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 أكبر رشادنبذة من سیرة علمیة لسماحة الشیخ آیة هللا علي

 

 الشييخ لييأ أر يش د ياا اداسي ا ميأ الميدادي الدی يية   ي  ليا  هللا  بدأ سماحة الشيخ آیة

إلى  دی ة قم المقدسة. اس فاا الشيخ د ياا  1970طهشان، ليغاادها لا  مأ العاصمة  1965

لا اً  ن ادوي "خادج الفقا واألصول" لآلیات العظا  وحييد خشاسيا أ ولييأ  20أرثش  ن 

 شييني أ وحنييين ليييأ    ظييشل وسيييد ليييأ خييا  نأ و ذ  ييى  هشا ييأ، و ليي  بعييد أن أ هييى 

 شیيي،ل، وب ييأ موييس، ویوسيي  صييا عأ، ادوي "النييحو " ل ييد ا یييات العظييا  ال ميياال  

 وسيد ليأ  حقق اا اا، وجعفش س حا أ.

     ثالثين لا اً، واألس ا  د ياا یيدسدي الفقيا واألصيول والفينيفة والعشميان ميأ حيو    

ي   ي   لا ياً خيادج الفقيا واألصيول. ویعيدس سيماحةآیة  11طهشان العيمية، رما أ سا أص ح یددس

هللا د اا  ؤسناً و نؤوالً لحيو   ام يا  د يا العيميية ميأ طهيشان بمدادسيها األدبي ، وهيأ 

ة وثا  ية، و ؤسنة الدداسات العييا الحو ویة، رما ی يشأي المذييا األلييى د ائية و حمدی

 لحو ات  حامظة طهشان العيمية.

   وی شأي الشيخ د اا أیواً المذم  العيمأ العالأ ليفنش والثقامة امسيال ية، وهيو  ين

بهييد   1993أهييم  شاريي، ال حييون الدی ييية والعيمييية مييأ إیييشان، أسسنييا األسيي ا  د يياا لييا  

اء اداسييات منشیيية  عاصيييش ، وأبحييان  قدیيية   ظيشیيية ميييأ  ذييال المعشميية الدی يييية. إجييش

ر ابيياً،  نيي   ذييالت ليمييية، هييأ  1000ویصييدد المذميي  إلييى جا يي  إصييداد  ألرثييش  يين 

و  ا يييا  ق نيييات، والييي هن، وامق صييياا امسيييال أ، والحقيييوب امسيييال ية، ور يييا  ال قيييد،

الق نييات مييأ  ذييال األ ظميية االج مالييية  )الييدهش ، والحا ييية باليغيية الفادسييية، ومصيييية

 امسال ية باليغة العشبية، و ذية مينفة الدین الدولية باليغة ام نيي،یة.

  ات المقيياالت مييأ الفينييفة ومينييفة الييدین شر ابيياً، لشيي 30ألسيي  األسيي ا  د يياا أرثييش  يين

یذيشل  والنال  والعييو  القشآ يية والفنيش النياسيأ والفقيا واألصيول ومينيفا األصيول، رميا

ا ن  حيييش إ يييشا  األسييي ا    فيييي   شيييادی  أدبييي   وسيييولات هيييأ  الموسيييولة الفاطميييية 

 والموسولة العيویة، والموسولة القشآ ية، والموسولة ال  ویة، 

   وقدس  سماحة آیة د اا  حا شات و قاالت رثيش  مأ  دوات و يؤ مشات اوليية رثييش

الذ،ائييش وام ييادات العشبييية الم حيييد  مييأ ألما يييا والوالیييات الم حييد  وال منيييا وإسيي ا يا و

وبشیحا ييا وإیحاليييا وال وصيي ة وبارنيي ان و شرييا و ييو ا ودوسيييا وسييشیال نا وسوینييشا و 

النييواان وسييودیا والعييشاب والممينيية العشبييية النييعوایة ومش نييا وق ييشن ول  ييان وما ينييان 

 واله د واليو ان و...


