










 هشا الجفسٌصبمؤلف الجعصًف 
أبْ جعفط هحوس بي حؽي بي علٖ بي الحؽي الطْؼٖ ، ّلس فٖ طْغ ؼٌة 

، ًّشأ فِ٘ا ، ّماًت احسٓ هطامع العلن فٖ ذطاؼاى ( م965ُـ ـ  385)

ُاجط الٔ بغساز حٌ٘وا بلغ الثالج ّالعشطٗي هي عوطٍ ، ّماى شافع٘اً  أّل 

إلٔ أى اًظن إلٔ الش٘د الوف٘س فٖ بغساز التٖ ماًت حٌ٘صاك هلتقٔ العلن  أهطٍ

ّاألزب ، ّزضغ فٖ هساضؼِا هرتلف العلْم العقل٘ة ّالٌقل٘ة ، ّتتلوص فِ٘ا 

علٔ  الش٘د الوف٘س الصٕ ماى ش٘د اإلهاهة حٌِ٘ا ، موا زضغ علٔ ٗس 

(  ُـ413) ذالل تلل الفتطة ، ، ّبعس ّفاة الش٘د الوف٘س عام    الغضائطٕ

اًتقلت ظعاهة اإلهاهة  للشطٗف الوطتضٔ الصٕ ماى أبطظ تالهصة الش٘د 

) الوف٘س ؛ فتْاصل هعَ ّأذص عٌَ ، ّبعس ّفاة الشطٗف الوطتضٔ عام 

تفطخ الش٘د الطْؼٖ للتسضٗػ ّالتعل٘ن إش اًتقلت ألَ٘ الععاهة ( ُـ 436

، ُاجط الٔ الٌجف بعس حسّث فتي فٖ ( ُـ488) األهاه٘ة  فٖ بغساز عام 

 بغساز ، 



ومٌها وًجعل موها مسرسة علمٌة جسًسة   ًُ ن 
 
راد ا

 
وكاهت في الوجف هواة خصكة علمٌة ا

ومجزصصة في دراسة الفقه والدسًح والعلوم اإلسالمٌة االرصى ، فجعلها مصكضًا 
للعلم وجامعة كبصى للشٌعة ؛ فكان رائس الدوزة العلمٌة ومؤسسها في الوجف ، إذ 
مص هللا كصسي 

 
صبح شٌذ الطائ فة وعمسثها ، وقس موده الزلٌفة العباسي القائم با

 
ا

ال لكبار العلماء
 
عطى ا ًُ  .  الكالم الشي ال 

       



 لف الشٌذ الطوسي مؤلفات عسًسة
 
 موهاوا
   ( صول الفقه

 
 ك جاب العسة في ا

  المصباح الكبٌص ك جاب 
  مزجصص المصباح ك جاب 
  ك جاب المبسوط 
  في الفقه ك جاب الوهاًة 
  الزالف في الفقه  المقارن مسائل 
  خكام ثهشًب

 
 ،اال

 في الدسًح االسجبصار 
مامٌة اللشان 

 
ربعة في الدسًح عوس الشٌعة  اال

 
صول اال

 
 ،ًعجبصان من اال

ن ، وبقى في الوجف خجى ثوفي فٌها ومن 
 
هم مؤلفاثه الجبٌان في ثفسٌص القصا

 
( رخمه هللا )ا

رجلف في سوة وفاثه فقٌل إهها سوة 
 
و  458) وا

 
و  459ا

 
)  والصدٌح عوس المدققٌن سوة ( ه    460ا

 ( .م1067ه       460

 



الجعصًف بهشا الجفسٌص 
 :وطصًقة مؤلفة فٌه



 اىرثياُ في ذفسيش اىقشآُ: ذفسيشٓ 

  

يرثيِ ٍِ قشاءج اىجزء  األٗه ٍِ اىرثياُ أُ ْٕاك : سثة ذأىيفٔ 

 :سثثيِ سئيسيِ ىرأىيفٔ َٕا 

سغثح جَاعح ٍِ أصذاب ٍزٕثٔ قذيَاً ٗدذيثاً في مراب : األٗه  

؛ ٍِ اىقشاءج ٗاىَعاّي اىقشآُ ٍقرصذ يجَع تيِ فُْ٘ عيٌ 

عيٚ اىَرشاتٔ ، ٗاىج٘اب عيٚ ٍطاعِ ٗاىنالً ٗاإلعشاب  

اىَيذذيِ فئ ٗأّ٘اع اىَثطييِ ماىَجثشج  ٗاىَشثٖح ٗاىَجسَح 

ٗغيشٌٕ ، ٗرمش ٍا يخرص أصذاتٔ  ٍِ االسرذاله عيٚ صذح 

 .  ٍزٕثٌٖ في أص٘ه اىذياّاخ ٗفشٗعٌٖ 

 



سغثح اىشيخ اىط٘سي ترأىيف ذفسيش ٍيزذٔ : اىثاّي

اىر٘سظ ٗعذً األفشاط ؛ فاىشيخ اىط٘سي سأٙ أُ 

اىَؤىفيِ اىساتقيِ قذ ذثايْد طشقٌٖ في ذفسيش اىقشآُ 

اىنشيٌ فاسر٘عة تعضٌٖ مو ٍا في اىفُْ٘ ، ٗقصش 

آخشُٗ فاقرصشٗا عيٚ اىغشية ، ٍٗعاّي األىفاظ ، ٗسيل 

اىثاقُ٘ اىَر٘سطُ٘ في رىل اىَسيل ٍا ق٘يد فئ 

ٍْٖرٌٖ ٗذشم٘ا ٍا ال ٍعشفح ىٌٖ تٔ ؛ فإرٌ تعضٌٖ 

تاألعشاب ،ٗآخشُٗ تاىيغح ، ٗآخشُٗ تاىَعاّي اىنالٍيح 

، ٗأضاف آخشُٗ إىٚ رىل مالً في فُْ٘ عيٌَٖ 

ماىفشٗع اىفقٖيح ٗاخرالف اىْاس فيٖا ؛ فَاه  اىشيخ 

 .إىٚ  اىر٘سظ في ذفسيشٓ 

 



 ٍْٖجٔ في اىرفسيش 

ـ اعرَادٓ اىْقو في اىرفسيش ؛ يعرَذ اىشيخ اىط٘سي اىْقو في 1

ٗعِ األئَح إٔو  ذفسيشٓ؛ فيعرَذ عيٚ اآلثاس اى٘اسدج عِ اىْثي 

، اعرَاداً قائَاً عيٚ اىْقذ ٗاىرشجيخ ، درٚ أّٔ أشرشط      اىثيد

في اىْقو قياً األجَاع عيئ ، أٗ أّٔ ُّقو ٍر٘اذشاً عَِ يجة اذثاع 

   .ق٘ىٔ ٗال يقثو في رىل خثش اى٘ادذ 

 



ـ يعرْي تاالسرذاله اىعقيي ٗاالسرْثاط اىَعاّي ؛ يرَيز 2

تعْايرٔ تاالسرذاله اىعقيي ، ٗاسرْثاط اىَعاّي ٗاألدناً ، 

 ِ ٍَ ٗذثثيد أص٘ه اىعقيذج ، ٗال سيَا في اىشد عيٚ 

 أَّ٘رجاً يخاىف عقيذج اىشيعح األٍاٍيح ، ىزىل ينُ٘ 

ىيرفسيش اىْقيي  أَّ٘رجاً ىيرفسيش اىعقيي فضالً عِ مّ٘ٔ 

. 



في تذايح مو س٘سج يشيذ ذفسيشٕا يشيش . 3

ٗيْثٔ اىٚ االخرالف اىذاصو  اياذٖااىٚ عذد 

 تيِ اىقشاء في اىعذد اُ ٗجذ
 



 االياخيْثٔ اىٚ اىَني ٗاىَذّي ٍِ . 4

في مو س٘سج ٍع رمش اسَاء اىَفسشيِ 

 ٗاساءٌٕ تزىل

 



 

 

 

ـ يشيش في اٗائو اىس٘س اىٚ 5

 ٗج٘د اىْسخ اٗ عذٍٔ في اىس٘سج



يششح اىط٘سي اساء اىيغ٘ييِ . 6

يشد عيٚ  اسئَٖ٘قذفي  اى٘ذشدجٗاالخرالفاخ 

 تعضٖا ٗيشجخ اىثعض االخش 

 االساءٗقذ يسرعيِ اىشيخ اىط٘سي تزمش 

   االيحاىيغ٘يح ىنشف اىَقص٘د ٍِ 




