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

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

 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



بين اإلفراط ... والتفريط

ير رئيس التحر

نبيـاء والمرسـلين حبيبنـا 
أ
الحمـد هلل رّب العالميـن والصـاة والسـام علـى أشـرف ال

:
ُ

يـن، وبعـد محّمـد وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

ية اعتمـاد قواعـد  نسـانية فـي مجتمعاتنـا البشـر يـات بنـاء النفـس الإ  مـن ضرور
ّ

إن

  ُيسـتند عليهـا فـي طـّي مراحـل السـير في هـذه الحياة . 
ً
وأسـس صحيحـة تكـون مرتكـزا

 مـن العمـل على جعلهـا ملكة 
ّ

ومنهـا بـل مـن  أهمهـا )العتـدال والوسـطية(، التـي لبـد

زت عليها جميع الشـرائع 
ّ
مـور الممدوحة التي رك

أ
 من ال

ُّ
مسـتقرة فـي النفـوس، حيـث تعد

نبيـاء ، فجـاءت متناغمـة مـع الفطـرة 
أ
يعة خاتـم ال ـدت عليهـا شـر

ّ
ك السـماوية، وأ

سـراف ومجـاوزة  فـراط الـذي ُيعـّرف بالإ نسـانية فـي النجـذاب نحـو الفضائـل. فالإ الإ

يـط وهـو التقصيـر والتضييـع، أمـران مرفوضـان ومنبـوذان حتى  الحـدود فـي ِقبـال التفر

ييـف الوقائـع، وعـدم الوصـول إلـى الحقائـق   مـن شـأنهما تز
ّ

ن
أ
مـن القوانيـن الوضعيـة؛ ل

بشـكل صحيـح. ومـن هـذا المنطلـق نقول:

ـرة لتبّني تحقيـق التراث 
ّ
كاديمية فـي جامعاتنا الموق

أ
 مـا نـراه مـن توّجـٍه للطبقـة ال

ّ
إن

يـح الجامعيـة- وإن لـم يصـل إلـى مسـتوى  طار
أ
المخطـوط علـى مسـتوى الرسـائل وال

سـاع رقعة  إسـهامات هذه 
ّ
الطمـوح- أمـٌر مفـِرح، ويبعـث فـي نفوسـنا بصيـَص أمـٍل في ات

فـة فـي هـذا الميـدان الصعب.
ّ
ـة الطيبـة المثق

ّ
الثل

كاديميـة 
أ
وسـاط ال

أ
قيـن فـي ال

ّ
نـا إذ نـرى دعـوات الماضيـن مـن أسـاطين المحق

ّ
 وإن

سـامية تأخـذ نصيبها من  ممـن كانـت لهـم بصمـة واضحـة ومميـزة فـي إثـراء المكتبـة الإ

شـكاليات التـي رافقت  التطبيـق علـى أرض الواقـع،  نجـد مـن واجبنـا أن نبّيـن بعض الإ

الجوانـب التطبيقيـة لهـذا التوّجـه المبـارك. منهـا - علـى سـبيل المثـال ل الحصـر- تبّني 

يـط فـي التعامـل مـع هـذا المشـروع مـن دون قصـد، فتـرى  فـراط أوالتفر منهَجـي الإ



 منـه فـي الحـرص علـى التـراث– يصـّور التحقيـق للباحثيـن بالمعتـرك 
ً
البعـض – إفراطـا

ـاع عليه 
ّ
حـد الولـوج فيـه، فيحرمهـم بذلـك مـن البحـث عنه والط

أ
الصعـب ول يتسـنى ل

مة لهذا العمـل، وهو بهذا 
ّ

مـن دون المحاولـة فـي استكشـاف الطاقـات المتاحـة والمتقد

يـق أمامهـم للخـوض فـي هـذا العالم.  الطر
ّ

يسـد

ل من 
ّ
ـد عليه فـي هـذه النافذة-  هنـاك َمـن يقل

ّ
وفـي ِقبـال هـذا البعـض - وهـو مـا نؤك

 
ً
ـه، وينزلـه منـزل

ّ
أهميـة هـذا التخّصـص وممارسـته، فيقّصـر فـي تقييمـه لـه ويبخسـه حق

براز الجوانـب العلمية لشـخصية الباحث، وهـو بذلك ل  ، فـا يجـد فيـه مسـاحة لإ
ً
سـها

 
َ

 سـهل
ً
يرقـى لهتمـام هـذه الطبقـة - بحسـب وجهـة نظـره-، بـل قـد يجـده البعـض منفذا

مـن ل يـرى فيـه القـدرة علـى كتابـة رسـالة أو أطروحـة، فيحيلـه إلـى مشـروع 
َ
المـرام ل

ـف.  
َّ
ـف والمؤل

ِّ
تحقيـق صغيـر ليعمـل عليـه مـن دون معرفـة، فيجنـي بذلـك علـى المؤل

 فيـه، ولكنـه ل يمتلك أدواتـه، ولم 
ً
 بهـذا المجـال، راغبـا

ً
خـر فتـراه مهتمـا

آ
أّمـا البعـض ال

يهـا، فيخطـئ الهـدف. كتسـابها، فيعطـي القـوس لغيـر بار يحـاول ا

مـة 
أ
كاديميـة منهـا- فـي إحيـاء تـراث ال

أ
فـة – ونخـّص ال

ّ
 مشـاركة الطبقـة المثق

ّ
إن

ـى بسـهولة، ويحتاج إلى 
ّ
ه ل يتأت

ّ
يـق الصحيـح، غيـر أن سـامية خطـوة مهمـة علـى الطر الإ

 
ً
يـف بأهمية التـراث المخطوط باعتبـاره جزءا رضيـة الازمـة لذلـك، ومنها التعر

أ
تهيئـة ال

يخهـا وهويتها، والتركيـز على تدريس  مـة وهويتهـا إن لم يكن هـو تار
أ
يـخ ال  مـن تار

ً
مهمـا

ح الباحـث بـأدوات 
ّ
وليـة والعليـا ممـا يسـل

أ
مناهـج التحقيـق العلميـة فـي الدراسـات ال

العمـل فيـه. وقبـل هـذا وأهـّم منه، هـو أن نعّمـق لدى أصحاب الشـأن من هـذه الطبقة 

 مـا يمـّت إليـه بصلـة مـن تحقيـق وفهرسـة 
ّ

 عالـم المخطوطـات وكل
ّ

المباركـة فكـرة أن

 
ً
 مسـتقلة

ً
وترميـم هـي تخّصصـات علميـة بـدأت منـذ عقـود تظهـر مامحها بوصفهـا علوما

 مـن إيـاء الهتمـام الـازم بدراسـتها ومعرفتهـا وتطبيقهـا، 
ّ

لهـا مناهجهـا وأصولهـا، ولبـد

كلها وصعوباتهـا، فالتنظير في هذه   مشـا
ّ

والولـوج فـي معتركهـا كـي يكونوا علـى دراية بكل

 فاقـد الشـيء ل يعطيـه. 
ّ

المجـالت  قـد يكـون داًء ل دواء، ول يخفـى علـى اللبيـب  أن

 .
ً
 وآخرا

ً
 هلل أول

ُ
والحمد
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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.
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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.



651 سنكنسي مل/م/

آفاق تحقيق المخطوطات )مناهج وتجارب(.. 1

ط2،  والتوزيـع،  عمـان،  للنشـر،  المنهجيـة  المـدار  زاهـد،  غـازي  زهيـر  الدكتـور 

1442هــ/2020م.
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أسـامة عبـد الوهـاب حمـد الحيانـّي، دار أروقـة، عمـان، ط1، 2020م.
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لعلـّي بـن أمر اهلل الشـهير بـ)ابـن الحنائـّي( وقتالـي زاده )ت979هـ(.

دراسـة وتحقيـق: الدكتـور عبـد الرحمـن إسـماعيل التميمـّي، دار شـمس األندلـس، 

2020م. بغـداد، ط1، 

أجوبـة المسـائل الثـالث )العصيـر التمـرّي والزبيبـّي، وتقليـد المجتهـد . 4
الميـت، واشـتراط الصيغـة فـي العقود(.

الشـيخ يوسـف بـن أحمـد البحرانّي )ت1186هــ(، تحقيـق مركز تراث كربالء، قسـم 

شـؤون المعـارف اإلسـالميّة و اإلنسـانيّة، العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، دار الكفيـل، 

كربـالء، ط1، 2020م.

أحكام آل البيت في الفقه اإلسالمّي.. 5

الدكتور فيحان بن فرج آل هقشة، دار أروقة، عمان، ط1، 2020م.

أخبار الدولة العامرّية البن القرطبّي.. 6

جمع ودراسـة وتحقيق وإعداد: هاجر بوباية، إشـراف: نفراتية بودالية، قسـم التاريخ 

وعلـم اآلثـار، كليـة العلـوم اإلنسـانيّة والعلـوم اإلسـالميّة، جامعـة وهـران، الجزائـر، 
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1441هـ/2020م، )رسـالة دكتوراه(.
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الدكتـورة صفيـة بنـت محّمد عمر العتين، كرسـي الشـيخ يوسـف بن عبـد اللطيف 

للقـراءات، جامعـة طيبة بالمدينـة المنورة،

 أرجـوزة فـي علم رسـم الخـّط نظمها وشـرحها : صالح السـعدّي الموصلّي . 8
المتوّفى سـنة 1245هـ.

تحقيـق: الدكتـور زهيـر غـازي زاهد وهـالل ناجي، آفـاق في تحقيـق المخطوطات 

)مناهج وتجـارب(، 1441هـ/2020م.

 األرجوزة المينّية في ذكر حال أشرف البرّية.. 9

محـّب الديـن محّمد بن محّمد ابن الشـحنة الحلبّي الحنفـّي، تحقيق: محّمد أحمد 

رحاب، دار الفتح للدراسـات والنشـر، عمان، ط1، 2020م.

استدراكات ذاتّية على دواوين من صنعتي.. 10

الدكتور عباس هاني الجراخ، مجلة المورد، بغداد، ع2، س47، 1442هـ/2020م.

استدراكات على دواوين مشرقّية.. 11

الدكتور محّمد عويد الساير، مجلة المورد بغداد، س47، 2020/1442م.

أصول تحقيق المخطوطات ومنهجه.. 12

سيّد شعاع الدين قاورلي عزيز، مجلة كيراال ،الهند، ع16، 2020م.

اإلمـام المسـحرائّي )ت825هــ( وجهـوده فـي علـم القـراءات وكتابـه . 13
شـرح أصـول الشـاطبّية تحقيقـًا ودراسـًة

خلـود بنـت محّمـد العديلـّي، كرسـي الشـيخ يوسـف بـن عبـد اللطيف للقـراءات، 

جامعـة طيبـة بالمدينـة المنورة 
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إمتـاع البصـر والقلـب والسـمع فـي شـرح المعلقـات السـبع لمحمـد بـن . 14
علـّي بـن فضـل الطبـرّي المّكـّي )ت1173هــ(.

المنـّورة،  المدينـة  اإلسـالميّة،  الجامعـة  السـنانّي،  رمضـان  اللـه  عبـد  تحقيـق: 

دكتـوراه(. )رسـالة  1441هــ/2020م، 

أنشاب الكثب في أنساب الكتب )فهرست مروّيات السيوطّي(. 15

جـالل الديـن السـيوطّي)ت911هـ(، تحقيـق: إبراهيـم باجـس عبـد المجيـد، مركز 

الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات اإلسـالميّة، الرياض،

اإليماء إلى طرق التحّمل واألداء.. 16

الدكتور محّمد زايد العتيبّي، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، ط1، 2020م.

ببليوغرافيا األعمال التي تناولت المعجم التاريخّي.. 17

محّمد جمعة ال؟؟، مجلة العرب، الرياض، ج1-2، س55، 1441هـ/2020م.

بحـوث المؤتمـر الدولـّي الثالـث )المنجـز العربـّي اللغـوّي واألدبـّي في . 18
الدراسـات األجنبّيـة( 1442هـ/2020م.

قسـم اللغـة العربيّـة وآدابها كلية اآلداب، جامعة الملك سـعود بالتعـاون مع جائزة 

الملك فيصـل، الرياض 1442هـ/2020م.

تاريـخ ابـن أبـي الحديـد المعتزلـّي، فصـول وآراء فـي التاريـخ منتزعة . 19
مـن شـرح نهـج البالغة.

تحقيـق: مهـدي عبـد الحسـين النجـم، دار الفـرات للثقافـة واإلعـالم، بابـل، ط1، 

1441هــ/2020م.

تاريخ المكشكش، كمال الدين الدواليبّي.. 20

دراسـة وتحقيـق: نور صباح ناصر، إشـراف: افتخار عبد الحكيـم رجب، كلية التربية 

للبنات، جامعة األنبار، 2020م، )رسـالة ماجستير(.
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السـالم محّمـد محمـود أحمـد الجكنـّي، كرسـي الشـيخ يوسـف بـن عبـد اللطيـف 

للقـراءات، جامعـة طيبـة بالمدينـة المنـورة،

تفسـير القـرآن المنسـوب إلـى ابـن نـورك، أبـي بكـر محّمد بن الحسـن . 22
بـن نـورك )ت406هـ()من سـورة المؤمنون إلى سـورة النـاس(، القاهرة، 

مكتبـة إحياء التـراث اإلسـالمي، 1441هـ/2020م.
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 أبـو حاتـم محّمد بن كثير المخزومّي القرشـّي )ت475هــ(، تحقيق: الدكتور محّمد 

بـن شـريفة، صنـع فهارسـه: عبـد العزيـز السـاورّي، الرابطـة المحّمديّـة للعلمـاء، 

الربـاط، ط1، 2020م.
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الطّيـب الوّشـاء(.

أبـو طالـب المفّضل بن سـلمة )ت290هـ(، تحقيق: الدكتور أحمد رجب أبو سـالم، 

دار الفتح للدراسـات والنشر، عمان، ط1، 2020م.
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أحمـد بـن جالل الـالرّي الحنفـّي األحمـدّي الرفاعـّي )ت900هـ(، تحقيـق وتعليق: 

حاتـم بـن مخلـف الرفاعـّي، دار الفتح للدراسـات والنشـر، عمـان، ط1، 2020م.
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)ت797هــ(، تحقيـق وتقديـم ودراسـة: الدكتـور قاسـم السـامرائّي، مركـز الملـك 

فيصـل للبحوث والدراسـات اإلسـالمية، ط2، 1441هــ/2020م.
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and higher studies, which arm with the proper tools to work with. 

Last but not least, we deepen among the stakeholders of this blessed 

class the idea that the world of manuscripts and everything related to it 

in terms of examination, indexing, and restoration, is an academic spe-

cialization that began decades ago. It is an independent science with its 

own methods and origins; hence, the necessary attention must be given to 

studying and knowing them, as well as their application. This is to bring 

awareness of all its problems and difficulties, therefore theorizing in these 

areas may be a disease rather than a cure. It is no secret between the wise 

that no one gives what they do not have.

Praise be to Allah, first and last. 

.



this difficult field.

Acknowledging that the calls of the past scholars in academic fields 

have had a clear and distinctive imprint in enriching the Islamic library, we 

find it our duty to clarify some of the problems that accompany the prac-

tical aspects of this blessed approach. Among them - for example but not 

limited to – is unintentionally approaching this project and dealing with it 

in either an excessive or negligent manner. Hence, we see some individu-

als – with an excess of concern for heritage - portraying the examination 

of our heritage to researchers as a challenging field that no one is able to 

accomplish. This negative approach deprives them of entering this field, 

blocking the way for them to delve into this world.

On the other hand, and what we want to emphasize here is that there 

are those who underestimate the importance of this specialization and its 

practice. Such people belittle this field to a point where they view it as an 

easy way out when they see themselves unable to write a thesis or a book. 

Thus, they turn to a small examination project to work on without proper 

knowledge and experience. Consequently, they harm the author and the 

authored.

There are also others who have interest in this field and are desirous of 

it, but do not possess the tools needed, nor did they try to acquire them, 

which will naturally leads them to failure.

The participation of the educated class - especially the academic one - 

in reviving the heritage of the Islamic nation is an important step on the 

right path. However, this does not come easily, as it needs proper prepara-

tion.  This includes being aware of the importance of the written heritage 

and acknowledging it as a vital part of the nation’s history and identity - if 

we do not consider it to be all of its history and identity-.  Another signifi-

cant preparation is to learn the scientific examination methods in primary 



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

No excess and No remissness

Editor-in-chief

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and may His blessings and peace 

be upon the most honorable of prophets and messengers, our beloved Mu-

hammad and upon his pure family.

One of the requirements to build the human soul in our human societ-

ies is to adopt correct rules and foundations that are the basis for the devel-

opment of life throughout its various stages. Among these rules, but rather 

one of the most important of them is (moderation), which needs plenty of 

practice before it becomes an individual quality. Moderation is considered 

to be a praiseworthy character trait by all the divine laws, especially in the 

laws of the Seal of the Prophets (p.b.u.h & his family). Thus, it is in harmo-

ny with the human instinct of attraction towards virtues.

 Excessiveness, which is defined as going or being beyond limits, which 

is the opposite of negligence, which is lack of care and wastefulness, are 

unacceptable and rejected even from man-made laws. This is because they 

would falsify facts, and deny the path to reach facts correctly. From this 

standpoint we say:

What we see from the tendency of the academic class in our honored 

universities to adopt the examination of our written heritage - even if it 

does not reach the levels desired- is a joyful matter, as it sends us a glim-

mer of hope in the expansion of such contributions by educated groups in 
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