
 م2202/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             2/ العدد
 م6/5/2229لكلية التربية األساسية  الثالثعدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي   

 73 

 دبية والمغويةشخصية العالمة الحمي األ
 من اسانيد مسموعاتو ومروياتو عن شيوخو

 أ.د. صالح ميدي عباس
 مركز إحياء التراث العممي العربي/جامعة بغداد

العالمػػالاليمػػو للػػخلالجػػجملا اػػؿلامػػ ؿلالػػدجفلن ػػخلمسفػػخرلاليبػػفل ػػفلجخبػػؼل ػػفلشمػػول ػػفلالمط ػػرلاليمػػو لخ ػػدلاجػػ  رل
مػـلافل لخلـلج فؽل يدلمفلشمم ءل(ٔ)  لعالمالاليمو اإلم مجالافللقبل ػ)العالما(لشمىلا طالؽلغجػر، لخاذالمػ لاطمػؽلماػردالشا

لالمرادلمسهللخل لاليبفل فلجخبؼل فلشمول فلالمط رلاليمو.ل
 مولده وسيرتـو:

لخلدلفولمدجسالاليمالفولال  بعلخالعجرجفلمفلج رلرمض فلبسالثم فلخار عجفلخبتلمئا.
خبؼل فلشمول لخفرؼلشس ج هلال  مالإلػىل ر ج ػهلخرش ج ػهلخالعس جػال ػهلنبػخةل ر ىلفوليارلخالد،لالججملبدجدلالدجفلج

لخ عمػػـل ػػراءةلالقػػر فل  عممػػ ءلشفػػر،لالػػذجفلجيرفػػخفلشمػػىلسجػػشةلا سػػ ئ ـلسجػػشةلشممجػػالم مجػػزةل لفشاػػذلشسػػهلم ػػ دئلالمرػػالخالعمػػـخ
(لشجسهلخالد،لل ذ،لالم   ما.الكرجـ لخن قفلالاطلخالك   الشمىلجدلمعمـلا صل هلابمهل)ميـر

ثـلبعىلام ؿلالدجفلاليبفل سفبهللطمبلالعمـلفولمدجس هلاليمالف سارطلفوليمقالدرسلالججملساـلالدجفلن ػولالق بػـل
لػ(لخلخلا ؿلالعالمػالاليمػو لخ ػدلااػذلشسػهلالفقػهلخامجػعلمػ لفػسفهلٙٚٙاعفرل فلاليبفلاليمولالج جرل  لميقؽلاليمول)ت

  .(ٕ)ذ،لخنكثرلـلفطسالخذك ءخ رن،ل لخط لتلمالزم هللهلي ىلك فلاس هل المج

خدرسلشمىلالججملالفقجػهلمفجػدلالػدجفلميمػدل ػفلشمػول ػفلميمػدل ػفلا ػـل)ا ػجـ(لا بػدللخااػذلشسػهلالفقػهلخنفػخؿل 
 الفقهلخنفخؿلالدجف لخك فللخلخخالدلالعالمالاليمولبدجدلالدجفلجخبؼلاشمـلشمم ءلاليمال عمـلالكالـلخنفخؿلالفقه.

ولالدجفلشمول فلمخبىل فلاعفرل فلطػ خخسلاليبػسولخااجػهلامػ ؿلالػدجفلايمػدل لخا فؿل  لع لمجفلالامجمجفلرض 
ل.ل(ٖ)خدرسلشمج م لالفقهلخاليدجثلخاألدب لخاا زاللهلالرخاجالشس م ل امجعلمفسف   م 

لالعقمجػال لخ ػرنلشمجػهل)ال جػ تلالجػف ء(لل خااذلشفلالعالمالالفجمبخؼلسفجرلالدجفلميمدل فلاليبفلالطخبول لالعمػـخ
الرئجسلن ولشمول فلبجس ل لخ رنلشمجهل عضل)ال ذكرة(لفولال جئال شلجؼلالعالمالسفجرلالدجفلالطخبو لخ دلاثسىلشمجهللمججمل

لاليكمجػال لالعقمجالخالسقمجا لخلػهلمفػسف تلكثجػرةلفػولالعمػـخ العالمالاليمول قخله ل)ك فللذالالججملافضؿلالؿلشفر،لفولالعمـخ
ل.(ٗ)خاأليك ـلالجرشجالشمىلمذلبلاإلم مجا(

لالعقمجالشفلالفجمبخؼلسفجرلالدجفلالطخبو لاسم لخافؿلالػدرسلشمػىلل خلـلجك ِؼلالعالمالاليمول م لااذلمفلالعمـخ
لالعقمجػػالخالسقمجػػا لخ   يػػثلمعػػه لخدارتل جس مػػ لمسػػ ظراتل الجػػجملجػػمسلالػػدجفلميمػػدل ػػفلميمػػدل ػػفلايمػػدلالكججػػولفػػولالعمػػـخ

  خ ب ؤ تلخاش راض تلفول عضلاأليج ف.

طػػؽلشػػفلالجػػجملساػػـلالػػدجفلشمػػول ػػفلشمػػرل ػػفلشمػػولالكػػ   ولالقزخجسػػولالمعػػرخؼل ػػد جراف لخكػػ فللػػهلامػػؽلخناػػذلالمس 
ل.ل(٘)يبفلخمس ظراتلاجدة ل رنلشمجهلالعالمالاليمول)جرحلالكجؼ(لا لم لجذ

لنم لم لناذ،لالعالمالاليمولشفلخالد،لبدجدلالدجفلجخبؼ لفجوءلكثجر لجظ رل خضخحلفولاب سجدلالرخاجػالشسػه لخ ػدل
اجػػػ ممتلمبػػػمخش  هلخمقرخ  ػػػهلشمػػػىلخالػػػد،لمخضػػػخش تلجػػػ ىلمػػػفلالفقػػػهلخاليػػػدجثلخنفػػػخؿلالفقػػػهللخشمػػػـلالكػػػالـلخاألدبلخالمرػػػال

لالقر فل...لإلىلكثجرلمفلالمخضخش تلاألارى.ل لخال  رجملخشمـخ
الػدجفل)ريمػهللخجمكفلالقخؿلافلالثرخةلالعممجالال ولاك ب   لالعالمالاليمولجعخدلالفضػؿلالك جػرلفج ػ لإلػىلخالػد،لبػدجدل

اهللل عإلى(ليجثلخضعهلشمىلالطرجؽلالفيجحل لخبمؾل هلمبمؾلالم مجزجفلمفلالطم الالذجفلجرخمخفلاليفخؿلشمىلالمسزلال
العممجالالرفجعال.لخ دلفدؽلمفل ػ ؿلفجػه ل)اشظػـلالعممػ ءلجػشس  لخنشاللػـل رل سػ  لبػي بلالفضػؿلال  طػؿ لخ يػرلالعمػـلالػذلل
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لمػػ خ جلالمػػذلبللػػجسللػػهلبػػ يؿ لامػػعلمػػفلالعمػػـخ ػػر   ل فػػرؽلفػػولامجػػعلالسػػ س لخايػػ طلمػػفلالفسػػخفل مػػ ل جيػػجطل ػػهلالقجػػ سل لما
خالجرجعالفولالم ئالالب  عا لخرئجسلشمم ءلالججعالمفلغجرلمدافعال لفسؼلفولكؿلشمـلك   ل لخ   ،لاهلللمفلكؿلجػوءلبػ   ل

ل.(ٙ)...(
 شيوخـو:
لك فػػالخكػػ فلخراءللػػذ،لالمك سػػاللمػػفللػػؤ ءلالجػػجخخلخمػػفلغجػػرلـل كخسػػتلجافػػجالالعالمػػالاليمػػول العممجػػالفػػولالعمػػـخ

ل (ٚ)العممجالاممالمفلالججخخ لرنجتلافلار   ـليببلبسولخفج   ـللجب ؿلالراخعلإلج ـ لك فلمس ـ
للػ(.ٓ٘ٙرضولالدجفلن خلالفضؿلاليبفل فلميمدل فليجدرلالف غ سولالمرخل)ت -ٔ
 لػ(.ٗٙٙبسولاليمول)تالبجدلالجرجؼلرضولالدجفلشمول فلمخبىل فلاعفرل فلط خخسلالي -ٕ

 لػ(.٘ٙٙخالد،لالججملبدجدلالدجفلجخبؼل فلشمول فلالمط رلاليمول)تلحل -ٖ

 لػ(.ٕٚٙالعالمالالفجمبخؼلسفجرلالدجفلميمدل فلميمدل فلاليبفلالطخبول)ت -ٗ

 لػ(.ٖٚٙالبجدلالجرجؼلام ؿلالدجفلايمدل فلمخبىل فلاعفرل فلط خخسلاليبسولاليمول)ت -٘

 لػ(.٘ٚٙجفلشمول فلشمرل فلشمولالك   ولالقزخجسولالمعرخؼل ػ)د جراف(ل)تالججملاليكجـلالمسطقولساـلالد -ٙ

 لػ(.ٙٚٙالججملالفقجهلساـلالدجفلن خلالق بـلاعفرل فلاليبفل فلبعجدلاليمولالج جرل ػ)لالميقؽلاليمو(ل)ت -ٚ

 لػ(ل.ٔٛٙلػلخ جؿل عدلٜٚٙالججملكم ؿلالدجفلمجثـل فلشمول فلمجثـلال يراسولالمرخلل)تل -ٛ

 لػ(لٔٛٙلدجفليبجفل فل درل فلإج زل فلش دلاهلللال ردادللالسيخلل)تالججملام ؿلا -ٜ

 لػ(.ٚٛٙالججمل رل فلالدجفلن خلالفضؿلميمدل فلميمدل فلميمدلالسبفولالمفػابرلالم كمـل)ت -ٓٔ

للػ(لٜٓٙالججملالفقجهلساجبلالدجفلجيجىل فلايمدل فلجيجىل فلبعجدلاليمول)ت -ٔٔ
 لػ(.ٖٜٙ فلمخبىل فلاعفرل فلط خخسلاليبسولاليمول)تلالبجدلالجرجؼلغج ثلالدجفلش دالكرجـل فلايمد -ٕٔ

للػ(.ٖٜٙالججملالع لـلالخزجرل   ءلالدجفلن خلاليبفلشمول فلشجبىلا ر مولالك  بلا دجبل)ت -ٖٔ
للػ(.ٜٗٙالججملشزلالدجفلن خلالع  سلايمدل فلإ رالجـل فلشمرلالف رخثولالخابطولالمقرئل)تل -ٗٔ
 لػ(ل.ٜٚٙفلسم لاليمول)تالججملساـلالدجفلاعفرل فلميمدل فلاعفرل  -٘ٔ

 لػ(.ٕٙٚالججملالفقجهلمفجدلالدجفلميمدل فلشمول فلميمدل فلا ـل)ا جـ(لا بدللاليمولالم كمـل)لتلفوليدخدل -ٙٔ

 الججملالع لـليبجفلا فلالججملام ؿلالدجفلشمول فلبمجم فلال يراسو. -ٚٔ

ل.الججملالفقجهل قولالدجفلش دلاهللل فلاعفرل فلشمولا فلالف  غلالكخفولاليسفو -ٛٔ
  الججملالع لـلجمسلالدجفلميمدل فلميمدل فلايمدلالكججولالج فعو. -ٜٔ

 مكانتو العممية: 
لػػجسلندؿلشمػػػىلمك س ػػػهلالعممجػػالمػػػفلاطػػػالؽللقػػػبلبالعالمػػابلشمجػػػه لخلػػػخل يػػػؽللقػػبل جس لػػػهلا لالعممػػػ ءلالما  ػػػدخفلل

لالعقمجا خالسقمجا لخ فدرلل درجب  لخال شلجؼلفج  للالم مجزخفلفولشمـلمفلالعمـخ لكجؼلخالعالمالاليمول دل مجزلخ رعلفولالعمـخ
فوليج ةلججخاهلالذجفلااذلشس ـلخد ر سلشمج ـ لف قدـلخب دلخلخلفولرجعػ فلالجػ  ب لخ ػدلنثسػىلشمجػهلالعممػ ءلخالمؤراػخفلثسػ ء ل

بػفل ػفلداخدلشطرا لخام ديخ،ل كؿلامجؿ لخسع خ،ل م لجمجؽل مك س هلالعممجالخا ا م شجا لف ػذالمع فػر،لخ ممجػذ،ل قػولالػدجفلالي
اليمولجقخؿلفجه ل)ججملالط ئفا لخشالمالخ  ه لخف يبلال يقجؽلخال د جؽ لكثجرلال فػ سجؼ لاس  ػتلرئ بػالاإلم مجػالإلجػهلفػول

ل.(ٛ)المعقخؿلخالمسقخؿل...(
خنثسىلشمجهلجمسلالدجفلالذل ول قخلػه ل)العالمػالذخلالفسػخفل...لفػ يبلال فػ سجؼلكجػرحلما فػرلا ػفلالي اػب لل

م ما لخكػ فلجػدرللالكػالـلخالعقمجػ ت لخفػرخعلالجػجعالخنفػخل ـ لخجقػ ؿ ل مرػتل خالجفػهلم ئػالخشجػرجفلمامػدا لخ ػدلخك  بلفولاإل
) اج  رلذكر،لخ قدـلفولدخلالاػاد ا سدا لخ ارجل هل ـخ
(ٜ).  
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لخخففهلفالحلالدجفلالففدلل  ئال  ل)ك فلرجػضلا اػالؽ ليمجمػ  ل  ئمػ  ل ػ لعمـخ ليكجمػ   لطػ رلذكػر،لفػولا  طػ رل
ل.ل(ٓٔ)خا  يـلالس سلالجهلالما خؼلخا اط ر لخ ارجل هلا خاـ لخمّرتلشمجهلالبسخفلخا شخاـ(

خافهلا فلكثجرلالدمجقول قخله ل)ججملالرخافضل  مؾلالسػخايو لخلػهلمػفلال فػ سجؼلالكثجػرة لجقػ ؿ لإس ػ ل زجػدلشمػىلل
خالفمبػػفالخغجػػرلذلػػؾلمػػفلك ػػ رلخفػػر ر للم ئػػالخشجػػرجفلمامػػد لخشػػدد   لامبػػالخامبػػجفلمفػػسف لفػػولالفقػػهلخاألفػػخؿلخالسيػػخ

خرنجتللهلمامدجفلفولنفػخؿلالفقػهلشمػىلطرجػؽلبالميفػخؿبلخباأليكػ ـبلفػالل ػشسل  ػ لفإس ػ لمجػ ممالشمػىلسقػؿلكثجػر لخ خاجػهل
ل.ل(ٔٔ)اجد(

م م ـلخمفسف ـ لخك فل جػالفػولالػذك ء لجػرحلما فػرلا ػفلل خام ديهلج  بلالدجفلا فليارل قخله ل)ش لـلالججعالخا 
جري لاجدا لب ؿلالمشاذ لغ جالفولا جض ح لخاج  رتل فػ سجفهلفػوليج  ػه لخلػخلالػذللردلشمجػهلالجػجمل قػولالػدجفللالي اب

ل.ل(ٕٔ)ا فل جمجالفولك   هلالمعرخؼل  لردلشمىلالرافضو لخك فلا فلالمط رلمج  رلالذكرليبفلاألاالؽل...(
يبجفل فلجخبؼل فلالمط رلاليمػولالمع زلػو للخ  ؿلفجهلام ؿلالدجفلا فل ررلل ردل ل)ججملالرافضالام ؿلالدجفل

جػ رحلما فػػرلا ػػفلالي اػب لكػػ فلش لمػػ ل ػ لمعقخ ت لخكػػ فلرضػػولالامػؽ لشظجمػػ   للػػهلخا لػالشسػػدلاد سػػدالممػؾلال  ػػر لخلػػهل
ل...(  .(ٖٔ)شدةلمفسف ت لغجرلاسهلك فلرافضج لا جث لشمىلمذلبلالقـخ

شالمالالعمم ء لميقؽلثقا لفقجه لم كمـ لم لر لامجػؿلالقػدر لخنثسىلشمجهلاليرلالع ممول قخله ل)ك فلف ضاللش لم  لل
لالعقمجالخالسقمجا( ل.ل(ٗٔ)شظجـلالجشف لرفجعلالمسزلا ل لسظجرللهلفولالفسخفلخالعمـخ

خ  لغلفولالثسػ ءلشمجػهلالعالمػالالجػجملجخبػؼلال يراسػول ػ ئال ل)كػ فللػذالالجػجملخيجػدلشفػر، لخفرجػدلدلػر، لالػذلللػـلل
لهل مثجؿلخ لسظجر لكم ل لجافىلشمىلمفلني طلا رال م ل مغلالجهلمفلشظـلالجشفلفوللذ،لالط ئفػا لخ ل ك يؿليد الالزم فل

ل.(٘ٔ)جس ئؾلمثؿلا جر(
خام ديهلالبجدلمفطفىلال فرججول قخله ل)خجاطرل   لولافل لنففه لفإفلك ش ول جبعلشمخمهلخ ف سجفهلخفض ئمهلل

فضؿ لف خلفخ ه للهلنكثرلمفلب عجفلك    لفولاألفػخؿلخالفػرخعلخالط جعػولخمي مد، لخكؿلم لجخفؼل هلالس سلمفلامجؿ لخل
ل.ل(ٙٔ)خاإلل ولخغجرل  لسخرلاهلللضرجيه لخازا،لاهلللازاءلالميبسجف

 تـالميـذه: 
لس خغلالعالمالاليمولفولبفلم كرة لخذجخعلفج هلفولاليمالخمدفلالعراؽلخالمػدفلاإلبػالمجالاألاػرىلالماػ خرةللمعػراؽ لل
هلالطم الخازديمخاللالاذلشسػه لخالبػم علمسػه لخالقػراءةلشمجػه لخاك فػىل بػـلمػفلالطم ػال  ليفػخؿلشمػىلا اػ زةلمسػهللمػ ل خافدلشمج

فسفهلخرخا،لخ رن،لخناجزللهلرخاج ه لخلكثرةللؤ ءلالطم الاا رتل بم لمس ـلخر    ـلشمىليرخؼلالمعاـللعدـلال مكفلمفلمعرفال
ل لل(ٚٔ) خارجملخفج   ـ لفك فلمس ـ

لالدجفلإ رالجـل فلاليبفل فلشمولالع ممو.ل قو .ٔ
 نمجفلالدجفلن خلط لبلايمدل فلميمدل فلإ رالجـل فلميمدل فلزالرةلاليبجسولاليم و.ل .ٕ

 ام ؿلالدجفلايمدل فلميمدل فلاليدادلاليمولالج شرلا دجب.ل .ٖ

   جلالدجفلاليبفل فلاليبجفل فلاليبفلالك ج سو. .ٗ

 لػ(.ٓٗٚخدلاليمول)تل قولالدجفلن خلميمدلاليبفل فلشمول فلدا .٘

 شزلالدجفلن خلميمدلاليبفل فلميمدل فلإ رالجـل فلميمدل فلزلرةلاليبجسولاليم و. .ٙ

 جرؼلالدجفلن خلش دلاهلللاليبجفل فلشمول فلإ رالجـل فلميمدل فلزلرةلاليبجسولاليم و.ل .ٚ

  جرؼلالدجفلاليبجفل فلميمدل فلشمولالعمخللاليبجسولالطخبو. .ٛ

 ايمدلالجج  سولالمعرخؼل   فلالفخطو.لكم ؿلالدجفلش دالرزاؽل فل .ٜ

  ام ؿلالدجفلش دلاهللل فلميمدلاليبجسولالعرجضو. .ٓٔ
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لشمجدلالدجفلن خلش دلاهلللش دلالمطمبل فلميمدلا شرجلاليبجسو لا فلناتلالعالمالاليمو.ل .ٔٔ
لشالءلالدجفلن خلاليبفلشمول فلإ رالجـل فلميمدل فلزلرةلاليبجسولاليم و.ل .ٕٔ
 ميمدل فلإ رالجـل فلميمدل فلزلرةلاليبجسولاليم و.ل درلالدجفلن خلش دلاهلل .ٖٔ

للػ(.ٔٚٚفارلالدجفلن خلط لبلميمدل فلاليبفل فلجخبؼل فلشمول فلالمط رلاليمو لخلدلالعالمالاليمول)ت .ٗٔ
لمادلالدجفلن خلالفخارسلميمدل فلشمول فلميمدل فلايمدلا شرجلاليبجسو. .٘ٔ
  فلماعجالالدج  اولاليبسو.  جلالدجفلن خلش دلاهلللميمدل فلالق بـل فلاليبجفل .ٙٔ

لالمخلىلالع لـل طبلالدجفلميمدل فلميمدلالرازل.ل .ٚٔ
لالمخلىلالججمل  جلالدجفلميمخدل فلميمدل فلش دالخايدلالرازل.ل .ٛٔ
 لػ(.ٗ٘ٚساـلالدجفل  ضولالمدجسالالس خجالم س ل فلبس فل فلش دالخل بلالاعفرللاليبجسولالمدسول)ت .ٜٔ

ل  فلشمول فلاليبفلالط رل.ضج ءلالدجفلن خلميمدلل رخفل فلاليبفل .ٕٓ
 مؤلفـاتـو: 
لالعقمجػالل امؼلالعالمالاليمولثرخةلشممجالك جرةلمفلالك ػبلخالمفػسف تلزادتلشمػىلالم ئػالخالعجػرجفلمؤلفػ لفػولالعمػـخ

خالسقمجػػالفج ػػ لالك ػػبلالم بػػخطالخالم خبػػطالخالما فػػرة لخكػػ فلل ػػ لرخااػػ لفػػوليج  ػػهلخ عػػدلخف  ػػه لخمس ػػ لمػػ للػػخلمػػفلالك ػػبل
المقررةللمدرابالفولاليخزاتلالعممجالالدجسجالإلىلالجـخ لخ دلكثرتلالجػرخحلخال عمجقػ تلخالما فػراتلشمػىلكثجػرلمس ػ للالمس اجا

مفلطال ه لخمفلالعمم ءلالم شارجفلالذجفلا ؤخال عد، لخفولالثس ءلالامجؿلشمىللذ،لالمؤلف تلجقخؿلالبجدل يػرلالعمػـخ ل)خنسػتل
لمػفلالمعقػخؿلخالمسقػخؿ لالفػرخعلمس ػ لخاألفػخؿ لخفج ػ لالك ػبلإذال شممتل فسجؼلالعالمالل ذ،لالك بل الكثجػرةلفػولامجػعلالعمػـخ

الك  رلالمج ممالشمىلد  ئؽلاألسظ ر لشممتلافلالراؿلك فلمؤجدالمفلشسدلاهللل ل ؿل جالمفل ج تلاهلل لخ دل جؿ لإفل ف سجفهل
لمس ػػ لكل–مػػفلخ د ػػهلإلػػىلخف  ػػهلل–خزشػػتلشمػػىلاجػػ ـلشمػػر،ل رابػػ  لخيكػػىلالجػػجملفاػػرلالػػدجفلالطرجيػػولفػػولفكػػ فل بػػطلكػػؿلجػػـخ

ل.(ٛٔ)م دةلشمـب لاسهلخادل اطهلبريمهلاهللبلامبم ئالمامدلمفلمفسف  ه(ل–بمامعلال يرجفل
خ ػػدلرنجػػتلافلاخزعللػػذ،لالمؤلفػػ تلشمػػىلالمخضػػخش ت لخافلنر ػػبلك ػػبلكػػؿلمخضػػخعلشمػػىليػػرخؼلالمعاػػـللجبػػ ؿلل

ل  (ٜٔ)الراخعلإلىلمعرف    لخلو
 الفقيية: مؤلفاتو  –األول 

لإرج دلاألذل فلإلىلنيك ـلاإلجم ف. -ٔ
   فرةلالم عممجفلفولنيك ـلالدجف. -ٕ

  يرجرلاأليك ـلالجرشجالشمىلمذلبلاإلم مجا. -ٖ

   يرجرلالف  خىلخاأليك ـ. -ٗ

  ذكرةلالفق  ء) س خؿلفجهلاا الؼلفق  ءلاإلبالـ(. -٘

   بمجؾلاإلف  ـلإلىلمعرفالاأليك ـ. -ٙ

 م ف. ب جؿلاألذل فلإلىلمعرفالنيك ـلاإلج -ٚ

   عمجقهلشمىلاالؼلالججم. -ٛ

  عمجقهلشمىلك  بلالمع  رللمميقؽلاليمو. -ٜ

ل ماجصلالمراـلفولمعرفالاأليك ـ.ل-ٓٔ
  سقجحل خاشدلالدجفلالمشاخذةلشفل ؿلج بجف.ل-ٔٔ

ل  ذجبلالسفسلفولمعرفالالمذالبلالامس.ل-ٕٔ
 رب لالفولناخ الالمب ئؿلالم س ئج تلا خلى.ل-ٖٔ
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لئؿلالم س ئج تلالث سجا.رب لالفولناخ الالمب ل-ٗٔ
لرب لالفولخاا  تلالخضخءلخالفالة.ل-٘ٔ
لرب لالفولسجالالفالة.لل-ٙٔ
لرب لالما فرةلفولالسبملفولاأليك ـلالجرشجا.لل-ٚٔ
ل غ جالاأليك ـلفول سقجحل) فيجح(ل ماجصلالمراـ.ل-ٛٔ
ل خاشدلاأليك ـلفولمعرفالاليالؿلخاليراـ.لل-ٜٔ
لعا.لما مؼلالججعالفولنيك ـلالجرجل-ٕٓ
لمدارؾلاإلف  ـل)األيك ـ(.ل-ٕٔ
لالمع مدلفولفقهلالجرجعا.لل-ٕٕ
لمس  ىلالمطمبلفول يقجؽلالمذلب.ل-ٖٕ
ل المس  جلفولمس بؾلالي ج.ل-ٕٗ
للس  جالاأليك ـلفولمعرفالاأليك ـ.لل-ٕ٘

ل
 مؤلفاتو في أصول الفقو:  –الثاني 

ل عمجقهلشمىلشدةلالججملفولاألفخؿل. -ٔ
 اليمول.ل عمجقهلشمىلالمع رجللمميقؽ -ٕ

    ذجبلطرؽلالخفخؿلإلىلشمـلاألفخؿل. -ٖ

 جرحلما فرلالبؤخؿلخا مؿلفولشممولاألفخؿلخالادؿل  فلالي اب. -ٗ

 غ جالالخفخؿلخاجض حلالب ؿلفولجرحلما فرلمس  ىلالبؤخؿلخا مؿلفولشممولاألفخؿلخالادؿ.ل -٘

 م  دئلالخفخؿلإلىلشمـلاألفخؿ. -ٙ

 مس  ىلالخفخؿلإلىلشممولالكالـلخاألفخؿل.ل -ٚ

 سكتلال دجعالفول يرجرلالذرجعال)لمبجدلالجرجؼلالمر ضى(.ال -ٛ

 س  جالالخفخؿلإلىلشمـلاألفخؿ. -ٜ

لس جلالخفخؿلإلىلشمـلاألفخؿ. -ٓٔ
 مؤلفاتو في الحديث الشريف:  –الثالث 

لاب قف ءلا ش   رلفول يرجرلمع سولاألا  ر. -ٔ
 ا معلاألا  ر. -ٕ

 جهلالبالـ(.اخالرلالمط لبلفولفض ئؿلامجرلالمؤمسجفلشمول فلن ولط لبل)شم -ٖ

 االفالاألا  ر. -ٗ

 الدرلخالمرا فلفولاألي دجثلالفي حلخاليب ف. -٘

 رب لالفولا ا زاتلخغجرل لمفلاآلث ر. -ٙ

 كجؼلالجقجفلفولفض ئؿلامجرلالمؤمسجفل)شمجهلالبالـ(ل. -ٚ

 مف  جحلاألسخارلفول ر جبلاألا  ر. -ٛ

 الس جلالخض حلفولاألي دجثلالفي ح. -ٜ

 والنحو: مؤلفاتو في التفسير والمغة  –الرابع 
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ل بطلالك فجالفول ماجصلجرحلالك فجال  فلالي اب. -ٔ
  ماجصل)ما فر(لجرحلس جلال الغاللججاهلمجثـلال يراسو. -ٕ

  رب لالفولجرحلالكمم تلالامسل مجرلالمؤمسجفل)شمجهلالبالـ(. -ٖ

 القخؿل)البر(لالخاجزلفول فبجرلالك  بلالعزجز.ل -ٗ

ؼل  لمقدمػػالالازخلجػػالفػػولالسيػػخلأل ػػولمخبػػىلشجبػػىل ػػفلكجػػؼلالمكسػػخفلشػػفلك ػػ بلالقػػ سخفل)خالقػػ سخفللػػخلالمعػػرخل -٘
 لػ(.ٚٚٙش دالعزجزلالازخلولالسيخلل)ت

 المط لبلالعمجالفولشمـلالعر جا.ل -ٙ

  المق فدلالخافجال فخائدلالق سخفلخالك فجا. -ٚ

لس جلاإلجم فلفول فبجرلالقر فل)لاصلفجهل فبجرلال  ج فللمججملن ولاعفرلالطخبولخالكج ؼللا رلاهلللالزماجػرل  -ٛ
 خغجرلم (.ل

 مؤلفاتو في الفمسفة والمنطق:  –الخامس 
لالعقمجا. -ٔ لاألبرارلالافجالفولالعمـخ
 اإلج راتلإلىلمع سولا ج راتل)  فلبجس (. -ٕ

  إجض حلال م جسلمفلكالـلالججملالرئجس. -ٖ

 اجض حلالمعضالتلمفلجرحلا ج رات.ل -ٗ

 اجض حلالمق فدلمفليكمالشجفلالقخاشد.ل -٘

 رات.ل بطلا ج راتلفولجرحلا ج  -ٙ

لالثالثل)المسطؽ لالط جعو لاإلل و(. -ٚ   يرجرلاأل ي ثلفولمعرفالالعمـخ

 ال عمجـلالث سو. -ٛ

 الاخلرلالسضجدلفولجرحلال ارجد. -ٜ

 يؿلالمجكالتلمفلك  بلال مخجي ت.ل-ٓٔ

 الدرلالمكسخفلفولشمـلالق سخفل لفولالمسطؽ.ل-ٔٔ

لجرحليكمالا جراؽ.ل-ٕٔ
لبجال)فولالمسطؽ(.القخاشدلالامجالفولجرحلالرب لالالجمل-ٖٔ
لالقخاشدلخالمق فدلفولالمسطؽلخالط جعولخا ل و.ل-ٗٔ
لك جؼلا ب  رلفولجرحلكجؼلا برار.ل-٘ٔ
لكجؼلالاف ءلمفلك  بلالجف ءلفولاليكمال  فلبجس .ل-ٙٔ
لكجؼلالمجكالتلفولال مخجي ت.ل-ٚٔ
 لبلاليكما.ل-ٛٔ

ل المي كم تل جفلجراحلا ج راتل.ل-ٜٔ
 ميفؿلالمماص.ل-ٕٓ

ل. مرافدلال د جؽلخمق فدلال يقجؽل-ٕٔ
لالمق خم تل)  يثلفجهلاليكم ءلالب  قجف(.ل-ٕٕ
ل س جلالعرف فلفولشمـلالمجزاف.ل-ٖٕ
لالسخرلالمجرؽلفولشمـلالمسطؽ.ل-ٕٗ
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 مؤلفاتو في عمم الكالم والعقائد والمناظرة:  –السادس 
لاأل ي ثلالمفجدةلفول يفجؿلالعقجدة.ل -ٔ
 ار عخفلمبشلالفولنفخؿلالدجف.ل -ٕ

 ب قف ءلالسظرلفولالقض ءلخالقدر.ا -ٖ

 اسخارلالممكختلفولجرحلفصلالج  خت.ل -ٗ

 اجض حلما لفالالبساللسصلالك  بلخالباسا.ل -٘

 ال  بلالي دللشجرلفولنفخؿلالدجف. -ٙ

   يفجؿلالبدادلفولجرحلخاابلا ش ق د. -ٚ

  بمجؾلالسفسلإلىليظجرةلالقدس.ل -ٛ

  عمجقهلشمىلجريهلشمىلال ارجد. -ٜ

لالرب لالالبعدجا.لل-10
لرب لالفول طالفلالا ر.ل-ٔٔ
لرب لالفول يقجؽلمعسىلاإلجم ف.ل-ٕٔ
لرب لالفولامؽلا شم ؿ.ل-ٖٔ
لرب لالخاابلا ش ق دلفولاألفخؿلخالفرخع.ل-ٗٔ
لك  بلا لفجفلالف رؽل جفلاليؽلخالمجف.ل-٘ٔ
لك  بلفولال س ببل جفلا جعرجالخالفرؽلالبفبط ئجا.ل-ٙٔ
لكجؼلاليؽلخس جلالفدؽ.ل-ٚٔ
لائدلفولجرحل خاشدلالعق ئد.كجؼلالفخلل-ٛٔ
لكجؼلالمرادلفولجرحل ارجدلا ش ق د.ل-ٜٔ
لالم  يثلالبسجالخالمع رض تلالسفجرجا.ل-ٕٓ
لمع رجلالف ـلفولجرحلالسظـل)جعسو لسظـلال رالجف(.ل-ٕٔ
لمقفدلالخافمجفلفولنفخؿلالدجف.ل-ٕٕ
لمس  جلالبالمالإلىلمعراجلالكراما.لل-ٖٕ
لم ما.مس  جلالكرامالفولمعرفالاإلل-ٕٗ
لمس  جلال داجالخمعراجلالدراجا.ل-ٕ٘
لمس  جلالجقجفلفولنفخؿلالدجف.ل-ٕٙ
لسظـلال رالجفلفولنفخؿلالدجف.ل-ٕٚ
لس  جالالمراـلفولشمـلالكالـ.ل-ٕٛ
لس جلالمب رجدجفلفولنفخؿلالدجف.ل-ٜٕ
لال  دللفولالعق ئد.ل-ٖٓ
 مؤلفاتو في تراجم الرجال:  –السابع 
ل ا،.اجض حلا ج   ،لفولنبم ءلالرخل -ٔ
  ماجصلالف ربتللمججملالطخبو. -ٕ

 االفالاأل خاؿلفولمعرفالالرا ؿ. -ٖ
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 كجؼلالمق ؿلفولمعرفالالرا ؿ. -ٗ

 مؤلفاتو في األدعية :  –الثامن 
لاألدشجالالف ارةلالمسقخلالشفلا ئمالالط لرة.ل -ٔ
 مس  جلالفالحلفولاا ف رلالمف  حل)مف  حلالم  ادللمججملن ولاعفرلالطخبو(. -ٕ

فلاألاخ الالقفجرةلشفل عضلالمب ئؿ لخك   هلا ا زاتللكثجرلمفلطال ه لخال عمجق تلشمىلكثجرللذالفضاللشفلكثجرلم
لمفلمؤلف تلججخاهلخغجرلـلمفلالعمم ءلالب  قجفلال وللـلجفردل ل ك  بلنخلرب لا.

فلذكػػػرتللػػػذ،لالمؤلفػػػ تل شبػػػم ئ  لمػػػفلغجػػػرلسعرجػػػؼلاخل ففػػػجؿ لنخلإجػػػ رةلإلػػػىلالمط ػػػخعلمس ػػػ لخالماطػػػخطلخالمفقػػػخد ل 
لال ففجؿلفج  لجي  جلإلىلدرابالمب قمال ج مؿلشمىلالس  جلالفكرلللمعالمالاليمول)ريمهلاهللل عإلى(.

 وفـاتـو: 
لاليػراـلبػسالبػتلخشجػرجفلخبػ عم ئهلفػولاليمػا لخدفػفلفػولالساػؼلل  خفول)ريمهلاهلل(للجمالالي دللشجرلمفلالميـر

ل.ل(ٕٓ)لىلالجـخا جرؼلفولاليضرةلالعمخجالالجرجفا لخ  ر،لظ لرلمعرخؼلإ
 ثقافتو األدبية والمغوية: 

لالعقمجالخالسقمجا لخك فللهللمػالل جعدلالعالمالاليمولمفلن رزلشمم ءلاليمالفولشفر، لخمفلنكثرلـل فسجف لفولالعمـخ
لش لجا لخيرصلجػدجدلشمػىلالعمػـلخ يفػجؿلالفخائػد لخلػهلف ػـلث  ػب لخندراؾلالمعػ سولالد جقػا لخكػ فلغ جػالفػولالػذك ءلخالفطسػا 
ل لالجرشجا لخالجدلال  بطالفولالعمـخ خيبفلال فسجؼ لخا  مالاليااج لخيبفلا ا ج ر لخك فل  رش للهلال  علالطخجؿلفولالعمـخ
العقمجا لخلهليػظلخنفػرلفػولمعرفػالاألدبلخالعر جػالخ ػرااـلالراػ ؿلخغجرلػ  لي ػىلفػ رلالمجػ رلالجػهلفػوللػذ،لالعمػـخ لخالمع مػدل

ل.ل(ٕٔ)مر  الالعمم ءلالم قدمجف لخاس  تلإلجهلالرئ بالفولشفر،ل اللمس زعلشمىلم لجقخلهلاخلجسقمه لي ىل مغ
خمفلسظرلفولف رسلمؤلفػ تلالعالمػالاليمػو ل يقػؽلاسػهلججػ مؿلشمػىلمخضػخش تلم عػددةلفػولفسػخفلالعمػـلخالمعرفػالل

خلخاألدبل...لن قس ػػ لمػػفلالفقػػه لخاليػػدجثلالجػػرجؼ لخنفػػخؿلالفقػػه لخنفػػخؿلالػػدجف لخالفمبػػفالخالمسطػػؽلخاليكمػػا لخالمرػػالخالسيػػ
امجع   لخنا دلفج  لخفسؼ لخ دل  ؿللخلشفلسفبه ل)إسهلفرغلمفل فسجف  هلاليكجمالخالكالمجا لخناذلفول يرجرلالفقهل  ػؿلافل

ل .(ٕٕ)جكمؿللهلبتلخشجرخفلبسا(
مػػفللشمػػىلالػػرغـلمػػفلسظمػػهللعػػددل–لػػذلؾل  قػػىلثق فػػالالعالمػػالاليمػػولاألد جػػالخالمرخجػػالافجػػالشمػػىلكثجػػرلمػػفلالسػػ سلل

لالجرشجالخالعقمجا.لل–األ ج تلخالمقطخش تلالجعرجال للم لشرؼلشسهلمفلكثرةلال شلجؼلفولالعمـخ
خلػخلالمعػرخؼل يرفػهلالجػدجدلشمػىلطمػبلل–خلـل ػ فػْ ػارلشزجمالالعالمالاليمولشفلطمػبلالمعػ رؼلاألد جػالخالمرخجػالل

لالسقمجالخالعقمجا لخاب ط علنفلجا صلف ذؿلا دالك جرالفول يفجؿللذ،لالمع رؼل جقؿلشفلا د،لفول ل–العمـل يفجؿلالعمـخ
لالقػر ف لخالقػراءاتلالقر سجػا ل  مالزمالشػددلمػفلجػجخاهللمبػم علمػس ـلنم ػ تلك ػبلالمرػالخالسيػخلخاألدبلخدخاخجػفلالجػعرلخشمػـخ

لخك بلال ف بجر لخالاطبلخالمق م تلاألد جا لخاألا  رلخالمرابالت.ل
ا ب بجاللمسيخلالعر و لخني طل  ػ لإي طػال  مػالشػفلجػجخاه لخا فػؿلخيب ؾلمفلط لبلشمـل خفرلشمىلالمف درلل

امجعلمفسف تلشمم ءلالسيػخلل–كم للخلمخضحل  ل يثلل-إبس د،ل شب سجدلـ لف ب ط علافلجامعلشفلطرجؽلا بس دلخالرخاجال
 عػو لخن ػول كػرل ػفلخك   ـلخمرخج   ـل دءالمفلالثم سجسو لثـلا ػفلاسػولالمخفػمو لخن ػولشمػولالف ربػو لخشمػول ػفلشجبػىلالرل

البراج لخن ولإبي ؽلالزا ج لخن ولالق بـلالزاػ او لخن ػولالع ػ سلالم ػرد لخن ػولشثمػ فلالمػ زسو لخن ػولشمػرلالارمػو لخن ػول
ل.(ٖٕ)لاليبفلا افش لخاس   ء ل  لسيخللالامجؿلبج خجه

 بػ خفىلمفػسف تلالعممػ ءلخناذلنجض  لشفلججخاهلا االءلك ػبلالمرػالخدخاخجػفلالجػعر لخما ػ راتلاألدبلالعر ػو لفل
خك ػ  ـلخمرخجػػ   ـلفػػوللػػذ،لالمخضػػخش ت لفك سػػتلمػػفلمرخج  ػػهلامجػعلمفػػسف تلن ػػول كػػرلميمػػدل ػػفلشزجػػزلالبابػػ  سو لخن ػػول
ميمػدلالق بػـلاليرجػرل لخن ػولالعػالءلالمعػرل لخن ػول كػرلميمػػدل ػفلدرجػد لخجعقػخبلا ػفلالبػكجت لخالاطػ  ولفػ يبلإفػػالحل
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ا لخجػػعرلا ػػفلالمعمػػـ لخمفػػسف تلال ػػرخللفػػ يبلك ػػ بلالرػػرج جف لخمفػػسف تلن ػػولالق بػػـلغمػػطلالميػػدثجف لخاػػػاطبلا ػػفلسا   ػػ
الخزجرلالمرر و لخن ولمسفخرلالاخالجقو لخمفسف تلثعمبلف يبلالففجح لخك  بلفي حلالمراللماخلرل لخاليم بالأل ػول

العجراتلأل ولشمرلالزالػد لخدجػخافل م ـ لخجعرلالم س و لخجريهللماطجبلال  رجزل لخك  بلا غ سولأل ولفرجلاألفف  سو لخل
 لخغجرل لمفلالك بلخ ػدلذكػرتل(ٕٗ)جعرلالجرجؼلالرضو لخدجخافلا فليجخس لخمامؿلالمرال  فلف رس لخالام رةل  فلدرجد

ل فولمخضع  لمفلال يث.
لالقػػر ف لخك ػػبلال فبػػجر لفيفػػؿلمس ػػ لمامخشػػالطج ػػالجقػػعلفػػولمقػػدم   لك ػػ بلل خااػػذلاجضػػ لشػػفلجػػجخاهلك ػػبلشمػػـخ

لالقػر فلل–كتلفولاشا زلالقر فلالس لمرم سو لخالس بملخالمسبخخل  فلبالمالالمفبر لخ فبجرلا فلش  س لخمامػعلال جػ فللعمػـخ
لمط ربػػو لخالاػػ معلفػػول فبػػجرلالقػػر فللمرمػػ سو لخالكػػ فولفػػولال فبػػجرللمبػػجدلفضػػؿلاهلللاليبػػسو لخ فبػػجرلالبػػم سو لخاالفػػال

البػػػ عل  ػػػفلما لػػػدلال رػػػدادل لخاإلرجػػػ دلفػػػولالقػػػراءاتلأل ػػػولالعػػػزلالقالسبػػػولال ف بػػػجرلأل ػػػولمبػػػمـلاألفػػػف  سو لخالقػػػراءاتل
ل.(ٕ٘)الخابطو لخالكج ؼللمزماجرل لخغجرل 

خ دلاب ط علالعالمالاليمػولافلجضػـلإلػىلمع رفػهلاألد جػالخالمرخجػالمفػسف تلمامخشػالمػفلالعممػ ءلا اػالءلامعػتلل
لالقػػػر فلخالجػػػعرلخاألا ػػػ  لالجػػػرشجالخال ػػػشرجملخغجرلػػػ  لخفػػػول ػػػجفلاألدبلخالمرػػػالخالسيػػػخلخشمػػػـخ رلخنجػػػ ـلالعػػػربلفضػػػاللشػػػفلالعمػػػـخ

مقدم   لامجعلمفسف تلن ولبعجدلش دلالممؾل فل رجبلا فمعولخرخاج  ػهلمػفلاألجػع رلخالمرػالخالسيػخلخالفقػهلخبػ ئرلالعمػـخ ل
 ه لخمفسف تلن ولاليبفلخامجعلك بلا فل  ج الن ولميمدلش دلاهللل فلمبمـلالدجسخرللخمفسف  هلخرخاج  ه لخمفسف تلخرخاج 

شمػول ػفلاليبػػجفل ػفل ش خجػػهلالقمػو لخمفػػسف تلالبػجدلالجػػرجؼلالرضػولخرخاج  ػػه لخدجػخافلجػػعر،لخس ػجلال الغػػالخغجػر، لخامجػػعل
ك ػػػبلالجػػػجملالمفجػػػدلميمػػػدل ػػػفلميمػػػدل ػػػفلالسعمػػػ فلاليػػػ رثولالعك ػػػرل لخمفػػػسف تلالبػػػجدلالجػػػرجؼلالمر ضػػػىلخامجػػػعلرخاج  ػػػهل

ملن ولاعفرلميمدل فلاليبفلالطخبو لخك بلن ولزكرج لجيجىل ػفلشمػولالاطجػبلال  رجػزل لخاا زا ه لخامجعلمفسف تلالجج
مػفللهخامجعلمفسف تلالعالمالن ولميمدلش دلاهللل فلايمػدل ػفلالاجػ بلالسيػخللالمرػخللالفرضػولالمقػرئلخبػم ش  هلخمقرخ  ػ

امػػػػ ؿلالػػػػدجفلن ػػػػولالفػػػػرجلشمػػػػول ػػػػفلك ػػػػبلاألدبلخال ف بػػػػجرلخاألي دجػػػػثلخاألا ػػػػ رلخاألجػػػػع رلخالمرابػػػػالت لخامجػػػػعلمفػػػػسف تل
ل.(ٕٙ)ش دالريمفلا فلالاخزل لخمفسف تلام ؿلالدجفليبجفل فل درل فلإج زلالسيخللخمرخج  ه

لذ،لالمامخشالالطج المفلالك بلخالدخاخجفل جكؿلالثرخةلاألد جالخالمرخجاللمعالمالاليمو لخ دلنرفد هل قبطلخافػرلمػفلل
ل المعرفالخالثق فالاألد جا.

 الرواية بالسماع واإلجازة:طرق أسانيد 
خج ػدخلمػفل رامػالالعالمػالاليمػولخ قفػولنا ػ ر، لخا طػػالعلشمػىلمػ لخفػؿلالجسػ لمػفلمؤلف  ػهلخمبػمخش  هلخاا زا ػػهلل

ال ولك    للطال ه لإفلنشظـلالججخخلالذجفل شدبل  ػـلخنفػ دلمػس ـلخكػ فلل ػـلاثػرلخاضػحلفػوليج  ػهلاألد جػالخالمرخجػاللػـلالػذجفل
س د،ل شبػ سجدلـلشػفلطرجػؽلالبػم علخا اػ زةلمػفلمرخجػ تلالك ػبلخالمبػ سجدلخدخاخجػفلالجػعر لخفػولمقدمػالااذلشس ـلخا فؿلابػ

للؤ ءلالججخخ ل
العػػ لـلالف ضػػؿ لل(ٕٚ)لػػػ(٘ٙٙخالػػد،لالجػػجملبػػدجدلالػػدجفلجخبػػؼل ػػفلشمػػول ػػفلالمط ػػرلاليمػػول)كػػ فليجػػ لبػػسالل–لالشــيا األول

لاإلل جالخا لك فا.خالفقجهلالم  ير لناذلشسهلخلد،لالعمـخ  لفقهلخاألفخؿلخاليدجث لخنكثرلمفلالرخاجالشسهلفولالمع رؼلخالعمـخ

خالعالمػػالالامجػػؿلالبػػجدلرضػػولالػػدجفلشمػػول ػػفلمخبػػىل ػػفلاعفػػرل ػػفلميمػػدل ػػفلطػػ خخسلاليبػػسولاليمػػولل–لالشــيا الثــاني
مفػػػسف تلامجمػػػالمس ػػػ  لالبػػػجدلالبػػػعجدلالزالػػػدلالع  ػػػدلالػػػخرع لن ػػػ ـل  رػػػدادلمػػػدة لخ ػػػخلىلسق  ػػػالالطػػػ ل ججف لخلػػػهلل(ٕٛ)لػػػػ(ٗٙٙ)ت

)اإل   ؿ لخف حلاأل خابلخالجقجف لخبعدلالبعخدلفول  رجملالقر ف(لخغجرلذلؾلناذلشسهلالعالمالاليمولالفقػهلخاليػدجثلخشػددلمػفل
لالمرخج تلاألد جالخالمرخجا.

ولخالعالمػػالالف ضػػؿلالبػػجدلامػػ ؿلالػػدجفلايمػػدل ػػفلمخبػػىل ػػفلاعفػػرل ػػفلميمػػدل ػػفلطػػ خخسلاليبػػسولاليمػػل-الشــيا الثالــث
البػػػجدلالبػػػعجدلالزالػػػدلالػػػخرعلالع  ػػػد لمػػػفلن ػػػرزلفق ػػػ ءلاإلم مجػػػالفػػػولشفػػػر، لفػػػ يبلالمق مػػػ تلخالكرامػػػ تلل(ٜٕ)لػػػػ(ٖٚٙ)ت
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خالمفسف تلالامجمالمس   ل) جرىلالميققجف(لفولالفقه لخ)ك  بلالمالذ(لفولالفقه لخ)ا ا ج رلفولمعرفالالراػ ؿ(لخ)العػدةلفػول
 مجر لمسجئ لماجدا ليقؽلالرا ؿلخالرخاجالخال فبجرلسيقجق ل مزجػدلشمجػه لخشسػهلااػذلنفخؿلالفقه(لخغجرل  لخك فلج شرالمفقع ل

لك فا.ل لالعالمالاليموللذ،لالعمـخ
جػػجملل(ٖٓ)لػػػ(ٔٛٙخالجػػجملالعالمػػالامػػ ؿلالػػدجفليبػػجفل ػػفل ػػدرل ػػفلإجػػ زل ػػفلش ػػدلاهلللال رػػدادللالسيػػخلل)تل–لالشــيا الرابــع

اشمـلالؿلزم سهل  لسيخلخال فرجؼ لخلهل ف سجؼليبػسالفػولاألدبلخالمرػالمس ػ  لالعر جال  لمدربالالمب سفرجال  رداد لخك فل
 ) خاشدلالمط ريا(لخ)اإلبع ؼلفػولالاػالؼ(لخ)جػرحلالضػرخرلل  ػفلم لػؾ(لخ)جػرحلالففػخؿلالامبػجفل  ػفلمعػِط(لخغجرلػ 

  خشسهلااذلالعالمالاليمولالفقه.

ميمػػػدل ػػفلا ػػـل)ا ػػجـ(لا بػػػدللاليمػػول)تلفػػوليػػػدخدلخالجػػػجملاألاػػؿلمفجػػدلالػػدجفلميمػػػدل ػػفلشمػػول ػػفلل-الشــيا الخــامس
 لنفػػخؿلالفقػػهلخنفػػخؿلالػػدجف لخكػػ فلش لمػػ  لفػػدخ    لجػػ شرا لخاج ػػ   لند جػػ  لفكػػ فلفقج ػػ  لف ضػػال  لش رفػػ ل  ألفػػخلججل(ٖٔ)لػػػ(ٕٙٚ

لك مال  للهلالجدلال  بطالفولالسظـلخالسثر لخشسهلناذلالعالمالاليموللذ،لالمع رؼلك فا.
ءلا االءلالامبالا فمتلنب سجدلمبمخش تلالعالمالاليمػولخمرخج  ػهل شبػ سجدللػؤ ءلالعممػ ءلشػفلخشفللؤ ءلالعمم ل

جػجخا ـلفضػػاللشػػفلمؤلفػػ   ـ لخشسػدلال ػػد جؽلفػػوللػػذ،لالمرخجػ تلساػػدلمامخشػػالطج ػػالمػفلك ػػبلالمرػػالخالسيػػخلخاألدبلخدخاخجػػفل
شبػػم ئ  لالفػػرجيالخنبػػم ءلمؤلفج ػػ  لخطػػرؽلاإلبػػس دلالجػػعر لخك ػػبل ف بػػجرلالقػػر فلالكػػرجـلخشمخمػػه ل ػػدلذكرلػػ لالعالمػػالاليمػػول 

لالم فمال شخلئؾلالمؤلفجفللجقطعلالجؾل  لجقجفلفولإث  تلفيالبم شهلاخلاا ز هلل ذ،لالمؤلف ت لخمس   ل
أل ػػػولايمػػػدلاليبػػػفل ػػػفلبػػػعجدلالعبػػػكرللالسيػػػخللل–ك ػػػ بلاألمثػػػ ؿلالمرخجػػػالشػػػفلالس ػػػول)فػػػمىلاهلللشمجػػػهلخ لػػػهلخبػػػمـ(ل -

ل.(ٕٖ)لػ(ٕٖٛ)ت
 .(ٖٖ)لػ(ٜٖٛ بم شجؿل فليم دلالاخلرل)تل–في حلالمرالك  بل -

 .(ٖٗ)لػ(ٖٗٛأل ولاليبفلشمول فلشجبىلالرم سولالسيخلل)تل–ك  بلالسكتلفولاشا زلالقر فل -

 .(ٖ٘)أل ولط لرلميمدل فلش دالريجـل فلس   الالف ر ول–اطبلا فلس   ال  -

 .(ٖٙ)لػ(ٕٜ٘ـ)تلمرئجسلن ولالرس ئـلميمدل فلشمولا فلالمعمل–جعرلا فلالمعمـل -

 .(ٖٚ)لػ(ٖٕٔأل ول م ـلي جبل فلاخسلالط ئو)تل–ك  بلاليم بال -

 .ل(ٖٛ)لػ(ٕٓ٘أل ولزكرج لجيجىل فلشمولالاطجبلال  رجزل)تل–جرحلجعرلالم س ول -

 .(ٜٖ)لػ(ٖٙ٘ شلجؼلن ولالفرجلشمول فلاليبجفلا فف  سو)تل–ك  بلاألغ سول -

 .(ٓٗ)لػ(ٖ٘ٗخايدل فلن ولل جـل)تأل ولشمرلالزالدلميمدل فلش دالل–ك  بلالعجراتل  -

 .ل(ٔٗ)لػ(ٓٔٗأل ولالق بـلل الاهللل فلبالمالالمافبر)تل–ك  بلالس بملخالمسبخخل -

  .(ٕٗ)لػ(ٕٖٗ  فلما لدلن ول كرلايمدل فلمخبىل فلالع  سلال ردادل)تل–القراءاتلالب عل -

دل ػػػػػػفلش ػػػػػػدلاهللل ػػػػػػفلايمػػػػػػدلأل ػػػػػػولسعػػػػػػجـلايمػػػػػػل–ك ػػػػػػ بلمػػػػػػ لسػػػػػػزؿلمػػػػػػفلالقػػػػػػر فلفػػػػػػولامجػػػػػػرلالمػػػػػػؤمسجفل)شمجػػػػػػهلالبػػػػػػالـ(ل -
 .(ٖٗ)لػ(ٖٓٗا فف  سو)ت

 .(ٗٗ)لخل فبجرلن ولمبمـلميمدل فلشمول فلم رلجزدلا فف  سولالم راـل  ليمخىل–ك  بلاالفالال ف بجرل -

لالقر فل -  .(٘ٗ)لػ(ٛٗ٘لمججملن ولشمولالفضؿل فلاليبفل فلالفضؿلالط ربول)تل–ك  بلمامعلال ج فللعمـخ

 .(ٙٗ)لػ(ٖٗٛأل ولاليبفلشمول فلشجبىلالرم سولالسيخل)تل– فلك  بلالا معلفول فبجرلالقرل -

ثـلذكرلمامخشالنارىلمفللذ،لالك ب لخلػـلجفػرحل شبػم ئ   لإسمػ لنجػ رلإلػىلنبػم ءلمؤلفج ػ لفقػط لخنيج سػ لججػجرلإلػىل
لل-ايدلمؤلف تلالمج خرة لفولمثؿل خله ل

  .(ٚٗ)لػ( لخامجعلم ل رن،لخرخا،لخناجزللهٔٛٙامجعلم لفسفهلالججملالبعجدلام ؿلالدجفليبجفل فلإج زلالسيخل)ت -

 .ل(ٛٗ)لػ(ٙٓٙامجعلمفسف تلالججملفارلالدجفلميمدلا فلالاطجبلالرازلل)ت -
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 .(ٜٗ)لػ(لخرخاج  هلاامعٖٔٗامجعلك بلالججملالمفجدلميمدل فلميمدل فلالسعم فل)ت -

سلاهلللرخيػػػػه(لامجػػػػعلمفػػػػسف تلالبػػػػجدلالجػػػػرجؼلالمر ضػػػػىلن ػػػػولاليبػػػػفلشمػػػػول ػػػػفلاليبػػػػجفل ػػػػفلمخبػػػػىلالمخبػػػػخلل) ػػػػد -
 .ل(ٓ٘)لػ(لخامجعلرخاج  هلخاا زا هٖٙٗ)ت

  .(ٔ٘)لػ(لخمفسف  هلخرخاج  هٕٙٚامجعلك بلا فل  ج الن ولميمدلش دلاهللل فلمبمـل فل  ج الالدجسخرلل)ت -

 .ل(ٕ٘)لػ(لخرخاج  هلخاا زا هٕٖٔامجعلمفسف تلن ول كرلميمدل فلدرجدلا زدلل)ت -

لخرخا،لخاا ز،لامجعلم لفسفهلم ذبلالدجفلميمدل فلجيجى -  .(ٖ٘) فلكـر

 .ل(ٗ٘)لػ(ٗٔٗامجعلك بلن ولاليبفلشمول فلميمدل فل  مج دلالسيخل)ت -

لػػػ(لمػػفلامجػػعلٚٙ٘امجػػعلمػػ لرخا،لالجػػجملن ػػخلميمػػدلش ػػدلاهللل ػػفلايمػػدل ػػفلايمػػدلالاجػػ بلالسيػػخللالمرػػخللالفرضػػولالمقػػرئل)ت -
 .ل(٘٘)ا  رلخاألجع رلخالمرابالت ف سجفهلخبم ش  هلخمقرخ  هلمفلك بلاألدبلخال ف بجرلخاألي دجثلخاأل

 .ل(ٙ٘)امجعلم لجرخجهلالبجدلالبعجدلففولالدجفلميمدل فلمعدلالمخبخلل) دسلرخيه(لخم لفسفهلخنسجش،لخامال،لخرخا،لشفلججخاه -

 .(ٚ٘)لػ(لف يبلك  بلالعزجزلٖٖٓامجعلمفسف تلن ول كرلميمدل فلشزجزلالباب  سول)ت -

 .ل(ٛ٘)لػ(لف يبلالمق م تلالامبجفٙٔ٘رجرللال فرلل)تامجعلمفسف تلن ولميمدلالق بـل فلشمولالي -

 .(ٜ٘)لػ(ٜٕٔامجعلمفسف تلثعمبلف يبلالففجحلن ولالع  سلايمدل فلجيجىلالسيخلل)ت -

 .لل(ٓٙ)لػ(لف يبلإفالحلالمسطؽلخمفسف  هلخرخاج  هٕٗٗامجعلمفسف تلجعقخبل فلالبكجتل)ت -

 .ل(ٔٙ)لػ(لف يبلافالحلغمطلالميدثجفٖٛٛامجعلمفسف تلالاط  ول)ت -

 .لل(ٕٙ)امجعلمفسف تلال رخللف يبلك  بلالررج جفلخرخاج  ه -

 .ل(ٖٙ)لػ(لف يبلمامؿلالمراٜٖ٘امجعلمفسف تلن ولاليبجفلايمدل فلف رسل)ت -

 مرويات والده الشيا سديد الدين يوسف: 
الجػجملبػدجدللمم ل قدـلسادلافلالعالمالاليمول ػدلنكثػرلمػفلبػم علالك ػبلاألد جػالخالمرخجػالخرخاج  ػ لشػفلطرجػؽلخالػد،ل

لالدجفلجخبؼلالذلل خافرتللهللذ،لالمامخشالالكثجرةلمفل مؾلالك بلشفلطرجؽلار عالمفلججخاهلال  رزجفل لخلـل ل
 الشيا ميذب الدين محمد بن يحيى بن كرم  –األول 

اه لخ دل مرتلمرخج  هلنكثرلمػفلشجػرجفلمؤلفػ للعػددلمػفلشممػ ءلالمرػالخالسيػخلالمجػ خرجفلرخالػ ل شبػ سجدل لشػفلجػجخلل
ل لل(ٗٙ)خلو

للػ(.لٜٚ٘مفسف تلن ولالفرجلش دلالريمفل فلشمول فلالاخزل)ت -ٔ
 لػ(.ٙٔٙمفسف تلميبلالدجفلن ولال ق ءلش دلاهللل فلاليبجفلالعك رل)ت -ٕ

 لػ(.لٕ٘٘خمفسف تلن ولالف حلميمدل فلايمدل فلالمسدائولالخابطو)ت -ٖ

 لػ(.لٕٔٙخك بلش دلالريمفل فلميمدل فلش دالبمجعلالا زفلالخابطول)ت -ٗ

 لػ(.ٚٔٙخم لجرخجهلالمقرئلشمول فلمبعخدل فللج بلالخابطولالام امول)ت -٘

 لػ(.ٕٓ٘خك بلن ولزكرج لجيجىل فلشمولالاطجبلال  رجزل)ت -ٙ

 لػ(.ٜٗٗخامجعلك بلن ولالعالءلالمعرلل)ايمدل فلش دلاهللل فلبمجم ف(ل)ت -ٚ

 لػ(.ٕٗٗخامجعلك بلالثم سجسول)ن ولالق بـلشمرل فلث  تلالضرجرلالسيخل(ل)ت -ٛ

 جعلك بلن ولالاجرل فلش دلالخارث.لام -ٜ

 لػ(.ٕٜٖامجعلك بلا فلاسولخمفسف  هل)تل-ٓٔ

 لػ(.ٖٚٚامجعلك بلن ولشمولالف ربول)تل-ٔٔ

 امجعلك بلالر عول)شمول فلشجبىل فلالفرجلالر عولالزلرل(.ل-ٕٔ
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للػ(.لٖٙٔامجعلك بلن ول كرل فلالبراجل)ميمدل فلالبرللالسيخل(ل)تل-13
للػ(.ٖٔٔن ولإبي ؽلإ رالجـل فلالبرلل فلب ؿلتلامجعلك بلالزا جل)ل-ٗٔ
للػ(.ٖٓٗامجعلك بلالزا اول)ن ولالق بـلش دلالريمفل فلإبي ؽ(ل)تل-٘ٔ
للػ(.ٕٙٛامجعلك بلالم ردل)ن ولالع  سلميمدل فلجزجد(ل)تل-ٙٔ
للػ(.ٕٛٗامجعلك بلن ولشثم فلالم زسول) كرل فلميمدل فل قجالتلل-ٚٔ
للػ(.ٕٕ٘ لحل فلإبي ؽلتلامجعلك بلالارمول)ن ولشمرلفل-ٛٔ
للػ(.ٕ٘ٔامجعلك بلن ولاليبفلا افشل)بعجدل فلمبعدةلتلل-ٜٔ
للػ(.ٓٛٔامجعلك بلبج خجهل)ن ول جرلشمرخل فلشثم فل فل س رلتلل-ٕٓ
للػ(.ٜٖ٘امجعلمفسف تلن ولاليبجفلايمدل فلف رسلف يبلمامؿلالمرال)تلل-ٕٔ
ل

 ىـ( 086ار بن معد بن فخار العموي الموسوي الحائري )تالثاني: السيد الجميل العالمة شرف الدين أبو عمي فخ
لالقػر فلخغجرلػ  لنبػسدل لشػػفل خ ػدل مرػتلمرخج  ػهلبػ علشجػرةلرخاجػا لاجػ ممتلشمػػىلك ػبلاألدبلخالمرػالخالسيػخلخشمػـخ

لل- (٘ٙ)ثالثالمفلججخاهلا االء لخلـ
علك ػػبلشجػػرةلمػػفلالعممػػ ءلاألف ضػػؿ للػػػ( لخشسػػهلرخىلامجػػٕ٘٘الق ضػػولن ػػخلالفػػ حلميمػػدل ػػفلنيمػػدلالمسػػدائولالخابػػطو)تل-ن

لخلـ ل
 لػ(.ٖٖٓامجعلمفسف تلن ول كرلميمدل فلشزجزلالباب  سو)ت -ٔ

  لػ(.ٙٔ٘امجعلمفسف تلن ولميمدلالق بـل فلشمولاليرجرلل)ت -ٕ

 لػ(لخرخاج  هلخنجع ر،لخم لسببلإلجه.ٜٗٗامجعلمفسف تلن ولالعالءلالمعرلل)ت -ٖ

ا زا ه.لػ(لخرلٕٖٔامجعلمفسف تلميمدل فلدرجدلا زدلل)ت -ٗ  خاج  هلخا 

 لػ(لف يبلإفالحلالمسطؽلخمفسف  هلخرخاج  ه.لٕٕٗامجعلمفسف تلجعقخبل فلالبكجتل)ت -٘

 لػ(لف يبلك  بلإفالحلغمطلالميدثجف.ٖٛٛامجعلمفسف تلالاط  ول)ت -ٙ

 لػ(.لٖٛٗأل ولاليبفلشمول فلشجبىلالرم سولالسيخلل)تل–ك  بلالسكتلفولاشا زلالقر فل -ٚ

 يمدل فلش دالريجـل فلس   هلالف ر و.لأل ولط لرلمل–اطبلا فلس   هل -ٛ

  أل ولالفرجلط لرل فلميمدل فلش دالريجـل فلس   هلالف ر و.ل–اطبلا فلس   هل -ٜ

للػ(.لٕٜ٘لمرئجسلن ولالرس ئـلميمدل فلشمول فلالمعمـلالخابطو)تل–جعرلا فلالمعمـلل-ٓٔ
ل.لػ(ٜٚ٘العالمالام ؿلالدجفلن خلالفرجلش دلالريمفل فلشمول فلالاخزلل)تل-ب

ل ل(ٙٙ)خشسهلرخىلمفسف تلثالثالمفلالعمم ء لفضاللشفلمؤلف  هلخلـ
 امجعلمفسف تلن ولالفرجلا فلالاخزل لخامجعلرخاج  ه. -ٔ

 امجعلمفسف تلال رخللف يبلك  بلالررج جفلخرخاج  ه.ل -ٕ

 لػ(لخرخاج  ه.لٛٔٗامجعلمفسف تلن ولالق بـلالخزجرلالمرر ول)ت -ٖ

 لػ(.ٔٗ٘)تامجعلمفسف تلن ولمسفخرلمخلخبلالاخالجقول -ٗ

لػػػ(لخشسػػهلرخىلٓٔٙالجػػجملالامجػػؿلشمجػػدلالرؤبػػ ءلل ػػالاهللل ػػفلي مػػدل ػػفلايمػػدل ػػفلاجػػخبلرضػػولالػػدجفلن ػػخلمسفػػخرل)تل-ج
ل ل(ٚٙ)مفسف تلثالثالمفلالعمم ءلخلـ

للػ(.لٜٕٔامجعلمفسف تلثعمبلف يبلالففجحلن ولالع  سلايمدل فلجيجىلالسيخلل)لت -ٔ
 اج  ه.للػ(لخمفسف  هلخرخلٕٙٚامجعلك بلا فل  ج ال)ت -ٕ
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لػػ(لخرخاج  ػهلمػفلاألجػع رلخالمرػالخالسيػخلخالفقػهلٕٙٔامجعلمفسف تلن ولبعجدلش ػدلالممػؾل ػفل رجػبلا فػمعول)ت -ٖ
.ل  خب ئرلالعمـخ

رخىلشسػهلامجػعلمػ لجرخجػهلخمػ لفػسفهللالسيد صفي الـدين أبـو جعفـر محمـد بـن معـد بـن عمـي بـن رافـع الموسـوي –الثالث 
ل ل(ٛٙ)رجفلفولاا ز هلمفلك بلخمفسف تلخلوخنسجش،لخنمال،لخرخا،لشفلمج جاهلالمذكخل

للػ(.ٕٖٗ  فلما لدلن ول كرلايمدل فلمخبىل فلالع  سلال ردادلل)تل–القراءاتلالب عل -ٔ
 لػ(.لٕٔ٘أل ولالعزلميمدل فلاليبجفل فل سدارلالقالسبول)تل–ك  بلاإلرج دلفولالقراءاتل -ٕ

 ك  بل فبجرلالبم سو. -ٖ

 دل فلشمول فلم رلجزدلا فف  سولالم راـل  ليمخى.لخل فبجرلن ولمبمـلميمل–االفالال ف بجرل -ٗ

 لػ(.ٖٓٗأل ولسعجـلايمدل فلش دلاهلللاألفف  سول)تل–م لسزؿلمفلالقر فلفولامجرلالمؤمسجفل)شمجهلالبالـ(ل -٘

لالقر فل -ٙ  لػ(.ٛٗ٘لمججملن ولشمولالفضؿل فلاليبفل فلالفضؿلالط ربول)تل–مامعلال ج فللعمـخ

  لػ(.ٛٙمالش دلاهللل فلالع  سلال  جمول)تلي رلا ل–ك  بل فبجرلا فلش  سل -ٚ

 لػ(.لٖٗٛأل ولاليبفلشمول فلشجبىلالرم سولالسيخلل)تل–الا معلفول فبجرلالقر فل -ٛ

 لمبجدلا م ـلضج ءلالدجفلفضؿلاهللل فلشمول فلش جداهلللاليبسو.لل–الك فولفولال فبجرل -ٜ

رخىلشسػهلامجػعلرخاج  ػهللبـن عبـد اا بـن ردة النيمـي  الشيا العالم ميذب الدين أبـو عبـد اا الحسـين بـن محمـد –الرابع 
ل ل(ٜٙ)خمفسف  ه لفضال لشفلمفسف تلخمرخج تلثالثالمفلججخاهللـ

للػ(لخرخاج  ه.ٛٗ٘امجعلمفسف تلامجفلالدجفلثقالاإلبالـلن ولشمولالفضؿل فلاليبفل فلالفضؿلالط ربول)ت -ٔ
أل ػػولايمػػدلاليبػػفل ػػفلبػػعجدلالعبػػكرللالسيػػخللل–لك ػػ بلاألمثػػ ؿلالمرخجػػالشػػفلالس ػػول)فػػمىلاهلللشمجػػهلخ لػػهلخبػػمـ( -ٕ

 لػ(.ٕٖٛ)ت

 لػ(.ٜٖٛ بم شجؿل فليم دلالاخلرلل)تل–امجعلك  بلفي حلالمرال -ٖ

ل ىـ(009مرويات العالمة الجميل السيد رضي الدين عمي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني الحمي )ت
خ رن،لخناجزللهلرخاج هلشفلججخاه لخرخىلشسهلالمفسف تلالامجمالرخىلشسهلالعالمالاليمولم  جرةلامجعلم لفسفهلخرخا،ل

لالقر فلخلو ل ل(ٓٚ)لعددلمفلالعمم ءلا االءلفولالمرالخالسيخلخاألدبلخشمـخ
 لػ(.ٖٗٛأل ولاليبفلشمول فلشجبىلالرم سولالسيخل)تل–ك  بلالكرلفولاشا زلالقر فل -ٔ

 ػػفلالاجػ بلالسيػخللالمرػخللالفرضػولالمقػػرئل)تللامجػعلمفػسف تلالعالمػالن ػولميمػدلش ػػدلاهللل ػفلايمػدل ػفلايمػد -ٕ
 لػ(لخبم ش  هلخمقرخ  هلمفلك بلاألدبلخال ف بجرلخاألي دجثلخاألا  رلخاألجع رلخالمرابالت.ٚٙ٘

 لػ(.ٖٕٔأل ول م ـلي جبل فلاخسلالط ئو)تل–ك  بلاليم بال -ٖ

 لػ(.لٖٗ٘أل ولالطجبلايمدل فلاليبجفل)تل–ك  بلجعرلالم س ول -ٗ

 لػ(.لٕٓ٘أل ولزكرج لجيجىل فلشمولالاطجبلال  رجزلل)تل–جرحلجعرلالم س ول -٘

 لػ(.ٖٙ٘أل ولالفرجلشمول فلاليبفلا فف  سول)تل–ك  بلاألغ سول -ٙ

 لػ(.ٖ٘ٗأل ولشمرلالزالدل لميمدل فلش دالخايدل فلن ولل جـلالمطرزل)تل–ك  بلالعجراتل -ٚ

 ػ(.لٓٔٗأل ولالق بـلل الاهللل فلبالمالالمفبرل)تل–ك  بلالس بملخالمسبخخل -ٛ

ل ىـ(078مرويات العالمة الجميل السيد جمال الدين احمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني الحمي )ت
رخىلشسهلالعالمالاليمولم  جرةلامجػعلمػ لفػسفهلخرخا،لخ ػرن،لخناجػزللػهلرخاج ػهلشػفلجػجخاه لرخىلشسػهلاجضػ لالمفػسف تل

لخالمع ل ل(ٔٚ) رؼ لخلوالامجمالشفلججخاهلفولمخضخش تلم عددةلمفلالعمـخ
للػ(.لٖٔٗامجعلك بلالججملالمفجدلميمدل فلميمدل فلالسعم فلالي رثولالعك رلل)ت -ٔ
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 لػ(.ٓٙٗامجعلمفسف تلالججملالبعجدلن ولاعفرلميمدل فلاليبفلالطخبول)ت -ٕ

 لػ(.ٜٕٖامجعلمفسف تلالججملن ولاليبفلشمول فلاليبجفل فلمخبىل فل ش خجهلالقمول)ت -ٖ

 قولالدجفل فلساـلاليم و.امجعلك بلالججملن ولالفالحل  -ٗ

لػػ(ل) ػدسلاهلللٖٙٗامجعلمفسف تلالبجدلالجرجؼلالمر ضػىلن ػخلالق بػـلشمػول ػفلاليبػجفل ػفلمخبػىلالمخبػخلل)ت -٘
 رخيه(لخامجعلرخاج  هلخاا زا ه.ل

لػػ(لخرخاج  ػهلٙٓٗامجعلمفسف تلالبجدلالجرجؼلالرضول)ن ولاليبػفلميمػدل ػفلاليبػجفل ػفلمخبػىلالمخبػخل(ل)ت -ٙ
 ال الغالخغجر،.للخدجخافلجعر،لخس ج

ل (77)ىـ(086مرويات الشيا السعيد جمال الدين حسين بن بدر بن إياز بن عبد اا البغدادي النحوي )ت
رخىلشسهلالعالمالاليمولم  جرةلامجعلم لفسفهلخامجعلم ل رن،لخرخا،لخناجػزللػه لخرخىلشسػهلاجضػ لامجػعلمفػسف تل

للػ(.ٙٗٙا فلالي ابل)ام ؿلالدجفلن ولشمرخلشثم فل فلشمرلتل
ل

 :(78)ىـ(770مرويات الشيا الجميل مفيدالدين محمد بن عمي بن محمد بن جيم)جييم( االسدي الحمي )ت في حدود 

رخىلشسهلالعالمالاليمولم  جرةلامجعلم لرخا،للػذالالجػجملخناجػزللػهلرخاج ػهلخ ػرن،لشمػىلالمجػ جم لخكػ فلندج ػ  لكػ مال ل 
لخج شرا لخاج   لخفقج   ل  رش  .

ل
 اليوامـش:

؛لالفػػػفدل لنشجػػػ فلالعفػػػر لٗٚٗ/ٚٔ؛لالػػػذل و لبػػػجرلنشػػػالـلالسػػػ الء لٜٔٔ(ل رام ػػػهلفػػػو لا ػػػفلداخدلاليمػػػو لالراػػػ ؿ لٔ
؛لٜٗ/ٕ؛لا ػفلياػر لالػدررلالك مسػا لٕ٘ٔ/ٗٔ؛لا فلكثجػر لال داجػالخالس  جػا ل٘ٛ/ٖٔ؛لالخافول  لخفج ت لٖٜٕ-ٕٜٕ/ٕ

لالزالػػرةل ل؛لا ػػفٜٖٔ/ٙ لخٖٚٔ/ٕ)اليبػػجف(؛للبػػ فلالمجػػزاف للٔٚ/ٕ)اليبػػف(لخ ؛لخاليػػرلٕٚٙ/ٜ رػػرلل ػػردل لالساػػـخ
؛لالبػجدل يػرلالعمػـخ لٓٓٔ؛لال فرججو لسقػدلالراػ ؿ لٕٕٚ-ٕٓٔ؛لال يراسو للؤلؤةلال يرجف لٔٛ/ٕالع ممو لنمؿلاألمؿ ل

ل)الفخائدلالرا لجا( ل ؛لنغ  زرؾ لط ق تلنشالـلالججعال)اليقػ ئؽلالرالسػالفػولالم ئػالٜٕٗ-ٕٚ٘/ٕرا ؿلالبجدل يرلالعمـخ
  .ٛٛ/ٕ؛لالا   سو لجعراءلاليمالنخلال   مج ت لٖٖٓ/ٖ؛لكي لا لمعاـلالمؤلفجف لٗ٘-ٕ٘ث مسا( لال

ل.ٗٙ/ٕ٘؛لخالمامبو ل ي رلاألسخار ل٘(لالعالمالاليمو ل  فرةلالم عممجف لٕ
ل.ٓٙ/ٕ٘(لالمامبو ل ي رلاألسخار لٖ
ل.ٓٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبه لٗ
ل.ٔٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبه ل٘
ل ل(لالبجدل يرلالعمـخ لٙ ل.ٕٚ٘/ٕرا ؿلالبجدل يرلالعمـخ
 لخس ػػجلٚ٘ٔ؛لخاالفػػالاأل ػخاؿ لٛ-ٙ(لشػفلجػجخخلالعالمػػالاليمػولخمػػ لااػذلشػػس ـ لجسظػر لالعالمػػالاليمػو ل  فػػرةلالم عممػجف لٚ

؛لنغػػ  زرؾ لاليقػػ ئؽلالرالسػػا لٕٓٗ/٘ لالعػػ ممو لنشجػػ فلالجػػجعا لٜٙ-ٓٙ/ٕ٘؛لالمامبػػو ل يػػ رلاألسػػخار لٖٔ-ٓٔاليػػؽ ل
ل.ٜٛ/ٕ لجعراءلاليمالاخلال   مج ت ل؛لالا   سوٗ٘-ٕ٘

ل.ٜٔٔ(لالرا ؿ لٛ
ل.ٗٚٗ/ٚٔ(لبجرلنشالـلالس الءل لٜ

ل.٘ٛ/ٖٔ؛لخالخافول  لخفج تل لٖٜٕ/ٕ(لنشج فلالعفر لٓٔ
ل.ٕ٘ٔ/ٗٔ(لال داجالخالس  جال لٔٔ
ل.ٜٖٔ/ٙ لخٖٚٔ/ٕ؛لخلب فلالمجزافل لٔٚ/ٕ(لالدررلالك مسال لٕٔ
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لالزالرةل لٖٔ ل.ٕٚٙ/ٜ(لالساـخ
ل.ٔٛ/ٕألمؿل ل(لنمؿلاٗٔ
ل.ٕٔٔ-ٕٓٔ(للؤلؤةلال يرجفل ل٘ٔ
ل.ٓٓٔ(لسقدلالرا ؿل لٙٔ
؛لالمامبػػػو ل يػػػ رلٙٔ؛لخك ػػػ بلاأللفػػجف لٛ(لنفضػػؿل  ئمػػػالألبػػم ءل المجػػػذ،لذكرلػػػ  لالعالمػػالاليمػػػو ل  فػػرةلالم عممػػػجف لٚٔ

 ػػػ سو لجػػػعراءل؛لالا ٗ٘-ٖ٘؛لنغػػػ  زرؾ لاليقػػػ ئؽلالرالسػػػا لٕٓٗ/٘؛لالعػػػ ممو لنشجػػػ فلالجػػػجعال لٓٙ-ٜ٘/ٕ٘األسػػػخار ل
ل.ٜٛ/ٕاليمالنخلال   مج ت ل

ل لٛٔ ل.ٕٛٛ/ٕ(لرا ؿلالبجدل يرلالعمـخ
؛لاليػرلالعػ ممو لٜٗ/ٕ؛لا ػفلياػر لالػدررلالك مسػا ٚٗٔ-ٙٗٔ(لجسظرلشػفلمؤلف  ػه لالعالمػالاليمػو لاالفػالاأل ػخاؿ لٜٔ

-ٕٛٙ/ٕجدل يرلالعمـخ ل؛لالبجدل يرلالعمـخ لرا ؿلالبٜٕٔ-ٕٕٔ؛لال يراسو للؤلؤةلال يرجف لٗٛ-ٕٛ/ٕنمؿلاألمؿ ل
-ٕٓٗ/٘؛لالعػػ ممو لنشجػػ فلالجػػجعا لٗ٘-ٕ٘؛لنغػػ  زرؾ لاليقػػ ئؽلالرالسػػا لٕ٘ٛ/ٔ؛لال رػػدادل للدجػػالالعػػ رفجف لٕٛٛ
ل.لٖٖٓ/ٖ؛لكي لا لٗٓٗ

ل(ل سظرلمف درل رام هلفولال  مشلا خؿ.لٕٓ
لٕٔٚ لٕٗٙ لٕٔٙ لٕٚ٘/ٕالعمـخ ؛لالبجدل يرلالعمـخ لرا ؿلالبجدل يرلٕٔٔ-ٕٓٔ(لجسظر لال يراسو للؤلؤةلال يرجف ٕٔ

لخففي تلنارى.لٖٕٚ ل
ل ٕٕ ل لرا ؿلالبجدل يرلالعمـخ ل.للٕٚ٘/ٕ(لالبجدل يرلالعمـخ
ل.لٜٙ-ٚٙ/ٕ٘(لالمامبول ل ي رلاألسخارل لٖٕ
ل.لٙٙ لٕٙ-ٔٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٕٗ
 .للٙٚ-٘ٚ/لٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٕ٘

  .لٚٚ لٔٚ لٜٙ للٙٙ للٗٙ/لٕ٘(لالمفدرلسفبهل ل26

ل.ٜٕٓ لنغ  زرؾ لاألسخارلالب طعال لٕٓٗ/٘؛لالع ممو لنشج فلالججعا لٚ٘ٔالعالمالاليمو لاالفالاأل خاؿ ل(لٕٚ
؛لال يراسػػو للؤلػػؤةلال يػػرجف لٕٔٔلػػػ لصٗٙٙ؛لالػػذل و ل ػػ رجملاإلبػػالـلخفجػػ تلبػػسالٖ٘ٔ(لما ػػخؿ لاليػػخادثلالا معػػا لٕٛ

ل.لٛٔٔ-ٙٔٔ؛لنغ  زرؾ لاألسخارلالب طعا لٜٖٕ
؛لنغػػػ  زرؾ لٖٕ٘؛لال يراسػػػو للؤلػػؤةلال يػػػرجف لٓٙ/ٕ٘؛لالمامبػػو ل يػػػ رلاألسػػخار لٕٚ/ٔو لنمػػؿلاألمػػػؿ ل(لاليػػرلالعػػػ ممٜٕ

ل.ٗٔ-ٖٔاألسخارلالب طعا ل
ل-ٙٗ؛لنغػ  زرؾ لاألسػخارلالبػ طعا لٕٖ٘/ٔ؛لالبجخطو ل رجػالالخشػ ة لٖٚلػ لصٔٛٙ(لالذل و ل  رجملاإلبالـ لخفج تلٖٓ

ل.ٚٗ
؛لالا  ػػػ سو ل٘٘ٔ؛لنغػػػ  زرؾ لاألسػػػخارلالبػػػ طعا ٕ٘ٙال يراسػػػو للؤلػػػؤةلال يػػػرجف ل؛لٖٔ/ٕ(لاليػػػرلالعػػػ ممو لنمػػػؿلاألمػػػؿ لٖٔ

ل.لٜٛ/ٕجعراءلاليما ل
ل.٘ٙ/ٕ٘(للالمامبو ل ي رلاألسخار لٕٖ
ل.٘ٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٖٖ
ل.ٙٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٖٗ
ل.ٚٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٖ٘
ل.ٚٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٖٙ
ل.ٔٚ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٖٚ
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ل.ٔٚ/ٕ٘مفدرلسفبهل ل(لالٖٛ
ل.ٕٚ/ٕ٘(لالمفدرلسفبه لٜٖ
ل.ٕٚ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٓٗ
ل.ٖٚ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٔٗ
ل.٘ٚ/ٕ٘(لالمفدرلسفبه لٕٗ
ل.٘ٚ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٖٗ
ل.٘ٚ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٗٗ
ل.٘ٚ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل ل٘ٗ
ل.ٙٚ/ٕ٘(لالمفدرلسفبه لٙٗ
ل.ٔٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٚٗ
ل.ٔٙ/ٕ٘ لل(لالمفدرلسفبهٛٗ
ل.ٚٚ لٔٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٜٗ
ل.ٚٚ لٕٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبه لٓ٘
ل.ٖٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبه لٔ٘
ل.ٖٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٕ٘
ل.ٛٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٖ٘
ل.ٛٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٗ٘
ل.ٔٚ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل ل٘٘
ل.٘ٚ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٙ٘
ل.ٕٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبه لٚ٘
ل.ٕٙ/ٕ٘ل(لالمفدرلسفبه ٛ٘
ل.ٕٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبه لٜ٘
ل.ٖٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٓٙ
ل.ٖٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبه لٔٙ
ل.ٗٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٕٙ
ل.ٜٙ-ٛٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٖٙ
ل.ٛٙ/ٕ٘(للذ،لالك بلامجع  لذكرتلفول لالمامبول ل ي رلاألسخارل لٗٙ
ل.ٚٙ لٙٙ لٖٙ لٔٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل ل٘ٙ
ل.ٗٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٙٙ
ل.ٗٙ للٖٙ للٕٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٚٙ
ل.ٙٚ ل٘ٚ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٛٙ
ل.٘ٙ لٗٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٜٙ
ل.ٖٚ لٕٚ للٔٚ للٓٚ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٓٚ
ل.ٚٚ للٕٚ لٔٙ/لٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٔٚ
ل.ٜٙ للٔٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٕٚ
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ل.ٓٙ/ٕ٘(لالمفدرلسفبهل لٖٚ
 قائمة المصادر والمراجع: 

 لـ(ل لٜٓٚٔؾلالط راسو لالججملالعالمالميمدلميبفل فلشمول)تنغ  زرل
 لـ.ٕٜٚٔاألسخارلالب طعالفولالم ئالالب  عا لدارلالك  بلالعر و ل جرخت ل
 ـ.ٜ٘ٚٔاليق ئؽلالرالسالفولالم ئالالث مسا لدارلالك  بلالعر و ل جرخت ل 

 ا اػػ زاتلخ ػػرااـلراػػ ؿلاليػػدجث ل يقجػػؽ للػػػ( للؤلػػؤةلال يػػرجفلفػػولٙٛٔٔال يراسػػو لالعالمػػالالجػػجملجخبػػؼل ػػفلايمػػدل)ت
لـ.ٜٜٙٔالبجدلميمدلف دؽل يرلالعمـخ لمط  علالسعم ف لالساؼلاألجرؼ ل

 لػ( للدجالالع رفجفلنبم ءلالك بلخ ث رلالمفسفجف لمط عالالمع رؼ لٜٖٖٔال ردادل لإبم شجؿل  ج ل فلميمدلنمجفل)ت
 ـ.ٜٔ٘ٔإبالم خؿ ل

  لالزالػرةلفػولممػخؾلمفػرلخالقػ لرة لدارلٗٚٛبفلجخبؼلا    كول)تا فل ررلل ردل لام ؿلالدجفلن خلالمي لػػ( لالساػـخ
 ـ.ٜٙ٘ٔ-ٜٕٜٔالك بلالمفرجا لالق لرة ل

 لػ.ٖ٘ٔٔال فرججو لالبجدلمفطفىل)لتللللػ( لسقدلالرا ؿ لط راف لط عليار ل 

 لث مسػا ل يقجػؽ لالبػجدللػػ( لالػدررلالك مسػالفػولنشجػ فلالم ئػالإ٘ٛا فليار لج  بلالدجفلايمدل فلشمولالعبقالسول)ت
 ـ.ٜٙٙٔميمدلبجدلا دلاليؽ لمط عالالمدسو لالق لرة ل

 للػ.ٙٓٗٔلب فلالمجزافلفولسقدلالرا ؿ لمؤببالاألشمموللممط خش ت ل جرخت ل
 لػ.ٖ٘ٛٔلػ( لنمؿلاآلمؿ لمك  الاألسدلس ل رداد لٗٓٔٔاليرلالع ممو لميمدل فلاليبفل فلشمول)ت 

 ـ.ٕٜ٘ٔجعراءلاليمالنخلال   مج ت لمط عالاآلداب لالساؼلاألجرؼ للـ( ٜٙٚٔالا   سو لاألب  ذلشمول)ت 

 لػ( لرا ؿلا فلداخد لالمط عالاليجدرجا لالساؼلاألجرؼ لٓٗٚا فلداخد ل قولالدجفلاليبفل فلشمول فلداخدلاليمول)ت
 ـ.ٕٜٚٔ

 شػػالـ ل يقجػػػؽ للػػػػ( ل ػػ رجملاإلبػػالـلخخفجػػػ تلالمجػػ لجرلخاألٛٗٚالػػذل و لجػػمسلالػػػدجفلميمػػدل ػػفلايمػػػدل ػػفلشثمػػ فل)ت
 ـ.ٜٚٛٔالدك خرلشمرلش دالبالـل دمرل لدارلالك  بلالعر و ل جرخت ل

 ـ.ٜٜٚٔبجرلنشالـلالس الء ل يقجؽ لش دلالبالـلميمدلشمرلشمخش لدارلالفكر ل جرخت ل 

 ل)الفخائػدلالرا ٕٕٔٔالبجدل يرلالعمـخ ل جػالاهلللالبػجدلميمػدلالم ػدللالط  ط ػ ئول)ت لجػا( للػػ( لراػ ؿلالبػجدل يػرلالعمػـخ
لخالبجدليبجفل يرلالعمـخ لمك  الالف دؽ لط راف ل  لػ.ٖٖٙٔ يقجؽ لالبجدلميمدلف دؽل يرلالعمـخ

 لػػ( ل رجػالالخشػ ةلفػولط قػ تلالمرػخججفلخالسيػ ة ل يقجػؽ لالبػجدلٜٔٔالبجخطو لاالؿلالػدجفلش ػدالريمفل ػفلن ػول كػرل)ت
 ـ.ٜٗٙٔميمدلن ولالفضؿلإ رالجـ لمط عالشجبىلال ش و لالق لرة ل

 لػػػ( لنشجػػ فلالعفػػرلخنشػػخافلالسفػػر ل يقجػػؽ لالػػدك خرلشمػػولن ػػخلزجػػدلٗٙٚلفػػفدل لفػػالحلالػػدجفلامجػػؿل ػػفلنج ػػؾل)تا
 ـ.ٜٜٛٔخ ارجف لدارلالفكرلالمع فر ل جرخت لخدارلالفكر لدمجؽ ل

 ـ.ٕٜٙٔالخافول  لخفج ت ل يقجؽ لام شالمفلالعمم ءلخالمب جر جف لمسجخراتلامعجالالمب جر جفلا لم سجا ل فجب  دف ل 

 لػػػػػ( لنشجػػػػ فلالجػػػػجعا لدارلال عػػػػ رؼللممط خشػػػػ ت ل جػػػػرخت لٕٖٚٔالعػػػ ممو لالبػػػػجدلميبػػػػفل ػػػػفلش ػػػػدلالكػػػػرجـلاألمػػػجفل)ت
 لػ.ٙٓٗٔ

 لػ(.ٕٙٚالعالمالاليمو لام ؿلالدجفلاليبفل فلجخبؼل فلشمول فلالمط رل)تل 

 لػ.ٖٛٙٔ  فرةلالم عممجف ل يقجؽ لايمدلاليبجسولخل دللالجخبفو لط راف ل 

 ـ.ٜٓٚٔفولمعرفالالرا ؿ لالمط عالاليجدرجا لالساؼلاألجرؼ للاالفالاأل خاؿ 

 لػ.٘ٓٗٔك  بلاأللفجف لمك  الالكخجت لالكخجت ل 
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 لػ.ٚٓٗٔس جلاليؽلخكجؼلالفدؽ لدارلال ارة لط راف ل 

 لػ( لال داجالخالس  جا لمط عالالبع دة لالق لرة ل) .ت(.ٗٚٚا فلكثجر لشم دلالدجفلابم شجؿل فلشمرلالدمجقول)ت 

  ـل.ٜٚ٘ٔـ( لمعاـلالمؤلفجف لالمط عالال  جمجا لدمجؽ لٜٓٚٔلا لشمرلرض ل)تلكي 

 لػ.ٗٓٗٔلػ( ل ي رلاألسخار لمؤببالاألسخار ل جرخت لٓٔٔٔالمامبو لالعالمالميمدل   رل)ت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


