فصل يازدھم
وصيت
تعريف وصيت:
وصيت از )وصيت الشی أوصيه( گرفته شده است ،وقتی که آن چيز را وصل کرده
باشی :
لذا وصيت کننده آنچه را در زمان حياتش دارد به بعد از مرگش وصل میکند.
در اصطالح شرع عبارت است از سفارش شخص مبنی بر اينکه پس از مرگ او
)وصيت کننده( جنس ،قرض و يا منفعتی را به کسی ديگر )موصی له( واگذار کرده و
ببخشند.
حکم وصيت:
وصيت بر ھر کس که مالی )قابل وصيت( داشته باشد واجب است :
خداوند متعال میفرمايد :
) ُکتِ َب َع َليّ ُ
صيﱠةُ ِل ْل َوالِ َد ْي ِن َواالَ ْق َربِينَ
ض َر أَ َح َد ُک ْم ا ْل َم ْوتُ إِنْ تَ َر َ
ک ْم إِ َذا َح َ
ک َخ ْيراً ا ْل َو ِ
وف َحقًّا َعلَی ا ْل ُمتﱠقِينَ )
بِا ْل َم ْع ُر ِ
)بقره (180 :
»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«.
از عبدﷲ بن عمر)رض( روايت است که پيامبر rفرمود ) :ما حق امری مسلم له شی
يوصی فيه ،يبيت ليلتين إال و وصيته مکتوبة عنده(]» [1327ھر مسلمانی که مالی قابل
وصيت داشته باشد ،حق ندارد دو شب بخوابد مگر اينکه وصيتنامهاش را کنار خود قرار
دھد«.
در مال چه مقدار وصيت مستحب است:
از سعد بن ابی وقاص tروايت است :

)جاء النبی rيعودنی و أنا يمکة و ھو يکره أن يموت باألرض التی ھاجر منھا ،قال :
»يرحم ﷲ ابن عفراء« ،قلت يا رسول ﷲ أوصی بمالی کله؟ قال  :ال ،قلت  :فالشطر؟ قال
 :القلت  :الثلث؟ قال  :فالثلث ،والثلث کثير ،إنک إن تدع ورثتک أغنياء خير من أن تدعھم
عالة يتکففون الناس فی أيديھم ،و إنک مھما أنفقت من نفقة فإنھا صدقة ،حتی اللقمة
التی ترفعھا إلی فی امرأتک ،و عسی ﷲ أن يرفعک فينتفع بک ناس و يضربک آخرون،
ولم يکن له يومئذ إال ابنة(]» [1328در مکه بودم که پيامبر rبه عيادت من آمد ،او دوست
نداشت در سرزمينی که از آن ھجرت کرده است بميرد ،فرمود  :خداوند ابنعفراء را
رحمت کند ،گفتم ای رسول خدا! آيا میتوانم تمام دارايیام را وصيت کنم؟ فرمود خير،
گفتم پس نصف؟ فرمود خير ،گفتم پس يک سوم؟ فرمود  :يک سوم ،ھر چند يک سوم ھم
زياد است ،چون اگر وارثان خود را بعد از خودت بینياز گردانی بھتر از آنست که آنان
را مستمند رھا کنی و دست نياز به سوی مردم دراز کنند .ھر چيزی را که انفاق میکنی
صدقه است حتی لقمهای که به ھمسرت میدھی ،اميد است که خداوند تو را شفا دھد تا
کسانی به واسطه تو نفع ببرند )مسلمانان از غنايمی که به دست تو از مشرکين گرفته
میشود بھره ببرند( و کسانی ديگر نيز از تو ضرر ببينند )مشرکانی که به دست تو ھالک
میشوند( ،سعد بن أبی وقاص در آن روز بجز يک دختر )وارث ديگری( نداشت«.
وصيت برای وارث جايز نيست
از ابوامامه باھلی روايت است  :از پيامبر rشنيدم که در خطبه حجه الوداع میفرمود :
)إن ﷲ قد أعطی کل ذی حق حقه ،فالوصية لوارث(]» [1329به راستی خداوند حق ھر
صاحب حقی را داده است ،لذا وصيتی برای وارث نيست«.
فھرست
آنچه در ابتدای وصيت نوشته می شود:
از انس tروايت است  :اصحاب پيامبر rدر ابتدای وصيتھايشان مینوشتند » :بسم ﷲ
الرحمن الرحيم ،اين وصيتی است که فالنی پسر فالنی کرده است ،شھادت میدھم که ھيچ
معبود بر حقی که سزاوار عبادت باشد جز ﷲ نيست ،يکتا است و ھيچ شريکی ندارد ،و
اينکه محمد بنده و فرستاده او است ،و اينکه قيامت برپا خواھد شد ،ھيچ شکی در آن
نيست ،و خداوند مردگان را زنده میکند ،و به کسانی از خانوادهام که بعد از من به جای
میمانند وصيت میکنم که اگر ايمان دارند تقوای خدا را پيشه کنند و رابطه بين خود را
اصالح ،و از خدا و رسول او اطاعت نمايند ،و آنھا را وصيت میکنم به آنچه ابراھيم و
يعقوب فرزندان خود را وصيت کردند  ) :يَا بَنِ ﱠی إنﱠ ﷲَ اص َ
ک ُم الدﱢينَ فَالَ تَ ُموتُنﱠ إالﱠ
طفَی لَ ُ
َوأنُتم ُمسلِ ُمونَ (»ای پسرانم خداوند دين )اسالم( را برای شما برگزيده ،پس نميريد مگر
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اينکه مسلمان باشيد«.

چه زمانی وصيت عملی می شود؟
مورد وصيت بعد از وفات وصيت کننده و پس از پرداخت بدھيھايش ،به موصی له
)فردی که برای او وصيت شده( تعلق می گيرد ،و در صورتی که بدھی اش تمام ترکه و
مالش را در برگيرد ،چيزی به )موصی له( نمی رسد :
از علی روايت است ) :قضی رسول ﷲ rبالدين قبل الوصيه ،و أنتم تقرؤنھا من بعد
وصية يوصی بھا أو دين(]» [1331پيامبر rبه پرداخت بدھی قبل از اجرای وصيت حکم
صی بِ َھا أو دَي ٍن( »حق )موصی له(،
صيﱠ ٍة يُو ِ
کرد ،در حالی که شما میخوانيد ) ِمن بَع ِد َو ِ
پس از وصيتی که بدان وصيت شده و پرداخت بدھیھايی که بر عھده ميت است ،داده
میشود«.
فھرست
يادآوری:
اول:
چون اکثر مردم اين زمان در مسايل دينی بويژه در مسايل مربوط به احکام جنائز
مرتکب بدعت میشوند ،لذا بر مسلمان واجب است وصيت کند که طبق سنت نبوی تجھيز
و تدفين شود ،تا به فرموده خداوند متعال عمل کرده باشد :
س ُکم َو أھلِي ُ
اس َو ال ِح َجا َرةُ َعلَ ْي َھا
کم َناراً َو قُو ُدھَا النﱠ ُ
) َيا أ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا قُوا أنفُ َ
صونَ ﱠ
ﷲَ َما أَ َم َر ُھ ْم َو يَ ْف َعلُونَ َمايُ ْؤ َم ُرونَ ( )تحريم (6 :
شدَا ٌد الَيَ ْع ُ
َمالَئِ َکةٌ ِغالَظٌ ِ
»ای مؤمنان،خود و اھل و خانواده خويش را از آتش دوزخی برکنار داريد که
افزوزينه آن انسان ھا و سنگھا است ،فرشتگانی بر آن گمارده شدهاند که خشن
و سختگير و زورمند و توانا ھستند ،از خدا در آنچه بديشان دستور داده است
نافرمانی نمیکنند و ھمان چيزی را انجام میدھند که بدان مأمور شدهاند«.
لذا اصحاب پيامبر rبه اين امر وصيت میکردند ،و آثار زيادی از آنھا در اين باره نقل
شده است ،از جمله :
از عامر بن سعد بن ابی وقاص روايت است  :پدرم ھنگام بيماريی که بر اثر آن فوت
کرد گفت ) :ألحدوا لی لحدا وانصبوا علی اللبن نصبا ،کما صنع برسول ﷲ(r
»لحدی برايم بسازيد و خشتی را بر رويم نصب کنيد ھمچنانکه برای پيامبر rاين کار شده
است«.
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دوم:

اگر مردی فرع وارثی داشته باشد و در زمان حيات او بميرد بر آن مرد واجب است که
وصيت کند تا به اندازه سھم متوفی به فرزندان اين فرع داده شود ،يا وصيت کند که قسمتی
از دارايیاش در حدود يک سوم – ھرچند يک سوم ھم زياد است – برای آنان در نظر
گرفته شود ،و اگر فوت کرد و برای فرزندان فرزندش به اندازهای که بر او واجب بوده تا
برای آنان وصيت کند ،وصيت نکرد ،به آنان داده شود؛ چون اين قرضی است برگردن
ميت ،اگر فوت کرد و برای آنان حقی را تعيين نکرد ،اين قرض ضايع نمیشود .امروزه
در دادگاھھا ھم به ھمين صورت عمل میشود.
فھرست

