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 لرحمن الرحيما بسم الله

له الحمد و صلی الله علی محمد وآلهه الاهریر ن والل هن علهی و 
 .أعدائهم أجم ين

  الوصيةكترب 
  صل يبم نی الوصل حيث إّن الموص يیي إمر مصدر وصی  صو 

مصهدر بم نهی اسهم ّمهر إفه ب د الموت بتصّرفه حرل الحيرة، و تصرّ 
 صرء، ویهي إّمهر إ يتوصية أو: أوصی  وص ي وّص  یال هد من وّص 

عهين أو منع هة أو  كإّمهر تمليه :وب بررة ُاخهر  .ة أو عهد ةيتمليک
أو عهد مت ّلق برلغير أو عههد مت ّلهق  كمل ّك تسليط علی حّق أو ف

وتنقسهم اققسهرا اکحکهرا  ،بتجهيهه  ّلهق كرلوصهية بمهر  ت ،بنعسه
  [1.]1الخمسة

فهةي  ي،خوذة مة  الالث ةأمة الهیئةةبهذه « الوصیة»إّن لفظ  :إن قلنا[ 1]
: «الروضةةة»، وایضةةاف فةةي 2«المبسةةو »کمةةا افةةا ه ة بمعنةةا الوصةة  

لمةا فیةم مة  وصةلة  هةذا الصرةّرو وصةیة يسةّم واصلها الوص ، »...
 .3 «لوفاة...یاة بم بعد احالصرّرو في حال ال
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ولکّ  الذي یسصفا  م  اه  اللغة وفةي المحةاوتا) يفةي الم(ةانّ اّ هةا 
ا یرةا(ّ او مضةا فاف يکوّصةإوصةا أمهمةوااف يک يمة  الربةا  ةمأخوذ

 «.سفاتش»لفاتسیة بةلتوصیةّ بمعنا العهد المعا ل 
، ک(ولةم تعةالا:  وفي الکصاب العزیز اسصعملت بالمعنا المةذکوت کةراتاف

ِذ َن ﴿ ْزَواِجِهْم َمَترًعر َواَلّ
َ
ًة ِک ْزَواًجر َوِصَيّ

َ
ْوَن ِمْنُکْم َوَ َذُروَن أ  .1﴾ُ َتَوَفّ

ْو َدْ ٍن  ﴿ وِایضاف قولم تعالا:
َ
ٍة ُ وِصي ِبَهر أ وقبة  هةذه  ،﴾ِمْن َبْ ِد َوِصَيّ

ْو َدْ ٍن ﴿ في اآلیة المذکوتة
َ
ٍة ُ وِصيَن ِبَهر أ ِمْن ﴿ ، وایضاف ﴾ِمْن َبْ ِد َوِصَيّ

ٍة َبْ ِد َو  ْو َدْ ٍن ووصتُ ِصَيّ
َ
هذه بقرینة  لسیةق ب بنینة   وکل   2﴾َن ِبَهر أ

َوَأْوَصاِني  ﴿هت  يف لسقرآن: ر مولرد لستیامالئلسیهد، کام یظهر من س 

ْما م َيا اِن ُم  َماِن 
َكِنة  ََلة  َوالزَّ اْااَِن الَّان  َأ أمواما ا ﴿، 3﴾ب ِنلصَّ ْْ َوصَّ َوَلَقا

ْنَس ﴿ ،4﴾اْلك َتِنَب  ْااَِن اْْل  ْ ه  إ ْيَسِنًنِن َوَوصَّ َْ َلْتهم ِنَن ب َ ال  ... ََحَ هم إس   5 ﴾أممُّ

الحظ فقه  لسوصل بة  ء  وء ، هةذل   ی من لملولرد ومل كغری ذس

 بحیب لسلغ  ولسیرف.

ع  ولسفقه   إن ام هو نوع خ ص   من لسیهةد  وأم   بحیب عرف لملترش 

ّ  بل بام ،لملرتبط بام بید لملوت من دون حل ظ وصل لملامت ب حلق ة  ع
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ََ َعَلهْيُکْم ِإَاا َحَرهَر ﴿عنه يف لسقرآن لسکریم حقث ق ل تی س :  ُكِته
ِبيَن  ْقَر

َ
ُة ِلْلَواِلَدْ ِن َواْک َحَدُكُم اْلَمْوُت ِإن َتَرَك َخْيًرا اْلَوِصيَّ

َ
وهکةذل  1﴾أ

 سلزولج. لسوصق لآلی  لملذکورة يف 

لشتق ب ام ذکر ظهر وجه لإلشک ل يف لسرتدید من لملصنف يف مبدأ بف

 ،إال  أن یق ل بةنن  بة  لسوصةل ولسیهةد تةالاجل يف ل نلة  صق .لسو

 ،أن  لسیهد إس  ء  أو شخص وصل ب سنیب  إسقةه لعتبة رل   :بنین 

ضةح  بیةد کو ة  لیکون هةذل مةن لملیة ل لسو :هذل، وعل  ل نل 

 بل هي من لالعتب رلت لسیقالئق . ،ی  ب  لملیلن  وغریهمئش 

 [ 1.]...  ةأو عهْ اةوهي إّمِن متلاك

إلةا اآلخةر کمةا إذا  كکون فقه  إضة ف  للقةت أم   لسیهدی  فهي م ال
 عم  لنفسم بعد وفاتم.ب اوصا

الموصا لةم یةیئاف مة  العةی  او  كتملی یصضّم واّما الصملیکیة: فهي ما 
اّن الوصةیة العهدیةة ریةر ة إلا ما قلناه  مضافاف ة والفرق بینهما  ،المنفعة

 إلیم في المسألة اآلتیة. تنّبمل(بول کما محصاجة إلا ا
  [2]ققسرا اکحکرا الخمسةاوتنقسم 

رالواجبا) ئی  مالثف او سةادالوصیة بصفریغ ذّمصم م  ال :منها ةفالواجب[ 2]
   . لیم ةالمسص(ّر 

 . والحران هي الوصیة بإتتکاب  م  محّرن لوات م مالثف ک(طع الرحم و...
                                                 

 . 182: 2 الب(رة. 1
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  .والحسنا) ا)بالخیرهي الوصیة  ة:والمسصحبّ  
فعال یکره إتیا هةا مة  االیةصغال بالمکاسة  أهي  الوصیة ب :والمکروهة

   . المکروهة و...
 ان فیها.جحت المنع والتومهي الوصیة بأ   :والمباحة

إاّل في المحّرمة منهةا وسةنبحع  نهةا  هاذ فاإإاّل اّن الکثن في وجوب 
.  آ فاف

بهول، و كهذا الوصهّية الوصّية ال هد ة ال تحتهر  إلهی الق: 1مسألة 
برلعّك كرل تق، و أّمر التمليکية فرلمشهور علٰی أّقه   تبر فيهر القبول 

ًر علهٰی وجهه الکشه  أو  ،جهءً  و عليه تکون من ال قهود، أو رهًر
فيکون من اإل قرعرت، و  حتمل قوّ هًر عهدا اعتبهرر القبهول  ،النقل

 .لصر حفيهر، بل  کون الرّد مرق ًر، و عليه تکون من اإل قرع ا
ودعو : أّقه  ستلها الملك القهرّي و یو برًل في غير مثل اإلرث،  

 ،مدفوعة؛ بأّقه ال مرقع منه عقًًل و مقتری عمومرت الوصهّية الهك
 [1].1مع أّن الملك القهرّي موجود في مثل الوق 

عةدن وجةوب ال(بةول فةي الوصةیة بم  الحکةم فیما افا ه الإیکال [ 1]
مةا ان  والا صبةات ب(بولةم وإن کةان لةم الةر ّ  يصةالعهدیة بالنسبة إلا الو

 م(صضةا إالثقةا) ا ّلةة الوصةیة  كالموصا حّیةاف وبلغةم إلیةمن  ّن ذلة
تحهت  تهووصهي ة إاّل يلهت ل بيهمسلم أن  ءمرإل يمر نبغ»: ×ک(ولم
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م بم احد، وهکذا لالوصیة ولو لم یع وریرها الرریحة في صدق 1«رأسه
او إذا تّ   ا الموصا إلیم إذا لم یر ّ ما ّلت  لا وجوب العم  بالوصیة  ل

 الرّ . يولم یبلغ الموص
 . ا صبات ال(بول وهذا ظاهر... يیناف كفإّن ذل
یسةت مة  الع(ةو  قطعةاف بة  لهةذا المعنةا ب  وهةي» :«الجواهر»وفي 

و لا ما قلناه مة  اللةزون بةالمو) و ةدن «: »الدتوس»وفي  2«ضروتة
یبلةغ  يالةذ عةدن الةر ّ ب ةالعبةربة   ،و دمةم يث برة ب(بول الوصف الر ّ 

 .3«زنصفإن حر  وإاّل ال ،يالموص
في ا صباته  ّك هذا مضافاف إلا صدق  نوان الوصیة بدون ال(بول  رفاف والش

ا مةع  ةدن ، بة  وصةدقها حّصةیر اف یرتفع بعد  دن الدلی   لةا الةر ّ 
واّمةا  ،والموصةا بةم يّن  ّ ها م(ّومة بالموصّي الموصا إلیم ياي الوص

لصحّ(ة  الوصةیة مةع  نفثیکون الوصیة مص(وّمة بهما يالموصا لم والوص
کةال اتّ لنفسم مة   ون   وصا بعماکما إذا  ،والالموصا لم ي دن الوص

 الفرا) مالثف او الدف  في مکان کذا. (امره إلا یخص معّی  کغسلم بما
طلبةة ل  يثفال كکون الملبکیة یب  وحصا فیما إذا اوصا بالوصیة الصمل

ففةي هةذه التصوّقةل  لةا  ،×بي  بداللم الحسةی   ةیعزالعلم او الص
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ال(بولن  ّن العنوان ریر قاب  لل(بةول وال لیة   لةا وجةوب قبولةم مة  
ووجو  الموصةا  يبررو إ شائها م  الموص ة(فالوصیة مصحّ(  ،کماالح
 بم.

المحصاج ریر کالعص ، فإّ م بمنزلة اإلبرا(  ّك وهکذا الکثن في الوصیة بالف
معّل(ةی   لةا  عةاإذا وق كی  فکةذلزّجةمن عافکما اّ هما وق ،إلا ال(بول

فید.  المو)  لا وجم الوصیة کما ا 
 [1]وأّمر التملکية فرلمشهور... .

 : ةحصماال) خمسالذي یظهر منهم اّن اال[ 1]
  .کون ال(بول یرالاف  اقثف  -1
  .کو م یرالاف کایفاف  -2
  .کو م جز(اف  اقثف  -3
  .و م جز(ف کایفاف ک -4
 .كم   ون  خ  لم لالبو) المل كکو م یرالاف في اسص(راته المل -5

ال(بول کایفاف او  ةاقثف لةم یعةرو  ةاّن ال(ول بشرالی :«كالمسصمس»وفي 
 1«الشةرائع» ص(ال منسوب إلا المحّ(  فةي جزئیصم لثبال(ائ  بم وال(ول 

ل بکو م جةز(ف  لةا ، واّما ال(و2«المخصلل»مة في وجما صم، وکذا العّث 

                                                 

  .181ص ،2: جیرائع اإلسثن. 1
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 حو الکشل فهو منسوب إلا ا کالر او المشهوت، وال(ول ا خیةر: ف(ةد 
 3 ... .2«الخثو»و 1«المبسو »حکي    

ّ 4واسصدّل الشیخ ا  ظم  بعد اخصیاته ال(ول ا ّول ياي کو ةم جةز(ف  ةاقثف
 مدتها:  دن اإلالثق في ا ّلة الوصیة کي یسصکشةل منةم  ةدن بوجوه 

وا ص   دن ا ص(ةال المةال إلةا الموصةا لةم قبة   ،ل(بولإلا ا الحاجة
 ال(بول.

ولکّ  اإلیکال في   وی  دن اإلالثق يفي ا ّلة الوصیةّ ف(د مّر اّن في 
(ّدمة صمالروایة اللع  لیها احد کردق الوصیة ولو لم یّط ببعضها ترریح 

ََ ﴿وهکذا اآلیةة الشةریفة « مسلم... (مرما ینبغي إل»  َااإِ  َعَلهْيُکْم  ُكِته
َحَدُكُم  َحَرَر 

َ
  مةوت  الوالةدی  و  ةبعد إلغا( الخروصیة   ﴾اْلَمْوُت  أ

وإالثق الحکم بجمیع موات  الوصةیة تةدّل  لةا اّ هةا  افةذة  .ا قربی 
لعةدن  نوالامة مطل(اف ي لا اإلالثقّ م  ریر ا صبات ل(بول الموصةا لةم

النوبة إلةا  ومعم التر  ،ذکر ا صباته في هذا اآلیة وریرها وکذا الروایا)
: بعةد ةمندفعة، صالة  دن ا ص(ال المال مع  دن ال(بولاا ص ، فد وی: 

ومةع الصنةّزل اّ ةم  ،وجو  الدلی  و هو إالثقا)  فةوذ الوصةیة وصةّحصها

                                                 

 .28، ص4المبسو : ج. 1
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  لو لم  (  یب  ما هو ا  ّم منها وم  الشرالیة کما ق ،الجزئیة يالی(صض
 بأّن ا ص  لو تّم التدّل  لا اکالرم  یرالیة ال(بول.

ر ا لسنة مسوقة لبیان حکم الوصیة بعد إحةراا ئالی(ال: إّن هذه اآلیة وسا
  .والموصا لم والموصا بم يط الموصئما یعصبر فیها م  یرا

 ْن َم فَ ﴿لحرمة الصبدی  و فوذ الوصیة في ذی  اآلیة سصالنا( إّن اال : ّ م ی(ال
الرلح جائز » :یة ک(ولملبا لی   لا  مون ال( ﴾عرً نَ َج  ٍن مِ ْؤ مُ  ْن مِ  رَف َخ 

 .1«او حّرن حثالف  اف بی  المسلمی  إاّل ما حّل  حرام
غیةر وم(صضةا ا صة   ةدن سلطنة  لا ال كواّما االسصدالل بأّن الصملی

حیع إّن  خول الشي( فةي ملکةم قهةراف و مة   ون  نالسلطنة إاّل بال(بول
اإلتث والوقةل إّ مةا کةان بوتها في مالة  و  .اخصیاته ینافي هذه السلطنة

 ي  نم.لصعّد لالوات  فثمجال بالدلی  الخاص 
: واإلیکال فیم   .إّ م المعنا لصحّ(  السلطنة في اإلحسةان المحة اّوالف

 كفثیکون الملکیة بعد ذل ،في السلطنة قدتتم  لا الر ّ  ياّ م یکف :و ا یاف 
 لةا  فسةم، ففةي ال(ةدتة  صمفثتنافي سلطن، یةملکیة قهریة وریر اخصیات

 فسةمّ فثیکةون ال(بةول المصعةاتو مة    لةا صم لا الرّ  کفایة يسلطن
مضةافاف إلةا اّن  مةون  فةوذ  صةم،جزئ كم(ّوما) الوصیة والی(صضةي ذلة

بعةد  ةالوصیة م(ّدن  لا ال(ا دة المذکوتة يقا دة السلطنةّ والمعاتضة
 ال(دتة  لا الرّ .
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فإّ م بعد الخثو الواقع بینهم في  ،واّما   وی اإلجماع    ا صبات ال(بول
ي اّ م یر  او جز( ي لا  حو الکشل او الن(ة ّ مضةافاف إلةا ا صباته وف

ة بی  اإلیجةاب وال(بةول وبطةثن  دن االلصزان بشرائط الع(و  م  المواال
 مو) الموج  قب  قبول ال(اب  و.... مما الوجم لها.بالع(د 

 دن تمامیة الدلی   لا ا صبات ال(بول فةي  فةوذ الوصةیة،  :فرلمتحّصل
 او یرالیصم اقوی. جزئیصمبعدن فال(ول 

  [1]... .بل  کون الرّد مرق رً 
 :«الحةدائ »وفي  ،1«الجواهر» لیم اإلجماع ب(سمیم في  اّ  اکما [ 1]

 سوی اإلجماع. كوال لی   لا ذل ،2ّتفاق  لیمظاهرهم اال
  

                                                 

 . 253، ص28جواهر الکثن: ج. 1
   .381، ص22ائ  الناضرة: جالحد. 2


