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الملّخص
يُعد الحقل الببليوغرافّي أحد أهّم الحقول السـاندة للباحثين والمؤلِّفين والمحّققين، 

فـي العلـوم واالختصاصـات كافّـة؛ لمـا يقّدمـه لهم مـن خدمٍة كبيـرة ومهّمـة تَُحول دون 

العنـاء والمشـّقة، فضـالً عـن اختصـار الوقـت، وذلـك عـن طريق جمـع عناويـن مؤلفاٍت 

ودراسـات تتفـق بوحـدة الموضـوع فـي مـكاٍن واحـد، وبذلـك يُمسـي الباحـث بصيـراً 

بمشـروع بحثـه مـن جهة أصالته، والجوانب المدروسـة منه وغير ذلك، علمـاً أّن األعمال 

الببليوغرافيّـة تحتـاج إلـى جهٍد كبيٍر، وسـعٍة في االطالع، ومتابعٍة مسـتمرة لكلِّ ما يُطبع 

في مـدار اهتمامه.

مـن هنـا نجـد فـي هـذا البحث أهميـًة للباحثيـن عمومـاً والمحّقــقين بوجـٍه خاّص؛ 

ألنّـه عمد إلى فهرسـة وتكشـيف الكثير مـن النصوص واإلجازات التي نُشـرت في ضميمة 

الكتـب والموسـوعات دون أن تحمـل عنوانـاً مسـتقالً وتكشـيفها، والتـي قـد يغفـل عنها 

العديـد مـن المحّققيـن والباحثيـن في مجـال التراث. وقد اشـتمل القسـم األول من هذا 

البحـث علـى تكشـيف أكثـر من )370( عنوانـاً، آملين أن نكـون قد وفّقنـا لخدمة اإلخوة 

الباحثين.     
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Abstract

The bibliographic field is one of the most important fields for 
researchers, authors and annotators in all sciences and disciplines 
because it offers them a great service and an important task to 
prevent hardship as well as shortening time by collecting titles and 
studies consistent with the unity of the subject in one place. Thus, the 
researcher touches on the research project from the point of origin, 
the studied aspects and so on. Note that the bibliographic work needs 
a great effort, a great ability to see, and continuous follow-up of 
everything that is printed in the orbit of his interest.

From here we find in this research the importance of researchers in 
general and annotators exclusively because he/she deliberately indexed 
many of the texts and certificates published in the enclosure of books 
and encyclopedias without having an independent title and indexing, 
which may be overlooked by many annotators and researchers in the 
field of heritage. 

The first part of this research included the indexing of more than 
370 titles, hoping that we would be able to serve the researchers.
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المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين وال حول وال قّوة إال بالله العلّي العظيم، والصاة والسام 

على النبّي األمين محّمٍد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

الباحثيـن  تسـاعد  التـي  الروافـد  مـن  ورافـداً  ثـرّاً  نبعـاً  ومـازال  الفهرسـة  فـّن  كان 

والمحّققيـن، إذ أصبحـت األدلّة والكّشـافات خطوًة مضيئة تُنير الطريـق وتختصره وتُتيح 

للباحثيـن -ال سـيّما المختّصيـن بالتـراث- اجتيـاز الكثير من المصاعب فـي مجال التأليف 

والتحقيـق، وتكـون – فـي أغلب األحيان - الحّد الفاصل فـي اختيار موضوٍع ما، أو اختيار 

ـبل التـي تُعينه على  مخطوطـٍة مـا بهـدف تحقيقها، وهنا على المحّقق أن يسـلك كّل السُّ

معرفـة مصيـر تلـك النسـخة مـن جهـة كونهـا محّققـًة أم ال؟ وأحد أهـّم هذه السـبل هو 

االسـتعانة بالمؤلّفـات الببليوغرافيّـة، وبذلـك تُسـهم في منع تكـرار التحقيـق لمخطوطٍة 

معيّنـة إذا كانـت قـد ُحّققت بصـورٍة وافية.

وألهميـة هـذا الموضـوع كان البـّد من أن أضع دليالً يُسـهم في رسـم خارطة الطريق 

للوصـول إلـى هذه النصوص واإلجازات، فهذا ال يتّم إاّل عن طريق َعصب تنظيم الفهرسـة 

لتصبـح منظَّمـًة ومتاحة بشـكٍل يجعلها فـي متناول أيـدي الباحثين والقرّاء بأيسـر الطرق 

وبأقـّل وقٍت ممكن. 

؛ إللقاء الضوء على النصوص واإلجازات  لذلك حرصُت على القيام بعمل كّشـاٍف فهرسـيٍّ

المحّققة المنشـورة في ضمن الموسـوعات والكتب والكشـف عنها، وتحديداً التي لم تُنشر 

بشـكٍل مسـتقل؛ بُغية إعانة المحّققين والباحثين على االطاّلع في هذا المجال.

ومّمـا تجـدر اإلشـارة إليـه أّن العنوانات المثبّتة في هذا السـرد الفهرسـّي قـد اطّلعُت 

عليهـا بنفسـي، وقمـت بتوثيـق معلوماتها بالمباشـرة، ولم أعتمـد على النقل.

أّما أهم الخطوات المنهجيّة التي سرُت عليها في هذا الدليل فهي: 

ذكرت العنوانات المحّققة وفق حروف المعجم.. 1
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وضعت ثبتاً بالموسوعات والكتب التي تّم تكشيفها مع ذكر هويتها.. 2

دّونـت العنـوان بالخـّط الغامـق، وتحتـه اسـم المؤلّـف، والمحّقـق، مـع ذكـر . 3

الموسـوعة، أو الكتـاب الـذي ُذكـر فيـه العنـوان، وكـذا الجـزء، وعـدد الصفحـات.

وال أنسـى جهـود ومتابعـة اإلخـوة العامليـن فـي مجلـة )الِخزانـة( الغـرّاء فـي ترتيب 

ومراجعـة هـذا العمـل المتواضـع، فلهـم وافـر الشـكر والتقديـر والدعـاء الخالص. 
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ثبت الموسوعات والكتب التي تم تكشيفها في هذا الدليل

الديـن اإلحسـائّي . 1 زيـن  بـن  الشـيخ األوحـد  إجـازات ومختصـر سـيرة 
األعـالم. للعلمـاء 

تحقيـق: السـيّد معيـن الحيدرّي، الناشـر: األوحد للثقافـة والطباعة والنشـر، النجف، 

ط4، 1439هـ.

تراث الشيعة الفقهّي واألصولّي 2-1.. 2

إعداد وإشـراف: مهدي المهريزّي، محّمد حسـين الدرايتّي، الناشـر: المكتبة المختّصة 

بالفقه واألصول- إيران.

تراث الشيعة القرآنّي 7-1.. 3

إعـداد وإشـراف: محّمـد علـّي مهـدوي راد، فتـح اللـه نجـار زادكان، علـّي الفاضلـّي، 

مكتبـة التفسـير وعلـوم القرآن المختّصة- إيـران، مط: سـتارة، ط1- 1427هـ، األجزاء 

5- 7، 1435هـ.

رسائل آل طوق القطيفّي 4-1.. 4

تأليف: الشـيخ أحمد ابن الشـيخ صالح آل طوق القطيفّي )ت بعد 1245هـ(، تحقيق 

ونشر: شركة دار المصطفى إلحياء التراث، ط1، 1422هـ/2001م.

الرسائل األربعة عشرة.. 5

تأليـف: جمـع مـن العلمـاء األعـالم، تحقيـق: الشـيخ رضا األسـتادّي، مؤسسـة النشـر 

اإلسـالمّي التابعـة لجماعـة المدرسـين، قـم، ط1، 1415هــ.

الرسائل األصولّية.. 6

تأليـف: الشـيخ محّمـد باقـر الوحيـد البهبهانـّي، تحقيـق: مؤسسـة العاّلمـة المجـّدد 

الوحيـد البهبهانـّي، مطبعـة أميـر، قـم،ط1، 1416هــ.
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الرسائل االعتقادّية 2-1.. 7
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رجائـّي، مركـز إحيـاء تـراث العاّلمـة الخواجوئـّي، قـم، مطبعـة نينـوى، إيـران، ط1، 

1385/1426ش.

الرسائل الرجالّية 1- 4.. 8
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عبـد العزيز الكريمي، الناشـر دار الحديث، قم، إيـران، ط1، 1422هـ/1380ش.

الرسائل الرجالّية.. 9
تأليف: السـيّد محّمد باقر بن محّمد تقي الموسـوّي الشـفتّي الجيالنّي )حّجة اإلسالم(

)1175-1260هــ ق(، تحقيـق: السـيّد مهـدي رجائـي، الناشـر: مكتبة مسـجد السـيّد 

بأصفهـان، ط1، 1417هـ.

األميـن . 10 للسـّيد محسـن  التنزيـه  )رسـالة  الحسـينّية  الشـعائر  رسـائل 
.3-1 لهـا(  والمعارضـة  المؤيِّـدة  والرسـائل 

تأليـف: مجموعـة مـن العلمـاء، جمـع وتحقيـق وتعليـق: الشـيخ محّمد الحّسـون، 

مؤسسـة الرافـد للمطبوعـات، ط1، 1432هــ/2011م.
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اإلعداد والتحقيق: مركز األبحاث والدراسـات اإلسـالميّة، الناشـر: بوستان كتاب، قم، 

ط1، 1423هـ/1381ش.

الرسائل العشر.. 12
تأليـف: شـيخ الطائفـة أبي جعفر محّمد بن الحسـن بن علّي الطوسـّي)ت460هـ(، 

مؤسسـة النشـر اإلسـالمّي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشـرفة، ط2، 1414هـ.

رسائل في دراية الحديث 2-1.. 13
إعـداد: أبـي الفضـل حافظيـان البابلـّي، الناشـر: دار الحديـث، قـم، إيـران، ط4، 



477 ّزّاخسماَخشحمب اسد

/ 1390ش. 1432هــ 

رسائل المحّقق الحّلّي.. 14

تحقيق: الشيخ رضا األستادّي، الناشر: مؤسسة بوستان كتاب، إيران، ط1- 1433هـ.
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فهارس الشيعة 2-1.. 16

جمـع وتحقيـق: مهدي خداميان اآلرانّي، إعداد مؤسسـة تراث الشـيعة، مطبعة دار 

القـرآن الكريم، إيران، ط1، 1431هـ/1389ش.

مجموعة رسائل.. 17

تأليف: السـيّد الميرزا محّمد علّي الشهرسـتانّي الحائرّي )1280- 1344هـ(. تحقيق: 
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أصفهـان العلمـّي الخالـد، ج1، ص 207-199.

قطعة من كتاب إرشاد األّمة للتمّسك باألئّمة. . 299
تأليـف: الشـيخ عبد المهـدي المظّفـر )1296- 1363هـ(، جمـع وتحقيق وتعليق: 

الشـيخ محّمد الحّسـون، رسـائل الشعائر الحسـينيّة، ج3، ص 405-371.

قطعة من كتاب الفردوس األعلى. . 300
تأليـف: الشـيخ محّمـد حسـين كاشـف الغطـاء، جمـع وتحقيـق وتعليـق: الشـيخ 

محّمـد الحّسـون، رسـائل الشـعائر الحسـينيّة، ج1، ص 486-479.

قواعد التوحيد. . 301
تأليـف: أبـي المحامد صدر الدين محّمد التركة األصفهانـّي، تصحيح: مجيد هادي 

زاده، نصوص ورسـائل من تراث أصفهان العلمّي الخالد، ج4، ص 72-37.

قواعد العقائد. . 302
تأليـف: الخواجة نصير الدين محّمد بن الحسـن الطوسـّي)597-672هـ(، تحقيق: 

الشـيخ محّمد رضـا األنصارّي القّمّي، عقيدة الشـيعة،ص 455-413.

القوسية النظامّية. . 303
تأليـف: نظـام الدين أبي سـعد محّمـد بن إسـحاق األصفهانّي، تصحيح: د. السـيّد 

محّمـد رضا ابن الرسـول، نصوص ورسـائل من تراث أصفهـان العلمّي الخالد، ج1، 

ص 198-181.

الكافي في التوحيد والنبوة واإلمامة. . 304
تأليـف: الشـيخ فريـد الديـن محّمد بـن الحسـن البيهقـّي )كان حيّاً فـي 777هـ(، 
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تحقيـق: الشـيخ محّمـد رضـا األنصـارّي القّمّي، عقيـدة الشـيعة، ص 530-252.

كشف التمويه عن رسالة التنزيه. . 305
تأليـف: الشـيخ محّمـد الكنجـّي النجفـّي )ت 1360هــ تقريبـاً(، جمـع وتحقيـق 

وتعليـق: الشـيخ محّمـد الحّسـون، رسـائل الشـعائر الحسـينيّة، ج3، ص 302-201.

كشف العوار في تفسير آية الغار . . 306
تأليـف: القاضـي السـيّد نوراللـه المرعشـّي الشوشـترّي )ت1019هــ(، تحقيـق: 

القرآنـّي، ج2، ص 515-357. الشـيعة  المحمـودّي، تـراث  محّمـد جـواد 

كشـف القنـاع عـن صريـح الدليـل فـي الـردِّ على مـن قال فـي الرضاع . 307
بالتنزيل. 

تأليـف: الشـيخ يوسـف بـن أحمـد البحرانـّي )ت 1186هــ(، تحقيق: الشـيخ عبد 

الحليـم عـوض الحلّـّي، تـراث الشـيعة الفقهـّي واألصولـّي، ج2، ص 359- 483.

كفاية الطالبين فيما يجب على المكّلفين. . 308
تأليـف: أحمـد بـن عبـد اللـه بـن المتـّوج البحرانـّي، تحقيـق: الشـيخ محّمـد رضا 

األنصـارّي القّمـّي، عقيـدة الشـيعة، ص 710-706.

كلمات جامعة حول المظاهر العزائّية. . 309
تأليف: الشـيخ محّمد علّي األوردبادّي )1312- 1380هـ(، جمع وتحقيق وتعليق: 

الشـيخ محّمد الحّسـون، رسائل الشعائر الحسينيّة، ج2، ص 433-337.

كلمة حول التذكار الحسينّي. . 310
تأليـف: الشـيخ محّمـد جـواد الحجامـّي، جمـع وتحقيـق وتعليـق: الشـيخ محّمد 

الحّسـون، رسـائل الشـعائر الحسـينيّة، ج1، 305-267

الكوكب الّدرّي. . 311
تأليـف: الشـيخ بهاء الديـن محّمد بن الحسـن األصفهانّي الفاضـل الهندّي)1026-

1137هــ(، تحقيـق: صاحب ملكوتي، تراث الشـيعة القرآنـّي، ج3، ص 449-89.
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مؤنس الوحيد في تفسير آية العدل والتوحيد)1(. . 312

تأليـف: القاضـي السـيّد نوراللـه المرعشـّي الشوشـترّي )ت1019هــ(، تحقيـق: 

القرآنـّي، ج2، ص 565-517.  الشـيعة  المحمـودّي، تـراث  محّمـد جـواد 

ما يكفي المكّلف من أدّلة األصول الخمسة بالدليل العقلّي. . 313

تأليـف: الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ صالح آل طـوق القطيفـّي )ت بعـد 1245هـ(، 

رسـائل آل طـوق القطيفـّي ج1، ص 63-31.

مختصر التحفة الكالمّية. . 314

تأليـف: الشـيخ ابـن أبي جمهور اإلحسـائّي، تحقيق: الشـيخ محّمد رضـا األنصارّي 

القّمـّي، عقيدة الشـيعة، ص 967-955.

مختصر الرسالة الصالتّية للشيخ محّمد بن عبد علّي آل عبدالجبار القطيفّي. . 315

تأليـف: الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ صالح آل طـوق القطيفـّي )ت بعـد 1245هـ(، 

رسـائل آل طـوق القطيفـّي، ج1، ص 386-205.

مختصر الشمائل المحّمدّية. . 316

تأليف: الشـيخ عبّاس القّمّي )ت1359هـ(، تحقيق: الشـيخ رضا األستادّي، الرسائل 

األربعة عشرة، ص272-227.

المسائل اإلسالمّية. . 317

تأليـف: محّمـد إسـماعيل المازندرانـّي الخواجوئـّي )ت1173هـ(، تحقيق: السـيّد 

مهـدي رجائـي، الرسـائل االعتقاديّـة، ج2، ص 496-483.

المسائل الحائريات.. 318

تأليف: شيخ الطائفة أبي جعفر محّمد بن الحسن بن علّي الطوسّي )ت460هـ(،

)1( نشرت بدراسة وتحقيق: زينب جاسم محّمد، بعنوان )أنُْس الَْوِحيد ِفي تَْفِسير آيَة العدل َواْلتَّوِحيِد(، 

مجلة )القادسية للعلوم اإلنسانيّة(، جامعة القادسية، مج8، ع3-4، 2005م، ص 262-245.
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تصحيح: الشيخ رضا األستادّي، الرسائل العشر، ص 337- 360.

مسائل كالمّية. . 319
تأليف: شـيخ الطائفة أبي جعفر محّمد بن الحسـن بن علّي الطوسـّي)ت460هـ(، 

تصحيح: السـيّد محّمد علّي الروضاتّي، الرسـائل العشر،ص 100-91.

مسألة في الحبوة. . 320
تأليف: الشيخ أحمد ابن الشيخ صالح آل طوق القطيفّي )ت بعد 1245هـ(،

تحقيق: شركة  دار المصطفى إلحياء التراث، رسائل آل طوق القطيفّي ج2، ص 406-387.

مسألة في الرضاع. . 321
تأليـف: الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ صالح آل طـوق القطيفـّي )ت بعـد 1245هـ(، 

تحقيـق: شـركة  دار المصطفـى إلحياء التراث، رسـائل آل طـوق القطيفّي ج2، ص 

.359-353

مطلع البدر في تفسير سورة القدر. . 322
تأليـف: الميـرزا محّمـد بـن سـلمان التنكابنـّي )1234-1302هـ(، تحقيـق: محّمد 

الكاظـم، تـراث الشـيعة القرآنـّي، ج1، ص 442-353.

المعتمد من مذهب الشيعة اإلمامّية. . 323
تأليـف: سـديد الديـن محمـود بن علـّي الحمصـّي الـرازّي، تحقيق: الشـيخ محّمد 

رضـا األنصـارّي القّمّي، عقيـدة الشـيعة، ص 392-364.

معنـى صحيـح زرارة المـروي عن الكافـي )إّن اهلل تبـارك وتعالى جعل . 324
آلدم فـي ذّريتـه َمـن همَّ بحسـنٍة ولـم يعملها ُكتبت له حسـنة(. 

تأليف: الشيخ أحمد ابن الشيخ صالح آل طوق القطيفّي )ت بعد 1245هـ(، تحقيق: 

شركة  دار المصطفى إلحياء التراث، رسائل آل طوق القطيفّي ج1، ص 194-163.

المفصح في اإلمامة. . 325
تأليف: شـيخ الطائفة أبي جعفر محّمد بن الحسـن بن علّي الطوسـّي)ت460هـ(، 
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تصحيح: الشـيخ رضا األسـتادّي، الرسائل العشر، ص 138-115.

المقالة الكليفّية. . 326
تأليف: الشـيخ شـمس الدين محّمد بن مّكي العاملّي، رسـائل الشـهيد األول، ص 

.129-79

مقّدمة )ُجمل العلم والعمل(. . 327
تأليـف: الشـريف المرتضـى )ت436هــ(، تحقيـق: الشـيخ محّمـد رضـا األنصـارّي 

القّمـّي، عقيـدة الشـيعة،ص275-264.

المقّدمة في األصول. . 328
تأليـف: الشـريف المرتضـى )ت436هــ(، تحقيـق: الشـيخ محّمـد رضـا األنصـارّي 

القّمـّي، عقيـدة الشـيعة، ص263-258.

مقّدمة في علم األصول. . 329
تأليـف: نجيـب الديـن أبـي طالب محّمـد بن مـدك اإلسـترآبادّي، تحقيق: الشـيخ 

محّمـد رضـا األنصـارّي القّمّي، عقيـدة الشـيعة،ص535-531.

المقّدمة في المدخل إلى صناعة علم الكالم. . 330
تأليف: شـيخ الطائفة أبي جعفر محّمد بن الحسـن بن علّي الطوسـّي)ت460هـ(، 

تصحيح: دانش بژوه، الرسـائل العشر، ص 90-63.

مقّدمة المقنعة. . 331
تأليـف: الشـيخ الصدوق)381هــ(، تحقيق: الشـيخ محّمـد رضا األنصـارّي القّمّي، 

عقيدة الشـيعة، 257-252.

مقّدمة الواجب. . 332
تأليـف: السـيّد ماجـد بـن هاشـم الجدحفصـّي البحرانـّي )ت 1028ق(، تحقيق: 

حميـد األحمـدّي الجلفائـّي، تـراث الشـيعة الفقهـّي واألصولـّي، ج1، ص 321- 

.356
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المقنعة األنيسة والمعينة النفيسة)1(. . 333
تأليـف: مهـّذب الديـن أحمد بـن عبد الرضـا البصـرّي )1020-1085هــ(، تحقيق: 

علـّي رضـا هـزار، رسـائل في درايـة الحديـث، ج2، ص 66-7.

المقنعة في علم الكالم. . 334
تأليـف: السـيّد علـّي بـن محّمـد دقمـاق الحسـينّي، تحقيـق: الشـيخ محّمـد رضا 

األنصـارّي القّمـّي، عقيـدة الشـيعة، 747-743.

من استوعب عذره الوقت ولم يتمّكن بعد زوال العذر من ركعة. . 335
تأليـف: الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ صالح آل طـوق القطيفـّي )ت بعـد 1245هـ(، 

رسـائل آل طـوق القطيفـّي ج2،ص159-125.

مناقب الفضالء . . 336
تأليف: المير محّمد حسـين الحسـينّي الخاتون آبـادّي، تصحيح: جويا جهانبخش، 

نصـوص ورسـائل من تراث أصفهان العلمـّي الخالد، ج2، ص 258-213.

المنسك الصغير. . 337
تأليـف: الشـيخ شـمس الديـن محّمـد بـن مّكـي العاملـّي، تحقيق: مركـز األبحاث 

والدراسـات اإلسالميّة،رسـائل الشـهيد األول، ص 248-239.

المنسك الكبير. . 338
تأليـف: الشـيخ شـمس الديـن محّمـد بـن مّكـي العاملـّي، تحقيق: مركـز األبحاث 

والدراسـات اإلسالميّة،رسـائل الشـهيد األول، ص 237-221.

موازين األحكام. . 339
تأليـف: محّمد جعفر اإلسـترآبادّي )ت 1263هــ(، تحقيق: مهدي المهريزّي، تراث 

)1( طُبع بتحقيق وتوثيق: د. توفيق الحجاج، د. قاسم خلف السكينّي، بعنوان: المناهج )المقنعة األنيسة 

والمعينة النفيسة( )في علم الدراية(. مراجعة وتدقيق وضبط: مركز تراث البصرة- قسم شؤون المعارف 

اإلسالميّة واإلنسانيّة، العتبة العبّاسيّة المقّدسة، البصرة، رقم اإلصدار )5(، ط1، 1436ه/ 2015م.
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الشـيعة الفقهّي واألصولّي، ج1، ص 11- 42. 

المواكب الحسينّية. . 340

محّمـد  الشـيخ  وتعليـق:  وتحقيـق  جمـع  المامقانـّي،  عبداللـه  الشـيخ  تأليـف: 

.233-199 ص  ج1،  الحسـينيّة،  الشـعائر  رسـائل  الحّسـون، 

مواليد المعصومين ووفياتهم. . 341

تأليـف: الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ صالح آل طـوق القطيفـّي )ت بعـد 1245هـ(، 

رسـائل آل طـوق القطيفـّي ج4، ص 137-7.

موجز في أدّلة األصول الخمسة. . 342

تأليـف: الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ صالح آل طـوق القطيفـّي )ت بعـد 1245هـ(، 

رسـائل آل طـوق القطيفـّي ج1،ص77-65.

ميزة الفرقة الناجية عن غيرهم . 343

تأليـف: محّمـد إسـماعيل المازندرانـّي الخواجوئـّي )ت1173هـ(، تحقيق: السـيّد 

مهـدي رجائـي، الرسـائل االعتقاديّـة، ج1، ص 510-455.

نتيجة الفكر في الوالية على البكر. . 344

تأليـف: السـيّد الميـرزا محّمـد علـّي الشهرسـتانّي الحائـرّي )1280- 1344هــ(، 

تحقيـق: السـيّد مهـدي رجائـي، مجموعـة رسـائل، ص 115- 155.

النجمّية في علمي الكالم والفقه على قدر ما ال يسع ألحٍد حمله. . 345

تأليـف: الشـيخ الكركـّي علـّي بـن حسـين بـن عبـد العالـي )ت940هــ(، تحقيق: 

الشـيخ محّمـد رضـا األنصـارّي القّمـّي، عقيـدة الشـيعة، ص 907-902.

نخبة العقول في علم األصول. . 346

تأليـف: السـيّد جعفر الكشـفّي الدارابّي )ت 1367ق(، تحقيـق: مهدي المهريزّي، 

تراث الشـيعة الفقهـّي واألصولّي، ج1، ص 43- 104.
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نزهة األسماع في حكم اإلجماع. . 347
تأليـف: محّمـد بـن الحسـن الحـّر العاملّي )ت 1104هــ(، تحقيق: محّمد حسـين 

الدرايتـّي، تراث الشـيعة الفقهـّي واألصولـّي، ج1، ص 357- 454.

نزهة األلباب ونزل األحباب. . 348
تأليـف: الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ صالح آل طـوق القطيفـّي )ت بعـد 1245هـ(، 

رسـائل آل طـوق القطيفـّي ج3، ص538-7.

نصرة المظلوم)1(. . 349
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