
فقه الوصیة
از شرایع االسالم با ترجمه فارسی

) ربن َحَسن
َ
جم الّدین َجعف

َ
اِسم ن

ٰ
مولف: ُمَحِقُّق الِحّلي )أبوالق

مترجم: مهدی رحیمی

انتشارات چتر دانش

1396



:  فقه الوصیة از شرایع االسالم با ترجمه فارسی نام کتاب   
: چتر دانش ناشر  

: مهدی رحیمی مترجم  
: اول- 1396 نوبت و سال چاپ 

1000 : شمارگان   
 978-600-410-186-8 : شابک   

3500 : قیمت  

فروشگاه مرکزی: تهران، میدان انقالب، خ منیری جاوید)اردیبهشت شمالی(، پالک 88
تلفن مرکز پخش: 66492327 - تلفن فروشگاه کتاب: 66402353

nashr.chatr@gmail.com :پست الکترونیک
کلیه ی حقوق برای مؤلف و ناشر محفوظ است.

: رحیمی، مهدی،   1364 -     سرشناسه   
: شرایع االسالم فی مسائل الحالل والحرام . فارسی- عربی. برگزیده. شرح   عنوان قراردادی  

: فقه الوصیه از شرایع االسالم با ترجمه فارسی/ مولف محقق الحلی   عنوان و نام پدیدآور  
   )ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن رحمه اهلل(؛ مترجم ]و شارح[ مهدی رحیمی. 

: تهران: چتر دانش  ، 1396.    مشخصات نشر  
:   51 ص.    مشخصات ظاهری  

   978-600-410-186-8    :  شابک   
: فیپا   وضعیت فهرست نویسی  

: کتاب حاضر شرح بخشی از کتاب »شرایع االسالم فی مسائل الحالل والحرام«   یادداشت   
   تالیف محقق حلی است. 

: م ح ق ق  ح ل ی ، ج ع ف رب ن  ح س ن ، 60۲ - 676ق  . ش رای ع االس الم  ف ی م س ائ ل ال ح الل    موضوع   
   وال ح رام  -- نقد و تفسیر 

: فقه جعفری -- قرن   7ق.     موضوع   
 Islamic law, Ja'fari -- 13th century* :  موضوع   

:   وصیت و وصیت نامه ها )فقه(    موضوع   
 Wills )Islamic law( :  موضوع   

: محقق حلی، ج ع ف رب ن ح س ن ، 60۲ - 676ق . شرایع االسالم فی مسائل الحالل   شناسه افزوده  
   والحرام. برگزیده. شرح 

  BP18۲  /1396 404۲3457ش3م    :  رده بندی کنگره  
  ۲97/34۲   :  رده بندی دیویی  

 شماره کتابشناسی ملی  : 4918۲50 



سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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فهرست



مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصالة والسالم علی خیر خلقه و أشرف برّیته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع االسالم تألیف جعفربن حسن محقق حلی است� 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می باشد، به حّدی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است�

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حّله، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد� محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استاِد عالمه حلی بوده است�

مرحوم محقق در زمینه های منطق، کالم و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی دان مشهور، با او در حّله مالقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است�

کتابهای محقق همچون معارج االصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج االحکام و��� مخصوصًا 

کتاب شرایع االسالم همیشه مورد توجه طالب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می باشد� و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته اند�

محقق حلی در سال 676 ه�ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل عالمه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند� )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حّله به خاک سپردند(�

کتاب حاضر متن و ترجمه بخش  وصیت از کتاب شرایع االسالم است که به صورت مستقل از دیگر 

بخش های این کتاب منتشر می گردد�

ما در این کتاب سعی کرده ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طالب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود�

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم� 

            
             مهدی رحیمی

           اردیبهشت 1396
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کتاُب الّوصایا

:
ً
و النظر في ذلک یستدعي فصوال

األول:�في�الوصیة

1  و هي: تملیک عین، أو منفعة، بعد الوفاة. و یفتقر الٰی إیجاب و قبول. 

 بعد وفاتي، أو لفالٍن 
ً
2  و االیجاب کل لفظ دل علٰی ذلک القصد، کقوله: أعطوا فالنا

کذا بعد وفاتي، أو أوصیت له.

3  و ینتقل بها الملک الٰی الموصٰی له، بموت الموِصي، و قبول الموَصٰی له، و ال ینتقل 

 عن القبول، علٰی األظهر.
ً
بالموت منفردا

کتاب وصّیت ها

بحث درباره ی وصّیت ها شامل چند فصل خواهد بود.
اول: تعریِف وصّیت 

نیازمند  از وفات. و  از مالک کردن چیزی و یا منفعت شئ ای بعد  1  وصّیت عبارت است 

ایجاب و قبول است. 
کننده(  )وصیت  اینکه  مثل  بکند،  مقصود  آن  بر  داللت  که  است  لفظی  هر  ایجاب  و    2

می گوید: بعد از مرگم به فالنی چیزی بدهید، و یا آن شئ کذایی، بعد از مرگ من برای 
فالنی است، و یا می گوید: برای او وصیت کردم. 

3  و ملکیت با مرگ وصّیت کننده و قبول کردن وصّیت شده )موصی له( به موصی له منتقل 

می شود، و بدون قبول )از جانب او( و فقط با مرگ وصّیت کننده، بنابر نظر ظاهرتر، ملک به 
موصی له منتقل نمی شود.
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ِبَل قبل الوفاة جاز، و بعد الوفاة آکد، و إن تأخر القبول عن الوفاة، ما لم یرّد. 
َ
4  و لو ق

فإن رّد في حیاة الموصي، جاز ان یقبل بعد وفاته اذ ال حکم لذلک الرد. و إن رد بعد الموت 

و قبل القبول بطلت. و کذا لو رد بعد القبض و قبل القبول.

5  و لو رد بعد الموت و القبول و قبل القبض، قیل: تبطل، و قیل: ال تبطل، و هو أشبه. 

 و قِبَل 
ً
أما لو قبل و قبض ثم رد، لم تبطل إجماعا، لتحقق الملک و استقراره. و لو رد بعضا

، صح فیما قبله. و لو مات قبل القبول، قام وارثه مقامه في قبول الوصیة.
ً
بعضا

4  و اگر موصی له، وصّیت را قبل از وفات موصی قبول کند جایز است، اما قبول آن، بعد از 

وفات، تأکید بیشتری شده است، )چرا که آن زمان، وقت انتقال ملک از موصی، به موصی له 
است.( بنابراین، در زمان قبولش تأکید بیشتری شده است )تا قبل از وفات( اگر چه قبول 
موصی له از زمان وفات موصی، به تأخیر بیفتد، البته نباید قبل از قبول آن را رد کرده باشد. 
بنابراین اگر در زمان حیات وصیت کننده آن را رد کند، جایز است که بعد از وفاتش آن را 
قبول کند؛ چرا که آن رد )در زمان حیات موصی( حکمی ندارد. و اگر بعد از مرگ )موصی( و 
قبل از قبول )وصّیت( آن را رد کند وصیت باطل می شود. همچنین اگر بعد از قبض و تحویل 

وصّیت و قبل از قبول کردن آن را رد کند وصیت باطل می شود.
5  و اگر بعد از مرگ موصی و قبول کردن وصّیت، اما قبل از تحویل و قبض، آن را رد کند، 

گفته شده: باطل می شود، و یک نظر این است که: باطل نمی شود، و این نظر دوم به واقع 
نزدیکتر است. اما اگر آن را قبول کند و تحویل بگیرد و سپس رد کند، به اجماع همه ی فقها 
باطل نمی شود، چرا که ملکّیت تحقق پیدا کرده و مستقر شده است. و اگر قسمتی از آن را 
رد کند و قسمت دیگر آن را قبول کند، در آن قسمتی که قبول کرده وصّیت صحیح است. 
و اگر موصی له )وصّیت شده( قبل از قبول وصّیت بمیرد، وارث او در قبول کردن وصّیت 

جانشین او خواهد بود.
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فرع

6  لو أوصٰی بجاریة و حملها، لزوجها و هي حامل منه، فمات قبل القبول، کان القبول 

علٰی  ینعتق  ال  و  تملکه،  له  یصح  ممن  کان  إن  الولد،  الوارث  ملک  قِبَل،  فاذا  للوارث. 

الموصٰی له، ألنه ال یملک بعد الوفاة، و ال یرث أباه ألنه رق، إال أن یکون ممن ینعتق علٰی 

الوارث و یکونوا جماعة، فیرث لعتقه قبل القسمة.

فرع مسأله
6  اگر )کسی که کنیزش را به ازدواج شخصی درآورده و با او شرط کرده که فرزنِد متولد شده 
از این ازدواج، مملوک باشد نه آزاد( سپس وصیت کند که آن کنیز و فرزندش، مال شوهر 
از قبول کردن وصیت، بمیرد، ورثه ی آن  باردار شده، باشد و آن شوهر قبل  از او  کنیز که 
شوهر می توانند آن وصیت را قبول کنند. و درصورتی که ورثه، آن وصیت را قبول کند، اگر آن 
فرزنِد وصیت شده، از کسانی باشد که می توان مالک آن شد، ورثه، مالک آن فرزند خواهند 
شد. )مثاًل اگر آن فرزند متولد شده پسر باشد و ورثه ی موصی له هم پسر او باشد، در این 
صورت این پسر می تواند مالک برادرش بشود ولی اگر آن فرزند متولد شده دختر باشد، پسر 
موصی له نمی تواند مالک آن بشود؛ زیرا محارم شخص وقتی مملوک او شوند آزاد می گردند( 
ولی آن فرزند متولد شده به خاطر اینکه به پدرش وصّیت شده است )که صاحب آن شود( 
آزاد نمی شود، چرا که موصی له )پدر آن فرزند( بعد از مرگ موصی، آن وصّیت را قبول نکرده 
بود که مالک آن شود، و آن فرزند متولد شده هم از پدرش )که اکنون مرده است( چیزی ارث 
نمی برد؛ چرا که او هنوز برده و مملوک است، )و یکی از موانع ارث، مملوک بودن است( مگر 
اینکه آن فرزند متولد شده از کسانی باشد که بعد از قبول وصّیت توسط وارث آزاد می شود 
)مثاًل آن فرزند متولد شده دختر باشد و وارث موصی له هم پسر او باشد؛ در این صورت، آن 
دختر آزاد می شود چون از محارم وارث است( در این صورت، ورثه از یک نفر بیشتر خواهد 

بود، و آن فرزند متولد شده هم ارث می برد؛ چرا که قبل از تقسیم ترکه آزاد شده است.
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7  و ال تصح الوصیة في معصیة. فلو أوصٰی بمال للکنائس أو البیع، أو کتابة ما یسمٰی 

، أو في مساعدة ظالم بطلت الوصیة.
ً
اآلن توراة أو انجیال

، سواء کانت بمال أو والیة. 
ً
8  و الوصیة: عقد جائز من طرف الموصي ما دام حیا

9  و یتحقق الرجوع بالتصریح، أو بفعل ما ینافي الوصیة. فلو باع ما أوَصٰی به، أو أوصٰی 

.
ً
ببیعه أو وهبه و قبضه أو رهنه، کان رجوعا

7  وصّیت کردن در مورد معصّیت و گناه صحیح نیست. بنابراین اگر مالی را برای کنیسه ها 

که  کتابهایی  نوشتن  برای  یا  و  کند،  وصّیت  یهودیان  عبادتگاه  یا  و  مسیحیان(  )عبادتگاه 
امروزه به اسم تورات و انجیل مشهور است وصّیت کند، و یا برای یاری ظالمان وصّیت کند 

آن وصّیت باطل است.
8  و وصّیت از جانب وصیت کننده تا وقتی که زنده است عقدی جایز است، )و او می تواند آن 

وصّیت را الغاء کند( فرقی هم نمی کند که مالی را برای کسی وصّیت کرده باشد و یا کسی را 
وصی خود در والیت )بر فرزندانش( قرار دهد.

9  الغاء و رجوع از وصّیت، یا با گفتن صریح محقق می شود یا با انجام کاری که منافی وصیت 
باشد محقق می شود. بنابراین، اگر آنچه را که وصّیت کرده است بفروشد یا وصیت کند که 
آن را بفروشند و یا آن را هدیه دهد و یا )دینی را که طلب دارد و وصّیت کرده که بدهکار 
آن را به شخصی بدهد( خودش قبض کند )و از بدهکار تحویل بگیرد( و یا آن مال وصّیت 

شده را به رهن بگذارد، همه ی این موارد رجوع از وصیت است. 
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اه، کما اذا أوصٰی بطعام فطحنه، أو  ، أخرجه عن مسمَّ
ً
10  و کذا لو تصرف فیه تصرفا

بدقیق فعجنه أو خبزه، و کذا لو أوصٰی بزیت، فخلطه بما هو أجود منه. أو بطعام فمزجه 

بغیره حتٰی ال یتمیز.

.
ً
، لم یکن رجوعا

ً
ة فتیتا

َّ
11  أما لو أوصٰی بخبز فدق

الثاني:�في�الموصي

12  و یعتبر فیه: کمال العقل، و الحریة. فال تصح: وصیة المجنون، و ال الصبي ما لم 

. فإن بلغها فوصیته جائزة في وجوه المعروف، ألقاربه و غیرهم علٰی األشهر، اذا 
ً
یبلغ عشرا

. و قیل: تصح و إن بلغ ثمان، و الروایة به شاذة.
ً
کان بصیرا

10  همچنین اگر در آن مال وصّیت شده تصرفی بکند، که آن را از اسم اصلی اش خارج کند، 

وصیت باطل می شود. مثاًل اگر به گندم و جو وصّیت کند و بعد خودش آن را آرد کند، و یا 
به آرد وصیت کند و خودش آن را خمیر کند یا بپزد، و یا به روغن وصّیت کند و آن روغن را 
با روغنی که از آن مرغوب تر است مخلوط کند. یا به گندم و جو وصّیت کند و آن را با گندم 

و جو دیگری مخلوط کند که امکان جدا کردن آن نباشد، وصّیت باطل می شود. 
11  اما اگر به نان وصّیت کند و آن نان را قطعه قطعه کند رجوع از وصّیت به حساب نمی آید.

فصل دوم: موصی )وصّیت کننده(
 12  در وصّیت کننده شرط است که عقل کامل داشته باشد و آزاد باشد. بنابراین، وصّیت 

نابالغی که به ده سالگی نرسیده باطل است. اما کودکی که به ده  کردن دیوانه و کودک 
سالگی رسیده، اگر در کارهای خیر و معروف برای خویشاوندانش و یا برای غیر آنها وصّیت 
کند، درصورتی که فهم و شعور داشته باشد، بنابر نظر مشهورتر، وصّیتش جایز است. و گفته 
شده: حتی اگر به هشت سالگی برسد )و بصیر باشد( وصیتش صحیح است، اما روایتی که 

در این خصوص است مورد عمل فقها قرار نگرفته است.


