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القول في كوية الجسية
ال تمدٗس خبص فٖ الجصٗٔ ٍ ال حد لْب، ثل  تملدٗسّب ىلل      1هسألٔ •

الَالٖ ثحست هب ٗساُ هي الوصبلح فٖ األهىٌٔ ٍ األشهٌٔ ٍ همتعل٘ب   
الحبل، ٍ األٍل  أى ال ٗمدزّب فٖ ػمد الرهٔ ٍ ٗجؼلْب ػل  ًظس االهبم 

.ػلِ٘ السالم تحم٘مب للصغبز ٍ الرل

499: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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ها يوضع الجسية عليه
ٗجَش للَالٖ ٍظلؼْب ػلل  اللس ٍو أٍ ػلل  األزاظلٖ أٍ       2هسألٔ •

ػلْ٘وب هؼب، ث  لِ أى ٗعؼْب ػل  الوَاشٖ ٍ األشلجبز ٍ الوسلتغال    
.ثوب ٗساُ هصلحٔ

499: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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ها يوضع الجسية عليه
لَ ػ٘ي فٖ ػمد الرهٔ الجصٗٔ ػل  اللس ٍو ال ٗجلَش ثؼلدُ     3هسألٔ •

  هي أزاظْ٘ن ٍ غ٘سّب، ٍ لَ ٍظغ ػل  األزاظلٖ ال ٗجلَش    أخر شٖ
ثؼدُ الَظغ ػل  الس ٍو، ٍ لَ جؼل  ػلْ٘ولب ال ٗجلَش الٌمل  ىلل       

.ىحداّوب، ٍ ثبلجولٔ ال ثد هي الؼو  ػل  ؼجك الشسغ

499: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في كوية الجسية
لَ ٍظغ همدازا ػل  الس ٍو أٍ األزاظٖ أٍ غ٘سّوب فٖ سٌٔ  4هسألٔ •

جبش لِ تغ٘٘سُ فٖ السٌ٘ي األخسثبلصٗلبةٓ ٍ الٌم٘صلٔ أٍ الَظلغ ػلل      
.ىحداّوب ةٍى األخسى أٍ ػل  الجو٘غ

499: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في كوية الجسية
لَ ؼسح التمدٗس ٍ جؼ  ػل  ًظس االهلبم ػل٘لِ السلالم فللِ      5هسألٔ •

.  شب  الَظغ إّٔ ًحَ ٍ ثإّٔ همداز ٍ ثإّٔ شٖ

500: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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شرط الضيافة في الجسية
ٗجَش أى ٗشتسغ ػلْ٘ن شائلدا ػلل  الجصٗلٔ ظل٘بفٔ هلبزٓ       6هسألٔ •

تؼ٘ل٘ي شهلبى العل٘بفٔ     *الوسلو٘ي ػسىسا وبًَا أم ال، ٍ الظبّس لصٍم
وَ٘م أٍ ثالثٔ أٗبم، ٍ ٗجَش ىٗىبل و٘ف٘ٔ الع٘بفٔ ىل  الؼلس  ٍ الؼلبةٓ   

.هي ظ٘بفٔ أّ  ًحلٔ غ٘س أّلْب هوي ٗسى ًجبستْن

و األظهر عدم لسوهه*•

500: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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زهاى الجسية
ٍ الظبّس جلَاش   ،* الجصٗٔ وبلصوبٓ ٍ الخساج تؤخر و  حَل 7هسألٔ •

اشتساغ األةا  ػللْ٘ن أٍل الحلَل أٍ رخلسُ أٍ ٍسلؽِ، ٍ للَ أؼللك       
فبلظبّس أًْب تجت فٖ رخس الحَل، فحٌ٘ئر ىى أسلن الرهٖ لج  الحَل 
أٍ ثؼدُ لج  األةا  أٍ لج  األةا  ىذا شسغ ػل٘لِ أٍل الحلَل سلمؽ     

.ػٌِ
و األظهر جواز أخذها بأي فترة هي السهاى تشترط علييهن فيي عقيد الذهية      *•

كالحوليي أوالحول أو الشهر أو اليوم و لو أطلق فتعيييي فترتهيا عليل العير      
والعادة في أهثالها هي األهوال الحكوهيةو لولن يوجد فالظاهر هو الحيول ألًيه   

.هو العر  الوتشرعي فيها

500: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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سقوط الجسية باإلسالم
الظبّس سمَؼْب ثبإلسالم سَا  وبى ىسالهِ لداػٖ سمَؼْب أٍ  8هسألٔ •

.ال، ٍ المَل ثؼدهِ فٖ األٍل ظؼ٘ف

500: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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هات الذهي بعد الحول
لَ هب  الرهٖ ثؼد الحَل لن تسمػ ٍ أخر  هي تسوتِ ٍ للَ   9هسألٔ •

فإى شسغ ػلِ٘ األةا  أٍل الحَل فىرله، ٍ ىى شسغ   هب  فٖ أثٌبئِ
فٖ أثٌبئِ ٍ هب  ثؼد تحمك الشسغ فىرله أٗعب، ٍ ىى ٍشػ  ػلل   
الشَْز فتؤخر ثومدازُ، ٍ ىى ٍظلؼ  ػل٘لِ رخلس الحلَل ثوؼٌل  أى      
ٗىَى حصَل الدٗي فٖ رخسُ فوب  لجلِ لن تؤخر ش٘ئب، ٍ ىى ٍظؼ  
ػلِ٘ ٍ شسغ التأخ٘س ىل  رخسُ تؤخر، فْ  لَازثِ التأخ٘س ىل  رخلسُ  

.أٍ ال؟ فِ٘ تأه ، ٍ ىى ال ٗجؼد تؼج٘لْب وسبئس الدَٗى

500: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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أخذ الجسية هي أثواى الوحرهات
ٗجَش أخر الجصٗٔ هي أثوبى الوحسهب  وبلخوس ٍ الخٌصٗلس   10هسألٔ •

ٍ الو٘تٔ ٍ ًحَّب، سَا  أةٍّب أٍ أحبلَا ىل  الوشتسٕ هلٌْن ىذا ولبى   
.هٌْن، ٍ ال ٗجَش أخر أػ٘بى الوحسهب  جصٗٔ

500: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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هصر  الجسية
األزاظٖ،   َّ هصس  خساج اٙىالظبّس أى هصس  الجصٗٔ  11هسألٔ •

ٍ ال ٗجؼد أى ٗىَى هصسفْب ٍ ورا هصس  الخلساج ٍ سلبئس الوبل٘لب     
هصبلح اإلسالم ٍ الوسلو٘ي ٍ ىى ػ٘ي هصس  ثؼلط األنلٌب  فلٖ    

.ثؼط األهَال

501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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عقد الذهة هي االهام
ػمد الرهٔ هي االهبم ػلِ٘ السالم ٍ فٖ غ٘جتِ هي ًبئجِ هلغ   12هسألٔ •

، ٍ فٖ الحبل لَ ػمد الجبئس وبى لٌب تست٘لت رثلبز الصلحٔ ٍ     ثسػ ٗدُ
أخر الجصٗٔ هٌِ، وأخر الجَائص ٍ األخسجٔ، ٍ خسجَا ثبلؼمد هؼِ ػلي  

.الحسثٖ

501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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عقد الذهة هي االهام
.ٍ ػمد الرهّٔ ٍ الْدًٔ ال ٗصحّ ىلّب هي اإلهبم أٍ ًبئجِ ىجوبػب•

315: ، ص9 ، ج(الحديثة-ط)تذكرة الفقهاء 
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عقد الذهة هي االهام
ٍ ال ٗتَل  ػمد الرهٔ ٍ ال ػمد الْدًٔ ػل  الؼولَم ٍ ال ألّل  الجللد    •

الىج٘س ٍ ال الصمغ إٔ الٌبح٘ٔ ىال اإلهبم ػلِ٘ السالم أٍ هي ٗمَم همبهِ 
فٖ ذله ووب نسح ثِ غ٘س ٍاحد،

313: ، ص21 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج 
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عقد الذهة هي االهام
ألى ذله ٗتؼلك ثٌظس اإلهبم »: ث  فٖ الوٌتْ  ال ًؼلن فِ٘ خالفب، لبل •

ػلِ٘ السالم ٍ هب ٗساُ هي الوصلحٔ، فللن ٗىلي للسػ٘لٔ تَل٘لٔ، ٍ ألى     
تجَٗصُ هي غ٘س اإلهبم ػلِ٘ السالم ٗتعوي ىثؽبل الجْلبة ثبلىل٘لٔ أٍ   

اإلجوبع ػل  ػدم جَاش هْبةًلٔ  »ث  ػٌِ أٗعب « *ىل  تله الٌبح٘ٔ
« أحد هي السػ٘ٔ ثلدا أٍ نمؼب

968: ، ص(المدٗؤ-غ)هٌتْ  الوؽلت فٖ تحم٘ك الورّت * •

313: ، ص21 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج 
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عقد الذهة هي االهام
لل  ال والم فٖ أى ذله هلي ٍالبئف اإلهلبم ػل٘لِ السلالم، ىال أى      •

الظبّس ل٘بم ًبئت الغ٘جٔ هغ توىٌِ همبهِ فٖ ذله لؼوَم ٍالٗتِ، 
ث  ال ٗجؼد جسٗبى الحىن ػل  هب ٗمغ هي سلؽبى الجَز الوؼلد ًفسلِ   •

هلي  « 1»لوٌصت اإلهبهٔ ووب أٍهأ ىلِ٘ السظب ػلِ٘ السالم ف٘وب تملدم  
أى ثٌٖ تغلت ػل  هب نبلحْن ػلِ٘ ػوس حت  ٗظْس الحك، 

هصلس    ث  لد ذوسًب سبثمب استوساز الس٘سٓ هي األػَام ٍ الؼلوب  فٖ و •
ػل  تٌبٍل الجصٗٔ هي أٗدْٗن وتٌبٍل الخساج، ث  ٗؼلدٍى ذلله هلي    

.الحالل الج٘ي، ٍ لد تمدم هٌب ثؼط الىالم فٖ ذله

313: ، ص21 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج 
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عقد الذهة هي االهام
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ لَبلَ لَبلَ السِّظَب ع ىِىَّ ثٌِٓلٖ تَغْلِلتٓ    20189•

 -أًَِفَُا هِيَ الْجِصِْٗٓٔ ٍٓ سٓأَلَُا ػٔوٓسَ أَىْ ٗٔؼٕفِْ٘ٓٔنٕ فَخَشِلٖٓ أَىْ ٗٓلْحٓمُلَا ثِلبلس ٍمِ   
فَصٓبلَحْٓٔنٕ ػٓلَ  أَىْ نٓسَ ٓ ذَلِهٓ ػٓيْ زٔ ٍٔسِِْنٕ ٍٓ ظَبػٓفٓ ػٓلَِْٕ٘نٔ الصَّلدٓلََٔ  

 فَؼٓلَِْٕ٘نٕ هٓب نٓبلَحَٔا ػٓلَِِٕ٘ ٍٓ زٓظَُا ثِِِ ىِلَ  أَىْ ٗٓظْْٓسَ الْحٓك

152: ، ص15 وسائل الشيعة، ج 
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عقد الذهة هي االهام
:ٗسة ػل  االستدالل ثبلسٍاٗٔ: ألَل•

  أًْب هسسلٔ ٍ ال ٗؼتود ػلْ٘ب هي جْٔ السٌد، ٍ هلب ل٘ل  هلي أى   : أٍال•
( ػلِ٘ السالم)هسسال  الصدٍق ىذا وبً  ثٌحَ ًسجٔ المَل ىل  اإلهبم 

هوب ال ( زحوِ اللِّ)فْٖ فٖ لَٓ الحدٗث الوسٌد اػتوبةا ػل  الصدٍق 
ٗسبػدُ الوجٌ  الوؼسٍ  ٍ الوسظٖ فٖ ثبة حج٘لٔ خجلس الَاحلد، ٍ    

.ل٘س ٌّبن هب ٌٗججس ثِ ظؼف سٌد السٍاٗٔ
• 

71: الوهادًة، ص 
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عقد الذهة هي االهام
ػل٘لِ  )هب ندز ػي ػوس ٍ ىى وبى ًبفرا ووب ثٌِ٘ اإلهبم السظب : ٍ ثبلثب•

ىال أى هي الوحتو  أًِ وبى لع٘ٔ فٖ ٍالؼٔ، فلؼ  ًفَذُ ولبى  ( السالم
  هي ذان المج٘ ،  لِ أٍ شٖ( ػلِ٘ السالم)هي جْٔ تٌف٘ر أه٘س الوؤهٌ٘ي 

فصحٔ ذان التصس  ال تدل ػلل  نلحٔ التصلسفب  الصلبةزٓ ػلي      
(.زحوِ اللِّ)الحىبم ٍ األهسا  ووب ٗدػٖ نبحت الجَاّس 

71: الوهادًة، ص 
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عقد الذهة هي االهام
فؼللْ٘ن هلب   »: فٖ الوسسلٔ( ػلِ٘ السالم)هي الوحتو  أى لَلِ : ٍ زاثؼب•

ىهعب  لوب ندز هي ػوس الوتسا ى أًِ ولبى  « نبلحَا ػلِ٘ ٍ زظَا ثِ
، ٍ ذله لؼلِ لحبجٔ لجؼط الشل٘ؼٔ  (ػلِ٘ السالم)هؼوَال ثِ ىل  شهبًِ 

فٖ تؼبهلْن هغ ثمبٗب ثٌٖ تغلت، فأزاةٍا نحٔ هؼبهلتْن هؼْلن، فأجلبش   
اإلهبم ٍ أهع  وَلٖ ألهَز الوسلو٘ي المساز الرٕ ٍظلؼِ ػولس لجل     

.ػشسا  السٌ٘ي

71: الوهادًة، ص 
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عقد الذهة هي االهام

ٍ ػل  ّرا االحتوبل الرٕ ال ٗجؼد وث٘سا ػي لحلي الحلدٗث، فصلحٔ    •
.الفؼ  الصبةز ػي الخل٘فٔ أٗعب غ٘س همجَل ٍ لَ ثٌحَ المع٘ٔ فٖ ٍالؼٔ

71: الوهادًة، ص 
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عقد الذهة هي االهام
ىلل  أى  »: فٖ رخس الحلدٗث ( ػلِ٘ السالم)ٍ ٗؤٗد ّرا االحتوبل لَلِ •

ح٘ث أى ّرُ الفمسٓ تٌبست وَى الحىن ٍلَٗب هي اإلهلبم  « ٗظْس الحك
(.ػلِ٘ السالم)السظب 

أى التوسه ثوث  ّرُ السٍاٗٔ لوب زاهلِ هلي ىثجلب     : ٍ حبن  الىالم•
، ثوؼلصل ػلي   (ػل٘لِ السلالم  )ًفَذ الْدًٔ ىذا ندز  هي غ٘س اإلهلبم  

.الصَاة جدا
ٍ أهب الس٘سٓ الودػبٓ فل٘س  ثأشف  ٍ أٍف  هي السٍاٗلٔ الولروَزٓ، ٍ   •

.ٗظْس ٍجَُ اإلشىبل فْ٘ب ثتأه  ٗس٘س

71: الوهادًة، ص 
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عقد الذهة هي االهام
ّرا، ٍ المَل ثؼدم ًفَذ الْدًٔ الصبةزٓ هي الحىبم غ٘س الوحم٘ي هؽلمب ٍ ثلدٍى إٔ  •

استثٌب ، أٗعب ٌٗجس ىل  هب ال ٗلتصم ثِ ذٍ اػتجبز فعال ػي فمِ٘ ىذ زثوب ٗىلَى فلٖ   
الْدًٔ الوصلحٔ التبهٔ للوسلو٘ي ٍ لجالةّن ٍ هص٘سّن، ٍ فٖ استوساز الحسة ظسز 
ػلْ٘ن ٍ ّدز لدهبئْن ٍ تلف ألهَالْن، ث  هفسٍض الىالم فٖ ًفَذ ّدًٔ الجلبئس ٍ  
ػدم ًفَذّب، َّ هب ىذا وبً  الْدًٔ ذا  هصلحٔ للوسلو٘ي، ٍ ىال فبلْدًٔ ثبؼللٔ ٍ  
لَ هي اإلهبم الؼبةل، فحٌ٘ئر ىهب أى ٗمدم الجبئس ػل  الْدًٔ، أٍ تفَ  الْدًلٔ ٍ هلب   
فْ٘ب هي الوصلحٔ ػي الوسلو٘ي، ٍ ال أاي فمْ٘ب ٗلتصم ٍ ٗفتٖ ثتلَزغ الوفسلدٓ ٍ   
.فٌب  الٌفَو الوحتسهٔ ٍ تلف األهَال ٍ غ٘س ذله هوب ٗتستت ػل  الحسة الداه٘ٔ

ٍ ػل  ّرا فبلظبّس أى لجَل الْدًٔ هي الجبئس ٍ تست٘ت اٙثبز ػلْ٘لب ف٘ولب ٗتستلت    •
ػل  تسوِ الوفسدٓ، هوب ٗحىن ثِ االزتىبش الشسػٖ ٍ الرّي الوتؼبز  الوتشلسػٖ،  
ٍ ىى وبى ًفس الؼو  هي الجبئس تصسفب ف٘وب ال ٗحك لِ التصس  ف٘لِ ٍ ّلَ حلسام    

.ػلِ٘ شسػب، ٍ اللِّ الؼبلن

72: الوهادًة، ص 


