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 انمه وصّیت نوشنت
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
يف مظهر ظهوره ويذكر فیه ما  فرض لكّل نفس كتاب الوصّیة وله أن يزّين رأسه ابالسم األعظم ويعرتف فیه بوحدانّیة هللا قد"  – 1

 ( 109د بن –)كتاب اقدس "  ه احلافظ األمنيله كنزا عند ربّ  أراد من املعروف لیشهد له يف عوامل األمر واخللق ويكون
 
 چیزی قرار بدهد که بعد از وفات او در امورات خرييّه صرف سؤال : آاي شخص می تواند در کتاب وصّیت از اموال خود"  – 2

اّلّل به  کفن و دفن و محل نعش حّقی ندارد و ما بقی اموال کما فرض  شود به غري اداء حقوق اّلّل و حقوق انس اي آنکه جز خمارج
  ورّاث مريسد.

در کتاب  اهلی موّفق شود و مهچنني حّق الّناس بر او نباشد آنچه : انسان در مال خود خمتار است اگر بر اداء حقوق جواب
 "  يشآء. ن يفعل فیما مّلکه اّلّل کیفذن اّلّل له أبأبوده و هست. قد  وصّیت بنويسد و اقرار و اعرتاف منايد مقبول

 (69)رساله سؤال و جواب، 
 
 اي و بديگری را خود ماميلک و ترکه ، َوَرثَة ساير و ذرّيّه بودن اب خود مال در است خمتار نفسی آاي آجنناب ديگر سوال"  - 3

 مال در نفسی هر اْْلَوابِ  يف  اْلَوهَّاب   نَ َزلَّه   َما َهَذا.  منیتواند اي و کند هبره بی را ورثه ساير و منايد ِهَبة واي مصاحله ورثه از نفر بیک
    " اّلّل   ِبهِ  َحَکمَ  ما َهَذا.  نه سلب او از اختیار صادق براو عقل حکم ات.  َيَشاء   َکْیفَ  ِفْیهِ  يَ ْفَعل   است خمتار خود

 (احکام و حدود گنجینه11٤ ص)
  
 : میفرمايند ديگری مشابه سؤال جواب در و
 ابموال عباد عّزت مقام يک در گردد  حمو وجود عزّ  شود منع اختیار اگر چه وهست بوده خمتار خود اموال در نْفسی هر"  - ٤

 ( خلق و امر ٤ ج 209 ص)"  هست و بوده
 

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
 نْفسی هر ولی گردد جاری تقسیم اين آنوقت ننمايد وصّیتی متوّفی شخص که صورتیست در تقسیم اين.  مرياث مسأله اّما"  - 1

 وصّیت ح کما   ابيد خويش صّحت حالت در که است اهلّیه نصوص صريح و است واجب و فرض بلکه است وصّیت بر مکّلف
 آن مبوجب و شود ابز وفاتش از وبعد بدارد خمتوم را وصّیتنامه آن و کند وصّیت خبواهد که نوعی هر خودش میل وحبسب منايد
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 جمری ات منايد وصّیت رددا میل که قسمی هبر خود حیات زمان در که دارد وسیع میدانی متوّفی شخص صورت اين در. گردد عمل
 (عبدالبهاء حضرت مکاتیب 3 ج 3٧2 ص)  " ْااَلهبی اْلَبهاء   وَعَلْیک َما شود

 
 توزيع و مینمايد تقسیم ورّاث بني خويش ااّيم در را اموال انمه وصّیت مبوجب خبواهد قسم هر و است مطلق خمتار انسان"  - 2

 و متني و حمکم وصّیتی خويش حیات ااّيم در ابيد نْفسی هر يعنی است کلّ  بر فرض وصّیت.  گردد جمری او از بعد که میکند
 بر ومقّدم به معمول   وصّیتنامه و است خمتار وصّیت در و دارد حمفوظ امنی بسیار حملّ  در و منايد مستور و ممهور و بنويسد صريح

 اگر اّما.  است مقتدر دهد خويش ابوالد را والام مجیع اگر اينصورت در نیست تبديل و تغیري بر مقتدر نْفسی و است حکمی هر
 حسب بر او اموال برود میان از وصّیتنامه آنکه اي و منايد خمالفت را اهلی تکلیف اين و ننويسد ووصّیتنامه نکند امر اطاعت نْفسی
 مالحظه. نکشد َفسن وصّیتنامه بی نفسی که اينست حکمتش اعظم مربم ح کم اين احلقیقه وفی شود تقسیم مفروضه َاْسَهام

 و مشکالتی چه و میشود تفريق و تقیسم و توزيع م َورِّث رضای خالف بر بتمامها مرياث وصیتنامه عدم جهت از که میفرمائید
 وصّیت خويش خواهش و آرزو حبسب انسان زيرا کلّ  راحت سبب و نزاعی هر قاطع وصّیتنامه ولی گردد حاصل منازعاتی
 بسیار که  کنید مالحظه. گردد توزيع و شود تقسیم م ِورِّث آرزومندی و برضا متاما َمْور ْوثه اموال که است خوش چقدر. مینمايد
 حلّ  فوت از قبل انمه وصّیت وجوب و فرضّیت يعنی اهلی حکم اين حال مضطربند چقدر خويش ممات از وفات از قبل نفوس
  (خلق و امر ٤ ج 209 -11 ص) " گردد مشکالت اين مجیع

  
  " گردد آينده جبهت العمل دستور ات شود عیان و ظاهر امهّیتش اآلن از که بدهید امهّیت بسیار را احّبا وصّیتنامه مسأله اين"  - 3
 (خلق و امر ٤ ج 206 ص)
 

 
 

 حضرت ولی امر اهلل: 
 خمالف صورتیکه در اجبو  آن اجرای و أتيید روحانی حمفل بر و خمتارند خصوص اين در نفوس افراد ،خود بوصّیتنامه راجع -1

 (احکام و حدود گنجینه 116 ص)  " نباشد آن در چیزی امريّه مصاحل
 

 
 

  بیت العدل: 
نگذاشته ابشد . در کتاب  احکام مربوط به ارث فقط در صورتی جمری می گردد که شخص متوّفی وصّیت انمه جبا"  – 1

گشته است . در جای ديگر صرحيا  می فرمايند که هر فردی بر ما   ( امر به نوشنت وصّیت انمه انزل109مستطاب اقدس )بند 
هبائی اي غري هبائی ، تقسیم  اتّم دارد و آزاد است هر طور اراده منايد وصّیت کند که ارث او بني هر کس ، خواه ميلک خود اختیار

گر   امراّلّل صادر شده توضیحات ذيل مندرج است : االمر حضرت ولّ  (. در توقیعی که حسب69شود )سؤال و جواب ، فقره 



 نوشنت وصّیت انمه

www.oceanoflights.org 

اّما اخالقا  و وجداان  موظّفند که در نوشنت وصّیت   چه احّباء جمازند در وصّیت انمه ما ميلک خويش را به اراده خود تقسیم منايند،
به حّد افراط و  ت منايند و از مجع مالمورد اثرات ثروت در جامعه مهیشه در نظر گرفته و آن را مراعا انمه دستور مجال مبارک را در

آيه مذکور در کتاب اقدس مقّدمه قسمت مفّصلی  منايند . )ترمجه( مترکز آن در بني افرادی معدود و اي گروه هائی  حمدود اجتناب
 که گرچهاحکام ارث را تشريح می فرمايند . در مطالعه اين قسمت ابيد در نظر داشت   است که در طّي آن مجال قدم جزئّیات

احکام مزبور در مورد زانن متوّفی نیز  چنني بر می آيد که اين حکم در موردی است که شخص متوّفی مرد ابشد ولی فی اْلمله
 دارائی شخص متوّفی بني هفت طبقه ) اوالد ، مهسر ، پدر ، مادر ، برادران ، قابل اجرا است . اصول احکام ارث که طبق آن

اند . اولی در کتاب مبارک بیان انزل فرموده م می شود بر اپيه احکامی استوار است که حضرت نقطهخواهران و معّلمني ( تقسی
  است قرار اين ،از انمه وصّیت تفاصیل عمده احکام ارث ، در صورت فقدان

 
شد می رسد خانه مسکونی به پسر ار  در صورتی که شخص متوّفی ذرّيه داشته و ماترک او شامل خانه مسکونی نیز ابشد ،١- 

 (.3٤)سؤال و جواب فقره 
 

ذرّيه دخرت و ثلث ديگر به بیت العدل  ی فرزند ذکور نداشته ابشد ، دو ثلث خانه مسکونی بهدر صورتی که شخص متوفّ ٢- 
 در ابره اينکه در اين مقام مراد بیت العدل اعظم اي بیت العدل حمّلی است به (.٧2و  ٤1راجع است )سؤال و جواب ، فقرات 

  نیز مراجعه شود.( ٤٤مراجعه شود . )به ايدداشت مشاره  ٤2دداشت مشاره اي
 

به سهم هر گروه در رساله *)سؤال و  ما بقی دارائی شخص متوّفی بني هفت طبقه ورّاث تقسیم می شود . جزئّیات مربوط٣- 
 است .مندرج  -3-3-1حدود و احکام(* ، قسمت د ،  و جزوه *)تلخیص و تدوين ٥جواب (* ، فقره 

 
ابشد ، سهم آن طبقه ابلّسويّه بني آهنا ، اعّم از زن و مرد ،  در صورتی که تعداد ورّاث موجود در هر طبقه بیش از يک فرد٤- 

 تقسیم می شود .
 

 ( .٤1و ٧جواب ، فقرات  در صورتی که ذرّيه موجود نباشد ، سهم اوالد به بیت العدل راجع است )سؤال و٥- 
 

دو ثلث سهام آانن به ذرّيه و ثلث ديگر به  يه موجود ولی ساير طبقات ورّاث کاّل  اي بعضا  مفقود ابشند ،در صورتی که ذرّ ٦- 
 (.٧فقره  ، بیت العدل راجع است )سؤال و جواب

 
ز برادرزاده های شخص متوّفی می رسد . اگر آهنا نی ها ودر صورت فقدان متام طبقات مصّرحه ، دو ثلث ماترک به خواهرزاده٧- 

 عمو و دائی راجع می شود و در صورتی که آهنا هم حیات نداشته ابشند به فرزندانشان می نباشند سهمشان به عّمه ، خاله ،
 رسد . در هر حال ثلث ابقی مانده به بیت العدل راجع است .
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 جع است .بیت العدل را شند ، متام دارائی شخص متوّفی بهدر صورتی که مهه طبقات فوق الذکر مفقود اب٨- 

 
. (3٤ی برند )سؤال و جواب ، فقره من حضرت هباءاّلّل می فرمايند که نفوس غري مؤمن از والدين اي منسوبني هبائی ارث٩- 

 االمر مبارک مرقوم گشته چنني می فرمايند : اين امر منحصرا  حمدود به مواردی است که حضرت وّل امراّلّل در توقیعی که حسب
ترک او بر طبق کتاب اقدس تقسیم شود . در غري اين صورت فرد هبائی  ما جرم ت انمه فوت کند و الشخص هبائی بدون وصیّ 

تنظیم و نّیت خود را  ایميلک خود را به هر شخصی بدون مالحظه داينت ببخشد مشروط بر اينکه وصّیت انمه ما خمتار است
اره می تواند برای زوجه اي اوالد و اي منسوابن غري هبائی خود در مهو  تعیني کرده ابشد . بنابراين مالحظه می کنید که شخص هبائی

 ( 38شرح  –)كتاب اقدس  "  سهمی منظور دارد . )ترمجه( وصّیت انمه
 
که دارائی خود را به میل خويش تقسیم   طبق تعالیم مجال اقدس اهبی احّباء به نوشنت وصّیت انمه موظّفند و اختیار دارند"  – 2

است ... قد  حضرت هباءاّلّل در مورد نوشنت وصّیت انمه می فرمايند : انسان در مال خود خمتار ( .38ت مشاره منايند )ايدداش
( . مقّرراتی که در کتاب مستطاب اقدس جهت توزيع 69فقره  اذن اّلّل له ابن يفعل فیما مّلکه اّلّل کیف يشآء )سؤال و جواب ،

 " ( 38-٤8دداشت های مشاره ّیت انمه موجود نباشد )ايمواردی است که وص ارث وضع گرديده راجع به
 ( 136شرح  –)كتاب اقدس 

 
خمتلف آمده و ريشه مهه آهنا کلمه "  توضیح داده شده ، اسم اعظم اهلی به صورهتای 33مهان طور که در ايدداشت مشاره "  – 3

ساخته و  هبی مزّيناأل هبی  ، هوی ، بسم اّلّل األهباأل هباء انمه را به عباراتی مانند اي هباء " است . هبائیان مشرق زمني صدر وصّیت
 (13٧شرح  –)كتاب اقدس "  اند ب مستطاب اقدس رااجرا منودهاز اين راه حکم کتا

 

 


