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الملّخص

يتوخـى هـذا الباب الموسـوم بـ)أخبار التراث( إيـراد جميع ما تتعرفـه مجلّة الِخزانة، 

مـن الُكتـب المحّققـة، والمجالّت، والبحـوث ذات الطابع التراثي الخاصـة بالمخطوطات 

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

يصـدر فيهـا عـدد المجلّـة، وكذلك المؤتمـرات والندوات التـي تُعنى بالمواضيـع التراثيّة، 

مـه مجلّـة الِخزانـة بين يدّي القـارئ والباحث الكريم؛ ليكون على اطّلٍع 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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آل البالغـيّ الربعـّي النجفـّي العاملـّي بيـن قرنيـن التاسـع والخامس عشـر . )
الهجرّيين. 

الدكتور سند محّمد علّي البلغّي، دار الرافدين، بيروت، ط1، 2019م.

	 ..رر في تكملة عقد الّدرر في أخبار اإلمام المنتظر أبهى الدُّ

الشـيخ محّمـد باقر بـن محّمد جعفر البهارّي الهمذانّي )ت1323هـ(، تحقيق: الشـيخ 

باسـم محّمد مال الله األسـدّي، مجمع اإلمام الحسـين العلمّي لتحقيق تراث أهل 

البيت، العتبة الحسـينيّة المقّدسة، كربلء، 2019م.

إتحاف أهل اإليمان.. 	

نجـم الديـن الغيطـّي )ت982هــ(، تحقيق: محّمد محمـود فكري، دار النـور المبين، 

عمـان، ط1، 2019م.

إجـازة للسـّيد قـوام الدين القزوينّي، المجيز السـّيد علّي خـان بن أحمد . 	
المعروف بابـن معصوم المدنّي )0	))هـ(.

تحقيق: األسـتاذ المسـاعد الدكتور محّمد نوري الموسـوّي واألسـتاذ المسـاعد الدكتور 

نجـلء حميـد مجيـد، مجلـة تـراث الحلـة، مركز تـراث الحلّة، قسـم شـؤون المعارف 

اإلسـلميّة اإلنسـانيّة، العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، الحلّـة، السـنة الرابعـة، المجلّـد 

الرابـع، العـدد الحـادي عشـر، رجب/1440هــ/آذار 2019م.
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الدكتـور ناصـر محّمـد آل عشـوان الدوسـرّي والدكتـور ناصـر محّمـد بـن عبـد اللـه 

الماجـد، مركـز تفسـير للدراسـات القرآنيّـة، 2019م.

استدراكات ابن الخّشاب على الحريرّي في مقاماته وانتصار ابن بّري له.. 6

دراسة وتحقيق: األستاذة الدكتورة ابتسام مرهون الصّفار، 2019م.
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َهـا الَِّذيـَن آَمُنـوا اَل َتْدُخُلوا . 7 االسـتيذان فـي تفسـير قولـه تعالـى: }َيـا َأيُّ
ُبُيوًتـا َغْيـَر ُبُيوِتُكـْم َحتَّٰى َتْسَتْأِنُسـوا{.

أبـو الفيـض محّمـد بـن عبدالكبيـر الكتّانـّي )ت1327هــ(، تحقيـق: محّمـد أيوب بن 

عبدالحـّق الفرجـّي، بيـروت، 1440 هــ، 2019 م.

األعالم الشرقّية في المئة الرابعة عشرة الهجرّية.. 8

جمعهـا: زكـي محّمـد مجاهـد، اعتنـى بها: أبو عبيدة مشـهور بن حسـن آل سـلمان، 

دار اإلمـام مسـلم، مركـز سـطور للبحث العلمـّي، 2019م.

أقـوال وأفعال اإلمام الخليفة الراشـد أميـر المؤمنين علّي بن أبي طالب . 9
في كتـب الحديث الشـريف السـتة، والتي ُتسّمى بـ)الموقوفات(. 

جمعهـا واعتنـى بهـا: الدكتـور مثنـى علـوان عبـد الزيـدّي، دار النـور المبيـن للنشـر 

والتوزيـع، عمـان، ط1، 2019م.

أوزان المتنبي وقوافيه.. 0)

أبـو العـلء المعـّرّي )ت449هــ(، تحقيـق: الدكتـور السـعيد السـيّد عبـادة، ط2، 

1440هــ/2019م. 

البدور الزواهر ِمّما للمختار وعترته من المفاخر.. ))

اإلمـام الحافـظ تقـّي الديـن محّمـد بـن فهد المّكـّي )ت871هــ(، تحقيـق: الدكتور 

يونـس ضيـف، كرسـي المعلـم محّمـد بـن عـوض بـن الدن ألبحـاث ودراسـات آل 

البيـت، جامعـة طيبـة بالمدينـة المنـورة، ط1، 2019م.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد.. 	)

أبـو الوليـد محّمـد بـن أحمـد بـن محّمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبّي)ت671هـ( 

الشـهير بابن رشـد الحفيد، شـرح: الشـيخ محّمد بن حمود الوائلّي، اعتنى به وعلّق 

عليـه: الدكتـورة كاملة الكـوارّي، دار ابـن حزم،1440هـ .
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بهجة الحدائق في شرح نهج البالغة. . 	)
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التيتـّي، دار النـور المبيـن، عمـان، ط1، 2019م.

تحفة اإلخوان في تقوية اإليمان.. 6)

الشـيخ فخـر الدين بـن محّمد علـّي الطريحّي)ت1085هــ(، تحقيق: الحـاج محّمد 

تـراث أهـل  العلمـّي لتحقيـق   الحسـين السـبّاك، مجمـع اإلمـام  عبـد األميـر 

البيـت، العتبـة الحسـينيّة المقّدسـة، كربـلء، 2019م.

تحقيق النصوص األدبّية ونقدها.. 7)

الدكتور: عباس هاني الجراخ، دار درّة الغّواص، ط1، 2019م.
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األنصـارّي، مجمع اإلمام الحسـين العلمّي لتحقيق تـراث أهل البيت، العتبة 

الحسـينيّة المقّدسـة، كربلء، 2019م.
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المقّدسـة، كربـلء، ط1، 2019م. الحسـينيّة  العتبـة  البلغـة، 

التيسير في التفسير.. 0	
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السـيّد عبـد الحسـيب بـن أحمـد العلـوّي العاملّي)ت1121هــ(، تحقيـق: السـيّد 

خالـد الموسـوّي الغريفـّي، مجمـع اإلمـام الحسـين العلمّي لتحقيـق تراث أهل 

البيـت، العتبـة الحسـينيّة المقّدسـة، كربـلء، 2019م.

الجوهر النضيد والعقد الفريد الموسوم بـ)الآللئ العلوية(.. 		

العّلمـة الشـيخ محّمد علـّي السـنقرّي الحائـرّي )ت1378هـ(، تحقيـق: مركز إحياء 

التـراث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، دار الكفيـل، كربلء، 

ط1، 1440هــ/2019م.
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الخالصة في البحث العلمّي وتحقيق المخطوطات. . 6	

الدكتور محّمد بن إبراهيم الحمد، دار الحضارة للنشر والتوزيع، ط1، 2019م.

الدّر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير.. 7	

أبـو محّمـد عبـد الواحـد بـن محّمـد المالقـّي )ت705هــ(؛ تحقيـق: محّمد حسـان 

الطيّـان، الكويـت، 1440 هــ، 2019 م.

درر األبكار في وصف الصفوة األخيار.. 8	

أبو الفتح علّي بن صدقة بن منصور السـرمينّي )كان حيّاً 821هـ(، دراسـة وتحقيق: 

الدكتور سـلمان الشيخ باقر الخفاجّي، دار المحّجة البيضاء، 2019م.

ديوان الحسن بن راشد الحّلّي .. 9	

جمـع وتحقيق: األسـتاذ المسـاعد الدكتور عباس هاني الجرّاخ، مركـز العّلمة الحلّّي 

إلحياء تراث حوزة الحلّة العلميّة، العتبة الحسـينيّة المقّدسـة، ط1، 2019م.

ديوان الشيخ حسن مصبح الحّلّي .. 0	

دراسـة وتحقيق: األسـتاذ المسـاعد الدكتور عباس هاني الجرّاخ و األسـتاذ المسـاعد 

أسـعد محّمـد علـّي النّجـار، مركز العّلمة الحلّـّي إلحياء تراث حوزة الحلّـة العلميّة، 

العتبة الحسـينيّة المقّدسة، 2019م.

ديوان سعيد بن مّكي النيلّي )	6	هـ(.. )	

جمعـه وقّدم له: عبدالمجيد اإلسـداوّي، راجعه وضبطـه: مركز العّلمة الحلّّي إلحياء 

تراث حوزة الحلّة العلميّة، العتبة الحسـينيّة المقّدسـة، كربلء، ط1، 2019م.

ديوان علّي بن البطريق الحّلّي )		6هـ(.. 		

جمـع وتحقيق: األسـتاذ المسـاعد الدكتور عباس هاني الجرّاخ، مركـز العّلمة الحلّّي 

إلحياء تراث حوزة الحلّة العلميّة، العتبة الحسـينيّة المقّدسـة، ط1، 2019م.
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ديوان مغامس بن داغر الحّلّي.. 		

صنعـة: الدكتـور سـعد الحـداد، مركـز العّلمـة الحلّـّي إلحيـاء تـراث حـوزة الحلّـة 

2019م. المقّدسـة،  الحسـينيّة  العتبـة  العلميّـة، 

رسالة االعتقاد لشرف الدين أبي عبد اهلل بن القاسم العودّي الحّلّي.. 		

دراسـة وتحقيـق: الدكتـور محّمـد عزيـز الوحيـد، مجلّـة تـراث الحلّـة، مركـز تراث 

الحلّـة، قسـم شـؤون المعـارف اإلسـلميّة اإلنسـانيّة، العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، 

الحلّـة، السـنة الرابعـة، المجلّـد الرابـع، العدد الحـادي عشـر، رجب/1440هـ/آذار 

2019م. 

رسالة في أحكام المواريث.. 		

الشـيخ محّمـد حسـن النجفّي)صاحـب الجواهـر( )ت1266هــ(، تحقيـق: الشـيخ 

 ،العلمّي لتحقيق تراث أهل البيت طالب السـاعدّي، مجمع اإلمام الحسـين

العتبة الحسـينيّة المقّدسـة، كربـلء،2019م.

رسالة في الشبهة المحصورة.. 6	

السـيّد محّمـد حسـين بـن محّمـد علـّي بـن محّمـد إسـماعيل المرعشـّي المعروف 

بالشهرستانّي )كان حيّاً 1243هـ(، تحقيق: مركز تراث كربلء، قسم شؤون المعارف 

اإلسـلميّة اإلنسـانيّة، العتبة العباسيّة المقّدسـة، كربلء، ط1، 1440هـ/2019م.

طيبة الرائحة في تفسير سورة الفاتحة. . 7	

عـلء الديـن أبـو الحسـن علّي بـن محّمد بن سـعد الحلبـّي المعـروف بابن خطيب 

الناصريّـة )843هــ(، دراسـة وتحقيـق: عّمـار سـعيد تمالـت، مركـز الملـك فيصـل 

للبحـوث والدراسـات اإلسـلميّة، 2019م.

عصمة الحجج.. 8	

علـّي الحسـينّي الميبـدّي اليـزدّي )1313هــ(، تحقيق: سـتار الجيزانـّي، مركز تراث 
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سـامراء، العتبة العسـكريّة المقّدسـة، سـامراء، ط1، 1440هــ/2019م.

علم تجميع التراث المفقود.. 9	
صفـاء صابـر مجيـد البياتـّي، مركـز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة التـراث، الـدار 

2019م. البيضـاء، 

الفائت من ديوان محّمد بن يعقوب المعولّي.. 0	

جمـع وتحقيـق: فهـد بن علّي بن هاشـل السـعدّي، مجلّـة الذاكرة، مؤّسسـة ذاكرة 

ُعمان، العـدد 2، 1440هـ/2019م.

الفريدة العزيزة .. )	

الشـيخ محّمد تقي الغروّي )من أعلم القرن الثالث عشـر الهجرّي(، تحقيق: الشـيخ 

غانـم منسـي السـعداوّي، مجمـع اإلمـام الحسـين، العلمّي لتحقيق تـراث أهل 

البيت، العتبة الحسـينيّة المقّدسـة، كربلء، 2019م.

فهرس المخطوطات المحفوظة في مكتبات كربالء الخاّصة.. 		

إعـداد وفهرسـة: مركـز تصويـر المخطوطـات وفهرسـتها التابـع لـدار المخطوطات، 

ط1،  كربـلء،  المقّدسـة،  العباسـيّة  العتبـة  والثقافيّـة،  الفكريّـة  الشـؤون  قسـم 

1440هــ/2019م.

فهرس المخطوطات المصوَّرة)الطّب(.. 		

مراد تدغوت، معهد المخطوطات العربيّة، القاهرة، 2019م.

القرى البائدة.. 		

األديـب المـّل محّمـد علـّي الناصـرّي )1999م(، تحقيق: عباس مزعـل، مكتبة جلل 

العالـي، البحرين، 2019.

قراءة في مجموعة وثائقّية )وثائق راشد بن سليمان البروانّي(.. 		

يعقـوب بـن سـعيد البروانـّي، مجلـة الذاكـرة، مؤسسـة ذاكـرة ُعمـان، العـدد 1، 
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1440هــ/2019

قراءة في وثيقة كتبها )محّمد بن خميس بن مبارك الخروصّي(.. 6	

أحمـد بـن سـالم بـن موسـى الخروصـّي، مجلّـة الذاكـرة، مؤّسسـة ذاكـرة ُعمـان، 

1440هــ/2019م. العـدد2، 

الكافي في شرح الهادي.. 7	

أبـو المعالي عّز الديـن عبد الوهاب بن إبراهيم الحزمـّي الزنجانّي)655هـ(،تحقيق 

قسـم النحـو: الدكتـور محمود بن يوسـف فّجال و تحقيق قسـم التصريـف: الدكتور 

أنـس بن محمـود فّجال، دار النور المبين، عمـان، ط1، 2019م.

كتاب المراقي تراث جديد البن عبدالباقي. . 8	

 ،1 العـدد  ُعمـان،  ذاكـرة  مؤّسسـة  الذاكـرة،  مجلّـة  السـعدّي،  علـّي  بـن  فهـد 

1440هــ/2019.

	9 ..كشف المخفي من مناقب المهدي

يحيـى بـن الحسـن بـن الحسـين الحلّّي المعـروف بابـن البطريـق، تحقيق: السـيّد 

محّمـد رضـا الحسـينّي الجللـّي، بعنايـة: مركـز تراث الحلّة، قسـم شـؤون المعارف 

اإلسـلميّة اإلنسـانيّة، العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، الحلّة، ط1، 1440هــ/2019م.

المؤّلفات الّشيعّية في الجزيرة العربّية..)عمل موسوعّي توثيقي متخّصص(.. 0	

رؤى شـمس الديـن، نشـرة أرشـيفو، مركـز أوال للدراسـات والتوثيـق، العـدد12، 

2019م.

مختصر متن المنار لإلمام ابن حبيب الحلبّي)ت808هـ( .. )	

دراسـة وتحقيـق: إسـماعيل عبـد عبـاس الجميلـّي، دار النـور المبين، عمـان، ط1، 

2019م.
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مخطـوط مـن تاريـخ الشـريف العابـد أخـي محسـن مـع نسـب مؤّسسـي . 		
الدولـة الفاطميـة وبـدء الدعـوة اإلسـماعيلية وأخبـار الدعـاة القرامطـة. 

جمعـه وأعـّده وحّققـه: عبدالخالـق عبدالجليـل الجنبـّي، دار المحّجـة البيضـاء، 

2019م. 

مخطوطات جامع أبي قحطان الهاجرّي.. 		

محّمـد بـن عامـر العيسـرّي، مجلّـة الذاكـرة، مؤّسسـة ذاكـرة ُعمـان، العـدد 2، 

1440هــ/م.

مخطوطات كربالء المقدّسة. . 		

مخطوطـات العّلمـة السـيّد العبـاس الكاشـانّي )ت1385هــ(، حميـد مجيـد هّدو، 

كربـلء، ط1،  المقدّسـة،  الحسـينيّة  العتبـة  والبحـوث،  للدراسـات  كربـلء  مركـز 

1440هــ/2019م. 

مخطوطـات ظفـار )نماذج مـن مؤّلفات علماء ظفار فـي ُدور المخطوطات . 		
العاّمة و الخاّصة(.

سـعيد بـن خالـد بن أحمـد العمـرّي، مجلّة الذاكـرة، مؤّسسـة ذاكرة ُعمـان، العدد 

1440هـ/2019.  ،2

مريق الدموع في مراثي الحسين أيام األسبوع.. 6	

الشـيخ حسـين بـن محّمـد آل عصفـور البحرانـّي )ت1216هـ(، تحقيق: سـامر ثامر 

 ،العلمّي لتحقيـق تراث أهـل البيت عـوض الحلّـّي، مجمـع اإلمـام الحسـين

العتبة الحسـينيّة المقّدسـة، كربـلء، 2019.

مستدرك الذريعة إلى تصانيف الشيعة.. 7	

أحمـد علـّي مجيـد الحلّـّي، راجعـه وضبطـه ووضـع فهارسـه: مركـز تـراث النجـف 

األشـرف، قسـم شـؤون المعـارف اإلسـلمية اإلنسـانيّة، العتبة العباسـيّة المقّدسـة، 

النجـف، ط1، 2019م.
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مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد.. 8	

العّلمـة مـّل حبيـب الله الشـريف الكاشـانّي )ت1340هت(، تحقيـق ومقارنة بآراء 

المذاهـب اإلسـلميّة: وفـي المنصورّي و عقيل الربيعّي، مراجعة: حسـين الشـريف 

الكاشـانّي، المعهـد العالـي للدراسـات التقريبيّـة التابـع للمجمع العالمـّي للتقريب 

بيـن المذاهب اإلسـلميّة، قـم، ط1، 1440هـ/2019م. 

مصائب آل الرسول ومقتل أوالد البتول.. 9	

الشـيخ محّمـد جعفـر بـن محّمـد علـّي القرميسـينّي الحائرّي)ت1259هـ(،تحقيق: 

الشـيخ محيـي الديـن كاظـم األسـدّي مجمـع اإلمـام الحسـين العلمـّي لتحقيق 

تـراث أهـل البيـت، العتبـة الحسـينيّة المقّدسـة، كربـلء، 2019م. 

مـن . 60 عمانّيـة  مخطوطـات  فـي  )قـراءة  الصغـرى  علـّي  اإلمـام  مغـازي 
الشـعبي(. األدب 

 ،2 العـدد  ُعمـان،  ذاكـرة  مؤّسسـة  الذاكـرة،  مجلّـة  النبهانـّي،  سـعيد  بـن  وليـد 

1440هــ/2019م.

من مخطوطات كتاب السير واألنساب لـ)سلمة بن مسلم العوتبّي(.. )6

مهّنـا بـن راشـد بن حمد السـعدّي، مجلّة الذاكرة، مؤّسسـة ذاكرة ُعمـان، العدد 2، 

1440هـ/2019م.

المنـارات الظاهـرة فـي االسـتخارات المأثـورة عـن العتـرة الطاهـرة . 	6
ويليهـا النفحـة العنبرّيـة فـي االسـتخارة بالقرعـة الشـرعّية.

الشـيخ سـليمان بـن عبـد اللـه البحرانّي)ت1121هـ(، تحقيق: الشـيخ باسـم محّمد 

 ،العلمّي لتحقيق تراث أهل البيت مال الله األسـدّي، مجمع اإلمام الحسـين

العتبة الحسـينيّة المقّدسة، كربلء، 2019م.

المنتخب والمختار في النوادر واألشعار.. 	6

جمـال الديـن محّمد بـن ُمكرم بن منظور )ت711هـ(، تحقيـق: الدكتور عبد الرزاق 
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حسـين، مكتبة المتنبي، ط1، 2019م.

المنهـج القويـم فـي تفضيـل الصـراط المسـتقيم علـّي أميـر المؤمنيـن . 	6
علـى سـائر األنبيـاء المرسـلين سـوى نبينـا ذي الفضـل العميـم. 

الشـيخ مهـّذب الديـن أحمـد بـن عبـد الرضا البصـرّي )من أعـلم القرن الحادي عشـر 

الهجـرّي(، تحقيق: حسـن عبـد زيد الكربلئّي و سـلم مّكي الطائـّي، وحدة التحقيق 

الروائـّي، مؤّسسـة علـوم نهج البلغة، العتبة الحسـينيّة المقّدسـة، كربـلء، ط1، 2019م.

منية األنيس.. 	6

المحـّدث عمـر بن أيوب بن عمر بن أرسـلن السـيّاف الدمشـقّي)670هـ(، تحقيق: 

الدكتـور علـّي محّمـد زينو، دار النور المبين، عّمـان، ط1، 2019م.

موازين الكالم.. 66

العّلمـة محّمـد رضـا الطهرانـّي الشـهير بــأفضل العصـر، تصحيـح وتحقيـق: محّمد 

حـاج محّمـدي، انتشـارات علميّـة قـم، 2019م.

موّضح أسرار النحو .. 67

الشـيخ محّمد بن الحسن المشـهور بالفاضل الهندّي )ت1135هـ(، تحقيق ودراسة: 

الدكتـور علـّي موسـى الكعبـّي، مجمـع اإلمـام الحسـين العلمّي لتحقيـق تراث 

أهـل البيت ، العتبة الحسـينيّة المقّدسـة، كربـلء، ط2، 1440هـ/2019م.

نزهة القلوب والخواطر ببعض ما تركه األوائل واألواخر.. 68
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