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الملخص 

شـهدت العتبـات املقّدسـة واملـزارات الرشيفـة يف العـراق نشـاطاً متنامياً بعد سـقوط 

النظـام الظـامل عـام )200م، وأخـذ هـذا النشـاط يـزداد ويتسـع عامـاً بعـد عـام، وشـمل 

نواحـي عـّدة، فـكان النشـاط الثقـايف والفكـري مـن أبرزها.

وبعـد تعاقـب األيـام وتـوايل السـنن كان محصلـة هـذا النشـاط رصيـداً علميـاً زاخراً، 

شـمل أغلـب فـروع املعرفـة اإلسـالمية عـى شـكل كتـب وكتّيبـات، ونـرشات ودوريـات، 

أجـزاء وموسـوعات، وكان للـتاث املخطـوط والدراسـات املتعلقـة بـه نصيـٌب مميـٌز مـن 

بـن هـذا النتـاج الفكـري. ومـن هنا كانـت الحاجـة إىل جهد بيبلوغـرايف يوثق هـذا النتاج 

بعناوينـه، ويضعـه بـن يـدي الباحثـن والقـّراء ليكـون لهـم َمعينـاً وُمعيناً.

وتم تقسيم هذا البحث إىل خمسة محاور:

األعامل التحقيقية.  -1

األعامل املطبوعة طبقاً ألصولها املخطوطة )الفاكسميل(.   -2

فهارس املخطوطات.   -(

البحوث والدراسات التاثية.   -4

األعامل قيد اإلنجاز.  -5
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Abstract

The holy shrines in Iraq have witnessed a growing activity after 
the fall of the unjust regime in 2003. This activity is increasing and 
expanding year after year, covering several aspects; the most prominent 
of which is the cultural and intellectual activity.

After the accumulation of days and successive years, the outcome 
of this activity was a rich scientific asset, including most Islamic 
disciplines in the form of books, booklets, bulletins, periodicals, 
volumes and encyclopedias. The manuscript and related studies had 
a distinctive share of this intellectual product. Hence, the need has 
come to light for a bibliographic effort documenting this product with 
its titles, and providing it in the hands of researchers and readers to be 
a source and assistance for them.

The research is divided into five axes:

1. Reviewing works.

2. Printed works in accordance with its original manuscripts 
)facsimiles(.

3. Manuscript indexes.

4. Heritage researches and studies.

5. Works in progress.
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المقدمة

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم النبّيني وآله الطيبني الطاهرين

وبعُد:

لقـد تنّفـس عراقنـا الحبيـب الصعـداء بعـد أن زال نظـام القهر والوحشـية الـذي دّمر 

البـالد والعبـاد، وعبـث يف مراقدنا املقّدسـة ومكتباتنـا العتيدة.

وقـد مـنَّ هللا تعـاىل عـى العتبـات املقّدسـة بحقبـة االنفـراج التـي حصلـت بعـد عام 

))200م(، ويف هـذه املـدة كان للعتبـات املقّدسـة أثـر مهـم يف نـرش الوعـي والثقافـة 

واملعرفـة مـن خـالل فتـح املكتبـات العامـة واملراكـز البحثيـة التخصصيـة فيهـا، وبتوجيه 

مـن املرجعيـة العليـا يف النجـف األرشف، وكان للعتبات الدور الفاعل يف اسـتقطاب األقالم 

املرموقـة والباحثـن واملحّققـن الذيـن حملـوا عـى عواتقهـم نـرش الـتاث واملعرفة.

مـن خـالل  وتراثيـة  علميـة  فعاليـات  الرشيفـة  واملـزارات  املقّدسـة  للعتبـات  وكان 

أقامـة املؤمتـرات والنـدوات، والـدورات التعليميـة، وقـد ملـس املجتمـع العراقـي هـذه 

الجهـود املشـكورة التـي بذلتهـا العتبـات، إذ أسـتطيع القـول إّن هـذه الجهـود تعجـز 

ُعـد الفكريـة  عنهـا مؤسسـات حكوميـة ُكـرى، ولـو اسـتعرضنا املشـاريع عـى كافـة الصُّ

القامئـة. لطالـت  كافـة  واإلعالميـة  والخدميـة  والصحيـة  واالجتامعيـة  واالقتصاديـة 

وقـد زاد اهتاممـي البالـغ وحريص الشـديد عـى توثيق هـذه الجهود يف مجـال التاث 

املخطـوط فقـط؛ لتسـليط الضـوء عليهـا وإظهارهـا بشـكل قشـيب؛ إذ إين ملسـت فوائـد 

عديـدة للملمـة شـتات هـذه الجهـود الكبـرة، فمـن فوائدهـا أنهـا تسـّهل عـى الباحثن 

واملحّققـن وأصحـاب االختصـاص معرفـة مـا هـو محّقـق مـن قبـل العتبـات املقّدسـة، 

ومنهـا أنهـا تحـدُّ بشـكل ملحوظ من ظاهـرة التكـرار يف تحقيـق الكتب والعنوانـات التي 

أصبحـت مـن املشـاكل املهمـة التـي تعـاين منهـا مراكزنـا املتخّصصـة بنـرش التاث.
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واملـزارات  لهـا  التابعـة  واملراكـز  املقّدسـة  العتبـات  جهـود  يف  بحثـي  خـالل  ومـن 

الرشيفـة يف العـراق وزيـاريت امليدانيـة ومـا قمـُت بـه من توجيـه دعوات إىل هـذه املراكز 

واملؤسسـات أصابنـي الذهـول واإلعجـاب يف الوقـت نفسـه لغـزارة النتاج الفكـرّي الصادر 

عنهـا، والكميـة الكبـرة والتنظيـم واإلخـراج الفنّي للكتب واملنشـورات واملجـالت البحثية 

والعلميـة املحّكمـة وغـر املحّكمة مام يجعلهـا موضع فخر واعتزاز لـكّل غيور عى التاث 

اإلسـالمي بوجـه عـام وتـراث أهـل البيـت بوجه خـاص، وحملـة علومهـم ونارشيها.

تنويه: هناك جملة من األمور تخّص هذا العمل ل بّد من اإلشارة إليها:

إن األعـامل التـي ُعنـي هـذا البحـث بتوثيقهـا وإحصائهـا هـي فقـط املتعلقـة . 1

اإلسـالمية عمومـاً. الدراسـات  مـن  املخطـوط دون غرهـا  بالـتاث 

هنـاك عـدد غر قليل مـن املراكز واملؤسسـات التابعة للعتبات املقّدسـة واملزارات . 2

الرشيفـة يف العـراق ُأّسسـت حديثـاً، أو ال زالـت فتيـة، ومن َثـم انعكس ذلك عى 

حجم أعاملهـا املنجزة.

ال يخفـى أّن جملـة مـن األعامل صدرت عن العتبات املقّدسـة واملـزارات الرشيفة . )

يف العـراق خـالل هـذا العـام 2017م مل نوردها؛ كونها خـارج مّدة البحث. 

منهجية البحث
اتبعت يف بحثي هذا النقاط املنهجية اآلتية:

أ.  قّسمت البحث إىل املحاور اآلتية:

األعامل التحقيقية.. 1

األعامل املطبوعة طبقاً ألصولها املخطوطة )الفاكسميل(. . 2

فهارس املخطوطات. . )

البحوث والدراسات التاثية. . 4

األعامل قيد اإلنجاز. . 5

ب.  ذكـرت تحـت كّل محـور مـن املحاور أعاله العنوانـات املندرجة تحتـه مرتبة ترتيًبا 

هجائًيـا مشـفوعة ببطاقـة تعريفيـة مشـتملة عـى ذكـر العتبـة املقّدسـة أو املزار 
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الرشيـف أو املجلـة التـي نرشتـه واملطبعـة وتاريخ النـرش... إلخ.

وبعـد جهـد جاهـد وأسـفار دامـت ثالثـة أشـهر تنقلـت فيهـا بـن النجـف وكربـالء، 

للعتبـات  التابعـة  الشـعب  املراكـز، ومسـؤويل  برؤسـاء  واتصلـت  والكاظميـة،  والحلـة، 

العـراق.  املقّدسـة واملـزارات الرشيفـة يف 

بعد كّل ذلك وبفضل هللا ومنته ومعونته تم إكامل هذا البحث.

الشكر والعرفان
أتقـّدم بوافـر الشـكر واألمتنـان إىل إخـواين مّمـن قـّدم مسـاعدة يف بحثـي هـذا مـن 

رؤسـاء األقسـام واملراكـز، ومسـؤويل الُشـعب، وأخـّص منهـم بالذكـر األخـوة:

السـّيد  الكاظمـّي،  الشـيخ عـامد  الدكتـور  املنهـالوّي،  رفيـق  أركان  الشـيخ  فضيلـة 

مرتـىض جـامل الديـن، األسـتاذ مشـتاق املظفر، األسـتاذ محّمد الوكيل، االسـتاذ إحسـان 

خضـر الجليحـاوّي، األخ األسـتاذ ميثـم الحمـرّي، األخ األسـتاذ مسـلم الشـاوّي، السـّيد 

الشـيبايّن،  هليـب  األسـتاذ حسـن  املوسـوّي،  إبراهيـم  السـّيد  املوسـوّي،  وادي  أحمـد 

والكثـر مـن األخـوة وغرهـم مّمـن مل يحرين أسـامؤهم؛ وذلك لسـعة العمل وتشـّعبه 

واعتـامده عـى التقـاط املعلومـة ميدانيـاً مـاّم يعنـي سـؤال الكثـر مـن األشـخاص مـن 

أصحـاب الشـأن عـن معلومـة هنـا ومعلومـة هنـاك، وغرهـا مـن املشـاق واملصاعـب 

التـي ال يعرفهـا إاّل مـن مـارس أعـامل كهـذه، فلـكّل َمن سـاهم ولـو بكلمة وأفـادين ولو 

حرفـاً كّل الشـكر واالمتنـان.

الـرتاث  بنـرش  سـاهمت  التـي  العـراق  يف  الرشيفـة  واملـزارات  املقّدسـة  بالعتبـات  ثبـت 

املخطـوط مرتبـة بحسـب املنزلـة مع ذكـر األقسـام والشـعب واملكتبـات واملراكز واملؤسسـات 

واملجـالت التابعـة لهـا مرتبـة يف ضميمـة كّل عتبـة ومـزار بحسـب حـروف الهجـاء:

العتبة العلوية املقّدسة	 

شعبة إحياء التاث والتحقيق- قسم الشؤون الفكرية والثقافية.. 1

قسم الشؤون الفكرية والثقافية.. 2
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مكتبة الروضة الحيدرية .. )

مجلـة )مخطوطاتنا(- شـعبة إحيـاء التاث والتحقيق، قسـم الشـؤون الفكرية . 4

والثقافية.

مجلة )مداد(، قسم الشؤون الفكرية والثقافية.. 5

العتبة الحسينية املقّدسة	 

دار القرآن الكريم.. 6

شعبة التحقيق- قسم الشؤون الفكرية والثقافية.. 7

شعبة البحوث والدراسات القرآنية.. 8

قسم العالقات العامة.. 9

مؤسسة علوم نهج البالغة.. 10

مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية يف النهضة الحسينية.. 11

مجلـة )اإلصـالح الحسـينّي(- مؤسسـة وارث األنبيـاء للدراسـات التخصصية يف . 12

الحسـينية. النهضة 

مجلة )دواة( - دار اللغة العربية.. )1

مجلة )السبط( - مركز كربالء للدراسات والبحوث.. 14

مجلة )املحّقق( - مركز العاّلمة الحيّل، بابل.. 15

مجلة )املصباح( - دار القرآن الكريم.. 16

17 ..العلمي لتحقيق تراث أهل البيت مجمع اإلمام الحسن

مركز اإلمام الحسن للدراسات التخصصية.. 18

مركز اإلمام الحسن لتميم وصيانة املخطوطات ورعاية الباحثن. 19

20 .مركز اإلمام الرضا

21 .مركز فاطمة املعصومة

مركز كربالء للدراسات والبحوث.. 22

وحدة الدراسات التخصصية يف اإلمام الحسن- قسم الشؤون الفكرية والثقافية.. )2
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العتبة الكاظمية املقّدسة	 

قسم الشؤون الفكرية والثقافية.. 24

25 .. مكتبة اإلمامن الجوادين

العتبة العسكرية املقّدسة	 

مركز تراث سامراء.. 26
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المحور األّول: األعمال التحقيقية

ال يخفـى علينـا َمهمـة التحقيـق، والجهد الكبـر الذي يبذلـه املحّققون يف إبـراز تراثنا 

الخالـد املخطـوط مـن بـن رفوف املكتبـات وزواياهـا، وإيصالـه إلينـا موّثًقـا ومؤّصاًل من 

قبـل العتبـات املقّدسـة واملراكـز التابعة لها.

إجازة السّيد المرتضى للبصروّي. . 1

تحقيق: السّيد حسن املوسوّي الروجردّي. 

مجلة )العقيدة(- املركز اإلسـالمي للدراسـات االسـتاتيجية، العتبة العباسـية املقّدسة، 

النجف، ع)، 6)14ه/2015م، ص51) - 94).

أحاديث بغداد. . 2

تأليف: د. مصطفى جواد. 

دراسة وتحقيق: د. كاظم جواد املنذرّي. 

مكتبة اإلمامن الجوادين- العتبة الكاظمية املقّدسة، ط1، 8)14ه/2016م.

3 . .أحاديث الحسن بن زكردان فيما رواه عن أمير المؤمنين

تحقيق: محّمدحسن العّطار. 

مؤسسـة علـوم نهج البالغة- العتبة الحسـينية املقّدسـة، سلسـلة تحقيـق املخطوطات 

))(، رقـم اإلصدار )45(، ط1، 7)14ه/ 2016م، 56ص.

أخبار البصرة. . 4

تأليف: ُعمر بن شبة الُنمرّي )ت 262ه(. 

جمع ودراسة وتحقيق: أ. د. سلمى عبدالحميد حسن الهاشمّي. 

مراجعة وتدقيق وضبط: مركز تراث البرة- قسـم شـؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية، 

العتبة العباسية املقّدسة، رقم اإلصدار )4(، دار الكفيل- كربالء، ط1، 6)14ه/2015م.
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األخالق 2-1. . 5

تأليف: السّيد عبدهللا شر )ت1242ه(.

تحقيق: السّيد عيل القصر. 

شـعبة التحقيق- قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية- العتبة الحسـينية املقّدسـة، ط1- 

1429ه/2008م.

6 . .أدب العباس ابن اإلمام علي بن أبي طالب

جمع وتحقيق ودراسة: د. عبد اإلله عبد الوهاب العرداوّي. 

أمانة مسجد السهلة، دار املتقن- بروت، ط1، 6)14ه/ 2015م، 208ص.

األربعون حديًثا 2-1. . 7

تأليف: املرزا إبراهيم بن الحسن الدنبيّل الخويّئ )ت 25)1ه(. 

تعليق وتحقيق: الشيخ باسم محّمد مال هللا األسدّي. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

األربعون حديثًا.. 8

)مـن مناقـب أمـر املؤمنـن، مـن ذخائـر املسـلمن، مـن آداب الداعـن، يف اإلمـام 

)املهدّي

اختيار: محّمد صادق السّيد محّمد رضا الخرسان.

تحقيـق: وحـدة التحقيـق )مركـز إحيـاء الـتاث حاليـاً( يف مكتبـة العتبـة العباسـّية 

املقّدسـة - قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية، العتبة العباسـّية املقّدسة، ط1، مؤسسة 

األعلمـي للمطبوعـات- بـروت، 1)14ه/2009م، 186ص، وط2، مؤسسـة األعلمـي 

للمطبوعـات- بـروت، ))14ه/2012م، 178ص.

األربعون حديثًا في الفضائل والمناقب. . 9

رواية أسعد بن إبراهيم اإلربيّل الحيّل )ق7ه(. 
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تحقيق: مشتاق صالح املظفر. 

شـعبة التحقيق - قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية، العتبة الحسـينية املقّدسة، رقم 

اإلصدار )102(، ط1، 4)14ه/ )201م، 428ص. 

أبـي . 10 بـن  علـي  المؤمنيـن  أميـر  فـي فضائـل  األربعيـن  عـن  األربعـون 
 .طالـب

تأليف: الشيخ جامل الدين يوسف املشغرّي العاميّل )ت 676ه(. 

تحقيق: السّيد عيل الحسنّي. 

مؤسسـة علوم نهج البالغة- العتبة الحسـينية املقّدسـة، سلسلة تحقيق املخطوطات 

)2(، رقم اإلصدار )44(، ط1، 8)14ه/ 2016م، 112ص.

أرجوزة في أصول الدين. . 11

نظم: الشيخ عيل آل عبد الجبار القطيفّي )ت 1287ه(. 

تحقيق: محّمد حسن النجفّي. 

العباسـية  العتبـة  االسـتاتيجية،  للدراسـات  اإلسـالمي  املركـز  )العقيـدة(-  مجلـة 

.282  - ص261  2015م،  6)14ه/  ع5،  النجـف،  املقّدسـة، 

إزاحة الوسوسة عن تقبيل األعتاب المقّدسة. . 12

تأليف: الشيخ عبدهللا املامقايّن )ت51)1ه(.

تحقيق: نزار نعمة الحسن. 

مركز كربالء للدراسات والبحوث - العتبة الحسينية املقّدسة، ط1، 2015م، 88ص.

أصـول العربيـة )حديـث أميـر المؤمنيـن في أصـول العربيـة الذي . 13
حـّدث بـه أبـا األسـود الدؤلّي(.

تأليف: املرزا محّمد بن سليامن الطبيب التنكابنّي )ت02)1ه(.

تحقيق وتعليق: الشيخ وضاح الظاملّي. 
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الفكريـة  الشـؤون  الـتاث والتحقيـق، قسـم  مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء 

 .(61  -(26 ص  5)14ه،  2014م/  صيـف  ع1،  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

اإلمام الحسين وأصحابه 1- 4. . 14

تأليف: الشيخ فضل عيل القزوينّي )ت 67)1ه(. 

تنظيم وتحقيق: السّيد أحمد الحسينّي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهل البيـت- العتبة الحسـينية 

اإلصـدار )24(، ط1، 7)14ه/2015م. املقّدسـة.، رقـم 

اإلمام علي نبراس ومتراس. . 15

تأليف: سليامن كتاين. 

تحقيق: هاشم محّمد الباچچّي. 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة- العتبة العلويـة املقّدسـة، دار الرافدين- بروت، 

2)14ه/ 2011م، )25 ص.

16 . .أمهات األئمة

تأليف: السّيد حسن بن جعفر املوسوّي )ق14ه(. 

تحقيق: السّيد خالد الغريفي املوسوّي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهل البيـت- العتبة الحسـينية 

املقّدسـة، رقـم اإلصـدار )1)(، ط1- 7)14ه/ 2015م، 287ص.

أنــوار المناقــب وأذكار المصائــب فــي مقتــل أميــر المؤمنيــن علــي بــن . 17
 .أبــي طالــب

تأليف: الشيخ عبد عيل بن خلف آل عصفور )ق)1ه(. 

تحقيق: حسن عبد زيد. 

مؤسسـة علوم نهج البالغة- العتبة الحسـينية املقّدسـة، سلسلة تحقيق املخطوطات 
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)5(، رقم اإلصدار )49(، ط1، 7)14ه/ 2016م، )42ص.

البشارة لطالب االستخارة. . 18

تأليف: الشيخ أحمد بن صالح الدرازّي البحرايّن. 

تحقيق: مشتاق املظفر. 

شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، 

125ص. )201م،  ط1، 

بشارة المصطفى لشيعة المرتضى. . 19

تأليف: الشيخ عامد الدين أيب جعفر محّمد بن أيب القاسم الطرّي )ت بحدود 560ه(. 

تحقيق: الشيخ محّمد كاظم املحمودّي. 

شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافية، العتبـة العلوية 

املقّدسـة، ط1، 6)14ه/ 2015م، 786ص.

بعض تواريخ ووقائع سنة ألف وثالثمائة وثالث وثالثين هجرية قمرية. . 20

تأليف: السّيد عيل ابن السّيد حسن الصدر )ت 80)1ه(. 

تقديم وتحقيق: حسن هليب الشيبايّن. 

الفكريـة  الشـؤون  الـتاث والتحقيـق، قسـم  مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء 

.(07  -277 ص  2015م،  6)14ه/  ع)-4،  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

بلوغ غاية األشواق في ذكر السفر إلى العراق. . 21

تأليف: القاسم بن الحسن، أبو طالب الحسنّي اليمنّي )ت 80)1ه(. 

تحقيق وتعليق: د. كامل سلامن الجبورّي. 

الفكريـة  الشـؤون  الـتاث والتحقيـق، قسـم  مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء 

والثقافيـة، العتبـة العلوية املقّدسـة، القسـم األول: ع2، 6)14ه/ 2015م، ص )15- 

215. والقسـم الثـاين: ع5، 7)14ه/ 2016م، ص 51- 85.
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تأريخ اإلمامين الكاظمين وروضتهما الشريفة. . 22

تأليف: الشيخ جعفر النقدّي. 

تحقيق: الشيخ غزوان سهيل الكليدار. 

قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية- العتبة الكاظمية املقّدسـة، دار الرافدين، بروت، 

ط1، 5)14ه/ 2014م.

تأريخ الكاظمية 2-1. . 23

تأليف: الشيخ رايض آل ياسن )ت71)1ه(. 

جمع وتحقيق: عبدالكريم الدباغ. 

قسم الشؤون الفكرية والثقافية - العتبة الكاظمية املقّدسة، ط1، 7)14ه/ 2016م.

التبيان في تفسير غريب القرآن 2-1. . 24

تأليف: السّيد مرزا محّمد عيل ابن الحاج محّمد حسن الشهرستايّن الحائرّي )ت 44)1ه(. 

تحقيق: د. عادل عبدالجبار ثامر الشاطّي. 

دار القرآن الكريم - شـعبة البحوث والدراسـات القرآنية، العتبة الحسـينية املقّدسة، 

دار الكفيل- كربالء، ط1، 5)14ه/ 2014م، 1526ص.

تجريد النّية من الرسالة الفخرية. . 25

تأليف: كامل الدين عبد الرحمن بن محّمد العتائقّي )ت حدود 790ه(. 

تحقيق وتعليق: الشيخ قاسم الخاقايّن القاسمّي. 

الفكريـة  الشـؤون  الـتاث والتحقيـق، قسـم  مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء 

.288  -217 ص  2015م،  6)14ه/  ع2،  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

تحفة الطالبين في معرفة أصول الدين. . 26

تأليف: الشيخ عبد السميع بن فياض األسدّي الحيّل )ق10ه(. 

تحقيق: الشيخ عبدالحليم عوض الحيّل. 
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مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهل البيـت- العتبة الحسـينية 

املقّدسـة، رقـم اإلصـدار )9(، ط1، 6)14ه/ 2015م، 127ص.

تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين. . 27

تأليـف: السـّيد نظـام الدين عبد الحميد ابن السـّيد مجد الديـن أىب الفوارس محّمد 

، ابن أخت آيـة هللا العاّلمة الحيّل.  األعرجـيّ

تحقيق: طاهر السالمّي. 

املركـز اإلسـالمي للدراسـات االسـتاتيجية- العتبـة العباسـية املقّدسـة، النجـف، دار 

الكفيـل - كربـالء، ط1، 6)4ه/ 2014م، 440ص.

تراجم مشاهير علماء الهند. . 28

تأليف: السّيد عيل نقّي النقوّي )ت 1408ه(. 

تحقيـق: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبة العباسـية املقّدسـة، دار الكفيـل- كربالء، 

ط1، 5)14ه/ 2014م، 408ص.

تسلية الحزين في فقد العافية واألحباب والبنين. . 29
تأليف: السّيد عبدهللا بن محّمد رضا آل شر )ت 1242ه(. 

تحقيق: أحمد عباس األنصارّي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهـل البيـت- العتبـة الحسـينية 

287ص. 2015م،  6)14ه/  ط1،   ،)10( اإلصـدار  رقـم  املقّدسـة، 

تصويح الروضة أو المناظرات. . 30
تأليف: الشيخ كامل الدين عبد الرحمن بن محّمد العتائقّي )ت حدود 790ه(. 

تحقيق وتعليق: الشيخ سالم النارصّي. 

الفكريـة  الشـؤون  الـتاث والتحقيـق، قسـم  مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء 

.219 ص  2015م،  6)14ه/  ع)-4،  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 
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تعليقات المصلح الشيخ كاشف الغطاء على نهج البالغة. . 31

إعداد ومراجعة: السّيد هاشم املياليّن. 

العلويـة  العتبـة  والثقافيـة،  الفكريـة  الشـؤون  قسـم  الحيدريـة-  الروضـة  مكتبـة 

54ص. 2012م،  املقّدسـة، 

تعليقـات محّمد حسـين كتابـدار العتبـة العلوية المقّدسـة )ت1098ه( . 32
علـى كتاب عمـدة الطالب البـن ِعَنبـة )ت 828ه(. 

تحقيق وتعليق: د. عيل خضر حجي. 

الفكريـة  الشـؤون  الـتاث والتحقيـق، قسـم  مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء 

.178  -107 ص  5)14ه،  2014م/  صيـف  ع1،  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

تعليقة على أدب الكاتب. . 33

تأليف: الشيخ محّمد الحسن آل كاشف الغطاء )ت)7)1ه(. 

تحقيق: األستاذ الدكتور منذر إبراهيم الحيّل. 

العتبـة  مخطوطـات  لـدار  التابـع  الـتاث  إحيـاء  مركـز  فهارسـها:  ووضـع  راجعهـا 

العباسـّية املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبة العباسـّية املقّدسـة، 

214ص. 2016م،  7)14ه/  -كربـالء، ط1،  الكفيـل  دار 

الصـدر . 34 حسـن  السـّيد  للعاّلمـة  المسـتدرك  خاتمـة  علـى  تعليقـة 
1354ه(.  )ت

جمع وتحقيق: ضياء الشيخ عالء الكرباليّئ. 

العتبـة  مخطوطـات  لـدار  التابـع  الـتاث  إحيـاء  مركـز  فهارسـها:  ووضـع  راجعهـا 

العباسـّية املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبة العباسـّية املقّدسـة، 

208ص. 2016م،  7)14ه/  -كربـالء، ط1،  الكفيـل  دار 

تفسير ابن حجام )محّمد بن العباس بن علي، ق4ه(. . 35

تحقيق: د. إقبال وايف نجم. 
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دار القرآن الكريم - شـعبة البحوث والدراسـات القرآنية، العتبة الحسـينية املقّدسة، 

الوارث للطباعة- كربالء، ط1، 7)14ه/ 2016م، 60)ص.

التفصيل في التفضيل. . 36

تأليف: الهادي بن إبراهيم بن عيل الصنعايّن )ت 822ه(. 

تحقيق: محّمد اإلسالمّي. 

شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافية، العتبـة العلوية 

املقّدسـة، ط1، 5)14ه/ 2014م، 84)ص.

تقاريض النهج الصواب في الكاتب والكتابة والكتاب. . 37

تأليف: الشيخ عيل كاشف الغطاء )ت 50)1ه(. 

تحقيق: د. عباس الچراخ. 

الفكريـة  الشـؤون  الـتاث والتحقيـق، قسـم  مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء 

.169  -117 ص  2015م،  6)14ه/   ،4-( ع  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

تقويم المحسنين في معرفة الساعات والشهور والسنين. . 38

تأليف: الحكيم محسن بن مرتىض املشهور بالفيض الكاشايّن )ت 1091ه(. 

تحقيق: الشيخ عيل الرشيعتّي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهـل البيـت- العتبـة الحسـينية 

)14ص. 2015م،  6)14ه/  ط1،   ،)2(( اإلصـدار  رقـم  املقّدسـة، 

تلخيص المرام في فقه حج بيت اهلل الحرام )مناسك الحج(. . 39

تأليف: جامل الدين الحسن بن زين الدين العاميّل )ت 1011ه(. 

تحقيق: الشيخ هادي القبييّس العاميّل. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهـل البيـت- العتبـة الحسـينية 

206ص. 2015م،  6)14ه/  ط1،   ،)7( اإلصـدار  رقـم  املقّدسـة، 
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تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام( 3-1. . 40

تأليف: أيب الحسن وّرام بن أيب فراس بن حمدان املالّي األشتّي. 

تحقيق وتعليق: الشيخ باسم محّمد مال هللا األسدّي. 

شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، 

مؤسسـة األعلمـّي- بـروت، ط1، 4)14ه/ )201م.

تنزيه القمّيين. . 41

تأليف: أيب الحسن الفتويّن العاميّل )ت 8)11ه(. 

تحقيق: حيدر نعمة طاهر الريفّي. 

شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافية، العتبـة العلوية 

املقّدسـة، ط1، 5)14ه/ 2014م، 02)ص.

تنزيه المختار)1). . 42

تأليف: السّيد عبد الرزاق املقرّم )ت91)1ه(. 

تحقيق: الشيخ رسول كاظم عبد السادة. 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة- أمانـة مسـجد الكوفـة املعّظـم، ط1، 5)14ه/ 

212ص. 2014م، 

43 . .توثيق الشعر المنسوب إلى اإلمام الحسين

تحقيق: د. عادل لعيبي. 

يف  التخصصيـة  للدراسـات  األنبيـاء  وارث  مؤسسـة   - الحسـينّي(  )اإلصـالح  مجلـة 

النهضة الحسـينية، العتبة الحسـينية املقّدسة، القسـم األول: ع9، 6)14ه/ 2015م، 

ص 9))- 76). والقسـم الثـاين: ع10، 6)14ه/ 2015م، ص 277- 299.

)1( الكتـاب مشـارك يف مسـابقة مسـلم بـن عقيل لإبـداع الفكري الثانيـة يف ضمن فعاليـات مهرجان 

السـفر الثقايف الثالث.
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التوحيد. . 44

لإمـام عـيل بـن الحسـن ابن أمـر املؤمنـن، ويليه موشـحات ونـدب اإلمام زين 

 .العابدين

تحقيق: السّيد رحيم الحسينّي. 

قسـم العالقـات العامـة )يف ضمـن مهرجـان تراتيـل سـجادية(- العتبـة الحسـينية 

6)14ه. ط1،  املقّدسـة، 

الثبت المصان بأخبار الزينبات. . 45

تأليـف: أيب الحسـن، يحيـى بـن الحسـن بـن جعفـر بـن عبيـد هللا بـن الحسـن بن 

عـيل بـن أيب طالـب )ت 277ه(. 

تحقيق: فارس حسون كريم، شذى جبار عمران. 

شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافية، العتبـة العلوية 

املقّدسـة، ط1، 6)14ه/ 2015م، 104ص.

ثالثة وأربعون حديًثا. . 46

تأليـف: فخـر املحّققـن الشـيخ محّمـد بـن الحسـن بـن يوسـف ابـن املطهـر الحيّل 

771ه(.  )ت 

تحقيق: مصطفى صباح الجنايّب. 

مجلة )تراث الحلة(- مركز تراث الحلة، قسـم شـؤون املعارف اإلسـالمية واإلنسـانية، 

العتبة العباسـية املقّدسة، بابل، ع2، 2016م.

الجعفريات )األشعثيات( 2-1. . 47

روايـة محّمـد بـن محّمـد بـن األشـعث الكويّف عـن أيب الحسـن موىس بن إسـامعيل 

 .عـن أبيـه إسـامعيل بن مـوىس بـن جعفر

تحقيق: مشتاق صالح املظفر. 

شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، 
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اإلصـدار  رقـم  )201م،  4)14ه/  ط1،  بـروت،  للمطبوعـات-  األعلمـي  مؤسسـة 

)414(ص. ج2  ص؛   )412( ج1   ،)10((

الجمانة البهية في نظم األلفية. . 48

نظم: الشيخ الحسن بن راشد الحيّل )تويف نحو 840ه(. 

تحقيق ودراسة: د. عباس هاين الچراخ. 

مجلـة )املحقـق(- مركـز العاّلمـة الحـيّل، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، بابـل، ع1، 

2016م، ص115- 149. يف ضمـن )شـعر الحسـن بـن راشـد الحـيّل(.

جواب مسألة في شأن آية التبليغ. . 49

تأليف: الشيخ أسد هللا بن محّمد عيل الخاليّص الكاظمّي )ت28)1ه(. 

تحقيق: ميثم السّيد مهدي الخطيب. 

مراجعـة: وحـدة التحقيـق )مركـز إحيـاء الـتاث حاليـاً( يف مكتبـة العتبـة العباسـّية 

املقّدسـة - قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبة العباسـّية املقّدسـة، مؤسسـة 

األعلمـي- بـروت، ط1، 4)14ه/ )201م، 85ص.

جوابات ثالث مسائل تفسيرية. . 50

تأليف: الشيخ بهاء الدين محّمد العاميّل، املعروف بالشيخ البهايّئ )ت )101ه(. 

تقديم وتحقيق: مقدام محّمد جاسم البيايّت. 

مجلـة )املصبـاح(- دار القرآن الكريم، العتبة الحسـينية املقّدسـة، ع27، 2016م، ص 

.404 -(77

جواهر المطالب في مناقب اإلمام علي بن أبي طالب 2-1. . 51

تأليف: الشيخ محّمد بن أحمد بن نارص الدمشقّي الباعويّن الشافعّي )ت 871ه(. 

تحقيق: الشيخ محّمد كاظم املحمودّي. 

شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافية، العتبـة العلوية 

املقّدسـة، دار الكفيـل، ط1، 6)14ه/ 2015م. 
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حياة األرواح ومشكاة المصباح. . 52

تأليف: الشيخ تقي الدين إبراهيم بن عيل الكفعمّي. 

تحقيق: الشيخ باسم محّمد مال هللا األسدّي. 

شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، 

مؤسسـة األعلمـي- بـروت، ط1، 5)14ه/ 2014م، 2)4ص.

حياة ما بعد الموت. . 53

تأليف: السّيد محّمدحسن الطباطبايّئ. 

مراجعة وتعليق: السّيد عيل الصغر.

شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، 

2008م. 1429ه/  ط1، 

54 . .الدّرة الغّراء في وفاة الزهراء

تأليف: الشيخ حسن بن محّمد آل عصفور البحرايّن )ت 1216ه(. 

تحقيق: السّيد عباس هاشم األعرجّي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهـل البيـت- العتبـة الحسـينية 

168ص. 2016م،  7)14ه/  ط1،   ،)(8( اإلصـدار  رقـم  املقّدسـة، 

الّدرر البهية في تراجم علماء اإلمامية 2-1.. 55

تأليف: السّيد محّمد صادق آل بحر العلوم )ت99)1ه(. 

حّققـه وعّلـق عليـه ووضـع فهارسـه: وحـدة التحقيـق )مركـز إحيـاء الـتاث حاليـاً( 

يف مكتبـة العتبـة العباسـّية املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة 

العباسـية املقّدسـة، مؤسسـة األعلمي للمطبوعات - بروت، ط1، 4)14ه/)201م، 

1227ص.

إرشاف: أحمد عيل مجيد الحيل.
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56 . .درر المطالب وغرر المناقب في فضائل علي بن أبي طالب

تأليف: السّيد ويل بن نعمة هللا الحسينّي الرضوّي الحائرّي )كان حياً 981ه(. 

تحقيق: الشيخ محّمد حسن النورّي. 

مراجعـة: وحـدة التحقيـق )مركـز إحيـاء الـتاث حاليـاً( يف مكتبـة العتبـة العباسـّية 

املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـية املقّدسـة- مؤسسـة 

األعلمـي للمطبوعـات- بـروت، ط1، 4)14ه/ )201م، 497ص.

الدالئل المكية في عقائد اإلمامية. . 57

تأليف: الشيخ محّمد عى بن أحمد بن عيل العاميّل املّي. 

تحقيق: الشيخ عبدالحليم عوض الحيّل. 

املركـز اإلسـالمي للدراسـات االسـتاتيجية- العتبـة العباسـية املقّدسـة، النجـف، دار 

الكفيـل، ط1، 6)4ه/ 2014م، 288ص.

ديوان الحافظ رجب البرسّي الحلّي )من أعالم القرن الثامن والتاسع للهجرة(.. 58

تحقيق: حيدر عبدالرسول عوض. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهـل البيـت- العتبـة الحسـينية 

192ص. 2015م،  6)14ه/  ط1،   ،)18( اإلصـدار  رقـم  املقّدسـة، 

ديوان السّيد سليمان الكبير )ت1211ه(. . 59

دراسة وتحقيق: د. مر سليامن الحيّل. 

مكتبـة  يف  حاليـاً(  الـتاث  إحيـاء  )مركـز  التحقيـق  وحـدة  وتصحيـح:  مراجعـة 

العتبـة العباسـّية املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبة العباسـية 

2010م،  1)14ه/  ط1،  بـروت،  للمطبوعـات-  األعلمـي  مؤسسـة  املقّدسـة، 

46)ص.

ديوان الشيخ الزيورّي. . 60

جمع ودراسة وتحقيق: د. قيص سمر عبيس العزاوّي، وحيدر عبدالرسول عوض. 
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مركـز تـراث الحلـة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبـة العباسـية 

املقّدسـة، بابـل، ط1، 6)14ه/ 2015م.

ديوان الشيخ محسن أبو الحب الكبير. . 61

تحقيق: جليل كريم أبو الحب. 

مركز كربالء للدراسات والبحوث - العتبة الحسينية املقّدسة، ط1، 2015م، 276ص.

ذكر األسباب الصادة عن إدراك الصواب. . 62

تأليف: أيب الفتح الكراجّي )ت 449ه(. 

تحقيق: الشيخ عبدالحليم عوض الحيّل. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافية، العتبة العباسـّية املقّدسـة، دار الكفيـل - كربالء، 

ط1، 5)14ه/ 2014م، 68ص.

رسالة الخالفة. . 63

تأليف: السّيد هبة الدين الحسينّي الشهرستايّن )ت86)1ه(. 

دراسة وتحقيق: د. كاظم جواد املنذرّي. 

مكتبة اإلمامن الجوادين- العتبة الكاظمية املقّدسة، ط1، 6)14ه/2015م.

الرسالة الرحمانية )رسالة في إمالء كلمة الرحمن(. . 64

تأليف: آقابزرك الطهرايّن. 

دراسة وتحقيق: د. حيدر كريم الجاميّل. 

مجلـة )املصبـاح(- دار القـرآن الكريـم، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، ع)1، 4)14ه/ 

)201م، ص 71)- 85).

رسالة غديرية. . 65

تأليف: السّيد هبة الدين الحسينّي الشهرستايّن )ت86)1ه(
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دراسة وتحقيق: د. الشيخ عامد الكاظمّي. 

مكتبة اإلمامن الجوادين- العتبة الكاظمية املقّدسة، ط1، 6)14ه/ 2015م.

66 . .]رسالة في آداب المجاورة ]مجاورة مشاهد األئمة

من أمايل: العاّلمة املرزا حسن بن محّمد تقي النوري الطريّس )ت20)1ه(

حررها ونقلها إىل العربية: تلميذه الشيخ محّمد الحسن آل كاشف الغطاء. 

تحقيق: محّمد محّمد حسن الوكيل. 

مراجعـة: وحـدة التحقيـق )مركـز إحيـاء الـتاث حاليـاً( يف مكتبـة العتبـة العباسـّية 

املقّدسـة. قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـية املقّدسـة، مؤسسـة 

األعلمـي للمطبوعـات - بـروت، ط1، ))14ه/2012م، 146ص.

رسالة في تحقيق معنى اإليمان. . 67

تأليف: بعض علامء املتكلمن )قبل 848ه(. 

تحقيق: محّمد حسن نورّي. 

العباسـية  العتبـة  االسـتاتيجية،  للدراسـات  اإلسـالمي  املركـز  )العقيـدة(-  مجلـة 

.260  - ص5)2  2015م،  6)14ه/  ع5،  النجـف،  املقّدسـة، 

68 . .رسالة في عدد المخرجين لحرب الحسين

تأليف: السّيد حسن الصدر )ت 54)1ه(. 

تحقيق: السّيد حسن آل وتوت. 

مؤسسـة وارث األنبياء للدراسـات التخصصية يف النهضة الحسـينية- العتبة الحسينية 

املقّدسة، ط1، 7)14ه/2016م.

رسالة في فن التجويد. . 69

تأليف: الشيخ هادي ابن الشيخ عباس كاشف الغطاء )ت 61)1ه(. 

دراسة وتحقيق: د. عادل عباس هويدي النراوّي. 
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مجلـة )املصبـاح(- دار القـرآن الكريـم، العتبـة الحسـينية املقّدسـة ،ع6، 2)14ه/ 

.(66  -((( 2011م، ص 

رسالة في نظم أسماء السور القرآنية. . 70

نظم: شاعر مجهول.

إعداد وتحقيق: محّمد حسن النجفّي. 

مجلـة )املصبـاح(- دار القـرآن الكريـم، العتبـة الحسـينية املقّدسـة ع16، 5)14ه/ 

2014م، ص 9)2- 249.

رسالة مختصرة في االعتقادات )أصول الدين(. . 71

للسّيد حسن الصدر املوسوّي الكاظمّي. 

تحقيق: الشيخ حيدر الوكيل. 

مجلـة )مـداد(- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العلويـة املقّدسـة، ع6، 

5)14/ 2015م، ص10- 14.

الرسالة المشعشعة في العروض. . 72

تأليف: عبد عيل بن نارص بن رحمة الحويزّي )ت 1075ه(. 

تحقيق وتذييل: د. مر سليامن الحيّل. 

الفكريـة  الشـؤون  الـتاث والتحقيـق، قسـم  مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء 

.158  -87 ص  2016م،  7)14ه/  ع5،  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

الرسالة المكملة لشرح المناهج )زبدة شرح رسالة العلم(. . 73

تأليف: كامل الدين عبد الرحمن بن محّمد العتائقّي )ت حدود 790ه(. 

تحقيق: الشيخ وضاح مهدي الظاملّي. 

مجلـة )مخطوطاتنـا( - شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيـق، قسـم الشـؤون الفكريـة 

 .274  -197 املقّدسـة، ع5، 7)14ه/ 2016م، ص  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 
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رسالتان في أبنية األفعال وأوزانها. . 74
تقديم وتحقيق: أ. د. محمود الحسن. 

مجلة )دواة(- دار اللغة العربية، العتبة الحسينية املقّدسة، ع2، 2014م، ص 107- 1)1.

الرسائل الكالمية للعاّلمة المجّدد الوحيد البهبهانّي. 75

)أصـول الديـن، اإلمامـة، أصـول اإلسـالم واإلميـان، الجـر والختيار، نفـي الرؤية يف 

اآلخـرة، تسـمية بعـض أولد األمئـة باسـم الخلفاء). 

)سلسلة آثار املؤمتر العاملي للعاّلمة املجّدد الوحيد البهبهايّن/ 19(، مركز كربالء للدراسات 

والبحوث- العتبة الحسينية املقّدسة، دار التاث- النجف، ط1، 6)14ه/ 2015م.

زرارة بن أعين )المحّدث()1(. . 76

تأليف: السّيد محّمد تقي الحكيم. 

دراسة وتحقيق: السّيد عالء الدين محّمد تقي الحكيم. 

أمانـة مسـجد الكوفـة املعّظـم -مركـز هـاين بـن عـروة للدراسـات، الكوفـة، ط1، 

172ص. )201م،  4)14ه/ 

السجود على التربة الحسينية. . 77
تأليف: السّيد عبدالرضا الشهرستايّن. 

تحقيق: حيدر الجد. 

الفكريـة  الشـؤون  قسـم   -الحسـن اإلمـام  يف  التخصصيـة  الدراسـات  وحـدة 

1)14ه/2010م. ط1،  املقّدسـة،  الحسـينية  العتبـة  والثقافيـة، 

السحاب المطير في تفسير آية التطهير)2(. 78

تأليف: الشهيد القايض السّيد نور هللا التستّي.

)1( الكتاب الفائز بالجائزة الثانية يف مسابقة السفر لإبداع الفكري.

)2( نـرُش بتحقيـق: هـدى جاسـم محّمـد ابـو طـرة يف نـرشة )تراثنـا(، ع8)- 9)، س10، 1415ه، ص 
.459 -401
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تحقيق: الشيخ نزار الحسن.

شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، 

45ص. 2016م،  7)14ه/  ط1، 

السقيفة وفدك. . 79

تأليف: أحمد بن عبد العزيز الجوهرّي. 

جمع وتحقيق وتعليق: الشيخ باسم مجيد الساعدّي. 

شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، 

ص.  288 2010م،  1)14ه/  ط1، 

سمير الخواص في أوهام دّرة الغواص. . 80

تأليف: السّيد محّمد مهدي العلوّي )ت59)1ه(. 

دراسة وتحقيق: د. عيل عباس عليوي األعرجّي. 

يف ضمـن كتـاب )نصوص محّققة يف اللغة واألدب والتفسـر(، أمانة مسـجد السـهلة 

املعّظم- مؤسسـة مسـجد السـهلة املعّظم، النجف، رقم اإلصدار )48(، دار املتقن- 

بروت، ط1، 4)14ه/ )201م، 252 ص. 

سـند الخصـام فـي مـا انُتخب من مسـند اإلمـام أحمد بن حنبل )سـبعة . 81
أجـزاء في ثالثـة مجلدات(. 

تأليف: الشيخ شر محّمد بن صفر عيل الهمدايّن )ت90)1ه(. 

تحقيق: أحمد عيل مجيد الحيّل. 

صـودق عليـه مـن ِقبـل: وحـدة التحقيـق )مركـز إحيـاء الـتاث حاليـاً( يف مكتبـة 

العتبـة العباسـّية املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـية 

2009م،  0)14ه/  ط1،  بـروت،  للمطبوعـات-  األعلمـي  مؤسسـة  املقّدسـة، 

ج6  )174(ص،  ج5  )))2(ص،  ج4  )285(ص،  ج)  )198(ص،  ج2  ج1)16)(ص، 

 .)27(( ج7   ،)141(
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السّيد المسيح  في األناجيل )بحث مقارن( بما ورد عنه في القرآن الكريم. . 82

تأليف: الشيخ محّمد جواد البالغّي. 

دراسة وتحقيق: د. الشيخ حسن كريم الربيعّي. 

مجلـة )املصبـاح(- دار القـرآن الكريـم، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، ع19، 5)14ه/ 

2014م، ص 44)- 71).

شرح حديث حبنا أهل البيت يكّفر الذنوب. . 83

تأليف: الشيخ عيل بن عبد هللا الستّي البحرايّن. 

تحقيق: مشتاق صالح املظفر. 

شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، 

44ص. )201م،  ط1، 

شرح دعاء السمات. . 84

تأليف: الشيخ عباس بن محّمد رضا القمّي )ت 59)1ه(. 

تحقيق: فارس حسون كريم. 

شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافية، العتبـة العلوية 

املقّدسـة، ط1، 6)14ه/ 2015م.

شرح الفصول النصيرية. . 85

تأليف: السّيد عبد الوهاب بن عيل األستآبادّي )ق9ه(. 

تحقيـق: شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية 

67)ص. 2012م،  ))14ه/  بـروت، ط1،  األعلمـي-  مؤسسـة  املقّدسـة، 

شعر ابن العرندس الحلّي )ت نحو 840ه(. . 86

جمع وتحقيق ودراسة: د. عباس هاين الچراخ. 

مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيـق، قسـم الشـؤون الفكريـة 
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العلويـة املقّدسـة، ع1، صيـف 2014م/ 5)14ه، ص 179- 4)2. العتبـة  والثقافيـة، 

شعر إسماعيل القراطيسّي. . 87

جمع وتحقيق: د. عباس هاين الچراخ. 

مجلة )حولية الكوفة(- أمانة مسجد الكوفة املعّظم، ع6، 7)14ه/ 2016م، ص )22- 228.

شعر الحسن بن راشد الحلّي )ت نحو 840ه(. . 88

تحقيق ودراسة: د. عباس هاين الچراخ. 

مجلة )املحقق(- مركز العاّلمة الحيّل، العتبة الحسينية املقّدسة -بابل، ع1، 2016م.

شعر خالد بن يزيد الكوفي المعروف بـ)ابن حبيبات(. . 89

جمع وتحقيق: د. عباس هاين الچراخ. 

مجلـة )حوليـة الكوفة(- أمانة مسـجد الكوفـة املعّظـم، ع5، 6)14ه/ متوز 2015م، 

ص217 - 222.

شعر شمس الدين الواعظ الكوفّي. . 90

جمع وتحقيق: د. حسن عبد العال اللهيبّي. 

مجلـة )حوليـة الكوفـة(- أمانـة مسـجد الكوفـة املعّظـم، ع2، ))14ه/ 2012م، ص 

.277 -249

شعر المعذل بن غيالن العبدّي. . 91

جمع وتحقيق: د. عباس هاين الچراخ. 

مجلة )حولية الكوفة(- أمانة مسجد الكوفة املعّظم، ع2، ))14ه/ 2012م، ص)24- 248. 

شعر نجم الدين جعفر بن محّمد بن نما الحلّي )ت نحو 680ه(. . 92

تحقيق: د. عباس هاين الچراخ. 

مجلة )تراث الحلة(- مركز تراث الحلة، قسـم شـؤون املعارف اإلسـالمية واإلنسـانية، 

العتبة العباسية املقّدسة، بابل، ع1، 2016م، ص 147- 188.
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شعر ياقوت بن عبداهلل المستعصمّي )ت 698ه(. . 93

جمع وتحقيق ودراسة: د. عباس هاين الچراخ. 

الفكريـة  الشـؤون  الـتاث والتحقيـق، قسـم  مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء 

 .195  -161 ص  2016م،  7)14ه/  ع5،  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

شعراء الكوفة في كتاب )الورقة(. لمحّمد بن داود بن الجراح )ت 296ه(.. 94

تحقيق: د. عباس هاين الچراخ. 

مجلـة )حوليـة الكوفـة(- أمانة مسـجد الكوفة املعّظم، ع4، شـهر رمضـان 5)14ه/ 

متـوز 2014م، ص186- 196. 

95 . .الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب

تأليف: الشيخ محّمد رشيف بن محّمد رضا الشروايّن )ق)1ه(. 

تحقيق: الشيخ نبيل رضا علوان. 

شـعبة التحقيق- قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية، العتبة الحسـينية املقّدسـة، رقم 

اإلصـدار )96(، ط1، ))14ه/ 2012م، 428ص. 

الشهيد مسلم بن عقيل. . 96

تأليف: السّيد عبد الرزاق املوسوّي املقرّم )ت91)1ه(. 

تحقيق: رسول كاظم عبد السادة. 

مسجد الكوفة املعّظم، ط1، 1)14ه/ 2010م. 

الصافية في نظم الكافية. . 97

نظم: قوام الدين القزوينّي الحيّل )ت 1150ه(. 

تحقيق: د. قاسم رحيم حسن، د. رياض رحيم ثعبان، د. قيص سمر عبيس. 

مركـز تـراث الحلـة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبـة العباسـية 

املقّدسـة، بابـل، دار الكفيـل- كربـالء، ط1، 6)14ه/2014م، 220ص.
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الصحيفة السجادية الثالثة. . 98
تأليف: املرزا عبدهللا بن عيى األفندّي )ت 0)11ه(. 

تحقيق: فارس حسون كريم الدينورّي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهـل البيـت- العتبـة الحسـينية 

204ص.  2015م،  7)14ه/  ط1،   ،)28( اإلصـدار  رقـم  املقّدسـة، 

صدى الفؤاد إلى حمى الكاظم والجواد ]ُأرجوزة في تاريخ الكاظمية[. . 99
نظم: الشيخ محّمد بن طاهر الساموّي )ت70)1ه(.

ضبطهـا ورشحهـا وقـّدم لهـا: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة 

العباسـّية املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبة العباسـّية املقّدسـة، 

دار الكفيـل - كربـالء، ط1، 6)14ه/ 2015م، )64ص.

الصفوة. . 100

تأليف: اإلمام زيد بن عيل. 

تحقيق: د. ناجي عيل. 

مركز كربالء الدراسـات والبحوث- العتبة الحسـينية املقّدسـة، دار الوارث- كربالء، 

ط1، 2015م، 77ص.

صالة الجمعة. . 101

تأليف: الشيخ محّمد بن عبد الفتاح التنكابنّي. 

تحقيق: الشيخ محّمد الباقرّي. 

شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، 

مؤسسـة األعلمـي- بـروت، ط1، ))14ه/ 2012م، 255ص.

الصولة العلوية على القصيدة البغدادية. . 102

تأليف: السّيد محّمد صادق آل بحر العلوم )ت 99)1ه(. 
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تحقيـق: وحـدة التحقيـق )مركـز إحيـاء الـتاث حاليـاً( يف مكتبـة العتبة العباسـّية 

املقّدسـة. قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبة العباسـية املقّدسـة، مؤسسـة 

األعلمـي للمطبوعـات - بـروت، ط1، 1)14ه/ 2010م، 187ص.

اهلل . 103 ]لفضـل  الشـهاب  وضـوء  الراونـدّي[،  ]للقطـب  الشـهاب  ضيـاء 
 .2 األخبـار1-  شـهاب  شـرح  فـي  الراونـدّي[ 

تحقيق: عقيل عبد الحسن الربيعّي. 

شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، 

5)14ه/2014م. ط1، 

العرى العاصمة في تفضيل الزهراء فاطمة. . 104

تأليف: الشيخ محّمد رضا الغراوّي )ت85)1ه(. 

دراسة وتحقيق: الدكتور عيل عباس األعرجّي. 

أمانة مسجد السهلة، ط1، 8)14ه/ 2016م.

العقود الدرية في األمراء المصرية. . 105

تأليف: جامل الدين أيب الحسن الجزار املرّي )ت 679ه(. 

دراسة وتحقيق: د. حسن عبد العال اللهيبّي. 

مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيـق، قسـم الشـؤون الفكريـة 

العلويـة املقّدسـة، ع1، صيـف 2014م/ 5)14ه، ص 5)2- 281. والثقافيـة، العتبـة 

فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في النجف. . 106

تأليـف: أيب املظفـر غيـاث الديـن عبـد الكريـم بن أحمـد بن موىس بـن جعفر ابن 

طاووس العلوّي الحسـنّي )ت)69ه(. 

تحقيق وتقديم: محّمد مهدي نجف. 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة- العتبـة العلوية املقّدسـة، رقم اإلصـدار )27(، 

ط1، 1)14ه/ 2010م، 98)ص. 
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الفصول المهذبة للعقول. . 107
تأليف: الصاحب أيب القاسم إسامعيل بن عباد )ت 85)ه(. 

تحقيق: الشيخ عبدالحليم عوض الحيّل. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهل البيـت- العتبة الحسـينية 

188ص. 2015م،  7)14ه/  )0)(، ط1،  اإلصـدار  رقـم  املقّدسـة، 

الفضائل ومستدركاتها. . 108
تأليف: الشيخ سديد الدين شاذان بن جرئيل القمّي )ق6ه(. 

تحقيق: الشيخ عبدهللا الصالحّي النجفّي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهل البيـت- العتبة الحسـينية 

6)7ص.  2015م،  6)14ه/  )12(، ط1،  اإلصـدار  رقـم  املقّدسـة، 

فوائد قرآنية- لغوية. . 109

تأليف: فخر الدين الطريحّي )ت 1085ه(. 

دراسة وتحقيق: عيل عباس عليوي األعرجّي. 

مجلـة )املصبـاح(- دار القـرآن الكريـم، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، ع4، 2)14ه/ 

2011م، ص )18- ))2.

قالئد الدرر في آيات األحكام باألثر 4-1. . 110
تأليف: الشيخ أحمد بن إسامعيل بن عبدالنبي الجزائري النجفي. 

تحقيق وتعليق: السّيد عيل هاشم موىل الهاشمّي. 

دار القرآن الكريم - شـعبة البحوث والدراسـات القرآنية، العتبة الحسـينية املقّدسة، 

ط1، 5)14ه/ 2014م، ج1 )608( ص؛ ج2 )652( ص؛ ج) ))77( ص؛ ج 4)779(ص.

قواعد التجويد. . 111

تأليف: السّيد محّمد الجواد العاميّل )ت1226ه(. 

دراسة وتحقيق: د. عادل عباس النراوّي. 
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مجلة )العميد(- العتبة العباسية املقّدسة، ع9، 5)14ه/ 2014م، ص 229- )0).

قواعد المرام في علم الكالم. . 112

تأليف: كامل الدين ميثم بن عيل بن ميثم البحرايّن )ت أواخر القرن السابع الهجري(. 

تحقيق: أمنار معاد املظفر. 

شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، 

ط1، 4)14ه/ )201م.

القيود الوافية في شرح الشافية. . 113

تأليف: محّمد معن الدين بن كامل الدين الفسايّئ )ت 4)11ه(. 

دراسة وتحقيق: د. عيل عباس عليوي األعرجّي. 

أمانـة مسـجد السـهلة املعّظـم- مؤسسـة مسـجد السـهلة املعّظـم، النجـف، رقـم 

اإلصـدار )47(، دار املتقـن- بـروت، ط1، 4)14ه/ )201م، 610 ص. 

كتاب القطع واالئتناف. . 114

تصنيف: أيب جعفر النحاس )ت 8))ه(. 

تحقيق: أحمد خطاب العمر. 

راجعه وعّلق عليه: د. محّمد كاظم البكاء. 

مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيـق، قسـم الشـؤون الفكريـة 

ع5، 7)14ه/ 2016م، ص )1- 27. العلويـة املقّدسـة،  العتبـة  والثقافيـة، 

كشف األستار عن وجه الغائب عن األبصار. . 115

تأليف: املرزا حسن بن محّمد تقي النورّي )ت 20)1ه(. 

تحقيق: أحمد عيل مجيد الحيّل. 

راجعـه وضبطـه ووضـع فهارسـه: وحـدة التحقيـق )مركـز إحيـاء الـتاث حالياً( يف 

مكتبـة العتبـة العباسـّية املقّدسـة - قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة 
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العباسـية املقّدسـة، مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات- بـروت، ط1، 1)14ه، 6)6ص.

116 . الكشكول فيما جرى آلل الرسول
تأليف: السّيد حيدر بن عيل الحسينّي اآلميّل )ق8ه(. 

تحقيق: عيل بن الكاظم عويف. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهل البيـت- العتبة الحسـينية 

405ص. 2015م،  6)14ه/  )5(، ط1،  اإلصـدار  رقـم  املقّدسـة، 

الكلمة الشافية في حكم ما كان بين اإلمام علي ومعاوية. . 117
تأليف: السّيد محّمد بن محّمد بن إسامعيل املنصور الزيدّي اليمنّي. 

تحقيق: د. سعد الحداد. 

تحقيـق  سلسـلة  املقّدسـة،  الحسـينية  العتبـة  البالغـة-  نهـج  علـوم  مؤسسـة 

119ص.  2016م،  7)14ه/  ط1،   ،)48( اإلصـدار  رقـم   ،)4( املخطوطـات 

كنز جامع الفوائد ودافع المعاند 1- 2. . 118
تأليف: علم بن سيف بن منصور الحيّلّ )ق10ه(. 

تحقيق: عقيل عبد الحسن الربيعّي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهل البيـت- العتبة الحسـينية 

2015م. 6)14ه/  )16(، ط1،  اإلصـدار  رقـم  املقّدسـة، 

119 . كنـز المطالـب وبحـر المناقـب فـي فضائـل علـّي بـن أبـي طالـب
 .2-1

تأليف: السّيد ويل بن نعمة هللا الحسينّي الرضوّي الحائرّي )كان حياً سنة 981ه(. 

تحقيق: السّيد حسن املوسوّي. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لدار مخطوطـات العتبة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية، العتبة العباسـّية املقّدسـة، دار الكفيل - كربالء، 

ط1، 5)14ه/ 2014م، ج1 )610(ص، ج2 )675(ص.
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120 . كنـز المطالـب وبحـر المناقـب فـي فضائـل علـي بـن أبـي طالـب
 .3  -1

تأليف: السّيد ويل بن نعمة هللا الحسينّي الحائرّي )ق10ه(. 

تحقيق: عيل عبدالكاظم عويف. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهل البيـت- العتبة الحسـينية 

2015م. 6)14ه/  ))1(، ط1،  اإلصـدار  رقـم  املقّدسـة، 

الكوفة والنجف في رحالت الحج الفارسية. . 121

ترجمة: محّمد حسن حكمت النجفّي )خازن(. 

تحقيق وتعليق: د. كامل سلامن الجبورّي. 

مجلـة )حولية الكوفة(- أمانة مسـجد الكوفة املعّظـم، ع5، 6)14ه/ متوز 2015م، 

ص245 - 282.

مآثر الكبراء في تأريخ سامراء ج4. . 122

تأليف: الشيخ ذبيح هللا املحاليّت. 

تحقيـق: مركـز تـراث سـامراء- العتبـة العسـكرية املقّدسـة، دار الكفيـل- كربـالء، 

562ص.  2016م،  8)14ه/  ط1، 

ما جمع من شعر األديب الشيخ علي الزينّي )ت 1215ه(. . 123

تقديم وجمع: الشيخ محّمد بن طاهر الساموّي )ت)7)1ه(. 

تحقيق واستدراك: عيل لفته كريم العيساوّي. 

مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيـق، قسـم الشـؤون الفكريـة 

املقّدسـة، ع)-4، 6)14ه/ 2015م، ص 09)- 55).  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

124 . ما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب

تأليف: أيب الفضائل أحمد بن محّمد بن املظفر بن املختار الحنفّي الرازّي )ت 1)6ه(. 
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تحقيق وتعليق: السّيد حسنن املوسوّي املقرّم. 

مراجعـة: وحـدة التحقيـق )مركـز إحيـاء التاث حاليـاً( يف مكتبـة العتبة العباسـّية 

املقّدسـة، قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافية، العتبة العباسـية املقّدسـة، مؤسسـة 

األعلمـي للمطبوعـات- بـروت، ط1، 4)14ه/ )201م، 8))ص.

ما وصل إلينا من كتاب مدينة العلم. . 125

تأليف: الشيخ الصدوق، محّمد بن الحسن )ت81)ه(. 

إعداد وترتيب: الشيخ عبدالحليم عوض الحيّل. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لدار مخطوطـات العتبة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية، العتبة العباسـّية املقّدسـة، دار الكفيل - كربالء، 

ط1، 7)14ه/ 2016م، 109ص. 

ما يكتب بالضاد والظاء. . 126

تأليف: ابن فهد الشافعّي )ت 885ه(. 

دراسة وتحقيق: د. عيل عباس عليوي األعرجّي. 

أمانـة مسـجد  اللغـة واألدب والتفسـر(،  يف ضمـن كتـاب )نصـوص محّققـة يف 

السـهلة املعّظـم- مؤسسـة مسـجد السـهلة املعّظم، النجـف، رقم اإلصـدار )48(، 

بـروت، ط1، 4)14ه/ )201م، 252ص. املتقـن-  دار 

ماضي النجف وحاضرها )الحسنيون(. ج 4- 5. . 127

تأليف: الشيخ جعفر الشيخ باقر آل محبوبة )44)1ه(. 

تحقيق: د. عيل خضر حجي.

شـعبة إحياء التاث والتحقيق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبة العلوية 

املقّدسـة، دار الكفيل- كربـالء، ط1، 6)14ه/ 2015م.

المجالس الحسينية. . 128

تأليف: الشيخ محّمد الحسن آل كاشف الغطاء )ت )7)1ه(. 
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تحقيق: أحمد عيل مجيد الحيّل. 

راجعـه وضبطـه ووضـع فهارسـه: وحـدة التحقيـق )مركـز إحيـاء الـتاث حاليـاً( 

يف مكتبـة العتبـة العباسـّية املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة 

 - األعلمـي  مؤسسـة  ط2،  192ص،  1429ه/2008م،  ط1،  املقّدسـة،  العباسـية 

207ص. 2010م،  1)14ه/  بـروت، 

مجالي اللطف بأرض الطف ]ُأرجوزة في تاريخ كربالء[ . 129

نظم: الشيخ محّمد بن طاهر الساموّي )ت)7)1ه(. 

رشح: عالء عبد النبّي الزبيدّي. 

حاليـاً(  الـتاث  إحيـاء  )مركـز  التحقيـق  وحـدة  لـه:  وقـّدم  وضبطـه  راجعـه 

والثقافيـة،  الفكريـة  الشـؤون  قسـم  املقّدسـة-  العباسـّية  العتبـة  مكتبـة  يف 

ط1،  بـروت   - للمطبوعـات  األعلمـي  مؤسسـة  املقّدسـة،  العباسـية  العتبـة 

681ص. 2)14ه/2011م، 

مجموعة رجالية تاريخية. . 130

تأليف: الشيخ آقا بزرگ الطهرايّن. 

تحقيق: السّيد أحمد الحسينّي األشكورّي. 

2016م،  8)14ه/  املقّدسة، ط1،  العسكرية  العتبة  سامراء-  تراث  مركز  إرشاف: 

501ص.

محاضـرات فـي التاريـخ اإلسـالمي )السـيرة النبويـة( )ُألقيـت علـى . 131
طلبـة الصفـوف األولـى لكليـة الفقـه سـنة 1960م(. 

تأليف: الشيخ محّمد مهدي شمس الدين. 

تحقيق: د. الشيخ حسن كريم الربيعّي. 

أمانـة مسـجد السـهلة املعّظـم- مؤسسـة مسـجد السـهلة املعّظـم، النجـف، رقـم 

اإلصـدار )28(، دار املتقـن- بـروت، ط1، 4)14ه/ )201م، 112 ص.
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المختار الثقفي)1). . 132

تأليف: الشيخ أحمد الدجييّل. 

تحقيـق: وحـدة تحقيـق املخطوطـات- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، أمانـة 

مسـجد الكوفـة املعّظـم، مركز هـاين بن عروة للدراسـات- الكوفـة، ط1، 5)14ه/ 

168ص. 2014م، 

133 . .3 -1 المختار من أخبار األئمة األبرار

تأليف: الشيخ عيّل بن الحسن بن أيب جامع العاميّل )ت 5)11 ه(. 

، السّيد خالد الغريفّي املوسوّي.  تحقيق: الشيخ عبد الحليم عوض الحيّلّ

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهل البيـت- العتبة الحسـينية 

)1(، ط1، 6)14ه/ 2015م. اإلصـدار  رقـم  املقّدسـة، 

المختصر في أخبار مشاهير الطالبية واألئمة االثني عشر. . 134

تأليـف: السـّيد صفـّي الديـن أيب عبـد هللا محّمـد بـن عـيل الحسـني الطباطبـايّئ 

الحـيّل املعـروف بابـن الطقطقـّي )ت حـدود 720ه(. 

حّققه وضبط نّصه ورشحه: السّيد عالء املوسوّي.

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لدار مخطوطـات العتبة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكرية والثقافيـة، العتبة العباسـّية املقّدسـة، دار الكفيل-كربالء، 

ط1، 6)14ه/ 2015م، 682ص. 

مختصر المراسم العلوّية. . 135

، جعفر بن الحسن الُهَذيّل )ت676ه(.  تأليف: املحّقق الِحيّلّ

 . تحقيق: أحمد عيّل مجيد الِحيّلّ

راجعـه وأخرجـه: مركـز تراث الحلة- قسـم شـؤون املعارف االسـالمية واإلنسـانية، 

)1( الكتـاب مشـارك يف مسـابقة مسـلم بـن عقيل لإبـداع الفكري الثانيـة يف ضمن فعاليـات مهرجان 

السـفر الثقايف الثالث.
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العتبـة العباسـية املقّدسـة، بابـل، مكتبـة اإلمـام محّمـد الحسـن كاشـف الغطـاء، 

النجـف، دار الكفيل-كربـالء، ط1، 7)14ه/ 2016م، 277ص.

مدارك الغرائب في مسالك العواقب ومشاهد العجائب في مناهج المناقب. . 136

تأليف: املوىل الحسن بن عبد الرحمن املراغّي )ق)1ه(. 

تحقيـق: شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية 

2016م. 7)14ه/  املقّدسـة، ط1، 

مدونـة خطيـة فـي إعـارة الكتـب )مـن مصـادر كتـاب طبقـات أعـالم . 137
الشـيعة(. 

عرف بكتبها وأعالمها: ليث ستار العامر. 

مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيـق، قسـم الشـؤون الفكريـة 

املقّدسـة، ع5، 7)14ه/ 2016م، ص 277- 06). العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

المراسـلة )رسـالة لموالنـا كمال الديـن ميثم البحرانـّي إلى الخواجة . 138
الطوسّي(.  نصير 

دراسة وتحقيق: حيدر نعمة طاهر الريفّي. 

مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيـق، قسـم الشـؤون الفكريـة 

والثقافيـة، العتبـة العلويـة املقّدسـة، ع1، صيـف 2014م/ 5)14ه، ص )28- 

.(25

مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ. . 139

تأليـف: أيب األصبـغ عبـد العزيز بن عيل الشـاميّت اإلشـبييّل )ابن الطّحـان( )ت بعد 

560ه(. 

دراسة وتحقيق: د. صالح مهدي عباس. 

مجلـة )املصبـاح(- دار القـرآن الكريـم، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، ع5، 2)14ه/ 

2011م، ص )1)- 9)).
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مسـند أبي هاشـم الجعفري داود بن القاسـم بن إسـحاق بن عبد اهلل . 140
بـن جعفر بن أبي طالـب )ت261ه(. 

جمعه وحّققه وعّلق عليه: الشيخ رسول مالك الدجييّل )الجيالوّي(. 

العتبـة  لـدار مخطوطـات  التابـع  الـتاث  إحيـاء  مركـز  فهارسـه:  راجعـه ووضـع 

العباسـّية املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية، العتبة العباسـّية املقّدسـة، 

الكفيـل - كربـالء، ط1، 7)14ه/ 2016م، 266ص. دار 

مشكاة األنوار في إثبات رجعة محّمد وآله األطهار. . 141

تأليف: الشيخ محّمد بن عيل آل عبدالجبار البحرايّن )ت 1250ه(. 

تحقيق: حامد رحامن الطايّئ. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهل البيـت- العتبة الحسـينية 

512ص. 2015م،  6)14ه/  )20(، ط1،  اإلصـدار  رقـم  املقّدسـة، 

مشهد الكاظمين وروضتهما الشريفة. . 142

تأليف: أ. د. مصطفى جواد. 

تحقيق: الشيخ غزوان سهيل الكليدار. 

الكفيـل-  املقّدسـة، دار  الكاظميـة  العتبـة   - الفكريـة والثقافيـة  الشـؤون  قسـم 

2015م. 6)14ه/  ط1،  كربـالء، 

معارج األفهام إلى علم الكالم.. 143

تأليف: جامل الدين أحمد بن عيل الجبعّي الكفعمّي . 

تحقيق: الشيخ عبد الحليم عوض الحيّل. 

يف  حاليـاً(  الـتاث  إحيـاء  )مركـز  التحقيـق  وحـدة  قبـل:  مـن  عليـه  صـودق 

مكتبـة العتبـة العباسـّية املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة 

0)14ه/  العباسـية املقّدسـة، مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات - بـروت، ط1، 

ص.  19( 2009م، 
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معارج العال في مناقب المرتضى 2-1. . 144
تأليف: الشيخ محّمد صدر العامل العمرّي الدهلوّي الصويّف )ق12ه(. 

تحقيق: السّيد نبيل الحسنّي. 

مؤسسـة علوم نهج البالغة- العتبة الحسـينية املقّدسـة، سلسلة تحقيق املخطوطات 

)1(، رقم اإلصدار ))4(، ط1، 8)14ه/ 2016م، ج1 )52)( ص؛ ج2 )296( ص.

معاني أفعال الصالة وأقوالها. . 145
تأليف: الشيخ أحمد بن فهد الِحيّلّ )ت 841 ه(. 

تحقيـق وتعليـق وضبـط: مركـز تـراث الحلـة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية 

واإلنسـانية، العتبـة العباسـية املقّدسـة، بابـل، دار الكفيل-كربـالء، ط1، 7)14ه/ 

208ص. 2016م، 

معاني األخبار 2-1. . 146

تأليف: أيب جعفر الصدوق، محّمد بن عيل بن الحسن بن بابويه )ت 81)ه(. 

تحقيق: السّيد محّمد كاظم املوسوّي. 

إرشاف: شـعبة التحقيق- قسـم الشـؤون الفكرية، العتبة الحسـينية املقّدسـة، رقم 

اإلصـدار )))1(، ط1، 5)14ه/ 2014م، ج1 )26)( ص؛ ج2 )481( ص.

معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين في أصول الدين. . 147

تأليف: فخر املحّققن محّمد بن الحسن بن يوسف بن املطهر الحيّل )ت771ه(. 

تحقيق: طاهر السالمّي. 

النجـف،  املقّدسـة،  العباسـية  العتبـة  للدراسـات االسـتاتيجية-  املركـز اإلسـالمي 

406ص. 2014م،  6)4ه/  ط1،  كربـالء،  الكفيـل- 

معركة الشعيبة. . 148

تأليف: السّيد هبة الدين الحسينّي الشهرستايّن )ت86)1ه(. 

دراسة وتحقيق: أ. د. عالء حسن الرهيمّي، د. إسامعيل طه الجابرّي. 
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مكتبة اإلمامن الجوادين - العتبة الكاظمية املقّدسة، ط2، 6)14ه/ 2015م.

149 . .المعقبين من ولد اإلمام أمير المؤمنين

تأليف: أيب الحسن يحيى بن الحسن املدين العبيديّل العقيقّي )ت 277ه(. 

تحقيق: فارس حسون كريم الدينورّي، د. جواد مطر املوسوّي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهل البيـت- العتبة الحسـينية 

142ص. 2015م،  7)14ه/  )29(، ط1،  اإلصـدار  رقـم  املقّدسـة، 

مقتبس السياسة وسياج الرياسة. . 150

تأليف: الشيخ محّمد عبده. 

تحقيق: حيدر نعمة طاهر الريفّي. 

شـعبة إحياء التاث والتحقيق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبة العلوية 

املقّدسة، ط1، 6)14ه/ 2015م.

151 . .مكارم أخالق النبّي واألئمة
تأليف: الشيح قطب الدين الراوندّي )ت )57ه(. 

تحقيق: السّيد حسن املوسوّي. 

صـودق عليـه مـن قبـل: وحـدة التحقيـق )مركـز إحيـاء الـتاث حاليـاً( يف مكتبة 

العتبـة العباسـّية املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبة العباسـية 

2009م،  0)14ه/  ط1،  بـروت،  للمطبوعـات-  األعلمـي  مؤسسـة  املقّدسـة، 

478ص.

من إجازات الحديث. . 152

تأليف: السّيد نظام الدين شاه محمود الحسنّي الحسينّي الشولستايّن )ق 11ه(. 

جمع وتحقيق: محّمد محّمد حسن الوكيل. 

مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيـق، قسـم الشـؤون الفكريـة 

املقّدسـة، ع)-4، 6)14ه/ 2015م، ص 171- )21. العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 
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منار الهدى في إثبات النّص على األئمة االثني عشر النجبا 1- 2. . 153

تأليف: الشيخ عيل بن عبدهللا البحرايّن )ت19)1ه(. 

تحقيق: الشيخ عبد الحليم عوض الحيّل. 

العتبـة  مكتبـة  يف  حاليـاً(  الـتاث  إحيـاء  )مركـز  التحقيـق  وحـدة  مراجعـة: 

العباسـية  العتبـة  والثقافيـة،  الفكريـة  الشـؤون  قسـم  املقّدسـة-  العباسـّية 

)584( 2009م، ج1  0)14ه/  بـروت، ط1،  البيضـاء-  املحجـة  دار  املقّدسـة، 

)580(ص. ج2  ص، 

منافع القرآن الكريم. . 154

 .املنسوب إىل اإلمام جعفر الصادق

تحقيق: د. عيل موىس الكعبّي. 

الحسـينية  العتبـة  القرآنيـة،  والدراسـات  البحـوث  -شـعبة  الكريـم  القـرآن  دار 

)201م. 4)14ه/  ط2،  -كربـالء،  للطباعـة  الـوارث  املقّدسـة، 

المناهج )المقنعة األنيسة والمعينة النفيسة( )في علم الدراية(. . 155

تأليـف: الشـيخ مهـذب الديـن بـن أحمـد بـن عبـد الرضـا البـرّي )كان حًيـا سـنة 

1090ه(. 

تحقيق وتوثيق: د. توفيق الحجاج، د. قاسم خلف السكينّي. 

مراجعـة وتدقيـق وضبـط: مركـز تـراث البـرة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية 

واإلنسـانية، العتبـة العباسـية املقّدسـة، البرة، رقـم اإلصـدار )5(، ط1، 6)14ه/ 

2015م.

المنتخب من تأريخ األسر الطالبية )الباب الثالث من تأريخ قم(. . 156

تأليف: الحسن بن محّمد بن الحسن األشعرّي )78)ه(. 

دراسة وتحقيق: أ. د. السّيد عبد الحليم املديّن. 

أمانة مسجد السهلة- مؤسسة مسجد السهلة املعظم، النجف، ط1، 2015م.
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منتهى المرام في صالة القصر واإلتمام. . 157

تأليـف: السـّيد صـدر الديـن محّمـد بـن محّمـد باقـر الحسـينّي الرضـوّي القمـّي 

النجفـّي، مـع تعاليـق الوحيـد البهبهـايّن. 

تحقيق وتقديم: السّيد محّمدحسن املوسوّي آل قارون الزاهد البحرايّن. 

)سلسـلة آثـار املؤمتـر العاملـي للعاّلمـة املجـّدد الوحيـد البهبهـايّن/ )1(، مركـز 

كربـالء للدراسـات والبحـوث - العتبة الحسـينية املقّدسـة، دار التاث- النجف، 

ط1، 6)14ه/ 2015م.

منظومة في تعدد سور القرآن المجيد. . 158

نظم: الشيخ عيل آل عبد الجبار القطيفّي. 

تحقيق: محّمد حسن النجفّي. 

مجلـة )املصبـاح(- دار القـرآن الكريم، العتبة الحسـينية املقّدسـة، ع22، 6)14ه/ 

2015م، ص )41- 427.

منهـاج الحـق واليقيـن فـي تفضيـل علي أميـر المؤمنين على سـائر . 159
أالنبيـاء والمرسـلين مـا خـال محّمد خاتـم النبيين. 

تأليف: ويل بن نعمة هللا الحسينّي الرضوّي الحائرّي )ق10ه(. 

تحقيق: مشتاق صالح املظفر. 

شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، 

ط1، )201م، 179ص.

منهج اإلرشاد إلى ما يجب فيه االعتقاد.. 160

تأليف: الشيخ خر الدجييّل )ت )8)1ه(. 

تحقيق: أمر كريم الصائغ. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهل البيـت- العتبة الحسـينية 

287ص. 2015م،  6)14ه/  )21(، ط1،  اإلصـدار  رقـم  املقّدسـة، 
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موسوعة ابن إدريس الحلّي 1- 14.. 161

تأليف: الشيخ محّمد بن أحمد بن إدريس العجيّل الحيّل )ت598ه(. 

تحقيق: السّيد محّمد مهدي الخرسان. 

مكتبة الروضة الحيدرية - العتبة العلوية املقّدسة، ط1، 1429ه/2008م.

الجزء األول )مقدمة تفسر منتخب التبيان(. . 1

الجزء الثاين )كامل النقصان من تفسر منتخب التبيان(.. 2

الجـزء الثالـث - الخامس)املنتخـب من تفسـر القرآن والنكت املسـتخرجة من . )

كتـاب التبيان(. 

الجزء السادس )حاشية ابن إدريس عى الصحيفة السجادية(. . 4

الجزء السابع )أجوبة مسائل ورسائل يف مختلف فنون املعرفة(.. 5

الجزء الثامن- الرابع عرش )الرسائر الحاوي لتحرير الفتاوي(. . 6

موسوعة العاّلمة األوردبادّي 1- 25. . 162

تأليف: الشيخ محّمد عيل الغروّي األوربادّي )ت 80)1ه(. 

جمع وتحقيق: سبط املؤّلف السّيد مهدي آل املجّدد الشرازّي. 

بنظـر ومتابعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية 

دار  املقّدسـة،  العباسـّية  العتبـة  والثقافيـة،  الفكريـة  الشـؤون  قسـم  املقّدسـة- 

2015م.  6)14ه/  59(، ط1،   -49( اإلصـدار  رقـم  كربـالء،  الكفيـل- 

الجزء األول والثاين )املدخل(، ج1 )580(ص، ج2)444(ص.. 1

الجزء الثالث والرابع )أبحاث متنوعة(، ج) )6)4(ص، ج4 )5)5(ص.. 2

الجزء الخامس )فوائد متنوعة من هنا وهناك(، 404ص.. )

الجزء السادس )عيل وليد الكعبة(، 242ص.. 4

الجزء السابع )حياة أيب الفضل العباس، 24)ص.. 5

الجزء الثامن )سبيل النضار أو رشح حال شيخ الثار(، 47)ص.. 6
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الجزء التاسع )أبو جعفر محّمد ابن اإلمام عيل الهادي )سبع الدجيل((، 90)ص.. 7

الجزء العارش )التاجم من هنا وهناك حسب الوفيات(، 555ص.. 8

الحسـينّي . 9 السـّيد محّمدحسـن  املجـّدد  اإلمـام  )حيـاة  الحـادي عـرش  الجـزء 

164ص. الشـرازّي(، 

الجـزء الثـاين عـرش والثالـث عـرش )سـبائك التـر فيـام قيـل يف اإلمـام املجـّدد . 10

ج12 )499(ص، ج)1 )511(ص. الشـعر(،  الشـرازّي وآلـه مـن 

الجزء الرابع عرش )الديوان(، 595ص.. 11

الجزء الخامس عرش )الحديقة املبهجة(، 275ص.. 12

الجزء السادس عرش )الجوهر املنضد(، 24)ص.. )1

الجزء السابع عرش )الرياض الزاهرة(، 275ص.. 14

الجزء الثامن عرش )الروض األغن(، 6)2ص.. 15

الجزء التاسع عرش )زهر الرىب(، 105ص.. 16

الجزء العرشون )الحدائق ذات األكامم وملحقها(، 284ص.. 17

الجزء الحادي والعرشون )قطف الزهر(، 216ص.. 18

الجزء الثاين والعرشون )املجموعة الكبرة(، 1)4ص.. 19

الجزء الثالث والعرشون )املجموعة الصغرة(، 192ص.. 20

الجزء الرابع والعرشون )اإلمام الحجة املنتظر يف أحاديث العامة(، 514ص.. 21

الجزء الخامس والعرشون )الفهارس الفنية(، 746ص.. 22

موضح أسرار النحو. . 163

تأليـف: بهـاء الديـن أيب الفضـل محّمـد ابـن املـوىل تـاج الديـن الحسـن بـن محّمـد 

الهنـدّي( )ت7)11ه(.  بـ)الفاضـل  املعـروف  األصفهـايّن 

دراسة وتحقيق: د. عيل موىس الكعبّي. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة 

رقـم اإلصـدار )6(، ط1، 6)14ه/ 2015م، 567ص. 
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ميثم التمار. . 164

تأليف: الشيخ محّمد الحسن املظفرّي. 

حّققه وضبط مصادره: حيدر نعمة الريفّي، وعيل لفته العيساوّي. 

شـعبة إحياء التاث والتحقيق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبة العلوية 

املقّدسة، ط1، 6)14ه/ 2015م.

نّصـان نـادران من مكتبات النجف األشـرف )رسـالة في المشـتق، تأريخ . 165
الخزانـة العلوية المطهرة(. 

دراسة وتحقيق: وسام الوائيل، والدكتور عيل عباس األعرجّي. 

أمانة مسجد السهلة، ط1، 7)14ه/ 2016م.

نصرة المظلوم. . 166

تأليف: حسن عبد املهدي املظفر.

تحقيق: السّيد محّمدعيل الحلو. 

شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، 

مؤسسـة األعلمـي -بـروت، ط1، 2011م، 171ص.

167 . .نصيحة الّضال في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

تأليف: الشيخ محّمد رضا بن قاسم الغراوّي )ت85)1ه(. 

دراسة وتحقيق: د. عادل عباس النراوّي. 

أمانـة مسـجد السـهلة املعّظـم- مؤسسـة مسـجد السـهلة املعّظـم، النجـف، رقـم 

اإلصـدار: )12(، دار املتقـن- بـروت، ط1، 4)14ه/ )201م، 155ص. 

النقد السديد على شرح الشقشقية العلوية البن أبي الحديد 3-1. . 168

تأليف: الشيخ محّمد الشيخ حسن آل كريم البزويّن )ت 1412ه(. 

تحقيق وتعليق: الشيخ مهند العقايّب
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شـعبة إحياء التاث والتحقيق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبة العلوية 

املقّدسة، ط1، 6)14ه/ 2015م.

النكت البديعة في تحقيق الشيعة. . 169

تأليف: الشيخ سليامن بن عبد هللا املاحوزّي البحرايّن )ت1121ه(.

تحقيق: مشتاق صالح املظفر. 

شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، 

ط1، )201م، 164ص.

نهج البالغة. . 170

تحقيق: السّيد هاشم املياليّن. 

مراجعـة: وحـدة التحقيـق )مركـز إحيـاء التاث حاليـاً( يف مكتبـة العتبة العباسـّية 

املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـية املقّدسـة، ط1، 

دار  وط2،  610ص  2)14ه/2011م،  -بـروت،  للمطبوعـات  األعلمـي  مؤسسـة 

2)6ص. 7)14ه/2016م،  الكفيل-كربـالء، 

نهج البالغة. . 171

ضبط: عيل بن محّمد ابن السكون. 

تحقيق: الشيخ قيس بهجت العطار. 

شـعبة إحياء التاث والتحقيق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبة العلوية 

مشـهد، ط1،   -املؤمنـن بأمـر  املتخصصـة  املكتبـة  مـع  بالتعـاون  املقّدسـة، 

9)8ص. 2016م،  7)14ه/ 

نهج البالغة. . 172

تحقيق: السّيد هاشم مرتىض املياليّن. 

مكتبة الروضة الحيدرية- العتبة العلوية املقّدسة، 2009م.
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نوادر األخبار 1- 2. . 173
تأليف: الشيخ محّمد جعفر بن محّمد طاهر الخراسايّن )ق12ه(. 

تحقيق: حامد رحامن الطايّئ. 

شـعبة التحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، 

مؤسسـة األعلمـي- بـروت، ط1، 4)14ه/ )201م.

174 . .نور األبرار المبين من ِحَكم أخ الرسول أمير المؤمنين
تأليف: محّمد بن غياث الدين الشرازّي الطبيب )ق11ه(. 

تحقيـق: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية، العتبة العباسـّية املقّدسـة، دار الكفيل- كربالء، 

ط1، 7)14ه/ 2016م، 241ص.

وجيزة في أصول الدين. . 175

تأليف: الشيخ محّمد الحسن آل كاشف الغطاء. 

تحقيق: الشيخ عامر الجابرّي. 

العباسـية  العتبـة  االسـتاتيجية-  للدراسـات  اإلسـالمي  املركـز  )العقيـدة(-  مجلـة 

.(50 ص)19-  2014م،  5)14ه/  ع1،  النجـف،  املقّدسـة، 

وشائح السراء في شأن سامّراء ]ُأرجوزة في تاريخ سامراء[. . 176

نظم: الشيخ محّمد بن طاهر الساموّي )ت70)1ه(. 

رشحهـا وضبطهـا وقـّدم لهـا: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة 

العباسـّية املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية، العتبة العباسـّية املقّدسـة، 

دار الكفيـل -كربـالء، 5)14ه/2014م، 508ص.

وصول األخيار إلى أصول األخبار. . 177

تأليف: الشيخ حسن بن عبد الصمد العاميّل )ت984 ه(. 

تحقيق: جعفر املجاهدّي، عطاء هللا الرسويل. 
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مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيـق تـراث أهل البيـت- العتبة الحسـينية 

)4)ص. 2015م،  6)14ه/  )19(، ط1،  اإلصـدار  رقـم  املقّدسـة، 

ونـزع يـده فـإذا هـي بيضـاء للناظريـن -مـدح سـابع األئمـة الكـرام . 178
حضـرة موسـى بـن جعفـر عليهمـا الصـالة والسـالم. 

تأليف: السّيد محّمد عباس املوسوّي الشوشتّي الجزائرّي. 

تحقيق: الشيخ غزوان سهيل الكليدار. 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة - العتبـة الكاظميـة املقّدسـة، دار الرافديـن- 

2015م. 7)14ه/  ط1،  بـروت، 
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المحور الثاني: األعمال الفاكسميل

لألصـل  طبقـاً  املقّدسـة  العتبـات  عـن  صـدرت  التـي  األعـامل  بهـا  وُيقصـد 

املخطـوط مـع دراسـة وتعريـف بشـأن املخطوط، ويعـّد هذا العمـل إنجـاًزا نوعًيا 

العـراق. يف 

أقرب المجازات إلى مشايخ اإلجازات. )في ضمن سلسلة متون تراثية(. . 1

تأليف: العاّلمة السّيد عيل نقي النقوّي )ت1408ه(.

تقديم: السّيد محّمد رضا الحسينّي الجاليّل. 

أعـّده ووضـع فهارسـه: مركـز إحيـاء الـتاث التابع لـدار مخطوطـات العتبة العباسـّية 

املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـّية املقّدسـة، دار الكفيل 

-كربـالء، ط1، 7)14ه/2016م، 602ص.

دعاء أهل الثغور. . 2

لإمام عيل بن الحسن زين العابدين

تقديم: السّيد محّمد رضا الحسينّي الجاليّل.

العباسـية  العتبـة  لـدار مخطوطـات  التابـع  وفهرسـتها  املخطوطـات  تصويـر  مركـز 

دار  املقّدسـة،  العباسـّية  العتبـة  والثقافيـة،  الفكريـة  الشـؤون  قسـم  املقّدسـة- 

6)14ه. الكفيل-كربـالء، 

الصحيفة السجادية. . 3

 .لإمام زين العابدين

الحسـينية  العتبـة  سـجادية(-  تراتيـل  مهرجـان  )يف ضمـن  العامـة  العالقـات  قسـم 

2015م. 7)14ه/  ط1،  الحسـينة،  العتبـة  املقّدسـة، 
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مختصر المراسم العلوّية. . 4

، جعفر بن الحسن الُهَذيّل )ت676ه(.  تأليف: املحّقق الِحيّلّ

تحقيق: احمد عيل مجيد الحيّل. 

مركـز تـراث الحلـة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبـة العباسـية 

الكفيل-كربـالء، ط1، 7)14ه/ 2016م. دار  بابـل،  املقّدسـة، 
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المحور الثالث: فهارس المخطوطات

لكـرة الـتاث املخطـوط يف العتبـات املقّدسـة، واملكتبـات العامـة والخاصـة سـعت 

العتبـات املقّدسـة إىل إحصائهـا مـن خـالل فهرسـتها ونرشهـا بفهـارس ذات حّلة قشـيبة، 

وطباعـة جميلـة ُتعطـي رونقـاً وعبقـاً لتاثنـا املخطـوط.

فهرس مخطوطات اإلمام الخوئي في النجف األشرف ج1. . 1

إعداد وفهرسة: أحمد عيل مجيد الحيّل. 

العباسـّية  العتبـة  مخطوطـات  لـدار  التابـع  وفهرسـتها  املخطوطـات  تصويـر  مركـز 

املقّدسـة، منشـور  العباسـّية  العتبـة  الفكريـة والثقافيـة،  الشـؤون  املقّدسـة- قسـم 

مشـتك مـع مدرسـة دار العلـم- مكتبـة اإلمام الخـويئ العامة يف النجـف، دار الكفيل- 

)71ص. 2014م،  5)14ه/  ط1،  كربـالء، 

آل . 2 السـادة  ج1)مخطوطـات  العلويـة  الِخزانـة  مخطوطـات  فهـرس 
الخرسـان(. 

إعداد وفهرسة: أحمد عيل مجيد الحيّل. 

تقديم: د. عيل خضر حجي. 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة- العتبـة العلويـة املقّدسـة، دار الكفيـل -كربـالء، 

552ص. 2015م،  6)14ه/  ط1، 

فهرست مخطوطات مكتبة السّيد جعفر آل بحر العلوم. . 3

إعداد: أحمد عيل مجيد الحيّل. 

الفكريـة  الشـؤون  قسـم  والتحقيـق،  الـتاث  إحيـاء  شـعبة  )مخطوطاتنـا(-  مجلـة 

.(86  -(6( ص  2014م،  5)14ه/  ع1،  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

فهرست مخطوطات مكتبة العتبة العباسية المقّدسة ج1. . 4

إعداد وفهرسة: السّيد حسن املوسوّي الروجردّي. 
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العباسـّية  العتبـة  مخطوطـات  لـدار  التابـع  وفهرسـتها  املخطوطـات  تصويـر  مركـز 

املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية، العتبة العباسـّية املقّدسة، ط1، 1)14ه/ 

2)6ص.  2010م، 

فهرست مخطوطات مكتبة العتبة العباسية المقّدسة ج2. . 5

إعداد وفهرسة: السّيد حسن املوسوّي الروجردّي. 

العباسـّية  العتبـة  مخطوطـات  لـدار  التابـع  وفهرسـتها  املخطوطـات  تصويـر  مركـز 

املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية، العتبة العباسـّية املقّدسة، ط1، 4)14ه/ 

572ص. )201م، 
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المحور الرابع: البحوث والدراسات التراثية والنقدية

إن للجانـب النقـدّي والبحثـّي للـتاث أهميـة بالغة؛ إذ يعـّد املكمـل الطبيعي لعملية 

نـرش الـتاث مـن قبـل املحّققـن، وقـد تنوعـت البحـوث والدراسـات يف هـذا املجـال كام 

هـو مبّن.

أصـول العربيـة لإلمـام علـي بـن أبـي طالـب تحقيقـه وشـرحه فـي . 1
ضـوء كتـاب سـيبويه. 

د. محّمد كاظم البكاء. 

الفكريـة  الشـؤون  قسـم  والتحقيـق،  الـتاث  إحيـاء  شـعبة  )مخطوطاتنـا(-  مجلـة 

.27  -1( ص  2014م،  5)14ه/  ع2،  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

التراث المحّقق المنشور في المجالت النجفية . 2

)بحث توثيقي من 84)1ه/ 1964م حتى عام 6)14ه/ 2015م(. 

حيدر كاظم الجبورّي. 

الفكريـة  الشـؤون  قسـم  والتحقيـق،  الـتاث  إحيـاء  شـعبة  )مخطوطاتنـا(-  مجلـة 

.448  -419 ص  2016م،  7)14ه/  ع5،  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

تعقيب على رسالة )في فن التجويد(. . 3

الشيخ عيل عبود سلامن الطايّئ. 

مجلة )املصباح(- دار القرآن الكريم، العتبة الحسينية املقّدسة ،ع12، ص 75)- 77).

جماليـات التذهيـب فـي المخطوطـات القرآنية في العتبات المقدسـة في . 4
كربالء. 

د. شوقي مصطفى املوسوّي، سامرة فاضل الفتالوّي. 

مجلة )تراث كربالء(- مركز تراث كربالء، قسـم شـؤون املعارف اإلسـالمية واإلنسـانية، 

العتبة العباسية املقّدسة، م2، ع1، 2015م، ص 470- 509.
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جهـود ابـن العتائقـّي فـي مجـال التأليـف فـي ِخزانـة الروضـة الغروية . 5
المقّدسـة فـي النجـف األشـرف وغيرهـا مـن مكتبـات العالم. 

السّيد حسن املوسوّي الروجردّي. 

مجلــة )مخطوطاتنــا(- شــعبة إحيــاء الــتاث والتحقيــق، قســم الشــؤون 

ــة، ع2، 5)14ه/ 2014م، ص  ــة املقّدس ــة العلوي ــة، العتب ــة والثقافي الفكري

.45(  -(87

الحفظ الوقائي للكتب والمخطوطات. . 6

حيدر عبد الباري الحداد. 

مجلـة )مـداد(- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العلويـة املقّدسـة، ع)، 

5)14ه، ص 2)- 5)

شيخ النساخين محّمد بن طاهر السماوّي. . 7

حيدر نعمة طاهر الريفّي. 

مجلـة )مـداد(- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العلويـة املقّدسـة، ع1، 

5)14ه، ص 8- )1.

)فوائدهـا . 8 والوثائـق  والمخطوطـات  الكتـب  حفـظ  وعلـب  صناديـق 
أنماطهـا(.  خصائصهـا 

حيدر عبد الباري الحداد. 

مجلـة )مـداد(- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العلويـة املقّدسـة، ع6، 

5)14ه، ص 26- 1).

العاّلمة األميني ناسخًا. . 9

حيدر نعمة الريفّي. 

مجلـة )مـداد(- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العلويـة املقّدسـة، ع5، 

5)14ه، ص 14- 18.
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العوامل البيئية الداخلية المؤثرة على اآلثار الورقية والمخطوطات. . 10

إعداد: حيدر عبد الباري الحداد. 

مجلـة )مـداد(- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العلويـة املقّدسـة، ع4، 

5)14ه، ص 8)- )4.

للشـيخ علـي كاشـف . 11 الشـيعة  المنيعـة فـي طبقـات  الحصـون  فهـرس 
1350ه(.  )ت  الغطـاء 

أعّدها ولده الشيخ محّمد الحسن كاشف الغطاء )ت )7)1ه(. 

ضبط وإخراج وتقديم: د. عيل خضر حجي. 

الفكريـة  الشـؤون  الـتاث والتحقيـق، قسـم  مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء 

والثقافيـة، العتبـة العلوية املقّدسـة، القسـم األول: ع2، 5)14ه/ 2014م، ص 291- 

85). والقسـم الثـاين: ع)-4، 6)14ه/ 2015م، ص 69)- 460.

فوائد تحقيقية. . 12
إمالء: أحمد عيل مجيد الحيّل. 

إعداد وتقديم: ليث ستار العامر. 

مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيـق، قسـم الشـؤون الفكريـة 

والثقافيـة، العتبـة العلويـة املقّدسـة، القسـم األول: ع2، 5)14ه/ 2014م، ص 

 .521  -455

فوائد تحقيقية. . 13
إمالء: أحمد عيل مجيد الحيّل. 

كتبها وأخرجها: محّمد عبد الجواد الفتالوّي. 

الشـؤون  قسـم  والتحقيـق،  الـتاث  إحيـاء  شـعبة  )مخطوطاتنـا(-  مجلـة 

ص  2016م،  7)14ه/  ع5،  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة،  الفكريـة 

 .(82  -(09
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قراءة في كتاب أعالم هجر من الماضين والمعاصرين. . 14

تأليف: السّيد هاشم محّمد الشخص. 

بقلم: عبد العزيز عيل آل عبدالعال القطيفّي. 

الفكريـة  الشـؤون  الـتاث والتحقيـق، قسـم  مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء 

.48 ص29-  2016م،  7)14ه/  ع5،  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

كنـوز وذخائـر مكتبـة مؤسسـة كاشـف الغطـاء العامـة مـن تـراث علوم . 15
القرآن. 

توثيق: مصطفى ناجح الراف. 

مجلة )املصباح(- دار القرآن الكريم، العتبة الحسينية املقّدسة، ع12، ص 47)- 74).

مختصر تفسير القمّي البن العتائقّي. . 16

دراسة وعرض: محّمد حسن الواعظ النجفّي. 

مجلـة )املصبـاح(- دار القـرآن الكريـم، العتبـة الحسـينية املقّدسـة، ع26، 6)14ه/ 

2016م، ص 66)- 80).

المخطوطات اإلسالمية أهميتها وتعريفها. . 17

حيدر عبد الباري الحداد. 

مجلـة )مـداد(- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العلويـة املقّدسـة، ع2، 

5)14ه، ص 24- 27.

المصحـف . 18 ومخطوطـات  العالـم  فـي  الشـريف  المصحـف  مخطوطـات 
 .المنسـوب إلـى اإلمـام علـي

د. محّمد كاظم البكاء. 

الشــؤون  قســم  والتحقيــق،  الــتاث  إحيــاء  شــعبة  )مخطوطاتنــا(-  مجلــة 

الفكريــة والثقافيــة، العتبــة العلويــة املقّدســة، ع1، 5)14ه/ 2014م، ص 

.106  -11
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المخطوطات الناقصة أنواعها وطرائق تحقيقها. . 19

د. عباس هاين الچراخ. 

مجلــة )مخطوطاتنــا(- شــعبة إحيــاء الــتاث والتحقيــق، قســم الشــؤون 

الفكريــة والثقافيــة، العتبــة العلويــة املقّدســة، ع2، 5)14ه/ 2014م، ص 

.62  -29

مـن . 20 الغرويـة-  اللمعـة  شـرح  فـي  الغرويـة  )التحفـة  مخطوطـة 
المخطوطات النفيسـة والنادرة في مكتبة اإلمام محّمد حسـين كاشـف 

الغطـاء( للفقيـه خضـر بـن شـالل آل خـدام النجفـّي. 

إعداد: هاشم محّمد.

مجلـة )مـداد(- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العلويـة املقّدسـة، ع1، 

5)14ه، ص 20- 21.

مخطوطـة ديـوان الشـاعر الشـيخ محّمد بن سـلمان نوح الكعبّي الشـهير . 21
بحمادي نـوح )ت 1325ه(. 

د. مر سليامن الحيّل. 

الشــؤون  قســم  والتحقيــق،  الــتاث  إحيــاء  شــعبة  )مخطوطاتنــا(-  مجلــة 

الفكريــة والثقافيــة، العتبــة العلويــة املقّدســة، ع2، 5)14ه/ 2014م، ص 

.99  -6(

المصحـف الشـريف المنسـوب إلـى علـي بـن هـالل البغـدادّي المعروف . 22
البواب.  بابـن 

نظرة متكاملة يف هويته ونسبته وخطه وزخرفته ورسمه وقراءته

دراسة وتحقيق: عيل الصفار. 

مركـز تصويـر املخطوطـات وفهرسـتها التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـية 

دار  املقّدسـة،  العباسـية  العتبـة  والثقافيـة،  الفكريـة  الشـؤون  قسـم  املقّدسـة- 

400ص. 2015م،   /14(6 ط1،  كربـالء،  الكفيـل- 
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المصحـف المنسـوب إلـى أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب فـي . 23
الِخزانـة الغرويـة )عـرض ودراسـة(. 

السّيد عيل الشهرستايّن. 

الفكريـة  الشـؤون  الـتاث والتحقيـق، قسـم  مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء 

.114  -11 ص  2015م،  6)14ه/  ع)-4،  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

مصحف نادر في دار مخطوطات العتبة العلوية المقّدسة. . 24

مجلـة )مـداد(- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العلويـة املقّدسـة، ع)، 

5)14ه، ص 6)- 7).

مع الشيخ آقابزرك الطهرانّي في كتابه الذريعة. . 25

استدراك وتعليق: أحمد عيل مجيد الحيّل. 

الفكريـة  الشـؤون  الـتاث والتحقيـق، قسـم  مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء 

.591  -46( ص  2015م،  6)14ه/  ع)-4،  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

نسـبة الكتب إلى أصحابها إشـكاليات وحلول كتاب )اإلمامة والسياسـة( . 26
البـن قتيبة )ت 276ه( أنموذجًا. 

إعداد: الشيخ مهند غازي العقايّب. 

الفكريـة  الشـؤون  الـتاث والتحقيـق، قسـم  مجلـة )مخطوطاتنـا(- شـعبة إحيـاء 

.416  -(85 ص  2016م،  7)14ه/  ع5،  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

نماذج من مصاحف أثرية محفوظة في )مركز إحياء التراث اإلسالمي( . 27
في قم. 

اختارها ووثقها: السّيد أحمد الحسينّي األشكورّي. 

مجلة )املصباح(- دار القرآن الكريم، العتبة الحسينية املقّدسة، ع19، ص 87)- 407.

نهج البالغة نظرة في تحقيقه وفهارس مخطوطاته. . 28

الشيخ أركان رفيق املنهالوّي. 
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الفكريـة  الشـؤون  قسـم  والتحقيـق،  الـتاث  إحيـاء  شـعبة  )مخطوطاتنـا(-  مجلـة 

 .150  -101 ص  2014م،  5)14ه/  ع2،  املقّدسـة،  العلويـة  العتبـة  والثقافيـة، 

وقفـة عنـد تحقيـق فوائـد قرآنيـة- لغويـة لفخـر الديـن الطريحـي . 29
1085ه(.  )ت 

د. محّمد الخطيب. 

مجلة )املصباح(- دار القرآن الكريم، العتبة الحسينية املقّدسة، ع7، ص 62)- 64).
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المحور الخامس: األعمال قيد اإلنجاز
ونقصـد بهـا كّل مـا هو جاهـز للطباعة، أو قيـد التحقيق واملراجعة، أو قيد الفهرسـة، 

ـعب ذات  وقـد اعتمـدت يف تدويـن هـذه األعـامل عى مـا زّودين به أصحـاب املراكز والشُّ

العالقـة، فالعهـدة عليهـم فيـام دونتـه ها هنا، والغـرض من ذكر هذه األعـامل - رغم أنها 

ليسـت منشـورة باملعنـى الحـريف وإمنـا هـي آيلـة للنـرش- هـو أن اإلعـالم بها يسـاعد عى 

توحيـد الجهـود والتقليـل من املكـررات وغرها مـن الفوائد.

ومبـا أن هنـاك أعـامالً قيـد اإلنجـاز يف مجال تحقيـق املخطوطات، واألعـامل املطبوعة 

طبقـاً ألصولهـا املخطوطـة )الفاكسـميل(، وفهارس املخطوطات؛ لذا قسـمت هـذا املحور 

إىل ثالثة أقسـام:

القسم األول: األعمال التحقيقية )قيد االنجاز(.

ابتداء دولة المغول وخروج جنكيز خان )أخبار المغول(. . 1

تأليف: أبو الثناء قطب الدين محمود بن مسعود بن املصلح الشرازّي )ت710ه(. 

ترجمة وتحقيق: يوسف الهادي. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة - 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـّية املقّدسـة.

إثبات الوصية. . 2

تأليف: الشيخ أيب الحسن عيل بن الحسن املسعودّي. 

تحقيق: د. جواد مطر. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

إجازات الحديث الحّلّية. . 3

جمع وتحقيق: محّمد كاظم رحمتي. 

مركز تراث الحلة- قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية، العتبة العباسية املقّدسة، بابل.
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إجازات الرواية واالجتهاد للعاّلمة علي نقّي النقوّي )ت1408ه(. . 4

تحقيـق: مركـز إحياء الـتاث التابع لدار مخطوطات العتبة العباسـّية املقّدسـة- قسـم 

الشـؤون الفكرية والثقافية، العتبة العباسـّية املقّدسـة.

إجازة السّيد حسن الصدر إلى السّيد هبة الدين الحسينّي الشهرستانّي. . 5

دراسة وتحقيق: د. الشيخ عامد الكاظمّي. 

مكتبة الجوادين- العتبة الكاظمية املقّدسة.

إجـازة السـّيد هبـة الديـن الحسـينّي الشهرسـتانّي إلى الشـيخ آقـا بزرك . 6
الطهرانّي. 

تحقيق: د. الشيخ عامد الكاظمّي. 

مكتبة الجوادين- العتبة الكاظمية املقّدسة.

اإلجازة الكبيرة. . 7

ر العاّلمة الِحيّلّ )ت 726 ه(.  تأليف: الحسن بن يوسف بن عيّل ابن املطهَّ

تحقيق: املرحوم كاظم عبود الفتالوّي. 

مركـز تـراث الحلـة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبـة العباسـية 

بابل. املقّدسـة، 

اإلرشاد في معرفة مقادير األبعاد. . 8

تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن محّمد العتائقّي )ت حدود 790ه(. 

تحقيق: الشيخ سالم النارصّي. 

شعبة إحياء التاث والتحقيق- قسم الشؤون الفكرية والثقافية، العتبة العلوية املقّدسة.

أسئلة وأجوبة في الفقه )مختصر مسائل الشاميات(. . 9

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: السّيد زيك الجعفرّي. 
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مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

أصل البراءة. . 10

تأليف: الشيخ محّمد حسن النجفّي اإلصفهايّن )ت1266ه(. 

تحقيق: الدكتور الشيخ محمود النعمتي. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـّية املقّدسـة.

أصول الدين. . 11

تأليف: الشيخ فاضل اللنكرايّن الكاظمّي. 

تحقيق: الشيخ غزوان سهيل الكليدار. 

قسم الشؤون الفكرية والثقافية - العتبة الكاظمية املقّدسة.

األطعمة واألشربة. . 12
تأليف: السّيد شّر بن محّمد الفخارّي الحويزّي )ت حدود 1191ه(. 

تحقيق: الشيخ حسن العيساوّي. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـّية املقّدسـة.

أعالم الطرائق في الحدود والحقائق. . 13

تأليف: الشيخ محّمد بن عيل ابن شهرآشوب )ت588ه(.

تحقيق: الشيخ محّمد جواد الفقيه العاميّل. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

إقناع الالئم على إقامة المآتم. . 14

تأليف: السّيد محسن األمن. 

تحقيق: حسن العلوّي. 
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مجمـع اإلمـام الحسـن العلمي لتحقيـق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

األماقي في شرح اإليالقي. . 15

تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن محّمد العتائقّي )ت حدود 790ه(. 

تحقيق: الشيخ سمر الخفاجّي. 

العلوية  العتبة  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  قسم  والتحقيق-  التاث  إحياء  شعبة 

املقّدسة.

اإلمام الحسن في الحدائق الوردية. . 16

تأليف: الشيخ حميد بن أحمد املحيّل. 

تحقيق: مركز اإلمام الحسن للدراسات التخصصية- العتبة الحسينية املقّدسة.

اإلمـام الحسـن فـي مخطوطـة )التبـر المـذاب فـي بيـان ترتيـب . 17
األصحـاب(. 

ألحمد بن محّمد بن أحمد الحايّف الشافعّي. 

تحقيق: السّيد كاظم الخرسان. 

مركز اإلمام الحسن للدراسات التخصصية- العتبة الحسينية املقّدسة.

18 ..اإلمام الحسن في مناقب أمير المؤمنين والحسن والحسين

تأليف: الحافظ أيب عبدهللا محّمد بن يوسف البلخّي الشافعّي. 

تحقيق: مركز اإلمام الحسن للدراسات التخصصية- العتبة الحسينية املقّدسة.

19 . .اإلمام الحسن في مناقب أهل البيت والحسن والحسين
تأليف: أيب محّمد عبدهللا الشويّي. 

تحقيق: السّيد مهدي الجابرّي. 

مركز اإلمام الحسن للدراسات التخصصية- العتبة الحسينية املقّدسة.
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20 . .اإلمام المجتبى الحسن ابن أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب

تأليف: السّيد عبد الرزاق املوسوّي املقرّم )ت91)1ه(.

تحقيـق: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـّية املقّدسـة.

اإلمام والعهود الثالثة. . 21

تأليف: السّيد محّمد صادق الصدر. 

تحقيق: محّمد تقي حسن البهاديّل.

شعبة إحياء التاث والتحقيق- قسم الشؤون الفكرية والثقافية، العتبة العلوية املقّدسة.

أنيس العابدين. . 22

تأليف: الشيخ محّمد مهدي بن محّمد جعفر املوسوّي. 

تحقيق: السّيد حسن املوسوّي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمي لتحقيـق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

أهم ما يعمل به. . 23

تأليف: الشيخ محسن بن املرتىض الكاشايّن. 

تحقيق: محّمد االشتيايّن. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمي لتحقيـق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

اإليضاح والتبيين شرح مناهج اليقين. . 24

تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن محّمد العتائقّي )ت حدود 790ه(. 

تحقيق: الشيخ وضاح الظاملّي. 

شعبة إحياء التاث والتحقيق- قسم الشؤون الفكرية والثقافية، العتبة العلوية املقّدسة.
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بدر العوالم. . 25

تأليف: الشيخ محّمد عيل النائينّي. 

تحقيق: الشيخ قاسم كاظم الخفاجّي والشيخ محّمد عبد الحسن املالّي. 

قسم الشؤون الفكرية والثقافية - العتبة الكاظمية املقّدسة.

البسط والبيان. . 26

تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن محّمد العتائقّي )ت حدود 790ه(. 

تحقيق: الشيخ قاسم الخاقايّن. 

شعبة إحياء التاث والتحقيق- قسم الشؤون الفكرية والثقافية، العتبة العلوية املقّدسة.

الُبلغة في البالغة ]أرجوزة[. . 27

نظم: الشيخ محّمد بن طاهر الساموّي )ت70)1ه(. 

مطابقة ورشح: األستاذ حسن الفضيّل. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـّية املقّدسـة.

تاريخ الكاظمية. . 28

تأليف: الشيخ املرزا عباس فيض. 

تحقيق: الشيخ محّمد عبد الحسن املالّي. 

قسم الشؤون الفكرية والثقافية- العتبة الكاظمية املقّدسة.

تحصيل النجاة في أصول الدين. . 29

ّ )ت771ه(.  ر الِحيلِّ تأليف: فخر املحّققن محّمد بن الحسن بن يوسف ابن املطهَّ

تحقيق: الشيخ مصطفى األحمدّي. 

مركـز تـراث الحلـة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبـة العباسـية 

املقّدسـة، بابل.
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التحصين وصفات العارفين. . 30

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(.

تحقيق: باسم محّمد عبد الصاحب. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

تحفة اإلخوان في تقوية اإليمان. . 31

تأليف: الشيخ الطريحّي. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

التحفة الغروية في شرح اللمعة الدمشقية. . 32

تأليف: الشيخ خر بن شالل. 

تحقيق: مركز فاطمة املعصومة- العتبة الحسينية املقّدسة، قم.

التحقيق المبين في شرح نهج المسترشدين. . 33

ّ )ت850ه(.  تأليف: الشيخ خر بن محّمد الحبلرودّي الِحيلِّ

تحقيق: الشيخ مصطفى األحمدّي. 

مركـز تـراث الحلـة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبـة العباسـية 

املقّدسـة، بابل.

ترجمة الشيخ الفتونّي. . 34

تأليف: الشيخ املرزا حسن النورّي. 

تحقيق: ليث ستار العامر. 

شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيـق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العلوية 

املقّدسة.

ترجمة الصالة في بيان معاني أفعالها وأقوالها. . 35

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841ه(. 
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تحقيق: جعفر إسالمي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمي لتحقيـق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

تعليقة على ذخيرة المعاد للعاّلمة الوحيد البهبهانّي )ت1205ه(. . 36

تحقيـق: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـّية املقّدسـة.

تعليقـة علـى كتـاب كشـف الظنـون. )فـي ضمـن سلسـلة مؤّلفات السـّيد . 37
الصدر(.  حسـن 

تأليف: السّيد حسن الصدر الكاظمّي )ت 54)1ه(. 

تحقيق: عيل كاظم خضر الحوميدّي. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـّية املقّدسـة.

تعليقـة علـى كتـاب المحاسـن والمسـاوئ. )فـي ضمـن سلسـلة مؤّلفـات . 38
السـّيد حسـن الصـدر(. 

تأليف: السّيد حسن الصدر الكاظمّي )ت 54)1ه(. 

تحقيق: السّيد ميثم مهدي الخطيب. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـّية املقّدسـة.

تعليقة على كفاية األصول. . 39

تأليف: السّيد محّمد العّصار اللواسايّن )ت56)1ه(. 

تحقيق: الشيخ عبد الحليم عوض الحيّل. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـّية املقّدسـة.
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تلخيص شرح حكمة اإلشراق. . 40

تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن محّمد العتائقّي )ت حدود 790ه(. 

تحقيق: الشيخ سالم النارصّي. 

شعبة إحياء التاث والتحقيق- قسم الشؤون الفكرية والثقافية، العتبة العلوية املقّدسة.

تلخيص فهرست الطوسّي. . 41

تأليف: العاّلمة الحيّل. 

تحقيق: د. سعد الحداد. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

التواريخ الشرعية. . 42

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: الشيخ محّمد مشكور. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمي لتحقيـق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

ثواب األعمال. . 43

تأليف: أيب جعفر الصدوق، محّمد بن عيل بن الحسن بن بابويه )ت 81)ه(.

تحقيق: السّيد محّمد كاظم املوسوّي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمي لتحقيـق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

الجامع لألقوال. . 44

تأليف: الشيخ محّمد التبنينّي العاميّل. 

تحقيق: د. سعد الحداد. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.
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الجمل وصفين. . 45

تأليف: ابن أعثم الكويّف )ت بعد20)ه(. 

تحقيق: مركز اإلمام الرضا - العتبة الحسينية املقّدسة، مشهد.

جوابات المسائل الشامية األولى. . 46
تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: الشيخ عيل الرشيعتي. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

حاشية إرشاد األذهان. . 47
ا سنة 777ه(.  تأليف: الشيخ ظهر الدين عيّل بن يوسف النييّل )كان حيًّ

تحقيق: السّيد حسن املوسوّي الروجردّي. 

مركـز تـراث الحلـة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبـة العباسـية 

املقّدسـة، بابل.

الحجج البالغة والنعم السابغة. . 48

تأليف: الشيخ عيل البالدّي البحرايّن. 

تحقيق: عبدالكريم البالدّي. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

حجلة العروس أو )محاضرات الكفعمّي(. . 49

تأليف: الشيخ تقي الدين إبراهيم بن عيل الكفعمّي)ت905ه(. 

تحقيـق: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـّية املقّدسـة. 

حدوث العالم. . 50

تأليف: الشيخ محّمد باقر االصطهبانايّت. 
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مركز تراث سامراء- العتبة العسكرية املقّدسة.

الحرم السادس. . 51
تأليف: السّيد محّمد باقر الحسينّي الخلخايّل.

تحقيق: الشيخ غزوان سهيل الكليدار.

قسم الشؤون الفكرية والثقافية - العتبة الكاظمية املقّدسة.

الخصال. . 52
تأليف: أيب جعفر الصدوق، محّمد بن عيل بن الحسن بن بابويه )ت 81)ه(.

تحقيق: الشيخ مجتبى هاتف. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمي لتحقيـق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

خالصة البيان في حل مشكالت القرآن. . 53
تأليف: الشيخ محّمد بن عيل الهروّي. 

تحقيق: حيدر عبدالرسول عوض. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

در النفيـس مـن رسـالة إبليـس إلـى إخوانـه المجبـرة والمشـبهة مـن . 54
الشـكاية مـن المعتزلـة. 

تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن محّمد العتائقّي )ت حدود 790ه(. 

تحقيق: الشيخ سالم النارصّي. 

شعبة إحياء التاث والتحقيق- قسم الشؤون الفكرية والثقافية، العتبة العلوية املقّدسة.

درر الكالم ويواقيت النظام. . 55

تأليف: السّيد حسن بن كامل الدين بن األبزر الحسينّي الحيّلّ )ت بعد)106ه(. 

تحقيق: السّيد جعفر الحسينّي األشكورّي. 
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مركـز تـراث الحلـة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبـة العباسـية 

املقّدسـة، بابل.

رسالة إلى أهل الجزائر. . 56

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: حسن جهاد الحّسايّن. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

الرسالة الفارقة والملحة الفائقة. . 57

تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن محّمد العتائقّي )ت حدود 790ه(. 

تحقيق: الشيخ قاسم الخاقايّن. 

شعبة إحياء التاث والتحقيق- قسم الشؤون الفكرية والثقافية، العتبة العلوية املقّدسة.

رسالة في جوائز السلطان )في ضمن سلسلة تراثيات(. . 58

تأليف: السّيد محّمد العّصار اللواسايّن )ت56)1ه(.

تحقيق: الشيخ عبد الحليم عوض الحيّل. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـّية املقّدسـة.

رسالة في كثرة السهو والشك في الصالة. . 59

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: الشيخ عادل حاتم الكعبّي. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

رسـالة فـي مصّنفـات السـّيد حسـن الصـدر. )في ضمـن سلسـلة مؤّلفات . 60
السـّيد حسـن الصدر(.

تأليف: السّيد حسن الصدر )ت54)1ه(. 
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دراسة وتحقيق واستدراك: حسن هليب الشيباين. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـّية املقّدسـة.

الرسالة المفردة في األدوية. . 61

تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن محّمد العتائقّي )ت حدود 790ه(. 

تحقيق: الدكتور حسنن عوض. 

شعبة إحياء التاث والتحقيق- قسم الشؤون الفكرية والثقافية، العتبة العلوية املقّدسة.

الزوائد والفوائد. . 62

تأليف: السّيد عيل بن موىس بن طاووس. 

تحقيـق: مجمـع اإلمـام الحسـن العلمي لتحقيق تـراث أهل البيـت- العتبة 

الحسـينية املقّدسة.

شاعر العقيدة السّيد الحميرّي. . 63

تأليف: السّيد محّمد تقي الحكيم. 

دراسة وتحقيق: د. السّيد عالء الدين السّيد محّمد تقي الحكيم. 

قسم الشؤون الفكرية والثقافية- مسجد الكوفة املعّظم.

شذرة النضيد وهداية المستفيد. . 64

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: السّيد مجيد املر داماد. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

شرح قواعد الكالم. . 65

تأليف: الشيخ محّمد حسن املظفر. 

تحقيق: مركز اإلمام الرضا - العتبة الحسينية املقّدسة، مشهد.
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شرح نهج البالغة. . 66

تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن محّمد العتائقّي )ت حدود 790ه(. 

تحقيق: الشيخ مهند العقايّب. 

شعبة إحياء التاث والتحقيق- قسم الشؤون الفكرية والثقافية، العتبة العلوية املقّدسة.

الُشهدة شرح معّرب الزبدة. . 67

تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن محّمد العتائقّي )ت حدود 790ه(. 

تحقيق: الشيخ سالم النارصّي. 

شعبة إحياء التاث والتحقيق- قسم الشؤون الفكرية والثقافية، العتبة العلوية املقّدسة.

الصوارم الماضية في تعيين الفرقة الناجية. . 68

تأليف: السّيد مهدي القزوينّي. 

تحقيق: مركز اإلمام الرضا- العتبة الحسينية املقّدسة، مشهد

عّدة الداعي ونجاح الساعي. . 69

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: الشيخ قيس بهجت العطار. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

عروة اإلخبات فيما يقال عند األحوال واألوقات. . 70

تأليف: علم الهدى ابن الفيض الكاشايّن. 

تحقيق: السّيد خالد الغريفّي. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

العقائد الكافئة. . 71

تأليف: الشيخ محّمد بن عيل التولينّي العاميّل. 
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تحقيق: السّيد خالد الغريفّي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمي لتحقيـق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

عنوان الشرف في وشي النجف ]أرجوزة في تاريخ النجف[. . 72

نظم: الشيخ محّمد بن طاهر الساموّي )ت70)1ه(. 

رشحهـا وضبطهـا ووضع فهارسـها: مركز إحياء الـتاث التابع لـدار مخطوطات العتبة 

العباسـّية املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية، العتبة العباسّية املقّدسة.

غاية اإليجاز لخائف اإلعواز. . 73

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: الشيخ حيدر القبييس. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمي لتحقيـق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

غرر الغرر و درر الدرر. . 74

تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن محّمد العتائقّي )ت حدود 790ه(. 

تحقيق: الشيخ قيس الرشقّي. 

شـعبة إحيـاء الـتاث والتحقيق- قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافية- العتبـة العلوية 

املقّدسة.

الفصول في التعقيبات والدعوات. . 75

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: الشيخ صفاء البرّي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمي لتحقيـق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.
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فقهاء الفيحاء، وتطّور الحركة الفكرّية في الحّلة. . 76

تأليف: السّيد هادي السّيد حمد كامل الدين )ت1405ه(. 

تحقيق: د. عيّل عّباس األعرجّي. 

مركز تراث الحلة- قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية، العتبة العباسية املقّدسة، بابل. 

الفوائد النافعة. . 77

تأليف: الشيخ آقابزرك الطهرايّن. 

تحقيق: مركز تراث سامراء- العتبة العسكرية املقّدسة.

قرة العين في من عّمَر قبر أبي الحسنين. . 78

تأليف: السّيد حسون الراقّي. 

تحقيق: ليث ستار العامر. 

شعبة إحياء التاث والتحقيق- قسم الشؤون الفكرية والثقافية، العتبة العلوية املقّدسة.

القسطاس المستقيم والنهج القويم. . 79

تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن محّمد العتائقّي )ت حدود 790ه(. 

تحقيق: الشيخ وضاح الظاملّي. 

شعبة إحياء التاث والتحقيق- قسم الشؤون الفكرية والثقافية، العتبة العلوية املقّدسة.

القصيدة المرضية في حّق أمير المؤمنين. . 80

تأليف: الشيخ عيل بن محّمد الوراق القمّي. 

تحقيق: عيل لفته العيساوّي. 

شعبة إحياء التاث والتحقيق- قسم الشؤون الفكرية والثقافية، العتبة العلوية املقّدسة.

قطعة من كتاب )الفتوح(. . 81

تأليف: ابن أعثم الكويّف )ت بعد20)ه(. 
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تحقيق: الشيخ قيس العطار. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـّية املقّدسـة.

كافية ذي اإلرب في شرح الخطب. . 82

ا 777ه(.  تأليف: الشيخ ظهر الدين عيّل بن يوسف النييّل )كان حيًّ

تحقيـق: مركـز تـراث الحّلـة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبـة 

العباسـية املقّدسـة، بابل.

كشف الخفا في شرح الشفا. . 83

ر، العاّلمة الحيّلّ )ت726ه(.  تأليف: الحسن بن يوسف ابن املطهَّ

تحقيق: الشيخ مجيد هادي زاده. 

مركـز تـراث الحلـة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبـة العباسـية 

املقّدسـة، بابل.

كفاية المحتاج في مسائل الحاج. . 84

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: السّيد خالد الغريفّي. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

كنوز النجاح. . 85

تأليف: الشيخ أيب الفضل عيل بن الحسن الطريّس. 

تحقيـق: مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيق تـراث أهل البيـت- العتبة 

الحسـينية املقّدسة..

اللمعة الجلّية في معرفة النّية. . 86

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 
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تحقيق: السّيد مجيد املر داماد، الشيخ عبد هللا الصالحّي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمي لتحقيـق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

اللوامع. . 87

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: السّيد محّمد حسن املوسوّي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمي لتحقيـق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

مآثر الكبراء في تأريخ سامراء 5- 11. . 88

تأليف: الشيخ ذبيح هللا املحاليّت.

تحقيق ونرش: مركز تراث سامراء- العتبة العسكرية املقّدسة.

مـا وصـل إلينـا مـن تـراث ابـن قبـة الـرازّي )ق3ه( )فـي ضمن سلسـلة . 89
المفقود(.  التـراث 

جمع وترتيب: حيدر البيايّت. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـّية املقّدسـة.

المحرر في الفتوى. . 90

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: حكمت محّمد عيل الحكيمّي. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

المختار من حديث المختار. . 91

تأليف: أحمد بن محّمد ابن الحّداد البجيّل الحيّلّ )ت بعد745 ه(. 
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تحقيق: الشيخ باسم محّمد مال هللا األسدّي. 

قسم الشؤون الفكرية- مسجد الكوفة املعّظم.

المختار من حديث المختار. . 92

تأليف: أحمد بن محّمد ابن الحّداد البجيّل الحيّلّ )ت بعد745 ه(. 

تحقيـق: مركـز تـراث الحّلـة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبـة 

العباسـية املقّدسـة، بابل.

مرآة الفضل واالستقامة في أحوال مصنف مفتاح الكرامة. . 93

تأليف: السّيد محّمد جواد ابن السّيد حسن العاميّل )ت81)1ه(. 

تحقيق: إبراهيم السّيد صالح الرشيفّي. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة العباسـّية املقّدسـة.

المسائل البحرّية. . 94

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: الشيخ محّمد الرضايّئ. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

المسائل الشامية في فقه اإلمامية. . 95

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: الشيخ هادي حسن القبييّس. 

مجمع اإلمام الحسن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسينية املقّدسة.

مشيخة ابن بّقي. . 96

تأليف: الشيخ أيب القاسم أحمد بن بقّي. 
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تحقيق: حيدر عبد الباري الحداد. 

العلوية  العتبة  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  قسم  والتحقيق-  التاث  إحياء  شعبة 

املقّدسة.

مصائب آل الرسول. . 97

تأليف: الشيخ محّمد جعفر بن محّمد عيل الحائرّي. 

تحقيـق: مجمـع اإلمـام الحسـن العلمـي لتحقيق تـراث أهل البيـت- العتبة 

الحسـينية املقّدسة.

مصباح المبتدي وهداية المهتدي. . 98

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: الشيخ محّمد عيل القاسمّي. 

مجمـع اإلمـام الحسـن العلمي لتحقيـق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

مطالب متفرقة. . 99

تأليف: الشيخ محّمد جعفر اإليروايّن. 

تحقيق: ليث ستار العامر. 

العلوية  العتبة  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  قسم  والتحقيق-  التاث  إحياء  شعبة 

املقّدسة.

معالم العبر. . 100

تأليف: امليزرا الشيخ حسن النورّي. 

تحقيق: مركز تراث سامراء- العتبة العسكرية املقّدسة.

معجم شعراء الطالبّية. . 101

تأليف: العاّلمة املحّقق السّيد مهدي الخرسان )دام عزّه(. 
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تحقيق واستدراك: الشيخ ليث آل زاير دهام. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لدار مخطوطـات العتبة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافية، العتبة العباسـّية املقّدسـة.

مفاتيح الجنان. . 102

تأليف: الشيخ عباس القمّي )ت59)1ه(. 

تحقيـق: مجمـع اإلمام الحسـن العلمـي لتحقيق تراث أهـل البيت- العتبة 

الحسـينية املقّدسة.

المقتصر من شرح المختصر. . 103

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: الشيخ جعفر املجاهدّي. 

مجمع اإلمام الحسـن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

المقنعة في العقائد. . 104

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: د. محّمد الوحيد. 

مجمع اإلمام الحسـن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

منازل القمر. . 105

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: باسم محّمد عبد الصاحب. 

مجمع اإلمام الحسـن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.
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المناقب. . 106
تأليف: الخوارزمّي. 

تحقيق: السّيد محّمد القايّض. 

مجمع اإلمام الحسـن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

المناهل. . 107
تأليـف: السـّيد محّمـد املعـروف باملجاهـد ابـن السـّيد عـيل الطباطبـايّئ الحائـرّي 

)ت1242ه(. 

تحقيق: لجنة من املحّققن. 

قابـل نسـخه وراجعه: مركـز إحياء التاث التابـع لدار مخطوطات العتبة العباسـّية 

املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية، العتبة العباسّية املقّدسة.

المنبئ عن زهد النبّي )في ضمن سلسلة التراث المفقود(. . 108

تأليف: جعفر بن أحمد بن عيل القمّي )ق 4ه(. 

جمع وترتيب: الشيخ عبد الحليم عوض الحيّل. 

مراجعـة: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لدار مخطوطـات العتبة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافية، العتبة العباسـّية املقّدسـة.

منتقد النافع في شرح المختصر النافع.. 109
تأليف: املال حبيب هللا الكاشايّن )ت 40)1ه(

مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـّية املقّدسـة- قسـم 

الشـؤون الفكريـة والثقافية، العتبة العباسـّية املقّدسـة، نرش مشـتك مع مؤسسـة 

إحيـاء تـراث العاّلمـة الكاشـايّن -قم.

منتهى السؤول في شرح معّرب الفصول. . 110

ا 777ه(.  تأليف: الشيخ ظهر الدين عيّل بن يوسف النييّل )كان حيًّ
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تحقيق: الدكتور حميد عطايئ نظري. 

مركـز تـراث الحلة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبة العباسـية 

بابل. املقّدسة، 

منطق مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق. . 111

ر، العاّلمة الِحيّلّ )ت 726 ه(.  ـُطهَّ تأليف: الحسن بن يوسف بن عيّل ابن امل

تحقيق: د. الشيخ محّمد غفوري نژاد. 

مركـز تـراث الحلة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبة العباسـية 

املقّدسـة، بابل.

منظومة مواهب المشاهد. . 112

نظم: السّيد هبة الدين الحسينّي الشهرستايّن )ت86)1ه(. 

دراسة وتحقيق: د. الشيخ عامد الكاظمّي. 

مكتبة الجوادين- العتبة الكاظمية املقّدسة.

منهج القّصاد في شرح بانت سعاد. . 113

تأليف: أحمد بن محّمد ابن الحّداد البجيّل الحيّلّ )ت بعد745 ه(. 

تحقيق: د. عيّل عّباس األعرجّي. 

مركـز تـراث الحلة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبة العباسـية 

املقّدسـة، بابل.

المهذب البارع في شرح المختصر النافع 5-1. . 114

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(.

الجزء األول، تحقيق: الشيخ محّمد الباقرّي.

الجزء الثاين، تحقيق: الشيخ عّباس فهميده.

الجزء الثالث، تحقيق: السّيد عبد األمر الوردّي.
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الجزء الرابع، تحقيق: عقيل عبد الحسن الربيعّي.

الجزء الخامس، تحقيق: الشيخ حيدر القبييّس و الشيخ عادل حاتم الكعبّي. 

مجمع اإلمام الحسـن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

الموجز الحاوي لتحرير الفتاوي. . 115
تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(.

تحقيق: الشيخ محّمد مشكور. 

مجمع اإلمام الحسـن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

الموسوعة الرجالّية للعاّلمة الحّلّي )ت726ه(. . 116

تتضمـن تحقيـق كتـاب )خالصـة األقـوال(، مـع حـوايش كلٍّ ِمـن: الشـهيد الثـاين، 

والشـيخ صاحب املعامل، والشـيخ البهايّئ )قده(، وتحقيق كتاب )إيضاح االشـتباه(، 

( يف كتبـه األخرى.  وتأليـف كتـاب )املبـاين الرجالّيـة للعاّلمة الحـيّلّ

تحقيق: الشيخ محّمد باقر ملكيان. 

مركـز تـراث الحلة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبة العباسـية 

املقّدسـة، بابل.

موصل الطالبين إلى شرح نهج المسترشدين.. 117
تأليف: الشيخ نصر الدين عيّل بن محّمد القايش الحيّلّ )ت755ه(. 

تحقيق: الشيخ مصطفى األحمدّي. 

مركـز تـراث الحلة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبة العباسـية 

املقّدسـة، بابل.

النبأ العظيم )تفسير( 1- 3. . 118

تأليف: السّيد املرزا محّمد الخراسايّن الحائرّي )ت 2)12ه(. 
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تحقيق: د. عادل عبدالجبار ثامر الشاطّي. 

الحسـينية  العتبـة  القرآنيـة،  والدراسـات  البحـوث  -شـعبة  الكريـم  القـرآن  دار 

. املقّدسـة 

نبذة الباغي فيما البّد له آداب الداعي )مختصر عّدة الداعي(. . 119

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: فارس حسون كريم. 

مجمع اإلمام الحسـن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

النكات. . 120

تأليف: الشيخ عيل بن محّمد الكايّش. 

تحقيق: الشيخ سالم النارصّي. 

العلوية  العتبة  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  قسم  والتحقيق-  التاث  إحياء  شعبة 

املقّدسة.

نهج المسترشدين. . 121

ر الحيّلّ )ت726ه(.  تأليف: العاّلمة الحيّلّ الحسن بن يوسف ابن املطهَّ

تحقيق: الشيخ مصطفى األحمدّي. 

مركـز تـراث الحلة- قسـم شـؤون املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية، العتبة العباسـية 

املقّدسـة، بابل.

122 . .نهضة الحسين

تأليف: السّيد هبة الدين الحسينّي الشهرستايّن )ت86)1ه(. 

دراسة وتحقيق: السّيد محّمد إياد جواد الشهرستايّن. 

مكتبة الجوادين- العتبة الكاظمية املقّدسة.
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هدية الرازي إلى المجدد الشيرازّي. . 123

تأليف: العاّلمة الشيخ أغا بزرك الطهرايّن )ت89)1ه(. 

تحقيـق: مركـز إحيـاء الـتاث التابـع لـدار مخطوطـات العتبة العباسـّية املقّدسـة- 

قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبة العباسـّية املقّدسـة.

واجبات الحج )الهداية في الفقه(. . 124

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: عيل الساملّي. 

مجمع اإلمام الحسـن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

واجبات الحج ونّياته. . 125

تأليف: جامل الدين أيب العباس أحمد بن محّمد بن فهد الحيّل )ت841 ه(. 

تحقيق: رضا عرب. 

مجمع اإلمام الحسـن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.

وظيفة المعاد. . 126

تأليف: السّيد محمود بن محّمد كاظم الحسينّي. 

تحقيق: السّيد جعفر الحسينّي. 

مجمع اإلمام الحسـن العلمي لتحقيق تراث أهل البيت- العتبة الحسـينية 

املقّدسة.
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القسم الثاني: األعمال المطبوعة طبقًا ألصولها المخطوطة 
)قيد اإلنجاز(. 

نهج البالغة. . 1

مركز تراث الحلة- قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية، العتبة العباسية املقّدسة، بابل. 

القسم الثالث: فهارس المخطوطات )قيد اإلنجاز(.

دليل مصّورات المخطوطات في مركز تصوير المخطوطات وفهرستها.. 1

إعـداد: مركـز تصويـر املخطوطات وفهرسـتها التابع لـدار مخطوطات العتبة العباسـّية 

املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية، العتبة العباسـّية املقّدسة.

فهـرس فهـارس النسـخ الخطيـة المقتناة في مركـز تصويـر المخطوطات . 2
وفهرستها. 

إعـداد: مركـز تصويـر املخطوطات وفهرسـتها التابع لـدار مخطوطات العتبة العباسـّية 

املقّدسـة- قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية، العتبة العباسـّية املقّدسة.

فهرس مخطوطات ِخزانة العتبة الحسينية المقّدسة 3-1.. 3

العتبـة   - الباحثـن  الحسـن لتميـم وصيانـة املخطوطـات ورعايـة  اإلمـام  مركـز 

املقّدسـة. الحسـينية 

فهرس المخطوطات العربية في مكتبة طوب قابي سراي باستانبول. . 4

إعداد: الدكتور فاضل مهدي بيات.

العباسـّية  العتبـة  مخطوطـات  لـدار  التابـع  وفهرسـتها  املخطوطـات  تصويـر  مركـز 

املقّدسـة. العباسـّية  العتبـة  والثقافيـة،  الفكريـة  الشـؤون  قسـم  املقّدسـة- 

فهرس مخطوطات المدرسة الهندية 2-1. . 5

إعداد: أحمد عيل مجيد الحيّل.
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العباسـّية  العتبـة  مخطوطـات  لـدار  التابـع  وفهرسـتها  املخطوطـات  تصويـر  مركـز 

املقّدسـة. العباسـّية  العتبـة  والثقافيـة،  الفكريـة  الشـؤون  قسـم  املقّدسـة- 

فهرس مخطوطات مكتبة الجوادين العامة. . 6

إعداد: السّيد محّمد إياد جواد الشهرستايّن.

مكتبة الجوادين- العتبة الكاظمية املقّدسة.

فهرس مخطوطات مكتبة السّيد هاشم بحر العلوم ج1. . 7

إعداد: أحمد عيل مجيد الحيّل. 

العباسـّية  العتبـة  مخطوطـات  لـدار  التابـع  وفهرسـتها  املخطوطـات  تصويـر  مركـز 

املقّدسـة. العباسـّية  العتبـة  والثقافيـة،  الفكريـة  الشـؤون  قسـم  املقّدسـة- 

فهـرس مخطوطـات النسـخ الخطيـة للمصاحـف الشـريفة فـي ِخزانـة . 8
المقّدسـة. الحسـينية  العتبـة 

العتبـة   - الباحثـن  الحسـن لتميـم وصيانـة املخطوطـات ورعايـة  اإلمـام  مركـز 

املقّدسـة. الحسـينية 
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