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الملخص 

يهتـم هـذا البـاب مبتابعـة نشـاط املؤسسـات والشـخصيات العلمية املهتمـة بالتاث 

اإلسـالمي، فضـاًل عـن توثيـق مـا يقـع تحـت اليد مـن أخبـار الُكتـب املحّققـة والبحوث 

التاثّيـة الخاصـة باملخطوطـات فهرسـًة وترميـاًم وتحقيقـاً يف داخـل العـراق وخارجـه, 

والتـي صـدرت خـالل العـام الـذي يصـدر بـه العـدد مـن مجلَّتنـا هـذه, ونقـّدم هـذه 

املـادة بـن يـدّي القـارئ والباحـث الكريـم؛ ليكـون عـى اّطـالع واسـع بالجديـد واملهّم 

املؤسسـات  ونشـاط  املخطـوط،  اإلسـالمّي  العـريّب  بتاثنـا  الخاصـة  اإلصـدارات  مـن 

واملحّققـن العـرب وغرهـم.
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Abstract

This section is concerned with the follow-up of the activities of 
scientific institutions and personalities interested in the Islamic 
heritage, as well as documenting what is under our hands like the 
accounts of the reviewed books and heritage researches of manuscripts 
including cataloging, restoration and reviewing inside and outside 
Iraq, which was issued during the year of issuing of our journal. We 
have presented this material in the hands of the readers and scholars 
in order to be widely acquainted with the new and important issues 
of our Arab Islamic manuscript heritage and the activity of the 
institutions and Arab reviewers and others.
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ُأرجوزة ضياء األرواح المقتبس من المصباح. 1

الهنّيـة يف رشح  ى )املقاصـد  محّمـد املراكـّي األكمـه )ت 807ه(, ورشحهـا املسـمّ

املراكشـّية(: أليب الـركات بـن أيب يحيى بن أيب الركات, دراسـة وتحقيـق: دله مريم الحلو, 

منشـورات وزارة األَوقـاف والشـؤون اإلسـالمية- الرباط, الطبعـة اأُلوىل، 7)14ه/ 2016م.

أضاميم من التراث. 2

رسـائل تراثيـة محّققـة، قـراءة وتعليـق: د. وليـد الرساقبـي، الهيـأة العامـة السـورية 

12)ص. 2016م،  للكتـاب، 

إعانة اإلنسان على إحكام اللسان. 3

عـز الديـن أيب عبـد هللا محّمد بن أيب بكـر املعروف بابن جامعـة )ت819ه(، تحقيق: 

ريـاض منـيس العيى، مجلة الوعي اإلسـالمي -الكويت، 8)14ه/ 2017م.

أنفاس الورد, ديوان السّيد علّي جليل الوردّي )ت 1430ه(. 4

جمعـه وعّلـق عليـه: عبـد الكريـم الدباغ, راجعـه: محّمد سـعيد عبد الحسـن, معامل 

الفكـر, الطبعـة اأُلوىل، 7)14ه/ 2016م، 0)5 ص.

األنوار الغروّية في شرح اللمعة الدمشقّية. 5

للشـيخ املحّقـق محّمـد جـواد بـن محّمـد نقـي بـن محّمـد األحمـدّي البيـايّت النجفّي 

الحلـوايّن )مـاّل كتـاب( )ت بعـد 1267ه(, تحقيـق: السـّيد أسـامة حمزة الرشيفـّي, مركز 

والنـرش  للطباعـة  الكفيـل  دار  املطبعـة:  اإلسـالمّية,  والبحـوث  الـتاث  إلحيـاء  املرتـىض 

اأُلوىل، 7)14ه/2016م، 556 ص.  الطبعـة  والتوزيـع, 

بدائع التشبيهات. 6

يـن أيب أحمـد إسـامعيل بـن إبراهيـم بـن  البـن أيب اليـرس التقـيّ التنوخـّي تقـي الدِّ

شـاكر الدمشـقّي الشـاعر الكاتب )ت 672ه(, تحقيق وتقديم: د. جليل إبراهيم العطّية 

الزبيـدّي، منشـورات الجمـل، بـروت- بغـداد, الطبعـة األوىل، 2016م.



وجتعيرموتأل بأا520

برهان األشراف في المنع من بيع األوقاف. 7

للشـيخ حسـن بـن محّمـد آل عصفـور )ت1216ه(، تحقيـق: أيب الحسـن عـيّل جعفر 

مـّي آل جصـاص، الطبعـة اأُلوىل، 8)14ه/2017م، 56ص.

تاريخ خليفة بن خياط )القسم الضائع(. 8

جمـع ودراسـة وتحقيـق: د. رحيـم فرحـان صـدام، منشـورات دار ومكتبـة عدنـان 

اأُلوىل، 2016م. الطبعـة  بغـداد,  والتوزيـع-  والنـرش  للطباعـة 

تأسيس الشيعة الكرام لعلوم اإلسالم. 9

محمـود  الشـيخ  تحقيـق:  )ت54)1ه(،  العامـيّل  الكاظمـّي  الصـدر  للسـّيد حسـن 

ويليـه )مختـر  الحسـنّي،  السـتار  عبـد  السـّيد  تعليـق ومراجعـة:  املحمـودّي،  جـواد 

الـكالم يف مؤلفـي الشـيعة مـن صدر اإلسـالم( للسـّيد عبد الحسـن رشف الديـن العاميّل 

)ت77)1ه(، نـرش مؤسسـة تـراث الشـيعة- قـم، الطبعـة األوىل، 8)14ه / 95)1ش، 

مجلـدان.

تتمـة أمـل اآلمـل في علمـاء جبل عامـل, وتذكـرة المتبحريـن من غير . 10
جبـل عامل

للسـّيد محّمـد بـن عـيل بـن إبراهيـم أيب شـبانة البحـرايّن )ق12ه(, إعـداد وتحقيـق: 

السـّيد محمـود الغريفـّي, انتشـارات فاروس- قّم, املـرشف عى الطبع دار زيـن العابدين 

إلحياء تـراث املعصومـن, 2016م، 1008ص.

التنبيه والتعريف في صفة الخريف. 11

أيب محّمـد الحسـن بـن الحسـن بـن عيـى بـن جعفـر املقتـدر بـاهلل )ت440ه(، 

تحقيـق: د. غـازي مختـار طليـامت و د. محّمـد محيـي الديـن مينـو، دار قنديـل للطباعة 

والنـرش والتوزيـع- اإلمـارات، 2016م. 

التنبيه والتعريف في صفة الخريف. 12

لألمـر الحسـن بن عيى بن جعفر املقتدرّي العبايّس الهاشـمّي البغـدادّي )ت 440ه(, 
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د. جليـل إبراهيـم العطّيـة الزبيـدّي, مجّلـة املـورد -بغـداد, العـدد 1/ مجّلـد )7/4)14ه/ 

2016م.

جمل الغرائب في تفسير غريب الحديث. 13

القـايّض )ت بعـد  النيسـابورّي  لبيـان الحـّق محمـود بـن أيب الحسـن بـن الحسـن 

546ه(, تحقيـق وتخريـج ورشح: د. خالـد أحمـد محّمـد عثـامن, راجعـه وقـّدم لـه: د. 

رفعـت فـوزي، منشـورات مركـز تحقيـق الـتاث دار الكتـب والوثائـق القومّيـة- القاهرة, 

الطبعـة اأُلوىل، 7)14ه/ 2016م. 

ُحلـيُّ اأَلفاضـل ومـا وصل إلينا من شـعر عبد علي ابن رحمـة الحويزّي . 14
)ت 1075ه(

جمـع وتحقيـق وتذييـل: د. مرسـليامن الحيّل, الرافـد للمطبوعات- بغـداد, الطبعة 

اأُلوىل، 8)14ه/ 2017م، 285ص. 

الدرجات الرفيعة في طبقات اإلمامية من الشيعة. 15

الحسـينّي  املـديّن  خـان  عـيل  الديـن  صـدر  السـّيد  األديـب  العاّلمـة  تأليـف: 

الشـرازّي)ت1120ه(، تحقيـق: الشـيخ محمـود جـواد املحمـودي، تعليـق: السـّيد عبـد 

السـتار الحسـنّي، نـرش مؤسسـة تراث الشـيعة -قـم، الطبعـة األوىل، 8)14ه، مجلدان يف 

1962ص.

ديوان ابن اأَلّبار الخوالنّي )ت433ه(. 16

جمـع وتحقيـق ودراسـة: األسـتاذ الدكتـور محّمـد حسـن عبدهللا املهـداوّي و األسـتاذ 

املسـاعد الدكتـور عدنـان محّمـد آل طعمـة, مطبعـة دار الفـرات للثقافة واإلعـالم- بابل، 

7)14ه / 2017م، 96ص. 

ديوان أبي دهبل الجمحّي، رواية الزبير بن بّكار. 17

تحقيـق: د.غـازي مختـار طليـامت ود. محّمد محيـي الدين مينـو، دار قنديل للطباعة 

والنـرش والتوزيع - اإلمارات، الطبعـة األوىل 2016م /7)14ه. 



وجتعيرموتأل بأا522

ديـواُن أبـي النجـم الِعجلـّي .. نظـراٌت فـي تحقيقاتـِه ومسـتدركاتِه .. . 18
جديد ومسـتدرك 

د. عبـاس هـاين الــچراخ، مجّلـة معهد املخطوطـات العربيَّة، املجلـد 60، الجزء األول، 

الديـوان ولجميـع املسـتدركات،  الخمسـة مـن  للطبعـات  نقـًدا  7)14ه/2016م. )ضـمَّ 

وأثبـَت مسـتدرًكا جديـًدا مل يـرد سـابًقا، ضـمَّ 8) شـطراً وثالثـة أبيـات(.

ديوان الحسين بن مطير األسدّي )ت 170ه(. 19

ُعني بجمعه وتحقيقه: شـاكر العاشـور، منشـورات دار صادر- بروت, الطبعة اأُلوىل، 

7)14ه / 2016م، 124ص. 

ديوان الشداقمة. 20

ألرشاف املدينـة املنـورة: عـيل بن الحسـن بـن عيل النقيب، الحسـن بن عـيل النقيب، 

محّمـد بـن الحسـن بـن عـيل النقيـب، ضامـن بـن شـدقم بـن عـيل بن الحسـن بـن عيل 

النقيـب، تحقيـق: د. كامـل سـلامن الجبـورّي، دار الرافـد للمطبوعـات- بغـداد، الطبعـة 

اأُلوىل، 8)14ه/ 2017م.

ديوان فضل جارية المتوكل )ت 257ه(. 21

ُعني بجمعه وتحقيقه: شاكر العاشور، دار صادر- بروت, الطبعة اأُلوىل، 2016م.

ديوان يوسف بن لؤلؤ الذهبّي )ت 680ه(. 22

ُعنـي بجمعـه وتحقيقـه ودراسـته: د. عباس هاين الچـرَّاخ, دار صادر- بـروت, الطبعة 

اأُلوىل، 2016م.

ِرفـد الَقـاِري بُمقدمـة افِتَتـاح صحيـِح اإلمـاِم البخـاري, ويليـه: ُتحفـة . 23
ـفا مـة فتح الشِّ أهـل االصطفـا بمقدِّ

للشـيخ فتـح هللا بـن أيب بكـر البّنـايّن الّرباطـّي)ت)5)1ه(, تقديـم وتحقيـق: األزرق 

الركـرايّك، منشـورات مركز الدراسـات واألبحاث وإحياء التاث بالرابطـة املحّمدّية للعلامء- 
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الربـاط، سلسـلة نوادر الـتاث )27(، الطبعـة األوىل، 8)14ه/2017م، 270 ص. 

امت- سيرُتُه وما بقَي ِمْن ِشعرِه. 24 ُسَويُد بن الصَّ

جمـع وتحقيـق: عبد العزيز إبراهيم، مجّلة املـورد، املجلد 42، ع )، 6)14ه/2016م، 

ا يف 6) بيًتا(. ص 107-124. )جمـَع لـه 12 نصًّ

شرح الفصيح. 25

أليب عبـد هللا الحسـن بـن أحمـد بـن خالويـه )ت 70)ه(, تحقيـق وتعليـق: أ.د. عبد 

هللا بـن عمـر الحـاج إبراهيـم, د. خالد بـن محّمد التويجرّي, د. سـعيد بن عـيّل العمرّي, 

مركـز البحـوث والتواصـل املعريف - الريـاض، 8)14ه / 2017م. 725ص. 

شرح القصائد السبع العلويات. 26

شـعر عبـد الحميـد بـن أيب الحديـد املعتـزيل صاحـب رشح نهـج البالغـة )ت656ه(، 

يـن املوسـوّي )كان حّيـاً 1084ه(، تحقيـق: د. خليـل  رشح: السـّيد محّمـد عـيل محـي الدِّ

إبراهيـم املشـايخّي، دار الفـرات للثقافـة واإلعـالم -بابـل, 2016م، 185ص.

شعر ابن الصفار الماردينّي )ت658ه(. 27

جمـع وتحقيـق ودراسـة: د. عباس هـاين الچرَّاخ, مركـز البابطن لتحقيـق املخطوطات 

الشـعرية - الكويت, 2017م. 

28 .العرى العاصمة في تفضيل الزهراء فاطمة

عـيل  د.  وتحقيـق:  دراسـة  )ت85)1ه(  الخزرجـّي  الغـراوّي  رضـا  محّمـد  للشـيخ 

عبـاس األعرجـّي, مؤسسـة نصيحة الضال -القادسـية, الطبعـة اأُلوىل، 7)14ه/ 2016م، 

208ص.
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الطبعـة األوىل، 8)14ه/ 2017م، 89)ص. بغـداد,  للمطبوعـات-  الرافـد  الحـيّل, 
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