٣٦: لطه حسين

ــات    ــاب المقامـ ــى كتـ ــيخ علـ ــات الشـ تعليقـ
٣٦: ةالحريري. 

التعليقات على كتاب مشكل تأويـل القـرآن    
  .٣٦: البن قتيبة

   .٣٤: تعليقات على كتاب نهج البالغة

  .٣٤: مقاييس اللغةتعليقات على معجم 

 (ج)

  .٣٥: جريدة الجامعة اإلسالمية

  .٣٥، ٢٩جريدة النجف: 

 (د)

  .٣٤: الدين واإلسالم

   .١٧ديوان األخرس: 

   .١٧ديوان البحتري: 

س٣٦، ٢٥، ١٧ن من شعر الحسين: ديوان الح.  

    .٣٢: د سعيد الحبوبيمحمديوان السيد 

  (ر)

  .٣٤: رسالة عين الميزان 

  (س)

ــل   ــل وســجع البالب ــوان الســي= ســحر باب د دي
   .٣١: يجعفر الحلّ

  (ش)

    .٣٢، ٣٠ه: د عبدللشيخ محم /شرح نهج البالغة

  (ص)

  .٩صحيفة السجادية: ال
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  (ع)

  .٣٤: ةالطبقات الجعفري ة فيعبقات العنبريال

   .٢٥عصريات والمصريات: ال

   .٣٥، ٢٩، ١٦عقود حياتي: 

٣١: وبنوه علي.   

  (ف)

   .٣١: فتنة الكبرىال

  (ق)

   .٣٥: سانقرآن وبليغ أثره في فصاحة اللّال

  (ك)

  .٣٩: دللمبر/ كاملال

  .١٢٢، ١١٨، ١١٧، ١١٥كتاب العين = العين: 

    .١٦الغراء: كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة 

كناشـــة أو مختـــارات مـــن األدب العربـــي  ال
   .٣٢: القديم

  (م)

  .٢٠مجلة الجامعة اإلسالمية : 

   .٣٦: مجلة جامعة كربالء

  .٢٠مجلة القبلة: 

  .٢٠مجلة المقتطف: 

   .٢٠مجلة الهالل: 

   .٣٥، ١١مراجعات الريحانية: ال

   .٤٢: معجم القاموس المحيط

  .١٢س: معجم مقاييس اللّغة/ البن فار

(مختصـر أغـاني    عـن األغـاني   مغني الغـواني  
٣٦:  )أبي الفرج األصبهاني.  

مقالة في البديع في الرد علـى رسـالة السـيف    
   .٣٥: الصنيع

٣٢: مقامات الحريري.   

   .٣٩: ابن خلدونمقدمة تاريخ 

   .٣٧: منتخب الحماسة من الحماسة

   .٣٧: منتخبات من األدب العربي القديم

 (ن)

نزهة الس٣٧: فرمر ونهزة الس.  

   .٣٥: نشاشيبي في البوتقةال

   .٣٥: نقد كتاب ملوك العرب

   .٢٧، ٩نهج البالغة: 

  .٣٩: ألبي علي القالي /نوادرال

  (و)

   .٣٦: ةة في العروض والقافيوجيزة الكافيال

ــومه   ــي وخص ــين المتنب ــاطة ب ــي  /الوس للقاض
٣٢، ٣١، ٣٠: الجرجاني.   

  



  

  

aë@pbmìîjÛa@÷ŠèÏÖŠÐÛaë@ÝöbjÔÛ@ @

  (أ) 

   .١٥: آل علي

= آل الشيخ جعفر الكبيـر:   آل كاشف الغطاء
٥٣، ٤٠، ٣٥، ٢١، ١٥، ١١.    

٣١: نوياآللوسي.   

    .٦٩، ٢٤، ٩: n= عترة رسول اهللا  البيتأهل 

   .١٥٦، ١٢٠، ١٠٤أهل الحجاز: 

   .٢١أهل السنة: 

   .٧٥أهل الشام: 

  (ب)

   .١٤٦بصريون: ال

   .١٩بنو أسد : 

   .١٠٨، ١٠٦، ١٠٣بنو تميم: 

   .١٦٠: فوقعصَ وبن

  (ج)

   .١٠٧الجبرية: 

   .١١٣جهينة: 

  

  (ح)

   .٢٢الحقانية: 

   .٧٤حمير: 

  (ع)

  .١٢٦، ٧١العجم = الفرس: 

  (ق)

   .١٥: قبيلة بني مالك

   .١١٩قبيلة كلب: 

  .١٣٩، ٦٩، ٦١قريش: 

  .١٦٤، ١٦٣: = االنكليز  بريطانيةالقوات ال

  .١٦٤القوات العثمانية: 

  (ك)

   .١٤٥، ١٤٤، ٨٩الكوفيون: 

  (م)

   .١٩: مذهب أبي حنيفة النعمان

   .٦٦امة: مذهب الع

   .٦٦: مذهب العرب

   . ٨٢مشركي أهل بدر: 

  





  

  

æa†ÜjÛaë@òäØßþa@÷ŠèÏ@ @

  (أ)

   .٢٨، ٢٣: إيران

  (ب)

   .٢٨، ٢٣: باكستان

   .١٦٤، ١٦٠البصرة: 

   .١١٤بعلبك: 

  .١٦٤، ٣١بغداد: 

   .٢٥: الد الشامب

   .٣٢بيروت: 

  (ج)

   .١٥جناجة: 

  (ح)

   .٢٥: حجازال

   .٥٣، ١٥الحلّة: 

  (خ)

اإلمام  ومدرسة زانة المخطوطات في مكتبةخ
   .٦٢، ٤٠، ٣٦: كاشف الغطاء

  (د)

   .٣٥دمشق: 

  (س)

   .٢٣ة: سعوديال

  .٣٧، ٢٢، ٢٠: سوريا

  (ص)

   .٣٤، ٣٢، ٣١صيدا: 

  (ع)

ــراق:  ، ٢٩، ٢٥، ٢٤، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٦، ١٢العـ
١٦٤، ١٦٣، ١٠٨، ٦٢، ٣٣.  

  (ف)

    .١٧فروق: 

   .٣٥، ٢٣، ٢٠: فلسطين

  (ق)

   .٢٨القدس: 

   .١٥قضاء الهندية: 

  (ك)

    .٢٨: كراتشي

   .٢٠، ١٩الكوفة: 

  (ل)

  .٣٧، ٣٢، ٢٠،٢٢: لبنان
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  (م)

   .٢٨مسجد الكوفة: 

    .٤٤، ٣٧، ٢٥ ،٢٢، ٢٠،  ١٦مصر: 

٤٤في مصر:  ةمطبعة الوطن البهي.   

   .٣٧مكة المكرمة: 

   .٣١: مكتبة اآللوسيين في بغداد

ــة الشــيخ علــي صــاحب (الحصــون ) =   مكتب

   .٢٢، ٢١: اإلمام كاشف الغطاء العامة مكتبة

  (ن)

، ٢٠، ١٩، ١٦، ١٥، ١٢، ١١نجف األشـرف:  ال

٤٠، ٣٥، ٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٣، ٢٢، ٢١.    

  (ي)

   .١٦ليرموك: ا

  .١٦٠اليمامة: 

   .١١١اليمن: 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

‰bÈ‘þa@÷ŠèÏ@ @

ðŠÈ’Ûa@oîjÛa oîjÛa@Š�e@ @ŠÇb’Ûa@ @òzÐ–Ûa@ @

 ñŒà�a      

 �����������������	 
�	� ����������� �� ��������������� ���	 �� ��  

 

  ٢٦  محمد حسين آل كاشف الغطاء  الصفاِء

���������� ������������ �	���������� �� �������!"  

 

  ٦٨  حسان بن ثابت األنصاري  الجزاء

#	 $���������� ������������%��������������� &���������'	�  

 

  ١٣٠  حارث بن حلزة  ونُساء

 õbjÛa      

 
&(����) �����*� + ����� �� �, ���' - ������. 	/0  

 

  ١٠٩    طيب

 ������������1�2�3 
4������������ 
5 67�8�	 
9 �����������: ;<��  

 

  ٧٥    الثعالب

���������=�� ��76������� �> �9�������� 6������� �' 
&������?�5 
.�  

 

  ١١٧  أبو تمام  صاحبه

 @A������) 
2����B��	� �2����B��	 - 6�����5� �%  ������  

 

  ١٣٢  عمر بن أبي ربيعة  عذبا

��������������3� 
C �% 64� ����������������DE	 ����������������� 
:  

 

  ٨٣  الخطيم الضبابي  يغيبا

 õbrÛa      

 @F2���G �� �4 6H��� �I	 �J����: �� $���) @K���L�2�  

 

  ١١٩  محبوب بن أبي العشنط  محروث

���������" 
� �27�% ���������"� 
2�?6� 
% ���������) M���������N �)  

 

  ١٥١  أبو المثلم الهذلي  نفيث

2O����P 9�����' �����) �����5Q� 
R����: $����)�  

 

  ١٥١  أبو المثلم الهذلي  خبيث

 õb§a      

$�����?: S� , 
U�����5I	 V$ 
"	W����� �X YZ�����3�  

 

  ١٣٢  غسان السليطي  مالح

 Þa†Ûa      

[ ���������������������� �� �U��������������������%�?�	 
<��  

 

ند  ٣٩  أبو منصور العبدوني  

 ���������P2 �\ �]���������E	 
F ̂�������=: 
_	2������� �%  

 

  ٦٠    عاد
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ðŠÈ’Ûa@oîjÛa oîjÛa@Š�e@ @ŠÇb’Ûa@ @òzÐ–Ûa@ @

 Y��	/ �K�`��������������� 
1 a b4� 
K�`��������������� 
1  

 

  ٧٨  سحيم بن عبد بني الحسحاس  أزبدا

 ����������5� �c��������� �% 64� d����������	 �����������.  

 

  ١٣٣  األصمعي  دبرو

 
_ 
2������./� �4� �2������% a �������) +2������ �: ;e��������  

 

  ٩١  األعشى عامر بن الحرث  وأنْجدا

 6�2���f� /0 ge���I	 �h����N� �&���?B. &���?\	�  

 

د٦٥  النابغة الذبياني  الثَّم  

 ̂̀ ����. :�����5Q� j������?3 �����Q� :$���� 65Q:  

 

  ٦٣  بشار ابن برد أو لغيره من الشعراء  الجليد

 õaŠÛa      

 YU��������� �>� Yk�5�������� �P l��������� �h2����������\�  

 

  ١٣٨    عار

	 )mN���������1	� �n�����������o	 	 ����������.� 	/0  

 

٨٢  امرؤ القيس  قر  

��������(N.p� ��������"��. ��������(�� ��������:Ĥ7%  

 

  ١١٦  يحيى بن طالب الحنفي  الصبر

�������" �� . l������� e �) ������ �: �������) �4�N������>  

 

  ١٣١  األعشى  جابر

 
������� V�q. �r	�� l�������#	 �U������ �(.� 	������� �X  

 

١٣٥  ذو الرمة  أخضر  

�������0 �< ������% ������: 
s	 �R6� ������� �76� 
: `�������  

 

  ٩٦  ليلى األخيلية  حاسر

 @h�	���������� �̂����������) �R����������% a �s	 ���������  

 

٦٣  ابن األنباري  شَفْر  

 
��������
� 
' 62 �: �� 6�������� �Q�	 - ����������t +�̂q��������N �: a  

 

  ٧٠  األعشى عامر بن الحرث  الصفر

��������( 
5"�� �R��������573 e��������%2?�� ��������Q�  

 

  ١١٤  امرؤ القيس  أنكرا

�!����u��. U�����v	 
k������2: @4������Q�w 
������  

 

  ١٢٧    ثائره

 2����������8.��`��������� 
7�	 e���������xN�: �̂�����������)  

 

  ٩٦  إياس بن مالك الطائي  حاسر

 �̀ ��������� �*�� ���������( 
5G�3 ����������G Y� 62�������� 
� ��  

 

  ١٠٦  ابن أحمر  قصارا

 
����������N�� 6" �� �4����������� 63 
/  ��������
� �3 e���������� 6% � Vy �� ��  

 

  ١٣٩  النابغة  عار

 @h�	������������ e�����������) �R������������% a s	�  

 

  ٩٠  gأبو طالب  شفر

 ´�Ûa      

�����/�Q% Y4H��� 
) gU���� �\ $���) @K�����=� �������  

 

  ١٢٠  أبو تمام  دامس
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ðŠÈ’Ûa@oîjÛa oîjÛa@Š�e@ @ŠÇb’Ûa@ @òzÐ–Ûa@ @

 …bšÛa      

e���N�53 � ���(f�	 �7=���1	 ����) R����57�  

 

  ١٤٠  أعرابي  بالمقراض

����z�: a R�� [W��	 
nz��	� 
n�5�	 M��  

 

  ٩٣  المتنبي  الغمض

 õbÄÛa      

����������{��� &���������(7| M���������*)� �}#	�  

 

  ١٣٣  رؤبة  فاظا

 ´ÈÛa      

 ��������� gQ\ �y�������X - �s	 
9��������) 
U"W�������:�  

 

  ٩٤  ابن الجني  نجوع

 ̂ ������� �' �$ VB�������� �P 
k�������'	� 
,������� �I	� ,�	  

 

  ١٣٢  أبو زياد الكالبي  ناقع

e��������� hy������xt	 ~�� 6������� ���5 �� �������Q�  

 

  ١٢٨  مرارة األسدي  مسمعا

 
k������� 
� 
] V2������� 
:a Y, 6H������ �\ 
2������)� ��������  

 

  ١٠٢    جمعاً

�(�=����� 61 �� A�3�������t�3 M7�����*��� �n������ 
�  

 

  ١٠٢  سديالحسحاس األ وأب  مجمع

 �U���������5̂N 
) Y�����������' $��������) �K����������X�  

 

  ١١٥  الهذليأبو ذؤيب   أقطع

 õbÐÛa      

	/��������� � ��q�������> � 6���������. $�������� 
,���������%  

 

  ٨٦  خطيم األوسيالقيس بن   فرِغَنْتَ

 ÒbÔÛa      

 ��t����1 V$���\��� n���" [27���> ������� a�  

 

  ١٣٥  عمارة بن طارق  والرساتق

������������ �� b,� �[ 6�������� �D Y4����������� 6e �7��������L�  

 

  ١٣٤  األعشى  نتفرق

e.2%���� d���Q�	 �2��)	 ���: 
�:���I	 	W��(�  

 

  ١٣٥  ذو الرمة  اتقبالرس

 6]�N������1 �2��3 �K������=� �\ ��:p������>	 ^̀ ������ �"  

 

  ١٣٥  ابن ميادة  مخراق

& �" ��	������'� l������ 	 �����' �} 
� &����� V��  �������  

 

  ٦٥  صالح بن عبد القدوس  يتصدق

 ÒbØÛa      

������������.�:̂0 M�����������N��	 ge�������������� 
[���  

 

  ٩٣    ذاكا
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ðŠÈ’Ûa@oîjÛa oîjÛa@Š�e@ @ŠÇb’Ûa@ @òzÐ–Ûa@ @

 âýÛa      

 
��������� 65�N�N 6Q �: 4� �$6���������\ @�2������)	 �������) 	/0  

 

  ٩٨  ذو الرمة  ذحل

 6 gy ���� 
������������ 
568 �) �R����������� g)
q�3 ��	 �� e������������� �%  

 

  ١٣٩  ليلى األخيلية  هال

�%���������' R���������\ 4̂� e��������g�) �2��������X�  

 

  ٩٩  امرؤ القيس  يفعل

 �n����������* ���	 �hy��������� �w ����������: [23̂q���������%  

 

  ٧٥  ...عباس بن مرداس إلى المنسوب   الفحول

�����u7)� ������(��0 �������1	2\� �}��������� �	2  

 

  ١١٠  امرؤ القيس  مقتلى

 �	�	2������������ �� ̂a0 �������������( 
5"� �n������������ V� ��  

 

  ١٣٦  لبيد  حالل

������� 
1 ��	 � [ �������7 
% &����� �� ������� 6Q � �I M�����N̂\  

 

  ٦٧  نابغة الجعديال  اآلال

 �nx������� �u�	 
n�������: G ��������"	2wq3 Y4���������  

 

  ١٣٠  ابن األعرابي  نبل

9}�������� �9�� 
��������?� �9	H�������� 	 ���������  

 

  ٨٣  ربيعة بن مقروم الضبي  أنزل

M����BN�	� ge����I	 K\�����1 ������ 6H��� ����5̂ ��  

 

  ١٠٠  امرؤ القيس  عقنقل

% ̂�����5� 6� �B������1�� ��:������I	 ������� 6�}��  

 

  ١١٠  امرؤ القيس  ميال

�����*�	 �9������G ������Q� �������� g!" 9������'�+2  

 

  ٩٩  النابغة الذبياني  غفل

���������� �������� 	������
�� ���������� ���������  

 

  ١٤٧  كعب بن مالك  ذليل

 YK������)�7� �'�������1� Ye�������{ `������=:� ��������  

 

  ١٥٨  امرؤ القيس  تَتْْفُل

 
��	 ����� �����(�� ���2�����	 �, ����: 
U����.2%�  

 

  ٨٣  زيد الخيل الطائي  الكلى

 �̀ 6��������� 
' n���������o	 ���������:�� 4� ���������^t ��  

 

  ٧٦  ليلى األخيلية  العوالي

 @K���������32� @h2��������() a0 
����������" ���������)�  

 

، ٧١  أبو عبيدة  بغل
١١٨  

 �_ �����(� 
<2���'� 4����. $��� �) 6$ �� �76���� �: 6n��� �"�  

 

  ١٥١  امرؤ القيس  أحوال

	� ����������1 n�������� 
Q �: S� 
� 6H�������� �� 
&�H��������:  

 

  ١٣٧  حضرمي بن عامر  جذال
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ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@ @

 القرآن الكريم.

 معـروف الرصـافي   :اتنـ فـق واله ااآللة واألداة وما يتبعهما من المالبـس والمر  .١

بيـروت،   /المركـز العربـي للطباعـة    الحميد الرشودي، عبد ، تح:هـ) ١٣٦٤(ت

  م.١٩٨٠ /دار الرشيد للنشر

عـز الـدين   هــ)، تـح:   ٣٥١(ت أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغـوي  اإلبدال: .٢

 م.١٩٦٢-هـ١٣٨١دمشق، /الترقي طبعةالتنوخي، م

 ، بيروت، لبنـان، أنيس المقدسي :االتجاهات األدبية في العالم العربي الحديث .٣

 ).د.ت(

أحسن األثـر فـي مـن أدركنـاه فـي القـرن الرابـع عشـر: الشـيخ محمـد صـالح             .٤

  م. ١٩٤٣هـ /  ١٣٥٢هـ)، مطبعة النجاح/ بغداد ١٣٥٢الكاظمي، توفّي بعد سنة (

مطبعة الـوطن/   ،هـ)٢٧٦(تأدب الكاتب: أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة .٥

 م. ١٩٠٩مصر، 

محمـد   ، تـح: هــ) ٢٧٦(تأدب الكاتب: أبو محمد عبد اهللا بن مسـلم بـن قتيبـة    .٦

 م.١٩٦٣/ ٤محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة في مصر، ط

تحقيـق وشـرح    هـ)٢٧٦(تأدب الكاتب: أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة .٧

   م.٢٠٠١وفهرسة: محمد الفاضلي، مطبعة دار الجيل / بيروت،

هــ)، صـححه: محمـد     ٣٣٥أبو بكر محمـد بـن يحيـى الصـولي (ت     أدب الكتّاب: .٨

  . هـ١٣٤١بهجة األثري، نظر فيه محمود شكري اآللوسي، مطبعة السلفية/ مصر، 
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، تــح: هـــ)٧٤٥(تارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب: أبــو حيــان األندلســي  .٩

  م.١٩٨٩ -هـ١/١٤٠٩مصطفى أحمد النماس، مطبعة المدني/ القاهرة، ط

هــ)، شـرحه: د.    ٥٣٨أساس البالغة: جار اهللا أبو القاسـم محمـود الزمخشـري(ت     .١٠

  م.٢٠٠٥محمد أحمد قاسم، المكتبة العصرية/ بيروت، 

د. محمد حسـين علـي الصـغير،     :أساطين المرجعية العليا في النجف األشرف .١١

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ /١بيروت، ط /البالغ، دار سلوني مؤسسة

أساليب المقالة وتطورها في األدب العراقي الحديث: د. منيـر بكـري، مطبعـة     .١٢

 م.١٩٨٣النعمان/ النجف، 

هــ): تـح: عبـد السـالم      ٣٢١االشتقاق: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت .١٣

   م. ١٩٥٨/ ٣محمد هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، مطبعة المدني/ط

حمـد محمـد شـاكر وعبـد     أهــ)، تـح:   ٢٤٤بن السـكيت (ت : اإصالح المنطق .١٤

 م. ١٩٧٠ /٣مصر، ط /هارون، دار المعارف، القاهرة محمد السالم 

هــ)،  ٣١٦األصول في النحو: أبو بكر محمد بن سهل بن السراج البغـدادي(ت  .١٥

/ ٤تــح: د. عبــد الحســـين الفتلــي، مؤسســة الرســـالة ناشــرون/ بيـــروت، ط     

  م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠

أبو الطيـب عبـد الواحـد بـن علـي اللغـوي الحلبـي         :األضداد في كالم العرب .١٦

 م.١٩٦٣هـ)، تح: عزة حسن، مطبوعات المجمع العلم العربي، دمشق ٣٥١(ت

هـــ)، تــح: إبــراهيم األبيــاري، دار الكتــب   ٣٥٥إعــراب القــرآن: الزجــاج (ت .١٧

  م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠/ ٤المصري، دار الكتاب اللبناني، ط
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ـ تح: د.زهير غازي زاهد، عـالم  هـ)٣٣٨(ترآن: أبو جعفر النحاسإعراب الق .١٨

  م.١٩٨٨-هـ١٤٠٩/ ٣الكتب/ بيروت، ط

 م. ١٩٧٩ /٤بيروت، ط هـ)، ١٤١٠(ت خير الدين الزركلي :األعالم .١٩

، مطبعـة  هــ)  ١٣٧١(ت  د محسن األمـين الحسـيني العـاملي   السي :أعيان الشيعة .٢٠

 م. ١٩٤٨-هـ١٣٦٧ /١اإلتقان بدمشق، ط

هــ)،  ٥١٥أبو القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع(ت: األفعال .٢١

 م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣ /١بيروت، ط /عالم الكتب

،تـح:  )هـ٤٠٣ت(عثمان سعيد بن محمد السرقسطي( ابن القوطية) أبواألفعال:  .٢٢

  م.١٩٧٨د. محمد حسين شرف، الهيأة العامة لشؤون المطابع األميرية،

ــاب:   .٢٣ ــرح أدب الكتـ ــي شـ ــاب فـ ــيد   االقتضـ ــن السـ ــد اهللا بـ ــد عبـ ــو محمـ أبـ

، تح: مصطفى السقا ود. حامد عبد المجيد، دار الكتب هـ)٥٢١(تالبطليوسي

  م.٢٠١٠/ ٢والوثائق القومية/ القاهرة، ط

دار الكتـب  ، )هــ ٣٥٦ت( علي إسماعيل بن القاسـم القـالي البغـدادي    أبواألمالي:  .٢٤

 .هـ.١٤١٦/ ١بيروت، ط / العلمية

 :تـح هــ)،  ٣٤٠(ت الزجـاجي  إسحاقم عبد الرحمن بن أبو القاس :أمالي الزجاجي .٢٥

  .١٩٨٧- هـ١٤٠٧ /٢ط بيروت، /هارون، دار الجيل محمد عبد السالم

ــن عمــرو السدوســي (ت  .٢٦ ــال: مــؤرج ب هـــ)، تــح: د. أحمــد محمــد   ١٩٥األمث

  م.١٩٧٠الرياض،   /الضبيب

/ الــدين المنجــد، دار الكتــب الجديــد أمثــال المــرأة عنــد العــرب: د. صــالح .٢٧

 م.١٩٨١-هـ١٤٠١/ ١بيروت، ط
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اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحـويين البصـريين والكـوفيين: كمـال الـدين       .٢٨
قـدم لـه ووضـع    هــ)،  ٥٧٧(ت أبو البركات عبد الرحمن بن أبـي الوفـاء األنبـاري   

دار الكتــب  ،بإشــراف: د.إميــل بــديع يعقــوب ،هوامشــه وفهارســه: حســن حمــد
  م.١٩٩٨هـ/١٤١٨/ ١ط ،/ بيروتالعلمية

/ النجـف األشـرف،   ا: د.هاشم طه شالش، مطبعـة اآلداب لفعل ومعانيهأوزان ا .٢٩
  .م١٩٧١

، تـح: هاشـم   هــ) ٣٥٦ (تالبارع في اللغة: أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي .٣٠
  م.١٩٧٥ /١الطعان، شركة عالء الدين للطباعة والنشر / بيروت، ط

طروحـة  بواكير االتجاه التوفيقي في النهضـة الفكريـة الحديثـة فـي العـراق، أ      .٣١
  م.١٩٩٨دكتوراه: نجاة عبد الكريم عبد السادة، جامعة البصرة/كلية اآلداب، 

، تـح:  )هــ ١٢٠٥ت(تاج العروس من جواهر القـاموس: محمـد مرتضـى الزبيـدي     .٣٢
  مجموعة من المحققين، منشورات دار مكتبة الحياة/ بيروت.

بـد  هــ)، تـح: ع   ٣٩٣تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجـوهري (ت  .٣٣
  م.١٩٩٠/ ٤الغفور عطار، دار العلم للماليين، ط

مصطفى صادق الرافعي، راجعه د. درويـش الجويـدي،    :تاريخ آداب العرب .٣٤
 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٧شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة، 

 . هـ١٤٢٥/ ١قم، ط/  عباس العزاوي :حتالليناتاريخ العراق بين  .٣٥

 .هـ)١٤١٨، (تالدين العقيليالشيخ محمد حسين حرز  :تاريخ النجف األشرف .٣٦

تأويــل مشــكل القــرآن: أبــو محمــد عبــد اهللا بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري    .٣٧
/ ٣قر، المكتبة العلمية / بيروت، طهـ)، شرحه ونشره: السيد أحمد ص٢٧٦(ت

  م.١٩٨١هـ/١٤٠١
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 /ايـران، دار المنتـدى للنشـر   ، حسن شـبر  :م)١٩٥٧-١٩٠٠( اإلسالميالتحرك  .٣٨

 م. ١٩٩٠ /١ط بيروت،

هـ)، تح: الشـيخ  ١٣٧٣الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء(ت :رير المجلةتح .٣٩

مهـدي اآلصـفي، مطبعـة سـرور، المجمـع       شـراف الشـيخ:  إمحمد الساعدي، 

 .هـ.١٤٢٢ /١ط ،اإلسالميةللتقريب بين المذاهب  يالعلم

 إحسـان هــ)، تـح:   ٥٦٢ابن حمدون(تمحمد بن الحسن  :التذكرة الحمدونية .٤٠

 م.١٩٩٦/ ١بيروت، ط /درعباس وبكر عباس، دار صا

ــف   .٤١ ــر التحري ــحيف وتحري ــحيح التص ــن    :تص ــل ب ــدين خلي ــالح ال ــكص  أيب

رمضـان عبـد التـواب،     د. :راجعـه  ،هـ)، تح: السيد الشرقاوي٧٦٤الصفدي(ت

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧ /١ط القاهرة، /مكتبة الخانجي

هـ)، تح: د. عبد اهللا الجبوري/ مطبعـة   ٣٤٧تصحيح الفصيح: ابن درستويه (ت .٤٢

 م.١٩٧٥د/ بغداد /اإلرشا

تصريف العزي: عز الـدين أبـو المعـالي عبـد الوهـاب بـن إبـراهيم الزنجـاني          .٤٣

)، عني به: أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني، دار المنهـاج/ جـدة   ٦٥٥(ت

 م. ٢٠٠٨/، ١السعودية/ ط

 اإلعـالم علي عباس علوان، وزارة  د. :تطور الشعر العربي الحديث في العراق .٤٤

 م.١٩٧٥العراقية، 

تعليقات الشيخ محمـد الحسـين آل كاشـف الغطـاء علـى شـرح كتـاب نهـج          .٤٥

السيد هاشـم الميالنـي، العتبـة العلويـة      :عداد ومراجعةإ :همحمد عبدلالبالغة 

 م.٢٠١٢-هـ ١٤٣٣النجف األشرف /المقدسة
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هــ)، تـح: محمـد     ١٠٨٥تفسير غريب القرآن: الشيخ فخر الدين الطريحي(ت .٤٦

  .نتشارات زاهدي قمكاظم الطريحي، الناشر/ ا

هـ)، تح: السيد أحمـد صـقر، مطبعـة     ٢٧٦تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة (ت  .٤٧

 م.  ١٩٥٨مصطفى البابي الحلبي، مصر/ 

هـ)، تـح: د.   ٢٨٤التقفية في اللغة: أبو بشر اليمان بن أبي اليمان البندنيجي (ت .٤٨

  .١٩٧٦خليل إبراهيم العطية/ مطبعة العاني/ بغداد/

هــ)،  ٧٧٤بـن كثيـر الدمشـقي (ت   بو الفـداء إسـماعيل   أ العظيم: تفسير القرآن .٤٩

راجعه وخرج أحاديثه أيمن محمد نصر الدين، ود. عبـد الـرحمن الهاشـمي،    

 م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٧مؤسسة المختار للنشر والتوزيع/ القاهرة، 

هــ)، تـح:    ٣٩٥التلخيص في معرفة أسماء األشـياء: أبـو هـالل العسـكري (ت      .٥٠

  . ١/١٩٧٠العربية بدمشق، طعزة حسن، مجمع اللغة 

، )هــ ٣٧٠ت(منصـور األزهـري   أبـو  محمد بن أحمد بن األزهـر تهذيب اللغة:  .٥١

 م.٢٠٠١/ ١ط بيروت،/ ض مرعب، دار إحياء التراث العربيتح: محمد عو

ثالثة كتب في األضداد: (األصمعي، وابن السكيت، وابن الصاغاني)، اجست  .٥٢

  هفنر، دار دمشق المطبعة الكاثوليكية. 

 /أبو زيد محمد بن أبـي الخطـاب القرشـي، دار صـادر     :رة أشعار العربجمه .٥٣

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ /٢بيروت، ط

علـق عليـه ووضـع    هــ)،  ٣٢١(تجمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريـد  .٥٤

ــراهيم شــمس الــدين  / ١دار الكتــب العلميــة/ بيــروت، ط ،حواشــيه وفهارســه: إب

  .هـ.١٤٢٦م/٢٠٠٥
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/ د. محمد عبد المـنعم خفـاجي، دار الجيـل   اإلسالم: ر الحياة األدبية بعد ظهو .٥٥

 م.١٩٩٠ -هـ١٤١٠بيروت، 

د. يوسـف خليـف، دار    :حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة .٥٦

  م.١٩٦٨ -هـ١٣٨٨الكتاب العربي/ القاهرة، 

 ١٠٩٣خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي (ت .٥٧

  م.١٩٧٩بد السالم محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، هـ)، تح: ع

محمـد علـي النجـار،     تـح: ، هــ)  ٣٩٢( أبو الفتح عثمـان بـن جنّـي    :الخصائص .٥٨

 .١٩٥٦-١٩٥٢مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة 

ــة النحــو وتطبيقاتهــا:   .٥٩ ــاح، دار الفكــر   د.دراســات فــي نظري ــو جن صــاحب أب

  م.١٩٩٨-هـ١٤١٩ /١ط األردن،/للطباعة

الدراسات اللهجيـة والصـوتية عنـد ابـن جنـي: د. حسـام سـعيد النعيمـي، دار          .٦٠

 م.١٩٨٠الطليعة/ بيروت، 

 م.١٩٠٨، قطر /لوريمر، الدوحة .ج.ج :دليل الخليج، القسم الجغرافي .٦١

الــدين واإلســالم أو الــدعوة اإلســالمية: الشــيخ محمــد الحســين آل كاشــف   .٦٢

 . هـ١٣٢٠/ بيروت، هـ)، دار المعرفة ١٣٧٣الغطاء النجفي(ت 

تح: عبد الكريم الدجيلي، شـركة النشـر والطباعـة     :ديوان أبي األسود الدؤلي .٦٣

 م.١٩٥٤ /١بغداد، ط/ العراقية المحدودة

حمـد هاشـم السـامرائي، وأنـوار     أ د.جمـع وتحقيـق    :ديوان أبي دؤاد اإليادي .٦٤

 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١ /١سورية، ط /محمود الصالحي، دار العصماء
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محمـد صـالح آل    :جمع أبـي هفـان المهزمـي، تـح     :فيب الخيديوان أبي طال .٦٥

 . هـ١٣٥٦النجف، /الحيدرية بعةبحر العلوم، مط

ضـبطه   :ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسـمى بالتبيـان   .٦٦

وصــححه: مصــطفى الســقا، وإبــراهيم األبيــاري، مطبعــة مصــطفى البــابي        

 م.  ١٩٣٦ -هـ  ١٣٥٥الحلبي/

 م.١٩٢٧ر، فيينا يجا تح: :ضمن ديوان األعشيينفي ى باهلة، ديوان أعش .٦٧

المطبعـة  محمـد محمـد حسـين،     تـح: ، الكبير: ميمون بن قيس ديوان األعشى .٦٨

 م.١٩٥٠القاهرة النموذجية/ 

 .م ١٩٦٩ ،٣القاهرة، ط ،محمد أبو الفضل ابراهيم تح: :القيس امرئديوان  .٦٩

 .م١٩٧٧ ،٢ي، دمشق، طتح: عبد الحفيظ السلط :بن أبي الصلت ةديوان أمي .٧٠

 .م١٩٧١ ،تح: نعمان محمد أمين طه، القاهرة :ديوان جرير بشرح محمد بن حبسي .٧١

 م.١٩٦٩تح: هاشم الطعان، مطبعة اإلرشاد، بغداد،  :ديوان الحارث بن حلزة .٧٢

٧٣. ديوان الحآل كاشـف   شيخ محمد الحسينال ):مخطوط(ن من شعر الحسين س

  ).٣٣(تحت رقمهـ)، خزانة المخطوطات  ١٣٧٣الغطاء (ت

ــوان الحماســة .٧٤ ــو تمــامأ :دي ــن أوس ب ــب ب ـــ٢٣١الطــائي (ت حبي ــح)ه  د. :، ت

دار الرشيد للنشـر،   حمد صالح، منشورات وزارة الثقافة واالعالم،أعبدالمنعم 

  م.١٩٨٠الجمهورية العراقية بغداد، 

ديوان ذي الرمة غيالن بن عقبة العـدوي: شـرحه أبـو نصـر أحمـد بـن حـاتم         .٧٥

)، تح: د.عبد القدوس أبو صـالح، مطبعـة طـربين/ دمشـق/     هـ ٢٢٠الباهلي (ت

  م.١٩٧٢ -هـ١٣٩٢
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 .م١٩٠٣ ،تح: وليم بن الورد، ليبزج :ديوان رؤبة بن العجاج .٧٦

: تـح: عبــد العزيـز الميمنـي، دار الكتــب    عبـد بنــى الحسـحاس  ديـوان سـحيم    .٧٧

 م.١٩٥٠هـ/ ١٣٦٩المصرية، 

 .١٩٧٩ ،بيروت /رالمؤسسة العربية للطباعة والنش :ديوان طرفة بن العبد .٧٨

 .م١٩٦٨عزّة حسين، دمشق  تح: :ديوان الطرماح .٧٩

 .م١٩٦٨د. يحيى الجبوري، بغداد  تح: :ديوان العباس بن مرداس السلمي .٨٠

 . ١٩٦٧ ،بيروت /٢ط /سدتح: ناصر الدين األ :ديوان قيس بن الخطيم .٨١

  م.١٩٦٢ديوان لبيد: تح: إحسان عباس، الكويت،  .٨٢

ــة  .٨٣ ــوان ليلــى األخيلي ــل  :دي ــح: خلي ــة، مط ت ــل العطي ــة وجلي ــراهيم العطي ــةإب  بع

 . م١٩٦٧ ،بغداد /الجمهورية

 .م١٩٧٤عبد رباح، دمشق  تح: :ديوان النابغة الجعدي .٨٤

القـاهرة،  / براهيم، دار المعارفإبو الفضل أمحمد  :تح :ديوان النابغة الذبياني .٨٥

 .م١٩٧٧ /٢ط

 .١٩٦٥دار الكتب، القاهرة  بعةعن مط ةنسخة مصور :ديوان الهذليين .٨٦

محمـد   تـح: ، هــ) ١٣٨٩(ت غابزرك الطهرانـي آ :لى تصانيف الشيعةإلذريعة ا .٨٧

 م.١٩٥٥ -هـ١٣٦٦، ١محسن،ط

ذيل فصيح ثعلب: موفق الدين أبـو محمـد عبـد اللطيـف ابـن الحـافظ البغـدادي         .٨٨

هـ)، تعليق: محمد عبد المنعم خفاجي، بضميمة كتـاب فصـيح    ٦٢٩النحوي (ت 

  .١٩٤٩/ هـ ١٣٦٨/ ١ذجية/ مصر، طبعة النموثعلب والشروح التي عليه، المط
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هــ)،  ٣٢٨نبـاري (ت بو بكر محمد بن القاسـم األ أالزاهر في معاني كلمات الناس:  .٨٩

  .م١٩٨٧ /٢ط بغداد، /حاتم صالح الضامن، دار الشؤون الثقافية العامة د.تح: 

تـح: مصـطفى    ،هــ) ٣٩٢(تابـن جنـي   سر صناعة اإلعراب: أبو الفـتح عثمـان   .٩٠

  م.١٩٥٤ ،مصر لبابي الحلبي/مطبعة ا ،السقا وشركائه

٩١. هــ)،  ٤٦٦محمد عبد اهللا بن محمـد ابـن سـنان الخفـاجي(ت     وأب :الفصاحة سر

شرح وتصحيح عبد المتعـال الصـعيدي، مكتبـة ومطبعـة محمـد علـي صـبيح        

  م.١٩٦٩-هـ ١٣٨٩ / مصر،والده باألزهرأو

حمد بن محمـد بـن الخضـر بـن     أبو منصور موهوب بن أ :شرح أدب الكاتب .٩٢

هــ)، تــح: مصـطفى صـادق الرافعـي، دار الكتــاب     ٤٥٠واليقي(تالحسـن الجـ  

 العربي، بيروت (د.ت). 

، تـح: د. صـاحب أبـو    هـ)٦٦٩(تشرح جمل الزجاجي: ابن عصفور اإلشبيلي .٩٣

 م.١٩٩٩هـ/١٤١٩/ ١جناح، عالم الكتب/ بيروت، ط

شرح ديوان امرؤ القيس: تأليف حسن السندوبي، المكتبة التجاريـة الكبـرى،    .٩٤

  م.١٩٥٣هـ ، ١٣٧٣/ سنة ٣ط

بيـروت،   /صححه عبد الـرحمن البرقـوقي، دار األندلسـي    :شرح ديوان حسان .٩٥

 م.١٩٨٠

، تـح: محمـد نـور الحسـن     )هــ ٦٨٦ت(شرح الشافية: رضي الـدين االسـترآبادي    .٩٦

  م.٢٠٠٥/ ١وآخرين، دار إحياء التراث العربي/ بيروت، ط

هــ) دراسـة   ٥٧٧بـن هشـام اللخمـي (ت   أبو عبد اهللا محمد بن أحمد  :شرح الفصيح .٩٧

 .م١٩٨٨- هـ ١٤٠٩ /١ط بغداد، /مهدي عبيد جاسم، مطبعة فنون د.وتحقيق: 
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ــ  .٩٨ و جعفــر أحمــد بــن محمــد النحــاس  شــرح القصــائد التســع المشــهورات: أب

  م. ١٩٧٣ -هـ  ١٣٢٣بغداد،  هـ)، تح: أحمد خطاب، دار الحرية/٣٣٨(ت

هـ)، ٥٠٢زكريا يحيى بن علي التبريزي(ت  وأب خطيبال :شرح القصائد العشر .٩٩

 م.١٩٦٢مصر،  / ١الدين عبد الحميد، ط يتح: محمد محي

، كاشـف الغطـاء: دراسـة فـي الموضـوع والفـن       شعر الشيخ محمـد الحسـين   .١٠٠

 م.٢٠٠٤الكوفة،  ب جامعةداكلية اآل ، رسالة ماجستير،عمار السالمي

د. يوسـف   :الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية واالجتماعيـة فيـه   .١٠١

 .دار الرشيد، بغداد، عز الدين

ــري: .١٠٢ ــعراء الغــ ــاني،  شــ ــي الخاقــ ــف   علــ ــان / النجــ ــورات دار البيــ منشــ

  م.١٩٦٥األشرف،

أبـو الحسـين أحمـد بـن      :وسـنن العـرب فـي كالمهـا     الصاحبي في فقه اللغة .١٠٣

عيســى البــابي  بعــةهـــ)،تح: الســيد أحمـد صــقر، مط ٣٩٥فـارس بــن زكريــا ( 

 م ١٩٧٧القاهرة، ئه/الحلبي وشركا

هــ  ١٣٧٧بيروت،  /، دار صادرهـ) ٢٣٠(ت بن سعدمحمد  :الطبقات الكبرى .١٠٤

 م.١٩٥٧ -

حمـد بـن   أالسيد علـي بـن    :للما عليه من لغة العرب المعو والكناز ولالطراز األ .١٠٥

  .١ط /مشهد، حياء التراثل البيت إلآمؤسسة هـ)، ١١١٩(ت معصوم المدني

تـح: كامـل    ،هــ) ١٣٧٠الشيخ محمد السـماوي(ت  :الطليعة من شعراء الشيعة .١٠٦

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٢ /١ط بيروت، /سلمان الجبوري، دار المؤرخ العربي
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الشــيخ محمــد الحســين كاشــف  :العبقــات العنبريــة فــي الطبقــات الجعفريــة .١٠٧

 /١ط بيـروت،  /جـودت القزوينـي، بيـان للنشـر     د.هـ)، تـح:  ١٣٧٣ الغطاء(ت

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

العشــــرات فــــي اللغــــة: أبــــو عبــــد اهللا محمــــد بــــن جعفــــر التميمــــي    .١٠٨

، تـح: د.يحيـى عبـد الـرؤوف جبـر، المطبعـة الوطنيـة/        هـ)٤١٢(تيروانيالق

  م.١٩٨٤/ ١عمان، ط

هــ)، تـح:    ١٣٧٣عقود حياتي: الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطـاء (ت  .١٠٩

أمير شريف الشيخ محمد حسـين كاشـف الغطـاء، منشـورات مكتبـة اإلمـام       

 م.٢٠١٢كاشف الغطاء، بيروت/ 

 ٤٣٧مكي بـن أبـي طالـب القيسـي (ت     : أبو محمدالعمدة في غريب القرآن .١١٠

ــروت،      ــالة/ بي ــلي، مؤسســة الرس ــرحمن المرعش ــد ال ــح: يوســف عب ـــ)، ت ه

   م.١٩٨١هـ /  ١٤٠١ط/

هــ)،  ٤٥٦ابـن رشـيق القيروانـي (ت    :العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقـده  .١١١

 م.١٩٧٢ /٤بيروت، ط /الدين عبد الحميد، دار الجيل يح: محمد محيت

 د. إبـراهيم السـامرائي،   تـح:  هـ) ١٧٥(ت لفراهيديحمد اأالخليل بن  :العين .١١٢

دار  -٢، ج١٩٨٠ -الكويـت  -مطابع الرسـالة   -١ج -ود. مهدي المخزومي 

 -دار الخلــود للطباعــة والنشــر   -٣، جم١٩٨١ -بغــداد -الحريــة للطباعــة  

 -٥، جم١٩٨٢ -عمـان  -شـركة المطـابع النموذجيـة    -٤، جم١٩٨١ -بيروت

ــايمز  ــابع كويـــت تـ ــة  -٧، ج٧، ج٦، جم١٩٨٢ -الكويـــت -مطـ دار الحريـ

 . م١٩٨٦-م١٩٨٤ -بغداد -للطباعة
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هــ)/  ٣٧٦(ت محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبـة الـدينَوري   وأبعيون األخبار:  .١١٣

 م.  ١٩٢٥دار الكتب المصرية/

، تح: عبـد  هـ)٣٧٦(تابن قتيبة أبي محمد عبد اهللا بن مسلم غريب الحديث: .١١٤

  م.١٩٨٠د، اهللا الجبوري، مطبعة العاني/ بغدا

تح: د. رمضان عبـد  ، هـ)٢٢٤(تالقاسم بن سالمعبيد : أبو الغريب المصنف .١١٥

 م. ١٩٨٩ /١ط ،القاهرة/التواب، نشر مكتبة الثقافة الدينية 

هـ)، تح: عبد العلـيم  ٢٩١أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم (ت  :الفاخر .١١٦

عيسـى  حيـاء الكتـب العربيـة،    إالطحاوي، مراجعة: محمد علـي النجـار، دار   

 م.١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠ /١البابي الحلبي وشركاءه، ط

هــ)،   ٣٧٦(ت الشيخ محمـد الحسـين آل كاشـف الغطـاء     :الفردوس األعلى .١١٧

 /نـوار الهـدى  أمحمد علي القاضي الطباطبائي، مطبعـة ظهـور، دار    يعل تح:

 .هـ.١٤٢٦ /١ط ،قم

 فصيح ثعلب والشروح التي عليه: تعليق: محمد عبد المنعم خفاجي، المطبعة .١١٨

  م.١٩٤٩-هـ١٣٦٨/ ١النموذجية/ مصر، ط

، تــح: د. )هـــ٣١١ت(الزجــاج إبــراهيم بــن محمــد فعلــت وأفعلــت: أبوإســحاق .١١٩

  .م١٩٩٥رمضان عبد التواب ود. صبيح التميمي، مكتبة الثقافة الدينية/ مصر، 

، ضـبطه: د.ياسـين   هــ) ٤٣٠(تفقه اللغـة وسـر العربيـة: أبـو منصـور الثعـالبي       .١٢٠

 م.٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩بيروت،  األيوبي، المكتبة المصرية/

د، مطبعــة جامعــة الموصــل، ســنة فـي أدب العصــور المتــأخر: د. نــاظم رشــي  .١٢١

  م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦
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فــي التعريــب والمعــرب، وهــو المعــروف بـــ(حاشية ابــن بــري علــى كتــاب   .١٢٢

ــن)"المعــرب" ــه   : اب ــق علي ــراهيم د.الجــواليقي، أخرجــه وعلّ الســامرائي،  إب

 م.١٩٨٥-١٤٠٥ /١بيروت، ط /مؤسسة الرسالة للطباعة

هــ)، دار  ١٣٧٣في السياسة والحكمة: محمد الحسين آل كاشف الغطاء (ت  .١٢٣

 . ١٩٨١هـ / ١/١٤٠١التوجيه اإلسالمي/ بيروت ط

، هــ) ٨١٧(تالقاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي .١٢٤

إعداد: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحيـاء التـراث العربـي/ بيـروت،     

  م.٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤/ ٢ط

، تـح:  )هـ٢٨٥ت(العباس محمد بن يزيد المبرد أبوالكامل في اللغة واألدب: .١٢٥

 م.١٩٩٧/ ٣، طالقاهرة، دار الفكر العربي/ إبراهيمالفضل  أبومحمد 

تـح: عبـد    هــ)، ١٨٠(تالكتاب: عمرو بن عثمـان بـن قنبـر الملقـب بــ(سيبويه)       .١٢٦

  م.١٩٨٨/ ٣، طالقاهرةالسالم محمد هارون، مكتبة الخانجي/ 

فخـر الـدين قبـاوة، مكتبـة      د. :، تحهـ) ٢٤٣(ت ابن السكيت :كتاب األلفاظ .١٢٧

 م.١٩٩٨ /١لبنان، ط /ناشرون

هـ)، تح د. رمضـان عبـد التـواب،     ٢٥٠كتاب األمثال: أبو عكرمة الضبي (ت .١٢٨

 .ت مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، د

السـامرائي،   بـراهيم إ د. تح:، هـ) ٢٤٨(ت أبو حاتم السجستاني :كتاب النخل .١٢٩

 م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ /١ط ،بيروت /مؤسسة الرسالة

 : جـالل الـدين  نسانحسان في خلق اإلنسان مع تحقيق غاية اإلكتب خلق اإل .١٣٠

مطبعة التعلـيم   نهاد حسوبي صالح، د. :هـ) دراسة وتحقيق٩١١لسيوطي (تا

 م.١٩٨٩العالي في الموصل
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محمـود بـن عمـر     أويل:الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه الت .١٣١

 .م١٩٦٦هـ/١٣٨٥ ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر ،هـ) ٥٣٨(ت الزمخشري

اللــب اللبــاب فــي غريــب اللغــة والحــديث والكتّــاب: الشــيخ محمــد رضــا   .١٣٢

هـ)، تح: السيد أحمد الحسـيني، مطبعـة اآلداب/ النجـف    ١٣٨٥الغراوي (ت

   .١٩٦٨، ١األشرف/ ط

: هــ) تـح  ٣٧٩حسن بن مذحج الزبيدي (ت الأبو بكر محمد بن  :لحن العوام .١٣٣

 م.١٩٦٤/ ١ط القاهرة،/ المطبعة الكمالية ،التواب رمضان عبدد.

 :)، اعتنـى بتصـحيحه  ـهـ ٧١١ابـن منظـور (ت  محمد بـن مكـرم    :لسان العرب .١٣٤

دار إحيــاء التــراث  الوهــاب، ومحمــد صــادق العبيــدي،  أمــين محمــد عبــد

 ).(د.ت/ ٣بيروت، ط /مؤسسة التأريخ العربي العربي،

هـ) تح: حامـد المـؤمن،   ٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جنّي (ت  :اللمع في العربية .١٣٥

 م.١٩٨٢-هـ ١٤٠٢ /١بغداد، ط /مطبعة العاني

  اللهجات العربية: د.إبراهيم أنيس، مكتبة اإلنجلو، مصر. .١٣٦

اللهجــات العربيــة فــي التــراث: أحمــد علــم الــدين الجنــدي، الــدار العربيــة   .١٣٧

  م.١٩٧٨-هـ١٣٩٨للكتاب، ليبيا تونس، 

، )هــ ٣٧٠تعبد اهللا الحسين بـن أحمـد بـن خالويـه (     أبو ليس في كالم العرب: .١٣٨

  م.١٩٧٩/ ٢عبد الغفور عطار، مكة المكرمة دار العلم للماليين، ط أحمدتح: 

، هــ)  ١٣٧٣(ت الشـيخ محمـد الحسـين آل كاشـف الغطـاء      اإليمـان: مبادئ  .١٣٩

كاشـف  الشـيخ عبـد الحلـيم بـن الشـيخ محمـد الحسـين آل         :جمع وتقـديم 

 . ـه١/١٤٠٩ط بيروت، األضواء/الغطاء، دار 
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هــ)،  ٤٢١سـكافي (ت عبداهللا محمد بن عبد اهللا الخطيـب اإل  وأب :مبادئ اللغة .١٤٠

  .هـ١٤٠٥/ ١ط بيروت، /دار الكتب العلمية

، تـح:  هــ)  ٤٢١(هـ بن السيد البطليوسيأبو محمد عبد اهللا بن محمد  :المثلث .١٤١

 م.١٩٨١بغداد،  /للطباعةمهدي علي الفرطوسي، دار الحرية صالح 

، نظـر فيـه:   هــ) ٢٩١(تمجالس ثعلب: أبو العبـاس أحمـد بـن يحيـى ثعلـب       .١٤٢

 .هـ١٣٤١محمود شكري اآللوسي، المطبعة السلفية/ القاهرة، 

ــيعت  .١٤٣ ــة ش ــاد  ،مجل ــة الجه ــن رحل ــت،    :أوراق م ــين حكم ــد حس ــح: محم ت

 .م١٩١٣، ١٢العدد

حسـين كاشـف   مجلة جامعة كربالء، رسالة فـي العـروض: للشـيخ محمـد ال     .١٤٤

م، عـدد  ٢٠١٠تح:د. فـالح رسـول، بحـث منشـور فـي      ،هـ)١٣٧٣الغطاء (ت 

 .٢٠١٠خاص ببحوث المؤتمر العلمي السادس، 

، الخطاب الديني عند الشيخ محمـد الحسـين   مجلة الكلية االسالمية الجامعة .١٤٥

، النجــف كاشــف الغطــاء: د. محمــود شــاكر الخفــاجي، بحــث منشــور فــي 

 م.٢٠٠٩سنة الثالثة، العدد التاسع، ال ،االشرف 

أنستانس الكرملـي،   :مجلة لغة العرب، صرعى الكتب والمكتبات في العراق .١٤٦

  م.١٩١٣-هـ١٣٣١، ٩، ج٢مج 

دار هــ)،  ١٠٨٥(تمجمع البحرين ومطلع النيرين: الشـيخ فخـر الـدين الطريحـي     .١٤٧

  م.١٩٨٥ ،بيروت ومكتبة الهالل للطباعة والنشر/

تصـحيح   :ن العجـاج بـ ة بـ ن رؤشعار العرب، وهو مشتمل على ديواأع ومجم .١٤٨

بـرلين،   /وترتيب: وليم بن الورد البورسي، طبع بآالت دروغولين في ليبسـيغ 

 م.١٩٠٣
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هــ)، تـح: الشـيخ هـادي      ٣٩٠مجمل اللغة: أبو الحسين أحمد بن فـارس (ت  .١٤٩

 م.  ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الكويت/ حسن حمودي/ معهد المخطوطات العربية/

 ابـن سـيده األندلسـي    إسـماعيل  بن يعلالحسن  أبو :المحكم والمحيط األعظم .١٥٠

 .م١٩٥٨/ ١تح: مصطفى السقا ود. حسين نصار، مصطفى البابي/ مصر، ط

هـ)، تـح: الشـيخ محمـد حسـن      ٣٨٥المحيط في اللغة: الصاحب بن عباد(ت .١٥١

  م.  ١٩٧٥ -هـ  ١/١٣٩٥آل ياسين، مطبعة المعارف / بغداد ط

هـدي المخزومــي،  مدرسـة الكوفـة ومنهجهـا فـي دراســة اللغـة والنحـو: د.م       .١٥٢

  م.١٩٥٨/ ٢مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر، ط

، هــ) ١٣٧٣(ت الشيخ محمد الحسـين كاشـف الغطـاء    :المراجعات الريحانية .١٥٣

 م.٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤/ ١دار الهادي ط /: السيد محمد عبد الحكيم الصافيتح

 جــالل الــدين عبــد الــرحمن الســيوطي  المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا:  .١٥٤

، دار إحيـاء الكتـب   وآخرين: محمـد أحمـد جـاد المـولى،    تـح ، هـ)٩١١(ت

 م. ١٩٥٨/ ٤طالقاهرة، / العربية

هــ)، دار   ٥٣٨المستقصى في أمثال العرب: جار اهللا محمود الزمخشـري(ت   .١٥٥

  م.١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧/ ٢الكتب العلمية/ بيروت، ط

بو الطاهر محمد بن يوسف بن عبـد  أالشيخ  :المسلسل في غريب لغة العرب .١٥٦

 ،الجواد، راجعـه إبـراهيم الدسـوقي    عبدهـ)، تح: محمد ٥٣٨يمي(تاهللا التم

 م.١٩٥٧مصر، /االقليم الجنوبي ،رشاد القوميوزارة الثقافة واإل

، هــ) ٤٣٧(تمشكل إعراب القرآن: أبو محمد مكي بن أبـي طالـب القيسـي    .١٥٧

  م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤/ ١ط ،دار البشائر/ دمشق تح: د.حاتم صالح الضامن،
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ريب الشرح الكبير لليافعي: أحمد بن محمـد بـن علـي    المصباح المنير في غ .١٥٨

هـ)، تح: يوسف الشيخ محمـد، المكتبـة العصـرية/    ٧٧٠الفيومي المقري (ت

 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١بيروت، 

هـ): تح: الشيخ أحمـد فريـد    ٣٧٠معاني القراءات: أبو منصور األزهري ( ت .١٥٩

   م.١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠/ ١المزيدي، دار الكتب العلمية/ بيروت، ط

، تح: د. عبـد  هـ)٣١١ (ت الزجاج أبو إسحاق إبراهيم :القرآن وإعرابه معاني .١٦٠

ــاهرة،      ــة/ الق ــة للطباع ــركة الدولي ــديث، الش ــلبي، دار الح ــده ش ــل عب الجلي

 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

هــ)، تـح: األسـتاذ عبـد الكـريم       ٢٥٦معجم الجيم: أبـو عمـرو الشـيباني (ت    .١٦١

   ؤون المطابع األميرية.، الهيئة العامة لش١٩٧٥هـ / ١٣٩٥العزباوي / القاهرة، 

معجم رجـال الفكـر واألدب فـي النجـف خـالل ألـف عـام: محمـد هـادي           .١٦٢

 م.١٩٦٤هـ/١٣٨٤األميني، مطبعة اآلداب/ النجف األشرف، 

مطبعـة   في الكتـب العربيـة: عمـر رضـا كحالـة،     فين تراجم مصـنّ معجم المؤلّ .١٦٣

 م.١٩٦٠/ـه١٣٨٠دمشق،  /الترقي

بعـة: دار صـادر ودار مكتبـة الحيـاة/     معجم متن اللغة: الشيخ أحمد رضا، مط .١٦٤

  م. ١٩٥٨ -هـ  ١٣٧٧بيروت، 

 عبـد  تـح: هــ)،  ٣٩٥أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا (ت     : مقاييس اللغـة معجم  .١٦٥

 (د.ت). ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، السالم محمد هارون

أبــو يعقـــوب يوســف بـــن أبــي بكـــر محمــد بـــن علـــي     : مفتــاح العلـــوم  .١٦٦

ســتاذ نعــيم زرزور، دار الكتــب األ :هوشــرح ضــبطه ،هـــ)٦٢٦الســكاكي(ت

 م.١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣ /١بيروت، ط /العلمية
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محمـد عبـد    تـح: م)، ٢٨٥د (تأبو العباس محمد بن يزيـد المبـر   :ضبتالمق .١٦٧

  .)د.تالخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث مصر، (

هــ)، ضـبط   ٨٠٨مقدمة ابن خلدون: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن خلـدون(       .١٦٨

/ ١سكندراني، دار الكتاب العربـي/ بيـروت، ط  وشرح وتقديم، د. محمد اإل

  م.١٩٩٦هـ/١٤١٧

سـلمى الفنيـة الحديثـة     بعةعلي جواد الطاهر، مط د. :النقد األدبيفي مقدمة  .١٦٩

 م.١/١٩٨٣ط بيروت، /المؤسسة العربية للدراسات والنشر

١٧٠. هــ)، تـح: أحمـد عبـد     ٦٦٩ر(توعلي بـن مـؤمن المعـروف بـابن عصـف      :بالمقر

 .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢/ ١ط بغداد، /العاني بعةاهللا الجبوري، مط الستار الجواري، وعبد

 بعـة: طـه بـاقر، مط   :فـي العربيـة بالـدخيل    من تراثنا اللغوي القديم مـا يسـمى   .١٧١

 م.١٩٨٠/ـه١٤٠٠بغداد،  /المجمع العلمي العراقي

مناهج التأليف عند العلمـاء العـرب، قسـم األدب: د. مصـطفى الشـكعة، دار       .١٧٢

  م.١٩٨٢/ ٤العلم للماليين/ بيروت، ط

مصـطفى، وعبـد    إبـراهيم ، تـح:  )هــ ٣٩٢ت(الفتح عثمان بن جني أبوالمنصف:  .١٧٣

  م.١٩٥٤/ ١اهللا أمين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر، ط

، تـح:  هـ) ٦٨٤(ت الحسن حازم القرطاجني أبو األدباء:منهاج البلغاء وسراج  .١٧٤

 .م٢٠٠٧/ ٤ط بيروت، اإلسالمي/محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب 

المهذب فـي علـم التصـريف: د. صـالح مهـدي الفرطوسـي، د. هاشـم طـه          .١٧٥

 م.١/٢٠١٣شالش، مطبعة بيروت الحديثة، ط

ــين     .١٧٦ ــد حس ــرآن: محم ــير الق ــي تفس ــزان ف ــائي (ت المي ـــ)،  ١٤٠٢الطباطب ه

 م.٢٠٠٤/هـ١٤٢٥/ ١ط منشورات مؤسسة دار المجتبى للمطبوعات/ قم،
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 ه، اسـتخرج هــ)  ٤٨٠(ت  الربعـي الشيخ عيسى بن إبراهيم بن محمد  :نظام الغريب .١٧٧

 .د.ت/ ١مصر، ط /هندية بالموسكي بعةبولس برونله، مطد. وصححه:

هــ)، تـح: محمـد عبـد المـنعم      ٣٢٧أبو الفرج قدامة بن جعفـر(ت  :نقد الشعر .١٧٨

 بيروت. /ار الكتب العلميةدخفاجي، 

)، تـح:  ـهـ ٦٠٦ابـن األثيـر (ت  مجد الدين  في غريب الحديث واألثر: النهاية .١٧٩

 .هـ١٣٦٤ /٤،طحمد الزاوي، محمود محمد الطناحيطاهر أ

بعـة  مط البصـير،  يمحمـد مهـد   :نهضة العراق األدبية في القرن التاسـع عشـر   .١٨٠

 م.١٩٤٦هـ/١/١٣٦٥بغداد، ط /المعارف

تـح: د.محمـد عبـد القـادر      ،هــ)  ٣٧١النوادر في اللغة: أبو زيد األنصاري(ت .١٨١

  م.١٩٨١-هـ١٤٠١/ ١أحمد، دار الشروق/ بيروت، ط

 د.تـح:   ،هــ)  ٢٣٠األعرابـي (ت أبو مسحل عبد الوهاب بن حـريش   :درالنوا .١٨٢

 م.١٩٦١هـ/١٣٨٠عزة حسن، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

ــرفتهم  .١٨٣ ــذا عـ ــارف، مط  :هكـ ــي، دار التعـ ــر الخليلـ ــةجعفـ ــب بعـ  /دار الكتـ

 م.١٩٦٨هـ/١٣٨٨بيروت،

القاضـي أبـو الحسـن علـي بـن عبـد العزيـز         :الوساطة بين المتنبي وخصـومه  .١٨٤

 حه وشرحه،أحمد عارف الـزين، يصحعني بطبعه وتهـ)، ٣٦٦الجرجاني (ت

 . هـ١٣٣١صيدا، / العرفان بعةمط

القاضـي أبـو الحسـن علـي بـن عبـد العزيـز         :الوساطة بين المتنبي وخصـومه  .١٨٥

ــ هـــ)٣٦٦الجرجــاني (ت ــراهيم، وعل ــو الفضــل إب ي محمــد ، تــح: محمــد أب

 م٢٠٠٦ هـ ، ١٤٢٧/ ١بيروت، ط /البجاوي، المكتبة العصرية
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  .gالعباس )١(

تــأليف: الســيد عبــد الــرزاق الموســوي 

  هـ).١٣٩١(تالمقرم 

  تحقيق: الشيخ محمد الحسون.

المجالس الحسينية (الطبعة األولـى   )٢(

  والثانية)

تـــأليف: الشـــيخ محمـــد الحســـين آل 

  هـ).١٣٧٣كاشف الغطاء (ت

  تحقيق: أحمدعلي مجيد الحلّي.

  راجعه ووضع فهارسه: وحدة التحقيق.

انتخب من مسـند   سند الخصام في ما )٣(

  .اإلمام أحمد بن حنبل

بـن  جة الشـيخ شـير محمـد    الحتأليف: 

  هـ).١٣٩٠صفر علي الهمداني (ت

  أحمد علي مجيد الحلّي. تحقيق:

  راجعه ووضع فهارسه: وحدة التحقيق.

  معارج األفهام إلى علم الكالم. )٤(

 بـن الشيخ جمال الـدين أحمـد    تأليف:

  ).٩علي الجبعي الكفعمي (ق

  عبدالحليم عوض الحلّي. تحقيق:

  مراجعة: وحدة التحقيق.

  .bمكارم أخالق النبي واألئمة )٥(

ــأليف: الشــيخ اإلمــام قطــب الــدين      ت

  هـ). ٥٧٣الراوندي (ت 

    د حســـين الموســـويتحقيـــق: الســـي

  البروجردي.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

منار الهدى في إثبات الـنص علـى    )٦(

  األئمة االثني عشرالنُجبا.

ــد اهللا    ــن عبـ ــي بـ ــيخ علـ ــأليف: الشـ تـ

  هـ). ١٣١٩البحراني (ت 

  ي.: عبد الحليم عوض الحلّتحقيق

  التحقيق.  مراجعة: وحدة 

األربعون حـديثاً. (الطبعـة األولـى     )٧(

  والثانية)

ــيد     ــادق الس ــد ص د محمــي ــار: الس اختي

  محمد رضا الخرسان (معاصر).

  تحقيق: وحدة التحقيق.



فهرس مخطوطات العتبـة العباسـية    )٨(

  المقدسة.(الجزء األول والثاني)

الموسـوي  إعداد وفهرسة: السيد حسن 

  البروجردي.

ــيدة   )٩( ــى القص ــة عل ــولة العلوي الص

  البغدادية.

تأليف: السـيد محمـد صـادق آل بحـر     

  هـ). ١٣٩٩العلوم (ت 

  التحقيق.تحقيق: وحدة 

  ي.ديوان السيد سليمان بن داود الحلّ )١٠(

ــليمان    ــر سـ ــق: د. مضـ ــة وتحقيـ دراسـ

  ي.الحسيني الحلّ

  التحقيق.مراجعة: وحدة 

الغائـب  كشف األستار عن وجـه   )١١(

  .fعن األبصار

تأليف: العالّمة الميرزا المحدث حسين 

  هـ). ١٣٢٠(ت  يــطبرســالنوري ال

  ي.تحقيق: أحمد علي مجيد الحلّ

راجعه وضبطه ووضـع فهارسـه: وحـدة    

  التحقيق.

نهج البالغة (المختـار مـن كـالم     )١٢(

  ).gأمير المؤمنين

  هـ)٤٠٦جمع: الشريف الرضي (ت

  الميالني.تحقيق: السيد هاشم 

  التحقيق.وحدة مراجعة: 

  .اللطف بأرض الطف مجالي )١٣(

نظم: الشيخ محمد بن طـاهر السـماوي   

  هـ). ١٣٧٠(ت 

  شرح: عالء عبد النبي الزبيدي.

راجعه وضبطه ووضـع فهارسـه: وحـدة    

  التحقيق.

فـــي آداب المجـــاورة رســـالة  )١٤(

  ).b(مجاورة مشاهد األئمة

�����مـــن أمـــالي:  الشـــيخ حســـين  �����

  هـ).١٣٢٠النوري (ت 

حررهــا ونقلهــا إلــى العربيــة: الشــيخ     

محمــد الحســين آل كاشــف الغطــاء    

  هـ).١٣٧٣(ت

  تحقيق: محمد محمد حسن الوكيل.

  التحقيق.مراجعة: وحدة 

ــد  )١٥( شــرح قصــيدة الشــاعر (محم

  المجذوب) على قبر معاوية.

ــد    ــتاذ محمــ ــاعر األســ ــاظم: الشــ النــ

  المجذوب.

ــيخ حمــ   ــرح: الش ــو  ش ــالمي (أب زة الس

  العرب).

راجعه وضبطه ووضـع فهارسـه: وحـدة    

  التأليف والدراسات.



دليل األطاريح والرسائل الجامعية.  )١٦(

  (الجزء األول والثاني)

  إعداد: وحدة المكتبة اإللكترونية.

الدرر البهيـة فـي تـراجم علمـاء      )١٧(

  اإلمامية.  

تأليف: السـيد محمـد صـادق آل بحـر     

  هـ). ١٣٩٩العلوم (ت 

  التحقيق.  تحقيق: وحدة 

  جواب مسألة في شأن آية التبليغ.   )١٨(

ــي    ــد اهللا الخالصـ ــيخ أسـ ــأليف: الشـ تـ

  هـ).١٣٢٨الكاظمي (

  .تحقيق: ميثم السيد مهدي الخطيب

  مراجعة: وحدة التحقيق.

ما نزل من القرآن فـي علـي ابـن     )١٩(

  .  gأبي طالب

د تأليف: أبي الفضائل أحمد  بن محمـ 

فـي الـرازي   بن المختار الحنبن المظفّر 

  هـ).٦٣١(ت

ــيد     ــدي الس ــد مه د محمــي ــديم: الس تق

  حسن الموسوي الخرسان.

ــنين    ــيد حســ ــق: الســ ــق وتعليــ تحقيــ

  الموسوي المقرم.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

درر المطالب وغُرر المناقب فـي   )٢٠(

  .gفضائل علي ابن أبي طالب

 ــي ــأليف: السـ ــة اهللا  تـ ــن نعمـ ــي بـ د ولـ

  الحسيني الرضوي.

د حسين النوري.تحقيق: الشيخ محم  

  مراجعة: وحدة التحقيق.

  تصنيف مكتبة الكونغرس. )٢١(

ــا،   ــاريخ آســيا، أفريقي ــد األول: ت المجل

  استراليا، نيوزلندا.

المجلد الثاني: الفلسفة العامة، المنطـق،  

ــم     ــنفس، عل ــم ال ــة، عل ــفة التأملي الفلس

  الجمال، علم األخالق.

ــد الثالـــث:  العلـــوم الملحقـــة     المجلـ

  بالتاريخ.

  وحدة الترجمة.ترجمة: 

 سماته وسيرته. gالعباس )٢٢(

�����تـــأليف:  الســـيد محمـــد رضـــا  �����

  .الجاللي الحائري (معاصر)

  إصدار: وحدة التأليف والدراسات.

  من روائع ما قيل في نهج البالغة. )٢٣(

  عداد: علي لفتة كريم العيساوي.إ

  صدار: وحدة التأليف والدراسات.إ

(الجـزء   دليل الكتـب اإلنكليزيـة.   )٢٤(

  األول والثاني)

  إعداد: وحدة المكتبة اإللكترونية.



)٢٥( ن ثوى عند موجز أعالم الناس مم
  .gأبي الفضل العباس

د نور الدين الموسوي.تأليف: السي  

  صدار: وحدة التأليف والدراسات.إ

  تراجم مشاهير علماء الهند. )٢٦(

ــوي    ــي النقـ ــي نقـ ــيد علـ ــأليف: السـ تـ

  هـ).١٤٠٨(ت

  التراث.تحقيق: مركز إحياء 

كنز المطالب وبحر المناقـب فـي    )٢٧(
 .gفضائل علي بن أبي طالب

تأليف: السيد ولـي بـن نعمـة اهللا الحسـيني     

  .هـ)٩٨١الرضوي (كان حياً سنة 

  تحقيق: السيد حسين الموسوي.

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

  فن التأليف )٢٨(

د محمد رضا الجاللي.تأليف: السي  

  والدراسات.إصدار: وحدة التأليف 

  وشائح السراء في شأن سامراء. )٢٩(

نظم: الشيخ محمد بن طـاهر السـماوي   

  هـ).١٣٧٠(ت 

شرحه وضبطه ووضـع فهارسـه: مركـز    

  إحياء التراث.

ذكر األسباب الصادة عـن إدراك   )٣٠(
  )١الصواب. (سلسلة تراثيات/ 

ــي  ــأليف: أبــ ــي   تــ ــتح الكراجكــ الفــ

  هـ).٤٤٩(ت

  ي.تحقيق: عبد الحليم عوض الحلّ

  مركز إحياء التراث. مراجعة:

فهرس مخطوطات مكتبـة اإلمـام    )٣١(
 . (الجزء األول)Hالخوئي

  .إعداد وفهرسة: أحمد علي مجيد الحلّي

ــات   إصــدار: مركــز تصــوير المخطوط

  وفهرستها.

غة العرب. (سلسلة كربالء في مجلّة ل )٣٢(
  ).١اخترنا لكم/ 

  .إعداد: مركز إحياء التراث

 gرسالة الحقوق لإلمـام السـجاد   )٣٣(

 واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

  تأليف: الدكتور علي فاخر الجزائري.

راجعه وضبطه ووضـع فهارسـه: وحـدة    

  التأليف والدراسات.

لّف عـن أبـي الفضـل    �� معجم ما  )٣٤(
  �العربية) . (باللغةgالعباس

  .إعداد: وحدة التأليف والدراسات

في الشـعر   gأبو الفضل العباس )٣٥(
   .العربي

   (الجزء األول).

   ).الثاني(الجزء 

بــــه: وحــــدة التــــأليف    جمعــــه ورتّ

  .  والدراسات



 لقمان الحكيم ووصاياه. )٣٦(

  تأليف: السيد محمد رضا آل بحر العلوم.  

  مراجعة: وحدة التأليف والدراسات.

صدى الفؤاد إلى حمـى الكـاظم    )٣٧(
  .cوالجواد

د بن طـاهر السـماوي   نظم: الشيخ محم

  هـ).١٣٧٠(ت

مركـز  شرحه وضبطه ووضـع فهارسـه:   

  إحياء التراث.

ــاهير   )٣٨( ــار مش ــي أخب ــر ف المختص
 الطالبية واألئمة االثني عشر.

 ــي ــأليف: السـ ــن  تـ ــدين ابـ ــفي الـ د صـ

  .هـ)٧٢٥-٧٢٠الطقطقي (ت حدود 

د عالء الموسوي.تحقيق: السي  

 مراجعة: مركز إحياء التراث.

��  موسوعة )٥٩ - ٣٩(    .Hاالُوردبادي�����

االُوردبـادي  تأليف: الشيخ محمد علي 

  هـ).١٣٨٠(ت

 جمــع وتحقيــق: ســبط المؤلّــف الســيد 
  مهدي آل المجدد الشيرازي.

    .بنظر ومتابعة: مركز إحياء التراث

القسـم   بغداد في مجلّة لغة العرب )٦٠(
   .األول

    القسم الثاني.
    القسم الثالث.

 ) ٢(سلسلة اخترنا لكم/ 

�إعداد: مركز إحياء التراث. �

وصل إلينا مـن كتـاب مدينـة    ما  )٦١(
العلم (في ضـمن سلسـلة التـراث    

    المفقود).
 بـن  علـي  بـن  دمحمـ  جعفـر  للشيخ أبي

ــن الحســين ــه ب القمــي المعــروف  بابوي

  هـ).٣٨١بالشيخ الصدوق (ت

ــديم ــع وتق ــق جم ــد  وتحقي ــيخ عب : الش

  ي.الحليم عوض الحلّ

�مراجعة: مركز إحياء التراث. �

   مسند أبي هاشم الجعفري. )٦٢(

 .هـ)٢٦١القاسم الجعفري (تلداود بن 

  .جمع وتحقيق: الشيخ رسول الدجيلي

�راجعه ووضع فهارسه: مركز إحياء التراث. �

  علـى أدب الكاتـب لإلمـام    تعليقة )٦٣(
الشيخ محمـد الحسـين آل كاشـف    

ــين  .wالغطــاء ــذي ب ــاب ال (الكت
  يديك)

  .يالدكتور منذر الحلّاألستاذ تحقيق: 

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

� �

� �

� �

� �

� �

   



  

  

@†îÓ‹b¬⁄a@ @

ــى مشــايخ  )٦٤( أقــرب المجــازات إل

  اإلجازات.

�����للســـيد  علـــي نقـــي النقـــوي  �����

  هـ).١٤٠٨(ت

ــاء    أعــده ووضــع فهارســه: مركــز إحي

  التراث .

���إجازات الرواية واالجتهاد  )٦٥( ����	 

 النقوي.

  هـ).١٤٠٨لسيد علي نقي النقوي (تل

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

د حسـن  السي فاترسالة في مصنّ )٦٦(

  .الصدر

ــيل ــدرلســ ــن الصــ ــاظمي  د حســ الكــ

  ).هـ١٣٥٤(ت

  تحقيق: حسين هليب الشيباني. 

  مراجعة: مركز إحياء التراث. 

نور األبرار المبين مـن حكـم أخ    )٦٧(

  عليه السالم.الرسول أمير المؤمنين 

ــ ــيرازي   لمحم ــدين الش ــاث ال ــن غي د ب

  هـ). ١١الطبيب (ق 

  . مركز إحياء التراث تحقيق: 

حاشــية الوحيــد البهبهــاني علــى  )٦٨(

.ذخيرة المعاد للسبزواري  

 البهبهـاني  الوحيـد  بـاقر  دمحمـ  لمولىل

  هـ).١٢٠٥(ت 

 .مركز إحياء التراث تحقيق: 

  وفيات األعالم. )٦٩(

صـادق آل بحـر   لعالّمة السيد محمـد  ل 

  هـ).١٣٩٩العلوم (ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

)٧٠(    ــد ــى المج ــرازي إل ــة ال د هدي

  الشيرازي.

����� ــ 	��� ــي الشــيخ آق ــزرك الطهران ا ب

  هـ).١٣٨٩(ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

مقــاالت فــي حــق أبــي الفضــل  )٧١(

  (القسم األول). gالعباس

  : وحدة التأليف والدراسات.إعداد

كتاب الحج لمعاويـة بـن عمـار     )٧٢(

ــو مـــن الكتـــب  −������ ����� هـ



   -المفقودة 

الشيخ محمد عيسـى آل   :جمع وإعداد

  مكباس  

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

اإلمام الثـاني الحسـن ابـن أميـر      )٧٣(

  .bالمؤمنين علي بن أبي طالب

م للســيالمقــر د عبــد الــرزاق الموســوي

  هـ).١٣٩١(ت

  .تحقيق: مركز إحياء التراث 

تعليقة السيد حسن صـدر الـدين    )٧٤(

هـ) على خاتمة ١٣٥٤الكاظمي (ت

���الوسائل مستدرك  حسـين   	����

هـ) (فـي ضـمن   ١٣٢٠النوري (ت

  سلسلة تراثيات).

ــيل ــدرلســ ــن الصــ ــاظمي  د حســ الكــ

  ).هـ١٣٥٤(ت

ــالء      ــياء ع ــيخ ض ــق: الش ــع وتحقي جم

  هادي الخطيب.

  .مركز إحياء التراثمراجعة:  

 النجـف عنوان الـشرف في وشي  )٧٥(

رجوزة في تاريخ مدينة النجـف  �� (

  .)األشرف

 لشيخ محمد بن طـاهر السـماوي  نظم: ا

  .هـ)١٣٧٠(ت

 :اووضــع فهارســه  اوضــبطه اشــرحه 

  .مركز إحياء التراث

مــة 
	����� آللــئ النيســان (ديــوان  )٧٦(

الحجة السـيد محمـد علـي خيـر     

ــائري   ــوي الحـ ــدين الموسـ الـ

 هـ).١٣٩٤(ت

 ضبطه: عدة من األدباء.

وحــــدة التــــأليف  مراجعــــة:

 والدراسات.

  

  

 

  

  

 















house of Al Abbas holy shrine, insists on the extraction of what is  

precious to adopt an accurate and scientific commentary and 

publishing it. And from Allah  is the success and thanks be to Him 

firstly and lastly. 

 

 

  

 

 

 

 



impact on the way of choosing different subjects politely. So, it is a 

matter of gastronome which had spiritual suffering because choice 

is not that an easy matter to write in such a difficult literature. 

This book, which is at your hands, sheds some light on the 

commentaries of the chief Al- Sheikh Muhammed Al- Hussein Al- 

Kaashif Al- Ghitaa (Allah mercy him) On The Literature of the Writer, to 

Ibin Qutaiba, who deceased in 276 AH. His commentaries are 291 

comments, which include the vowels, morphological rhythms, parsing 

various number of expressions, and constructions, correcting poetic 

evidences concerning percentage and narration in addition to the 

correction and obviating related to the opinions of Ibin Qutaiba. Also, 

this book includes clarifying the meaning of different expressions, in 

Arabic, referring to the translated expressions. 

Moreover, the investigator worked on ordering the texts and their 

comments and he numbered them, then he extracted the Qura'nic 

verses and the prophetic speeches from their sources  and the poetic 

evidences from their divans and literary books. Then, he documented 

the texts concerning their transformations, opinions, and speeches by 

consulting their original sources. More prior to all what has been 

mentioned, there is a biographical study about the author, Al Sheikh  

Muhammed Al- Hussein Al- Kaashif Al- Ghitaa, including the 

intellectual and the cultural sides of his life, in  addition to his way of 

commentary. 

The heritage revival centre, which belongs to the manuscript 



 

 

In the Name of Allah the Compassionate the Merciful 

The religious studies contributed to saving the linguistic and 

literary Arabs' gastronome during the ancient times. Moreover, 

these studies tried, with a very scientific honestly, to deliver this 

gastronome to the forthcoming generations. Although they adhered 

a restrict jurisprudence curricula in directing the students to the 

sciences and the complications, yet these studies worked on the 

continuation of the Arabs' legacy poetically, prosily, critically, and 

linguistically.  

The chief's (Al- Sheikh), Muhammed Al- Hussein Al- Kaashif Al- 

Ghitaa, deceased in(1373AH. ,1954AB),  carefulness of the 

commentary on a group of a linguistic and literary complication 

which spread  on horizon – the religious authoritative sources- was 

regarded as an honest model that conferred  the relation between 

language and mind and its distinctive impact on the famous 

daamitin; religious and literary. 

Accordingly, the chief(Al- Sheikh) was distinguished from other 

scientists of his age by having various cultures, companies, and 

compiles of the different fields of science and literature. In addition 

to his being one of the greatest Muslims and the source of 

jurisprudence and principles, the chief 's gastronome had a great 
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