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 رساله مؤسس 

 ی زد ی ی حائر م یرکعبدال خ یش حاج  ی العظم اهلل  تیآ مرحوم   هیعمل رساله به ی نگاه

 
 1جلیسه غالمی مجید 

 درآمد 

نیازهای عامه مردم    متعدد،  هایچاپ  و  تیراژ  در  کتاب  انتشار  و  ایران  به  چاپ  صنعت  ورود  از  پیش  تا 
های عموما شفاهی و گاه  در مسائل فقهی عمدتا از طریق ائمه جماعت و روحانیون و از طریق پرسش

های فقهی عمومی و به زبان فارسی چون  استنساخ کتابگردید. هرچند از دوره صفویه  کتبی مرتفع می
)د:   بهایی  شیخ  نگاشته  عباسی  )د:  ۱۰۳۰جامع  میرداماد  النجاة  شارع  احکام  ۱۰۴۱ق.(،  معرفة  ق.( 

)د:   می۱۰۹۰الشرعیة محقق سبزواری  اتفاق  بیش  و  کم   ... و  این (  تکثیر  میزان  شک  بدون  اما  افتاد، 
آنرساله اند  ها  تعداد  با وجود  نمیهم  کاتبان،  یا گستردگی جغرافیای  ک  و  باال  تکثیر  توانست سرعت 

 2پهناوری را شامل گردد. 
اما با ورود صنعت چاپ در اوایل حکومت قاجار به ایران، هم تکثیر کتاب و هم توسعه سواد و دانش  

گسترده جغرافیای  و  گرفته  میسرعت  پوشش  را  توسعگونهبه؛  دهدای  شاهد  دوران  این  در  که    های 
گاهی  هستیم.   جامعه سطح  در  دینی  و اجتماعی  علمی،  هایآ

  شمار   به ایران چاپ تاریخ  در  صنعت  این از ورانبهره اولین جمله از روحانیون طبقه که قابل توجه آن
توانند طیف  گرفتند که با استمداد از صنعت چاپ می  . فقها، شاگردان و مقلدین آنها خیلی زود یادروند می

و بسیاری از سؤاالت   ، با مبانی فقهی خود آشنا نمایند ی ترجغرافیایی وسیع جامعه را در گسترهوسیعی از 
 ای به بزرگی جهان پاسخگو باشند.  های خود را در گسترهفقهی نیز از طریق تکثیر و توزیع کتاب

 

 چاپ و کتاب.  تاریخ. پژوهشگر  1

های ایران شناسایی شده است که البته بیش از نیمی از  کتابخانهنسخه خطی در  ۱۸۳. جالب توجه اینکه تا به امروز از این کتاب  2
نسخه    ۵۰۰به بعد است و این در حالی است که با ورود صنعت چاپ به ایران تنها یک چاپ از این بیش از    ۱۳آن مربوط به قرن  

 ۹/۸۹۷های خطی ایران )فنخا(: تیراژ داشته است. رجوع کنید به فهرستگان نسخه
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بودن مردم به    بهدار و ناشر نیز به خوبی دریافتند به جهت مبتلیاست که طبقه چاپخانه  این در حالی 
تواند برخوردار باشد محل  ها که از جامعه خوبی میچاپ و انتشار این نوع از کتاب  ،مسائل دینی و فقهی

 رود.  کسب درآمد و سودآوری در حوزه چاپ و نشر به شمار می
)اولین فارسی  بن محمدصفی  آثار  ۱۲۸۰-؟ ۱۲۰۰بار محمدجعفر  از  یکی  تلخیص  که  است  ق.( 

ق.( که از  ۱۲۶۰-؟۱۱۷۵قی شفتی بیدآبادی )تیت الله العظمی محمدباقر بن محمدفقهی استاد خود آ
سپرد و بدین ترتیب اولین کتاب کاربردی فقهی  علمای بنام و مراجع صاحب نام آن دوره بود را به چاپ می

:  د )ق. در اصفهان و با سرمایه منوچهرخان معتمدالدوله گرجی  ۱۲۴۶زبان را به سال  برای مقلدین فارسی
ای از کتاب »تحفه البرار«  نماید. »الوجیزه« برگزیدهمی، با تکنیک چاپ سربی چاپ و منتشر  (.ق۱۲۶۳

است بیدآبادی  شفتی  امّ  1؛ مرحوم  و  نماز  اقسام  درباره  جمله  کتابی  از  که  آن  به  مربوط  مسائل  هات 
 رفت.  های فقهی مهم مردم  به شمار مي دغدغه

های عملیه و مورد توجه عموم از علما و دیگران بوده و از همین رو شخص  جزو رساله 2البرار«  ة»تحف
از علما و شاگردانش آنة  سید حج از آن را گردآوردی نموده    االسالم و بسیاری  را مختصر و منتخباتی 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:جمله می بودند، که از آن 

   3االبرار، میرمحمد عباس شوشتری  ةتاب تحفاالستقبال بشرح مبحث قبله از ک -۱

 4ق.( ۱۲۹۹-۱۲۱۷االبرار، محمدتقی بن حسینعلی هروی اصفهانی حائری ) ةتلخیص تحف -۲

 5جواهر المسائل، محمدمهدی بن محمدعلی محالتی  -۳

 6ق.(۱۳۰۹- ۱۲۲۷سراج المتهجدین نوروزعلی بن محمدباقر فاضل بسطامی ) -۴

 7تحفه االبرار، ناشناخته  فروعات فارسی ملخص از  -۵

 8منتخب تحفه االبرار در طهارت وصاله، ناشناخته -۶

 

 . ۹۴ای در کتابخانه ملی موجود است. رجوع کنید به : تاریخ چاپ در ایران: پ نسخه. از این چا 1

های خطی ایران  فهرستگان نسخههای ایران شناسایی شده است. رجوع کنید به:نسخه خطی در در کتابخانه  ۱۶۸. از این کتاب   2
 ۲۷۸/ ۷)فنخا(: 

 .  ۲/۲۹. بیان المفاخر:   3

 .  ۴۲۱/ ۳. الذریعه:  4

 .  ۲/۲۹ان المفاخر:  . بی 5

های خطی  ، نسخه خطی از این کتاب در کتابخانه دانشگاه تهران موجود است. رجوع کنید به : نشریه نسخه۱۶۱/ ۱۲. الذریعه:   6
 . ۱۷۶/ ۷کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: 

 .  ۲/۳۰. بیان المفاخر:   7

المفاخر:   8 ا ۲/۳۰. بیان  کتاب در کتابخانه آیت  این  از  الله  ، نسخه خطی  . فهرست کتابخانه آیت  لله گلپایگانی موجود است: 
 . ۲۷۰/ ۱گلپایگانی: 
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 1منتخب تحفه االبرار، ناشناخته  -۷

 ق.( ۱۲۸۰-؟۱۱۷۵ای )االبرار، محمدجعفر آباده ةمن تحف  ةاالخبار المنتخب ةهدای  -۸

 2النجاه در مسائل نماز، سیدهاشم حسینی   ةوسیل -۹

 3فاخر مستخرج از بحر زاخر، محمدباقر بن محمدمهدی محالتی  دّر   -۱۰

 4االبرار، محمدابراهیم بن ابوالحسن موسوی  ةتحف - ۱۱

 5ق.(۱۲۷۷- اکبر موسوی قزوینی)؟الدین بن علیاالبرار، رضی ةخالصه تحف -۱۲

 6البرار، ناشناخته ةمختصر تحف  -۱۳

ند. اما  ای به شکل مخطوط باقی ماندند و به چاپ نرسیدها بجز »الوجیزه« محمدجعفر آبادهاین تلخیص
ای این شانس را داشت که کتابش همزمان با وارد شدن دستگاه چاپ سربی به اصفهان  محمدجعفر آباده

»الوجیزه« محمدجعفر اولین کتابی باشد که در این شهر به شیوه چاپ سربی چاپ گردد. در مقدمه کتاب  
 خوانیم:چنین میدر خصوص وارد شدن این صنعت به ایران و منافع آن در گسترش معارف دینی ای آباده

»… اکثر صنایع بدیعه و آثار غریبه بالد بعیده و قریبه از یمن طالع فرخنده مطالع پادشاه عالمگیر در  
د مگر صنعت طبع و تمثیل که در عقده تعویق و  شایع بوـ  حفظه الله عن نوایب الحدثان ـ مملکت ایران 

بود  مانده  آن   ،تاخیر  که  نبالت    بحمدالله  و  نواب جاللت  التفات  و  و سعی  هم بحکم محکم سلطانی 
خلق الله عبدالرزاق اصفهانی   بسعی و دست رنج اقّل   ـ زید اجاللهـ دستگاه مقرب الخاقان منوچهرخان 

و چون دانستن   .امید که در نظر ارباب دانش مطبوع آید ،مطبوع آمدکتبی که اکثر مردم از آن منتفع گردند  
مقاصد است و سعی در ترویج و تکمیل آن موجب برکت و میمنت است    مسائل نماز از اهم مطالب و اتّم 

االبرار من تالیفات جناب شامخ    ةابتدا باین رساله فارسی که در مسائل نماز از کتاب تحف  و تبرکا    تیمنا  
و  االلقاب   المعقول  جامع  االصول  و  الفروع  حاوی  مآب  هدایت  و  شریعت  انتساب  معارف  و  حقایق 

لمین المولی االعظم و المقتدی االفخم و مطاع  سن معین االسالم والمیالمنقول فخرالفقهاء والمجتهد
  ةلوالجال  ةوالفخام  ةوالنجاب  ة لفلک السیاد  م شمسا  الالمشتهر اسمه فی جمیع اقطار الع   ،العرب والعجم

 

المفاخر:   1 بیان  الله  ۲/۳۰.  آیت  کتابخانه  فهرست  است؛  موجود  گلپایگانی  الله  آیت  کتباخانه  در  کتاب  این  از  خطی  نسخه   ،
 . ۲۵۰/ ۲گلپایگانی: 

 .  ۲/۳۱. بیان المفاخر:   2

 . ۴۶۷/ ۱۴های خطی ایران )فنخا(: خان یزد موجود است. رجوع کنید به : فهرستگان نسخه. از این کتاب یک نسخه در مدرسه  3

 .۷/۲۹۰های خطی ایران )فنخا(:  . نسخه خطی از این کتاب در کتابخانه طبسی قم موجود است. رجوع کنید به فهرستگان نسخه 4

های خطی ایران )فنخا(:  ع کنید به فهرستگان نسخه. از این کتاب یک نسخه در کتابخانه مدرسه غرب همدان موجود است. رجو 5
۱۳/۸۴۱ . 

های خطی کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری  . نسخه خطی از این مختصر در کتابخانه سپهساالر موجود است، فهرست نسخه 6
 ۵۲۴/ ۵)سپهساالر(: 
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کهف الحاج الحاج    ، مجتهد العصر والزمان  ة،واالجتهاد والفقاه  ةوبدر السماء العلم والفضیل  ةوالشراف
بانضمام سواالت چند و جواب    ، به عامه مؤمنان گردد  شده که معموٌل  ـ    اطال الله بقاءهـ  السید محمدباقر  

والتاکید از آنجناب در دارالسلطنه  والترغیب  ةآنها که اکثر آنها از مسائل طهارتست حسب االذن والرخص
بالنبی وآله االمجاد فی شهر محرم   ، مند گردندامید که کافه مردمان از مطالعه آن بهره  .اصفهان مطبوع شد

 « ۱۲۴۶الحرام 

این کتاب اولین کتاب چاپ سربی منتشره به زبان فارسی در اصفهان است، چاپ سربی پیش از این   
با انتشار این    ۱۲۶۴و در سال    ، ق. به تهران راه یافت ۱۲۳۹و در سال    ،غاز قمری در تبریز آ۱۲۳۳در سال  

 در اصفهان آغاز شد.   ،کتاب 

ک  عبدالرزاق اصفهانی انتشار این کتاب مشتمل بر مسائل نماز است را موجب برکت و میمنت و تبّر 
البته    ،دانسته است  انتشار این نوع کتابها انتفاع اکثر مردم است و  و در مقدمه اشاره نموده که هدف از 

 امیدوار هستند که در نظر ارباب دانش نیز مطبوع بیاید.  

این مقدمه آن قابل توجه در  انتهای مقدمه تصریح می  نکته  این  که عبدالرزاق اصفهانی در  کند که 
 سالم شفتی و با تشویق و تاکید او چاپ و انتشار یافته است.  اال  ةکتاب با اجازه مرحوم سید حج

کند که مراجع و روحانیون در آن زمان نه تنها با صنعت  این نکته برای ما مشخص میچاپ این کتاب،  
دار استفاده از این تکنولوژی و مشوق بسط و  چاپ و فواید عمومی آن کامال آشنا بودند، بلکه خود طالیه

آن در ج نیز بودهگسترش  نمودن  امعه  قابل استفاده  برای  ابزاری  به عنوان   این صنعت  ترتیب  اند. بدین 
 دین از فتاوای و نظریات فقهی مراجع تقلید مبدل گشت.  واسطه مقلّ بی

 های عملی در دوره قاجارشناسی چاپ و انتشار رسالهگونه

تکنیک   با  از چاپ کتاب »الوجیزه« و گسترش صنعت چاپ باالخص  چاپ سنگی ما شاهد  بعد 
های عملی فقهی در ایران هستیم. در  های فراوان دینی و مذهبی و باالخص رسالهچاپ و انتشار کتاب

می کلی  نگاه  رسالهیک  رسالهتوان  گونه  دو  به  را  دوران  این  در  منتشر  فقهی  و  های  کهن  عملیه  های 
 های عملیه معاصر تقسیم نمود.  رساله

نها کتاب جامع عباسی شیخ بهایی است که در این قرن بسیار محل توجه  از میان منابع کهن فقهی ت
قمری توسط چاپخانه محمدعلی میناکار در تبریز  ۱۲۵۹این کتاب برای اولین بار در ایران به سال است . 

حواشی عالمانی چون عبدالله  کند.  و بعد از آن نیز دهها بار چاپ و انتشار پیدا می  ،یابد چاپ و انتشار می
ق.(، محمدکاظم  ۱۳۳۴ق.(، نخجوانی غروی )د:  ۱۳۳۷یالنی مازندرانی، صدر عاملی اصفهانی )د:  گ

ق.(، حائری مازندرانی، ابوالقاسم دهکردی ۱۳۲۹ق.(، آخوند خراسانی )د:  ۱۳۳۸طباطبایی یزدی )د:  
آداب  »چون  هاییگردد.. البته در این میان کتابق.( و ... بر این کتاب نیز منتشر می۱۳۵۳اصفهانی )د: 
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نیز اختصاصا یک موضوع را در   1ق.( 1205-1118محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی )نگاشته   « التجارة
 گردد.  گیرد نیز چاپ و منتشر میبر می

فوق دوره صنعت چاپ امکانی  این  انتشار رسالهاما در  و  برای چاپ  یا  العاده  و  فارسی  فقهی  های 
های عملیه معاصر برای  ایران و عراق فراهم آورد. در میان رساله  های فقهی عربی عالمانترجمه رساله

ق.( از علما  ۱۱۸۰-۱۲۶۱اولین بار این کتاب »نخبه« محمدابراهیم بن محمدحسن کلباسی اصفهانی )
و فقهای شناخته شده در آن دوران است که بعنوان اولین رساله فقهی فارسی مدون برای عموم مردم به  

  2رسد. چاپ می
ق توسط عبدالرزاق  ۱۲۴۶ای  در اصفهان به سال  رساله همچون کتاب »وجیزه« محمدجعفر آباده  این

این کتاب را در واجبات و مهمات از فروع دین در    کلباسی کند. حاجی  اصفهانی چاپ و انتشار پیدا می
موضوعات طهارت، نماز، زکات، خمس و روزه در چند مقصد و هر مقصد در چندین باب به نگارش  

گیرد، به نحوی که بعد از  درآورده است. این کتاب در آن روزگار بسیار محل توجه و مورد استقبال قرار می
گردد. البته  قمری به دفعات در تهران به شیوه چاپ سربی و سنگی چاپ  و منتشر می۱۲۴۶انتشار به سال  

 نیست.  این کتاب مشتمل بر همه مباحث فقهی 
به چندین بار به  های  از دیگر رساله عملیه که در این مقطع زمانی مورد توجه ناشران قرار گرفت و 

ف   ة ترجمه کتاب »نجا   ، های چاپ سربی و سنگی چاپ شدشیوه  یوم المعاد« محمدحسن بن    يالعباد 
ق.( است. صاحب جواهر از علمای  ۱۲۶۶- ۱۲۰۰جواهر )محمدباقر اصفهانی نجفی مشهور به صاحب

ترین آثارش یعنی کتاب  ده این عصر است که در نجف سکونت داشته و شاخصل و شناخته شطراز اّو 
 . گرددشرح شرایع االسالم« نیز خیلی زود در ایران چاپ و به دفعات منتشر می يجواهر الکالم ف»

در اصل    ،العباد«  که برگرفته از نظریات فقهی صاحب جواهر از کتاب »جواهر الکالم« اوست  ة»نجا 
ق به شیوه چاپ سربی در تهران و  ۱۲۶۲به زبان عربی است، اما ترجمه فارسی آن برای اولین بار در سال

نماز و روزه  گردد. البته در این ترجمه تنها به مباحث طهارت،  توسط چاپخانه محمداسماعیل منتشر می
پرداخته شده و فاقد دیگر مباحث مطروحه در اصل کتاب است که از قرار معلوم مباحثی چون زکات،  

این رساله تا مدتها بعنوان پایه رساله عملیه بسیاری از علما مانند    خمس و حج را نیز شامل بوده است.
انتشار  شیخ انصاری، میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و … با اختالف فتاوای   آنها در حاشیه چاپ و 

 یابد.  می

 

ق.( به صورت  ۱۲۳۰-۱۳۱۲شیرازی ) ق. با حواشی محمدحسن بن محمود میرزای  ۱۲۹۰. این رساله برای اولین بار به سال   1
انتشار می و  انصاری،  سنگی چاپ  بزرگی چون شیخ  با حواشی علمای  آن  بازچاپ مکرر  بعد شاهد  به  تاریخ  این  از  و  یابد. 

 صدرعاملی، محمدکاظم طباطبایی یزدی و ... هستیم.  

 . ۹۲در ایران:  ای در کتابخانه ملی موجود است. رجوع کنید به : تاریخ چاپ. از این چاپ نسخه 2
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های عملیه متعددی از او چاپ و  که در زمان حیات و حتی بعد از حیاتش رساله  یاز دیگر عالمان 
.  استق.(  ۱۲۸۱- ۱۱۸۰شیخ مرتضی بن محمدامین دزفولی مشهور به شیخ انصاری ) انتشار یافته است  

اش چهره لی و فقهی او روش بسیار دقیق علمیاو موجب پیداش مکتبی نو گردید و تحریر و تنقیح اصو
   1فقه شیعه را به کلی دگرگون ساخت. 

چرا که شیخ به سبب    ،دانیم که مرحوم شیخ انصاری نیز تألیفی با عنوان »رساله عملیه« نداردما می
ت را  تقوا و ورع بیش از اندازه و تواضع بسیار، رساله عملیه ننوشت و به همین سبب سؤاالت و استفتائا 

 2کرد. مطابق با احتیاط بیان می
گردد. آنچه به عنوان  ای منتسب به او باب میهای عملیهاما از این دوره به بعد چاپ و انتشار رساله

های مختلف در عراق، ایران، هند و حتی کشورهای آسیای  »رساله عملیه« او مشهور و صدها بار و به زبان
چاپ و انتشار پیدا نموده  ور العباد«، »سراج العباد« و »صراط النجاه«  های دیگری چون »سرناممیانه و با  

اوست.  است، مجموعه فقهی  نظریات  أساس  بر  از شاگردان  برخی  توسط  شده  تدوین  و  گردآوری  ای 
آن مشخص نیستشیوه  متأسفانه سرمنشأ  رویه  ، ای که  نیز  از شیخ  بعد  ای  و حتی در خصوص مراجع 

ای برای انتشار نظریات و اختالفات فقهی  به عنوان پایهشیخ  رساله    مدتها متنگردد. البته تا  مألوف می
 گیرد.  مراجع بعد از او مورد استفاده قرار می

از این  ی است که مرحوم مشار  اطالعترین چاپی که از »رساله عملیه« شیخ انصاری داریم،  قدیمی
تا کنون  این کتاب  ای از  بنده به نسخه   3. د دهق در تهران می۱۲۶۷رساله با نام »رساله عملیه« در سال  

همان حاشیه شیخ مرتضی انصاری بر کتاب »نخبه  مرحوم مشار  ام. بعید نیست مراد  دسترسی پیدا ننموده
انتشار پیدا نموده و بر صدر صفحه اول آن  ۱۲۶۷کلباسی« باشد که به سال   »رساله  عبارت  ق چاپ و 

ق.(  ۱۲۶۱محمدابراهیم کلباسی )د:  له که متن آن نگاشته  حاجی شیخ مرتضی« آمده است. در این رسا 
 است، شیخ مرتضی در حواشی نظریات و اختالفات فقهی خود را ذکر نموده است.  
قمری چاپ و  ۱۲۶۹احتماال برای اولین بار »رساله عملیه« شیخ مرتضی انصاری مستقال به سال  

باشد. رساله یافته  وانتشار  نیست  شیخ  نگاشته خود  که  روزه،    ای  نماز،  طهارت،  مباحث  تنها  مختصرا 
ق در ایران چاپ و انتشار پیدا نموده است. نسخه منحصری  ۱۲۶۹خمس و زکات را دربردارد و در سال  

 از این کتاب در کتابخانه آستانه حضرت معصومه )س( موجود است.  

 

 .  ۶۱ای بر فقه شیعه: . مقدمه 1
 .  ۳۳۹. ادوار اجتهاد:  2

 . ۲۵۸۷/ ۲های چاپی فارسی: . فهرست کتاب 3
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 نگاری، حاشیه نویسی و بقاء بر میت  رساله

منتسب به او باب  های عملیه  چنانچه اشاره شد از دوره شیخ انصاری به بعد چاپ و انتشار رساله
هایی مبتنی بر نظریات فقهی  مندان به شیخ با تدوین و نگارش رسالهبرخی از شاگردان و عالقهو    گردد می

 کنند تا کار را برای مقلدین او آسان نمایند.  شیخ و چاپ و تکثیر آنها سعی می
ها دانست و البته باز تأکید  توان دوره اوج و شکوفایی چاپ و انتشار این نوع از کتاباین دوره را می

ها  کنم که به جهت باالرفتن سطح دانش و سواد در جامعه و اقبال عمومی مردم به این نحو از کتابمی
های عملیه و باالخص  ر رسالهچه در ایران و چه خارج از ایران در عراق و شبه قاره ناشران موضوع انتشا

 دانستند.  انصاری را موضوع پرمخاطب و پرسود میهای شیخرساله
ها را به نظر شیخ رسانده و تقریظی مبنی بر تأیید این حاشیه و یا کتاب  شاگردان و یا ناشران این رساله

های که حاشیه لین نمونهرساندند. چنانچه مثال در یکی از اواز او گرفته و در ابتدای رساله به چاپ می
ق. است. این عبارت در ابتدای کتاب  ۱۲۶۷شیخ انصاری بر کتاب نخبه مرحوم کلباسی منتشره به سال  

 خورد:  به چشم می
 »بسم الله الرحمن الرحیم  

الحمدلله رب العالمین والصلوه والسالم علی محمد وآله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین  
ن چنین گوید احقر العباد مرتضی االنصاری آنکه هرجا که در حاشیه این نسخه شریفه احتیاط  الی یوم الدی
 شود در آن مسئله رجوع بقول مجتهد حی دیگر جایز است العلم فالعلم« مذکور می 

گرفته است و در بسیاری  کار به دفعات و یا توسط ناشران صورت نمی  البته در نگارش تقریظ قطعا این
برداری از روی  ها و ناشران بدون رعایت حقوق معنوی و مادی ناشران دیگر اقدام به کپیچاپخانه  از مواقع

 نمودند. هم نیز می
تقوا و ورع عالمان آن دوره و ارادت فراوان آنها به اساتید خود و البته قائل بودن بر بقای تقلید از مراجع  

هایی اینچنین  از دوره شیخ نیز چاپ و انتشار رساله  درگذشته از جمله دالیلی بود که منتج گردید حتی بعد
باب و شایع گردد. لذا بعد از درگذشت شیخ انصاری و مرجعیت بزرگانی چون میرزای شیرازی، آخوند  

حبیب میرزا  همان  خراسانی،  بزرگان  این  عمدتا  و  بوده  همین  بر  وضع  بیش  و  کم  نیز   ... و  رشتی  الله 
نمودند و تنها در مسائل احتیاطی این اجازه را به مقلدین  یه و تقریظ میهای منتسب به شیخ را حاشرساله

 دادند که از آنها تقلید نمایند.  می
های شیخ انصاری به این واسطه نبوده  اما بدون شک تنها دلیل این حجم از حاشیه و تقریظ بر رساله

این    شده،    هور و کمتر شناختهاست، و چه بسا ناشران به جهت عدم آشنایی مردم با مراجع جدید و نوظ
 اند.  بردهشیوه از انتشار رساله را برای فروش و عرضه از این شیوه بهره می
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ق. برای ادامه تحصیل راهی عراق  ۱۲۹۸الله مؤسس بعد از تحصیل مقدمات در ایران در سال      ة آی
اردک فاضل  نظر  زیر  دو سال  و حدود  کربال رفت  به  نخست  تحصیل  شد.  به  یزدی  بفروئی  علی  و  انی 

ای از جانب او برای میرزای بزرگ محمد حسن  پرداخت، سپس به توصیه فاضل اردکانی و با معرفی نامه
 شیرازی به سامرا رفت.  

طی حدود دوازده سال تحصیل در سامرا دروس سطوح عالی فقه و أصول را نزد استادانی چون شیخ  
های  محالتی شیرازی و میرزا مهدی شیرازی به إتمام رساند و سپس در درسالله نوری، میرزا ابراهیم  فضل

خارج فقه و أصول سید محمد فشارکی اصفهانی و میرزا محمدتقی شیرازی و مدتی هم در مجلس درس  
 میرزا محمدحسن شیرازی شرکت کرد. در همین زمان از میرزا حسین نوری نیز اجازه روایت دریافت کرد.  

از   بعد  سال  حائری  به  بزرگ  میرزای  فشارکی  ۱۳۱۲درگذشت  سیدمحمد  استادش  همراه  به  ق. 
ایشان در نجف بجز درس مرحوم فشارکی در درس آخوند   1اصفهانی از سامرا به نجف نقل مکان کردند. 

می شرکت  نیز  است.  خراسانی  حائری  کرده  عبدالکریم  شیخ  مرحوم  حاج  استادش  درگذشت  از  بعد 
آباد)اراک کنونی(  هی دوست خود محمود عراقی به ایران بازگشت و در سلطانفشارکی به إصرار و همرا

ق.  ۱۳۱۸ق. و شماری دیگر سال  ۱۳۱۶حوزه درس پر رونقی دایر کرد. در برخی از منابع سال بازگشت او  
 ذکر شده است.  

ق. همزمان با  ۱۳۲۴ایشان حدودا یک دوره شش یا هشت ساله در اراک اقامت می کند و در سال  
گردد. در این دوره مجددا به حلقه درس آخوند خراسانی بازگشته و  از نهضت مشروطه به نجف باز میآغ

 کند.  در درس سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی نیز شرکت می
ها و درگیریهای راجع به مشروطه که در نجف پدید آمده  دودستگیهاست که به جهت در همین سال

کرد ترک  کربال  به قصد  را  دوم( است نجف  )میرزای  میرزای شیرازی  و خاص  برجسته  از اصحاب  و  ه 
دهد و در همین هنگام  های خود را به ایشان ارجاع میشود. میرزا محمدتقی شیرازی در کربال احتیاطمی

 2زند.  نویسد و یا بر عروه الوثقی سیدمحمدکاظم یزدی حاشیه میاست که حاج شیخ رساله می
شد که مسائل احتیاطی شما را به چه کسی رجوع کنیم، در  محمدتقی شیرازی سؤال میوقتی از میرزا  

ابوالحسن اصفهانی    جواب ایشان مقلدان ایرانی را به شیخ عبدالکریم حائری و مقلدان عراقی را به سید
 3دادند«. ارجاع می

واعظ الله  آیت  از  نقل  به  داماد  محقق  میدکتر  بیان  خراسانی  »زاده  که:  شید  کند  حاج  مقلد  من 
 

 .  ۱۲/۴۷۶. دانشنامه جهان اسالم:  1
 ۴۲. مصاحبه با حجه االسالم والمسلمین دکتر سید مصطفی محقق داماد:  2
 .  ۳۱۷. ادوار فقه:  3
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 1« . عبدالکریم بودم و در کربال، ایشان حاشیه بر عروه الوثقی نوشت و در همان جا به چاپ رسید
نیاورده دست  به  کربال  چاپ  از  اطالعی  تاکنون  کتاب  هرچند  در  نیز  طهرانی  آقابزرگ  مرحوم  و  ام 

ق. در ایران چاپ  ۱۳۴۷ان به سال  دارد که این کتاب در ایرالذریعه خود ضمن اشاره به این حاشیه بیان می
 2گردیده است.  

ق. در ضمن ترجمه کتاب  ۱۳۳۹الله مؤسس به سال  اما جالب توجه آنکه اطالع داریم حواشی آیه
نام »غایه القصوی« به  عروه الوثقی با  بمبئی  به نگارش درآمده و در  که به قلم مرحوم شیخ عباس قمی 

ق. در چاپخانه علمیه تبریز به چاپ  ۱۳۴۶آن نیز در ایران به سال    گردد و بعد ازچاپ رسیده بود منتشر می
 رسد.  می

ای از حاشیه پیش از این تاریخ و در زمان  با توجه به چاپ این کتاب در بمبئی، بیراه نیست اگر نسخه
 ایم.  ای از آن دست نیافتهالله مؤسس در کربال به چاپ رسیده باشد که مع االسف به نسخهحضور آیه

الله مؤسس و  ة  توان اولین نگارش غیررسمی رساله عملیه توسط آیه هر روی حاشیه بر عروه را میب
ای که چنانچه پیش از این اشاره شده دأب بسیاری از علما و  ورود ایشان به دایره مرجعیت دانست. شیوه 

 فقها و مجتهدین آن زمان بوده است.  
که ایشان بعد از حدود هشت سال اقامت در کربال  قمری است  ۱۳۳۳ق. یا اوایل سال ۱۳۳۲در سال  

گردد به اراک باز گشته و به اداره حوزه علمیه آنجا و تدریس  های زیادی که از او میبه توجه به درخواست
 پردازد.  فقه و اصول می

بن محب میرزا محمدتقی  از درگذشت  بعد  و  اراک  در  او  اوایل حضور  )در  شیرازی  - ۱۳۳۸علی 
ایشان عدهق.( معرو۱۲۵۸ استاد محبوب  به میرزای دوم  آیف  به سراغ  از شاگردان    ة ای  الله مؤسس که 

کنند اما از آنجا که ایشان قائل به  شاخص و شناخته شده او بود رفته و از او تقاضای رساله برای تقلید می
تاد خود نموده و  بقای تقلید بر میت بوده بجای رساله تنها در احکام احتیاطی اقدام به تحشیه رساله اس

 رسد: ق. در تهران با این تقریظ در ابتدای آن به چاپ می۱۳۳۸این کتاب به سال 
چون بنای حقیر بر جاز بقاء بر تقلید میت بلکه در بعض موارد احوط  :  »بسم الله الرحمن الرحیم

  فسه الطاهرهالله نقدس ـ الله آقا میرزا محمدتقی شیرازیاست از این جهت مقلدین مرحوم مبرور آیه
یفه از ایشان است عمل نمایند و در احتیاطات مطلقه آنمرحوم رجوع    ـ بفتاوی که در این رساله شر

ی باین رساله با مالحظه حواشی که  یو عمل مقلدین ابتدا   ،شاءالله مجزیست  بفتوای احقر نمایند ان
ان است  نجات  موجب  و  مجزی  مطلقا  شده  نوشته  احقر  از  آن  تعالی  بر  االحقر  حّر .  شاءالله  ره 

یم الحایری«   عبدالکر
 

 ۴۳. مصاحبه با حجه االسالم والمسلمین دکتر سید مصطفی محقق داماد:  1
 .  ۶/۱۴۹. الذریعه:  2
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المعاد، حاشیه سؤال و جواب و رساله عملیه از جمله عناوینی    رةالعباد، حاشیه ذخی  ةحاشیه ذخیر
 رسد.  هستند که بر این کتاب گذاشته و طی سالیان به دفعات به چاپ می

های علمای سلف از جمله اقدامات شایان توجه ایشان در کمک به مقلدین خود  نگاری رسالهحاشیه
کتاب   بر  از حاشیه  رویه چنانچه گذشت  این  است.  با    ةعروبوده  و  آغاز  یزدی  الوثقی سیدمحمدکاظم 

های عملیه بزرگانی چون مالمحمدمهدی نراقی، شیخ انصاری، شیخ جعفر ها و رسالهحاشیه بر کتاب
می پیدا  ادامه  و...  اصفهانی  فشارکی  سیدمحمد  یزدی،  سیدمحمدکاظم  ایشان  شوشتری،  مثال  کند. 

به نگارش درآورده    ق.(۱۲۰۹-۱۱۲۸ابوذر نراقی )مالمحمدمهدی بن  ای بر کتاب »انیس التجار«  حاشیه
 نگارند که:  و در ابتدای نسخه چاپی این رساله چنین می

یم«  »بسم الله الرحمن الرحیم عمل به این رساله با حواشی حقیر ان  شاءالله ... حقیر عبدالکر
ه مؤسس با عالمت  اللة  ق. در طهران چاپ و انتشار یافته و حواشی مرحوم آی۱۳۴۹این رساله در سال  

 اختصاری )ع( مشخص گردیده است.  
الرشاد شیخ جعفر شوشتری  ق. کتاب مجمع المسائل بانضمام أصول دین کتاب منهج۱۳۴۹در سال 

 رسد. علت چاپ این رساله در مقدمه چنین ذکر شده است:  با حواشی ایشان به چاپ می
اْلسال حجه  مقدس  مقام  از  مؤمنین  از  جمعی  چون  بعد  و  الرسل  »...  بالغ  حافظ  والمسلمین  م 

الله علی العالمین آقای حاجی   ةوالدین آی ةسید المرسلین رئیس المل  ةالمکرمین المعظمین حامی شریع
جمع  مب   ة استدعا نمودند که مجموعه مسما   ـ   متع الله المسلمین بطول بقائهـ  شیخ عبدالکریم الحایری  

الرشاد عالم ربانی و فقیه صمدانی الحاج شیخ جعفر   الرسائل را بانضمام أصول دین کتاب مستطاب منهج 
نظری فرموده و مطابق با فتاوی شریفه بحواشی خود مزین فرمایند  ـ  اعلی الله مقامه الرشیف  ـ  التستری  

الله طباطبایی    ةو حضرت معظم له مسئول آنها را اجابت فرموده و چون نوع مؤمنین باقی بر تقلید مرحوم آی
مرحوم هم در این رساله ثبت شده و آنچه مطابق فتوای   تمام حواشی آن  ، اندبودهـ  جعه  نورالله مضـ  یزدی  

مرحوم بعالمت )ع( امضاء فرمودند و همچنین حواشی که از حجج سابقین   حضرت معلم له با فتوای آن
حمدالله  و در غیر آنها مستقال حاشیه نمودند فصار ب   ، مطابق بود عین حاشیه آنها با امضاء )ع( مرقوم شده

را مغتنم    رساله جامعه فی أصول الدین و فروعه رجاء واثق آنکه مؤمنین قدر این مجموعه را دانسته و آن 
 ت خواهانم«الله فرجه را از حضرت احدیّ لشمارند و در خاتمه تعجیل فرج ولی عصر عّج 

ایشان بر رساله عملیه استاد خود میرزای دوم و همچنین    الله سیدمحمدکاظم  آیتانتشار حواشی 
های عملیه منسوب به ایشان  های آن و چه بر رسالهالوثقی و ترجمهة  چه بر کتاب عرو  ،طباطبایی یزدی

 گردد. الله مؤسس را شامل میة های عملیه آیبیشترین حجم از رساله
ول  ق محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اقدام به نگارش رساله عملیه مشتمل بر اص۱۳۴۳در سال  

الله مؤسس  ة  و فروع دین و مهمات احکام شریعت مشتمل بر یک مقدمه و چند مقصد مطابق فتاوی آی
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 الله مؤسسه این تقریظ را در ابتدای این کتاب نگاشته است:  ة  نامد. آیرا مجمع االحکام می نموده و نام آن
 »بسم الله الرحمن الرحیم  

 شاءالله تعالی   عمل باین رساله شریف مجزی و بی اشکالست ان 
 کتبه االحقر عبدالکریم حائری«  

الله مؤسس است که توسط یکی  توان تنها رساله عملیه مستقل و مبتنی بر فتاوای آیهاین کتاب را می
 از شاگردان او گردآوری و تدوین شده و مورد تایید ایشان قرار گرفته است. 

که مجموعه نماند  آیناگفته  مرحوم  استفتائات  از  نسخهة  ای  به صورت  نیز  مؤسس  خطی  الله  های 
برجای مانده که حکایت از فعالیت بیت معظم له در خصوص پاسخگویی تک به تک سؤاالت مقلدین  

 دهه اخیر تصحیح و چاپ گردیده است.    ها طی یکاز ایشان دارد. خوشبختانه برخی از این مجموعه
وعاتی چون تجارت، ارث، رضاع نیز قابل  های عملیه کلی حواشی ایشان بر موضدر میان این رساله

توجه است. مجموعه رسائل مالهاشم خراسانی در این موضوعات که با حواشی ایشان مکرر به چاپ  
 رسیده است.  

الله میرزا محمدتقی  الله مؤسس با وفات استاد مرحوم ایشان آیتة  های عملیه آیآغاز انتشار رساله
 رسد.  ق. به پایان می۱۳۵۵مرحوم مؤسس در سال   ق.( آغاز و با فوت۱۳۳۸شیرازی )د:  

 الله مؤسس ة های عملیه آیهای خطی رسالهها و نسخهچاپ

 )فارسی( رساله مختصر واجبات و اصول دین و فروع دین  -۱

عنوان فرعی: اصول و فرودع دین و مختصری از مسائل دینیه؛ أصول و فروع دین و واجبات؛ رساله  
 مسائل دینیهواجبات و مختصری از 

مختصری در مباحث اولیه اصول و فروع دین را به زبانی ساده برای مقلدین خود به    این کتاب رساله
بر اساس نظریات و فتاوای آیات عظام   کتاب یاد شدهصورت توضیحی و پرسش و پاسخ ارائه داده است. 

ق.( و مرحوم محمد بن  ۱۲۸۴- ۱۳۶۵الله مؤسس، مرحوم آیت الله ابوالحسن بن محمد اصفهانی )ة  آی
( فیروزآبادی  بین  ۱۲۷۵- ۱۳۴۵باقر  اختالفی جزئی  که  مواضع  از  برخی  در  است.  گردآوری شده  ق.( 

 نظریات مراجع مذکور هست در حاشیه ذکر شده است.  
 ها چاپ

 ق. ۱۳۴۱ص.، جیبی، ۲۳تهران: چاپخانه اقبال، نسخ، . 1 
 ق. ۱۳۴۴ص.، جیبی، ۲۳محمدعلی، چی، نسخ تهران: چاپخانه حاجی عبدالرحیم باسمه. 2 
 ق.  ۱۳۴۶ص.، رقعی، ۱۵اکبر خطاط خراسانی،  مشهد: مطبعه اتحاد، نسخ علی. 3 
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 التجار )فارسی( حاشیه انیس -۲

ق.( است که به تاریخ  ۱۲۰۹- ۱۱۲۸ذر نراقی ) کتاب انیس التجار از جمله تألیفات مالمهدی بن ابی
ه است. این کتاب مشتمل بر هفت باب در مسائل ابواب  ق. در کاشان تألیف نمود۱۱۸۰الثانی  ربیع  ۱۰

ه است. وی در ابتدا اخبار  دتجارت و قرض و مضاربه و شرکت و وکالت و حواله و صلح به نگارش درآور
پس از آن احکام و شرایط و مسائل تجارت را موافق اجتهاد   ،راجع به فضیلت تجارت را به فارسی ترجمه

الله مؤسس  ة  جمله حاشیه آی  اند که از آنیادی بر این کتاب حاشیه نگاشتهخود ذکر کرده است. بزرگان ز
 است که در ابتدای آن این تقریظ را منتشر نموده است:  

 »بسم الله الرحمن الرحیم
 شاءالله تعالی   عمل باین رساله شریفه با حواشی احقر مجزی است ان

 ره االحقر عبدالکریم الحایری«  حّر 
 ها چاپ

ملقب  تهران: چاپخانه سعادت و اخوان کتابچي، نسخ، اسدالله بن محمدکاظم موسوی خوانساری  .  1
 1ق.۱۳۴۹.، خشتی،  ص ۲۹۱الکتاب، به اشرف

 [ ۱۰۶الله مؤسس:  ة ]آی

یث )فارسی( -۳  حاشیه بر رساله ارث = حاشیه رساله فی احکام الموار

با عنوان ۱۳۵۲محمدهاشم بن محمدعلی خراسانی ) تألیفی  به    ق.(  المیراث« دارد که  »رساله فی 
نویسد:  . او در مقدمه این کتاب چنین می2های خطی نیز از آن موجود است دفعات به چاپ رسیده و نسخه

جمع    ـ  علیهم اجمعینتعالیالّلهرضوانـ  مختصری در مسائل ارث از کتب علماء اعالم و فقهاء کرام  »
ه فعال مرجع تقلید بوده رسانیدم تا آنکه بر طبق آن از برای  نموده و به نظر مبارک بعضی از حجج اسالم ک

وی این رساله را بر أساس فتاوای مراجع هم عصر خود نظیر  . « مقلدین ایشان جائر و مبرء ذمۀ بوده باشد
سیدمحمدکاظم یزدی، محمدتقی شیرازی و آخوند خراسانی گردآوری کرده و بعدها فتاوای مراجعی چون  

 لبته مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی نیز بر آن اضافه شده است.  آیت الله مؤسس و ا
شیخ   توسط  که  درآورده  نگارش  به  خاتمه  یک  و  فصل  هفت  و  مقدمه  یک  بر  مشتمل  رساله  این 

حائری بر آن حاشیه نوشته شده است. در ابتدای این رساله تقریظ ایشان با این عبارت مشاهده  عبدالکریم 
 شود:می

 
 . این حاشیه به همراه حاشیه مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی به چاپ رسیده است.   1
 . ۲/۱۰۱۶. فنخا:   2
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 الرحمن الرحیم»بسم الله 
قد و  تالیف جناب مستطاب شریعتمدار  لطیفه  ثقه    وةاین رساله شریفه و مجموعه  العلماء االعالم 

بنظر کمترین رسیده و  ـ الله فی الوری امثاله  ادام الله ایامه و کثرـ اْلسالم آقای حاج مالهاشم خراسانی 
شاءالله تعالی عمل بآن مجزی و عامل بآن ناجی    موارد اختالف و نظر بر آن حاشیه بنشان ع نوشته شده ان 

   .خواهد بود 
 حرره االحقر عبدالکریم الحایری« 

الله  ة  الله موسس« از کتابی با نام »کتاب المواریث« از جمله تالیفات مرحوم آیة  نویسنده کتاب »آی
 تاب باشد.  ای از آن یافت نشد و البته احتمال دارد که مراد همین کبرد که نسخهمؤسس نام می

 ها چاپ
 1ق.  ۱۳۴۰ص.، رقعی،  ۱۵۴ا، نسخ محمدحسن اصفهانی،  چمشهد: بی.  1

خوانساری،  .    2 رضوی  ابوالقاسم  بن  سیدعلی  نسخ،  کتابچی(،  )اخوان  سعادت  چاپخانه  تهران: 
 ق.  ۱۳۵۰ص.، خشتی، ۸۸

 2ق.  ۱۳۵۲ص.، وزیری، ۱۱۰تهران: کتابفروشی اسالمیه،  . 3
 [ ۱۰۱الله مؤسس:   ة؛ آی۱/۱۷۷؛ مشار:  ۲۳/۳۰۴و ۱۰/۲۴۲]الذریعه:  

 حاشیه ذخیره العباد )فارسی(  -۴

 عنوان دیگر: حاشیه ذخیره المعاد= حاشیه سؤال و جواب= رساله عملیه 
شود، رساله عملیه  المعاد« نیز یاد می  ةکتاب »ذخیره العباد لیوم المعاد« که تخفیفا از آن با نام »ذخیر

ق.( معروفی به میرزای دوم به شیوه سؤال  ۱۲۵۸-۱۳۳۸ی شیرازی )عل مرحوم میرزا محمدتقی بن محب
دار بود  و کتاب  و جواب است. او بعد از مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی مرجعیت شیعه را عهده

 حاضر در ایران و عراق به دفعات به چاپ رسیده است.  
الله مؤسس که از شاگردان شاخص و شناخته شده او بود  ة  ای به سراغ آیبعد از درگذشت ایشان عده

کنند و ایشان از آنجا که قائل به بقای تقلید بر میت بوده بجای  رفته و از او تقاضای رساله برای تقلید می
 رسد.  رساله تنها در احکام احتیاطی اقدام به تحشیه رساله حاضر نموده و این کتاب به چاپ می

 
ق.(  ۱۲۴۲-۱۳۲۵ق.(، ابوالحسن اصفهانی )۱۲۴۲-۱۳۲۵. این رساله با حواشی دیگری از آیات عظام حسین طباطبایی قمی ) 1

 به چاپ رسیده است.  
های )المواریث، احکام تجارت، ربائیه، رضائیه( است. که با حواشی از آیات عظام ابوالحسن بن  . چاپ حاضر مشتمل بر رساله 2

ق.(، محمدحسین بن عبدالرحیم نائینی  ۱۲۸۲-۱۳۶۶ق.(، حسین بن محمود طباطبایی قمی )۱۲۸۴-۱۳۶۵ی ) محمد اصفهان
 ق.( به چاپ رسیده است. ۱۲۷۷-۱۳۵۵غروی )
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 رحیم»بسم الله الرحمن ال
چون بنای حقیر بر جاز بقاء بر تقلید میت بلکه در بعض موارد احوط است از این جهت مقلدین  

الله نفسه الطاهره بفتاوی که در این رساله شریفه از  الله آقا میرزا محمدتقی شیرازی قدسمرحوم مبرور آیه
شاءالله مجزیست    نمایند ان مرحوم رجوع بفتوای احقر    ایشان است عمل نمایند و در احتیاطات مطلقه آن 

و عمل مقلدین ابتدائی باین رساله با مالحظه حواشی که بر آن از احقر نوشته شده مطلقا مجزی و موجب  
 شاءالله تعالی   نجات است ان

 حرره االحقر عبدالکریم الحایری«  
 الله مؤسس بر این رساله با عالمت اختصاری )ع( مشخص شده است.  ة حواشی آی

 ها پچا
علیطهر .1 میرزا  مطبعه  باسمهان:  موسوی  اصغر  محمدباقر  بن  محمدتقی  نسخ  چی، 

 ق.  ۱۳۳۸ص.، خشتی، ۷۳خوانساری، 

باسمهط  .2 عبدالرحیم  حاجي  نسخ،هران:چاپخانه  مرتضی    چي،  مصحح:  محمدعلی، 
 . ق۱۳۳۹.، خشتی، ص۱۶۸  خوان طهرانی، روضه

 1ق.؟ ۱۳۳۹ص.، رقعی،  ۲۱۶طهران: مطبعه علمی،  .3

 2ق.  ۱۳۳۹ص.، خشتی، ۱۷۲طهران: مطبعه علمی، نسخ،   .4

 3ق. ۱۳۴۰ص.، رقعی،  ۱۷۴چی، نسخ، طهران: چاپخانه حاجی عبدالرحیم باسمه .5

جمال .6 نسخ،  علمی،  مطبعه  اصفهانی،   طهران:  ابوطالب  خشتی،  ۱۸۸الدین  ص.، 
 4ق. ۱۳۴۱

 ق.  ۱۳۴۲ص.، رقعی، ۲۰۸اصفهان: مطبعه گلبهار، نسخ، حسین ناسخ،  .7

باسمه .8 عبدالرحیم  حاجی  چاپخانه  طهرانی،  طهران:  محمدعلی  نسخ،  ص.،  ۱۸۸چی، 
 5ق.  ۱۳۴۳رقعی،  

 
 . این نسخه دارای حواشی مرحوم آیت الله ابوالحسن اصفهانی نیز هست.   1
 یز هست.  ق.( ن۱۲۷۸-۱۳۲۵. این چاپ دارای حواشی آیت الله نورالدین عراقی )  2
ق.( و سیدابوالحسن بن محمد اصفهانی  ۱۲۷۵-۱۳۴۵. این چاپ دارای حواشی آیات عظام محمد بن باقر فیروزآبادی یزدی ) 3

 ق.( نیز هست.  ۱۳۶۵-۱۲۸۴)
4 ( یزدی  فیروزآبادی  محمدباقر  عظام  آیات  حواشی  دارای  چاپ  این  اصفهانی  ۱۳۴۵-۱۲۷۵.  محمد  بن  ابوالحسن  و سید  ق.( 

 ( نیز هست.  ق.۱۳۶۵-۱۲۸۴)
ق.( ، میرزا محمدحسن نائینی عظام محمدباقر  ۱۲۸۴-۱۳۶۵. این چاپ حواشی آیات عظام سید ابوالحسن بن محمد اصفهانی ) 5

 ق.( و محمدمهدی صدر هست.  ۱۲۷۵-۱۳۴۵فیروزآبادی یزدی )
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 1ق.  ۱۳۴۴ص.، وزیری، ۱۰۴ایران: مطبعه صفا،  .9
 [ ۲۴۰۱-۲/۲۳۹۹؛ ۲/۱۶۰۱؛ مشار: ۱۹و ۱۰/۱۶]الذریعه:  

 تجارت )فارسی( حاشیه رساله در احکام  -۵

 عنوان دیگر: حاشیه رساله شرایط و احکام معامالت 
کتاب حاضر رساله مختصری مشتمل بر یک مقدمه چند فصل و خاتمه نگاشته مالمحمدهاشم بن  

 ق.( است. که طی آن به تبیین شرائط صحت معامالت پرداخته است.  ۱۳۵۲محمدعلی خراسانی )
اشته که به همراه آن به چاپ رسیده و در ابتدای آن تقریظی از  الله مؤسس حواشی بر این رساله نگة  آی

 ایشان به این شرح آمده است:  
 »بسم الله الرحمن الرحیم

این رساله شریفه در احکام تجارت که جناب مستطاب شریعتمدار مروج االحکام ثقه االسالم آقای  
که غالبا محل    فروع مهمه و مسائلیو مشتمل بر    ،اند حاج مالهاشم خراسانی دام تائیده تألیف فرموده

انه  حاجت است امید است که اخوان مؤمنین منتفع شوند و عمل ب با حواشی حقیر مجزی است    آن 
 شاءالله تعالی  

 االحقر عبدالکریم الحائری«   ، صّح 
 ها چاپ

خوانساری،  .  1 رضوی  ابوالقاسم  بن  سیدعلی  نسخ،  کتابچی،  اخوان  و  سعادت  چاپخانه  تهران: 
 ق.  ۱۳۵۰ص.، خشتی، ۷۹

 2ق.  ۱۳۵۲ص.، وزیری، ۱۱۰تهران: کتابفروشی اسالمیه،  . 2

 حاشیه رساله ربائیه -۶

الله محمدهاشم بن محمدعلی خراسانی مشهدی ) ای با نام  ق.( رساله۱۲۸۴- ۱۳۵۲مرحوم آیت 
  3های خطی از آن موجوده مشتمل بر یک مقدمه و چهار باب و یک خاتمه به نگارش درآورده که نسخهربائی

 
آیات عظام سیدابوالحسن بن محمد اصفهانی ) 1 این چاپ همراه با حواشی  نائینی  ق.(، آیت ا۱۳۶۵-۱۲۸۴.  لله محمدحسین 

 ق.( نیز هست.  ۱۲۷۵-۱۳۴۵ق.(، محمدباقر فیروزآبادی یزدی )۱۳۱۵-۱۲۳۹)
های )المواریث، احکام تجارت، ربائیه، رضائیه( است. که با حواشی از آیات عظام ابوالحسن بن  . چاپ حاضر مشتمل بر رساله 2

ق.(، محمدحسین بن عبدالرحیم نائینی  ۱۲۸۲-۱۳۶۶ق.(، حسین بن محمود طباطبایی قمی )۱۲۸۴-۱۳۶۵محمد اصفهانی ) 
 ق.( به چاپ رسیده است. ۱۲۷۷-۱۳۵۵غروی )

 . ۲۳۵/ ۱۶. فنخا:   3
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آی الله مؤسس بر آن حاشیه نگاشته و به چاپ رسیده است. در ابتدای این رساله  ة  و به چاپ رسیده و 
 تقریظی از ایشان به این شرح آمده است:  

 »بسم الله الرحمن الرحیم
 شریفه با حواشی احقر صحیح است انشاءالله تعالی   عمل باین رساله

 حرره عبدالکریم الحائری«  
 ها چاپ

 1ق.  ۱۳۵۲ص.، خشتی،  ۲۱تهران: چاپخانه اخوان کتابچی، 

 حاشیه رساله رضاعیه )فارسی( -۷

ای با نام »رساله  ق.( رساله۱۲۸۴-۱۳۵۲آیت الله محمدهاشم بن محمدعلی خراسانی مشهدی )
و به   2های خطی از آن موجود یک مقدمه و هشت باب به نگارش درآودره  که نسخه  رضاعیه« مشتمل بر

ای نگاشته که این حاشیه به چاپ رسیده و در ابتدای  چاپ نیز رسیده است. مرحوم مؤسس بر آن حاشیه
 خورد:  آن این تقریظ به چشم می

 »بسم الله الرحمن الرحیم
 شاءالله تعالی   ح است انعمل باین رساله شریفه با حواشی احقر صحی

 االحقر عبدالکریم الحائری« 
ة  آیت الله کریمی جهرمی در کتاب خود از کتابی با عنوان »کتاب الرضاع« از جمله تألیفات مرحوم آی

 ای از آن یافت نشد و البته بعید نیست که مراد همین حاشیه باشد.  کند که نسخهالله مؤسس یاد می
 ها چاپ

 3ق.  ۱۳۵۲ص.، ۴۸تهران: چاپخانه اخوان کتابچی،  .1

 4ق.  ۱۳۵۲ص.، وزیری، ۱۱۰تهران: کتابفروشی اسالمیه،   .2
 [۱۰۱] آیه الله مؤسس: 

 
ق.( نیز بر این رساله حواشی نگاشته که با اختصار »طبایی قمی« ۱۲۸۲-۱۳۶۶. آیت الله حسین بن محمود طباطبایی قمی ) 1

 به چاپ رسیده است.  مشخص است و همچنین این رساله به ضمیمه رساله رضاعیه 
 .    ۷۱۴/ ۱۶. فنخا:   2
ق.( نیز بر این رساله حواشی نگاشته که با اختصار »طبایی قمی«  ۱۲۸۲-۱۳۶۶. آیت الله حسین بن محمود طباطبایی قمی ) 3

 مشخص است و همچنین این رساله به ضمیمه رساله ربائیه به چاپ رسیده است.  
اریث، احکام تجارت، ربائیه، رضائیه( است. که با حواشی از آیات عظام ابوالحسن بن  های )المو. چاپ حاضر مشتمل بر رساله 4

ق.(، محمدحسین بن عبدالرحیم نائینی  ۱۲۸۲-۱۳۶۶ق.(، حسین بن محمود طباطبایی قمی )۱۲۸۴-۱۳۶۵محمد اصفهانی ) 
 ق.( به چاپ رسیده است. ۱۲۷۷-۱۳۵۵غروی )
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 حاشیه رساله سؤال و جواب )فارسی(  ـ ۸

- ۱۳۳۸ای بر رساله سؤال و جواب مرحوم سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی )این کتاب حاشیه
 ق.( است.  ۱۲۵۳

 ها:  چاپ
 ق. ۱۳۴۳ص.، خشتی،  ۸۸تهران: مطبعه علمی، نسخ، محمدعلی، 

 حاشیه علی العروه الوثقی = تعلیقه )عربی/فارسی( ـ۹

بر عروه الوثقی سید کاظم یزدی ، برای استفاده مقلدان خود تحریر    نویسندهحواشی کوتاه فتوایی که  
نموده است. حواشی در نسخه حاضر در برگهای شش ستونی تحریر شده که در ستون دوم شماره صفحه  

ای  شماره صفحه و سطر چاپ دوم عروه و در ستون پنجم کلمه  ۴و    ۳و سطر چاپ اول عروه و در ستون  
از متن عروه که شیخ عبدالکریم بر آن حاشیه نوشته و در ستون ششم متن حاشیه حاج شیخ عبدالکریم 

 .تحریر شده است

بعدها و با ترجمه کتاب »العروه الوثقی« سیدکاظم طباطبایی یزدی توسط مرحوم شیخ عباس قمی  
گردد.  الله مؤسس نیز همراه این ترجمه چاپ و منتشر میحواشی آیه  ، گیرده القصوی« میکه عنوان »غای

ش.( اقدام به گردآوری و تجمیع این ترجمه حواشی از روی  ۱۲۷۴- ۱۳۴۰)راج الواعظین  سچندی بعد  
ق. چاپ و منتشر  ۱۳۴۶و ضمن تصحیح و تکمیل آن آنرا در ایران به سال    ،کتاب غایه القصوی نموده

ماید. همین کار را فرد دیگری نیز با نام محمد بن غالمرضا مجتهد قمی به شکلی دیگر تکرار و این ن می
 نماید. ق. منتشر می۱۳۴۹حواشی را به سال  

 
 نسخ خطی: 

 [۵۲/۸۵-۷۷۴۵م.، ]س  ۲۲×۱۷سطر؛  ۲۷-۲۱ برگ، ۱۶گلپایگانی: نسخ، 
 ها:  چاپ

بن  .  1 جواد  نسخ  مظفری،  مطبعه  جهرمی،  بمبئی:  وزیری،  ۶۲۹عبدالغنی  ق.  ۱۳۳۹ص.، 
 القصوی()غایه

 )حاشیه غایه القصوی( ۱۳۴۶ص.، وزیری،  ۲۸تبریز: چاپخانه علمیه، نسخ، آقا اهری تبریزی، . 2

 .ق ۱۳۴۷ص.،  ۳۱، االسالمیهتهران: 
به  .  3  ملقب  خوانساری  موسوی  محمدکاظم  بن  اسدالله  نسخ،  سعادت،  چاپخانه  شیراز: 

 ق. )حاشیه غایه القصوی(۱۳۴۹ص.، ۳۲الکتاب، اشرف

 ق.  ۱۳۵۳ص.، وزیری،  ۶۷نا، نسخ، علی نقوی خوانساری، ایران: بی. 4
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؛ ۳/۱۵۷۰های خطی آیت الله گلپایگانی:  ؛ فهرست کتاب۱۰۶الله مؤسس:  ؛ آیه۶/۱۴۹]الذریعه:  
 [۴۸۶:معجم المطبوعات العربیة؛ ۱۲/۱۳۱فنخا: 

یق  ـ۱۰  النجاه )فارسی(  حاشیه طر

مجموعه مختصری است در مشتمل بر مسائل شرعیه متفرقه که محل ابتالء مکلفین    ة طریق النجا 
به نگارش   پاسخ  و  به صورت پرسش  فتاوی مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی  اساس  بر  و  است 

دی نیز بر این کتاب تحریر شده  الله بروجرالله مؤسس و آیهدرآمده است و حواشی آیات عظام مرحوم آیه
 است.  

 در ابتدای این رساله تقریظ این دو بزرگوار به این شرح آمده است:  
 »بسم الله الرحمن الرحیم  

 عمل باین رساله الشریفه با مالحظه حواشی احقر موجب نجات است انشاءالله  
 حرره االحقر عبدالکریم الحایری« 

 »بسم الله الرحمن الرحیم  
 عمل باین رساله شریفه با حواشی حقیر عیب ندارد انشاءالله  

 حرره االحقر حسین الطباطبایی البروجردی« 
 ها:چاپ

 ق. ۱۳۴۳ص.، رقعی،   ۱۱۲، ، نسخ محمدعلیحیمحاج عبدالرچاپخانه :تهران .1

 حاشیه منهج الرشاد لتقلید العباد )فارسی( ـ۱۱

 عنوان دیگر: حاشیه مجمع المسائل 
ق.( از معاریف علمای دوره قاجار،  ۱۲۳۰-۱۳۰۳الرشاد تألیف جعفر بن حسین شوشتری )منهج

دین مطابق با مذهب امامیه    مختصری مشتمل بر یک مقدمه و شش مقام در بیان اصول و فروع  رساله
است، که در مقدمه بحث از خلقت انسان و هدف از آن و تکالیف مقرره در اسالم شده و شرایط بلوغ را  

. تعلم صورت نماز؛  ۲. نظر در اصول دین؛  ۱برشمرده و پس از بلوغش امر را بر مکلف بالغ دانسته است.  
. مالحظه اسباب اشتغال ذمه به حقوق  ۵ه غسل؛  . مالحظه اسباب موجب۴. تعلم مسائل واجبه نماز؛  ۳

 . تعلم احکام بعض معامالت .  ۶ناس؛ 
بر این کتاب حواشی متعددی توسط علمای مختلف به نگارش درآمده است که از جمله آخرین آنها  

ق.( است که در ابتدای این چاپ تقریظ ایشان به این  ۱۳۳۷حاشیه سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی )د:  
 است.    متن آمده
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 »بسم الله الرحمن الرحیم  
 شاءالله   عمل باین رساله صحیح است با حواشی این حقیر ان

 محمدکاظم الیزدی الطباطبایی«  
 و تقریظ دیگری که در ادامه ذکر شده است:

 »بسم الله الرحمن الرحیم
شاءالله    بشهادت بعضی از موثقین متن و حواشی با کمال دقت مقابله شده است پس عمل بآن ان 

عیب است حرره االحقر محمدکاظم الطباطبایی یزدی محل خط و خاتم مبارک سید العلماء االعالم  بی
 الله تعالی ظله العالی المتعالی« حجه االسالم آقای سیدمحمدکاظم یزدی ادام

به چاپ می نیز کرارا  ایشان  از درگذشت  بعد  این رساله  به کثرت حاجت مقلدین  از  نظر  اما  رسد، 
الله مؤسس    ةایی که بسیاری از مقلدین بر تقلید ایشان باقی مانده بودند، این رساله به دست مرحوم آیآنج

 تحشیه شده تا در موارد اختالفی به حکم ایشان مراجعه نمایند.  
 الله مؤسس که در ابتدای کتاب با این تقریظ تایید شده است:  حاشیه مرحوم آیه

 »بسم الله الرحمن الرحیم
 ین رساله شریفه با حواشی احقر انشاءالله بی اشکالست  عمل با 

 حرره االحقر عبدالکریم الحائری« 
 و همچنین این تقریظ:

 »بسم الله الرحمن الرحیم  
 عمل باین رساله شریفه با حواشی که از این احقر برآن نوشته شده خالی از اشکالست انشاءالله  

 حرره االحقر عبدالکریم الحائری« 
 حواشی مرحوم آیه الله مؤسس بر این کتاب با عالمت اختصاری )ع مدظله( به چشم می خورد.  

 ها:چاپ
،  الدین بن ابوطالب سلطان الکتاب اصفهانی، جم، نسخ یتهران: چاپخانه سعادت و اخوان کتابچ   .1 
 ق.  ۱۳۴۹ص.، وزیری،  ۴۸۲

 [۲۳/۱۸۵]الذریعه: 

 حاشیه وسیله النجاه )فارسی( ـ۱۲

به   مقلدینش  استفاده  برای  یزدی  طباطبایی  سیدمحمدکاظم  مرحوم  فتاوای  أساس  بر  را  رساله  این 
الله مؤسس  الله بروجردی و آیهاند. که آیات عظام حضرت آیتصورت پرسش و پاسخ به نگارش درآورده

 اند.  نیز آنرا حاشیه فرموده
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الفقهاءعلی بیان  به  ملقب  قمی  معمارباشی  محمدتقی  بن  مرحوم    اکبر  رساله  روی  از  را  مسائلی 
الله بروجردی ة  الله مؤسس و آیة  محمدکاظم طباطبایی یزدی انتخاب و به نگارش درآورده و با فتاوی آی

نگارش  تطبیق می به  این حواشی  بروجردی  کاظمی  موسوی  ابوالقاسم  توسط  این رساله  دهد. حواشی 
 درآمده است.  

 ها چاپ
 ق.  ۱۳۴۴ص.، جیبی،  ۱۳۲چی، نسخ، باسمهتهران: مطبعه عبدالرحیم  .1 

 ق.  ۱۳۵۱ص.، جیبی،  ۱۴۴تهران: چاپخانه سعادت و اخوان کتابچی، . 2

 تا. ص.، جیبی، بی ۱۱۲چا،  تهران:بی. 3
 [ ۲/۳۳۶۱]مشار: 

 سؤال و جواب = استفتائات= پرسش و پاسخ )فارسی(  ـ۱۳

الکریم حایری پرسیده و ایشان  های فقهی که از حاج شیخ عبدای مشتمل بر سؤال و جوابمجموعه
مسایل تقلید، طهارت و مسایل طهارت، مسائل صالت، کتاب خمس و زکات و صدقات،  اند. پاسخ داده

صوم، حج، نذر و عهد و قسم، هبه و عطایا، وقف و حبس، تجارت و بیع، حجر و دین و رهن، ضمان و  
طالق، لقطه، صید و ذباحه و احیا اموات  غضب، صلح، شرکت و قسمت و وکالت، اجاره، وصیت، نکاح،  

های  های متعددی در کتابخانهاز این کتاب نسخه.  و اطعمه و اشربه، ارث، حدود و دیات و مسائل متفرقه
مختلف موجود است که با هم متفاوت هستند. کتابی با عنوان »استفتائات از محضر مرجع عالیقدر و  

آیت حضرت  قم  علمیه  حوزه  العظ مؤسس  سال  الله  در  سره«  قدس  حائری  عبدالکریم  شیخ  حاج  می 
می۱۳۹۰ چاپ  به  قم  زائر  انتشارات  توسط  و  رسد.  ش.  حاالت  شرح  بیان  به  ابتدا  کتاب  این  در 

های وی برای  پرداخته شده و سیره اخالقی ایشان و تالش  الله حاج شیخ عبدالکریم حائری آیت زندگانی
شده کشیده  تصویر  به  قم  علمیه  حوزه  به  احیای  استفتائات  سپس  موضوعات  عملو  در  ایشان  از  آمده 

مختلف فقهی به همراه پاسخ ایشان به این سؤاالت شرعی درج گردیده است. در همین راستا نگارنده به  
از  1134 حائری آیت استفتا  زکات،   الله  صالة،  و  صوم  طهارت،  تقلید،  و  اجتهاد  مانند  موضوعاتی  در 

شده(،  نذر و عهد، هبه و غصب، لقطه )اشیای پیدا شده و گمخمس، حج، وقف و تحبیس، وصیت،  
های  افالس، بیع و تجارت، مکاسب محرمه، صلح، ازدواج و طالق، رضاع، صید، ذبح، احیای زمین

های مختلف فقهی اشاره کرده و پاسخ  موات، ارث، دین، ضمان، حجر، وکالت و مسائل متفرقه در زمینه
 .رج نموده استایشان به این سؤاالت را نیز د 

کتابخانه در  موجود  خطی  نسخه  دو  مبنای  بر  حاضر  و  کتاب  )س(  معصومه  حضرت  آستانه  های 
 الله گلپایگانی قم تدوین و تصحیح شده است.  آیت
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 های خطی نسخه 
 ۱۲×۱۶ سطر،  ۱۶ص.،  ۳۲۴: آستانه حضرت معصومه، نسخ، عبدالله موسوی اشتهاردی،  قم.  1 

 [۵۴۰ق. ] ۱۳۶۱.، س م ۱۸×۲۳/۵سطر؛ 

آقاعلی،  .  2 ابوالفضل و  - ۴۲۷۱تا ]سم.، بی۱۶×۱۰سطر،    ۱۴گ،  ۱۲۰قم: گلپایگانی، تحریری، 
۱۹۱/۲۱ ] 

تا  سم.، بی۲۲۵×۱۷۰؛ قطع:  ۱۵۰×۱۱۰سطر:    ۱۵برگ،   ۳۳۷نسخ و نستعلیق،   کتابخانه ملی:  .  3
[۵-۳۰۳۲۸ ] 

معصومه )ع(. های خطی کتابخانه آستان مقدس حضرت فهرست نسخه ؛ ۱۰۶الله مؤسس: ةآی]
 [ ۱۸/۴۹۳؛ فنخا: ۴/۲۳۲۸های خطی کتابخانه آیت الله گلپایگانی: ؛ فهرست نسخه۲ج.

 چاپی
العظمی حاج شیخ  اللهاستفتائات از محضر مرجع عالیقدر و موسس حوزه علمیه قم حضرت آیت

قدس قرآنی  .  سرهعبدالکریم حائری  معارف  و  علوم  پژوهشکده  تنظیم  و  آستانه مقدسهرحمهتهیه  ؛ الله 
 . ۱۳۹۰ص.،  ۴۰۴قم: آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر،  . پناه اشتهاردیمقدمه: احمد عابدی و علی

 مجمع االحکام )فارسی(  ـ۱۴

و   دین  فروع  و  بر اصول  نگارش رساله عملیه مشتمل  به  اقدام  عبدالرحیم حائری  بن  محمدحسین 
آیه فتاوی  مطابق  احکام شریعت  میالمهمات  االحکام  آنرا مجمع  نام  و  نموده  آیله مؤسس  الله  ة  نامد. 

 مؤسس این تقریظ را در ابتدای این کتاب نگاشته است:  
 »بسم الله الرحمن الرحیم  

 شاءالله تعالی   عمل باین رساله شریف مجزی و بی اشکالست ان 
 کتبه االحقر عبدالکریم حائری«  

 است.   این رساله مشتمل بر یک مقدمه و چند مقصد
 ها چاپ

جمالت.  1  نسخ،  علمی،  چاپخانه  اصفهانی،  هران:  الکتاب  سلطان  ابوطالب  بن  ص.،  ۲۰۰الدین 
 ق. ۱۳۴۳خشتی،  

ص.،  ۲۱۱تهران: چاپخانه سعادت و اخوان کتابچی، نسخ، علی بن ابوالقاسم رضوی خوانساری،  .  2 
 ق. ۱۳۵۱وزیری، 

ص.،  ۲۰۷الکتاب،  تهران: اخوان کتابچی، نسخ، اسدالله بن محمدکاظم موسوی ملقب به اشرف.  3 
 ق.  ۱۳۵۳
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 [ ۲۰/۱۵]الذریعه: 

 مختصر االحکام )فارسی(  -۱۵

در   مقلدین  به  مبتال  مسائل  بر  مشتمل  پاسخ  و  پرسش  بصورت  که  را  کتاب  این  قمی  مهدی  شیخ 
الله سیدابوالحسن اصفهانی گردآوری  لله مؤسس و آیهاموضوعات أصول و فروع دین مطابق با فتاوی آیه

 خورد:  الله مؤسس در ابتدای این رساله به قرار زیر به چشم مینموده است. تقریظ آیه
 »بسم الله الرحمن الرحیم

 شاءالله   عمل باین رساله شریفه صحیح است ان
 حرره االحقر عبدالکریم الحایری« 

 ها:چاپ
ص.،  ۲۴نسخ، اسدالله بن محمدکاظم موسوی خوانساری ملقب به اشرف الکتاب،  چا،  ایران: بی.  1 

 ق. ۱۳۴۷جیبی،  
 ق. ۱۳۵۴ص.، جیبی،  ۸تهران: مطبعه علمی، نسخ، علی رضوی، . 2 
 1ق.  ۱۳۵۵ص.، جیبی، ۱۶مطبعه اخوان کتابچی، نسخ، علی بن ابوالقاسم خوانساری،    تهران:. 3 

 منتخب الرسائل )فارسی(  -۱۶

الرسائل در اصل رساله عملیهکتاب منت فتاوی  خب  با  ابوالقاسم اصفهانی مطابق  ای است که سید 
الله  مرحوم آیت الله سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی به نگارش درآودره بود و او این رساله را به محضر آیه

 نماید.  مؤسس برده و از نظر ایشان گذرانده و برای مقلدین ایشان نیز تجویز می
 ی این رساله تقریظ ایشان بدین نمط آمده است:  در ابتدا

 »بسم الله الرحمن الرحیم
عمل باین رساله شریفه که جناب مستطاب نخبه العلماء واالتقیاءاالعالم آقای معظم سلمه الله تعالی  

 اند صحیح و مجزی است.  منتخب نموده
 حرره االحقر عبدالکریم الحایری الیزدی«

 : هاچاپ
 ق.۱۳۴۳ص.، رقعی،  ۱۸۰تهران: چاپخانه سعادت و چاپخانه علمی، نسخ، . 1 
 ش.  ۱۳۱۴ص.،  ۱۴۴پهر،  تهران: مطبعه س. 2 

 
 وجردی نیز صورت گرفته است.  الله بر . در این چاپ مطابقت با فتاوی آیه 1
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 منتخب االحکام )فارسی( -۱۷

آیت مرحوم  فتاوی  أساس مجموعه  بر  که  است  کتابی  عنوان  االحکام  الله سیدمحمدکاظم  منتخب 
الله مؤسس و برخی از علمای  طباطبایی یزدی گردآوری و تدوین شده است. و این رساله با حواشی آیه

 دیگر به چاپ رسیده است.  
 ها:چاپ

ص.، رقعی،  ۱۳۹ان: مطبعه عبدالرحیم، نسخ اسدالله بن محمدکاظم موسوی خوانساری،   تهر.  1 
 ق.۱۳۴۵

نسخ، اسدالله بن محمدکاظم موسوی  .  2  فرهومند،  تهران: چاپخانه حاجی عبدالرحیم؛ چاپخانه 
 1ق.  ۱۳۴۸ص.، ۱۱۹خوانساری، 

ص.،  ۱۱۲تهران: مطبعه سعادت و اخوان کتابچی، نسخ علی بن ابوالقاسم رضوی خوانساری،  .  3 
 ق.  ۱۳۵۲رقعی،  

 
 . در این چاپ حواشی مرحوم ایه الله محمد نجفی قمی نیز به چاپ رسیده است.   1
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یخی جدول  مؤسس  اللهآیه عملیه  های رساله انتشار تار
 

 شماره عنوان کتاب  ماتن سال نشر 
 ۱ حاشیه ذخیره العباد  میرزای دوم  ۱۳۳۸
 ۲ حاشیه ذخیره العباد  میرزای دوم  ۱۳۳۹
 ۳ حاشیه ذخیره العباد  میرزای دوم  ۱۳۳۹
 ۴ حاشیه ذخیره العباد  میرزای دوم  ۱۳۳۹
 ۵ حاشیه بر عروه )غایه القصوی(  سیدکاظم یزدی  ۱۳۳۹
 ۶ حاشیه ذخیره العباد  میرزای دوم  ۱۳۴۰
 ۷ حاشیه بر ارث مالهاشم خراسانی  ۱۳۴۰
 ۸ حاشیه ذخیره العباد  میرزای دوم  ۱۳۴۱
 ۹ مختصر واجبات و أصول دینرساله   ۱۳۴۱
 ۱۰ حاشیه ذخیره العباد  میرزای دوم  ۱۳۴۲
 ۱۱ حاشیه ذخیره العباد  میرزای دوم  ۱۳۴۳
 ۱۲ منتخب الرسائل  سیدمحمدکاظم یزدی  ۱۳۴۳
 ۱۳ مجمع االحکام  ۱۳۴۳
 ۱۴ حاشیه رساله سؤال و جواب سیدمحمدکاظم یزدی  ۱۳۴۳
 ۱۵ النجاه حاشیه طریق  سیدکاظم یزدی  ۱۳۴۳
 ۱۶ حاشیه ذخیره العباد  میرزای دوم  ۱۳۴۴
 ۱۷ حاشیه وسیله النجاه سیدکاظم یزدی  ۱۳۴۴
 ۱۸ رساله مختصر واجبات و أصول دین  ۱۳۴۴
 ۱۹ منتخب االحکام سیدمحمدکاظم یزدی  ۱۳۴۵
 ۲۰ حاشیه بر عروه )غایه القصوی(  سیدمحمدکاظم یزدی  ۱۳۴۶
 ۲۱ أصول دینرساله مختصر واجبات و   ۱۳۴۶
 ۲۲ مختصر االحکام سیدابوالحسن اصفهانی  ۱۳۴۷
 ۲۳ حاشیه علی عروه الوثقی سیدمحمدکاظم یزدی  ۱۳۴۷
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 ۲۴ منتخب االحکام سیدمحمدکاظم یزدی  ۱۳۴۸
 ۲۵ حاشیه منهج الرشاد  شیخ جعفر شوشتری ۱۳۴۹
 ۲۶ حاشیه انیس التجار  مالمهدی نراقی ۱۳۴۹
 ۲۷ عروه )غایه القصوی( حاشیه بر   سیدکاظم یزدی  ۱۳۴۹
 ۲۸ حاشیه رساله در احکام تجارت مالهاشم خراسانی  ۱۳۵۰
 ۲۹ حاشیه بر ارث مالهاشم خراسانی  ۱۳۵۰
 ۳۰ مجمع االحکام  ۱۳۵۱
 ۳۱ حاشیه وسیله النجاه سیدکاظم یزدی  ۱۳۵۱
 ۳۲ حاشیه رساله ربائیه  مالهاشم خراسانی  ۱۳۵۲
 ۳۳ رساله رضاعیهحاشیه  مالهاشم خراسانی  ۱۳۵۲
 ۳۴ حاشیه رساله رضاعیه مالهاشم خراسانی  ۱۳۵۲
 ۳۵ حاشیه بر ارث   مالهاشم خراسانی  ۱۳۵۲
 ۳۶ حاشیه رساله در احکام تجارت مالهاشم خراسانی  ۱۳۵۲
 ۳۷ منتخب االحکام سیدمحمدکاظم یزدی  ۱۳۵۲
 ۳۸ حاشیه علی عروه الوثقی سیدمحمدکاظم یزدی  ۱۳۵۳
 ۳۹ االحکاممجمع   ۱۳۵۳
 ۴۰ مختصر االحکام سیدابوالحسن اصفهانی  ۱۳۵۴
 ۴۱ منتخب الرسائل  سیدمحمدکاظم یزدی  ۱۳۵۴
 ۴۲ مختصر االحکام سیدابوالحسن اصفهانی  ۱۳۵۵

 ۴۳ حاشیه وسیله النجاه سیدکاظم یزدی  تابی
 ۴۴ صراط النجاه  شیخ انصاری  تابی
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 برخی از منابع: 

آیه الله مؤسس مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری قدس سره الشریف. علی کریمی جهرمی.  
 . ۱۳۷۲ص.، ۱۷۴قم: مشنورات دارالحکمه، رقعی،  

 ش.  ۱۳۷۴ص.، وزیری، ۵۲۶ادوار االجتهاد. محمدابراهیم جناتی. تهران: مؤسسه کیهان، 
جلد، وزیری،  ۲۵الذریعه الی تصانیف الشیعه. آقا بزرگ طهرانی. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،  

 تا.  بی
فتی  بیان المفاخر در احواالت عالم جلیل صاحب مناقب و مآثر حاج سید محمدباقر حجه االسالم ش

ص.،  ۴۱۵+۴۱۱جلد،  ۲بیدآبادی. سیدمصلح الدین مهدوی. اصفهان: انتشارات کتابخانه مسجد سید،  
 .  ۱۳۶۸وزیری، 

 . ۱۳۷۸ص.، وزیری، ۲۷۲تاریخ چاپ در ایران. شهال بابازاده. تهران: کتابخانه طهوری، 
نسخه و  فهرستگان  اسناد  سازمان  تهران:  درایتی.  مصطفی  )فنخا(.  ایران  خطی  ملی  کتا های  بخانه 

 . ۱۳۹۰جلد،  ۴۵جمهوری اسالمی، 
. خانبابا مشار. تهران: بنگاه ترجمه و نشر  ۱۳۴۵های چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال فهرست کتاب

 .  ۱۳۵۲جلد، وزیری، ۲کتاب، 
معجم المطبوعات العربیه فی ایران. عبدالجبار الرفاعی. طهران: مؤسسه الطباعه والنشر وزاره الثقافه  

 ق.  ۱۴۱۴واالرشاد االسالمی،  
ه کلیات و کتابشناسی. حسین مدرسی طباطبائی. ترجمه محمد آصف فکرت.  ای بر فقه شیعمقدمه

 .  ۱۳۶۸ص.، وزیری،  ۴۴۷مشهد: بنیاد پژوهشهای اسالمی، 
ش.،  ۱۳۸۳مصاحبه با حجه االسالم والمسلمین دکتر سید مصطفی محقق داماد. حوزه، آذر و دی  

 .  ۱۴۸- ۳۰، صص. ۱۲۵دوره بیست و یکم، شماره 
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