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1مم ازر خشحَلدقد

الملخص
يتوخـى هـذا البـاب الموسـوم بـ)أخبار التراث( إيـراد جميع ما تتعرفه مجلّـة الِخزانة، 

مـن الُكتـب المحّققـة، والمجـاّلت، والبحوث ذات الطابـع التراثي الخاصـة بالمخطوطات 

فهرسـًة وترميمـاً وتحقيقـاً فـي داخل العـراق وخارجه، التـي صدرت في أثنـاء المدة التي 

يصـدر فيهـا عـدد المجلّة، وكذلـك المؤتمـرات والندوات التـي تُعنى بالمواضيـع التراثيّة، 

مـه مجلّـة الِخزانـة بين يدّي القـارئ والباحث الكريم؛ ليكون على اطاّلٍع واسـعٍ على  وتقدِّ

الجديـد والمهـّم مـن اإلصـدارات الخاّصـة بتراثنـا العربـّي اإلسـالمّي المخطـوط، ونشـاط 

المؤسسـات، والمحّققين العـرب وغيرهم.
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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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قاسـم خلف مشـاري السكينّي، مركز تراث البصرة، قسم شـؤون المعارف اإلسالميّة 

واإلنسـانيّة، العتبة العبّاسيّة المقّدسة، البصرة، العدد3، السنة2، 1439هـ/2018م.

رسـالة فـي تصحيـح بعـض ما وقع مـن أوهاٍم فـي كتاب )الرسـم القرآنّي . 39
بيـن التوقيـف واإلصطالح( لخالد إبراهيـم المحجوبّي.

القاهـرة،  العربيّـة،  المخطوطـات  الحمـد، معهـد  قـّدوري  الدكتـور غانـم  كتبهـا: 

1439هــ/2018م.

رسالة في شرح الحّد الذي ذكره ابن مالك للكلمة في )التسهيل(.. 40
إمـام الحرميـن عبدالوهـاب الهمدانـّي )1305هــ(، تحقيـق: الشـيخ محّمـد لطـف 

زاده، مجلـة تـراث كربـالء، العـدد2، السـنة5، 1439هــ/2018م، )ص317(.

رسالة في وصف القلم.. 41
جـالل الديـن الدوانـّي )ت918هـ(، تحقيق: الدكتور أسـلم بن السـبتي، مجلة آفاق 

الثقافـة والتـراث، مركـز جمعة الماجـد، العدد 103، السـنة26، 1440هــ/ )أيلول( 

2018م.)ص199-171(.

الرسم القرآني بين التوقيف واإلصطالح.. 42
القاهـرة، 1439هــ/  العربيّـة،  خالـد إبراهيـم المحجوبـّي، معهـد المخطوطـات 

2018م.

رسـم كلمـات القرآن على ترتيب السـور لعمـاد الدين علّي اإلسـترابادّي . 43
)ت995هـ(.

تحقيـق ودراسـة: داخل بـن علّي بن داخـل الجدعانّي، الجامعة اإلسـالمية بالمدينة 
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المنـورة، 2018م. )أطروحة دكتوراه(.

44 ..الّروض الباسم في الذبِّ عن سّنة أبي القاسم
محّمد بن إبراهيم الوزير )ت840هـ(، تحقيق ودراسـة: األسـتاذ الدكتور بن عيسـى 

بطاهر واألسـتاذ الدكتور عبدالعزيز دخان، دار المدار اإلسـالمّي، 02018م.

السعادة واإلسعاد في السيرة اإلنسانّية.. 45
أبو الحسـن محّمد بن يوسـف العامرّي)ت381هـ(، تحقيق ودراسـة: الدكتور أحمد 

عبد الحميد عطيّة، تقديم: رضوان السـيّد، دار المدار اإلسـالمّي، 2018م.

سـفر نامـة محّمـد خانجيـج بوسـنوي بـه مصر)تصحيـح كتـاب يصـف . 46
رحلتـه إلـى مصـر(.

محّمـد خانجيـج بوسـنوي، تحقيـق: الدكتور علّي أكبـر ضيائي، الناشـر: بين المللي 

أميـن، ط1، 1439هـ/2018م.

السّيد سلمان هادي آل طعمة حياته الفكرّية واألدبّية.. 47
عبد عون النصراوّي، دار المجتبى، قم المقّدسة، ط1، 1439هـ/ 2018م.

الشـخصيات الهاشـمّية فـي الوثائـق العثمانّية )مـن األرشـيف العثمانّي . 48
بإسطنبول(.

نايف بن هزاع بن شجاع الشريف، دار جداول، 1439هـ/2018م.

شرح التلخيص.. 49
جمـال الديـن عبداللـه بـن محّمـد نقـره كار )ت 776 هــ(، دراسـة وتحقيق: قسـم 

البالغـة بالجامعـة اإلسـالميّة فـي المدينة المنـورة، 1439 هــ/2018م.

شرح تهذيب المنطق.. 50
أحمـد بـن يحيـى المعـروف بحفيـد التفتازانّي)ت916هــ(، اعتنى به: عبـد الحميد 

التركمانـّي، دار النـور المبيـن، عّمـان، 1439هـ/ 2018م.

شرح حّد الكلمات لمحّمد بن عبد الوهاب الهمدانّي.. 51
تحقيـق: األسـتاذ الدكتـور صبـاح عطيـوي عبـود، مجلـة تـراث الحلّـة، مركـز تـراث 
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الحلّـة، قسـم شـؤون المعـارف اإلسـالميّة واإلنسـانيّة، العتبـة العبّاسـيّة المقّدسـة، 

الحلّـة، العـدد3، السـنة3، 1439هــ/2018م. 

شرح القصيدة الطاهرة في القراءات العشر الزاهرة.. 52

طاهـر بـن عـرب األصبهانـّي )ت بعد 857 هـ(، تحقيق و دراسـة: آمنـة بنت جمعة 

قحـاف، جامعـة أّم القرى، مّكـة المكرمة، 1439 هــ/2018م )أطروحة دكتوراه(.

شعر َقْعَنب بن ُأمِّ صاحب)ت بعد96هـ(.. 53

جمـع ودراسـة: إبراهيم بن سـعد الحقيـل، معهد المخطوطـات العربيّـة، القاهرة، 

1439هـ/2018م.  ط1، 

الشيخ محّمد الطرفّي واستدراكاته النحوّية، كتاب )التحف الطرفّية( مثااًل.. 54

األسـتاذ المسـاعد الدكتـور فـالح رسـول الحسـينّي، مركـز تـراث كربالء، قسـم شـؤون 

المعارف اإلسـالميّة واإلنسـانيّة، العتبة العبّاسـيّة المقّدسـة، كربالء، العدد1، السـنة5، 

2018م.  1439هـ/ 

ضيـاء الحلـوم المختصـر من شـمس العلوم لمحّمد بن نشـوان بن سـعيد . 55
الحميرّي )ت610هـ(.

تحقيـق ودراسـة: عبد الرؤوف بن الوليد العرفج، إشـراف: سـعود بـن عبدالله، كلية 

اللغة العربيّة، الريـاض، 1440هـ/2018م. )أطروحة دكتوراه(.

طبقـات اإلجـازات بالروايـات )إجـازة السـّيد حسـن الصـدر إلى السـّيد . 56
صـدر الديـن الصـدر والشـيخ محّمد باقـر النجفـّي الملقـب بـ)ألفت((.

السـيّد حسـن الصـدر العاملـّي الكاظمّي، مؤسسـة فرهنكي تحقيقاتي إمام موسـى 

الصـدر، ط1، 1397ش.

العباب الزاخر واللباب الفاخر لرضيِّ الدين الصاغانّي.. 57

عبدالرحمـن  إشـراف:  السـلمّي،  عـوض  بـن  عبدالعزيـز  ياسـر  ودراسـة:  تحقيـق 

عيسـى الحازمـّي، كليـة اللغـة العربيّـة، جامعـة اإلمام محّمـد بن سـعود، الرياض، 
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1439هــ/2018م.

العاّلمة الشـيخ حسـن آل عصفور في األرجـوزة العويناتّية في التراجم . 58
البحرانّية.

نظـم: الشـيخ عبـد الزهـراء العويناتـّي، مجلـة لؤلـؤة البحريـن، العـدد6، السـنة3، 

1439هــ/2018م.)ص427(.

ِفرق الشيعة.. 59
الشـيخ الحسـن بـن موسـى النوبختـّي )من أعـالم القرن الثالـث الهجـرّي(، تحقيق: 

السـيد محّمـد كاظـم الموسـوّي، مجمـع اإلمام الحسـين العلمـيِّ لتحقيق تراث 

آل البيـت ، العتبـة الحسـينيّة المقّدسـة، 1440هـ/2018م.

الفصل في الملل والنحل.. 60
أبو محّمد علّي بن أحمد بن سـعيد بن حزم األندلسـّي)ت456هـ(، تحقيق ودارسة: 

محّمد بن عوض بن عبدالله الشـهرّي، دار البلد ودار الفضيلة، 2018م، )3 أجزاء(.

فهـرس فهـارس النسـخ الخّطّيـة ومتعّلقاتهـا المقتناة في مركـز تصوير . 61
المخطوطات وفهرسـتها.

مركـز تصويـر وفهرسـة المخطوطـات، قسـم الشـؤون الفكريّـة والثقافيّـة، العتبـة 

العبّاسـيّة المقّدسـة، دار الكفيـل، كربـالء، ط1، 1440هــ/2018م.

الفوائـد الجليلـة البهّيـة لإلمـام النّفـاع أبـي عبـداهلل محّمد بن قاسـم . 62
جسـوس )ت1089هـ(، و شـرح الشـمائل المحّمدّية للحافظ أبي عيسـى 

محّمـد بن سـودة الترمـذّي )ت209هـ(.
تحقيـق: الدكتـور محّمـد عبـد المّنـان الّنجـار، دار النـور المبيـن، عّمـان، 2018م. 

)جزءان(.

الفوائـد المخَرجـة مـن األصـول، المسـّماة مشـيخة أبـي الحسـين ابن . 63
باهلل. المهتـدي 

القاضـي الشـريف أبـو الحسـين محّمـد بـن علّي ابـن المهتـدي باللـه )ت465هـ(، 
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تحقيـق: عمـرو عبـد العظيـم الحوينـّي، تقديـم: الدكتـور عامر حسـن صبـري، دار 

الذخائـر، القاهرة،1439هــ/2018م.

فوات الدواوين.. 64

األسـتاذ المسـاعد الدكتـور عبّاس هاني الجـراخ، دار الكتب العلميّـة، بيروت، ط1، 

2018م.

قـّرة عيـن القـّراء فـي القـراءات ألبـي إسـحاق إبراهيـم بـن محّمـد . 65
بعد588هــ(. )ت  المرنـدّي 

تحقيـق ودراسـة: نسـيبة بنت عبـد العزيز بن محّمد الراشـد، إشـراف: الدكتور فهد 

بـن متعب الدوسـرّي، كلية أصـول الدين، جامعة اإلمام محّمد بن سـعود، الرياض، 

1439هـ/2018. )أطروحة دكتوراه(.

قواعـد فـي علـم الرجـال مقّدمـة معجـم رجـال الحديـث للسـّيد أبـي . 66
القاسـم الموسـوّي الخوئـّي.

رتّبـه وعلّـق عليه: الشـيخ مصطفى اإلسـكندرّي، دار زيـن العابدين، قم المقّدسـة، 

ط2، 1440هـ/2018م.

كتاب رّي األوام ومرعى السوام في نكت الخواّص والعواّم.. 67

أبـو يحيـى عبيدالله بن أحمد الزجالّي)ت694هـ(، تحقيق ودراسـة: الدكتورة نزيهة 

المتنـي، الرابطة المحّمديّة، المغرب، 1439هـ/2018م.)جزءان(.

كتاب عدد آي القرآن على مذهب أهل البصرة.. 68

بـن  الحسـن   : ودراسـة  تحقيـق  البصرّي)ت330هــ(،  العبّـاس  أبـو  المعـدل 

إبراهيـم رفاعـي، كليـة القـرآن الكريـم، الجامعـة اإلسـالمية بالمدينـة المنـورة، 

1439هــ/2018.

كتاب فيه مقادير المّدات باختالف القراءات وحدود النطق بها.. 69

أبـو الحسـن علـّي بن جعفر السـعيدّي توفي بحـدود )ت410هـ(، تحقيق ودراسـة: 
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األسـتاذ الدكتـور خلف حسـين صالـح الجبـورّي، دار الغوثانـّي للدراسـات القرآنيّة، 

بيـروت، 1439هـ/2018م.

كنز الراغبين العفاه في الرمز إلى المولد المحّمدّي والوفاه.. 70
أبو إسحاق إبراهيم بن محّمد بن محمود الشافعّي )ت900هـ(، تحقيق: أبو الحسن 

عبد الله بن عبدالله العزيز الشبراوّي، دار الرسالة، القاهرة، 1439هـ/2018م.

لسان الميزان والمصادر الرجالّية في المدرسة اإلمامّية )القسم الثالث(.. 71
الشـيخ محّمـد باقر ملكيان، نشـرة تراثنا، مؤسسـة آل البيت إلحيـاء التراث، قم 

المقّدسـة، السـنة 36، العـدد 2 )134(، ربيع اآلخر- جمـادى اآلخرة، 1439هـ.

لسـان الميـزان والمصـادر الرجالّيـة فـي المدرسـة اإلمامّيـة )القسـم . 72
الثانـي(.

الشـيخ محّمـد باقر ملكيان، نشـرة تراثنا، مؤسسـة آل البيت إلحيـاء التراث، قم 

المقّدسـة، السـنة 35، العدد 1)133(، محرّم- ربيع األول، 1439هـ.

ما ُجمع من شعر المرجع الدينّي العاّلمة الشيخ حسين آل عصفور.. 73
الشـيخ جعفـر بـن عبداللـه آل عصفـور، مجلـة لؤلـؤة البحريـن، العدد6، السـنة3، 

1439هــ/2018م.)ص387(.

ما وصل إلينا من كتاب اآلل.. 74
الشـيخ عبد الحليم عوض الحلّّي: نشـرة تراثنا، مؤسسـة آل البيت إلحياء التراث، 

قم المقّدسة، السنة 35، العدد 1 )137(، محرّم- ربيع األول، 1440هـ.

المحاسن النفسانّية في أجوبة المسائل الخراسانّية.. 75
الشـيخ حسـين بن الشـيخ محّمـد آل عصفور)ت1216هــ(، تحقيـق: )لجنة تحقيق 

بـدار اللوامـع للتحقيق والنشـر(، 2018م.

المختار من حديث المختار.. 76
أحمـد بـن محّمـد بـن الحـداد البجلـّي الحلّّي )مـن أعـالم القـرن الثامن الهجـرّي(، 
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تحقيـق باسـم مـال اللـه األسـدّي، راجعـه: مركـز العاّلمة الحلّـّي إلحياء تـراث حوزة 

الحلّـة الدينيّـة، العتبة الحسـينيّة المقّدسـة، الحلّـة، ط1، 1449هــ/2018م.

مخطوطات العاّلمة الحّلّي في مكتبة الحكيم العاّمة.. 77
أحمـد علـّي مجيـد الحلّـّي، مجلـة تـراث الحلـة، مركـز تراث الحلّة، قسـم شـؤون 

العـدد3،  الحلّـة،  المقّدسـة،  العبّاسـيّة  العتبـة  واإلنسـانيّة،  اإلسـالميّة  المعـارف 

السـنة3، 1439هــ/ 2018م. 

المستدرك على الصحيحين.. 78
الحافـظ أبـو عبداللـه محّمد بـن عبدالله الحاكم النيسـابورّي )ت405هــ(، تحقيق: 

الدكتور سـعيد اللّحام، إشـراف: عادل مرشـد، دار الرسـالة، 2018م.

المطبوع من مؤّلفات الكاظمّيين بين 1870-1970م.. 79
األسـتاذ الدكتـور محّمـد مفيـد آل ياسـين، حّققـه وأضاف إليـه: عبدالكريـم الدبّاغ، 

العتبـة الكاظميّـة المقّدسـة، بغـداد، ط1، 1440هـ/2018م.

معجم األماكن الجغرافّية في البحر األحمر.. 80
الدكتـور عبداللـه ناصـر الوايعّي، إشـراف: الدكتور فهـد بن عبدالله السـمارّي، دارة 

الملـك عبـد العزيز، الريـاض، ط1، 1440هــ/2018م. )4 أجزاء(.

معجـم الدواويـن والمجاميـع الشـعرّية التـي حّققهـا العراقّيـون حتـى . 81
سـنة )1438هــ/2017م(.

التـراث،  األسـتاذ المسـاعد الدكتـور عبّـاس هانـي الجـرّاخ، إصـدار: مركـز إحيـاء 

قسـم الشـؤون الفكريّـة، العتبـة العبّاسـيّة المقّدسـة، دار الكفيـل، كربـالء، ط1، 

1440هــ/2018م. 

معجم العراق.. 82
عبد الرزاق الهاللّي، دار الرافدين، ط1، 2018م.)3 أجزاء(.

معجم علماء اللغة والنحو في المغرب األقصى.. 83
الدكتور الحسن زّروق وآخرون، الرابطة المحّمديّة، المغرب، 1439هـ/2018م.
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معجم المؤّلفات القرآنّية.. 84
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