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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 همایش و دو مجموعه مقاالت فقيه در آیينه ی سه سه

 1حسين حلبيان

 دو مجموعه مقاالت به چاپ رسيده اين نوشتار به بررسي وو همايش در سطح ملّي  سهپس از برگزاري 

 پردازد. مي مقاالت دو مجموعه همايش ها و ي با اين اي اجمالي در رابطه مقايسه معرفي و

کي رازي نجفي اصفهاني صاحب هداية  عالّمه محمّدتقي ايوان»ها، همايش  يکي از اين همايش

ي ارشاد گرمسار جناب آقاي مجتبي نورمحمّدي و با نظارت  بود که به همت اداره« المسترشدين و تبصرة الفقهاء

 1111آذر  43=  1311 محرم الحرام 11شنبه  کي در روز پنج آيةاهلل حاج شيخ هادي نجفي و در شهر ايوان

 برگزار شد.

در  1111اسفند ماه  11همايش ديگر همايش بزرگداشت حجة اإلسالم شفتي است که در روز سه شنبه 

حاج سيد مهدي موسوي و المسلمين حجةاالسالم شهرستان طارم و با حضور امام جمعه ي زنجان و جناب 

 و ديگر صاحب نظران برگزار شد. شفتي

اسفندماه  11و11روز چهارشنبه وپنج شنبه محمّدابراهيم کلباسي که درعالّمه حاجي »و ديگري همايش 

با همکاري نهادهاي گوناگون از  )مقبره ي حاجي کلباسي در مجاورت مسجد حکيم( در شهر اصفهان 1111

دکتر علي  و اشتري حسين کلباسي جمله صدا و سيماي مرکز اصفهان برگزار شد و با همت جناب آقاي

  به سرانجام رسيد.حاج شيخ احمد کلباسي و المسلمين جةاالسالم حو  زاده کرباسي

 همزماني همايش سيد حجة االسالم و حاجي کلباسي خود مطلبي داراي لطف و قابل توجه است.

 :توجه لقابی  نکته

مجموعه مقاالت همايش حاجي کلباسي به هنگام برگزاري همايش به چاپ رسيد که اين موضوع خود 

رساند، ولي باتوجه  اندرکاران را مي گيري دست کند و پي نويسندگان مقاالت ايجاد ميي  حالوت خاصّي در ذائقه

 هايي از اين جهت ناشي شود. به ضيق وقت و سرعت امر ممکن است کاستي

به چاپ رسيد، که از  1114کي با تأخير و در فروردين ماه  ولي مجموعه مقاالت همايش عالّمه ايوان

اجتناب از اغالط هاي مناسب و  ث دقت بيشتر در چاپ و ويراستاري و انتخاب فونتتواند باع جهتي اين امر مي

هايي از مجموعه مقاالت به زبان عربي بوده و دقت و  تايپي و... باشد خصوصاً باتوجه به اينکه بخش

 طلبيده. هاي خاص را مي ظرافت

                                                 
 1. استاد سطوح عاليه حوزه علميه قم.
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هاي مربوط به همايش  کسو از جهتي همين تأخير باعث افزوده شدن دقت و مقاالت در پي آمده و ع

 شد که قابل تقدير و ارزشمند است.

قابل ذکر اینکه با توجه به معاصرت سيد حجة االسالم با حاجی و شيخ محمدتقی، در هر دو 

مجموعه مقاالت به گونه ای قابل توجه به شخصيت سيد حجة االسالم و برخی احوال و آراء ایشان 

 .ستا پرداخته شدهتوسط یکی ازنوادگان وی 

 

 کی رازی نجفی اصفهانی عالّمه محمّدتقی ایوان -1

هداية »، مشهور به صاحب حاشيه مؤلف کتاب گرانسنگ 4ي بزرگ شيخ محمدتقي بن محمّدرحيم عالمه

کي بوده و خود ايشان نيز ظاهراً در  است که پدر ايشان اهل ايوان« المسترشدين في شرح اصول معالم الدين

ي  سپس به عتبات عزيمت نموده و نزد اساتيدي همچون وحيد بهبهاني، عالمههمين مکان متولد شده و 

پردازند و  الغطاء، سيد علي طباطبائي، سيد محسن اعرجي کاظمي به تحصيل مي بحرالعلوم، شيخ جعفر کاشف

شاگرداني همچون صاحب روضات، ميرزاي شيرازي صاحب فتوا، شيخ محمدحسين صاحب فصول که برادر 

هاي بزرگ علمي شيعه و  ي يکي از خاندان دهند. محقق صاحب هدايه سرسلسله باشد، پرورش مي يايشان نيز م

صاحب روضات او  1ي صالتيه؛تبصرة الفقهاء؛هداية المسترشدين. صاحب تأليفات گرانقدري است از جمله:رساله

و شيخ آقابزرگ  3مارد.ش مي« افضل دانشمندان عصرش در فقه و اصول و بصيرترين آنها در معقول و منقول»را 

ي بااليي از علم و عمل دست  برد که به درجه ي اماميه در قرن سيزدهم نام مي تهراني او را يکي از رؤساي طايفه

، که بارها نشر شده و «هداية المسترشدين»اثر اصولي مهم ايشان حاشيه و شرح معالم است موسوم به  1يافت.

ي قم به طبع آن در سه جلد اقدام نموده  ي علميه ي مدرسين حوزه امعهاخيراً مؤسسه نشر اسالمي وابسته به ج

 است.

 يسيزدهم هجر ي از فقيهان و اصوليان نامدار اماميه در سده ياصفهان ينجف يراز يآيةاهلل شيخ محمّدتق

« الدينهداية المسترشدين في شرح اصول معالم » يرود و غالباً او را به اثر معروف و مهم او يعن يشمار م به

 .آثار شايسته و درخور توجه ديگر ايشان نبايد مغفول واقع شود يشناسند، ول يم

                                                 
.111پور، همان، ص آمده است. بنگريد: مهدي علي« عبدالرحيم» به اشتباه« درآمدي به تاريخ علم اصول»در کتاب    .4  

.42تا  11ي عالمان دين، ص هادي نجفي، قبيله 1 1 

.141، ص4سيّد محمّدباقر خوانساري، روضات الجنات، ج 1 3  

.411آقابزرگ تهراني، الکرام البررة، ص 1 1 
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 آثار به چاپ رسيده از جناب شيخ محمّدتقی -1-2

 صالتيه ی ـ رساله1

عمليه اين فقيه  ي بوده و رساله ياست و به زبان فارس صالةمشتمل بر کتاب طهارت و  ي رساله صالتيه

باشد و ايشان احکام تقليد را هم بر اين  يفرزندش آيةاهلل حاج شيخ محمّدباقر همراه م يباشد و با حواش ينبيه م

 توضيح المسائل دارد. يها اند، و به همين جهت شباهت با رساله اند و در اوائل آن حاشيه ذکر نموده رساله افزوده

از کتب  يست لذا در برخآن انتخاب نکرده ا يرا برا ينويسد: مؤلف نام يم ينجف يشيخ هاد يجناب آقا

 1مختلف ضبط گرديده است. يها به نام يشناس شرح حال و تراجم و کتاب

شود آن است که اين  ينويسند: آنچه از قرائن و شواهد و نسخ کتاب حاضر استفاده م يديگر م يو در جا

مؤلف فقيه آن است. پس در ضمن تأليفات مؤلف عناوين  يصالتيه( همان کتاب عمل و فتوا ي کتاب )رساله

عمليه يا کتاب عمل و فتوا برگشت آن به همين کتاب حاضر است و  ي صالتيه و احکام نماز و رساله ي رساله

 1درضمن يك عنوان بايد تنظيم گردد.

ر بوده است، موجود که تاکنون در اختيا ي ترين نسخه نويسند: کهن يکتاب م يها ايشان درباره نسخه

در زمان حيات  ي.ق يعن ه1431که تاريخ پايان کتابت آن به سال  يآيةاهلل روضات ي است از کتابخانه يا نسخه

آيةاهلل  ي کتابخانه ي گردد. و پس از آن نسخه يبرم يمؤلف فقيه و پنج سال قبل از ارتحال ايشان به ديار باق

ل از وفات مؤلف فقيه آن کتابت شده است و سوم سه سال قب ييعن 1431است که در سال  ينجف يمرعش

دو سال قبل از  ييعن 1431القعدة الحرام  يمرحوم آيةاهلل سيّدالعراقين است که کتابت آن در ذ ي کتابخانه ي نسخه

 21وفات مؤلف فقيه آن کتابت شده است.

 يباقر يمهد يفاضل ارجمند جناب آقا ي .ش با تحقيق شايسته ه 1121اين کتاب ارزشمند در سال 

مأخذ و  444و عالوه بر اين پنج نسخه از  11به چاپ رسيده و در اين اثر از پنج نسخه استفاده شده است يسيان

 باشد. يشايان تحقيق مزبور م ي منبع استفاده شده که دليل بر گستره

با بيش از پنج  يا رساله»تحت عنوان  يا مقالهجويا جهانبخش در  يهمچنين محقّق ارجمند جناب آقا

                                                 
 .11صالتيه، صي  ، مقدمه رسالهينجف ي. هاد1
 .44. همان، ص1
 .44همان، ص .2
به نام احکام نماز که همان نسخه کتابخانه  يشود: يک يم يايران )دنا( از اين کتاب دو نسخه معرف يها . در فهرستواره دستنوشت1

، 1است. )فهرست دنا، ج يصالتيه که نسخه کتابخانه ملي  با نام رساله ي( و ديگر121، ص1است. )فهرست دنا، ج يآيةاهلل مرعش
 (.111ص
 .11صالتيه، صي  له. رسا11
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 11اند. پرداخته ياين اثر تحقيق يبه معرف« يهزار فرع فقه

کتب  ياشاره به ادله شده مانند برخ يبايد توجه شود که اين کتاب صرفاً نقل فتوا نيست بلکه در موارد

و يا  مؤلف محترم اشاره به روايات دارند يموارد يشهيدين و همچنين در بسيار ي مثل شرح لمعه ينيمه استدالل

شود که در عين حال که قابل  يپردازند که همين باعث م يبه بيان قول قدما يا مشهور بين فقهاء و يا اقوال آنان م

 14فضالء و مجتهدين نيز مفيد بوده و مستفاد باشد. يعموم متدينين باشد برا ياستفاده برا

 يها ر احکام طهارت نيز بوده و با نامعمليه مشتمل ب ي طور که قبالً تذکر داده شد ظاهراً اين رساله همان

حاج  يصالتيه جناب آقا ي آن به رساله يگذار در علت نام يشده، ول يمعرف 11«کتاب عمل»از جمله  يمختلف

ايران  يمل ي در کتابخانه يا که از اين کتاب درضمن مجموعه يا نويسند: چون نسخه يم ينجف يشيخ هاد

...، به همين جهت نام 13شده است ياز فهرست معرف 441 ي وجود دارد و در جلد دوم صفحه 141 ي شماره به

 ياز دوستان برا ي( و برخيسيان يباقر يمهد يبا مشورت محقّق ارجمند کتاب )جناب آقا« صالتيه ي رساله»

 11پشت جلد کتاب اختيار گرديد.

طاعات است، و قبول ساير طاعات و اعمال ـ به نويسد: چون نماز از اهم عبادات و  يمؤلف اين اثر م

 ي ـ منوط به قبول آن است، اين رساله« اذا قبلت قبل ماسواها، و اذا رُدَت رُدَ ماسواها»حديث مشهور  يمقتضا

مختصر را در بيان مسائل احکام متعلقه به آن قرار داده و رعايت اختصار را در آن نموده تا اغلب ناس از آن 

 11«.د...منتفع گردن

بزرگ و  ياند که البته نشانگر امتياز مذکور در اين کتاب را بيش از پنج هزار تخمين زده يفروع فقه

 11قابل تقدير است. يجامعيت

فقيه و از شاگردان  يق( که خود مرد1111-1411فرزند مؤلف مرحوم آيةاهلل حاج شيخ محمّدباقر )

چون سيّد  يرود و اعاظم يشمار م ق( نيز به1421 ي)متوف يق( و شيخ انصار1411 يصاحب جواهر )متوف

ق( و سيّد محمّدکاظم 1111-1411) يق( و شيخ محمّدحسين نايين1111-1414) يدهکرد يابوالقاسم حسين

 يو فتواي يتکميل يبر حواش ي شوند بر رساله يق( از شاگردان او محسوب م1111-1431) ييزد يطباطباي

                                                 
 .41، ص11و  13 ي . جويا جهانبخش، کتاب دين ماه، شماره11
 محقّق. ي صالتيه، مقدمه ي بيشتر ر.ك: رساله ي مطالعه ي. برا14
 .143، ص4، روضات الجنات، جي. سيّد محمّدباقر خوانسار11
 .يرحيم قاسم ي. از افادات محقق فاضل آقا13
 .11صالتيه، ص ي رساله ي ، مقدمهينجف ي. هاد11
 .21صالتيه، ص ي ، رسالهياصفهان يراز ي. محمّدتق11
 .11؛ و جويا جهانبخش، همان، ص11صالتيه، ص ي ، مقدمه رسالهينجف ي. هاد11
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 نوشته است.

والد  يشريفه که از مرحوم آقا ي نظر به اين که احکام مسطوره در اين رساله»گويد:  يفقيد خود م يمحش

از مسائل که محلّ اختالف بود اشاره به  ياين ضعيف است، اکتفا به آن نموده، در قليل ياست غالباً مطابق با فتوا

 12«.مواضع اکتفا به ذکر احتياط نموده يمسطور است، و در بعض يآن نموده، در حواش

بوده و هم در اختيار مقلدان فرزندش مرحوم شيخ  ياين رساله هم در اختيار مقلدان مرحوم شيخ محمّدتق

کتاب قرار گرفته، مرحوم حاج شيخ  يها نوشته از دست يهم که بر يک يا بنابر برگه 11.يمحمّدباقر نجف

ين رساله را تجويز کرده بوده ق( فرزند شيخ محمّدباقر، نيز عمل بد1113 ي)متوف ياصفهان يالدين نجف جمال

 41است.

عموم نگارش يافته  يروزگار قاجار است که البته برا يآن، نثر علماي ياين رساله و حواش ينثر فارس

و  يو زودياب ياست که امروز نيز قابل خواندن و فهم است. و باتوجه به همين سادگ ينثر يطور کل است، و به

 41رسد. يگويان بسيار نافع به نظر م عموم طالب و مبلغان و مسأله ياين رساله برا ي متن، مطالعه يمحتواي يغنا

و به همت  يسيان يباقر يمهد ينسخه با تحقيق جناب آقا 1111اين رساله در چاپ اول به تعداد 

.ش به طبع رسيده  ه 1121در تاريخ  ياز طرف کتابخانه آيةاهلل نجف ينجف يدانشمند فرهيخته حاج شيخ هاد

 است.

 کنيم: ياز فروع کتاب را ذکر م يا در آخر نمونه

اند و آن  از علما آن را واجب دانسته يمستحب است که قبل از شروع به حمد، استعاذه نمايد. و بعض

ضعيف است. و محل استعاذه در رکعت اول است، و مشهور بين اصحاب استحباب اخفات آن است. و کيفيت 

به اين لفظ  است، و از حضرت صادق« عوذ باهلل من الشيطان الرجيمأ»صحاب استعاذه، موافق مشهور بين اال

 44«.عوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيمأ»است که  يمرو

 ـ تبصرة الفقهاء2

است و معظم ابحاث کتاب الطهارة و بحث اوقات صالة و  يکتاب گرانقدر تبصرة الفقهاء فقه استدالل

 41از کتاب البيع را دارا است. ياز کتاب الزکاة و قسمت يقسمت

                                                 
 .11؛ جويا جهانبخش، همان، ص24صالتيه، ص ي ، رسالهي. محمّدباقر نجف12
 .11همان، ص . جويا جهانبخش،11
 .41، صهصالتي ي . رساله41
 .11جهانبخش، همان، ص. جويا 41
 .441و  441صالتيه، ص  ي ، رسالهياصفهان يراز ي. محمّدتق44
 .44عالمان دين، ص ي ، قبيلهينجف ي. هاد41
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يعني تبصرة  43«وهو في الفقه کالهداية في االصول»آن آورده:  ي درباره يو عالمه شيخ محمّدرضا نجف

 الفقهاء در فقه مانند هداية المسترشدين است در اصول.

سيّد صادق  يحقيق جناب آقانسخه و با ت 1111ق در سه مجلد به تعداد 1341و بحمداهلل در تاريخ 

و از چهار نسخه  41اين طبع به شش نسخه اشاره شده است. ي به طبع رسيده است. در مقدمه ياشکور يحسين

صورت »نگارد:  يعالمان دين مؤلف محترم م ي کتاب قبيله يدر ابتدا 41در تصحيح اين طبع استفاده شده.

 41«.ته شده است دز نزد نگارنده موجود استآن نوش يکه از رو يديگر ي مؤلف و نسخه يخط ي نسخه

 ي آورد: اين اثر گرانسنگ ثمر و ميوه يدوران آفرينش اين اثر م ي درباره يسيان يباقر يمهد يجناب آقا

باشد،  يکهن و پربرکت اصفهان م يعلم ي ترين دوران حوزه از درخشان ياست که يک يقرن سيزدهم هجر

 يا بوده که هريك چونان ستاره يکه شهر اصفهان مجمع عالمان، دانشمندان، و فرهيختگان بزرگ يروزگار

از آنان اين مقال را زينت  ياند که با ذکر نام برخ نموده يم يفروزان در آسمان علم و فقاهت شيعه نورافشان

ق( 1411 ي)متوفا يشفت يچون حضرات آيات عظام سيّد محمّدباقر موسو يها و فرزانگان بخشيم: شخصيت يم

ق( صاحب اشارات 1411 ي)متوفا يمعروف به حجةاالسالم صاحب مطالع االنوار، حاج محمّدابراهيم کلباس

 يا ق( صاحب مخزن األسرار الفقهيه، حاج محمّدجعفر آباده1431 ي)متوفا يهزارجريب ياالصول، آقا محمّدعل

ق( شارح مختصر النافع سيّد 1411 يدرس )متوفاق( صاحب نقود المسائل، مير سيّد حسن م1421 ي)متوفا

ق( 1421 ي)متوفا يتويسرکان يعل ق( صاحب أنوار الرياض و مال حسين1421 ي)متوفا يمحمّد شهشهان

تدريس  يدر کرس يصاحب کشف االسرار، که پس از استاد خويش صاحب هداية المسترشدين جانشين و

 42بود.

 41آن بوده است. ي مؤلف فرزانه يکوه دوران بالندگنويسد: دوران خلق اين اثر بش يهمچنين م

خويش  يآراء رجال يدر اين اثر به بيان برخ ياصفهان ينجف يراز يمؤلف محقّق آيةاهلل شيخ محمّدتق

اسماعيل بن »و « يمحمّد بن خالد برق»و « محمّد بن سنان»و « يعثمان بن عيس»پرداخته از جمله توثيق 

 11«.جابر

                                                 
 .11، اعالط الروضات، صي. محمّدرضا نجف43
 .14، تبصرة الفقهاء، صياصفهان يراز ي. محمّدتق41
 .11. همان، ص41
 .44، قبيله عالمان دين، صينجف ي. هاد41
 .11، ص112-111 ي پژوهش، شماره ي ، آيينهيسيان يباقر ي. مهد42
 .11. همان، ص41
 .12. همان، ص11
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از آن ايشان به بيان  يمباحث تبصرة الفقهاء را مباحث طهارت به خود اختصاص داده و در قسمت ي عمده

که در مجموع کتاب طهارت حدود  11به متدينين است. يمهم و مبتل يفقه ي اصالة الطهارة پرداخته که يك قاعده

اند که  نماز پرداخته صفحه از اين کتاب را به خود اختصاص داده و سپس به مباحث مربوط به اوقات 131

 صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است. 141حدود 

 111صفحه از کتاب را فرا گرفته و در آخر کتاب البيع است که حدود  141و کتاب زکات نيز حدود 

 صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است.

 از تبصرة الفقهاء یا نکته

کنند که محقّقين مکاسب به  ينقل م« بعض المعاصرين»از  يسخن يدر بحث مکاسب مرحوم شيخ انصار

 ي که از مدرسين محترم دروس خارج فقه و اصول حوزه 14ينجف ياند و آيةاهلل حاج شيخ هاد قائل آن راه نيافته

 اند، و اينجانب را بر آن واقف نمودند. علميه اصفهان هستند در مطالعات خويش آن را در تبصرة الفقهاء يافته

که مورد معامله  يبنابر مسلك کشف آيا طرف اصيل حق تصرف در مال ياين است که در بيع فضولسخن 

 کند قول به جواز تصرف را. يبعض المعاصرين نقل م»قرار داده است دارد يا نه؟ مرحوم شيخ از 

ن ما يستفاد م يالقول بالکشف، فال يجوز التصرف فيه، عل يومّا عل»چنين است:  يعبارت شيخ انصار

کلمات جماعة، کالعالمة والسيّد العميدي والمحقّق الثاني وظاهر غيرهم. وربما اعترض عليه بعدم المانع له من 

التصرف؛ الن مجرّد احتمال انتقال المال عنه في الواقع، ال يقدح في السلطنة الثابتة له؛ ولذا صرّح بعض المعاصرين 

المجيز،  يشفت عن بطالن کلّ تصرف منافٍ النتقال المال البجواز التصرف مطلقاً. نعم، اذا حصلت االجازة ک

 11«.يفيأخذ المال مع بقائه وبدله مع تلفه. قال: نعم لو علم باجازة المالك لم يجز له التصرف انته

لم نعثر »نويسند:  يقائل به اين قول م ي اند درباره که به اخراج مصادر و اقوال مکاسب پرداخته يو محقّقين

 نيافتيم او را. ييعن 13«عليه

و حال آنکه اين مطلب در کتاب البيع تبصرة الفقهاء موجود است و ايشان در چهارمين تتميم به اين 

واألظهر جواز تصرفاته فيه؛ أخذاً بمقتضي األصل لعدم العلم بصحة العقد المانع »اند:  اند و نوشته مطلب قائل شده

اجازته له بعد ذلك لم يجز له التصرف فيه  ي... نعم، لو علم بالفحومن التصرف فيه؛ لدورانه بين الصحيح والفاسد. 

 11«.ليه إن شاء اهللإکما سنشير 

                                                 
 .331ص 4. تبصرة الفقهاء، ج11
 .332، ص1ر.ك: هادى نجفى، اآلراء الفقهية، ج .14
 .313، ص1، مکاسب، جيانصار ي. مرتض11
 . همان.13
 .114، ص1. تبصرة الفقهاء، ج11
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 11کند. يتنباکو نيز اين نظر را از ايشان نقل م يصاحب فتوا ي، آيةاهلل شيرازيو تلميذ عالمه شيخ محمّدتق

از يافتن  ين بود اظهار ناتوانو اين مطلب بيانگر اهميت نشر آثار ايشان است که اگر در دسترس محقّقي

کردند و همچنين نشانگر نظر  يشيعه است نم ي علميه ي حوزه يترين کتب درس در مکاسب که از مهم يقول

 يجناب شيخ محمّدتق يبه نظرات فقه يشيراز يو ميرزا ياماميه مانند شيخ انصار يداشتن و اهتمام فحول علما

 است.

 «شرب القليان فی شهر رمضان» ی ـ رساله3

ماه مبارك رمضان از مسائل مورد بحث فقها است که  ي مفطر بودن يا نبودن استعمال دخانيات در روزه

 به است. ياکنون نيز مورد بحث و مبتل هم

اند که به تحقيق جناب  مختصر تأليف نموده يا در اين باره رساله يکبير شيخ محمّدتق يفقيه محقّق و اصول

 اصفهان به طبع رسيده. ي علميه ي زاده در دفتر چهارم ميراث حوزه يمجيد هاد ياآق

 11ولکن مراعات احتياط را مهم شمرده است. يايشان در اين رساله قول به عدم منع از دخان را قو

زاده بر  يهاد يضبط شده است. و محقّق اين رساله جناب آقا 1412و تاريخ اتمام اين رساله در رجب 

تنها »نويسند:  يهمچنين ايشان م 12تصنيف شده در اين موضوع است. ي نظر است که اين رساله اولين رسالهاين 

 ياکنون در نجف اشرف قرار دارد و دوست فاضل جناب حجةاالسالم شيخ محمّد کرباس دستنوشت آن هم

 11«.تصوير آن را رهاوردمان کرد

 يه نصيب ايشان شده و عالوه بر موجبات افتخار برااست ک يبه هرحال احياء آثار گذشتگان توفيق بزرگ

 تشيع موجب باليدن و افتخار است. يعلم ي جامعه يبرا يمحقّق گرام

 چنين آورده:« قليان کشيدن»از اين رساله در رابطه با  يمؤلف در بخش

 رسد، عدم منع از آن است؛ اِمّا: يآنچه به نظر قاصر م»

 آيد، ينم بر منع به نظر ي[ چون دليل واضح1]

 وجه است، ياندراج آن در أکل و شرب ب يِ[ دعو4]

 31«.توان شد... يصغار... باعث منع نم ء[ و اشتمال آن بر اجزا1]

الرضا عليه آالف التحية و الثناء  يبن موس يفرمايند از حضرت عل ينقل م يا ايشان همچنين روايت موثقه

                                                 
 .424، ص4الشيرازي، ج. تقريرات آيةاهلل المجدد 11
 .21اصفهان، دفتر چهارم، ص ي . ميراث حوزه11
 .14. همان، ص12
 .11. همان، ص11
 .11. همان، ص31
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 آورده و روايت چنين است: يبر جواز دخول دود و غبار در حلق که محقّق محترم آن را در پاورق يمبن

قال: سألته عن الصائم يتدخَن بعودٍ أو بغير ذلك، فتدخل الدّخنة في حلقه فقال: جائزٌ ال  عن الرضا

 31«.بأس به. قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: ال بأس

 دانند. يمعلوله م ي را ضعيفه 34روايت منع دخول غبار در حلقو ايشان 

 ـ هدایة المسترشدین4

 يمرحوم شيخ محمّدتق يو اصول ياست که در نزاع اخبار يکتاب گرانسنگ و قيّم هداية المسترشدين کتاب

که در  يردگونه نباشد م دهد و چگونه اين يقرار م يشيعه و مبارزين اصول يگراي را در صفّ مدافعين از عقل

 31بهره برد و مالزم آن بزرگوار بوده. يسال در کربال از محضر وحيد بهبهان 11اند:  وصف او نوشته

اخباريون  ي محکم در برابر هجمه يکه در قرن سيزدهم چون سدّ يمرحوم محمّدباقر وحيد بهبهان

راه سلف صالح در تدوين و  ي دهنده ادامه يهمچون شيخ محمتدتق يکرد توانست با پرورش شاگردان يايستادگ

و  يگراي عقل يها اهتمام به دانش اصول فقه باشد؛ و با ورود ايشان به اصفهان و تدوين هداية المسترشدين بنيان

 در اصفهان مستحکم شده است. يگر ياصول

 يايشان و برادرشان جناب شيخ محمّدحسين صاحب فصول چنان است که افکار اصول يشهرت اصول

محقّقين و مؤلفين بر اين عقيده شوند که  يشيعه بوده و شايد همين سبب شده که برخ ير اعالم اصولآنان موردنظ

 يايشان و آثار فقه يتر ديده شدن فقاهت و مهارت فقه باعث کم يمرحوم شيخ محمّدتق يگر يشهرت اصول

 ايشان شده است.

 ياهلل شيخ مهد که حفيد ايشان آية يا توان به مقدمه يکتاب هداية المسترشدين م يدر رابطه با معرف

 يصفحه است با شيواي 41اند اشاره نمود. در اين مقدمه که حدود  بر هداية المسترشدين نوشته يمجداالسالم نجف

مؤلف آن در نزد فقها و اصوليان زبانزد  يو تحقيق قابل تقدير به بيان جايگاه هداية المسترشدين و نظرات اصول

و  يو محقّق اصفهان يو محقّق عراق يو محقّق نايين يو محقّق خراسان يو مجدد شيراز يمانند شيخ اعظم انصار

 33اند. پرداخته يو امام خمين يبروجرد يو آيةاهلل العظم يمؤسس حائر

)مرداد  11 ي پژوهش شماره ي آينه ي در مجله يسيد محمّدرضا جالل يجناب آقا يهمچنين محقّق گرام

 31اند. ف آن پرداختههداية المسترشدين و مؤلِ يش( به معرف1111و شهريور 

                                                 
 .14211، ح11، ص1، جة. وسائل الشيع31
 .14211. همان، ح34
 .11، ص11 ي آيينه پژوهش، شماره ي کتاب، مجله ي. سيد محمّدرضا جاللي، معرف31
 .11تا  1، صفحات 1ة المسترشدين، ج، هدايياصفهان يراز ي. محمّدتق33
 .111رجوع کنيد به همين مجموعه، مقاله ششم، ص. 31
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ايشان، »نويسند:  ياستاد خويش صاحب هداية م ي محقّق گرانقدر شيعه صاحب روضات الجنات درباره

اهل زمان خود در معقول و منقول بود و چنان  ي افضل اهل عصر خود در فقه و اصول گرديد؛ بلکه بيناتر از همه

علوم، و در علم  ي افکار دقيق، و صاحب نظرات عميق شد. استاد عموم در همه ي گشت که چونان مجسمه

 31«.اصول فقه بالخصوص

اين کتاب »نويسند:  يهداية المسترشدين م ي شناس بزرگ شيعه درباره کتاب يعالمه شيخ آقابزرگ تهران

ا تا اين عصر به خاندان که ايشان ر يمورد قبول و تحسين اکابر و فحول محقّقين و أعالم واقع شد؛ تا حدّ

اطالق شود، به غير از اين کتاب به ذهن تبادر « حاشيه» ي که اگر کلمه يطور شناسند، به يصاحب حاشيه م

 يکند، چون حاو يايشان و تبحر و تحقيق در علم اصول، اين کتاب کفايت م ي درك احاطه يکند. برا ينم

 31است. يم، از آنها خالمه يها از نوشته ياست که بسيار يا تحقيقات عاليه

 اند: اين کتاب نوشته ي درباره يسيد محمّدرضا جالل يجناب آقا

«. معالم الدين في اصول الدين» ي است مفصل و مبسوط و مستدل بر کتاب بلندآوازه ياين کتاب شرح

گيرند.  يسطح، طالب آن را فرا م ي است که در مرحله يدرس ياصول يها از مشهورترين کتاب« معالم»کتاب 

 يزياد يها ها و حاشيه بودن، شرح ي( است که بر اثر درس ه1111 يالدين )متوفا مؤلف او شيخ حسن بن زين

ترين و استوارترين آنها است که هماره مورد مراجعه بوده است. نه تنها مبتدئين  دارد، و اين حاشيه از پردامنه

 32اند. کرده يبلکه علما و محقّقين نيز بدان مراجعه م

اند که کتاب هداية  دانسته يو داماد او را اول کس يپسرخواهر شيخ محمّدتق يجناب شيخ محمّد تهران

 31نموده و تصحيح نموده و بر آن تعليقه زده. يآور المسترشدين را جمع

در  يمتعدد يخط يها فراوان دليل بر اهتمام طالب به اين کتاب است و نسخه يهمچنين وجود نسخ خط

 11شده. يمختلف شناساي يها کتابخانه

 از هداية المسترشدين: يعبارت

هو العلم بالقواعد الممهّدة الستنباط »ما اختاره جماعة من المتأخرين  يو امّا حدّه ]حدّ اصول الفقه[ عل

 11«.األحکام الشرعية الفرعية

                                                 
 .11، همان، صي، روضات الجنات، سيد محمّدرضا جاللي. محمّدباقر خوانسار31
 ، همان.ي، سيد محمّدرضا جالل411، ص1، جة، الکرام البرريقابزرگ تهرانآ. 31
 ، همان.ي. سيد محمّدرضا جالل32
 .11، همان، صينجف ي. مهد31
 .12، همان، صي، سيد محمّدرضا جالل11، همان، صينجف ي. مهد11
 .11، ص1، هداية المسترشدين، جياصفهان يراز ي. محمّدتق11
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 یدر اقل و اکثر ارتباط یا ـ تعليقه5

به  يسيان يباقر يمهد يجناب آقا ي اصفهان با تحقيق شايسته ي اين تعليقه در دفتر ششم ميراث حوزه

 طبع رسيده.

گردآورده مشتمل بر نظرات  يا صاحب مفتاح الکرامة رساله يفقيه عاليقدر جهان تشيع سيد جواد عامل

 يراز يالغطاء و شيخ محمّدتق و شيخ جعفر کاشف يکاظمين يسيد محسن اعرج يسه تن از بزرگان عصر يعن

 .يهاناصف ينجف

راجع به  ياز محقّق اعرج ياين اثر آورده است: ظاهراً فرد ي درباره يسيان يباقر يمهد يجناب آقا

در پاسخ قسمت اول  يکند و و يـ الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ـ پرسش م يو ياز عبارات اصول ييک

آن را بر ديگر استاد خويش شيخ جعفر بيند و  يم ينويسد، اين نوشته را سيد جواد عامل ياين رساله را م

را نقد نموده و جواب آن را  ياز نظرات سيد اعرج يالغطاء برخ دارد؛ مرحوم کاشف يالغطاء عرضه م کاشف

عرضه  ي، نقد شيخ جعفر را بر سيد اعرجيدهد. سيد عامل يقرار م يصورت مکتوب در اختيار سيد عامل به

، نقد شيخ جعفر يگويد. سيد عامل يخود دفاع و نقد شيخ جعفر را پاسخ م ينمايد و سيد نيز در جواب از مبان يم

 گويد. يخود دفاع و نقد شيخ جعفر را پاسخ م ينمايد و سيد نيز در جواب از مبان يعرضه م يرا بر سيّد اعرج

گردد؛ شيخ جعفر نقد  يبر شيخ جعفر عرضه م يبار دوّم جواب و نقد سيد محسن توسط سيد عامل يبرا

از خود  يبار سوم و يرسد و برا يگويد؛ اين پاسخ به دست سيد محسن م يسيد محسن را مجدداً پاسخ مدوم 

 رسد. ياين پاسخ به دست شيخ جعفر نم ينمايد، ول يدفاع م

سيد جواد  ي واسطه بيند )و شايد به يم يراز يرا شيخ محمّدتق ياول سيّد اعرج ي ديگر نوشته ياز سو

استاد خود را نقد نموده و  ياز مبان يگيرد( و صاحب هداية المسترشدين نيز برخ يقرار م يدر اختيار و يعامل

 نويسد. ياستاد م ي نوشته ي صورت تعليقه در کناره آن را به

ق يا قبل از آن 1411مکان آفرينش اين اثر نجف اشرف است و تاريخ به انجام رسيدن آن حدود سال 

 14باشد. يم

ق( و اينك 1111-1421الغطاء ) کاشف يمرحوم آيةاهلل شيخ هاد ي در کتابخانهاين رساله  ي اصل نسخه

 يگير يشود. و با پ يم يالغطاء نگهدار ايشان جناب حجةاالسالم دکتر عباس کاشف ي در نجف اشرف و نزد نواده

 11در اختيار محقّق اين اثر قرار گرفته. ينجف يجناب حاج شيخ هاد

 در اين تعليقه: ياز مرحوم شيخ محمّد تق يعبارت

                                                 
 .312اصفهان، دفتر ششم، ص ي ، ميراث حوزهيسيان يباقر ي. مهد14
 .314. همان، ص11
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مع انه يمکن ان يدّعي في أنّ الشرط وإن کان في حدّ ذاته خارجاً إال أنَ االشتراط به داخلٌ فهو کالجزء »

العمي فانَ التقييد داخلٌ في مفهوم العمي وان کان القيد خارجاً قلنا فيه تأمل  يلإاإلضافي أعني کالبصر بالنسبة 

 13. .النه ال يعد جزءاً عرفاً فتأمل..

 اند تفاوت بين جزء و شرط را متذکر شوند. است که در آن مرحوم شيخ خواسته يو اين عبارت
 تجزی در اجتهادـ 6

کي به سال  اثر با تحقيق جناب آقاي سيّد محّدرضا شفتي، در مجموعه مقاالت عالّمه محمّدتقي ايوان اين
به چاپ رسيده. اين اثر دو سؤال و جواب است که به خط برادر صاحب روضات مرحوم حاج مير سيّد  1114

امامي  سيّد حسن فقيه ي مرحوم آيةاهلل حاج اي در کتابخانه ( ضمن مجموعه1411محمّد چهارسوقي )متوفي 
 شود. نگهداري مي

قول به جواز تجزي در اجتهاد خالي از قوت نيست؛ »قسمتي از جواب عالّمه صاحب هدايه چنين است: 

ي استنباط و فهم آنها را حاصل  چه مفروض در متجزي آن است که مدارك مسأله را تحصيل نموده و قوه

  .11«کرده

 

 کی رازی نجفی اصفهانی شيخ محمّدتقی ایوان آثار و مقاالت همایش عالّمه -1-3

اهلل صافي  آيةاهلل العظمي حاج شيخ لطف  ـ پيام 1

 گلپايگاني

 آيةاهلل العظمي حاج شيخ حسين مظاهري  ـ پيام4

 آيةاهلل العظمي حاج شيخ حسين بشير نجفي  ـ پيام1

 از نجف اشرف

 نجفيآيةاهلل العظمي حاج شيخ حسين بشير   ـ ترجمه پيام3

 از نجف اشرف

رياست محترم جمهوري وقت آقاي دکتر   ـ پيام1

 نژاد محمود احمدي

 استاد محمّد مهريار  کي، ري، اصفهان ـ ايوان1

مهدي مجداإلسالم نجفي / حاج شيخ آيةاهلل   ي هداية المسترشدين ـ مقدمه1

 محمود نعمتي ي ترجمه

                                                 
 .344. همان، ص13
 .113صکي،  الت همايش عالّمه ايوانمجموعه مقا. 11
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ـ آثار خيريه و باقيات الصالحات خاندان شيخ 2

 محمّدتقي رازي نجفي اصفهاني

 الدين مهدوي ير سيّد مصلحبحقّق خم 

اي در صفات مؤمن و شرايط  ـ مؤلف رساله1

 ايمان اعتقادي و عملي

 آيةاهلل سيّد محمّدعلي روضاتي 

 مدظلهشبيري زنجاني  آيةاهلل العظمي سيّد موسي  اي از دريا ـ جرعه11

 آيةاهلل سيّد محمّدرضا جاللي  ـ هداية المسترشدين و مؤلف آن11

ي محقّق  ترجمه / آيةاهلل حاج شيخ هادي نجفي  ي تبصرة الفقهاء ـ مقدمه14

 گرانقدر محمود نعمتي

/ تحقيق: اإلمام الشيخ محمّدحسين کاشف الغطاء  ـ تراجم أعالم بيت الشيخ محمّدتقي11

 حجةاإلسالم والمسلمين شيخ محمّد کرباسي

الشيخ محمّدتقي اإلصفهاني ـ آيةاهلل العظمي 13

 النجفي من أعالم الحوزة العلمية النجفيّة

 العالّمة الدکتور السيّد محمّد بحرالعلوم 

عالّمه شيخ محمّدتقي رازي نجفي اصفهاني /   ـ تجزي در اجتهاد11

 تحقيق: سيّد محمّدرضا شفتي

استاد حاج شيخ حجةاإلسالم و المسلمين   ـ تشرفات آيات عظام نجفي اصفهاني11

 پور اکبر مهدي علي

استاد حاج شيخ حجةاإلسالم و المسلمين   کيف تا ايوان نجف ـ از ايوان11

 پور اکبر مهدي علي

سيّد مهدي استاد حاج حجةاإلسالم و المسلمين   ـ فقه صاحب هداية المسترشدين12

 حائري قزويني

 گرامي جويا جهانبخشمحقّق   آي با بيش از پنج هزار فرع فقهي ـ رساله11

ـ يك نکته از هزاران معرفي کتاب تبصرة 41

 الفقهاء و مؤلف آن

 حجةاإلسالم و المسلمين مهدي باقري سياني 

 حجةاإلسالم والمسلمين مهدي باقري سياني  ـ شرح هداية المسترشدين و مؤلف آن41

ـ سيري اجمالي در برخي آثار فقهي و اصولي 44

 نجفي اصفهانيعالّمه محمّدتقي رازي 

 حسين حلبيان 

 حسين حلبيان ـ نگاهي به دو اثر اصولي معالم الدين و هداية 41
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 المسترشدين

ـ عيار نقد بررسي دليل عقلي صاحب الهداية 43

 بر حجيت خبر واحد و نقود آن

 آيةاهلل حاج شيخ هادي نجفي 

هاي فقه اماميه در عصر  ـ اهميت و ويژگي41

 اين حوزهرازي و جايگاه وي در 

 دکتر سيد احمد عقيلي 

شناسي آثار عالّمه  شناسي و کتاب ـ نسخه41

 شيخ محمّدتقي رازي نجفي اصفهاني

 ياإلسالم پژوهشگر محترم سيّد مهدي شيخ 

هايي از احوال و آثار دو فقيه  ـ بررسي گوشه41

 معاصر

 محقّق گرامي سيّد محمّدرضا شفتي 

رازي نجفي ـ معنويت خاندان شيخ محمّدتقي 42

 اصفهاني

 فاضل محترم محمّدعلي نجفي 

ي شيخ  ـ مروري اجمالي بر معماري تکيه41

 محمّدتقي رازي صاحب حاشيه

 پژوهشگر محترم مهدي نجار اعرابي 

 

 کی برخی اشعار چاپ شده در مجموعه مقاالت عالّمه ایوان -1-4

با  11بيت 43آيةاهلل سيّد محمّدعلي روضاتي در ي عالّمه سيّد عبدالستار حسني بغدادي در رثاء  ـ قصيده1

 مطلع:

 قد قضي نحبه )عليّ( المعالي
 

 صفوة النسل من بني المختار 

 :11وضاتي از عالّمه سيّد عبدالستار حسني بغدادييخ وفات آيةاهلل سيّد محمّدعلي رـ تار4 

 ذي أصفهان اليوم قد روّعت

 

 بالمحض مِن أشراف ساداتها 

 دين الهديذاك الذي علوم  

 

 اياتهاغه أدرك بِجِدِ 

 ومُذ دعاه اهلل سبحانه 

 

 إلى الفراديس وخيراتها 

 جنات عدن من فقدناه قد 

 

 «حيٌ بروضاتها» ختهأرّ 

 1311+12=1311سنة    

                                                 
 .11کي، ص . مجموعه مقاالت عالّمه ايوان11

 .11. همان، ص11
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 12بيت 33شعري از علي دلير در « شهريار علم»ـ 1

 11ـ شعري از ابوالمجد شيخ محمّدرضا نجفي اصفهاني3

 11ي اجراي حدّ توسط آقانجفي اصفهاني سيّد جعفر حلّي در رابطهـ شعري از 1

 11ـ شعري از شريف رضي1

 ـ ماده تاريخ وفات شيخ محمّدباقر که توسط ميرزا آقا جان پرتو سروده شده.1

 گفت:« پرتو»سال فوتش چو خواست 

 

 «رحمت حق بحجت اسالم» 

 ق1111   

 سروده شده« ضياء»توسط ـ تاريخ وفات شيخ محمّدتقي صاحب حاشيه که 2

 از بين تاريخ آن کلك ضياء زد رقم

 

 «راهنماي امم کرد بجنت مقام» 

 در گرمسار« طنين بيداری»توليد کليپ و فيلم کوتاه  -1-5 

کليپ و منتشر شده:  1114مرداد  41بنابرخبري که در نشريه ي پيام استان سمنان به تاريخ سه شنبه 

کي  صد و هشتاد و ششمين سالگرد ارتحال عالمه آيةاهلل شيخ محمّدتقي ايوان در« طنين بيداري»فيلم کوتاه 

 .ه استملقب به نجفي اصفهاني صاحب اثر ارزشمند هداية المسترشدين در گرمسار توليد شد

به گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي گرمسار، مجتبي نورمحمّدي رئيس اداره فرهنگ 

: انگيزه و هدف شناساندن زندگي و شخصيت اين عالم همسار ضمن اعالم اين مطلب افزودو ارشاد اسالمي گر

اي و براي ترغيب عالقمندان و جوانان به کشف  بزرگوار ساخته شده است به صورت داستان کوتاه پانزده دقيقه

 حقيقت واالتري از عالمه تهيه و توليد شده است.

هاي جذاب بصري و به صورت روائي کارشده است و از حضور  هاي کروماکي و جلوه اين اثر با تکنيك

 گيري از آرشيوهاي شبکه قرآن به شکل ترکيبي خاصي در آمده است. دو استاد و مدرس هنري و با بهره

هاي قديمي  باشند که در نماهاي فيلم از صحنه تصويربرداران اين فيلم آقايان رضا مقدم و ناصر مولوي مي

 اند. هاي گذشته براي به تصوير کشيدن کودکي تا پايان عمر ايشان استفاده کرده بازسازي شده و پالن

 

                                                 
 .113. همان، ص12

 .131. همان، ص11

 .134. همان، ص11

 .131. همان، ص11
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 معروف به حجةاإلسالم آیةاهلل سيّد محمّدباقر شفتی -2

قي از فقهاي نجناب سيّد محمّدباقر چرزي شفتي اصفهاني بيدآبادي، معروف به حجةاالسالم، فرزند محمّد

اي از قراي طارم عليا بنام  در قريه 1111بيان المفاخر آمده است در سال القدر که بنابر آنچه در  بزرگوار و جليل

ي متوسط و روحاني و  کيلومتري شهر زنجان و شصت کيلومتري شفت، در يك خانواده 11چرزه در حدود 

به اتفاق خانواده و پدر و مادر به شفت که در جنوب غربي شهر  1124سپس حدود سال 14اصيل به دنيا آمد،

 11ع شده مهاجرت نموده است.رشت واق

ي تحصيل  خوبي فراگرفت جهت ادامه مرحوم سيّد پس از آنکه مقدمات علوم و سطوح فقه و اصول را به

 ( و به درس و بحث پرداخت.1111يا  1114گرديد )سال  ي عراق ي ائمه رهسپار اعتاب مقدسه

نموده و مدت يك سال در کربال  به عتبات مهاجرت 1114سالگي به سال  11ظاهراً مرحوم سيّد در سن 

در آن ارض  1143به نجف اشرف مهاجرت نموده و تا سال  1113شد و در سال  به درس اساتيد حاضر مي

اقدس در خدمت اساتيد به سر برد، در اين سال به علت ابتالء به مرض حرقة البول براي معالجه به بغداد و 

يعني سال فوت  1411سال در آن شهر نزيست و در سال سپس کاظمين مهاجرت نمود و ظاهراً بيش از يك 

استادش وحيد بهبهاني به ايران مراجعت نموده و نخست مدت شش ماه در قم نزد ميرزاي قمي تلمذ نموده 

يعني سالي  1411سپس به کاشان رفته و پس از مدّتي که طول آن معلوم نيست به قم مراجعت نموده و تا سال 

به  1411هت سيّد حجةاالسالم اجازه مرقوم داشته در قم بوده و سپس در سال که مرحوم ميرزاي قمي ج

 13در اصفهان مقيم بوده. 1411اصفهان منتقل گرديده و تا آخر عمر يعني سال 

 

 برخی از اساتيد و مشایخ سيّد حجةاالسالم:

 ـ ميرزاي قمي صاحب قوانين1

 ـ وحيد بهبهاني4

 ـ شيخ جعفر کاشف الغطاء1

 صاحب رياض المسائل ـ سيّد علي3

 ـ سيّد محسن أعرجي کاظميني1

                                                 
 ي بيدآباد اصفهان است قابل خدشه است. ، آمده که مسقط الرأس ايشان محله1، ص«الرسائل الرجاليه»ي  . لذا آنچه در مقدمه14

 .41و  41، ص1. تحفة األبرار، ج11

 .14، ص1.تحفة األبرار، ج13
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 ـ حاج مال مهدي نراقي1

 ـ عالمه حاج سيّد مهدي بحرالعلوم طباطبائي1

 تأليفات و آثار:

عدد  12ي رسائل رجاليه  عدد و در مقدمه 11براي آن جناب آثاري شمرده شده که در تحفة األبرار 

 کنيم: به چاپ رسيده. درا ين مجال ما به بيان ده اثر اکتفا مي برشمرده شده است و بحمد اهلل تعدادي از آنها

 ـ مطالع األنوار1

 ـ تحفة األبرار4

 ـ الرسائل الرجاليه1

 جراء الحدود في زمن الغيبةـ إ3

 ـ سؤال و جواب 1

 ـ مناسب حج1

 ي آداب صلوة الليل وفضائلها ـ رساله1

 اي در حقيقت و مجاز ـ رساله2

 اي اکبر اژه نماز نافله در ردّ بر مولي علياي در سالمِ  ـ رساله1

 .سيوطيالبهجة المرضية اثر الالمعة در حواشي و تعليقات بر کتاب  ـ الحلية11

 

 در شهرستان طارم داشتهمایش بزرگ -2-1

به گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسالم شهرستان طارم همايش بزرگداشت عالمه سيّد 

صبح با حضور نماينده  1رأس ساعت  11/14/11شنبه  اي مشهور به شفتي در روز سه چرزهمحمّدباقر موسوي 

فقيه در استان و امام جمعه زنجان، ائمه جمعه سراسر استان، مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان زنجان،  ولي

شهرستان رودبار و مردم  اي، نماينده مردم زنجان، طارم در مجلس شوراي اسالمي، امام جمعه نواده عالمه چرزه

 بر برگزار شد. مدار و مسئولين شهرستان در محل مسجد جامع شهر آب واليت

در ابتدا اين همايش با تالوت آياتي چند از کالم اهلل مجيد و پخش سرود ملي جمهوري اسالمي ايران 

از کارهاي انجام گرفته  آغاز شد. در ادامه عباسي رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و دبير همايش گزارشي

پور امام جمعه شهرستان طارم به حاضرين در همايش و علماء و  در مورد همايش ارائه کرد. سپس صادق

سيّد مهدي شفتي از نوادگان عالمه حجة االسالم والمسلمين مسئولين خيرمقدم گفت. در مرحله بعدي برنامه 

ري از خصوصيات اخالقي و ديني ايماني و اعتقادي جد اي ضمن قرائت پيام حضرت آيةاهلل العظمي مظاه چرزه
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فقيه در استان و امام جمعه زنجان از  خود براي حاضران مطالبي را مطرح کرد. سپس آيةاهلل خاتمي نماينده ولي

اي را از عالمان بزرگ زمان خود  تالش مسئولين در جهت برگزاري همايش تقدير و تشکر نموده و عالمه چرزه

ايشان به عنوان مرجعي بزرگ در جهان تشيع عنوان و ابراز اميدواري کرد که اين مراسمات باعث  دانسته و از

زنده ماندن نام بزرگان دين و اسالم و باعث جذب جوانان به سوي واليت باشد. بعد از سخنراني ايشان دو تن 

اي اشعاري را قرائت  چرزه لي محمّدي و سيّد حسين موسوي در مدح عالمهعاز شاعران برجسته شهرستان انعام

اي ارائه نمود  فرد از اساتيد دانشگاه قم و اصفهان در رابطه با اين همايش مقاله نموده و در آخر برنامه دکتر قائم

 که در انتها برنامه با پخش اذان و نماز ظهر به پايان رسيد.
 

  عالمه شفتیپيام آیةاهلل العظمی مظاهری به کنگره بزرگداشت آیةاهلل العظمی  -2-2

قدس سره حضرت آيةاهلل مظاهري در پيامي به همايش بزرگداشت آيةاهلل العظمي سيّد محمّدباقر شفتي 

نهاد، از زمره استثنائات تاريخ فقهاي شيعه است که با آگاهي از اختيارات و  ، تصريح کردند: اين فقيه پاكالشريف

خوبي نشان داد که  جتماع و مقابله با بيگانگان پرداخت و بهالشرايط، به اصالح ا ها و واليت فقيه جامع مسئوليت

انگارد و از اين حيث بايد سيّد  در جايگاه فقاهت و مرجعيت، هرگز مصالح اجتماع و ملت اسالمي را ناديده نمي

حجةاالسالم را يکي از مصاديق روشن فقيهان شجاع و بصيري دانست که تا حدي که براي او ممکن گرديده، 

فقيه را عمالً اجرا نموده و با تمام قدرت، رسالت فقاهتي خود را به انجام رسانيده است. متن پيام  واليتنظريه 

 له بدين شرح است: معظم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

مقام و حجةاالسالم  همايش بزرگداشت و تجليل از مقام واالي عالمه عالي

که در يکصد و  قدس اهلل نفسه الزکيهشفتي  االطالق مرحوم آيةاهلل العظمي سيّد محمّدباقر علي

الرأس ايشان به اهتمام امام  القدر و در مسقط هفتاد و چهارمين سال ارتحال آن فقيه عظيم

جمعه محترم و مسئوالن گرامي شهرستان طارم برپا گرديده است، اقدامي قابل تحسين و 

همتايي  باشد. عالم بي ميمصداق تعظيم شعائر الهي که نشأت گرفته از تقواي قلوب است، 

الرأس اوست و يا  تنها متعلق به طارم و روستاي چرزه که مسقط چون سيّد حجةاالسالم، نه

شفت که محل باليدن و رشد نوجواني ايشان است و يا اصفهان که ديار مرجعيت تامه و 

 مدفن و مزار آن بزرگوار است، بلکه متعلق به عالم تشيع و بلکه جهان اسالم است و

 گاه محدود در يك منطقه و ديار نخواهد شد. عظمت علمي و عملي چنين کساني هيچ

آموزي  چه در زندگي سراسر درخشان ايشان، مايه اعجاب و عبرت و درس آن
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است، نخست تالش و مجاهدت واالي علمي آن بزرگوار در دوران طوالني تحصيل است 

آغاز و سپس در نجف اشرف و کاظمين و که با هجرت به اعتبا مقدسه و از کربالي معلي 

يابد و در اين دوران، درك محضر فقاهتي و مدرسه  بعد از آن در قم و کاشان ادامه مي

تنهايي خورشيد تابناك فقاهت و  علمي و عملي اعالم و اساطين عالم اسالم که هر يك به

 سازد. ربيتي مياند، از سيّد حجةاالسالم، شخصيتي در درجه اعالي علمي و ت فضيلت بوده

نظيري مانند عالمه طباطبايي، صاحب رياض المسائل و حضرت وحيد  عالمان بي

الغطاء و عالمه سيّد محسن  بهبهاني و سيّدالطائفه بحرالعلوم و عالمه شيخ جعفر کاشف

اعرجي و ميرزاي قمي صاحب قوانين و مال مهدي نراقي صاحب جامع السعادات، 

خوبي  ند که سيّد حجةاالسالم محضر علمي و عملي آنان را بها هاي نادر عالم تشيع شخصيت

تر کساني عنايت شده  درك نموده است و البته چنين افتخاراتي، در تاريخ بشريت، به کم

 اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذوالفضل العظيم. است؛ ذلك فضل

شخصيت  گويي اراده بالغه خداوند تعالي بر اين تعلق گرفته بود که با تربيت چنين

اي که پس  باعظمتي، حوزه علميه کهن و باسابقه اصفهان تجديد حيات و احيا گردد، حوزه

از دوران صفويه در طي يك قرن، بر اثر استيالي مخالفان و معاندان مذهب حقه تشيع، از 

فرساي فترت را پشت سر گذارده بود، به  نظير افتاده بود و دوره سخت و طاقت آن رونق بي

حجةاالسالم و يار همراه و صديق قرين او يعني مرحوم آيةاهلل العظمي عالمه دست سيّد 

تعالي بود، حيات و رونق  که او نيز آيتي از آيات باهره حق حاج محمّدابراهيم کلباسي

دوباره خود را بازيافت و بدين سبب بايد به حق، اين دو بزرگوار را در سلسله مجددان 

هزار سال و بلکه به  سابقه طوالنيي آن به بيش از يك حوزه علميه باعظمت اصفهان که

شك، افتخاري ديگر در کارنامه  رسد، دانست و اين نيز بي دوران امامت و عصمت مي

 آيد. شمار مي درخشان سيّد حجةاالسالم به

در اين دوران، مجلس درس و بحث علمي ايشان، شاگردان بزرگي نظير صاحب 

را پرورش  اي ماء و عالمه حاج محمّدجعفر آبادهروضات الجنات و صاحب قصص العل

داد و موسوعه بزرگ فقاهتي آن فقيه بزرگوار يعني مطالع االنوار في شرح شرايع االسالم 

هايي از رونق دوباره حوزه علميه  رود گوشه شمار مي که از افتخارات کارنامه فقه شيعه به

 ست.اصفهان در دوره چهل ساله حضور سيّد در اين ديار ا

بديل سيّد حجةاالسالم، اهتمام واالي ايشان در اقامه حق و  و از ديگر سجاياي بي
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هاي اجتماعي و مقابله با زورگويان  امر به معروف و نهي از منکر و مبارزه با فساد و بدعت

و ستمگران و بازستاندن حقوق مظلومان و تحقير ظالمان و حاکمان مستبد و شاهان زورگو 

حد و اندازه به مستمندان و محرومان و دستگيري  لط بيگانگان و رسيدگي بيو مبارزه با تس

از آنان و ساير خدمات عظيم اجتماعي است که از بدو ورود به اصفهان تا دوره رياست 

رغم  کاري و علي هيچ مالحظه و محافظه تامه و مرجعيت ايشان استمرار داشته و بي

پذيرفت و در اين راه، آن  انجام مي  ن جور،هاي شاهان و حاکما ها و کارشکني مخالفت

خريد و به مصداق  گران و حاسدان و مخالفان را به جان مي بزرگوار مالمت مالمت

به وظيفه شرعي و اجتهادي خود، قيام و « يجاهدون في سبيل اهلل وال يخافون لومة الئم»

ات تاريخ فقهاي شيعه است نهاد، از زمره استثنائ نمود و از اين حيث، اين فقيه پاك اقدام مي

ها و واليت فقيه جامع الشرائط، به اصالح اجتماع و  که با آگاهي از اختيارات و مسئوليت

خوبي نشان داد که در جايگاه فقاهت و مرجعيت، هرگز  مقابله با بيگانگان پرداخت و به

ةاالسالم را انگارد و از اين حيث بايد سيّد حج مصالح اجتماع و ملت اسالمي را نايده نمي

يکي از مصادق روشن فقيهان شجاع و بصيري دانست که تا حدي که براي او ممکن 

فقيه را عمالً اجرا نموده است و با تمام قدرت، رسالت فقاهتي خود را  گرديده، نظريه واليت

نويسان نيز در  هاي تاريخ مهري به انجام رسانيده است و طبعاً چنين شخصيتي از گزند بي

که درباره اين فقيه واالقدر نيز در برخي از منابع تاريخي و کتب  اهد بود، چنانامان نخو

شود، که  زدگي مالحظه مي انصافي و شتاب هاي سطحي و توأم با بي تراجم، قضاوت

گونه  پذيرد، اين اميدواريم با تالش مشکوري که در اين همايش و نظاير آن صورت مي

ردد و غبار شبهه و اشتباه از صورت و سيرت هاي تاريخي تا حدي برطرف گ مهري بي

 گزاران واقعي دين مبين و رهبران معنوي متدينان زدوده شود. خدمت

اگر همايش حاضر، قدمي در اين راه خطير بردارد و به تجليل صرف از شخصيت 

بسنده ننمايد و برخي از  قدس سره القدوسيالنظير آيةاهلل العظمي سيّد محمّدباقر شفتي  عديم

هاي تاريخي در زندگاني درخشان اين حجت حقيقي اسالم را روشن گرداند،  يرگيت

ترديد خدمتي بزرگ به آستان فقاهت و روحانيت کرده است و در اين صورت، به هدف  بي

يافته است. اميد است با لطف خداوند تعالي و توجه و دقت پژوهشگران و  اصلي خود دست

اهلل. از همه مسئوالن و برگزارکنندگان اين همايش و  سخنرانان محترم چنين گردد. ان شاء

نمايم و توفيقات همگان را از خداي متعال  کنندگان محترم تقدير و تشکر مي شما شرکت
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 خواستارم.
 والسالم عليکم ورحمةاهلل وبرکاته

 حسين مظاهري

 1111اسفند  13ـ  1313الثاني  ربيع 41

 

 :سيّد حجةاالسالم شفتیفهرست انتشارات کتابخانه مسجد  -2-3

 1ـ مطالع االنوار في شرح شرايع االسالم، تأليف حاج سيّد محمّدباقر شفتي معروف به حجةاالسالم )1

 .مجلّد(

، تأليف حاج سيّد محمّدباقر شفتي معروف به ـ تحفة االبرار الملتقط من آثار األئمة األطهار4

 .جلد( 4حجةاالسالم )در احکام نماز ـ 

با تحقيق جناب  جلد( 1ل الرجالية، تأليف حاج سيّد محمّدباقر شفتي معروف به حجةاالسالم )ـ الرسائ1

 سيد مهدي رجائي به چاپ رسيده. حجةاإلسالم و المسلمين

با  جلد( 1ـ اقامة الحدود في زمن الغيبة، تأليف حاج سيّد محمّدباقر شفتي معروف به حجةاالسالم )3

 تحقيق حجة اإلسالم والمسلمين سيد مهدي موسوي شفتي به چاپ رسيده.

 .جلد( 4الدين مهدوي ) ـ بيان المفاخر، در شرح حال حجةاالسالم شفتي، تأليف مرحوم سيّد مصلح1

 .جلد( 1) ها پيرامون عقائد شيخيه، تأليف حجةاالسالم شفتي ها و پاسخ ـ پرسش1

 
 حاجی کلباسی -3

شيخ محمد ابراهيم کرباسي )کلباسي( از شخصيتهاي بزرگ علمي و فقهي تشيع در قرن  آية اهلل حاج

سيزدهم و اعالم حوزه علميه ي اصفهان مي باشد. آية اهلل ميرزا محمد تنکابني که از شاگردان اوست در قصص 

اء و رئيس حاجي محمد ابراهيم بن محمد حسن کرباسي... از صناديد علم»العلماء در وصف او آورده است: 

بدر الحاج محمد ابراهيم بن محمد حسن » و صاحب روضات مي نويسد: 11«.جماعت فضالء و مسلم کل

الخراساني الکاخي الکرباسي هو في الحقيقة مصدر العلوم و الحکم و اآلثار و مرکز دائرة الفضالء النبالء األحبار 

و در  11«.يعة و شيخها الجليل المنزلة و المقدارو قطب الشريعة الذي عليها المدار في هذه االعصار و رکن الش

العالم الرباني و المحقق الصمداني عالمة دهره و زمانه، وحيد عصره و أوانه المولي الذي لم يسمح » غرقاب آمده: 

                                                 
.111. محمد تنکابني، قصص العلماء، ص 11 

سيد محمدباقر خوانساري، روضات الجنات.   .11 
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بمثله االيام و القمقام الذي عقمت عن انتاج شکله االعوام، صاحب النفس القدسية الحاج محمد ابراهيم الکلباسي 

در اعالم اصفهان آمده است که ايشان: عالمي زاهد عابد ورِع تقي بلکه 11«.ي اهلل مقامه و اسکنه دارالمقامةاعل

 12ازهد و اعبد و اورع و اتقاي علماي زمان بوده.
 
 آثار علمی و تأليفات حاجی کلباسی -3-1

که شرح بر کفاية االحکام مرحوم سبزواري است؛ و اين کتاب از اول طهارت  «شوارع الهداية»ـ کتاب 1

تا اواخر غسل حيض و از اول صالة تا نماز جمعه قريب پنجاه هزار بيت به حد ظهور و بروز رسيده و سبب اين 

مشرف شده و مرحوم  که کفايه را براي شرح نمودن انتخاب کرده آن بوده که به زيارت حضرت معصومه

شدم. لذا پس  فرمايد: اگر ممکنم بود خود مشغول به آن مي يرزاي قمي ايشان را ترغيب فرموده تا آنجا که ميم

 از مراجعت از قم شروع به آن فرموده، کما اين که خود آن مرحوم در اول کتاب به آن اشاره نموده است.

ي اشارات فرموده  بتداي خاتمهدر دو جلد به طبع رسيده است. در ا «إشارات االصول در علم اصول»ـ 4

شروع کردم در اين کتاب در حالي که مشرف به پنجاه سالگي بودم و تمام کردم آن را در حالي که سنم »است: 

آيةاهلل ميرزا محمد تنکابني که از تالميذ حاجي کلباسي است در وصف اين کتاب آورده که «. گذشت از هفتاد مي

من از آن »باشد. همچنين آورده است:  زالت و عبائر مشکله و فاضالنه ميداراي فصاحت و بالغت و ساللت و ج

 «.من سي سال کتاب اشارات را تأليف نمودم فرمود: جناب شنيدم که مي

، اين کتاب مشتمل بر جميع ابواب فقه غير از قصاص و ديات و «منهاج الهداية إلي احکام الشريعة»ـ 1

واشي که خود آن مرحوم بر آن نوشته تقريبا سي هزار بيت است. اين مقداري از حدود است. و اين کتاب با ح

سنگ اشارات در اصول شمرده شده است.  ترين آثار ايشان در فقه و هم کتاب که در سه مجلد است از مهم

اند که نگارش آن نزديك بيست سال طول کشيده و مؤلف به استثناي برخي از ابواب حدود و ديات، مابقي  آورده

 ميل نموده است.را تک

 اند. ، که آن را قريب هشتاد هزار بيت ياد کرده«نقد االصول»ـ 3

، در فقه و به زبان فارسي است. ارشاد داراي يك مقدمه، چهار مقصد و يك «ارشاد المسترشدين»ـ 1

 خاتمه است و مشتمل بر تمام عبادات و بخشي از مکاسب است.

اند که  اب ارشاد است و بيست تن از فقهاي شيعه را ياد کرده، اين کتاب فارسي و منتخب از کت«نخبه»ـ 1

 اند. از جمله شيخ انصاري و ميرزاي شيرازي. بر آن حاشيه زده

                                                 
.441سيد محمد مهدي موسوي شفتي، )با تحقيق مهدي باقري سياني، محمود نعمتي(، غرقاب، ص   .11  

.111، ص1. سيد مصلح الدين مهدوي، اعالم اصفهان، ج  12  
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 ـ مناسك حج.1

 ـ أجوبة المسائل.2

 ، نقل شده که اين کتاب مشتمل بر فوائد و تحقيقات و حل برخي غوامض است.«اإليقاظات»ـ 1

 اي در صحيح و اعم. ـ رساله11

اي در حرمت کشيدن قليان در ايام ماه مبارك رمضان. و اين رساله جواب ايشان است به  ـ رساله11

سؤال فتحعلي شاه قاجار راجع به کشيدن قليان در ماه مبارك رمضان، که مرحوم حاجي به زبان عربي نگاشته 

 است.

ت؛ اين رساله به خط مؤلف در اي در عدم جواز تقليد ميت ابتداءاً و جواز بقاء بر تقليد مي ـ رساله14

 ي صاحب تذکرة العظيمية از احفاد مؤلف موجود است. کتابخانه

 در روايات.« البأس»ي  اي در مراد از کلمه ـ رساله11

 ي احکام نماز يا تبصره که توسط يکي از شاگردان ايشان گردآوري شده. رساله -13

 

 فهرست مقاالت همایش عالّمه حاجی کلباسی -3-2

حاج محمّدابراهيم کلباسي و تحوالت ـ 1

 يي محمّدشاه قاجار اجتماعي اصفهان در دوره

 اي احسان اسداللهي دهقيجناب آق 

ي عالّمه  ـ مروري اجمالي بر معماري مقبره4

 کلباسي

 پژوهشگر محترم مهدي نجار اعرابي 

 مهدي باقري سيانيحجةاإلسالم و المسلمين   آبادي ـ مؤلف انيس الليل در أمالي معلم حبيب1

 محقّق گرانقدر جويا جهانبخش  ي بيان کيفية زيارة عاشوراء ـ نگاهي به راسله3

ـ نگرشي در حيات و آثار و برخي آراء فقهي 1

 و اصولي صاحب اشارات و صاحب هدايه

 حسين حلبيان 

ـ شيخ أحمد أحسايي و برخوردهاي مختلف 1

 علماي اصفهان با وي

جناب آقاي محمّدجعفر ي دين  پژوهشگر حوزه 

 رضايي

ـ مسجد حکيم )جامع جورجير( مرکز 1

 هاي عبادي علمي خاندان کلباسي فعاليت

 دکتر محمّدحسين رياحي 

ـ نجمين مضيئين )بررسي روابط ميان دو عالم 2

و مرجع معاصر مرحومين حاجي کلباسي و سيّد 

 محقّق گرامي سيّد محمّدرضا شفتي 
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 حجةاإلسالم(

 محقّق گرامي مجيد غالمي  اسي و سيّد محمّدباقر شفتيـ حاجي کلب1

ي حاج مال هادي  هايي درباره ـ نويافته11

 سبزواري شاگرد حاجي کلباسي

 حجةاإلسالم و المسلمين علي صدرايي خوئي 

ـ شرح حال حاج ميرزا رضا کلباسي )مرآة 11

 المصنف في أحوال المؤلف(

 محقّق گرانقدر رحيم قاسمي 

هاي حاجي کلباسي در  ديدگاه ـ آراء و14

 ي سؤال و جواب رساله

 زاده دکتر علي کرباسي 

 دکتر فهيمه کلباسي اصفهاني  ـ مبحث استخاره و رأي حاجي کلباسي11

 دکتر حسين مسجدي  ها ي گرجي و کلباسي ـ معتمدالدوله13

هاي فکري و فرهنگي اصفهان در  ـ دگرگوني11

 عصر حاج ابراهيم کلباسي

 اصغر منتظرالقائمدکتر  

ـ تأمالتي نقدگونه در عدم جواز تقليد ميت از 11

 ديدگاه محقّق کلباسي

 دکتر حامد ناجي اصفهاني 

 محقّق گرامي محمّدحسين نجفي  ي اشارت االصول ـ اشاراتي درباره11

ـ سه آيه تقديم به سه نسل از خاندان حاجي 12

 کلباسي

محقّق  ي آيةاهلل حاج شيخ هادي نجفي / ترجمه 

 گرامي محمود نعمتي

 محقّق گرامي محمود نعمتي  گشاي راز ـ گره11

هاي تاريخي و علمي در پيرامون  ـ شخصيت41

 ي حکيم اصفهان مسجد ـ مدرسه

ي معاصر و تاريخ جناب آقاي  پژوهشگر حوزه 

محمّدمهدي هوشياري / مهندس سيّد مرتضي 

 نژاد فرشته

 ی حاجی کلباسی ی عالّمه مجموعه مقاالت کنگرهبرخی اشعار چاپ شده در  -3-3

اهتمام حاج شيخ هادي نجفي سروده ل از عالّمه سيّد عبدالستار حسني که به اي از بحر کام ـ قصيده1

صورت  ي صحيح و خالي از أغالط ارائه شود مجدداً آن را به گونه اين قصيده به إن شاء اهلل جهت آنکهشده. 

 کنيم: کامل ذکر مي

 الشريعةِ قُطْبُها )الکلباسي( فَخْرُ

 

 مِنْهُ الزّمانُ مُعطّرُ األنفاسِ 

 وي إذاألعِلْمُ قدّمَهُ مَعَ التّق 

 

 )کراسيِ(ما غَيْرُهُ قَدْ قَدّمَتْهُ  
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 فَـ )مقامُ إبراهيمَ( مَرفوعُ الذُري

 

 بَين البَريّةِ سَاطعُ النّبراسِ 

 تمضي السنونَ وذِکْرُهُ ذاکي الشّذا 

 

 کالرَوْضِ نَفّاحاً بِطِيْبِ اآلسِ 

 سُلطانُ أرْبابِ الفَقاهةِ مُقْتَدي الـ 

 

 عُلَماء طَوْدُ المَکْرُمات الرّاسي  

 إنْ يُفْتِ أذْعَنَتِ الوُعاةُ لِحُکْمِهِ 

 

 بِتَيَقُنٍ ما فيهِ مِنْ وَسْواسِ 

 أَنامالً مِنْهُ علي وَإذا أَقرَ 

 

 القِرطاسِ رَقٍ، نَثَرْنَ الدُرَ في 

 آثارُهُ هنّ الشهودُ لَهُ بما 

 

 أَوْالهُ مِنْ نَعْماهُ رَبُ النّاسِ 

 عن مُبْهَمٍ فَلَکَمْ بِها کَشَفَ الغِطا 

 

 بِسَديدِ فِکْرٍ مُحْکَمِ اآلساسِ 

 أَوْالهُ ذواآلالءِ کَُلَ فضيلةٍ 

 

 سْمُهُ مُتَأَلِقَ األَقباسِافَغَدا  

 والمنقولِ قدوَمَدَاهُ في المعقولِ  

 

 کُلَ قياسِ حازَ النِصابَ وجَازَ 

 يَراعُهُ 11بِمُذابِ إِبريْزِ النُضارِ 

 

 11يَهْمي لدي التّحرير ال األَنْقَاسِ 

 ويَغوصُ في لُجَجِ العُلُومِ لِيَصْطَفي 

 

 نفاس مِنْها جَواهِرَ ـ فُقْنَ ـ ذاتَ 

 11نِفاسِ

 
 يجريِ بِمِضْمارِ الحِجاج مُجَلِياً

 

 14في زَکْنِ خِرِيْتٍ وَحِذْقِ نطاسي 

 يَزِنُ األَدِلَةَ غَثَها وَسَمِيْنَها 

 

 بِـ )المستقيم( لَها مِنَ )القِسْطاسِ( 

 وَيُمَيِزُ اآلراءَ تَمْييْزَ امْرِئٍ 

 

 مُتَفَنِنٍ ذِيْ خِبْرَةٍ وَمِرَاسِ 

 و بِحَسْبِهِ أنْ کان شيخَ شريعةِ الـ 

 

 وَشِدَةِ باسِ إسْالمِ مَعْ حَزمٍ  

 يَدْعُوْ إلي دِيْنِ الهُدي وَوَالءِ مَنْ 

 

 طَهُرُوا مِنَ األرْجَاس واألدْنَاسِ 

 آلِ النّبيِ أئمةِ الحقِ األُلي 
 

 قد أَنْبَتوْا للدِينِ خَيْرَ غِراَسِ 

 مَنْ قاسَهُمْ بِسِواهُمُ مِنْ سَائِرِ الـ 

 

 11مَخْلوقِ قاسَ النّورَ بالدِيْمَاسِ  

 فَضْلَهُ الزَالتِ األيَامُ تَنْشُرُ 

 

 مَا أُتْبِعَتْ غُدُواتُها بِأَمَاسيِ 

 

                                                 
 لنّضار: الذهب الخالص.. إبْريزا11

 . االنقاس: جمع النِقْس وهو الحِبر، المداد.11

 . ذات نفاس: ذات نفاسة.11

 . زَکْن خِرِيْتٍ: أَيْ ذکاء دليل حاذق، والنطاسي: هو الخبير العارف باألشياء ومنه قيل للطبيب: النطاسي14

 . الدِيماس: الظُلْمَة.11
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ـ تاريخ وفات شيخ محمّدتقي صاحب حاشيه که متأسفانه هر دو مصرع آن مرخّم و ناقص چاپ شد و 4

 13.صحيح به شکلي است که گذشت

 11ـ اشعاري ازديوان اسرار همراه با حواشي1

 11«انجم»خسروآبادي متخلص به ـ اشعاري از احمد 3

 11ـ اشعاري پارسي کتابت شده توسط عبدالعلي سبزواري1

 12ي مزبور ـ دو ماده تاريخ براي تأليف أنيس الليل و چاپ مجموعه1

 11:اهلل اعتمادي )برنا( ـ تاريخ وفات حاج ميرزا رضا کلباسي سروده شده توسط فضل1

 زد رقم سال وفاتش برنا:

 

 رضايار کلباسي ما باد  

 آبادي ـ تاريخ وفات ميرزا يحيي مدرس بيدآبادي سروده شده توسط معلم حبيب2 

 پي تاريخ سال او معلم

 

 به جايي بد ز اهل علم مشمون 

 که داخل شد يکي ناگاه و گفتا 

 

 )حيوة از مرگ يحيي يافت اکنون( 

 ي وحيد دستگردي و تاريخ وفاتش سروده 

 گفتا:ز روح القدس تاريخ وفاتش خواستم 

 

 شده جا در جنان جاوداني عيد نوروزش 

 چنين است: 21خان جابري که يکي از آنها و سه ماده تاريخ وفات از ميرزا حسن 

 واحد جاء من العرش وقال:

 

 )لم يمت يحيي ويحيي مأثره( 

 با اين مطلع: 21اي ـ اشعاري در مدح حاج ميرزا رضا کلباسي از جناب مال حيدر صلواتي سده2 

 درياي علم و معرفت اي در

 

 اي سحاب حلم و کان معدلت 

گشاي راز و  ي گره اي که به انتخاب جناب استاد محمود نعمتي در مقاله ـ اشعار عارفانه و عاشقانه1 

 24:نياز آورده شده از جمله اين رباعي از حضرت امام خمينياستجابت 

                                                 
 .111حاجي کلباسي، صي  ي عالّمه . مجموعه مقاالت کنگره13

 .441-413. همان، ص11

 .443-444. همان، ص11

 .411-442. همان، ص 11

 .411-413. همان، ص 12

 .41. همان، ص11

 .423و  421. همان، ص 21

 .411و  411. همان، ص 21
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 ي نمازم باشد ابروي تو قبله

 

 گشاي رازم باشد ياد تو گره 

 از هر دو جهان برفکنم رويِ نياز 

 

 ي چشمت به نيازم باشد گر گوشه 

 با اين مطلع: 21اي از مال احمد نراقي و سروده 

 ت سلطان عشقلخيمه زد چون در د

 

 ملك دل گرديد شهرستان عشق 

 ی بزرگداشت حاجی کلباسی کتب ارائه شده به مناسبت کنگره -3-4 

حاج کلباسي که به همراه با نظرات چهارده تن از مراجع و فقهاي  ي فارسي ي عمليه رساله« نخبه»ـ 1

ي اميرکبير تهران با تصحيح و تحقيق محقّقان گرانقدر مهري مهريزي  ي آن توسط مؤسسه بزرگ شيعه در حاشيه

 به چاپ رسيده است. 1111و محمّدحسين درايتي در سال 

ر او جهر بلکه مخير است درميان جهر کردن ين رساله چنين است: اما زن پس واجب نيست بعبارتي ازا

هرگاه علم به شنيدن نامحرم نداشته باشد و اگر علم و اخفات نمودن، در موضعي که واجب بود بر مرد جهر، 

داشته باشد احوط آن است که جهر نکند، هرچند در الزم بودن آن شك هست و در مواضعي که الزم است 

 23ات است بر زن بلکه آن خالي از رجحان نيست.نمودن بر مرد احوط وجوب اخف خفاتا

که به کوشش جناب آقاي سيّد محمّدحسين حکيم به « شناسي آثار عالّمه کلباسي و ابوالمعالي نسخه»ـ 4

 در تهران به چاپ رسيده است. 1111سال 

ي  مقدمه که با تحقيق جناب آقاي محمّد کلباسي و با« نصايح و اجازات عالّمه محمّدابراهيم کلباسي»ـ 1

 توسط نشر دانش حوزه به چاپ رسيده است. 1111جناب آقاي حسين کلباسي اشتري دبير کنگره به سال 

عبارتي از کتاب: إن شرف العلم وفضله من بين األعمال ما ال يخفي علي ذي مسکة فال ينبغي للعاقل ترکه 

 21اإلهتمام في تحصيله.

العظمي حاجي محمّدابراهيم کلباسي، اثر دکتر علي در احواالت عالّمه آيةاهلل « صاحب اشارات»ـ 3

 توسط نشر دانش حوزه به چاپ رسيده. 1111زاده اصفهاني که به سال  کرباسي

                                                                                                                                                        

 .311. همان، ص24

 .314. همان، ص21

 .111. نخبه، ص23

 .41. نصايح و اجازات، ص21
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زاده اصفهاني که در سال  تأليف شده توسط دکتر علي کرباسي« مشاهير مزار عالّمه ابوالمعالي کلباسي»ـ 1

ي فرهنگي و تاريخي و مذهبي تخت فوالد  وعهتوسط انتشارات کانون پژوهش و با همکاري مجم 1123

 اصفهان به چاپ رسيده.

که با تحقيق آقايان محمّد کلباسي و علي « عالمه حاجي کلباسي در کتب تراجم و رجال»ـ 1

 توسط نشر دانش حوزه منتشر شده. 1111زاده اصفهاني به سال  کرباسي

اسي پدر و اوالد و احفادش، تأليف آيةاهلل حاج شرح احوال عالّمه محمّدابراهيم کلب« خاندان کلباسي»ـ 1

شيخ محمّد کلباسي حائري، با مقدمه تعليقات و اضافات آقايان شيخ محمّدعلي نجفي کلباسي و علي 

توسط نشر  1111توسط کانون پژوهش به چاپ رسيد، و در سال  1121اين اثر به سال  زاده اصفهاني. کرباسي

 رگداشت عالمه حاجي کلباسي مجدداً به چاپ رسيده.ي بز دانش حوزه به مناسبت کنگره

تأليف عالّمه محمّدابراهيم کلباسي که با تحقيق جناب آقاي محمّد « منهاج الهداية إلي أحکام الشريعة»ـ 2

ي بزرگداشت عالّمه کلباسي به چاپ رسيده  توسط نشر دانش حوزه و به مناسبت کنگره 1111کلباسي به سال 

 است.

منهاج الهداية؛ هداية: صالة الطواف رکعتان مشروطة بشرايط اليومية وتجب بعد الطواف الواجب، عبارتي از 

 21وتستحب بعد المستحب.

در شرح دعاي کميل تأليف آيةاهلل حاج شيخ محمّدرضا کلباسي که با تحقيق جناب « نفحات الليل»ـ 1

 پ شده است.توسط نشر دانش حوزه تجديد چا 1111حاج شيخ احمد کلباسي به سال 

وال تعاجلني بالعقوبة علي ما عملته في »عبارتي از نفحات الليل: در شرح اين فقره از دعاي کميل 

 «:خلواتي

 شود تعجيل در عقوبات دنيوي دو قسم است: ايقاظ: بدان که از فقرات دعا و ساير اخبار استفاده مي

ي بزرگي معصيت، بدون  واسطه شود پيش از عقوبت اخروي به يکي آن است که عجله در عقوبت مي

 آنکه تأثير در رفع عقوبت اخروي يا تخفيف او داشته باشد.

ي کدورات مانند  قسم دوّم: آن است که عقوبات دنيوي براي خالص نمودن و پاك شدن اوست از همه

در عقوبت، ها. و ظاهر اين است که مراد از عدم عجله  ي غش گداختن طال در بوته براي خالص نمودن او از همه

21همانا قسم اول باشد.
 

                                                 
 .114. منهاج الهداية، ص21

 .112الليل، ص . نفحات21
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اثر عالّمه محمّدابراهيم کلباسي که با تحقيق جناب آقاي محمّد کلباسي « سه رساله در فقه و اصول»ـ 11

 توسط نشر دانش حوزه به چاپ رسده. اين سه رساله عبارتند از: 1111در يك مجلد به سال 

 ـ رسالة اصولية في الصحيح واألعم1

 تقليد الميت ـ رسالة فقهية في4

 ـ رسالة فقهية في حرمة الغليان في شهر رمضان1

ي عدم مفطريت تتن از جناب شيخ محمّدتقي رازي نجفي اصفهان آورده  و در نهايت اين سه رساله، رساله

 شده است.

 ان في شهر رمضان:ي حرمة الغلي عبارتي از رساله

 فروع:

 والکفارة معاً؟األوّل: هل يجب القضاء بالدخان أو القضاء 

 الظاهر الثاني، ووجهه يظهر بما مرّ.

 الثاني: هل تعتبر الغلظة في الغبار؟

الظاهر المحرم إن کان المراد منها ما فوق اإلحساس لإلطالق وإال فتعتبر لعدم صدق الموضوع وکذا الحکم 

 في الدخان لما ظهر ممّا مرّ.

 22المستند والتقييد واإلطالق کما مرّ. الثالث: إن النجار يلحق بالغبار کالدخان والمستند

ي بزرگداشت عالّمه حاجي کلباسي که به کوشش دکتر علي  ي کنگره ـ مجموعه مقاالت برگزيده11

توسط نشر دانش  1111ي برگزيده است اين اثر به سال  مقاله 41زاده اصفهاني، به طبع رسيده و حاوي  کرباسي

 حوزه به چاپ رسيد.
 1435محرم الحرام  13به پایان رسيد در 

 ایام سوگواری سيد الشهداء حسين بن علی بن ابی طالب

 

                                                 
 .142و  141. سه رساله، ص 22


