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 بسم اهلل الرمحن الرحقم

 واحلؿد هلل وسالٌم عذ عباده الذين اصطػى...

ريرات بعـقان: )ادتؼّدم وادتلخر ذم افتؼ مؼافةً ـتبت  ؿبؾ أربع شـقات

ظـ شمال شلفـل إياه بعض أشاتذيت افػضالء  اً جقاباألصقفقة فؾسقد اخلقئل( 

دام جمده وظاله ظـ احتاد بعض افتؼريرات األصقفقة فزظقؿ احلقزة افعؾؿقة 

، ودا ــت ؿد ضاب ثراهأشتاذ األـابر وؾخر األواخر افسقد ادحؼؼ اخلقئل 

وادتلخر مـ  دّوكت شابؼًا ما وجدتف كاؾعًا ذم هذا ادؼام دعرؾة ادتؼّدم

، وبافتايل معرؾة افرأي األخر فؾؿحؼؼ اخلقئل، وـذفؽ مالحظة تافتؼريرا

مراحؾ تبؾقر افػؽر فديف ݞ وتؽامؾف، أحببت أن أجقب أشتاذي بنيراد ما 

افتؼريرات األصقفقة ادطبقظة مع ذـر  ؾاشتعرضت ـتبتف وشجّؾتف شابؼًا،

ه ـام أين طــت أن كؼ اإلصارة فبعض خصائصفا،وادتؼّدم وادتلخر مـفا 

 إلخقيت وأشاتذيت ؿد يؽقن ؾقف بعض افػائدة.

وؿد كافت هذه ادؼافة وهلل احلؿد وادـة اشتحساكًا مـ ؿبؾ مجع مـ األشاتذة 

 وافػضالء، وؿد أضػت إفقفا خالل هذه اددة ما اجتؿع فدي مـ معؾقمات

واضالظل ظذ  افتل مل ُتطبع شابؼاً  ام مع ضباظة ؿسؿ مـ افتؼريراتشقّ جديدة، 
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فتؼريرات افتل مل تؽـ بافقد حغ ـتابتل فؾؿؼافة، وؿد ظزمت ظذ كؼ بعض ا

مـ رأيتف ودا  ،وإحلاحفؿ فطؾب مجع مـ األظزة ادـؼحة وادزيدةافـسخة  هذه

يف التؼريرات  توثقؼقة دراسةاشتؿرار تداول افـسخة افسابؼة، وأشؿقتفا: )

 (.األصولقة لؾسقد اخلوئي

 ؾلؿقل مستعقـًا باهلل:

ذم آخر تؼريره  ݞكّص ادرحقم آية اهلل افسقد ظع اهلاصؿل افشاهرودي 

)دراشات ذم ظؾؿ األصقل( أن افدورة افتل ؿررها هل افدورة افثافثة، وؿد 

آية  وذـر، هـ5731مجادى افثاكقة  51ذـر أن افػراغ مـفا تؿ ذم فقؾة االثـغ 

أكف تؿ  األصقلذم مصباح  ݞافبفسقدي  حمؿد رسور افشفقد افسقد اهلل

هـ، ومثؾف ؿال ذم 5731مجادى افثاكقة  53االكتفاء مـ افدورة ذم فقؾة افثالثاء 

مل يـصقا ظذ أن هذه   إال أهنؿؽاية ادلمقل وـذفؽ ذم مصابقح األصقل، 

 افدورة هل افثافثة.

ويظفر أن اهلداية ذم األصقل دورٌة مؾػؼة وهل مـ تؼرير آية اهلل افشقخ حسـ 

 42ػفاين ݞ، ؾؼد ذـر ذم آخر االشتصحاب أكف اكتفك مـف ذم افصاذم األص

هـ وآخر مباحث االجتفاد وافتؼؾقد أن افدورة ؿد اكتفت ذم 5731صعبان 

هـ، بقـام ذـر ذم هناية مبحث ادشتؼ أكف تؿ 5731ذي احلجة  43فقؾة االثـغ 
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هـ، وذـر ذم ؽاية 5731مجادى األوػ شـة  3االكتفاء مـ ادؼدمات فقؾة 

ذي  43فقؾة االثـغ دلمقل أن افدورة األوػ افتل حرضها اكتفت بتاريخ ا

 .8هـ، وشقليت مزيد ـالم حقل اهلداية ذم ادالحظة رؿؿ 5731احلجة 

وبـاًء ظذ كّص افدراشات أن تؾؽ افدورة هل افثافثة تؽقن افدورة افرابعة هل 

، ݥ افديـ بحر افعؾقمافسقد ظالء آية اهلل افشفقد افالحؼة هلا، وهل ما ؿررها 

أن بداية حضقره ذم درس افسقد  (5)حقث إكف ـام ُذـر ذم مصابقح األصقل

ربقع افثاين  3اخلقئل ـان مـ مباحث االشتصحاب ذم افدورة افثافثة بتاريخ 

هـ وؿرر االشتصحاب وما بعده، ثؿ افتحؼ بافدورة افالحؼة وهل 5732

مـ  ݞافسقد افؽقـبل  آية اهلل ادرجع افرابعة، وـذفؽ ـان افتحاق

اشتصحاب افدورة افثافثة ثؿ أـؿؾ احلضقر ذم افدورة افالحؼة ـام شتعرؾف ذم 

 (.3ادالحظة رؿؿ )

افشقخ افػقاض دام طؾف ؾؼد حرض ظـد افسقد آية اهلل وبافـسبة فؾؿرجع افؽبر 

هـ وحرض بعدها دورة  5731اخلقئل ؿساًم مـ آخر دورتف افثافثة ادـتفقة شـة 

وؿساًم ـثرًا مـ افدورة افتل تؾقفا، وذـر افشقخ افػقاض دام طؾف أن ـامؾة 

 تؼريره ادحارضات هل كتاج افدورة افرابعة.

                                                           

 .1:  2مصابقح األصقل ( 5)
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هذا وؿد ذـر آية اهلل افسقد حمؿد مفدي اخلؾخايل دام طؾف ذم تؼريره )أصقل 

هـ هل افدورة افرابعة 5731هـ  إػ 5731ؾؼف افشقعة( أن افدورة ادؿتدة مـ 

هـ إػ 5731فثة، وأكف حرض افدورة اخلامسة وهل ادؿتدة مـ وفقست افثا

هـ، وأـّد ظذ هذا افؽالم ذم آخر مباحث األفػاظ ذم اجلزء افرابع 5784

 ادطبقع حديثًا.

 تؼريره أن افسقد أحد هقامش ـام أّن افسقد اخلؾخايل دامت برـاتف ذـر ذم

هـ، 5784صعبان ذـر مطؾبًا ذم افدورة افالحؼة افتل بدأت ذم  ݞاخلقئل 

وـذفؽ ُذـر ذم هامش اشتصحاب مصابقح األصقل أكف ُبدأ ؾقفا بتاريخ فقؾة 

هـ وهذا يتقاؾؼ مع ما هق مقجقد ذم بداية افتسجقؾ 5784صبعان  1األحد 

فؾدرس األول مـ دروس األصقل فؾسقد اخلقئل، وما ذـره افسقد اخلؾخايل 

تؼرير ادحارضات فؾشقخ  مـ أن ݥ يقاؾؼ ما ذـره افسقد ظبد ادجقد اخلقئل

 هـ.5784 – 5731افتل متتد مـ  الدورة اخلامسةافػقاض هق تؼرير 

 القول الصحيح يف حساب الدورات

رشع ذم تدريس خارج  ݥادقشقي  : بـاًء ظذ أن افسقد اخلقئلأقول

صقخ األشاضغ هـ بشؽؾ مـّظؿ وبعد وؾاة أشتاذه 5711األصقل شـة 

 -ُذـر افتاريخ ذم ـتاب أشاضغ ادرجعقة افعؾقا ـام  -ادحؼؼ افـائقـل ݞ 
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مع ما  جداً  شـقات ؾنن ذفؽ يؽقن متـاشباً  1وـقن دوراتف األوػ تستغرق 

ذـره افسقد اخلؾخايل دام طؾف وافشفقد افسقد ظبد ادجقد اخلقئل، إذ شتؽقن 

هـ هل 5731، وادـتفقة ذم (4)هـ هل افثافثة5731افدورة ادـتفقة ذم هناية 

صعبان  1هـ هل اخلامسة، وادؼوع ؾقفا ذم 5784افرابعة، وادـتفقة ذم رجب 

هـ هل افسادشة وهل ادسجؾة ظذ أرشضة افؽاشقت ـام ذـر افسقد 5784

ݞ ذم ادعجؿ، وتؽقن افسابعة هل افتل بدأها بعد ذفؽ وافتل ختذ ظـفا ذم 

وإن  صار إلقهففذا هو ما يـبغي أن ي  حث افضد ـام كّص ذم ادعجؿ أيضًا، مب

 مجع من ادؼررين. ذ كر خالفه يف كؾامت

ومع ذفؽ ـؾف ؾنن افشقخ افػقاض ذـر ذم خمترصه ظـ حقاة افسقد اخلقئل أكف 

! وافتعبر  (7)ݞ دّرس شبع دورات ـامالت ورشع ذم افثامـة ومل يتؿفا

بافسابعة ورد ذم بداية افتسجقؾ افصقيت األول فدروس األصقل ذم صعبان 

 واهلل افعامل بحؼائؼ األمقر. اصتباه، هقو هـ !5784

  

                                                           

 ادتعّؾؼة بتؼرير افدراشات، ؾاكتظر. 5آخر ذم ادالحظة رؿؿ  وشقليت معّضد( 4)

ذفؽ، ؾلجاب بلن هذا ما هق مرتؽز ذم ذهـل، فؽـ بام أن  ظـدما تّؼؾت بخدمتف دام طؾف ذـرت فف( 7)

 .ݞفالعؿدة هو كالمه افسقد األشتاذ رّصح بادعجؿ بلكف دّرس شت دورات ـامالت 
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 فوائد ومالحظات:

هق أول  ݥ تؼرير افدراشات ذم ظؾؿ األصقل فؾسقد ظع افشاهرودي-5

هـ، وؿد 5735وذفؽ ذم ادطبعة احلقدرية شـة  ݥ تؼرير ُضبع فؾسقد اخلقئل

بؿباحث افؼطع وافظـ  ئُضبع مـف ذم حقاة ممفػف خصقص اجلزء افثافث ادبتد

وـان حتت ظـقان )دراشات األشتاذ ادحؼؼ اخلقئل  ،وادـتفل بؼاظدة ال رضر

افثاين وافعؼون مـ ادقجقد ؾقف هق  ظذم األصقل افعؿؾقة(، وتاريخ افتؼري

 .هـ 5731صفر صػر شـة 

 :تغوذفؽ مـ جف ،وهـا تظفر مشؽؾة

ما اشتػاده مـ افدورة أن ادؼرر ؿد رّصح ذم بداية افؽتاب أكف )أودع ؾقف -5

وافتل هل  ذم افطبعة ادتداوفة حافقاً و هـ،5735وشـة ضبع افؽتاب  افثافثة(

بعت افدورة ـامؾة ذم ؿد ض افػؼف اإلشالمل معارفمـ كؼ ممشسة دائرة 

أربع جمؾدات وؿد ُذـر ذم ادؼدمة أهنؿ حصؾقا ظذ افتؼرير ـاماًل مـ كجؾ 

تب ذم أظذ ، وؿد ݥادؼرر وهق آية اهلل افسقد حمؿقد اهلاصؿل افشاهرودي  ـُ

)مؼدمة افطبعة األوػ  مـ ادجؾد افثافث افذي هق ادطبقع شابؼًا: افصػحة

 .ـ(ه5733ادطبقظة ذم افـجػ األرشف ظام 

 هل افثافثة. هـ5731لن افدورة ادـتفقة شـة بما أرشكا فف مـ ذـر ادؼرر -4
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هـ ـام مرؿقم ذم 5733تؽـ ذم شـة  مل ؾؽتابفافطبعة األوػ أن  افصحقحو

وهذا  ،افصقرتغ افتافقتغدمده ذم  هـ ـام5735بع شـة ضُ  افطبعة احلديثة، بؾ

هـ وؿد الحظف 5731يؽقن افتؼرير فؾدورة ادـتفقة ذم أواخر شـة  ي أنيؼقّ 

 هـ.5735هـ ثؿ ُضبع ذم شـة 5731ة افسقد اخلقئل وؿّرطف ذم شـ

ـذا ة مباحث األفػاظ ويبؼك افسمال حقل افتاريخ افذي ذـره ادؼرر فـفايو

 فـفاية افدورة؟

ـان يؼرر ـؾ دورة  ݥ أن افسقد ظع افشاهرودي واجلقاب: أن مـ ادحتؿؾ

حث مـ تؼرير دورة الحؼة، إال ظذ حدة وبشؽؾ مـػصؾ، ثؿ ُضبعت بؼقة ادبا

ال  ؾنكف مل كعرف فف وجفاً  هـ بافثافثة5731تعبره ظـ افدورة ادـتفقة شـة أن 

 .(2)يستؼقؿ مع ترصحيف ذم اجلزء ادطبقع

                                                           

 افتحصقؾقة ظام سـةافدرس مـ دروس ذم مصابقح األصقل فؾسقد بحر افعؾقم ظـد تؼريره ألول ( 2)

ؿد تلخر افبحث ظـ مقظده صقال: بحث افستب، وـتب ذم اهلامش:  1ادصادف فقؾة األحد هـ  5733

افسقد مؼدار دؿقؼتغ حقث أظؾـ افسقد األشتاذ ؿراءة افػاحتة ظذ أحد ضالب افبحث افعالمة ادرحقم 

ظع افشاهرودي، صاحب افدراشات حقث واؾاه األجؾ أوائؾ صفر رمضان ادبارك درض أملّ بف تغؿده 

 .اهلل برمحتف

وحيسـ هـا ذـر ما كؼؾف افعالمة افسقد ضقاء اخلّباز حػظف اهلل ظـ أشتاذه شامحة آية اهلل افشقخ هادي 

:  -أي افثافث  –طبقع مـ افدراشات ؿقفف ظـ ادجؾد اد ݞأكف شؿع مـ افسقد اخلقئل  ݞافعسؽري 

 )اإلصؽال ظؾقف إصؽاٌل ظّع( مما يعـل أكف ـان ذم ؽاية افدؿة وهناية افضبط ذم كؼؾ مراده ومطافبف.
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هـ 5733ربقع افثاين شـة  1ذم  افدورة افثافثةاكتفت مباحث األفػاظ مـ -4

( وـذفؽ مـ خالل ما ُذـر ذم مؼدمة 8ـام شتعرؾف ؿريبًا حتت ادالحظة رؿؿ )

 .73ؽاية ادلمقل ص 

وادشتؿؾة ظذ تعؾقؼات  ويالحظ أن افطبعة افثاكقة مـ ـتاب أجقد افتؼريرات

ربام ـاكت هـ ؾ5733افسقد اخلقئل ظذ مباحث األفػاظ ؿد ـاكت ذم شـة 

 ـتابتفا متزامـة مع تدريسف فتؾؽ ادباحث.

ربقع األول  41بدأ مبحث االشتصحاب مـ افدورة اخلامسة ذم -7

 هـ.5781

صعبان شـة  8 بتاريختؾؽ افدورة  ذم بدأ مبحث االجتفاد وافتؼؾقد-2

هـ، ـام ذم مؼدمة افرأي افسديد ذم 5784رجب  1هـ واكتفك ذم 5785

 .ݥ رزا ؽالم رضا ظرؾاكقانعالمة احلجة اداالجتفاد وافتؼؾقد فؾ

صاحب مصباح األصقل ـان مـ  ݥ افبفسقدي افسقد حضقر -1

هـ، وؿرر تؾؽ 5732أي ذم ربقع افثاين شـة  رابعةاشتصحاب افدورة اف

ادباحث إػ آخر افدورة وؿّدمفا فؾسقد اخلقئل وُضبع اجلزء افثافث مـ 

افدورة افرابعة وؿرر خالهلا بؼقة ، ثؿ حرض تؼريباً  5733افؽتاب شـة 

ادباحث، ثؿ ؿّدم اجلزء افثاين فؾطبع وهق ادشتؿؾ ظذ مباحث افؼطع إػ آخر 
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وؿد ُضبع ؿبؾ شـقات  هذا ما ُضبع ذم حقاتف، هـ،5783افزاءة ُوضبع شـة 

 .جمؾدان ذم مباحث األفػاظ مـ مصباح األصقل

باب مـ ذـر مرجحات  ؿال ذم مبحث افستب: )ال خيػك أكف بعدما ؾرؽـا

افتزاحؿ ـان ادـاشب فـا أن كتعّرض فذـر مرجحات باب افتعارض أيضًا 

تتؿقاًم فؾػائدة، إال أكف حقث ـان افتقؾقؼ شاظدكا ؿبؾ شـغ فطبع اجلزء افثافث 

مـ ـتابـا مصباح األصقل ادشتؿؾ ظذ بحث االشتصحاب وافتعادل 

ذم بحث افتعادل وافسجقح فذـر وافسجقح واالجتفاد وافتؼؾقد وؿد تعّرضـا 

 مرجحات باب افتعارض وافبحث ظـفا مػّصاًل اـتػقـا بف حذرًا ظـ افتؽرار.

واظتذاري ذم ضبع اجلزء افثافث ؿبؾ اجلزء األول وافثاين أن أول تّؼذم ذم 

جمؾس درس شقدكا األشتاذ افعاّلمة دام طؾف ـان ذم بحث االشتصحاب 

م تؼّدم هذا اجلزء افثافث ظذ أخقيف افذي ورشظت مـف ذم افؽتابة، ؾال جر

 .(1)]ـذا[ ـتبـامها ذم افدورة ادتلخرة مـ مباحثة شقدكا األشتاذ دام طؾف(

األفػاظ فـػس افدورة افتل  مباحث ـتب : أن افسقد افبفسقديواحلاصل

اهلامش هذه  مــتبفا افشقخ افػقاض، وفؽـؽ دمد ذم أـثر مـ مقضع 

افعبارة: )هذا ما شؿعـاه وضبطـاه مـ إؾادات شقدكا األشتاذ افعالمة ذم 

                                                           

 . 511مصباح األصقل افؼسؿ افثاين مـ اجلزء األول: ( 1)
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جمؾس افدرس، وؿد ظدل ظـف أخرًا ظذ ما وجدكاه ؾقام ـتبف بعض األؾاضؾ 

إما أن  ثؿ يـؼؾ افرأي اجلديد ظـ تؼرير افشقخ افػقاض، وهذا (3)األصدؿاء(

افػقاض أدخؾ افتعديالت واإلضاؾات ا أظتؼده مـ أن افشقخ د دّظامً يؽقن م

أو  (3)هـ5784مـ خالل افدورة ادؼوع هبا شـة  ذم اجلزء افثاين مـ ـتابف

ألجؾ أكف حصؾت تغقرات ذم افتؼرير بسبب مراجعة ادؼرر فؾؿؼرر فف ؿبؾ 

 .(8)افطباظة

 أمريـ: وال يػقتـا افتـبقف ظذ

ؿد اصتؿال ظذ مقارد  مـ مصباح األصقل أن هقامش هذيـ اجلزئغ-أ

 .وآراءهادؼرر ؾقفا إصؽاالتف  ذـرظديدة 

أن افـقاؿص ذم افؽتاب ؿد شّدها افؼائؿقن ظذ ضبع افؽتاب مـ تؼرير  -ب

افشقخ افػقاض دام طؾف، ويقجد ؾقفا مؼدار معتد بف وهق مـ مػفقم افغاية إػ 

 آخر مباحث األفػاظ.

أكف حرض  ݞ افؽقـبل فؼاشؿأبق ا افسقدادرجع افراحؾ  ورد ذم ترمجة-3

فدى افسقد اخلقئل مـ مبحث االشتصحاب وؿرر ما حرضه إػ آخر افدورة 

                                                           

 .137ص  5، ج 428ص  5ج : الحظ مثالً ( 3)

 شقليت ذم احلقار معف دام طؾف. الحظ ما ( 3)

 ـالم افسقد افؽقـبل ذم ادالحظة اآلتقة. الحظ( 8)
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 3األصقفقة، وؿد ورد ذم ادجؾد افرابع مـ مباين االشتـباط ادؼّرظ بتاريخ 

 هـ:5733حمرم شـة 

أيام إؾاضاتف ذم مباحث  ـز أدام اهللشتاذ األذا آخر ما أورده شقدكا األ)ه

وافتعادل وافسجقح واالجتفاد وافتؼؾقد، وؿد وؿع افػراغ مـ االشتصحاب 

ذم فقؾة ....تسقيده بقد ممفػف افعبد احلاج افسقد أبق افؼاشؿ احلسقـل افتزيزي

مـ اهلجرة افـبقية  5731افثاكقة شـة  ىفثالثاء افسابع وافعؼيـ مـ مجادا

ام ظؾه ستاذ دمن ادطالب عـد مالحظة سقدكا األ لقه مجؾةإضػـا أوقد 

 (.ردالؽراسات، حقث دفعـا توهم ادـاقشة عن بعض ادوا

ثؿ إكف حرض افدورة افالحؼة ؾفذا يعـل أكف حرض اشتصحاب افدورة افرابعة، 

وذـر ذم  5783وؿرر مباحثفا وضبع مـفا مبحثل افؼطع وافظـ ذم جمؾد شـة 

 مؼدمتف:

صقل وظـ األـ احلجج افؼظقة وافعؼؾقة هذا ادمفػ بغ يديؽ افباحث ظ)

مـ حتؼقؼات شقدكا  (1)يف الدورة الرابعةافعؿؾقة افػؼاهقة كتقجة ما اشتػدتف 

ـز صؿس اهلداية، زظقؿ افدراشة، ظؾؿ افعؾؿ مثال افسداد، شتاذ األاأل

رضغ، افؽزى ذم األ ية اهللؾ افصقاب، ؾصؾ اخلطاب، ؿبؾة ادشتغؾغ، آمػّص 

                                                           

 وافصحقح هق اخلامسة ـام ذـركا ذم افبداية.( 1)
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ؾاضاتف وكػع إيام أ دام اهللأخلقئل بق افؼاشؿ اأشقدكا ومقالكا احلاج افسقد 

 ف(.ؾاداتنشالمقة بمة اإلاأل

شقى  األصقل ذم ـال اجلزئغ ادطبقظغ صباحومـ هذا تعرف احتاده مع م

 .(51) أكف مل يطبع بؼقة األصقل افعؿؾقة

وهق افذي ـتبف آية اهلل افشفقد  -تؼرير ؽاية ادلمقل ذم ظؾؿ األصقل -3

هق حصقؾة ثالث دورات أصقفقة حرضها  -افشقخ حمؿد تؼل اجلقاهري ݞ 

هـ، 5784تؼريبًا وإػ رجب  5731ظـد افسقد اخلقئل، ؾؼد حرض مـذ شـة 

هذا ادطؾب ذم  وؿد رّصح ذم بعض مقارد اإلضاؾة أن افسقد اخلقئل ذـر

افتل حرضها وذـر ذم افثافثة ـذا، وذـر ذم افتـبقف احلادي ظؼ  افدورة افثاكقة

ب إضاؾة مـ افدورة افثافثة افتل حرضها ذم شـة مـ تـبقفات االشتصحا

 .7رؿؿ  ادالحظة اؾؼ مع ما كؼؾـاه أظاله ذمهـ وهق يتق 5781

( مطؾبًا ذـره افسقد 514وؿد ذـر ذم مبحث اختالف ادبادئ ذم ادشتؼ )ص

هـ( وهذا يعـل أكف رشع ذم دورة رابعة 5787اخلقئل ذم )دورتف األخرة شـة 

                                                           

افسقد حمؿد جعػر احلؽقؿ دام طؾف أثـاء حديثف ظـ مصباح األصقل: )وكظره ذم ذفؽ آية اهلل ؿال ( 51)

تاريخ وتطّقر افػؼف  ـتاب زمقؾف ذم افدرس: مباين االشتـباط(. -أحقاكاً  –بؾ مثقؾف حتك ذم افعبارة 

 .451واألصقل ذم حقزة افـجػ األرشف: 
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ؾام أظظؿف مـ أشتاذ ال تـتفل ؾقائده وما أحرصف مـ مع افسقد اخلقئل ! 

 ؿ واالشتػادة.تؾؿقذ ظذ افتعؾّ 

وهق تؼرير خمترص ودؿقؼ ويرى بعض أشاتذة افبحث اخلارج صالحقتف ألن 

يؽقن ـتابًا درشقًا بعد دراشة افؽػاية ـدورة أصقفقة مصّغرة ظذ ضقء ـتاب 

 يشتؿؾ ظذ أهؿ اآلراء األصقفقة احلديثة.

 صاحب اهلداية ݞ مع افشقخ حسـ افصاذم األصػفاين ظذ فؼاء عُت اضؾّ -8

فدورة ادؿتدة مـ ومؼصقده ا – أكف حرض افدورة افثاكقة :ؾذـر ؾقف ذم األصقل

مـ افدورة افثافثة خصقص فؾسقد اخلقئل ثؿ حرض  -هـ 5731 -5731

هـ، وافذي أشتؼربف أكف ؿرر 5734وافتل تـتفل ذم شـة  مباحث األفػاظ

 افتافقة افدورة افدورة األوػ افتل حرضها ـامؾة ثؿ ؿرر مباحث األفػاظ مـ

 .ـام فعؾف ُيرصد إفقف بعض افتقاريخ ذم أجزائف وافتل ذـركاها ذم بداية افدراشة

ي ݞ هـ تؼرير آلية اهلل افشقخ أبق افػضؾ اخلقكسار5271ُضبع ذم شـة -1

حتت ظـقان )افبقان ادسمول ذم تؼريرات األصقل( ويؼع ذم جمؾديـ، ورّتب 

بحث أشتاذه اخلقئل ݞ ظذ صؽؾ احلاصقة ظذ افؽػاية، وهق تؼرير فؾدورة 

هـ، حقث جاء ؾقف بعد 5731هـ تؼريبًا إػ أواخر شـة 5731ادؿتدة مـ شـة 

قؾة اخلامسة مـ صفر اكتفاء مباحث األفػاظ: )وؿد متت مباحث األفػاظ ذم افؾ
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هـ( وذم هناية اجلزء افثاين: )وؿد ؾرؽـا ظـ هذه افدورة 5733ربقع افثاين شـة 

فقؾة االثـغ اخلامس وافعؼيـ مـ ذي احلجة ذم شـة أفػ وثالث مائة وتسع 

 إال أن هـاك بعض األبحاث شاؿطة مـ افؽتاب. وشتغ مـ اهلجرة افـبقية(.

رجل مة افدـتقر افشقخ أبق افؼاشؿ افؽفعالهـ تؼرير ا5273ُضبع ذم شـة -51

ـام  –، وهق يتحد بحسب افظاهر مع تؼرير افشقخ اخلقكساري، حقث إكف ݥ

هـ  5737أؿام ذم افـجػ األرشف ذم افػسة ادؿتدة مـ شـة  -ورد ذم ادؼدمة 

: )مـذ وصقيل إػ افـجػ األرشف حرضت ؿالهـ،  5731تؼريبًا وإػ شـة 

مـفؿ إػ أن وّؾؼت بعد جفد واختبار ضقيؾ اختقار أظؿؼفؿ أبحاث ظدد ـبر 

ظؾاًم وأدؿفؿ كظرًا وأـثرهؿ ؾائدة، افعامل افذي اشتػدت مـف ـثرًا....آية اهلل 

 افسقد أبق افؼاشؿ ادقشقي اخلقئل افذي ـان حؼًا وحقد ظرصه وؾريد دهره(.

خصقص  ݥبع آلية اهلل افسقد حمؿد حسغ احلسقـل افطفراين ضُ -55

مباحث افؼطع وافظـ، وافدورة افتل حرض هذه ادباحث مـفا هل افدورة 

هـ، حقث إكف ورد افـجػ األرشف شـة 5731هـ إػ 5731ادؿتدة مـ شـة 

 هـ ـام ُذـر ذفؽ ذم ترمجتف.5733هـ وؽادرها أواخر شـة 5735

حتت ظـقان:  ݥُضبع ممخرًا جمؾدان مـ تؼرير فؾسقد حمؿد افصدر -54

ؿ أصقل افػؼف، وهق تؼرير افدورة افسادشة، وشُقطبع ذم ثالثة تؼريرات ذم ظؾ
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مـفا: أن ظدد  ظؼ جمؾدًا، وؿد ُذـر ذم مؼدمة افؽتاب ظدة ؾقائد كذـر أمهفا:

ومـفا: أن افؼوع ذم هذه افدورة ـان . درشاً  872دروس هذه افدورة ـامؾة 

ـان ذم م وأن تاريخ االكتفاء 5/5137/ 3هـ ادقاؾؼ فـ 5784صعبان  1ذم 

 .54/5135/ 2هـ ادقاؾؼ فـ 5715صقال  51

ذـر افدـتقر افشقخ حمؿد حسغ افصغر كؿقذجًا مـ تؼريره فدروس -57

وـان مقضقع افبحث هق أصافة  ݞ األصقل مـ بحث افسقد اخلقئل

 .(55)هـ5711صقال  51مـ  وذـر أن ابتداء ـتابتف هلا ـانافصحة، 

 :من كل ما تؼّدم واخلالصة

إن أؿدم افتؼريرات مـ افبدء إػ اخلتؿ يؼقـًا وافتل مل حتصؾ ؾقفا أي إضاؾة -5

افػضؾ اخلقكساري وافدـتقر مـ دورات الحؼة هق تؼرير افشقخ أبق 

مع  افؽرجل،  ـام أن هذيـ افتؼريريـ مضاؾًا إػ اهلداية ذم األصقل يتحدون

 . رضرحث افؼطع إػ مباحث ؿاظدة ال مـ أول مبا تؼرير افدراشات

                                                           

وهـا كالحظ ـقػ أكف ضافت مدة دورة األصقل بسبب ـز افسـ . 713أشاضغ ادرجعقة افعؾقا : ( 55)

قزة خصقصًا مما تسبب ذم وحتّؿؾ أظباء ادرجعقة واألحداث افتل ـاكت تعصػ بافعراق ظؿقمًا وباحل

هـ وظـد ادؼاركة كجد 5784ذم صعبان شـة  ادبتدئةتعطقؾ افدروس، ؾنن ـالم افشقخ افصغر ظـ افدورة 

أن افسقد وصؾ إػ أواخر مبحث االشتصحاب بعد ثامن شـقات مـ افؼوع ذم افدورة، بقـام ذم كجده 

 .ذفؽ مما ظرضـاه  اتضحوصؾ إفقفا ذم خالل أؿؾ مـ مخس شـقات ذم بعض دوراتف ـام
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هل تؼريرات افسقد حمؿد  ادطبقظة ظذ اإلضالق أحدث افتؼريرات-4

 مـ أي - ادحارضات اجلزء افثاين مـ واألؿرب أن ما يؾقفا هق، ݥ افصدر

ادصباح  يتحد ثؿ، - (54)إػ آخر مؼدمة افقاجببحث األوامر أول 

ذم مباحث األفػاظ ويشسك معفا ادحارضات  وأصقل ؾؼف افشقعة وادصابقح

مع أفػاظ اهلداية  ، وأفػاظ افدراشات متحدةمـ اجلزء افثافث إػ اخلامس

 .ذم أفػاظ افدورة افرابعة حقث ظرؾت حضقر افشقخ افصاذم األصػفاين

مع مالحظة ما متـ ؽاية ادلمقل يتحد ذم أفػاطف مع افدراشات واهلداية -7

مع  متـف ، ويتحدمـ إضاؾات افدورة افثاكقة افتل حرضها اهلقامش ُيشار فف ذم

باح وادصابقح ومباين االشتـباط وافدراشات ذم االشتصحاب إػ آخر ادص

مع مالحظة ما ُيشار هـ، 5731افدورة حقث ـؾفا تؼرير فؾدورة ادـتفقة شـة 

وؽاية ادلمقل اصتؿؾ مـ إضاؾات افدورة افثاكقة افتل حرضها،  اهلقامش فف ذم

ؾؼد ظرؾت أكف حرض افدورة افالحؼة ظـ تؾؽؿ افتؼريرات ظذ إضاؾات 

                                                           

ذم افدورة وهذا يعـل أكف بعد رشوع افسقد اخلقئل  هـ5781وذفؽ ألن اجلزء افثاين ُضبع شـة ( 54)

 شـقات. 7افالحؼة بحدود 

اجلزء افثافث وافرابع مـ ادحارضات ُضبعا بادئ األمر : بلن دام طؾف أؾاد وذم حقار يل مع افشقخ افػقاض

افطؾبة، وذفؽ ألن افسقد األشتاذ وصؾ ذم افدورة افالحؼة إػ مبحث ـراشات، وضبعت ووزظت ظذ 

صػحات، ؾؽـت  8أكت ـتبت هذا ادبحث ؾاضبع مـف )ؾقرمة ؾقرمة( وافػقرم يساوي  :افضد، ؾؼال يل

آخذ ما أـتبف إػ ادطبعة ويطبعقكف وآيت بف فؾسقد اخلقئل ويطافعف ثؿ يلمر باشتـساخفا ثؿ تقزيعفا ظذ 

، واشتؿر ظذ وكان هذا قبل طباعة ادجؾد الثاينان افسقد األشتاذ يعتؿد ظؾقفا ذم تدريسف، افطالب، وـ

 هذا ادـقال إػ آخر اجلزء افرابع ومؼدار مـ اجلزء اخلامس.
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ؽاية ادلمقل ظـ متـ إػ ذفؽ، ويػسق  ذم اهلامش وشّجؾ اإلضاؾات وأصار

مـ أول افؼطع إػ ؿاظدة ال  -افدراشات وادصابقح وادصباح  – افثالثة

 فراين ذم مباحث افؼطع وافظـ.رضر، فؽـف يشسك ذم متـف مع تؼرير افسقد افط

ذم  ݥاحلجة افشقخ ؾخر افديـ افزكجاين جقاهر األصقل وهق تؼرير -2

ادصباح وادباين خصقص افتعارض واالجتفاد وافتؼؾقد، متحٌد مع 

 .اتوادصابقح وافدراش

 وفتسفقؾ األمر ظذ اإلخقة افؽرام كضع اجلدول افتايل:

 التؼرير رقم الدورة

 تؼرير هلا.مل يصؾـا  األوػ

 مل يصؾـا تؼرير هلا. افثاكقة

 افثافثة

 هـ( 5731)اكتفت 

 حاصقة أجقد افتؼريرات ـام اشتؼربـاه.

 .تؼريرات ذم خارج أصقل افػؼف

 .األصقل تؼريراتؽاية ادسمول ذم 

 .ادجؾد افثافث مـ افدراشات

 ادجؾد األول وافثاين مـ اهلداية )مدمج(

 مـ اهلداية. وافرابع ادجؾد افثافث

 ؽاية ادلمقل ذم ظؾؿ األصقل )مدمج(
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 افرابعة

 هـ(5731)اكتفت 

 ؽاية ادلمقل ذم ظؾؿ األصقل )مدمج(

 أصقل ؾؼف افشقعة )مدمج(

 ادجؾد األول وافثاين مـ اهلداية )مدمج(

 .ادجؾد افثافث مـ مصباح األصقل

 .جؾد افرابع مـ مباين االشتـباطاد

 .األصقلادجؾد افرابع مـ مصابقح 

 .هر األصقلجقا

 تؼرير افسقد افطفراين.

 اخلامسة

 هـ(5784)اكتفت 

 ؽاية ادلمقل ذم ظؾؿ األصقل )مدمج(

 أصقل ؾؼف افشقعة )مدمج(

 حمارضات ذم أصقل افػؼف.

 بؼقة جمؾدات مصباح األصقل ومصابقح األصقل.

 جمؾد افؼطع وافظـ مـ مباين االشتـباط.

 وافتؼؾقد.افرأي افسديد ذم االجتفاد 

 افسادشة

 هـ(5715)اكتفت 

 يقجد تسجقؾ هلا.

 )مدمج( ـام اشتؼربـاه ادجؾد افثاين مـ ادحارضات

 .ݥ تؼرير افسقد حمؿد افصدر

 مل يصؾـا تؼرير هلا، وهل ؽر مؽتؿؾة. افسابعة
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 مؾحق: حول كتاب ادحارضات.

ظذ بعض األمقر بشؽؾ مقجز ط افضقء أحببت ذم ختام ادؼافة أن أشؾّ 

 ادتعؾؼة بؽتاب ادحارضات فؾشقخ افػقاض دام طؾف افؼيػ.

يسدد ذم بعض األفسـ أن تؼرير افشقخ افػقاض دام طؾف إكام هق تػريغ -5

كيص مـ افدرس أو األرشضة، وهذا ؽر صحقح، ؾنن افشقخ دام طؾف يـػل 

ذفؽ، بؾ يؼقل: إن افطالب ذم ذفؽ افقؿت مل يؽـ فدهيؿ أدوات تسجقؾ 

ـاكت وطقػة افطافب و أثـاء افدرس ـاكت أمرًا معقبًا،أن افؽتابة مضاؾًا إػ 

هل اإلكصات وافسـقز ذم ما يؼقفف األشتاذ ثؿ افؽتابة بعد افدرس، بؾ 

شؿعت مـف دامت إؾاضاتف أكف ـان يؽتب افتؼرير ذم بعض األحقان بعد 

 .اظتامدًا ظذ ذاـرتف أشبقع أو أـثر مـ إفؼاء افسقد اخلقئل فف

ؽتابات أن اجلزء افثافث ادختص بؿبحث تردد ذم بعض األفسـ وبعض اف-4

ن وـذا أن افسقد افصدر ـا ݞافضد ـان مـ ـتابة افسقد افشفقد افصدر 

كف هق افذي أجاز ضباظة اجلزء األول افؽتاب يراجع األجزاء ؿبؾ ضباظتفا بؾ إ

وهذا ما يـػقه سامحة بعد اظتذار افسقد اخلقئل مـ مراجعتف فؽثرة اصتغاالتف، 

 كػقًا قاطعًا مجؾًة وتػصقاًل.الشقخ دام ظؾه 



23 
 

، إػ حد يقجب ادالفة وتؽراره فؾؿطافب ،ؿد يمخذ ظذ افؽتاب إشفابف-7

وهق صحقح ذم اجلؿؾة، ومع ذفؽ ؿد متّقز افؽتاب بافبقان اجلؿقؾ، وتقضقح 

ادطافب بشؽؾ ال مزيد ظؾقف، بحقث إكف أصبح مػقدًا ذم رشح وؾفؿ ـؾامت 

مما جعؾف معقـًا ألشاتذة وضالب افؽػاية ببقان  ݥ األظالم ـصاحب افؽػاية

ن بل ع ذم ـثر مـ األحقان ـؾامت األظالم إػ كؼاط ؾقذـر، ـام أكف ُيرج  مجقؾ

ثؿ يبدأ بؿـاؿشة تؾؽ افـؼاط  ادطؾب افؽذائل مثاًل يرجع إػ كؼاط ثالث

واحدًا تؾق األخرى وهذا مما جيعؾ افطافب مؾتػتًا إػ مصب افـؼض واإلبرام، 

ـؾ مطؾب ظز  ذم ذـره خلالصة ظذ ؽره مـ افتؼريرات متّقز افؽتاب أيضاً و

 كتائج مما يساظده ذم دؾؿة افبحث ورشقخف ذم افذهـ بشؽؾ مرّتب.

وأن ؽره  ؿد ُيؼال ذم افؽتاب إكف ؽر دؿقؼ ذم ظرض مطافب افسقد اخلقئل-2

 افتؼريرات ، وؿبؾ اجلقاب كؼقل: إن افـسبة بغ افعديد مـمـ افتؼريرات أدق

تؼرير فعرض كسبة افعؿقم واخلصقص مـ وجف مـ هذه اجلفة، ؾؼد يقؾؼ 

أدق وأؾضؾ مـ تؼرير آخر، وبافعؽس، وحقـئٍذ ؾقـبغل ما بشؽؾ  مطؾٍب 

 .مالحظة ادجؿقع ثؿ افتؼققؿ

ؾافؽتاب مـذ صدوره وإػ اآلن هق ادعتؿد فدى ـبار  أخرى كاحقةومـ 

سقد اخلقئل ذم مباحث األفػاظ، مع أن ذم ظرض ـؾامت اف ءافػؼفاء وافعؾام
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وإن مل  -ـثرًا مـ تالمذة افسقد اخلقئل ادبارشيـ ـاكت هلؿ تؼريراهتؿ اخلاصة 

أكف ُضبعت افتؼريرات  مضاؾًا إػ، (57)ومع ذفؽ مل يـؼؾقا ظـفا -ُتطبع 

ذم افػسة ادتلخرة إال أكؽ دمد أشاتذة اخلارج ادعارصيـ ال زافقا  (52)افؽثرة

 يعتؿدون ذم افدرجة األشاس ظذ ادحارضات ذم أبحاثفؿ.

فؾؿؼرر ذم ـال اجلزئغ  ݞادؼرر فف شقد األشاضغ تقصقػ  يؽػقـاو

وبعد ؾنن )ذم تؼريظف فؾجزء افثاين مـ افؽتاب بؼقفف:  ، وما ؿاففبـ)اددؿؼ(

عّظؿ، افعالمة ادػضال ـتاب حمارضات ذم أصقل افػؼف افذي أّفػف ؿرة ظقـل اد

اددؿؼ، افشقخ حمؿد إشحاق افػقاض دامت تليقداتف تؼريرًا ألبحاثـا افعافقة ذم 

 (.قد متّقز بالدقة واإلتؼان، وحسن األسؾوب والبقانظؾؿ األصقل، 

فؼهذا ما أردت استعراضه يف هذه الدراسة ادتواضعة، وأرجو  ت اهلل تعاىل أن أكون قد و 

  رب العادني وصذ اهلل عذ صػوة ادرسؾني حمؿد وآله الطاهرين.واحلؿد هلل  فقفا،

 .هـ1441ذو احلجة  13 لقؾة اخلؿقس -حمؿد جعػر الزاكي 

                                                           

ؾنكف ظذ افرؽؿ مـ ضباظة تؼريريـ جمازيـ مـف  ݞبخالف ما دمده ذم تالمذة ادحؼؼ ادرزا افـائقـل ( 57)

تب ؽر دؿقؼ ذم ظرض مطافب ادرزا،  ـُ إال أن ـثرًا مـفؿ يـؼؾ ظـ أشتاذه ما حرره بؼؾؿف ويدظل أن ما 

 .ݓؾالحظ ـتب األظالم: احلع وافشاهرودي وافبجـقردي وافزكجاين 

ده، ؾال زال هـاك بعٌض مـ تالمذة افسقد وال ُأخػل افؼارئ افؽريؿ أين أظتؼد بلن األمر زاد ظـ ح( 52)

يـبغل رصف مع أكف  تؼريرات ادتحدة مع تؼريرات أخرى!اخلقئل أو ذوهيؿ ذم صدد ضباظة بعض اف

أبحاث افتػسر، أو أبحاث ؽر ُمشبعة تؼرير افقؿت واجلفد وادال ذم ضباظة آثار أخرى مل ُتطبع شابؼًا ـ

، أو رصؾفا ذم إحقاء تراث ظؾؿ مـ أظالمـا اداضغ افذيـ تضـ ـبعض األبقاب افػؼفقة افتل دّرشفا مثالً 

 ادؽتبات بؿمفػاهتؿ افؼقؿة.


