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قاعذٓ الجب

دل٘ل

الجب

2

ٌٗصشف عي الوقام ٍ اى

لفظٖ

کاى شاهال للکفاسٓ لَ
ثبتت فٖ حال الکفش

َّ الوختاس

القَل فٖ الحج بالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي

• الوًل كٓ الحح تالىرز ي الؼُد ي الٕمٕه
• مسألّ ٔ 1شتسط كٓ اوؼوادَا الثلًؽ ي الؼول ي الوصد ي االختٕااز
كال تىؼود مه الصثٓ ي إن تلؾ ػشسا ي إن صحت الؼثادات مىاٍ ي
ال مه المدىًن ي الـاكل ي السآَ ي السكسان ي المكسٌ
• ي األهًى صحتُا مه الكاكس الموسّ تاللٍّ تؼالى تل ي ممّاه ٔحتمال
يخًدٌ تؼالى ي ٔوصد الوستّ زخاء كٕما ٔؼتثس هصدَا*.

• * ألى الٌزسٍالعْذٍ ال٘و٘ي اهَس قصذٗٔ ال ٗوکني ححققْنا باللنکل
الوعتبش فٖ اللشٗعٔ إال عوي ٗقصذ هعاًْ٘ا هٌتسبٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوکي
رلك فٖ الکافش الزٕ ال ٗحتول ٍجَدُ حعالٖ.

3

ححشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،1ص388 :

القَل فٖ الحج بالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي

• كصل  3كٓ الحح الًاخة تالىرز ي الؼُد ي الٕمٕه
• ي ٔشتسط كٓ اوؼوادَا الثلًؽ ي الؼول ي الوصد ي االختٕااز كاال تىؼواد
مه الصثٓ ي إن تلؾ ػشسا ي هلىا تصحّ ػثاداتٍ ي شسػٕتُا لسكاغ هلا
الًخًب ػىٍ ي كارا ال تصام ماه المدىاًن ي الـاكال ي الساآَ ي
السكسان ي المكسٌ
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العشٍٓ الَثقى (للس٘ذ ال٘زدٕ)؛ ج ،2ص483-482 :

القَل فٖ الحج بالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي

• ي األهًى صحتُا مه الكاكس يكاها للمشًُز كٓ الٕمٕه خالكا لثؼض ي
خالكا للمشًُز كٓ الىرز يكاها لثؼض ي ذكسيا كٓ يخاٍ اللاسم ػاد
اػتثاز هصد الوستّ كٓ الٕمٕه ي اػتثازٌ كٓ الىرز ي ال تتحون الوستّ كٓ
الكاكس ي كٍٕ أيال أن الوستّ ال تؼتثس كٓ الىرز تل َاً مكاسيٌ ي إوماا
تؼتثس كٓ متؼلوٍ حٕث إن الالش كًوٍ زاخحا شسػا ي ثاوٕا أن متؼلان
الٕمٕه أٔضا هد ٔكًن مه الؼثادات ي ثالثا أوٍ ٔمكه هصد الوستاّ ماه
الكاكس أٔضا
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العشٍٓ الَثقى (للس٘ذ ال٘زدٕ)؛ ج ،2ص483-482 :

القَل فٖ الحج بالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي

• ي دػًى ػد إمكان إتٕاوٍ للؼثاادات الشاتسااُا تاالماال مدكًػاّ
تئمكان إمالمٍ ث َّ إتٕاوٍ كًُ موديز لموديزّٔ مودمتاٍ كٕداة ػلٕاٍ
حال كلسٌ كسائس الًاخثات ي ٔؼاهة ػلاى مااللتاٍ ي ٔتستاة ػلُٕاا
يخًب الكلازِ كٕؼاهة ػلى تسكُا أٔضا ي إن أمل صم إن أتى تٍ ي
ٔدة ػلٍٕ الكلازِ لً خالق ٍ ال ٗجنشٕ ف٘نِ قاعنذٓ جنب ا سنالم
الًصشافْا عي الوقام ًعن لَ خالف ٍ ّنَ کنافش ٍ حعلنه بنِ الکفناسٓ
فأسلن ال ٗبعذ* دعَى سقَطْا عٌِ کوا ق٘ل.
• * بل األقَى َّ ّزا.
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العشٍٓ الَثقى (للس٘ذ ال٘زدٕ)؛ ج ،2ص483-482 :

ٗعتبش فٖ اًعقاد ٗو٘ي الزٍجٔ ٍ الَلذ إرى الزٍج ٍ الَالذ
• مسألّ ٔ 2ؼتثس كٓ اوؼواد ٔمٕه الصيخّ ي الًلد إذن الصيج ي الًالاد ي
ال تكلٓ االخاشِ تؼدٌ ي ال ٔثؼد ػد اللسم تٕه كؼل ياخة أي تاسى
حسا ي ؿٕسَما لكه ال ٔىثـٓ تسى االحتٕاط كُٕما تل ال ٔتسى
• ي ٔؼتثسإذن الصيج كٓ اوؼواد ورز الصيخّ ي أما ورز الًلد كالظاَس ػد
اػتثاز إذن يالدٌ كٍٕ كما أن اوؼواد الؼُاد ال ٔتًهاق ػلاى إذن أحاد
ػلى األهًى ي األهًى شمًل الصيخّ للمىوطؼّ ي ػد شامًل الًلاد
لًلد الًلد ي ال كسم كٓ الًلد تإه الاركس ي األوثاى ي ال تلحان األ
تاألب ي ال الكاكس تالمسل .
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ححشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،1ص388 :

ٗعتبش فٖ اًعقاد ٗو٘ي الزٍجٔ ٍ الَلذ إرى الزٍج ٍ الَالذ
• (مسألّ  :)1ذَة خماػّ ( )1إلى إوٍّ ٔشتسط كٓ اوؼوااد الٕمإه ماه
المملًى إذن المًلى ي كٓ اوؼواادٌ ماه الصيخاّ إذن الاصيج ي كآ
اوؼوادٌ مه الًلد إذن الًالد لوًلٍ (ػلٍٕ السّاال ) :ال ٔمإه لًلاد ماغ
يالدٌ ي ال للصيخّ مغ شيخُا ي ال للمملًى مغ مًالٌ كلً حلق أحد
َؤالء تدين االذن ل ٔىؼود ي ظاَسَ اػتثاز االذن الساتن ()2

• (َ )1را الوًل ًَ الصحٕم( .الاًئٓ).
• ( )2ي ًَ األزخم ي ما ذكسٌ مه االحتماال ي دػاًى االخماال ؿٕاس
يخٍٕ( .االما الامٕىٓ).
• ي ًَ ظاَس الىصّ أٔضاً( .الثسيخسدْ).
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العشٍٓ الَثقى (الوحلى)؛ ج ،4ص488 :

ٗعتبش فٖ اًعقاد ٗو٘ي الزٍجٔ ٍ الَلذ إرى الزٍج ٍ الَالذ
•

•
•
•
9

كال تكلٓ االخاشِ تؼدٌ مغ إوٍّ مه االٔواػات ي ادّػى االتّلاام ػلاى
ػد خسٔان اللضًلّّٕ كُٕا ي إن كان ٔمكه دػًى أنّ الوادز المتإوّه
مه االتّلام ما إذا يهغ االٔواع ػلى مال الـٕس مثل الطالم ي الؼتان ي
وحًَما ال مثل الموا ممّا كان كٓ مال ولسٍ ؿأّ األمس اػتثاز زضاا
الـٕس كٍٕ ي ال كسم كٍٕ تٕه السضا الساتن ي الالحن خصًصاً إذا هلىا:
إنّ اللضًلّٓ ػلى الواػدِ ()3
( )3تل األهًى ػد خسٔان اللضًلٓ كٓ الموا كما مٕتّضم يخٍُ كٓ
الحاشّٕ اٖتّٕ( .آها ضٕاء).
خسٔان اللضًلٓ كٓ الموا محلّ إشكال( .الگلپأگاوٓ).
خصًصاً كٓ َرا الوس مه اللضًلٓ( .األصلُاوٓ).
العشٍٓ الَثقى (الوحلى)؛ ج ،4ص488 :

ٗعتبش فٖ اًعقاد ٗو٘ي الزٍجٔ ٍ الَلذ إرى الزٍج ٍ الَالذ
• ي ذَة خماػّ إلى إوٍّ ال ٔشتسط االذن كٓ االوؼواد لكه للمركًزٔه
حلّ ٔمٕه الدماػّ ( )4إذا ل ٔكه مسثًهاً تىُآ أي إذن تادػًى أنّ
المىسام مه الاثس المركًز ي وحًٌ أوٍّ لٕس للدماػّ المركًزِ ٔمإه
مغ مؼازضّ المًلى أي األب أي الصيج ي الشمٍ خًاش حلُّ لٍ ي ػد
يخًب الؼمل تٍ مغ ػد زضاَ تٍ
• ( )4ي ًَ خالف ظاَس األدلّّ خدّاً( .اللٕسيشآتادْ).
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العشٍٓ الَثقى (الوحلى)؛ ج ،4ص488 :

ٗعتبش فٖ اًعقاد ٗو٘ي الزٍجٔ ٍ الَلذ إرى الزٍج ٍ الَالذ
• ي ػلى َرا كمغ الىُٓ الساتن ال ٔىؼود ي مغ االذن ٔلص ي مغ ػدمُما
ٔىؼود ي لُ حلٍّ ي ال ٔثؼد هًِّ َرا الوًل ()1

• ( )1تل ال ٔثؼد هًِّ ما ػلٍٕ المشًُز ي ًَ الوًل األيّل( .الگلپأگاوٓ).
• تل األهًى ما ًَ المشًُز خصًصاً كٓ المملًى الّرْ ال ٔودز ػلاى
شٓء ي مٕتّضم يخٍُ كٓ الحاشّٕ اٖتّٕ( .آها ضٕاء).
• تل األهًى ما ًَ المشًُز( .الاًاوسازْ).
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العشٍٓ الَثقى (الوحلى)؛ ج ،4ص489 :

