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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقدّيـة الموضوعّية لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـّي وشـرائطه فـي الإ

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعّهـد مسـتقل بذلك.

فـي 	   )12( و  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  ُيكتـب 

.)A4( صفحـة )يقـل عـن )20 الهامـش، علـى أن ل 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص المحق

ّ
ُيقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيًمـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـّم عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزّود البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو الُمراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، وُيراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـرّي لبيـان صاحيتها للنشـر، ول 	 

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة الُمرَسـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
ُيبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
ُيبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقّومـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولوّية النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 	
ّ
تنّوع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعّبر عن آراء أصحابها، ول تعّبر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلمّيـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



ثقافة االختالف.. نعمٌة أم  َنْقمة

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
الحمـد هلل ربِّ العالميـن، والصـاة والسـام على أشـرف ال

يـن. محّمـد J، وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

يز:  قال تعالى في محكم كتابه العز

وا 
ُ
َبائِـَل ِلََعاَرف

َ
َناُكْم ُشـُعوًبا َوق

ْ
ْنـَى وََجَعل

ُ
ٍر وَأ

َ
ْقَناُكْم ِمـْن َذك

َ
ا َخل يَُّهـا انلَّاُس إِنَـّ

َ
﴿يَـا أ

ْتَقاُكـْم إِنَّ اهلل َعلِيٌم َخبِـٌر﴾. )الحجرات:	1(
َ
َرَمُكـْم ِعْنـَد اهلل أ

ْ
ك

َ
إِنَّ أ

 للتعايـش السـلمّي، 
ً
 مشـرقة

ً
نسـانّيِة جمعـاء لوحـة مـا أروعهـا مـن كلمـاٍت رسـمت لاإ

 
ً
 إيجابّية

ً
قامِة مجتمعاٍت َيِقظة، يتبّنى أفراُدها رؤية يق لإ خـاء، وعّبـدت الطر والمحبـة، والإ

ّية على   النفِس البشـر
ُ
بية ا حسـًنا، غايُته تر ه منهًجا سـلوكيًّ

ِّ
 لمبـدأ )الختـاف(، ِبَعد

ً
بّنـاءة

ل.
ّ
دراك والتعق خـر، ونشـِر ثقافة الحـوار، لارتقاء نحـو قّمـة الإ

آ
ـل الـرأيِّ ال تقبُّ

ثبـات وجود   لإ
ٌ
 ثمينـة

ٌ
ـه صـراٌع مـن أجـل البقـاء، أو فرصـة

ّ
 ُيفهـَم – الختـاف- أن

ّ
 وأل

نسـان النقّية   تلـّوث ِفطـرة الإ
ْ

خـر، فُيتيـُح لنزغـات الشـيطان أن
آ
أحدهـم علـى حسـاب ال

مراٍض نفسـّيٍة ل 
أ
ا ل

ً
نـا( التـي ل تجلـب سـوى الويات لصاحبهـا، فيكون عبـد

أ
بَنزعـة )ال

ـّم الوقوع 
َ
ساسـّية للمجتمـع، وِمـن ث

أ
ِبَنـة ال

َّ
يجنـي منهـا سـوى مجانَبـة التقـوى، وتهديـم الل

فـي هاويـة التناحـر والتنـازع والِفراق.

 التنـّوع البشـرّي القائـم علـى وجـه البسـيطة لـم يكـن محـض صدفـة، بـل هـو 
ّ

إن

نسـان،   ابتـاٍء لهـذا الإ
ّ

نابـع مـن إرادٍة إلهّيـٍة حكيمـة كانـت، ومـا تـزال، وسـتبقى محـل

رحت 
ُ
مَم بـآراَء وأفـكاٍر متنّوعـٍة، ط

أ
دّي الـذي أثـرى ال

ّ
ومـن هـذا التنـّوع نشـأ الفكـر التعـد

ـا في ازدهارها  ا مهمًّ
ً

ا عن الجمود والتعّصـب، فكانت رافد
ً

للنقـاش العلمـّي الهـادئ، بعيـد

وتطّورها.



يـن، أو  خر
آ
فـكار ال

أ
ذعـان ل  احتـرام ثقافـة الختـاف ل يعنـي بالضـرورة الإ

ّ
نعـم، إن

جابتهـم أو تصديقهـم في  الندمـاج الفكـرّي والثقافـّي فيهـا، أو التقّبـل لهـا، ول موِجـب لإ

مـر أن يكـون خاضًعـا للحـوار، وأن يكـون تقّبل 
أ
 مـا فـي ال

ّ
ـف فيـه، كل

َ
الموضـوع الُمختل

خـر والتعايـش معـه سـّيد الموقـف، بغـّض النظـر عـن النتائـج التي قـد تكـون متوافقة 
آ
ال

أو غيـر متوافقة. 

ـة )الِخزانـة( - منـذ تأسيسـها- شـرعت أبوابهـا أمـام 
ّ
 مجل

ّ
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن

هـذا  فـي  للدخـول  ديـان؛ 
أ
وال والقومّيـات،  الجنسـّيات،  ى 

ّ
شـت مـن  الكـرام  الباحثيـن 

بّيـة كانـت أو مشـرقّية،  فـة والعقـول الواعيـة، مغر
ّ
قـام المثق

أ
المضمـار، فاسـتنطقت ال

بّيـة أو أعجمّيـة، واسـتثمرت هـذا التنـّوع في إثراء السـاحة المعرفّية - خاّصـة التراثّية  عر

ة، أبرزت لنـا مكنوناٍت 
ّ

ّيـٍة وعلمّيـة مهّمـة من مشـارَب وثقافـاٍت عد منهـا - بنتاجـاٍت فكر

مـت خدمـات جليلـة لرّوادهـا. 
ّ

مـة فـي عالـم المخطـوط، وقد قيِّ

والحـوار  العلمـّي،  والبيـان  خـر، 
آ
ال الـرأي  ـل  وتقبُّ والمهنّيـة،  العتـدال،  وسـيبقى 

ين ما بقيت – إن شـاء هللا  خر
آ
ـة )الِخزانـة( فـي عاقتها مـع ال

ّ
الهـادئ، منهًجـا ثابًتـا لمجل

تعالـى- وإن اختلفـوا معهـا.

ميـر المؤمنين علّي بـن أبي طالبj فـي عهده لمالك 
أ
ويطيـب لنـا أن نختـم بـالم ل

شـتر رضوان هللا عليـه، حيث قال: 
أ
ال

ِق> ْ
ل

َ
 ِفي الخ

َ
ظيٌر لك

َ
يِن، أو ن

ِّ
 في الد

َ
 لك

ٌ
ا أخ اِن: إمَّ

َ
عّية- ِصنف ُهم- أي الرَّ

َّ
إن

َ
<ف

 وآخًرا... 
ً

والحمد هلل أول



املحتويات

الباب األول: دراسات تراثية

داللة لفظ )فاضل( يف الرتاث الرجايّل17
السيّد أحمد بن زيد املوسوّي

الحوزة العلمية / النجف األرشف/ العراق
الكويت

43
 عيّل لــإمــام  حكمًة  عــرة  ســّت 
اللغات  إىل  مرة  مئة  من  أكرث  تُرجمت 

األوربيّة قبل عام 1900م

األستاذ املساعد الدكتور صبيح صادق 
 كليـة الفلسـفة واآلداب- جامعـة أوتونومـا 

دي مدريد 
فادية فييض )رحمها الله(

بكالوريوس آداب اللغة اإلنجليزيّة
إسبانيا

هل أحرق املغول مكتبات بغداد؟77
يوسف الهادي 

محّقق وباحث ترايّث
العراق

145
ـــ(  )ت1093ه البغدادّي  القادر  عبد 

مؤلًّفا ومحّقًقا ومرتجًم

الدكتور محّمد جمعة الدريّب
باحث معجمّي ومحّقق لغوّي وعضو اتحاد 

كتاب مرص واالتحاد الدويّل للغة العربيّة 
مرص

187

العتبات  لزائري  الخدمة  وقفيّة  وثيقة 
ـــ  1300ه سنة  الــعــراق  يف  املقّدسة 
العباسيّة  العتبة  ِخزانة  يف  املحفوظة 

املقّدسة

فاخر  موفق  الباقر  محّمد  وتقديم:  ترجمة 
الزبيدّي

مركز تصوير املخطوطات وفهرستها التابع لدار 
مخطوطات التابع العتبة العباسيّة املقّدسة

العراق

219
املجـرّدة:  بالعـن  الحـر  نـوع  تحديـد 
الحديديّـة  العفصوتانـن  أحبـار  بهتـان 

الكيميـايّئ تركيبهـا  لتحديـد  وسـيلة 

محمود  الهادي  عبد  حامد  مدين  الدكتور 
كلية اآلثار - جامعة الفيوم

مرص

الباب الثاني: نصوص محّققة

251
النحــو حـــدود  أو  الجليلة   الحـدود 

تأليف: أبو الحسن عيّل بن محّمد بن عيّل 
السيّد الريف الجرجايّن)ت816هـ(

تحقيق: الدكتور عيّل حكمت فاضل محّمد
كليّة اآلداب/ جامعة بغداد

العراق



الباب األول

299
رسالة يف رشح عبارة من كتاب )قواعد 

األحكام(
تأليف: الفاضل الروايّن

تحقيق: ميثم الشيخ نزار آل سنبل
الحوزة العملية/ القطيف

السعوديّة

329

رشح نونيّة أيب الفتح البستّي
تأليــف: عبــد اللــه بــن محّمــد بــن 
أحمد الحســينّي النيســابورّي )النقره كار( 

)706 - 776هـــ(

دراسة وتحقيق: 
الدكتـورة هالـة أبـو يزيـد بسـطان محّمـد 

األهليـة درمـان  أم  جامعـة 
الدكتور محّمد عثمن جعفر الحلنقّي

جامعة أم درمان األهليّة
الدكتور إبراهيم عبدالواحد إبراهيم

جامعة األحفاد للبنات
السودان

الباب الثالث: نقد النتاج التراثي

453

طالب)رضوان  أيب  األباطح  شيخ  ديوان 
الله تعاىل عليه(

باقـر  الشـيخ محّمـد  العّلمـة  تحقيـق: 
املحمـودّي

)قراءة يف نقد التحقيق(

الدكتور: بسام عيّل حسن العمريّي 
جامعة ذي قــــار- كليــة الرتبيـــة للعلــوم 

اإلنسانيّة- قسم اللغة العربيّة
العراق

الباب الرابع: فهارس المخطوطات وكّشافات المطبوعات

485
خزانة آل اللوميّي

القسم األول

الشيخ محّمد عيّل الحرز 
باحث ترايّث

السعوديّة

573
املفـردة  الرتاجـم  يف  كتـب  مـا  معجـم 

واألعـلم للعلـمء 
القسم األول

إعداد
إبراهيم السيّد صالح الريفّي

محّقق وباحث ترايّث
العراق

الباب الخامس: أخبار التراث

هيأة التحريرمن أخبار الرتاث597



483 ح وسنحأ ةدس لا ليحتملا يحةح وا

الباب الرابع 
فهارس المخطوطات



573 ّ  أدسسحأ وسامحمل  حأ ر دالا
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الملّخص

يُعـّد العمـل الفهرسـّي )الببلوغرافّي( من األعمـال المفتاحيّة المهّمة فـي التوّصل إلى 

حيـاض المعرفـة، وقـد بُذلـت فـي هـذا المجال جهـود كبيـرة، وأُلفـت كُتب قيّمـة، وقد 

تخّصـص كّل عمـٍل فـي مجال معين؛ فمنهـا ما يجمع المؤلَّفات القرآنيّـة، أو الحديثيّة، أو 

الرجاليّـة، أو غيـر ذلـك، وقد توّسـع المجال في عمل الفهرسـة بتوّسـع العلـوم وتطّورها، 

وكثـرة مطبوعاتها.

وهـذا العمـل الـذي سـطّرنا كلماته هـو حلقة في سلسـلة الحلقات السـابقة عليه من 

مـت مـن قبل أهـل الِعلم، وموضـوع بحثنا هـذا يتمحور حـول ما كُتب  األعمـال التـي قُدِّ

فـي التراجـم المفردة بكتاٍب مسـتقّل في سـيرة العلمـاء واألعلم، وهذا هو القسـم األّول 

منـه وسـيتبعه غيـره إن شـاء الله تعالى، ونسـأله تعالـى أن يوفّقنا لما يُحـّب ويرضى.



حفلحأ ا أةسحأ دا يعح مةمدل حاأتتعي576 اااو صة سحصلحا×

Abstract

Bibliographical work is considered a key factor in obtaining 
knowledge. Hence, scholars made great efforts in this field, and 
authored valuable books. These accomplishments have sometimes 
specialized in a particular field such as: Quran, Hadith, Biographical 
Evolution, etc. The field of indexing has expanded with the expansion 
and development of sciences, and the large number of publications.

This work, whose words we have written, is a chain connected 
to works that were presented by our past scholars. The subject of 
our research revolves around what was written in the individual 
translations in a separate book on the biography of scholars. This 
article is the first part, which will be followed by the rest, God willing. 
We ask Him to guide us to what He loves and is pleased with.
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المقّدمة

يُعـّد العمـل الفهرسـي أو مـا يعـرف حديثـاً بالعمـل الببلوغرافـي مـن أهـم األعمـال 

التـي تسـاعد علـى تطـور العلـوم المعرفيّـة، إذ يوفّـر علـى الباحـث جهـد الحصـول على 

المعلومـة بأسـرع وقـت ممكـن، وفـي هـذا العصـر- عصـر التطـور وكثـرة المعلومـات 

والمخرجـات العلميّـة فـي كّل مكان- ال يسـتطيع الباحث بمفـرده أن يحيط بكلِّ ما يمّت 

إلـى موضوعـه بصلـة، وهنـا يأتـي العمـل الببلوغرافـّي بوصفـه مسـاعًدا أوليًّا فـي تقديم 

المعلومـات وفهرسـتها موضوعيًّـا؛ ليضـع النتـاج المعرفـي جاهـزاً بيـن يـدي الباحث.

وقـد تكثّـرت مثـل هـذه األعمـال )الببلوغرافيـة( فـي العقـود األخيـرة نتيجـة لكثـرة 

العلـوم ومـا كُتـب فيهـا، فقد ُصنعت فهـارس لكثير من أصنـاف العلوم كالتفسـير والكلم 

والفقـه والسـيرة والشـعر وغيرها، وجاء عملنا هذا كحلقة في سلسـلة تلـك األعمال التي 

سـبقت والتـي سـتأتي بها أقـلم الباحثين فيما بعد، ونحن في هـذه المقّدمة نبيّن الدافع 

الـذي مـن ورائـه عزمنا علـى العمل في هـذا الحقل )حقـل التراجم والسـير المفردة(.

تبيـن ولـو لمحاً مّما تقّدم أهميّـة العمل الببلوغرافّي، ونضيف هنـا أهميّة عملنا هذا 

النقاط:  بهذه 

تراجـم الرجـال مـن العلمـاء واألعـلم ال تخفـى أهميتهـا علـى المشـتغلين فـي . 1

الحقـول العلميّـة، إذ بهـا يتـم التعـرّف علـى مسـيرة الشـخص المترجـم العلميّـة 

والعمليّـة واالجتماعيّـة وغيرهـا، وهـذا قد ال توفّـره الترجمة التـي تُعقد له ضمن 

كتـب التراجـم العامـة؛ إذ غالبيّـة تلـك الكتب منعقـدة على اإليجـاز وبيان األهم 

فـي سـيرة الرجـل، واإلعـراض عن كثير مـن الجوانـب الحياتيّة األخـرى. ومن ذلك 

قـد يغفـل الباحـث في ترجمة شـخص ما باعتماده علـى كتب التراجـم العامة أّن 
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هـذا الشـخص قـد أُلِّف فـي ترجمته كتاب أو أكثـر، ومن ثّم يمكـن اعتماده عليه 

في توسـيع المعلومـات البحثيّة.

 رصـد المسـاحة وحجـم الدراسـات المنعقـدة في هـذا الباب وما ألف في سـيرة . 2

العلمـاء واألعـلم، وأظـن أنهـا قليلـة بالنسـبة إلـى ما لدينا مـن شـخصيّات علميّة 

ألكثـر من ألـف عام.

التسـهيل علـى الباحـث بوصولـه إلى مبتغاه بأسـرع وقت ممكن، وقد أشـرنا إلى . 3

هذا فيمـا تقّدم.

التنبّـه على دراسـة ما يسـتحق الدراسـة من العلمـاء واألعلم الذين لـم يُكتب في . 4

مسـيرتهم العلميّة كتب مستقلة.

وهنـاك نقـاط وفوائـد أخـرى قـد يطول بهـا التعداد، وأخـرى قد يتطـرق لها ذهن 

القـارئ الكريـم تنبثـق من أهميّة هـذا العمل. 

منهجية العمل هنا: 

جمع المادة وترتيبها وفق الترتيب األلف بائي.. 1

اعتمـدت فـي الترتيـب االلـف بائـي علـى أول كلمـة كُتبـت علـى غـلف الكتـاب . 2

لصاحـب الترجمـة مـع إهمـال )ال( بالنسـبة إلـى كلمـة )الشـيخ أو السـيّد أو 

العّلمـة( وغيرهـا.

التزمـت فـي المعلومـات المدّونـة هنـا مـا دّون علـى غـلف كّل كتـاب وكذلك ما . 3

موجـود فـي هويّة الكتـاب دون زيادة أو نقيصة، وبعـض الكتب طُبعت من دون 

هويّـة للكتـاب كتبـُت في موضعهـا عبارة )مـن دون معلومات(. 

اعتمـدت فـي ذكر المعلومات علـى الطبعات الحديثة لكتـب التراجم المفردة إن . 4

كان للكتـاب أكثـر من طبعة، بحسـب ما توافـر لدّي منها. 

فـي هـذه النقطـة أريد أن أنوه إلى مسـألة، وهي أّن بعض هـذه الكتب ليس كّل . 5

مـا بيـن دفتيهـا متعلًقـا بالسـيرة الذاتيـة البحتـة، وإنّما تكون السـيرة جـزًءا كبيرًا 
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منهـا، واآلخـر هـي دراسـات علميّـة ونقديّـة ومنهجيّـة وغيرها عن الشـخص ذاته 

متعلّقـة بأعمالـه ومؤلَّفاتـه وغيـر ذلـك، وهـذه األمور أيًضـا تعّد مـن خصوصيّات 

السـيرة الذاتيّة. 

وهذا العمل له تتمة إن شـاء الله تعالى، وكذلك له ذيل يتعلّق بالتراجم المفردة 

المبثوثـة فـي المجـّلت القديمـة والحديثـة، نرجـو مـن اللـه سـبحانه وتعالى أْن 

يوفقنـا إلتمامـه، وأن يدفـع هـذا الوباء الذي انــتشر في بلدنا والبلـدان األخرى؛ 

لتتسـنى لنـا الحركة وزيارة المكتبات وأسـواق الكتب وغير ذلـك؛ إلنجاز األعمال، 

إنّه سـميع مجيب. 

إبراهيم السّيد صالح الشريفّي 
 النجف األشرف
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)حرف األلف)

آية اهلل العظمى السـّيد علّي الحسـينّي البهشـتّي حياته وسـيرته وآثاره . 1
الفقهّية.

تأليـف: قيـس بهجـت العطار، منشـورات مؤسسـة الرافـد، الطبعـة األولى/1434هـ-

2013م، يقـع الكتـاب فـي 400ص مـن الحجـم الوزيرّي.

المراجـع . 2 أسـتاذ  الكاظمـّي  حسـين  محّمـد  الشـيخ  العظمـى  اهلل  آيـة 
والمجتهديـن والعلمـاء ورئيـس الحـوزة العلمّيـة في النجف األشـرف في 

القرنيـن الثالـث عــشر والرابـع عــشر الهجرييـن )ت1308هــ).

تأليـف: عبـد الكريم الدباغ، تصدير العّلمة الدكتور حسـين علـّي محفوظ، )من دون 

معلومـات(، يقع الكتاب في 183ص مـن الحجم الوزيرّي.

آيـة اهلل العظمـى الشـيخ محّمـد أميـن زيـن الديـن )) تأشـيرات فـي . 3
حياتـه وآفـاق فكـره وعملـه.

بقلـم أحـد طلب مدرسـته الفكريـة واألدبيّة، )مـن دون معلومات(، يقـع الكتاب في 

158ص من الحجـم الوزيرّي.

إبراهيم صالح شكر حياته وآثاره.. 4

إعـداد: عبـد الحميد الرشـودّي، خالد محسـن إسـماعيل، جميل الجبورّي، منشـورات 

وزارة الثقافة والفنون الجمهوريّة العراقيّة سـنة 1978م، سلسـلة األعلم والمشـهورين 

)28(، يقـع الكتـاب في 673ص من الحجـم الوزيرّي.

ابن إدريس الحّلّي رائد مدرسة النقد في الفقه اإلسالمّي.. )

تأليـف: علـّي همـت بنـاري، ترجمـة: حيـدر حـب اللـه، الغديـر للطباعـة والنــشر 

والتوزيـع- بيـروت، الطبعـة األُولـى سـنة 1425هــ، يقـع الكتـاب فـي 499 ص مـن 

الحجـم الـوزرّي. 



ابن علوّية الكاتب دراسة في سيرته وتراثه.. 6

تأليـف: الدكتـور حيـدر محلتـّي، الناشـر: المكتبـة األدبيـة المختصة، الطبعـة األولى 

سـنة 1429هــ، مطبعـة سـتارة -قـّم، يقـع الكتـاب في 310 ص مـن الحجـم الوزيرّي. 

ابن ميثم البحرانّي حياته وآثاره، )كان حّيًا سنة 687هـ).. 7

تأليـف: عبـد الزهـراء العويناتـّي، )وتليـه رسـائل تراثيـة وبحـوث علميّـة(، مراجعـة 

وتوثيق وتكميل ونشـر: مؤسسـة تراث الشـيعة، الناشـر: مؤسسـة تراث الشيعة، سنة 

الطبـع 1438هــ، يقـع الكتـاب في 564 ص مـن الحجـم الوزيرّي. 

أديب الهندّية الحاج محّمد حسن الكتبّي )1912-1978م).. 8

تأليـف: عبـد عـون صالـح النصـراوّي، دار الفـرات الطبعـة األُولـى سـنة 1438هــ - 

2017م، مطبعـة دار الفـرات للثقافـة واإلعـلم فـي الحلـة، يقـع الكتاب فـي 305 ص 

مـن الحجـم الوزيرّي. 

أضـواء علـى جوانـب مـن حيـاة فقيه األّمـة اإلسـالمية المرجـع الدينّي . 9
المجاهـد آيـة اهلل العظمى اإلمام السـّيد عبد اهلل الشـيرازّي قّدس اهلل 

نفسـه الزكّية.

اللجنـة الثقافيـة في مؤسسـة اإلمام أمير المؤمنين للشـؤون العلميّـة والخيريّة، 

الناشـر: مكتبـة آيـة الله العظمـى اإلمام السـيّد عبد الله الشـيرازّي العامـة، الطبعة 

األولـى سـنة 1425هــ، مطبعة سـتارة، يقع الكتاب فـي 112ص من الحجـم الوزيرّي. 

اإلمام السّيد عبد الحسين شرف الدين مصلحًا ومفكرًا وأديبًا.. 10

مؤتمـر تكريـم المفكـر االسـلمّي الكبيـر السـيّد عبد الحسـين شـرف الديـن بيروت 

18-19 شـباط 1993م، يقـع الكتـاب فـي 364ص مـن الحجـم الوزيـرّي.

اإلمام السيستانّي أّمة في رجل.. 11

إعـداد: حسـين محّمـد علـّي الفاضلـّي، الناشـر: مؤسسـة البـلغ للطباعـة والنشـر 

والتوزيـع، الطبعـة األولـى 1429هــ، يقـع الكتـاب فـي 600ص مـن الحجـم الوزيـرّي.
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اإلمام السيستانّي شيخ المرجعّية المعاصرة في النجف األشرف.. 12

تأليـف: محّمـد صـادق محّمـد باقـر بحـر العلـوم، الناشـر: دار المحّجـة البيضـاء، 

الطبعـة األولـى سـنة 1430هــ، يقـع الكتـاب فـي 360ص مـن الحجـم الوزيـرّي. 

اإلمام الميالنّي في سطور.. 13

فاضـل الحسـينّي الميلنـّي، )بـدون معلومات(، يقـع الكتاب فـي 48ص من الحجم 

الوزيرّي.

)حرف الباء)

ين العاملّي أديبًا وفقيهًا.. 14 بهاء الدِّ

د. دالل عباس، الناشـر: دار المؤّرخ العربي، الطبعة األولى 1431هـ - 2010م، يقع 

الكتاب فـي 760ص من الحجم الوزيرّي.

)حرف التاء)

ترجمة السّيد عبد اهلل شبر )1188-1242هـ).. )1

بقلـم: تلميـذه السـيّد محّمـد بـن مـال اللـه بـن معصـوم القطيفـّي، تحقيـق: عبـد 

الكريـم الدبـاغ، قـدم لهـا: العّلمـة األسـتاذ الدكتور حسـين علـّي محفوظ، الناشـر: 

مؤسسـة السـيّد هبـة الديـن الحسـينّي الشهرسـتانّي للطباعـة والنشـر، مطبعـة دار 

الرافد-قـّم، 1438هــ -2017م، يقـع الكتـاب فـي 125ص مـن الحجـم الوزيـرّي. 

)حرف الحاء)

حياة اإلمام المجّدد السّيد محّمد حسن الحسينّي الشيرازّي.. 16

تأليـف: العّلمـة الشـيخ محّمـد علـّي الغـروّي األوردبـادّي )ت1380هــ(، )ضمـن 

موسـوعة العّلمـة األوردبادّي/الجـزء الحـادي عشـر( جمـع وتحقيق سـبط المؤلِّف 

السـيّد مهـدي آل المجـّدد الشـيرازّي/بنظر ومتابعـة مركـز إحياء التـراث التابع لدار 
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مخطوطـات العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، الناشـر: مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة 

العباسـيّة المقّدسـة مطبعـة دار الكفيـل/ الطبعـة األولـى 1436هــ - 2015م، يقـع 

الكتـاب فـي 164ص مـن الحجـم الوزيرّي. 

حيـاة شـيخ الطائفـة أبـي جعفـر محّمد بـن الحسـن الطوسـّي المتوّفى . 17
460هـ.

بقلم: سـماحة السـيّد الحّجة السيّد حسن الموسوّي الخرسان، دار الكتب اإلسلميّة، 

الطبعـة الثانيـة سـنة 1377هـ، مطبعة النعمان النجـف، يقع الكتاب في 47 ص من 

الحجم الوزرّي.

)حرف الخاء)

خطيب األّمة السّيد جواد شّبر.. 18

بقلـم: السـيّد أمين شـبر، الطبعة الثانيـة مزيدة ومنقحة، طبعة سـنة 2014-1435، 

يقـع الكتـاب فـي 422ص من الحجم الوزيـرّي. وكانت الطبعة األولى سـنة 1422هـ 

2001م فـي 126ص مـن الحجم الوزيرّي.

الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدّي حياتـه وآثـاره فـي المراجـع العربّيـة . 19
واالجنبّيـة.

تأليـف: كوركيـس عـواد – ميخائيـل عـواد، صـدر بمناسـبة انعقـاد مهرجـان المربد 

الشـعرّي الثانـي واالحتفـال بذكـرى الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدّي في البــصرة من 

1-5 نيسـان 1972، مطبعـة الجامعـة بغـداد 1972، م يقـع الكتـاب فـي 62ص مـن 

الوزيرّي. الحجـم 

)حرف الذال)

األعرجـّي . 20 محسـن  السـّيد  ترجمـة  فـي  رسـالة  المحسـنين  ذكـرى 
)ت1227هــ).

تأليـف: السـيّد حسـن الصـدر )ت 1354هــ(، )بدون معلومـات(، يقـع الكتاب في 
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130ص مـن الحجـم الرقعّي.

)حرف الراء)

رجل الصالح والتقوى الشيخ علّي رفيش آل عنوز )ت1344هـ).. 21

بقلـم: علـّي الشـيخ جعفـر آل عنـوز، )بـدون معلومات نشـر(، يقع الكتـاب 79ص 

مـن الحجـم الوزيرّي. 

)حرف السين)

السّيد سلمان آل طعمة حياته الفكرّية واألدبّية.. 22

تأليـف: عبـد عون النصــراوّي، الطبعة الثانية سـنة 1439هــ - 2018م، يقع الكتاب 

فـي 741ص من الحجـم الوزيرّي.

السّيد شهاب الدين المرعشّي مثال وآثار.. 23

السـيّد سـلمان هادي آل طعمـة، الطبعة األولـى 1436 -2015، المؤّسسـة اللبنانيّة 

لإعـلن/ مكتبـة ابـن فهـد الحلـّي كربـلء المقّدسـة، يقـع الكتـاب فـي 206ص من 

الحجـم الوزيرّي. 

السّيد محسن األمين سيرته ونتاجه.. 24

تأليـف الدكتـور علـّي مرتضـى األمين، الناشـر: دار الهـادي- بيـروت، الطبعة األولى 

سـنة 1413هــ، يقـع الكتاب فـي 247 ص من الحجـم الوزرّي. 

السّيد هبة الدين الحسينّي آثاره الفكرّية ومواقفه السياسّية.. )2

محّمـد باقـر أحمـد البهادلـّي، المطبعة شـركة الحسـام للطباعة الفنيـة المحدودة، 

ـ - 2001م، يقـع الكتـاب فـي 275 من الحجـم الوزيرّي. الطبعـة األُولـى سـنة 1422هـ

سيرة آية اهلل الشيخ محّمد بن سلمان الهاجرّي.. 26

تأليـف: سـلمان بـن حسـين الحجـي، تقديـم: العّلمـة الشـيخ عبـد األمير بـن علّي 
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الخـرس، يقـع الكتـاب فـي 145ص مـن الحجـم الوزيرّي.

السـيرة الذاتّيـة لسـماحة المرجـع المجاهد آيـة اهلل العظمى السـّيد . 27
محّمـد صـادق الحسـينّي الروحانّي.

ترجمـة: العـل مصطفـى مصري، مراجعـة وتدقيق مركـز اإلمام الصـادق للثقافة 

والتوجيـه- فـرع لبنـان، يقـع الكتاب فـي 209 ص من الحجـم الوزرّي. 

)حرف الشين)

شاعر العرب عبد المحسن الكاظمّي حياته وشعره.. 28
الدكتـور محسـن غيـاض، منشـورات وزارة االعـلم الجمهوريّـة العراقيـة 1976م، 

سلسـلة الكتـب الحديثـة، يقـع الكتـاب فـي 102 ص مـن الحجـم الـوزرّي.

الشبيبّي الكبير الشيخ محّمد جواد الشبيبّي حياته وأدبه.. 29
تأليـف: حمـود الحمـادّي، سـاعدت وزارة التربيـة علـى طبعـه، 1972م-1392هــ، 

مطبعـة النعمـان النجـف األشـرف، يقـع الكتـاب فـي 567ص مـن الحجـم الوزيـرّي. 

شـذرات مـن حيـاة آية اهلل العظمى السـّيد يوسـف الطباطبائّي الحكيم . 30
وتقى). )علم 

تأليف: السـيّد هادي السيّد عيسـى الحكيم، الناشر: المكتبة الحيدرية- قّم، مطبعة 

طـه، الطبعة األولى سـنة 1390هـ، يقـع الكتاب في 136 ص من الحجم الوزري.

الشــريف الرضـي دراسـة فـي عصــره وأدبـه )أطروحـة دكتـوراه فـي . 31
العربـي). األدب 

إعـداد حسـن محمـود أبـو عليـوي، إشـراف األب الدكتـور لويـس بوزيـه، الناشـر: 

مؤسسـة الوفـاء- بيـروت، الطبعـة األولى 1406هــ - 1986م، يقـع الكتاب في 621 

ص مـن الحجم الـوزرّي.

الشـريف المرتضـى حياته ثقافته أدبه ونقده.. 32
الدكتـور أحمـد محّمـد المعتـوق، المؤّسسـة العربيّـة للدراسـات والنشـر بيـروت/
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التوزيـع فـي األردن دار الفـارس للنشـر والتوزيـع، الطبعـة األولـى 2008م، يقـع 

الكتـاب فـي 367ص مـن الحجـم الوزيـرّي.

الشهيد األّول، محّمد بن مّكي العاملّي، حياته وآثاره )ت786 هـ).. 33

تأليف: الشـيخ رضا المختارّي، مراجعة العّلمة السـيّد عبد السـتار الحسنّي، الناشر: 

مؤسسـة تـراث الشـيعة- قـّم، الطبعـة األُولـى، 1437هــ، يقع الكتاب فـي 838 ص 

من الحجـم الوزري)1(. 

الشيخ باقر شريف القرشّي سيرته الذاتّية.. 34

تأليـف: الشـيخ محّمـد السـاعدّي، الناشـر: ماهـر، الطبعـة األُولـى سـنة 1431هــ 

2010م، المطبعـة: سـتار، يقـع الكتـاب فـي 318ص مـن الحجـم الوزيـرّي.

شيخ بغداد األستاذ الدكتور حسين علّي محفوظ )1926-2009م).. )3

إعـداد وتقديـم: الدكتـور جمـال الدبـاغ، الناشـر: األمانـة العامـة للعتبـة الكاظميّـة 

المقدسـة/ قسـم الشؤون الفكرية والثقافية، المطبعة دار الكفيل 1441هـ/2019م، 

يقـع الكتـاب فـي 76ص من الحجـم الرقعي.

الشـيخ بهـاء الديـن محّمـد العاملـّي )3)9-1030هـ) )مجموعة رسـائل . 36
وبحـوث فـي سـيرة الشـيخ البهائّي).

تأليـف: مجموعـة مـن المحّققيـن، بمناسـبة انعقـاد المؤتمـر التحضيـرّي لتكريـم 

الشـيخ بهـاء الديـن العاملـّي، الناشـر: مركـز العلـوم والثقافـة اإلسـلمية/ معاونيـة 

األبحـاث لمكتـب اإلعـلم اإلسـلمّي فـي الحـوزة العلميـة –قـم، مطبعـة الباقـرّي، 

الطبعـة األولـى 2008م 1429هــ، يقـع الكتـاب فـي 528ص مـن الحجـم الوزيـرّي. 

الشـيخ الدكتـور محّمـد حسـين علـّي الصغيـر عالًمـا ومفكـًرا وأديًبـا، . 37
دراسـات فـي سـيرته وفكـره ومجموعـة مـن غـرر شـعره.

مجلـة الموسـم/ عـدد خـاّص لصاحبهـا ورئيـس تحريرهـا محّمـد سـعيد الطريحـّي، 

)1( طبع هذا الكتاب طبعات متعددة آخرها هذه الطبعة المشار إليها، التي فيها إضافات قيمة من المؤلِّف.
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أكاديميّـة الكوفـة/ هولنـدا، يقـع الكتـاب فـي 584ص مـن الحجـم الوزيـرّي.

شـيخ الشــريعة قيادته في الثورة العراقية الكبـرى )1920م) ووثائقه . 38
السياسية.

ترجمتـه بقلـم تلميـذه الشـيخ عبـد الحسـين الحلّي، وضـع تتمته وحّقق سـيرته 

وجمـع وثائقـه كامـل سـلمان الجبـورّي، دار القـارئ للطباعة والنشـر والتوزيع، 

الحجـم  مـن  312 ص  فـي  الكتـاب  يقـع  2005م،   - 1426هــ  األولـى  الطبعـة 

الوزيرّي. 

الشـيخ الصـدوق محّمـد بـن علـّي بـن الحسـين بـن بابويـه )ت381هــ) . 39
دراسـة فـي السـيرة والعقيـدة.

األسـتاذ الدكتور حسـن عيسى الحكيم، )سلسلة علماء الشيعة 4(، منشورات األمانة 

العامة للعتبة الحسـينيّة المقّدسـة مركز كربلء للدراسـات والبحوث، الطبعة األولى 

2017م، يقـع الكتاب في 322ص من الحجم الوزيرّي.

الشيخ عبد المنعم الفرطوسّي حياته وأدبه.. 40

تأليـف: حيـدر المحلتـّي، هـذا الكتـاب هـو فـي األصـل رسـالة جامعيـة تقـّدم بها 

صاحبهـا لنيـل درجـة الماجسـتير فـي األدب العربـي مـن كليـة اللغـات بجامعـة 

اصفهـان. وقـد نـال بهـا درجة الماجسـتير بمرتبـة امتياز مـع تقدير لجنة المناقشـة 

والحكـم، الناشـر: المكتبـة األدبيـة المختصة، يقـع الكتاب فـي 344 ص من الحجم 

الوزيرّي. 

شيخ العراقين الشيخ عبد الحسين الطهرانّي الحائرّي.. 41

تأليـف: الشـيخ حامـد رضائـي، ترجمة: حسـن علّي حسـن مطر، اخــتصره وضبطه 

ووضـع فهارسـه: مركـز تـراث كربلء- قسـم شـؤون المعارف اإلسـلميّة واإلنسـانيّة/

سلسـلة من تراث كربلء المترجم1، الناشـر: العتبة العباسـيّة المقّدسـة قسم شؤون 

المعـارف اإلسـلميّة واإلنسـانيّة، الطبعـة األولى 1440هـ -2019م، يقـع الكتاب في 

367 مـن الحجـم الوزيرّي.
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الشيخ محّمد جواد البالغّي المـفسر -المجّدد- المصلح.. 42

علّي رمضان األوسـي، دار الشـؤون الثقافيّـة العاّمة- بغداد/الطبعـة األولى 2012م، 

يقـع الكتـاب في 368ص من الحجـم الوزيرّي. 

الشـيخ محّمـد حسـن المظفـر )1301-)137هــ) وجهـوده العلمّيـة في . 43
الدراسـات الحديثيـة والرجاليـة المقارنـة.

تأليف: الدكتور الشـيخ علّي عبد الحسـين المظفر، الناشـر: مؤّسسـة تراث الشيعة، 

الطبعـة األولـى 1437هـ، يقع الكتاب في 156ص مـن الحجم الرقعّي. 

الشيخ محّمد علّي االردوبادّي الغروّي عمالق الفكر واألخالق واألدب.. 44

تأليـف: السـيّد حيـدر العـذارّي، دار الفضائـل بيـروت، طبـع سـنة 1435هــ، يقـع 

الكتـاب فـي 135ص مـن الحجـم الرقعـّي. 

الشيخ مرتـضى األنصارّي وآثاره العلمّية.. )4

تأليـف: رشـاد األنصارّي، الناشـر: طليعة نـور المطبعة سـليمان زاده، الطبعة األولى 

سـنة 1427هـ، يقـع الكتاب في 240ص مـن الحجم الوزيرّي. 

الشيخ هادي الكربالئّي مدرسة المنبر الحسينّي.. 46

بخـّط: نجله الشـيخ عـلء الكربلئّي، الناشـر: دار الكتاب والعترة للطباعة والنشـر 

والتوزيـع – بيـروت 2003 – 1424هــ، يقـع الكتـاب فـي 182ص مـن الحجـم 

الوزيرّي.

)حرف الصاد)

الصاحب بن عّباد حياته وأدبه.. 47

تأليـف: الشـيخ محّمد حسـن آل ياسـين، الناشـر: دار المعـارف للتأليـف والترجمة 

والنــشر ببغـداد، الطبعـة األولـى 1376هــ -1957م، يقـع الكتاب فـي 305ص من 

الوزيرّي.  الحجـم 
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))118هــ . 48 الكاظمـّي  اهلل  أسـد  الشـيخ  المحّقـق  المقابيـس  صاحـب 
وأوالده. وأسـرته  -1234هــ) 

تأليـف: عبـد الكريـم الدباغ، تصدير العّلمة األسـتاذ الدكتور حسـين علّي محفوظ، 

الناشر: مجموعة العدالة للطباعة والنشر بغداد، الطبعة األولى 2007م – 1428هـ، 

يقـع الكتاب في 240ص مـن الحجم الوزيرّي. 

صـدى الرحيـل، مالمـح مـن سـيرة الفقيـد الفقيـه سـماحة آيـة اهلل . 49
السـّيد محّمـد رضـا الخرسـان ومسـيرته فـي الحيـاة.

بإشـراف السـيّد عبد السـتار الحسـنّي، مطبعة الرائد، طبع سـنة 1440هـ - 2019م، 

الطبعـة األولـى، يقـع الكتاب في 265ص من الحجـم الوزيرّي.

)حرف العين)

(0 .. العارف الكامل آية اهلل العظمى الميرزا محّمد علّي الشاه آبادي

تحقيـق وتأليـف: مؤسسـة العلـوم والمعـارف اإلسـلميّة، ترجمـة: كمـال السـيّد – 

أحمـد العبيـدّي، الناشـر: مركز الغدير للدراسـات والنشـر والتوزيع بيـروت، الطبعة 

الثانيـة 1429هــ - 2008م، يقـع الكتـاب فـي 224ص مـن الحجـم الوزيرّي.

العقـد الزاهـر في ترجمة الشـيخ باقر )حياة الفقيـه المحدث المبرور . 1)
الشـيخ باقر ابن الشـيخ أحمد آل عصفور) )1331-1399هـ).

تأليـف: محمـود طـرادة، الناشـر: دار التفسـير-قّم، مطبعـة نينـوى –قـّم، الطبعـة 

األولـى سـنة 1429هــ، يقـع الكتـاب فـي 534 ص مـن الحجـم الـوزرّي.

العاّلمة الخواجة نصير الدين الطوسّي حياته وآثاره.. 2)

تأليف: محّمد تقي مدرس رضوي، تعريب: علّي هاشـم األسـدّي، الناشـر الآلسـتانة 

الرضويّـة المقّدسـة، الطبعـة األُولـى 1419هـ، يقـع الكتاب فـي 449ص من الحجم 

الوزيرّي. 
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العاّلمة السّيد هاشم البحرانّي.. 3)

تأليـف: فـارس تبريزيان، الناشـر: دار المعروف، مطبعة الهادي قـّم، الطبعة األُولى 

1416هــ، يقـع الكتاب في 304ص مـن الحجم الوزيرّي.

العاّلمة الشيخ علّي المرهون هدي العلماء وسكينة العابدين.. 4)

تأليـف: الشـيخ حسـام سـعيد آل سـلط، )مـن دون معلومـات(، يقـع الكتـاب فـي 

75ص مـن الحجـم الوزيـري. 

)حرف الفاء)

(( .. في ذكرى الشيخ األنصارّي

جمع وإعداد: مجتبى المحمودّي، الناشـر: األمانة العاّمة للمؤتمر العالمي بمناسـبة 

الذكـرى المئويـة الثانية لميلد الشـيخ األعظم األنصارّي، مطبعـة باقري قم، الطبعة 

األولـى، يقع الكتاب فـي 200ص من الحجم الوزيرّي.

الفيض القّدسي في ترجمة العاّلمة المجلـسّي.. 6)

بالمحـّدث  المعـروف  النـورّي  تقـي  محّمـد  بـن  الميـرزا حسـين  الحـاج  تأليـف: 

النـورّي )ت1320هــ(، تحقيـق: السـيّد جعفر النبوّي، الناشـر: نشـر المرصاد مكتبة 

العزيـزي، المطبعـة سـتارة، الطبعة األولى سـنة 1419هـ، يقع الكتـاب في 352ص 

مـن الحجـم الوزيرّي.

ين األفغانّي.. 7) الفيلسوف الثائر السّيد جمال الدِّ

الدكتـور علـّي الـوردّي، حّققـه وقـّدم له: عبد الحسـين الصالحّي، الناشـر: مؤّسسـة 

البـلغ للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الطبعـة األولـى 1430هـ - 2009م، يقـع الكتاب 

فـي 234ص مـن الحجـم الوزيرّي. 

فيلسوٌف َعاِلم دراسة تحليلية لحياة ابن سينا وفكره الفلسفّي.. 8)

تأليـف: الدكتـور جعفـر آل ياسـين، الناشـر: دار األندلس للطباعة والنــشر، الطبعة 
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األولـى 1404هــ، يقـع الكتاب فـي 328ص من الحجـم الوزيرّي.

)حرف الميم)

المحّقـق الطباطبائـّي )السـّيد عبـد العزيـز الطباطبائـّي) فـي ذكـراه . 9)
السـنوّية اأُلولـى.

إعـداد اللجنـة التحضيريّة، الناشـر: مؤسسـة آل البيـت إلحياء التـراث، المطبعة 

سـتارة، الطبعـة األولـى 1417هــ، يقـع الكتـاب فـي 1021 ص فـي ثلثة أجـزاء من 

الحجـم الوزيرّي.

محّمد بن إدريس الحلّي سيرته عصره منهجه )ت98)هـ).. 60

محّمـد مهـدي إبراهيم، دار اإلسـلم وجامعة اإلمام جعفـر الصادق، يقع الكتاب في 

287ص من الحجم الوزيرّي.

محّمـد جـواد الجزائرّي مؤّسـس النهضة اإلسـالمّية في العـراق حياته . 61
وآثاره.

إصـدار مؤّسسـة العـارف للمطبوعـات، طبع سـنة 1422هــ - 2002م، يقـع الكتاب 

فـي 450ص مـن الحجـم الوزيرّي.

محّمد جواد مغنية سيرته وعطاؤه.. 62

علـّي المحرقـّي )دون معلومـات(، مكتبـة فخـراوي الطبعـة األولـى 1997م، يقـع 

الكتـاب فـي 222ص مـن الحجـم الوزيـرّي.

مخزن المعاني في ترجمة المحّقق المامقانّي.. 63

تأليـف: العّلمـة الفقيـه والرجالـّي الكبيـر الشـيخ عبـد اللـه المامقانـّي )1290هــ 

-1351هــ(، تحقيـق واسـتدراك: الشـيخ محّمـد رضـا المامقانـّي، الناشـر: مؤسسـة 

آل البيـت إلحيـاء التـراث، المطبعـة سـتارة قـّم، الطبعـة األولـى محـرّم الحـرام 

1423هــ، يقـع الكتـاب فـي 534ص مـن الحجـم الوزيـرّي.
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مرآة الفضل واالستقامة في أحوال مصنِّف مفتاح الكرامة )ت1226هـ).. 64

تأليف: السـيّد محّمد الجواد ابن السـيّد حسن الحسـينّي العاملّي )1282-1318هـ( 

ابـن حفيـد مصنِّـف )مفتـاح الكرامـة(، تحقيـق واسـتدراك: إبراهيـم السـيّد صالـح 

الشــريفّي، راجعـه ووضـع فهارسـه: مركـز إحيـاء التـراث التابـع لـدار مخطوطـات 

العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، الطبعـة األولـى سـنة 1441هــ مطبعـة الكفيـل، يقـع 

الكتـاب فـي 325ص مـن الحجـم الوزيرّي. 

المرجعّية العاملة، دراسـة تحليلية لحياة المرجع الدينّي األعلى آية اهلل . )6
. العظمى السـّيد أبو الحسن الموسوّي اإلصفهانّي

تأليف: السـيّد ضياء الحسـن، الناشـر: هيئة محّمد األمين‘، يقع الكتاب في 251ص 

مـن الحجم الوزيرّي. 

معلـم الشـيعة الشـيخ المفيـد محّمـد بـن محّمـد بـن النعمان البغـدادّي . 66
)ت413هـ).

تأليـف: الشـيخ محّمـد هـادي األمينـّي، الناشـر: دار التعـارف للمطبوعـات دمشـق 

1413هــ- 1993م، يقـع الكتـاب فـي 183ص مـن الحجـم الوزيـرّي.

المسك األذفر في أحوال العاّلمة الحّجة السّيد جعفر شّبر.. 67

بقلم: السـيّد عبد السـتار الحسـنّي النسابة، مطبعة اإلرشـاد –بغداد، الطبعة األولى 

سـنة 1972م، يقـع الكتاب في 70ص مـن الحجم الوزيرّي.

منصور ابن إسماعيل الفقيه حياته وشعره )ت306هـ).. 68

الدكتـور عبـد المحسـن فراح القحطانـّي، دار القلم بيروت )بـدون معلومات(، يقع 

الكتـاب في 300ص من الحجـم الوزيرّي.

المهاجـر العاملـّي الشـيخ حبيب آل إبراهيم سـيرته، أعمالـه، مؤلَّفاته، . 69
شعره )1304-1384هـ).

تأليـف: الشـيخ الدكتـور جعفـر المهاجر، الناشـر: مؤسسـة تراث الشـيعة، المطبعة 



حفلحأ ا أةسحأ دا يعح مةمدل حاأتتعي594 اااو صة سحصلحا×

شـركة دبـوق العالمية للطباعـة والتجارة العامة، الطبعة األولـى 1431هـ - 2010م، 

يقـع الكتاب فـي 314ص من الحجـم الوزيرّي.

)حرف الياء) 

يومّيـات سـيرة القاضـي العاّلمة المحّقق الحّجة السـّيد محّمد صادق بحر . 70
العلوم الحسينّي الطباطبائّي النجفّي  ))131 -1399هـ).

تأليـف: السـيّد محّمـد رضـا الحسـينّي الجللـّي، إصـدار مركـز إحيـاء التـراث التابع 

لدار مخطوطات العتبة العباسـيّة المقّدسـة، الناشـر: مكتبة ودار مخطوطات العتبة 

العباسـية المقّدسـة، المطبعـة دار الكفيـل، الطبعـة األُولـى 1440-2018م، يقـع 

الكتـاب فـي 1298 ص فـي جزئيـن مـن الحجـم الوزيرّي.
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leads to the lack of piety, destruction of society, conflict, and separation.

The human diversity that exists on the face of the earth is not a coinci-

dence but rather a wise divine will that was, is, and will remain the subject 

of trial for humankind. From this diversity, various thoughts arose, which 

enriched nations with diverse opinions and ideas. These notions were put 

forward for calm scientific discussion, far away from fanatism, helping 

their prosperity and development.

Of course, respecting differences does not necessarily mean acquies-

cence of others’ opinions, integration with ideas intellectually and cultur-

ally, acceptance of views, or the need to answer or believe in the disagreed 

topic. It means subjecting the opinion to discussion and coexisting with 

the view’s holder. 

Based on the mentioned, (Al-Khazana) magazine - since its beginning 

- opened its doors to distinguished researchers of various nationalities, 

cultures, and religions to enter into this field. Thus, educated writers and 

conscious minds arose, whether Westerner or Oriental, Arab or non-Arab. 

The diversity enriched the field of knowledge - especially academic heri-

tage revival- with substantial intellectual and scientific productivities from 

various sects and cultures and valuable manuscripts.

Moderation, professionalism, acceptance of the other opinions, and 

calm discussion will remain (Al Khazana) magazine’s primary approach in 

its relationship with others as long as it remains - Allah Almighty willing - 

even if they disagree with the opinion. 

We want to conclude our statement with a saying from Imam Ali (a.s) 

in his instructions to Malik Al-Ashtar (r.a), “They [people] are of two 
kinds, either your brother in religion or one like you in creation.” 

Praise be to Allah first and last.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Differences of Opinion… A Curse or Blessing?

Editor-in-chief

All praise be to Allah, Lord of the worlds. May His peace and blessings 

be upon the most honorable prophet and messenger, our beloved Muham-

mad, and his virtuous and pure progeny. 

Allah (s.w.t) states in his glorious book: ﴾O humanity! Indeed, we 
created you from a male and a female and made you into peoples 
and tribes so that you may ´get to` know one another. Indeed the 
noblest of you in the sight of Allah is the most righteous among 
you. Allah is truly All-Knowing, All-Aware.﴿ (Al-Hujurat: 13)

The beautiful words in the verse illustrate a bright picture of peaceful 

coexistence, love, and brotherhood for all humanity. Its idea is to pave the 

way for establishing civil societies. These societies consist of members who 

adopt a positive and constructive understanding of (differences). This un-

derstanding, based on considering (differences) as positive behavior, aims 

to train humanity to accept diverse opinions and spread the culture of 

dialogue to rise to the peak of awareness and intellect.

When there is a positive view on (differences), it corrects the under-

standing that differences are a struggle for survival or a precious oppor-

tunity to prove superiority and dominance. This erroneous view allows 

Satan’s incitements to evil to pollute the pure nature of humankind with 

ego, which results in humans being imprisoned by mental diseases, which 
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