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فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
حٓدَّثٌََا الشَّٕ٘خُ الْفَمِِ٘ٔ أَتَٔ خٓؼٕفَسٍ هٔحٓوَّدٔ تٕيُ ػٓلِِّٖ تٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ تٕيِ هَٔسٓى    1•

تٕيِ تٓاتَِِٕٓٓٗ الْمُوُِّّٖ زٓحِوِٓٔ اللَِّٔ لَالَ حٓدَّثٌََا هٔحٓوَّدٔ تٕىيُ ػٓلِىٖا الْسَسٕىَْسْاتٓإُُِّّ    
زِضَْٓاىُ اللَِِّ ػٓلَِِٕ٘ لَالَ حٓدَّثٌََا َٗٔسٔفٔ تٕيُ هٔحٓوَّدِ تٕىيِ شِٗٓىاُّو ٍٓ ػٓلِىُّٖ تٕىيُ     

تِنِ   عَلِيِ  هُحَوَّدِ تِنِ  تِنِ  عَلِيِ  تِنِ  الْحَسَنِهٔحٓوَّدِ تٕيِ سَّٓ٘ازٍ ػٓيْ أَتَِْٕٓٓٗوٓا ػٓيِ 
هُوسَى تِنِ جَعِفَرِ تِنِ هُحَوَّدِ تِنِ عَلِيِّ تِنِ الْحُسَيِنِ تِنِ عَلِيِّ تِنِ أَتِي طَالِةٍ 
ػٓيْ أَتِِِ٘ ػٓيْ اتٓائِِِ ػٓيْ أَهِ٘سِ الْؤؤْهٌِِ٘يَ لَالَ لَالَ زٓسَٔلُ اللَِِّ ص لَالَ اللَّىِٔ  

لَسٓوٕتٔ فَاتِحَٓٔ الْىَِْابِ تٌِٕٖٓ٘ ٍٓ تٕٓ٘يَ ػٓثٕدِٕ فٌَِصٕفُْٓا لِىٖ ٍٓ    تَثٓازٓنٓ ٍٓ تَؼٓالَ 
ًِصٕفُْٓا لِؼٓثٕدِٕ ٍٓ لِؼٓثٕدِٕ هٓا سٓسَلَ
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فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
لَالَ اللَِّٔ خٓلَّ خٓلَالُِٔ تٓدٓأَ ػٓثٕىدِٕ    تِسِنِ اللَّهِ الرَّحِونِ الرَّحِينِإِذَا لَالَ الْؼٓثٕدٔ  •

  تِاسٕوِٖ ٍٓ حٓكٌّ ػٓلََّٖ أَىْ أُتَوِّنٓ لَِٔ أُهَٔزُٓٔ ٍٓ أُتٓازِنٓ لَِٔ فِٖ أَحَٕٓالِِِ فَئِذَا لَىالَ 
لَالَ اللَِّٔ خٓلَّ خٓلَالُِٔ حٓوِدًِٖٓ ػٓثٕدِٕ ٍٓ ػٓلِىنٓ أَىَّ    الْحَوِدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَوِينَ

الٌِّؼٓنٓ الَِّْٖ لَِٔ هِيْ ػٌِْىدِٕ ٍٓ أَىَّ الْثٓلَاٗٓىا الَِّْىٖ إِىْ ُّٔفِؼٓىتٕ ػٌْٓىِٔ فَثَِْغَىَُّلِٖ       
أُشِْْدٔوُنٕ أًَِّٖ أُضِ٘فٔ لَِٔ إِلَ  ًِؼٓنِ الدًُّْ٘ٓا ًِؼٓنٓ الْىخِِسَِٓ ٍٓ أَزٕفَىغٔ ػٌْٓىِٔ تٓلَاٗٓىا     

لَىالَ اللَّىِٔ     الرَّحِونِ الررَّحِينِ   الْخِِسَِٓ وَوٓا ُّٓفَؼٕتٔ ػٌِْٓٔ تٓلَاٗٓا الدًُّْ٘ٓا فَئِذَا لَالَ
خٓلَّ خٓلَالُِٔ شَِْدٓ لِٖ تِسًَِّٖ السَّحٕوٓيُ السَّحِ٘نٔ أُشِْْدٔوُنٕ لَسٍُٓفِّسَىَّ هِيْ زٓحٕوِْٓىٖ  

حٓظَِّٔ ٍٓ لَسُخٕصِلَيَّ هِيْ ػٓغَائِٖ ًَصِ٘ثِٓٔ 

175: ، ص(للصدوق) األهالي
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فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
لَالَ اللَِّٔ ػٓصَّ ٍٓ خٓلَّ أُشِْْدٔوُنٕ وَوٓا اػَْٕسَفٓ أًَِّٖ   هالِكِ يَوِمِ الدِّينِ  فَئِذَا لَالَ•

أًََا هٓالِهٔ َٕٗٓمِ الدِّٗيِ لَسُسِّْٓلَيَّ َٕٗٓمٓ الْحِسٓابِ حِسٓاتِٓٔ ٍٓ لَسَتَمَثَّلَيَّ حٓسٌَٓاتِِِ ٍٓ 
ِٔ إِيَّررا َ عَعِثُرردُ    لَسَتَدٓىىآٍشٓىَّ ػٓىىيْ سٓىىَِِّ٘اتِِِ فَىىئِذَا لَىىالَ      لَىىالَ اللَّىى

ػٓصَّ ٍٓ خٓلَّ صٓدٓقَ ػٓثٕدِٕ إَِّٗإٓ ٗٓؼٕثٔدٔ أُشِْْدٔوُنٕ لَسُثِ٘ثٌَِّٓٔ ػٓلَ  ػِثٓآُّتِىِِ ثََٓاتىا    
لَالَ اللَّىِٔ    وَ إِيَّا َ عَسِتَعِينُ  ٗٓغْثِغُِٔ وُلُّ هٓيْ َِالَفَِٔ فِٖ ػِثٓآُّتِِِ لِٖ فَئِذَا لَالَ

ػٓصَّ ٍٓ خٓلَّ تِٖٓ اسَْٕؼٓاىَ ٍٓ الَْْدٓسَ أُشِْْدٔوُنٕ لَسُػٌٌََِِّ٘ٔ ػٓلَ  أَهٕسُِِ ٍٓ لَسُغِ٘ثٌََِّٔ فِىٖ  
شَدٓائِدُِِ ٍٓ لَخُِرَىَّ تِ٘ٓدُِِ َٕٗٓمٓ ًََٓائِثِِِ

175: ، ص(للصدوق) األهالي
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فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
إِلَ  اِِسِ السَُّزِٓٓ لَالَ اللَِّٔ خٓلَّ خٓلَالُِٔ   اهِدِعَا الصِّراطَ الْوُسِتَقِينَ  فَئِذَا لَالَ •

ّٓرَا لِؼٓثٕدِٕ ٍٓ لِؼٓثٕدِٕ هٓا سٓسَلَ لَدِ اسَْٕدٓثٕتٔ لِؼٓثٕدِٕ ٍٓ أَػٕغَُِْٕ٘ٔ هٓىا أَهَّىلَ ٍٓ   
  اهٌُِْْٓٔ هِوَّا هٌِِْٔ ٍٓخِلَ

تِسٕنِ اللَِِّ السَّحٕويِ   ٍٓ لِ٘لَ لِسَهِ٘سِ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ع ٗٓا أَهِ٘سَ الْؤؤْهٌِِ٘يَ أَِْثِسًَْا ػٓيْ•
أَ ِّٖٓ هِيْ فَاتِحِٓٔ الْىَِْابِ فَمَالَ ًَؼٓنٕ وَاىَ زٓسَٔلُ اللَِِّ ص ٗٓمْسَأُّٓا ٍٓ   السَّحِ٘نِ

 ٗٓؼٔدُّّٓا اٗٓٔ  هٌِِْٔ ٍٓ ٗٓمَُلُ فَاتِحُٓٔ الْىَِْابِ ِّٖٓ السَّثٕغٔ الْوٓثَاًِٖ

175: ، ص(للصدوق) األهالي
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

ٕ   60هسسلٔ •  لَ لن تف الْسؤ تاالسْ٘داز هي الو٘مىا  إال االضىغساز
هٌِ ووىٔ أٍ أًُّ  الحل ٍخة، 

ٍ لَ ُّاز األهس تٌِ٘ ٍ ت٘ي االسْ٘داز هي الثلد لدم الثاًٖ، ٍ ٗخسج هي •
أصل الْسؤ، 

ٍ لَ لن ٗوىي إال هي الثلد ٍخة، ٍ إى واى ػلِ٘ ُّٗىي أٍ ِوىأ أٍ   •
.شوآ َٗشع تالٌسثٔ لَ لن ٗىف الْسؤ

 387: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

إذا لن تف الْسؤ تاالسْ٘داز هىي الو٘مىا  لىىي أهىىي     (: 95هسسلٔ )•
أٍ أًُّى  الحىلّ ٍخىة    ( 3)االسْ٘داز هي الو٘ما  االضغسازّٕ ووىّٔ 

، ًؼن لَ ُّاز األهس ت٘ي االسْ٘داز هي الثلد أٍ الو٘ما  االضىغسازٕ  (4)
لدّم االسْ٘داز هي الثالُّ، ٍ ٗخسج هي أصل الْسؤ، ألًّىِ ال اضىغساز   

للوّ٘ت هغ سؼٔ هالِ
. ٍ األحَط حٌِ٘رو هغ اإلهىاى اسْ٘داز هي ٗىَى ه٘ماتىِ ٌّىان  ( 3)•

(.الگلپاٗگاًٖ)
(.الثسٍخسُّٕ. )ٍ األحَط حٌِ٘رو اسْ٘داز هي ٗىَى ه٘ماتِ ٌّان( 4)•
. ها ٍزُّ هي إخصاء الو٘ما  االضغسازٕ لاصىس ػىي شىوَل الفىس     •

(. الخَئٖ)
467: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العروة الوثقى 
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

إذا لن تف الْسؤ تاالسْ٘داز هىي الو٘مىا  لىىي أهىىي     ( 95)هسسلٔ •
االسْ٘داز هي الو٘ما  االضغسازٕ ووىٔ ٍ اًُّ  الحل ٍخة ًؼن لىَ  
ُّاز األهس تى٘ي االسىْ٘داز هىي الثلىد أٍ الو٘مىا  االضىغسازٕ لىدم        
االسْ٘داز هي الثلد ٍ ٗخسج هي األصل ألًِ ال اضىغساز للو٘ىت هىغ    

 سؼٔ هالِ

92: ، ص12 هصثاح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

س٘ستٖ فٖ هثحث الوَال٘ت اى هي لن ْٗوىي هي اإلحسام فٖ الوَال٘ت •
االِْ٘ازٗٔ ٗصح لِ اإلحسام هي الو٘ما  االضغسازٕ ووىٔ الوىسهٔ أٍ 

ػل  ها س٘ستٖ تفص٘لِ،  -أًُّ  الحل

92: ، ص12 هصثاح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج



10

هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

ٍ ػل  ّرا ْٗستة ها فٖ ّرُ الوسىسلٔ هىي اًىِ إذا لىن تىف الْسوىٔ       •
تاالسْ٘داز هي الو٘ما  االِْ٘ازٕ ٍ أهىي هي االضىغسازٕ ٍخىة،   
لؼوَم ُّل٘ل تدل٘ٔ الو٘مىا  االضىغسازٕ ػىي االِْ٘ىازٕ فٌْوسىه      
تئعالق ها ٗدل ػل  ٍخىَب إِىساج الحىح هىي الْسوىٔ إذا أهىىي،       
فثؼوَم ُّل٘ل الثدل٘ٔ ٗثثت إهىاى الحح فٖ الفىس ، ٍ تىئعالق ُّل٘ىل    
ٍخَتِ ػٌد إهىاًِ ٗثثت ٍخَب إِساخِ، فالوساُّ تالوضغس ٌّىا ّىَ   
الو٘ت، ٍ اضغسازُ َّ ػدم ٍفاء تسوِْ تاالسىْ٘داز لىِ هىي الو٘مىا      

.االِْ٘ازٕ

92: ، ص12 هصثاح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

ًؼن إذا ُّاز األهس : تمَلِ( لدُ)ٍ ْٗستة ػل  ذله ها اسْدزوِ الوصٌف •
ت٘ي االسْ٘داز هي الثلد أٍ الو٘ما  االضغسازٕ لىدم االسىْ٘داز هىي    
الثلد ٍ ٗخسج هي األصل، إذا ال اضغساز للو٘ت هغ سؼٔ هالِ، تىل لىَ   
ُّاز األهس ت٘ي الو٘ما  االضغسازٕ ٍ ت٘ي ها ٍُّى الو٘ما  االِْ٘ىازٕ  
لدم األِ٘س، سَاء واى الووىي ف٘وا ٍُّى الو٘ما  االِْ٘ازٕ لثل الثلد 
أٍ واى الثلد ًفسِ أٍ تؼدُ هوا واى تؼدُ ػي هىٔ أوثس هي تؼد الثلد لوا 
تمدم هسازا هي خَاش االسْ٘داز ػوا ٍُّى الو٘ما  ػل  المىَل تىفاٗىٔ   
الحح الو٘ماتٖ، ٍ ػلِ٘ فوغ الْوىي هي االسْ٘داز ػوىا ٍُّى الو٘مىا    

اضغساز للو٘ت لسفِ هالِ حسة الفس   -ال

 93: ، ص12 هصثاح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

اى هي تداٍش الو٘ما  ٍ لن ٗحسم هٌِ لدْىل أٍ   -زُ -ذوس الفمْاء( 1)•
إذ لَ أهىٌِ السخَع إل  الو٘مىا  ٍخىة ٍ اى لىن    : ًس٘اى ففِ٘ صَز

ٗوىٌِ فاى لن ٗدِل الحسم ٗحسم هي هىاًِ ٍ اى ُِّل الحسم ٍ أهىٌِ 
ٍ ٗوىي اخىساء  . السخَع إل  أًُّ  الحل ٍخة ٍ إال ف٘حسم هي هىاًِ

. ّرا الحىن فٖ الؼالن الؼاهد أٗضا
ٍ لىي هَزُّ ذله حسة ها ٗسْفاُّ هي الٌصىَص هىي تدىاٍش ػىي     •

. الو٘ما  تال إحسام ػرزا أٍ ػودا ٍ ال إعالق لْا حْ  ٗشىول الومىام  
فئى أهىي الحح هي سائس الوَال٘ىت فْىَ ٍ إال ف٘سىمظ الحىح لؼىدم      

.الدل٘ل ػل  االخْصاء تالو٘ما  االضغسازٕ

328: ، ص1 هعتود العروة الوثقى؛ ج
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

ًؼن لَ ُّاز األهس ت٘ي االسِْداز هي الثلد أٍ الو٘ما  االضغسازٕ ْٗؼ٘ي •
هي  الثلد إذ ال اضغساز للو٘ت هغ سؼٔ هالِ، ٍ لد ػسفت اى االسِْداز 

. الو٘ما  هدص ال اًِ ْٗؼ٘ي ف٘دصٕ االسِْداز هي إٔ تلد أهىي

328: ، ص1 هعتود العروة الوثقى؛ ج
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

:فٖ الوسسلٔ فسػاى(* 1)•
إذا لن تف الْسؤ تاالسِْداز هي الو٘ما ، أهىىي االسىِْداز هىي    . 1•

.الو٘ما  االضغسازٕ
لَ ُّاز األهس ت٘ي االسِْداز هي الثلد أٍ الو٘ما  االضىغسازٕ لىدم   . 2•

. األٍّل
أهّا الفسع الثاًٖ فَْ ٍاضح، إذ ال هَضىَع للثدل٘ىٔ االضىغسازٗٔ تؼىد     •

.ٍفاء الْسؤ تاإلحسام هي الثلد

492: ، ص1 الحج في الشريعة اإلسالهية الغراء؛ ج
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

سسلت : إًّوا الىالم فٖ الفسع األٍّل ففٖ صح٘ح ػثد اللِّ تي سٌاى، لال•
أتا ػثد اللِّ ػلِ٘ السّالم ػي زخل هسّ ػل  الَلت الرٕ ٗحىسم الٌىا    
هٌِ فٌسٖ أٍ خْل فلن ٗحسم حّْ  أت  هىىٔ، فخىاف إى زخىغ إلى      
الَلت أى ٗفَتِ الححّ؟ فمال ٗخىسج هىي الحىسم، ٍ ٗحىسم ٍ ٗدصٗىِ      

ٍ السٍاٗٔ تدلّ ػل  أًِّ حىن الٌاسٖ ٍ الداّل، ٍ ٗسْفاُّ « 1». «ذله
هي تؼض زٍاٗا  الثاب اًِّ حىن الؼاهد أٗضا وحدٗث الحلثٖ ٍ لسب 

، «2»االسٌاُّ 

492: ، ص1 الحج في الشريعة اإلسالهية الغراء؛ ج
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

فئذا واى ّرا حىن الداّل ٍ الؼاهد، فالومصس لرله تغسٗك أٍل ، فوا •
أفاُُّ الس٘د الخَئٖ هي اِْصاص الٌصَص توي تداٍش ػي الو٘مىا   
تال إحسام ػرزا أٍ ػودا، ٍ ال إعىالق لْىا ٍ إى وىاى صىح٘حا لىىي      
هضاه٘ي زٍاٗا  الثاب ٗىشف ػي أىّ الشازع خؼل ّرا ه٘ماتا لوي ال 
ْٗوىّي هي اإلحسام هي الو٘ما ، إهّا لْداٍشُ ػٌِ، أٍ لؼدم توىٌِّ هىي  

.اإلحسام هٌِ

492: ، ص1 الحج في الشريعة اإلسالهية الغراء؛ ج
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

تٓابٔ أَىَّ هٓيْ تَسَنٓ الْئِحٕسَامٓ ٍٓ لََٕ ًِسٕ٘ٓاًا  إٍَٔ خْٕٓل ا ٍٓخٓةٓ ػٓلَٕ٘ىِِ الْؼٓىَُّٕٔ    14« 1»•
إِلَ  الْوِ٘مَا ِ ٍٓ الْئِحٕسَامٔ هٌِِْٔ فَئِىْ تَؼٓرَّزٓ إٍَٔ ضَاقَ الَْٓلْتٔ فَئِلَ  إًََُّٔ  الْحِلِّ فَىئِىْ  

 أَهٕىَيَ الصِّٗٓآُُّٓ فَؼٓلَ فَئِىْ تَؼٓرَّزٓ فَوِيْ هٓىَاًِِِ
هٔحٓوَّدٔ تٕيُ ٗٓؼٕمَُبٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ إِتٕسَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَتِِِ٘ ػٓيِ اتٕيِ « 2» -1 -14931•

سٓسَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕدِ اللَِِّ ع ػٓيْ زٓخٔلٍ ًَسِىٖٓ  : أَتِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ حٓوَّاُّو ػٓيِ الْحٓلَثِِّٖ لَالَ
 -لَالَ أَتِٖ ٗٓخْسُجٔ إِلَ  هِ٘مَا ِ إَّٔلِ أَزٕضِِِ -حَّْٓ  َُِّٓلَ الْحٓسَمٓ لَالَ -أَىْ ٗٔحٕسِمٓ

فَئِىِ اسٕىَْغَاعٓ أَىْ ٗٓخْىسُجٓ هِىيَ     -فَئِىْ َِشِٖٓ أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓحُّ أَحٕسَمٓ هِيْ هٓىَاًِِِ
.1 -323 -4الىافٖ  -(2. )الْحٓسَمِ فَلْ٘ٓخْسُجٕ ثُنَّ لْ٘ٔحٕسِمٕ

 -5الْْرٗة  -(3. )«3»ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ تِئِسٌَٕاُُِِّ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ ٗٓؼٕمَُبٓ هِثْلَِٔ  •
283- 965.

 328: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

ٍٓ ػٓيْ أَتِٖ ػٓلِٖا الْسَشْؼٓسِِّٕ ػٓىيْ هٔحٓوَّىدِ تٕىيِ ػٓثٕىدِ     « 4» -2 -14932 •
سٓسَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕىدِ اللَّىِِ ع   : الْدٓثَّازِ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ ػٓيْ ػٓثٕدِ اللَِِّ تٕيِ سٌَِاىٍ لَالَ

فَلَنٕ  -الَّرِٕ ٗٔحٕسِمٔ الٌَّا ٔ هٌِِْٔ فٌََسِٖٓ إٍَٔ خِْٓلَ -ػٓيْ زٓخٔلٍ هٓسَّ ػٓلَ  الَْٓلْتِ
 -فَخَافٓ إِىْ زٓخٓغٓ إِلَ  الَْٓلْىتِ أَىْ ٗٓفَُتَىِٔ الْحٓىحُّ    -ٗٔحٕسِمٕ حَّْٓ  أَتَ  هٓىََّٔ

 -4الىىافٖ   -(4. )فَمَالَ ٗٓخْسُجٔ هِيَ الْحٓىسَمِ ٍٓ ٗٔحٕىسِمٔ ٍٓ ٗٔدٕصِٗىِِ ذَلِىهٓ    
324- 6. 

ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ تِئِسٌَٕاُُِِّ ػٓيْ هَٔسٓ  تٕيِ الْمَاسِنِ ػٓيْ ػٓثٕدِ السَّحٕوٓيِ ػٓيْ ػٓثٕدِ •
.181 -58 -5الْْرٗة  -(5.  )«5»اللَِِّ تٕيِ سٌَِاىٍ ًَحَُٕٓٔ 
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓ  ػٓيْ أَحٕوٓدٓ تٕيِ هٔحٓوَّىدو ػٓىيْ   « 1» -3 -14933•
هٔحٓوَّدِ تٕيِ إِسٕوٓاػِ٘لَ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ الْفُضَٕ٘لِ ػٓيْ أَتِىٖ الصَّىثَّا ِ الْىٌَِىاًِِّٖ    

حَّْٓى  َُِّٓىلَ    -سٓسَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕدِ اللَِِّ ع ػٓيْ زٓخٔلٍ خِْٓىلَ أَىْ ٗٔحٕىسِمٓ  : لَالَ
الىافٖ  -(1. )لَالَ ٗٓخْسُجٔ هِيَ الْحٓسَمِ ثُنَّ ِْٗٔلُّ تِالْحٓحِّ -الْحٓسَمٓ وَٕ٘فٓ ٗٓصٌَٕغٔ

4- 325- 7.
الْْىرٗة   -(2.)«2»ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ تِئِسٌَٕاُُِِّ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ ٗٓؼٕمَُبٓ هِثْلَِٔ •

5- 284- 966.
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

ٍٓ ػٓيْ أَتِٖ ػٓلِٖا الْسَشْؼٓسِِّٕ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ ػٓثٕىدِ الْدٓثَّىازِ   « 3» -4 -14934 •
سٓسَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕدِ اللَِِّ ع ػٓيِ اهٕسَأٍَٓ وَاًَتٕ : ػٓيْ صٓفَْٓاىَ ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ تٕيِ ػٓوَّازٍ لَالَ

أَ ػٓلَٕ٘هِ إِحٕىسَام    -فَسَزٕسٓلَتٕ إِلَِْٕ٘نٕ فَسٓسَلَْْْٔنٕ فَمَالَُا هٓا ًَدٕزِٕ -هٓغٓ لََٕمٍ فَغَوِثَتٕ
إِىْ وَاىَ ػٓلَْٕ٘ٓىا   -فََْسَوَُّٓا حَّْٓ  َُِّٓلَتِ الْحٓسَمٓ فَمَالَ ع -أَمٕ لَا ٍٓ أًَْتِ حٓائِض 

 -«4»فَىئِىْ لَىنٕ ٗٓىُىيْ ػٓلَْٕ٘ٓىا ٍٓلْىت        -هْٕٔلٌَٔ فََْسْخِغٔ إِلَ  الَْٓلْتِ فَلُْْحٕسِمٕ هٌِِْٔ
. تٓؼٕدٓ هٓا تَخْسُجٔ هِيَ الْحٓسَمِ تِمَدٕزِ هٓىا لَىا ٗٓفَُتُْٓىا    -فَلَْْسْخِغٕ إِلَ  هٓا لَدٓزٓ ٕ ػٓلَِِٕ٘

ّىىاه  )هْلىىٔ  -فىىٖ الْْىىرٗة  -(4. )10 -325 -4الىىىافٖ  -(3)
(.الوخغَط

ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ تِئِسٌَٕاُُِِّ ػٓيْ هَٔسٓ  تٕيِ الْمَاسِنِ ػٓيِ الٌَّخَؼِِّٖ ػٓىيْ صٓىفَْٓاىَ ػٓىيْ    •
 -(5) «5»هٔؼٓاٍَِٗٓٔ تٕيِ ػٓوَّازٍ هِثْلَِٔ إِلَّا أًََِّٔ لَالَ تِمَدٕزِ هٓا لَا ٗٓفَُتُْٓا الْحٓحُّ فَُْحٕىسِمٔ  

.1362 -389 -5الْْرٗة 
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ إِتٕسَاِّ٘نٓ ػٓيِ اتٕيِ أَتِٖ ػٔوٕٓ٘ىسٍ ػٓىيْ   « 6» -5 -14935. •
َِسَخٓىتٕ   لُلْتٔ لِسَتِٖ خٓؼٕفَسٍ ع: لَالَسَٕٓزَٓٓ تٕيِ وُلَٕ٘ةٍ خٓوِ٘لِ تٕيِ ُّٓزَّاجٍ ػٓيْ 
ٍٓ  -فَدِْٓلَتِ الْئِحٕسَامٓ فَلَنٕ تُحٕسِمٕ حَّْٓ  َُِّٓلٌَْا هٓىَّىَٔ  -هٓؼٌَٓا اهٕسَأٌَٓ هِيْ إَّٔلٌَِا

هِيْ هٓىََّٔ إٍَٔ  -لَالَ فَؤسٍُّٓا فَلُْْحٕسِمٕ هِيْ هٓىَآًِْا -ًَسٌَِ٘ا أَىْ ًَسْهٔسَّٓا تِرَلِهٓ
.12 -326 -4الىافٖ  -(6. )هِيَ الْوٓسٕدِدِ

• 
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓ  ػٓيْ أَحٕوٓدٓ تٕيِ هٔحٓوَّىدو ػٓىيِ   « 1» -6 -14936•
ا تِاهٕسَأٍَٓ  اتٕيِ فَضَّالٍ ػٓيِ اتٕيِ تٔىَٕ٘سٍ ػٓيْ شٔزٓازَٓٓ ػٓيْ أًَُا ٍ هِيْ أَصٕحٓاتٌَِا حٓدَُّ

ٖ « 2»فَمَدِهَٔا إِلَ  الْوِ٘مَا ِ  -هٓؼْٓٔنٕ فَدِْٓلُىَا أَىَّ هِثْلَْٓىا    -ٍٓ ِّٖٓ لَا تُصٓىلِّ
ٍٓ ِّٖٓ عَاهِىثٌ   -فَوٓضََٕا تِْٓا وَوٓا ِّٖٓ حَّْٓ  لَدِهَٔا هٓىََّٔ -ٌْٗٓثٓغِٖ أَىْ تُحٕسِمٓ

 -فَمَالَ تَخْسُجٔ إِلَ  تٓؼٕضِ الْوَٓٓالِ٘ىتِ فَُْحٕىسِمٔ هٌِْىِٔ    -حٓلَالٌ فَسٓسَلَُا الٌَّا ٓ
فَمَالَ تُحٕسِمٔ هِىيْ   -فَىَاًَتٕ إِذَا فَؼٓلَتٕ لَنٕ تُدٕزِنِ الْحٓحَّ فَسٓسَلَُا أَتٓا خٓؼٕفَسٍ ع

فىٖ   -(2. )5 -324 -4الىىافٖ   -(1. )هٓىَآًِْا لَىدٕ ػٓلِىنٓ اللَّىِٔ ًََِّْْ٘ٓىا    
.الَلت -الوصدز

• 
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

هٔحٓوَّدٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ تِئِسٌَٕاُُِِّ ػٓيْ هَٔسٓ  تٕىيِ الْمَاسِىنِ   « 3» -7 -14937•
سٓسَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕدِ اللَِِّ ع ػٓيْ : ػٓيِ اتٕيِ أَتِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ حٓوَّاُّو ػٓيِ الْحٓلَثِِّٖ لَالَ

حَّْٓ  َُِّٓلَ الْحٓسَمٓ فَمَالَ ٗٓسْخِغٔ إِلَ  هِ٘مَىا ِ إَّٔىلِ    -زٓخٔلٍ تَسَنٓ الْئِحٕسَامٓ
فَئِىْ َِشِٖٓ أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓحُّ فَلْ٘ٔحٕىسِمٕ   -الَّرِٕ ٗٔحٕسِهَٔىَ هٌِِْٔ فَ٘ٔحٕسِمٔ -تِلَاُُِِّ

الْْىرٗة   -(3. )فَئِىِ اسَْٕغَاعٓ أَىْ ٗٓخْسُجٓ هِيَ الْحٓسَمِ فَلْ٘ٓخْسُجٕ -هِيْ هٓىَاًِِِ
5- 58- 180.
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

ٍٓ تِئِسٌَٕاُُِِّ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ أَحٕوٓىدٓ تٕىيِ ٗٓحٕ٘ٓى  ػٓىيْ     « 4» -8 -14938•
هٔحٓوَّدِ تٕيِ أَحٕوٓدٓ الْؼٓلََِِّٕ ػٓيِ الْؼٓوٕسَوِِّٖ تٕيِ ػٓلِٖا الْخُسَاسٓاًِِّٖ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕىيِ  

سٓسَلُِْْٔ ػٓيْ زٓخٔلٍ ًَسِٖٓ الْئِحٕسَامٓ : خٓؼٕفَسٍ ػٓيْ أَِِِِ٘ هَٔسٓ  تٕيِ خٓؼٕفَسٍ ع لَالَ
هٓا حٓالُِٔ لَالَ ٗٓمَُلُ اللَّْٔىنَّ ػٓلَى  وَِْاتِىهٓ ٍٓ     -تِالْحٓحِّ فَرَوَسَ ٍٓ َّٔٓ تِؼٓسَفَا و

فَمَدٕ تَنَّ إِحٕسَاهِٔٔ فَىئِىْ خِْٓىلَ أَىْ ٗٔحٕىسِمٓ ٗٓىَٕمٓ الَّْسٍِْٗٓىِٔ       -ًَثِِّ٘هٓ ص  سٌَِّٔٔ
. حَّْٓ  زٓخٓغٓ إِلَ  تٓلَدُِِ إِىْ وَاىَ لَضَ  هٌَٓاسِىَِٔ وُلَّْٓا فَمَدٕ تَنَّ حٓدُِّٔ -تِالْحٓحِّ

، ٍ أٍزُّ صدزُ تاالسىٌاُّ الثىاًٖ فىٖ    586 -175 -5الْْرٗة  -(4)
.هي ّرُ األتَاب 20هي الثاب  3الحدٗث 

ٍٓ تِئِسٌَٕاُُِِّ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ خٓؼٕفَسٍ ػٓيْ أَِِِِ٘ هِثْلَِٔ إِلَ  لََٕلِِِ فَمَدٕ تَنَّ إِحٕسَاهٔىِٔ   •
.1678 -476 -5الْْرٗة  -(1) «1»
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

ػٓثٕدٔ اللَِِّ تٕيُ خٓؼٕفَسٍ الْحِوٕ٘ٓسُِّٕ فِىٖ لُىسْبِ الْئِسٕىٌَاُِّ    « 2» -9 -14939. •
ػٓيْ ػٓثٕدِ اللَِِّ تٕيِ الْحٓسٓيِ ػٓيْ خٓدُِِّ ػٓلِِّٖ تٕيِ خٓؼٕفَسٍ ػٓيْ أَِِِِ٘ هَٔسٓ  تٕىيِ  

 -سٓسَلُِْْٔ ػٓيْ زٓخٔلٍ تَسَنٓ الْئِحٕسَامٓ حَّْٓ  آًَْْْ  إِلَى  الْحٓىسَمِ  : خٓؼٕفَسٍ ع لَالَ
الَّىرِٕ ٗٔحٕسِهٔىَىَ هٌِْىِٔ     -وَٕ٘فٓ ٗٓصٌَٕغٔ لَالَ ٗٓسْخِغٔ إِلَ  هِ٘مَا ِ إَّٔىلِ تِلَىاُُِِّ  

.106 -لسب االسٌاُّ -(2. )فَ٘ٔحٕسِمٔ
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

: ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ خٓؼٕفَىسٍ ػٓىيْ أَِِ٘ىِِ ع لَىالَ    « 3» -10 -14940 •
فَسَحٕسَمٓ لَثٕىلَ أَىْ   -سٓسَلُِْْٔ ػٓيْ زٓخٔلٍ تَسَنٓ الْئِحٕسَامٓ حَّْٓ  آًَْْْ  إِلَ  الْحٓسَمِ

إِىْ وَاىَ فَؼٓلَ ذَلِهٓ خٓاِّل ا فَلْ٘ٓثٕيِ هٓىَأًَِ لِ٘ٓمْضِٖٓ فَئِىَّ ذَلِىهٓ   -ٗٓدُِٕلَِٔ لَالَ
الَّرِٕ ٗٔحٕسِمٔ هٌِْىِٔ إَّٔىلُ    -ٍٓ إِىْ زٓخٓغٓ إِلَ  الْوِ٘مَا ِ -ٗٔدٕصِِِٗ إِىْ شَاءٓ اللَِّٔ
.106 -لسب االسٌاُّ -(3. )تٓلَدُِِ فَئًَِِّٔ أَفْضَلُ
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هنه لو لن تف التركة تاالستيجار هن الويقات إال االضطراري

تمدم فٖ  -(4. )«4»ٍٓ تَمَدَّمٓ هٓا ٗٓدٔلُّ ػٓلَ  ذَلِهٓ فِٖ حٓحِّ الصِّثٕ٘ٓاىِ : أَلَُلُ•
.هي أتَاب ألسام الحح 17هي الثاب  7، 3، 2األحاُّٗث 
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