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 ، الكاظمي.بن علي بن أحمد بن الجواد الشيبـي الشيخ عبد النبي      

تعلددا الوليددار ومددمأ مادددمار العلددوا علدد  و، ه1198سددن   ولددد  ددي الكاظميدد       

عبدد  ، وحضم عند ولده السيدالكاظمي أ اضلها، ثا تتلمذ عل  السيد محمد مضا شبم

   وكذلك عل  الشيخ أسد هللا الكاظمي صاحب الماابيس. هللا شبم،

يموي باالجازة عن السيد عبد هللا شبم وغيدمه. وممدن يدموي عندش الشديخ أحمدد       

 .ه1246سن   ذي الاعدةبن محمد آل الحم العاملي، تاميخها 

يش الكداظمي، وسمعر من شيخنا الشيخ الفامال السيد حسن الصدم  ي التكمل : "      

وأندش مدمأ عليدش  ،اندش مدد أدمك الشديخ عبدد النبدي المدذكوم ،الشيخ محمد حسن آل يدس

عالا  اضدل محادم مددمم، طويدل ووصفش بأنش: " ."كتاب المطول  ي المعاني والبيان

البدداف  ددي الحددديج والمجددال، كثيددم االطدد ف علدد  كلمددار الفاهددا ، متبحددم  ددي الفاددش، 

 ".ام  ي االصولينماهم  ي العلوا العمبي ، مح

ا سدمعناه        ا  اضد ا مًلفدا ومال الشيخ حمز الدين  ي معامف المجدال: "كدان عالمدا

ا ينسب لش الشعم الجيد عل  ملد ، وكاندر  من معاصميش، ذا وجاه  وسمع  طيب . أديبا

 دامه حا ل  باالدبا  وأهل العلا".

مدن العلمدا  الدذين "ذكمه الشيخ محمد آل مغني   ي كتابش جدواهم الحكدا  ادال: و      

سدمعر مدن علمدا  عصدمنا  ،الشيخ عبد النبي الكداظمي ،كانوا مبل عصمنا بمدة مليل 

 ،ولش اليد الطول   ي جميع العلوا والفنون ،علا علما  جبل عاملأأن هذا الشيخ كان 

مدمأ عندده  .بفضلش  ي العماق وجبل عامدل مشهوداا ، ولش عدة تصانيف  ي علوا شت 

جماعدد  وتخددمى علدد  يددده جملدد  مددن ال اضددل ولددا اسددمع أن أحدددا ومددع االتفدداق علدد  

 ."الثنا  عليش سوى هذا الشيخ

ا وتمجمددش السدديد المددين  ددي العيددان،  اددال: "       ا   اضدد ا  كددان عالمددا ا  محااددا  ،مدددماا

يددل مدا  ،ليف حسدن  مفيددةآلدش تد ،لبالصدول والفادش والحدديج والمجدا خبيدماا  متبحماا 

لدش شدهمة  دي جبدل عامدل مشدهود لدش بدالعلا  .مأيناه منهدا علد   ضدلش وسدع  اط عدش

وشي عليش مدمة للد  الميدم  ،ك يعظمش ويكممشيوكان أميم الب د حمد الب" ".والفضل

ك يدد حضددم الميددم حمددد الب ، أمسددل  ددي طلبددش، بوشدداي  -المشددهوم -بشدديم الشددهابي 

ولدا يخدمى مدن جويدا حتد  مجدع الممسدل  ،وتدامك االمدم ،نين لل  جويابنفسش من تب

 عليش".  ي طلبش وامن



وكدان الشديخ  ،ولما جا  لل  جبل عامل لا يكن لدش مزيدد شدهمةثا مال السيد المين: "

 لمددا حضددم مددن العددماق صددامر الشددهمة  ،محمددد علددي الخدداتوني يوماددذ  ددي العددماق

 ،وه باسدمش ن د ،ومأى مدن  ضدلش ،علدي بدالمتمجالل  أن اجتمع جدنا السديد  ،للخاتوني

ولدا يكدن الخداتوني يدانيدش  دي  ،وعدمف النداس  ضدلش ،وزادر شهمتش عل  الخاتوني

ومأير لش اجازة للشيخ أحمد بن محمد بن أحمدد بدن محمدد آل الحدم العداملي  .الفضل

ومد  ،1246عل  ظهم كتاب تاميخها سن   ،والد الشيخ علي الحم المعاصم ،الجبعي

 ".اخن  عليها الدهم وأكل جوانبها الفأم

تددول  سدددان  المشددهد الكدداظمي الشددميف بعددد أبيددش علددي بددن أحمددد. وتوالهددا بعددد        

 ، ولده أحمد.ه1244سفم الشيخ عبد النبي لل  جبل عامل  ي لبنان سن  

وهددو تكملدد  لكتدداب ناددد  لددش آثددام ومًلفددار منهددا: تكملدد  المجددال  وبددش اشددتهم ،      

. و صددل الخطدداب  ددي أصددول  ه1240لمجددال لمصددطف  التفميشددي،  ددمة منددش سددن  ا

الفاش، وشمح مواعد الع م  الحلي، واختصام االمبال، والعاود المنثومة، والغدمة  دي 

ومسددال  توضدديص خ صدد  شددمح الدددمة، والكشددكول، والمطدداعن، وتحفدد  المسددا م، 

،  حمدددزة الجي نددديوتعلياددد  علددد  مسدددال  الفيلسدددوف مددد ومناسدددك الحددد ،  ،الحسددداب

 ومنظوم   ي اصول العاااد، وغيمها. 

 لا نم شياا من هذه الكتب وليس لهدا ذكدم  دي جبدل عامدلمال السيد محسن العاملي: "

 ".مع ممب العهد وجودة مواضيعها وشهمة مًلفها

من مدمى سداحل صدوم  دي لبندان،  دي الخدامس مدن شدهم ذي تو ي  ي  جويا        

ن بها، ود ه1256سن  الاعدة 
 1 

. وكتبدر علد  مبدمه هدذه البيدار، وكدل شدطم منهدا 
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