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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــن داکتر الحاج 
 ٢٠١۴ فبروری ١٣

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  یـــرعــ شۀـوصيت نام
  : ھمچنين وصی به معنای .که در لغت به معنای اندرز کردن و سفارش نمودن آمده است عربی است ۀ وصيت کلمــ

 .آمده است… اندرز دھنده، وصيت کننده، سفارش کننده و 

شود که  موافق سفارش و وصيت  پس از مرگ وصيت کننده، وی  ؛ به کسی اطالق می  وصيت در اصطالح فقه

 فرھنگ معين، چاپ چھارم، تھران، نشر .  وی دخالت و تصرف کندی وصيت در امور و اموالامطابق به محتو

 .را تقريبا به ھمين مفھوم آورده است» وصی«  اصطالح  . ش ١٣٨١سرايش، 

 : ديگر تبه عبار

وصی به کسی می گويند که بعد از مرگ وصيت کننده، طبق وصيتنامه، حق دخل و تصرف در امور و اموال ميّت را 

  . دارد

    

 :رآن کريم وصيت در ق

كتب عليكم اذا حَضر احدكم الموت اِْن ترك خيراً « : فرمايد   می١٨٠ تپروردگار با عظمت ما  در سورۀ بقره  آي

بر شما مقرر گرديده  شده، ھنگامی كه يكی از شما را مرگ (» الوصية للوالدين و االقربين بالمعروف حقاً علی المتّقين 

اين حقی   .جای گذارده، وصيت برای پدر و مادر و نزديكان به طور شايسته بكندفرا رسد؛ اگر چيز خوبی از خود به 

  .)است برای پرھيزكاران

كتب « وصيت كردن در قوانين اسالمی، ھر چند عمل مستحبی است ، اّما مستحب بسيار مؤّكد است از آن با جمله 

اگر اين يك حكم وجوبی بود؛ بايد » حقاً علی المتقين«: فرمايد زيرا می. كند  آن را تفسير میتتعبيـر شده و ذيل آي» عليكم

 .» حقاً علی المؤمنين «: گفته می شد

دھد ثروت انسان از طريق مشروع به  استفاده شده كه نشان می» خير « از كلمه » مال  « ۀ فوق به جای كلمتدر آيــ

  .  نيست بلكه شر استگذارد؛ خير دست آيد و اموال نا مشروعی كه انسان از خود به يادگار می

 وصيت شده، ازجمله در حديثی از پيامبر اسالم صلّی هللا عليه وسلم آمده ۀدر روايات اسالمی تأكيدھای فراوانی در زمين

ه سزاوار نيست مسلمان شب بخوابد مگر اين ك »  ما ينبغی المرء مسلم ان يبيت ليلة اال و وصيته تحت رأسه« :است 

؛ كسی كه من مات بغير وصية مات ميتة جاھلية« ). منظور آماده بودن وصيت است( باشد اش زير سر او وصيت نامه

 .بدون وصيت از دنيا برود، مرگ او مرگ جاھليت است 
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شايسته است مسلمان وصيت : پيامبر اسالم سفارش اكيد به وصيت دارند، پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم  مى فرمايد

ما ينبغى المرء . ينبغى للمؤمن أن يوصى «:  زير سرش باشد و شبى را بدون آن نگذراند او ھر شبۀكند و وصيت نام

 » مسلم آن يبيت ليلة إاّل وصيّته تحت رأسه

: كسى كه بدون وصيّت بميرد به نوع مرگ جاھليت مرده است: آنحضرت بر اين معنا پاى فشرده و چنين مى فرمود

 . » من مات بغيٍر وصيٍّة مات ميتةً جاھليةً «

  

 :شرعی مؤمن درحال احتضارۀ وظيفـ

رفت ، در  که به عيادت شخصی مريض می سنت آنحضرت  صلی هللا عليه وسلم اين بود زمانی :قبل از ھمه بايد گفت

 و. ورد  آعمل میه  مريض بهی جھت آماده ساختن  شخص مريض به سفر آخرت ھمرائ گرانبھایکه وصايا جنب اين

 .نمود  نامه   و ھمچنين توبه امر میآنان را به نوشتن  وصيت 

  

 :مکلفيت ھای شرعی مريض 

 شخص مريض ويا شخصيکه سفر در پيشرو دارد ويا به اصطالح در احتضار قرار داشته باشد ، بايد به قضا و قدر -١

يکو  خويش را نسبت به پروردگارش نو گمان   خود ساختهۀالھی خشنود باشد و در برابر تقدير الھی، صبر را پيش

 . گرداند، که چنين وضعيتی به نفع او خواھد بود

َعَجبًا أِلْمِر اْلُمْؤِمِن إِنَّ أَْمَرهُ ُکلَّهُ َخْيٌر َولَْيَس َذاَک ألَ َحٍد إاِلَّ لِْلُمْؤِمِن إِْن أََصابَْتهُ «:فرمايد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  می

اُء َشَکَر فََکاَن َخْيًرا لَهُ َوإِْن أَصَ  اُء َصبََر فََکاَن َخْيًرا لَهُ َسرَّ   . )مسلم، بيھقی و احمد. (  »ابَْتهُ َضرَّ

من، کسی ديگر ؤجز مه شود و اين وضعيت را ب من شگفت انگيز است، زيرا تمام امورش به خير او تمام میؤشأن م(

کند باز ھم به  را پيشه میو ھنگام مصيبت، صبر . گويد، و اين به نفع اوست من ھنگام شادی، خدا را سپاس میؤم. ندارد

 .خير اوست

 :فرمايد در حديثی ديگر می

ِ َعزَّ َوَجلَّ «  َّ که  ھيچ کس از شما نميرد، مگر اين(  .)مسلم، بيھقی و احمد(» الَ يَُموتَنَّ أََحُدُکْم إاِلَّ َوھَُو يُْحِسُن الظَّنَّ بِا

  .)گمانش نسبت به پروردگارش نيکو باشد

نگام مرض موت، بايد ميان بيم و اميد باشد، در برابر گناھانی که انجام داده از هللا  بترسد و در من در ھؤانسان م -٢

  .عين حال، به رحمت پروردگار، اميدوار باشد

ِ يَا َرُسوَل أَنَّ النَّبِیَّ   َدَخَل َعلَى َشابٍّ َوھَُو فِی اْلَمْوِت فَقَاَل َکْيَف تَِجُدَک قَالَ « : در حديثی از حضرت انس روايت است  َوهللاَّ

ُ َما يَْرُجو  ِ الَ يَْجتَِمَعاِن فِی قَْلِب َعْبٍد فِی ِمْثِل ھََذا اْلَمْوِطِن إاِلَّ أَْعطَاهُ هللاَّ َ َوإِنِّی أََخاُف ُذنُوبِی فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ ِ أَنِّی أَْرُجو هللاَّ هللاَّ

ا يََخافُ    » َوآَمنَهُ ِممَّ

خود را در چه حالتی  : برد، رفت و پرسيد ه وسلم  نزد جوانی که در بستر مرگ بسر میرسول اکرم صلی هللا علي(

ھای پروردگار  اميدوارم و در عين حال، از گناھانم  به هللا  سوگند، من به رحمت ای پيامبر خدا  ، : بينی؟ گفت می

شوند،  التی در دل ھيچ مسلمانی جمع نمیبيم و اميد در چنين ح : رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم  فرمود. بيمناک ھستم

  .)دھد ش میھد و از آنچه که بيم دارد، نجاتد که خداوند آنچه را که او اميدوار است به وی می مگر اين

  :کند که ام الفضل روايت می چنان. با وجود مريضی سخت، برای مريض ، جايز نيست که آرزوی مرگ نمايد -٣

ِ الَ تَتََمنَّ اْلَمْوَت إِْن ُکْنَت ُمْحِسنًا تَْزَداُد أَنَّ النَّبِیَّ َدَخَل َعلَ « ى اْلَعبَّاِس َوھَُو يَْشتَِکی فَتََمنَّى اْلَمْوَت فَقَاَل يَا َعبَّاُس يَا َعمَّ َرُسوِل هللاَّ

ْر تَْستَْعتِْب َخْيٌر    »لََک فاَلَ تَتََمنَّ اْلَمْوتَ إِْحَسانًا إِلَى إِْحَسانَِک َخْيٌر لََک َوإِْن ُکْنَت ُمِسيئًا فَإِْن تَُؤخَّ
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کای  پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم ؛ که مريض  بود، عباس؛ کا. يه وسلم  وارد خانه شدرسول اکرم صلی هللا عل(

زيرا، اگر نيکوکار باشی، با زنده ماندن، فرصت . آرزوی مرگ نکن! کاکا  جان : رسول هللا فرمود. آروزی مرگ کرد

پس . رسد و اين برايت بھتر است بی و اگر بدکار باشی، با زنده ماندن، فرصت توبه از گناھان به تو میيا نيکی بيشتر می

  .آرزوی مرگ مکن 

  :و در حديث انس آمده است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود

بخاری، مسلم، بيھقی ( » اةُ َخْيًرا لِی َوتََوفَّنِی إَِذا َکانَْت اْلَوفَاةُ َخْيًرا لِیفَإِْن َکاَن الَ بُدَّ فَاِعالً فَْليَقُْل اللَّھُمَّ أَْحيِنِی َما َکانَْت اْلَحيَ «

  )و ديگران

تا زمانی که زنده بودن برايم بھتر است، مرا زنده نگه دار، و ! پروردگارا : چنين بگويد. اگر کسی ناچار بود : ترجمه

  .ران من است، مرا بمي) دين ودنيای(ھر وقت، مردن به نفع 

که رسول هللا  چنان.  اگر حق کسی به عھده مريض  است، آن را برگرداند و اگر برايش ممکن نبود، وصيت نمايد-۴

شود، حق مردم را  رسيدن روزی که در آن، پول و ثروت پذيرفته نمی قبل از مرگ و فرا : صلی هللا عليه وسلم  فرمود

اگر کفايت نکند، اعمال بد طلبکاران، بر . شود  طلبکاران داده میدر غير اينصورت، اعمال نيک انسان به. بپردازيد

  . شود دوش او نھاده می

  :ھمچنين رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم  از صحابه پرسيد

تِی يَأْتِی يَْوَم اْلقِيَاَمِة بَِصالٍَة َوِصيَاٍم أَتَْدُروَن َما اْلُمْفلُِس قَالُوا اْلُمْفلُِس فِينَا َمْن الَ ِدْرھََم لَهُ َوالَ َمتَاَع فَقَاَل إِنَّ اْلُمْفلَِس مِ « ْن أُمَّ

َوَزَکاٍة َويَأْتِی قَْد َشتََم ھََذا َوقََذَف ھََذا َوأََکَل َماَل ھََذا َوَسفََک َدَم ھََذا َوَضَرَب ھََذا فَيُْعطَى ھََذا ِمْن َحَسنَاتِِه َوھََذا ِمْن َحَسنَاتِِه فَإِْن 

دانيد مفلس کيست؟ عرض  آيا می(» قَْبَل أَْن يُْقَضى َما َعلَْيِه أُِخَذ ِمْن َخطَايَاھُْم فَطُِرَحْت َعلَْيِه ثُمَّ طُِرَح فِی النَّارِ فَنِيَْت َحَسنَاتُهُ 

ھمانا مفلس امت  : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود . نزد ما مفلس کسی است که پول و ثروتی نداشته باشد : کردند

آيد که نماز، روزه، حج و زکات به ھمراه دارد ولی به يکی ناسزا گفته،  ه روز قيامت، در حالی میمن کسی است ک

ھايش به اين و  نيکی. ديگری را تھمت زده، مال کسی را خورده و خون کسی را ريخته و ديگری را شالق  زده است

دھند و وی را به  ھان افراد طلبکار را به او میھا به پايان رسد، گنا ھايش قبل از بدھکاری اگر نيکی. شود آن، داده می

  .اندازند دوزخ می

  :ھمچنين فرموده است

يِّئَاتُ  « ْرھَِم َولَِکنَّھَا اْلَحَسنَاُت َوالسَّ ينَاِر َوالَ بِالدِّ ھرکس در حالی بميرد که مديون است، (  » َوَمْن َماَت َوَعلَْيِه َدْيٌن فَلَْيَس بِالدِّ

  .)ھا است ھا و بدی نمی شود، بلکه آنجا معامله نيکی درھم و دينار پذيرفته بايد بداند که آنجا، 

ھر کس در حالی بميرد که قصد ادای دين را ھنگام قرض گرفتن  : دو نوع قرض  وجود دارد  : فرمايد و ھمچنين می

در حالی که ھنگام قرض پردازم ولی ھر کس بميرد  ولی او ھستم و دينش را از بيت المال می) پيامبر( داشته است، من 

چون در آن روز، دينار و درھم . شود گرفتن، قصد پرداخت آن را نکرده است، اعمال نيکش به طلبکاران داده می

  . آيد به کار نمی) پول( 

 : گويد جابر بن عبدهللا می

ميان اصحاب رسول بينم که از  من خودم را اولين کسی می :  احد، پدرم مرا نزد خود خواست و گفتۀشب قبل از غزو

. من مديون ھستم. گذارم، تو ھستی شود و عزيزترين کسی که بعد از خود، باقی می هللا صلی هللا عليه وسلم  کشته می

صبح روز بعد، مبارزه آغاز شد و پدرم  : گويد جابر می. و با خواھرانت به خوبی رفتار کن. قرض ھای  مرا ادا کن

  . نخستين کسی بود که به قتل رسيد

  .خير ننمايدأ مريض  در وصيت خود نسبت به پرداخت حقوق ديگران ت-۵
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َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم يَبِيُت لَْيلَتَْيِن َولَهُ َشْیٌء يُوِصی فِيِه إاِلَّ َوَوِصيَّتُهُ َمْکتُوبَةٌ  «:   فرمايد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  می

، بايد وصيتش را بنويسد و ھمواره ھمراه خود داشته باشد و حق ندارد دو ھر کس که چيزی قابل وصيت دارد(»  ِعْنَدهُ 

  .شب پياپی، سپری کند در حالی که وصتيش آماده نباشد

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل َذلَِک إاِلَّ «: گويد عبدهللا بن عمر می ِ َصلَّى هللاَّ ْت َعلَیَّ لَْيلَةٌ ُمْنُذ َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ   »َوِعْنِدی َوِصيَّتِیَما َمرَّ

  .) ام ام ھيچ شبی را بدون وصيت، به صبح نرسانيده از روزی که اين حديث را از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  شنيده( 

  :فرمايد که خداوند می چنان. برند وصيت کند مريض  بايد در حق خويشاوندانی که از او ارث نمی -۶

لَِدۡيِن َوٱأۡلَۡقَربِيَن بِٱۡلَمۡعُروِفۖ َحقًّا َعلَى ٱۡلُمتَّقِينَ إَِذا َحَضَر أََحَدُکُم ٱۡلَمۡوتُ ﴿   ).١٨٠ : البقرة(﴾ ١٨٠  إِن تََرَک َخۡيًرا ٱۡلَوِصيَّةُ لِۡلَوٰ

رسد، در حق والدين و ساير خويشاوندان وصيت بکند، اگر چيزی باقی گذاشته  وقتی زمان موت يکی از شما فرا می(

  .پرھيزگاراناست اين حقی است بر گردن 

ھمانطور که سعد بن ابی وقاص . ھمچنين بيش از يک سوم ترکه را وصيت نکند، بلکه کمتر از يک سوم باشد -٧

  : فرمايد می

رسول . در سفر حجة الوادع با رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بودم، چنان مريض  شدم که احتمال مرگم بسيار زياد بود 

  . عيادتم آمدهللا صلی هللا عليه وسلم برای

آيا صحيح است که دو سوم مال خود را . و وارثی جز يک دختر ندارم. مال زيادی دارم! ای پيامبر خدا : عرض کردم

عرض . خير : عرض کردم نصف آن؟ فرمود. خير : برای مستمندان وصيت کنم؟ رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود

اگر تو وارثان و فرزندانت ! ای سعد : بعد فرمود. باز ھم زياد استيک سوم خوب است ولی  : کردم يک سوم؟ فرمود

ی دراز کنند و ئکه آنان را فقير بگذاری تا نزد ديگران، دست گدا نياز بگذاری بھتر است از اين را بعد از مرگ، بی

ای که در  حتی لقمه. کنی، در برابر آن، اجر خواھی برد ای که در راه خدا انفاق می ھر لقمه! ای سعد : ھمچنين فرمود

احمد ( . شد بعد از اين بود که، وصيت به يک سوم مال، مباح و جايز دانسته می : گويد سعد می. گذاری دھان ھمسرت می

  )و شيخين

  :فرمايد ابن عباس می

بُِع فِی اْلَوِصيَِّة أِلَ◌نَّ النَّبِیَّ « وا ِمْن الثُّلُِث إِلَى الرُّ دوست دارم که مردم در ( .  »قَاَل الثُّلُُث َکثِيرٌ  rَوِدْدُت أَنَّ النَّاَس َغضُّ

  ). دھند، چون رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود، يک سوم زياد است وصيت، ثلث را به ربع تقليل 

مريض در وقت وصيت، دو نفر مرد عادل و مسلمان را  بر وصيت تحرير شده خويش شاھد قرار بدھد، اگر دو  -٨

 الی ١٠۶ تتواند بحيث شاھد انتخاب نمايد ، ھمانطور که قرآن در آي  دو نفر غير مسلمان را  ھم میمسلمان پيدا نشد،

  . مائده در مورد شھادت توصيه کرده استۀ سور١٠٨

 ميراث، منسوخ شده است و رسول ت آيۀوسيله برند، ب  وصيت برای والدين و ساير خويشاوندانی که از ميت ارث می-٩

  :طور روشن و شفاف آن را توضيح داده و فرموده استه  حجة الوداع بۀه وسلم  در خطبهللا صلی هللا علي

َ قَْد أَْعَطى ُکلَّ ِذی َحقٍّ َحقَّهُ فاَلَ َوِصيَّةَ لَِواِرٍث «  اکنون وصيت برای . خداوند حق ھر صاحب حق را داده است( .»إِنَّ هللاَّ

  ).برد، جايز نيست کسی که از وصيت کننده، ارث می

 : توضيح 

. آيد  الوداع بر میة حجۀھمانطور که از خطب. بايد دانست که ناسخ در واقع، قرآن است و حديث، مبين اين مطلب است 

از اينرو برخی از معاصرين روی آن خرده گيری . پندارندکه ناسخ اين حکم، حديث است خالف آنچه که بسياری می

زيرا صحيح . ھر چند که اين تصور، باطل است. تواند ناسخ قرآن باشد یحديث، خبر واحد است و نم : اند نموده و گفته

فرضاً اگر بپذيريم که ناسخ، . ولی اينجا ناسخ در واقع، آيه ميراث است. تواند ناسخ قرآن باشد اين است که خبر واحد می
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واتر است و متواتر بودن عالوه بر آن، حديث مت.  صالحيت ناسخ بودن را داردءاتفاق علماه حديث واحد ب. حديث است

  . آن بر کسی که از اسناد و طرق حديث آگاھی دارد، پنھان نيست

 ۀکه شخصی دربار مانند اين. ضرر رسانديدن به ديگران، در وصيت نامه  حرام است: فراموش نبايد کرد که  -١٠

پروردگار با . ح دھديا بعضی را نسبت به بعضی ديگر ترجي. محروم شدن بعضی از وارثان از ارث، وصيت کند

ُ َعلِيٌم َحلِيمٞ «: فرمايد  عظمت ما می َّ ِۗ َوٱ َّ َن ٱ    » ِمۢن بَۡعِد َوِصيَّٖة يُوَصٰى بِھَآ أَۡو َدۡيٍن َغۡيَر ُمَضآّرٖۚ َوِصيَّٗة مِّ

  .)تدر وصيت، به کسی ضرر نرسانيد، اين توصيه خداوند است و خدا دانا و شکيبا اس) (١٢ تآي:  النساءۀسور( 

  .»ال ضرر و ال ضرار، من ضار ضاره هللا و من شاق، شاقه هللا«:  فرمايد و رسول هللا عليه وسلم  می

و  رساند ضرر رسانيدن به خود و ديگران درست نيست، ھر کس در صدد ضرر رساندن باشد، خداوند باو ضرر می (

   ).دانداز باشد، خداوند او را در مشقت می) ديگران(ھر کس در صدد مشقت 

 .را باطل و مردود می شمارد  شرع اسالمی وصيت ظالمانه، نمی پذيرد وآن -١١

ھر کس در دين ما بدعت و (  .»َمْن أَْحَدَث فِی أَْمِرنَا ھََذا َما لَْيَس فِيِه فَھَُو َردٌّ  « : فرمايد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می

  ).وجود آورد، مردود استه ای ب پديده

مرگ، شش غالم را که تمام ثروت او بودند آزاد شخصی ھنگام  مريضی   : و در حديث عمران بن حصين آمده است

  :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود. وارثانش نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آمدند و شکايت کردند. کرد

  ).خواندم  نماز جنازه نمی دانستم که چنين ستمی را مرتکب شده است، بر او اگر می( 

 : گويد راوی می

صلی هللا عليه وسلم  ميان آن شش غالم، قرعه انداخت و دو نفر از آنان را که معادل يک سوم مال ميت آنگاه رسول هللا 

   .بود، آزاد کرد و چھار نفر ديگر را به حالت اول برگردانيد

خصوص  در مسائل ه ھای متعدد در امور دين و ب دم در اين زمان مبتال به بدعتکه اغلب مر  با توجه به اين -١٢

سلم  بر انسان مسلمان واجب است وصيت کند تا مطابق سنت رسول هللا صلی هللا عليه و. مربوط به جنازه و ميت ھستند

  .تکفين و تجھيز شود

 :فرمايد خداوند می

ٓأَيُّھَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا قُٓوْا  «   ). ۶آيه :  التحريمۀسور( » االخأَنفَُسُکۡم َوأَۡھلِيُکۡم نَاٗرا َوقُوُدھَا ٱلنَّاُس َوٱۡلِحَجاَرةُ يَٰ

  . )ھا ھستند، برھانيد ھا و سنگ خود و فرزندان تان را از آتشی که مواد سوختی آن، انسان! منانؤای م( 

ھا را مطابق سنت رسول هللا صلی  کردند که آن می مذکور، اصحاب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم توصيه تبه موجب آي

  .شوم ھا را يادآور می هللا عليه وسلم  تدفين کنند، در اينجا چند مورد از اينگونه توصيه

اْلَحُدوا لِی لَْحًدا َواْنِصبُوا «: پدرم ھنگام مريضی مرگ، چنين وصيت کرد : گويد  عامر بن سعد بن ابی وقاص می- الف

ِ َعلَیَّ اللَّبِنَ  مرا در لحد بگذاريد و با خشت خام، دھانه لحد را ببنديد، ھمانطور که با (    . » نَْصبًا َکَما ُصنَِع بَِرُسوِل هللاَّ

  ).جسد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم رفتار شد

إَِذا اْنَطلَْقتُْم بِِجنَاَزتِی فَأَْسِرُعوا اْلَمْشَی « : ابوموسی اشعری در مريضی  وفات چنين وصيت کرد  :گويد  ابو برده می- ب

ٌر َوالَ تَْجَعلُوا فِی لَْحِدی َشْيئًا يَُحوُل بَْينِی َوبَْيَن التَُّراِب َوالَ تَْجَعلُوا َعلَى قَْبِری بِنَاًء َوأُْشِھُدکُ  ْم أَنَّنِی بَِریٌء ِمْن َوالَ يَتَّبُِعنِی ُمَجمَّ

 ِ    . »ُکلِّ َحالِقٍَة أَْو َسالِقٍَة أَْو َخاِرقٍَة قَالُوا أََوَسِمْعَت فِيِه َشْيئًا قَاَل نََعْم ِمْن َرُسوِل هللاَّ

بر لحد من .  من، بخور و آتش ھمراه نکنيدۀبا جناز. عت مرا به قبرستان ببريدھرگاه جنازه ام را حمل کرديد، به سر(

گيرم که  من در حضور شما خدا را گواه می. نگذاريد که ميان من و خاک مانع باشد) مانند سنگ، آجر، شيشه( چيزی 
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عد از مردن من ھيچ کس يعنی ب. که به سر و صورت بزند و موھای خود را بکند، بيزارم من از ھر نوحه خوان و کسی

  .بلی : ای؟ گفت در اين مورد از پيامبر، چيزی شنيده : گفتند. از افراد فاميلم حق ندارد دست به چنين اعمالی بزند

ترسم خبر مرگ من باعث  زيرا می. ھرگاه مرگ من فرا رسيد، کسی را از مردن من با خبر نسازيد : گويد  حذيفه می- ج

   .  شود که  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آن را منع کرده استنعی 

 ۀستحب است که شخص، وارثان خود را دربارم : فرمايد امام نووی در باب اذکار می. با توجه به آنچه بيان گرديد

  .کيد قرار دھدأھای رايج در تدفين و تکفين توصيه کند و پرھيز از بدعات را مورد ت اجتناب از بدعت

  

 :وصيت نامه بايد چگونه نوشته شود 

، دانم وقت می نا  بسيار دير و،فرداه عنوان يک شخص مسلمان نوشتن وصيت نامه ومعطلی آن  را به  محتر م بۀدنخوان

نده مرگ اند ،  حيات ابدی و بقای ابدی  به  تمامی موجودات چش» کّل نفس ذائقة الموت « : ن ميفرمايد أقرآن عظيم الش

پس بر ھر شخص عاقل با ايمان که اين جھان را گذرگاھی به سوی جھان جاويدان می . ذات اقدس باريتعالی می باشد

خود را برای سفر آخرت آماده سازد وبا نوشتن وصيت نامه  لم پس از مرگ بوده وداند الزم است که پيوسته به فکر عا

 .وليت نمايد ؤبر گردنش باقی مانده  رفع مس از وجايب ومکلفيت ھای که تا ھنوز

 !خواھر وبرادر مسلمان 

ده و آسانست حتی نوشتن وصيت نامه بسيار سا.   خويش در نظر گيريد ۀنمايم که نقاط ذيل را دروصيت نام پيشنھاد می

  الزم در وصيت ۀنوس و يا سنگين حقوقی و عربی ندارد، اما تنھا الزمست چند نکتأنياز به جمالت واصطالحاتی  نام

 .نامه مراعت شود 

 : اول 

آسانترين روش تنظيم وصيت نامه ، اينست که وصيت نامه ، بايد توسط دست نوشته شود ، اگر وصيت نامه توسط خط 

صورت حتمی در آن در ج نمايد ، در غير آن اعتبار ه را ب) روز و ماه وسال( و تاريخ ءاشد ، امضاوکتابت شما ب

توان در دواير حقوقی ومحاکم ھم   ولی نبايد فراموش کرد که وصيت نامه را می. گيرد  ال قرار میؤحقوقی آن زير س

 .نوشت وثبت کرد  

 : در وصيت ضرور  است که خود را معرفی نمايد 

 . ولد ، اسم پدر کالن ، تاريخ تولد در صورت ممکن محل  تولد ،اسم

ش خاص برای که شھادتتذکار دھد ت که در بدو وصيت خويش  اسالم برای يک نفر وصيت گر الزم اسمطابق  شرع

 . پروردگار  باشد 

توفی است که ھدف وخواست م تواند ھر نوع خواست ھای مشرع خويش  برای کسانی در اين وصيت نامه وصی می

 .تحرير دارد 

که خواستار  کفن و دفن و انجام واجبات قضا شده  تواند درمورد  تقسيم اموال ، صدقه ، قرض  از اين در وصيت می

نويسد،  که وصيت نامه می کسی: توجه بايد کرد . (  خويش سازد ۀدرج وصيت نام. مانند روزه و نماز باشيد

 ).دشوار، غير ممکن وغير شرعی  مکلف نسازد  بازماندگان خويش را به کار ھای شاق و

 سوم مال خويش بعد از مرک در کار خيرات وصدقات  ۀبر حص تواند ، نبايد فراموش کرد که متوفی صرف می

 .تواند کسی را از مال ميراث از مرگ خويش محروم سازد وصيت نمايد ومتوفی  نمی

 خويش معرفی ۀ، يک نفر وصی را برای اجرای وصيت نام خويش اگر خواسته باشد ۀتواند در وصيت نام شخص  می

 .بدارد 
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ولی فراموش . طور علنی به سايرين قرائت گردد ويا ھم  بعد از مرگ خوانده شود ه تواند  ھم ب اين وصيت نامه می

 .کنم که فردا برای نوشتن  وصيت نامه دير است  نبايد کرد ، دوباره تکرار می

خواھد در   میور شديم ، که اگر کسی آ  ياد که قبالً   شرعی ھمين است طوریمۀحکم شرعی در مورد وصيت  نا

مواردی، از جمله امور مالی وصيت کند بايد قبل از فرا رسيدن مرگ خويش بر آن وصيت کند، بر وصيت نامه شاھد 

  .بگيرد و آن را قانونی کند

 : وصيت بر دو نوع است

  وصيت واجب -١

  وصيت مستحب -٢

 :يت واجبوص: اّول

وصيت واجب  عبارت از وصيت  به آنچه که قرضدار  است و آنچه که طلبکار است و وصيت به امانات که نزد او 

 .گذاشته شده اند

وصيت به معامالتی که نيمه کاره مانده اند و تعيين مبالغ و قيمت ھا؛ وصيت به اين امور واجب است تا حقی از فردی 

د و وارثانش بعد از مرگ او با ھم در مشکالت وپرابلم باقی نمانند ، رسول هللا َصلَّی خودش فارغ شوۀ ضايع نشود و ذم

ُ َعلَْيِه ِ َوَسلََّم  می فرمايد بخاری   »َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم لَهُ َشْیٌء يُوِصی فِيِه، يَبِيُت لَْيلَتَْيِن إاِلَّ َوَوِصيَّتُهُ َمْکتُوبَةٌ ِعْنَدهُ «  : هللاَّ

 )١۶٢٧(مسلم ) ٢٧٣٨(

که وصيتش را   آن وصيت کند، جايز نيست که دوشب بر او بگذرد بدون اينۀبرای مسلمانی که ما لی دارد و بايد دربار(

 .)نوشته باشد

 :وصيت مستحب : دّوم

وصيت مستحب  مربوط به اموری است که شخص می خواھد خيرات و صدقات نفلی انجام دھد مانند وصيت به ثلث 

 ءاز آن برای يکی از خويشاوندان و يا ديگران و يا وصيت می کند که مقداری از مال و ثروت او را به فقرامال يا کمتر 

 ... بنای مساجد و : مانند. و مساکين بدھند و يا در کارھای خير و عام المنفعه خرج کنند

ُ َعلَْيِه وسلم  می فرمايد   :رسول هللا َصلَّی هللاَّ

َ َعزَّ وَ «  پروردگار، ھنگام ) (۴/٢١٢(مجمع الزوائد  ».َجلَّ أَْعطَاُکْم ِعْنَد َوفَاتُِکْم ثُلَُث أَْمَوالُِکْم ِزيَاَدةً فِی أَْعَمالُِکْم إِنَّ هللاَّ

  .)وفات شما در مورد يک سوم اموالتان به شما اختيار داده است تا از اين طريق اعمال خير شما بيشتر شود

و » و اسناد حسن ) ۴١٢٩(۴/١٩٨» المعجم الکبير« در (رواه الطبرانی «: يدگو) ۴/٢١٢(ھيثمی در مجمع الزوائد 

 .نحوه عن ابی الدرداء    )۴۴- ۶آحمد ( أخرج امام احمد فی مسنده 

ُ َعْنهُ گويد  :سعد بن ابی وقاص َرِضَی هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم به ديدنم آمد و در ح الی که او دوست نداشت در سرزمينی بميرد که از من در مکه بودم، پيامبرَصلَّی هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم فرمود ُ اْبَن َعْفَراَء «  : آن ھجرت نموده است، پيامبرَصلَّی هللاَّ هللا تعالی ابن عفراء را مورد (» يَْرَحُم هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فرمودآيا می توانم تمام مالم را وصي! يا رسول هللا: گفتم) رحمت خويش قرار دھد،  :  ت کنم؟ پيامبرَصلَّی هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  فرمود: خير، گفتم: نصف چطور؟ گفت: خير، گفتم  :يک سوم چطور؟ رسول هللا َصلَّی هللاَّ

بله می توانيد به » «أَْن تََدَعھُْم َعالَةً، يَتََکفَّفُوَن النَّاَس فِی أَْيِديِھمْ الثُّلُُث، َوالثُّلُُث َکثِيٌر، إِنََّک أَْن تََدَع َوَرثَتََک أَْغنِيَاَء، َخْيٌر ِمْن « 

ی که اغنيا باشند ئ خود را در حالی وداع نماۀيک سوم مالتان وصيت کنيد در حالی که يک سوم بسيار است، اگر تو ورث

ی به سوی مردم دست دراز ئ بر اثر فقر و بينواينوا باشند وبھتر از آن است که آنھا را در حالی وداع کنی که فقير و ب

 .، لفظ اين حديث در بخاری است» ال کنندؤکنند و س
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ُ َعْنهُ گويدئدر بخاری در جا ُ : ی ديگر با اين الفاظ روايت شده است، سعد ابن ابی وقاص َرِضَی هللاَّ به رسول هللا َصلَّی هللاَّ

 :سول هللا می خواھم وصيت کنم؛ در حالی که دختری دارم، گفتمَعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  عرض نمودم، يا ر

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم فرمودند!  يا رسول هللا نصف زياد » «النِّْصف َکثِير« :آيا به نصف مالم وصيت کنم؟ رسول هللا َصلَّی هللاَّ

 آيا يک سوم مالم را وصيت کنم؟ : ، گفتم»است

ُ َعلَيْ  بله به يک سوم وصيت کن در حالی که يک » «الثُّلُُث، َوالثُّلُُث َکثِيٌر، أَْو َکبِيرٌ « :ِه َوآلِِه َوَسلََّم فرمودپيامبرَصلَّی هللاَّ

 »يک سوم زياد است: سوم بسيار است؛ يا فرمود 

ُ َعْنهُ می فرمايد ُ َعلَْيِه مردم به يک سوم مال خود وصيت می نمودند و رسول هللا صَ :  سعد بن ابی وقاص َرِضَی هللاَّ لَّی هللاَّ

 .َوآلِِه َوَسلََّم  به آنھا اجازه می داد

  

 : نوشتن وصيت نامه ۀطريق

 :بسم هللا الرحمن الرحيم 

 /تذکره دارای (                          )  ابن (                             ) ابن  يا بنت (                         ) اينجانب  

 که عاقل بالغ و درحالی(                          ) يکجا با محل وتاريخ صدور  آن (                ) ره شما/  پاسپورت

ګاھی دارم به رضا و رغبت خويش بدون جبر آحقوق شرعی خود و اقارب خويش کامالً به دارای حواس کامل بوده و 

 :وصيت می کنم و شھادت می دھم واکراه 

ده ال شريک له و أن محمداً عبده و رسوله، عيسی عبد هللا و رسوله و کلمته ألقاھا إلی مريم و روٌح ال اله اال هللا وح« 

منه، و إن الجنۀ حق، و النار حق، و إن الساعۀ آتية الريب فيھا و أن هللا يبعث من فی القبور، تمام بستگانم را وصيت می 

 اصالح اخالق و تزکيه نفس و اطاعت و فرمان برداری از هللا کنم به تقوای الھی و داشتن روابط حسنه و صلح و صفا و

 » تعالی و پيامبر بزرگوارش

 خويشاوندان و فرزندان و بستگان وصيت می کنم که بر مسير حق حرکت کنند و در پيمودن راه حق صبور و ۀبه ھم

  : نشان نمودند، توصيه می کنمبردبار باشند، به آنان ھمان وصيت ابراھيم  و يعقوب عليھما السالم که بر فرزندا

يَن فاَل تَُموتُنَّ إاِل َوأَْنتُْم ُمْسلُِمونَ «  َ اْصَطفَی لَُکُم الدِّ ين پاک را برای شما ئهللا تعالی اين آ) (١٣٢ تآي: بقره ۀسور(  » إِنَّ هللاَّ

 .)برگزيده است، زنھار که بميريد و مسلمان نباشيد

 . را که دوست دارد بنويسدپس از متن فوق، شخص وصيت کننده آنچه 

می تواند يک سوم مال يا کمتر از آن را در مصارف شرعی وصيت کند و می تواند مال معينی را نيز وصيت کند؛ البته 

، )اختصاص می دھم... مثالً اين مبلغ را به مسجد و يا فالن خانواده يتيم و يا به (بايد نوع مصرف شرعی را معين کند 

 وکيل برای اجرای وصيت معين نمايد، بايد دانست که وصيت، واجب نيست؛ بلکه نوشتن و شخصی را به عنوان

 .باشد  و چون خواست می تواند وصيت کند وصيت عمل مستحب می

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم فرمودند  ُ َعْنهُ روايت است، که رسول هللا َصلَّی هللاَّ َما َحقُّ «: در بخاری و مسلم از ابن عمرَرِضَی هللاَّ

آن ۀ برای مسلمانی که مالی دارد و بايد دربار(» اْمِرٍئ ُمْسلٍِم لَهُ َشْیٌء يُوِصی فِيِه، يَبِيُت لَْيلَتَْيِن إاِلَّ َوَوِصيَّتُهُ َمْکتُوبَةٌ ِعْنَدهُ 

 مسلم) ٢٧٣٨(بخاری .) ( وصيت کند، جايز نيست که دو شب بر او بگذرد بدون اين که وصيتش را ننوشته باشد

)١۶٢٧(  

د که حق شته باشن و طلبکاران مدرک و يا سندی در دست نداباشددر صورتی وصيت واجب است که شخصی قرضدار 

 خود را بنويسد و حقوقی را که ديگران طلبکار ۀخود را ثابت کنند، برای چنين شخصی واجب است که وصيت نام

ھتر آن است که دو شاھد ھنگام تحرير وصيت نامه حاضر ب. ھستند بنويسد تا بر اثر مرگ ايشان حقوق اينھا ضايع نشود
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باشند، با اين که وصيت نامه توسط شخصی از اھل علم و معتمد نوشته شود تا متوليان امر دچار سرگردانی نشوند؛ 

 شيخ ابن باز عالم جليل القدر جھان اسالم در بخش. (  نکندءوصيت کننده تنھا با نوشتن کتبی با دست خط خودش اکتفا

توان درمجموع فتاوی و مقاالت متنوعة  ورده که مزيد معلومات را میآعمل ه وصيت  تحقيقات بی نھايت مفيد دينی ب

 .)مطالعه فرمايد ) ٧٧،٢٠/٧۶(

  

 :يادداشت 

حتی قيموميت    و، مھريه زوجهة، حج  مقدار صدقه ، زکونيبات   ألۀتوان ، محل دفن ، تجھيز ، مس دروصيت می

  . ساختج  وصيتنامه خويش اير مطالبات ضروری خويش  را دروساطفال صغيره 

  

 :در اخير وصيت نامه 

ر تاريخ  ونشان شصت  انگشت واسماء شھود بر وصيت نامه  را  که وصيت نامه تحرير گرديده است با ذکیذکر تاريخ

 .ج نمايد نيز در

 شھود حاضر درصورت وصيت عرفی

  پايان.     باشد   يک وصيت نامه میۀ ضروريات عمد محل شصت و امضاء باذکر نام از-تاريخ  

 

  

  :تتبع ونگارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــن داکترالحاج 

 و  مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

 ی  جرمن-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ


