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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 

مـه مجلّـة الِخزانـة بيـن يـدّي القـارئ والباحـث الكريم؛  يصـدر فيهـا عـدد المجلّـة، وتقدِّ

ليكـون علـى اطّـالٍع واسـعٍ علـى الجديـد والمهـّم من اإلصـدارات الخاّصـة بتراثنـا العربّي 

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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المؤمنيـن(. و  السـادة  الديـن و فضائـل  تراجـم أعـالم 

األميـر محّمـد صالـح بـن الواسـع الحسـينّي الخاتـون آبـادّي، ترجمـه وعلّـق عليـه: 

الشـيخ محمـود النّجـار البحرانـّي ، مركـز الكلـدارّي للتـراث، البحريـن، ودار زيـن 

العابديـن، قـم، 0)0)م.

خاّص الخاّص في األمثال.. 29

أبـو منصـور عبـد الملـك بـن محّمـد بـن إسـماعيل الثعالبـّي النيسـابورّي، تحقيـق: 

رمـزي بعلبكـي وبـالل األرفـه لّي، المعهـد األلمانـّي لألبحاث الشـرقيّة فـي بيروت، 

الفارابـّي، ط1، 0)0)م. ودار 

خالصـة األقـوال فـي حديـث إّنمـا األعمـال، )ويليـه للمؤلِّـف مختصـر . 30
فـي علـم اإلرشـاد والتعليـم ، الرحمـة فـي بيـان أحـوال عالـم البرزخ ، 
الـروح فـي علـم الـروح، اإلحكام فـي معرفة األحـكام واإليمـان، الكافي 

الشـافي فـي مسـألة العقـل والعلم، فرائـد بحـر الفوائد(. 

اإلمـام العاّلمـة محيـي الديـن الكافيجـّي الحنفـّي )ت879هــ)، دراسـة وتحقيـق: 

الدكتـور أحمـد رجـب أبـو سـالم، دار األصالـة، مصـر، ودار الضيـاء، الكويـت، 019)م.

خمس رسائل.. 31

فخـر المحّققيـن محّمد بن الحسـن بن المطّهر الحلّّي )ت771هــ)، تحقيق وتعليق 

ومراجعـة: مركـز تـراث الحلّة ، قسـم شـؤون المعارف اإلسـالميّة واإلنسـانيّة، العتبة 

العباسـيّة المقّدسة، 1441هـ..
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رسالة في داللة األنواء.. 35
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خروجـه مـن الجّنـة.

دراسـة وتحقيـق: الدكتـور حسـام الديـن عبـاس الحـزورّي، مجلـة آفـاق الثقافـة 

1441هــ/019)م.  ،108 العـدد  والتـراث، 
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الميـرزا محّمـد باقـر ابـن المـاّل محّمـد سـليم الحائـرّي األسـكوئّي )ت01)1هــ)، 
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رسالة في نقد ُدوِزي. . 39

السـيّد هبة الدين الشهرسـتانّي، تحقيق: األسـتاذ الدكتور إياد عبد الحسـين صيهود 
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اإلسـالميّة واإلنسـانيّة، العتبة العباسـيّة المقّدسـة، العدد )، السـنة 6، 1440هـ/019)م.

رياضة العقول المعروف بكتاب تأخير المعرفة .. 41

أبـو العنبـس محّمد بن إسـحاق الصيمـرّي )ت)7)هـ)، تحقيق: الدكتـور أحمد عبد 

الباسـط،  دار مالمـح، مصر ، 0)0)م.

زبدة التصانيف.. 42

ماّل حيدر بن محّمد خوانسـاري، تصحيح وتعليق: السـيّد جعفر األشـكورّي والسـيّد 

صادق األشـكورّي، مجمع ذخائر اإلسـالمّي، قم ، 98)1هـ ش/ 019)م.

زينة الدهر في ذكر محاسن شعراء العصر.. 43

أبـو المعالي سـعد بن علّي الحظيـرّي )ت68)هـ)، اعتنى بتحقيقـه: إبراهيم صالح، 

دار مالمـح، مصر، 0)0)م.

سبك المنظوم وفّك المختوم.. 44

العاّلمـة أبـو عبداللـه محّمـد بـن عبداللـه بـن مالـك الطائـّي الجيانـّي)ت)67ه)، 
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تحقيـق ودراسـة: األسـتاذ فاخر جبر مطـر، مركز البحوث والدراسـات والنشـر، كلية 

الكـوت الجامعـة، بغـداد، 019)م.

سالسل الحديد في تقييد أهل التقليد.. 45

العاّلمة السـيّد هاشـم بن إسـماعيل التوبلّي البحرانّي )ت1107هـ)، تحقيق: محّمد 

عيسـى آل مكباس، دار المحّجـة البيضاء، بيروت.

أخبـر . 46 مـن  حكـم  فـي  المقـال  )تحريـر  الرمضانـّي  التـراث  سلسـلة 
برؤيـة هـالل شـّوال للعاّلمـة عبدالرحمـن بـن عبـد الكريـم الزبيـدّي 
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أحمـد السـجاعّي الشـافعّي )ت117هــ(.

تحقيق وتعليق : الدكتور حسن معلم داود، دار طيبة  الخضراء، مكة، 1441هـ.

شرح غريب الفصيح. . 47

أحمـد بـن عبـد الجليـل التدميـرّي المـرّي األندلسـّي النحـوّي )ت)))هــ)، تحقيق 

وتعليـق: الدكتـور أحمـد رجـب أبـو سـالم، منشـورات دار الضيـاء للنشـر والتوزيع، 

الكويـت، ط1، 019)م.

الشعائر الحسينّية )22 رسالة ومقالة عربّية وفارسّية مترجمة(.. 48

السيّد هبة الدين الشهرستانّي ، تحقيق: الشيخ محّمد الحسون، دار العلم، 0)0)م.

شعر يزيد بن الصعق الكالبّي.. 49

دراسة وتحقيق: أحمد محّمد عبيد، دار مالمح، مصر ، 0)0)م.

طرف من األنباء والمناقب .. 50

السـيّد رضـّي الديـن  أبـو القاسـم علـّي بن موسـى بن جعفـر ابن طاووس الحسـنّي 
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)ت664هـ)، تحقيق: الشـيخ قيس بهجت العطّار، مركز الكلداري للتراث، البحرين، 

ودار زيـن العابديـن، قم، 0)0)م .

العتبة العباسـّية المقّدسـة فـي الوثائق العراقّية من )سـنة 1921 إلى . 51
سـنة 1992م( القسم األول )اإلعمار(.

مركـز الدراسـات التخّصصيّـة بأبـي الفضـل العبـاس، مكتبـة ودار مخطوطـات 

العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، 019)م.

علوم العربّية )النحو(. 52

السـيّد هاشـم الحسـينّي الطهرانّي ، تصحيح وتعليق وتحقيق: محّمد رضا الكريمّي، 

دار زيـن العابدين، قم ، 0)0)م.

الفروق اللغوّية المسّمى )التحفة النظامّية في الفروق االصطالحّية(.. 53

العاّلمـة علـّي أكبـر بـن محمـود النجفـّي، جمـع وتهذيـب: الدكتور بشـير عبـد الله 

علـّي إبراهيـم، المكتبـة األزهريّـة للتـراث، القاهـرة، 1441هـ.

الفصول الجامعة والحدود المانعة في أصول المعرفة باهلل تعالى. . 54

أبـو العبـاس أحمـد بن أحمد بن عبـد الله الغبرينـّي )ت704هـ)، ضبـط نّصه وقّدم 
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فهرس المخطوطات المحفوظة في مكتبات نجفّية خاّصة.. 55

إعـداد وفهرسـة: مركـز تصويـر المخطوطـات، قسـم الشـؤون الفكريّـة والثقافيّـة، 
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إعـداد وفهرسـة: مركـز تصويـر المخطوطـات، قسـم الشـؤون الفكريّـة والثقافيّـة، 
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