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الملّخص
تُعدُّ هذه الدراسة امتداداً معرفياً للدراسات الببليوغرافية في المجاّلت العربية التي 

اختصت بأهّم جوانب المعرفة التراثية؛ والمتمثّلة في تحقيق التراث العربّي .

في  المختّصصون  حولها  يتمركز  التي  األولى  النواة  التراثية  الَكّشافات  إعداد  ويُعّد 

العربّي ما بين نصوص محّققة،  التراث  عن طريق معرفة أخبار  التراث ونشره،  تحقيق 

وفهارس مكتبات تراثية، وبين عرض ونقد، وتعريف بنصوص تراثية متنّوعة. وقد جاءت 

الثقافة والتراث( اإلماراتية متخّصصة بدراسة أبوابها  الببليوغرافية لمجلّة )آفاق  دراستنا 

دت عيّنة البحث من العدد األول الصادر سنة )١993م( إلى نهاية العدد  التراثية، وُحدِّ

ثالثة  على  المجلّة  ألبواب  وفقاً  تنقسم  وهي  20١7م(،  سنة)  الصادر  والتسعين  التاسع 

أقسام أساسية:

القسم األول: كَّشاف النصوص المحّققة .

القسم الثاني: كَّشاف فهارس المخطوطات والببليوغرافيات .

القسم الثالث: كَّشاف العرض والنقد والتعريف . 

علم  المتخّصص في  الباحث  يساعد  منهجّي  نظاٍم  الَكّشافات على وفق  رُتِّبَت هذه 

التحقيق على إيجاد ما يبحث عنه في مجال اختصاصه التراثّي بسهولٍة ويسر، وبالشكل 

اآلتي: عنوان المقال، ثم اسم الباحث، ثم يليه رقم السنة لعدد المجلّة، ورقم العدد، 

وتاريخ النشر على وفق السنة الميالدية، ثم أرقام الصفحات التي ضّمت هذه المقالة .
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Abstract

This study is an extension of the bibliographic studies in Arabic 
journals, which specialized in the most important aspects of heritage 
knowledge especially in annotating the Arab heritage. The preparation 
of the heritage searchlights is considered the first nucleus where 
specialists are centered around in annotating and disseminating the 
heritage, through knowing information about Arab heritage such 
as annotated texts, indexes of heritage libraries, presentation and 
criticism, and a definition of various heritage texts. 

This bibliographical study of the UAE's journal "Prospects of 
Culture and Heritage" is devoted to studying its heritage aspects. The 
period of the research was from the first issue issued in 1993 to the 
end of the ninety ninth issue of 2017. 

It is divided according to the sections of the journal into three 
basic searchlights:

• First: Searchlight of annotated texts section 

• Second: Searchlight of indexes of manuscripts and bibliographies 
section 

• Third: Searchlight of presentation , criticism and definition 

 These searchlights are arranged according to a systematic system, 
that helps the researcher in the field of annotation to find easily what 
he/she is looking for in his/her field of heritage, as follows: The title 
of the article, then the name of the researcher, followed by the year 
number of the journal's number, the number of the issue, the date 
of publication according to the Gregorian calendar, and the page 
numbers included in this article.
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المقّدمة
من  مميّزًة  وعالمًة  عصرنا،  في  الحضارية  السمات  أبرز  من  الَكّشافات  إعداد  يُعّد 

عالمات المنهج العلمّي في البحث المعرفّي، هدفه الوصول إلى المعرفة بأيسر الطرق، 

وبأقل جهٍد وأقصر وقت.

كَّشاٍف تراثيٍّ متسلسل لمجلة )آفاق  الضرورة وجدت إعداد  وتجاوباً مع هذه 

الثقافة والتراث()١( -من العدد األول الصادر سنة )١993م( إلى نهاية العدد التاسع 

في  المختّصين  للباحثين  ُمهمًة  علميًة  - ضرورًة  )20١7م(  سنة  الصادر  والتسعين 

التراث العربّي المخطوط المنشور في الدوريات العربيّة عن طريق جمع نصوص 

المخطوطات التراثيّة المحّققة، وتوثيق فهارسها، وعرضها ونقدها والتعريف بها في 

ضمن دراسٍة بيبليوغرافية شاملة.

وقد قام هــذا الكَـّشاف عـلى ثالثة أقسام: 

القسم األول: كَّشاف النصوص المحّققة.

القسم الثاني: كَّشاف فهارس المخطوطات والببليوغرافيات.

القسم الثالث: كَّشاف العرض والنقد والتعريف. 

والهدف من هذا الجهد التراثّي هو خدمة الموروث العربّي العظيم وإظهاره؛ من أجل 

توثيق تراث األجداد وورثتهم األبرار.. باحثين وقرّاًء. 

أّما المنهج الذي سلكته في إعداد هذه الكّشافات في أقسامها الثالثة؛ فقد جاء مرتباً 

اعتماداً على أسماء العناوين ترتيباً هجائياً، وبالشكل اآلتي: 

عنوان المقال، ثم اسم الباحث، ثم يليه رقم السنة لعدد المجلة، ورقم العدد، وتاريخ 

النشر بالسنة الميالدية، ثم أرقام الصفحات التي ضّمت هذه المقالة.

بمركز  الثقافّي  والنشاط  العلمّي  البحث  إدارة  عن  تصدر  مكتبية،  تراثيّة  ثقافية  فصلية  )١( مجلة 
جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي - دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي مسّجلة في دليل 

)أولريخ( الدولّي للدوريات تحت رقم 34937٨، صدر عددها األول سنة )١993م(.
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)القسم األول(
َكّشاف النصوص المحّققة

أبـو عبـد اهلل محّمـد بـن علّي المعـروف بابـن عسـكر الغسـانّي المالقّي . 1
)ت 636ه( )حياتـه وآثـاره(.

دراسة وجمع وتحقيق: د. محّمد عويد الساير، ١5 / 5٨، سنة 2007م: 34 – ٦4. 

َمشـقّي وولديه . 2 ـهير بأصطا الدِّ إجـازة الُبَديـرّي لمحّمد بن َزين الدين الشَّ
ومحّمد. مصطفى 

تحقيق: أ. تامر الجبالّي، 24 / 93، سنة 20١٦م: ١75 – 205.

أجوبة السنوسـّي عن مسـائل مشكلٍة في الفقه والحديث والعقيدة والتصوف، . 3
تأليف، محّمد بن يوسف السنوسّي الحسنّي التلمسانّي )895 ه/ 1490م(. 

تحقيق: عبد القادر باجي؛ 2١ / ٨2، سنة 20١3م: ١7١ – 202.

اسـتدراك الفلتـة علـى مـن قطـع بقطـع همـزة البتـة؛ تصنيـف، أحمـد . 4
المأمـون البلغيثـّي.

تحقيق: عبد القادر أحمد عبد القادر؛ 9 / 33، سنة 200١م: ١٦5 – ١9١.

إعراب القرآن ألبي الطاهر إسماعيل بن خلف األندلسّي )ت 455ه(.. 5
تحقيق: أ. د. حاتم صالح الضامن؛ ٦ / 22 – 23، سنة ١99٨م: 20٨ – 2١2.

إعـراب ] كلمـة [ الـرّب مـن )اللهـم رّب هـذه الدعـوة التامـة(، تصنيـف، . 6
صنعـة اهلل بـن محّمـد )ت 1280ه(.

تحقيق: د. أحالم خليل محّمد؛ ١١ / 42، سنة 2003م: ١4٦ – ١54.

إعـراب لسـّيما وفوائـد أخـرى، تأليف، حسـين بن محّمـد البالـّي الغزّي . 7
)ت 1271ه(.

تحقيق: أ. د. صبيح التميمّي؛ 9 / 3٦، سنة 2002م: ١33 – ١٨9.
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إفـادة الخبـر بنّصـه فـي زيـادة العمـر ونقصـه؛ تصنيـف، عبـد الرحمن . 8
ابـن أبـي بكـر السـيوطّي )ت 911ه(. 

تحقيق: عبد القادر أحمد عبد القادر؛ ١2 / 4٨، سنة 2005م: ١09 – ١43.

اإليضاح التَّام لبيان ما يقع في ألسنة العوام؛ تصنيف، شهاب الدين الطيبّي. 9

تحقيق: د. طه محّمد فارس؛ 24 / 94، سنة 20١٦م: ١٦١- ١97.

برنامـج شـيوخ علـّي بـن محّمـد بـن رزيـن التجينـّي األندلسـّي )625 – . 10
692 ه / 1227 – 1292 م(.

تحقيق: سمير قدوري؛ ١4 / 5٦، سنة 2007م: ١7١ – 207.

بقية ديوان الخريمّي.. 11

جمع: د. عبد الرازق حويزي؛ ١٨ / 7١، سنة 20١0م: 9٨ – ١١7.

بيـان األصـل في لفظ )باَفْضل(؛ تصنيف، السـّيد الشـريف الشـيخ أحمد . 12
ابـن محّمـد بـن السـّيد رمضـان بـن منصـور بـن السـّيد محّمـد المرزوقّي 
الحسـنّي المالكـّي األشـعرّي المصـرّي، ثـم المكـّي، أبي الفوز شـيخ ُقّراء 

مكـة، ومسـند أهل الّشـام فـي القـراءة، المتوّفى سـنة )1262ه(.

تحقيق: د. عبد الله عبد القادر الطويل، ١9 / 7٦، سنة 20١١م: ١٦١ – ١٨5.

تأنيـس المسـجونين وتنفيـس المحزونيـن؛ تصنيـف: إدريـس بـن علّي . 13
ابـن الغالـي السـنانّي )ت 1319ه(.

تحقيق: عبد القادر أحمد عبد القادر؛ ١١ / 4١، سنة 2003م: ١٦٦ – ١99.

تائيـة ابـن أبـي َحَجلـَة التلمسـانّي )ت 776ه( فـي معارضـة تائيـة ابن . 14
الفـارض )ت 632 ه(.

تحقيق: أ. د. مجاهد مصطفى بهجت؛ 22 / ٨7، سنة 20١4م: 27 – 54.

تاج الدين مظّفر الّذهبّي حياته وما تبّقى من شعره.. 15

جمع وتحقيق ودراسة: د. عباس هاني الجرّاخ؛ 2١ / ٨2، سنة 20١3م: ١07 – ١72.
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تحفـة أهـل الحديـث فـي إيصـال إجـازة القديـم بالحديـث؛ تصنيـف، . 16
ابـن العماديـة منصـور بـن سـليم الهمدانـّي )ت 673ه(.

تحقيق: أ. د. عامر حسن صبري؛ ٨ / 3١، سنة 2000م: ١57 – ١92.

تذكـرة الغافليـن عن قبـح اختـالف المؤمنين؛ تصنيف، الشـيخ عمر بن . 17
سـعيد الفوتّي.

تحقيق: أ. د. آدم بمبا؛ 22 / ٨٨، سنة 20١4م: ١٦١ – 203.

تقييد األمثلة المسـتحضرة لبعض مسـوغات البتدا بالنكرة؛ تصنيف، . 18
علّي بن أحمد الرسـموكّي )ت 1049ه(.

تحقيق: د. أحالم خليل محّمد؛ ١2 / 47، سنة 2004م: ١٦١ – ١٨3.

تكملة )تتمَّة معجم الشعراء للمرزبانّي(.. 19
جمع: د. عباس هاني الجرّاخ؛ 22 / ٨٨، سنة 20١4م: 3٨ – ٦2.

تكملة ديوان أبي حيان األندلسّي )ت 745ه(.. 20
جمع: د. عبد الرازق حويزي؛ 2١ / ٨3، سنة 20١3م: 94 – ١23.

تلخيـص العبـارة في نحو أهل اإلشـارة؛ تصنيف، عبد السـالم بن أحمد . 21
بن غانم المقدسـّي )ت 678ه(.

تحقيق: د. خالد زهري؛ ١3 / 49، سنة 2005م: ١95 – 23١.

توالـي المنـح فـي أسـماء ثمـار النخـل ورتبـة البلـح؛ لمحّمد بـن يحيى . 22
القرافـّي المصـرّي )ت 1008ه(.

تحقيق: محّمد بن مطيع الحافظ؛ 2 / ٦، سنة ١994م: 7٨ – ٨3.

جـزء فـي حديـث دعـاء نـزول المطـر الـوارد عنـد البخـارّي، للحافظ . 23
محّمـد عبـد الحـي بـن عبـد الكبيـر الكتانـّي )ت 1382ه(.

تحقيق: د. نور الدين بن محّمد الحميدي األدريسّي؛ 23 / 90، سنة 20١5م: ١٨١ – ١95. 
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جـزء فيـه أجوبة مشـايخ اإلسـالم رحمهـم اهلل: ابـن حجـر، والقياتّي . 24
مـن الشـافعية، والعينّي، وابن الديـرّي من الحنفية، والعـز الحنبلّي من 
الحنابلـة؛ عـن مسـألة التاريخ؛ جمع، الحافظ شـمس الدين السـخاوّي.

تحقيق: بدر العمرانّي؛ ١2 / 4٦، سنة 2004م: ١٨٨ – 2١١.

جعفر بن ُعْلَبة الحارثّي حياتُه وما تبّقى من شعره.. 25

جمع وتحقيق ودراسة: د. عباس هاني الجرّاخ؛ ١٨ / ٦9، سنة 20١0م: ١22 – ١4٦.

جعفر بن قدامة )ت 319ه( حياتُه – شعرُه – كتابُه.. 26

جمع وتحقيق ودراسة: د. عباس هاني الجرّاخ؛ 23 / 9١، سنة 20١5م: ١32 – ١53.

جواب العاّلمة أبي حفص الفاسّي عن مسألتين في أسماء السور.. 27
تحقيق: د. رشيد بن علّي الحمداوّي، ١٨ / ٦9، سنة 20١0م: ١47 – ١٦7.

جواب العاّلمة أبي حفص الفاسّي في حكم إهداء الخيل للعدو والمهادن.. 28
تحقيق: د. رشيد بن علّي الحمداوّي، 20 / 77، سنة 20١2م: ١٦5 – ١٨9. 

الجوهر المضيء على عمدة المفيد في علم تجويد الحروف الهجائية.. 29

تحقيق: محّمد عادل شوك؛ ١١ / 43، سنة 2003م: ١53 – ١٨9.

حكـم بيـع الوقـف واسـتبداله والمناقلـة بـه وتأجيـره؛ تصنيـف، أبي . 30
زكريـا يحيـى بـن محّمـد الحّطاب.

تحقيق: عبد السالم محّمد الشريف العالم، ١3 / 50، سنة 2005م: ١94 – 25١. 

الحكم على النجوم؛ تصنيف، أحمد بن الحسن البنانّي )ت 1194ه(. . 31

تحقيق: إلياس بلكا؛ ١3 / 49، سنة 2005م: ١٨2 – ١94. 

حملـة أوريلـي علـى مدينـة الجزائـر سـنة 1775 مـن خـالل مخطـوط . 32
<الزهـرة النائـرة فيمـا جـرى فـي الجزائـر حيـن أغـار عليهـا جنـود 
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الكفـرة> مـع تحقيـق الجـزء المتعّلـق بالحملـة مـن المخطـوط.

تحقيق: أ. خير الدين سعيدّي؛ 23 / 9١، سنة 20١5م: ١7١ – ١97.

حميد األرقط - حياتُه وما تبّقى من شعره.. 33

جمع ودراسة: د. محّمد أحمد شهاب؛ ١٨ / 7١، سنة 20١0م: ١١٨ – ١3٦.

حول ديوان الوزير المغربّي )370 – 418ه(.. 34

جمع ودارسة: د. عبد الرازق حويزّي؛ ١9 / 7٦، سنة 20١١م: ٨١ – ١٨9.

الّدر المسلوك في جموع العبد المملوك.. 35

تحقيق: د. حميد الكتانّي؛ 23 / 92، سنة 20١5م: ١٦3 – ١٨١.

الـّدر اليتيـم فـي التجويد؛ تصنيـف، محّمد بن بير علـّي البركوّي )926 . 36
– 981ه(.

تحقيق: محّمد عبد القادر خلف؛ 9 / 34، سنة 200١م: ١٨5 – 2١3.

رحلة ابن رشيد البغدادّي إلى الحرمين )661 ه / 1263م(.. 37

تحقيق: أ. د. عبد الهادي التازّي؛ ١5 / 57، سنة 2007م: ١79 – ١99.

الرسـالة األمينيـة فـي الفصد؛ تصنيـف، أمين الدولة أبي الحسـن هبة . 38
اهلل بـن صاعد بن إبراهيـم )ت 560ه(.

تحقيق: عبد القادر أحمد عبد القادر؛ ١0 / 37، سنة 2002م: ١٦3 – 207.

رسـالة فـي ترتيـب مملكة الديـار المصرّيـة وأمرائها، وأركانهـا، وأرباب . 39
الوظائف، لمؤلِّـف مجهول.

دراسة وتحقيق: د. محّمد الزاهّي؛ 24 / 93، سنة 20١٦م: ١49 – ١97.

رسـالة فـي الجـدل بمقتضـى قواعـد األصـول؛ تصنيـف، ابـن الَبنَّـاء . 40
721ه(.  – 654ه  )ت  المراكشـّي 

تحقيق: د. محّماد رفيع، ١٦ / ٦2، سنة 200٨م: ١7١ – ١93. 
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رسـالة فـي الطريـق إلـى اهلل؛ تصنيـف، الشـيخ العاّلمـة نجـم الديـن . 41
/ 1221م(. ه   618(   الُكْبـري 

تحقيق: د. أبو اليُْسر رشيد كُُهوس؛ ١9 / 75، سنة 20١١م: ١75 – ١٨9. 

الراغـب . 42 تصنيـف،  الدنيويـة؛  واألعمـال  العلـوم  مراتـب  فـي  رسـالة 
للهجـرة(. الخامـس  القـرن  أوائـل  )المتوّفـى  األصفهانـيّ 

تحقيق: عمر عبد الرحمن الساريسّي، ١0 / 3٨، سنة 2002م: ١٦5 – ١9١. 

عود أفندي )المتوفى 982ه(.. 43 رسالة في معرفة لفظ )َجَلبي(، ألبي السُّ

تحقيق ودراسة: صفا صابر مجيد البياتّي؛ 24 / 9٦، سنة 20١٦م: ١47 – ١70.

الزيـادات فـي كتـاب الجـود والسـخاء؛ تصنيـف: اإلمـام الحافـظ أبـي . 44
القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطبرانـّي )ت 360ه(.

تقديم وتحقيق: أ. د. عامر حسن صبرّي؛ 9 / 35، سنة 200١م: ١55 – ١93.

سيف الدين السامّرّي، حياته وما تبّقى من شعره.. 45

جمع: د. كمال عبد الفتاح حسن؛ 20 / 7٨، سنة 20١2م: ٨١ – 94.

شـرح أبيـات الحيـدرة اليمنـّي فـي الممـدود والمقصـور، للعاّلمـة عبـد . 46
القـادر بـن أحمـد الكوكبانـّي )ت 1207ه(.

دراسة وتحقيق: د. حميد عبده أحمد سالم النهارّي؛ 25 / 97، سنة 20١7م: ١٦١ – ١97. 

شرح مثلثة قطرب، للفيروزآبادّي – صاحب القاموس المحيط )ت 817ه(.. 47

تحقيق: أ. د. حنا جميل حداد؛ ١7 / ٦5، سنة 2009م: ١53 – ١93. 

ل )ت نحو 240ه(.. 48 شعر أحمد بن الُمَعذَّ

جمع وتحقيق ودراسة: د. عباس هاني الجرّاخ؛ 20 / 79، سنة 20١2م: 59 – 7٨.

شعر تقّي الدين الّسروِجّي عبد اهلل بن علّي بن منجد )ت 693ه(.. 49

جمع وتحقيق ودراسة: د. عباس هاني الجرّاخ؛ ١7 / ٦7، سنة 2009م: ١24 – ١52.
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شعر ُجوبان الَقوَّاِس )ت 680ه(.. 50

جمع وتحقيق ودراسة: د. عباس هاني الجرّاخ؛ 23 / 90، سنة 20١5م: ١0٦ – ١33.

شعر ُسبيع بن الحطيم.. 51

جمع وتحقيق ودراسة: د. إسلم بن السبتّي؛ 24 / 9٦، سنة 20١٦م: ٨0 – 9٦.

شعر علّي بن البطريق الحّلّي )ت 642ه(.. 52

جمع وتحقيق ودراسة: أ. م. د. عباس هاني الجرّاخ؛ 25 / 99، سنة 20١7م: 53 – ٨2.

ام اأُلسوانّي )ت 580ه(.. 53 شعر علّي بن عرَّ

صنعة وتقديم: أ. د. عبد الرازق حويزّي؛ 2١ / ٨١، سنة 20١3م: 70 – ١00.

شعر عمر بن شاهنشاه األيوبّي )ت 587ه(. . 54

جمع ودراسة: د. عبد الرازق حويزي؛ 23 / 9١، سنة 20١5م: 7٦ – ١07.

شعر الُقالِخ بن َحْزٍن الِمْنَقِرّي. . 55

صنعة: د. إسلم بن السبتّي؛ 23 / 92، سنة 20١5م: 77 – ١09. 

شعر َمْجَبر الّصِقّلّي )ت قبل 540ه(.. 56

صنعة وشرح: د. عبد الرازق حويزي؛ 23 / ٨9، سنة 20١5م: ١0١ – ١24.

شعر مطرود بن كعب الخزاعّي.. 57

جمع وتحقيق ودراسة: أ. د. عمر عبد الله أحمد شحادة الفّجاوّي؛ 23 / 92، سنة 

20١5م: ١١0 – ١35.

شـعر منصـور بـن بـاذان األصفهانّي مـن شـعراء القرنين الثَّانـي والثَّالث . 58
الهجرّيين.

جمع وتحقيق ودراسة: د. عبد الرازق عبد الحميد حويزي؛ 24 / 95، سنة 20١٦م: 

.74 – 40
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شـفاء الُغلَّـة في تحقيق مسـألة )أّي( المجعولة ِوصلـة؛ تصنيف: أحمد . 59
ابـن محّمد مّكـي الحموّي )ت 1098ه(.

تحقيق: د. حازم سعيد يونس البياتّي؛ ١0 / 39، سنة 2002م: ١73 – ١97.

شـمس معـارف التكاليـف في أسـماء ما أنعـم اهلل به علينا مـن التآليف؛ . 60
تصنيـف: الشـيخ أبي راس الناصرّي المعسـكرّي الجزائرّي.

تحقيق: د. بوركبة محّمد؛ 23 / ٨9، سنة 20١5م: ١9١ – 203.

الّظرف والتظّرف؛ لمحّمد بن الفضل.. 61
تحقيق: نزار أباظة، 2 / 7، سنة ١994: 7٦ – ٨7.

عـرق الشـبه والفـرق بين ما اشـتبه؛ تصنيف، محيي الديـن عبد القادر . 62
الحسينّي الطبرّي )ت 1032ه(.

تحقيق: د. عدنان عبد الرحمن الدورّي؛ ١٨ / 70، سنة 20١0م: ١47 – ١٨١.

علـم الوثائـق والتوثيق في تراثنا اإلسـالمي مع تحقيق رسـالة التنبيه . 63
الفائـق عن خلـل الوثائق؛ تصنيف، محمـود أفندي الحمزاوّي.

تحقيق: د. علّي زوين، ١4 / 53، سنة 200٦م: ١45 – ١9١.

عمر الخّيام: شعره العربّي.. 64

جمع وتحقيق ودراسة: د. يوسف بّكار؛ ١4 / 5٦، سنة 2007م: ٨3 – 95.

فتـوى الجمعـة؛ تأليـف، العلـم الشـريف إدريس بـن مولي المهـدّي بن . 65
مـولي إبراهيم )ت زهـاء 1354ه(.

دراسة وتحقيق: مّني بو نعامة؛ 25 / 9٨، سنة 20١7م: ١43 – ١97.

الفـرق بيـن الضـاد والظـاء؛ ألبـي بكـر عبـد اهلل بـن علـّي الشـيبانّي . 66
797ه(. )ت  الموصلـّي 

تحقيق: أ. د. حاتم صالح الضامن؛ ١١ / 42، سنة 2003م: ١55 – ١99.
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فضـل العلـم الشـريف وأهله ومـا ورد فيه من اآليـات العظيمة واألخبار . 67
الكريمـة واآلثار الجسـيمة؛ وضع، محّمد بن أبـي بكر )ت 986ه(.

تحقيق: عبد القادر أحمد عبد القادر؛ 4 / ١3، سنة ١99٦م: ٦3 – 77.

قف الشاي.. 68

تحقيق: د. محّمن بن أحمد بن المحبوبّي؛ 2١ / ٨4، سنة 20١3م: ١79 – ١90.

الَقَماِعيُل في مدِح شيِخ العرِب إسماعيل.. 69

تحقيق ودراسة: محّمد فتحي عبد الفتاح األْعَصر؛ 20 / 79، سنة 20١2م: ١٦١ - ١93.

القـول البـات فـي إيصـال الثـواب لألمـوات؛ أبـو أسـحق إبراهيـم بـن . 70
1099ه(.  –  1023( الحنفـّي  زاده  بيـري  حسـين 

تحقيق ودراسة: د. حمزة عبد الكريم حّماد؛ 24 / 9٦، سنة 20١٦م: ١7١ – ١٨9.

القـول المجمـل فـي الرّد علـى المهمل؛ تصنيـف، عبد الرحمـن بن أبي . 71
بكر السـيوطّي الشـافعّي )ت 911هـ(.

تحقيق: أحالم خليل محّمد؛ 9 / 34، سنة 200١م: ١٦9 – ١٨4.

كتـاب تحسـين الطـرق والوجـوه فـي قولـه ^: <اطلبـوا الخيـر عنـد . 72
حسـان الوجـوه>؛ لمرعـي الكرمـّي )ت 1033 ه(.

تحقيق: يونس قدوري عويد الكبيسّي؛ ١3 / 5١، سنة 2005م: ١7١ – ١99.

كتاب الظفر والخالص؛ تصنيف، محّمد بن سليمان الكافيجّي. . 73
تحقيق: عبد الواحد جهداني، ١١ / 44، سنة 2003م: ١٨3 – ١99.

ه: . 74 كتـاب القوافـي وعللهـا، ألبي عثمـان المازنـّي )ت 245 ه(؛ كتبه بخطِّ
أبـو العبـاس محّمـد بن يزيد المبـّرد )ت 285 ه(.

تحقيق: أ. د. حنا جميل حداد؛ ١7 / ٦٦، سنة 2009م: ١4٦ – ١93. 

الـكالم علـى تفصيـل إعـراب قـول سـيبويه فـي أّول الكتاب: )هـذا باب . 75
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علـم مـا الَكِلـم من العربيـة(؛ ألبي جعفـر الّنحـاس )ت 338 ه(. 

تحقيق: أ. د. حاتم صالح الضامن؛ 4 / ١٦، سنة ١997م: ١20 – ١2٦.

لبـاب تحفـة المجـد الصريح في شـرح كتـاب الفصيح؛ تصنيـف، أحمد . 76
ابن يوسـف اللبلـّي )ت 691 ه(.

تحقيق: أ. د. حاتم صالح الضامن؛ ١١ / 40، سنة 2003م: ١90 – ١99.

ما لم ُينشر من كتاب: )األقصى القريب في علم البيان( للتنوخّي.. 77

تحقيق: أ. د. حاتم صالح الضامن؛ 22 / ٨5، سنة 20١4م: ١94 – 202.

مبـادئ السـالكين فـي شـرح رجـز ابـن الياسـمين؛ تصنيـف، ابـن قنفـذ . 78
القسـنطينّي ريـاض مغاربـي مـن القـرن )8 ه – 14 م(.

تحقيق: يوسف قرقورح؛ ١7 / ٦7، سنة 2009م: ١٦3 – ١93. 

محاسن البداية )وثيقة تاريخية لألمير عبد القادر الجزائرّي(.. 79

تحقيق: محّمد بن مطيع الحافظ؛ ١ / ١، سنة ١993م: 9٦ – ١02. 

مخطوط األحاديث المعّلالت؛ تصنيف: علّي بن المدينّي.. 80

تحقيق: د. محّمد السيّد محّمد إسماعيل؛ ١٨ / 70، سنة 20١0م: ١١4 – ١4٦. 

مسألة في شأن النية؛ تصنيف، أبي عبد اهلل محّمد بن علي الحكيم الترمذّي.. 81

تحقيق: د. خالد زهري، ١5 / 59، سنة 2007م: ١٨5 – 207. 

المستدرك على ديوان سيف الّدين المشد )ت 656 ه(.. 82

تحقيق: د. عباس هاني الجرّاخ؛ 25 / 9٨، سنة 20١7م: ٦0 – 73.

مطالـع التمـام ونصائـح األنـام؛ تصنيـف، القاضـي أبـي العبـاس أحمـد . 83
الشـماع الهنتاتـّي )ت 833 ه(.

تحقيق: عبد الخالق بن المفضل أحمدون؛ ١0 / 37، سنة 2002م: ١33 – ١5٦.
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المعـروف . 84 القاسـم علـّي بـن جعفـر  أبـي  معجـم األضـداد؛ تصنيـف، 
515ه(. )ت  الّصِقلـّي(  بـ)القطـاع 

تحقيق: د. خليل محمد سعيد مخلف الهيتّي؛ ١٦ / ٦3، سنة 200٨م: ١59 – ١٨5.

المفتـاح فـي اختـالف القـّراء السـبعة المسـلمين المشـهورين، تأليـف، . 85
أبـي القاسـم عبـد الوهـاب بـن محمـود القرطبـي )ت 364ه(.
تحقيق: أ. د. حاتم صالح الضامن؛ ١١ / 39، سنة 2002م: ١٦3 – ١72. 

الُمفـرد فـي الوقـوف الالزمـة مـن القـرآن العظيـم، أبـو الفخـر محّمـد . 86
ابـن محّمـد بن الحسـن الحاجـّي المدينّي، ثم السرخسـّي )أحـد علماء 

العربية(. الجزيـرة 
تحقيق: د. محّمد عادل شوك؛ 2١ / ٨١، سنة 20١3م: ١73 – ١99.

المفيد في التصريف، لجار اهلل محمود بن عمر الزمخشرّي )ت538ه(.. 87
تحقيق: د. بيان محّمد فتاح الجباوّي؛ 20 / 7٨، سنة 20١2م: ١٦3 – ١93.

المقـالت المسـفرة عـن دلئـل المغفـرة، تصنيـف، علـّي بـن الشـيخ . 88
الشـافعّي. السـمهودّي  الحسـينّي  الديـن عبـد اهلل  جمـال 
تحقيق: بن يطو عبد الرحمن؛ ١4 / 54، سنة 200٦م: ١٦9 – 207. 

مقّدمة في الكالم على البسـملة والحمدلة؛ تأليف، الخطيب الشـربينّي . 89
)ت 977ه(.

تحقيق: د. منال صالح الدين عزيز؛ ١5 / ٦0، سنة 200٨م: ١7١ – ١99. 

 مـن شـيوخ األشـعرية باألندلـس: أبـو بكـر محّمـد بـن سـابق الّصِقلـّي . 90
)ت 493ه(، حياته ، شيوخه ، تالميذه ، آثاره.

جمع ودراسة: أ. سمير القدورّي؛ ١١ / 4١، سنة 2003م: 9١ – ١00.

ينورّي )ت 282ه(.. 91 من كتاب )األنواء(؛ تصنيف، أبي حنيفة الدِّ
تحقيق: عبد القادر ساّلمي؛ ١5 / 5٨، سنة 2007م: ١4١ – ١79.
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الميـزان الَوفـي فـي اللَّْحـِن الَجلـيِّ والَخِفـّي، للشـيخ اإلمام عبـد العزيز . 92
يرينـّي )612 – 694ه(. ابـن أحمـد الدَّ

تحقيق وتعليق: د. طه محّمد فارس؛ 25 / 97، سنة 20١7م: ١29 – ١٦0.

ناسـخ القـرآن ومنسـوخه؛ تصنيـف، علـّي بـن شـهاب الديـن الهمذانـّي، . 93
المتوفـى سـنة )687ه(.

تحقيق: أ. د. حاتم صالح الضامن؛ ١9 / 73، سنة 20١١م: ١٦9- ١93.

نّصـان فـي فضائـل أهـل األندلـس، النـّص األول لمحـارب بـن محّمـد . 94
الـوادّي آشـي )شـوهد حيـًا عـام 533ه(، والنـّص الثاني من صنـع الفتح 

ابـن خاقـان )ت 529ه(.

تحقيق: محمود خياري؛ ١0 / 3٨، سنة 2002م: ١40 – ١٦4.

ر الفريد(.. 95 نصوص شعرية جديدة مستخرجة من مخطوط )الدُّ

جمع ودراسة: د. عبد الرازق حويزي؛ 20 / 79، سنة 20١2م: 94 – ١20.

ر الفريـد وبيـت . 96 نصـوص شـعرية جديـدة مسـتدركة مـن كتـاب )الـدُّ
الثانيـة(. )الحلقـة  القصيـد( 

جمع ودراسة: د. عبد الرازق حويزي؛ 24 / 9٦، سنة 20١٦م: ١١0 – ١32.

الواضحة في تجويد سورة الفاتحة.. 97

تحقيق: أ. م. د. محّمد بن إبراهيم بن فاضل المشهدانّي؛ 25 / 99، سنة 20١7م: 

.١93 – ١٦5
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)القسم الثاني(
َكّشاف فهارس المخطوطات والببليوغرافيات

آثار الشيخ طاهر الجزائرّي.. 1

أ. د. مازن مبارك؛ ١ / ١، سنة ١993م: 50 - 57.

أبو الفرج األصبهانّي وكتابه )األغاني(: مقاربة ببليوغرافية.. 2

أحمد طالب؛ 5 / ١7، سنة ١997م: ٨١ - 99.

اإلسطرلب في المصادر العربية.. 3

لؤي بالل؛ ١ / 2، سنة ١993م: 30 – 39.

األسلحة الخفيفة في التراث الحربّي اإلسالمّي.. 4

محمود فيصل الرفاعّي؛ 2 / 7، سنة ١994م: 4٨ - 57. 

إسـهامات أهـل اليمـن فـي علـم الطـب والطـب البيطـرّي ، دراسـة فـي . 5
العربـّي.  العلمـّي  التـراث 

محّمد كريم إبراهيم الشمرّي؛ ١2 / 4٦، سنة 2004م: ١73 – ١٨7.

افتتاحية العدد: ِخزانة الكتب الناصرية.. 6

عبد الرحمن فرفو؛ 2 / 7، سنة ١994م: 2 – 3. 

اإلمام البقاعّي ومؤّلفاته.. 7

خير الله الشريف؛ 3 / 9، سنة ١995م: 77 – ٨٨. 

تاريخ خزائن الكتب في المغرب األقصى وذكر بعض فهارسها.. 8

د. محّمد سعيد حنشي؛ ١٨ / 72، سنة 20١0م: ١٦٨ – ١٨5.
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التراث الجزائرّي المخطوط بين األمس واليوم.. 9

عبد الكريم عوفي؛ 5 / 20-2١، سنة ١99٨م: ١03 – ١29.

تراث الشعر العربّي المطبوع. . 10

أ. د. سامي العانّي؛ ١7 / ٦5، سنة 2009م: ١00 – ١١0.

تنبيهـات حـول فهـرس محّمـد العابـد الفاسـّي )لمخطوطـات خزانـات . 11
قزويـن(.

محّمد عبد العزيز الدبّاغ؛ 2 / ٨، سنة ١995م: ٦٦ - 73. 

خزائن المخطوطات بأقاليم تّوات )الجزائر( الواقع واآلفاق.. 12

د. أحمد جعفري؛ ١٦ / ٦4، سنة 2009م: ١20 – ١29.

خزائن المخطوطات الخاصة بولية أدرار الجزائرية.. 13

د. عز الدين بن زغيبة؛ ١٦ / ٦١، سنة 200٨م: 4 – 5.

الخزانة الزيانية القندوسية ومخطوطات التصّوف بها.. 14

أ. د. عبد القادر بوباية؛ ١٨ / 72، سنة 20١0م: ١53 – ١٦7.

دار المكتبات الوقفية اإلسالمية بحلب.. 15

عالء الدين محمود زعتري؛ ١١ / 44، سنة 2003م: ١00 - ١١9.

دراسـة اسـتخدام حسـن العّطار لألبيات الشـعرية في مخطوطة )راحة . 16
األبـدان في نزهـة األذهان(.

د. أيمن ياسين عطعط؛ 24 / 94 سنة 20١٦م: 39 – 54.

دراسـة توثيـق حسـن العّطـار لمصـادره الطبيـة فـي مخطوطـة )راحة . 17
األبـدان فـي  نزهـة األذهان(.

د. أيمن ياسين عطعط؛ 24 / 93، سنة 20١٦م: ١5٦ – ١74.
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الدكتـور محّمـد كمـال الديـن ودوره فـي مجـال الدراسـات المملوكّيـة . 18
تأليفـًا وتحقيقـًا.

د. محّمد جمال الشوربجّي؛ 25 / 97، سنة 20١7م: 7٦ – ٨٦.

الدولة العثمانية في الكتب والرسائل الجامعية.. 19

عبد الرحمن فراج، 3 / ١2، سنة ١99٦م: ٨١ – 94.

زكريا األنصارّي: مصّنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها.. 20

عبد القادر أحمد عبد القادر؛ ٨ / 29- 30، سنة 2000م: ١٦9- ١٨9.

السنوسـّي التلمسـانّي الجامـع بيـن علـوم الباطـن والظاهـر: مصّنفاتـه . 21
المخطوطـة وأماكـن وجودهـا.

عبد القادر أحمد عبد القادر؛ ٦ /22-23، سنة ١99٨م: ١37 – ١54.

صناعات في التراث اإلسالمّي.. 22

حنان إبراهيم قرقوتي؛ ١١ / 44، سنة 2003م: ١3٦- ١٦3.

العالج الطبيعّي في التراث العربّي اإلسالمّي.. 23

د. محمود الحاج قاسم محّمد؛ ١3 / 5١، سنة 2005م: ١42- ١49.

علماء التشريح في المؤّلفات الطبية العربية.. 24

حسام جزماتي؛ 2 / 7، سنة ١994م: ٨٨- 9١.

عمارة اليمنّي وديوانه المخطوط.. 25

عبد الحميد البقالّي؛ 5 / ١7، سنة ١997م: ١00- ١0٦.

فهرس المخطوطات األصيلة المتوافرة في مكتبة خالد سعود الزيد.. 26

خالد الريّان؛ ١ / ١، سنة ١993م: 5٨ – ٦١.

فهـرس مخطوطـات زاويـة أحمـد بـو زيـد مولـى القرقـور بسـريانة - . 27
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وليـة باتنـة – الجزائـر.

عبد الكريم عوفي؛ 7 / 27- 2٨، سنة 2000م: ٦3 - 90. 

القذائف واألسلحة النارية في الحضارة اإلسالمية.. 28

علّي جمعان الشكيل؛ ١١ / 42، سنة 2003م: ١١2- ١22. 

الكندّي الطبيب.. 29

د. محمود الحاج قاسم محّمد؛ 2 / 5، سنة ١994م: ١١5- ١2٦.

كنوز التراث العربي واإلسالمّي في خزائن الجمهوريات السوفياتية السابقة.. 30

أ. د. محمود حمو الحمزة؛ ١9 / 73، سنة 20١١م: ١27- ١50.

ليبيا في مخطوطات الرّحالة المغاربة.. 31

عبد الكريم كريم؛ 2 / ٨، سنة ١995م: 5٦ – ٦3.

مؤرخ المغرب واألندلس: ابن عذاري المراكشّي.. 32

عبد القادر زمامة؛ 5 / ١7، سنة ١997م: ١07 - ١١١.

مؤّلفات العرب القديمة في الزراعة واألحياء.. 33

محّمد عبد الرحمن السليمان؛ 7 / 25- 2٦، سنة ١999م: ١34 – ١42.

المؤّلفات العربية في الخيل.. 34

أ. د. حاتم صالح الضامن؛ 9 / 35، سنة 200١م: ١02- ١١3.

مؤّلفات الموصلّيين المخطوطة في العلوم الشرعية.. 35

أ. م. د. محّمد ذنون يونس فتحي؛ 20 / 79، سنة 20١2م: ١43 – ١٦0.

مؤّلفـات الموصلّييـن المخطوطـة فـي اللغة العربية وعلومهـا في مكتبة . 36
األوقـاف العامة فـي الموصل.

أ. م. د. محّمد ذنون يونس فتحي؛ 22 / ٨٦، سنة 20١4م: ١٨5 – 20١.
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محاولة لوضع فهرس للكتب التشريحية العربية.. 37

حسام جزماتي؛ 4 / ١4، سنة ١99٦م: 90 – 99.

محّمد محمود بن التالميد الشنقيطّي.. 38

أحمد بن أحمد سالم؛ 3 / ١0، سنة ١995م: 7٨ – ٨٨.

مخطوطات ابن الهائم الرياضية.. 39

د. مسلم الزيبق؛ ١ / 4، سنة ١994م: 55- ٦4.

المخطوطـات اإلسـالمية بأوزبكسـتان وحالتهـا ومسـتوى دراسـتها )مـن . 40
خـالل تحقيـق المكتبـات الوطنيـة العامـة والمكتبـات الخاصـة(.

أ. د. رائق بهاديروف؛ 23 / ٨9، سنة 20١5م: ١٦4 – ١٨0. 

مخطوطات الجلدكّي في علم الكيمياء. . 41

د. مسلم الزيبق؛ 2 / ٦، سنة ١994م: ٨4 – ٨9. 

مخطوطات خزانة آل عبد الجبار بفجيج.. 42

أ. محّمد بوزيان بنعلي؛ 9 / 35، سنة 200١م: ١١4 – ١24.

مخطوطات دار الوثائق القومية من مصادر الدراسات السودانية.. 43

يحيى محّمد إبراهيم، علّي صالح كرّار؛ 2 / 5، سنة ١994م: ١05- ١١4.

مخطوطات الكحل العربية في مكتبات العالم.. 44

د. مسلم الزيبق؛ 3 / ١2، سنة ١99٦م: 95 – ١0١.

مخطوطات المدارس السوسية العتيقة بالمغرب.. 45

أ. معتصم زكي السنوّي؛ 22 / ٨5، سنة 20١4م: ١32 – ١50.

مخطوطات النحو بالِخزانة الحسنية بالرباط: مقاربة كوديكولوجية.. 46

د. مصطفى طوبي؛ ١4 / 55، سنة 200٦م: ١92 - ١99.
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المغاربـة فـي بـالد الشـام وأوقافهـم فـي القـدس ودمشـق مـن القـرن . 47
إلـى القـرن 20م(. )12م 

أ. د. الشيبانّي بنبلغيث؛ ١5 / 57، سنة 2007م: ١0٨- ١١9.

المقريزّي )آثاره المخطوطة(. . 48

عبد القادر أحمد عبد القادر؛ 2 / ٨، سنة ١995م: 9٨ – ١09.

المكتبات العامة في تونس.. 49

علّي الفتاحّي؛ ١ / 3، سنة ١993م: 7٦ – 79.

50 . )2000( مـن  أكثـر  الدكـن  أبـاد  بحيـدر  النظاميـة  الجامعـة  مكتبـة 
المحقِّقيـن. وأقـالم  الباحثيـن،  عقـول  تنتظـر  مخطـوط 

د. عز الدين بن زغيبة؛ 22 / ٨٦، سنة 20١4م: 4 – 5.

مكتبة خودابخش الشرقية العامة درة بيهار المعدمة. . 51

د. عز الدين بن زغيبة؛ ١3 / 5١، سنة 2005م: 4 - 5.

مكتبة معهد شعوب آسيا في سان بطرسبورغ.. 52

عبد الرحيم العطاوّي؛ 3 / ١0، سنة ١995م: ٦٨ – 72.

مكتبـة مولنـا أبو الـكالم أزاد بجامعـة علّي جرا، إرث حضـاري ورصيد . 53
تاريخي.

د. عز الدين بن زغيبة؛ 2١ / ٨3، سنة 20١3م: 4 – 5.

المكتبة الوطنية بإندونيسيا، رصيد تراثي مغمور.. 54

د. عز الدين بن زغيبة؛ ١٨ / 72، سنة 20١0م: 4 - 5.

مالمـح عـن واقـع األقليات فـي المغرب اإلسـالمّي من خالل الموسـوعة . 55
الجزائريـة المعيـار ألحمـد بن يحيى الونشريسـّي )ت 914ه(.

د. نور الدين طوابة؛ ١5 / 59، سنة 2007م: 70 - ٨4.



دل حلاكعطدجاطعكح دجبلدجه440

مـن أعـالم الحديـث باألندلـس فـي القـرن السـابع الهجـري: أبـو عبـد . 56
. اهلل بـن خلفـون األونبـيّ

عبد العزيز الساورّي؛ 4 / ١4، سنة ١99٦م: 72- ٨9.

من نوادر مخطوطات معهد البيرونّي بطشقند.. 57

عبد الرحمن فرفور؛ 2 / 5، سنة ١994م: ٨9 – ١04.

المياه ووسائل استنباطها في مؤّلفات الفالحة العربية.. 58

صباح إبراهيم الشيخلّي؛ ١١ / 43، سنة 2003م: ١40- ١52.

نظرة عامة للدراسات المتعلِّقة بتفسير القرآن الكريم.. 59

سليمان ماّل إبراهيم أوغلو؛ 5 / ١9، سنة ١997م: 53 – ٦3.

نفائـس المخطوطـات والوثائق في مكتبة أهل الشـيخ سـيدي ببوتلميت . 60
- موريتانيا.

أحمد بن أحمد سالم؛ ٨ / 3١، سنة 2000م: ٦7 - 79.
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)القسم الثالث(
َكّشاف العرض والنقد والتعريف

ابن عمروس البغدادّي المالكّي وكتابه )اإلشراف على المذاهب والخالف(.. 1
أ. حمزة أبو فارس؛ 9 / 33، سنة 200١م: ١20 – ١30.

ابن هشام اللخمّي األندلسّي ناسخ كتاب )اإليناس في علم األنساب(.. 2
عبد العزيز الساورّي؛ 5 / ١٨، سنة ١997م: 90 – 9١.

أبو عبيد الهروّي وكتابه )الغريبين(.. 3
وليد محّمد السراقبّي؛ 5 / 20 -2١، سنة ١99٨م: ١٨5- ١97.

)إعراب القرآن( ألبي الطاهر إسماعيل بن خلف األندلسّي )ت 455ه(.. 4
أ. د. حاتم صالح الضامن؛ ٦ / 22-23، سنة ١99٨م: 20٨- 2١2.

أعمـال المؤتمـر العالمـي األول حـول: دور مؤسسـات البحـث العلمـّي في . 5
العلـوم اإلنسـانية والجتماعيـة فـي البـالد العربيـة وتركيا.

محّمد ضيف الله؛ 5 / ١٨، سنة ١997م: ١00 – ١03.

تراث المسلمين في علم الفلك.. 6
مصطفى محّمد طه؛ ٦ / 22-23، سنة ١99٨م: ١70- ١٨0.

ترميـم مـا بقـي مـن كتـاب )اإلرشـاد لمعرفـة األجـداد( لمحّمد بـن عبد . 7
العسـوس. الكريم 

عبد الحميد بن عبد الله الهرامة؛١0 / 3٨، سنة 2002م: ١34- ١39.

الـة وإعادتها . 8 تصحيح نسـبة بعـض المخطوطات الجغرافيـة وكتب الرَّحَّ
إلى أصحابهـا )مؤّلفيها(.

د. المهدي عيد الرواضية؛ 23 / 9١، سنة 20١5م: ١54 – ١70.
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  التعريف بكتاب: )المجالس( للخطيب اإلسكافّي.. 9

أ. د. حاتم صالح الضامن؛ ٨ / 29 - 30، سنة 2000م: 2١4- 22١.

التعريـف بمخطـوط: )أعمـال األعـالم فيمـن بويـع قبـل الحتـالم( . 10
للسـان الديـن بـن الخطيـب األندلسـّي.

رابح عبد الله المغراوّي؛ ٨ / 29 – 30، سنة 2000م: 222- 224.

تعليقات أبي علّي الصدفّي على نسخته المخطوطة من )الجامع الصحيح(.. 11

محّمد بن زين العابدين رستم؛ ١0 / 39، سنة 2002م ١25 – ١٦2.

توثيق مضامين الدوريات الفكاهية.. 12

محّمد أمين فرشوخ؛ 4 / ١5، سنة ١99٦م: ١24- ١29.

حركة التأليف في بالد شنقيط مؤّلفات الولتيين أنموذجًا.. 13

د. إسلم بن السبتّي؛ 25 / 9٨، سنة 20١7م: ١0٦ – ١2٨.

)درج الدرر في تفسـير اآلي والسـور( المنسـوب لعبد القاهر الجرجانّي، . 14
هـو )شـماريخ الـدرر في تفسـير اآلي والسـور( لعلـّي بن عـراق الصنارّي 

أبو الحسـن الخوارزمـّي )المتوفى 539ه(.

د. نوال عبد الرزاق سلطان؛ 20 / ٨0، سنة 20١2م: 37 – 47. 

دواعي إعادة تحقيق )ديوان ابن الزّقاق البلنسّي( )490 – 528ه(. . 15

د. عبد الرازق حويزي؛ ١7 / ٦7، سنة 2009م: 7٨ – ١02.

)ديوان العّزازّي( )ت 710ه(، نظرات نقدية ومستدرك.. 16

د. عباس هاني الجرّاخ؛ 2١ / ٨4، سنة 20١3م: ١22 – ١3٨.

وليـم . 17  )1863 -1862( وشـرقها  العربيـة  الجزيـرة  فـي وسـط  رحلـة 
بلغـري. جيفـورد 

محّمد همام فكري؛ 3 /١0، سنة ١995م: 99 – ١05.



443 َ اَدجكمال.أ دسو عظل لأ

الرمانّي النحوّي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه، عرض وتحليل.. 18

غازي مختار طليمات؛ 5 / ١9، سنة ١997م: ٦4 - ٦٨. 

)السـناء الباهـر بتكميـل النور السـافر(، للشـلي باعلـوي اليمنـّي المكّي . 19
-مخطوطـة المتحـف البريطاني-.

محّمد سعيد صمدي؛ ١3 / 5١، سنة 2005م: ١٦3- ١70.

صدر الدين ابن الوكيل وقصة مخطوط.. 20

أديب ميخائيل؛ ٨ / 3١، سنة 2000م: ١4١ - ١50.

عـرض كتاب: )َكّشـاف التاريخ الطبي الحديث لدولـة اإلمارات العربية . 21
المتحدة(.

الحاج سالم مصطفى؛ 7 / 27 - 2٨، سنة 2000م: ١٨5- ١٨٦.

الفائق في معرفة األحكام والوثائق.. 22

محّمد أبو األجفان؛ 2 / ٨، سنة ١995م: 74 – ٨١.

في ضوء مخطوطة جديدة لكتاب )لحن العامة( ألبي بكر الزبيدّي.. 23

د. حاتم صالح الضامن؛ 3 / ١0، سنة ١995م: 95 – 9٨. 

في مكتبة التراث الشعرّي: مراجعات وإضافات.. 24

د. عبد الرازق حويزي؛ ١9 / 75، سنة 20١١م: 2٨ – 72.

قراءة في كتاب: )الصرف الواضح(.. 25

محي الدين عبد الرحمن رمضان؛ 4 / ١5، سنة ١99٦م: ١١٨ – ١23.

قراءة في )لباب اآلداب( ألسامة بن منقذ.. 26

سمر روحي الفيصل؛ 4 / ١5، سنة ١99٦م: ١١2- ١١7.

قطعـة نـادرة مـن مخطوطـة )كتـاب الحيـوان( للجاحـظ فـي مكتبـة . 27
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