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قواعد الن�شر يف املجلة 
القواعد  وفق  عىل  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

اآلتية:
يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي . 1

وخطواته املتعارف عليها عاملًيا.
2 . )CD(وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 يقدم البحث مطبوًعا عىل ورق

simplified Arabic« عىل أن  بحدود)5000- 10000( كلمة بخط 
ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

ُتقبل النصوص املحققة ملخطوطات كربالء، عىل أن تكون حمققة عىل وفق . 3
فيها  يذكر  حتقيق)دراسة(  مقدمة  تتضمن  وأن  عليها،  املتعارف  املناهج 
الباحث املنهج املعتمد ومواصفات النسخة املعتمدة ومصدرها، ويرفق مع 

العمل املحقق صورة املخطوطة املعتمدة كاملًة.
يف . 4 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود)350( كلمة.

الباحث، وعنوانه، وجهة . 5 البحث عىل اسم  أن حتتوي الصفحة األوىل من 
اإللكرتوين مع مراعاة  اهلاتف، والربيد  الوظيفي، ورقم  العمل، والعنوان 
عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك. 

أواخر . 6 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار 
بأن  ــارة  واإلش التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصــول  وتراعى  البحث، 
تتضمن: اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، 
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سنة النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر 
اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

حالة . 7 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعى يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 
أسفل . 8 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن. 
للمرة . 9 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ُقّدم  قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشار  وأن  األوىل، 
ينرش ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 
ة وسيلة نرش أخرى. . 10 أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّ
تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة . 11

عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات 
فنية. 

ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل . 12
أصحاهبا سواء أقبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية: 

يبلغ الباحث بتسّلم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من أ. 
تاريخ التسّلم. 

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها ب. 
وموعد نرشها املتوّقع.
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البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 	. 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل 

إعدادها هنائيًّا للنرش. 
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. د. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.ه. 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة و. 

مالية جمزية. 
يراعى يف أسبقية النرش: ـ. 13

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. أ. 
تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. 	. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. د. 

ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة:. 14
)turath@alkafeel.net(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
ع  )العراق/كربالء املقدسة /حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني الكبري/جممَّ

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.
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كلمة العدد
ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْشِم اهلِل الرَّ

اِد�َشُة ْمَعُة ال�شَّ ال�شَّ
َسْت َأْساَمُؤُه،  احلَْمُد هللهلِ َجلَّ َجاَلُلُه، َوَعُظَم َفْضُلُه َوَكَرُمُه، َوَحُسَن َباَلُؤُه، َوَتَقدَّ
يَّاَم  ، واَلسهلِ اَلُم َعىَل َأْنبهلَِيائهلِههلِ َوُرُسلهلِههلِ اَلُة َوالسَّ يَك َلُه، َوالصَّ اَل إهلَِلَه إهلِالَّ ُهَو، َوْحَدُه اَل رَشهلِ

يَن. رهلِ يِّبهلِنَي الطَّاههلِ ٍد َوَعىَل آلهلِ َبْيتهلِههلِ الطَّ َنا َوَنبهلِيِّنَا حُمَمَّ َسيِّدهلِ

ادهلُِس  السَّ ُد  امُلَجلَّ ُل -  األَوَّ الَعَدُد  يَم  الَكرهلِ َئ  الَقارهلِ ي  يزهلِ َعزهلِ َيَدْيَك  َفَبنْيَ  َبْعُد:  ا  أمَّ
َوَقْد  ادهلَِسَة،  السَّ َشْمَعَتَها  ُتْوقهلُِد  َذا  َ هبهلِ َي  َوههلِ هلَِكْرَباَلَء،  ُتَراث  ةهلِ  جَمَلَّ ْن  مهلِ ادهلَِسةهلِ  السَّ نَةهلِ  لهلِلسَّ
اثهلِ َحتَّى َأْصَبَحْت  َ ن الرترُّ َل ُمَْتلهلَِفٍة مهلِ َعٍة يفهلِ َمَفاصهلِ َأْثَرتهلِ امَلْكَتَبَة الّتـَُراثهلِيََّة بهلَِأْبَحاٍث ُمُتنَوِّ

اثهلِ الَكْرَباَلئهلِّي اَل ُيْمكهلُِن االْستهلِْغنَاُء َعنُْه. َ ثهلِنَي يفهلِ الرترُّ امًّ لهلِلَباحهلِ َمْصَدًرا ُمههلِ

َن  َتَضمَّ ُل  األَوَّ َفاْلَبْحُث  ٍة:  دَّ عهلِ نَي  بهلَِمَضامهلِ َجاَءْت  َفَقْد  اْلَعَددهلِ  َهَذا  َأْبَحاُث  ا  َوَأمَّ
ّ يفهلِ َمْوُسْوَعةهلِ  ثهلِ الَبْحَراينهلِ نَْد امُلَحدِّ َواَيةهلِ عهلِ يثهلِ َوَتْقيهلِيَم َمْتنهلِ الرِّ َدَراَسًة َتنَاَوَلْت َنْقَد احلَدهلِ
يف  زيَن  امُلربَّ األَْعاَلمهلِ  ْن  مهلِ َعَلٍم  َحَياةهلِ  َحْوَل  َكاَن  الثَّاينهلِ  َواْلَبْحُث  ةهلِ،  َ النَّارضهلِ احلََدائهلِقهلِ 
ومكتبته  ي  الَكْفَعمهلِ يُم  إهلِْبَراههلِ ْيُخ  الشَّ َوُهَو  َأاَل  اهلجرّيني  والعارش  التاسع  القرنني 
ينهلِّي  ْزوهلِ القهلِ َخانهلِ  َحَسن  َدارهلِ  ْ الــ�َّ )َمْدَرَسُة  نَْوانهلِ بهلِعهلِ َجاَء  الثَّالهلُِث  َواْلَبْحُث  الغنّية، 
ابهلُِع  ا الَبْحُث الرَّ (، أمَّ َسةهلِ ينَةهلِ َكْرَباَلَء امُلَقدَّ يَّةهلِ يفهلِ َمدهلِ ْلمهلِ ْن َمَصادهلِرهلِ النَّْهَضةهلِ العهلِ َمْصَدًرا مهلِ
ْيُخ  ينَةهلِ َكْرَباَلَء َوُهَو الشَّ ينهلِيَّةهلِ يفهلِ َمدهلِ ُموزهلِ الدِّ ََحدهلِ الرِّ خيهلِيًَّة ألهلِ َفَكاَن َمْوُضوُعُه َدَراَسًة َتْأرهلِ
َد َسنََة 1989م، ُثمَّ َتاَلُه َبْحٌث آَخُر َعْن  ي اْسُتْشههلِ ذهلِ ّ الَّ ايفهلِ َضا الصَّ يُد َعْبُد الرِّ ههلِ الشَّ
اثهلِ  َ الرترُّ ن  مهلِ َو  ُأْنُموَذًجا،  ّي  احلَائهلِرهلِ اَمادهلِ  الدَّ َصالهلِحهلِ  دهلِ  حُمَمَّ يِّدهلِ  السَّ اَمادهلِ  الدَّ آلهلِ  ةهلِ  ُأرْسَ
ْيُخ َعْبُد اهللهلِ  يُه اْلَكبهلِرُي الشَّ َظامهلِ َوُهَو الَفقهلِ عهلِ َكْرَباَلءهلِ العهلِ َحدهلِ َمَراجهلِ َقٌة ألهلِ َساَلٌة حُمَقَّ املحقق رهلِ
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َساَلُة إهلَِجاَباتهلِههلِ َعْن َسْبعهلِ َمَسائهلَِل بهلَِشْأنهلِ  ّي(، َتنَاَوَلتهلِ الرِّ ّي)الترُّْسرَتهلِ وْشرَتهلِ بهلِن احلَُسنْيهلِ الشرُّ
قهلِ الَكَركهلِّي،  دهلِ لهلِْلُمَحقِّ حهلِ الَقَواعهلِ يَّةهلِ َكرَشْ ْلمهلِ تهلِي َوَرَدْت يفهلِ َبعهلِضهلِ اْلُكُتبهلِ العهلِ َباَراتهلِ الَّ العهلِ

. يَّةهلِ ْلمهلِ ن الُكُتبهلِ العهلِ َها مهلِ لهلِ َو َنْحوهلِ يدهلِ األَوَّ ههلِ ُروسهلِ لهلِلشَّ َوالدرُّ

َقةهلِ َتْسلهلِيَط  َسائهلِلهلِ امُلَحقَّ اَللهلِ األَْبَحاثهلِ َوالرَّ ْن خهلِ ُل مهلِ نَا ُنَحاوهلِ ْكرهلِ َأنَّ يرهلِ بهلِالذِّ ن اجلَدهلِ َومهلِ
يفهلِ  يَُّة  ْلمهلِ العهلِ َواحلََرَكُة  يَُّة  ْلمهلِ العهلِ احلَْوَزُة  َا  هبهلِ ْت  َمرَّ تهلِي  الَّ الُعُصورهلِ  ُمَْتَلفهلِ  َعىَل  ْوءهلِ  الضَّ
ُيَمثِّاَلنهلِ  نْيهلِ  يَّ ْجرهلِ اهلهلِ َعرَشَ  َوالثَّالهلَِث  َعرَشَ  الثَّاينهلِ  الَقْرَننْيهلِ  َفإهلِنَّ   ، َسةهلِ امُلَقدَّ َكْرَباَلَء  ينَةهلِ  َمدهلِ
د  يِّدهلِ حُمَمَّ ّ َوالسَّ ثهلِ الَبْحَراينهلِ َْوَزةهلِ َكْرَباُلَء، َفَكاَن الَبْحثانهلِ َعن امُلَحدِّ َهبهلِّي حلهلِ الَعرْصَ الذَّ
ا الَقْرَنانهلِ الَعارشهلِ َواحلَادهلِي َعرَشَ  ، وَأمَّ ْوءهلِ َعىَل َهَذا الَعرْصهلِ اَماد لهلَِتْسلهلِيط الضَّ َصالهلِح الدَّ
ْيخ  ، َفَكاَن َبْحُث الشَّ يَّةهلِ ْلمهلِ يََّة لهلِنهلُِشوءهلِ َحْوَزةهلِ َكْرَباَلَء العهلِ يقهلِ انهلِ َفُيَمثِّاَلنهلِ البهلَِداَيَة احلَقهلِ يَّ ْجرهلِ اهلهلِ
ْوءهلِ  ّي لهلَِتْسلهلِيطهلِ الضَّ يههلِ الترُّْسرتهلِ َبةهلِ امَلَسائهلِلهلِ لهلِْلَفقهلِ َساَلُة َأْجوهلِ ّي َوَمْكَتَبُتُه، َورهلِ يم الَكْفَعمهلِ إهلِْبَراههلِ
ْوَء َعىَل  ايّف؛ َفُيَسلُِّط الضَّ َضا الصَّ يدهلِ َعْبدهلِ الرِّ ههلِ ْيخهلِ الشَّ ا َبْحُث الشَّ ، َوَأمَّ َعىَل َهَذا الَعرْصهلِ

تهلِي َشنََّها َعَلْيَها النَِّظاُم الَبائهلُِد. يَّةهلِ بهلَِسَببهلِ احلَْربهلِ الَّ ْلمهلِ ههلِ احلَْوَزةهلِ العهلِ َعرْصهلِ اْضطهلَِهادهلِ َهذهلِ

ههلِ  َوَدْورهلِ ّي  رَيازهلِ الشِّ ي  َتقهلِ دهلِ  حُمَمَّ ْيخهلِ  الشَّ َحْوَل  َفَكاَن  ةهلِ  يَّ لهلِيزهلِ ْنجهلِ اإلهلِ َغةهلِ  اللرُّ َبْحُث  ا  َوَأمَّ
ّ يفهلِ َكْرَباَلَء)1920-1918(. َياسهلِ ينهلِّي َوالسِّ الدِّ

ّي  ْلمهلِ العهلِ امُلْؤمَتَرهلِ  رهلِ  حَمَاوهلِ َأَحدهلِ  لهلِلكهلَِتاَبةهلِ يفهلِ  الكهلَِرامهلِ  ائهلِنَا  لهلُِقرَّ ْعَوَة  الدَّ َد  ُنَجدِّ َأْن  َنا  َوَيُ�رُّ
)ُتَراُثنَا  َعارهلِ َت شهلِ ّ 2019م، حَتْ ينهلِ الثَّاينهلِ يخهلِ 7-8 تهلِرْشهلِ ي َسُيْعَقُد بهلَِتْأرهلِ ذهلِ لهلِ الَّ ّ األَوَّ َويلهلِ الدرُّ
ُرُه  َوحَمَاوهلِ  ،) يَّةهلِ ْساَلمهلِ اإلهلِ امَلْكَتَبةهلِ  يفهلِ  َوَمَكاَنُتُه  الَكْرَباَلئهلِيرُّ  اُث  َ :)الرترُّ نَْوانهلِ َوبهلِعهلِ ُتنَا(،  يَّ ُهوهلِ

َي: ههلِ

. ريهلِ 1- ُعُلوُم الُقْرآنهلِ َوالتَّْفسهلِ

. َجالهلِ يثهلِ َوالرِّ 2- ُعُلوُم احلَدهلِ

ْقههلِ َو ُأُصولهلُِه. ْلاَم الفهلِ 3- عهلِ
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. 4- ُعُلوُم الَفْلَسَفةهلِ َو الَكاَلمهلِ َوامَلنْطهلِقهلِ

َا. َغةهلِ الَعَربهلِيَّةهلِ َو آَداهبهلِ 5- ُعُلوُم اللرُّ

. رَيُ ُم َوالسِّ اجهلِ َ يُخ َوالرتَّ 6- التَّارهلِ

اثهلِيَُّة. َ يَُّة الرترُّ 7- الُعُلوُم التَّْطبهلِيقهلِ

يٌق(. قهلِ 8- امَلْخُطوَطاُت الَكْرَباَلئهلِيَُّة)َدَراَسٌة َوحَتْ

ينهلِيَُّة. ُس الدِّ 9- امَلَدارهلِ

ُس َو البهلِْبلُيوْغَراْفَيا. 10- الَفَهارهلِ

اتهلِيََّة  الذَّ رَيَة  السِّ امَلاضهلِ  الَعامهلِ  ن  مهلِ لهلِ  األَوَّ الَعَددهلِ  يفهلِ  يمهلِ  الَكرهلِ ئهلِ  لهلِْلَقارهلِ َنا  َنرَشْ َكاَم  َو 
َثةهلِ يفهلِ َهَذا  اتهلِيَّةهلِ امُلَحدَّ م الذَّ ههلِ رَيهلِ ْرَنا َنرْشَ سهلِ َفَقْد َقرَّ ةهلِ ُتَراثهلِ َكْرَباَلَء،  َهْيَأَت جَمَلَّ َْعَضاءهلِ  ألهلِ

ن ُكلِّ َعاٍم. لهلِ مهلِ الَعَددهلِ. َوَيُكوُن َهَذا ُمْعَتَمًدا يفهلِ الَعَددهلِ األَوَّ

يِّبهلِنَي  ٍد َوآلهلِههلِ الطَّ اَلُم َعىَل حُمَمَّ اَلُة َوالسَّ َ َوالصَّ ُر َدْعَواَنا َأْن احلَْمُد هللهلِ َربِّ الَعامَلنيهلِ َوآخهلِ
يَن. رهلِ الطَّاههلِ

رئيس التحرير
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ر�شالُة املجّلة
ــالُم َعَلى أشرفهلِ األنبياءهلِ والمرسليَن  الُة والسَّ الحمُد للههلِ ربِّ العالميَن والصَّ

ٍد وآلهلِه الطَّاهريَن المعصوميَن، أّما بعد: سيِّدنا محمَّ

فأصبَح الحديُث عن أهّمّيةهلِ الترُّراثهلِ وضرورةهلِ العنايةهلِ بههلِ وإحيائههلِ ودراســتههلِ من 
البدهّيــاتهلِ التي ال َيحُســُن إطالُة الكالمهلِ فيها؛ فإنَّ األّمــَة التي ال ُتعنى بتراثهلِها وال 

. تكّرُم أسالَفها وال تدرُس مآثَرُهم وآثاَرُهم ال ُيرجى لها مستقبٌل بيَن األممهلِ

: ومن مّيزاتهلِ ُتراثهلِنا اجتماُع أمَرينهلِ

أولهما: الغنى والشمولّيُة.

ثانيهما: قّلُة الدراســاتهلِ التي ُتعنى به وتبحُث فــي مكنوناتهلِه وُتبرزه، فإّنه في 

الوقت الذي نجد باقي األممهلِ تبحُث عن أّي شيٍء ماّديٍّ أو معنويٍّ يرتبُط بإرثها، 
وُتبــرُزه وُتقيُم المتاحَف تمجيًدا وتكريًما لــه، وافتخاًرا به، نجُد أّمَتنا مقّصرًة في 

. هذا المجالهلِ

فكم من عالٍم قضى عمَره في خدمةهلِ العلمهلِ والمجتمعهلِ ال يكاُد ُيعرُف اســُمه، 
، أو إقامــةهلِ مؤتمٍر أو ندوٍة تدرُس  ها لألجيالهلِ فضاًل عــن إحياءهلِ مخطوطاتهلِه وإبرازهلِ

نظرّياتهلِه وآراَءه وطروحاته.

 التــي أمرتنا بحفظهلِ التراثهلِ  لذلــك كّلههلِ وانطالًقا مــن تعاليمهلِ أهلهلِ البيتهلِ
اذ قــاَل اإلمــاُم جعفُر الصــادق للمفّضلهلِ بــنهلِ عمر: »اكتْب وبــثَّ علَمك في 
ـك، فإْن متَّ فأورث كتَبــك بنيك«، بادرت األمانُة العاّمُة للعتبةهلِ العّباســّيةهلِ  إخوانهلـِ
المقّدســةهلِ بتأســيسهلِ مراكــَز تراثّيــٍة متخّصصٍة، منها مركــُز تراثهلِ كربــالَء، الذي 
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انطلقــت منُه مجّلــُة تراثهلِ كربالَء الفصلّيــُة المحّكمُة، التي ســارت بخطًى ثابتٍة 
غّطْت فيها جوانَب متعددة من التراثهلِ الضخمهلِ لهذههلِ المدينةهلِ المقّدســةهلِ بدراساٍت 

وأبحاٍث علمّيٍة رصينٍة.
ملاذا تراثُ كربالء؟

: إنَّ لالهتمامهلِ والعنايةهلِ بتراثهلِ مدينةهلِ كربالء المقّدسةهلِ منطلقينهلِ أساسّيينهلِ
، يتلّخص بأّن تراُث هذههلِ المدينةهلِ شــأُنه شــأُن بقّيةهلِ تراثهلِنا ما زاَل به  ُمنطَلٌق عامٌّ

حاجٍة إلى كثيٍر من الدراساتهلِ العلمّيةهلِ المتقنةهلِ التي ُتعنى به.
، التي أصبحــْت مزاًرا بل  ، يتعلق بهــذههلِ المدينةهلِ المقّدســةهلِ وُمنطَلــٌق خــاصٌّ
، منُذ فاجعةهلِ الطفِّ واستشــهادهلِ  ا وُمقاًمــا لكثيٍر مــن محّبي أهلهلِ البيــتهلِ مقــرًّ
ســيِّدهلِ الشــهداءهلِ ســبطهلِ رســولهلِ الله اإلمامهلِ أبي عبد الله الحســين بن علي بن 
، وانطــالق حركٍة علمّيــٍة يمكُن  أبــي طالب، فكان تأســيُس هــذههلِ المدينةهلِ
وصُفها بالمتواضعةهلِ في بداياتهلِها بســببهلِ الوضع السياسي القائم آنذاك، ثّم بدأت 
تتوّســُع حّتى القرنهلِ الّثاني عشـَر الهجرّي إذ صارت قبلًة لطالبهلِ العلمهلِ والمعرفةهلِ 
ابع عشر للهجرةهلِ، إذ  وتزّعمتهلِ الحركَة العلمّية، واســتمّرت إلى نهاياتهلِ القرنهلِ الرَّ

عادت حينذاك حركات االستهداف السلبي لهذه المدينة المعطاء.
فلذلــك كّلههلِ اســتحّقت هذه المدينُة المقّدســُة مراكَز ومجــاّلٍت متخّصصًة 
ها وما رشــح عنها ونتج منها وجرى عليها عبَر القرون،  تبحُث في تراثهلِها وتاريخهلِ

وتبرز مكتنزاتهلِها للعيان.

اهتماماتِ جملّةِ تراث كربالء

ة،  إنَّ أفَق مجّلةهلِ تراثهلِ كربالء المحّكمة يتّسُع بسعةهلِ التراثهلِ بمكّوناتهلِه المختلفهلِ
مــن العلومهلِ والفنونهلِ المتنوعــة التي ُعني بها أعالُم هذه المدينــةهلِ من فقٍه وأصوٍل 
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وكالٍم ورجــاٍل وحديٍث ونحٍو وصرٍف وبالغٍة وحســاٍب وفلٍك وأدٍب إلى غيرهلِ 
ذلك مّما ال يسُع المجاُل الستقصاء ذكرها، دراسًة وتحقيًقا.

ها وبين األحداثهلِ  ولّمــا كان هناك ترابٌط أكيٌد وعلقٌة تاّمة بين العلومهلِ وتطّورهلِ
التأريخيَّةهلِ من سياســّيٍة واقتصادّيٍة واجتماعّيٍة وغيرها، كانت الدراســاتهلِ العلمّيةهلِ 
التــي ُتعنى بتأريخهلِ هــذه المدينةهلِ ووقائعهلِها وما جرى عليهــا من صلبهلِ اهتماماتهلِ 

المجّلةهلِ أيًضا.

مَنْ هم أعالمُ كربالء؟

ال يخفى أّن الضابطَة في انتســابهلِ أّي شــخٍص ألية مدينٍة قــد اخُتلَف فيها، 
فمنهم من جعَلها سنواٍت معّينة إذا قضاها في مدينٍة ما ُعّد منها، ومنهم من جعَل 
الضابطَة تدوُر مداَر األثرهلِ العلمّي، أو األثر واإلقامة مًعا، وكذلك اختلَف الُعرُف 
ا لطالبهلِ  ، ولّما كانت كربالُء مدينًة علمّيًة محجًّ بحســبهلِ المدد الزمنّيةهلِ المختلفةهلِ
العلمهلِ وكانت الهجرُة إليها في مدٍد زمنّيٍة طويلٍة لم يكن من السهلهلِ تحديُد أسماءهلِ 

ها. أعالمهلِ

فكانت الضابطة فيمن يدخلون في اهتمام المجّلة هي:

أبناُء هذه المدينةهلِ الكرامهلِ من األســرهلِ التي اســتوطنتها، فأعالُم هذه األسر   -1
أعالٌم لمدينةهلِ كربالء وإن هاجروا منها.

ها وحوزاتهلِها،  2- األعالُم الذين أقاموا فيها طلًبا للعلمهلِ أو للتدريس في مدارسهلِ
ا بها. م معتدًّ على أن تكوَن مّدة إقامتههلِ

وهنا ال بّد من التنبيههلِ على أّن انتساَب األعالمهلِ ألكثر من مدينٍة بحسبهلِ الوالدةهلِ 
والنشــأةهلِ من جهةهلِ والدراســة والتعّلم من جهٍة ثانيٍة واإلقامة مــن جهٍة ثالثة أَلمٌر 
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ه  متعارٌف في تراثهلِنا، فكم من عالٍم ينسُب نفسُه لمدٍن عّدة، فنجُده يكتُب عن نفسهلِ
مثاًل: )األصفهانّي مولًدا والنجفّي تحصياًل والحائرّي إقامًة ومدفنًا إن شاء الله(.

فمن نافلةهلِ القولهلِ هنا أن نقوَل: إّن َعّد أحد األعالمهلِ من أعالمهلِ مدينةهلِ كربالء ال 
. يعني بأّيةهلِ حاٍل نفي نسبته إلى مدينته األصلّيةهلِ

حماورُ اجمللّة

لّما كانت مجّلُة تراثهلِ كربالَء مجّلًة تراثّيًة متخّصصًة فإّنها ترّحُب بالبحوثهلِ 
، وتشمُل  التراثّيةهلِ جميعها من دراســاٍت، وفهارَس وببليوغرافيا، وتحقيقهلِ التراثهلِ

الموضوعاتهلِ االتية:
تاريــُخ كربــالء والوقائــُع واألحداُث التي مــّرت بها، وســيرة رجاالتها . 1

وأماكنهــا وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كّل 
ما يتعلق بتاريخها الشفاهي والكتابي.

دراســُة آراء أعــالمهلِ كربــالء ونظرياتهلِهم الفقهّيــة واألصولّيــة والرجالّية . 2
وغيرها وصًفا، وتحلياًل، ومقارنًة، وجمًعا، ونقًدا علميًّا.

، والموضوعّيــةهلِ . 3 العاّمــةهلِ هــا  أنواعهلِ بمختلــفهلِ  الببليوغرافّيــة  الدراســاُت 
كمؤّلفــاتهلِ أو مخطوطــاتهلِ علمــاءهلِ كربالء فــي علٍم أو موضــوٍع معّيٍن، 
والمكانّية كمخطوطاتهلِهم في مكتبٍة معّينٍة، والشــخصّية كمخطوطاتهلِ أو 

، وسوى ذلك.  مؤّلفاتهلِ َعَلٍم من أعالمهلِ المدينةهلِ
دراســة شعر شــعراء كربالء من مختلف الجهات اسلوًبا ولغًة ونًصا وما . 4

الى ذلك، وجمع أشعار الذين ليس لهم دواوين شعرية مجموعة.
تحقيق المخطوطات الكربالئية. . 5

وآخُر المطافهلِ دعوٌة للباحثيَن لرفــدهلِ المجّلةهلِ بكتاباتهلِهم فال تتحّقُق األهداُف 
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ها إلبرازهلِ التراثهلِ ودراستهلِه. إاّل باجتماعهلِ الجهودهلِ العلمّيةهلِ وتكاتفهلِ

وآخــُر دعوانــا أن الحمُد للههلِ ربِّ العالميَن والصالُة والســالُم على أشــرفهلِ 
األنبياءهلِ والمرسليَن سيِّدنا محّمٍد وآلهلِه الطاهريَن المعصوميَن.
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امللّخ�س
علمــاء دين اإلســالم معين ال ينضب، وفــي وجودهم الخيــر والبركة أينما 
حّلوا، وفــي كلماتهم الحكمة والنور، وعلى الرغم مــن العواصف فقد بقي من 

آثارهم ما يكشف عن عظمة علمهم –رضوان الله تعالى عليهم-.

ومــن أبــرز األعالم المجاوريــن للحائر المقدس الشــيخ إبراهيــم بن علي 
الكفعمــي المتوّفى ســنة 905 هـ، فقــد كان تراثه غنيا زاخرا، يشــهد بذلك آثاره 
الواصلة إلينا بين الكتب التي ألّفها وكتب األقدمين التي لّخصتها يراعته المباركة 
والكتب التي استنســخها، حتى صــار من مفاخر النســخة المخطوطة أّنها بخّط 

الشيخ الكفعمي.

يضاف الى ذلك أّن المرحوم الكفعمي كان عنده مكتبة كبيرة حاوية لمصادر 
َد أغلبها وبقي اسمها وشيء مما ُنقل عنها في كتبه، والبحث الماثل بين  قديمة ُفقهلِ

يديك يكشف فهرًسا ألعمال هذا الشيخ المبارك ومكتبته.

الكلمات المفتاحية: مكتبات، إبراهيم الكفعمي، كربالء، جبل عامل.
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Abstract
Islam religion scholars inexhaustible stream, wherever they live, good and 

bless are there.; their words have wisdom and light. Despite of all storms, 

what is left from their traces can discover their knowledge greatness ( may 

Allah rest their souls).

The most important neighboring to the holy Ha'iri was Sheikh Ibrahim 

Bin Ali Al Kef'imi, died: 905 H. He has rich brimming heritage; what proves 

this is his books in our hands that he wrote, the previous authors' books he 

summarized by his blessed pen, and the books that he copied. That made what 

was written by Sheikh Al Kef'imi the greatest manuscript.

Besides, the late Al Kef'imi had a big library containing old references. 

Most of them were missed and only their titles survived that mentioned in his 

books.

The current research, in our hands, shows an index to this blessed sheikh's 

works and library.

Key words: libraries, Ibrahim Al Kef'imi, Kerbala, Jebel Amil. 
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املقّدمة
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رّب العالمين، والصالة على ســّيد األنبياء والمرســلين محّمد 
المصطفى وعلى آله الطاهرين.

لم ينكر أحد أّن الشــريعة األحمدية المقّدســة قد وصلت لألجيال الالحقة 
عبر القرون عن طريق علماء الدين الصالحين، فهم الذين حفظوا القرآن الكريم 
واألحاديث الشــريفة، ونقلت مــن جيل إلى جيل، وقد كانــت المكتبات عامرة 
بالكتــب المخطوطــة، ينهل منها طــالب العلم والفضيلة، وقد كان عند الشــيخ 
إبراهيــم بن علي الكفعمي مكتبــة كبيرة جمعت بين آثــاره ومؤّلفاته القّيمة التي 

سطرتها يراعته المباركة وبين كتب األقدمين التي كانت في حيازته.
قــال الميرزا عبد الله األفنــدي: »ثّم له عفا الله عنه يٌد طولٰى في أنواع العلم 
سّيما العربية واألدب، جامع حافل كثير التتبع في الكتب، وكان عنده كتب كثيرة 
ا، وأكثرها من الكتب العربية اللطيفة المعتبرة، وســماعي أّنه قّدس سّره ورد  جدًّ
المشــهد الغروي، وأقــام به وطالع في كتب خزانة الحضــرة الغروية، ومن تلك 
الكتب أّلف كتبه الكثيرة في أنواع العلوم المشتملة علٰى غرائب األخبار، وبذلك 

صّرح في بعض مجاميعه التي رأيتها بخّطه« انتهٰى)1(.
وهذه الرسالة خّصصتها لتسليط الضوء على مكتبة الشيخ إبراهيم الكفعمي 
التــي وصلنا إليها من خالل كتب التراجم وفهارس المكتبات، وما نقله عنها في 
تصانيفه وتأليفاته، من غير فرق بين الكتب التي كانت في حيازته أو التي استفاد منها.
وقبل أن ندخل في بيان تفاصيل مكتبته ال بأس بإطاللة ومرور سريع يوّضح 

لنا شطًرا من حياته الشريفة.
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حياة ال�شيخ الكفعمي
االسم والنسب

هو الشــيخ الجليل تقي الدين إبراهيم ابن الشيخ زين الدين علي ابن الشيخ 
بدر الدين الحســن ابن الشــيخ محّمد ابن الشــيخ صالح ابن الشــيخ إســماعيل 
العاملــّي، الكفعمّي مولًدا، اللويزي محتــًدا، الجبعّي أًبا، الحارثّي نســًبا، التقّي 
لقًبا، اإلمامّي مذهًبا، كما نعت نفسه بهذا الوجه في أكثر من موضع من مصنّفاته. 

وكفعــم علــٰى وزن زمزم قرية من قــرٰى جبل عامل، ونقل عن خّط الشــيخ 
البهائي6 أّن الكف علٰى لغة جبل عامل بمعنٰى القرية، وعيما اسم لقرية هناك، 

وأصلها كف عيما، أي قرية عيما، والنسبة إليهما كفعيماوي)2(.

أقول: وال يبعد علٰى ذلك كون عيما اسًما لباني تلك القرية، كما وقع نظيره 
في كثير من أعالم القرٰى بالفارسية وغيرها.

وجــاء في أعيان الشــيعة: »والكفعمي نســبة إلــٰى كفرعيما قريــة من ناحية 
الشــقيف في جبل عامل قرب جبشــيث واقعة في سفح جبل مشرفة علٰى البحر، 

هي اليوم خراب، وآثارها وآثار مسجدها باقية. 

و»الَكْفر« بفتح الكاف وسكون الفاء وراء مهملة في اللغة القرية، وقيل: إّنه 
كذلك في السريانية، ويكثر استعماله في بالد الشام ومصر، وأهل الشام يفتحون 

فاء كفر عند إضافتها.

و»عيما« بعين مهملة ومثناة تحتية ســاكنة وميــم وألف لفظ غير عربي علٰى 
الظاهر، وقياس النسبة إلٰى كفرعيما كفرعيماوي، لكنّه خفض كما قيل: عبشمي 
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وعبدري وحصكفي في النسبة إلٰى عبد شمس وعبد الدار وحصن كيفا«)3(.

ثم قال الســّيد محســن األمين: »والصواب أنَّ عيما ليست اسًما للقرية كما 
ا بجبل  ال يخفٰى، بل اســم رجل أو نحوه، كما أّن تســمية القرية كفًرا ليس خاصًّ
عامــل، بــل هي كذلك فــي اللغــة، وكأّنه حصل تصــّرف من الناقــل، فوقع هذا 
الخلــل، وإاّل فمثل ذلــك لم يكن ليخفٰى علٰى البهائــي، ويمكن كونه من إضافة 

العام للخاص«)4(.

وقال في أمل اآلمل: »الكفعمي نســبة إلــٰى »كفرعيما« قرية من قرٰى أعمال 
صفد«)5(.

ورّد ذلــك الســّيد األمين بقوله: »وهي من عمل الشــقيف فــي جبل عامل، 
ال من أعمــال صفد، إاّل أن تكون في ذلك العصر مــن أعمالها، لتجاور البلدين 

ودخول أحدهما في عمل اآلخر في بعض األعصار«)6(.

وفــي معجم البلدان: »عّما بفتح أّوله وتشــديد ثانيه، اســم أعجمي ال أدريه 
إاّل أّنــه يكــون تأنيث رجل عــم، وامرأة عّما مــن العمومة أخو األب مثل ســكر 

وسكرٰى، وهو كفرعّما: صقع في برية خساف بين بالس وحلب«)7(.

واللويزي: نســبة إلٰى اللويــزة بصيغة تصغير لوزة، قريــة في جبل عامل من 
عمــل لبنان، فأصل آبــاء الكفعمي من اللويزة، وأبوه ســكن جبع ثــّم انتقل إلٰى 

كفرعيما فولد ابنه فيها.

والجبعي: نسبة إلٰى جبع بوزن زفر، ويقال: جباع بالمّد، قرية من قرٰى جبل 
عامل علٰى رأس جبل عال، غاية في عذوبة الماء وصّحة الهواء وكثيرة البساتين.
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 ،A والحارثــي: نســبة إلــٰى الحــارث الهمداني صاحــب أميــر المؤمنين
والمترجم له من أقارب الشيخ البهائي، وهما من ذرّية الحارث الهمداني)8(.

والده: 

والده الشــيخ زين الدين علي بن الحسن، من أعاظم الفقهاء الورعين، وقد 
ينقــل عنه فــي كتابيه الكبيرين معّبًرا عنه بالفقيه األعظم األورع قّدس الله ســّره، 
توّفي في جمادى األولٰى ســنة 861 هجرية، كما ذكره ولده الشيخ شمس الدين 

محّمد جّد والد الشيخ البهائي.

والدته ووفاته: 

ترجم الشــيخ إبراهيم الكفعمي6 نفســه بقلمه الشــريف في كتابه حديقة 
النفــوس وحجلة العــروس، وذكر تاريخ والدته، حيث قال: ولدت ســنة ثالث 
وعشــرين وثمانمائة في جمادى اآلخرة لســّت لياٍل بقيت منــه)9(، أي أّن والدته 
كانــت بتاريخ 24 جمادى اآلخرة، وما حــّدده بعض أصحاب التراجم ال حاجة 

لنا به.

وذكر محّمد بن شــرف الدين بن ليث الحســيني مالك نسخة كتاب حديقة 
النفــوس وحجلــة العــروس المعاصر للشــيخ الكفعمي ما يخــّص تاريخ وفاته 
ومحــّل دفنه: »ثّم انتقل شــيخنا المرحوم المبــرور تقّي الديــن إبراهيم الجبعّي 
الكفعمي المذكور من بلدة ُجبع المذكورة إلى المشــهد الشريف الحسيني على 
مشــّرفه السالم، وأقام به مّدة خمس عشرة سنة مشتغاًل بالعبادة واإلفادة، إلى أن 
ُتوّفي إلى رحمة الله ورضوانه في شــهر رجب المرّجب من شــهور سنة خمس 
وتســعمائة، وُدفن بأرض كربالء تغّمده الله برحمته ورضوانه، وأسكنه بحبوحة 
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جنانه بمحّمد وآله«)10(.

ونســخة حديقــة النفــوس وحجلــة العــروس موجــودة فــي مكتبــة رئيس 
الكتاب في إســطنبول برقم 897، ومصورتها في مركز إحياء التراث التابع لدار 
مخطوطات العتبة العّباسّية المقّدسة في كربالء، وقد أخبرني االُستاذ أحمد علي 

مجيد بأّن جماعة من العتبة العباسية المقّدسة مشغولة بتحقيقها.

مشاخيه: 

1. والــده الشــيخ زيــن الدين علي بــن الحســن، وكان من أعاظــم الفقهاء 
والورعين، وينقل عنه في كتابيه الكبيرين، معّبًرا عنه: بالفقيه األعظم األورع.

2. أخوه الشــيخ شــمس الدين محّمد، صاحب كتاب »زبدة البيان في عمل 
شهر رمضان«.

3. الســّيد الشــريف الفاضل الجليل حسين بن مســاعد الحسيني الحائري 
صاحب »تحفة األبرار في مناقب األئّمة األطهار«.

4. الســّيد علي بن عبد الحســين بن سلطان الموســوي الحسيني، صاحب 
كتــاب »رفع المالمــة عن عليA في تــرك اإلمامة«، وكانــت بينهما مكاتبات 
ومراســالت بالنظم والنثــر، ومدحه الكفعمي فــي بعض رســائله، ومدح كتابه 
المذكــور، ونقــل عنه كثيــًرا، ويدعو لــه بلفظــة »دام ظّله«، كما ذكــره صاحب 

الرياض)11(.

5. الشيخ زين الدين البياضي العاملي، صاحب كتاب »الصراط المستقيم« 
كما صّرح بذلك في الرياض)12(.
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أقوال العلماء يف حّقه

1. ذكــره أحمد المقري في كتابه »نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب« 
فقــال: »الكفعمي هو إبراهيم بن علي بن حســن بن محّمد بن صالح، وما رأيت 

مثله في سعة الحفظ والجمع«)13(.

2. حكــٰى الشــيخ عبد النبي الكاظمــي نزيل جويا من جبــل عامل في كتابه 
»تكملــة الرجــال« أّنــه وجد بخــّط المجلســي: »إبراهيــم بن علي بن الحســن 
بــن محّمد بــن صالح الكفعمي من مشــاهير الفضــالء والمحّدثيــن والصلحاء 
المتوّرعيــن، وكان بيــن الشــهيد األّول والثانــي 5، ولــه تصانيــف كثيــرة في 

الدعوات وغيرها«)14(.

3. في أمل اآلمل: »كان ثقة فاضاًل، أديًبا شاعًرا، عابًدا زاهًدا ورًعا«)15(.

4. فــي ريــاض العلماء: »الشــيخ األجــل، العالــم الفاضل الكامــل الفقيه 
المعــروف بالكفعمي، من أجّلــة علماء األصحاب، وكان عصــره مّتصاًل بزمن 
ظهور الغازي في ســبيل الله الشاه إسماعيل الصفوي، وله اليد الطولٰى في أنواع 
العلوم، الســّيما العربّية واألدب جامع حافل كثير التتبع، وكان عنده كتب كثيرة 

ا«)16(. جدًّ

5. وفي مقّدمة البحار: »وكتب الكفعمي أغنانا اشتهارها وفضل مؤّلفها عن 
التعّرض لحالها وحاله«)17(. 

6. وقــال صاحب روضات الجنّات: »الشــيخ العالم البــاذل الورع األمين، 
والثقة النقة األديب، الماهر المتّقن المتين«)18(.
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7. وقــال الســّيد محســن األمين فــي أعيان الشــيعة: »كان واســع االطالع 
طويل الباع في األدب، ســريع البديهية في الشعر والنثر، كما يظهر من مصنّفاته، 

خصوًصا من شرح بديعّيته، حسن الخّط«)19(.

8. وقــال العاّلمة األميني في الغدير: »أحد أعيان القرن التاســع، الجامعين 
بيــن العلم واألدب، والمســتخرجين كنوز الفوائد والنوادر، وقد اســتفاد الناس 
مــن مؤّلفاته الجّمــة وأحاديثه المخّرجــة، وفضله الكثير، كّل ذلك مشــفوع منه 
بــورع موصوف، وتقوٰى فــي ذات الله إلــٰى ملكات فاضلة، ونفســيات كريمة، 
حّلٰى جيد زمنه بقالئدها الذهبية، وزّين معصمه بأســورتها، وقبل ذلك كّله نسبه 
الزاهي بأنــوار الوالية المنتهي إلى التابعي العظيــم الحارث بن عبد الله األعور 
الهــمدانــي، ذلك الــعلوي المذهب، العـلي شــأنه، الجلي برهانه، الذي هو من 

فقهاء الشيعة«)20(.

من آثاره ومؤلّفاته 

خّلف الشــيخ إبراهيم بن علــّي الكفعمّي مؤّلفات عديــدة ذكرها أصحاب 
التراجم والسير، كما أّنه أشار إلى بعضها في بعض مصنّفاته، وإليك فهرسها: 

1. اختصار الجزء السابع من األغاني: أشار له في مجموع الغرائب)21(.

2. اختصــار الحدود والحقائق في تعريف األلفاظ الشــرعية: وأصل كتاب 
الحدود والحقائق للســّيد الشــريف المرتضــى علم الهدى كما ذكره ابن شــهر 
آشــوب في معالم العلمــاء، والبن شهرآشــوب أيًضا كتاب أعــالم الطرائق في 

الحدود والحقائق، والظاهر أّن االختصار من أحد هذين الكتابين)22(.

3. اختصار الطرف في محاسن السلف: لم يعرف مؤّلف أصله، أشار له في 
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مجموع الغرائب)23(.

4. اختصــار الغريبيــن: تأليــف الهروي، ضمــن مجموعتــه المذكورة عند 
صاحب الرياض)24(. 

5. اختصــار إيمان أبي طالب: اختصــره من كتاب الحّجة على الذاهب إلى 
تكفير أبي طالب، أشار له في مجموع الغرائب)25(.

6. اختصار تفسير علي بن إبراهيم القمي: قال في الرياض عندي مجموعة 
كبيــرة بخطه فيهــا جملة من اختصاراته، فرغ من بعضها ســنة 852 هجرية ومن 

بعضها سنة 848 هجرية، وعّد منها هذا)26(. 

7. اختصار جوامع الجامع: وهو التفســير الوســيط للمفّســر أمين اإلسالم 
الطبرسي المتوّفى سنة 548 هجرية، وذكر صاحب الرياض أنه ضمن المجموعة 

الموجودة عنده)27(. 

8. اختصار حقائق الخلل في دقائق الحيل: أشار له في مجموع الغرائب)28(.

9. اختصار زبدة البيان: المنتزع من تفســير مجمع البيان للطبرســي، الزبدة 
للبياضي واالختصار ضمن المجموعة المذكورة في الرياض)29(.

10. اختصار علل الشــرائع: تأليف الشــيخ الصدوق أبــي جعفر محّمد بن 
علي بن الحســين بن موســى بن بابويه القمي المتوّفى ســنة 381هجرية، كانت 

عند صاحب الرياض في مجموعته)30(.

11. اختصار غرر النظم والنثر: للثعالبي، نقل عنه في مجموع الغرائب)31( 

12. اختصــار غريب القــرآن: تأليف محّمد بن عزيز السجســتاني المتوّفى 
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سنة 330 هجرية، ضمن مجموعته المذكورة)32(. 

13. اختصار قواعد الشــهيد: وهو اختصار كتاب القواعد والفوائد للشهيد 
األّول أبــي عبــد الله محّمد بن مكي العاملي، الشــهيد ســنة 786 هجرية، وهو 

ضمن مجموعة صاحب الرياض المذكورة)33(.

14. اختصــار لســان المحاضر)الحاضــر( والنديــم: ضمــن مجموعتــه 
المذكــورة، وأصله للشــيخ علي بــن محّمد بن يوســف بن ثابت كمــا صرح به 

الكفعمي عند النقل عنه في حواشي المصباح)34(.

15. اختصار مثالب النواصب: أشار له في مجموع الغرائب)35( 

16. اختصار مغرب اللغة: وأصل الكتاب ألبي الفتح ناصر بن عبد الســّيد 
بن علي المطرزي الخوارزمي المعتزلي، المتوّفٰى سنة 610 هجرية، وهو ضمن 

مجموعة صاحب الرياض المذكورة)36(.

17. اختصــار نزهــة األلّبــاء في طبقــات األدبــاء: وأصل الكتــاب موجود 
ومطبــوع لكمال الدين عبــد الرحمن بن محّمــد األنباري، المتوّفى ســنة 577 

هجرية، وهو أيًضا ضمن مجموعة صاحب الرياض المذكورة)37(. 

18. اختصــار المجــازات النبوّيــة: وأصــل الكتاب للشــريف الرضي أبي 
الحســن محّمد بن الحسين بن موسٰى الموســوي البغدادي، المتوّفٰى سنة 406 

هجرية، وهو ضمن المجموعة المذكورة في الرياض)38(.

19. اإلســعاف والفضــل واإلنصاف والعــدل: قال في مجمــوع الغرائب: 
جمعته من كتــاب الفصول، ومن كتاب الجواهر، ومن كتاب نزهة االُدباء، ومن 
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كتاب الغّرة، ومن كتاب السياسة، ومن كتاب وّرام، ومن كتاب جواهر األلفاظ، 
ومن كتاب العبر، ومن كتاب اللطف واللطائف، ومن غيرهم)39(.

20. أمثال العرب الموســوم بنهاية األدب، كما ذكــره صاحب الذريعة)40(، 
وذكــره مــّرة أخرٰى تحت عنوان: نهايــة األدب في أمثال العــرب، في مجّلدين، 

يكثر المصنّف النقل عنه في كتابيه: »جنّة األمان« و »البلد األمين«)41(.

21. البديعية: القصيدة الميمية المشــتملة على أنواع المحّســنات الشعرية 
المذكورة في علم البديع اللفظية منها والمعنوية، وقد شــرح هو بديعيته شــرًحا 
يظهــر منه كماله فــي األدب وختمها بخطبة غــّراء في مدح ســّيد البرية أتى فيها 
بأسماء الســور القرآنية على نحو التورية وشّفعها بقصيدة موّرًيا كذلك في مدح 

سّيد ولد عدنان. 

22. البلد األمين والــدرع الحصين الكبير: قال في حديقة النفوس وحجلة 
العــروس: جمعتــه من نحــو مائتين وخمســين كتاًبــا)42( في األدعيــة واألعمال 

واألوراد واألذكار)43(.

23. البلد األمين والدرع الحصين الصغير، قال في حديقة النفوس وحجلة 
العــروس: جمعته من بضع وخمســين كتاًبا)44( في األدعيــة واألعمال واألوراد 

واألذكار)45(.

24. تاريخ وفيات العلماء: ذكر ذلك في تكملة أمل اآلمل)46(.

25. تلخيص اإلفصاح: أشار له في مجموع الغرائب)47( 

26. الجــدول فــي تواريــخ المعصوميــن ومجمل حاالتهــم: أدرجه 
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الكفعمي في مصباحه المطبوع، ويظهر منه عند ذكر عمر الحّجة المنتظر أّنه 
أّلفه سنة 895 هجرية)48(. 

27. الجنّــة الواقية والجنّة الباقية)المصباح(: هكذا ورد اســمها في حديقة 
النفوس، وقال: جمعته من مائة وأربعين كتاًبا)49(، والمطبوع بعنوان: جنة األمان 
الواقيــة وجنة اإليمان الباقيــة، والجنّة كتاب كبير في األدعية، طبع مرة في بمبئي 
وأخــرى بطهران، وقــال فيه: )قد جمعتها من كتب معتمــد على صّحتها، مأمور 
بالتمسك بوثقى عروتها(، ورتبه على خمسين فصاًل، الفصل األول في الوصية، 
والفصــل اآلخر في آداب الداعي، وذكر في آخــره فهرس مآخذه)50(، وأنهاه إلى 
مائتين وثمانية وثالثين كتاًبا، ينقل عنها في متن الكتاب أو الحواشي الكثيرة التي 
عّلقها عليه بنفســه، وفرغ منه في يوم الثالثاء)27 من ذي القعدة 895 هجرية(، 

ومختصره الموسوم بالجنّة الواقية المرّتب على أربعين فصاًل.)51(. 

28. الجنــة الواقية والجنة الباقية: مختصر لطيــف في األدعية واألوراد في 
أربعيــن فصــاًل، وقد طبع مكــرًرا، منها في تبريز ســنة 1314 هجريــة، وقد قال 
المحّقــق الطهراني: واســمه هذا مختصر عن اســم المصباح الكبيــر للكفعمي 
الموســوم بجنــة األمــان الواقية، كمــا أّن مســّماه وحقيقتــه أيًضــا مختصر عن 
المصبــاح الكبير، والمؤّلف لألصل والمختصر شــخص واحد، صّرح الشــيخ 
الحّر في أمل اآلمل بأّن المختصر لمؤّلف األصل)52(، وقال في الفائدة السادســة 
من فوائــد خاتمة الوســائل: إّن الكفعمي قال في أول الجنّــة الواقية: هذا كتاب 
محتو على عــوذ ودعوات إلى آخر الموجود في المختصر)53(، وكذلك الشــيخ 
ســليمان الماحوزي فــي كتابه البلغــة ذكــر أّن الكفعمي اختصره مــن مصباحه 
الكبير، والظاهر أنه ارتضى هذا القول أيًضا تلميذ الشــيخ ســليمان وهو الشــيخ 
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عبــد الله الســماهيجي ألنــي رأيت بخط الســماهيجي البلغة ألســتاذه من دون 
تعّرض أورد على أســتاذه في هذا المقام، فسكوته يشعر برضاه، وعليه فال وجه 
لتخطئــة صاحب الرياض هذا القــول على ما يحكى عنه، وكــذا ال وجه لما في 
البحار من نســبة المختصر إلى بعض المتأّخرين المشــعر بعــدم الجزم بمؤّلفه، 
وكذا ال أرى وجًها لنسبة المختصر إلى الميرداماد كما في بعض المواضع، غير 
أًن الميرداماد لما استحسن المختصر كتب بخطه نسخة منه ولم ينسبه إلى أحد، 
وكتب إمضاءه في آخر مكتوبه، فلما وجدت النسخة بخطه وتوقيعه من غير نسبة 
إلى أحد نســبوه إليه، وقد رأيت النســخة المنقولة عن نسخة خّط الميرداماد في 
مكتبة الشــيخ هادي آل كاشــف الغطاء في النجف، وهي بخط المير خليل كتبها 
في ســنة 1076 هجرية، وذكر في آخرها أّنه نقلها عن نســخة خــّط الميرداماد، 

وحكى عين عبارة الداماد في آخر النسخة)54(.

29. الحاشــية علٰى كتاب كشــف الغّمة في معرفة األئّمة لإلربلي)55(، ينقل 
عنــه في »فضائل الســادات«، وقد عّده مــن مآخذ كتابه)56(، وجــاء الكتاب أيًضا 
باســم »تعليقــات علــٰى كشــف الغّمة فــي معرفــه األئّمة«)57(.وقد كتب الشــيخ 

الكفعمي نسخة من كشف الغمة بخطه يمكن أن يكون تحريًرا آخر للكتاب.

30. حافــظ األبدان، في شــرح جملة مــن األحاديث الطبيــة، المروّية عن 
األئّمة b في األصول القديمة، التي جمع بعضها المصنّف، وبعضها ابن إدريس 

الحّلي وغيرهما)58(.

31. حديقة النفوس وحجلة العروس: ترجم المصنّف الكفعمي نفسه فيها، 
وذكر أســماء كتبه، لها نســخة في مكتبة رئيس الكّتاب في إسطنبول برقم 897، 
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كمــا ذكرها الميــرزا عبد الله أفنــدي األصبهاني في تعليقة أمل اآلمل، والســّيد 
األمين في أعيان الشيعة)59(.

32. الحدقــة الناظرة والحديقة الناضرة، قال الكفعمي في حديقة النفوس: 
وهــذا الكتاب مجموع مــن نحو ألف مصنّف يقع في نحو عشــر مجّلدات، وله 
ثالثمائة وخمسة وعشرون اسًما، كّلها تدخل في علم البديع وشرح أسمائه، وما 
يشتمل عليه من الكتب والفوائد مذكورة في خطبته، فمن أرادها وقف عليها)60(، 

وقد أحال إليه في كتــابيه: »جــنّــة األمان« و »الــبلد األمين« وغيرهما)61(.

33. حديقــة أنوار الجنان وحدقــة أنوار الجنان، قــال الكفعمي في حديقة 
النفوس: يشتمل على نحو من ثالثمائة فن، وهو مجموع من نحو ثالثمائة مجّلد 

ذكرناها في أّوله)62(، وقد ذكره السّيد األمين في أعيان الشيعة)63(.

34. حياة األرواح ومشــكاة المصباح: مرّتب على ثمانية وســبعين باًبا فيها 
النكــت واللطائف والملح والظرائــف، نواهي وأوامر، مواعــظ وزواجر، نظًما 
ونثًرا، وذكر في أوله فهرس مطالبه، وبالجملة هو مجموع لطيف ال يمّل أحد من 
دوام مطالعته، فهو بالحقيقة حياة األرواح، وقد أهداه إلى عضد الســلطان ناصر 
الدين محّمــد ابن الخواجا عبد الواحد البغدادي، وفرغ منه ســنة 854 هجرية، 

توجد النسخة المنّقحة منه في مكتبة الشيخ هادي كاشف الغطاء)64(. 

35. الدرجة العليا في تعبير الرؤيا: ذكره الكفعمي في حديقة النفوس)65(.

36. دعوات األســماء: في شرح أربعين اسًما من أسماء الله تبارك وتعالى، 
ألحقه بآخر كتابه البلد األمين)66(والظاهر أنه من شرح السهروردي.

37. ديوان الكفعمي)67(. 
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38. الرسالة الواضحة في شرح سورة الفاتحة: ذكرها الكفعمي في حديقة 
النفــوس)68( وتظهــر من تضاعيــف تصانيفه)69(، وقــال األفندي: ومــن تصانيفه 
الرسالة الواضحة في شــرح الفاتحة على ما صّرح به في المصباح، رأيت بخطه 
نسخة منها واستنسخنا من نسخة في بلدة تبريز)70(، ونقل عنه في صفوة الصفات 

أيًضا)71(.

39. رســالة فــي البديــع، فــرغ منهــا ســنة 895 هجرية، وذكرهــا صاحب 
الروضات وأعيان الشيعة)72(.

40. الروضــة والنحلــة: ذكره الســّيد األمين فــي أعيان الشــيعة، وعّده من 
تصانيفه)73(.

41. روض الحدائق والتقاء المشــوق والشــائق: ذكره الكفعمي في حديقة 
النفوس وقال: يحتوي على فنون عديدة)74(.

42. زبدة اللباب وعمدة الكّتاب: ذكره الكفعمي في حديقة النفوس)75(.

43. زهــر الربيع في شــواهد البديع: ذكره الســّيد األمين في أعيان الشــيعة 
واحتمل أّنه رسالة البديع)76(.

44. شــرح بديعيــة الشــيخ إبراهيم الكفعمي: للناظم نفســه وعــد في آخر 
كتابه البلد األمين شــرح البديعية من الكتب المأخوذة عنها، توجد نسخة منه في 

النجف عند صاحب بن أحمد سبع النجفي المعمار)77(.

45. صفوة الصفات في شرح دعاء السمات: قال في حديقة النفوس: مجّلد 
ع من نحو مائة مجّلد مذكورة في آخره)78(، وينقل عنه المجلسي في البحار،  ُجمهلِ
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فرغ منه ضحوة نهار االثنين لليلتين بقيتا من شهر شعبان سنة 875هجرية، وذكر 
فــي آخره المصادر المنقول منه)79(، ويقول الشــيخ عبــد الحليم عوض الحلي: 
قد أنهيت تحقيقه ســنة 1434 هجرية وســلمته للناشر الســّيد حسن مدير مكتبة 

العاّلمة المجلسي في قم، وسيخر	 للنور إن شاء الله في القريب العاجل.

46. العين المبصرة في اختصار التذكرة في الحكمة: نســبه المصنف لنفسه 
في حديقة النفوس)80(والمصباح وســار على هذه النسبة األفندي والسيد الصدر 

والطهراني)81(.

47. غاية التلخيص في مســائل العويص: وقــال العاّلمة الطهراني: موجود 
بخطه في خزانة السّيد هبة الدين الشهرستاني)82(.

48. الغديريــة: قصيــدة في مائة وتســعين بيًتا في مــدح األمير ووصف يوم 
الغدير، قال المحقق الطهراني: »رأيته في قرب مائة بيت، وأورد القصيدة صارم 

الدين بتمامها في كتابه)لواء الحمد( المطبوع في 1305 هجرية«)83(.

49. فــرح القلب وفر	 الكرب في الشــعر والنثر: وهو شــرح بديعّية صفي 
الدين الحّلي المتوّفى سنة 705 هجرية، ذكره الكفعمي في حديقة النفوس)84(.

50. الفوائــد الشــريفة)الطريفة( فــي شــرح الصحيفة كذا ذكــر في ترجمة 
الكفعمــي فــي الروضات)85(. قــال المحقق الطهرانــي: قد أدر	 شــطًرا منه في 
كتابــه البلد األمين مع أدعيــة الصحيفة، وأورد في آخره تمــام الصحيفة الكاملة 
الســجادية، وقال فــي آخرها: نقلتهــا من صحيفــة عليها إجازة عميد الرؤســاء 
ونقلت عن خّط علي بن السكون، وقوبلت بخط محّمد بن إدريس واستخرجت 
ما كتبته على الحواشي من كتب ال تمج ألفاظها األذان - إلى قوله - ورسمت ما 
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وضعته بالفوائد الشريفة في شرح الصحيفة ثّم ذكر الكتب المأخوذ منها في أزيد 
من ثمانين كتاًبا، وفرغ منه سنة 865 هجرية)86(. 

51. فوائد القطيعي: نقل عنه في المصباح)87(.

52. قراضــة النضيــر فــي التفســير، خمســة مجّلــدات)88(، وهــو: قراضة 
النضير)التنقير( وخالصة التفســير، وهو تلخيص مجمع البيان، له نسخ منها في 
مكتبــة المجلس بطهران. أوله: الحمد لله الذي شــرح صــدور العلماء األعالم 
بالتوفيق)89(. والكتاب قيد التحقيق بيد السّيد جواد بن كاظم بن محسن الحكيم.

53. كتــاب الخطــب: نقــل عنــه فــي المصبــاح)90(

54. كتــاب الرجال واســمه: »وفيات العلمــاء«، وهو غيــر »تاريخ وفيات 
العلماء«)91(.

55. الكتــاب الكبيــر: جمعه من ألف مصنف ومؤّلف أشــار لــه في مقدمة 
مجموع الغرائب)92(.

56. كــراس في قصص األنبياء مأخــوذ من كمال الدين وغيره، نقل عنه في 
مجموع الغرائب)93(

57. كراس فيه ذكر الظاءات والضادات: أشار له في مجموع الغرائب)94(

58. كراس فيه صفات النساء وما يجب لهن وما يجب عليهن، نقل منه في 
مجموع الغرائب)95(.

59. كشــف الظالم في تاريخ النبي واألئّمة االثني عشر، ذكره الميرزا 
عبد الله أفندي وعّده من تصانيفه)96(.
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 ،60. الكوكب الدري في شــرح اســم ]ابن[ الحسن بن علّي العسكري
وقــال عنــه الكفعمــي في حديقــة النفــوس: لــم يتــم)97(، وورد اســمه بعنوان: 
)الكواكــب الدرية(: ينقل عنه في البلد األمين ويظهر من تضاعيف تصانيفه كما 

في الروضات)98(.

61. اللفــظ الوجيــز فــي قراءة الكتــاب العزيز، عّده الســّيد حســن الصدر 
وصاحب الذريعة من تصانيفه)99(.

62. اللفــظ الوجيــز في قراءة القرآن العزيز: نســبه الكفعمي إلى نفســه في 
حديقة النفوس)100( والبلد األمين وسار على هذه النسبة السّيد الصدر في تكملة 

أمل اآلمل واألمين في أعيان الشيعة والطهراني في الذريعة)101(.

63. لمع البرق في معرفة الفرق: أي الفرق بين األلفاظ المتقاربة)102(، وهو: 
رتــق الفتوق فــي معرفة الفروق، ذكره فــي الروضات)103( وينقــل عنه في بعض 
تصانيفــه، كمــا صرح به في آخــر البلد األميــن، ينقل عنه المولــى محّمد مؤمن 
الجزائــري في مطلع الســعدين)104(. توجد نســخته في مكتبة المدرســة الهندية، 

وهي اآلن في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية في كربالء المقدسة.

64. ماّدة األنس وقوت النفس: ذكره الكفعمي في حديقة النفوس)105(.

65. مجموع الغرائب وموضوع الرغائب: شــبيه بالكشكول، قال في آخره 
جمعته من كتابنا الكبير الذي ليس له نظير، جمعته من ألف مصنف ومؤلف)106(، 
حققته بعد أن عثرت على ثالث نسخ له، وسيخر	 للنور قريًبا إن شاء الله تعالى.

66. مجموعــة الكفعمي)المجموعة النفيســة(، كانــت بخّطه عند صاحب 
الرياض، قال: وهي كثيرة الفوائد، مشتملة علٰى مؤّلفات عديدة، فرغ من بعضها 
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سنة 848 هجرية، ومن بعضها سنة 852 هجرية، وفيها اختصاره لمغرب اللغة، 
ولغريــب القرآن، وجوامع الجامع، والغريبين، وتفســير علي بن إبراهيم، وزبدة 
البيــان للبياضــي، والمجازات النبوية، وعلل الشــرائع وغيرهــا من اختصارات 

الكتب)107( التي مرَّ ذكرها.

67. محاســبة النفــس اللوامة وتنبيه الــروح النوامة: مشــتملة على مواعظ 
حســنة ومخاطبة النفــس بعبارات مؤثرة، مطبوع مع كشــف الريبة ســنة 1319 
هجرية وفي خزانة الســّيد الحســن صدر الدين نســخة تاريخ كتابتها ســنة 996 
هجرية كتبت من نســخة قوبلت بخط المصنف، وقد أدرجها المصنف نفسه في 

آخر كتابه البلد األمين والدرع الحصين)108(.

68. المحاضرات، ذكره العاّلمة الطهراني في الذريعة، وقال: والنسخة في 
مكتبة عاشر أفندي في إسالمبول، كما في فهرسها)109(. 

فــي حديقــة  الكفعمــي  69. مخاطبــة اإلدالل ومعاتبــة األبــدال: ذكــره 
النفوس)110(.

70. مختصر نزهة األلباء في طبقات األدباء، تأليف ابن األنباري)111(.

71. مشــكاة األنوار فــي معرفة األئّمــة األطهار: ذكــره المصنّف في 
حديقــة النفــوس)112(، وعّده الســّيد حســن الصدر مــن تصانيفه، وكــذا العاّلمة 

الطهراني وقال: الذي فرغ منه سنة 895 هجرية)113(.

72. مقاليــد الكنــوز ألقفال)في أقفال( اللغوز: نســبه الكفعمي لنفســه في 
حديقة النفوس ومجموع الغرائب)114(.
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73. المقام األســنى في شرح األســماء الحسنى: أورد في آخر البلد األمين 
عبارات ثالثة في ترتيب األســماء التســعة والتســعين، وجمع هو بينها في عبارة 
رابعة جامعة للكّل مع الشــرح والبيان، وذكر أنه ســمى الشرح بالمقام األسنى، 
وبعد تمام الشــرح أورد عبارة خامســة بغير شــرح مرتًبا لألســماء على حروف 

الهجاء)115(. والكتاب مطبوع.

74. ملحقات الدروع الواقية: ذكره في الروضات، وينقل عنه في البحار)116(.

75. ملحقــات مصبــاح الكفعمي: قــال العاّلمة الطهراني: فــي آخر بعض 
نســخه)أي نســخ المصباح( بطهــران. أوله: الحمــد لله الحــّق الحقيق المبدئ 
المعيــد، كتــب عليه هــذا االســم)117(، وال يعلم أّن هــذا الملحــق للكفعمي أو 

لغيره)118(

76. منتخب مصباح الكفعمي اسمه األنوار المقتبسة من المصباح)119(. 

77. المنتقــى فــي العوذ والرقــى: قال في الروضــات: إّنه يظهر من ســاير 
تصانيفه كالجنة والبلد)120(.

78. مهجة البكاء في الممنوع شرب الماء: ذكره في حديقة النفوس)121(.

79. النحلــة: قال صاحب الروضات: إّنه يظهر مــن كتابيه المصباح والبلد 
األمين)122(.

80. النخبة: قال في الذريعة: ذكره في الذريعة)123(.

81. النكت الشــريفة في شرح الصحيفة: قال في حديقة النفوس: جمع من 
نحو ثمانين مجلًدا)124(.
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82. نهايــة األدب فــي أمثال العرب: فــي مجلدين، قال عنــه الكفعمي في 
حديقــة النفوس: لم يصنّف مثله فــي معناه، جمعناه من نحو مائــة مصنّف)125(، 

ويكثر النقل عنه في كتابيه جنة األمان والبلد األمين)126(. 

د صيامه: ذكره الكفعمي في حديقة النفوس)127(. 83. نهج السالمة فيما ُأكِّ

84. نور حدقة البديع ونور حديقة الربيع: قال الكفعمي في حديقة النفوس: 
»وهو يشتمل على مائة وخمسة وتسعين نوًعا في البديع، مجموع من مائة وبضع 
وســبعين كتاًبا«)128(، وهو في شرح بعض القصائد المعروفة، وهو شرح البديعية 
له، توجد منه نسخة بخط أحمد بن علي الصالحي فرغ من الكتابة أواخر 	 1 - 

1049 في 324 ورقة في مكتبة قوله كما في فهرسها 2: 178 )129(.

85. وفيات العلماء في تواريخهم مختصًرا: كما في كشف الظنون ينقل عنه 
صاحب الروضات في ترجمة محّمد بن إدريس وغيره وكذلك الشــيخ سليمان 
الماحوزي في السالفة البهية، وله اسم آخر كتاب الرجال ونسبه إليه السّيد حسن 

الصدر في تكملة أمل اآلمل مسمًيا إّياه: تاريخ وفيات العلماء)130(.

86. وميــض البــرق في معرفة الفــرق: ذكره الكفعمي فــي حديقة النفوس 
وقال: لم يتم)131(.

ا، تتجاوز  وَكتَب الشــيخ الكفعمي مؤّلفات ورسائل ومختصرات كثيرة جدًّ
جهود الفرد الواحد، تدّل علٰى تبّحره واطالعه بشّتٰى العلوم والمعرفة الشاملة.

من اختصاراته اليت أشار هلا يف جمموع الغرائب

أشــار الشــيخ الكفعمي إلى بعض مؤلفاته واختصاراته فــي كتاب مجموع 
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الغرائب، منها: 

1. اختصار الجزء الســابع مــن كتاب األغاني، األشــعار والحكايات، وقد 
تقّدم ذكره.

2. اختصار كتاب غرر النظم والنثر للثعالبي، وقد تقّدم ذكره. 

3. اإلسعاف والفضل واإلنصاف والعدل.

4. إيمان أبي طالب، اختصره من كتاب الحّجة علٰى الذاهب إلٰى تكفير أبي 
طالب، وقد تقّدم ذكره.

5. تلخيص اإلفصاح، وقد تقّدم ذكره.

6. حقائق الخلل في دقائق الحيل البن العتائقي، وقد تقّدم ذكره.

7. الطرف في محاسن السلف، لم ُيعرف مؤّلفه، وقد تقّدم ذكره.

8. الكتــاب الكبير، حيث قال عنه في مقدمة كتابه: جمعته من ألف مصنّف 
ومؤّلف.

9. الكراس الذي فيه ذكر الظاءات والضادات.

10. كراس في قصص األنبياء، مأخوذ من كتاب كمال الدين وغيره.

11. كراس فيه صفات النساء وما يجب لهنَّ وما يجب عليهّن.

12. مثالب النواصب، اختصره ولم يذكر اسم مؤّلفه، وقد تقّدم ذكره.)132(.

13. مقاليد الكنوز ألقفال اللغوز، ولم ينسبه أحد من أهل التراجم له.

14. المقام األسنٰى في شرح األسماء الحسنٰى.
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أشعاره

كان الشــيخ الكفعمــي من األدبــاء والشــعراء البلغاء، وكان شــعره قد فاق 
شــعراء عصره جودة وكثرة، وأشعاره منتشرة في كتبه، نذكر منها بعض القصائد 

المعروفة لديه: 

1. أرجوزة في األّيام الشريفة المندوب فيها الصوم، في مائة ونيف وثالثين 
بيًتا، أوردها فــي كتابه »المصباح«، ويمكن أن تكون نفس األرجوزة المســّماة: 

»منها	 السالمة فيما يتأّكد صيامه«، والتي تقّدم ذكرها.

2. أرجوزة في مقتل اإلمام الحسين وأصحابه، في ألف بيت.

3. القصيــدة الغديرية في مدح أمير المؤمنين ووصــف يوم الغدير، في 
مائة وتســعين بيًتا، ويظهر من آخرها أّنه نظمها في الحائر الحســيني علٰى مشرفه 

السالم، وأوردها في كتابه »المصباح« أيًضا، وقد تقّدم ذكرها.

4. قصيدته الميمية المسماة بـ »البديعية«، في علم البديع.

5. له قصيدة في مدح النبّي صلى الله عليه وآله، تجمع أسماء سور القرآن، 
تبلغ أربعين بيًتا.

وغيرها من القصائد واألشعار الكثيرة التي ذكرها في تآليفه الكثيرة.

من مستنسخاته

لم يقتصر دور الشيخ إبراهيم الكفعمي على التأليف والتصنيف، بل كان قد 
نســخ كثيًرا من كتب المؤّلفين المتقدمين عليه بيده المباركة، ومازالت خطوطه 
موجــودة محفوظة في المكتبــات، وإليك بعض ما عثرنا عليــه من خطوط لهذا 
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العالم القدير.

1. جامع الدقائق في شرح رســالة غّرة المنطق: الذي هو معرب الصغرى، 
ومعرب الكبرى يســمى بالدرة وشــرحه يســمى بكاشــف الحقائق، والصغرى 
والكبرى متنان فارســيان في المنطق للســيد الشــريف الجرجاني، وعّرَب ولده 
المير شــمس الدين محّمد ابن المير ســّيد شــريف)الكبرى( أواًل وسماه بالدّرة 
َب الصغرى وسماه بالغّرة وشرحهما تلميذ شمس الدين محّمد هذا، وهو  ثّم عرَّ
الشيخ نجم الدين خضر الحبلرودي، شرح الدّرة أواًل، ثّم لما ألف أستاذه الغّرة 

شرحه بهذا الكتاب.

قال الميرزا عبد الله األفندي: »رأيت الشــرحين كليهما في بالد مازندران، 
وهما بخط الشيخ تقى الدين إبراهيم الكفعمي، فرغ من الكتابة نهار األربعاء من 

العشر األوسط من ذي الحّجة سنة 857 هجرية«)133(. 

2. الجمانة البهّية في نظم األلفية الشــهيدية: للشــيخ اإلمــام الفاضل نادرة 
الزمان الشيخ تا	 الدين الحسن بن راشد، هكذا وصفه الشيخ إبراهيم الكفعمي 
في صدر نسخة الجمانة التي كتبها بخطه، وذكر أّنه كتبها عن نسخة خّط الناظم، 
وقد كان على تلك النســخة تقريظ أســتاذ الناظم، وهــو الفاضل المقداد بخّطه، 
وهــو تقريظ فــي غاية البالغــة والجزالة، ونقــل الكفعمي صورة خــّط الفاضل 
المقداد وتقريظه على نســخة نفســه، وذكــر أّن الناظم يروي األلفية عن شــيخه 

المقداد، وهو يرويها عن مؤّلفها الشهيد.

ثــم إّنه حصلت نســخة خّط الكفعمــي عند ابن عذافة، وهــو العالم الجليل 
الشــيخ حســام الدين بن عذافة النجفي الذي كان من مشــايخ الســّيد حسين بن 
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حيــدر بــن قمر الكركي المجاز مــن كثير ممن أدركهم من األعاظم مثل الشــيخ 
البهائــي والميرداماد، وتأريــخ إجازاتهم له من ســنة 1003 هجرية وما بعدها، 
فاستنســخ ابن عذافة هذا عن نســخة خّط الكفعمي نســخة لنفســه وكتب عليها 

جميع ما ذكره الكفعمي.

قــال الطهرانــي: ولقــد رأيــت فــي المشــهد الرضوي عنــد الحا	 الشــيخ 
عباس القمي نســخة من الجمانة منتســخة عن خّط ابن عذافة هذا بجميع ما في 

نسخته)134(.

3. الرسالة السلطانية األحمدية في إثبات العصمة النبوية المحّمدية: للسّيد 
أبي العز جالل الدين بن عبد الله بن شرفشــاه الحسيني المتوّفى نيف وثمانمائة 
ألّنه وقف من تركته بعض كتبه على الرضوية سنة 810 هجرية، ذكر في الرياض 
أّنه رأى مجموعة بخط الكفعمي نقل فيها عن هذه الرسالة بهذه النسبة، وظني أّنه 
سماه باسم السلطان أحمد بن أويس المقتول سنة 813 أو سنة 808 هجرية)135(. 

4. الدروس الشــرعية في فقه اإلمامية: للشيخ السعيد شمس الدين أبي عبد 
اللــه محّمد بــن مكي الجزيني العاملي الشــهيد في ســنة 786 هجرية، وهو من 
أجــّل كتب الفقه عند الشــيعة اإلمامية، وقد تلقاه أكابر العلمــاء وأعاظم الفقهاء 
بالقبول واالستحسان نســخة منه بخط الشيخ إبراهيم الكفعمي كتبها سنة 856 

هجرية)136(. 

5. عقد الجواهر في األشباه والنظائر: نظًما كما في أمل اآلمل: للشيخ تقي 
الدين الحســن بن علي بن داود الحّلــي الرجالي المتوّلد 647 هجرية، ذكره في 
كتابه في ترجمة نفســه. وحكــى في الرياض عن الفاضل الهنــدي أّنه نظير نزهة 
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الناظر في الجمع بين األشــباه والنظائر البن عّم المحقق الحّلي يحيى بن سعيد 
المتوّفى ســنة 689 هجرية، وقال في الرياض: رأيتــه في إيروان بخط الكفعمي 

في بعض مجاميعه)137(.

من مصادره 

يظهر من تأليفات الشــيخ الكفعمي ; أّنه كان عنده مكتبة كبيرة متنوعة، وقد 
نقل عنها في كتبه، وهذه الكتب والمصادر يمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام: 

1. المصادر التي ذكرها وذكر أسماء مؤّلفيها.

2. المصادر التي نقل عنها بذكر أسماء مؤّلفيها ولم يذكر أسماءها.

3. المصادر التي ذكرها ولم يذكر أســماء مؤلفيها، وهذا القسم أدغمناه في 
القسم األول.

واآلن نعرض للقارئ الكريم القســم األول، وهي الكتب التي ذكرها وذكر 
أسماء مؤلفيها.

الكتب اليت ذكرها وذكر أمساء مؤلّفيها

1. اإلبانــة فــي ُاصــول الديانة عن شــريعة الفرقــة الناجية ومجانبــة الفرق 
المذمومة: البن بهلِطة العكبري البغدادي الحنبلي، المتوّفى سنة 378 هجرية)138(، 

ولكن لم تكن المطالب المنقولة عنه في مجموع الغرائب موجودة فيه)139(.

2. االحتجا	 على أهل اللجا	: للشــيخ الجليل أبي منصور أحمد بن علي 
بن أبي طالب الطبرسي)140(، ونقل عنه في كتاب صفوة الصفات)141(، مطبوع.

3. االحتســاب: من كتب األدعية لبعض األصحاب، قال العاّلمة الطهراني 
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في الذريعة: ينقل عنه الشــيخ تقي الدين إبراهيم بــن علي الكفعمي في تصانيفه 
الجنة الواقية وغيره، وعّده في آخر البلد األمين من مآخذ ذلك الكتاب)142(.

4. االختيار: ذكره بهذا العنوان من جملة مصادر كتاب المصباح)143(. 

5. اإلخوان: تصنيف الشــيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي: نقل عنه في 
مجموع الغرائب)144(. 

6. آداب النفــس: للعاّلمة الســّيد عالء الدين أبي الحســن علي بن إبراهيم 
بــن محّمد بن أبي الحســن بن أبي المحاســن زهرة بن أبي المواهب الحســيني 

الحلبي)145(.

7. اآلداب النافعة باأللفاظ المختارة الجامعة: لحضرة)لجعفر بن( شــمس 
الخالفة، نقل عنه في مجموع الغرائب)146(، مطبوع.

8. األدب)اآلداب( والحكــم: ألحمــد بــن محّمد المعروف بابــن الحّداد 
الحلي، نقل عنه في مجموع الغرائب)147(.

9. أدب الكاتب: ذكره الكفعمي في جملة مصادره في آخر كتاب المصباح، 
والظاهر أنه البن قتيبة وقد يكون لغيره)148(.

10. أدعية الساعات)األســرار المودعة في ساعات الليل والنهار وهو أمان 
األخطار()149(: للســّيد رضي الدين علي بن طاووس المتوفي سنة 664 هجرية، 
قــال العاّلمة الطهراني في الذريعة: حّدثني العاّلمة الســّيد آقا التســتري أّنه رآها 
عند الشــيخ أحمد بن درويش علي الحائري صاحب كنز األديب الذي توفي في 
الثامن والعشــرين من المحرم ســنة 1329 هجرية، ثّم قال: الظاهر أّنها األسرار 
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المودعــة فــي ســاعات الليل والنهــار البن طــاووس ويعبر عنهــا الكفعمي في 
تصانيفه بكتاب الساعات)150(. 

11. أدعية الســّر: للســيد أبي الرضا فضل الله بن علي بن هبة الله بن علي 
بن عبد الله الحسني الراوندي من مشايخ ابن شهر آشوب، وكان حًيا سنة 548 
هجرية، قال العاّلمة الطهرانــي في الذريعة: وهي إحدى وثالثون دعاء كّل منها 

لحاجة خاصة)151(.

12. األدعيــة المرويــة: قــال العاّلمة الطهرانــي في الذريعة: عّدها الشــيخ 
إبراهيم الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين كما في آخره، وينقل عنها فيه ولم 

يذكر مؤلفها)152(.

13. األدعيــة المســتجابة: قال العاّلمــة الطهراني في الذريعــة: من الكتب 
التي عّدها الشيخ إبراهيم الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين أيًضا، ولم يذكر 

مؤلفها)153(.

14. أدعيــة الوســائل إلى المســائل: المروية عن اإلمام أبــي جعفر الجواد 
محّمــد بن علي التقي وجعلها مهًرا البنة المأمــون، قال العاّلمة الطهراني 
في الذريعة: وهي أدعية في المناجاة، أوردها الشــيخ إبراهيم الكفعمي في كتابه 
البلد األمين وعّدها في آخره من مآخذ كتابه بعنوان كتاب الوسائل إلى المسائل 

.)154(للجواد

15. األذكار: ذكــره الكفعمــي بهــذا العنــوان مــن جملــة مصــادر كتــاب 
المصبــاح)155(.

16. األربعون حديًثا: للشهيد األول محمد بن مكي العاملي.
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17. األربعون: لمحّمد بن محّمد الغزالي الرازي.

18. اإلرشــاد فــي معرفة حجــج الله على العباد: للشــيخ المفيــد أبي عبد 
اللــه محّمد بن محّمد بن النعمان الحارثي البغدادي المتوّفى ســنة 413 هجرية 
فيه تواريخ األئمة الطاهرين االثني عشــر والنصــوص عليهم ومعجزاتهم 
وطــرف من أخبارهم من والداتهم ووفياتهم ومــدة أعمارهم وعدة من خواص 
أصحابهم وغير ذلك)156(، ذكره الكفعمي في جملة مصادره في آخر كتاب صفوة 

الصفات)157(.

19. االســتيفاء في اإلمامة: لشــيخ الطائفة أبي جعفر محّمد بن الحسن بن 
علي الطوسي، المتوّفى سنة 461 هجرية)158(، نقل عنه في مجموع الغرائب)159(.

20. اإلسعاف والفضل واإلنصاف والعدل: على الظاهر له6.

21. أســماء ساعات الليل: للحسين بن أحمد بن خالويه الهمداني النحوي 
المتوّفى ســنة 370 صاحب كتاب اآلل، قال العاّلمة الطهراني في الذريعة: قال 
الشــيخ إبراهيم الكفعمي في فر	 الكرب: إّن فيه مائة وخمســة وثالثين اســًما، 

ويظهر منه أّنه كان موجوًدا إلى عصره)160(. 

22. إصالح غلط العامة: قال العاّلمة الطهراني في الذريعة: عّده الكفعمي 
من مصادر كتابه البلد األمين)161(.

23. األضــداد في اللغة: قــال العاّلمة الطهراني في الذريعة: للشــيخ كمال 
الديــن عبد الرحمــن بن محّمد بن إبراهيم بن محّمد بن يوســف المعروف بابن 
العتائقي الحّلي الذي فرغ من الشــهدة في شــرح معرب الزبدة سنة 788 هجرية 
قالــه في الريــاض. ثّم احتمل اتحاده مع كتابه األعمار الذي نســبه إليه الكفعمي 
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في حواشي البلد األمين)162(.

24. إعانــة الداعي: من كتــب األدعية، قال العاّلمــة الطهراني في الذريعة: 
لبعض األصحاب، ينقل عنه الشــيخ إبراهيم الكفعمــي في تصانيفه، وجعله من 
مآخذ كتابه البلد األمين في آخر الكتاب بعد ذكره عدة الداعي البن فهد الحلي، 

فال يتوهم االتحاد)163(.

25. االعتقــاد في األدعية: قــال العاّلمة الطهراني فــي الذريعة: ألحمد بن 
علويــة األصفهاني المعروف بابن األســود الكاتب المتوّفى ســنة 320 هجرية 
تقريًبــا، وهو الــذي يروي عن إبراهيم بــن محّمد الثقفي الذي توفي ســنة 283 
هجرية كتبه كّلها، كذا عبر عنه النجاشي، ولكن الشيخ في الفهرس قال: له دعاء 
االعتقــاد تصنيفه. والمظنون أّنه هو الذي ينقل عنه الشــيخ إبراهيم الكفعمي في 
كتبــه بعنوان كتاب االعتقاد)164(. وجعله بهذا العنــوان في آخر كتابه البلد األمين 

من مصادره)165( ومنه يظهر وجوده عنده)166(. 

26. اإلعجاز واإليجاز، لعبد الملك الثعالبي.

27. أعالم النبوة: للماوردي، نقل عنه الكفعمي في مجموع الغرائب)167(.

28. إغاثــة الداعــي في األدعية للســّيد فخــر الدين بن مرتضى الحســيني 
األفطســي التفريشــي صاحب منتخب الدعاء ينقل عنه الشيخ إبراهيم الكفعمي 
فــي الجنــة الواقيــة المعــروف بالمصبــاح)168(، وورد ذكره في صفــوة الصفات 

أيًضا)169(. 

29. أغاني التهاني: للماوردي، نقل عنه الكفعمي في صفوة الصفات)170(.
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30. األغاني في أنواع األلحان واألصوات وذكر األشعار الموافقة لأللحان 
مع تراجم شــعرائها والمغنين بها: للشــيخ أبي الفر	 علي بن الحسين بن محّمد 
األصفهانــي البغــدادي مــن ولد مــروان آخر الخلفــاء األموية الشــيعي الزيدي 
الحافظ المؤرخ النســابة األخباري الكاتب النحوي األديب، المتوّفى سنة 356 

هجرية)171(، نقل عنه في مجموع الغرائب)172(، والكتاب مطبوع.

31. األغســال المســنونة: للشــيخ أبي عبد الله أحمد بن محّمد بن عياش 
الجوهــري المتوّفــى ســنة 401 هجرية، صاحــب مقتضب األثر وغيــره، ذكره 
النجاشــي، قال العاّلمــة الطهراني فــي الذريعة: وينقــل عنه الشــيخ تقي الدين 
إبراهيــم الكفعمي، وعّده في آخــر كتابه البلد األمين من مصــادره، والظاهر أن 

مراده هذا الكتاب، فيظهر وجوده عنده)173(.

32. االفــراد والغرائــب: قــال العاّلمة الطهرانــي في الذريعة: عّده الشــيخ 
إبراهيم الكفعمي في آخر البلد األمين من مصادره، لم يذكر مؤلفه، والظاهر أنه 

من األصحاب فراجعه)174(.

33. اآلل: ومقتضــاه ذكــر إمامــة أميــر المؤمنين للشــيخ أبــي عبد الله 
النحــوي الســاكن بحلــب، وهو الحســين بن أحمد بــن خالويه بــن حمدان أبو 
عبــد الله الهمداني النحوي المتوّفى ســنة 370 هجريــة)175(، نقل عنه في صفوة 
الصفــات)176(، والكتــاب مفقــود وقــد جمعت متفرقاته ونشــر في مجلــة تراثنا 

بعنوان: ما وصل إلينا من كتاب اآلل.

34. األلفاظ: ألبي يوســف يعقوب بن إســحاق بن الســكيت المتوّفى سنة 
243 هجريــة ويقال له: تهذيب األلفاظ)177(، نقــل عنه في المصباح وفي صفوة 

الصفات)178(.
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35. األمالي للشــيباني، قال العاّلمة الطهراني فــي الذريعة: عّده الكفعمي 
مــن مآخذ البلد األمين)179( ثّم قال: أقول: أمالي أبي المفضل محّمد بن عبد الله 
الشــيباني، ولعل هذا للشيخ محّمد بن الحسن الشيباني مؤلف التفسير الموسوم 
بكشــف البيان أو نهــج البيان، وال يحتمل أن يكون إلبراهيم بن رجاء الشــيباني 
الراوي نســخته عــن أبي عبد الله جعفــر بن محّمد، ألنه لــم يعهد إطالق 

األمالي على الكتب الحديثية المؤلفة قبل القرن الثالث)180(. 

36. األمالــي: المعروف بالمجالس أو عرض المجالس للشــيخ الصدوق 
أبي جعفر محّمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الرازي المتوّفى 
بها سنة 281 هجرية طبع مرات عديدة، وهو في سبعة وتسعين مجلًسا، نقل عنه 

الكفعمي في المصباح ومجموع الغرائب)181(.

37. األمالــي: لســعيد بن نصر. قــال العاّلمــة الطهراني فــي الذريعة: عّده 
كذلك الشــيخ تقي الديــن إبراهيم بن علي الكفعمي في آخــر كتابه البلد األمين 

من مآخذ الكتاب)182(. 

38. األمالي: للشــيخ أبي جعفر محّمد بن الحســن الطوســي المتوّفى سنة 
460 هجرية، نقل عنه في كتبه، ومن جملتها المصباح)183(.

39. األمالــي: للشــيخ أبي عبــد الله محّمد بــن محّمد بن النعمــان المفيد 
الحارثــي البغــدادي المتوّفى ســنة 413 هجريــة مرتب علــى المجالس، وعبر 
عنه النجاشــي باألمالي المتفرقات. ولعل وجهه أنه أماله في مجالس في ســنين 
متفرقــة، ومجموع مجالســه ثالثــة وأربعون مجلًســا، ونقل عنه فــي كتبه، ومن 

جملتها المصباح)184(.
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40. أمثــال العــرب: الموســوم بنهايــة األدب نســبه إليه صاحــب الذريعة 
وذكــره أيًضا تحت عنوان نهاية األدب في أمثال العرب، وقال عنه: إّنه كتاب في 

مجلدين، يكثر النقل عنه في كتابيه جنّة األمان والبلد األمين)185(.

41. اإلنصــاف: للجاحظ المتوّفى ســنة 255 هجرية، نقل عنه في مجموع 
الغرائب)186(.

42. أنــوار التنزيل في تفســير القرآن: قال الطهراني فــي الذريعة: وهو غير 
تفســير البيضاوي، لم أعلم مؤّلفه، يوجد في مكتبة راجه ســّيد محّمد مهدي في 
ضلع فيض آباد في)الماري – 2( كما في فهرسها راجعه)187(، ذكره الكفعمي في 

جملة مصادره في المصباح)188(.

43. األنــوار المضيئــة فــي الحكمة الشــرعية اآللهيــة: قــال الطهراني في 
الذريعــة: الذي عبر عنه صاحب المعالم باألنوار اإللهيــة ذكرنا في هذا العنوان 
أنه كتاب كبير في خمســة مجلدات، يظهر من فهرســها المكتوب في أولها سنة 
777 هجريــة أّن فيها ما تشــتهيه األنفس من الحكمة الشــرعية العلمية والعملية 
من المعارف الخمســة وأبواب الفقه واألحكام العملية واآلداب والســنن وغير 
ذلك للســّيد بهاء الدين علي بن عبد الحميد)189(، نقــل عنه في مجموع الغرائب 

والمصباح وصفوة الصفات)190(.

44. األنوار واألذكار: ذكره الكفعمي في جملة مصادره في المصباح)191(.

45. أهل الحقائق: نقل عنه الكفعمي في المصباح)192(.

46. الباقيــات الصالحــات: قال العاّلمــة الطهراني في الذريعة في تفســير 
الباقيات الصالحات، هو شــرح مختصر للتسبيحات األربع لشيخنا السعيد أبي 
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عبد الله محّمد بن محّمد بن مكي العاملي الجزيني الشــهيد ســنة 786 هجرية، 
أورده بتمامه الشــيخ إبراهيم الكفعمي في حاشــية الفصل الثامن والعشرين من 

مصباحه الكبير الموسوم بجنة األمان الواقية)193(. 

47. بث األحزان: نقل عنه الكفعمي في مجموع الغرائب)194(.

48. البدائــع: بدائع البداية ألبي الحســن علي بن ظافــر األزدي المصري، 
نقل عنه في مجموع الغرائب)195(مطبوع)196(.

49. بدو الدنيا: نقل عنه الكفعمي في صفوة الصفات)197(ولم يصرح باســم 
مؤلفه.

50. البديعية: للشــيخ بدر الدين الحســن بن مخزوم الطحان، قال العاّلمة 
الطهرانــي في الذريعة: ذكره الشــيخ تقي الدين الكفعمي فــي كتابه فر	 الكرب 
وقــال: إّنها مخمــس لبديعية الشــيخ صفي الديــن الحّلي، وقــد رّجح صاحب 

الرياض احتمال كون الناظم من أصحابنا فراجعه)198(.

51. البرهــان: عــّده الكفعمي من مصادره في المصباح من دون ذكر اســم 
مؤلفه)199(.

52. بشارة المصطفى لشــيعة المرتضى: نسبه الشيخ الكفعمي في مجموع 
الغرائب للسيد على بن طاووس المتوّفى سنة 664 هجرية، ومثل هذه النسبة في 
مجمع الفائدة والبرهان)200(، وعليه فمن المحتمل أنه غير كتاب ابن جرير الطبري.

53. بصائــر الدرجــات: لمحّمــد بن الحســن الصفار المتوّفى ســنة 290 
هجرية، نقل عنه في المصباح ومجموع الغرائب)201(والكتاب مطبوع.
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54. بعض الكتب: نقل عنه في مجموع الغرائب قّصة دخول العارفين علٰى 
البسطامي)202(.

55. بعض ســير األئمة: قال العاّلمة الطهراني في الذريعة: من تأليف 
بعض األصحاب ينقل عنــه الكفعمي في تصانيفه، وعّده بهذا العنوان من مآخذ 

كتابه البلد األمين)203(. 

56. البالغتين: قال العاّلمة الطهراني في الذريعة: عّده الكفعمي من مآخذ 
كتابه البلد األمين)204( وأخذ عنه في مجموع الغرائب ولم يذكر اسم مؤلفه)205(. 

57. بلغــة المقيم وزاد المســافر: للشــيخ أبي عبد الله محّمــد بن أحمد بن 
عبد الله بن قضاعة ابن صفوان بن مهران الجمال الشــهير بالصفواني، تلميذ ثقة 
اإلســالم الكليني وروى عنه أحمد بن علي بن نوح المتوّفى ســنة 352 هجرية. 
نقل عن كتابه هذا الكفعمي في البلد األمين األدعية الثالثين لكل ليلة من شــهر 

رمضان وقد فرقها في اإلقبال على الليالي الثالثين)206(. 

58. البيــان: نقــل عنه الكفعمــي فــي المصباح)207(وهو مشــترك بين كتب 
عديدة.

59. بيــدر الفالح: قــال العاّلمة الطهراني في الذريعة: عّده الشــيخ إبراهيم 
الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين في األدعية واألعمال)208(. 

60. تاريــخ الطبــري: لمحّمــد بــن جريــر الطبــري نقــل عنه فــي مجموع 
الغرائب)209(.

61. تاريخ بغداد: ألحمد بــن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي 
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المتوّفى سنة 463 هجرية، نقل عنه في مجموع الغرائب)210(، والكتاب مطبوع.

62. تأويــل ما نزل من القرآن في أهل البيت: عنوانه مشــترك بين عدة 
كتب، نقل عنه الكفعمي في مجموع الغرائب والمصباح)211(.

63. التبديــل والتحريف: ألبي القاســم علــي بن أحمد العلــوي الكوفي، 
المتوّفى سنة 352 هجرية، نقل عنه في المصباح)212(.

64. التبصرة: نقل عنه في المصباح وصفوة الصفات، مشــترك بين التبصرة 
في فضل العترة للحسن بن أحمد بن صالح السبيعي الحلبي المتوّفى سنة 371 
هجرية، وبين التبصرة ألبي حازم محمد بن القاضي الحنبلي المتوّفى سنة 527 

هجرية، وبين التبصرة لمحمد بن عبد الله بن مهران الكرخي)213(.

65. التتمــة: قــال العاّلمة الطهرانــي في الذريعة: من كتــب األدعية لبعض 
القدماء، ينقل عنه الشيخ تقي الدين الكفعمي في الجنة الواقية)214(.

66. تجريد)تجويد( البراعة في شــرح نهج البالغــة: للفاضل المقداد نقل 
عنه في صفوة الصفات)215(. 

67. تجريــد البالغة في المعاني والبيان: للشــيخ كمال الدين ميثم بن علي 
بــن ميثم البحرانــي المتوّفى ســنة 679 هجرية، ويقال له: أصــول البالغة أيًضا 
ولكن اسمه التجريد، وبلحاظ الجناس سمى الفاضل المقداد شرحه له بتجويد 
البراعــة في شــرح تجريد البالغــة، أوله)الحمد لله الذي خلق اإلنســان وعلمه 
البيان والصالة على المبعوث بأشرف األديان( ألفه باسم نظام الدين أبي المظفر 
منصــور بن عالء الديــن عطا ملك بن بهــاء الدين محّمد الجوينــي، ورتبه على 

مقدمة وجملتين، توجد نسخة منه في مدرسة سپهساالر الجديدة بطهران)216(.
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68. التجمل: ينقل عنه الشيخ الكفعمي في المصباح)217(، وهو مشترك بين 
كتــاب أحمد بن محمد بن الحســين بن دؤل القمي المتوّفى ســنة 350 هجرية 
وبيــن كتــاب التجمل والمروة ألبي ســهل صدقة بن بندار القمي الشــيعي وبين 

كتاب التجمل والمروة البن يقطين محمد بن عيسى. 

69. التحرير: نقل عنه في المصباح)218(.

70. التحصيل: كتاب كبير في عدة أجزاء للســّيد رضي الدين أبي القاســم 
علي بن موســى بــن طاووس الحســني الحّلي المتوّفى ســنة 664 هجرية ذكره 
السّيد نفســه في كتابه المجتنى، قال العاّلمة الطهراني في الذريعة: وعّده الشيخ 
تقي الدين الكفعمي من مآخذ كتابه بلد األمين، وينقل عنه في مصباحه الموسوم 
بالجنــة الواقية، فالظاهر من النقل عنه فــي هذه الكتب أنه من كتب الدعاء. لكنه 
يظهــر من موضعين من كتابه اإلقبــال أّن فيه التراجم، قال فــي اإلقبال في عمل 
النصف من شعبان: رويناه في الجزء الثاني من كتاب التحصيل في ترجمة أحمد 
بــن المبارك بن منصور بإســناده)219( وعند ذكر ابن خالويه راوي مناجاة شــعبان 
قال: وقد ذكرناه في الجزء الثالث من التحصيل)220(. وورد ذكره أيًضا في صفوة 

الصفات)221(.

71. التحصين: البن طاووس.

72. التحــف والهدايــا: ألبي بكــر محّمد وأبي عثمان ســعيد ابني هاشــم 
الخالدييــن نقل عنه في مجمــوع الغرائب)222(، والكتاب مطبوع بتحقيق ســامي 

الدهان)223(.

73. تحفة األبرار في مناقب أبي األئمة األطهار، قال العاّلمة الطهراني 
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فــي الذريعة: »ينقــل عنه الكفعمي في كتبه والعالمة المجلســي في البحار، وقد 
اســتخر	 أحاديثــه من كتــب العامة وذكر في آخــره فهرس أســماء تلك الكتب 
بمــا يقرب من ســتين كتاًبا مــن مهمات كتبهــم التي ال توجد بعــض منها اليوم، 
وترجمه صاحب الرياض بعنوان الســّيد عّز الدين الحسين بن مساعد الحسيني 
الحائــري، وملخــص ترجمته أّنه كان مــن أجّلة العلماء وأكابــر الفضالء، وكان 
شــاعًرا ماهًرا أيًضا، وقد وصفه معاصره الكفعمي في حاشــية مصباحه)بالســيد 
النجيب الحســيب النسيب عز اإلسالم والمسلمين أبي الفضائل أسعد الله جده 
وأجد ســعيه( ويظهر من كتاب فــر	 الكرب للكفعمي أّنه بينه وبين هذا الســّيد 
مراســالت نظًما ونثًرا، ثّم أنه احتمل صاحب الرياض في آخر ترجمة السّيد عز 
الدين الحســين بن مســاعد أن يكون والده السّيد مســاعد هو بعينه مساعد الذي 
هــو المؤّلف لكتــاب بيدر الفالح من مآخــذ كتاب البلد األمين ولم نذكر اســم 
مؤلفه لعدم العثور عليه، لكن صريح كالم صاحب الرياض هنا أّن اسمه مساعد 
واحتمال كونه بعينه والد الســّيد حسين بن مســاعد يالئمه الطبقة واالعتبار فإّن 
الكفعمي المعاصر للسيد حسين بن مساعد كان عارًفا بشأنه وشأن أبيه، ومطلًعا 

على تصانيفهما ومتمكنًا من االستفادة منها، فجعلها من مصادر تأليفاته«)224(.

74. التحفــة في األدعية: قال العاّلمة الطهرانــي في الذريعة: لعبد الرحمن 
بن محّمد بن علي الحلواني ينقل عنه الســّيد علي بن طاووس في اإلقبال كثيًرا، 
وكــذا الكفعمي في حواشــي البلد األمين، وقد يعبر عنه كمــا في الرياض وآخر 

البلد األمين بتحفة المؤمن)225(. 

75. التحمــل: قــال العاّلمــة الطهرانــي في الذريعــة: هو مــن مآخذ كتاب 
البلد األمين في األدعية الــذي ألفه الكفعمي، وذكر في آخره جميع مآخذه)226(. 
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والظاهر أنه غير كتاب التّجمل.

76. التذكرة: للمفيد، نقل عنه في المصباح)227(.

77. التذكرة: للقرطبي نقل عنه الكفعمي في المصباح)228(.

78. التذييل: نقل عنه في كتاب صفوة الصفات)229(.

79. تركيب األفالك: نقل عنه في صفوة الصفات، وهو مشــترك بين كتاب 
عطارد بن محمد المنجم المتوّفى سنة 206 هجرية، وبين كتاب ابن قرة الحراني 

المتوّفى سنة 288 هجرية)230(.

80. التشــريح: للشــيخ ابن العتائقي، نقل عنــه في مجمــوع الغرائب)231(، 
والكتاب موجود في الخزانة الغروية بخّطه.

81. التصريف: ألبي القاســم عبد الواحد بن محمد بن زكريا، نقل عنه في 
صفوة الصفات)232(.

82. تفســير ابــن شــهر آشــوب: لرشــيد الديــن محمــد بن علي الســروي 
المازندراني المتوّفى سنة 588 هجرية)233(، نقل عنه في مجموع الغرائب.

83. تفسير ابن عباس: نقل عنه في مجموع الغرائب.

84. تفســير األسماء الحســنى: نقل عنه في المصباح وصفوة الصفات ولم 
يذكر اسم مؤلفه)234(.

85. تفسير الثعلبي وهو الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي المتوّفى 
سنة 427 هجرية، نقل عنه في المصباح)235(.

86. تفســير العياشي: لمحمد بن مسعود السلمي السمرقندي المتوّفى سنة 
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320 هجرية، نقل عنه في المصباح)236(.

87. تفسير القمي: لعلي بن إبراهيم نقل عنه في المصباح)237(.

88. تقويم القبلــة: قال العاّلمة الطهراني في الذريعة: عّده الشــيخ إبراهيم 
الكفعمــي في آخر البلد األمين من الكتب المأخوذة منها فراجعه)238(. ونقل عنه 

في صفوة الصفات)239(.

89. تقويم اللســان: البن الجوزي المتوّفى ســنة 597 هجرية، نقل عنه في 
المصباح وصفوة الصفات)240(.

90. التكليفية: للشهيد األول مرتبة على خمسة فصول نقل عنها في مجموع 
الغرائب)241(

91. تلخيــص اآلثار في عجائب األقطار: لعبد الرشــيد بن صالح، نقل عنه 
في صفوة الصفات)242(.

92. تلخيــص المفتــاح: للقزويني نقل عنــه في مجمــوع الغرائب وصفوة 
الصفات)243(.

93. التلفيق)التطفيق()التلقيــح(: قال العاّلمة الطهرانــي في الذريعة: عّده 
الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين في األدعية)244(.

94. التمحيص: نقل عنه في مجموع الغرائب)245(

95. تنبيه الخواطر ونزهة النواظر)مجموعة وّرام(، البن أبي فراس المتوّفى 
سنة 605 هجرية.

96. التنزيــل: ذكــر الكفعمي في آخر كتابــه جنة األمــان الواقية المعروف 
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بالمصباح والظاهر أنه كتاب في بيان تنزيل آيات القرآن نظير التنزيل للعياشي)246(. 

97. التهجد: ألبي الفر	 القناني الكاتب من مشايخ النجاشي، وهو محّمد 
بــن علي بن يعقوب بن إســحاق بــن أبي قرة مؤلف كتاب عمل الشــهور وعمل 
الجمعــة، قــال العاّلمة الطهرانــي في الذريعة: وهــو الذي يكثر النقــل عن كتبه 
بعنوان ابن أبي قرة الســّيد علي بن طاووس فــي اإلقبال، وأما أبو الفر	 الكاتب 
القزويني محّمد بن أبي عمران موســى بن علي بن عبد ربه، فقد صرح النجاشي 

بأنه لقيه ولم يتفق له السماع منه)247(. 

98. التوحيد: البن بابويه محّمد بن أحمد القمي المتوّفى سنة 412 هجرية 
صاحب األمالي)248(.

99. التــوكل: هــو مــن مآخذ البلــد األمين كما ذكــره مؤلفــه الكفعمي في 
آخره)249(.

100. ثواب األعمال: للشيخ الصدوق، نقل عنه في المصباح)250(

101. جامع البزنطي: نقل عنه في المصباح)251(.

102. جامع الشتات: قال العاّلمة الطهراني في الذريعة: عّده الشيخ إبراهيم 
الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين في األدعية)252(. 

103. جامع الفوائد: لبعض األصحاب، قال العاّلمة الطهراني في الذريعة: 
عّده الشيخ إبراهيم الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين في األدعية)253(. 

104. جامع بن وهب)الجامع في الحديث(: نقل عنه في المصباح)254(.

105. جامع شــتات األخبار: للســّيد علي بن غياث الدين أبي المظفر عبد 
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الكريم بن علي بن محّمد الحسيني، قال العاّلمة الطهراني في الذريعة: ينقل عنه 
الكفعمي بتلك الخصوصيات في حواشــي مصباحــه الكبير، ثّم قال: أقول: هو 

المؤّلف لكتاب إيضاح المصباح)255(.

106. جمع الشــتات: لعلي بن عبد الحميد نقــل عنه في المصباح وصفوة 
الصفات)256( وقد يكون هو جامع الشتات المتقّدم ذكره.

107. جنــان الجنان ورياض األذهان: للقاضي الرشــيد بن الزبير، نقل عنه 
في مجموع الغرائب)257(.

108. جوامع الجامع في التفســير: ألمين اإلســالم الطبرسي، نقل عنه في 
المصباح وصفوة الصفات)258(مطبوع.

109. جواهر األلفاظ وذخائر الحفاظ: للســّيد الشــريف يحيى بن علي بن 
زهــرة الحلبي، قال العاّلمــة الطهراني في الذريعة: ينقل عنــه الكفعمي في فر	 

الكرب وفرح القلب ومجموع الغرائب)259(. 

110. جواهر القرآن: نقل عنه الكفعمي في صفوة الصفات)260(.

111. الجواهــر في النحــو: قال العاّلمة الطهراني في الذريعة: ينســب إلى 
أمين اإلســالم المفسر الشيخ أبي علي الفضل بن الحســن بن الفضل الطبرسي 
المتوّفى)548 أو 552( هجرية قال في الرياض في ترجمة الطبرسي المفّسر: إّنه 
قد ينسب إليه كتاب الجواهر في النحو وعندنا منه نسخة، وظنّي أّنه من مؤلفات 
شــمس الدين الطبرسي النحوي الذي ينقل عنه الكفعمي في البلد األمين بعض 
الفوائــد النحوية)261(. أقول: وعلى هذا فالظاهر أنه غير جواهر الجمل في النحو 
وأّن المكتوب على بعض نســخه أنه للشــيخ أبي علي الطبرسي، ومن المحتمل 
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اتحادهما، والله العالم)262(. 

112. الجواهــر: للشــيخ فخــر الديــن محّمــد بن محاســن، قــال العاّلمة 
الطهرانــي في الذريعة: ينقل عنه الكفعمي في آخر البلد األمين العبارة الثالثة في 
الترتيب الذكري بين األســماء الحسنى التسعة والتسعين اسًما، ثّم جمع هو بين 
العبارات الثالث ورتبها في عبارة رابعة مع الشــرح والتفســير لكّل اسم، وسمى 

شرحه بالمقام األسنى، والكتاب في 75 جوهرة)263(.

113. الحاشية)تعليقات( على كتاب كشف الغمة في معرفة األئمة لألربلي 
ينقل عنها السّيد محمد أشرف في فضائل السادات وقد عدها من مآخذ كتابه)264(.

114. الحائريــة: قــال العاّلمة الطهراني فــي الذريعة: عّده الشــيخ إبراهيم 
الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين ولم يذكر مؤلفه، فراجعه)265(.

115. الحّجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب: لفخار بن معد الموسوي 
الحّلي المتوّفى سنة 630 هجرية، نقل عنه في صفوة الصفات)266(مطبوع.

116. حدقــة الناظــر: قال العاّلمة الطهراني فــي الذريعة: من كتب األدعية 
ينقل عنه الشــيخ إبراهيم الكفعمي في الجنة الواقية)267(وقال األفندي في تعليقة 
أمل اآلمل: وكتاب حدقة الناظر نسبه الكفعمي لنفسه في حواشي المصباح)268(. 

117. الحــدود: نقــل عنــه فــي المصبــاح وصفــوة الصفــات)269(

118. الحديث: لعبد الله بن حماد األنصاري نزيل قم، قال النجاشــي: هو 
من شــيوخ أصحابنا، وله كتابان أحدهما أصغر من اآلخر، ثّم رواهما عنه بأربع 
وسائط آخرهم إبراهيم بن إسحاق األحمري عنه)270(، قال العاّلمة الطهراني في 



الشيخ عبد احلليم عوض احللي

127

)1
9( 

ول 
د األ

عد
/ ال

دس
سا

د ال
اجمللَّ

سة/
ساد

نة ال
الس

20م
19

ذار 
ـ /آ

1ه
44

ة 0
خر

ى اآل
مجاد

شهر 

الذريعة: وقد نقل عن هذا الكتاب السّيد علي بن طاووس في فالح السائل وفي 
كشــف المحجة وعّده الكفعمي من مآخذ كتابــه البلد األمين فيظهر وجوده إلى 

التأريخ، وال ندري أن المنقول عنه أي الكتابين الصغير أو الكبير)271(. 

119. حسن الخالل: قد يكون لمهنا بن سنان، ذكره الكفعمي في حواشي 
كتابه المعروف بالمصباح)272(

120. الحســنى: لجعفــر بن محمد الدوريســتي الذي كان حًيا ســنة 473 
هجرية، نقل عنه في حاشية كتاب المصباح)273(.

121. حقائق الخلل في دقائق الحيل: للشــيخ كمال الدين عبد الرحمن بن 
محّمد بن إبراهيم العتائقي نسبة إلى العتائق قرية بقرب الحّلة المزيدية)274(. 

122. حل العقد: نقل عنه في المصباح)275(.

123. حلية)حليلــة( اآلداب)األدب(: ألبــي طاهــر نقل عنــه في مجموع 
الغرائب وصفوة الصفات)276(.

124. الحماســة: ألبي الحجا	 يوسف بن محمد بن إبراهيم البياسي، نقل 
عنــه فــي مجمــوع الغرائــب وصفــوة الصفــات)277(

125. حياة الحيوان الكبرى: للدميري المتوّفى سنة 808 هجرية، نقل عنه 
الكفعمي في المصباح وصفوة الصفات)278(، مطبوع.

126. الخرائــج والجرائــح: لقطــب الديــن الراوندي المتوّفى ســنة 573 
هجرية، نقل عنه في المصباح وصفوة الصفات)279(، مطبوع.

127. خريدة القصر وجريدة العصر: لعماد الدين األصبهاني المتوّفى سنة 
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597 هجرية، نقل عنه في مجموع الغرائب)280(، مطبوع.

128. خصائص الغدير: لثقة اإلســالم الشــيخ أبي جعفر محّمد بن يعقوب 
الكلينــي، قــال المولى باقــر الواعظ فــي أول الخصائص الفاطمية مــا معناه أن 
الكلينــي أول من صنف كتابا ســماه باســم الخصائص وهو هــذا الكتاب الذي 
فيــه فضائل يوم الغدير وجملة مــن وقائعه وخصائصه وقد اعتمــد عليه العلماء 
واستشــهدوا بأحاديثه فــي كتبهم المؤّلفة في اإلمامة، قــال العاّلمة الطهراني في 
الذريعة: كانت نســخه باقية إلى حدود األلف من الهجرة ألّن الشــيخ الكفعمي 

عّده من مصادر كتابه البلد األمين، فيظهر وجوده عنده في التأريخ)281(.
129. الخصائــص: نقــل عنــه فــي المصبــاح)282(

130. خطبة الضوء، المســماة بدرة النوء، لرضي الدين البرهاني، لم يذكره 
أحد، يوجد شــرح خطبــة الضوء، لرضي الدين الخوارزمي في ورقتين، ســّماه: 

دّرة النوء في شرح خطبة الضوء)283(.

131. الخالصــة: مشــترك بيــن عــدة كتب، نقل عنــه في صفــوة الصفات 
والمصباح)284(.

132. الخلقيــات: نقل من الجزء الثالــث منه في مجموع الغرائب من دون 
ذكر مؤلفه)285(.

133. خواص القرآن: نقل عنه في المصباح)286(.

134. الخواص: نقل عنه في صفوة الصفات)287(.

135. الدر المنتظم: قال العاّلمة الطهراني في الذريعة: عّده الشيخ إبراهيم 
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الكفعمــي من مآخذ كتابه البلد األمين، والظاهــر أن مآخذ البلد األمين غالًبا من 
كتــب الدعاء فمن البعيد أن يكون الدر المنتظم هذا هو الدر المنتظم في مفاخرة 

السيف والقلم)288(.
136. الدر النضيد: مشترك بين عدة كتب، نقل عنه في المصباح)289(

137. الدر النفيس في معرفة التجنيس: نســبه لعز الدين الحســن بن محمد 
بــن علي العراقي ونســبه لصفــي الدين الحّلــي والظاهر هو للثانــي نقل عنه في 

مجموع الغرائب)290(

138. درة الغــواص في أســرار الخــواص: نقل عنه فــي المصباح وصفوة 
الصفات)291(

139. درر القالئد: قال العاّلمة الطهراني في الذريعة: عّده الشــيخ إبراهيم 
الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين في األدعية)292(.

140. الدروس الشرعية في فقه األمامية: نقل عنه في المصباح)293(. 

141. الــدروع الواقية مــن األخطار فيما يعمل مثله في أيام كّل شــهر على 
التكرار: للسيد ابن طاووس المتوّفى سنة 664 هجرية، نقل عنه في المصباح)294(. 

142. دســتور معالــم الحكــم: قــال العاّلمة الطهرانــي في الذريعــة: عّده 
الكفعمــي بهــذا العنوان مــن مآخذ كتابــه البلد األميــن في األدعيــة، ولعل هذا 
هــو مراده من الدســتور المطلق عــن هذا القيد الــذي ينقل عنه فــي كتابه الجنة 

الواقية)295(.

143. الدســتور: من كتب الدعاء، قال العاّلمة الطهراني في الذريعة: ينقل 
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عنه الكفعمي في كتابه الجنة الواقية وينقل عنه أيًضا في صفوة الصفات ويحتمل 
اتحاده مع دستور معالم الحكم)296(. 

144. الدعاء والذكر)والشكر(: قال العاّلمة الطهراني: عّده الكفعمي بهذا 
العنــوان من مآخذ كتابه البلد األمين كما ذكره فــي آخره، وهو غير فضل الدعاء 

والذكر)297(.

145. الدعــاء: قــال العاّلمة الطهرانــي في الذريعة: ألبي الحســن علي بن 
الحســين بن علي المؤرخ الشهير المعروف بالمسعودي نسبة له إلى ابن مسعود 
الصحابي البغدادي المصري المتوّفى بها سنة 346 هجرية كما أّرخه محّمد بن 

شاكر وغيره، ونسب إليه كتاب الدعاء الشيخ إبراهيم الكفعمي)298(.

146. الدعــاء: ألبي جعفر محّمد بن يعقوب الكلينــي مؤلف الكافي، قال 
العاّلمــة الطهراني في الذريعة: عّده الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين فيظهر 
أنه كتاب مستقل كان موجودا في عصره، ال أّنه الذي يعد من أجزاء كتابه أصول 

الكافي)299(. 

147. الدعــاء: لمحّمد بن هارون التلعكبري عبر عنــه في البحار بالكتاب 
العتيق، وسماه الكفعمي مجموع الدعوات)300(. 

148. الدعوات: مشترك بين عدة كتب، نقل عنه في المصباح)301(.

149. دفــع الهموم واألحزان وقمع الغموم واألشــجان: نقل عنه في الجنة 
الواقية)302(

150. الدالئل: للحسين بن حمدان النقيب نقل عنه في المصباح ومجموع 
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الغرائب)303(.

151. دليــل القاصدين: قال العاّلمة الطهراني فــي الذريعة: عّده الكفعمي 
من مآخذ كتابه البلد األمين)304(.

152. ديان الســتر وذم الغيبة: للجاحظ المتوّفى سنة 255 هجرية، نقل عنه 
في مجموع الغرائب)305(.

153. ديوان الشــفهيني: للشــيخ أبي الحســن علي بن الحســين الشفهيني 
الحّلي المتوّفى حدود سنة 700 هجرية، نقل عنه في مجموع الغرائب)306(.

154. ديــوان عبد العزيز بن ســرايا: لصفي الدين الحّلي السنبســي الطائي 
المتوّفى سنة 752 هجرية، نقل عنه في مجموع الغرائب)307(.

155. ذخر البشر: نقل عنه في صفوة الصفات، من دون ذكر مؤلفه)308(.

156. الذخيــرة فــي محاســن أهل الجزيرة: ألبي الحســن علــي بن أحمد 
بــن منصور بن نصر بن بســام المتوّفى ســنة 302 هجرية، نقــل عنه في مجموع 

الغرائب والمصباح)309(.

157. الذريعة إلى مكارم الشــريعة للســّيد المرتضى: نقل عنه في مجموع 
الغرائب وصفوة الصفات)310(.

158. الرائع: نقل عنه في المصباح)311(

159. ربيع األبرار للزمخشري: نقل عنه في مجموع الغرائب والمصباح)312(.

160. الــرد على المتعصب العنيد المانع مــن ذم يزيد: البن الجوزي، نقل 
عنه في المصباح)313(.
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صفــوة  فــي  عنــه  نقــل  الرسالة)الرسائل(الفارسية)بالفارســية(:   .161
الصفات)314(.

162. رسالة ارسطو طاليس: نقل عنه في صفوة الصفات.

163. الرســالة الســلطانية األحمدية في إثبات العصمة النبوية المحّمدية: 
للســيد جالل الدين عبد الله بن شرفشــاه الحســيني. قال العاّلمــة الطهراني في 
الذريعة: ينقل عنه الشيخ إبراهيم الكفعمي كثيًرا. وقد ينقل عن لفظه بعنوان كان 

يقول، مترحًما عليه ويظهر منه أّنه من مشايخه كما استظهره في الرياض)315(.

164. رشــح الوالء في شــرح الدعاء)دعاء صنمي قريش(: للشــيخ أسعد 
بــن عبد القاهر األصفهاني المتوّفى ســنة 640 هجرية، نقــل عنه في المصباح، 

مطبوع. 

165. روح األحياء وروح األحباء: للشيخ يونس6، نقل عنه في مجموع 
الغرائب والمصباح)316(.

166. روضــة العابديــن: للكراجكي المتوّفى ســنة 449 هجرية الذي ألفه 
لولده موســى، قال المحقق الطهراني: وقد نقل عنه الشــيخ شمس الدين محّمد 
الجبعي جّد الشــيخ البهائي، ونقل المجلســي عن خّط الجبعــي في البحار)317(، 
ونقل عن هذا الكتاب أيًضا عن الشــيخ تقى الدين إبراهيم الكفعمي أخ الشــيخ 
شــمس الدين الجبعي وعــّده هو من مآخذ كتابه البلد األميــن، فيظهر أّن روضة 

العابدين كان موجوًدا عند هذين األخوين إلى القرن العاشر)318(.

167. روضــة النفــس في العبــادات الخمس: قــال العاّلمــة الطهراني في 
الذريعة: للقاضي ســعد الدين أبي القاســم عبد العزيز بن البرا	، المتوّفى ســنة 
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481 هجرية وعّده الكفعمي من مآخذ البلد األمين كما في آخره)319(. 

168. روضة الواعظين وتبصرة المتعظين: نقل عنه في مجموع الغرائب.

169. الروضة: نقل عنه في المصباح)320(.

170. رؤيا النوم: نقل عنه في المصباح)321(.

171. زبدة األدباء: نقل عنه في المصباح ولم يصرح باسم مؤلفه)322(.

172. زبدة البيان في عمل شهر رمضان: للشيخ جمال الدين أحمد بن علي 
بن الحســن بن محّمد بن صالح الكفعمي أخ الشــيخ إبراهيم الكفعمي، وتوفي 
هو في حياة أخيه، ينقل عنه أخوه الشــيخ إبراهيم في البلد األمين كما صرح في 
أخيره ونقل عنه أيًضا في بعض حواشــي كتبه كما ذكره في الروضات، وعّد في 
آخر مصباحه من الكتب المأخوذ منها كتاب زبدة البيان وقال: إنه ألخي الشــيخ 

جمال الدين الجبعي)323(. 

173. زبدة البيان وإنســان اإلنســان المنتزع من مجمع البيان: وهو منتخب 
منــه للشــيخ زين الدين أبي محّمــد علي بن محّمد بن علي بــن محّمد بن يونس 
العاملي النباطي البياضي صاحب الصراط المســتقيم المتوّفى سنة 877 هجرية 
ينقل عنه الشــيخ إبراهيم الكفعمي في كتبه. وقد اختصر الزبدة الكفعمي، وكان 
المختصر عند صاحب الرياض - على ما ذكره فيها - ضمن مجموعة كبيرة مع 

بعض اختصارات أخرى للكفعمي)324(. 

174. الزهد، للحسين بن سعيد األهوازي)325(.

175. سر اللغة: نقل عنه في المصباح وصفوة الصفات)326(.
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176. السرا	 المنير: للعزيزي نقل عنه في صفوة الصفات.

177. سرائر التبيان: نقل عنه في صفوة الصفات)327(.

178. الســرائر: البــن إدريــس الحّلــي، نقل عنــه في المصبــاح ومجموع 
الغرائب)328(.

179. الســعادات والعنايات: نقل عنه الكفعمي بواســطة كشــف المحجة 
لثمرة المهجة للسيد ابن طاووس)329(

180. الســفينة البغدادية: عّده الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين، ونقل 
عنه في المصباح)330(.

181. سنن البيهقي: نقل عنه في المصباح)331(.

182. السنن: مشترك بين كتب متعددة، نقل عنه في المصباح)332(.

183. السؤل: نقل عنه في المصباح)333(.

184. السياســة: كــذا ذكره في مجمــوع الغرائب، ونقل منه في اإلســعاف 
والفضل واإلنصاف والعدل، وهو مردد بين تأليف الوزير المغربي المتوّفى سنة 

418 هجرية، وبين تأليف قدامة بن جعفر المتوّفى بعد سنة 337 هجرية)334(.

185. شــذور العقــود في تاريخ العهــود: ألبي الفر	 الشــيخ عبد الرحمن 
بن علــي بن الجــوزي المتوّفى ســنة 592 هجرية كما في كشــف الظنون.لكن 

المعروف أّن وفاته سنة 597 هجرية)335(.

186. الشرائع: نقل عنه في المصباح)336(.

187. شرح أسماء األدوية: عّده الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين، قال 
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العاّلمة الطهراني: وظاهر اعتماده عليه حســن حال مؤلفه فراجعه)337(، نقل عنه 
في المصباح)338(.

188. شرح األربعين اسًما: نقل عنه في المصباح)339(.

189. شرح الدريدية: البن خالويه النحوي الهمداني، نقل عنه في مجموع 
الغرائب وصفوة الصفات)340(.

190. شرح السبع العلويات: نقل عنه في المصباح)341(.

191. شــرح الشفهينية: للشــيخ محّمد بن مكي الشهيد المتوّفى سنة 786 
هجرية، قال العاّلمة الطهراني في الذريعة: هو من مآخذ الشيخ إبراهيم الكفعمي 

في كتابه الفوائد الشريفة في شرح الصحيفة)342(. 

192. شرح الفاكهاني: نقل عنه في المصباح)343(.

193. شرح الفتوة وتفصيل المروة: نقل عنه في مجموع الغرائب)344(.

194. شرح القواعد: نقل عنه في المصباح)345(.

195. شــرح المعيشــة أو المعشــبية: عّده الكفعمي في عــداد مصادر كتابه 
البلــد األمين، قــال العاّلمة الطهرانــي في الذريعــة: ولعله من تصانيفه كشــرح 

البديعية)346(. 
196. شرح الملحة: نقل عنه في المصباح)347(

197. شــرح مبادئ الوصول: للشيخ األجل تا	 الدين علي بن الحسن بن 
علي الطبرسي، نســبه إليه الكفعمي في بعض مجاميعه، قال في رياض العلماء: 
ولــم يبعــد عندي اتحاده مع شــرح مبادئ الوصول للشــيخ األجــل أبي الفضل 
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علي بن الحســن الطبرســي صاحب كنوز النجاح الذي ينقــل عنه الكفعمي في 
مصباحه، لكن فيه إشكال فالحظ)348( انتهى.

198. شــرح نهج البالغة: البن أبي الحديد المعتزلي، نقل عنه في مجموع 
الغرائب.

199. شــرح نهــج المسترشــدين: للفاضــل المقــداد، نقل عنــه في صفوة 
الصفات والمصباح)349(

200. شــريعة المتمّسك في األدعية: ينقل عنه الشيخ إبراهيم الكفعمي في 
الجنة الواقية، فهو من مصادره)350(.

201. الشمائل المحّمدية: لمحّمد بن عيسٰى الترمذي، نقل عنه في مجموع 
الغرائب)351(.

202. الشــهاب في الحكم واآلداب: لمحّمد بن سالمة القضاعي نقل عنه 
في مجموع الغرائب)352(.

203. الشيصبان)الشــيصان(: نقل عنه في مجمــوع الغرائب)353(، وهو من 
مصادر مناقب ابن شهر آشوب والدر النظيم)354(.

204. الصحاح للجوهري: نقل عنه في المصباح)355(.

205. الصحيفة: نقل عنها في المصباح)356(.

206. صفين: لعبد العزيز الجلودي، نقل عنه في المصباح)357(.

207. ضــروب الالمات: ليحيى بن إبراهيم القاروبــي، نقل عنه في صفوة 
الصفات
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208. طب األئمة: البني بسطام، نقل عنه في المصباح)358(.

209. طبقات الشعراء: البن المعتز نقل عنه في مجموع الغرائب)359(.

210. الطبقات: مشترك بين عدة كتب نقل عنه في صفوة الصفات)360(.

211. الطرف في محاسن السلف: نقل عنه في مجموع الغرائب)361(.

212. طريــق النجــاة: للشــيخ عــّز الدين أبي محّمد الحســن بــن ناصر بن 
إبراهيم بن الحداد العاملي، أكثر الشــيخ الكفعمــي النقل عنه في تأليفاته، وعّده 

من مآخذ البلد األمين كما في آخره)362(.

213. العبر: عّده الشيخ إبراهيم الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين، قال 
العاّلمــة الطهراني في الذريعة: ولعل مراده)عين العبرة( وإن كان مراده العبر في 

التاريخ فهو عبر أهل السلوك المذكور في كشف الظنون)363(. 

214. عجائــب المخلوقــات وغرائب الموجودات: للشــيخ أبــي عبد الله 
زكريــا بن محمــود القزوينــي الكموني صاحب آثــار البالد الذي فرغ منه ســنة 
أربع وســبعين وســتمائة وتوفي ســنة 682 هجرية، وطبع بمدينة گونتجن ســنة 
1849هجرية وطبع أيًضا بإيران ســنة 1310 هجرية، كتبه باســم الســلطان معّز 
الدين شابور ورتبه على مقالتين، كّل منها ذات أنواع وأبواب وفصول، وطبع في 

القاهرة بهامش حياة الحيوان الكبرى للدميري سنة 1305 هجرية)364(.

215. عّدة الداعي ونجاح الســاعي: البــن فهد الحّلي نقل عنه في مجموع 
الغرائب)365(.

216. عدة الســفر وعمدة الحضر: للشــيخ المفســر أمين اإلســالم الفضل 
بن الحســن بن الحســن بن فضل الطبرسي المتوّفى ســنة 548 هجرية أو بعدها 
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بأربع ســنين. قــال العاّلمة الطهراني في الذريعة: ذكــره الكفعمي ناقاًل عنه، وله 
الحواشي على العدة. وفى آخر البلد األمين عّده من مآخذ كتابه)366(.

217. العدة في ُاصول الفقه: للشــيخ الطوسي نقل عنه في صفوة الصفات 
والمصباح)367(.

218. العزية: مشرك بين عدة عناوين، نقل عنه في المصباح)368(. 

219. العزيزي: ينقل عنه الشيخ إبراهيم الكفعمي في كتبه مثل البلد األمين 
وغيــره، هو المســالك والممالك للعزيز بالله الخليفــة الفاطمي بمصر المتوّفى 

سنة 386 هجرية ونسب إلى اسمه)369(.

220. عالمات أهل الحّق: عّده الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين)370(. 

221. العلل: نقل عنه في المصباح)371(.

222. العمدة: نقل عنه في المصباح)372(.

223. عمل شهر رمضان: نقل عنه في المصباح)373(.

224. العمليات: ينقل عنه الكفعمي في الجنة الواقية وعّده من مآخذ البلد 
األمين أيًضا)374(. 

225. عيــن الفوائــد: لعلــي بن محمــد بن إبراهيــم، نقل منه فــي مجموع 
الغرائب)375(، مخطوطته في الرضوية سنة 729 هجرية)376(.

226. عيون األخبار: مشترك بين جماعة منهم ابن البطريق الحّلي.

227. عيون الحقائق: نقل عنه في المصباح)377(.
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228. غرائب ابن شاذان: عّده الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين)378(.

229. الغــرة: ذكــره في مجموع الغرائب ونقل عنه في اإلســعاف والفضل 
واإلنصاف والعدل)379( والمصباح)380( وصفوة الصفات)381(.

230. غرر األخبار)الغرر واألخبار والفتن واألشــعار(: للســيد الشــريف 
يحيــى بن علي بــن زهرة الحلبي، وفيــه قصيدة أبي أحمــد المطراني، في هجاء 
الحســين بن عبد الملك بن أحمد الفارسي، ومدح أبي جعفر محّمد بن العباس 
البغــدادي، قــال المحقق الطهرانــي: نقل بعضهــا الكفعمي في شــرح البديعية 
وأحــال البقية إلى كتابــه الحدقة الناظرة وينقل عنه فــي كتابه فر	 الكرب وفرح 
القلب، ولعله عين ما عبر عنه بعنوان الغرر واألخبار في كتابه البلد األمين وعّده 

في آخره من الكتب المأخوذ عنه)382(. 

231. غرر الجواهر ومصباح الخواطــر: نقل عنه في مجموع الغرائب)383( 
وورد ذكره في صفوة الصفات)384(.

232. غرر الدالئل: نقل عنه في صفوة الصفات)385(.

233. غرر النظم والنثر: للثعالبي نقل عنه في مجموع الغرائب)386(.

234. الغــرر والدرر)غــرر الفوائــد ودرر القالئد = األمالي في التفســير(، 
للسّيد المرتضى.

235. الغرر وهو الكراس الذي فيه ذكر الشــعراء من كتاب الغرر: نقل عنه 
في مجموع الغرائب)387(

236. الغريبين: نقل عنه في المصباح)388( وصفوة الصفات)389(.
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237. الغيبة: نقل عنه في المصباح)390(.

238. الفائق في غريب الحديث واألثر: نقل عنه في مجموع الغرائب)391(.
239. فتــاوى الفتــوات: نقــل عنــه فــي مجمــوع الغرائــب)392(

240. فتح األبواب في االستخارات)فتح األبواب بين ذوي األلباب ورّب 
األرباب(، للسّيد ابن طاووس الحّلي.

241. الفر	 بعد الشّدة: نقل عنه في المصباح)393(.

242. الفردوس في األدعية: ينقل عنه الكفعمي في الجنة الواقية، وعّده من 
مأخذ كتابه البلد األمين أيًضا)394(. 

243. فصــل الخطــاب في مدارك الحــواس الخمس ألولــي األلباب: في 
أربعة وعشــرين مجلًدا: للشيخ شرف الدين أحمد بن يوسف التيفاشي المتوّفى 
سنة 651 هجرية، أّلفه للصاحب محي الدين محّمد بن محّمد بن ندى الجزري 

القرشي المتوّفى سنة 465 هجرية)395(.

244. الفصوص: لصاعد بن الحســن بن عيسى الربعي البغدادي اللغوي، 
نقل عنه في مجموع الغرائب)396(.

245. الفصول المهذبة للعقول: ألبي القاســم إسماعيل بن عباد بن عباس 
بن عباد الطالقاني الديلمي القزويني، المولود ســنة 326 هجرية كما في معجم 
البلدان عند ذكره طالقــان، والمتوفى في صفر 385 هجرية، وقد أكثر من النقل 

عنه الشيخ الكفعمي في كتابه مجموع الغرائب)397(. 

246. الفصــول: ذكره في مجموع الغرائب مــن دون ذكر مؤلفه، ونقل منه 
في اإلسعاف والفضل واإلنصاف والعدل)398(
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247. فضائل اإلخالص: عّده الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين)399(.

248. فضائــل األعمال: عــّده الكفعمي من مأخذ كتابــه البلد األمين، قال 
العاّلمة الطهراني في الذريعة: ولعله الموجود عند الخوانساري)400(. 

249. فضائل القرآن نقل عنه في المصباح)401(.

250. فضل الحولقة: عّده الكفعمي من مأخذ كتابه البلد األمين)402(. 

251. فضل الدعاء والذكر: ألبي القاسم سعد بن عبد الله األشعري القمي 
المتوّفى ســنة 301 هجرية أو قبلها بسنتين، ذكره النجاشي، وعّده الكفعمي من 
مآخذ كتابه البلد األمين كما في آخره فيظهر وجوده عنده، وينقل عنه الســّيد في 

المهج ما رواه عن أبي الحسن الرضا من البشرى في سجوده)403(. 

252. فضل الدعاء: ألبي جعفر محّمد بن الحسن الصفار، ينقل عنه السّيد 
علي بن طاووس في رســالة محاســبة النفس، وهو الشــيخ أبو جعفر محّمد بن 
الحســن بــن فروخ الصفــار، المتوّفــى بقم في ســنة 290 هجرية، قــال العاّلمة 
الطهرانــي في الذريعة: وعّده الكفعمي أيًضا من مآخذ كتابه البلد األمين، فيظهر 

وجوده عنده إلى سنة 905 هجرية)404(. 

253. الفوائــد الجليــة: الــذي عّد مــن مآخذ كتــاب البلد األميــن كما في 
آخره)405(. 

254. الفوائــد الجليلة في األدعيــة: ينقل عنه الكفعمي فــي الجنة الواقية، 
ولعله عين ما مر)406(. 

255. الفوائــد الملتقطــة والحكــم المفرطــة: البن العتائقــي، نقل عنه في 
مجموع الغرائب)407(
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256. قصــص األنبياء: نقل عنه في المصباح)408( وصفوة الصفات من دون 
أن ينسبه لمؤّلف.

257. قصيدة في المنازل: للســّيد األجل أبي الحســن علــي بن أبي الرضا 
العلوي الحائري، وهي في منازل الشــمس االثني عشــر، وتعييــن يوم الدخول 
فيها، من األشــهر الرومية ينقل عنه الكفعمي في المصباح)409( معظًما له، ونقلها 
الســّيد عبد الله الشبر في خاتمة كتابه أحســن التقويم، قال العاّلمة الطهراني في 
الذريعة: ولعل هذا السّيد والد صاحب التنبيهات العلية في شرح السبعة العلوية 

أو التنبيهات على معاني السبع العلويات)410(. 

258. قضــاء حقوق اإلخوان المؤمنين: ألبي علي الصوري، وهو الشــيخ 
أبو عبد الله الحســين بن طاهر بن الحســين الصوري، الذي يروي عنه ابن زهرة 

صاحب الغنية الذي ُتوّفي سنة 585 هجرية كما في أمل اآلمل.

259. القواعد والفوائد: للشهيد األّول نقل عنه في مجموع الغرائب. 

260. قوت القلوب: نقل عنه في المصباح)411(.

261. الكافي: نقل عنه في المصباح)412(. 

262. كتــاب البخل: يحتمل أن يكون البــن المديني علي بن عبد الله)413(، 
ونقل عنه في صفوة الصفات)414(.

263. كتــاب التوحيد والعدل: ألبي طالب األنباري عبد الله بن أحمد)415(، 
نقل عنه الشيخ الكفعمي في المصباح)416(.

264. كتاب جمعه الوزير السعيد مؤيد الدين أبو طالب محمد بن أحمد بن 
محمد العلقمي)417(
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265. كتــاب رجــب البرســي: للحافظ رجب بــن محمد البرســي الحّلي 
المتوّفى حدود ســنة 813 هجرية، نقل عنه الكفعمي في المصباح من دون ذكر 

اسم الكتاب)418(.

266. كتاب سرد)نثر( اللئالي للطبرسي، نقل عنه في المصباح)419(. 
267. كتــاب قدامــة بن جعفــر: نقل عنه فــي المصباح)420(ولم يذكر اســم 

الكتاب.
268. كتاب قرابادين: نقل عنه في المصباح)421(.

269. كتاب لبعض العلماء في علم البديع والمعاني والبيان، اســتظهرنا أنه 
البن ميثم البحراني أو أنه مصدر اعتمده ابن ميثم والكفعمي مًعا.

270. كتاب لبعض العلماء في مولد النبّي n، نقل عنه صفاته وخصائصه 
حسب الحروف األبجدية، كما أّنه نقل عين هذا المطلب في كتابه المصباح)422(.

271. الكشاف: نقل عنه في المصباح)423(.

272. كشف االلتباس عن نجاسة األرجاس: للشيخ الفقيه أبي زكريا يحيى 
بن سعيد الهذلي الحلي، صاحب الجامع للشرائع المتوّفى سنة 689 هجرية أو 
سنة 690 هجرية، وله أيًضا مسألة في نجاسة المشركين، حكى في الرياض عن 
بعض مجاميع الكفعمي نسبة الكتاب إلى ابن سعيد)424(، ولعله عين المسألة)425(. 

273. كشف الحجاب عن أحاديث الشبهات: للحسن بن محّمد الصغاني، 
المتوّفى سنة 650 هجرية ببغداد، نقل عنه في مجموع الغرائب)426(.

274. كشــف الغّمــة فــي معرفة األئّمــة، لعلي بن أبــي الفتــح اإلربلي)427( 
مطبوع.
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275. كشــف المحجة لثمرة المهجــة: البن طاووس، نقل عنه في مجموع 
الغرائب)428(.

276. كشــف الهموم واألحزان: عّده الشــيخ إبراهيــم الكفعمي من مآخذ 
كتابه البلد األمين)429(. 

277. الكفايــة فــي الفقه: للتوليني، وهو الشــيخ زين الديــن علي التوليني 
النحاريــري العاملي، تلميذ الفاضــل المقداد، ويروي عنه الشــيخ جمال الدين 
أحمد ابن الحا	 علي العيناثي، كما في إجازة الشيخ نعمة الله بن خواتون للسّيد 
حســن بن علي بن شــدقم، وينقل عنه الكفعمي في بعض مجاميعه كما ذكره في 
الريــاض)430( وحكى فيه صورة حكاية إجازة الشــيخ عز الدين حســن بن أحمد 
بن محّمد بن أحمد بن ســليمان بن فضــل لبعض تالميذه، وخص فيها باإلجازة 
فتاوى كفاية الشيخ زين الدين علي التوليني، ولعله بعينه رسالة الصالة للتوليني 

الموجود في الخزانة الرضوية وكتابتها في 917 هجرية)431(. 

278. كليلــة ودمنة لبيدبا ترجمه للعربية ابــن المقّفع: نقل عنه في مجموع 
الغرائب)432(.

279. كنــز العرفــان في فقه القرآن، للمقداد الســيوري نقــل عنه في صفوة 
الصفات)433(.

280. كنز الفوائد: للكراجكي نقل عنه في المصباح)434(.

281. كنــوز النجاح: ألبي الفضل علي ابن الشــيخ رضــي الدين أبي نصر 
الحســن. صاحب مكارم األخــالق ابن أمين اإلســالم الفقيه المفســر صاحب 
مجمع البيان، ينقل عنه الكفعمي في مصباحه، واحتمل في الروضات اتحاده مع 
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الشــيخ تا	 الدين علي بن الحســن بن علي الطبرسي، الذي نسب إليه الكفعمي 
في بعض مجاميعه شرح مبادي األصول تصنيف العاّلمة.

ثم قال العاّلمة الطهراني: »أقول: إنه تبع في االحتمال صاحب الرياض وال 
ينبغي االلتفات إليه، ألّن أمين اإلســالم المفســر وابنه صاحب المكارم وحفيده 
صاحب مشــكاة األنوار كانوا في المائة السادســة، والعالمة وشــارح مباديه من 
المائة الثامنة، وينقل الشيخ النوري في دار السالم عن كنوز النجاح دعاء الجامع 
ودعاء اللهم عظم البالء فيظهر وجوده عنده، وقال السّيد أبو محّمد الحسن صدر 
الدين: إّن كنوز النجاح لجده الشيخ أبي علي صاحب مجمع البيان، وليس ألبي 
الفضــل إال كتاب مشــكاة األنوار فــي تتميم مكارم األخالق ثــّم وجدت صدق 
كالمه في المهج حيث إّن الســّيد علي بــن طاووس ينقل عنه في المهج مصرًحا 

فيه بأنه تأليف الفقيه أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي رضي الله عنه«)435(.

282. الكوكب الدري: نقل عنه في المصباح)436(.

283. كيمياء اإلشــراق: عــّده الكفعمي من الكتب المأخــوذ منها في آخر 
البلد األمين)437(. أقول: ونقل عنه في صفوة الصفات في شرح دعاء السمات.

284. لسان الحاضر)المحاضر( والنديم: للشيخ علي بن محّمد بن يوسف 
بــن ثابت، ينقل عنه الكفعمي في حواشــي المصباح قال صاحب الرياض: لعّله 
من المتأخرين ويبعد اتحاده مع الشــيخ علي بن محّمد بن يوســف الحّراني من 
القدمــاء الراوي عن أبي عبد الله محّمد بن إبراهيم النعماني تلميذ الكليني، كما 

في بعض أسانيد المهج البن طاووس)438(.

285. لطائف األشعار: نقل عنه في مجموع الغرائب.
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286. لفــظ الفوائد: عّده الكفعمي من مآخذ كتابــه البلد األمين، ونقل عنه 
في المصباح في أماكن عديدة)439(.

287. اللوامع: مشترك بين كتب متعددة، نقل عنه في المصباح)440(.

288. ليالي الوصال: نقل منه في مجموع الغرائب)441(.

289. ليــس فــي كالم العرب: البــن خالويه، نقل عنه فــي صفوة الصفات 
والمصباح)442(.

290. المبهج: ألبي منصور عبد الملك الثعالبي النيســابوري ينقل عنه في 
مجموع الغرائب)443(.

291. المتهجد: ألبي الفر	 محّمد بن علي بن محّمد بن محّمد بن أبي قرة 
قال الطهراني: ينقل عنه الشيخ إبراهيم الكفعمي، وهو صاحب كتاب عمل شهر 

رمضان الذي ينقل عنه السّيد بن طاووس في اإلقبال)444(. 

292. المثالب: ينقل عنه في مجموع الغرائب)445(.

293. مثير األحزان: نقل عنه في المصباح)446(.

294. مثير العزم الساكن: عّده الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين)447(.

295. المجازات النبوية: نقل عنه في المصباح)448(.

296. المجتنى)المجتبــى( مــن مناقــب أهــل العبــا: لمحمود بــن محمد 
األديب)449(.

297. مجمع البيان: للطبرسي نقل عنه في المصباح وصفوة الصفات)450(.

298. مجموع ابن عقبة: نقل عنه في المصباح)451(.
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299. مجمــوع الدعوات: للشــيخ أبي الحســين أو أبي جعفــر محّمد ابن 
العاّلمــة أبي محّمــد هارون بن موســى التلعكبري، المتوّفى ســنة 358 هجرية 
الــذي ينقل عنه العاّلمة المجلســي في البحار ويعبر عنه بالكتــاب العتيق، قال: 
رأيت منه نسخة كتابتها سنة 576 هجرية، قال: ويظهر من الكفعمي أنه مجموع 
الدعوات للتلعكبري، ويروي فيه أدعية األسبوع عن أبي الفتح غازي بن محّمد 

الطريقي بدمشق سلخ شعبان 399 هجرية)452(.
300. المحاسن: البن المعتز، نقل عنه في مجموع الغرائب)453(.

للراغــب  والبلغــاء،  الشــعراء  ومحــاورات  األدبــاء  محاضــرات   .301
األصفهاني)454(.

302. مختصر الزهد: للحســين بن ســعيد األهوازي، نقل عنه في مجموع 
الغرائب)455(.

303. مختصر الصحاح في اللغة: للشــيخ علي بن يونس البياضي النباطي 
مؤلف الصراط المســتقيم إلى مســتحقي التقديم المتوّفى سنة 877 هجرية كذا 
ذكره في أمل اآلمل وصرح الشــيخ تقي الدين إبراهيم الكفعمي في فر	 الكرب 

بأن اسمه نجد الفالح في اختصار الصحاح)456(.
304. مختصر المتهجد: نقل عنه في المصباح)457(.

305. مختصر مختلف الشيعة: الذي في الفقه، من تصانيف العاّلمة الحلي، 
واختصاره للعالمة الشيخ زين الدين البياض النباطي صاحب الصراط المستقيم 
إلى مســتحقي التقديم فــي اإلمامة، المتوّفى ســنة 877 هجرية، عبر بالمختصر 
فــي أمل اآلمل لكن اســمه منخل الفالح، فكأنه منخــل لتفريق ما هو الفالح من 

المختلفات، والله أعلم. عبر عنه بذلك الكفعمي في المصباح)458(. 
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306. المدهــش: للعالمــة الكراجكي، الشــيخ أبي الفتــح محّمد بن علي 
بــن عثمــان المتوّفى 449هجرية، كما في فهرســت كتبه، وعّده الشــيخ إبراهيم 

الكفعمي في آخر البلد األمين من الكتب المأخوذ عنها)459(. 

307. مرآة المروات في السفر والحج، نقل عنه في مجموع الغرائب)460(.

308. المرشد: لمحمد بن أحمد التميمي نقل عنه في صفوة الصفات)461(.

309. مزار قديم: تاريخ كتابته سنة 746 هجرية ينقل عنه الهزار جريبي في 
مزاره الذي أّلفه في 1094 زيارة الرضا المعروفة بالجوادية وينقل المجلسي 
هــذه الزيارة في مزار البحار. وهو غير كتاب عتيق في الدعاء ألنه صرح في أول 
البحــار أّن كتابــة هذا الكتــاب العتيق في 576 اســتظهر الكفعمــي أنه مجموع 

الدعوات ألبي محّمد هارون بن موسى التلعكبري)462(. 

310. المزار: البن قولويه، نقل عنه في المصباح)463(.

311. المزار: ألبي الحسن محّمد بن أحمد بن داود بن علي شيخ القميين، 
المتوّفى ســنة ثمان وســتين وثالثمائة، ودفــن بمقابر قريش، كما في النجاشــي 
ووصفه في الفهرســت بأنه كبير حسن ينقل عنه الســّيد عبد الكريم بن طاووس 
فــي فرحة الغــري، ويظهر من نقل الســّيد رضي الدين علي بــن طاووس أنه في 
جزأيــن ويعبر عنه في اإلقبــال بالزيارات والفضائل، وعــّده الكفعمي من مآخذ 
كتابــه البلد األمين كمــا في آخره، فيظهر وجوده عنــده، والموجود في الرضوية 

بخط السّيد محّمد معصوم الرضوي القائني)464(. 

312. المزار: للمفيد، نقل عنه في المصباح)465(.
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313. المزار: للشــيخ أبي جعفر محّمد بن الحســن الطوسي المتوّفى سنة 
460هجرية، عّده الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين كما في آخره)466(.

314. مســار الشــيعة: للشــيخ المفيــد، نقــل عنــه فــي صفــوة الصفــات 
والمصباح)467(. 

315. المستغيثين بالله عند المهمات والحاجات: الظاهر أّنه للشيخ رشيد 
الدين أبي عبد الله محّمد بن القاســم الذي كان هو من مشايخ الشيخ بهاء الدين 
أبــي الحســن علي األربلــي المتوّفى ســنة692 هجرية مؤلف كشــف الغمة في 
معرفة األئمة فقد ذكر أنه قرأ هذا الكتاب على رشــيد الدين قال: وكانت قراءتي 

عليه في شعبان سنة 686 هجرية بداري المطلة على دجلة بغداد. 

316. كتــاب المســتغيثين: لخلــف بن عبد الملــك بن مســعود، ينقل عنه 
الســّيد رضي الدين علي بن طاووس في المجتنى بعض األدعية، وكذا ينقل عنه 

الكفعمي في الجنة الواقية وعّده من مآخذ البلد األمين أيًضا)468(.

317. مستوجب المحامد: عّده الكفعمي من مآخذ البلد األمين، ونقل عنه 
في الجنة الواقية المختصرة من مصباحه الكبير)469(. 

318. مســند المبارك بن عبد الكريم)جامــع االُصول(: نقل عنه في صفوة 
الصفات.

319. مشــارق األنوار وحقائق األســرار في معرفة األئمة األطهار والهداة 
األبرار: للحافظ رجب البرسي)470(.

320. مشــارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين: للحافظ رجب 
البرسي، نقل عنه في المصباح)471(.
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321. المشــترك وضًعــا والمختلف صقًعــا: نقل عنه في صفــوة الصفات 
ومجموع الغرائب)472(.

322. مشكاة األنوار: نقل عنه في المصباح)473(.

323. المصالــت: ينقل عنه الكفعمي في مواضــع من كتبه، وكذا المقّدس 
األردبيلي في زبدة البيان، وقال في الرياض: إّن مؤلفه إمامي)474(. 

324. مصباح الزائر: نقل عنه في المصباح)475(.

325. مصباح الشــريعة ومفتــاح الحقيقة: في مائة باب فــي األخالق كلها 
مرويــة عن الصادق. أوله: الحمد لله الذي نور قلوب العارفين، عّده الســّيد 
في كشف المحجة وكذا أمان األخطار من الكتب التي ينبغي حملها في األسفار 
ناسًبا له إلى الصادق، وينقل عنه الشيخ إبراهيم الكفعمي والشهيد الثاني بهذه 
النســبة أيًضا. وقد بســط القول في اعتباره الشــيخ النوري في خاتمة المستدرك 
على خالف العاّلمة المجلســي والمحّدث الحّر في عدم اعتمادهما عليه، والله 

أعلم، طبع المصباح مع جامع األخبار مكرًرا بإيران

326. مصباح العاّلمة: نقل عنه في المصباح)476(.

327. مضال النواصب: نقل عنه في صفوة الصفات)477(.

328. مطالب الســؤول في مناقب آل الرسول: لمحّمد بن طلحة الشافعي، 
نقل عنه في مجموع الغرائب وصفوة الصفات)478(.

329. مطالــع األنوار فــي فضائل األئمة األنوار: لمحّمــد بن حامد بن عبد 
الوهاب، نقل عنه في مجموع الغرائب)479(.
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330. المطــر والســحاب: ألبــي بكر محّمد بن الحســن بــن دريد األزدي 
اللغوي صاحب الجمهرة المتوّفى سنة إحدى وعشرين وثالثمائة، والنسخة في 

مكتبة العمومية بدمشق، وعّد الكفعمي المطر من مآخذ البلد األمين)480(. 

331. المعارف: البن قتيبة، ينقل عنه في صفوة الصفات)481(.

332. معاني األخبار: للشيخ الصدوق نقل عنه في المصباح)482(.

333. معجــم األدبــاء: لياقــوت الحموي نقــل عنه في مجمــوع الغرائب، 
مطبوع.

334. معجم أهل األدب: عّده الشيخ الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين 
كما في آخره، والظاهر أّنه غير معجم األدباء لياقوت)483(. 

335. المعلم: نقل عنه في المصباح)484(.

336. المغرب: نقل عنه في المصباح وصفوة الصفات)485(.

337. المغني: نقل عنه في المصباح)486(.

338. مفاتح)مفتاح( التنزيل: عّده الشيخ إبراهيم الكفعمي، من مآخذ كتابه 
البلد األمين)487(

339. مفاتح الغيب في االســتخارة واالستشــارة: عّده الكفعمي من مآخذ 
البلد األمين)488(.

340. المفردات: للراغب األصفهاني نقل عنه في صفوة الصفات، مطبوع. 

341. المفصل: نقل عنه في المصباح)489(.

342. المقالة: نقل عنه في المصباح)490(.
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343. مقامــات الحريــري، للحريــري نقل عنه فــي صفوة الصفــات)491(، 
مطبوع.

344. المقصد األسنى: للغزالي نقل عنه في صفوة الصفات والمصباح)492(.

345. مكارم األخالق: للشــيخ أبي نصر الحســن بن فضــل بن أمين الدين 
الطبرســي على ما حققه المجلسي في البحار، وقال الكفعمي في مصباحه: »إنه 
تأليف الشــيخ رضي الدين ابن الشــيخ أبي علي الطبرسي ذكر فيه أخالق رسول 
اللــه صلى اللــه عليه وآله في جميع أحواله وتصرفاته وجلوســه وقيامه وســفره 
وحضره وأكله وشربه خاصة وجميع ما روي في أحوال الناس عامة، ورّتبه على 

اثني عشر باًبا«)493(. 

346. الملل والنحل: نقل عنه في صفوة الصفات)494(.

347. الملمع)اللمــع(: ألبــي بكــر محمد بن أحمد، نقــل عنه في مجموع 
الغرائب)495(

 348. منافــع القرآن: عن اإلمام أبي عبد اللــه جعفر بن محّمد الصادق
موجود في مكتبة)لعله لي بإســالمبول( كما في فهرســه، وعّده الشــيخ إبراهيم 
الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين وفي كشف الظنون أّنه للشيخ محيي الدين 
عبــد الرحيم بن علي بن إســحاق بن مروان القرشــي البوني، أولــه: )الحمد لله 
الذي أجرى على ألسنتنا الضعيفة كتابه العظيم( أودع لكّل أمر ما هو مخصوص 
به من اآليات ومآخذه من أرباب الروايات، وفيه مختصر مروي عن اإلمام جعفر 
بــن محّمد الصــادق، انتهى، ولعّل الموجود في المكتبة ومــا أخذ عنه الكفعمي 

غير هذا)496(. 
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349. المنبــئ عــن زهد النبــي صلى الله عليــه وآله: لجعفر بــن أحمد بن 
علــي القمي، نقل عنه في مجموع الغرائب)497(، وقد جمعت متفّرقاته في كراس 

ونشرته العتبة العباسية المقّدسة في كربالء.

350. منتهى السؤول)الســؤال( في شرح الفصول: للشيخ علي بن يوسف 
بن عبد الجليل النيلي، نقل عنه في مجموع الغرائب)498(

351. منثور الحكم: البن الجوزي، نقل عنه في مجموع الغرائب)499(

352. منخل الفالح: للشــيخ زين الدين علي بن محّمد بن يونس البياضي 
النباطي العاملي المتوّفى سنة سبع وسبعين وثمانمائة، صاحب الصراط المستقيم 
نسبه إليه الكفعمي، وحكى عن الرياض أنه بعينه نجد الفالح وهو بعينه مختصر 
الصحاح، فالجميع واحد)500(. أقول: نجد الفالح مختصر الصحاح لكن المنخل 

مختصر مختلف الشيعة كما مر بعنوان المختصر)501(. 

353. منظومة في الميراث: للســيد أبي محّمد الحســن بن علي بن الحسن 
الحســيني، المعاصر للكفعمي. نقل عنه بعض المسائل العويصة الشيخ إبراهيم 

الكفعمي في بعض مجاميعه)502(.

354. منها	 البراعة في شرح نهج البالغة، لقطب الدين الراوندي.

355. منها	 البيان فيما يســتعمله اإلنسان)في الطب(، ألبي الحسن يحيٰى 
بن عيسٰى بن علي، المعروف بابن جزلة)503(.

356. منهج)منهــا	( الســالمة فيما يتأكــد صيامه)أرجــوزة(: نقل عنه في 
المصبــاح)504(.
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357. منية الداعي وغنية الواعي)الراعي، خ ل(: للشيخ علي بن محّمد بن 
علي بن أبي الحســن علي بن عبــد الصمد بن محّمد التميمي النيســابوري، من 
أســباط الشــيخ أبي الحســن علي بن عبد الصمد المذكور، الذي قرأ على السّيد 
أبي البركات علي بن الحســين الخوزي ســنة 414 هجرية، ذكره الســّيد رضي 
الدين بن طاووس في أمان األخطار وينقل عنه وكذا الشــيخ الكفعمي في كتبه. 
ونســبه إليه الشــيخ الحّر في إثبات الهداة وينقل عنه في الرياض بعض أســانيده 
منها: رواية عن جّده - علي بن أبي الحسن علي - قراءة عليه سنة 529هجرية، 
وروايته عن عّم أبيه الشيخ محّمد بن أبي الحسن علي - وهو أخو جّده - علي بن 
أبي الحســن - وهذان األخوان - محّمد وعلي - ابنا الفقيه أبي الحسن علي بن 
عبد الصمد يروى عنهما جمع من المشايخ منهم محّمد بن علي بن شهر آشوب 
المتوّفــى ســنة 588 هجرية، واإلمام قطب الدين ســعيد بن هبــة الله الراوندي 
المتوّفى سنة 573 هجرية، والسّيد أبو الرضا فضل الله بن علي الراوندي، فظهر 

أّن المؤّلف معاصر لهؤالء)505(.

358. مهج الدعوات: للسّيد ابن طاووس، نقل عنه في المصباح)506(.
359. المهذب: نقل عنه في المصباح)507(.
360. الموالي: نقل عنه في المصباح)508(.
361. الموجز: نقل عنه في المصباح)509(.

362. مؤمن الطاق)كتاب مؤمن الطاق(: نقل عنه في مجموع الغرائب)510(.
363. النبذة: نقل عنه في المصباح)511(.

364. النبوة)كتــاب النبــوة(: للشــيخ الصــدوق، نقــل عنــه فــي مجمــوع 
الغرائب)512(.
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365. نجــد الفالح في مختصر الصحاح: كما صــرح به الكفعمي في فر	 
الكــرب، وهو تأليــف البياضي علي بن محّمد صاحب الصراط المســتقيم، فما 
جاء في الرياض عن أنه عين منخل الفالح ال وجه له مع عدهما الكفعمي التلميذ 
للمؤلف كتابين من تصانيف أستاذه. والمنخل هو مختصر مختلف الشيعة)513(. 

366. نخب المناقب آلل أبي طالب: للحسين بن جبير، نقل عنه الكفعمي 
في المصباح وصفوة الصفات)514(، مطبوع.

367. نزهة األبصار في طرائم األشعار: ليحيى بن علي بن زهرة الحسيني، 
نقل عنه في مجموع الغرائب)515(.

368. نزهــة األدبــاء: ذكره فــي مجمــوع الغرائب ونقل منه في اإلســعاف 
والفضل واإلنصاف والعدل)516(. 

369. نزهة األلباء: نقل عنه في المصباح)517(. 

370. نزهة الحافظ: نقل عنه في صفوة الصفات)518(.

371. نزهة الخاطر: البن ســعيد الحّلي مطبــوع قبل 1321 كما في بعض 
الفهارس. ولعله الذي جعله الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين)519(.

372. نزهة العشاق: لعلي بن دقماق، نقل عنه في صفوة الصفات)520(

373. نزهة العقول واأللباب في معرفة األوائل واألسباب: لعلي بن أحمد 
الجندي اليمني نقل عنه في صفوة الصفات)521(.

374. نزهــة القلوب وغايــة األمل المطلوب: جمع محمد بــن عبد العزيز 
السنكري مما اختاره من جد القول وهزله وكالم الحكماء)522(.
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375. نزهة المتحفظ: عّده الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين)523(.

376. نزهة المشــتاق فــي اختراق اآلفاق: لإلدريســي نقل عنــه في صفوة 
الصفات، مطبوع.

377. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، وهو مجموعة ورام: نقل عنه في مجموع 
الغرائب)524(.

378. نســبة الطيبين الطاهرين: ألبي الحســن على بن أحمد بن إسحاق بن 
جعفر العلوي الفقيه)525(.

379. النشر والطي: نقل عنه في المصباح)526(.

380. النصرة: نقل عنه في صفوة الصفات)527(.

381. النصوص: نقل عنه في المصباح)528(.

382. النفلية: نقل عنه في المصباح)529(.

383. نقــد الشــعر فــي البديــع: لقدامــة بــن جعفــر، نقــل عنه فــي صفوة 
الصفات)530(.

384. نقل من خّط الشهيد، روح األحياء وروح األحّباء، للشيخ يونس)531(.

385. نهــج الحّق وكشــف الصــدق: للعاّلمة الحّلي نقل عنــه في مجموع 
الغرائب، مطبوع.

386. نهج الســداد في شــرح واجــب االعتقــاد: لعبد الواحد بــن الصفي 
النعماني، نقــل عنه في مجموع الغرائب وصفوة الصفــات)532(، وقد فرغت من 

تحقيقه وإن شاء الله يرى النور قريًبا.
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387. نهج القصاد: عّده الكفعمي في آخر البلد األمين من مآخذه)533(. 

388. النهى في األدعية: نقل عنه في المصباح وصفوة الصفات)534(.

389. الهفــوات النــادرة مــن المغفليــن: لمحّمــد بن هالل بن المحســن 
الحّراني، نقل عنه في مجموع الغرائب)535(.

390. الهواتف: للشيخ أبي الحسن ابن الجندي أحمد بن محّمد بن عمران 
بن موســى أستاذ النجاشي الذي ألحقه بالشــيوخ في زمانه كما وصفه به. ولعله 

الذي عّده الكفعمي من مآخذ كتابه البلد األمين كما في آخره)536(.

391. وابل الصيب: نقل عنه في المصباح)537(. 

392. الــوزراء: نقــل عنه فــي مجموع الغرائب، واســمه مشــترك بين عدة 
كتب)538(

393. الوسائل إلى المسائل في األدعية واألعمال واألذكار: للشيخ المعين 
أحمــد بــن علي بن أحمد بن الحســين بن محّمد بن القاســم كما ينقــل عنه ابن 
طــاووس في اإلقبال والكفعمــي في البلد األمين. ولكنه فــي المصباح عبر عنه 
بالمعين علي بن أحمد فلعل كلمة “ أحمد بن “ ســقط عن نسخة المصباح. قال 
العاّلمة الطهراني في الذريعة: هذا غير أدعية الوســائل إلى المسائل المروية عن 
الجــواد الذي عبر عنه الكفعمي أيًضا عند ذكــره للكتب المأخوذة منها كتابه 
البلد األمين بقوله: الوســائل إلى المســائل للجواد وذكــره بعد ذكره لكتاب 

الوسائل إلى المسائل للمعين أحمد بن علي المذكور)539(.

394. الوسيط: نقل عنه في المصباح)540(.
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395. وفيــات األعيان وأنباء أبناء الزمان: البن خلكان نقل عنه في مجموع 
الغرائب، مطبوع.

396. يتيمة الدهر في محاســن أهل العصر: لعبــد الملك الثعالبي نقل عنه 
في مجموع الغرائب، مطبوع.

الكتب اليت نقل عنها بذكر أمساء مؤلّفيها بدون ذكر أمسائها: 

نقل الشيخ الكفعمي؛ في بعض كتبه عن مؤّلفات لم يذكر أسماءها، بل ذكر 
أسماء مصنّفيها فقط، مع العلم أّنه قد ينصرف من ذكره لذلك أشهر كتبه، وإليك 

ما عثرنا عليه.

1. كتاب ابن األثير: نقل عنه في صفوة الصفات والمصباح)541(.

2. كتاب ابن سينا: نقل عنه في المصباح)542(.

3. كتاب ابن أبي شيبة: نقل عنه في المصباح)543(.

4. كتاب ابن ماسويه: نقل عنه في صفوة الصفات والمصباح)544(.

5. كتاب ابن شهر آشوب هكذا ورد النقل عنه في مجموع الغرائب)545(.

6. كتاب ابن المقفع: نقل عنه في صفوة الصفات.

7. كتاب ابن المنذري: نقل عنه في المصباح)546(.

8. تاريخ ابن الساعي: نقل عنه في المصباح)547(.
9. كتــاب أبــي بكر بــن دريد اللغــوي: نقل عنه فــي مجمــوع الغرائب)548(

والظاهر أّنه األزدي المتوّفى سنة 321 هجرية.
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10. كتاب أبي القاســم بن عبد الواحد النوري: نقــل عنه في المصباح)549( 
وصفوة الصفات.

11. كتــاب شــمس الدين محمد بــن محمد النحــوي نقل عنــه في صفوة 
الصفات.

12. تاريخ الطبري: نقل عنه في مجموع الغرائب)550(.

13. تاريخ البالذري: نقل عنه في مجموع الغرائب)551(.

14. كتاب الكليني: نقل عنه في صفوة الصفات)552(.

15. كتاب محمد بن بحر: نقل عنه في صفوة الصفات.

16. كتاب مجموع ابن عقبة: نقل عنه في المصباح)553(.

17. كتاب مؤمن الطاق: نقل عنه في مجموع الغرائب)554(.

18. كتاب ورام ولعله غير المجموع: نقل عنه في مجموع الغرائب)555(.

19. كتاب لبعض العلماء في مولد النبي: نقل عنه في مجموع الغرائب)556(.

20. كتــاب لبعض العلماء فــي علم البديع والمعاني والبيــان، نقل عنه في 
مجموع الغرائب)557(.

21. كتــاب عبــد الرحمن بن أبــي بكر النيشــابوري، نقل عنــه في مجموع 
الغرائب)558(.

22. كتاب عبد الله بن حماد: نقل عنه في المصباح)559(.

23. كتاب عبد الكريم السمعاني: نقل عنه في المصباح)560(.

24. كتب ابن المعتز.
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اخلامتة
بعــد هذه الرحلة مع حياة الشــيخ إبراهيم بن علي الكفعمــي ومع كتبه التي 

سطرتها يده الشريفة ومع استنساخاته للكتب وصلنا إلى النتائج التالية.

1. المؤلــف الشــيخ الكفعمــي كان ذا مكتبــة كبيرة فيها كتــب من مختلف 
الفنون.

2. استنسخ الشيخ الكفعمي بعض كتب األقدمين بيده المباركة.

3. اختصر الشيخ الكفعمي ولّخص بعض كتب األقدمين.

4. مخطوطــات مكتبتــه الكبيرة بعضهــا رأى النور وخــر	 وبعضها مازال 
مخطوًطا.

5. بعض المصادر التي أشــار إليها في كتبه والتــي كانت في حيازته أو نقل 
عنها بواسطة ليس لها ذكر في فهارس المكتبات حالًيا.

6. ذكــر المؤّلف الكفعمي أســماء بعــض الكتب التي نقــل عنها ولم يذكر 
مؤلفيها، ولم نهتد ألسمائهم.

7. ذكر المؤّلف الكفعمي بعض الكتب باســم مؤلفيها من دون أن يشخص 
اسم الكتاب.
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الهوام�س
رياض العلماء 1: 21.. 1
أنظر روضات الجنّات: 21-20/1.. 2
أعيان الشيعة 2: 185.. 3
المصدر نفسه 2: 185.. 4
أمل اآلمل: 76.. 5
أعيان الشيعة 2: 185.. 6
معجم البلدان 4: 149.. 7
أعيان الشيعة 2: 185.. 8
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 317.. 9

المصدر نفسه 5: 320.. 10
رياض العلماء 4: 87.. 11
رياض العلماء1: 22، أعيان الشيعة 2: 185، الغدير 2: 214.. 12
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب 4: 397 من الطبعة المصرية.. 13
حكاه عنه السّيد األمين في أعيان الشيعة 2: 185.. 14
أمل اآلمل 1: 28.. 15
رياض العلماء 1: 21.. 16
بحار األنوار 1: 34.. 17
روضات الجنّات 1: 20.. 18
أعيان الشيعة 2: 185.. 19
الغدير 11: 213.. 20
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 392. 21
الذريعة 1: 356 / 1874، معالم العلماء: 106.. 22
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مجموع الغرائب: 169، وفي)ط 	(1: 263 و571... 23
رياض العلماء 1: 23، الذريعة 1: 356 / 1879.. 24
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 90.. 25
الذريعة 1: 355 / 1871، رياض العلماء 1: 22، صفوة الصفات: 470.. 26
رياض العلماء 1: 23، الذريعة 1: 356 / 1873.. 27
مجموع الغرائب)ط 	(1: 363.. 28
رياض العلماء 1: 23، الذريعة 1: 356 / 1875.. 29
رياض العلماء 1: 23، الذريعة 1: 356 / 1876.. 30
مجموع الغرائب)ط 	( 1: 274.. 31
رياض العلماء 1: 23، الذريعة 1: 356 / 1877.. 32
رياض العلماء 1: 23، الذريعة 1: 356 / 1880.. 33
الذريعة 1: 357 / 1884، المصباح: 384، وُانظر أعيان الشيعة 5: 388.. 34
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 148.. 35
رياض العلماء 1: 23، الذريعة 1: 358 / 1886، الكنٰى واأللقاب 3: 188.. 36
ريــاض العلمــاء 1: 23، الذريعــة 1: 358 / 1887، و	 20: 215 / 2647، تكملة . 37

أمل اآلمل: 78.
رياض العلماء 1: 23، الذريعة 1: 357 / 1885.. 38
مجمــوع الغرائــب: 471، وفــي)ط 	( 3: 393، وانظر موســوعة مؤلفــي اإلمامية 1: . 39

.15/312
الذريعة 2: 346.. 40
الذريعة 24: 394 / 2109.. 41
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 319.. 42
الذريعة 3: 143 144 / 493، صفوة الصفات: 472.. 43
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 319.. 44
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الذريعة 3: 143 144 / 493.. 45
تكملة أمل اآلمل: 77، الذريعة 3: 295 / 1091.. 46
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 390.. 47
الذريعة 5: 90 / 371.. 48
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 319.. 49
المآخذ بمعنى المصادر.. 50
الذريعة 5: 156 / 661، وانظر 	 22: 435 و 	 23: 282 / 8988.. 51
أمل اآلمل 1: 28.. 52
وسائل الشيعة 30: 201.. 53
الذريعة 5: 162 / 686.. 54
هو أبو الحسن علي بن عيسٰى بن أبي الفتح اإلربلي، المتوّفٰى سنة 693 هجرية.. 55
الذريعة 6: 185 / 1010.. 56
أعيان الشيعة 2: 186.. 57
الذريعة 6: 232 / 1299.. 58
تعليقة أمل اآلمل: 38، أعيان الشيعة 2: 186.. 59
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 318.. 60
الذريعة 6: 389 / 2427، صفوة الصفات: 471.. 61
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 319.. 62
أعيان الشيعة 2: 186، وانظر موسوعة مؤلفي اإلمامية 1: 320 / 24، صفوة الصفات: . 63

.467
الذريعة 7: 115 / 606، الغدير 11: 214.. 64
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 319.. 65
الذريعة 8: 201 / 800.. 66
المصدر نفسه 9: 913 / 6034.. 67
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فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 319.. 68
الذريعة 11: 229 / 1391، و	 4: 338، المصباح: 773.. 69
تعليقة أمل اآلمل: 36.. 70
صفوة الصفات: 473.. 71
روضات الجنات 1: 23، أعيان الشيعة 2: 186، الذريعة 11: 127 / 792.. 72
أعيان الشيعة 2: 186، وانظر موسوعة مؤلفي اإلمامية 1: 321 / 31.. 73
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 319.. 74
المصدر نفسه 5: 319.. 75
أعيان الشيعة 2: 186، معجم المؤلفين 1: 65.. 76
صفوة الصفات: 468.. 77
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 320.. 78
الذريعة 15: 50 / 325.. 79
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 319.. 80
المصبــاح: 323، تعليقة أمل اآلمل: 38، تكملة أمل اآلمل: 77، الذريعة 15: 373 / . 81

.2345
فوائــد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 321، الذريعة 16: 11 / 46، وانظر موســوعة . 82

مؤلفي اإلمامية 1: 349.
الذريعة 16: 26 / 99.. 83
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 319.. 84
روضات الجنات 1: 23.. 85
انظر الذريعة 13: 346 / 1282، و	 16: 343 / 1594.. 86
المصباح: 772.. 87
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 318.. 88
الذريعــة 17: 65 / 353، تعليقــة أمــل اآلمــل: 38، إيضاح المكنــون 2: 122، هدية . 89
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العارفين 1: 24، وانظر الذريعة 4: 311 وص426 / 1879.
المصباح: 772.. 90
الذريعة 10: 82.. 91
مجموع الغرائب)ط 	( 1: 338.. 92
المصدر نفسه 1: 227.. 93
المصدر نفسه2: 259.. 94
المصدر نفسه 1: 237.. 95
ريــاض العلمــاء 1: 23، تعليقــة أمل اآلمل: 36، وانظر موســوعة مؤّلفــي اإلمامية 1: . 96

.43 /332
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 320.. 97
الذريعة 18: 185 / 1320، . 98
تكملة أمل اآلمل: 78، الذريعة 18: 337 / 370.. 99

فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 320.. 100
تكملة أمل اآلمل: 78، الذريعة 18: 337 / 370، أعيان الشيعة 2: 186.. 101
رياض العلماء 1: 23، الذريعة 18: 348 / 427.. 102
روضات الجنات1: 23.. 103
الذريعة 16: 187 / 615، و	 18: 348 / 427. . 104
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 319.. 105
الذريعة 20: 56 / 1887.. 106
رياض العلماء 1: 23، الذريعة 20: 115 / 2183.. 107
الذريعة 20: 121 / 2211.. 108
المصدر نفسه 20: 128 / 2236.. 109
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 320.. 110
الذريعة 20: 215 / 2647.. 111
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فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 320.. 112
تكملة أمل اآلمل: 78، الذريعة 21: 53 / 3919.. 113
فوائــد تحقيقية)مجلــة مخطوطاتنــا( 5: 319، مجموع الغرائــب: 395، وفي)ط . 114

	(2: 383، أعيان الشيعة 2: 186، الغدير 11: 214.
الذريعة 22: 5 / 5735.. 115
روضات الجنات1: 23، الذريعة 22: 199 / 6687، تكملة أمل اآلمل: 78.. 116
الذريعة 22: 200 / 6692.. 117
انظر النجم الثاقب 2: 134.. 118
المصباح: 772، الذريعة 22: 435.. 119
روضــات الجنات1: 23، الذريعــة 23: 8 / 7823، إيضــاح المكنون 2: 570، . 120

هدية العارفين 1: 24، تكملة أمل اآلمل: 
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 320.. 121
روضات الجنات1: 23، المصباح: 772، الذريعة 24: 84 / 426.. 122
الذريعة 24: 90 / 463.. 123
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا(5: 320، صفوة الصفات: 472.. 124
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 318.. 125
الذريعة 24: 394 / 2109.. 126
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا(5: 320.. 127
المصدر نفسه 5: 319.. 128
الذريعة 24: 366 / 1970، وانظر كشف الظنون 2: 1982، إيضاح المكنون 2: . 129

684، هدية العارفين 1: 24.
الذريعــة 3: 295 /1091و	 10: 82 /147 و	 25: 125 / 722، وانظــر . 130

األعالم للزركلي 1: 53. 
فوائد تحقيقية)مجلة مخطوطاتنا( 5: 320.. 131



الشيخ عبد احلليم عوض احللي

167

)1
9( 

ول 
د األ

عد
/ ال

دس
سا

د ال
اجمللَّ

سة/
ساد

نة ال
الس

20م
19

ذار 
ـ /آ

1ه
44

ة 0
خر

ى اآل
مجاد

شهر 

صفوة الصفات: 473.. 132
رياض العلماء 2: 238، الذريعة 5: 52 / 205.. 133
الذريعة 5: 131 132 / 542.. 134
الذريعة 11: 199 / 1210.. 135
الذريعة 13: 242 243 / 876، صفوة الصفات: 472.. 136
رياض العلماء 1: 257، الذريعة 15: 287 / 1876، أمل اآلمل 2: 72.. 137
هدية العارفين 1: 647.. 138
مجموع الغرائب: 13 وفي)ط 	( 1: 88... 139
الذريعة1: 281- 282 / 1472.. 140
صفوة الصفات: 472.. 141
الذريعة 1: 284 / 1488.. 142
المصباح: 773. 143
مجموع الغرائب: 179، وفي)ط 	( 2: 51.. 144
الذريعة 1: 22 / 160.. 145
مجموع الغرائب: 312، وفي)ط 	( 2: 435.. 146
مجموع الغرائب: 377، وفي)ط 	( 3: 101.. 147
المصباح: 772، صفوة الصفات: 468.. 148
الذريعة 2: 56.. 149
الذريعة 1: 396 / 2060.. 150
المصدر نفسه 1: 397 / 2061. 151
المصدر نفسه 1: 400 401 / 2082.. 152
المصدر نفسه 1: 400 401 / 2083.. 153
المصدر نفسه 1: 401 / 2091.. 154
المصباح: 773.. 155
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الذريعة 1: 509 / 2506.. 156
صفوة الصفات: 474.. 157
مجلة تراثنا – مؤسسة آل البيت 19: 147.. 158
مجموع الغرائب: 261، وفي)ط 	( 2: 265، وانظرالذريعة2: 36.. 159
الذريعة 2: 67 68 / 272.. 160
الذريعة 2: 172 / 634.. 161
رياض العلماء 3: 105، الذريعة 2: 214 / 835.. 162
الذريعة 2: 221 / 868.. 163
كما في صفوة الصفات حيث ذكره في آخر الكتاب من جملة مصادره.. 164
المصباح: 772.. 165
الذريعة 2: 224 / 882، صفوة الصفات: 473.. 166
مجموع الغرائب: 17، وفي)ط 	( 1: 98.. 167
المصباح: 773، الذريعة 2: 249 / 1000، أعيان الشيعة 8: 396.. 168
صفوة الصفات: 468.. 169
المصدر نفسه: 472.. 170
الذريعة 2: 249- 250.. 171
مجموع الغرائب: 122، وفي)ط 	(1: 419.. 172
الذريعة 2: 252 253 / 1015، المصباح: 772.. 173
الذريعة 2: 258 / 1048، المصباح: 772.. 174
الذريعة 1: 37 / 180.. 175
صفوة الصفات: 474.. 176
الذريعة 2: 291.. 177
المصباح: 772، صفوة الصفات: 471.. 178
المصباح 771.. 179
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الذريعة 2: 311 / 1239، وص 314 / 1250، المصباح: 771.. 180
الذريعة 2: 315، المصباح: 772.. 181
الذريعة 2: 311 / 1238.. 182
الذريعة 2: 313 / 1248، المصباح 771.. 183
الذريعة 2: 315 / 1252، المصباح 771.. 184
الذريعة 2: 346، و	 24: 394 /2109، إيضاح المكنون 2: 69، هدية العارفين . 185

.24 :1
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 397.. 186
الذريعة 2: 422-421 / 1665.. 187
المصباح: 771.. 188
الذريعة 2: 443-442 / 1723.. 189
مجمــوع الغرائب: 260 و 273، وفــي)ط 	( 2: 264 و 300، المصباح: 771، . 190

صفوة الصفات: 473.
المصباح: 771.. 191
المصدر نفسه.. 192
الذريعة 3: 12 / 30.. 193
مجموع الغرائب: 255، وفي)ط 	( 2: 252.. 194
مجموع الغرائب: 140، وفي)ط 	( 1: 507.. 195
معجم المطبوعات العربية 1: 148.. 196
صفوة الصفات: 471.. 197
الذريعة 3: 74 75 / 223، أعيان الشيعة5: 310 / 755.. 198
المصباح: 772.. 199
مجموع الغرائب: 37، وفي)ط 	( 1: 99، مجمع الفائدة والبرهان 2: 514.. 200
المصبــاح: 771، مجموع الغرائب: 247، وفي)ط 	( 2: 216، صفوة الصفات: . 201
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مجموع الغرائب)ط 	( 2: 179.. 202
الذريعة 3: 129 130 / 439.. 203
الذريعة 3: 142 / 490.. 204
مجموع الغرائب: 402، وفي)ط 	( 3: 177.. 205
الذريعة 26: 108 / 518.. 206
المصباح: 771.. 207
الذريعة 3: 186 / 666.. 208
مجموع الغرائب)ط 	( 1: 475.. 209
مجموع الغرائب: 153، وفي)ط 	( 1: 507.. 210
مجموع الغرائب263 وفي)ط 	( 2: 239، المصباح: 772.. 211
المصباح: 772، إيضاح المكنون2: 280.. 212
المصباح: 772، صفوة الصفات: 468، إيضاح المكنون 2: 280.. 213
الذريعة 3: 335 / 1218.. 214
صفوة الصفات: 469.. 215
الذريعة 3: 352 / 1275، صفوة الصفات: 469.. 216
المصباح: 772، إيضاح المكنون 2: 280.. 217
المصباح: 772.. 218
اإلقبال 3: 323.. 219
اإلقبال 3: 295، الذريعة 3: 395 396 / 1422.. 220
صفوة الصفات: 468.. 221
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 212.. 222
األعالم 3: 73 و 103، معجم المؤلفين 4: 333.. 223
رياض العلماء 2: 175، الذريعة 3: 186 / 666، و	 26: 118 / 565.. 224
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رياض العلماء 3: 107، الذريعة 3: 401 402 / 1441.. 225
الذريعة 3: 486 / 1810.. 226
المصباح: 772.. 227
المصباح: 772.. 228
صفوة الصفات: 467.. 229
صفوة الصفات: 471، األعالم 2: 98 و	4: 236.. 230
مجموع الغرائب: 69، وفي)ط 	( 1: 215.. 231
صفوة الصفات: 472.. 232
الذريعة 4: 243 / 1182.. 233
صفوة الصفات: 470.. 234
المصباح: 772.. 235
المصباح: 772.. 236
المصباح: 771، الذريعة 4: 303/ 1316.. 237
الذريعة 4: 398 / 1736، المصباح: 771.. 238
صفوة الصفات: 471.. 239
المصباح: 771، صفوة الصفات: 469.. 240
الذريعة 4: 408/ 1799، مجموع الغرائب: 181، وفي)ط 	( 2: 52.. 241
صفوة الصفات: 471. 242
صفوة الصفات: 469، مجموع الغرائب 3: 5.. 243
الذريعة 4: 429 / 1814، صفوة الصفات: 471.. 244
مجموع الغرائب: 241، وفي)ط 	( 2: 202.. 245
المصباح: 772، الذريعة 4: 454.. 246
رجال النجاشي: 397 / 1062، صفوة الصفات: 468.. 247
إيضاح المكنون 2: 284، المصباح: 772.. 248
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المصباح: 772، الذريعة 4: 501 / 2250.. 249
المصدر نفسه.. 250
المصدر نفسه.. 251
الذريعة 5: 138 / 573.. 252
المصدر نفسه: 65 / 257.. 253
المصباح: 421و 773.. 254
الذريعة 5: 60 / 225.. 255
المصباح: 773، صفوة الصفات: 473.. 256
مجموع الغرائب: 109، وفي)ط 	( 1: 357.. 257
الذريعة 5: 248/ 195، صفوة الصفات: 467.. 258
الذريعة 5: 264 / 1266.. 259
صفوة الصفات: 473، وانظر: كشف الظنون 1: 615.. 260
رياض العلماء 4: 354.. 261
الذريعة 5: 257 / 1234، صفوة الصفات: 467.. 262
الذريعــة 5: 257 258 / 1236، مجمــوع الغرائــب: 52 وفــي)ط 	( 1: 165، . 263

المقام األسنى: 23.
الذريعة 6: 185 / 1010.. 264
الذريعة 6: 4 / 4، المصباح: 772.. 265
صفوة الصفات: 473.. 266
الذريعة 6: 293 / 1566.. 267
تعليقة أمل اآلمل: 37.. 268
المصباح: 773، صفوة الصفات: 470.. 269
رجال النجاشي: 218. . 270
الذريعة 6: 344 / 2025.. 271
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المصباح: 773، أعيان الشيعة 10: 170.. 272
الذريعة 7: 14/ 58، مرآة الكتب: 427.. 273
مجموع الغرائب)ط 	( 1: 482.. 274
الذريعة 7: 71 / 377.. 275
مجمــوع الغرائــب230، و312، وفــي)ط 	( 2: 30، و197، صفــوة الصفات: . 276

.473
مجموع الغرائب: 112، وفي)ط 	( 1: 274، صفوة الصفات: 471.. 277
المصباح: 773، صفوة الصفات: 470.. 278
المصباح: 773، صفوة الصفات: 473.. 279
مجموع الغرائب)ط 	( 1: 360.. 280
الذريعة 7: 173 / 900.. 281
المصباح: 773.. 282
مجموع الغرائب: 162، وفي)ط 	( 1: 404.. 283
المصباح: 773، صفوة الصفات: 467.. 284
مجموع الغرائب: 237، وفي)ط 	( 2: 192.. 285
المصباح: 48، 181، 773.. 286
صفوة الصفات: 472. 287
الذريعة 8: 74 / 259، الدرر المنتظم 316و773.. 288
المصباح: 773.. 289
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 227.. 290
المصباح: 320، 772، صفوة الصفات: 469.. 291
الذريعة 8: 132 / 487، صفوة الصفات: 472.. 292
المصباح: 773.. 293
المصدر نفسه.. 294
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295 . ،368  :3  )	 وفــي)ط   ،468 الغرائــب:  مجمــوع   ،681  /  167  :8 الذريعــة 
المصباح: 307.

الذريعة 8: 149 / 589، صفوة الصفات: 467.. 296
الذريعة 8: 195 / 763.. 297
المصدر نفسه: 183 / 723.. 298
المصدر نفسه: 184 185 / 737.. 299
الذريعة 8: 184 185 / 737.. 300
المصباح: 773.. 301
المصدر نفسه: 232، 301، 397، 772.. 302
المصباح: 773، مجموع الغرائب: 258، وفي)ط 	( 2: 75.. 303
الذريعة 8: 258 259 / 1081، المصباح: 772.. 304
مجموع الغرائب: 177، وفي)ط 	(2: 41.. 305
مجموع الغرائب: 330، وفي)ط 	( 2: 479.. 306
مجموع الغرائب: 326، وفي)ط 	(2: 466.. 307
صفوة الصفات: 473، انظر كشف الظنون 1: 316.. 308
مجموع الغرائب: 116وفي)ط 	( 1: 377، المصباح: 607.. 309
مجموع الغرائب: 169 وفي)ط 	( 2: 22، صفوة الصفات: 473.. 310
المصباح: 773.. 311
مجمــوع الغرائب: 274، وفي)ط 	( 3: 104، المصباح: 205، صفوة الصفات: . 312

.470
المصباح: 773.. 313
صفوة الصفات: 471. 314
رياض العلماء 3: 222، الذريعة 12: 218 219 / 1445.. 315
مجموع العرائب)ط 	(1: 376، المصباح: 772.. 316
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بحار األنوار 20: 223.. 317
انظر الذريعة 11: 298 / 1787 و	 8: 174.. 318
الذريعة 11: 304 305.. 319
المصباح: 773.. 320
المصدر نفسه.. 321
المصدر نفسه.. 322
روضــات الجنــات1: 23، المصبــاح: 774، الذريعــة 12: 21 / 125، صفــوة . 323

الصفات:471.
رياض العلماء 1: 23، الذريعة 12: 21 / 128.. 324
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 210.. 325
المصباح: 773، صفوة الصفات: 472.. 326
صفوة الصفات: 471.. 327
مجموع الغرائب: 433 وفي)ط 	( 3: 289، صفوة الصفات: 471.. 328
مجموع الغرائب)ط 	( 1: 384.. 329
الذريعة 12: 195 / 1303، المصباح: 421. . 330
المصباح: 773.. 331
المصدر نفسه.. 332
المصدر نفسه.. 333
مجموع الغرائب: 471 وفي)ط 	( 3: 374، الذريعة 12: 270 / 1802.. 334
كشف الظنون 2: 1030.. 335
هكذا في المصباح: 771.. 336
الذريعة 13: 88 / 277.. 337
المصباح: 773.. 338
المصدر نفسه.. 339
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مجموع الغرائب)ط 	( 2: 104، صفوة الصفات: 472.. 340
المصباح: 773.. 341
الذريعة 13: 344 / 1278.. 342
المصباح: 773.. 343
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 93.. 344
المصباح: 773.. 345
الذريعة 14: 73 / 1801.. 346
المصباح: 773.. 347
الذريعة 14: 52 / 1707.. 348
المصباح: 773، صفوة الصفات: 470.. 349
الذريعة 14: 187 / 2117.. 350
مجموع الغرائب 31 وفي)ط 	( 1: 124.. 351
مجموع الغرائب)ط 	( 3: 349.. 352
المصدر نفسه 1: 93.. 353
مناقب ابن شهراشوب3: 287.. 354
المصباح: 773، صفوة الصفات: 467.. 355
المصباح: 773.. 356
المصباح: 773.. 357
المصباح: 773.. 358
مجموع الغرائب)ط 	( 3: 411.. 359
صفوة الصفات: 473.. 360
مجموع الغرائب)ط 	(1: 249.. 361
الذريعة 15: 169 / 1114.. 362
الذريعة 15: 211.. 363
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الذريعة 15: 319 / 1443، صفوة الصفات: 472.. 364
مجموع الغرائب: 180.. 365
أ الذريعة 15: 230 / 1495.. 366
المصباح: 773، صفوة الصفات: 467.. 367
المصباح: 773.. 368
الذريعة 15: 262، مجموع الغرائب)ط 	( 1: 484، صفوة الصفات: 468.. 369
الذريعة 15: 311 / 1984.. 370
المصباح: 773.. 371
المصدر نفسه.. 372
المصدر نفسه.. 373
الذريعة 15: 348 / 2233.. 374
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 157.. 375
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 5.. 376
المصباح: 773.. 377
الذريعة 16: 29 / 120.. 378
مجموع الغرائب: 471، وفي)ط 	(2: 374.. 379
المصباح: 773.. 380
صفوة الصفات: 473.. 381
الذريعة 16: 35 36 / 154، صفوة الصفات: 472.. 382
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 432.. 383
صفوة الصفات: 468.. 384
المصدر نفسه: 473. 385
مجموع الغرائب: 306.. 386
مجموع الغرائب)ط 	( 1: 68.. 387
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المصباح: 773.. 388
صفوة الصفات: 467.. 389
المصباح: 773.. 390
مجموع الغرائب: 14 وفي)ط 	( 1: 78.. 391
المصدر نفسه)ط 	( 2: 91. . 392
المصباح: 773.. 393
الذريعة 16: 164 / 459.. 394
كشف الظنون 2: 1260، صفوة الصفات: 472.. 395
مجموع الغرائب)ط 	( 1: 278.. 396
الذريعة 16: 245 / 976، مجموع الغرائب)ط 	(2: 506.. 397
مجموع الغرائب: 471، وفي)ط 	(2: 519.. 398
الذريعة 16: 252 / 1011.. 399
الذريعة 16: 253 / 1013.. 400
المصباح: 773.. 401
الذريعة 16: 266 / 1105.. 402
الذريعة 16: 267 / 1112، صفوة الصفات: 468.. 403
الذريعة 16: 267 / 1110.. 404
الذريعة 16: 330 / 1531، صفوة الصفات: 468.. 405
الذريعة 16: 330 / 1531.. 406
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 400.. 407
المصباح: 773.. 408
المصباح: 773.. 409
الذريعة 17: 125 / 657.. 410
المصباح: 773.. 411
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المصدر نفسه.. 412
إيضاح المكنون 2: 278-277.. 413
صفوة الصفات.. 414
إيضاح المكنون 2: 284.. 415
المصباح: 772.. 416
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 431.. 417
المصباح: 773.. 418
المصدر نفسه: 774.. 419
المصدر نفسه: 773.. 420
المصدر نفسه: 774.. 421
المصدر نفسه: 729 -731.. 422
المصباح: 773.. 423
رياض العلماء 5: 338.. 424
الذريعة 18: 21 / 479.. 425
مجموع الغرائب: 446، وفي)ط 	( 2: 490.. 426
المصدر نفسه 3: 222.. 427
المصدر نفسه: 155، وفي)ط 	( 1: 512.. 428
الذريعة 18: 69 / 716... 429
رياض العلماء 3: 380.. 430
الذريعة 4: 502 / ضمن 2251، و	 18: 96 / 844. . 431
مجموع الغرائب: 33، وفي)ط 	( 1: 272.. 432
صفوة الصفات: 469.. 433
المصباح: 773.. 434
الذريعة 18: 175 176 / 1269.. 435
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المصباح: 773.. 436
الذريعة 18: 200 / 1417، صفوة الصفات: 471.. 437
رياض العلماء 4: 260، الذريعة 18: 301 302 / 212.. 438
الذريعة 18: 337 / 369، المصباح: 49و200و201و222.. 439
المصباح: 773، صفوة الصفات: 470.. 440
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 332.. 441
المصباح: 773، صفوة الصفات: 470.. 442
مجموع الغرائب: 392، وفي)ط 	( 3: 175.. 443
الذريعة 19: 73 / 384، صفوة الصفات: 467.. 444
مجموع الغرائب: 422، وفي)ط 	(2: 434.. 445
المصباح: 773.. 446
الذريعة 19: 350 / 1563.. 447
المصباح: 773.. 448
مجموع الغرائب)ط 	(2: 86، صفوة الصفات: 473.. 449
المصباح: 773، صفوة الصفات: 467.. 450
المصباح: 773.. 451
الذريعة 20: 54 / 1882. 452
مجموع الغرائب)ط 	(2: 557.. 453
صفوة الصفات: 471.. 454
مجموع الغرائب: 245، وفي)ط 	( 2: 210.. 455
الذريعة 20: 200 / 2565.. 456
المصباح: 773.. 457
الذريعة 20: 207 / 2605.. 458
المصدر نفسه: 250 / 2833.. 459
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مجموع الغرائب 240، وفي)ط 	( 2: 198.. 460
صفوة الصفات: 472.. 461
الذريعة 20: 323 / 3220.. 462
المصباح: 773.. 463
الذريعة 20: 320 / 3197.. 464
المصباح: 773.. 465
الذريعة 20: 320 / 3200.. 466
المصباح: 773، صفوة الصفات: 473.. 467
الذريعة 21: 12 13 / 3701.. 468
المصدر نفسه: 15 / 3713.. 469
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 221.. 470
المصباح: 773.. 471
مجموع الغرائب: 112، صفوة الصفات: 472.. 472
المصباح: 773.. 473
الذريعة 21: 98 / 4116.. 474
المصباح: 773.. 475
المصباح: 773.. 476
صفوة الصفات: 474.. 477
مجموع الغرائب: 196وفي)ط 	( 2: 268، صفوة الصفات: 473.. 478
مجموع الغرائب: 157، وفي)ط 	( 1: 386.. 479
الذريعة 21: 148 / 4363.. 480
صفوة الصفات: 473.. 481
المصباح: 773.. 482
الذريعة 21: 217 / 4689.. 483
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المصباح: 773.. 484
المصباح: 773، صفوة الصفات: 468.. 485
المصباح: 773.. 486
مجموع الغرائب)ط 	( 1: 414، صفوة الصفات: 473.. 487
الذريعــة 21: 298 / 5159، مجموع الغرائــب: 174، وفي)ط 	( 2: 6، صفوة . 488

الصفات: 469، المصباح: 773.
المصباح: 773.. 489
المصباح: 773.. 490
صفوة الصفات: 470.. 491
المصباح: 773.. 492
كشف الحجب واألستار: 548 / 3086.. 493
صفوة الصفات: 473.. 494
مجموع الغرائب)ط 	( 1: 396.. 495
الذريعة 22: 312 / 7229.. 496
مجموع الغرائب)ط 	( 1: 91.. 497
مجموع الغرائب)ط 	( 1: 484، صفوة الصفات: 469.. 498
مجموع الغرائب)ط 	(2: 414.. 499
رياض العلماء 4: 258.. 500
الذريعة 23: 21 / 7887.. 501
المصدر نفسه: 139 140 / 8392.. 502
مجموع الغرائب)ط 	( 1: 375.. 503
المصباح: 773.. 504
الذريعة 23: 202 / 8633.. 505
المصباح: 773.. 506
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المصدر نفسه.. 507
المصدر نفسه.. 508
المصدر نفسه.. 509
مجموع الغرائب)ط 	( 1: 395.. 510
المصباح: 773.. 511
مجموع الغرائب)ط 	(2: 9.. 512
الذريعة 24: 67 / 338، صفوة الصفات: 472.. 513
المصباح: 773، صفوة الصفات: 473.. 514
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 150 و196.. 515
مجموع الغرائب: 471، وفي)ط 	( 3: 374، الذريعة 24: 111 / 578.. 516
المصباح: 773.. 517
صفوة الصفات: 472. 518
الذريعة 24: 116، صفوة الصفات: 470.. 519
صفوة الصفات: 469.. 520
صفوة الصفات: 473. 521
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 27.. 522
الذريعة 24: 124 / 626.. 523
مجموع الغرائب: 471، وفي)ط 	( 3: 374.. 524
مجموع الغرائب)ط 	( 2: 89.. 525
المصباح: 773.. 526
صفوة الصفات: 472.. 527
المصباح: 773.. 528
المصدر نفسه.. 529
صفوة الصفات: 470. 530
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المصباح: 772.. 531
صفوة الصفات: 472. 532
الذريعة 24: 423 / 2216.. 533
المصباح: 773، صفوة الصفات: 468.. 534
مجموع الغرائب 1: 414.. 535
الذريعة 25: 252 / 580.. 536
المصباح: 773.. 537
مجموع الغرائب)ط 	( 1: 419.. 538
الذريعة 25: 69 / 378.. 539
المصباح: 773.. 540
المصباح: 773، صفوة الصفات: 470.. 541
المصباح: 773.. 542
المصباح: 773.. 543
المصباح: 773، صفوة الصفات: 470.. 544
مجموع الغرائب: 213، وفي)ط 	( 2: 131.. 545
المصباح: 773.. 546
المصدر نفسه.. 547
مجموع الغرائب: 328، وفي)ط 	( 2: 475.. 548
المصباح: 773.. 549
مجموع الغرائب: 140، وفي)ط 	( 1: 91.. 550
المصدر نفسه.. 551
صفوة الصفات: 473.. 552
المصباح: 773.. 553
مجموع الغرائب: 162، وفي)ط 	( 2: 9.. 554
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المصدر نفسه: 240، وفي)ط 	( 2: 200.. 555
مجموع الغرائب: 27، وفي)ط 	( 1: 110.. 556
مجموع الغرائب: 336.. 557
المصدر نفسه: 255.. 558
المصباح: 773.. 559
المصدر نفسه.. 560
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امل�شادر واملراجع
أوّالاً الكتب العربية

أعيان الشــيعة: للسّيد محســن األمين العاملي،)ت 1371هـ(، نشر دار . 1
التعارف في بيروت.

إقبال األعمال: للسيد علي بن طاووس الحّلي)ت 664 هـ(، نشر مكتب . 2
اإلعالم اإلسالمي في قم.

أمل اآلمل: للشيخ محمد بن الحسن الحّر العاملي)ت 1104 هـ(، نشر . 3
مكتبة األندلس في بغداد، ومطبعة اآلداب في النجف األشرف.

إيضــاح المكنــون في الذيل على كشــف الظنون: إلســماعيل بن باشــا . 4
البغدادي)ت 1339 هـ(، نشر دار إحياء التراث العربي في بيروت.

البلد األمين: الشيخ إبراهيم الكفعمي)ت 905 هـ(، نشر مكتبة الصدوق . 5
في طهران.

تكملة أمل اآلمل: للسيد حسن الصدر)ت 1354 هـ(، نشر مكتبة السّيد . 6
المرعشي في قم.

خالصة األقوال في علم الرجال: للعالمة الحسن بن يوسف بن المطهر . 7
الحلي،)ت726هـ(، نشر الرضي في قم.

الذريعة إلى تصانيف الشيعة: للشيخ آقا بزرگ الطهراني،)ت1389هـ(، . 8
نشر دار األضواء في بيروت. 

رجال النجاشــي)فهرس أسماء مصنفي الشيعة(: ألبي العباس أحمد بن . 9
العباس النجاشــي الكوفي)ت 450 هـ( – نشر مؤسسة النشر اإلسالمي 
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التابعة لجماعة المدرسين في قم المشرفة.
روضات الجنات: للســّيد محمد باقر الموســوي،)ت1313هـ(، نشــر . 10

مؤسسة إسماعيليان في قم.
رياض العلماء وحياض الفضــالء: للميرزا عبد الله أفندي األصفهاني، . 11

من أعالم القرن الثاني عشر، نشر مكتبة السّيد المرعشي في قم.
صفــوة الصفــات في شــرح دعــاء الســمات: للشــيخ إبراهيــم بن علي . 12

الكفعمي)ت 905 هـ(، تحقيق الســّيد هادي الموســوي، إصدار شعبة 
إحياء التراث الثقافي والديني في العتبة الحسينية.

الغديــر في الكتاب والســنة واألدب: الشــيخ عبد الحســين األميني)ت . 13
1392 هـ( نشر دار الكتاب العربي في بيروت.

فهرس التراث: للسّيد محمد حسين الجاللي المعاصر، نشر دليل ما في . 14
قم.

حســين . 15 إعجــاز  للســّيد  واألســتار:  الحجــب  كشــف 
النيشابوري،)ت1386هـ(، نشر مكتبة السّيد المرعشي في قم.

كشــف الظنون عن أســامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة)ت 1067 . 16
هـ( نشر دار إحياء التراث العربي في بيروت.

مجمــع الفائدة والبرهــان: للمولى أحمد األردبيلي)ت 993 هـ(، نشــر . 17
مؤسسة النشر اإلسالم التابعة لجماعة المدرسين في قم المشرفة.

مجمــوع الغرائب: للشــيخ إبراهيم الكفعمي)ت 905 هـ(، نشــر مكتبة . 18
الســّيد المرعشــي في قم، واســتفدنا من المطبوع المحقق الذي سيرى 

النور قريًبا إن شاء الله تعالى.
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المصباح)جنــة األمــان وجنة اإليمان(: لتقّي الديــن إبراهيم بن علّي بن . 19
الحســن العاملي الكفعمي)ت 905 هـ(، نشــر مكتبة الرضّي والزاهدي 

في قم.
معالم العلماء: البن شهر آشوب)ت 588 هـ(، نشر النجف األشرف.. 20
معجم البلــدان: لياقوت الحموي)ت 626 هـ(، نشــر دار إحياء التراث . 21

العربي في بيروت.
موســوعة مؤّلفي اإلماميــة: لمجموعة من الفضالء، نشــر مجمع الفكر . 22

اإلسالمي في قم.
النجــم الثاقــب في أحــوال اإلمــام الحجة الغائب: للشــيخ حســين . 23

النوري)ت 1320 هـ(، نشر أنوار الهدى في قم.
نفــح الطيــب: ألحمد المقــري التلمســاني)ت 1041 هـ(، نشــر مصر . 24

العربية.
هدية العارفين: إلســماعيل بن باشــا البغدادي)ت 1339 هـ(، نشر دار . 25

إحياء التراث العربي في بيروت.
وسائل الشيعة: للحر العاملي)ت 1104 هـ( نشر مؤسسة آل البيت: في . 26

قم.
ثانيًا: الكتب الفارسيّة

دنا: فهرستواره دستنوشتهاي إيران باهتمام الشيخ مصطفى درايتي، نشر . 1
مكتبة مجلس الشورى اإليراني في ايران.

فنخا: فهرست نسخه هاي خطي إيران، باهتمام الشيخ مصطفى درايتي، . 2
نشر مكتبة مجلس الشورى اإليراني.
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ثالثاًا اجملالت

تراثنا: فصلية تصدرها مؤسســة آل البيت في قم العدد 19 الســنة . 1
الخامسة 1410هـ.

مخطوطاتنا: مجّلة تصدر عن قسم الشؤون الفكرّية والثقافّية من العتبة . 2
العلوّية المقّدسة، العدد الخامس.
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Manuscript Heritage
Verified by Seyed Hussein 
Redha Yousif Al Ishqr Al 
Amili
Scientific Hawza – Holy 
Najaf

Answers of the Sevens Jurispru-
dence Questions for the Great 
Sheikh Abdullah Bin Al Hussein 
Al Testeri ( Died 1021 H.)

297

Curriculum Vitae 59

Asst. Lect. Ali Jebbar 
Khelef Al Gezi
Ministry of Education
General Directorate of
Education in Thi Qar

Sheikh Mohammed Teqi Al Shi-
razi and his Role in the Political 
Development in Iraq from 1918 
to 1920

27
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Contents
Researchers Name Research Title P

Dr. sheikh Amean Hussein 
Bouri
Scientific Hawza – Holy 
Qum

Hedeath Criticism and Novel 
Body Evaluation to the Innova-
tor Al Behrani in Al Heda›iq Al 
Nadhirah encyclopedia

29

Sheikh Abdul Heleam 
Awadh Al Hilly
Scientific Hawza – Holy 
Qum

Sheikh Ibrahim Bin Ali Al 
Kef›imi ( died: 905 h.) his life 
and library

81

Asst. Lecturer Kewkab 
Hussein Aziz Al Hilali
Thi Qar University/ Col-
lege of Education for Hu-
manities/ Department of 
History

The School of Al Serdar Hassan 
Khan Al Qezwini One of the Sci-
entific Rise Resources in Holy 
kerbala City

191

Asst. lect. Muslim Awadh 
Muhilhil
Thi Qar University/ Col-
lege of Education for Hu-
manities/ Department of 
History

The Martyr Sheikh Abdul Redha 
Al Safi ( 1933 – 1989 A.D.): A 
Historical Study

231

lect. Eshraq qais Faisal Al 
Ta›i 
Kerbala University/ Col-
lege of Education for Hu-
manities/ Department of 
History

The Family of Al Damad
Seyed Mohammed Salih Al 
Damad Al Ha›iri as a modelA.D.)

269
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scholars' manuscripts in a particular science or topic, the 
spatial ones as their manuscripts in certain library, the per-
sonal ones as one of Kerbala scholars' manuscripts or publi-
cations, etc.

4. Studying kerbala poets' verse in all aspects: stylistical-
ly, linguistically, textually, etc. and gathering verses of those 
who had no collected poetic divans.

5. Verifying Kerbala manuscripts      
At last, researchers are invited to provide the journal with 

their writings. In other words, objectives cannot be carried 
out without meeting and supporting the scientific efforts to 
manifest and study the heritage.
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2.The noblemen who settled in Kerbala for getting science 
or teaching in its schools and hawzas, on a condition that resi-
dency period is considerable.

It is worth to mention that noblemen affiliation to more than 
one city according to birth, growing up by study, learning, or 
residency is a very common case in our heritage. That's why 
we find a scholar that affiliates himself as ( Al Isfehani by 
birth, Al Najafi by study, and Al Ha'iri residency and burial 
ground). Then, in brief, we can say that if any nobleman af-
filiated himself to Kerbala, then this affiliation to his original 
city is not cancelled.

The Journal Axes

Since Kerbala heritage journal is a specialized heritage 
journal, it receives all heritage researches including studies, 
indexes and bibliographies, and heritage verification. It con-
tained the following subjects:

1.Kerbala history and events and accidents, it passed 
through its noblemen's biographies, their places

and what they stated: sayings, proverbs, tales, and wis-
doms. In fact, it includes all its oral and written

history.
2.Studying Kerbala scholars' opinions, jurisprudence, Os-

oul and men theories etc. descriptively, analytically, compar-
atively, collectively, and scientific critically.

3. The bibliographical studies including all its common 
and objective types such as publications, Kerbala
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hidden contents appear to people. 
Kerbala heritage journal interests: 

Kerbala heritage journal horizon is as large as the heritage 
and its different hidden contents such as sciences and various 
arts that this city nobles care about including jurisprudence, 
Osoul and speech, Men and Hadith, grammar , morphology, 
rhetoric, arithmetic, astronomy, and other fields that cannot 
be all mentioned. 

Due to the great connection and total link between the sci-
ences and their progress and political, economic, and social 
historical events, the scientific studies took care about this 
city history and accidents and what happened on. All that is 
the heart interest of the journal.

Who are Kerbala noblemen?

It is well known that the criterion of affiliation to a city is 
disputable. Some considered that living some years in a city. 
Others considered the criterion is the scientific trace or the 
trace of residence. Others argued about the different temporal 
duration. Since Kerbala was a scientific city and a center of 
attraction and science students and migration to it with long 
duration, it was not easy to limit its noblemen names.

Nevertheless, the included affiliated noblemen according 
to the criterion are:

1.The respected city people who belong to families inhab-
ited the city. Thus, these families' noblemen are Kerbala city 
noblemen even if they left it.
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your son ". Accordingly, the general secretary of Al Abbas 
holy shrine initiated establishing specialized heritage centers 
and Kerbala heritage center is one of them. So, the quarterly 
enhanced Kerbala heritage journal set out. It passed through 
constant steps that covered many aspects of this huge holy 
city heritage by studies, and enhanced scientific researches.

 Why Kerbala heritage?

Care and interest with holy Kerbala city heritage requires 
two significant starting points:

General starting point: it can be summarized that heritage 
of this city just like other our heritage which is still in need 
for more accurate scientific studies.

Common starting point: it is related to this holy city which 
became a center and shrine for many of the prophet progeny's 
(p.b.u.t.) followers since Al Taf disaster and martyrdom of 
Imam Hussein, the prophet's grandson(p.b.u.t.). so, establish-
ing this city and setting a scientific movement which can be 
described with simple beginnings due to the political situa-
tion at that time. It began increasing up to the twelfth Hijri 
century when it became  a place of attraction to students of 
science and knowledge and headed the scientific movement 
that lasted to the ends of fourteenth Hijri century when the ag-
gressive movement to this city returned to this generous city.

According to all this, this holy city deserved centers and 
specialized journals that search its heritage and history, what 
out came and happened on its earth along centuries, and its 
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The Journal Message
All praise is due to God, creator of the creation, Prayer and 

peace be upon his prophets and messengers, particularly our 
master and prophet Mohammed and his progeny.

Talking about the heritage importance, necessity to take 
care with it and surviving its study became axiom that its men-
tioning is not desirable. The nation that does not care about 
its heritage does not honor its ascendants, does not study their 
good deeds will not have a future among other nations.

  What differentiates our heritage is two matters:

 First: richness and comprehensibility.
Second: shortage of the studies that care and search its hid-

den contents to show. At the time that we find out other na-
tions seek for any materialistic any spiritual that connect it 
with its heritage, manifest it, and establish museums to dig-
nify and glorify, we find out nations has a default in this field.

Many scholars spent their lives to serve science and so-
ciety but nobody could know their names as well as survive 
their manuscripts, showing to the generations, or holding a 
conference or symposium that tackling their theories, opin-
ions, and thoughts.

Thus, on the base of the prophet progeny's (p.b.u.t.) in-
structions that ordered us to keep heritage Imam Ja'afer Al 
Sadiq(p.b.u.h.) said to Al Mufedhel Bin Omer " write and 
tell your brothers science and let your books a heritage to 
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9. Religious schools.
10. Indexes and bibliographies.
As we mentioned the curriculum vitae of the two boards 

members of Turath Kerbala  Journal to the respected readers 
in the first issue of the last year, thus, we decided to display 
their updated curriculum vitae in this issue. This will be re-
peated in the first issue annually. 

And the close of our call will be, all praise is due to God, 
the Lord of the Universe! Prayer and peace be upon Moham-
med and his progeny, the good men, the chaste men. 

Editor-in-chief
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la City; it was the martyr sheikh Abdul Redha Al Safi who 
martyred in1989 A.D. This was followed by another research 
about The Family of Al Damad, seyed Mohammed Salih Al 
Damad Al Ha'iri as a model. Concerning the manuscript her-
itage, there is a verified message to one great scholar; he is 
great legist Sheikh Abdullah bin Al Hussein Al Shoushteri 
( Al Testeri). The message tackled his answers about seven 
problems about the phrases that were mentioned in some sci-
entific books such as" Sherh Al Qewa'id " by the investigator 
Al Kerki, and "Al Derous Al Shery'iah " by the First Martyr, 
and other scientific books. At last, the English research was 
about Sheikh Mohammed Teqi Al Shirazi and his Role in the 
Political Development in Iraq from 1918 to 1920.

We are happy to renew our invitation to our respected 
readers to write in one of first international conference axes 
which will be held in 7-8 November 2019 A.D. under the 
slogan "Our Heritage is our Identity" with the title "Kerbala 
Heritage and its Position in Islamic Library" with these axes:

1.Quranic sciences and interpretation.
2.Hadieth and Men science.
3.Jurisprudence and principles (Osoul) sciences.
4.Philosophy, Speech, and logic sciences.
5. Arabic sciences and its Arts.
6.History, autobiographies, and Biographies.
7.Applied and heritage sciences.
8.Kerbala Handwritings ( a study, investigation, criticism)
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The Issue Word
In the Name of God, the most Gracious, the most Merciful

The Sixth Candle

All praise is due to God, creator of the creation, his grace 
and generosity were dignified, his distress was beautified, 
his attributes were sanctified Prayer and peace be upon his 
prophets and messengers, particularly our master and prophet 
Mohammed and his progeny 

However, my dear respected readers, what is in your hands 
is the first  issue/ fifth volume of the fifth year of Turath Ker-
bala  Journal. This indicates that it ignited the fifth candle ( 
year) of its age. It enriched the heritage library with various 
researches concerning different topics of the heritage till it 
became an important resource for the researchers in the Ker-
bala heritage that is indispensable.

The issue researches contained various implications. The 
first research has a study about Hedeath Criticism and Novel 
Body Evaluation to the Innovator Al Behrani in Al Heda'iq 
Al Nadhirah encyclopedia. The second research was about a 
life of one of the prominent scholars, that is Sheikh Ibrahim 
Bin Ali Al Kef'imi and mentioning the books that his library 
contained. The third research was entitled The School of Al 
Serdar Hassan Khan Al Qezwini One of the Scientific Rise 
Resources in Holy kerbala City. The fourth research was a 
historical study to one of the Islamic figures in Holy kerba-
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c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or 
depth, before publishing, the researchers are to be retrieved 
to the researchers to accomplish them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not 
approved; it is not necessary to state the whys and wherefores 
of the disapproval.

e: Researchers to be published are only those given con-
sent by experts to in the field. 

f. A researcher bestowed a version in which the meant re-
search published, and a financial reward of (150,000) ID

12. Taking into consideration some points for the publica-
tion priorities, as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail 

of the Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web: http://kar-
balaheritage.alkafeel.net/, or Delivered directly to the Jour-
nal's headquarters at the following address: Karbala heritage 
center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 
Hussein park the large, Karbala, Iraq.
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researches should be alphabetically ordered.
7. Printing all tables, pictures and portraits on attached pa-

pers, and making an allusion to their sources at the bottom of 
the caption, in time there should be a reference to them in the 
context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publish-
es in the journal for the first time, so it is to manifest whether 
the actual research submitted to a conference or a symposium 
for publication or not. There should be an indication to the 
sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published be-
fore, or submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the 
viewpoints of the researchers themselves; it is not necessary 
to come in line with the issuing vicinity, in time, the research 
stratification is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to 
state their reliability for publication. No research retrieved 
to researchers, whether they are approved or not; it takes the 
procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant re-
search for publication in a two-week period maximally from 
the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of 
the edition chief approval and the eminent date of publication.
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Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the origi-

nal scientific researches under the provisions below: 
1. Researches or studies to be published should strictly be 

according to the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD 

Having, approximately, 5,000-10,000 words under simplified 
Arabic or times new Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceed-

ing a page, 350 words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the re-

searcher/researchers, occupation, address, telephone number 
and email, and taking cognizance of averting a mention of the 
researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and 
taking cognizance of the common scientific procedures in 
documentation; the title of the book, editor, publisher, publi-
cation place, version number, publication year and page num-
ber. Such is for the first mention to the meant source, but if 
being iterated once more, the documentation should be only 
as; the title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal 
notes, in the case of having foreign sources, there should be a 
bibliography apart from the Arabic one, and such books and 
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