
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  

  

  



  

    



 
 

 

 

 
 

 األنبياء أرشف عىل والسالم والصالة العاملني، رّب  هللا احلمد

 يل ارشح رّب ( ، الطاهرين الطبيبني آله وعىل حممد سيدنا واملرسلني

 :بعد و) قويل يفقهوا لساين، من عقدة واحلل امري، يل ويّرس  صدري،

 بأجزائه) ةالصال أوقات - الفقهية املباحث( كتابنا صدور فبعد

 مباحثنا من والسابع والسادس اخلامس األجزاء متثل والتي ، الثالثة

 العظمى اهللا آية سامحة األستاذ شيخنا بحث تقرير هو والذي الفقهية،

 الكرام االخوة بعض منا طلب) ّظله مدّ ( الفياض إسحاق حممد الشيخ

 الفجر؛ طلوع بحث منها نستل أن  والفضيلة  السامحة أصحاب من

 وخصوصاً  عموماً  الفقهية املباحث يف البحث هبذا االبتالء لكثرة وذلك

 بآالت االستعانة خالل من عالية بدقة لتعيينه طرق من استجدت ما بعد

 من اعطته وما األخرية اآلونة يف الفلكية والبحوث والتدقيق الرصد

 يف تفاوت من ظهر ما اىل مضافاً  البحث، تعميق يف أسهمت معطيات



  

 التفاوت هلذا وما دقائق عدة اىل وصلت بدقة حتديده يف االعالم كلامت

 .  ذلك ونحو والصوم كالصالة العبادات من مجلة عىل األثر من

 باهللا ،مستعينني منفصالً  بإخراجه للرشوع لنا داعياً  تقدم بام وكفى

 النجف يف العلمية احلوزة يف العلم ألهل وتقديمه إلمتامه وتقدس تعاىل

 العام للصالح خدمة  العلمية واملراكز املعاهد من هاوغري االرشف

 قواعد من تضمه وما الرشعية أحكامنا يف  العلمي للجانب وابرازاً 

 .الفتوى بناء عليها يعتمد وأسس

 ومعايري أسس عىل الرشيعة بناء عىل واضح مؤرش ذلك وكل

 يف الفردية والقياسات لألهواء تدخل أدنى دون من واضحة ومبادى

 . االحكام حتنقي

  واملعرفة العلم ألهل وتقديمه إمتامه عىل ُيعيننا أن تعاىل اهللا نسال

 . منه االستفادة بغية

 عادل هاشم

 هجري ١٤٤١- مجادى االوىل  - ١٥السبت: 

 )÷أيام شهادة موالتنا الصديقة فاطمة الزهراء (

 النجف األرشف
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 ثّم قال املاتن (+):

ُيعرف طلوع الفجر باعرتاض البياض احلادث يف األفق (و

املتصاعد يف السامء الذي يشابه ذنب الرسحان، ويسّمى بالفجر 

الكاذب، وانتشاره عىل األفق وصريورته كالقبطية البيضاء وكنهر 

 سوراء، بحيث كّلام زدته نظراً أصدقك بزيادة حسنه).

نه متصاعدًا يف وبعبارة أخرى: انتشار البياض يف األفق بعد كو

 السامء.

يقع الكالم يف ما يعرف بطلوع الفجر، ونوّد اإلشارة إىل أنَّ الفجر 

 عند الفقهاء ُيقّسم إىل قسمني:

 القسم األّول: الفجر الكاذب 

 القسم الثاين: الفجر الصادق.

أّما األّول، وهو الفجر الكاذب فهو البياض املكتشف يف األفق 

عمودياً،  -كام عّرب عنه يف النصوص  - كذنب الرسحان أو الرسطان 

وهو بياض مستطيل متصاعد يف السامء، ومن أجل ذلك ُشبه يف األخبار 

 .)١(أو الرسطان )١(بذنب الرسحان

                                                             

 )٣٠١: ٤بكرس السني وسكون الراء، وهو الذئب: (انظر: هتذيب اللغة:  )١(



  

وأّما الثاين وهو الفجر الصادق فإّنه احلادث بعد بضع دقائق من 

كام كان يف  - زوال الفجر الكاذب، ويكون انتشاره أفقياً ال عمودياً 

وبذلك يكون بياضًا معرتضاً يف األفق أفقيًا ال عموديًا،  - ر الكاذب الفج

وقد ُشبّه يف النصوص بالقبطية البيضاء أو ببياض هنر سوراء أو نباضه 

من نبض املاء  )٢(بتقديم النون ثّم الباء املوحدة كام يف الوايف وحبل املتني

 إذا سال.

 كاذب؟ثّم إّنك قد تسأل ملاذا سّمي الفجر األّول بال

واجلواب: أّن سبب تسميته بالكاذب من جهة أّنه يكون متعقباً 

بظلمة، فعىل هذا ال يكون كاشفاً عن الصبح، فالصبح والضياء والنور 

والنهار ال يتعقب ذلك الفجر، وهذا بخالف الفجر الثاين (الصادق) 

فإّنه يتعّقب ببياض ينترش يف األفق ويكون متعقباً بالصبح والضياء 

 ر.والنها

أّن هذا  - عىل ما يف تقرير بحثه  - نعم، ذكر السيد األستاذ (+) 

الكالم يف تعيني الفجر ممّا ال ريب فيه بني اإلمامية، بل إّن عليه أكثر 

                                                                                                                                 

 ).٢٥٢: ٤وهو حيوان عشاري ذو ذنب طويل (جممع البحرين:  )١(

 . ١٤٤.، احلبل املتني: ٣٠٢: ٧الوايف: ) ٢(

 .١٩٧ة الصفح ١١انظر: املستند: موسوعة السيد اخلوئي: اجلزء 



 
 

 

العاّمة، بل هو خمتار املذاهب األربعة عىل ما يف كتاب الفقه عىل املذاهب 

 )٢(، واملخالف شاّذ ال ُيعبأ به.)١(األربعة

 ليه بمجوعة من النصوص، منها:وقد ُاستدل ع

 ، قال:(×)صحيحة أيب بصري ليث املرادي، عن أيب عبد اهللا 

فقلت: متى حيرم الطعام عىل الصائم؟ (×) (سألت أبا عبد اهللا  

 )٣(وحتل الصالة صالة الفجر؟ فقال: إذا اعرتض الفجر فكان كالقبطية 

ة الفجر، قلت: البيضاء فثّم حيرم الطعام عىل الصائم وحتّل الصالة صال

ألسنا يف وقت إىل أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات، أين يذهب 

 )٤(بك، تلك صالة الصبيان).

                                                             

 .١٨٥: ١الفقه عىل املذاهب األربعة:  )١(

 .١٩٧-١٩٦الصفحة  ١١املستند: موسوعة السيد اخلوئي: اجلزء ) ٢(

القبطية: ثياب بيض رقاق يؤتى هبا من مرص، واجلمع القباطي: (لسان ) ٣(

 ).٣٧٣: ٧العرب: 

): ٢٧: املواقيت: الباب (٢٠٩الصفحة  ٤وسائل الشيعة: اجلزء ) ٤(

 .١احلديث



  

ورواها الكليني (+) يف الكايف بإسناده عن عّدة من أصحابنا، عن 

 )١((×).أيب بصري، عن أيب عبد اهللا 

وهي كام ترى صافية السند، إّال أّنه حكي صاحب احلدائق (+)، 

املنتقى أّنه ناقش يف سندها برتّدد الراوي بني أيب بصري  عن صاحب

املكفوف كام يف رواية الشيخ وبني أيب بصري ليث املرادي، كام يف رواية 

 الصدوق (+).

وأّما الكليني (+) فقد روى وأطلق ومل يقيده بأحدمها، فحيث إّن 

ف الراوي مرّدد بني املرادي الثقة وبني املكفوف الضعيف؛ ألجل اختال

 املشايخ الثالثة يف تعابريهم فال وثوق إذن بصّحة الرواية.

نعم، رجح األّول يف احلدائق بقرينة الراوي عنه وهو عاصم بن 

 )٢(محيد، حيث إّنه ال يروي إّال عن املرادي.

 وعّلق السيد األستاذ (+) بالقول:

إّن القرينة وإن صّحت لكنّنا يف غنى عن ذلك؛ وذلك ملا ذكرناه يف 

من وثاقة املكفوف أيضاً، فالرجل موّثق والرواية معتربة عىل  )٣(هحملّ 

                                                             

 . ٥: احلديث ٩٩: كتاب الصيام: ص٤الكايف: اجلزء ) ١(

 .٢٠٩الصفحة  ٦احلدائق النارضة: اجلزء ) ٢(

 . ١٣٥٩٩: الرقم ٧٩: ص٢١معجم رجال احلديث: اجلزء ) ٣(



 
 

 

التقديرين، ومن ثّم مل نناقش حلّد اآلن يف الروايات الواردة عن أيب بصري 

 ، هذا.)١(بصورة اإلطالق، ومل نتصّد لتعيني املراد

وفيه: الظاهر أّن هذا الكالم ناشئ من اخللط، فالرواية مل ترد عن 

، نعم )٣(، بل كانت مطلقة وغري مقيّدة)٢(بقيد املكفوف طريق الشيخ (+)

جاء التقييد من قبل الشيخ (+) بكونه املكفوف يف حديث آخر رواه 

الشيخ (+) عن احلسني بن سعيد، عن النرض، عن عاصم بن محيد، عن 

، وذكر حديث يقرتب من احلديث املتقّدم مضموناً، )٤(أيب بصري املكفوف

 خيتلف عبارة عن عبارة احلديث املتقّدم.وإن كان هو حديث آخر 

 فالنتيجة: أّنه ال أساس هلذه املناقشة يف السند.

فنتيجة الكالم يف الداللة أّن الفجر يتحّقق بظهور البياض يف األفق 

 كام قّدمنا. 

                                                             

 .١٩٩الصفحة  ١١املستند: موسوعة السيد اخلوئي: اجلزء ) ١(

ست كام توّمهه كّل من صاحب املنتقى وصاحب احلدائق وغريهم (قدّ ) ٢(

 أرسارهم الرشيفة).

 .٩٧: احلديث ٢٤٨: كتاب الصيام: الصفحة ٤هتذيب األحكام: اجلزء ) ٣(

: احلديث ٤١-٤٠: كتاب الصالة: الصفحة ٢هتذيب األحكام: اجلزء ) ٤(

١٢٢. 



  

 ، أّنه قال: (×)ومنها: صحيحة عيل بن عطية، عن أيب عبد اهللا 

كان معرتضاً كأّنه بياض هنر  هو الذي إذا رأيته )١((الصبح (الفجر) 

 .)٤(،)٣(،)٢(سوراء (سورى))

ورواها الكليني (+) يف الكايف بإسناده عن عيل بن عطية، وذكر 

مثل احلديث املتقّدم، ولكن بدون كلمة (كان) بعد (رأيته)، وبدون كلمة 

 )٥((هنر) الواردة يف ذيل احلديث املتقدم.

ده عن عيل بن عطية، ورواه الشيخ (+) يف هتذيب األحكام بإسنا

 وذكر احلديث املتقّدم، إّال أّن فيه اختالف يف نقاط ثالث:

النقطة األّوىل: ورود كلمة (الصبح) يف بداية احلديث، ال كلمة 

 (الفجر).

 النقطة الثانية: عدم وجود كلمة (كان) بعد كلمة (رأيته).

 )١(النقطة الثالثة: عدم ورود كلمة (هنر) يف ذيل احلديث.

                                                             

 ورد الفجر يف (من ال حيرضه الفقيه).) ١(

 وردت سورى (باأللف املقصورة) يف (من ال حيرضه الفقيه).) ٢(

 ).٢٧٨: ٣اء: موضع يف العراق يف ارض بابل (معجم البلدان: سور) ٣(

 ).٢٧: املواقيت: الباب (٢١٠الصفحة  ٤وسائل الشيعة: اجلزء ) ٤(

 . ٣: احلديث ٢٨٣: كتاب الصالة: الصفحة ٣الكايف: اجلزء ) ٥(



 
 

 

الشيخ (+) يف االستبصار بسند التهذيب، وتقريبًا بنفس  ورواه

 .)٣(، ويف هتذيب األحكام بإسناده عن عيل بن عطية، وذكر احلديث)٢(املتن

 - عىل ما يف تقرير بحثه  - وقد أثار السيد األستاذ (قّدس اهللا نفسه) 

النقاش يف سند الرواية بالنسبة إىل طريق الصدوق (+) إىل ابن عطية، 

اشتامله عىل عيل بن حّسان املرّدد بني الواسطي الثقة واهلاشمي  باعتبار

 .)٤(الضعيف، وذلك لتأليفه تفسريًا باطنيًا مل يوجد فيه من اإلسالم يشء

اإلشكال  -عىل ما يف تقرير بحثه  - ودفع السيد األستاذ (+) 

 بوجهني:

أّن املراد بعيل بن حّسان هو الواسطي ال غريه كام  الوجه األّول:

ح بذلك الصدوق يف بعض الروايات التي يروهيا عن عيل بن عطية، ّرص 

                                                                                                                                 

: كتاب الصالة: باب أوقات الصالة: الصفحة ٢هتذيب األحكام: اجلزء ) ١(

 . ١١٨: احلديث ٣٩

 . ٩٩٧: احلديث ١٥٠: ٢٧٥الصفحة  ١االستبصار: اجلزء ) ٢(

: كتاب الصيام: باب عالمة وقت فرض ٤هتذيب األحكام: اجلزء ) ٣(

 .٩٨: احلديث ٢٤٨الصيام: الصفحة 

 .٢٠٠الصفحة  ١١املستند: موسوعة السيد اخلوئي: اجلزء ) ٤(



  

وأّما اهلاشمي فهو ال يروي إّال عن عّمه عبد الرمحن بن كثري يف تفسريه، 

 ومل تعهد له رواية عن ابن عطية وال عن غريه.

) رويا هذه الرواية أّن كّال من الكليني والشيخ ( الوجه الثاين:

 .)١( إشكال فيهابطريق صحيح، فاملسألة ال

 ، أّنه روي:)٢(ومنها: مرسلة الصدوق يف (من ال حيرضه الفقيه)

(أّن وقت الغداة إذا اعرتض الفجر فأضاء حسناً، وأّما الفجر  

فذاك الفجر الكاذب، والفجر الصادق هو  )٣(الذي يشبه ذنب الرسحان

  )٤(املعرتض كالقباطي).

ي ثياب بيض رقيقة والقباطي عبارة عن جمموع واحدها قبطي، وه

ُجتلب من مرص، وهذه الرواية ملكان اإلرسال يتعذر علينا االستدالل هبا 

 يف املقام، مع وضوحها داللة.

                                                             

 .٢٠٠الصفحة  ١١املستند: موسوعة السيد اخلوئي: اجلزء  )١(

 .١٤٤٠: احلديث ٣١٧الصفحة  ١من ال حيرضه الفقيه: اجلزء  )٢(

الرسحان: الذئب، ويقال للفجر الكاذب ذنب الرسحان عىل التشبيه ) ٣(

 ).٣٧٢: ٢(جممع البحرين: 

): احلديث ٢٧: املواقيت: الباب (٢١٠الصفحة  ٤وسائل الشيعة: اجلزء  )٤(

٣. 



 
 

 

 ومنها: رواية عيل بن مهزيار، قال:

معي: (×) احلصني إىل أيب جعفر الثاين  )١((كتب أبو احلسن بن 

فمنهم يف صالة الفجر،  )٢(جعلت فداك قد اختلف موالوك (مواليك)

من يصّيل إذا طلع الفجر األّول املستطيل يف السامء، ومنهم من يصّيل إذا 

واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتني فأصّيل  )٣(اعرتض يف أسفل األفق

فيه، فإن رأيت أن تعّلمني أفضل الوقتني وحتّده يل، وكيف أصنع مع 

 )٤(غيمالقمر والفجر ألتبّني معه حتى حيمّر ويصبح، وكيف أصنع مع ال

بخطّه (×) وما حّد ذلك يف السفر واحلرض؟ فعلت إن شاء اهللا، فكتب 

 وقراءته:

ليس هو  )٥(هو اخليط األبيض املعرتض، و - يرمحك اهللا  - الفجر 

فال تصّل يف سفر وال حرض حتى تتبيّنه، فإّن اهللا (تبارك  )٦(األبيض صعداً 

                                                             

 يف الكايف (ابن).) ١(

 لتهذيب.(مواليك) يف نسخة من ا) ٢(

 يف التهذيب: (األرض) (هامش املخطوط).) ٣(

 يف التهذيب: (القمر) (هامش املخطوط).) ٤(

 هذه (الواو) غري موجودة يف الكايف.) ٥(

 املوجود يف الكايف (صعداء).) ٦(



  

ارشبوا حتى يتبّني وتعاىل) مل جيعل خلقه يف شبهة من هذا، فقال: (كلوا و

، فاخليط األبيض هو )١(لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر)

املعرتض الذي حيرم به األكل والرشب يف الصوم، وكذلك هو الذي 

  )٣(به الصالة). )٢(يوجب

ورواها الشيخ (+) يف هتذيب األحكام بإسناده عن احلصني بن 

 )٤()، وذكر احلديث.(×أيب احلصني، قال: كتبت إىل أيب جعفر 

ويف االستبصار بإسناده عن احلصني بن أيب احلصني، عن أيب جعفر 

 )٥(، وذكر احلديث.(×)

وال كالم يف داللة الرواية عىل املّدعى، فإّن الفجر الكاذب هو 

البياض املكتشف يف األفق كذنب الرسحان والرسطان عموديًا، وهو 

فجر الصادق فهو احلادث بعد بياض مستطيل متصاعد يف السامء، وأّما ال

                                                             

 .١٨٧سورة البقرة:) ١(

 يف الكايف: (توجب).) ٢(

): ٢٧اب (: املواقيت: الب٢١١-٢١٠الصفحة  ٤وسائل الشيعة: اجلزء ) ٣(

 .٤احلديث 

 .١١٥: احلديث ٣٨: كتاب الصالة: الصفحة ٢هتذيب األحكام: اجلزء ) ٤(

 . ٩٩٤: احلديث رقم ١٥٠: ٢٧٤الصفحة  ١االستبصار: اجلزء ) ٥(



 
 

 

بضع دقائق من زوال الفجر الكاذب، ويتّصف بكون انتشاره أفقياً ال 

وبذلك يكون بياضاً  -كام كان يف حالة الفجر الكاذب  - عمودياً 

 معرتضًا يف األفق.

 إّال أّن الكالم يف سندها، فإّنه ضعيف فال يعتمد عليها.

شّخص  -تقرير بحثه عىل ما يف  - بل إّن السيد األستاذ (+) 

 .)١(موطن الضعف بكّل من: سهل بن زياد، واحلصني بن أيب احلصني

                                                             

 ): ١إضاءة روائية رقم () ١(

الظاهر أّن سيد مشاخينا السيد اخلوئي (+) اعترب طريق هذه الرواية الوارد  

احلصني الواردة يف كتاب الكايف، بل قد نّص عىل اعتبار  فيها أبو احلسن بن

ووثاقة الرواية بعينها يف معجم رجال احلديث، فقال يف معجم رجال احلديث 

 ما نّصه: 

أبو احلسن بن احلصني: ينزل (نزل) األهواز، ثقة، من أصحاب  -١٤١١٨

 رجال الشيخ.(×) اإلمام اهلادي 

 بو احلصني بن احلصني).كذا يف بعض النسخ، ويأيت بعنوان (أ

روى حممد بن يعقوب (+) بإسناده، عن عيل بن مهزيار: قال: كتب أبو 

معي.... (احلديث)، الكايف: (×) احلسن بن احلصني إىل أيب جعفر الثاين 

 .١، ح٧: باب وقت الفجر ٣اجلزء 



  

 ، قال:(×)ومنها: رواية زرارة، عن أيب جعفر 

إذا  - وهي الفجر  - يصّيل ركعتي الصبح (’) (كان رسول اهللا 

 )١(اعرتض الفجر وأضاء حسنًا).

ورواها الشيخ (+) يف االستبصار بنفس سند هتذيب األحكام 

 .)٢(ونفس املتن

 والكالم يقع يف مقام السند أوالً:

قد أقّر بصّحة  -عىل ما يف تقرير بحثه  - فالسيد األستاذ (+) 

السند ونعتها بالصحيحة، وأّكد ذلك يف ذيل كالمه، فقال: فالداللة 

 )٣(قارصة وإن صّح السند.

ولكن الصحيح أّن الرواية ضعيفة سنداً، ومنشأ الضعف وجود 

 )١(د يف سلسلة رواهتا.عيل بن حدي

                                                                                                                                 

 . ١٤١١٨: الرقم ١١٩: الصفحة ٢٢معجم رجال احلديث: اجلزء  -

 ية املعنّية عينها روايتنا يف املقام فالحظ. (املقّرر).ومن الواضح أّن الروا

): احلديث ٢٧: املواقيت: الباب (٢١١الصفحة  ٤وسائل الشيعة: اجلزء  )١(

٥ . 

 . ٩٩٠: احلديث ١٥٠: ٢٧٤-٢٧٣الصفحة  ١االستبصار: اجلزء ) ٢(

 .١٩٧الصفحة  ١١املستند: موسوعة السيد اخلوئي: اجلزء ) ٣(



 
 

 

                                                                                                                                 

 ):٢م (إضاءة روائية رق )١(

عىل ما يف معجم  -من املالحظ يف املقام أّن سيد مشاخينا السيد اخلوئي (+) 

رجال احلديث مل يوّثق عيل بن حديد، فقد قال بعد كالم طويل يف عيل بن 

حديد بأّن املتحّصل أّنه ال يمكن احلكم بوثاقة الرجل، وكيفام كان فطريق 

 الشيخ إليه ضعيف.

: الرقم ٣٣٥إىل  ٣٢٩: الصفحة من ١٢معجم رجال احلديث: اجلزء 

٧٩٩٤ . 

وهذا بضميمة انحصار رواية هذه الرواية بالشيخ الطويس (+) دون غريه 

 من األعالم فيصعب تصحيح الرواية حمّل الكالم.

 ولنا يف املقام كالم حاصله: 

كام ّرصح بذلك هو (+)  -أّن عيل بن حديد وقع يف أسانيد كامل الزيارات 

 –) ٣٢٩: ١٢جم رجال حديثه (انظر: معجم رجال احلديث: عىل ما يف مع -

 للقول الزيارات كامل أسانيد يف الراوي وقوع بكفاية القائلني من أّنه وحيث

أّما عند  -ا طريق لتوثيق عيل بن حديد عنده (+) هذ يكون فبالتايل بوثاقته

(دامت شيخنا األستاذ (مّد ّظله) فهذا الطريق ال جيدي نفعًا؛ باعتبار أّنه 

إفاداته) بنى عىل عدم كفاية وقوع الراوي يف أسانيد كتاب كامل الزيارات يف 

وثاقته؛ بإعتبار أّن التوثيق اجلامعي مبنّي عىل الغالب عىل رضب من التعميم، 

غاية األمر نعلم إمجاالً بوثاقة جمموع من رواته، وال أثر هلذا العلم اإلمجايل، 



  

 أّما الكالم يف داللتها:

عىل  -عىل ما يف تقرير بحثه  - فقد أشكل السيد األستاذ (+) 

 داللتها بالقول: 

                                                                                                                                 

ايل يوجب الشك يف حجية قول من يكون يف غاية األمر أّن هذا العلم االمج

 أسناد كامل الزيارة، واملفروض أّن الشك يف احلجّية مساوق للقطع بعدمها.

ولكن هذا الطريق أيضًا ال جيدي نفعًا لتوثيق عيل بن حديد؛ وذلك ألّن سيد 

مشاخينا السيد اخلوئي (+) قد عدل عن هذا املبنى إىل القول بشمول التوثيق 

 قولويه (+) الذي يروي عنهم بال واسطة فقط. ملشايخ ابن

ولعل عيل بن حديد من مشايخ ابن قولويه الذين يروي عنهم من غري 

 واسطة؟

 واجلواب: أّن عيل بن حديد ليس منهم.

فالنتيجة: أّنه ال يمكن احلكم بوثاقة عيل بن حديد عىل مباين سيد مشاخينا 

 السيد اخلوئي (+).

مقرر البحث (+) مل يرش إىل ضعف عيل بن حديد يف إّال أّن من املالحظ أّن 

 املقام، فالحظ.

فالنتيجة: أّن ما انتهى إليه شيخنا األستاذ (مّد ّظله) من ضعف سند هذه 

الرواية هو الصحيح دون ما انتهى إليه سيد مشاخينا السيد اخلوئي (+). 

 (املقّرر). 



 
 

 

وإن كان مبنيّاً عىل  - (×) إّن الفعل املحكي عن املعصوم 

جممل ال لسان له ليدّل عىل  -االستمرار كام قد يستفاد من كلمة (كان) 

واظبة مستندة إىل األفضلية، وإن ساغ التقديم. التحديد، ولعّل امل

 )١(فالداللة قارصة، هذا.

 وفيه:

الظاهر أّن الرواية تامة؛ ألّهنا تدّل بمقتىض منطوقها عىل أّن 

وهي صالة الصبح متفرعة عىل (’) مرشوعية صالة النبّي األكرم 

 -اعرتاض الفجر والضياء يف األفق وانتشاره فيه، وبمقتىض مفهومها 

عىل انتفاء مرشوعية صالة الصبح بعد اعرتاض  -مفهوم الرشط  أي

 الفجر يف األفق وانتشاره.

واخلالصة: أّنه ال قصور يف داللة هذه الرواية عىل أّن وقت صالة 

 الصبح يتحّقق باعرتاض الفجر يف األفق واتشاره فيه أفقياً.

يصّيل يف هذا الوقت عىل نحو (’) وهلذا كان رسول اهللا 

 ار، فإذن الداللة تاّمة وغري قارصة.االستمر

 ، قال:(×)ومنها: رواية هشام بن هذيل، عن أيب احلسن املايض 

                                                             

 .١٩٧الصفحة  ١١املستند: موسوعة السيد اخلوئي: اجلزء ) ١(



  

(سألته عن وقت صالة الفجر؟ فقال: حني يعرتض الفجر فرتاه 

 )١(مثل هنر سوراء).

بنفس اإلسناد واملتن يف  )٢(ورواها الشيخ (+) يف االستبصار

 التهذيب. 

دًا؛ لوجود هشام بن اهلذيل يف سندها، إّال أّن الرواية ضعيفة سن

وإن كانت داللة ال بأس هبا، فإّهنا واضحة الداللة عىل ضابط حتّقق 

 الفجر الصادق.

ومن هنا يتضح: أّن هناك روايات كثرية معتربة السند واضحة 

الداللة عىل الضابط يف حتّقق الفجر الصادق، ويف قبال ذلك ال نجد 

 وح يف إعطاء الضابط للفجر الكاذب.روايات بمثل هذا الكم والوض

 نعم ورد يف روايتني ضعيفتني الفجر الكاذب، ومها:

أّنه  )٣(مرسلة الصدوق يف (من ال حيرضه الفقيه) الرواية األّوىل:

روى: أّن وقت الغداة إذا اعرتض الفجر فأضاء حسنًا، وأّما الفجر الذي 

                                                             

): ٢٧باب (: املواقيت: ال٢١٢الصفحة  ٤وسائل الشيعة: اجلزء ) ١(

 .٦احلديث

 . ٩٩٦: احلديث ١٥٠: ٢٧٥الصفحة  ١االستبصار: اجلزء ) ٢(

 .١٤٤٠: احلديث ٣١٧الصفحة  ١من ال حيرضه الفقيه: اجلزء ) ٣(



 
 

 

صادق هو فذاك الفجر الكاذب، والفجر ال )١(يشبه ذنب الرسحان

 . )٢(املعرتض كالقباطي

 ولكن الرواية ضعيفة لإلرسال، فال يمكن االعتامد عليها.

 )٣(رواية عيل بن مهزيار، قال: كتب أبو احلسن بن الرواية الثانية:

جعلت فداك، قد اختلف موالوك (×): احلصني إىل أبو جعفر الثاين 

لفجر األّول يف صالة الفجر، فمنهم من يصّيل إذا طلع ا )٤((مواليك)

 )٥(املستطيل يف السامء، ومنهم من يصّيل إذا اعرتض يف أسفل األفق

واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتني فأصّيل فيه، فإن رأيت أن تعّلمني 

أفضل الوقتني وحتّده يل، وكيف أصنع مع القمر والفجر ألتبّني معه 

                                                             

الرسحان: الذئب، ويقال للفجر الكاذب ذنب الرسحان عىل التشبيه ) ١(

 ).٣٧٢: ٢حرين: (جممع الب

): ٢٧املواقيت: الباب (: ٢١٠الصفحة  ٤وسائل الشيعة: اجلزء ) ٢(

 .٣احلديث

 يف الكايف: (ابن).) ٣(

 (مواليك) يف نسخة من التهذيب. )٤(

 يف التهذيب: (األرض) هامش املخطوط).) ٥(



  

لسفر ، وما حّد ذلك يف ا)١(حتى حيمّر ويصبح، وكيف أصنع مع الغيم

 بخّطه وقراءته:(×) واحلرض؟ فعلت إن شاء اهللا. فكتب 

ليس هو  )٢(هو اخليط األبيض املعرتض، و - يرمحك اهللا  - الفجر 

فال تصّل يف سفر وال حرض حتى تتبيّنه، فإّن اهللا (تبارك  )٣(األبيض صعداً 

وتعاىل) مل جيعل خلقه يف شبهة من هذا، فقال: (كلوا وارشبوا حتى يتبّني 

، فاخليط األبيض هو )٤(خليط األبيض من اخليط األسود من الفجر)لكم ا

املعرتض الذي حيرم به األكل والرشب يف الصوم، وكذلك هو الذي 

  )٦(به الصالة. )٥(يوجب

ولسنا بحاجة إىل هذه الروايات؛ وذلك ألّنه أمر مرئي مكشوف، 

فإذا ظهر يف األفق بياض عمودي فهو ليس بأمارة عىل دخول وقت 

                                                             

 يف التهذيب: (القمر) (هامش املخطوط). )١(

 هذه (الواو) غري موجودة يف الكايف.) ٢(

 املوجود يف الكايف (صعداء). )٣(

 .١٨٧سورة البقرة: ) ٤(

 يف الكايف: (توجب).) ٥(

): ٢٧: املواقيت: الباب (٢١١ -٢١٠الصفحة  ٤وسائل الشيعة: اجلزء ) ٦(

 .٤احلديث 



 
 

 

ة الصبح؛ وذلك ألّنه الفجر الكاذب كام أسلفنا يف صورته صال

 وضابطه.

 بقي يف املقام يشء، وهو:

أّن املراد من التبّني يف اآلية املباركة: (وكلوا وارشبوا حتى يتبّني 

 .)١(لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر)

  فهل املراد من التبّني التبّني الواقعي أو التبّني احلّيس؟

واجلواب: ال إشكال وال شبهة يف أّن املراد منه التبّني الواقعي وإن 

مل يكن حّسياً ومرئيًا لوجود مانع، كام إذا كان هناك مانع خارجي يمنع 

عن الرؤية كالغيم والعجاج والضباب والعمى واجلبال ونحو ذلك من 

 املوانع اخلارجية للرؤية.

ّقق فال شبهة يف جواز اإلتيان وأّما إذا علم اإلنسان بأّن الفجر قد حت

بصالة الصبح ووجوب اإلمساك عن األكل والرشب يف الصوم؛ ألّن 

 الفجر متحّقق لكن املانع موجود كالغيم ونحوه.

إّنام الكالم يف ما إذا كان املانع يف عدم استبانة البياض املنترش يف 

املنترش يف  األفق، وعدم إمكان متييزه عن اخليط األسود، وعدم تبّني النور

ناحية الرشق من جهة وجود ضياء القمر، كام يف الليايل البيض، حينام 

                                                             

 .١٨٧سورة البقرة:  )١(



  

يكون ضياء القمر هو القاهر عىل ضوء الفجر، فيكون مانعًا عن روية 

 ضوء الفجر، وعدم إمكان تبيّنه، فنتساءل:

 هل إنَّ املعيار هو التبّني احلّيس أو التبّني الواقعي التقديري؟

 املسألة قولني:واجلواب: أّن يف 

 القول األّول: أّن املعيار هو التبّني احلّيس دون الواقعي التقديري.

 القول الثاين: أّن املعيار هو التبّني الواقعي التقديري دون احلّيس.

أّما الكالم يف القول األّول: فقد ذهب إليه مجاعة منهم املحّقق 

لوا: إّن املعيار هو ، فقا)١(اهلمداين (+)، ومال إليه السيد احلكيم (+)

التبّني احلّيس دون التقديري الواقعي، ومقتىض ذلك أّنه لو علم أّنه لوال 

ضوء القمر لتبّني ضوء الفجر وبياضه املنترش يف األفق، فال أثر هلذا 

 العلم، فال جيوز له اإلتيان بالصالة حينئذ ما مل يتبّني له الفجر وبياضه.

 صباح الفقيه ما لفظه:وقال املحّقق اهلمداين (+) يف م

مقتىض ظاهر الكتاب الكريم والسنّة وكذا فتاوى األصحاب 

اعتبار اعرتاض الفجر وتبيّنه يف األفق بالفعل، وبالتايل فال يكفي التقدير 

مع القمر لو أّثر يف تأّخر تبّني البياض املعرتض يف األفق، وال يقاس ذلك 

                                                             

: واألمر يستحق ٨٧ -٨٥الصفحة  ٥مستمسك العروة الوثقى: اجلزء  )١(

 جود مثل هذا امليل يف املقام. (املقّرر).املراجعة للوقوف عىل و



 
 

 

البياض ما مل يقهره ضوء  بالغيم ونحوه، فإّن ضوء القمر مانع عن حتّقق

الفجر، والغيم مانع عن الرؤية ال عن التحّقق، وقد تقّدم يف مسألة التغّري 

ما له نفع يف املقام  )١(التقديري يف مبحث املياه من كتاب الطهارة

 )٢(فراجع.

 وبعبارة اُخرى: إنَّ املانع يف املقام عىل نحوين:

 ر مثالً.األّول: املانع عن أصل التبّني، كضوء القم

 الثاين: املانع عن رؤية التبّني، كالغيم والغبار واجلبال ونحو ذلك.

 ولنا يف املقام كالم وحاصله:

الظاهر أّنه ال وجه هلذا القول؛ وذلك ألّنه مبني عىل أّن التبّني 

مأخوذ عىل نحو املوضوعية، إّال أّنه ال شبهة يف أّن اآلية املباركة تدّل عىل 

إىل واقع دخول الوقت لصالة الصبح كسائر املوارد أّن التبّني طريق 

األخرى فهو كالعلم طريق، وأّما الكالم عن أّنه مأخوذ عىل نحو 

 املوضوعية فبحاجة إىل قرينة تدّل عليه، وال قرينة يف اآلية املباركة.

                                                             

 وما بعدها: كتاب الطهارة: املاء اجلاري. ٥١ص ١مصباح الفقيه: اجلزء ) ١(

: كتاب الصالة: ١٣٥ -١٣٤: الصفحة ٩مصباح الفقيه: اجلزء ) ٢(

 املواقيت.



  

فإذا علم املصّيل بتحّقق الفجر ولكن ضوء القمر كان مانعًا عن 

صالة الصبح، وكذلك حيرم عليه األكل  تبيّنه فيجوز له الدخول يف

والرشب إذا كان صائًام، وهذا نظري تغّري املاء بأحد األوصاف تغّريًا 

 واقعيًا تقديرياً ال حسيّاً.

فإذا كان املاء واقعًا متغّرياً بأحد أوصاف النجس باملالقاة، ولكن 

ألقي  كان هناك مانع عن ظهور هذا التغّري يف اخلارج، كام إذا فرضنا أّنه

يف املاء الصبغ الذي يوجب انتفاء وصفه الطبيعي واختفائه، ثّم ألقي فيه 

 الدم بمقدار يكفي لتغّريه واختفاء وصفه الطبيعي.

وحينئذ فيستند التغّري بقاًء إىل جمموع األمرين الصبغ والدم؛ ألّن 

منهام صالح يف نفسه ليكون عّلة تاّمة خلفاء الوصف الطبيعي للامء 

ألّن العلتني التامتني عند اجتامعهام يصبح كّل منهام جزء العّلة وتّغريه؛ 

 للتغّري، واختفاء الوصف الطبيعي للامء مستند إىل كليهام معًا.

واالختفاء والتغّري وإن كان حدوثاً مستندًا إىل إلقاء الصبغ فيه، إّال 

إىل مستند  -وهو آن البقاء، أي آن إلقاء الدم فيه  - أّنه يف اآلن الثاين 

املجموع ويستحيل أن يستند اىل األّول؛ بداهة أّن املعلول يف كل آن 

 بحاجة إىل عّلة.



 
 

 

ويف هذا اآلن اجتمعت عليه عّلتان تاّمتان، فإذن بطبيعة احلال 

يكون مستندًا إىل املجموع، وحيث إّن الدم يف نفسه صالح ألن يكون 

حمالة حيكم  عّلة تاّمة الختفاء الوصف الطبيعي للامء وتغّريه، فال

بنجاسته لتغّريه بأحد أوصاف النجس يف الواقع، فيكون مشموالً 

 للروايات الداّلة عىل نجاسة املاء املتغّري بأحد أوصاف النجس.

وبكلمة: إّن التغّري املأخوذ يف لسان الروايات موضوعًا لنجاسة 

لفاظ املاء هو التغّري الواقعي ال احلّيس واملشاهد، فإّن التغّري كسائر األ

 موضوع للمعنى الواقعي ال املعنى املعلوم واملحسوس.

وعىل هذا: فإن كان التغّري يف الواقع موجودًا وكان خمتفياً من جهة 

، فإذا - وهو نجاسة املاء  - وجود احلاجب واملانع، يرتتب عليه أثره 

ألقي الدم يف املاء املصبوغ فأثره وإن مل يظهر يف اخلارج حّساً إّال أّنه ال 

 شبهة يف أّن أثره يف املاء وغّريه بلون الدم يف ضمن لونه بالصبغ.

إذ ال شبهة يف تأثري الدم يف نفسه بمقدار تأثري الصبغ نفسه، 

ومقتىض ذلك أن تشتّد محرة املاء شّدة حمسوسة حينام يلقى الدم يف املاء 

بعد الصبغ، ومن الواضح أّن هذه الشّدة نوع تغّري يف املاء ومشمول 

 ق الروايات الداّلة عىل تنّجس املاء بالتغّري.إلطال



  

هذا إضافة إىل أّن تغّري املاء بالدم يف الواقع موجود؛ ألّن هذا املاء 

 متغّري بشيئني:

 أحدمها بالصبغ، وهذا التغّري قائم بالصبغ.

 واآلخر بالدم، وهذا التغّري قائم بالدم.

أّنه ال  وال ينفّك أحدمها عن اآلخر، بل يستحيل ذلك؛ رضورة

يعقل اندكاك أجزاء الدم بأجزاء الصبغ حقيقة، وهلذا إذا ألقي فيه الدم 

بعد الصبغ اشتّدت محرة املاء، وهذا معنى أّن تغّري كّل منهام قائم يف 

 نفسه.

فإذن يرتتب عىل تغّري املاء بالدم أثره، وهو نجاسته، وال فرق يف 

 ء كليهام مّرة واحدة فيه.ذلك بني إلقاء الدم يف املاء بعد الصبغ أو إلقا

ومن هنا: فإذا فرضنا مائني كّرين أحدمها مصبوغ دون اآلخر، ففي 

مثل ذلك إذا ألقي يف كّل منهام كميّة من الدم بنحو التساوي تغّري املاء 

غري املصبوغ، ومل يتغّري املاء املصبوغ، فهل يمكن احلكم بنجاسة املاء 

 ؟- وهو املاء املصبوغ  - ين دون الثا - وهو غري املصبوغ  - األّول 

واجلواب: أّنه ال يمكن؛ ألّنه عىل خالف االرتكاز العريف، رضورة 

أّن الزم ذلك هو أّن املاء يعتصم بالصبغ، ومن الطبيعي أّنه ال يمكن 



 
 

 

االلتزام بأّن الكّر املصبوغ ال ينفعل، والكّر غري املصبوغ ينفعل؛ ألّن 

 معنى ذلك اعتصام املاء بالصبغ.

ام ترى، بداهة أّن الصبغ اآلخر يف املثال غري دخيل يف تقوية وهو ك

، فإّن - وهو الكّر املصبوغ  - اقتضاء املقتيض لالعتصام يف هذا الكّر 

اقتضاء االعتصام يف كل من الكّرين عىل نحو واحد، واملقتيض 

لالعتصام يف كّل منهام هو كثرة املاء، من دون أن يكون للصبغ دخل يف 

 عتصام وال هو سبب لالعتصام.االقتضاء لال

فإذن ال فرق بني املائني الكّرين يف املقتيض لالعتصام، وهو كثرة 

املاء، واملانع عن تأثري هذا املقتيض إذا اقرتن به هو التغّري فإّنه يغلب عليه، 

 وال يقوى املقتيض أن يتغّلب عىل هذا املانع.

ائني الكّرين، وهو وهذا املانع مانع واحد سنخًا وذاتاً يف كّل من امل

التغّري بوجوده الواقعي وإن كان هنا مانع وحاجب عن رؤيته ومشاهدته 

يف اخلارج، فإذن ال يمكن االلتزام بأّن إلقاء كميّة من الدم يف املاء الكّر 

 غري املصبوغ يوجب تغّريه بوصفه األمحر.

يوجب  وأّما إلقاء نفس الكميّة كّامً وكيفاً يف املاء الكّر املصبوغ ال

تغّريه؛ ألّن ذلك خالف االرتكاز العريف القطعي وال يمكن األخذ به، 

فإّن التغّري يف الواقع موجود ولكنّه خمتٍف بالصبغ وغري مرئي ومشاهد، 



  

وهو موضوع للنجاسة، بل هو حمسوس ومشاهد؛ ألّن إلقاء تلك الكميّة 

سوسة من الدم فيه يوجب شّدة محرته، لوضوح أّهنا تشتّد هبا، وهي حم

 ومشاهدة.

 إىل هنا قد استطعنا أّن نخرج بالنتائج التالية:  

االُوىل: أّن موضوع النجاسة التغّري الواقعي وإن كان مستوراً عن 

األنظار يف اخلارج، والتغّري املأخوذ يف لسان األدلة مأخوذ بنحو 

 املوضوعية ال الطريقية.

املاء الكّر بعد الصبغ  الثانية: أّنه ال فرق بني أن يكون إلقاء الدم يف

 أو مقارنًا له، فعىل كال التقديرين حيكم بنجاسة املاء بالتغّري.

الثالثة: يف كرّين من املاء أحدمها مصبوغ واآلخر غري مصبوغ، إذا 

ألقي يف كّل منهام كميّة متساوية من الدم تغّري غري املصبوغ دون 

 املصبوغ، فهل حيكم بنجاسة األّول دون الثاين؟

واب: حيكم بنجاسة كليهام معاً؛ ألّن كليهام متغّري، غاية األمر واجل

أحدمها حمسوس واآلخر غري حمسوس، ولكنّه يف الواقع متغّري غري 

حمسوس، بل هو حمسوس؛ ألّن الكّر الثاين املصبوغ أيضًا تغّري بإلقاء 

ّن كميّة من الدم فيه، غاية األمر تغّريه كان بشّدة محرة هذا املاء الكّر؛ أل

 محرته بإلقاء كميّة من الدم اشتّدت وتغّريت 



 
 

 

كاللون  - الرابعة: لو كانت عني النجاسة فاقدة لبعض أوصافها 

فلم يتغّري املاء الكّر من جهة عدم اللون فيها، فاملاء حينئذ طاهر؛  - مثالً 

 وذلك لعدم حتّقق موضوع النجاسة.

شار لرائحة اخلامسة: ما إذا كان املانع خارجيًا يمنع من االنت

 - كربودة اهلواء مثالً فإّهنا متنع من انتشار الرائحة  - النجس يف املاء 

بحيث لو كان املاء يف هواء معتدل ألّثر فيه النجس وحتّقق به الريح 

 حينئٍذ، فاملاء مل يتغّري بوصف النجس.

وبالتايل فلم حيكم بنجاسة مثل هذا املاء لعدم حتّقق الريح؛ ألّن 

مانعة عن تأثري اجليفة يف الريح، ال أّن الريح موجودة يف برودة اهلواء 

 الواقع، ولكنّه خمتف ومستور وغري مشاهد.

 - كام لو كان املاء متلّونًا باحلمرة  - السادسة: أن يكون يف املاء مانع 

وألقي فيه بعد هذا التلّون دم، بحيث لوال هذا املاء املحمّر لتغّري لون املاء 

ولكن التلّون باحلمرة قبل إلقاء الدم فيه صار مانعاً من بالدم امللقى فيه، 

بروز لون الدم األمحر ورؤيته ومشاهدته، وإّال فاملاء متلّون ومتغّري يف 

احلقيقة والواقع بلون الدم، إّال أّن احلمرة مانعة عن بروزه يف اخلارج؛ 

مانعة عن  ألّهنا يف الواقع حاجبة وساترة عن تغّري املاء بلون الدم، ال أّهنا

 تأثري املقتيض له.



  

وحال املقام حال هذا الفرض؛ ألّن الفجر قد حتّقق واقعًا، إّال أّن 

ضوء القمر مانع من تبّني هذا الفجر ورؤية ضياءه وبياضه، ال أّنه مانع 

عن تأثري مقتضيه، ويستحيل أن يكون مانعًا عنه، بل هو حاجب وساتر 

 عنه.

و متحّقق بتحّقق مقتضيه فموضوع احلكم الفجر الواقعي، وه

وعدم وجود املانع عنه، وبذلك يصّح الدخول يف صالة الصبح يف هذا 

 الفرض، وحيرم األكل والرشب عىل الصائم.

فالنتيجة: أّن املقتيض لوجود الفجر وحدوثه وانتشاره يف األفق 

موجود واملانع عن تأثري املقتيض يف حدوث الفجر املعرتض واملنترش يف 

موجود، بل يستحيل أن يوجد مانع عن تأثريه فيه، وأّما األفق غري 

أضواء القمر وضوء الكهرباء فهو مانع عن رؤية الفجر املعرتض 

واملنترش يف األفق وساتر عنها وحاجب، فال يعقل أن يكون مانعاً عن 

 تأثري املقتيض يف حدث الفجر املعرتض وإجياده.

اً، وقد أفاد يف وقد اختار هذا القول السيد األستاذ (+) أيض

وجهه: أّن الظاهر هو عدم الفرق بني ضوء القمر وبني غريه من موانع 

الرؤية، فإّهنا أيضاً مانعة عن التبّني الذي أخذ يف املوضوع طريقاً 



 
 

 

الستعالم الفجر وكاشفًا عن حتّققه؛ رضورة عدم الفرق يف أصل تكوين 

 البياض بني الليايل املقمرة وبني غريها.

املّدعاة إّنام متنع عن فعلية الرؤية ال عن حتّقق املرئي، كام والقاهرية 

يرشدك إليه بوضوح فرض االنخساف يف هذه احلالة، فإّن البياض 

املوجود يستبني وقتئذ بنفسه ال حمالة، فإذا علم به من أّي سبيل كان ولو 

 من غري طريق الرؤية ترتب عليه احلكم بطبيعة احلال.

القمر حال األنوار الكهربائية يف األعصار  وعىل اجلملة: حال ضياء

املتأّخرة وال سيّام ذوات األشعة القوّية؛ وذلك الشرتاك الكّل يف 

القاهرية، غاية األمر أّن منطقة األّول أوسع ودائرته أشمل من غري أن 

 يستوجب ذلك فرقًا يف مناط القهر كام هو واضح.

لرائي دون املرئي. فالقصور يف مجيع الفروض إّنام هو من ناحية ا

وأّما قياس املقام بالتغّري التقديري فهو مع الفارق، إذ املستفاد من األدّلة 

أّن املوضوع للنجاسة هو التغّري الفعيل احلّيس فّله موضوعية يف تعلق 

احلكم، وال يكاد يرتتب ما مل يتحّقق التغّري، ومل يكن فعليًا يف اخلارج، 

 فال يكفي الفرض والتقدير.

ا يف املقام: فاألثر مرتّتب عىل نفس البياض، والتبّني طريق إىل وأمّ 

إحرازه وسبيل إىل عرفانه، واملفروض حتّققه يف نفسه، غري أّن ضوء 



  

القمر مانع عن رؤيته، فالتقدير يف الرؤية ال يف املرئي فإّنه فعّيل بشهادة ما 

املكّلف عرفت من افرتاض االنفجار وانتشار الضوء يف األفق، فإذا علم 

بتحّققه حسب املوازين العلمية املساوق للعلم بطلوع الفجر كيف يسوغ 

له األكل يف شهر رمضان املبارك ويمنع من الدخول يف الصالة بزعم 

 عدم حتّقق الرؤية. 

 .)١(فإّن هذه الدعوى غري قابلة لإلصغاء كام ال خيفى

    

                                                             

. بتّرصف من ٢٠٢الصفحة  ١١املستند: موسوعة السيد اخلوئي: اجلزء ) ١(

 مّد ّظله).شيخنا األستاذ (



 
 

 

  
اوا درُس ا 

 القرآن الكريم 

 االلفأوالً: حرف 

اختيار معرفة الرجال: املعروف برجال الكّيش: الشيخ الطويس:  -١

السيد أبو الفضل - التحقيق والتصحيح: حممد تقي فاضل امليبدي

 املوسويان.

اإلرشاد: الشيخ املفيد: حممد بن حممد بن النعامن العكربي: حتقيق:  -٢

 هجري. ١٤١٣مؤسسة آل البيت (^) إلحياء الرتاث: 

 ٤٦٠ - ٣٨٥لطويس حممد بن احلسن (االستبصار: الشيخ ا -٣

 هجري) دار الكتب اإلسالمية: طهران.

إستقصاء االعتبار: الشيخ حممد بن احلسن بن الشهيد الثاين:  -٤

 ١٤١٩حتقيق مؤسسة آل البيت ^ إلحياء الرتاث: إيران:

 هجري.

هجري) مقدمة  ٣٢٩أصول الكايف: تأليف الكليني (املتوىف عام  -٥

فاري: نرش دار الكتب اإلسالمية التحقيق بقلم عيل أكرب الغ

 (املصحح).

أصول علم الرجال بني النظرية والتطبيق: دروس الشيخ مسلم  -٦



  

الداوري: تقرير الشيخ حممد عيل املعلم. الطبعة أوىل: حمبني: 

 هجري. ١٤٢٥

أعالم الورى: الفضل بن احلسن: حتقيق مؤسسة آل البيت ^  -٧

 هجري. ١٤١٧إلحياء الرتاث: إيران: 

هجري) دار  ١٣٧١شيعة: حمسن األميني: املتوىف (أعيان ال -٨

 التعارف بريوت.
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 -  ١٠٣٣أمل اآلمل حممد بن احلسن احلر العاميل ( -١٢
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أصول علم الرجال بني النظرية والتطبيق: دروس الشيخ مسلم  -١٣

الداوري: تقرير الشيخ حممد عيل املعلم. الطبعة األوىل: حمبني: 

 هجري.١٤٢٥



 
 

 

هجري) مقّدمة ٣٢٩أصول الكايف: تأليف الكليني (املتوىف عام  -١٤
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هجري: الطبعة ١٤١٠األعالم: خري الدين الزركيل: الوفاة  -١٥

 م: دار العلم للماليني: بريوت: لبنان.١٩٨٠اخلامسة: 

أجود التقريرات: تقرير بحث املحّقق النائيني بقلم السيد أبو  -١٦

 القاسم اخلوئي: طبعة مؤّسسة صاحب األمر.

 ثانياً: حرف الباء:

 ١١١١بحار األّنوار: العالّمة حممد باقر املجليس: (املتوىف  -١٧

 هجري): مؤسسة الوفاء: بريوت: لبنان.

 

 ٢٩٠توىف بصائر الدرجات: حممد بن احلسن الصفار القّمي (امل -١٨

هجري) منشورات مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي: قم 

 هجري. ١٤٠٤:

البلوغ: الشيخ جعفر السبحاين: نرش مؤسسة اإلمام الصادق  -١٩

.(×) 

هجري) ١٣٤٧بحوث يف امللل والنحل: جعفر السبحاين (تولد  -٢٠



  

 منشورات جلنة إدارة احلوزة العلمية: قم املقّدسة.

عّالمة الفاين األصفهاين: (+) (من بحوث يف فقه الرجال: ال -٢١

 املعارصين) تقرير: مكي العاميل

 ثالثاً: حرف التاء

تعاليق مبسوطة عىل العروة الوثقى: الشيخ حممد إسحاق  -٢٢

الفياض: عرشة جملدات: الطبعة األوىل: إنتشارات حمّاليت: قم 

 املقّدسة.

تفسري القمي عيل بن إبراهيم (من أعالم القرن الثالث والرابع  -٢٣

 ١٤٠٤اهلجري) مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش: قم :

 هجري.

هجري)  ٤٦٠ - ٣٨٥هتذيب األحكام: حممد بن احلسن الطويس ( -٢٤

 دار الكتب اإلسالمية: طهران.

هجري):  ١٤١٣التنقيح يف رشح العروة الوثقى: اخلوئي (املتوىف  -٢٥

 ضمن موسوعة اإلمام اخلوئي: مخسني جملداً.

بغدادي: أمحد بن عيل (املتوىف تاريخ بغداد: اخلطيب ال -٢٦

 هجري) املكتبة السلفية: املدينة املنورة.٤٦٣

تاريخ األمم وامللوك) حممد بن جرير الطربي:  (تاريخ الطربي -٢٧



 
 

 

 هجري) مؤّسسة األعلمي: بريوت.  ٣١٠(املتوىف 

 

ترتيب األسانيد (املوسوعة الرجالية) السيد حسني الطباطبائي  -٢٨

جممع البحوث اإلسالمية هجري)، ١٣٨٠- ١٢٩٢الربوجردي (

 هجري.١٤١٤يف األستانة الرضوية: املقدسة: 

 - ٣٣٦تصحيح االعتقاد: املفيد حممد بن حممد بن النعامن ( -٢٩

 هجري. ١٣٧١هجري) مكتبة احلقيقة: تربيز: ٤١٣

هجري) ١٢٠٦تعليقة الوحيد البهبهاين عىل منهج املقال (املتوىف  -٣٠

 الطبعة احلجرية.

اهيم (من أعالم القرن الثالث والرابع تفسري القّمي عيل بن إبر -٣١

 ١٤٠٤اهلجري) مؤّسسة دار الكتاب للطباعة والنرش: قم:

 هجري.

هجري) النجف ١٣٥١- ١٢٩٠تنقيح املقال: عبد اهللا املامقاين ( -٣٢

 هجري.١٣٥٠األرشف: 

هجري) ٤٦٠-٣٨٥هتذيب األحكام: حممد بن احلسن الطويس ( -٣٣

 دار الكتب اإلسالمية: طهران.

هجري): ١٤١٣ح العروة الوثقى: اخلوئي (املتوىف التنقيح يف رش -٣٤



  

 ضمن موسوعة اإلمام اخلوئي مخسني جملداً.

التحرير الطاوويس: الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاين:  -٣٥

حتقيق السيد حممد حسن الرتحيني: طبعة مؤّسسة األعلمي: 

 بريوت.

 رابعاً: حرف الثاء

حممد مهدي السيد ثواب األعامل: الشيخ الصدوق: تقديم السيد  -٣٦

ش: منشورات الرشيف  ١٣٦٨حسن اخلرسان: ط الثانيّة: 

 الريض: قم.

 خامساً: حرف اجليم

جامع أحاديث الشيعة: إسامعيل املعزى املاليري: إرشاف السيد  -٣٧

جزءاً طبع اجلزء  ٢٦حسني الطباطبائي الربوجردي: قم املقّدسة :

 هجري. ١٤٢١األخري 

عيل بن احلسني الكركي (املتوىف جامع املقاصد: املحّقق الثاين  -٣٨

 هجري. ١٤١١هجري) مؤسسة آل البيت (^): قم:  ٩٤٠

هجري)  ١١٠١جامع الرواة: حممد بن عيل األردبييل (املتوىف  -٣٩

 ١٤٠٣منشورات مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي: قم :

 هجري.



 
 

 

مجل العلم والعمل: السيد الرشيف املرتىض: ضمن رسائل  -٤٠

 هجري: قم املقّدسة. ١٤٠٥املجموعة الثالثة:  الرشيف املرتىض:

هجري) ١١٠١جامع الرواة: حممد بن عيل األردبييل (املتوىف  -٤١

 ١٤٠٣منشورات مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي: قم: 

 هجري.

جامع املقاصد: املحّقق الثاين عيل بن احلسني الكركي (املتوىف  -٤٢

 هجري. ١٤١١هجري) مؤّسسة آل البيت (^): قم: ٩٤٠

كتاب جواهر العقود: تأليف املنهاجي السيوطي. (القرن التاسع  -٤٣

اهلجري) حتقيق: مسعد عبد احلميد مسعد السعدين: طبعة 

 : دار الكتب العلمية.١٩٩٦

 سادساً: حرف احلاء

احلّدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة: تأليف الشيخ يوسف  -٤٤

امعة املدرسني بقم البحراين: مؤسسة النرش اإلسالمي: التابعة جل

 املرشفة.

كتاب حاشية عىل املدارك: تأليف الوحيد حممد عيل بن حممد باقر  -٤٥

 ) هجري.١٢١٦  - ١١٤٤البهبهاين (رمحه اهللا) (

كتاب حياة احليوان الكربى: تأليف: كامل الدين الدمريي.  -٤٦



  

: دار الكتب ١٤٢٤هجري) الطبعة الثانية:  ٨٠٨(الوفاة: 

 العلمية.

 اءسابعاً: حرف اخل

هجري)  ٧٢٦ - ٦٤٨اخلالصة (رجال العالّمة) العالّمة احليل ( -٤٧

 هجري. ١٣٨١املطبعة احليدرية: النجف األرشف: 

 ٥٧٣اخلرائج واجلرائح: قطب الدين الراوندي: املتوىف سنة  -٤٨

قم املقّدسة: النارش (×): هجرية: حتقيق مؤسسة اإلمام املهدي 

 (×).مؤسسة اإلمام املهدي 

ائل: املحّدث النوري: احلسني بن حممد تقي خامتة مستدرك الوس -٤٩

هجري) مؤّسسة آل البيت ^: قم: ١٣٢٠ -  ١٢٥٤(

 هجري.١٤٢٠

هجري) ٧٢٦ -  ٦٤٨اخلالصة (رجال العالمة) العّالمة احلّيل ( -٥٠

 هجري. ١٣٨١املطبعة احليدرية: النجف األرشف: 

 ثامنا: حرف الدال

(من  دروس يف أصول فقه اإلمامية: الشيخ عبد اهلادي الفضيل -٥١

 املعارصين).

دروس متهيدية يف القواعد الرجالية: تأليف الشيخ باقر اإليرواين:  -٥٢



 
 

 

 طباعة ونرش دار البذرة: النجف األرشف.

دفاع عن التشيع: السيد نذير حييى احلسني: الطبعة األّوىل:  -٥٣

 هجري: املؤّسسة اإلسالمية العاّمة للتبليغ واإلرشاد.١٤٢١

 تاسعاً: حرف الذال.

هجري) دار  ١٣٩٨غا بزرك الطهراين: (املتوىف الذريعة: آ -٥٤

 األضواء: بريوت.

 ٧٨٦-٧٣٤ذكرى الشيعة: الشهيد األول حممد بن مكي العاميل ( -٥٥

 هجري. ١٤١٩هجري) مؤسسة آل البيت (^): قم املقّدسة: 

ذخرية املعاد يف رشح اإلرشاد: املحّقق السبزواري (+): الوفاة:  -٥٦

 طبعة احلجرية.هجري: مؤسسة آل البيت (^): ال ١٠٩٠

 عارشًا: حرف الراء

الرجال: ابن داود احلسن بن عيل احليل: (من علامء القرن السابع  -٥٧

 ١٣٩٢اهلجري) منشورات املطبعة احليدرية: النجف األرشف: 

 هجري.

هجري)  ٣٦٨رسالة يف آل أعني: أبو غالب الزراري: (املتوىف  -٥٨

 هجري. ١٣٩٩مطبعة رباين: أصفهان: 

هجري): ١٠٧٠ -١٠٠٣تقي املجليس: ( روضة املتقني: حممد -٥٩



  

حتقيق حسني املوسوي الكرماين، عىل بناه االشتهاري: طبعة 

 : املطبعة العلمية: قم.١٣٩٨:

الرجال: ابن داود احلسن بن عيل احليل: (من علامء القرن السابع  -٦٠

اهلجري) منشورات املطبعة احليدرية: النجف األرشف: 

 هجري.١٣٩٢

هجري)  ٤٦٠ - ٣٨٥حلسن (الرجال: الطويس حممد بن ا -٦١

مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني: قم: 

 هجري.١٤١٥

الرجال: الكّيش أبو عمرو حممد بن عمر بن عبد العزيز (من علامء  -٦٢

 القرن الرابع اهلجري) مؤّسسة األعلمي: كربالء: العراق.

هجري) دار  ٤٥٠ - ٣٧٢الرجال: النجايش: أمحد بن عيل ( -٦٣

 هجري. ١٤٠٨ريوت: األضواء: ب

هجري) ضمن  ٤١٣ -  ٣٣٦الرسالة العددية: الشيخ املفيد ( -٦٤

 هجري.  ١٤١٣: قم: ٩مصنّفات الشيخ املفيد: املجلد:

هجري)  ٣٦٨رسالة يف آل أعني: أبو غالب الزراري: (املتوىف  -٦٥

 هجري. ١٣٩٩مطبعة رّباين: أصفهان: 

 -  ٩١١ميل (الرعاية يف علم الدراية: الشهيد الثاين زين الدين العا -٦٦



 
 

 

هجري) منشورات مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي: ٩٦٥

 هجري.١٤٠٨قم: 

رياض العلامء: املريزا عبد اهللا االفندي: (من اعالم القرن الثاين  -٦٧

 هجري. ١٤٠١عرش) قم املقدسة: 

هجري): ١٠٧٠ -١٠٠٣روضة املتقني: حممد تقي املجليس: ( -٦٨

اه االشتهاري: طبعة: حتقيق حسني املوسوي الكرماين، عىل بن

 : املطبعة العلمية: قم.١٣٩٨

 احلادي عرش: حرف الشني

 ١٠٨١رشح أصول الكايف: املوىل حممد صالح املازندراين (املتوىف  -٦٩

 هجري. ١٤٢١هجري) دار إحياء الرتاث العريب: بريوت:

الرشح الصغري يف رشح املخترص النافع: السيد عيل الطباطبائي  -٧٠

: حتقيق السيد مهدي الرجائي: هجري)١٢٣١(املتوىف عام 

 هجري.١٤١٩إرشاف السيد حممود املرعيش: الطبعة األوىل: 

 الثاين عرش: حرف الصاد

كتاب الرصاط املستقيم: تأليف عىل بن يونس العاميل النبايض  -٧١

 البيايض.

 



  

 الثالث عرش: حرف الضاد

الضعفاء: إلبن الغضائري أمحد بن احلسني بن عبيد اهللا بن إبراهيم  -٧٢

 احلسني الواسطي البغدادي: حتقيق السيد حممد رضا اجلاليل.أيب 

 الرابع عرش: حرف الطاء

 ١٣١٣طرائف املقال: السيد عيل الربوجردي (املتوىف عام  -٧٣

 ١٤١٠هجري) حتقيق السيد مهدي الرجائي: الطبعة األوىل :

هجري: النارش مكتبة آية اهللا املرعيش العامة: قم: إرشاف السيد 

 حممود املرعيش.

 اخلامس عرش: حرف العني

هجري) مؤسسة  ٤٦٠ - ٣٨٥عّدة األصول: الشيخ الطويس: ( -٧٤

 هجري. ١٤٢٠آل البيت ^: قم املقّدسة: 

عّدة الرجال: السيد حمسن بن احلسن االعرجي الكاظمي: حتقيق  -٧٥

 هجري. ١٤١٥مؤسسة اهلداية إلحياء الرتاث: 

بعة علل الرشائع: حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي: ط -٧٦

 هجري. ١٣٨٥النجف األرشف: املطبعة احليدرية: 

 السادس عرش: حرف الغني

هجري) مؤسسة  ٤٦٠- ٣٨٥الغيبة: الطويس: حممد بن احلسن ( -٧٧



 
 

 

 هجري. ١٤١١املعارف اإلسالمية: قم املقّدسة: 

هجري) ٣٦٠الغيبة: النعامين: حممد بن إبراهيم (املتوىف   -٧٨

 هجري. ١٤٢٢منشورات أنوار اهلدى: قم: 

 بع عرش: حرف الفاءالسا

 ٤٦٠-٣٨٥الفهرست: الشيخ الطويس حممد بن احلسن ( -٧٩

 هجري. ١٤١٧هجري) مؤسسة نرش الفقاهة: قم :

هجري)  ٥٨٨الفهرست: منتجب الدين بن بابويه (املتوىف  -٨٠

 هجري. ١٣٦٦منشورات مكتبة آية اهللا املرعيش النجفي: قم :

هجري) ٤٢٩الفرق بني الفرق: عبد القاهر البغدادي (املتوىف  -٨١

 م.١٩٩٤- حتقيق شيخ إبراهيم رمضان: دار اإلفتاء: بريوت

فرق الشيعة: احلسن بن حممد النوبختي (من أعالم القرن الثالث  -٨٢

 هجري.١٤٠٤اهلجري) دار األضواء: بريوت: 

هجري)  ٥٨٨الفهرست: منتجب الدين بن بابويه (املتوىف  -٨٣

 هجري.١٣٦٦منشورات مكتبة آية اهللا املرعيش النجفي: قم: 

الفوائد الرجالية (املطبوعة يف آخر رجال اخلاقاين): الوحيد  -٨٤

هجري): مكتب اإلعالم اإلسالمي: قم: ١٢٠٦البهبهاين (املتوىف 

 هجري.١٤٠٤



  

كتاب الفردوس األعىل: تأليف الشيخ حممد حسني كاشف  -٨٥

 الغطاء.

كتاب فهرست الرتاث: تأليف السيد حممد حسني احلسيني  -٨٦

سيني اجلاليل: الطبعة األّوىل: اجلاليل. حتقيق حممد جواد احل

 : نرش دليل ما.١٤٢٢

 كتاب فساد أقوال اإلسامعيلية: تأليف عيل بن أمحد الكويف. -٨٧

كتاب فائق املقال يف احلديث والرجال: تأليف أمحد بن عبد الرضا  -٨٨

هجري) حتقيق: غالم حسني ١٠٨٥البرصي. (املتوىف عام 

 احلديث. هجري: نرش دار ١٤٢٢قيرصهيا: الطبعة األّوىل: 

 

كتاب الفضل يف امللل واألهواء والنحل: ابن حزم: الطبعة األّوىل:  -٨٩

 املطبعة األدبية: مرص: دار الصادر بريوت.

هجري: حتقيق السيد  ٤١٣الفصول املختارة: الشيخ املفيد: املتوىف  -٩٠

نور الدين جعفريان األصبهاين والشيخ يعقوب اجلعفري الشيخ 

 : دار املفيد: لبنان.حمسن األمحدي: الطبعة الثانية

 الثامن عرش: حرف القاف

هجري):  ١٣١٦قاموس الرجال: حممد تقي التسرتي (املتوىف  -٩١



 
 

 

 هجري. ١٣٩٧طهران: 

هجري)  ١٣٣١قوانني األصول: أبو القاسم القّمي: (املتوىف  -٩٢

 الطبعة احلجرية.

قبسات من علم الرجال: أبحاث السيد حممد رضا السيستاين:  -٩٣

 مد البكاء: طبعة أولية.مجعها ونظمها السيد حم

 التاسع عرش: حرف الكاف

هجري) دار  ٣٢٩الكايف: حممد بن يعقوب الكليني: (املتوىف  -٩٤

 هجري. ١٣٩٧الكتب اإلسالمية: طهران: 

هجري)  ٣٨١كامل الدين ومتام النعمة: الشيخ الصدوق (املتوىف  -٩٥

مؤسسة النرش اإلسالمي: التابعة جلامعة املدرسني: قم املقّدسة: 

 هجري. حتقيق وتعليق عيل أكرب الغفاري. ١٤٠٥

كشف الغمة يف معرفة األئمة: العالمة أبو احلسن عيل بن عيسى  -٩٦

 هجري: النارش مكتبة بني هاشمي.  ٦٩٢األربيل: املتوىف عام 

كليّات يف علم الرجال: تأليف الفقيه الشيخ جعفر السبحاين:  -٩٧

 ١٤٣٦الطبعة السادسة: (×): نرش مؤّسسة اإلمام الصادق 

 هجري.

هجري) دار  ٣٢٩الكايف: حممد بن يعقوب الكليني: (املتوىف  -٩٨



  

 هجري.١٣٩٧الكتب اإلسالمية: طهران: 

كامل الزيارات: جعفر بن حممد بن جعفر بن موسى ابن قولويه  -٩٩

هجري) مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ٣٦٧(املتوىف 

 املدرسني: قم.

و عيل احلسن بن أيب كشف الرموز يف رشح املخترص النافع: أب - ١٠٠

طالب بن أيب املجد اليوسفي املعروف بالفاضل واملحقق اآليب 

(من أعالم القرن السابع) مؤّسسة النرش اإلسالمي: قم: 

 هجري.١٤١٧

هجري) ٣٨١كامل الدين ومتام النعمة: الشيخ الصدوق (املتوىف - ١٠١

مؤّسسة النرش اإلسالمي: التابعة جلامعة املدرسني: قم املقدسة: 

 هجري. حتقيق وتعليق عيل أكرب الغفاري. ١٤٠٥

كشف األرسار يف رشح االستبصار: السيد نعمة اهللا اجلزائري:  - ١٠٢

حتقيق مؤّسسة علوم آل حممد: إرشاف السيد طيب املوسوي: 

 هجري: مؤّسسة دار الكتاب. ١٤١٣الطبعة األّوىل: 

 العرشون: حرف امليم

رن العارش جممع الرجال: عناية اهللا القهباين (من أعالم الق - ١٠٣

 ١٣٨٧واحلادي عرش اهلجري) إنتشارات إسامعليان: قم :



 
 

 

 هجري.

مستدرك الوسائل: املحّدث النوري: احلسني بن حممد تقي  - ١٠٤

هجري): مؤسسة آل البيت (^): قم:  ١٣٢٠ - ١٢٥٤(

 هجري. ١٤١٧

 ٦٨٦املعترب: املحّقق احليل: جعفر بن احلسن احليل: (املتوىف  - ١٠٥

 : هجري شميس١٣٦٤ّدسة: هجري) مؤسسة الشهداء: قم املق

معجم رجال احلّديث: السيد أبو القاسم اخلوئي: (املتوىف  - ١٠٦

 هجري. ١٤١٣هجري) الطبعة اخلامسة: ١٤١٣

منتقى اجلامن يف األحاديث الصحاح واحلسان: الشيخ حسن بن  - ١٠٧

هجري) مؤسسة  ١٠١١زين الدين الشهيد الثاين: (املتوىف 

هجري  ١٣٦٢قم: النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني:

 شميس.

 ٣٨١كتاب من ال حيرضه الفقيه: الشيخ الصّدوق (املتوىف  - ١٠٨

 هجري): مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني: قم.

مصباح املنهاج: تأليف السيد حممد سعيد الطباطبائي احلكيم:  - ١٠٩

 نرش مؤسسة احلكمة.

: املباحث األصولية: الشيخ حممد إسحاق الفياض: نرش عزيز ي - ١١٠



  

 هجري. قم  ١٤٢٥

املباحث الرجالية: عادل هاشم : الطبعة األوىل: مؤسسة  - ١١١

 الصادق: قم املقدسة.

املستند يف رشح العروة الوثقى: تقرير أبحاث السيد أيب القاسم  - ١١٢

هجري) ضمن موسوعة ١٤١٣اخلوئي (+) (املتوىف عام 

 اإلمام اخلوئي مخسني جملداً.

حممد باقر املجليس مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول:  - ١١٣

 هجري): طبع طهران. ١١١٠(املتوىف 

هجري) طبعة  ٤٨١كتاب املهذب: القايض ابن الرباج (املتوىف  - ١١٤

هجري: املطبعة العلمية يف قم: نرش مؤسسة النرش  ١٤٠٦

 اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني.

منهاج الصاحلني: آية اهللا العظمى الشيخ حممد إسحاق الفياض:  - ١١٥

 هجري: النارش: مكتب سامحته: قم. ١٤٢٦طبعة عام 

مستمسك العروة الوثقى: تأليف السيد آية اهللا العظمى حمسن  - ١١٦

 احلكيم (+).

هجري:  ٥٨٨مناقب آل أيب طالب: ابن شهر آشوب: املتوىف  - ١١٧

: حتقيق جلنة من أساتذة النجف األرشف: ١٩٥٦سنة الطبع:



 
 

 

 نرش املطبعة احليدرية.

حلرام: السيد عبد األعىل مهذب األحكام يف بيان احلالل وا - ١١٨

 : نرش دار التفسري: قم.٢٠٠٩املوسوي السبزواري: طبعة عام 

جممع الفائدة والربهان: املوىل أمحد األردبييل: مؤسسة النرش  - ١١٩

 هجري. ١٤١٧اإلسالمي: 

مصباح الفقيه: آغا رضا اهلمداين: طبعة حجرية: منشورات  - ١٢٠

 مكتبة الصدر: طهران.

 ث: تأليف الشيخ حممد اجلواهري.املفيد يف معجم رجال احلّدي - ١٢١

خمتلف الشيعة: احلسن بن يوسف بن مطهر احليل: حتقيق  - ١٢٢

 هجري. ١٤١٢مؤسسة النرش اإلسالمي: إيران:

مقياس الرواة يف علم الرجال: عيل أكرب السيفي املازندراين:   - ١٢٣

مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني: 

 هجري.١٤٣٦

القهبائي (من أعالم القرن العارش  جممع الرجال: عناية اهللا - ١٢٤

واحلادي عرش اهلجري) انتشارات اسامعليان: قم: 

 هجري.١٣٨٧

مشايخ الثقات: غالم رضا عرفانيان: مؤّسسة بوستان كتاب:  - ١٢٥



  

 الطبعة الثالثة.

معامل العلامء: ابن شهر آشوب: حممد بن عيل الرسوي  - ١٢٦

هجري) النجف األرشف:  ٥٨٨ - ٤٨٨املازندراين: (

 .هجري١٣٨٠

 ٦٨٦املعترب: املحّقق احلّيل: جعفر بن احلسن احلّيل: (املتوىف  - ١٢٧

 : هجري شميس١٣٦٤هجري) مؤّسسة الشهداء: قم املقدسة: 

معجم رجال احلديث: السيد أبو القاسم اخلوئي: (املتوىف  - ١٢٨

 هجري.١٤١٣هجري) الطبعة اخلامسة: ١٤١٣

هجري) ١٣٥١مقباس اهلداية: عبد اهللا املامقاين: (املتوىف  - ١٢٩

 هجري.١٤١١ّسسة آل البيت (^): قم: مؤ

 -  ٤٧٩امللل والنحل: الشهرستاين: حممد بن عبد الكريم ( - ١٣٠

 هجري): حتقيق حممد سيد كيالين دار املعرفة: بريوت.  ٥٤٨

منتقى اجلامن يف األحاديث الصحاح واحلسان: الشيخ حسن بن  - ١٣١

هجري)، مؤّسسة ١٠١١زين الدين الشهيد الثاين: (املتوىف 

هجري ١٣٦٢مي التابعة جلامعة املدرسني: قم: النرش اإلسال

 شميس.

كتاب من ال حيرضه الفقيه: الشيخ الصدوق  - ١٣٢



 
 

 

هجري): مؤّسسة النرش اإلسالم التابعة جلامعة ٣٨١(املتوىف

 املدرسني: قم.

مدرسة بغداد العلمية: وأثرها عىل تطور الفكر االمامي: حسن  - ١٣٣

 عيسى احلكيم.

عيد الطباطبائي احلكيم: مصباح املنهاج: تأليف السيد حممد س - ١٣٤

 نرش مؤّسسة احلكمة.

نقد الرجال: التفريش (من أعالم القرن احلادي عرش اهلجري):  - ١٣٥

 هجري.١٤١٨مؤّسسة آل البيت (^): قم: 

مباحث األصول: أبحاث السيد حممد باقر الصدر (املستشهد  - ١٣٦

هجري): تقرير السيد كاظم احلسيني احلائري: دار  ١٤٠٠

 هجري. ١٤٢٥البشري: 

باحث األصولية: الشيخ حممد إسحاق القياض: نرش عزيزي: امل - ١٣٧

 هجري. ١٤٢٥

املستند يف رشح العروة الوثقى: تقرير أبحاث السيد أيب القاسم  - ١٣٨

هجري) ضمن موسوعة اإلمام  ٤١٣اخلوئي (+) (املتوىف عام 

 اخلوئي مخسني جملداً.

مستدركات علم رجال احلديث: الشيخ النامزي: الطبعة األّوىل:  - ١٣٩



  

 ة حيدري.مطبع

منتهى الدراية يف توضيح الكفاية: السيد حممد جعفر املروج:  - ١٤٠

 حتقيق حممد عيل املروج. مع إضافات وتنقيح وتصحيح.

 ١٤١٣مصباح األصول: تقرير بحث السيد اخلوئي (املتوىف عام  - ١٤١

 : ضمن موسوعة اإلمام اخلوئي.٤٧هجري): املجلد 

ر املجليس مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول: حممد باق - ١٤٢

 هجري): طبع طهران.١١١٠(املتوىف 

كتاب مقياس الرواية يف علم الدراية: تأليف الشيخ عيل أكرب  - ١٤٣

السيفي املازندراين: مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة 

 هجري. ١٤٣١املدرسني: 

هجري:  ١٤٢٥معىل بن خنيس: تأليف حسني الساعدي: طبعة  - ١٤٤

 النارش دار احلديث: قم املرشفة.

هجري) طبعة  ٤٨١كتاب املهذب: القايض ابن الرباج (املتوىف  - ١٤٥

هجري: املطبعة العلمية يف قم: نرش مؤّسسة النرش  ١٤٠٦

 اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني.

مسند زيد بن عيل: جمموعة فقه املذهب الزيدي: نرش دار مكتبة  - ١٤٦

 لبنان. - احلياة: بريوت



 
 

 

 س.مروج الذهب: املسعودي: طبعة دار األندل - ١٤٧

 احلادي والعرشون: حرف النون

نقد الرجال: التفرييش (من أعالم القرن احلادي عرش اهلجري):  - ١٤٨

 هجري. ١٤١٨مؤسسة آل البيت (^): قم:

هناية الدراية: السيد حسن الصدر: حتقيق: ماجد الغرباوي:  - ١٤٩

 نرش: املشعر.

 نفحات األزهار: تأليف السيد عيل احلسيني امليالين. - ١٥٠

ّقق الشيخ ضياء الدين العراقي: املتوىف عام هناية األفكار: املح - ١٥١

 هجري. ١٣٦١

 الثاين والعرشون: حرف اهلاء

كتاب هشام بن احلكم: يبحث يف سريته: تأليف الشيخ عبد اهللا  - ١٥٢

 نعمة.

 الثالث والعرشون: حرف الواو

هجري) منشورات  ١٠٩١- ١٠٠٧الوايف: الفيض الكاشاين: ( - ١٥٣

هجري.  ١٤٠٦: أصفهان(×): مكتبة اإلمام أمري املؤمنني 

 حتقيق ضياء الدين احلسيني األصفهاين.

 ١١٠٤ - ١٠٣٣وسائل الشيعة: احلر العاميل حممد بن احلسن ( - ١٥٤



  

هجري): مؤسسة آل البيت ^ إلحياء الرتاث: حتقيق حممد 

 هجري. ١٤١٦رضا احلسيني اجلاليل:

هجري) منشورات  ١٠٩١ -  ١٠٠٧الوايف: الفيض الكاشاين: ( - ١٥٥

هجري. ١٤٠٦أصفهان: (×): منني مكتبة اإلمام أمري املؤ

 حتقيق ضياء الدين احلسيني االصفهاين.
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  رس ات

  

  

  

  

  

  

  

    



  



 
 

 

  رس ات 

ض سامحة اية اهللا العظمى الشيخ حممـد إسـحاق الفيـاض ــــتقري

  ٣    .....................................................    (مد ظله)

 ٥    ........................................................  مقدمة 

 ٩      ........................................  لفجرالكالم يف طلوع ا

 ٩      ..................................................  اقسام الفجر

 ١٠    .........................سبب تسمية الفجر األول بالكاذب؟

 ١١    ......................................  روايات يف تعيني الفجر

 ١١    .........................  اوالً: صحيحة ايب بصري ليث املرادي

   ١٢...............................  كالم السيد اخلوئي(+) يف املقام

 ١٣    .............................   مناقشة شيخنا األستاذ(مد ظله)

 ١٤    .................................  ثانيًا: صحيحة عيل بن عطية

 ١٥    .............................  املقام كالم للسيد اخلوئي(+) يف

 ١٦    .......................................  ثالثًا: مرسلة الصدوق

 ١٧     ..................................  رابعًا: رواية عيل بن مهزيار

 ١٩    .............................  كالم للسيد اخلوئي(+) يف املقام



  

 ٢٠    .........................................  خامسًا: رواية زرارة

 ٢٠  ......................................  ) +كالم للسيد اخلوئي(

 ٢٢    ....................................  ) +كالم للسيد اخلوئي(

  ٢٣    .................. كالم شيخنا األستاذ (مد ظله) سندًا وداللة

   ٢٣.........................................  رواية هشام بن هذيل 

 ٢٤    ....................................  روايتني يف الفجر الكاذب

    ٢٤    .....................................  األوىل :مرسلة الصدوق

  ٢٥    ................................  الثانية:  رواية عيل بن مهزيار 

   ٢٧     ..............................  املراد من التبني يف اآلية الكريمة

 ٢٧     ........................  هل املعيار التبني احليس او التقديري؟

 ٢٨     ................................  كالم املحقق اهلمداين يف املقام

 ٢٩    .......................  كالم شيخنا األستاذ(مد ظله) يف املقام

 ٣٦    .............................  كالم للسيد اخلوئي(+) يف املقام

 

    



 
 

 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  

ءات رواا  
    



  

    



 
 

 

  
ءات رواا  

 ١٩    ...........................  الكالم يف رواية عيل بن مهزيار-١

    



  

    



 
 

 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  

  ر اءات
   



  

    



 
 

 

  
ءات را  

 ٢١    .................................. الكالم يف عيل بن حديد-١


