
 فصل يازدھم
  وصيت

  تعريف وصيت:

گرفت��ه ش��ده اس�ت، وقت��ی ک��ه آن چي��ز را وص��ل ک��رده  (وص��يت الش��ی أوص��يه)وص�يت از 
  باشی : 

  کند. لذا وصيت کننده آنچه را در زمان حياتش دارد به بعد از مرگش وصل می

در اص��ط7ح ش��رع عب��ارت اس��ت از س��فارش ش��خص مبن��ی ب��ر اينک��ه پ��س از م��رگ او 
ل�ه) واگ�ذار ک�رده و (وصيت کنن�ده) ج�نس، ق�رض و ي�ا منفعت�ی را ب�ه کس�ی ديگ�ر (موص�ی 

  ببخشند.

  حکم وصيت:

  وصيت بر ھر کس که مالی (قابل وصيت) داشته باشد واجب است : 

  فرمايد :  خداوند متعال می

ُکتَِب َعَليُّکْم إَِذا َحَضَر أََحَدُکْم اْلَمْوُت إِْن تََرَک َخْيراً اْلَوِصيَّةُ لِْلَوالَِدْيِن َوا%َْقَربِيَن (
  (ا َعلَی اْلُمتَّقِينَ بِاْلَمْعُروِف َحقًّ 

  )180(بقره : 

ھنگامی که يکی از شما را مرگ فرا رسد اگر دارايی فراوانی از خود به «
جای گذاشت، وصيت بر شما واجب شده است (و بايد) برای پدر و مادر و 

  ».نزديکان بطور شايسته وصيت کند، اين حق واجبی است بر پرھيزکاران

(م�ا ح�ق ام�ری مس�لم ل�ه ش�ی فرمود :  rاز عبدهللا بن عمر(رض) روايت است که پيامبر
ھ��ر مس��لمانی ک��ه م��الی قاب��ل « [1327]يوص��ی في��ه، يبي��ت ليلت��ين إ% و وص��يته مکتوب��ة عن��ده)

اش را کنار خ�ود ق�رار  نامه باشد، حق ندارد دو شب بخوابد مگر اينکه وصيتوصيت داشته 
  ».دھد

  در مال چه مقدار وصيت مستحب است:

  روايت است :  tاز سعد بن ابی وقاص



يعودنی و أنا يمکة و ھو يک�ره أن يم�وت ب�اNرض الت�ی ھ�اجر منھ�ا، ق�ال :  r(جاء النبی
أوصی بمالی کله؟ ق�ال : %، قل�ت : فالش�طر؟ ق�ال ، قلت يا رسول هللا »يرحم هللا ابن عفراء«

: %قلت : الثلث؟ قال : فالثلث، والثلث کثير، إنک إن تدع ورثتک أغنياء خير من أن تدعھم 
عالة يتکففون الن�اس ف�ی أي�ديھم، و إن�ک مھم�ا أنفق�ت م�ن نفق�ة فإنھ�ا ص�دقة، حت�ی اللقم�ة 

تف�ع ب�ک ن�اس و يض�ربک آخ�رون، التی ترفعھا إلی فی امرأتک، و عسی هللا أن يرفعک فين
ب�ه عي�ادت م�ن آم�د، او دوس�ت  rدر مک�ه ب�ودم ک�ه پي�امبر« [1328]ولم يکن له يومئذ إ% ابن�ة)

خداون��د ابنعف��راء را نداش��ت در س��رزمينی ک��ه از آن ھج��رت ک��رده اس��ت بمي��رد، فرم��ود : 
ام را وص�يت ک�نم؟ فرم�ود خي�ر،  ت�وانم تم�ام داراي�ی رحمت کند، گفتم ای رس�ول خ�دا! آي�ا می

گفتم پس نصف؟ فرمود خير، گفتم پس يک سوم؟ فرمود : يک س�وم، ھ�ر چن�د ي�ک س�وم ھ�م 
ني�از گردان�ی بھت�ر از آنس�ت ک�ه آن�ان  زياد است، چون اگر وارثان خود را بعد از خ�ودت بی

کن�ی  ستمند رھا کنی و دست نياز به سوی م�ردم دراز کنن�د. ھ�ر چي�زی را ک�ه انف�اق میرا م
دھ�ی، امي�د اس�ت ک�ه خداون�د ت�و را ش�فا دھ�د ت�ا  ای ک�ه ب�ه ھمس�رت می صدقه است حتی لقمه

کس��انی ب��ه واس��طه ت��و نف��ع ببرن��د (مس��لمانان از غن��ايمی ک��ه ب��ه دس��ت ت��و از مش��رکين گرفت��ه 
ديگر نيز از تو ضرر ببينند (مشرکانی که به دس�ت ت�و ھ�7ک شود بھره ببرند) و کسانی  می
  ».شوند)، سعد بن أبی وقاص در آن روز بجز يک دختر (وارث ديگری) نداشت می

  وصيت برای وارث جايز نيست

فرم�ود :  شنيدم ک�ه در خطب�ه حج�ه ال�وداع می rاز ابوامامه باھلی روايت است : از پيامبر
ب��ه راس��تی خداون��د ح��ق ھ��ر « [1329]، فbوص��ية ل��وارث)(إن هللا ق��د أعط��ی ک��ل ذی ح��ق حق��ه

  ».صاحب حقی را داده است، لذا وصيتی برای وارث نيست

  فھرست

  شود:  آنچه در ابتدای وصيت نوشته می

بس�م هللا «نوش�تند :  میھايش�ان  در ابت�دای وصيت rروايت است : اصحاب پي�امبر tاز انس
دھم ک�ه ھ�يچ  الرحمن الرحيم، اين وصيتی است که ف7نی پسر ف7نی کرده است، شھادت م�ی

معبود بر حقی که سزاوار عبادت باش�د ج�ز هللا نيس�ت، يکت�ا اس�ت و ھ�يچ ش�ريکی ن�دارد، و 
اينک��ه محم��د بن��ده و فرس��تاده او اس��ت، و اينک��ه قيام��ت برپ��ا خواھ��د ش��د، ھ��يچ ش��کی در آن 

ام ک�ه بع�د از م�ن ب�ه ج�ای  کند، و ب�ه کس�انی از خ�انواده يست، و خداوند مردگان را زنده مین
کنم که اگ�ر ايم�ان دارن�د تق�وای خ�دا را پيش�ه کنن�د و رابط�ه ب�ين خ�ود را  مانند وصيت می می

کنم ب�ه آنچ�ه اب�راھيم و  اص7ح، و از خدا و رس�ول او اطاع�ت نماين�د، و آنھ�ا را وص�يت م�ی
يَن فb�ََ تَُم�وتُنَّ إ%َّ  (ن خود را وصيت کردن�د : يعقوب فرزندا يَ�ا بَنِ�یَّ إنَّ هللاَ اص�طَفَی لَُک�ُم ال�دِّ

ای پسرانم خداوند دي�ن (اس�7م) را ب�رای ش�ما برگزي�ده، پ�س نميري�د مگ�ر «)َوأنُتم ُمسلُِموَن 
[1330]».اينکه مسلمان باشيد

  



  شود؟  چه زمانی وصيت عملی می

م��ورد وص��يت بع��د از وف��ات وص��يت کنن��ده و پ��س از پرداخ��ت ب��دھيھايش، ب��ه موص��ی ل��ه 
اش تم�ام ترک�ه و   گي�رد، و در ص�ورتی ک�ه ب�دھی  (فردی که برای او وصيت شده) تعلق می

  رسد :  را در برگيرد، چيزی به (موصی له) نمیمالش 

بال�دين قب�ل الوص�يه، و أن�تم تقرؤنھ�ا م�ن بع�د  r(قض�ی رس�ول هللاز علی روايت است : 
ت ب��دھی قب�ل از اج�رای وص�يت حک��م ب�ه پرداخ� rپي�امبر« [1331]وص�ية يوص�ی بھ�ا أو دي��ن)
ح�ق (موص�ی ل�ه)، « )ِمن بَع�ِد َوِص�يٍَّة يُوِص�ی بَِھ�ا أو َدي�نٍ (خوانيد  کرد، در حالی که شما می

ھايی ک�ه ب��ر عھ�ده مي��ت اس��ت، داده  پ�س از وص��يتی ک�ه ب��دان وص�يت ش��ده و پرداخ�ت ب��دھی
  ».شود می

  فھرست

  يادآوری:
  اول:

چ��ون اکث��ر م��ردم اي��ن زم��ان در مس��ايل دين��ی ب��ويژه در مس��ايل مرب��وط ب��ه احک��ام جن��ائز 
شوند، لذا بر مسلمان واجب است وصيت کند که طب�ق س�نت نب�وی تجھي�ز  مرتکب بدعت می

  تدفين شود، تا به فرموده خداوند متعال عمل کرده باشد : و 

يَا أيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أنفَُسُکم َو أھلِيُکم نَاراً َو قُوُدَھا النَّاُس َو الِحَجاَرةُ َعلَْيَھا  (
َ َما أََمَرُھْم َو يَْفَعلُوَن َمايُْؤَمرُ    )6(تحريم :  )وَن َمbَئَِکةٌ ِغbَظٌ ِشَداٌد %َيَْعُصوَن هللاَّ

ای مؤمنان،خود و اھل و خانواده خويش را از آتش دوزخی برکنار داريد که «
اند که خشن  ھا است، فرشتگانی بر آن گمارده شده افزوزينه آن انسان ھا و سنگ

و سختگير و زورمند و توانا ھستند، از خدا در آنچه بديشان دستور داده است 
  ».اند دھند که بدان مأمور شده ی را انجام میکنند و ھمان چيز نافرمانی نمی

کردند، و آثار زي�ادی از آنھ�ا در اي�ن ب�اره نق�ل  به اين امر وصيت می rلذا اصحاب پيامبر
  شده است، از جمله : 

از عامر بن سعد بن ابی وقاص روايت اس�ت : پ�درم ھنگ�ام بيم�اريی ک�ه ب�ر اث�ر آن ف�وت 
 r([1332]الل��بن نص��با، کم��ا ص��نع برس��ول هللا (ألح��دوا ل��ی لح��دا وانص��بوا عل��یک��رد گف��ت : 

اي�ن ک�ار ش�ده  rلحدی برايم بسازيد و خشتی را بر رويم نصب کنيد ھمچنانکه ب�رای پي�امبر«
  ».است

  دوم:



اگر مردی فرع وارثی داشته باشد و در زمان حيات او بميرد بر آن مرد واجب اس�ت ک�ه 
وصيت کند تا به اندازه سھم متوفی به فرزندان اين فرع داده شود، يا وصيت کند که قس�متی 

ب�رای آن�ان در نظ�ر  –ھرچن�د ي�ک س�وم ھ�م زي�اد اس�ت  –اش در حدود ي�ک س�وم  از دارايی
ای که بر او واج�ب ب�وده ت�ا  و برای فرزندان فرزندش به اندازه گرفته شود، و اگر فوت کرد

برای آنان وصيت کند، وص�يت نک�رد، ب�ه آن�ان داده ش�ود؛ چ�ون اي�ن قرض�ی اس�ت برگ�ردن 
ش�ود. ام�روزه  ميت، اگر فوت کرد و برای آنان حقی را تعيين نک�رد، اي�ن ق�رض ض�ايع نمی

  شود. در دادگاھھا ھم به ھمين صورت عمل می

 فھرست


