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ةكتاب الوصي  

  

  املوصي يصل تصرفه بعد املوت بتصرفه حال احلياة حيث إن ، مبعىن الوصل،صيى يصمصدر و أما وهي

  

ةيتاب الوصك

ة يفالوص، نباتالب متصلة أي ،ةيأرض واص :قالي } الوصل مبعىن،صيي ىصمصدر و أما وهي{

صل تصرفه بعد املوت بتصرفه حال ي ياملوص حيث إن{  ذا االسميمسإمنا  و، واحدمبعىنوالوصل 

  .}اةياحل

 أو ،اةي حال احليف  القرابات بعد املوت بالقراباته من وصلةفيملا : رامةكمفتاح القال يف 

 يفقوله معىن هو  و،الروضة وضاح النافعيإ وجامع املقاصد ورت العرفانك ورةك التذيفما ك، سكبالع

 ،اة به بعد الوفاةيه من وصلة التصرفات حال احليهلا ف أو ما قبله، إىل ري خبصلة ما بعد املوت: لةيالوس

  . هارير وغيالتحر ويما يف فقه الراوندك

   ريواخل شر اليففال فرق  الّإ و،ب غالب استعماهلامن با )ريخب(: وقوله: أقول
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  أوصى يوصي إيصاًء أو ،ي توصيةى يوص من وص،وإما اسم مصدر مبعىن العهد

  

 ةياملصدر التوصوأوصى  ويمنه وص و،نفسه إىل هرينه وصل غ أن قصدكه فمن املميعل و،ك ذليف

 وا مصدراًكوعلى  ،رائر السيفس يدرإن ما عن مجاعة أوهلم ابك، الوصاة وةياالسم الوص و،صاءياإلو

  . اسم للحدث فقطحيث إنه  سم املصدر انيب ونهيرق بما هو الفاك ،ها الفاعليدخل في

 أو أوصى ،ةي توصيوصي ى من وص،العهدعىن مب{ نهماي بكأا لفظ مشتركف }ما اسم مصدرإو{

  .الربوجردي ودان الوالديرجحه الس الذي هذا هو و}ًءصايإ يوصي

 ،كه بذليتعد أو لصلة الوصلمعىن ال  و،ىلإه بيتعد ونة صلته بالباءي بقرينيهو التعو( :قال أوهلما

  . )خباراأل يف ال و العرفيف  ال،اي باب الوصايف صيي ىة استعمال املشتق من وصيعهودلعدم مو

قرب ي أو رادفهي و إىل، بلفظةاًيستعمل متعدي الذي العهد هنا هو و،نيهذا هو املتع(: همايقال ثانو

  . )لغة الفرس يف )سفارش( منه لفظة

 ،)٢(آدم إىل عهدناو ،)١(﴾ال تعبدوا الشيطانَ أن  آدم لَم أَعهد ِإلَيكُم يا بينأَ﴿ : تعاىلقال اهللا

  .)٣(ناياهللا عهد الن إ قالواو

 ،)٥(هللا ذاام كذ وصاإنتم شهداء كم أو ،)٤(﴾يعقُوبصى ِبها ِإبراهيم بنيِه ووو﴿ : تعاىلقالو

  .)٦(م بهكم وصاكذلو
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  منفعة أو متليك عنيما إ  وبعبارة أخرى،عهدية أو متليكيةما إ وهي

  

  . انتهى ،بدنه وماله يف د حصوله من بعد موتهيريه مبا ريغ إىل نسانعهد اإل يف غلب استعماهلا نعم

ون املادة ك القاعدة مقتضى و،ضاًيد نوع من الوصل أذ العهإ، العهد و الوصلنيال منافاة ب: أقول

 ،غة واحدةيون هلما صكيسم املصدر قد ا واملصدر  أنماك، هيد فياملز أو  ارديفسواء ، واحد عىنمب

عليه ( علي مثل قول، ةيقال له وصيبعد املمات  واةي حال احليفل من العهد ك و،االختالف بالقصدإمنا و

  .)١( اهللام عبادكيأوص: )السالم

 إىل مستنداً، العهدعىن  مبوالرباعي ،الوصلعىن  مبثيالالث أن كاستظهار املستمس أن مبا تقدم ظهرو

  .  ظاهر الوجهريغ، القاموس وما استظهره من الصحاح

هذا اصطالح خاص لعله سبب  و،ة بعد املوتيالوصعىن ة مبية تستعمل الوصيهتب الفقكال، نعم

  . ةيقة فقهائيوا حقك

ة يمثل الوص، هي فكيال متل }ةيأو عهد{ ،خر آلئاًي شي املوصكيفائدا متل }ةيكيمتلما إ هيو{

  . ذاكان ك م يفدفنه و،بغسل فالن له

  ان كسإمثل  }أو منفعة{ د دارهيعطاء زإمثل  }ني عكيمتلما إ ىخرأبعبارة و{
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  كالوصية مبا يتعلق بتجهيزهعهد متعلق بنفسه  أو عهد متعلق بالغري أو فك ملك أو أو تسليط على حق

  

مثل  }ك ملكأو ف{ ارهيه حق خريغ عطاءإمثل  }حق على طيأو تسل{ مدة سنة إىل  دارهيفد يز

 ،ريولده الصغ على شرافهإ أو ،ختهاأه ببنت جيمثل تزو }هريأو عهد متعلق بغ{ ة جبعل داره مسجداًيالوص

   .}زهيتعلق بتجهية مبا يالوصكأو عهد متعلق بنفسه {

ما كنه إف، عهداً إالّ ستية لي فالوصالّإ و،ة صرف اصطالحيكيمتل وةيعهد إىل مهايتقس أن ظاهرالو

  يوصيكُم اللَّه يف﴿ : تعاىللذا قال و،ك امللكاكفتا وةيالوالكغة ي الوضمورلق باألذا تتعكتتعلق بعمل 

،  الوضعكد ذليفي و،ثارب هذه اآليصاء بترتيئذ اإلنيمعناها ح و،)١(﴾أَوالِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن

  . د الوضعيفيث يد ثلثه حيون لزكي أن يوصي أن فهو مثل

 راجعة بعد أمور عبارة عن العهد املتعلق بة اصطالحاًيالوص أن الظاهر: نيلذا قال بعض املعلقو

 ،اتإيقاع بعضها وقودع بعضها أن ماك و،اتهي حال حنساناإل إىل  الراجعةمور حاهلا حال األ،املوت

 ،منفعة أو ني عكيان متلك فإن ،تعد املوب إىل  العهود الراجعةكذلك ،بعضها استدعاء وبعضها وعودو

ن إ و،إيقاعفهو  اطاًًسقإ أو براًءإان كن إ و،اةي حال احليفما كفهو عقد  الةًكو أو طاًيتسل أو نقل حقأو 

  . ك ذلريغ إىل ،ذن واستدعاءإفهو   أمانتهزه ورديجته إىل ان عهداً راجعاًك
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داً يل زكوي فقد ،اةيها مرتبطة حبال احلريغ و،ة معلقة باملوتيالوص أن هاريغ وةي الوصنيفالفارق ب

 على داًي زويليقد  و،اتهج عنه بعد وفحي أن  يفلهكويقد  و،بيستني أن ما لهيف اتهيج عنه حال ححي أن يف

  . ك ذلريغ إىل ،عد موتهه بيه عليوليقد  و،اتهي حال حريولده الصغ

 حال املوت يفصح يقد  و،حال املوت فقط يفصح يقد  و،اة فقطي حال احليفء صح شييقد ، نعم

 جار لقضاء صالتهيصح االستيو، اته دون حال موتهيل لطالق زوجته حال حيكصح التوي مثالً، فقط

، ل أموالهكد ي زعطاءإ  مثل، حال دون حاليف داًيون مقكيقد  و،اتهيصومه حال موته دون حال حو

  . جازة الورثةإد بعد موته بينما مقي ب،اتهي حال حيفد له ينه ال قإف

  مستقالًة عنواناًيفمن جعل الوص، ليما خرج بالدلفي إالّ املوت واةي وحدة حال احلاألصله فيعلو

حظ  قباهلا اليف  مستقالًعلها عنواناًجيمن مل  و،نهمايات الحظ االختالفات بيقاعاإل و العقود قباليف

  .األصل

 ،اتي بعض اخلصوصيف إالّ هاريغيالشارع مل  و،ةيالقاعدة العقالئ ألنه  التساوياألصلان كإمنا و

ل ي دلإطالق إىل هفيرجع ية ال يما أشبه نافذ بعد املوت بالوص أو إيقاع أو عقدأي  أن يف كذا شإلذا فو

  . مهاحنو واتيقاعاإلو عقود الكل تلي دلإطالقعدم  وإطالق إىل بل، ةيالوص

منفعة بعد  أو ني عكيمتلا إ ث قالوايح، همريغ ونيديالشه ونيمراد الفاضل أن مما تقدم ظهرو

  . جهة خارجة مثالً إىل لما توجهواك كذل على دونيزيلذا نراهم  و،البل املث دوا احلصريري مل ،املوت
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  .ةتنقسم انقسام األحكام اخلمسو

  

  .منفعة بعد املوت أو ني عكيلمتا إ : القواعديفقال 

  . تصرف على طيتسل أو :رةك التذيفزاد و

  . جهة مباحةيفجعلها  أو ،منفعة أو ني عكيمتلا إ : الدروسيفقال و

  .تصرف بعدها على طيتسل أو اة بعد وفك ملكف أو منفعة أو ني عكيمتل: ةيفاك اليفقال و

  .  واردرياس غكاالنع ودم االطرادورة بعكفات املذي التعريف شكالفاإل، ك ذلريغإىل 

  .ربعة األدلةباأل  ـاًإطالق قبال عدمها يف  ـحةية صحيالوصن إ مث

صحة  على عصاراأل ومصارع األي مجيفافة كمجع العلماء أ :رةك قول التذمجاع من اإلفيكيو

  .كذل على مجاعنقل اإل على ناؤمجع علماأ قد :رامةك مفتاح اليفبل ، جوازها وةيالوص

  .كرون ذليالعقالء  أن  العقلمنو

  .  ظاهر الوجهريرتبط به غي ما ال يف شأن له يمات انقطع عما بعده فأ أنه إذا فاحتمال

ة بالواجبات يالوص مثل ون واجبةكفقد ت ،}ام اخلمسةكحانقسام األ{ ةيالوص }تنقسمو{

 ، القرآن لهقراءةة بيالوصكون مستحبة كقد ت و،ة باحملرميالوص مثل ون حمرمةكقد ت و،هيعل اليت ونيالدك

ة يالوص مثل ون مباحةكقد ت و،آخر الوقت إىل  أوالده الصالةأخرية بتيالوص مثل روهةكون مكقد تو

  . اًكال تر وث ال مرجح له فعالًيح، وقت احلمل إىل ذاكان ك ميفبوضع جنازته 

 ةيفعن الغن، خراأل قسام األريذا غك أو ،اببعضهم باالستحب وقول بعضهم بالوجوب أن علميمنه و

  اجلامع  ويالراوند وعن املهذب و،نبغييالسرائر و
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 ،وجوا وةيباب الوص عن املقنعة قال و،د اهللا سبحانه العبد بهمما تعب أا يفاكعن ال و،ستحبي

 من ك ذلريغ إىل ، مستحبةيه فهيمن ال حق عل و، واجبةه حق فهيي من علنيرة بك التذيفلذا فصل و

  . لمامك

ة مات ي وصريمن مات بغ: )سلم وصلى اهللا عليه وآله(قوله  و،)١(﴾كَتب﴿: ا قوله سبحانهمأ

  . ما هو املنصرفكفاملراد ا الواجبة  ،)٢(ةيتة جاهليم

ذا إ و،أيتيما سكحنوه  وشرط القبول على ذهاياملباح وجب تنف واملستحب وبالواجب إذا أوصى مث

  .عةست مشرية لي الوصنأل ،ن قبلإ وذيباحلرام حرم التنفأوصى 

 هيلَ عمثْإال فَ مهنيب حلَصأَ فَمثاً إوأ فاًن جوٍص من ِماف خنمفَ: قوله سبحانه أن من الواضحو

  .مثاإل و باتباع اجلنفحصالاإل كجواز تر على دلي فال ، مقابل حرمة املخالفةيفراد به ي

 يفما ك ،شرط اهللا قبل شرطه أن ها باعتباركوز ترجيهل ف، املثال املتقدمكروه كباملأوصى ذا إو

 منصرفة ملن  الثاينأدلة و،ولالظاهر األ ،ةيذ الوصيالالزم تنف أن  علىباعتبار ما دل ،ال أو ،ةيا الروكتل

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،ذيها التنفيلزم علي ال ،قبلت وبأن ال تتزوج زوجتهأوصى  فلو ،روهكمثل امل
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  الوصية العهدية ال حتتاج إىل القبول: )١مسألة(

  

صل سواء قبل حيالعهد  وة عهديالوص فإن ،}القبول إىل ة ال حتتاجية العهديالوص{ :)١ مسألة(

  .قبلوايوصاهم فلم نه إ :قالي ،عملوايم لف، )١( اهللاىم عباد اهللا بتقوكيوصأ: ذا قالإف ،م الأالطرف 

 إالّ ،قبليزوجته نفسها فلم ا إ قولونيال ، قبلي فلم ي نفسكزوجت: قالت امرأة للرجلأما إذا 

ست ية ليالوص و،نيبالطرف إالّ  يف سائر العقود، حيث ال حتقق هلا عرفاًكذلك وضرب من ااز،على 

 يبلغ املوصيمل  ورد أو ،رديمل  إذا  إليهياملوص على ةي من وجوب العمل بالوصأيتيده ما سيؤي و،كذلك

 ابن العم واجلمال ولوالدمثال السادة اأ، لمامكن ظفرت بي الذنيافة املعلقكاملنت ى  علتكلذا س و،الرد

  . هفي شكال اإلينبغيره املصنف مما ال ك ما ذ:ك املستمسيفبل قال ، همريغو

 ىقبول املوص إىل انت رمبا احتاجتكن إ و لهىقبول املوصإىل  أي :يد الربوجروديقال الس نعم

   .امهاكحأبعض يف إليه 

  . هيلإ ي ال قبول املوصكمراد املصنف ذل أن الظاهر: قولأ

بل عن ، عقد أا ها منريغ وكاملسال وجامع املقاصد و عن القواعديكاحمل أن علميمما تقدم و

 إرادةد عدم يؤيلعل مما  و، ظاهر الوجهريغ، هيبل ظاهرهم االتفاق عل، المهمك يفاملشهور  أنه احلدائق

بأا : ةيفات بعضهم للوصي تعريف شكالاإل و ما نراهم من النقضة عقداًيالوص أقسامل كون كعهم يمج

   إىل حتتاجا إ قوهلم أن  مع،ةيا العهديبالنقض بالوصا ،منفعة أو ني عكيمتل
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  وكذا الوصية بالفك كالعتق

  

 ةيسلم بأن الوصيل ال كاملستش أن ظهر منهي مما ،وركف املذيالتعر على القبول منصب وجياباإل

  . القبول وجياباإل إىل  حباجةمطلقاً

 ،ةيانت وصك ،يمت حترر عبد ذاإ: ذا قالإف ،}العتقك{ كاكاالنف أي }كة بالفيذا الوصكو{

 فإن ،مدرسة أو  مسجداًيمت جعلت دار إذا :قولهك و،دأح إىل ست عهداًيل و،القبول إىل ن مل حتتجإو

 ،وقفها أهلها حسب ما على الوقوفشمله في ،ردع الشارع عنهي مل ذ هو عقالئيإ، صحي أنه الظاهر

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،وين بريءيمت فذمة مد إذا :قال إذا ذاكو

ة ينه من الوصإف، كما أشبه ذل أو أعتق عبده أو د داره وقفاًيمات جعل ز إذا بأنه أوصى إذا أما

  .همي شيء علإجيابخر  آساننق إلحي  فال،أعماهلم على لطونالناس مس فإن ،القبول إىل احملتاجة

فالظاهر ، حنوه و من الثلثأموايلعلى  أو يالدوأ على شراف اإل يفالًيكو أو ،اًيجعلته ول: قاللو و

، قبول املأذون إىل ال حاجة وذناإلكنه إول ف خبالف األ،الة عقدكن الوأل، القبول يف الثاين إىل اجياالحت

 ،ن رفضإ ونه مأذون يف الدخولإف، القبول إىل تجحيمل ، ي يف دخول داركأذنت ل: قال له أنه إذا ماكف

  . ذناإل والةك الونيقد سبق يف بعض املسائل الفرق ب و،أنت ويل عين: قال إذا كذلك

 أوصىأما لو  و،القبول إىل باملساقاة احتاج وباملضارعة وبوقف املسجد وونيبراء املدإب أوصىلو و

  . ة بواجبيوص ألنه ،القبول إىل حلاجةضي عنه صالته فالظاهر عدم اقي أن ولده
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 أو  على وجه الكشفشرطاً أو ، وعليه تكون من العقود،يعترب فيها القبول جزءاً أنه وأما التمليكية فاملشهور على

  اتيقاعالنقل فيكون من اإل

  

  . القبول إىل قضي صالته احتاجيستأجر عنه من يصاه بأن وأ لو، نعم

ون من كه تيعلو{ مثاريف اإل }اًها القبول جزءيعترب في أنه  علىاملشهورف ةيكيالتمل{ ةيالوص }أماو{

  . قبول وإجياببة من كنئذ مرية حيون الوصكث تيح }العقود

ون كيبأن  }شفك وجه الىعل{ تشترط بالقبولإمنا  و، فقطيفهي حتقق باملوص }أو شرطاً{

  . ةي الوصنيمن ح إليه ياملوص إىل ك عن انتقال امللاشفاًكالقبول 

  . القبولنيمن ح أي }أو النقل{

ن مل تتحقق إ و، يف العلةس داخالًيذ الشرط لإ ،القائمة بطرف واحد }اتيقاعون من اإلكيف{

، مثال االقتراب منها أو بسيفالنار حترق بشرط ال، عقالً ون خارجاًياألمر نيفرق ظاهر ب و،به إالّ العلة

  . مقوماً له و يف علة االحراقمنهما داخالً أي سينما ليب

 نيالفاضل وسيدرإ وأبين زهرةك، القبول وجياباإل إىل ة واحد من الفقهاء بأا حباجريقد صرح غو

 ،ركني مما ال وا عقداًكن إ رامةكيف مفتاح ال و،ح بأنه عقديبل عن املبسوط التصر، همريغ ونيديالشهو

  . له الرجوعىللموص وع الرجويجوز للموصياجلائزة ف هو من العقودإمنا : قال مجع منهمو

   له يف حال ىذا قبل املوصإ و،هايان املعاطاة في بالقبول الفعلي جرىفتكظهر ممن ايو



١٥

   بل يكون الرد مانعاً، عدم اعتبار القبول فيهاوحيتمل قوياً

  

  . عقد جائز ألنه ،بطال اإليان للموصكاة ياحل

  

 أو اشفاًك شرطاً أو ،اشفاًك أو قالًون القبول جزءاً ناكحتماالت يف املسألة ان، فاالكيف كو

ذا حصل إف،  متزلزلكنه ملكل،  مبجرد املوتكنتقل املليبل ، كال دخل له يف انتقال املل أو أنه ،ناقالً

 ىقبل املوصيذا مل إف، كنع عن امللميال يف استقراره بل الرد  وكعدم دخل القبول يف املل أو ،القبول استقر

  .كرد ثبت املليله ومل 

ونه ك و،املشهور إىل ونه شرطاًك و،هريغ واملختلف إىل نهيون القبول جزءاً من حك نسب قدو

ان يف بعض هذه النسب كن إ و،ديابن اجلن واخلالف وموضع من املبسوط إىل  العقدنيجزءاً من ح

  . إشكال

 ،}انعاًون الرد مكيها بل ي عدم اعتبار القبول فاًيتمل قوحيو{: لذا قال و،خرياملصنف اختار األو

ال  وس القبول شرطاًيفل، الظاهر من املشهور ما هوك ،اشف ال ناقلكالقبول  وعقد أا ن الظاهركل

  .  من االحتماالتك ذلريال غ و،جزءاً ناقالً

ما كف، نفسه على نسانخالف سلطنة اإل و،هي له بدون قبوله تصرف فى املوصكن متل ألكذلو

 يف حال ملوصى له اكي يف متليما ال حق للموصك و،ةيكيالتملة ي الوصكذلك، القبول إىل ةيحتتاج اهل

د الوالد ي منهم الس،ما أورده مجع إالّ كذل على رديال  و،ه بعد مماتهكي ال حق له يف متل،ياة املوصيح

  . )حتققها وةية القبول يف صدق الوصيالظاهر عدم مدخل(: بقوله

    وضعاًري يف الغرفاًان تصكما ي به فىشرط يف حتقق املوص أو هو جزء نعم



١٦

لذا  و،نية أمراً قائماً باثنيون الوصكث يال من ح، نفسه على ري الغكث سلطنة ذليلفة من حكأو 

قة ية البالغة بعد املوت مع احتاد حقي العهديف و،ل اهللايون ثلثه يف سبكب و،ة بالعتقيعترب يف مثل الوصيال 

  .ة يف مواردهايالوص

 جياب اإلنيروه من اعتبار التوايل بكل مبا ذكشيو( :ث قالي حكمسما أورده آخرون منهم املستو

  .انتهى )صدق العقد يف املقاميف يكن موت املوجب قبل القبول مانع من تألف العقد فأ و،القبولو

  : ىفخيهما ما ال يفو

  فقط فصدقها الجيابد ا اإليرأن إ ق مع عدم القبولة اليت تصديالوصن إ :ولاأل على رديذ إ

 ،ي نفسكجتزو: ذا قالتإ ف،اتجيابائر اإلة مثل سيفالوص، ة فال صدقيقة الوصيد ا حقيرأن إ و،فعتن

 ،لييكأنت و: قال إذا ذاكو ،جيتزونه إ قالي فهل ،قبليزوجت نفسها فلم  أا قبل الرجل صدقيفلم 

  ؟ الةكونه إ :قالي فهل ،قبليله فلم كّو أنه قبل صدقيفلم 

، ك ذلريغ إىل )لكّو( و)جتزو( مثل قوهلم ، فقطجياباإلراد به ي )ىصو(قوهلم ن إ :احلاصلو

فهل ، احك مبثل النكنقض ذل الّإ وة بالعتقي بالوصكنقض ذليال  و،نيسائر العقود قائم باثنكة يفالوص

قة الواحدة ختتلف ياحلقن إ :احلل و،إيقاعمته أ عبده باح املوىلكن أن همؤث بنايح ،إيقاعنه أقال بي

  .صالة عدم انتقال املال مع عدم القبولأ كالوجه يف ذل أن ىخ املرتضيظهر من الشيلعله لذا  و،اموارده

 ،ةيمن الشرط وبل ما هو أعم منها، ةيقتضي اجلزئيال  أنه ه معيف(: ه بقولهي علك املستمسإشكالو

   ةيات نفوذ الوصإطالقهو  وليصل مع الدلال جمال لألأنه 



١٧

  .  واردريغ، المهكآخر  إىل )،)١(﴾فَمن خاف ِمن موٍص جنفاً﴿ :تعاىل ما بعد قولهيصحتها ال سو

ة يف طرف القابل دون ي وجه للشرطيفأ، ل طرفكة يف ي اجلزئنيام بالطرفيصل القأن إ :ذ أوالًإ

  . مهاريغ وارةجيف اإل وعيبول يف البالمه بالقكلنقض  الّإ و،املوجب

به  ذ املرادإ )من خاف من بائع جنفاً(مثل  هي بل، هايداللة ف ة الياآل و،طالقال نسلم اإل: اًيثانو

  .املوجب فقط

من  و،كل عقد ذلكهل الالزم يف  و،كذل على ليدلأي نه إ :هيف و،يلاالم يف اعتبار التوكبقي ال

  . الشارع قررهم و،ةي يف الوصرون التوايليالعرف ال  فإن ،كن ذليأ

  به جزءاًىحتقق املوص يف ان معترباًكن إ والقبولن إ( :يد الربوجرديقول الس أن عرفيمما تقدم و

اف يف ك ي من املوصجيابفاإل، كون من العقود بذلكت حىت ةي معترب يف حتقق الوصرينه غكل، شرطاًأو 

اف ك ريان غكن إ و،ل والتصرفات املزامحةيتبدلامها من حرمة اكيف ترتب أح و،ذاكب أنه أوصى صدق

  .  ظاهر الوجهريغ ،المهكآخر  إىل )ملة به يف اجلى حتقق املوصيف

   مهاحدتحقق أيف يكف،  بهىحتقق املوص وةي حتقق الوصنيللتالزم ب: أوالً

                                                





١٨

  . قة واحدةيجهان حلق وماأخر مع دون اآل

. كذلكيف املقام  و،أوجبعىن باع مب أنه  صدقت،بع: ذا قالإف، كذلكع ي البإجيابن إ :اًيثان

 الّإو، اًإيقاعوا ك على دلي ال كذل و،املراعاةعىن مب إالّ ام قبل القبولكحنسلم ترتب األال : ثالثاً

قبلت انتقل  فإن ،ربكت حىت ةريام قبل قبول الصغكحن فمات الزوج ترتب األيريبوان الصغذا عقد األإف

   .اًإيقاعاحهما كعل نجي كل ذلهف، هريغ ومثل أب الزوج هايحرمت احملرمات عل ورثها اإليلإ

ن إ و،ات مطلقاًيقاعة من اإلية مبا هي وصيفالوص ـ المه املتقدمكبعد  ـ وركد املذيل السأما قو

اعتبار املعاقدة مع  أن  مع،قبوهلا واإجيا نيلذا ال تبطل بتخلل املوت ب و،ةيكانت جزء السبب للملك

 أو، الشارع قررهو  والعرف اعتربهيأمر اعتبار أنه  بعدعرف وجه عدم املعقوليةيفلم ،  معقولريختلله غ

  .ضاًير أيد التقريفيردع عنه مما يمل  أنه ال أقل من

  . قبل القبول ووقع بعد املوت إذا ال خالف وهي فإشكال ال ون الرد مانعاًكن إ مث

ظاهر  و،ضاح والروضةياإل ورشاد للفخرشرح اإل وريرما يف التحك اًإمجاع: رامةك مفتاح اليفقال 

ما يف ك ه خالفاًيال نعلم ف و،جامع املقاصد وما يف السرائركبال خالف  و،ةيفاكال والروض وة املراديغا

خ يالم الشكيف  و،هيه علي بقسممجاعيف اجلواهر اإل و،هييف احلدائق ظاهرهم االتفاق عل و،رةكالتذ

   .ك ذلريغ إىل ،هي علمجاعاإل )رمحه اهللا(ى املرتض

  .  الردأقسامالم يف كل الي تفصأيتيسو



١٩

يستلزم امللك القهري وهو باطل يف غري مثل اإلرث مدفوعة بأنه ال  أنه  ودعوى، الصريحيقاع من اإلوعليه تكون

  .امللك القهري موجود يف مثل الوقف أن  مع، ومقتضى عمومات الوصية ذلك،مانع منه عقالً

  

 ه شائبة عقديس فيل ألنه }حيالصر{: قوله و،}يقاعاإل{ العقد ال }من{ ةيالوص }ونكه تيعلو{

  . ال شرطاً وجزءاً س القبول اليل ذإ ، املصنفمبىنعلى 

هو  وي القهركستلزم امللي{ اًإيقاعان كلو  }نهأ ىدعو{ـ اً بإيقاعوا ك على شكالاإل }و{

 بدون ئاًي شنسان اإلك مليفدخل ي أن نك متين املوصأل، أنفسهم على خالف سلطنة الناس ألنه }باطل

، وارث أم أىبل شاء ا،يرث اضطراراإل أن  علىةي الشرعدلة دلت األثيح }رث مثل اإلرييف غ{ رادتهإ

 مل اذإلذا  و،حنوه وري داره من طيف أو دهي ما وقع حتت كلميازة مل ي احلنسانقصد اإليلو مل نه إ بل قالوا

  . ةك السمكن ملإ وهكلمية مل كازة ما يف جوف السميقصد حي

  . م منه حماللزيذ ال إ }مدفوعة بأنه ال مانع منه عقالً{

 ىلد هيم علكحا ألنه ،)١(ل السلطنةيدل على  العمومفيقدم }كة ذلي عمومات الوصمقتضىو{

 يالذر } مثل الوقفيف موجود ي القهركن امللإ{ ـف، زي عزري غي القهركامللأن } مع{ اجلمع عرفاً

   هذا،  مثالنيصشخاص خاجعل الثمر أل إذا ي الذرريمثل الوقف غ و،راداإة بدون ي الذركلميث يح

                                                





٢٠

 ،الوقف نقول به ورثاإلكل يلما دل الدلك ف،م يف املقامكال عموم حا و،ه ما تقدمين فكلو

الرد ال  حيث إن، نهمايب وةي الوصني الفرق بىلذا نر و،ماًكل السلطنة حميان عموم دلكدل يلما مل كو

  . هماي فكنع من امللمينما الرد ال ي هلا بدع جماالًي

  عقداًكالتمل وكيون التملكز عند العرف من ك خالف ما ارتاًإيقاعوا كن إ :نيقال بعض املعلق

  علىما دل إالّ كذل على دلية ما ي الوصأدلةس يف يل و،ي تعبديل شرعيثباته من دل بد إلفال، اًإيقاعال 

 مع لهملوصى ة لوارث ايالوص أن  علىمكحي و،ة لوارثهي فالوصي قبل موت املوصملوصى لهلو مات اأنه 

  . ام الوارث مقامه مع قبوله ال بدون قبولهيخالف القاعدة ق على قن مما ثبت به تعبداًي فاملت،قبوله

نشاء إان ك فإن ، دون بعضهكالقبول لو قبل بعض املل إىل اجيرناه من االحتكما ذوعلى  :أقول

  . صحت الإ و،د بطلتييل التقية من قبيالوص

  



٢١

  إشكاله بعد وفاة املوصي بال إيقاعالقبول يف الوصية يصح  على اعتبار اًبناء: )٢ مسألة(

  

، حنوها وةيكيالتمل يف ما تقدمكح يالصح هو و}ةي الوصيفاعتبار القبول  على ءاًابن{ :)٢ مسألة(

  .  مما تقدمك ذلريغ إىل ،عطاء حج عنهإة بيمثل الوص

 كاملساليف  و،لمامك ظهر منيما ك، هو املشهور و}إشكال بال يه بعد وفاة املوصإيقاعصح ي{

 ال :قال يف القواعد و،هيخالف ف ال وإشكال النه إ يف احلدائق و، يف اعتبار قبوله بعد املوتإشكالال 

  . اة بعد مدة صحييف حال احل أو  فلو قبل بعد املوت مبدة،جيابشترط اتصال القبول باإلي

  . هيخالف ف  مما ال فهوجيابتراط اتصاله باإلعدم اش أما :رامةكقال يف مفتاح الو

  .جيابث اتصل القبول باإلي فقبل حب فوراًجيابمات بعد اإل إذا ماكتصل يقد  ألنه :أقول

ما  أو ،نعم: فقال ،كي هل أنا وص:قال إذا ماك، جياباإل على  القبولميصح تقدي أنه  خيفىالو

  . كأشبه ذل

 صح ،أجابه بنعم بعد سنةو، ناآل ؟كيهل أنا وص: فلو قال، نهمايوالظاهر عدم اعتبار االتصال ب

  .  عنهادلةانصراف يف األ ة مما اليعقالئوا ك بعد دلةطالق األ إل،ضاًيأ

المه هنا كن أل، اةيثر للقبول حال احل عنه من عدم األأيتيال تناقض ما القواعد عبارة  أن خيفى الو

  . اةيقول من قال جبوازه حال احل على بناًء

أخر القبول بعد  إذا  حىت،رد منه مطلقاًي ال ،يم بعد وفاة املوصقوهل أن فالظاهر، انكف يكو

   ذإ ،أخريلت اكمثل ذل تعارفيما ال ياملوت بعشر سنوات ف



٢٢

  قوىوقبل وفاته على األ

  

بعد  إالّ د الزواجيريالولد ال  و،ج ولدي بعديزو:  قال لهمثالً، هأخري بأس بتما اليؤخر فيقد 

رون يالعقالء  و،كتعارف ذلي ألنه ،ن سنةيعشر إىل  القبولأخريح له تصينه إف، ن سنة من املوتيعشر

  .  تشملهدلة األإطالقف، عدم البأس به

أخر حيث إنه إذا  ، حاصل بستانهكلميبأن إليه أوصى مثل ما لو ، فوت الوقتيما يؤخر فيقد و

ال  و،لحق بهيالقبول مل ن أل ،ةيهل هنا تبطل الوص و،بعد ثالثة أشهر من املوت فسد احلاصل إىل القبول

ربه جيبل  ،ال تبطل أو ،انت الثمرة للوارثكلذا  و، منصرفة عنهدلة فاأل،ة عرفاًيتعارف مثل هذه الوصي

  .  معلقجياب ألن اإل،الرد أو م بالقبولكاحلا

هلا جربه  حيث إن، رديمل  وديقبل زيمل  و،د فضولةيما لو زوجت نفسها من زيقال مبثله فيرمبا و

 نيب و عدم الضرر فال جربني بفصل يف الفضويلي أو ،هاين البقاء ضرر عل أل،مهام بأحدكابسبب احل

  .الضرر فاجلرب

  .  ال تشملهدلةفاأل، ةيست عرفيا لة أليبعد بطالن الوصيال 

، ديداره لز أن يوصي أن مثل، الثاينكال  وولاألكس ي فل،بعداً ونما له وقت اآليؤخر فيقد و

 ،ةنن سي مبا بعد عشرس وقته خاصاًيما لك، ةنن سيعشر إىل ه القبولأخري بتفوت الوقتيث ال يح

 اللهم، الوارث على ذا ضرركن البقاء هأل، ردلا ون من القبولياألمرم له بأحد كرب احلاجالظاهر هنا و

  . التأمل إىل  حباجةاملسألة بعد و،ال تشملهالوصية  أدلة ف متعارفاًأخرين التكيمل  إذا مايفإالّ 

   أنه بل الظاهر، كثراأل إىل كنسبه يف املسال }ىقواأل على قبل وفاتهو{



٢٣

 ألا متليك بعد املوت فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية فال ،وال وجه ملا عن مجاعة من عدم صحته حال احلياة

نشاء املعلق على املوت قد  إذ اإل، إذ مننع عدم احملل له، منتفيان حال احلياةناقل ومها معاً أو  وألنه كاشف،حمل له

  حصل فيمكن القبول املطابق له

  

  . مجاع اإلى بدعو مؤذناًىه الفتويعل أن حيبل عن التنق، نهمياملشهور ب

غ يص وعن املختلف و،ما يف القواعدك }اةيال وجه ملا عن مجاعة من عدم صحته حال احلو{

عدم الصحة حال  على  ادعائه الشهرةخرياأل إىل بل رمبا نسب، حمتمل اللمعة و،جامع املقاصد والعقود

  . س مبشهور قطعاًينه لك ل،رامةك فراجع مفتاح ال،اةياحل

 ال فرق ذإ }ةيالقبول قبل الوصك بعد املوت فالقبول قبله كيا متلأل{ ـقد علل عدم الصحة بو

  .م الشرطعد أو ،جياب بني عدم اإل، املشروط باملوتجياب هو اإليالذ يف عدم حتقق موضوع القبول

انتفاء  أما }مها معاً منتفيان حال احلياة و،ناقل أو اشفكنه وأل{  قبل املوت}فال حمل له{

نتفاء اأما  و، قبل الوفاةكمن الواضح امتناع املل و،تأخر عنهي أن بجي كاشف عن امللكن الشف فألكال

مها ركهذان االستدالالن ذ و،وتهو هنا ممتنع قبل امل وه أثرهيترتب علي أن مت العقد وجب إذا نهالنقل فأل

  . هما نظريلكيف  و،جامع املقاصد

ن كمي ف،املوت قد حصل على نشاء املعلقذ اإلإ ،مننع عدم احملل له{ ناإ: ولاأل على ردي }ذإ{

   صحي حىت جياب اإلني فرق بيفأ ،}القبول املطابق له
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  .ول بعد املوت ال مطلقاً فهما يف القب،يكونان بعد حتقق املعلق عليهإمنا والكشف والنقل 

  

ق يف يذا صح التعلإف، جيابون اإلم مبضالقبول هو الرضا قوالً أن  مع،صحيال  حىت القبولو

  .  صح يف القبول املطابق لهجياباإل

 رعالشان إ :هيف و،ه فقبلكمليقد مثل احملقق الثاين لعدم صحة القبول قبل املوت مبا لو باعه ما سو

 همي أبكع مليتعارف عند بعض الناس من بيما ك، ن مانع عنهكيلوال منعه مل  و،قبوالً واباًحيإمنع عنه 

 مث ،كما أشبه ذل أو ةيشجار يف الغاقطع من األي أو ةكأخذه من السميع ما يذا بك و،مهمات سلّ إذا حىت

ول ق على جيابها اإليصح فيث يح، ةي للوصمثاالًون كيف يكفالقبول  وجياب ال اإلصح شرعاًي ال كهنا

  . ضاًياحملقق أ

ال نقل  وشفكفال  }هيونان بعد حتقق املعلق علكيإمنا النقل  وشفكال{ن إ :الثاين على ردي }و{

 ،ةزجا اإلالنقل ال حتقق هلما قبل وشفكال حيث إن، ع الفضويلي يف بكجازة املالإ حاله حال ،كقبل ذل

  .}فهما يف القبول بعد املوت ال مطلقاً{

  .ه فال أثر لال ناقالً واشفاًك املوت ن القبول قبلك يملنه إذا إ :يقال الو

ال من ، ةي االعتبارمورذ هو من األإ، ذا اعترباهكا ه أل، له أثر االنتقال بعد املوت:قاليألنه 

  . ثراأل و املؤثرني بكيكة التفيقال بعدم معقولي حىت ةيقي احلقموراأل
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 مثل قضاء الصلوات والصيام والنذور املطلقة ،ات املوتتتضيق الواجبات املوسعة بظهور أمار: }٣ مسألة(

  والكفارات

  

ان ك إذا ماك ،ضاًيأ قةيداً الواجبات املضكما جتب مؤك }ق الواجبات املوسعةيتتض{ :}٣ مسألة(

 ،قينه يف نفسه مضإف، اميالرمضان الثاين عشرة أ إىل يبق وام من الرمضان املاضييه قضاء عشرة أيعل

ث ال جمال ي حاله حال نذر الواجب ح،ضاًيداً أكجتب وجوباً مؤ مثالً  أول رمضانعلم مبوتهيث يحو

  . ن من قضائهكاً متيح يبق نما لوي ب،لقضائه بنفسه بعد املوت

ة يالعقالئ طاعةق اإلي فطر،اًيان عاصكمات  وفعليلو مل  ألنه بجيإمنا  و}مارات املوتأبظهور {

  . كتقتضي ذل

احتماالً ن كمع احتمال عدم التم أما ،اًيان جترك ك ا بعد ذلىأت وتمي مل وأخر أنه إذا علميمنه و

الشارع مل  و،مأخوذة من العقالء ما عرفتك طاعةق اإلين طرأل،  به العقالء ال جتب املبادرةعتينيال 

  . ورةكرون لزوم املبادرة مع االحتمال املذيهم ال  و،هاريغي

ره ك ما ذمقتضىن إ : قال،كما فعله املستمسك، مجاع باإلكالتمس إىل ال حاجة أنه ظهري كبذلو

 ،ال ظن بعدمه وعدمه على مارةأن كن مل تإ و،خرن من الفرد اآلكلزوم املبادرة مبجرد احتمال عدم التم

  . قي مع عدم الظن بالضأخري جواز التىالعملي اقتض و القويلمجاعاإلأن إالّ 

 بصالة أو ان بصوميتنذر اإل إذا ماك }فاراتكال والنذور املطلقة واميالص ومثل قضاء الصلوات{

  . ةيعمال اجلسدما أشبه من األ أو فارة هي صومكه يانت علكأو 
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  ،ال لعذر أو  سواء فاتت لعذر، ومع عدمه جيب الوصية ا، فيجب املبادرة إىل إتياا مع اإلمكان،وحنوها

  

اا مع يتإ إىل جب املبادرةيف{ اجبةصلة الرحم الو وارةيه ونذر الزياحلج الواجب علك }حنوهاو{

ن مل كة ليمهعلم باأل أو ةيمهن علم بعدم األإ و،م بهان أهم علكن إ هم تعارضت قدم األلو و،}انكماإل

  .دياحتمال القرعة بع و،هما شاءي بأىأت، همايأعلم ي

 ممثل صلة الرح أما ،كانت قابلة لذلكن إ} ة ايجتب الوص{ انهكمإعدم  أي }مع عدمهو{

 س قابالًيمها فلحنو و ـشهر مرةأربعة أل كاملشهور من وجوبه  على  ـ أشهروطي الزوجة لرأس أربعةو

  .ةيللوص

  : نية مشروط بشرطيوجوب الوص أن  خيفىن الكل

 على ليذ ال دلإ، بجيعلم بعدم الفائدة مل  أما إذا ،اًي عقالئة احتماالًياحتمال فائدة الوص: ولاأل

  . نئذياللزوم ح

ا  مل جتب أل،ةيلو بدون الوص وصاهلميإمئن بطي وهيعلم مبا عليما أشبه  أو ان الوارثك إذا :ينالثا

تة ية مات مي وصريمن مات بغ: )عليه السالم(ستفاد من قوله يما ك ،يقيربل ط، ست واجبة لنفسهايل

  . )١(ةيجاهل

اته يئاً يف حي شىأعط إذا مثالً،  بالواجب بعدهىؤتي أن نكميفعل ما ي أن ة ايمث املراد بالوص

 ةيان بسبب الوصكسواء ،  الواجبكان بذلتين املقصود اإلأل، ىفكأيت حبجة بعد موته ي حىت نسانإل

  . هاريغأو 

  وجوب  على  ما دلطالقإل }لعذر ال أو لعذر{  الواجباتكتل }سواء فاتت{
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  ابة فبعد املوت جتري فيها وإن مل جيز فيها الني،لوجوب تفريغ الذمة مبا أمكن يف حال احلياة

  

  . ة به مع عدمهيالوص أو ،انكمانه بنفسه مع اإليتإ إىل  سواء بالنسبة،كالتدار

ف متوجه يلكذ التإ، بنائبه أو سواء فرغ بنفسه }اةين يف حال احلكغ الذمة مبا أميلوجوب تفر{

ه أخذ النائب للحج عن يلزم عليلذا  و،ىفقد عص ـ ابةيما له النيف ـ بنائبه أو فرغ بنفسهيذا مل إف، هيلإ

  . احلج بنفسه على قدريمل  إذا نفسه

  . شرعاً وطاعة الواجبة عقالًاإل إىل قيفراغ طراإلن إ :احلاصلو

فبعد { اةيابة حال احليصوم ال تصح الن و مثل قضاء صالة،اةييف حال احل }ابةيها النيز فجين مل إو{

 يف حبث القضاء من روهكت ملا ذيصالة امل و قضاء صومة يف صحكنه ال شإ ف،ابةيالن }هاي فياملوت جتر

  .الصوم وتاب الصالةك

 ،قدر بنفسهيمل  إذا ضاًياة أيهما حال احليابة فيلوال خوف الشهرة احملققة مل نستبعد صحة النو

فرق  أي ذإ ،ة احلجياملناط يف نفس روا وبل، نيالدك بأنه ريبكخ الية احلج عن الشيل يف رواي للتعلكذلو

ابة عن صالة ي النني فأي فرق ب،الصالة على احلج مشتمل أن  إىل مضافاً،الصوم و الصالةنيب و احلجنيب

  صالة ظهره مثالً و،ه يف احلجيالعاجز الواجبة عل

، تابكالصوم من المل نستبعده حنن يف شرح  و،فارةكان النائب صوم اليتإ الشرائع بصحة فىتقد أو

ما عبادتان أما هو املشهور مع كاخلمس  و،ليث ورد ا دلي ح،اةكابة يف الزياملناط يف الن وبل

  . الصوم والصالةك
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  جيب التفريغ ا باإليصاءو

  

لعدم ، الصوم وقضاء الصالة إىل نسبةلاة بايابة يف حال احليذا قلنا بعدم صحة النإف، انكف يكو

حنوها  والصالة أن ات الواردة يفقطاله اإليدل عليما كابة بعد املوت يصحة الن و، العدماألصل وليالدل

صلون عمن مات منهم يف قصة الثالثة الذي يانوا ك )عليه السالم(مام  اإلأصحابن أ و،تيامل إىل تصل

 ابةيبالن }غ ايب النفرجي{ ،تيالصالة التربعي عن امل و يف القضاءكلو بفهم وحدة املال و،كذل على بنوا

فمن مل ، نياحلال يف الد أنه ماك، ةي بالوصكة ذلئيون ياملد على م فالالز،غيا نوع تفرأل }صاءيباإل{

  .  املقامكذلك و،نيداء الدأمر ان خمالفاً عرفاً ألكن ياع الدينه مما سبب ضيداء دوص ألي

ة يبأنه لو ال الوص و،كام الوصي بذلياً قي عقالئصاء باحتماله احتماالًيد وجوب اإليقي أن بجي نعم

شملها ي فال ،ئذ لغوية حين الوصأل، ة مل جتبياً عدم فائدة الوصياحتمل عقالئ أو  علمذاإف، ؤت ايمل 

 ،دائه للعبادةأ وك لعلم ولده البار بذل،وصين مل إ و عنهىؤتي أنه علم أنه إذا ماك، داء العبادةأل يدل

  . ضاًية لغواً أيانت الوصك

 أن ذ قد عرفتإ، دمه بالعلمع و الوجوبكناطة املستمسإرناه ظهر وجه النظر يف كمبا ذو

 غينوع من التفر ألنه ،ة فوجوا ظاهريمع العلم بالعمل بالوصأما ( :قال، االحتمال العقالئي هو املدار

نئذ ي العمل حكوز ترجيال  و، يف القدرةك مع الشأما مع عدم العلم فلوجوب العمل عقالً و،للذمة

  . )الحتمال عدم القدرة
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   كالوديعة والعارية ومال املضاربة وحنوها،ل الناس اليت كانت عندهوكذا جيب رد أعيان أموا

  

 على ليعة الدليتاب الودكروا يف كفقد ذ }انت عندهكان أموال الناس اليت يب رد أعجيذا كو{

قوله  إىل ضافةباإل، ها للمقامإطالقة بالشامل، عةيوجوب رد الود على ة الدالةريثكات الي من الرواكذل

  . )١(﴾ أَهِلها تؤدوا الْأَماناِت ِإىل أن  اللَّه يأْمركُمِإنَّ﴿: سبحانه

 ىعلم برضيما ال ياملزارعة ف وةحاصل املساقاك }حنوها ومال املضاربة وةيالعار وعةيالودك{

يف  و،رة يف موضعك عن التذيكهذا هو احمل و،هاريغ وذا ما غصبك و،د الوارثيا ببقائها يف أصحا

 كبدال ذلإيف القواعد  نعم ،ه خالفاًيبل ال أجد ف( :يف اجلواهر يف شرحه و،شهادإلالشرائع وجوب ا

  .انتهى )٢( )كد ذليريلعله  و،ة ايبالوص

  : أمران يف الغصب أو ، وقتهاعة حلّيان حنو ودك سواء ، وقتهالواجب يف احلالّ: أقول

  .صالياإل: ولاأل

  .صال فوراًيون اإلك: الثاينو

 ريعاً يف غييعد تضيمما ال  و،املوقت إىل صال يف وقته بالنسبةي اإلفالواجب ، وقته احلالّرييف غأما 

  .املوقت

انا ك إذا ة بعد مماتهيبالوص أو ،اتهيصاله بنفسه يف حيإ ـ احلال وقته ـ ولالالزم يف القسم األو

  رسله بنفسه ي أن نيد فال فرق بيالطالب بع أن مثل، ةي يف حصول الفورينيمتساو
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مع كوا مؤجلة  أو  ومع عدم اإلمكان، وكذا جيب أداء ديون الناس احلالة،عدم اإلمكان جيب الوصية اومع 

  جيب الوصية ا

  

، هيلإوصل ي  ـموته بعد ساعة فرضاًوـ  مات أنه إذا وصيي أو ،غداً مثالً إليه صليث يح، هيلإ

 فال دلة األايفك لت،ةيالوص وسهصال بنفي لإلماًيان قسكجة يعطي نفس النتيشهاد ان اإلك إذا بل

  . حد الثالثةة أليخصوص

فوت واجب يه ري غيفن  أل،هريغ على صال يف الوقت قدميان أحد الثالثة موجباً لإلك إذا أما

  . عرفت ماكصال لتعدد املطلوب يفوت أصل اإليال  أن هيان علكعذراً  أو ذا فوت الفور عمداًإ و،الفور

 يفالضبط  وتابةكالكل رابع يان بدك إذا علم حال مايما ك، الثاينالم يف القسم كال علميمنه و

  . كل ذلكات شاملة لطالقن اإلأل، ك ذلريغ وشارةاإل وطيالشر

ون الناس يب أداء دجيذا ك و،ة ايب الوصجيان كممع عدم اإلو{: ظهر وجه قولهيمبا تقدم و

من جهة الضمان  أو ،املعاملة وهة االستقراضناً من جيان دك سواء ، ببقائهاكأذن املالياليت مل  }احلالة

  . عقالً وحبس حقوق الناس حمرم شرعاً فإن ،ةيالد وتالفاإلك

فراغ الذمة إملا تقدم من وجوب  }ة ايب الوصجيوا مؤجلة كمع  أو انكممع عدم اإلو{

   .ييريحنو الواجب التخ على ونكضاً فتي أالًيهلا بد أن قد تقدم و،ةيالوص على املتوقف
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  سناد املعتربةموثقة باأل أو كانت معلومة إذا إال

  

ذ قد تقدم يف إ ،ال عدماً وداًة وجويث ال أثر للوصي حب،حنوه وللوارث }انت معلومةك إذا الإ{

  . ةيتاب عدم وجوب الوصك الأول

ان كما يف ،سراع وصول احلقإيف  أو ،صال احلقيإيف  أو ،ثبات احلقإة أثر يف يوصللان ك إذا نعم

  . هاكز ترجيمل  ،سراع واجباًإلا

د يالتوع وديبالتهد إالّ ة أثرين للوصكيمل  إذا بل(:  بقولهكره املستمسكوجه ما ذ علميمنه و

  . انتهى )له دخل يف حصول الفراغ ل ماكفالالزم فعل ، ضاًي أك وجب ذل،ر املخالفةيتقد على بالعقاب

 ،أخريوز التجيال  مما فرغت ذمته متأخراًأوص ي  فلو مل،ضافة يف الوقت الالزم الفراغإان الالزم كو

، وم السبتيفراغ ان الالزم اإلك  مثالً،بطاءسرع من اإلاأل أو ،أفرغت يف وقت الوجوب إذا أوصى نمايب

  . ةيانت الالزمة الوصك ،نيوم االثنيأفرغت أوصى ذا إ و،وم الثالثاءيوص أفرغت يذا مل إف

ن الواجب أل، مهاغ الذمة عن أحدفراإة توجب يانت الوصك و،ان حقانك إذا حال ما علميمنه و

ضاً فال ية لزم أيالثبت عند الدولة للوص إىل األمرذا احتاج إما تقدم فوعلى  ، تعدد املطلوبمن باب

  .صاء فقطي اإليفكي

مهم مؤثرة يف أذائهم يإعدم  أو ته بصالةيانت وصك  مثالً،وني الدريظهر مما تقدم حال غ أنه ماك

 عن يالنه و باملعروفاألمر أدلة إطالقنئذ من باب يا واجبة حإف، ركهم املنكتر واملعروففعلهم 

  . ركاملن

 إىل ث ال حتتاجيحب(:  بقولهدق الواليوجه تعل، ظهريمما تقدم  و}سناد املعتربةأو موثقة باأل{

  . )ة ايال فالظاهر وجوب الوصإ و،نيميال ونةيالب وثباتاإل
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 وال فرق فيما ذكر بني ما لو ،الوصية ا أو  فإنه جيب عليه أداؤها،حنو ذلك أو مخس أو  زكاةكان عليه إذا وكذا

  .أداؤها من بيت املال أو ود متربعاحتمل وج إذا ال أو ،كانت له تركة

  

 أو نةيثبات بالبة عن اإلية املغنيفهل الالزم الوص، ثبت حقهيث يحب مثالً نةيان للدائن بك إذا :أقول

 مما مور األكة لرفع تليرج الدائن عند عدمها فالالزم الوصح وعسر و ضررنيفصل بيقد  و،ماالناحت ،ال

هذا  و،لزمي فال مور األكة تلي الوصكستلزم تريمل  إذا  خبالف ما،هاي فريلقاء الغإعدم جواز  على دلي

  . دي بعريغ

ه يب علجينه إف{ مهاريغوفارة كاملظامل والك }كحنو ذل أو مخس أو اةكه زيان علك إذا ذاكو{

 حرمة منع احلقوق على ملا دل، أهله إىل وجب وصول احلقيما أشبههما مما  أو }ة ايالوص أو هاؤداأ

   .لهيما تقدم تفصك ،حبسهاو

الوجوب حال  أما ،}ال أو ةكانت له ترك ما لو نيب{ ةيمن وجوب الوص }ركما ذيال فرق فو{

داء أه يث الواجب عليح }ت املاليها من بءداأ أو ،متربعذا احتمل وجود إ{  مايفة فهو كعدم التر

  . فراجع ،اةكتاب الزك ور يفكه النص املذيما دل علك، مواتون األيد

  . اًي عقالئ احتماالًكاحتمل ذل أو ،ىأوص إالّ إذا ؤدونهيالناس ال  على ان له طلبك إذا ذاكو

  



٣٣

   حصول امللكيةكان قبل إذا رد املوصى له للوصية مبطل هلا: )٤ مسألة(

  

   :أقسامأربعة  على ةي للوصملوصى لهرد ا :)٤ مسألة(

 أو ون بعد القبولكيأن ما إ فالرد حالأي وعلى  ،بعده أو ، قبل موت املوصيرديأن ما إألنه 

  . بدون القبول

ان ك إذا ة مبطل هلاي للوصملوصى لهرد ا{: امها فقالكحأ إىل قد تعرض املصنف يف هذه املسألةو

 أي ، القبولجيابلحق اإليمل  إذا بطليالعقد  و،ة عقديكة املليالوص أن ملا تقدم من }ةيكلصول املقبل ح

من  أنه لمامكظهر من ينه إ :كيف املستمس و،ه خالفاًيال نعلم ف: رةكلذا قال يف التذ و،نعقديال 

ه ي بقسممجاعهر اإلعن اجلوا و،هي علمجاعرر نقل اإلكت )رمحه اهللا( ىخ املرتضيوعن الش، ماتاملسلّ

  . هيعل

 كترية نظر فال يلكيف هذه ال: قال الوالد، املنت على لكشأ ني واحد من املعلقرين غكهذا ول

 ريتأث على ليال دل و،ة بالقبولية عقد الوصياة لتماميد الواقع بعد القبول حال احلراط يف الي االحتمقتضى

  . هيلإ هو ريشيما ك، يباملوصله يتص دلخية عقداً جائزاً يون الوصك والرد بعدها

ه رييف غ و،بطال الرد بعد املوت قبل القبولإ على  تاممجاعاإل، ربعة األقساماألن إ :قال معلق آخرو

  .  عدم البطالن يف ثالثة منهااألصلف، إمجاعال 

، حلقه القبولجياب إذا ه بعد اإليبطال الرد فإ على ليمطلق العقد ال دل أن كالوجه يف ذل: أقول

  : مث قال، ديرأال : فقال املشتري، تبع: ذا قالإف



٣٤

  كان الرد منه بعد املوت وقبل القبول إذا  فعلى هذا، هلاوإذا كان بعد حصوهلا ال يكون مبطالً

  

 )مكعقود( املوجبوعلى  هيصدق علي، قبلت: بعد قولهنه إ بل، بطالنه على لين دلكي مل ،قبلت

  .)١(أَوفُوا ِبالْعقُوِد املستفاد من

ة يالوص و،مث قبوله ةيع اجلاريب بما ورد يف رد األك،  يف العقد الفضويلكذلك األمرون كده يؤيو

 ،مجاع العمدة يف البطالن اإلكلذا جعل املستمس و، ظاهر الوجهريفالقول بالبطالن غ،  العقودكمن تل

  .  فراجع،ني واحد من املعلقريه غيحمتمل االستناد خالف فحيث إنه و

 الّإ و،جياب اإليسترد املوصيمل  إذا نفعيإمنا اة يالقبول بعد الرد يف حال احلن إ :قالي أن لزمين كل

  . ملوصى لهن قبل اإ وسترجعي أن فله، يجائزة من قبل املوص أا بل قد تقدم، ما هو واضحكنفع يمل 

 ريغ، ةيكصالة عدم ترتب امللأة بيكان قبل حصول امللك إذا لردة اي ملبطلكفالتمس، انكف يكو

  . ما تقدمكل يطالق الدلإ ال جمال له بعد األصلن أل ،ظاهر الوجه

 كذل و} هلامبطالً{ درال }ونكيال { كحصل املل أن بأن رد بعد }ان بعد حصوهلاكذا إو{

  . ون الرد مبطالًك على لية بعد عدم دليكالستصحاب بقاء املل

  ن أل، ون مبطالًكي }قبل القبول وان الرد منه بعد املوتك إذا ، هذاىفعل{

                                                





٣٥

   هلا لعدم حصول امللكية بعد كذلك يكون مبطالًأو بعد القبول الواقع حال حياة املوصي مع كون الرد أيضاً

  

 إىل تاجحية عقد يكية التمليالوص أن فقد تقدم، الرد منع حصول العقد بالقبول املتأخر عن الرد

  .ان الرد بعد املوتكجياب إذا للحوق القبول باإل دع جماالًي ال جيابالرد بعد اإل و،القبول وجياباإل

 من قوة احتمال عدم اعتبار ،المه هذا مناف ملا سبق منهك أن املصنف على ردي أنه  خيفىن الكل

اشفاً عن كون الرد كلتزم بمرفع التنايف بأنه يأن  إالّ اللهم، راًه قملوصى لهة مبوت ايكالقبول حلصول املل

اشفاً عن عدم كون الرد ك على املصنف مبينفتوى ن إ :د الربوجردييذا قال السل و،ة باملوتيكعدم املل

  . ن قال به الشافعي يف أحد أقوالهإ و، منامل أجد به قائالً و،فيهو ضع وة بعد املوتيكحصول املل

ن  ألكذل و} هلاون مبطالًكي كذلكضاً يون الرد أك مع ياة املوصيأو بعد القبول الواقع حال ح{

ذ هي بعد إ، ة مل حتصل بعديكاملل أن املفروض و، رده بعد متام العقدنيال الطرفكل وعقد جائزة يالوص

ظهر من اجلواهر يبل  }ة بعديكلعدم حصول املل{: المه بقولهك أمت لذا و،اةياملوت ال يف حال احل

قبل بعد ي أن ز جاياة املوصيرد يف ح إذا بأنه طالق الشرائعإث رد يح، البطالن يف املقام على مجاعاإل

  . بعده أو ان الرد بدون القبولك إذا نه شامل ملاإف ،وفاته

 ،نية عقداً جائزاً من الطرفيون الوصكه من ي علمجاعهم اإل مبا ظاهركل ذلكشي(: قال يف اجلواهر

  . انتهى )ب يف اقتضائه بطالن العقديال ر و،نئذيفسخه ح على ملوصى لهمقتضاه تسلط او



٣٦

بعد القبول  وي املوصاةيان حال حك إذا ة الردييف مبطل(: ث قالية الشرائع حيعظاهر ابن العم تبو

  . )إشكال

مل  و،ياة املوصي يف حال حكل ذلكان ك ومث قبل قبل القبول أو ان الرد بعد القبولك إذا :أقول

ن أاحلال و ،قبل مث رد مث قبل أو ،رد مث قبل ألنه إذا ،ةي الظاهر صحة الوص،هإجيابده عن ي يرفع املوصي

العرف  حيث إنبل  ،)١(أَوفُوا ِبالْعقُوِد املستفاد من )مكعقود( هيه صدق علإجياب على  باقياملوص

  . ةيلقول بصحة الوصاان الالزم ك ،دةيقة جديدث طرحيالشارع مل  وجيابباإل اًأخري رون حلوق القبولي

ه مل إجيابده عن يبعد رفع  ألنه ،لقبولنفع ايه مل إجيابده عن ي يرفع املوص وملوصى لهرد ا إذا ،نعم

  ).مكعقود( صدقي

، ة فضوالًيع اجلاريما تقدم من ب ،اة املوصيييف حال ح  بعد ردهملوصى لهقبل ا إذا د الصحةيؤيو

  .حاًي صح)عليه السالم(مام ب ملا قبل بعد رده جعله اإلاأل حيث إن

 قة لهيقال الوالد يف تعل ،ياة املوصي حيف حال قبل بعد الرد إذا رنا من حتقق العقدكا الذي ذذول

موا بصحة كبل ح، كمهم بذلكعلم حيمل (: )موا ببطالا بالردكث حيح( :يتقول املصنف اآلعلى 

مل  وجيابرجع املوجب عن اإلييف سائر العقود ما مل  وهاي فقربما هو األك ،اة بعد الرديالقبول حال احل

  . انتهى )هاي املعتربة فةتفت املواال

  اته نفع يف انعقاد يذا حتقق القبول بعد الرد يف حال حإف، رناهكما ذعلى و

                                                





٣٧

 وسواء كان قبل ،قبله أو  سواء كان القبول بعد املوت أيضاً،وإذا كان بعد املوت وبعد القبول ال يكون مبطالً

   من عدم اشتراط القبض يف صحتهاقوى على األ بناًء،بعده أو القبض

  

ة القبول بعد يفاكد يفي دلة لألإطالقال  ألنه ،نفعي مث قبل مل يت املوصذا رد بعد موإ و،ةيالوص

  .  عدمهاألصلان ك يف حتقق العقد كذا شإف ـ الرد احلاصل بعد املوت ـ الرد

عدم  على رامةكقد نقل مفتاح ال و،}ون مبطالكيبعد القبول ال  وبعد املوت{ الرد }انكذا إو{

 املقداد وكاملسال والدروس ورشادولده يف شرح اإل ورةكالتذو  عن القواعدمجاعنئذ اإليالبطالن ح

  . الروض وة املراديظاهر غاو

 ، املتقدممجاعاإل و،بطال الردإصالة عدم  ألكذل و}قبله أو ضاًيان القبول بعد املوت أكسواء {

  . ه بالقبول باملوتك الذي ملكاستصحاب بقاء امللو

القبض ال  فإن ،ة تتحقق باملوت فال أثر لعدم القبضيكذ امللإ }بعده أو ان قبل القبضكاء وسو{

  . تهيمدخل على ليذ ال دلإ، كة له يف املليمدخل

  عن الشرائعيكما هو املشهور احملك } من عدم اشتراط القبض يف صحتهاىقواأل على بناًء{

  عن املبسوطيك خالفاً للمح،همريغ واحملقق الثاين ونيديضاح والشهياإل وصيالتلخ ورشاداإل ورةكالتذو

 حيالصح ويكما حك(: فقال أوهلم، كث شرطوا القبض يف حتقق امللي ح،لةيالوس ود بليجامع ابن سعو

 أن ماك، ه الرديقبضه فصح فيه ما مل يه علكستقر ملينه مل كل ه بالقبولكان ملكن إو ألنه صح الرديأنه 

  . انتهى )مهااحدإ أو فعةاملن و الرقبةكان قد ملكن إ و،كنه رد صح ذلإه شيء فيمن وقف عل



٣٨

هو  وةيقتضهما يف العلة املكشتراالوقف ال واهلبةكة يكية التمليالوص( بأن كاستدل له يف املستمسو

يف  و،ما يف معناها منجزة وة يف اهلبةيالعط حيث إنة من يم يف الوصكة احلي مع أولو،ة املتربع ايالعط

خالف  على بقرينة نفوذ املنجز الواقع من املريض، املؤخر منه يف ى يف املنجز أقوكاملل و،ة مؤخرةيالوص

  . انتهى )طالق العقود من دون خمرج عنهإه بأنه خالف يل علكأش و،كذا يف املسالك ،املوخر

  .االستصحاب وبل، طالقفاملرجع اإل، ور يف االستدالل أشبه باالستحسانكاملذ أن  خيفىال: أقول

ة يله بوصأوصى سألته عن رجل :  قال، رواه العباس ابن عامرح الذييضاً بالصحيرمبا استدل له أو

 :، قلتليهإ فادفعها موىل أو أطلب له وارثاً :)عليه السالم(قال  ، عقباًك يترمل وقبضهاي أن فمات قبل

 اجلد فتصدق كعلم اهللا من ومل جتد فإن ،ويل على تقدر له أن  علىاجتهد :قال ،اًيأعلم له ول ملفإن 

  .)١(ا

  .)عليه السالم(عبد اهللا  أيب إىل قد رواه الصدوق مسنداًو

  .)٢(يالباهل ومثله خرب حممد بن عمرو

: رامةكلذا قال يف مفتاح ال و،فراجع )٣( باباً يف الوسائلىخرأملسألة  وبل قد عقد الوسائل له

   نيجياباعتبار اإل على االقتصار على صحابطبق األأ(

                                                









٣٩

 وال دليل على كون الوصية جائزة بعد ،ك حلصول امللكية حينئذ له فال تزول بالرد وذل،لعدم الدليل على اعتباره

  متاميتها بالنسبة إىل املوصى له

  

س ملن يذ لإ، ة املتقدمةيتوقف غفل عن الروا أو ن من خالفأك و:قال، نيعدم الرد يف الب واملوتو

  . انتهى )تايفاملسألة من القطع، عدل عنها مع عدم املعارض هلاي أن ظفر ا

 الذي مجاعاإل وةيالروا و)١(أَوفُوا ِبالْعقُوِد إطالق وةيل الوصي دلإطالق واألصل أن :فتحصل

  :لذا قال املصنف و،عدم اشتراط القبض على لها تدلكعرفته 

 كذلو{ ،لمامكن ظفرت بي الذنيافة املعلقكاملنت  على تكلذا س و،}اعتباره على ليلعدم الدل{

ل ين دلكيذا مل إف، ليالدل إىل  حباجة متزلزالًكون امللكن أل }نئذ له فال تزول بالردية حيكحلصول املل

  . اري اخلكوكروا يف مشكما ذك،  االستقراراألصلان ك

  . ةيكان الالزم بطالا بالرد فتزول امللكة جائزة يانت الوصكملا : قلتن إ} و{

   على لين قام الدلإ و}ملوصى لها إىل  بالنسبةتهاية جائزة بعد متاميون الوصك على ليال دل{: قلت

                                                

 



٤٠

 وظاهر كلمات العلماء ،جيوز له الرجوع يف وصيته كما سيأيتحيث إنه  ،جائزة بالنسبة إىل املوصي أا كما

 األمر أن  كما، الصادر من املوصيجيابعندهم مبطل لإل ألنه حيث حكموا ببطالا بالرد عدم صحة القبول بعده

   وكما يف إجازة الفضويل،أخري يبطله وإن رجع وقبل بال تجيابالرد بعد اإل حيث إن ،العقودكذلك يف سائر 

  

ما ي فشكالقد تقدم اإل و،ياة املوصي حال حملوصى لها إىل بالنسبة وياملوص إىل جوازها بالنسبة

 ىاملوص إىل بة بالنس عليهلناكلذا أش و،نيطرفال إىل جوازها بالنسبة على مجاعاإلقاله اجلواهر من وجود 

  . لمامكن ظفرنا بي الذني املعلقافةكاملنت  على تكرناه سكا الذي ذلذ و،هيلإ

لداللة  }أيتيما سكته يوز له الرجوع يف وصجيحيث إنه  ،ياملوص إىل جائزة بالنسبة أا ماك{

حة موا ببطالا بالرد عدم صكث حيح{ همحيبل صر }لمات العلماءكظاهر و{ هي علمجاعاإل والنص

، ةايمث قبل بعد الرد يف حال احل اةيان الرد يف حال احلك إذا ال ما، ان الرد بعد املوتك إذا }القبول بعده

  . كالم حول ذلكما تقدم الك

قبول بعد للن جمال كي مل جيابذا بطل اإلإ و}ي الصادر من املوصجيابهم مبطل لإلنه عندأل{

  . البطالن

 حيث إنيف سائر العقود { قبول بعد الردلل فال جمال جياببطل الرد اإلي }كذلك األمر أن ماك{

  . ضر باملواالةي }أخريقبل بال تو{ الراد }ن رجعإ وبطلهي جيابالرد بعد اإل

  رد بطل  ول كاملال حيث إن }الفضويل{  يف العقدكاملال }جازةإما يف كو{



٤١

 ه بل يف سائر العقود أيضاًإجياب على قياًكان املوصي با إذا إشكال لكن ال خيلو عن ،ال تصح بعد الردحيث إا 

  مشكل

  

: ل للبنتيذا قإف }ال تصح بعد الردحيث إا { ، عنهالقبول الذي وقع فضوالً أو ،جياباإل

ة يف يانت الفضولك إذا كذلك و،ن اجازت فوراًإ وكجازا بعد ذلإمل تنفع ،  فردت، فضولةكزوجنا

  . جانب الزوج

 أدلةطالق إل }هإجياب على اًي باقيان املوصكذا إ{ ةيباب الوصيف  }إشكاللو عن خي ن الكل{

  . ورةكات املذطالقد اإليقي يشرع أو يل عقليال دل و،)٢( العقودأدلةطالق إل و،)١(ةيالوص

ال  و، عرفاًهال مانع من ،مل تفت املواالةإذا  القبول بعد الرد فإن }لكضاً مشي العقود أبل يف سائر{

 ،تيبل اشتر: مث قال، يشترأال : فقال، كبعت: ذا قالإف ،)مكعقود( صدقينه إف، منعه على ل شرعييدل

  .حتقق العقد

 ،حمل نظر )ةيزات العرفكبل هو الظاهر من املرت،  البطالنلى عمجاعظاهر اإل(: كفقول املستمس

 يف ىقواأل: د الربوجردييلذا قال الس و،فهو حمتمل االستناد انكن إمجاع اإل و،ز خالفهكرتاملفإن 

ست يل و،قبلهيبدو له فين ه منتظراً ألإجياب على اًيان املوجب باقك إذا ،ضاً صحة القبول بعد الرديالعقود أ

  . مجاعها اإلي فىدعيأمثال هذه 

                                                







٤٢

  مقتضى بعض األخبار صحتها ولو بعد الرد حيث إن يف الفضويل  خصوصاًإمجاعإن مل يكن 

  

  . إشكالاتت املواالة املعتربة يف العاقدة بطل بال ف أو  بردهجيابحصل له انصراف عن اإلن إ نعم

 ،جازة الفضويلإيف  و يف سائر العقودإشكال ال :احلسن أبو ديوجه النظريف قول الس علميمنه و

بل قد ، شرطاً خارجاً أو ون القبول جزء العقدك يف شكال من جهة اإل،هي مبا حنن فشكالتص اإلخيإمنا و

  . ضاًيرطاً أونه شكمر سابقاً احتمال عدم 

 }خصوصاً يف الفضويل{  حمتمل االستنادهريتقد على مجاعاإل أن قد عرفت و}إمجاعن كين مل إ{

، ة املشهورةي الرواهي و}لو بعد الرد وخبار صحتها بعض األمقتضى حيث إن{ ةيان له خصوصكإمنا و

  . ذنأ مث كأذن املالي فلم ريمة الغأث باع يح

عليهم ( ي علعن، عن آبائه، هيعن أب، هيعن أخ، جعفرعلي بن   عن،خيمثلها ما رواه الش وبل

ق فر: ه لسيد)عليه السالم( علي فقال ،ذينإ ريعبدي تزوج بغن إ :أتاه رجل بعبده فقالنه إ :)السالم

قلت : قال ف قلت لهيك: )عليه السالم( علي فقال له، ا عدو اهللا طلقي: د لعبدهيفقال الس، نهمايب

: ديفقال الس، كمسأن شئت فإ و،شئت فطلق فإن ناآلأما  : للعبد)عليه السالم(علي  فقال،  طلق:له

 ،طلق:  قلت لهني حكن ألكذل: قال ،يريد غي فجعلته بيديان بكأمر  )عليه السالم( ني املؤمنريمأا ي

  . )١(احكأقررت له بالن

                                                





٤٣

لو كان القبول بعد الرد  أنه  إم ذكروا مث،كان القبول بعد الرد ممنوعة إذا ودعوى عدم صدق املعاهدة عرفاً

   مشكل وهو أيضاً،الواقع حال احلياة صح

  

ملا  }ممنوعة{ ما ادعاها بعضهمك }ان القبول بعد الردك إذا  عدم صدق املعاهدة عرفاًىدعوو

مل  و،قد حصال واملظهر و عند العرف الرضاراياملع فإن ،قبل إذا رونه عقدهيم أنشاهد يف العرف من 

  .  العرفىلد  ماريالشارع غ أن علمي

رد يف  فإن :قال يف القواعد }اة صحيان القبول بعد الرد الواقع حال احلكلو  أنه رواكم ذإمث {

 نيالفاضل وخي عن الشيكهذا هو احمل و، الردكذ ال اعتبار بذلإ، قبل بعد الوفاةي أن  جازياة املوصيح

  . املشهورنه إ بل عن الدروس، همرية وغيفاكال وصدجامع املقا وحيالتنق ولةيالوس ونيديالشهو

 ألنه ،القبول بعد املوت وبأن حمل الرد ،اةيرد حال احلإذا  ة القبول بعد املوتيفاكاستدلوا ل: أقول

أما الرد الواقع و، وقع القبول يف حمله وذا قبل بعد املوت نفذإف، اةي فال أثر هلما حال احل،وقت االنتقال

  .جياببطل اإلي حىت أثر لهاة فال يحال احل

، تهيرفع عن وصي مل ياملوص حيث إن،  بعد الردجياببناء اإل أن هو و،ل آخريستدل له بدليرمبا و

 القبول بعد املوت يف ىفكاة يون القبول حال احلكن الالزم كيث مل يح و،دي جدإجيابفهو مبرتلة 

  . جياب اإلكاالرتباط بذل

   ،هيتوا علكن سي الذنيلب املعلقغا وعند املصنف }لكضاً مشيهو أو{



٤٤

 قلنا إالّ إذا ،بعد املوت أو  إذ ال فرق حينئذ بني ما كان يف حال احلياة،جياب لإلعلى ما ذكروه من كونه مبطالً

  . وهو حمل منع،هو بعد املوتإمنا ا  وإن حملهم،الرد والقبول ال أثر هلما حال احلياةن إ

  

  . ىقونه األكل: د اجلمالين قال السإ و،همريغ ووجرديالرب وابن العم وأمثال السادة الوالد

نئذ يذ ال فرق حإ{ نياألمر نيي فرق بأف }جياب لإلمبطالً{ الرد أي }ونهكروه من ك ما ذىعل{

 مل ن مبطالًكين مل إ و،ماهي أبطل فان مبطالًكن إ الرد فإن }بعد املوت أو اةيان يف حال احلك ما نيب

 اةي أثر هلما حال احلالقبول ال ون الردأ{  السابق لصحة القبول منلباالستدال }قلنا إذا الّإ{ همايبطل في

ذ ال وجه جلعل صحتها حال إ، اةيلصحتها حال احل }هو حمل منع و،هو بعد املوتإمنا ن حملهما أو

  .ضاًياة أي العقد هلما حال احلإطالق بعد مشول ،املوت فقط

 ،ل الثاين الذي استدللنا بهي للدل،هإجياب على اًي باقيوصان املك اذإ ،ره املشهورك هو ما ذقرباألو

  . ما تقدم على  يف سائر العقودكذلكما هو ك، دي جدإجيابه مبرتلة ءبقا أن من

 ن حلظت البقضإ و،بعدها أو الوفاةون قبل كيأن ما إ الرد أن قد حتصلو( :رامةكقال يف مفتاح ال

ها يم فكلها ال حك و، أربعةقسامانت األكان قبل الوفاة كذا  ألنه إ،ةي مثانقسامانت األكهما يالقبول فو

مها  و، منهاني تبطل يف اثن،ضاًيانت أربعة أكان بعد الوفاة كذا إ و،الروض وة املراديما يف غاك ،للرد

  ، اللذان قبل القبول



٤٥

  . انتهى )قطعي أنه عندنا و،همه عنديواحد خمتلف ف و،واحد قطعي و،ال أو سواء حصل القبض

 القاعدة مقتضىان ك، ةيمك يف بطالا شبهة حك بعد ذلكة فشيعلم بصحة الوص إذا مث

  . يف الصحة بعد العلم ببطالاكث شيس حكصورة العك ،االستصحاب

 مقتضى أنه ما عرفتك ـ اف يف حلوق القبول بهك ي من املوصجيابلو قلنا بأن بقاء اإلو

فالظاهر ، د عنهيرفع الجياب أو اإل على اًيان باقكهل  أنه  يفكنما شيفقبل بعد الرد ح ـ الصناعة

  . اهللا العامل و،انكرة األياستصحاب بقائه لتمام

  



٤٦

 صح فيما قبل وبطل فيما ، فقبل املوصى له أحدمها دون اآلخر، واحدإجيابله بشيئني بأوصى لو : )٥ مسألة(

  ،رد

  

 انك فإن }خرحد مها دون اآلأ ملوصى له فقبل ا، واحدإجياب بنيئيله بشأوصى لو { :)٥ مسألة(

ح كتن أن مثل  فهو،القبول وجياب اإلني لعدم التطابق ب،وحدة العقد يف قصده بطل وحنو االرتباطعلى 

 إذا ماكفهو ، تحقق العقديال  أنه بطل عدم التطابق من جهةيإمنا  و،اميقبل خلمسة أيام فينفسها عشرة أ

ة بلفظ يالعقود املتعددة اركحنو تعدد املطلوب  على انك أما إذا ،البستان على الدار فقبل على أوجب

مها ورد احدإ عقد واحد فقبل  يفنيزوجه امرأت إذا ماكفهو  }ما رديبطل ف وما قبليصح ف{ واحد

  . خبالف ما رده )١()مكعقود( علهجي فما قبله ،عقود متعددة إىل نحل العقديث يح، ىخراأل

 ظهر من جامع املقاصد واحلدائقيبل ، همريغ ونيعاً للفاضلاملصنف تبكن أطلقوا الصحة يأما الذ

ه من ريغ و)رمحه اهللا( ىخ املرتضيره الشكما ذ إىل أم نظرواكف، صحاباأل فتوى همرياجلواهر وغو

أيت يما ك، صح تبعض الصفقةيلذا  و،كذل إىل احنالل العقد املشروطك ،مجلة من العقود إىل احنالل العقد

  .يف آخر املسألة

القبول يف  وجياب اإلنيروه من اعتبار املطابقة بكما ذن إ :كالم املستمسك ال جمال لكبعد ذلو

 فال تصح ، وجهكن العتبار ذلكي مل الّإ و،ات متعددةإجياب إىل جيابعدم احنالل اإل على دليالعقد 

   ريته غيد متاماحنالل العقد بع فإن ،ار ختلف الشرطيخ أو ،مسألة تبعض الصفقة و املقامنيسة بياملقا

                                                





٤٧

مبا عرفت من عدم  إالّ شكالن التخلص عن اإلكميه ال يعلو( :قال أن  إىل،) نفسهجياباحنالل اإل

 ع الصرفيل اعتبار القبض يف بير القول به من قبيتقد على اعتبار القبول و،ة من العقوديون الوصك

  .المهكآخر  إىل )جزء من العقد أنه ال، السلمو

هو مناف  ورادتهإ ريان تصرفاً يف الشخص من غكال إ و، تقدم من اعتبار القبوله بعد مايعل رديذ إ

 )سلم وصلى اهللا عليه وآله(ده ما ورد من استفهام الرسول يؤي و،)١(أنفسهم على لقاعدة تسلط الناس

عليه (طالب  أيب علي بن إالّ اهيإرفضهم  و) وسلمصلى اهللا عليه وآله(ته يه عن قبول وصريغ وعباساً

 ،ات متعددةإجياب إىل  عدم االحناللنيب و والقبولجياب اإلني ب اعتبارهم املطابقةنيال ربط ب أنه ،)لسالما

 ،هو ما قبله القابل وان عقد متطابقكان احنالل يف القصد كذا إف، ما عرفتك )مكعقود( فاملطابقة حمقق

 نيب و،خرمها القابل دون اآلقبل أحد نيإجياب نيفأي فرق ب، هيلإ آخر بدون قبول فال عقد بالنسبة إجيابو

صح ما قبله يول صح ما قبله يف األيما كث يح، خرمها دون اآلقبل أحدي ف،نيلفظ واحد قائم مقام االثن

  .جيابيف صورة وحدة اإل

  .كذل إىل هم نظرواريغ ويالربوجرد وابن العم والسادة الوالدكاملنت  على نيتكن الساأكو

رناه كال يف ما ذ،  املاتنإطالق يف لواكفلعلهم أش، الصحة يف لواكن أشيذد اجلمال اليأما أمثال الس

  . املتعدد إىل ث تنحليرادم الصحة حإمن 

                                                





٤٨

 وإن مل نقل بصحة مثل ذلك يف البيع ، بعضه اآلخر وردمفروزاً أو له بشيء فقبل بعضه مشاعاًأوصى وكذا لو 

  ول والقبجياب بدعوى عدم التطابق حينئذ بني اإل،وحنوه

  

 النصفك }اًفقبل بعضه مشاع{  حنطةله بصربةأوصى  أن واحد مثل }له بشيءأوصى ذا لو كو{

  .ة يف هذا النصفيبل الوصق أينإ: قال وما لو أفرزهك }أو مفروزاً{

 ،خر أحدمها دون اآلأقبل: فقال، نصفان مفروزان لصربة واحدةكان ه ما لو يس من ما حنن فيلو

لي كحنو ال على ر قبوله بعضهكذي أن املصنف على انكو ، الفرع السابقفرض داخل يفن مثل هذا الأل

  . كعم من ذللعله أراد باملشاع األ و، مثالقبل من الصربة صاعاًأ: قال إذا ماك، نييف املع

}ما رديبطل ف وما قبليحنو تعدد املطلوب صح ف على جيابان اإلك إذا نهإف }خر بعضه اآلورد، 

  .ةياملطلوب مل تصح الوصحنو وحدة  على انكن إو

مل  مناإ و،جارةاإلك }حنوه وعي يف البكن مل نقل بصحة مثل ذلإو{ ةينه نقول بالصحة يف الوصإف

  .}القبول وجياب اإلنينئذ بي عدم التطابق حىبدعو{ حنوه وعيالب يف نقل بصحته

ها بعضها ؤجزاأبط  مل ترت حمضاًانت تربعاًكة ملا يالوصن إ قول جامع املقاصد إىل كأنه أشار بذلك

 ،حنوه من عقود املعاوضات وعيهذا خبالف الب و،صح قبول بعضهايعا يصح قبوهلا مجي ماكف، ببعض

 لتحقق اسم العقد الذي ،ها املطابقةيوا من العقود املعترب فكة عدم ي يف الوصىقويده يف اجلواهر بأنه يأو

   وجيابهو اإل



٤٩

 نعم لو علم من حال ، ودعوى عدم التطابق ممنوعة،إمجاعمل يكن ن إ ألن مقتضى القاعدة الصحة يف البيع أيضاً

  .ع من حيث اموع مل يصح التبعيضاملوصي إرادته متليك امو

  

  . انتهى ، اجياب باإلكقبول ذل

س ينهما ليفالفرق ب، هما التطابقيفالالزم ف ع عقديالب وةيل من الوصك ذإ، ىفخي هما ما اليفو

حنو  على انكن إ و،جياب لإلان القبول مطابقاًكحنو تعدد املطلوب  على انكن إ منهما الًك فإن ،بفارق

  . بطلي فجياب لإلان القبول خمالفاًكوحدة املطلوب 

ث ال يح و،هيالبطالن ف على }إمجاعن كيمل ن إ ضاًيع أي القاعدة الصحة يف البمقتضىن أل{

  . ل بالصحةفالالزم القو، ان فهو ظاهر االستنادكبل لو ، إمجاع

دان يه السيل فكن أشإ و،املنت على ابن العم ون الوالديديوت السكوجه س  تعرفكبذلو

: همايقال ثان و،)ةيالوص يف الصحة وعيبل مقتضاها البطالن يف مثل الب(: قال أوهلما، اجلمال والربوجردي

ع مثال يبعض املب إىل ةة للصحة بالنسبيمقتضون القاعدة ك و،القبول ظاهر وجياب اإلنيعدم التطابق ب(

  . انتهى )ةيلكعند تبعض الصفقة أجنيب عن املقام بال

  . ما من باب واحدأة مع يجنبعرف وجه األينه مل إف

  .  املوجب التعددإرادةلوجود التطابق عند  } عدم التطابق ممنوعةىدعو{ أن  ظهركبذل }و{

 على هءنشاإث صب يحب }اموعث ي اموع من حكيرادته متلإ ينعم لو علم من حال املوص{

  طابق القبول ي  الجيابن اإلأل }ضيصح التبعيمل { كذل



٥٠

ظاهر الوجه  ريغ، جمموع ال حمصل لهحيث إنه  اموع من كيمتلن إ نيقول بعض املعلق و،نئذيح

  . ه من سائر العقودريغ وعيالبك كيثمر التملية عقد يالوص أن بعد قبول

  



٥١

  الرد أو ين من القبولاألمرخيتار املوصى له أحد  أن قبل ثة التصرف يف العني املوصى اال جيوز للور: )٦ مسألة(

  

 ،نياألمر أحد ملوصى لهتار اخي أن  ا قبلى املوصنيوز للورثة التصرف يف العجي ال{ :)٦ مسألة(

  . ان هلم التصرفكذا رد إ و،هكمل إىل همك من ملنيذا قبل خرجت العإف }الرد أو من القبول

ه فقبل القبول ال يعل و،سائر املعامالتكبعد القبول  الّإ ا كتحقق امللية ال ية العقديالوص: أقول

 ،ى مراع الورثة انتقاالًكمل إىل نتقلي و،ي املوصكمل على هؤ بقااألصل مقتضىبل ، لموصى له لكمل

وجه  ذ الإ، الرد وبولوب الدابة قبل القكر و الدارىنكمثل س، ري املغريق للورثة التصرف غحيه يعلو

 إذا ماك دةيمق أو ، مبجرد القبولكون مثرها امللكي حىت ة مطلقةيانت الوصك سواء ،كملنعهم عن ذل

  .ي قرار املوصنيح إالّ ثمر القبول االنتقال فوراًيث ال ي حب،فايت ود بعد عام منيداري لزن إ :قال

القبول مل  أن ذ ال وجه للمنع بعدإ، ها القبوللحقيمل  إذا  فهو جائز هلم يف الواقعريالتصرف املغأما 

  فذبح الشاة، اهللا ولدهشاىفن إ تصدق بشاتهين  أنذر إذا ماك،  بالزعمريتغيالواقع ال  فإن ،جيابلحق اإلي

ة يكاملل على تيد الشاة بشيء بل بقيشف عن عدم تقكيموت الولد  فإن ،مات الولد وباعها أو لهاكأو

  .الطلقة

ق هلم حي مل ريث تعلق به حق الغي حكن امللأل، فالظاهر حرمة التصرف القبولحلقها  إذا أماو

  . انهكة أريلعدم متام ال جمال الستصحاب جواز التصرف و،منذور الصدقةكفهو ، التصرف

   قبل قبوله ملوصى له اكمل إىل نتقلين مل إ و بهىاملوصن إ :ن شئت قلتإو



٥٢

   للضرر عليهمه موجباًأخريكان ت إالّ إذا وليس هلم إجباره على اختيار أحدمها معجالً

  

  . هي فريه التصرف املغريق لغحيد ال ييممن له حق التقتقيده مع  و،كد املليته قي بوصياملوص أن الإ

ن قبل إ و،زمان االنتقال و زمان املوتنيما بي فري املغريللورثة حق التصرف غ أن علميمما تقدم و

 هم موقتاًيلإ انتقل كن امللأل،  بعد عام من وفاته مثالًلموصى لهأنه لبأوصى  كان املالك إذا ملوصى لها

  . داًي مقانتقاالً

ن ظهر عدم إ و،اًيان فضولك وماًاان حركظهر قبوله فإن  ،مطلقاً  قبل القبولريأما تصرفهم املغ

  . ان الزماًك واًيان جتركقبوله 

 إذا جازة انتقل عنه قبل حصول اإلمايل فيص للمقام بتصرف األكل املستمسيمتث أن  ظهركبذلو

ذا تصرف إ و،تصرفي أن فله تحقق عقديجازة مل ذ قبل اإلإ،  ظاهر الوجهري غاًيان الطرف فضولك

  .  قبل القبولجيابتصرف بعد اإل إذا ماك، ان مبطالًكل يصاأل

 املصنفف، احتماالن ،ال أو ،الرد و القبولنيب إليه ىجبار املوصإب جي فهل يمات املوص إذا }و{

 ،هريغ وما يف اجلواهرك ،جبار عدم اإلاألصلذ إ }حدمها معجالًأار ياخت على جبارهإس هلم يل{ أنه على

  . أنفسهم على الناس مسلطونفإن 

ان حفظ املال بدون حق كبأن  }همي للضرر علموجباً{ القبول أو الرد }هأخريان تك إذا الإ{

  . احلرج والعسر أو  للضررالتصرف موجباً



٥٣

  .يجربه احلاكم حينئذ على اختيار أحدمهاف

  

  . ما قواه اجلواهرك }ار أحدمهاياخت على نئذيم حكجربه احلايف{

ضرار بل لعموم حرمة اإل، ثباتة فال تصلح لإليا نافال لقاعدة نفي الضرر أل(: كقال يف املستمس

  . )١(ريبالغ

اف يف ك ال ضررل يفدل، هم املنع عنكاحلا على انكضرار ث منع الشارع عن اإليح: أقول

  . ال ضررل ياز قلع شجرة مسرة بدلجلو) سلم وصلى اهللا عليه وآله(لذا استدل الرسول  و،ثباتاإل

 على ذ ال ضررإ، ةيلو قلنا باعتبار القبول يف صحة الوص وجبارال وجه لإل( :نيأما قول بعض املعلق

ذ إ، هيما ف خيفى فال، ) الردأخرير تيتقد على فاعهم االنتيفوت علياألمر أنه ة ي غا،أخريالورثة يف الت

إالّ إذا ( :بل قال، ضرر دائماًنه إ قلياملصنف مل  و،ون ضرراًكي ما اًريثكن التصرف كحفظ املال بدون مت

 اجلمال ويالربوجرد وابن العم والسادة الوالدك نياملنت أغلب املعلق على تكلذا س و،)هأخريان تك

  . همريغو

ن كل، هين تأمل فإ واجلواهر إليه ما أملعك، م تواله الوارث بنفسهكجبار احلاإلو تعذر ه  أنمث الظاهر

  . ه رفع الضرريان فك أن وجه للتأمل بعد ال

  

                                                





٥٤

مل يرجع  إذا  فله القبول،فاملشهور قيام وارثه مقامه يف ذلك ،الرد أو مات املوصى له قبل القبول إذا :)٧ مسألة(

 وقيل ، وبني علم املوصي مبوته وعدمه،بعد موته أو فرق بني كون موته يف حياة املوصي من غري ،املوصي عن وصيته

  بالبطالن مبوته قبل القبول

  

 القبول }كارثه مقامه يف ذل وامي فاملشهور ق،الرد أو  قبل القبولملوصى لهذا مات اإ{ :)٧ مسألة(

ذا جن مبا مل إ و،هماي فاًإمجاع ،ن لوارثهكيمات مل  وذا ردإ و،ارثه و إىلمات انتقل وقبل أما إذا ،الردأو 

  . تهيال وإطالق قتضىمب إليه نتقليله  ن ماأل، ه مقامهيل واميرده فالظاهر ق وصح قبولهي

 املهذب البارع وة املراديغا ورةك منهم التذ،املشهور مجاعة إىل كفقد نسب ذل، انكف يكو

ه يعل أن شف الرموزكعن  و،ي عنهمكما حك )رمحه اهللا(ى خ املرتضيالش وضاح النافعيإ واملقتصرو

  . العمل

ذا إ{  فله القبولياة املوصيزمان ح يف انكذا إ و،يان بعد موت املوصك إذا الرد أو }فله القبول{

  . ف بوارثهيك القبول فملوصى لهلنفس ا حىت نكيرجع مل  إذا نهإف }تهي عن وصيرجع املوصيمل 

 ،}عدمه و مبوتهي علم املوصنيب و،بعد موته أو يوصاة امليون موته يف حك ني فرق بريمن غ{

  . أيتيما سكل اخلاص الوارد يف هذه املسألة يطالق الدل إلكذلو

 صحابنقله عن مجاعة من األنه إ عن احلدائق و،}مبوته قبل القبول{ ةيللوص }ل بالبطالنيقو{

  . العالمة يف املختلف وديمنهم ابن اجلن



٥٥

 والقول األول ، وبني غريه فلورثته،غرض املوصي خصوص املوصى له فتبطل أن لمع إذا وقيل بالتفصيل بني ما

  وإن كان على خالف القاعدة

  

بأن مل  }هري غنيب و، فتبطلملوصى لهااملوصي خصوص غرض   أنعلم إذا  مانيل بيل بالتفصيقو{

  .}فلورثته{ علم بأن غرضه أعم أو ،علم ما ذا غرضهي

  . النصوصنيمع بجيبه  و،ر حقوكل املذيالتفصن إ عن الدروس

اته يموته بعد ح و، فتبطلياة املوصي موته يف حنيل بية قول آخر بالتفصياك حكعن املسالو

  . فتصح

، هيلإ فالالزم الذهاب ، اخلاصةدلة األمقتضىنه كل }خالف القاعدة على انكن إ وولالقول األو{

 من أولن إ :رامةكقال يف مفتاح الحىت  ، إليهـ يعلأيب  إالّ  ـافةك ني بعد ذهاب املتقدمخصوصاً

  . من املخالفة إليه مت ما نسبوان إ  احملققمجاعفرق اإل

 )عليه السالم(سألت أبا جعفر :  قال،هيالفق وايفكما عن ال على ،أو الباهلي ي الساباطىفقد رو

: ) السالمعليه(تب كف ، فمات العم،ئاًيل سنة شكله يف  أعطي عماً أن أمرين وإيلّأوصى عن رجل 

عط ورثتهأ)١( .  

 ،بعضهم رواه عن العباس بن عامر و،اشييالع والصدوق وايفك الذي رواه الثىنح عن امليالصحو

 كتريمل  وقبضهاي أن ة فمات قبليله بوص يأوصسألته عن رجل : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

 اجهد: قال ،اًيل ومل أعلم له فإن :قلت، هيلإعها  فادفوىل م أواطلب له وارثاً: )عليه السالم(قال  ،عقباً

   تقدر لهأن 

                                                





٥٦

  . )١( اجلد فتصدق اكمن تعاىل علم اهللا ومل جتد فإن ،ويلعلى 

 )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ربعةتب األكخ الثالثة يف اليرواه املشا الذي ،سيح حممد بن قيصحو

 الذي ملوصى له ا فتويف، غائبملوصى لها وخرآلأوصى   يف رجل)عليه السالم( ني املؤمنري أمىقض: قال

حد ألأوصى من  و:قال، لهأوصى ة لوارث الذي يالوص: )عليه السالم(قال  ،يله قبل املوصأوصى 

ته يرجع يف وصيأن  إالّ لهأوصى ة لوارث الذي ي فالوصي قبل املوصملوصى له ا فتويفغائباً أو انك شاهداً

. )٢(قبل موته

  فتويفان أم غائباًك  شاهداً،آخرإىل أوصى من و :خبارق يف املقنع الذي هو متون األقال الصدوو

 أن ته قبليرجع يف وصيمل ن إ ،لهأوصى ة لوارث الذي يالوص فإن ،ىأوص الذي  قبلملوصى لها

  . )٣(وتمي

ته عن سأل: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  بن سالمعن مثىن، اشييعن الع، كيف املستدرو

 أو اطلب له وارثاً: )عليه السالم(قال ،  عقباًكتريمل  وقبضهاي أن ة فمات قبليله بوصأوصى رجل 

ِإثْمه علَى الَّذين ما إنفَمن بدلَه بعد ما سِمعه فَ﴿: قوليتعاىل  واهللا سبحانه فإن ،هيلإ فادفعها موىل

هلُوندبقلت،)٤(﴾ي  :  

                                                











٥٧

   خمتص باملوصى لهجياباإل أن  ألن املفروض،ى اعتبار القبول يف صحتها عل بناًءمطلقاً

  

: )عليه السالم(قال ، عرف له ويليال  وسمي مل سالمان من أهل فارس دخل يف اإلكن الرجل إ

اكعلم اهللا من ومل جتده فإن ،ويل على تقدر له أن جهدا اجلهد تتصدق )١( .  

 ،ك ما رواه املستدرنيب و،اشيي عن العىتب الفتوك و الوسائل ما رواهنيذا ظهر الفرق ب و:أقول

  حياة يفملوصى لهسواء مات ا }مطلقاً{،  للقاعدةان خالفاًكن إ واتيالروا إىل هذا القول املستندفإن 

ذا إف، رديمل  إليه ىاملوص أن تقدم الظاهر يف ماك }اعتبار القبول يف صحتها على بناًء{ بعده أو ياملوص

  .وارثه إىل نتقلي حىت  لهكع العقد اململقيرد مل 

 القاعدة مقتضىف، قبليمل  أما إذا ،قبل الوارث إذا ما على اتيحتمل الروا أن بجي أنه  خيفىالو

  . يورثة املوص إىل نتقليفاملال ، ةيعدم صحة الوص

ل يال الدلفهو لو، ملوصى له اك ملّين املوصأل }ملوصى له خمتص باجياباإل أن ن املفروضأل{

 يف جيابس اإليل و،ون زوجاً هلاكي حىت صح قبول وارثهي الزوجة نفسها للزوج فال كاح الذي متلّكالنك

 نه الإب خصوص املشتري فقصد باخلطايون املوجب ال كالغالب  حيث إن، عي يف البجيابمثل اإل املقام

   ةيالوص أما ،نيع تبادل ماليالب فإن ،هريغ أو ان هو املشتريكن إ هم لهي

                                                





٥٨

  دعوى انتقال حق القبول إىل الوارث أيضاً أن  كما،وكون قبول الوارث مبرتلة قبوله ممنوع

  

  . ناه الزوجانكاح ركالن و، الطرفكيفهي متل

  . العقود تتبع القصود وقصده املوجبيذ مل إ }ون قبول الوارث مبرتلة قبوله ممنوعكو{

ون الوارث ك على مبينجياب أنه ول لإللعدم مطابقة القبو(  يف ردهكقول املستمس أن علميمنه و

 كيتضمن متليضاً ي فقبول الوارث أملوصى له من اك امللىتلقيان ك إذا ما، أي من املوصك امللىتلقي

 كبعد مل إالّ ونكي ال ك الوارث املليذ تلقإ، امت ريغ )جياب اإلكفهو قبول لنفس ذل، ملوصى لها

  . ي فال تلقك ال ملث ال قبوليفح، قبوله على  املبتينملوصى لها

  .ركه ما ذيف و،القاعدة على مكطبق احلي أن أنه رد ملن أرادك )ونكو(: قولهن إ مث

 كذل و}ضاًيالوارث أ إىل انتقال حق القبول{ ـالقاعدة ل على مكتطبق احل }ىدعو أن ماك{

  : نيان مقدمتيبب

  . ن شاء ردإ و،شاء قبلن إ ألنه ،لموصى لهالقبول حق لن إ :وىلاأل

 أن  فله،وارثه إىل فقد انتقل،  هذا احلقملوصى له اكث تري فح،ت فلوارثهيه املكما ترن إ :ةيثانال

  . تيه املكما أشبه مما تر وارياخل وخذ بالشرطاأل أن ماك، هيلإنتقل املال ي وقبلي



٥٩

 من احلق  إىل الوارث حىت مثل ما حنن فيه ومنع كون كل حق منتقالً ملنع كونه حقاً،حمل منع صغرى وكربى

   وعلى ما قوينا من،اخلاص به الذي ال يصدق كونه من تركته

  

روا من ك ما ذكذل على دلي و،}ونه حقاًكملنع { ـف، ىالصغر أما }ىربك وىحمل منع صغر{

ن كيذا مل إف . أسقطت هذا احلقينإ: قولي أن لموصى لهفهل ل، سقاط لإلونه قابالًكمثل ، خواص احلق

  . وارثه إىل نتقليال  و نقلهن لهكيسقاط مل له اإل

قد  و،رواك ما ذأكثرالظاهر اخلدشة يف  و،التيم بتفصكاحل و احلقنيقد فصل مجاعة ب: أقول

  .  فراجع،مكاحل وقال يف باب احلقي أن نبغييما  اء املواتيحإ تابكرنا حنن يف أوائل كذ

ه من احلق ي حنن فمثل ما حىت ،الوارث إىل ل حق منتقالًكون كمنع { لـ فىربكال أما }و{

لذا قال يف  و،ة يف املقاميلكؤخذ ذه الي حىت رثل حق قابل لإلك أن ل لنايذ ال دلإ }اخلاص به

 ،ر مباشرتهيتقد على ان حقاً للمورثكإمنا  و،ون القبول حقاً للوارث مطلقاًكنا مننع من أمع (: كاملسال

  . المهكآخر  إىل ،)شخاصة ختتلف باختالف األي يف الوصغراضألا أن  إليهرشديو

ما ل يشمله دلي حىت }تهكونه من تركصدق يال { للمورث }الذي{ هذا احلقن إ :احلاصلو

  . ت فلوارثهيه املكتر

للنصوص املتقدمة اليت ال  إليه صاريإمنا  و،خالف القاعدة على فقول املشهور، انكف يك }و{

خالف القاعدة  على كة ملية العقديالوص أن }ناه مني ما قوىعل{ مكفاحل، ةيترادات اآليها اإليرد علي

  ما قواه  على انكن إ و،مطلقاً



٦٠

 يكون احلكم على خالف القاعدة يف خصوص صورة موته قبل  أيضاًعدم اعتبار القبول فيها بل كون الرد مانعاً

 وذلك ،ور الصحة كما هو املشهإطالقذلك هو  معقوى لكن األ، لعدم ملكيته يف حياة املوصي،موت املوصى له

  لصحيحة حممد بن قيس

  

خالف القاعدة يف  على مكون احلكيضاً يون الرد مانعاً أكبل ، هايعدم اعتبار القبول ف{ املصنف

  .ةيقبل ورثته الوص ومات ورديمل  وملوصى لهقبل ايمث مل  }ملوصى لهخصوص صورة موته قبل موت ا

  بهيفال وجه النتقال املوص }ية املوصايته يف حيكلعدم مل{ خالف القاعدة على مكان احلكإمنا و

ه من حق كان ما تر و،حق أنه سلم أن  واردري غشكالن هذا اإلكل، اتهيه يف حكلميث مل يح، ورثتهإىل 

  . اتهيت يف حال حية للمية الفعليكاملل لزمياذ ال ، فلوارثه

ن إ ويعد وفاة املوص بملوصى لها إىل  بهىانتقال املوصو( :كوجه النظر يف قول املستمس علميمنه و

ل هو ما يذ الدلإ، )١()ثباتهإتقصر عن  وك بذلي ال تف العامةدلةاألأن  إالّ ةينتقال الداك ،ناًكان ممك

  . رباهك وونه حقاًك نيرناه من اجلمع بكذ

 إىل هي علمجاع اإلىبل عرفت دعو }ما هو املشهورك الصحة إطالق هو ك مع ذلىقون األكل{

  . ما قبل احملقق

م بن هاشم الواقع يف سند يبراهإه بي فشكالاإل و،املتقدمة }سيحة حممد بن قي لصحكذلو{

هذا رر يف كذ قد تإ،  تامريغ ،ونه حسناًكم ي ضار بعد تسلريغ أنه مع ،خرجه عن الصحةيث فياحلد

  نبغي النقاش ين ال يجلة الذمن األ أنه الشرح

                                                





٦١

  ؤيدة خبرب الساباطي وصحيح املثىنالصرحية يف ذلك حىت يف صورة موته يف حياة املوصي امل

  

  . تب الرجالكهم فراجع يف

، فيالضع و الثقةني بكقها مشتريس الواقع يف طريحة بأن حممد بن قي يف الصحشكالاإل أن ماك

لو  أنه  إىلضافة باإل:هي فف،كاملسال و املختلفكها بذليل علكما أشك، مكته مستند احليف جتعل روايكف

حممد  أن  واحدريما قاله غكالظاهر ن إ ، جابرة هلاى املدعمجاعة بل اإليهرة القطعانت الشكراه كمت ما ذ

هو الذي  و،خ يف الفهرستيما عن الشك، )١( الثقةيد هو البجلي عنه عاصم بن محيرويس الذي يبن ق

 ما يفك ، يف فنهكذل على برهن قد و،ما عن النجاشيك )عليه السالم( ني املؤمنريا أميتاب قضاك يروي

التزما بأما مل  أن صحة االستناد بعديف  ةيافكالصدوق  وايفكة اليارو أن  إىلضافةباإل، رامةكمفتاح ال

   .رراًكم إليه ما أملعناك ، اهللانيب ونهميما هو حجة ب إالّ ايروي

بة ير الغكنة ذيبقر و}ياة املوصي يف صورة موته يف ححىت{ وركم املذكاحل }كة يف ذلحيالصر{

 ايفكته يف اليقد تقدم روا و}دة خبرب الساباطي املتقدمياملؤ{ ون املوت قبل القبولكة يف حيالصركون كت

ره كضر ما ذيما ال ك، ةي ضائر باحلجريفاً غيون بعض رجال السند ضعكف، ة ما حجىفك و،هيالفقو

 ما حنن ريهو غ ول سنةك يف كية بالتمليبل ظاهر يف الوص، ةيكي ظاهر يف التملريغ( أنه  منكاملستمس

  . )هيف

  . همايمل علتشياخلرب مطلق ن إ :ذ أوالًإ

                                                

 



٦٢

  وال يعارضها صحيحتا حممد بن مسلم

  

  . كية مناط التمليكيفي يف التملكي: اًيثان

  . )١(ايفكما رواه ال على ،عامر ح العباس بنيصح أو ،ما رواه الصدوق على }ح املثىنيصحو{

الداللة  و،حي فالسند صح،ك عن املستدرما تقدمك، اشيية العيعدم ضرر روا ظهري كبذلو

ر كذ على االقتصار يف اخلربن إ( :كفقول املستمس، عدم القبض أعم من عدم القبول حيث إن، ةواضح

 ريغ )عدم ظهوره يف عدم القبول ال أقل من، هيون مما حنن فكي فال ،وقوع القبول على دليعدم القبض 

  . هيما حنن ف على اف يف داللتهكاجلواب ل يف يعدم التفص وطالقن اإلأل، ظاهر الوجه

عليه (عبد اهللا  أيب  عن،خي روامها الش،ري بصأيب و}حتا حممد بن مسلميعارضها صحيال و{

  . )٢(س بشيءيل: قال ،ي قبل املوصملوصى لهلرجل فمات اأوصى ل عن رجل ئس:  قال،)السالم

، بن احلسن بن فضال ي علدهيف سن حيث إن و ـضاًيخ أيالذي رواه الش }منصور بن حازمو{

ن إ ةيلرجل بوصأوصى سألته عن رجل :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ـ فهو من قسم املوثق

   ملوصى لهه حدثاً فمات ايحدث ف

                                                







٦٣

 ألن املعروف بينهم عدم ،ومنصور بن حازم بعد إعراض املشهور عنهما وإمكان محلهما على حمامل منها التقية

  الصحة

  

  . )١(س بشيءيل: )عليه السالم(قال ، يوصقبل امل

ن  أل،ةي منها التق،حمامل على ان محلهماكمإو{، ما تقدمك }عراض املشهور عنهماإبعد {

  .}نهم عدم الصحةياملعروف ب

يف  ما قاالأ، )هما السالميعل(أيب عبد اهللا  وجعفر أيب عن، ة الدعائميعلم اجلواب عن روايمنه و

مات قبل   قدملوصى له فوجد اك فنظر بعد ذل،تهيوص على ة فماتيبوصلرجل غائب أوصى رجل 

ة فهو يالوص ان قبلك فإن ،له مث مات بعده نظرأوصى ان غائباً فكن إ و،ةيبطلت الوص: قاال ،ياملوص

  . )٢(يقبلها فهي لورثة املوصين مل إ و،لورثته

 مذهب ي قبل املوصوصى لهملة مبوت ايبطالن الوصن إ :رةك التذيكفقد قال يف حم، انكف يكو

  .ي الرأأصحاب ولشافعي واكمال وعةيرب وىسلم أيب وبه قال الزهري ومحاد بن،  العامةأكثر

  .فهذا أحد احملامل، ةيالتق على رة يف محلهاكالوسائل تبع التذو

  : نيئين أحد شين اخلربيالوجه يف هذ:  قال، االستبصاريكخ يف حميمها الشركحممالن ذو

  . حاهلا يف الثبوت لورثته على ونكت أن ينبغي بل ،ةينقض الوصيس بشيء يون لكي أن :مهاأحد

                                                







٦٤

علم كون غرض املوصي خصوص شخص املوصى له على وجه  إذا نعم ميكن دعوى انصراف الصحيحة عما

  حمل اخلالف غري هذه الصورةن إ : بل رمبا يقال،التقييد

  

ما فصل  على ،اتهيح  يف حاليرها املوصيان غك إذا ةي بطالن الوصكون املراد بذلكي أن :الثاين

  . سييف خرب حممد بن ق

لو  و،سي املستتر يف لريكنه مناسب لتذأرامة بكره يف مفتاح الكول ما ذد احلمل األيؤي و:أقول

  . مجال اإليفكي نير تساوي االحتماليتقدوعلى  ،ستيست بشيء لقال لية ليالوص أن ان املرادك

ملوصى  خصوص شخص ايون غرض املوصكعلم  إذا حة عماي الصح انصرافىن دعوكمينعم {

 ىلذا ادع و،درهم على لو وصلوا منهحي أن ىرضيث ال يان عدواً لورثته حك مثالً ،}دييوجه التق على له

انت هذه الصورة منصرفة عن النص كذا إ و، هذه الصورةريقن من النصوص غيالقدر املت أن اضييف الر

  . ةيولاألها القواعد يفاملرجع ف

ناه يف يما بك ،كذلكذ حال املصب إ ،من املصب وعم منهد األييون املراد بالتقكالالزم ن إ مث

   .تب السابقةكبعض ال

   .حسب القاعدة خذ بالشرط األيان لورثة املوصك ،وجه الشرط على انك إذا أما

هل  و،اتيعاً للرواالمهم مطلق تبكن إ :هيف و،} هذه الصورةريحمل اخلالف غن إ :قاليبل رمبا {

   .تشبث ذه الوجوهي حىت طبق القاعدة على مكل حكون كي أن لزمي



٦٥

 على عدم  وإال فبناًء،كان موته قبل موت املوصي إذا  مباشكال وعلى فرضه خيتص اإل،لكن االنصراف ممنوع

  .قل إىل ورثتهتبعد فرض عدم رده فين اعتبار القبول مبوت املوصي صار مالكاً

  :ورأمبقي هنا 

  

 ىرأ إذا ونكيإمنا ن االنصراف  ألكذل و،يف حملهنه إ :ن قال الوالدإ و}ن االنصراف ممنوعكل{

  . كذلكس ياملقام ل و،هريغ على العرف انصباب اللفظ

،  الصورةكحة تلي مل تشمل الصح،ل حالك على شمل الورثةية مبا ال ي الوصيد املوصيق لو نعم

 ريغ إىل ،كذا بعد مويت فهو لك فعلتن إ :قال إذا ذاك و،اًي حتنكن إ ايتي بعد حك هذا ل:قال مثالً

  . ما عرفتكحة يبل ال تشمله الصح، س من باب االنصرافيهذا ل و،كذل

 }الإ و،يقبل موت املوص{ إليه ىموت املوص }ان موتهك إذا  مباشكالتص اإلخيفرضه وعلى {

 ،ي مبجرد موت املوصكلميإمنا  و،ةييف الوص }عدم اعتبار القبول على فبناًء{ يبأن مات بعد موت املوص

نع مين الرد أل }بعد فرض عدم رده{ كحلصول سبب املل }اًكمال{ إليه ىاملوص } صاريمبوت املوص{

   .}ورثته إىل نتقليف{ ،كرد فقد مليذ مل إ و،ما تقدمكة يعن نفوذ الوص

 يقبل املوص إليه ى موت املوصنيرق ب ال ف،القبول مطلقاً إىل ةيكية التملياج الوصياحت على أما بناًء

  . قبل أن بعده بدونأو 

   }:أموربقي هنا {



٦٦

 فهل ، قبل القبول ومات وارثه أيضاً،مات املوصى له قبل القبول إذا كما ، هل احلكم يشمل ورثة الوارث:أحدها

   لكون احلكم على خالف القاعدة، وجوه الشمول وعدمه،ال أو الوصية لوارث الوارث

  

 قبل ملوصى لهمات ا إذا ماك{ عقابألو بعد  و}شمل ورثة الوارثيم كهل احل: أحدها{

ون رد كن الظاهر من أل، رنا الردكذإمنا  و،والرد }ضاً قبل القبوليومات وارثه أ{ ،الرد و}القبول

العرف  فإن ،ملوصى لهقبوله مثل قبول ا أن نةي بقر،كذلكضاً يرد وارثه أ أن ةي مسقطاً للوصملوصى لها

  .  املناطكن ذلمفهم ي

  : ثالثة }وجوه ،ال أو ،ة لوارث الوارثيفهل الوص{

 ىرث جاءه من قبل املوصإ أنه ىريالعرف  فإن ،هذا هو الظاهر من النص و}الشمول{: ولاأل

 ،رث منهي مل رضة من األأاملركان ال يرث الوارث كذا إ ورث، تقسيمه بينهم تقسيم اإلفالالزم، هيلإ

 أيتيسو ،رثام اإلك من أحك ذلريغ إىل ،رث منهيما أشبه ال  أو قاتل أو افركألنه  رثيان ال كذا إو

   .وةالم يف احلبكال

 نيهذا هو الذي اختاره غالب املعلق و، وارث وارثهنيبو إليه ى وارث املوصنيفال فرق ب هيوعل

  . همريغ ويالربوجرد واجلمال وابن العم والسادة الوالدك

قن من النص صورة ياملت و،ما تقدم على }خالف القاعدة على مك احلونكعدمه ل{: الثاين }و{

  ورثة  إىل رثاًإرجع يفاملال ،  ال وارث الوارث،الوارث



٦٧

. وكونه األخبار فال،واالبتناء على كون مدرك احلكم انتقال حق القبول فتشمل

   بعضهم فهل تبطلقبل بعض الورثة ورد إذا :الثاين

  

  .ه ما تقدميف و،ياملوص

  . رث مطلقاًإنه  أديؤيث مما ي يف احلد)املوىل(ضافة إ و)عقباً(: قولهو

ه كما ترطالق إل }م انتقال حق القبول فتشملك احلكون مدرك على االبتناء{: الثالث }و{

  . وارث الوارث إىل نتقليالوارث  إىل نتقليما كنه إف، ت من حقيامل

   . فهم املناطلعدم و،خبار األإطالقلعدم  }خبار فالونه األكو{

  . ملا تقدم من الفهم العريف منها، نقول باالنتقالكمع ذل و،خبار األكاملدر أن قد عرفتو

  . القبول إىل العقد حباجة و،عقد أا وارثه ملا تقدم من أو نقول بقبول الوارثإمنا نا إمث 

طابق ي القبول مل ن ألكذل و،ة مطلقاًيالوص } بعضهم فهل تبطلقبل بعض الورثة ورد إذا :الثاين{

ة دون ي بعض الوصملوصى لهقد تقدم يف مسألة قبول ا و، الذي هو املناط)مكعقد(صدق يفال ، جياباإل

 مقتضىون كيد يالق أو ة بنحو املصبيانت الوصكن إنه إ :قلنا و بعض الفقهاءكل يف ذلكأش و،بعض

حة يون صحكت ـ واحدةغة ي يف صنياحكنكـ  انت بنحو تعدد املطلوبكن إ و،القاعدة البطالن

 إىل ت الشرط صحت بالنسبةيأسقط ويل امل فإن ،انت بنحو الشرطكن إ و.اجلزء املقبول إىل بالنسبة

   ،ون للوارثكيار الشرط ين خأل، اجلزء املقبول



٦٨

  تصح مبقدار حصة القابل فقط أو ، مقدار حصتهأو تصح ويرث الراد أيضاً

  

  . قد فسخ وار الشرط املعطي له حق الفسخي خل،ةيصأخذ به بطلت الو وسقط حق الشرطين مل إو

 باالجتزاء يف الصحة مبجرد كملا عللة يف املستمس ،}ضاً مقدار حصتهيرث الراد أي وأو تصح{

  . انتهى ،القبول يف اجلملة

روا يف باب ك خالف ما ذكن ذلكل، ذا قبلت يف اجلملة صحتإف، ة شيء واحدين الوصأنه ألكو

 إذا  فهو مثل ما،ةيلكوجب الرد يف اجلملة البطالن يث يح ،ما ورثوهيف أخذه بعضو رده بعض إذا ارياخل

  . القبول على قدم الرديث يح، خرقبله اآلي ومهاأحدده ري فنيعيار للمتبايان اخلك

ه صار هلم كذا ملإ و،اً ملورثهمك به ملىة صار املوصيذا قلنا بالقبول يف باب الوصإ ف،انكف يكو

 أكثر أو انوا عشرةك وتهميهم ورده بقان قبله أحدكن إ و،القابل أو منهم الرادسواء ، رثحسب اإل

  . مثالً

 لتعدد املطلوب ،قةيا يف احلقيوصا إىل ة تنحلين الوصأل }و تصح مبقدار حصة القابل فقطأ{

حنوه يف املقبول دون  وعيصح البيث يح، تبعض الصفقةك يفه، ايقة عند العرف يف غالب الوصايحق

  . داملردو

 حنو تعدد املطلب فتصح يف على يان مراد املوصك ما نيهو الفرق ب و،احتمال آخر علميمنه و

ناراً يه دكيان قصده متلكث ي حبريفق أنه د باعتباري لزري بعشرة دنانيوص إذا ماك، املقبول دون املردود

  ذا قبل أحد أوالده إف، ناراًيد



٦٩

بعده فتصح بالنسبة إىل مقدار  أو ،موته قبل موت املوصي فتبطلالتفصيل بني كون  أو ،أو تصح ومتامه للقابل

  . وجوه،حصة القابل

  

ان ك ما نيب و،نار فقط دون سواهي الدملوصى لهقبل نفس ا إذا ماك، ناريان له دكة يالعشرة الوص

وجب عدم ين قبول البعض أل، ةيل الوصكث تبطل يح، مصباً أو داًيحنو وحدة املطلوب ق على مراده

  . القبول وجياب اإلنيابقة باملط

رث تابعاً ون اإلك ولالجتزاء بالصحة مبجرد القبول(: كقال يف املستمس }متامه للقابل وأو تصح{

  . )القابل إالّ رثيله فال 

ث حلقها يح و،قبليال  أو ،لكقبل يف الي أن ماإف، نشاء واحدإة ين الوصفأل: ولاأل أما :أقول

  . حاًيل صحكان الكالقبول 

 ،رادتهإ بدون إنسان كلدخول شيء يف ملمعىن ال حيث إنه ، رث الرادينه ملا مل فأل:  الثاينأماو

  . عهيرث القابل جلمإان الالزم ك ،خالف سلطنتهألنه 

 ،رثه وارثهيف يكقد مات ف وكلميمل  ألنه } فتبطليون موته قبل موت املوصك نيل بيأو التفص{

  .  منصرفة عنهك امللأدلة ومجاد ألنه ،كلميت ال يامل أن لوه من بعد املوت خالف ما قاكلمي أنه احتمالو

 ، العامةدلة حسب األكن املوت مع القبول مملأل }مقدار حصة القابل إىل أو بعده فتصح بالنسبة{

  .ن قبولهو بدنسان اإلكدخل شيء يف مليال  و،لعدم القبول  القابلريغ إىل تبطل بالنسبةو

   . خيفىما الكست حاصرة يتماالت املصنف لاح حيث إن، خرأاحتماالت أو 

  احلسن  أبو السادةك ،نيما اختاره غالب املعلقك، ا ثالثهاأقر }وجوه{



٧٠

   أوجههما الثاين، وجهان، من املوصيابتداًءإليه  أو ، إليه هل ينتقل املوصى به بقبول الوارث إىل امليت مث:الثالث

  

 ملا تقدم من كذل و،همريغ وين العراقياء الديخ ضيالش والربوجردي وابن العم والوالد وصفهايناأل

  . وجهه

لعدم ، ال بطلتإ و،داًيق أو حنو وحدة املطلوب مصباً على ةين الوصكده مبا مل تييالالزم تق نعم

 أو ة يف الوحدة مصباًيبعض الوص إليه ىقبل املوص إذا كذلكان ك أنه ماك، جيابتطابق القبول مع اإل

  . داًيق

ان لوارث ك ،املصب وديال الق ،حنو تعدد املطلوب حسب الشرط على ةينت الوصاك إذا أما

 إليه العقد بالنسبة أن ار للمورث من جهةيون هذا اخلكعدم  و، ختلف الشرطرايار الفسخ خبي خياملوص

  . ارات لهيسائر اخل أو ار ختلف الشرطيجائز فال جمال خل

  . هايلإاليت أشرنا  ورها املصنفكاحملتملة اليت ذ يف سائر الوجوه شكالظهر وجه اإليمما تقدم و

 ألنه ،ما سلفيما استظهرناه فك }هيلإت مث يامل إىل  به بقبول الوارثىنتقل املوصيهل : الثالث{

  . مهاريغ وابن العم ون الوالديديالسكهذا هو الذي اختاره مجاعة  و،الشارع قرره و منه عرفاًك امللىتلقي

ن إ و}الثاين{ أضعفهما و،ما عرفتكول األ }أوجههما ،جهان و،يوصمن امل إليه أو ابتداًء{

لو مات و( :ث قاليالقواعد ح وهو الذي اختاره الشرائع و،هي علنيتكبعض السا واختاره املصنف

   قبل القبول قام وارثه مقامه ملوصى لها



٧١

  . انتهى )تي املكدخل يف مليال  وةييف قبول الوص

 حنواً خاصاً من ية تستدعيكاملل ومبرتلة املعدوم ألنه ،كت للمليل امل بعدم قبوكعلله يف املستمسو

 على نئذ من البناء يف املقاميبد ح ال و:قال أن  إىل،ة اخلاصةيقبل املتبوعياملعدوم ال  و،ةياملتبوع وةيالتابع

  . ملوصى لهورثة ا إىل يانتقال املال من املوص

 ،ةيقسم املال بالسويال ذا فلما، هميلإ ي املوصان االنتقال منك إذا نفسه بأنه على لكمث أش

ان انقسام احلق انقسام كالورثة يف املقام  إىل ره املشهور من انتقال حق القبولكمت ما ذن إ أجاب بأنهو

 الورثة يف كون ملكي أن نيره املشهور تعكتم ما ذين مل إ و،اثريام مسنقسم املال انقيتبعه  و،اثريم

  . المهكآخر  إىل ،قيياث حقريم أنه ال، ن هذه اجلهةاث مريم املكاملقام حب

منع منها الشارع يف مقامات  و،ة قررها العقالءيضافة اعتبارإفهو ،  عرفاًكت قابل للمليامل: أقول

انون  وحاهلم حال الطفل فإن ،النبات ووانياحل و اجلمادكم قرروا ملأما ك، ل املقاماتكال يف 

  . هييف نفعه ولتصرف ي و،صرفتيالمها ال ك

ما يف ك ،واؤصرفها الويل يف شي و،وراتكاملذ على النذر وةيقد صحح الشارع الوقف والوصو

  للجمادكصحح امللينه مل كل، دةي بوجوه بعكل ذليتأو إىل ال داعي و،حنوه واملسجد على الوقف

ن كيلو مل  أنه  حىت، يف نظر العرفكامللكه يخوأ والوقف أن  مع،وان والنبات لوجه هو أعلم بهياحلو

  ردعه ياالعتبار العقالئي الذي مل  إىل ورات لقلنا به استناداًك املذكعدم مل عل ي قطعإمجاع
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  ، وعلى األول األول، فعلى الثاين الثاين،ناقالً أو ورمبا يبىن على كون القبول كاشفاً

  

باب  وع يف البابالشار حيث إن و، فال نقول بهمجاعشوف باإلكث الردع امليح أما ،الشارع

 ،وارثه إىل نتقل منهي وكلميت يبأن امل نقول ،ني املقامأدلة حسب املتفاهم عرفاً من كة قرر املليالد

  .هيلإملعنا أ أن ما سبقك، رثام اإلكل أحكـ ة ييف الد أو سواء هنا  ـون للمالكيف

ة كنصب شبإذا  مك احلكذلك و،مر بهأصرف يف ما يت ي املكمل على يبقينه إ ف،مثله الثلثو

اث رياملكر ك فجعل ما ذ،ورثته إىل نتقل منهايت يون للمكتحيث إا ، ك ذلريغ إىل فمات فاصطادت

  .  ظاهر الوجهريغ، قةياث حقريم أنه بناء العقالء وظاهر الشرع أن مع، قةًيماً ال حقكح

 ني بعض املعلق فقول،قبله أو ي بعد املوصملوصى لهوت امي أن نيال فرق ب أنه ظهريمبا تقدم و

 دون ،ملوصى لهالوارث من ا إىل نتقليفاملال  ي بعد املوصملوصى لهمات ا إذا ن بأنهياألمر نيل بيبالتفص

  . لي مدعوم بالدلري غ،يهم من املوصيلإنتقل ينه إف مات قبله إذا ما

عن  }فاًاشكون القبول ك ىعل{ يمن املوص أو تيالورثة من امل إىل نتقليون املال ك }بىنيرمبا و{

الوارث من  إىل االنتقال أي }الثاين{ النقل } الثاينىفعل{ ، القبولنيمن ح }أو ناقالً{ االنتقال سابقاً

  .تيالوارث من امل إىل االنتقال أي }ولاأل{ شفكال }ولاألوعلى { ،ياملوص

 ،تقدمالم القواعد املكرامة يف شرحهما لكمفتاح ال وظهر من جامع املقاصدي )بىنيأي رمبا ( هذاو

  . فراجعهما
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يقال بكشف  أن  بل على األول ميكن،ا مث إىل وارثهميقال بانتقاله إىل امليت آناً أن  ميكنعلى الثاين أيضاًنه إ وفيه

  كأنه هو القابل ألنه ،من حني موت املوصي إليه قبوله عن االنتقال

  

 إىل نتقلي كشف فامللكالعلى  أما ،ت واسطةيال وجه جلعل امل مع النقل أنه ليوجه هذا التفصو

الورثة ال  أن  بعديول موت املوصأ الورثة للمال من كن ملكميذ ال إ، وارثه إىل تصل النوبة حىت تيامل

  . ني احلكرث هلم يف ذلإ

 إىل  مث،مات آناًيامل إىل قال بانتقالهي أن نكمي{ شفكالك }ضاًيأ{ النقل }الثاينعلى نه إ هيفو{

  . ل النقليدل ورثإ أنه لي دل،نيلي الدلني اجلمع بمقتضى ألنه ،ماناًآ نقولإمنا  و}وارثه

  . هميلإنتقل ي حىت تي املكونه ملك يقتضي: ولذ األإ

رثاً إن وكي حىت ماناًآت يامل إىل نتقليفالالزم القول بأنه ، هم مبجرد قبوهلميلإقتضي النقل ي: الثاينو

  .ون النقلكي حىت مان آ  منأكثرال  و،منه

  .  واردريغ، نات املتعددةاآل ون الواحد اآلنيه بعدم الفرق بي علك املستمسأن إشكال ظهريمنه و

 }شف قبولهكب{ :ما يف النقلك، تيرتبط بامليمبا ال  }قالي أن نكمي{ شفكال }ولاأل على بل{

 الوارث أي }أنهكنه أل{ تيبدون وساطة امل }ي موت املوصنيمن ح إليه عن االنتقال{ الوارثأي 

   كذل و،املورث إىل نتقلي أن بدون }ولمن األ إليه ون منتقالًكيف{ يمبجرد موت املوص }ابلهو الق{
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.من األول إليه فيكون منتقالً

  ،الوارث حني موت املوصي أو ،كان قبل موت املوصي إذا  هل املدار على الوارث حني موت املوصى له:الرابع

  

  . ليهر الدلالم يف ظاكالإمنا  و،ةي االعتبارمورلسهولة األ

مث ، وركي عنه اجلزم باالحتمال املذكث حيح، املناهل على  اجلواهرإشكالندفع يرناه كمبا ذو

 ملوصى لها و،ي موت املوصنيه للمال حكاشفاً عن ملكون قبول الوارث كيف يك(ه بأنه يل فكاستش

  . انتهى ،)النقل على  فال بد من البناء،موجود

هو  ووارثه إىل  بهىذ ال مانع من انتقال املوصإ، ه مندفعإشكالبأن : ك قال املستمسكلذلو

  . ن منه قبولكيمل  أن ثر ملثل هذا الوجود بعد لعدم األ،موجود

أمثال هذه  إىل  فال حاجة،الوارث إىل املورث مث إىل ل االنتقاليظاهر الدل أن ث عرفتيح: أقول

  . لماتكال

 نيالوارث ح أو ،يان قبل موت املوصك إذا لهملوصى  موت انيالوارث ح على هل املدار: الرابع{

 ورث ،ياملوص  ولديه مث مات ولدان حال موته مث مات أحدلموصى لهان لكذا إف }يموت املوص

 ث العمري ف،ث مات الولد ورثه ابنهيول ح األيفعل، الثاين على  منهمايحلا و،ولاأل على المها املالك

  .  مرتبة واحدة يفخابن األو
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 من أوالً إليه  لالنتقالكونه موجباً أو ، إليه لالنتقال إىل امليت مثلى كون القبول من الوارث موجباًأو البناء ع

  . وجوه، وعلى الثاين الثاين، فعلى األول األول،املوصي

  

ما يف ث الولدان ألريف }هيلإت مث يامل إىل ون القبول من الوارث موجباً لالنتقالك على أو البناء{

  . ضاًيخ أابن األ ورث العمي أي ،رثه ابنهيمها ث مات أحديحو ،رتبة واحدة

 بينت من ايرث االبن امليفال  }يمن املوص{ الوارثإىل  أي }هيلإونه موجباً لالنتقال كأو {

  . خ يف طبقة واحدةابن األ ورث العمإلعدم  ، إليهىت املوصيرث االبن احلي للميبل ، هيلإ ىاملوص

  . ملوصى له موت انيالوارث ح }ولاأل{ ورثته إىل ت مثيامل  إىلاالنتقال }ول األيفعل{

 موت نيالوارث ح }الثاين{ تيالوارث رأساً بدون واسطة امل إىل االنتقال }الثاينوعلى {

  .ياملوص

 .همريغ وميكاحل ويالربوجرد وابن العم وما قواه السادة الوالدك ،ولا األأقر ،ثالثة }وجوه{

 ،نةيقر إىل تاجحيد يي تقي موت املوصنيالوارث ح على احلمل و،ر من النصوص بأنه الظاهخريعلله األو

  . انتهى

 كال مانع من اعتبار مل و،رثه ولداهيت يامل و،تي امل منك امللىتلقيالوارث  أن  ملا سبق منكذلو

  . العم يف عرض واحد وخابن األ أي ،ديرثه احلفي حىت ضاًيولده الذي مات أ

   ون اخلرب ظاهراً يف الثاينكي أن بعدي ال :ني املعلققول بعض أن علميمنه و
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وجهان مبنيان على الوجهني يف  ،ال أو  فهل ترث زوجته منها،له بأرض فمات قبل القبول إذا أوصى :اخلامس

 ، إليها ال مانع من االنتقالأوالً إليه  وعلى االنتقال، فعلى االنتقال إىل امليت مث إىل الوارث ال ترث،املسألة املتقدمة

   بل وصية من املوصي، من الزوجإرثاً إليه مل تنتقل أا ألن املفروض

  

  . خالف الظاهر املستفاد عرفاً

هم زوجة يان فك و،قبل الورثة ومث مات املوصي }بأرض فمات قبل القبول إذا أوصى :اخلامس{

 على انيبنجهان مو{ ،ترث }أو ال{ يف ضمن سائر الورثة }فهل ترث زوجته منها{ ملوصى لها

الوارث  إىل نتقلي أو ،ورثته إىل مث  أوالًملوصى لها إىل نتقليهل  أنه من } يف املسألة املتقدمةنيالوجه

  . ملوصى لهرأساً من املوصي بدون وساطة ا

ئاً من يال ترث من الزوج شحيث إا الزوجة  }الوارث ال ترث إىل ت مثيامل إىل  االنتقالىفعل{

  . مثااأاا بل يعأث ال ترث الزوجة من ي به بناًء حىان املوصك إذا  ماحال علميمنه  و،رضاأل

ال مانع من االنتقال { بالذات بدون الواسطة و}الًأو{ الوارثإىل  أي }هيلإاالنتقال وعلى {

  . ضاًيأه الزوجة يالوارث الذي فإىل  أي }هيلإنتقل تمل  أا ن املفروضأل{ ،يف عرض سائر الورثة }هايلإ

  .هاريغ و الزوجةنيها بية ال فرق فيالوص و}ية من املوصي وصبل{

د ي به السفىتأهذا هو الذي  و،ه فال ترث الزوجةيعل و،رث بالواسطةاإلك أنه ن قد تقدمكل

  . والًأن احتاط إو رثهاإاستظهر ابن العم عدم  و،اطاً مطلقاً بالتصاحلين احتاط الوالد احتإ و،الربوجردي
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  لوجهني إخراج الديون والوصايا من املوصى به بعد قبول الوارث وعدمهيبىن على ا أنه كما

  

 على  من حرماانيره بعض املعلقكاليت منها ما ذ وألةة يف املسخرياالحتماالت األ أن ظهري كبذلو

  .  ظاهر الوجهري غ،شبهأما  أو  املسألةس مبىنيره لكن ما ذ أوأ، نيريال التقدك

القاتل ال  أن اليت منها ورثام اإلكحأل كه يأيت في ف،رثإ أنه ىفتوال وظاهر النصن إ :احلاصلو

  . ك ذلريان للمورث وغكار الذي ينه له حق اخلأ و،رثي

 الورثة من املوصي رأساًإىل  أو ،ورثته إىل ت مثيامل إىل االنتقال }نيالوجه على بىني أنه ماك{

قد  و،خراج اإلأدلةطالق ول إلاألعلى  } به بعد قبول الوارثىا من املوصيالوصا وونيخراج الدإ{

  . هميلإاملورث مث  إىل املال انتقل أن فرض

 لكستشيال  و،أساًر الورثة من املوصي إىل بل انتقل ،س مال املورثيل ألنه ،الثاين على }وعدمه{

فهو ، ويلم األكاحل على ذ النص مبينإ، هيلإ ىلورثة املوص أنه  النصإطالقون يالد وايخراج الوصاإعلى 

ة يف مقام ين الرواأ وخصوصاً، طالقراد به اإليث ال يح، لوارثهنه إ قاليف،  فالن ماالًكتر: قال إذا ماك

  . اتيان اخلصوصيورثة املوصي ال يف مقام ب إىل  يف قبال رجوع املال،رث يف اجلملةحتقق اإل

 بال نيا هو املتعهذ( ):بعد قبول الوارث( على قاًيتعل: د الربوجردي بقولهيره السكأما ما ذ

   إىل نئذ بالنسبةية حي املتويل لقبول الوصن أن الظاهركل، إشكال
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   على االنتقال إىل امليتكانت مبا يكون من احلبوة ففي اختصاص الولد األكرب به بناًء إذا أما

  

 نيب ونهيحوط اجلمع بان األكن إ و،مكاحلا وت من الوصيية هو ويل أمر امليالوص ونيسهم الد

  . انتهى ـ ) الوارثقبول

ار ي حاله حال اخل،هريرد غ أو  فال وجه لقبول،الرد والقبول إليه الوارث هو الذي توجهن إ :هيفف

 ،ان هلما احلقكنفذ  ولبق فإن ،ونياملد وخذ به هو الوارث ال الوصياآل حيث إن، الذي خلفه املورث

  .ن هلما حقكيار مل ين رد باخلإو

ن القبول حق هلم أعلله ب و،نيملعلقا بعض كقال بذل، ة بالقبوللزام الورثإهل للدائن حق و

  .رث فقد تعلق حق الدائن ذا احلقإحيث إنه  و،رثباإل

  . تحقق احلق فال حق قبلهيذ بالقبول إ، لزامظهر عدم حقهم يف اإلن األكل

ت يحقاً للمصار  إليه ىقبل املوص فإن ،ه املوصيكترإمنا  و، احلقكتريت مل ياملن إ :ن شئت قلتإو

  .لزامهم بالقبولإصح ي حىت تين حقاً للمكيمل  الإ و،مث للورثة

قبلوا  إالّ إذا الورثة على تقام أن صحي مل  مايلىت دعويامل على انك أنه إذا كقد ظهر من ذلو

ما اخترناه من  على بناًء ،ةكت ترين للمكمل ت إذا سوا طرف الرتاعيم بدون القبول ل أل،ةيالوص

  .هميلإت مث يامل إىل االنتقال

يف اختصاص { شكالنبغي اإليال  أنه الظاهر }ـوة فيون من احلكيمبا { ةيالوص }انتك إذا أما{

وة حسب انتقل صار حب أن مبجرد ألنه }تيامل إىل االنتقال{ ما رجحناه من }ىه بناًء علب ربكالولد األ

  لو مل  أنه الم يفكال و،رثن اإليمواز
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. عن مثل هذادلةف األ النصرا،ال فمشكل أو

قلنا به  فإن  بعد قبول الوارثأوالً إليه قلنا باالنتقال فإن ،كان املوصى به ممن ينعتق على املوصى له إذا :السادس

 ، ويقدم عليهم مع تقدم طبقته، وشارك الوارث ممن يف طبقته، وكان موته بعد موت املوصي انعتق عليهكشفاً

 أو  وإن كان موته قبل موت املوصي،مث يسقط عن الوارثية لوجود من هو مقدم عليهفالوارث يقوم مقامه يف القبول 

  ما فينعتق لكن ال يرثآناً إليه قلنا بالنقل وأنه حني قبول الوارث ينتقل

  

  . الورثة دون بعض لو قبل بعض أنه الم املتقدم يفكهو ال، سكبالع أو هريقبل غ وربكقبل األي

 بالعدم الوالد  بل قد أفىت،حمل نظر }لكأو ال فمش{ تصخيهل  أنه يفد املصنف يترد أن علميمنه و

  .  عدم االختصاصىقواأل: قائالً

ل الفرض نفسه كشينعم (: مث قال، ما سبق و املقامنيظهر الفرق بيال : كقال املستمسلذا و

حنو  على تيستعمله امليوة الختصاصها مبا بوة ال توجب صدق احليون من احلكية مبا يالوص أن باعتبار

  . انتهى )ك اململوري عن غ املعد لالستعمال فضالًري غكشمل اململويفال ، عداد لهاإل

ابن العم مما  ويدان الربوجردياملنت الس على تكقد س و،نيوة شامل للقسم احلبإطالقن إ :هيفو

  . ما يف املسألةإشكاهلظهر منهما ي

   } عن مثل هذادلةاألالنصراف {: هشكالال إليفقول املصنف تعل، انكف يكو
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نعم لو ، على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة باإلرث ألنه  وذلك،كان انعتاقه قبل قسمة الورثة إذا إال

  .القسمة يف صورة تعدد الورثة شاركهانعتق قبل ا

 إالّ إذا كون للورثة بل ي،وإن قلنا باالنتقال إىل الوارث من املوصي ال من املوصى له فال ينعتق عليه لعدم ملكه

  .كان ذلك مع تعدد الورثة وقبل قسمتهم إالّ إذا ، فحينئذ ينعتق ولكن ال يرث،على بعضهم أو كان ممن ينعتق عليهم

. ال فرق يف قيام الوارث مقام املوصى له بني التمليكية والعهدية:السابع

  

  . اهللا سبحانه العامل و،حمل منع

 للمناط كن ذلأك و،}ةيالعهد وةيكي التملني بملوصى له مقام اام الوارثيال فرق يف ق: السابع{

ة يام العهدي عدم قاألصلخالف القاعدة ف على مكان احلكث ين حكل، ات املتقدمةياملستفاد من الروا

 دان الوالدياملنت الس على تكن سإ و،امياجلمال عدم الق ودان ابن العمي السىلذا قو و،ةيكيمقام التمل

  . الربوجرديو

الالزم  فإن ،ناراًيد عطي عمرواًي أن داًي بأن بوصي ز،ة باملالية خصوص الوصيأراد بالعهدن إ عمن

ما ك، ال بأس بضعفه سنداً بعد عملهم و،)١(خلصوص خرب الساباطي املتقدم و،ه لورثته للمناطؤعطاإ

   إشكالف ، إليهظهر من استنادهمي

                                                





٨١

  . إشكال حمل صحابجلابر له من عمل األعدم ا وف اخلربعة لضي يف مثله من العهدكاملستمس

رث يف املقام لعدم يولد الزنا فال  أما ،رثما يف اإلك مهم يف املقامكأوالد الشبهة ح أن مث الظاهر

ورثة  إىل ةي فترجع الوص، وارثاًملوصى لهلف اخيما لو مل كان كه يذا احنصر وارثه فإف، رثه مطلقاًإ

 إىل حيعن التنق و،املعظم إىل نسبه أنه عن الدروس و،هي فإشكالال  أنه لمامكالظاهر من  فإن ،املوصي

ن له مصرف كيث مل يح و، ورثتهكخرج عن مل ألنه لعله و،نيمام املسلمإل أنه وعن السرائر، كثراأل

  .رث من ال وارث لهإمام مثل فهو لإل

  . جتد فتصدق بهملفإن  :احلسن أو حياخلرب الصحكقول السرائر شاذ ن إ :رامةكقال يف مفتاح ال

  حىت،رضة باأليانت الوصك إذا  فهل ترث احلق يف مازوجته، إالّ  ورثةلموصى لهن لكيمل ذا إو

ا ال  أل،ال  أو،اتهري خصرف يفيث يح تيما يف جراح املك، اتهريصرف يف خيت يون للمكيقبلت إذا 

رض ما ار الزوجة حول األي باب خروا يفكقد ذ و، الظاهر الثاين، العدماألصل و،شأن هلا يف ما ال ترث

  . هريغ و)رمحه اهللا( ىيخ املرتضياسب الشك فراجع م،نفع املقامي

مل  فإن ،ريعطاء الغإة بي يف العهدكذلك ،القبول إىل ةيكية التمليحتتاج الوص أنه ماك خيفى مث ال

نفسه  على سلط مري الغكن ذل ألكذل و،ورثة املوصي إىل رجع املال وةي سقطت الوصري الغكقبل ذلي

  . ه بدون قبولهكدخل شيء يف مليفال 

  



٨٢

مل حيصل القبول ن إ  فال يعترب يف العهدية،كما عرفت اشتراط القبول على القول به خمتص بالتمليكية: )٨ مسألة(

  من املوصى إليه

  

 ةيكيخمتص بالتمل{  القاعدةمقتضىهو  أنه قد تقدم و}القول به على اشتراط القبول{ :)٨ مسألة(

صل القبول من حين مل إ{ ةيجب العمل بالوصيف }ةييف العهد{  بهىقبول املوص }عتربي فال ،ما عرفتك

  .}هيلإ ىاملوص

حد يف فال حق أل، )١(أنفسهم على ونالناس مسلطن أل، خالف القاعدة على كذل حيث إنو

زم الوقوف يف ان الالك، آخر يف زمان اجلاعل على فهو مثل جعل شيء، برضاهم الّإهم يجعل شيء عل

 ،الوالد إىل  الولد بالنسبة،نيقد ورد النص يف مورد و،مورد النص املخصص لقاعدة السلطنة على كذل

  . هيلإ ىاملوص إىل املوصي الغائب بالنسبةو

  رجل دعاه والده:)عليه السالم(احلسن  أيب  إىلتبتك:  قال،انير علي بن  عن،ايفك اليفقد رو

  .)٢(تنعمي أن س لهيل: )عليه السالم(فوقع  ،تهيتنع عن قبول وصمي أن ته هل لهيقبول وصإىل 

  . )٣(اديعن سهل بن ز، الصدوق وخيرواه الشو

 إىل رجلأوصى ن إ :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن حممد بن مسلم،  الصدوقىروو

  إليه أوصى ن إ و،تهيرد وصي أن س لهيغائب فل هو ورجل

                                                









٨٣

  . )١(قبلين شاء مل إ و،شاء قبلن إ اريبالبلد فهو باخل هوو

 أيب عن، ساريل بن يعن الفض و،ميبراهإ علي بن عن خيالش و،عن محاد بن عثمان، ينيلكرواه الو

ان يف كن إ و،س له ردهايمن بلد فل إليه بعث اإذا  :قال ، إليهىوصييف رجل ، )عليه السالم(عبد اهللا 

  . )٢(هيلإ كه فذاريه غيوجد فيمصر 

هو  وهيخأ إىل الرجلإذا أوصى  :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن منصور بن جازمو

  . )٣(هريقبلها طلب غي أن ان شاهداً فأىبك لو ألنه ،تهيه وصيرد علي أن س لهيفل، غائب

 أن رهكي ف،تهيرجل بوص إىل وصيييف الرجل ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن هشام بن ساملو

   .)٤(هذه احلالة على ذلهخيال : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال، بلهاقي

ها من يلإبعث إذا  :قال ،هيلإ يوصييف الرجل  :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ليعن الفضو

   .)٥(س له ردهايبلد فل

                                                













٨٤

  ،أشخاص معينني أو كان لشخص معني إذا وخيتص مبا

  

 ،نيأخو وابنهإىل أوصى عن رجل حضره املوت ف )عليه السالم(رضا سألت ال: قال، ليمساعإعن و

 قدرايه ابنه فلم يتوثب علي أن ة خمافةيقبال الوصي أن ايام أبيان بعد أكفلما ، خوانغاب األ وشهد االبن

 فدخال ذا الشرط فلم ،هما ابنهيفكي أن هميهو مطاع ف و فضمن هلما ابن عم هلما،نبغييعمال مبا يأن 

 اءيشع األي مجكوحنن يف حل من تر، ةيقاال حنن براء من الوص و،ابنه يه علقد اشترط و،ا ابنهفهمكي

 أي  على فارفقكهو الزم ل:  فقال،عن خاصته وهمايديأا عما يف يلخي أن م هلمايستقي أ،اخلروج منهو

  .)١(ل بابنهحي ك مأجور لعل ذلكان فأنكالوجوه 

 إذا  حىتر الغائبك ذكلذل و،هريد غجيث ال يح ي من املوصستفاد منها االضطراريخبار هذه األو

  . كالم يف ذلكل اليأيت تفصي وس،هري وجد غان حاضراً وردك

ذا إه فيعل و،شكالال عن اإل خرية غيم اعتبار القبول يف العهد املصنف عدإطالق أن ظهري كبذلو

قبل يال  أن فللوصي، هي الىوصامل الوصي وال منجيب القبول من   ال،ديناراً يعطي زيد لعمروأن أوصى 

  . ناريقبل الديال  أن  إليهللموصي و،ةيالوص

 ريبل غ }نينيشخاص معأ أو نيان لشخص معك إذا مبا{ ةيلزوم القبول لتنفذ الوص }تصخيو{

   إذا نهإف، ناراًي داًديز أو محدأاعطوا : قال إذا ماك، نياملع

                                                

 



٨٥

قبول احلاكم فيما  أو ،للمساجد فال يعترب قبوهلم أو راء والعلماءللجهات كالوصية للفق أو كان للنوع إذا وأما

  للجهات

  

  . ةي مل تنفذ الوصكلهم ذلكاملردد  أو نينياملع أو نيقبل املعيمل 

عترب يفال { ما أشبه أو }للمساجد أو للعلماء واءة للفقريالوصكللجهات  أو ان للنوعك إذا أماو{

 ةياج الوصيطلق الشرائع احتأن إ و،كاملسال وره القواعدكما ذك }جهاتللما يم فكقبول احلا أو ،قبوهلم

ن إ اجلهات بتعذره يف املستحق والقبول يف النوع إىل اجي عدم االحتكعلل املسال و،القبول وجياباإلإىل 

  . ةيست له خصوصية ليالوص أن  مع، مرجحريح من غيمن البعض ترج و،عيد من اجلميرأ

القبول من  وجياباإل إىل فتقرية عقد يالوص أن صحاب األأكثرالم كمن املفهوم (: قال يف احلدائق

الظاهر يف  و،نصبهيمن  أو م الشرعيكقبل احلاي فالفقراء مثالًكه ريما غأ و،عيناًان مكن إ  إليهىاملوص

 على توقف عدم الكد الثاين يف املساليخنا الشهين منهم شيما استظهره مجع من املتأخرك، الثاين

   .)١()القبول

قة يون حقكت حىت القبول إىل ست حباجةياجلهات ل أو ة للنوعيالوص أن جلس أليل أنه الظاهر

نه إف، ة مع عدم قبوهلمين وجه للزوم الوصكيال مل إ و،قبلونيويل اجلهات  ون النوعبل أل، ة خمتلفةيالوص

د يه زيمتول و مسجدكناان هك إذا مثالً ،)٢(أنفسهم على هو مناف لتسلط الناس وريتصرف يف سلطنة الغ

  أوصى ف

                                                







٨٦

مل  وهيللمساجد اليت حتت نظر الفق أو إذا أوصى ،فهل تنفذ بدون قبول املتويل، اءيله عمرو بالض

  .  سئل عن وجه اخنرام السلطةكل بذليقن إ ،هيبنفوذها رغم عدم قبول الفق قاليفهل ، هيقبل الفقي

   .)١(﴾فَمن بدلَه﴿: الوجه قوله سبحانه: قاليال 

  .فما الفارق ة للشخصيالوص يف مثله قالي أن  لزمكذلكان كن إ :قالينه أل

 مقتضى أن قد عرفت و،ليقبلها ال حتقق فال تبد و،ةيراد به بعد حتقق الوصي )من بدله(ن إ :احللو

  .بعد القبول إالّ السلطة عدم التحقق

 ،هيقال جبربهم عليفهل ،  املالريفق أي قبلي حملته فلم لفقراءأوصى ذا إ ف، احلال يف النوعكذلكو

ول فأمر قبل العام األي فلم ،ل عام للفقراء يف حملتهك ربح ثلثه ىعطيأن أوصى ذا إف، ل اجلربي دليبأو

سائر  أو ، للفقراء يف العام الثاينىعطي فكتري أو ،ل السلطةيالفه دلخي وعطائه هلم جرباًإ نيب الربح دائر

 أن فالالزم ،داًيان مقكبل ، ن من باب تعدد املطلوبكة مل تيالوص أن ضاملفرو و،وجوه الرب أو ،الفقراء

قبل يمل  إذا  احلال يف ماكذلك و،حنوها وةيرج عنه بالوصخيما مل يرث ف اإلأدلةطالق الورثة إل إىل رجعي

 ماك، ن قصد املوصي من باب تعدد املطلوبكيمل  و،مصداق واحد للنوع حىت تحققيمل  أو ،ل النوعك

  .  فقهاءكن هناكيمل  وادم البلد ولفقهاء بلده ىوصإذا أ

                                                





٨٧

  الوصية هلا ليست من التمليكية أن  ودعوى،قيل أو وإن احتمل ذلك

  

ن قلنا إ و،كبعد ذليال نه إ :نيرناه قال بعض املعلقكلذا الذي ذ و،}ليق أو كن احتمل ذلإو{

  . النوع أو ة اجلهةيكمبال

عترب يف يفال : ( قال عند قول املصنف،الوالد يف املسألةل يوجه النظر يف تفص ظهريمبا تقدم و

انت بتصرف يف ك إذا ال، حنوه وهانت بصرف شيء يف وجه من وجوهك إذا ملوصى لهمن ا(: )ةيالعهد

ها يعترب فينه إف، الوصي إىل ال بالنسبة و، دارهريتعم أو  شيء لهكيتملك إليه جهة من جهاته الراجعة

  .انتهى )القبول

  . هيلإ ىاملوص والوصي إىل القبول مطلقاً بالنسبة إىل اجي السلطنة االحتمقتضى ن ألكذلو

ه يد الفقي على صرف مالهين أجائر بأوصى ة لو يبلزوم قبول الوص قالي أن صحيفهل  هيعلو

انت من باب تعدد ك وهين رد الفقإ و،قبال مل تلزمين مل إ و،قبال لزمت إذا نهإف،  يف فقراء البلدالفالين

انت من باب ك فإن ن رد الفقراءإ و،ان من باب وحدة املطلوب بطلتكن إ و،هريطلوب تصداها غامل

  . ان من باب وحدة املطلوب بطلتكن إ و،وله يف املطلوب األيتعدد املطلوب صرفه الفق

 عطاء مال له أوإسواء يف قبال ، ما أشبه أو ه فالنيصلي عليبأن  إذا أوصى حال ما علميمما تقدم و

  . بطلت إليه ىقبل املوصيمل  إذا نهإف ،ال

   ةيكيست من التملية هلا لين الوصأ{ اليت ادعاها اجلواهر من }ىدعو{ ـال }و{



٨٨

  اجلهات كما ترى أو بل هي عهدية وإال فال يصح متليك النوع

  

اجلماعة  على  املتوجهشكالرد اإلي أن كأراد بذل و،القبول إىل ة ال حتتاجيوالعهد }ةيبل هي عهد

القبول  إىل ةيكياج التمليف تقولون باحتيك هو شكالواإل، القبول إىل ة حباجةيكين التملأن قالوا بيلذا

ة فال يبل عهد ةيكيست متليل أا فأجاب، القبول إىل ال حتتاج وةيكيجلهات متل ة لنوع أويالوص أن مع

  . المهمك على لكستشي

 أا  يفل اجلواهريهذا هو دل و،}هاتأو اجل أو  النوعكيصح متليفال { ةين عهدكت }الإو{

  فدفاع صاحب اجلواهر،ةية ال عهديكية متليمثل هذه الوص أن همؤذ بناإ }ىما ترك{ ،ةيكية ال متليعهد

ث علل يح، كالم املسالكة ما تقدم يف يكيوا متلكهم ءبنا أن  علىدليالذي  و،قولون بهيمبا ال  عنهم

  . ةيا عهدأعلله بيمل  و)ىخرأ  مرجحريح من غيالترج و،ارةت بالتعذر( القبول إىل اجيعدم االحت

  . ةية عهديون الوصكت أن فالالزم، انكلميالنوع ال  وذ املسجدإ ،الم اجلواهركصح : قاليال 

 الفرد إىل  بالنسبةعتربيما كهو  و، اعتبار عقالئيكاملل فإن ، النوعكحمذور يف مل أي :قالينه أل

  .النوع إىل عترب بالنسبةي

اء يحإتاب ك رناه يفكما ذك  ـهكعترب ملين الشارع مل أل، كلمي ان الكن إ واملسجدن إ مث

عترب من قسم ية للمسجد باملال يالوصأن  إالّ  ـك مانعاً من ذليرون  الال فالعقالءإ و،غريه واملوات

 أو ةيكيانت متلكاء سو، القبول إىل ةيل وصكاج يما تقدم من احت إىل ضافةهذا باإل، ةيال العهد ةيكيالتمل

  . للنوع أو للجهة، ةيعهد



٨٩

 ، ال جيري يف مثل املذكورات وهو أيضاً،يكون الرد مانعاًإمنا و،  قوة عدم اعتبار القبول مطلقاًوقد عرفت سابقاً

  .يف ذلك الوقت يف شخص فرد ال تبطلاحنصر النوع  إذا  بل،مثال فال تبطل برد بعض الفقراء

  

ره يف كق ما ذيالتحقو( :ث قاليح،  للجواهركظر يف انتصار املستمسوجه الن ظهريمما تقدم و

 ال كذل و،ةياملتبوع وةيابعتة تستوجب نوعاً من اليكن امللأل، اجلهات و النوعكياجلواهر من امتناع متل

 عالنو و،التابع على منة للمتبوعيمع اهل الإصح اعتبارها ية ال ين املتبوعأل، ال يف اجلهة وتحقق يف النوعي

  . عتربونه يف املقاميالعقالء  و،ما عرفت نوع اعتبارك كاملل فإن .انتهى )كاجلهة ال تصلح لذلو

 ،قد عرفت سابقاً قوة عدم اعتبار القبول مطلقاًو{: مما تقدم ظهر وجه النظر يف قول املصنفو

 كذل و،سلطنتهه تصرف يف حدود يل بشيء عليالتحم أو ري الغكيل من متلكذ إ }ون الرد مانعاًكيإمنا و

 قق العقدحيال  أنه يف إليه ع املوجهي البإجيابرد يما لو مل كفهو ، فالالزم القبول الناس مسلطونخالف 

  .ردهين مل إو، ن قبولهوة بديكامللو

برد بعض الفقراء { ةيالوص } فال تبطل،وراتك يف مثل املذيرجيضاً ال يأ{ الرد أي }هوو{

فرد ال { شخاصأ أو } الوقت يف شخصكاحنصر النوع يف ذلإذا  بل{ ذ قد عرفت جوابهإ ،}مثالً

 قد علق الوالد و،رناكملا ذ، رد بطلت إذا ويل املسجد أن ماك، ما تقدمكتبطل بالنسبة ا إ هيف ،}تبطل

 هلم بغلة بستانهأوصى ما لو ك، ال بطلتإ و الوقتك به بذلىتص املوصخيمل إذا ( :)ال تبطل( قولهعلى 

  . انتهى ) السنةكيف تل داره ىنكسأو 



٩٠

، رنا من اشتراط القبولكما ذ على ،ديقبل ز ود دارهي زىنكله بسأوصى لو  أنه هو و،بقي شيء

حنو تعدد  على ةيانت الوصكن إ أنه  القاعدةمقتضى ، أم الينكق للورثة السحي هل ،نكسيمث مل 

 ىأعط ومكجرها احلاأ ،نكسيفلم ناه ك سمطلوبه الثاين و،ملوصى لها إىل وصول ربح الدار أي ،املطلوب

 ونه ويل الغائبككت يم ويل املكن احلابل أل ،سرافإن فراغ الدار ال أل كذل و،جراأ ملوصى لها

، ىنك بالسملوصى لهتمل جرب احيلذا  و،هيلإت يصال حق امليإ أي ةيذ الوصيه تنفيفالالزم عل، القاصيو

  .عطاء الثمنإ وشتري بأخذ املثمناملم ك مثل جرب احلا،تهيضاعة لوصإناه كن عدم سأل

لما مل كة ين الوصأل، رثاًإرجع  الّإ و،جربه ن جربهكمأ فإن حنو وحدة املطلوب على انكن إو

  . حنوه يف بعض املباحث السابقة ومكرنا مسألة جرب احلاكقد ذ و،ماًكرث حمل اإلي دلإطالقان كتتحقق 

  



٩١

  ،وال يعترب فيه لفظ خاص ، دل عليها من األلفاظ يف حتقق الوصية كفاية كل ماقوىاأل: )٩ مسألة(

  

عترب يال  و،لفاظها من األيل ما دل علكة يفاك{ اإجيايف  }ةي يف حتقق الوصىقواأل{ :)٩ مسألة(

 رةكالتذ ومثله يف القواعد و، القصدكذل على ل لفظ دالك جيابفاإل: قال يف الشرائع ،}ه لفظ خاصيف

  . ي عن بعضهمكما حكصد جامع املقا ورشاداإل وريالتحرو

، حتقق املوضوع إذا ااز وةيناكلذا تصح بال و،ة عرفاًي بعد صدق الوصدلةطالق األ إلكذل و:أقول

 نيبل عن الدروس ال فرق ب،  قطعاًكعرف منها قصد ذليل لغة كتقع با إ :ري التحريكقال يف حم

عرف ي أن  الالزمريمن غ أن احكغة الني صرنا يفكقد ذ و،ما يف سائر العقود اجلائزةك، هاريغ وةيالعرب

 أن ضر بعديلم مل كالتاء للمت أن عرفيمل  و،تيأوص: فلو قال، ات املراد من اللفظياملتلفظ خصوص

  . ةيغة وصيهذه ص أن عرف

اً ي جاركون استعماله اللفظ يف ذلكي أن نبغيي(: ث قاليالم اجلواهر حكوجه النظر يف  علميمنه و

لذا رده  و،)جمازاً أو قةًيرادته حق صاحل إلري من لفظ غكرادته ذلإفي كيال  و،تعارف االستعمال املىجمر

  . انتهى )دلة األإطالق بجمال للتوقف يف الصحة عمالً  البعد ظهور املراد(نه أ بكاملستمس

 بعد عطوا فالناًأو أ ،ذاكافعلوا  أو ،ذاكت بي أوص:وجه ما قاله القواعد من صحة ملعيرنا كمما ذو

قبل ي ال ،قرار يف احلالإ فهو ، هو له:لو قال و:قال ،ذاكجعلت له  أو ،ذا بعد وفايتكلفالن  أو ،فايتو

  قرنه مبا يأن  إالّ صاءياإل على منه محله



٩٢

نفذ ية يناكفهو  ،ذاكنت له يع: لوقال و،تهي فهو وص،هو من مايل له: ما لو قالك، قرارفسد اإلي

نقل  و،)تكمل(مبرتلة  ألنه ري صحة التفسقربفاأل، زية ال التنجيلوصقصد ا و،وهبته: لو قال و،ةيمع الن

  . ديحواشي الشه وضاحياإل ورةك عن التذكذل

يف  إالّ نفذية فال يوص أو ، من الثلثأكثرلو  ولهكنفذ يث يح ،قرارأراد اإل أنه  يف لفظكشن إ مث

  .ةيعدم الوص وقراراليت عدم اإلصأادة بعد تساقط يلة عدم لزوم الزصاأان يفالظاهر جر، مقدار الثلث

 للطرف بقدر الثلث ال ى فاملعط،ذاكقر بأنه أبن اآخر و،ذاكبأوصى نه أذا لو شهد اثنان بكو

  .أكثر

ة ينشاء الوصإحنو  على ةيانت النكن وإ علمنا ا، إذا ةي الوصة اردة يفيفي النكال ت أنه اهرالظو

  . نفعيعتق عبده قلباً ال أ أو  طلق زوجتهفلو، يقاعال اإل وبل، كلعدم حتقق العقد بذل

ة يف يذا النك و،ك لعدم اعتبار العقالء بذلؤربي فانه ال، نهينه من دي مدأبرأنه إ :ذا لو قال يف قلبهكو

استيقَنتها وجحدوا ِبها و﴿: ما قال سبحانهك، ان مع اجلحود لساناًميعتربوا يف اإليلذا ال  و،النفاق

مهفُسن الذي ي الدئبرنه إ :قلبهقال يف ذا إه فيعل و،اناًميإ ىسمينه ال إبدون اجلحود فحىت  وبل ،)١(﴾أَن

  . أربي مل ،ديز على له

                                                





٩٣

 أو كانت صرحية يف الداللة بل إذا ، ولو يف حال االختيار،بل يكفي كل فعل دال عليها حىت اإلشارة والكتابة

  ظاهرة

  

  من،رادتهإعلمنا  لم مباكيمل  ومات و،عطواأ: لو قال أنه لمعياملظهر  وة القلبيفاكمن  مما تقدمو

س بأن ك لو انعكذلك و،ةيعد وصيفهو ، ر املتعلقاتكة لعدم لزوم ذيانت وصك، مثالً )ناراًيداً ديز(

  . لولة املوت دونهي حل)عطوهأ(قل يمل  و)ناراًيداً ديز(: قال

 ناهلملبل عن ا، رةكا احتمله التذمك }ةباتكال وشارةاإل حىت هايل فعل دال علكفي كيبل {

  .لعله الظاهر من النافع: يف اجلواهر و،اض اجلزم بهيالرو

 عن و،صحابظاهر األنه إ يف اجلواهرو، املشهور إىل كبل نسب ذل،  واحد العدمرين عن غكل

 اعمجة اإلي ظاهر الغنعن و، ظهور عدم اخلالف فيهىعن رسالة الشيخ املرتض و،نفي اخلالف فيه ائررالس

  .ليشمله الدلي لصدق العقد عرفاً فكذل و،اختار اجلواهر اجلواز و،تابة حبال الضرورةكاختصاص العلى 

 نير املعاصنيان املشهور بكلذا  و،مكتبعها احلية موضوعاً فيعقد مشلته الوص أنه بل لو مل نقل

  .تابة من دون التلفظكال على ةريد الصحة استمرار السيؤيبل ، هم الصحةحنوو

لي ميممن  أو ،ته عمل ا من دون مناقشةكذا وجدت يف ترإف، ديريتب ما كما من نفس املوصي فأ

س يل أنه رناهكلذا الذي ذ و،نشاًءإمالء يف اإلن إ :قاليفال ، نشاًءإس يمالء لاإل أن من الواضح و،هيعل

  . طالقاًكن ذلكيمل ، تب طالقي هنداًكا: اتبهكنشاء لو قال لإب

 بل }ظاهرة أو بل، ة يف الداللةحيانت صرك إذا ،اريلو يف حال االختو{ ةيافكة بتاكال وشارةفاإل

  أو 



٩٤

   فما يظهر من مجاعة،فإن ظاهر األفعال معترب كظاهر األقوال

  

يف عامل  إالّ راد بهيالظهور الذي ال  إىل ان فال حاجة يف املقاميافكالقصد  وذ اللفظإ، علم املراد منه

  . ثباتاإل

  . داًيقاً جديدث طرحيالشارع مل  و،عند العرف }قوالظاهر األكفعال معترب ن ظاهر األإف{

ار الواقف بعد كارت إىل ستندون يف الوقفيلذا  و،ضاًية القصد أيفاك القاعدة مقتضى: قاليال 

، ذاكفرش فراشه يف مسجد ي أن ىذا وصإ ف،الوقف من هذه اجلهة وةي الوصنيال فرق ب و،تعذر املصرف

 أصل نيأي فرق ب و، الواقفازكارت إىل استناداً،  قالوا بلزوم فرشه يف مسجد مماثل له،كمث تعذر ذل

  . ولثاين مصحح دون األلن القصد يف اأب قالي حىت  فروعهانيب وةيالوص

 ،ان لفظ يف اجلملةك إذا عتربونهيالعقالء  و،وجد أصل اللفظييف الفروع ن إ الفارق: قالينه أل

  .عتربه العقالءين لفظ مل كيمل إذا  نهإف ةيخبالف أصل الوص

 ة لتحقق اللفظيفاكفالظاهر ال، كمث علمنا ذل، ذاكت بيصأو: حدسمعه أي ال ثيح لو قالو

  .القصدو

  .ذاكيف اخللوة بأوصى نه أ بكخرب بعد ذلأ ما لو ك بذلأوىلو

أوصى ان ك  فإن،خبار اإلإرادةبل ب نشاء اإلإرادة بدون يغة املاضيبص ،ذاكت بيأوص: لو قالأما 

  .نشاءإة يالوص و،نشاءإس بيل وذوبكخبار مإ ألنه ،لزميمل  الّإ و، لزمقبالً

نشاء إذ ال إ، ةين وصكمل ت الإ و،ةيانت وصكيف املستقبل  إذا أوصى نهإف، سأوصي: مثله لو قالو

  . ما عرفتكه يف

   ،مجاعاإل وعدم اخلالف واملشهور إىل بل تقدم نسبته ،}ظهر من مجاعةيفما {



٩٥

  ،اختصاص كفاية اإلشارة والكتابة حبال الضرورة ال وجه لهن م

  

  .ما تقدمك }وجه له تابة حبال الضرورة الكال وشارةة اإليفاكاختصاص من {

املناط يف صالة  و، للصدق بعد عدم املانع،تهما حال الضرورةيافكال خالف يف  وإشكالمث ال 

  . كات يف ذليقد ورد روا و،طالقه وخرساأل

 :)عليه السالم (هيره عن أبكذ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ميمر أيب عن، الصدوق ىفقد رو

أيب  علي بنانت حتتك )صلى اهللا عليه وآله(نب بنت رسول اهللا يمها زأ والعاص أيب  بنتمامةأن إ 

 ،بن نوفلة ارياملغ )عليه السالم( علي ها بعدي فخلف عل)ها السالميعل( بعد فاطمة )عليه السالم(طالب 

 )عليهم السالم( ي علني أبناءاحلس وها احلسنء فجا،اعتقل لساا حىت داًيوجعت وجعاً شد أا ركفذ

ر ي فجعلت تشر،أهله وعتقت فالناًأ ،كاره لذلكة رياملغ وقوالن هلاي فجعال ،المكع اليهي ال تسطو

  .)١( هلاكذلجازا أ ف،المك تفصح بال النعم، سهاأ برريذا فجعلت تشك وذاك و،سهاأبر

 :سالمة دعائم اإلين يف رواكل، ه باملناطيدل عل الإ و،المكان من حمل الكة يان املراد الوصكفإن 

  . ةية يف الوصحي فهي صر)اهايجازا وصاأف(

سألته عن رجل اعتقل : قال، )عليهم السالم(ه يعن أخ، جعفر علي بن عن، سنادعن قرب اإلو

 برأسها يف يتوم أو  برأسهيومي ف،فالناً و فالناًعتقتأ :سألهي هايهال فجعل أ،امرأة أو لسانه عند املوت

  يف الصدقة  و،يف بعض ال وبعض نعم

                                                



 



٩٦

   .)١(هو جائز، نعم: قال ،كوز ذلجي أ،كمثل ذل

فاطمة بنت أسد أم ن إ :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ناأصحابعن بعض ، ينيلك الىروو

 ةك من م)سلم وصلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل انت أول امرأة هاجرتك )معليه السال( ني املؤمنريأم

ن  أريدأين إ : يوماً)سلم وصلى اهللا عليه وآله(قالت لرسول اهللا و :قال أن  إىلهايقدم على نةياملدإىل 

 ك منواًل عضو منها عضكعتق اهللا بأفعلت ن إ :هلا )سلم وصلى اهللا عليه وآله( هذه، فقال عتق جارييتأ

 عتق خادمهاي أن مرتأ و)سلم وصلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل فلما مرضت أوصت، من النار

صلى (اًء فقبل رسول اهللا ميإ )سلم وصلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل صيو فجعلت ت،اعتقل لسااو

   .)٢(تهاي وص)سلم واهللا عليه وآله

قد  وفةياحلن علي بن حممد بن على دخلت: قال، )معليه السال(جعفر  أيب عن،  الصدوقىروو

خط  :فقلت له، ه الرمل فوضعيفأمرت بطشت فجعل ف:  قال،بجية فلم ي فأمرته بالوص،اعتقل لسانه

   .)٣(فةينا يف صحأنسخت  و،ده يف الرمليته بي فخط وصكديب

  . أكثرل يثله بتفص م)عليه السالم(عن الصادق ، عن عبد الرمحان بن احلجاج، ينيلكة الييف رواو

   ،سجلل يف امليلو بالتسج وتابةك وشارةإل كة يفاك عرفي كمن ذلو

                                                









٩٧

عليه (يستدل عليه بقوله  أن  وميكن،كتبه بعنوان الوصيةإمنا علم كونه  إذا بل يكفي وجود مكتوب منه خبطه مهره

ووصيته حتت رأسه إالّ يبيت ليلة أن ال ينبغي المرئ مسلم :)السالم
)١(،  

  

ط ين شرؤخذ اآليما ك، حنوه وطيظهر ما يف قلبه بواسطة الشر إذا شيء على  القليبلقاءإلاأو 

  . ما أشبه واملخ والقلب

 :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ملا رواه الدعائم علم مما تقدم عدم املفهوميف، انكف يكو

فهمت إذا وزجيالم ك الستطعية ملن ال يشارة بالوصاإلو)٢(.   

إمنا ونه كذا علم إ{ ، خيفىما الك }مهره{ ـن بكين مل إ و}توب منه خبطهكفي وجود مكي بل{

  . بطلهيمل  و}ةيتبه بعنوان الوصك

ما يف })عليه السالم(بقوله { ريك نرية من غية القطعريالس إىل ضافةباإل }هيستدل علي أن نكميو{

ته يوصو إالّ لةيت ليبي أن مسلمئ نبغي المريال {: خ يف املصباحيالش و،د يف املقنعة مرسالًيرواه املف

  . فاًيان السند ضعكن إ وتابةكة اليالزم حجي كذل و،ما هو واضحك تابةكاملراد به ال فإن }حتت رأسه

قال : قال، )عليه السالم(طالب  أيب  علي بن إىل)عليهم السالم(ئمة بسند األ، اتي اجلعفرىروو

  .توبة عند رأسهكته ميوصو إالّ نيلتيت ليبي أن نبغي للمسلميس يل: )سلم وصلى اهللا عليه وآله(رسول 

   .)٣(كفراجع املستدر ايلالغو ورواه الدعائمو

                                                









٩٨

 خبطه ومل يقل  كتب رجل كتاباً:كتبت إليه:  قال،بل يدل عليه ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن حممد اهلمداين

 هل جيب على ورثته القيام ،يوصي به أن  فيه ما أرادب كتاباًكت إالّ أنه ، ومل يقل إين قد أوصيت،لورثته هذه وصييت

يف وجه الرب ء جيدون يف كتاب أبيهم كان له ولد ينفذون كل شين إ : فكتب،مبا يف الكتاب خبطه ومل يأمرهم بذلك

  .وغريه

  

تب رجل ك : إليهتبتك: قال، م بن حممد اهلمداينيبراهإعن ، ه ما رواه الصدوقيدل عليبل {

 أن ه ما أراديتاباً فكتب ك إالّ أنه ،تيوصأين قد إقل يمل  و،يتيقل لورثته هذه وصيمل  و خبطهتاباًك

ان له ولد كن إ :تبكف، كهم بذلأمريمل  وتاب خبطهكام مبا يف اليورثته الق على بجي هل ، بهيوصي

   .)١(}هريغ وهم يف وجه الربيتاب أبكدون يف جيل شيء كنفذون ي

 فال ،رناه سابقاًكما ذكة خاص بالولد يذ الوصيوجوب تنف أن  علىدليته يجث بعد حيهذا احلدو

ما رواه  إىل نظريأنه ك و،عملوا ببعضه إذا توبكلزام الورثة باملإخ ية الشيعن ا و،همريغ على بجي

 إىل أو ل شيءكنفذوا ي أن هميئاً منه وجب علين شونفذيان له ولد كن إ: ذاكنه رواها هإرة فكالتذ

  . لكذ اليهم تنفيفالالزم عل، ةيقبوهلم الوص على ليذ البعض دليتنفأن 

  ة ينسب يف روااألو( : قال،كوجه ضعف ما يف املستمس رناه ظهركمبا ذو

                                                





٩٩

عدم  على  فتدل،الصوم و قضاء الصالةريذ من خواص الولد نظيون هذا التنفك على املنت محلها

  . انتهى )رمحه اهللا ما قصد املصنفك تهايحج على  ال،تابة اردة عن القولكة اليحج

  . ء آخري شيذ الوصيلزوم تنف و،ءيتابة شكة بالية الوصيفحج، انكف يكو

 عتمدونيالعقالء  أن  بعد وضوح،ةي الوصأدلة إطالق مقتضىبل ، ةية القطعريمورد الس: ولفاأل

  . داًيقاً جديحداث الشارع هلا طرإعلم يمل  وتابةكالعلى 

 أو ان ولداًك إالّ إذا ،قبلهايمل  إذا ةيالوص إليه ىذ املوصيعرفت عدم وجوب تنففقد : أما الثاينو

 ويل  من الويل ألنه ،يم الشرعكاحلا على ذيفالظاهر وجوب التنف اناألمرن كيذا مل إف، ما تقدمكغائباً 

  . له

 أو داًيب قرادته وحدة املطلوإعلم  أما إذا ، تعدد املطلوبي املوصإرادةون كالغالب من  على هذا

، ة مع فقد املصبيوص نه الأل و،دهيقعدم د عدم عند ين املقأل، يقبل الوصيمل  إذا ةيمصباً بطلت الوص

اهللا  و،مهاريغ واملساقاة وتب املزارعةكاملصب يف  وديام الشرط والقك من أحكرنا مثل ذلكذما ك

  . سبحانه العامل

  



١٠٠

:أموريشترط يف املوصي : )١٠ مسألة(

  كان عاقالً إذا  للمشهور صحة وصية البالغ عشراً وفاقاًقوى نعم األ،وغ البل:األول

  

   }:أمور يشترط يف املوصي{ :}١٠ مسألة(

مة ال يالبهك ألنه ،زي املمري يف غضرورةً واًإمجاع بل ،ال خالف وإشكالبال  }البلوغ: ولاأل{

دل يبل ، ماله ونفسه على يبقصور سلطنة الص على ضةيات املستفيقد دلت الروا و،ةيل الوصيشمله دلي

آنستم ِمنهم رشداً فَادفَعوا ِإلَيِهم  فإن بلَغوا النكاح إذا  حتى ابتلُوا الْيتامىو﴿: ضاً قوله سبحانهيه أيعل

موالَه١(﴾أَم(.   

ابن و بو الصالحأ وابن الرباج وخاني به الشىما صرح بالفتوك } وفاقاً للمشهورىقواأل نعم{

 ها نسبتهريغ واجلواهر واحلدائق وجامع املقاصد وعن املختلف و،شهراألنه إ يف الشرائع و،همريغ ومحزة

ة البالغ يصحة وص{ ،هي علمجاعالدروس اإل والروض وشف الرموزك وةيبل عن ظاهر الغن، الشهرةإىل 

  . اًإمجاع و ضرورةً،ان بالغاًكن إ وتهي العاقل ال تصح وصريغ أن لوضوح }ان عاقالًك إذا عشراً

اشتهرت به  وىرد ما تظافرت به الفتاو على قداماإلن إ :ته قاليح وصية املراد يف تصحيبل عن غا

  . لك مش)عليهم السالم(ت يق أهل البية من طريالروا

  . الشهرات واتمجاعاإل وىالفتاو وخبار هناان األكمل: رامةكقال يف مفتاح الو

                                                





١٠١

   جلملة من األخبار املعتربة،غريهم أو يف وجوه املعروف لألرحام

  

 ح عبد الرمحان بن أيبيصحك }خبار املعتربة جلملة من األ،همريغ أو رحاميف وجوه املعروف لأل{

   .)١(تهي جازت وصنيبلغ الغالم عشر سنإذا  :)عليه السالم (عبد اهللا أبو قال: قال، عبد اهللا

 وز لهجينه إ فنيالغالم عشر سن على ىأتإذا  :قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ح زرارةيصحو

   .)٢(حق فهو جائز وحد معروفعلى  أو أوصى تصدق أو عتقما أماله يف 

 ،هل جتوز ة الغالميسألته عن وص: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، موثق منصور بن حازمو

   .)٣(تهي جازت وصنيان ابن عشر سنكإذا  :قال

 مخسة بلغ الصيبإذا  :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عبد اهللا أيب موثق عبد الرمحان بنو

   .)٤(تهي جازت وصنيذا بلغ عشر سنإ و،حتهيلت ذبكأأشبار 

من  ـ ما يف البحارك ـ فة الثاينياخلل إىل نسبييف قبال ما  أنه جلألما إ ،شبارأمخسة : أقول

  جل أل أو ،عناق مجلة ممن بلغ مخسة أشبارأمره بضرب أ

                                                











١٠٢

 فقرر الشارع ما ، العمرهتمون بسينيونوا كيث مل يح،  الزمانكن موقتاً يف ذلكين البلوغ مل إ

 ال نعرف يم واقعكهو ح أو ،شبار عموم من وجهأ مخسة نيب ونهيان بكن إ و،ناسب البلوغ ارتفاعاًي

  . وجهه

قال  ،وصيي ني ابن عشر سنيف الغالم، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ريأيب بص ووبيأ أيب موثقو

  .)١(ه جازتيصاب موضع الوصأإذا  :)عليه السالم(

حضره  إذا الغالمن إ :قولي )عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا :  قال،ح حممد بن مسلميصحو

   .)٢(مل جتز للغرباء ورحامته لذوي األي جازت وصكدريمل وأوصى املوت ف

بثلث أوصى  ونيبلغ الغالم عشر سنإذا  :قال، )يه السالمعل(عبد اهللا  أيب عن، ريبص أيب حيصحو

   .)٣(تهي جازت وصريسيمن ماله بالأوصى  ونيان ابن سبع سنكذا إ و،تهيماله يف حق جازت وص

 ،ان قد عقلك إذا وز طالق الغالمجي: قال، ) السالماعليهم(عن أحدمها ، موثق حممد بن مسلمو

   .)٤(تلمحين مل إ وتهيوص وصدقتهو

  ه يعل(عبد اهللا  أيب عن، عن ابن سنان،  يف نوادرهىسي أمحد بن عىروو

                                                











١٠٣

ته لذوي يجازت وصأوصى  و مبلغ الرجالكدريمل  وه املوتكأدر إذا الغالم: قال، )السالم

   .)١(همريز لغجيمل  ورحاماأل

 :ثي حديف )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن ابن سنان، اشيي ما رواه العإطالقشمله يو

 أو هاًيون سفكيأن  إالّ ،جاز أمره وتب له السيءكُ و،تب له احلسنكُبلغ ثالث عشر سنة إذا 

  .)٢(فاًيضع

بل املنصرف من ، همايلكالتعقل هو وجود  على ما دل و،نيعشر سن على  ما دلنياجلمع بن إ مث

   . العشرريشمل غيث ي له حبإطالقفما دل اشتراط العقل ال ، ول الثايناأل

  .د عنهيوجب رفع الي صحابعراض األإن إ :هية دون العشر ففيفاك على أما ما دل

  . ة مشروعةية عقالئيون الوصكة يصابة موضع الوصإاملراد بو

 بار يفكالك  فالصيب،كد ذليريأن  إالّ د املصنف بوجوه املعروفيية لتقيال خصوص أنه علميمنه و

  .ةميركة الير يف اآلكما ذك، ان جنفاًك إالّ إذا ة تقبل منهيالوصأن 

أن  إالّ دةيات املقيرحام لوجود بعض الرواة بذوي األيد الوصييان تقكن إ و القاعدةمقتضىو

  . بعض مراتب الفضل على د حممولي فاملق،دوايقياملشهور مل 

احلسن  أيب نع، ة احلسن بن راشدي لروا،نيبلغ مثان سن إذا تهيبصحة وص د قاليابن اجلنن إ مث

   نيبلغ الغالم مثان سنإذا  : قال،)عليه السالم( يركالعس

                                                







١٠٤

  . وتبعه مجاعة، البن إدريسخالفاً

  

  . كذلك فنية سبع سنيذا مت للجارإ و،احلدود و الفرائضوجب عليه قد و،مره يف مالهأفجائز 

  .ضاًي أني يف سبع سنريبص أيب حيقد تقدم صحو

  .ة شاذةياالرو أن ن يف الشرائعكل

  . صحاب األنية بك مترو هي:رةكيف التذو

حصول البلوغ هلما  على  لداللتها،ني املسلمنيبـ ة كهي متروـ بل (: رامةكقال يف مفتاح الو

ن كمينه إ تقول أن كس ليلو( :قال أن  إىل،)تهماي وصكلذا خص بذل و،قول بهيال  ي علأبو و،كبذل

فة والشافعي يف القول يأبا حنن إ :ولنا نقأل، هيالشافعي يف أحد قول وكمال وة من أمحديالتق على محلها

  .)١( )ةيف من جهة التقيال تضع وحيفال ترج، سيدرإقوالن مبقالة ابن يظهر عنده خر األاآل

ة يفال تنفذ وص(: رامة يف شرح قول العالمةكقال يف مفتاح ال ،}تبعه مجاعة وسيدرإخالفاً البن {

شرح  وضاحياإل وريالتحر وة السرائرريو خه على رأي، وهريغ وزاً يف املعروفيان ممكن إ والصيب

املهذب  ويف املختلف والروضة وكأنه قال به يف املسالك و،بصرةتال وصيالتلخ وسالمشاد لفخر اإلراإل

 الدروس التوقف والنافع واللمعة ورةكظاهر التذو... أحوطنه إ جامع املقاصد واملقتصر والبارع

  . )٢()الترددو

  .عدم النفوذصالة أاستدل هؤالء ب: أقول

  .راداًيإة يحاد أوردها يف النهاآخبار أا إ :قال يف السرائرو

  .لعدم مناط التصرف يف املال عنه، بلغي حىت ته مطلقاًينفاذ وصإحوط عدم األ: قال يف املختلفو

  ها ي علكل يف املسالكأشو

                                                







١٠٥

  ، يف دور إفاقتهكانت إذا  نعم تصح وصية األدواري منه، فال تصح وصية انون، العقل:الثاين

  

نت أ و،لكصل ا مشم املخالف لألكثبات احلإ و،نهاين اجلمع بكميث ال يخبار حبباختالف األ

  .  القاعدةمقتضىفالقول املشهور هو ، تشكاالاإل و مبا يف هذه االستدالالتريخب

ة يواقال بري ن أالإ، ن هلا شيءكي مل كنئذايانت البنت تبلغ حك وشرط العشرن إ أنه ىبقي نعم

 كون مثل ذلكي أن فالالزم، هبلوغ و عشر الغالمنيثالث سنوات هي الفاصلة غالباً ب حيث إن، السبع هلا

ستأنس يان رمبا كن إ و،تهاي عدم نفوذ وصاألصلف، كن مل أجد من صرح بذلكل، ضاًيالفاصل للبنت أ

   .كله بذل

  . قبولاملناط ال و، العدماألصل ،نفذ أم اليهل ، الًك مشىان خنثكلو و

 مجاعرامة اإلكيف مفتاح ال و، وال خالفإشكالبال  }ة انوني فال تصح وص،العقل: الثاين{

العمدة  وان عن قصدكن إ و،هؤنشاإصح يلسلب عبارته لسلب قصده فال ( :كيف املستمس و،هيعل

  . انتهى )مجاعاإل

  . ها لهريغ وعيالب وطالقال واحك النأدلةعدم مشول ك، ة لهي الوصأدلةالعمدة عدم مشول ن إ :هيفو

قد  و،ال خالف وإشكالبال  }فاقتهإيف دور { ةيالوص }انتك إذا  منهيدوارة األينعم تصح وص{

 ريحال عقله غ حىت احتمال عدم استقامة حاله و،مانع  له بالدلة لشمول األ،صحاباأل إىل كنسب ذل

  .ليشمله الدليف، ضار بعد عدم اعتناء العرف به

  ان مستصحب ك فإن ،جنونه أو فاقتهإ يف دور ىل وصه أنه  يفكلو شو



١٠٦

   فلو أوصى مث جن مل تبطل، وال يعترب استمرار العقل،وكذا ال تصح وصية السكران حال سكره

  

صالة الصحة ال جمال أل و،حراز الشرطإلعدم ، ذالنفوعدم  األصلان كال إ و،أحدمها عمل به

 لو أنه ر بعضهمكث ذيح، التأمل إىل  بعد حباجةانت املسألةكن إ و،كالنصراف أدلتها عن مثل ذل

 ،طالق أدلتها إل الصحةصالةأ جرت ،بالغ أو  بالغريان حال املعاملة غكهل  أنه  يفكمث ش  معاملةىجرأ

خر نفذ يف نصفها دون النصف اآلي ف،أمر مايل ألنه حمل قاعدة العدل أو ،حمل القرعة أنه تملحيرمبا و

  . ون للوارثكيالذي 

 ملا تقدم يف اشتراط ،سلب عقلهيث يان حبك إذا }رهكران يف حال سكة السيال تصح وصذا كو{

  .يف سائر املعامالت والعقل هنا

  .صه مبوردهيفالالزم ختص،  نفسهاىركاح السكصحة ن على أما ما دلو

  .يدوارما تقدم يف األك ،صحوه أو رهكيف حال سأوصى هل  أنه  يفكم الشكحو

 ،ةيجازة مبرتلة الوصن اإلأل، إشكالمث أجازه حال صحوه صح بال  ركيف حال السأوصى لو و

  .العقل وذا يف مسأليت البلوغكو

ثرة جنون ك و،دلةطالق األ إلكذل و،}مث جن مل تبطلأوصى  فلو ،عترب استمرار العقليال و{

ن ع و،صحاباأل إىل لذا نسب عدم البطالن و،تهي قالوا بصحة وصكمع ذل و بعد دور عقلهيدواراأل

 روه من بطالن العقود اجلائزة باجلنونكال نسلم ما ذ و،هي علمجاعحه اإليالعالمة الطباطبائي يف مصاب

  . هاؤ بقااألصلبل ،  القاعدةكتل ة خارجة عنيقال بأن الوصيحىت 

  ة لو عرض ي مع بقاء الوصاألصلان ك األصل إىل وبةنوصلت ال فإن ،انكف يكو



١٠٧

  . هو حال إنشاء الوصيةإمنا  فاعتبار العقل ، تبطل وصيتهسكر ال أو لو أغمي عليه أنه كما

  . االختيار:الثالث

  

  .جنون بعدها

 االستصحاب مقتضىان ك ةانت حالة سابقك فإن ،جمنوناً أو ان عاقالًكمل نعلم هل وأوصى لو و

ر  يف فقد سائكش إذا ماك، صالة الصحةأ بكتمسيفهل ، علم احلال السابقيمل  إذا ماكال إ و،هءبقا

 ، احتماالن،ةيس بوصين فاقد الشرط لأل، ةي يف أصل الوصكال للش  أو،ل عقدك يف كذلك والشرائط

  .  فتأمل،ولاأل أحسنه على كيضع أمر أخ مثل، ل أصل الصحةي دلإطالق إىل قربان األكن إو

اء نشإهو حال إمنا فاعتبار العقل { ملا تقدم }تهير ال تبطل وصكس أو هي عليغم ألو أنه ماك{

   .}ةيالوص

ه ي علىة املغميرة بعدم صحة وصك عن التذيكاحمل ورامةكوجه قول مفتاح ال مما تقدم ظهرو

  . م انونكن هؤالء يف حأل، النائم وعقلياملعتوه الذي ال  وواملربسم

راه ك لرفع اإلكذل و، واحدريما ادعاه غكاً إمجاعبل ، ال خالف وإشكالبال  }ارياالخت: الثالث{

بل هو ، ظاهر يف رفعها فقط أنه  واحدرير غكن ذإ و،اخذةؤخصوص امل ال، ثارع اآلييف رفع مجالظاهر 

ضاً نوع ين الوضع أأل، الوضع وفيلكعم من التاألـ  فيلك فقلم الت،النائم ومثل رفع القلم عن الصيب

دل ي أن لزمي مهاحنو والنجاسة وثار مثل اجلنابةما خرج من اآل و،هركامل على وضعيمل   ـفيلكمن الت

  رنا مثله يف كما ذك، إمجاع أو ضرورة أو ل من نصيه الدليعل



١٠٨

هو املفهوم عند العرف من  ألنه ، شرعكن هناكينه مل أك فالصيب ،)١(باب رفع القلم من الصيب

م أعدم حرمة  و،مة امللوط لهيعدم حرمة البه و،هيلذا مل نستبعد عدم اخلمس عل و، اللفظامثل هذ

 ريغ إىل ،ربك إذا ه غسل اجلنابةيب علجيعدم جنابته فال  وبل، ان الفاعل طفالًك إذا احنوه واملفعول

  . وراتكاط يف بعض املذيان الالزم مراعاة االحتكن إ و،كذل

 أيب عن، ح البزنطييصح، هاركرناه من استفادة العموم من رفع اإلكد ما ذيؤيف، انكف يكو

لزمه ي أكلميصدقة ما  والعتاق وحلف بالطالقي فنيميالى  علرهكستييف الرجل  :)عليه السالم(احلسن 

رهوا كأ ما ميتأوضع عن : )سلم وصلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا ، ال: )عليه السالم(قال ف ،كذل

  .ما أخطأوا وقوايطيما مل  وهيعل

ع يب إىل اضطر إذا ماك، ارينايف االختين االضطرار ال أل، ة فالظاهر صحتهايالوص إىل لو اضطرأما 

ؤاخذة رفع امل على ملحي مجاعنة اإليلو بقر وهنا و،ك ذلريغ وم أوالدهيمثنها يف تعلجل صرف داره أل

 العقاب عن )عليه السالم( ني املؤمنريلذا رفع أم و،العقابكة يخرواأل و،القصاص واحلدودكة يويالدن

  . ت مضطرةي فرضكالخافت اهل وعطائها املاءإرض الزاين بيث مل يح، ة اضطراراًيالزان

  ع يرفع مجما إ فالالزم، االضطرار واحد وراهكاملساق يف اإلن إ :قاليفال 

                                                

 





١٠٩

   الرشد فال تصح وصية السفيه:الرابع

  

عها يف يرفع جلم ال، ثار يف االضطرارع اآليرفع جلم ث اليح و،دفع املؤاخذة فقط أو ،هايثار فاآل

  .ل اخلارجيين الفارق الدلأل، راهكاإل

  . رهكع امليجازة مثل بإان ك يمث رض، رهاًكصى أولو و

ره مفتاح كحسب ما ذ، الم السرائركفهم من يما ك }هية السفي فال تصح وص،الرشد: الرابع{

ل بالقبول مع يلو ق و:قال، قن رشدهية اجلارح نفسه مع تيث استوجه قبول وصيح القواعد وبل، رامةكال

 لعموم حجر ،قواه جامع املقاصد و،ريالتحر وابن محزة عن يكح و،ان وجهاًكقن رشده بعد اجلرح يت

  .ه عن التصرف يف مالهيالسف

بل يف جامع ، املعروف ويف الرب إالّ تهياحلليب عدم نفوذ وص وسالر ودي عن املفيكظاهر احملو

  .املعروف و يف الربهتي جواز وصصحاب األني املشهور باملقاصد

ن يف كل، م وافقوهأ املنت ىهم علريغ والربوجرديو ابن العم ووت السادة الوالدكظهر من سيو

 احلجر عن مشوهلا للمقام أدلةقصور  و عموم الصحةمقتضىره املشهور هو كما ذن إ كاملستمس

  .انه عن االنتفاع مباله حرميه فال تقتضيا يف االمتنان عللظهوره

 من أكثر على ليذ ال دلإ ،اًين سفهكيمل  إذا ةي العادرواألميف  حىت  القاعدة الصحةمقتضى: أقول

 يف كلو ش و،ةية العقالئي منصرف عن الوص)١(﴾ال تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُمو﴿ :قوله تعاىل فإن ،كذل

    مع تسلط الناساألصلان كمشوهلا للمقام 

                                                





١١٠

نت بعد  وأما املفلس فال مانع من وصيته وإن كا،بعده أو  سواء كانت قبل حجر احلاكم،وإن كانت باملعروف

  . لعدم الضرر ا على الغرماء لتقدم الدين على الوصية،حجر احلاكم

  

  . علم وجه النظر يف منع املصنف هلايمنه  و،أمواهلمعلى 

ن احلجر عن تصرفاته حال أل }بعده أو مكانت قبل حجر احلاك  سواء،انت باملعروفكن إو{

  . اةياحل

أوصى  مثالً، اتهيتصرفه يف مثل ماله حال حىل  إعةية ذرياختذ الوص إذا كل ذلكشي أن نكمي نعم

تصرف يأخذ بدله بعد موته فياته ليلف يف حال حه الولد األيعطين  أان قرركقد و ،من ثلثه لولده بألف

ن إ و،اماًيونه قكرج عن خينئذ ياملال ح فإن ،ه آت يف املقامين مناط منع السفأل، اًيلف تصرفاً سفهائيف األ

  . اهللا سبحانه العامل و،التأمل إىل  منه حباجةمستثىن وانت املسألة مستثىنك

بعد حجر { ةيالوص }انتكن إو{  الشاملة لهدلةطالق األإل }تهيأما املفلس فال مانع من وصو{

 لتقدم ، الغرماءىعل{ ةيبالوص }ا لعدم الضرر{ هيم علكمث حجر احلا إذا أوصى ف مبايكف }مكاحلا

 قتل إذا ماك، نيالد على ديزيصار له مال  فإن ،هو مفلس ومث ماتأوصى ذا إف ،}ةيالوص على نيالد

، نيالد على ديزيصر له مال ين مل إ و،اهيمث عمل بوصا ته أوالًكن من تريخرج الدأة يصارت له الدو

  . تهينه تنفذ وصإف، بعضاً أو الًكة ي للوصن مبا جعل جماالًي من بعض الدئنه بركل



١١١

 قوى على ما هو األ بل وكذا بناًء، على عدم ملكه وإن أجاز موالهة اململوك بناًء فال تصح وصي، احلرية:اخلامس

 نفي وصيته لغريه ال نفي الوصية إرادة على  بناًءال وصية ململوك: )عليه السالم(وقوله ، احلجر أدلةمن ملكه لعموم 

   ولو أوصى،نعم لو أجاز مواله صح على البناء املذكور، له

  

 تهيوص على ثرترتب األيباجلملة املفلس ال و( : قال،كلنظر يف عبارة املستمس ظهر وجه اكبذلو

 ،مات حراً إالّ إذا ة الرقينه ال تصح وصإف، ةيس حال الرقّيون حال التفلكي ف، مفلسريمات غإالّ إذا 

  . انتهى )عدمها وةينهما يف الشرطيه فال وجه للفرق بيعلو

ذا رفع إف، نية للدياملفلس فاملانع تزاحم الوص أما ،شيءلى  عقدريالعبد ال  أن الفارقن إ :هيذ فإ

 التزاحم مبا قدم يبق إذا نعم، ةين مانع من نفوذ الوصكيبعده مل  أو  املوتنيح أو التزاحم قبل املوت

  السادة ابن العماملنت على تكلذا س و،قوم ايوجد متربع يمل ن إ ،ة لعدم اال هلاين بطلت الوصيالد

  . همريغ واجلمال والربوجرديو الوالدو

ن احلجر يظهر له عدم مواز إذا ماك، املفلس بعد موته على م احلجركرفع احلا أنه إذا علميمنه و

  . ن شيءي بعد الديبق إذا ،ضاًية أينفذت الوص

ها فال ربط ريغ أما ،ةيا املاليون يف الوصاكيإمنا  ،يف اجلملة عدم الفلس واشتراط عدم السفهن إ مث

  . ماهلا 

  بل وكذا بناًء، على عدم ملكه وإن أجاز مواله فال تصح وصية اململوك بناًء، احلرية:اخلامس{

 إرادة على  بناًءال وصية ململوك: )عليه السالم(وقوله ، احلجر أدلة من ملكه لعموم قوىعلى ما هو األ

مباله مث انعتق   ولو أوصى. املذكورنعم لو أجاز مواله صح على البناء، نفي وصيته لغريه ال نفي الوصية له

 وال يضر ، صحتهاقوى نعم لو علقها على احلرية فاأل،إشكال يف يده صحت على وكان املال باقياً

 ولو أوصى بدفنه يف مكان خاص ال ،مت يف سفرين إ  هذا لزيد:قال إذا  كما ال يضر،التعليق املفروض

   .} من هذا القبيل وكذا ما كان، الصحةقوىحيتاج إىل صرف مال فاأل



١١٢

 وال يضر ، صحتهاقوى نعم لو علقها على احلرية فاأل،إشكال يف يده صحت على مباله مث انعتق وكان املال باقياً

 ولو أوصى بدفنه يف مكان خاص ال حيتاج إىل ،مت يف سفرين إ  هذا لزيد:قال إذا  كما ال يضر،التعليق املفروض

  . من هذا القبيل وكذا ما كان، الصحةقوىصرف مال فاأل

 أو شرب سم أو  بأن أوصى بعد ما أحدث يف نفسه ما يوجب هالكه مع جرح،ال يكون قاتل نفسه أن :السادس

  .مجاععلى املشهور املدعى عليه اإلحنو ذلك فإنه ال تصح وصيته 

  

ث يحب }هكوجب هاليحدث يف نفسه ما أبعد ما أوصى  بأن ،ون قاتل نفسهكيال  أن :السادس{

 أو ،هكانت تامة يف هالك ىخرأث لوال علة يعلة تامة حب أو ، تامةونه جزء علةكيف  و،كهلي لواله مل

، ذاكقتله القاتل ساعة ي إذا ماك،  نفسهكسبب بنفسه هاليلو مل  و يف الوقت بسبب آخركهليأنه 

  . هايالم يف مجعك الأيتيفس ، الساعة مثالًفشرب مساً قتله يف نفس

يف  أو يف النار أو من سفح جبل أو لقاء نفسه يف البحرإك }كو ذلحن أو شرب سم أو من جرح{

  . ك ذلريغ أو املسبعة

 رةكما يف التذك كثرهب األهو مذ و}مجاعه اإلي على املدع،املشهور على تهينه ال تصح وصإف{

قد نسبه يف  و،ةيفاكال وكاملسال وجامع املقاصد وما يف املهذب البارعك املشهور و،ضاح النافعيإو

 اًحيادعاه هو صر و،رامةكذا يف مفتاح الك، هي علمجاع اإلىرراً مؤذناً بدعوك مصحاباأل إىل احضياإل

   ،أيتيما ك



١١٣

  للنص الصحيح الصريح

  

ح يللنص الصح{ كذل و،يف اجلواهر بال خالف معتد به و،املشهور إىل نسبه يف احلدائقو

من قتل نفسه متعمداً : قولي )يه السالمعل(مسعت أبا عبد اهللا :  قال،والد أيب حيهو صح و}حيالصر

ته مث قتل نفسه من ساعته يبوصأوصى ان كن إ تيرأأ :لهـ  ليقـ   قلت،هايف فهو يف نار جهنم خالداً

زت يجأقتل  أو دث حدثاً يف نفسه من جراحةحي أن قبلأوصى ان كن إ :فقال:  قال،تهيتنفذ وص

وت مل جتز ميقتل لعله  أو حدث يف نفسه من جراحةة بعد ما أيبوصأوصى ان كن إ و،ته يف ثلثهيوص

   .)١(تهيوص

إذا  :قال ، قاتل نفسهةيل عن وصئسنه إ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، سالمعن دعائم اإلو

   .)٢(تهيمات منه مل جتز وص و يف نفسه احلدثأحدث أن ا بعدأوصى 

 ،ها شامل هلاال لوطالقفاإل، تل نفسهة مع قيال فال ربط بالوصإ و،ةيم الرواكالعمدة يف احل: أقول

بعدم استقرار  و،تهيه ال تقبل وصيالسف أن مةيبضم، هسفه على بداللة الفعل(ل املختلف يان تعلكلذا و

نع عن ميبان القاتل  و،اةيصدرت يف حال احل إذا ون نافذةكة تيالوص وتيم املكون يف حكياته فيح

 نكميان ما ي من باب ب، بتصرفانتهى )رث لنفسهإته نوع يقبول وصن آل، منع من نفسهيه فرياث لغريامل

  . مكمة يف احلكون حكيأن 

                                                







١١٤

   البن إدريس وتبعه بعضخالفاً

  

قن رشده بعد اجلرح يل بالقبول مع تيلو ق و:قال يف القواعد ،}تبعه بعض وسيخالفاً البن ادر{

  . ان وجهاًك

ضاح يإيف  و، عنه البأس يف املختلفىقد نفو ،ه السرائرريما هو خك(: رامةكقال يف مفتاح الو

، حسن لو ال خمالفة النص املشهورنه إ يف الروضة و،هيوجه وجنه إ كيف املسال و،حسن جداًنه إ النافع

  . )خالفه على  معلوممجاعاإل و فالقائل به شاذكمع ذل و:قلت

ما  على ةيل القواعد الرواقد مح و،ثاًيحد واًميح املعمول به قديقاوم النص الصحيخالفهم ال : أقول

  . انتهى )إشكال على اةيعدم استقرار احل على ةيحتمل الرواو( :ره بقولهكذ

 الّإوهل هو  ،ةي الوص يف صحةةايمال اعتبار استقرار احلن احتكهل من املم(: ورده اجلواهر بقوله

  . )حيالصحدها بالنص يياب تقكز ارتجيومل  ابهكف جاز ارتيكو ،ديق مري من غدلةد لألييتق

  .دلة األإطالقجل هو ألإمنا اة يعدم اعتبار استقرار احل: أقول

 أنه إذا ماك، التربع من الوارثكنه إجاز ف الإ و،رد الوارثيمل  إذا ته مل جتز مايوصن معىن أن إ مث

بل من باب ، ةينفذت ال من باب الوص، ون الناس منهيد واتهكز وة بالواجبات أمثال مخسهيانت الوصك

   ،جرح نفسه إذا شمل مايه إطالق و،)١(ار العقالءقرإ

                                                





١١٥

 وأما الوصية مبا يتعلق بالتجهيز وحنوه مما ال تعلق له باملال فالظاهر ، الوصية باملالطالقوالقدر املنصرف إليه اإل

  صحتها

  

م نفذت كمذهبه ذا احل ونهيعتقد يف دين كيمل  واملخالف أو جرح نفسه إذا افركال أن الظاهرو

  .)١(لزاملقاعدة اإل، تهيوص

 إالّ عرفيمما ال  ألنه ، قبلت،ذاك وذاكت سابقاً بينت قد وصكين إ: جرح نفسه أن لو قال بعدو

  . هيمن قبله حجة قوله ف إالّ عرفيما ال  أن تابكر يف بعض مباحث الكقد ذ و،من قبله

ما نبه ك يف ثلثه: )عليه السالم( لقوله هحيبل صر،  النصإطالق }طالقاإل إليه القدر املنصرفو{

ن أل، اًكراه حقاً ال مليقول من  على مياحلركحقاً  أو اًكان ملكسواء  }ة باملاليالوص{، كه املستمسيعل

  . ضاً الثلثي أمييف احلر

 } فالظاهر صحتها،مما ال تعلق له باملال{ صالة قضائهك }حنوه وزيتعلق بالتجهية مبا يأما الوصو{

ون صالة كال مانع من  و، مقطوع بهريهو غ وباملناط إالّ ح لهي مشول الصحعدم و،ةي الوصأدلةطالق إل

أمثال  وفاراتهك ونذوره ومظامله واتهكز وذا مخسهك و، للمال مستلزماًكحنو ذل وحجه وصومه والقضاء

  . ةيال من باب الوص، قرارمن باب اإل ألنه ، ملا تقدمكذل

ة اليت ال بأس يدخل يف الوص ون من باب املالكي  مل،ربكله ولد أ والصوم وبالصالةأوصى لو  نعم

  .طلبينيفالن :  قالاذإذا ك و،ا

  الولد  على ما ال جتبك، عمل بهياستلزم املال مل  و،اطاًياحلج احت والصالة وبالصومأوصى لو أما 

                                                





١١٦

  . يه القضاء القطعين الواجب علأل، ربكاأل

 النصراف ،تهيعمل بوصيان متربع ك إذا ال ما ،هو مبال نفسهإمنا ة يسمع منه الوصيما ال ن إ مث

  ).يف ثلثه( ظاهر أنه بل قد عرفت، النص عنه

ار يخذ باخلان األك واريباع خب إذا ماك، سهيكة تدخل املال يف يانت الوصك إذا سمعيذا كو

  .رج املالخيه ما حيصر أو ن ظاهر النصأل، ون أربح من الثمنكيمما  إليه عيوجب رجوع املبي

 فال ،ةيترم هذه الوصحين الشارع مل  أل،ال أو ، هلايقبل الوصي أن تهي يف عدم نفوذ وصال فرقو

  . يف احترامهينفع قبول الوصي

  .س مباليل ألنه ،هميم عليأوالده الصغار جبعل الق إىل ته بالنسبةيذا تقبل وصكو

 سالم جلب اإل،كبعد ذليال  ،تهيمث أسلم فهل تقبل وص، هكهليافراً فجرح نفسه مبا كان كلو و

  .)٢(لزام لقاعدة اإلكنه ذليافر من دكان الك إذا ،ضاًيس قبلت أكلو انع و،)١(عما قبله

علم حرمة ي أن نيما ال فرق بك، ليطالق الدلبالغاً إل أو نيون اجلارح ذا عشر سنك نيال فرق بو

  . لي الدلطالقإل ،ال أو ةيرمه من الوصحي كاجلرح املهل أن علمي أن نيال بو ،ال أو القتل

ون من جرح كي فجرحه فهل ،اًي حتد،اجرحين: فقال له يف منازعة  جرحهإنسانأما لو أراد 

   من االنصراف، احتماالن ،ال أوم ك نفسه يف هذا احلنساناإل

                                                







١١٧

 وعلى وجه ،ميوت ال لغرض آخر أن  وبرجاء،أًخط أو  ال سهواًكان فعل ذلك عمداً إذا احلكم خمتص مبا أن كما

  ، مثل اجلهاد يف سبيل اهللاالالعصيان

  

  . ومن وحدة املناط، املباشرةإىل 

 }أًخط أو سهواً ال{ حيده به الصحيما قك } عمداًك ذل فعلانك إذا م خمتص مباكاحل أن ماك{

  . وراتكلرفع املذو ،ما يف النصك )متعمداً(لعدم صدق ، اضطراراً أو راهاًكإأو 

ون كي لكذا فعل ذلإف، وتميلعله : )ه السالمعلي(لقوله  }وت ال لغرض آخرمي أن برجاءو{

ه عالئم املوت مل ي مث ظهرت علله بعض املتسولنيفعيما ك،  الناسيستجدي لكحنو ذل أو شلأ أو قطعأ

  . تهي وصكنع ذلمي

 حييف صح )عليه السالم(ه قوله يدل عليما ك }ل اهللاي ال مثل اجلهاد يف سب،انيوجه العصوعلى {

  .)١(هايار جهنم خالداً ففهو يف ن :والدأيب 

 ي بنفسه للمشىضح أو ،قلنا جبوازهن إ ار رباً من حمذور أهمأخذ يف االنتح إذا اجلهاد ما مثلو

 ،ىأخذ يف املوت أوص وفلما جرح، ومييف حروب ال عتاديما ك، ش اي عن تضرر اجلاًيلغام تفاداألعلى 

  .  ألجل اهللا تعاىلكان عمله ذلكو

   ان خموفكم إىل ذا ذهبإف، هيلإما أملعنا ك، تص باجلرحخيم ال كاحلن إ مث

                                                







١١٨

  إشكال وهل تصح وصيته قبل املعافاة ،إشكالعويف مث أوصى صحت وصيته بال  إذا  وأما،ومبا لو مات من ذلك

  

 طالق لإل،مكان له نفس احلك ،ما أشبه أو شرب مساً أو حر أو يف برد أو ،وت خوفاًميلعله 

  . ولوحدة املناط

 ما يف اجلواهرك }إشكالته بال يصحت وصأوصى  مث عويف إذا ماأ و،ك لو مات من ذلامبو{

  . ان بقصد املوتكن إ وتميمل  إذا شمل مايفال ،  الختصاص النص مبن قتل نفسه،مهاريغ وكاملستمسو

اجلمال  والربوجردي وتبعه السادة الوالد و،عند املصنف }إشكال ة،ته قبل املعافايهل تصح وصو{

   .) الصحةىقواأل(: ن قال ابن العمإ و،هيم علوكلس

  . املخالفة و اختلفوا يف املوافقةنيسائر املعلقو

 ددها مل تنفذجيمل  ولذا لو نساها و،كينشاء متلإلو من نظر مع فرض عدم جتدد خيال (: يف اجلواهرو

  . انتهى )ىقواألعلى 

فال ،  السببكمات بذل إذا ص مبال خمتيالدل أن ه منريغ وكره املستمسك الصحة ملا ذىقواألو

  . ةي الوصيان قد نسكن إ و، مث عرضه سبب آخر فمات بهشمل ما لو عويفي

  .ة شاملة لهي الوصأدلة إطالقف، كمات بذل إذا ل خاص مبايالدلن إ :احلاصلو

لعدم ، قبلت ،مات بسبب آخر وعويف أو مات به أنه علم هليمل  وحنوه وذا مات بعد اجلرحإو

  .مةكة حمي الوصأدلة إطالقف، وضوعالعلم بامل

 ،حراز املوضوعإ بعد عدم طالق لإل،علم السابق منهما قبلتيمل  وتهيوص وتيلو علم جبرح مو

  . فتأمل



١١٩

 وإن كان حني ،حيدث يف نفسه ذلك مث أحدث صحت وصيته أن  ولو أوصى قبل،وال يلحق التنجيز بالوصية هذا

  . إىل العموماتللصحيح املتقدم مضافاً ،حيدث ذلك بعدها أن  علىالوصية بانياً

  

  .ترانقن تصور االكميو

ته له يراها وصين العرف أل، جازها مل تنفعأبعد اجلرح  و ـأيتيما سك ـ له فضويلأوصى لو و

  .ول دون الثايناأل على  فتصح،النقل وشفكال على  املسألةتبىنأن  إالّ اللهم، يف هذا احلال

 إىل  منصرف)من قتل(ن أل، ةين نفسه فالظاهر عدم بطالن الوصمها مان سببان لقتله أحدكلو و

 كبذل و،ان وحدهكن إ  بنفسهان جرحه نفسه قاتالًكن إ ومال سببكس هنا يل و،املةكة اليالسبب

  . رناها أول املسألةكذ اليت عرف حال الفروعي

ن إ و،رافه عنهنص، الل لهيفالظاهر عدم مشول الدل، مخس سنوات مثالًبعد قتله يلو شرب مساً و

  .مث قتل النفسإه يعل وان قاتل نفسهك

  . حنوه أو ن سبب شلالًإ و،سبب القتليما مل يم فكال حو

 به لذا أفىت و، معلومرياملناط غ و،هية عليلعدم صدق الوص }ة هذايز بالوصيلحق التنجيال و{

  .قامين وجدنا تعلي الذنيافة املعلقكه يت علكس و،كاملستمس واجلواهر

عدم نفوذ  على ليالدلإمنا  و،احلرمة على ليذ ال دلإ، هين حمرماً علكينفذه الوارث مل  وىوصلو و

  . ةيالوص

ة يل الوصيطالق دل إلكذل و}تهي صحت وص، مث أحدثكدث يف نفسه ذلحي أن قبلأوصى لو و{

ح يللصح{ كذل و} بعدهاكدث ذلحي أن  علىاًية باني الوصنيان حكن إو{ ح لهيبعد عدم مشول الصح

   .}العمومات إىل  مضافاً،املتقدم



١٢٠

 ،مات وةي مث ضرب الثانىوص و،ةيت بضربة ثانيقتل لو ثنيلو ضرب نفسه ضربة بقصد القتل مما و

 إطالقح له في يف مشول الصحكلو ش و،ليشمله الدلية فال يون القتل قبل الوصكيس مما يل أنه فالظاهر

  . مةكصالة عدم النفوذ حمأة في يف نفوذ الوصكلش للقول باكال جمال بعد ذل و،مةكة حميصحة الوص

  



١٢١

  يصح لكل من األب واجلد الوصية بالوالية على األطفال: )١١ مسألة(

  

ال خالف  وإشكالبال  }طفالاأل على ةية بالوالياجلد الوص وبل من األكصح لي{ :)١١ مسألة(

  . الوفاق وحمل النصه نإ كيف املسال و،هياً بقسمإمجاعبل  ىفتو ويف اجلواهر نصاً و،ظاهر

 افر منهما بالنسبةك ال مثل ال،طفالاأل على ةياجلد وال وبان لألك إذا  مباكد ذلييالالزم تق: أقول

  . ة ايوجه هلما الوص على اةيمن احلهم زيتهما عليالثابتة وال: ولذا قال اجلواهر، سالمم اإلكطفل حبإىل 

سألت :  قال،هيعن أب، ليمساعإعد بن ة سي مثل روا،كذل على فالنصوص دلت، انكف يكو

ف يك ،هيأبون عليأخذوا الذي هلم في أن هميعرض عليتامه فيأ كدريتام يأعن وصي  )عليه السالم(الرضا 

   .)خ ل، كذلىعل( )١(هيرههم علكي وهميعل ردي: )عليه السالم(قال  ،صنعي

أوصى  ويف رجل مات :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عمن رواه، ىسية حممد بن عيرواو

 )٢(هيل عىبأتزوج فمايل أل ي علرد: قال له والوصي إىل ذهب و الغالمكدرأ فريله ابن صغ ورجلإىل 

  . ثياحلد

  ل عن رجل ئسنه إ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، موثقة حممد بن مسلمو

                                                

    







١٢٢

  وال تصح مع وجوده مع فقد اآلخر

  

 نهيون الربح بكين أ و،عمل باملالي أن ةيذن له عند الوصأو مباله هلم ورجل بولدهإىل أوصى 

  . )١(هو حي وكذن له يف ذلأأباهم قد  أن ال بأس به من أجل: )عليه السالم(فقال  ،نهميبو

تجر مبال ي أن ي الوصيصذن املوأإذا  :قالأنه ) عليه السالم(جعفر  أيب عن، سالمعن دعائم اإلو

   .)٢(ما شرطه على ه فهوين شرط له رحباً فإ و،هيان علضم ال وكطفال فله ذلولده األ

  . اتي من الرواك ذلريغإىل 

ال و{ ،جنيبته لأليعطاء والإ فله ،ويل بعده ال ألنه }خرمع فقد اآل{ ل منهماكة يتصح وصإمنا و

   .}تصح مع وجوده

 إىل ةينت الوالاك و،له أب مل تصح وأجنيب إىل بالنظر يف مال ولدهأوصى ذا إو( :قال يف الشرائع

  . )داء احلقوقأيف  و،هك يف قدر الثلث مما تركصح ذليل يق و،م دون الوصييتيجد ال

 على املتجه بناًء( :مث قال، )هي علمجاعبل الظاهر اإل، ه يف اجلملةيخالف أجده ف بال( :يف اجلواهرو

  . )ة اجلديس معارضاً لواليل وكمثل ذل على ةي صحة الوصاكذل

  و ،خر مع وجود اآلكصالة عدم حقه يف ذلأ بولول األاستدل للق: أقول

                                                







١٢٣

ل ال حق له مع يكلوا  إذ،حدمهاأمها حال وجود ريون لغكاجلد فال ت وبانت لألكة ين الوالأب

  . ليصوجود األ

 له حق جعل الوصي أن  علىمة ما دليمنهما بضم أي ةي والإطالق مقتضىذ إ، هما نظريلكويف 

ذا إف، ليعارضه البديل ال يصتصرف الويل األ إذا نهأ األمر ى منته،هفقد أو خر مع وجود اآلكله ذلأن 

  . خرمها يف عرض اآلأحدون ك يف نيليصاألكالن يان البدكماتا  واًيالمها ولكجعال 

 :قوله على قه الوالديعرف وجه تعليما مل ك، املنت على نيوت املعلقكلسال وجه  أنه علميومنه 

  ).ب نظرة اجلد مع فقد األي واليف(: بقوله )خرمع فقد اآلو(

 يف وجود شكالة اإليرنا يف ج الفقاهة يف مبحث الوالكذ(:  قالكظهر من املستمسيسه كعو

ة يه فال جمال للتأمل يف عدم الوصيعل و، عن املقاماته فضالًيب يف حال حة األيل والي يف دلإطالق

  . انتهى )الولد مع وجود اجلد على بة من األيبالوال

  . ه ملوضعهكنتر ،احكتاب النك ك يف ذلحمل البحث  إنحيثو

صح يلذا مل  و،همايعة املوجودة فين الويل الطبأب خرأما استدالل اجلواهر لعدم الصحة مع وجود اآل

ب ة لأليثلث ماله باعتبار ثبوت الوال على لو وخرة مع وجود اآلياجلد له بالوال وبة من األيالوص

  .  بتصرفانتهى ،خر مبوتهة اآليرض وجود مصداقه انقطع وال فمع ف،ل منهماك على الصادق

  عل جيالطفل بعد موته ال  على اًيات يف جعله ولي الرواإطالقن إ هيد علريف



١٢٤

   فإنه بعد فقدمها له الوالية عليهم ما دام حياً،كما ال يصح ذلك لغريمها حىت احلاكم الشرعي

  

ذا مل إف، ليصل بعد األيعل رتبة البدجيرف حبفظ الرتبة ن فهم الع أاألمر ىمنته، لي هلذا التفصجماالً

  . ل التصرفيان للبدكل يصتصرف األي

 ،طفالاأل على اًيعل ولجيمل ن إ اجلد وبوصي األ واءقربسائر األك }مهاري لغكصح ذليما ال ك{

إذا ذا ك وليه، بلإاجلد مل تصل النوبة  وبان األكذا إ، فويل له ويل من ال ألنه }م الشرعيك احلاحىت{

  .ان وصي أحدمها عليهم موجوداًك

م صح له هذن له يف نصب غريه بعده وصياً عليأن إ نصوب عليهم من قبل أحدمهاالوصي املن إ مث

  .له هذا احلق أن  علىذ ال دليلإال مل يصح، إجعل الوصي، و

 ماك مع املصلحة، كله ذل أن الظاهر ،جعل وصي عليهم بعد موت نفسه يم الشرعكهل للحاو

 يف كرنا وجه ذلكما ذكم الشرعي بعده، كان فاحلق للحاك أما إذا م شرعي بعده،كن حاكمل يإذا 

  .حياء املواتإتاب كوائل أ

  .}له الوالية عليهم ما دام حياً{اجلد  وب فقد الوصي لأل}نه بعد فقدمهاإف{

 راناًكأوالداً ذ كتر و عن رجل مات بغري وصية)عليه السالم(سألت الرضا : مساعيل بن سعدإقال 

عن الرجل يصحب  و،نعم: قال ،يتباع اجلوار أن ، هل يستقيمكممالي وي جواركتر وغلماناً صغاراًو

بار، ك ويف يصنع مبتاعه وله أوالد صغارك الوصية كال يدر والرجل يف سفر فيحدث به حدث املوت

  أجيوز 



١٢٥

 فحاله حال كل من األب واجلد ، إىل احلاكم اآلخر بعد موتهاألمر فريجع ،يوصي ا لغريه بعد موته أن وليس له

  مع وجود اآلخر

  

يف كان يف بلدة ليس فيها قاض كن إو ،ي القاضىل إابر أوكولده األ إىل دوابه ون يدفع متاعهأ

عليه (قال  ،يف يصنعكرده  على مل يقدر ومل يعلم فذهب وابركاأل إىل ان دفع املتاعكن إو ،يصنع

  . احلديث)١(مر السلطانأون بكيأن  إالّ خراجهإبداً من  طلبوا مل جيد وصغار الكأدرإذا  :)السالم

السلطان وصي و :قال يف حديثنه إ ،)عليه السالم(املؤمنني  ، عن أمريسالميف رواية دعائم اإلو

  .)٢(الناظر ملن ال ناظر له و،له يوص من ال

، اتهية زمن حيم له حق الوالك حالك أن  تقدم من ملا}موته ا لغريه بعد ييوص أن ليس لهو{

نا قد كل، م الثاينكة احلايم السابق قد أخذ من زمن والكان احلاكل الإ و،امكة احلي والمقتضىنه إف

  . القبول أو م الثاين الرفضكان للحاك ملصلحة كلو فعل ذل أنه رناكذ

ذا إف }خر وجود اآلاجلد مع وبل من األك فحاله حال ،خرم اآلكاحلا إىل  بعد موتهاألمرجع ريف{

ن إا وإف، كذل على ات الدالةي جلملة من الروا،ثقام أو نيعدول املؤمن إىل األمرم وصل كن حاكيمل 

  . ة السلطانيوال على  الدالةسابقةل ااتيد بالروايتق إالّ أا انت مطلقةك

   )عليه السالم( ىسألت أبا احلسن موس:  قال،ابالرئ علي بن حيففي صح

                                                







١٢٦

  ،كانت رشيدة إذا  البن اجلنيد حيث جعل هلا بعد األب خالفاً،ية يف ذلك لألموال وال

  

 ،وصيمل  وجواري وغلماناً و لهكي ممالكتر و أوالداً صغاراًكنه قرابة مات وتريب وينيعن رجل ب

ان كن إ :)عليه السالم(قال  ،عهمي يف بىما تر وتخذها أم ولدية فيشتري منهم اجلاريمن ي فىفما تر

شتري منهم ي يف من ىفما تر: قلت، هميان مأجوراً فك، نظر هلم وهميقوم بأمرهم باع علي ويل هلم

 س هلميل و،صلحهميما يم هلم الناظر فيهم القيباع عل إذا كال بأس بذل: قال ،تخذها أم ولدية فياجلار

   .)١(صلحهميم هلم الناظر يف ما يرجعوا عما صنع القيأن 

 له خدم و،ةي وصريبار من غك وصغاربنات  وله بنون و عن رجل ماتسألته:  قال،عن مساعةو

له فال ك كقام رجل ثقة قامسهم ذلن إ :قال ،اثري املكصنع الورثة بقسمة ذليف يكعقد  وكيممالو

  . )٢(بأس

علله  و،بل يف اجلواهر بال خالف معتد به، مةياملشهور شهرة عظ على }م لألكة يف ذليال والو{

ال وصلت إ و،قرر الشارع متصرفاً فهو فإن ،خرحد يف التصرف يف اآلأل عدم حق صلاألن  ألاألصلب

  . ما تقدمكالسلطان  إىل النوبة

 :قال يف اجلواهر }دةيانت رشك إذا ببعد األ{ ةيالوال }ث جعل هلاحيد يخالفاً البن اجلن{

ما مل ك،  له موافقعرفيمل نه إ هريغ وكيف املستمس و،شاذنه إ هريغ وكيف املسال و،ضعفه واضحو

  . ليعرف له دلي

                                                







١٢٧

  غريهم مبال أو وعلى ما ذكرنا فلو أوصى لألطفال واحد من أرحامهم

  

 ،)١(﴾يهب ِلمن يشاُء الذُّكُوريهب ِلمن يشاُء ِإناثاً و﴿: رمبا استدل له بقوله سبحانه: أقول

 كمراأن إو :)سلم وصلى اهللا عليه وآله(بقوله  و،شرعاً وعقالً ملوهوب له له حق التصرف يف املوهوبفا

 ِكتاِب   ِببعٍض يف أُولُوا الْأَرحاِم بعضهم أَوىلو﴿: بقوله سبحانه و، فافعلكمال وكهلأخترج من أن 

  . ةية تعطي الواليولواألو ،)٢(﴾اللَِّه

ن إ :قال ،ةيصبزوج اليعن الصيب  )عليه السالم(سألت أبا جعفر :  قال،مبا رواه حممد بن مسلمو

   .)٣(كا بعد ذلك أدراذإار ين هلما اخلك ول،ان أبوامها اللذان زوجامها فنعم جائزك

 يف )أبوامها( و،مة األياح بعدم والكتاب النك اخلاصة يف دلةبعد ورود األ ، خيفىل ما الكيف الو

من الشرح  احك النتابك  يفكالم يف ذلكل اليرنا تفصكقد ذ و،أب البنت وراد به أب الولديث ياحلد

  . فراجع

   أو }هم مبالريغ أو طفال واحد من أرحامهملألأوصى رنا فلو كما ذوعلى {

                                                



 





١٢٨

 بل يكون لألب واجلد مع وجود أحدمها وللحاكم مع ،وغري احلاكم مل يصح وجعل أمره إىل غري األب واجلد

  يصرفه عليهم أن على أو يبقى بيد الوصي مث ميلكه هلم بعد بلوغهم أن  نعم لو أوصى هلم على،فقدمها

  

ة يذ ال والإ، يف صورة عدمهما }مك احلاريغ واجلد وب األريغ إىل جعل أمرهو{ ةيرعا وةيبعنا

 أن حدق ألحيال  ألنه كذل و،هريغ وه الشرائعيما نص علك }صحيمل { حدمهاأم مع وجود كللحا

 ة الويليد واليهم تبعريغ إىل موال هلمة التصرف يف األيجعل والمعىن ف،  الويلريتصرف يف الصغار غي

  . ه شرعاًي مأذون فري غكذل و،الشرعي

 ةيحنو تعدد املطلوب صحت أصل الوص على ةيانت الوصك فإن قبلين مل إ و، صحقبل الويل إذا مث

هل  و،ملوصى لههذا ا إىل حنو وحدة املطلوب بطلت بالنسبة على انكن إ و،د الويل دون الوصييصار بو

 ،ايورد يف موارد من أبواب الوصا وما يف الوقفك  عريفازكان ارتك إذا مورد مشابه إىل بةصح بالنسي

  .الظاهر الثاين

 نفس الطفل إىل هيصرف فيول األ حيث إن، ازك االرتنيب و تعدد املطلوبنيفرق ب أنه  خيفىالو

ة يل الوص تبطياز املوصكرتعلم عدم ا إذا نعم، موضع مشابه إىل هيصرف فيالثاين و ،هيد ولين بكل

  .ضاًيأ

 يوص أو }اجلد مع وجود أحدمها وبون لألكيبل {: طالق قولهظهر عدم وجه إلي كمن ذلو

  . ذ قد عرفت البطالن يف بعض الصورإ، همايفقد وص و}مهام مع فقدكللحاو{ أحدمها

   أو ه هلم بعد بلوغهمكلميد الوصي مث ي بىبقي أن  علىهلمأوصى نعم لو {



١٢٩

  .احلاكم أو ع أمره إىل األب واجلديقال بصحته وعدم رجو أن ميلكهم ميكن أن من غري

  

بل الالزم القول  }قال بصحتهي أن نكميهم كلمي أن ريمن غ{ بعد بلوغهم }هميصرفه علي أن على

  . )اجلد وب مزامحة لألكن يف ذلكيمل  أن  بعددلةطالق األ إلىقوبل هو األ(: لذا قال الوالد و،بالصحة

تهم يك من عدم مل،إشكالنئذ يب حففي تسلط األ:  قال،لتردد اجلواهرعدم وجه  ظهري كبذلو

 ول األنيفرق بيقد  و،املالكه يالويل مسلط عل وونه حقاً هلمكمن  و،هيهم عليللمال فال تسلط لول

مال  على ةيون بالوالكة تين الوص ألىقو بل هو األ:كلذا قال املستمس و،ىول أقولعل األ و،الثاينو

  . هية وليون حتت والكيي ك حق للطفل كس هنايل و، الطفل ال مالياملوص

قد  و،زاًيان ممكإذا  انة حق له بنفسهي اخليأراد الوص أنه إذا دهيؤيما ك، ان حقاً لهكن إ وبل: أقول

لولة يم للحكة عند احلاياكالش، زي ممريان غك إذا هيبول أو ى،ز يف الدعويحق املم تاب القضاءك رنا يفكذ

  . ظاهر الوجهرية الويل غي خالف والكمثل ذلن إ نكل، كن له ذلكيذ لوال احلق مل إ ،انةيدون اخل

 دي بصرف املال يف تربىوص إذا ماك، ه صحتي سبب للتصرف فرية للطفل غيانت الوصكن إ مث

ما أشبه  أو ،هيشون علميط الشارع الذي يتبل أو ،شتاًء وفاًيها صيدرسون فين يطفال الذر غرفة األيحترأو 

  . كلذ

  .}مكاحلا أو اجلد وباأل إىل عدم رجوع أمرهو{

 إيقاعبراء ذ اإلإ، رض الويلين مل إ ووناًيان مدك إذا  ذمة الطفلفراغإ بيوصي أن مث الظاهر صحة

  طرف  ال



١٣٠

 على الناس مسلطونن أنه ألك و،رضين مل إ وريبكال إىل قولون جبوازه بالنسبةيلذا  و،له

  . أملت ف،غ ذمتهفراإشمل مثل ي ال )١(أنفسهم

  

                                                





١٣١

  

  فصل

يف املوصى به 

  حق قابل للنقل أو منفعة أو  من عني،تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقالئي حملل

  

   } بهىيف املوص فصل{

ه غرض يس في عن ما لدلةالنصراف األ }يه غرض عقالئيون فكيل ما كة بيتصح الوص{ :مسألة

 ل زمانكان لك، انكان دون مكم أو ،ن دون زمان يف زمايه غرض عقالئيء فيان شكلو  و،يعقالئ

  .همكحان كمو

ة ي الشرعدلةذ األإ ،صح شرعاًيز مل ياخلرت واخلمرك املتشرعة غرض ريان للعقالء غكذ لو إ }حملل{

  .ال تشمله

 ريون احلق غكيذ رمبا إ، ملوصى لها إىل }أو حق قابل للنقل{ جرة الدارأك }منفعة أو نيمن ع{

ما ال ك ن الزوجةأل بيقن إ رضار يف األي مثل حق اخل،هريغ إىل  للنقلقابالً انكن إ وهيلإقابل للنقل 

شخص دون شخص مثل  إىل قبل احلق النقليقد  ضاًية أي الوصرييف غ و،ارهايرض ال ترث خترث األ

  . هاري للرجل ال غىخرأزوجة  إىل قابل للنقلحيث إنه ، حق القسم



١٣٢

 وتصح بالعبد ،الشجرة أو الدابة أو  فتصح مبا حتمله اجلارية،قوةً أو وجودة فعالًتكون م أن وال فرق يف العني بني

   وال تصح باحملرمات كاخلمر،بالضميمة إالّ  ولو مل يصح بيعهاآلبق منفرداً

  

صح مبا حتمله تف{ ةي الوصأدلةطالق إل }قوةً أو ون موجودة فعالًكت أن ني بنيال فرق يف العو{

 ه للشجرةك ملنيال فرق ب أنه والظاهر، هريغ وه اجلواهريما نص علك }الشجرة أو الدابة أو ةياجلار

ال  و،طلقأالشارع  ومر عقالئيأذ هو إ، هيشتريوصي بثمر شجره الذي ينه أب: بل قال ،ال أو حنوهاو

وجه  على لو وهكتجدد له متليمبا أوصى لو (:  جامع املقاصد قالفىتأ كبذل و،انصراف قطعي عنه

الشرط  أن قد قدر و،نك ممكن وجود ذلأل،  صحكحنو ذل ورثإتجدد له بشراء وهبة ويا مك، الندرة

  .)١()ان وجودهكمإ

  . لمامكن وجدت ي الذنيافة املعلقكاملنت  على تكقد س و،كتبعه املستمسو

وجد مما ي أو ديزياً ما ريثكاملال  أن  مع،إشكالة بالثلث بال يراه صحة الوصكد ما ذيؤيرمبا نه إ مث

  . ةين له أصل حال الوصكيمل 

 ،ةيلعدم العلقة املصححة لصدق الوص و،س عندهيع ما ليبكنه أل و،صلأما احتمال عدم الصحة لأل

ال  و،اس ممنوعيالق و،طالققاوم اإلي ال األصل أن :هايد علريف، هيوصي مبا ال سلطنة له عليف يكنه ألو

  . السلطنة حاالً أو لزوم العلقة على ليدل

صح يلو مل و{ عية بالبياس الوصيوجه لق  فال،طالقلإل }بق مفرداًبالعبد اآل{ ةيلوصا }تصحو{

  . املناط حمتمل ال مقطوع به و،ل اخلاصيللدل }مةيبالضم إالّ عهيب

   أو لشرا }اخلمرك{ يف اجلهة احملرمة }باحملرمات{ ةيالوص }ال تصحو{

                                                





١٣٣

  واخلرتير وحنومها

  

 ،ة للمحلل من منافعها فال بأسيانت الوصكلو  أما ،لهكال  }مهاوحن ورياخلرتو{ استعماهلا يف احملرم

طبق ألذا  و،ئاً حرم مثنهيحرم ش إذا اهللان إ املناط يف وبل، ك قابل للملرين احملرم غ منه فألاملستثىنأما 

  . ة ايعدم صحة الوص على صحاباأل

 ،جلده يف السقاء و،ر يف احلبليرت احملرم من احملرم مثل استعمال شعر اخلرين غ فألأما املستثىنو

مثل استعمال اخلمر  و،واناتي للحالًكأ أو ،جعل حلمه مساداً و،واناتيجرب من احل األيشحمه يف طلو

 على ليبل دل الدل، حرمته على ليث ال دليح، كما أشبه ذل أو ،هميحتر على ليمما ال دل يف سقي الشجر

  .ةي الوصأدلة إطالقشمله ي ،تهيحل

 ،هلا فائدة نادرةانت ك إذا صيوجه التخص على ة ايتصح الوصا إ : فقالك املستمسىتفأذا و

  . مالحظة الفائدة احملرمة على ةي مبنصحاباألفتوى  أن الظاهر و،كيوجه التمل على ن مل تصحإو

نع مية مل يا هلا فوائد عقالئ أل،انت حمرمةكلو  وةيدوة باأليعرف صحة الوصي كمن ذل و:أقول

   .)١(هيلإ أحله ملن اضطر قدو إالّ ما من شيء حرمه اهللا :ورد بل قد، ها الشارععن

  . حنوها وصناماأل والصلبان وور يف آالت اللهوكناء املذثلزوم القول باالست عرفي كمن ذلو

                                                





١٣٤

 ،ع منه وأما كلب الصيد فال مان،وال بآالت اللهو وال مبا ال نفع فيه وال غرض عقالئي كاحلشرات وكلب اهلراش

   وإن قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصيد،وكذا كلب احلائط واملاشية والزرع

  

ال غرض  وهيال مبا ال نفع فو{  منهراد به املستثىني أن لزمي }ال بآالت اللهوو{: فقول املصنف

  . الغرض العقالئي و النفعني ب للتالزم غالباًيريالثاين عطف تفس أن الظاهر ،}عقالئي

  .حنوه أو ان الغرض االقتناء للجمالك إذا ماك،  نفعاًىسميون غرض عقالئي مبا ال كيقد  نعم

شمله ية ال ي الوصأدلة إطالق ف،اصاالختص أو كستوجب امللي لعدم ما كة بذليال تصح الوصإمنا و

  . ثرة يف عدم األية ا مثل عدم الوصية ا مثل عدم الوصيه فالوصيعل و،ك ذلرياملنصرف عنه غ أن بعد

 أما إذا ،نيفهو تبع للمشهور الغالب يف املثال }لب اهلراشك واحلشراتك{: أما مثال املصنف بقوله

  . ةي الوصأدلةطالق ة ما إلي يف صحة الوصشكال اإلينبغيتناء فال قاالكغرض عقالئي  أو ان هلما نفعك

  . هي العقالئي فالغرض و للنفع،ان جنساًكن إ و،إشكالبال  }د فال مانع منهيلب الصكأما و{

 غناماحلافظ لأل }ةياملاشو{ ،حنوها وامياخل والدور وفظ البستانحيمما  }لب احلائطكذا كو{

 جرام املتعارف يف الزمان احلاضرلب اإلكذا ك و،حنوها واملزارع وياحلافظ للمراع }الزرعو{ ،حنوهاو

ات عند ي يف باب الدكيف ذلالم كل اليرنا تفصكقد ذ و}ديلب الصكة ما عدا يكن قلنا بعدم مملوإو{

  ة هذه ير دكذ



١٣٥

  إذ يكفي وجود الفائدة فيها

  

ة ية العقالئي مشلت الوصدلةاألإمنا  و،ةيك اململونيب وةي صحة الوصنيال تالزم ب ألنه كذل و،البكال

  . نه الشارع عنهايمل  وةيالب عقالئكة ذه اليالوص و،نه عنه الشرعيمما مل 

 ما الك، ه فائدةيفو إالّ ءيال فال شإ و،ةيون عقالئكياملراد ا ما  }اهي وجود الفائدة فيفكيإذ {

   .خيفى

مبا أوصى لو  و،صحيطبل اللهو مل  ولب اهلراشك ورياخلرت وباخلمرأوصى لو  و:قال يف القواعد

 ،واز اجلقربفاألد يم الصيالقابل لتعل واجلر و، انقالاىرجياخلمر احملترمة اليت ك ،نتفع به يف ثان احلالي

  .بالزبلأوصى ذا لو كو

هما ي ف مجاعة بالثاينىفتكا و، يف الطبل والعودول مجاعةما صرح باألك: رامةكقال يف مفتاح الو

  . ضاًيأ

 ملوصى لهسره اكيث يح، حنوه وما باعتبار اخلشب إذا أوصى ما أشبه والعود والطبل: أقول

  . ةين املالرج عخي ال كذ تلإ، ن به بأسكيحنوه مل  ونتفع خبشبهيو

،  جازكتلف ذل على توقفا أنه إذا ،رك عن املنيالنه و بالعمروفاألمرتاب ك رنا يفكقد ذ نعم

  .  فراجع،ةيالزق له مال أن وز خرق زق اخلمر معجيما ك، بيالصل ورق الطبلحي أن مثل

ما ك صحهو األ و،ما هو يف جامع املقاصدكخل  إواجلر ويف اخلمر احملترمة: رامةكمث قال مفتاح ال

   كاملسال وبه جزم يف الدروس و،ضاحييف اإل



١٣٦

  وال تصح مبا ال يقبل النقل من احلقوق كحق القذف وحنوه

  

  . هو ممتنع هنا وكية متليالوص أن مستنده وءيس بشيهما ليالقول بعدم الصحة ف و،الروضةو

   .هماكيلذا جزم بعضهم بصحة متل و،هماكيعدم صحة متل على ليال دل: أوالً: أقول

ة شامل ي الوصإطالق ف،ما تقدمك ةيعدم صحة الوص وكي عدم صحة التملنيل بيال دل: اًيثانو

  . هلما

ظهر وجه  أنه ماك، ة باجلروير من عدم صحة الوصي التحريكظهر وجه النظر يف حميمما تقدم و

: هيذ فإ، لقاًعه مطيمنعنا بن إ صح لتعذر شرائهيلب له مل كال  ولبكبأوصى لو  و:النظر يف قول القواعد

  . حنوه وأخذه من الشارعي أن انكمإ وعدم التالزم

  . دةيالب املفكال أي شتريي أن لباً جاز للوارثكه ءعطاإطلق أن إ مث

 يكقد ح و،تاباًكن يعشر وربعة يف مخسةالب األكع اليقد صرح بصحة ب: رامةكقال يف مفتاح ال

  . ضةيخبار مستفاأل و،اتإمجاعد ستة يلب الصكع يصحة بعلى 

 إذا ماك،  بهىوصيف يكنتقل فيذ ال إ }قبل النقل من احلقوقيمبا ال { ةيالوص }ال تصحو{

  .  بعد مواىبقيهذا احلق ال  أن هذا مع الغض عن، سمها جلاراقأوصت املرأة حق 

  . فراجع ،تاب احلدودك ه يفيالم فكل اليرنا تفصكفقد ذ }حنوه وحق القذفك{: أما قول املصنف



١٣٧

 وال فرق يف عدم صحة الوصية باخلمر واخلرتير بني كون املوصي واملوصى له ،اخلمر املتخذ للتخليلوتصح ب

  ، مكلفون بالفروع ألن الكفار أيضاً،خمتلفني أو كافرين أو مسلمني

  

 اضطر إذا ماك و،ميالتعقكه من الفوائد احملللة ريلغ أو }ليباخلمر املتخذة للتخل{ ةيالوص }تصحو{

  . كحنو ذل أو عطش أو واءشرا لدإىل 

ن ي بالدنيملتزم }ملوصى لها وون املوصيك نير بياخلرت وة باخلمريال فرق يف عدم صحة الوصو{

  . ة مايطالق ما تقدم من عدم صحة الوص إل،كعدم ذل و، هلماني احملرمنيمن املسلم

أو { ةي احللانيري }نيافركأو { ذينبلاكة قسم من اخلمر يان حليري }نيمسلم{ اناكلو  نعم

  . به لزموهم مبا التزمواأة لقاعدة يصحت الوص، ةيان احلليري افرك ومسلم }نيخمتلف

ان طرفه كن إ وةي مل تصح الوص،كذلكافراً ك أو ،ةي احللىريمها مسلماً ال ان أحدكلو  نعم

رم مل تصح حيان ك لو ياملوص حيث إن، ل املنعيطالق ما تقدم من دلإل، ةي احللىريافراً ك أو مسلماً

ة قائمة ين الوصأل، خر حملالًان الطرف اآلكن إ و،ة لهيان حمرماً مل تصح الوصك لو ملوصى لها و،تهيوص

  .  عدم صحتهىريداً يتقل أو  اجتهاداًنيان أحد الطرفك إذا تمي ع الذي اليالبك نيبالطرف

ضاً يفار أكن الأل{ :ن علله بقولهإ و، ظاهر الوجهريقول املصنف بعدم الصحة غ أن علميمنه و

  . لزامنهم من باب قاعدة اإليد على قرارهمإنايف يفهم بالفروع عقاباً ال يلكذ تإ ،}لفون بالفروعكم



١٣٨

   وإن مل يكن عملهم صحيحاً،نعم هم يقرون على مذهبهم

  

ن كين مل إ و،)١(مذهبهم على قرونينعم هم {:  قولهنيب و،هذا  قولهنينوع تدافع ب خيفى الو

  . أنفسهمنيما بيتهم فيمذهبهم القول بصحة وص على قرارهمإذ الزم إ }حاًيعملهم صح

صح للمسلم يفهل ، ضاًيلل أحي افرك إىل يدفع مخره أن احمللل مسلماً حمرماً افركالأوصى لو و

ب يف اخلمر ينواع التقلأل كن أل العدم و،ربط له باحلرام  الين الوصأل  الصحة،احتماالن ،هيلإمها يتسل

  .حمرم

 مقتضى أن )الفقه( تبكرنا يف بعض كنا ذكل، زوج بنته من ابنهي أن اوسيأوصى  له ما لومثو

ل يئاً من تفصيرنا شكقد ذ و،احكخت جاز لنا النخ باألاح األكدون نيرينا يلإوا ؤجا إذا مأالقاعدة 

  . فراجع ،تاب القضاءك املسألة يف

عمارة  أو ،إشكاليف الذمي  و،ر للمسلميخرت وخبمر إالّ افركة اليتنفذ وص و:قال يف القواعد

عن  و،ية الذمي عن الدروس اجلزم بصحة وصيكاحمل نعم، سةينكيف عمارة ال إالّ تهيتنفذ وص أي ،سةينك

  . صحاأل أنه جامع املقاصد

 افر اخلمركتاب صحة وقف الكب املصنف يف باب الوقف من القد قر و:رامةكقال يف مفتاح ال

ة يالوص وبطل الوقفأ أنه ضاحين عن اإلكل، جامع املقاصد وجزم به يف الدروسو ،مثله على رياخلرتو

  . نيال البابكفار يف كمن ال

 بعضهم ةيمل تصح وص ،تاب اجلهادك رناه يفكما ذك، سةينكحداث الإوز هلم جينه ال أقلنا بن إ مث

  . سالم يف بالد اإلكبذل

                                                





١٣٩

  أوصى لنفسهذا  إ ذلك الغريأجازوال تصح الوصية مبال الغري ولو 

  

  .فركتصح يف بالد ال نعم

وز جيث يح، سالمرممها يف بالد اإلي أن صحيما كافر هلا يف بالدهم كبين الي أن وزجي أنه الظاهرو

  .سةينكم اليهلم ترم

قد  و، عندناان حراماًكن إو، عتقد بصحتهيما يته في تنفذ وصسالمتايب يف بالد اإلكما عدا الن إ مث

قبل ن إ نهيد على ىبقيبل ، فيالس أو سالماإل على ربجيافر ال كال أن هريغ وهادتاب اجلك رنا يفكذ

 على نيك املشر)سلم وه وآلهي علهللا اىصل(رب الرسول جيلذا مل  و،كنه الشريان دكن إ و،مةذشرائط ال

  . لك شامل لل)١(﴾ال ِإكْراه ِفي الديِن﴿:  فقوله سبحانه،مهاريال يف غ و،ةكال يف م و، ال يف بدر،سالماإل

تبهم يف بالد كة بنشر يمثل الوص، سالموزه اإلجيتايب منهم مبا ال كلو ال وفارك الةيال تصح وص نعم

  . ك ذلريغ إىل ،ضاللوجب اإلي مما سالماإل

نا أت م إذا :قال إذا ماك }لنفسهأوصى إذا  ،ري الغكلو أجاز ذل و،رية مبال الغيال تصح الوصو{

  . كة عن مثل ذلي الوصأدلة النصراف كذل و، لعمرو مثالًري دناند عشرةيفادفعوا من مال ز

 ،نشاءإلل ق مبطالًيون التعلكي ف،موت نفسه على كيق التملينه تعلأب:  بقولهكعلله يف املستمسو

 رية عنه غي الوصأدلةن انصراف أل، الظاهر الصحة و،نيخر اآلنيبعض املعلق وه ابن العمين تنظر فكل

  ة يق يف مثل الوصيالتعل و،ظاهر الوجه

                                                





١٤٠

  .أجاز إذا نعم لو أوصى فضوال عن الغري احتمل صحته

  

 إذا رب عشرة خلادميكاعطوا من مال ولدي األ: ذا قال الوالدإف،  عقالئيكبل مثل ذل،  مبطلريغ

 نئذيال حاجة ح و،ةيذ الوصيل لزوم تنفيشمله دلي و،ةيان الالزم صحة الوصكرب كقبل الولد األ و،ناأ مت

  . )لنفسه(د يلغاء قإحه بين تصحكميبل : ن العراقي بقولهياء الديخ ضيره الشكد الذي ذيقالإىل 

 كون ذلكل الفضويل بعد يطالق دلإل }أجاز إذا  احتمل صحتهري عن الغفضوالًأوصى نعم لو {

  . ةيل الوصي دلطالق إلمشموالً

ز يا إىل عي صحت نسبة البكجاز املالأه فريباع مال غ إذا نساناإل أن ماكف(: كقال يف املستمس

  . ) يف املقامكذلك

ان الالزم كلذا  و،ذا أراها له قبلهاإف،  عن بعض العوامنسانوصي اإلي أن من املتعارف و:أقول

  . ني واحد من املعلقري غك بذلأفىت و، بالصحةىالفتو

 ،يقاع اإلن االجازة ال تدخل يفأ و،إيقاعة يالوص أن  علىبناًء، ل بعضهم يف نفوذهاكشأ نعم

عطي من مال يل كوعلى  ،مات إذا ديز أو ،مات أنه إذا وصيي أن ن الصور عبارة عن أ ظهركبذلو

  . لعمرو، ديمال ز أو ،نفسه

  



١٤١

   فلو كانت بأزيد بطلت يف الزائد،بأقل منه أو يشترط يف نفوذ الوصية كوا مبقدار الثلث: )١ مسألة(

  

د بطلت يف يانت بأزك فلو ،بأقل منه أو  مبقدار الثلثواكة يشترط يف نفوذ الوصي{ :)١ مسألة(

 نيوصي بعي أن مثل ، الثلث أم الكيكن تفكميسواء  و،يف احلق أو ةعيف املنف أو سواء يف املال }الزائد

تاب ك رناه يفكما ذ على ،كس مبليول حقنه إ قلنا إذا ميحق احلر وريحبق التحج أو ،مبنفعتها أو ،داره

وان يان له حك إذا ماك نهك ممريغ و،أشبهما  وريثالثة دنان وةطصربة احلنك كيكن التفكمم و،اء املواتيحإ

  . ةزأعه للتجيب أو هي فكن االشتراكمأن إ و،ناًيض عي قابل للتبعريغ

يف اجلواهر  و،خبار به متظافرة األكيف املسال و،إشكال ه واليم مما ال خالف فكفاحل، انكف يكو

  . ضةيفام به مستإمجاعن أ وةعبارام ذا الشرط طافحن إ رامةك مفتاح اليف و،هيه علي بقسممجاعاإل

  :ةريثكخبار أه يدل علي و:أقول

عتق أ و من الثلثأكثربأوصى يف رجل ، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ة حممد بن مسلمي روايفف

   .)١(جاز العتق والثلث إىل  من الثلث ردأكثران كن إ :فقال ،ه يف مرضهيكممال

 فالناً وعتق فالناًأ: وقال عند موتهأوصى يف رجل ، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ة محرانيرواو

 إىل نظري: قال ، اخلمسة اليت أمر بعتقهمكيمة املماليمثان قأبلغ ثلثه ي نظر يف ثلثه فلم ،ر مخسةكذحىت 

   وبدا بعتقهم ،ن مساهميالذ

  

                                                





١٤٢

  إشكالإال مع إجازة الورثة بال 

  

عجز  فإن ،الثالث مث الرابع مث اخلامس ومث الثاين، ركء ذيعتق منه أول شيثلثه ف إىل نظري ونموقويف

   .)١(كوز له ذلجي فال كلميعتق بعد مبلغ الثلث ما ال أ ألنه ،اًأخري ىن مسيان يف الذكالثلث 

عتق أسألته عن رجل حضره املوت ف: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بن مسلم عن حممدو

   .)٢(يما بقيون النقصان فكي و عتق الغالميضمي: قال ، من الثلثأكثران كة فيبوصأوصى  وغالمه

 عند موته مبال لذوي قرابتهأوصى يف رجل ، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، ل بن مهاميمساعإعن و

بالعتق أ بدي :قال ،تهيصنع به يف وصيف يكالثلث  على ديزيبه أوصى ع ما يان مجك واًكعتق مملوأو

  . )٣(نفذهيف

أوصى عتق رجل عند موته خادماً له مث ن إ :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ريبص أيب عنو

   .)٤(ةيبلغ الوصيفضل من الثلث ما يأن  إالّ ةيت الوصيلغأ و اعتقت اخلادم من ثلثهىخرأة يبوص

  . اتيها من الرواريغإىل 

صحة  على  العلماءإمجاع: رةك التذيكقال يف حم، ال خالف و}شكالإ جازة الورثة بالإمع  الّإ{

   كذل على مجاعنقل اإل و،جاز الورثةأن إكثر ة باأليالوص

                                                











١٤٣

  . من عبارامك ذلريغ إىل ،ضاًيص أييف التلخ

 تسلط مقتضىونه كسمحوا بالرتول عن حقهم لي أن حقهم فلهم أنه  إىلضافةه باإليدل عليو

  : اتي مجلة من الروا،نع الشارع عنهميث مل يح، أمواهلم على الناس

ذرة بنت مقاتل ن إ :)عليه السالم(احلسن  أيب  إىلسحاقإتب أمحد بن ك، محد بن حممدأح يصحك

حنن  و، من الثلثأكثربلغ يشقاصها مبا أدنا يف يلسأوصت  و،شقاصاً يف مواضعأعة يت ضكتر وتيتوف

 ريمرنا بغأن إ و،ناهايمضأوجهها  على ةيمضاء الوصإمرنا بأ فإن ،دنايس إىل كاء ذلإببنا أحها وؤايأوص

ب هلا يف جيس يل:  خبطه)عليه السالم(ب تكف: قال ، اهللاشاءن إ أمر بهي ع مايمره يف مجأ إىل نايانته كذل

   .)١(شاء اهللاإن م كان جائزاً لكنتم الورثة ك ون تفضلتمإ و،الثلث إالّ تهاكتر

ورثته شهود  وتهيبوصأوصى يف رجل ، )عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن، ح حممد بن مسلميصحو

: )عليه السالم(فقال  ،قروا بهأردوا ما ي أن  هل هلم،ةي فلما مات الرجل نقضوا الوص،كجازوا ذلأف

ا يف حأ إذا همية جائزة عليالوص و،كس هلم ذليل اتهيقروا)ان يف الزائد من كالم كن ال أذ الظاهرإ .)٢

  . جازةاإل إىل ففي الثلث ال حاجة الإ و،الثلث

  أمري عن ، ة الدعائمي روا،وضوحه إىل ضافةحق الورثة باإل أنه  علىدليو

                                                







١٤٤

   على تقدير ثبوت النسبةوما عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقاً

  

 إىل ردينه إ ف،لهكمباله  أو أوصى ، من الثلثأكثربأوصى من : قال أنه ،)عليه السالم( نياملؤمن

اث ريهل امل ألكتري واملعروف إىل ردينه إها فيجار ف وةيفمن ظلم نفسه يف الوص، ركعروف عن املنامل

  . حقهم

ه موانع يحنوه ممن ف و ال مثل القاتل،رث فعالًيجازة من ن هلم اإلياملراد بالورثة الذ أن  خيفىمث ال

ان شيء لبعضهم كلو  أنه ماك، ك ذلىالفتاو وخبارذ املنصرف من األإ، جازته ال تنفعإ فإن ،رثاإل

  . هريذ هو الوارث هلا دون غإوة ي ملن له احلاألمروة احتاج احلبك

 ،ان هو املتبعكمذهبه املنع عن الزائد عن الثلث  ونهيان يف دك فإن ،افركال وة املخالفيأما وص

  . لزامان الالزم اتباع مذهبه ملا تقدم من قاعدة اإلكال إو

ر ثبوت ي تقدىعل{ انت بقدر متام املالكلو  و} نفوذها مطلقاًه منيبابو علي بن ما عنو{

 ،ةية يف الوصيبالثلث فهو الغافإن أوصى ( : عبارتهيكيف حم قال،  من عبارته نظركذ يف فهم ذلإ }النسبة

  ).ىما أوص على تهينفاذ وصإلزم الوصي ي و،ما فعله وله فهو أعلمكمباله فإن أوصى 

ظاهر يف  )علمأهو (: قوله أن ماك،  العلماءىظاهر يف املوافقة لفتو )ةيفهو الغا(: ن قوله ألكذلو

ة يأيت يف املسألة الثالثة بقيس و،ك ذلوحن أو ،وناًيان مدكن أع بية باجلميصورة احتمال عذره يف الوص

  . المكال

  ه جار يهذا التوج و: قال،رامةك منهم مفتاح ال،ره بعضهمكه ذيهذا التوجو



١٤٥

  .)عليه السالم(ة الرضوي هي عبار و،يف مستنده

فهو (: ث قال يف قولهيح، رةكقول التذ: منها، الم الصدوقكخر للعلماء يف ألمات كمث هنا 

  . املوصي أعلم مبا فعل أن نا ال نسلمأل، فتاهأخمالفة ما  على هيال داللة ف ن قولهأل ):اعلم

الم ك ىرو أن بعد  قال،نعقما صرح به الصدوق يف بعض نسخ املك، أراد باملال الثلثنه إ :منهاو

  .  من الثلثأكثرت يال مال للم ألنه ، املال هو الثلث:)عليه السالم(فقه الرضا 

عن  و،علي أيب ما نقل عنك، صورة فقد الوارث اخلاص على ما احتمل من محل عبارته: منهاو

  . املقنع

  .ره بعضهمكما ذك، التصرفات املنجزة على ةيمحل الوص: منهاو

  . ك ذلريغإىل 

عليه (عبد اهللا  أيب عن، مثل موثق عمار، ورةك املذىطبق الفتو على اتيورد بعض الروا نعم

   .)١(له فهو جائزكمباله  إذا أوصى ،ه الروحيأحق مباله ما دام ف الرجل :قال، )السالم

تب كف، )عليه السالم(يب حممد  ألك ذلريغ وته متاعكرجل بترأوصى : موثق حممد بن عبدوسو

 بع ما خلف: يلإتب كف ،ك يف ذلكيخت له فرأأ نيتبخلف ا وكع ما خلف ليجبمأوصى جل ر :هيلإ

 .)٢(قد وصل : إيلتبكف، هيلإبعثت به  وفبعت ، إيلابعث بهو

                                                







١٤٦

  بعني معينة أو يكون حبصة مشاعة من التركة أن شاذ وال فرق بني

  

  أمحد بن احلسنيأخإىل وصى أ ومات حممد بن عبد اهللا بن زرارة:  قال،احلسن علي بن موثقو

 فباعها، )عليه السالم(احلسن  أيب  إىلمل مثنهاحي وتباع أن تهكع تري مجيفأوصى ان ك و،خلف داراًو

دفع  و،أمحد بن احلسن إليه تبكو ،رينا أمره بثالثة دنانصلحأ ف،ابن عم له وخت لهأها ابن ياعترض فو

أصلحنا  وخته اعترضاأبن ا وابن عم له و، ما خلفعيمج أنه خربهأ ف،وب بن نوحيأ إىل ء حبضريتيالش

  . )١(قرأت اجلواب وتيامل على ترحم وكقد وصل ذل: بتكف ،ريمره بثالثة دنانأ

انت ك أن  بعد،هريغ و)٢(ما يف الوسائلك، بعض احملامل على ات البد من محلهايهذه الرواو

قول  أن  حىت،ثاًيحد واًمي قدىها الفتويعل وأبعد عن احلمل و،أصح سنداً و عدداًأكثرات السابقة يالروا

  .  واحدريره غكما ذك }شاذ{ ر صحة النسبةيتقد على الصدوق

 أو ةكون حبصة مشاعة من التركي أن نيب{ د من الثلثيزة باألييف عدم صحة الوص }وال فرق{

مة ي قأكثر علهاجيبار هلا اعت ما أما،  الثلثي بذاا تساونيانت العكلو  و،ل املنعيطالق دلإل }نةي معنيبع

انا كإذا  ان ستة للمفتاح اثنانيساويمها الكمفتاحه  وان له قفلك إذا ماك، حظ االعتبار ال الذاتلو

  صح يف ي مل ،باملفتاحأوصى ف ،مثالً ول أربعة األىفصل املفتاح عن القفل ساو أما إذا ،معاً

                                                







١٤٧

 كما يف سائر ، وال يضر التبعيض،يز فقطولو كانت زائدة وأجازها بعض الورثة دون بعض نفذت يف حصة ا

   فأجاز االبن دون البنت كان للموصى له ثالثة إال، وأوصى بنصف تركته وبنتاً فلو خلف ابناً،العقود

  

 ما الك اثنان ملوصى له اىعطي وثنانباع االيإمنا  و،باعتبار االجتماع،  الثلثىعل  الزائدنياالثن

  .خيفى

بال  }ز فقطي نفذت يف حصة ا بعضأجازها بعض الورثة دون وةزائد{ ةيالوص }انتكلو و{ 

انت ك وولدانان له كذا إف، همريغ وشراحهما والعالمة وظهر من احملققيما ك، ال خالف وإشكال

الثلث  وةيالثلث وص والثالثة، ثلثان و ثالثةلموصى لهان لكمها أحدجاز أ بأربعة فىوص وة عشرةكالتر

 إىل ة حتلليقة الوصين حقأل }ما يف سائر العقودك، ضيضر التبعيال و{ نيلدحد الوأجازة من إخر اآل

  . ا متعددةيوصا

لذا قال الوالد  و،حنو وحدة املطلوبعلى أوصى  يان املوصك إذا  ماك من ذلستثىني أن ينبغي نعم

  . انتهى )ث اموعيانت باموع من حكإالّ إذا ( :تهييف حاش

 أنه  يف قبالكذل و،ة رأساًي الوص بطلتةين وصكن اموع مل تكيمل   أنه إذايأراد املوصن إ مث

ن أل كل ذلك، ةيتبطل الوص أن ال، ل الزائدكصح يبعض الثلث مل  على ن بعض الزائدكيمل  إذا أراد

  . العقود تتبع القصود

 ،تهكبنصف ترأوصى و{ مهاريرامة وغكمفتاح ال وك املسالكما مثل بذلك }بنتاً وفلو خلف ابناً{

   إالّ  ثالثةلموصى لهان لك ،فأجاز االبن دون البنت



١٤٨

  .ثلث من ستة ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستة

  

 أن ان معناهك بستةأوصى ذا إف، ت أربعةيان للمك عشر ة اثينكانت التركذا إف }ثلث من ستة

  . س البنتيكرج من خي ثلثان و،س االبنيكرج من خي ثالثأأربعة 

 من ك ذلريغ إىل ،}ثلث من ستة وان له اثنانك{ جازت البنت دون االبنأأن ب }سكلو انعو{

  . مثلةاأل

 اخلمس أفضل من الربع و،ل فالربع أفضل من الثلثيستحب التقليو( :العالمة قال يف القواعدن إ مث

  . انتهى )ذاكهو

 صيالتلخ وريح التحريما هو صرك، ل مطلقاً أفضليالتقل أن ظاهرهن إ :رامةكقال يف مفتاح الو

ظاهر الدروس  والم املبسوطكفهم من يقد  و،يفقه الراوند وياحلواش وهو ظاهر املهذب و،الدروسو

  . )عليه السالم( علي هي نص عل،قاللاستحباب اإل

  . قل أوىلة باأليالوص أن  إىلاءميإيف خرب سعد ن إ :يقال يف احلواشو

  . ل مطلقاً أفضليالتقلأن  شهديس يف النصوص ما ين عن جامع املقاصد لكل: أقول

مرضت مرضاً :  قال،عن سعد، القواعد على ديعن حواشي الشه كففي املستدر، خرب سعدأما 

له كيل ت مبايأوص نعم: قلت ،تيأوص:  فقال يل)سلم وصلى اهللا عليه وآله(داً فعادين رسول اهللا يشد

ا رسول ي: فقلت ،أوص بالعشر: )سلم وصلى اهللا عليه وآله(ل رسول اهللا افق ،ل اهللاييف سب وللفقراء

   ناقصيني )سلم وصلى اهللا عليه وآله(زل رسول اهللا ي فلم ،اءيغنأيت يذر و،ريثكمايل ن إ اهللا



١٤٩

   .)١(ريثكالثلث  وأوص بالثلث: قال حىت ناقصهأو

  . بالضاد املعجمة ال املهملة )ناقضيني( قد احتمل بعضهم و:أقول

 ،باملعروف وعد جنفاً عرفاًية مبا ال يبل الالزم الوص، ورك املذالقطاإل على ليفال دل، انكف يكو

ون كيقد ال  و،عشار للورثةأن جعل تسعة إ وكذلك كون ذلكي فقد ،انيمها عرف ورا يف النصكما ذأل

 الوقف و،قبل موته ءتطلب العطاي األمرون كي بل قد ،ريجعل الثلث للخ إالّ إذا  خالف املعروفكذل

  .ث أوقفهايح )٢(هكمالأ ب)عليه السالم( علي ما فعلهك، كحنو ذل والرب والصلةو

رناه يف كما ذك، لضرب القاعدة الستقامة القانون ألنه  من الثلثأكثرة بيمل تصح الوصإمنا  ونهإف

  .)الفقه( بعض مباحث

 يتفكيان له وارث واحد ك وونيان له ملك إذا ماك، ة مثالًائ باملنيوقف تسعي أن ول مثلاألو

  .ل عمرهكة ألف يف ائأقل من مب

ه ي عن أب،عن جعفر بن حممد، وينكاملالحظ عدم اجلنف ما رواه الس أن رناه منكد ما ذيؤيو

   .)٣( املالكسرقتهم ذل أو ضررت بولديأبايل أما : )عليه السالم( علي لاق، )هما السالميعل(

                                                









١٥٠

   .)١(ضررت بورثيتأ: قال إالّ أنه ،ة مثلهريعن عبد اهللا بن مغ ،ىخرأة ي روايفو

من تصدق به كان كضار يمل  وفحيمل وأوصى من : )عليه السالم( علي قال، ىخرأة ييف رواو

   .)٢(اتهييف ح

قال :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، تصدق قبل املوت ما رواه جابري أن ديؤي أنه ماك

وم يام يمن ختم له بص و،اهللا دخل اجلنة إالّ هلإمن ختم له بال : ) وسلمصلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

   .)٣(د ا وجه اهللا دخل اجلنةيريمن ختم له بصدقة  و،دخل اجلنة

عليه (جعفر  أيب عن، سي ما رواه حممد بن ق،ة يف اجلملةيل يف الوصيالتقل على دليف، انكف يكو

 يأوص أن من إىل مس مايل أحبخبأوصى ن أل :قولي )عليه السالم( ني املؤمنريان أمك: قال، )السالم

   .)٤(قد بالغو كتريبالثلث فلم أوصى من  و،بالثلث يأوص أن من إىل حبأبالربع  يأوصن أل و،بالربع

 ،بالثلث فقد أضر بالورثةأوصى من : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بن عثمان عن محادو

فعل  أي ضرأ  حقاً لهكتريبالثلث فلم أوصى ن م و،ة بالثلثياخلمس أفضل من الوص وة بالربعيالوصو

   ،)٥(كتريمل و ،فضلخالف األ

                                                













١٥١

  . وز لهجية ما ين الثلث غاأل، كثرة باألي للوصجماالًأي 

عليه ( علي  قال:قال، )عليهم السالم( عن آبائه ،هيعن أب، عن جعفر بن حممد، وينكوعن الس

الربع  و،اخلمس اقتصاد: قال و، لنفسه باخلمسيجل قد رض ون اهللا عزأل، ة باخلمسيالوص: )السالم

   .)١(في والثلث ح،جهد

 أنه كن جعل اهللا ذلعرف مي ألنه ل خبمس املاليالتمث و،فضلف خالف األياملراد باحل: أقول

  .حنوهم و حق الفقراءنيب و احملترفحسب العدل بني

 ،رناكما ذك ،كذل الفضل مقتضىن كيما مل يهو فإمنا فضل ون الثلث خالف األك أن  خيفىالو

  . فضل الثلثان األكال إو

قول الناس يف يعما  )عليه السالم(سألت أبا احلسن :  قال، عبد الرمحان بن احلجاجىقد روو

الثلث : قال ،)عليه السالم( كبوأف صنع يك أم ، معروفحيء صحيالربع عند موته أش وة بالثلثيالوص

  .)٢( اهللارمحه أيب  الذي صنعاألمر كذل

  . اتيها من الرواريغإىل 

  

                                                







١٥٢

  ال يشترط يف نفوذها: )٢ مسألة(

  

ا املنصرفة  أل،مهايبل ق انيعجم األحة بالثلث يالوص أي }شترط يف نفوذهايال { :)٢ مسألة(

مة الدار يانت قك و،ة ذراعائل واحدة مكان يخرأله داران  و بدار له ألف ذراعىذا وصإف، دلةمن األ

  . ةيوع صحت الوصم امياملوصاة ثلث ق

 ان له ثالث حققك إذا ماك، مفضول و عنده فاضلانك إذا فضلة باأليصحة الوص علميمنه و

ة ذه ي جازت له الوص،عيم اجلميتساوي ثلث ق هي أفضلو مة حقة منهايانت قك ،نصف من احلنطةو

  .  من االمتناعنيال حق للورثة يف املقام و،احلقة

  مثالً،البعض إىل انت حاصلة من ضم البعضكن إ و،مة يف اخلارجيلقالالزم ا أن ركعلم مما ذيما ك

  لو تفرقامة االنضمام حبيثي من هذه اخلمسة قنما أربعةيب، مته مخسةي باب قمصراعا ونارانيان له دك

د يعطاء زإ بىن وصإ و حىتنية باملصراعينه ال حق له يف الوصإف، ناريل واحد نصف دكمة يانت قك

تلف بعد أته يبوصنه إ ذإ، نار فقطيمة دي بقملوصى لها إىل صليث الذي يح، صراعاًعمرو م ومصراعاً

  . هو ثلث جمموع ما عنده وأوصل واحداً و،موته أربعة

االفتراق  ووتنقص باالجتماع ديزمته تيوالده ما ق ألكتر ومة ثابتةيله ق  مباىن وصأس بكلو انعو

 حىت مةيالق إىل نيل العينوا من تبدكخلسارم باالفتراق متم يتقدموا من التقسيث مل يم حإف، ضاًيجاز أ

عله يف شيء جي أن بل له، ع حجماًيون الثلث من اجلمكي أن شترطي ال كذلك و،ون خسارةكال ت

  . ىالفتو وطالق النص إل،خاص



١٥٣

أقل  أو ره فلو أوصى بعني غري ملتفت إىل ثلثه وكانت بقد،قصد املوصي كوا من الثلث الذي جعله الشارع له

  ،صحت

  

  مثالً،آخر إىل انك من منيصة بنقل العيالنق وادةين الزكمأن إ وانيعاملعترب حال وجود األن إ مث

مة يق، ةياظمكالثالثة يف ال و،ربالءك يف ىخرواأل ،حداها يف النجفإ ،ةائل صربة مكان له ثالث صرب ك

 يوصي أن ذا أرادإف، مةًيق أو ناًي عني بقدر ستيوصي أن له فإن ،الثالثة عشرة ونية سبعيالثان وةائ موىلاأل

 ،سباعأمخسة  ونيمثان وخبمسةأوصى ربالء كمبا يف أوصى ن إ و، مناًنيبستأوصى  ما يف النجف نيبع

 نيعادل مخسية مبا يالوص إىل هايلإضافة ن باإلكتمي و،منانل األكبأوصى ة ياظمكمبا يف الأوصى ن إو

 :قالين أربعة املتناسبة ب باألكعرف ذلي و،مناما معاًأ أو ربالءكمنان أو  أمنان النجفأسواء من ، ناراًيد

 ان مخسةكناراً ي دني بسبعة منائان مكذا إ و،ناراًي دنيان ستون مناً بستكنار ية دائ مبة منائان مكإذا 

 إىل ،له مخسون ىبقيان ك ري بعشرة دنانة منائان مكذا إ و،ناراًي دني بستسباع منأمخسة  ومثانون مناًو

  . آخره

لعدم  }وا من الثلث الذي جعله الشارع لهكقصد املوصي { ةيشترط يف نفوذ الوصيال نه إ مث

  . هيلإاج يه بعدم االحتريغ ولذا صرح يف اجلواهر و،دلة األإطالق القصد بعد كذل على ليالدل

 ماك }أقل صحتو  أبقدره{ ني العكتل }انتك وثلثه{ قدر }إىل ملتفت ري غنيبعأوصى فلو {

  . صالةًأقدر الثلث  و،جازةًإ صح الزائد ةأجاز الورثأنه إذا 



١٥٤

 بطلت مع عدم الحقاً أو سابقاً مع وصيته بالثلث من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليماًاألصل أو ولو قصد كوا من 

لف للشرع وإن مل تكن حينئذ  ألن الوصية املفروضة خما،مل يوص بالثلث أصالً أنه اتفقن إ  بل وكذا،إجازة الورثة

  ،زائدة على الثلث

  

} أو{ ،ثلثاه من ثلثي الورثة و،به من ثلثهأوصى ون ثلث ما كين أب }األصلوا من كلو قصد و{

  .}ماًيبقاء ثلثه سل ومن ثلثي الورثة{ بهأوصى ل ما كأن 

أو { ةيه الوصهذ على }ته بالثلث سابقاًيمع وص{: ماً بقولهية بقاء ثلثه سليفيك املصنف نيبو

قصده  ة عنديل الوصكبطلت يف  و،األصلوا من كقصده   الثلث عندية يف ثلثيالوص }الحقاً بطلت

  . الورثةيوا من ثلثك

 أو ما تقدم عقدكة ين الوصأل، لكيف ال أو هاي ثلثة يفيتبطل الوصإمنا  و}جازة الورثةإمع عدم {

  .  فبدون القصد ال تصحه أو إيقاعقدهونه عكصح ي حىت لقصدا إىل تاجحيمها الك و،إيقاع

ث جعل يح }ة املفروضة خمالف للشرعين الوص أل،صالًأوص بالثلث يمل  أنه اتفقن إ ذاك وبل{

أوصى  نيح }نئذيح{ ةيالوص }نكن مل تإو{ ، الورثةيال من ثلث األصلة من ثلث يالشارع الوص

 ،الثلث على ة بالزائديذن يف الوصأيشارع مل الن إ :قاليأن  إالّ اللهم ،}الثلث على زائدة{ بالثلث فقط

  . لغو قصدهي وةيوص بالزائد فتصح الوصيهذا مل و

ة ينع من صحة الوصميقابل الثلث ال يما  على األصلمحل : قاليأن  إالّ اللهم(: كقال يف املستمس

  ن ك الورثه ليانا من ثلثكن إ وهاين ثلث أل،األصلمن 



١٥٥

  نعم لو كانت يف واجب نفذت

  

 الثلثان كذلك و ـة بهير الوصيتقد على عيني ـ يضر فثلثه فَ،ت بالثلثية من املين وصكي مل ملا

  فما،ري ال غينيانا فرضك إذا ة من ثلثي الورثةيبطالن الوص على ليال دل و،وركاملذعىن  باملانيضاً فرضيأ

ره يف كتم ما ذي ولثلثا على مل تزد إذا نئذي الورثة حيته من ثلثيوص بالثلث تصح وصيت مل يدام امل

  . انتهى )اجلواهر

  . لهاكيف  أو هاية يف ثلثيبطالن الوص على نيل مجاعة من املعلقكهلذا أشو

قلنا ن إ ث تبطليح، الورثة مثالً ون املال من حصة أحدكي أن ةيقصد بالوص إذا علم حال مايمنه و

  . قلنا مبقالة اجلواهرن إ تصح و،مبقالة املصنف

ن إ وحنوه وانت يف الواجب املايلك إذا ة تنفذين الوصأل } نفذتبواج انت يفكنعم لو {

 ضاًيوص أيبل لو مل  ،)١(﴾ديٍن أو  ِبها ِمن بعِد وِصيٍة يوصي﴿: قال سبحانه، ةكع الترياستوعبت مج

  . ال خالف وإشكالرث بال إبق شيء فال يمل  فإن ،رث قبل اإلاألصلخراج من وجب اإل

وص يمل  إذا ذاك و،صحاباأل  من أصل املال عندة بالواجب املايليالوص: ةيفاك اليكقال يف حم

اً مشوباً يمال أو ،نذر املال وفاراتكال واةكالزكاً حمضاً يان مالكسواء ، صل املال عندهمأخرج من أ

  .احلجكبالبدن 

  ان كن إ رةكذعن التو

                                                





١٥٦

  .اًإمجاع األصلشبهها نفذ من  وجبةاة الواكالز أو احلج الواجب أو ني الدة بقضاءيالوصكواجباً 

  .مها من عبارامريغإىل 

يف رجل  )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بن عمارة يمثل ما رواه معاو ،اتيه متواتر الروايدل عليو

ج عنه من حي: قال ،ج عنهحيأن أوصى  وة درهمائاة سبعمكه من الزيعل و،ة درهمائمث ثالكتر ومات

   .)١(اةك يف الزيما بقعل جي و املواضعأقرب

ان قد كن إ :)عليه السالم(فقال  ،ج عنهحي أن عند موتهأوصى سألته عن رجل : وعن مساعة قال

   .)٢(هريوز غجين حج فمن صلب ماله ال كين مل إ و،هؤخذ من ثلثيحج فل

فلما ، اتهياته يف حكخراج زإيف رجل فرط يف  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بيعن صهو

ب جي من إىل دفعي فكرج ذلخيأن أوصى مث ، اةكه مما لزمه من الزيع ما فرط فيضرته الوفاة حسب مجح

 ءيس للورثة شي ل،هيان علكن لو يهو مبرتلة الد مناإ ،ع املالي من مجكرج ذلخيجائز : فقال: قال ،له

ج عنه من حيجائز : قال ،سالمحبجة اإلأوصى ان ك فإن :ل لهيق، اةكبه من الزأوصى ؤدي ما يحىت 

   .)٣(مع املاليج

  . شاء اهللا تعاىل نإ ته يف مسألكالم يف ذلكل الي تفصأيتيس و،اتيها من الرواريغإىل 

                                                









١٥٧

  .من الثلثمع تصرحيه بإخراجه األصل إالّ ألنه خيرج من 

  

  النصإطالقده حسب ين الثلث بأل }خراجه من الثلثإه بحيمع تصراألصل إالّ رج من خينه أل{

  . هرين شاء جعله يف غإ و،شاء جعله يف الواجبن إ ى،الفتوو



١٥٨

حىت يتوقف الزائد على  ال أو ،بتمام تركته ومل يعلم كوا يف واجب حىت تنفذ أو أوصى باألزيد إذا :)٣ مسألة(

 ،ان وجه،ثبت كوا بالواجب إالّ إذا عدمه أو ،ثبت عدم كوا بالواجب إالّ إذا  النفوذاألصل فهل ،إجازة الورثة

  ،أوصى مباله كله فهو جائز أنه إذا  وحيمل عليه ما دل من األخبار على،رمبا يقال باألول

  

 مايل }وا يف واجبكعلم يمل  وتهكأو بتمام تر{ من الثلث }ديزباألأوصى ذا إ{ :)٣ مسألة(

م من عاأل }األصل فهل ،جازة الورثةإ على توقف الزائدي حىت{ يبل تربع }ال  أو، تنفذحىت{ حنوهو

  . فال تنفذ }وا بالواجبكثبت عدم  إالّ إذا النفوذ{ ي العملاألصل ول االجتهادييالدل

ل يرمبا احتمل التفص و}جهان و،وا بالواجبكثبت  إذا الإ{ عدم النفوذ }عدمه{ األصل }أو{

 مل ن تضييعاًكمل تن إو الصحيح، على  لفعل املسلم محالً، حلق الورثة نفذتعاًيية تضيانت الوصك إذا نهأب

ن حمل كيمل  ولكبالأوصى ن إ نهإ ف،الرفض وجازةاإل على قدريان له وارث جمنون ال ك إذا مثالً، تنفذ

وجب يح يالصح على ي فحمل فعل املوص،ن بالواجبكمل تن إ عاً حلقهيية تضيانت الوصكجازة اإل

ل كبال أنه أوصى تملحيث يح، جازة لإلانت الورثة أهالًك إذا  خبالف ماكذل و،األصلاخلروج من 

  .  فتأمل،جازمإالحتماله 

 أنه  علىخباره ما دل من األيمل علحيو{ ،اللزوم يف العقود وصل الصحةأل }ولقال باأليرمبا {

ما ك، دةيبعض احملامل البع على  احلملنيب و الطرحدائرة بنيحيث إا  }له فهو جائزكمباله إذا أوصى 

ه واجب أم يعلم هل عليمل و إذا أوصى ما على  احلملبني و،كق بذلالصدو فتوى نقلها عند ني حتقدم

   .ال



١٥٩

كانت أزيد من  إذا  ألن مقتضى ما دل على عدم صحتها، لكن األظهر الثاين،نه أحق مباله ما دام فيه الروحوأ

   واخلارج منه كوا بالواجب وهو غري معلوم،ذلك

  

بل بعده عن ، ضاًيد أين هذا احلمل بعكل } الروحهيدام ف نه أحق مباله ماأ{ مثلها ما ورد من }و{

  .مثالً تسبهكهو ماله ا وهية لوجود الروح فيله حق الوص أن  لظهورها يف،أكثرة يات الثانيالروا

  ما دلمقتضىنه أل{ لمامكن ظفرت بي الذنيافة املعلقكه يت علكقد س و}ظهر الثاينن األكل{

  :اتي من الروانييف املقام طائفتإن  ف}كد من ذليانت أزك إذا عدم صحتهاعلى 

  .جازة الورثةإب الّإ نافذة رين الثلث غم أكثرة بيالوص أن  علىما دل: وىلاأل

ما ك، ةي بالعام يف الشبهة املصداقك من التمسكن ذلأب قالي حىت س قصد املصنف هذه الطائفةيلو

  . ني بعض املعلقاعترض عليه

 مثل مجلة من كذل و، عدم القبولاألصل أن ظهر منهايا ة مميا خارجيرد وصا على ما دل: الثاين

ة يا وصأ ب،علمه على للزائد )عليه السالم(مام ل قول املشهور برد اإليرناها يف دلكات اليت ذيالروا

 كذل أن  علىرهميتقر أو فعلهم أو من محل قوهلم ـ مثله إىل صارية ال ين الفقهية خالف املوازيتربع

  . يف موضعه ما قررك، كوجد بد من ذليمل  إالّ إذا  ـحسب علمهم اخلارجي

 :كقول املستمس أن علميمنه  و،} معلومريهو غو{ حنوه واملايل }وا بالواجبكاخلارج منه و{

   ، ظاهر الوجهري غ)م املعلومكون حبكي الصحة فاألصلن كل(



١٦٠

  األصلأقر بكون ما أوصى به من الواجب عليه خيرج من  إذا نعم

  

نذر  أنه  الحتمال،نفذيرث ن اإلمعطاء ولده فالن إبعدم  إذا أوصى نهأب كملستمسقول ايهل و

 ،نفذيالفقراء  وعطاء السادةإة بصرف نصف ماله يف يوص إليه ذا قدمإو، ذاكه وة أوالدهيل ماله لبقك

  . ما أشبه أو نذر أنه الحتمال

جراء إالالزم  أن )الفقه( رنا يف بعض مباحثكبل قد ذ، ةيور خاصاً بالوصكم املذكس احليمث ل

 أو فطر يف شهر رمضانيان ك إذا ماك، م الثانويكون املورد من احلكل يثبت بالدل إالّ إذا ويلم األكاحل

، كف بذلتكيع الوقف مل يجموز لب أو احتمل صحة فعله ملرض و،ما أشبه أو ع الوقفيبي أو شرب اخلمري

  . مهاريغ والوقف وتاب الصومك فراجع الفقه، ظهر اوزي حىت يبل الالزم النه

 ابن العم و أمثال السادة الوالد،لمامكن ظفرت بي الذنيافة املعلقكاملنت  على تكلذا سو

  . همريغ وخ العراقييالش وصفهايناأل واجلمال والربوجرديو

 إالّ عرفيمما ال  ألنه كذل و}األصلرج من خيه يبه من الواجب علأوصى ون ما كأقر ب إذا نعم{

 على ب العمل بهجينه أ و،هاريبغ وباحلج واةكبالز وني بالدنسانقرار اإلإنفوذ  على ملا دل و،بلهمن ق

ض أقر عند املوت يعن رجل مر )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،والد أيب حيمثل صح، الورثة

   .)١(جائز: قال، لوارث بشيء فإن أوصى :قلت ،كوز ذلجي:  قال،هين له عليلوارث بد

                                                





١٦١

من باب  أو واجبة عليه أا  وشك يف،حنو ذلك أو ،نذراً أو ،ةًزكا أو ، أعطوا مقدار كذا مخساً:قال إذا بل وكذا

  ،األصل خترج من  فإا أيضاً،االحتياط املستحيب

  

 ةيمن الواجبات املال }كحنو ذل أو ،نذراً أو ،ةًاكز أو ،ذا مخساًكعطوا مقدار أ: قال إذا ذاك وبل{

فعن عباد بن  ،}األصلخترج من  ضاًيا أإ ف،اط املستحيبيمن باب االحت أو ،هيواجبة عل أا  يفكشو{

فلما حضرته الوفاة ، اتهياته يف حكخراج زإيف رجل فرط يف ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بيصه

عليه (قال  ،ب لهمن جت إىل دفعي فكرج ذلخي أن بهأوصى اة مث كه مما لزمه من الزيع ما فرط فيحسب مج

ؤدوا ي حىت ءيورثة شلس لي ل،هيان علكن لو يهو مبرتلة دإمنا  ،ع املالي من مجكرج ذلخيجائز : )السالم

   .)١(اةكبه من الزأوصى ما 

 ،من قبله إالّ عرفيال  نه مماأ و،)٢(قرار العقالءإ قاعدة :اءيشأيف املقام ثالثة ن إ احلاصلو

 ،ةيتاب الوصك اا يفمن راجع الوسائل ب على  خيفىا المك، دةيمقبعضها  وةريثكهي  و،اتيالرواو

  .شاء اهللا تعاىل نإ الم حوهلا مفصالًكأيت اليلعله و

  نفسهم أ على قرار العقالءإس لقاعدة يالعمل ذا لن إ( :كقول املستمسأما 

                                                

 





١٦٢

  .ا والظاهر من كالمه اشتغال ذمته م،ألن الظاهر من اخلمس والزكاة الواجب منهما

  

  . آخره إىل ،)النفس على قراراًإس يفهو ل، قرار متعلقاً بالورثةون هذا اإلكل، جائز

نه تزوج زوجة أذا أقر الرجل بإف، ريقرارات ترتبط بالغال فغالب اإلإ و،النفس على قرارإنه إ :هيفف

ق هلما حيما ال أنتها ب ومهاأيف حق  و،ق هلم الزواج منهاحيم ال أقراراً يف حق أوالده إان كة يثان

ع فالن ينه رضأ بإنسانلو أقر  و،الثمن أو نصف الربع إالّ ال ترث أا وىليف حق زوجته األ و،ج بهيالتزو

 أًنه قتل فالناً خطأ بإنسانولو أقر ، حمرم مع ولده أا يف حقها و،تزوجهايال  أنه قراراً يف حق ولدهإان ك

ن أختها أبنتها و ومهاأقراراً يف حق إان كنه الط بفالن أ بإنسانلو أقر  و،عاقلةإقراراً يف حق الان ك

نهما ي التعارض بىان لدكن إ و،ثبت لوازمهاينة يالبكقرار فاإل، قرارات من اإلك ذلريغ إىل ،هيحرمن عل

   .تاب الشهاداتك رناه يفكما ذ على نةيتقدم الب

اة كمثل ز ن املستحب منهمااكمإب: قاليفال  }اة الواجب منهماكالز ون الظاهر من اخلمسأل{

نظر مرجعه االستحباب ال  أو نظره واطي يف مورد اختالف العلماءياخلمس االحت ومال التجارة

  . الوجوب

 تكقد س و،}اشتغال ذمته ما{ فهو نص )يعل( :قال لو أما ،)اعطوا( }المهكالظاهر من و{

 ممن علم ين املوصكيمل إذا ( :لوالد بقولهده اين قإ و،اجلمال وابن العم واملنت السادة الربوجرديعلى 

  . )ظاهراً يف الواجب أو ون جممالًكيال فقد إ و،داء احلقوقأ على مواظبته



١٦٣

أن  إالّ اللهم، قرارنفع يف رد اإلي االحتمال ال و،)١(قرار العقالءإقراراً مشله إ ك ذلعد إذا :أقول

  . فراجع )٢( السادس عشربة يف البايئل يف الوصما يف الوساك ،ات املشترطة لعدم االاميؤخذ بالرواي

قرار باملتناقضات مل  اإلريثك إنسانان كفلو ، شمل مورد االاميقرار العقالء ال إن إ :قاليأو 

  . النصرافه عن مثله)قرارهمإ(ل يشمله دلي

 قرارهإ على عتمدينه ال إف، ل سنة مراتكاة كالز وعطاء اخلمسإتاط بحياً يان وسواسكمثله ما لو و

قاعدة  أو ،)٣(بقاعدة القرعة: قالي أن نكميه يف و،ني لو اعترف بالدكذلك وبل، حدمهاأون بيمدأنه 

  . ل اخلاصيعواز الدلإة من املراجع عند ءصالة الرباأ أو ،العدل

  

                                                

 







١٦٤

 إذا ما وأ، وال جيوز له الرجوع يف إجازته، يف نفوذهاإشكالأجاز الوارث بعد وفاة املوصي فال  إذا :)٤ مسألة(

   أقوامها األول كما هو املشهور،أجاز يف حياة املوصي ففي نفوذها وعدمه قوالن

  

بعد { املوصي مبا زاد من الثلثأوصى ما لو يملا زاد من الثلث ف }ذا أجاز الوارثإ{ :)٤ مسألة(

  .سقاطاً حلقهإان كذا أجاز إف ن احلق له ألكذل و} يف نفوذهاإشكالوفاة املوصي فال 

ث ال يح، براءاإلكحاله  فإن ،رجعياملسقط  أن  علىليذ ال دلإ }جازتهإ له الرجوع يف وزجيال و{

 مجاع اإلى بل يف اجلواهر ادع،ردع عنها الشارعي مل هذه قاعدة عقالئية و، من الرجوعئن املربكتمي

  .ةيوصجازة توجب النفوذ للاإل أن  علىصوصالن وهيبقسم

 الظاهر(:  قالكيف املستمس أن ماك، هريغ وبن حممدمحد أح يمراده بالنصوص ما تقدم من صحو

 تاجحي جازة نفذت، فبطالا بالرجوعا باإل ألاألصليقتضيه  و فيه،إشكال مما ال عدم جواز الرجوعأن 

  . انتهى )ليدلإىل 

اخلارج من  و،رث بعدهاون اإلك وةيمضاء الوصإوجوب  على  الدالةدلةعموم األ إىل ضافةهذا باإل

  . ه عموم العامي فاملرجع فىمضأ أما إذا ض الوارثميمل ا  إذ ماكذل

فالظاهر ، ياة املوصيجازته حال حإلو رجع عن  أما ،وز عدم النفوذجياملراد بال  أن مما تقدم ظهرو

 الرجوع عن قبول املناط يف و،اللزوم على ليذ ال دلإ، ةيوصرجع من قبوله لل إذا ماك ،ةيسقوط الوص

  . ام املقالوصية موجود يف

 }عدمهو{  بعد الوفاةن من الردكتميال  حىت }اة املوصي ففي نفوذهايأجاز يف ح إذا ماأو{

   }املشهورما هو ك ،ولمها األ أقوا،قوالن{ ن من الرد بعد الوفاةكتميف



١٦٥

  لألخبار

  

  .هي علمجاعخ اإليعن الش و،مهاريغ واحلدائق وه اجلواهري الشهرة فىكقد حو

من عدم  رشادشرح اإل وضاحياإل واجلامع ولةيالوس والسرائر وملراسما و ملا عن املقنعةخالفاً

  . يان هلم الرجوع بعد موت املوصكاة يجازوا حال احلأفلو ، اةينفوذها حال احل

 تهيبوصأوصى يف رجل ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ح حممد بن مسلميصحك }خبارلأل{

عليه (فقال  ،قروا بهأردوا ما ي أن ة هل هلميضوا الوص فلما مات الرجل نقكجازوا ذلأورثته شهود فو

   .)١(اتهيقروا ا يف حأ إذا همية جائزة عليالوص وكس هلم ذليل: )السالم

 أكثرة يبوصأوصى  عن رجل )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،ح منصور بن حازميصحو

  .)٢(جائز: قال ، لهكجازوا ذلأورثته شهود ف ومن الثلث

 اتهي يف حكم رضوا بذلأ على هذا عندي و: ـحازم الراوي عن منصور بنـ  قال ابن رباط

   .)٣(أقروا بهو

  ).ورثته شهودو( :هذا هو الظاهر من قوله و:أقول

   إذا أوصى :قال أنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، سالمعن دعائم اإلو

                                                









١٦٦

 س هلميل: قال، هلم بعد املوت مث بدا، اتهي يف حكجاز له الورثة ذلأالثلث ف عين مبا جتاوزيالرجل 

   .)١(رجعوايأن 

رث ون األك وةي الوصءمضاإوجوب  على  الدالةدلةد بعموم األيما هو مؤك(: قال يف اجلواهر

ز الوارث جيمل  إذا خرج منها ما  ـنيد أو  ايوصية يمن بعد وص: مثل قوله سبحانهـ  بعدها

، اةيهو متحقق يف حال احل وهو حلق الورثةإمنا ن املنع من نفوذ الزائد عن الثلث أب و، الباقيىبقيمطلقاً ف

 ئبرن إ ألنه ،الورثة و املوصيكرج عن ملخي به ال ىن املال املوصأب وجازوا فقد سقط حقهم،أذا إف

 ،جازوهأان للورثة فقد كن إ و،بهأوصى ان للموصي فقد ك فإن ،ان للورثةكن مات إ و،ان املال لهك

فيها كي ال يقبل القبول واإلجازة، بل هو حلصول األثر فيها،  ءنشاس لإلية ليق الذي يف الوصين التعلألو

عند ها حاصل ي فئينشااإلعىن امل فإن ،كذلكالنذور  ووامر املعلقة حنو األن فعالًحاصل اآلوإال فاإلنشاء 

تالف املنذور قبل إز جيمل  وهي علشيء عند حصول املعلق على  بأمر معلقأمورتج املحيلذا مل  و،حصوهلا

  . المهكآخر  إىل ،)هي ماحنن فكذلك و،هيحصول املعلق عل

 فإن ، هلاكدات ال جمال لرد املستمسي مؤكتلث جعل يح و،هريغ وقد أخذ بعضه عن املختلفو

اهر  ظري غ،دييال تصلح للتأا إ : فقوله،الًيان دلكال إ و،بعد من جهةي وقرب من جهةيد غالباً ياملؤ

  . الوجه

                                                





١٦٧

 كما ال يبعد استفادته من األخبار الدالة ،املؤيدة باحتمال كونه ذا حق يف الثلثني فريجع إجازته إىل إسقاط حقه

  الثلث إالّ ليس للميت من ماله أن على

  

سقاط إ إىل جازتهإجع ريف{ ياة املوصيحال ح حىت }نيونه ذا حق يف الثلثكدة باحتمال ياملؤ{

 }بعد استفادتهيما ال ك{ هينفي األصلبل ، هيل عليذ ال دلإ،  ال حق يف االسترجاعسقاطبعد اإل و}حقه

هذا  و}الثلث إالّ ت من مالهيس للميل أن  علىخبار الدالةمن األ{ نيونه ذا حق يف الثلثكاستفادة أي 

 جرديالربو وابن العم والوالد وصفهاينالسادة األك ،ني واحد من املعلقريه غيت علكن سإ واالحتمال

ن أ بكقد رده املستمس و،)قدس سره( أيت منهيما كل كمش إالّ أنه ،همريغ وخ العراقييالش واجلمالو

  . حق للوارث على هايال داللة ف و،ت التصرف يف الزائد بعد املوتيس للميل أنه خباراملستفاد من األ

: قال فإن ،ه الروحيدام ف ماله ات أحق مبيامل: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: قال عمار الساباطي

   .)١(الثلث إالّ س لهي فل،بعدي

 ما ريجازة يف غإ أا  من،فقد استدل له مبا عن السرائر، الذي تقدم عن مجاعة خرما القول اآلأ

جازه الوارث يف أف  املورثكباع الفضويل مل إذا د مبايرمبا أ و، حبالكلزمهم ذلي فال ستحقونه بعدي

  . جازتهنه ال أثر إلإف ،اة املورثيحال ح

                                                





١٦٨

جازة اليت ال ن الالزم يف اإلكل، قاومان النصيان ال يجهان اعتبار وذ مهاإ، همايما ف خيفى الو

اة املوصي يمث رد يف حال ح الوارث زجاأفلو ، وقت املوت إىل ون مستمرةكت أن ردها الرد بعد املوتي

ة حي صروىل األةيالروا فإن ،ورة هلذا الفرضكذ القاعدة بعد عدم مشول النصوص املمقتضى ألنه ،صح الرد

 على املنصرف منها صورة بقائهمأن طالق إالّ الرد باإل ون مشلت صوريت البقاءإ وةيالثان و،يف املطلب

  . ضاًية الدعائم أيح روايصر أنه ماك،  الراويريبل هو الظاهر من تفس، جازمإ

  : ل صور املسألةكام كأح علميمنه و

  . تهيوص على اًي باقيان املوصك إذا فتنفذ، اةيجازة يف حال احلإلالرد مث ا :١

 على ليال دل و،ةي الوصضن الرد نق ألكذل و،ن أجازوا بعد املوتإ وة تسقطيالوص و،سهاكع: ٢

املوت  على جازة الالحقةاإل حيث إن، تهيوص على ي املوصيبق إالّ إذا اللهم، كجازة بعد ذلة اإليفاك

رادوا الرد أ وجازةن ندموا بعد اإلإ و،الورثة على ةي يف لزوم الوصيفك فت، سبقماك ةيترتبط بالوص

ث ال يح، جازوا بعد املوتأزوا مث يجيمل  واةيدوا يف حال احلمل يرو إذا أوصى  حال ماكون حال ذلكيف

  . كحق هلم يف الرد بعد ذل

  . ما عرفتكال فائدة يف الرد  و،جازة مث الرد بعد املوتاإل: ٣

   ،ةيسقط الوصأن الرد أل، جازةوال تلزم اإل، وتجازة بعد املرد مث اإلال: ٤



١٦٩

  هذا واإلجازة من الوارث

  

فعلوا طبق ي أن نعم هلم، هاريغ واالستطاعه واةكالز وه اخلمسي ف،الثلث هلم على ون الزائدكيلذا و

  . همية تربعاً منهم ال لزوماً عليالوص

املنصرف من  ألنه ،ونه وارثاًك على يبق إذا تصحإمنا ة اييف حال احل }جازة من الوارثاإل وهذا{

  .يف اجلملة يف الثاين و،ولة يف األيلكجازته إيف اجلملة مل تنفع  أو ةيلكخرج  أما إذا ،النص

 هريرثه غيإمنا  و،ونه وارثاًك عن كرج بذلخينه إ ف،قتل املورث ظلماً أو مث ارتد ةيالوصاز جأ مثالً

 أو س بوارثيل أنه علميان كن إوـ  اةيجاز يف حال احلأان ك فإن ،ري الغكذلجازة إون االعتبار بكيو

  . جازته بعد املوتإ على  توقفتالّإ ولزمت  ـالطبقة املتقدمة وارث أن زعم ألنه جازأ أن ني حكشي

جازته تنفع يف نصف إ فإن ،جاز مث ولد له ابن ثانأان له ابن واحد فك ما لو :مثال يف اجلملةو

 بهيل نصكول يف جازة الولد األإانت ك إالّ إذا اللهم، جازة الولد الثاينإ إىل تاجحيخر نصفه اآلو ،الزائد

ولد  للىبقين مما يناري بدى فوصري دنانت ثالثةيان للمك مثالً، جازة الولد الثاينإ إىل فال حاجة، مثالً

انت ك فإن ،ول شيءأل للولد اىبقينار فال ي الدك ذلكولد آخر مل على  فلما حصل،ناريول داأل

ال إ و،نار الزائدييف الدة يحصل الولد الثاين نفذت الوص أن اً بعدحيجاز صرأ أو كجازته تشمل ذلإ

ة يف ينار مل تنفذ الوصي له ديبق إذا ول خاصة مباجازة الولد األإانت كلو  أنه ماك، نفذت يف نصفها

ال  جاز مباأ أنه زعمإمنا  و،ول أصالًازة الولد األجإشفت عن عدم كن والدة الولد الثاين أل، اًإطالقالزائد 

  . اهللا سبحانه العامل و،قة لهيحق



١٧٠

  تنفيذ لعمل املوصي وليست ابتداء عطية من الوارث

  

انت كسواء  }ة من الوارثيست ابتداء عطيل وذ لعمل املوصييتنف{ جازة من الوارثاإلن إ مث

إمنا أنه ك و،ما صرح به الشرائعك بعد الوفاة أو ،اعد عبارة القوإطالقشمله يما ك جازة قبل الوفاةاإل

  . اة أظهريأجاز الوارث حال احل إذا ملوصى لها إىل يان االنتقال من املوصك ألنه ،بعد الوفاة على اقتصر

س يل و،يجازة لفعل املوصإ كان ذلكذا وقعت بعد الوفاة إ و:فقد قال الشرائع، انكف يكو

  . بابتداء هبة

  . هي علمجاعبل رمبا ظهر من بعضهم اإل، ننايبال خالف أجده ب: رقال يف اجلواهو

  وجهاًخرير األكذيإمنا و( :قال، كما يف املسالكبعض العامة  إىل خر منسوباالحتمال اآل و:أقول

  . ) ما اخترناهصحابن املرجح عند األأ و،هو قول العامةإمنا  و،احتماالًأو 

 قد فوضه بعد موته وي للموصكن املال ملأل تاروهما اخ إىل صحابذهب األإمنا  ،انك فيكو

 أو جاز قبل الوفاةسواء أ، ةيد قبول الوصي تفي فه،جازةاإل إالّ نس له شأيالوارث ل و،ملوصى لهاإىل 

 نين الفاصل بكيلذا مل  و باالنتقال فوراً مبجرد املوت،يوصجازة قبول عمل املن اإلأل، لو مبدة وبعدها

ه يترتب علي حىت ،ون املال للوارثكموجباً ل ـ جازة عن املوتلو تأخرت اإل ـ جازة اإلنيب واملوت

جازة يف الفضويل سواء قلنا يف اإل، ك ذلريغ إىل ،ون النماء لهك واالستطاعة واةكالز وأثره من اخلمس

  .  مباشرةي من الوصك امللملوصى له اي تلقىح الفتاويصركات ين ظاهر الرواأل، النقل أو شفكبال



١٧١

 بل وال بتقدير ، مث ينتقل إىل املوصى لهينتقل الزائد إىل املوصى له من الوارث بأن ينتقل إليه مبوت املوصى أوالًفال 

  .ل ينتقل إليه من املوصي من األول ب،ملكه

  

 كالثلث مل على الزائد أن خمتارهم من على الًي دله العامةركال وجه ملا ذ أنه ،ظهري كبذلو

  . ياملوص إىل جازة اإلنيرث انتقل من حجاز الواأذا إف، للورثة

من بعد : قال سبحانه، ةيبعد عدم صحة الوص إالّ ونكيالورثة ال  إىل االنتقالن إ :هيرد عليذ إ

فاملال قد انتقل ، الورثة أصالً إىل ن انتقالكيجازة مل ة باإليذا صحت الوصإف ،نيد أو  ايوصيته يوص

  . ماً للوارثكح أو قةًياً حقكون ملكي حىت نياألمر ني فاصل بال و، رأساًملوصى لها إىل يمن املوص

 مث  أوالًيمبوت املوص إليه نتقلي من الوارث بأن ملوصى له اىلإ{ من الثلث }نتقل الزائديفال {

مثل  أو ، الوارثكمل أي }هكر مليال بتقد وبل{ ،ما عرفتك دلةخالف األ ألنه }ملوصى لها إىل نتقلي

أي ، أوالدهم على باءقسم فرض اآليلذا  و،عن اجلد تيامل هي أبكر مليرث بتقده اإلد عن جدي احلفيتلق

   .دياحلف

 البطن الالحق الوقف من الواقف رأساً يروا يف تلقكما ذك }ولمن املوصي من األ إليه نتقليبل {

  . ال بواسطة البطن السابق

 ماك ،جازة حال املوت أم الإل لجيء أهالًيون الوارث الذي سك نيعدم الفرق ب علميمما تقدم و

ون كينه إف، أجاز وعقل ومث بلغ،  من الثلثأكثربأوصى ه الذي يجمنوناً حال موت أب أو ان طفالًكإذا 

  . ه آثارهيترتب علي و املوتني حلموصى لهاً لكمل



١٧٢

 جازةاإله احلق يف يلول أن فالظاهر، ملكيما أشبه مما ال  أو هاًيسف أو  الوارث جمنوناًيلو بقنه إ مث

 لزوم املصلحة ىريمن  أما ،ة عدم املفسدةيفاكذ قد حتقق يف حمله إ، مها مفسدةن أحدكيمل  إذا الرفضو

   .حدمها باملصلحةأد عمل الويل بييان الالزم تقك

 ال بعد وي ال قبل موت املوص،انون وجازة من الصيب يف عدم صحة اإلشكالنبغي اإليال  نعم

  .موته

، ورثة الوارث على توقفانيالرفض  وجازةاإل أن رفض فالظاهر أو جازةإون لو مات الوارث بدو

  .مناطاً أو اًإطالقل يلوحدة الدل

بعضهم  أو لهمكز يجي أن ني فرق ب الماك، بعضه أو ل الزائدكيز الوارث جي أن نيال فرق بو

  .هريبطل يف غي وصح يف ما أجازي ف،طالقلإل

لذا قال  و،س تصرفاً يف مالهيل ألنه ،ياة املوصيلس حال حجازة من املف القاعدة صحة اإلمقتضىو

  . انتهى )ياة املوصيوتصح من املفلس حال ح(: يف اجلواهر

 إذا خصوصاً، ل احلجريشمله دليف، خرةتصرف مايل باآل ألنه ،ن رمبا احتمل عدم الصحةكلو

ن به قضاء كمي ريثكمال   إليهنتقلي و،وت مثالًميبعد ساعة  حيث إن، يازة قرب موت املوصاإلجانت ك

  .ونهيل دك

  . )جهان ويف صحتها بعد موته(: قد قال يف الروضة وخصوصاً، التأمل إىل املسألة بعد حباجةو

 يف كلو ش و،هماي فكلوحدة املال، كذلكان كضاً ياة أيففي حال احل، قلنا بعدم الصحة إذا :أقول

ة مل تنفع ي بعد الوصيفر املوصكلو  و،رثاإلل ي دلإطالقفاملرجع ،  العدماألصلان كجازة  اإلريتأث

  ن املال خرج أل، جازةاإل



١٧٣

ون كي حىت س بوارثيل ألنه جازتهإجازة سقطت فر الوارث قبل اإلكلو  و،ه باالرتدادكعن مل

   .الرفض وجازةده اإليب

إمنا  وجازة مل تصح اإل،ان الزائد القرآنك إذا ماك، هيلإصح االنتقال يمل و إليه ىفر املوصكلو و

  .رثاًإون كي

 صحة نيب و املوتنين فاصل بكيمل  فإن ،كنه صح بعد ذلكول لمن األ إليه صح االنتقاليلو مل و

سلم أ مث ،الثلث على ة بالقرآن الزئديالوص وافراًك ملوصى لهان اك إذا ماك ،جازة بأسن باإلكي مل كاملل

عطاء القرآن إة بيمن الوص هي ذإ، ةيلوص مل تصح ايأسلم بعد موت املوص إذا أما، يوت املوصمي أن قبل

  الوارث لفرضكمل على ال و، بعد موتهي املوصكمل على بقين الشيء مل  أل،جازةفال تنفع اإل، افركلل

 فإن ،حنوه وما يف الثلثكت ي املكمل على ىبقي: قاليأن  إالّ اللهم، افرك الكمل على ال و،رثيال أنه 

 ز الوارثيجي أن  إىلي املوصكفهو يف مل، ردع عنهيالشارع مل  وونهعتربيالعقالء  و، صرف اعتباركاملل

  .  فتأمل،افركسلم اليو

  . )ها سابقاًيذن ف اإلنيب وةيجازة بعد الوص اإلنيمث الظاهر عدم الفرق ب(: قال يف اجلواهر

  .مناطها أو دلةطالق األإل ،أوصىمث ، ت اية وصيل وصكز يجأ ينإ: قال الوارث مثالً: أقول

 العتق وقفة بالويالوصكة يالعهد وةيكيلتملة اي الوصنيب ضاًي أكما ال فرق يف ذلك(: الق

  . )حنومهاو

  .شملهايل ين الدلأل ،ما قالكهو  و:أقول

    ظننت قلة املال:زيا لو قالو



١٧٤

 كمللإالّ و ، أم ال،هتيأعرف بن ألنه قبليفهل ، ثرتهكجازة  بعد اإلن ظهر يلاآل والثلث على زائدال

أنفسهم  على قرار العقالءإمثل ، المهك مأخوذ باملقر أن  علىهو خالف ما دل و،كحنوه ذل ول مقرك

  .ةيته يف املسألة اآليالم فكل الي تفصأيتيس و،حنوه و)١(جائز

 أا يظن املوصيان ك: ل الوارثاق بعد موته و،أقل أو انت بقدر الثلثك وبدارهأوصى لو و

قام أ إالّ إذا قبل منهي مل ،بل نصفها لهاكوص ا ي مل كان علم بذلكلو  و،ني ألفينما تسوي ألفاً بيتسو

  . نةيالب

حنو  على ال دييحنو التق على انتكة ين الوصأ و،كعلم بذل ود الوارثيان الصرف بكلو  نعم

ان بنحو كذ لو إ، دييقلنا بنحو التقإمنا  و،كد من ذليزأ علم اليصرف بقدر ما ي أن  حق له،عيالدا

  .قل من الدارة باألين وصكاعي مل تالد

عطاء إ فالالزم ،نما هو مخسهيعشر ماله ب أنه ظنيان ك :فقال وارثه لفباألأوصى ذا احلال لو كو

  .نصفه

 نيأنقص تع أو  بقدرهىخراأل و، من الثلثأكثرحدامها إانت ك و،نيأحد الدار عطواأ :لو قالو

 ،ةيقاً للوصية تطبيعطاء الثانإان كد يزجازم لألإذ مع عدم إ ،ونريتخيز الورثة فيجيأن  إالّ ،ةيعطاء الثانإ

  .ية املوصيذ هو خالف وصإ، قاً للثلثي تطبوىلعطاء أقل من الدار األفال وجه إل

، فكي مل ،جزتأ :وحده فلو قال الوارث، وا يف حمضر الناسك إىل جازةهل حتتاج اإلو

  . زجاأ أنه ة لصدقيفاكان الظاهر الكن إ و،احتماالن

                                                





١٧٥

  . العدماألصلان كتها يفاك يف كلو ش نعم

 على ان البقاء معلقاً ضرراًك إذا كبعد ذليال  ،مهاأحد على مكربه احلاجي فهل ،رديمل  وزجيلو مل و

  . جباراإل على ليدل دليمل  الإ و،هيلإ ىاملوص



١٧٦

 عليهم مبا ظنوه ي قض،قليل أنه مث قالوا ظننا  فأجاز الورثةلو أوصى بنصف ماله مثالً أنه ذكر بعضهم: )٥ مسألة(

  ،وعليهم احللف على الزائد

  

 فأجاز الورثة مث ،بنصف ماله مثالًأوصى نه لو أ{ هريغ وهو الشرائع و}ر بعضهمكذ{ :)٥ مسألة(

م ما أ }الزائد على هم احللفيعلو{ الثلث على من الزائد }هم مبا ظنوهي علي قض،ليقل أنه ننا ظ:قالوا

فمع العلم ، قيين احللف طرأل، احللف إىل تجحيال مل إ و،م ظنوه أقلأعلم صدقهم ي ملن إ ،كجازوا ذلأ

  .هيلإتج حيق مل يبذي الطر

 أو هم، وم الشرعيك احلانيب أو ،الورثة وملوصى لها ني نزاع بكان هناك إذا كذل أن ضحواو

ون كال ت أن الالزمن  أماك ،عمل الوارث حسب ظنهي بل ،المكن جمال هلذا الكيال مل إ و،هم والوصي

  . جازة مطلقةانت اإلك إذا جازةد اإليقيال فالداعي ال إ و،أقل أنه جازة بداعياإل

 على جازة تقعول اإلففي األ، قلداً باأليز مقيجيقد  و،أقل أنه هيداع وز مطلقاًيجيقد نه إ :احلاصلو

  .القدر املظنون على جازةث تقع اإليح خبالف الثاين، لكال

له  أن ظنيان ك مثالً، شيء آخر إىل مطلقة بالنسبة أو دةيجازة مقانت اإلك إذا مايفذا احلال كو

 إذا أما، جازةاً صحت اإليان ظنه داعك إذا نهإف،  لهال مال أن نيمث تب، ضرهيالزائد ال  ذا أجازإف، مال

ن أ شرطاً بكللو جعل ذ أما .دهيد عدم عند عدم قين املقإل، جازةجازة مل تصح اإلداً لإليان ظنه مقك

 أو ر الشرط لفظاًكسواء ذ ،ون يل مايلكي أن بشرط أو ،ون الزائد مائة مثالًكي أن ز بشرطيجأ: قال

   سقط شرطهين أو، جازةفسخ اإلي وأخذ بشرطهي أن فله ،جازة مطلقةن اإلكجازة فلم ت اإلنيقصده ح



١٧٧

 وأحلفوا على ،اإلجازة يف مخسمائة درهم عليهم بصحة يألف دينار قض أنه  فبان،ألف درهم أنه فلو قالوا ظننا

  ، فللموصى له نصف ألف درهم من التركة وثلث البقية،نفي ظن الزائد

  

د نفس ييصح تقيما ك ،دهاييصح تقي )مكعقد( ث جتعل العقديجازة حاإل فإن ،جازتهإ على ىبقيو

  . جازةالعقد باإل

يف  و،جازة تبطل اإلنيوليف األ و،ون شرطاًكيقد  و،داًيون قكيقد  و،ون مصباًكيفاملظنون قد 

  . عدمه وسقاط الشرطإ ني بريتخيالثالث 

ل يقل أنه مث قالوا ظننا، جاز الورثةأف مثالً بنصف مالهأوصى لو (: فقد قال الشرائع، انكف يكو

مث  ةيجازوا الوصأبدار ف أو دببعأوصى أما لو  و،ه تردديف و،الزائد على حلفواأ وهم مبا ظنوهي عليقض

جازة هنا تضمنت ن اإلأل، دعواهم إىل لتفتي مل ريسيد بيأز أو  بقدر الثلثكذل أن م ظنواأ ادعوا

  . )معلوماً

، صحاب واحد من األريره غكن ذإ ومكهذا احلو( :ولالشق األ إىل بالنسبة قال يف اجلواهر: أقول

  . آخره إىل )ه تردديهنا ف ن قال املصنفإ و،اًحيه خالفاً صريبل ال أجد ف

ة ائجازة يف مخسمهم بصحة اإلي قضي عل،ناريألف د أنه  فبان،ألف درهم أنه و قالوا ظننافل{

   .}ةيثلث البق وةك نصف ألف درهم من الترلموصى له فل،نفي ظن الزائد على حلفواأ و،درهم

   كهم املستمسيل علكأش و،مهاريغ واجلواهر وك املسالكر ذلكقد ذ: أقول



١٧٨

   وأصالة عدم علمهم بالزائد،ة بالزائدوذلك ألصالة عدم تعلق اإلجاز

  

لف درهم ثلث األ وةينار بالوصيلف د ثلث األىعطينه إ :قالي أن ري يف التعبوىللعل األو( :بقوله

الزائد ااز سدس  أن فقد ظنوا، بنصفها ةيجازوا الوصأة ألف درهم فكالتر أن م ملا ظنوا أل،جازةباإل

  . انتهى )ريه ال غيجازة ف فتصح اإل،لف درهماأل

الثلث لو  على جازة يف الزائدإ فال ،ن املال ألف درهم فقط أريتقد على جازةون اإلكقد ت: أقول

ث يح، ئاًيزوا شيجين الورثة مل أل، نار بال شيء زائديعطاء ثلث ألف دإه فالالزم يعل و،ناريان ألف دك

  .دةيجازة مقانت اإلك

 ونه ألف درهمك إىل  نظرريمن غ ، السدسيأ، النصف و الثلثنيجازة للتفاوت بون اإلكقد تو

سدسه صار حقه  وتي حق امللفن ثلث األأل، نارية دائعطاء مخسمإهم ينئذ الواجب عليح و،هريغأو 

  .جازةباإل

عطاء إهم يلزم علينئذ يح و،سدسه أي ،نصفه و ثلث ألف درهمنيجازة للتفاوت بون اإلكقد تو

  . بقدر سدس ألف درهم وناريثلث ألف د

 واحد من ريوت غكظهر وجه النظر يف سيما ك، لماتك من الريثكوجه النظر يف  ظهري كبذلو

د يالس و.)نظر أو  ختلو من منعالشقوق هذه املسألة (: ان لذا قال الوالدك و،املنت على نياملعلق

فاوت الت وناري ثلث ألف دىعطي: ن شئت قلتإو( :اً فقالأخرير كما ذ إىل نظر )رمحه اهللا( االصفهاين

  . )نصفه و ثلث ألف درهمنيب

أصالة عدم علمهم  و،جازة بالزائدصالة عدم تعلق اإلأل{ نهيميقبل قول الوارث بيإمنا  }كذلو{

   وجه قبول قوهلم استنادهو( : قائالًكهما اشار يف املساليلإ و،}بالزائد



١٧٩

 أنه ذلك أزيد من الثلث بقليل فبانن  أ مث ادعوا أم ظنوا،عبد فأجازوا أو أوصى بعني معينة كدار إذا خبالف ما

  العبد أو  ألن إجازم تعلقت مبعلوم وهو الدار، فإنه ال يسمع منهم ذلك،أزيد بكثري

  

مل ن إ )ن املالإ(: قوله حيث إن ،خلإغالباً  خيفى املال مما أن  إىلمضافاً، صالة عدم العلم بالزائدأإىل 

 أن نكميهم ن دعواألو( :مث قال ،) خيفىما الك )مضافاً( ـعرب عنه بي أن صحيول مل  األاألصلرد به ي

 لزم الضرر نيميه باليشف فكي فلو مل ،من قبلهم إالّ صدق ظنهم على ن االطالعكميال  و،ون صادقةكت

  . انتهى )دعواهم على نةيقامة البإلتعذر 

لصاحب : )سالمعليه ال(شمله قوله يف )من قبله إالّ عرفيما ال (: ليدل إىل رجع هذاي أن نكميو

   .ال ضرر: ليدلإىل  و.احلق مقاالً

صالة أ مثالً، ربعضها نظ إىل يف االستنادان كن إ و،ةيفاكورات كيف جمموع املذ فإن ،انكف يكو

 إليه شارأما ك ،ادةيحتمال الزاان كناً ما ئاكجازة النصف إ يف يفكيذ إ، نفعيعدم علمهم بالزائد ال 

  . احللف مقبولة و مسموعةىالدعو أن لقاعدة امقتضىف ،يد الربوجرديالس

 مث ،فأجازوا{ ريصرة من الدراهم والدنان أو }عبد أو داركنة ي معنيبع إذا أوصى خبالف ما{

انت كن إ و، مما ظنواأكثرب أي }ريثكد بيزأ أنه ل فبانيد من الثلث بقليزأ كذل أن ادعوا أم ظنوا

أيت يف يل املنع يدل فإن ،نيمهد بدري من الثلث بدرهم فبان أزكثرأ أنه م ظنواأما ك، ضاًيلة أيادة قليالز

   .ضاًيهذا أ

 ،}العبد أو هو الدارو{ خارجي }جازم تعلقت مبعلومإن  أل،كسمع منهم ذلينه ال إف{

  ن يف هذهأ بكره املسالكالسابقة مبا ذ و هذه املسألةنيح الفرق بيتوضو



١٨٠

 عشايف املسألة السابقة موضوعها اجلزء امل و،ي معلومةه و،جازة الدار مثالً املسألة موضوع اإل

  .  عدمهاألصل و،ةكمعرفة مقدار جمموع التر على توقفيالعلم مبقداره و

مث ، بهأوصى  زاعماً قلة ما ياملوص إذا أوصى ماي فني املسألتني يف الفرق بكل مثل ذليرمبا قنه إ مث

 إىل ة بالنسبةيتبطل الوص ـ رناه سابقاًكما ذعلى   ـدييوجه التق على انكحيث إنه إذا ، ثرتهكظهرت 

 الداركنة ي معنيبع إذا أوصى خبالف ما، قةير الزائد حقة بالقديذ ال وصإ، ما علم الوصي قصدهيف الزائد

 ي فرضنيل بي لوحدة الدلكذلك األمران كإمنا  و، بأقل من ما ظنهىتسو أا ن زعمإ وة نافذةيالوصفإن 

  .نين الفرضيهذ واملصنف

، ةيفال مانع من نفوذها يف املسألة الثان ،أوصىما   بقدريعلم املوص إىل ال حاجة أنه من الواضحو

ان قبوله كن إ و،ملوصى لهشترط علم ايما ال ك، ة عقداًيانت الوصكن إ و،شترط أحد لزوم علمهيذ مل إ

ها جازت يمقدار ما ف مكعلم ي صرة ال ينت للموصاكفلو ، هماية في الوصأدلةطالق  إل،جزءاً من العقد

  . علم قدرهاين مل إ و هلا بعد موتهملوصى لهما صح قبول اك، ته ايوص

 ، قلتهنيثرة املال فتبك مث ادعوا ظن ،بثلثه وعشرة فأجازوا إذا أوصى حنوه ماو( :كقال يف املستمس

  . )جازة معلومةون العشرة اليت هي موضوع اإلكل

 ،همايجمهول لد أو ،هميه جمهول لديمبعلوم لد إذا أوصى ماك، كذلكان كل مورد كذا ك و:أقول

   ترتبيم كهم فاحليه معلوماً لدي لدان جمهوالًكأما إذا 



١٨١

 بظاهر  أخذاًقوى وهذا هو األ، ومنهم من سوى بينهما يف عدم القبول،ومنهم من سوى بني املسألتني يف القبول

   كما يف سائر املقامات،كالمهم يف اإلجازة

  

   .)ليرمبا ق( رناه يفكما ذعلى 

  . فائدة ادعاء الورثة اجلهل و،ىللدعو } يف القبولني املسألتني بىمنهم من سوو{

ر ي التحريكحم جعله يف و،نهما يف القبولية بيالتسو إىل ن مال يف الدروسكل(: قال يف اجلواهر

  . )١( )يف القواعد احتماالً و،وجهاً

الزم علمهم يهم ال ي به املعلوم لدىن العلم باملوص ألكذل و،وجهاأل لعله(: كقال يف املسال و:أقول

نما يب،  ألفمته مثالًيجازة مبا قد اإلييأنه من باب تقك و،هذا املقدار جازواأونوا كيلذا مل  و،متهيبقدر ق

  . )شارةل اختالف الوصف واإليفهو من قب، ألفان أا ظهر

ن املوصي مل أل )ليرمبا ق( ما تقدم يفك ، جاهالًيان املوصك إذا ةيصح عدم نفوذ الوصي: أقول

  . زي الوارث اى يف قبول دعوين مل نقل بالتساوإ و،ما قرركوص ي

هذا هو  و، الوارثىلدعو }نهما يف عدم القبولي بىمن سو{ ظهر من اجلواهريما ك }منهمو{

د يه السيل علكن أشإ و،همريغ واجلمال وابن العم والسادة الوالدك ،ني من املعلقريثكالذي قرره 

  . بعض آخر ويجردالربو

ؤخذ بظاهر يذ إ }املقاماتما يف سائر ك، جازةالمهم يف اإلك أخذاً بظاهر ىقوهذا هو األو{

  . ثبت اخلالف إالّ إذا اتيقاعاإل و العقودالم يفكال

                                                





١٨٢

 ،ال يسمع منه فإنه ،ظن كذا أنه حنو ذلك مث ادعى أو صاحل أو وهب أو ،ظن كذا أنه مث ادعىء أقر بشي إذا كما

   عدم السماع حىت مع العلم بصدقهم يف دعواهمقوىبل األ

  

 ظننت: مث قال، ديل ما يف هذه الصرة لزك: قال مثالً }ذاكظن  أنه ىء مث ادعيأقر بش إذا ماك{

نما يب، ين وهبتها لهأظننت : مث قال، ديهذه الدار لز: قال أو ،عشرون وةائها ميان فكنما يب، ةائها ميفأن 

  . ىخرأ وهبته له دار الذي

  .وركاالدعاء املذ }سمع منهينه ال إ ف،ذاكظن  أنه ى مث ادعكحنو ذل أو صاحل أو أو وهب{

قف ي مبجرده ال األصلن أل، جازة عدم اإلاألصلن أل ال، نيا املسألتتلك السماع يف قربن األكل

  . ريثك لزم الضرر الى تسمع الدعوذا ملإف، من قبله إالّ عرفيال  أنه بل ملا تقدم من، المكمام ظاهر الأ

 ىذا أرإف،  نفسهنسان ضد ورقة اإلىه بسماع الدعوريغ وخيالشك ،قد قال مجع من الفقهاءو

 تقبل ،كتب الورقة للتسلم بعد ذلك أنه ىادع واملدعي تسلم املال أن هايتب فكر ورقة من املدعي كاملن

  . ركاملن ويزان املدعيها مبيعمل ف ودعواه

 ،ل الداعييبن الظن من ق ألكوذل }مع العلم بصدقهم يف دعواهم حىت  عدم السماعىقوبل األ{

 عدم نيوفاً مث تبيله ض أن اشترائه الطعام زعمه إىل هيان داعكذا إف، نشاءبطل اإليمع ختلف الداعي ال و

  . يقاع يف اإلكذلك و،)مكعقود(صدق ي ف،ان العقدكة أري لتمامكذل و،هؤبطل اشترايبقائهم مل 

 أو ان مصباًكما يالبطالن ف أي ، الثالثةموران الالزم القول باألكدة يجازة مقانت اإلك إذا نعم

   بقاءار يف اإليالصحة مع االخت و،جازتهإال ب وس بعقدهيل ألنه ،داًيق



١٨٣

   فريجع إىل عدم اإلجازة،علم كون إجازم مقيدة بكونه مبقدار كذا إذا إال

  

وعلى  ،}ذاكونه مبقدار كدة بيجازم مقإون كعلم إالّ إذا {: اللذا ق و،ان شرطاًك إذا الفسخو

ن مل إ و،عامل حسب قصدهي أن فله، الداعي والشرط وديالق وون املؤثر املصبكيالواقع  إىل هذا فبالنسبة

الوارث مدع لدعواه خالف  حيث إن، خرذا حلف الطرف اآلإ إالّ اللهم، سمع منه يف مقام املرافعةي

له يرنا تفصكما ذك، ةي املالموراأل على ان الرتاعك إذا مايف، ذهب باحلقياحللف  أن  علىل ملا د،األصل

   .)تاب القضاءك( يف

ون كذا علمنا إف، ل حالة حسب ما قررناه من قواعدكعلمنا صدقه عومل ن إ الظاهر إىل بالنسبةو

ن إو، الداعي قلنا بالصحة وحن على اأن علمنا بإ و،د نقول بالبطالنيالق أو حنو املصب على جازةاإل

م كان احملكانت كف يك أا نا يفككن شإ و،جازةاإل أو ان له الفسخكحنو الشرط  على واكعلمنا 

  . جازةنئذ عدم اإليم حكاحمل حيث إن إطالقن كيمل  إالّ إذا ،طالقصالة اإلأ

خذت بنحو ة أيون اخلصوصك يف كون مورد الشكيرنا كما ذ على بناًء(: كقال يف املستمس

  اخلطاب فإن إطالق،طالقوماً بظاهر اإلكن حمكيجازة لو مل صالة عدم اإلد مورداً أليالق أو عياالد

صحة  على بىنيبد يقتعلم الي فما مل ،اًيحظت داعة لويون اخلصوصك على وجب البناءيده ييعدم تقو

  . )ةيالوص

ي كجازة  عدم اإلاألصل  أنال، جازةم مع عدم اإلكاحل أن  أي}جازةعدم اإل إىل جعريف{

   ىخرأجازة إاحتمل حتقق  إذا ن هذاأ بكه املستمسيل علكستشي



١٨٤

  .ومعه يشكل السماع فيما ظنوه أيضاً

  

  . األصل إىل رجعي  كيكال فال شإ و،دتيجازة اليت ق اإلريغ

ن حمل لسماع كيذا مل كدة بيجازة مقاإل أن علم إذا نهإف }ضاًيما ظنوه أيل السماع فكشيمعه و{

  . خالفه أو د حسب ظنهميان القكسواء ، ىالدعو

  



١٨٥

  املدار يف اعتبار الثلث حال وفاة املوصي: )٦ مسألة(

  

عترب الثلث وقت يو( : الشرائعقال يف ،}املدار يف اعتبار الثلث حال وفاة املوصي{ :)٦ مسألة(

ن كيند الوفاة مل ة مث افتقر عيان موسراً يف حال الوصك وءيبشأوصى فلو ، ةيالوفاة ال وقت الوصا

 )سارهيان االعتبار حبال كسر وقت الوفاة يأاً مث رية فقيان يف حال الوصك لو كذلكو، ساره اعتباريإب

  . انتهى

  . عن اخلالفيك حممجاعبل اإل، هيبال خالف أجده ف: وقال يف اجلواهر

ثرة اختالف كث ي اجلاعلة للثلث حدلةبل الظاهر من األ، لي الدلإطالقاملنصرف من  ألنه كوذل

قل ماله  إذا عمليان ما ذا يبدون ب وةيار الثلث حال الوصاياملع أن  إىلاتيشارة الرواإن و بدنسان اإللما

ضاً ية أيون الدك من أيتيده ما سيؤي وبل، العربة حال الوفاة أن  علىلية دليحال الوفاة عن حال الوصا

  . داخلة يف الثلث

أوصى من : )عليه السالم( ني املؤمنريمأقال ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكمثل خرب الس

   .)١(تهيته داخل يف وصيثلث د فإن ،أًبثلثه مث قتل خط

  .)٢(هريمثله غو

مث صادت ، ةكما ذا نصب شبك ، بعدهاًكمل وان حقاً حال املوتكن إ وكبل الالزم القول بذل

 الوصية مقتضى فهو  من ثلث ماله، مرادههو أنه  إىلضافةهذا باإل، ما يف اجلواهرك، مات أن بعد

  ن كية مل يالثلث حال الوص مراد أن ولذا لو علم حنوه، ومكون عقدكي حىت تتبع القصود غريها ووالعقود

                                                







١٨٦

  ،مل تكن بيدهم حال الوفاةن إ بل على حال حصول قبض الوارث للتركة، ال حال الوصية

  

هللا  أن نذره أو ،نصف ماله مثالً ديلز أن قرارهإون مثل كي ف،ةيمبقدار الثلث حال الوص إالّ ثلثه

س لو علم كبالع و،حال النذر وقراررادا النصف حال اإلإالغالب  حيث إن، كلميسبحانه نصف ما 

 ءيد نصفه وقت جميري أنه علم و،جاء ولده إذا ون هللا نصف مالهكي أن نذر إذا ماك، رادما وقتاً آخرإ

ة يتة اآلنأراد يف أول الس و،نصف مايل :ديقال لز إذا مثله و،ت النذر ال نصف وقكان نذره ذلك ،الولد

 املراد وقت النذر أن  يفكلو ش و، ال بالنصف وقت االعترافكان اعترافاً بذلك ،حنوها ونهمايملضاربة ب

  . قنيالقدر املت ألنه ،قل منهماء الولد أخذ باأليوقت جمأو 

ان ك كش و،ديأن نصف ماله لزب  إذا أقرماك، دل أخذ بقاعدة الع نفريننيان مال بكلو  نعم

  .قنيالقدر املت على ه زائداًي فكوكف القدر املشيالالزم تنص

 إذا هيعل و،الشائع يف عرفهم ألنه لعله و،ك عن بعض العامة قول بذليكن حإ و}ةيال حال الوص{

   .الم هو املفاهم عند العرفكن املنصرف من الأل، كذلكان ك كشاع يف العرف ذل

 }دهم حال الوفاةين بكمل تن إ ةكحال حصول قبض الوارث للتر على بل{: أو قول املصنف

ذ إ، فرق الثلثينقص ال  أو حال أخذ الوارث و الوفاةنيذ سواء زاد بإ، حيالتوض على ملحي أن فالالزم

صاحب  وصاحب الثلث على رديصة ينق وادةيل زك فإن ،ون الثلث لفالنكمثل  تيون الثلث للمك

  .  بالنسبةنيلثلثا



١٨٧

 بني الوارث واملوصى  كان النقص مشتركاً،الثلث وكان ماله مبقدار مث نقص أو فلو أوصى حبصة مشاعة كالربع

  ، وإن كانت كثرية جداً ولو زاد كانت الزيادة هلما مطلقاً،له

  

 ني باًكان النقص مشترك ،مث نقص ان ماله مبقدارك والثلث أو الربعكحبصة مشاعة أوصى فلو {

ون كد كؤيهذا  و،ل بقدرهكمها الكان اخلاسر كل املال كتلف  أنه إذا ماك }ملوصى لها والوارث

  .  للوارثنيون الثلثكد كؤيما ك، ت حال وفاتهيالثلث للم

 ل من جامع املقاصدكالم كوجه النظر يف  عرفي كبذل و،}ادة هلما مطلقاًيانت الزكلو زاد و{

ت بعد املوت يتجدد مال للميذ قد إ، عترب بعد املوتيالثلث  أن نايبقد (: ولث قال األيح، كاملستمسو

اعترب حال إمنا أن املصنف ك و،ة قبل قبض الوارثكتجدد تلف بعض التريقد  و،ثبت صلحاً إذا ةيالدك

  . )ةيعترب وقت الوصيال : قالأنه كف، ة ال مطلقاًيالوفاة يف مقابل وقت الوص

ن النقص أل،  ظاهرريأما يف التلف قبل قبض الوارث فغ و،تجددهو يف حمله يف امل(: وقال الثاين

  . المهكآخر  إىل ،)حال الوفاة على ار يف الثلثفاملد، تص مبال الوارثخي وال ةكون من أصل التركي

حدثت حلقه حال إمنا ادة يالز فإن ،د حقه يف الثلثكصة تؤيالنق وادةي من الزالًك أن ذ قد عرفتإ

  . كالوفاة ال بعد ذل

 يف كش أو ،علم بعدم قصده إذا  ال ما،شملهاية يان ظاهر الوصكذ إ }ة جداًريثكانت كن إو{

  . تهيعله وصجي مبا طالقة يف اإليالقصد بعد عدم ظهور عريف للوص



١٨٨

 ولكن ال ، عدم تعلق الوصية ااألصل و، إذ ال يعلم إرادته هذه الزيادة املتجددة،مل تكن كثرية إذا وقد يقيد مبا

   الوصيةإطالقه للزوم العمل بوجه ل

  

 عدم األصل و،ادة املتجددةيرادته هذه الزإعلم يذ ال إ ،ةريثك{ ادةيزال }نكمل ت إذا د مبايقيد قو{

  .}ة ايتعلق الوص

د ية أزي الوصنية حكانت الترك إذا تمي مناإ هذا :نيديالشه وني احملقققال ثاين(: قال يف اجلواهر

ادة ي للزي املوصإرادةل اعتبارها عند الوفاة مع عدم العلم بكشأس كنعلو ا أما ،منها حال الوفاة

ون جتدده كيث ال يد ثلث املتجدد حيري ال ين املوصأشهادة احلال ب و،صالة عدم التعلقأل، املتجددة

قرب ألأوصى ما لو ي فشكالقد تقدم اإلنه إ( :وهلماأاد زف، )اًريثكادته يخصوصاً مع ز، متوقعاً غالباً

قد نه إ( :بل قال، )لو من ترددخياستحقاق ابن االبن ال  فإن ،ابن ابن فمات االبن وله ابنو إليه الناس

  . انتهى )ث جتدد ثبوا بعد املوتية العمد من حيتوقف يف دي

فال وجه ، حنوه و)الثلث( إطالقبالطالق املراد  و}ةي الوصإطالق للزوم العمل ب،ن ال وجه لهكلو{

س مقام ياملقام ل فإن ،طالق باإلكالم جامع املقاصد بالتمسكه لدفع جنه ال وأه بيل عك املستمسشكالإل

  . املرادنيد لتعييالتق وطالقاإل

 أن المهكفهم من يقد نه إ :هيالم فكفال، ابن االبن وره جامع املقاصد من مسألة االبنكما ذن إ مث

 ، واضحاًاألمرون كي نيول األىفعل، ماهيفهم أيقد ال  و،مراده ابنه أن فهميقد  و،قرباأل مراده عنوان

 ل أمثال هذه املقاماتكما هو احلال يف كرثاً إون كي فةيذ ال علم بالوصإ، دي احلفىعطيالثالث ال وعلى 

   )مراده( نأمرادنا بو



١٨٩

ة  لكن عليه ال فرق بني كثرة الزياد،نعم لو كان هناك قرينة قطعية على عدم إرادته الزيادة املتجددة صح ما ذكر

  أقل مث حصل نقص يف املال أو  ولو أوصى بعني معينة كانت بقدر الثلث،وقلتها

  

روا يف كما ذك ،افكضاً ياز أكذ االرتإ، ازكارتإطالق أو له  عم من ماد باملراد األيرن، ذاك

 بل، ةيات يف باب الوصيده عدة روايؤي و،صرف يف شبههيث يح نيتعذر مصرفه يف الع إذا الوقف

  . ضاًيها أريغو

أوصى  إنسانأسأله عن  )عليه السالم(احلسن  أيب  إىلتبتك:  قال،انيمثل ما رواه حممد بن الر

بواب األ: )عليه السالم(فوقع  ،يصنع يف الباقيف يكباباً واحداً منها  إالّ فظ الوصيته فلم حييوصب

   .)١(ة جعلها يف الربيالباق

  . ازكظهر منه اعتبار الشارع لالرتي مما ك ذلريغإىل 

،  خاصةال القطع الوجداين ،قطع ا يف مقام الظاهريما  أي }ةينة قطعي قركان هناكنعم لو {

يف عدم مشول  }ركادة املتجددة صح ما ذيرادته الزإ عدم ىعل{ د عرفاًيينة صاحلة للتقياحلاصل قرو

ن جامع أك و}قلتها وادةيثرة الزك نيال فرق ب{ نةيوجود القر على }هين علكل{ ادة املتجددةية للزيالوص

ة ريثكال أن من جهة ،كذلكادة يل زكجعل  أن بعد ،ة يف عبارته املتقدمةريثكادة اليزاملقاصد خصص ال

  . ي املوصإرادةبعد عن أ

   مث حصل نقص يف املال، أقل أو انت بقدر الثلثكنة ي معنيبعأوصى لو و{

                                                





١٩٠

 بطلت بالنسبة إىل الزائد مع عدم إجازة ،الوفاةأو زيادة يف قيمة تلك العني حبيث صارت أزيد من الثلث حال 

 أو نقصت قيمة تلك العني فصارت بقدر الثلث أو  وإن كانت أزيد من الثلث حال الوصية مث زادت التركة،الوارث

  أوصى مبقدار معني كلي إذا  وكذا احلال،أقل صحت الوصية فيها

  

الزائد مع  إىل ل الوفاة بطلت بالنسبة الثلث حاند ميث صارت أزي حبني العكمة تليادة يف قيزأو 

   .ما تقدمك ن العربة حبال الوفاةأل }جازة الوارثإعدم 

مث صار   من الثلثكثرباألأوصى لو  و،ةيمل تبطل الوص قل من الثلثباألأوصى لو  أنه علميمنه و

  .جازة الورثةإ إىل تجحيمل  بقدر الثلث

 أو ،أقل أو ،بقدر الثلثما إ ةيحال الوص ن الشيءأل:  التسعةقسام حال األكقد علم من ذلو

  .اًيمساو أو ،أكثر أو ،ون أقلكيأن ما إ ل حال يف حال املوتكوعلى  ،أكثر

ة يمثل الد، نمو بعد الوفاةيحقاً  أو ناًيون عكيعم من ما مرادهم حبال الوفاة األ أن قد عرفتو

   .كما أشبه ذل و،ةكد احلاصل يف الشبيالص و،خوذة صلحاًأامل

 ني العكمة تلينقصت ق أو ةكمث زادت التر ةيد من الثلث حال الوصيأز{ نيالع }انتكن إو{

 ضائر ريذ الرد غإ ،ةيرد الوص ان الوارث قدكن إ و}هاية فيأقل صحت الوص أو فصارت بقدر الثلث

  .الثلث على دية وقت اعتبارها ال تزيون الوصكبعد عدم 

  لي ك نيمبقدار معأوصى ذا إ{ نةي املعنية بالعيحال الوص }ذا احلالكو{



١٩١

  .كمائة دينار مثالً

  

 إذا بقدر ثلثهأوصى ان ما ك إذا ماك ،ىذا بقي مراعإمما تقدم ظهر حال ما  و،}نار مثالًيمائة دك

  . القصاص أو العفو أو ةيار الوارث الدي معلقاً باختىبقيالزائد  حيث إن، مل تؤخذن إأكثر  و،تهيأخذت د

 مل كذلكل ماله كان ك فإن ،الذهب مثالًكالترتل  ولي قابل للتضخمك مبقدارنه إذا أوصى إ مث

  .  بهىمة يف املوصيل ماله خمتلفاً اعتربت القكان ك أما إذا ،صعدي وترتليل كن الأل، اناألمرهم ي

  مثالً،هيم فيان بلد آخر ختتلف القكن إ و، بلداً خاصاًنيعن إ االعتبار ببلد الصرف أن علميمنه و

الترتل  أو ،الضعف يف العراق على ة لوجود التضخمائران مخسميإنما يف يب،  ألفاً يف العراقان الذهبك

 ،ةيالوصي مراعاة الغبطة يف الوص أو الوارث على  بلداً خاصاً لزمنيعين مل إ و،بقدر النصف يف الثاين

مام الرضا اإلأو ) السالمعليه ( ني املؤمنريمام أمب حرم اإلذهين  بأصىذا أوإف، ةياملنصرف من الوصألنه 

مام ب حرم اإلي لزم تذه،نما نصفه ثلث يف العراقيب، رانيإهي ثلث يف  و،ة مثقالائمب )عليه السالم(

  ).عليه السالم (الثامن

 ةيفهم من الوصيما يالغبطة ف على تقدميول مما األ إىل  جهة مرجحة بالنسبةكانت هناك إذا نعم

  .اهللا سبحانه العامل و،ولمراعاا قدم األ ازاًكلو ارتو

  



١٩٢

ة بعد موت أتلف من الترك أنه إذا بكلي كمائة دينار مثالً أو رمبا حيتمل فيما لو أوصى بعني معينة: )٧ مسألة(

  الوصية ما أن  وذلك بدعوى، وإن كان الثلث وافياً، بالنسبة كما يف احلصة املشاعةا أيضاًاملوصي يرد النقص عليه

  

 أنه نار مثالًيمائة دكلي كأو ب{ ةائهذه املك }نةي معنيبعأوصى ما لو يمل فتحيرمبا { :)٧ مسألة(

 نيب }بالنسبة{ )..ما يفك(: فسره بقوله }ضاًيها أيرد النقص علية بعد موت املوصي كتلف من الترأإذا 

تلف اخلمس من  وبالثلث أنه إذا أوصى ماكف ،}ما يف احلصة املشاعةك{ ،ةك التربني و بهىوصامل

ت يمن حصة امل وذهب من حصة الوارث اثنانية فيربعة الباقاأل على اخلمس املتلف كوع قسم ذلام

 إذا كذلك،  الوارث ستة عشريمن ثلث وةي من الثلث مثانيتلف ستة بق ونيان املال ثالثكما ي فف،واحد

بعشرة ى  أو أوص، خاصةريرة دنانبعش أو ،مته عشرةيتاب قكبأوصى  أن مثل، عادل الثلثيمبا أوصى 

  .ليكحنو ال على ريدنان

بعد  الثلث أن جل أل، بهىاملوص على س النقصيل أي ،ىوصأل ما كب }اًيان الثلث وافكن إو{

 ربعةأة من ي مثاننئذيالثلث ح فإن ، الثلثيفيث ال يح ما يف مثالنا السابقك ،أوصى مبا يفيال  النقص

فتلف مخسة خبمسة من الثالثني  إذا أوصى ماك  الثلثيفي مثال ما وة، به عشرىنما املوصيب، نيعشرو

  . الثلث على ن زائداًكيمل ،  اىنا مخسة املوصيعطأ إذا  حىت،عشرون و مخسىبقينه إف

  املراد بأي  و،يلكال أو نةي املعنيبالع أي }ة مايالوص أن ى بدعوكذلو{



١٩٣

 عدم ورود النقص عليهما ما قوى واأل،ترجع إىل الوصية مبقدار ما يساوي قيمتها فريجع إىل الوصية حبصة مشاعة

  يف التركة ال وجه له أو ورجوعهما إىل احلصة املشاعة يف الثلث دام الثلث وافياً

  

متها يساوي قية مبقدار ما يالوص إىل ترجع{ ،فَانظُر ِإلَى طَعاِمك وشراِبك لَم يتسنه: مثل، منها

  . ة باملشاعيحال الوصكة يمثل هذه الوص ون حالكيف }عةة حبصة مشاي الوصىلإ{ خرةباآل }جعريف

ة يعين الوصيـ  حنوه وهذا أن  يفشكالاإلإمنا (: ره اجلواهر قالكما ذ إىل كشار املصنف بذلأقد و

التالف  أن  حىتة حبصة مشاعة من الثلثيالوص إىل رجعيهل   ـنارية دائمكلي كمبقدار  أو نيبشيء مع

 كذل إىل رجعيال  أو أنه ،ة بربع الثلث مثالًيالوصك ألنه ،حسب النسبةى  عل بهىنقص من املوصيمنه 

 هيف ،ةي نفذت الوصكساوي ذليمقدار ما  إالّ بق منهيلو مل  أنه  حىت،لي مضمون يف الثلثكبل هو 

ة يوجه تشمله عمومات الوص على شاعةجهة اإل على ال،  يف اخلارجكلميلي كال أن مها، منشأجهانو

ه خلرب يبناًء عل، ع الصاع من الصربةيبكل يخرج بالدل ما إالّ شاعةاإل جهةعلى  إالّ كلميال ه  أو أن،مثالً

  .انتهى )طناناأل

رد ي فال ،الثلث على مل تزد إذا ةيل العمل بالوصيطالق دلإل }هماي عدم ورود النقص علىقواألو{

ة يما تقدم يف مثال الوصك }اًيما دام الثلث واف{ طالق اإلكخالف ذل ألنه  بهىاملوص على النقص

 أو ، احلصة املشاعة يف الثلثىلإ{ ةائمك يلكبال أو نةي معنية بعيالوص }رجوعهماو{ نيخبمسة من ثالث

  . ة مايخالف املفهوم من الوص ألنه }ة ال وجه لهكيف التر



١٩٤

  . يف الوصية بالعني املعينةخصوصاً

  

 ،انت له ثالثة دوركذا إف، ينيشاعة بعد التعلإل ذ ال وجهإ }نةي املعنية بالعيخصوصاً يف الوص{

لو ذهب  أنه ماك، ةيبعد موته بطلت الوص أو سواء قبل موته لي فذهب ا الس،عطوا هذه ثلثاًأ: قالو

  . ذهب حق الوارث و،املةكة يت الوصي بعد موته بقينيخرن األيبالدار

ن أل، جازة الوارثإلثاها حسب ث وةية للوصيان ثلث الدار الباقكاته ي ذهب ما حال حاذإأما و

  . جازةباإل إالّ  من ثلثهاأكثرة يف يال تصح الوص و،ت منحصراً يف دارين صار مال امليبذهاب الدار

 إالّ نيتائان له ثلث مكاته ية من املال يف حائ مث تلف م،ةائعطوا مأ: قال و،ناريمثائة دان ثالكولو 

  .املةكة ائعطاء املإالالزم  و،التلف من مال احلين كا هة بعد وفاتائن تلفت املإ و،أجاز الوارثإذا 

 ،ون التلف من مال الوارث فقطكيفلماذا ، ثلثاها هلم وة ثلثها لهية الباقئمثاهذه الثال: قاليرمبا و

 ،كل ما لكليهماان الذاهب ك لكذهب ال إذا ماك ف،ن له شيءكيل املال مل كلو ذهب  أنه دهيؤيو

 أو ةكمال الشر لكتلف  إذا ماك، ك من ذااًبعض و من هذااًبعضالذاهب كذلك إذا ذهب البعض كان 

فراز خبالف إة ا ين يف الوصأل، عطوا هذه الدارأ: قال إذا  مباكاس ذليوال وجه لق، ةكبعض مال الشر

  . ة اخلاصةائعطوا هذه املأ:  قوله،عطوا هذه الدارأ: مثل قوله و،فرزيمل  إذا ما

 سيل و،عطوا الثلثأ :قولي أو ،ةائعطوا مأ: قولي أن ني منهما بالنسبة به فال فرق يف التلفيعلو

  : قولي )وفواأ( ذإ، طنان القصبأمثل  ةائعطوا مأ



١٩٥

 فهما ،كذل على فالعقد عقد ،يت طن مثالًائن من مط ائة مىذا اشترإ ةيدامت باق  ماائةعطه مأ

ت داخل يف يذ حق املإ، كذلكس املقام يلو ،يف قبال املال ،بقي الباقي أم ال ،ةائعطاء مإ على انيبني

انت املسألة بعد كن إ و،الوارث بنسبته وتي من املالًكل عطب أصاب كذا أصاب بعض الإف، لكال

  . التأمل إىل حباجة

  



١٩٦

 خيرج منه ،نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته إذا  كما،حصل للموصي مال بعد املوت إذا :)٨ مسألة(

  ، مثالًالربع أخذ ثلث ذلك املال أيضاً أو  فلو كان أوصى بالثلث،لديونالوصية كما خيرج منه ا

  

 ،د بعد موتهيها صية فوقع فكنصب شب إذا ماك، لموصي مال بعد املوتلذا حصل إ{ :)٨ مسألة(

 ةائمبأوصى  مثالً، ىضعاف ما أوصأة بقدر ثالثة كن التركين مل إ و،الثلث بقدر أي }ةيرج منه الوصخي

  . جازة الورثةإ إىل  ثلثاً له بال حاجةىة تعطائامل فإن ،ةائمته ميحصل بعد موته ما ق وتانئاته مكل تركو

 كذل و،هريغ واجلواهرك واحد ري غكذل على قد نص و،تيمال امل ألنه }ونيرج منه الدخيما ك{

ما يف ك ،ة النماء لذي النماءيثر تابع للمؤثر تبعاأل و،ةكنصب الشبحيث إنه ، د متعلق حقهين الصأل

   .كاملستمس

 )مثالً(: قالإمنا  و،}ضاً مثالًي املال أكذل{ ربع أو }الربع أخذ ثلث أو بالثلثأوصى ان كفلو {

ما ك، ةك التريربعه من باق أو وز االحتساب بقدر ثلثهجيبل ، ك ذلنيخذ من علزم األيال  أنه باعتبار

أوصى ذا إف، تيان أموال امليعأة يف يخصوصذ ال إ، ةكال من سائر التر  املالكة من ذليعطاء الوصإوز جي

عطاء مة لزم اإليبالقأوصى ذا إ و،هريغ ونيعم جاز من الع باألىذا وصإ و،نيعطاء من الع لزم اإلنيبالع

طالق إل، مةيعطاء من القمة لزم اإليبالقأوصى ذا إ و،هري وغنيعم جاز من الع باألىذا وصإ و،نيمن الع

 إذا ماك ،نيالع إىل مةيل القيتبد أو ،مةيبالق إذا أوصى مةيالق إىل ني العليمثن تبد و،ةيل نفوذ الوصيدل

ذ ال حق إ، الثلث على همريغ واحلافظ واليكال والوزان و،عنده نقود انتك وعطاء مالبسإ بىوص

   أن ث اختلفوا يفيح اةكس املقام مثل الزي فل،من ثلثه أكثرت يف يللم



١٩٧

   حني املوت وخرجت منه بضم ذلك املال نفذت فيهاوإذا أوصى بعني وكانت أزيد من الثلث

  

  . رب املالعلى  أو اةكالز على مثان األكتل

  . ة بدون سببيص عن الوصيتنق ألنه ،ل املستلزم للمالي التبديق للوصحيعم ال  باألىلو وص نعم

 أو ،حنوها وجرةأستلزم يبلد آخر مما  إىل بنقد املال إالّ ةيذ الوصين تنفكميلو مل  أنه علميمما تقدم و

  .  من ثلثهأكثرت يف يذ ال حق للمإ،  بهى صرف من نفس الثلث املوص،ما أشبه أو عطاء الظامل مصانعةإ

 من الثلث أي }منه{ نيالع }خرجت و املوتنيد من الثلث حيانت أزك ونيبعأوصى ذا إو{

 مثالً، ني العكتليف  أي }هايف{ ةيالوص }نفذت{ حنوها وةكالذي جاء ا الشب } املالكبضم ذل{

ة كت الشبءن جاكل ،الثلث حال املوت على ديث تزيح، ة منهاائمبأوصى نار فيتا دائانت له مك

 ،ةائة يف امليتنفذ الوص ،ما تقدمعلى  تي املكمل إىل نضميث ينه حإنار فية دائ ميساوي الذي كبالسم

  . ة يف املثالائ امليساويمبا  إذا أوصى كذلكو

ون كين النصب حال الوفاة أل بكشي(:  قال،كالم املستمسكلنظر يف وجه ا ظهري كمن ذلو

خترج  حىت تيد له ال للميهو الص وون أثرهكيان النصب للوارث كذا إ و، بهى موصريغ ألنه ،للوارث

نه ترد إف، مةي يف القنيتيانتا متساوك ودينها لزيمها بعاحدإبأوصى  قد ني شاتكتر إذا  ماري نظ،تهيمنه وص

  اً به النقص كن متداركي مل ىخرذا ولدت الشاة األإ ا فى سدس الشاة املوصة يفيالوص



١٩٨

   فيخرج منها الثلث،ه من مجلة تركتهت بل لو أوصى مث قتل حسبت دي،أوصى بكلي كمائة دينار مثالً إذا وكذا

  

  . انتهى )ري الوارث ال غكنه ملأل

 تين النصب فعل املأ بكبل ذل قكقد سلم املستمس و،س للوارثيالنصب لن إ : أوالً:هيفو

  . د أثرهيالصو

س ولد ي فل،تي للوارث ال للمىخروالدة الشاة األ فإن ،املقام على  منطبقرياملثال غن إ :اًيثانو

  . ةكد الشبيالشاة مثل ص

ة مبا كت الشبءجا ونيتائم إالّ  املوتنين له حكيمل  و}نار مثالًيمائة دكلي كب إذا أوصى ذاكو{

  . ضاًي ظاهر الوجه أريضاً غي يف هذا أك املستمس أن إشكالعلميمما تقدم  و،ا تقدممك ةائمته ميق

 كلميل ما كبأوصى ذا إف }خرج منها الثلثيته فكته من مجلة تريتل حسبت دمث قُأوصى بل لو {

ن كيمل  إذا ذاك و،ةيل الوصكنفذت أوصى ثالث ما أة بقدر ثالثة ي مع الدكلميل ما كمث قتل مبا صار 

ما ك، هيها الثلث جممع عليون فكية مما يون الدك و،ىوصأة ملا يقتل خرج ثلث الدوأوصى  ومالله 

  : ه متواتر النصوصيدل علي و،هيضة في املستفمجاع اإلىدعو إىل ضافة باإل،هيظهر من عدم خمالف في

قتل الرجل يف، ربع أو ة من ماله ثلثيبوصأوصى رجل : قلت له:  قال،سيح حممد بن قيصحك

  .)١(تهيمن د وة من مالهياز هلذه الوصجي: فقال ،ي املوصعيني أًخط

                                                





١٩٩

   وصاحلوا على الدية بل وإن كان عمداً،أًكان القتل خط إذا رج منها ديونهكما خي

  

 ىوص من: )عليه السالم( ني املؤمنريمأقال : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكخرب السو

   .)١(تهيته داخل يف وصي دثلث فإن ،أًبثلثه مث قتل خط

 يف  القدر داخالًكان بذلكقل من الثلث أة يانت الوصك فإن الإ و،ة املثالياملراد بثلث الد: أقول

  . ةيالوص

يف  )عليه السالم( ني املؤمنري أمىقض: قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيعن حممد بن قو

مث قتل بعد ، أكثر أو كأقل من ذل أو ربعاً أو ثلثاً مسماة من ماله رية مقطوعة غيلرجل بوصأوصى رجل 

   .)٢(ىما أوصك تهيمن د وتنفذ من ماله أا تهي يف وصى فقض،ي فودي املوصكذل

ثلث : قال، أًتل خطمث قُأوصى يف رجل  قال أنه ،)عليه السالم( علي  إىلبسنده، اتيعن اجلعفرو

   .اتيها من الرواريغإىل  ،)٣(تهيته داخل يف وصيد

 ان عمداًكن إ وبل{ الشامل لشبه العمد يف املقام }أًان القتل خطك إذا ونهيرج منها دخيما ك{

 املةكة يالد والقصاص و العفو،ن الوارث له احلق يف الثالثةأل، املةكة يعطوا دأ أو }ةيالد على صاحلواو

حق  أنه  من،احتماالن ،نهي بديفكيالصلح ال  وونيت مديوامل الصلح أو صح له العفويهل  و،صلحاًأو 

  ت يامل أي ،هريغ

                                                









٢٠٠

  للنصوص اخلاصة

  

 إذا ول خصوصاًاط يف األياالحت ، أدلة العفوإطالقكن ياألمر أدلة إطالقمن  و،وناًيان مدك نيح

 ،ةيصرفه يف املعص إذا ماك، دفع منهين مما ال يان الدكن كل وانك أو ،تين امليدفع ديت مال ين بكيمل 

  . طالقخذ باإلملانعة عن األات اي لبعض الرواكذلو

 عن الرجل )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،ريبص أيب عن ،)رمحه اهللا( ينيلكمثل ما رواه ال

ن إ :)ه السالميلع(فقال  ،نيه ديعل وهبوا دمه لقاتلهي أن ائهيولفهل أل، س له ماليل ونيه ديعل وقتلي

س هلم ين أرادوا القود فلإ و،ة القاتل فجائزيه دؤايأولوهبوا  فإن ،ن هم اخلصماء للقاتلي الدأصحاب

  . فتأمل ،)١(ال فالإ ون للغرماءيضمنوا الدي حىت كذل

عن رجل  )عليه السالم(سألت أبا احلسن الرضا :  قال،ديمثل خرب عبد احلم ،}للنصوص اخلاصة{

 :قلت، نعم: )يه السالمعل(قال  ،نيقضوا الدي أن همية من قاتله أعليأخذ أهله الد ونيه ديعل وقتل

   .)٢(نيقضوا الدي أن همية فعلياخذوا الدإمنا : )عليه السالم(قال  ،ئاًي شكتريهو مل و

  .)٣()عليه السالم(احلسن  أيب عن، زرق األىيحيحنوه خرب و

   .)٤( املتقدمةريبص أيب ةيح روايبل هو صر، هما شامل للعمدإطالقفإن 

                                                











٢٠١

  .عمداً أو  بلأًأخذ دية جرحه خط إذا  وكذا، أحق بعوض نفسه من غريه إىل االعتبار وهو كونهمضافاً

  

  ـ)عليه السالم( عنه ،محزة علي بن وـ أ، )عليه السالم( ىاحلسن موس أيب عن، ريبص أيب خربو

 أو ةيم من الدأائه يأول على ني من الدىفعل، ةيالد على ه قاتلهؤايولأصاحل  وتل عمداًهو قُ فإن :قلت: قال

حق أنه إه فؤايها أوليته اليت صاحل علينه من ديؤدون ديبل : )عليه السالم(فقال ؟ نيمام املسلمإعلى 

  . هريته من غيبد

نه مل إ و: قال يف اجلواهر،مة احملققةيالشهرة العظ وة يف املسألةيكات احملمجاعاإل إىل ضافةهذا باإل

  . هو اجتهاد يف مقابلة النص وتين عن امليس يف باب قضاء الديدرإالم ابن كومهه يما  إالّ هيالف فخي

يف  إليه ريشإقد  و،هذا أمر واضح و}هريحق بعوض نفسه من غأونه كهو  واالعتبار إىل مضافاً{

  . تهيحق بدأنه إف: )عليه السالم(ث قال ي ح،النص املتقدم

 ،ذهان األوز يفكح ملا هو مرية فهو توضيحقم يف وجه األيكاحل ودان اجلماليره السكأما ما ذو

  .المهماك فراجع ،وركشرح النص املذ إىل اعملإو

املراد  و،سائر أموالهكون ك فت،نيتي الدكلمي ألنه }عمداً أو  بلأًة جرحه خطيأخذ د إذا ذاكو{

  . ما هو واضحك، جرح أو ذهاب قوةإ أو باجلرح أعم من قطع عضو

صاحل  ومات حىت قتصينه مل كل صد القصايريقد  و،ةياته عن العمد بالديصاحل يف حيقد نه إ مث

حق  ألنه ،أراد القصاص وهيصاحل وليمل  أما إذا ، به من الوارثون أوىلكي وون لهكياملال  فإن ،هيول

  ه يالم فكون الكي ،هيول



٢٠٢

  . ما تقدم يف قتل العمدك

 ،ىثقول من العروة الوهو آخر الد األو، ةيتاب الوصك يف )محه اهللار( تبه املصنفكهذا آخر ما و

  . نيهرالطا آله وحممد على  اهللاىصل و،باطناً وظاهراً وآخراً واحلمد هللا أوالًو

  



٢٠٣

  

  فصل

نسري فيها على  أن  والغالب،حيث كانت بقايا مسائل الوصية غري مكتوبة يف املنت حنن نذكرها

  .سلوب الشرائع، واهللا املوفق املستعانأ

  . اناًيء عصي الشكان عنده ذلكة ملن ية القطعية بصرف املال يف املعصيال تصح الوص :)١ مسألة(

  . )ةية يف معصيال تصح الوصو( :قال يف الشرائع

 )هي علمجاعل اإلين حتصكميبل ،  واحدريما اعترف به غك هيبال خالف أجده ف(: قال يف اجلواهرو

  . انتهى

ماً فَأَصلَح بينهم فَال ِإثْم ِإثْ أو فَمن خاف ِمن موٍص جنفاً﴿: قوله سبحانه إىل ضافةه باإليدل عليو

  : اتيمجلة من الروا ،)١(﴾علَيِه

 عن قول )عليه السالم(با جعفر ألت سأ:  قال،عن حممد بن سوقة ،)رمحه اهللا( ينيلكمثل ما رواه ال

   ،)٢(﴾لُونهِإثْمه علَى الَّذين يبدإمنا فَمن بدلَه بعد ما سِمعه فَ﴿ :تعاىل وكاهللا تبار

                                                







٢٠٤

ِإثْماً فَأَصلَح بينهم  أو فَمن خاف ِمن موٍص جنفاً﴿ : تعاىل قوله،ة اليت بعدهاينسختها اآل: قال

 اهللا ىرضيمما ال  إليه بهأوصى ما ي فيخاف جنفاً من املوصن إ  إليهى املوصعيني: قال ،)١(﴾فَال ِإثْم علَيِه

  اهللا عزيرضي ماإىل  واحلق إىل ردهي أن  إليهىاملوصعلى  أي ،هيمث علإره من خالف احلق فال كعز ذ

   .)٢(ريل اخليه من سبيجل فو

  . صين املراد من النسخ التخص أالظاهر: قولأ

  . انتهى ،)عليهم السالم(المهم ك يف ريثكعىن هذا امل و،فرادبعض األ يف نه نسخإف: قال يف الوسائل

  .ضاًيه مثله أرير غكذو

  . مثاإل وة منصرفة عن اجلنفيال فاآلإ و،املراد النسخ يف الظاهر أن هرالظاو

 أو لهكمباله أوصى  ويف رجل تويف، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيث حممد بن قييف حدو

ا إف فياحل وركته املني يف وصىتأ و نفسهفمن ظلم، رك املنرياملعروف غ إىل ة ترديالوص: فقال ،هأكثر

   .)٣(اثهمرياث مريهل امل ألكتري و،وفاملعر إىل ترد

مث باإل و،ريلو يف سبل اخل و من ثلثهأكثر بيوصين أك ،ل عن احلقياملراد باجلنف امل أن الظاهرو

  .ان بقدر الثلثكن إ و بثلثه اخلمر مثالًيشترين أب إذا أوصى ماك، ة باحلراميالوص

 أو  اختالفاً يف االجتهاديالوص و املورثنيان بك إذا خراجاً ملاإ ةية القطعييف املعص قلناإمنا و

  زوج يبأن  إذا أوصى ماك، ديالتقل

                                                









٢٠٥

 حراماً ك ذلىريان الوصي ك و،بثلثه مثالً ،نهما عشر رضعاتيان بك إذا ها من الرضاعةيبنته بأخ

 أو اجتهادهمتعبد ب أنه نفذ باعتباريال  وأ ،مثإ أنه علميال  أنه ة باعتبارينفذ الوصيفهل ، داًيتقل أو اجتهاداً

، مثإ أو جنف أا علميال  ألنه ،البنت احلرمة أو د الولديتقل أو ن اجتهادكيمل  إذا ولبعد األيال  ،دهيتقل

  .لو من تأملخيان ال كان  و،شملهية يذ الوصي لزوم تنف أو إطالقفعموم

ذ ياً لزم تنفانيراه عصي ال يان املوصك ألنه إذا )اناًي الشيء عصكان عنده ذلكملن (: قلناإمنا و

ن إ و، جائزاًكلزام جتعل ذلقاعدة اإل فإن ،ج بنته من ابنه مبهر منهياوسي بتزو إذا أوصى ماك، ةيالوص

  . نايهم ال حسب رأينهم حسب رأيرثهم بإلذا نقسم  و، حرمتهىري إليه ىان املوصك

زوج بنته اليت يأن أوصى ذا إف، ضاًيأاملخالف  وبل، همريغ وتابكهل الأفار من ك يف سائر الذاكو

 ن الطالق عندناأل، ان الزواج عندنا باطالًكن إ وهاجيطلقت بدون شهود عدول مبال منه صح تزو

  .باطل

لغو  أو ،ين حسب ما قال املوصكن مل تإ وث تصحية حبية جعل الوصيح يف اآلصالاإلهل املراد بو

، احلق إىل لي البطالن من التبدنايفي ما ال إرادةالظاهر  أن ماك(:  قال،قال اجلواهر بالثاين، صالًأة يالوص

 إىل ظلمه على عانة الظاملإبة يالوص و، املسجدريتعم إىل ة مثالًسينك الرية بتعميل الوصياملراد تبد أن ال

آخر  إىل ) خالفهدلةبل ظاهر األ، كذل على لي ضرورة عدم الدل،كذلكث هو يع من حي املطعانةإ

  .المهك

  : نينوع على ة باحلراميلوصان إ :قالي أن نكمين كل

  صرف ي وةينئذ تبطل الوصيوح، حنو وحدة املطلوب على ونكت ما: ولاأل



٢٠٦

  . حنوه ورثاملال يف اإل

از كما قالوا يف ارتك، ياز املوصك من ارتكلو علم ذل و،حنو تعدد املطلوب على ونكما ت: الثاينو

فعل ينئذ ينه حإف، اتي يف بعض الرواما تقدمك، ضاًيأ ياز املوصك يف ارتكبل ورد مثل ذل، الوقف

افة يه ضازكارت أن علم منه و،بصرف ماله يف اخلمر يف زواج ولده إذا أوصى ماك، زكاملطلوب املرت

شمله يذ إ، صرف يف شراب حمللينه إف، د اخلمريكان مطلوبه األكن إ ونعشهم مطلقاًي بشراب نيفلتاحمل

عليه (مثل ما تقدم من قوله ، هيات فيبعض الروا وةيظهور اآلعد عدم ب إىل ضافةباإل، ةي الوصأدلة إطالق

   .)١(ريل اخليمن سب: )السالم

  املسلمنيله بك كال فرق يف ذلو( :افر وجه النظر يف قول اجلواهركرناه يف الكظهر مما ذينه إ مث

  . ) يف الفروع عندنانيكفار املشتركالو

 كز له ذلجيلما مل ك و،ة بهيله الوص اة جازي احللما جاز فعله حالك أن الضابطو( :قال اجلواهرو

  مثالًةتابة التوراك نيب و،مهاحنو واخلان والقنطرةكها ريغ و املعابدنيفرق بي كبذل و،ة بهيز له الوصجيمل 

  . )هريغ وللنقض

ذ إ،  ظاهر الوجهريع غيالب ونائسكة مبال اليده للمحقق يف بطالن الوصييتأ أن ظهري كبذل و:قولأ

 مل سالممهم هلا اليت هي يف بالد اإليترم أو سالمست حتت نفوذ اإلينائس يف بالدهم اليت لكم الهؤبنا

 ،)٢(﴾مساِجدلَهدمت صواِمع وِبيع وصلَوات و﴿: بل ظاهر قوله سبحانه، عدم جوازه على ليدل الدلي

   حمبوب هللا كذلأن 

                                                







٢٠٧

عة املعتقد يعدم نسخ شر ول يف زمان صحتهكة ياد باآلريأن  إالّ اللهم، حلاديف اجلملة يف قبال اإل

 الم الشرائعكد اجلواهر يلعله لذا ق و،تاب اجلهادك روا يفكما ذك، ميجواز الترم على همءن بناكل، به

  .العبادات الفاسدة وهلهأ وحمال سبهم للحق وىمعابد النصار هي  اليت:بقوله نائسكلل

ان ك إذا الظاهر العدم ،افراًكونه ك نيب و مسلماًيصوملان اك إذا  مانيفرق بي فهل ،انكف يكو

جازة إعطاء الدولة إجل فر ألكسة يف بلد الينكناء بمبال ل إذا أوصى ماك، ة املسلم جهة رجحانييف وص

د يقي أن لزميه يعل و،صح يف املسلم مع املصلحةيث يح و،قاًلصح مطيافر ك اليفف، كد هناجبناء املس

  .  مسلماًيان املوصك إذا ث منع عمايح، كالم اجلواهر بذلك

 لقاعدة ،تهي تنفذ وصك يف مذهبه جواز ذلىري الذي ياملسلم العامن إ :قالي أن ينبغي نعم

  . ة وجه مرجح عندناين للوصكين مل إ و،)١(لزاماإل

  . املرتد والبطالن للحريب و،اًيجنبأان كن إ وية للذمي صحة الوصقرباأل و:قال يف القواعدنه إ مث

 ،لكة لليالظاهر صحة الوص و،اًيال حرب واًيس ذمياملعاهد ممن لكمها رية لغير الوصكذيمل : قولأ

 على افركة لليوا تقوكمثل ، ر خاصو حمذكان هناك إالّ إذا ، حمذوررية من غي الوصأدلةطالق إل

م ك احلس باستثناء عنيفهو ل، الفاسق وة للمخالفي الوصكذلكبل ، فاركص بالخي ال كذل و،فساده

  عن اخلالفيكان احملكلذا  و،ينئذ ثانويم بعدم اجلواز حكن احلأل، يبل له خروج موضوع، ويلاأل

  هل ة جائزة أليالوصن إ :ما قاالأاملبسوط و

                                                

 



٢٠٨

شترط الفقهاء يمل  و،ان من قراباتهك إذا دها مباينا خاصة من قأصحابيف  و،الذمة بال خالف

  . كبذل

  .علها صدقةجيمل  إذا افر مباك الجنيبد الصحة لأليي تقايفكعن الو

  .د ظاهري مقري من غطالقان لإليذ مها منافإ، ن نظريدييال التقكيف و

ن إ و،ها البأسيف أن  علىليال دل ،ين حمذور خارجكيمل إذا  ة للحريبيعدم صحة الوص أن ماك

شاء  نإ، تعرض الشرائع لهه عند يالم فك الأيتيس و، تام بعد خمالفة مجاعةرينه غكل، مجاعه اإلي عليادع

  . اهللا تعاىل

  

  



٢٠٩

 ،بالواجب إذا أوصى  حىتهاي الرجوع فيصح للموصي ، جائز أو إيقاعة عقديالوص :)٢ مسألة(

  .وصيمل  إذا ماكعل الواجب جيإمنا  و،ضر الواجبيالرجوع ال إذ 

ة ي الوصان نذرهكن إ و،ضرية مل يان نذره جمرد الوصك فإن ،مث رجعأوصى  فيوصي أن لو نذرو

  .ة بعد الرجوعيته باقيوص أن ال، ان حنثاًكها يمع بقائه عل

 أو ،رجعت: ذا قالإف، بل يف اجلواهر بال خالف، إشكالح به لفظاً بال يقق الرجوع بالتصرحيو

ان ك، كما أشبه ذل أو ،مرت بفعلهأال تفعلوا ما  أو ،ت به لهيال تعطوه ما أوص أو ،فسخت أو ،نقضت

  . رجوعاً

بل : فقال ،لفاًأد يعطاء زإب إذا أوصى ماك، يف الشرط أو ح الرجوع يف البعضصيذا كو

 الرجوع من أدلة طالق إلكذل و،بل مطلقاً: فقال ،ل العلميأخذ يف حتصن إ عطائهإب أو أوصى ،ةائمخسم

  . ات املتواترةيالروا و،القاعدة

 أن )عليه السالم( نيملؤمن اريمأ ىقض: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، انكفعن ابن مس

   .)١(تمينقص منها ما مل ي وهايد فيزيته فينقض وصي أن ن للرجلأ و،املدبر من الثلث

ته ي وصريغي أن للرجل :)عليه السالم( نياحلس علي بن لقا:  قال،هأصحابعن بعض ، ونسيعن و

عطاه ما مل أان كرم من حي و،ان حرمهك من يعطي و،مر بعتقهأان ك من كلمي و،هكمر مبلأان كعتق من يف

  . )٢(تمي

 تهيرجع يف وصي أن يلموصل: قولي )عليه السالم(با عبد اهللا أمسعت :  قال،د بن زرارةيعن عبو

   .)٣(مرض أو ان يف صحةكن إ

                                                





 



٢١٠

دث حي و،هايرجع في أن ةيحب الوصالص: قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، جليد العيعن برو

   .)١(اًيدام ح  ماته وصييف

 كلأوصى  رجل :)عليه السالم(حممد  علي بن  إىلتبتك:  قال،دي بن عبىسيعن حممد بن عو

 من ىعطأ وىعطأة فحرم من ي الوصريغنه إ  مث،مهأ وهيبأل يقربائه من قب ألصىوأ و،بشيء معلوم من ماله

   .)٢(ه املوتيأتي أن  إىلكع ذليار يف مجيهو باخل: )عليه السالم(تب كف ،كوز ذلجيأمنع 

حدث يب حدث ن إ :عن رجل قال )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : قال، عن منصور بن حازمو

ز ما يجي و،شاءيته ما يرد من وصي: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال ، هذا فغالمي فالن حرييف مرض

   .)٣(شاءي

أوصى مرض الرجل فإذا  :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ابةيعن عبد الرمحان بن سو

 أصل كذلك و،وتمي حىت شاءيها ما يدث فحي وتصدق وعتقأرد ما ينه إتصدق ف أو ة عتقيبوص

   .)٤(ةيالوص

 إىل اً له مث احتاجكعن رجل دبر مملو )عليه السالم( سألت أبا جعفر :قال، عن حممد بن مسلمو

ذا مات إف ،وتمي حىت هكمسأشاء  نإ و،عتقهأن شاء إ و،شاء باعهن إ هكهو مملو: فقال: قال ،مثنه

   .)٥(د فهو حر من ثلثهيالس

  و :هيف و،يريمثله بتغ )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ريبص أيب ةييف رواو

                                                













٢١١

   .)١(مهرهأن شاء إ و،ن شاء وهبهإ

  . اتيها من الرواريغإىل 

، وىللعمرو بطلت األا أوصى مث ، ديبداره لزأوصى لو  أنه ظهري ىالفتاوكات يمن هذه الرواو

   .ال أو وىل األيان نسك أن ني بكال فرق يف ذل و،ن لدار واحدةي نفركان ملكمإلعدم 

ة يصدور الوص على نةيلو دلت قرو( :ث قاليح، ما عن جامع املقاصدي فشكالاإل علميمنه و

ذ الرجوع إ، عدم صحتهقلنا بإمنا  و،)نئذي حوىلالعمل باأل فإن ،رجع عنهاينه مل أ ووىلان األية لنسيالثان

 فال جمال ى الفتاوإطالقكان يشمل النسي دلة األإطالق و،العمد أو انيان مبعثه النسكرجوع سواء 

  . وىلة األيالستصحاب بقاء الوص

 فإن ،ان ثلثه بقدر ألفك و،خر ألفاًعطوا فالناً اآلأ :بعد مدة مث قال، لفاًأعطوا فالناً أ: أما لو قال

 وىلت األيجازة الورثة بقإ على ة املتوقفكعطاء الثاين من الترإراد أ أنه ن علمإ و،رجوع فهو أنه علم

ن مل إ و،نهمايلف بم األي قاعدة العدل تقسمقتضىف همايأ أنه علمين مل إ و،جازةاإل إىل ةياحتاجت الثانو

  . صولان الالزم اتباع األكنقل بقاعدة العدل 

هي : قال يف القواعد، لفاًألف مث هذا األ:  لو قالماك، داًيمق ومطلقاً أو ،نيمبطلقأوصى لو و

  . هما جامع املقاصديتبعه ف و،لفانأ فهي نيبألف مث بألفأوصى لو : قال و،واحدة

  نة يف االستثناء يلو من تأمل مع فرض عدم القرخين ال كل: قال يف اجلواهر

                                                





٢١٢

  . قرار يف اإلكذلكنعم هو ، ديكراره التأكتصور يف تيالذي ال 

صالة التعدد أ و،)رمحهما اهللا( يكركال وره العالمةكما ذكفهو ، ديكة التأية الثانيظاهر الوص: أقول

 ،ةيالوص وقرار اإلني بكال فرق يف ذل و،ادةي عدم الزاألصلان ك كلو ش و،ال جمال له مع الظهور

  . رناهكس مردود بالظهور الذي ذيالم الثاين التأسك يف الاألصل أن احتمالو

د يطلبين زي:  فقال،ونه من الدفتريقرأ ديان ك إذا ماك، نة تعددتي ظهور بالقرك هناانك إذا نعم

 يف كذلك و،ان الظاهر التعددك يطلبين زيد عشرة، ور عشرون،ك بيطلبين و ويطلبين عمر مخسة،،عشرة

  . ةيباب الوص

لو باع ما ف، ةينايف الوصيبفعل ما  أو حيتحقق الرجوع بالتصريو( :ففي الشرائع، ل حالكوعلى 

  . )ان رجوعاًكرهنه  أو ،قبضهأ ووهبه أو ،عهيبب أو أوصى بهأوصى 

ما  ماًكح من الرجوع أن ماك، ك ما أشبه ذلنايةكالة وباتكال وشارةر اإلكذي أن هيان علك و:أقول

مث قتل مورثه عمداً النتفاء  ذاكصرف يف يرثه من فالن يما أن  إذا أوصى ماك،  املوضوعىلو انتف

  . ما هو واضحك املوضوع

 نةيدلت القر إالّ إذا رجوعنه إ كفعن املسال، عيالب على عرضه إذا ماك، لو فعل مقدمات الناقضو

  .ك الرجوع بذلإرادةعدم على 

ال  و،ة قهراًيبطل الوصئاً لو حتقق ألي قد قصد شيون املوصكل ي دلكه اجلواهر بأن ذليل علكأشو

  . بعد احتماله وجوهاً متعددةنشاء الرجوع إرادته إ على كداللة يف ذل

ذا يف ما ك و، عدم رجوعهاألصلف كش فإن الإ و،ان ظهور عريف ملقدمات العمل فهوكن إ :قولأ

  . عيض للبيأشبه التعر



٢١٣

 ،ما أشبه أو أهبه أو كعه ليهل أب: هريقال لغ إذا ماك ،ة أم اليهل رجع عن الوص أنه  يفكلو شو

ن كيمل  إذا  استصحب عدمه،شبهأما  أو رهن أو ،كذلكوقف   أو،قبضيمل  ووهب أو ،اراًيباع خأو 

ما  أو عهيب على مرأ أو عيعرض للب إذا نساناإل فإن ،كمن قوله ذل أو ،د من عمله الرجوعيستفيعرف 

  . ك ذلريغ إىل ،اريرجعه باخلأن إ وار فأظهريع اخليمثل ب أما ،تهيراجع عن وص أنه فهم العرفيشبه أ

 فإن ،افن مكعداد لذلاإل فإن الرهن من املنايف واهلبة قبل القبضن إ :قالي قد(: قال يف اجلواهر

خصوصاً مع مالحظة استصحاب ، منع أو لو من نظرخينه ال كل، ه تعلق عقد اهلبة بهينافي به ىاملوص

  . انتهى )ةيالوص

ق يبدق أو ،بطعام فطحنه إذا أوصى ماك، خرجه عن مسماهأ به تصرفاً ىلو تصرف يف املوصو

 يقتضة امليتلف حمل الوصكعللوه بأنه  و،قق الرجوعحيه بأنه ريغ ور الشرائعكفقد ذ، خبزه أو فعجنه

  .قصد إىل  حاجةريلبطالا من غ

قد  و خصوصاً،ن وجه للبطالنكيال مل إ و،عراضان الظاهر من عمله اإلك أنه إذا ن الظاهركل

بل ، ن بفعلهكيمل  إذا بطليف يكنه إف،  بفعلهورة الك املذموروقعت األ إذا ةيبطل الوصي أنه ر بعضهمكذ

قعوا يال  حىت لهميعيئة ملن ي كفعل ذل وب املوتيان قرك إذا ماك ، مبطلريضاً غيأ هون مما بفعلكيقد 

   . علمت بوفاانيوالدها حأ )ها السالميعل( عدت فاطمة الزهراءأما ك، يف حرج الطعام بعد موته

  رفع  أنه ،دلت القرائن املوجبة للظهورو  أ،لو بالقرائن وعلم إذا نعم



٢١٤

،  بعد وفايتكهي ل: فقال، كزرعها فطلب منه ذلي حىت د للحنطةي زجاحتا إذا ماك، د بطلتيال

  .ةي للوصبطاالًإ كان ذلكمث طحنها 

  .ماًكان االستصحاب حمكال إ و، فهونيحد الطرفأ على نةيانت قركذا إ ف،انكف يكو

، ان نظره احلنطة مبا هي هيكما  إىل لو بدون فعله نظر و بالطحنةيبطالن الوصبلعل من قال و

قد  و،صار رماداً حىت حرق احلطبأ إذا ماك فهو ،ةيوا متعلق الوصك احلنطة عن رجخين الطحن أل

  .ضاًيأمة يانت له فائدة بل قكن إ و، بهى املوصريالرماد غ إذ ،عطائهإ بىان وصك

 بعدم كعترف بعد ذلالذا  و،ث علل البطالن بانتفاء االسميح، رناهكما ذ إىل  نظركن املسالأكو

ه قول اجلواهر بأن يرد عليال  و،حنوه ودفع الدود عنهاك ني ملصلحة العكالبطالن لو فعل الوصي ذل

  . تجه البطالن مطلقاًيان املدار انتفاء االسم ك إذا نهأب و،لتم أطرافهياد كيالمه ال ك

باضت  وفراخربت األكمث ، حنوها وبطات ودجاجات ووضاًيانت بك و،ديت لزيما يف الب: لو قالو

  . ورةكات املذيرية بالتغي فالظاهر عدم بطالن الوص،وضياستفرخت الب والدجاجات

فهو مثل ، احتماالن ،ال أو جزء ألنه دخل احلمليفهل  ، فحملت،ديوان لزيهذا احل: لو قالو

هما فالظاهر ي احلاصل فريالشجرة للتغ ووانيحلصل اأج خرو أما ،د مث محلتيهذه الشجرة لز: قوله

  . العدم

  .ان االحتماالنكشت اعشو و فزرعت،ات لهيهذه النو: لو قالو

  .كضر ذليخرج مل أمث  ان قد قرض صوفهكقد  و،وانيهذا احل: لو قالو

ل كبل صار ال،  من الرجوعكون ذلك فالظاهر عدم ،اًي ثانها طابقاًير فمث عم، هذه الدار: لو قالو

  . لموصى لهل



٢١٥

صالح إ وض اجلدراني خبالف مثل تب،ةيدخل يف الوصي العرف الطابق الثاين خارجاً مل ىرأن  إنعم

  . عراضاًإ كس ذليث ليح، مهاحنو والباب

 ديريه علومه مما ال يتب فكيذ قد إ، م العرفكَان احلكها يتب فكمث ، ديهذه الدفاتر لز: لو قالو

ها للناس فال ؤهداإ وتابتهاكعادته  وةيدعها األيتب فكيقد  و،تبتهكمانتقاله عن  ـ حسب الظاهرـ 

  .ما تقدمكم االستصحاب ك فاحملكلو ش و،عراضظهر منه اإلي

  .  عرفاًاألمردة ضر لوحيلج مل ث فتاهيعطائه مإ بىصلو أوو

النجار ك ،رآه العرف ذاإ إالّ البقاءل كشيق يصناد واًباخشابه فجعلها بيبأعطائه إبأوصى و أما ل

  .ذ عنده مثالًيبن عم له تلمانه الكخشاب دأ بيوصيالذي 

الظاهر  ،فهل هو رجوع، ةائمته ميمته عشرة مث علمه السباق فصارت قيق وله بفرسهأوصى لو و

  . فاالستصحابكلو ش و،ال

  . ن رجوعاًكياهه مث قرض صوفها مل يبشأوصى لو و

 حىت هريبطعام فمزجه بغ أو ،جود منهأمبا هو  فخلطه ت مثالًيبزأوصى ذا لو ك و:قال يف الشرائع

  . زيتميال 

ان كمإعلم الرضا ببذله مع ي  لتجدد وصف مل، رجوعاًهونكهم القطع بظاهر: كبل قال املسال

   .التلفك هونكل والفصل

انت ك إالّ إذا الرجوع على دل بنفسهيجود ال األ أو أردباأل أو ان باملثلكاملزج سواء : أقول

  .نةيقر

ان كشتريبل ، ال أو فهل هو بطالن، خبزمها و فمزجهما،بدهنه لعمرو و،ديقه لزيبدقوصى ألو و

مبال  أو بل، بهأوصى مبا  أو  املزج مبالهنيذ ال فرق بإ، تيرنا يف خلط الزكما ذك، احتماالن ،بالنسبة

  املتجه عدم اقتضاء و( : املتقدمةمثلةر بعض األكبعد ذ لذا قال يف اجلواهرو، هريغ



٢١٦

  . انتهى )يه علنة تدلي الرجوع ما مل تقم قرك من ذلشيء

مث خلطه  ،زةيانت متمكو بصاع صربة إذا أوصى ماك،  بهىط املوصلخ إذا حال ما علميمما تقدم و

  .مثالً تهريبص

  . س برجوعيل أنه  بعدم الشبهة يفأشبه فأوىل أو حير أو إنسانه من ريلو خلطه غأما 

  . ن رجوعاًكيتاً مل يخببز فدقه فتأوصى أما لو  و:قال يف الشرائع

ه احلمام ءجا إذا ماك، التلف وعيعرض الشيء للبأ إذا ماكان كال إ و،ن ظهوركيمل  إذا :أقول

  . همايلإه يلقيدقه ليفأخذ 

  



٢١٧

 نهيالربح ب أن علىببعضها  أو هتك باملضاربة بترإنسانإىل أوصى لو  و:قال يف الشرائع :)٣ مسألة(

  . يول مرواأل و،أقل أو ونه قدر الثلثكشترط يرمبا  و،ح الورثة نصفان صنيبو

  . نصف الربح للوارث صح أن  علىته أمجعكباملضاربة بترأوصى لو  و:قال يف القواعدو

 ماك،  عادلريبقدر غ أو انت بقدر عادلكسواء ، ت مبعاملةية امليوص أن  القاعدةمقتضى: أقول

 إىل ،عل اجلعل ملن وجد ضالتهجي أو ،زارع بستانهي أو ،ال أو توهب ببدل أو ن تباع دارهأبإذا أوصى 

ة يون الوصكر يف وال حمذ و،ةي الوصأدلة طالق إل،مقدار الثلث تصح إىل انت بالنسبةكن إ ،ك ذلريغ

  . اتهي يف حال حكعمل هو بذل إذا ماك ذ هيإ ،مثالً ن أورثت الغنبأخالف املصلحة ب

 إىل اري النتقال حق اخل،ان للوارث الفسخك بالغنب الًعملها جاه وةيانت املعاملة غبنك إذا نعم

  . الوارث

 ،ان له حق الفسخكمث  ة مع علمه بالغنبي املعاملة الغبنكعامل الوارث تلي فهل ،ا إذا أوصى أما

ن أبأوصى  مثالً،  املعاملةكعامل شبه تل الإ ونكمأن إ  املعاملة بدون غنبكعامل تلي أو ،عامليال أو 

ال إ و،نيله بألف ن باعهاكمأ فإن ،ني هي بألفىنما تسويد بألف بيلز ـ هي مقدار ثلثه وـ تباع داره

  .نيلفأه بريباعها لغ

 ما، أكذلكا تباع إف، عها بألفيببأوصى  كمع ذل وني ألفىا تسوأان املوصي عاملاً بكن إ نه أأو

  .هريلغال فإ و،لموصى لهن لكمأن إدلة امة العيعت بالقيعلم بين كيمل إذا 

   ،نقصعها بنفسه باأليبي أن ان مثلكان عاملاً فقد كن إ ألنه ،خري األقرباأل و،احتماالت



٢١٨

 ،هو للجاهلإمنا الفسخ  أن فسخ خالفع مث اليالب وةيع خالف الوصيان جاهال فعدم البك إذا ماأ

عه عن ي بأن بفسخ معتذراًيمث ، ل عاملاً باالنقصيكع الويبي أن فهو مثل، الوارث عامل أن املفروضو

املوصي  أن املفروض و،ت حلق الورثةيع بدون الفسخ تفويالب و،فسخه عن نفسه العامل و،ل اجلاهلكاملو

 إالّ بقيفلم ، ع باالنقصيتصرفه حال علمه بأنه بكن تصرف كيع وفق املتعارف فلم يالب أن  علىزكرتي

 كمع ذل وهذا، هريغإىل  أو ،ملوصى لها  إىلأدلةمة العيع بالقي حق الورثة بالبنيب وةي الوصنياجلمع ب

 فإن ،الثلث على ديزيمبا أوصى ان  و،الثلث على ديزيمبا ال  إذا أوصى لهكهذا ، التأمل إىل املسألة حباجة

الثلث  على الن الزائد، أدلة العريغ أو أدلةمة العيان بالقكسواء ، إشكالافال  و أجازبارأوكانت الورثة ك

ان الورثة صغاراً كان  و،ة يف مصلحتهميذ الوصيان تنفكان  و،زجياجازوا ال مل  واجاز فإن ،حق الورثة

ان كما يف ـ قد تقدم حق الويل إالّ أنه ان حق الوارثكان  و،الزائد إذا  ـن مفسدةكاذ مل ت ـ جاز

  . جعل الوصي هلم وة مييف الوص ـ اًياملوصي ول

 ك مل تصح تل،مهاحنو وماأل وخاألكيل  وريورث غان املك أو ،ة مفسدةيانت الوصك إذا نعم

 أن صحيم ال يتي يف حال ال)١( ِهي أَحسن ِبالَّيت إالّ مالَ الْيتيِم  يقرب أنصحيما ال كذ إ، ةيالوص

ن إ وميتيال على اجلد ال حق هلما يف جعل الويل وب األريغ و،كلوحدة املال يتم قبل الكذلكوصي مباله ي

  .ان وارثاً للجاعلك

، حنوه والبدل على جازة الورثة حق للورثة التسلطإبالزائد مع  أو املوصي بالثلثنه إذا أوصى إ مث

   كان ذلكه نصف الربح لوارث وضارب يف ثلثهيبأن  إذا أوصى مثالً

                                                





٢١٩

 من أكثران حق املال كن إ وجازوا،أ ول مالهكبأن يضارب يف  إذا أوصى ذاك والربح للوارث،

  : مكاحل على ات الدالةيروا بعض الكهنا و،مثالًالنصف 

ل ئس أنه ،ح الثالثةيتب املشاكاملروي يف  )عليه السالم(عن الصادق ، مثل موثق حممد بن مسلم

 نهيون الربح بكين أ و،عمل باملالي أن ةيذن له عند الوصأ و،هلممبا ورجل بولدهإىل أوصى عن رجل 

  . هو حي وكذن له يف ذلأقد أباه  أن ال بأس به من أجل: )عليه السالم(فقال  ،نهميبو

  حضرته الوفاةنيح أيب دعاين: قال، ضاًيأخ الثالثة يل الذي رواه املشاير الطوكح خالد بن بيصحو

 كيس عليل وعطهم النصفأاعمل به وخذ نصف الربح و و الصغاركخوتأ اقبض مال ا بيني: فقال

 ما هيفاقتصصت عل: قال ،موال ولديأل كأيهذا ن إ :فقالت ىليل أيب ابنإىل  أيب م ولدأ متين فقد،مانض

ن إ ىليل أيب ابن على مث شهد، جزهأ بالباطل مل كمرأ كبوأان كن إ :ىليل أيب فقال يل ابن ، أيب بهمرينأ

ما : مث قلت له، ه قصيتيفقصصت عل )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  علىفدخلت، له ضامن ناأته فكنا حرأ

 كيس عليجل فل و اهللا عزنيب وكنيما بيما فأ و،ع ردهيستطأ فال ىليل أيب قول ابنأما  :فقال ى،تر

   .)١(ضمان

تجر مبال ي أن يوص لليذن املوصأإذا  :قال أنه ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سالمعن دعائم اإلو

  .)٢(ما شرطه على ه فهوين شرط له رحباً فإ و،هيال ضمان عل وكطفال فله ذلولده األ

ث ين حكل، نهم خالفيه بي ف،باركال حىت عمي أو ،اص مبال ولده الصغارم خكمث هل هذا احل

ث يح، م صغارأبل ظاهرها ،  قطعي هلاإطالق ال وىلة األيالروا و،والد بصغر األنيتيصرح يف الروا

   بولده( :قال

                                                







٢٢٠

ال مجاهلا مما إم بكاحل أو ،الصغار على ان الالزم محلهاك،  مىوصيبار ال كال فإن ،)مبال هلمو

  .جازة الورثةإب الإد من الثلث ي يف التصرف يف أزيتقاوم قاعدة عدم حق الوص أن نكمي

  . همريغ أو والدون الورثة هم األك نيم بكه فال فرق يف هذا احليعلو

 ريتناول الوارث الصغيه إطالق( :عند عبارة العالمة املتقدمة يف أول املسألة رامةكقال يف مفتاح ال

ان الوصي هو ك إذا ما و،هايزائدة عل أو جرة املثل لعملهأ من الربح بقدر انت احلصةك إذا ما و،ريبكالو

 ،خرير مع تأمل يف األيالتحر ورشاداإل ورةكالتذ و الشرائعإطالقة يله قضك كذل و،ه بأمرهريغ أو العامل

 أن ةيفاكعن ال و،نيلفكطلقوا الصحة يف الورثة الشامل للمأ اجلماعة  أن أكثركمث نقل عن املسال

  . انتهى )والد صغاراًون األكعتربوا ياملشهور مل 

ض ي حممد بن مسلم جواز تفوىرو: والد الصغار قالرونه يف األكذيم أن ظاهر الدروس كلو

ذا قال املهذب البارع ك و،ا قال اجلماعة و،والدنصف الربح مع صغر األ على يالوص إىل املضاربة

  . املشهورنه إ :مث قال، اًيطفاله وصأ على نساننصب اإلي أن نص هوال وتب الفقهكموضوعها يف  و:قال

ه يف يالعالمة اختلف رأ أن  حىت،قوالن يف املسألة كبل هنا، ن ال شهرة يف طرف أالظاهر و:أقول

 ريغ إىل ،مهاريغ واملقنعة وةيتبعاً للنها ر،والد الصغاد باألبنما يف املختلف قي ب،طلقأ ففي القواعد ،نيابتك

  . من أقواهلمكذل

 قرب فاأل،د من الثلثيزبار يف األكال إىل  القاعدة عدم الصحة بالنسبةمقتضى أن ث قد عرفتيحو

  : ني آخرنيليبدل ،هايلإما استندوا على  وىلة األي الرواإطالق رين استدل اوزون بغإ و،ره املانعونكما ذ



٢٢١

ع يصح بي أنه ماك، لة من الربحيصة قللو حب ود من الثلث يف املرضيتصح املضاربة بأزنه إ :ولاأل

  . همايل فيالحتاد الدل، ضاًية ما أيجتوز الوص أن نبغييف، لها بثمن املثلكة كالتر

  . قواه أنه رةكه عن الفاضل يف التذي فيكبل ح، يف جامع املقاصد إليه ما مالك: قال يف اجلواهر

 ،ةكت بعض التريد بالثلث هو تفويأن املق ب،كاملسال وعن جامع املقاصد اه اجلواهركما ح: الثاين

  .المهكآخر  إىل ،هين الربح مما جتدد بفعل العامل وسعأل،  هناس حاصالًيلو

  :رديذ ، إهما نظريفو

 ،اةيلو باهلبة جائز حال احل ولهكفالتصرف يف املال ،  حال املوترياة غيحال احلن إ :ولاألعلى 

  . تجاوز الثلثي أن أراد إذا جازة يف حال املوتباإل إالّ صحينما ال يب

ت يوتف تقتض ن ملإ ون املضاربةأل، ه نظريف(:  قائالًكه يف نفس املساليل علكمبا أش: الثاينوعلى 

  . المهكآخر  إىل ،)ذنهإ ري بغريمال الغ على ديوضع ال على  مشتملة،مهير تسليتقد على ةكشيء من التر

 ،ذهاب به مبثل اهلبةسواء باإل، د من الثلثيزألتصرف يف ا أي  يف له ال حقياملوصن إ :احلاصلو

  . ته باملضاربةيلزوم وص على دليل ي فأي دل،سرخيال  وربحيمبا ال  أو ،ربحيمبا أو 

، ذاكون ملصرف كين رحبه أ بيوصين أ و، باملضاربة بالثلثيوصي أن  يفشكالنبغي اإليال  نعم

  .ذاكيف مصرف ه ؤصرف مناي ويهذا البستان ثلث: قال إذا فهو مثل ما

ت يف التصرف يف ية لعدم حق امليبطل الوصأ أنه س منيدرإستظهر من عبارة ابن يه فما يعلو

   : عنهيكما حي قال ف، ظاهر الوجهريغ، الربح



٢٢٢

أخذ نصف الربح ي وتجر هلم اي وته لورثتهكتصرف يف تري أن ي الوصيمر املوصأ أنه إذا روي(

يف ثلث  إالّ ة ال تنفذيالوصأن  إالّ ،تهيخنا يف اي شكأورد ذل، بحله نصف الر حالالًواً  جائزكان ذلك

 )ة نظرييف الروا و،هيقوله ف وتهيف تنفذ وصيكف الربح متجدد بعد موته و،ت قبل موتهيه املكلميان كما 

  .انتهى

  :أقسامثالثة  على يفه، والد الصغارمال األ إىل بالنسبةأوصى لو نه إ مث

  . كما ال حق للويل بذلك،  العمل باملفسدةيذ ال حق للوصإ، ةيتصح الوص فال ،مفسدةما إ اإل

  .إشكالتصح بال  و،ما مصلحةإو

  .ضاًيما اخترناه حنن أك،  الصحة بدون املفسدةىريرأي من  على تصح و،حدامهاإست يما لإو

  . ن حمرماًكيما مل يستلزم املفسدة فيمبا  حىت ةيفتصح الوصمقدار الثلث  إىل بالنسبةأما 

 زجيزوا مل يجين مل إ و،ما استلزم احملرميف إالّ ،جازوا مطلقاً جازأ فإن باركحصة ال إىل ما بالنسبةأو

   .)١(مواهلمأ على الناس مسلطون و،خالف سلطتهم ألنه ان مصلحةكما يفحىت 

ازة جففي اشتراط اإل ته بثمن املثلكع تريببأوصى لو  و: يف قول القواعدشكالاإل ظهريمما تقدم و

ن إ و،د من الثلث ال وجه لهيالوارث فتصرف املورث يف أز إىل ة مبجرد املوت تنتقلكذ الترإ، إشكال

ع بثمن يون البكست العربة بيفل،  من مثن املثلأكثرة بكع التريببأوصى ان تصرفاً يف ربح الوارث بأن ك

  . أكثر أو قلأ أو املثل

                                                





٢٢٣

 ، من الثلثأكثرن كمل ت إذا ةي نفوذ الوصدلةأ إطالقروا من ك القواعد ما ذإشكاللعل وجه و

  .  من الثلثأكثرست ية ليمثل هذه الوصو

ن به بأس كيخالد غالم مل  أيب ان حملمد بن احلسن بنك:  قال،خرب عباس بن معروف إىل مضافاً

 تهكتر واثهريع ميالعباس الفضل بن معروف جبم أيب إىلأوصى  ف،فحضره املوت، مونيقال له ميعارف 

خوة قد دخلوا يف إ و، حامالً أهالًكتر و،)عليه السالم( الثاين رجعف أيب  إىلبعث اأ وجعله دراهمأأن 

   .حممد بن احلسن إىل دفعتها ومجعت الدراهم وبهأوصى ففعلت ما :  قال،ةي جموسماًأُو، سالماإل

 ،)عليه السالم(ليه  إدفعهايعزل منها الثلث ي أن فأمره، )عليه السالم( إليه أوصلتها و:قال أن إىل

  .)١(ورثته على ردهايه يوص إىل رد الباقييو

، نية ال تصح بشيء من الثلثيالوصن إ هايرد علين كل، عي الب)عليه السالم(مام بطل اإليث مل يح

ن يف ك ل،ن حمل السؤالكي مل نيمر الثلثأن أل، هاية ال داللة فيالروا و،ىالفتو وما هو ظاهر النصك

  . الوارث على ها ضررين فكيمل  إذا ةي الوصاجلواهر رجح نفوذ

ل كلو خصص و( : قولهنيب و،شكال ما تقدم عن القواعد من اإلنيالظاهر التنايف ب أن  خيفىمث ال

ذ إ ،انتهى )٢()موالان األي لظهور الغرض يف أع،جازةاإلإىل االفتقار  قربفاأل، بهي هي قدر نصنيواحد بع

  . كل هناكشتسي ونع هناميف يك فكهنا إىل نسحبي هنا شكالل اإليدل

  

                                                







٢٢٤

 نيما عن الفاضلك، األصلول من خرج األأ ،هريغ وبواجب مايلأوصى لو  :)٤ مسألة(

  . همريغ ونيديالشهو

  .هيه علي بقسممجاعبل اإل، ىفتو ون نصاًيالدك ألنه :يف اجلواهرو

اً حمضاً ين مالاكسواء ، وص بهين مل إ وصحابرج من أصل املال عند األخينه إ :ةيفاكيف الو

  . احلجكاً مشوباً بالبدن يمال أو ،نذر املال وفاراتكال واةكالزك

 كاملسال وما عن جامع املقاصد على ،ثلرج من الثخيالصوم  والصالةك املايل ريأما الواجب غو

ال خالف  أنه  منهمخريبل عن األ، رسال املسلماتإ واحد ريقد أرسله غ و،همريغ والروضة وةيفاكالو

  .هيف

، ضاًي أاألصلرج من خيالواجب البدين  أن جامع املقاصد عن بعضهم والدروس وىركن عن الذكل

  .رامةكاه مفتاح الكذا حك، وص بهين مل إ واملالك

ها يطلق فأها مما ريغ والسرائر وةيالغن والنافع وبل لعله ظاهر احملقق يف الشرائع(: يف اجلواهرو

 ،خبار األ واحد منريغالصالة يف  على ني الدإطالقده يؤيو ، عنه البأس يف الدروسىبل نف، الواجب

   .انتهى )١()ىقضي أن حقأن اهللا يدن إ ما ورد يف احلج إىل منضماً

  . اضحة وري غنياحلج الواجب واةك الزريجة يف غاحلُ: ةيفاكقال يف ال كس من ذلكبالعو

  : ففي املقام مسائل أربع

  . األصلال خالف يف خروجه من  وإشكالال  و،اةكلزاكوصي بالواجب املايل ي أن :وىلاأل

   إذا أوصى ذاك و،األصلرج من خيرج من الثلث مل خيأن  إذا أوصى نعم

                                                





٢٢٥

 األصلخراج من وجوب اإل على لةا الددلةن األ ألكذل و، املتربعكقبل ذل وتربع عنه متربعين أ

  .ني الصورتنيال تشمل هات

ون من كيث يح، تربع عنه متربع إالّ إذا ،األصلوجه من  يف خرإشكالوال ، وصييال  أن :ةيالثان

  . السالبة بانتفاء املوضوع

   .احلج واةكات الواردة يف الزي مجلة من الروانيم املسألتكح على دليف، انكف يكو

ع يفمن مج ان صرورةكن إ :)عليه السالم(قال  ،ج عنهحيأن أوصى  و رجل تويف:حيففي الصح

   .)١(ان قد حج فمن ثلثهكن إ و،ن الواجبيمبرتلة الدنه إ ،املال

 أن مرتأ و،بثلث ماهلا  إيلّأوصت وامرأة من أهلي ماتتن إ :قال، ة بن عماريح معاوييف صحو

ضة ينه فرإ باحلج فأابد: )عليه السالم(فقال  ،كبلغ ذليه فلم يظرت ف فن،ج عنهاحي وتصدقي وعتق عنهاي

   .)٢(طائفة يف الصدقة وفة يف العتق طائيجتعل ما بق و،من فرائض اهللا سبحانه

  . )خبارأيف مخسة : قلتن شئت إ و،ل يف مخسة طرقيقد روي هذا التعلو( :رامةكقال يف مفتاح ال

 أنه ث قد ثبتيح،  ظاهر الوجهريم بن هاشم غيبراهإجعل بعضها حسناً ب و،لها صحاحك و:أقول

   تب الرجالك فراجع ، درجات الوثاقةىيف أعل )رمحه اهللا(

                                                







٢٢٦

  . هريغ و)رمحه اهللا( ه اهلمدايني الفقكذل على قد نص و،كتتمة املستدرو

  ؟ال أو، األصلرج من خيفهل ، يوصيال  أو ،الصالةك بالواجب البدين يوصي أن :الرابعة والثالثة

ان ك ومطلقاً إذا أوصى ذاك و،ةي الوصأدلةطالق إل، إشكالرج من الثلث فال خين أبأما إذا أوصى 

  .نيه قوليف أن قد عرفت و،ما تقدمكت حق الثلث ي للمنأل، أقل منهأو  بقدر الثلث

 ،نيانه ديتإن كميل واجب ك حيث إن ني دوأَ:  بقوله سبحانهاألصلخراج من استدل لإل

ة من يهو أقل أمه وخراج احلجإذ لو وجب إ، ولويباملناط األ و،اليت تقدم بعضها اتيبالعلة يف الرواو

ن ردت إ و،قبلت قبل ما سواهان إ نيعمود الد ا أل،ةيمهأ أكثرهي  و الصالةخراجإ وجب ،الصالة

 أن وىلخراج فاألوناً للناس وجب اإليان مدكذا إف،  من حق الناسن حق اهللا أوىلأب و، سواهارد ما

ل مث، املال إىل تاجحيهما يلكن أل، الصالة و احلجنيبأنه ال فرق ب و،وناً هللا سبحانهيان مدكرج ما خي

 ،ه عمرة مفردةيان علكشمل من ياحلج  أن ميبعد تسل نهأب و،نفقة السفر يف احلج والوضوء يف الصالة

خراجها من إب قالي أن نكميف يكيف وضوئه ف إالّ املال إىل تاجحية ال كان يف مكالعمرة املفردة ملن 

  .نهماية بكجرة العمل فهي مشترأأما ، كذلكالصالة  أن احلال و،األصل

 ،هي لوقوف حصول الواجب املطلق عل،هية وجوب املال لو توقف علي اجلواهر من معلوممبا يفو

مل  إذا خراج من صلب املال يف اإلحلاق الواجب البدين باملايلإخالفه  على إمجاعنعقد يمل ن إ فاملتجه

خراجه إوص بيال خوطب هو به ما مل إ و،صالة أو ه من صومي علفوت املوىلياطب به مبا خين له ويل كي

  . المهكآخر  إىل ،من ثلثه

  ، هةي الفقدلة منها باألأقربها من الوجوه اليت هي باالستحسان ريغ ىلإ



٢٢٧

  .كذلكه كمن الظلم تر و،ؤد عنهي ما مل كت معاقب هنايامل أن مثل

اف كة يلن احتمال اختصاصها بالواجبات املاكل، باستثناء العلة املنصوصة ، خيفىل ما الكيف الو

سائر الواجبات  أن  علىمجاعهم اإلهرظا البل لو،  لالنصرافاألصل عن  عن خروج البدنيةيف املنع

  . حلاقم باإلكل احلكشأ كذلكفارة كال والنذركة ياملال

صل أون وجوبه بكي أن ني باألصلخروجه من  وال فرق عندنا يف الواجب( :رةك التذيكقال يف حم

 )فارةكقتضي اليمباشرة ما  أو بالتزام العبد من نذر ما وجب نيب و،احلج واة الواجبةكالزكالشرع 

  . انتهى

رج من خين أبأوصى ن إ و،داًيكان تأك األصلرج من خيت بأن ياملأوصى ن إ مث يف الواجب املايل

ة يذ ال اعتبار بالوصإ، الثلث على ديزيال أوصى أنه ن إ واألصلخرج الزائد من أف الثلث كيمل  والثلث

الثلث  إىل األصلة عن يصرفت الوصإمنا  و،األصلخراج الواجب من إلزوم بي م الشرعكيف قبال احل

ة ييف حال الوص حىت ك ذلني يف تعاألصلخراج من ل اإلية بعد عدم ظهور دليذ الوصيل تنفيطالق دلإل

  .خراجه من الثلثإب

 ثبل من الثل، األصلرج من خيمل  ،أم ال ي علال أعلم هل وجب واألصلخرجوه من أ: لو قالو

ذ إ، ةي مطلقاً بطلت الوصاألصلده من يري أنه علم فإن الإ و، به مطلقاًى املوصإرادةازه يف كعلم ارتإذا 

  . صالحهإلزم ي جنف األصل فجعله من ،علم اشتغال ذمة الوصي بهيما مل ية خترج من الثلث فيالوص

، يواقع جعل ويليعلم ترت ألنه ،األصلخرج من أ االستصحاب مقتضىان اشتغال الذمة كلو  نعم

  .  صدق،ذا من املالك ي عل:قالن إ أنه قد سبق يف بعض مسائل الشرحو



٢٢٨

ما صرح به ك، ما فات منهيق الويل فيالظاهر تصدو( :وجه النظر يف ما قاله يف اجلواهر ظهريمنه و

ونه من ك  إىلمضافاً، من نظائره و بل هو املنساق منه،ال من قبلهإعلم يال  ألنه لعله و،يف جامع املقاصد

قرار منه يف إ وةين وصكمل ت إذا ،قرار يف حصة املقرباإل أو نةيبالب أو بالعلم أما الثبوت إذ ،انتهى )قراراإل

  . اةيحال احل

  . هو الوارث وريقرار يف حق الغإنه إ :قاليال 

  :قالينه أل

قرار  اإلأدلة القإط و،ريقرار يف حق الغاإل إىل نقلبيبعد املوت  و،قرار يف حق نفسهإنه إ :أوالً

  . اتم مث ك ذلريغ إىل قبض الثمنيمل  وىاشتر أو قبضيمل  ونه باعأقراره بإمثل ، شملهي

ذا إف، هرييف حق غ وذه يف حقهيل تنفي الدلإطالق و،ريرتبط بالغين أ وقرار البدإل كن إ :اًيثانو

ق حيال  و زواجهانيولق لألحيث ال يح، بنتها ومهاأ ووالده وقراراً يف حق ولدهإان ك فالن زوجيت: قال

  .  الزواج بهنيتخريلأل

 ةيق ملن تضمنهم اآلحيما ال ك، ه بعد موتهيوالده التصرف فق ألحي مل ، فالنكهذا مل: لو قالو

  . ل منهكاأل

   .اتيتاب الدك رناه يفكما ذك، قراراً يف حق العاقلةإان ك ،أً خطلت فالناًتنا قأ: لو قالو

  .ك ذلريغ إىل ،ج باملقر بهين من التزوكال تتم أن قراراً يف حق بنتهإ انك ،فالن ابين: لو قالو

  . اتي بعض الرواية مطلقاً بقول املوصيذ الوصيد لزوم تنفيؤينه إ مث

 ،سألته عن رجل مسافر حضره املوت: قال، )عليه السالم(عن الرضا ، مثل ما رواه سعد بن سعد

  هذا املال لفالن ن إ :فقال له أحد من التجار إىل فدفع ماالً



٢٢٩

 صاحبه الذي أمرمل ي ومات ف،شاءيث يح صرفهي إليه دفعهأ ف،ريثكال  وليه قليس يل فيابن فالن ل

ث يضعه حي: )عليه السالم(قال  ،صنعيف يك كذل على دري صاحبه ما الذي محلهيال  و،جعله له بأمر

  . ياملوص ث شاءيضع الوصي حي أنه ظاهره فإن ،)١(شاء

  .ايقرارات يف الوصاذ اإلية املستمرة يف تنفريالس إىل ةضافهذا باإل

ان ك أو إذا ،الًيان املال قلك إذا ذيالتنف أو ،ذ مطلقاًيعدم التنف على ات دلتيخالفاً لطائفة من الروا

  . ما أشبه أو ،مؤمناً أو ،اًيمل أو ،اًي مرضياملوص

عليه (سألت أبا عبد اهللا : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، مثل ما رواه منصور بن حازم

أوصى عطه الذي أاً فيت مرضيان املكن إ :فقال ،ناًيه ديله علن إ هتلبعض ورثأوصى عن رجل  )السالم

   .)٢(له

ض يهو مر وعن رجل أقر لوارث له )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : قال، ل بن جابريمساعإعن و

   .)٣(ه دون الثلثب قر إذا أهيوز علجي: قال ،هين له عليبد

 وزجي: فقال ،نيقر لوارث بديالرجل : قلت له: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن احلليبو

   .)٤(اًيان ملكإذا 

 ،ناًيه ديله علن إ لبعض ورثتهأوصى يف رجل ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وبيأ أيب عنو

   .)٥(لهأوصى  طه الذيعأاً فيت مرضيان املكن إ :فقال

   على ةيلو التق و،ةيالتق على ات اليت البد من محلهايها من الرواريغإىل 

                                                













٢٣٠

عن ) عليه السالم(عن الصادق ، ة مسعدةيخ يف روايها الشيما محلها علك، مذهب صاحب احلدائق

ض يقر املرأذا  إعيني ،)١(نيقرار له بدإال  وة لوارثيال وص: )عليه السالم( علي قال ،)عليه السالم (هيأب

  .ةيالتق على حممولةا إ :ةيخ يف هذا الروايقال الش. كلذس له ين له فليحد من الورثة بدأل

ون يف كيأن  إالّ ةيات مبا عنونه يف الباب بالنفوذ يف الوصي الروانيقد مجع صاحب الوسائل بو

ظاهر الوجه بعد عدم  ري بأن هذا اجلمع غري خبكنكل،  فمن الثلثون املقر متهماًكي و،مرض املوت

  .ةيتاب الوصك  فراجع الباب السادس عشر من،اتيونه مجعاً ملختلف الرواكان كمإ

ض أقر ي عن رجل مر)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،والد أيب حي صح،د النفوذ مطلقاًيؤيو

عليه (ل قا ،لوارث بشيء فإن أوصى : قلت،كوز ذلجي: قال ،هين له عليعند املوت لوارث بد

  .)٢(جائز: )السالم

ده ما يؤيما ك، يذب املوصكنان بياالطم على يف اجلملة أو ات الرد مطلقاًيمل رواحي أن نكميو

رد النحلة يف يان كنه إ ):عليه السالم(عن علي ) هما السالميعل(ه يعن أب، عن جعفر، وينكرواه الس

   .نة ردهيال ب وه عند موته بال ثبتب أقرما  و،ةيالوص

ضاً يف يأيت أيلعله  و،يف الشرح هذه املسألة إىل ملاعقد سبق اإل و، ما تقدمقربفاأل، انكف يكو

  .ضيمسألة منجزات املر

ال : قال أما إذا ،خذحق له األ، علمأ ال: ملوصى لهقال ا و،مات و،ذاك طلبينيفالن : مث لو قال

 ىتة حيس وصيقرار لن اإلأل، لموصى لهه لثلث أن به للورثة الأوصى ان ما ك و،خذق له األحيمل ، أطلبه

  . خيفىما الك، تنفذ يف ثلثه

  

                                                







٢٣١

 اةكزالمثل ، اًيع واجباً ماليان اجلمك فإن ،ن املتأخرة ناسخةكمل ت وايبوصا إذا أوصى :}٥ مسألة(

  . ملا تقدم،األصلخرجت من أ، النذر واحلجو

جازة إب الإ ك من ذلكثر األيفال حق له  ألنه ،سعيما  خرج من الثلث بقدرأان مستحباً كن إو

  .الورثة

 املستحب من الثلث واألصلخرج الواجب من أ ،البعض مستحباً واًيان البعض واجباً مالكن إو

  .زوا بطليجيمل  فإن ،جازة الورثةإ إىل الثلث احتاج على ذا زادإف ،سع الثلثيبقدر ما 

  .اهما اخترن على ضاًيان من الثلث أك ، مايلريان واجباً غكن إو

  .ه من الثلثريغ واألصل من فاملايل،  مايلريغ واًيان واجباً مالكن إو

  .كل ذلكسع الثلث يمل ن إ هريغ على  فالواجب مقدم،مستحباً و مايلريان واجباً غكن إو

 مثل الصالة، كذا و هذاني بيرير التخ فالظاه،سعها الثلثية ال ي مالريانت واجبات غكن إو

 على فتقدم الصالة، هم يف نظر الشارع األميتمل تقدحي و، خلرب محران، قدمه ماميتمل تقدحي و،الصومو

ما ك شمل املقامي له إطالقذ خرب محران ال إ، يري التخقربن األكل، ة الصالةيالصوم ملا ثبت من أمه

اة ي يف القضاء يف حال احلميال توجب التقد هي بل،  يف املقامميالتقد على هاية ال داللة فيمهاأل و،أيتيس

  .ريمها ختمن أحد إالّ نكتميصوم ال  و صالةهيلان عكذا إ فضاً،يأ

 نذر،لان عليه صوم رمضان وصوم اك إذا ماك، اًيخر عرضاآل و،اًيصلأ نيان أحد الواجبكن إ وبل

 إىل ال بالنسبة ونفسه إىل ح ال بالنسبةي عدم الترجاألصلذ ، إصالة النذر وان عليه صالة اليوميةكأو 

  .ه عنيالقاض

  حق اهللانيه حقين فأل ،اةكفهل تقدم الز، األصلرجان عن خياحلج مما  وةاكه مثل الزيان علكلو و

  .حج ونيان دك إذا كمثل ذل و،ه حق اهللايخبالف احلج الذي ف، حق الناسو

  . حق اهللامي ملا ورد من تقد،احلج احلِج ونيتقدم يف الدأو 

  ثبت ي فال ،يح الذي هو شرعي للترجة مثل هذه الوجوهيفاك لعدم ، مطلقاًريخيأو 



٢٣٢

ن يالد وةاك مثل الزمي تقدوىللعل األ و، مطلقاًيريبعد التخيان ال كن إ و،احتماالت ،ليال بدلإ

غفروا ي حىت طالب حبق الناسي وغفر حقهياهللا  أن  علىملا دل و،ه فائدة للناسيفو ضاًيما حق اهللا أأل

  . هم

  . اتيض الروار بعكبعض ما ذ على دليف، انكف يكو

 ،ج عنهحيأن أوصى عن رجل مات ف )عليه السالم(لت أبا عبد اهللا سأ: قال، ة بن عماريفعن معاو

   .)١(ان تطوعاً فمن ثلثهكن إ و،ع املاليرورة فمن مجان صكن إ :قال

   .)٢(ع مالهي من مجسالم عن الرجل حجة اإلىقضي: قال، )عليه السالم(عنه ، ث آخرييف حدو

ن إ :فقال ،حبجةأوصى عن رجل  )عليه السالم(عبد اهللا  أبو لئسنه إ ،مناطاع األي بعن حارثو

   .)٣( من الثلثيان قد حج فهكن إ و،هين عليدهي إمنا  من صلب ماله يرورة فهان صك

   .تاب احلجك  يفكاملستدر والوسائل يف ورةكات املذيها من الرواريغإىل 

 ،ج عنهحيأن أوصى  ويف رجل تويف، )عليه السالم(د اهللا عب أيب عن، ة بن عماريح معاويأما صح

 من مات و،ان قد حج فمن ثلثهكن إ و،ن الواجبيمبرتلة الدنه إ ،ع املاليرورة فمن مجصان كن إ :قال

  مل  وسالمج حجة اإلحيمل و

                                                









٢٣٣

وا حجوا ؤن شاإ و،لواكوا أؤشا فإن ،كله ورثة فهم أحق مبا تر وقدر نفقة احلمولة إالّ كتري

   .)١(نهع

 ميشرع الشارع تقدي أن نكميعة فال ينفقة حمظور يف الشر  بالنسانن بقاء اإل أل،فالظاهر العمل به

 نيمن باب اجلمع بنه إ :قاليأن  إالّ اللهم، كنوا بعد ذلكمت إذا هم بدلهيعل أن  علىليه فال دليعل و،احلج

  .د العدميؤي ك عن ذل)عليه السالم(مام وت اإلكن سكل، نياحلق

 نيدار ب إذا د القوتجي الذي ال ريعطائها للفقإور جواز كح املذيستفاد من الصحي أن نكميبل 

  القاعدةمقتضى و،عدم احلج وه لهؤعطاإه جاز له آأراد احلج ور أنه إذا ىلإبل و، شباعهإ وقضاء حجه

استطاع يف املستقبل ن  فإ،ةيمهة قدم الثاين لألكنقاذ نفس عن اهللإ و احلج الواجبني باألمردار أنه إذا 

  . ه حجين علكيال مل إ واحلج إىل ذهب

   . للسبتنسانعل اإلجيمل  ونسان لإلجعل السبت: )عليه السالم(ح يعن املس ث مرويييف حدو

عن امرأة أوصت مبال  )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : قال، ة بن عماريفعن معاو، انكف يكو

يف  و، شيء فاجعل يف العتق طائفةيبق فإن ،نه مفروضإ باحلج فأابد: فقال ،العتق واحلج ويف الصدقة

  .)٢(الصدقة طائفة

، عتق عنهاي وج عنهاحي وتصدق ا عنهايأوصت بثلثها  وتكامرأة هلن إ : قال،ضاًية أيعن معاوو

 فإن  باحلجأابد: فقال ،كعن ذل )عليه السالم(فسألت أبا عبد اهللا : قال أن  إىل،كسع املال ذليفلم 

   )٣( فضعه يف النوافلي فما بق،ضةياحلج فر

                                                









٢٣٤

 ،عيوسع الثلث عمل باجلم فإن ،هريغ وبواجبأوصى لو و( :وجه قول الشرائع ظهريمما تقدم و

  . انتهى )ان الباقي من الثلثك واألصل بالواجب من أومل جتز الورثة بد ن قصرإو

  .ه نوع غموضيان فكن إو

الباقي  و بالواجب من صلب املالأه بدريغ وبواجبأوصى و ل و:لاأوضح منه عبارة القواعد قو

  .ز الوارثجيمل ن إ من الثلث

  يف الشرائعكصرح بذل: لذا قال و،ره العالمةكرامة فهم من الشرائع نفس ما ذكمفتاح الو

  .ورهاملشنه إ هايف وةيفاكال واملختلف والروضة والروض وجامع املقاصد ورشاداإل وريالتحرو

، كبعض ذا وبعض هذا أو ،حدمهاأل إالّ يفكياملال ال  و،ةاكز وعمرته وه حج مفرديان علكمث لو 

  . ني احلقنياجلمع ب إىل  ألنه أقرب،ل بعضاًكعطي عن ي أن ن جازإ و، ملا تقدميريبعد التخيمل 

  



٢٣٥

  : ه أقوالي فف،ز الوارثجيمل  وعهاي الثلث جلميفكي ال أموربعدة أوصى لو  :)٦ مسألة(

ره ك ذ،نهميوهذا هو املشهور ب، بطل الزائدي و الثلثستويفي حىت ولول فاأل باألأبدينه إ :ولاأل

 بل عن ظاهر املبسوط، همريغ وةيفاكال ودانيالشه والعالمة واحملققان وابن محزة وسيدرإابن  وخيالش

  . هي علمجاعرة اإلكالتذو

  . علي أيب ما عنك، ن تأخر يف اللفظإ و،العتق مقدمن إ :الثاين

ما عن ك، ة للرجوع عنهايمقتض و، ناسخة هلاوىل األمنة املتأخرة املتباعدة زماا يالوصن إ :الثالث

  . ةابن محز

ذا كه و،هلها يف حملهاأ نافذة لوقوعها من الً أوة الصادرةي بأن الوص،مبا يف اجلواهر ولوناستدل األ

  : اتيببعض الروا و،ن املتأخرة بال موضوع تتعلق به فتقضي بالبطالىتبق أن  إىلما بعدها

 ،فالناً واعتقوا فالناً: قال وعند موتهأوصى يف رجل  ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، خرب محرانك

ن ينظر الذي: قال ،ن أمر بعتقهمي اخلمسة الذكيمة املماليمثان قأبلغ ير مخسة فنظرت يف ثلثه فلم كذحىت 

مث  مث الرابع مث الثالث مث الثاين، ركمنه أول شيء ذعتق يثلثه ف إىل نظري ومونقويم ف بعتقهأبد وهممسا

  .)١(كلميعتق بعد مبلغ الثلث ما ال أ ألنه اًأخري يي مسذ يف الكان ذلكن عجز الثلث إ و،اخلامس

دفع احتمال اختصاصه بالعتق يله يتعلو ، إليهصح االستناديلذا  و،ثاًيحد واًميث معمول به قدياحلدو

  . ة الن العلة عامةيكيالتسل وةية العهديالوص ني بكذلوال فرق يف ، هيور فكاملذ

                                                





٢٣٦

ده عند يعتق بعض عبييف الرجل : قال، )عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، ه ما رواه الدعائمديؤيو

 ،نهميقرع بي: )عليه السالم(قال  ،سمهيذ مل إ  منهمعتق أوالًأعلم من يمل  وهمريس له مال غيل واملوت

 عتقوا فالناًأ: فقال مساهم فإن :)عليه السالم(جعفر  أبو قال، بلغوا الثلثيحىت  ولول فاألعتق األيو

س والرؤ على خرج الثلث فإن ، فأوالً بعتق من مساه أوالًأمث بد مثامأيف  وفالناً نظر يف ثلثه وفالناًو

  .)١(اثاًريان الباقي مكو: قال أن إىل عتقوا

  :  إالّ أمورل املشهوريقف أمام دليال و

همه ي نه الأ و،بيال ترت أنه  علىرائنقبال أو هحيبتصرما إ ،از املوصي الذي علم منهكارت: ولاأل

بل ،  املوصيإرادةخالف  على الشارع شرع أن من املستبعد جداً و،عيالتوز أو املتقدم أو  املتأخرميتقد

  . كة خالف ذليذ الوصي لزوم تنفأدلةظاهر 

، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن  من املوثق،ضاًيخ أيالش إىل نسب و،ايفكسما استدل به لإل: الثاين

 عتق يضمي: قال ، من الثلثأكثران ك وةيبوصأوصى  وعتق غالمهأسألته عن رجل حضره املوت ف

ما يالنقصان ف أن ظاهر و،العتق مقدم مطلقاً أن ظاهره حيث إن ،)٢(يما بقيون النقصان فكي والغالم

   . خيفىما الك، زاًي ال تنجةًيوصان كالعتق  أن يبق

عند موته مبال لذوي قرابته أوصى يف رجل ، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، ل بن مهاميمساعإعن و

  الثلث  على ديزيبه أوصى ع ما يان مجك و،اًكمملووأعتق 

                                                







٢٣٧

   .)١(نفذي بالعتق فأبدي: قال ،تهيصنع به يف وصيف يك

أوصى عتق رجل عند موته خادماً له مث ن إ :قال، )ليه السالمع(عبد اهللا  أيب عن، ريبص أيب عنو

  .)٢(ةيبلغ الوصيفضل من الثلث ما يأن  إالّ ةيت الوصيلغأ وعتقت اخلادم من ثلثهأ ىخرأة يبوص

  . هاريغإىل 

 :فقلت )عليه السالم( ىسألت أبا احلسن موس: قال، سامل علي بن فعن، ما عن ابن محزة: الثالث

   .)٣(ن قلتإو :فقال ،أقلا إ : فقلتهنخذ بآخر: فقال ،هن آخذيا فبأيثالث وصابأوصى أيب ن إ

  .ولول فاألمما ظاهره ال اعتبار باأل ،اي الوصانيم املال بيتقس على ما دل: الرابع

 أن مرتأ و)خ ل: مباهلا( يت بثلث ماهلايامرأة من أهل ب  إيلّأوصت: قال، ة بن عماريفعن معاو

ثلثاً  و، ثلثاً يف احلج،ثالثاًأ كعل ذلجي: فقال فةيفسألت أبا حن ،كبلغ ذلي فلم ،تصدقي وجحي وعتق عنهاي

 تهلي ماتأامرأة من ن إ :فقلت له )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  على فدخلت،ثلثاً يف الصدقة و،يف العتق

 أابد:  فقال،لغبيه فلم يتصدق فنظرت في وج عنهاحي وعتق عنهاي أن مرتأ وبثلث ماهلا  إيلّأوصتو

 .طائفة يف الصدقة و طائفة يف العتقياجعل ما بق و،جل وضة من فرائض اهللا عزينه فرإف، باحلج

عليه (عبد اهللا  أيب بقول قال وفرجع عن قوله )عليه السالم(عبد اهللا أيب بقول  فةيفأخربت أبا حن

   .)٤()السالم

                                                











٢٣٨

 شيء فاجعل يف يبق فإن ،نه مفروضإف ج باحلأابد: )عليه السالم(عنه ، ىخرته األييف رواو

  . يف العتق طائفة و،الصدقة طائفة

ل ي الثلث يف سب،أوصت بشيء من ماهلا واثي مفضل بن غأختماتت : قال،  عنهةة ثالثييف رواو

ن حجت كمل ت و):قال أن ىلإ (بلغ ما قالتيذا هو ال إف، احلجالثلث يف  و،نيك املساالثلث يف و،اهللا

ما  و،هاياهللا علضة من فرائض ينه فرإحلج ف باأابد: فقال يل، )عليه السالم( أبا عبد اهللا فسألت، املرأة

   .)١(بعضاً يف ذا و اجعله بعضاً يف ذايبق

  .اتيها من الرواري غىلإ

  . ل املشهوريمعارضة دل على ربعة عدم قدرال هذه الوجوه األكيف و

علم يما مل يالم فكبل ال، حيصرتلة الهو مبرت الذي ازكت يف االرالمكس اليل أن :ولاأل على رديذ إ

  . كذل

   .ن رتب يف اللفظإ و،ب اتبعي الترتإرادةلو صرح بعدم : قال يف اجلواهر

 شكالرناها يف اإلكات اليت ذينة الرواي بقر، العتق مقدماًإرادة على اته حممولةيروان إ :الثاينوعلى 

 العتق ميات تقدييف روا و،ايه من الوصاريغ و العتقنيم بيات تقول بالتقسيهذه الروا حيث إن، الرابع

حمل ي ف،ك ظاهران يف ذلريبص أيب خرب وولاملوثق األ حيث إن، مي التقديمراد املوص أن  علىداللة

  . همايمها علريغ

  تعارف يما ك، ا الناسخةية ظاهرة يف الوصاي الرواكتلن إ :الثالثوعلى 

                                                





٢٣٩

ة متخالفة بعضها يرقتا وص ونسانوجد إليلذا قد  و،ء آخريمث بش ءيوصون بشيعند بعض الناس 

ن إ قاعدة العدل أو ،لكل مشكا لما القرعة ألإال فإ و،ن علم به إخرياأل على نئذ فالعمليح و،مع بعض

د قاعدة العدل ما تقدم من جعل يؤي و،ة الدعائم املتقدمةيد القرعة روايؤي و،ة مسرحاً هلايانت الوصك

  .طائفة يف الصدقة والعتقاملال طائفة يف 

عمل مبا ياالفتراق ويف مورد  ،ان الالزم العمل بامعكان بني الوصيتني عموم من وجه كذا إو

  .قاعدة العدل أو ر من القرعةكذ

 ،ن بقدر السعةكمأن  إعمل ا بقدر السعةييف الزائد  و،نهما عموم مطلق عمل بامعيان بكن إو

 فإن ،احلج و بالعمرةىخرأيف  و،يف ورقة بالعمرةأوصى  مثالً، جوه الربويف عمل بالزائد من املال  الإو

  .  من الثلث لسبل اهللا تعاىلي مبا بقىعطيس بواجب يل وسعه الثلثيث ال ياحلج ح وى،العمرة تعط

 الثالثة حسب نيأراد اجلمع ب) عليه السالم(مام اإل أن ةية معاويالظاهر من روان إ :الرابعوعلى 

 ىعطيث يثالثاً حبأم يمام رد التقسأراد اإلإمنا  و،ن الثلث قاصراً عن الثالثةكيفلم ،  احلجميع تقدة ميالوص

 أو نيتائمة احلج ميانت قكن إ و، الثلث للحجىعطيان له ثالمثائة ال ك مثالً، نقص أو الثلث للحج زاد

 من أكثرعطاء النائب إ نييف اخلمس وقايت،يعطاء احلج املإ أو سرك التنيتائوجب يف املي حىت ،نيمخس

   .ريثكال وليمها غالباً قابالن للقل و،نصفه يف الصدقة و نصفه يف العتقيما بق وقدم احلجيبل ، ةحج

ات ير يف الرواكما ذ أن  تقدمنعم قد، ان عتق البعضكمأما يف العتق فإل و،أما يف الصدقة فواضح

  ال إ و،هاي خبالف ما فياز املوصك يف ما عرف ارتسيل



٢٤٠

ل كن منهم عتق بعض كع ما أميرادته عتق اجلمإعلم منه ن إ د مثالًيففي عتق العب، ازكتبع االرتا

 قدم ما ول فاألولرادته األإعلم ن إ العتق ويف الصدقة و،رم البعضحي حىت  فأوالًالً أوعتقي أن  ال،واحد

  .ره أوالًكذ

ان كن إ و،ولول فاأل عمل باألازكن ارتكيمل  فإن ،نكمين مل إ و،ن اجلمع مجعكأمن إ :احلاصلو

 ديبعتق زأوصى ذا إ و،نهمايبصدقة لعمرو قسم املال  وديبصدقة لز إذا أوصى  مثالً،از عمل بهكارت

علم ين مل إ و،ك من ذلأكثرس يان املال لك إذا ل منهماكم عتق نصف يازه بالتقسكعلم ارت وعمروو

  .ريسبل اخل سائر على نه مقدمإف، اينزاد من عتقه صرف يف عتق بعض الث فإن ،ول فقطعتق األأ

 ني باألمر دار ،يديل عبكعتقوا أ: قال أن مثل، ع دفعةير اجلمكبل ذ، ولول فاألن األكين مل إو

  .القرعة على مقدمة أا تابكرناه يف بعض مباحث الكما ذك ة أوىليالثان و،قاعدة العدل والقرعة

  . التقارن و يف السبقكذا لو شك و،بق منهماعلم الساي  ملنهكل، اللحوق وعلم السبقن إ ذاكو

  



٢٤١

ة ائل واحد مك،  من احلنطةأقسامان عنده ثالثة ك و، من احلنطةة منائلفالن م لو قال :)٧ مسألة(

ائه مؤاعطإالوارث  على انك ،أقل وأكثرخران اآل و ثلثهيساويان أحدها كن كل، منك سواء ذلة من 

  . ةيذ الوصيان تنفكم إلكذل و،قلعطاء األإق له حيال  و،ملفقاً أو الثلثيساوي الذي 

 إذا ذاك و،قبل الوارث إذا  جازأكثر أسواأل أو ،حسن أقلعطائه باألإ بعد ملوصى لهلو بادل ا نعم

ه يبعضها يف بلد ف و،ال ترتل وهيان بعضها يف بلد ال تضخم فكن كل، مةية يف القيل حنطته مساوكان ك

  .ةيذ الوصيان تنفكم إلكذل و،بلد آخر أو  هذا البلدسواء يف، يعطاه املساوأمها أحد

ة يمكسواء صار بقدر ثلث ، الثالثة أي ه منؤعطاإوارث  حق لل، له ثلثهىعطيأن أوصى لو و

قبل  إذا ،كذاإمنا  وهذا ديرأقول ال ي أن لموصى لهق لحيال  و،دهيار بين االختأل، أكثر أو قلأ أو احلنطة

  .بعضها أو صلهاأقبل يال  أن حق لهي ف،ة عقديصالو أن قد تقدم نعم، ةيالوص

 يعطأ ،مل جتز الورثة و،ثاًلخر بسدس ثاآل و،اًيخر بربع ثانآل و،لشخص بثلث أوالًأوصى لو و

ز الوارث جيمل  إذا كذل و،شراحهما و الفاضالنكر ذلكذ، خرانبطل اآل وال مانع منه ألنه ،ول فقطاأل

ما ك، ال عمل باملتأخرإ ون رجوع من املورثكيذا مل إ ،مها جازبعض أحد أو حدمهاأجاز ن أإ و،ادةيالز

  .تقدم

السدس يف حنو مفروض املنت رجوع عن  وه بالربعيالوص أن فما عن بعضهم يف(: قال يف اجلواهر

  . انتهى ) معروف القائلريغنه إ ليبل ق، ول واضح الضعفاأل

  لثاين ل و،ول بالسدسلأل إذا أوصى ماك، كأمثال ذل عرفي كمن ذلو



٢٤٢

  .ل واحد سدساًك ىعطي و،الثاين إىل بطل السدس بالنسبةيث يح، بالثلث

 حىت رجعيمل  أو ،الثالثة مثالً وةيتصح الثان حىت وىلة األيهل رجع عن الوص أنه  يفكلو شو

  .انهكة أرياستصحب البقاء لتمام ،تبطال

 أن فقد تقدم، الثالثة بالسدس وةيالثان و،أحدها بالثلث، خيا جمهولة التاريلو وجدنا منه ثالث وصاو

 ،نما له الثلث فقطي بنين اموع ثلثأل، ل نصفهكنقص من يه يعل و، القاعدة قاعدة العدلمقتضى

  .اسيهذا القوعلى ، الثالث نصف السدس والثاين و،ول السدس األيعطيف

 أو الثلثتب ك أنه كلو ش أما ،بطل الزائد) النصف (أو )الثلث( تبه لفظكما  أن  يفكلو شو

 عطائه سدساًإجراء قاعدة العدل بإ أو ،هي فكوكة عن السدس املشءصالة الرباأفهل القاعدة ، السدس

  .أقربول ان األكن إ و،احتماالن ،نصفاًو

بل رمبا ، بعضاً أو الًكجازة الوارث للثاين إمع  إالّ ،بثلثه لعمرو بطل الثاين وديبثلثه لزأوصى لو و

  .كقد اختلفوا يف ذل و،ما يف اجلواهركنا علمائ إىل مكنسب هذا احل

 إذا ماك، وىلة األية نسخ الوصية الثانيمراده بالوص أن علميرمبا نه إ :قالي أن نبغييان الذي كن إو

ث يح، بثلثه لهأوصى فدرس عند عمرو ف، نهما نزاعيله بثلثه مث صار بأوصى د فيقرأ الدرس عند زيان ك

  .وىلة لألي يف نسخ الثانشكالنبغي اإليهذا ال  و،ولة نفس الثلث األيثانة اليراد بالوصأ أنه كعلم من ذلي

وصي ي أن صح لهينه ال أ وعلم املسألةيال  ألنه ،ول الثلث األريمراده ثلث آخر غ أن علميرمبا و

جاز الوارث صح أن إ هنا و،زه الوارثيجي أن جاءرالثاين بالثلث أوصى إمنا  وعلم املسألةي أو ،نيبثلث

  .حة مطلقاًي صحي فهوىلة األيالوص أما ،ال بطلتإ وةيالثان

 القاعدة هنا مقتضى و،رجاًء أو ة جهالًيصدرت منه الثان أو قصد الفسخ أنه  يفكشيرمبا و

  استصحاب صحة 



٢٤٣

ان ك عدمه األصل حيث إن و، يف الفسخك عن الشئالبطالن ناش و يف الصحةكن الشأل، وىلاأل

  . حاهلا على وىلة األي بقاء الوصاألصل

 ثلة بالثيتفرقوا يف الوص و،السدس والربع وة بالثلثي يف الوصنيتيم جزموا ببطالن الوصإمث 

، حياملفات وةيفاك والكتبعهم املسال و،سيدرإن با وخيضاً تبعاً للشيها أي فالشرائع قال بالبطالن ف،ثلبالثو

ح يجامع املقاصد عدم الترج وروسالد وريعن التحر و،إشكال على ة رجوعيالثانن إ نما يف القواعديب

  . ضاًيأ

ستحق ي ال نساناإل حيث إن، ني املسألتني هو الفارق بشكال اإلأمنشن إ( :رامةك ال مفتاحيفقال 

اً هو ي به ثانىان املوصك ،كذلك بهأوصى نفسه مث  إىل مضافاً بالثلثأوصى ذا إف، ثلثه إالّ من ماله

  . هىانت )ون فاسخاً لهكيف، والًأ به ىاملوص

  . مطلقاًشكالال باإل و، بالبطالن مطلقاًىن الفتوكمي فال ، قد عرفت اختالف الصوركنكل

 إرادة على  فالالزم محله،خبارهمأ و الفرقةإمجاعمن البطالن ب إليه استدالل اخلالف ملا ذهبأما 

   .ما هو واضحك ،اًي ثلثاً ثانياملوص

،  لعمرويعبد: ىخرأقال  و،يبعد دي عبدي لز:ارة تفقال، قلأ أو ساوي ثلثهيان له عبد كمث لو 

فال  ،نيثلثيف ال راركتمل التحيان كما ك ،رركتيذ العبد ال إ، ول فاسخاً لألون الثاينكين أ وان البدك

  .وركة بالعبد املذيصور ملثل الوص

ثلث الصرب : مرة و،ديثلث الصرب لز: فقال مرة،  ثلثهىصربتان منها تسو، ان له ثالث صربكلو و

ة ائل صربة مكان كن إ و،ان ثلثهي تساوني اللتنيا يف الصربتمان مجعهكمإل، تانيصحت الوص، عمرول

عليه السالم( قال ،حةية صحيفالالزم جعل الوص ،من( :أحسنه على كيضع أمر أخ.حسن هنا األ و

  قبال  الصحة يف



٢٤٤

ة  القاعدمقتضى ف،رمؤخ ون مقدمكيما مل يف، يخو أليثلثا: الم واحدكلو قال يف  و،البطالن

  . ل منهما ثلثكان لك الإمل جيز الورثة، ون إ تقسيم ثلث هلما

  .أقرع ـ ثلث وبثلثأوصى ما لو يف ـ ولاشتبه األ فإن :ل يف القواعداق

قد  و،ك فراجع اجلواهر هنا،روه يف باب اخلمسكما ذك، في القاعدة التنصمقتضى أن قد عرفتو

  . له يف الشرحيرنا بعض تفصكذ

 جامع املقاصد والروض ورشاداإل وريالشرائع والتحر واملهذب وار املبسوطيالقرعة هو اختن كل

  .  عن بعضهميكما ح على كاملسالو

باعتبار عدم اندراجه يف قاعدة من ( :)استخرج بالقرعة( الم احملققكقال يف اجلواهر يف شرح 

  . المهكآخر  إىل )قواعد الشرع

ثلثي (: قال أو ،ل منهما السدسكون لكي حىت )يخو أليثلثا(  مبثلىعلم هل وصيلو مل نه إ مث

 ما ىفعل،  فقطوىلتصح األ حىت صحةلن ابظ أو ،ة فقطيتصح الثانحىت ، فاسخاً ) لعمرويثلث و،ديلز

الثلث  أن ظهار مرة إلنيقرع مرتيروه كما ذوعلى  ،ن منهما السدسكان لكرناه من قاعدة العدل كذ

 الً أوقرعأ: لذا قال يف اجلواهر و،كلذا أو بأا هلذا حدمهاأل أا طلعت القرعةا إذ ومرة، مهاحدأل أو هلما

عمل  واستخرج أحدها و،ع احملتمالت سهاماً متعددةيان الثاين جعل مجكن إ و،مرتبة أو دفعة أا انيلب

  . هيعل

  



٢٤٥

فلهما منه ، ورثةز الجيمل  ونيالثلث الثن على  زائدنيمبعأوصى لو  و:قال يف القواعد :)٨ مسألة(

ث ال يح ة دفعة واحدة فالزائدين الوص ألكذل و،مها الشراح هلمابعد و،قبله قال به الشرائع و،الثلث

: قال إذا ماك، لنسبةال فباإ ووص بالنسبةيمل ن إ فيون هلما بالتنصكين كالقدر املم و،سقطيون كي

 ثلثاه ،ون هلماكي الدار يثلث فإن ،هتكانت الدار نصف تركقد  و،ثلثاها لعمرو وديلزداري هذه ثلثها 

  .  اثنانثب الثلحلصا و، أربعةنيب الثلثحاان لصك تسعة ىانت تسوكذا إف، ديثلثه لز ولعمرو

أوصى سواء ، الثاين على ان النقصك وول األيلو رتب أعط و:بعد عبارته السابقة قال يف القواعد

  . ل منهما بشيء منفردكل أو أوصى ،ل منهما بشيء منهكل

الثلث  على ث زادتية حيالثان و، مانعانت بالكث يح،  نفذتوىلة األين الوص ألكذل و:أقول

 جامع املقاصد ورشادقد نقل مثل هذه العبارة عن اإل و،نفديالزائد ال  و،ان بقدر الثلث منها نافذاًك

 ان النقصكو ول باألأئاً بديل واحد منهما شكلو جعل لو( :بل يف اجلواهر عند قول املصنف، الروضو

 نيتيوا وصك ضرورة ،ال خالف وك يف شيء من ذلإشكالبال (: قال. انتهى )الثاين منهماعلى 

  . )نيمتعاقبت

  .الم يف املسألة السابقةكأيت يف املقام بعض الي و:أقول

 ، من الثلثأكثرها ن مجيعكمل ت و،ةكبعضها مشتر وانت بعضها خمتصةك ووقف دورهبأوصى لو و

أما  و،ون موقوفةكا تإاملختصة ف أما ،ةكاملشتر وة يف املختصةي نفذت الوص،ث الزائدأجاز الوارأو 

   .يقبضها الوصي أن بعد فرازالالزم اإل و، وقفاًيون بعضها اخلاص باملوصكية فكاملشتر



٢٤٦

 على الوقوفشمله يعقالئي  ألنه ،قلنا بصحة مثل هذا الوقف و،أوقفها بنفسه بعد مماته إذا ذاكو

فراز بعد قبل اإل أن  القاعدةمقتضىن إ تابكرنا يف بعض مباحث الكقد ذ و، وقفها أهلهاحسب ما

  .وقف مسجداً إذا هية للمسجد فيصح التصرفات املنافيال ، كالوقف يف املشتر

ون يف ريتخيالورثة  أن فالظاهر، ز الورثةجيمل  و من الثلثأكثرانت ك وبوقف دورهأوصى لو و

 نيز الورثة وقفوا اثنتجيفلما مل ، ة دورتانت له سك مثالً، زفرامث اإل اًكمشتر أو وقف قدر الثلث جمتمعاً

  .كفرز بعد ذلي ويف ضمن اموع أو ،خاصةما إ منها

  . أنت حر دبر وفايت: قولي الذي ريفهو مثل التدب، وقف هو الستة بعد وفاته إذا كذلكو

أوصى ن إ و،ل شيء ثلثهك من ملوصى لها انك ،بثلث ماله مشاعاًأوصى ذا إو( :قال يف الشرائع

ان له مال كلو  و،ه للورثةيال اعتراض ف و، باملوتملوصى لهه اكان بقدر الثلث فقد ملك ونيبشيء مع

ن أل، صل من الغائبحي حىت قف الباقيي و،تمله الثلث من املال احلاضرحي ما ني العكغائب أخذ له من تل

  . انتهى )الغائب معرض للتلف

ان مستحقاً كن إ و،تمل منعه من التصرفحيو( :اًأخري قال إالّ أنه ، العالمة يف القواعدمثله قالو

  . )ن هناك ممريهو غ وضعف تسلطه على ن حق الوارث التسلط أل،ل حالكب

ان الثلثان كسواء ، ناً أخذه بعد املوتي معلموصى لهبأنه لأوصى ان املال الذي كن إ :أقول

ن الثلث  ألكو ذل ، أم الكتلف بعد ذل،  أم الي تلفه بعد موت املوصحمتمالً ،باًغائ أو خران حاضراًاآل

ملوصى فت من ايمل واملوت  ار بالثلث وقتيذ املعإ، ن تلف بعد موته الثلثانإ و،هي فال حق للورثة فنيع

   شيء له



٢٤٧

 بل، احتمل تلفه بعد املوت و غائباًنيان املعك إذا ماك، سك حال العكذلك و،نيلفرض وجود املع

  . لموصى له لكملحيث إنه ، قبلهأو 

 بل قد عرفت، ال عدمه وملوصى لهال شأن هلم يف بقاء مال ا و،أما الورثة فلهما الثلثان احلاضران

ن للورثة كي مل ني املعكانت خاصة بذلكة ملا يالوص فإن ،ياة املوصي به يف حىتلف املوص إذا كذلكأنه 

  . اة املوصييتلف يف ح إذا خسارة

اة يخران يف زمان حون تلف الثلثان اآلكي أن احتمل و، به حاضراًى املوصنيان املعك إذا أما

  . ل حالك على له ألنه ،ني التصرف يف ثلث املعلموصى له صح ل،ياملوص

 انت موجودةك ةكة التريبق أن ذا ظهرإف، ةكرة التيشف ببقاء بقكنينه إف، نيخره اآليأما حق يف ثلث

 نيان ثلثا املعكانت تالفة ك أا شفكن انإ و،ني حق له التصرف يف متام املع،يزمان موت املوصإىل 

  . بالنسبةنيان التالف من الطرفك، ياة املوصيشف تلف بعض الغائب يف زمان حكن انإ و،للورثة

 املعني، ني بقدر ثلث الثلثني من املعلموصى لهان لكقد تلف نصف الغائب  أنه ظهرن إ مثالً

  .ذاكه و،الغائبو

 ، بقائه فالالزم استصحاب، أم تلفيزمان موت املوص إىل  الغائبيشف هل بقكنيلو مل و

  . نية باملعيانت الوصك إذا هذا، نيل العك ملوصى له اكمليف

 ،بالنسبة نيان الذاهب من الطرفك يتلف منه بعد موت املوص إذا انت مشاعاً فالغائبكأما لو 

  . ثلثاه من الورثةو ملوصى لهذهب ثلثه من ايتلف يل ما كف

  تلف  و،وقفوا هذه الدارأ: قال فإن ،بوقف ثلثه إذا أوصى ذا احلالكو



٢٤٨

  .هاين تلف بعد موته لزم وقف مجعإ و،نيهم وقف ثلث العي لزم عل،اتهيالثلثان يف حال ح

ان كسواء ، ثلث الثلثان الالزم وقف كتلف الثلثان فإن  ،مشاعاً بوقف ثلث مالهأوصى لو و

   . خيفىما الكبعده  أو ياة املوصيمان حز يف نيثالتلف للثل

 انصرفت ،ري فظهر ثلثاها مستحقاً للغ،لها له يف ظاهر احلالكة كبثلث داره اململوأوصى ذا إو

 نفذت كلميان ثلث الدار بقدر ثلث ما كبأن ، نيقابله مرتيان له ما ك فإن ، لهكاململوالثلث  إىل ةيالوص

ال نفذت يف ثلث إ و،أجاز الورثةن إ هية في الثلث نفذت الوصكذل إالّ هن لكين مل إ و،ة مطلقاًيالوص

  .الثلث

  قابالً صادفت حمالًة مىتيعلله يف اجلواهر بأن الوص و،هريغ ور أصل هذا الفرع الشرائعكذا ذكهو

ضاً يها أيف أو هيجواز الفضويل فو( : قال،صحاأل على عيذا البك و،هو يف الفرض متحقق وللنفوذ نفذت

  . انتهى ) حملهري يف غكذل على  من بناء هذه املسألةك فما يف املسال،كنايف ذلي ال

جاز أ أو هاري له مال غانك فإن ، فظهر بعضها مستحقاً،له أا ل الدار زاعماًكبأوصى ن إ مث

خر  اآل لبعضهاكاملالأجاز  فإن ،ةيتقع فضول ه من الداركلميما ال  إىل ة بالنسبةيالوص أن فالظاهر، الورثة

طالق ة إلية الفضوليقد تقدم يف الشرح للعروة صحة الوص و،ال بطلتإ و،مبقابل صحت أو بدون مقابل

  . أدلتها

صالة  أل،احمللل إىل انصرف ،معىن أو  لفظاًكاحملرم لالشترا واحمللل على قع امسهيمبا أوصى لو و

  . )د املسلم عن احملرمناً لقصيحتص(: لذا علله يف الشرائع بقوله و،مر املسلمأالصحة يف 

 وجب كفلذل، ةيذ الوصيلوجوب تنف و،المه عن اللغوكناً ليحتص( :ل اجلواهر له بقولهيأما تعل

  ذ وجوب إ،  نظرخريله األي دليفف )احمللل إىل صرفه



٢٤٩

  . هاين االستدالل به علكمية فال يذ فرع صحة الوصيالتنف

نئذ يح وراد احملللأ أنه علميقد  و،نئذ تبطليح وراد احملرمأ أنه علميفقد أوصى ذا إف، انكف يكو

عرف احلالل ين كيمل  أما إذا ،نئذ تنفذيح واحلرام وهو عارف باحلالل وهمايأراد أ أنه علميقد ال  و،تنفذ

ضع : )عليه السالم(ن قوله أل، ضاًيأفالظاهر النفوذ ، راد احلرامأ أنه اًي عقالئاحتمل احتماالً و،من احلرام

  .ضاًيأشامل ملثل هذه الصورة  ،)١(حسنهأ  علىكيخأمر أ

ها زوجة لعدم يسمي و،ضاًيأاختذ فاحشة  وانت عنده زوجةك و،احلرام وبايل باحلالليان ال كلو و

أن أوصى  و،كشبه ذلأما  أو ،ربعاأل على عدم املباالة حبرمة الزائد أو اختذ مخساً للجهل أو ،املباالة

 ،ةيذ حرمة جعلها زوجة ال تسبب عدم مشول الوصإ، احملرمة  حىتعطاءإفالظاهر ، ذاك زوجاته ىعطي

  . بين للمحرمة نصكيراد احملللة منهن مل أن إ نعم

ن كيلو مل و( :عود حرام وله عود حاللونه ادين عمبعود أوصى يف مسألة ما لو  قال يف الشرائع

  . نتهىا )غة احملرمةيتزال عنه الصول تصح يق و،ل تبطليعود اللهو ق الّإله عود 

  .ظاهره التوقفو

  .لي القابل للتخلرية باخلمر غي فهي مثل الوص، املشروعرية بغيوصا إ :ولوجه األ

داً ية به مقيالفرض عدم الوص و،ةيكرجه عن امللخيالصفة احملرمة ال  على واكن إ :وجه الثاينو

 ،قربهذا هو األ و،ملهشية ي الوصإطالقف،  مشروعةرية به غيوصون الكت حىت  الصفةكتل على ببقائه

  سره املخرج له عن اسم العود ك على نعم لو توقف زواهلا(:  منه بقولهاستثىن و،قد قواه اجلواهرو

                                                





٢٥٠

 على زالة الصفة احملرمة متوقفةإن أل، وجهها على نفاذهاإن من كلعدم التم، نئذياجته البطالن ح

  . انتهى )ة بهيخراج امسه القاضي ببطالن الوصإ

حاله  ،الصفة هناك ةيبعض الوصذ بطالن إ ،ن وجه للبطالنكيسوره فائدة مل كان ملكذا نه إإ :هيفو

  . لب هراشك وبشاة إذا أوصى ماك، ةيحال بطالن ذات بعض الوص

  . القاعدة البطالنمقتضىان ك ،فائدة أي ن لفاقد الوصفكيمل  إذا نعم

  احملرمكله بالسم إذا أوصى ماك، الًآم و به حاالًملوصى لهالفائدة أعم من انتفاع ا أن  خيفىالو

 ال فلس كع مسينستبعده يف بما مل ك، عيان البكمإ كان هناك و،ل مثنهكأ وستحليعه ممن يقلنا جبواز بو

عا ممن يب: )عليه السالم(ده قوله يؤي و،نير وفقاً لبعض الفقهاء املعاص،لعامةستحله من اي له ممن

  . ستحلي

 أو ،صرفه يف قتل املؤمنيالسالح ك ،صرفه يف احلرامي ملوصى لها  أنن عرفكل، باحملللأوصى لو و

ال مل إ و،نكمأن إ  الصرف يف احلرامنيب ونهيل بحياإمنا  و،ةيفالظاهر صحة الوص، صرفه يف اخلمريب العن

  . رك دفعاً للمن،ان مالهكن إ وهيلإسلم ي

  



٢٥١

  .ا املهمةييف بعض الوصا :)٩ مسألة(

  . ة سبع الثلثييف روا و،مها العشرأشهر، تانيه روايزء من ماله ففجبأوصى من : قال يف الشرائع

اجلزء :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، بانأ حسن :ولاأل على ات الدالةيفمن الروا: أقول

 كُلِّ  ثُم اجعلْ على﴿: قوله سبحانه إىل شارةإ ،)١(ور أربعةيالط و،ن اجلبال عشرةأل، واحد من عشرة

  . )٢(﴾ِمنهن جزءاًجبٍل 

هي  و،ذا يف اجلواهرك ،املختلف والدروس وما يف االستبصار على ،ح عبد اهللا ابن سنانيصحو

فسألت ، جزء منه لفالنة وينيثلثي تقضي منه د: قالت و، إيلّصتوامرأة أن إ :ضاًيورة يف الوسائل أكمذ

 )عليه السالم(فسألت عنه أبا عبد اهللا ، اجلزءئاً ما أدري ما يش  هلاىما أر: فقال، ىليل أيب  ابنكعن ذل

 ىليل أيب ذب ابنك: )عليه السالم(فقال  ى،ليل أيب ما قال ابن وف قالت املرأةيكخربته  و،كبعد ذل

 ل جبل منهن جزءاًك على اجعل: فقال )عليه السالم(م يبراهإجل أمر  واهللا عزن إ ،عشر الثلث

   .)٣(و العشر من الشيءفاجلزء ه، ومئذ عشرةيانت اجلبال كو

: قال ،جبزء من مالهأوصى عن رجل  )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا ، ة بن عماريخرب معاوو

لى﴿: جل و قال اهللا عز، من عشرةجزءلْ ععاج ءاً ثُمزج نهٍل ِمنب٤(﴾ كُلِّ ج( .  

                                                











٢٥٢

ل عن رجل ئسنه إ ،ثيد يف ح)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، ريخرب عبد الصمد بن بشو

   .)١(﴾ كُلِّ جبٍل ِمنهن جزءاً اجعلْ على﴿: قولياهللا ن إ ،تاب اهللاكهذا يف : فقال ،جبزء مالهأوصى 

 أن مرهأ و،لف درهمأة ائمبإليه أوصى   ماترجالًن إ :ثيمان يف حديمرسل ابن جعفر بن سلو

فقال له جعفر ، فة حاضريبو حنأ و)عليه السالم(مد فسأل عنه جعفر بن حم، فة منها جزءاًيبا حنأعطي ي

 ى،ليل أيب البن )عليه السالم(فقال ، الربع: فقال ،فةيبا حنأا يها يما تقول ف: )عليه السالم(بن حممد 

فَخذْ ﴿ : تعاىللقول اهللا: فقالوا ،ن قلتم الربعيأمن : )عليه السالم(فقال جعفر بن حممد ، الربع: فقال

م كف، ربعةأ ريهذا قد علمت الط من :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال، آخره إىل )٢(﴾ ِمن الطَّيِرأَربعةً

: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو  فقال،ربعةأ أا ظناً: قالوا، ريس للطيلجبال لجزاء لاأل إمنا ،انت اجلبالك

ن اجلبال عشرةكل و،ال)٣(.   

  . هريغ وك منها يف املستدرىخرأوجد مجلة ات اليت تي من الرواك ذلريغإىل 

قناعاً إة ياستدل باآلإمنا  و،م اهللا تعاىلك به من ح)عليه السالم(مام  علم اإليمر تعبدأ أنه الظاهرو

 فإن ،م من باب البطونيكخذ ما يف القرآن احلأ عبارة عن لزوم يم التعبدك احلكان ذلكلو  و،ال علة

 مثالً، ناتيوك يف التاء املتسلسلةيشمثل األ ،ناتيوكعات والتي التشرفهو يف، اً بطننيسبع إىل للقرآن

هو من  و،هو من شجره و،هو من زهره و،هو من التفاح و،هو من مائه و، التفاح من مرباهشراب مرىب

   .ك ذلريغ إىل ،ون منها الترابكتيجزاء أ إىل ضاًيألل حيالتراب الذي 

                                                









٢٥٣

ان كن إ ياز املوصكة تابعة الرتيون الوصكال فالالزم إ و،كد بالبطون يف القرآن مثل ذليرألعله و

  . قل العشر الشامل يف املقام ألطالقن فاملرجع اإلكين مل إ و،ازكله ارت

  . سالمل دعائم اإليمثل ضعف تعل، هريغ والت اجلواهريضعف تعل علمي كمن ذلو

وصت أامرأة عندنا ن إ :ه قال لهأصحاب من رجالًن إ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب فقد روي عن

إمنا : قال و،فأبطله إليه ك دفع ذلىليل أيب ابن و،جزء لفالن و منه جزء لفالنىعطي: قالت و،بثلثها

اجلزء ،  وجه الصوابىليل أيب در ابنيمل : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال له، مل تسمه وئاًيرت شكذ

قال ي ،فما دوا  من عشرةأتجزتلها كجزاء األ نإ )عليه السالم( صلوات اهللا عيني، واحد من عشرة

   .)١( فوقهاكذلكس يل و،العشرة إىل كذلكربع  وثلث ونصف

 بل له اسم خاص،س يقل منه فلأ أما ،العشر إىل له اسم هو من النصف ما أن كراد بذلأ: قولأ

ذ ال تالزم إ، لينت تعرف ضعف هذا التعلأ و،ذاكه و عشرجزء من اثين و،حد عشرأقال له جزء من ي

  . سر له اسم خاصك الكون ذلك نيب و لفظ اجلزءنيب

 هو كن ذلأل، ازك عمل باالرتثرةًك أو  قلةًك ذلري غياز املوصكارت أن ذا علمإف، انكف يكو

 ريقاراأل وايالوصا والعقود فإن ،مثل هذه الصورة حىت ات تشمليالروا أن  علىليال دل و، بهىاملوص

، الثمن إىل مل نعلم هل هو النصف و من العشرأكثرد يري ياملوص أن ذا علمناإ ف،ات تتبع القصوديقاعاإلو

   مثالً

                                                





٢٥٤

  .كوكما عداه مش وقنيمت ألنه ، الثمنيأعط

  .ذاكه ونيمن العشر جزءاً يأعط، جزء من أحد عشر إىل نيراد جزءاً من العشرأ أنه لو علمو

  .)١(لزموهمألقاعدة ، ني الدك اتبع ذل، العشرريسر غك اجلزء ن آخريان يف دكلو و

ر كذ إالّ اللهم، ال العشر من الثلث، ةكل التركات العشر من ياملراد بالعشر يف الروا أن  خيفىالو

 أو ،ل واحد جزءاًك  ـن امساً مثالًيد عشرعد أن  إىل ـاًيعل وعطوا حممداًأ:  فقال،ةريثكجزاء أ ياملوص

يف الثاين و،  معقولريول غيف األ ألنه ،احد جزءاً من عشرةل وك ىعطينه ال إف، د أربعة أساميعد أن إىل

  . من الثلثأكثرون كي

 اً جزءنيواحد من ست، ل واحدكون لكي ف،ولن جزءاً يف األيعشر على قسم الثلثي كيف مثل ذلو

 ألنه ،ثلث عشر وعشارأثالثة  أي ،شر باستثناء القدر الناقصل واحد عك لىعطييف الثاين  و،ةكمن التر

  .مثلةذا يف سائر األكه و، منهأكثرر الثلث الذي ال حق للموصي يف بقد

  .عربان باجلزءيهما يلكن أل، كة يف ذليالعرب وةي اللغة الفارسنيال فرق ب أنه الظاهرو

ح يصحك ،ةي الوصكبع يف مثل تلات تقول بالسيات السابقة مجلة من الروايال الروابمث يف ق

اهللا ن إ ، فقال واحد من سبعة،جبزء من مالهأوصى  عن رجل )يه السالمعل( سألت أبا عبد اهللا :يالبزنط

  .)٣()٢(بوابأهلا سبعة  :قولي

: جبزء من ماله فقالأوصى  يف الرجل ،)عليه السالم(عن الرضا ، نديكل بن مهام اليمساعإ خربو

   .)٤(﴾لَها سبعةُ أَبواٍب﴿: قولياهللا ن إ اجلزء من سبعة

                                                











٢٥٥

مل  وجبزء من مالهأوصى  يف رجل ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، دياه املفاملرسل الذي روو

لَها ﴿ : تعاىل قولهىتل و،مالهمن خراج السبع إهم بي علىفقض، ك فاختلف الوارث بعده يف ذل،نهيعي

  .)١(﴾سبعةُ أَبواٍب

   .)٢()عليه السالم( عن فقه الرضا يذا املرسل املروكو

ان يز العصكمرا أن ،ة للجنةيمثان وبواب سبعة جلهنمون األكرمبا علل  أنه هي و،فةيهنا لط و:أقول

 ،الفرج و،ل احلرامكأيث يح البطن و،الرجالن و،دانيال و،اللسان و،ذناناأل و،نانيالع:  سبعةنسانيف اإل

حلج الشم يف ا و،هما من الفميلكالم احلرام كال ول احلرامكاأل حيث إن، ان البطنكنف مرمبا جعل األو

  . من احملرمات

رة ساعة كف:  فقد ورد،ركهو التف و، السبعة مورد ثامن للطاعةكتل على ضافي، حالأي وعلى 

  .هي معاقب علريان غير العصكمف أن نمايب ،)٣( ستةني من عبادة سبعريخ

  .  معلومةرينها غكانت حمتملة لكان  وهي و،هاتيها من التوجريغإىل 

 السبع إىل فبالنسبة، ىبع أشهر فتوان السكن إ و،صحاب األني بفالقوالن مشهوران، انكف يكو

 نيظهر باألنه إ شف الرموزكيف  و،كذل على مجاعة اإليالغن ويف اخلالف: رامةكقال يف مفتاح ال

نه إ حييف املفات و،كثرمذهب األنه إ كيف املسال و،خباراأل وقوالظهر يف األاألنه إ يف السرائر و،صحاباأل

  . أشهر

  القول  أما ،السبع فتوى نيشهر القولأن إ :ل يف اجلواهرالذا ق و:أقول

                                                









٢٥٦

 ضاحياإل واملختلف و،ما يف الشرائعك النافع وهذيبنيالت وني عن الصدوقيكنه حمإف، بالعشر

ث يح إمجاع أنه ضاح النافعيإظاهر ن إ :رامةكيف مفتاح ال و،جامع املقاصد والروضة ومعةالل والدروسو

  . همريغ إىل ،قطعاً: قال

  .حياملفات واملقتصر واملهذب البارع و املبسوطيك حمني القولنيتوقف يف املسألة ب نعم

ن كين مل إ وهنإف، كأصحاب نيخذ مبا اشتهر ب: )عليه السالم( لقوله ، قول املشهورقربواأل

 ونك ني باألمرور ديذ إ، اري معريان طرفه غكار يان املشهور املعكملا  إالّ أنه ،خر شاذاً نادراًالطرف اآل

ما هو كاملشهور  على المكصب الناحيث ن ك ل،اراًيوجوده مع املشهور ونك و،اراًيعدمه مع الشاذ

  .ولنقول باأل أن ان الالزمك ،الم متأخرك على الم متقدمكل كالظاهر من 

  . ه فراجعهيما ف خيفى  فاليح اجلواهر قول العشر بوجه اعتباريترجأما 

 فالالزم ،نهمايال مجع داليل ب و،اتيق تعارض الروايقام من أظهر مصاداملن إ :ن شئت قلتإو

  .ةياملرجحات اخلارج إىل الرجوع

موال بتجزئة املال تارة  األصحابقد جرت العادة يف السابق أل(نهما بأنه يمجع الصدوق بأما 

 محل اجلزءن إ :ضاًيأقال  و،حسب ما وقع من التجزئة على نئذينصرف اجلزء حي ف، سبعةىخرأ وعشرة

نه ال إف، ه من مجهور الناسرية من العارف باللغة دون غيانت الوصك إذا صحيإمنا السبع  والعشرعلى 

  .هي فمنظور ف،انتهى )نهيبي حىت كة منه بذليتصح الوص

ال إ و،أنه لصرف اجلمعك  فتوىللوارث بعد رجحان العشر أنه ات السبعيخ روايلشمحل ا أن ماك

  .ىخر الطائفة األايفل طائفة تنكفظاهر 

   ىخرأقال مرة  و، عشرة الفالينريعط الفقأ: مثل ما لو قال املوىل س املقاميلو



٢٥٧

  .ن جاز العشرةإ وة سبعةيفاكفهم العرف يث يح، عطه سبعةأ :لنفس املوضوع

: قال، جبزء من مالهأوصى سألته عن رجل :  قال، بن خالدنيفقد ورد يف خرب احلس، انكف يكو

سبع ثلثه)جبزء من الثلثىوص أنه إذا مراد السائل أن قد احتمل بعضهم و، بهمل جند عامالً و،)١  ،

  . ورد مثله يف العشر أنه دهيؤيو

ن ي به دىقضيت بثلثها عن امرأة أوص )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : قال، ن سنان ابىفقد رو

 ،س هلما شيءيل: فقال ى،ليل أيب ابن  إىل فقدما،كذل فلم أعرف ،فالنة وجزء منه لفالنة وهايخأابن 

   .)٢( هلما العشر من الثلث،اهللا وذبك: )عليه السالم(فقال 

ن إ و،نهمايبع بقسم الس، ل واحد جزءكفهم منه ل فإن ،فالن وجزء لفالن: قال املوصين إنه إ مث

  .بعاًل واحد منهما سك يل جزءاً أعطكل أن فهم

  

                                                



 



٢٥٨

، كثرما هو مذهب األ على ،ه الثمنؤعطاإان الالزم ك، مالهبسهم من أوصى لو  :)١٠ مسألة(

عن  و،املشهورنه إ ةيفاكال وخبارمالذ األ وكعن املسال و،جامع املقاصد واملختلف ورةكما عن التذك

خالفاً ، هي علمجاعضاح النافع اإليإعن  و،هياملعمول علنه إ عن السرائر و،ه عامة من تأخريعلن إ اضيالر

بل عن ، ةيالغن واخلالف واملبسوط واملقنع ووالد الصدوق إىل هو املنسوب و،حد من ستةوانه إ ملن قال

   .رامةكذا نقله مفتاح الك ،هي علمجاعن اإليخرياأل

  .بل املشهور، كثرمن هو قول األالثُن إ :قال يف اجلواهرو

 ، مالهبسهم منأوصى عن رجل  )عليه السالم(سأل أبا احلسن نه إ ،ح البزنطييه صحيدل عليو

   .)١(ةياآل ﴾الصدقاتإمنا ﴿: )عليه السالم( مث قرأ ةيالسهم واحد من مثان: فقال

  .وينكموثق الس وذا يف حسن صفوانكو

عند موته أوصى يف رجل  ،)عليه السالم( ني املؤمنريقضاء أم إىل نسبهنه إ رشادهإد يف يعن املفو

   .)٢(ةيتال اآلو، كهم بذلي على فقض،نه فاختلف الورثة يف معناهيبيمل  وبسهم

ن إ :)عليه السالم(مث قال ، ةي باآل)عليه السالم(مام الرضا ه استدالل اإلرياشي يف تفسيالع ىروو

   .)٣(ةيالسهم واحد من مثان

  . هاريغإىل 

  : اتيفقد استدل له جبملة من الروا، أما من قال بالستة

بسهم من سهام أوصى  مىت: مث قال، تةالسهم واحد من س أن روي:  قال،مثل ما رواه الصدوق

  بسهم من أوصى من  و،ان واحداً من ستةكث ياملوار

                                                









٢٥٩

   .)١(يظهر من مراد املوصيما  على ةي الوصيضمي و،ةيان واحداً من مثانكاة كسهام الز

  . رواكما ذكضعفهما  ونصفهما وثلث وصوله ربعأرث اإل أن أراد أنه الظاهر: أقول

 يفهم من مراد املوصي حسب ما كذل و،السهم واحد من ستة أن روي: رخباقال يف معاين األو

  .علم من سهام مالهيحسب ما على 

   .)٢(ةيالتق على هذا حممول:  قال عن املعاينكذلن يف الوسائل بعد نقل كل

أوصى يف رجل  قالأنه ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،كما يف املستدرك ،سالمعن دعائم اإلو

   .)٣(ن السهام من ستةأل،  سدسهيعطي: قال ،من ثلثهلرجل بسهم 

  .بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهمفإن أوصى  : قال)عليه السالم(عن الرضوي و

   .)٤(ة مثلهياهلدا وعن الصدوق يف املقنعو

 أرسل عن النيب : يف املغينة ما نقل عن ابن قدام،ةيالتق على ةيالروا )٥(لعل وجه محل الوسائلو

 )صلى اهللا عليه وآله( فأعطاه النيب ،لرجل بسهم من املالأوصى  رجالً أن )سلم ولى اهللا عليه وآلهص(

  )٦(.سلم السدسو

نه إ :لذا قال اجلواهر و،خالفه ممنوع على ى املدعمجاعاإل و،املشهور على فالعمل، انكف يكو

  . سكمظنة الع

                                                















٢٦٠

 )عليه السالم (هيعن أب، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ديفما يف خرب طلحة بن ز، انكف يكو

 نيلعله حصل الوهم للراوي بو، ال عامل به، )١( من عشرة من ماله فهو سهمبسهمأوصى من : قال

نهما ين فرق بكين مل إ و،اتينهما يف الرواي الفرق ب مالحظةري من غ،ل بالثاينوففسر األ، السهم واجلزء

  . عرفاً أو لغةً

بلغة  قال أو ،السهم أو اجلزء: قال أنه كش و،ةيالسهم من مثان ومن سبعةان ك إذا اجلزءن إ مث

 ألنه القرعة أو ،اطي لالحتكثراأل أو ،صلقل لأله األؤعطاإفهل الالزم ، منهما أي ون معناهكي ىخرأ

القاعدة  أما ،ولبعد األيان ال كن إ و،احتماالت ،ان قاعدة العدل يف التفاوتيجر أو ،لكمر مشأل كل

  . فتأمل، اتيالقاعدة يف املال أنه رراً منكرناه مكذفلما 

  

                                                





٢٦١

 بال ،ان سدساًكبشيء أوصى ان قد كلو : جاً مع الشرائعزقال يف اجلواهر ما :}١١ مسألة(

ضاح النافع يإ ورةكبل ظاهر التذ، كما يف املسالكاتفاقي  أنه بل الظاهر، هيخالف معتد به أجده ف

  . هي علمجاعاإل

 حياملفات وكاملسال وةيالغن والسدس من اخلالف على مجاع اإلىكح أن بعد امةركقال يف مفتاح الو

 به ؤواعبيمل  أو ،واحد من عشرة أنه ظفروا مبا يف املقنع منيأم مل ك :ضاح النافعيإ ورةكظاهر التذو

  . لندرته

 أوصىل عن رجل ئسنه إ ،)عليه السالم( نياحلس علي بن عن، ه خرب أبانيدل عليف، انكف يكو

   .)١( واحد من ستة)عليه السالم( علي تابكالشيء يف : )عليه السالم(فقال  ،بشيء من ماله

فخلق  ،ةياآل )٢(﴾ ِمن طٍنيإنسانخلْق الْ﴿ : تعاىله بقولهيعة من االستدالل علأما ما عن املقن

  .د ال االستدالليينه أراد التأأكف ،)٣(اءي من ستة أشنساناإل

 ن واحد مي معلوم فهريبشيء من ماله غ إذا أوصى كذلكو :)السالمعليه (عن فقه الرضا و

   .)٤(ستة

   .)٥(كذلك ـ خبارهي متون األ و ـةيعن الصدوق يف اهلداو

 اجلواهر يف يفف، ما أشبه أو ،سكبالع أو ، سهم من جزء:مثل نيمبا مجع لفظأوصى لو نه إ مث

  . جهان وهيم فكان احليجر

                                                













٢٦٢

  .ةكل التركسر الثلث ال كيث ي ح،ما يف جزء الثلثك، ريسكبعد التيال : أقول

 إذا ،نيمخس و من ستةثلثاً ونيعشر وأربعاً أي ،لك الي أعط،ئاًيش وسهماً وأعطوه جزءاً: لو قالو

  .  الثلث فقطيال أعطإ و،أجاز الوارث

اً قوله أعطوه حظك ،ن قلإ وقبلي الوارث فينيتع إىل رجعي كما عدا ذل و:قال يف القواعدنه إ مث

  . ماًيعظ أو ،اًريسي أو ،الًيجز أو ،الًيقل أو ،قسطاً أو ،باًينص أو ،من مايل

  .ن قل من تعرض لهإ و،ال تردداً وه خالفاًيال أجد ف :رامةكقال يف مفتاح ال

 إىل رجعيال  أنه الظاهر و، اللفظكه ذليفرد صدق عل أي  على احملمولطالق لإلكذل و:أقول

ث فسر يف القرآن يح،  ضغثاًىعطيأن  إذا أوصى  مثل ماه،ه شبهيان فك نإ و،كم يف ذليكالقرآن احل

  .  مقطوع بهرياملناط غ و،كذل على ليذ ال دلإ، ذاكه وة عودةائمب

  



٢٦٣

 ةيوصلت الوصا أو ، وجهاًي الوصيسن ف،ريبصرف ماله يف وجوه من اخلأوصى لو  :)١٢ مسألة(

  .ما هو املشهورك ،ربجعله يف وجوه ال، نسين مل إ وعلم بوجهيمن مل إىل 

  .ةيفاك الكثراألإىل  و،حياملفات وكاملسال وضاح النافعيإاملشهور  إىل نسبهو

ما عن ك،  يف بعض فتاواهي تبعاًً للطوسيمن احلل الإبال خالف  و،ما عن التنقتحك ىه الفتويعلو

  .اضيالر

  .اثاًري مريصيث قالوا بأنه يح، شف الرموزك وخيات الشيحائر وخالفاً ملا عن السرائر

 ، عن بعضهميكما ح على ،املهذب البارع ورادملة ايغا وري يف التحرنيحد املذهبح أليال ترجو

  . حيالترج على وضعياملذهب مل ن إ رامةكن يف مفتاح الكل

  . اتي قول املشهور جلملة من الرواقربفاأل، انكف يكو

أسأله  )عليه السالم(احلسن  أيب  إىلتبتك:  قال،انيعن حممد بن الر، خ الثالثةيمثل ما رواه املشا

بواب األ : فوقع،ييف الباق صنعيف يكباباً واحداً منها  إالّ يوصالفظ حيته فلم يبوصأوصى  إنسانعن 

   .)١(ة اجعلها يف الربيالباق

  .رواكما ذ على اتينه متون الرواإ ف،ة الصدوق يف املقنعيمثلها رواو

 إىل صرفي أنه عبةكلمها مبا ورد يف املنذور لريغ وهرااجلو ورامةك يف مفتاح الكد ذليأقد و

ج عنه مبال ال حيأن أوصى يف من  و،رك ما ذنياز الناذر ال عكاملصرف هو ارت أن نيتبيث يح، زوارها

 أن ظهر منهيمما ، هيجهل املوقوف عل إذا  يف الوقفكذلك و،تصدق بهي وصرف يف الربي أنه  بهيفي

  تعذر املطلوب  فإن ،ون هذه املقامات من باب تعدد املطلوبكرف من عتربه العي ما ربالشارع اعت

                                                





٢٦٤

 أنه  من بابكستبعد القول بذليل شرعي مل ين دلكيبل لو مل ، خفاملطلوب األ إىل شد رجعاأل

  . ردع الشارع عنهيعريف مل 

  .ازكرتاال واتي من الروانيول األنيالوجه إىل ا ترجعإتابان فكرها الكذ اليت أما سائر الوجوه

  :  صوركذ هناإ، الصرف يف وجوه الرب يف اجلملة أن  خيفىن الكل

  . رواكما ذكهذا  و،ديي عدم العلم بالتقع م، الوجه مطلقاًىنسي أن :وىلاأل

 ،ةيبالقرائن القطع أو حيره بالتصركالوجه الذي ذ إالّ ديري ال ين املوصأد بييالعلم بالتق: ةيالثان

  . ة منصرفة عن مثلهيالروا و،ازكذ ال ارتإ ،اثاًريرجع مينئذ ي حاألمرو

 أنه ركما لو تذك ،مجايلحنو العلم اإل على ةي الوصير الوصكقد ذ و،دييون تقكيال  أن :الثالثة

املرجع إمنا  و،صرف يف مثل املسجدينه ال إف، ر من منهمكذ أنه ينه نسكل و،حد علماء البلدألأوصى 

  . قاعدة العدل أو رعةقال

ل يان من قبك أنه علميبأن  ،مجايلبدون العلم اإل ،مجالل اإليسب على  بهىعلم املوصي أن :الرابعة

 ،ما أشبه أو مدرسة أو ميتي دار أو ةينيان بناء حسكعلم هل ينه ال كل، ل سائر وجوه الربيمن قب البناء ال

  . ل وجوه الربك ال يف ،لي القبكصرفه يف ذلييف هذه الصورة و

ال وجه للبطالن بعد نه إ :هيف و،ام اية لتعذر القيبطالن الوصاستدل له بفقد ، خرأما القول اآل

  . مناط النظائر وازكاالرت والنص

 الصرف يف نيب ويوص النيل بيح إذا ماي يف الصرف يف الوجوه فكذلك األمر أن مما تقدم ظهرو

صار  وليهب به السذ أو ،لهأوصى  املسجد الذي كهدم الظامل ذل إذا ماك، علمه نإ ونيالوجه املع

  . شبه من وجوه التعذرأما  أو ،مستنقعاً



٢٦٥

انتظر يف حمتمل  وىترو أو ،دجيمل  وفحص إذا حنوه وانيصرفه يف سائر الوجوه مع النسيإمنا نه إ مث

 ضافة باإل،ةي وجوب العمل بالوصمقتضى كن ذلأل، ان يف صورة التعذر فعالًكمحمتمل اإل أو ،شفكال

  .ةية من لزوم الفحص يف الشبهات املوضوع مرريرناه غكما ذإىل 

ث ال يح، فالن فارتد إىل عطاء قرآنإب إذا أوصى ماك،  التعذر شرعاًالتعذر عقالً وانيمثل النسو

 إىل ، مسجداًإنسان فجعلها ،ض يف ساحة مواتيحيبين مرابأن  أو أوصى ،مه القرآني تسلن شرعاًكمي

  . ك ذلريغ

 طالقإل، وقفه مسجداً أو طعام بهمثل اإل، الزائلة أو ةيجوه الباق الونيب  يف وجوه الربمث ال فرق

 الّإ و،ة مثالًينيحس أو مدرسة أو  من مسجداًيأراده باق أنه ركتذين كيمل  إذا كذلنعم  ،ل السابقيالدل

  . ايلمجالعلم اإل أو مجاالًإدخل يف العلم 

  



٢٦٦

  .روفظجراب دخل امل أو صندوق أو نةيله بسفأوصى لو : قال يف القواعد :)١٣ مسألة(

نه إ كوعن املسال ،ةيفاكما عن الك هذا هو املشهور و،الوعاء وسيكر بعضهم الكذ و:أقول

رة كذوعن الت، لةيمج أيب ةيروا على صحابن عمل األ أوعن املقتصر، نيأخرتامل وني املتقدمنيمشهور ب

  .هي علمجاعضاح النافع اإليإيف اجلواهر عن  و،علمائنا إىل نسبته

ة ياجلزئ اءيشألعم من الظرف واملظروف يف ا األىل إةيانصراف الوص إىل افةض باإلكذل على دليو

   :اتي مجلة من الروا،غالباً

أسأله عن رجل  )عليه السالم(احلسن  أيب  إىلتبتك:  قال،لة املفضل بن صاحليمج أيب ةيمثل روا

   .)١(تهيف له وحليالس: يلإتب كف ،ةي احللكس ليد ولي احلدكلإمنا  :الورثة فقال ،فيلرجل بسأوصى 

   .ة للقرابيمشول احلل على هذا بناًء: أقول

ه يعل وان يف جفنك وفيرجل بسلأوصى عن رجل  )عليه السالم(لت الرضا  سأ:خرخربه اآلو

رجل : فقلت: قال، ه لهيف مبا فيبل الس ال :فقال ، املالكس ليل و النصلكلإمنا : فقال الورثة، ةيحل

: )عليه السالم(فقال  ، املالكس ليل و الصندوقكلإمنا : فقال الورثة، ه ماليان فك وبصندوقأوصى 

ه لهيالصندوق مبا ف)٢(.   

ان يف ك و،لرجل بصندوقأوصى عن رجل  )عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا ،خرب عقبةو

  ؟ هي ما فكس ليل و الصندوقكلإمنا : فقال الورثة، الصندوق مال

                                                







٢٦٧

   .)١(ه لهيالصندوق مبا ف: )ه السالمعلي(فقال 

سم ما يمل  و،نة لفالنيهذه السف: سألته عن رجل قال:  قال،ضاًيأ )عليه السالم(خر عنه خربه اآلو

ون كيأن  إالّ له اأوصى هي للذي : )عليه السالم(فقال  ،هايما ف وها الرجليعطيأ ،طعام وهايف و،هايف

  . س للورثة شيءيل وصاحبها متهماً

ون كيأن إالّ  نةي بقر،قرارا من باب اإل أل،ةي عن باب الوصانت خارجةكن إ وةين هذه الرواإف

ما يف  أن  علىهلا داللةأن  إالّ ،ان املقر متهماًك إذا قرارالم يف صحة اإلكث قد تقدم اليح متهماً

   .)ها طعاميفو( ل عن سؤاطالقمام باإلالداللة بسبب جواب اإل أن لو و،نةينة ملن له السفيالسف

هي  ذإ ،ةيالوص على هاي فال داللة ف)٢(له اأوصى هي للذي : )عليه السالم(مام ما قول اإلأ

   .ةيضاً نوع وصيأ ألنه قرار يف حال املوت آخر عن اإلريتعب

 مما ون صاحبها استثىنكيأن إالّ : ذا اللفظ ما يف الوسائلك ة رواها الصدوقيهذه الروا نعم

  . ىة أقويالوص على ون الداللةكت )ما( انكم )مما( مع الغض عن وهايف

ل عن رجل ئس أنه ،)عليه السالم(عن الصادق ، ةيات املتقدمة ما رواه الصدوق يف اهلدايمثل الرواو

ف مبا يالس: فقال ، النصلكلإمنا :  فقال له الورثة،ةيه حليان علك وان يف جفنهكف يلرجل بسأوصى 

   .)٣(ه لهيف

  لرجل بصندوق أوصى ل عن رجل ئسنه إ ،)عليه السالم(ضاً عنه يها أي فيروو

                                                









٢٦٨

   .)١(ه لهيق مبا فوالصند:  فقال،ه ماليف

 أو ان يف الصندوقك وسفينة لرجل بصندوق أو رجليصذا أوإو :)عليه السالم( ييف الرضوو

د نسخة يؤيهذا  و،)٢(هيف ما ون قد استثىنكيأن أوصى إالّ ه ملن يه فهو مع ما فريغ أو السفينة متاع

   .الصدوق يف االستثناء

نة ي هذه السف:ل عن رجل قالئسنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، ضاًية أي الصدوق يف اهلدايروو

ون صاحبها كيأن  إالّ ،هاي فمبا وله اأوصى  يللذهي  :قال ،ها طعاميف و،هاي فسم مايمل  و،لفالن

  .)٣(ها شيءيس للورثة فيل و،هاي ما فاستثىن

   .كات رواها املستدريهذه الروا

اعدة ق المقتضى كون ذلك و،الشهرة احملققة و،اتيفقد ظهر من هذه الروا، انكف يكو

ال ، ةريثكموال أالصندوق  أو نةيان يف السفك إذا ماك ،ن انصراف مضادكميمل  إذا ،ةيالنصراف الوص

هم لعدم دخول ريغ وأيب العباس ونيفخر احملقق وفقول املختل أن : غالباًملوصى له مبثلها ملثل اىوصي

هم بعدم دخول ما يف ريغ وةيفاكال وجامع املقاصد وقول الدروس و،فية بالسية يف الوصياحلل واجلفن

  . حمل نظر ة اينة يف الوصيالسف

 فلم ،ع هو املشهوريل يف اجلمعدم الدخو أن من ،رامةكما يف مفتاح الك ةيفاك عن اليكأما ما ح

  .  وجهههرظي

  ورة كا املذيورات يف الوصاكاملذدخل يإمنا  أنه من الواضحن إ مث

                                                









٢٦٩

 إىل ة بالنسبةيان الالزم بطالن الوصكال إ و،جاز الورثةأ أو ،الثلث على ن اموع زائداًكي مل ذاإ

  .الزائد عنه

ون يف كبطالن يال أن ال ، التوابعك تلنيب و،ةير يف الوصك ما ذنيال فرق يف البطالن ب أنه الظاهرو

هما مدلول يلكن  ألكذل و،فيالس: قولين  أأو، جفنه والسيف: يقول أن التوابع فحسب، فال فرق بني

  . هي وجري غ،الزائد منه من الثلث أو ،ل اجلفنكالبطالن يف  وفيل السك فاحتمال الصحة يف ،المكال

  



٢٧٠

لغو يهل  و،صحيته مل كخراج بعض ولده من ترإبأوصى لو و( :قال يف الشرائع :)١٤ مسألة(

  يف الثلثيمضيع ماله ملن عدا الولد فيجبمأوصى  من ىجرائه جمرإ نيب و البطالننيه تردد بي ف،اللفظ

 )ة بوجه آخر مهجورةيه روايف و،ولالوجه األ و،ضةي مبوجب الفريبه من الباقيون للمخرج نصكيو

  . انتهى

 ضاحيما عن املختلف واإلك املشهورأو  ،ةيفاكال وكما عن املسالك كثره األيول علاأل: أقول

ه ينه الذي عل إ أو،ما يف اجلواهركاً إمجاعون كادت تكمة ياملشهور شهرة عظ أو ،املهذب البارعو

  . ية السريأيت ممن عملوا برواي خالفاً ملن ،ما عن املقتصرك ـ مجاعاملشعر باإل ـ صحاباأل

 ، عن املختلفيك فهو احمل، الورثةيلثلث لباق اونكيخراجه من الثلث فإة بيبأنه وص: أما الثاينو

  .  صاحب اجلواهرتبعهما و،استظهره أنه عن اخلراساينو

  . ةيمن اجلنف يف الوص ألنه ، املتقدممجاعاإل والسنة وتابكال إىل فهو مستند: ولأما األ

 يف )عليه السالم( ني املؤمنريمأ ىقض: قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيوعن حممد بن ق

فمن ، رك املنرياملعروف غ إىل ة ترديله الوص: )عليه السالم(فقال  ،هأكثر أو لهكمباله أوصى  ورجل تويف

   .)١(اثهمرياث مريهل امل ألكتري و،املعروف إىل ا تردإف فياحل وركة املني يف الوصىأت وظلم نفسه

  من :  قال)يه السالمعل (هيعن أب، )عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، عن مسعدة بن صدقةو

                                                





٢٧١

 امةيوم القيجل  وهللا عز ايته لقيمن جار يف وص و،اتهي تصدق ا يف حمنك انكته يعدل يف وص

   .)١( معرضهو عنهو

  .)٢(بائركة من اليف يف الوصياحل: )عليه السالم( علي قال، )هما السالميعل(ه يعن أب، عنهو

   .)٣(بائركة من اليالضرر يف الوص: ىخرأة ييف رواو

 بايلأما  :)عليه السالم( علي قال: قال )هما السالميعل(ه يعن أب، عن جعفر، وينكعن السو

   .)٤( املالكسرقتهم ذل أو ي بولدتضررأ

   .)٥(ضررت بورثيتأ: قال إالّ أنه ،ة مثلهرية ابن املغييف رواو

  . اتيها من الرواريغإىل 

فقال  ،صنعأف يكه فينا وصأ واثريخرجه عن املأه مث يدعيان له ولد كعن رجل  :حيبل يف الصح

   .)٦(ء علمهي عن شيدفعه الوصيوال  ،ره باملشهدقراإللزم الولد : )عليه السالم(

ن إ و،خراج املوصي ورثتهإاملنع عن مطلق  على ه تدلريغ ومة ما تقدميات بضميهذه الروا وةياآلو

  . والداًأونوا كيمل 

  ون كي حىت ى،ة تلغيالوصن إ :عة قالوامجا أن فقد عرفت: أما الثاينو

                                                

 















٢٧٢

  .الثلث إىل خالفاً ملن قال بصحتها بالنسبة، عدمهاكوجودها 

ن رجعت احلصة إ ونهإف،  الورثةية باملال لباقيعم من الوصأخراج من الثلث ن اإلأ ب:ولاستدل األ

   .ان لغواًكشمله دليل الوصية يذ مل إ و،ة هلمي وصكس ذلين لكهم ليلإ

نها كل، ي للباقية بالباقين وصكن مل تإ وخراج باإلالوصيةن إ( : قال،ره اجلواهركذما : فيهو

به من أوصى ع ما يعدمه يف نفوذ مج وعطاء واإليالنه واألمر نيها بي ضرورة عدم الفرق ف،ةينفسها وص

ة يوص من الورثة به ال الهري يف اختصاص غإشكالنه ال إف، خراجه من الثلثإما لو صرح بكفهو ، الثلث

ها يعترب فيما ال ك، ةية قصد الوصيعترب يف الوصيال  و،هريرثاً لغإ ىبقي منه فخراج الولد مثالًبل إل، به هلم

ذا إف، منعاً وه دفعاًي فهو مسلط عل،بقاهاأقطع سلطنته عن الثلث بل يالشارع مل  و،رادهأ العهد مبا ىسو

ما لو ك، هرينفذ يف غيمل  وهيي له تسلط علله نفذ يف مقدار الثلث الذكخرج بعض الورثة عن املال أ

  . انتهى )هرينفذ مبقدار الثلث دون غينه إ فله لبعضهمك املال ىعطأ

 ،نيناريد ديعطاء زإ لزم ،ريله تسعة دنان ووالدأثة ان له ثالك و،رثاًإداً ي زال تعطوا ابين: ذا قالإف

 يضت حرمانه من الثلث الذي للموصة اقتيالوص حيث إن، نصفاً وريل ولد آخر ثالثة دنانكعطاء إو

ناراً ين ديخرن اآليدولفر لل وتهي فهو بوص،هي حق التصرف فيس للموصي الذي لنيال من الثلث، هيحق ف

  . نهمايقسم بي

  فالن ثلثهيعطأ ، لفالنيرثإ بل اعطوا ،ئاًي شيوالدأحد من ال تعطوا أل: لو قال يف املثالو

  . نيناريولد دكل  يعطأو

 ،نارانيمنهما د لكان لك ،ئاًيش وعمر ودي زيوالدأن من ي ال تعطوا لولد: املثاللو قال يفو

  . ستثنهي لولده الثالث الذي مل ريمخسة دنانو



٢٧٣

ها قدر ؤعطاإالالزم  و،تيموال املأحصتها ثلث  إىل فيضأ ،ل مايل لزوجيتكعطوا أ: لو قالو

، ل الثلث من النقدكال  و،رضثلث من األل الك هلا يعطيال  أي ،نقده بالنسبة وتيرض املأالثلث من 

ل واحد كان كذا إ ف،رض بالنسبةاأل وها الثلث من النقدؤعطاإ بل الالزم ،نياألمرحد ذ ال وجه ألإ

 ،ذاكه ومثناً أو ثها ربعاًرإ إىل ضافةثلث النقد باإل ورضت ثلث األيعطأت يمنهما قدر نصف مال امل

ون كالحظ يال  أنه من الواضح و،لسائر الورثة ةيرثها اإلحصت و بعد الثلثىبقي الذي ي الباقياعطو

  . رثة ال باإليهو بالوصإمنا نئذ يرض حخذها من األأذ إ ،رضالزوجة ال ترث من األ

 رثاًإس ينه لإف،  الثلثيعطأ، رثيإل كعطوه أ:  فقال قبل موته،حد أوالدهأله تلو ق أنه علميمنه و

  . هريغ والقاتل إىل هي تنفذ بالنسبة وةيبل وص، رثيالقاتل ال ن إ قاليحىت 

جعلها  و، اليت عمل ا الصدوقانيالسر علي بن ةيفهي روا، ها احملققية اليت أشار اليأما الرواو

 نكميفال ، كم بذلكال نعلم ما هو سبب احل و أمر خارجيةظمبالح أا املراد او، ة يف واقعةيخ قضيالش

 أن  لزمكلذكخذ ا ن األكمل مي أما إذا لية،ك أخذها اتي الروا يفاألصلذ إ، ةيلكؤخذ ا لقاعدة يأن 

بل  ،رواياتلعدم طرح ا على الطرح ينايف الروايات اليت تدل فإن تطرح، ال حىت حيتمل جهة خارجية

  .م هلمي والتسل)عليهم السالم(هم يلإردها 

س يل أنه علم ألنه ،رثاإلور من كحرم الولد املذإمنا  )عليه السالم(نه إ :قالي مثالً، انكف يكو

  .كما أشبه ذل أو بيت بعلم الغي املبولد

ن ابنه أ وإيلّأوصى السري تويف فعلي بن ن إ :)عليه السالم( ىيب احلسن موسقلت أل: قال الراوي

  خرجه عنأم ولد له فأمرين بأن أ على جعفراً وقع



٢٧٤

فرجعت : قال ،بلخبه يصينت صادقاً فكن إ و،خرجهأ: )عليه السالم(فقال : قال ،اثريامل

فمره  أيب هذا وصي و،السري ي علنا جعفر بنأ اهللا كأصلح: فقال له ،وسف القاضيي أيب  إىلفقدمين

 ي علهذا جعفر بن، نعم: فقلت ،ما تقول: وسف القاضيي أبو فقال يل ،اثي من أيبريم  إيلّدفعيفل

  فأذن يل فدنوت،كلمكأ أن ديرأ: فقلت، ماله إليه دفعاف: قال ،يالسرعلي بن  يوصنا أ و،يالسر

خرجه من أ أن إيلّأوصى  وه فأمرين أبوهيبم ولد ألأ على هذا وقع: فقلت، الميكسمع أحد يث ال يح

خرجه أ أن سألته فأمرين وخربتهأنة فيباملد )عليه السالم( بن جعفر ىت موسي فأت،ئاًيال أورثه ش و،اثريامل

انفذ : مث قال يل، فاستحلفين ثالثاً، نعم: قلت ،كأبا احلسن أمرن إ اهللا: فقال، ئاًيال أورثه ش واثريمن امل

   .)١( فالقول قوله،احلسن به أبو كما أمر

 ،هرين يف الولد الذي قد أحدث احلدث املزبور دون غكل، ك ذلنيظاهر الصدوق(: قال يف اجلواهر

 )هي لعدم قدح خالف مثلهما فضاًيه أي فكذلكبل لعله ، هيون عدم النفوذ يف ما عداه جممعاً علكينئذ يحو

  . انتهى

ن كل، احتماالن ،ببزوجة األ أو ،مالفاحشة باألإىل  و،اجلد ودياحلف إىل ىتعديل به هل يمث لو ق

من  )عليه السالم(مام ة اإليلو من جهة وال وة يف واقعةيقض أا هاياحتمل ف وة مهجورةيانت الرواكملا 

  . د فائدةياته مزين للبحث يف خصوصكي مل، كما أشبه ذل أو ركباب عقوبة املن

ة يالوصك ألنه ،وةبعط من احليمل ، اثيريئاً من ميرب شكال تعطوا ولدي األ: لو قال أنه مث الظاهر

  رب ك ال أل، سائر الورثةنيون بكت و،هريوة لغبعطاء احلإب

                                                





٢٧٥

 على لي ال دلماك،  صحتهااألصلوة فبة باحليال حق يف الوص أنه  علىليذ ال دلإ، والد بعدهاأل

  .ه حمذوريان فك إذا ربكوالد بعد الولد األرب األكعطائها أإ

ته من باب ي يف مذهبهم عملنا بوصكصح ذل فإن ،عطاء بعض ورثتهإافر بعدم كالأوصى ذا إو

 قاعدة ني من باب اجلمع ب،نهميبد أو نناي بدكذل إىل  بالعمل بالنسبةيريبعد التخيان ال كن إ و،لزموهمأ

  . هريغ وتاب القضاءك رناه يفكما ذك ،)٢(﴾احكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّهأن و﴿: قوله سبحانه و،)١(لزاماإل

  

                                                







٢٧٦

  : أقسامثالثة  على مجال فاإل، مفسر يف الشرعريبلفظ جممل غأوصى لو  :)١٥ مسألة(

ل واحد امسه كوله غالمان  ،اًدي زيعطوه غالمأ: قال إذا ماك،  حمصورني بنيامل املب: ولاأل

  . ديز

ناراً يشمل ديحيث إنه  ،عطوه بعض مايلأ: قال إذا ماك، كثراأل وقل األني بنيامل املب: الثاين

   .مثالً ناريشمل ألف ديما ك

ث طلبت يح يه دعائيب في يف احملل الذي استجين عبدكيل: مثل، امل يف اإل املوغامل: الثالث

  . ناكان كمأي  أنه علمي ومل، الولد

عمل بقاعدة  أو ،)١(لكمر مشأ لكا ل أل، بالقرعةنينهما عيان تساو بكن  إفالظاهر: ولأما األ

  .مةيقلهما قأ على قاعدة العدل يف الزائد و القرعة،ه احتماالنين تساو ففكين مل إ و،العدل

 ثركاأل أو ،مخسون وقل األىعطينه إف، نيتائ مىسويخر اآل و،ةائ مىسويحدمها أان ك مثالً

رناه كما ذك،  قاعدة العدليات جترييف املال و،نهماي مردد بكثراأل و،قنيقل متن األ أل،سترد مخسونيو

  .  مرةريغ

  . ان جمال القرعةك ،نيمة مع مخسيقلهما قأد يري بأنه ملوصى لها ول واحد من الوارثكلو قال و

 إىل هري رجع يف تفس،عفسره الشريبلفظ جممل مل أوصى لو  و:فقد قال الشرائع: ما الثاينأو

  . الًيجز أو ،الًيجل أو ،اًريسي أو ،الًيقل أو ،باًينص أو ،قسطاً أو ،عطوه حظاً من مايلأ :قولهك ،الوارث

  ن الوارث أاستدل له ب و، من تعرض لهنيجده بأبال خالف : يف اجلواهرو

                                                





٢٧٧

  . فظ حبسب ظاهر الليراده املوصأما يقها املندرجة في مصادينيهو املرجع يف تع

 أمورالوارث هو م حيث إن و،ريثكال وليالقل على راد مفهوم اللفظ الصادقأ أنه مرادهم: قولأ

 ري الفقيعطيد عبده بأن يل السك إذا أوماك ،رهيه تقديان املعترب فك ،وارثال إىل لهك أوياملوص وذيالتنف

له ك أوقد و،ذي بالتنفالًكان موكالعبد ملا أن  إالّ ناريالد إىل شمل الدرهميان كن إ وءيالش فإن ،ئاًيش

ن كيذا مل إال فإ و،ناريمة الديعشرة دراهم ق إىل نيدرمه أو  درمهاًيعطي أن ان لهك ،د حسب نظرهيالس

مل  و،خرآئاً يعند الوارث ش و،ئاًيان ظاهر اللفظ عند العرف شك و، ظاهر اللفظي بأن أراد املوصكذلك

 ن معاينأل، ار نظر العرفيون املعك القاعدة مقتضىان ك ،املورث أراد الظاهر عند الوارث أن علمي

علم عدم  إالّ إذا ،ة العقالءريما هو س على ،ؤخذ من العرفي هريغ أو الم الشارعكسواء يف  لفاظاأل

  .  املفهوم العريفإرادة

  . فهمه ال فهم العرف إىل الهكيإ على نةيمره الوارث قرأن إ :قاليال 

  . ذ ال يف فهم خمالف لفهم العرفينفال يف التكياإل: قالينه أل

  . الم الفقهاء يف املك و،ن جممالًكيان له مفهوم عند العرف مل ك إذا :قاليال 

 ،ناريالد وما يف مثال الدرهمك، متعدد على مرادهم بامل اللفظ القابل لالنطباق: قالينه أل

خر حسب أاء يشأ على  االنطباققابل و،اء حسب فهم العرفيشأ على ون قابل االنطباقكي قد كذلو

 ىريالوارث فهو  أما ،ناريالد إىل من الدرهم أنه ىريالعرف  و،الًيعطوه قلأ: قال إذا مثالً، فهم الوارث

   إىل من الفلسأنه 



٢٧٨

  . ملا عرفت، نظر الوارث على قدم نظر العرف ،الدرهم مخسون فلساً مثالً و،الدراهم

فهم العرف ي أن ةي به يف سببىاملوصو إليه ىاملوص ووصيامل وانكامل واختالف الزمان خيفى الو

  باب دارهىت أريل فقكعطوا ين أبأوصى  اذإ، ناريالد و الدرهمنيعطاء الفقراء بإمن عادته  مثالً، ذاكه

  الفلسنيهم بؤعطاإمن عادته  و،الدرهم وناري الدنيب أنه  فهم العرف،ئاًيش مثالً ستة من موتهإىل 

  .نهما يف الفهم العريفيما ب على تهيالدرهم محلت وصو

نما ما لو ي ب،لفاأل ونارية دائ منينه بإف، ئاًيشعلى األ عطوا املرجعيأن أوصى ما  إىل ذا بالنسبةكو

  . اتيذا يف سائر اخلصوصكه و،العشرة وناري الدنينه بإفف فكعطوا املستيبأن أوصى 

انت له ك إذا مثالً، هريمثله غ و،ة حمتملطرافأ نيد امل بي يف حتدلقرائن دخالًلن إ :احلاصلو

بل مثل ، الزرافة ولمثل الفي فهم منهي مل ،ريواناته لولده الصغيحد حأ ىعطيأن أوصى وان فيقة حيحد

 من ك ذلريغ إىل ،الفرس وليمثال الفألة فهم منه يخ القبيعطائه لشإب أما إذا أوصى ،الصخلة واهلرة

  .مثلةاأل

 أن علم هليمل  مثالً، مجال نفس اللفظإال من جهة ، جهة جهل الوارث من لو صار اللفظ جممالًو

 فاال ،الزوجة على صطلحهي يسور أو ،ة النحليخل على ةيصطلح الزنبور يف الوصيمورثهم عراقي 

  .  فتأمل،قرعةللهنا 

 حىت علمين مل إ و، املراد بالقرعةني حمتمالت عكانت هناك فإن ،امهو املوغل يف اإل و:ما الثالثأ

 ىعطيبأن  إذا أوصى مايف ، اخلاصريصرف يف وجه اخل و،ة يف مثل املثال السابقياحملتمالت سقطت الوص

صرف املبلغ ي أن يف إذا أوصى ماي العام فرياخل أو ،مثالً نارية دائه مؤه دعايب فيلفقراء احملل الذي استج

  عمر يمل  إذا هنأاز بكان ارتك إالّ إذا اللهم ،مثالً انك املك ذلرييف تعم



٢٧٩

  .ون مثل اخلاصكيان آخر فك يف مريتعم أي ،قربد األيريان ك كهنا

 أو موت أو :قول ـ أصغر أو امتناع أو بةيالوارث لغ إىل لو تعذر الرجوعو( : قالكاملسالن إ مث

خراج املال من إ أن رادأأنه ك و،قنياملت ألنه ،ه االسميصدق عليقل ما أ يعطأ  ـكحنو ذل أو جنون

  ). داخالًىبقيقن يتيما مل  و،ان خارجاًكقن خروجه ي فما ت،األصلس الورثة خالف يك

 اللهم، قي يف املصادنيعدول املسلم أو مك للحايريون التخكينه مل ال أب( ،هيل علكشأن اجلواهر كل

ه رين ناب غكل و،قة لهي فاخلطاب يف احلق،بالذات الوارث ووالًأذ ياملخاطب بالتنفن إ :قاليأن إالّ 

  . انتهى )ينيان قد باشر التعكنه املنوب عنه لو يعيقن مما ياملت على قتصريللتعذر ف

 كعطي وارثه ذلي أن ديري و،ناريالد و الدراهمنيعطاء الدائر باز املوصي اإلكث ارتيح: أقول

قدر خذ بالال جمال لأل و،ازك لالرتيريان للوارث من التخكحنوه نفس ما  ومكان للحاك ،لتعدد املطلوب

  . ازكصل مع االرتنه ال جمال لألإ ف،نياملتق

 ،ينيار التعيده اختي هو الذي ب،ماًكحا أو اًيوص أو  وارثاً،ةيذ الوصيلف بتنفكامل أن ظهريمما تقدم و

  . هو من باب املثالإمنا  )الوارث(: فقوهلم

  .الوارثكبأن الوصي : لذا قال اجلواهرو

بل ، لزم متاثلهمايال ، الًل مايالسببناء أعمرو  و،الًراء ماد الفقي زيعطي بأن نياثنإىل أوصى لو و

  .ل واحد واحدكل املتقدم لي لشمول الدلى،ريأخذ مبا يل ك

ذا ك و،نيت الوصينيفرق بي أن ان لهك كمبثل ذلأوصاه اثنان  وان واحداًك لو يالوص أن ماك

  . ني اثنملوصى لها والوصي واحداً ويل من املوصكان ك إذا احلال

   ،ذاكقل أقل من ون حده األكيال  أن  إىلفظ املان انصراف للّكن إ مث



٢٨٠

يف  أو منهما أي ن انصراف يفكين مل إ و،ةيمصب الوص ألنه ،ذا فهوك من أكثر رثكحده األأو 

  . ه حسب الفهم العريف املستفاد من املي عمل ف،أحدمها

 أي ،مراده بعرفاًوـ  ال شرعاً وال عرفاً وةًامل ال تعدد له لغ(:  قال،كالم املسالكرتل ي هيعلو

 احلظ وبيالنص وأما يف القسط، ةيون متعلق الوصكين تمول صاحل أليل ما كف  ـعرفاً باالنصراف

 يقتضيان كن إ ونهإف، سيالنف وميالعظكمها ما يف معنا ولياجلز وليأما يف اجلل و، فواضحريسيال وليالقلو

 يف نظر كع املال منصف بذليمج أن  إىل نظراً،قل األإرادةتمل حي كمع ذله  إالّ أنالتمول على ادةيعرفاً ز

 على ني متفقكقرار مبثل ذله يف اإليما نبهوا علك، هريثك ولهيفر مستحل قلكم بكمن مث ح و،الشارع

  . انتهى )نيم يف املوضعكاحل

 ينهما لفظيالرتاع ب أن رالظاه و،اهيإ ي املوصإرادةقطع بعدم ي اجلواهر بأنه قد إشكاله يرد عليفال 

  . الم اجلواهر يف االنصرافك و يف عدم االنصرافكالم املسالكث يح

ز الوارث يشترط متي مل ،اًريسيعمرواً قسطاً  وماًيداً قسطاً عظيعطوا زأ: لو قال: كمث قال املسال

  .ك ذلةإرادغلبة العرف ب إىل  مع احتماله نظراً،رناهكول عن الثاين ملا ذادة األينهما بزيب

 ظاهر ريغ،  االجتماع باالنفرادريتنظن إ :هيف و،اعترب لزم مثله عند االنفرادن إ كذلن إ :هيفو

  . قتضي الفرقينة املقابلة يف االجتماع يذ قرإ، الوجه

  .خالفها على شهد العرف الذي قد أمرنا باتباعهي ىالمه جمرد دعوكن إ :لذا قال اجلواهرو

  قلنا  فإن ،صةيالنق وادةيزلو اختلف العرف يف النه إ مث



٢٨١

امع فإن  :)عليه السالم(ولقوله ، أخذ به هنا للمناط ني املتضاربتني يف الشهادتكثرخذ باألباأل

  .مهاريلغ وهيب فيه ال ريعل

 أربع :خرقال اآل و،عشرة: حدهمأ فلو قال ،ف القدر الزائديفالظاهر تنص كن مل نقل بذلإو

  . العدلةعد عشرة لقا اثنيتيعطأ ،عشرة

 ىري و،لفكامل ألنه ،ل حسب نظرهك ي أعط،املالل كد يان وبيالوص أو لواختلف الوارثانأما 

  .  العرفةذهنه مرآ

 ن الزائدأل، ك جاز هلم ذليني املتنافني يف العرفكثرخذ باأل األرادواأ وباراًك ةانت الورثك إذا نعم

عمل ي أن ل منهماك لكذلك ينيالوص ونياملترتب نيالوارث أن ماك، تنازل منهم له أو ملوصى لهحق اما إ

  . حسب نظره

  



٢٨٢

 ني مثانىعطي : عنهميكما حك مجاعة والصدوق وخي قال الش،اًريثكعطوه أ: لو قال :)١٦ مسألة(

  .كة اليت وردت يف ذلي للروا،ما يف النذرك، درمهاً

 كان ذلك، ريثك مال يعند: ن قال لهإ و:قرارتاب اإلكقال يف ، ن املراد ا مرسلة املبسوطأكو

ر يف الوسائل مجلة كقد ذ و،مثانون أنه ريثكمبال أوصى من يت فية اليت رويالروا على ،نيقراراً بثمانإ

   .)١(راد به مثانوني ريثكالنذر مبال  أن  علىات تدليروا

 ن عويف إل نذرك املتوملا سم: قال أنه ،ميبراهإ علي بن  عن،هأصحابعن بعض ، ينيلك اليفقد رو

 ة ألفائم:  فقال بعضهم،هي فاختلفوا علريثك سأل الفقهاء عن حد الفلما عويف، ريثكتصدق مبال يأن 

 :صفوان قال لهي فقال له رجل، األمره يفاشتبه عل، ل خمتلفةيه أقاويفقالوا ف، عشرة آالف: قال بعضهمو

، )عليه السالم( ابن الرضا :لفقا؟ كحي ومن تعين: لكفقال له املتو، سود فتسأله عنههذا األ إىل تبعث أال

ة ائال فاضربين مإ و،ذاك وذاك كي من هذا فلي علكخرجأن إ :فقال ،ئاًيسن من هذا شحيهو  و:فقال له

 فصار جعفر ،ةريثكاسأله عن حد املال الو إليه ا جعفر بن حممود صريت يقد رض: لك فقال املتو،مقرعة

 ريثكال: فقال له ،ريثكفسأله عن حد املال ال) معليه السال(حممد  علي بن احلسن أيب  إىلبن حممود

: قولياهللا ن إ :)عليه السالم(احلسن  أبو فقال ،هيسألين عن العلة فينه إ يديا سي: فقال جعفر، مثانون

   .)٣(نيانت مثانك املواطن فك فعددنا تل)٢(﴾ مواِطن كَثريٍة لَقَد نصركُم اللَّه يف﴿

                                                









٢٨٣

فسأله رجل عن رجل مرض  )عليه السالم(عبد اهللا  أيب نت عندك: قال، ير احلضرمكب أيب عنو

: )عليه السالم(قال  ،فما تقول ئاًيسم شيمل  وريثكء يتصدق من ماله بشي أن عافاه اهللان إ راًكفنذر هللا ش

سلم وصلى اهللا عليه وآله(ه يقول لنبيذ إتاب اهللا ك يف ني ب،كه ذليزجينه إ درمهاً فنيتصدق بثماني( :

ةريثكم اهللا يف مواطن كلقد نصر مثانونهللاتاب اكة يف ريثكالو )١(.   

قال يف نه إ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ناأصحابعن بعض ، ريعم أيب عن ابن،  الصدوقىروو

م اهللا يف كلقد نصرو : تعاىل لقول اهللا، مثانون فما زادريثكال: فقال ،ريثكتصدق مبال ي أن نذر رجل

   .)٢( موطناًنيناانت مثكو ةريثكن مواط

 ريثكتصدق مبال ي أن شافاه اهللان إ فنذر هللا، دةياة شدكل شك املتوىكاشت:  قال،ياشيعن العو

 كبن عما إىل تبتكلو :  املنجمىيحيبن افقال : قال أن  إىل،كه عن ذلأصحابفسأل ،  من علتهفعويف

تصدق  :)عليه السالم(احلسن  أبو تبك ف،سألهيفتب له كي أن فأمر، )عليه السالم( أبا احلسن عيني

 صلى اهللا عليه وآله(قال اهللا لرسوله  :تبكف ،ن قال هذاي هذا غلط سله من أ: فقالوا، درمهاًنيبثمان

فثمانون ، ها مثانون موطناًياملواطن اليت نصر اهللا رسوله ف وةريثكم اهللا يف مواطن كلقد نصر: )سلمو

   .)٣(ريثكدرمهاً من حلفه مال 

   .)٤(ةيالنذر مثانون لآلن إ :الصدوق يف املقنع و،)عليه السالم(عن الرضوي و

                                                











٢٨٤

 )عليه السالم( الصادق إىل عة بعثوايالشن إ :راشدعلي بن  أيب عن، ثاقب املناقب وعن املناقبو

 بن جعفر ىموسمام فأجاب عنها اإل، نة بعد وفاتهياملد إىل فوصلت، ها مسائليف ورقاعاً خمتومة وأمواالً

تصدق مبال أ: يف رجل قال )عليه السالم(قول العامل ي ما :هااحدإيف  و،مي اخلواتك قبل ف)هما السالميعل(

 بأربعة تصدقيرباب الدراهم أ من نيميان الذي حلف ذه الكن إ :حتته اجلواب ،تصدقي ما ،ريثك

مثانون  و فأربعةريان من أرباب البعكن إ و،مثانون غنماً وان من أرباب الغنم فأربعةكن إ و، درمهاًنيمثانو

دت مواطن  فعنيوم حني وةريثكم اهللا يف مواطن كلقد نصرو : تعاىل قولهكذل على ليالدل و،اًريبع

   .)١( موطناًنيمثان وانت أربعةكة في قبل نزول اآل)سلم وصلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  .)عليه السالم(مام اجلواد اإل إىل لكللمتو نسب اجلواب :كيف املسالو

قال يف اجلواهر مازجاً . القاعدة على ةي يف الوصنيالثمانن إ :قالوا،  عنهميكما حكاملشهور  وهذا

 يف ىث تعديخ حي خالفاً للش،موضع النقل على اللغة والعرف واألصلما خالف يقتصاراً فا: مع الشرائع

مخسة عىن اً مثل الزمان مبي اصطالحاً شرعكلوا ذله ممن تعدوا جعريغ وأنهك و،ضاًيقرار أاإل إىل كذل

 ،شرالع أو بعالسعىن اجلزء مب و،منالثُعىن  والسهم مب، القدميكذلك وستة أشهر،عىن  مبنيح و،أشهر

  . هاضما تقدم بعك، دسالسعىن ء مبيالشو

ما ك، ضاًي أخ مرسالًيفقد رواها الش ةيالوص أما ،خذ باملشهور يف النذرفالالزم األ، انكف يكو

  . تقدم

   ظاهر ريفغ، نيمثان وربعأ وني مثانني بكات هناي افت الرواإشكالو

                                                





٢٨٥

 ، ضارريغ ضاًيأ عنه يف النذر ي اختالف املرو أن إشكالماك، ول من وجوهقاوم األيذ الثاين ال إ

  . )هما السالميعل( ال اجلواد يونه اهلادكبعد شهرة 

ا  ألنيست مثاني لي فه،ايمع السرا وأ د باملواطن الغزواتيرأء اه سون بأنيتأخر بعض املإشكالما أ

ن كيمل  أن  وارد بعدريفغ، مهاريغ ويالواقد ويملن راجع صاحب املغازظهر يما ك، قد تنقص وديقد تز

 أا علمونيانوا ك ولعل العامة ،اهللا سبحانه بل مطلق مواضع نصر، اياملراد الغزوات والسرا أن  علىليدل

ألبسه  ونيثمانلهو حق من لزوم ا ما قال )عليه السالم(مام ن اإل أوأ، ماماإل على لواكستشيمثانون فلم 

 إىل العددن إ  مث،ني الثمانريبغ  هو)عليه السالم(عتقد يان كن إو، كدون بذلعتقيانوا كث يح، ةيلباس اآل

  . ةينزول اآل

استناد املشهور يف باب  واهاشتهار وةية الرواي وارد بعد حجريور غك املذشكالإلاف، انكف يكو

  .ليها إالنذر

اجلنس فحسب  أما ،نيدد مثانون العكه من ريغ وة املناقبيقال برواي أن لزمي مث يف باب النذر

 هاصطالح أو هلم راد العرف اخلاصأ أما إذا ،طالقراد اإلأ وطلقأ إذا هوإمنا  كذل أن والظاهر، هازكترا

  .كذلكس يفل اخلاص مثالً

 طالق يف عرفهماإل انك إالّ إذا اللهم، ني مثانك ذلسالماملسلم بعد جعل اإلافر وكال نيوال فرق ب

  .ىنر مبا أو روني م مباكحي أن نيب ريخيي سالمم اإلكفاحلا، ك ذلريغ قصده الناذرين مل إو

 ىتعدي بعد عدم فهم مناط قطعي ،قول املشهور إىل ة فالالزم الذهابيما يف الوصأ و،هذا يف النذر

   .املقام إىل ه من النذربسبب

   يف ريثكقد ورد  أنه ةي من موهنات الرواكللمسالجعل اجلواهر تبعاً أما 



٢٨٦

 ،ك مراد منه ذلرية غدة متعدنكمأ يف ،)٢(﴾اذْكُروا اللَّه ِذكْراً كَثرياً﴿ ،)١(﴾ِفئَةً كَثريةً﴿: ن مثلآالقر

  .ةير عدم وجود الروايتقدلى  عي العلمشكال باإلشبه أفهو، ةيه بعد الروايما ف خيفى فال

  . كذلك بل معناه يف سائر اللغات ريثكفالظاهر عدم اختصاص لفظ ال، نه مثانونأمث مهما قلنا ب

  

                                                







٢٨٧

: ملوصى له فقال ا،مةيله ببهأوصى  أن مثل، نيئيتمل أحد شحيء يله بشأوصى لو  :)١٧ مسألة(

 ،راد درمهاًأ: يفقال الوص )ءيش(  مثلء جممليله بش أو أوصى ،ةًراد شاأ: يقال الوص و،اًريراد بعأ

 نيان الرتاع بك فإن ،نيمهالدر أو ء الدرهميراد بالشأ أنه تنازعا يف أو ،ةًراد شاأ: ملوصى لهقال او

  . التنازعأدلة إطالقشمله يف، عل القول قولهجياً ال يونه وصكد رذ جمإ ،ان من التحالفك نينيمتبا

 أو ،ما هو الغالبك يان الوصكسواء ، قل األي مع مدعلاألصان ك كثراأل وقل األنيان بكن إو

ون كي و،قلباأل أنه أوصى زعمي و،خذ املال بالباطلأد يرين ال يمتد ألنه ،كندر ذليما قد ك ملوصى لها

  . ذ املالخستعد أليمل  و،طلبأال : فقال ،ذاك قال تطلبين إذا ماك حال املقام

ان القول ك ،ر الوارثكنأ ولفاظ قصده من هذه األىادع وئاًي شملوصى له انيع إذا :رائعشقال يف ال

  . نهيميقول الوارث مع 

  .إشكالال  وبال خالف: قال يف اجلواهرو

انا ك فإن ،كذا أو قدم هذايفهل ، درمهاًراد أبل : قال الوارث و،راد شاةأنه إ :ذا قال الوصيإو

 ينما الوصي بكثرر األكنين الوارث أل، ركاملن ويان من املدعكال إ و،ان من التحالفكاملثال ك نينيمتبا

   .تاب القضاءك  يفمورمثال هذه األأل يتفص و،هيدعي

  



٢٨٨

ونه موجوداً بالفعل وقت ك به ىس من شرط املوصيل أنه اعلم(: كقال يف املسال :)١٨ مسألة(

ما ك مطلقاً صح يف املستقبل أو ،الشجرة يف هذه السنة أو ةالداب أو ةممبا حتمله األأوصى بل لو ، ةيالوص

  .أيتيس

حبملها مطلقاً  أو ،مةباحلمل املوجود أل أو ،حبمله املوجود أو أوصى ،نيمع إىل شارأن لو كلو

ونه ك اشترط ،ليما قك هينة عليادعاء داللة القر إىل مطلقاً نظراً أو  املوجودإرادة على نةيث تدل القريح

  . ) ظاهر الشرعقتضىلو مب وةيموجوداً حال الوص

ة بعد عدم اشتراط وجوده يف يطالق الوصالشجرة فإل وةة مبا حتمل الدابيصحة الوص أما :أقول

 حال أكثر أو قلأان له وجود كسواء ، د ثلث حال موتهيرأبالثلث أوصى لو  أنه بل قد تقدم، احلال

  . ن له وجود أصالًكيمل  أو ،ةيالوص

 نةيانت قرك أو كن صرح بذلبأ حاالً وجودراد احلمل املأ و،ة محل هذه الداب:قائالً إذا أوصى ماأو

ال موضوع  ألنه كذل و،ن احلمل يف احلالكيمل  إذا ة محلها مستقبالًينفع يف صحة الوصيمل  ،كذلعلى 

 صدقيال مل إ و،العقود تتبع القصود و،يرده املوصيتحقق يف املستقبل مل ياملوضوع الذي  و،ة حاالًيللوص

  . اتيقاع يف اإلكذلك و،)١(ِبالْعقُوِدأَوفُوا  املستفاد من )مكعقد(

  . نن اآلكين مل إ و احلملياز املوصكارت: قاليال 

عم من ة باأليان من الوصكال إ و،ما حتمل مستقبالً إىل از بالنسبةكال ارت أنه املفروض: قالينه أل

  .املستقبل واحلال

 ،نه موجود حاالًأم الشرع بكحيقد  وعلم بوجود احلملي فقد ،ناحلمل املوجود اآل: لو قالنه إ مث

  مة لدون ستة أشهر والدة املرأة األ أو ،نة بهيام البيمثل ق

                                                





٢٨٩

  .  أقل احلمل ستة أشهر الشارعث جعليح

لو  و،ة بهيقل من ستة أشهر صحت الوصت به ألء حبمل موجود فجاىصولو أو( :قال يف الشرائع

ة من يانت خالك والعشرة و الستةنيبت ملدة ءن جاإ و،صحية مل ي الوصنيانت لعشرة أشهر من حك

 الحتمال توهم لموصى لهم به لكحي مل موىل أو ان هلا زوجكلو  و،لموصى لهم به لكزوج ح وموىل

  . )جتدده بعدها وةياحلمل يف حال الوص

  : فالصور ثالث :أقول

ولد الذي  الىبقيذ ال إ ،رعاًان موجوداً شكة يفهو حال الوص، تأيت به لدون ستة أشهر أن :وىلاأل

ء ين جمكمأال فقد إ و،ضرب القاعدة يف حال اجلهل على هذا أن  خيفىن الكل و،لدون ستة أشهر أيتي

خبار لذا نقلت األ و،عادةًإمنا  و عقالًالًيس مستحي لاألمرذ إ، كذلكنه أ مع العلم بكالولد لدون ذل

  . كة حدوث مثل ذليالعامل

حال ألنه ( :كفقول املسال،  مع بقائهك لدون ذلأيتيال  أنه انت القاعدةكن علم كيمل  إذا نعم

ه ين فكميفالبد من فرض تقدمه يف وقت  ـ قل من ستة أشهرجاء أل إذا  ـن حدوثهكمية ال يالوص

  . يان العادكمأراد اإلإمنا  ،انتهى )ه ختلق الولدين فكميث يمة حب األيوط

ة ي الوصنيمن حاحملقق عشرة أشهر ه ضقد فر و، مدة احلملى من أقصكثر به ألتأيت أن :ةيالثان

 ،ة باحلمل املوجوديالوص أن املفروض و،ةيونه موجوداً حال الوصكطع شرعاً بعدم قيذ إ ،ةيبطلت الوص

  . احك مدة احلمل يف باب النىالم يف أقصكال و،ضاًيأ آت هنا وىلور يف األكاالستثناء املذو

   هاؤباح وطيفارقها من قد  و،العشرة و الستةنيتأيت به ملدة ب أن :الثالثة



٢٩٠

 ،ن احتمال فرض جتدد الولد منفيأل، ةيالوص على ة سبق وجودهي ملعلوملموصى لهم به لكح

ظهور حال املسلمة يف  و، السابقي الوطري غي عدم وطاألصل و،ها قد فارقهاؤباح له وطيمن  أن لفرض

   . يف اجلواهركما علله بذلك ،عدم الزنا

ة ي فال خصوص،يباح له الوطيمفارقة من ، زوج وة من موىليانت خالكمراد احملقق  أن علميمنه و

  . من باب املثالهي إمنا  و،للمفارقة

ولد ي فما ،باًيشهر تقرأ و الوالدة لتسعةهإمنا الظاهر الغالب  أن من قاليما و( :كقال يف املسال

انت كحمرماً لو  و بالشبهةالًن وطؤها حملكمية ين اخلالأ و،ان هلا فراشكن إ و،ونه موجوداًكظهر يقبلها 

 األصل على م السابق مرتبكندفع بأن احلي، انة خبالف املسلمةيها حمذور لعدم الصيس فيذ لإ، افرةك

  . انتهى )ما شذيف إالّ الظاهر عند التعارض على املقدم

 ،شبهأما  وأرضه وهقظاهر سو و مثل ظاهر حال املسلم،م الشارع بالظاهرك ما ح)شذ(مراده مما و

 أن الظاهر يف املسألة و،)١(احاًكل قوم نكن لأل، ها بالصحةيم علكحيضاً يأافرة كن الأه بيرد عليان كن إو

 يف الشرائط ك الشىات لديقاعاإل و العقود به يف سائركتمسيما ك،  بأصل الصحةكالالزم التمس

  .جزاءواأل

يف  حىت فراد املسألةأ من صل الصحة يف شيءأ إىل من استند إىل مل أجد(: قال يف اجلواهر نعم

آخر  إىل ،)هي فك بعد ذلكة مث حصل الشيمارات العادنان حبصوله لألية به بعد االطميصورة الوص

  . المهك
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 :خلإ موىل أو ان هلا زوجكلو : ناقش يف قول الشرائعيان قد كن إ و:وجه النظر يف قوله علميمنه و

ظاهر  ال أن إىلمضافاً، كعم من ذلأالفراش وجود  و، عدم وطي آخر جتدد منه احلملاألصلن أب(

  . )١()لقاأل وىقص األنيما بيول ف األية التولد من الوطيمبالحظة الغلبة العاد

ول املوجب لوجوده حال  األيمن الوط أنه ثبتيخر ال آصل عدم وطي أن إ :والًأه يرد عليذ إ

  . ةيالوص

  .وركن الظهور املذيأمن : اًيثانو

ان من كعمل ين مل إ و،هاب القاعدة فمقتضىما هو كصالة الصحة أمل بع فإن ،حالأي وعلى 

  . مها فقطأحدعلم يقد  وهالنجي فقد نيخيمسألة التار

  

                                                





٢٩٢

 فلها ىنثأان كن إ ومهانفله درر كان يف بطن هذه ذكن إ :لو قال(: قال يف الشرائع :)١٩ مسألة(

ن إ وذاكراً فكان الذي يف بطنها ذكن إ :لقان إ أما ،ان هلما ثالثة دراهمك ىنثأ وركخرج ذ فإن ،درهم

  . )ءين هلما شكي مل ىنثأ وركذ فخرج ،ذاك فىنثأان ك

 هذا هو النوع و،ذاك يف البطن له ىنثأل ك و،ذاكر يف البطن له كل ذك أن يد املوصيريقد : أقول

  .ذاكه ومهانان فلهما درينثأانت كن إ و،فلهما أربعةن اركان ذكذا إه فيعل و،ولاأل

هذا هو الفرع  و،ذاكنثاه أل وذاكره كد الذي يف البطن لذي الوحالشيء أن املوصيد يري قدو

  .باالختالف أو نييانث أو نيركانا ذكسواء ، حدمها ال شيء ألنيلو ولدت اثن أا من املعلوم و،الثاين

ىل  إ نظرري من غ، درهمىنثألل ور درمهانكما يف البطن للذ أن ديري أن هو ولثا فرع ثكهناو

ن إ و،ان هلا درهمك واحدة ىنثأ أو ،ان له درمهانكاحداً  وراًكولدت ذن إ هناو، التعدد والوحدة

ان هلما ثالثة ك ىنثأ وراًكذا فلو ولدت ذكه و،ان هلما درهمك ينيانث أو ان هلما درمهانكن يركولدت ذ

  . دراهم

حدمها يف الوالدة ال شيء أل أنه ظاهرفال، الثاين أو ولاملراد ا الفرع األ أن علميلو قال عبارة مل و

  .ةي عدم احلق بعد عدم العلم بشمول الوص إذ األصل،توأماً

الوارث يف ختري  يفف، مها معاً  أوينينثأ أو نيرك ذوىللو ولدت يف الصورة األو( :كقال يف املسال

 ينينث واألنيمهالدرن يف يرك الذكاشترا وأ ،تهما شاءي ألىنثب األينص و،هما شاءير ألكب الذيعطاء نصإ

 أو ر يف بطنهاكة هو ذين املستحق للوصأل، ول أجودها األ، أوجه،صطلحاي حىت قافياإل أو ،يف الدرهم

  هوو ها يف بطنىنثأ



٢٩٣

توجه هنا احتمال استحقاق ي ال و، متواطل لفظكما يف كالوارث  إىل نهييون تعكيا فمهيعلصادق 

تناول يرة فال ك مفرد نملوصى لهن األ، كذلك يني االنثل واحد منك و لهنين ما عيركل واحد من الذك

حنو  أو ريلفق أو نيحد الشخصألأوصى ما لو ك، هما متواطئاًيلإان بالنسبة كبل ، الواحد على ما زاد

  . انتهى )١( )كذل

ل كمها ؤعطاإب جيها يف و،ذاك ركل ذكل أن مراده أن علميأن ما إ ألنه :صور املسألة ثالث: أقول

  . ل واحدة درمهاًك ىعطيذا فك ىنثأل كو أ، نيواحد اثن

الدرهم  و،نهماي بنيقسم الدرمهيها يف و،الدرهم فقط ونية بالدرمهيالوص أن مراده أن علمي أن ماإو

  . ينيثن األنيب

صالة عدم أل، وىلحاهلما حال الصورة األ، درهم أو نييف درمه إالّ هنا ال حق و،علميال  أن ماإو

  . نيدرمه أو بدرهم أنه أوصى  يفكش إذا ماك، ادةيالز

عة ثالثة يس طبيل أنه  علىبناًء، قنياملت ألنه قلاأل إليه  دفعى لو ولدت خنث،فرع(: كقال يف املسال

  ).نياألمرحد أس يل ألنه ،مع احتمال عدم استحقاق شيء

ن يمراألحد أس يل ألنه احتمال عدم استحقاق شيءأما ( :قال، ولرجح يف اجلواهر االحتمال األو

  . )٢()فواضح الضعف

 كش وعلمين مل إ و،مقابلهما ألنه ءين له شكيان مل ي العادىنثاأل وركمراده الذ أن علمن إ :قولأ

فهنا  المهماكما هو مفروض كن علم بالشمول إ و، العدماألصلان ك ىته للخنثييف مشول وص

  .راهكما ذكقل عطاء األإ و،رثما يف اإلكقاعدة العدل ، احتماالن

نفسه  على ل املعامالتكجراء إ وىنثأو  أراًك يف جعل نفسه ذىار اخلنثينا ال نستبعد اختأا مك

  . يف موضع خاص مل نعلم مناطه أنه قاوم القواعد بعدي ال ىرث اخلنثإل يدل و،حسب ما جعل
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 نإو بالقرعة أو الناس مسلطونرادته من باب إمها بأحد نفسه ى اخلنثنيعيمل نه إذا إ :قاليو أ

 ريغ و،شد الضررأاملرأة من  وا الرجليه حمروماً من مزاءبقا أن  مع وضوحال ضررل يلدل ،داًيان بعك

ثباته له إ ىريف العر و،العرف إىل ىملقحيث إنه ، ه نظريماً فكثبت حي ال ال ضررالقول بأن  و،كذل

 بقلع )سلم وصلى اهللا عليه وآله(لذا استند الرسول  و،م السليبك املناسب للحجيايبم اإلكاحل إىل بالنسبة

  .ال ضررل يدل إىل الشجرة

ستفاد من يما كمث القرعة ،  بالعالئميني أوضح بأن اال للتعاألمرعة ثالثة فيس طبينه لأقلنا ب إذا ماأ

  . زوجة وان له زوجكث يه حأقسامل كشأان من ك الذي ى اخلنث)عليه السالم( علي ينيتع

عطاء إة بي تصح الوصكذلك ،ئاًيعطاء احلمل شإة بيالف يف صحة الوصما تقدم عدم اخلكنه إ مث

 كذل و،ال خالف وإشكالبال  ء مثل املسجد مثالًيصرفهما لش أو نسانالشجرة إل أو ةمحل الداب

اً ممعدو أو حال املوت أو ةيون احلمل موجوداً حال الوصكي أن ني فرق بري من غ،ةي الوصأدلة طالقإل

  . ك بعد ذلتجدديإمنا  وحاهلما

ن عن كين مل إ وها احتمال الوجودي فيفكي ألنه ،اً حاهلامونه معدوكقدح يال (: قول اجلواهرو

  . انتهى )زمنةتهبه يف مستقبل األي أو هيشترية مبا يالوصكشأنه الوجود 

صار يف املستقبل  أنه شفك إذا تصحإمنا ذ إ ،حةية صحيالوص أن  اليوصي أن صحي أنه أرادإمنا ف

يف  أن زعم إذا ما تبطلكنه إ ف،املستقبل أو لحالانت لكسواء ، ة بدون املتعلق باطلةيالوص أن لوضوح

عطوا مثرة شجريت أ :قال إذا  تبطلكذلك ،نار واقعاًي دكن هناكيمل  إذا ،ديعطوه لزأ: ناراً فقاليسه ديك

  اليت ستظهر يف 



٢٩٥

  . ما هو واضحك فلم تثمر الشجرة ،ديع لزيالرب

المهم عدم اشتراط كس مرجع يفل، مهاريغ وجامع املقاصد والم القواعدكرتل ياه رنكما ذوعلى 

  .  به خارجاًىملوصامع حتقق  الإون كية فال يما التحقق للوصأ و،ة االحتماليفاك بل مرجعه ،الوجود

ما ال ك، يةكيمتل أو ةية عهديون وصكت أن ديعطي لزي أن ة باحلمليال فرق يف الوص أنه مث الظاهر

 كل ذلك، ديانت حاملة فحملها لزكشايت  ول واحدة من بقريتك: قال إذا ماك، املردد وني املعني بفرق

  .طالقلإل

 : بل قال،لجواهروفاقاً ل، كالظاهر ذل ،محل املستقبل إىل ة بالنسبةيكية التملين هل تصح الوصكل

أيت يباعه حاصله الذي  إذا ماك ،ان يف املستقبلك إذا عتربهيالعرف  و اعتبار عريفكن امللأل، ظاهرهمنه إ

  . عاً سلفاًيب

رتله الشارع مرتلة ية املعدوم الذي مل ي بعدم قابلكذل على شكالوجه النظر يف اإل علميمنه و

  . كياملوجود للتمل

ن إ ،االستقبايلحىت  أو  له محلها احلايلىعطي فهل ،انت حاملةك و،عطوه محل دابيتأ: لو قالو

  .  عدم االستقبايلألصلاال فإ و،ان ظهور اتبعك

 كمن ذل ودائماً، أو ويلاملراد محلها األ أن  يفك لزيد مبا حتمله دابيت، وشتيأوص: ذا لو قالكو

  . فراجعهكيظهر وجه النظر يف ما يف املسال

 له الولد يعطي و،ق الوارث ذبح الشاة قبل الوالدةحيفهل ، شاةلمل هذه اأوصيت له حب: ولوقال

ن كيمل  أنه إذا الظاهر ،اةكذبلغ مبلغ الي بعد مل نيان اجلنك إذا كدم جواز ذلبعد وضوح ع ،احلالل

  .  احلاللنيه اجلنؤعطاإ وامل حق للوارث ذحبهكد بالولد الييالتقطالق أو نة لإليقر

  مل  فإن ،اًي فضولنياجلن إىل ان بالنسبةك ، بولدهاىلو باع الشاة املوصو



٢٩٦

  . ار تبعض الصفقةي خكذلان للمشتري اجلاهل بك ملوصى لهرض اي

 حيث إن، الظاهر الثاين ،ةيبالوص أو ازكته فهل العربة باالرتياز املوصي وصكلو خالف ارتنه إ مث

: قال سبحانه والمكلل الحيإمنا : )عليه السالم(قال  ،لفاظاأل وات تتبع القصوديقاعاإل والعقود

بالعقود، مكعقود(صدق يال مل إ و،والعقود تتبع القصود( .  

 )لكال( لفظه ون قصدهكل و،ازه واحداًكان ارتك و،ل ما يف بطن هذه الدابةكعطوه أ: ذا قالإف

 از اللفظكالف االرتخيمل  إذا هوإمنا از كاالرت إىل ر املصرفذرجوعهم يف الوقف املتع و،لك اليعطأ

 الوقوفل يخل يف دلاز داكستدلون بأن االرتيلذا  و،ازكاالرت إىل الرجوع على ليال فال دلإ و،القصدو

  .حسب ما وقفها أهلهاعلى 

 حق ،ال تدخل: قال له وذا ظنه عدواًإف ،ازك الباطن املعترب االرتىرضة املنوطة بيذن اإلموريف األ نعم

قد  وبة نفسهيبط الإ ئل مال امرحيال  شملهيف، قةيحق بة النفسي لوجود ط،قاًيان صدك إذا له الدخول

  . فراجع ،اء املواتيحإ تابك  يفكذل إىل انأملع

 الدار مدة مستقبلة ىنكة بسيفتصح الوص، املنفعة وني العني بة املستقبليةيال فرق يف الوصنه إ مث

 مجاالًإ أو ،نهايمردداً ب أو ،آخراً أو ،وسطاً أو ،أوالً ناًيون معكي قد  ويف اجلملة،يف اجلملة أو اًإطالق

ار ياالخت أن الظاهر و،مها أحدلموصى له لىعطياملردد  و،ح واضني فاملع،ن داري مدةكسي: مثل، مطلقاً

هما يعطاء الوارث أإذ إ، ئاً آخريخر شاآل وئاًيش ختلفا فأراد أحدمهااما لو يف ملوصى لهال مع ا مع الوارث

  .ك من ذلأكثر على ليال دل و،ةيذ للوصيتنف

  ،  داريىحدإنوه كسأ: قال املوصي إذا مثلما، لو اختلف الوارثان نعم



٢٩٧

ل أمر كا ل أل،ان امللجأ القرعةك ،ةي داره الشرق:وارث آخر قال و، داره الغربية:وارث فقال

  شهراًكتل ون هذه شهراًكسي بأن ملوصى لهما لو رضي اك، جراء قاعدة العدلإن كأم إالّ إذا لكمش

  .  وسطاًجعله الوارثان حالًو

 قانيان له طركن إ و،ق واحد فهوي طران لهكذا إف، ةيذ الوصيالواجب تنفن إ :ن شئت قلتإو

 على  وارثي رأميال وجه لتقد ألنه ،ن تعارضوا فاملرجع قاعدة العدلإ و،فهو رضي الوارث بأحدمهاو

  .جرائها فالقرعةإن كمين مل إ و،وارث

ه هذا ؤعطاإد يرأ إذا ،املشاع ونيلي يف املعكال ولي املطلقكالم يف الكالم يف املردد الكمثل الو

  . املشاع ونيلي املعكة يف الي الناحكتل أو ةيمن هذه الناح أو ، يف املطلقكذاأو  الفرد

 يف لموصى لهحق ل )مدة( أا هايصدق علي فأقل مدة ،ن داري مدةكسيمثل ، أما يف امل مطلقاً

  .ةي عملوا بالوصك تلهينوه ما صدق علكذا أسإ ف،مال املوصي

ان يف البستان كذا إف، ال من بعض الثمار، عيمن اجلمأا  فالظاهر ،بثلث مثرة بستانهأوصى ذا إو

ثلث  أي ،مةية القيأراد حال الوص إالّ إذا ،ه بقدر الثلث من مثر واحدؤعطاإصح يتفاح مل  ومتر وعنب

  . مة اموعيق

 ان نوعان من التفاح حسنكذا إف،  حسنهريغ ول جنس حسنهكعطائه من إالظاهر لزوم  أن ماك

ن أل،  طلبه من احلسن فقطلموصى لهق لحيما ال ك ، احلسنريه من غؤعطاإق للوارث حي حسن مل ريغو

 ،الظاهر ال، أقسامان ثالثة ك إذا وسطه من األؤعطاإهل له  و،طالق هو املنصرف من اإلنيمن القسم

مة يلق ايأراد املوصن إ نعم، مةياعتبار الق على ليذ ال دلإ ،نيخرمة اآليمته قي قساوييوسط ان األكن إو

ء يهذا الشعلى أوصى  الوارث يف صدق ما كلو ش و،عيمة اجلميمته تساوي ثلث قيعطاء ما قإحق له 

  يف مصداقه  أو ،اخلاص



٢٩٨

أوراق  على صدق الثمريهل  أنه  يفكعطائه ثلث الثمار فشإب إذا أوصى ماك، هؤعطاإصح يمل 

 أو هل هو هذا هءعطاإد يريما أن   يفكمث ش، هذا على صدقيال  وهذا على صدقي أنه علم أو ،احلناء

هل هو ، ات فقطيبددرس األيالذي  أن  يفك فش، املدرسةينيالدن طالب العلم كسأ: قال إذا ماك ،هذا

عمرواً مع  أو ةينيدرس العلوم الديداً هل يز أن  يفكش أو ،املهفوم يف ث الشبهةي حينيطالب علم د

ن املوضوع أل، ولان األكسإق له حيما ال ك، حدمهاأان كسإق له حينه ال إ ف،درسيحدمها أعلمه بأن 

  . صول يف األكالم يف ذلكل اليتفص و، ظاهر التحققريغ

مة ينئذ ال قيح و،ع املنافعيد مجيريالدابة مؤبدة فقد  أو البستان أو لدارامبنفعة نه إذا أوصى إ مث

د يريقد  و،جتعل من الثلث ونيلعنئذ تقوم ايح و،مة هلايع منافعها ال قي اليت سلبت مجنين العأل، نيللع

 ىنكالس وضاً مثل احلطبيأمة بدون الثمر يللبستان ق فإن ،ع مثر البستانيجبم إذا أوصى مثل ما، بعضها

رج خي ومرة بال مثر وقوم مرة مع الثمريهنا  و،شبهأما  ورضهأرج من خيالدود الذي  واه الزائدةياملو

مما  و، به سبعاًىان املوصكبال مثر ثالثة  و مع الثمر عشرةمتهيانت قكذا إف، نها من الثلثيالتفاوت ب

  . اتباع اجلواهر له حمل تأمل وكما يف املسالكوجه ثالثة األ جعل أن علميرنا كذ

اً بدون إطالقن منفعة له كمل ت إذا ل يف ماكبال أو  بالثمريؤصي أن نيق بال فر أنه عرفي كمن ذلو

مل  إذا ة الرقبةيث ال تصح وصيح، خر بالثمرآل وحد بالرقبةألصى  إذا أو ماما يعرف احلال يفكالثمر، 

  . اًإطالقمة دون الثمر ين له قكت

   ،والديالرقبة أل و: قولهيألغ، والديالرقبة أل وديل الثمر لزك: لو قالو



٢٩٩

مة للرقبة بعد ييف صورة عدم ق، كيف املل إالّ ةيال وص و،كلمي أو تمولي بعد الثمر شيء ىبقيذ ال إ

  . ثمرال

ان بقدر ك فإن ى،بقي أو  بعده شيءىبقيسواء ما ال  ،مل الثمر قوكبأوصى ذا إف، انكف يكو

الم كما سبق ال على ما هي القاعدةك ،جازة الوارثإ على ك توقف ذلأكثران كن إ و،أقل نفذ أو الثلث

  . هيف

 على  من املنافعك ذلريغ أو  دارىنكس أو مثرة بستان أو خبدمة عبدأوصى لو  و:يف الشرائع قال

  .تمله الثلثحي ما لموصى لهان لكال إ و،خرجت من الثلث فإن ،نة قومت املنفعةيمدة مع أو ديبالتأ

 مثالً، تضخم أو نهما ترتليان بك إذا مايف ةيذ الوصيحبال تنف أو هل العربة بالثلث حال املوتو

 نيمث ح، بقدر ضعفه من مال آخرله  وةائ مى املوت تسونيانت حك وديبالتأ على بثمرة بستانهأوصى 

أربعون مما  وةائ البستان مةائم على ضافةإ املوت نيان له حك أو ،نيعشر وةائ الثمرة مىم تسويالتقس

ساوي ي مما ني مثانرمة الثميم ترتل البستان فصارت قي التقسنيمث ح ،الثلث على ة زائدةيانت الوصك

 أو ادةيال عربة بز ف، بهى باملوصملوصى له تعلق حق اوقت ألنه ،العربة حال املوت أن الظاهر ،الثلث

ة تنجز يالوص فإن ،عطوه بعد سنة من وفايتأ :ةي الوصنيح ن قالإ وكذلكم ك بل احل،كصة بعد ذلينق

  . قباض بعد سنةاإلإمنا  و،باملوت ال بعد سنة

ذ ال اعتبار إ، تاملو وةي الوصنيالترتل ب أو حصل التضخم إذا ماية املسألة فيأوضح ظهري كمن ذلو

  .  ظاهران يف اعتبار الثلث حال املوتىالفتو والنصإمنا  و،بالثلث قبل املوت

  خبدمته مؤبداً مضت أوصى  العبد الذي رين له غكيلو مل و( :قال يف اجلواهر
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 أو ،الورثه إىل ردي من املنفعة مدة تقابل مقدار الثلث مث ىعطين هل كل، ته يف ثلثه خاصةيوص

  . ) أقوامها الثاين،جهان و،أقل أو لو عشر املنفعة وقابل الثلث مؤبداًيها ما ون له منكي

  : علم وجه لقولهين مل إ و،رهك القاعدة ما ذمقتضى: أقول

ن حق هلما إ و،ايمها  الك مشتركيالشر و،اً حسب قرار املوصيكينه صار شرفأل: ولأما األ(

  . اةيجعل املها

  . )أقل أو عشرها ث املنفعة ال ثليساويث لن الثفأل: وأما الثاين
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الدار  أو مبنافع البستان إذا أوصى كذلك و،دائماً أو د مدةيخبدمة دابته لز إذا أوصى :)٢٠ مسألة(

  . ل وجوهيالتفص أو ،ت املاليب أو ،ملوصى لها أو ،الوارث على ون النفقةك يفف، كذلكله 

بل يف ، كا تابعة امللالورثة أل على هنة فنفقتيخبدمة عبده مدة مع إذا أوصى :قال يف الشرائع

 ،ضاًيأ يف املؤبدة كذلكنه أ و،ىالفتو و بالنصكوا تابعة امللكعلل  و،إشكالال  واجلواهر بال خالف

  . نقل عن الفاضل يف القواعد التوقفو

  .ركول ما ذوجه األ: قولأ

  .رمه الغينم علفمن له الغ، ج بالضماناخلران إ :وجه الثاينو

س يل ألنه ،ملوصى لها على ال و،رين النفع للغأل، الوارث على ستيالنفقة لن إ :لثالثوجه او

خصوصاً يف مثل العبد ، ني ملصاحل املسلمت املال املعديبعلى  إالّ سيه فليعل أنه  علىليال دل و،كمبال

 هدم حرامي  حىتهكادامه بتر حيث إن كمال يف مثل األكلذك و،الدابة احملترمة واتهيالواجب حفظ ح

  .ضاًيالشجرة هلا نفقة أن إ قالوا وروه يف باب النفقات،كقد ذ و،سرافإألنه 

 احلطب يف البستان حىت لموصى لهلل املنافع كان ك ما نيل بياملختار من االحتماالت التفصو

ن كمية ثلث ي بقىان للموصك ما نيه بيف و،ان بعض املنافع للورثةك ما بني و،اللحم بعد ذبح الشاةحىت و

  .  عدمهانيب و،صرفها يف النفقة

 أو شمل باملناطيه كمال على كل وجوب نفقة اململوين دلأل، ملوصى لها على النفقة: ولففي األ

ة يمثل الوص و، اعتبار عريفكاملل فإن ،كساوق امللي لموصى لهع املنافع ليون مجكذ إ،  لهطالقباإل

  مجيعل له الشيء الفالين يق أو ،ديل للعرف الشيء الفالين لزيذا قإف، وركها االعتبار املذيأيت فيورة كاملذ
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ن إ و،فيالكن مل نقل بأن الوضع عبارة عن جمموع تإ و حىتهذا، نهماير فرقاً بي مل ،دي منافعه لز

ئاً يف قبال يم الوضعي شك العرف احلىريث ال يح، يف الرسائل) رمحه اهللا( خينا قد رجحناه تبعاً للشك

  . فييلكم التكاحل

 ال تشمل مثل فارةًك العتق أدلةذ إ، فارةكال حق للوارث يف عتقه ، ل منافعهك بىيف العبد املوصو

 العتق يف أدلةبل ، شبهأما  أو الدابة أو مثل هذا العبد شبهأما  وشمل النذر صدقةيما ال ك، هذا العبد

 ةنفق أن لي مشله دلكملل تساوق اكذلكة يان الوصكذا إ و،ضاً ال تشمل مثل هذا العبديل اهللا أيسب

ه بعد عدم مشول يذ املناط موجود فإ، لموصى له لكس مبليل أنه ن فرضإ و حىت،هكمال على كاململو

  . لهطالقاإل

 ة بامللزوميالوص إىل  تنحلكة بذليذ الوصإ، ت من الثلثي من مال املةون النفقكت: يف الثاينو

  . ء نفقتهعطاإالنفقة  إىل تاجحيالزم ما  حيث إن، بالالزمو

عطاء النفقة هلا إة بي وصكتل فإن ،النجف إىل ربالءكن من يبأن دابته توصل املسافرأوصى  مثالً

ون كي الدار ريتعم فإن ، داره ملدة سنةرين الفقكسيبأن  إذا أوصى كذلك و،فهمه العرفيما ك، ضاًيأ

  . ورةكة املذي للمالزمة العرفيمن مال املوص

ز جين مل إ و،نيخر األنيانت النفقة من الثلثكجاز أ فإن ،زة الوارثجاإ على توقفي: يف الثالثو

ت املال يب أن ره اجلواهر منكملا ذ ،ت املاليوا من بكال وجه ل و،ةينقص بقدر النفقة من نفس الوص

  ،هو حمل البحث و،حدأ على واكم بعدم كاحل على م بأخذ النفقة منه متوقفكاحلو ،ك ذلريمعد لغ
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 ،شمل املقاميال  أنه قد تقدم كاملال على النفقة أن ليدل و،الوارث على واكلما ال وجه ك

 إىل ربالءكوبه من كبرأوصى ذا إ فحاله حال ما، هكس مبليل ألنه ملوصى لها على واك ال وجه لكذلكو

  . ما تقدمكه يث ال نفقة عليح، النجف

ون كث تيح، مطلقاً أو الدابة مدة أو ار بانتفاعه بثلث الدىوص إذا الم حول ماكعلم اليمما تقدم و

ما ك، ن أحدمهاكيمل ن إ  بهىمن نفس املوص و،جاز الوارثأ أو ةيان للثلث بقكن إ ةكالنفقة يف التر

 الدار ملن أراد ىنكس ومطلقاً أو وب الدابة ملن أراد مدةكبأن ر إذا أوصى مايم النفقة فكضاً حيعلم أي

  . مطلقاً أو مدة

 يخلأو  ،ارةيبها من أراد الزكري: قال و،ن أوقف دابته يف االصطبلأاته بييف ح كفعل ذل إذا أما

لو  وليال دل وكا تابعة للملأل، إشكال ه باليان النفقة علك ،ناها ملن أراد من الزواركس: قال وداره

   .االنصراف عن مثل املقام

نون كتس أو ،وماًي ملوصى لهاو الدابة على وماًينتم أبون كتر: قال إذا ظهر مما تقدم حال ماقد و

  . هو سنة وم مثرة البستان سنةكل أو ،هو شهراً ونتم الدار شهراًأ

 على :قال و،ما أشبه والبستان و يف الدابةكذلك و،له سنة و سنةمك الدار لىنكبأن سأوصى لو و

 ،ملوصى لهقبل ا نإ  القاعدة القبولمقتضى ،ة أم اليفهل تنفذ هذه الوص،  النفقة مدة انتفاعهملوصى لها

حنو  على انكن إ و،ةيدون الثان وىلة لزمت األيوصحنو تعدد ال على عطاء النفقةإان ك فإن قبلين مل إو

  ن أل، ةيان للوارث رفض الوصكحنو الشرط  على انكن إ و،د بطلتيالق أو املصب
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  . لف الشرطار تبعض الصفقة وختيمثل خ، للوارث عدم الفسخ و،ورثيار يحق اخل

صورة صحتها فحال النفقة حال ما  أما ،ة ال جمال للبحث يف النفقةيصورة بطالن الوصن إ مث

 أو  جعل بعض النفقةني بكال فرق يف ذل و،األصلاً يف يرية مل حتدث تغيذ الوصإ، رناه يف السابقكذ

  . ملوصى لها على املوقتة أو سواء يف الدائمة، لهاك

ما يف فل منهما التصركفهل ل،  للورثةك املليث بقي حبلهلموصى جعل املوصي املنفعة لنه إذا إ مث

 مبا ال كله ذلأو  ،خرتضرر اآليلو مل  وكس له ذليل أو ،انري اجلني بخر تضرراً متعارفاًلو تضرر اآل وله

س من يل، اًريثكخر تضرراً تضرر به اآليحدمها تصرف س أليل أنه بعد وضوح ،احتماالت ،خرتضرر اآلي

   .حنوه وال ضررل ي دلطالق املتعارف إلانريحنو تضرر اجل

  . ل السلطنةي دلإطالقأصل جواز التصرف  على دليف: ولأما األ

وجه ال ضرر يف العني،  على نفعة التصرف يف امللموصى لهلو (:قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائعو

 مناف ريه مما هو غريغ وعتق وعيلورثة التصرف يف الرقبة ببلو ، املنافعحسب التصرفات يف على بل

 )كء من ذلي أجده يف شإشكالال  و، بال خالف معتد بهك بذلملوصى لهبطل حق ايال  و،للمنفعة

  . انتهى

 ال ال ضرر أدلة و،تعارفي مما كوجب ذلياجلوار دائماً  أن ضرار املتعارفة اإلجوار على دليو

تاب ك روه يفكما ذك ك ذلريغ وشتاءثلجه يف ال وجمالسه وطفال اجلارأرتعج من ياجلار  فإن ،تشمله

   .اء املواتيحإ

 إالّ حدهم التصرفق ألحيث ال ية، حك يف مال الشرنيكتصرف املشترك أنه هيدل عليف: الثاينأما و

  ل تصرف يف مال النفس تصرف يف كن أل، كي الشرىرضب
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  .ريل سلطنة الغيمنعه دليف، ريمال الغ

 خرذن اآلإب إالّ ةك املشترنيحدمها التصرف يف العوز ألجي ن الي الذنيكيالشركسا يما لأالقول بو

 ه من دون منافاةين التصرف فكميوجه  على خرز عن اآليل منهما ممك كمل فإن ،ز خبالفه هنايلعدم التم

  . مردود بأن املراد بالتصرف املنايف، خراآل على ال ضررو

  .خرأحدمها ماله املشاع مع اآل باع إذا ماك، ضاًي أك فهو جائز يف املشتر املنايفريأما غ

 املنفعة كذا أراد مالإو ، املنفعةك مالكان تصرفاً يف ملكمها ي ترمني العكأراد مال إذا يف املقامو

، نيخر العاآل و أحدمها املنفعة سنةى ما لو اشتركمثل ذل و،ني العك مالكان تصرفاً يف ملكها ياجللوس ف

  . خرراد التصرف املنايف حلق اآلأ إذا ل واحد منهماكجازة إث الالزم يح

ه ءعطاإان معناه ك لموصى لهباملنفعة لأوصى ث يح  املوصيكاملالن إ :يف املقام قالي أن نكمي نعم

ما باعهما أحدمها ي فىن أتإ و، هناأيتي املمنوع ال ري الغكل التصرف يف مليفدل، نيحق التصرف يف الع

   .اسبكرناه يف املكذ وظهرما هو األك، ملنفعةع ايصحة ب على بناًء ،خر املنفعةاآل ونيالع

لة يضرار القلان يف عدم بأس األرياجلكوما كول بعد منع األ على ه ما دليدل عليف: أما الثالثو

  .املتعارفة

  . وسط ملا عرفت األقرباألو

 ريغ ونية للعجاراإل واملصاحلةما تصح ك، املنفعة أو نيل منهما ماله من العكع يمث الظاهر صحة ب

  .طالق أدلتهاإل، كذل

ست ي لملوصى لهستحقها ايذ املنفعة اليت إ، مات الوارث إذا رضال من األ الزوجة ترث من املنفعةو

 حيث إن،  فمات املوهوب لهنسانوهب املنفعة إل إذا فحاهلا حال ما ،رضانت منفعة األكن إ وأرضاً

  . ت فلوارثهيه املك ما ترأدلة طالقإل، زوجته ترث منها

   ىفلو مات املوص، ةيعار  عندنا الكي متلكة بذليلوصا(: ال يف اجلواهرق
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  . انتهى )عارتهإ وجارتهإتصح  و،له ورث عنه

  .من املنافعحيث إنه ضاً ي ولدها أكمل ،مثالً مخس سنوات إىل منافع الدابة :ديلز لو قالو

ان ك نيسر اجلاين مرتخيث ال يح و،ان له تطلبهاكها جان مبا أوجب نقص املنفعة ي عللو جىنو

  .الزائد للوارث وقدر فوت املنفعة له

ة يالبق ومةي من القملوصى له قدر خسارة اىط أع، مبا أوجب حرقها بعد ذحبهائها واطألو وطو

تقسم  أو ،لموصى لهمة املدفوعة ليفهل الق، متها فرضاًيجرة الدابة لسنة مع قألو ساوت  و،للوارث

 أقربان الثاين كن إ و،احتماالن ، مسلمئ حق امرىتويال  وختصاص لذهاب حق اال،نهما بالنسبةيب

  .قاعدة العدلإىل 

 زها فخرجت القرعةيجل متقرع ألأ وحداهاإ أع وطيد يف قطي مبنافعها لزىانت الشاة املوصكلو و

عرف  فإن المها،كخرجت القرعة عليها خسر  أما إذا  خسارة،ملوصى لها على نكي مل ،هاريغعلى 

  .ملوصى لهعرف سقط حق اين مل إو،  حتملهاالواطي

  .  مورد اخلطرري السفر ا يف غلموصى لهان لكما أشبه  أو ارةيس أو  مبنفعة دابةىصولو أو

  . ة ماينه املنصرف يف الوصفأل: ولأما األ

رض يف يمل  أما إذا ،رضي جازذا إف، ة للوارث ممنوعك اململونيالع على ن اخلطرفأل: أما الثاينو

رض يمل  وك تصرفاً متعارفاً يف املال املشترنيكيأراد أحد الشر إذا ماكان ك بل ،ن له حقكيول مل ألا

  .خراآل

 تصرف له ألنه ،ن ضامناًكيط مل يتفر أو أحدمها بدون تعد دي على  مبنفعتهىعطب املوص إذا مث

 ديالعلى  ليلدل، ضامناًان كط يتفر أو ان بتعدك إذا نعم، نيميال الإه يعلس ي الذي لنيماألكفهو 

  .هريوغ

   و،ىقواأل على رثهإ الوارث بصولو قطع طرفه اخت: اجلواهر يف قال



٣٠٧

  . فهو للوارث قطعاً، منلةاألكلو مل تنقص به املنفعة  و،ضاًيط أيتمل التقسحي

 نفعة التنقص املما إ األ :أقسامثالثة  على هاريغ والدار أ ارة أويالس أو الدابة على ةياجلنا: أقول

، بالنسبةقسم  ينهمابيش رفاأل لتامهاك أو ،رثارش للواملنفعة فاأل  النيالع وأ، لموصى لهرش لفاأل نيالع

  . ةية بالثاني عدم الوصاألصلان كحدمها أب ما أو أنه أوصى  يفكولو ش

س كالعب أو ،ث للوارث املنفعةي مسلوبة املنفعة حلموصى له لنيون العكب أنه أوصى يف ولو اختلفا

 ،بالنسبةنهما يال قسمتا بكن أو ذا حلفاإ ف،ان من التحالفك ،ني دون العلموصى لهون املنفعة لكبأن ت

  .  مرةريما تقدم غك ،اتياملال يف مسرح هلا ا الوال جمال للقرعة أل

ة ملا ي الوصإطالقشمله يراد مما أوقت  أي رث جعلهااان للوك ،ديلز جممالً عة سنةفمبنأوصى  ولو

  .قدمت

ة ي بعد صدق تنفذ الوصك من ذلأكثر على ليدل  الذإ ،د الوارثيلي يف فرد يف كز اليمت أن أيتيو

  .  واهللا سبحانه العامل،راده الوارثأ فرد يبأ
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عطائه ما إ الوارث يف ري خت،داً شاةيزعطوا أ: ما لو قالك،  املطلقيلكبال إذا أوصى :)٢١ مسألة(

 أو بعضهم أو لهمكسواء جعله للورثة ، يني الوارث يف التعريار لغي جعل اخلذا إالّإ ،شاة أنه هيلصدق عي

   .لثالث أو لموصى لهل

 ،اًريصغ أو اًريبك ،ليكفرد من ال أي عطائهإتحقق بي الذي ةيذ الوصين الواجب تنففأل: ولأما األ

 ،ن انصرافكيمل  إذا انكمأي  وأزمان  أي يف وبل، صاًيرخ وأاً ي غال،الًيهز أو ناًي مس،باًيمع أو حاًيصح

اف يرأهل األ يءجيث ي ح،ومي الكعها يف ذليصة مبناسبة بيث الشاة رخيح سيوم اخلمي يف يعطين أك

ثرة الذبح ك إىل تاجحيث يوم اجلمعة حي  أو،وجب ترتل السوقيمما  )عليه السالم( نيمام احلسارة اإليلز

  .فتغلو مثالً

 إىل سافرا معاً إذا ماك، ث الرخصيح بلد آخر  أو،ءث الغاليح عطي يف هذا البلدي أن كذلكو

  .كاه هنايإها ءعطاإثان فأراد الوارث  بلد

 م الشرعيكد احلايشاة خمصوصة سلمها ب أو ان خاصكم أو خذ يف زمان خاصقبل اآليمل  ولو

  . ي للمشترىقباض البائع املتاع املشترإروا يف باب كما ذك، مامهأها ن تسرحيكميمل ن إ

 إالّ إذا ةيذ الوصيبل الالزم تنف، ار الوارثينفع اختيلثالث مل  أو خذار لآلي املوصي اخلجعل لوو

له  ار ماي لعشرة فأراد من له اخلياًان ثلثه مساوك إذا ماك، فوق قدر الثلث إليه ىاملوص أو لثأراد الثا

  . عشرةىحدإمة يق

قع ين الثاين  أال ،ن رضي الوارثإ وديجد لها فهو شيءيمث أراد تبد، الشاة إليه ى املوصلو أخذو

سلم يذا تسلمه الوارث ومل إف، عوده بالفسخ على ليف وال دليلكم سقط التي بالتسلنأل ةينفس الوص

راد أمث  تسلمه أنه إذا ظهر الثمر يفي و،ل املال بالباطلكأان من ك بل ،ةياً للوصين فعله منافكيه مل ريغ

  ه دون ءعطاإ
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ن أل ةيضاً من باب الوصيون الثاين أكتمل حي و،ملوصى لهرض ايمل  إذا ن له حقكيمة مل ي القكتل

  . ك ذلىريالعرف 

، لهايد صاحبها تبديريث ييف أخذ الصدقات ح )عليه السالم( نياملؤمن ريمأمام ة اإليده روايؤيو

  . ور نظركد املذيييف التأ و،ول األقربن األكل

ذ االنصراف إ، هم جمنونيان فك إذا عقلي أو ، الورثةةيرب بقكي حىت رنتظي مل ،ةًعطوه شاأ: قال لوو

ولو ، ن انصرافكيما مل يانوا مجاعة فك إذا لزم اتفاقهمي نعم، عطاءمنهم لإل قابالًان كعطاء من إ

  .لكمر مشأل كا لاختلفوا فالقرعة أل

فال اعتبار ها يحق هلا ف ال أا  من، احتماالن،رضة باأليالوص إىل ار بالنسبةيوهل للمرأة االخت

ن انصراف كيمل لوو، املوصيواملعمول انصراف لفظ ، رثاًإخذها أعدم حقها يف  أن ومن، هااريباخت

  .احلق على ليال دل ذإ،  عدم حقهااألصلان ك

مل تنفذ  إذا نعم، فأوضح ترث الطبقة اليت ال أما ،رثاني ث اليافر حكالم يف القاتل والكومثله ال

  .زاكارهم لالرتيار اختيان املعكرة الطبقة املتأخ إىل األمرصار  حىت ةيالوص

 ،اهيعطوه شاة من هذه الشأ: قال إذا ماك ،نيلي يف املعك يف ال، املطلقيلك الالم يفكأيت مثل اليو

 أن املشاع وني املعنيالفرق ب و،املشاع مثل صاعاً من هذه الصربة و،ني الشاتني هاتىحدإاملردد مثل و

نما املشاع صاع ي ب، أحدهااة مثالًيفمن مخسة ش، فرادهاأيف دائرة  إالّ تبادلست قابلة لليول حصص لاأل

  .تبادلعشرات بال على قبل االنطباقيث يح، صوعأمن مخسة 

  الفارق  و،د اجلزءيريقد  و،ركما ذكد املوصي الفرد يري فقد ، فردانمث للمشاع
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تلف  إذا يف املشاع و،س الورثةيكون التلف من كيفراده فأن تلف سائر إ و، واجباًىبقين الفرد أ

  .ل بالنسبةكس اليكالبعض فقد ذهب من 

 أو اًكونه مشتركلما إ اًيقوعاً متساو واءيشاأل على قعيل لفظ ك أن الضابطو( :قال يف القواعد

 على تمل احلملحي و،رعةق الكتمل يف املشترحي و،واؤ ما شاينيار يف تعيللورثة اخل فإن ،اًيونه متواطكل

  . )قة دون اازي باحلقالظاهر

 يان اللفظ متساوكما ي فخرياأل إىل بالنسبة إالّ ، ظاهر الوجهريان غخرياالحتماالن األ: أقول

  . ااز وقةيل من احلقكالظهور يف 

ن كميبل ، الصنف أو النوع أو ع من باب وحدة اجلنسيلزم مشول اللفظ للجميال  أنه  خيفىالو

شجرة  وشاة وحمربة وقلم وتابكله  و،ائييشأعطوه أحد أمثل ، طالشمول من باب صدق اللفظ فق

ما يه شاة تولد فؤعطاإ صح ،عطوه شاةأ:  فلو قالاملوت، أو ةي وجود الفرد حال الوصشترطيال  و،مثالً

  .بعد

ان ك إالّ إذا ،ديه من اجلدؤعطاإل كشأ ،ن يف السابقكيد مل يجتدد له فرد جد لو قال لفظاًنعم 

ة يح الشمعي املصابة مل تظهر بعديان وقت الوصك و،اًيهربائكعطوه مصباحاً أ: قال إذا ماك، فظ عمومللّ

  . ك ذلريلمام غكان املنصرف من التساوي يف كن إ وفهم من عبارامي كلعل ذل و،مث ظهرت

 ،اوا منهؤ ما شاينيار يف تعيفللورثة اخل اًياء وقوعاً متساويشأ على ل لفظ وقعك و:قال يف الشرائع

ذ ال ظهور إ، ينيوص أو نيما مثل وارثأ فالظاهر يوص وان له وارثك و،د شاةي لزىعطي: لو قالو

  . أحدمهاإرادةفظ يف للّ

راد أن اختلفا وإ و،ان اال للقرعةك مةًيمها قإعطاء أحدان املراد األمر ىتساو فإن لو تنازعاو

 إىل صرف يف مال الورثة بدون رضاهم بالنسبةت ألنه ، احلقكن له ذلكي مل مةًيد قيزعطاء األإ يالوص

   يأراد الوص إذا ماياالختالف ف و،ادةيالز
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 أراد نيالم يف وارثك مثل هذا الأيتي و،مة يف القرعةي القي حاله حال تساومةًيقل قعطاء األإ

  . مةًيقل قعطاء األإخر اآل ومةًي قكثرعطاء األإأحدمها 

  . ة لفوت متعلقهايناً فماتت بطلت الوصير معشيء آخ أو عطاء شاة خاصةإبأوصى لو و

 متهيق أو مثله إىل األمر انتقل ،ياز املوصكلو من جهة ارت ومن باب تعدد املطلوب أنه لو علم نعم

 من كان ذلكن كل، لف املوجود يف الصندوقعطوه األأ:  فقال،بلغ إذا ميتيج يأراد تزو مثالً، بدلهأو 

 من باب مطلوب آخر ينيان التعك و،تزوجيه ألفاً لءعطاإ ويلوبه األان مطلكإمنا  و،باب مطلوب ثانوي

  .ان آخركلف من مه األءعطاإان الالزم ك

ن االعتبار أل، ضاًي أيحنوها مثل ون الشاة أنا نستظهركن إ و،مة واضحيالق و املثلنيالفرق بو

الشاة  إىل أقربالشاة داء شاة بدل أ و،)١(يتؤد حىت د ما أخذتيالعلى  :الشارع قال فإن ،بالعرف

مث بدله املثل  )عطاء نفس الشاة املغصوبةإب (هري من غأقربنفسه  إىل الشيء فإن ،متهايوبة عن قصاملغ

، باحه جلوس داره فغصبها غاصبأ إذا ماك، مث بدله )ن له مثلكيذا مل إ( متهيمث ق )تكذا هلإ( أقرب

 بدل نيب ونهيالفرق بإمنا  و،بدالًإمنا  ومةًي قال وس مثالًي لكذل و،ارجيعطاء بدل اإلإه يب علجيث يح

 إىل األصل القاعدة رجوع ضىان مقتكلذا  و بدل السلطة،الثاين و،ول بدل الذاتاأل أن لولةياحل

  . يف البحر مثالًريناء الغإ ى من ألقهو يفإمنا لولة يبدل احل و،حصل إذا صاحبه

تعذر املصرف  إذا ازكه يف الوقف من االرتروكرناه من تعدد املطلوب حاله حال ما ذك ذمان إ مث

  . نياملع
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  . مع الوحدةاألصلان كوحدته  أو ان من باب تعدد املطلوبكهل  أنه  يفكلو شو

 على انكن إ و،خرحنو تعدد املطلوب عمل باملطلوب اآل على انك فإن ،لهأوصى  من كلو هلو

 أن فالظاهر، زوجين أبأوصى  فكمر بذلاباه أ حيث إن، ديج زيأراد تزو أنه مثل، حنو وحدة املطلوب

د ين لزكيمل  واشتبه أنه احلال و،دي ولد زىعطيأن  إذا أوصى ماك نئذيون حكي أو ،اثاًريرجع مياملال 

  .ولد

ان من باب تعدد املطلوب صرف يف املطلوب ك فإن ،ى أخذ ما أوصملوصى لهقبل ايلو مل و

  . ةي بطالن الوصكظهر من ذليذ إ ملا تقدم ،اًاثريان من باب وحدة املطلوب صرف مكن إ و،خراآل

  .نيلي يف املعك احلال يف الكذلك و،ةي الثاننيسرقت تع أو حدامهاإه فماتت يبأحد شاتأوصى لو و

 عمل ،هما سرقتيأ أن علميمل  وحدامهاإماتت  أو ه فسرقتيلو أوصت بشاة خاصة من شاتو

  . نصفهاملوصى لها ول من الوارثكفل، ةيبقاعدة العدل يف الشاة الباق

  ا ثلث الشاةىان للموصك ،حداهاإماتت  أو  ا شاة من ثالث فسرقتىانت املوصكلو و

 أن هل  املسألةكاختالف يف تل على  للودعينيالدرمه وما يف الدرهمكنصف الشاة  أو ،ملالحظة النسبة

 هايقتصر فيخالف القاعدة مما على  أو ، املقامكل ذلاأمث إىل منها ىتعديطبق القاعدة مما  على ةيالروا

  . عمل بقاعدة العدلييف سائر املقامات  و،موردهاعلى 

شاة إىل  أو ،ديمة لقاعدة اليالق إىل تنتقلإمنا  و،ةي مل تبطل الوصك ا مهلى الشاة املوصكلو أهلو

  .ىخرأ

ان ك و تبطل ملقتلوا فإن ،ةيطلت الوص ماتوا بفإن، ديه لزكيمبمالأوصى ما لو يف: قال يف الشرائع

  صارت ن إ متهيدفعوا قي وواؤنوا له من شايعي أن للورثة
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صح عدم بطالن  األ:كفقد قال املسال، اة املوصييمث لو قتلوا يف ح، ال أخذها من اجلاينإ وهميلإ

  .  املوهوبة قبل القبضنيالعكه بالبطالن يل علكشأن يف اجلواهر كل، البدل إىل مهاكانتقال ح وةيالوص

ان يف صورة تعدد كن إ و،ما قال اجلواهركف صللو لألو ان يف صورة وحدة املطلوبك نإ :أقول

  .  يف صورة وحدة املطلوبكذ من املستبعد قوله بذلإ، كلعله أراد ذل و،كما قال املسالكف املطلوب

عطائه شاة إحنوه للورثة يف قبال  وون الصوفكيفهل ، ت الشاة يف صورة تعدد املطلوبكلو هلو

تعدد املطلوب  فإن ،ولبعد األيال  ،البدل إىل باق من الشاة فال وجه النتقاله ألنه لموصى لهلو  أى،خرأ

  . عطوهأقد  وه شاةءعطاإ قتضيي

 من ىعطيفهل ، اهيانت له عشر شكفلما مات ، انت له مخسك و،اهيي شىعطوه أحدأ: لو قالو

فمن  ةي اخلصوصإرادةاستظهر  فإن ،هستظهر من لفظيهذا تابع ملا  ،لو من اجلدد ومطلقاً أو ول،األ

ول فال األ على ةي الحتمال انصباب الوص،ولاط مع األيان االحتكعلم املراد يلو مل  و،ال مطلقاًإ و،ولاأل

  . ةي املصداق يف بالعام الشبهةكل التمسيون من قبكيها ؤعطاإ ف،ة للجدديعمل بشمول الوصي
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سواء : كقال يف املسال و،ني عدلنين مسلميبشاهدة يثبت الوصت: قال يف الشرائع :)٢٢ مسألة(

  .هي بقسممجاع اإلكذل على ىادع ورمهاكتبعه اجلواهر يف ذ و،ةيبالوال أو ان باملالك

 على ريحجتمثل حق ال،  الشهادة يف احلقكذلكال فإ و،ة من باب املثاليالوال واملال أن  خيفىالو

تبعاً  اء املواتيحإتاب ك نا اخترنا يفكن إ و،حنوها وة بعد العماركلميإمنا  وجمرد حقنه إ قول املشهور

ن تنظرنا فيه إ و،ليس مبال وكمل أنه قوهلم على  مثل احلبة يفكذلك و،ري مبجرد التحجكلمي أنه لبعضهم

نار يف قبال ي قبال عشرة آالف حبة معناه جزء من عشرة آالف جزء من الديف  فالدينار،نه مال أيضاًأب

  . احلبة

س يل و،ديمته لزأج يتزو أو ليبتحل إذا أوصى ماك،  تثبت بالشهادة بالبضعكذلكف ،انكف يكو

  .نيه بالشاهديته فيل شيء له تثبت وصك احلاصلو، ك ذلريغ إىل ،حدمهاأ كذل

ده اجلواهر يق و،خاصة تقبل شهادة أهل الذمة نيعدم عدول املسلم ومع الضرورة و:مث قال الشرائع

  . هي علمجاع اإليمريح الصيصر وةيظاهر الغن ونيبل عن فخر الدـ   املاليأ ـ  منهماوىل يف األ:بقوله

ة ميركة اليم اآلكأصل احل على دلي و،لو باملناط عرفاً وهاريغ وةيالوال إىل يال بأس بالتعد: أقول

ني الْوِصيِة اثْناِن ذَوا عدٍل حضر أَحدكُم الْموت ح إذا يا أَيها الَّذين آمنوا شهادةُ بيِنكُم﴿: هقال سبحان

كُمأو ِمن ِركُمغَي راِن ِمنِد  نْإ آخعب ما ِمنهونِبسحِت توةُ الْمصيبم كُمتِض فَأَصابِفي الْأَر متبرض متأَن

لَِمن   إذاًال نكْتم شهادةَ اللَِّه ِإنا و ىنَ ذا قُربلَو كاو ارتبتم ال نشتري ِبِه ثَمناً نْإ الصالِة فَيقِْسماِن ِباللَِّه

لَ  فإنْالْآِثمنيع ِثرا  ىعمهأَن   
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استحقَّا ِإثْماً فَآخراِن يقُوماِن مقامهما ِمن الَّذين استحق علَيِهم الْأَولَياِن فَيقِْسماِن ِباللَِّه لَشهادتنا 

ِمن قِتأَحهادش اِهما ونا ِإنيدتا اعإذاًم  الظَّاِلمني لَِمن نأَد لَ  أنْ ىذِلكِة عهادوا ِبالشأْتِهها ىيجو خافُوا  أوي 

   .)١(﴾اللَّه ال يهِدي الْقَوم الْفاِسقنيأَيمانٌ بعد أَيماِنِهم واتقُوا اللَّه واسمعوا وترد  أنْ

ابن  وم الدارمييخرج مت:  قال، عن رجاله رفعه،ميبراهإ علي بن عن، عقوبي حممد بن ىفقد رو

ان ك و،ينية نصرانيمار أيب ابن ويابن بند و،م الدارمي مسلماًيان متك و،ة يف سفريمار أيب ابن ويبند

 ،عياق العرب للبسوأبعض  إىل خرجهاأقالدة  وة منقوشة بالذهبيآن وه متاعيم الدارمي خرج له فيمع مت

 ،ةيمار أيب ابن وابن بندي إىل ان معهكحضره املوت دفع ما فلما ، دةيم الدارمي علة شديفاعتل مت

  .ورثته إىل وصالهي أن مرمهاأو

قد القوم ت فاف،ورثته إىل كأوصال سائر ذل والقالدة وةينقد أخذا من املتاع اآل ونةياملد إىل فقدما

 إالّ ما مرض، ال: قاال ،اًريثكه نفقة ينفق فأ الًيهل مرض صاحبنا مرضاً طو:  فقالوا هلما،القالدة وةيناآل

: قاال ،هايجتر جتارة خسر فأفهل : قالوا، ال: قاال ،هذا فهل سرق منه شيء يف سفره: قالوا، اماً قالئليأ

ما دفع :  فقاال،قالدة وللة باجلوهركة منقوشة بالذهب مي آن،ان معهكقد افتقدنا أفضل شيء : قالوا .ال

 صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  فأوجب )آلهو يه عل اهللاىصل(رسول اهللا  إىل  فقدمومها،مكيلإناه يدأنا فيلإ

   عنهما يفحلفا فخل، نيميهما الي عل)سلمو

                                                





٣١٦

: فقالوا) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل مياء متي فجاء أول،همايالقالدة عل وةين اآلكتلمث ظهرت 

 )سلم وصلى اهللا عليه وآله( فانتظر رسول اهللا ،همايناه علية ما ادعيمار أيب ابن ويابن بندى  علقد ظهر

حضر أَحدكُم  إذا يا أَيها الَّذين آمنوا شهادةُ بيِنكُم﴿ :تعاىل وكنزل اهللا تبارأف، كم من اهللا يف ذلكاحل

  . ﴾أَنتم ضربتم ِفي الْأَرِض نْإ آخراِن ِمن غَيِركُم أو نكُمالْموت حني الْوِصيِة اثْناِن ذَوا عدٍل ِم

فَأَصابتكُم ﴿ نيد املسلمجيمل  وان يف سفرك إذا ة فقطيالوص على تابكطلق اهللا شهادة أهل الأف

  ىلَو كانَ ذا قُربم ال نشتري ِبِه ثَمناً وتارتبن إ مصيبةُ الْموِت تحِبسونهما ِمن بعِد الصالِة فَيقِْسماِن ِباللَِّه

اوةَ اللَِّه ِإنهادش مكْتإذاًال ن  الْآِثمني صلى اهللا عليه ( اليت جعلها رسول اهللا وىلفهذه الشهادة األ ﴾لَِمن

 ماهامقَومان مقُين ارفآخ ذبك على ما حلفاأ أي مثاًإا قّحما استأَى لَ عثرن عإف )سلم ووآله

ما أحق ذه ألفان باهللا حي ﴾ِمن الَّذين استحق علَيِهم الْأَولَياِن فَيقِْسماِن ِباللَِّه﴿ ياء املدعيولأ من عيني

لَِمن  إذاً ما اعتدينا ِإنانا أَحق ِمن شهادِتِهما ولَشهادت﴿ما حلفا باهللا يذبا فكما قد إ منهما فىالدعو

ما أمرهم فحلفوا  على لفوا باهللاحي أن يم الدارمياء متيأول) صلى اهللا عليه وآله(فأمر رسول اهللا  ﴾الظَّاِلمني

اء يأول على ة وردمهايمار أيب ابن وية من ابن بنديناآل والقالدة) صلى اهللا عليه وآله(فأخذ رسول اهللا 

   .)١(﴾ترد أَيمانٌ بعد أَيماِنِهم  أنْيخافُوا  أو وجِهها ىِبالشهادِة علَيأْتوا   أنْ ذِلك أَدىن﴿ يم الدارميمت

املتشابه  ومك يف رسالة احلىد املرتضيرواه الس و، حنوهه مرسالًريم يف تفسيبراهإ علي بن رواهو

  عليه ( علي  عنيتسناده اآلإ ب النعماينري عن تفسنقالً

                                                





٣١٧

   .)١(ذا يف الوسائلك ، صالة العصرعيني ا من بعد الصالةمحتبسو :الق إالّ أنه ، حنوه)السالم

رمها كنأ وميه عن متءا شراي قد ادعينيالنصران أن ميبراهإ علي بن  خربرييف غ نعم(: قال يف اجلواهر

  ).الورثة

 ذ الإ، س خاصاً بأهل الذمةيم لكاحل أن الظاهر و،كاملستدر و يف الوسائلكد ذلج مل أينكل: أقول

 أهل إطالقبل ، املناط وهايورة فكمة املذكاحل إىل ضافةباإل، ةريثكات املطلقة يالروا و،تابكه اليدل علي

  . ل أهل الذمةكشمل يتاب كأهل ال والذمة

عليه (وعلي  )سلم وصلى اهللا عليه وآله(ة الرسول رياملعلوم من س أن تاب اجلهادك رنا يفكقد ذو

 ني بتايبك الري غيرينهم من ختيل معتداً به ملا اشتهر بيذ ال دلإ،  أهل ذمةضاًيتاب أك أهل الريغ أن )السالم

طلب يمل  وهاريغ وةك يف منيك املشر)سلم وآله وهي اهللا عللىص( رسول اهللا كقد تر و،فيالس وسالماإل

 ما الكاملنحرفة  ومةيومام املستقك يف حنية املسلمري جرت سكذل على بل، فيالس أو سالممنهم اإل

   .)٢(﴾ال ِإكْراه ِفي الديِن﴿: قد قال سبحانه و،خيالتار وةريملن راجع السخيفى 

س يعن ضر، حيين يف الصحيلك الىفقد رو، هيالعدم منظور ف على صرار اجلواهرإف، انكف يكو

 ريرجل مسلم من غ على  عن شهادة أهل امللل هل جتوز)عليه السالم(سألت أبا جعفر :  قال،ناسيكال

  أن  إالّ ،ال: فقال ،همأهل ملت

                                                







٣١٨

صح يال  ألنه ةيهم جازت شهادم يف الوصري غن مل يوجدإ و احلال غريهم،ك يف تلوجديال 

   .عن أمحد بن حممد مثله خيعن الش و،)١(تهيال تبطل وص و، مسلمئذهاب حق امر

سألته عن : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ناينكالصباح ال أيب عن، خ الثالثةية املشاييف رواو

 ة اثنان ذواي الوصنيم املوت حكحضر أحد إذا مكني بن آمنوا شهادةيها الذيا أي: جل وقول اهللا عز

عدل  اذو: قلت، افرانكمها : قال ،مكريمن غن اما آخر: قلت مكريآخران من غ ومكعدل من

   .بيالتهذ وهيث يف الفقي احلدلي ذكتر و،ايفكذا يف الك ،)٢(مسلمان: قال ،مكمن

 أيب عن، د اهللا احلليبيعن عب هييف الفق و،عن ابن مسلم، ايفكاملروي يف ال ح ابن مسلمييف صحو

: )عليه السالم(قال  ، أهل ملتهمريسألته هل جتوز شهادة أهل ملة من غ: قال، )عليه السالم(عبد اهللا 

حق أحدصلح ذهابيال نه إ ،همريوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيمل  إذا نعم )٣(.   

  .م مثلهيبراهإ علي بن عن خي الشىروو

عبد  أيب عن ـ اختالف النسخ على ـ مكابن احل أو ،بن سامل ب عن هشاميالتهذ وايفكعن الو

ه يس فيان الرجل يف بلد لكإذا  :قال مكريأو آخران من غ: جل ويف قول اهللا عز )عليه السالم(اهللا 

   .)٤(ةيالوصى  علس مبسلميمسلم جازت شهادة من ل

                                                











٣١٩

   .)١(ها مسلميوجد فيان الرجل يف أرض غربة ال كإذا  :ىخرأة ييف رواو

شهادة : سألته عن قول اهللا سبحانه:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، سامةأ أيب عنو

ذوا عدل : فقول اهللا: قلت، افرانكمها : قال ،مكريأو آخران من غ: قوله إىل مكنيب

   .)٢(مسلمان: الق ،مكمن

أو آخران من : سألته عن قول اهللا: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عند الشحام،يعن زو

   .)٣(افرانكمها : قال مكريغ

  : طائفتان الّإتاب ك الإطالقاملوافقة لظاهر  وةاملعلل وات املطلقةيقاوم هذه الروايال و

عليه (عبد اهللا  أيب  عن، بن حممدىيحيما رواه مثل ، اوس وتابكما حصر بأهل ال: وىلاأل

مل جتدوا من أهل  فإن ،تابكم من أهل الكرياللذان من غ و،مانلم مسكاللذان من: قال، )السالم

تاب يف كهم سنة أهل الي ف سن)سلم وصلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا أل، تاب فمن اوسكال

   .)٤(ةياجلز

 إىل بسنده، مثل ما رواه الصفار يف بصائر الدرجات، ضاًي أنيم مسلمكريما جعل غ: ةيالثانو

ان مسافراً فحضره ك إذا كذلو :ةي اآلريه يف تفسيف و،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  إىل،املفضل بن عمر

  . تهي أهل والري القرآن من غأقريد فآخران ممن جيمل  فإن ،نهي عدل من أهل دي ذونيشهد اثنأاملوت 

   ةي أهل الوالريفاملسلم غ، الفضل على ني الطائفتنيل هاتالالزم محو

                                                











٣٢٠

  . ه اجلمع الداليليقتضي الذي هذا هو و،افرك مث اوس مث مطلق الينيتابكمث أهل ال، أوىل

عليه (عبد اهللا  أيب عن، مثل ما رواه محزة بن محران، تاب فقطكات بأهل اليلذا صرح بعض الرواو

 :فقال: قال ،)١(﴾آخراِن ِمن غَيِركُم أو ذَوا عدٍل ِمنكُم﴿: جل وهللا عزسألته عن قول ا: قال، )السالم

تابكم من أهل الكرياللذان من غ و،م مسلمانكاللذان من)٢(.   

  .هريغمثله و

ول ان األكن إ و،نهماين فرق بكي مل ىالنصار وهودي الني بىالفتو وفرق يف النصيث مل يحو

م مودةً رأقَلَتِجدنَّ ِللَّذين آمنوا الْيهود والَّذين أَشركُوا ونَّ أَشد الناِس عداوةً لَتِجد﴿: قال سبحانه، أبعد

صارا نقالُوا ِإن وا الَّذيننآم ةي اآلأخريان كن إ و،)٣(﴾ىِللَّذين ﴿مهِبأَنَّ ِمن من  نعم، طالقنع اإلمي ﴾ذِلك

  .اًير نبكني ممن أسوأ ينير نبكني

 ان ال عهد والك إذا ماك ،مهاريغ واملعاهد وافر الذميك النيال فرق ب أنه  فالظاهر،انكف يكو

  . املعقولة ولعموم العلة املنصوصة وةيالروا وةي اآلطالق إل، االضطرارىنه تصح الشهادة لدإف ،فرضاً ذمة

ام الثقة يمثل ق، احلجة أو العلمها يلإق يالطر و،هي واقعي ولزم الضرورةييف الشهادة للمسلم  نعم

 ىفكزعم الضرورة يت يان املكلو  أنه خصوصاً املعللة واتيستفاد من الرواي أن بعدين ال كل، بالضرورة

  بعدم قبول شهادة أهل الذمة حال عدم : قاليبل قد (: فقول اجلواهر، ن ضرورة واقعاًكن مل تإو

                                                









٣٢١

المه كآخر  إىل )ىالفتاو ومجلة من النصوص لظاهر ،كالعلم بتحقق الضرورة اليت هي شرط ذل

  .  ظاهرريغ

 إذا ال يف ما، لزاممنا مبذهبه لقاعدة اإلك ح،تاب مطلقاًكة أهل اليفاكيف مذهبه ان مسلم ك إذا نعم

  .  ضرورةري بشهادما من غىنه وصكللضرورة ل إالّ ةيفاك مذهبه عدم ال، مبالريان مؤمن غك

 ري من غني الفاسقنياملناط تقدم قبول شهادة املسلم واتيلروا بعض امقتضى أن قد تقدمنه إ مث

واضح  على فركال وسالم جمهول اإلكذلك و،ي عن العالمةكهذا هو احمل و،نيافركال على ذبكجهة ال

  . افركال على املخالف و،فركال

عدم مشول ل الثاين بعد ي دلطالق إل،اذب قدم الثاينك الريافر غكال واذبك املسلم النيلو دار ب نعم

عدمه كذب كال وةي اجلناريلو بغ وني الفاسقنين من املسلمكالتم أن الظاهر(: فقول اجلواهر، ولل األيدل

  . حمل نظر )لو يف حال االضطرار ولعدم قبول شهادم

  .هيلإافران ضم أحدمها ك وذبك جهة الريان مسلم فاسق من غكلو  أنه ظهريذا و

، افركستفاد من تأخر رتبة الي ملا ،ولن قدم األيافرك نيب و،افرك وني مسلمتني امرأتنيلو دار بو

 به ىرباع املوصأثبت ا ثالثة ين من النساء الثالثة اليت كن متإ والظاهر حتقق الضرورةو( :فقول اجلواهر

ثبت به متام ين مما كعدم التم على املقدار قبوهلا أن  لظهور النصوص يف،الواحدة ونيتفضال عن االثن

   ،الضرورات تقدر بقدرها وفيك، حمل منع )هو متحقق يف الفرض ونيلوب من املسلماملط



٣٢٢

  . ةيثبت ما الوصيافر واحد ال كذ هي مع إ، انت امرأة واحدة مل تنفعك إذا نعم

ثبات إن به كمية أربعة أضعاف مما يف الوصينت من تضعكن متإ واالضطرار حاصل أن نعم الظاهر

  . به اجلواهرما أفىتك، ر لصدق االضطراذلك و،لهاك

 أدلة فإن ،ثبات احلقف للمرأة الواحدة إليعدم البأس بالتضع تاب الشهاداتك رنا يفكنا قد ذكل

نه أ و بهىوز للمرأة العاملة بقدر املوصجيال  ه أن الظاهر:فقول اجلواهر، ذب ال تشمل مثل املقامكلاحرمة 

ذب كل ل،بهأوصى له مقدار ما  ىصلح للموصيه وج على ف املشهود بهي هلا يف الشهادة تضعكيال شر

ان يف كن إ و،ونه لهكثبت شرعاً ي لعدم الظلم مبنع ما مل ه،غيعد مصلحة لتسوي ال كاحملرم الذي مثل ذل

  . انتهى )له أنه الواقع

، عة احلقوقيار يف الشرياملع و،مثل عدم الشهادة صل حق الطرفيث ال يالشهادة حب فإن ،حمل نظر

  .فقد اقتطعت له قطعة من النار: )سلم وصلى اهللا عليه وآله(لذا قال و

شمله يما ك ،تاب الشهاداتك عج فرا،ذب يف مثل املقامكجواز ال على ات تدليبعض الرواو

  .حصالاإلذب يف ك جواز الإطالق

، كنع ذلميوجوب قتله ال  و، السابقةدلة األطالقإل، كالظاهر ذل ،افركهل حال املرتد حال الو

  .  قبول شهادتهكنع ذلميحنوه مل  وافر لو وجب قتله لقصاصكالن  أماك

قبول  وون املرأة الربعكلي ي دلني مجعاً ب،حاهلا حال املرأة املسلمة أن فالظاهر، افرةكأما املرأة ال

  .افركشهادة ال

 ،ينيمدعانا كر الوارث كنأ فإن ،سائر وجوه االنتقال أو ع هلمايا البيادعن إ ةيمث يف مثل مورد الروا

  عدم على لفحي أن ان لهك ،علمأال : ن قال الوارثإو



٣٢٣

مع علم  إليه دعي املدعي انتقال الشيء من املورثيل مورد كما يف ك، نةين هلما بكمل ت إذا  علمه

 نيميال إىل تاجحيت يامل على االدعاء أن تاب الشهاداتك رنا يفكقد ذ و،عدم علمه أو الوارث بالعدم

  . نةيالب إىل ضافةباإل

 نيانا فاسقكن إ وذبكتهما باليهي حتصل بعدم معروف و،نيافركمث الظاهر اشتراط الوثاقة يف ال

  . ك من ذلأكثر على ليلعدم الدل، نهماييف دحىت 

  عن قول اهللا عز)عليه السالم(با عبد اهللا أسألت : قال، هذا هو الظاهر من خرب محزة بن محرانو

 كذلإمنا : قال وتابكهل الأم من كرياللذان من غ وم مسلمانكاللذان من: قال ذوا عدل: جلو

 ،نيد مسلمجية فلم يوص على شهدمهاي لني مسلمنيطلب رجل ومات الرجل املسلم بأرض غربةإذا 

  .)١(ماأصحا عند ينيتاب مرضكهل الأ من يني ذمنيته رجليوص على شهديفل

 فاعتبار مجاعة عدالتها يف ،املوضوع ومكاحلنة ي بقر،ك من ذلأكثرس ي ل)املرضي(ذ املستفاد من إ

  . ظاهر الوجهرينهما غيد

 كالظاهر ذل،  احتماالتاهي ف،بةيمع الر أو ،بعد صالة العصر مطلقاً أو ،عترب حلفهما مطلقاًيهل و

  .  عنهميكما حكمها ريغ ويكركال و به العالمةفىتأقد  و،اتيبعض الروا وةيما يف اآلك، بةيمع الر

عن الصادق  ـ ما يف الوسائلك ـ مهاريغ وهيالفق وايفك بن حممد املروي يف الىيحي خرب يفف

 من نيشهد رجلأ ،وجد مسلمانيرض غربة فلم أمات الرجل يف  إذا كذلو :قال أن ىلإ ،)عليه السالم(

 ال وان ذا قرىبكلو  و،قسمان باهللا ال نشتري به مثناًيف )ةي ،العصر( بسان بعد الصالةحيتاب كهل الأ

   ماأ على عثر فإن ،ت يف شهادماي املارتاب ويل إذا كذل و،نيمثملن اآل  إذاًناإتم شهادة اهللا كن

                                                





٣٢٤

 نيولن األيقومان مقام الشاهديء شاهدان ييجي حىت نقض شهادماي أن س لهيشهدا بالباطل فل

 نقضت شهادة كذا فعل ذلإف، نيملن الظامل  إذاًناإنا يما اعتد و،حق من شهادماأقسمان باهللا لشهادتنا يف

 أو وجهها على أتوا بالشهادةي أن دىنأ كذل: جل وقول اهللا عزي ،نيخرجازت شهادة اآل ونيولاأل

  .)١( امميأان بعد ميأترد  أن افواخي

عدم لزوم احللف بعد صالة  أو عدم احللف أو بةيلو بدون الر و احللفإطالق أن ظهري كبذلو

طالق مجلة من النصوص  يف النظر خالفه إلىقويقد (: فقول اجلواهر، ليله ديس مما قام عليالعصر ل

، )الندب أو النسخ على مث محله، علم منه عدم اعتبارهيوجه  على كاملعظم عن ذل فتوى معتضداً خبلو

، ديفيعدم تعرض بعض النصوص ال  و، الوجوباألمرظاهر  و،النسخ على ليال دل و،ةية اآليفاك :هيف

  . كقاوم ذليالم مجلة منهم ال كخلو  أن ماك

ان هلما لغة كن إ إالّ ،ةيورة يف اآلكغة املذيبالص و،ون احللف بعد صالة العصركي أن ه فالالزميوعل

  .ةكة املبارية من اآلية اللغة العربي لعدم فهم خصوص،ك ذلريفالالزم تفس ىخرأ

الفعل  إذ ،الظاهر ال ،)سلم ولهصلى اهللا عليه وآ(ما فعله رسول اهللا ك، هل الالزم اجتماع الناسو

  . اًيستبعد استحبابه تأسين مل إ و،ل آخريالوجوب بعد عدم وجود دل على دليال 

قال ، ةي الوصكف تلكن مسلم مل تكي مل ني مث مات حنيان املسلمكمإيف حال نه إذا أوصى إ مث

 أنه  زعمنيحأوصى لو  أنه ماك ،)٢(﴾ةُ الْموِتِإنْ أَنتم ضربتم ِفي الْأَرِض فَأَصابتكُم مصيب﴿: سبحانه

  ال مسلم مث وجد املسلم قبل  ووتمي

                                                







٣٢٥

ث ال يزعم املوت ح إذا كذلكم كهل احل و،ىالفتو والنص وةيخالف اآل ألنه ،نفعيوت مل مين أ

  . ك لوحدة املالكبعد ذليال ، وجد املسلم مث مات وهي عليغمأمث ، مسلم

  : ةيسي ثالثة فروع رئيعطي ىالفتاو واتية مبعونة الرواميركة اليفظاهر اآل، انكف يكو

شهد ي أن  صح له،تهيوص على شهدهيال مسلم  وصابه مرض املوتأ إذا نساناإلن إ :ولاأل

  . المهماكقبل أوصى افران مبا كذا شهد الإف، نيافرك

م كحلف احلاأ ،م الأ كذل على شهدمهاأته يم أن هل و،ت يف شهادماي للم الويلكش إذا :الثاين

  . دة باحللفكخذ بشهادما املؤأور كبعد احللف املذ و،ميكورة يف القرآن احلكة املذيفيكن باليالشاهد

بطال إ ومك نقض احلطلب الويل و،ني الشاهدذبك على م قرائن تدلكللحاظهر  إذا :الثالث

لفان حياء يولن من األ شاهداأيتيبل ، ةيبطل الوصيال  وكم مبجرد ذلكنقض احليم ال كفاحلا، ةيالوص

  .مه السابقكنقض حي وةيم الوصكبطل احلاي ك ذانيح و،نيافركبطالن شهادة الب

  : نيمرأ على ات اشتملتكات املباريه فاآليعلو

  . ن مسلمكيمل  إذا ةيالوص على افركشهاد للصحة اإل: ول األاألمر

 ،كان شكذا إ مع حلفهماأو  ،كن شكيذا مل ، إن حلفوبد شهادما مأخوذ ان إ : الثايناألمر

  .البطالن على انيحلف ول و، الويل بطالن شهادماىذا ادع إتبطل شهادماو

ن استحق يمن الذ(: قوله و، الثايناألمرم باعتبار يبراهإ علي بن ة يف القصة املتقدمة عنينزلت اآلو

   أي)استحق(فاعل  )انيولألا( و،هم املالين استحق عليلف آخران من الورثة الذحي أي )انيولهم األيعل



٣٢٦

 ،افرك قبول شهادة ال،ذاكم هكجعل احل أي )كذل(: قوله سبحانه و،ت من الورثةي باملوىلاأل 

، غبوا يف الصدقريل )كذل( مكنا قد جعلنا احلإف، ذبهك على عثر إذا ورده بالشهادة من الويل ،حلفهو

بة ظن من جعل اعتماده يد عدم خيري اننساإل فإن ،صدقي أن رغبه يفيافر كال على االعتماد حيث إن

هذا ، )افواخيأو (: الثاين أشار بقولهإىل و ،)أدىن(: ول أشار بقولهاألإىل  و،بيذكخافوا من التيل أو ،هيف

  . قة مرادهياهللا العامل حبق و،ةميركة الياآلمعىن حسب ما ظهر من 

رنا يف كقد ذ و،املوصيعلى  ة واجبةيانت الوصك إذا حنومها وينيشهاد الذمإمث الظاهر وجوب 

  .انيحة يف بعض األيتاب وجوب الوصكول الأ

 على ذ معلقيالتنف أن ة يفيالروا وةي لظهور اآل،ةيلفا مل تنفذ الوصحيمل  وةي يف الوصكلو شو

  . احللف

قومان ين شاهدان كيلو مل  و،طالقبعضهم لإل أو ل الورثةكاب يال فرق يف لزوم حلفهما ارتو

  . ةيروا وةيم آكنقض احليمل ، مثاًإما استحقا أ على  عثرمقامهما عند ما

نة بعد وجود ي البأدلة طالق إل،اف يف النقضك ببطالن شهادما يني الولريشهادة غ أن الظاهرو

  . بةينة الغرياملناط يف الب

بعد لعدم فهم يال  ،كذلكم كمبرض فهل احل أو  بدون مرض املوت مث مات فجأةىلو وصو

  .ةياخلصوص

 املنت بل يف ظاهر، كثر وفاقاً لأل،ضاًيضاً عدم اعتبار السفر يف قبوهلا أي أىقويو( :قال يف اجلواهر

ة خارج خمرج ين تضمنته اآلإ و،نادراً الإه خمالفاً ياض مل أجد فيبل يف الر، هي علمجاعيف باب الشهادة اإل

  الغالب فال 



٣٢٧

  .)النصوصاحلضر من  وقبوهلا يف السفر على د ما دلييصلح لتقي

 ،ةيالعمدة عدم فهم العرف اخلصوص و،قد تقدم بعض النصوص املطلقة و،كذلكهو  و:أقول

  السفرريثك أو  يف العاصي بسفرهكصح ذليال  حىت قصراً موجباً لليون السفر شرعكي أن ف باعتباريكف

  . ما أشبه أو دون املسافة ماأو 

س ا مسلم يان الرجل بأرض لكإذا  :قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن،  الدعائمىفقد رو

 ،باحلق إالّ ته فحلف الشاهدان باهللا ما شهدنايوص على  أهل القبلةريشهد شهوداً من غأفحضره املوت ف

فَيقِْسماِن ﴿: قوله إىل )١(﴾اثْناِن ذَوا عدٍل ِمنكُم﴿: جل وهو قول اهللا عز و،ذاك وذاكبأوصى  ن فالناًأو

  .ةياآل )٢(﴾ِباللَِّه

ة يلوصن من اكتميبه شلل ال يصيس أنه علمي إالّ أنه ضره املوتحيمل  إذا كذلكاحلال ن إ مث الظاهر

  .ك لوحدة املالنيعند املسلم

  .ه مسلميوجد فيال ان كوقف يف مي أن أراد إذا ةيحال الوقف حال الوص أن الظاهرو

 مثالً، سافريان مث ك املكلذل ه مسلميس فيما ليالوقف ف أو ةيأراد الوص إذا كذلكم كهل احلو

 إذا  مماكة مبال له هنايوص أو كها فأراد جعل وقف هناين من املسلم فكتميا اليت ال يبالد روس إىل ذهب

أما يف عامل ، ة يف عامل الثبوتيالوص وذ الوقفإ ،ك الظاهر ذل،الوقف أو ةي الوصكتل على قدريرجع مل 

فار كشهاد الإ فإن ،هيلإرجع يانه الذي كثبات يف م لإلال حاجة ونيافركفي شهادة الكي كثبات فهنااإل

 ن عند وجود املسلميافركلذا لو أشهد  و،ار الورثةكنإ وثبت به عند االختالفيال إمنا  و،س حراماًيل

  . بأسكن بذلكيقبل ما الورثة مل و

   طفالً أو امرأةً أو ون املوصي رجالًكي أن نيال فرق بو

                                                







٣٢٨

  . ما تقدمكته لبلوغه عشراً يتقبل وص

شهاد إنفع ي مل ،نيمستشهد مسليزمنة ف يف مثل هذه األاًين املوصي من املخابرة تلفونكذا متإو

  . تعذر املسلمىالفتو واملفهوم من النص و،تعذر املسلميال  ألنه نيافركال

 ث ظاهر النصيح، نيافركال إىل وبةنته مل تصل اليثبت وصيتابة مبا كن من الكمت أنه إذا ماك

  .  االضطرارىتوالفو

لعله لعدم  و،ما يف القواعدك نئذي حنيمي وجوب القربذمي فاأل ولو شهد عدل و:قال يف اجلواهر

 مبثل عربة ال و،ةينه خارج من مفروض املشروعك من الذمي لان العدل أوىلكن إ ومتام احلجة ما

  . قة قسم من االستحسانيبل هي يف احلق، ة املزبورةيولواأل

 ث ال اضطراريح،  من الذمي الثاينن املسلم أوىلأل، ىفكفار كال إالّ هيس فيما لي فانكن إ :أقول

 انك واحداً ،افك ريان الذمي غكه املسلمون يان فكن إ و،الضرورات تقدر بقدرها و،الذمي الثاينإىل 

  . نياثنأو 

  



٣٢٩

 ،نيامرأت وشاهد أو ،نيمية باملال شهادة الواحد مع اليالوصتقبل يف : قال يف الشرائع :)٢٣ مسألة(

 ةشهادة الثالث يف ثالث و، يف النصفنيتشهادة اثن و،يف ربع ما شهدت به ةتقبل شهادة الواحدو

  . عيربع يف اجلمشهادة األ و،رباعاأل

 عن ه فضالًي علمجاعل اإلين حتصكميبل ، ك خالف يف شيء من ذلريمن غ(: قال يف اجلواهر

  مطلقاًلي ثبوت املالكن الضابط الأل: نيولقال يف األ و،فاقم موضع وك احل:كقبل ذل قد قال و،هيكحم

  . آخره إىل ،)فرادهأ من الوصية باملال و)تانأاملر والشاهد واليمني، والشاهد( كبذل

  .  حملهرييف غنه إ يف اجلواهر و،نيميلحد مع ااعن النافع التردد يف الثبوت بالو نعم

  : اتي مجلة من الروانيمي القبول الشاهد الواحد مع على دليف، انكف يكو

صلى اهللا (ان رسول اهللا ك: قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،مثل ما رواه منصور بن حازم

   .)١( صاحب احلقنيمياحد مع  وقضي بشاهدي )سلم وعليه وآله

ن إ :)عليه السالم( أيب حدثين: قولي )عليه السالم(با عبد اهللا أمسعت :  قالى،سيعن محاد بن عو

   .)٢(نيمي و بشاهدى قض)سلم وآله وهيعلصلى اهللا (رسول اهللا 

 جعفر أيب  علىليهكسلمة بن  وبةيبن عتم كدخل احل: قال، ة عبد الرمحان بن احلجاجييف رواو

    به رسولىقض: فقال ،نيمي وفسأاله عن شاهد )عليه السالم(

                                                







٣٣٠

  . ثياحلد )١(مك عند)سالمعليه ال( علي به ىوقض ،)سلم وصلى اهللا عليه وآله(اهللا 

هما يعل(جعفر بن حممد ن إ : قال)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، عن العباس بن هاللو

 ىقض: )عليه السالم(فقال جعفر  ، مع الشاهد الواحدنيميف تقضون باليك: فةيحن أبو  قال له)السالم

   .ثياحلد )٢(مك عند)السالمعليه ( علي  بهىقض و)سلم وصلى اهللا عليه وآله(به رسول اهللا 

   .تاب الشهاداتك  يفكالم حول ذلكوقد فصلنا ال، اتيها من الرواريغإىل 

  : اتي مجلة من الروانيقبول الشاهد مع املرأت على دلي أنه ماك

: فقال ،احكل عن شهادة النساء يف النئسنه إ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، مثل ما رواه احلليب

زها يف الطالقيجأال : قولي )عليه السالم( علي انك و،ان معهن رجلك إذا جتوز ،وز شهادة جي: قلت

  . ثياحلد ،)٣(نعم: )عليه السالم(قال  ،نيالنساء مع الرجل يف الد

أَنْ تِضلَّ ﴿ : تعاىلقوله يف )عليه السالم( نياملؤمن ريمأعن ، )عليه السالم(ري ك العسريتفسيف و

حدامها إرت كتها ذيحدامها عن الشهادة فنسإضلت إذا  :قال )٤(﴾ ر ِإحداهما الْأُخرىِإحداهما فَتذَكِّ

   .)٥( بشهادة رجلنيداء الشهادة عند اهللا شهادة امرأتأ يف  ا فاستقاماىخراأل

  .تاب الشهاداتك يف رناهكمما ذ، ك ذلريغإىل 

                                                

 





 





٣٣١

  : اتيه مجلة من الروايدل عليف ،ما تقدمكالثالث  ونيالثنت وما شهادة املرأة الواحدةأو

يف شهادة امرأة حضرت ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يعبعن ر، خ الثالثةيمثل ما رواه املشا

   .)١(احبساب شهادأوصى از ربع ما جي: )عليه السالم(فقال  ،س معها رجلي ليوصي رجالً

 مل ةييف وص :قالنه إ ،)يه السالمعل(عبد اهللا  أيب عن، بانأعن ، بيالتهذ وايفكما رواه الو

   .)٢(ة حبساب شهاداي فأجاز شهادا يف الربع من الوص،امرأة إالّ شهدهاي

ة مل ييف وص )عليه السالم( ني املؤمنريمأ ىقض :)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيبن قعن حممد و

   .)٣(نهاية يف دي مربريسلمة غانت مك إذا ةيجتوز شهادة املرأة يف ربع الوص أن امرأة إالّ شهدهاي

 حاهلما حال نياملرأت أن  علىده ما دليؤي و،ثبت النصفي نيباملرأت أن اتياملفهوم من هذه الرواو

  .تاب الشهاداتك يف وما تقدم هناكرجل واحد 

م كون احلكده يؤي و،كتلف املشهور يف ذلخيلذا مل  و،أربع وفهم منهما حال شهادة ثالثيو

  . ثاري يف املكذلك

 إذا جتوز شهادة القابلة يف املولود: قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ة ابن سنانيفي رواف

انت ك فإن :قلت، اث بقدر شهادة امرأة واحدةريورث الربع من املي و،اثرياستهل وصاح يف امل

  جتوز شهادما يف : قال ،نيامرأت

                                                









٣٣٢

   .)١(اثريالنصف من امل

ن ثالث نسوة كن إ و،اثري جتوز شهادما يف نصف املامرأتنيانت ك نإ :ىخرأة ييف رواو

   .)٢(لهكاث رين أربعاً جازت شهادن يف املكن إ و،اثريجازت شهادن يف ثالثة أرباع امل

  . ك ذلريغإىل 

بعض  على وجب محلهاي مما ،عراض املشهور عنها إل،ات املخالفةي مجلة من الرواكعارض ذليال و

  . احملامل

س يل و،ضرها املوتحيعن املرأة  )إسالمه يعل(لت أبا عبد اهللا أس: قال، ثل ما رواه عبد الرمحانم

جتوز شهادة : قال و،املنفوس وةجتوز شهادة النساء يف العذر: قال ،ة جتوز شهاداامرأ إالّ عندها

   .)٣(النساء يف احلدود مع الرجل

عليه (رادته إ على ائل محلهاالوس أن ماك، لكل جواز شهادا يف اعدم على خيقد محلها الشو

  . ةيالتق على احتمل احلمل و،احلدود واملنفوس والعذرةكعظم أما هو يث تقبل فيح،  القبول)السالم

 ،امرأة أجتور شهادا إالّ س عندهايل ولته عن امرأة حضرها املوتأس: قال، عن عبد اهللا بن سنانو

   .)٤(العذرة وملنفوسيف ا إالّ ال جتوز شهادا: فقال

على  أو ،اريكناالستفهام اإل على ان محلهكمإ على الوسائل و،الوجه السابق على خيقد محله الشو

  . ةي الوصىما سو

   :)عليه السالم(احلسن  أيب  إىلتب أمحد بن هاللك: ما رواه اهلمداين قالو

                                                











٣٣٣

 ،تهمهايمنهم من  وهاصدقييف الورثة من  وها،ريشهدها غيمل  ولجة ريوص على امرأة شهدت

   .)١(تنفذ شهادا أن س بواجبيل و،أتانرام وون رجلكيأن  إالّ ،ال: )عليه السالم(تب كف

  . نة التهمةية بقريوا مرضكعدم  على الوسائل احتمل احلمل و،ما تقدم على خيقد محلها الشو

  .محلهاأو  فال بأس بطرحها،  من وجوهكقاصرة عن املقاومة لتلا إ :يف اجلواهرو

قال ، دعاء ما رواه احلليباال القبول يف على ن دلإ و، االدعاء يف مقام الشهادة الكن ذل أالظاهرو

عليه (قال  ،نةيس هلا بيل وهلا يف بلد بالثلث أنه أوصى عن امرأة ادعت )عليه السالم(عبد اهللا  أبو لئس

   .)٢(تصدق يف ربع ما ادعت: )السالم

 أفضل من كن ذلأل ، الوارث عدم حرماا أو إرادة،نان بقوهلاياالطم  على حممولكذلأن إالّ 

  .الطرح

 )ىلإ(عىن مب )هلا(  يفون الالمكي و،ريالشهادة للغ على  هناىن محل الدعوكمي :ن يف الوسائلكل

 على تمل احلملحي و،هاريشهادة لغ ونفسهال ىون دعوكيف، هاريغ إىل ها بالثلث لتدفعهيلإأوصى عين ي

  . الوارث إىل باب بالنسبةاالستح

 أو ،قف دارهاووصت ب أا تشهد أن يف حىت رباعأثالثة  ونصفاً ومث الظاهر قبول الشهادة ربعاً

  .املناططالق أو  لإلكما أشبه ذل أو ،عطائها من باب نذرهاإوصت ب

 ،نيرأتمبرتلة ام أنه  علىل املتقدميث دل الدليح، بعد قبول شهادة الرجل الواحد يف النصفيال و

   مها الثبوتريغ ونيديثاين الشه وعن الفاضلو

                                                







٣٣٤

قصر يمصاحل  على مك البتناء احل، عن النصففضالً ن يف اجلواهر عدم ثبوت الربع بهكول، به

  . العرف إىل المكلقاء الإ ىالم يف الظهور لدكالن إ :هيف و،هاكدراإالعقل عن 

، تهيه اجلواهر الحتمال رجوليل فكشأن إ و،ل يف الربعك املشىقبول شهادة اخلنث ظهري كومن ذل

  . هيربعة متام املشهود علاأل و،رباعأالثالثة ثالثه  و،ثبت الربع فقطيان فيخلنثاما أ و:نعم قال

 أو المها امرأةك أو ،فالربع ثابت قطعاً، لكثبت اليالمها الرجل فكما إ نيين اخلنث ألكذل و:قولأ

 ،رباعأه ثالثة يفو، لك ثبت الل رجالًكان الكن إ  الثالثةيفو ،ثبت الربعيل حال كيف  و،مها امرأةاحدإ

انت الثالثة كن إ و،لكثبت الي تانأامر وفرجل، ان واحد رجالًكن إ و،لك ثبت الان اثنان رجالًكن إو

  .رباعأامرأة ثبت ثالثة 

  علىمبينالمه ك ف،ل املرأةيال دل ول الرجليشمله ال دليعة ثالثة مل يان طبكلو نه إ هيرد علين كل

  .نيعتي الطبىحدإأنه 

  . املرأةك ى جعل اخلنثكيف املسالو

، ما اعترف به اجلواهرك، ىالفتو وطالق النص إل،كثراأل و الواحدةنيمي إىل ال حاجة أنه الظاهرو

  . ما يف شهادة الرجل الواحدك، اجيث قال باالحتيرة حكخالفاً للتذ

ل ال ك النيميال وثبت بالواحديث يح، مع الفارقنه  أ بالرجل معريالتنظ و،دلةخالف األنه إ :هيفو

  .اسيأشبه بالق، البعض

أنه ك و،ايفكساإل وسيدرإابن  وخيما عن الشك ،شترط يف قبول شهادن فقد الرجاليهل و

ال  و،ال وجه لالنصراف و،طالق واحد لإلريغ إليه ما ذهبك ،م الأ ،قنيتنه القدر املأ ولالنصراف

   مجالإ



٣٣٥

  . ما اختاره اجلواهرك، ظهرأان الثاين كن إ و احتماالن،،قنيلقدر املت باكتمسيحىت 

 ان تقبل شهادة الرجل لو شهد،كن إ و،املرأة إالّ شهديمل  وامرأة و رجلكان هناكذا إه فيعلو

  . هايور علكم املذكرتب احل

 كبذل و،تقدمما كت يف املقام اءاميبعض اإل و،دلتهاأطالق  يف اشتراط العدالة إلإشكالال نه إ مث

  . هريغ و اجلواهرفىتأ

  املقامأدلة ني اجلمع بمقتضى ألنه ،ورهمكه شهادة ذيقبل فيما ية فيمذالظاهر قبول شهادة الو

 وركهو ذ وقنياملت على ما خالف الضوابطين نفاه اجلواهر اقتصاراً فإ و،ما تقدمك قبول شهادم أدلةو

  . نسائهم ونيور املسلمكذ وورهمكلو مع فقد ذ و،هل الذمةأ

 به ىصار ربعه قدر املوص حىت ضعفت املالأ لو علمت باحلال فاملرأة الواحدة و:كقال يف املسال

  . ذبك للكفه لذليوز هلا تضعجين ال كل و،قبل ظاهراً

  .  ال يف صالحان يف فسادكن احملرم ما أل، ذبكباحة مثل هذا الإب قاليقد  و:قولأ

 أن شهادة فأردت على شهدتإذا  :قولي )عليه السالم(هللا با عبد اأ مسعت ،نيقال داود بن حص

ال  أن صح الشيء لصاحب احلق بعدي حىت صححها مبا استطعت وف شئت ورتبهايكها ريمها فغيتق

هد ابالش و،ق احلقحي وبطل احلقيالشاهد إمنا ف، س حبقيد يف نفس احلق ما ليال تز وحبقه الإون تشهد كت

ل من يالسب إليه دجيل ما كحها بيقامة الشهادة بتصحإن للشاهد يف أ و،ىعطيبالشاهد  ووجب احلقي

   ثبت احلقينه أ يف الشهادة بريالتفس واملعاين ولفاظ األادةيز



٣٣٦

   .)١(ل اهللايفه يف سبيجر الصائم القائم ااهد بسأمثل ، احلق على ادةيؤخذ به زيال  و،صححهيو

ات املوجودة يف يها من الرواريغ إىل ،)٢(ائلما يف الوسك ،س يف آخر السرائريدرإرواه ابن و

  . ان حقاًك إذا يزها القاضيجيل وجه كح الشهادة بيالوسائل يف باب جواز تصح

  . بطال احلقإما توجب  إىل ا منصرفةإات حرمة شهادة الزور فيأما روا

 تزول قدماهشاهد الزور ال : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عنمثل ما رواه هشام بن سامل،

   .)٣(جتب له النارحىت 

مال  على هادة زورشهد شيما من رجل : قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ثميعن صاحل بن مو

   .)٤(النار إىل اًكانه صكتب اهللا له مك إالّ قطعهيرجل مسلم ل

  . هريغ و شهادة الزور يف الوسائلميفراجع باب حتر

ذا إف، ديمائه لزإعندها بأربع من أوصى  مثالً، باحة الفرج احلرامإ إىل بي من التسبكعد ذليبل رمبا 

 ، الفروجكباحة تلنت املسببة إلأ :كذل على املطلع قولي و، تصرف يف ثالث منها الورثةكشهدت بذل

  . اهللا سبحانه العاملو

  

                                                











٣٣٧

العدم  إىل املشهور ذهبوا ،ةيالثالث الوال ونياالثنت وثبت بشهادة الواحدةيهل  :)٢٤ مسألة(

 نيتستب حىت كذل على لهاكاء يشاألو :)عليه السالم(قال ، القبول على دليصل السامل عما لأل، مطلقاً

  .نةيتقوم به البأو 

ل كاأل وجرةألخذ الأ يراد الوصأ إذا ماك، ناقش بأا قد تتضمن املالي قد :ن يف اجلواهركل

 ،كحنو ذل وعارتهإ وجارتهإ وعهيبك متعلقة به نهاكل ن ماالًكن مل تإ وةيبأن الوال و،باملعروف بشرطه

لو بقاعدة  وىنثاأل وركقبول خرب العدل الشامل للذ على  لعموم ما دل،تجه القول بالقبولي كمن ذلو

  . كاالشترا

ره هو كما ذ و،العام ول اخلاصيأنه أراد وجود الدلك و،ل االولي عن الدليقوله لعموم ترق: أقول

بل جمرد ، ه ماليس فيما ل إىل  عدم اخلالف يف عدم القبول ناظركاء املساللعل ادع و، القاعدةمقتضى

  . ةيالوال

 نفاذها بالربعإن كمية باملال فلم يانت الوصكلو  أنه تاب الشهاداتك رنا يفكفقد ذ، انكف يكو

، هما أشب أو حج عنهي لةد مائي لزيعطي أو ،بأن توقف دارهأوصى ما لو ك، رباعثالثة األ أو النصفأو 

الالزم صرفه يف  حيث إن، جرة احلج ألس قابالًية لائربع امل و،ست قابلة للوقفيربع الدار ل حيث إن

 إذا قايت عنهيمثل احلج امل قرباأل أو ، الداركان آخر لوقفه مسجداً بربع مثن تلك ماشتراءك ،املشابه

  . ريصرفه يف وجوه اخل أو ، الربع لهىفك

  : اتياز املوصي بعض الرواكتار إىل ضافة باإلكذل على دليو

 ،أحج ا عنه أن أمرين وتهكرجل بتر إيلّأوصى :  قال،د صاحب السابرييمز علي بن مثل ما عن

، )عليه السالم(فسألت أبا عبد اهللا : قال أن ىل، إون للحجكي ال ريسيذا هو شيء إف كفنظرت يف ذل

 فإن ،ةكج به من محيأن  بلغيون كي ال أو ،ضمنت: قال، تصدقت ا: قلت ،ما صنعت ا: فقال يل

  ج حي أن بلغيان كن إ و، ضمانكيس علية فلكج به من محي أن بلغيان ال ك



٣٣٨

   .)١(نت ضامنأة فكبه من م

،  لهة املستلزمةيالوال أو ة باملاليوص يف النيميعلم قبول شهادة العدل الواحد مع اليم دمما تقن إ مث

  . رارهكن داع لتكي يف باب الشهادات مل كالم يف ذلكث قد فصلنا اليح و، أدلتهطالقإل

 ):ظهره املنعأه تردد ي فنيميهل تقبل شهادة الواحد مع ال(: قد قال اجلواهر عند قول الشرائعو

 نقل خالف يف ري باملنع من غصحاب قد قطع األكيف املسال و،تاب خاصةكعند املصنف خاصة يف ال(

  ).املسألة

  . ةياحنصار قبوهلما يف احلقوق املال على فقة الداللةالنصوص متن إ :اضيعن الرو

  . ما تقدم بعضها يف املسألة السابقةك، ن بعض النصوص مطلقةكل: أقول

 أو ناًي مع،ةيجزءاً من الوص ة املستلزمة للماليالوال أو ان املالك إذا حال ما ظهريمما تقدم ن إ مث

خذ اضطرار الوارث األن إ يف الثاين و، املالريذا دون غكه و،حداهنإثبت ربع املال بي نيففي املع، مردداً

زور الوارث عنها يبأن نه أوصى إ :قالت مثالً،  املال مل تقبلريراد غأن إ و، ربعهباملال قبل شهادا يف

 نيمام احلسارة اإليز على قدريمل  إذا نهإف، ريناراً للفقيعطي ديأو ) عليه السالم( نيمام احلسارة اإليز

ارته ينار عند عدم زيبلزوم الدنه أوصى إ ةين حاصل الوص أل،ناريعطاء ربع دإه يان علك )لسالمعليه ا(

  . فتأمل، )عليه السالم( نيمام احلسلإل

  

                                                





٣٣٩

 أو  به نفعاًرجيال ما  و،هيما هو وصي فيال تقبل شهادة الوصي فو( :قال يف الشرائع :}٢٥ مسألة(

  . )ةًيد منه واليستفي

نه إف، ديابن اجلن إالّ ه خمالفيعلم في ال ،صحاب األنياملشهور ب هذا هون إ( :كقال يف املسالو

  املشهودنيب ونهين بكيمل  و،لطفلان هو املخاصم لكن إ وم يف حجره،يتيهادة الوصي جائزة لل ش:قال

  ـ: قال أن ىلـ إ ال بأس ذا القول و،الفاضل املقداد يف شرحه إليه مال و،هيرد شهادته عليه ما يعل

  . )نيالعمل باملشهور متعأن إالّ 

ال فمختار إ و،د الثاينيما هو الظاهر من الشهك، مجاعبلغ الشهرة اإلن إ حسننه إ اضيعن الرو

 من ريثكعمله يف  على جرةأن كيمل  وكس مباليلحيث إنه ،  لبعد التهمة من العدل،جودأايف لعله كساإل

  .املوارد

  : اتيلرواقول املخالف مجلة من ا على دلي و:أقول

 ي أنه أوصعن امرأة ادعت )عليه السالم(عبد اهللا  أبو لئس:  قال،عن احلليب، خيمثل ما رواه الش

   .)١(تصدق يف ربع ما ادعت: قال ،نةيس هلا بيل وهلا يف بلد بالثلث

عليه ( إليه تبك و:هايف و،نيه ديعل وتي يف باب شهادة الوصي للم،هية يف الفقياتبة املروكللمو

هو  وهريغعلى  أو ،تيامل على  حبق لهاًريبك أو اًريت صغيشهد لوارث املي أن وز للوصيجيأ: )مالسال

شهد ي أن نبغي للوصيي و،نعم: )عليه السالم(فوقع  ، بقابضريبكس لليل و،ريالقابض للوارث الصغ

   .)٢(تم شهادتهكيال  وباحلق

  ل املسألة يفصرنا تكث ذيح وظاهر الصدوق العمل ا، و:قال يف اجلواهر

                                                

 





٣٤٠

  . رارهكن وجه لتكيمل  ،تاب الشهاداتك يف

رج به خيت مبا ي فشهد للمنيخراج مال معإ يف اًيان وصكلو و( :وجه قول الشرائع علميمما تقدم و

  . ) املال من الثلث مل تقبلكذل

راج خإبإليه أوصى ما لو ك:  بقولهكوضحه املسالأ و،ثبات حق لهإها من يملا ف(: قال يف اجلواهر

قبول هذه  فإن ،لفاً مثالًأحد أ على تيللم أن  علىي فشهد الوص،لفانأ ة ظاهراًكالتر و،لف درهمأ

شترط يف املنع يال  و،ة فال تقبلينفوذ الوص وها من الثلثياً فيلف اعول وصخراج األإستلزم يالشهادة 

ز الوارث فشهادة جيمل  وةيقاصراً عن الوص ان الثلثك به من الثلث بل مىتأوصى ع ما يخروج مج

نفذ ين مل إ و، بهىوصادة النافذ من امليادة املال توجب زين زأل، ن قلإ وت مردودةي مبال امليالوص

  . )عهيمج

شهد يمل  أو سواء شهد ألنه ،يلف قبلت شهادة الوصه األءعطاإذا قبل الوارث إه فيعل و:قولأ

ون له كيذ مع صحة شهادته إ، مل تقبل شهادتهقبل الوارث يمل  أما إذا ،لفاأل على ةيانت له الوالك

 ىعطأن إ :ين قال املوصإ و،لف األيثلث على ون له النفوذكيمع عدم قبول شهادته  و،لفاأل على النفوذ

لذا تصح و ، إليهن شهادته جتر نفعاًك مل ت،لفعط األأعط ين مل إ و،لف األيعط ثلثألف ر األكاملن

  . لف األي ثلثيعطأقبل ين مل إ و،لفاًأ يعطأقبل الوارث  إذا نعم، مطلقاً



٣٤١

  

  فصل

  : ه مسائليفو

 أن ىوص إذا ماك ـ باملعدوم و،لمعدوم فال تصحة لي الوصنيملشهور قالوا بالفرق با :)١ مسألة(

  .فتصح ـ ملها بعد سنةحيد مثرة بستانه اليت يون لزكي

  .ة فتصحيما العهد، أة ال تصح للمعدوميكية التملي الوص:قالواو

إمنا  و،القاعدة على همايذ الصحة فإ ،)ةيالعهد( و)باملعدوم( روا صحته منكالم لنا يف ما ذكال و

  .ة للمعدوميكيالم يف عدم الصحة يف التملكال

  : أمور بكفقد استدل املشهور لذل

ان كفلو ، ه الوجوديشترط فيو(: قال يف اجلواهر يف شرح قول الشرائع، ى املدعمجاعاإل: ولاأل

ذا لو ك و،ةيتاً عند الوصيملن ظن وجوده فبان م أو تيملأوصى ما لو ك، ة لهيتصح الوصمعدوماً مل 

 بل عن ج احلق، كبال خالف أجده يف شيء من ذل ،وجد من أوالد فالنيملن و ،ملا حتمله املرأةأوصى 

   .)هي علمجاع اإلرةكالتذو

  ه ريغ أما ،ملوصى لهاخلارج منه هو صورة وجود ا فإن ،األصل: الثاين



٣٤٢

  . األصلفباق حتت 

ون مرجع صحة كيف، س مبوجودياملعدوم ل و،باملوجود إالّ  صفة وجود ال تقومكامللن إ :الثالث

  . ك بال مالك امللىبقي أن ة للمعدوميالوص

ال لوالد  ون البستان للورثةكيمات املوصي مل  و،وجديد الذي سيببستانه لولد ز إذا أوصى :الرابع

  . ن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت املثبت لهألون للولد، كي أن يعقل ال و،الولد

  . بل الثابت خالفه، ة مل تثبت من الشارعي الوصكمثل تلن إ :اخلامس

املعدوم ال  إىل صحان بالنسبةيما ال ك فمها،ريغ وعيالب و اهلبةنيب وةي الوصنيال فرق ببنه إ :السادس

  .هيلإة بالنسبة يتصح الوص

   . خيفىل ما الكيف الو

 ،دلة األك بتلمجاععللون اإليث ي ح،بل ظاهره  حمتمل االستنادمجاعاإلن إ :ولاأل على رديذ إ

  . كلوا يف ذلكه أشريغ وجامع املقاصدكبعضهم  أن  إىلضافة باإل،هريغ وفانظر اجلواهر

  . حنوه ودي بدون مقةي الوصأدلةات إطالقهو  و،لي الدل ال جمال له مع وجوداألصلن إ :لثايناوعلى 

العقالء  و،اًيافكان كذا اعتربه العقالء إف، ف املؤنةيهو خف و أمر اعتباريكامللن إ :الثالثوعلى 

ن بأس يف كيهذا الوجه مل  على ةيكية التمليالشارع شرع الوص أن لو: لذا قال اجلواهر و،كعتربون ذلي

  . بل الثابت خالفه، اهي فكثبت من الشارع ذليمل  إالّ أنه ،الوجه املزبور على  املعدوم هلاكيمتل

ل منظور كوال، ركما ذ إالّ اخلالف على ليال دل أنه قد عرفتو ،الثابت خالفه أن نيمن أ: أقول

  . هيف

  ما ك، هنا قالييف الوقف املنقطع الوسط  قاليما ن إ :الرابعوعلى 



٣٤٣

  بناتهىحدإ مث حصلت نيبن ان يف زمان متوسط الك و،بناته أو هيته من بنيور ذركذ على ذا وقفإ

ة ي االعتبارمورالسر ما تقدم من خفة املؤنة يف األ و،ما قالواك كالبطون مل على الوقف أن  مع،ولدعلى 

  . ة تشملهي الوصأدلةات إطالقبل ، ردعيالشارع مل  وث اعتربوا صحيا باعتبار العقالء فحأو

  . ما عرفت: اخلامسوعلى 

  : السادسوعلى 

الشارع  و،عون للمعدوميبيهبون وال يال  و،وصون للمعدوميث يح، نهما العرفيالفارق بن إ :أوالً

  . ل قبولهيرد ردع فعدم ردعه دليلو مل  ألنه ،ة عدم الردعيفاكبل قال مجع ب، اتيمضائإامه كأح

  .ضاًي أكل لقلنا به هنايع واهلبة ومشله الدليثبت ردع الشارع يف البيمل ن إنه إ :اًيثانو

  . ره املشهوركور الذي ذكالشرط املذ على لي فال دلهيعل و،السادسعلى  رناه أوالًكوالعمدة ما ذ

د يما قك، ةي اشتراط الوجود حال الوصيبعد عن اشتراط الوجود حال موت املوصاألن إ مث

  . كاجلواهر الشرائع بذل

ن إ والظاهرنه إ( : مث قال)ةيحال الوص(: ده اجلواهر بقولهيق و،)ه الوجوديشترط فيو( :قال الشرائع

 صحي أنه  مع وضوح،عرف وجه هلذا الشرطيمل  ألنه ان أبعدكإمنا  و،اتفق وجوده حال موت املوصي

 ،هيالم فكتقدم ال و واحدريما صرح به غك، ن ما عنده حال املوتس عنده اآليل ووصي بالثلثيأن 

،  موتهحال وتهي حال وصني بنسانتعارف تبدل أموال اإل و، لهدلةات األإطالقوجه الصحة مشول و

 على هي بقسممجاعبل يف اجلواهر نفسه اإل، ما من واد واحدأ مع كصح يف املقام مثل ذليذا ال فلما

  . انتهى ) املعدومك مما هو متلكحنو ذل وع الثماريجواز بوعلى  ،منفعةً وناًية باملعدوم عيصحة الوص



٣٤٤

ان كسواء ، شأناً و فعالًللوارث وجنيبة لأليتصح الوص أنه ال خالف يف وإشكالال  :)٢ مسألة(

 ونه قاتالًككرث ملانع ينه ال كل وصلت أو ،وجود االبنخ لاألك إليه ةتبمل تصل املر أنه ن يفالشأ

  . رض للزوجةة األيذا مثل وصك و،لمورثل

 مجاعبل اإل، ننايبال خالف ب، لوارثا وجنيبة لأليتصح الوص: يف اجلواهر عند قول الشرائعو

 ةائة امليما يف اآلكتاب كال إىل ضافةه باإليدل علي و،متواتر أو ضيي منهما مستفكن احملأ و،هيه عليبقسم

  : اتي متواتر الروا، من سورة البقرةنيالثمانو

: قال ، للوارث بشيءيوصيت يعن امل، )عليه السالم(والد احلناط عن الصادق  أبو فقد سأل

نعم، قال أو: جائز له)١(.   

، جتوزفقال  ،وارثلة ليسألته عن الوص: قال، )عليه السالم(جعفر   أيبعن، عن حممد بن مسلمو

   .)٢(نيقرباأل ونية للوالدياً الوصري خكترن إ :ةيمث تال هذه اآل: قال

: فقال ،ة للوارثيسألته عن الوص: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ي املرادريبص أيب عنو

جتوز)٣(.   

   .)٤(ة للوارث ال بأس ايالوص: قال، )عليه السالم(جعفر   أيبعن، عن حممد بن مسلمو

                                                











٣٤٥

: فقال ،ة للوارثيعن الوص )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : قال، عن حممد بن مسلمو

جتوز)١(.   

 على فضل بعض ولدهيعن الرجل  )عليه السالم(سألت أبا جعفر : قال، سيعن حممد بن قو

   .)٢(هؤنسا و،نعم: فقال ،بعض

: قال ،وصي للبنت بشيءيت يعن امل )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : قال، والد احلناط أيب عنو

جائز)٣(.   

 :مهاأل قالت عن امرأة )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : قال، عبد اهللا أيب عن عبد الرمحان بنو

  .)٤(تهايدها فهي جارن ماتت االبنة بعإ و، جائزكذلن إ :ى فقض،كيت لينت بعدي فجاركن إ

  .اتيها من الرواريغإىل 

  . كل تنايفيما ال  على ة حممولةيافات املنيبعض الروا أن ظهري كبذلو

عن رجل  )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : قال، مانيعن القاسم بن سل، بانيمثل ما رواه التهذ

   .)٥(نيتراف له بدال اع وته لوارثيال جتوز وص: فقال ،ن يف مرضهياعترف لوارث بد

الذي و ،عةيع من خالف الشيمذهب مج ألنه ،ةيضرب من التق على حممولنه إ :خيلذا قال الشو

  .)٦(مطابق لظاهر القرآن إليه نذهب

  عدم اجلواز من أصل املال مع  على تمل محلهحي: قال يف الوسائلو

                                                















٣٤٦

  . قراراإل يف التهمة

 من أكثرة لوارث بيال وص أنه ة لوارث معناهي وصال أنه اخلرب الذي روي: قالنه إ ،عن الصدوقو

   .)١( من الثلثأكثر الوارث بريون لغكيما ال ك، الثلث

قال يف خطبة نه إ )سلم وصلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، ده ما رواه حتف العقوليؤي و:أقول

 من أكثر لوارث بةيال جتوز وص واثريبه من امليل وارث نصكاهللا قد قسم لن إ ،ها الناسيأ: الوداع

   .)٢(اخلطبة الثلث

عن ، ريبص أيب عن، هرياشي يف تفسينايف ما تقدم ما رواه العيما ال  على ملحي أنه ظهريمما تقدم و

ترك خيراً الْوِصيةُ  نْإ حضر أَحدكُم الْموت إذا كُِتب علَيكُم﴿ : تعاىليف قوله و)هما السالميعل(أحدمها 

  .ثية الفرائض اليت هي املواري نسختها آ،هي منسوخة:  قال،)٣(﴾نيأقربالْديِن ولْواِلِل

قدر  أي ت يف جعليد امليار بيان االختكث ية املورايقبل آ أن نة اخلطبةيذ من احملتمل خصوصاً بقرإ

   .)٤(ما صنعه الوسائلكة يالتق على محله إىل  فال حاجة،ده الثلث فقطيجعل ب وملن شاء مث نسخ

، ضةيبل بالفر ةيرث بالوصون اإلكيال  أنه  أراد،أيتي ما رواه مما ىث رويالدعائم حن إ مث الظاهر

 اجلواهر بأن إشكاله يد علري ل،ضتهيفر على ةداية بقدر الثلث للوارث زيأراد عدم صحة الوص أنه ال

لعله مل  أنه  منكملستدرره اكما ذ أو ،عةيام عند الشكحعلم األين كيلذا مل و أي ،عيد التشيصاحبه جد

   على طلعي

                                                

 









٣٤٧

  . المهكآخر  إىل ،زهمكان يف بلد شاسع عن مراكنه إف، اتفاقهم وخبارهمأ

 ،ة لوارثيوص ال :م قالواإ )عليهم السالم( عبد اهللا أيب وريب جعفأو ي علعن(: قال يف الدعائم

جل  و مما مساه اهللا عزأكثراث ري من امليعطيان كة للوارث ليلو جازت الوص و،ما علمناهي فإمجاعهذا و

  . ز فعلهجيتابه مل كمن خالف  و،تابهكخالف  واستقل حق اهللا الذي جعل لهإمنا لوارث فأوصى من  و،له

بعض من  على  دخلت من أجلها الشبهة،)هما السالميعل(ة عن جعفر بن حممد يت رواءقد جاو

ِإنْ ترك ﴿: جل و لقول اهللا عز،كوز ذلجي: فقال ،لقرابتهأوصى ل عن رجل ئس أنه :هي و،انتحل قوله

 ثبتأهو ) عليهم السالم(ن يعن آبائه الطاهر ورناه عنهكالذي ذ و،)١(﴾نيأقربالْ الْوِصيةُ ِللْواِلديِن وخيراً

  . ني املسلمإمجاعهو و

ض اهللا فر، قد ة لوارثيوص ال: قال أنه )سلم وصلى اهللا عليه وآله(نا عن رسول اهللا يقد روو

 عىنإمنا رناه آخراً فك ما ذ)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ثبت عن فإن ،ث فرائضهميهل املوارجل ألوعز

 نيكن اململويالدالوك وهم من هو دومبجحيرثون ين ال يالقرابة الذك ني الوارثري غنيقرباأل ونيبالوالد

 جعل أنهكف، ون يف قبال الفرائضكال تة يالوص أن أراد أنه الظاهر يف، المهكآخر  إىل )٢()نيكراملشو

ضة من يادة عن الفرية للزي فالوص،رثيمن  على ظهر محلهاان األكن إ ورث،ي من رية لغية وصي اآلكتل

   .الثلث

                                                







٣٤٨

  : أقوال إىل افركة لليهل تصح الوص أنه فقد اختلفوا يف، انكف يكو

  . اًيحرب أو اًي ذم،اجلواز مطلقاً: ولاأل

  .  مطلقاًعدم اجلواز: الثاينو

  .اجلواز يف الذمي دون احلريب: الثالثو

  .همريرحام دون غاجلواز يف ذوي األ: الرابعو

  . ن حمذور خارجيكيمل  إذا ول األقرباألو

منهم من خص  و، مطلقاًوزجي ال :ليق و،اًيجنبأان كلو  وة للذمييتصح الوص و:قال يف الشرائع

  .  أظهره املنع،خالف وة للحريب ترددييف الوص و،ول أشبهاأل و،رحام األاجلواز بذوي

  . البطالن للحريب و،اًيان أجنبكن إ وية للذمي صحة الوصقرباأل و:قال يف القواعدو

 ،اجلامع و السرائرإطالق كذل إىل قد ذهب و ـطالقرناه من اإلكما ذ على دليف، انكف يكو

ان يبل عن جممع الب، رامةكفتاح الما يف مك ،ةيفاك عنه البعد يف الىنف و،كاملسال وة املراديح غايصرو

إمنا  و، قرابةريغ أو انك قرابة ،شاء من أهل احلربي الرجل من أربي أن جواز على مجاع اإلىدعو

 ، الفقهاءنيه خالف بيف و،ناأصحابوز جيفارات فلم كالفطرة وال واةكعطائهم الزإاخلالف يف جواز 

  . ـانتهى

 اًيهودي ملوصى لهان اكلو  وةينفاذ الوصإ على ما دل وات،يالروا واتية من اآلي الوصأدلة إطالق

   . منهماحلريب ويللذم و،هاريغ وها الشامل للرحمإطالقمة يبضم ،اًينصرانأو 



٣٤٩

ل يمباله يف سبأوصى  عن الرجل )عليه السالم(سألت أبا جعفر : قال، ح حممد بن مسلمي صحففي

فَمن بدلَه بعد ما ﴿: قوليجل  واهللا عزن ، إاًينصرانو  أاًيهوديان كن إ وله بهأوصى عطه ملن أ:  قال،اهللا

  .)٢()١(﴾ِإثْمه علَى الَّذين يبدلُونهإمنا سِمعه فَ

  . كاملستدر ومن راجع الوسائل على  خيفىما الك ،خرونرواه آو

فقال ، ةيص بوى لقوم نصارةردأوصت ما:  قال،بيان بن شبيعن الر ،)رمحه اهللا( ينيلك الىروو

 خيتأن إ : فقلت)عليه السالم(فسألت الرضا ، كأصحاب من نيأقسم هذا يف فقراء املؤمن: ناأصحاب

: )عليه السالم(فقال  ،نينا مسلمأصحاب لقوم من كأصرف ذل أن أردت وىة لقوم نصاريأوصت بوص

تعاىلقال اهللا، ما أوصت به على ةي الوصيمضأ : بدلونهين يالذ على مثهإإمنا ف)٣(.   

افر كرث اليال  :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ةجيخد أيب عن، بيالتهذ وهييف الفقو

   .)٤(افر بشيءكللأوصى ون املسلم قد كيأن  إالّ افركرث الي أن للمسلم و،املسلم

 أن إىلأوصى  رجالً أن لو: قال، )عليه السالم(عن الصادق ، دي بن سعنيعن احلس، يف الوسائلو

ِإثْمه علَى الَّذين إمنا فَمن بدلَه بعد ما سِمعه فَ﴿ :قولياهللا ن إ ،همي لوضعت فنصراين أو هودييضع يف أ

هلُوندب٥(﴾ي(.  

   :إم قالوا، )عليهم السالم(الصادق  والباقرو ي علعن، سالمعن دعائم اإلو

                                                













٣٥٠

 ا لأوصى ن إ و،ة نفذت من ثلثهيبوصأوصى منا إبه فأوصى ما يف أو نصراين أو يدهويعل جي

  . ةياآل )١(هلَد بنمفَ: جل ولقول اهللا عز، هيف

هم  وهأصحاب وةي املاء ملعاوىعطأ )عليه السالم(اً يعل أن  علىما دل و، الوقف هلمكد ذليؤيو

  . لهني املاء للمحاربى أعط)عليه السالم( نياحلس و،حماربون له

 إىل ربي ذهب استفاده من خرسل بعضأ )سلم وصلى اهللا عليه وآله(الرسول ن  أخييف بعض التوارو

  . ك ذلريغ إىل ، لهنية احملاربكفار مك

 )عليه السالم(م يبراهإان كما ك، افتهيض وجواز اهلبة له و،تيافر املكات للرياخل على ما دل وبل

هم ريغ وةك عن أهل م)سلم ووآلهصلى اهللا عليه ( رسول اهللا ىما عفكالعفو عنه  وبل، فاركف اليضي

  . فةيالضع وةيدات القوي من املؤك ذلريغ إىل ،فاركمن ال

  .ال تصح عندنانه إ بل عن املبسوط هم املشهور، واحملارب إىل النسبةوز بجيبأنه ال : أما من قال

ما عن ظاهر ك ،رحمذا ان ك إذا بالصحة أو ،ما تقدم على خالفاً ملن قال بالصحة مطلقاًـ 

 إذا افركخالف يف جوازها لل ة الي بل يف الغن،لةيالوس واملبسوط يف موضع منه وةيالنها واملراسم وقنعةامل

   . ـ رامةكما يف مفتاح الك ،ان ذا رحمك

سولَه وادونَ من حاد اللَّه ورالْيوِم الْآِخِر يوماً يؤِمنونَ ِباللَِّه وال تِجد قَ﴿ : تعاىل بقولهافقد استدلو

وموا آباَءهكان أو لَو مناَءه٢(﴾أَب(.  

ظاهروا خرجوكُم ِمن ِدياِركُم وأَين قاتلُوكُم ِفي الديِن وينهاكُم اللَّه عِن الَّذإمنا ﴿: قوله سبحانهو

   .)٣(﴾من يتولَّهمتولَّوهم و  أنْ ِإخراِجكُم على

                                                









٣٥١

هو  وذهايبأنه لو صحت وجب تنف و، للمسلمكما معه مل ونهأب و،كقابل للمل ري غبأن احلريبو

  : اتيجبملة من الروا و،أخذ املال من احلريب على مناف ملا دل

أوصى  و ماتيهوديسأله عن ي ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، محد بن هاللأمثل ما رواه 

  .)١(شاء اهللان إ ينبغيما ينفذه ف ألهيعرفن و إيلّأوصله: تبكف ،اميلد

يهودي ): عليه السالم(كتب علي بن بالل إىل أيب احلسن علي بن حممد : وعن حممد بن حممد قال

مات وأوصى لديانه بشيء أقدر على أخذه، هل جيوز أن آخذه فأدفعه إىل مواليك، أو أنفذه فيما أوصى 

  .)٢(ا ينبغي إن شاء اهللاأوصله إيلّ وعرفنيه ألنفذه فيم): عليه السالم(به اليهودي، فكتب 

 أو فَمن خاف ِمن موٍص جنفاً﴿: ري يف تفس،)عليه السالم(عن الصادق ، ميبراهإ علي بن ما رواهو

اختاذ  وانريوت النيمر بعمارة بتأ أن مثاإل و، دون بعضكرثت وبعض إىل ليفاجلنف امل ،)٣(﴾ِإثْماً

   .)٤(كء من ذليعمل بشيال  أن يحل للوصي ف،ركاملس

ة يتقو ومثاإل على عانةبأنه من اإل و،كأمثال ذل إىل  بهىصرف املوصيافر احلريب كال أن مةيبضم

  ع السالح يرم بحي و،شتري به السالحيبأنه  و،الباطل

                                                











٣٥٢

  .داتي من املؤك ذلريغ إىل ،نياألمر نيال فرق ب أنه مةيبضم، للمحارب

   . خيفىل ما الكيف الو

 نياحلسو يوعل ان عمل الرسولك فهل ،غراضرب ختتلف باختالف األال ون املوادةفأل: ولأما األ

 )عليه السالم( علي ةيان توصكهل و ،وفةكال ونيصف وةكأهل م إىل  مودة بالنسبة)عليهم السالم(

  . ك ذلريغ إىل ،ابن ملجم مودة على هيبالترف

ون كي أن نكمينه إ ف،ةريثك كذل إىل ةيغراض الداعن األأل(:  اجلواهر بقولهكلذا ناقش يف ذلو

ق منهما املنع ون املنساك ىن دعوكمي ني اللتنيتيندرج سببه يف اآلي مما ال ك ذلريغ و،فاً هلميتأل وةًافاكم

  . انتهى )ةيثي هذه احلريمن غ ن اليعدم الرغبة يف الد ونيالقتال للمسلم وث احملادة هللاي من حكمن ذل

  . ىل أخص من املدعيفالدل، زجي مل حنوها وة عنوان املواالةيان يف الوصك إذا نعم

  .  تشملهدلةات األ فإن إطالق،ك قابل للملرياحلريب غ أن  علىلينه ال دلإف: أما الثاينو

 اعتبار عقالئي مل كاملل فإن ،ال عقالً وللمسلم ال شرعاً كمل أنه  علىليفبأنه ال دل: أما الثالثو

 إىل جاء وخرذا باع حريب داره آلإال فإ و، حالة احلربخذ ماله يفأ إذا مايف إالّ الشارع يف احلريبرفعه ي

   .تاب القضاءك  يفكذل إىل قد أملعناو ،الثمن للبائع وم بأن الدار للمشتريكحي أفال نيقاضي املسلم

لذا  و،كه قبل ذلكنايف مليه ال يالء عليأخذ ماله عند االست أن فلما ظهر مما تقدم من: أما الرابعو

 )ك جواز أخذ املسلم له بعد ذلنيب و،ةي املال له حبسب الوصورةري صني منافاة بال(: قال يف اجلواهر

  . انتهى



٣٥٣

 كذلمعىن ان كفهل  ،ةكمواهلم عند فتح مأأخذ ي مل )سلم وصلى اهللا عليه وآله(الرسول ن إ الًمث

   .واكلميونوا كيم مل أ

عليه (مام اإل أن بل ظاهرمها، كذل على هماي ال داللة فينيول األنيتين الرواأفب: أما اخلامسو

 أنه من املعلوم و،سالمان يف ذمة اإلك املوصي يهوديال أن مهاظاهر وفيك، ةيذ الوصي أراد تنف)السالم

 انت باطلةكأخذها الوايل يان كة اليت ياجلز أن مام باعتبارون أمر اإلكي أن تملحي أنه  مع،حمترم املال

  . املقام بوجه على  فال داللة هلما،كما أشبه ذل أو ةي باعتبار اجلزكام ذلمأراد اإلو

ال  و، مثله يف سائر املعامالت معهمىجلر الإ و،ر أشبه باالستحسانكن ما ذفأل: أما السادسو

 قوة القول باجلواز مطلقاً من كظهر ليمما عرفت و( :اًأخريلذا قال اجلواهر  و، أحدكلتزم بذلي أن أظن

 صلة الرحم الواردة يف أدلة إطالقضاً يب أيدل يف القرإمنا  و،هريغ وبيرالق و،هريغ و احلريبني فرق بريغ

  . )السنة وتابكال

  



٣٥٤

ذ ال إ، ةيان هلم بالسوكه ينة عليال قر ور تفاضلك ذري جلماعة من غنساناإل إذا أوصى :)٣ مسألة(

  . شبهأما  أو ،ذاكهل مدرسة أل أو ،يتل الهل حمريعطوا هذه الدنانأ: قال إذا ماك، حيوجه للترج

ما هو الغالب يف من ك ،م الأة يهم مع قطع النظر عن التسويلإراد الوصول أ أنه فهم منهن إ نعم

 أو لو بعضهم وهم يف اجلملةيلإوصول  القاعدة المقتضىان ك، ذاكة يف بلد ينيوصي لطالب العلوم الدي

 أو وقاف جزء مشاهراماألو اين جعل املال يف الوصاياء يف املشهدهة الفقريلذا جرت س و،تالفخباال

  . هريغ و يف دراستهيالراق ولياملع وباالختالف حسب ارد أو ،عطائه بعض الطالب دون بعضإ

من ، نهمية ما بي التسويقتضية جلماعة حمصورة ي الوصإطالقو( :قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع

 إشكالال  و بال خالفه،ريغ ورثإلالفاضل يف ا وى،نثاأل ورك الذ،ديالبع وبي القرني فرق بريغ

  . انتهى )كللتساوي يف سبب املل

إطالق أو ان ك إالّ إذا شمل للطالباتية ال ينيالوقف لطالب العلوم الد وةيالوص أن الظاهرو

الطالب  إىل  لالنصرافكذل و، يف احلال احلاضرةمثال قم املقدسأث تتداول الطالبات يف يح، ازكارت

  . ركالذ

 إىل ألة بالنسبةسرنا شبه هذه املكقد ذ و،از املتفاهم عرفاًكاالرت إىل رجعي األمرن إ :احلاصلو

   .اء املواتيحإتاب ك  يف،ة للطالباتينيعطاء غرف املدارس الدإ

ما يف ك، همية الصرف فيان املراد من الوصكن اجلماعة حمصورة كلو مل ت نعم(: قال يف اجلواهر

  لفظ اجلمع مل ان بكبل لو ،  حمصورري له غىل موصك



٣٥٥

  . )حوطأان هو كن إ و،قل مصداقه يف االمتثالأ ةب مالحظجي

 فتوينأ الفقهاء :قالي مثالً، سكما يف العكستعمل يف اجلنس ياجلمع قد  و،ازك لالرتكذل: قولأ

من : قوليقد  و،د جنسهميريث يح، ذاكل كأ عن طباء منعويناأل: قال إذا ماك، د به جنسهميري ،ذاكب

  .شبهه أو  بلفظ اجلنسىتأن إ وعهميد مجيري ،من جاهدكان كمحل علماً 

مل  إذا ة العددي عدم خصوصاألصلان ك ،اجلنس أو  العدد من اجلمعي املوصإرادة يف كلو شو

ه يقل ما صدق علأعطاء الزائد عن إ عدم وجوب األصلن أل، األصل إىل وبةوصلت الن ون ظهوركي

م يف متعلق الكمثل ال و،ون له املفهومكيلذا  و،سليب وإجيايبللعدد عقدان  :قالي فال ،ةيمتعلق الوص

ما يف )الفقراء( حال )يلايل( حال فإن  رمضان،ايليطعموا الفقراء لأ: قال إذا ماك ة متعلق متعلقها،يالوص

  .  رمضانايليساعات ل: قال إذا ماك،  املتعلق متعلقذا متعلقك و،ركذ

 أو ،خاالته وخوالهذا ألك و،ه سواءيناث فهم فإ ووركم ذه ووالدهألأوصى ذا إف(: قال يف الشرائع

  . انتهى )صحاأل على انوا سواءكعمامه أ وخوالهألأوصى ذا لو ك و،عماته وعمامهأل

 على مجاعرة اإلك بل عن التذ،ءحد سوا على ح بعد اشتمال اللفظ هلميال وجه للترج ألنه كذلو

  . لعله لالنصراف و،رثاإلكنهم ي بقسمي أنه مجاعة وخي عن الشيكان احملكن إ و،كذل

 :فقال ،خوالهأ وعمامهأبثلث ماله يف أوصى  يف رجل ،)عليه السالم(عن الباقر ، حة زرارةيلصحو

خواله الثلثأل و،عمامه الثلثانأل.  

 ىخرأة يد بروايانت تؤكن إ و،ا مهجورةأمها بريغ وكاملسال وة الشرائعي هذه الرواىقد رمو

  ت ين رمإ و،خ الثالثة عن سهليملشاة ايرواهي  وضاًيأ



٣٥٦

  .حجة يف نفسها أا ان الظاهركن إ ومها،ريغ واجلواهر وكف يف املسالبالضع

 على نهميب أا ركذيمل  ولولده أا عةيناث فأقر هلم بضإ ووركرجل له ولد ذ إليه تبتك :قال

ما  على هميبإة يها وصينفذون في: )عليه السالم(فوقع  ،ه سواءي فىنثاأل ورك الذ،فرائضه وسهام اهللا

  . هيسنة نب وتاب اهللاك إىل ئاً ردوهاي شىن مسكيمل  فإن ،يمس

دون يري ني من املوصاًريثك حيث إن، كذل إىل ةيانصراف الوص على تان حممولتانيهاتان الرواو

  :خرات األيده الروايؤي و،كذل

 علي حممد احلسن بن أيب  إىلتبكنه إ ،عن حممد بن احلسن الصفار، خ الثالثةيمثل ما رواه املشا

ر مثل حظ كذلل أو ،ه سواءي فىنثاأل ورك الذ،اتهيمول وهيبثلث ماله يف موالأوصى رجل  :)عليه السالم(

   .)١(شاء اهللا نإ ىما أوص على بهأوصى ت ما يجائز للم :)عليه السالم(فوقع  ،ةي من الوصاالنثيني

  . ع خاصيتشر إىل ال، قصد املوصي  إىل أحاله)عليه السالم(مام اإل حيث إن

رجل : )عليه السالم(حممد  أيب  إىلتبتك:  قال،اديعن سهل بن ز، خيالش وايفكمثلها ما رواه الو

 ركفهذا السهم الذ، هميهلم جدهم بسهم أبأوصى ف، ناثإ ووركله ولد ذ وان له ابنان فمات أحدمهاك

 نإ، ما أمركة جدهم ينفذون وصي :)عليه السالم(قع فو ،ينيثنر مثل حظ األكأم للذ، ه سواءي فىنثاألو

   .)٢(اهللا تعاىل شاء

  ملن أوصى ما لو ي فإشكالنعم ال ، ة املتقدمةيرناه يف الرواكوجه الداللة ما ذ

                                                







٣٥٧

عمل حسب  الإ و،التفاوت إىل ن انصرافكيمل  وركذيما مل يرث فناثه يف اإلإ وورهك ذىتساوي

  . ازكاالرت أو ركالذ

  . العرف إىل اًري بنسبه مصنيلمعروفان لكلذوي قرابته أوصى ذا إ و:شرائعيف القال 

أمحد بن  إىل خ بسندهيملا رواه الش و، ذا اللفظياز املوصكاملنصرف من ارت ألنه كذل و:أقول

لقرابته بألف أوصى رجل : )عليه السالم(احلسن  أيب تاب خبطكنسخت من :  قال،نصر أيب حممد بن

 إليه ينتهيهلا حد  نه قرابة أويب ونهيان بك من يعطيحد القرابة  ما، مهأ وهيمن قبل أبله قرابة  ودرهم

   .)١(عطاها قرابتهأسم يمل ن إ :)عليه السالم(تب كف ،ي نفسك فدتفرأيك

  .  أهل قرابتهيعطأ: قال أنه  إال،)٢(يرية احلميذا رواكو

 ريالفق وى،نثاأل وركالذ و،افركال وسلم وامل،هريغ والوارثبني  فرق ريمن غ(: قال يف اجلواهر

رهم يف كسواء ذ و،تعدد أو سواء احتد، املوجود منهم إىل ةيما ال فرق يف انصراف الوصك، الغينو

  . )فراداإل أو غة اجلمعية بصيالوص

قطع  على دليال  كهلأس من ينه لإ: قوله سبحانه و،طالق لإلكل ذلك، ىذا اخلنثك و:أقول

ح كنيلذا ال  و،بة موجودةاذ القرإ ة،شبهال عن ولد فضالً ،ظاهر دخول ولد الزناال أن امك، افركقرابة ال

  . ل خاصيه دليرث الذي دل علاإل إالّ ك ذلريغ و،حمرم هحكين الو

   ى،نثأ أو انكراً كذ،  بنسبهنيبقرابته فهو املعروفأوصى لو  و:قال يف القواعد

                                                







٣٥٨

 أو انك داًيبع، مأمن قبل  أو  إليهمن قبل أب انتسب، اًريفق أو انك اًيغن، اًريبك أو انكاً ريصغ

  . ةيباً بالسويقر

 إىل ةيروه يف الوصكما ذك: قال، افر منهمكال واملسلم :رةك للتذرامة تبعاًكزاد يف مفتاح الو

 خيالشن عن كل، نيالم آخركاقتضاء  والم مجاعةكح يقد نقله عن صر و،دلةطالق األ إلكذل و،الفقراء

  . سالمم له يف اإلأ وب بأخرآ إىل قربيتون ملن كيبه  ىاملوصأن 

 ،كآباء الشر إىل يرتقيال  و،فروعهإىل  وسالمأبعد جد يف اإل إىل معناه االرتقاء و:قال يف القواعد

  .افرك الىعطيال و

ن كين من أهله مل كيمل  أنه إذا قريببت )١(﴾ِإنه لَيس ِمن أَهِلك﴿ : تعاىل بقولهكاستدل لذلو

  . انقطع نسبه انقطعت قرابته إذا ثيح، فحاله حال ولد الزنا، من القرابة إليه املنتسب

رحام أ سالمقطع اإل:  قال)سلم وصلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، كومبا رواه املسال

 إليه نتسبيان من كان اجلاهل مقطوع الرحم كذا إف، م بلسان املوضوعكححيث إنه  ،)٢(ةياجلاهل

  .الزمةامل بكذلك

افر كقطع رحم ال على ن دالإو، قطع رحم املنتسب على دالنيما ال إهما يالداللة ف على رديو

  . نهماية بيال وال ورثيال  أنه الظاهر يف

 على عرفاً وه لغةًيب فيال ر و،صدق اللفظ على ون املدار هناكضرورة (: لذا قال يف اجلواهرو

  . انتهى )فاراًكانوا كن إ و، بنسبهنياملعروف

قطع الرحم  و،فال وجه للعدم، حةية صحيالوص و،ذ اللفظ شاملإ، افركشمل الي أنه بل قد عرفت

   وشمل احلريبيبل ، نياألمرنايف أحد يرث ال يف اإل

                                                







٣٥٩

  .كالم يف ذلكقد تقدم ال و،ضاًياملرتد منهم أ

 ،ضاًيب أيقرأنه  ملا تقدم من، المهكن انصراف لكيمل  إذا ،كبعد ذليال  ،شمل ولد الزنايهل و

  .باًيان بسببه قرك من كذلك و،امه عنهكحأقطع الشرع بعض إمنا و

  . مشلهم فقطنيشخاصاً خاصأب يف اصطالحه يان القركلو و

  . إشكاله بال ي فنيسا داخليالزوج ل والزوجة أن ماك

ال  وحيث ال ترجيالقاعدة ح على كذل و، هلمىعطيلهم يف ما ك استواء قد تقدم عن العالمةنه إ مث

 نيما ال فرق بك، طالقأقل لإل أو أكثر أو  من له جهتا قرابةنيه فال فرق بيعل و،الفاخل على نةيقر

  .ضاًي أكبعد لذلاأل ووسطاأل وقرباأل

  .أسيال ولقاعدته بعد الفحص، نهما بالعدلي قسم ب،ب لهيهما قريأ أن  يفكلو شو

  . هي عدم نفاألصلان ك ،هل نفاه أم ال أنه  يفكلو شو

ن رسول أل، ب الرابعتجاوز بالتفرقة ولد األين  أختارأين ال إ: قال أنه ايفكس عن اإلىكحينه إ مث

  .  من اخلمس القريبم ذويتجاوزه يف تفرقة سهي مل ) وسلمصلى اهللا عليه وآله(اهللا 

 ميالرح أن  إىلبل ظاهر ما دل، يالنف على دلي ال )سلم وصلى اهللا عليه وآله(ذ عمله إ، ه نظريفو

  . اطية أشبه باالحتي الرواكن تلضاً ألي أكنا ال نقول بذلكن إ و، خالفهنيأربعإىل 

املوضوع  فإن ،اناًكم وتلف زماناًخي بل بقدر الصدق العريف الذي ،كقول الفقهاء بذليلذا ال و

  . ؤخذ به حسب العرفيدد حيث مل يح

مع ، رحاممن ذوي األباحملرم   أو،مما تقدم ظهر ضعف قول من قال باختصاص القرابة بالوارثو

  . فةيحن أيب  إىلرامة نسبة الثاينكيف مفتاح الأن  إالّ ،ما يف اجلواهركما جمهول القائل أ



٣٦٠

استدل  و،تب العامةكما عن بعض ك، الولد والبنت و الصهرون ذوي القرىبكي أن أما احتمال

 رسول اهللا من :ليق ،)١(﴾الْمودةَ ِفي الْقُرىب إالّ ِه أَجراًقُلْ ال أَسئَلُكُم علَي﴿ : تعاىلنه ملا نزل قولهأ بكلذل

   .)٢()عليهم السالم(ابنامها  وفاطمةو يعل :قال ،نا مودمين أوجبت عليذ هؤالء الكتبقرا

  .ل مقامك يف ك ذلإطالق على  ال داللةنيناس خاصأ يف مورد ذوي القرىبن إ :هيفف

  . ل يف املقامي الدلإطالقه بعد ريغ و،القاتلكرث ملانع ي الذي ال نيال فرق بو

والد أل ووالد عبد املطلب فهو أل: ففي القواعد)سلم وصلى اهللا عليه وآله(لقرابة النيب أوصى لو و

  .  دخول بين املطلب هناقرباأل و،بين نوفل و دون بين عبد مشس،هاشم

علم يذ مل إ، قني بالقدر املت أخذكلو ش و، العرفى اللفظ لدإطالقنصرف يف يا مل أنه الظاهرو

  .ال قصد املوصي ومشول اللفظ

 جامع املقاصد وضاحير اإلكقد ذ و،عابيب االستجين مل يريثكانوا كفراد لو األ أن قد سبقو

  .  فراجعها،هايلإان االستناد كمإظهر يمل ، رامة استدالالت حول املقامكمفتاح الو

ور منهم كال الذ و،لم بلغتهكتيل من ك ال ،ناثاًأ واًوركعد قوماً ذي منفالظاهر ، لقومهأوصى لو و

  . فقط

 يف صحاب األأكثر وخانيالقائل الش وليق، لقومهأوصى لو  و:قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع

   ،ور من أهل لغتهكها هو الذرياملشهور يف غ وكاملسال

                                                







٣٦١

، ليالق إىل  نسبه املصنفك لذللعله و،شهد العرف خبالفهي ىما تركهو  و،ناثاًإ ووراًكمطلقاً ذأو 

قد  و،خلإته دون من سواهم ريعش وم أهلهأنطق العرف بيلته من يم الرجال من قبإس يدرإبل عن ابن 

  . هيظهر مما تقدم وجه النظر ف

قوم الرجل مجاعة أهل لغته من  أن يقد رو أنه  ـسيدرإأي ابن ـ  ركذ و:كقال يف املسال

  . ةيثبت هذه الروايذ مل إ، ه نظريف و،هيو علت هكس و،ثانور دون اإلكالذ

  .عاًيهم مجيه علطالق إل،أحدمها إىل سبتاملن وينيبوخوانه مشل األإلأوصى لو و

 هيبأل و دخل العم لنفسه،ذاكه وبين عمومته أو ،خاالته والهأخو أو ،هتعما أو عمامهألأوصى لو و

إذا  إالّ ما أشبه نفسه وخوالأ وعمامأوص خص إىل ال انصراف وطالق لإل،ذاكه ومه وجلدتهأل وجلدهو

  . نةيانت قرك

 ،ن نزلواإ ووالداأل وباءهم اآليدخل ف ،تهيهل ب أل:لو قالو( :مازجاً مع املنت قال يف اجلواهر

ه بالقرابة ريرة الفاضل تفسكبل عن تذ، أوالدهم وعمامبل الظاهر دخول األ، ن علوا قطعاًإ وجداداألو

  . انتهى )فروعهم وخوالها األيدخل فياليت 

بل مجاعة خاصة منهم ، ركل من ذك عدم الشمول لاألصل انكال إ و،ان عرف اتبعكلو : أقول

صلى اهللا (قوله  أن عرفي كمن ذل و عدم استحقاقه،األصلعلم فيأما من ال ، علم بشمول اللفظ هلمي

عليهم (ساء باخلمسة كقصة ال حصرهم يف ونا الصدقةيت ال حتل علينا أهل البإ: ) سلمعليه وآله

ن كي ملا مل الًيونان دلكي فال املراد منها، على لوجود قرائن تدل كذل و، يف املقامالًيون دلكي ال )السالم

  تساوي  أن ماك، نةي قركهنا



٣٦٢

  . الظاهرنه إ قال هو و عن العالمةكاه املسالكن حإ و،هيل عليت ال دليالقرابة مع أهل الب

 دخوله كوكيف الفرد املشو، ك ذلم يفكالعرف حم حيث إن، تهريلعش أوصىما لو  علميتقدم مما و

هذا  أن ذ معإ، يف نسبه إليه قرب الناسان ألكته ريلو قال لعش و:ث قاليخالفاً للشرائع ح،  العدماألصل

  .هيل علي جمهول يف نفسه ال دلريالتفس

  . صحابمجاعة من األليه  إقد ذهب و،ة لغةًرين للعشيريما فسره هو أحد التفس: كقال يف املسال

  . لتهيقب أو دنونه األيعشرة الرجل بنو أب: يف القاموسو

مع انتفائه  و،العرف إىل جود الرجوعاأل و،ة هي القرابة مطلقاًريالعشن إ :تب العالمةكيف و

  . انتهى ،فالعموم حسن

 مع عدم كسالما يف جعله للعموم يف املك، ه نظريف و،لةية عرفاً القبريجعل العش: يف اجلواهرو

  .كوكصالة عدم دخول املشأ ملا تقدم من ،عل للمتيقنجيذ مع انتفاء العرف إ، ضاًي أ نظرانتفاء العرف

دخول األخوة، فال يقال إنه األبوان فقط أو األوالد فقط، أو فالظاهر  ، إيلّقرب الناسأل: لو قالو

 أنه  يفشكال اإلينبغيال  نعم، ار العرفيذ املعإ، نيخ أبعد من العموداأل أن ىبدعو، المهاكمها ملن له 

  .العمودان إالّ دخليقة مل ي حقكلو أراد ذل

  .ان انصرافك إالّ ،ا زوجةت املتعة ألخلد ، لزوجايت:لو قالو

بل قد تقدم ، الظاهر دخول ولد الشبهة و،والديأل: قال إذا  يف دخول أوالدهاكما ال شك

  .احه شرعاًكحمرم ن وقةيولد حقه  ألن،ن انصرافكيمل  إذا دخول ولد الزنا

   إذ ،ة ال تضريجهالته عند الوص و،ان لهك ،يائأقرب أمري من يليملن نه إ :لو قالو



٣٦٣

ال غرر أو يمام مسجدإ أو ،يلعامل بلد: ومثله لو قال، خالفه على ل آخريال دل و،شمل املقامي 

  . ما أشبه

ه يف و،ل جانبك ذراعاً من نيأربع إىل  دارهيان ملن بلكل ي ق،انهريلو قال جل و:قال يف الشرائع

  . قول آخر مستبعد

م إ ف،لعل استبعاده ملخالفة العرف و،اً دارني داره بأربعيليملن  أنه املستبعد هو: كقال يف املسال

 ،مستنده مع اشتهاره على فلم نقف تاره املصنفخأما ما او: قال أن ىلإ ،بلغون باجلار هذا املقداريال 

  .  عريفكذل أن ىرأ لعل احملقق و، اجلواهرك ذله يفعتبو

  : اتيمجلة روا إىل فهو مستند،  داراًنيأما القول بأربع

ل كحد اجلوار أربعون داراً من :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ل بن دراجيمثل حسنة مج

   .)١(جانب

شمل يطة بالدار مبا يذ لو حسب مربع الدور احملإ، خالقاأل ودبنوع من األ أنه ن الظاهركل

ان من ريان له جكلو  و،اًريبكضالع لبلغت مبلغاً  األيث تقع الدار يف وسط مربع متساوياها حبيزوا

  . ل اجلهات الست بالقدر العريفكما يف ذات الطوابق مشل ك، سفلأ وىأعل

                                                





٣٦٤

تاً يضعته ملو و و،اًيتستقر بانفصاله ح و،ة للحمل املوجوديتصح الوص: قال يف الشرائع )٤ مسألة(

  . ة لورثتهيانت الوصكاً مث مات يلو وقع ح و،ةيبطلت الوص

 أو ،ة ذا روحيان موجوداً حال الوصكسواء ،  صحتها للحمليقتضية يل الوصي دلإطالق: أقول

ن كيمل  أو ،ةين موجوداً حال الوصكين مل إ و،يان موجوداً حال موت املوصك أو ،س بذي روحيل

 ب تزوجت البنت بعد موت األومىت، ري عشرة دنانعطوا ملا حتمله بنيتأ: قال إذا ماك، موجوداً حاهلما

  . استحق احلملكمحلت بعد ذل ولو خبمس سنواتو

  .دلتها تشملهاأ إطالق بل ،ردع عنه الشارعي مل يئعقال ألنه كل ذلك

ف يكنه أ و،ظاهرهم إالّ هيدل علي مل )١()ة شرط لصحتهايمث وجوده حال الوص( :كفقول املسال

  . عن مثلهدلة بعد ادعاء انصراف األك بال مالكن امللكمي

ما كف، العهدك يمر اعتبارأ كاملل أن قد تقدم و،هية فيذ ظاهرهم ال حجإ  خيفى،ل ما الكيف الو

 ،كاملل إىل صح بالنسبةي كذلكالبطن  إىل شبه بالنسبةأما  واً لوقفهيون متولكيصح العهد بأن ي

  . وجه له االنصراف الو

استدل له  و،ةية للحمل املوجود حال الوصي عدم اخلالف يف صحة الوصىاجلواهر ادعن إ مث

 اً ملا تقدم من اتفاقهميشترط االنفصال حيإمنا  و، املوجودري بأن العموم آت يف غريأنت خب و،بالعموم

 ، أشبهما ووهب لهي وباع لهي أن صحيفال ، ل يف الرحمفحنوها مع الط وجراء املعامالتإعدم صحة على 

 أنه روني فالعرف كلوال ذل و،اًإمجاع وتاً نصاًيولد م إذا رثهإده عدم صحة يؤي و،ن قبله الويل من قبلهإو

  . كال بأس بذل

ره كما ذك ، والدة الطفل لهنيب وي موت املوصنيان النماء املتخلل بك اًيذا ولد حإه فيعلو

  ال خالف  وإشكالاً مث مات فال يولد ح إذا أما و،اجلواهر وكاملسال

                                                





٣٦٥

رثه إان ك نيان زنا من الطرفكن له وارث بأن كيمل  فإن ،رثه وارثهي به وىون له املوصكي أنه يف

  . وارث من ال وارث له ألنه ،ت املاليلب

 ،وارثه هنا وه ابتداًءيقبله ولي ف،ة للحمل مطلقاًياملتجه اعتبار القبول يف الوص:  قالكاملسالن إ مث

  . فال أثر للرد الإ و،اعتربناه بطلت فإن ردها الوارث قبل قبوله ما لويتظهر الفائدة فو

لو بدون  وشملهاية ي الوصأدلة إطالق و،هيل عليذ ال دلإ،  اعتبار القبولمالظاهر عد و:أقول

بل الظاهر ، ة للحمليالقبول يف الوص إىل اجي يف النظر عدم االحتىقويالذي  و:لذا قال اجلواهر و،القبول

  . هو محل وعدم الويل له

: ستدل له بقولهيان رمبا كن إ و،املولود إىل ةي الوالأدلة من باب انصراف كاستظهاره ذل: أقول

شاءيهب ملن يه التصرف دون يان لولك التصرف شيء من إىل ذا احتاج احلملإف، هي فاملوهوب له ول

اهللا  و،للويل إالّ كق ذلحينه ال إف، ما أشبه أو هيشعة علط األيتسل إىل احتاج ومرض إذا ماك، هريغ

  .سبحانه العامل

  



٣٦٦

ما أشبه  أو نيللمجاهد أو للزوار أو ةينيلطالب العلوم الد أو املسلم للفقراءأوصى لو  :)٥ مسألة(

طالب علوم  ومثل فقرائهم، فارك هلم من الىعطيفال ، هل ملتهأ من كل ذلكان املنصرف منه ك، كذل

  لغةكولئأ على كل ذلكن أطلق إ و الدفاع عن دينهمجل ألنيهداا وائهمينبأر مقابر ازو وهمينيد

 نيلعن اهللا العصابة اليت جاهدت احلس :)عليه السالم( نيمام احلسارة اإليلذا ورد يف ز وااهدين،حىت 

ل كفار كان للكن إ و،نيفكالعا ونيالصائم ونيللمصل إذا أوصى كذلك و،نه من اجلهدإف )عليه السالم(

  .ظلفاهذه األ

ة يما تقدم يف صحة الوص على ،فار خصصكص باليالتخص أو بل،  أطلقطالقلو أراد اإل نعم

  .افركلل

فقراء  إىل افراً انصرفتكان كلو  و،ان لفقراء ملتهكاملسلم للفقراء أوصى لو  و:قال يف الشرائع

  . هريغ و اجلواهركقرره ذل و،حنلته

خ الثالثة يف ي ما رواه املشا،ياز املوصك ارتما تقدم من إىل ضافة باإلمه الثاينكح على دليو

  :ربعةتب األكال

 ،سابوريهو وايل ن وني الرئاستذي إىل ل بن هاشميتب اخللك: طالب عبد اهللا بن الصلت أبو قال

فجعله يف فقراء  )هي ،الوايل( سابوري نيء من ماله فأخذه قاضيللفقراء بشأوصى  من اوس رجالًأن 

س عندي يف يل: فقال )هي ،كعن ذل( فسأل املأمون، ك بذلنيذي الرئاست إىل ليتب اخللكف، نياملسلم

وص لفقراء ياوسي مل ن إ :)عليه السالم(احلسن  أبو فقال ،)عليه السالم( فسأل أبا احلسن ،هذا شيء

  .)١(فقراء اوس على دري املال من مال الصدقة فكؤخذ مقدار ذلي أن ينبغين كل و،نياملسلم

  رواهمنه ب يقرو

                                                





٣٦٧

   .)١(ما يف الوسائلك ،خبارون األي ع

مثل ، انوا فرقاً خمتلفةكما يالنحلة ف وهل امللةأخص من ة يف األيوجه صرف الوص ظهريتقدم مما و

فرق  إىل  بالنسبةكذلك و،ئاًيخر ش أحدهم لآليعطيث ال ي ح،ستانتيالرب وسكديرثوذ األيحياملس

  .نياملسلم

 إطالقان ك و،قته من أهل ملتهيخاص طر أو عماأل أو هل ملتهأ ل منكأراد ال أنه  يفكلو شو

  .إطالقن كيمل  إذا مايف ألنه قنيخذ بالقدر املتال جمال لأل و،أخذ به

فقاعدة العدل ، ازاًكد أهل حنلته ارتيرياً مع العلم بأنه ينصران أو اًيهوديان ك أنه لو مل نعلم هلو

  . مرةريما تقدم غك ،ميتقتضي التقس

ان ك فإن ،ياوسأوصى ما يف ، جموسي أم الفالناً أن علمي يف املصداق بأن مل كار الشلو صو

ن الالزم حتقق أل، عطائهإ عدم األصلان كال إ و،شيء إىل م به بعد عدم وصول الفحصكاستصحاب ح

  .مكه احليرتب علي حىت املوضوع

بل بعد ، ةيد العنوان بعد الوصلو جتد و،يما أشبه أعط وريالفق واجلاركلعنوان نه إذا أوصى إ مث

ن أل )٢(لهن بدم بعموم ره اجلواهر مستدالًكال ملا ذ، مكاملوت لتحقق املوضوع املوجب ترتب احل

  . خيفىما الك ،ثبت املوضوعيم ال كاحل

 كعلله املسال و،طالقصنع به ما شاء لإلي إليه  الوجه صرفهنيبيمل  و،ذاك عطوا فالناًأ: ولو قال

 كه من املالريط غياملال تسل على ملوصى لهط اية تقتضي تسليالشرائع به بأن الوص فتوى بعداجلواهر و

  . همكمالأعلى 

   ىعطيه فيمثل السف أما ،ما هو واضحك إليه ميصح التسل إذا كذل: أقول

                                                







٣٦٨

  . حنومها ومثله الصيب و،)١(﴾ال تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُمو﴿: قال سبحانه، هيلول

 إذا ه صرفه يف بناء املسجدي فقبل وجب عل،صرفه يف بناء املسجديذا لكعطوا فالناً أ: للو قاو

 تسلط الناس لقاعدة ،يف بعض املوارد إالّ ،جربه شرعاً على ليال دل أنه فقد تقدم، قبليمل  أما إذا ،أخذه

   .)٢(أنفسهمعلى 

 وساطة ريملال يف املسجد من غصرف ا الإ و،ةيد بطلت الوصي القإرادة يذا علم من املوصإف هيعلو

وز أذهان كمر ألنه ، الوجه صرف يف وجوه الربنيبيمل  وحنوه أو بثلثهأوصى لو  و،ةيالذي رد الوص

  . هريغ و به اجلواهرلذا أفىت و،نياملوص

 ريال ختإ واز فبها،كتران اكن إ ،ارهاجيإصرف ي أو صرف مثنهاي وفهل تباع، داري ثلثي: لو قالو

  .طالقالئمه اإليمها مما ريغ ونيمراأل ني بيالوص

 خيخالفاً للش، ما هو املشهورك، ل اهللايسب: قال لهي ل برك إىل  صرف،ل اهللاييف سبأوصى لو و

ابن  ونيكاملسا وبواب الرب من معونة الفقراءأ صرف يف كاذا تعذر ذل و،ث جعلوه للغزاةيمن تبعه حو

م ك بأن حكما يف املسالك كاحتجوا لذل و،)مسل وصلى اهللا عليه وآله(ل وصلة آل الرسول يالسب

  .  الشرعم ما اقتضاهكه حإطالق مع ينيدمآلالم اكم كح و،الغزاة إىل ليقتضي صرف السبيالشرع 

 ،طالقروه باإلكوا ملا ذكمتس املشهور فقد أما ،ما هو ظاهرك  ممنوعتاننيلتا املقدمتك: أقول

  . ات اخلاصةيببعض الرواو

   )عليه السالم(ري كسن العساحلسألت أبا : قال ، حسن بن راشدىفقد رو

                                                







٣٦٩

عليه ( أنه من الواضح و،)١(عتنايل اهللا شيسب:  قال،ل اهللايمبال يف سبأوصى عن رجل ، نةيباملد

   .بل املصداق، رد االحنصاريمل ، )السالم

يف مبال  إيلّأوصى  رجالًن إ :)عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل: قال،  بن عمرني احلسىروو

 :)عليه السالم(  فقال،لييف السب إيلّأوصى : قلت، اصرفه يف احلج: )عليه السالم(فقال  ،ليالسب

من سبله أفضل من احلجالًيعلم سبأين ال إاصرفه يف احلج ف )٢(.   

، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن حجاج اخلشاب، تب الثالثةكخ يف اليالش وينيلكروي الو

ل اهللا ياجعله يف سب: فقالت، ج بهحيل هلا ي فق،ل اهللايعل يف سبجي أن مبال  إيلمرأة أوصتسألته عن ا: قال

عبد اهللا  أبو فقال ،ل اهللاياجعله يف سب: قالت، )سلم وصلى اهللا عليه وآله(ه آل حممد ي فنعط:فقالوا هلا

 كمرتأما كاجعله : قال ،جعلهأف يكخربين :  قلت،ما أمرتكل اهللا ياجعله يف سب: )عليه السالم(

 عيمس اَهللا نَّإ ِإثْمه علَى الَّذين يبدلُونهإمنا فَمن بدلَه بعد ما سِمعه فَ﴿: قوليتعاىل  وكاهللا تبارن إ

اًيه نصرانينت تعطكاً يهوديه يطتع أن ك لو أمرتكتيراأ )٣(﴾ميِلع،ني ثالث سنكثت بعد ذلكفم:  قال 

 ،هايعطأمن : قلت، هاا:  مث قال،ئةيت هنكفس ،مثل الذي قلت أول مرة لهه فقلت يمث دخلت عل

 .)٤( شلقانىسيع: )عليه السالم(قال 

  . )عليه السالم(مام ل اإليكان وك أو ،صرفهيف يكعرف يان ك أو ،اًريان فقكلعله : أقول

   رجالًن إ :عقوبيونس بن يعن ، ربعةتب األكخ الثالثة يف الي املشاىروو
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أن أوصى  وة عند املوت،يبوصأوصى ف، األمرعرف هذا يان ال ك وأباه مات أن ركان مدان ذك

عرف يان ال ك أنه خربناهأ و،ف نفعليك )عليه السالم(فسأل عنه أبا عبد اهللا ، ل اهللاي شيء يف سبىعطي

 تعاىل اهللان إ ،هماي لوضعته فنصراين أو يهوديأضع يف  أن إيلّأوصى  رجالً أن لو: فقال ،األمرهذا 

 األمرهذا  إىل رجخيمن  إىل فانظر ،)١(﴾ِإثْمه علَى الَّذين يبدلُونهإمنا فَمن بدلَه بعد ما سِمعه فَ﴿: قولي

   .)٢(هيلإ بعض الثغور فابعث به عيني )خ ل ،الوجه(

مام شاء جعله إل فإن ،ليبسم السيمل  ول اهللايمباله يف سبفإن أوصى  :)عليه السالم(عن الرضوي و

  .)٣(نيقوم مؤمن على فرقه أو ،ن شاء جعله يف حجإ و،نياملسلم

   .)٤(كستدراملات املشاة املوجودة يف يها من الرواريغإىل 

 إىل ما أشبه أو حج إذا ماين احتاج فإ و،قصد القربة عند الصرف إىل تاج الوصيحيال  أنه الظاهرو

  . حنوه بدون قصد القربة يف الثاين أو حج إذا ل اهللايون سبكينه ال أل و،ولصل يف األ لأل،قصد القربة

  . هريغ أو انكة لذوي القرابة وارثاً يب الوصتحتس و:يف الشرائعقال 

  . ىفتو وه عندنا نصاًيبال خالف ف: قال يف اجلواهرو

، مداده باملالإ ره شرعاًكي أو رمحيخراج قرابة إل )يف اجلملة(  بقولهك ذلكد املسالين قأك: أقول

  . مدادهإره شرعاً كيومثل الفاسق الذي  ،ة لهياملشهور يف حرمة الوصعلى  ،افر احملاربكمثل ال
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 الْوِصيةُ ِللْواِلديِن ِإنْ ترك خيراً﴿: قوله سبحانه إىل ضافةه باإليدل عليف، انكف يكو

أقربالْواتيمجلة من الروا ،)١(﴾ني :  

عليه (عبد اهللا  أيب عن ساملة موالة، ديم بن عبد احلميبراهإعن ، خ الثالثةيمثل ما رواه املشا

 أي :أقول[، هي عليغمأ حضرته الوفاة فنيح )عليه السالم(عبد اهللا  أيب نت عندك: قال، )السالم

 نياحلس علي بن عطوا احلسن بنأ: فلما أفاق قال] هي علىغميال عليه السالم مام اإل أن  ملا ثبت،ضعف

 كي محل عل رجالًيتعطأ: فقلت ذاكذا وكفالناً  و،ذاك وذاكعطوا فالناً أ و،ناراًي دنيفطس سبع األهوو

: جلومسعت قول اهللا عزأما  :قال، ىبل: قلت  القرآننيتقرئ أما كحيو :)عليه السالم(فقال  ،بالشفرة

﴿ِبِهو اللَّه رِصلُونَ ما أَمي نَ  أن الَّذينوشخيلَ ووصيو مهبوَء الِْحساِبرخافُونَ س٢(﴾ي()٣(.   

 أن ديري بالشفرة كيمحل عل: ثهيقال ابن حمبوب يف حد :ما يف الوسائلك )رمحه اهللا( ينيلكقال ال

الَّذين يِصلُونَ ما أَمر اللَّه : جل ون قال اهللا عزيون من الذكال أ أن نيديتر: )عليه السالم(قال  ،كقتلي

 خلق اجلنةتعاىل  وكاهللا تبارن إ ،ا ساملةي نعم يخافُونَ سوَء الِْحساِبوصلَ ويخشونَ ربهم و أن يِبِه

   .)٤(ال قاطع رحم وها عاقحيد رجيال  و،ة ألفي عامريوجد من مسيها لحين رإ و،هاحيب ريط وبهايطو
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 وص عن موته لذوييمن مل : قال، ) السالماعليهم(ه يعن أب، عن جعفر بن حممد، وينكعن السو

   .)١(ةيفقد ختم عمله مبعصيرشد  ممن القرابته 

:  قال سبحانه،ب فعصاهيمره الطب مثل أيرشاد اإلاألمرعمل يف خالف ستيان يالعص: أقول

﴿صىوع هبر م٢(﴾ آد(.   

عليه (فقال  ،ة للوارثيسألته عن الوص: قال، عن حممد بن مسلم، همريغ و الثالثةخي املشاىروو

  .)٣(﴾نيأقربالْ الْوِصيةُ ِللْواِلديِن وِإنْ ترك خيراً﴿: ةيمث تال هذه اآل، جتوز: )السالم

ة مع يات املنافيقد تقدم بعض الروا و،كاملستدر وورة يف الوسائلكات املذي من الرواهاريغإىل 

  . ههايتوج

 بأن ،أنفسهم على خالف سلطنة الناس ألنه ،ك حق له ذل،ه مبال فردنسانإلنه إذا أوصى إ مث

  .كالم يف ذلكما تقدم الك، رادتهإه من دون كدخل شيء يف ملي

  . ملوصى لهث رد ايه حكة مل خترجه عن ملين الوصأل، ب الوارثيان املال من نصكذا رده إو

 وآلهصلى اهللا عليه (النيب ن إ :قال، قتادة أيب عن ،ما رواه غوايل اللئايل: ولم األكد احليؤيو

نه إ )سلم وصلى اهللا عليه وآله(ا رسول اهللا ي: ليفق، سأل عن الرباء ابن معرور، نةي ملا قدم املد)سلمو

  .)٤(ورثته إىل  مث رده)سلم وصلى اهللا عليه وآله(فقبل رسول اهللا ،  بثلث مالهكلأوصى قد  وكهل

  . ان له القبول والردك )سلم وصلى اهللا عليه وآله( أنه ظاهرهفإن 
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 ،ااز على محل اللفظ إالّ ملتقد ال حت و،قةياحلق على اللفظمحل  إالّ  حتتمل الة قديالوصن إ مث

  . ما البد منه على  حتملنيولففي األ، نياألمرتمل حيقد و

ما أوالده يف، بويأل والدي أوألهذا : قال إذا ماك كذل و،قةياحلق على فالالزم محلها أما يف الثالث

ان له ك إذا أما، جداد فقطأ أو ،بوان فقطأ له أو ،حفاداألك يني صلبريغ إالّ س عندهيل أو ونيصلب

  .نيبواأل وينيالصلب على حتمل أن فالالزم، جداداأل وبواناأل وحفاداأل ووالداأل

 ف محل فعل خالكذل و،ةي لبطلت الوصالّإ و،ااز يف الثاين و،ولقة يف األيذ ال مناص عن احلقإ

 ،نةيبدون القر ا الظاهر من اللفظقة يف الثالث ألياحلق و،حيالصح على لققول املسلم بل العاو

  .نةيال قر أنه املفروضو

 ،ااز إىل  صرفهقربفاأل،  عرفاًقةًيه حقيتعذر محل اللفظ عليملن أوصى لو : لذا قال يف القواعدو

 ضاحيخالفاً لإل،  آخرالً احتماكهنا أن  الحوط،األ وىقومثل األ، يني التعقربمراده باأل أن الظاهرو

 من هو أوىل و،صل الناقل القطعيحي أن  إىلريانة مال الغيصالة صة أليصح بطالن الوصث جعل األيح

   . خيفىه ما اليف و،المه عن اللغوكانة يص

ان ك إذا ماك، رعةالق أو ال فقاعدة العدلإ و،نيحدها عأ أو حدمهاأله  وكبلفظ مشترأوصى لو و

  . الصرف ون أراد االشتراءء منهما بأي شال أو ،المهاكله 



٣٧٤
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  فصل في األوصیاء

  : ه مسائليفو

، عترب لفظ خاصيمع اللفظ ال  و،ة اللفظيعترب يف الوصيال  أنه  يفشكال اإلينبغيال  :)١ مسألة(

 إليه أشار أو قال إذا ماك، وتكشارة بالسانت اإلكلو  وبل، شارةاملطلقات مع اإل ولصدق العمومات

شارة  عن اإلفضالً، لمت بالنفيكلما مل أرده تك و،ان عالمة قبويلكنا أ تكلما سكف يتي وصأبأن اقر

  . ال وأالم بنعم كال أو ،برأسه

 كمسأ أو ،اًي وصكجعلت أو ،فوضت أو ،كيلإت ي أوص:ةيغة الوصايصن إ( :قال يف اجلواهر

 أو ،ذا بعد مويتك كتيول  أو،ذاك وذاك أو هيالتصرف ف واحفظ ماهلم أو ،يوالدأمر أمقامي يف 

 أو ه عموماًيدها عليريما  على تهيد تولي اليت تفلفاظمن األ كحنو ذل أو ،اً بعد املوتي ولكجعلت

  . انتهى )خصوصاً

  . بفتح الداليني ديقاض أو ،يليكو أو ،ممايت وايتي يف حيينت ولأ: قال إذا ذاكو

 )عليه السالم( علي  إىل بالنسبة)سلم ووآلهصلى اهللا عليه (عن الرسول  يون املروكي أن بعديال و

  . حتفبال
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لو  و،امكحاً يف األيون معناه قاضكيف، سركبالنه إ :دييف التجر )رمحه اهللا( ني الدرين قال نصإو

مل رادة إذا  باإليقاعاإل وعدم صدق العقدك، نفع لعدم الصدقينطق مل يمل  وؤشرينه كة ليراد الوصاأ

  . شارة اإلأقساما من أ وتابةكالم حول الك القد تقدم و،ؤشريمل  ونطقي

 أنه فالظاهر ،مثالً )يي( أو )وصي( كـة اللفظ ين بنطق بقكتميمل  و)وص( أو )نتأ(: قال إذا ماأ

  .صاًءيإشارة املعدة عرفاً من اإل

 خراج الثلث لواجباتهإ إرادةما هو الغالب يف ك علم املراد منهن إ ،يينت وصأ: مث لو ما قال

شأن  أي ة مطلقة يفيون وصكت أو فهل تبطل الإ و،فهو شبهأما  ووالده الصغارأ تويل ونهوؤر شسائو

الظاهر ، لييكنت وأ مثل )د العموميفيحذف املتعلق (ل يمن قب  فهو،صاءياإل إىل هي فنساناحتاج اإل

  .  ظاهر الوجهريقن غيالعمل باملت أو ه فاحتمال البطالن مطلقاًيعل و،الثاين

 أنه ق ما يف الدروس منيالتحقو( : قال،قاً يف املسألةيما جعله اجلواهر حتقيوجه النظر ف معليمنه و

 حفظ املالكما البد منه يتمل التصرف فحي و،ن البطالنكمأال إ و،هينة حال محل علي قركان هناكن إ

 يف كهوره مع الشظ أو ،رادته من اللفظ املزبورإقن يال بأس باالحتمال املزبور مع ت: قلت ،ميتيمؤنة الو

  . انتهى )ة بهيعم من الوصاأة يال فالالبدإ و،هريغ

 علم هليمل  وذه اللفظة مثالًأوصى لو  و،سائر الظواهركدة مع الظهور ارقن اإليت إىل ذ ال حاجةإ

ل يشمله دليفال ، حدمهاأتحقق يذ مل إ، ن العملكمي مل ،ال ظهور واتهييف حال ح أو  بعد مماتهرادأنه إ

  .هيحد فردأ بامل يف كسمأنه من التك ،تاًية ميل الوصيدل واًي حذناإل

 :قال إذا ماك، رادتهإقن يمت ألنه ،خذ بهأقن بعد موته ين له متكل، ة جممالًيان متعلق الوصكلو و

  رادته إعلم يمل  و،االًيعطوه رأ
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  . قل من الثاينأول الذي هو  قدر األىعطينه إف، يالقطر أو ياحلجاز

  :أمور يعترب يف الوصينه إ مث

ون جمنوناً كيقد  و،اًيون جمنوناً أدواركيقد  و،ون عاقالًكيالوصي قد  فإن ،ملةالعقل يف اجل: ولاأل

  .مطبقاً

  .طالقول لإلون الوصي األك يف صحة شكالنبغي اإليال 

  .  منصرفة عنهدلةاأل و،ءيقوم بشي حىت ال عقل له ألنه ،ون الوصي الثالثكيف عدم صحة و

 فإن ،والدهأ على شرفيبأن أوصى  مثالً،  منهأيتيذي فال وجه لعدم الصحة بالقدر ال: ا الثاينمأو

 ة بالنسبةيوجب سقوط الوصيال ، ف فقطيام الصيان دوره جنونه أك إذا ماك، ام عقلهيأ كنه من ذلكمت

 عمل يف يفكيال ان كن إ وة فهو،يل الوصكفاقته من العمل بإ امي أيفكيان ك فإن ،فيام الصيأ ريغإىل 

 إذا ماك، نيإنسانق يف ي حاله حال التفرنسانض يف اإليالتبع فإن ،ن وصيكيمل  إذا ماك ام جنونهيأ

  .  حمذورالثاين إىل  بالنسبةةيان يف صحة الوصكن كل، عمرو وديزإىل أوصى 

أحد  أو نيأحد الزمان إىل ة بالنسبةي وصذ الإ املصب مل تصح، أو ديحنو الق على كان ذلك إذا نعم

  . ليشملهما الدلي فال نيالشخص

الشخص  أو ،فاقةزمان اإل إىل  تصح بالنسبة،وا من باب تعدد املطلوبكالظاهر  حيث إن نعم

  . نكاملم

عتوره يصاء ملن ي اإل صحةقرباأل(: ث قاليح، الم الدروسكموقع النظر يف   تعرفكمن ذلو

 له اجلنون أمن طرأي ول  األنيب ونهيالفرق بو( :قالمث ، )فاقةأوقات اإل على ملحي و،دواراًأاجلنون 

   ودميدوام عقله الذي مل  إىل هارييف غ و،فاقتهإأوقات  إىل يدواريف األ أي ة يف ابتدائهايانصراف الوص
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  .  عنهيك احملانتهى )إشكالول فال ة األيلو قلنا بعود وال

 أو الًكانت قابلة النفوذ ك و،يردة بالعقل االستمراين مقكمل تو إذا أوصى ،رناهكما ذوعلى 

ول مث ن جمنوناً من األاك أو ،ولاً من األيدوارأان ك أو ، مث جنان عاقالًكسواء ، فاقةبعضاً حال اإل

  . ةينفاذ الوصإل وجوب يطالق دلإل، نكبعضاً بالقدر املم أو الًكة ي صحت الوص،عقل

ن  عيل الوصيزيال : قال، )لسالمعليه ا( علي عن، سالمرناه ما رواه دعائم اإلكد ما ذيؤيو

الناظر  و،السلطان وصي من ال وصي له و، سنةكتر أو انةيخ أو ريتبذ أو ،ارتداد أو ة ذهاب عقليالوص

   .)١(ملن ال ناظر له

قد  و،امهمكون أحكلمين الناس ال  أل، مل تصح، فالن انونيأمورقوم بيل: قال إذا ياملوصن إ مث

  . لتصرفاتح اي صحريجعله الشارع غ

 على ،ذ ال حمذورإ، كفعل ذليان ك إذا مل تبعد صحته، قربي القرآن مثالً على أقريل: قال إذا نعم

علم يمل  وافكعدم الردع ن إ :قاليأن  إالّ ،ةيمضاء الشارع ملثل هذه الوصإ يف كتأمل من جهة الش

  . عاىلشاء اهللا ت نإ،  بعض املسائل املرتبطة بالبابأيتيس و،كردعه عن مثل ذل

، ام الوصي مبا أراديصح قيمل  إذا ماي فكذل و، يف اشتراطه يف اجلملةإشكالال  و،سالماإل: الثاين

ه يلنه، القرآن على افركط اليل حبرمة تسليق إذا ،ع القرآنيب أو ،نس املسجدكافر بكالإىل  إذا أوصى ماك

  . كما أشبه ذل أو ،)٢(ناله العدوي أن ةأرض العدو خماف إىل سافر بالقرآني أن )سلم وصلى اهللا عليه وآله(
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 ا أيتي أن حجه وصومه وبصالته إذا أوصى ماك، كان يف مثل ذلميصحة اشتراط اإل علميمنه و

  . باطلةكعماله تلأن أل،  املؤمنريغ

  . حةي صحرياملسلم غ على افركعد تسلطاً لليون أوالده مما ؤافر شكدارة الإته بيوص أن الظاهرو

ل يسب أنه احتمال عدم الصحة من جهة و،طالق أدلتهامبا ال حمذور فالظاهر صحتها إلة يأما الوص

ا اً أليافر حربكان الك إذا خصوصاً، اتيالروا واتيها اآلينفيما أشبه مما  ومواالة وموادة و،ونكور

 ،)١(﴾رسولَهوادونَ من حاد اللَّه ويالْيوِم الْآِخِر وماً يؤِمنونَ ِباللَِّه وال تِجد قَ﴿: قد قال سبحانه و،موادة

ه الدعائم يقد تقدم يف روا وى،نه أخص من املدعإف، اًإطالقالنفي  على دليفال ، لية الدليه جزئيرد علي

  . نفع املقاميافر مما كة لليالم يف صحة الوصكما تقدم بعض الك، ةيبطال االرتداد الوصإر عدم كذ

بطلت ، يف اجلملة أو ة مطلقاًيذ الوصيقدر الوصي من تنفيذا مل إف، شرعاً والقدرة عقالً: الثالث

أيت بقضاء ين  أ مقعدىل إأو ،مثالً ليكمن التو حىت قدري ال نيسجإىل أوصى  مثالً، اجلملةيف  أو مطلقاً

نس املسجد كامرأة بإىل  أو أوصى ،هي علىمغمإىل  أو ،املةكال على ث ال تصح مع القدرةيح، صالته

ذ يف صورة عدم القدرة إ،  مل تصح،كما أشبه ذل أو ،ام العادة شرعاًي أك تقدر من ذل الهي وومي لك

 ضافةباإل،  عنها منصرفةدلةون األكة تيالقدرة الشرع صورة عدم يف و،اجلماد إىل ةيالوصكون كة تيالعقل

 األمر باب اجتماع روه يفكما ذك، ال تفعل وأفعل: قول للوصي الشارعي أن  املعقولريمن غ أنه إىل

  . ك ذلريغ أو ،ل االقتضاءيهو من باب دلإمنا  ملثلها دلةعدم مشول األن إ :قالي أو ،يالنهو
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  : أقول ثالثة إىل ياختلفوا يف اعتبار العدالة يف الوص: الرابع

  . اعتبارها: ولاأل

  . عدم اعتبارها: والثاين

  . ةاملعترب عدم ظهور الفسق ال ظهور العدالن إ :الثالثو

  . هي علمجاعة اإليبل عن الغن، املشهور إىل فقد نسب: ولأما األ

  . همريغ واملختلف و يف النافعنيالفاضل وسيدرإ عن ابن يكفهو احمل: أما الثاينو

 اشتراط ظهور أما ،ب يف اشتراط عدم ظهور فسقهيال ر:  قال،كفقد اختاره املسال: أما الثالثو

  .ه حبثيعدالته فف

  . نيخر اآلني القولأدلةة ية بعد عدم متامي الوصاأدلة طالقإل، ل الثايناقو األ من هذهقرباألو

  : أمورفهو ، ولأما ما استدل به للقول األ

ال تركَنوا ِإلَى الَّذين و﴿: شملهي فذ الفاسق ظامل،إ، ون ممنوع عنه شرعاًكصاء رياإلن إ :ولاأل

   .)١(﴾ظَلَموا

: ه اجلواهر بقولهمتمة ما أي بضم،ما استدل به يف الشرائعك ،شرعاًمانة له أالفاسق ال ن إ :الثاين

   .)٢(﴾ِإنْ جاَءكُم فاِسق ِبنبٍإ فَتبينوا﴿: قال سبحانه، لوجوب التثبت عند خربه

 نيفال تالزم ب الإ و،نيم األريأراد غلق باب غ أنه معلوم من حال الشارع أنه مةيلعله بضم و:أقول

  . اًيونه وصكعدم صحة  وهلزوم التثبت من خرب
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أوالده الصغار  واملال بعده للورثة حيث إن ،نفس الناسأ وأموال على ط الفاسقيتسلنه إ :الثالث

ال تؤتوا السفَهاَء و﴿:  قال سبحانه،حةلفهو خالف املص، هلم واع لهيوهو ض، أنفس حمترمة

والَكُم١(﴾أَم(،تيِم﴿: قال ووا مالَ الْيبقْرِبالَّيتإالّ  ال ت نسأَح ِهي ﴾)سلم وصلى اهللا عليه وآله(قال  و،)٢( :

عوليع من يلعن اهللا من ض)٣(.   

 على م مشرفكن احلاأل،  منه عدالة الوصي فأوىلون عادالًكي أن لزميم كل احلايكون إ :الرابع

قد  و، العادل خائنريغ ن فألم عادالًكل احلايكون وكي أن لزوم أما ،هي فال مشرف عليالوص أما ،لهيكو

   .)٤(﴾ال تكُن ِللْخاِئنني خصيماًو﴿: قال سبحانه

 انوا صغاراًك إذا تي ورثة املمور ألاشتراط عدالة املتويل على املناط يف النصوص الدالة: اخلامس

  . وصيمل  وما ماتيف

له  و،ةي وصريبار من غك وبنات صغار وله بنون و سألته عن رجل مات:قال، مثل ما رواه مساعة

قام رجل ثقة ن إ :)عليه السالم(قال  ،اثري املكصنع الورثة بقسمة ذليف يك، عقد وكيممال وخدم

   .)٥(لهك كقامسهم ذل

  . قسمة ماله وهيع جواري بتويليوص من يمل  وسائل يف باب من ماتوره الك مما ذك ذلريغإىل 

  قبل ي ويوصصل الوثوق بفعل الحين أل هوإمنا هذا الشرط ن إ :السادس
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  .خربه

   . خيفىل ما الكيف الو

 ريل غيكتو وداعيصح استيال مل إ و،كمنصرف عن مثل ذل نواكال تر: ولاأل على رديذ إ

 جاري االستكذلك و،بل لعدم مشول مثلها له، ةيص لآليختص ألنه ال، قول به أحديهذا ما ال  و،العادل

  . ك ذلريغ وجعل اجلعالةو

 نيم األريغ على االعتماد أن  إىلضافةباإل، مانة عدم األنيب و الفسقنيالزم بال تنه إ :الثاينوعلى 

 على صح حجةيال ،  حمضيالم اجلواهر اعتباركرناه بعد كذ الوجوه الذي ذإ، منعه على ليال دل

  . مكاحل

، ريأموال الغ ونفساأل على طاًية تسليل وصكس يذ لإ، ىل أخص من املدعيالدلن إ :الثالثوعلى 

  . دلةر من األكشمله ما ذين خالف املصلحة فال كية مل قان ثك أنه إذا  إىلضافةباإل

ان مما ك إالّ إذا ،ه الثقةيفي فكيبل ، مكل احلايكلزوم عدالة و على ليال دلنه إ :الرابعوعلى 

 ،ضاءة من القيولواحتمال لأل على ةيالوال واجلماعة ومامة اجلمعةإ وله يف القضاءيكوكه العدالة يشترط في

 أن  إىلضافةباإل، هيل عليم فال دلكل احلايكأما لزوم عدالة مطلق و، نول الشؤك لىتصدي ن الوايلألأو 

 على لي العادل خائن فال دلريغن أ ةياملالزمة العقل أما ،م بدون مناط قطعيكل احلايك الوصي بوريتنظ

  . سكل بالعيبل الدل، التالزم

 ثقة ال ري عادل غريل غكالقول بأن  و،ثاقته ال عدالتهو على ات دلتيالروان إ :اخلامسوعلى 

ما نص ك، الثقة على بل العدالة على ات مل تدليالروا و،ذهان عدم التالزموز يف األكبل املر، هيل عليدل

 من أكثر على دلي ال ديمثل عبد احلم وكان مثلكن إ :)عليه السالم(قوله  و،ة املتقدمةي يف الرواكبذل

  . الثقة



٣٨٣

  . ورك الباب املذفراجع الوسائل يف، اًإطالقهما يل بن سعد ال داللة فيمساعإ وابرئ علي بن ةيرواو

ل يهذا الدل أن  إىلمضافاً، الصحةـ  الشامل لقولهـ   يف فعل املسلماألصلن إ :السادسوعلى 

رناه من كلذا الذي ذ و،باتثهذا يف مقام اإل ومقام الثبوت يف كتل فإن ،ىخر األدلةاق األيس يف سيل

 لعموم ،القاصر على مفسدةه ين فكيمل  قوال أوسطها ما األريلعل خو( :قال اجلواهر، قوة عدم االشتراط

 ة ولدهييف وصا و،أة اليت من الغالب عدم عدالتهامراالة يورد منها يف وصا خصوصاً ما، هاإطالق ودلةاأل

ما يس، ولتصرف عند البلوغ، قبله أو  عند بلوغهكاً بذليون وصكين الصيب أو، باركال وهم الصغاريفو

عليه ( علي دية بيجعل الوال و، العدلريمنهم غ وع ولدهيمج )عليه السالم(اظم كة اليما ورد من وص

ة يه ممن له الوالريغ إىل لو مع انضمامه وةية الفاسق للوصايعدم صالح على  بناًءيدجي منهم ال )السالم

  . انتهى )هيعل

إىل أوصى  عن رجل )عليه السالم(سألت أبا احلسن  :نيقطي علي بن ةيارو إىل كأشار بذل: أقول

ذا إف، ال تنتظر بلوغ الصيب وةيمتضي املرأة الوص وكوز ذلجي: فقال ،اًية معها صبي يف الوصكشر وامرأة

به أوصى ما  إىل ردهي أن له فإن ،يريتغ أو لين من تبداك ما الّإ ى،رضي أن ال س لهيبلغ الصيب فل

   .)١(تيامل
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انت ك ،كعزله مع علمه بذليمل  واة املوصييالعدل ففسق يف حال حإىل أوصى لو  :)٢ مسألة(

  . ل العدميفعدم عزله دل، ته عزلهيانت العدالة مقومة لوصكذ لو إ، ة ظاهرة يف عدم اعتبار العدالةيالوص

علم ي أن ما إ إذ،ثالثاًله صوراً  فإن الم يف فسقه بعد موت املوصيكه الي فأيتيأما مع عدم علمه ف

 على ة انصبتيالوص أن ال ةيا داعأ وسكعلم بالعي أو ،ة باشتراطها ايبأن عنوان العدالة سبب الوص

  .نياألمرعلم أحد يال  أو ،العدالة

  . نعزلي: وىلففي األ

  . نعزليال : ةييف الثانو

  .بطلهياالحتمال ال  و،ة لالستصحابي بقاء الوصاألصل: يف الثالثةو

  . لالستصحابىس جمري ليقتض يف املكن الشأ ب:ليلو قو

ما حققناه يف ك، يقتض يف املكيف الش حىت تهي حجيقتضي االستصحاب أدلة إطالقن إ :قلنا

  . صولاأل

ن أل، تهين القول ببطالن وصكالعدل ففسق بعد موت املوصي أمإىل أوصى لو : قال يف الشرائع

  . تحقق عند زوالهيان باعتبار صالحه فلم كالوثوق رمبا 

  . بعدم البطالن ضاًين القول أكمي ألنه ،نكمأقال إمنا  و:كقال يف املسال

ال إ و،قطع بهين مل إو كة ذلين ظاهر الوصاكلعل مراده ما  و،البطالن إىل لين ظاهره املكل: أقول

   .طالقد عن اإليوجب رفع اليان ال كمفمجرد اإل

 ن الك مالحظه الوصف لبل لو علم، م ببقائهاك يف احلانكاستصحاا فإن ( :لذا قال اجلواهرو

ضاً ياالستصحاب أ فإن ، خاطر يف باله احلايل عنهري غعدماً، بل الحظه ووجوداً جهة دوراا معه ىعل

  . المهكآخر  إىل )انهين جركمي
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 ،ضاًياة املوصي أيما لو فسق حال حيضاً فيمثل هذه الصورة تأيت أو( :قال أنه هيرد علينعم 

  . ذ قد عرفت الفرقإ ،انتهى )اةياحل و املوت حايلني الصور بكرناه من مداركما ذيضرورة عدم الفرق ف

 أو ،املسلم فارتدإىل  إذا أوصى ماك، فقدت إذا وصاف حال العدالةفحال سائر األ، انكف يكو

  . ما أشبه أو الثقة فذهبت عنهإىل 

ما أشبه  أو ،د فسفهيالرشإىل  أو ،قل فجنالعاإىل  إذا أوصى ةي يف سقوط الوصإشكالال  نعم

: ن شئت قلتإ و،وركشمل املذية ال يل الوصاي دلإطالقذ إ، لو أراده املوصي و للحجر الشرعي،كذل

أمواهلم وأنفسهم على الناس مسلطون امهمكأح على ال .  

 له مثل هذا انكن إ و،هريه لغيعطي حىت أوالده على تهي لوالإطالقال  ألنه ،تام فأصعبيأما أمر األ

  . أمواله يف اجلملة على طالقاإل

عزل  إىل  حاجةري انعزل مبجرد الفسق من غ،ما أشبه أو دة بالعدالةية مقيانت الوصكنه إذا إ مث

  . عزله إىل اجي عدم االحتاألصلف، ة يف حال الفسقيذ ال وصإ، مكاحلا

 ،وجب الفسق أم اليبه كتما ار أن خالف يف أو ،ب موجب الفسقكلو صار خالف بأنه ارت نعم

 أو ،ع الوصيماختالفهم  أو ،نهميمن جهة اختالف الورثة ب ،املصداق أو  يف الصدقكان الشكأي 

احتاج ، مثلة من األك ذلريغ إىل ،اًجيعطاء أوالده ثلثه تدرإبأوصى ما لو ك، ةياختالف من تتعلق به الوص

  . املرجع يف املنازعات ألنه ،مكاحلا إىل احلسم

   مثل الشاهد ،ان متشرعاًك إذا ق له العملحيسق مما أوجب انعزاله مل لو فو
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  . ةياملشهور من اعتبار العدالة الواقع على ،علم فسق نفسه إذا ق له حضور الطالقحيال 

علم الشاهد عدم ترتب  إذا الظاهر عدم البأس باحلضورن إ )الفقه( رنا يف بعض مباحثكقد ذ نعم

ن املرأة أعلم الشاهد ب أو ،كآخر ذل إىل ،ال املرأة تتزوج وتزوجيال الرجل  مثالً ،الطالق على اًإطالقأثر 

  . ك ذلريغ إىل ،العدمكطالقها  فإن ،وجب عدة الشبهةي حىت المسهايمل  وخته من الرضاعةأ

ث ي حبجعلها أو ،ث ال تعودية حبيجعل الوصاما إ ألنه ،ه صوريف ،ة بعود العدالةيهل تعود الوصاو

  . إشكال تعود فال

 اًدائرة مدار العدالة وجود أا ن الظاهرال أل، بعد العودي فال ،نيليالقب أي من أا علميمل  إذا أما

  . قن خروج حال الفسقيالقدر املت فإن ،ةي بل الستصحاب الوصا،ك خالف فرض الشكذ ذلإ ،عدماًو

محه ر( ىخ املرتضيلشر اكفقد ذ،  بعد خروجه عن الفسقنيأما قول بعضهم بتعارض االستصحاب

  .رده يف الرسائل )اهللا

 ،التأمل إىل انت املسألة حباجةكن إ و،مفرد أو الزمان ظرف أن روه منكل ما ذي هنا تفصأيتيو

  . اهللا سبحانه العاملو
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جمتمعاً مع  أو  يف صحته منفرداًشكالنبغي اإليال ، ربهك بعد  بقيدريالصغ إىل ىصولو أ :)٣ مسألة(

نبغي ي فال ،تصرفيه يول أن يف حال صغره باعتبارحىت إليه أوصى لو  و،ةي الوصأدلة قطالإل، ريبكال

  . ال حمذور وورك املذطالق لإل،ضاًي أشكالاإل

ز الذي يبعد حسب الصناعة صحتها يف املمي مل ،هييف حال الصغر بدون تصرف ول إذا أوصى أما

ذ ال إ، اتهي يف حال حكذلكوصله يان كء مما الفقرا إىل صال مال لهيإبأوصى ما لو ك، أيت منه العملي

صحة  وة من بلغ عشراًيده بصحة وصيبعد تأ، علم ردع الشارع لهيهو عقالئي مل  وكحمذور يف ذل

خالفاً ، طفال يف احملقراتعمل األ على ةريللس و،)١(﴾ابتلُوا الْيتامىو﴿: فة حسب قولهيمعامالته اخلف

فعاله عن أ وقواله السالب أله لقصوره بالصىبيال خالف أجده فأنه ( هريغ وبل ظاهر اجلواهر، للمشهور

  . انتهى )ة خبالفهايوا والكأعظم منها باعتبار  أا ة اليت قد عرفتي عن الوصافضالً، الةكمنصب الو

ما  ووز أمر الغالمجيال و ،)٢(رفع القلم: )سلم وصلى اهللا عليه وآله( بقوله كد ذليبل رمبا أ

عن  )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،اللاحل أيب اد بني عن ز،هيا رواه الفقرده ميالّ أنه  إ،أشبه

: قال ،)عليهم السالم( ني املؤمنري مع أمنياحلس واحلسنإىل أوصى هل ) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

نعم ،قال ، السنكمها يف ذل و:قلت :نيس سنمها يف أقل من مخريون لغكيال  و،نعم)٣(.   
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  .كز يف املتعارف يف ما دون ذليد باخلمس لعدم التميلعل التحدو

 على ةية الفعلكعلقت الشر حىت الم املشهوركد يؤي ما كية يف التشريتات اآليلعل ظاهر الرواو

  . بلوغ الصيب

 تصرفين ال كل، البالغ إىل تصح منضماً و،الصيب منفرداً إىل ةيال تصح الوصو( :قال يف الشرائع

  .)عد بلوغهبإالّ 

، خ الثالثة يف ما عدا االستبصاري املشاىفقد رو، ات املعتربةيبعض الروا و،صل لألكذل و:أقول

بار كهم يف وولدهإىل أوصى رجل  :)عليه السالم(حممد  أيب  إىلتبتك: قال، عن حممد بن احلسن الصفار

ت بشهود عدول يامل على نه ملن صحيوا دقضي وتهينفذوا وصين  أباركوز للجيأ، هم صغاريف وواكقد أدر

 همين أبيقضوا دي أن ابر من الولدكاأل على ،نعم: )عليه السالم(فوقع  ،اء الصغاريوص األكدري أن قبل

   .)١(كوه بذلبسحيال و

 )عليه السالم(سألت أبا احلسن :  قال،نيقطي علي بن عن، ربعةتب األكخ الثالثة يف الي املشاىروو

 املرأة يمتض و،كوز ذلجي: )عليه السالم(فقال  ،اًية معها صبي يف الوصكشر وامرأةىل إأوصى عن رجل 

 فإن ،يريتغ أو ليان من تبدكما  إالّ ىرضي أن ال س لهيذا بلغ الصيب فلإف، ال تتظر بلوغ الصيب وةيالوص

   .)٢(تيبه املأوصى ما  إىل ردهي أن له

 ،ةيتنفذ الوص أن  فجائز للمرأة،ك مدرريغالم غىل إ وامرأة إىل الرجلأوصى اذا و :يف الرضويو

   كدرأ إذا س للغالميل و،ال تنتظر بلوغ الغالمو

                                                







٣٨٩

   .)١(ليو تبد أيريان من تغكما  إالّ نفذته املرأةأشيء مما  إىل رجعين أ

به أوصى ما  إىل ردهي أن لهفإن  :بقوله، ما عن الرضوي على  املقنعيكزاد الصدوق يف حمو

بلغ  إذا دة مبايانت مقك إذا ال ما، ة هلا مطلقةيانت الوصك إذا ات ماين ظاهر هذه الروكل ،)٢(تيامل

  . نئذية حيز تصرف البالغ لعدم الوصجيال مل إ و،ريالصغ

د يقي أو ،بعده وري قبل بلوغ الصغريبكطلق تصرف اليأن ما إ ألنه :فصور املسألة ثالث، هيعلو

س يد تصرفه مبا بعد البلوغ فليقي أو ، فقطريان الوصي الصغكلغ بذا إف، ريتصرفه مبا قبل بلوغ الصغ

ات املتقدمة يف يالروا إىل ضافةباإل، ةيل الوصيطالق دلوفق القاعدة إل على لكال و،اً قبل البلوغيوص

  .بعض صورها

 على الصيب منضماً إىل ةيصحة الوصن إ( :ث قالي حكالم املسالكوجه النظر يف  ظهري كبذلو

 مستقالً إليه ةيلزم مثله يف الوصي فال ، للنصكن جاز ذلكل و،ةيس من أهل الواليل ألنه ،األصلخالف 

نه أل و،مورده على األصلما خالف يوقوفاً ف، الضممعىن  يف كان ذلك ون شرط يف تصرفه البلوغإو

  . انتهى )غتفر استقالالًية ما ال يغتفر يف حال التبعي

بلغ ي حىت ريبكلو صرح بعدم تصرف ال نعم(: ث قاليح ،الم اجلواهركظهر وجه النظر يف ما ك

    إذ،)٣(املؤمنون عند شروطهم لعموم ، صحريالصغ

                                                









٣٩٠

ته شرطاً من باب املساحمة يان تسمك و،ةيبل من باب قدر الوص،  الشرطمن بابس ي لكذل

  . )اً قبل البلوغيان وصك الذي ريبك للعزالً ربك إذا رية استقالل الصغيتسمك

 الدروس وما صرح به القواعدك، ري ببلوغ الصغريبكة اليد وصاي يف حتدإشكالفال ، انكف يكو

  الكبعد ذل وسنة إىل نت وصيأ: قال إذا ماك ك ذلريدها بغيصح حتديما ك ،همريغ وجامع املقاصدو

 نيكيعلها شرجي أن مثل، راها املوصييدات اليت ي من التحدكما أشبه ذل أو ،ريبلغ الصغي حىت يل يوص

  . ةيب يف الوصيمنه الترت و،كشبه ذلأما  أو لو مستقالً وعملي أن ي منهماألأن  أو ، بلوغهبعد

عليه (جعفر  أبو قال:  قالي املرادريبا بصأن إ : االستبصارريخ الثالثة يف غي املشاىفقد رو

رج منه خأسفطاً ف أو خرج حقاًأ فى،بل: قلت، )هايسالم اهللا عل(ة فاطمة ي بوصكحدثأ أال :)السالم

  : تاباً فقرأهك

صلى اهللا عليه وآله( بنت حممد )ها السالميعل(وصت به فاطمة أهذا ما  ،ميبسم اهللا الرمحن الرح 

 ،براهيمإم أمال  والصافية واحلسىن و بالعواف والدالل والربقة واملبيت:وائطها السبعةوصت حبأ )سلمو

فإن  ،)عليه السالم( احلسن ىلإف )يه السالمعل( علي ىمض فإن ،)عليه السالم(طالب  أيب  علي بنإىل

رب من ك األىلإف )عليه السالم( احلسني ىمض فإن ،)عليه السالم( احلسني ىلإ ف)عليه السالم( احلسن ىمض

عليه (طالب  أيب  علي بنتبك والزبري ابن العوام، وسودمقداد بن األ وكذل على  تشهد اهللا،يولد

  .)١(ذا رواه الشيخك )السالم

                                                







٣٩١

 ،)عليه السالم( علي ةي يف وص)عليه السالم(براهيم إ أيب الرمحان بن احلجاج، عن  رواية عبديفو

عليه ( علي ن حدث حبسن بنإو :قال أن إىل )عليه السالم( علي  احلسن بنكذل على قومينه أو

 ن حدث حبسنإو :قال أن إىل ي عل بننيحس إىل نهإف، ي ح)عليه السالم( نيحس و حدث)السالم

   .)١()عليه السالم( علي نظر يف بينيخر منهما اآل فإن ، حدثنيسحو

 جعل صدقتهو :ة عبد الرمحان بن احلجاجي حسب روا)عليه السالم( بن جعفر ىة موسييف وصو

ل مع يمساعإحدمها دخل أذا انقرض إ ف،يحدمها دخل القاسم مع الباقأذا انقرض إف، ميبراهإو ي علإىل

رب من ولدي كذا انقرض أحدمها دخل األإف، يحدمها دخل العباس مع الباقأض انقرذا إف،  منهمايالباق

   .)٢(هي الذي عل فهوواحد إالّ بق من ولديين مل إ و،يمع الباق

بل دل ، بلغ إذا ريبكتصرفات ال على  االعتراضريس للصغيل أنه ال خالف يف وإشكالال نه إ مث

ان له حق كخالفها كان  أما إذا ،ني حسب املوازون تصرفهكين أ وبد ال نعم، ه النص املتقدميعل

 ،م الأحنو الصالح  على انك أنه  اختالفهما يفىم لدك عند احلاكثبت ذلأ إذا حصالاإل وبل، االعتراض

  . صالة صحة فعل املسلمأل، اًيان مدعكإمنا و

   يده املوصيذا ق إالإ ،حنو الفساد على ونكيال أن  إالّ لزميال  أنه الظاهرو

                                                







٣٩٢

  .نهمايلوضوح الفاصل ب، صالحبال

 إىل ن مضطراًكيما مل ي فريحال بلوغ الصغ إىل د من زمانهيزأتصرف ين  أريبك اليهل للوصو

 مورصرف بدله يف األ وار دارهجيإ يف اًيان وصك مثالً، ريتصرف يف حق الغ ألنه ،الظاهر ال ،كذل

  . ريتصرف يف حق الغنه  أل،نيار سنتجي ال حق له يف ا،بلغ الطفليبعد سنة  و،ةيرياخل

  . ةيه خالف الوصكن ترأل، كان له ذلك نيسنت الإن ال تؤجر الدار أان مضطراً بك إذا نعم

 ،م الأان اضطرار ك أنه ما لو اختلفا يفك،  عدمهاألصلان ك ،م الأان له احلق ك أنه لو اختلفا يفو

  .نيميال إالّ هيس عليل ونيمأ ألنه ،ي مع الوصاألصلان ك

 حىت  منفرداًريبك تصرف ال،ريحدمها صغأ نياثنإىل أوصى لو و: (وجه قول الشرائع دم ظهرمما تقو

  . انتهى )فردلبالغ التلوز جي عند بلوغه ال و،ريبلغ الصغي

 ،ع باطليباع داره فالب إذا ماك، ل العملك بطل ك االشترايان مراد املوصك فإن فلو تفرد هيعلو

ته نصف مال ين قدر والأل، عيته بطل نصف البيل ال يف قدر والكالان مراده عدم صحة التفرد يف كن إو

 إذا نعم، كلمي مع ما كلميع ما ال يل بينه من قبإف، ار تبعض الصفقةينئذ للمشتري خيون حكي و،تيامل

  .د من الفضويليزأس يل ألنه ،جاز البالغ صحأ

رب ك على وغه توقف فتصرف قبل بل،انكشتريه فريبلغ صغي حىت منعه عن التصرف إذا ذاكو

 ي ارريبكجازة الإ إىل أما بالنسبة و، فواضحرية الصغجازإ إىل سبةبالن أما ،أجازا جاز فإن ،ريالصغ

  . ةيحسب الوص ،ريع قبل بلوغ الصغيالب يف ذ ال حق لهإ ،كل من باع مث ملينه من قبفأل، بنفسه للعقد



٣٩٣

نفع عدم علمه ي مل ريرب الصغك بعلم بعديمل و ريبك فعمل ال،اكرب اشترك أنه إذا ان الشرطك إذا مث

  . ريعدم بلوغ الصغ و بلوغريبكمعلقة بالواقع ال بزعم ال حسب الفرض ةيذ الوصإ وذ عمله،يف نف

  . ن يف الواقع بالغاًكيمل  إذا  صح تصرفه، استبدكمع ذل وزعم بلوغه إذا حال ما علميمنه و

ان مراد ك فإن ،كشبه ذلأما  أو ثرأعرف له ي فلم ضلّ  أوبلغ فاسد العقل أو ريلو مات الصغنه إ مث

 مل ،ةيحعطائه الوصي جزء الصالإ إىل ةي بأن رجعت الوص،معاً إالّ كنذاياملوصي عدم تصرف الوصي ح

از ك الرت،ذيه يف التنفكشاريم معه من كضم احلاي أن  بل الالزم،ن للوصي االستقالل يف التصرفكي

م كعل احلاجيث يح، دارتهإنع ميدارة وقفه فحدث به ما إد بيزإىل  أوصىما لو ك فهو ،كاملوصي ذل

  . ازكموا ا حسب االرتك اليت حمثلة من األك ذلريغ إىل ،وركاز املذكانه لالرتكاً مإنسان

ستقل ي أن يوص صح لل،شأن مثالً ون لولدهكي أن رادأإمنا  و،ك ذلين مراد املوصكين مل إو

  .عم بانتفاء املوضوكالنتفاء احل

  .ازكتر عدم االاألصلذ إ، فالظاهر جواز استقالله ،نياألمر أي مراده أن علمين مل إو

بلغ فاسد  أو ريلو مات الصغو( :هي قال ف،الثالثة ووىلصوريت األ إىل ه نظرواريغ ولعل الشرائعو

  . )اًيت وصين للمأل مكداخله احلايمل  وةيان للعاقل االنفراد بالوصكالعقل 

 على يبداللة لفظ املوص وعلله اجلواهر باالستصحاب و،ال وجه لتردد الدروس  أنهظهري كبذلو

  .لهيظهر لقوة دلاألنه إ اضيبل يف الر: قال، انه عادةكمإالضم يف وقت 

   داً مث مات بعدهيبلغ الصيب رش إذا ماي القطع به فينبغيو( :اضيمث قال الر



٣٩٤

تبدله باستصحاب عدم االستقالل  و،فنئذ بال خاليول ح النقطاع االستصحاب األ،لو بلحظةو

  . انتهى )تبعيف

  .  االنفرادطالقما ال وجه إلك املنع طالقفال وجه إل للمسألة صوراً أن قد عرفت: قولأ

ة يان للوصك إذا ،بعد موته و قبل بلوغهشمل حايليل يفالدل، داً مث ماتي رشما مسألة بلوغ الصيبأ

  . فال حمل لالستصحاب ،إطالق

  . ةيل الوصي دلطالقاء إليوصتصرف سائر األكتصرف ي البالغ قبل بلوغ الصيب أن هرالظان إ مث

 أن لعله تردد من جهة و،)ما البد منه نظر على قتصر البالغ من التصرفيهل و( :ل القواعدوما قأ

التصرف قبل البلوغ من جهة طلق للوصي يإمنا  و،ةكد الشريريإمنا  كمبثل ذلأوصى من  أن الغالب

ه يف يالم وجكهو  و،قنيالقدر املت على ما البد منه اقتصاراً على قتصر الوصيي أن فالالزم، يةالالبد

ملا هو  وبل، ىالفتو و النصطالقنه مناف إلأب( ك ذل فاستغراب اجلواهر من العالمة معلالً،نفسه

  . حمل منعانتهى )نيقطي علي بن ح من خربيالصرك

اه قبل البلوغ قام يذ وصايرادته تنفإ يعلم من املوص فإن ،ري قبل بلوغ الصغريبكلو مات النه إ مث

 العدم مل إرادةن علم منه إ و، لهويل  من الم ويلكن احلاأل و،ازك ملا تقدم من االرت،تيم مقام املكاحلا

 ينيوصملن عند اكمل ت إذا األولكون كي أن ستبعدي مل كن شإ و،ةيخالف الوص ألنه م مقامهكقم احلاي

  . ة الوصي من باب تعدد املطلوبيخصوصإمنا  و،اهميذ وصايرادم تنفإ

 ،املتعارف على المهكرتل يأن  إالّ ،مكام احلاي اجلواهر بقإطالقال ك يف شكالاإل ظهريمنه و

    حال االنضمامة للصيبيه من جهة ثبوت الوصاري غإطالقو



٣٩٥

 إالّ البلوغ إىل م االنتظاركافالالزم للح، ية له مع وجود الوصيال وال ألنه ،ز له التصرفجين مل إو

  .ما البد منهيف

 إليه يوصي أن وزجي نعم ،لو رمحاً وافركال إىل ة من املسلميال جتوز الوصو( :الشرائع قالن إ مث

  .انتهى )مثله

 عندهم اد صحتهير ألوو  بالنظر إىل مذهبنا، املنعىقواأل(:  فقالكبعد من ذلأ إىل  الروضةىمضو

، م ببطالاكال فالالزم احلإ و،مذهبهم إىل رددناهم فإن نايلإلو ترافعوا  و،كذلعدمه فال غرض لنا يف و

  .انتهى )١()فعالهأ إىل ونكال ر ونهيذ ال وثوق بعدالته يف دإ  ـييف الوصـ اشتراط العدالة  على بناًء

اً ينه مموادةً ووناًكس ريه لإطالق بكذل و،ةي الوصأدلة إطالقما تقدم من مشول : ولاأل على رديو

 ،ىربك وىه صغرياض عدم اخلالف يف املنع منظور في الرىدعو و،ىخص من املدعأل يفالدل، عنهما

عدم  على ليها دليفعدم املنع ف، ما أشبه واجلعالة وجارةاإل والةكة حاهلا حال الويالوص أن من املعلومو

 ،اتيما يف بعض الرواكأجرة فار بك لبعض ال)عليه السالم( علي قد عمل و،كلو باملال وةياملنع يف الوص

   .)٢(علوي سالماإلشمله ي لسالماإل على فركلاً علو أو ، ممنوعاًالًي سبكس ذليفل

 إىل ال حاجة و،ةية القطعريالس إىل ضافةباإل، امهمكهلم أح أن )٣(لزموهمأن معىن إ :الثاينوعلى 

  . نهم اشتراط العدالةين دكيمل  إذا نهيعدالته يف د

                                                









٣٩٦

، نهيم بصحتها مطلقاً مع عدالته يف دكاً احليتمل قوحيو( :كوجه النظر يف قول املسال علميمنه و

  . المهكآخر  إىل )مانةداء األأ وحفظ ماله وانة مال الطفلين الغرض منها صأل

من باب تعدد املطلوب انت كة ملا يالوص فإن ،القول باملنععلى  افركأسلم ال إذا حال ما علميمنه و

علم  إالّ إذا ، الربهةك تلريما أشبه نفوذها يف غ أو جنونه أو فر الوصيك لهةًوذها برنع عدم نفميمل 

نع ميث ارتداده مل يح، ةيفر بالوصاكضر اليقلنا بأنه ال  وارتد املسلم إذا ما علم ماك، بوحدة املطلوب

  . امه ايق

ه من يسلم التصرف فوز للمجيما يتصرف ف و،املسلم صح إىل افركالأوصى لو و( :قال يف اجلواهر

  . )اخلمركه ريته دون غكتر

عطاء بعض إوصاه بأ إذا ماك،  خالفهإرادةون مما علم من الشرع كيافر قد كة اليالعمل بوص: أقول

 ،ن يف مذهبناكين مل إ ولزوم العمل ا والظاهر صحتها وكذلكون كيقد ال  و،نيماله حلرب املسلم

  .لزام لقاعدة اإلكذلو

 لفاملخا مثله و،خته يف اوسيأله يف طالق زوجته اليت هي كو إذا ماك، الةكذا يف باب الوكو

يف املخالف و ،حياح عندهم صحكالن إذ ،صحيافر كالطالق يف ال فإن ،له يف طالق زوجتهك إذا أوماك

له يف كو إذا لذا و،لزامطلق بشهود بعد قاعدة اإلين ألزوم  على ليال دل و،مذهبهم ألنه صح بال شهودي

  . هماياملخالف قسم حسب رأ أو افركه يف اليأبة كم تريقست

  



٣٩٧

، قد اعترف بعدم اخلالف اجلواهر و،املرأة إىل ةيال خالف يف جواز الوص وإشكالال  :)٤ مسألة(

  .مهاريمثلهما غ و،موضع وفاق عندنانه إ : قالكاملسال أن ماك، هيه علي بقسممجاعاإلن إ :بل قال

  : اتي بعض الروامجاعاإل  إىلضافة باإلكذل على دليو

 إىل امرأة أوصتن إ كجعلت فدا :)عليه السالم (هيلإتبت ك:  قال،املقنع وبانيمثل ما رواه التهذ

 بعض بناا إىل  منهاتدفع سهماً أن أوصتها وولد ودرهم وهلا زوجة ائها مخسميلإدفعت  وامرأة

سهام  على قسميالباقي  و، إيلّك من ذلتصرف الثلث: تبكف ،)عليه السالم(مام اإل إىل تصرف الباقيو

  .)١( الورثةنيجل ب واهللا عز

عليه (سألت أبا احلسن :  قال،نيقطي علي بن عن، ربعةتب األكيف ال خ الثالثةيما رواه املشاو

 ةيمتضي املرأة الوص و،كوز ذلجي: فقال ،اًية معها صبي يف الوصكشر وامرأةإىل أوصى عن رجل  )السالم

 أن له فإن يريتغ أو ليان من تبدكما  إالّ ىرضيال  أن س لهيذا بلغ الصيب فلإ ف،وغ الصيبال تنتظر بلو

   .)٢(تيبه املأوصى ما  إىل ردهي

من  على احلمل أما ،ةيالتق أو راهةكال على عدم الصحة حممول على ما دل أن عرفي كمن ذلو

  . فمحل نظر ما يف اجلواهركفقد شرطاً من الشرائط 

عليهم (بائه آعن ، )عليه السالم (هيعن أب )عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، وينكفقد روي الس

ال تؤتوا و: قولي جل ون اهللا عزأل، هايلإ ىوصياملرأة ال : قال، )عليه السالم( ي علعن) السالم

   .)٤()٣(مكالسفهاء أموال

                                                











٣٩٨

ال و: جل وقول اهللا عزعن  )عليه السالم(جعفر  أبو لئس: قال: يف خرب آخر و:هيقال يف الفق

ه أسفه من يأي سفو :مث قال، ال النساء واب اخلمرال تؤتوها شر: قال مكتؤتوا السفهاء أموال

  .)١(شارب اخلمر

 ما تؤمر به على ام ايا لزم القليهإأوصى فمن ، ةيار املرأة للوصيراهة اختكعين يإمنا : قال الصدوق

   .)٢(شاء اهللا نإه يها فيلإ ىوصيو

إمنا  و: قال، من العامةريثكمذهب  ألنه ةيالتقعلى  أو ،راهةكال على حتمله أن الوجه: خيقال الشو

ول ما مراده باخلرب األ و ـذا يف الوسائلك ـ ول باخلرب األىالفتو على  علماء الطائفةمجاع إلكذل قال

  . نيقطي علي بن تقدم عن

 ،منع أحد من العامة هلا حىت بل مل أجد، فال خال وهاي فإشكالالرجل فال  إىل ة املرأةيأما وص

  : اتي مجلة من الروامجاعاإل والضرورة وةريالس و بلات،طالقاإل إىل ضافةه باإليدل عليو

رسول  إىل ة فاطمة بنت أسديوص و،)عليه السالم( علي  إىل)هايسالم اهللا عل(ة فاطمة يمثل وص

  . )سلم وصلى اهللا عليه وآله(اهللا 

 أمرت و)سلم وصلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل فلما مرضت أوصت: ايفكل رواه ايث حديفف

فقبل ، اًءميإ )سلم وصلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل ميؤفجعلت ت اعتقل لساا و،عتق خادمهايأن 

  . تهاي وص)سلم وصلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

   إشكالخر ال اآل  إىلىاخلنث واملرأة ول من الرجلكة يوصن إ :احلاصلو

                                                







٣٩٩

  . لزوم العدالة يف الوصيىريعند من  إالّ راهةكفالظاهر ال، شارب اخلمر إىل ةيالوص أما ،هايف

  .  وارث بال خالفريونه غكال  وعترب يف الوصي البصريال : قال يف اجلواهر

ليهم ع(ئمة األ حيث إن، ات اخلاصة يف الثاينيبعض الروا و،همايات فطالق لإلكذلكهو  و:أقول

  . وراثهم إىل وا أوص)السالم

  



٤٠٠

 يف الثاين و،أكثرإىل  ونياثنإىل  وواحد إىل ةيال خالف يف جواز الوص وإشكالال  :)٥ مسألة(

 أو خرمع اآل إالّ عمليث ال يلهم حبك أو همايلكعل جي أن  أي،ديوز التفرجي وكيوز التشرجيالثالث و

ؤخذ ي: قولي  مثالً،ةييف بعض الوص أو ةيل الوصك  يف العمل يفل واحد مستقالًكعل جي أو ،نيخراآل

  . هذا حجاً وأخذ هذا حجاًيو أ ،ماكمن أي برأي أو ،ماكيلكعين حج برأي 

ما كل واحد منكعمل ي أو ،ماكمن أي برأي أو ،ماكيلكيف أموايل برأي تصرفوا : قولي أن ذاكو

  .مثالً ةكيف نصف التر

  .ةيكثربرأي األ قولي أن صحيما ك، نينثصح ما تقدم يف اإليانوا مجاعة كيف ما و

ان له ك إذا ماك، أكثر أو واحداً أو ينيم جعل وصكحنوه صح للحا أو ذا مات الوصي الواحدإو

  . راه مصلحةيحسب ما  خالفه أو كم مثل ذلكعل احلاجي أن  صحأكثر أو اثنان أو وصي

 سنةً و،هياً بقسمإمجاع جاز  فصاعداًنياثنإىل أوصى لو و( :قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع

نفرد عن صاحبه بشيء من ي أن حدمهاز ألجيشرط اجتماعهما مل  أو طلقأ فإن ،خصوصاً وعموماً

  . انتهى )التصرف

فال  يف البعض أو لكة االنفراد يف اليفاك أو المه شرط االجتماعكظهر من  أو ذا صرحإف هيعلو

 كالظاهر ذل ،خرجازة من اآلة باإليهل تصح الفضولو ،نفذيول مل فلو خالف االجتماع يف األ، إشكال

  . خر فأجاز اآلحدمها مستقالًأباع  إذا ماك، ةيمشلتها الوصن إ

لعدم مشول ،  فالظاهر عدم الصحةكخر بعد متام املناس عنه فأجازه اآلحجيخذ نائباً لأ إذا ماأ

ان الالزم كخر ز اآلجيمل نه إذا حيث إ، بالصحة من جهة بقاء اال قالين رمبا كل، كة ملثل ذليالوص

  خبالف ،  مبوافقتهماىخرأاستنابة 



٤٠١

 إذا زه الثاين بطل خبالف ماجيمل  إذا عيمثل الب، ة مبوافقتهمايذاً للوصيان تنفكث يح جازأ إذا ما

 لما على وقع ألنه ،عييف الب حىت صحيال مل إ و،جازةشمل قوله باجتماعهما ملثل اإلي أن البد نعم، جازهأ

  . فتأمل،الرد وجازةته لإليت بدون قابليامل أي ريغال

ذا شرط االنفراد إف، البعض أو لكل واحد منفرداً يف الكجعل لما لو ، أما شرط االجتماعيهذا ف

أيت ي كحدمها بعد ذلأجازة إمسألة  و،ذا اجتمعا بطلإف، ةيخالف الوص ألنه ،صح عملهما اجتماعاًيمل 

  . الم السابقكها اليف

  ).بشرط ال( ال )ال بشرط(من باب  ألنه ،شترط االنفراد صح االجتماعيمل  إذا أما

  .راءة اآليأكثرقال باتباع  و، من ثالثةأكثران كم ما لو كعرف حي نيمن املسألتو

نتما أ:  سواء قال،طلقأ إذا أما، كشبه ذلأما  أو االنفراد أو بلزوم االجتماع قال إذا لهكهذا 

 ،صح االنفرادي أو ،لزم االجتماعيفهل ، يينت وصأ: خرقال لآل و،يي وصنتأ: حدمهاقال أل أو ،وصيب

  .صح االنفرادي يف الثاين وول البد من االجتماعففي األ فصليأو 

، از املوصيكاشفان عن ارتكما إ ف،العادة والعرف إىل ان الظاهر الرجوعكن إ و،احتماالت

  . ةي الوصل نفوذيشمله دليف، المهك يف الظاهر من األمرلدخول 

العرف  أن ني القائلكة أولئيرؤ إىل ترجعإمنا االحتماالت املتقدمة مما قال ا بعض  أن علميمنه و

  . انت خمتلفة يف أزمنتهمكعراف لعل األ و،ما قالواك

شرط  أو طلقأ فإن :أي وجه قول الشر ائعـ  شرط االجتماع فظاهر أما إذا :كقال يف املسال

  نفرد عن صاحبه بشيء مني أن احدمهز ألجيعهما مل ااجتم



٤٠٢

 إذا أما و، هذا الوجهىعل الّإثبت يتهما مل يفوال، حدمها منفرداًأ يرض برأيمل  ألنه  ـالتصرف 

  . انتهى ) االجتماعإرادةه إطالقن املفهوم من أطلق فأل

 )اهللارمحه ( ديالشه أن ذ الظاهرإ، هإطالق املفهوم من كس ذليل: قولي أن كق ملن رد املسالحيفال 

وز جي طالقمع اإل أنه تبعه بعض من و،هيخ يف أحد قوليالش إليه  ما ذهبكذلك و، يف عرفهك ذلىرأ

  . ل منهماكانفراد 

س من يحوال اليت لاأل ونةكماأل وزمنة باختالف األكنصاف اختالف ذلاإل: لذا قال يف اجلواهرو

 رهكما ذكهو  و،ورةكثالثة املذال على )شخاصاأل( ىخرأوأضاف يف عبارة ، حهايه تنقيوظائف الفق

  .)رمحه اهللا(

عدم لزوم  إىل  املشهورريغ و،طالقلزوم االجتماع مع اإل إىل ذهاب املشهور أن ظهري كبذل

 إذا خبالف ما، يينت وصأ: كلذا و،يينت وصأ: قال هلذا إذا عدم لزوم االجتماع أو ،االجتماع مطلقاً

قوال الثالثة أحد األ إىل هينفع يف ذهاب الفقيال ، كشبه ذلأا م أو يينتما معاً وصأ أو ،يينتما وصأ: قال

  . مقنعةريقوال الثالثة غ األ أن أدلةماك، العادة وة العرفظبدون مالح

  : أمورفقد استدل املشهور ب

  . يني مع التعاألصلان ك يريالتخ ويني التعني باألمرذا دار إ و،قنياالجتماع هو املتن إ :ولاأل

  . تهيخر عن والعزل اآل ألنه ،األصل فانفراد أحدمها خالف ،ةيهما يف الوالي تساولاألصن إ :الثاين

  : اتيبعض الروا: الثالث

عليه (حممد  أيب  إىلتبتك:  قال،ربعةتب األكخ الثالثة يف اليح الصفار الذي رواه املشايمثل صح

  حدمها وز ألجيأ نيلرجلأوصى ان كرجل  :)السالم



٤٠٣

 تيالفا املخي أن  هلماينبغيال : )عليه السالم(فوقع  ،خر بالنصفاآل وةكنفرد بنصف الترين أ

  .)١()اهللا شاءن إ عمال حسب ما أمرمهايو

ع عنده خبط يالتوق أن ركذ و،مث عن الصدوق، )٢(خية الشيداً بروايذا يف الوسائل املطبوعة جدك

حممد  أيب  إىلمد بن احلسنتب حمك:  قال،ييحيعن حممد بن ، ينيلكمث عن ال، )عليه السالم(ري كسعال

   .)٣(ر مثلهكذ و)عليه السالم(

   .)عمالين أو(: انكم )عمالنيو(: ن يف اجلواهركل

ل واحد منهما كنفرد ي أن س هلماي فلنيرجل إىل رجلأوصى ذا إو :)عليه السالم(يف الرضوي و

   .)٤(تياملأوصى ما  على ةينفاذ الوصإهما يعل و،ةكبنصف التر

ان لرجل ك عن رجل )عليه السالم(سألت أبا احلسن :  قال،ىيحيعن صفوان بن ، باني التهذىروو

أن  إالّ ميستقيال : قال ،هب دون صاحينيأحد الوص إىل دفعي أن وزجيفهل ، انيله وص وكه مال فهليعل

تمعان بأمر جيد هذا النصف ال يوعلى  د هذا النصفي على نهما املال فوضعيون السلطان قد قسم بكي

   .)٥(طانالسل

ان السلطان كن إ و،ان جائزاًك السلطان العادل كقسم ذلن إ هيالوجه ف: قال أنه خيعن الشو

  . ةيه للتقياجلائر ساغ التصرف ف

                                                













٤٠٤

 لهك وعلم بأنه إذا ماك، هي نفاألصله في فكوكد مشيالق وقنية متيأصل الوصن إ :ولاأل على رديو

  . دي القكذل عدم  فإن األصل،الته بشيءكد ويعلم هل قيمل و

ة هذا ذا يد واليتق أما ،هذا ويل و فهذا ويل،ديي التقيعطية ال ي الواليصل تساوأن إ :الثاينوعلى 

  .  عدمهاألصلف

 كره املسالكما ذو ،عمالي أو عمالنية يون الرواكة يبعد عدم معلوم حيالصحن إ :الثالثوعلى 

 ةكء من التريل واحد منهما بشكا انفراد حمتمالت عملهم أن ، جمد يف اجلزمريمها غريغ واجلواهرو

خران فال داللة اآل أما ،ولر الداللة نفي األيتقد على ةيالروا و،أنه ويل مستقلكل كعمل  و،اجتماعهماو

  .  بلزوم االجتماعنيدة للمشهور القائليون مفكت حىت أحدمها على هايف

  .حةيالصح والرضويك نيتخري األنيتيوجه النظر يف الروا ظهري كبذلو

ل عمل فال داللة له كهما يف كلزوم اشترا أما ،ينيأحد الوص إىل نع دفع املالمي )١(خرب صفوانو

  . هيف

د يبرعن ، ربعةتب األكخ الثالثة يف الي ما رواه املشا، تصرفهماإطالقرناه من ك الذي ذكد ذليؤيو

 كخذ نصف ما تر: حدمهاأ فقال نيرجلإىل  أو آخرإىل  وإيلّأوصى  و ماترجالًن إ :ة قاليبن معاو

عليه ( فقال، ك عن ذل)عليه السالم(با عبد اهللا أ افسألو، خره اآلي عل فأىب،كعطين النصف مما ترأو

   .)٢( لهكذل :)السالم

ن أ و،عمال مستقالًي أن ينيل من الوصكن ل ألكذل و،هكيمره شرأفعل ما ي أن خرلآل أن الظاهر يف

  . خرأقل مبوافقة اآل أو أكثر أو عمل بالنصفين أ و،عمال باالجتماعي

                                                







٤٠٥

 ،ضاً وصييخر أ بأن اآلية املوصيخالف ظاهر وص ألنه ،ل العملكستبد بي أن حدمهاس أليل نعم

إمنا  و،هيهذا اخلرب ال أعمل عل أن هير ابن بابوكذ(: المهك يكقال يف حم، خير هو الذي فهمه الشكما ذو

 كذل: )عليه السالم(ن قوله أل، ما ظن على األمرس يل و،نايما متنافأ منه ول ظناًاخلرب األ على عملأ

ون املراد كي أن تنعميال  و،ةك للطالب الذي طلب االستبداد بنصف التركذل أن هحيس يف صريل له

 أىبي أن له أن المكص اليون تلخكي ف،ما أراده إىل اديصاحبه االنقعلى   أىب الذيريلغ  لهكذل: بقوله

  . انتهى )نهماي هذا الوجه ال تنايف بىفعل، ملتمسه  إىلبهيجيال  وهيعل

  بل لو فرض،ة السابقةينة الروايلو بقر و)الظاهرنه إ( :قولي أن وىلان األك ،)تنعميال ( قوله: أقول

ال  أن هلما أن ل حالك على دليف، القبول من املطلوب له و،بالحمتمل لالستبداد من الط ) لهكذل(أن 

  .املشهور من لزوم اجتماعهما إىل املنسوبهذا هو خالف  و،تمعاجي

  . فهو محل تربعي، ذن املوصيإ على تمل احلملحيد يربخرب ن إ قول الوسائلأما 

 ،ديقبل عمرو انفرد زيلو مل  و،ن رجوعاًكيعمرو مل  إىل د مثيزإىل أوصى لو  و:قال يف القواعد

  . التفرد أو رجوعال على نة دالةيمع قر الإنفرد أحدمها بالتصرف يلو قبال مل و

  : أقول

  . شتبهيقد  و،ونكيال قد  و،ون رجوعاًكيقد : وليف األ

  .  عدم الرجوعاألصل: يف الثالثو

إالّ د وييالتق حنو على رادته االجتماعإعلم يمل  ون رجوعاًكيمل  إذا دينفرد زيإمنا : يف الثاينو

  . ةيسقطت الوص

  ان الالزم ك ،نفرديال  أن ديري وداًيد زيريفهم تعدد املطلوب بأنه  إذا نعم



٤٠٦

 د وحده قابالًي زيبقإمنا  و،ةيقبل الثاين الوصيمل  إذا كذلكاحلال  و،ديز إىل م آخركضم احلا

  . ةيللوص

فهو ، خر عرفاًة اآليضر بوصيقد عرفت صحة االنفراد مبا ال ، خلإ )لو قبالو( قوله أي :الثالثيف و

ما يف إالّ ،ل منهما التصرف منفرداًكلف، يليكأنت و: ل لعمروقا و،يليكأنت و: ديه لزيقال الفق إذا ماك

  . كذلكمنهما له االستقالل  الًك أن له هلمايكظاهر تو حيث إن، خرالة اآلك لوجماالً دعيال 

  . املشهوررين لغيخر اآلنيوجه القول ظهريمما تقدم و

 ريغ إىل ةيجهة الوص ووجب صرفيرف والعادة مما مع الع إالّ ،طالقاملختار اإل أن ما ظهرك

  .طالقاإل

 إن و،راد موافقتهماملن ا أفالظاهر، ىخرأنة يقر أو العرف أو ح املوصييلزم االجتماع لتصر إذا مث

 ،ميتي يف التصرف يف مال الروهكما ذك، ذ الالزم عدم املفسدة ال املصلحةإ  صالحاً،كأحدمها ذل ريمل 

ح يف قباهلما عدم صالاإل فإن ،)١(﴾ِإثْماً فَأَصلَح أو جنفاًفَمن خاف ِمن موٍص ﴿ : تعاىلده قولهيؤيو

  .ك ذلريغ إىل ،نة املقابلةيبقر ،كالفساد ال فوق ذل

مان كحيوجه  على يالرأ على املراد باجتماعها اتفاقهما(: ث قاليح، هذا هو الظاهر من اجلواهرو

 )امذإب أو مهاريغ أو خرذن اآلإ وحدمهاأ هما مبباشرةيعن رأ إليه جي العقد لو احتإيقاع و،ونه مصلحةكب

  . انتهى

نظره ب ألنه خرعطاء الرأي لآلإحدمها ق ألحي ال ،خر الفساداآل و أحدمها الصالحىنعم لو رأ

  م لو يالتقس أو مكم احلاكح أو فهل اال القرعة، ةيخالف الوص

                                                





٤٠٧

ون ك يف ك للش،سطوأوسط ون األكي أن بعديال  و،احتماالت ،نياألمرحد أبدونه  و،نكمأ

  . نهمايماع بتوا باالجكة حسب فرض يم خالف الوصيالتقس و،ولاال لأل

، ما البد منه إالّ ،ل واحد منهما عن صاحبهكنفرد به يض ما ميمل  حالو تشاو( :قال يف الشرائع

  ).ولهكمأ وميتيسوة الكمثل 

اذ نفإ وونهيد قضاء :د بعضهمزاو، تيفن املكمثله شراء  و،الدواب وقيالرقو( :كضاف املسالأو

له مع  وعن الطفل و،له وتياخلصومة عن امل و، مع خوف فوات النفعريغصقبول اهلبة عن ال وةة معينيوص

  .  املغصوبةنيالع و،نةيعة املعيورد الود، احلاجة

 هي علىقوأ واألمرعلم بأان كمن  إىل األمررد الناظر يف املصاحل يمع التشاح : الصالح أبو قالو

  .كقد منعه املوصي من ذل وحدمهاأم ختصص اه استلزيف و،عل الباقي تبعاً لهجيو

  . استثناءري من غنيحدمها مع التشاح يف القسمأ خ يف املبسوط عدم جواز تصرفيق الشطلأو

نفذ ية يف االجتماع مل يتشاحا يف الوص فإن :ث قاليس هنا حيدرإحسن ابن ألقد  و:قال أن إىل

 ماألفسقا  نئذ قديما ح أل،ال ما االستبدني املسلمأمورللناظر يف  و:قوله إىل ،هيتصرفان فيشيء مما 

  . كالم املسالكآخر  إىل )ام بهيهما القيخال مبا وجب علأ قد

ظهر وجه النظر يف مجلة من يم يف التشاح كاحلا إىل احتمال الرجوع حيمما تقدم من ترج و:أقول

، وجب الفسق مطلقاًيالتشاح ال  إذ ،س فسقهمايدرإ ابن بإجياوضحه أاليت من  و،لماتكهذه ال

  .ىل أخص من املدعيلدفال

 مايقدم فيهما ين أأ وة االستثناءيفيكر كذيمل  أنه  مطلقاً مع مستثىن)ما البد منه( الشرائع إطالقو

 أو اًيم عاريتيالالزم عدم بقاء ال أن كنه ال شإف، ذاكخر ثوب ذا واآلكه ثوب ءساكإأراد أحدمها إذا 

   هل ،ن ما هو العالجكل، ما أشبه أو جائعاً



٤٠٨

   .قرعيم كاحلاأن  أو ،ولون فاألكيال أن  إالّ الثاين أو ،مكاحلا أو ،القرعة

 أو ،مكاحلا إىل ن الوصولكميوجه ال على  إليه ما تشتد الضرورةي فكتتجه ذل(: نعم قال اجلواهر

  . )ةيث الوصاين العدول من باب احلسبة ال من حمها مريغ وأنئذ أحدمها يتواله حيقوم مقامه فيمن 

  . القرعة أو ينيحد الوص ألنيح عدول املؤمني من ترجكن البد يف مثل ذلكل: أقول

 ،كخر لزوم االشترا اآلىرأ وأحدمها صحة االنفراد ى فرأ،دمهايتقل أو تلف اجتهادمهالو اخنه إ مث

أمره نافذ  و،م الشرعكان املرجع حاكتشاح مع ال أما ،المكبدون التشاح فال  هيل برأكعمل فإن 

 حدمهاأن اختلف اجتهاد إ وفذأمره نا و،جمتهد آخر إىل نين متنازعيرناه يف مراجعة جمتهدكما ذك ،همايف

   .تاب القضاءك  فراجع،ما لههيلكأو 

ما تقدم  أما ،االجتماع على م جربمهاكللحاو( : قال،هريغ وره الشرائعك ما ذإطالق كد ذليؤيو

م كَم جعل حك احلاىريرمبا  إذ ،هيل عليفال دل، قوماأل وعلماأل إىل ردمهايم كاحلا أن  احلليب منعن

 ريغ أو ،عريف أو ياملفضول العتبار شرعإىل  أو ،انكمم مع اإليالتقس أو ،مه باالقتراعكح أو ،نهمايب

  . انتهى )تبدال ماجاز له االس  ـن مجعهماكميبأن مل  أي ـ راتعاسفإن ( :ع مث قال الشرائ)كذل

 ظاهر ري فهو غينيراد التعأن إو، ن به بأسكيه مل ريجمرد اجلواز يف قبال جواز غ أرادن إ :أقول

 ،ليت عن التعطيا املي وصوناً لوصا،ح بال مرجحيحذراً من الترج(: ن استدل له اجلواهر بقولهإ و،هوجلا

تهما ي تعذر االجتماع الذي هو شرط وال بعد فرض،لبقاء املال بال ويل و،حفظاً للمال عن التلفو

  نتفي املشروط يف



٤٠٩

  . انتهى )نئذ وجودمها مبرتلة عدمهمايون حكي وبانتفائه

  . خيفىل ما الكيف الو

  .م نائبان عنهماكا احلامقامهأن ين الذَأ و،نعزالن باالختالفيما ال أرة كعن التذو

  .داًمنفرس له جعله يلو ، إليهالضم وحدمهاأعن الدروس له عزل و

  .هاي فما خيفى  اللمام اليتك من ك ذلريغإىل 

مجع  ألنه ،حدمها فعلهأ أو همايلك مع كن ذلكأم فإن ،فعل الصاحليم كاحلا أن  القاعدةمقتضىو

ن كمين مل إ و،از املوصيكارت أي ،ولقوم باأليم كاحلا و،تهيوص واز املوصي بالعمل الصاحلك ارتنيب

ة حسب نظر يفسادمها للوصإ و،ويل له ويل من ال ألنه ،كحدمها فعل ذلعزل أ أو امبعزهل إالّ كذل

 ك ذلريلغ ومثاًإ أو من خاف من موص جنفاًة يللمناط يف آ و،تهي يف دائرة والاألمردخل يم كاحلا

  . دةيمن الوجوه املؤ

 أي  ـرادأ لو و:ره الشرائع بقولهكما ذيظهر وجه النظر فيم كمما تقدم من العمل بالصالح للحاو

علله بأنه خالف  و،إشكالال  وهيخالف ف ال أنه  اجلواهرىن ادعإ و،زجينهما مل يقسمة املال ب ـ مكاحلا

از كاالرت إىل ها فيعجريا قهين تطبكمية ال يالوص حيث إنذ إ ،ة من االجتماع يف التصرفي الوصمقتضى

  . هريشخصه يف غيقد  وميم يف التقسكشخصه احلايالذي قد 

عجز يل ما كذ إ، املراد املثال و،قومهيم من كاحلا إليه حدمها ضمألو مرض  و:ائعقال يف الشر

از كلزم الضم الرتيإمنا  و،كما أشبه ذل أو سجن أو سفر أو  من عجز،كام حاله حال ذليصي عن القالو

  . مك احلاالويلإمنا  واًيس وليل ألنه حق للوصي يف الضم الإمنا  و،قوم الباقي وحدهي فال املوصي االثنينية

ضم هو  ، إليهةيمشلته الوص ومامالعمل باالنض على ام قادراًين القسقط عيان الذي مل كن إ مث

  . مكاحلا إىل ال حاجة و،ةي الوصمقتضى ألنه ،نفسه إىل بنفسه



٤١٠

 كذل إىل ضميإمنا م كاحلا و،مكانت النوبة للحاكة يمل تشمله الوص أو الضم على قدريمل  إذا أما

ون كيان فكم عدم اإلمع ماأ ،ونون ثالثةكي ف،ورسسور باملعيذ ال وجه لسقوط املإ، انكمالعاجز مع اإل

  .نيون اثنكيان العاجز فكم مكعله احلاجيما 

  . رناهكالمه مبا ذكد ييلزم تقيالثالث  أو من أطلق االثنني أن  يظهركبذلو

 هيقويالعاجز شخصاً و  أضياملر إىل ضميم كاحلان إ :الم الشرائعك رييف تفس كقال يف املسال

  .التصرف على عترب اجتماع الثالثةي ف،ةيرجه عن الوصاخيعجزه ال  ون مرضهأل، التصرف على نهيعيو

ن إ ةيفاكبل عن ال، العاجز إىل خر بالعجز الاآل إىل ون الضمك إطالق الدروس يكن عن حمكل

  .شهر هو األكذل

ة يوال ال ألنه ،جاز له االنفراد وخراآلإىل  مكضم احلايفسخ مل  أو لو مات أما :مث قال الشرائع

  . م مع وجود وصيكللحا

 يمري الشرائع للصيكما يف حم على ،كثراأل إليه الذي ذهب هذا هون إ :قال يف اجلواهرو

  . ةيفاكالو

ان كال إ و،ن العرفمازه كعرف ارتي و،كاز املوصي االشتراكن ارتكيمل  إذا كتم ذليإمنا : أقول

   .في هلذه الصورةكلة الشرائع ال تع و،الالزم الضم

 كيف صورة عدم ذل حىت خرده بآييتق إذ ،صرف الوصي الباقي تإطالق األصلان ك كلو شأما 

: علله اجلواهر بقوله و،)ه تردديفو( :المه السابقكبعد  أنه لذا قال يف الشرائعك و،األصلخر خالف اآل

مها معاً ال إمنا الوصي  وحدمها منفرداً، أي املوصي برأىة عدم رضيظاهر الشرط أن من ومما مسعت

 رشادهإ يكحم و قواعدهة الفاضل يفري خكان ذلكمن هنا  و،نيأم إليه ضمني أن فالبد، أحدمها منفرداً

   يكبل هو احمل، اضيفاضل الر ونيديالشه ورهيحترو



٤١١

  . مجاعة ونيعن فخر الد

  .لهاكيف  القاعدة مقتضى و،للمسأله صوراً ثالثاً أن قد عرفت: أقول

ن أل، انهكم أو العاجز إىل نيم ضم اثنك احلاىريفرمبا ، رادم يف اجلملةإقوهلم بالضم الظاهر ن إ مث

  .  السقاطكة ذليفاككتهما يفاك

 ،اء ثالثة فسقط اثنان منهميوصان األكما يف ،ته بقدرمهايفاك لنيان اثنكصح ضم واحد ميأما هل 

ول األ، نهمايما تقدم لزوم اجلمع بك، م صالحاًكراه احلاي مة مايبضم، ازكستفاد من االرتيما  إىل رجعي

  . ان املصلحةكالثاين مل وةيان الوصكمل

 له عزل كذلك،  صالحاًكذل ىأر ذاإالوصي الواحد  إىل مةيم ضم الضمكما للحاك أنه علميمنه و

 أن ه منياض في الرإشكالف، ولصالحاً بدون ضم آخر مع األ ىأر ذاإ، أحدمها يف الوصي املتعدد

ل املنهي يلزم التبد الإو إليه األمرع يض مجيم تفوكس للحاياالنفراد فل على خر اآليرض برأياملوصي مل 

قد ظهر فساد و أما ،ان يف حال صالحهماك املوصي اذ عدم رضإ،  ظاهر الوجهريغ، عةيعنه يف الشر

الباقي الصالح يف انفراده  ىأور، مكحان كيذا مل إه فيعل و،نيثنة االيس متعلق الوصيحنوه فل أو أحدمها

 أو ستقل هو بنفسه من باب احلسبةيمع عدمهم  و،نيعدول املؤمن إىل ما أشبه رجع أو خرلفساد اآل

  . ازكاالرت

 ، حالياً بأيل واحد منهما ماضكان تصرف ك، االنفراد أو اعمال باالجتماع: لو قال املوصيو

  . امهيص وبعض صالته أو بعض وقفه أو ل واحد بعض ولدهكيل توك، ما أشبه أو م املاليق هلما تقسحيو

صح يم يالتقس و ـم املاليتقس واالنفراد ويف االجتماع ـ إشكالال  وبال خالف: بل يف اجلواهر

  ، لكة للي لشمول الوصكل ذلك، االختالف وباملماثلة



٤١٢

 إالّ  التصرفك لقحيال : خرقال لآل و،ك التصرف وحدكق لحي: حدمهاقال أل إذا ما تشمل ماك

  .حدمهاأل أو تمار لثالث هلماذا لو شرط االئك و،خرمع اآل

فاحتمال صحة ، ةيخالف الوص ألنه ق هلما االجتماعحي مل ،ل منهماكلو شرط االنفراد يف و

 هو حاصل ول منهماك ي الرضا برأىشرط االنفراد اقتض و،ل منهماك يصدر عن رأي ألنه االجتماع

  .خالف الفرض ـ ما يف اجلواهرك ـ دكن هنا آكيمل ن إ

 قتضى مب عمالً، يف اتباعهإشكالنه ال إف،  مبرتلة ما لو امها عن االجتماعكذلن إ :اًأخريلذا قال و

  . لهاي تبدية املنهيالوص

 أي علميذ ال إ، عمال جمتمعاًي أن اطي االحتمقتضىان ك،  أحدمها عن االنفرادىنه ألو علم بو

  . عمله منفرداً إذا منهما نفوذ عمله

  



٤١٣

، ا عقد جائزأل، ةي رد الوص والوصيل من املوصيكل أن ال خالف يف وإشكالال  :)٦ مسألة(

هما بعدم حق ين يف املقام صورتان قالوا فكل، الم يف هذه املسألة يف شرح املنتكل اليما تقدم تفصك

  . الوصي يف الرد

، ن عدم القبول عقوقأل، ةيب قبوله الوصمجع بوجو فقد قال، ان الوصي ولداًك إذا ما: وىلاأل

  . اتيلبعض الروا و،ختلفما عن املك

 تبتك: قال ) خ ل،ابرئ( انيالر علي بن عن، صاربما عدا االستيخ الثالثة فيرواه املشا مثل ما

فوقع  ،تهيتنع من قبول وصمي أن  هل له،تهيص وقبول إىل رجل دعاه والده :)عليه السالم(احلسن  أيب إىل

   .)١(تنعمي أن س لهيل: )ه السالمعلي(

  .)٢(اتيب منه عبارة الصدوق يف املقنع الذي هو متون الروايقرو

  .ة اهلمدايني من رواكد ذليفيتقدم يف املسألة التاسعة يف املنت ما و

  .عدم الوجوب على املشهورو

، كتدرسامل و صاحب الوسائل،اضيل الريم والصدوق واملختلف إىل ضافة باإل،كالقائل بذلإمنا و

 جبواز الرد صحاب عبائر األإطالقن دعواه بكميال  و،خالفه على مجاعنعقد اإليمل ن إ :قال ثالثهم

  . ةيشرائط احلج على د الشتمالهيالق على املطلقات حمتمل و،لعدم تبادر املقام منه جداً، مطلقاً

 الًيعل دلجي أن نكميي ال هو أمر ثانو و،أخص أنه  خيفىاستدالل العالمة بالعقوق فال أما :أقول

  . عةيخالفه قط ونه صلةأرحام به من ذوي األريلغ وكفهو مثل االستدالل لذل، للمسألة

                                                







٤١٤

أن  إالّ ،هاميلزم حسب الصناعة تقديث يح، أخص مطلقاً و،ة فهي حجة يف نفسهايأما الرواو

أم ك و، التوقفأوجب ـ تبهمكظهر ملن راجع يما كل عدم استثنائه يبدل ـ  عنهاصحابعراض األإ

ظهر ان األكلذا  و،والداأل وباءون اآلؤات الواردة يف شي من الرواريثكك ،نوع من التأدب على محلوها

  .االستحباب على محلها

اعتضاد  ودييقتاحتاد خرب ال وطالق لتعدد نصوص اإل،اتطالقال تقاوم هذه اإل: لذا قال اجلواهرو

  . ى الفتاوإطالققات باملطل

صل بعد عدم القطع لأل، جداداأل و،م لولدهااأل و،ب لبنتهة األي لوصكم مشول ذلمث الظاهر عد

  .كما قال أولئك، ل بهيق لو حىت بوحدة املناط

ون كيال  وأمثيقبل يذا مل إف، قبوله على توقفي أو ،قبلين مل إو هيالقول بالقبول الزم عل على هلو

 س لهيل: )عليه السالم(ث قال يح، ةيالثاين من الروابعد استفادة ين ال كل، ول اختار اجلواهر األ،اًيوص

  . د الوضعيفي كذل أن ىريالعرف  فإن ،أىبيأن  :يف املقنعو، تنعميأن 

 ،الزاين إىل ولد الزنا بالنسبةإىل  و،ان ولدمها مؤمناًكما ياملخالف ف وافركال إىل ىتعديهل و

قتضي ي ،رثباستثناء مثل اإل والدام األك من أحك ذلريغ إىل احهكرم نحيلذا  وقةينه ولد حقأ وطالقاإل

  .قن تقتضي الثايني املتيف إالّ صالة عدم اللزومأ و،ولاأل

  . ه القبوليلزم علي ،النساء وف الرجاليالك تنيه بياط فيل باالحتيق إذا ىاخلنثو

ه يعل دليو، هي علمجاعبل اإل، خالف ال وإشكالبال ، اًيدام ح ة مايرد الوصي أن  لهيملوصان إ مث

  : ضةيات مستفي روااألصل إىل ضافةباإل

   ني املؤمنري أمىقض:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، انكمثل ما رواه ابن مس



٤١٥

نقص منها ما مل ي وهايد فيزيته فيص ونقضي أن للرجلأن  و،املدبر من الثلث أن )عليه السالم(

  . )١(تمي

ته ي وصريغي أن للرجل: )عليه السالم( نياحلسعلي بن  قال:  قال،هأصحابعن بعض ، ونسيعن و

 ما مل ،ان أعطاهكرم من حي و،ان حرمهكعطي من ي و،ان أمر بعتقهك من كلمي و،هكعتق ما أمر مبليف

  . )٢(تمي

 تهيرجع من وصي أن صيوللم: قولي )عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا :  قال،د بن زرارةيعن عبو

  . )٣(مرض أو ان يف صحةكن إ

دث حي وهايع فرجي أن ةيلصاحب الوص: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، د العجلييربعن و

  . )٤(اًيته ما دام حيوص يف

 بثالثأوصى أيب ن إ :فقلت له )عليه السالم( ىسألت أبا احلسن موس: قال، سامل علي بن عنو

   .)٥(ن قلتإو : فقال،ا أقلإف: قلت، خراهنأخذ ب: فقال ،هن آخذيا فبأيصاو

  . اتياها من الروريغإىل 

أن  بعد مويت شاء الوصين إ :قوليمث ، ايوصي بوصاي أن مثل، د الوصيين هل له جعل الرد بكل

  . ذهاية الواجب تنفيمن الوص ألنه ،كالظاهر ذل ،ردي نقص أوي أو ديزي

ان ك إذا ماك، ةي بالوصاينذهب عنه الواجب الثي و، واجباًيه الواجب بقيوص أو رد هو إذا نعم

  ن منيعطاء الدإب جينه إف، به مث ردهأوصى ن فيه ديعل

                                                

 











٤١٦

  .ضاًية أيوص أنه من باب  ال،نيد أنه  باب

وجب ي ألنه فالظاهر عدم الفائدة يف الشرط، حنوه فردها أو ه أونذراًية شرطاً عليانت الوصكذا إو

 بطالن الزواج الثاين إىل ث ذهب مجعيح، هايتزوج عليال  أن ما لو شرطيروا فكما ذك ،الوضع

  . شرع الشارع التعدي عنهيمل  أي عند شروطهم  منكالستفادة ذل

 ،العهد ونيميذا يف الك و، موجباً للحنثكان ذلكن إ و،ة بردها تبطليأما يف مثل النذر فالوص

  . الزوج وبخمالفة األو

 ،تيجرأان مسرحاً لقاعدة العدل كن  فإ، منهاريذا غ علم ماين مل كل، رينه غألو علم الوصي بو

ة يناراً مث رد الوصيل واحد منهما دكعمرو  ودي زىعطيأن  إذا أوصى ماك، ان اال للقرعةكال إو

 رناه منكملا ذ، نيهما نصفيلك لىعطينار يالد فإن ،عمرواً أو داًيرد ز أنه علميمل  و،أحدمها إىل بالنسبة

  . شتبهةات يف املوارد امليم املالك حكذلأن 

،  مث سحب أحدمها،)عليه السالم(مام الرضا زار عنه مشهد اإلين أ و،ج عنهحين أب إذا أوصى أما

  . لكل أمر مشكا ل أل،نياألمر نيقرع بيف ين التنصكميث ال ينه حإف

 أن  بشرط،اًي حيدام املوص ان قد قبلها ماكن إ و،ةيرد الوصي أن  إليهىفللموص، انكف يكو

فلو ،  الرديبلغ املوصيبأن بطالا مشروط بأن ( : قالكبل يف املسال، هريغ وا يف الشرائعمك ،بلغه الردي

  . انتهى )مكهذا احل على ظاهرهم االتفاق و،رد بعد الوفاة ما لوك، بلغه لزمتيمل 

ة يانت منافكن إ وهي واتي بعض الروا، الرديبلغ املوصيمل  إذا عدم قبول الرد على دلي و:أقول

  . ىالفتو ونه ثبت بالنصكل، أنفسهم على طنة الناسلقاعدة سل



٤١٧

 العمل ىالفتو وذ املنصرف من النصإ، الضرر و العسرريغ واتي املالري يف غكذل أن نعم الظاهر

 أو ضرهيا مب أنه إذا أوصى ماك، ان له الردكناراً عنه يد دي زىعطيأن أوصى ذا إف،  ال املايلياجلسد

 ال أنه ماك، ةيولام األكحاأل على )٢(ضرر ال و)١(الحرج قاعدة  لتقدم،ان له الردكه يعسر علي

 كذل و،جرة عرفاًأ له يام بالعمل اجلسديان القك إذا درس له اليجرة يف ما لخذ األأون له كين  أستبعدي

 على الناس مسلطون قتضىاحلق الثابت مب و،هيام علي احلق الثابت شرعاً بوجوب الق،ني احلقنيمجعاً ب

  .  جماناً فالكون ذلكيأن  أما ،هية علي من وجوب العمل بالوصأكثر على ليذ ال دلإ ،)٣(همنفسأ

هو غائب  ورجل إىل رجلأوصى ن إ :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن حممد بن مسلم

  .)٤(قبلين شاء مل إ و،شاء قبلن إ اريهو بالبلد فهو باخلوإليه أوصى ن إ و،تهيرد وصي أن س لهيفل

 :)عليه السالم(قال  ، إليهىوصي رجل  يف،)عليه السالم(اهللا  عبد أيب عن الفضيل بن يسار، عنو

 اإذا هيلإ كه فذاريه غيوجد فيان يف مصر كن إ و،له ردهاس يمن بلد فل إليه بعث)٥( .  

هو و هيأخ إىل الرجلإذا أوصى  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن منصور بن حازمو

  . )٦(هريقبلها طلب غي أن ان شاهداً فأىبكلو  ألنه ،تهيه وصيرد علي أن س لهيغائب فل

                                                















٤١٨

إذا  :)عليه السالم(قال  ،هيلإ ىوصيالرجل :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ليعن الفضو

  . )١(س له ردهايها من بلد فليلإبعث 

تنع من قبول مي أن فله، هو شاهد ورجل  إىلرجلأوصى ذا إو :قال )عليه السالم(الرضوي و

ة الزمة يالوص فإن ،هيلإ ىلتقي مع املوصي أن  من قبليمات املوص وغائباً إليه ىان املوصك فإن ،ةيالوص

   .)٢(هيلإ ىللموص

  . )٣(عن الصدوق يف املقنع مثلهو

ته يالرجل بوص إىل وصيييف الرجل ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، أما ما رواه هشام بن سامل

  .)٤(هذه احلال على ذلهخي ال :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال ،قبلهاي أن رهكيف

راهة رد كاملراد  أو ،رها الوسائل يف هذا البابكلذا ذ و،كدها بذلييما ما تقدم بتق إفاملراد ا

  . ة مطلقاًيالوص

  . كذل على ها قرائنيف وصوصاًخ، اللزوم على ة الدعائم بلزوم محلهايمما تقدم ظهر وجه رواو

 أن ار يفيباخل إليه ىرجل فاملوصإىل أوصى من : قالأنه ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن يفقد رو

هو غائب وإليه أوصى ان قد كن إ و،لزمهي مل يردها حبضرة املوص فإن ،ان حاضراًك إذا ردهاي أو قبلي

صار حقاً من حقوق اهللا  ومات املوصي قد وةيلوصرد اي أن  إليهىنبغي للموصيس يمث مات املوصي فل

  . )٥(عزوجل

                                                













٤١٩

  جواز الردكد يف املساليالشه وريالتحر و املختلفيكله فقد أختار الفاضل يف حمك كمع ذلو

  : قال الثاين، قبلي مامل مطلقاً

قوله و، )١(﴾ حرٍجما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن﴿ : تعاىل بقولهيبدفع الضرر املنف واألصل بعمالً(

 ألنه ،حصول القبول أوىل على محل أخبار البابو، )٢(ال ضرار وال ضرر: )سلم وصلى اهللا عليه وآله(

  . ه من القبوليعقد فال بد ف

، حسنة هشام وبن حازمة منصور يروا وليحة حممد بن مسلم والفضيصحو خبارهذه األ أن احلقو

 حمل ريهو غ ولزمه مطلقاًيالغائب  و،لزمه القبول مطلقاًياضر ال احل أن  لتضمنهاى، يف املدعةحيست صريل

صول م املخالف لألكثبات مثل هذا احلإأن  إالّ ،مكاحل إىل اءميإة املتقدمة يل الرواييف تعل نعم، الرتاع

 على تهيثبات وصإ على ط املوصييتسل و،وجه القهرعلى  إليه ىاملوص على ةيثبات حق الوصاإة بيالشرع

 الوصي احلرج على دخلي و، موتهنيح إىل ةيالوصتمان كطلب من الشهود ي ووصييث يء حبمن شا

سبق  على خبارلو محلت هذه األ و،دي واضح بعريسند غ إىل الضرر غالباً مبجرد هذه العلة املستندةو

  . انتهى )ان أوىلكشدة االستحباب على  أو ،القبول

عدم  ويبة املوصي من غ،مورده على هيالقتصار فخالف القاعدة لزم ا على مكاحل حيث إن: أقول

  . هيلإ ى قبل االلتقاء باملوصيموت املوص و،ال عسراً وهي علالًية حتميون الوصكعدم  و،بلوغه الرد

                                                







٤٢٠

  .فللنص: ولأما األ

  . شمله العلة يف خرب منصورينه ملا فأل: أما الثاينو

 ،ين املوصيسه ديكمن  إليه ى املوصىعطيأن  إذا أوصى ماك، فلالنصراف عن مثله: أما الثالثو

  . ما أشبه أو  صالتهيقضيأن أو 

  . دلتهفأل: أما الرابعو

 ، مع االلتقاءريان طلب الغكمإل، رلعلة يف خرب منصواشمله ي به مل ىنه لو التقفأل: أما اخلامسو

  .ضاًيره الرضوي أكقد ذو

ان كذا إف، خل علةإ ان شاهداًكلو ألنه  :)عليه السالم( عن مورد النص بأخذ قوله ىتعديهل أما 

  . احتماالن، مةكال ح، كشبه ذلأما  أو هريغ إىل يوصي أن جلهله األميمل  أو هرينه غكميحاضراً مل 

خالف  على مكاحل أن  مع،ةي بالعل وثوقاًيبقيات ال يم يف الرواكَر اِحلك غلبة ذمقتضىان كن إو

  . القاعدة

ن ماملراد  أن ال، مةكفهو شبه احل ان واقعي بإرادةل ين التعلاملنساق من إ :لذا قال يف اجلواهرو

 هذا الذي رية غيد وصيريذ قد ال إ، هريضرورة عدم لزوم طلب غ، م مدارهكل قصد دوران احليالتعل

  . هاريغ ونةيث البيه من حريغ ونك املتمني فرق بري من غ،نئذيفاستصحاب بقاء الرد مباله ح، ردها

ة يشعر به وصي ما ،وتمي حىت تمااكلو ب ولزامة مطلقاً يف اإلية الوصيفاكد عدم يؤي و:أقول

نه لو إف، هريغ إىل قبلها أوصتيمل ن إنه إ قوهلا له و،)عليه السالم( علي  إىل)هايسالم اهللا عل( فاطمة

  .  فتأمل،هيانت الزمة علكت يذا توفإف، عالمهإوصت بدون أانت كتماا كلو ب وة الزمةيانت الوصك



٤٢١

 مع ،علم بعدم رضاه بقبوهلا لو علمية ملن يبصحة الوص وجه النظر يف قول اجلواهر علمينه مو

 يالرد مث أوجب املوصمعىن  على علم منه استمراهيوجه  على ردها بل لو، يمات املوص أن  إىلخفائهإ

 لو كن ذلكميبل ، لعدم العربة ا يف نفسه، اجته لزومها له، مات أن  إىلخفاهأمث   املردودجياببعد اإل

  .  يف النظر خالفهىقوين ك ل،جياب الرد مع عدم علمه باإليقتضيصدر منه ما 

 )عليه السالم(سألت الرضا :  قال،هيبأعن ، ليمساعإعن سعد بن ، بيالتهذ وايفكما ما رواه الأ

ام يأان بعد كفلما ، خوانغاب األ وتهي شهد االبن وص،نيخوأ وابنهإىل أوصى عن رجل حضره املوت ف

 فضمن هلما ابن عم هلما، ينبغيال مبا حي أن قدرايهما ابنه فلم يتوثب علي أن ة خمافةيقبال الوصي أن ايبأ

حنن : االه ابنه وقيقد اشترطا عل و،فهما ابنهكي فدخال ذا الشرط فلم ،هما ابنهيفكي أن هميهو مطاع فو

 ا عمايلخي أن ميستقيأ )هي ،رجا منهخيو( نهاخلروج م واءيشع األي مجكحنن يف حل من تر وةيبراء من الوص

ل حي ك لعل ذل، مأجوركنإان فكالوجوه  أي  على فأرفقكهو الزم ل: فقال ،عن خاصته وهمايديأيف 

   .)١(ابنهب

 ة االبن اليفاكرفق بأفاملراد ، حدمهاال أل خطاب البن العم امللتزم )كل( ريضم أن فلعل الظاهر منه

 ردية جمملة يالرواكانت  هذا االحتمال ريلو احتملت غ و،يدت شرط الوصن فقإ وة الزمةيالوصأن 

  . )عليهم السالم(هلها أ إىل علمها

 على ان الالزمك، ان له حق الرفضك أن رد بعديمل  أو ،ذيالتنف على يقدر الوصيمل و إذا أوصى مث

  . ويل القاصر ألنه ،نفذهاي أن يم الشرعكاحلا

                                                





٤٢٢

 ،يان الوصكم مكعله احلاجيعمل ا ممن يجرة من أ إىل ذياحتاج التنفا  إذجرةخذ األأالظاهر  نعم

  . اهللا سبحانه العامل و،ت املالين بمخذها ال وجه أل و،ني احلقنيللجمع ب

ل ك على  لصدق الرد،خرس من األلو وشارةاإل وتابةكال وه اللفظيفي فكيالرد  أن مث الظاهر

ء يصالة عدم دخول شأتاب من ك ملا تقدم يف أول ال،يرض إذا  إالّكلمي ال كية اليت متلييف الوص و،كذل

 ة حباجةية العقديالوص و،)١(أمواهلم وأنفسهم على خالف تسلط الناس ألنه ، بدون رضاهنسان اإلكيف مل

  . تابك فراجع أول ال،تحقق العقد بدون القبوليذ ال إ، القبولإىل 

  

                                                





٤٢٣

له يكال بو وقدر بنفسهيبأن ال  ،ها مطلقاًالعاجز عن نفوذ إىل ةيهل تصح الوص :)٧ مسألة(

  .  عن مثلهدلةالظاهر العدم النصراف األ، زماناً وة متعلقاًيقدر نفوذ البعض من الوصيال و أي ،مطلقاً

، كذل إىل ة بالنسبةيث ال تصح الوصيح، مباشرةً أو متعلقاً أو علم العجز عن بعضها زماناًيمنه و

ذ نصف يعن تنف عاجزاً أو ،لهيكال بو ول عام ال بنفسهكف من يالصذ يف يان عاجزاً عن التنفكذا إف

النصف يف  و،يف نصفها إالّ قدر عن التصرفيهو ال  ول أموالهكأوصاه بالتصرف يف  إذا ماك ،ةيالوص

 ليكالتو على ان قادراًكن إ وةيعاجزاً عن املباشرة يف متعلق الوص أو ،باًيتسب وعجز مباشرةًيخر اآل

  . القدر العاجز إىل ح بالنسبةمل تص، حنوهو

القدر  إىل بطلت بالنسبة، عم من املباشرةيف األ أو ،زمنةاألع ييف مج أو ،لكيف الإليه أوصى ذا إف

مل  إذا كنفذ ذليم للوصي مساعداً كجعل احلاي ف،كذل إىل ال وصي بالنسبةبت يون املكي ف،العاجز منها

  . اًيم وصكجعل احلا وال بطلت مطلقاًإ و،ديية مرتبطة بعضها ببعض بنحو التقين الوصكت

إىل  أو ،عجز عن التصرفيهرم إىل أوصى فلو ،  الوصيةيفاكمن الشرائط : قال يف الدروس

نشأ من ي ،م مقوماً نظركضم احلاي وصحتها أو ،ففي بطالا من رأس، هيسفإىل  أو ،ض مدنفيمر

  . ةيوصمن عدم الفائدة املقصودة بال و،نكمأما  وجوب العمل بقوله

 إليه مكثناء ضم احلالو عرض العجز يف األ و:ما ال وجه لقولهك د،يال وجه للترد أنه الظاهر: أقول

 على مكعل احلجيجهل املوصي ال  و،ة واقعاًيان مانعاً عن الوصكذ العجز الواقعي إ، نعزليال  وقطعاً

 الشرائعكروا الضم مع العجز ك ذمن أما ،ثناءاطة أثوابه فعجز يف األيما لو استأجره خلك، خالف الواقع

  ه ريغو



٤٢٤

أم أرادوا العجز يف اجلملة كف، عدم االنعزال بالعجز على مجاعجامع املقاصد اإل ورةكبل عن التذ

ال فهل إ و،المهمك هو املنصرف من كن ذل أل،ما أشبه والوجاهة وضاً بعد عجزه يف الرأييتعاون أيمما 

   .)عليهم السالم(ئمة ارة أحد األيز إىل شي برجلهميمقعد بأن  إىل ةيقول أحد بصحة الوصي

 ذ الوصي ويل جمعولإ ،نهماية بيون الوالكمة العاجز تياً بضمإنسانم كجعل احلا أنه إذا مث الظاهر

هما يلإوالد فضم املة لألكدارة الاجلد من اإل وبقدر األيمل  إذا ذاك و،جتمعانيم ويل شرعي فكاحلاو

  .كون باالشتراكنهما تيبة يالوال حيث إن، مكاحلا

لعدم ، لف بهكما  على مساعداً إليه ضمين كل و،ة بتمامها للوصييالوالن إ( :فقول اجلواهر

ة ال يعدم املعهود و، القاعدةمقتضى ألنه ، ظاهر الوجهريغ )ةيه يف الوالريغ ومكة احلاكة شريمعهود

  . قاومهاي

روه ك مقامه ملا ذني املؤمن قام عدول،بهصى أو ما إرادةعلم من الشرع  فإن ،مكن حاكيمل  إذا مث

جرة وم ختمة قرآن يف قبال أخذه األيل كقرأ الوصي عنه يأن  إذا أوصى ماك، هميلزم عليال مل إ و،كهنا

عدول  على متاملزوم اإل على لينه ال دلإف،  نصف ختمةقراءة الإقدر ي الوصي مبا ال يفرضمن ماله 

  . نياملؤمن

م كاعتبار الضم من احلا على إمجاعقم يمل ن إ بل،  قول اجلواهرإطالقيف وجه النظر  علميمنه و

  . كذل على ه مما دلريغ وىالتقو والرب على مر باملعاونة لأل،الناس على ةيفاك ن القول بوجوبهكمأ

 مقتضى ألنه كذل و،مكانسحب احلا وتهيامل وصاك إىل زال العجز عن الوصي رجعن إنه إ مث

، إطالقة ين للوصكيأراد ما مل إمنا ، ني وجهكيف ذلن إ  قول جامع املقاصدلعل و،ةي الوصإطالق

  . م بعد زوال العجزكة احلايستصحب واليف



٤٢٥

 ،ز عن املباشرةج فع،أوالده على ماًيق أو الوصي على ت ناظراًيجعل امل إذا حال ما مما تقدم ظهرو

  . أكثربقدر ما عجز ال عل جيم كاحلا فإن ،بعضهما أو عن بعض أحدمها أو ،عن النظرأو 

ة يجرة توجب فوت معظم الوصانت األكذا إف، علهجيجرة ملن م األكعطاء احلاإقد تقدم نه إ مث

اخلمسة  و،عن نصفه إالّ  عجز، مث ا قرآناًأقري أن قد قبل الوصي وان ثلثه عشرةك إذا ماك، سقط اجلعل

صرفه  و فالظاهر سقوطهامن نصف القرآن، سوراًيعد ميمما ال ،  سورة مثالًقراءةعن  إالّ فيكة ال تيالباق

  . روا يف الوقفكما ذك ياز الوصك الرت،يف وجوه الرب

 )عليه السالم(احلسن  أيب  إىلتبتك:  قال،عن حممد بن مسلم، خ الثالثةيده ما رواه املشايؤيو

عليه (فوقع  ،يلباقصنع يف ايف يكباباً واحداً منها  إالّ فظ الوصيحية فلم يبوصأوصى  إنسانأسأله عن 

   .)١(ة اجعلها يف الربيبواب الباقاأل: )السالم

  أو قراءة، تصرف يف الربىخراخلمسة األ و الوصي نصف القرآن خبمسةقراءة ني باألمرلو دار و

 فإن ،حياز املوصي يف الترجكحظ ارت، لو نصفه خبمسةأقريوجد من يث ال يح، ل القرآن بعشرةكه ريغ

  . نهمايم بك احلارياز ختكن ارتكيمل 

  

                                                





٤٢٦

 لعدم اشتراطنا كذل و، رفعها ضميف إليه ن انضمكمأ فإن ،انةيظهر من الوصي خ إذا :)٨ مسألة(

 حفظ نيب و املوصيإرادة نيمجع ب ألنه نقول بالضمإمنا  و،اًينعزل تلقائينه أب قالي حىت ة بالعدالةيالوصا

 مؤنة من أكثرن كيمل  إذا ون الضمكيإمنا ن كل، ويل القاصرحيث إنه ، مكاحلا على ة الواجبةيالوص

نه ال وجه للضم إ ف،مة اثنانيجرة الضمأف يلكنما تي ب،ة واحداًائل مكون يف خيالوصي ن إ مثالً، انةياخل

  .نئذيح

 ستثىنيو، ما تقدمك القاصر ويل ألنه ،انهكه مريقام غأ وين الضم يف رفعها عزل الوصكمين مل إو

ن كيانة مل ي من اخلأكثرلف كيد ي جدإنسانان جعل ك إذا نهإف، ول الفرع األ يف مثل املستثىنمن املقام

جرته أانت كجعل آخر ما إذا أ ، مخسةيجرة الوصأ وانة عشرةيانت اخلك  مثالً،اجلعل على ليدل

  . نيعشر

 كمثل تل على يث قدرة الوصيح، انةياجلعل يف رفع اخل أو نفع الضميمل  إذا ماياحلال ف علميمنه و

  .جعل وخف بأي منهما ضمأصارت  إذا نعم، اجلعل ومع الضم حىت انةياخل

 على انة وجبين ظهر منه خإ و:ث قاليح، مجلة منهم احملقق إطالقعلم وجه النظر يف يمنه و

فَمن ﴿ :القاعدة ما ورد يف قوله سبحانه إىل ضافةم باإلكد احليؤي و،ناًيمأانه كم ميقي وم عزلهكاحلا

وٍص جم ِمن فاًخاف٢(احلق إىل  ردهاية فللوصياف يف الوصخمن  أن فراجع الوسائل باب ،)١(﴾ن(.   

                                                







٤٢٧

ال  :قال، )عليه السالم( علي عن، عن الدعائم، اي يف باب نوادر الوصاكده ما رواه املستدريؤيو

  .  سنةكتر أو انةيخ أو ريتبذ أو ارتداد أو  زوال العقليل الوصيزي

ة لفقد ي موجبة لسلب الوصانةيانت اخلكعدالته  أو مانتهأان  بعنويان جعل الوصك إذا نعم

  .العنوان

وز يف كاملر ألنه ،ةيالوصا إليه انته رجعتيذا ذهبت خإف، هيضم ال أو  مما عزلهيخان الوص إذا مث

ان ك طالقشمله اإليمل  إذا نعم، شملهية ي الوصإطالقة فيه الوصيري علجي الذي نيذهان املوصأ

  .ماًكاالنضمام حم أو لنعزااال استصحاب

ث ال يح، انةي مؤنة من اخلأكثرالضم  أو ديان النصب للجدك يف املقام املسألة السابقة بأن أيتيو

  . نئذيوجه هلما ح

  



٤٢٨

، طيتفر أو ان بتعدك إالّ إذا ،هيشتبه فيما  أو دهيتلف يف يضمن ما ي ال ني أميالوص :)٩ مسألة(

ث لو يح، نيتائم إىل مةية مث ارتفعت القائآجر الدار مب إذا ماك متعارفاً اشتبه اشتباهاً أو ذا تلف بدوماإف

ال  و،بياً باتباع علم الغأمورس ميل ألنه ،ضمنين مل ية خالف املوازائ باملارجيان اإلك كعلم ذليان ك

  .  فجئةمة مثالًيارتفعت القإمنا  و،بل معتدالً، ن غبناًكيار مل جيوقت اإل ألنه ،ار له يف الغنبيخ

  . ن ضمانكيذا عمل ا مل إف، نيعمل حسب املوازي أن أمورمنه إ :احلاصلو

 نيه بي بل يف جامع املقاصد نف،هيجده فخالف أ بال ،نيالوصي أم: يف اجلواهر عند قول املصنفو

  . ك املسالك عدم اخلالف يف ذلىذا ادعك و،سالمأهل اإل

بعد حتقق  إالّ ق لهحيمل  ، أم الهل هو تصرف حسب املتعارف  التصرفإرادة عند كلو شو

  . ضامناًانكحنوه  أو فظهر ضرر احلال هذه وفلو عمل، تعارفه

  .ك من ذلأكثرست بية لين الوصاأل، بل املتعارف، فضل األيرلزم حتيال و

ن كيقدم مل ين العرف كل ان املتعارف احتمال الضرركذا إف، الالزم التعارف أن ث قد عرفتيحو

ن إ و،ك صح له ذلكذل على قدمين العرف كل اًريانت التجارة باملال يف البحر خطك إذا ماك، به بأس

 كذل على قدمونيباء ن اآلكل، اًريم خطيالطفل من الق على ةيجراء العملإان ك إذا ذاك وضمن،يتلف مل 

 تلف الطفل بدون تعارف اإلقداملو و. ضمنيلو تلف الطفل مل  وقدام،صح له اإل املهم وهممن باب األ

  .تهيفهو ضامن لد

 ،ذ املطلوب حصلإضمن يال مل إ و،عمل ضمني الثقة فلم رياحلج لغ والصالة و الصومىعط ألوو

   للثقة ظاهراً هعطاألو و



٤٢٩

ه بعض النصوص من يما دل عل و، فال وجه لضمانههفيلكعمل بت ألنه ضمنيعمل مل يمل  أنه فظهر

  .  املتعارفريغ على ملحيالضمان 

وصي بنسمة يسألته عن رجل :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عرج األديمثل ما رواه سع

  .)١(تهيقضي وصي وغرمهاي: فقال: قال ،جعلها الوصي يف حجةيف

   .ديسع أبو ب منه ما رواهيقرو

عتق يامرأة  ورجلإىل أوصى عن رجل  )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،ردعن حممد بن ماو

 أبو فقال ،ج ا عنهحية درهم رجال ائ الستمىنطلق الوصي فأعطا ف،ة درهم من ثلثهئاعنه نسمة بستم

ت يف ياملأوصى ما يعلها فجي وة درهم من مالهائغرم الوصي ستمي أن ىأر: )عليه السالم(عبد اهللا 

   .)٢(نسمة

أوصاه  ثالًم، سور من وجوه الربي املرية فجعله يف غي للوصاًسوريان مكمن الضمان ما لو  و:أقول

ه جعله يف نصف خروف يب علجينه إف،  من الثمن اعولأكثرانت ك ف،طعام الفقراءبذبح خروف إل

  . از املوصيكارت إىل  ألنه أقرب،ال يف بناء املسجد، ك باالشترامثالً

 فنظرت يف ،أحج ا عنه أن ته فأمرينكرجل بتر إيلّأوصى : قال، ديمر علي بن ده ما رواهيؤيو

 ، تصدق ا عنه:وفة فقالواكهل الأفقهاء  وفةيفسألت أبا حن، في للحجكي ال ريسيا هي شيء ذإف كذل

 أن تهكبتر إيلّأوصى  ورجل مات:  له فقلت،يف احلجر )عليه السالم( جعفر بن حممد فلقيت: قال أن إىل

فقال  ،اتصدق : فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا، ف للحجكي فلم كحج ا عنه فنظرت يف ذلأ

بلغ ما يون كيال أن  إالّ ،ضمنت: )عليه السالم(قال ف ،تصدقت ا: قلت ،ما صنعت: )عليه السالم(

  ج حيبلغ ما يان ال ك فإن ،ةكج به من محي

                                                







٤٣٠

   .)١(نت ضامنأة فكج به من محيبلغ ما يان كن إ و، ضمانكيس علية فلكبه من م

 استخدام الطفل وس الثوبلب و الدارىنكس وةاريالس ودابةوب الكحال مثل ر ظهريمما تقدم و

ان من كان عاملاً عامداً ك فإن  ضمن،الّإ و،ضمنيدخلت يف املتعارف مل ن إ لهاكا إ ف،كذل ريغو

ن ياألمر نيفب، ئاًي سعمل بالولد عمالً إذا ،انة دون ضمانيون خكيقد و. ان الضمان فقطكال إ و،انةياخل

  . راهاك ذأمثلةظر الشارحان للشرائع يف نيرناه كما ذإىل  و،عموم من وجه

عد ن إ كذلكفهو ، التهاون وةياسل يف أمر الوصكط التيمن التفر أن الظاهر و:أما قول اجلواهر

   . خيفىما الكن هلما مراتب أل، طاًيعرفاً تفر

 بدارهإليه أوصى   مثالً، البعضكنفس ذليف  أو ،انة املطلقةيوجب اخليط يف البعض يهل التفرو

ذا إف، شيء حبسبه لكون كي أن بعديان ال كن إو، احتماالن ،فرط يف البستان دون الدارين كل، ستانهبو

قلنا باشتراط  فإن ان عن عمدكن إ و،اًيمعه يف البستان شخص أو هريم غك احلانين عن عمد عكيمل 

دها املوصي ا مل يقي مل ون مل نقل باشتراطهاإ و، ا عزل لفقد الشرطملوصى لهد اييتق أو العدالة شرطاً

  .  البستان مثالًإىل بالنسبة استقالالً أو ،ه معهريم غك احلانيعيبل ، عزلي

 شراء وعين جاز للوصي بول الشؤكة العمل حسب املتعارف يف ي الوصمقتضى أن مما تقدم منو

عطاء إ وتيامل على نه الذييوز له أخذ دجيما ك، هريلغ أو سواء لنفسه، ماله إىل ه بالنسببةريغ ورهنو

   أو  له،ت من نفسهين امليد

                                                





٤٣١

 على ني ديان للوصكلو  و:ره الشرائع قائالًكل الذي ذيفال وجه للتفص، ك ذلريغ إىل ،هريلغ

  . وز مطلقاًجيل يق و،ن له حجةكيمل  إذا مكذن احلاإ ريده من غي يف نه مماي دستويفي أن ت جازيامل

 شكالاإل إالّ ك ذلعارضيال  و،ىقواأل  اجلواهر هوبل يف، دانيهذا هو الذي اختاره الشه و:أقول

  : اتيال بعض الرواإ و،غةيجراء الصإ يف ياملشتر ود البائعتوحيف يك أنه يف

عليه (عبد اهللا  أيب عن، ةيد بن معاويرعن ب، خ الثالثة يف ما عدا االستبصاريمثل ما رواه املشا

أوصى ر الذي كذ و، معي ذا قرابة له ففعلكشري أن فسألته ،إيلّأوصى  رجالًن إ :قلت له: قال، )السالم

 من عنده ورهناً ا جاماً )هي ،ة درهمائمخسم( ة درهمائم ونية مخسيه يف الوصكشرأله قبل الذي  أن إيلّ

 نةيأقام البن إ :)عليه السالم(قال  ،رار حنطةكأله قبله  أن دعيي ي الوصأنشأ الرجل كفلما هل، فضة

 ت لويأرأ: قلت، ل لهحيال : قال ،ئاًيه شيديأخذ مما يف ي أن ل لهحيأ: قلت له: الق، ال فال شيء لهإو

هذا ن إ :)عليه السالم(قال  ، لهكان ذلكأخذ من ماله ما أخذ أي أن  ماله فقدره فأخذي عدا علرجالًأن 

   .)١(س مثل هذايل

  . ما قرر يف حملهك، يف العقد لزوم االثنينية على ليذ ال دلإ، نهمال مانع نه إ :ولاأل على رديو

د يري كيالشر فإن ،تيت ملن هو وصي امليامل على ىة حول الدعويالم يف الرواكالن إ :الثاينوعلى 

 أو تي حقه من مال املنسانفاء اإلي استريهذا غ و،وتهكبس أو خرجازة الوصي اآلإت بيخذ من مال املاأل

  .س هذا مثل هذايل: قوله بكذل إىل )عليه السالم(مام شار اإلأقد  و،ياحل

  : لذا قال يف اجلواهرو

                                                





٤٣٢

حدمها االستقالل س أليوجه ل على ةي يف الوصكخروج املوثق عن الفرض باعتبار االشتراو(

  . انتهى )ثباتإخذ من دون جازة هذا األإس له يخر الذي لذن اآلإبالتصرف من دون 

 له أخذه منهه جاز ين من ماله علكمت  إذانهإ ف،تيطلب من امليجنيب الذي  حال األعلمي كمن ذلو

وجد  وناراًيت ديد من امليطلب زيان كذا إف، ن حمذور خارجيكيمل  إذا مكذن حاإ أو ثباتإلو بدون و

ثباته إانه كمإ نيل بيالتفص على ليال دل و،نع عنهميالشارع مل  و،خذ عرفاًناراً حق له األيت ديمن مال امل

ق له بدون حي فال مكة من احلازجاانه اإلكمإ نيل بيالتفص على ليال دلما ك، حق لهيعدمه ف وق لهحيفال 

  . حق لهي فكانه ذلكمإ عدم نيب و،جازةاإل

ق التصرف يف املال حيال  و،الورثة وني الدنيت بيسائر أموال املك كنار مشتريهذا الد: قاليال 

  .كي الشرىبرض إالّ كاملشتر

مثل و ،)١(﴾ديٍن أو  ِبها ِمن بعِد وِصيٍة يوصي﴿: بحانهقال س، رثاإل على ن مقدميالد: قالينه أل

 أو  الورثةلزوم رخصة على لينه ال دلإف، ظفر به أو ةيعنده بقدر الوص وديزإىل  إذا أوصى  ماكذل

  .اطي احتكذل نعم، المها سهالًكن اكن إ ومكجازة للحاإ

ما علَى الْمحِسنني ِمن ﴿: بقولهو ،طلقت التقاصأث يح  املقاصةأدلةرناه بكد ما ذيؤيرمبا و

  . عمومات من الك ذلريغ و،)٣(﴾ علَيكُم فَمِن اعتدى﴿: بقوله و،)٢(﴾سبيٍل

  

                                                









٤٣٣

 صناف املعاملة بالنسبةأ من ك ذلريغ ووضهب بعي وعيبي ويشتري أن وز للوصيجي :)١٠ مسألة(

خالفاً ، ع واحديم يف اجلمكن احلأل، ثلهه مريغ وعيروه من البكما ذيهذا هو املشهور ف و،تيمال املإىل 

  .كث منعوا عن ذليح احللي وملا نقل عن اخلالف

  . عدم الفساد أو ه الصالحينع عن عمله الذي فمينه ويل فال أ و،دلة األإطالقاملشهور  على دليو

هل  :ىيحيتبت مع حممد بن ك:  قال،عن اهلمداين،  االستبصارريخ الثالثة يف غيده ما رواه املشايؤيو

 إذا وزجي: )عليه السالم(قال  ،أخذ لنفسهي وديزيمن زاد يع فيب إذا تي من مال امليشتري أن للوصي

  .)١(حاًي صحىاشتر

اط يف ي لالحت،ففي املقام أوىل، احكلنوز يف اجينه أ و،ب من مال ولدهاشتراء األ على ده ما دليؤيو

  . تاط مثله يف املقامحياح مبا ال كالن

بأنه معرض  و،هو يف املقام مفقود و،القابل و املوجبنير بي خالف فهو وجوب التغال منيأما دل

  . الضرر والغنب

 ع فرس له فاشتراه الوصي لنفسهيرجل ببإىل أوصى  رجالً أن من،  عن ابن مسعوديمبا روو

   .)٢(كس له ليل: فقال،  عبد اهللا بن مسعوداستفىتو

  . عرف له خمالفيال  و:بن مسعود عن اك ذلىكح أن بعد  اخلالفيكقال يف حم

  . فمناطه جار يف الوصي،ل لنفسهيكمبا ورد من املنع عن شراء الوو

  . خيفىل ما الكيف الو

    املستفاد من)مكعقود(شمله يف، نهماير بيلزوم التغا على ليال دلذ إ

                                                







٤٣٤

قُوِدفُوا ِبالْعأَو)ست حجةيابن مسعود لة يروا و،اًي ثانكمتدار و،ة الغنب ممنوع أوالًيمعرض و،)١ ،

  .ضعف داللتها إىل ضافةباإل

 ،ن لهيخالف اخلالف فهو مهدوم مبخالفة املتأخر فلو سلم ال، اجلواز على املشهور أن قد عرفتو

  . المكل أول اليكيف الو أنه  إىلضافة باإل،علم مناطهيل ال يكاملنع يف الوو

، مهاريغ وده الشارحانيأ و،شبه اجلوازاأل ويف شرائه لنفسه من نفسه تردد و:لذا قال يف الشرائعو

 ه لوجوب مراعاةيد عليزين مثة من كيمل  و:أضاف اجلواهر و،مة العدليأخذ بالق إذا :كبعد ذل قال نعم

   .)٢(﴾ ِهي أَحسن ِبالَّيت إالّ ال تقْربوا مالَ الْيتيِمو﴿ : تعاىلخصوصاً بعد قوله، كملصلحة يف ذلا

  النأد ويلزام ق الإ و،مة عدالًي القىسميد ال يزي من كان هناكذ لو إ،  عنهغىنستيد يأنه قك: أقول

  . عنهاود املستغىني من القك ذلريغ وم حاجةيتيون للكي

ة ي من النهي يف اآل،احتماالن ،ار غنبي خكهنا أو ،ع باطليفهل الب، ةمة غبنيي بقى لو اشترمث

 خفسين مل إ و،ه الفسخيفالالزم عل، ئر املعامالت الغبينةد عن سايزيال  أنه من و،املستتبع للوضع عرفاً

  . ان للثاين وجهكن إ و،ولبعد األيال ، هيأجرب عل

مة مبا صار يف مصلحة يت القرين تغإ و،ىفكأجاز  وقلنا بعدم البطالن فبلغ وميتيغنب ال إذا مث

 منه مبا غنب هو جلهله ىا اشترذإ و،انهكال جمال الستصحابه لتبدل أر و،فالظاهر عدم لزوم الفسخ، ميتيال

  .فسخلاحق له مة يبالق

  ان الظاهر كن إ و،القابل واحد فال افتراق احتمال ون املوجبأل، ار الس مطلقاًييف بقاء خو

                                                







٤٣٥

فالالزم ، شمل مثل املقاميار ي للخإطالقال  قلاألعلى  أو ،دلةعدمه من جهة استفادة عدمه من األ

  . قنياملت على هياالقتصار ف

  . اًإمجاع جاز يوصي أن ي للوصيذن املوصأذا إ و:قال يف الشرائع

  . ال خالف يف جوازه: كقال يف املسالو

  .ةي الوصأدلةطالق  إلكذل و،هيه علي بقسممجاعاإل: قال يف اجلواهرو

تبع يويف الثاين ، وز له عزلهجي ولففي األ، وصي عن املوصييقد  و،وصي الوصي عن نفسهيمث قد 

  . ة الشامل للمقاميل الوصاي دلطالق إل،له عزله فإن ، عزلهكل وأوص عين: قال له مثالً، ةيقدر الوصا

ح يوز نصب وصي عن املوصي مع التصرجيهل  و: قاله،يتردد فظهر من اجلواهر من نوع يما ما أ

  . لو أوهلما من قوةخيجهان ال  و،كمن املوصي بذل

  . شخص نفسهنصب ال إىل ةي الوصأدلةخر انصراف ه اآلفلعل وج

 أما إذا ،ىذا أوص علم مايمل  و،أوص عين: هريقال لغ إذا ةيوجه احتمال عدم صحة الوص علميمنه و

، عنهعلم ما ذا قال يما مل يالم هنا فكن الك ل،جازهاأ إذا ةي الفضولقد تقدم صحة و،هي فإشكالعلم فال 

 )سلم وصلى اهللا عليه وآله(ي النيب قد  و،الغرر و،ي عقالئرينه غأ و،دلةوجه عدم الصحة انصراف األ

  .)١(عن الغرر

 علم ما ذا يف صندوقهيمل  إذا ة فهو مثل مايا وصإف، ال وجه لالنصراف: قالي أن نكمين كل

من أراد  فإن ،كال غرر يف مثل ذل وهو عقالئي و،ذ ال وجه لعدم صحتهإ، عطوه بعدي للفقراءأ: قالو

   هي وصفعلية بثلثه يف أبواب الرب ال يالوص

                                                





٤٣٦

  . ه الغرريطلق علي فال ك من ذلأكثر

على  ونفذ فهين مل إ و،المكفال  ةيل الوصك ة فنفذ عمرويعمرو بوص إىل ديزنه إذا أوصى إ مث

  : أقسامثالثة 

طالق  إلكالم يف صحة ذلكال  و،هريغ إىل وصي من بعدهي للوصي بأن يصرح املوصي أن :ولاأل

  . دلةاأل

  . ضاًيالم أكال  و،لهصرح بعدم حق ي أن :الثاين

 ،عمداًما إ ةيه من الوصكعمل بعده مبا تريه بأن ريغ إىل وصيي أن فهل للوصي، طلقي أن :الثالث

له  أن هرالظا، كما أشبه ذل أو ل عامك تتجدد ةغلعلى  أو ،ملواكيطفال فلم األ على اًيان وصكأو ألنه 

 ىذا وصإف،  من عدم اجلوازكثراأل إىل  ملا نسبخالفاً، د والرباجي اجلنبينال وخية وفاقاً للشيحق الوص

، اتطالق لإل،لهوصى  وصي من ال ألنه م الشرعيكاحلا إىل  بعد الوصياألمررجع يإمنا  و،ان لغواًك

شمل االستنابة ياً يونه وصك إطالق أن لنا ما تقدم يف الشرحك ،)عليه السالم( علي عن ة اخلاصةيللرواو

اء يوصاأل فإن ةريللس و،ذهان املتشرعةأوز يف كنه املرإة فيبعدها بالوصا و،حنوها والةكاته بالوييف ح

 يان وصكرجل  :)عليه السالم(حممد احلسن  أيب  إىلحياتبة الصفار يف الصحكمل و،اء هلمينون أوصيعي

عليه (تب كف ،هيان هذا وصكة الرجل الذي ي وصيلزم الوصيهل ، رجلإىل أوصى  و فماترجالً

   .)١(شاء اهللا نإان له قبله حق كن إ حبقهلزمه ي: )السالم

   ول األيحبق املوص أي )حبقه( ي للوصيوصامل أي )لزمهي( أن الظاهرو

                                                





٤٣٧

 ظاهرة يف ي فه،ول األيقبل الوص أي )قبله( ول األيللموص أي )ان لهكن إ( ول األيالوصعلى 

  : روها مثلك فال وجه لالحتماالت اليت ذ،لذا استدل بعضهم و،املسألة

  . ان مؤمناًكن إ لزمه الوفاء حبقهي :١

 ألنه ، الثاينيالوص على ول بسبب حقه الذي األية املوصيوصنفذ ي أن  الثاينيالوصيلزم  أو :٢

  . ولألا على ل حقكنفاذ إ الثاين على جبية فيث الوصيه حق من حيول عللأل أي ان لهك

صاء لزمه الوفاء يباإل إليه تهي وص حق من جهة الثاينياملوص أي ول قبله األيان للموصكن إأو : ٣

  . ةي بأن صرح بالوص الثاينيالوص إىل ةيون املراد باحلق حق التوصكيال فال إو، به

لزام هذه إصالة عدم أ و،كصالة عدم حق له يف ذلأ بكثراالستدالل لقول األ أن ظهريمما تقدم و

ة يبأن ظاهر الوص و،ةية الثانيل الوصث تشمي حبويلة األي الوصإطالقصالة عدم أ و،ة للوصي الثاينيالوص

 وبأن العهد فمن بدله: بأنه داخل يف قوله سبحانه و،ي الباقيبق واًيخرج منها االستنابة ح، املباشرة

ة يشمل وصية ي الوصدلة ألإطالقفال ، ريشمل الغيتعلق به ال ما يما ي ظاهر فة ـيالذي هو الوصـ 

  . ظاهر الوجهريغ، ةيمجال الرواإ بعد كل ذلك، ضاًيأ إليه ىشمل عهد املوصيث ي حبيالوص

مما تقدم  و،ما عرفتكة الظاهرة يالروا وةريالس وازكاالرت وطالقاإل بعد كل ذلكذ ال جمال لإ

  . فراجع، مهاريغ ونيالم الشارحكمواقع النظر يف  ظهري

دول  من باب عيله صح له جعل الوصيكال و ومكن حاكيمل  وين له جعل الوصكيمل  إذا مث

  بعد  واةيشمالن حال احليما إف، احلسبة ونياملؤمن



٤٣٨

  .املمات

ة يفيكذا مل نعلم إ فبالعدم،صرح  إذا  عمافضالً ول األيطلق املوص أذا قلنا بعدم الصحة يف ماإو

ضع أمر : )عليه السالم( قوله طالقإل، حيالصح على مل فعلهحيفهل ، الثاينأوصى قد  وولة األيوصا

،  عن جمرد فعلهفضالً  دعواهيفكي فال كبذل إليه صاءيالبد من ثبوت اإل أو ،)١(أحسنه على كيأخ

  . الءكالو واءيوصفعل سائر األكول ففعله ل الصحة األي دلإطالقن كل، ظاهر اجلواهر الثاين

لو  و،يم الشرعكاحلا إىل أب وجد فالنظر و أي له من وصويل ال وإنسانفلو مات ، انكف يكو

بل ، قد تقدم عدم اشتراط العدالة و،نيالثقات املعرب عنهم بعدول املؤمن إىل كه وصل ذلليكال و ونكيمل 

  . وثق بهي من نيواله من املؤمنتي أن جاز: لذا قال الشرائع و، الثقةيفكي

للمعتربة ، كمثل ذل على ة هلمي من ثبوت الوالصحاب األنيهذا هو املشهور ب: قال يف اجلواهر

 ريغ و،)٣(بعض على  بعضهمنية املؤمنيوالو ،)٢(حسانحسن اإل واحلسبة على  دلدة مبايضة املؤياملستف

  . كذل

  . املستفيضةك من تلةقد تقدم مجل: أقول

لعله أراد التردد يف عمل الثقة من باب  و،يف هذا تردد و:قال بعد عبارته املتقدمةئع الشران إ مث

ن كميذ ال إ، كراد به ذلي أن ستبعديته مل يوال ىنفيث ح سيدرإابن  أن ماك، اجلد وبة األيوالكة يالوال

  .لموااأل ووالداع األياً ضياناً شرعكمإ

  عمالن عمل ي نيولاألأن  ة الثقةيوال و،اجلد وبة األي والنيالفارق بو

                                                









٤٣٩

  .عمل حسب الضرورةي خرياأل و،اء مطلقاًيولاأل

 )٢(﴾بعضهم أَوِلياُء بعٍض﴿و ،)١(﴾ما علَى الْمحِسنني ِمن سبيٍل﴿: فقوله سبحانه، انكف يكو

، ره املشهوركما ذ على اف يف الداللةك ،كتولوا ذل إذا رحاميف األ، )٣(﴾ ِكتاِب اللَِّه  ِببعٍض يف أَوىل﴿و

  . ما تقدم بعضهاكات اخلاصة يالروا إىل هذا باالضافة

 كتر وةي وصريبغعن رجل مات  )عليه السالم(سألت الرضا : شعريل بن سعد األيمساعإقال 

: )عليه السالم(قال  ،واريتباع اجل أن ميستقي هل كيري وممال جواكتر وغلماناً صغاراً وراناًكوالداً ذأ

نعم .ريمتاعه من غ ول شراء شيء من خدمهحيأ، بارك وله ولد صغار وةي وصريوت بغميعن الرجل و 

 ،ب الشراء منه أم اليطيفة أيستعمله اخلليمل  وقد تراضوا به تواله قاض فإن ،كع ذلي القاضي بتوىليأن 

قام عدل  وعيرضي الورثة بالب إذا ع فال بأسيابر من ولده معه يف البكان األكإذا  :)عليه السالم(فقال 

   .)٤(كيف ذل

 ريوفة فصكقاض ال إىل وص فرفع أمرهيمل  وناأصحابمات رجل من : قال، ليمساعإخرب حممد بن و

فلما ، د املتاعياحلم فباع عبد، يجوار ومتاعاً وان الرجل خلف ورثة صغاراًك و،م مبالهيد القيعبد احلم

ها بأمر القاضي يامه فيان قكو، ةيوص إليه ريت صين املكيذ مل إ، عهنيع اجلواري ضعف قلبه عن بيأراد ب

  وت الرجل مي: وقلت له )عليه السالم(يب جعفر  ألكرت ذلكفذ: قال، ن فروجأل

                                                











٤٤٠

قوم ي: قالأو ، عهنيبي منا فم القاضي رجالًيقيلف جواري فخي وأحد إىل وصيي ال وناأصحابمن 

م يان القكإذا  :)عليه السالم(فقال : قال ،ك يف ذلىفما تر،  فروجن ألضعف قلبهي رجل منا فكبذل

   .)١(د فال بأسيمثل عبد احلم أو ،كبه مثل

ر كفذ، )ن قام رجل ثقةإ (ه يف خرب زرعةيلنص عل لكذل و،ة الثقةيفاك إىل ملاعقد تقدم اإلنه إ مث

عط أ: قال يف خرب إذا ماك، نهما عرفاًي اجلمع بمقتضى ألنه ،الفضل على شعري حممولالعدل يف خرب األ

ل يما خرج بالدل إالّ ونؤل الشكالثقة يف  على االعتماد أن  إىلضافةباإل، عط درمهاًأ: يف خرب و،ناراًيد

 ،ه غالب الفقه الذي هو أهم من مثل هذه املوضوعاتيلتشرعة املبين علذهان اأوز يف ك املرمقتضىهو 

ه يف باب ينه املبين علأ ودياملق و من باب املطلقنيتيالروا أن  واحد لزوم العدل من بابرير غكن ذإو

  . ىما تركهو و، حنوها واملوضوعات أمثال الشهادات

، هريوز التصرف يف غجيال  و،ته بهيوال اختصت نيء معيبالنظر يف شأوصى ذا إ و:قال يف الشرائع

  . هيل فكويما  على ل يف االقتصاريك الوى جمرىجرو

حالة  أو ،انكان دون مكم أو ،خصها بزمان دون زمان إذا كذلك أنه ماك،  واضحكذل و:أقول

  . فمن بدله:  داخل يف قوله سبحانهكد من ذليفالتصرف أز، دون حالة

اهللا  و،حيالصح على  التصرف محل فعلهك مثل ذليلموصان لك هل أنه  يفيالوص كلو شو

  . سبحانه العامل

  

                                                





٤٤١

 ةتعترب حالإمنا مها ريغ والعقل ون الصفات املعتربة يف الوصي من البلوغ أالظاهر: )١١ مسألة(

 مما أكثر على دليل مل ين الدلأل، ك ذلريال غ ونهمايال ب وال حالة املوت وةية ال حالة الوصيذ الوصيتنف

  .اهرنكذ

 د جمنوناًيان زك وبلغ بعد عشر سنواتياً ريان الولد صغكو، ربك إذا د ولدهيزوج زيأن أوصى فلو 

 ن املخصص شامالًكيمل  أن  أدلتها بعدطالقإل، ةيعقل بعد عشر سنوات صحت الوصي وبلغياً ريصغأو 

خمتار نه إ :كقال املسالو، شرائع أشبهلا جعله امك، ةيعتبار حالة الوصالفاً ملن قال باخال ، الوقتكلذل

 نيمن قال باعتبارها من حو، صحاببعض األ إىل كمن قال باالعتبار حال الوفاة نسبه املسال و،كثراأل

 متعلقها بأن ينتهي أن  إىلةي الوصنيمن قال باعتبارها من حو، ما عن الدروسك الوفاة نيح إىل ةيالوص

  . االنتهاءنيح إىل  الوفاةنيمن قال من ح و،ك ذلريغ ووني الديقضي وايالوصارج خي وبلغ الطفلي

من  على  خيفىما الك، هلا وجوهاً هي أشبه باالعتبار رواكن ذإ و،هايل علي ال دلىما تركل كالو

  . نيراجع الشرح

ما  على صهاية املقتصر يف ختصي عمومات الوصقتضىاً مليجعل اجلواهر القول الثاين قو علميمنه و

 من طالق مع اإلكنات تلبسه بذلأأول  وةياملتلبس بالوالعىن ء يف الوصي مبايشة هذه األيقن من شرطيت

االعتبار العقالئي اشتراط الشرائط  فإن ، ظاهر الوجهريغ،  الوقتك الوفاة فتعترب الشرائط ذلنيح

: ذا قالإف، س هذا منهايل وزاد بعض الشرائطإمنا  و،كذل على زديالشارع مل و، ل العملة حايالعقالئ

ون موضع كيفهل ، نيداء الدأ  قبلفاقأ وان فالن جمنوناًك و،ل بعد سنةحي الذي ينيديقضي ي يوصفالن 

  . شمله العموماتيال نه إ قالي أو ،اًيون وصكيف يك أنه راديإ

   إذا  عدمها مطلقاًنيب و،عدمها و الصفةني التراوح بنيال فرق ب أنه علميمنه و



٤٤٢

 يليكفالن و: ذا قالإف، ليك حال الوكذلك و،ةيالوصنه وقت تعلق إف، صفاًتان حال العمل مك

ان كالة كقبل الو و الوقتكفاق قبل ذلأ وان فالن جمنوناًكو،  بعد بلوغها مخس عشرة سنةزوج بنيتيل

ما هو ك، ف املؤنةينشاء خفإلا أن  وضوحد بعد وارريحنوه غ ونشاءق اإلي يف تعلشكالاإل و،حاًيصح

  . واضح

داً يزن إ :قال إذا ماك،  مل تصحيصح تعلقها بالوصيداً بوقت ال ية مقيصه الوؤنشاإان ك إذا نعم

 ال تصحإمنا  و،كة بذليد الوصييبنحو تق، ييهو وص ما أشبه أو ،يف وقت مويت أو ،ناجلامع للشرائط اآل

ن كيال مل إ و،ات تتبع القصوديقاعاإل والعقود أن من الواضح و،وصيفقد الشرط مل  ريتقدعلى ألنه 

  . هإيقاعو هعقد

حنو تعدد املطلوب صحت حال  على ةيانت الوصك فإن ،حواللو تقطعت األ أنه مما تقدم ظهرو

قال  مثالً، ال بطلت لوحدة املطلوب املتعذرة فرضاًإ و،اًيم وصكون احلاكي حال عدم الوصف و،الوصف

اً يم ولكن احلاوكيعام جنونه  فإن ،ق عاماًيفي ون عاماًجي يان الوصك و،ل عامكج عين حيي ي وص:ديز

 وسطاأل أو ولن من األجي أن ني فرق بري من غ،حنو وحدة املطلوب على انك إالّ إذا ،فاقتهإخبالف عام 

 يف يفحال الوص، ة قصدهيفيك يف كش إذا از العرفكزان قصد املوصي الشاهد له ارتيذ املإ ،خرياألأو 

 حيث إن، لهيكو ومكاحلا و،هي فكز ذلاكيف حال ارت، ليكالو واجلد وباز حال األكان االرتكما 

 ظاهر ري غيستصحب العدم يف الوصيبعد فقد الشرط  أنه  فتوهم،تهم حال الشرطيضر بواليالتقطع ال 

  .الة هلمك الوإطالق وةي الوالإطالق لشمول ،ة لهيالوجه بعد مشول الوص

 من كبه ذلما أش أو ،لما أفاقك ييهذا انون وصن إ : ما لو قالطالقضح من اإلأوو

  . اتحيالتصر

  



٤٤٣

انوا يف كسواء ، خوتهإ وهيأبو وأوالدهكبار كت اليذوي امل على ةيال تصح الوص )١٢ مسألة(

الناس  حيث إن، ىالفتو وه النصيبل عل، ال خالف وإشكالبال  ، أم اليصود امليارهم بيالصغر اخت

 ال بأس بأن :ريبكولده ال و قالما لك ريبك الين رضإ وةيبل ال تصح الوص ،)١(أنفسهم على مسلطون

 الناس مسلطون فإن ،نفسه على ةي مثل هذه الوالريبكس لليذ لإ، اً علييول وماًيون قكيداً لي زيتوص

  . امهمكأح على  الأنفسهمعلى 

م كيي علي وصريبك ابين ال:قال إذا ماك، ك صح ذلريبكقبل ال وة املشروعةيذ دخل يف الوصإ نعم

من  ألنه ،ذيهم التنفيفالالزم عل، ك فقالوا نعم قبلنا ذل،هيم حسب رأكزوجي أن ر يفباكوالد الها األيأ

حيث  ،أشبهمبا  أو هيبالصالة عل أو ثلث من الأكثرب إذا أوصى  حاله حال ما،باركة املمضاة من اليالوص

  .لزمتهم وفاذا قبلوا وجبت، أمواهلم واميد حلرية حتديالوص إن

من  إالّ زوج زوجهايال  أن وصتأأو ، ديمن ز إالّ  تزوج زوجتهالأن  إذا أوصى كمثل ذلو

  فقول الشرائع،هما ال تصحيلكبدون  و،قبول الوصي وة يف نفسهايار املشروعيفاملع، ك ذلريغ إىل ،مامةأ

 ناظر، )همية عليقاربه مل متض الوصأعلى  أو هيبأعلى  أو بار العقالءكوالده الأعلى أوصى لو ( :هريغو

  . إطالقاها يإهم يس لنفيرناه فلكما ذإىل 

 بنته أو ال تزوج زوجتهأن أوصى ما لو ك، ةي يف املنع الشرعي فالظاهر عدم نفوذ الوصكذا شإو

 األصلف، ةيالشارع شرع مثل هذه الوص أن  يفك للشكوذل، زوج زوجها ما دام العمريال  أو ،ختهأأو 

  . محكا األك تلأدلة إطالق

   ه لورثتهكترالذي ة بالنظر يف املال يال تصح الوص  أنهظهر مما تقدمنه إ مث

                                                





٤٤٤

ن إ وة بالنظر يف ثلثهيهل تصح الوص وه،يت يف جعل مشرف عليال حق للموهلم  ذ املالإ، باركال

قد ال  و،صح جعله حتت نظر املوصييهذا  وريصرف يف اخليثلثه  أن وصيينه قد إف، وص بالثلثيمل 

  . ه منهم حتت نظر الوصييون التصرف فكي بأن يوصي ف،ون الثلث للورثةكيوصي بالثلث مما ي

صح له التصرف ي هلم مل هكبالنظر يف املال الذي ترأوصى  ولو: (قال يف اجلواهر عند قول الشرائع

، رث الوارثإخراجه عن إعدم  و،ة بهيه مع عدم الوصية له عليال وال ألنه ،ثلثه يف ال وبل(: )هييف ثلث

  . انتهى )ما يف نظائرهك، اً للوارثكونه ملك ه معية عليفال تصح الوال

 إىل عل النظر يف ثلثهجي أن ان لهكت بثلثه يان للمكملا  إذ ،ةي مثل هذه الوصةتمل صححين رمبا كل

 ،ةي الوصأدلةطالق  إل،كأما يف الثلث فله ذل، ةي ال حق له يف جعل الوالنيففي الثلث، ق أوىليالوصي بطر

يف زمان  إالّ هيم يف التصرف فكال حق ل: قال إذا ماك، د ثلثهيقي أن له  أنماك، ل الثلثي دلإطالقو

 حىت ورثةلد سلطنة اييد ماله ال من تقييهذا من تق و،ذاكجل أل أو ،ذاكحالة  أو ،ذاكان كم أو ،ذاك

الفرق بأن  و، بشرطالًوهبه ما إذا مثله ما و،أنفسهمعلى  أو أمواهلم على مناف لتسلط الناسنه إ :قالي

هذا هو  و، يف املقاموجب فرقاًيدخل بدون رضاهم ال يرث اإل و،برضاهم إالّ همكهلبة ال تدخل يف ملا

  . قرباأل

ة ك حق الوصي بدون شرا يفإشكالزاً فال يان ممك فإن ،ذاكه يف صرف ثلثيبأن نه إذا أوصى إ مث

اء كحاله حال الشر أو ،رتع ثلثهيلوصي حق االستقالل بأن ان مشاعاً فهل لك إذا أما، رث يف شيءالوا

  نص  إذا ،ولالظاهر األ ،نيجازة الباقإب إالّ وز له التصرفجيث ال يح



٤٤٥

  .نصيمل  إذا الثاين و،استقالله على تيامل

لذا قال يف  و،ة للوصييعطاء هذه الوالإ فله ،اًيدام ح ل ماله ماك ىنه ويل علفأل: ولأما األ

  . نةي معنيحصره ثلثه يف ع  منوىل هي أة اليتي له مثل هذه الوالنأل: اجلواهر

 ولاأل على ةيمن باب الوالحيث إنه  ،كد يف املضاربة فال داللة له بذلأما استدالل اجلواهر مبا ور

  . كالم يف ذلكقد تقدم ال و،الصغارو

  بولدهرجلإىل أوصى عن رجل  )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ل عنئسنه إ :قال حممد بن مسلم

 ال بأس به من أجل:  فقال،نهميب ونهيون الربح بكين أ و،عمل باملالي أن ةيه عند الوصذن لأ ومبال هلمو

  .)١(هو حي وكذن له يف ذلأأباه قد أن 

   .)٢( الصغاركخوتأ :ة بن احلجاجيبل يف روا

وصي باستقالل ي أن  فال حق له يفنقطع باملوت،ي نيت يف الثلثيق املحن إ :قالين رمبا كهذا ل

 نيب و،هيورثة فة للكث ال شريح نيجعل ثلثه يف شيء مع إذا  مانيفرق ب و،خذ ثلثهقسمة ألالوصي بال

ذن سائر إب إالّ كي عدم تصرف شرمقتضىل خمرج عن ي فال دل،ةكث هلم الشريح جعل ثلثه مشاعاً

  . أكثرتأمل  إىل املسألة حباجة و،اءكالشر

 نيشخصه يف ع إذا مثل ما أنه  فالظاهران،يعتار لثلثه ما شاء من األخي أن للوصين إ :قال إذا أما

خذ داري : قولي أن  صح له،كلميل واحدة ثلث ما كان له ثالثة دور كذا إ فمثله،حيث إنه ، خاصة

 تقبض ثلث الثمن وعهايلو من الدور الثالثة بأن تب وك خذ ثلث:قوليأن  أما ،دار شئتأي  أو ،وىلاأل

 إذ ،هيما ف خيفى  المن بدلهـ االستدالل لصحته ب و،لسابق اشكاله اإلي فف، للورثةنيتعطي الثلثو

  . ثبت املوضوعيم ال كاحل و،حةية الصحية يف الوصياآل

                                                







٤٤٦

 أو سارع بعض الورثة أو ،وني فأبرأه املدكذل على اًيجعل وص ونه من ثلثهيعطاء دإبأوصى لو و

، رثون املال للورثة حسب اإلكي و،نئذيح ذ ال مورد هلاإ، ةيفالظاهر سقوط الوص، نهيمتربع بوفاء د

  . ج بنته فماتتيبصرف ثلثه يف تزو إذا أوصى ماك

، ه من ثلثهءعطاإأراد الوصي  ون من نفسهيعطاء الدإن أراد الوارث أ ب،وقع التعارض إذا أما

 على اًيوصأوصى لو  نعم( : فقول اجلواهر،تقدم الوصي على ليلذ ال دإ ن له،اكهما تقدم يأ أن فالظاهر

ة ال كان التريعأو من بعض أ، ن من نفسهين له معارضة الوارث لو أراد بذل الدكي مل ،أطلق ونهي دقضاء

  .  ظاهر الوجهري غ،انتهى )هرياا من غيعأقته بيحق

حنو  على انك فإن ،أعطاها وفتقدم الوارث، صالةً وصوماً أو  له حجةًيعطاء الوصإبأوصى لو و

ن أحنو تعدد املطلوب ب على انكن إ و،ةيسقاط الوصإ الوارث يف نفع عمليعطاء الوصي مل إد بييالتق

 فهو ،ة بعد حصول املطلوبيال جمال للوص ألنه ، بنظر املوصي سقطتكون ذلكي أن أراد واألصلأراد 

ن إ و،كة بعد ذليث ال جمال للوصيح، يج الوصي بنته فتزوجت بدون نظر الوصيبتزو إذا أوصى ماك

ان الالزم عمل الوصي ك ـ تعدد املطلوب غالباً على ازكان االرتك نإ و ـازكن ارتكيمل  وكش

  . ةيل الوصي دلإطالقك

صالته  و حجهي فأعط،صلي عنهي وصومي أو ،ديج عنه زحيأن  إذا أوصى حال ما ظهريمما تقدم و

ذا يف سائر ك و،مع وحدا ال تسقط و،ةيمع تعدد املطلوب تسقط الوصحيث إنه  ،هريلغوصومه 

  . اتياخلصوصو الشرائط

  



٤٤٧

ما لعله ك، جرة املثل من جهة نظره يف مالهأأخذ ي أن ميتي أموال التوىليوز ملن جي :)١٣ مسألة(

نه إ انيبل عن جممع الب، همريغ والفاضالن ويفاكساإل و،خ يف بعض فتواهيالش إليه هور الذي ذهبشامل

  .ناأصحابات يالظاهر من روا

 أو اًيان غنكسواء ، نيعدول املؤمن والوصي اخلاص وهليكو ومك احلاني بك فرق يف ذلريمن غ

  .اًريفق

  .سيدرإابن  وخية الشيما عن اك، تهيفاكخالفاً للقائل بأخذ قدر 

  .انيالتب وما عن اخلالفكة يفاكقدر ال وجرة املثلأن من ياألمرالقائل بأخذه أقل و

  .ما عن املبسوطك، ن مع فقرهياألمرالقائل بأقل و

  .كما عن املسالك، اًريان فقكن إ ةجرالقائل باألو

 إذا ماك ن له التويلكيذ لو مل إ  ـما للمتربع التويليده بعدم وجود املتربع فييول بعد تقالقول األو

بعدم قبول وـ  اًياه وصيإت يه التويل بعد جعل املريذ ال حق لغإ، جرةأله التويل ب فإن ،ان وصي خاصك

صالة احترام فعل أل،  القاعدةمقتضىهو  ،ي التربع فقد أهدر حقهل الوصبذ لو قإ،  التربعهحنو والوصي

 فيلكذ هو تإ ،جرة األنايفيالوجوب الشرعي ال  و،)٢(أنفسهم على الناس مسلطونون كك )١(املسلم

ذا يف ك و،مةيقلاخذ أ يف باذللال يف املخمصة مع حق كاأل جب بذللذا و و،الزم عدم الوضعيهو ال و

مجلة من  إىل ضافةباإل، مثلة من األك ذلريغ إىل ،وبذل الدواء للمضطر ن املضطراكسإ وقينقاذ الغرإ

  . اتيالروا

له  م مايتيعن تويل مال ال )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،مكح هشام بن احليمثل صح

  جر قوم به من األيه ريان غكما  إىل نظري: فقال ،منه لكأيأ

                                                







٤٤٨

   .)١(كل بقدر ذلكأيهلم فل

 أيب عن، ح ابن سنانيضاً صحيه أيدل علي ف،طيال تفر وهيفراط فإذ ال إ ،هذا هو املعروف و:قولأ

 أن  أله،صلحهميما يع فيالب والشراء هلم ويتاميم لليأنا حاضر عن الق ولئسنه إ ،)عليه السالم(عبد اهللا 

ل كأيفل: جل و عزما قال اهللاك، ل من أمواهلم باملعروفكأي أن ال بأس: فقال ،ل من أمواهلمكأي

   .)٢(هو القوت باملعروف

  الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى﴿ :لذا قال و،حنومها ونكاملس وسابل أعم من اللكاملراد باأل و:أقول

   .)٤(﴾ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِلو﴿: قال و،)٣(﴾ظُلْماً

   .)٥(املعروف هو القوت: )معليه السال(عنه ، خرحه اآلييف صحو

 أن شة فال بأسيبس نفسه عن املعحي لرجل كذا: )عليه السالم(عن الصادق ، الصباح أيب يف خربو

  .)٦(ئاًيل منه شكأي فال الًيان املال قلك فإن ،صلح هلم أمواهلميان ك إذا ل باملعروفكأي

   .سامةأأيب  و خرب مساعةهحنو و

ها نفسه يشغل في وةيماش أو حرث على ميتيبس نفسه للحيذا رجل ه:  قال،ريبص أيب يف خربو

   .)٧(الدراهم اليت عنده موضوعة وري يف الدنانكس له ذليل و،ل منه باملعروفكأيفل

                                                

















٤٤٩

نة يلو بقر ور للغلبةكذإمنا  و،س بشرطياحلبس ل و،جرة لهأال  ن حفظهما غالباً ألكذل و:أقول

  . وىلة األيالروا

 ال هو من جهة الفضل يف الغىنإمنا  ،ات بالفقريبعض الروا وةميركة الي اآلدييتق أن علميمنه و

  .)١(﴾من كانَ فَقرياً فَلْيأْكُلْ ِبالْمعروِفنَ غَِنيا فَلْيستعِفف ومن كاو﴿: قال سبحانه، اللزوم

: سألته عن قوله : قال)عليه السالم(أيب احلسن  و)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  مساعةىفقد رو

﴿اوكانَ غَِني نقال ،ةياآل ﴾م :ىتقاضيهو  وس له شيءيل وهو حمتاج وىتاميئاً لليلي شيان ك من ىبل 

عاجل لنفسه يعتهم ال تشغله عما يان ضكن إ و،سرفيال  ول بقدر احلاجةكأيعتهم فليقوم يف ضي وأمواهلم

   .)٢(ئاًيرزئن من أمواهلم شيفال 

فسأله  )عليه السالم(أيب عبد اهللا  نت عندك:  قال،اهليكه الضرر يف ما رواه الده جعل مقابليؤيو

 ،بساطهم على تام معهم خادم هلم فنقعديت أيأخ لنا يف ب على نا ندخلإ: فقال ،ر البصريرجل ضر

فما ، ه من طعامهميف وه الطعام من عند صاحبهيطعمنا فأرمبا  و،دمنا خادمهمخي و،نشرب من مائهمو

قد  و،مكيعل خيفى نتم الأف ،)٣(﴾ نفِْسِه بصريةٌ ى علَإنسانبِل الْ﴿: قد قال اهللا: فقال ، اهللاكلح أصىتر

ه يهم فيم علكن دخولكيمل ن إ :مث قال مكُتنعَأل ىلإ )٤(﴾تخاِلطُوهم فَِإخوانكُم أنْو﴿: قال اهللا

   .)٥(ه ضرر فاليان فكن إ و،منفعة هلم فال بأس

                                                













٤٥٠

س له ما يتاج لحيهو  وىتاميئاً لليلي شيان كمن : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وثق مساعةيف مو

م ال تشغله عما عتهيان ضكن إ و،سرفيال  ول بقدركأيعتهم فيقوم يف ضي و أمواهلمىتقاضيمه فهو يقي

   .)١(ئاًي من أمواهلم شعاجل نفسه فال يرزئني

بل تام يف اإليم لأليعن الق ى بن موسىسيسألين ع: ) السالمعليه(عبد اهللا  أبو قال، موثق حنانو

 ريب من لبنها من غيصي أن فله، اهابهنأ جر وطلب ضالتها والط حوضها إذا :فقلت له، ل له منهاحيما 

ال فساد لنسل و لضرعك)٢(.   

  . كهنا و هنامهارييف غ و،تاب التجارةك يف كاملستدر وات املوجودة يف الوسائليها من الرواريغإىل 

ل يد الذي ال بديالصاحل الوح أو هو أصلح و،كثرباأل إالّ ىرضينه ال كل، جرة مثله أقلأانت كذا إو

م كال جد فاحلا وبسافر األ مثالً، ميتيم حال اليتي الريحال غ أن ماك، املهم وهمالحظ األيم كفاحلا، له

 لوحدة دلةاجرة العخذون األأي و،حلسبة عدول املؤمنني من باب اكيفعل ذل أو  من يالحظ أوالده،ضعي

 على الناس مسلطونون ك فإن ،كذلكافر كبل ال ،)٣(ل احترام عمل املسلمي دلطالقإل وكاملال

  .ضاًي املسلم أريشمل غي )٤(أنفسهم

  . املناط وطالقته لإليترب أو العمل مباله و احلفظني بدلةاجرة العال فرق يف أخذ األو

   ):سلم وصلى اهللا عليه وآله( قال للنيب رجالًن إ : قالرت العرفانكما عن  وبل

                                                











٤٥١

  مستأثراً ماالًالباملعروف : )سلم وصلى اهللا عليه وآله(قال  ،ل من مالهكماً أنأيتين يف حجري إ

   .كال واق مباله مال و مستأصل للمالريغ أي ،)١(ال واقو

  . داتياملؤها من ريغ إىل ،ده ما تقدم من املضاربة مبال الطفليؤيذا كو

مما و ،لنفسه فقط أو عائلته وأخذ لنفسهيهل  نهأالم يف كن وجه للكيجرة مل زان األيان املكذا إو

  . دها بعض ما تقدميؤيان كن إ و،قوالظهر وجه ضعف سائر األير كذ

 من باب ميروه يف باب التقوكما ذك، موراأل أو نياألمر نيجرة أخذ بلو اختلف العرف يف األو

  .قل األاألصلقال يفال ، لقاعدة العد

جرة أخذ األينه كل، عمليان بعض السنة ال ك إذا شمل ماي ،ان املتعارفكث يح جرةاملراد باألو

ما أشبه داخل يف  ونيبعنوان التأم أو اً ظلماً حمضريجأخذ الظامل من األيما  و،اجيوقت االحت إىل لبقائه

  .ان متعارفاًك إذا جرةاأل

  . املناط وطالق لإل،ان الولد ذا مالك إذا ضاًيجرة أ هلما األانكاجلد  وبو عمل األلو

، أراد إذا جرةان الالزم األك ،ال عدمها وجرةقصد األيمل  ومهاحنو أو يالوص أو لو عمل الويلو

  . عراضهو ما قصد اإل وما خرج إالّ صالة االحترامأل

لقاعدة ، ضاًيستحقاق أفالظاهر اال، ال عدمه وقصد الرجوعيلو مل : لذا قال يف اجلواهرو

ات املتقدمة يبعض الروا و االحترامإطالقأن  إالّ لكة األيانت ظاهرة يف فعلكن إ وةياآل و،)٢(االحترام

  . ناًيون دكي أخذ فعالًين مل إ و،له احلق أن يعطي

                                                







٤٥٢

 فَلْيأْكُلْ﴿ : تعاىل يف قوله)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ما رواه رفاعة أن ظهريمما تقدم و

  . بعض احملامل على  الالزم محلها،)٢(منسوخةا إ :قولي أيب انك: قال ،)١(﴾ِبالْمعروِف

 ه ما أخذيرد عليمث ، جهة القرض على ميتيها بقدر احلاجة من مال الري تفسةعن مجاعة من العامو

  . وجدإذا 

لذا  و،راهةكال على حلملد ايؤيهذا  و،)٣()عليه السالم(هو مروي عن الباقر  و:انيقال يف جممع الب

  . ان الثابت عندنا خالفهماكن إ و:قال اجلواهر

نه هو الذي أهدر إ ف،قبل وجب وجرة أقلأب أو م جماناًيتيول أعمال الازي أن تيامل إذا أوصى مث

ذ إ، ان الزائد من الثلثك و، صحيقبل املوص وجرتهأ من كثر األين شرط الوصإ و، نفسهياحترام سع

 أقل أنه  مقداراً خاصاً مث ظهريعطاه املوصأذا إ و،اثربار من الوكقبل ال إالّ إذا  منهكثرألال حق له يف ا

ول أخذ  يف األيحق للوص ،بار بالزائد منهكقبل اليمل  أو ، ثلثهيفكيمبا ال  جرة املثلأ من أكثرأو 

 إىل ي الوصرجاعإ مكحق للحا و، الغنب خيار يفال ضررل يروه من دلك ملا ذ،ان جاهالًكن إ التفاوت

  . انهكه مريقبل جعل غيمل  فإن ،تامية حلال األيجرة املثل رعاأ

  

                                                









٤٥٣

 مبثل ،ما أشبه وان وارثاً لو ال قتلهك أو ،باًيان قركن إ ورث عن اإلجنيبألأوصى لو  :)١٤ مسألة(

بنت ان له كلو  و،الثلث مع عدم رضاه و، االبنامع رض  النصفيعطأواحد  إالّ س لهيل و،ب ابنهينص

 ،بنت وان له ابنكلو  و،انت له بنتانكذا لو ك و، الثلثجنيبان لألكان له ابنان كلو  و،كذلكان ك

 ان له ثالثة أوالدكلو  و،ان الربعك، البنتك :لو قال و،ان له اخلمسان مع رضامهاك ،االبنك :قالو

  . ان له الربعك ،حدهمأك: قالو

ن اختلف إ و،نيانوا متساوكن إ حدهمأكعل جي وثالوار إىل ضافينه إ الضابط و:قال يف الشرائع

  . قنينه املتأاجلواهر ب وك يف املسالخريعلل األ و،سهامهم جعل مثل أضعفهم سهماً

 ه أقليان فكل مك مقتضىنه  فألالثاين أما ،يريمل نقل بالتخن إ جراء قاعدة العدلإالالزم ن إ :هيفو

هو ضعف  وخر أحدهم ضعف اآلكلميان ك و،دي أبناء زهكلمي بقدر ما ريعط الفقأ: قال إذا ماك، أكثرو

اناً جاز لنفسه يعطه عصيذا مل إف، هي عليلك بأي قدر من الثالثة النطباق اليعطي أن ق لهحينه إف، الثالث

  .م مثالًكاحلا إىل ن الوصولكميمل  إذا  قدر من الثالثةيخذ بأاأل

ات الواردة يف خمتلف ي من مجلة من الرواستفاديما ك ،نصافاإل و العدلمقتضىنه فأل: ولأما األو

ذ القاعدة ترفع إ، القرعة على لذا نقدمه و،مهاريغ وي الودعيدرمه وىرث اخلنثإك، أبواب الفقه

  . شكالاإل

 وقف الّإ و،الثلث على مل تزدن إ ك ذلقتضىعمل مب، نيانوا خمتلفك و،مثل أعظمهم: قال إذا نعم

  .جازةاإلعلى 

 إىل ث نسبهايان مراد جامع املقاصد حك ،تبكيف مجلة من ال إالّ جداملسألة مل تو حيث إنو

   فال ،روهاكعلمائنا من ذ



٤٥٤

  .ن سلم وجودهإو، هية فيظاهر االستناد فال حج أنه  إىلضافةباإل، املسألة يف إمجاع

  .طلقي أو  أحد الورثة باالسمنيعي أن نيمما تقدم ظهر عدم الفرق بو

  . دي زيولد يبيصعطوه مثل نأ: قولين أكول فاأل

  .يالد أوب أحديمثل نص: قولين أك الثاينو

 نيولو ع، حد الثالثة ملا تقدمأمثل   جاز،حدهمأب يمثل نص: قال وىخنث وان له ابن وبنتكولو 

  . ينيالتع على عمل

ان له سبعة كجاز الورثة أ ف،ب بنيتي مثل نص:قال و،بنت وان له زوجةكولو : الشرائع يف قال

  . وىلأان كل هلا سهم واحد من مخسة عشر سهماً يلو ق و،وللزوجة سهمان، مثلهاللبنت  و،سهمأ

  : أقول

  .  عنهيكما ح على خيقول الش: ولاأل

ن  ألكذل و،همريغ والشارحان وجامع املقاصد والفاضالن إليه قول املشهور الذي ذهب: الثاينو

رد ي حىت الً أوجنيبضة مع األيح الفريحة تصي ظاهر الوصنأل، ني بنتكهنا أن للزوجة مثن املال بعد فرض

  . صرح خبالفه إالّ إذا اللهم ،عياجلم على النقص

لذا قال يف  و،ةي خالف ظاهر الوصكذل و،البنت فقطعلى  إالّ رد النقصيخ فال ي الش مبىنلىأما ع

  . خيلم الشقسهو من نه إ :كاملسال

: كمث قال املسال )مالله( ـرناه بكذمراد املوصي ما  أن رناه منكحظ ما ذالخ يلعل الش و:أقول

 نية بيالثمان و ـلالجنيب أي  ـ عشر الثلث أربعةز فاملسألة من اثينجيلو مل  و،جازة الورثةإهذا مع 

  . البنت والزوجة

  در التفاوت الثلث بق إىل ضافةجنيب باإلان لألكد الورثة خاصة لو أجاز أحو



٤٥٥

اليت  ورة يف علم احلسابكأيت يف املقام القاعدة املذيو ،زي املنتزعة من ا احلصةنيب و الثلثنيب

ر كقد ذ و،سرك احلصة بدون يمها مما تعطريغ والتوافق ونيرث من التبالها يف اإلير الفقهاء تفصكذ

  . ه فراجعهمريغ وتبعه اجلواهر وك املسالمثلةبعض األ

هن احدإب يمبثل نصى أوصبنت ف وان له أربع زوجاتكلو نه إ وجه قول الشرائع مما تقدم ظهرو

ضة تبلغ يضرب عددهن يف الفريف، ة هلن واحديضة من مثانيذ أصل الفرإ ،نيثالث وان له واحد من ثالثةك

  .نيثالث وون ثالثةكة فتيها واحد بالوصيزاد علي و،نيثالث ونياثن

 ةيوون للزوجات الثمن أربعة بالسكيف، نيثالث ونيضة من اثنيانت الفرك: ث قاليخ حيخالفاً للش

بالسهو من قلمه  لين قإ و،قد تقدم وجه االعتذار عنه و،عشرون للبنت و سبعةىبقي وواحدةكله سهم و

  . فيالشر

  



٤٥٦

 على  والزائد،ةيأراد جعله مثله صحت الوص فإن ،ب ولدهيجنيب بنصألأوصى لو  :)١٥ مسألة(

 ،جازة يف الزائد من الثلثاإل إىل تاجاًان حمكجنيب به لأليعطاء نصإن أراد إ و،جازتهإ إىل تاجحيالثلث 

ه محلت ريغ و يف البطالنكن شإ و،ةيع بطلت الوصيه مبا هو تشرريب الوارث لغين أراد جعل نصإو

ظهر وجه ي كبذل و،جازتهإ إىل الثلث حباجة على ان الزائدك نيول األكن شإ و،الصحة على ةيالوص

  . لماتك من الريثكالنظر يف 

ن املتبادر من هذا  أل،فالظاهر الصحة، بهيمبثل نصأوصى  فمثالًافر ك أو ان له ولد قاتلكلو و

خ عن ي خالفاً للش،هريغ و تبعاً للجواهر،لموصى له مثله لىعطي ف،مكان له ك ن قاتالًكيلو مل  أنه المكال

  .ب للقاتليعللوه بأنه ال نص و،جعله الشرائع أشبه و،مبسوطه فقال بعدم الصحة

الم العقالء ك يف  فإن األصل،ك ذلي املوصمالكمعىن ون كالزم ي  الب فعالًيعدم النصن إ :هيفو

علم ي أن ني بكال فرق يف ذل و،علم باخلالفييف املقام مل  و،علم باخلالف إالّ إذا ،الصحة على احلمل

  . المهكظاهر  ة هلما يفيذ مها ال مدخلإ ،علميال  أو ،ب للقاتل مثالًيال نص أنه املوصي

  



٤٥٧

 ،رث مثل حصة اإلإرادةفالظاهر ، عف حصتهضون لفالن الوارث كيأن وصى  إذا أ:)١٦ مسألة(

ن ال ثالثة يناري ديعطأرثاً إنار يان له دك فإن ، ثالثة مراتىعطي أن ال، رثإمثل  ورثإون له كيف

  .املنصرف ألنه ان له مثالهك ،ب الوارث الفالينيجنيب ضعف نص األعطواأ :قال أما إذا ،ريدنان

ال إ و،نة عرفاًي للقرنيترتل عن املثلإمنا  ولن األ أل،الضعفمعىن تلف خف ايكه ل بأنكستشيال و

 حيث إن، هو مأخوذ من الضعف مقابل القوة و،نةيان بدون قركل مك يف نيفالضعف معناه املثل

 أن مع، بالفتح القوة و،ادةيسر زكالضعف بالمعىن ون كيف يكقال يفال ، ل أضعف من املستقكيالشر

  . ئاتهيل هكالواحد يف عىن املادة الواحدة تعطي امل  أنالقاعدة

 ، فسر بالثايناألصلفبمالحظة مع ، ئاً واحداًي أرادا شنيباملثل أو من فسر الضعف باملثل أن الظاهرو

  .ول فسر باألاألصلقبال يف مبالحظة نفسه و

بل عن اخلالف ، ء مثالهيضعف الش أن اءه الفقنيشهر باألن إ :كف قال يف املساليك :قاليفال 

 ،الضعف املثل أن ديابن العب واجلمهرة و عن الصحاحيكاحمل أن مع، العلماء وته عن عامة الفقهاءياكح

  .  الضعف املثل فما فوقهيزهرعن األو

ِضعف أَذَقْناك ِضعف الْحياِة وِإذاً لَ﴿: فوق املثل قوله سبحانه أو هي علاألصلادة مثل يد زيؤيو

احنرف حتمل  إذا وةلقدن ا ألكذل و، مضاعفاًالًكخرة عذاب اآل وايعذاب الدني  أ،)١(﴾الْمماِت

  .صار سبب ضالهلم ألنه ضاًيقتدون به أين ية الذيولؤمس

 ،﴾فَأُولِئك هم الْمضِعفُونَ﴿: قوله سبحانه و،﴾فَأُولِئك لَهم جزاُء الضعِف﴿: قوله سبحانهو

  . هاريغإىل  ﴾يضاعف﴿: وقوله

                                                





٤٥٨

، ما جعله الشرائع أشبهكقن ياملت ألنه  ال،املتبادر ألنه ثالثة أنه فالظاهر، هيعطوه ضعفَأ: و قاللو

  .ء هو مثالهي الشيدة ضعفيعب أيب  عنيكاحملان كلذا  و،ون له أربعةكي أنه خالفاً ملا عن املبسوط من

  .ثةقن ثاليان املتك ي املوصإرادة يف كأربعة للش أو عطائه ثالثةإ يف كمث لو ش

  . ثالثة أمثالهولده  أعطي مثليه، وبضعفيه له بضعف أوصى لو  و: الدروسيكقال يف حم

ون كي مثله فالثاين وول اثنانن الضعف األ أل،أربعة أنه  فالظاهر،عطوه ضعف الضعفأ: لو قالو

  . طالةاإل إىل قوال مما ال حاجةظهر وجه الضعف يف سائر األي كبذل و،أربعة

  . ربعة للتبادرة األيفاكفالظاهر  ،الوارث إىل بالنسبة عاف حصتهعطوه أضأ: لو قالو

 ةيالالزم مثان أو ،ليلل األي مثل الل،ديكتأ ألنه ربعة األيفكي فهل ،عطوه أضعافاً مضاعفةأ: لو قالو

ده يؤي و،قنينه متإ فكلو ش و،ولبعد األيال  ،انت أربعةكضعاف األو، ضعافأول مضاعفة األألنه 

  . اهللا العامل و،)١(﴾كُلُوا الربوا أَضعافاً مضاعفَةًال تأْ﴿: قوله

  

                                                





٤٥٩

 أو تابكال أو العلماء أو للفقراء، جازة الوارثإ مع أكثر أو أقل أو بثلثهأوصى لو  :)١٧ مسألة(

 نيمجال بإلو صار  و،ة اتبعياخلصوص على ىخرأنة يقر أو ان انصرافك فإن شبهأما  أو الصناعة والزراعة

 صح إطالقان كن إ و،)١( عمل بقاعدة العدل أو أمورنيمرأ نيمجال بإ أو ،ولخذ باألأ هريغ وقنيمت

  .  البلدريغ وصرفه يف البلد

 ،الوضع بالضمان وف باحلرمةيلكون تكي فرمبا ، يف البلدملوصى لهالبلد مع وجود اعن خراجه إما أ

  .حدمهاأون كيرمبا  و،حدمهاأون كيرمبا ال و

 ،رقس أو خرجه فتلفأ كمع ذل و،ق خطراًيان الطرك و البلد املصرفان يفك إذا ماك: ولفاأل

يف املقام  و،نصاً مطلقاًو  فتوىعطاء بدلهإتلف املال عمداً فالالزم أ ألنه ،ان ضامناًك ونه فعل حراماًإف

  . )عليه السالم(مام ث ضمنه اإلي حي مراد املوصرية صرف املال يف غيث تقدمت روايح

 على ءينه ال شإ ف،اتفق العطب وق مأموناًيان الطرك ون يف البلد املصرفكيمل  إذا ماك: الثاينو

  .هارييف غ وةيما تقدم يف الوصك ،نيماأل

ذ ال إ، ف مع وجود الوضعيلكنه ال تإ ف،ان جاهالًكنه كل و،اًيطاً عقالئيان تفرك إذا ماك: الثالثو

  .  شامل للمقامديالعلى و )علميا ال الرفع مل(ل من كل يفدل، عدم الوضع وفيلك عدم التنيتالزم ب

ض يتعرأن أو  ،ث قلنا بأن التجري حرامي ح،سرق اتفاقاًينه مل كان خطراً لك إذا ماك: الرابعو

  ان من ك وسرقه السارق إذا مث،  للخطر حرامريمال الغ

                                                





٤٦٠

ذ ال إ، ىفكاحتسبه الوصي له  واًريان السارق فقك و،عطه للفقراءأ: قال إذا ماك إليه ىل املوصيقب

  .زهكارت أو صرح به املوصي إالّ إذا شترط يف املصرف عدم الفسقي

 ،عدمه ول من النقلكمعناه جواز  و،ع يف فقراء بلد املوصي جازيلو صرف اجلم: قال يف الشرائع

ان كمإة مع يخراج الوصاً إلأخريال ت و،راً باملال بسبب نقلهيستلزم تغري مبا مل كه املساليلذا علق علو

شار أرناه كبعض ما ذإىل  و،ربعة األقسامه ما عرفت من األإطالقيف  و،ل اجلوازكشأال إ و،ليتعجال

 إىل )همي فهالم يف أصل جواز صرفكذ الإ ،ضمن أو مثأن إ وضاًي أإشكالال نه إ هيفو( :اجلواهر بقوله

  .المهكآخر 

، ل شيءكطاء ثلث عإانت مطلقة جاز ك فإن بالثلثأوصى  وموال املوصي متفرقةأان كن إ مث

ه يان املال الذي علك إذا ما يف ماك ،ليز التبدجية مطلقة مل ين الوصكمل ت أما إذا ،ليما جاز التبدك

  . م الشرعيك احلاابرض إالّ الفحم مثالً أو الثلج أو امللح إىل ل مخسهيز تبدجيراً مل كاخلمس س

 ،كم بذلكازاً للعرف احلاكتفاد منه ارتسمللو ا و،د املوصيييتقإطالق أو الالزم اتباع ن إ احلاصلو

  .  عدمهاألصلان كل ي يف جواز التبدكلو شو

قد  و،لو ثالثة و اجلمعإرادةون كيقد  و،لو الواحد و اجلنسإرادةون كية قد يمث الظاهر من الوص

صح يف، ان الظاهر اجلنسكعطوه للمراجع أ: ذا قالإف، عابيون االستكيقد  و،كثر األإرادةون كي

  . ه لواحدؤعطاإ

   عطاه ثالثةأازه مجاعة منهم كتراعلم من  و،عطوه للفقراءأ: لو قالو



٤٦١

  . تئااناً امليحأبل ، كثرعطاء األإ على نةيانت القركاً ريثكان املال كلو  و،أكثرأو 

از كفهم من االرتي أن لزمي كل ذلكع ي اجلمياعط، انوا عشرة مثالك و،قربائيعطوه ألأ: لو قالو

  .حنوه أو فشوف بالعركامل

ا  أل، عمل حسب اللغة،كثراأل أو  أقله،اجلمع أو علم هل أراد اجلنسيمل  و،اجلمع لو قالو

  .ن عرفكيمل  إذا املرجع

 أن بجيهل  و،ب تتبع من غابجيال  ون يف البلدياملوجود إىل دفعي( :وجه قول الشرائع علميمنه و

 أن وجب، عتقوا رقاباًأ: ذا لو قالك و، اللفظقتضى مبشبه عمالًهو األ و،نعم: ليق ، ثالثة فصاعداًىعطي

  . انتهى )قصر ثلث مال املوصييأن  إالّ ،عتق ثالثة فما زادي

بقدر شبع  إالّ ن املالكيمل  إذا ،لو واحداً وشباعلزم اإليفهل ، اعيطعموا اجلأ: لو قال: أقول

 أو ،اً لظاهر اجلمعميبع ثلث بطنه تقد بقدر شالًكلو  والثالثة أو ،اًزاكالم ارتكاً لظاهر المي تقد،واحد

  .بعد الثالثين مل كل، الذهن العريف إىل أقربول ان األكن إ و،احتماالت ،يريالتخ

ا يل الوصاكف كيم املال الذي مل يات تقسيقد تقدم يف بعض الروا و،عتقوا رقاباًأ: مثله لو قالو

  .كطائفة يف ذا وطائفة يف هذا

 )١(سوريل امليدل وازكن لالرتكطعام بالقدر املمفالظاهر اإل، حدوا حىت لو قصر املال عن شبعو

  صلى اهللا (قوله  و،ما يف الغوايلك )عليه السالم( علي املروي عن

                                                

 



٤٦٢

  .  ال وجه لهريصرف يف مطلق سبل اخلي أنه  فاحتمال،)١(فأتوا منه ما استطعتم: )سلم وعليه وآله

مث صار ، ل واحد بقدر درهمكشبعوا ثالثة أ: قال  إذاماك، نهماين اجلمع بكمين مل يدير قكلو ذو

طعام درهم بقدر إشباع بعن اإل أو ،نيشباع بدرمهن اإلد عن الدرهم أليرفع الما إ التضخم مبا لزم

قال إمنا  أنه ذ الظاهرإ، د الدرهميد عن قي غالباً رفع الكذل و،ذهان العرفأوز يف كقدم املر، نصف البطن

  .بع يف زمانه الشيساويان ك ألنه درهم

  . الةياملسألة س و،ك عبده مبثل ذلأمر املوىل إذا ما و،هيدي قنيب األمردور يمثله الوقف الذي و

  

                                                





٤٦٣

 بقدره أو قل من الثلثأما إ فالفرس، خر بتمام الثلثآل و بفرسهنسانإل إذا أوصى :)١٨ مسألة(

أجاز  إالّ إذا ءين للثاين شكي اً مليان مساوكن إ و،تتمة الثلث على قل حصل الثاينأان ك فإن ،أكثرأو 

 ،ئاًيه شؤعطاإاز املوصي كارت فإن ،جازة حمدد قابل لإلشيء ذ الإون، ؤ وحينئذ يعطون له ما يشا،الورثة

ئاً وفقاً يعطونه شيإمنا  وجازة الوارثإالثلث ال شيء خاص تتعلق به  و فرسنيث ال شيء خاص بيحو

  . از املوصيكالرت

بعض الفرس الذي بقدر على  إالّ ولصل األحيفال ، ثرةكزوا اليجيال   أن فللورثةأكثران كن إو

بعض الفرس  على حصليزوا بعضها فيجين أ و،ل الفرسك على ولحصل األيلها فكزوها يجين أ و،الثلث

ن وشاؤيعطوه قدر ما يما للثاين ف على كزوا فوق ذليجين أ و،جازمإادة بقدر يز الثلث على زائداً

 ،الفرس من الثلث على زوا ما زاديجيال  أن للورثة أن ماك، ما سبقكئاً يه شءعطاإ ي املوصإرادةحسب 

  . للثاين جازةباإل عطونهيما  وولون بقدر الثلث من الفرس لألكي الثاين فلموصى لهزوا ليجيإمنا و

املوت  مث عند ان بقدر الثلث قبالًكفلو ، مته عند املوتيمة الفرس فاالعتبار بقيت قريلو تغنه إ مث

قل من الثلث مث صار عنده بقدر الثلث أان قبل املوت كلو  و،ان للثاين السدسكصار نصف الثلث 

  . الثاينكاً فيمساو أو ،ولاألكقل عنده فأ مث صار أكثران قبل املوت كلو  و،جازمإ إىل احتاج الثاين

متام  و يف العبدنه فرض املسألةألـ  لو حدث يف العبدو( :قال، ضعف قول الشرائع علميمنه و

مة العبد ي الثلث بعد وضع قةملكخر ت اآلى لهان للموصك ملوصى لها إىل مهيب قبل تسليع  ـالثلث

  .عدمه وميار باملوت فال اعتبار بالتسليذ املعإ، )حيالعبد صح وملةكة التيقصد عط ألنه ،حاًيصح

  قصد املوصي  أن نيأمث من 



٤٦٤

  . م الأ عابت ،نقصت أو متهيق  زادت،ملوصى له ايعطي نياملع أن ةينما ظاهر هذه الوصي بكذل

 العبد يعطأ، ان للثاينك من الثلث يما بق وون من ثلثهكيحاً يمته صحيالعبد بق أن نعم لو قصد

أن كب ياملع وحي الصحنيح الوارث التفاوت ببري و،باً للثاينيمع وحاًيمته صحي قني بيما بق و،ولألل

الفرس  و ـون للثاينكينه إ ف،ها الفرسية مبا فائة ستمكل الترك و،حاًية صحائ ميسويان فرسه ك

اخلمسون  و،ةائ مللثاين و،ول فرس لألىاملعط فإن ،نيعاب الفرس مبا نقص مخس أما إذا ،ةائم ـ حيصح

  .ة بهيذ ال وصإرحبه الورثة ي من الثلث يالباق

ست يا ل أل،اهايإ بالعبد لهملوصى ادة للوارث ضرورة عدم استحقاق ايفالز(: لذا قال يف اجلواهرو

مة ي الثاين ما زاد من قملوصى لهأخذ اي الفرض يفف، ست من التتمةيا لال الثاين أل و،ا لهأوصى مما 

  . انتهى )حاًيالعبد صح

 ذا حال ماك و،ترتلت أو املوت وةي الوصنيمة الفرس بيتضخمت ق إذا حال ما عرفي كمن ذلو

منت مبا سبب  أو متهاية مبا سبب قلة قكعابت بعض التر أو ،ترتلتو  أةكة التريمة بقيتضخمت قإذا 

  . اجلواهر فراجعهما وكالم املسالكظهر مواضع النظر يف ي كبذل و،متهايثرة قك

ة يذ الوصإ، خرة لآليمة العبد بقدر الثلث بطلت الوصيانت قكلو  و:ث قاليلعل مراد الشرائع حو

  .جازةال تقبل اإل  حىت،باطلة أا  الزمة الرية غيالثان

ان مراد املوصي ك فإن ،ة به لفوت متعلقهايلو مات الفرس قبل موت املوصي بطلت الوصنه إ مث

 بقدر يعطأحال موت املوصي  أو ،حال موت الفرس أو ،ةيالثلث حال الوص ومتهي قنيالتفاوت ب

عطي أ ،الثاين إىل زائد منهعطوا الأ: ن اطلق بأن قالإ و، الثاينلموصى لهالثلث ل ومةي القنيالتفاوت ب

  التفاوت عند 



٤٦٥

إمنا التفاوت  أن قد عرفت و،حال املوت فالتفاوت للثاين إىل اًيفرض الفرس حي بأن ،موت املوصي

از الوصي ك العلم بارتىجازة الورثة لدإ إىل ال احتاجإ و،أكثر ن الفرس بقدر الثلث أوكيمل  إذا ونكي

  . ئاًي الثاين شملوصى لهل اي حتصإرادة

نه إف، عطوا عمرواً من الفرسأالباقي من الثلث  وةائداً ميعطوا زأ: س الفرض بأن قالكلو انعو

قد  و،ة عند املوت أقل من الثلثائون املكيذ قد إ، ة هنا حال الفرس يف الفرع السابقائون حال املكي

  . ما تقدمكمه كل حكل و، منهأكثرون كيقد  و،اً لهيون مساوكي

 عيجازة اجلمإ حق للوارث ،ل واحدة لواحدكس له سواها فجعل يل و الثالثةبدورهأوصى مث لو 

 ل ماهلمك،  منهمنيالثن أو حدهمجازة ماهلم ألإ حق هلم  مثالً،اوملن شاؤ ن هلمي الذنيجازة بعض الثلثإو

  أو،خريناآل  من أحدهم دوننيخذ الثلثأحق ، ةائمث ثالىل دار تسوكانت ك إذا مثالً، بعض ماهلمأو 

خر اآلمن  أما ،نيتائ منيتائ مني اثن يأخذون من مثالً،ما حيق هلم أخذ بعض الثلثكن اثنني دون آخر، م

  . اهللا العامل و، من الصورك ذلريغ إىل ،ة مثالًائفم

  



٤٦٦

ن العرصة أل، د بطلتييحنو التق على ةيانت الوصك فإن ،له بدار فادمتأوصى لو  :}١٩ مسألة(

 نيئيله بش إذا أوصى ماك، ةيا جزء الوصأل، تيحنو تعدد املطلوب بق على انتكن إ و،ست بداريل

 رادأ أنه  يفكان مع الشك الثاين نياملوص ونيذهان الواقفأز يف كاملتعارف املرت حيث إن و،ءيففات ش

  .وماً بأن العرصة لهكن حمياألمرأي 

ادم  إذا أما، لهاكأو  ك دوره فادمت تلىحد إعطائه داره أوإوصي بي أن ني بكال فرق يف ذلو

  .مةي سلىخرأعطاء إان الالزم ك البعض

مث مات ، صارت براحاً وله بدار فادمتأوصى لو (:  قال،علم وجه النظر يف تردد الشرائعيمنه و

  ).ه تردديف و،ا خرجت عن اسم الدارة ألياملوصي بطلت الوص

ان ك الإ و، ال بفعل املوصيان االدامك إذا موضع اخلالف ما(:  فقالكفصل يف املسالو

حنو تعدد  على ةيانت الوصك أن ون بقصد الرجوع بعدكيذ االدام قد ال إ ،ه نظريف و،)رجوعاً

  .بطاالًإون كيذا فلما، املطلوب

 إالّ ،عدول أنه  فالظاهر،ما أشبه أو ستاناًجعله ب أو  مث بناها داراًكرضه تلأعطائه إبأما إذا أوصى 

  . العدم على انت قرائن تدلكإذا 

  .ةيونه طرف الوصك خرجت عن ،حداهاإمث عمر ، راضيأ ىحدإعطوه أ: قال إذا نعم

 ذإ ،ةيها مث مات فالظاهر نفوذ الوصريغ ىاشتر ومث باعها، ي دورىحدإعطوه أ :قالوأوصى لو و

 كبعد ذل ومث تلفت، ريانت له دنانك وناريعطوه ألف دأ :قال إذا ماك، ا املشاةي حال سائر الوصااهلاح

انت موجودة عند كة ما ين تشمل الوصأ و،ة للمتعلق املوجوديز عدم اخلصوصكاملرت فإن ،هاريحصل غ

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،املوت

  شبه مل خترج أما  أو اناًكد  أونة مث جعل بعضها اصطبالًيبدار معأوصى لو و



٤٦٧

  .ة عن املتعلقيالبق

  .دة خارجة أم اليته اجلدئي أنه م العرففه على  فمبين،حنوه وانكخروج الدأما 

ان الذي هو كالد و،خصوصاً يف مثل االصطبل الذي هو جزء الدار، ةي بقاء الوصاألصل فكلو شو

  . ته للدار بعدي لصدق جزئ،فقط إليه جعل باب هلا ورفع حاجزه عن الشارعياناً كعبارة عن جعل غرفة د

  



٤٦٨

شاء ن إ  الوصيإرادة إىل  حمولكذل أن فالظاهر، ذاكقراء الف وداًيعطوا زأ: قال إذا :)٢٠ مسألة(

 ظاهر ري غ)ةيد النصف من الوصيان لزك(: فقول الشرائع، طالق منهم لإلأكثر أو مثل بعضهم أو مثلهم

  : نهأل،  خمتلفي العددنيلتيلقبأوصى ما لو كنه أاجلواهر ب وكله املسالن علّإ و،الوجه

  .  عرفاًكذلكس يل: والًأ

 من مدارس طالب العلوم نيعطوا حاصل هذا الوقف ملدرستأ: قال فإن ،حمتمليضاً أ كهنا: اًيثانو

 كمثل ذلن إ ، عشرةىخراأل وةائحدمها مأن كسيان كن إ وىخرحدمها بقدر األأ ىعطيفهل ، ةينيالد

 أو ةائالفقراء م وديون لزينا مدأ :قال إذا ماك، قرار حال اإلكذلك و،نيالواقف ونيذهان املوصأخالف 

  . فهم منه التساويينه ال إ ف،نيلتيللقب أو نيللمدرست

 نهمي بكقد شر وقل الفقراء ثالثةأن أن علله بإ و،له الربعن إ علم عدم وجه لقول بعضهميه نمو

  .الثالثة فرقاء ثالثة وقيفهو فر، أحدهمكون كيد بالعطف في زنيبو

ان ك إذا يوابالتسم يظاهر عدم التقسفال، ة مدرسة مدرسة ثلثيينيرس الداعطوا املدأ: لو قالو

 ،ذاك وهني من ذات اخلمسأكثر ىة تعطائفاملدرسة ذات امل، عدادهمأبل حسب ، عدد الطالب خمتلفاً

  . باب الوقف يف كذلك األمر أن ماك، زكاملرتألنه 

  



٤٦٩

ة يولرابع مبثل وص، ولثالث خبمس، عخر بربآل و،له بثلثأوصى  لو: القواعد يف قال :)٢١ مسألة(

 ،جامع املقاصد وريصرح به يف التحر وه يف املبسوطي نبه عل:رامةكويف مفتاح ال، حدهم فله اخلمسأ

  . كوكوالزائد مش، قنهيأقل احملتمالت لت على رتلي طالقعلله بأن اإلو

  . احملتمالتلأق على لهيال وجه لترت و،ؤخذ بهي طالقاإلن إ :هيفو

 ،ناريراً ربع دكب و،ناريعمرواً نصف د و،ناراًي دريد الفقيأعط ز: فلو قال، كذا أمثال ذلكو

 ماك ه،ريغ و يف الوقفكذلك و،أحدهمكه يعطي أن  احلق يفأمورللم أن  العرفى رأ،أحدهمك خالداًو

للثالث  و،الثث للثاين و،ربعأحدهم ان ألك و،زواج أحد الثالثةأ يل مبثل عدد حكان: لهيكقال لوإذا 

  .كذل ريغ إىل ،ضاًيثالث أ أو أربعه جي تزول يفيكنه وإ ف،اثنتان

ن جازة الورثة ألإ إىل تاجحي أو الثلث إىل كل ذلكضاف يأن و مثال القواعد البد أن  خيفىالو

الثلث  إىل ضافأون كي أن لىع سوق ما اخترناه كبعد ذل خيفى ال و،)٦٠( من )٥٩( ونكياموع 

  .)١()ل واحدكهم فله مخس ما لكيلو قال فالن شرو( :مث قال القواعد، الثلثإىل أوصى ما 

   :أقول

 على جاز الورثة الزائدأ و،ثلثه إىل اخلمس والربع وضاف الثلثأ إذا ماي فكفرض ذلي أن لزمي: الًأو

ا الثالث يالوصا أن  قد عرفتكنإف، ةخرية األي جمال للوصىبقيال  ةكالتر إىل لكذ لو أضاف الإ، الثلث

  . لهاكة كه التريسم عل املقني من الستنيمخس وتستوعب تسعة

ألنه ( :قال،  وافريضاً غيأر يرامة له بعد نقله عن التحركره مفتاح الكل الذي ذيالدلن إ :اًيثانو

ن إ و،ون يف شيء واحد بأجزاء مشاعةكل مشتركن ال ألكذل و،لكث هو يل من حك النيب ونهي بكشر

  ان كث يح و،اختلفت احلصص

                                                





٤٧٠

ون كي أن أقل احلصص وجب على  مرتلكي التشرإطالق و،ةيث اموعياً للمجموع من حكيشر

  . أقل احلصص على لهي ال وجه لترتطالقاإل إذ ه نظريف و،انتهى )له مخس ما للمجموع

 :ث قاليالقواعد جامع املقاصد ح على لكلذا أش و، أنه إطالقد الوصي لفرضيب أنه بل الظاهر

ل يف ك الكاشترا و،ل واحدكل أو  للمجموعاًكيون شركي أن عم منأهم كيقوله فالن شرن إ لقائلو

  . ول األإرادةقتضي يء واحد ال يش

 خر بدارآل وةائلواحد مبأوصى لو و( : قال،كالم القواعد بعد ذلكظهر وجه النظر يف يتقدم مما و

 ل واحد منفرداًك كشاريهنا  ألنه ل واحد،كهم، فله نصف ما لكيفالن شر:  مث قالخر بعبد،آلو

  .انتهى )ةي التسوة تقتضيكالشرو

 جامع يكرتضه يف حميمل  و،ليالق إىل ري التحريكلذا نسبه حم نهأك و،ة أعمكالشرن إ :هيذ فإ

  . طالقل واحد من الثالثة للرابع لإلكعطاء الوصي بعض إفالالزم  يهوعل ،املقاصد

ذ إ، نيبع ستة للراائ من امليعطيأن ك،  منهمأكثر الرابع يعطيال  أن  االنصرافقتضىالظاهر مب نعم

عل جيبل  ،يف املتعارف من احملاورات ،ه فرعهريغ واألصل نيربععل صاحب األجي ال كذلكان كلو 

  . سكالع

 خالد يعطأأجاز الورثة  فإن ،خالداً النصف من ثلثي وعمرواً الربع وداً الثلثيعطوا زأ: لو قالو

 أما ،الثلث على سدسالذي زاد بقدر نصف الحيث إنه ال نقص منه نصف السدس إ و،ىما أوص

  . واخرل تسقط األائواأل أن بهم شيء ملا تقدم يف بعض املسائل السابقة منينقص من نصيوالن فال األ

   ،والد مثالًأان له ثالثة ك و،بهميمثل نص وبهميعطوا أوالدي نصأ: لو قالو



٤٧١

املفروض  ولثله الثإمنا  وعقل القدر الذي قاله،يذ ال إ احتمل البطالن و،حةية صحيانت الوصك

وص يمل ن إ ل واحد منهم ثالثةكل فإن ريان له تسعة دنانك مثالً، وصيمل  أو يعطونه سواء وصيم أ

  .ةيوص )ثلثه( ثالثة ورثاًإخذوا ستة ى أن وصإ و،رثباإل

 ،هم مخسين علكيرثاً مل إل واحد الثالثة كا وم لو أخذحيث إ ،الثمرة تظهر يف اخلمسن إ :هيفو

  . ل واحد منهم اخلمس مع توفر شرائط اخلمسكنار يد على ثية حيخذوا الثلث بالوصأ  إذاخبالف ما

  



٤٧٢

الم كال و،تاب احلجركور يف كمن الثلث مذاألصل أو ض من يحبث منجزات املر :)٢٢ مسألة(

ال  و،)١(ه الروحيدام ف حق مباله ماأاملرء  فإن ،األصلمن  أا ك هناقد اخترنا و،بعض الفروعيف هنا 

  . همريغ وشراحهما وما فعله الفاضالنك ،اض هنااألمرر كذ إىل اجةح

 ،ار ال اخلوفي فاملوت املع،وتميال  ووفخيال ما ، هيوت فمياملراد مبرض املوت ما  أن الظاهرو

مل  أو  العادةان خموفاً يفكسواء ، تفق به املوتيم باملرض الذي كل بتعلق احليلو قو( :لذا قال الشرائعو

  ). مناسباًانكل، نكي

ان خموفاً أم كل تصرف وقع يف مرض اتفق املوت معه سواء ك أن ي عندقرباأل: قال يف القواعدو

 رأةملطلق اك كدخل يف ذليه ال يوت فميان كن إ وس مبرضيما ل أن ماك، رج من الثلثخينه إف، ال

  .ما يف الشرائعك،  اسم املرضإطالق لتجردها عن كذل و،مواجتزاحم األو

، هيخالفاً ف هريال غ ونقل املصنفي مل ك بل يف املسال،ناأصحاب نيب اجلواهر وفاقاً للمشهورقال يف و

  . هي علمجاعبل يف جامع املقاصد اإل

 ،قتلهين عدوه ظفر به فأل أو ،ةيجل جناأل أو ،قتله قصاصاً أو ،قدم لرمجهيمثل من  أن علميمنه و

 أو ،االحتراق أو ،يف حال سقوط الطائرة أو ، ماءعطشاً لعدم وجود وجوعاً لو وموتيسقط يف بئر فأو 

دخل يف ي ال ،كما أشبه ذل أو ،قرب االستشهاد يف ساحة احلرب و،هي حائط املنجم عليحال هويف 

  خمالفة  و،استنباط العلة بعد عدم القطع ا و،مكعنوان مرض املوت الذي علق به احل

                                                







٤٧٣

  .  ظاهر الوجهريغ، حلاقد من اإليجلنابن ا  منىكحيما  إالّ هيبل امع عل، املشهور

حاً يان صحكأما إذا  :فقال ،ة الوالد لولدهي عن عط)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : قال مساعة

   .)١(صلحيأما يف مرضه فال  و،صنع به ما شاءيفهو ماله 

اً له كلو عن رجل حضره املوت فأعتق مم)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : قال عقبة بن خالدو

 إالّ عتق منهيما : )عليه السالم(قال  ،هيف القضاء فيك، كزوا ذليجي أن  الورثةفأىب، هريس له غيل

   .)٢(ثلثه

بعضه فتربئه يف  أو ه الصداقيون المرأته علكيعن الرجل  )عليه السالم(ل احلليب أبا عبد اهللا أسو

  .ال: )عليه السالم(فقال  ،مرضها

  .)٣( ما وهبت له من ثلثهاوهبت له جازن إ نهاكلو :زادو ،ث آخر مثلهييف حدو

ما عن ك،  العامةأكثر ملوافقتها ملذهب ،ةياليت منها التق و،مجلة من احملامل على ها احملمولةريغإىل 

  .هريغ وتبعه الوسائل و،رةكالعالمة يف التذ

  : الصحة للصحاح املتواترة إىل ن ذهبوايخبالف املشهور الذ

 سعهيون له الولد أكيالرجل : قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،مساعة وريبص أبو مثل ما رواه

هنا رواه إىل  ،)٤(ه املوتيأتي أن  إىلصنع ما شاء بهيهو ماله : )عليه السالم(قال  ،عل ماله لقرابتهجيأن 

   .مساعة

                                                











٤٧٤

 ،شاء وهبهن إ ،اًيدام ح اعمل مباله ما شاء مي أن لصاحب املالن إ :ادةيز، ريبص أيب ةييف رواو

الفضل أن  إالّ ،الثلث إالّ س لهيبه فل فإن أوصى ،ه املوتيأتي أن  إىلهكن شاء ترإ و،ن شاء تصدق بهإو

   .)١(ضر بورثتهيال  و،عولهين مع يضيال  أن يف

ت  مباله ما دامت أوىليامل:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عمن أخربه، كالسما أيب عن ابنو

   .)٢(ه الروحيف

دام  صاحب املال أحق مباله ما: قولي )عليه السالم(مسع أبا عبد اهللا نه إ :ىقال عمار بن موسو

   .)٣(شاءيث يضعه حي ،ه شيء من الروحيف

 من ماله عطي الشيءي يف الرجل ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ناأصحابعن بعض ،  مرازمنعو

   .)٤(به فهو من الثلثأوصى ن إ و،به فهو جائزبان أإذا  :فقال ،يف مرضه

ه يدام ف ت أحق مباله مايامل: قلت:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن عمار الساباطي

   .)٥(الثلث إالّ س لهيبه فل فإن أوصى ،نعم: قال ، بهنيبيالروح 

  . هاريغ والوايف وكاملستدر وات املوجودة يف الوسائليها من الرواريغإىل 

رها تبعاً كحنن نذ و،املنجزات من الثلث أن خمتاره من على ةير بعض الفروع املبنكاحملقق ذن إ مث

  .له

   باع وما لو وهبك،  متعددة يف مرض موتهأمورز يتربع بتنجنه إذا إ :ولاأل

                                                













٤٧٥

ذا  إالّ إ،خرياأل على ان النقصك و،ستويف الثلثي حىت ول فاألولاأل بأ من الثلث بدأكثرانت كو

   .ا متعددةيبوصا إذا أوصى مايما تقدم مثله فك، أجاز الوارث فبقدر ما أجاز

ما تقدم كان حاهلما كة ية مؤخرة بعد املوت بنحو الوصيعط و،ة منجزةي عطنيذا مجع بإه فيعلو

 ، بهيفيول صح منه ما ف باألين مل إ و،ول فقطال فاألإ و،في ما خرجا منهيان ك اذإالثلث  أن يف

 على صح الزائديأجاز الوارث ف إالّ إذا ،الثاين بقدر الوفاء و،ول مطلقاً صح األبعض الثاين و بهىف ونإو

  . الثلث مطلقاً

مته ي قءيرد رك ب،س له سواهيل وريمته ستة دنانيراً من طعام قكباع  إذا :قال يف الشرائع: الثاين

، ان رباًكالورثة ل على فلو رددنا الثلث ، مبقدار الثلثىمضيته فكفاحملاباة هنا بنصف تر، ريثالثة دنان

مع الورثة ثلث  ىبقيف، رهك ثلث ياملشتر على ردي ورهم،كالورثة ثلث  على ردي أن حهيحفالوجه يف تص

  . هي الثلث من ستة ونارانيفضل معه ديف، ريمتها أربعة دنانير قكمع املشتري ثلث  و،نارانيمتها دير قك

 من ةه احملاباي مع الورثة ضعف ما صحت فىبقي أن بجينه إ :كره املسالكما ذكالضابط  و:أقول

  . لهايال داعي لتفص و،سهابإبعده اجلواهر املسألة ب وقبله القواعد ور هوكقد ذ و، لزوم الرباريغ

ان كال إ و،ى لالستصحاب جران حمالًك و،يف صحته هل جنز يف مرضه أو أنه  يفكلو شنه إ مث

  .زيوضوع عدم التنج يف مك صحة املنجزات للشاألصل

ن كيبل مل : قال الطرف و،هيحنوه يف مرضه الذي مات ف أو عقد: لو اختلفا فقال الوارثو

مبرض  أو مث مات فجئة  املرضك من ذلئبل بر، هي مرضه الذي مات فري يف غكفعل ذل أو ،ضاًيمر

  ن كيمل  أنه  ادعاء الطرفيفف، آخر



٤٧٦

 األصلون كيمات فجئة  أو مات و مث عقد مث مرضئرب أنه يف ادعائه و، معهاألصلون كيضاً يمر

  . الطرف مدع و،االستصحاب معه حيث إن، مع الوارث

ون كيإمنا  و،منعه على ليال دل ألنه ، أو إيقاعجناز عقدإض مرض املوت يق للمرحي أنه مث الظاهر

  . ن شاء منعإ وجازأشاء ن إ ،د الوارثيار بياخل

 الثلث على ت الزائديوجب تفويجنازه إ أن علمن إنه إ :له الثلثبأن  القول على قالي أن نكمي نعم

ت يتفو ألنه ،قدامض اإليز للمرجي مل ،جازةرد اإليمل  إذا كاالستدرا على قدريال حيث إنه ، الوراثعلى 

  .تابكما تقدم مثل هذه املسألة يف أوائل الك ،حلقه

ان كنه كذا زعم صحة نفسه لإف، قع من الثلث منوط بالواأكثرض يف يعدم حق للمر أن  خيفىالو

  .لكان له الكحاً يان صحكنه كس بأن زعم مرض نفسه لكلو انع و،ان له الثلثكضاً يمر

  .مه بقدر حصتهكل حكان لكالعدم  وجازةلو اختلف الورثة يف اإلو

ا ال حق هلا يف م ال، ألأ ه،ن مل ترث هي ملوردإ ورض فهل للزوجة حق الردولو جاء يف األ

 اسبك يف امل)رمحه اهللا( ىره الشيخ املرتضكقد ذ واحتماالن، ،رض، فال حق هلا يف ما يتعلق باألرضاأل

له حق  صارإمنا  واً،كحياء املوات بأن مل يرده ملإتاب ك ما حجره من  يفنسانيف حق اإل إليه ملعناأو

  .ولويةاأل

عليه ( عن الصادق د رويفق ،كما يف املستدرك )عليه السالم( علي  عننيتي برواتابكلنختم الو

أال  :حضره رجل مقل فقال أنه ،)عليهم السالم( ني املؤمنريعن أم) عليهم السالم( عن آبائه )السالم

، كما املال فدعه لورثتأ و، اهللاى بتقووصأ :)عليه السالم(ل فقا؟ )عليه السالم( ني املؤمنريا أمي يأوص

   :اهللا قالإمنا  و،ريسيف ينه طفإف



٤٧٧

اًري خكن ترإهي فياً توصري خكنت مل تترأ و)١(.   

  ابينكأدر إذا :قال و، عشرة آالف درهميالوص إىل دفع ورجلأوصى : قالنه إ غبصعن األو

 ،هيتعط أن م حتبك:  قال له)ه السالميلع( ني املؤمنريمأ ى استعدكدرأفلما ، فأعطه ما أحببت منها

  . )٢(لفخذ األ وتبحبأ اليت يعطه تسعة آالف درهم فهأ:  قال،لف درهمأ: قال

 الصالة و،نياحلمد هللا رب العامل و،نياملرسل على سالم و،صفوني رب العزة عما كسبحان رب

  . نيآله الطاهر وحممد على السالمو

 ١٤٠٢ثالث عشر رجب ، )عليه السالم( نياملؤمن ريمأمام الد اإليلة مييف ل ،ةيتاب الوصك مت

  .د مؤلفهيب، ةيهجر

  يازري الشيني احلسيهدحممد بن امل

  يف بلدة قم املقدسة
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  ١٩٢..................................لنقص على الثلث ـ هل ا٧مسألة 

  ١٩٦.............................حصل المال بعد الموتإذا  ـ ٨مسألة 

  

  فصل

  ٣٤٠ ـ ٢٠٣

  ٢٠٣.............................. ـ ال تصح الوصیة للمعصیة١مسألة 

  ٢٠٩............................... ـ جواز الرجوع عن الوصیة٢مسألة 

  ٢١٧............................ ـ لو أوصى بالمضاربة بتركته٣مسألة 

  ٢٢٤................األصل ـ هل الواجب بالمعارض كالواجب ب٤مسألة 

  ٢٣١....................................اس ـ حق هللا وحق الن٥مسألة 

  ٢٣٥..............................لم یكف الثلث لوصایاه إذا  ـ٦مسألة 

  ٢٤١................................. ـ صور الوصایا المتعددة٧مسألة 

  ٢٤٥........................ ـ لو أوصى بمعین زائد على الثلث٨مسألة 

  ٢٥١..................................... ـ الوصیة بجزء المال٩مسألة 

  ٢٥٨.............................. ـ لو أوصى بسهم من ماله١٠مسألة 

  ٢٦١.................................... ـ لو أوصى بالسدس١١مسألة 

  ٢٦٣............................. ـ لو أوصى بشيء من ماله١٢مسألة 

  ٢٦٦..........................صندوق أو  ـ لو أوصى بسفینة١٣مسألة 

  ٢٧٠....................... ـ لو أوصى بحرمان بعض الورثة١٤مسألة 



٤٨٣

  ٢٧٦................................ ـ لو أوصى بلفظ مجمل١٥مسألة 

  ٢٨٢.................................. ـ لو أوصى بمال كثیر١٦مسألة 

  ٢٨٧................................ ـ لو أوصى بشيء مبهم١٧مسألة 

  ٢٨٨................................ ـ لو أوصى بحمل الدابة١٨مسألة 

  ٢٩٢................نثى فكذاأ  أو فكذاًكان ذكران إ : لو قال ـ١٩مسألة 

  ٣٠١.................................. ـ على من نفقة الدابة؟٢٠مسألة 

  ٣٠٨...................................... ـ یلزم اتفاق الورثة٢١مسألة 

  ٣١٤................................ ـ الوصیة تثبت بشاهدین٢٢مسألة 

  ٣٢٩............................... ـ شهادة المرأة في الوصیة٢٣مسألة 

  ٣٣٧......................... ـ شهادة العدل الواحد مع الیمین٢٤مسألة 

  ٣٣٩........................................ ـ شهادة الوصي٢٥مسألة 

  

  في الموصى له فصل

  ٣٧٤ ـ ٣٤١

  ٣٤١............................بالمعدوم أو الوصیة للمعدوم  ـ١سألة م

  ٣٤٤......................................... ـ الوصیة للوارث٢مسألة 

  ٣٥٤...................... به غیر محصورى ـ لو كان الموص٣مسألة 

  ٣٦٤......................................... ـ الوصیة للحمل٤مسألة 

  ٣٦٦................................ ـ لو أوصى المسلم للفقراء٥مسألة 

  

  في األوصیاء فصل

  ٤٧٧ ـ ٣٧٥

  ٣٧٥........................... ـ عدم اعتبار اللفظ في الوصیة١مسألة 



٤٨٤

  ٣٨٤..............................وصى إلى العاقل فجن ـ لو أ٢مسألة 

  ٣٨٧.................................... ـ الوصیة إلى الصبي٣مسألة 

  ٣٩٧...................................... ـ الوصیة إلى المرأة٤مسألة 

  ٤٠٠.................................... ـ لو أوصى إلى اثنین٥مسألة 

  ٤١٣.................................... ـ وجوب قبول الوصیة٦مسألة 

  ٤٢٣..................................... ـ الوصیة إلى العاجز٧مسألة 

  ٤٢٦.......................................... ـ خیانة الوصي٨مسألة 

  ٤٢٨............................. ـ عمل الوصي حسب العرف٩مسألة 

  ٤٣٣.........................اء الوصي من مال المیت ـ اشتر١٠مسألة 

  ٤٤١.......................... ـ صفات الموصي حال التنفیذ١١مسألة 

  ٤٤٣.......................... ـ ال تصح الوصیة على الكبار١٢مسألة 

  ٤٤٧....................................جرة المثل للوصيأ ـ ١٣مسألة 

  ٤٥٣.........................رث ـ لو أوصى لألجنبي عن اإل١٤مسألة 

  ٤٥٦....................... ـ لو أوصى لألجنبي بنصیب ابن١٥مسألة 

  ٤٥٧................................... ـ لو أوصى بالضعف١٦مسألة 

  ٤٥٩...................................... ـ لو أوصى للفقراء١٧مسألة 

  ٤٦٣.................. ـ لو أوصى بفرسه ولآلخر بتمام الثلث١٨مسألة 

  ٤٦٦.............................. ـ لو أوصى بدار فانهدمت١٩مسألة 

  ٤٦٨........................ والفقراء كذاًعطوا زیداأ:  ـ لو قال٢٠مسألة 

  ٤٦٩........................... ـ لو أوصى بثلث وآلخر بربع٢١مسألة 

  ٤٧٢..................................... ـ منجزات المریض٢٢مسألة 

  ٤٤٩........................................................المحتویات

  




