
 کتاب الوصایا

 یا صاحب الزمان ادرکنیبسم اهللا الرحمن الرحیم

توضیحات

    با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداري قابل تغییر لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند

  توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد بزرگوار رحیمی  استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست

 این نمودار و محتوي آن بی شک داراي نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود

این اثر جهت استفاده طالب و نشر آن در بین مومنین تهیه شده است لذا هرگونه استفاده مالی جهت کسب درآمد از این اثر را جایز نمی دانم

ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبري سالم اهللا علیها به برکت 5 صلوات محمدي پسند

نوشته هایی که در این قالب رنگی قرار دارند از محدوده امتحانی حذف شده اندمھم

الفصل األول فی تعریف الوصیۀ

تعریف

مقدمه

لغت
(أي: وصل (پیوستن، چسباندن یا ثالثی مجرد از ریشه وصی - یصی - وصیا

.به معنا: سفارش کردن، دستور دادن. در قرآن به این معنا از هر دو باب آمده است (از باب افعال (اوصی - یوصی - ایصاءا

اصطالحا
مثال آن کار خیر و خوب باقی بماند و صدقه جاري براي او میشودچون وصیت کننده تصرفات قبل حیات را وصل و متصل میکند به تصرفات بعد حیات ،به معنا اولی باشد

چون وصیت کننده سفارشاتی را براي بعد مرگ خود دارد، وصیت میگویندبه معنا دومی باشد

 :در اهمیت وصیت
من مات بغیر وصیۀ، مات میتۀ جاهلیۀ 

فرمودند نشانه عقل انسان است که انسان وصیت کند و وصیت درست و صحیح هم بکند

«تفاوت «وصیت» و «وِصایت
.وصیت یا به تملیک عین یا به تملیک منفعت است 

اما وصایت یعنی میت بعد از مرگ خودش جانشین و نماینده تعیین کند

 الْوصیۀُ

ۀٍ نْفَعم نٍ أَویع یکلتَم

وصیت تملیکیه 

حاالت عین(تملیک عین (این کتاب براي اقا زید 
دشاب ورمع اقا يارب تسا تخرد يور نالا هک ییاه هویم نیا .تسین دوجوم نالا .

دیهدب ریقف نالف ار تشوگ دش رادراب رگا دنفسوگ نیا الثم .دوشیم دوجوم ادعب .

حاالت منفعت (تملیک منفعت (این خانه تا 10 سال در اجاره اقا فالنی 

منعفت موقت: تا 10 سال بعد مرگم این خانه براي زید باشد

(مفعت مطلقه: بیا در این خانه بنشین. (حد خاصی نگذاشته است یعنی تا زمانی که زنده است میتواند در این خانه بنشیند

دة: براي همیشه بیا در این خانه بنشین منفعت معب.

یحالطصاتيصو

ارکان وصیت تملیکیه

(صیغه وصیت (ایجاب و قبول 

وصی (سفارش کننده یا میت  م)

(موصی به (مال الوصیۀ. مثال سفارش میکنم این کتاب را به زید بدهید 

(موصی له (کسی که براي او وصیت شده است 

انواع تملیک
...اختیاري. مثل: هبه، اجاره و

اجباري، قهریه: منحصر در3جا است: ارث(ورثه مالک قهري ان ترکه میت میشوند) / وقف / برخی جاها دیگر

فَاةِ  لْو د ا عب ف رُّ ى تَص أَو تَسلیط علَ

 وصیت عهدیه 
(سفارش به اجرا وصیت (مثال نماز من را چه کسی بخواند، بدهی من را چه کسی بدهد 

(والیت دادن به وصی که افرادي که تحت تکفل را برعهده بگیرد. (مثال سرپرستی فرزندان من را اقا فالنی به عهده بگیرد 

یتسرپرس(تیاصو )

ارکان وصیت عهدیه

(صیغه وصیت (ایجاب و قبول 

موصی 

(موصی الیه = وصی (جانشین 

(موصی فیه (آن کارها (اجراء و تنفیذ وصیت) و امور مربوط به اطفال و مجانین که همان والیت آنها باشد 

اقسام تصرفات
.معلقۀ: یعنی معلق بر مرگ هستند که همان وصیت باشد

.منجزة: یعنی بالفعل و در حال حیات وصیت میکند

نکته

مشروعیت وصیت
 در برخی جاها وصیت مشروعیت اش در حد استحباب است. مثال دین و بدهی ندارد 

.در برخی جاها وصیت مشروعیت اش در حد واجب است. جایی که دیون و امانات مختلف به گردن او است 

:چگونه مال میت تقسیم شود

.اولین چیز  باید تجهیزات میت مثل اب + سدر+ کفن و  دفن از مال او کسر شود 

...سپس دیون. مثل: مهریه زن، نسیه گرفتن، خمس ، زکات، حج و 

 ...سپس وصیت میت(آن هم فقط تا یک سوم مال میت بعد از کسر دو مورد قبل): مثال وقف کنید، و 

.مکروه است که همه مالش را وقف کند و ببخشد و حتی بهتر است کمتر از یک سوم وصیت کند و به دیگران ببخشد. این نشان دهنده اهتمام اسالم به خانواده و اهل آن میت استنکته

ماسقا

عقد وصیت

ها ابإِیج و:

 تیص فُلَانٍ بِکَذ  أَوفقط براي وصیت تملیکیه است ل

د وفَاتی علُوا کَذَا بی کَذَا أَوِ افْعفَات و د عفُلَانٍ بل فقط براي وصیت عهدیه استأَو.

.و عقود جائزه صیغه خاصی در آنها شرطی نیست. و میتواند به هر صیغه اي خوانده شودوصیت طبق نظر مشهور از عقود جائزه است نکته

ولُ الرِّضَا لْقَب :و ا

مقدمه

.قبول میتواند قولی یا فعلی باشد 

.قبول میتواند متصل به ایجاب باشد یا نباشد 

یعنی حق رجوع (قولی/فعلی) براي موصی وجود دارد. و هم چنین براي موصی له وجود دارد. .وصیت طبق نظر مشهور از عقود جائزه است

رَ أَو قَارنَ أَخَّ تَ
قارن : یعنی همان جا که ایجاب کرد ، بالفاصله قبول کرد

چند سال قبل از فوت وصیت کند و بعد از مرگ وصی قبلت را بگوید

 ما لَم یرُد (ما دامی که 
(قبال رد نکرده باشد

ـ فَ

رد در حیات موصی إِنْ رد فی حیاةِ الْموصی
قبل از قبول موصی له

.رد در حیات موصی مطلقا(قبل و بعد قبول) خاصیت و اثري ندارد

حال آنکه هنوز ملکیتی ایجاد نشده که بخواهد رد یا قبول کند زیرا وقتی ملکیت ایجاد شد رد یا قبول تاثیر دارد

اثري ندارد(اول موصی له قبول کرده بعد پشیمان شده است)بعد از قبول موصی له

هفَات و د عولُ بالْقَب ازبعد از فوت قبول یا رد معنا پیدا میکندج

فَاةِ لْو د ا عب د إِنْ ر و

لَ الْقَبولِ  قبل قبول موصی له قَبض إِنْ قَب و طَلَتب
اثر دارد و موجب بطالن وصیت میشود 

لذا قبول بعد از رد اثري ندارد 

ولِ الْقَب د عب دإِنْ ر بعد قبول موصی له وض لْ و إِنْ لَم یقْبِ  لَم تَبطُ
ض باعث نمیشود که مال از دست انسان خارج بشود ض است و اعرا اثري ندارد. این اعرا

استصحاب جاري میکنیم

اختالف در قبول وصیت بین فقها

مشهور
قبول قابل باید لزوما بعد مرگ موصی باشد. براي اینکه قبول مطابق ایجاب(چون ایجاب تملیک بعد از مرگ است) در بیاید

و اگر قبلت را در زمان حیات موصی باشد، اینجا مطابقت بین قبول و ایجاب واقع نمیشود 

.اما تملیک بعد مرگ را قبول کرده است. لذا منافاتی با هم ندارد ،شارح طرفدار مصنف است. درست است که دوران حیات ظرف قبول کردن استجواب از استدالل نظر مشهور

غیر مشهور

.همان طور که میشود بعد وفات موصی قبول کرد، قبل وفات نیز میتوان قبول کرد

دلیل

1

ملکیت (موصی به براي موصی له) محتاج سبب ناقل است و سبب ناقل عبارت است از 3جزء

ایجاب موصی 

قبول موصی له 

مرگ موصی 

این 3جزء علت تامه هستند. یعنی همه این 3 جزء باید محقق بشود، تا قبول محقق باشد

.مرگ موصی را جزء علت قرار ندهیم بلکه شرط علت قرار دهیم. لذا علت تامه شامل ایجاب موصی و قبول موصی له است2

انواع شروط

(.متقدم. مثل وضو براي نماز (نوع شرط ها متقدم هستند 

مقارن. مثال استقبال قبله / طهارت لباس و بدن 

متاخر 
.اکثر اصولیون این شرط متاخر را انکار کردند. زیرا شرط علت است و علت نمیتواند بعد از معلول بیاید 

.بیع فضولی که شخصی مال دیگري را فروخته است، و لزوم این عقد متعلق به اجازه مالک استبرخی قبول کرده اند

ث لْوارِ ى ا ولِ إِلَ قُّ الْقَبلُ ح نْتَقی اگر موصی له قبلت را نگفت مرد، وصیت باطل میشود؟و 

(قول اول(مشهور):خیر؛ حق قبول منتقل به وارت موصی له میشود، مطلقا (موصی له چه قبل موصی و چه بعد موصی مرده باشد

.قول دوم: مطلقا به وارث منتقل نمیشود. و وصیت باطل میشود. لذا اموال به خود موصی یا ورثه آنها بر میگردد 

:(قول سوم(قول تفصیلی
 اگر موصی له قبل از موصی مرده باطل میشود

و اگر بعد از موصی له مرده به وارث موصی له منتقل میشود 

:(قول چهارم ( قول شهید ثانی + شهید اول در دروس 
اگر غرض موصب از وصیت شخص خود موصی له بوده با مردن موصی له وصیت باطل میشود 

وگرنه به وارث منتقل میش

.طبق قول چهارم باید حتما قرینه اي باشد تا بفهمیم منظورش این شخص خاص بوده است اما اگر قرائنی نباشد، لزومی ندارد که این فرد خاص موضوعیت داشته استنکته

جمع بندي قبول و رد وصیت

رد 

:(قبل از وفات موصی(در حیات موصی 
درادن يرثا و تیصاخ )لوبق دعب و لبق(اقلطم یصوم تایح رد در)تسا هدرک یتیصو نیچمه دوخ یب دیوگب الثم(هل یصوم لوبق زا لبق . 

زیرا ملکیت وقتی محقق میشود که اقا موصی از دنیا برود و

اقا موصی له هنوز مالک نشده است که بخواهد رد کند بنابراین با قبولش اثري نیامده است 

یلبق نامه)تسا هدش نامیشپ دعب هدرک لوبق هل یصوم لوا( هل یصوم لوبق زا دعب

:بعد از وفات موصی 
درک رد ار نا هل یصوم اقا هک دوب باجیا کی .دروخب باجیا نآ هب لوبق ات تسین یباجیا رگید نوچ .درادن يرثا در زا دعب لوبق اذل .دوشیم تیصو نالطب بجوم و دراد رثا)تسا هدرک یتیصو نیچمه دوخ یب :دیوگب الثم(هل یصوم لوبق لبق .

درادن يرثا)درک در ،لوبق زا دعب اما درک لوبق(هل یصوم لوبق دعب در نهایت اعراض براي دیگران،  اباحه تصرف می آورد این اعراض است و اعراض باعث نمیشود که مال از دست انسان خارج بشود.

وصیت تملیکیه
ایجاب توسط موصی 

قبول توسط موصی له

وصیت عهدیه
یصومباجیا .

هیلا یصوملوبق

 حتَص انواع وصیت و

مثْلَ ما تَقَدم مطْلَقَۀً
مثال: بعد مرگم خانه براي اقا زید/ بعد از مرگم این کتاب را تا یک سال در اجاره عمرو باشد

.در اینجا واضح است که بعد از مرگ ان وصیت را عملی میکنند

ةً دقَی م و
د وفَاتی  علَ ب مثْ

 فی سنَۀِ کَذَا 
 .مثال(مقید به وصف): اگر در این سفر حج من مردم، این کتاب را به زید بدهید

.در اینجا واضح است تحقق وصیت در صورتی است که مرگ موصی در همان سفر باشد و اگر در ان سفر نمرد، وصیت باطل میشود

 ،و فی سفَرِ کَذَا

صتَخَصتخصیص داده میشود ،فَی

ةُ ی الْإِشَارتَکْف وصیت با اشاره به سه شرط مکفی ست و 

ۀِ دال بر مراد باشد رِینَ لْقَ ع ا ۀُ متَابلْک نوشتن همراه با قرینه دال بر وصیت کردنو کَذَا ا

قطعی باشد 

ظمع تعذر اللفظ باشد  فْ ع تَعذُّرِ اللَّ م

سِ  لْمدارِ رَاء و الْمساجِد و ا عامۀِ مثْلَ الْفُقَ ۀِ الْ لْجِهۀُ لیصلْو  و ا

ى الْقَبولِ تَاج إِلَ لَا تَح، 

وصیت ایقاع میشود

(..مثال فقرا، طالب و)اگر وصیت  روي عنوان (سنخ یا نوع) رفته باشد

،یا به چیزهاي عام (مثل مسجد، مدرسه و..) رفته باشد 

دلیل
زیرا ما نمی دانیم چه افرادي از این مدرسه استفاده میکننددر موارد عام، قبول معقول نیست

عنوان قبول معقول است اما میسر نیست

زیرا میتواند حاکم شرع یا متولی آن مسجد، یا مدرسه، ... قبول را بگویدحقیقۀ واحدة به اختالف متعلق، تغییر نمی پذیرددلیلوصیت هنوز عقد می باشد 

ت وبِالْم قِ الْملْکبنْ سع فولَ کَاشرُ أَنَّ الْقَباه لظَّ مشهورقبولی که موصی له میگوید چه سمت و جایگاهی دارد؟.و ا
کاشف از  اینکه از همان لحظه موصی مرده است موصی به به ملک موصی له منقل شده است

نه شرط انتقال و نه سبب ناقلیعنی عامل نقل دهنده ایجاب و مرگ است و قبول کاشف است

طُ و یشْتَرَ

وصی  لْم فی ا

لْکَمالُ   ،ا

ر  جعِ الْح فْ ر لِ و لْعقْ بِالْبلُوغِ و ا

ورشْهلٌ مراً قَو ۀِ منْ بلَغَ عشْ یصی وف وصیت پسر بچه ایی که به سن 10 سال رسیده باشد با چند شرط نافذ است،و:

ممیز باشد

عاقل باشد 

 وصیت اش در امور خیریه باشد 

هلک َالْوصیۀُ بِالْم هنَفْس رَحنْ جم انُ و نُونُ و السکْرَ جا الْمم

فَالْوصیۀُ باطلَۀٌکسی که خودکشی کند وصیت اش هیچ ارزش ندارد

چند حالت در اینجا متصور است

تسین ذفان تیصودنکب تیصو ادعب و تسا توم لاح رد دنیبب و دشاب هتشاد یشکدوخ دصق ادمع هک یسک

تسا ذفان تیصودنک یشک دوخ ادمع دعب دنک تیصو لوا هک یسک .

تسا ذفان شا تیصودنک تیصو دعب و )ًاوهس(تسا هدرکن یشک دوخ يدمع هک یسک .

دلیل

ر1 [مجنون و سکران]: فَظَاه لَانِ أَو َما الْ
[لانْتفَاء الْعقْلِ[عقود تابع قصد است و اگر عقل نباشد قصدي هم نیست 

[عبارات این افراد مسلوب االعتبار است لْقَلَمِ عِ ا فْ َ]

لِ علَی سفَهِهروایت2 عا الْف ۀِ هذَ !اگر سفیه باشد و در معامالت این طور عمل میکند، به طریق اولی در کشتن خودش این کار را کرده است لدلَالَ

3یلَی الْحۀُ عارِیلْج کَام ا أَح ه الْ لَیرِي ع فَلَا تَج تیکْمِ الْم ی حف ه أَنَّ حکم میت بر او بارمی شودل

خالصه شرایط

بالغ و عاقل

محجوریت در مالش نداشته باشد 

قاصد باشد 

مختار باشد 

قاتل نفس نباشد

 ى لَه وص لْم  و فی ا

ودجالْو 

 یا کسی که زنده بوده و مرده بچه ایی که در شکم مادر ست

لِ اعتُبِرَ ملْحى ل صأَو فَلَو
نْذُ حینِ الْوصیۀِ  رٍ م ه ونِ ستَّۀِ أَشْ دل ه ضْعیعنی اقال موقع ایی که وصیت صورت گرفته نوزاد 3ماهه باشداول زمان وصیت تا زمان زایمان و وضع حمل کمتر از 6ماه باشدبِو 

دییایبایندهبهامششریز

 ى ل ولَا م و جوز نَاك کُنْ ه ی ذَا لَم لِ إِ مى الْح قْص این مرد و خانم در طی این مدت پیش هم نبوده باشند در بیشتر از مدت شش ماه بچه به دنیا آمد با یک شرط درست ستأَو بِأَ

درادشجنسهبزاینمکشرددنزرفیاربتیصو

ک  اما براي عبد نمیشود چنین کاري انجام داد زیرا نمی تواند مالک شود .و صحۀُ التَّملُّ

ۀُ لجماعۀٍ  یصالْو و
جایی که موصی له چند نفر باشند. اینجا موصی به چطور تقسیم میشود؟محل بحث

ۀَ  وِیس اینجا ذکور و اناث به طور مساوي سهم میبرند برخالف باب ارثتَقْتَضی التَّ

ضیلِ  فْ ع التَّ ا م مگر اینکه خودش مشخص کند مثال به عمویم 2 برابر بدهیدإِلَّ

ىاگر بگوید بر اساس کتاب خدا تقسیم کنید طبق دستور قرآنی عمل میشودعلَی کتَاب اللَّه :و لَو قَالَ أُنْثَ لْ ف ا عکَرِ ض فَللذَّ

 و

بۀُ  ف بِنَسبِه جایی که بگوید: ثلث من را به خویشان بدهید، این خویشان چه کسانی هستند؟محل بحثالْقَرَا رِ نْ عبه عرف مراجعه میکنیم لذا هرجا عرف به فردي قوم و خویش اطالق کند، شامل این وصیت میشودم 

درکناشیوخهبتیصورگا

ى أَربعینَ ذراعاًهمسایه موصی چه کسانی هستند؟ و الْجِیرَانُ خانه هایی که کنار خانه موسی قرار گرفته اند تا چهل زراعلمنْ یلی داره إِلَ

درکاھهیاسمھهبتیصورگا

 لْفُقَرَاءل ی فقراء شامل چه کسانی میشود؟ووصلْم رَاء ملَّۀِ ا ى فُقَ رِف إِلَ تَنْص

لْمساکینُ  رابطه مسکین و فقیر چیست؟ خُلُ فیهِم ا دی و 

قول اول
نَ اوِیس م م لْنَاهعإِنْ ج

رابطه مساوي یعنی مرادف هم هستند 

وأَ قول دوم أَس أَو
مسکین اسوء حال از فقیر است فقیر کسی است که هزینه سالیانه خودش را ندارد

اما مسکین کسی است که هزینه روزانه خودش را ندارد

ا فَلَا نتیجه مساکین داخل در افرادي که مال الوصیه میگرند نمیشوند اگر تساوي نباشد یا مسکین وضعیتش بدتر نباشدو إِلَّ

.و کَذَا فی الْعکْسِ قول سوم
 حال اگر وصیت به مسکین کند

باز حاالت باال پیش می آید

تسایصومابنییامھوهلحنمھهکییارقف

درکارقفهبتیصورگا

الفصل الثانی - فی متعلق الوصیۀ = مال الوصیۀ یا موصی به

الفصل الثالث فی األحکام

الفصل الرابع فی الوِصایۀ



 کتاب الوصایا

 یا صاحب الزمان ادرکنیبسم اهللا الرحمن الرحیم

توضیحات

سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند قابل تغییر لمعه را در  نموداري  برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه      با تشکر از 

ست محمد علی هراتی  برادر عزیزم  بزرگوار رحیمی  استخراج شده که اثر    توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد 

شود برادران بزرگوار خودم تکمیل  شما  به دست  ست که امیدوارم  نواقص و کاستی هایی  شک داراي  نمودار و محتوي آن بی   این 

شده است لذا هرگونه استفاده مالی جهت کسب درآمد از این اثر را جایز نمی دانم این اثر جهت استفاده طالب و نشر آن در بین مومنین تهیه 

محمدي پسند برکت 5 صلوات  به  سادات صدیقه کبري سالم اهللا علیها  ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر 

شده اندمھم محدوده امتحانی حذف  نوشته هایی که در این قالب رنگی قرار دارند از 

الفصل األول فی تعریف الوصیۀ

به مال الوصیۀ یا موصی  الفصل الثانی - فی متعلق الوصیۀ = 

به (شرایط مال الوصیۀ(موصی 

شرعا  و هوکل مقصود.(قابل تملک باشد (عرفا و 

بخالف موارد زیر

نیست  قابل تملک عرفی  .
بدن و  مثل ناخن و موي  پست و کم ارزش است. مثل: فضوالت انسان  نکته... چون 

اگر یک زمانی این ها ارزش پیدا کرد، ممکن است احکام تغییر بکند 

برخی فقها مثل حضرت امام میفرمایند که اشکال ندارد  مثال شیخ اعظم در مکاسب میگوید: معامله خون حرام است اما امروزه 

مثال: یک پوست گردو، یک دانه برنج  چون مقدارش کم است. 

آن ندارد (قابل تملک شرعی نیست. (یعنی اگر خرید و فروش کند آنها را مالک نمیشود و حق تصرف در 
لعب  لهو و  مثل: خمر، خنزیر، االت 

:نکته: خمر دو نوع داریم 
سرکه  ساختن  شارع نیز امضاء میکند. مثال یک بشکه خمر خریده براي  خمر محترمه: خمري که عقال به آن میدهند و 

محترمه است .خمر غیر محترمه: خمري که براي خوردن باشد هم خرید و فروش حرام است و  هم معامله باطل است. لذا اینجا منظور از خمر خمیر غیر 

باشد  لنقل.قابل نقل و انتقال  نمی باشدیقبل ا لقصاص، و حد القَذْف{حرف ناروا}، و الشفعۀپس در مواردي که قابل نقل نیست صحیح  کحقِّ ا

حال الوصیۀمحل بحث
شترط کونُه معلوما نیست و ال ی معلومیت موصی به شرط  .

نیز شرط نیستو ال موجودا موجودیت موصی به بالفعل 

وصیت به چیزهاي مبهم صحیح و نافذ است
شبهه[ه: نصیب همانطور که اقرار به مبهم در فقه میگویند صحیح است وصیت به مبهم نیز صحیح ستفتصح الوصیۀ بالقسط[بخشی] و النصیب[بهره اي]، و 

لوارث فی تعیین ما شاء[هو: الوارث ([و یتخیر ا

انواع چیزهاي مبهم

نظر  مبهم ست از 
دوش عیزوت دیاب عراش نییعت قبط اجنیا.تسا هدرک نیعم عراش امالغت و عرف

شارع اختیار این ها به دست  وارثین موصی استلغت و عرف و 

شارع جزء از نظر 

شر[یک دهم) قول اول: یک دهم ([أما الجزء: فالع

قول دوم: یک هفتم (و قیل: السبع)

 یک هشتم(و السهم: الثمن)

دس) یک ششم(و الشئ: الس 

موجود باشد فعال نیست  به الزم    تصح الوصیۀ بما.جایی که موصی 

بوده باشدستحمله األمۀ شوهر این امۀ غالم  به شرطی که 

به زید بدهدأو الشجرة  مثال همیشه میوه این درخت را 

بالمنفعۀ ئمیو  معین یا دا  استفاده از یک خانه در مدت 

باید قابل تملیک باشد مال مورد وصیت  
ستتصح الوصیۀ بأحد الکالب األربعۀ  به کالب اربعه صحیح  لجِرو(کلب مزرعۀ، حائط{خانه}، صید، ماشیه(سگ گله وصیت  توله سگا

نیست[ال بالخنزیر، و کلب الهراش[سگ ولگرد  بیان شده صحیح  وصیت به موارد 

لزائد عن الثلث اجازة الوارث) (و یشترط فی ا
شود میشود باطل ست بیشتر   هرچه از ثلث 

سوم اموال خود را وصیت کند بیش از این مقدار نیاز به اجازه  از طرف وراث دارد موصی میتواند تا یک 

(و تکفی) االجازة[اجازه از طرف وارث] (حال حیاة الموصی) 
ستمحل بحث  آیا اجازه وراث در زمان حیات موصی نیز صحیح 

اقوال
.مشهور: میشود زمان حیات موصی هم اجازه داد

قیل
ندارد  .تا زمانی که موصی از دنیا نرفته است، اجازه از ورثه معنا 

دلیل
بالمال  علَّقَ حقُه[ه: وارث]  اث مالکا اآلن[= حال حیات موصی]، لَتَ ران لم یکن الو،

نشده است براي ورثه وجود دارد و هنوز این حق محقق  چون این حق بالقوه 

شود؟  ثُلث چه زمانی باید محاسبه 

لمعتبر[میزان، معیار] بالترکۀ وا
ثلث زمان وصیت ؟

یا ثلث زمان وفات؟ 

لوفاة حین ا
شهید اول: ثلث زمان وفات  . 

میزان ثلث از زمان فوت تا قبض شهید ثانی: کمترین 

1ثمره حین الوفاة
لدیۀُ (من ترکته)  سبت) ا ذَت دیتُه ح[قتل خطایی ] فاُخ تلَ بر اساس قتل خطایی فوت شد، اگر معتبر را حین وفاة بدانیم این دیه هم جزء ترکه محسوب میشود(فلو قُ اگر موصی 

موصی میشود بگوییم وارد ترکه  ندارد که  لذا قصاص ارزش مالی  بخالف قتل عمدي که مجازاتش قصاص است  .
اگر مصالحه کردن پول دیه جزو ترکه میشود

در این حالت ثلث این دیه را حساب میکنیم

بما یقع اسمه علی المحرم و المحلل، صرف إلی المحلل) (ولو اوصی 

به  چیزي هم کاربرد حالل دارد هم حرام وصیت موصی 

(کالعود)
عود لهو یا تار و تنبود

 عود براي کمان یا عصا

(و الطبل)
 لهوي

 حربی

بدون قرینه مجمل میشود و ظهور در چیزي ندارد لفظی  قرینه اینجا مسلمان بودن استاما اینجا قرینه حالیه داریم تا مشترك لفظی را معین کنددر این حالت مشترك 

تسلطابتیصو

لمتواطئ کالعبد ،و یتخیر الوارث فی ا

.مشترك» به اطالق در کالم فقهاء منظور مشترك لفظی منظور است»

براي ان بیاورند پسوندي  باید  بیان کنند،  بخواهند  .اما اگر مشترك معنوي را 

مشترك با قرینه متوجه میشویم گاهی  ست لذا   در مقابل مجاز 

به ماهیه  یعنی وصیت به یک چیز کلیوصیت 

متواطی یعنی مشترك معنوي

ثرة کالعبید حمل على الثالثۀ جمع قلۀ کان کأعبد، أو کَ در جمع حمل بر ثالثه میکنیمو الجمع ی

بأمور متعددة  و لو أوصى 

م على غیره فإن کان فیها واجب قُد
مثل وصیت به نماز / روزه/ حج نیابی

باید امور واجب را بر امور مستحبی مقدم کنیمحکم در مقام عمل 

انواع واجب

واجب مالی محض

خمس، زکات، کفارات، مظالمحق اهللا

دین و قرض، مهریه همسر، معامله سلمی،دیه حق الناس

اث مال خود را کم کنندحکم باید کم شود. یعنی قبل از اینکه ور باید از اصل ترکه میت 

محض از ثلث مالی که میت وصیت کرده استحکم../مثل نماز/ روزهواجب بدنی 

بدنی مال خود را کم کنندحکممثل حج که هم بدن و هم مال در آن مخلوط استواجب مالی و  ث  میت باید کم شود. یعنی قبل از اینکه ورا .باید از اصل ترکه 

نکته

نمیدهندتوجه بیشتر از ثلث اجازه  به  نیست و ورثه هم  فی  .حال اگر در جایی است که ثلث میت وا

شودسوال ش کرده است، در حالیکه میدانیم که دیون و بدهی ها باید از اصل ترکه کسر  به بدهی و دیون چطور باید عمل کردفردي وصیت 

جواب
پرداخت است  بدهی هایش را میدهند اگر مالش انقدر زیاد است که بدهی ها با ثلثش قابل  از همان ثلث دیون و 

پرداخت باشد بدهی ها قابل  نیست که همه  پرداخت می کننداما اگر ثلثش آنقدر  بقیه را از اصل مالش  شد را از ثلث مالش می دهند و  هر چقدر 

.امر واجب وجود ندارد، همه امور مستحبی و تبرعی است
آن عمل کرد به  در امور مستحبی باید به ترتیبی که در وصیت ذکر شده است باید 

شد که مطلوب حاصل شده است  اگر همه امور مستحبی با ثلث مال میت انجام 

لهم توزیع میشودحکماگر موصی که وصایا متعدد دارد، بین موارد وصیت با «واو» یا «ثم» یا «فاء» ترتیبی قائل نشده استو لو لم یرتب موصی بر همه موصی  ثلث مال 

فی الوصیۀ بالسیف جفْنُه دخَل  و ی

نیز باید داده شود شمشیر  شده است، ایا غالف  به شمشیر  وصیت 

شود صندوقی را وصیت کرده است، ایا وسائل داخل صندوق هم باید داده 

اقوال
شود، در صندوق و سفینه نیز همین طور است  + براي آنها روایت هم داریم مشهور شمشیر هم باید داده  بله غالف 

نمیکند چون عرفا وسائل داخل ان  را شامل نمیشودشارح شمشیر را می پذیرد اما در صندوق و سفینه قبول 
.روایت قول مشهور را نیز صحیح نمیداند 

لو خُلّی این موارد داخل نیستن مگر اینکه قرینه ایی باشد   شارح معتقد است 

لو عقّب الوصیۀ بمضادها  به عمرو اینجا باید به کدام وصیت عمل کرد؟محل بحث و  بگوید همین مال را  بعد  به زید بدهید و  مثال یک بار گفته است این مال را 

الفصل الثالث فی األحکام

ا نَبِیانَ أَج نْ کَ ی و إِ لذِّمۀُ لیصالْو حتَص

له اجنبی باشد یا فامیل باشد باشد. خواه موصی  شیعه اثنی عشري  الزم نیست موصی له حتما 

شرایط کافر ذمی  
به اهل کتاب  ((اهل کتاب آسمانی است (نصارا / یهود/ مجوس(ملحق 

باب جهاد گذاشت شرائط ذمه باشد (که در فقه 2  (.ملتزم به 

یدلیل اصالت صحت دال برجواز وصیۀ براي ذم

 وجه تسمیه کافر ذمی
پناه. یعنی در ذمه و پناه حکومت اسالمی قرار دارند ذمه یعنی 

به زندگی خود در کنار مسلمانان بپردازند میتوانند 

ا محإِنْ کَانَ ر و رْبِیلْح اف ا خلَ  کافر حربیبِ

باشد یا هر دو را نداشته باشد شرائط را نداشته  کافري که یکی از این 

با مسلمانان است  شرط در معنا حرب  نداشتن یکی از این دو  با مسلمانان سر جنگ داشته باشد. خود  .الزم نیست حتما 

فامیلخالصه وصیت به کافر حربی باطل است اعم از اینکه این کافر حربی اجنبی باشد یا 

کافر حربی ولو رحم باشد نمیشود وصیت کرد

 نکته

لش از او جدا میشود  مرتد فطري به محض ارتداد همه اموا

 آثار وصیت

به وصیت عمل کرد نیست عمل کنی باید  براي کافر عمل کنی واجب  حال اینکه 

می توانی تغییر دهید وصیت را نباید تغییر دهید  حال آنکه در مورد کافر 

 مال کافر فی ء مسلم هست متعلق وصیت هرکسی هست همان باشد
تیصوتالاح

سبیل اهللا خرج کنند باید این مال را در چه امور خرج کرد؟ فی  ش را در  مال شامل هر کار خیر میشود چون این لفظ عام استاگر موصی وصیت کند که ثلث 

محل بحث

1
مشهد برود به  با این پول  مثال نگفته  بکند.  پول چادر نماز بخرد،اگر موصی معین نکرده با مال الوصیه چه کار  با این  یا 

مختار است که این مال را در هرجا میخواهد مصرف کند جواب له  .در اینجا میگویند موصی 

2

مادر دارد بدهید. مثال هم عمو و هم پدر و مادر بزرگ دارد و هم پدر و  نزدیک ترین خویشان من  به  اگر وصیت کند که 

جواب

بعدي  نمیرسد. و همچنین است نسبت به طبقات  نوبت به طبقه دوم  با وجود یک فرد از طبقه اول  .

پدر و مادر دارد.اگر وصیت کند که به نزدیک ترین خویشان من بدهید پدر و مادر بزرگ دارد و هم  به پدر و مادر میرسدمثال هم عمو و هم  در اینجا مورد وصیت 

ستَنِیَبْرقَأْلا و ِنیدلاوْلل ُۀیصْولا }لام{ًارَیخ َكَرت ِْنإ توْملا مُکدحَأ ََرضح اِذإ مُکَیلع بُتک ست چون برخی موارد وصیت واجب  قل مراتب آیه استحباب  ا

نکات

ع بهتر از ثلث است ع است و رب  .قبال گفتیم اینکه موصی به خمس مالش وصیت کند، بهتر از رب

به خویشان وصیت کند بهتر از اینکه به اجنبی وصیت کند  .اگر انسان کسی از خویشان را دارد، 

شان تقسیم میشود بخالف باب ارث، همه مرد و زن و صغیر و کبیر به طور مساوي بین  اگر وصیت کرد از ثلث براي خویشان در اینجا 

براي فالنی به اندازه نصیب (نصیب ارثی) پسرم به او بدهید
نصف ارث میرسد  نیز  موصی له  به  پسر نصف ارث میرسد،  باشد در اینجا به  پسر داشته  اگر موصی فقط یک 

به موصی له نیز ثلث میرسد اگر موصی فقط دو پسر داشته باشد، در اینجا به پسران ثلث میرسد لذا 

لترکۀ ع ا له رب بمثل نصیب البنت فللموصى  له ابن و بنت و أوصى ألجنبی  فلو کان 
پسر دارد چون در این حالت موصی له به منزله دختر موصی میشود و کانّ موصی دو دختر و یک 

در چنین فرضی ترکه 4 قسمت میشود دو چهارم پسر و یک چهارم هر یک از دخترها

بثلثه للفقراء جاز صرف کلِّ ثلث إلى فقراء بلد المال و لو أوصى 
نظر وصی در شهر هاي متعدد پراکنده اند آنکه فقراء مورد  در جایی که وصیت به فقراء کرده است، با فرض 

مصرف فقراي همان شهر رساند به  میتوان هر ثلثی را 

لفقراء فلزید النصف قال: أعطوا زیدا و ا جایی که موصی میگوید: مال من را به زید و فقرا بدهید، ورثه چگونه باید عمل کنند؟و لو 
.زید را یک طرف حساب میکنیم و فقراء را هم یک طرف دیگر حساب میشود

ثلث تقسیم بردو میشود و بین زید و فقرا تقسیم میشود یعنی بین دو نفر

رة ع بین عطیۀ منجزة و مؤخَّ مو لو ج

ز تصرفات منج

میتواند در همه اموالش تصرف کند و این تصرف نافذ است. مثال همه را وقف کند، بفروشد سالم   انسان 

انسان مریض (مرض الموت)  اختالف است 

دوشیم جراخ تیم لام ثلث زا روهشم

ض  منجزات مری

 هبه

وقف

 ابراء ضمه از کسی

ض کی منتهی به موت شده دو مدل وصیت دارد حال این مری

از ثلت مال کم میشود در زمان حیات انجام داده

منجزات

 وصیت مکتوب وي
باشد میشود  اگر از واجباتش  از اصل مال کم 

بعد از کسر منجزات نوبت معلقات می رسد معلقات

معلقات

تفاوت و تشابه منجزات و معلقات

منجزات

 در منجزات نمیشود تصرف کرد

مقدم هستند بر معلقات منجزات 

نیستند پذیر  برگشت 

اشتراکات

هردو از ثلث خارج میشوند
منجزات دلیل اجود قولین  

معلقات دلیل اجماع

ست سرمایه داشته زمان مرگ مبنا  نه حال وصیت هر چه   

شروع میکنیم به ترتیب  ست  این وصیت ها منجزه هر کدام جلوتر 

تفارق

ستتقدیم منجزات بر معلقات وقف بر وصیت مقدم 

معطی یاهمان موصی ناحیه  لزوم منجزه از  اگر وقف کرد نمیتواند برگردد  

سایر عقود است  قبول منجزه مثل 

شود  بین ایجاب وقبول نباید فاصله 

بخشیدم اگر قبول نکردي دیگر اثري ندارد شما  یعنی اگر چیزي به 

شود در وصیت میشود فاصله 

به عوض الزم ست منجزه علم  شما وصیت شده ست در  براي  در وصیت الزم نیست شما بدانید چه 

تمام چیزي هایی که هبه یا وقف کرده نمیتواند برگردد اگر در حال موت منجزات دارد و نمیرد

موخره یعنی بعد ازموت بین بخششی که  میشود جمع کند   از اصل ما تركلذا تمام معلقات منجزات مقدم 

درزمان حیات

(معلّقات(وصیت
دوشیم جراخ تیم لام ثلث زاملاس

دوشیم جراخ تیم لام ثلث زاضیرم

تصرفات معلق به مرگ موصی است

للموصی الرجوع فی الوصیۀ ما دام حیا  و یصح 

مال را به زید بدهد، بعد از زید چیزي دیده استموصی تا مادامی که زنده است میتواند از وصیت تملیکیه یا عهدیه برگردد مثال اول وصیت کرده بود که این 

( دنک عوجر دوخ تیصو زا دناوتیم و تسا حیحص :مکح)يرییغت عون ره .

عدول و رجوع
بفروشد مالی که به کسی داده را  حال اگر موصی بیایید در زمان حیات آن 

همین که این مال را در معرض فروش قرار دهد، یا وکیل بگیرد که ان را بفروشد

 .خود همین عدول و رجوع حساب میشود 

شود این هم یک نوع عدول است شود که عنوان عوض  به  انجام   مثال: گندم را تبدیل به ارد کند اگر کاري روي موصی 

ع فی الوِصایۀ الفصل الراب

مقدمه

قرار دهد نائب  آن تصرف داشته  بر  موصی دیگري را بعد از موت در آنچه که در زمان حیات  اگر 

 مثل خارج کردن حق دیگران از اموال موصی

 یا گرفتن حق موسی از دیگري

یا والیت بر طفل یا مجنون

وصیت عهدیه

به دوران حیات  وکالت مربوط 

وصایت مثل وکالت است اما مربوط به دوران ممات 

محدوده کار وصی
بدهی من را بدهید و آنها مثال طلب هاي من را وصول کنید،  ...اجراء آن امور و تنفیذ 

باش مجانین من  م. مثال: تو بعد مرگ قیم اطفال و  والیت و سرپرستی و تعیین قی

لَایۀِ منَ الْوِ الِ بِ أَطْفَ ى الْ لَ ۀُ عیصو صح الْ ا تَ نَّم إِ

لْأَبِ  پدر  ا

پدري پدر است یعنی از آباء پدر است یعنی جد  جد پدري (پدر بزرگ) و باالتر (و الْجد لَه (جدي که براي 

هما  دنْ أَحم ذُونِ لَه مأْ وِ الْوصی الْ باشندأَ ذن گرفتن وصی را داده  پدر یا پدر بزرگ به وي ا بگیرد. به شرطی که  پدر برزگ میتواند وصی براي آنها  به تبع پدر یا  پدر یا وصی پدر بزرگ. این فرد هم  وصی 

براي اطفال وصی تعیین کنند چه کسانی میتوانند 
نمیتوانند بر اطفال والیت وصی تعیین کنند پدربزرگ مادري و امثال اینها که  بخالف مادر، 

نمیکند که خود وصی زن باشد یا مرد باشد یا خنثی باشد اما فرقی 

طبقات ارث

شرکت دارنداول پدرومادر فرزندان 2نفر در تمام طبقات 

دوم

 خواهران

برادران

پدر بزرگ و مادر بزرگ

سوم
 عموها دایی ها

 خاله ها و عمه ها

چهارم

 یصلْو رُ فی ا تَبعی و

الُ  لْکَم ا

 لَام إِس و الْ

 هل ى مثْ رُ إِلَ کَاف ا أَنْ یوصی الْ إِلَّ

 حاالت وصی

قرار دهد: باطل (موجب تسلط کافر بر مسلمان میشود که نهی شده است (مسلم کافر را وصی 

بدهد: صحیح کافر مسلم را وصی قرار 

بدهد: صحیح کافر کافرا را وصی قرار 

مسلم مسلم را وصی قرار بدهد: صحیح

قَوِي لَۀُ فی قَولٍ  عدا و الْ
ندارد نیست. چون فاسق اهل وصایت را  شرط است. یعنی هر مسلمانی کافی  قوي: عدالت  .قول 

نیست ولو انسان فاسق باشد قیل: عدالت شرط 

رِّیۀُ کَذَا الْح لَى و ولْم ذَنَ ا نْ یأْ إِلَّا أَ

یۀُ صلْو و تَصح ا

ى کَاملٍ  ماً إِلَ لَى الصبِی منْضَ إِ

رْأَةِ  لْم ى ا  و إِلَ

ى خُنْثَ و الْ

محل بحث

غ را در کنار کامل وصی خود قرار دهد  .اشکال ندارد انسان نابال

تسا هراک همه لماک ناسنا دوختسا هدشن غلاب هک ینامز ات

شده است لغ  با همدیگر راي میدهند و در کارها تصرف میکنند،اما زمانی که با

به تصرفات وصی کامل ندارد ض نسبت  چه وي حق اعترا ستبعد از بلوغ ب نافذ  بلکه این تصرفات 

یصالْو ددتَع حصی و

عانِ (با هم جمعی توافق و اجماع می کنند  تَمجفَی)رَاد ا االنْفم لَه نْ یشْرطَ  لَّا أَ  ،إِ

مثل باب وکالت که میتوانست وکیل متعدد باشد اینجا هم میتوانیم وصی ها متعدد نصب کنیممحل بحث

ـ ا (اختالف کردندفَ اسرَ نْ تَع  (إِ

نْه م د لَا ب فیما   ح یمِ صتالْی نَۀِ  ؤُو کَم

ماعِ  تى االج ا علَ مهاربمِ إِجاکح للْ  اوبِهِم دلَ  تَباس ذَّرإِنْ تَع  فَ

مالِ ا قسمۀُ الْ ملَه سلَی  و

محل بحث
نظري اختالف کنند (تعاسر با هم در  .جایی که یکی بگوید خانه را اجاره بدهیم بهتر است و دیگري بگوید اگر بفروشیم براي ایتام بهتر است(در جایی است که دو وصی 

نافذ است اگر یکی از اوصیاء در اینجا به صورت انفرادي عمل کرد .ان کسی که کار ضروري را اقدام کرد،  تصرف او 

 رَاد ا االنْفملَه طَ   رَ لَو شَ  و

اعِ نَظَرٌ  متازِ االجو ی جفَف

اعِ متاالج ما عنِ  اهنَه  لَو قَطْعاً و  اتُّبع 

رَینِ أَم ا الْ ملَه ز وج لَو و 
یضأُم 

ازالَ جم ا الْ موِ اقْتَس فَلَ

زٌ  جع یصنَ الْورَ م ه عیناً و لَو ظَ م هلَی اکم إِ لْح ضَم ا

 و لَو خَانَ 
ماک لْح زَلَه ا ع 

انَه ام مکَ .و أَقَ

شود کیفیت تصرف در جایی که وصی متعدد 

دننک فرصت مه تروشم و حالص اب دیاب اجنیاتسا هدرک عامتجا طرش یصوم

مستقل و عمرو نیز وصی مستقل باشد  شرط انفراد کرده است. مثال زید وصی  در اینجا هر وصی کاري را از روي مصلحت کردند، نافذ است  .موصی 

دریگب تروص راک مه يار و روش اب ینعی .دننکیم فرصت مه ابادارفنا ای اعامتجا هتفگن ینعی تسا هتفگ قلطم یصوم

یصلْول وزجی و
 ه دی یا فمم هنید ء استیفَا

اءها  ت الَّتی یعلَم بقَ یم اء دیونِ الْ و قَضَ

نٍ منْه (وصی به وصی دیگر  إِذْ لَّا بِ ا یوصی إِ  و لَ
(وصیت نمی کند مگر با اجازه موصی

ده (بعد از عرُ ب لنَّظَ  و یکُونُ ا
 (موصی در عدم تصریح به اذن

اکمِ لْح ى ا  إِلَ
لَه یصا و و کَذَا منْ مات و لَ

دولِ الْمؤْمنینَ  ع ض عب لَّى  تَومِ یاکح رِ الْ و مع تَعذُّ

ها حصولُ طُ  رَ ةُ فی الْوصی یشْتَ رَ تَبع الْم فَات الص و 

اءإِیص الْ حالَ 

اةِ  : حالَ الْوفَ  .و قیلَ

ةِ فَا الْو ى حینِ  اء إِلَ لْإِیص .و قیلَ: منْ حینِ ا

اجۀِ  ح ع الْ م هِم لَیوصى علْم مالِ ا ه فی  رِ نَظَ لْمثْلِ عنْ  ةُ ا رَ أُج یصلْول و

اً ، ی(موصی) ح ام ا دم د و یصح الرَّ
 طَلَ الرَّدب لُغِ الرَّد با یم فَلَو رد و لَ

اةِ الْموصی د وفَ عا ب وصیۀِ إِلَّ الْ لَو لَم یعلَم بِ  زِ و جلْع ع ا ا إِلَّا م بِه امیالْق هلَزِم


