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الملخص

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

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

فهرسـًة وترميمـاً وتحقيقـاً فـي داخل العـراق وخارجه، التي صـدرت في أثنـاء المّدة 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.



اشّدلوميّيو بيت528

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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إجـازات السـّيد علـّي الطباطبائـّي الحائـرّي )ت)23)هــ( للسـّيد أبـي . )
الالهيجـّي. القاسـم 

إعـداد: السـيّد محّمـد جاسـم الموسـوّي، حوليّة تراث كربـالء المخطـوط، مركز تراث 

كربـالء، قسـم شـؤون المعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبـة العباسـية المقّدسـة، 

العـدد األول، السـنة األولـى، 1441هــ/2020م.

إجازات الحديث للشيخ أحمد بن صالح آل عصفور الدرانّي البحرانّي.. 2

جمـع وتحقيـق: الشـيخ إسـماعيل الكلـدارّي، مجلّـة مخطوطاتنـا، مجمـع الروضـة 

الحيدريّـة الفكـرّي والثقافـّي، العتبـة العلويـة المقّدسـة، العـددان الثامـن والتاسـع، 

السـنة الخامسـة، 1441هــ.

إجازات العاّلمة المجلسّي على نسخة من أصول الكافي. . 3

الشـيخ محّمـد لطـف زاده التبريـزّي، مجلّـة مخطوطاتنـا، مجمـع الروضـة الحيدريّـة 

السـنة  والتاسـع،  الثامـن  العـددان  المقّدسـة،  العلويّـة  العتبـة  والثقافـّي،  الفكـرّي 

الخامسـة، 1441هــ.

اإلجماع والستصحاب.. 4

السـيّد علـّي الطباطبائـّي الحائـرّي )ت1231هــ(، تحقيـق: مركز تراث كربـالء، حوليّة 

تراث كربالء المخطوط، قسـم شـؤون المعارف اإلسالميّة واإلنسـانيّة، العتبة العباسيّة 

المقّدسـة، العدد األول، السـنة األولى، 1441هـ/2020م.

أحسن الحديث في أحكام الوصايا والمواريث.. 	

الشـيخ أحمـد آل كاشـف الغطـاء )ت1344هــ(، تحقيق: الشـيخ ميثم نزار آل سـنبل 

القطيفّي،  مراجعة: مركز الشـيخ الطوسـّي للدراسـات والتحقيق، العتبة العباسيّة 

المقّدسـة، دار الكفيـل للطباعة والنشـر والتوزيع، كربـالء، ط1، 1441هـ/2020م.
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  األرجوزة الميئّية في ذكر حال أشرف البرّية )ص(.. 	

محـّب الديـن محّمد بن محّمد الشـهير بابن الشـحنة الحلبّي الحنفـّي )ت815هـ(، 

تحقيـق: محّمـد بـن أحمد بن محمـود آل رحاب، دار الفتـح، ط1، 1441هـ/2020م.

  استدراك على بحث الغيداق بن جعفر المدائنّي الديلمّي.. 	

الشيخ حسين الواثقّي، مجلّة مخطوطاتنا، مجمع الروضة الحيدريّة الفكرّي والثقافّي، 

العتبة العلويّة المقّدسة، العددان الثامن والتاسع، السنة الخامسة، 1441هـ.

   أسـرة آل أبـي مجّلـي الخّطّي الفرعّي العلمّيـة في وادي الفرع بالمدينة . 	
المنورة.

محّمد علّي الحرز، ط1، 1442هـ/2021م.

   أعـادة تحقيـق الكتـاب ونشـره )العقـد المفّصـل( للسـّيد حيـدر الحّلـّي . 	
ًأنموذجـًا .

الدكتـور مضر سـليمان الحلّّي، مجلّة مخطوطاتنا، مجمـع الروضة الحيدريّة الفكرّي 

والثقافـّي، العتبـة العلويّـة المقّدسـة، العـددان الثامن والتاسـع، السـنة الخامسـة، 

1441هـ.

أصول البحث وتحقيق النصوص في العلوم اإلسالمّية.. 	)

الدكتور محيي هالل السرحان، دارالفتح، ط1، 1442هـ/2021م.

أفانين البالغة.. ))

أبـو القاسـم الحسـين بـن محّمـد بـن المفضـل الراغـب األصفهانـّي )مـن أعـالم 

القـرن الرابـع الهجـرّي(، تحقيـق ودراسـة: عمـر ماجـد السـنوّي، دار أروقـة، ط1، 

1441هــ/2020م. 

الباب الرابع من الكوكب المضيء.. 2)

العاّلمـة المحـّدث أبـو الجـود البترونـّي الحنفـّي )ت1039هــ(، حّققه وعلّـق عليه: 
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صـادق الطباطبائـّي القاضـّي، 1441هـ.

بيبليوغرافيا سامرائّية.. 3)

إعـداد: مركـز تـراث سـامراء، مجلّـة تـراث سـامراء، مركـز تـراث سـامراء، العتبـة 

1441هــ/2020م. األولـى،  السـنة  األول،  العـدد  المقّدسـة،  العسـكريّة 

تبيان األصول.. 4)

السـيّد نظـام الديـن المازندرانـّي الحائـرّي )من أعالم القـرن الثالث عشـر الهجرّي(، 

تحقيق: السـيّد حسين هادي الموسوّي، مركز إحياء التراث الثقافّي والدينّي، العتبة 

الحسـينيّة المقّدسة، كربالء، 1441هـ.

تذكرة العقول في علم األصول تأليف: السّيد حسين القزوينّي.. 	)

تحقيـق وتعليق: الشـيخ سـالم محّمـد الناصـرّي، مجلّة مخطوطاتنـا، مجمع الروضة 

الحيدريّـة الفكـرّي والثقافـّي، العتبـة العلويّة المقّدسـة، العددان الثامن والتاسـع، 

السنة الخامسـة، 1441هـ.

التراث السامرائّي للعاّلمة السّيد حسن الصدر العاملّي الكاظمّي.. 	)

الشـيخ مسـلم محّمـد جـواد الرضائـّي، مجلّـة تـراث سـامراء، مركـز تـراث سـامراء، 

العتبـة العسـكريّة المقّدسـة، العـدد األول، السـنة األولـى، 1441هــ/2020م.

الترياق في تطهير األفعال وتهذيب األخالق.. 	)

السـيّد محسـن األميـن ، تحقيـق: هـدى حسـني نظـام طهرانـي، اإلشـراف العلمّي: 

األسـتاذ الدكتـور هيثـم محمـود ، التقديـم واإلشـراف العـام: الدكتـور الشـيخ نبيـل 

الحلبـاوّي، مديريـة الشـؤون الثقافيـة واألنشـطة، الجمعيـة المحسـنيّة، دمشـق، 

1441هــ/2020م.

تعّدي النجاسة بالسراية.. 	)

السـيّد علـّي الطباطبائـّي الحائـرّي )ت1231هــ(، تحقيـق: السـيّد محّمـد جاسـم و 
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الشـيخ محّمـد الظالمـّي، حوليّـة تراث كربـالء المخطوط، مركز تراث كربالء، قسـم 

شـؤون المعـارف اإلسـالميّة واإلنسـانيّة، العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، العـدد األول، 

السـنة األولى، 1441هــ/2020م.

التعريـف بكتاب )المصابيح في علم األصـول( للميرزا جعفر الطباطبائّي . 	)
الحائرّي )ت)23)هـ(.

إعداد: السـيّد محّمد جاسـم الموسـوّي، حوليّة تراث كربالء المخطوط، مركز تراث 

كربـالء، قسـم شـؤون المعـارف اإلسـالميّة واإلنسـانيّة، العتبة العباسـيّة المقّدسـة، 

العدد األول، السـنة األولـى، 1441هـ/2020م.

تنزيه ذوي الولية والعرفان عن عقائد ذوي الزيع والخذلن.. 	2

محمـد بـن أحمد المسـناوي الدالئي المالكـّي )1136هـ(، دراسـة وتحقيق: الدكتور 

عبد الصمد بو ذئاب، تقديم األسـتاذ الدكتور هشـام قريسـة واألسـتاذ الدكتور عبد 

الفتـاح العـوارّي، دار الفتح، ط1، 1441هـ/2020م.

التهذيـب للشـيخ بهـاء الديـن العاملـّي، ومعـه مفتـاح اللبيـب فـي شـرح . )2
التهذيـب للسـيد نعمـة اهلل الجزائـرّي(.

تحقيـق: محمـد لطـف زاده و أميـر النيسـابورّي، مركـز تراث البصرة، قسـم شـؤون 

المعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبـة العباسـية المقّدسـة، دار الكفيـل، كربـالء، 

ط2020،1م. 

 حجّية المفهوم بطريق األولوّية.. 22

السـيّد علـّي الطباطبائّي الحائـرّي )ت1231هـ(، تحقيق: مركز تـراث كربالء، حوليّة 

تـراث كربـالء المخطـوط، قسـم شـؤون المعـارف اإلسـالميّة واإلنسـانيّة، العتبـة 

العباسـيّة المقّدسـة، العـدد األول، السـنة األولـى، 1441هــ/2020م.

 جواهر القرآن ودرره.. 23

أبـو حامـد محّمـد بن محّمـد الغزالّي)ت505هــ(، تحقيق: األسـتاذة خديجة محّمد 
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كامـل، مراجعـة: األسـتاذة الدكتـورة عّفـت الشـرقاوّي، مركـز تحقيـق التـراث، دار 

الكتـب والوثائـق القوميّة، مصـر، 2020م.

دّر الغمامة في در الطيلسان والعذبة والعمامة.. 24

شـهاب الديـن أحمـد بن علـّي بن حجـر الهيتمّي)ت974هـ(، دراسـة تحقيـق: ثامر 

علـّي محمـد، دار الفتـح، ط1، 1441هـ/2020م. 

ديوان السّيد محّمد بن علّي بن أبي صقر الموسوّي)القسم الثاني(.. 	2

تحقيـق: المـدرس المسـاعد مصطفـى طـارق الشـبلّي، مجلّـة مخطوطاتنـا، مجمـع 

الروضـة الحيدريّـة الفكـرّي والثقافـّي، العتبـة العلويّـة المقّدسـة، العـددان الثامن 

والتاسـع، السـنة الخامسـة، 1441هـ

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير.. 	2

أحمـد بـن عبداللـه البعلـّي الحنبلّي)ت1189هــ(، تحقيق: وائل محّمـد بكر زهران 

الشنشـورّي، دار الذخائر، 2020م.

ذخيـرة الخيـر فيمـا سـأل عنـه محمـد باقيـس وعمـر باجسـير )وهـي . 	2
فتـاوى فـي فضائـل آل البيـت وحقوقهـم ومباحـث نبوّيـة أخـرى(.

السـيّد أحمـد بـن علـوي باحسـن جمل اللـي باعلـوّي، حّققـه وعلق عليـه: الدكتور 

محمـد أبـو بكـر باذيب، دار الفتـح، ط1، 1441هــ/2020م.

رسالة في الدللة تأليف: أبو الحسن علّي بن مّحمد البندهّي.. 	2

تحقيق وتعليق: الشـيخ سـمير سـليم الخفاجـّي، مجلّة مخطوطاتنـا، مجمع الروضة 

الحيدريّـة الفكـرّي والثقافـّي، العتبـة العلوية المقّدسـة، العددان الثامن والتاسـع، 

السـنة الخامسة، 1441هـ.

رسالة اجتماع األمر والنهي.. 	2

السـيّد علـي الطباطبائّي الحائـرّي )ت1231هـ(، تحقيق: مركز تـراث كربالء، حوليّة 
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تـراث كربـالء المخطـوط، قسـم شـؤون المعـارف اإلسـالميّة واإلنسـانيّة، العتبـة 

العباسـيّة المقّدسـة، العـدد األول، السـنة األولـى، 1441هــ/2020م.

رسالة حجّية األدلة األربعة وخطاب المشافهة.. 	3

السـيّد علـّي الطباطبائّي الحائـرّي )ت1231هـ(، تحقيق: مركز تـراث كربالء، حوليّة 

تـراث كربـالء المخطـوط، قسـم شـؤون المعـارف اإلسـالميّة واإلنسـانيّة، العتبـة 

العباسـيّة المقّدسـة، العـدد األول، السـنة األولـى، 1441هــ/2020م.

رسـالة فـي اجتمـاع ميـت وجنـب ومحـدث ومعهـم مـن المـاء مـا يكفـي . )3
أحدهـم.

الميـرزا جعفـر الطباطبائـّي الحائـرّي )ت1231هــ(، تحقيـق: الشـيخ شـادي وجيـه 

وهبـي العاملـّي، حوليّـة تـراث كربـالء المخطوط، مركز تراث كربالء، قسـم شـؤون 

المعـارف اإلسـالمية واإلنسـانيّة، العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، العـدد األول، السـنة 

1441هــ/2020م. األولى، 

رسالة في حجّية المظّنة.. 32

الشـيخ علـّي بـن جعفـر آل كاشـف الغطاء)ت1253هــ(، تحقيـق: الشـيخ محّمـد 

الكرباسـّي، مراجعة: مركز الشـيخ الطوسـّي للدراسـات والتحقيق، العتبة العباسـيّة 

المقّدسـة، دار الكفيـل للطباعـة والنشـر والتوزيـع، كربـالء، ط1، 1441هــ/2020م.

رسالة في حكم عرق الجنب من الحرام.. 33

الميـرزا جعفـر الطباطبائـّي الحائـرّي )ت1231هــ(، تحقيـق: الشـيخ شـادي وجيـه 

وهبـي العاملـّي، حوليّـة تـراث كربـالء المخطوط، مركز تراث كربالء، قسـم شـؤون 

المعـارف اإلسـالميّة واإلنسـانيّة، العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، العـدد األول، السـنة 

1441هــ/2020م.  األولى، 

سامراء في تراث الكاظميين وآثارهم.. 34

عبد الكريم الدباغ، مركز تراث سامراء، العتبة العسكريّة المقّدسة، ط1، 2020م.
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سامراء في كتابات الرحالة العرب واألجانب.. 	3
األسـتاذ الدكتـور عمـاد جاسـم حسـن الموسـوّي، مجلّـة تراث سـامراء، مركـز تراث 

سـامراء، العتبـة العسـكريّة المقّدسـة، العـدد األول، السـنة األولـى، 1441هــ/2020م.

شرح ألفية ابن مالك.. 	3
بدرالديـن محّمـد بـن محّمد بـن عبد الله بن مالـك )ابن الناظـم(، تحقيق وتعليق: 

هـادي جهاد الخنيـزّي القطيفّي، 1442هـ/2020م.

شرح اللمعتين.. 	3
الشـيخ عباس ابن الشـيخ حسـن آل كاشف الغطاء )1323هـ(، تحقيق: محّمد جليل 

الحسـناوّي، مراجعـة وتدقيـق: مركـز تـراث سـامراء، العتبـة العسـكريّة المقّدسـة، 

ط1، 2020م.

شرح معارج األصول للمحّقق الحّلّي )مبحث التأّسي(.. 	3
السـيّد علـّي الطباطبائّي الحائـرّي )ت1231هـ(، تحقيق: مركز تـراث كربالء، حوليّة 

تـراث كربـالء المخطـوط، قسـم شـؤون المعـارف اإلسـالميّة واإلنسـانيّة، العتبـة 

العباسـيّة المقّدسـة، العـدد األول، السـنة األولـى، 1441هــ/2020م.

علوم العربية )علم الصرف والشتقاق(.. 	3
العاّلمـة الحـاّج السـيّد هاشـم الحسـينّي الطهرانـّي )ت1411هـ(، تصحيـح وتعليق: 

محّمـد رضـا الكريمـّي، دار زيـن العابديـن، قـم ، ط1، 2020م.

فهرس مخطوطات مكتبة الشهيد السّيد مجيد الحكيم.. 	4
إعـداد: أحمـد علـّي مجيـد الحلّـّي، مجلّـة مخطوطاتنـا، مجمـع الروضـة الحيدريّـة 

الفكـرّي والثقافـّي، العتبـة العلويّـة المقّدسـة، العـددان الثامـن والتاسـع، السـنة 

الخامسـة، 1441هــ.

فهرس مخطوطات مكتبة السّيد محسن الحمامّي.. )4
إعـداد: حيـدر عبـد البـاري الحـداد، مجلّـة مخطوطاتنـا، مجمـع الروضـة الحيدريّة 
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الفكـرّي والثقافـّي، العتبـة العلويّـة المقّدسـة، العـددان الثامـن والتاسـع، السـنة 

الخامسـة،1441هـ.

قاعدة الواحد ل يصدر عنه إّل الواحد.. 42

الشـريعة(  بـ)شـيخ  المعـروف  األصفهانـّي  الغـروّي  النمـازّي  اللـه  فتـح  الشـيخ 

)ت1339هـ(، تحقيق: الشـيخ قاسـم الطائّي، مجلة دراسـات علمية، العدد السـابع 

عشـر، 1441هــ/2020م.

قراءة في كتاب )أنوار البدرين( للشيخ علّي البالدّي البحرانّي.. 43

األسـتاذ عبداللـه بـن علـّي الرسـم األحسـائّي، مجلّـة مخطوطاتنـا، مجمـع الروضـة 

الحيدريّـة الفكـرّي والثقافـّي، العتبـة العلويّة المقّدسـة، العددان الثامن والتاسـع، 

السـنة الخامسـة، 1441هـ.

كتاب البيع )تقرير البحث السّيد المجّدد الشيرازّي )2)3)هـ((.. 44

العاّلمة السـيّد إبراهيم الدامغانّي )ت1219هـ(، تحقيق: الشـيخ سالم محّمد الناصرّي، 

مراجعة وتدقيق: مركز  تراث سـامراء، العتبة العسـكريّة المقّدسة، ط1، 2020م.

الكشاف عن حقائق التنزيل. . 	4

جـار اللـه أبـو القاسـم محّمود بن عمـر بن محّمد الزمخشـرّي )ت538هــ(، تحقيق 

وتعليـق: ماهـر أديـب حبـوش، دار اللباب، مكتبة اإلرشـاد ، 2020م.

كشف األسرار وهتك األستار.. 	4

القاضـي أبو بكـر محّمد بن الطيّب الباقالنّي )ت403هـ(، تحقيق ودراسـة: إبراهيم 

ابـن  الدميجـّي )ج2(، دار  الرحمـن  الدميجـّي )ج1( وأحمـد عبـد  الرحمـن  عبـد 

الجـوزّي، ط1، 1442هــ/2020م. 

كشف الغطاء في حكم ابن عطاء.. 	4

شـمس الديـن محمـد بـن إبراهيـم المصـرّي المالكـّي الشـهير بـ)الخطيـب الوزيـرّي( 

)ت891هــ(، تحقيـق: الدكتـور أحمـد رجـب أبو سـالم، دار الفتـح، ط1، 1441هــ /2020م. 
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الكوكب المنير في شرح األلفية بالتشطير.. 	4

عبـد الجليـل بن أبي المواهب محّمـد بن عبد الباقي الحنبلّي)ت1119هـ(، دراسـة 

وتحقيـق: حمـزة مصطفى أبو توهـة، دار أروقة، ط144،1هـ/ 2020م.

اللؤلؤ المسجور في معنى الطهور.. 	4

التسـترّي الكاظمـّي )ت1234هــ(، تحقيـق: الشـيخ  اللـه  العاّلمـة المحّقـق أسـد 

حيـدر ضيـاء الجهـالوّي، مراجعـة: مركـز الشـيخ الطوسـّي للدراسـات والتحقيـق، 

العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، دار الكفيـل للطباعـة والنشـر والتوزيـع، كربـالء، ط1، 

1441هــ/2020م.

اللوامع الحسنّية في األصول الفقهّية. . 		

السـيّد حسـن صـدر الديـن الكاظمّي، تحقيق: الشـيخ إبراهيـم الجورانـّي، مراجعة 

وتدقيـق: مركـز تـراث سـامراء، العتبة العسـكرية المقّدسـة، ط1، 2020م.

مباحـث مـن كتـاب الـزكاة )تقريـرًا ألبحـاث السـّيد المجّدد الشـيرازّي . )	
)ت2)3)هـ(.

العاّلمـة الفقيـه أسـد اللـه الزنجانـّي )ت1354هــ(، تحقيـق: مركـز تـراث سـامراء، 

العتبـة العسـكريّة المقّدسـة، دار الكفيـل للطباعة والنشـر والتوزيـع، كربالء، ط1، 

1441هـ/2020م.

محجة العلماء.. 2	

الشـيخ محّمـد صـادق الطهرانّي النجفّي )ت1321هـ(، تحقيق: الشـيخ باسـم مجيد 

السـاعدي، مركز المرتضى إلحياء التراث والدراسـات اإلسالمية، دار الكفيل، كربالء، 

ط1، 2020م.

مختارات من سامراء في وثائق األرشيف العثمانّي.. 3	

األسـتاذ الدكتـور سـامي ناظم حسـين المنصـورّي، مجلّة تـراث سـامراء، مركز تراث 

سـامراء، العتبة العسـكريّة المقّدسـة، العدد األول، السـنة األولـى، 1441هـ/2020م.
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مختصر السيرة النبوّية. . 4	

عمـاد الديـن الواسـطّي الحنبلّي أحمد بـن إبراهيم البغدادّي المعروف بـ)ابن شـيخ 

الحزاميّيـن( )ت711هــ(، اعتنـى بـه: الدكتـور وليـد بن محّمـد بن عبداللـه العلي، 

والشـيخ فيصـل يوسـف أحمد العلّي، مـدى، 2020م. 

مستقصى مدارك الفوائد ومنتهى ضوابط الفوائد.. 		

الماّل حبيب الله بن علّي مدد الشـريف الكاشـانّي)ت1340هـ(، تحقيق: السيّد أثير 

حمـزة الشـريفّي، مركـز المرتضـى إلحيـاء التراث والبحـوث اإلسـالميّة، دار الكفيل، 

كربالء، ط1، 1441هـ/2020م.

المصاحـف المخطوطـة المنسـوبة إلـى عثمان بـن عفان وعلـّي بن أبي . 		
 .طالب

اعتنى به: أحمد وسام شاكر، مركز شاكر لألبحاث والنشر، ط2، 2020م.

مقّدمة المجموع شرح المهّذب.. 		

أبـو زكريـا يحيـى بن شـرف النـووّي )ت676هــ(، تحقيـق: محّمد بن علـّي بن عبد 

الرحمـن المحيميـد، دار أروقـة ، ط1، 1441هـ/2020م. 

معجم الدراسات القرآنّية في المجاّلت الكربالئّية.. 		

إعـداد: حيـدر كاظم الجبـورّي، مركز إحياء التراث الثقافّي والدينّي، قسـم الشـؤون 

الفكريّة والثقافيّة، العتبة الحسـينيّة المقّدسـة، 2020م.

الملتقطات من حاشية الكمال ابن أبي شريف.. 		

اإلمـام عبـد الوهـاب بـن أحمـد الشـعرانّي)ت973هـ(، دراسـة وتحقيـق: يوسـف 

الفتـح، ط1، 1441هــ/2020م. اللكـود، درا  رضـوان 

الوسيلة في معنى لفظ )ثقة(.. 		

السـيّد محّمـد المجاهـد الطباطبائّي الحائرّي )ت1242هـ(، تحقيق: الشـيخ شـادي 
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وجيـه وهبـي العاملـّي ، حوليّـة تـراث كربالء المخطـوط، مركز تراث كربالء، قسـم 

شـؤون المعـارف اإلسـالميّة واإلنسـانيّة، العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، العـدد األول، 

السـنة األولـى، 1441هـ/2020م.
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