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ٔعتبس فٓ اوعماد ٔمٕه الصيخّ ي الًلد إذن الصيج ي الًالد

ثٓبةٔ أَنَّ ٔٓمٕٙهَ الًْٓلَذٙ يٓ الْمٓشْأَِِ يٓ الْمٓمٕلًُنٙ لَاب ََىْؼٓمٙاذٔ عٓاغٓ ػٓاذٓ ِ      10« 4»•
 الْئِرْنِ

عٔحٓمٛذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػٙذٍِٛ عٙهْ أَصٕحٓبثِىَب ػٓهْ سُٕٓلِ « 5» -1 -29403•
ثٕهِ صِٔٓبدٚ ػٓهْ رٓؼٕفَشِ ثٕهِ عٔحٓمٛذٚ الْأَشْؼٓشِِّْ ػٓهِ اثٕهِ الْمَذٛاحِ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ 

يٓ لَا  -مٓعٓ يٓالِدٌِِ يٓ لَا لِلْمٓسْأَِِ مٓعٓ شٓيٕخُِٓا« 6»لَا ٔٓمِٕهَ لًِٓلَدٍ : لَبلَ: ع لَبلَ
.لِلْمٓمٕلًُنِ مٓعٓ سِّٕٓدٌِِ

.1049 -285 -8، ي التُزٔت 1 -439 -7الىبفٓ  -(5) •
.للًلذ -فٓ المصذس -(6)•

216: ، ص23 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٔعتبس فٓ اوعماد ٔمٕه الصيخّ ي الًلد إذن الصيج ي الًالد

يٓ ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ إِثٕشَإَٙمٓ ػٓهْ أَثٍِٕٙ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ ػٓاهْ  « 1» -2 -29404•
لَاا ٔٓمِإهَ   لَبلَ سٓسٔاًلُ اللَّاٍٙ     : عٓىْصًٔسِ ثٕهِ حٓبصِ ٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ ع لَبلَ
يٓ لَب وَزْسٓ  -يٓ لَا لِلْمٓسْأَِِ مٓعٓ شٓيٕخُِٓا -لِلًْٓلَدِ مٓعٓ يٓالِدٌِِ يٓ لَا لِلْمٓمٕلًُنِ مٓعٓ مًٕٓلَأٌ

.فٙٓ عٓؼٕصٍّٕٙٓ يٓ لَب ٔٓمٕٙهَ فٙٓ لَغٕٙؼٍّٓ
عه أثًاة  5عه الجبة  1، ي أيسدٌ فٓ الحذٔج 6 -440 -7الىبفٓ  -(1)•

 11عاه الجابة    1عب ٔحش  ثبلمصبَشِ، ي ػه الفمٍٕ ي األعبلٓ فٓ الحذٔج 
، ي ػاه أعابلٓ   2عه َزٌ األثًاة، ي لغؼّ عىٍ ػاه الفمٕاٍ فآ الحاذٔج     

عه أثًاة الصاً  المحاش ، ي لغؼاّ     4عه الجبة  11الصذيق فٓ الحذٔج 
عه أثًاة رُبد الؼاذي، ي   36عه الجبة  7ػه أعبلٓ الغًسٓ فٓ الحذٔج 

عه أثًاة الؼتك، ي لغؼّ ػه الفمٕاٍ فآ    5عه الجبة  1لغؼّ فٓ الحذٔج 
.عه أثًاة الىزس 17عه الجبة  2الحذٔج 

217: ، ص23 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٔعتبس فٓ اوعماد ٔمٕه الصيخّ ي الًلد إذن الصيج ي الًالد

يٓ وَازَا الَّازْٙ لَجٕلَأٍ    « 2»يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهْ عٔحٓمٛذٙ ثٕهِ ٔٓؼٕمُاًةٓ  •
عٔحٓمٛذٔ ثٕهُ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثِئِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهْ عٓىْصًٔسِ ثٕاهِ حٓابصِ ٍ ػٓاهْ أَثِآ     

.«3»رٓؼٕفَشٍ ع عٙخْلٍَٔ 
.1050 -285 -8التُزٔت  -(2) •
.4273 -359 -3الفمٍٕ  -(3)•

217: ، ص23 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٔعتبس فٓ اوعماد ٔمٕه الصيخّ ي الًلد إذن الصيج ي الًالد

يٓ ثِئِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهْ حٓمٛبدٙ ثٕهِ ػٓمٕشٍي يٓ أَوَسِ ثٕهِ عٔحٓمٛاذٚ  « 4» -3 -29405•
ػٓهْ أَثٍِٕٙ ػٓهْ رٓؼٕفَشِ ثٕهِ عٔحٓمٛذٚ ػٓهْ آثٓبئٍٙٙ فٙٓ يٓصٙإِّٛ الىَّجِآِّ   لٙؼٓلٙآ  ع    

يٓ  -يٓ لَا ٔٓمِٕهَ لًِٓلَدٍ مٓعٓ يٓالِدٌِِ -ٔٓب ػٓلٜٙٓ يٓ لَب ٔٓمٕٙهَ فٙٓ لَغٕٙؼِّٓ سٓحٙمٍ: لَبلَ
. لَا لِامٕسَأٍَِ مٓعٓ شٓيٕخُِٓا يٓ لَا لِلْعٓبٕدِ مٓعٓ مًٕٓلَأٌ

.5762 -367 -4الفمٍٕ  -(4)•

217: ، ص23 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٔعتبس فٓ اوعماد ٔمٕه الصيخّ ي الًلد إذن الصيج ي الًالد

ثٓبةٔ أَنَّ الْٕٓمٕٙهَ لَب ََىْؼٓمٙذٔ فٙٓ عٓؼٕصٍّٕٙٓ وَتَحٕشِٔمِ حٓلَبلٍ أَيٕ ََحٕلٕٙالِ   11« 5» •
 حٓشَا ٍ أَيٕ لَغٕٙؼِّٓ سٓحٙمٍ

عٔحٓمٛذٔ ثٕهُ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثِئِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهْ عٓىْصًٔسِ ثٕهِ « 6» -1 -29406•
يٓ  -لَبلَ سٓسًٔلُ اللٍَّٙ   لَب سٓضَبعٓ ثٓؼٕذٓ فٙغَب ٍ: أَثِٓ رٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ  حٓبصِ ٍ ػٓهْ

 -يٓ لَب صٓمٕتٓ ًٕٔٓعبً إِلَى اللَّٕٕلِ -يٓ لَب ٔٔتْمٓ ثٓؼٕذٓ احٕتٙلَب ٍ -لَب يِصٓبلَ فٙٓ صٕٙٓب ٍ
 -يٓ لَب عَلَبقَ لَجٕلَ وٙىَبحٍ -يٓ لَب َٙزٕشََِ ثٓؼٕذٓ الْفَتْحِ -يٓ لَب ََؼٓشُّةٓ ثٓؼٕذٓ الُِْزٕشَِِ

يٓ لَاا لِلْمٓمٕلُاًنِ مٓاعٓ     -يٓ لَا ٔٓمِٕهَ لًِٓلَدٍ مٓعٓ يٓالِدٌِِ -يٓ لَب ػٙتْكَ لَجٕلَ عٙلْهٚ
يٓ لَب وَزْسٓ فٙآ عٓؼٕصٙإٍّٓ يٓ لَاب ٔٓمٙإهَ فٙآ       -مًٕٓلَأٌ يٓ لَا لِلْمٓسْأَِِ مٓعٓ شٓيٕخُِٓا

.4273 -359 -4الفمٍٕ  -(6. )لَغٕٙؼٍّٓ

218: ، ص23 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٔعتبس فٓ اوعماد ٔمٕه الصيخّ ي الًلد إذن الصيج ي الًالد

يٓ سٓيٓأٌ فٙٓ الْأَعٓبلٙٓ ػٓهْ عٔحٓمٛذٙ ثٕهِ الْحٓسٓهِ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ الْحٓسٓاهِ ثٕاهِ   •
أَثٓبنٍ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ سٓؼٕٙذٚ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ يٓ عٔحٓمٛاذٙ ثٕاهِ إِسٕامٓبػٕٙلَ    
رٓمٕٙؼبً ػٓهْ عٓىْصًٔسِ ثٕهِ ًٔٔوُسٓ يٓ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ إِسٕمٓبػٕٙلَ الْمٕٙخَمِّٙٓ رٓمٕٙؼبً ػٓاهْ  

يٓ سٓيٓأٌ أَحٕمٓذٔ ثٕهُ عٔحٓمٛذٙ ثٕهِ ػٕٙسٓى فٙآ وَآًادٙسٌِٙ   « 1»عٓىْصًٔسِ ثٕهِ حٓبصِ ٍ 
يٓ سٓيٓأٌ الغًُّسٙآٜ فٙآ   « 2»ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ يٓ عٔحٓمٛذٙ ثٕاهِ إِسٕامٓبػٕٙلَ   

الْأَعٓبلٙٓ ػٓهْ أَثٍِٕٙ ػٓهِ الْمٔفٕٙذٙ ػٓهِ الصٛذٔيقِ ػٓهْ عٔحٓمٛذٙ ثٕاهِ الْحٓسٓاهِ عٙخْلَأٍ    
«3» .

.4 -309 -أعبلٓ الصذيق -(1)•
.17 -46 -وًادس أحمذ ثه عحمذ ثه ػٕسى -(2)•
.37 -2أعبلٓ الغًسٓ  -(3)•

218: ، ص23 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٔعتبس فٓ اوعماد ٔمٕه الصيخّ ي الًلد إذن الصيج ي الًالد

يٓ فٙٓ الْخٙصٓبلِ ثِئِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهْ ػٓلٙٓ  ع فٙآ حٓاذٙٔجٙ   « 2» -4 -29409 •
يٓ لَاا   -يٓ لَب ٔٓمٕٙهَ فٙٓ لَغٕٙؼِّٓ سٓحٙمٍ -يٓ لَب وَزْسٓ فٙٓ عٓؼٕصٍّٕٙٓ: الْأَسٕثٓؼٙمٙبئَِّ لَبلَ

يٓ لَاب صٓامٕتٓ ًٕٔٓعابً إِلَاى      -ٔٓمِٕهَ لًِٓلَدٍ مٓعٓ يٓالِدٌِِ يٓ لَا لِلْمٓسْأَِِ مٓعٓ شٓيٕخُِٓا
. يٓ لَب ََؼٓشُّةٓ ثٓؼٕذٓ الُِْزٕشَِِ يٓ لَب َٙزٕشََِ ثٓؼٕذٓ الْفَتْحِ -اللَّٕٕلِ إِلَّب ثِزٙوْشِ اللٍَّٙ

عاه الجابة    3، ي أيسد صذسٌ فٓ الحذٔج 10 -621 -الخصبل -(2)•
.عه أثًاة الىزس 17

218: ، ص23 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٔعتبس فٓ اوعماد ٔمٕه الصيخّ ي الًلد إذن الصيج ي الًالد
ال ٔمٕه للًلد مع يالدٌ •
وفٓ عبَّٕ الٕمٕه للًلذ فٓ لًح التششٔغ عغ يرًد يالذٌ فال : عؼىبٌ الحمٕمٓ ًَ -1•

.عزبص حتى وفحص ػه ألشثٍ ي ال َمذٔش حتى وذسس الممذس
ٔمٕه الًلذ عغ إرن الًالذ لجلٍ خبسد ػه الحىم َخصصب ألن الؼاش  ال ٔاشْ    -2•

.الؼجبسِ شبعلّ لٍ عه أيل األعش
ٔمٕه الًلذ عغ اإلربصِ ثؼذٌ لٕس خبسرب ػه الحىم َخصصب ي دػًى خشيرٍ  -3•

فاال دلٕال   ألرل خشيد الٕمٕه عغ اإلرن ثؼٕذِ ي إن لم َىه لٕبسب ثبعال ثبلضشيسِ
ػلى خشيرٍ إال ػذ  الفشق ثٕه اإلرن السبثك يالالحك ي ًَ عحل إشىبل ي لىاه  

.عغ رله ولٍ اوؼمبد الٕمٕه ثؼذ اإلربصِ عًافك لإلحتٕبط
َزا الىفٓ ٔشمل عب الٔىبفٓ حك الًالذ ومب ٔشمل عب ٔىبفٍٕ وزله ٔشمل عب وبن -4•

عتؼلمٍ ثؼذ عًت الًالذ إلعاللٍ 



10
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ

ٔؼتجش فٓ اوؼمبد ٔمٕه الضيرّ ي الًلذ إرن الضيد ي الًالاذ، ي   2عسألّ •
َاشن  أي فؼل يارت ال َىفٓ اإلربصِ ثؼذٌ، ي ال ٔجؼذ ػذ  الفشق ثٕه 

ثل ال ٔتشن،  ُمبي غٕشَمب، لىه ال ٔىجغٓ َشن االحتٕبط فٕ حشا 
ي ٔؼتجشإرن الضيد فٓ اوؼمبد وزس الضيرّ، ي أعب وزس الًلذ فبلظبَش ػذ  •

اػتجبس إرن يالذٌ فٍٕ، ومب أن اوؼمبد الؼُاذ ال ٔتًلاع ػلاى إرن أحاذ     
ػلى األلًى، ي األلًى شمًل الضيرّ للمىمغؼّ ي ػذ  شامًل الًلاذ   
لًلذ الًلذ، ي ال فشق فٓ الًلذ ثإه الازوش ي األوخاى، ي ال َلحاك األ      

.ثبألة ي ال الىبفش ثبلمسلم

388: ، ص1 تحسٔس الًسٕلّ؛ ج
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
ي أمّا الىرز فالمشًُز بٕىُم إوٍّ والٕمٕه فٓ المملاًن ي الصيخاّ، ي   •

ألحك بعضُم بُماا الًلاد أٔضااو، ي َاً مشاىل لعادي الادلٕل  لٕاٍ         
خصًصاو فٓ الًلد إلّا المٕاس  لى الٕمٕه، بد ًى تىمٕح المىاط، ي ًَ 
ممىًع، أي بد ًى أنّ المساد مه الٕمٕه فٓ األخباز ماا ٔشامل الىارز    

 لٍٕ )إلطاللٍ  لٍٕ فٓ خملّ مه األخباز، مىُا خبسان فٓ والي االماي 
(  لٍٕ السّاالي )ي مىُا أخباز فٓ والي السايْ ي تمسٔس اإلماي ( السّالي

لٍ، ًَ أٔضاو وما تسى، 

491: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العسيِ الًثمى 
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
(2)فاأللًى فٓ الًلد  دي اإللحاق •
(.األصفُبوٓ. )ثل األلًى اإللحبق( 2) •
(.الجشيرشدْ. )عحلّ َأع٘ل ي إشىبل•
(.الشٕشاصْ. )ثل ٔمًى اإللحبق•
(.الىبئٕىٓ. )ثل اإللحبق ألًى•
إن وبن المالن عىبفبِ عًسد وزس َؤالء لحكّ المًلى ي الضيد ي الًالاذ  •

فال ٔحتبد الحىم فٓ اإللحبق إلى أعاش ساًى المبػاذِ ي َآ لاضي       
الشرحبن فٓ عتؼلّك الىزس ي إن وبن المالن إعاالق دلٕال المىاغ فاال     

(.الخًئٓ. )يرٍ لإللحبق فٓ غٕش الًلذ أٔضبً ومب ال يرٍ لٍ فٍٕ

491: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العسيِ الًثمى 
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
باالٕمٕه لبباس لاس     ( 1)ي المملًن ال ٔبعد اإللحاق  وعم فٓ الصيخّ•

 لٕاٍ  )أنّ  لّٕااو  (  لُٕماا السّاالي  ) ه خعفس ي  ه أبٕاٍ  ( 2)اإلسىاد 
لٕس  لى المملًن ورز إلّا بإذن مًالٌ، : وان ٔمًل( السّالي

ثل فٓ المملًن إلحبلٍ ثممتضى المبػذِ الزبسّٔ فٓ الممبعٕه ثال  ( 1)•
خجش الىزس ظبَش فٓ وًن اإلرن ششعبً فمغ ػذ  الفصل ثٕىُماب ٔشاىل   
عب أفبدٌ فٓ الٕمٕه ثل الظبَش عه سيأّ الٕمٕه عىغ حذيث الٕمٕه عاغ  
الضيد الحبوٓ ػه يرًدٌ ثال َمذٔش فًُ ثُزا اإلعالق ال ٔىًن عاشاداً  
فبلمذس الخبسد ٔمٕىٍ عغ إروٍ السبثك فٕجمى الجبلٓ َحتاٍ ي عىاٍ ٔظُاش    

(.آلب ضٕبء. )ػذ  صحّ٘ الفضًلٓ فُٕب أٔضبً ومب ال ٔخفى َزا
(.الخًئٓ. )الشيأّ صحٕحّ فٕتؼٕ٘ه الؼمل ثُب فٓ عًسدَب( 2)•

492: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العسيِ الًثمى 
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
لإس للماسأِ ماع    (  لٍٕ السّالي) ه الصادق ( 3)ي صحٕح ابه سىان •

شيخُا أمس فٓ  تك ي ال صدلّ ي ال تادبٕس ي ال َباّ ي ال وارز فآ     
مالُا إلّا بإذن شيخُا إلّا فٓ حاحّ أي شوااِ أي باسّ يالادُٔا أي صالّ      

ي ضعف األيّل مىدبس بالشُسِ، ي اشتمال الثااوٓ  لاى ماا ال    . لسابتُا
ومًل بٍ ال ٔضسّ، 

أوُّب فٓ عمب  ثٕبن : ظبَش الصحٕحّ ثمشٔىّ استخىبء الحذ٘ ي عب ثؼذٌ( 3) •
الىجشى الىلّّٕ ي َٓ المىغ ػه َصشّفبت الضيرّ فٓ عبلُاب إلّاب ثائرن    
صيرُب، فال ثذ٘ عه حملُب ػلى الزُّ األخاللّٕ فاال عزابل لماب فآ     

(.الخًئٓ. )المته

492: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العسيِ الًثمى 
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
( 4)ثمّ َل الصيخّ تشمل المىمطعّ أيال؟ يخُان •
(.الشٕشاصْ. )ػذ  الشمًل ًَ األظُش( 4)•
(.الخًئٓ. )أيرُُمب الشمًل ي وزا الحىم فٓ الًلذ•
وبشاع  . )ال َشمل إلّب إرا وبفى حكّ استمتبػٍ وؼم يلذ الًلاذ حىماٍ حىام الًلاذ    •

(.الغغبء
(.األصفُبوٓ. )الظبَش فٍٕ ي فٓ َبلٍٕ الؼذ •
األلًى ػذ  يرًثٍ ػلٍٕ لؼذ٘ لضي  َسجٕجٍ ي إروٍ لتحصٕل ششط الًرًة  خصًصبً •

آلب . )لً للىب ثأنّ المذسِ فٓ ظش  الؼمل ثبلىزس ي أعخبلٍ فٓ الششائظ الششػّٕ٘ فتأع٘ل
(.ضٕبء

(.اإلعب  الخمٕىٓ. )ال ٔجؼذ الشمًل لُب دين َبلُٕب•
(.الفٕشيصآثبدْ. )األلًى الشمًل ي َىزا فٓ الفشع الالحك•
(.الگلپبٔگبوٓ. )ألًاَمب الؼذ •

492: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العسيِ الًثمى 
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
؟ وازله يرُابن، ي األعاّ    (1)أيال   ي َل الًلاذ ٔشامل يلاذ الًلاذ    •

المضي٘رّ ػلُٕب االستٕزان عه الضيد ي المًلى ثىبءٖ ػلى اػتجابس اإلرن،  
ي إرا أرن المًلى للمملًن أن ٔحلع أي ٔىازس الحاذ٘ ال ٔزات ػلٕاٍ     
إػغبء عب صاد ػه وفمتٍ الًارجّ ػلٍٕ عه عصبس  الحذ٘، ي َال ػلٕاٍ   

، (3)لتحصٕلُب أي ال؟ يرُبن ( 2)َخلّٕ سجٕلٍ 
(.الشٕشاصْ. )ال ٔجؼذ الشمًل( 1)•
(.الشٕشاصْ. )الظبَش رله إن لم ٔىه عىبفٕبً لحمٍّ( 2)•
(.الخًئٓ. )أيرُُمب الؼذ ( 3)•

493: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العسيِ الًثمى 
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
التمابس  ( 4)حم٘ ػلى المًل ثأنّ لُم الحلّ َل ٔزًص عغ حلع الزمبػّ •

(. 5)المزوًسٔه فٓ حلّ حلفُم أ  ال؟ يرُبن 
(.الشٕشاصْ. )ال ٔجؼذ رله( 4)•
ألًاٌ الزًاص ألوٍّ عه لجٕل السؼٓ فٓ َفًٔت ششائظ الًرًة ي ال ( 5)•

(.آلب ضٕبء. )ضٕش فٍٕ وتحصٕل السالعّ لئلّب ٔزت ػلٍٕ ششة المسُل
(.الخًئٓ. )ألًاَمب الزًاص•
(.اإلعب  الخمٕىٓ. )األلًى رًاصٌ•
(.الفٕشيصآثبدْ. )األظُش الزًاص•
(. الگلپبٔگبوٓ. )ألًاَمب الزًاص ػلى َزا المجىى•

493: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العسيِ الًثمى 
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
َرا ولٍ فٓ الٕمٕه، ي أما الىرز فالمشاًُز بٕاىُم أواٍ واالٕمٕه فآ      •

(.1)المملًن ي الصيخّ، ي ألحك بعضُم بُما الًلد أٔضاو 

حىٓ رله ػه اإلسشبد ي الذسيس، ثل حىبٌ فٓ الشٔاب  ػاه   ( 1)•
االلتصابس ػلاى   : ي ػه السٕذ فٓ ششح الىبفغ. رملّ عه وتت الؼالعّ

.المملًن ي استظُش أٔضبً عه المسبله

 306: ، ص10 مستمسه العسيِ الًثمى، ج
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
إال المٕاس  لى  -خصًصاو فٓ للًلد -ي ًَ مشىل، لعدي الدلٕل  لٍٕ•

أن المساد مه : أي بد ًى. ي ًَ ممىًع. تىمٕح المىاط: الٕمٕه، بد ًى
الٕمٕه فٓ األخباز ما ٔشامل الىارز، إلطاللاٍ  لٕاٍ فآ خملاّ ماه        

(. 2( )ع)خبسان فٓ والي االماي : األخباز، مىُا
ّ   :أحذَمب( 2)• ّ   »: عًحاك سامبػ التآ ٔىجغآ    -إوماب الٕمإه الًارجا

عب رؼل للٍّ َؼبلى ػلٍٕ فٓ الشىش إن ًَ ػبفبٌ  -لصبحجُب أن ٔفٓ ثُب
عه عشضٍ، أي ػبفبٌ عه أعش ٔخبفٍ، أي سد ػلٍٕ عبلٍ، أي سدٌ عه سفشٌ، 

للٍّ ػلٓ وزا ي وزا شاىشاً، فُازا الًارات ػلاى     : أي سصلٍ سصلبً، فمبل
.«1« »..صبحجٍ 

 306: ، ص10 مستمسه العسيِ الًثمى، ج



21

ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ

للات  »: لابل ( ع)السىذْ ثه عحمذ ػه أثٓ ػجذ اللّاٍ   خبس :ي حبوُٕمب•
وفاش ػاه ٔمٕىاه،    (: ع)لبل . رؼلت ػلى وفسٓ عشٕبً إلى ثٕت اللٍّ:لٍ

.«2« »فئومب رؼلت ػلى وفسه ٔمٕىبً، ي عب رؼلتٍ للٍّ فع ثٍ
.4: عه أثًاة الىزس حذٔج 17: الًسبئل ثبة( 1)•
.4: عه أثًاة الىزس حذٔج 8: الًسبئل ثبة( 2)•

 306: ، ص10 مستمسه العسيِ الًثمى، ج
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
يٓ ػٓهْ عٔحٓمٛذٙ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ عٔحٓمٛذٙ ثٕهِ أَحٕمٓاذٓ ػٓاهِ   « 1» -4 -29626•

لُلْتٔ لٍَٔ رٓؼٓلْتٔ ػٓلَاى  : ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ ع لَبلَ« 2» مٔحٓمَّدٍ بٕهِ السِّىْدِِّْ
فَئِوَّمٓب رٓؼٓلْتٓ ػٓلَاى   - ٔٓمِٕىِاهٓ لَبلَ وَفِّشْ ػٓهْ  -وَفْسٙٓ عٓشْٕبً إِلَى ثٕٕٓتٙ اللٍَّٙ

.يٓ عٓب رٓؼٓلْتٍَٔ لٙلٍَّٙ فَعٙ ثٍِٙ ٔٓمِٕىاووَفْسٙهٓ 
. 18 -458 -7الىبفٓ  -(1) •
. ه صفًان الدمال -فٓ المصدز شٔادِ -(2)•
. «3»عٔحٓمٛذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهْ عٔحٓمٛذٙ ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ عٙخْلٍَٔ •
.191 -55 -4، ي االستجصبس 1140 -307 -8التُزٔت  -(3)•

308: ، ص23 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
سىذْ ثه عحمذ  - 497•
عه ثزٕلّ ي َاً  : ي اسمٍ أثبن ٔىىى أثب ثشش صلٕت عه رُٕىّ ي ٔمبل•

فٓ أصاحبثىب   يخُا ثمّوبن . ي ًَ اثه أخت صفًان ثه ٔحٕى. األشُش
الىًفٕٕه لٍ وتبة وًادس سياٌ ػىٍ عحمذ ثه ػلٓ ثه عحجاًة أخجشواب   
عحمذ ثه عحمذ ػه الحسه ثه حمضِ ػه عحمذ ثه رؼفش ثه ثغّ ػه 

. عحمذ ثه ػلٓ ثه عحجًة ػىٍ ي سياٌ ػىٍ رمبػّ غٕش عحمذ

187/السٕه با /الىداشٓ لزخا
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
عٔحٓمٛذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ سٓاؼٕٙذٚ ػٓاهْ   « 1» -4 -29643•

أَنْ  - إَٔٔمٓاوااو سٓأَلْتٍُٔ ػٓهْ سٓرٔلٍ رٓؼٓلَ ػٓلٍَٕٕٙ : ػٔخْمٓبنَ ثٕهِ ػٕٙسٓى ػٓهْ سٓمٓبػَّٓ لَبلَ
أَيٕ أُعٛأٍ أَيٕ   -أَيٕ وَزْساً أَيٕ َٓذٕٔبً إِنْ ًَٔٓ وَلَّمٓ أَثٓابٌٔ  -ٔٓمٕشٙٓٓ إِلَى الْىَؼٕجِّٓ أَيٕ صٓذٓلًَّ

أَيٕ عٓأْحَمبً ٔٔمٕٙمٔ ػٓلٍَٕٕٙ أَيٕ أَعٕاشاً لَاب ٔٓصٕالُحٔ لَأٍ      -أَخَبٌٔ أَيٕ رَا سٓحٙمٍ أَيٕ لَغْغٓ لَشَاثٍّٓ
الَّتٙآ ٔٓىْجٓغٙآ    -إِوَّمٓاب الْٕٓمٙإهُ الًْٓارِجٓاُّ    -فَمَبلَ لَب ٔٓمٕٙهَ فٙٓ عٓؼٕصِّٕٙٓ اللٍَّٙ -فٙؼٕلٍُٔ

إِنْ ًَٔٓ ػٓبفَبٌٔ اللٍَّٔ عٙاهْ   -عٓب رٓؼٓلَ لٙلٍَّٙ ػٓلٍَٕٕٙ فٙٓ الشُّىْشِ -لٙصٓبحٙجُِٓب أَنْ ٔٓفٙٓٓ ثُِٓب
أَيٕ سٓدٌٛٔ عٙهْ سٓفَشٍ أَيٕ سٓصٓلٍَٔ  -أَيٕ ػٓبفَبٌٔ عٙهْ أَعٕشٍ ٔٓخَبفٍُٔ أَيٕ سٓدٛ ػٓلٍَٕٕٙ عٓبلٍَٔ -عٓشَضٍٙٙ
 -فَُٓزَا الًْٓارِتٔ ػٓلَاى صٓابحٙجٍِٙ   -«2»فَمَبلَ لٙلٍَّٙ ػٓلَٓٛ وَزَا يٓ وَزَا لٙشُىْشٍ  -سِصٕلبً

.أَنْ ٔٓفٙٓٓ ثٍِٙ« 3»( الَّزْٙ ٔٓىْجٓغٙٓ لٙصٓبحٙجٍِٙ)
ي أيسد  158 -46 -4، ي االستجصاابس 1154 -311 -8التُاازٔت  -(1) •

.عه أثًاة األٔمبن 11عه الجبة  9عخلٍ ػه الىًادس فٓ الحذٔج 
.ٔىجغٓ لٍ -فٓ المصذس -(3) .شىشا -فٓ المصذس -(2)•

318: ، ص23 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
• 

يٓ سٓيٓأٌ أَحٕمٓذٔ ثٕهُ عٔحٓمٛذٙ ثٕهِ ػٕٙسٓى فٙٓ وًَٓادٙسٌِٙ ػٓهْ ػٔخْمٓابنَ ثٕاهِ ػٕٙسٓاى    •
. «4»عٙخْلٍَٔ 

.78 -27 -وًادس أحمذ ثه عحمذ ثه ػٕسى -(4)•

318: ، ص23 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
.لٍ( ع)ي تمسٔس االماي ( 3)أخباز فٓ والي السايْ : ي مىُا•
سيأّ الحسه : أوُب عستفٕضّ، ي روش فٍٕ أسثؼّ، عىُب: ي فٓ الشٔب ( 3)•

، المتمذعااّ فاآ اػتجاابس سرحاابن (ع)ثااه ػلاآ ػااه أثاآ الحسااه 
سمؼت أثب ػجذ اللٍّ »: سيأّ عسؼذِ ثه صذلّ لبل:ي عىُب. «3» المىزيس

ػه سرل ٔحلع ثبلىزس، ي وٕتٍ فٓ ٔمٕىٍ التٓ حلع ػلُٕب  ي سئل -(ع)
ٓ ء(: ع)لبل  -دسَم أي ألل  «1« »إرا لم ٔزؼل للٍّ فلٕس ثش

.، ي غٕشَمب•
.11: عه أثًاة الىزس حذٔج 17: الًسبئل ثبة( 3)•
.4: عه أثًاة الىزس حذٔج 1: الًسبئل ثبة( 1)•

 306: ، ص10 مستمسه العسيِ الًثمى، ج
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ الشَّاصِِّْ ػٓاهْ أَحٕمٓاذٓ ثٕاهِ    « 2» -11 -29650•

لُلْاتٔ  : عٔحٓمٛذٙ ثٕهِ أَثِٓ وَصٕشٍ ػٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ ػٓلٙٓ  ػٓهْ أَثِٓ الْحٓسٓهِ ع لَبلَ
يٓ َٙآٓ ََحٕتَمٙالُ    -لَٕٕسٓ لَُٓب عٙىِّٓ عٓىَبنٌ يٓ لَاب وَبحٕٙٓاٌّ   -لٍَٔ إِنَّ لٙٓ رٓبسًِّٔٓ

فَمُلْتٔ لٙلٍَّٙ ػٓلَٓٛ أَنْ لَاب أَثِٕؼُٓٓاب    -أَوِّٓ وُىْتٔ حٓلَفْتٔ فُِٕٓا بِٕٓمِإهٍ إِلَّب  -الخَّمٓهَ
فَمَبلَ  ٙ لٙلٍَّٙ ثِمًَٕلٙاهٓ   -يٓ لٙٓ إِلَى حَمٓىُٙٓب حٓبرٌّٓ عٓغٓ ََخْفٕٙعٙ الْمٓئًُوَِّ -أَثٓذاً
.لٍَٔ

َٓزَا عٓحٕمًٔلٌ ػٓلَى الٙبسٕتٙحٕجٓبةِ أَيٕ ػٓلَى وَإًنِ ػٓاذٓ ِ الْجٕٕٓاغِ أَسٕرٓاحٓ     : أَلًُلُ•
.رَوَشٌَٔ الشَّٕٕخُ« 3»لٙزُِٓبتٚ أُخَشَ لٙمٓب عٓشَّ 

.157 -46 -4، ي االستجصبس 1149 -310 -8التُزٔت  -(2)•
.عه َزا الجبة 7ي  1عش فٓ الحذٔج  -(3)•

320: ، ص23 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
ثٓبةٔ أَؤٍَّ لَب ٔٓىْؼٓمٙذٔ الىَّزْسٔ فٙٓ عٓؼٕصٍّٕٙٓ يٓ لَب عٓشْرًٔحٍ يٓ حٔىْامِ وَازْسِ    17« 1»•

 الشُّىْشِ يٓ الضَّرٕشِ
عٔحٓمٛذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ إِثٕشَإَٙمٓ ػٓاهْ أَثِٕاٍٙ   « 2» -1 -29640•

: ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ ػٓهْ حٓفْصِ ثٕهِ سًٔلََّ ػٓهِ اثٕهِ ثٔىَٕٕشٍ ػٓاهْ صٔسٓاسَِٓ لَابلَ  
ٕٓ ءٚ لَب وَزْسٓ فٙٓ  لَبلَ فَمَبلَ وُالُّ   -عٓؼٕصٍّٕٙٓ« 3»لُلْتٔ لٙأَثِٓ ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ ع أَْٜ شَ

. فٙٓ دٙٔهٍ أَيٕ دٔوْٕٓب فَلَب حٙىْجَ ػٓلَٕٕهٓ فٍٕٙٙ -عٓب وَبنَ لَهٓ فٍٕٙٙ عٓىْفَؼٌّٓ
.14 -462 -7الىبفٓ  -(2)•
(.َبعش المخغًط)فٍٕ  -فٓ االستجصبس -(3)•

317: ، ص23 يسائل الشٕعّ؛ ج



29

ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
ٕٓ ءٚ لَاب وَازْسٓ   : يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ إِلَّب أَؤٍَّ لَبلَ• أَْٜ شَ

«4»فٍٕٙٙ 
.1157 -312 -8التُزٔت  -(4) •
يٓ « 5»يٓ سٓيٓأٌ إَٔٔضبً ثِئِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ سٓؼٕٙذٚ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓاشٍ  •

ثِئِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهِ الصٛفَّبسِ ػٓهْ ٔٓؼٕمًُةٓ ثٕهِ ٔٓضِٔذٓ ػٓهْ عٔحٓمٛذٙ ثٕهِ أَثِٓ ثٓىْاشٍ ػٓاهْ   
. «6»حٓفْصِ ثٕهِ سًٔلََّ يٓ ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ ثٕهِ ثٔىَٕٕشٍ ػٓهْ صٔسٓاسَِٓ عٙخْلٍَٔ 

.154 -45 -4االستجصبس  -(5)•
. 1114 -300 -8التُزٔت  -(6)•
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ حٓمٛبدٙ ثٕهِ ػٕٙسٓى ػٓاهْ ػٓلٙآِّ ثٕاهِ أَثِآ     « 2» -7 -29646•

عٓشْٕبً إِلَى ثٕٕٓتٙ  -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ ع ػٓهْ سٓرٔلٍ رٓؼٓلَ ػٓلٍَٕٕٙ: حٓمٕضََِ لَبلَ
يٓ لَاب   -يٓ وُلُّ عٓمٕلًُنٚ لٍَٔ حٔشٌّ إِنْ خَشَدٓ عٓغٓ ػٓمٛتٍٙٙ إِلَى عٓىَّاَّ  -اللٍَّٙ الْحٓشَا ِ

ٕٓ ءٚ لٕٙٔىَبسِ لَُٓب يٓ لْٕٓخْشُدٕ عٓؼُٓٓب -ََىَبسٓى لَُٓب يٓ لَب صٓحٙجُٓٓب . فَمَبلَ لَٕٕسٓ ثِشَ
. 161 -47 -4، ي االستجصبس 1161 -313 -8التُزٔت  -(2)•
•
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ٔعتبسإذن الصيج فٓ اوعماد ورز الصيخّ
يٓ ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ إِثٕشَإَٙمٓ ػٓهْ َٓبسٔينَ ثٕهِ عٔسٕلٙمٍ ػٓاهْ  « 8» -4 -29593•

سٓمٙؼٕتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ ع يٓ سٔئٙلَ ػٓهِ الشَّرٔلِ ٔٓحٕلٙعٔ : عٓسٕؼٓذَِٓ ثٕهِ صٓذٓلََّ لَبلَ
لَابلَ إِرَا لَامٕ    -الَّتٙٓ حٓلَعٓ ػٓلَُٕٕٓب دٙسَٕٓمٗ أَيٕ أَلَلُّ ٔٓمِٕىٍِِيٓ وٕٙٛتٍُٔ فٙٓ  -ثِبلىَّزْسِ

.ٔٓزٕؼٓلْ لٙلٍَّٙ فَلَٕٕسٓ ثِشَٕٓ ءٚ
.22 -458 -7الىبفٓ  -(8) •
.«9»يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهْ عٔحٓمٛذٙ ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ عٙخْلٍَٔ •
. 1142 -307 -8التُزٔت  -(9)•
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