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الملخص
يهدف هذا الباب الموسوم بـ)أخبار التراث( إلى نشر جميع ما ترصده مجلّة الِخزانة، 

بالمخطوطات  الخاصة  التراثي  الطابع  ذات  والبحوث  والمجاّلت،  المحّققة،  الُكتب  من 

التي  المدة  أثناء  في  التي صدرت  العراق وخارجه،  داخل  في  وتحقيقاً  وترميماً  فهرسًة 

التراثيّة،  بالمواضيع  تُعنى  التي  والندوات  المؤتمرات  وكذلك  المجلّة،  عدد  فيها  يصدر 

مه مجلّة الِخزانة بين يدّي القارئ والباحث الكريم؛ ليكون على اطاّلٍع واسعٍ بالجديد  وتقدِّ

والمهّم من اإلصدارات الخاّصة بتراثنا العربّي اإلسالمّي المخطوط، ونشاط المؤسسات، 

والمحّققين العرب وغيرهم.



دَيلاعادجبلدج456

Abstract

This section aims to gather all types of publications related 
to heritage manuscript including, but not limited to, journals, 
conferences, proceedings, and symposiums etc. These were published 
in the same year of each issue of this journal. We present this article 
in the hands of our readers and scholars to have a broad knowledge of 
the new and important issues related to our Arab-Islamic manuscripts 
and the activity of Arab institutions, investigators and others.
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أوًل: الكتب واألبحاث

اآليـات البينـات فـي قمـع البـدع والضـاللت والتوضيـح فـي بيـان ما هو . 1
مـن اإلنجيـل وَمـن هو المسـيح 

اإلمام محّمد الحسين آل كاشف الغطاء، تحقيق: السيّد أحمد الفاضلّي البيارجمندّي، 

المركز العالي للعلوم والثقافة اإلسالمية، مركز إحياء التراث، ط١، ١439ه/20١٨م. 

)في ضمن موسوعة اإلمام محّمد الحسين آل كاشف الغطاء(.

إجازات المجلسّي األول . 2

المولى المحّدث الفقيه محّمد تقّي بن مقصود علّي المجلسّي)ت١070ه(، تقديم: 

السيّد فاضل آل بحر العلوم، تحقيق: السيّد جعفر الحسينّي األشكورّي، مركز تراث 

السيّد بحر العلوم، ط١، 20١٨م.

أجوبة المسائل الصمدّية ويليه أجوبة مسائل السائلين. 3

العاّلمة الشيخ حسين آل عصفور البحرانّي)ت١2١٦ه(، تحقيق وتعليق: الشيخ علي 

إلحياء  السداد  دار  سعيد،  آل  علي  بن  حسن  الشيخ  و  يعقوب  حسن  الشيخ  ابن 

التراث، القطيف والبحرين، ط١، ١439ه/20١٨م.

إحياء النفوس بآداب ابن طاوس. 4

السيّد حسن صدر الدين الصدر)ت١354ه(، تحقيق: السيّد جواد الموسوّي، راجعه 

وضبطه: مركز العاّلمة الحلّي، العتبة الحسينية المقّدسة، بابل، ط١، ١439ه/20١٨م. 

أصل الشيعة وأصولها. 5

اإلمام محّمد الحسين آل كاشف الغطاء، تحقيق: غالمرضا النقي الجالل آبادّي، المركز 

)في  ١439ه/20١٨م.  ط١،  التراث،  إحياء  مركز  اإلسالمية،  والثقافة  للعلوم  العالي 

ضمن موسوعة اإلمام محّمد الحسين آل كاشف الغطاء(.
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  األصول في النحو. 6

ابن السراج )ت3١٦ه(، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد عاطف المتراس، دار السالم 

للطباعة والنشر، القاهرة، ط١، ١439ه/20١٨م. 

  بلوغ غاية األشواق في ذكر السفر إلى العراق. 7

العاّلمة القاسم بن الحسين/ أبو طالب الحسنّي اليمنّي، تحقيق وتعليق: الدكتور 

كامل سلمان الجبورّي، مؤسسة المواهب للطباعة و النشر، ط١، ١439ه/20١٨م.

  تاريخ كربالء وعمرانها. 8

الدكتور السيّد عبدالجواد الكليدار آل طعمة، شعبة إحياء التراث الدينّي والثقافّي، 

قسم الشؤون الفكرية، العتبة الحسينية المقّدسة، ط١، ١439ه/20١٨م.

  تحقيقات لغوية للمختلف من نسخ نهج البالغة )القسم األول(. 9

البالغة،  نهج  علوم  مؤسسة  المبين،  مجلّة  األعرجّي،  عباس  علّي  الدكتور  األستاذ 

العتبة الحسينية المقّدسة، العدد السابع، السنة الثالثة، ١439ه/20١٨م.

تراجـم علماء البحرين وكتبهم ومكتباتهم في كتـاب )الفوائد الطريفة( . 10
للعاّلمـة عبـد اهلل األفنـدّي األصفهانـيّ )1067 – 1131هــ( )القسـم 

الثاني(

عبد العزيز علي آل عبد العال القطيفّي، نشرة تراثنا، مؤسسة آل البيت إلحياء 

التراث، قم المقدسة، السنة الرابعة والثالثون، العدد الثاني )١34(، ربيع اآلخر – 

جمادى اآلخرة، ١439ه.

)الفوائـد . 11 كتـاب  فـي  ومكتباتهـم  وكتبهـم  البحريـن  علمـاء  تراجـم 
الطريفـة( للعاّلمـة عبـد اهلل األفنـدّي األصفهانـيّ )1067 – 1131هـ( 

)القسـم الثالـث(

عبد العزيز علي آل عبد العال القطيفّي، نشرة تراثنا، مؤسسة آل البيت إلحياء 

 – رجب   ،)١35( الثالث  العدد  والثالثون،  الرابعة  السنة  المقدسة،  قم  التراث، 

رمضان، ١439ه.
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تراجـم علماء البحريـن وكتبهم ومكتباتهم في كتـاب )الفوائد الطريفة( . 12
للعاّلمـة عبـد اهلل األفندّي األصفهانّي )1067 – 1131هـ( )القسـم الرابع(
عبد العزيز علي آل عبد العال القطيفي، نشرة تراثنا، مؤسسة آل البيت إلحياء 

ذو   – )١3٦(، شوال  الرابع  العدد  والثالثون،  الرابعة  السنة  المقدسة،  قم  التراث، 

الحّجة، ١439ه.

تسـهيل نيـل األمانـي فـي شـرح عوامـل الجرجانـّي المسـّمى )تسـريح . 13
الغوامـل فـي شـرح العوامـل(

رامي  أحمد  تعليق:  الفطانّي)ت١325ه(،  مصطفى  بن  زين  محّمد  بن  أحمد 

الشويلة، دار النور المبين، عّمان، ط١، 20١٨م.

تفسـير المحّمـدّي )مـن بدايـة تفسـير سـورة النـور إلـى نهاية تفسـير . 14
فاطر(  سـورة 

اإلمام جمال الدين حسن بن محمد بن أحمد بن نصير الدين المشهور بـ)ابن نصير( 

)ت5٨3ه(، دراسة وتحقيق: إبراهيم بن مبارك بن الفي، )رسالة ماجستير( قسم 

التفسير وعلوم القرآن، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، ١439ه/20١٨م.

التهذيب . 15

الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين العاملّي )ت ١030ه(، تحقيق: الشيخ محمد 

لطف زاده، نشرة تراثنا، مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، قم المقدسة، السنة 

الرابعة والثالثون، العدد الثالث )١35(، رجب – رمضان، ١439ه.

التهليلية ]في إعراب كلمة التوحيد وشرحها[ . 16

الشيخ محمد بن الحسن األصفهانّي )الفاضل الهندّي(، تحقيق: الدكتور علي موسى 

السنة  المقدسة،  قم  التراث،  إلحياء   البيت آل  مؤسسة  تراثنا،  نشرة  الكعبّي، 

الرابعة والثالثون، العدد الرابع )١3٦(، شوال – ذو الحّجة، ١439هـ.

جامع ابن بركة. 17

الدكتور  األستاذ  تحقيق:  العمانّي،  البهلوّي  بركة  بن  بن محّمد  عبدالله  أبو محّمد 
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مصطفى بن صالح باجو، 20١٨م، ١0أجزاء. 

الجامع لبن جعفر . 18
أبو جابر محّمد بن جعفر األزكوّي، تحقيق: جبر محمود الفضيالن،  مراجعة: أحمد 

ابن صالح الشيخ أحمد، ط3، 20١٨، ١0أجزاء. 

جامع مناسك الحّج . 19
الهجرّي(،  عشر  الحادي  الحلّي)القرن  درويش  بن  محمود  الدين  حسام  الشيخ 

الفرات  دار  مكاوّي،  جاسم  جبار  الشيخ  تقديم:  عوض،  عبدالرضا  علي  تحقيق: 

للثقافة واإلعالم في الحلّة، ط١، ١439ه/20١٨م.

جنة المأوى. 20
اإلمام محّمد الحسين آل كاشف الغطاء، تقديم وتعليق: السيّد الشهيد محّمد علي 

القاضي الطباطبائّي، تحقيق: السيّد أحمد الفاضلي و محّمد حسين حكمت، المركز 

١439ه/20١٨م.)في  التراث، ط١،  إحياء  مركز  اإلسالمية،  والثقافة  للعلوم  العالي 

ضمن موسوعة اإلمام محّمد الحسين ال كاشف الغطاء(.

جهود المغاربة في تحقيق التراث األدبّي المغربّي واألندلسّي. 21
زاهية عبدالكريم أفالي، ط١، 20١٨م.

حاشـية باعشـن المسـّماة )ألطاف السـّتار على عمدة األبرار في أحكام . 22
والعتمار( الحّج 

سعيد بن محّمد باعلي باعشن الدوعنّي الرباطّي، تحقيق: محّمد يوسف إدريس 

وآخرين، دار النور المبين، عّمان، ط١، 20١٨م. 

حاشية البهوتّي على شرح األشمونّي على ألفية ابن مالك. 23
محّمد بن أحمد البهوتّي الخلوتّي)ت١0٨٨ه(، تحقيق ودراسة: الدكتور محّمد عبد 

العزيز سالم، ١439ه/20١٨م.

حاشية الحكيم األحسائّي على األلفية للسيوطّي في علم النحو. 24
أحمد  الدكتور  تحقيق:  األحسائّي)ت١0٨3ه(،  إبراهيم  بن  صالح  محّمد  الشيخ 
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العرفج، دار النور المبين، عّمان، ط١، 20١٨م.

حاشـية القاضـي نـور اهلل التستري)الشـهيد سـنة 1019هجريـة( على . 25
شـرح تجريـد العتقـاد )المقصـد الخامـس فـي اإلمامة( لعـالء الدين 

القوشـجّي )المتوفـى سـنة 879 هجرية(

تحقيق: الشيخ عبد الحليم عوض الحلّي، نشرة تراثنا، مؤسسة آل البيت إلحياء 

التراث، قم المقّدسة، السنة الرابعة والثالثون، العدد الثاني )١34(، ربيع اآلخر – 

جمادى اآلخرة، ١439ه.

دراسات في نسخ واعتبار كتاب )كامل الزيارات( )القسم الثالث(. 26

التراث، قم  العريبّي، نشرة تراثنا، مؤسسة آل البيت إلحياء  الشيخ محّمد علّي 

المقّدسة، السنة الرابعة والثالثون، العدد الثالث )١35(، رجب  – رمضان، ١439ه.

دراسات في نسخ واعتبار كتاب )كامل الزيارات( )القسم الثاني(. 27

الشيخ محّمد علي العريبي، نشرة تراثنا، مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، قم 

جمادى   – اآلخرة  ربيع   ،)١34( الثاني  العدد  والثالثون،  الرابعة  السنة  المقدسة، 

اآلخرة، ١439ه.

الدّرة الوسطى في مشكل الموطأ. 28

األلبيرّي, الزقاق، مجلة تاريخ المغرب واألندلس، طنجة، ع١، ١439ه .

الدرر المنيفة في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة. 29

األمير  الدين عبد  الحنفّي، تحقيق: محمود شمس  األزهرّي  الزهرّي  عمر بن عمر 

الخزاعّي الحنفّي)ت١079ه(، دار النور المبين، عّمان، ط١، 20١٨م.

الدروس الدينية) مبادئ اإليمان(. 30

اإلمام محّمد الحسين آل كاشف الغطاء، تحقيق: أكبر أسد علّي زاده، المركز العالي 

١439ه/20١٨م.)فــي ضمن  التراث، ط١،  إحياء  مركز  اإلسالمية،  والثقافة  للعلوم 

موسوعة اإلمام محّمد الحسين آل كاشف الغطاء(.
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الدين والحياة أو الدعوة اإلسالمية. 31

اإلمام محّمد الحسين آل كاشف الغطاء، تعليق: الشيخ عبدالحليم عوض الحلّي، تحقيق: 

محّمد جاسم الساعدّي، المركز العالي للعلوم والثقافة اإلسالمية، مركز إحياء التراث، 

ط١، ١439ه/20١٨م.) في ضمن موسوعة اإلمام محّمد الحسين آل كاشف الغطاء(.

ديوان أبي حامد الغزالّي. 32

جمع وتحقيق: األستاذ الدكتور مجاهد مصطفى بهجت، دار الحكمة، لندن، ط١، 

20١٨م.

ديوان شميم الحلّي ) علي بن الحسن بن عنتر)ت601هـ(( . 33

جمع وتحقيق: األستاذ المساعد الدكتور عباس هاني الجراخ، مركز العاّلمة الحلّي، 

العتبة الحسينية المقّدسة، بابل، ط١، ١439ه/20١٨م. 

ذيل األعالم للزركلّي )معجم تراجم(. 34

أحمد العالونة، دار المنارة، جدة – بيروت، ط١, ١439هـ/20١٨م.

الرابطة المحّمدية للعلماء وإسهامها المتمّيز في نشر تراث الغرب اإلسالمّي. 35

الزقاق، مجلة تاريخ المغرب واألندلس، طنجة، ع١، ١439هـ/20١٨م.

رسائل من إفادات المجّدد الشيرازّي. 36

تحقيق: الشيخ مسلم محّمد جواد الرضائي، العتبة العسكرية المقّدسة، مركز تراث 

سامراء، ط١، 20١٨م.

زاد المسافر في اليوم اآلخر. 37

السيّد جواد السيّد فضل الوداعّي، تحقيق: حسن بن علي آل سعيد، دار السداد 

إلحياء التراث، القطيف والبحرين، ط١، ١439ه/ 20١٨م.

السّيد علّي بن حسين الهاشمّي )حياته وآثاره ومخطوط أدب التاريخ(. 38

الدكتور عباس هاني الچراخ، نشرة تراثنا، مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، قم 
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المقدسة، السنة الرابعة والثالثون، العدد الرابع )١3٦(، شوال – ذو الحّجة، ١439ه.

السّيد محّمد المجاهد وتراثه المغمور )الوسائل الحائرية( أنموذجًا. 39

المعارف  شؤون  قسم  كربالء،  تراث  مجلة  الرضائّي،  جواد  محّمد  الشيخ  مسلم 

اإلسالمية واإلنسانية/ مركز تراث كربالء، كربالء المقّدسة، السنة الخامسة، المجلد 

الخامس، العدد األول، شهر جمادى اآلخرة ١439ه/ آذار 20١٨م.

السـّيد مهـدي القزوينـّي )1300هــ( حياتـه وآثـاره، مـع عـرض ونقـد . 40
لتحقيـق كتابه)أسـماء القبائـل والعشـائر وبعـض الملـوك(

الدكتور علّي عباس األعرجّي، نشرة تراثنا، مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، قم 

المقدسة، السنة الرابعة والثالثون، العدد الرابع )١3٦(، شوال – ذو الحّجة، ١439ه.

الحائـرّي . 41 األصفهانـّي  الهـروّي  تقـي  محّمـد  للشـيخ  الذاتيـة  السـيرة 
1299هــ(  -1217(

تحقيق: محّمد حسين الواعظ النجفّي، مجلة تراث كربالء، قسم شؤون المعارف 

اإلسالمية واإلنسانية/ مركز تراث كربالء، كربالء المقّدسة، السنة الخامسة، المجلد 

الخامس، العدد األول، شهر جمادى اآلخرة ١439ه/ آذار 20١٨م.

الشـجرة النبوية والجوهرة المصطفوية وأنسـاب وأسـماء قبائل قريش . 42
والعرب

الشريف الجوانّي، أبو الحسن علّي بن محّمد بن علّي الحسنّي، دراسة وتحقيق: 

الدكتور خالد أحمد الماّل السويدّي، منشورات الدار العربية للمطبوعات، بيروت، 

ط١، ١439ه/ 20١٨م.

شرح اإلمام السعد التفتازانّي في الشمسية في المنطق لإلمام الكاتبّي. 43

تحقيق: جاد الله بّسام صالح، دار النور المبين، عّمان، ط١، 20١٨م.

شرح شواهد شرح قطر الندى وبل الصدى. 44

صادق بن علي بن الحسين الحسينّي األعرجّي )ت١١50ه(، تحقيق: عبد الله بن 
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محمود فّجال، دار النور المبين، عّمان، ط١، 20١٨م.

شرح العقيدة الطحاوية. 45
شجاع الدين هبة الله بن أحمد الحنفّي الماتريدّي )ت733ه(، تحقيق: جاد الله 

بّسام صالح، مع مقّدمة في مبادئ علم العقائد والكالم وملحق في بطالن الحوادث 

بذات الله تعالى، دار النور المبين، عّمان، ط١، 20١٨م.

الشيخ محّمد الطرفّي واستدراكاته النحوية، كتاب التحف الطرفية مثاًل. 46
شؤون  قسم  كربالء،  تراث  مجلة  الحسينّي،  رسول  فالح  الدكتور  المساعد  األستاذ 

المعارف اإلسالمية واإلنسانية/ مركز تراث كربالء، كربالء المقّدسة، السنة الخامسة،  

المجلد الخامس، العدد األول، شهر جمادى اآلخرة ١439ه/ آذار 20١٨م.

صفوة الصفات في شرح دعاء السمات. 47
إبراهيم بن علي بن الحسن الكفعمّي)ت905ه(، تحقيق: السيّد حسين الموسوّي، 

الحسينية  العتبة  الفكرية،  الشؤون  قسم  والثقافّي،  الدينّي  التراث  إحياء  شعبة 

المقّدسة، ط١، ١439ه/20١٨م.

ضوابط األصول. 48
مهدي  السيّد  تحقيق:  الحائرّي،  القزوينّي  باقر  محّمد  بن  إبراهيم  محّمد  السيّد 

العتبة  الفكرية،  الشؤون  قسم  والثقافّي،  الدينّي  التراث  إحياء  شعبة  رجائي، 

الحسينية المقّدسة، ط١، ١439ه/20١٨م، )٦ أجزاء(.

علمـاء اإلماميـة فـي بـالد الحرمين في القـرن الحادي عشـر على ضوء . 49
كتـاب العاّلمـة آقـا بـزرك الطهرانـّي )الروضـة النضـرة فـي المائـة 

الحاديـة عشـرة( )القسـم الثالث(
وسام عباس السبع، نشرة تراثنا، مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، قم المقدسة، 

السنة الرابعة والثالثون، العدد الثاني )١34(، ربيع اآلخر – جمادى اآلخرة، ١439ه.

علماء كربالء، محّمد مهدي الشهرستانّي )1130 – 1216هـ( أنموذجًا. 50
شؤون  قسم  كربالء،  تراث  مجلة  الخفاجّي،  جاسم  فالح  فاطمة  الدكتور  المدرس 
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المعارف اإلسالمية واإلنسانية/ مركز تراث كربالء، كربالء المقّدسة، السنة الخامسة،  

المجلد الخامس، العدد األول، شهر جمادى اآلخرة ١439ه/ آذار 20١٨م.

الفردوس األعلى. 51

اإلمام محّمد الحسين آل كاشف الغطاء، تقديم وتعليق: العاّلمة الشهيد محّمد علّي 

للعلوم  العالي  المركز  آبادّي،  الجالل  النقي  الطباطبائّي، تحقيق: غالمرضا  القاضي 

والثقافة اإلسالمية، مركز إحياء التراث، ط١، ١439ه/20١٨م. )في ضمن موسوعة 

اإلمام محّمد الحسين آل كاشف الغطاء(.

الفقيـه البحرانـّي  ومحنـة البحريـن ) دراسـة وترجمـة لحياة الشـيخ . 52
ياسـين البـالدّي البحرانّي(

عباس المرشد، مركز أوال للدراسات والتوثيق، بيروت، ط١، 20١٨م.

الفوائد الفقهية في أطراف القضايا الحكمية. 53

بدر الدين محّمد بن محّمد بن الغرس الحنفّي)ت٨94ه(، قّدم له: الشيخ يحيى بن 

أبي بكر الماّل، اعتنى به: محّمد ياسر شاهين، دار النور المبين، عّمان، ط١، 20١٨م.

الفوائد اللطيفة في شرح الوظيفة. 54

أحمد بن أحمد ين محّمد السجاعّي، تحقيق: آيات بّسام صالح، دار النور المبين، 

عّمان، ط١، 20١٨م.

كتاب الكفاية في النصوص على عدد األئمة الثني عشر. 55

الشيخ األجل أبو القاسم علّي بن محّمد القّمّي الخزّاز )من أعالم القرنين الرابع والخامس 

الهجريين(، تحقيق: رضا الرفيعّي، إشراف: مكتبة العاّلمة المجلسّي، ط١، 20١٨م.

اللوامع اإللهية في المباحث الكالمية. 56

)ت٨2٦ه(،  المقداد  بالفاضل  المعروف  الحلّي  السيورّي  عبدالله  بن  المقداد 

اليزدّي، دار  العاّلمة محّمد تقي المصباح  الفكر اإلسالمّي، تعليق:  تحقيق: مجمع 

النور المبين، عّمان، ط١، 20١٨م.
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مجموعة رسائل الدّرة العزيزة في شرح الوجيزة. 57

العاّلمة السيّد الميرزا محمد علّي الشهرستانّي الحائرّي )ت١344ه(، تحقيق: السيّد 

مهدي رجائي، الناشر: شعبة إحياء التراث الدينّي والثقافّي، قسم الشؤون الفكرية، 

العتبة الحسينية المقّدسة، ط١، ١439ه/20١٨م.

مخطوطات أصولية بالخط األندلسّي. 58

الزقاق، مجلة تاريخ المغرب واألندلس، طنجة، ع١، ١439ه/20١٨م.

المرارة وانتقالها عند علماء الحضارة العربية واإلسالمية. 59

سائر بصمه جي، مجلة معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ج2, مج٦١، ١439ه/ 20١٨م.

مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر. 60

الشيخ صفّي الدين بن فخر الدين الطريحّي)من أعالم القرن الثاني عشر الهجرّي(، 

تحقيق: السيّد عبدالحسين السيّد كاظم القاضي، راجعه ووضع فهارسه: مركز إحياء 

التراث التابع لدار مخطوطات العتبة العباسية المقّدسة، دار الكفيل، كربالء، ط١، 

١439ه/20١٨م.

مع الكلينّي في رحلته العلمية. 61

الشؤون  قسم  والثقافّي،  الدينّي  التراث  إحياء  شعبة  الكرباسّي،  صادق  محّمد 

الفكرية، العتبة الحسينية المقّدسة، ط١، ١439ه/20١٨م.

معارج الُعال في مناقب المرتضى. 62

محّمد صدر العالم بن فخر اإلسالم العمرّي الدهلوّي ) القرن الثاني عشر الهجرّي(، 

تهذيب وتصحيح وتحقيق: السيّد عبدالحسين الغريفّي البهبهانّي، مجمع البحوث 

اإلسالمية، إيران، ط١، ١439ه .

الُمعِرب )تفسير كتاب القوافي لألخفش األوسط(. 63

التحقيق  ومنهج  المخطوط  األصل  حديث  جّني)ت392ه(،  بن  عثمان  الفتح  أبو 

ع١،  بغداد،  المورد،  مجلة  السراقبّي،  محّمد  وليد  الدكتور  األستاذ  واالستدراك: 
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س45، ١43٨ه/20١٨م. 

من أعالم مدرسة كربالء السّيد محّمد جواد العاملّي أنموذجًا. 64

شؤون  قسم  كربالء،  تراث  مجلة  المفرجّي،  محّمد  ناظم  محّمد  الدكتور  المدرس 

المعارف اإلسالمية واإلنسانية/ مركز تراث كربالء، كربالء المقّدسة، السنة الخامسة،  

المجلد الخامس، العدد األول، شهر جمادى اآلخرة ١439ه/ آذار 20١٨م. 

المنتخب من رسائل القاضي ابن رشيق. 65

الفقيه األجّل عبدالحميد الحسين بن عتيق بن رشيق الملّقب بالعّز)ت٦32ه(، جمع: 

َولد ولده زين الدين محّمد بن محّمد بن الحسين )ت725ه(، دراسة وتحقيق: الدكتور 

أحمد صبيح الكعبّي, دار الكفيل، كربالء،ط١، ١439ه/20١٨م.  

النبالء في أعيان مدينة كربالء. 66

جمع وإعداد: مظفر صالح كامل وإحسان خضير عباس، شعبة إحياء التراث 

ط١،  المقّدسة،  الحسينية  العتبة  الفكرية،  الشؤون  قسم  والثقافّي،  الدينّي 

١439هـ/20١٨م.

نهاية المأمول في شرح مبادئ الوصول. 67

الفقيه األعظم فخر المحّققين الشيخ محّمد بن الحسن بن يوسف الحلّي)ت77١ه(، 

الحلّي،  العاّلمة  مركز  وضبطه:  راجعة  الحلّي،  رمح  حميد  الشيخ  وتعليق:  تحقيق 

العتبة الحسينية المقّدسة، بابل، ط١، ١439ه/20١٨م. 

وابل الصّيب بأوائل شيخنا بهجة آل أبي الطّيب. 68

بهجة الهيتي آل أبي الطيب اآللوسّي، تحقيق: كرار علوان حسين الكعبّي البغدادّي، 

ط١، دار الرياحين، بيروت، 20١٨م. 

الومضات شرح الخمس مناجاة. 69

كامل  كميل  تحقيق:  )ت١340ه(،  الكاشانّي  الشريف  الله  حبيب  المولى  الشيخ 

يونس، دار الوالة لصناعة النشر، بيروت، ط4، ١439ه/20١٨م.
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ثانيًا: المؤتمرات والندوات

فــي . 1 اإلنســانية  العلــوم  )قضايــا  الثالــث  الدولــي  المؤتمــر 
المخطوطــات والوثائــق والمــوروث العربــّي واإلســالمّي- جدليــة 

التــراث والمعاصــرة(
إحياء  مركز  مع  بالتعاون  السويس  قناة  بجامعة  المخطوطات  تحقيق  مركز  يقيم 

عنوان)قضايا  تحت  الثالث  الدولّي  المؤتمر  بغداد  جامعة  في  العربّي  العلمّي  التراث 

العلوم اإلنسانية في المخطوطات والوثائق والموروث العربّي واإلسالمّي- جدلية التراث 

والمعاصرة( في مدينة القاهرة للمّدة  5-٦ فبراير/ شباط لعام 20١9م.

هدف المؤتمر:
استعادة العلوم اإلنسانية لدورها في خدمة التراث اإلنساني وإبراز أثرها في دراسة 

المخطوطات والوثائق والموروث العربّي واإلسالمّي بطرائق متعددة من مثل المراجعات 

التحديات  معالم  استشراق  جانب  الى  التراث  قراءة  وإعادة  اإلنسانية،  للعلوم  النقدية 

المعاصرة التي تمر بها العلوم اإلنسانية.

محاور المؤتمر:
المحور األول: قضايا العلوم اإلنسانية في المخطوطات

دراسات في علوم المخطوطات ) الباليوغرافيا – الفيلولوجيا- الكوديكولوجيا(.	 

تحقيق مخطوطات العلوم اإلنسانية والعناية بها. 	 

قواعد الفهرسة .	 

مناهج التحقيق.	 

طرائق النشر.	 

إعادة بناء النصوص القديمة الضائعة .	 

الدراسات النقدية للمخطوطات العربية اإلسالمية .	 
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ثقافة المحّقق.	 

المحور الثاني: قضايا العلوم اإلنسانية في الوثائق

جهود االستكشاف والتعرّف على الوثائق.	 

أنواع الوثائق وأشكالها .	 

التحليل النصّي للمستندات التاريخية .	 

الدراسـة النقديـة للوثائـق الخاصـة بالقوانيـن والمعاهـدات والعقـود والسـجالت 	 

القانونيـة والوثائـق األخـرى المشـابهة .

الوثائق ودورها في حفظ ذاكرة األمة.	 

المحور الثالث: قضايا العلوم اإلنسانية في الموروث العربّي واإلسالمّي

علـوم اللغـة العربيـة : النحـو والصـرف- العـروض- اللسـانيات- اللهجـات- األدب 	 

والبالغة(. والنقـد 

الدراسات اإلسالمية : )شريعة – حديث- تفسير(.	 

الثقافة العربية واإلسالمية .	 

الدراسات االجتماعية بين التراث والمعاصرة. 	 

التاريخ العربّي واإلسالمّي بين الماضي والحاضر. 	 

أصول الحكم في اإلسالم. 	 

النظام االقتصادّي في اإلسالم .	 

العلوم الطبيعية والتجريدية والهندسية .	 

علوم التربية بين التراث والمعاصرة ) أصول التربية- علم النفس- طرائق التعلم(. 	 

جهود العلماء غير العرب في دراسة العلوم اإلنسانية.	 
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الملتقى الدولّي الرابع للمخطوط. 2
ينظم مخبر المخطوطات الجزائرية في إفريقيا التابع للجامعة اإلفريقية أحمد دراية- 

شهر  من  واألربعاء  الثالثاء  يومي  في  وذلك  للمخطوط(  الرابع  الدولّي  )الملتقى  أدرار 

نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 20١٨م.

أهداف الملتقى:
محاولة وضع ببليوغرافيا للمخطوطات الجزائرية في الجزائر والعالم. . ١

التعريف بالتراث الجزائرّي المخطوط المبعثر في شتى بقاع العالم وتسهيل . 2

َمهمة الوصول إليه تحقيقاٍ ودراسٍة. 

التعريف بجهود الجزائريين في مجال الحضارة اإلنسانية.. 3

تبيين دور الجزائريين في نقل العلوم والمعار ف داخل الجزائر وخارجها.. 4

تحديد أماكن النشاط العلمّي للعلماء الجزائريين داخل الجزائر وخارجها.. 5

توثيق صلة الربط التاريخّي بين الجزائر ومحيطها اإلفريقّي والعالمّي.. ٦

وفهرستها . 7 المخطوطات  جرد  قضايا  في  العلمّي  البحث  بجديد  االستعانة 

ورقمنتها ومناهج بحثها. 

محاور الملتقى :
المحور األول: جديد البحث والدراسة في مجال الكوديوكولجّي للمخطوط.

المحور الثاني: جديد البحث والدراسة في مجال جرد وفهرسة المخطوطات العربية 

عاّمة والمخطوطات الجزائرية خاّصة. 

المخطوطات  ودراسة  تحقيق  مجال  في  والدراسة  البحث  جديد  الثالث:  المحور 

العربية عاّمة والمخطوطات الجزائرية خاّصة.

المحور الرابع: جديد البحث والدراسة في مجال صيانة ورقمنة المخطوطات العربية 

عاّمة والمخطوطات الجزائرية خاّصة. 
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الخطوط  وتطوير  استعمال  مجال  في  والدراسة  البحث  جديد  الخامس:  المحور 

العربية محلياً ودولياً. 

للمخطوط  القانونية  الحماية  مجال  في  والدراسة  البحث  جديد  السادس:  المحور 

محلياً ودولياً.

أوعية  وكافة  الورق  صناعة  مجال  في  والدراسة  البحث  جديد  السابع:  المحور 

المخطوط وأدوات كتابته وقراءته محلياً ودولياً.
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