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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقدّيـة الموضوعّية لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـّي وشـرائطه فـي الإ

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعّهـد مسـتقل بذلك.

فـي 	  و)12(  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  ُيكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  علـى  الهامـش، 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص المحق

ّ
ُيقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيًمـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـّم عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزّود البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو الُمراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، وُيراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـرّي لبيـان صاحيتها للنشـر، ول 	 

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة الُمرَسـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
ُيبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
ُيبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقّومـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولوّية النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 	
ّ
تنّوع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعّبر عن آراء أصحابها، ول تعّبر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلمّيـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



بين اإلفراط ... والتفريط

ير رئيس التحر

نبيـاء والمرسـلين حبيبنـا 
أ
الحمـد هلل رّب العالميـن والصـاة والسـام علـى أشـرف ال

:
ُ

يـن، وبعـد محّمـد وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

ية اعتمـاد قواعـد  نسـانية فـي مجتمعاتنـا البشـر يـات بنـاء النفـس الإ  مـن ضرور
ّ

إن

  ُيسـتند عليهـا فـي طـّي مراحـل السـير في هـذه الحياة . 
ً
وأسـس صحيحـة تكـون مرتكـزا

 مـن العمـل على جعلهـا ملكة 
ّ

ومنهـا بـل مـن  أهمهـا )العتـدال والوسـطية(، التـي لبـد

زت عليها جميع الشـرائع 
ّ
مـور الممدوحة التي رك

أ
 من ال

ُّ
مسـتقرة فـي النفـوس، حيـث تعد

نبيـاء ، فجـاءت متناغمـة مـع الفطـرة 
أ
يعة خاتـم ال ـدت عليهـا شـر

ّ
ك السـماوية، وأ

سـراف ومجـاوزة  فـراط الـذي ُيعـّرف بالإ نسـانية فـي النجـذاب نحـو الفضائـل. فالإ الإ

يـط وهـو التقصيـر والتضييـع، أمـران مرفوضـان ومنبـوذان حتى  الحـدود فـي ِقبـال التفر

ييـف الوقائـع، وعـدم الوصـول إلـى الحقائـق   مـن شـأنهما تز
ّ

ن
أ
مـن القوانيـن الوضعيـة؛ ل

بشـكل صحيـح. ومـن هـذا المنطلـق نقول:

ـرة لتبّني تحقيـق التراث 
ّ
كاديمية فـي جامعاتنا الموق

أ
 مـا نـراه مـن توّجـٍه للطبقـة ال

ّ
إن

يـح الجامعيـة- وإن لـم يصـل إلـى مسـتوى  طار
أ
المخطـوط علـى مسـتوى الرسـائل وال

سـاع رقعة  إسـهامات هذه 
ّ
الطمـوح- أمـٌر مفـِرح، ويبعـث فـي نفوسـنا بصيـَص أمـٍل في ات

فـة فـي هـذا الميـدان الصعب.
ّ
ـة الطيبـة المثق

ّ
الثل

كاديميـة 
أ
وسـاط ال

أ
قيـن فـي ال

ّ
نـا إذ نـرى دعـوات الماضيـن مـن أسـاطين المحق

ّ
 وإن

سـامية تأخـذ نصيبها من  ممـن كانـت لهـم بصمـة واضحـة ومميـزة فـي إثـراء المكتبـة الإ

شـكاليات التـي رافقت  التطبيـق علـى أرض الواقـع،  نجـد مـن واجبنـا أن نبّيـن بعض الإ

الجوانـب التطبيقيـة لهـذا التوّجـه المبـارك. منهـا - علـى سـبيل المثـال ل الحصـر- تبّني 

يـط فـي التعامـل مـع هـذا المشـروع مـن دون قصـد، فتـرى  فـراط أوالتفر منهَجـي الإ



 منـه فـي الحـرص علـى التـراث– يصـّور التحقيـق للباحثيـن بالمعتـرك 
ً
البعـض – إفراطـا

ـاع عليه 
ّ
حـد الولـوج فيـه، فيحرمهـم بذلـك مـن البحـث عنه والط

أ
الصعـب ول يتسـنى ل

مة لهذا العمـل، وهو بهذا 
ّ

مـن دون المحاولـة فـي استكشـاف الطاقـات المتاحـة والمتقد

يـق أمامهـم للخـوض فـي هـذا العالم.  الطر
ّ

يسـد

ل من 
ّ
ـد عليه فـي هـذه النافذة-  هنـاك َمـن يقل

ّ
وفـي ِقبـال هـذا البعـض - وهـو مـا نؤك

 
ً
ـه، وينزلـه منـزل

ّ
أهميـة هـذا التخّصـص وممارسـته، فيقّصـر فـي تقييمـه لـه ويبخسـه حق

براز الجوانـب العلمية لشـخصية الباحث، وهـو بذلك ل  ، فـا يجـد فيـه مسـاحة لإ
ً
سـها

 
َ

 سـهل
ً
يرقـى لهتمـام هـذه الطبقـة - بحسـب وجهـة نظـره-، بـل قـد يجـده البعـض منفذا

مـن ل يـرى فيـه القـدرة علـى كتابـة رسـالة أو أطروحـة، فيحيلـه إلـى مشـروع 
َ
المـرام ل

ـف.  
َّ
ـف والمؤل

ِّ
تحقيـق صغيـر ليعمـل عليـه مـن دون معرفـة، فيجنـي بذلـك علـى المؤل

 فيـه، ولكنـه ل يمتلك أدواتـه، ولم 
ً
 بهـذا المجـال، راغبـا

ً
خـر فتـراه مهتمـا

آ
أّمـا البعـض ال

يهـا، فيخطـئ الهـدف. كتسـابها، فيعطـي القـوس لغيـر بار يحـاول ا

مـة 
أ
كاديميـة منهـا- فـي إحيـاء تـراث ال

أ
فـة – ونخـّص ال

ّ
 مشـاركة الطبقـة المثق

ّ
إن

ـى بسـهولة، ويحتاج إلى 
ّ
ه ل يتأت

ّ
يـق الصحيـح، غيـر أن سـامية خطـوة مهمـة علـى الطر الإ

 
ً
يـف بأهمية التـراث المخطوط باعتبـاره جزءا رضيـة الازمـة لذلـك، ومنها التعر

أ
تهيئـة ال

يخهـا وهويتها، والتركيـز على تدريس  مـة وهويتهـا إن لم يكن هـو تار
أ
يـخ ال  مـن تار

ً
مهمـا

ح الباحـث بـأدوات 
ّ
وليـة والعليـا ممـا يسـل

أ
مناهـج التحقيـق العلميـة فـي الدراسـات ال

العمـل فيـه. وقبـل هـذا وأهـّم منه، هـو أن نعّمـق لدى أصحاب الشـأن من هـذه الطبقة 

 مـا يمـّت إليـه بصلـة مـن تحقيـق وفهرسـة 
ّ

 عالـم المخطوطـات وكل
ّ

المباركـة فكـرة أن

 
ً
 مسـتقلة

ً
وترميـم هـي تخّصصـات علميـة بـدأت منـذ عقـود تظهـر مامحها بوصفهـا علوما

 مـن إيـاء الهتمـام الـازم بدراسـتها ومعرفتهـا وتطبيقهـا، 
ّ

لهـا مناهجهـا وأصولهـا، ولبـد

كلها وصعوباتهـا، فالتنظير في هذه   مشـا
ّ

والولـوج فـي معتركهـا كـي يكونوا علـى دراية بكل

 فاقـد الشـيء ل يعطيـه. 
ّ

المجـالت  قـد يكـون داًء ل دواء، ول يخفـى علـى اللبيـب  أن

 .
ً
 وآخرا

ً
 هلل أول

ُ
والحمد
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رسالٌة يف تحقيق مسألة الوصيّة باملال من 

كتاب )إرشاد األذهان(

تأليف: الشيخ لطف الله بن عبد الكريم 

املييّس العامّي )ت1032هـ(

تحقيق: ضياء الشيخ عالء الكرباليّئ
الحوزة العلميّة/كربالء املقّدسة

العراق

الباب الثالث: نقد النتاج التراثي

421

الرِّْحلُة إىل الحبشة

أحمد  بن  الحسن  ين  الدِّ للقايض رشف 

الَحيْمي )1017-1071هـ/1607-1661م(

تحقيق: الدكتور مراد كامل

إثارات نقدية يف منهج التحقيق

الدكتورة نهى عبدالرازق الحفناوّي
كلية دار العلوم/ جامعة القاهرة

مرص

445

استدراكات وتصويبات عىل تحقيق 

)املواهب الوافية مبراد طالب الكافية(

للحسن بن أحمد الجالل )ت1048هـ(

تحقيق: د. أحمد عبد الله القايض

أبو  الدكتور صاحب جعفر  املتمرس  األستاذ 
جناح

كلية اآلداب/ الجامعة املستنرصية
العراق

الباب الرابع: فهارس المخطوطات وكّشافات المطبوعات

495
ما كُتب يف املشَهد الُحسينّي الرشيف

)تصنيف و نسخ(

د عبيد الخفاجّي املدرس املساعد َحيدر محمَّ
مركز تراث الحلة/ العتبة العباسيّة املقّدسة

العراق

597

ببليوغرافيا مباحث 
العاّلمة الدكتور مصطفى جواد

)1323-1389هـ /1905-1969م(
القسم الثاين

حسن عريبي الخالدّي 
باحث ترايث

الدكتور عبدالله عبدالرحيم السودايّن
كلية املستقبل الجامعة

العراق

الباب الخامس: أخبار التراث

هيأة التحريرمن أخبار الرتاث651



489 ورشرس لا سي ا/سووخسيالأ

الباب الرابع
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ببليوغرافيا مباحث العّلمة الدكتور مصطفى جواد

)1389-1323هـ /1969-1905م(

)إعداد: حسن عريبي الخالدّي و د. عبدهللا عبدالرحيم 
السودانّي(

A bibliography of the scholar, Mustafa Jawad
 )A.D 1969-1905( – )A.H 1323-1389(

 Prepared by: Hassan Areibi Al-Khalidi and Dr.(
)Abdullah Abdul Rahim Al-Sudani

A bibliography of the 
Scholar Mustafa Jawad

(1389-1323 A.H) – (1905-1969 A.D) 
Section Two

ببليوغرافيا مباحث 
العّالمة الدكتور مصطفى جواد

(١٣٢٣-١٣٨٩هـ /١٩٠٥-١٩٦٩م)
القسم الثاني

Prepared by:

Hassan Areibi Al-Khalidi

Heritage Researcher

 Dr. Abdullah Abdul Rahim Al-Sudani

Al-Mustaqbal University College

Iraq

الدّي � ا�� ي�� حسن عر

�
�ا حث �� �	

ّ
�
�الدكتور عبد� عبدالرح�� السودا

امعة ية ا�ستقبل ا��

العراق



595 سأسشرسلماييسلماي /انشسي  خشيااظ ا يسل/مماسي ال اوظ

الملّخص

بـرز الدكتـور مصطفـى جـواد علمـاً شـامخاً مـن أعـالم النهضـة الفكريّـة فـي الثقافـة 

والفكـر، فقـد كان عاشـقاً بطبيعتـه للحقيقـة، مخلصـاً لهـا، هائمـاً بهـا ولذاتهـا، وبحبّـه 

العميـق للغـة القـرآن الكريـم، وتجلّـى ذلك الحب فـي ثقافتـه الموسـوعيّة والتخّصصيّة، 

فـكان موسـوعة معـارف فـي النحـو، والمعجـم، والصـرف، والشـعر، واألدب، واألخبـار، 

والسـير، والتاريـخ، والَخطـط، والبلـدان، واآلثـار ال يدانيـه فيها أحد، وسـاعده على ذلك 

حافظـة قويـة، وذاكـرة وقّادة لّماحـة، ومتابعة دائمـة حتى أصبح مرجعـاً وحّجة، ونهض 

بمـا لـم تنهـض بـه الُعصبة أولـو القوة والبأس، فـكان َعالماً فـي عالِم ومدرسـة في رجل، 

وأعانتـه موهبتـه الفـّذة فـي االسـتقراء، واسـتنباط األحكام التـي صيّرها باجتهـاده الذاتّي 

المتواصـل موسـوعة علميّـة ال تُضاهـى أصالـة وابتـكاراً وإبداعاً.

كتـب المرحوم مصطفى جـواد البحث والمقالة والتعليق والتصويب والنقد والتحقيق 

فـي الصحـف والمجـاّلت فـي العـراق والعالـم العربـّي واإلسـالمّي، فضـالً عـن تقديمـه 

مئـات األحاديـث والنـدوات التلفزيونيّـة واإلذاعيّـة، ومحاضراتـه فـي الكليـات والمجامع 

العلميـة، وال نزعـم أنّـا وصلنا إلى الكمال في جمع ذلـك األثر، فاألمر تصعب اإلحاطة به، 

ومالحقتـه واإللمـام بـه كلّـه، وإْن جمعنا جلّـه، وتّم ترتيـب األبحاث وفقـاً لعناوينها على 

حـروف الهجـاء، واسـتعّنا بفهـارس المجاّلت وكّشـافاتها في كثير من مواّد العمل، ونسـأل 

اللـه تعالى التوفيق والسـداد.
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Abstract

Dr. Mustafa Jawad is a renowned scholar and a pioneer of intellectual 
renaissance in culture and thought. He had a strong passion, loyalty, 
and devotion for truth and the language of the Holy Quran. This is 
evident in his various and vast work in poetry, literature, biographies, 
history, and geography. Along with that passion, his sharpness, strong 
memory, resilience, and leadership helped him become a reference 
and a source of proof between scholars. He accomplished what an 
organization full of strong scholars could not accomplish. He was an 
exceptional talent in investigating, research, and deducing judgments, 
which are portraited in his encyclopedia, which is incomparable with 
originality, innovation and creativity.

The late Mustafa Jawad wrote studies, articles, commentaries, 
criticism and investigation in newspapers and magazines in Iraq and 
other Arab Islamic countries. In addition to presenting hundreds of 
speeches, television and radio conferences, and his lectures in colleges 
and scientific academies. We have collected all we could, then arranged 
them according to their titles in alphabetical order.
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-ع-

العاطفون على المرأة من القدماء.. 337

الرحاب )بغداد(، ع1، )000-1946م(، ص2، و ص20.

عبدالحميد بن أبي الحديد المدائنّي شارح نهج البالغة.. 338

المعرفة )بغداد(، ع29، س2، )000-1962م(، ص4-6، وص34.

عبـد الرحمـن الناصـر تأليف: جوزيـف مكيب، ترجمة: عبدالمسـيح . 339
وزيـر، كتيـب تاريخـّي، ط1، بغـداد، طبـع مطبعـة التفيـض األهلّيـة 

1939م، لوحـات صـور خرائـط )نقـد وتعريف(.

المعلّـم الجديـد )بغـداد(، ع5، )000-1939م(، من تـراث العاّلمة مصطفى جواد: 

ج3، ص239-237.

عبد الرحيم بن األخوة الشيبانّي. . 340

الغـري )النجـف(، ع3، س7، )1364هــ/1945م(، ص44-45، ر10، و ع4، س7، 

ص65-66، ر11، وع5، س7، ص91-93، ر12، شـعراء العـراق وأدبـاؤه فـي القـرن 

السـادس للهجـرة: ر12-11-10.

عبد الرزاق وأشعاره.. 341

اإلخاء )طهران(، ع41، )000-1963م(، ص9-8.

عبد اللطيف البغدادّي )ذكرى(= ذكرى عبد اللطيف البغدادّي.. 342
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عبر التاريخ اإلسالمّي في مسيرة الناصر لدين اهلل .. 343
اإليمان )النجف(، ع5-6، مج2، )000-000(، ص102-92.

العبـر فـي خبـر َمـن غبـر للذهبـّي شـمس الدين أبـي عبـد اهلل محّمد . 344
بـن أحمـد بن عثمـان التركمانّي المحّدث المـؤّرخ )ت748هـ( تح: فؤاد 
سـّيد عمـارة، ط1، الكويـت، منشـورات دائـرة المطبوعـات والنشـر، 

طبـع مطبعـة الحكومـة، 1961م، )نقد(.
مجلة المجمع العلمّي العراقّي )بغداد(، مج11، )000-1964م(، ص242-232.

العبـر فـي خبـر َمـن غبـر، تـح: صـالح الديـن المنجـد، ط1، الكويت، . 345
منشـورات دائـرة المطبوعات والنشـر، طبع مطبعة الحكومـة، 1962م، 

)نقد(.
مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مج12، )000-1965م(، ص306-286.

العبـر فـي خبـر َمـن غبر، تـح: صـالح الديـن المنجـد، ط1، الكويت، . 346
منشـورات دائرة المطبوعات والنشـر، طبع مطبعة الحكومة، 1962م، 

)نقد(.
مجلّة المجمع العلمّي العراقّي)بغداد(، مج17، )000-1969م(، ص97-70.

العبقرّية في نظر األدب.. 347
المعرفة )بغداد(، ع6، )000-1961م(.

مغالـط . 348 فـي  البوليسـّي  جنيـن  وجرجـي  اليازجـّي  إبراهيـم  عثـرات 
الصـواب. ومناهـج  الكتـاب 

لغـة العـرب )بغـداد(، ج4، س7، )000-1929م(، ص326-328، ج5، س7، )000-

1929م(، ص401-404، ج6، س7، )000-1929م( ص479-481، ج7، س7، )000-

التـراث  وفـي  ص633-632،  )000-1929م(،  س7،  ج8،  ص556-555،  1929م( 

ص505-491. اللغوّي: 

العـراق فـي العهـد العربّي، دليـل الجمهورية العراقية لسـنة 1960م، . 349
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دائـرة معـارف علمّية تاريخّيـة جغرافّية اجتماعّيـة صناعّية زراعّية 
تجارّية.

تأليـف: محمـود فهمـي درويش، و مصطفى جـواد، وأحمد سوسـة، ط1، بغداد، 

منشـورات وزارة اإلرشـاد 1960م، ظ: ص185-180.

العـراق قديًمـا وحديًثـا: عبدالـرزاق الحسـنّي، ط1، صيـدا، لبنـان، . 350
طبـع مطبعـة العرفـان 1948م، )نقـد(.

المعلم الجديد )بغداد( ع2 )000-1948م( ص186-172.

العراقّيات المثقفات في القرن السادس للهجرة.. 351

الفيحاء )بغداد(، ع1 في 1958/7/20م، ص5-6 و8.

عصر ابن سينا الثقافّي.. 352

ظ: الثقافة العقليّة والحالة االجتماعيّة في عصر الرئيس أبي علّي بن سينا.

عصـر اإلمـام أبـي حامـد الغزالـّي: أبـو حامـد الغزالـّي فـي الذكـرى . 353
المئوّيـة التاسـعة لميـالده، ط1، دمشـق، منشـورات المجلـس األعلـى 
)000-1961م(،  االجتماعيـة،  والعلـوم  واآلداب  الفنـون  لرعايـة 

ص510-493.

عصر اإلمام أبي حامد الغزالّي واصطراع المذاهب والمقاالت فيه.. 354

المعرفة )بغداد(، ع34 )000-1962م(، ص4-6، و ص32-31.

عطـار نامـه أو كتـاب فريد الديـن العّطـار النيسـابورّي وكتابه )منطق . 355
الطيـر(، أحمـد ناجي القيسـّي، ط1، بغداد، منشـورات مكتبة المثنى، 

1969م، )نقـد وتعريف(.

األقالم، )بغداد(، ع11، )000-1969م(، ص148-141.

عفيف الدين الزركشّي )مستدرك(.. 356

البالغ )بغداد( ع9، )000-1969م(، ص11.
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عكبرى وقنطرة حربي.. 357

لغة العرب )بغداد(، س8، )000-1930م(، ص321-326، ظ: إلى عكبرى وقنطرة حربي.

)على( في مختار الصحاح.. 358

لغة العرب )بغداد(، ج2، س7، )000-1929م(، ص147، وفي التراث اللغوّي: ص466.

علّي بن أفلح. . 359

ظ: أبو القاسم علّي بن أفلح الكاتب. 

علّي الزيدّي الكوفّي.. 360

ظ: أبو القاسم علّي الزيدي.

العلّي الالهّية واليزيدّية ) في أسرار المجتمع(.. 361

العدل اإلسالمّي )النجف(، ع5، س3، )000-1949(، ص5، ق2.

العمارات اإلسالمّية العتيقة القائمة في بغداد.. 362

سومر، )بغداد(، مج3، )000-1947م(، ص59-38.

عمـارات القـرن السـادس الضخمـة فـي الجانـب الشـرقّي مـن بغـداد . 363
خـارج دار الخالفـة.

سومر )بغداد(، مج2، )000-1946م(، ص213-197.

الُعَمَران أبو بكر وعمر.. 364

لغة العرب )بغداد(، س7، )000-1929م(، ص463.

العملة خير من المعاملة .. 365

مجلّة غرفة تجارة بغداد )بغداد(، مج4، )000-1941م(، ص477-468.

العملة والمعاملة والقراصنة .. 366

مجلة غرفة تجارة بغداد )بغداد(، مج4، )000-1941م(، ص381-374.
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عن الناشئ األكبر أيًضا .. 367

المعرفة )القاهرة(، سبتمبر)000-1933م(. 

العواطف الثائرة.. 368

العربـّي: ج2،  التـراث  وفـي  )000-1929م(،  )بغـداد(، ج7، س7،  العـرب  لغـة 

ص399، ظ: الحماسـة والسياسـة مـن ديـوان فتـى الجبـل.

العود.. 369

أبولو )القاهرة(، فبراير)000-1934م(.

عود إلى توحيد المفّضل.. 370

الغري )النجف(، ع4، )000-1950م(، ص90-93، و ص112-109.

عود على تساؤل.. 371

الكتاب )القاهرة(، ع2، )000-1949(، ص332-331.

عين أخرى على العين.. 372

المورد )بغداد(، ع1-2، مج1، )1391هـ/1971م(، ص206-198.

عين سفني .. 373

سومر )بغداد(، مج9، )000-1953م(، ص170.

-غ-

الغجر في المراجع العربّية .. 374

العاّلمـة  تـراث  ومـن  ص40-35،  )000-1969م(،   ،126 ع  )الكويـت(،  العربـّي 

ص468-457. ج2،  جـواد:  مصطفـى 

غلط األعالم في تعريف اإلدغام.. 375

لغة العرب )بغداد(، ج6، س6، )000-1928م(، ص450، وفي التراث اللغوّي: ص348.
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غلط مطبعّي في مقالة كتاب )الفنون( .. 376

مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق( مج30، )000-1955م(، ص519.

غلط النحوّيين في التسوية بين العامل وعالمة اإلعراب.. 377

لغة العرب )بغداد(، ج10، س7، )000-1929م(، ص800-799.

غلطات الشيخ أمين ظاهر خير اهلل في القول السداد.. 378

العرفان )صيدا( مج26، )000-1936م(، ص379-374.

الغلطـات الفظيعـة فـي تاريخ مزارات الشـيعة بكتاب )أحسـن الوديعة . 379
أو تتميـم )روضـات  فـي تراجـم أشـهر مشـاهير مجتهـدي الشـيعة( 
الجّنـات( تأليف،محّمـد مهدي الموسـوّي األصفهانّي الكاظمـّي، بغداد، 

طبـع مطبعـة النجـاح 1928م، )نقد(.

العرفان )صيدا(، مج23، )000-1932م(، ص549-539.

غلطة في شعر حافظ إبراهيم.. 380

العرفان )صيدا(، مج24، )000-1933م(، ص87.

-ف-
فاطمة خاتون بنت السلطان محّمد السلجوقّي.. 381

منبر األثير )بغداد(، ع3، )000-1945م(، ص18-17.

الفتح بن علّي البندارّي مترجم )الشاهنامه( .. 382

العرفان )صيدا(، مج32، )000-1945م(، ص54-50.

الفتّوة الشعبّية .. 383

العاّلمـة  تـراث  مـن  )000-1963م(، ص13-5،  ع3،  )بغـداد(،  الشـعبّي  التـراث 

ص439-428. ج2،  جـواد:  مصطفـى 
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الفتّوة وأطوارها وأثرها في توحيد العرب والمسلمين.. 384
مجلّـة المجمع العلمـّي العراقّي )بغداد(، مـج5، )000-1958م(، ص46-81، ومن 

تـراث العاّلمة مصطفى جـواد: ج2، ص283-247.

الفتـّوة والفتيـان قديًمـا ) الكشـف والكّشـافة /مبعـث الفتـّوة/ التفّتـي . 385
والفتـّوة/ تطـّورات الفتّوة/ الفتّوة في زمن األموّييـن/ الرمي في الفتّوة/ 

الفتـّوة وصيد السـباع/ اإلقامـات لصيد الرمـاة/ الفتيان والكّشـافة(.
لغة العرب )بغداد(، س8، )000-1930م(، ص249-241.

فخر النساء شهدة الكاتبة العالمة.. 386
ظ: شهدة فخر النساء الكاتبة العالمة.

فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم البن طاووس، العاّلمة الشـريف . 387
رضـي الديـن أبـو القاسـم علـّي بـن موسـى الحسـنّي العلوّي)ت664هـ( 
تـح: محّمـد كاظـم الكتبـّي، ط1، النجـف، طبـع المطبعـة الحيدرّيـة 

1949م، )نقـد وتعريف(.
البيان )النجف(، س3، )1368هـ/1949م(، ص583-579.

388 . فرحـة الغـري فـي تعييـن قبـر أميـر المؤمنين علـّي بن أبـي طالب
الحسـنّي  أحمـد  بـن  الكريـم  عبـد  الديـن  غيـاث  طـاووس،  البـن 
العلـوّي )ت693هــ( النجـف، طبع المطبعـة الحيدرّيـة، 1944م، )نقد 

وتعريـف(.
البيان )النجف(، ع71-73، س3، )1368هـ/1949م(، ص626-621.

الفرس األخمينّيون .. 389
دليل الجمهوريّة العراقيّة، ط1، بغداد، منشورات وزارة اإلرشاد 1960م، ظ: 175-173.

الفرمان.. 390
مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مج25، )000-1950م(، ص631-623.
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الفصول األربعة: تأليف: عمر عبد الرحمن الفاخورّي )نقد(.. 391
المعلّم الجديد، )بغداد(، ع6، )000-1940م(، ص515-512.

فضاًل عن .. 392
لغـة العـرب )بغـداد(، ج7، س6، )000-1928م(، ص534. وفـي التـراث اللغـوّي: 

ص350-351 )فوائـد لغويّـة( ر4.

فعل على أفعال .. 393
مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مج28، )000-1953م(، ص506-498.

الفقهاء الشعراء إبراهيم بن نصر قاضي السالمّية .. 394
اإليمان )النجف(، ع1-2، مج2، )000-000(، ص47-41.

فلتة البن عقيل في شرحه األلفّية.. 395
التـراث  وفـي  )000-1928م(، ص534-532،  ج7، س6،  )بغـداد(،  العـرب  لغـة 

لغويّـة(. فوائـد   ( اللغـوّي: ص354-349 

فلتة لجالل الدين السيوطّي، فلتة البن عقيل في شرح األلفّية.. 396
لغـة العـرب )بغـداد( ج7، س6، )000-1928م(، ص534، وفـي التـراث اللغـوّي: 

ص349، وص380 ) فوائـد لغويّـة( ر9.

فلتة للشيخ مصطفى بن محّمد الغاليينّي.. 397
لغـة العـرب )بغـداد(، ج7، س6، )000-1928م(، ص533، وفـي التـراث اللغـوّي: 

ص35 ) فوائـد لغويـة( ر3.

فلتة من فلتات النحوّيين .. 398
لغـة العـرب )بغـداد(، ج7، س6، )000-1928م(، ص449، وفـي التـراث اللغـوّي: 

. ص347-346 

فـّن تحقيـق النصـوص؛ وهي محاضرات لـه مشـفوعة بتمارين تحرير . 399
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التصحيـف ألقاهـا على طلبة الدراسـات العليا سـنة )1965م( = أمالي 
الدكتـور مصطفـى جـواد في التحقيـق وفقه اللغة.

فهرس المخطوطات المصّورة.. 400

مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مارس )000-1954م(.

فهرست أبي بكر بن خير.. 401

المكتبة )بغداد(، ع42، س5، )1384هـ/1964م(، ص5-4.

فوائد لغوّية.. 402

التـراث  وفـي  ص470-466،  )000-1942م(،  س7،  )بغـداد(،  الجديـد  المعلّـم 

ص409-404. اللغـوّي: 

فوائد لغوّية )األوهام الشائعة(.. 403

لغة العرب )بغداد(، س6، )000-1928م(، ص769.

فوائـد لغوّيـة )نقـد محمـود المـالح لصناعـة اإلنشـاء الـذي أّلفه عّز . 404
الديـن علـم الديـن التنوخّي(.

لغة العرب )بغداد(، س7، )000-1929م(، ص243-238.

فوائد لغوّية وانتقادات .. 405

العرفان )صيدا(، مج17، )000-1929م(، ص484-478.

فوائد لغوّية وتصحيح أغالط.. 406

العرفان )صيدا(، مج17، )000-1929م(، ص248-243.

فوات الكشـف )كشـف الظنـون(، واإليضاح )إيضاح المكنـون في الذيل . 407
على كشـف الظنون(.

المكتبة )بغداد(، ع8، )000-1961م(، ص6-7، وع9 )000-1961م(، ص7-6.
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فـوات الوفيـات لصـال ح الديـن محّمـد بـن شـاكر بـن أحمـد الكتبـّي . 408
الدارانـّي الدمشـقّي الشـافعّي المـؤّرخ )ت764هــ( تـح: محّمـد محيـي 
الدين عبدالحميد، ط1، القاهرة، منشـورات مكتبة النهضة المصرّية، 

طبـع مطبعـة السـعادة 1951م.

مجلّـة مجمـع اللغـة العربيّـة )دمشـق(، مـج43، )000-1968م(، ص272-295، و 

ص488-504، و ص553-569، و ص749-764، ومـج44، )000-1969م(، ص800-

.812

في أقوال أحمد الزين.. 409

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص131-130.

في األمالي اللغوّية.. 410

لغـة العـرب )بغـداد(، ج9، س8، )000-1930م( ص697، وج10، س8، ص746-

757، و ص786، وفـي التـراث اللغـوّي: ص520-519.

في باب المشارفة واالنتقاد.. 411

في التراث اللغوّي: ص517-516.

في بعض المسائل النحوّية فلتة من فلتات النحوّيين.. 412

ظ: فلتة من فلتات النحويّين.

األدب( . 413 فنـون  فـي  األرب  )نهايـة  مـن  السـابع  الجـزء  تصحيـح  فـي 
ط1،  )ت732هــ(  عبدالوهـاب  بـن  أحمـد  الديـن  شـهاب  للنويـرّي 
القاهـرة، منشـورات دار الكتـب المصرّيـة، طبـع مطبعـة دار الكتـب 

.  )000-000( المصرّيـة 

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص130-126.

في ديوان زكي مبارك .. 414

أبولو )القاهرة(، يناير )1934-000(.
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في رّد الدكتور الجلبّي.. 415

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص373.

في الزقزقة.. 416

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص1216.

في السنين.. 417

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص297.

في الصحاح، المصدر على وزن مفعول. . 418

في التراث اللغوّي: ص457-456.

في الصحاح وفي مختار الصحاح .. 419

لغـة العرب )بغداد(، ج1، س8، )000-1930(، ص48-51، وج2، س8، ص129-

)فوائـد  ص466-458  اللغـوّي:  التـراث  وفـي  ص210-209،  س8،  وج3،   ،130

لغويّة(.

في ظالل الحّب الشريف )شعر(.. 420

لغة العرب )بغداد(، س7، )000-1929م(، ص367.

في فلسفة التاريخ اإلسالمّي مهديو بني العباس.. 421

المعرفة )القاهرة(، يوليو )000-1933م( .

في قضايا شّتى .. 422

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-3128م(، ص220.

في قواعد اللغة العربّية.. 423

لغـة العـرب )بغـداد(، ج9، س6، )000-1928م(، ص675، وفـي التـراث اللغـوّي: 

ص419.
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في كتاب )الفاضل( المجهول المؤّلف.. 424

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص377.

في كّل أنثى.. 425

العرفان )صيدا(، مج25، )000-1934م(، ص693.

في كالم األدباء.. 426

لغـة العـرب )بغـداد(، ج4، س9، )000-1931م(، ص302، فـي التـراث اللغـوّي: 

ص364 )فوائـد لغويّـة(.

في كالم الجاحظ.. 427

لغـة العـرب )بغـداد(، ج4، س9، )000-1931م(، ص301، وفـي التـراث اللغـوّي: 

ص363.

في ما قيل وما أقول عن تفسير )مولى(.. 428

لغـة العـرب )بغـداد(، ج1، س8، )000-1930م(، ص55-56، ج2، س8، )000-

التـراث  وفـي  )000-1930م(، ص214-212،  1930م(، ص135-137، ج3، س8، 

ص394-393. و  وص392-390،  ص389-388،  اللغـوّي: 

في مجّلة الشرق البرازيلّية السانبولّية.. 429

التـراث  وفـي  )000-1931م(، ص208-205،  ج3، س9،  )بغـداد(،  العـرب  لغـة 

ص561-553. اللغـوّي: 

في مجّلة المجمع العلمّي العربّي )دمشق(.. 430

لغة العرب )بغداد(، ج7، س8، )000-1930م(، ص524-529، في التراث اللغوّي: 

ص528-521. 

في محكمة التاريخ: قضية ابن العلقمّي الوزير.. 431

الرسـالة )القاهـرة(، ع35، )000-1934م(، مـن تراث العاّلمـة مصطفى جواد: ج2، 
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ص157-149.

في مختار الصحاح.. 432
ظ: في الصحاح وفي مختار الصحاح.

في المساجالت اللغوّية .. 433
العرفان )صيدا(، مج26، )000-1936م(، ص120-116.

في مقالة ابن فارس.. 434
لغـة العـرب )بغـداد(، ج3، س9، )000-1931م(، ص217، وفـي التـراث اللغـوّي: 

ص363-362.

في مقالة علّي الجميل لرفائيل بطي )نقد(.. 435
التـراث  وفـي  )000-1929م(، ص640-634،  ج8، س7،  )بغـداد(،  العـرب  لغـة 

ص515-513. اللغـوّي: 

-ق-

القائد أبو عبد اهلل السنبسّي محّمد بن خليفة.. 436
الغري )النجف(، ع3-2، س8، )1365هـ/1946م(، ص63-65، وع5، س8، ص63-

65، ظ: شـعراء العـراق وأدبـاؤه فـي القـرن السـادس للهجـرة: ر24و ر25، وفـي 

التـراث العربـّي: ج2، ص185-171.

قاتل أخيه.. 437
لغة العرب )بغداد(، س6، )000-1928م(، ص286.

القارئ العراقّي)ندوة فكر( .. 438
مجلّة الفكر )بغداد(، ع1، )000-1958م(، ص62-53.

القافزة )حوار فلسفة التاريخ( .. 439
مجلّة البعث العربّي )بغداد(، ع2، )000-1952م(، ص14-15، ع13، ص25.
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القاهرة تستولي على بغداد .. 440

المقتطف ) القاهرة(، مج81، )000-1932م(، ص333.

قبر ابن الجوزي وقصور الخليفة ) في بغداد( .. 441

لغة العرب )بغداد(، س7، )000-1929م(، ص488-486.

قبر أحمد بن حنبل في بغداد.. 442

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص613.

قبر عثمان بن سعيد العمرّي في بغداد.. 443

العرفان )صيدا(، مج24، )000-1933م(، ص254-257، و ص383-378.

قدوات التعليم في الزمن القديم.. 444

المعرفة )بغداد(، ع24، )000-1962م(، ص6-4.

قصة ُأرينب بنت إسحاق مع الحسين )ع( ومعاوية وابنه يزيد.. 445

العرفان )صيدا(، مج17، )000-1929م(، ص419-416.

قصة تقويم اللسان والقلم.. 446

جريـدة اآلراء )بغـداد(، ع1، س2، )000-1950م(، ومـن تـراث العاّلمـة مصطفـى 

جـواد: ج1، ص419-417.

القصر الذي بالقلعة )قلعة بغداد( .. 447

العـراق  وجريـدة  ص346-343،  )000-1930م(،  س8،  )بغـداد(،  العـرب  لغـة 

1930/6/10م. فـي  ع394  )بغـداد(، 

قصر الخلفاء في بغداد. . 448

ظ: كالم على قصر الخلفاء في بغداد. 

 القصــر العباسّي )دار المســناة( من أبنية الناصر لديـــن اهلل . 449
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الخليفة العباسّي.

جريدة البالد )بغداد(، 21 و1944/2/22، و 1944/3/14.

القصـر العباسـّي فـي القلعـة ببغـداد، وهـو دار المسـناة العتيقـة، من . 450
آثـار الناصـر لديـن اهلل الخليفة العباسـّي .

سومر )بغداد(، ج10، مج1، )000-1945(، ص104-61.

قصر )الخليفة( الناصر لدين اهلل العباسّي بالقلعة.. 451

جريدة العراق )بغداد(، 10حزيران 1930م.

قصيدة ألبي نواس لم ُتنشر .. 452

عالم الغد )بغداد(، ع15، )000-1945م(، ص12-11.

قضية ابن العلقمي الوزير.. 453

الرسالة )القاهرة(، مارس )000-1934م(.

قطربل .. 454

جريدة العراق )بغداد(، ع7221 في 1941/1/23م.

الققص )تعليق علالى مقالة(.. 455

الغري )النجف األشرف(، ع7، )000-1946(، ص196.

)000-1945م(، . 456 ع4،  و  ص31،   ،)1944-000( )بغـداد(،  الغـد  عالـم 
ص24، و ع5، )000-1945م(، ص21، و ع6، )000-1945م(، ص28، 
وع9، )000-1945م(، ص19، و ع13، )000-1945م(، ص32، وع14)000-
1945م( ص22، وع16-17)000-1945م( ص41، وع18، )000-1945م(، 
ص18، و ع22، )000-1945م(، ص21، و ع23، )000-1945م(، ص31، 
و ع1، )000-1946م(، ص9، و ع4، )000-1946م(، ص15، وع7)000-
وع10)000-1946م(  ص25،  وع8)000-1946م(  ص16،  1946م(، 
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ص27، و ع12، )000-1946م(، ص31، و ع16، )000-1946م(، ص20، 
 و ع17، )000-1946م(، ص11، و ع20، )000-1946م(، ص20، و ع21،

)000-1946م(، ص22.

قل وال تقل.. 457

المناهـل )بغـداد(، ع1، ) 000-1963م(، ص25، وع2، )000-1963م(، ص12، و 

ع3، )000-1963م(، ص10.

قل وال تقل .. 458

النشاط الثقافّي )النجف(، ع1، )000-1963م(، ص67-66.

قلعة الموصل: مالحظة واستدراك .. 459

سومر )بغداد(، مج10، )000-1954م(، ص300-296.

القواعد الجديدة في العربّية.. 460

المعرفـة )القاهـرة(، ج5، س2، )000-1932م(، ص553، ج12، س2، ص1467-

1472، وج1، س3، )000-1933م(، ص69-73، وفـي التـراث اللغـوّي: ص39-45 و 

ص46-51، و ص53-52.

قواعد الزقزقة .. 461

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص216.

قواعد اللغة العربّية.. 462

لغة العرب )بغداد(، س6، )000-1928م(، ص675.

قوام الدين بن زيادة الشيبانّي.. 463

شـعراء  ظ:  ص158-156،  )1366هــ/1946م(،  س8،  ع7،  )النجـف(،  الغـري 

العـراق وأدبـاؤه فـي القـرن السـادس للهجـرة ر27، وفـي التـراث العربـّي: ج2، 

ص207-192.
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القول الناجع في الغلط الشائع.. 464

مجلّـة مجمـع اللغة العربيّة )دمشـق(، ج3، مـج2، )000-1949م(، ص416-395، 

وفي التراث اللغـوّي: ص119-99.

قولهم أحاط باألمر علًما واستعماله.. 465

ظ: مبحث في سالمة اللغة العربيّة.

-ك-

الكامـل أبـو القاسـم عبـد اهلل بـن محّمد الزاوطـّي مبـدع األقصوصة . 466
الفنّيـة فـي األدب العربّي .

األستاذ )بغداد(، ع1-2، مج14، )1966-1967م(، ص52-25.

الكامل أبو نزار عبد اهلل الكوفّي )ت550هـ( شعر مع دراسة .. 467

الغـري )النجـف(، ع6، س8، )1365هــ/1946م(، ص130-132، شـعراء العـراق 

وأدبـاؤه فـي القـرن السـادس للهجـرة ر26، وفـي التـراث العربـّي: ج2، ص191-186.

كتـاب ابـن الفوطـّي المطبـوع باسـم الحـوادث الجامعـة ليـس البـن . 468
الفوطـّي.

ظ: ابن الفوطّي المطبوع باسم الحوادث الجامعة.

كتاب )األقدس( للبهائّي )نقد( .. 469

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص271.

كتـاب )الذخائـر والتحـف( أو كتـب الهدايـا والتحـف المنسـوب وهمًا . 470
إلـى القاضـي الرشـيد ) ابـن الزبيـر( الغسـانّي أحمـد بـن علـّي بـن 
إبراهيـم بـن محّمـد الكاتـب الشـاعر)ت563هـ( تـح: محّمـد حميـد 
الحيدرآبـادّي، ط1، الكويـت منشـورات، دائـرة المطبوعـات و النشـر، 

طبـع مطبعـة الحكومـة )نقـد وتعريـف(.
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المعلّم الجديد )بغداد(، مج22، )000-1960م(، ص266-250.

كتـاب )الراعـي والرعيـة(، تأليف توفيق الفكيكي، تقديم: الشـيخ هبة . 471
اهلل الحسـينّي الشهرسـتانّي، النجف، طبع مطبعة الغري، )عرض( .

المعلّم الجديد )بغداد(، ع6، )000-1940م(، ص519-516.

كتاب )الفنون( ألبي الوفاء علّي بن عقيل الحنبلّي .. 472

مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مج29، )000-1954م(، ص51-36.

كتـاب )مثالـب الوزيريـن( الصاحـب بن عبـاد وابن العميـد ألبي حيان . 473
التوحيـدّي، تـح: إبراهيم الكيالنّي، ط1، دمشـق، منشـورات دار الفكر 

. )عرض( 

المكتبة )بغداد(، ع35-36، س4، )000-1963م(، ص5-2.

كتـاب )مصطلـح التاريـخ(، أسـد رسـتم، ط1، بيـروت، طبـع المطبعـة . 474
الكاثوليكّيـة، )نقـد وتعريـف(.

المعلّـم الجديـد )بغـداد(، ع1، س4، )000-1939م(، ص428-430، ومـن تـراث 

العاّلمـة مصطفـى جـواد، ج3، ص236-234.

كتـاب )النبـراس فـي تاريـخ خلفاء بنـي العبـاس( البن دحيـة الكلبّي . 475
مجـد الديـن أبـي حفـص عمـر بن الحسـن بن علّي بـن محّمد السـبتّي 
الدانـّي األندلسـّي)ت633هـ(، تـح: عباس العـزاوّي، ط1، بغداد، طبع 

مطبعـة المعارف، )عـرض و نقد(.

وص609-606،  ص573-570،  )000-1947م(،  س2،  ع21،  )بغـداد(،  الغـد  عالـم 

وع23-24، س2، ص31-34، ومـن تـراث العاّلمـة مصطفـى جـواد: ج3، ص456-439.

كتاب النبّي العربّي إلى النجاشّي ملك الحبشة .. 476
لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص465-464.

كتـاب )النقـو د العربّيـة وعلـم النميـات(، أنسـتاس مـاري الكرملـّي، . 477
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ط1، القاهـرة، طبـع المطبعـة العصرّيـة، )تعريـف وعـرض( .
المعلّم الجديد، )بغداد(، ع2، س5، )000-1940م(، ص135-133.

كتـاب )الهفـوات النـادرة(... لغـرس النعمـة أبـي الحسـن محّمـد بـن . 478
هـالل بن المحسـن بن إبراهيـم الحرانـّي الصابّي البغدادّي المترّسـل 
المـؤّرخ )ت480هــ(، حّققـه وعّلـق عليـه: صالـح بـن محّمـد األشـتر، 

ط1، دمشـق، منشـورات مجمـع اللغـة العربّيـة )نعـت ونقد( .
األستاذ )بغداد(، ع16، )000-196م(، ص38-11.

الكتابة التي فوق باب جامع مرجان.. 479
لغـة العـرب )بغـداد(، ع9، س7، )000-1929م(، ص690-692، بغـداد فـي مجلّة 

لغة العـرب، ق2، ص83-79.

كتابة حجر جفنة األبيض.. 480
سومر )بغداد(، مج2، )000-1946م(، ص150-145.

كتب التنبيه على اللحن.. 481
لغة العرب )بغداد(، ج9، س8، )000-1931م(، ص697.

الكرخ.. 482
لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص375-374.

كركوك تؤوي طغرل الثالث آخر سالطين السالجقة بإيران.. 483
اإلخاء )بغداد(، ع4، )000-1916م(، ص3-2.

كرنفال بغداد .. 484

مجلّة غرفة تجارة بغداد )بغداد(، مج5، )000-1942م(، ص57-55.

كره العرب للحدادة.. 485

المعرفة )القاهرة(، اغسطس، )000-1932م(.
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كره العرب للحياكة.. 486
لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص335-337، وص505-502.

الكّشافة )شعر(.. 487
لغة العرب )بغداد(، س7، )000-1929م(، ص528.

كّل فرصاد توت وليس كّل توت فرصاد .. 488
لغـة العـرب )بغـداد(، ج9، س6، )000-1928م(، ص661، وفـي التـراث اللغـوّي: 

ص352-351.

كالم على قصر الخلفاء في بغداد .. 489
لغة العرب )بغداد(، س8، )000-1930م(، ص697-696.

كالم في مسجد قمرية.. 490
لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص298-295.

الكلمـات ديـن ونقـد وأدب وهـي خمسـون، بقلـم محمـود مصطفـى: . 491
األسـتاذ الفاضـل مديـر مدرسـة المعّلميـن بميـت غمرني مصـر، ط1، 

القاهـرة، طبـع المطبعـة الرحمانّيـة، )تعريـف ونقد(.

التـراث  وفـي  )000-1929م(، ص574-572،  ج7، س7،  )بغـداد(،  العـرب  لغـة 

ص508-506. اللغـوّي: 

كلمة رئيس جمعّية المعّلمين.. 492

المعلّم الجديد )بغداد(، ع8، )000-1942م(، ص252-250.

كلمة في رسالة للجاحظ.. 493

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص501-500.

كلمة المجمع العلمّي العراق في ذكرى عادل زعيتر.. 494

األديب )بيروت(، مايو، )000-1958م(.



617 سأسشرسلماييسلماي /انشسي  خشيااظ ا يسل/مماسي ال اوظ

الكوفية والعقال.. 495

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص617.

الكـي )البجـع( ال )الحـي(، تعليـق علـى قصيـدة ابـن نباتة المنشـورة . 496
سـنة 1952م.

مجلّـة المجمـع العلمـّي العراقـّي )بغـداد(، ج1، مـج3، )000-1954م(، ص206-

.207

كيف تدرس العربية.. 497
المعلّـم الجديـد )بغـداد( ج6، س9، )000-1945م(، ص291-294، وفـي التـراث 

اللغـوّي: ص81-74.

كيفيـة إصـالح العربّيـة وهـو علـى نقـاط: )نظـرة عامـة فـي اللغـة . 498
ومفرداتهـا، دجاجلـة إصـالح العربّيـة، تعميـم القياس فـي القاعدة، 
عـّد كّل مقيـس فصيًحـا وجـواز اسـتعماله، تـرك تعليـل اإلعـراب في 

النحوّيـات، تمهيـد أسـلوب تدريسـها والتأليـف بها(.

لغـة العـرب )بغـداد(، ج2، س9، )000-1931م(، ص81-93، وفي التراث اللغوّي: 

ص28-26.

-ل-

ال تقل ولكن قل.. 499

المعلّـم الجديـد )بغـداد(، ج1، س8، )000-1942م(، ص20-26، وفـي التـراث 

ص418-410. اللغـوّي: 

ال ضمير بال دين )شعر(.. 500

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص691.

لبئست الصفتان )شعر(.. 501

العرفان )صيدا(، مج25، )000-1934م(، ص693.
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لجنة انضباط لغوّية .. 502

صحيفـة دورة مجمـع اللغـة العربيّـة صحيفـة يوميّـة )بغـداد(، ع2، )1385هــ/ 

ص13-12. 1965م(، 

اللغة العامّية العراقّية.. 503

لغـة العـرب )بغـداد(، ج2، س8، )000-1930م(، ص11-17، تتّمـة اسـم الفاعـل، 

-000( س8،  ج8،  المفعـول،  اسـم  ص200-199،  )000-1930م(،  س8،  ج3، 

1930م(، ص610-618، الصفـة المشـبهة باسـم الفاعـل، وفـي التـراث اللغـوّي: 

 .25-22 و   21-20 و  ص19-17 

اللغة العربية والعصر.. 504

األقالم )بغداد(، ع1، )000-1964م(، ص14-5.

لفة الجراوّية.. 505

في التراث اللغوّي، ص360 )فوائد لغويّة( ر2.

اللقلق والعصفور )الشعر المدرسّي( .. 506

النشيد العراقّي )بغداد(، ع22، )000-1923م(، ص347.

ِلَم ُيقال معافري وال ُيقال مشارفي .. 507

لغة العرب )بغداد(، س88، )000-1929م(، ص607.

اللهجـة المصرّيـة انتقلـت مـن اليمن منذ مئـات السـنين وال زالت فيها . 508
ضمـن حلقة أسـرارنا التاريخّية.

جريدة كّل شيء )بغداد(، ع 50، )000-1965م(، الصفحة األخيرة.

لي لّذة في ذّلتي .. 509

الثقافة )القاهرة(، ع263، )000-1944م(، ص11-9.
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ليلة الوداع )شعر( من وحي باريس قبل الحرب العالمّية األخيرة.. 510

الكتاب )القاهرة(، ع1 )000-1948م(، ص756-754.

-م-

مآثـر العـرب واإلسـالم فـي القـرون الوسـطى: عبـد المنعـم الغالمّي، . 511
ط1، الموصـل، طبـع مطبعـة أم الربيعيـن1940م، )نقـد وتعريـف( .

المعلّم الجديد )بغداد(، ع6، )000-1940م(، ص73-72.

ماذا يقولون )استفتاء( .. 512

عالم الغد )بغداد(، ع10، )000-1945م(، ص32-31.

ما فوق باب أورتمة من الكتابة.. 513

لغة العرب )بغداد(، س7، )000-1929م(، ص617-615.

المأمونية وباب األزج والمختارة من محاّلت بغداد القديمة.. 514

ظ: محلّة المأمونيّة.

ما وقفونا عليه وما ننّبههم عليه.. 515

العرفان )صيدا(، مج19، )000-1930م(، ص92-89.

مباحـث عراقّيـة فـي الجغرافيـة والتاريـخ واآلثـار وخطـط بغداد.. . 516
إلـخ تأليـف: يعقـوب نعوم سـركيس، تقديم: صاحب المعالـي العاّلمة 
محّمد رضا الشـبيبّي، ط1، طبع شـركة التجارة والطباعة المحدودة 

)تعريـف ونقد(.

مجلّـة المجمـع العلمّي العراقّي )بغداد(، ج2، ق1، )000-1951م(، ص346-338. 

وفـي تراث العاّلمـة مصطفى جواد: ج3، ص174-164.

مبحث في سالمة اللغة العربّية .. 517

مجلّـة المجمع العلمـّي العراقّي )بغداد( ج1، س1، )1369هــ/1950م(، ص232-
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251، وج1، مج3، )1373هـ/1954(، ص91-119، وج2، مج3، )1373هـ/1954(، 

ص373-384، وج1، مـج4، )1375هــ/1956(، ص167-185، ومـن تـراث العاّلمـة 

مصطفـى جـواد: ج1، ص101-237، وفـي التـراث اللغـوّي: ص140-162، و163-

194، و 195-224، و244-225.

متى يستوي المذكر والمؤنث في أفعل التفضيل؟.. 518
لغـة العـرب )بغـداد(، ج2، س7، )000-1929م(، ص149، وفـي التـراث اللغـوّي: 

ص353.

المتنبي أبو الطّيب شاعر عربي من أهل القرن الرابع الهجرّي.. 519
ظ: أبو الطيّب المتنبي شاعر من أهل القرن الرابع الهجرّي.

المتنبي عبث البحث عن قبره.. 520
المكتبة )بغداد(، ع11 )000-1961م( ص43.

المجـازات النبوّيـة للشـريف الرضـّي أبـي الحسـن محّمد بن الحسـين . 521
بـن موسـى الكاظم)ت406هــ( تـح: محمـود مصطفـى، القاهـرة، طبـع 

مطبعـة مصطفـى البابـّي الحلبـّي وأوالده بمصـر، )تعريـف ونقد( .
مجلّـة المجمـع العلمـّي العراقـّي )بغـداد(، مـج5، )000-1958م(، ص245-212، 

مـن تـراث العاّلمة مصطفـى جـواد، ج3، ص315-273.

زيـد . 522 بـن  يحيـى  بـن  أحمـد  العبـاس  أبـي  ثعلـب  )أمالـي(  مجالـس 
الشـيبانّي والء الكوفـّي النحـوّي اللغـوّي )ت291هــ(، شـرح وتحقيق: 
عبـد السـالم محّمـد هـارون، القاهـرة، منشـورات دار المعـارف بمصـر 

ونقـد(. )تعريـف  1949م، 
مجلّـة المجمـع العلمـّي العراقـّي )بغـداد(، ج1، مـج3، )000-1954م(، ص159-

179، وفـي التـراث العربـّي: ج1، ص396-373.

مجد الدين ابن جميل الجبائّي الكاتب الشاعر.. 523

التـراث  فـي  )1365هــ/1946م(، ص355-352،  ع16، س7،  )النجـف(،  الغـري 
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ص124-117. ج2،  العربـّي: 

مجّلة األديب.. 524

المعلّم الجديد )بغداد(، ع8، )000-1942م(، ص88-87.

المجمع العلمّي العراقّي)بغداد(.. 525

هنا بغداد )بغداد(، 1950، ص11-9.

المجمـل فـي تاريخ األدب العربّي: محّمد بهجـة األثرّي، ط1، بغداد، . 526
مطبعة العـراق، )تعريف ونقد(.

لغة العرب )بغداد(، س7، )000-1929م(، ص415، وص418، وص576، وص665، 

ص394،  )000-1930م(،  وس8،  وص907-901،  وص872،  وص821،  وص741، 

وص477، وص717-718، وس9، )000-1931م(، ص68-70، وص220، وص312-

315، وص537-540، وص612-611.

محّلة المأمونّية وباب األزج والمختارة من محاّلت بغداد القديمة .. 527

لغة العرب )بغداد(، س8، )000-1930م(، ص445-440.

محّمد بن أحمد األوانّي .. 528

)النجـف(، ع20، س7، )1365هــ/1946م(، ص394-396، وع21، س7،  الغـري 

ص412-413، شـعراء العـراق وأدبـاؤه فـي القـرن السـادس للهجـرة، ر19، ر20.

محّمد بن جيا الحّلّي .. 529

الغري )النجف(، ع9-10، س7، )1365هـ/1945م(، ص151-149.

مختصر تاريخ الترك في العراق.. 530

الدليل )النجف(، ع2، )000-1946م(، ص59-65، وص284-279.

مختصر تاريخ العرب والتمّدن العربّي اإلسالمّي: أمير علّي )عرض ونقد( .. 531
المعلّم الجديد )بغداد(، ع6، )000-1940م(، ص153. 
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مختصـر جمهـرة النسـب وصاحبـه تعقيـب على مقـال العاّلمة الشـيخ . 532
حمـد الجاسـر الموسـوم ) مختصـر جمهرة النسـب( .

مجلّـة مجمع اللغة العربيّة )دمشـق(، ج4، مـج28، )1373هـ/ 1953م(، ص657-

.664

مخطوطـة شـعر )عبـد الغفـار( األخـرس شـاعر العـراق فـي القـرن . 533
التاسـع عشـر: نشـرها يوسـف عـّز الديـن، ط1، بغـداد، طبـع مطبعة 

العانـي، 1963م )تعريـف ونقـد(.
مجلّـة المجمـع العلمّي العراقّي )بغـداد(، مـج10، )000-1962م(، ص442-340، 

وفـي التراث العربـّي: ج2، ص351-348.

مدارس بغداد الدور الحضارّي.. 534
المعرفة )دمشق(، ع1، )000-1962م(، ص47-41.

مدارس بغداد القديمة: دار العلم في الكرخ والمدرسـة المسـتنصرية . 535
والمدرسة النظامّية ببغداد.

جريدة العراق )بغداد(، 1931/12/21م. 

مدارس بغداد ودور كتبها في العصور العباسّية.. 536
األستاذ )بغداد(، ع2، )000-1956م(، ص110-119، و ع6 )000-1958م(، ص113-86.

المدارس البغدادّية ومدرسوها في أيام بني العباس ومن بعدهم .. 537
المعلّـم الجديـد )بغداد(، ج1، س10، )000-1946م(، 9-14، وج2، س10، )000-

1946م(، ص16-23، ج4، س10، ص8-4.

المدرسة اإلمامّية القزوينّية والمفيدّية )سؤاالن ُيرجى الجواب عنهما(.. 538
المعلّم الجديد )بغداد(، ع10، )000-1946م(، ص182-181.

المدرسة الشرابّية .. 539
لغة العرب )بغداد(، ج5، س8، )000-1930م(، ص376.



623 سأسشرسلماييسلماي /انشسي  خشيااظ ا يسل/مماسي ال اوظ

المدرسة الشرفّية منذ سنة 628هـ .. 540
مجلّة الصراط المستقيم )بغداد(، ع96- )1351هـ/1932م(، ص15-14.

المدرسة الكمالّية.. 541
المعلّم الجديد )بغداد(، ع3 )000-1931م(، ص393-390.

المدرسة المجاهدّية في بغداد منذ سنة 627هـ .. 542
مجلّـة الصراط المسـتقيم )بغـداد(، ع89-90، و92-93 في 16، و 25 ذي القعدة، 

و 20و25 ذي الحجـة )1350هـ( .

المدرسة المستنصرّية ببغداد )مكرك بغداد سابًقا(.. 543
مجلّة الصراط المستقيم )بغداد(، ع31 )1350هـ-000(، ص2-6، ع32، )1350هـ 

-000(، ص4-9، و ع35، )1350هـ -000(، ص15-13.

المدرسة المستنصرّية في نصوص تاريخّية غير منشورة .. 544
سومر )بغداد(، مج14، )000-1958م(، ص75-27.

المدرسة النظامّية ببغداد، مصطفى جواد.. 545
ظ: مدارس بغداد القديمة دار العلم في الكرخ، والمدرسة النظامية ببغداد.

المدرسة النظامّية ببغداد )القسم العلمّي( .. 546
سومر )بغداد(، مج9، )000-1953م(، ص342-317.

المدرسة النظامّية ببغداد موقعها .. 547
المعلّم الجديد )بغداد(، ع8، )000-1942م(، ص119-112.

المدرسة النظامّية )بعض حوادث المدرسة النظامّية(.. 548
جريدة العراق )بغداد(، 1932/1/7م.

مدرسو مدرسة أبي حنيفة بين سنتي )459-771هـ( .. 549
س7،  وع2،  ص15-4،  )000-1941م(،  س7،  ج1،  )بغـداد(،  الجديـد  المعلّـم 
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ص209-200. س7،  وع3،  ص119-111، 

مدفن اإلمام أحمد بن حنبل في بغداد والشيخ صالح السهروردّي.. 550
جريدة األخبار)بغداد(، 7و8و9 )000-1949م(. 

مدن العراق القديمة.. 551
لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م( .

مدينة المنصور وجامعها.. 552
سومر )بغداد(، مج22، )000-1966م(، ص19-1.

المذهب الكوفّي وفائدته في تيسير قواعد اللغة العربّية.. 553
ظ: النحو الكوفّي وفائدته في تيسير قواعد اللغة العربيّة .

مزالق ابن زيدون اللغوّية.. 554
أبولـو )القاهـرة(، ع2، س1، )0001932م(، و ع1، س2، )000-1932م(، ومـن 

تـراث العاّلمـة مصطفـى جـواد: ج1، ص257-238.

مساجد بغداد ومشاهدها.. 555
العربـّي )الكويت(، ع97، )000-1966م(، ص84-99، ومن تراث العاّلمة مصطفى 

جواد: ج2، ص190-182.

المسار بمعنى المسير صحيٌح سماعًا وقياسًا.. 556
المعلّـم الجديد )بغـداد(، ع21، )000-1958م(، ص741-744، ومن تراث العاّلمة 

مصطفى جواد: ج1، ص424-420.

مستدرك في أخبار الحّلة وتاريخها.. 557
العرفان )صيدا(، مج26، )000-1936م(، ص125-124.

المستنصرّية في نصوص تاريخّية غير منشورة.. 558

ظ: المدرسة المستنصريّة في نصوص تاريخية غير منشورة .
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مسجد اإلمام علّي بن أبي طالب: براثا والعتيقة أي: المنطقة.. 559

جريدة اليقظة )بغداد(، ع537 في يوم 30/مارس/1929م.

مسجد قمرية.. 560

ظ: كالم في مسجد قمريّة.

مسجد المنطقة وبراثا: جامع براثا في بغداد غير جامع المنطقة.. 561

البيـان )النجـف(، ع3 )000-1949م(، ص387-389. وجريـدة األخبـار )بغـداد(، 

1949/5/5م.

المشاركة في المجّلة ال االشتراك .. 562

مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مج27، )000-1952م(، ص632-629.

المشعشعون ومهديهم.. 563

لغة العرب )بغداد( س9 )000-1931م( ص641-650 وص721-730 وص771-769.

مشكالت التاريخ نكبة البرامكة.. 564

الرسـالة )القاهرة(، ع27، )000-1934م(، ومن تراث العاّلمة مصطفى جواد: ج2، 

ص162-158.

مشكالت اللغة العربّية وحّلها .. 565

المعلّـم الجديـد )بغـداد(، ع2، س5، )000-1940م(، ص98-110، وفـي التـراث 

اللغـوّي: ص68-54.

مصـادر دراسـة خطـط بغـداد فـي العصـور العباسـّية للدكتـور صالـح . 566
العلّي. أحمـد 

ظ: تتّمة واستدراك على مصادر دراسة خطط بغداد في العصور العباسيّة.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومّي.. 567

ظ: دراسة المعجمات العربيّة، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. 
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المصدر على وزن )مفعول(.. 568

لغة العرب )بغداد(، س6، )000-1928م(، ص761.

المصطلحات العربّية وحاجات المجتمع.. 569

اآلداب )بيروت(، مج20، )000-1954م(، ص18-23، وص72-71.

مصطلحات مقاومة المواّد وهندسة إسالة الماء ومصطلحات التشريح.. 570

مجلّة المجمع العلمّي العراقّي )بغداد(، مج15، )000-1967م(، ص294-228.

مصعب بن الزبير .. 571

لغة العرب )بغداد(، س6، )000-1928م(، ص753.

المعـارف البـن قتيبة الدينورّي أبي محّمد عبداهلل بن مسـلم بن قتيبة . 572
المـروزّي األصـل البغـدادّي توّطًنـا اللغـوّي المـؤّرخ القاضّي)ت276هـ( 
وزارة  منشـورات  القاهـرة،  ثـروت عكاشـة، ط1،  لـه:  وقـّدم  حّققـه 

الثقافـة، باللغـة الفرنسـّية ذخائـر العـرب )تعريـف ونقد( .

مجلّـة المجمـع العلمـّي العراقـّي )بغـداد(، مـج6، )1382هــ/1962م(، ص433-

459، مـن تـراث العاّلمـة مصطفـى جـواد: ج3، ص135-106.

المعاهد الخيرّية النسوّية القديمة في العراق.. 573

مجلّة كليّة اآلداب والعلوم )بغداد(، ع1، )000-1956م(، ص64-44.

معجم مواضع واسط وأعيان واسطيون من َحَمَلة العلم واألثر.. 574

مجلّـة المجمـع العلمـّي العراقـّي )بغـداد(، مـج8، )1381هــ/1961م(، ص114-

171، مـن تـراث العاّلمـة مصطفـى جـواد: ج2، ص246-191.

معجمـي المسـتدرك )البحـوث والمحاضـرات مؤتمـر الـدورة الثانيـة . 575
والثالثيـن غيـر العـادي، ط1، بغـداد، 1965م، ص230-221.

في التراث اللغوّي: ص319-331.
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المعرض.. 576

مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مج43، )000-1968م(، ص904-902.

معنى قاو.. 577

جريدة كّل شيء )بغداد(، ع65، )000-1965م(، ص7، وص12.

معنى القول المأثور )لغة الضاد(.. 578

العرب )الرياض(، ع11، )000-1967م(، ص981.

معهد المخطوطات العربّية بالجامعة العربّية )توضيح حول أعمال(.. 579

المكتبة )بغداد(، ع56، )000-1967م(، ص5-4.

مفتاح القلوب )قصيدة(.. 580

لغة العرب )بغداد(، س6، )000-1928م(. 

مفـرج الكـروب فـي أخبـار بنـي أيـوب البـن واصـل الحمـوّي جمـال . 581
الديـن أبـي عبـد اهلل محّمـد بن سـالم بن نصـر اهلل بن سـالم المازنّي 
التميمـّي الحمـوّي الشـافعّي المـؤّرخ )ت697هـ( حّققه وعّلق حواشـيه 
وقـّدم لـه: األسـتاذ جمـال الديـن الشـّيال، ط1، القاهـرة، منشـورات 
إدارة إحيـاء التـراث القديـم إدارة الثقافـة العاّمـة وزارة التربيـة 
والتعليـم، وطبـع مطبعـة جامعـة نـواد األول القاهـرة )نقـد وتعريـف(.
طالعـه العاّلمـة مصطفـى جـواد وعلّـق عليـه ملحوظـاٍت جمعهـا وبعـث بهـا إلى 

األسـتاذ المحّقـق الـذي نشـرها فـي آخـر الجـزء الثانـي مـن )مفـرج الكـروب(، 

ص545-534.

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ... ) تعريف ونقد(.. 582
المجمـع العلمّي العراقّي )بغداد(، مـج8، )1380هـ/1961م(، ص408-424، ومن 

تراث العاّلمـة مصطفى جواد: ج3، ص105-87.

مقترحـات ضرورّيـة في قواعد اللغـة العربّية البحـوث والمحاضرات . 583
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لـدورة مؤتمـر الـدورة الثالثـة والثالثيـن لمجمـع اللغـة العربّيـة في 
القاهـرة)1966-1967م(، ص25-34، ودراسـات فـي فلسـفة النحـو 

والصـرف، ص192-180.
مـن تـراث العاّلمـة مصطفـى جـواد: ج1، ص308-324، وفـي التـراث اللغـوّي: 

ص333-320.

مقامـات . 584 شـرح  فـي  اإليضـاح  الحريرّيـة  المقامـات  شـرح  مقّدمـة 
الحريـرّي للمطـرزّي برهـان الديـن أبـي الفتـح ناصـر بن عبد السـّيد 
بـن علـّي الخوارزمـّي األديـب اللغـوّي الحنفـّي البغـدادّي )ت610هــ(.

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص617.

المالئكة في رسالة الغفران.. 585
البالغ )بغداد(، ع10، )000-1969م(، ص94-93.

مالحظات حول جاوان القبيلة الكردّية المنسـّية )مشـاهير الجاوانّيين . 586
للدكتور مصطفى جواد(.

مجلّـة المجمـع العلمـّي الكـردّي )بغـداد(، ع2، مـج2، )000-1974م(، ص276-

282. القسـم العربـّي.

مالحظـات علـى كتـاب )اإلمتـاع والمؤانسـة( ألبـي حيـان التوحيـدّي . 587
علـّي بـن محّمد بـن العباس النيسـابورّي األصل البغـدادّي )ت414هـ( 
صّححـه وضبطـه وشـرح غريبـه: أحمـد أميـن وأحمـد عـارف الزين، 
بيروت، منشـورات دار مكتبة الحياة )1-3، 226ص، و220ص، و 205 

ص، و26 ص، و 230ص، و 25ص، و ج3 / ر-ت )5ص(.

مالحظـات علـى تاريـخ حكمـاء اإلسـالم )تتّمة صـوان الحكمـة( البن . 588
فنـدق البيهقـّي ظهيـر الديـن أبـي الحسـن علـّي بـن زيد بـن محّمد بن 
الحسـين المـؤّرخ األديب )ت565هــ(، تصحيح وعناية: محمد شـفيع، 
الهـور طبـع علـى نفقـة السـّيد كابـور، طبـع مطبعـة أشـغال كابـور 

الفنّيـة )تعريـف ونقد( .
مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مج22، )000-1947م(، ص186-181.
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مالحظـات على ديـوان علّي بن الجهم المطبوع، عني بتحقيقه ونشـره . 589
وجمـع تكملتـه: خليـل مردم بك، ط1، دمشـق، منشـورات مجمع اللغة 

العربّيـة، طبع المطبعة الهاشـمّية )نقد وتعريف( .
مجلّـة مجمـع اللغـة العربيّـة )دمشـق(، مـج29، )000-1954م(، ص657-621، 

ص166-161. )000-1955م(،  مـج30، 

مالحظـات البـدّ منهـا على الجزء الثالث من مجّلـة مجمع اللغة العربّية . 590
)دمشق(، مج45، )000-1970م(، ص531-544، بشأن الهفوات النادرة.

مالحظـة واسـتدراك )داقـوق أيًضـا، و جسـر الموصل، وخـان مرجان . 591
)تيـم مرجـان( واسـتدراك غلط(.

العاّلمـة  تـراث  ومـن  ص187-179،  )000-1957م(،  مـج13،  )بغـداد(،  سـومر 

ص150-136. ج3،  جـواد:  مصطفـى 

مالحظة واستدراك قلعة الموصل .. 592
سومر )بغداد(، مج10، )000-1954م(، ص300-296.

ملحـق خططـّي فـي محـالت بغـداد الحديثة ومـا يقابلها مـن القديمة . 593
بغـداد مدينـة السـالم تأليـف: ريجاردكـوك، ترجمة: فـؤاد جميل و 

مصطفـى جـواد، ط1، بغـداد، طبع مطبعة شـفيق.
من تراث العاّلمة مصطفى جواد: ج2، ص323-289.

ملحوظـات علـى التقاريـر األولـى للجنـة الثقافـة التحضيرّيـة فـي . 594
أمانـة الجامعـة العربّيـة .

المعلّم الجديد )بغداد(، ج3، مج11، )000-1947م(، ص1.

ملحوظتان.. 595
مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مج18، )000-1943م(، ص273-272.

ملك الشعراء سعد بن محّمد بن صيفي المعروف بـ)حيص بيص(.. 596
الغـري )النجـف(، ع14، س6، )1364هــ/1945م(، ص240- 242 )1(، و ع15، 
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)1364هــ/1945م(،  س6،  ع16،  و  ص259-256،  )1364هــ/1945م(،  س6، 

س6،  ع21،  و  ص298-297،  )1364هــ/1945م(،  س6،  ع17،  و  ص280-279، 

)1364هــ/1945م(، ص359-360، ظ: شـعراء العـراق وأدباؤه في القرن السـادس 

للهجـرة ق1-5، وفـي التـراث العربـّي: ج2، ص74-53.

الملـك الصالـح ركـن الديـن إسـماعيل األتابكّي واألمير أيبـك بن عبد . 597
اهلل البـدرّي واألميـر قراجـه في باب )جامـع العمادّية( وفـي )منبره(.

سومر )بغداد(، مج5، )000-149م(، ص338-337.

الملكة الرشيدة )الملكة عالية( .. 598

الغري )النجف(، ع7، )000-1951م(، ص129.

مـن أدب الذكريـات )توّسـط وشـفاعة لـدى الدكتـور صفـاء خلوصـي . 599
إلعـادة امتحـان طالبـة )شـعر( .

الورود )بيروت(، ع5، )000-1981(، ص13-12.

من أعماق التاريخ الروابط التجارّية والثقافّية بين العراق والجزيرة.. 600

ظ: الروابط التجاريّة والثقافيّة بين العراق والجزيرة العربيّة.

من أعيان اإلمامّية.. 601

العرفـان )صيـدا(، مـج25، )000-1934م(، ص457-464، مـج26، )000-1935م(، 

ص595-597، و مـج 26، )000-1936م(، ص304-302.

من أغالط صاحب )المنجد( .. 602

لغة العرب )بغداد(، س7، )000-1929م(، ص302-304، األوهام الشائعة .

لغة العرب )بغداد(، س8، )000-1930م(، ص290.

من رياض األدب .. 603

اإلخاء )بغداد(، ع5، )000-1962م(، ص3-2.



631 سأسشرسلماييسلماي /انشسي  خشيااظ ا يسل/مماسي ال اوظ

من مائة ليلة وليلة )تعريف عن الفرنسّية(.. 604
الهاتف )بغداد(، 23 ربيع الثاني )1373هـ(/ 1 كانون الثاني )1953م(.

من المرحوم الدكتور مصطفى جواد .. 605
األديب )بيروت(، ع2، )000-1972م(، ص48-47.

من )مستدرك أعيان الشيعة( .. 606
البالغ )بغداد(، ع9، س2، )1389هـ/1969م(، ص7-14، و ع10، س2، ص16-7.

)منى( متى تكون مذكًرا أو مؤنًثا؟.. 607
لغة العرب )بغداد(، س6، )000-1928م(، ص661.

مناحة الحّب )شعر(.. 608
االعتدال )النجف(، س3، )000-1935م(، ص27-25.

المنار ) مجّلة المنار( والشيعة.. 609
العرفان )صيدا( مج17 )000-1929م( ص615-608.

منازة نظر في مباحث سومر.. 610
)بغداد(، مج24، )000-1968م(، ص230-209.

المنتحرون في الجاهلّية واإلسالم .. 611
الهالل )القاهرة(، ع42، )000-1931م(، ص479-475.

المنجد وما فيه من األوهام.. 612
لغـة العـرب )بغـداد(، ج8، س6، )000-1928م(، ص586، وفـي التـراث اللغـوّي: 

ص455-451.

منـزل ابـن جبيـر في بغداد وقبر ابـن الجوزّي فيهـا وتحقيق المربعة . 613
التي نـزل فيها.

االعتدال )النجف(، ع7 )000-1946م( ص494-489.
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المنصـور الموحـدّي والناصـر لديـن اهلل الخليفـة العباسـّي صـراع . 614
سياسـّي خفـّي عنيـف.

دعوة الحّق )الرباط(، ع5، )000-1969م(، ص63-51.

)َمَنَح( واألفعال التي تنصب مفعولين .. 615

لغة العرب )بغداد(، س7، )000-1929م(، ص810.

مهدّيو بني العباس .. 616

المعرفة )القاهرة( )000-1933م( .

ــّي . 617 ــر العراق ــو جعف ــن أب ــال الدي ــول جم ــي اله ــرام وأب ــؤّرخ األه م
اإلدريســّي.

الكتاب)بغداد(، ع6، )000-1947م(، ص868-858.

مـؤرخ العـراق ابـن الفوطـي: بحـث فـي أدوار التاريـخ العراقـي فـي . 618
مسـتهل العصـر العباسـي إلـى أواخـر العصـر المغولـي- محمـد رضـا 
منشـورات  بغـداد،  ط1،  الشـبيبي)1036-1385هـ/1889-1965م(، 
المجمـع العلمـي العراقـي، طبـع مطبعـة التفيـض، 1950-1951مــ 

ونقـد(. )تعريـف   ،2-1

مجلة المجمع العلمّي العراقّي)بغداد(، مج6، )1378هـ/1959م(، ص547-371.

موسيقى الشعر العربّي .. 619

أبولـو )القاهـرة(، ع10، )000-1933م(، ومـن تـراث العاّلمة مصطفـى جواد: ج1، 

ص431-425.

الموسيقّيون العراقّيون غير المشهورين.. 620

األستاذ )بغداد(، ع13، )000-1966م(، ص246-242.

موضع النظامّية من بغداد.. 621

جريدة العراق )بغداد(، 1931/12/30م.
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مؤّلف جمهرة أشعار العرب .. 622

مجلّـة المجمـع العلمـّي العراقـّي )بغـداد(، مـج7، )1379هــ/1960م(، ص175-

196، ومـن تـراث العاّلمـة مصطفـى جـواد: ج3، ص240 -264.

مؤّلف )مختار الصحاح( .. 623

المقتطف )القاهرة(، مج83، )000-1933م(، ص227 .

مؤيد الدين محّمد بن العلقمّي في بوتقة التاريخ .. 624

العرفان )صيدا(، مج20، )000-1930م(، ص146-152، وص281-289، وص602-593.

-ن-

)ن والقلم وما يسطرون( بحث في أسرار الحروف العربّية المعجمّية.. 625

مجلّـة المجمـع العلمـّي العراقّي)بغـداد(، مـج19، )1390هــ/1970م(، ص121-

130، وفـي التـراث اللغوّي: ص334-342، ومـن تراث العاّلمة مصطفى جواد: ج1، 

ص345-336.

الناشئ األكبر أيضًا.. 626

ظ: عن الناشئ األكبر أيضاً.

الناصر لدين اهلل الخليفة العباسّي .. 627

العربّي )الكويت(، ع124، )000-1969م(، ص65-58.

الناصـرّي )عبـد القـادر رشـيد الناصرّي( شـاعر بارع وشـديد الرغبة . 628
فـي تهذيب شـعره وتنقيـة لغته.

جريدة كّل شيء )بغداد(، ع67، )000-1965م(، ص2.

نافذة تطّل على تاريخ اليزيدّية.. 629

مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مج45، )000-1970م(، ص531-530.
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نبذ من تاريخ الحوادث الجامعة المخطوط عن بغداد وما جاورها.. 630
جريدة العراق )بغداد(، 1930/2/7م.

النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس البن دحية الكلبّي.. 631
ظ: كتاب النبراس في تاريخ خلفاء بني العباّس.

النحو الكوفّي وفائدته في تيسير قواعد اللغة العربّية .. 632
التـراث  وفـي  )000-1950م(، ص222-213،  )بغـداد(، س13،  الجديـد  المعلّـم 

ص129-120. اللغـوّي: 

النحوّيون والمنادى.. 633
لغـة العـرب )بغـداد(، ج9، س6، )000-1928م(، ص661، وفـي التـراث اللغـوّي: 

ص352.

نزهة أدبّية في إستانبول.. 634
اإلخـاء )بغـداد(، ع9، )000-1965م(، ص2، ع10، )000-1965م(، ص1-2، ع11، 

ص4-5، ع12، ص2-1. 

النساء المثقفات في العراق .. 635
اإلخاء )بغداد(، ع 23، )000-1961م(، ص16.

النسبة في العربّية .. 636
المعلـم الجديـد )بغـداد(، ج2، س9، )000-1945م(، ص68-69، وفـي التـراث 

ص73-69. اللغـوّي: 

نسيمي أيضًا .. 637
اإلخاء )بغداد(، ع1، )000-1969م(، ص6.

نشاط المجمع الثقافّي في سنة) 1957-1958م( المجمعّية .. 638

مجلّة المجمع العلمّي العراقّي )بغداد(، مج5، )1377هـ/1958م(، ص255-251.
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نشرة دارالمعّلمين الريفّية )1939-1940م( .. 639

المعلّم الجديد )بغداد(، ع6، )000-1940م(، ص236.

نشوء الملكّية في الخالفة وتطّور الخالفة إلى الملكّية .. 640

منبر األثير )بغداد(، ع5-5، )000-195م(، ص28 -34.

أبـي علـّي . 641 التنوخـّي  للقاضـي  المذاكـرة  وأخبـار  المحاضـرة  نشـوار 
المحسـن بـن علـّي بـن محّمـد البغـدادّي.

لغـة العرب )بغـداد(، س8، )000-1930م(، ص355-358، وص524-529، وص684-

685، وص764-765، وص767-773، وس9، )000-1931م(، ص49، وص255-241.

نشيد العلم العراقّي )شعر(.. 642

مجلّة المعلّمين )بغداد(، ع1، )000-1924م(، ص42.

نشيد وتفنيد )شعر( .. 643

لغة العرب )بغداد(، س7، )000-1929م(، ص25-23.

نصر بن منصور النميرّي )ت588هـ( دراسة وشعر .. 644

الغـري )النجـف(، ع17، )1465هــ/1946م(، ص328-330، وع 18-19، ص353-

355، وفـي التـراث العربـّي: ج2، ص145-134.

نصرة الحّق واجبة )قصيدة( .. 645

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص670.

النصيرّية والقزلباشّية .. 646

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص472-467.

نضوب للشاعر اإلسكتلندّي روبرت برنز )ترجمة ( .. 647

جريدة كّل شيء )بغداد(، ع 21، في 1964/10/2م.
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نظرات.. 648
لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص375، وص707.

نظرات في األدب والكتب .. 649
المعلّم الجديد )بغداد(، ع9، )000-1945م(، ص154-152.

نظرات في التصوير عند العرب .. 650
الثقافة )القاهرة(، ع302، س6 )0000-1944م(، ص17-14.

نظـرات فـي الذريعـة الـى تصانيـف الشـيعة آلغـا بـزرك الطهرانـّي . 651
محّمـد محسـن بـن علـّي الطهرانـّي النجفـّي .

البيـان )النجـف(، ع2، س1 )1365هــ/1946م(، ص47-48، و ع3-4، س1، ص75-

76، وع6، س1، ص149-151، و ع7، س1، ص181-182، و ع8، س1، ص209-208، 

و ع9، س1، ص241-243، و ع10، س1، ص273-275، و ع15، س1، ص386-385، 

و ع16، س1، ص8-7.

نظـرات فـي ذيـل الروضتين )الذيل على الروضتين ألبي شـامة شـهاب . 652
الديـن أبـي محّمـد عبدالرحمـن بن إسـماعيل بـن إبراهيم الدمشـقّي 
الشـافعّي الحافظ المؤّرخ المفّسـر الفقيه)ت655هــ(، تصحيح: محمد 
زاهـد حسـن الكوثـرّي، القاهـرة، طبع على نفقة السـّيد عـّزت العّطار 

الحسـينّي/ مكتبة نشـر الثقافة اإلسـالمية)تعريف ونقد( .
مجلّـة مجمـع اللغـة العربيّـة )دمشـق(، مـج23، )000-1948م(، ص623-618، 

ص158-153. )000-1949م(،  مـج24، 

نظـرات فـي لغـة العرب فـي لواء الموصـل لعبدالرزاق مهدي الحسـني . 653
)تعريـف ونقد( .

لغة العرب )بغداد( ج8، س7، )000-1929م( ص640-634.

نظرات في مجّلة مجمع اللغة العربّية )دمشق(.. 654
دعوة الحّق )الرباط(، ع1، )000-1968م( ص56-50.



637 سأسشرسلماييسلماي /انشسي  خشيااظ ا يسل/مماسي ال اوظ

نظرات في المجّلد السابع عشر من مجّلة سومر.. 655

سومر )بغداد(، مج8، )000-1952م(، ص129-120.

نظـرة فـي كتاب )التمّدن اإلسـالمّي( تأليف: جرجي زيـدان، القاهرة، . 656
طبـع مطبعة الهـالل )تعريف ونقد( .

المقتطف )القاهرة(، مج74، )000-1929م(، ص205.

وآثارهـا- محمـود شـكري . 657 بغـداد  تاريـخ مسـاجد  كتـاب  فـي  نظـرة 
، تـح: محّمـد بهجـة األثـرّي، ط1، بغـداد، طبـع مطبعة دار  اآللوسـيّ

السـالم )تعريـف ونقـد( .

لغـة العـرب )بغـداد(، ع2، س7، )000-1929م(، ص157-158، وبغداد في مجلّة 

لغـة العرب: ق2، ص57-55.

العربّيـة( . 658 المعاجـم  فـي  السـريانّية  )األلفـاظ  مقالـة  فـي  نظـرة 
للبطريـرك مـار أغناطيـوس أفـرام األول المنشـورة فـي مجّلـة مجمع 

العربّيـة )دمشـق(. اللغـة 

مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مج25، )000-1950م(، ص651-560.

نظـرة فـي مقالـة: )بنـو زهـرة الحلبّيـون األسـرة التـي خدمـت العلم . 659
والديـن واألدب زهـاء ألـف سـنة، بقلـم عبـد الحميـد الدجيلّي(.

االعتدال )النجف(، ع6، س6، )1365هـ/1946م(، ص443-439.

نظرة متّممة لنظرة.. 660

االعتدال )النجف(، ع4، س6، )1365هـ/1946م(.

نظم الدولة العباسية أواخر عهودها .. 661

االعتـدال )النجـف(، ع6، س2، )1353هــ/ 1934م(، ص226-268، و ع7، س2، 

ص313-317، و ع8، س2، ص361-363، و ع9، س2، ص399-402، وع10، س2، 

ص466-459.
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نعمة اهلل الجزائرّي وشهاب الدين السهروردّي .. 662

لغة العرب )بغداد(، س8 )000-1930م(، ص535-533.

النفس الطموح )شعر( .. 663

العرفان )صيدا(، مج24، )000-1933م( ص274.

نقد تفسير القرآن الكريم لصاحبه محّمد رشيد رضا .. 664

لغة العرب )بغداد(، س7، )000-1929م(، ص255.

نقد الجزء الثالث من )األغاني( طبعة دار الكتب المصرّية.. 665

لغة العرب )بغداد(، س7، )000-1929م(، ص289-287.

نقـد رسـالة الطيـف )طيـف الخيـال( للبهـاء اإلربلـّي بهـاء الدين أبي . 666
الحسـن علـّي بـن عيسـى الشـاعر المترّسـل )ت693هـ(، تـح: عبداهلل 
أحمـد الجبـورّي، منشـورات الثقافـة العامـة وزارة الثقافـة واإلعـالم 

ونقد(. )تعريـف 

األقـالم )بغـداد(، ع8، )000-1969م(، ص132-142، ومن تـراث العاّلمة مصطفى 

جواد: ج3، ص403-387.

نقـد طبعـة الجـزء الخامـس مـن كتـاب )العبـر فـي خبـر َمـن غبـر( . 667
دائـرة  منشـورات  الكويـت،  المنجـد،  الديـن  صـالح  تـح:  للذهبـّي، 
ونقـد(. )تعريـف  الكويـت  حكومـة  مطبعـة  طبـع  والنشـر،  المطبوعـات 

مجلّة المجمع العلمّي العراقّي )بغداد(، مج17، )1388هـ/1969م(، ص97-70.

نقـد كتـاب )عّطـار نامـه( لفريـد الديـن العطـار النيسـابورّي، دراسـة . 668
وتحقيـق: أحمـد ناجي القيسـّي، ظ: عطار نامه أو كتـاب فريد الدين 

العطـار النيسـابورّي وكتابه )منطـق الطير(.

نقد كتاب )محّمد والمرأة( .. 669

لغة العرب )بغداد(، س7، )000-1929م(، ص338.
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نقد للذخيرة إلى المعاد في مدح محّمد وآله األمجاد.. 670
لغة العرب )بغداد(، س8، )000-1930م(، ص389-387.

نقد للسان العرب البن منظور .. 671
س8،  وع10،  ص653-643،  )000-1930م(،  س8،  ع9،  )بغـداد(،  العـرب  لغـة 

ص490-479. و  ص478-469،  اللغـوّي:  التـراث  وفـي  ص757-746، 

نقـد للشـفق الباكي )ديوان شـعر للشـاعر الطبيب أحمد زكـي بن محّمد . 672
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and higher studies, which arm with the proper tools to work with. 

Last but not least, we deepen among the stakeholders of this blessed 

class the idea that the world of manuscripts and everything related to it 

in terms of examination, indexing, and restoration, is an academic spe-

cialization that began decades ago. It is an independent science with its 

own methods and origins; hence, the necessary attention must be given to 

studying and knowing them, as well as their application. This is to bring 

awareness of all its problems and difficulties, therefore theorizing in these 

areas may be a disease rather than a cure. It is no secret between the wise 

that no one gives what they do not have.

Praise be to Allah, first and last. 

.



this difficult field.

Acknowledging that the calls of the past scholars in academic fields 

have had a clear and distinctive imprint in enriching the Islamic library, we 

find it our duty to clarify some of the problems that accompany the prac-

tical aspects of this blessed approach. Among them - for example but not 

limited to – is unintentionally approaching this project and dealing with it 

in either an excessive or negligent manner. Hence, we see some individu-

als – with an excess of concern for heritage - portraying the examination 

of our heritage to researchers as a challenging field that no one is able to 

accomplish. This negative approach deprives them of entering this field, 

blocking the way for them to delve into this world.

On the other hand, and what we want to emphasize here is that there 

are those who underestimate the importance of this specialization and its 

practice. Such people belittle this field to a point where they view it as an 

easy way out when they see themselves unable to write a thesis or a book. 

Thus, they turn to a small examination project to work on without proper 

knowledge and experience. Consequently, they harm the author and the 

authored.

There are also others who have interest in this field and are desirous of 

it, but do not possess the tools needed, nor did they try to acquire them, 

which will naturally leads them to failure.

The participation of the educated class - especially the academic one - 

in reviving the heritage of the Islamic nation is an important step on the 

right path. However, this does not come easily, as it needs proper prepara-

tion.  This includes being aware of the importance of the written heritage 

and acknowledging it as a vital part of the nation’s history and identity - if 

we do not consider it to be all of its history and identity-.  Another signifi-

cant preparation is to learn the scientific examination methods in primary 



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

No excess and No remissness

Editor-in-chief

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and may His blessings and peace 

be upon the most honorable of prophets and messengers, our beloved Mu-

hammad and upon his pure family.

One of the requirements to build the human soul in our human societ-

ies is to adopt correct rules and foundations that are the basis for the devel-

opment of life throughout its various stages. Among these rules, but rather 

one of the most important of them is (moderation), which needs plenty of 

practice before it becomes an individual quality. Moderation is considered 

to be a praiseworthy character trait by all the divine laws, especially in the 

laws of the Seal of the Prophets (p.b.u.h & his family). Thus, it is in harmo-

ny with the human instinct of attraction towards virtues.

 Excessiveness, which is defined as going or being beyond limits, which 

is the opposite of negligence, which is lack of care and wastefulness, are 

unacceptable and rejected even from man-made laws. This is because they 

would falsify facts, and deny the path to reach facts correctly. From this 

standpoint we say:

What we see from the tendency of the academic class in our honored 

universities to adopt the examination of our written heritage - even if it 

does not reach the levels desired- is a joyful matter, as it sends us a glim-

mer of hope in the expansion of such contributions by educated groups in 
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