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 مدظلهحاج شیخ هادی نجفی آيةاهلل  1مقدمٔه تبرصة الفقهاء

 ترمجه: حممود نعمتی

 
 

 بخشیده، و رمحت و درود بر رسانندهٔ  یرا است كه مركب علامء را بر خون شهیدان برتر یستايش خدا

 ]برگزيده[ و بر رسافرازتر خانداِن پاكش. حمّمدخداوند ]حرضت[  یها پیام

مدّقق و فقیه  یِ و بزرگ حمّقق و اصول یثان مهٔ ّل پس از ستايش خدا و درود بر پیامربش، مهانا سامحت ع

سال  یمتوفا مزارش مقّدس باد یاصفهان ینجف یراز یتقحمّمد، شیخ یآگاه ]و هوشیار و اصیل[، آيةاهلل العظم

، «رشح اصول معامل الدين هداية املسرتشدين يف»دانش و اهلش  یها و صاحب كتاب معروِف انجمن ،1218

الدين  مه سّید عبداسحس ن رشفنمونه گفته عّل  یبرا 2باشد. ینیاز از شناساندن و بزرگداشت م یب یشخصیت

 ناميم. یرا در شأِن او ذكر م« بغیة الّراغب ن»در كتاب خود به نام  1711 یمتوفا مزارش مقدس باد

رشديافته خدا است كه در  یها از حجت یحمكم و حجت یها از نشانه ینشان یتقحمّمدشیخ »گفته است: 

 یاز درياها یدانش یكند. دريا یآنان را بیان م یناميد و امر و هن یم مهانند پیشوايان اهل بیت ،روش

زم ن قرار داده. او در  یها است كه خداوند آن را از پايه یحمیط آن امامان، و پرچم استوار یها كران[ دانش ی]ب

پاداش خدمتش را بدهد... و  اشاست كه خداوند و فرستاده یروش خاص یخدمت به دين و اهل ايامن دارا

ب كمر مّهت بربست و مصّمم و آماده پژوهاِن طل نرش دانش و تربیت دانش یآنگاه كه به اصفهان بازگشت برا

او نزديك به سیصد تن از مهان فضلء و بزرگان را در خود داشت و در پرورش و بريون  یشد و حوزه درس

رساند و در  یو نريومند پیش ن او را ]در پرورش جمتهدين[ م یداشت كه اراده قو یآن چنان تلش ،دادن جمتهدين

[ كتاب هداية املسرتشدين يف یاست ]كه بدان یظري داشته... و براي تو كافن تألیف كتب، تصمیم و اراده كم

دارد با  یكتاب لیو در فقه استدال7از آثار جاويد او است یو اصول یرشح معامل الدين و ديگر كتب مورِد هبره فقه

است كه اكنون  یمهان یبین یم]خود[  یكه در پیش رو یكه تاكنون چاپ نگشته و اين كتاب« تبرصة الفقهاء»نام 

                                            
 ق به چاپ رسید.1121تقی در سال حمّمدشیخ  «تبرصة الفقهاء»عربی اين مقدمه در آغاز كتاب و متن . اصل 1

رساله » یام بر كتابش يعن و نیز در مقدمه ،11-73، ص «قبیله عاملان دين»نام . ترمجه احوال اين دانشمند را در كتاب خود با 2

 ام. باشند نوشته یم ی( كه هر دو به زبان فارس71-21)ص  «صلتیه

 .111، ص1الدين، ج . ر. ك: بغیة الطالب ن يف سلسلة آل رشف7
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پريامون اين كتاب نقل  ،هم یِ بزرگان را از پ ینخست ن بار به چاپ رسیده است. در اين جا گفته برخ یبرا

 كنم. یم

 اقوال بزرگان پريامون كتاب تبرصة الفقهاء

كه من در  یدارد كه در روزهاي یكبري در فقه استدالل یاو كتاب»ـ در روضات اجلنّات گفته است: 1

 1«.بودم به تألیف آن اشتغال داشت كه تاكنون چاپ نشده استخدمت او 

در رشح حال اساتید خود و « علامء األرسة» یيعن ؛صاحب روضات اجلنّات در ديگر كتاب خود [باز]ـ 2

 1«.اند... دارد كه تاكنون تدوين نشده یفراوان یاو كتب فقه»[ گفته است: یتقحمّمد=شیخ ما ]

مؤلف اين  یيعن ؛شیخ ماـ ـ در تقريرات بحثش، از فقه استاد خود  یجمّدد شريازـ و شاگردش ـ آيةاهلل 7

از حمّقق ن معارص ـ طبق آنچه كه از او حكايت شده است ـ مايل گشته كه  یو برخ»نقل كرده است كه: ـ كتاب 

آمده سپس در حاشیه اصل  6جواز ترّصف اصیل شده است، یيعن ؛اجازه كاشف است و ملتزم به الزِم اول

 1«.باشد یم قربش مقّدس باد قیتحمّمداست كه طبق آنچه از مهو حكايت شده، او شیخ 

چهار بار از جّد خود  (1772 یمتوفا) یاصفهان یآقانجف یتقحمّمدمه آيةاهلل شیخ ّل ـ نواده مؤلف ـ ع1

گويا اين روايت جّدم گفته است، »گفته است:  [و]فقه االمامیه نقل كرده  یها در كتاب طهارت از سلسله كتاب

كه در اين  ،بر نجاست چاه است يا بنا بر كراهت آن یكند از طرف جنب، مبن یم هكه داللت بر عدم ورود به چا

افساد آب  مهانندِ  یگردد، و يا وقوع نجاست در آب باعث افساد آب به وجه ديگر یصورت باعث زيان مردم م

و يا وقف ديگران باشد كه موجب زيان  یيا در ترصف ديگر یملِك كس ،آبكه  یگردد در حال یبه سبب تغیري م

موقوف علیهم گردد. حال اگر از مهه آنچه كه ذكر شد دست برداريم، ظاهر آن است كه نزول واجب باشد تا 

 3است. یفرمايد اين قول اقو یپس از نقل اين گفتار م یمرحوم آقانجف ،8«اخذ به اطلق وجدان گردد

 ،اختلف واقع شده استدر میان اصحاب »باز هم نواده مؤلف در كتاب طهارت گفته است:  ـ و نیز1

در مسئله انتقال به تیمم در اين باب كه آيا ويژه متعّمد در جنابت بر مه ن حال مذكور است و يا اين كه شامل 

قول معروِف منصوص گردد؟ اقوال خمتلف است كه ظاهرًا عدم فرق ب ن متعمد و غريمتعمد،  یمتعّمد هم م

 10مه هم مايل به مه ن قول است.ّل اصحاب است و جِد ع

خلف از اصحاب را از جّد خود، در اين مسئله كه آيا ترس از عطش سبب عجز از  یـ مهچن ن نف6

                                            
 .121، ص2. ر. ك: روضات اجلنات، ج1

 .180. ر. ك: علامء األرسة، ص1

 .282، ص2، جیك: تقريرات آيةاهلل جمّدد شرياز. ر. 6

 . مهان.1

، كتاب «فقه االمامیه» ی)چاپ جديد حروفو  116، ص(ق1233سال  یچاپ سنگكتاب الطهارة، ). ر. ك: فقه االمامیة، 8

، یمهايش مرجع بیدار یها ش، اصفهان، از جمموعه كتاب1730، چاپ یرضو یمهد ی، با حتقیق آقا171طهارت، ص

 .ی(اصفهان یآقانجف یآيةاهلل العظم یبزرگداشت يكصدم ن سالگرد رحلت عامل رّبان

 .(171صچاپ جديد، )و  116. ر. ك: فقه االمامیه، كتاب طهارت، ص3

 (.116ص)چاپ جديد و  126. ر. ك: فقه االمامیه، كتاب طهارت، ص 10
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 11تا بتوان به تیمم رجوع كرد، نقل كرده است. ؟باشد یاستعامل آب در طهارت م

فرموده است كه جاهِل به حكم مهچون عامد  طاب ثراهجّدم » ـ باز هم به نقل از جدش گفته است:1

معتقد به اباحه باشد  یا گونه كه به یكه عذر باشد مهانند جاهِل مطلِق غافل از مسئله، يا كس یاست، مگر با جهل

 12«.داشبر او واجب ب ،از حكم پرسشدر اين صورت  تاكه اصًل احتامل خلف آن را ندهد 

بايست دو دستش  یم»فرمايد:  یكند كه م یتیمم بر گل از قول جّدش چن ن نقل م ـ مهچن ن در مسئله8]

كننده بر عضو  مسح پس اگر در كف دو دستش آنچه كه مانع از رسیدن عضوِ  ؛را بر گل خشك شده بزند

در غري اين صورت مانع را ]و[ و دو دستش را مسح كند.  یپیشان ،شونده وجود نداشت، با دو دستش مسح

 17«.ترين مطلب است یگويد: اين به نظر من قو یكرده و مسح ناميد. پس از آن آقانجف برطرف

از اصحاب  یخمالف»فرمايد:  یكند و م ین از قول جّدش سقوط اداء را نقل مي  ـ و در مسأله فاقد الطهور  3

 11[11«.در اين مورد شناخته نشده است

بر گفته صاحب  طاب ثراه یاصفهان یرضا نجفحمّمدآيةاهلل ابوجمد، شیخ  ،مهّل اش، ع ـ ديگر نتیجه10

دارد، استدراك كرده و فرموده است:  یاستدالل یكتاب فقه یتقحمّمدبر اين كه شیخ  یروضات اجلنّات مبن

كتاب طهارت به چاپ رسیده، و آن كتاب در علم فقه مهانند هداية املسرتشدين است در علم اصول فقه، و »

 16«.دارد یهم بر كتاب الواف یحرش طاب ثراهطبق نقل پدرم 

در  یكتاب ،مهچن ن»گويد:  یاصفهان یباقر الفت فرزند آيةاهلل آقانجفحمّمدشیخ  ،مهّل ـ و نتیجه او ع11

 11«.ام علم فقه تصنیف كرده كه آن را نديده

« الكرام الربرة»مؤلف در كتاب  [احوال]و در ترمجه  18ـ صاحب الّذريعة از اين كتاب ياد كرده است12

است و در اندازه  یام كه كامًل حتقیق در تكمله گفته است كه آن كتاب را ديده [و] ،گفته است: كتاب طهارت

كه تقرير استادش سید  یاثر مل حمسن فیض كاشان یو نیز رشح كتاب طهارت الوافاست طهارت كتاب معامل 

 13«.باشد... ی]بحرالعلوم[ م یمهد

نوشته در فقه  به صورت دست ی، او كتاب كبريیآباد معلم حبیب یعلحمّمدبنا به گفته شیخ  ـ17

 20.كه هنوز چاپ نشده است دارد یاستدالل

                                            
 (.113ص ،)چاپ جديدو  123. ر. ك: فقه االمامیه، كتاب طهارت، ص11

 (.168ص ،)چاپ جديدو  118. ر. ك: مهان، ص12

 .116ص ،. مهان، چاپ جديد17

 .118ص ،. مهان، چاپ جديد11

 اند. ( را در ترمجه افزوده3و  8. مؤلف مقدمه اين دو مورد )11

 .10، ص(1768چاپ هتران، ). ر. ك: أعلط الّروضات، 16

ش، 1781، چاپ «بود در اين خاكدان یگنج زر»با نام چاپ شده در جمموعه آثار مرحوم الفت (، 12. ر. ك: خاندان من، ص11

 .)از نسخٔه خطی( 8( و صاصفهان، تصحیح: الله الفت، نرش نوشته

 .1228، شامره 287، ص16. ر. ك: الذريعة، ج18

 .211، ص1. ر. ك: الكرام الربرة، ج13

 .1771، ص1. ر. ك: مكارم اآلثار، ج20
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بلِ  بیان  »در كتاب خود به نام  یالدين مهدو مه موّرخ، سّید مصلحّل ـ ع11  عقاِب أ   يف ذكرِ  داية  الِ  س 

 21اين كتاب نام برده است.در رشح حال مؤلف از « ةِ داي  الِ  ِب صاحِ 

چن ن  در مقدمه خود بر هداية املسرتشدين اين یجمداالسلم نجف یآيةاهلل شیخ مهد ،مهّل ـ پدرم ع11

تبرصة »يافتم با نام  22[ از كتاب فقه صاحب هدايه را در حدود پانصد صفحهی]خط یا نسخه»فرموده است: 

از بیع در آن گنجانده  یو بخش ،از مسائل زكات یكه اكثر مسائل طهارت و بحث مواقیت نامز و برخ «الفقهاء

 27«.شده و جايگاه اين كتاب در علم فقه مهانند هدايه است در علم اصول فقه...

ه كتاب هدايه آمد یدر ترمجه احوال مؤلف كه در ابتدا مَدظّله یاشكور یمه حمّقق سید امحد حسینّل ـ ع16

مهزمان اشتغال به كسب فقه و اصول فقه  ،یپژوهش شیخ در ايام حتصیل و دانش»چن ن فرموده است:  است، اين

كرد، در آن دو رشته هم ممارست داشت و هم در جست  یكه آن دو را تدريس م یداشت و در طول عمر در حال

را مهانند كتاب هداية املسرتشدين  یتبرصة الفقهاء مهه جوانب مسائل فقه یادله آهنا بود؛ لذا كتابش يعن یو جو

 یولكن شیِخ مؤّلف نتوانسته است كه مهه ابواب فقه را در تبرصة الفقهاء بیان ناميد؛ بلكه تنها مقدار ،دربردارد

و  یاجتهاد فقه ینريو مه ن مقدار، ما را بر یاز كتاب طهارت و نامز و زكات و بیع را به رشته حترير درآورده ول

برترش در نقد و خالص گرداندن، و مهارت ممتازش در عرضه ادله  یاو بر اقوال و آراء فقهاء و نريو یچريگ

تر با آن  و ]به دنبال آن[ استخراج حكِم موافق قرآن كريم و سنِت منقوله سینه به سینه روايت شده اهل بیت

 كند.راهناميی میادله، 

ابتداًء به بیان اقوال و نظريات اهل لغت  ،زند یم یموضوع یدست به جست و جوكه  یآنگاه هنگام

ترين آراء فقهاء بزرگ را  پردازد، سپس مهم یم یآنان و مطابقتش با ذوق عرف یها مهراه با جرح و تعديل گفته

را كه مهان آيات و احاديث باشد،  یادله فقه ،ناميد و به دنبال آن یعرضه م یمهراه با پژوهش و حتقیق و نقد علم

باشد استخراج  یم یخود را كه در اغلب اوقات قو یِ فتوا ،آورد و در پايان خود مي یبا اِسناد به نظر و رأ

 21«.شناساند یكند و راه درست استنباط ]احكام[ را به ما م یم

كه به چاپ رسیده است « دينقبیله عاملان » یدر كتاب خود يعن ،ـ اين كتاب را در ترمجه احوال مؤّلف11

را سه بار به رشته حترير  یدر حال حارض اين مؤلِف فقیِه كبري، كتاب طهارت از كتب فقه 21ام. ذكر كرده

 درآورده است:

ِخ آن را ذكر خواهیم كرد.« تبرصة الفقهاء» یـ درضمن مه ن كتاب يعن1  كه ن س 

قبیله »خط رشيفش در كتاب خود به نام مستقل در موضوع طهارت كه صفحه اول آن را با  یـ كتاب2

 26ام. چاپ كرده« عاملان دين

                                            
بلِ  . بیان  21  .168، ص1اصفهان در دو قرن اخري، ج یو اجتامع یيا تاريخ علم ةِ داي  الِ  ِب صاحِ  عقاِب أ   يف ذكرِ  الدايةِ  س 

 .ی. از نسخه خط22

 .70، ص1. ر. ك: مقدمه هداية املسرتشدين، ج27

 .11، ص1املسرتشدين، ج  . ر. ك: ترمجه مؤّلف در هداية21

 .22. ر. ك: قبیله عاملان دين، ص21

 .28. ر. ك: قبیله عاملان دين، ص26
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، كه سه یبحرالعلوم نجف یرشيف، تقرير بحث استادش آيةاهلل سید مهد یـ رشح طهارت كتاب واف7

با  [766، ص17جمّلد ]و  ،با عنوان التقريرات [711، ص1جمّلد ]در كتاب الذريعة  یبار توسط علمه هتران

 شده است. یمعرف یبا عنوان رشح الواف [161، ص11جمّلد ]و  یعنوان رشح طهارِت الواف

 تنبیه

اصل اين تقريرات را  (1226 یمتوفا)، «مفتاح الكرامة»حب صا ید جواد عاملسیّ  ،مه فقیِه متتبعّل و ع

كرده و گفته  یمعرف «لةالتكم»از سیّد بحرالعلوم به رشته حترير درآورده و سیّد حسن صدر آن را در كتاب 

از آِن او است كه هنوز به پايان نرسیده  ،، تقرير درس سیّد بحرالعلومیكتاب رشح طهارت واف»است: 

سیزدهم، ]و  [711چهارم، ص]در جملدات  یآن كتاب يعن یو صاحِب الّذريعة آن را در سه جا 21،«است

 كرده است. یمعرف [161چهاردهم، ص]و  [766ص

 تبرصة الفقهاء

 یاز مسائل زكات و برخ یاكثِر مباحث كتاب طهارت و مبحث اوقات نامز و بخش ،اين كتاب جلیل

كه بنابر گفته  ،از كتاب را در بر گرفته ینزديك به نیم ،مباحث كتاب بیع را دربردارد و البته مبحث طهارت

 یگويد در ايام یماين كتاب را در زمان تدريس ]مهزمان[ تدوين كرده است؛ چون  ،مؤلف ،صاحب روضات

اما متأسفانه اين كتاب تدوين نشده است  28كه به خدمت او مرَشف بودم مشغول به تدوين آن كتاب بوده است؛

است آنجا  یاصفهان یرضا نجفحمّمدابوجمد شیخ  ،مه ماّل و برترين و هبرتين گفتار در حق اين كتاب گفته جِد ع

به ديگر بیان اين كتاب به هبرتين  23«.جايگاه اين كتاب در فقه مهچون هدايه است در اصول»كه فرموده است: 

و  یورود و خروجش در مسائل فقه یاستنباط موّلفش و توان اجتهاد و چگونگ یناميد بر نريو یوجه داللت م

مجع  یِ اش در برقرار یء[ و تواِن او بر نقد آهنا و تواناياو بر اقوال ]علام یاش و چريگ يافته آراء و نظريات تكامل

 از مداركشان. یاستخراج احكام خداوند ،سلیم و در يك كلم یمیان روايات متعارض به واسطه ذوِق فقه

 70كتاب یهانسخه

كامل چند نسخه از  یبا وجود تدوين نیافتن اين كتاب به دست خود مؤّلِف فقیهش، پس از جست و جو

 اين كتاب رشيف را ـ كه بیشرت آهنا در روند حتقیق و چاپ در دست ما بود ـ يافتیم.

زاده علمه حمّقق ]و[ خدمتگزار مرياث امامیه در اصفهان،  ـ نسخه ]الف[ موجود در كتابخانه عمه1

باشد، كه نسخه اين چاپ را  یمؤّلف ماز رسشناسان و رسآمداِن بیت  یمّد ظّله العال یروضات یعلحمّمدآيةاهلل سید 

و او را به جهت  یكه اين نسخه بیش از دو ماه در دست ما بود؛ لذا از او سپاسگزار یما فرستادند در حال یبرا

 او از ذخائر روزگار ما است.مهانا و عافیت و طول عمر دعا كرده كه  یتندرست

( در اصفهان در 1231-1710عبداسحس ن سّید العراق ن )ـ نسخه ]ج[ موجود در كتابخانه آيةاهلل سید 2

                                            
 .121ك: تكملة أمل اآلمل، ص. ر. 21

 .121، ص2. ر. ك: روضات اجلنّات، ج28

 .10. ر. ك: أعلط الّروضات، ص23

شده است كه عبارت  یاز اين كتاب فقط سه نسخه معرف 166، ص2ايران )دنا(، ج یها . در كتاب فهرستواره دستنوشت70

 است. یروضات یعلحمّمددانشكده الیات مشهد و گلپايگان و قم مركز احیاء كه تصوير نسخه آيةاهلل سید  یها است از نسخه



(6) 

 

از وجود  یاز اين كتاب است در ضمن يك جمموعه كه توسط علمه روضات یا بیش از يكصد صفحه كه قطعه

فرزند  71سّیدالعراق ن یاين كتاب آگاه شديم و با اجازه حجةاالسلم و املسلم ن سید ابراهیم مريعامد

او طول عمر و  یكرده و برا ی، توانستیم از آن نسخه عكس بگرييم؛ لذا از او سپاسگزارگذار اين كتابخانه بنیان

 پدرش آمرزش و رمحت را خواهانیم. یعافیت، و از برا

كه در فهرست آن كتابخانه با نام  1887در قم به شامره  یـ نسخه ]ب[ موجود در كتابخانه آيةاهلل مرعش7

صحیح، مه ن كتاب تبرصه است؛ زيرا در عطف كتاب  یاست ولفهرست شده  17/61العناوين با شامره 

باشد. از  یم یاهلل موسو ، و مالك آن سید رحيانیتفرش یعنوان تبرصه آمده است و كتاب به خط مل مصطف

به اين دلیل كه تصوير اين  یاهلل مرعش فرزند آيت یسامحة حجةاالسلم و املسلم ن دكرت سید حممود مرعش

چن ن  ناميیم. درود خداوند بر آن پدر و اين یم یما فرستاده است سپاسگزار ینسخه رشيفه را خالصانه برا

 .یفرزند

 یمشهد رضو ی[ دانشگاه فردوسیـ نسخه ]د[ موجود در كتابخانه دانشكده الیات ]=شهید مطهر1

 1062به شامره  یا در ضمن جمموعه 222/2به شامره  یخط یها هكه در فهرست نسخ هزاران درود بر ساكنشمقّدس 

 یعلحمّمدويژه از استاد دكرت  شده است. الزم است تا از اداره اين كتابخانه عامره به ی[ معرف22711]

 یو اخلق نیك سپاسگزار یروي به دلیل فرستادِن خالصانه تصوير اين نسخه رشيفه ]توأم[ با گشاده یرضاي

 72ناميم.

( واقع در شهر 1218-1283) یالعابدين گلپايگان نسخه موجود در كتابخانه آيةاهلل شیخ زين ـ1

 است: یا از شاگردان مؤلف بوده و اين نسخه در جمموعه یالعابدين كه يك گلپايگان به خط شیخ زين

 از تبرصة الفقهاء، و یآن بخش یالف: ابتدا

خ خطب: جمّلد دوم كتاب هداية املسرتشدين است تا   یكتابخانه او معرف یپايان كتاب كه در فهرست ن س 

 77شده است.

 یاز فضلء برا یيافتن اين نسخه و روانه كردن برخ یفراوان خود برا یمتأسفانه با وجود جست و جو

 يافتن، آن نسخه را نیافتم و اين خداوند است كه به جا و عاقبت آن آگاه است.

كتابخانه با عنوان طهارت  71كه در فهرست یشیخ رضا استاد ـ نسخه موجود در كتابخانه آيةاهلل6

آن،  یِ از تبرصة الفقهاء و مباحث طهارت آن است به حسِب نقِل ابتدا یشده است كه در حقیقت بخش یمعرف

 یآيةاهلل مرعش یكه آن را مؤلف جداگانه تصنیف كرده است. اين نسخه به كتابخانه عموم ینه آن كتاب طهارت

 برداشته و هبره بربيم. یايم از آن تصوير بدين رو نتوانسته ؛ولكن تاكنون فهرست نشده استمنتقل گشته 

                                            
رمحة اهلل علیه رمحًة ق و در اصفهان به جوار رمحت حّق پیوست و نسخه چاپ شده اين كتاب را نديد 1121در حمرم اسحرام  ی. و71

 .واسعة

و كتابخانه دانشكده الیات  یما را بر دو نسخه كتابخانه آيةاهلل مرعش یم قاسمرحی ی. شايان ذكر است كه جناب استاد آقا72

 مشهد آگاه كرد. یدانشگاه فردوس

 .یاشكور یبه قلم سید جعفر حسین 116، شامره 31كتابخانه گلپايگان: ص یخط یها . فهرست نسخه77

 .یبه قلم شیخ رضا استاد ،21ص ی،. يكصد و شصت نسخه از يك كتابخانه شخص71
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 یو قدردان یسپاسگزار

به دلیل انجام حتقیق و تصحیح اين  یاشكور یدر پايان بايد از حمّقق جلیل استاد سید صادق حسین

نموده و از برايش درخواست توفیق و تسديد  ینخست ن بار به چاپ رسیده سپاسگزار یكتاب بزرگ كه برا

كه ذكر كردم ]مطابقه و[ تصحیح نموده كه ابتدا و پايان آن را پیش از  یا بناميم. متن اين كتاب را با چهار نسخه

 یِ آورده است درست و مصَحح، مهراه با حتقیِق دقیق با ذكر نشان یو ]مصِحح[ متن ینامي یمتن كتاب مشاهده م

در  یاز اقوال، و با اين حتقیق بلند ثابت نموده است كه در إحیاء مرياث فقه یو روايات و بسیار یآيات قرآن

 71پرتوان است. مكتب اهل بیت

رضا ابن شیخ حمّمدبن شیخ اابن شیخ جمدالدين  یابن شیخ مهد یاين مقدمه به قلم بنده ]خدا[ هاد

خداوند قبور و ارسار و درون و مؤِلف اين كتاب  یاصفهان ینجف یراز یتقحمّمدباقر ابن شیخ حمّمدحس ن ابن شیخ حمّمد

 ،ما ، برابر با روز والدت سیدهٔ 1121قعدة اسحرام سال  یشنبه، نیمه ماه ذ در عرص روز سه ايامنشان را پاك و منّزه گرداند

در شهر اصفهان كه خداوند آن شهر را از بليا  بن جعفر یدخِت امام موس حرضت فاطمه معصومه

 حمفوظ بدارد به پايان رسید.

 وآله الّطّیب ن الّطاهرين املعصوم ن. ّمدحمسّیدنا  یاهلل عل یواسحمدهلل اّوالً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، وصلّ 

 21/1/30شنبه شام پنجترمجه پايان 

                                            
مرا  یو شیخ عباس ملي ید حممود نريامنمعلم، سیّ  ید علچون: سیّ  ی. در تصحیح و مقابله اين كتاِب بزرِگ مبارك بزرگواران71

م العالیةاند  مساعدت فرموده اند كه خداوند  در اخراج اقوال فقهاء نیز پیوسته كوشش كرده ینريامن ی، علوه بر اين آقادامت نشاطاهت 

فراوان آغاز  یها یو با افتادگ« الف»نیكوكاران را بدو عنايت فرمايد. و بدين جهت كه كار ما با نسخه پرغلط هبرتين پاداش 

ها  ترين است ولكن در تطبیق متون و حاشیه یباشد كه نیكوترين و قو یم« د»كه به دست ما رسید نسخه  یا گشت، و آخرين نسخه

شده  یوقتامن بسیار كم ولكن عمل به وعده الزم بود و آن زمحات تبديل به اين اثر، بسیار رنج برديم و «د»و اضافه مطالب نسخه 

 [ید صادق اشكور]حمّقق كتاب، سیّ      است كه در برابر تو خواننده كريم قرار دارد و در مهه حاالت ستايش از آن خداوند است.


