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 فوائد حول تقريرات املريزا النائيني األصولية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه أستعني، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين:

بحث شيخ  أن هناك اختالفًا بني تقريري -عند أكثر الطالب–من املعلوم 

 املريزا حممد حسني الغروي املدقق املحقق واألصولينياألساطني وأستاذ الفقهاء 

(، وقد يكتفي بعضهم أجود التقريرات( و )فوائد األصول)ومها:  ݞ النائيني

 تقرير للدورة الثانية (األجود)لدورة األوىل وتقرير ل (الفوائد)أن ب باالعتقاد

 كام سيتضح. ولكنه غري دقيق؛، ويبني عىل ذلك ما جيده من االختالف

 بيانه يف هذه السطور عىل شكل فوائد متتابعة:وكيف كان فسأجعل ما ُأريد 

 علم األصول، منقد دّرس ثالث دورات  ݞ املحقق النائيني أن: الفائدة األوىل

هـ، والثالثة يف  1345سنة يف انتهت الثانية و هـ، 1330رشع يف األوىل يف سنة 

لكن املستقرب أن  ريخ مضبوط النتهاء الدورة األوىلهـ، وال يوجد تا1352

 .(1)هـ 1337يف أواسط سنة  ذلك يكون

                                                           

أنه حينام هاجر إىل العراق ذهب لكربالء املقدسة يف شهر ربيع  ݞورد يف ترمجة املريزا باقر الزنجاين ( 1)

إىل وفاته يف ذي احلجة من  ݞهـ وحرض أبحاث املحقق املريزا حممد تقي الشريازي  1338اآلخر سنة 

 هـ.1339ة ثم انتقل للنجف األرشف، أي أن حضوره لدى أعالم النجف كان يف بدايات سنة نفس السن

ثم  ݞ النائيني دام ظله عن أستاذه املريزا الزنجاين أنه حرض درس املريزا النائينيوقد نقل املريزا جعفر 

ولعله هلذا كان الدرس يف أواسط بحث األوامر. ، وݞ بعد عدة أشهر التحق الشيخ حممد عيل الكاظمي

 دورة الثالثة.لدورة الثانية وإنام نرش ما يتعّلق باليف مباحث األلفاظ من ا مل ينرش الشيخ الكاظمي تقريراته
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من أجود  اجلزء األول: أول تقرير ُطبع للمريزا النائيني هو الثانيةالفائدة 

وكان ذلك يف شهر رمضان املبارك  مباحث األلفاظ، يشتمل عىلالذي  التقريرات

الليلة التاسعة ، وقد انتهى املريزا النائيني من مباحث األلفاظ يف (2)هـ1348سنة 

شهر مجادى  ، وقّرظ التقرير يف(3)هـ1348والعرشين من شهر ربيع األول سنة 

اخلالية  إال أن هذا التقريظ يوجد يف الطبعة األوىل للكتاباآلخرة من نفس السنة، 

 ، وال يوجد يف الطبعة املزدانة بالتعليقات.من التعليقات

 له:بقو )األجود( هذه الطبعة من بعضهموقد أّرخ 

 أكرم هبا ممجده ---هي خري كتب ُصنّفت 

 هي تقريرات جيده ---إن شئت قل تارخيها 

علق بمباحث االشتغال إىل آخر ثم تاله يف الطبع اجلزء الرابع من الفوائد املت

هـ، وقد ُصّدر بتقريظ من املحقق 1349وتاريخ طباعته سنة  ،التعادل والرتاجيح

 يف الطبعة احلجرية للفوائد.ذلك  جتدكام  مؤرخ!غري  إال أنه النائيني

                                                           

 اية اجلزء األول املطبوع يف صيدا اخلالية من التعليقات.الحظ هن( 2)

 .585/  1انظر فوائد األصول ( 3)
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وهو اجلزء املشتمل عىل –اجلزء الثالث من فوائد األصول  تأخرت طباعة ثم

، هـ 1351يف ذي القعدة وتاريخ تقريظه  -مباحث القطع والظن وأصالة الرباءة 

 .(4)هـ1352وكانت طباعته يف بداية سنة 

 املتضمن ملباحث القطع إىل آخر املباحثثم ُطبع املجلد الثاين من أجود التقريرات 

 هـ.1351شوال  22، وعليه تقريظ بتاريخ (5)هـ 1354سنة  األصولية

فاتضح إىل هنا أن أجود التقريرات تقرير لدورة واحدة كاملة وهي األخرية وأن 

 ئيني الحظ التقرير بجزئيه وقّرظه، وهذه من مزاياه.املحقق النا

: ُطبع مؤخرًا تقرير أصويل للمريزا النائيني حتت عنوان )شذرات من الثالثةالفائدة 

إفادات املريزا النائيني يف علم األصول( وهذا التقرير بقلم صهره العامل الرّباين آية 

 ا نجفي مهداين.قاملشهور بـ آ (6) ݞاهلل السيد حممد احلسيني اهلمداين 

                                                           

تاريخ  -والتي صدرت عن املطبعة املرتضوية–قد ُكتب عىل الصفحة األوىل من الطبعة األوىل ( 4)

يف الصفحة األوىل اعتذار النارش  هـ، كام ورد1352لكتاب أّرخ االنتهاء بسنة هـ لكن الناسخ ل1351

 عن تأخره بطباعة اجلزء الثالث بعد أن وعد بنرشه قريبًا وعلل ذلك باألزمة االقتصادية العاملية.

كنت قد كتبت ملحقًا موجزًا حول مصادر املحقق األصفهاين يف نقله آراء املحقق النائيني يف كتابه ( 5)

التي حاولُت حّلها، و -وال أقل بالنسبة يل–همة واملشوشة هناية الدراية حيث توجد بعض األمور املب

 من هذه املقالة. هوكذا تعّرضت لبعض األمور األخرى املتعّلقة بكتابه، ولكني أزلت

د اهلمداين، متزوج من أخت السي ݥ كام أن نجل املحقق النائيني وهو آية اهلل املريزا عيل النائيني( 6)

 عمته. وزوج دام ظله جعفر النائينيملريزا فالسيد اهلمداين خال ا
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، لكنه ليس كاماًل، ومع ذلك فهو وهذا التقرير كام ُذكر إنام هو للدورة األخرية

 ،والنواهي ،الرتتبمسألة يشتمل عىل مهامت من املباحث األصولية، مثل: 

، وأصيل الرباءة واملطلق واملقّيد، والقطع والظن ،والعام واخلاص ،واملفاهيم

 نقصًا يف بعض املباحث املذكورة. كعلاًم أن هناواالشتغال، 

يف مقدمة هذا الشيخ حممد رضا األنصاري حفظه اهلل سبط املقرر وهو وقد ذكر 

أنه سمع من جّده أن السيد اخلوئي سافر إىل مشهد املقدسة بطلب من التقرير 

وغاب عن النجف األرشف ستة أشهر  -والذي كان يقطن مشهد املقدسة–والده 

 .(7)وحينام عاد استعار دفاتر زميله السيد اهلمداين ونقل منها دروس تلك الفرتة

واحلاصل: أن هذا التقرير يتحد يف ألفاظه مع التقريرين املطبوعني )األجود 

 والفوائد( ويتحد مع األجود يف قسمه الثاين. 

: يتضمن قسم األصول من جمموعة آثار آية اهلل املريزا أبو الفضل الرابعةالفائدة 

تقريرًا لبعض املباحث عن درس املريزا النائيني، وهو موجود يف  ݥالنجم آبادي 

                                                                                                                                                                      

سنة  33قبل أكثر من  ݥوجتدر اإلشارة إىل أن جملة احلوزة الفارسية أجرت حوارين مع السيد اهلمداين 

وأحد احلوارين مفّصل وفيه معلومات كثرية لطيفة، الحظ  32و  30يف عددين من أعدادها ومها العدد 

ن جمموعة من املقابالت التي أجرهتا املجلة مع مجع من ع يينه داران حقيقت( الذي هو عبارةكتاب )آ

 العلامء.

إحدامها يف سنة  مرتني، ݠزار اإلمام الرضا ذكر السيد اخلوئي عند ترمجته لنفسه يف املعجم أنه ( 7)

 .22/  23هـ. معجم رجال احلديث 1350
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املجلد األول من قسم األصول، ويتضمن املباحث اآلتية: )الرتتب والنواهي 

إىل صفحة  143واملفاهيم والعام واخلاص واملطلق واملقّيد( وذلك من صفحة 

552. 

حسبام يستفاد من سريته  ؛وتقريره هلذه املباحث إنام هو من الدورة الثالثة واألخرية

هـ  1343 أوائل ست سنوات منذ حوايلحيث إنه بقي يف النجف األرشف 

وقد عرفت يف أول املقال أن املريزا النائيني انتهى من  (8)هـ1349وغادرها يف 

 جديدة. هـ ورشع يف دورة1345انية يف سنة دورته الث

 40والنهي تقع يف قرابة  : توجد تقريرات يف مبحث اجتامع األمراخلامسةالفائدة 

صفحة من القطع الصغري، بقلم التلميذ األجل األقدم للمريزا النائيني وهو آية 

ة احلكمة يف قم املقدسة ، ُطبعت يف مطبعݞ اهلل الشيخ موسى اخلوانساري

 .هـ1347جاء يف آخرها أن استنساخها كان يف شهر رمضان سنة هـ، 1375سنة

                                                           

حيث إنه  ؛يف النفس يشءهذا ما وجدته يف بعض الرتاجم له باللغتني العربية والفارسية، ولكن ( 8)

البيع واخليارات خارجًا عىل املحقق العراقي  ثم بحثي -خمترصاً  وإن كان–حرض بحث املكاسب املحرمة 

ذكر يف آخره أن االنتهاء وقع يف شهر ربيع و -يف بعض املباحث كبري وفيه نقص–وقررها يف جملد كبري 

هـ، فهل يمكن أن يتم البحثان املذكوران بام فيهام من تفصيل ونقض وإبرام يف سنة وبضعة  1344اآلخر 

 أشهر؟!
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ن هذه التقريرات ألي دورة من دورات املريزا وال ُيعلم عىل وجه التحديد أ

النائيني إال أين أستقرب أهنا األخرية نظرًا إىل أن املبحث املذكور قد تم يف أول 

 .453/  1هـ كام جتد تأرخيه يف فوائد األصول  1347مجادى األوىل سنة 

 والكتاب متوفر عىل بعض املكتبات اإللكرتونية عىل النت.

ناك كتيب حتت عنوان )ثالث رسائل( وهو من تصنيف آية اهلل : هالسادسةالفائدة 

، وهو يشتمل عىل األبحاث اآلتية: تزاحم (9)ݞ التربيزي الطباطبائي السيد عيل

 املالكني، األدلة االجتهادية، إمكان التعّبد بالظن.

                                                           

فقيه  :295/  1( قال عنه األميني يف معجمه 1393-1311السيد عيل الطباطبائي التربيزي )( 9)

جليل ومن أساتذة الفقه واألصول، وكان عىل جانب كبري من الورع والتقوى والبساطة أصويل وجمتهد 

يف املأكل وامللبس، وكانت له يف مدرسة السيد حممد كاظم اليزدي حجرة خاصة جيتمع عنده األفاضل 

نكت مسائل يف الفقه وغريه من العلوم....له: منهج الرشاد، ذخرية املعاد، رشح ال واألجالء وتطرح عليه

 االعتقادية.

، كام أنه األخ ݞ صهر العارف الشهري آية اهلل املريزا عيل القايض التربيزي إن السيد عيل التربيزي: أقول

الذي كان من أساتذة احلوزة و هـ1387املتوىف سنة  ݞ آلية اهلل السيد حممد جواد التربيزي األكرب

اهلداة يف رشح وسيلة النجاة يف جملدين، وله أيضًا بغية  -أي للسيد اجلواد–النجفية ومراجعها، ُطبع له 

 كتاب إصالح البرش أو التعاليم القرآنية، ومن مؤلفاته املخطوطة تقرير دورة أصولية كاملة للمريزا

: هذا تقريرات مباحث -كام هو موجود بخطه–النائيني بعنوان أصفى التقريرات، وقد عّرفه بقوله 

مة، قد استفدناه عند حضورنا ألبحاثه وضبطناها كام ألقاها وحفظناها كام أستاذنا األعظم النائيني القيّ 

حررها، ومل ُنبِد فيه أنظارنا حرصًا منّا عىل حمافظة كلامته وعدم اختالطها بأشياء ُأخر غري ما استفدناه يف 
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آخر األول وأول وقد رّصح يف  ݞ والبحثان األوالن من تقريره للمريزا النائيني

منه، وال جُيزم بكوهنام ألي الدورات وإن كنت أستقرب أهنام  مستفادان امبأهن الثاين

 هـ.1352للدورة األخرية، وقد ختم رسالته األوىل بشهر شعبان 

 والكتاب متوفر عىل بعض املكتبات اإللكرتونية عىل النت.

 أضع جدوالً وأحرصه يف الدورتني األخريتني:وجلمع ما تقّدم بنحو سهل 

 الدورة الثالثة الثانيةالدورة 

اجلزءان الثالث والرابع من فوائد 

األصول واملتضمن ملباحث القسم 

 الثاين من األصول

 أجود التقريرات من أوله آلخره

 مباحث األلفاظ من فوائد األصول 

 شذرات من إفادات املريزا النائيني 

رسالة يف اجتامع األمر والنهي للشيخ  

 موسى اخلوانساري

 تقرير الشيخ أبو الفضل النجم آبادي 

تزاحم املالكني واألدلة االجتهادية  

 للسيد عيل الطباطبائي التربيزي

                                                                                                                                                                      

ي عفي جملس بحثه الرشيف، وأسميته )أصفى التقريرات( ملقرره الفاين حممد جواد الطباطبائي التربيز

 عنه.



8 
 

 

خال األجود والفوائد من بحث قاعدة ال رضر يف خامتة رشائط : السابعةالفائدة 

األصول العملية، والتقرير املوجود هلذه القاعدة ينحرص فيام قرره الشيخ موسى 

وقد ذكر  املطبوع ملحقًا بكتابه منية الطالب يف رشح املكاسب، ݥي اخلوانسار

 هـ.1351ذي القعدة سنة  23أن ختام حتريره هلا يف ليلة النريوز املوافقة لـ 

يرين األصوليني هلذه القاعدة، فهل باحثها وال ُيعلم وجه عدم تضّمن التقر

؟ أم أهنا نتيجة مثالً  ق النائيني خارج الدورة األصولية يف درس رمضايناملحق

 ؟(10)جلسات مع تالمذته املالزمني له

وعىل كل حال فقد أحلق بعض تالمذة املحقق النائيني وهو سامحة آية اهلل الشيخ 

خالصًة لقاعدة ال رضر من بحث أستاذه، ذكرها يف  ݥ حممد إبراهيم الكربايس

املسمى بـ منهاج األصول، وجتد ذلك  ݞ هامش تقريره لبحث املحقق العراقي

 .359إىل صفحة  336يف املجلد الرابع من صفحة 

النائيني ليست منحرصة يف  املحقق : بعد أن عرفت أن مطالبالثامنةالفائدة 

األجود والفوائد، كذلك فإن بعض الكتب وإن مل تكن بعنوان التقرير ألبحاثه 

                                                           

: السيد مجال الدين الكلبيكاين والشيخ موسى اخلوانساري والشيخ حسني احليل وهم أربعة( 10)

 .، فهؤالء كانوا أشّد مالزمة له من غريهمݓوالشيخ حممد عيل الكاظمي 

لشاهرودي واملريزا باقر الزنجاين والسيد عيل مدد مجاعة آخرين كالسيد حممود ا ثم يأيت من بعد هؤالء

 وغريهم. -وهو جد السيد املددي ألبيه والسيد حممود اهلاشمي ألمه– ݓ القائيني
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عن غري التقريرات املطبوعة، وذلك ما  الرشيفة إال أهنا تضمنت نقل آرائه وأقواله

 م تالمذته أو ُقرر من أبحاثهم، مثل:جتده يف ما كتبه بعض أعال

 يف تقريرات درسه ݞ السيد حممود الشاهرودياملرجع الكبري آية اهلل العظمى -1

حممد السيد  آية اهلل بقلم الواقع يف سبعة جملدات نتائج األفكار املختلفة، وهي

، ومباين أصول الفقه الواقع يف مخسة جملدات بقلم آية اهلل الشيخ ݞ جعفر املرّوج

وهو بقلم آية اهلل الشيخ حممد ومناهج األصول حممد الرمحتي السريجاين دام ظله، 

متت مراجعته النهائية يف هذه  ، وقدݥ النجف آبادي حسني املوحدي احلججي

 جملدات. سبعةاملدة وبقي طبعه، وسيقع يف 

فيام ُقرر له يف كتاب )حترير  ݞ املريزا باقر الزنجاينهلل العظمى سامحة آية ا-2

األصول( املختص باالستصحاب بقلم آية اهلل السيد حممد )املعروف بـمصطفى( 

 املوسوي الشاهرودي دام ظله، وكتاب )معراج األصول( املشتمل عىل بحثي

 .ݥ بقلم آية اهلل السيد مرتىض النجومي االستصحاب والتعارض

يف كتابه الكبري أصول الفقه  (11)ݞ سامحة آية اهلل العظمى الشيخ حسني احليل-3

والذي هو تعليق عىل األجود والفوائد، وقد أتعب نفسه يف بيان مراد أستاذه وقد 

يف بعض املوارد عن  ينقل ضّمن كتابه هذا كثريًا مما كتبه من تقريره اخلاص، كام أنه

                                                           

هـ يف مدة متقاربة وهي حوايل شهر ونصف، فقد 1394قد ارحتل هؤالء األعالم الثالثة يف سنة ( 11)

 4رمضان، وتويف الشيخ احليل يف  21شعبان، وتويف املريزا الزنجاين يف  18تويف السيد الشاهرودي يف 

 ال، فكانت فاجعة عىل احلوزات العلمية سيام حوزة النجف األرشف، أعىل اهلل درجاهتم يف اجلنان.شو
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لسيد مجال الدين الكلبيكاين والشيخ موسى كا تقريرات بعض زمالئه املخطوطة

 اخلوانساري.

 كتاب أصول الفقه مما ال يستغنى عنه فليكن ثالث األجود والفوائد.: اخلالصةو

كتابه يف  ݞ السيد مريزا حسن املوسوي البجنورديسامحة آية اهلل العظمى -4

 .األصويل منتهى األصول املطبوع يف جملدين كبريين

من  التعادل والرتاجيحيتعّلق بمباحث  : وهي حول يشءالتاسعة الفائدة(12) 

 فأقول: تقريرات املحقق النائيني،

يف التعّرض للمطالب من أول هذا  يتحد فوائد األصول وأجود التقريرات

 هو: بينهام املبحث إىل ما بعد نصفه بمقدار بسيط، واالختالف الظاهر

 .(األجود) وإجياز (الفوائد)يف بسط -1

جعل التنبيه عىل أن هذه املسألة  ݞيف ترقيم املباحث، حيث إن السيد اخلوئي -2

جعله الشيخ مبحثًا مستقاًل، بينام  -بل من أمهها-من مسائل علم األصول 

، (األجود)يف  فهو ثان   (الفوائد)يف أوالً كان فام للبحث، لذا  مقدمةً  ݞ الكاظمي

 وهكذا إىل األمر السادس بحسب الفوائد.

                                                           

كانت هذه الفائدة هي األساس واألصل يف كتابة هذا املقال، حيث احتجت إىل مراجعة مطلب ( 12)

 فالحظت هذه الفروقات.
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وهو ما إذا كان التعارض بني أكثر من دليلني مع تذييله ببيان –عد هذا املبحث وب

 ينتهي ما يف تقرير )أجود التقريرات(. -أدلة ضامن العارية

يف آخره: )إىل هنا انتهى بحث حرضة شيخنا األستاذ  ݞ وقد قال السيد اخلوئي

التي نسبتها إىل ما تقدمها من دورات بحثه  يف هذه الدورةأدام اهلل ظله العالمة 

نسبة الشمس إىل غريها من الكواكب املضيئة، وكم عدل فيها عام كان بانيًا عليه 

مما ، ولعل أنظاره املقّدسة فيها تظهر وقد بقيت أبحاث طفيفة مل يعتد هبا، (13)سابقاً 

شهور  وقد متت هذه الدورة يف شهر رجب منأفاد يف ضمن املباحث السابقة، 

  سنة ألف وثالثامئة واثنني ومخسني بعد اهلجرة النبوية(

ذكر يف هامش أصوله بعد تعّرضه ملطلب نقله عن  ݞ واملالحظ أن الشيخ احليل

 األجود:

]أي السيد  وال خيفى أّن البحث يف هذه التقريرات ينتهي إىل هذا احلّد، ويقول)

 إىل األخرية التي انتقل عنها ݞيعني -يف اآلخر : وقد متّت هذه الدورة  اخلوئي[

 .ومخسني واثنني وثالثامئة ألف سنة شهور من رجب شهر يف -األُخرى الدار

                                                           

ُنرش من تقرير أبحاثه األصولية ما  قال العالمة األوردبادي يف ترمجته للمحقق النائيني: وأحسن ما(13)

أّلفه العالمة البارع احلجة السيد أبو القاسم اخلوئي النجفي يف جملدين طبعا يف صيدا بمطبعة العرفان يف 

صحيفة وهو آخر دورة باحث فيها أصول الفقه، ثم تركه هنائيًا، فهو آخر ما انتهت إليه أنظاره  949

 وُطبع بعض ما أّلف، لكنه من دورته السابقة التي عدل عن آراء كثرية العلمية وأدّقها، وأّلف غريه أيضاً 

 .44كانت له بعدها، فاملدار ملتحري أفكار املرتجم له العلمية هو هذا التقرير فحسب. اجلوهر املنّضد: 
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 بعد سّيام بحثه انتهى أّي  إىل ݞ واحلقري مل أختّطر يف هذه الدورة األخرية أّنه

 إىل انتقاله قبل طويلة مّدة اللييل الدرس ترك عىل واستمراره باألمراض ابتالئه

حيث إيّن مل أتوّفق لكتابة عنه يف أواخر هذه الدورة األخرية، سّيام بعد  ،املأوى جنّة

 .١٣٤٩وصوله إىل أواخر الرباءة وذلك يف النصف من رجب سنة 

يف الدورة السابقة من  ݞ ولكن يظهر ممّا عّلقته عىل هامش ما كنت حّررته عنه

أصول الفقه  (الستصحابأّنه وصل إىل أواسط ا آرائه اجلديدة يف الدورة األخرية

12  /117. 

ولكن مع ترصيح السيد اخلوئي بأن الدورة قد انتهت يف التاريخ املتقدم وأن هناك 

أبحاثًا طفيفة يف مبحث التعادل والرتاجيح تركها املحقق النائيني يف هذه الدورة 

 بعدمعارضة لال يصلح ل -راً استظهارًا وختطّ – ݞ األخرية، فكالم الشيخ احليل

يف  نفسه ، كام أنه يوجد كالٌم سابق عىل هذا املوضع للشيخ احليلأن مل جيزم بيشء

 نفس مبحث التعادل والرتاجيح يقول فيه:

كأّن التعّرض هلذه اجلهة من خمتّصات الدورة السابقة، وألجل ذلك مل أعثر عليه )

 .15/  12(. أصول الفقه يف حتريرايت وال فيام حّرره السّيد سّلمه اهلل، فراجع

يف  أن املحقق النائيني مل يصل ملبحث التعادل والرتاجيحظهر أنه ال وجه الحتامل ف

وأن السيد اخلوئي اعتمد يف تقريره عىل مطالب فوائد األصول  دورته األخرية

 وصاغها بأسلوبه.
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ذكر يف آخر املبحث السابع: )وقد فات مني كتابة  ݥ ثم إن الشيخ الكاظمي

ام من املباحث خلطب نزل يب يف هذه األيام وهو فوت الوالد بعض ما يتعّلق باملق

هـ ، ولذلك  1345تغّمده اهلل بغفرانه، وكان ذلك يف شهر مجادى اآلخرة سنة 

/  4فوائد األصول  طوينا الكالم عاّم أفاده شيخنا األستاذ ُمّد ظله يف هذا املقام(.

762. 

ل بعض الكالم عن تقريره نق يخ احليل تعليقًا عىل هذا املبحثويف أصول الش

 املخطوط ثم قال:

يف ليايل متفّرقة يفصل  ݞ)وال خيفى أّن هذه األسطر جممل من تفصيالت أفادها

بينها تعطيالت، فلذلك مل أمتّكن من ضبط ما أفاده مفّصاًل مع ما كنت عليه من 

 .رجب( ٢٦إىل ليلة  ١٣٤٥سنة  ٢ج  ٢١االبتالء بكثرة األشغال، هذا من ليلة 

مزيدًا من الفوائد املفقودة عن املحقق النائيني يف هذا  -مع األسف– وهذا يعني

 املبحث.

بعد ما عرفته من وجود هذه التقريرات ووجود االحتاد تارة واالختالف  خامتة:

تارة أخرى، ونقص بعضها، فال ينبغي للطالب أن يكتفي بمراجعة تقرير واحد 

بل املناسب أن يستفرغ الوسع يف مللمة كلامت هذا العامل املحقق وكذا غريه من 

ة ما ُيرجع له لإلحاطة األساطني ثم يتأمل يف كالمهم ليصل إىل املراد، ومن خري

 .كام مرّ  ݥالشيخ احليل  ما كتبه هو ݞبمباين مدرسة املريزا النائيني 
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يف هذا  ݞ واألوىل نقل ما حّررته عنهيف أحد املواضع:  ݞ قال الشيخ احليلوقد 

فلعّل تلك املقام، فإّنه يشتمل عىل بعض االختالف عاّم يف هذا الكتاب، 

 .254/ 12. أصول الفقه ݞ اح ما أفادهاالختالفات تكون موجبة الّتض

عث يوم اجلمعة املصادف للمبعند غروب  عىل عجالة ما جرى به القلم آخر هذاو

 ليلةيف  مراجعته وما ُأضيف عليهوقد متت هـ،  1442النبوي الرشيف من سنة 

أم املؤمنني من شهر رمضان املبارك وهو املصادف لذكرى رحيل  العارش اجلمعة

 .ݝ خدجية بنت خويلد ةالطاهرين السيد وجّدة األئمة

وذلك يف يوم  ݞيف ذكرى رحيل املحقق النائيني  يهأضفت علووصححته 

 هـ.1443مجادى األوىل  26اجلمعة 

النائيني دام ظله  لسامحة آية اهلل املريزا جعفر اجلزيل الشكرأتقّدم ب ويف اخلتام

 اهلاتفي.علومات عن طريق االتصال بعض امل استفدت منهحيث 

 واحلمد هلل أوالً وآخرًا وصالته عىل رسوله وآله رسمداً 

 حممد جعفر الزاكي


