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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
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الملّخص

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

مـن الُكتـب المحّققـة، والمجـّلت، 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 اطّـلٍع واسـعٍ علـى الجديـد والمهـّم من اإلصـدارات الخاّصـة بتراثنـا العربّي 

اإلسـلمّي 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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أئّمـة صـالة الجماعـة فـي صحـن اإلماميـن الكاظَميـن فـي القرنيـن . 1
الثالـث عشـر والرابـع عشـر الهجرّييـن.

عبـد الكريـم الدبّـاغ، مراجعـة: مركـز الكاظميـة إلحيـاء التـراث، العتبـة الكاظميـة 

2021م. ط1،  كربـلء،  الـوارث،  دار  المقّدسـة، 

ابن سودكين النورّي )ت646هـ)، وما تبّقى من شعره.. 2
الدكتـور علـّي كاظـم علـّي المدنـّي، مجلّـة القادسـية فـي اآلداب والعلـوم التربويّـة، 

القادسـية، العـدد1، الجـزء2، السـنة 2021م.

إثبـات مـا ليـس منه بّد لمـن أراد الوقوف علـى حقيقة الدينـار والدرهم . 3
والمّد. والصاع 

أبـو العبـاس أحمـد العزفـّي السـبتّي )ت633هــ(، تقديـم وتحقيـق: األسـتاذ محّمـد 

الشـريف وعبـد العزيـز السـاورّي، منشـورات وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـلميّة، 

1442هــ/2021م. الربـاط، ط1، 

أثـر علمـاء كربـالء في تدويـن المقتل الحسـينّي كتاب )نهضة الحسـين) . 4
للسـّيد هبـة الدين الشهرسـتانّي أنموذًجا.

األسـتاذ الدكتـور: إيـاد عبـد الحسـين الخفاجـّي، مجلّـة تـراث كربـلء، قسـم شـؤون 

المعـارف اإلسـلميّة واإلنسـانيّة، العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، كربلء،  العـددان 1و2، 

المجلّـد 8، السـنة 2021م.ص88-58.

االثنا عشرّية في فقه الصالة.. )
الشـيخ حسـن بـن زيـن الديـن العاملـّي صاحـب المعالـم )ت1011هـ(، مع حواشـي 

الشـيخ البهائـّي )ت1030هــ(، تحقيق: مركز الشـيخ الطوسـّي للدراسـات والتحقيق، 

العتبة العباسـيّة المقّدسـة،2021م.

اختبـار العـارف ونهـل الغـارف )ديـوان الشـيخ محّمـد سـلمان نـوح الكعبّي . 6
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)حمـادي نـوح ت)132هـ).
تحقيـق وتعليـق: الدكتـور مضـر سـليمان الحلّـّي، مركـز تـراث الحلـة، قسـم شـؤون 

المقّدسـة،ط1، 2021م.  العباسـيّة  العتبـة  المعـارف اإلسـلميّة واإلنسـانيّة، 

أرجوزة في الطّب.. 7

ابـن عبـد ربّـه سـعيد بن عبـد الرحمن بن محّمـد )من علمـاء القرن الرابـع الهجرّي(، 

تحقيـق ودراسـة: األسـتاذ الدكتـور مـرزوق يوسـف الغنيـم، المركـز العربّي للــتأليف 

وترجمـة العلـوم الصحيّـة، الكويـت، ط1، 2021م.

كتـاب االصطـالم )كتاب فيه انتصار للشـافعّية واصطـالم الحجج الحنفّية . 8
في المسـائل الخالفّية).

أبـو المظفـر منصور بـن محّمد بن عبدالجبار السـمعانّي )ت 489ه(، تحقيق: سـراج 

منيـر، دار الِخزانـة، الكويت، ط1، 2021م.

االقتداء في الوقف واالبتداء.. 9

ابـن النكـزاوّي معيـن الديـن أبـو محّمـد عبـد اللـه بـن محّمـد )ت683هــ(، تحقيق: 

الدكتـور خالـد حسـن أبـو الجـود، مرصـد تفسـير للدراسـات القرآنيّـة، دار اللؤلـؤة، 

المنصـورة، ط1، 1442هــ/2021م.

الجـزء السـادس مـن )اإلكليـل وهـو الثالث من سـيرة ملـوك ِحْمير وهو . 10
كتـاب فتـن حمير وسـياقة وأخبارها).

أبـو محّمـد الحسـن بـن أحمـد الهمدانـّي،  تحقيـق: مقبـل التـام عامـر األحمـدّي، 

مطبوعـات مجمـع العربيـة السـعيدة، اليمـن، 1442هــ/2021م.

اإلمامة والتبصرة من الحيرة.. 11

ث أبـو الحسـن علـّي بـن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه القّمـّي،  الشـيخ المحـدِّ

تحقيـق: السـيّد محّمـد رضـا الحسـينّي الجللـّي، دار زيـن العابديـن، قـم، ط1، 

1442هــ/2021م.
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إيجاز الغرائب وإنجاز الرغائب.. 12
عبـد الـرزاق بـن أحمد بـن علّي البيهقـّي)ت بعد 562هــ(، دراسـة وتحقيق: صلح 

سـامي عبـد حميـد الجميلّي)من حـرف الضاد إلى نهايـة الكتاب(، إشـراف: الدكتور 

مصطفـى كامـل أحمـد، رسـالة ماجسـتير مقّدمـة إلـى قسـم اللغـة العربيّـة، كليـة 

اآلداب، جامعـة األنبـار، 1442هـ/2021م.

البرهان القاطع في معرفة الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع.. 13
العّلمـة محّمـد بـن إبراهيـم بـن علـّي الوزير اليمانـّي )840هــ(، تحقيـق وتعليق: 

عّمـار بـن عبـد اللـه البهنـدّي، دار الصميعـّي للنشـر والتوزيـع، الريـاض،  ط1، 2021م.

البرهـان والدليـل مـن خواّص سـور التنزيل ومـا في قراءتهـا في النوم . 14
من بديـع التأويل.

محّمد بن عبيد الله بن منظور القيسي األشبيلّي األندلسّي )ت750هـ(، دراسة تحقيق: 

عبد الرحيم اإلسماعيلّي، معهد المخطوطات العربيّة، القاهرة، 1442هـ/2021م.

بغية الطالب في شرح المكاسب.. )1
السـيّد أبو القاسم األشـكورّي الجيلنّي )ت1324هـ(، تحقيق وتعليق: الشيخ حلمي 

عبد الرؤوف السـنان القطيفّي، دار زين العابدين، ط1، 2021م.

تفسير خطبة أدب الكاتب البن قتيبة الدينورّي )ت276هـ).. 16
أبـو الحسـن عبـد الباقي بـن محّمد بـن الحسـن النحـوّي)ت400ه(، حّققـه وعلّق 

عليـه: الدكتـور خالـد بـن عايش الحافـي، من إصدارات كرسـي الدكتور عبـد العزيز 

المانـع لدراسـات اللغـة العربيّـة وآدابهـا، جامعـة الملـك سـعود، الريـاض، ط1، 

1442هــ/ 2021م.

ثبت الجاحظ إبي عثمان عمرو بن بحر البصرّي الكنانّي)ت))2هـ).. 17
صنعـة: األسـتاذ الدكتـور محّمد محمود الدروبّي، ملمح للنشـر والتوزيع، الشـارقة، 

ط1، 1442هـ/2021م. 

ثـالث قصائـد فـي القاسـم بن الَحسـن للشـاعر الشـيخ عبد الحسـين . 18
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الحويـزّي المتوّفـى )ت1377 هـ).
السـيّد مرتجى علء الحسـنّي، مجلّة تراث كربلء، قسـم شـؤون المعارف اإلسـلميّة 

واإلنسـانيّة، العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، كربلء،  العـددان 1و2، المجلّد 8، السـنة 

2021م. 

الجامع في القراءات العشر وقراءة األعمش.. 19
أبـو الحسـن علّي بن محّمد بن فـارس الخيّاط)ت452ه(، تحقيق ودراسـة: الدكتور 

أيمن رشـدي سويد، دار الغوثانّي للدراسـات القرآنيّة، 1442هـ/2021م.

جنة النعيم والصراط المستقيم.. 20
السـيّد محّمـد حسـين بـن محّمـد علـّي الشهرسـتانّي )ت1315ه(، تحقيق: السـيّد 

حسـين هـادي الموسـوّي، مركـز إحيـاء التـراث الثقافـّي والدينـّي، قسـم الشـؤون 

الفكريّـة والثقافيّـة، العتبـة الحسـينيّة المقّدسـة، كربـلء، ط1، 1442ه/2021م. 

حاشـية تحرير األحكام الشـرعّية ويليها رسـالة وجـوب االجتهاد عند . 21
خلـو العصر مـن المجتهدين.

الشـيخ علـّي بن عبد العالـي الكركّي الملّقب بالمحّقق الثانـي )ت940هـ(، تحقيق: 

الشـيخ قاسـم الطائّي، منشـورات مجلّة دراسـات علميّة، مؤّسسـة الصادق للطباعة 

والنشر، ط1، 2021م.

الدكتور صالح الدين المنجد وجهوده في تحقيق التراث.. 22
الدكتـور محمـود الحسـن، مجلّـة المخطوط العربـّي، العـدد األول،  النصف األول، 

2021م. ص202-149.

ديوان ابن المستوفي اإلربّلّي)637هـ).. 23
تحقيـق وشـرح وتقديـم: عبـد الـرازق حويـزي، مركـز تحقيـق التـراث، دار الكتـب 

والوثائـق القوميّـة، القاهـرة، ط1، 1442هــ/2021م.

ديوان سعد الدين بن عربي )ت6)6هـ).. 24
تحقيق: الدكتور علّي المدنّي، دار أمل الجديدة، دمشق، ط1، 2021م. 
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مؤأل . )2 ديوان السَّ
صنعـة: أبـي عبد الله نفطويه )ت323هـ(، تحقيق: يوسـف السـناري، ملمح للنشـر 

والتوزيع، الشـارقة، 2021م. 

ديوان الشيخ أحمد النحوّي الحلّي.. 26
حّققـه واسـتدرك عليه: الدكتور سـعد الحّداد، راجعه وضبطه: مركـز العّلمة الحلّي، 

العتبة الحسينيّة المقّدسة، ط1، 1442هـ/2021م.

ديوان العاّلمة األديب الشيخ جعفر بن محّمد النقدّي )ت137هـ).. 27
جمعـه وحّققـه وقـّدم لـه: إبراهيـم السـيّد صالـح الشـريفّي، الحسـينيّة الحيدريّة، 

المقّدسـة، ط1، 1442ه/2021م.  الكاظميّـة 

رفع النزاع بين المتشاجرين في أجر الرضاع.. 28
الشـيخ أبـو علّي بن الحسـن بـن عثمان بن عطيـة الونشريسـّي)ت788هـ(، تحقيق 

و تعليـق: الدكتـور عبدالسـلم مبـارك الـزاوّي، مجلّـة آفـاق الثقافة والتـراث، دبي، 

العدد 115، السـنة 1443هــ/2021م.ص 195-169.

سـكينة بنـت الحسـين )قـراءة نقدّيـة حـول مـا ورد عـن مجالـس . 29
السـّيدة سـكينة بنـت الحسـين األدبّيـة قديًمـا وحديًثـا).

توفيق الفكيكّي، تحقيق: حسين منصور الشيخ، دار زين العابدين، قم ، ط1، 2021م.

السّيد محّمد حسن الشخص، تاريخ مشرق وحياة حافلة.. 30
علّي محّمد عساكر،  جواثا للطباعة والنشر، بيروت، 2021م. 

شرح البردة.. 31
ابـن العماد األفقهسـّي القاهرّي )ت808هـ(، تحقيق ودراسـة: عامر عدنان معروف 

حاتـم  لـؤي  الدكتـور  إشـراف:  القصيـدة(،  مـن  السـبعين  البيـت  الجنابّي،)حتـى 

عبداللـه،  رسـالة ماجسـتير مقّدمـة إلـى كليـة التربيـة للبنـات، جامعـة تكريـت، 

1442هــ/2021م. 
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شرح الفصيح.. 32
ابن ناقيا البغدادّي أبو القاسـم عبدالله بن محّمد بن الحسـين )ت485هـ(، تحقيق 

ودراسـة: الدكتـور عبدالوهـاب بـن محّمـد علـّي العدوانـّي، دار طغـراء للدراسـات 

والنشـر، ط1، 1442هـ/2021م. 

شرح كتاب سيبويه.. 33
الدكتـور  تحقيـق:  دراسـة  )ت384هــ(،  الرّمانـّي  عيسـى  بـن  علـّي  الحسـن  أبـو 
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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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