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daha sonraki dönemlerde de Hint millibütün safhalarında etkin bir
rol oynamıştır.

yetçiliğinin

Sihar eyaletinde Nalanda ilinin merkezi olan ve Sihar veya Sihar-ı Şerif adıy
la anılan şehir. Ganj'ın kolu olan Paimar
ırmağının doğu kıyısındadır ve XIII -XIV.
yüzyıllarda müslümanların idaresindeki
Sihar bölgesinin merkezi olmuştur. Şeh
rin nüfusu 151.343'tür (1981)
Sihar bölgesinde bugüne ulaşmış en
eski mimari eserler Sihar-i Şerif'teki Melik İbrahim BayyO Türbesi (1353) ile Muhammed-i Sicistanf'nin türbesidir. Telhara'daki Sengi Mescid ve İmadpOr'da
Bahtiyar Halcf'ye ait olduğu söylenen türbe de bu ilk dönem mimari eserleri içinde yer alır. Bunları Mangir'deki Şah Nafe Türbesi (ı 497 - 1498). Hedef'teki Cami-Mescid (Cuma Camii, XVI. yüzy ıl) takip eder. Hilsa'da Şah Jamman Jati Türbesi (1543), Sassaram'da (Sehseram) Hasan SOr. Şirşah SOr ve Alavel (Allval) Han
türbeleri. ChainpOr'da Bahtiyar Han Türbesi. Rohtasgarh'ta kale içindeki CamiMescid ( 1543) SOrller dönemine ait önemli eserlerdir. Rohtasgarh'taki Habeş Han
Camii ve Türbesi (ı 578) ile kısmen harap
halde olan Sa ki Sultan Türbesi ( ı 5 78),
Babürlüler'in ilk zamanlarında yapı l makla
birlikte bir önceki dönemin mimari özelliklerini yansıtır. Babürlü dönemi eserleri arasında Menir' deki (Man er) MahdOm Şah Devlet Türbesi ile Sengl Mescid, Champanagar'da MahdOm Sahib Türbesi (1622-1623), Rajmahal'de Seng -i Dalan Köşkü. Patna'da Şirşah . Camii, Medrese Cami i (1630), Newab Münlrüddevle
Türbesi ( 1759), Mlr Eşref Camii ( 17731774). Newab Heybet Camii (1748) ve
BagalpOr'da İbrahim Hüseyin Han Türbesi en önemlileridir.
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Hindistanlı

Hanefi fakihL

nevi' nin Mir'atü'ş-şüruJ:ı (Leknev ı288,
1300, ı322 ; KanpOr ı3ıı . ı3ı4), Muhammed Hasan el-Leknevf'nin el-~vô.lü'l
erbaca (KanpOr 1286; Leknev 1326), Haydar Ali b. Hamdullah ' ın Tahrfrô.t, Muhammed Ali el-Mübarekl el-KanpOri'nin
Mi crô.cü '1- fühum, Muhammed Abdülbaha 'nın İntô.ku '1- mefhum (Delhi ı 322)
adlı eserleri başta olmak üzere pek çok
şerh, haşiye ve ta'li katı vardır. 3. Risô.le
fi'l-mugaletô.ti'l - cô.mmeti'l -vün1d. Abdülhay el - Leknevl'nin Mucfnü'l-ga'i şfıı adlı şerhiyle birlikte basılmıştır (Hind
1298). 4. el -Cevherü'l-ferd. Atomlarla
ilg ili bir risaledir (yazma l arı için bk. GAL,
Il , 554; Suppl., ll, 624). Bunlardan başka
kaynaklarda Risô.Ie if işbô.ti enne me?hebe'l-Hanefiyye eb cad cani'r-re'y min
me?hebi'ş-Şô.ti ciyye adlı bir eserinden
de söz edilmektedir.

_j

Hindistan'ın Sihar eyaleti sınırları içinde bulunan Muhib AlipOr'a bağlı Kera
köyünde doğdu . Babası Hz. Osman, annesi Hz. EbO Bekir'in soyundan gelmektedir. Kutbüddin b. Abdülhalim es-Sihalevl ve Kutbüddin el-Hüseynl eş-Şemsa
badl gibi hocalardan ders aldı. Hanefi
fıkhı ve mantık sahalarında üne kavuş
tu. Dekken'de görüştüğü ve üzerinde
büyük bir tesir bıraktığı Evrengzlb tarafından önce Leknev, ardından Haydarabad kadılığına tayin edildi (l 097 1 ı 68586). Daha sonra kadılık görevinden alınıp
Şah Alem'in oğlu şehzade Refiu'l-kadr'in
hocalığı ile görevtendiril di. Kabil 'e vali
olarak tayin edilen Şah Alem Biharl'yi
de yanında götürdü ( 1109/ ı697-98) Babası Evrengzlb'in ölümü üzerine Dekken'e dönen Şah Alem, Fazı! Han unvanını verdiği Biharf'yi Hindistan başkadı
sı tayin etti (lı 18/ ı 706- ı 707) Ancak Biharf göreve başladıktan birkaç ay sonra
vefat etti.

Eserleri. 1. Müsellemü's-sübı1t*. Hanefi
usOI-i fıkhına dair bir eser olup 1109'da
( 1697 -98) kaleme alınmıştır (Leknev 1263;
Aligarh ı 297; Aymara ı 297; Delhi ı 3 1I ;
Kahire ı322, ı326) . Z. Süllemü'l - culU.m.
Mantıkla ilgili bir eserdir (Leknev I 290;
Del hi ı 322, Kazan 1906) . Muhammed Mübarek b. Muhammed Daim Edheml FarOki'nin el-Münhiyye (Leknev 1265 ; KanpOr 1298, ı 309 , Del hi 1300; Kazan 1887;
Lah or ı 309), Muhammed Mü bin el- Lek-
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( _;l_,-;')'06..; )
Muhammed

Bakırel-Meclisi'nin

(ö. 1110/1698 [?])
Şii-İmami rivayetlerin
tamamını

L

hazırladığı

içine alacak tarzda
Arapça derleme eseri.

_j

Tam adı BiJ:ıô.rü'l-envô.ri'I-cô.mi ca li düreri al].bô.ri '1- e' immeti '1- ethô.r' dır.
Müellif bu eserden önce Eminüddin etTabersi'nin el-İJ:ıticô.c'ı, Şeyh SadOk diye bilinen İbn Babeveyh el-Kummi'nin
el- Emô.lf, el-ljisô.l, cUyunü '1- al].bô.r,
cİlelü'ş-şerô.'t, Mecô.ni'l-al].bô.r ve etTevJ:ıfd'i. Himyeri'nin ~urbü'l-isnad'ı,
EbO Ca'fer et-TOsi'nin Mecô.lis'i ve Ali
b. İbrahim el-Kummi'nin Telsir'indeki
konuları esas alarak Fihrisü muşanne
fô.ti'l- aşJ:ıô.b adlı bir fihrist hazırladı. Daha sonra İmamiyye'nin eserlerindeki bütün rivayetleri içine alacak bir kitap ha-
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zırtarnaya

koyuldu. Bu işi gerçekleştir
mek için Ni'metullah Cezairi ve Abdullah b. Isa Efendi gibi bazı öğrencilerin
den faydalandı. Nadir bulunan eserleri
temin etmekte Safevi hükümdarların
dan Şah Süleyman ve Şah Sultan Hüseyin'den mali destek ve yakın ilgi gördü.
Meclisi Bilfarü ·ı- envar'ı yirmi beş cilt
olarak tasariadıysa da eser daha sonra
yirmi altı cilde çıktı. Ancak müellif eserini tamamlayamadan vefat etti; XVI,
XVll, XIX-XXI, XXIII-XXV. ciltler müsvedde halinde kaldı. Bu ciltleri öğrencisi Abdullah Efendi temize çekti, fakat orüinal nüshaları diğer alimiere vermek istemedi. Abdullah Efendi'nin ölümünden
sonra Nasrullah b. Hüseyin el-Hairi temize çekilmiş olan nüshaları istinsah
etti. Bununla birlikte eser uzun zaman
alimler arasında istenen ölçüde tanın
madı. Nitekim Şia ' nın önde gelen alimlerinden Yüsuf Bahriini Bilfar'ın son on
cildini ancak üç defa görebildiğini, Muhammed Bakır Hansari sadece altı cildini gördüğünü, Kentüri ise XIV. cilt ile
XIX. cildin ilk yarısını görernediğini belirtmiştir. Buna karşılık müellifin hayatında tamamlanan ilk ciltler daha çok
tanınmış, hayranları ve talebeleri tarafından birçok defa istinsah edilerek yayılma imkanı bulmuş, ayrıca eser üzerinde bazı ilave veya kısatma çalışma
ları da yapılmıştır. Meclisi'nin çağdaşı
Muhammed b. Hasan Hür ei-Amili, 1096
(1685) yılında tamamladığı İşbatü'l-hü
dat adlı eserinde Bilfarü'l-envar'ın XIII.
cildinden iktibaslar yapmış, ertesi yıl tamamladığı Emelü'l- amil'de de (Necef
1385 / 1965) Meclisi'nin ilk projesine göre Bilfar'ın yirmi beş cilt tutacağım belirtmiştir (II, 248).
Meclisi BiJ:ıarü'l- en var'ın mukaddimesinde, küçüklüğünden beri ilme büyük bir ilgi duyduğunu, uzun çalışma ve
araştırmalardan sonra gerçek bilginin
Allah'ın kitabında ve O'nun vahyinin açık
layıcıları olan imamların haberlerinde bulunduğu sonucuna vardığını, yaşadığı devirdeki birçok kimsenin aksine bütün
çabalarını hakikatıerin temeli olan bu
haberlerin araştırılmasına yönelttiğini
belirtir. Çeşitli sebeplerden dolayı sonraki alimierin bilinen bazı eserlerin ötesine geçemediklerini ve eskiden yazılan
kaynakların çoğunu tanımadıklarını ifade ettikten sonra arkadaşlarının da yardımıyla bilinmeyen kaynaklara ulaşma
ya ve onlardaki bilgileri bir düzen içinde
sunmaya çalıştığını kaydeder. Böylece

140

eserini, çeşitli konulardaki dağınık rivayetlerin bir araya toplanmasını ve herkesin bunları kolayca bularak faydalanmasını sağlama düşüncesiyle yazdığım
anlatır.

Meclisi eserinde işlediği konulara genellikle ilgili ayetleri zikrederek başlar.
Gerekli gördüğü yerlerde bazı müfessirlerin görüşlerini naklettikten sonra konuya dair bütün rivayetleri kaydeder.
Eğer haberin tamamı bir başka yerde
geçiyorsa bunu kısaca belirterek asıl yerine işarette bulunur.
Bilfarü'l-envar, Küleyni, İbn Babeveyh
el-Kummi, Ebü Ca'fer et-Tüsi, İbn Şeh
raşüb, Eminüddin et-Tabersi, Muhammed b. Mekki, Şerif er-Radi ve Şerif elMurtaza, Ali b. Müsa b. Tavüs el-Haseni, İbnü'l-Mutahhar el-Hilli, Muhammed
b. Ali el -Keraciki gibi tanınmış alimler
başta olmak üzere çok sayıda Şii müellifin 400 civarındaki eserinden istifade
edilerek hazırlanmıştır. Meclisi bunlardan başka Şii olmayan müelliflerden Cevheri, Firüzabadi, Mutarrizi. Ragıb el-İs
fahani, İbn Faris, İbn Düreyd ve Zemahşeri gibi alimierin lugat ve belagatla ilgili kırka yakın eserini, Şii nakillerin doğ
ruluğ unu ispat için de Kütüb -i Sitte'den başka Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'i, Ebü Ca'fer et-Ta beri, İbn Kuteybe ve İzzeddin İbnü 'l-Esir gibi yazarların tarihleri, Fahreddin er-Razi'nin Mefatı"lfu'l- gayb'ı, Zemahşeri, Beyzavi ve
Süyüti'nin tefsirleri, Seyyid Şerif el-Cürcani'nin ŞerJ:ıu1-Meva~ıf ve Teftazani'nin Şerlfu'l-Ma~aşıd'ının da dahil olduğu elliden fazla kaynağı kullanmıştır (Bi·
f:ıarü'L·envar, I, 6-26). Meclisi ayrıca eserlerin müelliflerine nisbetini, istinsah tarihlerini, nüsha üzerinde tashih kaydı bulunup bulunmadığını araştırmış ve kaynak tenkidi konusunda önemli değer
lendirmeler de yapmıştır (ae., I. 26-46)
Kullandığı eserler için düzenlediği işa
ret ve rumuzları da açıklayan müellif,
hadislerin senedierini mürsel olmayacak
derecede kısalttığını belirtir ; ayrıca ravilerin isim, lakap ve künyeleriyle ilgili
kısaltmaları vererek (I, 46-62) eserin ana
bölümlerine geçer.

Yirmi altı ciltten oluşan Bilfarü 'l -enher cildinde farklı konular işlenir.
ı. cilt akıl, cehalet, ilmin ve alimierin faziletleri, haberlerin hüccet olması, haberlerden hüküm çıkarılması ve kıyasın iptali gibi konulardan ibaret olan kırk babdan oluşur. ı. cilt Il. ciltle birlikte 1248'de (1832) Hindistan'da ve 1301'de (1884)
var'ın

Tebriz'de basılmıştır. İlk Farsça tercümesinin Hint hükümdarlarından Ebü'IFeth Muhammed Şah el-Hindi'nin oğlu
Şehzade Muhammed Bülend Ahter için
yapıldığı sanılmaktadır. Bu cildin cA ynü'l- ya~in adıyla Farsça başka bir tercümesi de yapılmıştır. ll. cütte tevhid ve
esrna-i hüsna konuları, Ca'fer es-Sadık'a
nisbet edilen Tev.J:ıfdü '1- mufaçlçlal'ın
birinci kısmı, er- Risaletü ·ı- İhlflfciyye
ile şerhi ve bazı hutbeleriyle açıklama
ları bulunmaktadır. Otuz bir babdan
meydana gelen bu cilt Camicu'l-macarif adıyla Farsça'ya çevrilmiştir. Elli dokuz babdan oluşan lll. ciltte adi, meşi
et, irade, kudret, kaza, hidayet, idlal, imtihan. misak, tövbe, ölüm, berzah alemi, kıyamet, şefaat vesile, cennet ve cehennem gibi kelami konulara yer verilir. IV. ciltte imamların masum oluşuna
dair münazaralar ele alınır. Şeyh Müfid
ve Şerif el - M urtaza gibi alimierin münazaralarını da kapsayan ve seksen üç
babdan meydana gelen bu cilt Tebriz'de basılmıştır. V. cilt seksen üç babdan
oluşur ve Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar gelip geçen peygamberlerin tarihini, peygamberlerin masum
oluşlarını ve bu hususlarda yapılan çeşitli itiraztarla bunlara verilen cevapları ihtiva eder. VI. cilt yetmiş iki babdır.
Bunlarda Hz. Peygamber'in hayatı, soyu, mücizeleri ve savaşlarından, Ashabü'l-fll'den, Zemzem Kuyusu'nun kazıl
masından, i'cazü'l-Kur'an konularından,
ayrıca Selman-ı Farisi, Ebü Zer el-Gıfa
ri, Mikdad b. Esved ve Arnmar b. Yasir
gibi sahabilerden bahsedilir. Bu cilt 1323
(1906) yılında Tahran'da müstakil olarak basılmıştır. 1SO babdan oluşan VII.
ciltte imarnet şartları, imamların ortak
özellikleri, ilim ve faziletleriyle zürriyetlerinin üstünlükleri gibi konular Şeyh
Müfld, Şerif el-Murtaza ve Tabersi'nin
ilgili eserlerinden derlenmiştir. Müstakil olarak 1294'te (1877) Tebriz'de basılan eseri, Meclisi'nin kardeşi Aga Radi
ihtisar etmiştir. Bu cildin, Aga Necefl el İsfahani'ye ait Cami cu'l-envar adını taşıyan bir başka ihtisarı da vardır. VIII.
cilt altmış iki babdır. Bunlarda Hz. Peygamber'den sonraki fitneler, halifeterin
sireti, fetihler. Cemel, Sıffin ve Nehrevan savaşları, Muaviye b. Ebü Süfyan'ın
Şam'daki durumu, Hz. Ali'nin bazı özellikleri ve kendisine nisbet edilen şiir ve
eserlerle ilgili bilgiler yer alır. 1275 ( 185859) yılında Tebriz'de basılan ve Aga Radi tarafından Farsça'ya çevrilen bu cil-

BiHARÜ' 1- ENVAR
din Mecari'l-enhar adlı bir başka Farsça tercümesi de vardır. 128 babdan oluşan IX. ciltte Hz. Ali'nin hayatına , babasına, yakın çevresine. on iki imarnın imameti konusunda ileri sürülen naslara
dair bilgilere yer verilir. Bu cilt 1297'de
(1880) Tebriz'de basılmış ve Aga Radi
tarafından Farsça 'ya tercüme edilm i ş
tir. X. cilt elli babdan meydana gelir. Bu
bablarda Hz. Fatıma . Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin ' in hayattan, faziletleri. menkı
beleri, çektikleri sıkıntılar ve Muhtar esSekafi' nin faaliyetleri anlatılı r. Tebriz'de ve daha başka yerlerde basılan eser.
Mir Muhammed Abbas ve Mirza Muhammed Ali ei-Mazenderani tarafından
Farsça'ya çevrilmişti r . Muhammed Hasan b. Abdullah el- Heşterüdi'nin Mihanü 'l- ebrar adlı Farsça tercümesi ise
129S'te (1878) Tahran'da neş redilmiş 
t ir (Aga Büzürg-i Tahrani, XX, 16). X. cilt
Urduca'ya da çevrilerek üç cilt halinde
yayımlanmıştır. Yirmi altı babdan ibaret
olan Xl. ciltte Hz. Hüseyin ' den sonraki
imamların hayatına . fazilet ve kerametlerine, mensupianna ve nesillerinden gelen kimselerin biyografilerine dair bilgiler yer alı r. XII. ciltte, son imam Muhammed el-Mehdi ei-Muntazar 'dan önceki
imamlardan Ali er- Rıza. Muhammed etTaki, Ali en-Nakr. Hasan el-Askeri ve bazı mensupları ile ilgili rivayetler nakledilerek otuz dokuz babda incelenir. XIII.
cilt genel olarak mehdiYe ayrılmış ve bu
sebeple Kitabü '1- Gaybe diye adlandı
rılmıştır. Mehdinin doğumu . imameti.
bununla ilgili naslar, gaybetinin sebebi,
zuhürunun alametleri, çocukları . ric'ati
ve mensuplarının hal tercümeleri otuz
dört babda ele alınır. Bu cildin pek çok
baskısı yapılmıştır. Üç ayrı Far sça tercümesinden biri adı bilinmeyen Hindistanlı bir alime. ikincisi Mirza Ali Ekber eiUrQmi'ye, üçüncüsü de Hasan b. Muhammed Veli ei - Urümi'ye aittir. Son tercüme 1329'da (1911) Tahran'da basıt
mıştır. 210 babdan oluşan XIV. ciltte alemin hudüsü. melek. cin. insan. hayvan.
zaman. mekan. av, zebiha, yiyecek ve
içecekler. Hz. Peygamber 'in sağlıkla ilgili hadisleri (tıbb- ı nebevi) ve İmam Ali
er-Rıza ' nın Tıbbü 'r - Rıia (er-Risaletü'??ehebiyye tr uşali 't-tıb) adlı eseri ele alı
nır. Bu cilt Aga Necefi ei-İsfahani tarafından

Farsça'ya tercüme edilmiştir. XV.
ciltte iman ve küfür konuları . mürninterin sıfatları ve faziletleri, Şfa'nın üstünlükleri, güzel ahlak, kötü ahlak ve insan ın helakine sebep olan fenalıklar 108

babda incelenir. XVI. cilt iki bölümden
oluşur. Müellifin Kitabü 'l- 'İşre adıyla
müstakil bir eser olarak XV. ciltten ayır
dığı birinci bölüm ana-baba, yakınla r ve
kardeşler arasındaki muaşeretten bahseden 108 babı ihtiva eder. 131 babdan
meydana gelen ikinci bölümde adab, sünen, emirler, yasaklar. büyük günah, masiyet. elbise, süs, uyku ve benzeri konular yer alır. XVII. ciltte mevaiz, Kur ' an-ı
Kerfm, hadfs-i kudsf, Hz. Peygamber'in
ve masum imamların hikmetleri yetmiş
üç babda işlenir. Bu cilt Allame en-NQri'nin yazdığı Me 'alimü'l- 'iber adlı müstedrek* iyle birlikte 1297 ( 1880) yılında
Tebriz'de yayımlanmıştır. Temizlik ve
namaza dair konulardan oluşan XVIII.
cilt 221 babdır. Bu cilt, Şazan b. CebraTI'in İza]!atü'l - 'ille adlı risalesini de ihtiva eder. XIX. cilt 261 babdan ibaret
olup Kur'an - ı Kerfm. özellikleri, ihtilaf ve
tenakuzdan beri oluşu, i'caz vecihleri, sürelerin faziletleri, Hz. Ali 'den gelen etTefsirü'n -Nu 'mani, zikir, çeşitleri, duanın adabı , şartları. çeşitli hastalıklarda

ve münacatlarda okunacak dualara dairdir. Zekat. sadaka, humus*, oruç, itikaf konu l arına, ayrıca ramazan ve diğer
aylarta ilgili dualara yer verilen XX. cilt
122 babdan oluşur. Seksen dört baba
ayrılan XXI. ciltte hac, umre. cihad, emir
bi'l-ma'rQf nehiy ani'l-münker gibi konular işlenir. XXII. cilt, on iki imam ve
diğer Şii şahsiyetterin kabirierinin veya
şehid edildikleri yerlerin ziyaret actabı
ve bunları ziyaret etmenin sevabı konularına dair olup altmış dört babdır. Bu
cilt 1301 'de (1884) Tebriz'de basılmış
tır . 130 babdan ibaret olan XXIII. cilt
akidlerle ilgilidir. XXIV. cilt kırk sekiz
baba ayrılı r ve şer'f hükümleri, bilhassa
diyet bahsini işler. Müellif hattıyla yazıl 
mış as ı l nüshası . Mirza Fazlullah b. Şey
hülislam ez -Zencani'nin kütüphanesinde bulunmaktadır. XXV. cilt seçkin Şii
alim ve müelliflerinin icazetlerini ihtiva
eder (eserin çe ş i tli ciltlerinin baskıları ve
tercümeleri hakkında daha geni ş bilgi için
bk. Aga Büzürg-i Tahrani, III, 16- 17)
Bi]!arü'l- en var, 1000 yıllık Şia rivayetlerinin hemen hepsini toplama gayretiyle yazıldığı için sahih haberler yanında bazı uydurma rivayetleri de ihtiva
etmektedir. Musa ei-MQsevi'nin de belirttiği gibi eser özellikle Şia'ya ait zengin bir kültür hazinesi olmasına rağmen.
hem Şia 'ya hem de İslam ümmetinin birliğine büyük za rarı dokunan ası l sız birtakım bilgilerle de doludur. Şia imamla-

rına nisbet edilen ve onları insan üstü
niteliklere bürüyen kerametiere ilişkin
rivayetler bu türdendir. Ayrıca ilk üç halifeyi kötüleyen ve ümmetin çoğunluğu 
nu rencide eden sözlere yer vermesi de
onun za rarlı yönlerinden biri olarak kaydedilir (Aga Büzürg-i Tahrani , III, 26; Müsa el-Müsevi. s. 86-89). Bununla birlikte
eser Şia kültürünü öğrenmek isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir kaynaktır. Nitekim Meclisi'den sonra pek çok Şii alim,
eserlerine aldıkları haberlerin asıllarına
u l aşmakta güçlük çektikleri için Bif!arü'l- envar'dan nakillerde bulunmuş 
lardır.

Bihôrü 'l-envar ciltlerinin XIII. (XIX.)
itibaren yapılan münferit baskılarından sonra bütün ciltleri ihtiva eden ilk taş baskı sı Tahran ve
Tebriz'de 1303- 131 S ( 1885-1897) yılları
arasında gerçekl eştirilmiştir. Mirza Muhammed Halil tarafından hazırlanan bu
baskının bütün masrafları o devrin iki
zengin taeiri tarafından karşıtanmış ve
eserin nüshaları Şii alimiere ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Bi]!ar ü'l -envar konusunda yapılan önemli çalışma l ardan biri, Abbas b. Muhammed Rıza el - Kummi'nin düzenled i ği, Bi ]!arü'l-en var'da
bulunmayan rivayetleri de ihtiva eden
Sefinetü'l-Bi]!ar adlı indekstir. Ali b. İs
mail eş-Şahrüdi ise bu indeks üzerine
yazd ı ğı bir müstedrekle onun eksik taraflarını tamamlamaya çalışmıştır. Bif!arü'l-envar'ın ikinci baskısı (eski ba s kı
da VIII. cil de tekabül eden 29-34. ci ltieri
hariç) 11 O cilt olarak 1376- 1394 ( 19561974) yı lları arasında Tahran'da yap ı lm ış ,
bu baskı bazı tertip değişiklikl eriyle Beyrut'ta tekrarlanmıştır (1403/ 1983) .
yüzyıl başlarından
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