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 الَّذِيهَ أُيتًُا وَصِيباً مِهَ الْكِتَابِ

لَمٕ تَزَ ئِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيجبً مِنَ الْىِتَابةِ ئاعٕػٓوٕ َ ئِلَاى وِتَابةِ ال َّا ِ      أَ •
 ﴾23﴿لِيٓحٕىُمٓ ثٓيٕنَهٔمٕ ثُمَّ يٓتَوٓلَّى فَزِيكٌ مِنْهٔمٕ وٓ هٔمٕ مٔؼٕزِظُو َ 

لِهٓ ثِأَنَّهٔمٕ لَبلُوا لَنْ تَمٓسَّنَب النَّبرٔ ئِالَّ أَيَّبمابً مٓؼٕاعٔوآا و وٓ رَازَّهٔمٕ فِا      ٰ  ذ•
 ﴾24﴿اِينِهِمٕ مٓب وَبنُوا يٓفْتَزُو َ 

فَىَيٕفٓ ئِذَا خٓمٓؼٕنَبهٔمٕ لِيٓوٕمٍ الَ رٓيٕتٓ فِي ِ وٓ ؤفِّيٓتٕ وُلُّ نَفْسٍ مٓاب وَسٓاجٓتٕ وٓ   •
 ﴾25﴿هٔمٕ الَ ئظْ َمٔو َ 

53: ، الصفحة3، الجزء   عمزان آل  
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 لً أيصى بما عىدٌ مه المال للحج ودبا

لو أوصى ثمب ػنعه من المبل ل حاح ناعثب و لام يؼ ام أنا        11مسألة •
لم يدش صزف خميؼ ، و لو ااػى أ  ػنع الورثة   يخزج من الث ث أم ال

ظؼف هذا أو أن  أوصى ثذله و أخبسوا الورثة يسمغ اػواه ثابلمؼنى  
 .المؼهوا ف  ثبة العػبوي، ال ثمؼنى ئنفبذ لول  مط مب

 
 

  400: ، ص1 تحزيز الًسيلة، ج
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

و   لو مب  الوص  ثؼع لجط أخاز  االتاتيدبر مان التزواة     12مسألة •
شه ف  اتتيدبره ل  لجل موت  فب  وب  الحح موتؼب يدت االتتيدبر 
من ثمية التزوة ئ  وب  واخجب، و وذا ئ  لم تمط مع  يمىن االتتيدبر 
فيهب، ثل الظبهز وخوث  لو وب  الوخوة فورياب و معات ماع  يمىان     
االتتيدبر فيهب و من ثمية ث ثهب ئ  وب  منعوثب، و األلوى ػعم ظامبن   
لمب لجط، و لو وب  المبل الممجوض موخواا ػنعه أخذ منا ، نؼام لاو    
ػبمل مؼ  مؼبم ة الم ىية ف  حبل حيبت  أو ػبمال ورثتا  واذله ال    

 .يجؼع ػعم خواس أخذه ػ ى ئشىبل خصوصب ف  األول

  400: ، ص1 تحزيز الًسيلة، ج
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

مات الوصي بعد 
قبض أجرة 
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

مسألة لو مب  الوص  ثؼع مب لجط من التزوة أخز  االتاتيدبر و   13•
فاا  معات ماع  يمىان       شه ف  أن  اتتأخز الحح لجل موت  أو ال

االتتيدبر فيهب فبلظبهز حمل أمزه ػ ى الصاحة ماغ واو  الوخاوة     
فوريب من  و مغ وونا  موتاؼب ئشاىبل و ئ  لام تماط ماع  يمىان        
االتتيدبر فيهب وخت االتتيدبر من ثمية التزوة ئذا وب  الحح واخجب و 
من ثمية الث ث ئذا وب  منعوثب و ف  ظمبن  لمب لجط و ػعم  الحتمبل 
ت ف  ػنعه ثال ظمب  وخهب  نؼم لو وب  المبل الممجوض موخواا أخاذ  
حتى ف  الصور  األولى و ئ  احتمل أ  يىو  اتتأخز من مبل نفسا   
ئذا وب  ممب يحتبج ئلى ثيؼ  و صزف  ف  األخز  و تم ه ذله المابل  

 ثعال ػمب خؼ   أخز  ألصبلة ثمبء ذله المبل ػ ى م ه الميت 

 
 529: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليزدي)العزية الًثقى 
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

لو مب  الوص ّ ثؼع مب لجط من التزوة اخاز  االتاتيدبر و   (: 13مسألة ) •
شّه ف  أّن  اتاتأخز الحاّح لجال موتا  أو ال فاا  معات ماّع  يمىان         

مغ وو  الوخوة فوريّبً ( 2)االتتيدبر فيهب فبلظبهز حمل أمزه ػ ى الصحّة 
، و ئ  لم تمط معّ  يمىان االتاتيدبر   (3)من ، و مغ وون  موتّؼبً ئشىبل 

فيهب وخت االتتيدبر من ثميّة التزوة ئذا وب  الححّ واخجبً، و من ثميّة الث ث 
  ئذا وب  منعوثبً، و ف  ظمبن  لمب لجط و ػعم  الحتمبل

 (.اإلمبم الخمين . )محلّ ئشىبل ثل منغ( 2)•
ثل األولى التشجّث ثمبػع  التدبوس ثنبءٖ ػ ى صعق المع ّ ػ اى الواخجاب    •

الفوريّة و ئ  اتتشى نب في  ف  ثؼاط الممبماب  السابثمة و ػ اى فازض      
الدزيب  ئنّمب يدعي ف  ثزاء  ذمّة الميّت ال ف  صزف مب أخذه في  فيجماى  

 (.آلب ظيبء. )المبل الموخوا ف  ػهع  وص ّ الميّت اآلخذ ل مبل
 (.الخوئ . )في  ئشىبل ثل منغ•

 589: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العزية الًثقى 
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

ف  مثل هذه الموارا ػ ى أصبلة الصحّة الّت  ال تثجات أوثاز   االػتمبا •
 (.وبشف الغطبء. )ف  وو  المس م لم يزتىت المؼصية مشىل

 (.الگ پبيگبن . )مشىل•
 (.اإلمبم الخمين . )ال ئشىبل ف  وخوة االتتيدبر( 3)•
. أيعبً محلّ ئشىبل لؼعم خزيب  أصبلة الصحّة فيهاب األُولى ثل الصور  •

 (.الخوانسبري)

 589: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العزية الًثقى 
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

 ( 1)ػنعه ثال ظمب  وخهب  ت ف  •
ألواهمب ػعم العمب  مغ الت ف ألصبلة ػعم التفزيط نؼام ماغ احتمابل    ( 1)•

ثمبء الؼين ال يجؼع خواس أخذ ممعاره من تزوت  و لاو ثبحتمابل وونا  ثاعل     
 (.آلب ظيبء. )الحي ولة

 (.اإلمبم الخمين )األلوى ػعم العمب  •
 (.الخوئ . )أوخههمب الؼعم•
ئذا ػ م ت ف مب لجع  و شهّ ف  العمب  و ػعم  فبلظبهز الؼعم و أمّاب ئذا  •

شهّ ف  الت ف مغ العمب  أو ػعم  و ػعم الت ف فبلظبهز الحىام ثوخاوا   
 (.الشيزاسي. )المبل و يتزتّت ػ ي  أثزه

 (.الگ پبيگبن . )ال وخ  لعمبن •
 

 590: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العزية الًثقى 
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

•______________________________ 
لو لجط الوص  اخز  االتتئدبر ثم مب  و شه ف  ان  اتاتأخز  ( 1)

 .الحح لجل موت  أوال، ذوز ف  المتن لذله صورتين
مع  سمب  ال يمىن في  ػبا  االتتيدبر، فال ريات فا  انا     : االولى•

يدت االتتيدبر فيهب من األصل ئذا وب  الحح واخجب و من الث اث ئذا  
وب  منعوثب، و يستزخغ مبل اإلخبر  من ورثة الوص  ئذا واب  المابل   
موخواا و ئال فال ظمب  ػ ى الوص  ئذا لم يىو  مفزطاب، ال  المابل   

 .امبنة ػنعه و ال ظمب  ػ ى األمين

 147: ، ص2 معتمد العزية الًثقى؛ ج
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

 :مب ئذا معت مع  يمىن فيهب االتتئدبر و ه  ػ ى لسمين: الثبنية•
مب ئذا وب  الوخوة فوريب و شه ف  ا  الوص  هال ػمال   : أحعهمب•

 ثوظيفت  أم ال، و هل اتتأخز ف  هذه السنة أم ال؟

 .حمل ف  المتن امزه ػ ى الصحة فتفزؽ ذمة الميت•
مب ئذا وب  الوخوة موتؼب ريز مميع ثسانة خبصاة اتتشاىل    : ثبنيهمب•

 .المبتن في  ف  حمل امزه و فؼ   ػ ى الصحة

 147: ، ص2 معتمد العزية الًثقى؛ ج
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

ثب  خزيب  أصبلة الصحة ف  الممبم ػنع المصنف من خهاة  : لع يمبلو •
ا  الموصى ئذا وب  مإمنب خصوصب ئذا وب  متورػب ال يتزن مب وخا   
ػ ي ، و المفزوض ا  الواخت فوري ال يدوس تأخيزه، و أصبلة الصحة 
تمتع  صعور االتتئدبر من  و المجبار  من الوص  الي  و لذا اتتشىل 

في   االتتئدبر ف  خزيب  أصبلة الصحة ف  الواخت الموتغ ال  تزن 
 .و ػعم المجبار  ال ينبفيب  التورع

 

 147: ، ص2 معتمد العزية الًثقى؛ ج
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

لىن الظبهز ػعم اراا  المصنف هذا المؼنى من أصابلة الصاحة أل    و •
ػاعم ارتىابة    -ػ اى هاذا المؼناى    -ربية مب تمتعي  أصبلة الصحة

 المإمن المؼصية، 
امب ولوع ػمع اإليدبر من  فال يثجت ثأصبلة الصحة نظيز مب ئذا واب   و •

المإمن معينب و مطبلجب فان  ال يمىن الحىم ثبألااء ثحمل فؼ ا  ػ اى   
 .الصحة

 148: ، ص2 معتمد العزية الًثقى؛ ج
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

يإيع ػعم اراا  هذا المؼنى اشىبل  و تزااه ف  الواخت الموتاغ، ئذ  و •
لو وب  مزااه من أصبلة الصحة ػعم ارتىبة المإمن الحازام ال وخا    
ل تولف و التزاا ف  خزيب  أصبلة الصحة ف  الواخات الموتاغ لؼاعم    
الحزمة ف  التأخيز و ػعم وخوة المجبار  ئليا  لطؼاب، ئذا ال نحتمال    

 .ارتىبث  ل محزم ليحمل فؼ   ػ ى الصحة

 148: ، ص2 معتمد العزية الًثقى؛ ج
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

  نا خعانبظز ئلى صور  صزف المبل و ػعم و ( ره)الظبهز ا  والم  و •
نؼم لو وب  المبل الممجوض : )ػنع الوص  ل تصزيح ف  أخز والم  ثمول 

فيؼ م ا  مورا والم  لجل ذله ػعم وخوا المابل ػناع   ( موخواا أخذ
الوص ، و وذا اتتشىبل  ف  ئخزاء أصبلة الصحة ف  الواخت الموتاغ  

 .لزينة أخزى ػ ى ا  والم  نبظز ئلى ػعم وخوا المبل

 148: ، ص2 معتمد العزية الًثقى؛ ج



16 

  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

مورا والم  هو مب ئذا تصزف الوص  ف  المبل و لم يىان  : ثبلدم ةو •
المبل موخواا ػنعه و شه ف  ان  هل صزف  ف  اتتيدبر الحح أم ال؟ 
فب  وب  الواخت فوريب حمل فؼ   ػ ى الصحة و نحىم ثصحة تصزف  
و ان  صزف المبل ف  اتتيدبر الحح، و ا  وب  الواخت موتؼب يداوس  
ل  صزف  ف  االتتيدبر ل حح ومب يدوس ل  صزف  ف  ريزه مماب يازى   

هذا ئذا وب  المبل ريز . في  المص حة فف  خزيب  أصبلة الصحة ئشىبل
 .موخوا

 148: ، ص2 معتمد العزية الًثقى؛ ج
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

وب   ػنعه امب ئذا وب  المبل الممجوض موخواا فيحتمل ا  ثمبء المبل و •
وماب يحتمال    -ومب لو اػطى األخز  من مبل أخز -ػ ى وخ  مشزوع

ا  ثمبئ  ػنعه وب  ريز مشازوع، ال  المفازوض ا  الواخات فاوري     
 .فيىو  ػعم صزف المبل ف  االتتيدبر امزا ريز مشزوع

 149: ، ص2 معتمد العزية الًثقى؛ ج
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

نشه ف  ا  اتتيالئ  ػ ى المبل وب  مشزوػب أوال و : ثؼجبر  أخزىو •
أصبلة الصحة ثبلنسجة ئلى ثمبء المبل ػنعه و اتاتيالئ  ػ يا  ال تثجات    

 .السم  و هو صزف ثعل  ف  االتتيدبر ل حح

 149: ، ص2 معتمد العزية الًثقى؛ ج
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

ا  أصبلة الصحة و الحىام ثتحماك االتاتيدبر انماب     : م خص والم و •
تدزي فيمب لم تىن ػاين مابل اإلخابر  موخاوا ، و اماب ئذا وبنات       
موخوا  فال تدزي ثل يحىم ثجمبء الؼين ػ اى م اه مبلىهاب و هاو     

 .الميت الموصى، هذا

 149: ، ص2 معتمد العزية الًثقى؛ ج
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

لىن الصحيح ػعم خزيب  أصبلة الصحة أصال حتاى فيماب ئذا واب     و •
المبل ريز موخوا، أل  أصبلة الصحة الثبثتاة ثبلسايز  الشازػية انماب     
تدزي ف  ول فؼل صبار من الفبػل شه ف  صاحت  و فساباه مان    
خهة الشه ف  وخعان  لالخشاء و الشزائط تواء وب  مان المؼابمال    

 وبلؼموا و اإليمبػب  أو الؼجباا  وبلصال  و نحوهب، 

 149: ، ص2 معتمد العزية الًثقى؛ ج
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

صعور الفؼل من  فأصبلة الصحة ال تتىفال ثولاوع    مسيحزامب لو لم و •
الفؼل من  خبرخب و صعوره من ، فصزف المبل فا  الممابم و ا  واب     
محزسا خبرخب لىن ولوع اإليدبر من  مشىون في  و ال يثجت ثأصبلة 
الصحة، نظيز مب ئذا اػطى المعين المبل ئلى الوويال ليؼطيا  ل اعائن و    
صزف الوويل المبل فان  ال يمىن ئثجب  ثزأيا  الماعين ثحمال فؼال     

 .الوويل ػ ى الصحة

 149: ، ص2 معتمد العزية الًثقى؛ ج



22 

  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

معرن أصبلة الصحة هو السيز  المتشزػية و المعر المتيمن : الحبصلو •
منهب خزيب  أصبلة الصحة فيمب ئذا وب  الؼمل ثنفس  محزسا وخاعانب و  
شه ف  ولوػ  صحيحب أم ال، و امب لو وب  الؼمل ثنفس  مشىووب في  

 .فال يثجت ثأصبلة الصحة من او  فزق ثين وخوا المبل و ػعم 
•  

•  

 

 149: ، ص2 معتمد العزية الًثقى؛ ج
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

 :يمغ الىالم ف  هذه المسألة ف  فزظين( 1)•
اي ػناع   -مب ئذا لم يىن المبل الممجوض موخواا ػنعه: الفزض األوّل•

ف  حبل الشه ف  االتتيدبر ل موص ، و لع حىم ف  المتن  -ورثت 
، ا  وب  الحح الموصاى  التزوة ثمية ثوخوة االتتيدبر ػ ى الورثة من 

ث  واخجب موتّؼب، من او  فزق ثين مب ذا معت مع  يمىن االتاتيدبر  
فيهب و ثين ريزه، و وذا ف  الحح الواخت الفوري، مغ ػعم مع  ت ه 
المع ، و امّب مغ معيّهب فمع اتتظهز وخوة االتتيدبر المذوور، مشؼزا 

ربياة األماز،   . ثثجو  احتمبل الخاالف، و هىاذا فا  الحاح الناعث      
 .ثبإلظبفة ئلى ثمية الث ث

 
 175: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الًسيلة 
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  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

ػعم تحمك االتتيدبر مان الوصا ّ،   . منشأ ذله خزيب  اتتصحبةو •
مغ الشه في ، و اتتصحبة ثمبء اشتغبل ذمة الميت ف  الحح الواخت، 
ثؼع مالحظة ػعم خزيب  أصبلة الصّحة، ألن  ػ اى تماعيز خزيبنهاب ال    

 يجمى مدبل لدزيب  االتتصحبة، 
ػعم وخوة االتاتيدبر فا    : ف  الؼزو  -لعه -لىن اتتظهز السيّعو •

الواخت الفوري مغ مع  المع  المذوور ، نظزا ئلاى انا  يحمال امازه     
 .ػ ى الصّحة، و اتتشىل ف  الواخت الموتغ وذله

 176: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الًسيلة 
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انا  ئذا واب  الواخات فورياب ال     : رثمب يمبل ف  توظيح والم السيعو •
، يىو  ممتعى أصابلة الصاحة   -مثال -يدوس تأخيزه، وحدة اإلتالم

صعور االتتيدبر من  و المجبار  ئلي ، أل  تزو  ال يىابا يدتماغ ماغ    
ايمبن ، خصوصب ئذا وب  متورّػب أيعب، و امّب ف  الواخت الموتّغ، فاال  

 .يىو  تزن االتتيدبر في  منبفيب لإليمب  و التورّع
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ثأ  ربية مب تمتعاي  أصابلة الصاحة ثهاذا     : أورا ػ ى هذا التوظيحو •
المؼنى ػعم ارتىبة المإمن المؼصية، و امّب ولوع االتتيدبر من  فاال  
يثجت ثأصبلة الصحة، نظيز مب ئذا وب  المإمن معيونب و مطبلجب و لابارا  
ػ ى األااء، فان  ال يمىن الحىم ثبألااء، ثبلحمل ػ ى الصحة ثبلمؼنى 
المذوور، و يإيعه اتتشىبل  ف  الواخت الموتغ، فان  لاو واب  مازاا    

من أصبلة الصحة مب ذوز، لام يىان وخا  لالتتشاىبل      -لعه -السيع
المذوور ثؼع ػعم الحزمة ف  التأخيز فا  الواخات الموتاغ، و ػاعم     

 .وخوة المجبار  ئلي  أصال
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اتتظهز المورا ا  والم  نبظز ئلى صاور  صازف المابل و تصازف     و •
الوص  في ، و ػعم وون  موخواا ػنعه، ثمزينة التصزيح ف  أخز والم  

و وذا اتتشىبل  ف  « الممجوض موخواا أخذوب   المبل نؼم، لو »: ثمول 
ئخزاء أصبلة الصحة ف  الواخت الموتغ، لزينة أخزى ػ ى ا  والما   
نبظز الى ػعم وخوا المبل و تصزف الوص  في ، و شه ف  انا  هال   
صزف  ف  االتتيدبر ل حح أم ال؟ فب  وب  الواخت فوريب يحمل فؼ ا   
ػ ى الصحة، و يحىم ثأن  صازف المابل فا  االتاتيدبر، و ا  واب       
الواخت موتّؼب يدوس ل  صزف  ف  االتتيدبر، ومب يدوس ل  صزف  ف  

 .ريزه، ممب يزى في  المص حة، فف  خزيب  أصبلة الصحة ئشىبل
 

 177;176: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الًسيلة 



28 

  لً مات الًصي بعد قبض أجزة االستيجار مه التزكة

ثأ  لزينة الممبث ة مغ الذيل ال تمتع  ئلّب ػعم وو  المبل : أنت خجيزو •
موخواا ػنع الوص  ال تصزّف  في ، و تزاا أمز تصزّف  ثاين الصاحة و   
ريزهب، و من المؼ وم ا  ػعم المبل يدتمغ مغ ت ف  ػناع الوصا ، امّاب    
حميمة أو حىمب، ومب ف  الغصت و السّزلة، ف م يؼ ام حينئاذ ثوخاوا    
التصزف حتى يحمل ػ ى الصّحة، فان  يحتمل تؼ ك السزلة ثا ، وماب   

 : يحتمل ولوع التصزف في 
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ثاب   : يصزّح لجل لول  المتماعم فا  الاذيل    -لعه -الؼدت ا  السيعو •
. الوخ  ف  ػعم ظمب  الوص  لمب لجع ، احتمبل ت ف  ػنعه ثال ظمب 
و ػ ي ، فىيف يدؼل ذله لزينة ػ ى ولوع التّصزف، ف م يحزس هناب  
أص   حتى يحمل ػ ى الصحة؟ ظزور  ا  مورا أصبلة الصحة صور  
ئحزاس الموصوف، و الشه ف  وصف الصحة، و امّب مغ ػاعم ئحازاسه   

ان  يؼتجز ف  النبئت الوثاوق  : فال مدبل لهب، و لذا تمعم ف  فصل النيبثة
و االطمئنب  ثأصل صعور الؼمل المنوة في  ػن ، و ثؼعه تدزي أصبلة 

 .الصحة إلثجبتهب ػنع الشه فيهب، ومب ال يخفى
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ث اشوم  : ويف وب ، فمع ظهز مماب ذوزناب الوخا  فا  حىام الماتن      و •
االتتيدبر ف  خميغ صور هذا الفزض، لؼعم خزياب  أصابلة الصّاحة،    
 .لؼعم ئحزاس موظوع التصزف ثوخ ، فبلمورا مدزى اتتصحبة الؼعم
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ا ّ الوخ  ف  ػعم ظمب  الوص ّ لمب لجع ، وو  يعه ػ ى المبل و ومب •
يعا امبنيّة ال ظمب  فيهب، و احتمبل التؼاعي و التفازيط   ػ ي  اتتيالؤه  

الموخجين ل عّمب  ف  اليع األمبنيّة ال يمتع  العمب ، لؼعم ثجوتهمب، و 
ػعم خواس التمسه ثبلؼبم ف  الشجهة المصعالية ل مخصّص، و ا  واب   
يوخت ػعم خواس االتتنبا، لؼعم العمب ، ثبألالة الوارا  ف  األماين،  
الّب ان  ال حبخة ئلي  ثؼع التعبء أصبلة الجازاء ، لؼاعم العّامب ، و منا      

 .ف  الؼزو  -لعه -يظهز ثطال  الحىم ثبلعمب ، و ا  احتم   السيع
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