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 چکیده

هایی فقهی و حقوقی است که در شریعت اسالمی، مورد نهاد ازجملهوصیت  و نهاد ارث دو
 امرى پژوهان مسلمان وصیتاست. بر اساس انگاره مشهور فقه گرفته قرارشناسایی 
 امروزه وجودنی. باارودمى پیش واجب مرز تا که مستحبى واجب، البته نه است استحبابى

 احوال قوانین در یاندلس حزمابن و ظاهری مذهب از اقتباس با واجب وصیت نوع یک
 خود خاصو احکام  شرایط دارای کهشده  وارد یو عرب اسالمی کشورهای شخصیه

نصوص  بازخوانی و لیو تحلپژوهش در سایه توصیف  این در اساس بر این. باشدیم
عالمان و  یهاشهیها و اندانگارهواجب،  وصیت مفهوم با مرتبط روایی و قرآنی

یی جا درمورد این وصیت . ردیگیم قرار یبررس موردمینه ز این در اندیشمندان مسلمان
 ها( در)نواده او فرزندان اکنون و است مرده پدر از پیش خانواده فرزندان از است که یکی

 ، فرضمانندیم محروم پدربزرگ ترکه از« االبعد یمنعاالقرب » قاعده اجرای جهینت
 راها نواده یمقامقائم ، منعدیرسیم حیات صورت در آنان پدر به که سهمی معادل وصیت

ایران به  اسالمی جمهوری قوانین . البته درکندیم جبران متوفی فرزند وجود حالت در
نگرفته است.  قرارتوجه  مورد نهاد وصیت به شکل واجب امروز به تبعیت از فقه امامیه، تا

قنین این نهاد در اگرچه فرایند این پژوهش ثابت کرد که مبانی و مستندات شرعی برای ت
 -پژوهش، تحلیلی این در تحقیق زمره قوانین کشورهای اسالمی وجود دارد. روش

 .است ایکتابخانه اطالعات بر مبتنی توصیفی
 .واجب، میراث شخصیه، وصیت، وصیت احوال :هاکلیدواژه
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 طرح مسئله
بتواند در  کند تا زمانى که در قید حیات است،عام شخص و مالکیت او ایجاب مى تیاهل

عمومى و مصالح اجتماعى مخالفت نداشته باشد،  نظم بااموال خود هرگونه تصرفى را که 
انجام دهد؛ خواه اثر این تصرف مربوط به بعد از فوت او یا قبل از آن باشد. این موضوع 

مذهب و  لحاظ ازیی که هاتفاوتهمه کشورهاى مختلف با همه  موضوعهدر قوانین 
( در احکام اسالم، با توجه 11م، 2002امام،  نیالدکمالاست ) هفته شدریپذمسلک دارند، 

به جهات انسانى و اجتماعى، تصرف مربوط به بعد از فوت تحت دو نهاد حقوقی ارث و 
مشروعیت آن به کتاب و  بروصیت امری مجاز بلکه نسبت به آن تأکید فراوان شده است و 

از طرفی طبق (. 11/152ق، 1401املی، ؛ حر ع180سنت استدالل شده است )بقره، 
شوند مند مىقانون ارث تنها یک عده از بستگان متوفی، البته با شرایط خاصی، بهره

شاید عده دیگرى از خویشاوندان تهیدست و  کهیدرصورت(. 10/3311ق، 1418)زحیلی، 
، تینهاد وصی هستند یا میزان ارث آنان چندان نیست. برارثی محروم از کلبهنیازمند یا 

خود برخی از این  اتین برمال خودش داده، که بنا  سومکی اختیارى به انسان نسبت به
سوم را برای بعض از وراث که به هر دلیلی از ارث کی نیارا پوشش دهد و  هافاصله

در دیگر خیرات و مبرات به مصرف رساند. شاید به خاطر همین  ایو  اندشدهمحروم 
خصوص زرگ فردى و اجتماعى است که امر به وصیت در آیه شریفه بهمصالح و منافع ب
 كُتِبَ»دهد: و دستور به وصیت مى شده انیبیک حکم الزامى  صورتبهبراى اهل تقوا 

 حَقًّا وفِبِالْمَعْرُ الْأَقْرَبِينَ وَ لِلْوالِدَيْنِ الْوَصِيَّه خَيْراً تَرَكَ إِنْ الْمَوْتُ أَحَدَكُمُ حَضَرَ إِذا عَلَيْكُمْ
بر شما مقرر شده است که چون یکى از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالى بر : الْمُتَّقِينَ عَلَى

]این ؛ جاى گذارد، براى پدر و مادر و خویشاوندان ]خود[ به طور پسندیده وصیت کند
در « کُتِبَ عَلَیْکُمْ»( با توجه به اینکه تعبیر 180)بقره،  «.کار[ حقى است بر پرهیزگاران

شود که وصیت یک امر الزامى بسیارى از موارد براى اعالم حکم الزامى است، استفاده مى
شود که گاهى براى و واجب است. لکن با دقت در موارد استعمال این جمله، معلوم مى

آن « استحباب»یا « وجوب»رود بدون اینکه نظرى به اثبات یک قانون کلى به کار مى
موارد تشخیص لزوم یا استحباب، به عهده روایاتى است که در  گونهنیاداشته باشد، لذا در 

سوره بقره آن  180وصیت، یک امر استحبابى است، آیه  نکهیا بااست.  شده واردتفسیر آن 
كُتِبَ عَلَيْكُمُ »اعالم کرده است؛ نظیر: « كُتِبَ عَلَيْكُمْ»چون یک دستور الزامى با جمله را هم
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شهور عالمان مسلمان بر آن است که به قرینه روایات وارده در این باب این فهم م«. الصِّيامُ
تعبیر براى توجه دادن به اهمیت موضوع وصیت و نقش مهم آن در وضع زندگى بستگان و 

از خویشان است و وصیت طبق عقیده جمهور فقیهان از مذاهب  ریو فقافراد نیازمند 
رود؛ چنانکه در ستحبى که تا مرز واجب پیش مىاسالمی امرى استحبابى نه واجب، البته م

پرهیزگاران الزم است.  کاربریعنى؛ این « حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»پایان آیه فرموده است: 
بنابراین، در عین اینکه وصیت حقى است براى مؤمنین و یک امر استحبابى است، اما 

ه همین گزاره قرآنی و برخی . در کنار این فهم و با استناد بباشدیممستحب مؤکّد 
حزم مستندات معرفتی دیگر یک نوع وصیت واجب با اقتباس از مذهب ظاهری و ابن

ی و عرب( در قوانین احوال شخصیه کشورهای اسالمی 8/151م، 2001حزم، اندلسی )ابن
. بر این اساس در این پژوهش باشدیمخاص خود  و احکامکه دارای شرایط  شده وارد

ماهیت وصیت واجب، دلیل قانونی، شروط وجوب، چگونگی جمع شدن با ضمن تبیین 
. دشویمی بررس، نیز شودیموصایای مستحب و افرادی که در حق آنان این وصیت انجام 

های قانونی در در ادامه سیر پژوهش به امکان انظام و تقنین این وصیت در قالب مقرره
تبیین ماهیت فقهی و حقوقی وصیت واجب،  که با. چنانشودیمکشورهای اسالمی پرداخته 

ی ادبیات حقوقی مناسب در راستای پاسداشت عدالت و انصاف ریگشکلی برای سازنهیزم
 .ردیگیمحقوقی در موارد خاص صورت 

 
 حقوقی یهانظام وصیت واجب در تحوالت و پیدایش روند

وصیت و ارث آن، با  پیشینه اساس است، بر اینوصیت و ارث از  بخشی واجب وصیت
 در زمانی چه از واجب وصیت که شودیم مطرح پرسش این فضا این در. است مشترك

 است؟شده مطرحعربی  - اسالمی کشورهای قوانین حقوقی و نظام
 

 . مصر2

در مصر و بسیاری از کشورهای اسالمی و عربی تحت حاکمیت عثمانی، تا قبل از سال 
شد. یمبق قول ارجح از مذهب حنفی عمل ط بر ارثوصیت و  مسائلینه زم در، 1441
نیز همین مذهب فقهی بود.  هاو دادگاهکه مبنای بسیاری از آراء و نظریات محاکم چنان

ساز تصویب قانون مواریث شماره ینهزمبرای محاکم،  و اجرادرگیری با مشکالتی در عمل 
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مصری  گذارقانون در این قانون،(. 28م، 2002امام،  نیالدکمالشد ) 1441در سال  33
دانسته از تقید به مذهب خاص دوری یمکه خود را مقید به رعایت شرع اسالم یدرحال

و کرده است. بر این اساس مقررات یکپارچه و عامی را برای جمیع اتباع اعم از مسلمان 
میالدی، در  1441سال  33یرمسلمان، وضع نموده است. توضیح آنکه قانون ارث شماره غ

که در چنان(. 18م، 2002ی جاری است )فراج حسین، و مذهباع مصر از هر دین مورد اتب
دارد: وصیت توجه به نص صریح قانون مدنی جدید که مقرر می با وصیت و احکام مسائل

(، 15قوانین ناظر بر آن است )قانون مدنی جدید مصر، ماده  تابع احکام شریعت اسالمی و
موضوعات مرتبط با  ، مربوط به وصیت و1441سال مصوب  31گذار قانون شماره قانون

ماده، وضع نموده است. ازجمله موضوعات مقرر در این قانون که همسو با  82آن را در 
احکام  34تا  31باشد )مواد یموصیت واجب انگاره برخی از دانشیان فقه نیز هست، 

قانون مصر وصیت واجب به این صورتی که در (. 1441 سال مصوب 31 شماره الوصیه
گذار مصری است که و پرداخته مشرَع و قانونباشد، بلکه ساخته آمده مسبوق به سابقه نمی

ای از فقیهان به جهت رعایت مصلحت جمعی و آرای عده با اتکا بر نصوص قرآن کریم و
شده است تصویب  تدوین ویس، تأسنزدیکان متوفی  حل مشکالت بعضی از خویشان و

 (.224 م،1411)ابوزهره، 
 

 . سوریه1
 رغمعلی (عثمانى االحکام همجل قوانین) عثمانى م1413 ی عربی سوریه، قانوندر جمهور

 قانونى سال این در سپس و بود مجری کشور این در م1451 تا عثمانى از سوریه جدایى
( که 18م، 1433، بى)شل بود قانون آن ناسخ که رسید تصویب به شخصیه احوال به راجع
اینکه  ذکرقابل. نکته باشدیمآن  طیو شرااین قانون مربوط به وصیت واجب  235ماده 
 داردیم و مقرراین وصیت را فقط به اوالد و احفاد پسر اختصاص داده سوری  گذارقانون

با  و همراهذواالرحامند  آنها، برای اینکه رندیگینمکه اوالد بنت مشمول این وصیت قرار 
 سوریه شخصیه احوال )قانون برندیمی مذهب حنفی ارث رأاخوال و خاالت بنا بر 

 (.235م، ماده 1451 مصوب
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 . عراق9
 در عثمانى دولت انحالل از پس دیرزمانی تا عثمانى االحکام مجله کشور عراق، قوانین در
 ادامه خود کاربه  عراق در جمهوری تشکیل تا شرع محاکم و شدمى گذاشته اجرا به آن
 بر اساس آن به مربوط دعاوی و شخصیه احوال به رسیدگى محاکم این فهی. وظدادندمى

 قوانین عمالً و رسید بیبه تصو عراق مدنى قانون م1451 در. بود االحکام مجله قوانین
 به شخصیه احوال به راجع اختصاصى قوانین م1454 در. گردید منسوخ االحکام مجله

ماده م  1434 در ازجملهآمد،  عمل به قانون این در اصالحاتى آن از . پسرسید تصویب
اذا مات الولد ذکرا ام انثی قبل وفاه » :دیگویم آنکه طیو شراوصیت واجب  به راجع 34

قاقه من االرث الی اوالده ابیه وامه فانه یعتبر بحکم الحی عند وفاه ای منهما وینتقل استح
شخصیه  قانون احوال) «ب االحکام الشرعیه باعتبار وصیه واجبهذکورا ام اناثا حس

کویت )سال  احوال شخصیه در قانون طورنیهم. (8م، 1411، بحرالعلوم ،34 م، ماده1434
م، ماده 1431، سال 11قانون احوال شخصیه اردن )قانون شماره ( 1-1م، مواد 1431
گذار مصری وصیت واجب را با اتکاء بر نصوص قانونم 1441(. بنابراین از سال 182

ای از فقیهان به جهت رعایت مصلحت جمعی و حل مشکالت آرای عده قران کریم و
تصویب کرد و دیگر کشورهای  تدوین ویس، تأسنزدیکان متوفی  بعضی از خویشان و

 کردند. در قوانین خود مقرر اسالمی هم به تبعیت از مصر این نهاد حقوقی را
 

 شناسیمفهوم
است؛  آن کلیدی مفاهیم دقیق تعریف و تبیین به بسته یپژوهش هر فرایند رسیدن نتیجه به

 در توانینمنشود،  حاصل مشترکی فهم نگردد، و تبیین یدرستبه یاواژه تعریف تا زیرا
قیق به تبیین مفهومی با این توضیح در این تح. گفت سخن آن ابعاد از علمی چهارچوب

 پردازیم.یموصیت و وصیت واجب 
 

 . مفهوم عام وصیت2
منظور، وصیت و ایصاء مترادف و در لغت به معنای سفارش، اندرز و نصیحت است )ابن

« وَصَی، یَصِی )یَوصی(»وصیت مشتق از . (10/142ق، 1411؛ زبیدی، 15/145ق، 1414
معنی وصل و پیوند است و به اعتبار اتصال  به «وَصّی، یوصِّی»یا « اَوصی، یوصِی»یا 
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اند )فیروزآبادی، به زمان پس از فوت، آن را وصیت نامیدهتصرفات، زمان حیات موصی
 (. 400ق، 1153

به معنی عهدی « وصی یوصی»یا « أوصی یوصی»ممکن است وصیت اسم مصدر از 
به وسیله که موصی باشد. در این صورت وصیت نامیدن عقد مزبور، به اعتبار تعهدی است

 (.1023ق، 1405 ،نماید )فیومیآن می
اند. در اندیشه ایشان تمییز قائل شده فقیهان بین دو لفظ وصیت و ایصاء تفکیک و

؛ یعنی اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر «عهدت الیه»، یعنی «اوصیت الیه»
، یعنی اینکه کسی عین یا «هاوصیت ل»نماید. یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می

منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. برای وصیت 
در اصطالح تعاریف متعددی وجود دارد که مشهورترین آنها نزد فقیهان عبارت است از: 

 ن بعدآ اثر کهطوریبه تملیک مجانی« »تملیک مضاف الی مابعد الموت عن طریق التبرع»
 (. 2/111ق، 1411رشد، )ابن «شود.پدیدار می« کنندهوصیت»موصی  وفات از

وصیت اسم است برای آنچه موصی در مال خود بعد از »به گفته صاحب بدایع الصنایع: 
(. البته این تعریف ناظر به وصیت است و 1/223ق، 1133)کاسانی، « مرگش واجب کرد
میالدی جمهوری  1441مصوب سال  31شماره  شود. ماده یک قانونشامل وصایت نمی

الوصیه تصرف فی الترکه مضاف إلی ما »عربی مصر وصیت را چنین تعریف کرده است: 
 وفات از آن بعد اثر کهطوریاست به ترکه در تصرف نوعی از وصیت»، «بعد الموت

اساس این تعریف وصیت شامل جمیع انواع  بر« شود.پدیدار می« کنندهوصیت»موصی
وصایا اعم از واجبه و مندوبه است، خواه مورد وصیت مال باشد یا غیر مال؛ چراکه لفظ 

 شود.شامل جمیع این موارد می اطالق دارد و« تصرف»
 

 . مفهوم وصیت واجب1
 حکمبه  هم آن تنفیذ و شده واجب قانون حکمبه که است وصیتی از عبارت واجبِ وصیت
 موردی در این نوع از وصیت. نه یا بخواهد وفامت شخص و مورث باشد؛ چهمی قانون
( هانواده) او فرزندان اکنون و است مرده پدر از پیش خانواده فرزندان از یکی که است

 با اند، درنتیجهمحروم شده پدربزرگ ترکه ، از«االبعد یمنع االقرب» قاعده اجرای درنتیجه
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 مقامیقائم رسید، منعمی حیات صورت در آنان پدر به که سهمی معادل واجب وصیت
 .(10/3441، ق1418کنند )زحیلی، می جبران متوفی فرزند وجود حالت در را هانواده
 

 . شرایط وصیت واجب9
 ق(،44-11مسیب ) بن فقیهان )سعید از بعضی اندیشه از تأثیر با عربی کشورهای قانون

راهویه  بن اسحاق ،ق(110-224طبری ) جریر بن ق(، محمد110-21حسن بصری )
 با وجود این که اندبرشمرده وصیت وجوب برای را شرایطی حزم(ق( و ابن111-218)

 از: عبارتند شرایط شوند؛ این منتفع و مندبهره وصیت از تواندمی( هانوه) احفاد شروط
 .نباشد فعلی وارث است واجب او برای وصیت که فردی اینکه نباشد؛ یعنی وارث: اول
 میت باشد؛ اگر نشده داده چیزی وارث به مورث طرف از واجب وصیت میزان به: دوم

 به مثالً یا بخشیده فرع وارث به دیگری طریق از بردمی ارث او از اول میت که مقداری به
 که نیست الزم دیگر صورت این باشد، در نموده واگذار او به صلح طریق از یا کرده هبه او

 کند.  وصیت او برای را مالی
 در مصر وصیت 1441 سال مصوب 31 شماره نباشد؛ قانون خود مورث قاتل: سوم

 حال قتل بودن عمدی صورت در موصی قاتل به وصیت: کندمی مقرر وصیت موانع باب
 یا شریک یا اصلی فاعل قاتل اینکه از باشد؛ اعممی واجب، باطل یا باشد اختیاری وصیت
 قتل از مقصود. شود کنندهوصیت اماعد به حکم موجب او شهادت که باشد اجباربه شاهد

 که است اکرم رسول از روایتی آن دلیل. است مباشرت نحو به حرام فوق، قتل ماده در
 در این. (4/21 ق،1408)هیثمی،  .«نیست وصیتی قاتل برای» «وصیه لقاتل لیس: »فرمود

 قاتل رایب وصیت ورثه، ابوحنیفه اجازه صورت در ندهند، اما اجازه ورثه که است صورتی
 .است ورثه، جایز اجازه با و بوده ورثه حق جهت به جواز عدم دانند؛ زیرامی جایز را

 
 واجب وصیت حقوقی ماهیت

 حقوقى ماهیت کدامهیچ در واجبِ، واردشده وصیت عنوان که اسالمی کشورهای قوانین در
 که است نشده مشخص که، چناناست نگردیده مشخص طور واضحبه واجب وصیت

 عقد یعنى طرف دو انشائى اراده نیازمند که است حقوقى اعمال ازجمله واجب صیتو
 را وصیت (1/425ق، 1133)کاسانی، فقیهان  از ایدسته فقهی از نظر اما. ایقاعات یا است
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 اقامه دالیلى خود ادعاى اثبات براى نیز یک هر و دانندمى ایقاع را آن دیگر اىعده و عقد
 ارکان از را دانند، قبولمى شرط را قبول و ایجاب وصیت تحقق در که نیکساهمه . اندکرده

 جزء را قبول نیز عامه فقیهان بیشتر. اندآورده شمار به عقد جزء را وصیت و دانسته اصلى
 تمسک دالیلی به خود مدعاى اثبات براى گروه این. اندشمرده وصیت اصلى ارکان
و اینکه براى انسان جز  :سَعى ما إِلّا لِلْإِنْسانِ لَيْسَ أَنْ وَ» شریفه آیه اند؛ ازجملهکرده

. شودنمى حاصل سعى بدون چیزى انسان برای یعنى (14)نجم،  «حاصل تالش او نیست.
 حاصل او سعى بدون گردد، چون او ملک در له، داخلموصی قبول بدون بهموصی اگر لذا

 وى رضایت بدون شخص براى کیتمل ثبوت: دوم. است منتفى آیه این موجبگردیده، به
 مستلزم وصیت بودن ایقاع: سوم. باشد امتنان موجب بساچه است؛ زیرا ضرر موجب
 در مالى ادخال: دیگر تعبیر به. است باطل ارث مورد غیر در که باشدمى قهریه ملکیت

 تأثیر دارد؛ زیرا منافات نفس بر تسلیط اصل با وى رضایت و اختیار بدون دیگرى ملک
 زند.مى صدمه او اراده آزادى و استقالل دیگرى، به نفع فرد، به ادهار

 ایقاعات زمره در وصیت که معتقدند حقوقدانان و فقیهان از اىاوّل، عده قول مقابل در
 با اصوالً و نبوده جارى آن در عقد شرایط اکثر زیرا (،10/3441ق، 1418است )زحیلی، 

عقد،  براى فقهى کتب در فقیهان که گفت باید مطلب این توضیح در. نیست انطباق قابل آن
وصیت،  که نداریم دلیلى و ندارد وجود وصیت در آنها اغلب که اندداشته مقرر را شرایطى

 در اصل اینکه به توجه با البته. نباشد شرایطى چنین به نیازى تا باشد استثنایى عقدى
و  موصی از یکهیچ برای که واجب وصیت در مگر باشد اختیاری که است این وصیت
 متوقف کهنه؛ چنان یا بکند اراده موصی باشد؛ چهنمی انشاء در ایاراده و اختیار لهموصی

 وصیت مورد به اشخاص تملک واجب وصیت در طرفی از. نیست لهموصی قبولی بر
 عمل یک تا است قانونی حکم یک واجب وصیت است؛ بنابراین ارث همانند قهری طوربه

 که فقیه وچنانباشد.  نفر یک اراده یا عقد یعنى طرف دو انشائى اراده به نیازمند که حقوقی
شود، واجب وصیت نامیده می اگرچه وصیت»کند که: ابوزهره تأکید میحقوقدان مصری، 

)ابوزهره، « باشد.مقررات ارث می گذاری و تابع قوانین واما در حقیقت امر نوعی ارث
 (. 212، م1411
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 فقهی وصیت واجب موقعیت
تسنن در این زمینه سه اندیشه و انگاره کلی دارند. برخی بر استحباب وصیت فقیهان اهل
خویشان  ای نیز معتقد به وجوب وصیت بر(. عده425/ 1ق،1133اند )کاسانی، تأکید کرده

(. 18م، 2002؛ فراج حسین، 2/111ق، 1411 رشد،)ابن ، هستندبرندینمی که ارث و اقارب
. (8/151م، 2001حزم، ابن) دانندوصیت مفروض را واجب قضایی می که دیگرانیانچن

که وصیت امرى استحبابى  انددهیعقمشهور فقیهان، از مذاهب اسالمی بر این توضیح آنکه 
که تعبیر به رود. چنانو حسن است نه واجب، البته مستحبى که تا مرز واجب پیش مى

است که وصیت از صدقات است و صدقات از امور  جهت نیا از« حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»
که دیگرانی مثل داود ظاهری، تبرعی و غیرالزامی است که وجوبی در پی ندارد. چنان

معتقد به وجوب وصیت بعضی از فقیهان حنبلی مذهب و گزارشی از اندیشه فقهی شافعی، 
 شده شمردهنگاه عدم وصیت گناه  ، هستند. در اینبرندینمی که ارث و اقاربخویشان  بر

واجب نیست. بر این  و ماتركخویشان اخراج بخشی از اموال  گریو داست ولی بر وراث 
حزم، ابنایشان واجب دینی است نه واجب قضایی. اگرچه به عقیده  در نزداساس وصیت 
واجب قضایی است نه  بکر بن عبدالعزیز فقیه حنبلی، ماهیت وصیت مذکورالطبری و ابی

بردند، . بنابراین واجب است برای خویشانی که ارث نمی(8/151م، 2001حزم، )ابن دینی
صورت بر ورثه او یا بر کسی که اشراف بر ترکه میت دارد،  وصیت کند و در غیر این

بر نیستند، بدهد. این گروه واجب است که مقداری از اموال را به خویشاوندانی که ارث
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً »مبرهن کردن اندیشه خود به آیه  برای

استناد کرده و معتقدند این آیه از  ،«الْوَصِيَّه لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
که برخی از روایت را نیز مستند خود ت. چنانضمن نسخ نشده اس و درمحکمات قرآن 

این گروه از  و نظری رأوصیت، مبنای  هیو آد. به بیانی جمع بین آیات ارث اندادهقرار 
 .(10/3514ق، 1418 ،زحیلی) دانشیان فقه است

 
 مستندات و ادله وصیت واجب

 مشروعیت وصیت واجب به کتاب و سنت استدالل شده است. بر
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 کریم( . کتاب )قرآن2
رُوفِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّه لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْ»

 (.180)بقره،  «حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

دانشیان تفسیر در این زمینه دو اندیشه و انگاره کلی دارند. برخی بر وجوب وصیت 
که ظاهر  ای بر این نظرندتابند. توضیح آنکه عدهتأکید کرده و دیگرانی این انگاره را برنمی

كُتِبَ عَلَيْكُمْ » در آیه، «كُتِبَ عَلَيْكُمْ»کند. ایشان به گزاره قرآن بر وجوب وصیت داللت می
يْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّه لِلْوالِدَ

بر ، «کُتِبَ عَلَیْکُمْ»استدالل کرده و بر این باورند که سیاق گزاره  (180)بقره،  «الْمُتَّقِينَ
وجوب  اتفاق جمیع مفسرین بربه« الصیامکُتِبَ عَلَیْکُمْ »که گزاره وجوب داللت دارد. چنان

؛ 1/482ش، 1151؛ طبرسی، 210ش، 1114 ،)قرطبی کندمیطور مستمر داللت روزه به
لسان این آیه، لسان وجوب است نه استحباب؛ به بیانی (. 1/14ش، 1131فاضل مقداد، 

کتب در سیاق کتب علیکم بر قطعیت و لزوم داللت  دواژهیکل هر جاچراکه در قرآن کریم 
؛ چراکه کلمه حق، نیز مانند دارد. مؤید این فهم نیز کاربرد قید )حقا(، در آخر آیه است

 . (210ش، 1114 ،)قرطبیکتابت اقتضاى معناى لزوم را دارد 
ی برخی از آیات قران نیز برعدم فحوا: سیاق و اوالًکه  انددهیعقی براین اعده، در مقابل

 هیآدر  «حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»به گزاره  آنها(. 14ق، 1405وجوب داللت دارند )جصاص، 
و  شده «متقین» به مقید «حقا» واژه که کنندیم دیتأکاستدالل کرده و  بحث مورد کریمه
بود،  واجب تکلیفى وصیت اگر ؛ چراکهکندیمرو با مناقشه روبه را وجوب بر داللت

 عَلَى»بر این اساس از کاربرد «. المؤمنین على حقا: »شدیمگفته  که بود آن ترمناسب
 و شودیم آن رعایت باعث تقوى تنها تکلیفی است که این شودیم، فهمیده «الْمُتَّقِینَ

 اهتمام آن به رعایت هستند متقى که ییآنها نیست، بلکه واجب مؤمنین عموم براى جهیدرنت
 . ورزندیم

را در فرض وصیت و عدم آن  میت مال تکلیف که ارث آیات لهیوسبه آیه این :اًیثان
که (. چنان14 ق،1421؛ سایس، 1/31 ق،1408 ی،عربابنشده است ) تعیین کرده، نسخ

، «نیست وصیّتى وارث براى: »فرمود که پیامبر حدیث با آیه ی براین باورند که ایناعده
 (. 1/54 ق،1422 ،یهراسایک؛ 1/150 ق،1412است )شافعى،  شده نسخ
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ست. رو اهردو استدالل طرفداران انگاره عدم وجوب، با مناقشه روبه رسدیمبه نظر 
، برای نفی وجوب قابل رد است؛ چراکه «حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»توضیح آنکه استناد به گزاره 

که این حق بر عهده  شودیم دیتأک بر وجوب است و با آن دیتأکاین گزاره اینجا برای 
 است.  زگاریو پرهمردم متقی 

باشد  داشته وجود املک ناسازگارى تنافی و دو بیان بین که است ییدرجا که نسخچنان
ی به هیچ رو امکان نسخ بررس مورد مسئلهنباشند. در  جمعقابلبه هیچ رو  کهینحوبه

 نیست. گستره موضوعی و مسائل تنافی تیوص به امر و ارث آیات بین وجود ندارد و
ی وجود ندارد. تالفدو نهاد فقهی و حقوقی امکان  این بین و جداست ارث از تیوص

بر ندارد.  محذوری ارث و وصیت بین جمع نیست و منافاتی دَین و ارث بین کهچنان
ش، 1134است )طباطبایی،  کرده جمع دو آیه شریفه نیز بین آن همین منطق اساس

1/113.) 
 

 ی رواییهاگزاره. 1
ازجمله ادله و مستنداتی که داللت بر وجوب وصیت دارد و طرفداران اندیشه وجوب برای 

های روایی است. توضیح آنکه برخی کنند، گزارهخود به آن استناد می مبرهن کردن انگاره
 تحت وصیته االو لیله یبیت ان مسلم المرء ینبغى ما: »های روایی ازجمله نبویاز گزاره

 «.باشد او سر زیر اشنامهوصیت اینکه مگر بخوابد شب مسلمان نیست سزاوار»، «راسه
 مات وصیه بغیر مات من»و  (14/152ق، 1401 ؛ حر عاملی،11/113 ق،1403کلینى، )

 )همان،« است جاهلیت مرگ او مرگ برود دنیا از وصیت بدون که کسى»، «جاهلیه میته
 داشتن مسلمان هر وظیفه: اندفرموده که پیامبر عمرابن روایت نیز (، و14/254

 در او یتوص اینکه مگر ،شود سپرى مسلمانى عمر از شب سه نباید و ،است نامهوصیت
 إلّا لیال ثالث یبیت ،به یوصی ءشی له مسلم امرئ حقّ ما: »باشد قرارگرفته کنارش
 اکرم رسول از را حدیث این کهوقتی: گویدمى عمر بن عبداهلل« مکتوبه عنده ووصیّته
(. احادیثی از 5/30م، 1441نکردم )نووی،  سپرى نامهوصیت بدون را شبى هیچ ،شنیدم

قین داللت بر رجحان وصیت و در اندیشه برخی بر وجوب وصیت داللت این قبیل از فری
 جا(.دارند )همان
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 مقدار وصیت واجب

ی وجود هافرقوصیت واجب در قوانین کشورهای اسالمی تفاوت و  و مقداردر میزان 
وصیت مصر نیز در همین  قانون 31 مادهکه (، چنان10/3513ق، 1418دارد )زحیلی، 
 با یا شدهفوت او زندگی در که خود ولد فرع برای متوفی رد که: هرگاهداراستا مقرر می

 او مرگ وقت در اگر مذکور فرزند آنکه کرده، مانند فوت حکما یا حقیقتاً یکجا متوفی
 در مذکور فرع باشد، برای نکرده گردید وصیتمی ارث مستحق او ترکه در بودمی زنده
البته  .1گرددمی واجب وصیت ترکه ثلث حدود در مذکور ارث استحقاق اندازهبه ترکه

 را مالی او به بالعوض خود حیات در متوفی و بوده وارث غیر فرع اینکه بر مشروط
 اعطا او به را مال کهدرصورتی و باشد نداده واجب حصه اندازهبه دیگری تصرف طریق
 را مذکور حصه که ایاندازهدر این صورت به ،باشد کمتر واجب اندازه باشد، از کرده

 برای قانون این مندرج در وصیت. گرددمی مستحق واجبِ وصیت طریق به نماید تکمیل
 تنزیل آنها مراتب چه گر ذکور ا اوالد از پسری اوالد برای و دختری اوالد از اول طبقه

 و گردانیده محجوب دیگر فرع بدون را خود فرع اصل هر که ترتیبی باشد؛ بهنماید، می
 اصل آنکه نماید؛ مانند تنزیل میراث تقسیم گردد، گرچهمی تقسیم او فرع بر لاص هر حصه

 و باشند نموده وفات او از بعد شودمی منسوب متوفا به شخص آنها واسطهبه که اصولی با
 همین اساس است که گفته شد بر. باشد گرفته صورت طبقات ترتیب به مرتب آنها وفات

 درنتیجه( هانواده) او فرزندان اکنون و است مرده پدر از یشپ خانواده فرزندان از یکی اگر
 واجب وصیت مانند، بامی محروم پدربزرگ ترکه ، از«االبعد یمنع االقرب» قاعده اجرای
 در را هانواده مقامیقائم رسید، منعمی حیات صورت در آنان پدر به که سهمی معادل
 ببرند ارث یکدیگر از توانندمی که نفر دو اگر کنند یامی جبران متوفی فرزند وجود حالت

                                           
 مات او حیاته فی مات الذى ولده لفرع المیت یوصى لم اذا: »1441 سال 31 شماره قانون 31 . ماده1

 الترکة فی للفرع وجبت موته عند حیا کان او ترکته فی میراثا الولد هذا یستحقة کان ما یمثل حکما ولو معه
 عوض بغیر اعطاه قد المیت نیکو واال وارث غیر یکون ان بشرط الثلث حدود فی النصیب هذا بقدر وصیته

 وتکون.  یملکه ما بقدر وصیة له وجبت منه اقل اعطاه ما کان وان وله یجب ما قدر اخر تصرف طریق من
 یحجب ما علی نزلوا وان الظهور اوالد من االبناء والوالد البنات اوالد من االولى الطبقة الهل الوصیة هذة
 اصلة کان لو کما المیراث قسمة نزل وان فرعه علی اصل کل نصیب یقسم وان غیره فرع دون فرعه اصل کل
 «.الطبقات کترتیب مرتبا موتهم وکان بعدة ماتوا المیت الی بهم یدلى الذین اصوله او
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 جان رانندگی سانحه یک در مثالً ،نباشد معلوم کدامهیچ تأخر و تقدم که بمیرند طوری
 که پسری که پدر وچنان. برد نخواهد ارث دیگری از کدامهیچ صورت این در بسپارند

 وراث دیگر به اناموالش و بود نخواهند یکدیگر وارث است نامعلوم دو هر فوت تاریخ
 قبل که پسری مثل کندمی فوت خود مورث از قبل مورثین از یکی گاهی اما. رسید خواهد

 وارث پسر این برد؛ چه خواهد ارث او از پدر طور مسلمبه اینجا در کرده فوت پدر از
 گویند، داشتهمی فرع پدرش به نسبت پسر اوالد به فقهی اصطالح در اوالد، که مثل دیگری

 قانون بر بنا. فرزندش و پدر بین شودمی تقسیم میت ترکه باشد؛ یعنی نداشته چه و دباش
ویژه در این بحث که متأثر از فقه است به عامه فقه از متأثر که مصر نیز وصیت احکام
باشد، می اشنوه مثال این در که فرع وارث برای باید فردی ظاهری است، چنین مذهب

 .باشدمی واجب وصیت این و کند وصیت را خود اموال از مقداری
 

 وصیت واجب در فقه امامیه و قانون ایران
. توضیح اینکه میکنیمگیری وصیت پی هیبر آ دیتأکبحث وصیت واجب در فقه امامیه را با 

در قرآن کریم  و بستگانمطلوبیت وصیت نسبت به اموال یا بخشی از آن برای والدین 
است )هاشمی شاهرودی،  شده انیبه که آیه وصیت نام دارد سوره بقر 180در آیه  ژهیوبه

 آیه در بین دانشیان شیعه چند انگاره کلی وجود دارد؛ مشهور نهیزم در(. 1/185ق، 1421
 فرد باشد( بر عهدهاز مواقعی که حقی  نظرصرفوصیت ) که اندعقیده این بر فقیهان امامیه

 کُتِبَ»البته در مورد با داللت واژه  (.1/213ق، 1401)شهید ثانی،  باشدیم مستحب
لفظ  آنهاوجود دارد. بعضی از  نظراختالفاست،  رفته کاربهکه در ابتدای آیه « عَلَیْکُمْ

ق، 1400)ملکی میانجی،  اندکردهرا در خصوص وصیت به معنای استحباب حمل « کتب»
است؛ بنابراین « تِبَکُ»و حث بر جواز معنای خود واژه  دیتأککه  اندگفتهی و برخ( 114

(، 22/513تا، ؛ بحرانی، بی2/213ق، 1405کتب در این آیه برای وجوب نیست )راوندی، 
حکم به  اضافه به« حقا علی المتقین»و گزاره « کُتِبَ»که برخی دیگر نیز به سبب لفظ چنان

 هرچند، انددانستهحرمت تبدیل وصیت، آیه را بر حث شدید و بلکه ظاهر در وجوب 
(. بعضی از 5/138ق، 1414است )صدر،  رمحتملیغکه فتوای فقهی به این وجوب  اندفتهگ

، اما در آیه وصیت، آن را به معنای اندگرفتهرا به معنای فرض « کُتِبَ»فقیهان دیگر نیز 
 (.1/213ق، 1401)شهید ثانی،  دانندیمث و ترغیب ح
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بر  دیو تأکاکی از وجوب معتقدند وصیت به دلیل آیه وصیت ح نیز در مقابل جمعى
؛ نصیرالدین 1/411تا، )حلی، بی اندشدهقائل به وجوب وصیت  نیبنابراوجوب دارد؛ 

را دالئل  «حقا علی المتقین»و « کُتِبَ»که گاهی دو قید (، چنان101ق، 1423طوسی، 
فخرالمحققین، اند )دانسته مرگ فرارسیدن هنگام وصیت ی بر وجوبمؤکدو  صریح
که اگر آیه متضمن حکم وجوب وصیت  کنندیم دیتأک. البته برخی (2/440ق، 1183

ی بلکه به داللت قید متقین، این وصیت تنها بر ایشان واجب است؛ هرکساست، ولی نه بر 
 فالن: فرموده جا هر کریم قرآن در استحباب، چون نه است وجوب آیه، لسان این لسان»

 شده الزم و سرنوشت، قطعى یا حکم این که ستا این ، معنایششدهنوشته قوم فالن بر امر
 کتابت مانند حق، نیز کلمه ، چون«حقا»: دیفرمایم که است آیه آخر آن، جمله است، مؤید

 بر داللت کرده «متقین» به مقید را کلمه همینکه  آنجا از لکن. دارد را لزوم معناى اقتضاى
 که بود آن تربود، مناسب جبوا تکلیفى وصیت اگر اینکه کند، براىمى سست را وجوب
 امرى تکلیف این میفهمیم، «الْمُتَّقِینَ عَلَى»: فرموده چون و« المؤمنین على حقا»: بفرماید

نیست،  واجب مؤمنین عموم براى جهیدرنت و شودیم آن رعایت باعث تقوى تنها که است
ش، 1134ی، )طباطبای.« ورزندیم اهتمام آن رعایت به هستند متقى که ییآنها بلکه

1/113.) 
 ارث آیات با منافاتى شریفه آیه این که معتقدند شایان توجه است که همه فقیهان امامیه

 آیه دو پیام در که یابدمى تحقّق کهیدرصورت نسخچراکه است؛  نشده نسخ و ندارد
، چنین تیوص آیه و ارث آیات میان کهیدرحالباشد،  داشته وجود کامل ناسازگارى

تا، )حلی، بی اندآوردهرا  تیو مشروعنیست. بر این اساس تعبیر به جواز  یناسازگار
وصیت نسخ نشده است. برخی از فقیهان  ندیتا بگو( 28/114ق، 1401؛ نجفی، 1/124

اند، کرده نسخ را شریفه آیه ارث، این به مربوط آیات از بعضى که اندعقیده این عامه بر
برند، مى ارث که کسانىدر مورد  آیه تنها این که کنندیم دیتأک. البته برخی کنندیم دیتأک

 ،شود. طرفداران این دیدگاه تیوص برند، بایدنمى ارث که کسانى درباره و است شده نسخ
 که( 401/ 2تا، ماجه، بیابن) «لوارث الوصیه: »که اندکرده استناد پیامبر از روایتى به

در  تواننمىهم  باز، (نیست چنین که) باشد ستدر نیز سند ازنظر چنانچه را روایت این
 قطعى و قرآن، کامل بیانآنکه  حال؛ زیرا روایت مجمل است، داد قرار تیوص آیهمقابل 

 کلّ توانستبود، مى روشن و درست مزبور روایت داللت و سند این، اگر بر افزون. است
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دارایى،  از فراتر مواردى در وصیّت نوشتن: بگوییم درنتیجه و بزند تخصیص را شریفه آیه
 (. 4/115ق، 1403نیست )طوسی،  روا

 مصوب مدنی قانون ایران به تبعیت از فقه امامیه چه در اسالمی جمهوری قوانین در
 با 1114 مصوب حسبی امور در قانون و چهقانون  این بعدی در اصالحات با 1103

 قرارتوجه  مورد نهاد این زامرو به ، تااندپرداختهبعدی که به موضوع وصیت  اصالحات
 نگرفته است.

 
 جهینت

 احوال قوانین در اندلسی حزمابن و ظاهری مذهب از اقتباس با واجب وصیت امروزه
 خود خاصو احکام  شرایط دارای کهشده  وارد یو عرب اسالمی کشورهای شخصیه

 .است عدالت مقتضای و درست مواردی در «واجب وصیت» رسدیم نظر به. باشدیم
ها( )نواده او فرزندان اکنون و است مرده پدر از پیش خانواده فرزندان از یکی اگر کهچنان
 ، فرضمانندیم محروم پدربزرگ ترکه از« االبعد یمنع االقرب» قاعده اجرای جهیدرنت

 راها نواده یمقامقائم ، منعدیرسیم حیات صورت در آنان پدر به که سهمی معادل وصیت
که . چنانگرددیم عدالت اجرای وسیله و کندیم جبران متوفی فرزند وجود حالت در

 ی بر این مسئله داللت دارند.نوعبهی قرآنی و روایی نیز هاگزارهبرخی از 
دارای کارکردهای در  تواندیمبا این توضیح شایان توجه است که وصیت واجب 

 تواندیموصیت واجب که انساختار و منظومه قواعد و قوانین احوال شخصیه ایفا کند. چن
 . دارند عهدههمان نقشی باشد که قوانین تکمیلی و عرف در قراردادها بر  فاکنندهیا

قرار نگرفته  توجه مورداگرچه در قوانین جمهوری اسالمی ایران تا به امروز این نهاد 
در ولی فرایند این پژوهش ثابت کرد که مبانی و مستندات شرعی برای تقنین این نهاد 

 زمره قوانین جمهوری اسالمی ایران وجود دارد.
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