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شروط النشر
ئق، والنصوص 	  طوطـات والو�ث ملخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العملية والدراسـات املتعل ـلّ تنـرث املب

قـة، واملتابعات النقدّيـة املوضوعّية هلا.
ّ
املق

فـادة من املصـادر والإحالة 	  ي الإ
خ

ائطـه � قتضيـات البحـث العـميّ و�ث م الباحـث �ب خ يلـرة

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

ي املناقشـة والنقـد، وأل
خ

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي ب
ة

ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
املق

 إىل أيـة وسـيلة نـرث أخـرى، 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقاً

وعـى الباحـث تقـد�ي تهّعـد مسـتقل بذلـك.

ي 	 
خ

� و)12(   ، خ املـ�ة ي 
خ

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  ُيكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  عـى  اهلامـش، 

 عـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص املق

ّ
ُيقـد

.
ً

ًمـا متسلسـا ق�ي  الصفحـات �ة
ةّ
� مـدمج )CD(، عـى أن �ةُ

ي صفحـة 	 
خ

� 
ّ

يـة، لك خ نلكري للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

ـص عـى صفحـة واحـدة.
ّ

يـد امللخ خ ّ عنـوان البحـث، وأن ل �ي ة ويـمخ مسـتقلّ

ثبـات امس املصـدر، وامس 	  إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
خ

صـول العمليـة املتعارفـة �
أُ
اىع ال �ةُ

ـة بشـل 
ةّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون اهلوامـش مر�
ة
ـزء، ور�  الب

ة
ـف، ور�

ّ
املؤل

 صفحـة.
ّ

ي لك
خ

مسـتقل �

ـة املصـادر بشـل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن امس املصدر أو 	 
أ
ّود البحـث بقا� خ �ي

ي حال وجوده، 
خ

�ب � ق أو امُلراجع أو املـرة
ّ
ـف، ويليـه امس املق

ِّ
، فـامس املؤل ً

املرجـع أول

ي 
خ

اىع � ، و�يُ خ النـرث ر�ي  �ة
ً
ا ـرث فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرث

ي حالة وجود 
خ

ـات، و� ي املب
خ

امسء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�أ
أ
تيـب ال إعدادهـا الرة

بية. ـة املصـادر العر
أ
ـا منفصـلة عن قا� ـة �ب

أ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ول 	  ـا للنرث مج السـتال العـمي ولتقـو�ي �ّي لبيان صاحي�ة �خ ضـع البحـوث لـرب خ �ة

تية:
آ
قبـل، عى وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرث أم مل ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إىل أحصا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	 
ّ

 املـادة املرسـلة للنـرث خـال مـد
ّ

ـق بتسـم
ّ
ـغ الباحـث أو املق

َّ
ُيبل

.
ّ

خ التسـم ر�ي مـن �ة

هـا وموعـده 	  وافقـة هيـأة التحـر�ي عـى نرث ـغ أحصـاب البحـوث املقبـولة للنـرث �ب
َّ
ُيبل

ـران. ة أقصاهـا �ث
ّ

ـع خـال مـد
ّ
املتوق

ها 	  ـا قبل نرث ى املقّومـون وجـوب إجراء تعديـات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الـ�ة

.  للنرث
ً
ائيا دة، ليعملوا عـى إعادة إعدادهـا �خ ّ

ـا مـع املاحظـات املـد عـاد إىل أحصا�ب
ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	  ا من دون �خ غ أحصا�ب
ّ
البحوث املرفوضة يبل

ثه، مـع ثاثة 	  رث فيـه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو حمق  �ب

ّ
نـح لك �ي

مسـتات مـن املادة املنشـورة، وماكفـأة مالية.

: ي أولوّية النرث
خ

ة � لّ اىعي املب �ة

 رئيس التحر�ي للبحث.- 1
ّ

خ تسم ر�ي �ة

ي ي�ة تعديلها.- 2
خ تقد�ي البحوث ال�ة ر�ي �ة

ا أمكن ذلك.-  
ّ

تنّوع مادة البحوث لك

 	. ة لّ ورة عن رأي املب ل�خ ا، ول تعربّ �ب البحوث والدراسات املنشورة تعربّ عن آراء أحصا�ب

اكنة الباحث.	  ب البحوث عى وفق أسس فنية ل عاقة هلا �ب
َّ
ت �ةُ

ته العملّية، 	   عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي املب

خ
ق أو الباحث الذي مل يسـبق ل النرث �

ّ
سـل املق �ي

: ي
و�خ لكرة لة الإ يد املب غراض التعريف والتوثيق، عى �ب

أ
؛ ل ي

و�خ لكرة يده الإ  وعنوانه، و�ب
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 	. ي إجراء بعض التعديات الازمة عى البحوث املقبولة للنرث
خ

هليأة التحر�ي الق �

ا 	  عـادة طباع�ة إ ل �ب
ّ
ة وتتكف ـلَّ ي املب

خ
ة املنشـورة � خ تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث املتمريِّ

.
ّ

بشـل مستقل



والت حين مندم

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
والحمد هلل ربِّ العالمين، والصاة والسـام على أشـرف ال

ين، وبعد: محّمـد وعلـى آله الطيبيـن الطاهر

مم بثرائهـا الفكرّي والثقافـّي، حّتى غدت 
أ
سـامّية دون باقـي ال فقـد امتـازت أمتنـا الإ

ى أنـواع المصّنفـات وفـي مختلـف المياديـن ينابيـَع علـٍم تغتـرف 
ّ
هـا العامـرة بشـت

ُ
مكتبات

نسـان  مـة الركـب المعرفـّي الهـادف لبناء الإ
ّ

ية جمعـاء، ّممـا جعلهـا فـي مقد منهـا البشـر

والمجتمع.

س هللا أنفسـهم الزكيـة 
ّ

فـه لنـا علماؤنـا الماضـون قـد
ّ
رث التليـد الـذي خل وهـذا الإ

 لُينشـر 
ّ

ف العيش، ما ُوجد إل
َ

ـظ
َ

ة، والعـذاب، والحرمان، وش
ّ
ـق

َ
وتحّملـوا فـي سـبيله الَمش

وُينتفـع بـه، فـزكاة العلم نشـره. 

قـد مـن هـذا التراث العظيـم - والذي ل يمكن إحصـاؤه - عبر القـرون الماضّية 
ُ
ومـا ف

مـا هـو ِعبـرة ِلــمن اعتبر، فكم مـن مكتباٍت 
ّ
ية، إن ة؛ طبيعيـٍة كانـت أو بشـر

ّ
سـباٍب عـد

أ
ل

قرأنـا عنهـا، أو سـمعنا بهـا حـوت مـن المخطوطـات نفائسـها، ومـن المصّنفـات عيونهـا، 

يـاح، فخسـرنا بفقدهـا علوًمـا جّمـة، كان مـن  سـف – ذهبـت أدراج الر
أ
ولكّنهـا – ويالا

يـد مـن العطـاء العلمـّي الرصين. الممكـن لهـا أن ترفـد المسـار الحضـارّي بالمز

 الذوات 
ّ

فـاِوه كل
ُ
 ناقـوس الخطر، ون

ّ
 لنـا أن نطـرق هـذا البـاب، وندق

ّ
لـذا، كان ل ُبـد

يقـٍة كانـت، بأن  سـر وأفـراد - ممـن أناخـت برحلهـا المخطوطـات بـأّي طر
ُ
- مؤّسسـات وأ

بقـاء على هـذه النفائس  درك حقيقـة خطورة الإ
ُ
مـر بعيـن البصيـرة، وت

أ
تلحـظ إلـى هـذا ال

 للتلف، والضيـاع، والندثـار، تحت ذرائع غيـر مقبولة، 
ً
دفينـة فـي حصـون مظلمـة عرضـة

يـخ الغابرة. متناسـين حـوادث التار



ا في إيجاد السـبل النافعة والطرق  ـر مليًّ
ّ
يخـّي المؤلـم ُيحّتـم علينا أن نفك فالواقـع التار

ـى مـن هـذا المـوروث الخطـّي النفيـس وَصونـه، ومحاولـة 
ّ
الكفيلـة للحفـاظ علـى مـا تبق

َعتقـه مـن التصفيـد والتقييـد، ووضعـه في متنـاول أيـدي المخّتصين للعمل علـى إحيائه 

بالطـرق العلمّيـة المتعارفـة. فالمخطـوط مـا دام حبيـس الرفـوف والجـدران فهـو أسـير 

 لتقييـٍم مـاّديٍّ بحـت لـدى الكثيـر، إلى أن 
ً
 خاضعـة

ً
 تراثّيـة

ً
مالكـه، ول يعـدو كونـه تحفـة

 حينهـا أصابـع 
ّ

يخّيـة، فنعـظ  مـن عاديـات الزمـان فُتنهـي مسـيرته التأر
ٌ
تأتـي عليـه عاديـة

النـدم، ولت حيـن مندم. 

ـك زمـام هـذا الكنـز الثميـن، بذل الجهـد في الحفـاظ عليه 
ّ
فمـن الضـروري لمـن تمل

يـف  وإبـرازه، ِعبـر التنسـيق مـع بعـض المؤّسسـات الموثوقـة للتعـاون فـي مجـال التعر

كيـد علـى تصويرهـا؛ لضمـان  سـخ الخطّيـة بشـكٍل علمـيٍّ رصيـن، والتأ
ُّ
بآلّيـات ِحفـظ الن

صـل المخطـوط فـي حـال تلفـه - ل سـامح هللا-، ومـن ثـمَّ فهرسـته 
أ
سـخ رقمّيـة لا

ُ
وجـود ن

للمسـاهمة فـي تحقيقه ونشـره. 

وهللا من وراء القصد.

 وآخًرا ...
ً

والحمد هلل أّول
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الملّخص

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

مـن الُكتـب المحّققـة، والمجـّات، والبحوث ذات الطابـع التراثّي الخاصـة بالمخطوطات 

فهرسـًة وترميمـاً وتحقيقـاً فـي داخل العـراق وخارجه، التي صـدرت في أثنـاء المّدة التي 

مـه مجلّـة الِخزانـة بيـن يـدّي القـارئ والباحـث الكريم؛  يصـدر فيهـا عـدد المجلّـة، وتقدِّ

ليكـون علـى اطّـاٍع واسـعٍ علـى الجديـد والمهـّم من اإلصـدارات الخاّصـة بتراثنـا العربّي 

اإلسـامّي المخطـوط، ونشـاط المؤسسـات، والمحّققين العـرب وغيرهم.
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Abstract

This section aims to gather all types of publications related 
to heritage manuscript including, but not limited to, journals, 
conferences, proceedings, and symposiums etc. These were published 
in the same year of each issue of this journal. We present this article 
in the hands of our readers and scholars to have a broad knowledge of 
the new and important issues related to our Arab-Islamic manuscripts 
and the activity of Arab institutions, investigators and others
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األبحاث في تقويم األحداث. . )
ركـن الديـن محّمـد بـن علـّي اإلسـترآبادّي الحلّـّي الغـروّي)ق8ه(، تحقيـق: الشـيخ 

محّمـد رضا سـيبويه الحائرّي، مراجعـة: مركز العّامة الحلّّي إلحياء تـراث حوزة الحلّة 

العلميّة، العتبة الحسـينيّة المقّدسـة، العـراق، ط1، 1)0)م. 

اجتماع األمر والنهي. . 	

السـيّد محّمـد كاظـم الطباطبائـي اليـزدي)ت 1337ه(، تحقيـق: الشـيخ حلمـي عبد 

الـرؤوف السـنان القطيفـي، دار زيـن العابديـن، قـم المقّدسـة، ))0)م.  

أجوبـة سـؤاالت الشـيخ محّمـد بـن عبـد اهلل آل رحمـة األحسـائّي فـي . 	
الحكمـة اإللهّيـة. 

الشـيخ أحمـد الشـيخ زيـن الدين االحسـائي، تقديـم وتحقيـق: هادي مـكارم تربتي، 

شـركة مكتبـة تدوين، الكويـت، 1)0)م.

اختالف العدد. . 	
ابن المنادي، أبو الحسن أحمد بن جعفر بن محّمد الحنبلّي )336ه(، تحقيق: بشير 

حسن الحميرّي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلساميّة، الرياض، ط1، 1)0)م.

االختيـار لتعليـل المختـار، ألبـي الفضـل عبداهلل بـن محمود بـن مودود . 	
أحاديـث  بتخريـج  واإلخبـار  التعريـف  ومعـه  )ت	)	هــ)،  الموصلـّي 
االختيـار، للعاّلمـة زيـن الديـن قاسـم بـن قطلوبغـا الجمالـّي )ت)	)هــ). 

تحقيق: ذكوان إسماعيل عبيس، دار تحقيق الكتاب، تركيا، 1443ه/))0)م. 

اختيـارات ابـن مسـافر مـن شـروح أشـعار العـرب ) كتـاب يشـتمل علـى . 	
قصائـد عديـدة مـن أشـعار العـرب). 

عمـر بـن الحسـن بـن عدّي بـن أبـي البركات بـن صخر بـن مسـافر الشـامّي األموّي، 

تحقيـق: مقبـل عامـر األحمـدّي ومحّمـد شـفيق البيطـار، مطبوعـات مجمـع العربيّة 
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السـعيدة، صنعـاء، ))0)م.

أربعون حديًثا في فضائل القرآن. . 	
أحمـد بـن خليل األيّوبّي المعروف بـ)قاضـي زاده( )ت1197ه(، حّققها وعلَّق عليها: 

عبـد المجيـد محّمد أمين عمر أوغلو، دار الغوثانّي، اسـتانبول، 1)0)م.

أربعون حديًثا من كتاب )األدب المفرد) للبخارّي. . )

انتقـاء: شـمس الديـن السـخاوّي )ت)90ه(، تحقيـق: عبداللـه بـن محّمـد سـعيد 

1)0)م.  القاهـرة،  العربيّـة،  المخطوطـات  معهـد  الحسـينّي، 

أساس االقتباس في المنطق. . )

نصيـر الديـن الطوسـّي )ت)67ه(، ترجمـة: القاضـي محّمـد بـن فرامـرز بـن علـّي 

المعـروف بـ)مـّا خســرو العثمانـّي الحنفـّي( )ت)88ه(، حّققـه وقّدم لـه وراجعه: 

الدكتـور فـروح أوزبياوجـي، دار فـارس، الكويـت، 1)0)م.

ـــرع . 0) ـــي وادي الف ـــة ف ـــّي العلمّي ـــّي الفرع ـــي: الخط ـــي مجل ـــرة آل أب أس
ـــّورة.  ـــة المن بالمدين

محّمد علّي الحرز، دار روافد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1)0)م. 

األسماء والصفات. . ))

أبـو منصـور عبـد القاهر بـن طاهـر البغـدادّي األشـعرّي )ت9)4ه(، َشـرُف بخدمته: 

أَنـس محّمـد عدنـان الشـرفاوّي، دار التقوى، دمشـق، 1)0)م. 

اشتقاق أسماء اهلل وصفاته. . 	)

أبـو القاسـم عبد الرحمن بن إسـحاق الزّجاجـّي )ت340ه(، تحقيق: أ.د. هادي أحمد 

فرحان الشـجيرّي، مؤّسسة الضحى، بيروت، ))0)م.

أعالم وشخصيات من الرفعة الشمالّية بالهفوف. . 	)

سلمان بن حسين الحّجي، دار المحّجة البيضاء، بيروت، ط1، 1)0)م.
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إفاضة األنوار على أصول المنار. . 	)

عـاء الديـن محّمـد بـن علـّي الحصكفـّي )ت1088ه(، حّققه وخـّرج أحاديثـه وعلّق 

عليـه: د. أبـو بكـر محّمـد العيـش، دار الصالح، القاهـرة، 1)0)م.

األمالي. . 	)

 أبـو عبداللـه الحسـين بـن أحمـد بـن خالويـه )ت370ه(، جمـع وتحقيـق ودراسـة: 

د. محّمد علّي عطا، دار مامح، الشارقة، ))0)م. 

األنوار الغروّية في شرح اللمعة الدمشقّية )ج	)). . 	)

الشـيخ المحّقـق محّمد جواد بن محّمـد تقّي البياتّي النجفـّي الحلوانّي )ت67)1ه(، 

تحقيـق: السـيّد أسـامة حمـزة الشـريفّي، مركـز المرتضـى إلحيـاء التـراث، النجـف 

األشـرف، 1)0)م. 

األنوار الالمعة في شرح الزيارة الجامعة. . 	)

العّامـة المحـّدث السـيّد عبدالله شـبّر، تصحيح وتحقيق: أمير رضا قلي النيشـابورّي، 

دار زيـن العابدين، قم ، ط1، 1)0)م.

األنوار الوضّية في العقائد الرضوّية. . ))

الشـيخ حسـين بـن محّمـد بـن أحمـد بـن إبراهيـم الـدرازّي البحرانـّي )ت16)1ه(، 

تحقيـق: فالـح عبـد الـرزاق العبيـدّي، دار السـداد إلحيـاء التـراث، القطيـف، ))0)م.

اإليجاز في قراءة األئّمة السبعة بالعراق والشام والحجاز. . ))

سـبط الخيـاط أبـو محّمـد عبـد اللـه بن علـّي بـن أحمد النحـوّي المقـرئ البغـدادّي 

)41)ه(، تحقيـق ودراسـة: الدكتـور أيمـن رشـدي سـويد، دار الغوثانـّي للدراسـات 

)144ه/1)0)م. أسـطنبول،  القرآنيـة، 

البرهان القاطع في معرفة الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع. . 0	

محّمـد بـن إبراهيم بـن علّي ابن الوزيـر اليمانـّي )ت840ه(، تحقيـق وتعليق: عّمار 
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بـن عبـد الله البهنـدّي، دار الصميعي للنشـر والتوزيع، الريـاض، 1)0)م.

بشارات اإلشارات في شرح اإلشارات والتنبيهات البن سينا. . )	

شـمس الديـن محّمـد بـن أشـرف الحسـينّي السـمرقندّي، تحقيـق: علّي أوجبـي، دار 

ميـراث مكتـوب، قـم المقّدسـة، 1)0)م.

بشـرى الكريـم شـرح مسـائل التعليـم، وهـو شـرح المقّدمـة الحضرمّية . 		

فـي فقـه اإلمام الشـافعّي. 
سـعيد بـن محّمـد باعشـن الحضــرمّي )ت70)1ه(، تحقيـق: محّمـد العـزازّي، دار 

الكتـب العلميّـة، بيـروت، 1)0)م.

ُبغية الطالب في شرح المكاسب. . 		

السـيّد أبـو القاسـم اإلشـكورّي الجيانـّي )ت 4)13ه(، تحقيـق: الشـيخ حلمـي عبـد 

الـرؤوف السـنان القطيفـّي، دار زيـن العالميّـة للنشـر، 1)0)م.

ُبغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين. . 		
العّامـة السـيّد عبداللـه شـبّر، تحقيق: محّمد جواد شـبّر، مركز التحقيق والنشـر 

في المدرسـة الشـبريّة، دار المرتضى، العـراق، ط1، 1443ه/))0)م. 

بلـوغ منـى الجنـان فـي تفسـير بعض ألفـاظ القـرآن )معجم فـي غريب . 		
القـرآن الكريم). 

الشـيخ محّمد رضا الغرّاوّي )ت)138ه(، دراسـة وتحقيق: الشـيخ رافد الغرّاوّي، دار 

القرآن الكريم، العتبة الحسـينيّة المقّدسـة، العراق، )144ه/1)0)م.

بيان الوقت والقبلة من الروضة البهّية. . 		
الشـيخ محّمـد علـّي بـن نصيـر الديـن النجفـّي )ت1334ه(، تحقيـق: الشـيخ صـاح 

الخزاعـّي، راجعـه وضبطـه وقـّدم لـه: مركـز تـراث النجـف األشـرف، قسـم شـؤون 

المعـارف اإلسـاميّة واإلنسـانيّة، العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، العـراق، ))0)م.
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التأليف اللغوّي المستقّل في حروف العطف. . 		
أ.د. طه محسن، مجلّة المورد، العراق، ع3، مج48، )144ه/ 1)0)م.

التجريد في الفقه على المذهب الزيدّي. . )	
اإلمـام المؤيّـد بالله أحمد بن الحسـين الهارونّي )ت411ه(، تحقيق: جمال الشـامّي، 

دار الكتـب العلميّة، لبنان - بيروت، ))0)م. 

التحريف في المخطوطات القرآنّية )دراسة نقدّية آلراء دانيل بروبيكر . )	
في كتابه تصحيحات في المخطوطات القرآنّية المبّكرة). 

أمير حسـين فراسـتي، إشـراف: د. مرتضى توكّلي، العتبة العباسـيّة المقّدسـة، المركز 

اإلسـامّي للدراسات االسـتراتيجيّة، العراق، ))0)م.

التحفة البهّية في طبقات الشافعّية. . 0	

الشـيخ عبداللـه حجـازي الشــرقاوّي )ت7))1ه(، تحقيـق: أ. د. حمـادة جابر قناوي 

األزهـرّي، دار الصالـح، القاهـرة، )144ه/1)0)م.

تحفة الحبيب شرح نظم العمريطّي على غاية التقريب في الفقه الشافعّي. . )	

الشـيخ أحمـد بن الحجـازي بن بدير الفشـنّي )ت978ه(، تحقيق: أحمد عبد السـام 

إبراهيـم، دار الكتـب العلميّة، بيروت، 1)0)م.

تحفة العلّية في شرح الخطابات الحيدرّية. . 		

أفصح الدين محّمد بن حبيب الحسـينّي الشـافعّي )من أعام القرن الثامن الهجرّي(، 

تحقيق: السـيّد علّي الحسـنّي الكربائّي، مؤّسسـة علوم نهج الباغة، العتبة الحسينيّة 

المقّدسة، العراق، ط1، )144ه/1)0)م. 

تحقيق التراث والتشغيل الحضارّي في اأُلّمة. . 		

الدكتـور خالـد فهمـي، تقديـم: د. فيصـل الحفيـان، دار الكلمـة للنشـر والتوزيـع، 

))0)م.  فلسـطين، 
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تحقيـق النصوص األندلسـّية المفقـودة بالجمع وإعـادة البناء، نموذج . 		
كتـاب )األنـوار الجلّية تحـت المجهر). 

إبراهيم القادرّي بوتشيش، مجلّة المناهل، الرباط، العدد )10، السنة 1)0)م.

تخريج أحاديث البزدوّي. . 		

الحافـظ أبو العدل قاسـم بن قطلوبغا ، دراسـة وتحقيق : الدكتـور بو عّام رمضان بن 

سامة، دار الصميعّي للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، )144ه- 1)0)م.

ترميم الوثائق والمخطوطات وُسبل المحافظة عليها. . 		

أ. د. عبد اللطيف حسن، المركز الوطنّي للوثائق والمحفوظات، الرياض، ))0)م. 

تسـديد القواعـد فـي شـرح تجريـد العقائـد لشـمس الدين أبـي الثناء . 		
محمـود بـن عبد الرحمـن األصفهانّي )ت)		هـ)، ومعه حاشـية التجريد 
لزيـن الديـن أبـي الحسـن علّي بـن محّمـد الجرجانـّي )ت	))هــ)، ومعه 

منهـوات الجرجانـّي والحواشـي األخرى. 

تحقيق: أشرف الطاش وآخرين، دار الرياحين، بيروت، 1)0)م. 

التسديد في شرح التمهيد. . )	

حسـام الديـن حسـين بـن علـّي السـغناقّي )ت 714ه(، تحقيـق: علـّي طـارق زيـاد 

يلمـاز، مركـز البحـوث اإلسـاميّة اسـتانبول، 1)0) م. 

بيـن . )	 والفـرق  الثبوتّيـة  والنسـبة  القضيـة  أجـزاء  فـي  رسـائل  تسـع 
المنطـق.  علـم  فـي  والقضيـة  التصديـق 

شـرح وضبـط وتحقيق: الدكتـور لقمان عثمان عمر البحركّي الكـردّي، تقريظ: العّامة 

أكـرم عبد الوّهاب الموصلـّي، دار الرياحين، عمان، 1)0)م. 

تعديل العلوم )تعديل مباحث علم الكالم، تعديل علم الهيئة). . 0	

اإلمام عبيد الله بن مسـعود بن تاج الشـريعة المحبوبّي البخارّي الحنفّي )ت747ه(، 
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تحقيق: أكرم محّمد إسماعيل أبو عواد، دار النور المبين، عمان، 1443ه/1)0)م.

التعريف بآداب التأليف. . )	

الحافـظ جـال الديـن عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر السـيوطّي )ت911ه(، تحقيـق 

ودراسـة وتعليـق: د. حمـد بـن أحمـد العصانـّي، دار إيـاف الدوليّة، الكويـت، 1)0)م.

التعليقات الرضوّية على الهداية وشروحها. . 		

الشـيخ أحمـد رضـا خـان الحنفـّي الماتريـدّي )ت1340ه(، حّققـه وخـّرج نصوصـه: 

محّمـد كاشـف سـليم العطّـارّي، دار الكتـب العلميّـة، بيـروت، 1)0)م. 

تعليقات السّيد حسن الصدر على كتاب روضات الجّنات. . 		

تدويـن وتحقيـق: عبـد الكريم الدبّـاغ، الكاظميّة للتأليف والتحقيق والنشـر، العراق، 

ط1، 1443ه/1)0)م.

التعليقة في أصول الفقه. . 		

عمـاد الديـن علـّي بـن الحسـن الطبـرّي الشـافعّي )04)ه(، تحقيـق: مقصـد فكـرت 

أوغلـو كريمـوف، والمثنـى بـن عبـد العزيـز الجربـاء، أسـفار لنشـر نفيـس الكتـب 

)144ه/1)0)م.  الكويـت،  العلميّـة،  والرسـائل 

تفسير البستّي )من سورة الكهف إلى سورة النجم اآلية )	))). . 		

الطالـب  َقـُه:  القاضـي )ت307ه(، حقَّ البسـتّي  إبراهيـم  ابـن  إسـحاق   أبـو محّمـد 

أبو يوسف القبلّي، دار فارس، الكويت، 1)0)م. 

تفسير خطبة )أدب الُكتَّاب) البن قتيبة )ت0		هـ). . 		

أبـو الحسـن عبـد الباقـي بـن محّمـد بـن الحسـن النحـوّي )ت400ه(، حّققـه وعلّق 

عليـه: د. خالـد بـن عايـش الحافـّي، جامعـة الملـك سـعود، الريـاض، 1)0)م.

تفسير الزنجانّي المسّمى بـ)روضة المستنثر لِخزانة اإلمام المستنصر). . 		

أبـو المناقـب محمود بـن أحمد بن محمود بن بختيار الزنجانّي الشـافعّي)ت6)6ه(، 
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تحقيـق: أبـي عامـر عبـد اللـه شـرف الديـن الداغسـتانّي، دار طيبـة الخضــراء، مّكة 

المكرمـة، )144ه/ 1)0)م.

يِل في ضبط القرآن الكريم. . )	 َتقريُب النَّيِل في شرح َمتِن الذَّ

 اإلمـام محّمـد بـن محّمـد األمـوّي الشريشـّي الشـهير بـ)الخـرَّاز( )ت718ه(، شـرح: 

أ.د. عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم المزينّي، دار العقيدة، الرياض، ))0)م. 

	( . .تالمذة السّيد المجاهد

الشـيخ أمر الله شـجاعي راد، مراجعة: مركز الشيخ الطوسّي للدراسات والتحقيق، 

مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقّدسة، العراق، 1443ه/1)0)م.

التمهيد في الكالم على التوحيد. . 0	
جمـال الديـن يوسـف بن حسـن بـن عبد الهادي الدمشـقّي المشـهور بـ)ابـن المبرّد( 

)ت 909ه(، تحقيـق: حسـين بـن مانـع القحطانـّي، دار العقيدة، الريـاض، 1)0)م . 

تنبيـه األفهـام بتأويـل األحـالم )خالصـة تفاسـير األحـالم لألئّمـة . )	
األعـالم).  السـابقين 

العّامـة الشـيخ أبـو بكـر بـن محّمد بـن عمر المـّا الحنفـّي األحسـائّي )ت70)1ه(، 

حّققـه وعلّـق عليـه: حفيـد المؤلّـف الدكتـور محّمـد بـن أحمـد بـن الشـيخ أبـو بكر 

المـّا، دار اإلحسـان، القاهـرة، )144ه/1)0)م.

م الغيوب. . 		 تنوير القلوب في معاملة عالَّ
العّامـة الشـيخ محّمـد أميـن الكـردّي اإلربلـّي )ت)133ه(، وضـع حواشـيه وعلّـق 

عليـه: محّمـد رياض، قرأه وضبطه: الشـيخ الدكتـور عاصم إبراهيم الكيالّي الحسـينّي 

الشـاذلّي، دار الكتـب العلميّـة، لبنـان، بيـروت، ))0)م. 

ثالثـة شـروح ألرجـوزة المسـائل المسـتثناة مـن قاعـدة )كّل صـالة . 		
بَطلـت علـى اإلمـام بَطلـت علـى المأمـوم). 

العّامـة أحمـد بـن موسـى البيلـّي )ت13)1ه(، اإلمـام أحمـد بـن محّمـد الدرديـر 



677 دمربا لااسا

)ت01)1ه(، اإلمـام محّمـد بـن محّمـد األمير الكبيـر )ت)3)1ه(، تقديـم وتحقيق: 

الدكتـور أنيـس سـالم، دار الفتـح، عمـان، 1)0)م.

الثمرة الرائقة في علم العربّية. . 		

العّامـة يوسـف بن حسـن بن أحمـد بن عبد الهـادي الحلبـّي )ت909ه(، اعتنى بها: 

عبداللـه بن سـليمان بـن عبدالله العتيـق، دار طيبة الخضراء، مّكـة المكرمة، ))0)م. 

جامع الكالم في رسم مصحف اإلمام. . 		

حاجـي مؤمـن بن علّي الرومّي المقرئ الخطيب )ت799ه(، دراسـة وتحقيق: د. إياد 

سـالم صالح السـامرائّي، دار الغوثانّي للدراسات القرآنيّة، اسطنبول، 1)0)م. 

جدل الشريف، واسمه )غنية المسترشد ومنية الراشد). . 		

إمـاء: الشـريف أبي المحاسـن شـرف شـاه بـن ملكداد العباسـّي )ت43)ه(، دراسـة 

وتحقيـق: الحسـين مهـداوي، دار الفتح، عمـان، 1)0)م. 

الجزء األول من كتاب قصص القرآن وتفسيره. . 		

أبـو عبـد اللـه محمـد بن أحمد بـن محّمد بن يحيى بـن مفـرج )ت 380ه(، تحقيق: 

حسـن إبراهيـم الصبّاغ وآخرين، دار األلوكة للنشـر والتوزيـع، الرياض، ))0)م.

الجـزء مـن الفوائـد المنتقـاة العوالـي الحسـان )مـن حديـث أبـي بكـر . )	
عبـداهلل بـن أبـي داود السجسـتانّي). 

الحافظ أبو بكر عبدالله بن سـليمان بن األشـعث السجستانّي )ت316ه(، قرأُه وعلّق 

عليه: طارق بن أحمد الخطابّي، مكتبة أهل الحديث، البحرين، )144ه/1)0)م. 

الجهادّية أو الجهاد العباسّي. . )	

السـيّد محّمد بـن علّي الطباطبائـّي الحائرّي )ت)4)1ه(، تحقيق: الشـيخ محّمد 

حسـين الواعظـّي النجفّي، مراجعة: مركز الشـيخ الطوسـّي للدراسـات والتحقيق، 

مكتبـة ودار مخطوطات العتبة العباسـيّة المقّدسـة، العـراق، 1443ه/1)0)م. 
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جهود البصرّيين في تحقيق التراث العربّي. . 0	

أ.د. سامي علّي جبار، مجلّة المورد، العراق، ع3، مج48، )144ه/ 1)0)م.

جوامع التفسير. . )	

الشـيخ أبو الحسـن بن إبراهيم اليزدّي، تحقيق: أبي المكارم الشـيخ حسـين بن علّي 

المطـوع، دار المحّجة البيضاء، بيروت، ط1، 1)0)م. 

الجوهر الفريد في رسم القرآن المجيد. . 		

الشـيخ سـيد بركات عبدالله الهورينّي )ت81)1ه(، دراسـة وتحقيق: الشـيخ الدكتور 

محّمـد خضـر علـّي إبراهيـم، تقديـم: األسـتاذ الدكتـور محيـي هـال السـرحان، دار 

الكتـب العلميّـة، لبنان-بيـروت، ))0)م. 

حاشية ابن هشام الصغرى على ألفية ابن مالك. . 		
أبـو محّمـد عبدالله جمال الدين بن يوسـف ابن هشـام األنصـارّي )ت761ه(، حّققه 

وعلّـق عليـه: حمزة مصطفى أبو توهة، دار السـمان، اسـطنبول، ))0)م. 

حاشـية اإلمـام الحفنـّي )ت))))هــ) علـى شـرح الشنشـورّي علـى متن . 		
الرحبية. 

العلميّـة،  الكتـب  دار  الجبـورّي،  جاسـم  محّمـد  مهنـد  وتعليـق:  وتحقيـق   دراسـة 

بيروت، ))0)م.

حاشية شرح نخبة الفكر مع متنها )نزهة النظر). . 		
سـرّي الديـن محّمـد بن إبراهيم ابن الصائـغ الدرورّي المصـرّي الحنفّي )ت1066ه(، 

تحقيق: د. مصطفى محّمد يسـلم األمين الجكنّي، دار الرسـوخ للنشـر والتوزيع، مّكة 

المكرمة، ))0)م. 

		 . حاشية الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني على )خالصة األقوال) للعاّلمة
وعلى حاشية والده على )الخالصة). 

تحقيـق: الشـيخ محّمـد العتبـّي، مجلّـة دراسـات علميّـة، العـراق، السـنة العاشـرة، 
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التاسـع عشـر والعشـرون، 1443ه/))0)م. العـددان 

الحاشية على كفاية األصول )الجديدة). . 		

الشـيخ  الثانـي، تحقيـق: مركـز  الجـزء  العراقـّي )ت1361ه(،  الديـن  الشـيخ ضيـاء 

العباسـيّة  العتبـة  مخطوطـات  ودار  مكتبـة  والتحقيـق،  للدراسـات   الطوسـّي

/1)0)م.  )144ه  ط1،  العـراق،  المقّدسـة، 

الحاشية على المنهاج. . )	

محّمد بن عثمان بن جمال الدين عبدالله المتبولّي الشـافعّي )كان حيًّا سـنة 886ه(، 

دراسة وتحقيق: د. عادل السيّد ثابت طه، دار فارس، الكويت، )144ه/1)0)م. 

ِحلية الصفات في األسماء والصناعات. . )	

جمـال الديـن أبـو المحاسـن يوسـف بـن تغـري بـردي األتابكـّي )ت874ه(، تحقيـق 

وتقديـم: الدكتـور محّمـد يوسـف إبراهيم بنات، واألسـتاذ الدكتور حسـن محّمد عبد 

الهـادي، دار الكتـب العلميّة، بيـروت، ))0)م. 

حواٍش على كتاب )اإلتقان في علوم القرآن). . 0	

المحّقـق المُفتـي أحمـد بـن محّمـد السـاوّي التّطّاونـّي )ت0)13ه(، جمع ودراسـة 

وتحقيـق: الدكتـور يونـس السـباح، دار سـليكي أخويـن، طنجـة، 1443ه/ ))0)م. 

رات. . )	 الحواشي والنكات والفوائد المحرَّ

خطـاب  عمـر  تحقيـق:  )ت994ه(،  العبـادّي  قاسـم  بـن  أحمـد  العّامـة   اإلمـام 

الرشـيدّي، تقديـم: أ. د. فتحـي عبـد الرحمـن حجـازي، دار اإلمـام الـرازّي، القاهـرة، 

1)0)م.  ط1، 

حولّية تراث كربالء المخطوط.. 		

مركـز تـراث كربـاء، قسـم شـؤون المعـارف اإلسـاميّة واإلنسـانيّة، العتبـة العباسـيّة 

المقّدسـة، العـراق، السـنة الثانيـة، العـدد الثانـي، )144ه/1)0)م. 
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ختـام المسـك األذفـر في شـرح رحيق الكوثر مـن كالم الغـوث الرفاعّي . 		
األكبر. 

الشـيخ محّمـد سـراج الديـن بـن أحمد بن عبـد الفتّـاح الموصلـّي األشـعرّي الرفاعّي، 

تحقيـق: عمـر أحمـد الـراوّي، كتاب - ناشـرون، بيـروت، ))0)م. 

الخلوة والتنّقل في العبادة ودرجات العابدين. . 		
أبو عبدالله الحارث بن أسـد المحاسـبّي )ت43)ه(، دراسـة وتخريج وتحقيق: محّمد 

فوزي كريم، دار روائع الكتب، إسـطنبول، ط1، 1443ه/))0)م.

الدرر الحسان.. 		
إبراهيـم بـن محّمـد الباجـورّي الشـافعّي )ت77)1ه(، تحقيـق: عّمار بّسـام الجابّي، 

دار البصائـر الدمشـقيّة، سـوريا، )144ه/1)0)م. 

ُدَرُر الآللـئ ِبَشـْرِح ِرَسـاَلِة ابـِن َوالـي فـي إيـراد أنـواِع الِجَنـاِس وُبحـوِر . 		
ر بالتمـام.  ـعْ الشِّ

نـور الديـن علـّي بـن عبـد القـادر النَّبْتيتـّي الحنفـّي )تُوفّـي نحـو )106ه(، تحقيـق 

ودراسـة: د. أشـرف المنسـي، معهـد المخطوطـات العربيّـة، القاهـرة، ))0)م. 

دليل المخطوطات العلوّية في المكتبات العراقّية. . 		

الشـيخ منتظـر لطيـف األسـدّي، إشـراف ومراجعـة: مركز اإلمـام أميـر المؤمنين× 

للدراسـات والبحـوث التخّصصيّـة، العـراق، ))0)م.

دليل وثائق مكتبة السّيد مرتضى الحّجة في النجف األشرف. . )	

إعـداد: مركز الفهرسـة وتصوير المخطوطـات التابع لدار مخطوطات العتبة العباسـيّة 

المقّدسـة، مراجعـة: مركـز الشـيخ الطوسـّي للدراسـات والتحقيـق، مكتبـة ودار 

مخطوطـات العتبة العباسـيّة المقّدسـة، العـراق، 1443ه/1)0)م. 

موأل. . )	 ديوان السَّ
صنعـة: أبـي عبداللـه نفطويـة )ت3)3ه(، تحقيق: يوسـف السـنارّي، مامح للنشـر، 
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الشـارقة، 1443ه-1)0)م. 

ديوان السّيد أحمد العطار. . 0)
تحقيق: د. سعد الحّداد ود. قاسم شهري، الحسينيّة الحيدريّة، العراق، 1)0)م.

ديوان الطغرائّي نظراٌت نقديٌَّة... وُمستدرٌك. . ))
أ.م.د. عباس هاني الجرّاخ، مجلّة المورد، العراق، ع3، مج48، )144ه/ 1)0)م.

ديوان العتبّي القرشّي محّمد بن عبداهلل العتبّي البصرّي))		هـ). . 	)
جمـع وتحقيـق: األسـتاذ الدكتـور مجاهـد مصطفـى بهجـت، معهـد المخطوطـات 

1)0)م. الرقمـّي(،  )النشـر  القاهـرة،  العربيّـة، 

ة وابن ُطفيل.. 	) ديوانا ابن باجَّ

جمع وتحقيق: الدكتور أنس أمين، دار الكتب العلمية، ))0)م. 

الُفُنون وَشْرُحها المسماة بـ: المفحمة الدامغة في أنساب حمير . 	) ذاُت 
)أقيال حمير في مطلع القرن الخامس).

القاضـي أبـو بكر محّمد بن الحسـن الكاعّي الحميـرّي )كان حيًّا في )41ه(، تحقيق: 

عبد السـام محّمد عبده المخافّي، ط1، 1443ه/1)0)م. 

الذخيرة ألهل البصيرة. . 	)
الفقيـه األصولـّي رضـّي الديـن أبـو سـعيد محّمـد بـن علـّي العراقـّي ) ت 61)ه (، 

تحقيـق: أحمـد بـن سـهيل المشـهور، دار الشـيخ األكبـر، سـوريا، 1)0)م . 

ذّم الوسواس وأهله. . 	)
العّامة موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسـّي، دراسـة وتحقيق: أسـامة 

بن إسـماعيل آل عكاشة، دار اللؤلؤة، مصر، 1)0)م. 

رجال الطوسّي. . 	)

شـيخ الطائفـة أبـو جعفـر محّمـد بـن الحسـن الطوسـّي )ت460ه(، مـع تعليقـات 
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لسـيّد الطائفـة السـيّد آقـا حسـين الطباطبائـّي البروجـردّي، تحقيـق وتعليق: الشـيخ 

محمود درياب النجفّي، قسـم شـؤون المعارف اإلساميّة واإلنسـانيّة، العتبة العباسيّة 

المقّدسـة، العـراق، ))0)م.

الردُّ على الجهمّية. . ))

 الحافـظ العّامـة أبـو عبداللـه محّمـد بـن إسـحاق بـن يحيـى بـن منـدة )ت)39ه(، 

ق عليـه: أحمـد بن علـّي بـن المثنى ابن   حّقـق نصوصـه وخـرَّج أحاديثـه وآثـاره وعلَـّ

الشـيخ سـعيد بـن عامـر القفيلّي، الناشـر المتميز - الريـاض، دار النصيحـة - المدينة 

))0)م.  المنّورة، 

رسـائل المقريـزّي )إغاثة األّمة بكشـف الغّمة وشـذور العقـود في ذكر . ))
النقود). 

تقـّي الديـن أحمـد بـن علّي بـن عبد القـادر )ت)84ه(، قابلهـا على أصولهـا وأعّدها 

للنشـر: أيمـن فؤاد سـيّد، معهد المخطوطـات العربيّة، القاهـرة، 1)0)م.

رسـالة التنزيهـات مـع حاشـيِة مؤلِّفهـا عليهـا )وهـي رسـالة فـي تنزيـه . 0)
اهلل تعالـى عـن المـكان، والجهـة، والحيِّـز، والجسـمّية، ومباحـث أخرى 

بذلك).  تتعّلـق 
الشـيخ محّمد بن أبي بكر المرعشـّي الشهير بـ)سـاجقلي زاده( )ت)114ه(، تحقيق 

ودراسـة: عمر يوسـف الجندي، دار الفتح، عمان، 1)0)م. 

الرضـا . )) عبـد  بـن  أحمـد  الديـن  مهـّذب  للشـيخ  البسـملة  فـي  رسـالٌة 
	)0)هــ).  سـنة  حيًّـا  )كان  البصــرّي، 

تحقيق: أ.د. حميد الفتلّي، مجلّة المورد، العراق، ع3، مج48، )144ه/ 1)0)م. 

رسالة في بياِن همزة القطع والوصل. . 	)
محّمـد بـن علّي الحسـينّي الجرجانـّي ابن الشــريف الجرجانـّي )ت838ه(، تحقيق: 

أ.م.د نجـاء حميـد مجيـد، مجلّة المصبـاح، العـراق، ع43، )144ه/1)0)م. 
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رسالة في حّجية الظّن )المقالد). . 	)
السيّد محّمد بن علّي الطباطبائّي الحائرّي )ت)4)1ه(، تحقيق: عبد الهادي السيّد 

محّمد علّي العلوّي، مراجعة: مركز الشيخ الطوسّي للدراسات والتحقيق في النجف 

األشرف، مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقّدسة، العراق، 1443ه/1)0)م. 

رسالة في دخول األلف والالم على القدموس. . 	)
محـّب الديـن بـن تقـّي الديـن الحمـوّي )ت1016ه(، دراسـة وتحقيـق: صفـاء صابر 

مجيـد البياتـّي، معهـد المخطوطـات العربيّـة، العـراق، ))0)م. 

رسالة في قاعدة الغرور. . 	)
السـيّد عبداللـه بن إسـماعيل البهبهانّي النجفـّي )ت8)13ه(، تحقيق: الشـيخ محّمد 

عيسـى البنـاي القطيفـّي، مراجعة: مركز إحياء التـراث التابع لـدار مخطوطات العتبة 

العباسيّة المقّدسـة، العراق، ))0)م. 

رسـالة فـي مبـادئ علـم الـكالم، تليهـا منظومـة فـي علـم المقـوالت، . 	)
والمناظـرة.  البحـث  آداب  فـي  الوضـع، ومنظومـة  فـي علـم  ومنظومـة 
أبـو السـعادات حسـن بـن محّمـد العطـار الشـافعّي األزهـرّي )ت0))1ه(، تحقيـق 

وتعليـق: محّمـد رجـب علـّي حسـن، دار اإلحسـان، مصـر، 1)0)م. 

رسالة في مصّنفات السّيد حسن صدر الدين. . 	)
العّامـة السـيّد حسـن صـدر الديـن الكاظمـّي)ت4)13ه(، تحقيـق واسـتدراك مركز 

إحيـاء التـراث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، العـراق، ))0).

رسالة في معنى )المولى) قوله: )من كنت مواله فعلي مواله). . ))

أبـو جعفـر محّمـد بـن موسـى الزامـّي النحـوّي، كان حيًّا في القـرن السـابع الهجرّي، 

دراسـة وتحقيق: الشـيخ رافـد الغراوّي، مجلّـة المصبـاح، ع 44، س11، 1443ه/1)0)م. 

رسالة ال ضرر. . ))

الميـرزا محّمـد حسـين الغـروّي النائينـّي )ت))13ه(، تحقيـق: الشـيخ مصطفى أبو 
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الطابـوق، منشـورات مدرسـة آيـة الله المحّقق الشـيخ حسـين الحلـّي، 1)0)م.

رسالتان البن دقماق: غاية المأمول الجامعة بين المعقول والمنقول، . 00)
ونزهة العشاق في مكارم األخالق. 

السـيّد علـّي بـن محّمـد بن دقمـاق الحسـينّي)ت بعـد 6)8ه(، تحقيق: مركـز إحياء 

التـراث التابـع لـدار مخطوطات العتبة العباسـيّة المقّدسـة، العـراق، ))0)م. 

ْنَيا.. )0) واُل وَمَعاِلُم الدُّ الزَّ

أبـو عبداللـه الحسـين بـن علّي بن األسـود العجلـّي )ت4))ه(، تحقيـق: إبراهيم بن 

سـعد الُحقيـل، معهد المخطوطـات العربية، القاهـرة، ))0)م. 

سؤاالت أهل الرّي عن الكالم في القرآن العزيز.. 	0)

القاضـي أبـو بكـر محّمـد بـن الطيّـب الباقانـّي )ت403ه(، تقديـم وتحقيـق: جمال 

موحيـب، دار الكتـب العلميّـة، بيـروت، 1)0)م. 

سوق العروس. . 	0)

أبـو جعفـر الطبرّي عبدالكريم بن عبد الصمد )478ه(، تحقيق: الدكتور خالد حسـن 

أبـو الجود، دار اللؤلؤة، المنصورة، ط1، )144ه/1)0)م. 

السّيد علّي الطباطبائّي صاحب )الرياض) حياته وآثاره. . 	0)

للدراسات   الطوسّي الشيخ  مركز  مراجعة:  الزيدّي،  الحسين  يونس  عباس  الشيخ 

والتحقيق، مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقّدسة، العراق، 1443ه/1)0)م. 

السّيد المجاهد وآراؤه الّرجالية. . 	0)

محّمد باقر ملكيان، مراجعة: مركز الشـيخ الطوسـّي للدراسـات والتحقيق، مكتبة 

ودار مخطوطات العتبة العباسـيّة المقّدسة، العراق، 1443ه/1)0)م. 

السّيد المجاهد وكتابه )مفاتيح األصول). . 	0)
السيّد حسين هادي الموسوّي، مراجعة: مركز الشيخ الطوسّي للدراسات والتحقيق، 
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مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقّدسة، العراق، 1443ه/1)0)م. 

السّيد محّمد بن علّي الطباطبائّي الحائرّي المعروف بـ)السّيد المجاهد . 	0)
ت			)هـ) )حياتُه وآثاُرُه). 

إبراهيـم السـيّد صالـح الشـريفّي، مراجعـة: مركـز الشـيخ الطوسـّي للدراسـات 

))0)م.  العـراق، ط1،  المقّدسـة،  العباسـيّة  العتبـة  والتحقيـق، 

ُشذور الِعقيان في َتراِجم األعيان. )0)
السـيّد إعجـاز حسـين النيسـابورّي الكنتورّي اللكهنـوّي )ت86)1ه(، تحقيق: الشـيخ 

طاهـر عباس والشـيخ سـجاد المنصـورّي، مراجعة: الشـيخ محّمد كاظـم المحمودّي، 

مؤّسسـة تراث الشـيعة، قـّم، 1443ه / ))0)م. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. . )0)
القاضـي بهـاء الديـن عبداللـه ابـن عقيـل )ت769ه(، ومعـه كتـاب )منحـة الجليـل 

بتحقيـق شـرح ابن عقيـل( للعامة محّمد محي الدين عبد الحميـد )ت1393ه(، دار 

زيـن العابديـن، قم المقّدسـة، ))0)م. 

شـرح األصـول والجمـل فـي مهّمـات العلـم والعمـل )شـرح اإلشـارات . 0))
والتنبيهـات البـن سـينا). 

ابـن كمونـة عـّز الدولـة سـعد بـن منصـور البغـدادّي )ت683ه(، تحقيـق وتقديـم: 

محّمـد ملكـي و مرضيـة نـوري، دار ميـراث مكتـوب، قـم المقّدسـة، 1)0)م.

الشرح األوسط للناظم على جوهرة التوحيد المسّمى )تلخيص التجريد). . )))

برهـان الديـن إبراهيـم بـن إبراهيـم بـن حسـن اللقانـّي )ت1041ه(، أشـرف علـى 

التحقيـق: محّمـد عبـد القـادر نّصـار، ومحّمـد سـعد عبـد المعبـود، دار اإلحسـان، 

1443ه/1)0)م.  القاهـرة، 

شـرح الخيـر آبـادّي الفاضل عبد الحـّق ابن اإلمام فضـل الحّق الخير . 	))
آبـادّي علـى متـن هدايـة الحكمـة لإلمـام أثيـر الديـن األبهـرّي، وفـي 
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مقّدمتـه معجـم اصطالحـات الحكمة.

ألّـف معجمـه وحّقق متنه وشـرحه: غام حيدر القادرّي الصديقـّي، دار النور المبين، 

عمان، 1)0)م. 

شـرح الرسـالة الشمسـّية في علم المنطق للعاّلمة الحكيم الفيلسـوف . 	))
علـّي بـن عمر بن علـّي القزوينـّي الكاتبّي. 

 حسـين بـن معيـن الديـن الميبـذّي اليـزدّي الحكيـم )ت910ه(، دراسـة وتحقيـق: 

عبد المحسن طه يونس العبادّي، دار ابن حزم، بيروت، 1)0)م.

شرح الشافية.. 	))

ابـن الحاجـب )ت646ه(، دراسـة وتحقيـق: د. غـازي بـن خلـف العتيبـّي، مكتبـة 

1)0)م.  ط1،  السـعودية،  الرشـد، 

شرح الشعراء السّتة، ويليه شرح باقي المعّلقات وقصيدة أبي طالب. . 	))

األعلـم الشـنتمرّي، قـّدم له: الشـيخ الخليل النحـوّي، أ. د. عبدالله بن سـليم، دار ابن 

حـزم، بيروت، 1)0)م.

شرح عينّية ابن سينا في النفس. . 	))

أبو الفتوح أحمد ابن بلكواالوي )كان حيًّا سـنة )70ه(، تحقيق: الشـيخ عّمار جمعة 

فاحية، العتبة الحسـينيّة المقّدسـة، مركز العّامة الحلّي، العراق، 1)0)م.

شـرح القصيدة النونّية في مسـائل الخالف بين األشـاعرة والحنفّية، . 	))
لإلمـام تـاج الديـن أبـي نصـر عبـد الوّهـاب بـن علـّي السـبكّي الشـافعّي 
)ت)		هــ)، ويليـه الروضـة البهّيـة فيمـا بيـن األشـاعرة والماتريدّية، 
للشـيخ أبـي الصـالح نور الدين حسـن الشـهير بـ)أبـي عذبـة) )ت		))هـ). 

 نـور الديـن محّمـد بـن أبـي الطيّـب الشـيرازّي الشـافعّي الشـهير بنـور الشـيرازّي 

)ت: بعـد 7)7ه(، حّققـه وعلّـق عليـه: محمـود بـن جواد قـره داغ السـاقاريوّي، دار 

بـاب العلم، اسـطنبول، ))0)م. 
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شرح كتاب سيبويه ألبي الحسن علّي بن عيسى الرمانّي )ت	)	هـ). . )))

دراسـة وتحقيق: أ. د. شـريف عبد الكريم النّجار، تقديم: أ. د. عباد عبد الثبيتّي، دار 

عمار - عمان، دار السـام - مصر، 1)0)م. 

شرح مبلغ المأمول على القواعد من األصول. . )))

العّامـة المختـار بـن بُونا )ت0))1ه(، دراسـة وتحقيق وتعليـق: أ. د. محّمد المختار 

بـن محّمـد األمين الشـنقيطّي )ت1441ه(، لطائف لنشـر الكتب والرسـائل العلميّة، 

)144ه/1)0)م. الكويت، 

شرح مقاصد المقاصد. . 0	)

 شـيخ اإلسـام أبـو عبـد اللـه شـمس الديـن محّمـد بـن محّمـد الدلجـّي العثمانـّي 

)ت 860ه(، تحقيق: أحمد بن ُسهيل المشهور، دار الشيخ األكبر، سوريا، ))0)م.

شرح المقترح في المصطلح )متن المقترح في علم الجدل ألبي منصور . )	)
البروّي )ت			هـ)). 

تقـّي الديـن المقترح أبو العّز مظّفر بن عبدالله الشـافعّي )ت)61ه(، تحقيق: أحمد 

محّمد عروبي، أسـفار للنشر، الكويت، 1)0)م. 

شرح نهج البالغة. . 		)

الحلّي )كان حيًّا سنة 790ه(، تحقيق  العتائقّي  ابن  الرحمن بن محّمد  الشيخ عبد 

المقّدسة،  العلويّة  العتبة  في  التراث  إحياء  شعبة  العقابّي،  مهند  الشيخ  وتعليق: 

العراق، ))0)م. 

شعر منظور بن حّبة الفقعسّي األسدّي. . 		)

جمع ودراسة: إبراهيم بن سعد الحقيل، مامح للنشـر، الشارقة، 1443ه-1)0)م. 

الشمعة في أحوال ذي الدمعة. . 		)

السـيّد هبـة الديـن الشهرسـتانّي )1386ه(، تحقيق: مركز تراث كرباء، قسـم شـؤون 
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المعارف اإلسـاميّة واإلنسـانيّة، العتبة العباسـيّة المقّدسـة، العراق، ط1، 1)0)م.

شواكل الحور في شرح هياكل النور. . 		)
العّامة المحّقق جال الدين محّمد بن أسـعد الصديقّي الدوانّي )ت 908ه(، دراسـة 

وتحقيق: محّمد رجب علّي حسـن، دار الفتح للدراسـات والنشر، عمان، 1)0)م.

َبد )أرجوزة فقهّية على مذهب اإلمام الشافعّي). . 		) صفوة الزُّ
 العّامـة شـهاب الديـن أحمـد بـن حسـين بـن حسـن الرملـّي الشـافعّي المعـروف 

بـ)ابـن رسـان( )ت844ه(، حّققهـا وعلّـق عليهـا: عبد الـرزاق النجـم، دار البيروتّي، 

إسـطنبول، ))0)م.

صالة المسافر. . 		)
الشـيخ عبـد الهـادي شـليله البغـدادّي النجفـّي )ت1333ه(، تحقيـق: مركـز الشـيخ 

العباسـيّة  العتبـة  مخطوطـات  ودار  مكتبـة  والتحقيـق،  للدراسـات   الطوسـّي

1443ه/))0)م. ط1،  العـراق،  المقّدسـة، 

صناعة الكتاب والمخطوطات بدمشق في القرن التاسع عشر.. )	)
إياد خالد الطبّاع، مجلّة المخطوط العربّي، العدد األول، النصف األول، 1)0)م. 

طرف من األنباء والمناقب )في شـرف سـيد األنبياء وعترته األطايب . )	)
وطـرف مـن تصريحه بالوصّية بالخالفة لعلّي بن أبي طالب×). 

الســيّد رضــّي الديــن أبــو القاســم علــّي بــن موســى ابــن طــاووس الحســينّي 

 )ت664ه(، تحقيــق وتوثيــق: الشــيخ قيــس بهجــت العطـّـار، مركز الكلــدارّي للتراث، 

البحرين، 1)0)م. 

الطريق السالم إلى اهلل. . 0	)
أبـو نصر عبد السـيّد بـن محّمد البغدادّي ابـن الصبّاغ الشـافعّي )ت477ه(، تحقيق: 

محّمد خير رمضان يوسـف، أسـفار لنشـر نفيس الكتب والرسـائل العلميّة، الكويت، 

)144ه/1)0)م. 
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الطغرائّي في آثار المصنِّفين. . )	)

حسن عريبي الخالدّي، مجلّة المورد، العراق، ع3، مج 48، )144ه/ 1)0)م.

العافية الوافية في آداب األطعمة واألشربة ومنافعها السنّية. . 		)

مهـّذب الديـن أحمـد بن عبـد الرضا البصــرّي )ت1090ه(، دراسـة وتحقيق: األسـتاذ 

الدكتـور توفيـق دواي موسـى الحّجـاج، دار العـارف للمطبوعات، بيـروت، ط1، 1)0)م. 

العصرة في العصير. . 		)

السـيّد محّمـد الجـواد الحسـينّي العاملـّي )صاحـب مفتـاح الكرامـة( )ت6))1ه(، 

تحقيـق: الشـيخ محّمـد الشـيخ مالك الزيـن العاملّي، مراجعة: مركز الشـيخ الطوسـّي 

للدراسـات والتحقيـق، مكتبـة ودار مخطوطـات العتبة العباسـيّة المقّدسـة، العراق، 

)144ه/1)0)م.  ط1، 

عطاء الكوثر في تراجم أعالم آل السّيد حيدر )الحسنّي الكاظمّي). . 		)

عبد الكريم الدبّاغ، الحسينيّة الحيدريّة، الكاظميّة المقّدسة، العراق، ط1، 1)0)م.

عقيل بن أبي طالب العاّلمة النّسابة الشهير. . 		)

الشـيخ عبـد الواحـد المظّفـر )ت)139ه(، تحقيـق: مركـز إحيـاء التـراث التابـع لدار 

مخطوطـات العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، العـراق، ))0)م. 

عمدة المقال في تحقيق أحوال الرجال. . 		)

السيّد محّمد بن علّي الطباطبائّي الحائرّي المعروف بـ)السيّد المجاهد( )ت)4)1ه(، 

تحقيق: مركز الشـيخ الطوسـّي للدراسـات والتحقيق، العتبة العباسـيّة المقّدسـة، 

العراق، ))0)م. 

العنب الجني )رسالة في قاعدة الغرور). . 		)

الشـيخ علـّي بن فضـل الله المازندرانـّي الحائرّي)ت 1339ه(، تحقيق: الشـيخ محّمد 

عبد مسـلم الظالمّي، مركز تراث كرباء ، قسـم شـؤون المعارف اإلساميّة واإلنسانيّة، 
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العتبة العباسـيّة المقّدسة، العراق، ))0)م.

عوائد وفوائد من إفادات السّيد المجّدد الشيرازّي )ت	)	)هـ). . )	)

الشـيخ أسـد اللـه الزنجانـّي )ت4)13ه(، تحقيـق: الشـيخ كريـم مسـير، مركـز تراث 

سـامراء، العتبـة العسـكريّة المقّدسـة، العـراق، ))0)م.

عيون أخبار األعيان بمن مضــى في سالف العصــر واألزمان المعروف . )	)
بـ)تاريخ الغرابّي). 

أحمـد بـن عبداللـه البغـدادّي الغرابّي )ت)110ه(، دراسـة وتحقيـق: د. رابعة مزهر 

شـاكر العبيـدّي، وعمـر بـن عبـد السـتار السـامرائّي، دار اإلمام مسـلم، مركز سـطور 

للبحـث العلمّي، السـعودية، ))0)م. 

غاية البيان في شرح ُزبد ابن رسالن. . 0	)

شـمس الديـن محّمد بـن أحمد الرملّي األنصارّي الشـافعّي )ت1004ه(، حّققه وعلّق 

عليـه وخـّرج أحاديثه: عادل السـيّد ثابت طه، دار الصالـح، القاهرة، )144ه/1)0)م. 

الغنيمة والمغنم في معاني اشتقاق حروف المعجم. . )	)

 الشـيخ عيسـى بـن عبـد العزيـز بـن عيسـى اللخمـّي )ت9)6ه(، دراسـة وتحقيـق: 

م. د. ثامـر حمـزة علـّي، وم. د. عمـر حسـن رشـيد الجبـورّي، مكتبـة دار البيـان، 

1)0)م.  الكويـت، 

غيث األدب الذي انسجم في شرح المّية العجم. . 		)

 صـاح الديـن خليـل بـن أيبـك الصفـدّي )ت764ه(، حّققه وقـّدم له وصنع فهارسـه: 

أ. د. عبد السام الهمالي سعود، دار المالكيّة، تونس، ط1، )144ه/1)0)م. 

الفتاوى الكبرى الفقهّية على مذهب اإلمام الشافعّي. . 		)

شـهاب الديـن أحمد بن محّمد بن حجـر الهيتمّي )ت974ه(، جمعهـا ودّونها ورتّبها: 

عبـد القـادر بـن أحمـد الفاكهّي )ت)98ه(، تحقيـق: عبد اللطيف عبـد الرحمن، دار 
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الكتب العلميّـة، بيروت، 1443ه/1)0)م. 

فتح المقفل. . 		)

العّامـة أبـو الوفـاء بهـاء الديـن عبدالله بن مصطفى بـن جرجيس الفيضـّي الموصلّي 

)ت1309ه(، تحقيـق وتعليـق: أ. د. رأفـت لـؤي حسـين آل فـرج، دار وأشـرقت، 

)144ه/1)0)م.  العـراق، 

فرائد الفوائد في أحكام المساجد. . 		)
اإلمـام ابـن طولـون شـمس الدين محّمـد بن علّي بـن حمارويـه الصالحّي الدمشـقّي 

الحنفـّي )ت3)9ه(، تحقيـق ودراسـة: الدكتـور عبداللـه بـن عبـد العزيز الشـبراوّي، دار 

المقتبـس، بيـروت، )144ه/1)0)م. 

فرائد القالئد في مختصر شرح الشواهد. . 		)
الحافـظ بـدر الديـن العينّي الحنفـّي )ت))8ه(، اعتنـى به: عبدالله محمـود محّمد، 

دار الكتـب العلميّة، بيـروت، 1443ه/1)0)م. 

فريدة التأليف وشريدة التصنيف من فتح اهلل الخبير اللطيف. . 		)

ابـن الصبّـاغ الموصلـّي فتح الله بن محمود بـن أحمد )ت)116ه(، دراسـة وتحقيق: 

يحيـى رعـد حيدر، دار المقتبس، بيـروت، 1443ه/ ))0)م. 

فضائح الباطنّية وفضائل المستظهرّية وبذيله قواصم الباطنّية. . )	)

أبو حامد محّمد بن محّمد بن محّمد بن أحمد الغزّالّي )ت)0)ه(، دراسـة وتحقيق: 

فيصل بن عبد المجيد الشمرانّي، دار فارس، الكويت، 1)0)م.

فهـارس المخطوطـات األصلّيـة المحفوظـة فـي مركـز الملـك فيصـل . )	)

للبحـوث والدراسـات اإلسـالمّية )تفسـير القـرآن الكريـم وعلومـه/	). 

تقديـم: الدكتـور سـعود بـن صالـح السـرحان، إعـداد: عّمار سـعيد تمالـت، مراجعة: 

صالـح عبدالفتـاح األزهـرّي، )144ه/1)0)م. 
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فهرس التراث الكاظمّي المخطوط. . 0	)
المهندس عبد الكريم الدبّاغ، الكاظميّة للتأليف والتحقيق والنشر، العراق، 1443ه/1)0)م. 

فهـرس ذخائـر آيـات الواليـة واإلمامـة والغديـر فـي التـراث العربّي . )	)
المخطوط. 

إعداد: حيدر عبد الباري الحّداد، مجلّة المصباح، ع44، س11، 1443ه/1)0)م. 

فهرس مخطوطات الخزانة العلوّية )الجزء الثالث). . 		)

إعداد وفهرسة: أحمد علّي مجيد الحلّي، العتبة العلويّة المقّدسة، العراق، ))0)م. 

فهرس مخطوطات خزانة مسجد الكوفة. . 		)
إعـداد وفهرسـة: حسـين جهاد الحسـانّي، وأميـر كريم الصائـغ، أمانة مسـجد الكوفة 

والمـزارات الملحقـة به، العـراق، ))0)م. 

فهرس مخطوطات مؤلَّفات السّيد المجاهد. . 		)

العتبـة  مخطوطـات  لـدار  التابـع  وفهرسـتها  المخطوطـات  تصويـر  مركـز  إعـداد: 

والتحقيـق،  للدراسـات   الطوسـّي الشـيخ  مركـز  مراجعـة:  المقّدسـة،   العباسـيّة 

العراق، 1)0)م.

فهـرس المصّغـرات الفيلميَّـة والصـور الورقيَّـة العربّيـة المحفوظـة . 		)
للمخطوطـات فـي مكتبـة األسـد الوطنّيـة. 

منشورات مكتبة األسد، دمشق، 1)0)م. 

(		 . .RDA وقواعد MARC21 فهرسة المخطوطات وفق معيار

ونظم  الفهرسة  مركز  إشراف:  كاظم،  طالب  علّي  جاسم،  زاير  أزهار  أ.م.د.  إعداد: 

المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقّدسة، العراق، 1)0)م.

الفوائد الجلّية في إعراب أبيات الخزرجّية. . 		)

السـيّد محّمـد بـن علـّي بـن حيـدر المكـّي العاملـّي )ت1139ه(، تحقيـق: مركـز 
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إحيـاء التـراث التابـع لـدار مخطوطـات العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، العـراق، ط1، 

)144ه/1)0)م. 

فـوز الكـرام بمـا ثبـت فـي وضـع اليدين تحـت السـرة أو فوقهـا تحت . )	)
الصـدر عـن الشـفيع المضّلـل بالغمام. 

السندّي )ت7)11ه(، حّققه وخّرج نصوصه  الحنفّي  بن صالح  قائم  العّامة محّمد 

وعلّق عليه: محّمد حّسان رضا المدنّي العطّارّي، دار الكتب العلميّة، بيروت، ))0)م. 

قصص القرآن وتفسيره. . )	)
أبـو عبـد اللـه محّمـد بـن أحمـد بـن مفـرج القاضـي القرطبـّي األندلسـّي المعـروف 

بـ)ابـن الفنتـورّي( )ت 380ه(، تحقيـق: أبي عمر محّمد علـّي األزهرّي، دار الذخائر، 

القاهـرة، ))0)م.

قالئد النحرين في تاريخ البحرين. . 0	)
ناصـر بـن جوهر بن مبـارك الخيرّي )1344ه(، تحقيق: الدكتور وسـام عباس السـبع، 

دار زيـن العابدين، قم المقّدسـة، ))0)م. 

كتاب أبنية سيبويه )وفيه تفسيٌر لغريبه) )نصوص). . )	)
أبـو ُعمـر الجرمـّي )ت)))ه(، جمـع وتحقيـق: د. يوخنـا مـرزا الخامـس، دار الكتب 

العلميّـة، لبنـان - بيـروت، مكتبـة أميـر للنشـر والتوزيع، العـراق، ))0)م. 

كتاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شرح المختصر النافع. . 		)
محّمـد  سـام  الشـيخ  تحقيـق:  الحائـرّي))4)1ه(،  الطباطبائـّي  علـّي  بـن  محّمـد 

الناصرّي، راجعه ووضع فهارسـه: مركز تراث كرباء، قسـم شـؤون المعارف اإلسـاميّة 

واإلنسـانيّة، العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، العـراق، ط1، 1)0)م.

كتـاب الحـالل والحـرام )فـي أحـكام الصيـد البحـرّي وفيـه مباحـث . 		)
متنّوعـة نفيسـة). 

أبـو الفضـل راشـد بن أبي راشـد الوليـدّي )تُوفّي بعد سـنة 689ه(، دراسـة وتحقيق: 
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د. يونـس بقيـان، دار الفتح، عمـان، ط1، )144ه/1)0)م. 

كتـاب الداللـة علـى صّحـة اإلجابـات وإثبـات الكرامـات ونقـض مـا . 		)
ُنسـب إلـى مّكـي مـن األبيـات. 

الحافـظ أبـو عبداللـه محّمـد بـن إبراهيـم بـن عبـد السـام األنصـارّي الطليطلـّي، 

علـوان،  محّمـد  د.  وتحقيـق:  تقديـم  )ت))4ه(،  الليـل(  شـّق  بـ)ابـن   المعـروف 

و د. أنيس سالم، دار فارس، الكويت، )144ه/1)0)م. 

كتاب الرهن )من تقريرات المحّقق الفقيه الميرزا حبيب اهلل الرشتّي). . 		)

السـيّد محّمـد باقـر القزوينـّي )ت1338ه(، تحقيق: السـيّد علـّي العلـوّي القزوينّي، 

مراجعـة: مركـز الشـيخ الطوسـّي للدراسـات والتحقيـق، مكتبـة ودار مخطوطات 

العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، العـراق، ط1، 1443ه/1)0)م. 

كتاب زينة الدهر في ذكر محاسن شعراء العصر. . 		)

أبـو المعالـي سـعد بن علـّي الحظيـرّي )ت68)ه(، ُعنـي بتحقيقه: إبراهيـم الصالح، 

دار مامـح، الشـارقة، 1)0)م.

كتاب )سرُّ األسرار). . 		)
الشـيخ عبـد القـادر الجيانـّي الحسـنّي الحسـينّي )ت61)ه(، تحقيق: السـيّد محّمد 

فاضل جياني الحسـنّي الحسـينّي التيانّي الجمزرقّي، مركـز جياني للبحوث العلميّة 

والطبع والنشـر، إسـطنبول، 1443ه/))0)م. 

(	( . .كتاب سيرة رسول اهلل
أبـو المعتمـر سـليمان بـن طرخـان التيمـّي البصـرّي )ت143ه(، روايـة: أبـي عبدالله 

محّمـد بـن أحمـد ابـن منظـور القيسـّي اإلشـبيلّي )ت469ه(، تحقيـق: د. رضـوان 

الحصـرّي، مركـز الملك فيصل للبحوث والدراسـات اإلسـاميّة، الريـاض، 1443ه/1)0)م.

كتاب الغيبة وتفسير النعمانّي )رسالة المحكم والمتشابه).. )	)
أبـو عبداللـه محّمـد بـن أبراهيم الكاتـب النعمانّي )من أعـام القرن الرابـع(، تحقيق 
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ونشـر: مؤّسسـة اإلمـام المهـدي )عجل الله فرجـه(، قّم المقّدسـة، ط1، 1443ه.

كتاُب فضائِل الُقرآِن. . 0	)

الشـيخ أبـو عبيـد القاسـم بن سـاٍم الهـروّي )ت4))ه(، حّققه وشـرحُه وعلّـق عليه: 

الدكتـور مـروان الَعطيـة، دار الخزانة األندلسـيّة، الريـاض، ))0)م. 

كتـاب فـي اإلمامـة ألبـي عبـداهلل محّمد بن علـي بن الحسـن بن علي . )	)
القلعي )ت0		هـ). 

دراسـة وتحقيـق: كمال محّمـد دين محُجوب عبده، الناشـر المتميز-الرياض، المكتبة 

المتميزة-اليمن، ))0)م. 

كتاب فيه )مواعظ وحكمة). . 		)

أبـو الفتـح محّمـد بـن الحسـين األزدّي الموصلـّي )ت369ه(، تحقيـق: د. زاهـر بـن 

سـالم بلفقيـه، معهـد المخطوطـات العربيّـة، القاهـرة، ))0)م. 

كتاب المباني لنظم المعاني. . 		)

أبو محّمد أحمد بن محّمد العاصمّي الخراسانّي )من علماء القرن الخامس الهجرّي(، 

دراسة وتحقيق: أ. د. أحمد بن فارس السلوم، جمعية دار البر، دبي، ))0)م.

كتاب المقصد الوافي بالعروض والقوافي. . 		)

العّامـة شـهاب الديـن أحمد بن رضّي الدين القازانّي )كان حيًّا سـنة 1006ه(، حّققه 

وصّحـح نسـبته وقّدم له ودرسـه: د. عبد الرزاق صالحي، مختبـر األبحاث المصطلحيّة 

والدراسات النصيّة، فاس، 1)0)م. 

كتاب النبات.. 		)

ونشـره:  حّققـه  )ت16)ه(،  األصمعـّي  قريـب  بـن  الملـك  عبـد  سـعيد  أبـي   عـن 

أ. د. عبدالله يوسف الغنيم، درة الغواص، مصر، 1)0)م. 
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الكفيل بالوصول إلى ثمرات األصول )مختصر برهان الجوينّي). . 		)

ناصـر الديـن أحمـد بـن محّمد بـن المنيـر اإلسـكندرانّي )ت683ه(، تحقيـق: مقصد 

فكـرت أوغلـو كريمـوف، أسـفار لنشـر نفيس الكتـب، الكويـت، 1)0)م. 

الكوكب الفلك الزهرّي في مناقب الحسن البصرّي )لمؤلٍِّف مجهول). . 		)

العلميّـة، الكتـب   دراسـة وتحقيـق: الدكتـور محّمـد أحمـد سـلطان المشـوح، دار 

بيروت، ))0)م. 

لغز الكافية للشيخ البهائّي )تحقيق ودراسة). . )	)

أ.م.د. علّي موسى عكله، مجلّة المورد، العراق، ع3، مج48، )144ه/ 1)0)م.

مجدول في القراءات الشاذة.. )	)

أبـو عبدالله الحسـين بـن خالويه )ت70)ه(، تحقيق ودراسـة: أ.د. نوفـل علّي مجيد 

الـراوّي، دار الخليـج للطباعة والنشـر والتوزيع، االردن، ))0)م. 

مجموعـة فيهـا أربـع رسـائل: )رسـالة في شـرح معاني الكذب، مسـألة . 0))
َسـاِحَراِن{، مسـألة فـي قولـه تعالـى: }وُُجوٌه 

َ
فـي قولـه تعالـى: }إِْن َهـَذاِن ل

 َربَِّهـا نَاِظـَرٌة{، مسـألة فـي قولـه تعالـى: }َخادِلِيـَن فِيَهـا َما 
َ

ٌة  إِل اِضَ يَْوَمئِـٍذ نَـّ

 َمـا َشـاء َربَُّك{. 
َّ
ْرُض إاِل

َ
ـَماَواُت َواأل َداَمـِت السَّ

اإلمـام أبـو بكـر محّمد بن القاسـم بـن محّمد بن بّشـار األنبـارّي )ت8)3ه(، تحقيق: 

صـاح الدين الشـامّي، دار الدليل األمين، الشـارقة، 1)0)م. 

المحّلى من فتاوى علماء آل ماّل.. )))

جمع وتحقيق: الدكتور عبد اإلله بن محّمد بن أحمد المّا، الجامع، األحساء، 1)0)م.

المختار من كتاب عدد آي القرآن مّما أطبق عليه أهل البلدان. . 	))

أبـو العباس الفضل بن شـاذان بن عيسـى الرازّي )ت نحـو90)ه(، اختيار ورواية: أبي 

بكـر أحمـد بن محّمد بن إسـماعيل المهنـدس )ت)38ه(، تحقيق: محّمـد الطبرانّي، 
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مركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات اإلسـاميّة، الرياض، )144ه/1)0)م. 

المختار من مناقب األخيار.. 	))

ابـن األثيـر )606ه(، تحقيق: مأمون الصاغرجّي وآخرين، دار ابن كثير، سـوريا، ط1، 

)144ه/1)0)م. 

مختصـر التحريـر فـي أصـول الفقـه أو الكوكـب المنيـر المختصر من . 	))
التحرير. 

العّامـة محّمـد بن أحمد بن عبـد العزيز الفتوحّي الحنبلّي )ابـن النجار( )ت)97ه(، 

تحقيـق: د. إبراهيم غنيم الحيـص، دار ركائز، الكويت، ))0)م.

مختصر تنقيح البالغة. . 	))

أبـو سـعد محّمـد بن أحمد العميدّي )ت433ه(، قرأُه وعلّـق عليه: د. مصعب ماجد، 

دار مامح، الشارقة، ))0)م.

مختصر شرح حكمة اإلشراق. . 	))

الشـيخ عبـد الرحمـن بـن محّمـد بن إبراهيـم ابـن العتائقـّي )كان حيًّا سـنة 790ه(، 

تحقيق وتعليق: الشـيخ سـام محّمد الناصرّي، العتبة العلويّة المقّدسـة، شـعبة إحياء 

التـراث، العراق، ))0)م.

مختصر نهاية األمل في علم الجدل. . 	))

محّمـد بن الحسـن بـن جامع المعروف بـ)ابن المعمـار( )ت)64ه(، حّققه وقّدم له: 

الدكتـور عبد الواحد َجهدانـي، دار الفتح، عمان، 1)0)م.

المخطوط األحسائّي )مالمح من التقييدات على المخطوطات). . )))

محّمد علّي الحرز، دار روافد، بيروت، ))0)م. 

مدينة البالغة في خطب النبّي وُكتبه ومواعظه ووصاياه. . )))

الفقيـه المحّدث الشـيخ موسـى الزنجانّي، تحقيـق وتصحيح: الشـيخ إبراهيم أنصاري 
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وآخرين، ترجمة: حميد رضا شـيخي، مجمع البحوث اإلسـاميّة التابع للعتبة الرضويّة 

المقّدسة، ط1، 1)0)م.

ـــن . 0)) ـــن والمحّققي ـــيخ المؤّرخي ـــالم رؤوف )ش ـــد الس ـــاد عب ـــرات عم مذك
ـــن).  ـــن المعاصري البغدادّيي

بعنايـة: د. رؤوف عمـاد عبـد السـام رؤوف العطّـار، تقديـم: جمـال الديـن فالـح 

))0)م. عمـان،  دجلـة،  دار  الكيانـّي، 

مراقي الُعال في شرح المّية أبي الَعال. . )))

دراسـة وتحقيـق: عبـد الرحمـن ياسـين األغـا، إشـراف: أ. د. محّمـد عبيـد اللـه، كلّية 

اآلداب والفنـون، جامعـة فيادلفيـا، ))0)م، )رسـالة ماجسـتير(.

مصباح األدب الزاهر لذوي البصائر. . 	))

السـيّد مهـدي بـن داود الحلـّي )ت89)1ه(، تحقيـق وتعليق: الدكتور مضر سـليمان 

الحسـينّي الحلّي، مراجعة وضبط: مركز تراث الحلّة، قسـم شـؤون المعارف اإلساميّة 

واإلنسـانيّة، العتبة العباسـيّة المقّدسة، العراق، ))0)م. 

المصباح األزهر شرح الفقه األكبر. . 	))

العّامة المحّقق الشـيخ سـليمان رصد الحنفّي الزياتّي الشاذلّي األزهرّي )ت1347ه(، 

تحقيـق وتعليـق ودراسـة: حـازم السـيّد النّحـاس، قدم لـه: أ. د. جمال فـاروق الدقاق 

الحنفّي، دار االحسـان، مصر، 1)0)م. 

مصبـاح السـالكين )الجهاد األكبر أو جهاد النفس، شـرح حديث جنود . 	))
العقـل والجهل، مصباح الهداية إلـى الخالفة والوالية). 

السيّد روح الله الموسوي الخميني، دار زين العابدين، قم المقّدسة، ))0)م.

الُمَصنَّف البن أبي شيبة. . 	))

تحقيق: أبي محّمد أسـامة بن إبراهيم بن محّمد، الفاروق الحديثة للطباعة والنشـر، 
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القاهرة، 1)0)م.

مطالع األنظار شرح العاّلمة اإلمام األصفهانّي على طوالع األنوار، لإلمام . 	))
البيضاوّي مع حاشية الشريف الجرجانّي وتقريرات ثّلة من العلماء. 

اعتنى بها: أيّوب عبد الفتّاح خالد. دار النور المبين للنشر والتوزيع، عمان، 1)0)م.

معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه.. 	))

أبـو علـّي محّمـد بـن المسـتنير قطـرب )تُوفّي بعـد سـنة 14)ه(، تحقيـق: د. محّمد 

لقريـز، تقديـم: أ. د. غانـم قـّدوري الحمـد، مكتبـة الرشـد، السـعودية، ط1، 1)0)م. 

المفتاح في شرح المصباح. . )))

تـاج الديـن محّمـد بـن محّمـد بن أحمـد بن سـيف الديـن األسـفرايينّي )ت 684ه(، 

حّققه وعلّق عليه: الدكتور بدر بن إبراهيم بن عبد الرحمن الرشـودي، دار السـمان، 

))0)م. إسطنبول، 

مقتل الحسين× أو واقعة الطف. . )))

السـيّد محّمـد تقـّي آل بحر العلوم )ت1393ه(، تقديم وتعليق: السـيّد الحسـين بن 

التقـّي آل بحـر العلوم، دار المحّجة البيضـاء، بيروت، ))0)م. 

مقّدمة مقابس األنوار. . 00	

 الشـيخ أسـد اللـه التسـترّي )34)1ه(، تحقيـق: حسـين األشـتيانّي، دانـش حـوزة، 

قم، )144ه. 

	0( ..مقّدمة ُمَوّطأ اإلمام مالك

محّمـد بن علّي السنوسـّي الخطابّي الحسـنّي اإلدريسـّي، تحقيق: محّمـد علّي باعو، 

تقديم: أ. د. قيس آل الشـيخ مبارك، وسـم للنشـر، إسـطنبول، )144ه/1)0)م.

من خزائن الكتب األحسائّية )خزانة آل زين الدين األحسائّي). . 	0	

محّمد بن علّي الحرز، دار المحّجة البيضاء، بيروت، 1)0)م. 
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من شروح شعر المتنّبي المفقودة. . 	0	

جمعـت نصوصهـا وقّدمـت لها: األسـتاذة الدكتورة نادية غـازي العزاوّي، دار البشـائر 

اإلسـاميّة، بيروت، 1)0)م.

مناقـب اإلمـام مالك بـن أنس وأخباره ومعه دراسـة عـن المؤلَّفات في . 	0	
مناقب اإلمام مالـك ومؤلَّفيها. 

أبو الحسـن علّي بن الحسـن بن فهر المصرّي المكّي )المتوفّى نحو 440ه(، تحقيق: 

د. نـور الديـن محّمـد الحميـدّي اإلدريسـّي، مركز الملـك فيصل للبحوث والدراسـات 

اإلسـامية، الرياض، 1)0)م. 

منح الفّتاح على مناسك اإليضاح. . 	0	

شـهاب الديـن أبـو العبـاس أحمـد ابـن حجـر الهيتمـّي )ت974ه(، بحـث وتحقيـق: 

السـيّد محّمـد فاضـل جيانـي الحسـنّي الحسـينّي، مركـز جيانـي للبحـوث العلميّـة 

إسـطنبول، 1443ه/1)0)م. والنشـر،  والطبـع 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين. . 	0	

)ت676ه(،  النـووّي  حسـن  بـن  مـري  بـن  شـرف  بـن  يحيـى  زكريـا  أبـو   العّامـة 

الكويـت،  فـارس،  دار  الزُّحيلـّي،  مصطلـى  بـن  محّمـد  د.  أ.  وتعليـق:  تحقيـق 

1)0)م. )144ه/

المؤّثرات ومفتاح المشكالت. . 	0	

أبـو علـّي الحسـن بـن محّمد الرصـاص )ت1188ه(، تحقيـق: محّمد بن شـرف الدين 

بـن عبدالله الحسـينّي، دار فـارس، الكويت، 1)0)م.

موازين القاصرين. . )0	

تحقيـق  )ت973ه(،  الشـعرانّي  أحمـد  بـن  الوّهـاب  عبـد  المواهـب  أبـو   اإلمـام 

وتعليـق: حّسـان عبداللـه السـروجّي قنانـي، دار اإلمـام يوسـف النبهانـّي، بيـروت، 

1443ه/1)0)م. 
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موسوعة علماء الكاظمّية وأعالمها. . )0	
المهنـدس عبـد الكريـم الدبّـاغ، الكاظميّـة للتأليـف والتحقيـق والنشــر، العـراق، 

1)0)م.  / )144ه 

الميـزان الشـعرانّية المدِخلـة لجميـع مذاهـب األئّمـة المجتهديـن . 0)	
ومقّلديهـم فـي الشـريعة المحّمدّيـة المعـروف بـ)الميـزان الكبـرى). 

أبـو المواهـب عبـد الوّهاب بن أحمد الشـعرانّي )ت973ه(، تحقيق: د. عبد الرحمن 

محمود السـعدّي، دار التقوى، دمشق، 1)0)م. 

النساء وما يتعّلق بهن. . ))	
أبـو الفـرج ابـن الجـوزّي )ت97)ه(، تحقيق: مصطفـى محّمد صاح الديـن القبانّي، 

دار المنهـاج القويم، دمشـق، )144ه/1)0)م.

نسب عدنان وقحطان. . 	)	

أبـو العبـاس محّمـد بـن يزيـد المبـرّد )ت)8)ه(، تحقيق: محّمـد بن محّمـدي، درّة 

الغواص للنشـر، مصـر، ))0)م.

َنْشر الُخزام في المحاماة عن تكفير أهل اإلسالم. . 	)	

عبــد الغنــّي بــن شــاكر الســادات الدمشــقّي الحنفــّي )ت)6)1ه(، دراســة وتحقيــق: 

ــارات، ع116، س9)،  ــراث، اإلم ــة والت ــاق الثقاف ــة آف ــارس، مجلّ ــد ف ــه محّم د. ط

.)180-109( 1443ه/1)0)م، 

نظـم لـّب األصـول لشـيخ اإلسـالم زكرّيـا األنصـارّي المسـّمى )نهجـة . 	)	
الوصـول إلـى نظـم لـّب جامـع األصـول). 

السـيّد أبـو بكـر بـن أبـي القاسـم األهـدل )ت)103ه(، تحقيـق: الدكتـور أحمـد بـن 

عمـر األهـدل، دار الفتـح، عمـان، 1)0)م. 

نظم لغة الفصيح. . 	)	
عبـد الحميـد بن هبـة الله ابن أبـي الحديد المدائنـّي البغـدادّي )ت6)6ه(، تحقيق 
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وتعليـق: د. ممـدوح بـن تركـي بن محّمـد القحطانّي، دار طغراء للدراسـات والنشـر، 

1)0)م. القاهرة، 

نفحـات القـرب واالّتصـال بإثبـات التصـّرف ألوليـاء اهلل تعالـى بعـد . 	)	
االنتقال. 

 اإلمـام شـهاب الديـن أحمـد بـن محّمـد الحمـوّي الحسـنّي )ت1098ه(، تحقيـق: 

د. سلوى عمر شريف النّص، دار النور المبين، عمان، ))0)م. 

نقد الشعر.. 	)	

لقدامـة بـن جعفـر الكاتـب )ت337ه(، تحقيـق: د. محّمـد باسـل عيون السـود، دار 

مامـح، الشـارقة، ))0)م.

ول في دراية المحصول. . ))	 نهاية السُّ

أبـو العـاء المفّضـل بن سـلطان الحمـوّي )660ه(، تحقيق: د. محّمد بـن عبدالله بن 

عبداللطيف العثمان، أسـفار للنشـر، الكويت، 1)0)م. 

نهج الصواب في الكاتب والكتابة والِكتاب.. ))	

الشـيخ علي آل كاشـف الغطاء، تحقيق: د. عباس هاني الجراخ، مكتبة اإلمام كاشـف 

الغطـاء العاّمة، طباعة وتوزيع دار الرافدين، العراق، ط1، 1443ه/))0)م.

النوادر والنتف. . 0		

أبـو الشـيخ عبداللـه بـن محّمـد بن جعفـر بـن حيّـان األصبهانـي)ت74)ه(، تحقيق: 

أبـي بسـطام الكنانـّي ومحّمـد بـن مصطفى، دار البشـائر اإلسـاميّة، بيـروت، ))0)م.

هداية المسترشدين. . )		

ب بـن محّمـد األشـعرّي الشـهير بـ)الباقانـّي(  القاضـي أبـو بكـر محّمـد بـن الطيِـّ

)ت403ه(، تحقيـق: عمـر يوسـف عبـد الغنـّي وتغريد محّمـد عبد الرحمـن، مكتبة 

مسـك للنشـر والتوزيـع، عمـان، 1)0)م.



703 دمربا لااسا

الهداية واإلعالم بما يترتب على ُقبح القول من األحكام. . 			

اإلمـام برهـان الدين أبو اسـحاق إبراهيم بن محّمد بن أبـي بكر اإلخنائي )ت777ه(، 

تحقيق ودراسـة: محّمد محّمد أحمد سـويلم، كشـيده للنشر والتوزيع، مصر، 1)0)م. 

الوجوه والنظائر في القرآن العظيم. . 			

ــر ُمقاتـل بـن سـليمان )ت0)1ه(، تحقيـق وتعليـق: الدكتـور ريـاض  العّامـة المفسِّ

يونـس خلـف، دار الكتـب العلميّـة، بيـروت، 1)0)م.

الورقة.. 			

محّمـد بـن داود بـن الجـرّاح )ت96)ه(، تحقيـق وتتّمـة: د. عبـاس هانـي الجـرّاخ، 

مامـح للنشـر، الشـارقة، 1443ه/))0)م. 

وسائل الحاجات وآداب المناجاة. . 			

زيـن الديـن أبو حامد محّمد بن محّمد الغزّالّي الطوسـّي الطبرانّي )ت)0)ه(، تحقيق 

وتعليق: أحمد محمود أونلو، دار باب العلم، إسـطنبول، )144ه/1)0)م. 
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remind institutions, families, and individuals who work with manuscripts 

of the importance of their works and the dangers of keeping these valu-

ables buried in the dark, subject to damage, loss, and extinction, under 

unacceptable excuses.

The painful historical reality necessitates that we think carefully about 

finding useful ways and methods to preserve what remains of this precious 

heritage. We must try to free them from their chains and shackles, and put 

them within the reach of specialists to work on reviving them by known 

scientific methods. As long as the manuscripts are confined to shelves, 

they are prisoners of their owners. This makes these works no more than 

heritage masterpieces subject to a purely material evaluation by many until 

their time comes up and ends its historical path, making us bite our fingers 

in regret. Now is not the time to regret it!

It is necessary for those who own these precious treasures to make an 

effort in preserving and publicizing them. This can be done by coordinat-

ing with reliable institutions to cooperate in defining the mechanisms for 

preserving written copies in a proper manner, photographing / scanning, 

and publication. We emphasize photographing and scanning so that dig-

ital copies of the original manuscript in case it is damaged - God forbid 

– would be available. 

Allah is all-knowing of the intention.

Praise be to Allah first and last.

.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Now Is Not the Time to Regret

Editor-in-chief

All praise be to Allah lord of the worlds, and may his peace and bless-

ings be upon the most honorable prophet and messenger; our beloved 

Muhammad, and upon his progeny.

Our Islamic nation has been distinguished from other nations by its 

intellectual and cultural richness, to the extent that its libraries - which are 

full of various types of works in various fields - have become wellsprings of 

knowledge from which all of humanity is immersed. This wealth puts the 

Islamic nation at the forefront of the path of developing man and society.

This long-standing legacy that our past scholars (may Allah sanctify 

their pure souls) left for us and endured hardship, torment, deprivation, 

and hardship for its sake, was found only to be published and benefited 

from, as the almsgiving of knowledge is to spread it.

The loss of many works from our great heritage - which are countless - 

over the past centuries - for any reason be it, natural or human - is a lesson 

to learn from and a warning to consider. How many libraries have we read 

about or heard about, which consisted of precious manuscripts and great 

books that went unheeded?! This unfortunate event made us lose out in 

many sciences and miss out on gaining more scientific giving to aid human 

development.

Therefore, we must knock on this door, sound the alarm of danger, and 
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