ِ علي بن حدي ٍد ا
حللِّ ّي
َّ
ّ الس ِّيد
هـ) ونسخت ُه من828 (ت
(القاموس احمليط) عرض ودراسة
Sayyid Ali Bin Yahya Bin Ali Bin
Hadid Al-Hilli (D. 828 A.H) and his
copy of (Al-Qamoos Al-Muheet)
View and Study

البياتي
حممد جاسم
َّ  مقدام.د.م
ّ
العامة لرتبية حمافظة ميسان
َّ
َّ املديرية
Asst. Lect. Miqdam Muhammad Jassim Al-Bayati
General Directorate of Education/Maysan
Governorate

البياتي
م.م .مقدام حم َّمد جا�سم
ّ

ملخ�ص البحث

جتس��د العمل بنس��خه لكت��اب (القاموس املحي��ط) ملجد الدين
احلادي عرش
ّ
اهلجريَّ .

الفريوزآبادي (ت 817هـ)  ،وهذه املخطوطة حمفوظة بمكتبة اليبزيغ
حممد ابن يعقوب
ّ
َّ

بأملانيا ،وهي تقع يف ثالثة جم َّلدات كبرية حتت األرقام ( 374و 375و.)376

يف ه��ذا البح��ث قم��ت بتقديم ه��ذه املخطوطة من خالل بي��ان أوصافه��ا املاد َّية،

وم��ا يتع َّلق بنس��خ التم ُّل��كات واإلهناءات وغريها ،وي��أيت هذا البح��ث يف جمال تقديم
خمطوطاتنا املهاجرة إىل مكتبات الغرب.
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تتناول هذه الدراس��ة املوجزة تعري ًفا لعمل مميز من تراث علامء ِ
احل َّلة الفيحاء ،وهو
َّ
ِ
النجفي ،أحد علامء الدين يف القرن
عيل بن حديد
ّ
ّ
احلسيني احلليِّ ّ
عيل بن حييى بن ّ
الس ِّيد ّ

ِ علي بن حديد
هـ) ون�سختهُ من (القامو�س المحيط) عر�ض ودرا�سة828 الحل ِّّي (ت
ّ ال�س ِّيد

Abstract
This brief study deals with a definition of a distinguished
work from the Heritage of the Al-Hillah Al-Faiha scholars, namely,
one of the scholars of the eleventh century A.H., The work was
exemplified by his copying of the book (Al-Qamus Al Muheet) by
Majd Al-Din Muhammad bin Yaqoub Al-Ferozabadi (D. 817A.H.).
This manuscript is kept by the Leipzig Library in Germany, and it
is located in three large volumes, under the numbers (374, 375
and 376).
In this research, I have introduced this manuscript by stating
its material descriptions, and what is related to the copy of
possessions, terminations, ...etc., and this research comes in the
field of introducing our migratory manuscripts to the libraries of
the West.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

Sayyid Ali Bin Yahya Bin Ali Bin Hadid Al-Husseini Al-Hilli Al-Najafi,

البياتي
م.م .مقدام حم َّمد جا�سم
ّ

املقدِّ مة
حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،املتوفىَّ
ُيعدُّ كتاب (القام��وس املحيط) ملجد الدين َّ

( )14000جذر ،وأكثر من ( )60000اش��تقاق ،وق��د فاق هبذا ما تقدَّ مه من املعاجم،

وكان��ت طريق��ة املصنِّف يف بناء املعجم أن اتَّبع نظ��ام التقفية ،فجعل احلرف األخري من
األول فصلاً  ،مر ِّت ًبا األبواب والفصول عىل النظام األبتثي ،وذكر يف
اجلذر با ًبا ،واحلرف َّ
أثناء ِّ
يمت إليها بصلة من أس�ماء األعالم
كل ما َّد ٍة تصاريفها من األفعال واملصادر ،وما ُّ
والبلدان والنبات واألدوات وغريه��ا ،و ُعني بضبط الكلامت ،وبيان الصحيح والغلط

من االستعامالت.

وقد تل َّقى العلامء والدارسون كتاب (القاموس املحيط) بالقبول والعناية ،وممَّا قيل

حممد العفيف املك ِّّي املعروف
بالعليفي(:)1
ّ
عيل بن َّ
فيه ما ذكره األديب نور الدين ّ
���ام� ِ
ي����ن يف أي� ِ
�����ذ َم�����دَّ جم����دُ ال����دِّ ِ
ُم ْ
���ه
َّ
��ر ع��ل� ِ
��ح� ِ
ِ
�م� ِ�ه ال��ق��ام��وس��ا
م��ن
ب��ع��ض أب� ُ
���ري ك �أنهَّ ��ا
ذه��� َب ْ
��اح اجل����وه� ِّ
���ت ص���ح� ُ

س��ح��ر امل����دائ� ِ
�ي�ن أل��ق��ى م��وس��ى
���ن ح� َ
ُ

بيدي (ت 1205هـ)ُّ :
ف يف الف ِّن؛ الشتامله
«أجل ما ُأ ِّل َ
حممد مرتىض َّ
الز ّ
وقال الس ِّيد َّ

عىل ِّ
ستحسن ،من ُقصارى فصاحة العرب ال َع ْر َباء ،وبيضة منطقها وزبدة حوارها،
كل ُم
َ
والركْن البديع إىل ذرابة ال ِّلسان ،وغرابة ال َّل َسن ،حيث أوجز لفظه وأشبع معناه ،وقصرَّ
ُّ
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َبزبيد س��نة 817هـ ،من ِّ
أجل املعاجم ال ُّلغو َّية العرب َّية وأوعبها ،فقد اشتمل عىل أكثر من

علي بن حديد ِ
الحل ِّّي (ت 828هـ) ون�سختهُ من (القامو�س المحيط) عر�ض ودرا�سة
ال�س ِّيد ّ

عبارت��ه وأط��ال مغزاهَّ ،لوح فأغرق يف الترصيح ،و َكنَّى فأغن��ى عن اإلفصاح ،وق َّيد من
��ر ِن ترتيب حروف
األواب��د ما أعرض ،واقتنص من الش��وارد م��ا أكثب ،إذ ارتبط يف َق َ
ٍ
ٍ
متجانف للتطويل
الصبح ،غري
املعج��م ارتبا ًطا جنح فيه إىل َو ْط ِء
منهاج َ
أبني من عمود ُّ
عن اإلجياز»( ...)2إىل آخر ما قاله.

وأثار معجم (القاموس املحيط) حركة علم َّية واسعة دارت حوله ،ما زالت آثارها

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ٍ
ٍ
ش��ارح
ش��ارح لتامم الكتاب ،أو
قائمة ،فقد تناوله مجهرة من علامء ال ُّلغة ودارس��يها بني
خلطبته فقط ،وبني من اس��تدرك عليه ،ومن اخت�صره ،ومن نقده ،ومنهم من ُعني ببيان

حاح
للجوهري(.)3
أوهامه التي غ َّلط املصن ُ
ّ
الص َ
ِّف هبا ِّ

ِ
ومن مظاهر العناية بكتاب (القاموس املحيط) ما نراه من انتشار نسخه يف مكتبات

اخلافقني ،منذ أن انتهى املؤ ِّلف منه وإىل سنني ِّ
متأخرة( ،)4حتَّى إذا ما ظهرت الطباعة يف

واإلسالمي تو َّلت املطابع نرش هذا الكتاب بني أهل العلم(.)5
يب
الوطن العر ّ
ّ

حل ِّل ّي
و�صف ن�سخة ابن حديد ا ِ
حتتف��ظ مكتبة جامعة اليبزيك األملان َّية بمخطوط��ة من معجم (القاموس املحيط)،
ٍ
األول حت��ت رقم احلفظ (،)374
وتقع هذه النس��خة اخل ِّط َّية يف ثالث��ة جم َّلدات ،املج َّلد َّ
يشتمل عىل نحو ( )284صفحة ،ويف ِّ
سطرا ،يبدأ هذا املج َّلد من َّأول
كل صفحة (ً )29
الكتاب ،وينتهي بآخر فصل الزاي من باب الراء(.)6

شوال
األول من كتاب القاموس يف الثاين من َّ
«تم املج َّلد َّ
وكتب الناس��خ يف آخرهَّ :

سنة ثالث وسبعني بعد األلف من اهلجرة عىل صاحبها أفضل الصالة والسالم ،ويتلوه

الراء إن شاء اهلل تعاىل».
املج َّلد الثاين فصل السني من باب َّ

ٍ
ِّ
وبخط
صفحات،
ويف َّأول ه��ذا املج َّل��د رشح لغري��ب خطبة الكتاب ،بنح��و ()8
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البياتي
م.م .مقدام حم َّمد جا�سم
ّ

وأرج ُح أن يكون هذا الرشح لناسخ الكتاب نفسه.
الناسخ نفسه،
ِّ

َّأول هذا الرشح بعد البس��ملة« :احلمد هلل ُمنطِق البلغ��اء بال ُّلغى يف البوادي ،قوله:

ُمنطِق ،اس��م فاعل من َأ ْن َط َق ،والبلغاء مجع بلي��غ ،وال ُّلغى مجع ال ُّلغة ،أصلها لغو ،واهلاء
عوض ومجعها لغى ولغات ،والبوادي مجع البادية وهي الرب َّية».
ٌ

وباملهملة البحر ،والعيامل مجع عيلم البحر الزاخر الكثرية ،واحلمد هلل عىل ذلك والصالة

حممد خري مالك وآله».
عىل رسوله َّ

ويف َّأول ه��ذا املج َّلد فهرس ملحتوي��ات املج َّلدات الثالثة ،بنح��و ( )5صفحات،
ٍ
مغاير ِّ
ٍّ
أيض��ا مجلة من التم ُّلكات منها:
وبخط
خلط الناس��خ ،وتوجد يف َّأول هذا املج َّلد ً

آمنت
مدور ،وسجعهُ :
عيل القايض ،وختمه َّ
مت َّلكه الفقري إىل اهلل س��بحانه وتعاىل الس�� ِّيد ّ

عيل.
رب ِّ
احلي الق ُّيومِّ ،
العيل العظيم وتوكَّلت عىل ِّ
سهل أمور س ِّيد ّ
باهلل ِّ

ثم انتقل امللك إىل َم�� ْن َم َّن عليه مواله
عيل
املنييل ،وكتب املال��كَّ :
ث��م مت َّلك��ه َّ
َّ
ّ
حممد ّ

مدور وسجعه:
عيل
املحرم سنة ألف ومئتني وسبعني ،وختمه َّ
املنييل يف شهر َّ
الويل َّ
ّ
حممد ّ
عيل
املنييل(.)7
َّ
ّ
حممد ّ

أ َّما املج َّلد الثاين فهو حتت رقم احلفظ ( ،)375ويشتمل عىل نحو ( )240صفحة،

ويف ِّ
الراء ،وينتهي بآخر فصل السني
سطرا ،يبدأ من فصل السني باب َّ
كل صفحة (ً )29
من باب العني املهملت ِ
َني(.)8
وكتب الناس��خ يف آخره« :هذا آخر فصل السني من باب العني املهملت ِ
َني من الربع

املحرم احلرام س��نة أربع
للغرة من َّ
املنمق منه َّ
الث��اين من كتاب قاموس اللغة ،وق��د فرغ ِّ
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والدر أو خيطه
وآخره« :وس��نيح أ ْلقى َق َل َّمس من العيامل الزاخرة ،س��نيح الس��الح
ِّ
حلليِ  ،وال َق َل َّم��س بالقاف املفتوح��ة وفتح اللاَّ م وش��دِّ امليم املفتوحة
قب��ل أن ينظم في��ه ا ُ

علي بن حديد ِ
الحل ِّّي (ت 828هـ) ون�سختهُ من (القامو�س المحيط) عر�ض ودرا�سة
ال�س ِّيد ّ

وس��بعني بعد األلف من اهلجرة النبو َّية املصطفو َّي��ة عىل صاحبها أفضل الصالة وأكمل
الغني
التح َّي��ات وعىل آله وصحبه ،العب��د الضعيف النحيف املذنب الراج��ي رمحة ر ِّبه
ّ
ِ
احلس��يني أصلاً
والنجفي
واحل�ِّل�يِّ ّ مولدً ا
عيل بن حديد
ّ
ّ
عيل ب��ن حييى بن ّ
احلمي��د املجيد ّ
مسكنًا عفا عنهم العايف».

أ َّم��ا املج َّل��د الثالث فه��و حتت رقم احلف��ظ ( ،)376ويش��تمل عىل نح��و ()280

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

صفحة ،يف ِّ
س��طرا ،يبدأ من َّأول فصل الش�ين من باب العني ،وينتهي
كل صفحة ()29
ً

بآخر الكتاب ،وقد جعله الناس��خ يف ُربعني ،مها الربع الثالث والربع الرابع ،يبدأ الربع
الثالث من فصل الش�ين باب العني( ،)9ينتهي عند آخر الكالم عىل مادة (ضهل) ،وقال

املنمق من كتابة الربع الثالث من كتاب قاموس اللغة ٍ
لعرش خلون
الناسخ يف آخره« :فرغ ّ
من صفر ختمه اهلل باخلري وال َّظفر س��نة أربع وس��بعني بعد األلف من اهلجرة النبو َّية عىل

رب العاملني ،ويتلوه الربع الرابع
صاحبه��ا أفضل الصالة وأكمل التح َّيات واحلم��د هلل ِّ
فصل الطاء من باب اللاَّ م»(.)10

أ َّم��ا الربع الرابع فيبدأ من فصل الطاء باب اللاَّ م( ،)11وينتهي بآخر الكتاب ،وكتب

«تم عىل يد ِّ
عيل بن
الناس��خ يف آخره ،وهو آخر الكتاب ً
أيضاَّ :
أقل الورى وأخطأ العبيد ّ

احلسيني عفا عنهم العايف يف يوم الثامن من شهر ربيع الثاين سنة
عيل بن حديد
ّ
حييى بن ّ
حمم ٍد وآله أمجعني»(.)12
أربع وسبعني وألف هجر َّية نبو َّية وصلىَّ اهلل عىل َّ
وهذه املج َّلدات الثالثة ك ُّلها كُتِ َبت ِّ
نس��خي مجيل ،مش��كول يف بعض كلامته،
بخط
ّ
وهو باملداد األسود ،وكتب الناسخ مواد املعجم ورموز الكتاب باملداد األمحر.

وع�لى النس��خة ،بمج َّلداهت��ا الثالث��ة ،بعض احل��وايش واإلحلاق��ات ،معظمها من
ٍ
مغاير ِّ
الناسخ ،وبعضها ٍّ
خلط الناسخ.
بخط
ويف اجلملة مت ِّثل هذه النسخة من القاموس املحيط واحدة من نفائس الرتاث ِ
احلليِّ ّ ،
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ّ

ِ
فهي ِّ
اخلاقاين (ت1400هـ)
عيل
ّ
بخط عامل من علامء احل َّلة وفضالئها ،وما ذكره األستاذ ّ
أن ابن حدي��د ليس له ِعلقة ِ
الغ��ري)( )13من َّ
وه��م منه؛ إذ ترصيح
باحل ِّلة
يف (ش��عراء
ّ
ٌ
الناسخ بانتسابه إىل ِ
احل َّلة ،ووجود مرقده فيها ي ِّفند ذلك.

النا�سخ

ٍ
أراض وأعقار هل��م يف قرية (جناجة) من
الصك��وك القديمة الرس��م َّية (فرامني) يف متليك
قضاء اهلاش��مية وغريه من لواء ِ
احل َّلة ،يرج��ع تارخيها إىل أربعة قرون ...ومن أعالمهم يف
َّ
ِ
وزيرا للس��لطان أويس
أوائل القرن التاس��ع الس�� ِّيد تاج الدين بن حديد احلليِّ ّ الذي كان ً
اجلالئري ،املتوفىَّ ِ
باحل َّلة  ،827وتوفيِّ الوزير املذكور بعده  4ربيع الثاين سنة .)14(»828
ِ
عيل بن بش��ارة آل موحي
معارصه َّ
حممد ّ
ُ
عيل بن حديد احلليِّ ّ
َّأول من ترجم للس�� ِّيد ّ

اخلاقاين (ت1166هـ) يف كتابه (نش��وة الس�لافة) ،قال« :كان إمام البالغة والفصاحة،
ّ
َ
األس�ماع
أطرب
أخجل ال��دُّ َّر نظا ُم ُه ،أو تك َّل َم
ومال��ك زمام اجلود والس�ماحة ،إن َن َظ َم
َ
َ
وكنت عنده بمنزلة الولد ،ال يأنس من دوين بأحد ،وقد نقل يلَّ 
أن مجلة نظمه
كال ُم ُه،
ُ

يبق يف حفظه إلاَّ القليل ،وأنا اآلن مل حيرضين من
ب منه ضيا ًعا ،ومل َ
كان��ت يف جمموع َذ َه َ

وحق أخيه القاس��م
ش��عره إلاَّ قول��ه يف نظم احلديث املس��تفيض عن الرضا يف ح ِّقه ِّ
ريض اهلل عنه وعليه الرمحة:

ِ
ف��ي��ه
ج������اء
أيهُّ ������ا ال����س���� َّي����دُ ال������ذي
َ
ص�������دق تُ���ق���اتُ���ن���ا ت����روي� ِ
ٍ
ُ
���ه
ق�������ول
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السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

ِ
النجفي ،وهو من أرسة علو َّية ِح ِّل َّية
عيل بن حديد
ّ
ّ
احلسيني احلليِّ ّ
عيل بن حييى بن ّ
هو ّ
ٍ
يب (ت1385هـ)ُ :
حديد أرسة علو َّية حس��ين َّية
«وآل
عيل اليعقو ّ
قديمة ،قال الش��يخ َّ
حممد ّ
احل َّلة وضواحيها ،واس��توطن بعضه��م كربالء منذ ٍ
قديم��ة يف ِ
رأيت بعض
عهد قري��بُ ،

علي بن حديد ِ
الحل ِّّي (ت 828هـ) ون�سختهُ من (القامو�س المحيط) عر�ض ودرا�سة
ال�س ِّيد ّ

ب��ص��ح��ي��حِ اإلس����ن� ِ
ج����اء ح � ًّق��ا
���اد ق����دْ
َ

�������������ه وأب�����ي� ِ
ِ
ع������ن أخ������ي� ِ
����ه
�����ه ألُ ِّم
ِ
ٍ
ع���دن
ج���ن���ات
ض��م��ن��ت
إ َّن����نِ����ي ق���د
ُ
ل������ل������ذي زارين ب���ل���ا مت�����وي� ِ
����ه

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ي����ط����ق زي����������ارة ق��ب�ري
وإذا مل
ْ
فليزر [يف ال���ع� ِ
��راق]
ْ

()15

��ث مل ي��س��ت��ط��ع وص�������ولاً إل���ي� ِ
ح���ي� ُ
��ه
ْ

ق�بر أخ��ي القا
َ
ِ
ع��ل��ي��ه
س������ ِم ول���ي���ح���س���ن ال����ث����ن����اء

��ت ع�لى
ف����أن����ا
ض����ام����ن ك��م�ا ض���م���ن� ُ
ٌ

ن����ف��س�ي أل َّن���������� ُه أخ�������ي وش��ب��ي��ه��ي

ِ
اخل����ل����د يف ن���ع���ي���م ٍم���ق���ي��� ٍم
ج����نَّ���� َة
وقوله يف ٍ
مليح ارجتالاً :

��ب م����ا ي��ب��ت��غ��ي وم�����ا ي��ش��ت��ه��ي� ِ�ه
ح���س� َ

ت��ك�� َّل َ
ال��ق��م��ر ال���زاه���ي ب��وج��ن��تِ� ِ�ه
��ف
ُ

�اس � َت� ْ�ش � َع� َ�ر ال � َك � َل��ف��ا»
ك��ي�ما ي�ماث��ل��ه ف� ْ

()16

وه��ذه الرتمج��ة موج��زة ،ال تغني املطال��ع يف الوقوف عىل س�يرة حياة ه��ذا العامل،

ومعرفة أحواله ،ومن جاء بعد صاحب (السالفة) نقل الرتمجة عنه ومل يزد فيها شي ًئا(،)17
احلليِّ يف أواخر القرن احل��ادي عرش( ،)18ومرقده يف ِ
ِ
احل َّلة ،يف
عيل بن حديد ّ
توفيِّ الس�� ِّيد ّ
حم َّلة يقال هلا (اجل َّباو ِّيني) ،قال الدكتور س��عد احلدَّ اد« :قرب الس ِّيد ابن حديد يقع يف غرفة

صغ�يرة ،يعلوه قف��ص من حديد يرتفع عن أرض الغرفة بمق��دار مرت واحد ،وقد ُجدِّ د
مؤخرا من قبل بعض املحسنني ِ
احل ِّل ِّيني»(.)19
َّ ً
296

البياتي
م.م .مقدام حم َّمد جا�سم
ّ

املالحق

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
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األول
صورة رقم ( :)1الصفحة األوىل من املج َّلد َّ
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

علي بن حديد ِ
الحل ِّّي (ت 828هـ) ون�سختهُ من (القامو�س المحيط) عر�ض ودرا�سة
ال�س ِّيد ّ

األول
صورة رقم ( :)2الصفحة األخرية من املج َّلد َّ
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البياتي
م.م .مقدام حم َّمد جا�سم
ّ

َّ
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السنة
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صورة رقم ( :)3الصفحة األوىل من املج َّلد الثاين
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

علي بن حديد ِ
الحل ِّّي (ت 828هـ) ون�سختهُ من (القامو�س المحيط) عر�ض ودرا�سة
ال�س ِّيد ّ

صورة رقم ( :)4الصفحة األخرية من املج َّلد الثاين
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البياتي
م.م .مقدام حم َّمد جا�سم
ّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

صورة رقم ( :)5الصفحة األوىل من الربع الثالث من املج َّلد الثالث
301

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

علي بن حديد ِ
الحل ِّّي (ت 828هـ) ون�سختهُ من (القامو�س المحيط) عر�ض ودرا�سة
ال�س ِّيد ّ

صورة رقم ( :)6الصفحة األخرية من الربع الثالث من املج َّلد الثالث
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البياتي
م.م .مقدام حم َّمد جا�سم
ّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

صورة رقم ( :)7الصفحة األوىل من الربع الرابع من املج َّلد الثالث
303

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

علي بن حديد ِ
الحل ِّّي (ت 828هـ) ون�سختهُ من (القامو�س المحيط) عر�ض ودرا�سة
ال�س ِّيد ّ

صورة رقم ( :)8الصفحة األخرية من الربع الرابع من اجلزء الثالث
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البياتي
م.م .مقدام حم َّمد جا�سم
ّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

األول
صورة رقم ( :)9التم ُّلكات التي يف َّأول املج َّلد َّ
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علي بن حديد ِ
الحل ِّّي (ت 828هـ) ون�سختهُ من (القامو�س المحيط) عر�ض ودرا�سة
ال�س ِّيد ّ

هوام�ش البحث
( )1ينظر :رشح ديباجة القاموس ،16/1 :مطبوع يف َّأول القاموس املحيط.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

( )2تاج العروس.1/1 :

يب
( )3للوق��وف ع�لى احلرك��ة العلم َّي��ة التي أثاره��ا معج��م (القاموس املحي��ط) ينظر :املعج��م العر ّ
وتط��وره ،507-476 :وال��در اللقي��ط يف أغ�لاط القاموس املحي��ط (مقدِّ م��ة املح ِّقق):
نش��أته
ُّ
.16-14
( )4ينظر مثلاً  :فهرس��تكَان نس��خه هاى خطى ايران (فنخا) ،735-715/24 :فقد ذكر صانع هذا
الفهرس نحو ( )296نس��خة من الكتاب ،مع وصفها ،وهي مت ِّثل النس��خ املوجودة يف إيران فقط،
فكم سيبلغ عدد النسخ لو أحصينا ما موجود يف سائر مكتبات العامل!.

يب املطبوع-432/4 :
( )5للوقوف عىل طبعات (القاموس املحيط) ينظر :املعجم الشامل للرتاث العر ّ
.433

( )6ينظر :صورة رقم ( ،)1وصورة رقم (.)2
( )7ينظر :صورة رقم (.)9

( )8ينظر :صورة رقم ( ،)3وصورة رقم (.)4
( )9ينظر :صورة رقم (.)5

( )10ينظر :صورة رقم (.)6
( )11ينظر :صورة رقم (.)7
( )12ينظر :صورة رقم (.)8

الغري.233/6 :
( )13ينظر :شعراء
ّ

يب.162/1 :
( )14البابل َّيات لليعقو ّ
يب ،وبه
( )15ما بني املعقو َفني مل يرد يف املطبوع من (نش��وة الس�لافة) ،وأثبتناه من (البابل َّيات) لليعقو ّ
يستقيم الوزن ،ويف أعيان الشيعة :إن َ
طاق.
( )16نشوة السالفة ُّ
وحمل اإلضافة.265-264/2 :
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البياتي
م.م .مقدام حم َّمد جا�سم
ّ

( )17ينظر :أعيان الشيعة ،371-370 /8 :وشعراء الغري ،233 -232 /6 :والبابل َّيات لليعقويب:
 ،162/1ومراقد ِ
احل َّلة الفيحاء.279-277 :
يب ،ينظر :البابل َّيات.162/1 :
عيل اليعقو ّ
( )18قاله الشيخ َّ
حممد ّ
( )19مراقد ِ
احل َّلة الفيحاء.279 :

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م
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علي بن حديد ِ
الحل ِّّي (ت 828هـ) ون�سختهُ من (القامو�س المحيط) عر�ض ودرا�سة
ال�س ِّيد ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�صادر واملراجع
العاميل (ت1371هـ) ،ح َّققه وأخرجه حسن األمني ،دار التعارف
1.1أعيان الش��يعة :حمسن األمني
ّ
للمطبوعات ،بريوت1403 ،هـ1983/م.
يب (ت1385ه��ـ) ،مطبع��ة الزه��راء يف النج��ف األرشف،
حمم��د
ع�لي اليعق��و ّ
2.2البابل َّي��اتَّ :
ّ
1370هـ1951/م.
بيدي (ت1205هـ)،
حممد مرتىض
احلسيني َّ
الز ّ
3.3تاج العروس من جواهر القاموس (اجلزء َّ
ّ
األول)َّ :
حتقيق عبد الستار أمحد َّفراج ،مطبعة حكومة الكويت1385 ،هـ1965/م.
حممد بن مصطف��ى داوود زادة (ت1028هـ) ،حتقيق
ال��در ال َّلقيط يف أغ�لاط القاموس املحيطَّ :
ُّ 4.4
الكحالين ،كل َّية اللغة العرب َّية ،جامعة أ ِّم القرى ،رس��الة ماجس��تري،
س��كينة بنت عبد اهلل بن أمحد
ّ
1417هـ1997/م.
النجفي،
املرعيش
اخلاقاين (ت1400هـ) ،مكتبة آية اهلل العظمى
عيل
5.5شعراء
ّ
ّ
ّ
ّ
الغري أو النجف َّياتّ :
قم1408 ،هـ.
6.6فهرستكَان نسخه هاى خطى ايران -فنخا :مصطفى درايتي ،ط ،1سازمان واسناد كتابخانه مىل
مجهورى اسالمى ايران1390 ،ش.
الش�يرازي (ت817هـ) ،نس��خة
الفريوزآبادي
حممد بن يعقوب
ّ
ّ
7.7القام��وس املحيط :جمد الدي��ن َّ
مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة األمري َّية سنة 1301هـ ،مرص.
َّ
يت،
حممد أمحد املعرصا ّ
8.8املعجم الشامل للرتاث العر ّ
يب املطبوع (اجلزء الرابع) :مجع وإعداد وحترير َّ
ط ،1منشورات معهد املخطوطات العرب َّية ،القاهرة1429 ،هـ2008/م.
نصار ،ط ،4دار مرص للطباعة1408 ،هـ1988/م.
يب نشأته
وتطوره :حسني َّ
ُّ
9.9املعجم العر ّ
1010مراقد ِ
َ
احل َّلة الفيحاء :س��عد احلدَّ اد ،ط ،2دار الضياء للطباعة والتصميم ،النجف ،بعناية األمانة
العا َّمة للمزارات الشيع َّية الرشيفة ،العراق1433 ،هـ2012/م.
السالفة ُّ
اخليقاين (ح ًّيا سنة 1166هـ) ،حتقيق
عيل بن بشارة آل موحي
وحمل اإلضافةَّ :
1111نشوة ُّ
ّ
حممد ّ
اجلبوري ،ط ،1دار الرافد للمطبوعات ،بغداد1438 ،هـ2017/م.
كامل سلامن
ّ
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