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منذ دخول الطباعة إلى النجف حتى االن
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بسم الله الرحمن الرحيم
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي

وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك
في عبادك الصالحين.

(٤)



المقدمة
لألستاذ الجليل البحاثة
عبد الحميد العلوچي

حركة الفهرسة، عندنا، في العراق، جامدة.. ال ينشطها تحريك
وال حفز، بالرغم من وفرة الدواعي إلى االنفساح واالتساع في

رحابها. وهي وإن كانت الطريق األمثل إلى إحياء المخطوطات
االنباذ في خزائن العراق العامة والخاصة.. فإنها ما انفكت تشتهي

الحث واالستهواء والتحريض واالستفزاز حيال الباحثين الذين استغوتهم
اآلثار المخطوطة.

ففي العراق من التراث الفكري االسالمي والعربي ما لو أدركه
CARL BROCKELMAN وعرفه العالمة كار بروكلمان
ألذاعه في الخافقين، وال ستكفي به واستغنى في كتابه الرائع (تاريخ

GESCHICHTE DER ARABISCHEN .(األدب العربي
VITTERATUR ولكن اآلفة التي حبست هذا المستشرق الكبير

(٥)



عن احتطاب مآثرنا الفكرية الرواقد تحت الغبار في خزائننا.. هي
انصراف أولي الدرس والتحصيل فجر القرن العشرين - عن الفهرسة
وتخلفهم عن الزحف الذي بدأته مصر، في وطننا العربي، باالنفاق

فيما ينبغي - تنويها بمحتوى خزائنها - فوق ما ينبغي.
على انى ال أريد بقولي هذا أن أجرد بعض الباحثين العراقيين

من فضيلة االقتفاء، فقد وجدت أغلبهم - وهم قليل - يخوضون
بعد فوات األوان، صعاب المزالق والعقبات، على الصعيد الفهرسي
من غير أن تتهيأ لهم أداة المنهج العلمي في مواجهة االستفسار بين

أكداس المخطوطات.. ومن هنا ضاعت الفائدة الفيحاء، والنفع
األعم. فباتت مخطوطاتنا شتى، وفى أماكن مجهولة، رهينة
صناديق وأسفاط، وطريدة فأر وأرضة.. ال ينالها طالب، وال

يدركها محتاج، وال يشير إليها فهرس أو معجم أو ثبت.
وقد يقتضيني االنصاف أن أبارك الجهود التي لم تذهب ضياعا

وخسرا في خدمة التراث الفكري المخزون وراء الحواجز والحوائل
وخلف األبواب. وال سيما تلك التي تجسدت مقاالت وكتبا أشار
أصحابها فيها إلى بعض المخطوطات الدفينة في الخزائن البغدادية،

والمكتبات الخاصة والموقوفة في منطقتي الكاظمية واألعظمية، وفي
أنحاء مختلفة من العراق. كما فعل بروكلمان في كتابه الشامخ

(٦)



المعروف، وجرجي زيدان في تاريخ اآلداب العربية، وفيليب
طرازي في خزائن الكتب العربية في الخافقين، وأغا بزرك في

الذريعة إلى تصانيف الشيعة، والخاقاني في اآلثار المخطوطة في العراق
(الذي لم يطبع).

وكان للخزائن البغدادية القسط األرحب من إهتمام الولع
بالفهرسة. ومن الحقيق باالعجاب تلك المحاوالت الناجحة التي

سجلها عدد من أفاضل الباحثين في دراسات وكتب تناولت
المخطوطات المحفوظة في مكتبات بغداد ومساجدها باإلشارة والوصف

والتعريف. كاألب انستاس الكرملي الذي كتب ما كتب من
مقاالت متسلسلة عن مخطوطات خزانة الكرمليين النصرانية ببغداد

في مجلة (نشرة االحد) الصادرة ببغداد خالل ١٩٢٩ - ١٩٣١ ضمن
مجلداتها (٨ - ١٠)، واألستاذ كوركيس عواد الذي وزع جهده

الالمع تصنيفا وفهرسة على مخطوطات الكرمليين في خزانة المتحف
العراقي (مجلة سومر - المجلد السابع ١٩٥١) ومخطوطات مكتبة
المتحف العراقي ببغداد (مجلة معهد المخطوطات العربية في القاهرة

- المجلد األول ١٩٥٥)، وخزانة كتب الوقف بمسجد الزيدي ببغداد
وخزانة الكتب في مشهد أبي حنيفة (مجلة المشرق الموصلية - المجلد

األول ١٩٤٧)، وأقدم المخطوطات في خزانة األوقاف العامة

(٧)



ببغداد (مجلة سومر - المجلد الثالث ١٩٤٧ والرابع ١٩٤٨)،
والمخطوطات العربية في مكتبة المتحف العراقي (وقد ظهر من هذا

الفهرست ثالثة أقسام، األول للمخطوطات التاريخية، والثاني
لألدبية، والثالث للطب والصيدلة والبيطرة.. وكلها نشرت في

مجلة سومر - المجلدات ١٣ - ١٥ خالل ١٩٥٧ - ١٩٥٩)،
والمخطوطات المتعلقة بمدينة بغداد تاريخا وحضارة (في كتاب جمهرة

المراجع البغدادية الذي أسهمت في تأليفه، وقد طبع ببغداد سنة
١٩٦٢) ومخطوطات خزانة يعقوب سركيس المهداة إلى جامعة
الحكمة ببغداد (وقد انتهى من وضع فهرسها، والمؤمل أن تقوم

الجامعة المذكورة بطبعه ببيروت في المطبعة الكاثوليكية، بعد أن
طبعت موجزه بالرونيو ووزعته على المعنيين بالمخطوطات).

وسلك هذا الطريق الوعر، أيضا، األستاذ عبد الحميد
الدجيلي في وصفه الرسائل اإلسماعيلية القديمة النادرة التي عثر عليها

بين تركة األب أنستاس الكرملي (مجلة المجمع العلمي العراقي - الجزء
الثاني من المجلد الثالث ١٩٥٥)، والمخطوطات الثمينة في خزانة

المتحف العراقي (مجلة سومر - المجلد السابع ١٩٥١). ومثله كان
األستاذ علي الخاقاني حين تكلم على اآلثار المخطوطة ببغداد (مجلة

الغري - المجلد األول ١٩٣٩)، واألستاذ إبراهيم الدروبي في ما انتخبه من

(٨)



مخطوطات المكتبة القادرية ببغداد (مجلة المجمع العلمي العراقي - المجلد
السادس ١٩٥٩)، واألستاذ أسعد طلس في كشافه عن مخطوطات

خزائن كتب األوقاف (وقد طبع ببغداد سنة ١٩٥٣) والدكتور
حسين علي محفوظ في ما كتبه باللغة الفارسية، للمجلد الثالث من

مجلة دانش الصادرة في طهران سنة ١٩٥٥، عن المخطوطات الفارسية
في مكتبة المتحف العراقي، وما كتبه عن خزائن كتب الكاظمية،
ومنها خزانته الخاصة، وخزانة جامعة مدينة العلم، وخزائن: السيد

حسن الصدر، والحاج عبدا لباقي الطيار، والسيد علي الهاشمي، والشيخ
عبد الحسين األسدي، والشيخ عبد الرزاق العاملي، والشيخ عبد الصاحب
األنصاري، والشيخ محمد رضا شالچي موسى (مجلة معهد المخطوطات

العربية - المجلد الرابع ١٩٥٨، والسادس ١٩٦٠). وعلى نفس
HOENERBACH. W الدرب مضى األستاذ ف. هوينرباخ

في ما كتبه عن بعض المخطوطات العربية الموجودة في بغداد على صفحات
مجلة المشرق ORIENS (المجلد الثامن ١٩٥٥)، واألستاذ لويس

ماسينيون MASSIGNON. L في إشاراته النافعة إلى مخطوطات
REVUE DU بعض المكتبات البغدادية في مجلة العالم االسالمي

MONDE MUSULMAN (المجلد الثامن ١٩٠٩). ومما يجب
التنويه به، في هذا الصدد، هو (فهرست مكاتب بغداد الموقوفة)

(٩)



الذي تحتفظ به الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية (وهو لم يطبع
ويقع في ١٤٧ صفحة أكثرها بخط السيد محمود شكري اآللوسي).

أما مدينة الموصل، وما في مساجدها ومدارسها الدينية وأديارها
وتكاياها ومكتباتها الخاصة من مخطوطات نادرة واعتيادية. فقد

تناولها باإلشارة والوصف والتعليق الدكتور داود الچلبي في كتابه
مخطوطات الموصل (الذي طبع ببغداد سنة ١٩٢٧).

وقيض الله لمدينة كربالء من يرشد علماء الدنيا والدين إلى بعض
ما ازدحم في خزائنها من مخطوطات. وكان أشهرهم األستاذ منير

القاضي حين ألم إلماما واسعا بالمصاحف الشريفة المخطوطة التي تختال
بها خزانة العتبة الحسينية المقدسة (مجلة المجمع العلمي العراقي -
المجلد السادس ١٩٥٩)، واألستاذ سلمان هادي الطعمة في ما نوه
به من اآلثار المخطوطة في كربالء على صفحات مجلة المكتبة التي

تصدرها مكتبة المثنى ببغداد (في بعض أعداد سنين ١٩٦٣ - ١٩٦٥).
وتصدى لبعض مخطوطات مدينة البصرة باإلشارة والوصف
األستاذ كوركيس عواد يوم عقد كالمه على مكتبات البصرة

ومخطوطاتها في مجلة معهد المخطوطات العربية (الجزء الثاني من
المجلد األول ١٩٥٥)، واألستاذ الخاقاني حين فهرس وصنف

مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة (وقد نشر فهرسته في ثالثة

(١٠)



أقسام على صفحات مجلة المجمع العراقي، المجلدات ٨ - ١٠ الصادرة
خالل ١٩٦١ - ١٩٦٣).

أما ما يتعلق بمخطوطات خزائن مدينة (النجف األشرف)
فالذي لست أجهله منه هو أن مجلة (لغة العرب) البغدادية قد

أشارت بما فيه نفع كبير، في مجلدها الثالث، إلى بعض محتوى
مكتبات النجف الخاصة من نوادر المخطوطات... وأن الدكتور

حسين علي محفوظ نظم فهرسا جيدا لمخطوطات الخزانة الغروية،
ونشره في مجلة معهد المخطوطات العربية (الجزء األول من المجلد

الخامس ١٩٥٩).. وأن بعض المجالت األدبية التي صدرت في
النجف، كاالعتدال، والغري، والنجف، والبيان، كانت تلمع

بالوصف إلى بعض المخطوطات النفيسة التي ترقد في خزائن النجف
وأن بعض الرسائل المتبادلة بين جمهرة كبيرة من أفاضل النجف

وطائفة من المستشرقين كانت غنية باإلشارات الحافلة إلى ما يحتمل
وجوده أو ما هو موجود فعال في النجف من نفائس اآلثار المخطوطة.

هذا، وال أكثر من هذا، هو ما احتوشته عن خزائن الكتب
في النجف. ولطالما مزق ذلك منى الفؤاد، الن التراث االسالمي

والعربي الذي ارتهنته خزائن النجف لمما يبعث على االعتزاز.
ولكنه مهمل، منبوذ، مجهول، يتطلع إلى من سوف يخدمه ويرعاه

(١١)



ويبث خواصه في اآلفاق. وهذا ما يضع في الحلق أكثر من شجى
ويلوث العين بما هو أدهى من القذى، ولوال نشاط العالمة األستاذ

الشيخ محمد هادي األميني الذي ما فتئ يبذله في وصف مخطوطات
بعض المكتبات العامة والخاصة في النجف. آلمنت بأن العقوق

إنما هو سيد الخصال في مدينة كالنجف ال أتمنى لها إال االزدهار
على الصعيد الثقافي. فلقد عرفت األستاذ األميني أخا صبر، وقرين
مثابرة، عندما أراد أن يبشر الدنيا بما في النجف من تراث فكري

ال يزال مخطوطا، فهو بعد أن ألمع إلى نوادر المخطوطات في مكتبة
آية الله الحكيم العامة (في فهرس طبع بالنجف سنة ١٩٦٢) - الحلقة

األولى -. اندفع، ورائده الخدمة المكتبية، إلى وصف مخطوطات
مكتبة آية الله السيد محمد البغدادي في كتاب طبع بالنجف. أيضا

سنة ١٩٦٤، وها هو ذا، اليوم، يطلع على الفكر العربي باألثر
الرائع الثالث: (معجم المطبوعات النجفية) الذي هتك فيه جميع
األقنعة عن مطبوعات ثمينة دارت مع الفقه، والتفسير، والحديث

والمواعظ، والعقائد، والمقاتل، واألنساب، والرجال، والتاريخ
واللغة، واألدب، والفلك، والطب، واألدعية، والفلسفة،

واألخالق، والكالم، والنحو، والشعر، والبالغة، والرياضيات،
بعد أن قرأنا له من قبل (معجم رجال الفكر واألدب في النجف

(١٢)



خالل ألف عام) الموسوعة الخالدة التي استقبلته األوساط الثقافية
والمجامع العلمية بعين االكبار والتقدير.

وهذا ما كان أغلب المحققين يتمنون الوقوف عليه ليستعينوا
به يوم تدعوهم الحاجة إلى التماس النجدة، تعزيزا للتراث الذي يراد

طبعه وتحقيقه.
وفوق ذلك، سبق لألستاذ (األميني) أن نشر وصفا لطائفة

كبيرة من مخطوطات النجف في مجلة (عالم المكتبات) القاهرية
(خالل ١٩٦٣ - ١٩٦٤) ومجلة المكتبة البغدادية، كما نشر ستة
فصول في مجلة النجف (المجلد الخامس ١٩٦٢) عن مخطوطات

(مكتبة االمام أمير المؤمنين (ع) في النجف العامة).
وختاما أراني راسخا على أن األستاذ (األميني) سيغذ السير

قدما في طريق الفهرسة، غير آبه بما يعتوره من صعاب قد يكون
بعضها ماديا، فأحمد الله فيه، وأحمده في نفسه.
بغداد: ١ / شباط / ١٩٦٦ عبد الحميد العلوچي

(١٣)



المدخل:
عندما انتهيت من وضع وطبع كتابي - معجم رجال الفكر

واألدب في النجف خالل ألف عام - في العام المنصرم، رغب
إلي شيخنا األكبر الحجة المجاهد الشيخ األميني - الوالد المعظم -

دام عاله.. وضع معجمين آخرين لهما الصلة كل الصلة بتاريخ
النجف من الناحية الفكرية، ويعتبران أيضا من صميم موضوع

النجف في المجال الثقافي وهما:
١ - معجم المؤلفات النجفية: ويضم بين دفتيه ما ألفه أرباب

القلم ورواد العلم واألدب والفن في النجف خالل ألف عام في كافة
المجاالت حسب العلوم، فاذكر فيه مؤلفاتهم في الفقه.، واألصول

واألدب.. وعلم النفس.. والقانون.. وغيرها من النشاطات
الفكرية مع اإلشارة إلى مؤلف كل واحد وتعيين طبعه أو مخطوطه
إلى جانب سائر مميزاته ومشخصاته، فتظهر الطاقات المعنوية في

ظالله، والمحاوالت الفكرية الموفقة بصورها الرائعة على صفحاته.
ب - معجم المطبوعات النجفية، وفيه بيان لما أخرجته مطابع

النجف من الكتب والكراسات والمجالت والصحف منذ دخول
المطابع إلى النجف ليومنا هذا، مع ذكر اسم الكتاب ومؤلفه وتاريخ

(١٥)



طبعه وعدد صفحاته باإلشارة إلى وفاة مؤلفه إذا توفي، أو تاريخ
والدته ان كان على قيد الحياة.

وال شك أن المعجمين في الواقع مجهود ضخم، وعبء عملي
مضنك يتطلبان وقتا طويال، باإلضافة إلى التعب الفكري الذي يالقيه

الباحث عن المطبوعات النجفية أو المؤلفات النجفية بصورة عامة
ذلك أن التراث الفكري النجفي واظهار ما فيه من قيم إنسانية،

وروائع فنية سامية، يفتقر إلى بحث وتحقيق وتنقيب طويل، فان
الكثير من هاتيك المطابع أو دور النشر واآلثار أكل الدهر عليها

وشرب ولفها النسيان والتلف ولم يبق منها الزمن غير اسمه وذكره
ولم يحتفظ حتى عنوانها، غير اني بحول الله وقوته وتوفيقه..

تمكنت من تحقيق فكرة وضع - معجم المطبوعات النجفية - بالصورة
التي تجدها أمامك بعد أن رحت أفتش دور الكتب في النجف العامة
منها والخاصة، وزوايا البيوتات باحثا فيها عن مطبوع نجفي، ومنقبا
عن مجهود فكري تمخضت به الفكرة النجفية المسكينة المظلومة.
وعنى في سبيلها المتاعب والمصاعب ثم أهملته الحياة وألقته جانبا

وكفنته بأبراد النسيان وأكفان االهمال وراح مؤلفه يبكي حظه التعس
في هذه الحياة التي ما جرعته غير الغصص.

إن الحديث والتحدث عن جوانب المؤلف النجفي المسكين.

(١٦)



ذو شجون ال نهاية له، ولم يزل مع هذه المتناقضات، وفقدان
المقاييس والموازين في مجتمعه يصارع على مسرح العلم واألدب،
ويبدع وينتج بقوة طاقاته الفكرية ويجعلها مشعال المته في ظلمات

ودروب الحياة القاتمة الملتوية المحشوة باألشواك والتيارات الفكرية
العوجاء، ويخترق لهم حجب الصيحات االلحادية الرعناء ويزيل كل

هذه العقبات من على طريقهم بيراعه وفنه.
ولعل الحديث عن المؤلف النجفي وظروفه وحياته المعنوية والمادية

واالجتماعية والفردية يبعدنا عن صلب البحث وال شك في ذلك فإنني
أترك البحث والخوض فيه إلى بحث آخر، وأعود إلى القول بأن

جامعة النجف الكبرى ساهمة مساهمة فعالة كبرى في تنشيط الحركة
الفكرية والحضارة الثقافية، بعد أن أصبحت الطباعة من أقوى

عوامل الرقي في العالم االنساني ومظهرا من مظاهر تقدم األمم الفكرية
والحيوية.

الطباعة في التاريخ:
والطباعة في مدلولها اللفظي: تمثيل الصور بنقلها عن صفائح

أو أحرف أو طوابع رسم عليها المثال مقلوبا فيؤخذ عنها بالضغط وينقل
عنها إما بالحبر وإما باأللوان كطباعة الكتب واألقمشة والرسوم واألوراق

(١٧)



وغيرها، وقد يستغني فيها عن الحبر واأللوان كالطباعة على ألوان
المعدن وطباعة كتب العميان وسائر المطبوعات البارزة. ولهم في
تحضير الصور األصلية التي ينقل عنها طرق مختلفة، فاما أن تحفر

الخطوط أو الكلمات التي يراد طبعها في صفائح من النحاس صقيلة
فتمأل حبرا ويمسح سطح النحاس بحيث ال يبقى من الحبر شئ إال

ضمن الخطوط المحفورة فيضغط الورق عليه فترتسم عليه الخطوط.
وإما أن تحفر بارزة على قطع من الخشب أو المعدن وتطبع

باليد وباآلالت كطبع األقمشة والرسوم العادية في الكتب وغيرها.
وإما أن ترسم بحبر زيتي أو قلم خاص لهذه الغاية على حجر

ويرطب الحجر بالماء فإذا مد حبر الطباعة علق بما على الحجر من
الحجر فقط ونبذته باقي أجزاء الحجر الرطبة فينقل عنه إلى الورق

بالضغط في مطابع مخصوصة وهو طبع الحجر المعروف.
وإما أن تتألف الصفائح التي ينقل عنها من أحرف أو أجزاء

متفرقة يرتب الواحد منها إلى جانب اآلخر حسب االقتضاء، فينشأ
عن مجموعها صفيحة بعض سطحها بارز والبعض اآلخر منخفض
فيصيب حبر المطبعة ما برز من السطح المذكور وينقل إلى الورق
،TYPOGRAPHIE أو غيره وهو يعرف بالفرنسية باسم

وباإلنكليزية TYPOGRAPHY ويشمل كل ما يعتمدون في طبعه

(١٨)



على صفائح محفورة يظهر الرسم المراد طبعه على سطحها بارزا مقلوبا
وهو موضوع بحثنا اآلن.

وليست الطباعة بالقديمة العهد على أنه يظهر ان الصينيين سبقوا
سائر األمم إلى استخدامها لطبع الكتب فعرفوها منذ القرن السادس
الميالدي، ولكنها لم تنتشر على ما يظهر قبل القرن العاشر إذ طلب

وزيران من وزرائهم إلى اإلمبراطور سنة ٩٣٢ م ان يأمر بتصحيح
بعض كتبهم وطبعها وكانوا يقتصرون على استنساخها حتى ذلك

الزمان، فأجاب اإلمبراطور ذلك الطلب فشرعوا بالعمل وثابروا عليه
عشرين عاما حتى أتموه وفي أواخر القرن الثالث عشر الميالدي كان

المطبوع من كتبهم يشمل أكثر التآليف األدبية القديمة.
وهناك رأي آخر ذهب إلى أن أقدم المطبوعات الخشبية المعروفة

في أوروبا صنعت على القماش وهي ال تمت بصلة إلى الكتب اطالقا
ولكن حين بدأ انتشار استعمال الورق استخدم كذلك في طبع عدد

كبير من صور القديسين، وورق اللعب الذي انتشر انتشارا كبيرا
في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، والتقاويم بطرق الطباعة

الخشبية وحبر الطباعة المصنوع من الصناج والزيت، وهذه كلها
كانت من المطبوعات على ورقة واحدة ولدينا منها أكثر من ثالثة

آالف ترجع إلى القرن الخامس عشر وأقدم ما وصل إلينا منها يرجع

(١٩)



إلى عام ١٤١٨ م وهو يمثل العذراء واقفة تحمل بين ذراعيها المسيح
الطفل (١). وطريقة طبع الكتب عندهم هي انهم يكتبون ما يرومون طبعه

على ورقهم ويلقون الوجه المكتوب على قطعة من الخشب الصلب
ملساء السطح فينتقل حبر الكتابة من الصفحة إلى الخشب فيحفرون

ما لم يصبه الحبر ويستبقون الكلمات بارزة فيمسحون سطحها بالحبر
ويلقون عليه القرطاس ويمسحون قفاه، والغالب عندهم ان يطبعوا

دفعة واحدة صفحتين على وجه واحد من القرطاس وال يطبعون
شيئا على الوجه اآلخر، وبين الصفحتين هامش تطوى عليه الصفحتان

وعندهم حتى اآلن كتب مطبوعة من عهد ملوك من عائلة سنغ
سنة ٩٦٠ - ١٢٧٩ م فطباعتهم هذه القديمة عبارة عن نقل المطبوعات

عن قوالب محفورة من الخشب.
أما اآلن فقد عرفوا الطبع باألحرف المتفرقة وأكثر المرسلون

المسيحيون من استخدامها في بالدهم ولكنهم ال يزالون يستعملون
طباعة القوالب، وقد يؤثرونها على األحرف المتفرقة لما في لغتهم

من تعدد األحرف التي تعد بالمئات وما في استخدامها من الصعوبة
ويقال: ان اليابانيين أخذوا الطباعة عن الصينيين منذ زمن بعيد وجروا

--------------------
(١) تاريخ الكتاب: ٩٧، تاريخ اختراعات: ٣٢٤.

(٢٠)



فيها على طريقتهم األصلية وشاع استخدام األحرف المتفرقة عندهم
لعهد قريب.

ويظهر من بعض أقوال شيشرون (٢) والقديس ابرونيموس
وغيرهما ان القدماء وان جهلوا الطباعة فقد جروا في بعض صناعاتهم
على استخدام األحرف المتفرقة كعملة الخزف من الرومان فان على

بعض آنيتهم أسماء صانعيها وقد طبعوها عليها باألحرف المتفرقة،
ويؤيد ذلك ما نشاهد في بعضها من األحرف المقلوب رأسها خطأ

إلى األسفل.
وفي أواخر القرن الثاني عشر جري النساجون في إيطاليا وإسبانيا
وصقلية، على طريقة الصينيين في طباعة الرسوم على منسوجاتهم
من الحرير والقطن بالحبر عن قطع من الخشب المحفور وطبعوا

بالطريقة نفسها ورق اللعب إلى أن توصلوا في أوائل القرن الخامس
عشر إلى حفر الصور الدينية على الخشب وفي أعالها أو أسفلها

بضعة أسطر عن موضوعها وجعلوا يطبعونها صفائح متفرقة واستمروا
على زيادة الكتابة وتصغير حجم الرسوم إلى أن جمعوا منها كتبا،

ومن أقدم هذه الصفائح صفيحة ال تزال موجودة طبعت سنة ١٤٢٣ م
--------------------

(٢) قصة الحضارة ٩: ٢٩٢، ٣٢٩ دائرة المعارف البستاني
.١٠، ٦٥٤

(٢١)



وطبعوا التوراة المعروفة باسم (توراة الفقراء) في نحو سنة ١٤٢٠ م
وقيل بل طبعت سنة ١٤٠٠ م وقيل بل سنة ١٤٣٠ م وذلك قبل

اختراع األحرف المتفرقة في أوربا بزمن قصير (٣).
وتسمى هذه الكتب باللوحية األولى، ويحتمل حدوث ذلك

في بادئ االمر في هولندة التي انتشرت فيها صناعة الكتب اللوحية
أكثر من غيرها ولم يبق من هذه الكتب اللوحية إال الشئ القليل
وأغلب نصوصها كانت بالالتينية ومن أمثلة تلك الكتب: توراة

الفقراء المأخوذ من آالم المسيح. وكتاب مرآة الخالص االنساني.
وكتاب فن الموت. وتاريخ القديس يوحنا اإلنجيلي. وقد طبعت

بذلك كتب لوحية عديدة حوت نصوصا علمانية كما طبعت تقاويم
وكتب قصصية وغير ذلك (٤)

ومما دعى إلى ترويج الطباعة وسرعة اكتشافها انتشار الدين
والرغبة في العلم وتشوق الراغبين في كل من الدين والعلم إلى المطالعة

حتى قصرت أيدي النساخ عن بلغة الطالبين إلى أن توصلوا إلى
اختراع األحرف المتفرقة والمطبعة الحديثة، وقد اختلف المؤرخون

في مخترع هذه األحرف فادعى الهولنديون أنه (لورنس كوستر)
--------------------

(٣) دائرة المعارف البستاني ١١: ١٩٣. (٤) تاريخ الكتاب: ٩٨.

(٢٢)



من هرلم وكانت وفاته سنة ١٤٣٢ م وان (غوتنبرغ) كان أحد
عملته فسرق االختراع وادعى أنه اخترعه وقد دحض (فان دولند)
هذا الرأي، وذهب إلى أن (كوستر) المذكور كان صاحب فندق
يصنع الشمع من الشحم. وذهب بعض إلى أن مخترع الحروف

المتفرقة إنما هو (حنا فوست) وقال غيرهم: بل هو (بطرس شوفر)
وذهب علماء األلمان وغيرهم وعليه األكثرون إلى أن مخترعها انما
هو (جان غوتنبرغ) وكانت وفاته في منتس نحو سنة ١٤٦٨ م وانه

توصل إليه إذ حاول تقليد خطوط النساخ ليبيع كتبه المطبوعة
بأسعار الكتب المنسوخة خطأ (٥).

وبدأ اإليطاليون باستخدام الطباعة سنة ١٤٦٥ م في سوبيوكو
وأدخلت إلى رومية وفي ١٤٦٩ م أنشأت المطابع في باريس وسيالن

والبندقية ودخلت إنكلترا نحو سنة ١٤٧٤ م وما زالت المطابع في تقدم
وانتشار في أنحاء أوربا حتى بلغ عددها على تعديلهم سنة ١٥٠٠ م

نحو ٢٠٠ مطبعة.
الطباعة العربية في أوربا:

أما بالنسبة للمطبوعات العربية بالحروف فأقدم المعروف منها
--------------------

(٥) دائرة المعارف البستاني ١١: ١٩٣، فن الكتاب: ٩٩ - ١٠١
دائرة معارف فريد وجدي ٥: ٦٨٤.

(٢٣)



كتاب مزامير داود طبع في جنوى سنة ١٥١٦ م، ثم التوراة العربية
ترجمة سعيد الفيومي (٦) طبعها اإلسرائيليون في اآلستانة سنة ١٥٥١ م

ولم يظهر لتلك المطبعة من أثر غير تلك التوراة، وكتاب مزامير داود
بالعربية بالحروف السريانية مع ترجمته إلى السريانية سنة ١٥٨٥ م

في مطبعة أنشأها رهبان (مارقزحيا) في ديرهم بلبنان وهي أقدم
مطابع سوريا، ثم انتشرت الطباعة العربية في الغرب بصورة عامة
وطبع فيها اإلنجيل في رومية سنة ١٥٩١ م وقانون ابن سينا سنة

١٥٩٣ م (٧) والتوراة سنة ١٦٧١ م والقرآن في همبورغ سنة ١٦٩٤
ترجمه صحاح الجوهري إلى التركية سنة ١٧٢٩ م.

وبعد هذه المرحلة أدخل نابليون األول معه إلى مصر سنة
١٧٩٨ م مطبعة وتركها فيها فاقتصرت مطبوعاتها على أوامر نابليون

ومنشوراته، ثم ظهرت المطبعة األهلية ببوالق أنشأها محمد علي
--------------------

(٦) تاريخ آداب اللغة العربية ٤: ٤٤، وفى ج ٢: ١٥٥: انه
ولد في الفيوم سنة ٢٨٢ ه وكان إسرائيليا من الطائفة الربانية ومن كبار

رجال الدين والعلم وله كتب عربية مطبوعة.
(٧) الموافق لسنة ١٠٠١ هج يقع في مجلدين كبيرين األول ٣٥٤ ص

والثاني ٣٣١ ص ويعتبر من المطبوعات النادرة، منه نسخة في مكتبة االمام
أمير المؤمنين (ع) العامة وعليها تملكات لبعض األطباء اليهود.

(٢٤)



نموذج من طباعة الحجر في النجف

(٢٥)



باشا (٨) ومن أقدم مطبوعاتها معجم عربي إيطالي طبع سنة ١٨٢٢ م
ثم انتشرت المطابع العربية في أكثر أنحاء الشرق فتعددت في لبنان
وسوريا وبعض مدن تركيا ومصر والهند وتونس وفارس ومراكش

وزنجبار وغيرها (٩).
والحروف تطلق على االجزاء التي تتألف منها الصفائح المعدة

للطبع وتصنع من مزيج من المعادن يعرف بمعدن األحرف يركبونه
من الرصاص واالنتيمون والقصدير، وقد يضيفون إليه شيئا من

النحاس وتختلف مقادير هذه المعادن باختالف صانعها وما يريده
فيها من الصالبة، أو اللدونة، والمتانة، والنفقة، وأهمها الرصاص
فهو أساس معدن الحروف يضاف إليه شئ من االنتيمون، فتزداد
صالبته ويزيد القصدير كثافته، ومن خصائص معدن الحروف انه

سهل الذوبان نوعا، فال يلزمه من الحرارة شئ كثير وإذا دفع
إلى القالب دخل في كل ما انفتح أمامه من أجزائه ويبرد فيجمد

بسرعة.
--------------------

(٨) في دائرة المعارف للوجدي ٥: ٦٨٥ ان أول مطبعة أسست
بمصر المطبعة األميرية الكبرى ببوالق وكان يطبع عليها الوقائع المصرية

وهي جريدة الحكومة - تاريخ آداب اللغة العربية ٤: ٤٧.

(٩) مجلة الهالل السنة ٩ و ٢٢. المقتطف السنة السابعة.

(٢٦)



ومسابك الحروف والتجارة بها من المهن الحرة المتداولة في
الخافقين، والصناعات الرابحة وقد تطورت عملية سبك الحروف

من حالتها القديمة إلى عملية جديدة جمعت بين المسبك والقالب وتفوق
حركات العملة سرعة وتعرف بإنترتايب ولهذه الحروف أجناس

شتى، وقياسات مختلفة.
إن للطباعة على األحرف المتفرقة أنواع من الحبر، أنشأت

المعامل لصنعها وبينها وبين سائر أنواع الحبر بون شاسع في المواد
التي تتركب منها وفي صفاتها، فال بد من أن تكون لينة تلتصق
بسطح األحرف ويسهل انتقالها منه إلى سطح الورق بالضغط،

فترسم عليه األحرف بأشكالها رسما واضحا كما ومن خصائصها أن
يبادر إليها الجفاف بعيد انتقالها إلى الورق، وتحتفظ بليونتها وتتخلل
نسيج الورق فال تزيلها العوامل الميكانيكية، وتثبت على توالي األيام

وال تمزج بالمواد االكالة فال تتلف المحابر.
ومنظر الحبر الجيد للطباعة زيتي المع صقيل خال من الحبوب
وهو يلتصق باألصابع إذا لمس التصاقا شديدا وإذا رفع منه شئ

تدلى منه مثل الخيط الدقيق (١٠).
--------------------

(١٠) دائرة المعارف البستاني ٦: ٦٧١.

(٢٧)



الطباعة والمطابع في النجف األشرف:
هذا فكما تطورت الطباعة ومخلفاتها ومتعلقاتها في األنحاء

المعمورة، وكانت بعثا جديدا للحركة الفكرية في العالم فقد تسربت
كذلك إلى العراق وأنشأت في بغداد عدة مطابع ضخمة غير أن
حاجة النجف األشرف إليها كانت شديدة وماسة لكونها رحى

الحركات الفكرية، وقطب االشعاعات الثقافية، والجامعة الكبرى
التي لم تزل تؤمها رواد العلم، واألدب ونوابغ الفضيلة من كل صوب

وحدب للوقوف على معالمها العلمية واالقتناص من بنات أفكار أساتذتها
ولم تزل الهجرة إليها مستمرة إلى يومنا هذا منذ ان هاجر إليها

شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي عام ٤٤٨ وأخذ
يدرس فيها اثنتي عشر سنة.

ان المدارس العلمية في جامعة النجف الكبرى مكتظة بالمئات
من طالب العلم على اختالف ألسنتهم واختالف بالدهم ممن وفدوا
على النجف يستظلون بظلها، ويستمدون رفدها وينهلون من مواردها
ولم يزل الكثير منهم في طريقهم لبلوغ مرتبة األئمة المجتهدين وقد

قاموا بحركة تأليفية مباركة وهي حلقة فريدة من حلقات العلوم
واآلداب - التقريرات - كان البد لحياة العلم واآلدب من وجودها.

(٢٨)



إن الحديث عن جوانب النجف األشرف التاريخية والعلمية
واألدبية والفنية عذب شيق، وكلها تزخر بالحيوية واليقظة الروحية

وما هذه المعالم الفكرية.. والنشاطات الثقافية.. والمؤلفات
والمطبوعات التي غزت الخافقين إال دليال واضحا على حيوية

الشخصية النجفية المعنوية، وللباحث بعد أن يلم بهذه الجوانب الفكرية
الالمتناهية.. ويقف على التراث النجفي وبحوث علماءها وأدبائها

كلهم ان يقول بحق: كلمته األخيرة في موضوع الشخصية النجفية
الخالدة.

ولكن هل معنى هذا ان يبقى الباحث األدبي المتطفل..
على التل ويرمق النجف بنظراته الطائشة ويوجه إليه سهامه وانتقاداته
الفاشلة الهزيلة، ويكتفي في هذا السبيل بنظرة عجلى سطحية ويقطع

برأيه األخير الذاهب: إلى أن ال حيوية وال تقدم وال نضوج وال
تأليف وال كتاب في جامعة النجف الكبرى.

ان جامعة النجف الكبرى.. وباب مدينة علم النبي
األقدس صلى الله عليه وآله في تحول عجيب وازدهار فكري رائع وان الباحث

المستوعب لهذه الجوانب كلها يستطيع في سهولة أن يؤلف لنفسه
رأيا صائبا أو قريبا من الصواب عن حيوية (الجامعة النجفية)

وحضارتها وأدبها وما قدمتها من الخدمات الجليلة للتراث العقلي.
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والحضارة االنسانية. ومن ذا الذي ينكر ما للشخصية النجفية من
أثر في تكييفها النهضات والوثبات بعد أن أصبح نجاح النضاالت
والحركات الفكرية والثورات الشعبية منوطا بتأييد النجف الكامل
ومساندتها ماديا ومعنويا، وهكذا الحال في بقية الحركات العلمية

والفكرية، ولهذا نجد هاتيك المعالم واضحة في كل زمان وقد ظهرت
في شخصيته على صعيد العلم واألدب والكفاح الشعبي وكافة

المجاالت بوجه عام.
وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على حيوية النجف الفكرية

ومناعة شخصيتها الثقافية وقوتها وعظمة الرسالة النجفية التي برزت
للعالم منذ تأسيسها، ووقفت أمام حوادث الدهر وتحوالته الفكرية
والسياسية بشجاعة وثبات، ولئن كانت صفحات كفاحها الحزبي

. السياسي مشرقة تداولتها األيام فان كفاحها العلمي وجهادها الفكري
معجزة فكرية فعلت في اخراج اآلالف من الباحثين، والمؤرخين

والفقهاء، والشعراء، ما يفعل الزمن بالبذرة الطيبة الصالحة في التربة
الخصبة الطيبة منذ الف عام، برغم الظروف القاسية التي اجتاحت

ولم تدع ألهلها في أكثر األحايين فرصة التمتع بشئ يسير من
االستقرار والهدوء.

أجل.. إن الشخصية النجفية برغم تلك الظروف والقبائل

(٣٠)



المتوحشة المتكالبة عليها للنهب والقتل والسلب والتهديم، لم يكن
يسمح لها باالستقرار واالمن في الوقت الذي كانت تتمتع بها بقية

الشعوب المجاورة.. لم تفقد حيويتها ونشاطها وانما كان لها
األثر البالغ في تكييف الحركة الفكرية وتوجيه الحضارة الثقافية مع

انفصالها عن بعض العواصم والحوزات العلمية، ولكن هذه الحوزات
الثقافية والجامعات العلمية لم تحدث بنفسها المعجزة الفكرية الكبرى

مع اتصال بعضها ببعض ولكن بفضل جامعة النجف الكبرى وعن
طريقها (١١).

ومن الحق ان نقول: ان الزعامة التي سلمت للشخصية
النجفية في كافة المجاالت منذ القرون األولى كانت نتيجة الجهود

العلمية واألدبية التي بذلتها وسعت في حفاظ التراث الفكري وقامت
به وحرسته، في الوقت الذي كانت أيدي المغول تعبث بالتراث

االسالمي العظيم وكادت ان تمحو كل أثر من أثار المسلمين العقلية
واألدبية.

ومن ثم نهضة العلماء في كل دور وحقب وتجديدهم هذا التراث
الفكري االسالمي ولكن بعقول نجفية. وأقالم نجفية. وأذواق
نجفية. ظهر أثرها واضحا في كل لون من ألوان العلوم النقلية.

--------------------
(١١) معجم رجال الفكر واألدب في النجف ص ٦.
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كما حدثتك عن معالمها في كتابي - معجم رجال الفكر واألدب في
النجف خالل الف عام -.

وخالصة القول ان الحركتين العلمية واألدبية التي تولتها باألمس
تتوالها اليوم الجامعة النجفية الكبرى بلغت أوجها في جميع األدوار

وحتى من حيث العلوم النقلية والعقلية ومن هنا نتعرف على أمرين
هامين:

أ - ان الشخصية النجفية ميالة بطبيعتها إلى العلم، وتستجيب
لكل حركة أو دعوة تقوم على أساس العلم واألدب، أو تمت إليهما

بسبب من أسبابه، فال موضع اذن للشك في أن الرغبات الفكرية
والدوافع الثقافية متأصلة في هذه الشخصية كل التأصل.
ب - ان البيئة النجفية كانت ولم تزل تربة صالحة لنمو

الحركات العلمية منذ ان ثوى في تربتها شهيد البيت اإللهي، وباب
مدينة علم النبي األعظم صلى الله عليه وآله، موالنا االمام أمير المؤمنين علي بن

أبي طالب عليه السالم. فهي طابت وطهرت ببركة وجود هذه
الشخصية المقدسة المحسوس ذاته بذات الله سبحانه، وليس في هذا

أدنى غرابة أو مبالغة.
وأخيرا فقد كتب الله منذ األزل للشخصية النجفية أن تكون

مثابة علمية للعالم االسالمي بأسره، تشد إليها الرحال من جميع أقطار.
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األرض، لتستمد الشعوب االسالمية من ينابيعها النميرة علما وحكمة
وهي مكانة تجب الحافظة عليها واحترامها وتقديسها مهما كلفنا من

األموال والجهود.
ومهما كان االمر فقد افتقرت هذه الشخصية إلى مطابع

تمكنها من العمل واليصال نتاجها الفكري إلى البالد النائية، وتقول:
كلمتها وتتحول إلى صعيد عالمي أوسع وتخرج من عالمها الضيق

المحدود، فجلبت إليها مطابعا في أوائل الربع الثاني من القرن الرابع
عشر الهجري وأخرجت الكثير من النفيس القيم إلى جانب الضئيل
من البخس الزهيد، وعلى مر األيام تعددت المطابع فيها وتطورت
واستعدت وازدهرت إلى حد بعيد من الناحية الفنية، حتى أخذت

تضاهي مطابع القاهرة وبيروت وهي ما زالت تزداد سعة كلما
تطورت الحركة الفكرية في النجف واتسعت آفاق التأليف والكتابة فيها.

لهذا وذاك نجد اليوم في النجف عدة مطابع قديمة وحديثة،
والبعض منها انقرضت وبيعت ولم يبق منها أي أثر عدى مطبوعاتها
ونشراتها وهذه المطبوعات غزت مكتبات أوربا، والدنيا مقبلة عليها

حريصة على اقتنائها، للمتعة الفكرية الموجودة في طياتها، إلى
جانب التحقيق والتدقيق في اخراج نفائس المخطوطات في شتى العلوم

والذي يؤخذ عليه أصحاب المطابع انهم في السنين األخيرة أهملوا
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أو تركوا وضع تاريخ الطبع على الكتب والرسائل ولعل لهم عذرا في
ذلك والسبب على ما اعتقده أن قسما كبيرا من هذه الكتب والرسائل

صدرت في ظروف سياسية خاصة ومراحل عصيبة اجتازت النجف
فألزمت أصحاب المطابع بعدم طبع الكتب االسالمية ولم تسمح الرقابة
لهم ما يخالف وسياسة الدولة في وقتها فطبعت من دون تاريخ، فالمد

الشيوعي في العراق في حينه كانت تمنع طبع كل كتاب إسالمي
أو عقائدي أو كل ما لم يخدم القضية الشيوعية، كما كانت الحالة

أيضا في الدور البعثي المظلم.. وغيرهما من األدوار القاتمة
الطائفية المتربعة على دست الحكم في العراق.

أما المطابع في النجف فمن أقوى الدواعي لجلبها هو صعوبة
ما كابده أحبار العلم والفقاهة من طبع الكتب وبعض الرسائل في

مطابع بعيدة عن النجف إذ كانوا يرسلونها إلى بغداد أو إلى خارج
العراق، مع ما في هذه الطريقة من المصروفات المالية ما ال تساعد

الظروف واألحوال على السماح بها واليك مطابع النجف:
١ - مطبعة حبل المتين

وهي أول مطبعة جلبت من الهند إلى النجف عن الطريق
البحري - البصرة - بايعاز من صاحبها الكاتب الجرئ السيد جالل

الدين الحسيني الكاشاني فقد أرسلها إلى أخيه في النجف الفاضل
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الجليل المرحوم السيد محمد علي حبل المتين وكانت سابقا في كلكته
تطبع فيها مجلة - حبل المتين - الشهيرة (١٣) والسيد محمد علي هو

جد السادة أسرة آل حبل المتين القاطنة في النجف وبغداد وقد
طبع بها بعض الكتب العربية والفارسية والمجاالت والجرائد وأعدادا

من مجلة العلم، ومجلة الغري الفارسية، وذلك سنة ١٣٢٧ وعند
وقوع الحرب العامة تعطلت المطبعة وانحلت وبيعت أدواتها

٢ - المطبعة العلوية
وبعد تأسيس مطبعة حبل المتين بأشهر تشكلت جماعة من التجار
وبعض أهل العلم في النجف واستوردوا على أحدث طرز في وقته

هذه المطبعة وكانت تشتمل على عدة مطابع حديدية مختلفة االحجام
ومطبعة حجرية وذلك عام ١٣٢٨ وفي أيام حصار النجف ١٣٣٦ ه

انتهبت بعض حروفها وأذيبت إلى - خراطيش - بنادق وسقمت
حروفها وتكسرت آالتها وكانت بإدارة السيد محمود العلوي المتوفي

١٣٨٢ هج.
--------------------

(١٣) - جريدة فارسية عاشت قرب أربعين سنة كانت تنشر
من كلكته من مطبعتها الخاصة لمنشئها السيد جالل الدين - مؤيد االسالم -

الحسيني الكاشاني المتوفي ١٣٥٠. الذريعة ٦: ٢٣٩
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٣ - المطبعة الحيدرية
جاءت بها حكومة االحتالل إلى

النجف لطبع مناشيرها واالعالنات
الخاصة لها، وبعد انقضاء حصار
النجف واستغنائها عنها، ابتاعها
الشيخ صادق الكتبي وأخوه من

الحكومة االنكليزية وطبعت بها كتب
دينية كثيرة وبعدهما انتقلت إلى ورثة
الشيخ صادق وأدخلت فيها التعديالت

الكثيرة وأبدلت إلى مطابع حديثة، وهي اليوم تحت إدارة الوجيه
محمد كاظم الكتبي وباشراف أخيه الوجيه محمد حسين، وما زالت
تخرج النفائس من المخطوطات والكتب الدينية ولعلها أكثر وأوسع

دور الطباعة انتاجا منذ تكوينها، واهتمام صاحبها - أبا صادق - بطبع
الكتب الخطية واخراجها إلى عالم النور وإعادة نوادر المطبوعات
وما يعانيه دون طباعتها من مشقات وشدائد لمما يشكر عليه وانه

جهد مشكور في سبيل خدمة التراث االسالمي.
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٤ - المطبعة المرتضوية
من المطابع الحجرية الجيدة أنشأت سنة ١٣٤٠ وصاحبها الشيخ

صادق والشيخ محمد إبراهيم الكتبي وقد طبعت فيها طائفة سن الكتب
الدينية وغيرها، وكتب الزيارات واألدعية والرجال وبعد وفات

أصحابها انتقلت إلى ولد الشيخ صادق الوجيه محمد كاظم فأضاف
إليها المكائن الحديثة وما تتطلبه المطبعة العصرية بعد أن أصبحت طباعة

الحجر من الحاجيات المهملة وال حاجة إليها، وألحقها أيضا إلى
المطبعة - الحيدرية - وجعلها مطبعة واحدة.

٥ - المطبعة العلمية
وردت النجف هذه المطبعة سنة ١٣٥٢ ه، وكانت من المطابع

الحجرية أيضا وصاحبها المرحوم الشيخ محمد إبراهيم الكتبي، طبعت
فيها مئات الكتب وبعد وفاته انتقلت إلى أوالده وأجروا عليها

تحسينات كثيرة وأضافت إليها مكائن حديثة وأصبحت تعد من
المطابع الراقية في النجف وبعد سنين انتقلوا بها إلى بغداد ولم تزل

مستمرة في عملها في شارع المتنبي وتعرف بمطبعة االرشاد.
٦ - مطبعة الغري

مطبعة قديمة تأسست عام ١٣٣٩ ه وصاحبها الشيخ محمد علي
الصحاف، وكانت من المطابع الحديدية المعدة لطبع الكتب باختالف أحجامها
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والمناشير واالعالنات، وبعد وفاته انتقلت إلى ولده األكبر الشاب
الفاضل عبد الرضا المطبعي وعمل فيها الوجيه مرزا الخليلي وطبعت
فيها كتب قيمة وموسوعات نفيسة وبعد سنين مضت تركها الخليلي
وانفرد بها عبد الرضا وإخوته وسماها - مطبعة الغري الحديثة - بعد

أن أجرى عليها تحسينات كثيرة وأضافها مكائن حديثة وساهم في
نشر النتاج النجفي مساهمة فعالة جيدة.

وكان المرحوم الشيخ محمد علي المطبعي من ذوي الهمم
- العالية - بذل فعاليات وجهود متواصلة في شأن تكوين المطابع

في النجف وانه عمل مطبعة من الخشب يوم ان لم تكن تعرف
النجف ما هي المطبعة وقدمها هدية إلى الحكومة في وقته ونال جائزة

كبرى وكانت مودوعة في المتحف العراقي إلى عهد قريب.
٧ - مطبعة دار النشر والتأليف

كانت من المطابع الحديثة الممتازة ومن أنفس المطابع في حينها
صاحبها األستاذ شيخ العراقين - عبد الرضا - آل كاشف الغطاء

وعاشت سنين طويلة وكانت تطبع فيها مجلة - الغري - وعلى أثر
مرض صاحبها وتركه العمل تعطلت المطبعة عن أعمالها وبيعت

وانقرضت آثارها.
٨ - مطبعة الراعي
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من المطابع الحديدية الكبيرة والجيدة الحديثة، هذه المطبعة
صاحبها األستاذ جعفر الخليلي وكانت مجلة الراعي والهاتف والفجر

تطبع فيها وفي سنة ١٣٦٧ ه ارتحل إلى بغداد وأقام بها مع مطبعته
٩ - مطبعة الزهراء

لم تشاهد النجف منذ تأسيس المطابع فيها إلى يومنا هذا
مطبعة متقنة حديثة كهذه المطبعة فقد سافر صاحبها الوجيه مرزا
الخليلي عدة مرات إلى إيران والقاهرة للوقوف على سير المطابع

هناك، وجلب معه ماجد من أمور المطابع وما يتعلق بها من المواد
والحروف فأخرجت خالل مدة وجيزة أنفس الكتب والمطبوعات

القيمة النادرة، إلى جانب الجودة في الطباعة والتصحيح والتصحيف
وبعد مدة ليست بالقصيرة انتقل بها إلى بغداد واستقرت في

شارع المتنبي.
١٠ - مطبعة النجف

من المطابع الممتازة المتقنة في النجف المؤسسة عام ١٩٥٥ م
صاحبها األستاذ الشيخ عبد الهادي األسدي، وقد استطاع بهمته

العالية ونشاطه أن يوجد مثل هذه المطبعة المهمة ويطبع الكثير من
الكتب الفقهية والعلمية الكبرى، وال تزال أعمالها مستمرة ونتاجها

بارز منتشر إلى جانب الهدوء واألخالق الكريمة المطلة على المطبعة.

(٤٠)



١١ - مطبعة النعمان
تعتبر هذه المطبعة المؤسسة عام ١٣٧٦ من المطابع الجيدة الكبيرة

المجهزة بأحدث وسائل الطباعة والتصحيف وأنواع المكائن، وتمتاز
بمطبعة (أنترتاتيب) الموجودة فيها وخالل مدة عمرها القصير طبع

صاحبها حسن الشيخ إبراهيم الكتبي فيها المئات من الكتب العلمية
واألدبية والنشرات والمجالت وأنفس المخطوطات بهمة ونشاط واسع.

١٢ - مطبعة القضاء
من المطابع الحديثة أنشأت سنة ١٣٧٦ ه صاحبها األستاذ

السيد إبراهيم بن السيد أحمد الفاضلي صاحب ومدير مسؤول مجلة
- العدل - ومؤسس جمعية - التوجيه الديني في النجف - والمعروف
بنشاط وهمة وأخالق فاضلة وما زالت المطبعة تخرج عشرات الكتب

والنشرات والصحف خالل كل شهر وتعمل في تدعيم الحركة
الفكرية والدينية في النجف بكل قوة ونشاط.

١٣ - مطبعة اآلداب
وهذه آخر مطبعة أنشأت في النجف عام ١٣٧٧ ه وقد

جلب إليها صاحبها الوجيه الكريم عبد العزيز البغدادي المكائن الحديثة
والحروف الجيدة، مع أمهر العمال لذا تقدمت تقدما محسوسا بأقرب

وقت، وأقبل المؤلفون بمطبوعاتهم ومؤلفاتهم عليها من كل صوب

(٤٢)



وجهة وقطر، ولم تزل أعمالها مستمرة بإدارة أخيه الوجيه موسى
البغدادي ويضرب بها المثل في الجودة واالناقة والنظافة والدقة،
بحيث ان طباعتها الفنية تضاهي مطبوعات القاهرة وبيروت وفي

األيام األخيرة أضيفت إليها مكائن خياطة المطبوعات بالطرق الفنية.
هذا ما ذكره الشيخ محبوبة من المطابع في النجف (١٤) ولعله

نسى ذكر المطابع التي كانت أيضا في النجف وانقرضت لعوامل
وبواعث اقتصادية، وفي أيدينا مطبوعات لها كثيرة وهي:

١٤ - مطبعة صاحب الذريعة
في عام ١٣٥٤ ه وحينما قام
صاحب الذريعة اإلمام الحجة

المحقق الشيخ أغا بزرك الطهراني
بطبع موسوعته - الذريعة إلى

تصانيف الشيعة - (١٥) جلب
لها مطبعة خاصة مع أدواتها

واستأجر لها محال في - شارع
الحسين (ع) - الجبل - وبدأ

بالعمل وافتتحت المطبعة عملها
--------------------

(١٤) ماضي النجف ١: ١٧٤ - ١٧٨.
(١٥) بلغ اآلن ١٦ مجلد ولم يزل يواصل طبع بقية االجزاء.

(٤٣)



بطبع - آية الكرسي - في صفحة واحدة ومن ثم بطبع الذريعة
الجزء األول غير أنها ألسباب.. صودرت من قبل الشرطة

وبيعت بالمزاد سنة ١٣٥٥ فاشتراها الشيخ محمد علي الصحاف
وأضافها إلى مطبعة الغري.

١٥ - مطبعة دار الكتب التجارية
مطبعة صغيرة لطبع الكتب والمناشير صاحبها المرحوم الشيخ محمد

رضا الكتبي صاحب مجلة - العدل االسالمي - وطبع فيها الكثير من
المخطوطات الدينية القيمة وبعد وفاته بيعت وانقرضت أدواتها.

وكانت تسمى أيضا بمطبعة العدل االسالمي.
١٦ - مطبعة دار الحكمة

أسست سنة ١٩٦١ صحبها معه صاحبها السيد حميد الحكيم
من بغداد وشرعت في العمل وطبعت بعض الكتب والنشرات ولم

تكن طباعتها جيدة ولعوامل فنية بيعت عام ١٩٦٣.
١٧ - مطبعة الباقر

اشترى مطبعة دار الحكمة سنة ١٩٦٣ السيد محمد باقر الخرسان
وأسماها - مطبعة الباقر - وأضافها حروف وأدوات جيدة حديثة

وأخرج كتبا ومخطوطات نفيسة واستمرت سنة كاملة ونظرا
النصراف صاحبها إلى البحث والمطالعة، وتركه المطبعة وغلق مكتبته

(٤٤)



- مكتبة الباقر - بيعت وتفرقت أجزاؤها على أصحاب المطابع في
النجف وغيرها.

وعسى الزمان يجود بمطابع أخرى، وعلمه عند الله..
غير أن الذي يجب القول به ان هذه المطابع الموجودة منها والمنقرضة
ساهمت في تدعيم الحركة الفكرية والنشاط الثقافي في النجف بصورة

مباشرة فعالة، وان التنافس العملي بين أصحابها أحدث هذا التوسع
والتطور العظيم في الطباعة والتفنن الكبير فيها حتى أضحت دور

النشر في بغداد تبعث بمنشوراتها ومطبوعاتها إليها.
كما وقد أحدث هذا التطور تقدما محسوسا في مجالي النشر
والتأليف، وأصبح باعثا على الكتابة وارتقى مسرح التأليف نفر

كانوا بمعزل عن ركب الحضارة الفكرية.
ويحق لنا القول بوجه عام ان باب التأليف والتحقيق والطباعة

والنشر بعد هذه المرحلة مفتوح على مصراعيه بوجه كل أديب
وعالم ومؤرخ، وال عذر وال تقاعس وال تكاسل، وعلى الجميع أداء

مسؤوليتهم العلمية واألدبية بأحسن وجه، وسيعلم القارئ لهذا المعجم
ان ازدياد أرقام المطبوعات في النجف هو نتيجة هذا التطور الفني

في عالم الطباعة وأن المطبوعات النجفية أوجدت أسواقا حية لها في
الدنيا وانها تكون جانبا كبيرا وتحتل مركزا هاما في مكتبات الخافقين

(٤٥)



الكتاب األول:
وجدير بنا العلم بأول مطبوع أخرجته المطبعة النجفية األولى

- حبل المتين - ولعل بعض القراء من يتسائل عنه ويفتش، فمن
العسير علينا تحديد ذلك بالدقة والتعيين، مع العلم أن المطبوعات

هذه وغيرها لم تحمل تاريخ الشهر واليوم، غير أن من الممكن
ذكر أقدم كتاب يحمل أقدم تاريخ، وهو مجلة فارسية كانت

تصدر بالنجف تحت عنوان - الغري - ولم تتجاوز العدد الثاني فقد
احتجبت عن الصدور (١٦).

أما الكتب التي صدرت بعد هذا التاريخ أي سنة - ١٣٢٧ -
فكثيرة وأستمر هذا اال زياد ليومنا بعد أن توصل الناس إلى أهمية

الكتاب والمكتبات، فهو فوق أهميته الثقافية اعتبر لدى كافة
الطبقات موضوعا حيويا، وعلى أثره وثبت النجف وثبتها الجريئة
الواضحة المعالم في ميدان الطباعة ومن أمثلة ذلك قيام المكتبات
الهامة في النجف، وهي خطوة كبرى في هذا الشأن، واالهتمام

بالمطالعين والمؤلفين فيها بصورة خاصة، وتهيئة الوسائل المريحة لهم
وجلب ما يحتاجونه من مصادر وكتب من الخارج على حساب

المكتبات، ووضع الجوائز المالية وشراء كميات كبيرة من المطبوعات
--------------------

(١٦) وأبدلت بمجلة - درة النجف - الفارسية كما في الذريعة ٨: ١١٢

(٤٦)



النجفية، وتوزيعها مجانا، وكلها تعتبر من دعامات نهضة النجف
الفكرية.

إن الكتاب ال شك وسيلة من وسائل التربية العامة، ووسيلة
من وسائل إيقاظ الشعور وتنبيه العواطف، ولكم كان للكتاب

نجاح في قلب كيان الجمعيات وتغيير شكل الحياة االجتماعية.
ومن وهنا يظهر قيمة الكتاب وتأثيره في الهيئات االجتماعية
والنتائج التي تنتجها على الشعور العام صالحا أو فسادا تبعا

لصالحه أو فساده، فهو على كل حال من أول الوسائل على زيادة
المعلومات االنسانية وموافاة العقول بمعلومات كثيرة بدون حاجة

إلى االنتقال والمشاهدة، بل بمجرد قراءة كتاب وهذه الظاهرة
أدت إلى نمو كبير في المكتبات العامة والخاصة، وإقامة المباني
الضخمة من أجلها ففي إنجلترا وأمريكا مثال بدأ عن طريق اتخاذ
قوانين تسمح للدولة بجباية ضريبة خاصة ببناء مكتبات عامة وهي

ال ترمي إلى خدمة الباحثين وانما تشبع رغبات القراء العاديين.
وعلى ممر األيام أصبحت المكتبات عامال أساسيا من عوامل

الحضارة، ويرجع هذا أيضا إلى األهمية االجتماعية التي يعطيها
الغربيون عادة إلى المكتبات وخاصة في مدنهم الكبرى، ولم تزل تخصص

إلى اآلن أمثال هذه المبالغ ال من جانب الدولة والبلديات فحسب

(٤٨)



بل بنسبة كبيرة أيضا من جانب المتبرعين من االفراد، وصار مشجع
المكتبات في العالم الجديد شخصية مألوفة في الوقت الذي صار فيه شخصية

نادرة في العالم القديم ويأتي في المرتبة األولى منهم: اندروكارنيجي
الذي تبرع خالل حياته بالموارد الالزمة النشاء ما يقرب من ألفي

مكتبة، وتبرع بماليين الدوالرات للمكتبات الملحقة في نيويورك وحدها
ومما يبين كيف قدرت أمريكا تماما أهمية المكتبات العامة
والكتاب وتأثيره البالغ في النفوس، ان عددا كبيرا من هواة

الكتب فيها قد فتحوا أبواب مكتباتهم الخاصة للقراءة العامة أو قدموا
هذه المجموعات هدية للمكتبات العامة بحيث نجد في المكتبات الجامعية
بوجه خاص الكثير من المجموعات الضخمة الخاصة والتي تدين بانشائها

إلى كرم افراد من األثرياء.
كذلك إهتم كثيرون من أصحاب الماليين األمريكيين بالمزادات

العلنية األوربية وأمكنهم بفضل مواردهم غير المحدودة التغلب على
منافسيهم األوربيين في تلك المزادات والحصول لبالدهم على عدد

كبير من الكتب النادرة، سواء كانت مخطوطات أو أوائل مطبوعات
أو تجليدات ذات قيمة تاريخية كبرى (١٧).

والواقع ان هذا التطور في سير المكتبات. والتطور العظيم
لالنتاج األدبي، يعود إلى رغبة الشعب بأسره إلى القراءة والتعلم

--------------------
(١٧) تاريخ الكتاب: ٣١٠.

(٤٩)



وهذه الرغبة هي التي أحيت النشاط الخارجي والداخلي لهذه المكتبات
جميعا، وقد ازدهرت المكتبات تلك ازدهارا كبيرا بفضل االقبال

الشديد الذي تتلقاه المكتبات اليوم في الغرب وينظر إليها الشعب بعين
االكبار والتقديس، علما منهم انها مركز حي أنشأ بقصد نشر

الثقافة العامة وإبادة األمية وان الكتب انما تستخدم في غرض علمي
بحث، أو بمعنى أبسط تستعمل وسيلة لنشر الثقافة.

هذا ما عليه الشعب األمريكي واإلنجليزي منذ أواسط القرن
التاسع عشر، أما في ألمانيا فقد ظلت مكتبة جامعة جوتنجن -

gottngen - عهدا طويال نموذجا يحتذى إذ انها نجحت قبل نهاية
القرن في تحقيق جانب كبير من األفكار الحديثة، وظهرت فيها

مشروعات تنظيمية جديدة كما هو الحال في فرنسا والدول السكندنافية
أما عندنا في العراق.. وإيران.. فهو نقطة معاكسة

مقابلة لهم، ولم يزل الشعب العراقي ليومهم هذا يجهلون معنى الكتاب
وقيمته وحيويته وتأثيره، ويعتبره الكثير منهم من وسائل البذخ

واالسراف واألمور التافهة التي ال جدوى في جمعه واقتنائه وليس
لديهم معلومات وافرة في هذا الشأن.

إن الشعب العراقي في غفلة عن قيمة الكتاب والمكتبات وتأثيرها
في ميادين الحضارة االنسانية وال يدرك لها مغزى، وفينا من ال يقرأ

(٥٠)



في حياته كتابا واحدا وقد ال يمسكه وال ينظر إليه، وذهب عليه ان
المعلومات االنسانية والمدركات العلمية كلها مستمدة من األشياء
الخارجية التي تحيط باإلنسانية، فكلما زاد احتكاك االنسان بهذه

األشياء وكثر اطالعه عليها، كلما زاد علمه وكثرت معارفه ولذلك
فان الرجل الذي ساح البالد وانتقل في أصقاع األرض وبالدها
وبقاعها ووقف على كثير من المعارف واألشياء واحتك بأناس

مختلفين، يكون أكثر علما وأوسع اطالعا من رجل قروي لم يزايل
قريته ولم يتعد نظره دائرة ضيقة يظل محصورا فيها وال يقوى فكره

على اجتياز حدودها ومحيطها.
وأية نظرة سخيفة هزيلة من هذه التي يظن الكثير من أفراد

شعبنا ان الكتاب والمكتبات ال تحتاج إلى موهبة خاصة أو فطرة
سمحة، وأن انشائها من عمل الصبية ال من صميم الحياة، وهذا

ال شك ناشئ من الجهل المطبق على شعبنا وتغلل األمية وحكومتها فينا
ان الطبقة المثقفة من أبناء الرافدين في الواقع، هم الذين

يديرون الكفة الكبرى من المقاهي والگازينات والكباريهات بترددهم
إليها منذ طلوع الفجر إلى منتصف الليل فيقضي ساعات طويلة من

نهاره في الجلوس عند المقاهي والتسكع أمام المحالت والمتاجر ويستنفذ
طاقاته في النواحي الساقطة وفي كل ما هو بعيد عن مجتمعنا وعالمنا

(٥١)



ونفوسنا وال ترغم نفسه حتى ساعة واحدة في كل ليله ونهاره على
مطالعة كتاب، أو الذهاب إلى مكتبة ال للمطالعة والقراءة ال سمح
الله.. بل لمشاهدة المطالعين فيها والتأمل في أحوالهم وظروفهم
وسير تأليفهم وبحوثهم، ليعرفوا عند إذ أن البالد في حاجة إلى

أقالم الذين يبذلون أكبر جهودهم في اآلداب والثقافة العامة،
وليكتبوا في مسائلنا ومشاكلنا واحياء تراثنا الفكري بعد أن يعودوا
إلينا بأفكارهم وعواطفهم فتكون هذه فرصة حسنة للشعور بتراثنا

الفكري وذاتيتنا والتأمل في أنفسنا، والعيش في محيطنا وتركيز
أدبنا الذاتي وتنميته وتوفيره.

في العراق اليوم كما دلت عليه االحصائية األخيرة أكثر من
(٤٠٠٠٠) معلم أو شخص يعملون في الحقل التعليمي أو النواحي

الدراسية وال شك ان العدد هذا في ارتفاع مستمر.. فأين هي
نشاطات هذه الزمرة المثقفة المحترمة.. ال في العلم واألدب فحسب
وانما في الرسم والنحت والفن والموسيقى والتأليف وكل مادة نافعة

من ضروب األدب.
وكأني بعد هذا بأصداء تقول لي: أتريد أن يكون المعلمون

وعاظا يجاهرون باالمر والنهي ويسوقون النصائح المجردة والمواعظ
السافرة، أو تريد أن يتحول المعلمون جميعا إلى باحثين اجتماعيين

(٥٢)



يدرسون الظواهر ويضعون النظريات.؟
كال إنني ال أريد أن يتحول المعلمون إلى صعيد تلكم المثل والقيم
االنسانية السامية، ولكنني أدعوهم أن يتركوا المقاهي والكباريهات

ويجندوا أنفسهم للكتابة والتأليف ويكشفوا النقاب عن مهمتهم
ورسالتهم ويجهروا بطاقاتهم كل واحد منهم بأسلوبه الفني، ويعرضوا

على الناس من صور الحياة وحقائق المجتمع وحاالت الناس، واني
ال أقسر األديب على شئ بعينه وال أوجهه إلى ميدان خاص،

وإال باعتقادي خرجت آثاره الفنية ضربا من التكلف والتعمل ال قيمة
له. ونحن نريد أن يتطور المعلم في معلوماته فال يقتصر على ما تعلمه

في دور الدراسة ومراحل المدرسة، وأن يوجهوا أنظارهم وجهة
المجتمع العراقي ويتدابروا أحواله االجتماعية، ويفكروا فيها ويشغلوا
أنفسهم بها وبغيرها من القضايا والنواحي األدبية والتاريخية والفنية.

إن الذين يعملون على صعيد البحث والتأليف والمطالعة من
أسرة التعليم في العراق قليلون جدا بحيث يعدون وينحصرون في
العدد، وقد أخرجت لهم دور النشر مؤلفات وبحوث قيمة خالدة

مع الحياة، إلى جانب المقاالت الممتعة في الصحف والمجالت تغذوها
عقيدة راسخة وثقافة جامعة ناضجة.

وأتذكر جيدا أن مكتبة - دنفر - األمريكية طبعت تقريرا عن

(٥٣)



نشاطها وازدهارها عام ١٩٤٧ قالت انها استطاعت في فترة قدرها
حوالي ٤٠ سنة بعد نشأتها ان تمحو األمية والجهالة من بلدة - دنفر -

التي ال يزيد تعدادها عن ١٥٨٠٠٠ نسمة محوا تاما وال تزال عاملة
إلى اآلن على نشر المزيد من الثقافة والمعرفة بمنتهى الجد والنشاط.

ويكفي شاهدا على مقدار تقدمها أن كل ثروتها عند افتتاحها
عام ١٨٤٢ كانت ٣٥ ألف مجلدا فبلغت اليوم ٠٠٠ ر ٠٠ ٥ مجلد

تقريبا أي ما يعادل ثالثة أمثال عدد المواطنين جميعا.
وليست العبرة بكثرة ما في المكتبات من مجلدات، وأنما بمقدار
تداولها واالستفادة منها طبعا. ولهذا تجد أن أهم األقسام في هذه

المكتبة وأضخمها جهدا هو قسم التوزيع، كما نجد ان أبرع أعماله
هو توصيل الكتب بواسطة سيارات معدة لهذا الغرض، إلى القاطنين

في الضواحي أو القرى المجاورة، وإلى الفالحين في مزارعهم، وإلى
العمال في مصانعهم، وإلى المرضى في المستشفيات.. وعلى ذلك يندر

- كما يؤيد التقرير - أن تدخل منزال هناك دون أن تجد في أوقات
الفراغ رب البيت يقرأ ما يزيده خبرة أو متعة.. وربة البيت

تقلب بين يديها - كتالوجات - عن فنون الطهي وألوان الطعام
واألطفال يستمتعون بكتب مزدانة بصورة هزيلة طريفة ترمز إلى
معان مختلفة، والخدم يطالعون قصصا وإرشادات صحية ونحو
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ذلك (١٨).
إلى هذه المتعة الروحية ندعو المعلمين ونحثهم عليها ليساهموا

في تدعيم الحضارة الفكرية ويشجعوا الطلبة على المطالعات الخارجية
وتثقيف أنفسهم في شتى مرافق الحياة ليكون الجيل المقبل بحول

الله وقوته أشد منهم حبا وصلة ورغبة بالكتاب والمكتبات.
معجم المطبوعات النجفية:

ومهما يكن من أمر فعلى أثر التطور الشامل في الطباعة
ومتعلقاتها، وازدهارها المحسوس في السنين األخيرة في النجف األشرف

تقوم المطابع بنشاط ثقافي متصل ال يعرف عنه على الصعيد الثقافي
الدولي إال القليل، ولو عرض هذا النشاط الحيوي والتقدم الفكري
متجمعا واضحا، لكان دعاية قوية للشخصية النجفية بصورة خاصة
وللعراق بصورة عامة، ولكان بمجموعه مادة نافعة تمكن الدارس

من متابعة سير تلك المطابع وانتاجها وتوجيهها فيما يزيد االنتفاع بها
والحقيقة أن بيان هذا النشاط الثقافي على اختالف ألوانه وصوره

يجمع للباحثين في شؤون الثقافة العامة أسباب العلم بما بلغته الجامعة
النجفية الكبرى من التقدم العلمي ومدى وعيها الثقافي وما ينتظر أن

--------------------
(١٨) مجلة الرسالة ٧٤٥ السنة ١٥ ص ١١٣٥.
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تبلغه على األيام في هذا السبيل، ليؤدي ذلك إلى غايتيه الطبيعتين
المقدستين:

األولى: تعريف الحياة أو العالم بأسره بالمكانة التي بلغتها
الجامعة النجفية الكبرى من الثقافة العامة.

الثانية: إعداد البحوث والمصادر التي تحتاج إليها األكاديميات
العلمية والمحققون والباحثون في البالد، لتدعيم النهضة الثقافية وتوجيهها

الوجهة الكفيلة بتحقيق مصلحة البالد، وتكميل النقص فيها ومدها
بأسباب القوة واالستمرار.

ولتحقيق هذين الغرضين الساميين وضعت هذا المعجم الذي
بين يديك وبينت فيه اتجاهات هذا النشاط ومراميه.

ويشتمل المعجم هذا.. على أبواب النشاط الثقافي في
النجف األشرف وما أدته كل مطبعة من الخدمات الثقافية منذ دخول

أول مطبعة في النجف ليومنا هذا، سواء في ذلك المنقرضة والمعمورة
الموجودة كما أسلفنا القول عنها في الصحائف المتقدمة، وال ريب

أن هذا المعجم.. سيكون له بحول الله وقوته األثر والشأن كما
ذكرت.. وإنه في الواقع دليل موجز في أيدي أبناء لغة القرآن

وغيرهم، يتيح لهم الوقوف على ما أخرجته المطابع النجفية من كتب
ورسائل صغيرة في ميادين الثقافة المختلفة،
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أما االعالنات التجارية وما شاكلها وهي ال شك كثيرة وال فائدة
لذكرها فقد ضربت عنها صفحا، إذ ال سبيل إلى جمعها وتحقيقها

بصورة عامة.
والنهج الذي سلكته في وضع هذا - المعجم - فهو ذكر األمور

التالية عن كل كتاب.
أ - اسم الكتاب بكامله.

ب - اسم مؤلفه كما جاء على غالف الكتاب مع حذف األلقاب
ج - سنة والدة المؤلف بالتأريخين الهجري والميالدي إن كانت معروفة.

د - عام وفاة المؤلف بالتأريخين إن كان قد توفي.
ه - المطبعة التي طبع بها الكتاب.

و - السنة التي طبع بها الكتاب سواء أكانت بالتأريخ الهجري
أم الميالدي.

ز - عدد أجزاء الكتاب إن كان يتألف من مجلدات.
ح - عدد صفحاته إن كان مجلدا واحدا.

ط - عدد طبعاته.
ي - ذكر المقدمة ان كانت في أوله مقدمة لغير مؤلف الكتاب
ومراعاة لالختصار اتخذت الرموز اآلتية وهي مما يكثر ورودها

في المعجم:

(٥٧)



مط: المطبعة.
ح: الحجم.
ف: فارسي.
ص: صفحة.

..: دون تاريخ، أي لم تذكر على الكتاب سنة طبعه
ط: طبعة.

ولست أدعي الكمال في ما جمعت في هذا المعجم.. وإني
لعلى يقين من أن هناك مطبوعات نجفية أخرى لم أتوفق إلى مشاهدتها

لغرض التسجيل، ذلك أن أصحاب المطابع عندنا لم تحتفظ بنسخة
واحدة من مطبوعاتها للتاريخ والكثير منهم من ال يعرف عن مطبوعاته
شيئا، كما لم أجد مكتبة عامة أو خاصة جمعت منذ عهد الطباعة ليوم

الناس هذا مطبوعات النجف بكاملها، وإنما وجدتها مبثوثة في دور
الكتب العامة والخاصة والجمعيات.

وفي اآلونة األخيرة وفى هذه األيام اتجهت عناية القوم بجمع
مطبوعات النجف واحتفاظها وبذل الجهد في اقتناء كل مطبوع

نجفي ووضع كتب وتقريرات نفيسة عن كل كتاب يصدر وتخصيص
جناح خاص تضم مطبوعات النجف بعد أن توصلوا انها تراث

فكري ضخم يتوجب عليهم أن يهتموا بها ويتسابقوا إلى جمعها،
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وبعد ان شقت هذه المطبوعات طريقها في الحياة وانتشرت وطبقت
شهرتها الخافقين فكان لها األثر الكبير الخطير في مراحل الحضارة

الفكرية العالمية -
وختاما شكري المتواصل إلى من آزرني في هذا - المعجم -

سيما أخي األستاذ الحاج الشيخ رضا األميني حفظه الله فقد كان
تشجيعه لي في انهاء المعجم ومواصلته خير عون وحافز، آمل أن
يبلغ مبلغه من النفع العام إن شاء الله.. راجيا المولى سبحانه أن

يكثر من أمثالهم، وأن يوفقهم في أعمالهم، ويأخذ بأيديهم، وآخر
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين..

النجف األشرف محمد هادي األميني
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حرف األلف
١ - آل فتلة كما عرفتهم:

أ. س. ح. مط الراعي ١٩٣٦ / ١٣٥٥ ط األولى قطع الوزيري
١١٩ ص تقديم جعفر الخليلي.

٢ - آبار النجف ومجاريها:
عبد المحسن بن عبود شالش المتوفي ١٣٦٧ ه مط الراعي ١٣٦٦ /

١٩٤٧ ح الربع ٢٠ ص تقديم الدكتور محمد عيد
٣ - آيات االحكام:

السيد محمد حسين بن محمود الطباطبائي اليزدي ولد ١٣٣٢.
مط النجف ١٣٨٥ / ١٩٦٦ ح الوزيري يقع في خمس مجلدات طبع

األول منه.
٤ - اآليات الساطعة:

الشيخ موسى بن جعفر السوداني مط النجف ١٣٨٥ / ١٩٦٥
ح الوزيري ١ - ٣.

٥ - أبصار العين في أنصار الحسين (ع):

(٦١)



الشيخ محمد الشيخ طاهر السماوي المتوفي ١٣٧٠. مط اآلداب
.. ح الربع ١٦٠ ص.

٦ - االبطال:
علي بن محمد علي دخيل ولد ١٣٥٦ مط النعمان ١٣٨١ / ١٩٦١

ح الربع ٢٠٤ ص.
٧ - أبواب الجنان:

السيد أبو القاسم المعروف بالمحمد األصفهاني مط المرتضوية
١٣٤٥ / ١٩٢٧ ح الكف ٣٠٠ ص حجر - أدعية -.

٨ - أبو دالمة األسدي:
علي عبد عيدان الخزاعي. مط اآلداب ١٩٦٥ / ١٣٨٥ ح

الوزيري ١١٦ ص.
٩ - األبوذية:

محمد رضا الكتبي. مط الحيدرية ١٣٥٦ / ١٩٣٧ شعر باللغة
الدارجة ح الكف ٩٦ ص.
١٠ - األبوذية الحسينية:

محمد علي الراضي المظفر. مط اآلداب ١٣٨٥ ح الربع
٣٢ ص - شعر شعبي -.

١١ - ابن سينا.
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محمد كاظم بن الشيخ كاتب الطريحي ولد ١٣٤٩ مط الزهراء
١٣٦٩ / ١٩٤٩ ح الربع ٢٠٠ ص.
١٢ - ابن سينا خالد بآثاره وخصاله:

الشيخ عبد الكريم بن محمد رضا الزنجاني، مط الغري الحديثة
١٣٧١ / ١٩٥٢ ح الربع ٢٤ ص، ط الثانية ١٣٧٥ / ١٩٥٦.

١٣ - أبو هريرة:
السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي المتوفي ١٣٧٨

مط الحيدرية ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ط الثانية ح الربع ٢٩٢ ص ط الثالثة
١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الوزيري ٢٣٩ ص.
١٤ - إتحاد االسالم في الدين والدليل:

الشيخ محمود بن رضا. مط الحيدرية مط ١٣٧٤ / ١٩٥٥ ح
الربع ط األولى ١٢٨ ص.
١٥ - االتحاد واالقتصاد:

الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء المتوفي ١٣٧٣ مط العلوية
١٣٥٠ ح الربع ٣٤ ص.
١٦ - إتحادنا الطالبي:

إتحاد الطلبة العام في النجف. مط اآلداب ١٩٥٩ / ١٣٧٩
ح الربع ٣٩ ص.
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١٧ - إتقان المقال في أحوال الرجال:
الشيخ محمد طه بن مهدي نجف المتوفى ١٣٢٣ مط العلوية

١٣٤١ ح الوزيري ٣٩٨ ص.
١٨ - إثبات الوصية:

علي بن الحسن بن علي المسعودي المتوفي ٣٤٦ مط الحيدرية
١٣٧٤ / ١٩٥٥ ط الرابعة ٢٦٧ ح الربع.

١٩ - إثبات الوصية:
العالمة الحلي الحسين بن يوسف المتوفي ٧٢٦ مط دار الكتب
التجارية.. ح الربع ٣٨ ص تحقيق الشيخ محمد هادي األميني.

٢٠ - أثر العلوم التجريبية:
كاميل فالماريون. ترجمة محمد مهدي اآلصفي.

مط النعمان ١٣٨٢ / ١٩٦٣ ح الوزيري ١٣٦ ص.
٢١ - االثني عشرية:

الشيخ عبد الله المامقاني المتوفى ١٣٥١ مط المرتضوية ١٣٤٤ /
١٩٢٦ ح الوزيري حجر ٣٤٤ ص ويحتوي على ١٢ رسالة وهي:

وسيلة النجاة في أجوبة جملة من االستفتاءات.
المسائل األربعين العاملية.

المسافرة لمن عليه قضاء رمضان مع ضيق الوقت.
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المحاكمة بين علمين في فرع عدم ارث الزوجة من األراضي.
في إقرار بعض الورثة بدين وإنكار الباقي.

غاية المسؤول في انتصاف المهر قبل الدخول.
في مسائل اثنى عشر.

المسائل الخوئية.
عدم إيراث العقد والوطي لذات البعل.

كشف الريب والسوء عن اغناء كل غسل عن الوضوء.
كشف األستار عن وجوب الغسل على الكفار.

مخزن اللئالي في فروع العلم االجمالي.
٢٢ - اإلجارة:

الشيخ محمد حسين بن محمد حسن األصفهاني الكمپاني المتوفى
١٣٦١. مط الحيدرية ١٣٧٥ ط األولى ح الوزيري، ٢٧٤ ص.

٢٣ - اجتماعيات االسالم:
السيد مجتبى الحسيني. مط الغري الحديثة ١٣٨٠ / ١٩٦٠ ح

الربع ٨٦ ص ط األولى،
٢٤ - االجتهاد والتقليد:

الشيخ حسن مطر الناصري. مط القضاء ١٣٧٧ / ١٩٥٨ ح
الربع ٤٠ ص.
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٢٥ - االجتهاد والتقليد:
الشيخ محمد حسين األصفهاني. مط النجف ١٣٧٦ / ١٩٥٧

ح الوزيري ط األولى ١٤٧ ص.
٢٦ - أجلك الله:

جمال مهدي الهنداوي. مط اآلداب ١٩٦٦ / ١٣٨٥ ح الوزيري
- قصة - ١٦٠ ص تقديم الدكتور محسن جمال الدين.

٢٧ - األجوبة الخطية عن المسائل المحمرية:
السيد علوي بن الحسين البحراني عالم المحمرة مط الحيدرية
١٣٧٠ / ١٩٥١ ح الوزيري ٦٢ ص مع كتاب دليل المتعبد.

٢٨ - أجوبة المسائل الدينية:
لجنة الثقافة الدينية في كربالء. مط العلمية ١٣٧٤ / ١٩٥٥

ح الربع. وبعد سنين تحولت إلى مطبعة الغري الحديثة
وما زالت على قيد الحياة صاحبها ورئيس تحريرها السيد عبد

الرضا المرعشي الشهرستاني.
٢٩ - أجوبه المسائل الكويتية:

الشيخ فرج العمران. مط النجف ١٣٨٥ / ١٣٦٥ ح الربع
٦٨ ص - فقه -.

٣٠ - أحاديث المسلمين في فضائل أمير المؤمنين - ع -:
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الشيخ محمد علي بن محمد رضا الطبسي المتوفي ١٣٨٣ مط
القضاء ١٣٨٠ / ١٩٦١ ح الربع ٩٦ ص.

٣١ - االحتجاج:
الطبرسي أحمد بن علي بن أبي طالب من مشايخ ابن شهرآشوب

المتوفي ٥٨٨ مط المرتضوية ١٣٥٠ ح الوزيري ٢٨٤ طبع حجر
وأعيد طبعه للمرة الثانية في مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح

الوزيري تحقيق السيد محمد باقر السيد هادي الخرسان ١ - ٢.
٣٢ - االحتجاجات العشرة:

السيد عبد الله الطاهري الشيرازي النجفي مط الغري الحديثة
١٣٧٩ ط الثانية ح الربع ٢١ ص.

٣٣ - االحراز المجربة:
الشيخ عبد المهدي بن عبد الحسين مطر ولد ١٣١٨ / ١٩٠٠

مط النعمان.. قطع الكف ٨٠ ص.
٣٤ - أحسن التقاويم:

السيد عبد الله بن محمد رضا شبر. مط.. ح الوزيري
١٦٩ ص.

٣٥ - أحسن الحديث في أحكام الوصايا والمواريث:
الشيخ أحمد كاشف الغطاء المتوفي ١٣٤٤ مط العلوية ١٣٤١
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ح الربع ١٠٨ ص.
٣٦ - إحقاق الحق:

الميرزا موسى األسكوئي الحائري. مط العلوية ١٣٤٣ ح
الوزيري ٣٩١ ص ط األولى. ط الثانية ١٣٨٥ / ١٩٦٥ في

٥٣٩ ص مط النعمان.
٣٧ - أحكام خصم الكمپياالت:

السيد محمد هادي الميالني ولد ١٣١٣ / ١٨٩٥ مط النعمان
١٣٨٣ ح الثمن ٢٩ ص.

٣٨ - أخبار الدهور في حوادث األيام والشهور:
السيد جعفر بن محمد شبر. مط اآلداب ١٣٨٠ / ١٩٦١

ح الربع. - تاريخ مختصر - ١٠٥ ص.
٣٩ - أخبار السيد الحميري:

ألبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني المتوفي ٣٨٤ مط النعمان
١٣٨٥ / ١٩٦٥ تحقيق محمد هادي األميني ٧١.

٤٠ - األخالق:
السيد عبد الله بن محمد رضا شبر المتوفي ١٢٤٢ مط النعمان
١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الوزيري ٢٩٧ ص تقديم السيد جواد شبر.

٤١ - األخالق عند اإلمام الصادق:
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الشيخ محمد أمين زين الدين. مط دار النشر والتأليف..
ح الكف ١٥٨ ص - من سلسلة أشعة من حياة الصادق.

٤٢ - األخالق المرضية:
الشيخ محمد علي قسام. مط النعمان ١٣٨٣ / ١٩٦٣ ح الوزيري

٣٥٦ ص.
٤٣ - األخالق واآلداب:

نشرة شهرية تعني بشؤون الدين واالجتماع. مط النعمان ١٣٧٧
/ ١٩٥٨ قطع الوزيري يحررها فريق من الروحانيين كربالء،

احتجبت عن الصدور.
٤٤ - أخي المثقف:

الشيخ علي الكوراني العاملي. مط النجف ١٣٨٠ / ١٩٦١ ح
الكف ٨٧ ص بحث في التربية.

٤٥ - األدب للحياة:
ابن الطف. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الكف العدد األول

٢٩ ص - بحوث اسالمية تصدرها مكتبة سيد الشهداء (ع) العامة -.
٤٦ - أدباء السجون:

الشيخ عبد العزيز الحلفي. مط الزهراء ١٣٦٩ / ١٩٥٠ ح الربع
الطبعة األولى ١ - ٢. وأعيد طبعه في بيروت ١ - ٣.

(٦٩)



٤٧ - األدب الجديد:
السيد محمد جمال الهاشمي مط الحيدرية ١٣٥٧ ح الوزيري

١٦٧ ص - دراسة عن شعراء النجف -.
٤٨ - أدب الزائر لمن يمم الحاير:

الشيخ عبد الحسين بن أحمد األميني النجفي ولد ١٣٢٠ / ١٩٠٢ مط
الحيدرية ١٣٦٢ حجر ح الثمن ٦٠ ص.

٤٩ - األدب العربي: حميد محمد علي المطبعي. مط النعمان ١٣٨٢ / ١٩٦٣ ح
الربع

١٩١ ص تقديم جعفر محمد علي.
٥٠ - األدب المهني.

خليل رشيد. مط الغري الحديثة ١٩٥٦ ح الكف ٢٠٠ ص
٥١ - األدعية في القرآن:

أحمد اخگر. مط الحيدرية ١٣٧٧ ح الكف ١٦ ص.
٥٢ - ١٤ تموز في الرابطة األدبية:

جمعية الرابطة األدبية - لجنة النشر - مط النعمان ١٣٧٨ / ١٩٥٩
ح الوزيري ٨٠.

٥٣ - اآلراء الراقية الحديثة:
محمد كاظم الملكي. مط اآلداب ١٣٧٨ ح الوزيري ٢٥٦ ص

(٧٠)



- في قواعد اللغة العربية -.
٥٤ - أرجوزة في الصوم واالعتكاف والخمس:

السيد محمد بن صادق الحسني البغدادي النجفي ولد ١٢٩٨
مط القضاء ١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الربع ٦٣ ص.

٥٥ - أرجوزة في علم المنطق:
الشيخ موسى بن الشيخ حسن الفالحيين. مط حبل المتين

١٣٣٠ ح الربع ٣٦ ص.
٥٦ - إرادة الشعب:

الشيخ ناصر البديري. مط القضاء ١٩٥٨ ح الربع ٩٠ ص
٥٧ - ٢٤ ساعة وقصائد أخرى:

الدكتور داود سلوم ولد ١٩٣٠ / ١٣٤٧ مط اآلداب ١٩٦٠
/ ١٣٨٠ مجموعة شعرية ح الوزيري.

٥٨ - األربعون حديثا:
الشيخ محمد تقي الطهراني. المتوفى ١٣٥٨ مط الغري ١٣٥٨

ح الكف ٢٠٣ ص.
٥٩ - ارشاد األمة للتمسك باألئمة:

الشيخ عبد المهدي المظفر المتوفي ١٣٦٣، مط الحيدرية ١٣٤٨
ح الربع ١٤٤ ص - فقه -.

(٧١)



٦٠ - ارشاد الخطيب:
السيد جاسم بن السيد حسن شبر ولد ١٣٤٥ مط الغري ١٣٧٨ /

١٩٥٨ ح الربع ٢٤٠ ص مواعظ وأخالق.
٦١ - االرشاد الديني:

السيد عبد الستار البعاج. مط الغري الحديثة.. ح الثمن
٤٠ ص.

٦٢ - إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد:
الشيخ محمود بن الشيخ رضا الكرمرودي. مط القضاء ١٣٧٨

/ ١٩٥٨ ح الربع ١٥٢ ص - فقه -.
٦٣ - إرشاد القلوب:

الحسن بن أبي الحسن محمد الديلمي. الجزء األول مط الحيدرية
.. الطبعة الثالثة ٢٠٤ ص الجزء الثاني ٢٤٨ ص.

٦٤ - االرشاد لمن طلب الرشاد:
الشيخ محمد النائيني. مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الكف

١٣٢ ص.
٦٥ - إرشاد المؤمنين:

السيد جعفر بن محمد شبر الحسيني ولد ١٣٣٢ مط النعمان
.. ح الكف ١٦ ص.

(٧٢)



٦٦ - إرشاد النبيه إلى خرافات التنزيه:
الشيخ محمد علي النجفي. مط المرتضوية ١٣٤٧ ح الكف ٣٦ ص

- بحث حول المواكب الحسينية -.
٦٧ - األرض والتربة الحسينية:

الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. مط الحيدرية ١٣٦٩ ح
الكف ١٠٤ ص. ط الرابعة ١٣٨٠ / ١٩٦٠ ح الربع ٧٠ ص.

٦٨ - أرينب:
عبد الله حسون العلي. مط الزهراء ١٩٥٠ ح الكف - قصة -

٦١ ص - دراسة عن أرينب بنت إسحاق -.
٦٩ - إزاحة الشبهات:

السيد عبد الله الشيرازي. مط النجف ١٣٧٥ ح الربع ٢٨ ص
الطبعة األولى. ومعه: دفع الحاجب في أخذ األجرة على الواجب.

٧٠ - إزاحة الوسوسة عن تقبيل األعتاب المقدسة:
الشيخ عبد الله بن محمد حسن المامقاني. مط المرتضوية ١٣٤٥

ح الوزيري ٢٧٧ ص طبع مع - مخزن اللئالي -.
٧١ - األزهار األرجية في اآلثار الفرجية:

الشيخ فرج العمران القطيفي. مط النعمان ١٣٨٢ / ١٩٦٣ ح الربع
الجزء األول ١٧٨ ص.

(٧٣)



٧٢ - أزهار الدماء:
عبد األمير بن عبود الحصيري ولد ١٣٥٩ / ١٩٣٥. مط اآلداب

١٩٦٠ / ١٣٨١ ح الربع ديوان شعر ١٢٨ ص.
٧٣ أزهار شبابي:

فاضل محمد العاني. مط الغري الحديثة ١٣٧٦ / ١٩٥٦ ح الكف
مقطوعات شعرية ٣٢ ص.

٧٤ - أزهار وأشواك:
الشيخ أحمد بن الشيخ حسن الدجيلي ولد ١٣٤٤ مط النعمان ١٣٨٣

ديوان شعر - ح الربع ١٤٠ ص.
٧٥ - أساطير:

بدر شاكر السياب المتوفى ١٩٥٦ / ١٣٨٥ مط الغري الحديثة
١٣٩٦ / ١٩٥٠ ح الربع شعر ٩٤ ص.

٧٦ - أسبوع االمام:
لجنة المجمع الثقافي الديني لمنتدى النشر. مط الراعي ١٣٦٣ /

١٩٣٩ ح الربع ٢٤٠ ص تقديم السيد محمد تقي الحكيم، مجموعة
مقاالت عن االمام أمير المؤمنين ع.

٧٧ - االستبصار:
شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي المتوفى ٤٦٠ مط النجف

(٧٤)



١٣٧٥ / ١٩٥٦ ط الثانية ح الوزيري ١ - ٤ تحقيق السيد
حسن الموسوي الخرسان اخبار.

٧٨ - االستغاثة:
علي بن أحمد بن موسى المتوفى ٣٥٢. مط.. ح الربع

٢٠٤ ص.
٧٩ - استغاثة موالين أهل بيت دربلتستان:

جماعة من المؤمنين. مط النجف. لغته ف: ح الربع
١٥ ص.

٨٠ - االستقالل:
جريدة عربية سياسية.. مديرها المسؤول السيد محمد

عبد الحسين. مط الحيدرية ١٣٣٨ وأبدل اسمها بالفرات
وكانت لسان األمة العراقية الثائرة صدرت أربعة اعداد وأغلقت.

٨١ - االستنصار في النص على األئمة األطهار:
أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراچكي المتوفى ٤٤٩.

مط العلوية ١٣٤٦ ح الكف ٣٨ ص حديث.
٨٢ إسداء الرغاب في الحجاب:

السيد محمد باقر بن محمد الرضوي الهندي المتوفى ١٣٤٦.
مط المرتضوية حجر ١٣٤٧ ح الوزيري ٢٠٧ ص الطبعة األولى

(٧٥)



٨٣ - أسرار العارفين:
السيد جعفر بن محمد باقر بحر العلوم المتوفى ١٣٧٧. مط

المرتضوية ١٣٤٢ حجر ح الوزيري ١٥٤ ص.
٨٤ - ٨ األسرة المسلمة:

السيد عدنان بن علي البكاء ولد ١٩٣٩ / ١٣٥٨ مط. النعمان
١٣٨٢ / ١٩٦٣ ح الكف ١٠٢ ص.

٨٥ - أسس التقوى:
الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء. مط دار النشر

والتأليف ١٣٧٤ / ح الربع ١٠١ ص الجزء األول.
٨٦ - أسس الدعوة المحمدية:

مهدي البصري الكوفي ولد ١٣٦٤. مط النعمان ١٣٨٣
ح الربع ٨٦ ص العدد ٣٢ من المنابع.

٨٧ - اسالم:
نشرة دينية اسالمية شهرية فارسية. صاحبها الشيخ كاظم
الحلفي مط القضاء ١٣٨٤ / ١٩٦٤ صدرت سنة كاملة

واحتجبت.
٨٨ - االسالم بين الرجعية والتقدمية:

الشيخ محمد حسن بن محمد رضا آل ياسين ولد ١٣٥٠.

(٧٦)



١٣٦٨ / ١٩٤٩ ح الربع ط األولى ٦٥ ص.
٩٥ - االسالم نشؤوه وارتقاؤه:

الشيخ محمد الحسين بن محمد المظفر المتوفى ١٣٨١. مط
الحيدرية ١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الربع ١٢٨ ص.

٩٦ - االسالم والتطور االجتماعي:
الشيخ عبد العالي بن محمد حسن المظفر ولد ١٣٥٧ مط

اآلداب ١٣٨٣ / ١٩٦٣ ١ - ٢ قطع الربع.
٩٧ - االسالم والتعاليم التربوية:

السيد محمد كاظم القزويني. مط الغري الحديثة ١٣٨٠ /
١٩٦١ ح الربع ٥٢ ص.

٩٨ - االسالم والحجاب:
السيد محمد حسن سيف. مط الغري ١٩٥٢ / ١٣٧١ ح الربع

٥٠ ص.
٩٩ االسالم ورضا شاه الكبير:

الشيخ حسين بن الحسن الحائري اليزدي. مط دار النشر
والتأليف ١٣٧١ / ١٩٥٢ ح الوزيري ١٩٢ ص باللغتين

العربية والفارسية.
١٠٠ - االسالم وشبهات االستعمار:

(٧٧)



مط النعمان ١٣٨٠ / ١٩٦١ ح الربع الطبعة األولى ٤٤ ص.
٨٩ - االسالم روح النظام العام:

الشيخ محمد رضا الحساني. مط الغري ١٣٦٤ ح الربع
ط الثانية الحلقة الثانية ١٩٢ ص. أعيد طبعه أيضا عام

.١٣٧٤
٩٠ االسالم في صالته وزكاته:

السيد محمد جمال الهاشمي الگلپايگاني.. مط النعمان ١٩٦١ /
١٣٨١ ط األولى ٧٤ ص.

٩١ - إسالمنا عقيدة ونظام:
الشيخ كاظم الحلفي. مط النعمان. ح الربع ٤٠ ص.

٩٢ - االسالم في صراعه مع الفكر:
مجيد حميد الثامر ولد ١٣٦٢ مط الغري الحديثة ١٣٨٢ /

١٩٦٣ ح الربع ٦٢ ص العدد ٢٤ من المنابع.
٩٣ - االسالم قضية عادلة:

محسن الشيخ مهدي مال الله. مط الغري الحديثة ١٣٨٣ /
١٩٦٣ ط األولى ح الربع ٦٣ ص.

٩٤ - االسالم مبدأ وعقيدة:
السيد حسين الموسوي الهندي. مط دار النشر والتأليف

(٧٨)



السيد أمير محمد الكاظمي القزويني. مط النعمان ١٣٨١
ح الربع ١٢١ ص ط األولى.

١٠١ - االسالم والزواج العصري:
محمد كاظم الالمي ولد ١٣٥٣ مط اآلداب ١٣٨٤ / ١٩٦٤

ح الربع ٥٥ ص.
١٠٢ - االسالم والعرب والحقيقة:

الشيخ محمد رضا الحساني. مط الغري ١٣٥٣ ط الثانية ح
الربع ٧٧ ص.

١٠٣ - االسالم والغريزة الجنسية:
الشيخ عبد الرسول الواعظي ولد ١٣٥٢ مط الغري الحديثة

١٣٨١ ح الربع ٦٤ ص.
١٠٤ - االسالم والمبدأ الشيوعي:

الشيخ محمد علي بن محمد رضا الطبسي المتوفي ١٣٨٣ مط
النعمان ١٣٧٩ ح الربع ط األولى ٥٣ ص.

١٠٥ - االسالم والمرأة:
الشيخ جعفر النقدي المتوفي ١٣٧٠ مط الغري الحديثة ١٣٧٤

ح الكف الطبعة الثانية ٨٤ ص.
١٠٦ - االسالم ونظرية االنتخاب الطبيعي:

(٧٩)



الشيخ كاظم الحلفي مط القضاء ١٣٧٩ / ١٩٦٠ ح الربع
٦٤ ص.

١٠٧ - االسالم وواقع المسلم المعاصر:
السيد محمد كاظم القزويني. مط الغري الحديثة ١٣٨١ /

١٩٦٢ ح الربع ١٢٠ ص العدد ١٥ - ١٦ من المنابع.
١٠٨ - االسالم ينابيعه مناهجه غاياته:

الشيخ محمد أمين زين الدين. مط النعمان ١٣٨٠ / ١٩٦٠
ح الوزيري ط األولى.

١٠٩ أسلوب الدعوة في القرآن:
السيد محمد حسين بن عبد الرؤف فضل الله. مط النعمان

١٣٨٣ / ١٩٦٤ ح الكف ١٠٣ ص.
١١٠ االشتراكية االسالمية والشيوعية:

حسين فهمي الخزرجي. مط العدل ١٩٤٨ / ١٣٦٧ ح الكف
٢٥ ص.

١١١ االشتقاق:
السيد حسن بن مهدي الشيرازي. مط اآلداب ١٣٨٣ / ١٩٦٣

ح الربع ٨٢ ص نحو.
١١٢ أشعة االشراق:

(٨٠)



الشيخ محمد حسن القبيسي العاملي ولد ١٣٣٠ مط النعمان
١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الوزيري ١ - ٤٣ مقتطاف من الكتب.

١١٣ أشعة ملونة:
السيد أحمد الصافي النجفي. مط الراعي.. ح الكف

شعر ١٢٠ ص تقديم يوسف العيسي.
١١٤ أشعة من بالغة اإلمام الصادق ع:

الشيخ عبد الرسول الواعظي ولد ١٣٥٢ مط اآلداب ١٣٨٣ /
١٩٦٢ ط األولى ح الوزيري ٢٠٨ ص.

١١٥ أشعة من حياة الرسول:
الشيخ عبد األمير قبالن. مط النعمان ١٩٦١ / ١٣٨٠ ح الربع

٥٨ ص.
١١٦ أشعة من حياة الصادق:

سلسلة دينية تاريخية أدبية علمية. مط دار النشر والتأليف
١٣٦٨ / ١٩٤٩ ح الكف ١ - ٣.

١١٧ أشعة من حياة الصادق:
السيد جواد بن علي شبر. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الكف

٦١ ص.
١١٨ أشعة من عقائد االسالم:

(٨١)



السيد محمد بن السيد محمد صادق الصدر ولد ١٣٦٢ مط
النعمان ١٣٨٣ عدد ٣٥ من المنابع ح الربع ٧٥ ص.

١١٩ اشهد أن عليا ولي الله:
ع. ع. أ. مط العلمية ١٣٧٤ / ١٩٥٥ ح الربع ١٦ ص.

١٢٠ أصداء الحياة:
مظهر بن عبد النبي أطيمش. مط الراعي ١٩٥٤ / ١٣٧٣

ح الربع قصص.
١٢١ االصالح الزراعي في االسالم:

السيد صادق مهدي الحسيني الشيرازي. مط اآلداب ١٣٨٣
ح الربع العدد ٤٠ من المنابع ٧٢ ص.

١٢٢ أصل الشيعة وأصولها:
الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء المتوفى ١٣٧٣. طبع

مرات عدة في النجف وبيروت وللمرة الرابعة عشرة في مط
اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الكف.

١٢٣ أصل العلويين وعقيدتهم:
السيد أحمد زكي تفاحة. مط العلمية ١٣٧٦ / ١٩٥٧ ح الربع

القسم األول ٨٠ ص:
١٢٤ أصول إسالم وفروعه:

(٨٢)



الشيخ علي الروحاني األصفهاني. مط النعمان.. ح الربع
٦٧ ص لغته فارسية.
١٢٥ أصول الفقه:

الشيخ محمد رضا بن الشيخ محمد المظفر المتوفى ١٣٨٣ ح
الوزيري الجزء األول ص ١٧٧ مط العلمية ١٣٧٨ / ١٩٥٩

والثاني مط النعمان ١٩٦٠ / ١٣٨٠ في ١٥٢ ص.
١٢٦ األصول األصلية:

الشيخ مال محسن الفيض الكاشاني المتوفى ١٠٩١. مط اآلداب
١٣٨٤ ح الربع ٢٠٣ ص.

١٢٧ أصول تدريس اللغة العربية:
الدكتور احمد حسن الرحيم. مط اآلداب ١٩٦٤ / ١٣٨٤

ح الوزيري ١١٦ ص.
١٢٨ األصول الحديثة:

محمد كاظم بن محمد صادق الملكي. مط العلمية ١٣٥٨
ح الوزيري ٢٢٠ ص. في مباحث األلفاظ.

١٢٩ أصول الدين االسالمي:
السيد محمد جمال الهاشمي الگلپايگاني ولد ١٣٣٢ مط النعمان

١٣٨٢ / ١٩٦٢ ح الربع ١٢٧ ص.

(٨٣)



١٣٠ أصول الدين وفروعه:
السيد احمد زكي تفاحة. مط العلمية ١٣٧٧ / ١٩٥٨ ط الثانية

ح الربع ١٠٦ ص.
١٣١ األصول االعتقادية في االسالم:

السيد مسلم بن حمود الحسيني الحلي. مط الباقر ١٣٨٣ ح
الربع ٣٠ ص.

١٣٢ أصول الشيعة وفروعه الشريعة:
الشيخ عبد الرسول الواعظي. مط اآلداب ١٣٨٤ / ١٩٦٥

قطع الكبير ١١٠ ص.
١٣٣ األصول على النهج الحديث:

الشيخ محمد حسين األصفهاني. مط النجف ١٣٧٧ / ١٩٥٧
ح الوزيري الطبعة األولى ١١٦ ص.

١٣٤ األصوليون واألخباريون فرقة واحدة:
الشيخ فرج العمران.. مط الحيدرية ١٣٧٦ ح الربع

٥٢ ص.
١٣٥ أضغاث أحالم في مزالق الوردي:

محمد آل جبار. مط الغري الحديثة ١٣٧٤ / ١٩٥٤ ح الكف
١٠٧ ص.

(٨٤)



١٣٦ األضواء:
نشرة اسالمية تعني بتعميم الثقافة على ضوء الدين. تصدرها

جماعة من طلبة العلوم الدينية. مط النعمان ١٣٧٨ ح الوزيري
٤٨ ص.

١٣٧ أضواء على قانون األحوال الشخصية:
السيد محمد بن علي بحر العلوم ولد ١٣٤٧ مط النعمان ١٣٨٣ /

١٩٦٣ ح الكف ٢٧٦ ص.
١٣٨ أعاجيب األكاذيب:

مجهول المؤلف. مط الحيدرية ١٣٤٥ ح الوزيري ٤٤ ص
ط األولى. ويقال انه من تآليف: الشيخ محمد جواد البالغي.

١٣٩ االعتدال:
مجلة شهرية مصورة تبحث في العلم واألدب واألخالق

واالجتماع والتأريخ. صاحبها ومديرها محمد علي أبو سعد
البالغي. مط الغري ١٣٥١ وقد صدرت منها ست سنوات

واحتجبت.
١٤٠ اعترافات:

جعفر بن أسد الله الخليلي ولد ١٣١٩ مط الراعي ١٩٣٧ /
١٣٥٦ ح الكف قصة ١١٩ ص.

(٨٥)



١٤١ االعتصام بتعاليم االسالم:
الشيخ حسن كاظم علوش الحلي. مط اآلداب ١٣٧٨ /

١٩٥٨ ح الربع ط األولى ٨٧ ص.
١٤٢ إعجاز القرآن وإقامة البرهان على شرع االسالم:
السيد ميرزا هادي بن علي الخراساني. مط الغري.. ح

الربع ٢٦ ص.
١٤٣ اعالم العامة:

الشيخ عبد النبي بن محمد علي العراقي األصفهاني المتوفى ١٣٨٥
مط الغري ١٣٦٤ ح الربع ١٦٦ ص الطبعة األولى فقه.

١٤٤ اعالم العرب في العلوم والفنون:
عبد الصاحب بن الشيخ عمران الدجيلي الخزرجي ولد ١٣٣٠ /

١٩١٣، ١ ٣ ح الوزيري ١٣٧٣ / ١٩٥٤ مط الغري الطبعة
الثانية مط النعمان ١٩٦٥ / ١٣٨٥.

١٤٥ االعالم فيما اتفقت عليه االمامية:
الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان المتوفى ٤١٣ مط العدل

االسالمي ١٣٧٠ / ١٩٥١ ح الربع ٢٦ ص تحقيق الشيخ
محمد حسن آل ياسين.

١٤٦ أعمال حج:

(٨٦)



السيد محمد بن مهدي الحسيني الشيرازي ولد ١٣٤٧ مط
اآلداب ١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الثمن ٢٩ ص لغته ف.

١٤٧ أعمال الحرمين:
الشيخ علي الشيخ منصور المرهون.. مط النجف ١٣٨١ /

١٩٦١ ط السادسة الجزء األول ١٢٩ ص.
١٤٨ اعمال وأدعية شهر رمضان:

مط الحيدرية ١٣٧٩ / ١٩٦٠ ح الوزيري ٢٩٦ ص.
١٤٩ أغاريد الثورة:

حسين بن الشيخ حسن البهبهاني ولد ١٣٣٩ مط اآلداب
١٩٥٨ / ١٣٨٧ شعر شعبي بقطع الربع ١٦ ص.

١٥٠ أغاني وأناشيد ١٤ تموز:
مط اآلداب.. ح الثمن ٦٤ ص شعر شعبي.

١٥١ االغراء في التضليل الشيوعي:
السيد طاهر السيد حسن الخطيب. مط القضاء ١٩٦٠ /

١٣٧٩ ح الربع ٦٨ ص.
١٥٢ اإلفاضات الغروية في األصول الفقهية:

السيد علي النقي فيض األصفهاني. مط الحيدرية ١٣٥٢
ح الوزيري المجلد األول ١٢٣ ص.

(٨٧)



١٥٣ اإلفاضات في حكم مشكوك التركية من الحيوانات:
السيد عباس بن السيد محمد المهدي الموسوي المتوفى ١٣٨٠

مط اآلداب ١٣٨٠ قطع الربع ط األولى ٢٨١ ص وفى
اخره ترجمة المؤلف.

١٥٤ االفصاح:
الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان المتوفى ٤١٣ مط
الحيدرية ١٣٦٩ / ١٩٥٠ ح الربع الطبعة الثانية ١٦٣ ص.

١٥٥ أفكار الطلبة:
نشرة مدرسية تصدرها لجنتا الخطابة والرياضة في متوسطة

النجف مط الزهراء ١٩٥٠ ح الربع ١٢ ص.
١٥٦ األفكار المطلسمة:

حسين بن عبود قسام المتوفى ١٣٧٨ مط النعمان ١٩٥٧ /
١٣٧٧ شعر شعبي ح الربع ٤٠ ص.

١٥٧ أفيون وجبال وفاكهة:
مهدي جاسم. مط الغري الحديثة ١٩٥٤ ح الربع ٢٤ ص

شعر وللمؤلف: الحمأ المسنون ط القاهرة شعر.
١٥٨ إقالة العاثر في إقامة الشعائر:

السيد علي نقي بن أبو الحسن القوي النصير آبادي. مط الغري

(٨٨)



١٣٧٤ ح الربع ٥٩ ص.
١٥٩ أقباس من ثورة ١٤ تموز:

حسن بن محمد الجواهري ولد ١٣١٣ مط اآلداب ١٩٦٠ /
١٣٨٠ ديوان شعر ح الوزيري ٨٦ ص تقديم الشيخ عبد

المهدي مطر.
١٦٠ اقبال الشاعر الهندي:

حميد مجيد هدو. مط الغري الحديثة ١٩٦٣ / ١٣٨٣ ح الربع
٢٠٤ ص تقديم الدكتور يوسف عز الدين دراسة أدبية.

١٦١ االقتصاد:
صحيفة اقتصادية شهرية تصدرها غرفة تجارة كربالء. مط

القضاء ١٩٦٠ ح الوزيري كبير ١٦ ص العدد ٨ و ٩.
١٦٢ اقتصادنا:

السيد محمد باقر بن حيدر الصدر. مط النعمان ١٣٨١ /
١٩٦١ ح الوزيري الطبعة األولى ٣٥٦ ص. وأعيد طبعه

في بيروت.
١٦٣ أقرب الوسائل:

توفيق الفكيكي المحامي. مط الغري ١٣٥٧ / ١٩٣٨ ح الكف
٦٨ ص.

(٨٩)



١٦٤ أقطاب األدب الشعبي:
محمد حسن بن حسين مبارك ولد ١٣٤٣ مط الغري ١٣٦٩

ح الربع الجزء األول ١٦٠ ص تقديم عبد النبي الشريفي.
١٦٥ أقالم الطلبة:

نشرة مدرسية تصدرها ثانوية النجف األشرف. مط الراعي
١٩٤٠ / ١٣٥٨ ح الوزيري ٣٢ ص.

١٦٦ أكاليل النجاح:
اوريزان اسوت ماردن. تعريب السيد محمد العادلي. مط

الحيدرية ١٣٥٢ ط الثالثة ٢١٦ ص.
١٦٧ األكراد في التاريخ:

الشيخ جعفر الصائغ العاملي. مط الغري الحديثة ١٣٧٢ /
١٩٥٣ ح الربع ٧٦ ص.

١٦٨ األكراد في نظر العلم:
الدكتور محمد رشيد الفيل. مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥

ح الربع ٧٦ ص.
١٦٩ إله الكون:

السيد حسن بن السيد مهدي الحسيني الشيرازي ولد ١٣٥٤
مط الغري الحديثة ١٣٨٠ ح الربع عدد ٣ من المنابع ٥٦ ص.

(٩٠)



١٧٠ إلزام الناصب:
الشيخ علي اليزدي الحائري المتوفى ١٣٣٣. مط النعمان ١٣٨٣ /

١٩٦٣ ح الوزيري ٤٩٥ ص ط الثانية.
١٧١ الف عدو وال صديق:

فاضل حمود الرادود. مط الغري الحديثة.. شعر شعبي
ح الربع ٨٠ ص.
١٧٢ الف كلمة:

االمام أمير المؤمنين ع مط النعمان.. ح الربع ٨٠ ص.
١٧٣ األلفين:

الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي المتوفى ٧٢٦ مط الحيدرية
١٣٧٢ / ١٩٥٣ ح الربع ٤٠٦ ص تقديم الشيخ محمد الحسين

المظفر حديث.
١٧٤ االلهام في علم اإلمام:

الشيخ محمد علي الحائري السنقري. مط العلمية ١٣٧٠ /
١٩٥٠ ح الربع ٨٧ ص.

١٧٥ الله صفاته وأسماؤه الحسنى:
الشيخ كاظم بن عبد الواحد الحلفي: مط القضاء ١٩٦٠ /

١٣٧٩ ح الربع ط الثانية ٤٠ ص.

(٩١)



١٧٦ الله في نظر االسالم والشيوعية:
الشيخ كاظم الحلفي. مط القضاء ١٩٦٠ ح الربع ٤٠ ص.

١٧٧ الله نور الحق:
عبد الجبار مدفون األسدي. مط الغري الحديثة ١٣٨٣ /

١٩٦٣ ح الربع ١ - ٢.
١٧٨ ألوان من الحياة:

فائق مجبل الكمالي. مط الغري الحديثة.. ح الربع ٧٠
ص قصة تقديم الحاج علي الطرفي.

١٧٩ إلى أين الطريق:
عبد العزيز القديفي مط الغري الحديثة.. ح الربع ٤٠ ص

شعر.
١٨٠ إلى الجهاد القومي:

عبد الرزاق األسدي البغدادي. مط العدل االسالمي مط
العلمية ١٣٧١ ح الربع الجزء الثاني ٤٨ ص واألول ١١٠ ص.

١٨١ إلى ولدي:
السيد جواد بن السيد علي شبر ولد ١٣٣٢ مط الغري الحديثة

١٣٧٣ / ١٩٥٤ ح الوزيري ٢٢٤ ص مجموعة شعر.
١٨٢ أم الكتاب سورة الحمد:

(٩٢)



حاچم سلطان التميمي. مط القضاء ١٣٨٢ ح الربع ٣٠ ص.
١٨٣ األمالي:

شيخ الطائفة الطوسي محمد بن الحسن المتوفى ٤٦٠. مط
النعمان ١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الوزيري ١ ٢ تقديم السيد محمد

صادق بحر العلوم.
١٨٤ امالي الشيخ المفيد:

محمد بن محمد بن النعمان المتوفى ٤١٣. مط الحيدرية ١٩٦٢ /
١٣٨١ ط الثالثة ح الربع ٢٣٥.

١٨٥ األمالي المنتخبة:
الشيخ عبد الواحد بن الشيخ احمد المظفري ولد ١٣١٠ مط

العلمية ١٣٦٧ / ١٩٤٨ ح الربع الجزء األول ٢٤٤ ص.
١٨٦ اإلمامة في التشريع االسالمي:

الشيخ محمد مهدي اآلصفي البروجردي. مط النعمان ١٩٦٣ /
١٣٨٣ ط األولى ح الربع ١٣٢ ص.

١٨٧ اإلمامة الكبرى:
السيد محمد حسن القزويني الحائري الشهير بالحاج آغا مير.

مط النعمان ١٣٧٨ / ١٩٥٨ ح الوزيري الجزء األول ٤١٢ ص
تقديم السيد مرتضى القزويني.

(٩٣)



١٨٨ االمام أمير المؤمنين ع:
علي بن محمد علي الدخيل. مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٦ ح

الربع من سلسلة المنابع الثقافة االسالمية.
١٨٩ االمام الثاني عشر ع:

السيد محمد سعيد آل صاحب العبقات. مط الغري ١٣٥٥
ح الوزيري ٧٤ ص.

١٩٠ اإلمام الحسين ع:
السيد عبد الرضا الحسيني الشهرستاني. مط اآلداب ١٣٨٥ /

١٩٦٥ ح الوزيري ٥٩ ص العدد ٣ و ٤ و ٥ من األجوبة
المسائل الدينية.

١٩١ اإلمام الحكيم:
السيد أحمد بن السيد علي الحسيني اإلشكوري ولد ١٣٥٠ مط

اآلداب ١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الوزيري ١٦٤ ص دراسة.
١٩٢ اإلمام زين العابدين ع:

السيد عبد الرزاق بن محمد الموسوي المقرم ولد ١٣١٦ مط
الغري الحديثة ١٣٧٤ ح الربع ٤٣٦ ص.

١٩٣ االمام السيد أبو الحسن:
أحد خدام الشريعة المقدسة. مط الحيدرية ١٣٦٦ ح الربع

(٩٤)



الطبعة األولى ١٤٠ ص.
١٩٤ االمام الشيرازي:

لجنة التأبين. مط الغري الحديثة ١٣٨٠ / ١٩٦١ ح الربع
وهو العدد ٩ من منابع الثقافة ٦٤ ص.

١٩٥ اإلمام الصادق والطب:
عارف سليم القراغولي (الدكتور). مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٦

ح الربع ١٢٠ ص.
١٩٦ اإلمام الصادق والمذاهب األربعة:

الشيخ أسد بن محمد حيدر ولد ١٣٢٩. مط النجف والنعمان
١٣٧٥ / ١٣٨٤ ح الوزيري ١ ٦.

١٩٧ اإلمام الصادق ع:
الشيخ محمد حسين المظفري. مط الحيدرية ١٣٦٩ / ١٩٥٠

ح الربع الطبعة الثانية ١ ٢.
١٩٨ اإلمام الصادق ع:

علي بن محمد علي دخيل ولد ١٣٥٦ مط النعمان ١٣٨٣ ح
الربع عدد ٣٧ ٣٨ من المنابع ١١٣ ص.

١٩٩ األمان من أخطار االسفار واألزمان:
رضي الدين علي بن طاوس المتوفى ٦٦٤ مط الحيدرية ١٣٧٠ /

(٩٥)



١٩٥١ ح الربع ١٨١ ص تقديم الشيخ أغا بزرك الطهراني.
٢٠٠ األماني:

جريدة أسبوعية تصدر في الناصرية صاحبها: فاضل جميل
مط الغري الحديثة ١٩٦٥ / ١٣٨٥ ح النصف كبير ٨ ص.

٢٠١ أماني المسلمين إلى معرفة أصول الدين:
الشيخ عبد الهادي الشيخ محمد آل زائر دهام الخالدي المخزومي

مط القضاء ١٣٧٨ / ١٩٥٩ الجزء األول ح الربع ٩٥ ص.
٢٠٢ أمثال وحكم:

محمد علي جعفر التميمي: مط دار النشر والتأليف ١٣٧٠ /
١٩٥١ ح الربع السلسلة األولى ١٠٤ ص تقديم الشيخ

عبد الهادي العصامي.
٢٠٣ االمر بالمعروف:

الشيخ مهدي كريم زاده بحر النجفي. مط الغري الحديثة
١٣٧٦ / ١٩٥٧ ح الربع الجزء األول ١٠٠ ص.

٢٠٤ االمر بين االمرين:
الشيخ محمد تقي بن عبد الكريم التبريزي الجعفري. مط

الحيدرية ١٣٧١ / ١٩٥١ ح الربع ٨٠ ص الطبعة األولى.
٢٠٥ أمل اآلمل:

(٩٦)



الشيخ الحر العاملي محمد بن الحسن المتوفى ١١٠٤. مطبعة
اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الوزيري ١ ٢.

٢٠٦ أمنية ودعوة للمرأة المسلمة:
آمنة بنت حيدر الصدر بنت الهدى مط القضاء..

ح الربع ٨٤ ص.
٢٠٧ ان هذا القرآن يهدي:

نشرة شهرية تصدرها مدارس حفاظ القرآن في كربالء.
مط الغري الحديثة ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الربع.

٢٠٨ أنساب الجنابيين:
الشيخ محمد جواد بن حسن الجنابي. مط الحيدرية..

ح الربع ٤٠ ص.
٢٠٩ أنساب القبائل العراقية:

السيد محمد مهدي بن الحسن القزويني المتوفى ١٣٠٠
مط الحيدرية ١٣٧٦ الثانية ١٥٠ ص تقديم الشيخ عبد

المولى الطريحي الطبعة األولى ٩١ ص مط الحيدرية
.١٣٣٧ / ١٩١٨

٢١٠ أنسام وأعاصير:
عبد الصاحب الدجيلي. مط اآلداب ١٣٨٣ / ١٩٦٤ ح

(٩٧)



الربع ٧٧ ص شعر..
٢١١ االنسان وأول الواجبات:

الشيخ محمد رضا بن طاهر فرج الله ولد ١٣١٩. مط
اآلداب ١٣٨٠ ح الكف ط األولى ٣٢٧ ص.

٢١٢ إنسانية الدعوة االسالمية:
الشيخ محمد حسين بن علي الصغير. مط الغري الحديثة

١٣٨٢ ح الربع ٨٠ ص.
٢١٣ انشقاق القمر:

مط الحيدرية ١٩٥٤ / ١٣٧٣ ح الربع ط األولى ٥٦ ص.
٢١٤ انعكاسات األضواء في األدب الشعبي:

سلسلة أدبية تصدر بالمناسبات الدينية مط النعمان ١٣٨١ /
١٩٦٢ ح الربع ٢٠ ص.

٢١٥ انقاذ البشر من الجبر والقدر:
الشريف علم الهدى السيد المرتضى المتوفى ٤٣٦ مط الراعي

١٣٥٤ / ١٩٣٥ ويليه: استقصاء النظر في القضاء والقدر
العالمة الحلي المتوفي ٧٢٦، قدم له الشيخ محمد جواد

الجزائري ح الكف ١٠٠ ص.
٢١٦ األنوار:

(٩٨)



السيد مير علي بن عباس أبو طبيخ المتوفى ١٣٦١. مط
الراعي ١٣٦٢ / ١٩٤٣ ح الوزيري شعر ١٩٢ ص

تقديم جعفر الخليلي.
٢١٧ األنوار:

تصدرها مدرسة النعمان في النجف. مط اآلداب ١٩٦٢
ح الربع.

٢١٨ األنوار:
نشرة مدرسية يصدرها طالب مدرسة الكوفة العقيلية.

مط القضاء ١٩٦١ ح الوزيري كبير ١٢ ص.
٢١٩ أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف واالحساء والبحرين:

الشيخ علي بن الشيخ حسين البالدي المتوفى ١٣٤٠ مط
النعمان ١٣٨٠ / ١٩٦٠ ح الوزيري ٤٣٢ ص.

٢٢٠ أنوار العلم والمعرفة:
محمد إسماعيل بن محمد علي المحالتي مط.. ١٣٤٢

ح الوزيري الطبعة األولى حجر.
٢٢١ أنوار الفجر:

نشرة تصدرها طالب ثانوية كربالء. مط الغري الحديثة
١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح الربع بأشراف موسى إبراهيم الكرباسي.

(٩٩)



٢٢٢ األنوار في مولد النبي محمد:
أبو الحسن بن عبد الله البكري. مط الحيدرية. ح

الربع ط الثانية ٣٥٨ ص.
٢٢٣ األنوار القدسية:

الشيخ محمد حسين األصفهاني أرجوزة في مدح ورثاء
النبي وآله ع ح الربع مط الحيدرية ١٣٦٧ ط

األول ١٣٠ ص تقديم الشيخ محمد علي األوردبادي.
٢٢٤ األنوار الالمعة في شرح الجامعة.

السيد عبد الله شبر مط الغري ١٣٥٤ ح الوزيري ط األولى
١٣٣ ص تقديم الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء.

٢٢٥ أنوار الوسائل:
الشيخ محمد طاهر بن عبد الحميد آل شبير الخاقاني النجفي
مط النجف ١٣٧٧ / ١٩٥٨ ح الوزيري الجزء األول ٤٤٤

ص وبوشر بطبع الجزء الثاني منه.
٢٢٦ أنوار الهداية:

الشيخ حسن بن علي النوري اليزدي الكثنوي. مط النعمان
١٣٨٠ / ١٩٦١ ح الربع ٢٩٩ ص.

٢٢٧ أنوار الهدى:

(١٠٠)



الشيخ محمد جواد بن حسن البالغي المتوفى ١٣٥٢ مط
العلوية ١٣٤٠. ح الربع الجزء األول ١٢٠ ص وأعيد طبعه

في مط القضاء.. ح الربع ١٤٤ ص.
٢٢٨ آنية الذهب والفضة:

السيد مهدي بن فضل الله الشهرضائي الحجازي. مط
النجف ١٣٨٠ / ١٩٦١ ح الكف ٩٠ ص.

٢٢٩ أنيس المقلدين:
السيد أبو الحسن بن عبد الحميد األصفهاني المتوفى ١٣٦٥

مط المرتضوية ١٣٤٥ ح الكف حجر ١١٨ ص. وأعيد
طبعه في ١٣٥٧ مط الغري لغته ف ١٨٠ ص.

٢٣٠ أنيس النفس:
الشيخ نظر علي بن إسماعيل الحائري. مط الحيدرية..

ح الكف ٦٨ ص وللمرة الثانية مط العلوية ح الكف ٨٠
ص والثالثة مط دار الحكمة.

٢٣١ أوصاف االشراف:
الخواجة نصير الدين محمد الطوسي المتوفى ٦٧٢. ترجمة

محمد الخليلي مط النجف ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح الكف
١١٠ ص.

(١٠١)



٢٣٢ أوليات في علم االقتصاد:
صبري محمد حسن. مط القضاء ١٣٧٧ / ١٩٥٧ ح الربع

١ ٢ ط الثانية.
٢٣٣ األوليات من الحادثات والمستحدثات:

السيد محمد الرضي الرضوي. مط النجف ١٣٧٥ ح
الكف الجزء األول ٢١٩ ص.

٢٣٤ األهازيج الشعبية:
حسين حمزة العامري. مط الغري الحديثة ١٣٨٥ / ١٩٦٥

ح الربع ٨ ص شعر شعبي.
٢٣٥ اهداء الحقير في معنى حديث الغدير:

السيد مرتضى الخسروشاهي التبريزي. مط الحيدرية
١٣٥٣ ح الربع ط األولى ١١٣ ص.

٢٣٦ اآليات المحكمات في دفع الشبهات:
السيد محمد حسين بن األمير محمد علي الشهرستاني

المرعشي الحائري المتوفى ١٣١٥. مط الغري الحديثة ١٣٧٨
ح الوزيري ١٦ ص. طبع ضمن أجوبة المسائل الدينية

العدد السابع الدورة الثانية ص ١٩٢.
٢٣٧ اآليات والبينات في قمع البدع والضالالت:

(١٠٢)



الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. مط العلوية
١٣٤٥ ح الربع عدة رسائل.

٢٣٨ آية التطهير في الخمسة أهل الكساء:
السيد محي الدين الموسوي الغريفي.. مط العلمية

١٣٧٧ / ١٩٥٨ ح الوزيري ٢٧٨ ص.
٢٣٩ االيجاز في الفرائض والمواريث:

شيخ الطائفة الطوسي المتوفى ٤٦٠ مط دار الحكمة ١٣٨٣ /
١٩٦٣ ح الربع تحقيق محمد هادي األميني ٣٤ ص.

٢٤٠ ايضاح العوامل:
الشيخ عبد الله الموحدي القندهاري الكيسوي الدشتي.

مط النعمان ١٣٨٤ ح الوزيري ١٩٥ ص نحو.
٢٤١ االيقاد في وفاة النبي واألئمة ع.

السيد محمد علي الشاه عبد العظيمي. مط الحيدرية
١٩٦٣ / ١٣٨٢ ح الربع ١٨٨ ص. وأعيد ط ١٣٨٣ مط

النعمان.
٢٤٢ االيمان:

مجلة شهرية دينية تاريخية أدبية. مط القضاء ح الوزيري
١٣٨٣ / ١٩٦٣ صاحبها الشيخ موسى اليعقوبي رئيس

(١٠٣)



التحرير المسؤول السيد هادي الحكيم ما زالت تصدر.
٢٤٣ ايمان أبي طالب:

شمس الدين فخار بن معد الموسوي المتوفى ٦٣٠. مط
اآلداب ١٣٨٤ / ١٩٦٥ ح الوزيري ط الثانية ٤٤٤ ص

تقديم وتحقيق السيد محمد بحر العلوم.
٢٤٤ االيمان والعلم الحديث:

محمد الحسين األديب. مط الحيدرية ١٣٧٤ / ١٩٥٥ ح
الربع ٢٠٨ ص تقديم احمد امين.

٢٤٥ ايمان يا أصول سعادت:
محمد عيسى محقق خراساني. مط النعمان.. ح الربع

لغته ف ٣٤٤ ص.
٢٤٦ أين حقي:

السيد عبد الستار بن سعدون البعاج. مط الغري الحديثة
١٩٥٩ / ١٣٧٨ ح الربع ٢٤ ص.

(١٠٤)



حرف الباء
٢٤٧ الباب الذهبي:

شيخ العراقين عبد الرضا آل كاشف الغطاء. مط
دار النشر والتأليف ١٣٧٣ / ١٩٥٤ ح الربع ٣٦ ص.

٢٤٨ البابليات:
الشيخ محمد علي بن يعقوب اليعقوبي المتوفى ١٣٨٥ مط

الزهراء ١٣٧٠ / ١٩٥١ ح الوزيري ١ ٤ تقديم الشيخ
محمد حسين كاشف الغطاء. تراجم شعراء الحلة.

٢٤٩ الباقيات الصالحات:
عبدا لباقي أفندي العمري الفاروقي المتوفى ١٢٧٨ مط

الحيدرية ١٣٤٧ ح الربع ٨٤ ص شعر.
٢٥٠ بحوث فقهية:

السيد عز الدين بن السيد علي بحر العلوم ولد ١٣٥٢ مط
اآلداب ١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الوزيري ٣٠٨ ص.

٢٥١ بداية االحكام:

(١٠٥)



السيد ميرزا مهدي بن حبيب الله الشيرازي المتوفى ١٢٨٠
مط الحيدرية ١٣٦٧ ح الربع ١٧٦ ص ط األولى. الثانية

مط اآلداب ١٣٧٤ ٢٩٢ ص.
٢٥٢ بدايع األفكار.

الشيخ الميرزا هاشم اآلملي. مط العلمية ١٣٧٠ ح
الوزيري الجزء األول ٤١٦ ص.

٢٥٣ البذرة:
مجلة علمية أدبية مدرسية. مط الغري ١٣٦٧ ح الربع

تصدرها طالب منتدى النشر واستمرت سنتين وانقطعت.
وعادت إلى الصدور بعد ١٥ سنة مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٦

٢٥٤ البراعم:
مجلة شهرية أدبية تصدرها إعدادية النجف. مط الغري

١٣٦٧ صدرت اعداد منها واحتجبت.
٢٥٥ البراهين الجلية في رفع تشكيكات الوهابية:
السيد محمد حسن القزويني الحائري. مط اآلداب

١٣٨٢ ح الوزيري ٨٤ ص. ط األول ١٣٤٦ مط العلوية
ح الربع ٧٦ ص.

٢٥٦ البرنامج الفكري لالتحاد االشتراكي:

(١٠٦)



مكتب التوجيه الفكري. مط القضاء ١٩٦٥ ح الكف
٢٣ ص.

٢٥٧ بشارة االسالم:
السيد حيدر الكاظمي المتوفى ١٣٣٦ مط الحيدرية ١٣٨٢ /

١٩٦٣ ط الخامسة ٣٠٧ ص.
٢٥٨ بشارة الزائرين:

الشيخ عبد الحسين بن جواد مبارك. مط المرتضوية ١٣٤٨
ح الوزيري حجر ٩٦ ص.

٢٥٩ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى:
محمد بن أبي القاسم محمد بن علي الطبري. مط الحيدرية

١٣٦٩ ح الربع ٣٦٩ ص تقديم الشيخ محمد حسن الجواهري
٢٦٠ بشرى المذنبين:

الشيخ ناصر الجارودي القطيفي أحد اعالم القرن الثاني
عشر. مط الحيدرية ١٩٥٥ / ١٣٧٥ ح الربع ٣٦٤ ص.

٢٦١ البضاعة المزجاة:
الشيخ محمد رضا الغراوي المتوفى ١٣٨٥. مط المرتضوية

١٣٥٣ ح الربع الجزء األول منه.
٢٦٢ بطانة حسن الرگاع:

(١٠٧)



رياض حمزة شير علي.. مط القضاة ١٣٨٠ / ١٩٦٠
ح الربع ٥٤ ص.

٢٦٣ - البطل األسدي حبيب بن مظاهر:
الشيخ عبد الواحد المظفري. مط العلمية ١٣٧٠ / ١٩٥٠

ح الربع ٦٦ ص.
٢٦٤ - بطل الحرية:

عباس الفتالوي. مط القضاء ١٩٥٩ شعر شعبي ح
الربع ٨ ص.

٢٦٥ - بطولة المرأة المسلمة:
بنت الهدى - آمنة بنت السيد حيدر الصدر مط النعمان

١٩٦٥ / ١٣٨٤ ح الربع ٣٢ ص.
٢٦٦ - بغية الهداة في شرح وسيلة النجاة:

السيد محمد جواد الطباطبائي التبريزي. مط اآلداب..
ح الوزيري مجلدين.

٢٦٧ - البلدان:
أحمد بن واضح اليعقوبي المتوفى ٢٨٤ مط الحيدرية ١٣٧٧

/ ١٩٥٧ ط الثالثة ح الربع ١٢٨ ص تقديم السيد محمد
صادق بحر العلوم.

(١٠٨)



٢٦٨ - بلغة الراغبين:
الشيخ محمد رضا آل يسين. مط الغري ١٣٥٦ ح الوزيري

- فقه - ١٠٣ ص ط األولى. ط الخامسة ١٣٦٧ مط
العلمية ٢٢٧ ص.

٢٦٩ - البالغ المبين:
الشيخ عبد المهدي بن داود آل الحجار المتوفي ١٣٥٨ مط

الحيدرية ١٣٤٤ منظومة ح الربع ٢٧ ص.
٢٧٠ - بالغات النساء:

أحمد بن أبي طاهر المتوفي ٢٨٠ مط الحيدرية ١٣٦١ ط
األولى ح الربع ٢٣٤ ص.

٢٧١ - بالغة اإلمام علي بن الحسين - ع -.
الشيخ جعفر عباس الحائري. مط الحيدرية ١٩٥٤ / ١٣٧٤

ح الربع ١٥٢ ص.
٢٧٢ - البالغة الفاطمية:

مجموعة خطب فاطمة الزهراء - ع -. مط الغري ١٩٥٢
ط الثالثة ٢٠ ص.

٢٧٣ - بالنفط نحرك أبوكم:
كاظم الحاج عبد الحسين الحلي. مط الغري الحديثة

(١٠٩)



١٩٥٩ ح الربع شعر شعبي ٨ ص.
٢٧٤ - البلوى في بنات حواء:

الشيخ داود بن سلمان الكعبي. مط الغري الحديثة..
ح الربع الجزء األول ٧٢٧ ص.

٢٧٥ - ٢٦ رجب:
الشيخ محمد حسن المولوي القندهاري ولد ١٣١٩ مط

القضاء ١٣٨٠ - لغته فارسية - ٢٥ ص - شعر -.
٢٧٦ - بين األزهر والنجف األشرف:

السيد محمد كاظم الكفائي مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح
الوزيري ٢٢٦ ص.

٢٧٧ - بيان: ممثلي طلبة الجبهة الموحدة في النجف. مط القضاء ١٩٥٩
ح الربع ٤ ص.
٢٧٨ - بيان:

ممثلي طلبة القائمة المستقلة في النجف. مط القضاء ١٩٥٩
ح الربع ٤ ص.
٢٧٩ - البيان:

مجلة أسبوعية أدبية اجتماعية جامعة كانت تصدر مرتين

(١١٠)



في الشهر. مط الزهراء والغري ١٣٦٥ / ١٩٤٦ صاحبها
الشيخ علي الخاقاني. صدرت أربع سنوات كاملة واحتجبت

٢٨٠ - البيان األول لثورة الحسين - ع -:
السيد طاهر السيد حسن الخطيب.. مط النجف ١٣٨١

ح الوزيري ٢٨١ ص.
٢٨١ - البيان في اخبار صاحب الزمان - ع -:

محمد بن يوسف بن محمد الگنجي الشافعي المتوفي ٦٥٨
مط النعمان ١٩٦٢ / ١٣٨٢ ح الوزيري ١١٨ ص تقديم

السيد محمد مهدي الخرسان الموسوي.
٢٨٢ - البيان في تفسير القرآن:

السيد أبو القاسم بن السيد علي أكبر الخوئي ولد ١٣١٧
/ ١٩٥٧ ح الوزيري الجزء األول ٣٥١ ص. مط الثانية

١٩٦٦ / ١٣٨٥ مط اآلداب ح الوزيري.
٢٨٣ - البيان في غريب القرآن:

الشيخ قاسم بن حسن محي الدين المتوفى ١٣٧٦ مط العلمية
١٣٧٤ / ١٩٥٥ ح الوزيري ١ - ٣ تحقيق السيد مرتضى

الحكمي ٥٤٩ ص.
٢٨٤ - بين االسالم ودارون:

(١١١)



السيد محمد المهدي الحسيني الشيرازي. مط الغري
الحديثة.. ح الربع ٦٣ ص ط األولى.

٢٨٥ - بين االنسان وسائر الموجودات:
السيد أحمد بن عزيز الحائري الفالي ولد ١٣٣٢ مط الغري

الحديثة ١٣٨٠ ح الربع ٥٠ ص.
٢٨٦ - بين الجاهلية واالسالم:

الشيخ محمد مهدي بن عبد الكريم شمس الدين. مط
النعمان.. ح الكف ١٠٦ ص.

(١١٢)



حرف التاء
٢٨٧ - تاريخ االستكشافات الجغرافية:

كاظم موسى. مط الغري ١٣٥٥ / ١٩٣٦ ح الوزيري
١٣٠ ص تقديم السيد عبود السيد مهدي زلزلة.

٢٨٨ - تاريخ األسر الخاقانية
حمدي بن عبد الحسين الشرقي. مط النعمان ١٣٨٢ /

١٩٦٢ ح الربع ١٩٦ ص.
٢٨٩ - تاريخ البصرة:

الشيخ كاظم جواد الساعدي. مط القضاء ١٩٥٩ / ١٣٧٨
الجزء األول ح الوزيري ٣٨٠ ص.

٢٩٠ / تاريخ الحرم الحيدري:
الشيخ حيدر صالح المرجاني. مط النعمان ١٣٧٦ / ١٩٥٧

ح الربع ٧٨ ص.
٢٩١ - تاريخ الحلة:

الشيخ يوسف كركوش الحلي. مط الحيدرية ١٣٨٥ /
١٩٦٥ ح الوزيري الجزء األول ٢٥٦ ص والثاني ٢٥٦ ص

(١١٣)



الجانب السياسي -.
٢٩٢ - تاريخ الديوانية:

الحاج وداي العطية. مط العلمية ١٣٧٣ ح الوزيري ط
األولى مجلد واحد.

٢٩٣ - تاريخ سامراء: الشيخ ذبيح الله المحالتي. مط الحيدري ١٣٥٠. ح
الوزيري ١ - ٣ ط األولى المجلد األول فقط.

٢٩٤ - تاريخ الشيعة:
الشيخ محمد الحسين بن محمد المظفري. مط الزهراء

١٣٦١ ح الربع ٢٧٩ ص.
٢٩٥ تاريخ الصحافة العراقية:

السيد عبد الرزاق الحسني. مط الغري ١٣٥٣ / ١٩٣٥
ح الربع ١١١ ص تقديم فيليب ده طرازي.

٢٩٦ - التاريخ الصحيح:
السيد محمد المهدي الحسيني الشيرازي. مط اآلداب

١٣٨٥ / ١٩٦٦ ح الربع.
٢٩٧ - تاريخ الكوفة:

السيد حسين - حسون - البراقي النجفي المتوفي ١٣٣٢.

(١١٤)



مط الحيدرية ١٣٥٦ ح الوزيري ط األولى مجلد واحد.
٢٩٨ - تاريخ المآتم الحسينية:

معتمد العلماء محمد رضا الكتبي. مط دار الكتب التجارية
١٣٧١ ح الربع ٩٣ ص.

٢٩٩ - تاريخ مسجد براثا:
السيد علي بن حسن الحسيني. مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥

ح الربع ٢٠ ص ط الثانية.
٣٠٠ - تاريخ المشعشعيين:

السيد جاسم بن السيد حسن شبر. مط اآلداب ١٣٨٥ ح
الوزيري ٣٦٢ ص.

٣٠١ - تاريخ اليعقوبي:
أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر ابن الواضح االخباري المتوفى

٢٩٢ مط الغري ١٣٥٨ ح الوزيري ١ - ٣.
٣٠٢ - تأسيس غرفة تجارة النجف:

مط الغري الحديثة ١٩٥٤ ح الربع ٥٠ ص.
٣٠٣ - تأييد منشورات جماعة العلماء:

مدرسة العلم الدينية في الناصرية. مط القضاء ١٣٧٨ / ١٩٥٩
ح الثمن ٢٤ ص.

(١١٥)



٣٠٤ - التبرج:
حرم الدكتور محمد رضا.. مط القضاء ١٣٨٢ / ١٩٦٢

ط الخامسة ح الثمن ٨٠ ص.
٣٠٥ - التبرعات للمهدية:

لجنة التبرعات. مط الغري الحديثة ١٣٧٦ / ١٣٧٩ ح
الكف ٢٤ ص. وهي الحسينية المعروفة في المدينة المنورة.

٣٠٦ - تبصرة الحر الرشيد لعجائب الدر النضيد:
السيد مهدي بن صالح الكاظمي القزويني. مطبعة...

ح الربع ٧٤ ص.
٣٠٧ - تبصرة المتعلمين في احكام الدين:

الشيخ محمد الفاضل القايني. مط اآلداب ١٣٨٠ ح الربع
٢٨٧ ص.

٣٠٨ - التبيان في تفسير القرآن:
شيخ الطائفة الطوسي المتوفي ٤٦٠. مط العلمية ١٣٧٦ /

١٩٥٧ ح الوزيري ١ - ١٢ قدم له الشيخ آغا بزرگ الطهراني
ط الثانية واألولى في إيران حجر.

٣٠٩ - تحديد النسل من وجهة نظر االسالم:
السيد عبد الرسول السيد علي خان. مط النعمان ١٣٨٥

(١١٦)



/ ١٩٦٥ ح الكف ٧٤.
٣١٠ تحرير األصول: السيد محمد الموسوي الشاهرودي ولد ١٣٥٢. مط

النعمان ١٣٨٣ الجزء الرابع منه ٣٦٠ ص ح الوزيري.
٣١١ - تحرير الكتابة:

السيد احمد شوقي األمين. مط العلمية ١٣٧٨ / ١٩٥٨
ح الربع ط األولى ٢٠٦ ص.

٣١٢ تحرير المجلة:
الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. مط الحيدرية

١٣٥٩ ح الربع ١ - ٤ فقه.
٣١٣ تراث كربالء: السيد سلمان هادي الطعمة ولد ١٩٣٦ / ١٣٥٥. مط

اآلداب ١٣٨٣ / ١٩٦٤ ح الربع ط األولى ٣٢٠ ص وله
مؤلفات أخرى مطبوعة.

٣١٤ - تراجم علماء جبل عامل:
الشيخ محمد خليل الزين العاملي ولد ١٩٠٩ / ١٣٢٧ مط

الغري ١٩٣٩ ح الربع ٢٤٠ ص الجزء األول.
٣١٥ - التربية الدينية:

(١١٧)



الشيخ عبد الهادي بن الميرزا محسن البصري الفضلي.
مط اآلداب.. ح الربع ٥٢ ص ط األولى.

٣١٦ - ترجمة الرحلة المدرسية:
ع. و. مط الغري ١٣٤٧ - ١٣٤٨ ح الربع مجلد واحد

لغته ف.
٣١٧ - ترجمة السيف البتار:

الشيخ عبد الله المامقاني. مط المرتضوية ١٣٤٤ لغته فارسية
طبع حجر ح الكف ١٣٦ ص.

٣١٨ - الترياق الفاروقي:
عبدا لباقي بن سليمان الفاروقي المتوفي ١٢٧٨ مط النعمان

١٣٨٤ / ١٩٦٤ ط الثانية ح الوزيري تقديم الشيخ
عبد الهادي الفضلي.

٣١٩ - التحفة:
السيد مهدي بن علي الموسوي البحراني. مط...،
١٣٤٤ ح الربع - أرجوزة في المبدء والمعاد -.

٣٢٠ - تحفة األبرار:
الشيخ عبد الله بن فرج القطيفي. مط الحيدرية ١٣٧٩ /

١٩٦٠ ح الربع ٢٩٥ ص. ويليه الهداية في اثبات اإلمامة

(١١٨)



والوالية.
٣٢١ - التحفة الرضوية في مجربات االمامية:

السيد محمد الرضي الرضوي مط النعمان.. ح الكف
٢٦٤ ص.

٤٢٢ - التحفة الجعفرية:
الشيخ علي بن حسن الجعفري البحراني. مط الحيدرية

١٣٨٤ / ١٩٦٤ شعر شعبي ح الربع ٢٣٢ ص.
٣٢٣ تحفة الحكيم:

الشيخ محمد حسين األصفهاني الغروي المتوفى ١٣٦١ مط
النجف ١٣٧٨ / ١٩٥٩ - منظومة في الحكمة - ح الربع

٨٨ ص تقديم الشيخ محمد رضا المظفر.
٣٢٤ - تحفة الطالب:

السيد جعفر بن السيد محمد باقر بحر العلوم. مط المرتضوية
١٣٤٧ ح الثمن حجر ١٠٠ ص - بحث حول حلق اللحية -.

٣٢٥ - تحفة العالم في شرح خطبة المعالم:
السيد جعفر محمد باقر بحر العلوم. مط الغري ١٣٥٤ ح

الوزيري الجزء األول ٣٢٣ ص والثاني ٢٥٢ ص.
٣٢٦ - تحفة النشأتين:

(١١٩)



باقر بن حبيب الحلي. مط العلوية ١٣٤١ / ١٩٢١ ح
الربع ٨٨ ص - شعر شعبي.

٣٢٧ - التحفة الهاشمية:
هاشمية بنت حسين البحراني المتوفية ١٣٥٢ مط الحيدرية

١٣٧٤ / ١٩٥٤ شعر شعبي ح الربع ١٩٩ ص.
٣٢٨ - تحف العقول عن آل الرسول:

الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني. مط
الحيدرية ١٣٨٣ / ١٩٦٣ ح الوزيري ٣٩٩ ص ط الثانية

األولى إيران ١٣٧٦ تحقيق: علي أكبر الغفاري وتقديم
شيخنا األكبر الحجة المجاهد الشيخ األميني بتوقيع -
مديرية مكتبة االمام أمير المؤمنين العامة في النجف -.

٣٢٩ - التحقيقات الحقيقية في األصول العملية:
الشيخ حسن بن علي الخاقاني المتوفى ١٣٨١ مط الحيدرية

١٣٦٨ ح الربع ٢٨٠ ص.
٣٣٠ - تحية الوزير الصالح:

حسن األسدي. مط العدل االسالمي.. ح الربع ٤ ص
- شعر -. يمدح فيها المرحوم صالح جبر.

٣٣١ - تخميس األزرية:

(١٢٠)



الشيخ جابر عبد الحسين الكاظمي المتوفى ١٣١٣ مط
الحيدرية ١٣٧٠ / ١٩٥٠ ح الكف ١٦٢ ص تقديم الشيخ

محمد رضا المظفر.
٣٣٢ - تخميس قصيدة الحميري:

الشيخ علي المرهون. مط النجف.. ح الربع ٨٠ ص
- شعر -.

٣٣٣ - التدخين والسرطان:
الدكتور سالم الله جاويد. تعريب محمد هادي األميني

مط القضاء ١٩٦٢ / ١٣٨٢ ط الثانية ح الربع ١٦ ص.
٣٣٤ - التذكار الحسيني:

الشيخ محمد الجواد الحجامي. مط العلوية.. ح الربع
١٦ ص.

٣٣٥ - التذكرة:
الشيخ جعفر بن أحمد البديري المتوفى ١٣٦٩. مط..

ح الربع ٧٠ ص عملية فقهية.
٣٣٦ - تذكرة الخواص:

يوسف بن قزاوغلي سبط ابن الجوزي المتوفى ٦٥٤ مط
الحيدرية ١٣٨٣ / ١٩٦٤ ح الوزيري تقديم السيد محمد

(١٢١)



صادق بحر العلوم ٣٨٤ ص، وطبع أيضا في مط العلمية
١٣٦٩ ح الربع ٤٠٢ ص تقديم الشيخ عبد المولى الطريحي.

٣٣٧ - ترجمة فلسفة الحجاب:
محمد رضا بن عبد الصمد الطهراني توفيق يزداني. مط

الغري ١٣٥٤ ح الوزيري ١١٩ ص لغته فارسية.
٣٣٨ - تذكرة الفقهاء:

العالمة الحلي الحسين بن يوسف بن المطهر المتوفى ٧٢٦
مط النجف ١٣٧٤ / ١٩٥٥ الجزء ٧ - ٨ ح الوزيري
تحقيق وتصحيح السيد مرتضى الخلخالي والشيخ محمد

رضا المظفر. وعلى نفقة السيد محمد كالنتر.
٣٣٩ - ترجمة أصول الفلسفة:

تعريب: الشيخ جعفر سبحاني ابن محمد حسين التبريزي.
مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الوزيري صدر المجلد األول

واصل الكتاب بالفارسية وهو من تأليف الفيلسوف السيد
محمد حسين الطباطبائي.
٣٤٠ - تسأل ونجيب:

سلسلة تعني بتفسير القرآن وبيان احكامه الشرعية. مط
الغري الحديثة ١٣٨١ ح الربع ٢٨ ص.

(١٢٢)



٣٤١ - التصديقة:
بعض علماء القطيف. مط النعمان ١٣٧٨ / ١٩٥٨ ح

الكف ٤٦ ص - بحث حول تصدق االمام أمير المؤمنين
عليه السالم خاتمه في الركوع إلى السائل.

٣٤٢ - تصريحات خطيرة:
السيد أبو القاسم الخوئي.. مط اآلداب ١٣٨٣ ح الثمن

٣٢ ص تصدير الهيئة العلمية في النجف األشرف - بحث
سياسي -.

٣٤٣ - التضامن االسالمي:
نشرة شهرية تصدرها جمعية التضامن االسالمي في الناصرية

مط القضاء ١٣٨٣ / ١٩٦٤ ح الكف بأشراف الشيخ محمد
باقر الناصري.

٣٤٤ - تظلم الزهراء في إهراق دماء آل العباء.
الواعظ رضي بن نبي القزويني. مط الحيدرية ١٩٥٦ / ١٣٧٥

ح الربع ط الثانية ٤٦٨.
٣٤٥ - تعبير الرؤيا:

عبد الله بن سيرين. مط المرتضوية ١٣٤٣ ح الكف ١٤٤ ص
طبع حجر.

(١٢٣)



٣٤٦ - تعلم الصالة اليومية واحكامها:
السيد محمد تقي الحسيني الجاللي الكشميري ولد ١٣٥٥.

مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الربع ١٦ ص.
٣٤٧ - التعليق على هامش االخبار:

الحاج كاظم الشيخ آل المشهدي. مط دار النشر والتأليف
١٣٧٤ / ١٩٥٤ ح الكف ٥١ ص.

٣٤٨ - تعليقة تبصرة المتعلمين:
السيد عبد الرسول كمال الدين. مط القضاء.. ح الربع

ط األولى ٢٢ ص.
٣٤٩ - تعليقة على صراط النجاة:

السيد علي العالمة الفاني األصفهاني. مط القضاء ١٣٨٠
ح الربع لغة فارسية ٧٦ ص.

٣٥٠ - تعليقة العروة الوثقى:
السيد أبو القاسم الخوئي. مط النجف ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح

الوزيري ١٦٠ ص.
٣٥١ - تعليقة العروة الوثقى:

السيد ميرزا حسن البجنوردي. مط النعمان ١٣٨٥ ح
الوزيري ٢٢٠ ص.

(١٢٤)



٣٥٢ - تعليقة العروة الوثقى:
السيد عبد الهادي الشيرازي. مط الحيدرية ١٣٧١ ح

الوزيري ٧٩ ص.
٣٥٣ - تعليقة على العروة الوثقى:

السيد محمد الحسني البغدادي ولد ١٢٩٨. مط الغري
الحديثة ١٣٧٥ ح الوزيري كبير ٦٠٠ ص.

٣٥٤ - تعليقة وسيلة النجاة:
السيد علي الحسيني األصفهاني العالمة الفاني. مط القضاء

١٣٨٠ ح الربع ٤٧ ص.
٣٥٥ - التعليقات على وسيلة النجاة:

الشيخ محمد رضا آل يسين. مط العلمية ١٣٦٧ ح الوزيري
٨٤ ص.

٣٥٦ - تعليم اللغات الشرقية االسالمية:
السيد محمد تقي الرضوي الهندي. مط القضاء ١٣٨١ /

١٩٦١ ح الربع الجزء األول ٢٤ ص.
٣٥٧ - تغاريد الحياة:

محمد القريني البصري. ولد ١٨٩٨ / ١٣١٥ مط الراعي
- شعر - ح الربع ١٩٢ ص تقديم جعفر الخليلي.

(١٢٥)



٣٥٨ - تغاريد الزعيم:
عبد الحميد محمد علي المطبعي. مط الغري الحديثة

١٩٥٩ ح الربع ٨ ص - شعر ونثر -.
٣٥٩ - التفتيش في حلق الريش:

السيد محمد علي هبة الدين بن محمد حسين الشهرستاني
ولد ١٣٠١. مط... ح الكف سنة ١٣٤٠ في ٤٠ ص.

٣٦٠ - تفسير البرغاني:
المولى محمد صالح البرغاني. مط النعمان ١٣٧٨ / ١٩٥٨

ح الوزيري المجلد األول ٤٥٦ ص.
٣٦١ - تفسير فرات الكوفي:

فرات بن إبراهيم الكوفي أحد علماء الحديث والتفسير في
القرن الثالث. مط الحيدرية ١٣٥٤ ح الربع ٢٢٤ ص

تقديم الشيخ محمد علي األوردبادي.
٣٦٢ - تقدمة المعرفة:

تأليف بقراط تعريب حنين بن إسحاق العبادي. مط الغري
١٩٣٨ ح الوزيري تحقيق السيد صادق كمونة المحامي ٦٤ ص

٣٦٣ - تقريب القرآن إلى األذهان:
السيد محمد المهدي الشيرازي. مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٦

(١٢٦)



ح الربع.
٣٦٤ - التقريرات في مباحث األلفاظ:

الشيخ محمد علي بن حسن القابچي الخراساني. مط..
ح الوزيري ١ - ٣ من عام ١٣٤٩ - ١٣٥١.

٣٦٥ - التقرير السنوي:
جمعية القرآن الكريم. مط القضاء ١٣٧٩ / ١٣٨٠ ح

الربع ٢٠ ص.
٣٦٦ - التقويم االسالمي:

عماد الدين الموسوي الحائري. مط الغري الحديثة ١٩٦٥
/ ١٩٦٤ ح الربع ١٦ ص.

٣٦٧ - التقويم العربي:
تعريب محمد كاظم الكتبي. مط الحيدرية ١٣٧١ / ١٩٥٢

ح الربع ٣٢ ص.
٣٦٨ - التقويم العربي:

الشيخ عبد الجليل بن جعفر العادلي المتوفى ١٣٧٦ مط
العلمية ١٣٧١ / ١٩٥٢ ح الربع ٣١ ص.

٣٦٩ - التقويم العربي:
تعريب: محمد كاظم الكتبي. مط الحيدرية ١٣٨٣ / ١٩٥٤

(١٢٧)



ح الربع ٣١ ص.
٣٧٠ - التقويم العربي:

الشيخ عبد الجليل العادلي. مط العلمية ١٩٥٥ / ١٣٧٤
ح الربع ٣١ ص.

٣٧١ - التقويم العربي:
تعريب: الشيخ عبد الجليل العادلي. مط العلمية ١٣٧٩ /

١٩٦٠ ح الربع ٣٢ ص.
٣٧٢ - التقويم العربي:

تعريب بعض الفضالء. مط الباقر ١٣٨٣ / ١٩٦٤ ح
الربع ٣٠ ص.

٣٧٣ - التقويم العربي:
تعريب محمد كاظم الكتبي. مط الحيدرية ١٩٦٢ / ١٣٨١

ح الربع ٣١ ص.
٣٧٤ - التقويم العربي:

السيد محمد امام الجزائري. مط الحيدرية ١٣٨٣ / ١٩٦٤
ح الربع ٣٢ ص.

٣٧٥ - التقويم العربي:
تعريب بعض الفضالء. مط النعمان ١٣٨٤ / ١٩٦٥ ح

(١٢٨)



الوزيري ٣١ ص منشورات دار المعارف السيد محمد
حسين الطالقاني.

٣٧٦ - التكامل في االسالم:
أحمد بن الشيخ امين الكاظمي. مط النعمان ١٣٨١ ط

األولى والثانية ح الوزيري ١ - ٥.
٣٧٧ - التكملة في عمدة مواعظ نهج البالغة:

السيد محمد علي الشاه عبد العظيمي. مط حبل المتين.
١٣٣٠ ح الربع ٥٦ ص.
٣٧٨ - تلخيص الشافي:

شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي المتوفي ٤٦٠ مط
اآلداب ١٣٨٣ / ١٩٦٣ ط الثانية ١ - ٤ ط األولى إيران

حجر.
٣٧٩ - تمارين نظرية:

إسحاق الجواهري. مط الغري الحديثة ١٩٥٥ ح الربع
٣١ ص.

٣٨٠ - تنبيه األمة في اثبات الرجعة:
الشيخ محمد رضا الطبسي الخراساني النجفي. مط الغري

١٣٥٣ ح الوزيري ٣١ ص لغته فارسية.

(١٢٩)



٣٨١ - التنبيهات الجلية في تاريخ فرقة االغاخانية:
الشيخ محمد كريم بن محمد علي الخراساني. مط المرتضوية

١٣٥١ ح الوزيري حجر ٣٦٤ ص.
٣٨٢ - تنزيه األنبياء: الشريف المرتضى علم الهدى المتوفى ٤٣٦. مط الحيدرية

١٣٨٠ / ١٩٦١ ط الثانية ح الربع ٢٤٠ ص ط ١ سنة ١٣٥٢
٣٨٣ - تنقيح األصول:

تقرير الشيخ ضياء الدين العراقي. تأليف السيد محمد
رضا بن محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. مط.. ح

الوزيري ١٣٧١ في ١٨٤.
٣٨٤ - التنقيح في شرح العروة:

الشيخ الميرزا علي بن أسد الله التبريزي الغروي ولد ١٣٣٤
مط اآلداب ١٣٧٨ / ١٩٥٩ ح الوزيري ١ - ٤.

٣٨٥ - تنقيح المقال:
الشيخ عبد الله المامقاني. مط المرتضوية ١٣٥٢ حجر ح الكبير

١ - ٣ - تراجم -.
٣٨٦ - التوبة والعفو اإللهي:

السيد طاهر السيد عبد الله أبو رغيف البصري. مط اآلداب

(١٣٠)



١٣٧٨ / ١٩٥٩ ح الربع ط الثانية ٣٣٥ ص.
٣٨٧ - التوجيه:

نشرة مدرسية أدبية اجتماعية دينية كانت تصدر في كل
شهرين مرة يحررها طالب مدرسة كاشف الغطاء في النجف

مط النجف ١٣٧٥ صدرت ثالث سنوات واحتجبت.
٣٨٨ - التوجيه الديني:

السيد محمد الحيدري. مط.. ح الربع ١٩٥٤، ١٣٢ ص
٣٨٩ - توحيد:

للشيخ الصدوق ابن بابويه القمي المتوفي ٣٨١. مط
الحيدرية ١٣٨٥ / ١٩٦٦ ح الربع.

٣٩٠ - التوحيد:
السيد محمد باقر الموسوي الهندي المتوفي ١٣٨٣. مط

اآلداب.. ح الربع ١٠٠ ص.
٣٩١ - التوحيد:

جريدة أسبوعية - صوت السالم والديمقراطية. في
الحلة. مط القضاء ١٣٧٨ / ١٩٥٨ صاحبها السيد هادي

كمال الدين وبعد اعداد انتقل بها إلى بغداد واحتجبت.
٣٩٢ - توحيد المفضل:

(١٣١)



امالء اإلمام الصادق (ع) على المفضل بن عمر الجعفي.
مط الحيدرية ١٣٧٤ / ١٩٥٥ ط الثانية ١٧٦ ص تقديم

كاظم باقر المظفر.
٣٩٣ - توضيح المسائل:

السيد أبو القاسم الخوئي.. مط اآلداب ١٣٨٤ ط الثانية
ف ح الربع ٥٤٤ ص.

٣٩٤ - توضيح المسائل:
السيد علي العالمة الفاني األصفهاني. مط الحيدرية ١٣٨٢

ح الوزيري لغته ف ٤٥٦ ص.
٣٩٥ - توضيح المسائل:

السيد محمود بن علي الشاهرودي. مط النعمان والقضاء
.. ح الوزيري ط ٢. ط ٣ مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥.

(١٣٢)



حرف الثاء
٣٩٦ - الثقات في أسانيد كامل الزيارات:

الشيخ غالم رضا عرفانيان.. مط النعمان ١٣٨٥ ح
الوزيري ٢٣ ص - رجال -.

٣٩٧ - الثقافة:
نشرة مدرسية يصدرها طالب مدرسة الوثبة في النجف

١٩٥٩ / ١٣٧٩ ح الربع.
٣٩٨ - الثقالن:

السيد محمد حسين بن الشيخ محمد المظفر المتوفى ١٣٨١
مط الزهراء ١٣٦٧ / ١٩٤٨ ح الكف ١٠٩ ص - بحث

عن القران والعترة -.
٣٩٩ - ثالث محاضرات:

السيد محمد رشيد مرتضى، مط دار النشر والتأليف
١٣٦٨ / ١٩٤٩ ح الكف ٤٨ ص تقديم معن العجلي.

٤٠٠ - ثالثة من االعالم:

(١٣٣)



الشريف الرضي. دعبل الخزاعي عكاشة العمى خليل
رشيد. مط الغري الحديثة ١٩٥٦ ح الكف ١٣٠ ص.

٤٠١ - ثمرات االرشاد:
الشيخ فرج آل عمران القطيفي. مط الحيدرية ١٣٧٣ /

١٩٥٣ ح الربع ٨٤ ص - أخالقي -.
٤٠٢ - ثمرات األعواد:

السيد علي بن حسين الهاشمي ولد ١٣٢٦ مط العلمية
١٣٦٧ / ١٩٤٨ ح الربع الجزء األول والثاني - مجالس -.

٤٠٣ - ثمرات األفكار:
عبد الله عبد البحراني. مط النعمان ١٣٨٢ / ١٩٦٣ ح

الربع شعر شعبي ١٨٢ ص.
٤٠٤ - ثمرات الشجرة في مدايح العترة المطهرة:

الشيخ محمد طاهر السماوي. المرتضوية ١٣٣٠ ح الربع
- أرجوزة -.

٤٠٥ - ثورة ١٤ تموز حصيلة كفاح شعبنا:
باقر محمد حسين. مط اآلداب.. ح الربع ١٥٧ ص

قصة وتاريخ.
٤٠٦ - ثورة الحسين:

(١٣٤)



الشيخ عبد الهادي الفضلي. مط النجف ١٣٨٣ ح الربع
٤٦ ص.

٤٠٧ - ثورة زيد بن علي:
ناجي حسن. مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٦ ح الوزيري

تقديم عبد الهادي أبو ريدة - دراسة تاريخية -.
٤٠٨ - الثورة في الشعر الشعبي:

إبراهيم مجيد التميمي. مط القضاء ١٩٥٩ / ١٣٧٨ ح
الربع - شعر شعبي -.

٤٠٩ - الثورة واالصالح االجتماعي:
محمد رضا بن السيد محمد الموسوي.. مط النعمان

١٣٧٨ / ١٩٥٨ ح الربع ٤٨ ص.

(١٣٥)



حرف الجيم
٤١٠ - جامع األخبار:

المؤلف.. مجهول. مط الحيدرية ١٩٦٢ / ١٣٨١ ح
الربع ١٩٠ ص ط األخيرة - أحاديث -.

٤١١ - جامع السعادات:
الشيخ المولى محمد مهدي النراقي المتوفي ١٢٠٩. مط

النجف ١٣٨٣ / ١٩٦٣ ح الوزيري ط الثالثة ١ - ٣ تقديم
الشيخ محمد رضا المظفر ط الثانية ١٣٦٨ مط النجف

١ - ٣. باعتناء ونفقة السيد محمد كالنتر.
٤١٢ - جامع الكلم:

السيد محمد الحسيني الفيروزآبادي المتوفي ١٣٤٥. مط
الحيدرية ١٣٣٩ ح الربع ٣٠ ص - فقه -.

٤١٣ - جامع المسائل:
الشيخ عبد الكريم الزنجاني. مط النعمان ١٣٧٦ لغته ف

(١٣٦)



ح الربع ٢١٨ ص - فقه -.
٤١٤ - جامع المقاصد:

السيد محمود بن علي الحسيني الشاهرودي ولد ١٣٠٤
مط القضاء ١٣٨٠ ح الربع ط الخامسة لغته فارسية ١٤٠
ص. ط الرابعة ١١٣ ص مط العلمية ١٣٧١ ح الربع فقه.

٤١٥ - جامعة اخبار الكر:
السيد علي الشهير بالبغدادي. مط العلوية ١٣٥١ ح

الربع ١٦ ص.
٤١٦ - الجبر اإلعدادي:

السيد عدنان حسن زوين. مط اآلداب ١٩٦٥ ح الربع
٢٤٨ ص.

٤١٧ - الجبال واألمكنة والمياه:
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفي ٥٣٨ مط
الحيدرية ١٩٦٢ / ١٣٨١ ح الربع ١٦٠ ص تقديم السيد

محمد صادق بحر العلوم.
٤١٨ - جبل عامل في التاريخ:

الشيخ محمد تقي الفقيه العاملي. مط الغري ١٣٦٦ المجلد
الثاني ٢٤٣ ص. المجلد األول بغداد ١٣٦٤.

(١٣٧)



٤١٩ - الجداول:
أيليا أبو ماضي. مط الزهراء.. ح الوزيري ١٢٢ ص،

ومط الغري الحديثة ١٩٥٠ / ١٣٦٩ ح الكف ٢٣ ص.
٤٢٠ - جريدة صوت األحرار:

بهلول.. مط القضاء.. ح الربع ٢٨ ص.
٤٢١ - جزو عم:

الجزء الثالثين من القرآن الكريم. طبع عدة مرات في
مطابع اآلداب والنعمان والغري بقطع الربع ٢٤ ص كاليش.

٤٢٢ - الجزائرة المجاهدة:
جمعية الرابطة األدبية في النجف. مط النعمان ١٣٧٩ /

١٩٦٠ ح الوزيري ١٣٦ ص - مقاالت وقصائد -.
٤٢٣ - جعفر بن أبي طالب:

محمد جواد الغبان. مط الغري الحديثة ١٩٥٤ / ١٣٧٣
ح الكف ١٧٦ ص تقديم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

٤٢٤ - جعفر بن محمد:
خليل رشيد. مط الغري الحديثة ١٩٥٤ / ١٣٧٤ ح الكف

ط األولى ١١٠ ص.
٤٢٥ - الجعفريات:

(١٣٨)



السيد جعفر بن السيد مهدي القزويني المتوفى ١٢٩٨ مط
الزهراء ١٣٦٩ تقديم الشيخ محمد علي اليعقوبي ٤٧ ص -

قصائد -.
٤٢٦ - جغرافية العراق:

الدكتور محمد رشيد الفيل. مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥
ح الوزيري لغته إنكليزية ٣٣٧ ص.

٤٢٧ - جغرافية العراق وتاريخه القديم:
عبد الرزاق سعيد البغدادي الحميري األسدي النجفي.

مط العلمية ١٣٥٨ / ١٩٣٩ ح الوزيري ١٢٨ ص.
٤٢٨ - الجغرافيون العرب:

صبري محمد حسن المتوفى ١٣٨٠ مط القضاء ١٩٥٩ ح
الوزيري الجزء األول ٢٤٨ ص.

٤٢٩ - جالء القلوب:
السيد عبد الحسين بن السيد حبيب الحائري. مط النجف

١٣٨٤ ح الربع ١٨٦ ص - في مصاب األئمة -.
٤٣٠ - الجمل أو حرب البصرة:

الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان المتوفي ٤١٣. مط
الحيدرية ١٣٦٨ ح الربع الطبعة الثانية ٢١٨ ص.

(١٣٩)



٤٣١ - جميل بثينة
الشيخ موسى نصار. مط العلمية ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح الكف
١١٢ ص تقديم السيد مرتضى الحكمي - دراسة تحليلية -

٤٣٢ - جميلة بوحيرد:
علي إسماعيل الغوار. مط الغري الحديثة ١٩٦٠ ح الربع

١٠٤ ص.
٤٣٣ - جهاد المغرب العربي:

الشيخ محمد علي بن يعقوب اليعقوبي المتوفي ١٣٨٥. مط
النعمان ١٣٧٩ / ١٩٦٠ ح الربع ٣٢ ص - شعر -.

٤٣٤ - الجملة والمفرد:
٤٣٥ - الجيل:

نشرة مدرسية تصدر عن مدرسة الحسين االبتدائية في
كربالء. مط الحيدرية ١٣٨١ / ١٩٦٢ ح الربع.

٤٣٦ - الجيل الصاعد:
نشرة مدرسية تصدرها المواهب االبتدائية في كربالء.

مط القضاء ١٩٦٢ ح الربع.
٤٣٧ - جوان مردپرنده:

المولوي محمد حسن القندهاري.. مط اآلداب..
لغته فارسية ح الربع ٦٤ ص - شعر - حول جعفر الطيار -.

(١٤٠)



٤٣٨ - جواهر األصول:
الشيخ فخر الدين بن يعقوب علي الزنجاني ولد ١٣٤٨.

مط النجف ١٣٧٦ ح الوزيري ١٠٦ ص.
٤٣٩ - الجواهر االعقادية:

شرح وترجمة السيد جليل بن السيد عبد الحي الطباطبائي
اليزدي مط العلمية ١٣٧٤ لغته فارسية ح الربع ٣٤٤ ص.

ومعه كتاب الحسين - ع - واالسالم ٢٧ ص.
٤٤٠ - الجواهر الروحية:

السيد حسن بن علي القبانچي. مط النجف ١٣٧٥ / ١٩٥٥
ح الوزيري ١ - ٣ تقديم السيد محمد جواد التبريزي.

٤٤١ - جواهر الكالم:
الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري المتوفي ١٢٦٦. مط

النجف ١٣٧٨ ط السادسة ١ - ١٥ تقديم وتعليق الشيخ
عباس القوچاني. - فقه -.

٤٤٢ - جولة صحفية في إيران:
رياض حمزة شير علي (الكاتب الجرئ) مط الغري

الحديثة ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح الربع ط األولى ١٢٤ ص.
٤٤٣ - جولة صحفية في الكويت:

(١٤١)



رياض بن حمزة شير علي. مط القضاء ١٩٥٧ ح الكف
٩٦ ص الحلقة األولى.

٤٤٤ - جولة في شواطئ الخليج:
الشيخ حيدر بن صالح المرجاني. مط الغري الحديثة

١٣٧٢ / ١٩٥٣ ح الربع ٥٦ ص.
٤٤٥ - الجوهر الثمين:

السيد جعفر شبر الحسيني. مط اآلداب ١٣٨٠ ط األولى
ح الربع ١١١ ص - أخالق -.

٤٤٦ - الجوهرة:
السيد محمد علي الشاه عبد العظيمي. مط حبل المتين

١٣٣٠ ح الربع، منتخب من كتاب الوسائل والكافي والتهذيب
٤٤٧ - چهل حديث نبوي:

الشيخ احمد مقدس. مط الغري الحديثة ١٣٧٦ لغته فارسية
ح الربع ٢٤ ص.

(١٤٢)



حرف الحاء
٤٤٨ حاشية:

السيد محمود الشاهرودي. مط العلوية ١٣٧٠ ح الربع
٤٠ ص لغتها فارسية فقه.

٤٤٩ حاشية توضيح المسائل:
السيد محسن الطباطبائي الحكيم. مط النعمان ١٣٨٢ /

١٩٦٢ ح الوزيري لغتها فارسية ١١٢ ص ط الثانية.
٤٥٠ حاشية توضيح المسائل:

السيد محمود الحسيني الشاهرودي. مط القضاء ١٣٨١
ح الوزيري ١٤ ص لغتها فارسية.

٤٥١ حاشية توضيح المسائل:
السيد يحيى بن علي أصغر المدرس اليزدي المتوفى ١٣٨٣.

مط دار الحكمة ١٣٨١ / ١٩٦٢ ح الوزيري ٣٦ ص.
٤٥٢ حاشية العروة الوثقى:

السيد إبراهيم الحسيني االصطهباناتي الشهير ميرزا آقا

(١٤٣)



اليزدي مط المرتضوية ١٣٦٨ ح الربع حجر ١٠٢ ص.
٤٥٣ حاشية العروة الوثقى:

السيد أبو الحسن األصفهاني. مط المرتضوية ١٣٤٦ ح
الوزيري ح ٨٥ ص.

٤٥٤ حاشية العروة الوثقى:
السيد محسن الطباطبائي الحكيم. مط العلمية ١٣٧٣ /

١٩٥٤ ح الوزيري ١٦٣ ص ط الثانية مط العلمية ١٣٧٧ /
١٩٥٨ / ١٦٣ ص. ط الثالثة ١٣٨١ مط النعمان.

٤٥٥ حاشية العروة الوثقى:
الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. مط المرتضوية

١٣٦٧ حجر ح الوزيري ٢١٥ ص.
٤٥٦ حاشية العروة الوثقى:

الشيخ محمد رضا آل يسين. مط العلمية ١٣٥٩ ح الربع
١١٦ ص.

٤٥٧ حاشية العروة الوثقى:
السيد محمد كاظم اليزدي. مط المرتضوية حجر ١٣٤٩ ح

الوزيري ١١٣ ص.
٤٥٨ حاشية الكفاية:

(١٤٤)



الشيخ أبو الحسن بن عبد الحسين األردبيلي المشكيني
المتوفى ١٣٥٨ مط المرتضوية ١٣٤٧ ح الوزيري حجر الجزء

األول ٢٠٨ ص.
٤٥٩ حاشية كفاية األصول:

الشيخ محمد علي بن محمد جعفر القمي الحائري. مط
العلمية ١٣٤٤ ح الوزيري المجلد األول ٣٠٥ ص والثاني

٢٤٠ ص.
٤٦٠ حاشية وسيلة النجاة:

السيد عبد األعلى السبزواري. مط الغري الحديثة ١٣٧٧
ح الربع ٥٩ ص.

٤٦١ حاشية الوسائل:
السيد محمود الشاهرودي: مط العلمية ١٩٥٢ / ١٣٧١

ح الربع ٣٤ ص ط الثالثة.
٤٦٢ كتاب الحج:

الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي ولد ١٣٥٢ مط
القضاء ١٣٨١ / ١٩٦٢ ح الوزيري ١ - ٣ في ١٣٠٤ ص.

٤٦٣ الحج مؤتمر عام:
الحاج جاسم الحاج باقر الحداد. مط الغري الحديثة..

(١٤٥)



ح الربع ٨ ص.
٤٦٤ الحج من شرح كتاب القواعد:

الشيخ محمد حسن المظفر. مط النعمان ١٣٧٨ / ١٩٥٩
ح الوزيري المجلد السابع ٥٢٠ ص تقديم وتصحيح.

الشيخ محمد رضا المظفر.
٤٦٥ الحجاب في نظر القرآن الكريم:

الشيخ كاظم الحلفي. مط النعمان. ح الربع ١٥ ص.
٤٦٦ الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب:

السيد فخار بن معد الموسوي. مط العلوية ١٣٥١ ح
الوزيري ١٣٦ ص حجر.

٤٦٧ الحجر األساسي لمنتدى النشر.
إدارة منتدى النشر مط الحيدرية ١٣٧٣ / ١٩٥٣ ح

الربع ٤٤ ص.
٤٦٨ الحجة البالغة للشيعة:

السيد صادق الحسني البغدادي المتوفى ١٣٣٦ مط الغري
الحديثة ١٣٧٤ / ١٩٥٥ ح الثمن ٥٠ ص.

٤٦٩ حجر بن عدي:
الشيخ عبد الله السبيتي. مط الراعي... ح الكف العدد

(١٤٦)



١٣ من حديث الشهر ١٦٤ ص.
٤٧٠ الحدائق الناظرة في احكام العترة الطاهرة:

الشيخ يوسف البحراني المتوفى ١١٨٦. مط النجف ١٣٧٧
ط الثانية ح الوزيري ١ - ١٣.

٤٧١ الحدود بين الدين والسياسة:
تعريب وتقديم السيد محمد تقي بن محمد جواد الطباطبائي

مط النعمان. ح الكف ١١٠ ص.
٤٧٢ حديث اإلمام الحكيم مع رئيس الوزراء:

لجنة إدارة مختارات اسالمية. مط النعمان ١٣٨٣ / ١٩٦٤
ح الثمن ١٥ ص.

٤٧٣ حديث الجامعة النجفية:
الشيخ محمد رضا بن زين العابدين شمس الدين. مط

العلمية ١٣٧٣ / ١٩٥٣ ح الربع ٩٦ ص.
٤٧٤ حديث رمضان:

الصراف حسن كاظم علوش الحلي. مط الغري الحديث..
ح الربع ٨ ص.

٤٧٥ حديث العلى:
جعفر الخليلي. مط الراعي. ح الكف ٤٠ ص قصة

(١٤٧)



٤٧٦ حديقة األحباب:
الشيخ حسن االهري. مط المرتضوية ١٣٥٨ ح الوزيري

حجر.
٤٧٧ حديث قدسي:

مط المرتضوية ١٣٥٣ ح الكف حجر ٩٢ ص.
٤٧٨ حديث القوة:

جعفر الخليلي. مط الراعي ١٣٦١ / ١٩٤٢ ح الكف
١٦١ ص.

٤٧٩ حرب الديكة:
السيد طاهر السيد عبد الله أبو رغيف. مط اآلداب

١٣٨٢ / ١٩٦٣ ح الربع ط األولى ١٠٣ ص تقديم غالب
الناهي.

٤٨٠ حرب صفين وغزوات أخرى:
الغري الحديثة ١٩٥٩ ح الربع ط الثانية ٤٨ ص. إدارة مط

٤٨١ حرمة المرأة في االسالم:
الشيخ علي الجمال ولد ١٣١٣. مط الغري الحديثة ١٣٨١

ح الربع ٦٣ ص العدد ١٩ من سلسلة المنابع الثقافة.
٤٨٢ حساب المثلثات المستوية:

(١٤٨)



إبراهيم بن جواد الفضلي.. مط الغري الحديثة ١٩٥٧
ح الربع ط األولى ١ ٣.

٤٨٣ الحسنيون في التاريخ:
الشيخ محمد الساعدي ولد ١٣٤٢ مط النجف ١٣٧٥ /

١٩٥٦ ح الوزيري الجزء األول ٢١٢ ص تقديم الشيخ محمد
امين زين الدين.

٤٨٤ الحسينيات شعر ومقاالت:
عبد المهدي بن حسن البالغي. مط النعمان.. ح

الربع ١٦ ص.
٤٨٥ الحسين الثائر:

عدوة السيد زكي البطاط. مط النعمان ١٣٨٣ / ١٩٦٣
ح الربع.

٤٨٦ حسين مني وأنا من حسين:
الشيخ محمد بن الشيخ مهدي الخالصي المتوفى ١٣٨٣ مط

الغري الحديثة ١٣٨١ / ١٩٦٢ ح الربع ٩٦ ص.
٤٨٧ الحسين واالسالم:

السيد عبد الحي الطباطبائي. مط العلمية ١٣٧٤ ح الربع.
٢٧ ص.

(١٤٩)



٤٨٨ الحفلة التأبينية لفيصل األول:
الشبيبة الروحية في النجف. مط العلوية ١٣٥٢ ح الوزيري

٣٢ ص تقديم الشيخ قاسم حرج الوائلي.
٤٨٩ حقائق األصول:

السيد محسن الحكيم الطباطبائي. مط العلمية ١٣٧٢ ح
الوزيري ١ ٢.

٤٩٠ حقائق التأويل في متشابه التنزيل:
السيد الشريف الرضي. مط الغري ١٣٥٥ ح الوزيري

تقديم الشيخ عبد الحسين الحلي.
٤٩١ الحقائق الدينية في الرد على البهائية:

محمد باقر الهاللي. مط الزهراء ١٣٦٩ ط األولى ح
الربع ١٨٩ ص.

٤٩٢ الحق المبين في قضية أمير المؤمنين:
الشيخ ذبيح الله بن محمد علي المحالتي. مط الغري..

الجزء األول.
٤٩٣ الحق المبين في االستظهار على القسيسين:

الشيخ محمد سماكة مط العلوية ١٣٤٥ ح الربع ٢٣٢ ص.
٤٩٤ حق اليقين:

(١٥٠)



السيد عبد الله شبر المتوفي ١٢٤٢ مط الحيدرية ١٣٧٥ /
١٩٥٦ ح الربع الجزء األول ٣٢٥ ص والثاني ٣٥٤ ص
تقديم السيد محمد صادق السيد محمد حسين الصدر.

٤٩٥ حقيقة الحرية:
الشيخ محمد مهدي اآلصفي البروجردي ولد ١٣٥٧ مط

اآلداب ١٩٦٠ ط األولى ح الربع ١٧٩ ص.
٤٩٦ حق اليقين في التأليف بين المسلمين:

السيد محسن األمين العاملي. مط دار النشر والتأليف
١٣٧١ / ١٩٥١ ح الكف ٢٩ ص.

٤٩٧ حكايت عجايب غرايب:
الشيخ هادي الطارمي المنجيلي الغروي. مط العلوية

١٣٤٧ ح الربع ٤٨ ص لغته فارسية.
٤٩٨ حالل المشاكل:

مجهول.. مط الحيدرية.. ح الربع ٢٤ ص الطبعة
األخيرة ويليه: دعاء القدح ودعاء ختم القرآن. ودعاء العبد

٤٩٩ حالل المشاكل:
الشيخ حسين بن خضر الظالمي. مط اآلداب ١٣٨٤ ح

الربع ١٥٥ ص احكام أمير المؤمنين ع.

(١٥١)



٥٠٠ حلية األدب:
محمد مهدي الجواهري. مط الحيدرية ١٣٨٥ / ١٩٦٥

ح الربع - شعر - ٨٠ ص ويليها: اآلثار االسالمية في
األندلس. تقديم وتعليق ضياء سعيد.

٥٠١ الحلة الجديدة:
متصرفية لواء الحلة: مط القضاء ١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح

الوزيري ٢٣٢ ص.
٥٠٢ حل الطالسم:

الشيخ محمد جواد الجزائري. مط النجف..... الطبعة
الثانية ط الثالثة مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الوزيري

تقديم الشيخ عبد الله العالئلي.
٥٠٣ حلية الزائرين:

السيد محمد علي الحسيني الشاه عبد العظيمي. مط
المرتضوية ١٣٤٣ ح الوزيري حجر ٤٩ ص.

٥٠٤ حلول التمارين الجبرية:
محمد كاظم الملكي. مط الغري. ح الوزيري.

٥٠٥ حلية النجيب وحلبة اللبيب:

(١٥٢)



السيد مهدي بن صالح الموسوي القزويني. مطبعة...
ح الربع ١٣٤٧ ٢٦ ص طبع مع بشارة االسالم.

٥٠٦ حليف مخزوم:
السيد صدر الدين بن السيد عبد الحسين شرف الدين

ولد ١٣٣٠ مط النعمان ١٣٨٣ ط الثانية ح الربع ٢٤٩ ص.
٥٠٧ الحمزة فتى عبد المطلب:

الشيخ عبد الزهراء الصغير ولد ١٣٣٣ مط دار النشر والتأليف
١٣٦٨ / ١٩٤٩ ط األولى ح الربع ١٦٦ ص دراسة

تاريخية.
٥٠٨ حواء:

محمد علي الحوماني. مط الراعي ١٣٦٣ / ١٩٤٤ ط
الثانية ح الكف ٢٤٧ ص ديوان شعر.

٥٠٩ حول نهضة الحسين ع:
السيد محمد رضا بن السيد محسن الجاللي الكشميري.
مط النعمان ١٩٦٥ ح الوزيري ٣٢ ص من اعداد مجلة

أجوبة المسائل.
٥١٠ الحوزة:

جريدة أدبية اجتماعية أسبوعية. مط النعمان والغري

(١٥٣)



الحديثة ١٣٧٨ صاحبها رياض حمزة شير علي األديب
المعروف بلهجته الجريئة يقضي حياته في السجن اآلن.

٥١١ حياة االمام الشهيد األول:
الشيخ محمد رضا شمس الدين. مط الغري الحديثة ١٣٧٦

/ ١٩٥٧ ح الربع ٧٩ ص.
٥١٢ حياة االمام الشيرازي:

مكتب منابع الثقافة االسالمية. مط الغري الحديثة..
ح الوزيري ٢٥٦ ص.
٥١٣ حياة الصادق ع.

الشيخ موسى السبيتي العاملي. مط.. ح الربع ١٣٥٦
في ١٢٠ ص.

٥١٤ حياة الحسن بن علي ع:
الشيخ باقر شريف القرشي.. مط النجف ١٣٧٥ / ١٩٥٦

يقع في مجلدين ح الربع. ط الثانية مط اآلداب ١٣٨٥.
٥١٥ حياة اإلمام علي بن الحسين ع:

الشيخ كاظم الساعدي. مط الغري الحديثة ١٣٧٤ / ١٩٥٥
ح الربع ٤٤٠ ص.

٥١٦ حياة اإلمام موسى بن جعفر ع:

(١٥٤)



الشيخ باقر بن شريف القرشي. مط النجف ١٣٧٨ / ١٩٥٨
الجزء األول ٣٧٨ ص ح الربع. الجزء الثاني مط النجف

١٣٨٠، ٥٢٠ ص.
٥١٧ حياة المختار أو تنزيه المختار:

السيد عبد الرزاق بن محمد الموسوي المقرم. مط الحيدرية
١٣٥٦ ح الوزيري ٤٣ ص.

٥١٨ حياة الوصي األمير عبد االله:
شيخ العراقين آل كاشف الغطاء. مط دار النشر والتأليف

١٣٦٤ / ١٩٤٥ ح الربع الجزء األول ١٨٤ ص.
٥١٩ الحياة قصص:

خليل رشيد. مط دار النشر والتأليف ١٣٧٣ / ١٩٥٢ ح
الربع ١٣٣ ص الطبعة األولى.

٥٢٠ الحيدرية:
السيد علي السيد رضا الهندي. مط الزهراء ١٣٦٨

شعر ح الربع ١٦ ص.
٥٢١ الحيرة:

مجلة شهرية علمية أدبية اجتماعية تاريخية: صاحبها عبد المولى
الطريحي. مط العلوية ١٣٤٥ / ١٩٢٧ ح الربع صدرت

منها ثالثة اعداد واحتجبت.

(١٥٥)



حرف الخاء
٥٢٢ خاتم الرسائل

السيد احمد الموسوي المستنبط. مط
القضاء ١٣٨٠ / ١٩٦٠ ح الربع ١٣٠ ص، الجزء الثاني

مط النعمان ١٣٨٥ فقه.
٥٢٣ الخالصي مسيلمة القرن العشرين:

الشيخ محمد علي النجار الكاظمي. مط الغري الحديثة
١٣٧٥ / ١٩٥٥ ح الربع ٦٨ ص بحث حول الشهادة

الثالثة.
٥٢٤ خديجة الكبرى:

السيد عبد الستار البعاج ولد ١٣٥٥ مط الغري الحديثة
١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح الربع ٨٨ ص.

٥٢٥ خصائص أمير المؤمنين ع:
الحافظ أحمد بن شعيب النسائي المتوفى ٣٠٣. مط

الحيدرية ١٣٦٩ / ١٩٤٩ ح الربع ٨٠ ص.
٥٢٦ خصائص أمير المؤمنين ع:

الشريف النقيب السيد الرضي المتوفى ٤٠٥ مط الحيدرية
١٣٦٨ / ١٩٤٩ ح الربع ١٠٠ ص.

(١٥٦)



٥٢٧ الخصائص الحسينية:
الشيخ جعفر التستري المتوفى ١٣٠٣ مط الحيدرية ١٣٧٥ /

١٩٥٦ ط الرابعة ٢٩٥ ص ح الربع مجالس.
٥٢٨ الخصائص الزينبية:

السيد نور الدين الجزائري. مط المرتضوية ١٣٤١ ح
الوزيري الطبعة األولى حجر ص ١٤٤ لغته فارسية.

٥٢٩ خصائص يوم الجمعة:
الشهيد الثاني زين الدين بن نور الدين الجبعي العاملي. مط

الحيدرية ١٣٨٢ ط الثانية ح الربع ٤٢ ص تعليق السيد عماد
الدين بن محمد طاهر البحراني.

٥٣٠ خطابة در خصوص اتحاد اسالمية:
الشيخ عبد الحسين بن عيسى الرشتي. مط حبل المتين

١٣٢٩ ح الربع ٢٨ ص لغته فارسية.
٥٣١ خطباء المنبر الحسيني:

الشيخ حيدر صالح المرجاني. مط دار النشر والتأليف
١٣٦٨ / ١٩٤٩ ح الربع ١ - ٣.

٥٣٢ خطبة البيان:
االمام أمير المؤمنين ع مط الحيدرية.. ح الربع

(١٥٧)



٤٨ ص. ط الثانية ١٣٨٥ / ١٩٦٥ منشورات دار
المعارف مط النعمان.

٥٣٣ الخطب الثالثة فاطمة وأم كلثوم وزينب:
عبد المهدي بن حسن البالغي. مط العدل االسالمي..

ح الربع ٣٠ ص.
٥٣٤ خطب زينب الكبرى:

وبضمنها خطبة أم كلثوم وفاطمة الصغرى. جمع وتعليق
السيد جاسم شبر مط دار النشر والتأليف ١٣٦٨ / ١٩٤٩

٤٦ ص.
٥٣٥ خطبة يوم الغدير:

مط الحيدرية ١٣٤٤ ح الكف ٢٠ ص.
٥٣٦ خالصة المنطق:

الشيخ عبد الهادي الفضلي. مط اآلداب ١٣٨٤ ح الربع
١٤٣ ص.

٥٣٧ الخلف الصالح واالجر الرابح:
الشيخ خلف الكيشوان. مط اآلداب ١٣٨٢ / ١٩٦٣ ح

الربع ديوان شعر ١٢٠ ص قدم له السيد جواد شبر.
٥٣٨ الخمائل:

(١٥٨)



إيليا أبو ماضي. مط العلمية.. ح الربع ١٠٥ ص شعر.
٥٣٩ الخمرة آفة اجتماعية:

الشيخ عبد الرسول الواعظي. مط النعمان ١٣٨٣ ح الربع
٤٩ ص.

٥٤٠ الخمر في االسالم والعلم الحديث:
الشيخ محمد رضا السماوي. مط النعمان ١٣٨١ / ١٩٦١

ح الوزيري ٩٠ ص.
٥٤١ الخمر في نظر القرآن:

الشيخ كاظم الحلفي. مط القضاء... ح الربع ١٥ ص.
٥٤٢ خمر وغيد:

خليل رشيد. مط دار النشر والتأليف ١٣٧٣ / ١٩٥٤ ح
الربع قصص ٢٤ ص تقديم الشيخ علي الصغير.

٥٤٣ خمس رسائل في اثبات الحجة:
الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان. مط دار الكتب

التجارية ١٣٧٠ ح الربع ٥١ ص وهي:
١ الفصول العشرة.

٢ من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية.
٣ لو اجتمع على االمام بصفة عشر رجال لوجب عليه

(١٥٩)



الخروج.
٤ ما السبب في استتار االمام وغيبته.

٥ الدليل على وجود االمام ع صاحب الغيبة.
٥٤٤ الخمس على المذاهب الخمسة:

الشيخ فرج بن حسن العمران.. مط النجف ١٣٨٢ ح
الربع ط الثانية ٥٢ ص ط األولى مط النعمان ١٣٨١.

٥٤٥ الخنساء:
نشرة مدرسية تصدرها مدرسة الخنساء في النجف مط

الغري الحديثة ١٩٦٢ ح الربع ٣٢ ص.
٥٤٦ الخنفساء الذهبية:

نايف نصر قصة مط الراعي.. ط األولى ٦٦ ص.
بالقطع الثمن.

٥٤٧ خواطر في الليل والنهار:
السيد علي السيد حسين أبو طبيخ. مط العدل ١٣٦٩ /
١٩٥٠ ح الربع ٦٣ ص تقديم عبد الرسول الشريفي.

٥٤٨ خيرة اإلمام الصادق:
مط الغري الحديثة ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح نصف الثمن. وقد

طبع عدة مرات.

(١٦٠)



٥٤٩ خير الزاد ليوم المعاد:
الشيخ باقر بن حبيب الخفاجي الحلي. مط دار النشر

والتأليف ١٩٥٢ / ١٣٧٢ ح الربع ٦٠ ص نشر في مدائح
النبي وأهل بيته.

٥٥٠ خير الزاد ليوم المعاد:
الشيخ عبد الحسن الشيخ حسين الخاقاني. مط الحيدرية

١٣٥٧ مجلد واحد ضخم فقه.
٥٥١ خير الزاد ليوم المعاد:

السيد محمد البغدادي الحسني النجفي ولد ١٢٨٩ مط
القضاء ح الربع ط الثانية ١٣٨٢، ٢٥٦ ص مط العلمية ط

األولى ١٣٧٣ في ٨٤ ص.
٥٥٢ خيرة الطيور المجربة.

الشيخ يوسف البحراني. مط النعمان.. ح الربع ١٨ ص.

(١٦١)



حرف الدال
٥٥٣ دحض البدعة في انكار الرجعة:

الشيخ محمد علي بن حسن علي السنقري الهمداني مط
العلوية حجر ١٣٥٤ ح الوزيري ٦٤ ص.

٥٥٤ درة نجف:
مجلة دينية أدبية شهرية.. صاحبها الشيخ حسين الصحاف
النجفي األصفهاني والمحرر لها آغا محمد المحالتي. مط

العلوية ومط حبل المتين ١٣٢٩ صدر منها إلى العدد الخامس
واحتجبت.

٥٥٥ الدرة النجفية في الفقه:
الشيخ محمد القائيني المعروف بالفاضل. مط المرتضوية

١٣٥٤ ح الوزيري حجر ١٩٢ ص.
٥٥٦ الدرة البهية:

محمد تقي المجلسي األصفهاني المتوفى ١٠٧٠ مط النعمان
١٣٧٩ ح الربع ٧٩ ص.

٥٥٧ الدرة في مناسك الحج والعمرة:

(١٦٢)



السيد محمد الفيروزآبادي اليزدي. مط الحيدرية ١٣٣٨
لغته فارسية ح الكف ٣٩ ص.

٥٥٨ الدرة النجفية:
السيد محمد مهدي بحر العلوم. مط النعمان ١٣٧٧ ح

الكف منظومة ٢٠٨ ص في احكام فقهية.
٥٥٩ الدرجات الرفيعة:

السيد علي خان المدني المتوفى ١١٢٠ مط الحيدرية ١٩٦٢ /
١٣٨١ ح الوزيري ٥٩٦ ص تقديم السيد محمد صادق

بحر العلوم، تراجم.
٥٦٠ درر االخبار:

الشيخ محمد رضا الطبسي النجفي ولد ١٣٢٢ مط القضاء
١٣٨٣ ح الوزيري ١ ٢ في أحاديث االحتضار.

٥٦١ الدرر الجعفرية في فقه االمامية:
الشيخ موسى كاشف الغطاء مط النعمان ١٣٧٩ ح الربع

١١٤ ص.
٥٦٢ درر الساطع في أصول الدين القاطع:

السيد حسين اليزدي لسان السيد االشكذري. مط العلوية
١٣٤٨ ح الربع ١٧٢ ص.

٦٥٣ الدرر والغرر:

(١٦٣)



الشيخ فرج بن الحسن آل عمران الخطي مط الحيدرية
١٣٧١ ح الربع منظومة ١٠٤ ص.

٥٦٤ الدرر الغروية في مدح ورثاء العترة المصطفوية:
السيد صالح القزويني النجفي المتوفى ١٣٠٦ مط القضاء

١٩٦١ / ١٣٨٠ ح الربع ٦٢ ص شعر.
٥٦٥ دراسات أدبية:

غالب الناهي البصري.. مط دار النشر والتأليف ١٩٥٤ /
١٣٧٣ ح الربع ٤٠٠ ص تقديم: محمد علي البالغي.

٥٦٦ دراسات اسالمية:
جامعة النجف الدينية في النجف األشرف، مجلة شهرية
دينية جامعة مط النجف ومط النعمان ١٣٨٤ / ١٩٦٤
صدر منها أربعة اعداد ح الوزيري برئاسة السيد محمد

كالنتر عميد الجامعة.
٥٦٧ دراسات في األصول العملية:

السيد علي الحسيني الشاهرودي المتوفى ١٣٧٦ مط الحيدرية
١٣٨١ / ١٩٥٢ ح الوزيري الجزء الثالث ٣٥٢ ص.

٥٦٨ دراسات في أصول الفقه:
السيد محمد بن السيد سلطان كالنتر عميد جامعة النجف

(١٦٤)



ولد ١٣٤٣ مط النعمان ١٣٨٥ ح الوزيري الجزء الثاني
والثالث.

٥٦٩ دراسات في قواعد اللغة العربية:
الشيخ عبد المهدي مطر. مط اآلداب ١٣٨٥ ح الوزيري

.١ - ٤
٥٧٠ الدراية:

الشهيد الثاني زين الدين. مط النعمان ١٣٧٩ / ١٩٦٠
ح الربع ١٤٤ ص في علم الرجال.

٥٧١ الدر النضيد في مراثي السبط الشهيد:
السيد محسن بن عبد الكريم األمين العاملي. مط النعمان

١٣٨١ ح الوزيري ٣٠٤ ص وأخرى أيضا عام ١٣٨٣ ح
الوزيري ٣٠٤ ص.
٥٧٢ دروس دينية:

نشرة شهرية اسالمية تصدرها لجنة في مدرسة النجف
الدينية للعالمة الجزائري. مط النعمان. القضاء. اآلداب

الغري الحديثة ١٣٨٥ ح الكف صدرت ٨ اعداد.
٥٧٣ دروس الدين واألخالق:

لجنة تأسيس مدرسة اإلمام الصادق ع. مط الغري

(١٦٥)



الحديثة ١٣٧٤ ح الربع.
٥٧٤ الدروس الدينية:

الشيخ كاظم الحلفي. مط الغري الحديثة. ح الربع
٢٨ ص.

٥٧٥ دروس الفلسفة:
الشيخ عبد الكريم الزنجاني. مط الغري ١٩٤٠ / ١٣٥٩

ح الربع ١٧٨ ص.
٥٧٦ دروس في فقه الشيعة:

السيد محمد مهدي بن فاضل الخلخالي ولد ١٣٤٤ مط
اآلداب ١٣٧٨ ح الوزيري ١ - ٢.

٥٧٧ دروس قومية:
معن العجلي.. مط دار النشر والتأليف ١٣٦٨ / ١٩٤٩

ح الربع الجزء األول ٦٠ ص.
٥٧٨ الدروع الداودية:

المال داود بن سلمان الكعبي. مط العلمية والغري الحديثة
والحيدرية ١٣٧١ - ١٣٧٢ ح الربع ١ ٥.

٥٧٩ - دستور حج وعمره:
السيد علي العالمة الفاني األصفهاني. مط النعمان ١٣٨٥ /

(١٦٦)



١٩٦٦ ح الكف ١٤٩ ص لغته فارسية.
٥٨٠ دفاع عن العقيدة:

السيد فاضل بن عباس الحسيني الميالني. مط النعمان
١٣٨٢ / ١٩٦٢ ح الربع ط األولى ٢٤٤ ص.

٥٨١ دعاء ختم القرآن:
الشيخ حمادي البرباري البحراني المتوفى ١٠٨٨ مط الحيدرية

.. ح الربع ٢٤ ص.
٥٨٢ دعاء مكارم األخالق:

اإلمام زين العابدين ع شرح وتحقيق الشيخ عبد األمير
قبالن العاملي مط النعمان ١٣٨٢ ح الربع ١٥٢ ص.

٥٨٣ الدعاية العسكرية:
توفيق الفكيكي. مط الغري ١٣٦٠ / ١٩٤١ ح الربع

١٥٠ ص.
٥٨٤ دعبل بن علي الخزاعي:

علي عبد عيدان الخزاعي.. مط النعمان ١٣٨٤ / ١٩٦٥
ح الربع ٨٨ ص تقديم الدكتور حسين علي محفوظ.

٥٨٥ الدعوة للوحدة االسالمية:
الشيخ حسن كاظم علوش الحلي. مط الغري الحديثة.

(١٦٧)



١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الربع ٨ ص.
٥٨٦ دمعة الحبيب:

السيد عبد الصاحب الموسوي الريحاني. مط النعمان
١٣٨٣ / ١٩٦٣ ح الربع شعر شعبي وأهازيج ٣٢ ص.

٥٨٧ دمعة الشباب في رثاء السادة األنجاب:
سلمان بن محمد إبراهيم القطيفي المتوفى ١٣٧٤ مط الحيدرية

١٣٧٤ / ١٩٥٥ ح الربع شعر شعبي ١٤٤ ص.
٥٨٨ الدمعة القطيفية للعترة النبوية.

الشيخ علي المحسن القطيفي. مط الحيدرية ١٣٧٨ ح
الربع ١ ٢.

٥٨٩ دموع وفاء:
طالب ثانوية منتدى النشر. مط اآلداب ١٣٨٣ ح الربع

٥٤ ص تقديم السيد محمد حسين المقرم. في تأبين الشيخ
محمد رضا المظفر.

٥٩٠ دوائر المعارف في األسماء الحسنى:
السيد مهدي بن محمد الخوانساري الكاظمي. مط العلوية

حجر ح الربع ١٢٦ ص.
٥٩١ دول الشيعة في التاريخ:

(١٦٨)



للشيخ محمد جواد بن محمود مغنية ولد ١٣٢٣ مط النعمان
١٣٨٥ / ١٩٦٥ ط الثانية ١٤٣ ص.

٥٩٢ دالئل اإلمامة:
أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري. مط الحيدرية

١٣٨٣ / ١٩٦٣ ح الربع ٣٢٠ ص ط الثانية.
٥٩٣ دليل الحاج:

السيد محسن الطباطبائي الحكيم... مط النجف ١٣٨٢
ح الربع ط الثانية ١٧٦ ص ومعه دليل الحاج في اعمال

المدينة وزيارة القبور للسيد هادي الطباطبائي الحكيم ٨٤ ص
٥٩٤ دالئل الصدق:

الشيخ محمد حسن المظفر. مط الزهراء ١٣٧٢ ح الوزيري
المجلد الثاني ٤٢٤ ص.

٥٩٥ الدليل:
مجلة شهرية علمية أدبية اجتماعية جامعة. مط الغري

١٣٦٥ صاحبها موسى األسدي ورئيس تحريرها الشيخ
عبد الهادي األسدي. أتمت السنة الثانية وانقطعت.

٥٩٦ دليل تلفونات لواء كربالء:
إدارة مط الغري الحديثة. ١٩٥٣ ح الربع ٨٨ ص.

(١٦٩)



٥٩٧ الدليل الثوري:
االتحاد االشتراكي العربي في الحلة. مط الغري الحديثة

١٩٦٥ ح الربع ٤٠ ص.
٥٩٨ دليل الحياة:

الشيخ حسن كاظم علوش. مط الغري الحديثة ١٣٧٥ /
١٩٥٦ ح الربع ٥٦ ص.
٥٩٩ دليل العروة الوثقى:

الشيخ حسن بن الميرزا عبد الله سعيد. مط النجف ١٣٧٩
ح الوزيري ١ - ٢ تقرير بحث آية الله الشيخ حسين الحلي.

٦٠٠ دليل القضاء الشرعي:
السيد محمد صادق بن حسن بحر العلوم ولد ١٣١٥ مط

النجف ١٣٧٥ ١٣٧٨ ح الوزيري ١ - ٣.
٦٠١ دليل المتحيرين:

السيد كاظم الرشتي الحسيني المتوفى ١٢٥٩ مط العلمية
١٣٦٤ ح الربع ١٥٥ ص فقه.

٦٠٢ دليل المتعبد:
السيد علوي بن حسين التوبلي البحراني القاروني المتوفى

١٣٥٠. مط الحيدرية ١٣٧٠ ح الوزيري ٢٤٨ ص.

(١٧٠)



٦٠٣ دليل المسلمين في زيارة اعمال الحرمين:
عبد المجيد الشيخ علي. مط الغري الحديثة ١٣٨٤ / ١٩٦٤

ح الربع ٤٨ ص.
٦٠٤ دليل المناسك:

السيد محسن الطباطبائي الحكيم.. مط اآلداب ١٣٧٧
ح الوزيري ط األولى ٢٧٥ ص.

٦٠٥ - دمعة الخليل:
إبراهيم الخليل أبو شبع مط دار النشر والتأليف

١٣٧٠ / ١٩٥١ ح الربع ١٥٤ ص تقديم عباس الترجمان.
والشيخ عبد المولى الطريحي شعر شعبي.

٦٠٦ دموع الماس:
عباس بن السيد هاشم الجابري المحامي. مط القضاء

١٩٥٨ / ١٣٧٨ ح الكف قصة ٤٨ ص.
٦٠٧ دور البغاء:

عبد الكاظم البديري. مط الغري ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح
الربع ٣٢ ص.

٦٠٨ الديمقراطية في العراق:
محمود العبطة المحامي. مط النعمان ١٩٦٠ ح الربع ١٨٥

(١٧١)



ص الجزء األول.
٦٠٩ دين حنيف يا رسالة حنيفية:

الشيخ علي أكبر صبوري القمي مط الحيدرية ١٣٦٨ ح
الربع ٤٠ ص لغته فارسية.
٦١٠ الدين طريق السعادة:

الشيخ محمد باقر بن عباس الخويبراوي الناصري. مط
القضاء.. ح الربع.
٦١١ دين الفطرة:

السيد باقر الهندي. مط الحيدرية.. ط األولى ح
الربع ٣٦ ص ويليه الكرة والرجعة للسيد صادق الهندي

١٤ ص تقديم السيد حسين الهندي.
٦١٢ الدين في طور االجتماع:

الميرزا محمد باقر الخميني. مط الراعي ١٣٥٤ / ١٩٣٥
ح الوزيري ١ ٢ ط األولى ٣٢٨ ص.

٦١٣ الدين واألخالق:
توفيق الفكيكي المحامي. مط الغري ١٣٥٧ ح الربع

٦٣ ص.
٦١٤ الدين والحياة:

(١٧٢)



محمد الحسين األديب. مط النعمان ١٣٨٣ ح الربع ٥٦
ص العدد ٣٣ من المنابع.

٦١٥ الدين والسعادة:
السيد محمد بن مهدي الحسيني الشيرازي. مط اآلداب

١٣٨٥ / ١٩٦٦ ح الربع في عدة مجلدات.
٦١٦ ديوان

شيخ األباطح أبي طالب. مط الحيدرية ١٣٥٦ ح الوزيري
٤٠ ص تقديم السيد محمد صادق آل بحر العلوم.

٦١٧ ديوان:
السيد أسد الله راغب فالي المتوفى. مط النعمان ١٣٧٩

ح الوزيري لغته فارسية ١٤٤ ص.
٦١٨ ديوان:

الملة أمينة. مط النعمان.. ح الكف ٤١٥ ص
شعر شعبي.

٦١٩ ديوان حسين الكربالئي:
تحقيق السيد سلمان هادي الطعمة. مط الغري الحديثة

١٣٧٣ ح الكف ط الثانية ٦٦ ص.
٦٢٠ ديوان السيد حيدر الحلي:

(١٧٣)



شرح واعتناء علي الخاقاني. الجزء األول مط الحيدرية
١٣٦٩ / ١٩٥٠ ح الوزيري ٣١٩ ص.

٦٢١ ديوان:
ابن الخياط أحمد بن محمد بن علي الدمشقي المتوفى ٥١٧
مط العلوية ١٣٤٣ ح الربع ٢٣٦ ص تقديم وتصحيح الشيخ

محسن الجواهري.
٦٢٢ - ديوان البكاء:

الملة سكينة. مط الحيدرية ١٣٧٣ / ١٩٥٤ ح الكف شعر
شعبي ٢٥٦ ص.

٦٢٣ ديوان التعازي:
الملة زهري بگم. مط النعمان.. ح الكف شعر شعبي

٣٦٦ ص.
٦٢٤ ديوان التعازي:

عطية بنت العلوية. مط الحيدرية.. ح الكف شعر
شعبي ٣٨٤ ص.

٦٢٥ ديوان التعازي:
الملة وحيدة. مط الحيدرية ١٣٧٢ شعر شعبي ح الكف

٤٩٦ ص.

(١٧٤)



٦٢٦ ديوان التميمي:
الشيخ صالح بن درويش التميمي المتوفى ١٢٦١. مط

الزهراء ١٣٦٧ / ١٩٤٨ ح الوزيري ١٨٠ ص تحقيق محمد
رضا السيد سلمان. وعلي الخاقاني.

٦٢٧ ديوان الجمرات الودية:
عطية البحراني الجمراتي. مط اآلداب.. ط الرابعة شعر

شعبي ح الوزيري ٢١٢ ص. ط الجديدة مط الحيدرية..
١٧٦ ص.

٦٢٨ ديوان:
الحاج حسن القيم الحلي المتوفى ١٣١٨ مط النجف ١٣٨٥ /

١٩٦٥ ح الربع ١٠٤ ص جمع وشرح الشيخ محمد علي
اليعقوبي المتوفى ١٣٨٥.

٦٢٩ ديوان:
دعبل بن علي الخزاعي. جمع وتحقيق وتقديم عبد الصاحب
الدجيلي الخزرجي مط اآلداب ١٣٨٢ / ١٩٦٢ ح الوزيري

٢٥٥ ص.
٦٣٠ ديوان دمعة الحبيب:

السيد عبد الصاحب الريحاني الموسوي. مط النعمان

(١٧٥)



١٣٨٣ ح الربع ٣٢ ص شعر شعبي. وأعيد طبعه في مط
الغري الحديثة.

٦٣١ ديوان ذخيرة الشيعة:
عبد الحسين بن علي الدرازي القطيفي. مط النعمان

١٣٨٤ / ١٩٦٥ شعر شعبي ح الربع ١٤٧ ص.
٦٣٢ ديوان الربيعي:

الشيخ عبد العظيم الربيعي. مط الزهراء ١٣٦٧ ح الربع
الجزء األول ط الثانية ١٧٤ ص. ط األولى مط المرتضوية

١٣٦٠ ح الربع ١ - ٢.
٦٣٣ ديوان الروضة الريحانية:

السيد عبد الصاحب الموسوي الريحاني. الجزء الرابع مط
القضاء ١٣٨١ ح الربع ١٤٠ ص.

٦٣٤ ديوان:
الحاج زائر. مط النعمان ١٩٥٨ / ١٣٧٨ في ١ - ٥ ح

الربع ٢٤٠ ص شعر شعبي.
٦٣٥ ديوان سلوة األحباب:

جمعه الشيخ محمد علي الوراق. مط النعمان ١٣٨٠ ح
الربع الجزء األول ٢٤ ص.

(١٧٦)



- ٦٣٦ ديوان شعر:
هيئة شباب الخطباء. مط النعمان.. ح الربع شعر

شعبي ١٢٠ ص.
٦٣٧ ديوان شعراء الحسين ع.

محمد باقر بن الشيخ صادق اإليرواني ولد ١٣٥٣ مط
النعمان والقضاء.. ح الربع ١ ٤ شعر شعبي لمختلف

الشعراء.
٦٣٨ ديوان شعالت األحزان:

ملة محسن الحاج سلمان بن سليم البحراني.. مط
النعمان ١٣٨٤ ديوان شعبي ح الوزيري ٣٠٥ ص.

٦٣٩ ديوان:
الشيخ صالح الكواز الحلي المتوفى ١٢٩٠ مط النجف ١٣٨٤

ح الوزيري ١٤٢ ص تحقيق وشرح الشيخ محمد علي
اليعقوبي.

٦٤٠ ديوان:
الملك الصالح طالئع بن رزيك المتوفى ٥٥٦ مط النعمان

١٣٨٣ / ١٩٦٤ ح الوزيري ١٩١ ص جمع وتحقيق الشيخ
محمد هادي األميني.

(١٧٧)



٦٤١ ديوان:
صفي الدين الحلي المتوفى ٧٥٠ مط العلمية ١٣٧٥ / ١٩٥٦

ح الربع ٥٥٢ ص.
٦٤٢ ديوان:

الشيخ عباس المال علي البغدادي المتوفى ١٢٧٦. مط
العلمية ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح الوزيري ١١٦ ص تقديم وجمع

وتعليق الشيخ محمد علي اليعقوبي.
٦٤٣ ديوان:

عباس بن علي بن حسين الترجمان ولد ١٣٤٣ مط اآلداب
١٣٧٦ ح الربع شعر شعبي ١٦٠ ص.

٦٤٤ ديوان:
الشيخ عبد الحسين شكر المتوفى ١٢٨٥ الجزء الثاني مط
العلمية ١٣٧٤ / ١٩٥٥ تقديم وتعليق الشيخ محمد علي

اليعقوبي ح الربع.
٦٤٥ ديوان:

الشيخ عبد الحسين بن عمران الحويزي النجفي المتوفى
١٣٧١ ح الربع مط الحيدرية.. الجزء األول ٧٠ ص.

٦٤٦ ديوان:

(١٧٨)



الشيخ عبد الغني أبو طاهر بن حسن الخضري عميد
جمعية التحرير الثقافي ولد ١٣٢٥ مط الحيدرية ١٣٧١ /

١٩٥٢ ح الوزيري ٢٢٨ ص.
٦٤٧ ديوان:

السيد عبد الله الروازق المتوفى ١٣٦٠ مط النعمان ١٣٨٤ /
١٩٦٤ ح الربع الجزء األول ١٤٦ ص تقديم السيد جواد

شبر شعر شعبي.
٦٤٨ ديوان:

الشيخ عبد الحسين الحويزي. مط النعمان ١٣٨٥ ح
الوزيري ٣٠٠ ص الجزء الثاني تحقيق وجمع السيد حميد

مجيد هدو.
٦٤٩ ديوان:

الشيخ عبد المنعم الفرطوسي. مط الغري الحديثة ١٣٧٦ /
١٩٥٧ ح الوزيري الجزء األول ٣٠٠ ص تقديم بقلم: محمد

علي البالغي.
٦٥٠ ديوان:

عبود غفلة الشمرتي المتوفى ١٣٥٦ مط النعمان ١٣٨٤ /
١٩٦٤ ط الثانية ح الربع ١٤٩ ص منشورات دار المعارف

(١٧٩)



السيد محمد حسين الطالقاني تقديم الشيخ عبد المولى
الطريحي شعر شعبي.

٦٥١ ديوان:
الشيخ علي بن حسن الحبشي المتوفى ١٣٧٦ مط النجف

١٣٨٣ ح الربع الجزء األول ٢٠٨ ص.
٦٥٢ ديوان:

اإلمام علي بن أبي طالب. مط الغري الحديثة.. ح
الربع ٩٦ ص ومط دار الكتب التجارية ١٣٧٢ - ١٢٢ ص

٦٥٣ ديوان العبرة في رثاء العترة:
فاضل عباس الحداد الواسطي. مط القضاء ١٣٨٢ /

١٩٦٢ شعر شعبي ح الربع ٤٠ ص.
٦٥٤ ديوان:

قيس بن الملوح العامري. مط الحيدرية ١٣٥٤ ح الوزيري
٥١ ص.

٦٥٥ ديوان گل چين:
السيد عبد الحسين بن السيد امين الله فخر الحسيني البناء.

مط الغري الحديثة ١٣٨٣ / ١٩٦٣ ح الربع ١٢٠ ص
شعر فارسي.

(١٨٠)



٦٥٦ ديوان:
الحاج محمد علي آل كمونة األسدي الحائري المتوفى ١٢٨٢

مط دار النشر والتأليف ١٣٦٧ / ١٩٤٨ ح الوزيري
تحقيق محمد كاظم الطريحي.

٦٥٧ ديوان الفائز الكبير:
الشيخ علي الفائز البحراني. مط العلمية ١٣٧٢ / ١٩٥٢

ح الوزيري ١٤٧ ص شعر شعبي تقديم الشيخ حيدر
المرجاني. الطبعة الخامسة ١٣٨١ مط الحيدرية ٢٥٥ ص.

ح الربع.
٦٥٨ ديوان:

السيد محمود بن السيد حسين الحبوبي ولد ١٣٢٣ مط
دار النشر والتأليف ١٣٦٧ / ١٩٤٨ ح الوزيري الجزء

األول ٢٢٤ ص.
٦٥٩ ديوان:

الشيخ محسن بن الشيخ محمد الخضري المتوفى ١٣٠٢ مط
العلمية ١٣٦٦ / ١٩٤٧ ح الوزيري ١٩٦ ص جمع وتعليق

الشيخ عبد الغني الخضري عميد جمعية التحرير الثقافي.
٦٦٠ ديوان المراثي:

(١٨١)



الملة رتبه. مط اآلداب.. شعر شعبي ح الكف ٣٠٤ ص.
٦٦١ ديوان المراثي:

الملة سعود. مط اآلداب.. ح الكف شعر شعبي ٤١٥ ص.
٦٦٢ ديوان المراثي:

الملة منوه.. مط العلمية ١٣٧٢ / ١٩٥٢ ح الكف شعر
شعبي ٣٢٠ ص.

٦٦٣ ديوان:
محمد مهدي بن عبد الحسين الجواهري ولد ١٣١٧ مط

الغري ١٣٥٤ / ١٩٣٥ ح الربع ٣٠٤ ص.
٦٦٤ ديوان وحي الشعور:

مال علي بن محمد رمضان الخطي. مط الحيدرية ١٣٧٩ /
١٩٥٩ ح الربع ١٢١ ص.

٦٦٥ ديوان:
الشيخ محمد حسين بن حمادي أبو المحاسن الكربالئي

المتوفى ١٣٤٤ ح الوزيري مط الباقر ١٣٨٣ تقديم وتعليق
الشيخ محمد علي اليعقوبي ٢٩٤ ص.

٦٦٦ ديوان الهوى والغرام:
محمد باقر اإليرواني. مط دار الحكمة ١٣٨٢ / ١٩٦٢ ح

(١٨٢)



الربع شعر شعبي ٨٠ ص.
٦٦٧ ديوان:

الشيخ محمد علي اليعقوبي المتوفى ١٣٨٥. مط النعمان
١٣٧٦ / ١٩٥٧ ح الوزيري ٣٢٨ ص تقديم الشيخ محمد

رضا الشبيبي.
٦٦٨ ديوان:

السيد موسى بن جعفر الطالقاني المتوفى ١٢٩٨ مط الغري
الحديثة ١٣٧٦ ح الوزيري ٥٦٠ ص جمع وتحقيق وشرح

السيد محمد حسن الطالقاني.
٦٦٩ ديوان:

السيد الشهيد نصر الله الحسيني الحائري المقتول ١١٥٦.
مط الغري ١٣٨٣ / ١٩٥٤ ح الوزيري تقديم الشيخ محمد

الحسين كاشف الغطاء جمع وتعليق عباس الكرماني ٢٥٧ ص
٦٧٠ ديوان وحي الشعور:

علي بن محمد الرمضان. مط الحيدرية ١٣٨٣ / ١٩٦٣ ح
الربع الجزء الثاني ١٤١ ص.

٦٧١ ديوان:
هاشم بن حردان الكعبي المتوفى ١٢٣١ مط الحيدرية ١٣٥٤

(١٨٣)



ح الربع ٩١ ص. ط الثانية ١٣٨٥ تقديم وتحقيق السيد
محمد حسن الطالقاني.

٦٧٢ ديوان يادگار:
السيد عبد الحسين يادگار. مط اآلداب ١٣٨٠ / ١٩٦١ ح

الربع ٩٨ ص شعر ف.
٦٧٣ ديوان:

الشيخ ياسين بن عبد الكوفي المتوفى ١٣٧٤ مط النعمان
١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الربع شعر شعبي ١ ٥.

٦٧٤ ديوان:
الشيخ يعقوب الحاج جعفر النجفي الحلي المتوفى ١٣٢٩
مط النعمان ١٣٨٢ / ١٩٦٢ ح الوزيري ١٨٤ ص جمع

وتعليق الشيخ محمد علي اليعقوبي المتوفى ١٣٨٥.

(١٨٤)



حرف الذال
٦٧٥ الذخائر:

الشيخ محمد علي اليعقوبي. مط دار النشر والتأليف
١٣٦٩ / ١٩٥٠ ح الربع ط األولى ١٤٤ ص شعر في مدح

ورثاء أهل البيت ع.
٦٧٦ الذخيرة الباقية:

السيد آغا حسين بن محمود الطباطبائي القمي. مط الحيدرية
١٣٦٦ ح الربع. فقه ٤٢١ ص.

٦٧٧ ذخيرة الدارين في ما يتعلق بالحسين ع:
السيد عبد المجيد بن محمد رضا الحسيني الحائري. مط

المرتضوية ١٣٤٥ ح الوزيري حجر ٢٨٧ ص.
٦٧٨ ذخيرة الصالحين:

الشيخ عبد الكريم الزنجاني. مط الغري الحديثة ١٣٧٤ /
١٩٥٥ ح الربع الطبعة السادسة ١٦٠ ص.

٦٧٩ ذخيرة الصالحين:

(١٨٥)



الشيخ محمد حسين بن عبد الرحيم النائيني الغروي المتوفى
١٣٥٥ مط الحيدرية ١٣٣٩ ح الوزيري ٥٨ ص.

٦٨٠ ذخيرة الصالحين:
السيد ميرزا آغا الشيرازي. مط المرتضوية حجر ١٣٦٦ ح

الربع ٧١ ص فقه.
٦٨١ ذخيرة الصلحاء:

السيد ميرزا مهدي الشيرازي. مط النعمان ١٣٦٧ ح الربع
٦٠ ص.

٦٨٢ ذخيرة العباد ليوم المعاد:
السيد أبو الحسن الموسوي األصبهاني المتوفي ١٣٦٥.
مط الراعي ١٣٦٤ ح الوزيري ٣٨٦ ص. ومط العلوية

١٣٤١ ح الربع ٢٣٦ ص لغتها ف.
٦٨٣ ذخيرة العباد ليوم المعاد:

السيد جمال الدين الموسوي الگلپايگاني المتوفى ١٣٧٧.
مط الحيدرية ١٣٧١ ح الربع لغتها فارسية ٢٧٢ ص.

٦٨٤ ذخيرة العباد:
السيد الميرزا حسن البجنوردي. مط النجف ١٣٧٣ ح

الربع ٢٥٠ ص فقه.

(١٨٦)



٦٨٥ ذخيرة العباد:
السيد عبد الهادي الشيرازي الحسيني. مط الحيدرية...

ط ٣ لغتها ف ح الربع ٣٢٥.
٦٨٦ ذخيرة العباد:

السيد مهدي الشيرازي. مط الزهراء.. ح الربع ٢٦٦
ص فقه لغته فارسية.

٦٨٧ ذخيرة المؤمنين:
السيد محمود الشاهرودي. مط العلمية ١٣٦٧ ح الربع

فقه ٢٣٣ ص. ومط القضاء ١٣٧٨. وط الخامسة
.١٣٨٢

٦٨٨ الذخيرة المحمدية:
السيد محمد السيد علي آل إدريس. مط اآلداب.. ح

الربع شعر شعبي ١٦٥ ص.
٦٨٩ ذخيرة المعاد في أحكام العباد:

السيد ميرزا آغا الشيرازي. مط الحيدرية ١٣٤٨ ح الربع
١٨٠ ص فقه.

٦٩٠ ذرايع البيان في عوارض اللسان:
الشيخ محمد رضا الطبسي النجفي. مط النعمان ١٣٧٧

(١٨٧)



ح الوزيري ١٨٤ ص الجزء الثاني واألول ٢٠٧ ص.
٦٩١ - الذريعة إلى تصانيف الشيعة:

الشيخ محمد محسن آغا بزرگ الطهراني ولد ١٣٩٢ مط
الغري ١٣٥٥ ح الوزيري الجزء األول ٥٣٦ ص. والثاني

سنة ١٣٥٦ في ٥١٩ ص. والثالث سنة ١٣٥٧ في ٤٩٢ ص
تقديم الشيخ محمد علي األوردبادي الغروي، والثالث

عشر والرابع عشر مط. اآلداب ١٣٨١ / ١٩٦١.
٦٩٢ - الذكرى:

نشرة دينية ثقافية كانت تصدرها لجنة طالبية من مدرسة
الشيخ الجزائري. مط الغري الحديثة ١٣٨٠ / ١٩٦٠

ح الربع.
٦٩٣ - ذكرى السيد احمد السيد ربيع:

لجنة التأمين مط اآلداب ١٣٧٨ ح الربع ١٤٨ ص مجموعة
كلمات وقصائد.

٦٩٤ - ذكرى افتتاح مستشفى مرجان:
م - ص - ي - مط العلمية ١٣٧٧ / ١٩٥٨ ح الوزيري

٣٥ ص.
٦٩٥ - الذكرى األلفية لتأسيس جامعة النجف:

(١٨٨)



محمد هادي األميني، عبد الرحيم محمد علي. مط اآلداب
١٣٨٥ ح الربع ٨ ص.

٦٩٦ - ذكرى اإلمام علي - ع -.
لجنة االحتفال في البصرة. مط النجف ١٣٧٦ / ١٩٥٧
ح الربع ١٠٨ ص رقم - ١ - ورقم - ٢ - مط اآلداب

١٣٨١ ح الوزيري ٨٠ ص.
٦٩٧ - ذكرى الشيخ األنصاري:

الشيخ محمد علي بن محمد رضا الطبسي المتوفى ١٣٨٣ مط
القضاء ١٣٨١ دراسة تحليلية ٣٨ ص ح الربع.

٦٩٨ - ذكرى السيد جعفر ربيع:
لجنة االحتفال. مط الغري الحديثة ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح

الربع ١٢٨ ص مجموعة قصائد وكلمات.
٦٩٩ - ذكرى للجمهور بالفوز يوم النشور.

السيد محمد مهدي القزويني. مط العلوية ١٣٤٦ ح
الربع ط األولى ١٩٢ ص عقائد.

٧٠٠ - ذكرى الجمهورية العراقية:
الشيخ باقر بن حبيب الخفاجي. مط الغري الحديثة..

ح الربع ٢٤ ص - شعر -.

(١٨٩)



٧٠١ - ذكرى حجة االسالم األحسائي:
السيد محمد حسن الشخص. مط العلمية ١٣٥٩ / ١٩٤٠

ح الربع ١٠٨ ص - مجموعة مقاالت وقصائد.
٧٠٢ - ذكرى الحسين.

مجهول.. مط الغري الحديثة ١٩٥٧ شعر شعبي ح
الربع ١٦ ص.

٧٠٣ - الذكرى الخالدة للسيد عناية الله جمال الدين:
لجنة االحتفال. مط العلمية ١٣٧٢ ح الربع ١٣٤ ص تقديم
الشيخ محمد امين زين الدين - مجموعة مقاالت وقصائد -

٧٠٤ - ذكرى الزعيم الخنيزي:
عبد الله الشيخ علي الخنيزي. مط العلمية ١٣٧٣ / ١٩٥٤

ح الربع الطبعة األولى ١٦٦ ص - مجموعة مقاالت وقصائد
٧٠٥ - ذكرى عاشوراء:

السيد علي رضا الهندي. مط النجف ١٣٧٧ / ١٩٥٧ ح
الكف - شعر - ١٦ ص.

٧٠٦ - ذكرى علمين من آل مطر:
لجنة احتفال تأبين الشيخ عبد الحسين المتوفي ١٣٦٣ والشيخ
محمد جواد المتوفى ١٣٧٥. مط النجف ١٣٧٦ / ١٩٥٧ ح

(١٩٠)



الوزيري ١١٢ ص.
٧٠٧ - ذكرى عيد الغدير:

نشر وتصحيح الشيخ موسى بن محمد علي اليعقوبي ولد
١٣٤٥ / ١٩٢٧ مط العلمية ١٣٧١ / ١٩٥١ ح الكف ١٠٤

ص مجموعة مقاالت وقصائد.
٧٠٨ - ذكرى فقيد الشباب:

السيد مهدي السويج.. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥
ح الوزيري ٦٤ ص مجموعة مقاالت وقصائد قيل حول

الفقيد السيد نعيم شبر.
٧٠٩ - ذكرى فقيد كربالء:

مط الغري الحديثة ١٣٨٠ / ١٩٦١ ح الربع ٢٦ ص.
٧١٠ - ذكرى السيد ماجد العوامي:

جمع: السيد محمد حسن بن أحمد الشخص ولد ١٣٣٦
مط الحيدرية ١٣٦٩ / ١٩٥٠ ح الربع ١١٩ ص.

٧١١ - ذكرى المولد:
مكتبة آية الله الحكيم العامة في الجمهورية - البصرة -

مط النعمان ١٣٨٣ ح الوزيري ٦٣ ص.
٧١٢ - ذكرى مولد االمام - ع -:

(١٩١)



لجنة االحتفال.. مط النعمان ١٣٧٨ / ١٩٥٩ ح الربع
ط األولى ٦٤ ص.

٧١٣ - ذكرى السيد مهدي القزويني:
عبود علي شبر. مط العلمية ١٣٥٨ ح الربع ٥٩ ص.

٧١٤ - ذكرى ميالد اإلمام المنتظر:
لجنة االحتفال. مط اآلداب ١٣٨٣ ح الربع ٢٧ ص.

٧١٥ - ذكرى ميالد الرسول:
احياء الذكريات االسالمية. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥

ح الربع ٢٤ ص.
٧١٦ - ذكريات وآمال:

عبد الغني مطر - و - محمد الهندي الموسوي. مط
الغري ١٣٥٦ ح الربع ٤٦ ص شعر تقديم إبراهيم الوائلي.

(١٩٢)



حرف الراء
٧١٧ - الراعي:

جريدة أدبية اجتماعية أسبوعية في ١٢ ص. صاحبها جعفر
الخليلي مط الراعي ١٣٥٣ ثم سماها: الهاتف وبعد سنين

احتجبت.
٧١٨ - الراعي والرعية:

توفيق الفكيكي المحامي. مط الغري ١٩٣٩ / ١٣٥٨ ح
الوزيري ١ - ٢ تقديم السيد هبة الدين الحسيني

الشهرستاني.
٧١٩ - راهنماي مناسك:

السيد شمس المحدثين حسيني. مط النعمان ١٩٦٤ / ١٣٨٥
ح الربع ٢٣٢ ص لغته ف.
٧٢٠ - رباعيات الحبوبي:

السيد محمود الحبوبي. مط دار النشر والتأليف ١٣٧٠ /
١٩٥١ ح الربع ١٥٢ ص.

(١٩٣)



٧٢١ - رباعيات الربيعي:
الشيخ عبد العظيم الربيعي ولد ١٣٢٣ / ١٩٠٥ مط الغري

١٣٦٢ تقديم عبد المولى الطريحي ١١٨ ص ح الكف.
٧٢٢ - رباعيات عمر الخيام:

السيد أحمد بن علي الصافي النجفي ولد ١٣١٤ / ١٨٩٥
مط العدل االسالمي.. ح الربع ٤٨ ص.

٧٢٣ - الربا في نظر القرآن:
الشيخ كاظم الحلفي. مط القضاء ١٣٨١ ح الربع ١٥ ص.

٧٢٤ - رثاء سيد الشهداء - ع -:
عباس الفتالوي. مط اآلداب ١٣٨٥ ح الربع ٨ ص

- شعر شعبي -.
٧٢٥ - رجال الطوسي:

شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي المتوفى ٤٦٠ مط
الحيدرية ١٣٨١ / ١٩٦١ ط األولى ح الوزيري ٥٣٦ ص

تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم.
٧٢٦ - رجال العالمة:

الحسن بن يوسف الحلي المتوفى ٧٢٦ مط الحيدرية ١٣٨١ /
١٩٦١ ح الوزيري ٢٩٦ ص تقديم السيد محمد صادق

(١٩٤)



بحر العلوم ط الثانية.
٧٢٧ - رجال الكشي:

محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي المتوفى.. مط
اآلداب.. ح الوزيري ٥٣٥ تقديم السيد احمد الحسيني

اإلشكوري.
٧٢٨ - رحلتان:

يوسف عبود.. مط.. ١٣٤٧ ح الربع ١٣٦ ص.
٧٢٩ - الرحلة الحسينية:

الشيخ محمد حسين الحلي. مط حبل المتين ١٣٢٩ ح
الربع ٣٢ ص تقديم الشيخ كاتب الطريحي.

٧٣٠ - الرحلة المدرسية:
الشيخ محمد جواد البالغي. مط الحيدرية ١٣٤٢ ح
الربع ط األولى الجزء الثاني ١٨٣ ص. ومط العلوية

١٣٤٧ ح الربع ١ - ٣.
٧٣١ - الرحلة المكية المدنية:

الخطيب السيد معتوق السيد مكي البعاج. مط اآلداب
.. ح الربع ٣٥ ص.

٧٣٢ - الرد على من كفر فرقة الشيعة:

(١٩٥)



السيد محمد باقر بحر العلوم. مط العلوية ١٣٤٢ ح الربع
منظومة شعرية ٩١ ص.

٧٣٣ - رد ما أورده العقاد في كتابه عبقرية االمام:
تقي كمبوه الهندي. مط الغري الحديثة ١٣٧٥ / ١٩٥٥

ح الكف ٢٨ ص.
٧٣٤ - الكفاح:

نشرة مدرسية كانت تصدرها مدرسة الكفاح. مط القضاء
١٩٦٢ / ١٣٨٢ ح الربع.

٧٣٥ - رسالتنا:
جماعة العلماء في النجف األشرف. مط النعمان.. ح

الربع ١٠٨ ص.
٧٣٦ - رسالة بيدار باش وحرف حق از نجف أشرف:

مؤلفها مجهول. مط حبل المتين ١٣٢٩ ح الربع لغتها فارسية
وفي اخرها توقيع - ف ق - بحث سياسي.

٧٣٧ - الرسالة الذهبية أو طب اإلمام الرضا - ع -:
كتبها اإلمام الرضا - ع - إلى المأمون العباسي. مط

الحيدرية ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الوزيري. تقديم السيد محمد
مهدي الخرسان الموسوي.

(١٩٦)



٧٣٨ - رسالة الشرق:
مجلة أدبية ثقافية جامعة شهرية صاحبها السيد صدر الدين
الشهرستاني كانت تصدر من كربالء مط الغري الحديثة

١٣٧٣ ح الربع السنة األولى.
٧٣٩ - الرسالة الصالتية:

الشيخ يوسف البحراني المتوفى ١١٨٧. مط اآلداب..
ح الربع ١٣١ ص. ومط العلمية ١٣٥٦ ح الكف ٨٠ ص.

ومط الحيدرية ١٣٧١ ح الربع ٨٥ ص مع تعليقة السيد
محسن الطباطبائي الحكيم.

٧٤٠ - رسالة الطالب:
محمد رضا القاموسي. مط النعمان.. العدد الرابع من

سلسلة مفاهيم اسالمية ١٦ ص ح الكف.
٧٤١ - رسالة عملية:

السيد علي بن محمد تقي التبريزي العينكي. مط العلمية
.. ح الربع ١٦٠ ص.

٧٤٢ - رسالة فصل الخصومة:
الميرزا محمد باقر. مط الراعي ١٣٥٤ ح الربع ٥٤ ص وتليه

فوائد أصولية ورسالة في تحقيق اسم المصدر للمؤلف

(١٩٧)



المذكور أيضا.
٧٤٣ - رسالة في الترتب:

علي أكبر بن محمد باقر الوحيدي البهبهاني. مط الغري
الحديثة ١٣٧٨ ح الربع ٩٦ ص.

٧٤٤ - رسالة في الحقوق:
السيد حسين الهمداني الحسيني ولد ١٣٠٩ / ١٨٩٢ مط

الغري الحديثة ١٣٧٧ / ١٩٥٧ وتليها تنبيه العصاة ممن
ترك الصالة بالقطع الثمن ٧٠ ص.

٧٤٥ - رسالة في اللباس المشكوك:
السيد أبو القاسم الخوئي. مط العلمية ١٣٦١ ح الربع

٨٥ ص.
٧٤٦ - رسالة في معنى الغلو:

الشيخ الميرزا علي األسكوئي الحائري. مط العدل االسالمي
١٣٧٠ ح الربع ٦٩ ص - من كتب الفرقة الشيخية -.

٧٤٧ - رسائل:
السيد جمال الدين الگلپايكاني المتوفي ١٣٧٧. مط

الحيدرية ١٣٧٠ ح الربع ط األولى وتشتمل على عدة
رسائل في األصول.

(١٩٨)



٧٤٨ - رسائل العادلي:
يوسف ماجد العادلي المتوفى ١٣٨٥ / ١٩٦٦ مط القضاء

١٩٥٩ - ١٣٧٩ ح الوزيري ١٠٢ ص.
٧٤٩ - رسائل المعرفة:

السيد طاهر بن السيد عبد الله أبو رغيف. مط اآلداب
١٣٨٢ / ١٩٦٣ ح الربع ١٩٦ ص.

٧٥٠ - رساالت السماء:
الشيخ محمد أمين زين الدين ولد ١٣٣٢ مط الغري

الحديثة ١٣٨٠ ح الربع العدد ٦ من سلسلة منابع الثقافة
٧٩ ص.

٧٥١ - رسول الحياة:
السيد حسن مهدي الشيرازي. مط النعمان.. ح الثمن

١٦ ص.
٧٥٢ - الرسول في المدينة:

السيد محمد المهدي الشيرازي الحسيني. مط اآلداب
١٣٨٥ ح الربع ١١٦ عدد ٥٢ - ٥٣ من المنابع.

٧٥٣ - الرضاع:
الشيخ محمد تقي بن عبد الكريم التبريزي. مط الحيدرية

(١٩٩)



١٣٧٣ ح الربع ١١٠ ص الطبعة األولى.
٧٥٤ - الرفاق تحت المجهر:

السيد كاظم محمد الطباطبائي. مط النعمان ١٣٧٩ ح
الربع ٣٢ ص، بحث حول الشيوعية.

٧٥٥ - رمز الصحة:
السيد محمود بن مهدي الموسوي ولد ١٣٤٥ مط اآلداب

١٣٨١ ح الربع الطبعة األولى ٢٧٢ ص.
٧٥٦ - رموز عاشقانه:

الشيخ مرتضى ناطق يزدي نجفي. مط الغري الحديثة ١٣٧٧
ديوان شعر لغته فارسية ح الربع ١٢٠ ص.

٧٥٧ - رنة الكأس:
علي الشبيبي. مط الغري ١٣٥٥ / ١٩٣٦ ح الوزيري

رواية غرامية ٧٤ ص تقديم مرتضى فرج الله.
٧٥٨ - روائع األمالي في فروع العلم االجمالي:

الشيخ ضياء الدين العراقي المتوفى ١٣٦١ مط الحيدرية
١٣٦٦ ح الربع ١٦٠ ص تقديم السيد محمد جمال الهاشمي

٧٥٩ - الروابط االجتماعية في االسالم:
محمد الحسين األديب. مط الحيدرية ١٣٨٣ / ١٩٦٣ ح

(٢٠٠)



الربع ٩٢ ص.
٧٦٠ - رواية الطف:

محمد رضا شالچي موسى الخالصي المتوفى ١٣٧٠ مط الغري
الحديثة ١٣٧٥ / ١٩٥٥ شعر ح الربع ٤٨ ص تقديم الشيخ

محمد هادي األميني.
٧٦١ - رواية مرجريت:

الشيخ علي الصغير. مط دار النشر والتأليف ١٣٦٧ ح
الكف - شعر - ١٢٦ ص.

٧٦٢ - روح االيمان:
الشيخ عبد النبي العراقي المتوفي ١٣٨٥. مط الغري
١٣٦٢ لغته ف الطبعة األولى ٣٩١ ص ح الوزيري.

٧٦٣ - روح البيان:
أحد أعالم القطيف. مط النعمان ١٣٧٧ ح الكف ٤٠ ص.
٧٦٤ - روح السعادة في ذكر االخبار المنقولة عن السادة:

الشيخ علي بن زين العابدين اليزدي الحائري. مط حبل
المتين ١٣٣٠ ح الربع ٨٨ ص ط الثانية ١٣٨٣ مط الغري

الحديثة:
٧٦٥ - روضة األديب:

(٢٠١)



الشيخ بدر الدين الصائغ العاملي. مط الغري ١٣٦٤ ح
الربع ٢٢ ص.

٧٦٦ - الروضة الحسينية:
السيد طالب السيد سلمان. مط العلمية ١٣٧٥ ح الربع

٣٨ ص شعر باللغة الدارجة.
٧٦٧ - الروضة الخضرية:

الشيخ مهدي بن حسن الخضري المتوفي ١٣٤٧ مط الحيدرية
.. ديوان شعر - الطبعة الخامسة ٩٥ ص.

٧٦٨ - الروضة الدكسنية:
محمد حسن بن عيسى دكسن مال الله المتوفى ١٣٦٨ مط
العلمية ١٣٦٦ الطبعة الثانية شعر شعبي ١٢٠ ص ح الربع.

٧٦٩ - الروضة الزاهرة:
يعقوب بن الحاج جعفر الحلي المتوفي ١٣٢٩ شعر شعبي ح

الربع األول مط العلوية ١٣٤٣، ٥١ ص والثاني مط الغري
١٣٥٦ / ١٩٣٧، ٥١ ص.

٧٧٠ - روضة العصمة، نشرة مدرسية تحررها نخبة من المدرسات والطالبات. مط
النجف ١٩٥٦ / ١٣٧٥ ح الربع ٢٤ ص.

(٢٠٢)



٧٧١ - الروضة العلمية:
الشيخ علي الحبشي القطيفي المتوفي ١٣٧٦ مط النعمان

١٩٦٠ / ١٣٨٠ ح الربع ١٤٠ ص شعر شعبي ومعها قصيدة
خير الوصية للشيخ عبد الله رمضان األحسائي.

٧٧٢ - الروضة العنبرية:
الشيخ كاظم الشيخ عباس الطائي العامري. مط الغري

الحديثة ١٣٧٥ / ١٩٥٥ ح الربع ٤٨ ص الجزء األول -
شعر شعبي -.

٧٧٣ - الروضة الكاظمية:
للشيخ كاظم السهالني الحميري. مط العلمية ١٣٧٢ ح

الربع ٨٤ ص - شعر شعبي -.
٧٧٤ - روضة الكافي:

أبو جعفر ابن بابويه القمي المتوفي ٣٨١ مط النجف ١٣٨٥ /
١٩٦٥ مجلد واحد ٣٥٢ ص - حديث -.

٧٧٥ - روضة المسائل:
أبو الحسن الشيخ علي الخنيزي المتوفى ١٣٦٣. مط

الحيدرية ١٣٦٩ / ١٩٤٩. ح الوزيري ط األولى ١٠٣
ص ويليه:

(٢٠٣)



قبسة العجالت في معنى الكفر وااليمان.
في عدة الحامل المتوفي عنها زوجها.

الخلسة من الزمن في التسامح في أدلة الزمن.
مقدمة في أصول الدين.

٧٧٦ - الروضة المهدية:
السيد مهدي السويج. مط اآلداب.. ح الربع شعر

شعبي ٥٥ ص.
٧٧٧ - روضة الواعظين:

الشيخ األجل الشهيد أبو علي محمد بن الحسن بن علي
بن أحمد الفتال النيسابوري. كان من علماء القرن السادس

مط الحيدرية ١٣٨٥ / ١٩٦٦ ح الوزيري.
٧٧٨ - الرهيمة:

عبد الرحيم محمد علي. مط الغري الحديثة ١٩٦٦ / ١٣٨٥
ح الربع ٩٣ ص - بحث تاريخي عن قرية الرهيمة:

٧٧٩ - رياض الشعراء في رثاء سيد الشهداء:
جمع محمد علي الوراق. مط النعمان ١٣٧٦ ح الربع ٨٨

ص شعر باللغة الدارجة تقديم السيد جواد شبر.
٧٨٠ - رياض الفكر:

(٢٠٤)



عبد الرسول بن علي الشريفي. مط الغري ١٣٦٩ ح الربع
١٠٧ ص تقديم الشيخ عبد المولى الطريحي - مجموعة

مقاالت -.
٧٨١ - رياض المدح والرثاء:

الشيخ حسين علي البالدي البحراني.. مط اآلداب ١٣٨٥
ط الثانية ح الربع ٦٣٨ ص.

٧٨٢ - ريبورتاج الشعائر الحسينية:
مرزه رياض حمزة شير علي. مط الغري.. ح الثمن

٤٨ ص.
٧٨٣ - رأي في االعراب:

يوسف كركوش مط اآلداب ١٩٥٨ / ١٣٧٧ ح الربع ٨٨ ص
تقديم الدكتور مهدي المخزومي.

(٢٠٥)



حرف الزاي
٧٨٤ - زاد الزائرين:

مجموعة زيارات. مط العلمية ١٣٥٦ ح الكف حجر ٣٢ ص
٧٨٥ - زاد المتقين:

الشيخ الشريعة الشيرازي األصفهاني. مط الحيدرية ١٣٣٨
ح الربع ٥٠ ص لغته فارسية - فقه -.

٧٨٦ - زاد المقلدين:
الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. مط الحيدرية ١٣٧٢

لغة فارسية ح الربع ١٢٠ ص - فقه -.
٧٨٧ - الزجل في السياسة:

كاظم الحاج عبد الحسين الحلي. مط الغري.. ح الربع
٤٦ ص.

٧٨٨ الزفرات المحسنية:
عبد المحسن التاروتي الخطي. مط اآلداب.. ح الربع

٢٠٧ ص في رثاء العترة الطاهرة النبوية - شعر شعبي -.
٧٨٩ - الزواج المقدس:

(٢٠٦)



الشيخ محمد رضا شمس الدين. مط الغري الحديثة ١٩٥٤
/ ١٣٧٤ ح الكف ٤٠ ص.

٧٩٠ الزهاوي:
طالب متوسطة الحلة. مط الراعي ١٣٥٦ / ١٩٣٧ ح

الوزيري ١١٨ ص دراسات عن حياة الشاعر جميل صدقي
الزهاوي.

٧٩١ الزهراء:
السيد محمد كاظم الكفائي. مط الغري الحديثة ١٣٦٩ /

١٩٥٠ ح الربع الجزء األول ٢٢٥ ص.
٧٩٢ زهر الربيع:

السيد نعمة الله الجزائري. مط الحيدرية ١٩٥٤ ح الوزيري
١ - ٢ تقديم: كاظم باقر المظفر.

٧٩٣ زهرة األدباء:
الشيخ جعفر بن محمد النقدي المتوفى ١٣٧٠. مط الحيدرية

١٣٥٦ ح الوزيري ٥٠ ص.
٧٩٤ - زهرة القول في نسب ثاني فرعي الرسول:

السيد علي بن الحسن بن شدقم الحسيني المتوفي ١٠٣٣ مط
الحيدرية ١٣٨٠ / ١٩٦١ ح الوزيري ١٠٢ ص تقديم

(٢٠٧)



السيد محمد حسن آل الطالقاني.
٧٩٥ - زيارة الجامعة:

مط العلوية ١٣٤٠ ح الربع ٣٢ ص.
٧٩٦ - زيارة مفجعة زينب - ع -:

لبعض الطالب. مط النعمان ١٣٨٣ ح الكف كاليش ٢٠ ص
٧٩٧ - الزيارة والبشارة:

السيد أحمد بن رضي الموسوي المستنبط.. مط الغري
الحديثة ١٣٨١ ح الكف الجزء األول ٢٦٠ ص والثاني ٤٥٢

ص كاليش.
٧٩٨ - زيد الشهيد:

السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم. مط الحيدرية ١٣٧٢ /
١٩٥٣ ط الثانية ٢٠٤ ص ح الربع.

٧٩٩ - زينب كبرى:
السيد محمد بن يوسف الكابلي البهسودي. مط العدل

االسالمي.. ح الربع ٣٦ ص لغته فارسية.
٨٠٠ - زينب الكبرى - ع -:

الشيخ جعفر النقدي. مط الحيدرية.. ح الربع ١٥٤
ص ط الثالثة. ط ٢ مط الحيدرية ١٣٦١ ح الربع ٢٠٨ ص

(٢٠٨)



٨٠١ - زينة الرجال:
محمد الحسين األديب. مط الحيدرية ١٩٦٢ / ١٣٨١ ح

الربع ٤٨ ص الطبعة الثالثة بحث حول حلق اللحية.
٨٠٢ زينة العباد: متابعة الرشاد:

السيد محمد مهدي الكاظمي القزويني. مط العلوية ١٣٤٦
ح الربع ١٨٠ ص.

(٢٠٩)



حرف السين
٨٠٣ - سؤال وجواب:

الشيخ زين العابدين بن إسماعيل التبريزي المتوفي ١٣٤٠ مط
العلوية ١٣٤٠ ح الربع ٦٣ ص لغته ف - فقه -.

٨٠٤ - سؤال وجواب:
الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء. مط العلوية ١٣٤٨

ح الربع ٢٣٠ ص - فقه -.
٨٠٥ - السؤال والجواب:

السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. مط..،
١٣٤٠ قطع الربع ص ٣٢.

٨٠٦ - سبائك الذهب:
الشيخ محمد امين السويدي البغدادي. مط العلوية

١٣٤٥ ح الوزيري كبير ١٢٠ ص بحث حول القبائل واألنساب
وتاريخ العرب.

٨٠٧ - السبع المثاني من القرآن:
السيد الميرزا محمد هادي الخراساني. مط المرتضوية

(٢١٠)



١٣٥٦ ح الوزيري - شعر فارسي - كاليش ٣٤ ص.
٨٠٨ - سبيل المؤمنين:

السيد محمد بن الحسين الغروي الكاشاني. مط العلوية
.. ح الربع ٩٨ ص - فقه -.

٨٠٩ - السجود على التربة الحسينية:
السيد عبد الرضا الشهرستاني. مط اآلداب.. ح الوزيري

١٢ ص.
٨١٠ - السجين المطلق:

جعفر الخليلي. مط الراعي ح الكف ٦٦ ص الحلقة الثالثة.
٨١١ - سر االيمان:

السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم.. مط الغري الحديثة
١٣٧٤ / ح الكف ٧٢ ص - حول الشهادة الثالثة -.

٨١٢ - سر السلسلة العلوية:
النسابة الشيخ أبي نصر سهل بن عبد الله كان حيا ٣٤١.

مط الحيدرية ١٩٦٣ / ١٣٨٢ ح الوزيري ١٥٢ ص تقديم
السيد محمد صادق بحر العلوم.

٨١٣ - سر العالمين:
حجة االسالم أبي حامد الغزالي المتوفي ٥٠٥ مط النعمان

(٢١١)



١٣٨٥ / ١٣٦٥ ح الربع ٢٣٢ ص تقديم الطباطبائي الحسني.
٨١٤ - سعادة األنام:

الشيخ محمد رضا الغراوي المتوفي ١٣٨٥. مط العلمية
١٣٧٦ ح الربع ٢٣٢ ص.

٨١٥ - السعادة في نظر االسالم:
السيد فاضل السيد عباس الميالني الحسيني. مط النعمان

١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الربع ٢٠٠ ص.
٨١٦ - سعد الراحل الخالد:

عبد النبي بن علي الشريفي ولد ١٣٣٨. مط الحيدرية
١٩٤٩ بالقطع الربع ٢٣ ص - بحث عن شخصية سعد صالح

٨١٧ - سعد السعود:
السيد ابن طاوس رضي الدين علي بن موسى المتوفي ٦٦٤
مط الحيدرية ١٣٦٩ / ١٩٥٠ ح الربع ٢٩٨ الطبعة األولى

٨١٨ - سفط الغوالي وملتقط اللئالي:
الشيخ فرج العمران القطيفي. مط الحيدرية.. ح الربع

٣٣٦ ص ويليه الرحلة النجفية.
٨١٩ - سفير الحسين مسلم بن عقيل:

الشيخ عبد الواحد مظفر. مط الغري ١٩٥٠ / ١٩٦٠ ط

(٢١٢)



األولى ح الربع ١٢٨ ص.
٨٢٠ - سفينة البحار:

الشيخ عباس القمي. مط العلمية حجر ١٣٥٥. ح الوزيري
١ - ٢ ط األولى الجزء األول ٧٣٦ ص والثاني ٧٤١ ص.

٨٢١ - سفينة النجاة ومشكاة الهدى:
الشيخ احمد كاشف الغطاء المتوفي ١٣٤٤ مط العلمية ١٣٦٦

ح الربع وعليه حواشي الشيخ محمد حسين آل كاشف
الغطاء ٢ - ٣، ٢٥٤ ص الجزء الثاني ٣٠٥ ص المطبعة
الحيدرية ١٣٦٥، وسنة ١٣٣٨ الجزء األول ٣٩٨ ص.

٨٢٢ - السقيفة:
الشيخ محمد رضا المظفر. مط الحيدرية ١٣٧٣ / ١٩٥٣

ط الثاني ١٣٤ ص.
٨٢٣ - سكينة بنت الحسين:

توفيق الفكيكي. مط الزهراء ١٣٦٩ / ١٩٥٠ ح الكف
العدد (٥) من حديث الشهر ١٢٦ ص.

٨٢٤ - السل:
الطبابة المركزية في النجف. مط الغري ١٣٥٧ / ١٩٣٨

الكراسة األولى ح الربع ١٨ ص.

(٢١٣)



٨٢٥ - السالم العالمي:
الشيخ ناصر البديري. مط القضاء ١٣٧٨ / ١٩٥٩ ح

الربع الجزء األول ١٠٤ ص.
٨٢٦ - سلمان المحمدي:

الشيخ عبد الواحد المظفر الحيدرية ١٣٧١ ح الربع ٢٤٨ ص
٨٢٧ - سلوة األحباب:

جمع: الشيخ محمد علي الوراق. مط النجف ١٣٨٠ ح
الربع ٢٤ ص ج أول - شعر شعبي -.

٨٢٨ - سلوة الذاكرين:
عبد األمير الفتالوي. مط دار النشر والتأليف ١٣٦٣ /

١٩٤٥ ح الوزيري شعر شعبي ٢٤٨ ص ومعه فاكهة القلوب
٦٨ ص. تقديم الشيخ محمد علي اليعقوبي.

٨٢٩ - سلوة الشباب:
جابر بن عبد الرضا الشكرچي ولد ١٩٤٧ مط النعمان ١٣٨٤ /

١٩٦٤ شعر شعبي ح الربع الجزء األول.
٨٣٠ - سليم بن قيس:

سليم بن قيس الهاللي المتوفي حدود ٩٠ ه. مط الحيدرية
.. ح الربع ٢٣٦ ص تقديم: العلوي الحسني النجفي - م -

(٢١٤)



٨٣١ - سمير الناس:
حسن إبراهيم الكتبي وعبد الرضا المطبعي. مط العلمية

١٣٦٤ / ١٩٤٥ ح الكف ٣٢ ص - شعر شعبي وهزليات -
٨٣٢ - سنجاف الكالم:

حسين بن عبود قسام المتوفي ١٣٧٨. مط الغري الحديثة
١٩٦٣ / ١٣٨٣ ح الربع ١٠٧ ص شعر شعبي تقديم الشيخ

عبد المولى الطريحي. ومعه قيطان الكالم ٥٢ ص.
٨٣٣ - السياسة الحسينية:

الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء. مط الحيدرية ١٣٧٢ /
١٩٥٢ ح الكف ١٠٩ ص ويليها عين الميزان. وطبع أيضا

عام ١٣٦٨.
٨٣٤ - السياسة الحسينية:

مسيو ماربين. ودكتر جوزيف. مط العلوية ١٣٤٧ ح الكف
- لغته فارسية - ٥٨ ص.

٨٣٥ - السيد البروجردي:
السيخ كاظم الحلفي. مط النعمان ١٣٨٠ ح الربع ٣٢ ص

بحث عن شخصية السيد آغا حسين البروجردي المتوفي ١٣٨٠
٨٣٦ - السيد عبد الهادي الشيرازي:

(٢١٥)



مكتب منابع الثقافة. مط الغري الحديثة ١٣٨٢ ح الربع
٣٢ ص.

٨٣٧ - السيدة سكينة:
السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم.. مط القضاء ١٣٧٨

/ ١٩٥٩ ح الربع الطبعة الثالثة ١٢٢ ص ط الثانية ١٣٦٨
مط الحيدرية.

٨٣٨ - سيرة األئمة - ع -
علي محمد علي دخيل ولد ١٣٥٦ مط اآلداب ١٣٨٤ ح

الربع العدد ٤٣ من سلسلة المنابع ٨٨ ص.
٨٣٩ - سيرة االمام العاشر علي الهادي - ع -:

السيد عبد الرزاق بن شاكر البدري الشافعي السامرائي.
مط اآلداب ١٣٨٢ / ١٩٦٢ ح الوزيري ١٣٦ ص.

٨٤٠ - سيرتنا وسنتنا:
الشيخ عبد الحسين بن أحمد األميني النجفي ولد ١٣٢٠
مط اآلداب ١٣٨٤ / ١٩٦٥ ح الوزيري ١٦٨ ص بحث

عقائدي قيم.
٨٤١ - سير الزمن:

كاظم السبتي. مط النعمان.. ح الربع شعر شعبي ٨ ص.

(٢١٦)



٨٤٢ - سينما الغيب:
مال عيسى مهدي الزبيدي. مط الغري الحديثة.. شعر

شعبي ح الربع ٨ ص.

(٢١٧)



حرف الشين
٨٤٣ - الشاعرة والدة:

حسين درة الكافلي. مط الغري الحديثة ١٩٦٣ ح الربع
١٢٠ ص.

٨٤٤ - شاعرية أبي المحاسن:
خضر عباس الصالحي. مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح

الربع ١٤٠ ص.
٨٤٥ - شباب وسراب:

محمد علي الخفاجي. مط النعمان ١٩٦٤ / ١٣٨٤ ح
الكف - شعر -.

٨٤٦ - شجاعة أمير المؤمنين - ع -:
السيد أحمد بن عزيز الفالي ولد ١٣٣٢. مط اآلداب

١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الوزيري ٨٢ ص العدد ١٠ - ١٢ من
األجوبة الدينية.

٨٤٧ - شجرة طوبى:
الشيخ محمد مهدي الحائري المازندراني. مط الحيدرية

(٢١٨)



١٣٦٩ / ١٩٥٠ الجزء الثاني ح الربع ٢٨٢ والجزء األول
٢٤٩ ص. ط الخامسة ١٣٨٥ ح الوزيري ٤٦٠ ص.

٨٤٨ - شجرة نسب السادة آل شويكة:
مط القضاء ١٣٨٠ ح الربع ٢٠ ص.

٨٤٩ - الشخصية:
تعريب دالل صفدي. مط الراعي ١٩٣٦ ح الربع ٦٤ ص.

٨٥٠ - شذرات من أدب الثورة العراقية:
حيدر المرجاني. مط اآلداب.. ح الربع ٨ ص.

٨٥١ - شذرات من االسالم:
محسن الشيخ مهدي مال الله. مط الغري الحديثة ١٣٨١

ح الربع ٥٥ ص العدد ١٨ من المنابع.
٨٥٢ - شذرات من حياة الصادق:

الشيخ حيدر المرجاني. مط النعمان ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح
الربع ٩٥ ص.

٨٥٣ - شذور العقود في ذكر النقود:
أحمد بن علي بن تميم المقريزي المتوفي ٨٤٥. مط الحيدرية

١٣٥٦ ح الوزيري ٢٥ ص تقديم السيد محمد صادق بحر
العلوم، ط الثانية ١٣٨٥ / ١٩٦٦ تحقيق وتقديم السيد

(٢١٩)



محمد بحر العلوم.
٨٥٤ - شرح أصول الكافي:

الشيخ عبد الحسين المظفر. مط النعمان والنجف ١٣٧٦ /
١٩٥٦ ط األولى في عدة اجزاء ح الوزيري.

٨٥٥ - شرح األلفية:
جمال الدين محمد بن مالك. مط العلوية ١٣٤٢ ح

الوزيري ٣٧٣ ص
٨٥٦ - شرح تبصرة المتعلمين:

السيد صادق بن السيد مهدي الحسيني الشيرازي. مط
اآلداب ١٣٨٢ / ١٩٦٢ ح الربع ١ - ٢:
٨٥٧ - شرح ديوان السيد حيدر الحلي:

مط الزهراء. ح الوزيري الجزء األول ١٨٥ ص تحقيق
وشرح صالح الجعفري.

٨٥٨ - شرح رسالة الحقوق:
السيد حسن ابن علي القبانچي، مط اآلداب ١٣٨٣ / ١٩٦٤

ح الوزيري ٦٦٠ ص وفيه بحوث للدكاترة: عارف سليم
القراغولي - أمراض الفم - أكرم عبد الكريم - تشريح

االذان - قيصر عبد الله طعمه - العين - يوسف شمس علي

(٢٢٠)



- تشريح وفسلجة الطرف األعلى من االنسان - عبد الكريم
احمد كامل البصري - الطرف األسفل - الرجل -
عبد المحسن مهدي - جهاز الهضم - عبد الرزاق

الشهرستاني - تشريح األعضاء التناسلية -.
٨٥٩ - شرح الصحيفة السجادية:

السيد محمد المهدي الشيرازي. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٦
ح الوزيري.

٨٦٠ - شرح قانون ايجار العقار:
احمد السيد إبراهيم الجيالوي. المتوفى ١٣٨٥ / ١٩٦٥

مط الغري الحديثة ١٣٧٨ / ١٩٥٨ ح الربع ٤٨ ص.
٨٦١ - شرح قواعد اللغة االنكليزية:

نوري بن السيد محمد حسين الكيشوان. عبد األمير
الوائلي. مط الزهراء ١٩٥٠ الربع ٢٢ ص.

٨٦٢ - شرح كفاية األصول: الشيخ عبد الحسين الرشتي. مط الحيدرية ١٣٧٠ الجزء
األول ح الوزيري ٣٦٨ ص و ج ٢: ٣٧٥ ص.

٨٦٣ - شرح الكيمياء الفيزياوية:
عالء الدين عبد الحميد نجف. مط النعمان ١٩٦٥ ح

(٢٢١)



الوزيري الطبعة األولى ١٦٠ ص.
٨٦٤ - شرح ميمية أبي فراس:

السيد علي بن الحسين الهاشمي النجفي. مط الحيدرية
١٣٥٧ ح الكف ٩٦ ص وله كتاب الوصول إلى معرفة من

قتل في العراق من أصحاب الرسول - ص - وسيمثل للطبع.
٨٦٥ - شرح نهج البالغة:

السيد محمد كاظم القزويني الحائري. مط النعمان ١٣٧١
/ ١٩٥٩ ح الوزيري ٣٨٠ ص.

٨٦٦ - شرح النهج:
السيد محمد علي بن محمد الحسيني الشاه عبد العظيمي

المتوفي ١٣٣٤. مط حبل المتين ١٣٣٢ ح الوزيري.
٨٦٧ - الشعائر الحسينية:

السيد حسن بن مهدي الشيرازي ولد ١٣٥٤. مط اآلداب
١٣٨٤ ح الربع ١٢٣ ص.

٨٦٨ - الشعاع:
مجلة شهرية أدبية ثقافية صاحبها الشيخ عبد الهادي

العصامي. مط الزهراء ١٣٦٧ / ١٩٤٨ صدر منها ٢٩
عدد واحتجبت.

(٢٢٢)



٨٦٩ - الشعر المقبول:
الشيخ قاسم بن حسن محي الدين المتوفي ١٣٧٦. مط

العلوية ١٣٤٢ / ١٣٥٠ ح الربع شعر ١ - ٢
٨٧٠ - شعراء الحلة:

علي الخاقاني. المطبعة الحيدرية ١٣٧٠ / ١٩٥١ ح الربع
١ - ٥ ط األولى.

٨٧١ - شعراء العراق:
عبد الصاحب الدجيلي. مط الغري ١٣٥٨ / ١٩٣٨ ح

الوزيري الطبعة األولى الجزء األول.
٨٧٢ - شعراء العصور:

عبد الصاحب الدجيلي. مط الغري ١٣٥٣ / ١٩٣٥ ح
الوزيري ١ - ٣ تقديم الشيخ عبد الحسين الحلي.

٨٧٣ - شعراء الغري:
علي بن عبد علي الخاقاني. مط الحيدرية ١٣٧٣ / ١٩٥٤

ح الربع ١ - ١٢ الطبعة األولى.
٨٧٤ - شعراء القطيف:

علي الشيخ منصور المرهون. ح الربع الجزء األول ٢٩٦
ص مط النجف ١٣٨٥ والثاني ٧٦ ص. مط اآلداب

(٢٢٣)



الطبعة األولى.
٨٧٥ - شعراء من الشيعة:

عبد المجيد الحائري. مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٦ ح
الربع ٥٦ ص.

٨٧٦ - الشعوبية:
عبد الصاحب الدجيلي. مط القضاء ١٣٨٠ / ١٩٦٠ ح

الربع الطبعة الثانية ٩٢ ص.
٨٧٧ - الشعبيات:

هادي جبارة الحلي. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الربع
٢٠٠ ص شعر.

٨٧٨ شكوفة غم:
السيدة زهراء بيگم بنت الحاج أحمد آقا الهندي النجفي

نزيلة الكاظميين ولدت ١٣٠٣ مط الغري ١٣٥٤ لغته ف شعر
ح الوزيري ٢٣٧ ط الجزء األولى، والثاني طبع في الهند،

والثالث مط النعمان ١٣٨٥.
٨٧٩ شگفت آور دروغ:

المؤلف مجهول. مط الحيدرية ١٣٤٦ ح الربع الطبعة
األولى لغته فارسية ٤٨ ص.

(٢٢٤)



٨٨٠ الشواهد على شرح ألفية ابن مالك:
السيد محمد آل السيد علي الموسوي العاملي. مط العلوية

١٣٤٤ ح الوزيري ٤٢٤ ص.
٨٨١ الشواهد المنبرية:

الشيخ علي الجشي. مط العلمية ١٣٦٠ ح الربع شعر
١٠٤ ص تقديم الشيخ عبد الحميد الخطي. تعليق. الشيخ

عبد الرسول الجشي.
٨٨٢ شهداء الفضيلة:

عبد الحسين احمد األميني النجفي. مط الغري ١٣٥٥ /
١٩٣٦ ح الوزيري ٤١٢ ص تقديم الشيخ خليل محمد الزين

العاملي تراجم.
٨٨٣ شهر الصوم:

مكتبة آية الله الحكيم فرع الديوانية مط النعمان
١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الثمن ١٦ ص.

٨٨٤ شهيد أعظم:
السيد رياض علي رياض مط الغري.. لغته فارسية

ح الوزيري ٦٣٨ ص بحث حول الحسين ع.
٨٨٥ الشهيد مسلم بن عقيل:

(٢٢٥)



السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم. مط الحيدرية ١٣٦٩ /
١٩٥٠ ح الربع ٢٢٤ ص.

٨٨٦ الشيعة:
محمد علي الخفاجي. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح

الوزيري.
٨٨٧ الشيعة في أندنوسيا:

محمد أسد شهاب. مط الغري الحديثة ١٣٨١ ح الربع ٥٦ ص
٨٨٨ الشيعة واإلمامة:

الشيخ محمد الحسين المظفري. مط الحيدرية ١٣٧٠ / ١٩٥١
ط الثانية ح الربع ٧١ ص.
٨٨٩ الشيعة والخالصي:

الشيخ محمد رضا شمس الدين. مط الغري الحديثة
١٣٧٤ / ١٩٥٥ ح الربع ٢٠ ص.

٨٩٠ الشيوعية تناقض الدين:
السيد محمد بن علي النوري ولد ١٣٤٨ مط النعمان

١٣٧٩ / ١٩٥٩ ح الربع ١٠٠ ص ط األولى. الثانية ١٣٨٠
وهو أول كتاب طبع في النجف خالل المد األحمر بعناية

وجهود الحاج الشيخ رضا األميني.

(٢٢٦)



٨٩١ الشيوعية ثورة وتآمر:
الشيخ محمد هادي بن عبد الحسين األميني.. مط

النعمان ١٣٧٩ / ١٩٦٠ ح الربع ٦٥ ص.
٨٩٢ الشيوعية عدوة االنسانية:

الشيخ محمد هادي األميني.. مط النعمان ١٣٨٠ / ١٩٦٠
ح الربع ٥٦ ص. وله: الشيوعية عدوة التوحيد اإللهي.

والنظرية الشيوعية في األخالق وقد منعتهما وزارة االرشاد
من الطبع.

٨٩٣ الشيوعية عدوة العرب واالسالم:
حسين فهمي الخزرجي. مط الزهراء ١٩٤٨ ح الربع ١١٩ ص

٨٩٤ - الشيوعية في نظر االسالم:
الشيخ كاظم الحلفي. مط النعمان ١٩٥٩ ح الربع ٨٨ ص

٨٩٥ - الشيوعية كفر وإلحاد:
الشيخ كاظم الحلفي. مط القضاء.. ط ٢٣ ح الربع ١٦ ص

٨٩٦ - الشيوعية مسيرها ومصيرها:
الشيخ محمد علي الطبسي. مط القضاء ١٣٨٠ ح الربع ٥٤ ص

٨٩٧ - الشيوعية والدين االسالمي:
صاحب بن السيد جواد الحكيم.. مط القضاء ١٣٧٩ /

١٩٥٩ ح الربع ٧٢ ص.

(٢٢٧)



حرف الصاد
٨٩٨ - الصاروخ األكبر:

بصري عبد القادر الشريدة. مط الغري الحديثة ح الربع
- قصة - ٢٤ ص.

٨٩٩ - صدى البتول:
نشرة مدرسية تصدرها مدرسة البتول بكربالء. مط اآلداب

١٩٦٢ ح الربع.
٩٠٠ - صدى التهذيب:

مدرسة التهذيب االبتدائية. مط الحيدرية ١٩٦١ ح الربع
بأشراف علي نعمة الحلو.

٩٠١ - صدى الفتوة:
نشرة مدرسية تصدرها مدرسة الفتوة االبتدائية للبنين في

النجف. مط القضاء ١٩٦٢ ح الربع ٥٢ ص.
٩٠٢ - صدى الكميت:

نشرة مدرسية تصدرها مدرسة الكميث في الكوفة. مط
النعمان ١٩٦١ / ١٩٦٢ ح الربع.

(٢٢٨)



٩٠٣ - صدى النضال في ذكرى ميثم التمار:
جمع ونشر السيد جابر الحكيم. مط الغري الحديثة ١٣٧٥

/ ١٩٥٦ ح الربع ٢٤ ص.
٩٠٤ - الصدق:

الشيخ عبد المولى الطريحي. مط الحيدرية.. ح الربع
٣٩ ص.

٩٠٥ - صراط الحق:
محمد آصف المحسني. مط النعمان ١٣٨٥ ح الوزيري

الجزء األول والثاني - بحث في العقائد -.
٩٠٦ - صرخة داوية لفلسطين الدامية:

الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. مط العلمية.. ح
الوزيري ٢ ص.

٩٠٧ - الصرخة النجفية:
عبد الرزاق بن سعيد األسدي البغدادي الحميري مط العلمية
١٩٤١ ح الربع ١٦٠ ص أحرقته السلطة الحاكمة بعد انتهاء

حركة ١٩٤١.
٩٠٨ - صرعى:

محمود محمد الحبيب. مط الغري ١٩٤٩ / ١٣٦٨ ح

(٢٢٩)



الربع - قصة - ١٦٠ ص تقديم علي الخاقاني.
٩٠٩ - صفحة من رحلة االمام الزنجاني:

محمد هادي الدفتر.. مط الغري الحديثة ١٣٧٧ / ١٩٥٧
ح الربع الجزء الثاني ٢٤٦ ص والجزء األول ٤٢٨ ص

سنة ١٣٧٦.
٩١٠ - الصحيفة السجادية:

اإلمام زين العابدين علي بن الحسين - ع - مط العلوية
١٣٥٢ ح الكف حجر ٣٢٠ ص - أدعية -.

٩١١ - صفرية وسائر األيام:
الشيخ محمد علي الوراق. مط النعمان ١٣٨٤ ح الكف

كبير ٢٣٧ ص - شعر شعبي -.
٩١٢ - صقر قريش:

فتى الجبل. مط الراعي ١٣٦١ ح الربع ٤٨ ص - قصة -.
٩١٣ - كتاب الصالة:

الحاج آغا رضا الهمداني. مط المرتضوية حجر ١٣٤٧ قطع
الوزيري كبير مجلد واحد ٧٨١ ص.

٩١٤ - الصالة جامعة المسلمين:
السيد جواد شبر. مط الغري الحديثة ١٣٨١ / ١٩٦١ ح

(٢٣٠)



الربع الطبعة الثانية ٨٨ ص.
٩١٥ - صالة الجمعة:

السيد عبد الرضا الحسيني المرعشي الشهرستاني.
مط الغري الحديثة ١٣٨٠ ح الوزيري ٤٢ ص.

٩١٦ - الصالة جنسية المسلم:
الشيخ جعفر الصائغ العاملي. مط الحيدرية ١٣٧٣ /

١٩٥٤ ح الربع ٤٧ ص.
٩١٧ - الصالة اليومية وكيف تتعلمها:

مط النعمان.. ح الربع ١٢ ص.
٩١٨ - الصوم:

السيد صادق بن المهدي الحسيني. مط اآلداب ١٣٨٣ /
١٩٦٣ ح الربع ٦٦ ص.

٩١٩ - الصوم:
السيد محمد تقي بن السيد محسن الجاللي الكشميري

الحسيني مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الربع ص ٢٤ -
العدد الثاني من سلسلة فروع الدين -.

٩٢٠ - كتاب الصوم:
الشيخ علي اال رومي المراغي. مط القضاء ١٣٨٤ ح

(٢٣١)



الوزيري الجزء األول ٣٤٧ ص.
٩٢١ - الصوم جنة من النار:

الشيخ كاظم الحلفي.. مط الباقر ح الثمن الطبعة
السابعة عشرة ١٦ ص.

٩٢٢ - صوموا تصحوا:
السيد جعفر شبر الحسيني. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥

الطبعة الثانية ٢٩٦ ص وفيه ترجمة المؤلف ح الربع.
٩٢٣ - صوموا تصحوا:

كامل سلمان الجبوري. مط اآلداب ١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح
الربع ٨ ص.

٩٢٤ - صوت االخالص:
نشرة دورية يصدرها االتحاد الوطني لطلبة العراق في

الشامية. مط الغري الحديثة ١٣٨٢ / ١٩٦٣ ح الربع
٢٤ ص.

٩٢٥ - صوت الدار:
طالب دار المعلمين االبتدائية في كربالء. مط القضاء ١٩٦٢

ح الربع ٥٨ ص.
٩٢٦ - صوت الديمقراطية:

(٢٣٢)



جواد الحاج كاظم المظيو. مط الغري الحديثة ١٩٥٩ ط
األولى - مجموعة شعرية شعبية - ١٦ ص ح الربع.

٩٢٧ - صوت الطلبة المسلمين:
ملحق خاص لمجلة األضواء. مط الباقر ١٣٨٣ ح الربع ١٦

٩٢٨ - صوت العصمة:
نشرة مدرسية تصدرها مدرسة العصمة في النجف. مط

النجف ١٩٥٩ ح الربع.
٩٢٩ - صوت الفرات:

جريدة يومية سياسية لسان الحزب الشيوعي صاحبها
سعيد مط اآلداب ١٩٥٩ / ١٣٧٩ ح الوزيري كبير ٨ ص

٩٣٠ - صوت الكرمة:
نشرة مدرسية تصدرها مدرسة الكرمة في الكوفة. مط

النجف ١٩٥٩.
٩٣١ - صوت المحمدية:

نشرة مدرسية يصدرها طالب مدرسة المحمدية في النجف
١٩٦٢ ح الربع مط القضاء بأشراف عبد الرحيم محمد علي.

٩٣٢ - صوت المختارية:
نشرة مدرسية يصدرها طالب المدرسة المختارية في الكوفة.

(٢٣٣)



مط النجف ١٩٥٨ ح الربع.
٩٣٣ - صور الحياة:

ضياء سعيد الكيشوان. مط الغري ١٣٥٧ / ١٩٣٨ ح
الوزيري الجزء األول ١٦٦ ص تقديم الشيخ محمد رضا

المظفر. ط الثانية مط الحيدرية ١٣٨٥ ح الربع - قصص -
٩٣٤ - صور من الماضي:

خليل رشيد.. مط القضاء ١٣٨٢ / ١٩٦٢ ح الربع
٨٠ ص - قصص -.

٩٣٥ - صورة قلمية عن السيد جعفر حمندي:
جاسم محمد الدليشي. مط الغري ١٩٤١ / ١٣٦٠ ح

الربع ٢٤ ص.

(٢٣٤)



حرف الضاد
٩٣٦ - الضايع:

جعفر الخليلي. مط الراعي ١٣٦٧ / ١٩٤٨ الطبعة الثانية
ح الربع ١١٨ ص - قصة - ط األولى ١٤١ ص ح الكف.

٩٣٧ - ضحايا العقيدة:
السيد محمد بن علي بحر العلوم. مط الباقر ١٣٨٣ ح

الربع ١٤٤ ص دراسات عن بعض قادة االسالم.
٩٣٨ - ضحية التهور:

عبد الهادي عبد الخالق. مط الزهراء ١٣٦٧ ح الكف
٤١ ص - قصة -.

٩٣٩ - ضحية الوطن:
عبد الستار البعاج. مط اآلداب.. ح الكف ١٦ ص.

٩٤٠ - ضياء الصالحين:
الحاج محمد صالح الجوهرچي. ط عدة مرات األولى

سنة ١٣٥٣ ح الكف ٥٥٨ ص كاليش وط ١١ مط اآلداب
١٣٨٤ وذكر السيد احمد المستنبط انه من تأليفه.

(٢٣٥)



٩٤١ - ضياء المؤمنين:
السيد جعفر الحسيني شبر. مط اآلداب ١٣٨٠ / ١٩٦٠ ح

الربع - حديث - ١٣٧ ص.

(٢٣٦)



حرف الطاء
٩٤٢ - طب األئمة:

حسين وعبد الله ابني سبطام بن الزيات المتوفي.. من
أكابر علماء اإلمامية ومحدثيهم. مط الحيدرية ١٣٨٥ /
١٩٦٥ ح الوزيري تقديم السيد محمد مهدي الموسوي

الخرسان ١٤٤ ص.
٩٤٣ - طب اإلمام الصادق - ع -:

الشيخ محمد الخليلي. مط النجف ١٣٧٤ ح الربع ١٠٣
ص ط الثانية مط الغري الحديثة ١٩٥٥، وط الثالثة

الحيدرية ١٣٨٥ ح الوزيري.
٩٤٤ - الطب البيطري:

مجلة طبية يصدرها طالب كلية الطب - البيطرة - ببغداد.
مط الغري الحديثة ١٩٥٨ ح الوزيري كبير ٣٠ ص.

٩٤٥ - طب النبي - ص -:
أبو العباس جعفر بن محمد بن أبي بكر النسفي المستغفري

(٢٣٧)



المتوفي ٤٣٢. مط الحيدرية ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الربع
تقديم السيد محمد مهدي - الخرسان -.

٩٤٦ - طبقات اعالم الشيعة:
الشيخ آغا بزرك الطهراني. مط العلمية ١٣٧٤ / ١٩٥٤

ح الوزيري ١ - ٥ والمجلد ٢ و ٥ مط اآلداب ١٣٨١.
٩٤٧ - طبيعة االنسان البيولوجية:

الدكتور احمد حسن الرحيم. مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥
ح الوزيري ١٢٠ ص.

٩٤٨ - الطرائف:
نشرة مدرسية لطالب مدرسة الصادق. مط اآلداب ١٩٦٠

ح الربع.
٩٤٩ - الطرف من المناقب:

الشريف رضي الدين علي بن طاوس المتوفى ٦٦٤ مط
الحيدرية.. ح الربع ٥٢ ص.

٩٥٠ - الطرق العامة في التدريس:
الدكتور احمد حسن الرحيم: مط اآلداب ١٣٨٥ ح الوزيري

١٢٠ ص.
٩٥١ - طريق الجنة في صالة الجمعة:

(٢٣٨)



الشيخ محمود بن رضا الگرمرودي الورزقاني. مط
الحيدرية ١٣٧١ ح الربع ٨ ص ومعه كتاب تعيين الفرقة

الناجية ٨ ص. واالستفتاءات ٨ ص.
٩٥٢ - طالب أذكياء:

صبري عبد القادر الشريدة. مط الغري الحديثة ١٩٦١ ح
الربع ١٥ ص - قصة -.

٩٥٣ - طلب الثار في أحوال المختار:
السيد محمد حسين الجزائري ناشر االسالم. مط اآلداب

١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الربع ٨٧ ص ومعه قصة - ميثم التمار -
٩٥٤ - كتاب الطهارة:

السيد محمد علي الصادقي. تقرير لبحث أستاذه السيد
الفاني مط القضاء ح الوزيري ٥٢٨ ص الطبعة األولى

الجزء األول.

(٢٣٩)



حرف الظاء
٩٥٥ - ظرافة األحالم:

الشيخ محمد بن طاهر السماوي. مط الحيدرية ١٣٦٠ ح
الربع ٩٢ ص.

٩٥٦ - ظهور الحقيقة على فرقة الشيخية:
السيد محمد مهدي الكاظمي القزويني. مط العلوية ١٣٤٧

ح الربع الطبعة األولى ٣١٦ ص عقائد.

(٢٤٠)



حرف العين
٩٥٧ - العادة السرية:

علي بن محمد علي دخيل. مط الغري الحديثة ١٣٨٥ /
١٩٦٥ ح الربع ٤٨ ص.

٩٥٨ - عاشور ونساء الشيعة:
محمد مهدي البحراني.. مط اآلداب ١٣٨٤ / ١٩٦٤

شعر شعبي ح الربع ٤٠٨ ص.
٩٥٩ - عامان في الفرات األوسط:

عبد الجبار فارسي. مط الراعي ١٣٥٣ ح الوزيري
١٤٤ ص.

٩٦٠ - العامل االشتراكي:
جريدة أسبوعية لسان المكتب التنفيذي لنقابات العمال
في النجف رئيس تحريرها حميد المطبعي. مط الغري

الحديثة ١٩٦٣ / ١٣٨٣ ح كبير ٨ ص.
٩٦١ - عبادات االسالم:

السيد محمد بن مهدي الشيرازي. مط النعمان ١٣٨٣ ح

(٢٤١)



الربع ١١٦ ص من سلسلة المنابع الثقافة.
٩٦٢ - عبد الله الرضيع:

الشيخ كاظم الحلفي. مط النعمان ١٣٧٧ ح الربع ١٠٠ ص
٩٦٣ - عبد الله بن سبأ:

السيد مرتضى العسكري. مط العلمية ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح
الوزيري - المدخل - ١٨٢ ص.

٩٦٤ - العبرات الحسينية:
محمد علي الراضي المظفر. مط اآلداب ١٣٧٧ / ١٩٥٨

ح الربع ٧٢ ص - شعر في رثاء النبي والعترة - ع -.
٩٦٥ - عبرة الباكين:

الشيخ عبد األمير بن عباس آل سميسم ولد ١٣٥٠ مط
اآلداب ١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الربع شعر شعبي ٨٠ ص في

األئمة - ع -.
٩٦٦ - العدل:

جريدة أدبية أسبوعية عامة. مطبعة القضاء ١٣٨٢ / ١٩٦٣
صاحبها السيد إبراهيم احمد الفاضلي. العدد األول

فقط واحتجبت وفي ١٩٦٥ عادت إلى الصدور بصورة مجلة

(٢٤٢)



ولم تزل مستمرة وتحمل بين دفتيها األدب الجم والبحوث
القيمة.

٩٦٧ - العدل االسالمي:
مجلة علمية أدبية عامة. مط العدل االسالمي ١٣٦٥ صاحبها

محمد رضا الكتبي صدرت سنين معدودة واحتجبت وكان
يرأس تحريرها الشيخ حسين الطيب ومن بعده حسين

فهمي الخزرجي.
٩٦٨ - العدالة االسالمية:

السيد محمد بن السيد مهدي الحسيني الشيرازي ولد
١٣٤٨ مط الغري الحديثة ١٣٨٠ ح الربع وهو العدد ١ من

منابع الثقافة ٦٣ ص.
٩٦٩ - عذراء الفرات:

ع. ح أ. مط الراعي.. ح الوزيري ١٤٤ ص قصة
الطبعة األولى.

- ٩٧٠ العروة الوثقى:
السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي. مط الحيدرية

١٣٤٠ ح الوزيري المجلد الثاني ٢٠٤ ص: ح ٣: ١٩٨ ص.
٩٧١ - عزت ديروز وذلت امروز:

(٢٤٣)



ميرزا رحيم باكوئي. مط حبل المتين ١٣٣٠ لغته ف ح
الربع ١٧٦ ص بحث سياسي.

٩٧٢ - عشرة شعراء:
تأليف عشرة طالب من ثانوية النجف األشرف. مط الغري

١٣٥٦ / ١٩٣٧ ح الوزيري ٢٩١ ص تقديم صالح الجعفري
٩٧٣ - العشرات الناشرية في األحاديث الدينية:

السيد محمد حسين بن محمد ناشر االسالم الموسوي
الشوشتري. مط الغري الحديثة ١٣٧٦ ح الربع ١٨٦ ص.

٩٧٤ - عشرون قصة:
إسكندر حريق. مط الراعي ١٩٣٧ ح الربع ٢١٦ ص تقديم

جعفر الخليلي.
٩٧٥ - عشنا:

نجم الجبوري. مط الغري الحديثة ١٩٥٩ ط األولى -
شعر - ٤٨ ص تقديم وليد األعظمي.

٩٧٦ - عصور األدب العربي:
السيد محمد كاظم الكفائي مط دار النشر والتأليف ١٣٦٨

/ ١٩٤٩ ح الربع ١٨٠ ص - تراجم -.
٩٧٧ - عظماء الشيعة السيد البروجردي:

(٢٤٤)



الشيخ كاظم الحلفي. مط النعمان.. ح الربع ٣٢ ص.
٩٧٨ - العفاف بين السلب وااليجاب:

الشيخ محمد أمين زين الدين. مط اآلداب.. ح الربع
الطبعة الثانية ١٢٨ ص. ط األولى إيران.

٩٧٩ - عقائد اإلمامية:
الشيخ محمد رضا بن الشيخ محمد المظفر المتوفى ١٣٨٣ مط

النعمان ١٣٨٥ ح الوزيري الطبعة الثانية ١٣٦ ص تقديم
الدكتور حامد حفني داود. ط األولى مط الحيدرية

١٣٧٣ / ١٩٥٤ بعنوان - عقائد الشيعة - ١١٩ ص.
٩٨٠ - العقائد الحقة في األصول الخمسة:

السيد أحمد الموسوي المستنبط ولد ١٣٢٢. مط اآلداب
١٣٨٤ ح الربع ٦٨ ص العدد ٤٢ من المنابع.

٩٨١ - عقائد الناجية:
الشيخ علي محمد المازندراني. مط النعمان ١٣٨٠ ح

الوزيري لغته فارسية ٢٢٨ ص.
٩٨٢ - العقد التأسيسي االبتدائي:

الجمعية التعاونية االستهالكية المحدودة. مط الغري الحديثة
١٩٥٤ ح الربع ٢٨ ص.

(٢٤٥)



٩٨٣ - العقد الثمين:
أحمد بن محمد الخضراوي وتحقيق الشيخ كاظم الساعدي

مط القضاء ١٣٧٧ / ١٩٥٨ ح الربع ١٦٨ ص.
٩٨٤ - عقد الفرائد في مختصر العقائد:

الشيخ محمد رضا الطبسي النجفي ولد ١٣٢٢. مط القضاء
١٣٨٢ - فارسي - ٢٠ ص ح الربع.

٩٨٥ - العقد المنير في تحقيق ما يتعلق بالدراهم والدنانير:
السيد موسى المازندراني. مط العلمية ١٣٦١ ح الربع

١٩٢ ص.
٩٨٦ - العقل والشيطان الرجيم:

ناظم عبيدة الوزير.. مط النعمان ١٣٨٣ / ١٩٦٣ ح
الربع ٢٤ ص.

٩٨٧ - العقل يدعو لاليمان:
هادي حسن حمودي. مط الغري الحديثة ١٣٨١ ح الربع

١٠٠ ص.
٩٨٨ - العقود الدرية:

باقر بن حبيب الحلي. مط اآلداب ١٣٧٨ / ١٩٥٨ ح
الربع شعر شعبي. ومط الغري الحديثة ١٣٧٥ الجزء

(٢٤٦)



الثاني ١٦٨ ص.
٩٨٩ - العقيدة:

مجلة نصف شهرية للسياسة والعلوم واآلداب. مط الزهراء
١٣٦٧ صاحبها فاضل الخاقاني ورئيس تحريرها محمد حسين المحتصر استمرت سنة

وثالثة أشهر واحتجبت.
٩٩٠ - عقيدة الشيعة:

الميرزا علي الحائري. مط العلمية ١٣٧٤ ح الكف ١٠٤ ص
الطبعة األولى.

٩٩١ - عقيدة المؤمن:
الشيخ عبد األمير قبالن.. مط النعمان ١٣٧٩ / ١٩٦٠

ح الربع ١٥٤ ص.
٩٩٢ - عقيل بن أبي طالب:

السيد طاهر السيد حسن الخطيب. مط النجف ١٣٨٣ ح
الربع ١٤٤ ص الطبعة األولى.

٩٩٣ - عگرگوك وما جرى للصعلوك:
عبد الرضا وحسن المطبعي. مط الغري ١٣٧٠ / ١٩٥٠ -

قصة - ح الربع ٢٤ ص صودر من قبل رجال الشرطة.
٩٩٤ على ضوء القرآن:

(٢٤٧)



الشيخ ناصر البديري مط القضاء ١٣٧٧ / ١٩٥٨ ح الربع
الجزء األول ٢٤٨ ص.

٩٩٥ - على هامش السقيفة:
محمد جواد الغبان. مط الحيدرية ١٣٧٣ / ١٩٥٤ ح

الربع ٣٨ ص.
٩٩٦ - على هامش العراق بين االحتاللين:

الحاج وداي آل عطية. مط الحيدرية ١٣٧٢ / ١٩٥٣ ح
الربع ٢٣ ص.

٩٩٧ - علل الشرائع:
الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي. مط الحيدرية ١٣٨٣ ح

الوزيري ٦٤٨ ص. ط الثانية مط الحيدرية ١٣٨٥.
٩٩٨ - العلم:

مجلة علمية دينية عربية.. صاحبها السيد هبة الدين
محمد علي الشهرستاني مط حبل المتين ١٣٢٩ طبعت ٩ اعداد

من السنة الثانية فيها واحتجبت والسنة األولى في بغداد.
٩٩٩ - علماء الشيعة:

الشيخ محمد حسن مظاهري زيارتي.. ح الربع لغته
فارسية لم يطبع منه سوى ١٦ ص.

(٢٤٨)



١٠٠٠ - علم اإلمام:
الشيخ محمد الحسين المظفر. مط الحيدرية ١٣٨٤ / ١٩٦٥

ح الربع ٨٤ ص
١٠٠١ - العلويات العشر:

الشيخ قاسم محي الدين المتوفي ١٣٧٦ مط. الحيدرية
١٣٦٨ ح الثمن ٨١ ص عشر قصائد في األئمة - ع -.

١٠٠٢ - علي بن أبي طالب - ع -:
الشيخ نجم الدين العسكري. مط النجف ١٣٧٤ / ١٩٥٥

ح الربع ٦٤ ص.
١٠٠٣ - علي االمام الخالد:

مكتب المنابع الثقافة االسالمية. مط الغري ١٣٨٢ ح
الربع ٨٠ ص العدد ٢٧ من المنابع.

١٠٠٤ - علي واألسس التربوية:
السيد حسن القبانچي. مط اآلداب ١٣٧٨ / ١٩٥٩ ح

الوزيري ٨١١ ص.
١٠٠٥ - علي والحسين:

بولس سالمة. مط دار النشر والتأليف ١٣٦٨ ح الربع
شعر ٣٢ ص تقديم محمد هادي األميني.

(٢٤٩)



١٠٠٦ - علي والخلفاء:
الشيخ نجم الدين العسكري مط اآلداب.. ح الوزيري

٣٨٨ ص.
١٠٠٧ - علي والشيعة:

الشيخ نجم الدين العسكري. مط اآلداب.. ح الوزيري
١٨٩ ص ومعه كتاب فضائل الشيعة. وصفات الشيعة وكالهما

للشيخ الصدوق المتوفى ٣٨١.
١٠٠٨ - علي وليد الكعبة:

الشيخ محمد علي األوردبادي الغروي. مط النجف ١٣٨٠
ح الربع ١٢٨ ص.

١٠٠٩ - علي والوصية:
الشيخ نجم الدين الشريف العسكري. مط اآلداب..

ح الوزيري ٣٩٩ ص.
١٠١٠ - عمار بن ياسر:

عطية حليوت ولد ١٣٦٢. مط النعمان ١٣٨٣ ح الربع
٥٦ ص من أعداد المنابع.

١٠١١ - عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب:
جمال الدين أحمد بن علي بن الحسين الداوري المتوفى ٧٢٨

(٢٥٠)



مط الحيدرية ١٣٣٧ / ١٩١٨ ح الوزيري ٣٧٠ ص تقديم
السيد محمد صادق بحر العلوم.

١٠١٢ - عمدة الوسايل في الحاشية على الرسائل:
السيد عبد الله الشيرازي مط العلمية ١٣٦٥ حجر الجزء األول

ح الوزيري ١١٦ ص ط الثانية مط القضاء ١٣٨٣.
١٠١٣ - العمل:

الشيخ باقر شريف القرشي ولد ١٣٤٤ مط النجف ١٣٨٢ /
١٩٦٢ ح الربع الطبعة األولى ٢٩٦ ص ط ٢ مط اآلداب

.١٣٨٤
١٠١٤ - العمل األبقى في شرح العروة:

السيد علي شبر الحسيني. مط النجف ١٣٨٣ ح الوزيري
.١ - ٢

١٠١٥ - عناية األصول في شرح كفاية األصول:
السيد مرتضى الحسيني الفيروز آبادي. مط النجف ١٣٨٤

ح الوزيري ١ - ٣.
١٠١٦ - العناية الربانية:

الشيخ محمد علي بن حسين الرباني األصفهاني. مط..
١٣٨٣ ح الوزيري ٥٦ ص بحث في الصوم.

(٢٥١)



١٠١٧ - عنترة بن شداد:
قصة - مط الغري الحديثة ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الربع

٣٩٧ ص.
١٠١٨ - عندما كنت قاضيا:

جعفر الخليلي. مط الغري ١٣٦٠ / ١٩٤١ ح الكف ١٨٢
ص تقديم الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء وعلي الشرقي

١٠١٩ - عندما كنت قاضيا:
الشيخ محمد الخليلي.. مط دار الحكمة ١٩٦٢ / ١٣٨٢

ح الربع - شعر - ٨٨ ص.
١٠٢٠ - عنوان الشرف في وشي النجف:

الشيخ محمد بن طاهر السماوي المتوفي ١٣٧٠ مط الغري
١٩٤١ / ١٣٦٠ الطبعة األولى ح الربع ٢٩٢ ص تاريخ شعري

١٠٢١ - عنوان المصائب:
الشيخ محمد علي اليعقوبي. مط العلوية ١٣٤٧ ح الربع

٣٢ ص.
١٠٢٢ - العواطف:

السيد محمد صالح بحر العلوم. مط الراعي ١٩٣٧ / ١٣٥٦
ح الوزيري ١٦٠ ص تقديم جعفر الخليلي.

(٢٥٢)



١٠٢٣ - عهد االمام - ع - لألشتر:
مط النعمان ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح الوزيري ٢٤ ص.

١٠٢٤ - عيد الغدير:
بولس سالمة. مط دار الكتب التجارية ١٣٦٨ ح الربع

٨ ص كلمة القيت في جمعية التحرير الثقافي يوم عيد الغدير.
١٠٢٥ - عيد الغدير في عهد الفاطميين:

للشيخ محمد هادي األميني ولد ١٣٥٠ / ١٩٣١ مط القضاء
١٣٨٢ / ١٩٦٢ تقديم الدكتور عبد العزيز الدوري ١٥٩

ص ح الربع.
١٠٢٦ - عينان بال لون:

خالد الحلي. مط النعمان ١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الربع - قصة -
١٥٧ ص.

١٠٢٧ - عيون الحقائق الناظرة:
الشيخ حسن بن محمد بن أحمد الدرازي. مط المرتضوية

١٣٤٢ ح الوزيري كبير ١٩٤ ص.
١٠٢٨ - عين العبرة في غبن العترة:

الشريف بن طاوس جمال الدين المتوفى ٦٧٧. مط الحيدرية
١٣٦٩ / ١٩٥٠ ح الربع ٨٠ ص - تاريخ -.

(٢٥٣)



١٠٢٩ - عيون المعجزات:
الشيخ حسين بن عبد الوهاب من علماء القرن الخامس.

مط الحيدرية ١٣٦٩ / ١٩٥٠ ح الربع ١٤٢ ص تقديم الشيخ
محمد علي األوردبادي.

(٢٥٤)



حرف الغين
١٠٣٠ - غاية االختصار:

تاج الدين ابن محمد بن حمزة بن زهرة كان حيا ٧٥٣ مط
الحيدرية ١٩٦٣ / ١٣٨٢ ح الوزيري ٢٠٠ ص تقديم

السيد محمد صادق بحر العلوم - نسب -.
١٠٣١ - غاية الفكر:

السيد محمد باقر الصدر. مط الحيدرية ١٣٧٤ / ١٩٥٥
ح الوزيري ١٠٣ ص في مباحث االشتغال.

١٠٣٢ - الغدير في األدب الشعبي:
حسين بن الشيخ حسن البهبهاني ولد ١٣٣٩. مط اآلداب

١٣٧٨ / ١٩٥٨ شعر شعبي ح الربع ١٢٠ ص.
١٠٣٣ - الغدير في االسالم:

الشيخ محمد رضا فرج الله النجفي. مط الراعي ١٣٦٢ /
١٩٤٣ ح الوزيري ٢٢٩ ص تقديم الشيخ محمد رضا المظفر.

١٠٣٤ - الغدير في جامعة النجف:
جمع ونشر السيد محمد السيد حسن الصلوات. مط

(٢٥٥)



الزهراء ١٣٧٠ / ١٩٥٠ هيئة فرع الشعراء الحسنيين ٨٤
ص ح الكف.

١٠٣٥ - الغدير في الكتاب والسنة واألدب:
الشيخ عبد الحسين بن أحمد األميني النجفي. مط الزهراء

والحيدرية ١٣٦٤ - ١٣٧٢ ح الوزيري ١ - ٩ ط األولى
تقديم الشيخ محمد علي األوردبادي.

١٠٣٦ - غديريات هادفة:
السيد طالب بن السيد يوسف الخرسان ولد ١٣٥٣ مط

النعمان ١٣٨٥ - شعر - ح الربع ١٦ ص.
١٠٣٧ - غرر الجمان المتنقي:

السيد محمد مهدي القزويني. مط العلوية ١٣٤٨ ح الربع
١٤٨ ص - فقه -.

١٠٣٨ - غرر الحكم ودرر الكلم:
من كالم االمام أمير المؤمنين - ع - جمعه عبد الواحد

اآلمدي التميمي مط النعمان.. ط الثانية ح الوزيري
٣٦٤ ص.

١٠٣٩ - غرفة تجارة النجف:
مط الغري الحديثة ١٩٥٤ ح الربع ٣٢ ص.

(٢٥٦)



١٠٤٠ غرفة المعجزات:
السيد محمد علي الحسيني الشاه عبد العظيمي. مط حبل

المتين ١٣٣٠ ح الربع ١ - ٢ وفي آخر الجزء الثاني منظومة
في آداب األكل والشرب تقع في ٥٢ ص.

١٠٤١ الغري:
مجلة فارسية كانت تصدر في النجف. مط حبل المتين

١٣٢٧ ح الربع صدرت منها ثمانية اعداد واحتجبت وهي
أول مطبوع نجفي.

١٠٤٢ الغري:
مجلة دينية أدبية فارسية شهرية. مط حبل المتين ١٣٢٩

وكان مديرها الشيخ حسين الصحاف النجفي صدر العدد
األول والثاني وأغلقت ح الوزيري كبير.

١٠٤٣ الغري:
مجلة أسبوعية أدبية ثقافية جامعة. صاحبها شيخ العراقين
آل كاشف الغطاء تصدر في كل شهر مرتين. مط الغري

١٣٥٨ ومط دار النشر والتأليف صدرت ١٧ سنة ثم مالت
إلى األفول:

١٠٤٤ غرر االخبار في رد تصحيح االختيار:

(٢٥٧)



الشيخ كاظم جواد الساعدي. مط الغري الحديثة ١٣٧٥ /
١٩٥٥ ح الربع ٤٨ ص.

١٠٤٥ - غريب االسالم - بي كس سلمان. بي چاره إيران:
مجهول.. مط حبل المتين ١٣٣٠ ح الربع لغتها فارسية

٣٨ ص بحث سياسي.
١٠٤٦ غريب القرآن الكريم:

الشيخ فخر الدين بن محمد علي الطريحي المتوفي ١٠٨٥ مط
دار النشر والتأليف ١٣٧٢ ح الوزيري ٦٢٠ ص الطبعة

األولى تقديم محمد كاظم الطريحي.
١٠٤٧ - غزالة الملوك:

عبد الله فرج. مط الغري ١٩٥٠ ح الربع ٥٦ ص قصة.
١٠٤٨ - الغزل في شعر كربالء:

عدنان غازي الغزالي. مط اآلداب ١٩٦٣ / ١٣٨٢ ح الربع
١٦٠ ص دراسة أدبية.

١٤٠٩ غزوات أمير المؤمنين ع:
الشيخ جعفر بن محمد النقدي. مط الحيدرية ١٣٨٠ /

١٩٦١ ح الربع ٤٤٣ ص.
١٠٥٠ الغفران مع التوبة:

(٢٥٨)



السيد محمد الكاظمي القزويني. مط النعمان ١٣٧٨ ح
الوزيري الطبعة األولى ٦٠ ص.

١٠٥١ - الغيبة:
شيخ الطائفة الطوسي المتوفي ٤٦٠ مط النعمان ١٣٨٥ /

١٩٦٥ ط الثانية ح الوزيري ٢٩٢ ص تقديم الشيخ آغا
بزرك الطهراني.

١٠٥٢ - الغيب والشهادة:
الشيخ محمد رضا بن هادي كاشف الغطاء. مط الحيدرية

١٣٤٦ ح الربع ١٣٤ ص.

(٢٥٩)



حرف الفاء
١٠٥٣ - فاجعة الطف:

عبد الرضا النجم. مط القضاء ١٣٧٧ ح الربع ٣٢ ص.
١٠٥٤ فاجعة الطف:

السيد محمد كاظم القزويني. مط اآلداب ١٣٨٤ / ١٩٦٤
ح الكف ٨٠ ص.

١٠٥٥ فاجعة يوم األربعين:
الشيخ حسين بن علي البحراني البالدي. مط الحيدرية

١٣٧٢ / ١٩٥٣ ح الربع ٨٠ ص.
١٠٥٦ - فاطمة بنت الحسين - ع -:

الشيخ جعفر النقدي المتوفي ١٣٧٠. مط الحيدرية ١٣٨٤ /
١٩٦٤ / ح الربع ٨٦ ص.

١٠٥٧ - فتاوي العلماء االعالم في تشجيع الشعائر الحسينية:
مط اآلداب. ١٣٨٥ ح الربع ٣٢ ص.

١٠٥٨ - الفتاوي المتفرقة:
السيد محمد كاظم اليزدي. مط الحيدرية ١٣٤٠ ح الوزيري

(٢٦٠)



الطبعة األولى ٤٠٨ ص الجزء األول.
١٠٥٩ - الفتاوي والتقارير في جواز التشبيه والعزاء:

السيد مهدي السويج. مط الغري الحديثة ١٣٧٦ / ١٩٥٧
ح الربع ٣٢ ص.

١٠٦٠ - فتوح اليمن:
مط الغري الحديثة ١٩٦٠ ح الربع - قصة -.

١٠٦١ - الفجر الصادق:
عبد الحميد محمد علي المطبعي. مط الغري الحديثة..

ح الربع.. بحث سياسي.
١٠٦٢ - الفجر الصادق:

جريدة وطنية أسبوعية. صاحبها جعفر الخليلي. مط العلوية
١٣٤٨ وكانت تصدر كل أسبوع مرة في ٨ ص لم تطل حياتها

١٠٦٣ - فدعة الشاعرة:
الشيخ عبد المولى الطريحي. مط الغري الحديثة ١٣٧٠ /

١٩٥٠ ح الربع ٢٤ ص وأعيد طبعها في ١٣٧٦ / ١٩٥٧ وفي
عام ١٣٨٥ / ١٩٦٥.

١٠٦٤ - فدك في التاريخ:
السيد محمد باقر بن السيد حيدر الصدر مط الحيدرية

(٢٦١)



١٣٧٤ / ١٩٥٥ ح الربع ١٦٨ ص ط األولى.
١٠٦٥ - فرائد األصول:

الشيخ محمد علي الخراساني الكاظمي. مط المرتضوية
١٣٥١ حجر ح الوزيري الجلد الثالث والرابع.

١٠٦٦ - فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين:
الحافظ الحمويني الشافعي. مط النعمان ١٣٨٤ / ١٩٦٤

ح الوزيري الجزء األول.
١٠٦٧ - الفرائد الغوالي على شواهد األمالي:

الشيخ محسن آل الشيخ صاحب الجواهر المتوفي ١٣٥٥.
مط اآلداب.. الجزء األول الطبعة األولى ٣٦٨ ص تقديم

وتعليق الشيخ محمد حسن الجواهري.
١٠٦٨ - فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم:

رضي الدين ابن طاوس المتوفى ٦٦٤. مط الحيدرية ١٣٦٨ /
١٩٤٩ ح الربع ٢٦٠ ص.

١٠٦٩ - الفرحة األنسية في شرح النفحة القدسية:
الشيخ محمد حسين المظفر. مط العلوية ١٣٤٥ ح الربع

حجر ٢٠٩ ص.
١٠٧٠ - الفردوس األعلى:

(٢٦٢)



الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء. مط الحيدرية ١٣٧١ /
١٩٥٢ ح الربع ٢١٦ ص.
١٠٧١ - الفرق االسالمية:

الشيخ محمد خليل الزين ولد ١٩٠٩ مط الغري ١٩٣٨ ح
الربع. وله كتاب تراجم علماء جبل عامل ط الجزء األول منه

١٠٧٢ - فرق الشيعة:
الحسن بن موسى النوبختي من اعالم القرن الثالث للهجرة
مط الحيدرية ١٣٧٩ / ١٩٥٩ تقديم السيد محمد صادق

بحر العلوم وأعيد طبعه في بيروت.
١٠٧٣ - فروع الدين:

السيد عبد األعلى الموسوي السبزواري. مط الغري الحديثة
چاپ أول لغته فارسية ١٣٧٨ ح الربع.

١٠٧٤ - فرحة الغري:
غياث الدين السيد عبد الكريم بن طاوس المتوفي ٦٩٣ الطبعة

الثانية مط الحيدرية ١٣٦٨ ح الربع ١٣٨ ص تاريخ. ط
األولى ١٣٦٣ ١٦٤ ص.

١٠٧٥ - فروق اللغة:
السيد نور الدين الجزائري المتوفي ١١٥٨. مط النجف

(٢٦٣)



١٣٨٠ ح الكف ٣٣٥ تحقيق الشيخ أسد الله اإلسماعيليان.
١٠٧٦ - فريدة البيان:

الشيخ عبد الحسين الحويزي بن الشيخ عمران مط الغري
الحديثة ١٣٧٥ / ١٩٥٥ ح الربع - شعر - ٨٨ ص.

١٠٧٧ - الفضائل:
سديد الدين ابن شاذان بن جبرائيل بن أبي طالب القمي

المتوفي ٦٦٠ مط الحيدرية ١٩٦٢ / ١٣٨١ ح الربع ١٧٦ ص
١٠٧٨ الفضائل واألضداد:

السيد محمد بن مهدي الشيرازي. مط اآلداب ١٣٧٧ ح
الوزيري ٣٠٠ ص.

١٠٧٩ الفضيلة تنتصر:
السيدة آمنة بنت السيد حيدر الصدر بنت الهدى

مط اآلداب.. ح الربع ١٩٨ ص.
١٠٨٠ فصل الخصومة:

الحاج ميرزا محمد باقر. مط الراعي ١٣٥٤ ح الربع ٥٤
ص ويليه فوائد أصولية ورسالة في تحقيق اسم المصدر.

١٠٨١ الفصول لعشرة في الغيبة:
الشيخ المفيد بن محمد بن النعمان العكبري المتوفي

(٢٦٤)



٤١٣ مط الحيدرية ١٣٧٠ / ١٩٥١ ح الربع ويليه: نوادر
الراوندي ومواليد األئمة ع ٧٠ ص.

١٠٨٢ الفصول المختارة من العيون والمحاسن:
السيد المرتضى علم الهدى علي بن الحسين. مط الحيدرية

.. ح الوزيري ١ - ٢ في ٢٤٠ ص وأعيد طبعه سنة ١٣٦٥
ح الوزيري ٢٥٨ ص.

١٠٨٣ - الفصول المهمة:
السيد عبد الحسين بن يوسف شرف الدين المتوفي ١٣٧٨

مط النعمان.. الطبعة الرابعة ح الوزيري ٢٥٦ ص ويليه:
الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء - ع -.

١٠٨٤ - الفصول المهمة:
علي بن محمد بن أحمد المالكي ابن الصباغ المتوفي ٨٥٥ مط

الحيدرية ١٩٦٢ / ١٣٨١ ح الربع ٢٩٢ ص تقديم توفيق
الفكيكي المحامي.

١٠٨٥ - الفصول المهمة في أصول األئمة - ع -:
محمد بن الحسن العاملي المتوفي ١١٠٤. مط الحيدرية

١٣٧٨ ح الوزيري ٥٦٨ ص الطبعة الثانية.
١٠٨٦ - الفقه:

(٢٦٥)



السيد محمد بن المهدي الشيرازي. مط اآلداب ١٩٦٢ /
١٣٨٣ ح الوزيري ١ - ٥.

١٠٨٧ - الفقه األرقى:
الشيخ عبد الكريم الزنجاني. مط الغري الحديثة ١٣٨٠ /

١٩٦١ الجزء األول ط الثانية ١٩٢ ص ح الوزيري.
١٠٨٨ - فالح السائل:

السيد رضي الدين ابن طاووس المتوفي ٦٦٤. مط الحيدرية
١٩٦٥ / ١٣٨٥ ح الوزيري ٢٨٦ ص المجلد األول تقديم

السيد محمد مهدي الخرسان الموسوي.
١٠٨٩ - في آداب المصلي:

السيد حسين الحسيني الهمداني. مط الغري الحديثة
١٣٧٧ / ١٩٥٧ ح الكف ٧٢ ص.

١٠٩٠ - في األدب القصصي:
قصص كتبها طالب الثانوية. مط الغري ١٣٥٢ / ١٩٣٣

ح الوزيري ٧٨ ص تقديم جعفر الخليلي.
١٠٩١ - في تطور التربية والتعليم:

عبد الستار البعاج. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الربع
٧٢ ص.

(٢٦٦)



١٠٩٢ في ذكرى االمام الشيرازي:
السيد صادق طعمة ولد ١٣٤٧ النعمان ١٣٨٠ / ١٩٦١ ح

الربع الطبعة األولى ١٠٦ ص.
١٠٩٣ في الرابطة األدبية:

لجنة النشر.. مط الغري الحديثة ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح
الوزيري ١٣٦ ص مجموعة مقاالت وقصائد.

١٠٩٤ في رثاء االمام الحمامي:
الشيخ محمد حسين الصغير. مط النعمان ١٩٥٩ ح

الربع ٨ ص.
١٠٩٥ في صالة الليل:

السيد علوي بن حسين القاروني البحراني. مط الحيدرية
١٣٧٠ / ١٩٥١ ح الوزيري ٣٤ ص مع كتاب دليل المتعبد.

١٠٩٦ في طريقي إلى االسالم:
الدكتور احمد نسيم سوسه. مط الغري ١٣٥٨ / ١٩٣٨

ح الربع الجزء الثاني ٢٠٩ ص تقديم السيد هبة الدين
الشهرستاني.

١٠٩٧ في طريقي إلى التشيع:
الشيخ احمد امين األنطاكي ولد ١٣١١ مط اآلداب ١٣٨٠

(٢٦٧)



ح الربع ٨٢ ص. تقديم السيد محمد الشيرازي الحسيني.
١٠٩٨ في ظل االسالم:

السيد محمد المهدي الحسيني الشيرازي. مط اآلداب..
ح الربع ١٥٨ ص.

١٠٩٩ في ظل الوحي:
السيد احمد الموسوي الهندي. مط اآلداب ١٣٨٠ / ١٩٦١

ح الربع ١٨٤ ص.
١١٠٠ في قرى الجن:

جعفر الخليلي. مط الغري ١٩٤٥ / ١٣٦٤ ح الكف
قصة ١٦٠ ص الجزء األول. وأعيد طبعه في مط الراعي

.١٣٦٧
١١٠١ في مرحلة البناء:

مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الربع سلسلة مقاالت
صدرت منها: األسلوب األمثل في خدمة المذهب. كيف

ونحن صامتون. واقعنا المعاصر. التربية حاجة أساسية.
١١٠٢ في مولد النور:

لجنة احتفال صنف الخبازين في سوق الشيوخ. مط الغري
الحديثة ١٣٧٤ / ١٩٥٥ ح الربع ٧٦ ص.

(٢٦٨)



١١٠٣ فالح المتقين:
الشيخ جعفر آل الشيخ راضي. مط الحيدرية ١٣٣٤ ح

الربع ٢٤٢ ص.
١١٠٤ فالح المؤمنين:

السيد جعفر شبر الحسيني مط القضاء ١٣٧٩ ح الكف ٦٠ ص
١١٠٥ الفالكة والمفلوكون:

شهاب الدين أحمد بن علي الدلجي. مط اآلداب ١٣٨٥ /
١٩٦٥ ح الوزيري ط الثانية ١٩٢ ص.

١١٠٦ الفلسطينيات:
جمعية الرابطة العلمية. مط الغري ١٣٥٧ / ١٩٣٩ ح
الوزيري ٦٣ ص تقديم محمد علي البالغي. مجموعة

مقاالت وقصائد.
١١٠٧ الفلسفة:

محمد حسين التبريزي. مط الزهراء ١٣٦٩ ح الربع ٩٣ ص
١١٠٨ فلسفة االخالص:

كاظم الحلفي. مط النعمان.. ح الربع الطبعة األولى
١٠٤ ص قدم له السيد محمد جواد التبريزي.

١١٠٩ فلسفة االمام:

(٢٦٩)



محمد جواد جالل. مط الراعي ١٩٥٢ / ١٣٧٢ ح الكف
العدد ١٤ من حديث الشهر.
١١١٠ فلسفة اإلمام الصادق:

الشيخ محمد الجواد آل الشيخ احمد الجزائري. مط دار
النشر والتأليف ١٣٧٣ / ١٩٥٢ ح الربع ٢١٦ ص.

١١١١ فلسفة تحريم الربا في األديان:
الشيخ حسن كاظم علوش الحلي. مط النعمان ١٣٨١ /

١٩٦١ ح الربع الطبعة األولى ٢٣ ص.
١١١٢ فلسفة الحجاب:

الشيخ غالم حسين األصفهاني الحايري. مط العلوية ١٣٤٦
ح الربع ١٠٠ ص.

١١١٣ فلسفة الشهادة:
الشيخ علي البهادلي. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح

الوزيري.
١١١٤ فلسفة الدين االسالمي:

الشيخ محمد علي الزهيري. مط الزهراء ١٣٦٩ / ١٩٥٠
ح الربع الجزء األول ٢٠٨ ص.

١١١٥ فلسفة الصالة:

(٢٧٠)



الشيخ محمد رضا شمس الدين العاملي مط.. ١٣٧٥
ح الربع ٦٠ ص.

١١١٦ الفلسفة العربية الجديدة:
محمد الغوار. مط الغري الحديثة ١٣٨٢ / ١٩٦٢ ح

الربع ٣٦ ص.
١١١٧ فلسفة المعاد:

احمد امين ولد ١٣٢٣ مط الغري الحديثة ١٣٨٠ ح الربع
العدد ٢ منابع الثقافة ٦٤ ص.

١١١٨ فلسفة الميثاق والوالية:
السيد عبد الحسين شرف الدين. مط النعمان ١٣٨٤ ح

الكف ٢٨ ص.
١١١٩ فلسفتنا:

السيد محمد باقر الصدر.. ط األولى مط اآلداب
١٣٧٩ / ١٩٥٩ ح الوزيري ٣٥٢ ص أعيد طبعه في بيروت.

١١٢٠ فلك النجاة:
مجموعة شعرية لمشاهير شعراء العراق. مط الحيدرية..

ح الربع ١٠٤ ص.
١١٢١ الفوائد الرجالية:

(٢٧١)



للسيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي المتوفى ١٢١٢
تحقيق وتعليق محمد صادق بحر العلوم وحسين بحر العلوم

مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الوزيري الجزء األول.
١١٢٢ الفوائد العلوية:

السيد محمد علي بن محمد حسين الحسيني المرعشي.
مط الغري الحديثة ١٣٧٨ ح الوزيري ٢٧ ص فقه.

١١٢٣ الفوائد المهمة في بعض مروي من السنن عن األئمة:
السيد جعفر شبر الحسيني. مط دار الحكمة ١٣٨٢ ح

الربع ٨٧ ص.
١١٢٤ فوائد الناصرية:

الشيخ عباس الناصري الخوبيراوي مط القضاء ١٣٨٣ /
١٩٦٢ ح الوزيري ١ - ٢ فقه.

١١٢٥ الفوائد الندية في بعض المسائل التقليدية:
الشيخ حسين بن علي البالدي البحراني القديحي. مط

اآلداب ١٣٧١ ح الكف ٨٧ ص.
١١٢٦ فوز العباد في المبدء والمعاد:

الشيخ مرتضى آل كاشف الغطاء. مط الحيدرية ١٣٤٢ ح
الربع الطبعة األولى ١ - ٣ فقه.

(٢٧٢)



١١٢٧ الفيحاء:
جريدة دينية ثقافية اجتماعية أسبوعية. مط القضاء

١٩٥٨ / ١٣٧٨ صاحبها الشيخ كاظم جواد الساعدي
استمرت سنتين ثم احتجبت.

١١٢٨ الفهرست:
الشيخ الطوسي محمد بن الحسن. مط الحيدرية ١٣٥٦ /
١٩٣٧ ح الوزيري ١٩٦ ص تقديم السيد محمد صادق

بحر العلوم.

(٢٧٣)



حرف القاف
١١٢٩ قائد القوات العلوية مالك:

الشيخ عبد الواحد المظفري. مط العلمية ١٣٧٠ / ١٩٥١
ح الربع ١٩٤ ص.

١١٣٠ قائمة المكتبة الوطنية:
عبد الحميد زاهد. مط الراعي ١٩٣٦ ح الربع ٥٨ ص.

١١٣١ القادسية:
مجلة شهرية ثقافية عامة صاحبها ورئيس تحريرها الشيخ

محمد رضا الحساني. مط الغري ١٣٧٠ ح الوزيري بعد
سنتين احتجبت.

١١٣٢ القاضي والحرامي:
قصة مط اآلداب ١٣٨٣ / ١٣٦٥، ٣٢ ص.

١١٣٣ قالوا في االسالم:
الشيخ حسن بن خضر الظالمي. مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥

ح الربع ١٦٠ ص.
١١٣٤ قاموس اللغة:

(٢٧٤)



محمد كاظم بن الشيخ محمد صادق القزويني الملكي ولد
١٣١٨ / ١٩٠٠. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥ الجزء األول

ح الوزيري.
١١٣٥ قانون استمالك األمالك غير المنقولة:

السيد احمد جمال الدين. مط الزهراء ١٣٦٧ ح الربع
٩٥ ص.

١١٣٦ قبس من المولد النبوي:
الهيئة العلمية في مدرسة اإلمام الباقر ع في كربالء.

مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الربع ٣٦ ص.
١١٣٧ قبلة القطيف:

الشيخ فرج العمران القطيفي. مط.. ١٣٧٧ ح الربع
٥٩ ص.

١١٣٨ قداسة ميثم التمار:
السيد عبد الرزاق المقرم. مط الحيدرية ١٣٧٥ ح الربع.

١١٣٩ القدوة:
نشرة مدرسية تصدرها مدرسة العصمة للبنات في النجف

بأشراف اآلنسة سعاد عبد الكريم. مط الغري الحديثة
١٩٥٨ ح الربع ٢٤ ص.

(٢٧٥)



١١٤٠ القدوة:
جريدة أدبية ثقافية جامعة تصدر في األسبوع مرتين من

كربالء. مط الغري الحديثة ١٩٥١ / ١٣٧٠ صاحبها رحيم
الكيالي ويشرف على تحريرها الشيخ محمد هادي األميني

لم تكمل السنة األولى.
١١٤١ القرآن واألحوال المناخية:

محسن بن عبد الصاحب المظفر ولد ١٣٥٧ مط القضاء ١٩٦٤
ح الربع الطبعة األولى ١٨٦ ص تقديم الشيخ محمد امين

زين الدين.
١١٤٢ القرآن والترجمة:

عبد الرحيم بن محمد علي التبريزي. مط العلمية ١٩٥٦ /
١٣٧٦ ح الكف الطبعة األولى ٩٦ ص. تقديم الشيخ

محمد امين زين الدين.
١١٤٣ القرآن والطب الحديث:

الشيخ محمد الخليلي ولد ١٣١٨ مط النعمان ١٣٨٠ /
١٩٦١ ح الربع ١٢١ ص.

١١٤٤ القرآن والعقيدة:

(٢٧٦)



السيد مسلم بن السيد حمود الحسيني الحلي ولد ١٣٣٥
مط القضاء ١٣٨٠ ح الربع الجزء الثاني ٢٩٢ ص.

١١٤٥ القرآن والعلوم:
سعيد ناصر الدهان. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح

الوزيري ١٧٨ ص.
١١٤٦ القرآن يهدي:

نشرة شهرية دينية تقوم بإصدارها مدارس حفاظ القرآن في
كربالء. مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الربع.

١١٤٧ قرب االسناد:
عبد الله بن جعفر بن الحسين القمي الحميري. مط الحيدرية

١٣٦٩ ح الربع تقديم الشيخ عبد المولى الطريحي.
١١٤٨ قصة حسن الصائغ:

مط الغري الحديثة ١٩٦٠ ح الربع ٨٨ ص.
١١٤٩ قصص األنبياء:

السيد نعمة الله الجزائري المتوفى ١١١٢ مط الحيدرية
١٣٨٠ / ١٩٦١ ح الوزيري الطبعة الثالثة ٥٤٤ ص ط

الثانية ١٣٧٤ ح الربع ٥١٤ ص.
١١٥٠ قصص األنبياء:

(٢٧٧)



السيد احمد الهندي. مط الراعي. ح الوزيري ٢٤٧
ص تقديم السيد عبد الحسين شرف الدين.

١١٥١ قصة السندباد البحري:
مط الغري الحديثة.. ح الوزيري ٣٢ ص قصة.

١١٥٢ قصص القرآن:
علي الشيخ منصور المرهون القطيفي. مط الحيدرية ١٣٧٥

ح الربع ٢٤٨ ص. ط الثانية ٢٤٨ ص عام ١٣٨٤.
١١٥٣ قصة قمر الزمان:

مط الغري الحديثة ١٣٨٣ / ١٩٦٣ ح الوزيري ٣٤ ص.
١١٥٤ قصة اكتشاف الكهرباء:

عبد األمير جعفر. مط اآلداب ١٩٦٣ / ١٣٨٤ ح الكف ٨٨ ص
١١٥٥ قصة المدينة الزاهرة:

السيد محمد الرضي الرضوي. مط النعمان ١٣٧٦ ح
الربع النشرة الثانية ٤٦ ص.

١١٥٦ قصة المهادي الشمري:
يوسف رجيب. مط العلمية ١٣٦١ / ١٩٤٢ ح الربع ٤٦

ص تاريخ.
١١٥٧ قصة المياسة والمقداد:

(٢٧٨)



مط الزهراء ح الربع ٤٨ ص قصة مط الغري الحديثة
ح الربع ٥٢ ص.

١١٥٨ قصتي مع صديق مشكك:
الشيخ محمد باقر الناصري. مط القضاء ١٣٨٥ / ١٣٦٥

ح الربع.
١١٥٩ القصص الحق:

السيد محمد المهدي الحسيني الشيرازي. مط اآلداب..
ح الربع ١٨ ص.

١١٦٠ القصيدة الجديدة:
أم بتول. مط اآلداب. ح الكف ٣٩٨ ص

شعر شعبي.
١١٦١ قصيدة:

ملة تقية.. مط القضاء ١٣٧٩ ح الكف ٣٩٢ ص
شعر شعبي.

١١٦٢ قصيدة:
ملة كظيمة. مط اآلداب.. ح الكف ٣٦٨ ص

شعر شعبي.
١١٦٣ قصيدة:

(٢٧٩)



ملة عطية بنت العلوية. مط الحيدرية.. ح الكف ٣٨٤
ص شعر شعبي في رثاء األئمة ع.

١١٦٤ قصيدة:
الملة لميعة. مط النعمان ١٩٦٥ / ١٣٨٥ شعر شعبي ح

الكف ٣٠١ ص.
١١٦٥ القصيدة األولى:

الشيخ محمد علي اليعقوبي. مط القضاء ١٣٨٠ ح الربع
٨ ص.

١١٦٦ القضاء:
الشيخ ضياء الدين العراقي المتوفى ١٣٦١. مط العلمية...

ح الوزيري ١٦٠ ص ويتلوه رسالة في تعاقب األيدي.
١١٦٧ قضاء أمير المؤمنين ع:

الشيخ محمد تقي التستري. مط الحيدرية ١٣٨٣ / ١٩٦٣
الطبعة الرابعة ح الربع ٣٠٠ ص.

١١٦٨ القضاء الشرعي:
السيد احمد جمال الدين. مط الزهراء ١٣٦٨ ح الربع ٣٠٣ ص

١١٦٩ قضايانا على ضوء االسالم:
السيد محمد حسين فضل الله. مط النعمان.. ح الربع

(٢٨٠)



١١٧٠ القطرة في زكاة الفطرة:
الشيخ علي المحمدي المازندراني مط القضاء ١٣٨٠ الربع

٨٩ ص تقرير لبحث السيد عبد الله الشيرازي.
١١٧١ القطرة من بحار مناقب النبي والعترة:

السيد احمد الموسوي المستنبط. مط النعمان ١٣٧٨ /
١٩٥٨ ١ - ٢ ح الوزيري.

١١٧٢ قالئد الدرر في بيان آيات االحكام باألثر:
الشيخ أحمد بن إسماعيل الجزائري. مط النعمان ١٣٨٣

ح الوزيري ١ - ٣ مجموع الصحائف ١٢٠٣.
١١٧٣ قالئد الدرر في مناسك من حج واعتمر:

الشيخ احمد آل كاشف الغطاء. مط العلمية ١٣٦٧ ح الربع
١٦٨ ص حجر.

١١٧٤ - قلب الفرات األوسط:
محمد علي جعفر التميمي. مط الزهراء ١٣٦٨ / ١٩٤٩ ح

الربع الجزء األول. والثالث في مطبعة الغري ١٣٧٢ / ١٩٥٢
١١٧٥ قلب القرية:

علي أبو طبيخ.. مط الغري ١٩٥٢ / ١٣٨٢ ح الكف
٤١ ص قصة.

١١٧٦ قمر بني هاشم:

(٢٨١)



السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم. مط الحيدرية ١٣٦٩ /
١٩٤٩ ح الربع الطبعة األولى ١٧٦ ص.

١١٧٧ - قواعد التجويد:
السيد محمد الجواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة المتوفى

١٢٢٦ مط النجف ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح الكف ٦٣ ص.
١١٧٨ قواعد الحسان في تفسير القرآن:

الشيخ محمد رضا الحساني. مط الغري الحديثة ١٣٨٥
ط الثالثة ١ ٢ محاضرات في القرآن.

١١٧٩ القواعد العربية:
الشيخ منصور المرهون القطيفي. مط النعمان ١٣٧٨ /

١٩٥٨ ح الكف ٢٦ ص.
١١٨٠ القول السديد في شرح التجريد:

السيد محمد بن مهدي الحسيني الشيرازي. مط اآلداب
١٣٨١ ح الوزيري ١ ٢ منطق.

١١٨١ قول وحكمة لعبد باسط الرحمة:
مهدي خميس الواسطي. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الكف

١١٨٢ قوميتنا الثائرة:
حميد محمد علي المطبعي. مط الغري الحديثة ١٩٦٠ ح

الربع ٤٠ ص شعر من األدب الحر.

(٢٨٢)



حرف الكاف
١١٨٣ الكاظمي شاعر العرب:

عبد الرحيم محمد علي ولد ١٣٥٢ مط الغري الحديثة ١٣٧٤
١٣٨٥ ح الربع ١ - ٤.

١١٨٤ كامل الزيارة:
الشيخ جعفر بن محمد قولويه المتوفي ٣٦٧ مط المرتضوية

١٣٥٦ تصحيح وتعليق عبد الحسين األميني طبع حجر ٣٣٥
ص تقديم الشيخ محمد علي األوردبادي.

١١٨٥ كتاب الحكومة العثمانية:
مجهول.. مط حبل المتين... ح الربع ٣٢ ص لغته ف.

١١٨٦ كراسة لموجز الضمائر:
محمد باقر بن محمد حسين الغروي صاحب مؤسسة
استوديو األنوار ولد ١٩٢٠ مط الحيدرية ١٩٦٣ ط

األولى ح الربع ١٦ ص.

(٢٨٣)



١١٨٨ كشف االشتباهات:
الشيخ محمود بن رضا الكرمرودي. مط الحيدرية ١٩٥٤ /

١٣٧٤ ح الربع ٤٠ ص.
١١٨٨ كشف التمويه عن رسالة التنزيه:

الشيخ محمد الكبنجي النجفي. مط العلوية ١٣٤٧ ح
الربع ٧٤ ص.

١١٨٩ كشف الحجاب في استصحاب الكر ومطلق االستصحاب:
الشيخ من طه نجف. مط المرتضوية حجر ١٣٢٠ ح الوزير

١١٩٩ كشف الحقائق عن الفقه الجعفري:
السيد جعفر الحسيني الطبرسي. مط النجف ١٣٨٠ ح

الوزيري ٤٧٦ ص.
١١٩١ كشف الريبة في أحكام الغيبة:

الشهيد زيد الدين الجبعي العاملي المستشهد ٩٦٥ مط
النعمان ١٣٨٢ / ١٩٦٣ ح الوزيري ٨٨ ص.

١١٩٢ كشف الغمة في معرفة األئمة:
علي بن عيسى األربلي المتوفى ٦٩٣. مط النجف ١ ٣

ح الوزيري ١٣٨٤ تقديم الشيخ جعفر السبحاني ط الثانية.
١١٩٣ كشف الغواية عن كتاب الهداية:

(٢٨٤)



السيد أسد الله المجتهد الخاقاني. مط حبل المتين ١٣٢٩
الجزء األول ح الربع ٩٤ ص.

١١٩٤ كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب:
السيد علي نقي اللكهنوي الهندي. مط الحيدرية ١٣٤٥

ح الربع ١٣٥ ص عقائد.
١١٩٥ الكشكول:

الشيخ يوسف البحراني المتوفى ١١٨٦ مط النعمان ١٣٨١ /
١٩٦١ ح الوزيري ١ ٢ تقديم الشيخ محمد الحسين األعلمي

١١٩٦ الكشكول فيما جرى على آل الرسول:
السيد حيدر بن علي الحسيني اآلملي من علماء القرن الثامن
مط الحيدرية ١٣٧٢ ط األولى قطع الربع ٢٠٢ ص تقديم

السيد عبد الرزاق المقرم.
١١٩٧ كفاح العلماء االعالم:

مكتب منابع الثقافة االسالمية. مط الغري الحديثة ١٣٨٢
قطع الربع العدد ٣٠ من المنابع ١٠٤ ص.

١١٩٨ كفاية الطالب:
الحافظ محمد بن يوسف الكنجي المتوفى ٦٥٨. مط الحيدرية

١٣٥٦ ح الوزيري ٣٢٤ ص مناقب.

(٢٨٥)



١١٩٩ كفر الوهابية:
الشيخ محمد علي القمي الكربالئي. مط الحيدرية..

ح الربع ١٦ ص.
١٢٠٠ كلمات عابرة:

مرزه شير علي.. مط الراعي ١٩٤٧ ح الوزيري ٥٢ ص
نقد.

١٢٠١ كلكم راع:
الشيخ حميد الشيخ محمد جواد الخفاجي. مط النعمان

١٣٨٠ / ١٩٦٠ ح الربع ١٢٤ ص.
١٢٠٢ الكلم الطيب:

الشيخ جواد الزنجاني. مط اآلداب ١٣٧٨ ح الربع ١١١
ص تعليق السيد حسين الموسوي.

١٢٠٣ الكلم الطيب:
الشيخ حسن بن كاظم السبتي المتوفى ١٣٧٤. مط العلمية

١٣٥٨ ح الربع شعر باللغة الدارجة ١٣٥ ص.
١٢٠٤ الكلم الوجيز في خير األراجيز:

الشيخ فرج بن حسن آل عمران القطيفي. مط الحيدرية
١٣٥٨ ح الربع ٢٨ ص شعر في أهل البيت ع.

(٢٨٦)



١٢٠٥ كلمة حول الرؤية:
السيد عبد الحسين شرف الدين. مط النعمان.. ح

الربع ١٠٨ ص.
١٢٠٦ الكلمة المرضية في أسباب وحل مشكلة الشيخية:

السيد مهدي السيد محمد السويجي البصري الخطيب.
مط دار النشر والتأليف ١٣٧١ / ١٩٥٢ ح الربع ١٦ ص نقد

١٢٠٧ الكلمة الوضاحة الدينية:
الشيخ عبد الفتاح النجفي التبنيني العاملي. مط الغري

الحديثة ١٣٨٩ / ١٩٦٠ ح لربع ٢٣ ص.
١٢٠٨ كلية الفقه:

مدرسة منتدى النشر في النجف األشرف. مط النجف
١٣٨٠ / ١٩٦٠ ح الوزيري ١٧ ص نظام.

١٢٠٩ الكنى واأللقاب:
الشيخ عباس بن محمد رضا القمي المتوفى ١٣٥٩. مط

الحيدرية ١٣٧٦ / ١٩٥٦ ط الثانية ح الربع ١ ٣.
١٢١٠ الكندي:

الشيخ عبد الكريم الزنجاني النجفي. مط الغري الحديثة.
١٣٨٢ / ١٩٦٢ ح الوزيري ٤٠ ص.

(٢٨٧)



١٢١١ الكندي:
السيد محمد أبو إبراهيم بن السيد علي بحر العلوم ولد

١٣٤٧ مط النجف ١٣٨٢ / ١٩٦٢ ح الربع الجزء األول
٢١٨ ص تقديم السيد محمد تقي الحكيم. دراسة.

١٢١٢ كنز العرفان في فقه القرآن:
ألبي عبد الله المقداد السوري الحلي. مط القضاء.. ح

الوزيري ١ ٢.
١٢١٣ الكوثرية:

السيد رضا الهندي المتوفى ١٣٦٢ مط العلمية ١٣٦٧ ح
الربع شعر ٤٦ ص تعليق السيد احمد الرضوي

الهندي ط الثالثة. الطبعة الثانية مط الراعي ١٣٥٧ ح
الكف ٣٢ ص. مط اآلداب. ح الوزيري ٨ ص ط الرابعة

١٢١٤ الكوفة مولد الكندي ومدرسته:
عبد المهدي حسن البالغي مط اآلداب ١٩٦٢ ح الربع ٢٤ ص

١٢١٥ الكوكب الدري:
الشيخ محمد مهدي الحائري المازندراني. مط الحيدرية
١٩٥٥ / ١٣٧٤ ح الربع الطبعة الثانية ٥٩٣ ص ١ ٢.

١٢١٦ كيف تتعلم اللغة الفارسية:

(٢٨٨)



الشيخ كاظم.. مط الغري الحديثة ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح
الربع ٨٠ ص وفي آخره بعض رباعيات الخيام للصافي.

ومط النعمان ١٣٨٥ ح الكف ٤٠ ص.
١٢١٧ كيف تحج:

محمد الحسين األديب. مط الحيدرية ١٣٧٤ / ١٩٥٥ ح
الربع ١٦٠ ص.

١٢١٨ كيف تسعد الحياة:
محمد جاسم العيداني. مط اآلداب ١٣٨٤ ح الربع ٧٢

ص العدد ٤٦ من المنابع.
١٢١٩ كيف تصلي اليومية:

محمد الحسين األديب. مط الحيدرية ١٣٧٦ ح الربع ط
الرابعة ٤٩ ص. وترجم إلى الفارسية وط في ١٣٧٢ ح

الربع ٦٦ ص تحت عنوان كيفية نماز روزانه.
١٢٢٠ كيف تصوم شهر رمضان:

محمد الحسين األديب. مط الحيدرية ١٣٧٢ / ١٩٥٣ ح
الربع ٧٥ ص تقديم احمد امين.

١٢٢١ كيف عرفت الله:
السيد محمد بن مهدي الشيرازي. مط الغري الحديثة

(٢٨٩)



١٣٨٠ ح الربع الطبعة األولى ١١٩ ص.
١٢٢٢ گفتار خوش يارقلي:

الشيخ محمد المحالتي الغروي. مط العلوية ١٣٤٥ ح
الربع ٢٢٨ ص لغته فارسية. عقائد بأسلوب قصصي.

١٢٢٣ گلزار قندهار:
المولوي محمد حسن القندهاري.. مط النعمان... ح

الربع لغته فارسية ١٦١ ص.
١٢٢٤ گلستان بيغمبر:

السيد مصطفى بن أبو القاسم اما زاده. مط حيدري ١٣٧٤
لغته فارسية ح الربع ١٢٨ ص تراجم.

١٢٢٥ گوشه اي أز تاريخ إيران:
سيد نصر الله بن جعفر الرضوي الشيرازي. مط اآلداب

١٣٨٢ ح الربع ١٢ ص لغته فارسية تاريخ.

(٢٩٠)



حرف الالم
١٢٢٦ اللئالئ الغروية:

السيد مهدي البغدادي النجفي الشهير بأبي طابو المتوفى
١٣٢٩ مط العلمية ١٣٧٠ / ١٩٥١ ح الربع ط الثانية ٢٠ ص

١٢٢٧ اللؤلؤ المرتب في أخبار البرامكة وآل المهلب:
السيد محمد علي الشاه عبد العظيمي. مط العلوية ١٣٢٨

ح الربع ١٨٨ ص. والطبعة الثانية مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥
١٢٢٨ اللؤلؤ المنثور:

باقر بن حبيب الحلي. مط العلوية ١٣٤٢ / ١٩٢٢ ح
الربع ٦٤ ص شعر شعبي في أهل البيت ع.

١٢٢٩ ال حياة اال باالسالم:
الشيخ كاظم الحلفي. مط النعمان.. ح الربع ٨ ص.

١٢٣٠ لجنة االكتتاب لغرض توسيع الصحن الحسيني:
اللجنة. مط دار النشر والتأليف.. ح الربع ٢٠ ص.

١٢٣١ لجنة المجمع الثقافي الديني:
جمعية منتدى النشر. مط الغري ١٣٦٣ ح الكف ٧ ص.

(٢٩١)



١٢٣٢ لماذا نزور االمام..؟
السيد محمد المهدي الحسيني مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥

ح الكف ١٤ ص.
١٢٣٣ لحساب من هذي الخيانة..؟

السيد هادي بن حمد كمال الدين ولد ١٣٢٦ مط الغري
الحديثة ١٩٦٣ شعر ح الربع ٣٤ ص.

١٢٣٤ لمحات عن حياة اليعقوبي:
الهيئة اإلدارية لجمعية الرابطة األدبية. مط النعمان ١٣٨٥

ح الكف ١١٢ ص دراسة عن الشيخ محمد علي اليعقوبي.
١٢٣٥ لمحات من التربية االسالمية:

عبد المحسن العاتي. مط الغري الحديثة ١٩٦٤ / ١٣٨٤
ح الكف ٨٠ ص تقديم الشيخ عبد الحسن الغراوي.

١٢٣٦ لمحات من التربية االسالمية:
محمد الحسين األديب. مط الغري الحديثة ١٣٨١ ح

الربع ١٠٤ ص العدد ١٢ من المنابع.
١٢٣٧ لمحة موجزة عن سياسة االمام:

مط النجف ١٣٧٨ / ١٩٥٩ ح الكف ١٦ ص.
١٢٣٨ اللمعة الساطعة:

(٢٩٢)



السيد طيب الحسيني الجزائري.. مط النجف ١٣٧٤ ح
الربع ١٥١ ص في صالة الجمعة.

١٢٣٩ لطائف الدرر:
الشيخ موسى بن محمد باقر بن محمد سليم األسكوئي.
مط المرتضوية ١٣٦٠ ط حجر ح الربع فقه ٤٨٨ ص.

١٢٤٠ اللواء:
جريدة أسبوعية غير سياسية تصدر في الناصرية. مط

الغري الحديثة ١٩٦٥ / ١٣٨٥ ح الكبير ٨ ص. صاحبها
عبد الغفار خضر.

١٢٤١ لواء الوحدة االسالمية:
مجلة دينية اسالمية صاحبها الشيخ عبد الرسول كاشف

الغطاء. مط دار النشر والتأليف ١٣٧١ / ١٩٥١ ح الوزيري
ومط الغري الحديثة السنة الثانية.

١٢٤٢ لواعج األشجان في مقتل الحسين ع:
السيد محسن األمين العاملي النعمان ١٣٨٥ ح الربع ٣٠٤

ص ومعه كتاب أصدق االخبار في قصة االخذ بالثار
منشورات دار المعارف محمد حسين الطالقاني وأعيد

طبعه عام ١٣٧٣ و ١٣٨١ و ١٣٨٣.

(٢٩٣)



١٢٤٣ لهجة الصدق ولسان الحق:
الشيخ عبد األمير البصري. مط الحيدرية ١٣٤٨ ح الربع

٣١ ص.
١٢٤٤ اللهوف في قتلى الطفوف:

السيد علي بن موسى بن طاوس المتوفى ٦٦٤ مط الحيدرية
.. ومعها قصة المختار بن عبيد الثقفي برواية أبي مخنف.

ح الربع ١٤٤ ص.
١٢٤٥ ليالي الفرات:

صالح الدين الصاوي. مط النجف ١٩٥٥ ح الكف
شعر ١٠١ ص.

١٢٤٦ ليلة عاشوراء:
السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم ولد ١٣١٦ / ١٨٩٨

مط النعمان ١٦ ص.
١٢٤٧ ليلة القدر:

الشيخ فرج آل عمران الخطي. مط الحيدرية ١٣٦٩ /
١٩٥٠ ح الربع ٣٤ ص.

١٢٤٨ لؤلؤة البحرين:
الشيخ يوسف البحراني المتوفي ١١٨٧. مط النعمان ١٣٨٥

/ ١٩٦٥ ح الوزيري. تراجم رجال الحديث.

(٢٩٤)



حرف الميم
١٢٤٩ مائة كلمة وكلمة:

الشيخ محمد عبده. مط الغري الحديثة ١٣٨١ ح الكف
٣٦ ص.

١٢٥٠ مأساة أخوين من الالجئين:
مرزه حمزه شير علي. مط الراعي.. ح الربع ٤٨ ص

تقديم سهام الطائي.
١٢٥١ مأساة كركوك: +

صاحب رسن. مط الغري الحديثة ١٩٥٩ ح الربع شعر
شعبي ٨ ص.

١٢٥٢ مؤلفوا الشيعة:
السيد عبد الحسين شرف الدين. مط النعمان ١٣٦٥ / ١٩٦٥

ح الربع ط الثانية ١٠٥ ص.
١٢٥٣ مؤمن الطلق:

الشيخ محمد الحسين المظفر. مط النجف ١٣٨٤ ح الربع
٦٨ ص تقديم كاظم مظفر.

(٢٩٥)



١٢٥٤ مأتم الحسين ع:
السيد محمد علي بن محمد طاهر الحائري البحراني الموسوي

.. مط النعمان ١٣٨٥ ح الربع ١٠٨ ص.
١٢٥٥ ماذا تريدون:

مال عيسى الشيخ مهدي الزبيدي. مط الغري الحديثة..
ح الربع شعر شعبي ٨ ص.

١٢٥٦ ماذا في كتب النصاري:
السيد محمد السيد مهدي الشيرازي. مط اآلداب...

ح الوزيري ٥٤ ص.
١٢٥٧ ماضي العراق وحاضره:

السيد عبد الستار البعاج. مط النعمان ١٣٧٩ / ١٩٥٩ ح
الربع الجزء األول ١٦٧ ص.

١٢٥٨ ماضي النجف وحاضرها:
الشيخ جعفر بن باقر محبوبة المتوفى ١٣٧٨ ح الوزيري

في ثالث مجلدات، مط اآلداب ١٣٧٨ باعتناء الشيخ
محمد سعيد محبوبة.
١٢٥٩ مالك األشتر:

محمد تقي الحكيم.. مط الغري ١٣٦٥ / ١٩٤٦ ح

(٢٩٦)



الكف ١٤٦ ص تقديم الشيخ محمد رضا المظفر.
١٢٦٠ ما هي الزكاة:

السيد محمد المهدي الحسيني الشيرازي. مط الحيدرية
١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الربع ١٦ ص.

١٢٦١ ما هو الصيام:
السيد محمد مهدي الحسيني الشيرازي. مط اآلداب

١٣٨٢ ح الربع ١٦ ص.
١٢٦٢ ما هو نهج البالغة:

السيد هبة الدين الشهرستاني. مط النعمان ١٣٨٠ / ١٩٦١
ح الربع ط الثانية ١٩٦١، ٦١ ص.

١٢٦٣ - مباحث علم الكالم:
الشيخ صفي الدين الطريحي المتوفي حدود ١١٠٠ مط اآلداب

١٩٥٨ ح الربع ٣١٢ ص تحقيق محمد كاظم الطريحي.
١٢٦٤ - مبادئ االسالم:

نشرة اسالمية باللغة االنكليزية. مط اآلداب ١٣٨٣ /
١٩٦٣ ح الربع. ١٢٦٥ - مبادئ االيمان:

محمد الحسين كاشف الغطاء. مط النجف ١٣٧٨ / ١٩٥٨

(٢٩٧)



ح الوزيري ١٢٠ ص تقدم عبد الحليم كاشف الغطاء.
١٢٦٦ - مبادئ الطب:

السيد محمد بن مهدي الحسيني. مط اآلداب.. ح
الوزيري ٢١٩ ص.

١٢٦٧ - مبادئ قواعد االنكليزية:
عبد العظيم محمد سعيد. مط اآلداب ١٩٦٤ / ١٣٨٣ ح

الربع ١١٦ ص.
١٢٦٨ - مباني االستنباط:

السيد أبو القاسم التبريزي الباغميشه مط النجف ١٣٧٧ ح
الوزيري الجزء الرابع منه ٥٤٦ ص وسيطبع المجلد الثالث.

١٢٦٩ - المبسوط:
عبد النبي بن سعد الدين األسدي الجزائري المتوفي ١٠٢٠

مط الحيدرية ١٣٧٣ / ١٩٥٤ ط األولى ٢٠٦ ص.
١٢٧٠ - مبضع الجراح:

عبد الحسين موسى الخطيب. مط النجف ١٣٧٦ ح الربع
٣٣٤ ص نقد كتب محمود المالح.

١٢٧١ - المبعث النبوي:
لجنة االحتفال في جامع آل الجزائري. مط دار النشر

(٢٩٨)



والتأليف ١٣٧٠ / ١٩٥١ ح الربع ٨٤ ص تقديم الشيخ
احمد الجزائري.
١٢٧٢ - المتعة:

توفيق الفكيكي. مط الغري ١٣٥٦ / ١٩٣٧ ح الربع ١٢١
ص تقديم الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء.

١٢٧٣ - متن األجرومية:
الشيخ احمد حبيب قصير العاملي. مط. النعمان ١٣٨٢ /

١٩٦٢ ح الربع ١٦٤ ص.
١٢٧٤ - المثل العليا:

الشيخ عبد الكريم الزنجاني مط العلمية ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح
الربع ط الثانية ٢٩ ص - محاضرات.

١٢٧٥ - المثل العليا في االسالم:
الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. مط الحيدرية

١٣٧٣ / ١٩٥٤ ح الربع ط الثانية ١٢٠ ص
١٢٧٦ - المثل العليا للقيم االسالمية واالنسانية:

قصيدة للسيد محمد الحيدري. مط القضاء ١٣٨٢ ح
الربع ٧ ص ٩٤ بيت.

١٢٧٧ - مثير األحزان:

(٢٩٩)



ابن نما الحلي نجيب الدين محمد بن جعفر المتوفى ٦٤٥.
مط دار الكتب التجارية ١٣٦٩ / ١٩٥٠ ح الربع ١٣٤ ص

تقديم الشيخ عبد المولى الطريحي.
١٢٧٨ - المذهب األخالقي في القرآن الكريم:

الدكتور صالح الشماع. مط اآلداب ١٣٨٥ ح الربع
٤٨ ص.

١٢٧٩ - مثير األحزان:
الشيخ شريف بن عبد الحسين الجواهري. مط العدل

االسالمي ١٣٧٣ ح الربع الجزء األول ١١١ ص ومط
الحيدرية ١٩٦٣ ح الربع ٣٠٠ ص.

١٢٨٠ - المجالس السنية:
السيد محسن األمين العاملي. مط النعمان ١٣٨٤ /

١٩٦٥ ح الوزيري الجزء الخامس ٥٦٦ ص، الجزء األول
مط اآلداب ١٣٨٥ و ١ - ٢ - ٣ - ١٠٤ المطبعة العلمية

١٣٨٠ ط الرابعة ٣٧٠ ص.
١٢٨١ - مجلس شباب العقيدة وااليمان:

السيد محمد علي الحلي المرعبي. مط النعمان ١٣٧٣ ح

(٣٠٠)



الربع ١٢ ص.
١٢٨٢ - مجمع البحرين:

الشيخ فخر الدين بن محمد علي الطريحي المتوفي ١٠٨٥
مط اآلداب ١٣٧٨ ح الوزيري الجزء األول ٥٠٢ ص.

١٢٨٣ - مجمع الفوائد:
الشيخ حسين بن علي البالدي البحراني. مط النعمان..

ح الربع ١٩١ ص.
١٢٨٤ - مجمع المتناقضات:

جعفر الخليلي. مط الراعي.. ح الكف - قصة - ط
األولى ١٠١ ص.

١٢٨٥ - مجمع المعارف:
السيد حسن بن السيد نور الله النيشابوري ولد ١٣٥٢ مط

العلمية ١٣٧٠ ح الكف ط األولى.
١٢٨٦ - مجمع النورين:

الحاج ناظم بكائي ابن الشيخ احمد ناظم بكائي الطهراني.
مط الغري ١٣٧٩ لغته ف ح الربع ٧٧ ص في أصول الدين.

١٣٨٧ - المجمل في الشيعة ومعتقداتهم:
محمد الحسين األديب. مط الحيدرية ١٣٧١ / ١٩٥١ ح

(٣٠١)



الكف ٦٩ ص. تقديم الشيخ محمد رضا الحائري. ومط
النعمان ١٣٨١ ط ٣.
١٢٨٨ - مجموعة:

ملة رضية.. مط الحيدرية.. ح الكف ٣٠٤ ص -
شعر شعبي.

١٢٨٩ - مجموعة:
الملة فاطمة. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الكف -

شعر شعبي - ٣٢٠ ص.
١٢٩٠ - مجموعة أدعية وزيارة الحج:

مط النعمان ١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الوزيري ٦٤ ص.
١٢٩١ - مجموعة أقاصيص:

محمود محمد الحبيب. مط الغري ١٩٤٩ ح الربع ١٧٤ ص
تقديم علي الخاقاني.

١٢٩٢ - المجموعة االنشائية:
شاكر البدري. مط الغري الحديثة ١٣٨٥ / ١٩٦٦ ح الربع

١٢٩٣ - المجموعة الحسينية:
الشيخ فارس محسن الهصاري. مط النعمان ١٣٨٤ / ١٩٦٤

ط األولى ح الربع ٢٢٢ ص ويليه ديوان أنيس الناظرين

(٣٠٢)



للناظم أيضا ٥٥ - شعر شعبي - منشورات السيد محمد
حسين الطالقاني.

١٢٩٤ - مجموعة الخطب الداوية:
الحسين بن علي - ع -. مط الغري الحديثة ١٣٨٤ ح

الربع ٣٢ ص تقديم السيد جواد شبر.
١٢٩٥ - مجموعة رسائل:

الشيخ حسن علي آل بدر القطيفي المتوفي ١٣٣٤. مط
الحيدرية ١٣٧٢ / ١٩٥٣ ح الوزيري ٨٩ ص ومعه: تحقيق
الحق وابطال الباطل ٣٦ ص ورسالة في قضاء أولي األعذار

١٥ ص. ودعوة الموحدين إلى حماية الدين ١٤ ص. ورسالة
في بعض مسائل االستصحاب ٢٠ ص تقديم الشيخ فرج

آل عمران.
١٢٩٦ - مجموعة رسائل الرسول - ص -:

الشيخ علي األحمدي. مط الغري الحديثة ١٣٨٤ / ١٩٦٤
ح الربع ط األولى ١٢٨ ص.

١٢٩٧ - المجموعة الشريفة:
تحتوي على ٨٠ آية من القرآن. وصفات النبي - ص -
ودعاء القدح. مط النعمان..، ٣٢ ص منشورات السيد

(٣٠٣)



محمد حسين الطالقاني.
١٢٩٨ - مجموعة شعر الجواهري:

محمد مهدي الجواهري. إصدار مجلة النجف مط النعمان
.. ح الربع.. اشراف محمد حسين المحتصر.

١٢٩٩ - مجموعة مواليد:
عباس بن علي بن حسين الترجمان ولد ١٣٤٣ مط العدل

االسالمي ١٣٨٢ شعر شعبي ح الربع ٤٠ ص وللمرة الثانية
مط الباقر ١٣٨٢ / ١٩٦٢.

١٣٠٠ - مجموعة ورام:
األمير ورام بن أبي فراس المالكي. المتوفي ٦٠٥. مط

الحيدرية ١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الوزيري ٥٣٦ ص تقديم السيد
محمد صادق بحر العلوم.
١٣٠١ - محاسبة النفس:

السيد ابن طاووس رضي الدين. مط العلوية.. ح
الربع ٤٧ ص.

١٣٠٢ - المحاسن:
أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي. مط الحيدرية

١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الوزيري ٥٢٥ ص تقديم السيد محمد

(٣٠٤)



صادق بحر العلوم.
١٣٠٣ - محاسن العارفين:

السيد جعفر شبر الحسيني. مط اآلداب.. ح الربع
١٠٥ ص ويتلوه اخبار الدهور. و. حوادث الزمان.

١٣٠٤ - محاضرات:
الشيخ محمد جواد الجنابي. مط الغري الحديثة..،

ح الربع ٨٥ ص.
١٣٠٥ - محاضرات:

الشيخ عبد الكريم الزنجاني. مط العلمية ١٣٦٥ / ١٩٤٦
ح الربع ٣٤ ص.

١٣٠٦ - محاضرات في تفسير القرآن:
السيد إسماعيل بن السيد حيدر الصدر. مط النعمان..

ح الوزيري ١٧٦ ص.
١٣٠٧ - محاضرات في أصول الفقه:

الشيخ محمد إسحاق الفياض مط النجف ١٣٨٢ / ١٩٦٢
ح الوزيري ١ - ٣ تقرير لبحث السيد الخوئي.

١٣٠٨ - محاضرات في الفقه الجعفري:
السيد علي الحسيني الشاهرودي. مط العلمية ١٣٧٣ ح

(٣٠٥)



الوزيري قسم المعامالت ٥١٢ ص تعليق السيد عبد الرزاق
المقرم.

١٣٠٩ - محاورة االمام كاشف الغطاء مع السفيرين:
الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء.. مط الحيدرية

١٣٧٣ / ١٩٥٤ ط الثالثة ح الربع ٧٦ ص ط ٤ سنة ١٣٧٣ /
.١٩٥٤

١٣١٠ - المحتضر:
حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد األول. مط

الحيدرية ١٣٧٠ / ١٩٥١ ح الربع ط األولى ١٦٧ ص تقديم
الشيخ محمد علي األوردبادي.

١٣١١ - محجة االعتقاد في وصية المهجة والفؤاد:
ح: آل كمال الدين الحسيني الحلي. مط العلوية ١٣٥١ ح

الربع ط األولى ١٨٨ ص موعظة وارشاد.
١٣١٢ - المحجة العظمى في شرح العروة الوثقى:

السيد جمال الدين بن ضياء الدين الحسيني االسترآبادي.
مط النعمان ١٣٨٢ ح الوزيري ٥١٨ ص تقرير لبحث السيد

عبد األعلى السبزواري.
١٣١٣ - محراث الكالم:

(٣٠٦)



حسين بن عبود قسام المتوفي ١٣٧٨ مط النعمان ١٣٨٤ ح
الربع ١٥٤ ص - شعر شعبي -.

١٣١٤ - المحل الهندسي:
نشرة هندسية بقلم عبد األمير الحار. مط الغري الحديثة

.. ح الربع ٨ ص.
١٣١٥ - محمد بن اإلمام علي الهادي - ع -:

الشيخ محمد علي األوردبادي المتوفي ١٣٨٠ مط النجف
١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح الربع ١٨٦ ص.

١٣١٦ - محمد الجواد - ع -.
خليل رشيد العماري.. مط القضاء ١٣٨٣ / ١٩٦٣

ط األولى ح الثمن ٨٠ ص.
١٣١٧ - محمد نبي الرحمة:

السيد جعفر شبر الحسيني مط..، ١٣٨٠ ح الربع ١١٤
ص بحث تاريخي.

١٣١٨ - محمد الباقر - ع -:
خليل رشيد. مط الغري الحديثة ١٩٥٧ ح الكف ٢٧ ص.

١٣١٩ - محمد وعلي:
الشيخ نجم الدين الشريف العسكري. مط.. ح الوزيري

(٣٠٧)



١٩٥ ص ومط اآلداب.. ح الوزيري ٣٧٩ ص.
١٣٢٠ - مختارات:

مرزه حمزة شير علي. مط الغري الحديثة ١٣٧٠ ح الربع
٤٢ ص.

١٣٢١ - مختار بن أبي عبيدة:
الشيخ أحمد بن حسن الدجيلي. مط النجف.. ح الكف.

١٣٢٢ - المختار في الجبر واالختيار:
السيد محمد علي الصارفي تقرير لبحث أستاذه السيد علي

العالمة الفاني األصفهاني. مط النجف ١٣٧٥ / ١٩٥٦
ح الربع ١٣٢ ص.

١٣٢٣ - مختصر بصائر الدرجات:
الشيخ حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد األول. مط

الحيدرية ١٣٧٠ / ١٩٥٠ ط األولى ٢٢٨ ص تقديم محمد
علي الغروي األوردبادي ح الربع.
١٣٢٤ - مختصر تسهيل القسمة:

السيد أبو القاسم بن محمد الموسوي. مط الغري ١٣٥٣
ح الثمن ٩٦ ص وفي آخره جدول الضرب ١٠ ص ط في

مط المرتضوية.

(٣٠٨)



١٣٢٥ - مختصر الدر الثمين في أصول الدين:
الشيخ محمد الفاضل القائني. مط اآلداب ١٣٨١ ح

الوزيري ١٣٠ ص فقه.
١٣٢٦ - مختصر الكالم:

السيد محمد علي الشاه عبد العظيمي. مط حبل المتين
١٣٣٠ ح الربع ٤٨ ص في وفيات النبي والزهراء واألئمة

عليهم السالم.
١٣٢٧ - مختصر المسائل:

السيد علي العالمة الفاني األصفهاني. مط النعمان ١٣٨٥
ح الربع ٣٢ ص.

١٣٢٨ - مختصر منهاج الناسكين:
السيد محسن الطباطبائي الحكيم. مط القضاء ١٣٨٠

ط الثالثة ح الكف ٦٨ ص.
١٣٢٩ - مختصر منهاج الصالحين:

السيد محسن الطباطبائي الحكيم. مط العلمية ١٣٧٢ ط
الخامسة قطع الربع ٨٨ ص. ط الثالثة ١٣٦٩ مط الزهراء

٨٨ ص. الطبعة ١١ مط القضاء ١٣٨١، ٩٥ ص. ط
السابعة ٩٤ ص مط النجف ١٣٧٦. الطبعة السادسة ١٣٧٤

(٣٠٩)



مط الغري ٨٨ ص. الطبعة األولى ٦٨ ص ط األولى ١٣٦٦
الطبعة الثانية ٩٢ ص مط الزهراء ١٣٦٩. الطبعة الثامنة

١٣٧٨ مط اآلداب ٩٦ ص مط الغري الحديثة ١٣٨٢ ط
١٢ ح الربع ١٠٨ ص.

١٣٣٠ - المختصر النافع:
أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي المتوفي ٦٧٦.

مط النعمان ١٣٨٣ / ١٩٦٤ ح الوزيري ٣٣٦ ص تقديم
الشيخ محمد تقي القمي.

١٣٣١ - مختصر وقعة كربالء:
السيد محمد علي الشاه عبد العظيمي الحسيني. مط النعمان

١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح الربع ط الثالثة ٣٦ ص.
١٣٣٢ - مختصر وقعة كربالء:

مجهول المؤلف.. مط حبل المتين ١٣٣٠ ح الربع ٣٢ ص
١٣٣٣ - مختصر وقعة الحسين - ع -.

مجهول الكاتب.. مط العلوية ١٣٢٩ ح الربع ١٦ ص.
١٣٣٤ - مخزن اللئالي في فروع العلم واالجمالي:

الشيخ عبد الله المامقاني. مط المرتضوية ٣٤١ ح الوزيري
٦٦ ص الطبعة األولى.

(٣١٠)



١٣٣٥ - مخطوطات مكتبة آية الله السيد البغدادي:
الشيخ محمد هادي األميني.. مط القضاء ١٩٦٤ / ١٣٨٣

ح الربع ١٩٠ ص تقديم الدكتور عارف القراغولي.
١٣٣٦ - مدارك العروة:

الشيخ يوسف الخراساني الحائري البيارجمندي. مط
النعمان ١٣٨١ ح الوزيري ط األولى ٢٥٥ ص.

١٣٣٧ - مدارك نهج البالغة:
الشيخ هادي كاشف الغطاء. مط الراعي.. ح الوزيري

١١٦ ص.
١٣٣٨ - مدايح المعصومين:

حسن علي الحسيني السالمي الكازروني. مط حبل المتين
١٣٢٩ ح الربع لغته فارسية ١٨٠ ص - شعر -.
١٣٣٩ - المدخل إلى دراسة التشريع االسالمي:

الشيخ محمد مهدي اآلصفي. مط اآلداب.. ح الربع
١٧٦ ص.

١٣٤٠ - المدرسة االسالمية:
السيد محمد باقر بن السيد حيدر الصدر مط النعمان ١٣٨٤

ح الربع ١ - ٢، ١٨٥ ص.

(٣١١)



١٣٤١ - مدرسة الحسين االبتدائية:
لجنة إدارة المدرسة. مط الحيدرية ١٣٧٧ / ١٩٥٨ ح

الربع ٩٦ ص.
١٣٤٢ - مدرسة النجف وتطور الحركة االصالحية:
الشيخ محمد مهدي اآلصفي البروجردي. مط النعمان

١٣٨٤ ح الربع ١٤٩ ص.
١٣٤٣ - مدنية االسالم روح التمدن:

الشيخ احمد الشاهرودي. مط العلمية ١٣٤٦ ح الوزيري
لغته فارسية ٣٦٣ ص.
١٣٤٤ - مرآة الرشاد:

الشيخ عبد الله المامقاني. مط النجف ١٣٨٥ ط الثانية ح
الوزيري ١ - ٣ تحقيق وتعليق الشيخ محي الدين المامقاني

١٣٤٥ - مرآة العقول في أخبار الرسول:
محمد باقر محمد تقي المجلسي المتوفي ١١١١ مط القضاء

.. ح الوزيري ٣٠٣ ص.
١٣٤٦ - مرآة الكمال:

(٣١٢)



الشيخ عبد الله المامقاني. مط المرتضوية حجر ١٣٤١ ح
الربع كبير مجلد واحد ٢٩١ ص - فقه -.

١٣٤٧ - المرآة الناظرة لمنازل اآلخرة:
السيد حسين الحسيني الهمداني مط النعمان ١٩٦٢ / ١٣٨٢

ح الوزيري ٣٠٥ ص موعظة وارشاد.
١٣٤٨ - المراة:

مجموعة مقاالت بقلم طائفة من طالب كلية اآلداب بغداد.
مط الغري ١٣٥٧ / ١٩٣٨ ح الوزيري ٥٨ ص.

١٣٤٩ - المراة:
محمد علي رجب مط العلوية ١٣٢٩ ح الربع ١٦ ص.

١٣٥٠ - المراة قديما وحديثا:
الشيخ محمد رضا الحساني. مط الراعي ١٣٥٥ / ١٩٣٦

ح الوزيري ١٤٠ ص ط الثانية.
١٣٥١ - المرآة مع النبي:

آمنة بنت حيدر الصدر - بنت الهدى - مط النعمان..
ح الربع ٩١ ص.

١٣٥٢ - المرأة وحقوق االنسان:

(٣١٣)



السيد محمد جمال الهاشمي.. مط الغري الحديثة ١٣٨٠
ح الربع العدد ٤ من المنابع ٨٨ ص.
١٣٥٣ - المرأة والحقوق المنزلية:

عبد الرحمن جواد. مط المرتضوية ١٣٤٢ ح الربع ٣٢ ص.
١٣٥٤ - مراجع تراجم األدباء العرب:

خلدون الوهابي. مط الحيدرية ١٣٨٨ / ١٩٥٨ ط األولى
ح الوزيري الجزء الثالث منه ٢٥٨ ص.

١٣٥٥ - المرشد إلى االحكام الجعفرية:
عباس الجميلي المحامي. مط النعمان ١٩٥٨ ح الوزيري

ط األولى ٧٢ ص تقديم الشيخ محمد رضا الحساني.
١٣٥٦ - المرشد الجديد في الهندسة:

نخبة من مدرسي الرياضيات. مط اآلداب.. ح الربع
٢٥٦ ص.

١٣٥٧ - مرشد الصائم:
الشيخ محمد باقر بن الشيخ عباس الناصري. مط القضاء

١٣٧٧ ح الكف ٥٤ ص.
١٣٥٨ - مرشد الطالب إلى الصوم:

الشيخ كاظم الحلفي. مط القضاء.. ح الثمن ١٦ ص.

(٣١٤)



١٣٥٩ - مرشد الصوم:
السيد محمد كاظم الموسوي مط.. ح الربع ٣٢ ص.

١٣٦٠ - مرشد الطالبة إلى الصالة:
الشيخ كاظم الحلفي.. مط النعمان.. ح الربع ١٠ ص

١٣٦١ - مرشد الصالة:
الشيخ محمد جواد المازندراني مط الغري ١٣٦٠ ح

الكف ١٦ ص.
١٣٦٢ - مرشد العقول في علم األصول:

الشيخ فرج آل عمران الخطي.. مط الحيدرية ١٣٦٩ /
١٩٥٠ ح الربع ٤٩ ص.

١٣٦٣ - مرشد الهندسة المستوية:
إبراهيم بن جواد الفضلي ولد ١٣٥٠ مط اآلداب.. ط

الرابعة ح الربع ٣١٩.
١٣٦٤ - المرهونيات:

المال عبد العظيم الشيخ منصور المرهون. مط النعمان
١٣٧٩ / ١٩٥٩ ح الكف - شعر - الجزء الثاني ١٤٤ ص

١٣٦٥ - المزار في األدعية:
السيد حيدر بن إبراهيم العطار الحسني المتوفي ١٢٣٤.

(٣١٥)



مط المرتضوية حجر.. ح الوزيري ٤٠٠ ص.
١٣٦٦ - مزارات األئمة:

السيد غالم حسين الهندي الموسوي مط المرتضوية حجر
.. ح الكف ٢١ ص.

١٣٦٧ - المزايا واالحكام:
الشيخ باقر بن الشيخ أحمد بن الشيخ خلف آل عصفور.

مط النعمان ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح الربع ٦٨ ص.
١٣٦٨ - مساعد مسرحيات شكسبير:

مصطفى كمال عبد الحميد الهنداوي وكاظم الدباغ. مط
اآلداب ١٩٦١ / ح الربع ١٢٧ ص لغته إنكليزية.

١٣٦٩ - مسكن الفؤاد:
الشهيد الثاني زين الدين العاملي. مط الحيدرية ١٣٤٢ ح

الربع ٨٤ ص.
١٣٧٠ - مسالك الذهاب إلى رب األرباب:

السيد محمد علي الشاه عبد العظيمي. مط العلوية ١٣٢٧
ح الربع ١٣٧ ص لغته فارسية.

١٣٧١ - مسامرة األحباب:
الشيخ باقر حبيب الحلي. مط العلمية ١٣٧٠ / ١٩٥٠ ح

(٣١٦)



الربع ١ - ٢.
١٣٧٢ - المسائل:

السيد آغا حسين الطباطبائي البروجردي. مط العلمية
١٣٧٥ المجلد األول ط الثانية ٢٨٩ ص ح الربع.

١٣٧٣ - المسائل الشرعية:
السيد نور الدين بن محمد جواد الحسيني. مط العلمية

١٣٧٢ ح الكف ٤٩ ص.
١٣٧٤ - المسائل الدينية:

السيد محسن الطباطبائي الحكيم ولد ١٣٠٦ / ١٨٨٩ مط
دار الحكمة ١٣٨١ / ١٩٦٢ ط الثالثة ٦٤ ص ومط القضاء

.. ح الربع ٨ ص.
١٣٧٥ - مسائل شرعية:

الشيخ عبد الكريم الزنجاني. مط الغري الحديثة ١٣٧٧ ح
الكف ١٥ ص لغته فارسية.

١٣٧٦ - مسائل فقهية:
السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي. مط النعمان

١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الربع ١١٠ ص تقديم السيد نور الدين
شرف الدين.

(٣١٧)



١٣٧٧ - المسائل الفقهية:
عبد الحسين بن حيدر علي الشيرازي. مط دار النشر

والتأليف ١٣٦٩ ح الربع ٨٢ ص.
١٣٧٨ - المسترشد في امامة علي بن أبي طالب:

محمد بن جرير بن رستم الطبري المتوفي أوائل ٤٠٠. مط
الحيدرية.. ح الربع ١٧٠ ص تقديم الشيخ آغا بزرگ

الطهراني.
١٣٧٩ - مستدرك نهج البالغة:

الشيخ هادي كاشف الغطاء. مط الراعي ١٣٥٤ / ١٩٣٤
ح الوزيري الطبعة األولى ٢٠٤ ص.
١٣٨٠ - مستمسك العروة الوثقى:

السيد محسن الحكيم الطباطبائي. مط المرتضوية.
الزهراء. الحيدرية ١٣٦٨ - ١٣٧٢ ح الوزيري وأعيد

طبعه للمرة الثانية ١ - ٨.
١٣٨١ - المسائل الجارودية:

محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الشيخ المفيد المتوفي
٤١٣ مط دار الكتب التجارية.. ح الربع ومعها رسالة

الثقالن ورسالة في النص على أمير المؤمنين - ع - بالخالفة

(٣١٨)



ورسالة في تحقيق لفظ المولى. ورسالة فيما أشكل من خبر
مارية القبطية. ورسالة في تفضيل أمير المؤمنين على جميع

األنبياء غير محمد. والمسائل السروية. وتقع الجميع في
٦٦ ص.

١٣٨٢ - المسائل الحسابية للمبتدئين:
السيد كاظم الحبوبي. مط الغري ١٩٣٩ / ١٣٥٨ ح

الوزيري ط األولى ١٨٢ ص.
١٣٨٣ - المسائل الصاغانية:

الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان المتوفي ٤١٣.
مط العدل االسالمي.. ط األولى ح الربع ٦٣ ص.

١٣٨٤ - المسائل المنتخبة:
السيد أبو القاسم الخوئي. مط اآلداب.. ط الثانية

قطع الربع ١٣٦ ص ومط اآلداب ١٣٨٢ ط الثالثة ٣٢٥ ص.
١٣٨٥ - مسائل وأجوبة في اعمال عمرة وحج التمتع الواجبة:

السيد محسن الحكيم.. مط النعمان ١٣٨٢ / ١٩٦٣
ح الثمن ٤٠ ص.

١٣٨٦ - المسلم:
السيد محمد بن مهدي الحسيني الشيرازي. مط النعمان

(٣١٩)



١٣٨٣ ح الربع ٥٥ ص.
١٣٨٧ - المسند:

السيد كاظم الكفائي. مط اآلداب ١٣٨٠ / ١٩٦١ ح
الربع ١٩٣ ص أحاديث.

١٣٨٨ - المشاهد المشرفة والوهابيون:
الشيخ محمد علي الحائري. مط العلوية ١٣٤٥ ح الربع

٨٠ ص.
١٣٨٩ - مشكاة األنوار:

ثقة االسالم أبو الفضل علي الطبرسي المتوفي في أوائل القرن
السابع الهجري. مط الحيدرية ١٣٧٠ / ١٩٥١ ح الربع

٣٠٠ تقديم صالح الجعفري.
١٣٩٠ - مشكلة االمام الغائب وحلها:

السيد محمد جمال الهاشمي. مط النجف ١٣٧٨ / ١٩٥٨
ح الكف ٣٠ ص.

١٣٩١ - مشكلة الفقر:
الشيخ عبد الهادي الفضلي. مط النعمان.. ح الكف

١٣٦ ص ط األولى.
١٣٩٢ - مشهد اإلمام علي - ع -:

(٣٢٠)



محمد علي جعفر التميمي. مط دار النشر والتأليف والغري
الحديثة والحيدرية ١٣٧٢ - ١٣٧٦ ح الربع ١ - ٤.

١٣٩٣ - المشيخة:
الشيخ آغا بزرگ الطهراني. مط الغري ١٣٥٦ ح الكف

١٠٠ ص ط األولى - رجال -.
١٣٩٤ - المصاب الدائم:

السيد جعفر بن هاشم القطيفي القديحي. مط الحيدرية
١٣٧٤ / ١٩٥٤ ح الربع ٤٤ ص.

١٣٩٥ - مصابيح األنوار:
السيد عبد الله شبر المتوفي ١٢٤٢ مط الزهراء ١٣٧١ ح

الوزيري ١ - ٢ ط األولى تقديم السيد جواد شبر.
١٣٩٦ - مصابيح الظالم:

صالح بن الحسن العلويات مط النجف ١٣٨٤ ح الربع ٤٤
ص - شعر في أهل البيت - ع -.

١٣٩٧ - مصادر الدراسة عن النجف والشيخ الطوسي:
الشيخ محمد هادي األميني وعبد الرحيم محمد علي مط

النجف ١٣٨٢ / ١٩٦٣ ح الربع ١٢ ص.
١٣٩٨ - مصادر األنوار في تحقيق االجتهاد:

(٣٢١)



محمد بن عبد النبي النيسابوري الخراساني. مط العلوية
١٣٤٢ ح الربع ٢٩٦ ص.

١٣٩٩ - المصباح:
مجلة علمية أدبية فنية مط الغري ١٣٥٣ / ١٩٣٥ صاحبها
السيد محمد صالح بحر العلوم صدر ٨ أعداد واحتجبت.

١٤٠٠ - مصباح الخزرجية:
نشرة مدرسية يخرجها نخبة من طالب مدرسة الخزرجية

بكربالء. مط القضاء ح الربع.
١٤٠١ - مصباح األصول:

السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسوري. مط
النجف ١٣٧٧ ح الوزيري ٤٧٢ ص.

١٤٠٢ - مصباح الزائر:
السيد محمد علي لواساني. مط الغري الحديثة ١٣٨١ ح

الكف طبع حجر ٨١ ص.
١٤٠٣ - مصباح الظلمتين:

علي غالب الخزرجي. مط الحيدرية ١٣٦٨ / ١٩٤٩ ح
الربع ١٤٠ ص - قصة -.
١٤٠٤ - مصباح الميزان:

(٣٢٢)



محمد السنكلجي الطهراني. مط العلوية ١٣٤١ ح الربع
ط األولى لغته فارسية ٤٠ ص في تفسير القرآن.

١٤٠٥ - مصاريع العبرة:
السيد صالح بن السيد عدنان الموسوي.. مط النعمان

.. ح الوزيري ١ - ٢ - شعر شعبي - ٣٢٨ ص.
١٤٠٦ - مصباح العقول:

محمد بن محمد حسين اإلشكوري. مط الغري ١٣٥٣ ح
الوزيري - في شرح الكفاية ١٣٢ ص.

١٤٠٧ - مصباح الفقاهة:
الشيخ محمد علي التوحيدي مط اآلداب ١٣٨٢ ح الوزيري

.١ - ٣
١٤٠٨ - مصباح الفقاهة:

الميرزا محمد حسن القمي المتوفي ١٣٠٤ مط النجف
١٣٧٧ / ١٩٥٧ ح الوزيري ١ - ٢ ط األولى ٨٦٤ ص.

١٤٠٩ - مصباح الفقيه:
الحاج آغا رضا بن علي نقي الهمداني المتوفي ١٣١٨. مط

المرتضوية حجر ١٣٤٧ قطع وزيري كبير ٧٦٩ ص.
١٤١٠ - مصباح الوارثين:

(٣٢٣)



الشيخ غالم رضا معلم الخوانساري الطهراني. مط العلمية
حجر ١٣٥٢ لغته فارسية ح الوزيري ١٤٠ ص.

١٤١١ - مصرع العباس بن علي:
مط الحيدرية ١٣٦١ ح الربع ٢٤ ص.

١٤١٢ - المصلح المنتظر:
الشيخ محمد رضا شمس الدين. مط العلمية ١٣٧٥ / ١٩٥٦

ح الربع ٧٢ ص.
١٤١٣ - المضمار الرياضي:

تصدرها لجنة الرياضة واأللعاب في كربالء. مط الغري
١٩٦٣ ح الربع بأشراف موسى غنى العادلي.
١٤١٤ - المطالعات في مختلف المؤلفات:

السيد محمد علي بن السيد حسين الحمامي اآلداب ١٣٨٤ /
١٩٦٤ ح الوزيري ٥٤١ ص.

١٤١٥ - المطهرات في االسالم:
الشيخ محمد الخليلي.. مط الغري الحديثة ١٣٨٠ ح

الربع ١٠٠ ص العدد ٨ من المنابع.
١٤١٦ - المطهرون في القرآن:

الشيخ عبد الغفار األنصاري. مط اآلداب ١٣٨٤ / ١٩٦٤

(٣٢٤)



ح الربع ١٠٤ ص تقديم السيد حسين بحر العلوم.
١٤١٧ - مع األدب العربي القديم:

الدكتور داود سلوم ولد ١٩٣٠ مط اآلداب ١٩٦٠ ح الربع
ط األولى ١٧٣ ص.

١٤١٨ - مع األستاذ خروفة في شرحه لقانون األحوال:
السيد طاهر بن السيد عبد الله أبو رغيف. مط اآلداب

١٣٨٢ / ١٩٦٢ ح الربع ١٠٢ ص.
١٤١٩ - مع الدكتور أحمد امين:

الشيخ محمد أمين زين الدين. مط دار النشر والتأليف
١٣٧١ / ١٩٥١ ح الكف ١٠١ ص.

١٤٢٠ - مع الرسل:
السيد محمد تقي المدرسي. مط اآلداب ١٣٨٥ / ١٩٦٥

ح الربع العدد ٥٤ من المنابع الثقافية.
١٤٢١ - مع نظرية التطور:

السيد محمد بن علي النوري. مط النعمان ١٣٨٥ ح الوزيري
١٤٢٢ - المعارف:

الشيخ علي روحاني. مط النعمان.. ح الكف ٤٨ ص.
١٤٢٣ - المعارف:

(٣٢٥)



مجلة شهرية أدبية اجتماعية جامعة. مط القضاء واآلداب
١٣٧٨ / ١٩٥٨ ح الوزيري صاحبها السيد محمد حسن
الطالقاني ومن السنة الثالثة صدرت بحجم الكبير ١٢ ص

وأصبحت أسبوعية وفي ١٩٦٣ الغي امتيازها مع بقية الصحف
المحتجبة.

١٤٢٤ - المعارف االسالمية:
الشيخ محمد علي الزهيري المتوفي ١٣٨٥ مط القضاء ١٣٧٨

ح الربع الجزء األول ٤٢٠ ص.
١٤٢٥ - المعارف االسالمية:

السيد محمد بن مهدي الشيرازي الحسيني. مط الغري
الحديثة.. ح الربع ١٣٢ ص.

١٤٢٦ - معارف الرجال:
الشيخ محمد حرز الدين المتوفي ١٣٦٥ مط اآلداب ١٣٨٣ /

١٩٦٤، ١ - ٣ ح الوزيري.
١٤٢٧ - المعالم الجديدة لألصول:

السيد محمد باقر الصدر. مط النعمان ١٣٨٥ ح الوزيري
١٩٨ ص.

١٤٢٨ - معالم العلماء:

(٣٢٦)



الحافظ محمد بن علي بن شهرآشوب المتوفي ٥٨٨. مط
الحيدرية ١٣٨٠ / ١٩٦١ ح الربع ١٥٩ ص تقديم السيد

محمد صادق بحر العلوم.
١٤٢٩ - معالي السبطين في أحوال الحسن والحسين - ع -.:

الشيخ محمد مهدي المازندراني الحائري المتوفي ١٣٨٥.
مط النعمان ١٣٨١ / ١٩٦٠ ح الوزيري ١ - ٢.

١٤٣٠ - المعجزة واالسالم:
السيد ميرزا هادي الحسيني الخراساني. مط العلمية..

ح الربع ٣٤٨ ص ط األولى.
١٤٣١ - معايدة الزعيم:

مال عيسى الشيخ مهدي الزبيدي. مط الغري الحديثة
١٩٥٩ ح الربع شعر شعبي ٨ ص.

١٤٣٢ - معجم أدباء األطباء:
الشيخ محمد الخليلي.. مط الغري ١٣٦٥ / ١٩٤٦ ح

الوزيري ١ - ٢ تقديم جعفر الخليلي.
١٤٣٣ - معجم رجال الفكر واألدب في النجف خالل ألف عام:

للشيخ محمد هادي األميني مط اآلداب ١٣٨٤ / ١٩٦٤ في
٤٩٥ ص ح الوزيري - تراجم -.

(٣٢٧)



١٤٣٤ - المعجم الزوولوجي الحديث:
محمد كاظم الملكي. ١٩٥٧ ح الوزيري ١ - ٥ ط األولى -

معجم في أسماء الحيوانات -.
١٤٣٥ - معجم المطبوعات النجفية:

الشيخ محمد هادي األميني. مط اآلداب والنعمان ١٩٦٦ /
١٣٨٥ ح الربع.. ص تقديم األستاذ عبد الحميد العلوچي

١٤٣٦ - معراج األحبة في الكوفة والسهلة:
السيد حسين بن علي الحسيني الهمداني. مط العلمية

١٣٥٣ قطع الكف حجر ٥٤ ص أدعية.
١٤٣٧ - معراج الرسول:

الشيخ محمد أبو عزيز الخطي. مط الحيدرية ١٣٧٢ / ١٩٥٣
ط األولى ح الربع ٦٨ ص.

١٤٣٨ - معراج المؤمن وسعادة الدارين:
الشيخ محمد علي الرباني الواعظ. مط النعمان ١٣٨٣ /

١٩٦٢ ح الوزيري ٤٠ ص.
١٤٣٩ - معرفة المبتدئين:

الشيخ احمد بلستاني. مط الغري الحديثة ١٣٧٨ / ١٩٥٩
ح الربع ٦٤ ص.

(٣٢٨)



١٤٤٠ - المعركة بين االيمان وااللحاد:
الشيخ ناصر البديري. مط القضاء.. ح الربع.

١٤٤١ - مفاتيح األنوار:
الشيخ محمد الشيخ حسين أبي خمسين المتوفي ١٣١٦.
مط الغري الحديثة ١٣٧٦ / ١٩٥٦ ح الربع ١٨٧ ص.

١٤٤٢ - مفاتيح الجنان:
الشيخ عباس بن محمد رضا القمي مط العلمية.. ح

الوزيري حجر ٥٦٤ ص أدعية.
١٤٤٣ - مفاتيح الصحة في طب النبي واألئمة:

السيد محمود ده سرخي األصفهاني. مط النعمان ١٩٥٩ /
١٣٧٩ ح الوزيري ١٢٠ ص.

١٤٤٤ - مفتاح القواعد:
الشيخ عباس الخويبراوي الناصري. مط النجف ١٣٨٤ /

١٩٦٤ م الكف ٧٤ ص.
١٤٤٥ - مفهوم االشتراكية في االسالم:

السيد مهدي السويج البصري.. مط اآلداب ١٣٨١ /
١٩٦٢ ح الربع ٧٢ ص.

١٤٤٦ - مقاتل الطالبيين:

(٣٢٩)



أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد األصبهاني المتوفى
٣٥٦. مط الحيدرية ١٣٥٣ ح الربع ٤٤٨ ص الطبعة األولى

وأعيد للمرة الثانية سنة ١٣٨٥ / ١٩٦٥ تقديم كاظم باقر
المظفر.

١٤٤٧ - مقاالت:
السيد محمد بن مهدي الحسيني الشيرازي. مط اآلداب

١٣٨٠ / ١٩٦٠ ط األولى ح الوزيري ١٨٩ ص.
١٤٤٨ - المقاالت العلية:

السيد محمود خراساني الشهير بأيراني. مط النعمان..
ح الربع ٢٤٧ ص - مجالس ومواعظ -.

١٤٤٩ - مقام االمام أمير المؤمنين - ع -:
الشيخ نجم الدين العسكري. مط النجف ١٣٧٥ / ١٩٥٥

ح الربع ٦٤ ص.
١٤٥٠ - مقياس الهداية:

الشيخ عبد الله بن محمد حسن المامقاني المتوفي ١٣٥١. مط
المرتضوية ١٣٤٥ ح الربع ٢٧٧ ص وفي آخره كتاب: مخزن

المعاني في ترجمة المحقق المامقاني.
١٤٥١ - مقتضب األثر في النص على األئمة االثني عشر:

(٣٣٠)



أحمد بن محمد عبد الله بن عياش بن إبراهيم. مط العلوية
١٣٤٦ ح الكف ط األولى ٥٧ ص.

١٤٥٢ - مقتل أوالد مسلم بن عقيل:
أبو مخنف لوط. مط الحيدرية.. ح الربع ٦٤ ص.

١٤٥٣ - مقتل الحسين - ع -:
السيد جواد شبر. مط النعمان ١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الربع

١٠٠ ص.
١٤٥٤ - مقتل الحسين - ع -:

أبو مخنف لوط بن يحيى األزدي. مط الحيدرية.. ح
الربع ١٤٤ ص. ط األولى ١٣٥٣ مط العلمية حجر ١٤٦ ص

١٤٥٥ - مقتل الحسين - ع -:
السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم مط الحيدرية ١٣٦٧ ح

الربع ٢٦٨ ص والطبعة الثانية مط النجف ١٣٧٦، ٤٨٨ ص
ط الثالثة مط النجف ١٣٨٣.

١٤٥٦ - مقتل الحسين - ع -:
الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء. مط الحيدرية ١٣٨٤ /

١٩٦٤ ط األولى ح الكف ١٢٨ ص تقديم محمد شريف
آل كاشف الغطاء.

(٣٣١)



١٤٥٧ - مقتل الحسين:
الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي المتوفي ٥٦٨. مط

الزهراء ١٣٦٧ / ١٩٤٨ ح الربع ١ - ٢ تقديم وتحقيق
الشيخ محمد السماوي.
١٤٥٨ - مقتل العباس:

الشيخ حسين بن علي البالدي البحراني. مط الحيدرية
١٩٥٥ / ١٣٧٤ ح الربع ٨٠ ص.

١٤٥٩ - المقدمات:
السيد محمد بن السيد مهدي الشيرازي. مط النعمان

١٣٧٦ / ١٩٥٦ ح الوزيري ط األولى ٢٢٦ ص - نحو -.
١٤٦٠ - مقررات مجلس لواء كربالء العام:

مط الحيدرية ١٩٥٢ / ١٣٨١ ح الوزيري ٦٠ ص.
١٤٦١ - مقررات مجلس اللواء العام:

متصرفية لواء الديوانية - اإلدارة المحلية - مط الغري
الحديثة ١٩٥٦ ح الوزيري كبير ٦٧ ص.

١٤٦٢ - مقررات مجلس اللواء العام:
متصرفية لواء الديوانية - اإلدارة المحلية - مط الغري

الحديثة ١٩٥٧ ح الوزيري كبير ١٠٨ ص.

(٣٣٢)



١٤٦٣ - مقررات مجلس اللواء العام:
متصرفية لواء كربالء - اإلدارة المحلية - مط الغري الحديثة

١٩٥٧ ح الوزيري كبير ٦٨ ص.
١٤٦٤ - مقررات مجلس اللواء العام:

متصرفية لواء الديوانية - اإلدارة المحلية - مط الغري
الحديثة ١٩٥٨ ح الوزيري كبير ٨٨ ص.

١٤٦٥ - مقررات مجلس اللواء العام:
متصرفية لواء كربالء - اإلدارة المحلية - مط النعمان ١٩٥٨

ح الوزيري كبير ٥١ ص.
١٤٦٦ - مقررات مجلس اللواء العام:

متصرفية لواء كربالء - اإلدارة المحلية - مط الغري الحديثة
١٩٥٩ ح الوزيري كبير ٧٦ ص.

١٤٦٧ - مقررات مجلس اللواء العام:
متصرفية لواء ديالى - اإلدارة المحلية - مط الغري الحديثة

١٩٦٠ ح الوزيري كبير ١١٤ ص.
١٤٦٨ - مقررات مجلس اللواء العام:

متصرفية لواء كربالء - اإلدارة المحلية - مط الغري
الحديثة ١٩٦٠ ح الوزيري كبير ٦٩ ص.

(٣٣٣)



١٤٦٩ - مقررات مجلس اللواء العام:
متصرفية لواء الديوانية - اإلدارة المحلية. مط الغري

الحديثة ١٩٦١ ح الوزيري كبير ١٥٤ ص.
١٤٧٠ - المقصورة الدريدية:

أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد اآلزري. مط الحيدرية
.. ح الربع ١٤ ص - شعر -.

١٤٧١ - المقصورة العلية:
الشيخ محمد علي الشيخ يعقوب اليعقوبي النجفي. مط

العلوية ١٣٤٤ ح الربع ٤٤ ص - شعر -.
١٤٧٢ - المكاشفات:

الحاج محمد حسين بن الحاج حسون الترك. مط الغري
الحديثة ١٣٧٤ / ١٩٥٥ ح الربع ١٦٤ ص.

١٤٧٣ - مكالمة خسرو پرويز:
الشيخ هادي الطارمي المنجيلي الغروي. مط الحيدرية.

ح الربع ٥٢ ص لغته ف بحث حول الحجاب.
١٤٧٤ - مكررات المدرس شرح السيوطي:

الشيخ محمد علي المدرس األفغاني. مط النعمان ١٣٨٥ /
ح الوزيري الجزء ١ - ٣.

(٣٣٤)



١٤٧٥ - المالحم والفتن:
رضي الدين ابن طاوس المتوفي ٦٦٤ مط الحيدرية ١٩٦٣

/ ١٣٨٢ ط الثالثة ح الربع ١٨٨ ص.
١٤٧٦ - ملحقات العروة الوثقى:

السيد محمد كاظم اليزدي. مط الحيدرية ١٣٣٩ ح الوزيري
١٤٧٧ - ملحقات وسيلة الدارين:

لجميع من شعراء األدب الشعبي. مط العلوي ١٣٤٢ ح
الربع ٨٨ ص.

١٤٧٨ ملحمة دانيال:
النبي دانيال ع مط الحيدرية.. ح الكف ٩٣ ص.

١٤٧٩ ملخص عقد شركة الصناعة والنقليات الصحراوية:
مط الغري الحديثة ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح الربع ١٩ ص.

١٤٨٠ - من اآلداب االسالمية:
حسين المياحي. مط الغري الحديثة ١٣٨٢ ح الربع ٧١ ص

١٤٨١ - من أشعة القرآن:
الشيخ محمد امين زين الدين. مط النجف ١٣٧٤ ح

الكف ١٥٠ ص.
١٤٨٢ - من أمالي اإلمام الصادق:

(٣٣٥)



في شرح توحيد المفضل. الشيخ محمد الخليلي. مط النعمان
١٣٨٣ - ١٣٨٤ - ١ - ٤ ح الوزيري.

١٤٨٣ - من أنوار االسالم:
الشيخ عبد الجبار األعظمي.. مط القضاء ١٣٧٩ / ١٩٥٩

ح الكف ٨٢ ص.
١٤٨٤ - من البعثة إلى الدولة:

الشيخ عبد الهادي الفضلي ولد ١٣٥٢ / ١٩٣٣ مط النعمان
.. ح الثمن ٩٦ ص.

١٤٨٥ - من تراث الشيعة:
حبيب السيد سلمان الخطيب. مط النجف ١٣٨٥ ح الربع

ط األولى ١٢٤ ص.
١٤٨٦ - المنتظر على ضوء الحقائق:

محمد الحسين األديب مط الحيدرية ١٩٥٤ / ١٣٧٤ ح الربع
٣٦ ص.

١٤٨٧ - من حديث الدعوة والدعاة:
الشيخ محمد مهدي اآلصفي. مط النعمان.. ح الكف

٧٢ ص.
١٤٨٨ - من حديث العقل والقلب:

(٣٣٦)



كاظم مكي حسن. مط العلمية ١٣٧٠ / ١٩٥١ ح الربع
١٣٤ ص.

١٤٨٩ - من سجل الحياة:
جمع وتقديم.. عبد الرضا محمد علي المطبعي. مط الغري

الحديثة ١٩٥٦ - قصص - ح الربع ٦٠ ص.
١٤٩٠ - من علوم الطب في االسالم:

عارف سليم القراغولي - أبو جعفر - مط النجف ١٣٨٢ /
١٩٦٣ ح الربع ١٥٤ ص.

١٤٩١ - من الكلمات الحسنى:
الشيخ علي كاشف الغطاء. مط النعمان ١٣٧٦ ح الربع

ط الثانية ١٦ ص.
١٤٩٢ من ال يحضره الفقيه:

أبو جعفر محمد علي بن بابويه القمي الصدوق المتوفى
٣٨١. مط النجف ١٣٧٧ ح الوزيري ط الرابعة ١ - ٤

تقديم وتعليق السيد حسن الخرسان الموسوي.
١٤٩٣ من مخازي الشيوعيين:

السيد هادي بن حمد كمال الدين. مط القضاء ١٣٧٩ /
١٩٥٩ ح الربع الحلقة األولى ٦٤ ص.

(٣٣٧)



١٤٩٤ من نوادر مخطوطات مكتبة آية الله الحكيم:
الشيخ محمد هادي بن عبد الحسين األميني. مط النجف

١٣٨٢ / ١٩٦٢ ح الوزيري الحلقة األولى ١٥٨ ص.
١٤٩٥ من واقع االسالم:

عبد المحسن العاتي. مط الغري الحديثة.. ح الربع ٨٠
ص تقديم الشيخ عبد الحسن الغراوي.

١٤٩٦ - من وحي األخالق:
السيد مصطفى الموسوي آل االعتماد ولد ١٣٤٤ مط الغري

الحديثة ١٣٨٠ / ١٩٦٠ وهو العدد ٧ من منابع الثقافة.
ح الربع ٥٩ ص.

١٤٩٧ - من وحي الثورة:
حسين بن الشيخ حسن البهبهاني. مط اآلداب ١٩٥٨ /

١٣٧٨ ح الربع شعر شعبي ١٥ ص.
١٤٩٨ - من وحي فلسفتنا:

الشيخ كاظم الحلفي. مط النعمان.. ح الربع ٥٦ ص
ط األولى تقديم السيد محمد باقر الصدر.

١٤٩٩ - من هم الفوضويون...؟
مجموعة مقاالت نشرتها صحيفة الثورة البغدادية. مط

(٣٣٨)



القضاء ١٣٧٩ / ١٩٥٩ ح الربع ٤٤ ص.
١٥٠٠ - المنابر العلية:

السيد محمود إيراني خراساني. مط اآلداب ١٣٨٢ ح
الربع لغته فارسية ١٩٨ ص.
١٥٠١ - مناجاة السجناء:

فاضل الرادود. مط الغري ١٣٦٩ / ١٩٥٠ - شعر -
ح الثمن ٦٤ ص تقديم محمد حسن مبارك.

١٥٠٢ - مناجاة السجين:
فاضل بن حمود الرادود مط الزهراء ١٣٧٠ / ١٩٥٠ ح

الكف شعر شعبي ٣٢ ص.
١٥٠٣ - مناجاة موسى بن عمران:

مط العلوية ١٣٤١. ح الربع ٢٤ ص. مط اآلداب..
ط الثانية ٢٤ ص.

١٥٠٤ - منازل اآلخرة:
الشيخ عباس القمي. مط المرتضوية ١٣٥٣ ح الكف حجر

١٣٤ ص.
١٥٠٥ - مناسك الحج:

السيد أبو الحسن األصفهاني. مط العلمية ١٣٥٧ قطع

(٣٣٩)



الكف ٧٩ ص حجر.
١٥٠٦ - مناسك حج:

السيد أبو القاسم الخوئي - فارسي - مط النعمان ١٣٨٢
/ ١٩٦٢ ط الثالثة ح الكف ١٩١ ص. مط اآلداب ١٣٨٠

ح الكف ١٦٠ ص.
١٥٠٧ - مناسك الحج:

الحاج آغا حسين القمي. مط المرتضوية ١٣٥٦ ح الكف
حجر ١٠٤ ص.

١٥٠٨ - مناسك الحج:
السيد عبد الهادي الحسيني الشيرازي. مط الحيدرية ١٣٧٠

ح الكف ٦١ ص.
١٥٠٩ - مناسك حج:

الميرزا محمد حسين الغروي النائيني. مط المرتضوية حجر
١٣٤٩ لغته فارسية ح الكف ١٠٨ ص.

١٥١٠ - مناسك الحج:
الميرزا محمد حسين الغروي النائيني. مط المرتضوية ١٣٤١

قطع الكف حجر ١٦٨ ص.
١٥١١ - مناسك حج:

(٣٤٠)



الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء المتوفي ١٣٧٣ فارسي مط
الحيدرية ١٣٧١ ح الثمن ٥٦ ص.

١٥١٢ - مناسك حج:
الشيخ عبد الله المامقاني. مط المرتضوية ١٣٤٤ حجر ح

الكف ١١٠ ص لغته فارسية.
١٥١٣ - مناسك الحج:

السيد علي الحسيني األصفهاني العالمة الفاني مط النعمان
١٣٨٤ ح الكف ٩٩ ص.
١٥١٤ - مناسك الحج:

الشيخ محمد طاهر آل شبير الخاقاني النجفي. مط النجف
١٣٨٣ ح الربع ٣٩.

١٥١٥ - مناسك الحج:
السيد محمد الحسني البغدادي. مط الغري الحديثة

١٣٧٤ ح الكف ٣٨ ص. وأعيد طبعه في مط القضاء ١٣٨٣
وللمرة الثالثة عام ١٣٨٥.
١٥١٦ - مناسك الحج:

الشيخ علي المرندي. مط المرتضوية ١٣٤٣. ح الكف ط
األولى ١٨٩ ص لغته فارسية حجر.

(٣٤١)



١٥١٧ - مناسك حج:
الشيخ محمد كاظم الشيرازي. مط الغري ١٣٥٤ ح الربع

٢٠ ص لغته فارسية.
١٥١٨ - مناسك حج:

الشيخ مرتضى األنصاري. مط العلوية ١٣٤٧ ح الكف
لغته فارسية ٢٠ ص.

١٥١٩ - مناسك الحج:
الشيخ هادي بن الشيخ عباس كاشف الغطاء. مط المرتضوية

١٣٤٢ ح الربع ٩٦ ص.
١٥٢٠ - المناسك والمدارك:

السيد احمد الموسوي المستنبط. مط الغري الحديثة ١٣٨٠
ح الربع ٢٢٢ ص.

١٥٢١ - المناظرات:
أبو الحسن بن الشيخ علي الخنيزي المتوفي ١٣٦٣ مط

النعمان ١٣٧٤ / ١٩٥٤ ح الكف ٢٨٧ ص.
١٥٢٢ - مناعة المجتمع العربي:

الشيخ محمد هادي األميني.. مط القضاء ١٣٨٠ / ١٩٦١
ح الربع ٤٦ ص.

(٣٤٢)



١٥٢٣ - المناقب المائة:
محمد بن أحمد علي بن الحسن بن شاذان. مط الحيدرية

.. ح الربع ٦٤ ص تقديم السيد عبد الرزاق المقرم.
١٥٢٤ - المنافقون في القرآن:

الشيخ عبد األمير قبالن. مط النعمان ١٣٨٠ / ١٩٦٠
ح الربع ٩٦ ص.

١٥٢٥ - المناقب:
ابن شهرآشوب المازندراني. مط الحيدرية ١٣٨٤ / ١٩٦٤

ح الوزيري ١ - ٣ وقد طبع أيضا في إيران والهند.
١٥٢٦: المناقب:

الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي المتوفي ٥٦٨. مط
الحيدرية ١٣٨٥ / ١٣٦٥ ح الوزيري ٢٩٦ ص تقديم السيد

محمد رضا الموسوي الخرسان.
١٥٢٧ - مناهج المتقين في فقه أئمة الحق واليقين:

الشيخ عبد الله المامقاني. مط المرتضوية حجر ١٣٤٤ ح
الوزيري كبير ٥٣٢ ص.

١٥٢٨ - المنتخب:
الشيخ فخر الدين الطريحي. مط الحيدرية ١٣٧٩ قطع

(٣٤٣)



الوزيري ٥٠٤ ص في المراثي والخطب وط الثانية ١٣٦٩
وط ٣ سنة ١٣٧٩ وط الرابعة ١٣٨١.

١٥٢٩ - منتخب األعمال:
السيد محمد علي الشاه عبد العظيمي. مط حبل المتين

١٣٢٩ ح الربع ٢٠ ص.
١٥٣٠ - منتخب خاتم الرسائل بأحسن الوسائل:

السيد احمد المستنبط الموسوي. مط النعمان ١٣٨٥ ح
الربع المجلد الثاني ٣١٨ ص.

١٥٣١ - منتخب الرباني في الشعر:
الشيخ محمد علي الواعظ الرباني األصفهاني ولد ١٣٤٢

مط النعمان ١٣٨٣ ح الوزيري لغته فارسية ١٠٤ ص.
١٥٣٢ - منتخب الرسائل:

السيد أبو القاسم الخوئي. مط اآلداب ١٣٨٢ ط الخامسة
لغته فارسية ح الربع ٤٦٢ ص.

١٥٣٣ - منتخب الرسائل:
الشيخ عبد الكريم الحايري اليزدي مط العلوية ١٣٤٥ ح

الربع ١١٦ ص.
١٥٣٤ منتخب الرسائل:

(٣٤٤)



الشيخ علي أمير كالئي المازندراني. مط الحيدرية ١٣٣٨
ح الربع ١٠٦ ص لغته فارسية - فقه -.

١٥٣٥ - منتخب الرسائل:
الشيخ علي الشاهرودي. مط العلوية ١٣٤١ لغته فارسية

الربع ٢١٥ ص.
١٥٣٦ - منتخب الرسائل:

السيد محسن الطباطبائي الحكيم.. مط الزهراء ١٣٦٨
لغته فارسية قطع الربع ط الخامسة ١٣٨ ص ط السابعة

١٣٧١ مط العلمية ١٤٣ ص. ط األولى ١٣٦٥، ١٥١ ص.
ط العاشرة ١٤٤ ص مط النجف ١٣٧٧. ط ١١ مط النجف

١٤٠ ص سنة ١٣٨٠. ط السادسة ١٤٠ ص مط الحيدرية
١٣٧١. ط الثامنة ١٤٠ ص مط العلمية..

١٥٣٧ - منتخب الرسائل:
السيد محمد اليزدي الفيروزآبادي. مط الحيدرية ١٣٤٠

ح الربع ١٦٦ ص لغته فارسية.
١٥٣٨ - المنتخبات الشعرية لطالب المدارس الدينية:

عبد المهدي بن حسن البالغي ولد ١٩١٣ مط العدل االسالمي
... ح الربع ٦٠ ص.

(٣٤٥)



١٥٣٩ - المنتخبات من أحسن القصص:
محمد الحسين األديب مط الحيدرية ١٣٧٤ / ١٩٥٤ ح

الربع ط الثانية ٨٧ ص.
١٥٤٠ - منتخب المسائل:

الحاج أغا حسين القمي. مط العلمية ١٣٥٦ ح الوزيري
حجر ١٠٦ ص.

١٥٤١ - المنتدى:
تصدرها منتدى النشر. مط النجف ١٩٦١ ح الربع.

١٥٤٢ - المجمل في تاريخ أوربا:
صدقي حمدي مط الحيدرية ح وزيري.

١٥٤٣ - منتدى النشر أعماله وآماله:
لجنة منتدى النشر. مط الحيدرية ١٣٦٣ ح الثمن ٦٠ ص.

١٥٤٤ - منتقلة الطالبيين:
الشريف أبو إسماعيل إبراهيم بن ناصر الطباطبائي العلوي
من اعالم القرن الخامس. مط الحيدرية ١٣٨٥ / ١٩٦٦
ح الوزيري تحقيق وتقديم السيد محمد مهدي الخرسان

١٥٤٥ - منتقى الدرر في النبي وآله الغرر:
الشيخ كاظم بن حسن السبتي المتوفي ١٣٤٢ مط العلمية

(٣٤٦)



١٣٧٢ / ١٩٥٢ ح الوزيري شعر شعبي ١ - ٢ والجزء
األول باللغة الدارجة.

١٥٤٦ - منتهى األصول:
السيد ميرزا حسن بن علي أصغر البجنردي الموسوي
مط النجف ١٣٧٩ الجزء األول ٤٨٤ ح الوزيري.

١٥٤٧ - منتهى المقاصد:
الشيخ عبد الله بن محمد حسن المامقاني المتوفي ١٣٥١، مط

المرتضوية ١٣٤٨ ح الوزيري كبير حجر ٧٤٠ ص.
١٥٤٨ - المنح اإللهية في المجالس العاشورية:

عبد المجيد بن الشيخ علي بن جعفر القطيفي البحراني.
مط الحيدرية ١٩٦٢ / ١٣٨١ ح الربع ٢٨٤ ص.

١٥٤٩ - منشورات جماعة العلماء:
١ - ٥ مط النعمان ١٣٧٨ / ١٩٥٨ ط الثانية ح الكف

٥٠ ص.
١٥٥٠ - المنظورات الحسينية:

كاظم المنظور. مط الغري الحديثة ١٣٧٤ / ١٩٥٤ ط
األولى الجزء الرابع ١٧٦ ص - شعر شعبي -.

١٥٥١ - منظومات فقهية:

(٣٤٧)



الشيخ محمد علي بن حسين بن محمد األعسم. مط العلوية
١٣٤٩ ح الربع ١٨٨ ص تقديم محمد آل منيف.

١٥٥٢ - منظومة التهذيب:
السيد محمد حسين الشهرستاني. مط النعمان ١٣٧٤ ح

الربع ٣٢ ص.
١٥٥٣ - المنظومة الحيدرية:

الشيخ كاظم السوداني النجفي. مط الحيدرية ١٣٥٥ /
١٩٣٦. ح الربع - شعر - ١٩ ص.

١٥٥٤ - منن الرحمان:
الشيخ جعفر النقدي. مط الحيدرية ١٣٤٤ ح الوزيري

١ - ٢ الطبعة األولى.
١٥٥٥ - منهج احتفاالت ١٤ تموز:

مط الغري الحديثة ١٩٦٢ / ١٣٨٢ ح الربع ٢٣ ص لجنة
االحتفال في ناحية غماس.

١٥٥٦ - منهج التبشير
: لجنة إدارة مدرسة الواعظين. مط الحيدرية ١٣٤٨ ح

الربع ٣٢ ص.
١٥٥٧ - منهج الرشاد لمن أراد السداد:

(٣٤٨)



الشيخ جعفر كاشف الغطاء. مط الحيدرية ١٣٤٢ ح الربع
٨٢ ص.

١٥٥٨ - منهج اليقين:
السيد أحمد بن السيد جعفر الجزايري. مط العلوية

١٣٤٠ ح الربع ٤٨ ص - منظومة -.
١٥٥٩ - منهاج األصول:

الشيخ محمد إبراهيم الكرباسي. مط النجف ١٣٨٤ /
١٩٦٤ ح الوزيري ١ - ٣ - أصول -.

١٥٦٠ - منهاج الزائر:
١ - ع - الحسيني مط النعمان ١٣٨٢ / ١٩٦٣ كاليش

كتبها احمد النجفي الزنجاني ح الكف ٨٦ ص.
١٥٦١ - منهاج الشريعة في الرد على ابن تيمية:

السيد محمد مهدي القزويني. مط العلمية ١٣٤٧ ح
الوزيري الطبعة األولى ١ - ٢.

١٥٦٢ - منهاج الصالحين:
السيد محسن الطباطبائي الحكيم. طبع تسع مرات منذ

سنة ١٣٦٦ - ١٣٧٧ فقه ح الوزيري ١ - ٢.
١٥٦٣ - منهاج العمل:

(٣٤٩)



السيد محمد جواد الطباطبائي التبريزي. مط الغري
الحديثة ١٣٧٠ / ١٩٥٥ ح الربع ٢٤٧ ص.

١٥٦٤ - المنهاج في ذكر آل البعاج:
السيد سعدون بن عيسى البعاج النجفي. مط الغري الحديثة

١٣٧٤ / ١٩٥٥ ح الربع ١٨٦ ص مجموعة مقاالت.
١٥٦٥ - المنهاج في القواعد واالعراب:

محمد األنطاكي. مطبعة.. ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الوزيري
٣٥٢ ص.

١٥٦٦ - منهاج الناسكين:
السيد محسن الطباطبائي الحكيم. مط الزهراء ١٣٦٩ ط
الثانية ح الكف ١٥٤ ص. ط األولى ١٣٦٦ مط الغري

١٢٩ ص. ط الثالثة ١٣٧١ مط الحيدرية ١١٩ ص. مط
النجف ١٣٨١ ط ٥ ومط النجف ١٣٧٥ ط ٣.

١٥٦٧ - المنهج ألحكام الحج:
الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي. مط الحيدرية ١٣٧٦
ح الكف ٥٨ ص وعليه تعاليق السيد محسن الحكيم

الطباطبائي.
١٥٦٨ - مناظرة الوردة والكمامة:

(٣٥٠)



تعريب: الشيخ هادي اليوسفي. مط الحيدرية ١٣٨٥ ح
الربع ٥١ ص - شعر -.

١٥٦٩ - المنهاج والنظام الداخلي:
باعة التبغ والعطارين المفرد في الحلة. مط الغري الحديثة

١٩٥٩ ح الربع ٦ ص.
١٥٧٠ - منهل الشرع:

السيد عبد الحسين الشرع المتوفي ١٣٨٥. مط النعمان
١٣٧٢ ح الوزيري ط األولى الجزء األول ٢١٤ ص ط

الثانية ١٣٨٤ ٢١٥٠ ص تقديم السيد جواد شبر ومنشورات
السيد محمد حسين الطالقاني.

١٥٧١ - منهج اليقين في أصول الدين:
السيد أحمد بن جعفر الجزائري الشوشتري. مط العلوية

١٣٤٠ ح الربع ٤٨ ص.
١٥٧٢ - منية األديب وبغية األريب:

الشيخ حسين البالدي البحراني. مط النعمان ١٣٨٢ /
١٩٦٢ ح الربع ط األولى ١٥٢ ص.

١٥٧٣ - منية الراغبين وأجوبة المسائل:
الشيخ عبد الله بن عباس الستري البحراني مط النعمان

(٣٥١)



١٣٨٤ / ١٩٦٤ ح الربع ١٧٣ ص تقديم الشيخ منصور
الستري.

١٥٧٤ - منية الطالب في حاشية المكاسب:
الشيخ موسى النجفي الخونساري. مط المرتضوية حجر

١٣٥٧ ح الوزيري ٤١٥ ص.
١٥٧٥ - المنية في حكم الشارب واللحية:

الشيخ محمد رضا الطبسي.. مط القضاء ١٣٨٣ ح الربع
ط العاشرة ٧٠ ص.

١٥٧٦ - المنية في تحقيق حكم الشارب واللحية:
السيد أمير محمد الكاظمي القزويني. مط العلمية ١٣٦٥

ط السادسة ح الربع ٧٦ ص.
١٥٧٧ - المنيف في علم التصريف:

السيد محسن األمين العاملي المتوفي ١٣٧١ مط القضاء..
- ٦١ ص ح الكف.

١٥٧٨ - المواعظ واآلداب:
السيد عبد الحسين السيد حبيب الموسوي. مط النجف

١٣٧٧ / ١٩٥٨ ح الربع ١٢٨ ص.
١٥٧٩ - مواقف حاسمة:

(٣٥٢)



السيد محمد بن علي بحر العلوم. مط النعمان... ح
الربع ١٣٥ ص - تراجم شخصيات اسالمية.

١٥٨٠ - المواكب الحسينية:
الشيخ عبد الله المامقاني. مط المرتضوية ١٣٤٥ ح الكف

١٧ ص حجر.
١٥٨١ - المواكب الحسينية:

مجهول المؤلف. مط العلوية.. ح الربع ٢٠ ص.
١٥٨٢ - مواليد األئمة:

نصر بن علي الجهضي. مط الحيدرية.. ح الربع ١٤ ص.
١٥٨٣ - مواليد األئمة ووفياتهم:

تنظيم واخراج:
الشيخ محمد هادي األميني. مط النعمان

١٣٧٩ / ١٩٥٩ ط الثانية. ط األولى ١٣٧٧ / ١٩٥٧.
١٥٨٤ - المواهب:

نشرة مدرسية تصدرها لجنة اللغة العربية في ثانوية جمعية
المعلمين المسائية في النجف. مط النجف ١٣٧٧ / ١٩٥٧

ح الربع ٦٠ ص.
١٥٨٥ - الموائد:

للسيد كلب باقر صاحب النقوي الحائري. مط حبل المتين

(٣٥٣)



. ح الكف ٤٠ فقه في شرح منظومة األعسم.
١٥٨٦ - موجز االحكام:

السيد أمير محمد الكاظمي القزويني. مط النعمان..
ط الثانية ح الوزيري ٣٩ ص.

١٥٨٧ - موجز تاريخ النجف األشرف:
مط النجف ١٣٨٣ / ١٩٦٤ ح الربع ١٩ ص.

١٥٨٨ - موجز ترجمة التاريخ الفارسي:
الطالب سعيد بن علي بن نصر الله الحالق الكاوسي مط

الحيدرية ١٣٨٠ / ١٩٦٠ ح الربع ٨٤ ص.
١٥٨٩ - موجز تواريخ أهل البيت:

محمد الشيخ طاهر السماوي. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥
ح الكف ٢١٦ ص ط الثانية.

١٥٩٠ - الموجز في المنطق:
السيد صادق السيد مهدي الحسيني. مط الغري الحديثة

١٣٨٥ / ١٩٦٦ ح الربع.
١٥٩١ - الموعظة الحسنة:

السيد محمد صالح القزويني الحائري. مط الحيدرية
١٣٧٤ / ١٩٥٤ ح الربع ٥١ ص.

(٣٥٤)



١٥٩٢ - موعظة السالكين:
السيد محمد علي الشاه عبد العظيمي مط حبل المتين ١٣٢٩

ح الربع ١٣٨ ص.
١٥٩٣ - مولد االمام أمير المؤمنين - ع -:

لوط بن يحيى األزدي أبو مخنف. مط الحيدرية.. ح
الربع ٢٢٢ ص الطبعة األولى.

١٥٩٤ مولد اإلمام الحسن المجتبى ع:
فريق من الروحانيين في كربالء. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥

ح الربع ٢٨ ص.
١٥٩٥ مولد اإلمام الحسن بن علي:

الشيخ محمد أبو عزيز الخطي. مط الحيدرية ٣٧١ ح
الربع ٥٨ ص.

١٥٩٦ مولد الحجة ع:
مدرسة اإلمام الباقر ع في كربالء. مط النعمان

١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الربع ٣٢ ص.
١٥٩٧ مولود اإلمام الحسين بن علي:

الشيخ حسين بن محمد بن أحمد الدرازي البحراني. مط
الحيدرية ح الربع ٦٦ ص.

(٣٥٥)



١٥٩٨ مولد الصديقة الزهراء:
جماعة من أدباء كربالء. مط الغري الحديثة ١٣٧٦ ح

الربع ٣٢ ص.
١٥٩٩ المولد النبوي الشريف:

الشيخ جعفر النقدي. مط الحيدرية.. ط الثالثة ح
الربع ١٠٤ ص.

١٦٠٠ - موقف االسالم من القومية:
السيد مهدي السويج البصري. مط اآلداب ١٣٨١ / ١٩٦٢

ط األولى ٥٤ ص ح الربع.
١٦٠١ - المهدي وأحمد امين:

الشيخ محمد علي الزهيري النجفي المتوفي ١٣٨٥. مط
العلمية ١٣٧٠ / ١٩٥٠ ح الكف ٢٢٤ ص تقديم الشيخ

محمد الحسين كاشف الغطاء.
١٦٠٢ - مهرا لعينيها:

محمد علي الخفاجي. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الكف
- شعر - ١٩١ ص تقديم الدكتورة سعاد البزري.

١٦٠٣ - المهرجان الخالد:
لجنة احتفال الفقيد الشيخ جعفر حيدر. مط الغري الحديثة

(٣٥٦)



١٣٧٣ / ١٩٥٣ ح الربع ١٧٦ ص.
١٦٠٤ - المهرجان العالمي بمولد االمام - ع -:

مط الحيدرية ١٣٧٩ / ١٩٦٠ ح الوزيري ١١٢ ص.
١٦٠٥ - الميثاق العربي الوطني:

محمد الحسين كاشف الغطاء. مط الحيدرية ١٣٥٨ ح
الكف ٩٨ ص تقديم الشيخ عبد الغني الخضري.

١٦٠٦ - ميثم التمار:
الشيخ محمد الحسين المظفر. مط الحيدرية ١٣٨٥ / ١٩٦٥

ط الثانية ح الربع ٩٠ ص.
١٦٠٧ - الميزان الصحيح:

السيد مسلم بن السيد حمود الحسيني الحلي. مط دار
النشر والتأليف ١٣٦٥ / ١٩٤٦ ح الوزيري ١٥٥ ص.

١٦٠٨ - ميالد اإلمام الرضا - ع -:
الندوة الطالبية االسالمية. مط اآلداب ١٣٨٣ / ١٩٦٣ ح

الربع ٢٨ ص مجموعة مقاالت وقصائد.

(٣٥٧)



حرف النون
١٦٠٩ - النافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشر:
الفاضل السيوري جمال الدين مقداد. مط العلوية ١٣٤٣

ح الربع ٢٢٤ ص.
١٦١٠ - نامة اي از علماء إيران:

مط النعمان ١٣٨٢ ح الوزيري ١٥ ص بحث سياسي لغته ف
١٦١١ - نايف الجريان:

رياض حمزة شير علي. مط الغري الحديثة ١٩٥٧ ح الكف
٤٨ ص.

١٦١٢ - نبذة من السياسة الحسينية:
الشيخ عبد الحليم كاشف الغطاء النجفي مط العلوية ١٣٤٩

ح الربع ٤٣ ص.
١٦١٣ - نتائج أفكار:

السيد هاشم بن السيد حسين فتح الله زادة. مط العلوية
- لغته فارسية - ١٣٤٧ ح الثمن ٩٦ ص.

(٣٥٨)



١٦١٤ - نجاة العاملين:
الشيخ حسن الخاقاني. مط العلمية ١٣٧٤ / ١٩٥٥ ح

الربع الجزء األول ٤٤٨ ص.
١٦١٥ - النجعة في الرجعة:

السيد محسن نواب الرضوي الكشميري. مط مط الغري
١٣٥٥ ح الوزيري ٤٠ ص.

١٦١٦ - نجف:
جريدة علمية سياسية اجتماعية أخبارية فارسية. مط حبل
المتين ١٣٢٨ مديرها المسؤول السيد مسلم آل زوين.

احتجبت بأقصر وقت. وكان يشرف على تحريرها السيد
أبو القاسم الكاشاني والشيخ إسماعيل المحالتي والشيخ

عبد الحسين الرشتي والشيخ عبد الكريم الشيرازي.
١٦١٧ - النجف

مجلة علمية أدبية اسالمية عامة نصف شهرية. صاحبها السيد
هادي فياض. مط اآلداب ١٣٧٦ استمرت خمس سنوات

وانقطعت.
١٦١٨ - النجف:

جريدة عربية أدبية اجتماعية أسبوعية. يوسف رجيب

(٣٥٩)



ومحمد علي البالغي مط العلوية ١٣٤٣ قضت عامين واحتجبت
في العام الثالث.

١٦١٩ - النجوم الزاهرة:
السيد عبد الحسين السيد حبيب الحائري الموسوي مط

النعمان ١٣٧٦ / ١٩٥٨ ح الربع ١٠٨ ص.
١٦٢٠ - نحن والشيوعية:

صبري محمد حسن المتوفي ١٣٨٠ مط القضاء ١٩٥٩ / ١٣٧٩
ح الربع ١١٦ ص.

١٦٢١ - نخبة األحاديث في الوصايا والمواريث:
الشيخ محمد إبراهيم الكرباسي. مط النجف ١٣٧٧ /

١٩٥٨ ح الوزيري ٥٣٦ ص.
١٦٢٢ - نخبة األزهار:

الشيخ فرج آل عمران القطيفي.. مط الغري الحديثة
١٣٨٠ ح الربع ٣٩ ص.

١٦٢٣ - نخبة األفكار في حرمان الزوجة من األراضي والعقار:
الشيخ محمد تقي النجفي البروجردي. مط النعمان ١٣٧٨ /

١٩٥٨ ح الوزيري ٥٢ ص.
١٦٢٤ - نخبة المسائل:

(٣٦٠)



السيد محمد هادي الميالني. مط النعمان ١٣٧٢ ح الربع
٢٢٠ ص فقه.

١٦٢٥ - نداء إلى اعالم الفكر:
السيد جواد شبر. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٦ ح الوزيري

٤ ص حول تأليف أحسن كتاب عن شخصية االمام أمير
المؤمنين - ع.

١٦٢٦ - نداء المعرفة:
تصدرها مدرسة النضال. مط القضاء ١٩٦٢ ح الربع

بأشراف السيد شاكر البرمكي - أبو فائز -.
١٦٢٧ - النزاع والتخاصم:

تقي الدين أحمد بن علي المقريزي المتوفي ٨٤٥ مط العلمية
١٣٦٨ ح الربع ٧١ ص تقديم السيد علي الهاشمي.

١٦٢٨ - نزهة الجالس في نوادر أبي نؤاس:
مط الغري الحديثة.. ح الربع ٤٨ ص - قصة -.

١٦٢٩ - نزهة الطالب في شرح منظومة السيد جالل الدين التبريزي:
الشيخ عبد األمير بن عبد الله البصري. مط الحيدرية ١٣٤٤

ح الربع ٦٠ ص.
١٦٣٠ - نزهة الغري في تاريخ النجف:

الشيخ محمد بن الشيخ عبود الكوفي المتوفي ١٣٥٢. مط

(٣٦١)



الغري الحديثة ١٣٧١ / ١٩٥٢ ح الربع تحقيق: حسين
علي محفوظ وعبد المولى الطريحي ٨٨ ص.

١٦٣١ - نزهة الناظر:
الحسين بن محمد بن الحسن بن نصر الحلواني من اعالم
القرن الخامس. مط الحيدرية ١٣٥٦ ح الوزيري ٥٨ ص

تقديم السيد محمد صادق بحر العلوم.
١٦٣٢ - نزهة النواظر في ترجمة معدن الجواهر:

مجهول المؤلف مط المرتضوية حجر ١٣٥٤ لغته فارسية ٥٠
ص - ح الربع - أخالق -.

١٦٣٣ - نشاطات فرع نقابة المعلمين في النجف:
مط النعمان ١٩٥٩ ح الربع العدد األول ٣٨ ص.

١٦٣٤ - النشاط الثقافي:
مجلة لنشر الثقافة العامة تصدرها جمعية التحرير الثقافي في
النجف األشرف رئيس التحرير الشيخ عبد الغني الخضري

ومدير التحرير السيد مرتضى الحكمي مط الحيدرية واآلداب
١٣٧٧ / ١٩٥٧ صدر منها ١٢ عدد واحتجبت.

١٦٣٥ - نص قانون الجمعيات واألحزاب:
مط القضاء ١٩٦٠ ح الربع ١٦ ص.

(٣٦٢)



١٦٣٦ - النص واالجتهاد:
السيد عبد الحسين شرف الدين. مط النجف ١٣٧٥ /

١٩٥٦ ط األولى ح الوزيري ٢٩٨ ص تقديم السيد محمد
تقي الحكيم.

١٦٣٧ - النصاريات:
الشيخ محمد نصار العراقي المتوفي ١٢٩٢. مط الحيدرية

.. شعر شعبي ح الربع ٤٨ ص ومط الحيدرية ١٣٦٩
ومط الغري الحديثة ١٩٥٩.
١٦٣٨ - النصايح األخوية:

الشيخ حسن كاظم علوش. مط الغري الحديثة ١٣٧٤ ح
الربع ٦٠ ص.

١٦٣٩ - النصائح الكافية لمن يتولى معاوية:
السيد محمد بن عقيل بن عبد الله العلوي المتوفي ١٣٥٠.
مط الحيدرية ١٣٨٥ / ١٩٦٦ ط الثالثة ح الوزيري تقديم

السيد محمد رضا الخرسان. ط ٤ مط النعمان.
١٦٤٠ - نصرة المظلوم:

الشيخ حسن بن إبراهيم المظفر. مط العلوية ٣٤٥ ح الربع
٦٤ ص في المواكب والتشبيه.

(٣٦٣)



١٦٤١ - نصيحة لعموم المسلمين:
الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء. مط الحيدرية ١٣٧١

/ ١٩٥٢ ح الثمن ١٠ ص.
١٦٤٢ - النصير األول لالسالم:

السيد حسن الشيرازي مط القضاء ١٣٧٩ ح الثمن ١٦ ص.
١٦٤٣ - نصير السالم:

الشيخ حيدر بن صالح المرجاني.. مط اآلداب ١٣٧٨ /
١٩٥٩ ح الربع ٩٥ ص.

١٦٤٤ - النظافة بين العلم والحديث:
نشرة موسمية تصدرها النعمان االبتدائية في النجف. مط

اآلداب ١٩٦٤ / ١٩٦٥ ح الكف ١٣ ص.
١٦٤٥ - النظام األساسي:

جمعية التحرير الثقافي. مط الحيدرية ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ح
الربع ١٢ ص ط األولى ١٩٤٨ مط العلمية.

١٦٤٦ - النظام األساسي:
جمعية التوجيه الديني. مط القضاء ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح

الربع ١٥ ص.
١٦٤٧ - النظام األساسي والداخلي:

(٣٦٤)



جمعية أرباب المخابز واألفران. مط الغري الحديثة ١٩٥٩
ح الكف ١٢ ص.

١٦٤٨ - النظام األساسي والداخلي:
جمعية ندوة األدب في النجف. مط العلمية ١٣٦٨ / ١٩٤٧

ح الثمن ٢١ ص.
١٦٤٩ - النظام األساسي لجمعية الرابطة:

مط النعمان.. ح الربع ١٧ ص.
١٦٥٠ - نظام جمعية بناء المساكن:

مط القضاء ١٣٧٨ / ١٩٥٩ ح الربع ١٦ ص.
١٦٥١ - نظام جمعية مدرسة الغري األهلية:

مط الغري ١٣٧٤ / ١٩٥٥ ح الربع ١٢ ص.
١٦٥٢ - النظام الداخلي:

نادي الغري الرياضي. مط القضاء ١٩٦١ ح الربع ٨ ص.
١٦٥٣ - النظام الداخلي:

جمعية أرباب السيارات. مط الغري الحديثة ١٩٥٩ ح
الربع ٨ ص.

١٦٥٤ - النظام الداخلي:
جمعية القصابين. مط الغري الحديثة ١٩٥٩ ح الربع ٨ ص

(٣٦٥)



١٦٥٥ - النظام الداخلي:
نقابة عمال ومستخدمي البناء والمشاريع االنشائية. مط

الغري الحديثة ١٩٥٩ ح الربع ١٧ ص.
١٦٥٦ - النظام الداخلي واألساسي:

نقابة عمال ومستخدمي وزارة المعارف العراقية. مط الغري
الحديثة ١٩٥٩ ح الربع ٨ ص.

١٦٥٧ - النظام الداخلي إلى الجمعية الخيرية االسالمية:
هيئة اإلدارة. مط النعمان.. ح الكف ١٥ ص.

١٦٥٨ - النظام الداخلي:
غرفة تجارة كربالء. مط القضاء ١٩٦١ ح الربع ١٦ ص

ومط الزهراء ١٩٥٠ ح الربع ٢٩ ص.
١٦٥٩ - النظام الداخلي لجمعية التضامن االسالمي:

مط القضاء ١٣٨٢ / ١٩٦٣ ح الثمن ٢٤ ص.
١٦٦٠ - النظام سبب النجاح:

محمد عطية األبراشي. مط اآلداب.. ح الربع - قصة
- ٤٦ ص.

١٦٦١ - نظام كلية الفقه:
منتدى النشر. مط اآلداب.. ح الكف ١٩ ص.

(٣٦٦)



١٦٦٢ - النظام المالي وتداول الثروة في االسالم:
الشيخ محمد مهدي اآلصفي. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥

ح الربع ١١٠ ص.
١٦٦٣ - نظام منتدى النشر:

جمعية منتدى النشر. مط الزهراء ١٣٧٠ ح الربع الطبعة
الثانية ٣٣ ص ط األولى ١٣٥٤ مط الراعي ٢٣ ص.
١٦٦٤ - نظرات اسالمية في اعالن حقوق االنسان:

السيد محمد بن إسماعيل الصدر. مط اآلداب ١٣٨٢ /
١٩٦٢ ح الربع ١٦٤ ص.

١٦٦٥ - نظرات في قانون تصفية الوقف الذري:
حمزة بحر المحامي. مط الغري الحديثة ١٩٥٥ / ح الربع

٢٨ ص.
١٦٦٦ - نظرات في معارف العراق:

شيخ العراقين كاشف الغطاء. مط دار النشر والتأليف
١٣٧٠ / ١٩٥١ ح الوزيري ٣١٦ ص.

١٦٦٧ - نظرات وتأمالت:
الشيخ علي كاشف الغطاء. مط الزهراء ١٣٦٧ / ١٩٤٨ ح

الربع ١٤٤ ص ط األولى.

(٣٦٧)



١٦٦٨ - نظرة الحسين - ع -:
الشيخ عبود الحاج مهدي الفلوجي. مط الغري الحديثة

١٩٥٢ / ١٣٧٢ ح الكف ٢٤ ص شعر شعبي.
١٦٦٩ - النظرة الحسينية:

الشيخ منصور بن عبد الله الخطي القطيفي. مط الحيدرية
١٣٧٣ / ١٩٥٤ ح الربع ١٢٠ ص.

١٦٧٠ - نظرية السياسة والحكم في االسالم:
السيد محمد حسين الطباطبائي ولد ١٣٣٢ / ١٩١٤ مط

النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٥ في ٧٩ ص.
١٦٧١ - النظرة النفسية واألشعة القدسية:

الشيخ منصور البيات. مط النعمان ١٣٧٥ ح الربع ط
األولى ١٨٥ ص.

١٦٧٢ - نظم حديث الكساء:
السيد هاشم بن السيد محسن اللعيبي المتوفي ١٣٧٦.
مط الحيدرية ١٣٧٦ ح الربع ٨ ص تقديم الشيخ فرج

آل عمران.
١٦٧٣ - نظم درر السمطين:

محمد بن يوسف الزرندي الحنفي المتوفي ٧٥٠ مط القضاء

(٣٦٨)



١٣٧٢ / ١٩٥٨ ح الربع ٢٤٨ ص تحقيق وتقديم محمد
هادي األميني.

١٦٧٤ - نفثات وخواطر:
عبد الهادي األسدي. مط الراعي ١٩٤٨ - قصة - ح

الكف ٣٢ ص.
١٦٧٥ - نفس الرحمان:

الميرزا حسين بن الشيخ محمد تقي الطبرسي النوري المتوفى
١٣٢٠. مط الحيدرية ١٣٨٥ / ١٩٦٦ ح الوزيري ط الثانية

١٦٧٦ - النقابي:
جريدة أسبوعية لسان المكتب التنفيذي لنقابات العمال في

النجف. مط الغري الحديثة ١٩٦٣ / ١٣٨٣ ح الكبير ٨ ص
١٦٧٧ - نموذج النظام الداخلي:

الجمعيات التعاونية.. مط الغري الحديثة ١٩٥٩ ح
الوزيري كبير ١٧ ص.

١٦٧٨ - نعم الزاد ليوم المعاد:
الشيخ حبيب قرين. مط العلوية ١٣٤٨ ح الربع ٥٣ ص.

١٦٧٩ - نعم المفزع ليوم الفزع:
الشيخ حسين البالدي البحراني مط الحيدرية ١٣٨١ / ١٩٦٢

(٣٦٩)



ح الربع ١٢١ ص.
١٦٨٠ - نفاق الرفاق:

رياض حمزة شير علي.. مط القضاء ١٣٧٩ / ١٩٥٩
ح الربع ٦٤ ص.

١٦٨١ - نفثات من الروضة الريحانية:
السيد عبد الصاحب الريحاني. مط الحيدرية.. ح الربع

٢٤ ص شعر شعبي في ذكرى يوم الطف.
١٦٨٢ - النفحات الحسينية:

الشيخ نجم عبود الحلي الكواز. مط الغري الحديثة ١٩٥٨
ط األولى ح الربع ١٢٠ ص - شعر شعبي -.

١٦٨٣ - النفثات الصدرية في رثاء العترة النبوية:
المؤلف مجهول. مط النعمان ١٣٨٠ ح الربع ٣٠٦ ص شعر

باللغتين الدارجة والفصحى.
١٦٨٤ - النفحة القدسية:

الشيخ حسين العصفور. مط الحيدرية ١٣٤٤ مجلد واحد
ح الوزيري مع شرحه - شرح دعاء كميل.

١٦٨٥ - نفحات االسرار في الرمل:
السيد محمد باقر بن مرتضى الحسيني العلوي الفاطمي مط

(٣٧٠)



العلوية ١٣٥٩ ح الربع ١١٨ ص.
١٦٨٦ - نفحات االعجاز:

السيد أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي الخوئي. مط
الحيدرية ١٣٤٢ ح الربع ٥٠ ص.

١٦٨٧ - نفحات الالهوت:
المحقق الكركي نور الدين علي المتوفي ٩٣٧ مط.. ح

الربع ١١٠ ص في لعن الجبت والطاغوت.
١٦٨٨ - نفائس المخطوطات:

تحقيق وجمع الشيخ محمد حسن آل يسين. مط الحيدرية
١٣٧٢ ح الوزيري وفيها ايمان أبي طالب للشيخ المفيد ٢٠

ص األضداد في اللغة البن الدهان النحوي ٢١ ص.
١٦٨٩ - نفحات من االسالم:

محمد نديم فليح الطائي ولد ١٣٦٤ مط الغري الحديثة
١٣٨٢ ح الربع ص العدد ٢٩ من المنابع.

١٦٩٠ - نقد اآلراء المنطقية:
الشيخ علي كاشف الغطاء. مط النعمان ١٣٨٢ ح الوزيري

.١ - ٢
١٦٩١ - نقد االقتراحات المصرية:

(٣٧١)



الشيخ محمد الجواد الشيخ احمد الجزائري. مط دار
النشر والتأليف ١٣٧٠ / ١٩٥١ ح الوزيري ١٨٠ ص.

١٦٩٢ - النقد السديد على شرح الشقشقية العلوية البن أبي
الحديد:

الشيخ محسن بن حسن آل كريم البزوني. مط النجف
١٣٨٣ ح الربع الجزء األول ٣٢٤ ص تقديم السيد محمد

صادق بحر العلوم.
١٦٩٣ - نقد المفتريات:

الشيخ حسن بن كاظم علوش الحلي. مط اآلداب ١٣٨٠
ح الربع ٢٤ ص.

١٦٩٤ - النقد النزيه لرسالة التنزيه:
الشيخ عبد الحسين الحلي. مط الحيدرية ١٣٤٧ ح الربع

١٦٤ ص.
١٦٩٥ - نمو الفكر االجتماعي:

الدكتور حاتم الكعبي. مط النعمان ١٩٦٤ / ١٣٨٤ ح
الربع ١٠٠ ص.

١٦٩٦ - نواة الحسين:
الحلبي الحائري مط اآلداب.. ح الكف ١٠٥ ص.

(٣٧٢)



١٦٩٧ - نوادر جحا:
مط الغري الحديثة. ١٩٥٨ ح الربع ٤٨ ص.

١٦٩٨ - نوادر الراوندي:
السيد الجليل فضل الله بن علي الحسيني الراوندي من

علماء القرن الخامس مط الحيدرية ١٣٧٠ / ١٩٥١ ح الربع
٥٦ ص - حديث -.

١٦٩٩ - نوادر االبصار في أحوال األئمة التسعة األبرار:
الشيخ مهدي بن عبد الهادي المازندراني الحائري.

مط المرتضوية ١٣٦١ ح الوزيري حجر ١٩٣ ص. ط الثانية
مط العلمية ١٣٧٦ / ١٩٥٦ ح الربع ٤٥٣ ص.

١٧٠٠ - نور األنوار في األدعية واالحراز:
الشيخ جعفر بن محمد النقدي. مط العلمية حجر ١٣٥٣

ح الكف ٨٨ ص.
١٧٠١ - النور الساطع في الفقه النافع:

الشيخ علي كاشف الغطاء. مط اآلداب ١٣٨١ / ١٩٦١
ح الوزيري الجزء األول ٦٥٣ ص.

١٧٠٢ - نوروز در تاريخ:
السيد عبد الرضا الشهرستاني. مط اآلداب.. ح

(٣٧٣)



الربع ١٦ ص ف.
١٧٠٣ - نهاية المقال في تكملة غاية اآلمال:

للشيخ عبد الله المامقاني. مط المرتضوية حجر ١٣٤٥ ح
الوزيري كبير مجلد واحد ٣٤٥ ص - أصول -.
١٧٠٤ - نهج السعادة في مستدرك نهج البالغة:

الشيخ محمد باقر محمودي الحائري. مط النعمان ١٣٨٥
/ ١٩٦٥ ح الوزيري ٤٧٤ ص المجلد األول.
١٧٠٥ - نهج الطالب في حاشية المكاسب:

السيد محسن بن محمد الحجة الكوهكمري. مط العلمية
١٣٧٢ ح الوزيري ٢٥١ ص الجزء األول.

١٧٠٦ - نهج الفقاهة:
السيد محسن الطباطبائي الحكيم. مط العلمية ١٣٧١ ح

الوزيري الجزء األول ٤٥٦ ص.
١٧٠٧ - نهج الحجة في اثبات امامة االثني عشر - ع -:
الشيخ علي نقي بن الشيخ احمد األحسائي المتوفى ١٢٤٦.

مط العدل االسالمي ١٣٧٠ ح الوزيري ط األولى ٤٨٣ ص.
١٧٠٨ - نهج الهدي:

الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء مط الحيدرية

(٣٧٤)



١٣٥٤ ح الوزيري ٤٦ ص.
١٧٠٩ - نهضة الحسين - ع -:

السيد هبة الدين الشهرستاني. مط الحيدرية ١٣٦٥ /
١٩٤٦ ح الوزيري ط الثالثة ١٢٥ ص.

(٣٧٥)



حرف الواو
١٧١٠ - الواجب:

نشرة مدرسية يصدرها طالب المدرسة الحيدرية االبتدائية
في النجف. مط الحيدرية ١٩٦١ ح الربع.

١٧١١ - الواجبات الدينية:
عبد المحسن العاتي. مط الغري الحديثة ١٩٦٢ / ١٣٨٣

ح الربع ٨٠ ص تقديم السيد محمد حسن الشخص الخطيب
١٧١٢ - واجبات المرأة المسلمة:

مجموعة أسئلة وأجوبة. مط النجف ١٣٨٥ ح الربع ٤٤
ص تقديم الشيخ فرج العمران:

١٧١٣ - واجبات المسلم في شهر رمضان:
الشيخ جعفر الصائغ العاملي. مط العلمية ١٣٧٤ ح الربع

٤٠ ص.
١٧١٤ - وادي السالم في النجف:

محسن بن عبد الصاحب المظفر. مط النعمان ١٩٦٤ ح
الربع ٢٤٨ ص تقديم السيد جواد شبر.

(٣٧٦)



١٧١٥ - الواعظ:
الشيخ محمد علي الواعظ األصفهاني النجفي. مط النجف

١٣٨٠ / ١٩٦٠ الجزء األول ح الوزيري ٤٠٢ ص.
١٧١٦ - واو الجماعة:

رياض حمزة شير علي. مط الغري.. ح الكف نقد.
١٧١٧ - الوجيزة:

السيد ميرزا مهدي الحسيني الشيرازي. مط الغري
الحديثة ١٣٨٠ ح الربع ١١١ ص - فقه -.

١٧١٨ - الوجيز في تفسير القرآن العزيز:
الشيخ علي بن الحسين بن محي الدين مط الزهراء ح

الوزيري المجلد األول ٥٣٧ تقديم. عبد الرزاق محي الدين
١٧١٩ - الوجيزة في السحر والمعجزة:

الشيخ احمد الزنجاني الكرماني. مط الغري.. ح
الربع ٤٠ ص.

١٧٢٠ - الوجيزة:
السيد علي الكازروني. مط العلوية ١٣٤٦ ح الربع ٤٠ ص

١٧٢١ - وجيزة االحكام:
الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. مط الحيدرية ١٣٦٠

(٣٧٧)



ح الربع ط الثانية ١٩٧ ص ح الربع. ومط العلمية ١٣٦٦
١٧٢٢ - وجيزة المسائل:

الشيخ محمد الحسن المظفر. مط الحيدرية ١٣٧٠ / ١٩٥١
ح الربع ١٨٤ ص.

١٧٢٣ - وجيزة في آداب المصلي:
السيد حسين الحسيني الهمداني. مط الغري الحديثة

١٣٧٧ ح الكف ٧٢ ص.
١٧٢٤ - الوحدة االسالمية:

الشيخ عبد الكريم الزنجاني النجفي. الغري الحديثة ١٣٨١
/ ١٩٦١ ط األولى ح الوزيري ١٠٦ ص.

١٧٢٥ - وحدة الخطيب:
سعيد بن الشيخ علي العوامي القطيفي. مط الحيدرية
١٩٥٤ / ١٣٧٤ ح الربع ١ - ٢ - شعر - والثاني

باللغة الدارجة.
١٧٢٦ - وحي األقالم:

الشيخ محمد سماكة مط العلوية ١٣٤٧ ح الربع ١٥١ ص
في الرد على كتاب المسيح في االسالم.

١٧٢٧ - الوحي القومي:

(٣٧٨)



عبد الرزاق األسدي البغدادي. مط الحيدرية ١٣٦٨ ح
الربع ١١٢ ص.

١٧٢٨ - وحي اليراع:
أدباء جمعية التحرير الثقافي. مط الحيدرية ١٣٦٥ ح الربع

٦٢ ص مجموعة مقاالت وقصائد.
١٧٢٩ - ودائع النبوة - الصالة:

الشيخ محمد هادي الطهراني المتوفى. مط المرتضوية ١٣٤٢
ح الوزيري ط األولى حجر ١٧٩ ص فقه -.

١٧٣٠ - ورود الشرعة بإباحة المتعة:
السيد محمد مهدي الكاظمي القزويني. مط العلوية ١٣٤٦

ح الربع ٢٥ ص.
١٧٣١ - وسيلة التقى في حاشية العروة:

الشيخ عبد الله المامقاني الغروي مط المرتضوية ١٣٤١ ح
الوزيري ٦٦ ص.

١٧٣٢ - وسيلة الدارين:
محمد بن السيد حسين العاملي.. مط العلوية ١٣٤٢ /

١٩٢٢ شعر شعبي ح الربع ٨٨ ص.
١٧٣٣ - وسيلة الدارين الكبرى:

(٣٧٩)



جمع وتنظيم السيد محمد حسين الطالقاني. مط النعمان
١٣٨٤ / ١٩٦٤ شعر شعبي ح الربع الجزء األول ١٢٠ ص.

١٧٣٤ - وسيلة النجاة:
السيد أبو الحسن األصفهاني. مط المرتضوية.. ط

الخامسة ح الوزيري ٣٠٨ ص.
١٧٣٥ - وسيلة النجاة:

السيد أبو الحسن األصفهاني. تعليقات السيد حسين
الموسوي الحمامي مط الزهراء ١٣٦٩ ط األولى ح الربع

٦٥٢ ص.
١٧٣٦ - وسيلة النجاة:

الشيخ شعبان الجيالني. مط الحيدرية ١٣٤٦ ح الوزيري
٢٤٩ ص.

١٧٣٧ - وسيلة النجاة:
السيد ميرزا عبد الهادي الحسيني الشيرازي المتوفى ١٣٨٢

مط الحيدرية ١٣٧٠ / ١٩٥١ ح الربع ٢١٢ ص وأعيد
طبعه سنة ١٣٧٤ / ١٩٥٥ ومط الغري الحديثة ١٣٨١ ط

الثامنة. ومط النجف ١٣٨٠ ط السابعة.
١٧٣٨ - الوصول إلى كفاية األصول:

(٣٨٠)



السيد محمد بن مهدي الحسيني الشيرازي. مط اآلداب
.. ح الوزيري ١ - ٥.

١٧٣٩ - وشاح السماء في شأن سامراء:
الشيخ محمد بن طاهر السماوي. مط الغري ١٩٦٠ ح

الربع منظومة. في تاريخ سامراء.
١٧٤٠ - وصية االمام أمير المؤمنين - ع -:

مط النجف ١٣٧٤ / ١٩٥٥ ح الثمن ٣٢ ص بمناسبة افتتاح
المطبعة للعمل.

١٧٤١ - الوعي االسالمي:
السيد حسن بن مهدي الشيرازي. مط الغري الحديثة

١٣٧٩ / ١٩٦٠ ط األولى ح الربع ٢٠٤ ص.
١٧٤٢ - وفاة آدم وحواء:

جمع محمد علي الوراق. مط النعمان.. ح الربع
٢٤ ص.

١٧٤٣ - وفاة النبي:
الشيخ عبد الواحد المظفر مط العلمية ١٣٧١ ح الربع ٩٣ ص

١٧٤٤ - وفاة النبي:
الشيخ يوسف بن أبي القطيفي القديحي مط النعمان ١٣٨٥

(٣٨١)



ح الربع ١١٠ ص وسمي أيضا - التهاب نيران األحزان -.
١٧٤٥ - وفاة أمير المؤمنين:

الشيخ علي الشيخ محمد آل سيف الخطي. مط الحيدرية
١٣٧٣ / ١٩٥٤ ح الربع ١٣٦ ص.

١٧٤٦ - وفاة الصديقة الزهراء - ع -:
السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم. مط الحيدرية ١٣٧٠ /

١٩٥١ ح الربع ١٥٢ ص.
١٧٤٧ - وفاة اإلمام الحسن - ع -:

الشيخ علي بن محمد آل سيف الخطي. مط الحيدرية
١٣٧١ / ١٩٥١ ح الربع ٦٤ ص.

١٧٤٨ - وفاة اإلمام السجاد:
الشيخ حسين بن علي البالدي البحراني القطيفي. مط

الحيدرية.. ح الربع ٥٦ ص.
١٧٤٩ - وفاة اإلمام جعفر الصادق:

الشيخ حسين بن علي البالدي البحراني القديحي. مط
الحيدرية ١٣٧٤ / ١٩٥٤ ح الربع ٣٢ ص.

١٧٥٠ - وفاة اإلمام موسى الكاظم:
الشيخ حسين بن محمد بن أحمد بن عصفور الدرازي

(٣٨٢)



البحراني. مط الحيدرية ١٣٧١ ط األولى ح الربع ٥٢ ص
١٧٥١ - وفاة اإلمام موسى الكاظم:

السيد علي بن الحسين الهاشمي الخطيب. مط الحيدرية
١٣٧١ / ١٩٥١ ح الربع ٨٠ ص.

١٧٥٢ - وفاة اإلمام الرضا:
السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم. مط الحيدرية ١٣٧٠ /

١٩٥١ ح الربع ٨٠ ص.
١٧٥٣ - وفاة اإلمام الجواد:

السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم. مط الحيدرية ١٩٥٢ /
١٣٧١ ح الربع ١٠٣ ص.

١٧٥٤ - وفاة زينب الكبرى:
الشيخ فرج آل عمران القطيفي. مط الحيدرية ١٣٧٩ /

١٩٥٩ ح الربع ١١٢ ص ويليه: المرقد الزينبي.
١٧٥٥ - وقايع األيام في أحوال محرم الحرام:

مال علي واعظ تبريزي. مط المرتضوية ١٣٥٣ ح الوزيري
حجر ٥٦٧ ص.

١٧٥٦ - وقفية جامعة النجف:
جامعة النجف الدينية في النجف.. مط اآلداب ١٣٨٥ ح

(٣٨٣)



الربع ٤٧ ص وترجمتها للفارسية مع بيان نظامها األساسي
٤٨ ص. وهي بقلم السيد محمد كالنتر عميد الجامعة.

١٧٥٧ ومضان الشباب:
عبد النبي الشريفي. مط الحيدرية.. ح الكف ٨٤ ص

ط األولى تقديم: صدر الدين احمد.

(٣٨٤)



حرف الهاء
١٧٥٨ الهادي في جواب مغالطات الفرقة الوهابية:

الشيخ محمد الفارسي الحايري. مط العلوية ١٣٤٦ ح
الربع ١٧ ص.

١٧٥٩ هاشم المرقال:
السيد محمد رضا بن جعفر الحكيم. مط الزهراء ١٣٧٠ /

١٩٥١ ح الربع ١٦٤ ص دراسة تاريخية ١٧٦٠ الهاشميات:
السيد علي بن حسين الهاشمي الخطيب مط الغري ١٣٥٦ /

١٩٣٦ ح الربع الجزء األول ٥٢ ص.
١٧٦١ هداية األنام إلى شرايع االسالم:

الشيخ محمد الحسين الكاظمي. مط حبل المتين ١٣٣١ /
١٣٣٢ ح الوزيري كتاب الطهارة والصالة.

١٧٦٢ هداية األنام الشريعة االسالم:
السيد محمد البغدادي الحسني. مط القضاء ١٣٨٤

١٩٦٤ ح الوزيري ١ - ٣ فقه.

(٣٨٥)



١٧٦٣ الهداية الحسينية:
هادي القصاب. مط النعمان ١٣٨٤ ح الربع ١٦٠ ص شعر

شعبي الجزء الثاني تقديم الشيخ عبد المولى الطريحي.
واألول منه ط بغداد.

١٧٦٤ هداية الطالبين:
السيد محمود الموسوي ده سرخي األصفهاني. مط النعمان

١٣٧٧ ح الكف ٩٦ ص لغته فارسية في شرح آداب المتعلمين
١٧٦٥ - هداية العباد إلى طريق الحق والرشاد:

الشيخ محمد بن عبد الله آل عيثان األحسائي المتوفي ١٣٣١
مط الحيدرية ١٣٦٩ أصول دين ٢٣٦ ص ح الوزيري.

١٧٦٦ - هدية الفالح:
مال عيسى الشيخ مهدي الزبيدي. مط الغري الحديثة..

ح الربع شعر شعبي ٨ ص.
١٧٦٧ - هداية المريد إلى علم التجويد:

الشيخ عبد علي الحائري. مط الغري الحديثة ١٣٨١ /
١٩٦١ ح الربع ط األولى ٤٠ ص.

١٧٦٨ - هداية المسترشدين:
السيد حسين الموسوي الحمامي. مط العلمية ١٣٧٣ لغته

(٣٨٦)



فارسية ط الثانية ح الربع ١٩٢ ص.
١٧٦٩ - هداية المسترشدين:

الشيخ هادي زين العابدين التبريزي. مط النعمان ١٣٨٣
ح الربع ١١١ ص فقه.

١٧٧٠ - هدي الملة إلى أن فدك من النحلة:
السيد محمد حسن الموسوي الطباطبائي. مط الحيدرية

١٣٥٢ ح الربع ٧٦ ص.
١٧٧١ - هداية المنطق:

الشيخ محمد عيسى القاسمي. مط النعمان ١٣٨٥ / ١٩٦٦
ح الوزيري..

١٧٧٢ - هدية االخوان:
السيد محمود التبريزي نزيل خراسان. مط الغري ١٣٥٨
ح الكف ط األولى ١٧٦ ص لغته فارسية - أخالق -.

١٧٧٣ - هدى النفس:
عالء الدين القبانچي ولد ١٣٦٦ مط الغري الحديثة ١٣٨٢

ح الربع عدد ٢٨ من المنابع ٦٤ ص.
١٧٧٤ - هدية األحباب:

الشيخ عباس القمي. مط المرتضوية ١٣٤٩ ح الكف ٢٨٨

(٣٨٧)



ط األولى حجر.
١٧٧٥ - هدية الملوك في السير والسلوك:

السيد حسين بن علي الهمداني الحسيني. مط العلمية
١٣٥٨ ح الكف ٣٩ ص حجر.

١٧٧٦ - هدى المنصفين إلى الحق المبين:
السيد محمد مهدي الكاظمي القزويني مط العلوية ١٣٤٢

ح الوزيري ١ - ٢ في ٦٧١ ص.
١٧٧٧ - هذا رسول الله:

السيد مجتبى الحسيني الشيرازي. مط النعمان ١٣٨٣ ح
ح الربع ٨٧ ص العدد ٣١ من سلسلة المنابع.

١٧٧٨ - هذه بغداد:
الحاج كاظم الشيخ آل المشهدي. مط الغري الحديثة ١٣٧٥

/ ١٩٥٦ ط األولى ح الربع ٣٢ ص.
١٧٧٩ - هكذا تحدث أبو تراب:

محمد حسن عليوي. مط القضاء ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الربع
ط األولى ١٠٨ ص.

١٧٨٠ - هكذا الشيعة:
السيد محمد المهدي الحسيني الشيرازي. مط اآلداب

(٣٨٨)



١٣٨٣ ح الكف ٢٣ ص.
١٧٨١ - هل تريد الحج:

محمد مهدي الحسيني الشيرازي. مط النعمان ١٣٨٣ ط
الثانية ح الثمن العدد ٥ من سلسلة الفرائض االسالمية.
ط األولى مط الحيدرية ١٦ ص ومط النعمان ١٣٨٠.

١٧٨٢ - هل تصدقون..؟
كاظم الحاج عبد الحسين الحلي. مط الغري الحديثة

١٩٥٩ ح الربع شعر شعبي ٤٠ ص.
١٧٨٣ - هل تعرف الصالة:

السيد محمد المهدي الشيرازي. مط الحيدرية ١٣٨٥ /
١٩٦٥ ح الربع ١٦ ص.

١٧٨٤ - هوسات ١٤ تموز:
علي الحمراني. مط الحيدرية.. ح الربع ١٦ ص.

١٧٨٥ - هوسات حسينية:
الشيخ حسين حمزة العامري. مط الغري الحديثة ١٩٦٠

ح الربع ٨ ص.
١٧٨٦ - الهيئة واالسالم:

السيد هبة الدين محمد علي الحسيني الشهرستاني..
مط اآلداب ١٣٨٤ / ١٩٦٥ ط الثالثة ٤٠٠ ص ح الوزيري

(٣٨٩)



حرف الياء
١٧٨٧ - يا ابنتي لماذا هذا التبرج:

الشيخ كاظم الحلفي. مط الغري الحديثة.. ح الربع
١٦ ص.

١٧٨٨ - اليراع:
نشرة مدرسية يصدرها طالب إعدادية النجف. مط دار

النشر والتأليف ١٩٥٣ ح الوزيري كبير ١٦ ص.
١٧٨٩ - اليقين في إمرة أمير المؤمنين - ع:

رضي الدين علي بن موسى بن طاوس المتوفي ٦٦٤. مط
الحيدرية ١٣٦٩ / ١٩٥٠ ط األولى ٢١٤ ص ح الربع.

١٧٩٠ - ينابيع المودة:
الشيخ سليمان بن إبراهيم البلخي القندوزي المتوفي ١٢٩٤

مط الحيدرية ١٣٨٥ / ١٩٦٥ ح الوزيري ١ - ٢ تقديم
السيد محمد مهدي الخرسان الموسوي.

١٧٩١ - يوسف رجيب:
معن العجلي. مط الغري ١٣٦٦ / ١٩٤٧ ح الربع ٧٢ ص

(٣٩٠)



تقديم األستاذ محمد علي البالغي.
١٧٩٢ - يوم األربعين:

السيد عبد الرزاق المقرم الموسوي. مط القضاء ١٣٧٧ /
١٩٥٨، ٤٠٥ ص ح الكف.

١٧٩٣ - يوم ١٤ تموز:
محسن أجوير. مط القضاء ١٩٥٩ ح الربع شعر شعبي ٤ ص

١٨٩٤ - يوم الحسين - ع -:
علي محمد علي دخيل. مط دار الحكمة ١٣٨٣ ح الربع

٨٠ ص.
١٧٩٥ - يوم الحسين الخالد:

عباس أبو الطوس. مط النعمان ١٣٧٣ شعر ح الربع ١٦ ص
١٧٩٦ - يوم الحسين:

الهيئة األدبية في البصرة. مط العدل االسالمي ١٣٧٠ ح
الربع ٢١٣ ص تقديم السيد عباس شبر.

١٧٩٧ - يوم الشهيد:
عبد الحسين الراضي. مط الزهراء ١٣٧٠ ح الربع الطبعة

األولى ٣٦ ص مجموعة مقاالت حول نهضة الحسين (ع).
١٧٩٨ - يوم الملكة عالية:

(٣٩١)



مجموعة مقاالت. مط العدل.. ح الربع ٣٢ ص.
١٧٩٩ - يوميات:

جعفر الخليلي. مط الراعي ١٣٥٤ / ١٩٣٥ ح الكف ط
األولى ١٤٤ ص - قصة -.

(٣٩٢)



١٨٠٠ - أصول تعليم اللغة العربية والدين:
قاسم خليل ونعمة رحيم العزاوي. مط اآلداب ١٩٦٦ /

١٣٨٥ ح الوزيري ١٣٢ ص.
١٨٠١ - تحفة الموسوية:

الشيخ محمد رضا الحائري الشيرازي - سراج - مط
المرتضوية ١٣٤٢ ح الكف شعر في رثاء اإلمام موسى بن

جعفر - ع - ١٦ ص.
١٨٠٢ - توضيح المسائل:

السيد محسن الطباطبائي الحكيم مط النعمان ١٣٨١ ح
الوزيري ف وأعيد طبعه مرات عدة.

١٨٠٣ - تهذيب األحكام:
شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي. النعمان ١٣٧٧ /
١٩٥٨ ط الثانية ح الوزيري ١ - ٦ تقديم وتعليق السيد

حسن الخرسان الموسوي.
١٨٠٤ التهذيب لمغني اللبيب:

(٣٩٣)



السيد هاشم بن عبد الحي الطباطبائي اليزدي. مط النجف
١٣٧٧ / ١٩٥٨ ح الوزيري ١٨٨ ص.

١٨٠٥ جهاد الحسين ع:
مجيد حميد الثامر. مط النعمان ١٣٨٤ / ١٩٦٥ ح الربع

٦٤ ص.
١٨٠٦ ديوان:

الشيخ محسن أبو الحب. مط اآلداب ١٩٦٦ / ١٣٨٥ ح
الوزيري تحقيق وإشراف السيد سلمان هادي الطعمة.

١٨٠٧ الرثاء واألسى:
السيد احمد المستنبط. مط الغري الحديثة ١٣٨١ ح

الكف ٤٤٢ ص.
١٨٠٨ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:

الشهيد الثاني زين الدين مط اآلداب ١٩٦٦ / ١٣٨٦ ح
الوزيري ١ - ٦ طبع الجزء األول منه بتحقيق وشرح السيد

محمد كالنتر.
١٨٠٩ زبدة المسائل:

الشيخ يوسف الخراساني الحائري. مط النعمان ١٣٨١
ح الربع ٢٣٤ ص فقه.

(٣٩٤)



١٨١٠ - شعراء من كربالء:
السيد سلمان هادي الطعمة. مط اآلداب ١٩٦٦ / ١٣٨٥

ح الربع - تراجم -.
١٨١١ - الشيخ يوسف البحراني:

السيد عبد العزيز بن جواد اليزدي الطباطبائي. مط النجف
١٣٧٧ ح الوزيري ٤٠ ص - دراسة علمية -.

١٨١٢ - كلمة حول الرؤية:
السيد عبد الحسين شرف الدين. مط الغري الحديثة

١٣٨٥ / ١٩٦٦ ح الربع ١٠٨ ص.
١٨١٣ - كنكره إسالمي حج:

الشيخ أحمد بن حسن المطهري الساوجي مط النعمان
١٣٨٥ / ١٩٦٦ الكف ١٤٠ ص لغته ف.

١٨١٤ - مبادئ القانون الدولي الخاص التجاري:
الدكتور مرتضى نصر الله. مط النعمان ١٩٦٤ ح الربع

٢٠٨ ص.
١٨١٥ - مناقشات مع الدكتور مصطفى جواد:

السيد رؤوف جمال الدين. مط النجف ١٣٨٦ ح الوزيري
١٧٢ ص تقديم الشيخ محمد امين زين الدين.

(٣٩٥)


