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 رابطه بین ارث و وصیت متوفی 

 دکتر رسول امیدی 

 دانشگاه پیام نور ایالم ،ابراهیم فریادیان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 چکیده

قـرآن و ی درفراوان آیات می باشد.ترین بخش در کتابهای فقهی ـ حقوقی  از مهمترین و پیچیدهو وصیت یکی بحث ارث 

گوناگون بر عادات متداول  و جوامع تـاریخ، ارث در ملل طولدر در مورد آن آمده است.  فقهی قاعده و حکم انهـزار

وصّیت .نموده، اعتدال در آن رعایت گردیده اسـت اجتماعی گذارده شده و در هر دوره تا آنجا که نظم جامعه را مختل نمی

آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند، یا بگوید: بعد از مرگش چیزی از مال او ملک 

در اسالم  همی شود، ک هباقی مانده اموال میت گفت هباما ارث  که در اینصورت نقش اراده خودنمایی می کند.کسی باشد، 

 »کتاب الفرائض« باب فرائض» یا «اسالم ه این باب در فق .میت بیان شده استه قانون خاصی برای تقسیم آن در بین ورث

بعضی از خویشاوندان میت در قرآن بیان شده  همس ه» کتاب الفرائض« از آن رو است که نامگذاری آن ب هنامیده می شود، ک

 اند تا از زوایای مختلفی همواره آنان سعی داشتههای مختلفی مدنظر فقها و حقوقدانان بوده و  اراده همواره از دریچه .است

و به بیان  را در مقایسه با قانون ارث در وصیت تحقیق حاضر سعی می کند نقش اراده شخص. آن را مورد بررسی قرار دهند

 مورث، ورثه.: ارث، وصیت، کلمات کلیدینشان دهد. دیگر ارجحیت ارث یا وصیت را
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 مقدمه

بررسی اینکه آیا مورث می تواند از طریق وصیت قوانین ارث را تغییر دهد به این معنی که کسانی از ورثه را از ارث محروم 

قواعد حاکم بر ارث قواعدی آمره به نظر می رسد که کند و یا اینکه برخالف قانون ارث عمل کند، موضوع مهمی است. 

است؛ نه با تراضی  قواعد ارث وابسته به نظم عمومی» منشأ اثر شود منتفی است.امکان اینکه اراده بتواند در آن  کههستند 

را از این امتیاز محروم ساخت. پس اگر عقد منقطع را قانون ازاسباب توارث  میتوان کسی را برشمار وارثان افزود نه وارثی

 (. 201ص1376)کاتوزیان، « نشناسد شرط و تراضی دو طرف در این راه مؤثرنیست

اراده با عنوان »قانونگذار قواعد  امااعمال اراده، تغییر قواعد استحقاق و تخصیص ارث است  هدر اکثر موارد اگرچه عماًل نتیج 

 دربعضی مواقع شخص بنا بدالیل .شده وصیت نمایان میکند ارث« عمل نمیکند؛ بلکه خود را در چهارچوب قواعد پذیرفته

. بنظر مخالف قواعد ارث می باشدی از وراث خود را از ارث محروم میکند که چنین اقدامی موجب وصیت یک مختلفی به

االرث آنان را قانونگذار تعیین میکند و هیچ کس حق ندارد در این باره  اند که وارثان و سهم حقوقدانان بیان داشته برخی

المثل تصمیم بگیرد که  تأثیری ندارد و مورث نمیتواند فیاالرث وراث  تصمیم بگیرد لذا ارادة مورث در افزایش و تغییر سهم

زاده،  )قاسمدختر وی به اندازة پسرش ارث ببرد و همه چیز به نظم عمومی و تصمیم قانونگذار ارتباط دارد نه ارادة متوفی

است که گاه ممکن . نظر دارند حقوقدانان در مورد وضعیت حقوقی چنین وصیتی با هم اختالففقها و(. 177ص 1391

موجب وصیت قواعد تقسیم ارث را تغییر دهد مثل آنکه مقرر دارد که به دختران به اندازة سهم پسران داده شود و  مورث به

 یا آنکه سهم زوجه را از ارث افزایش دهد.

 ارثتعریف 

المیراث ما یستحقه انسان به موت  :«تاکنون تعاریف متعددی از ارث در نظام فقه و زبان حقوق به عمل آمده است. از جمله

ارث آن چیزی است که انسان اصالتاً با موت انسان دیگری نسبت به ترکه از طریق ) »هانسان آخر به نسب او سبب بالصال

ارث در لغت مصدر به معنای استحقاق است؛ زیرا ورثه با  :«و نیز (44تا:میگردد( )الحسینی العاملی، بی  نسب یا سبب مستحق

به  فقهاِرث در  (. 44:1389ای خویی، مورث نسبت به ترکه بهوسیلة نسب یا سبب استحقاق آن را پیدا میکنند« )قبلهفوت 

س از ادای حقوق و دیون شود. وارثان پمعنای استحقاق مال یا حقی است که با مرگ یا حکم به موت دیگری حاصل می

 .شوندخود را مالک می سهم االرث طبقات ارثمتوفّی، طبق 

میشود.  که به شخص دیگری منتقل می باشداموال، عناوین، بدهیها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش  تمام شاملارث 

ارث به مدت طوالنی نقشی اساسی در جوامع بشری داشته است. مجموعه قوانین انتقال ارث در جوامع مختلف متفاوت است 

وجه به موازین دینی و شرعی انجام میشود و قوانین با ت ری کرده است. قوانین ارث در کشورو در طول زمان تغییرات بسیا

 .میکنند نوشته شده در قانون اساسی درباره تقسیم ارث نیز از همین موازین پیروی
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صورت کلی قاعده اصلی به  سوره نسا، به آیـه هفـتم. بیان شده در سوره نساء مورث احکـام وشرایط ارث بردنو  آیات ارث

لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  »را بیان مینماید وحقـوق بـاقی مانـده ازمتـوفی بـه وراث،ارث رسیدن امـوال 

مردان، از آنچه پدر و مادر و ترجمه : براى  «مَْفرُوضًا نَصِیًبا ۚ  وَلِلِنّسَاِء نَِصیٌب مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِْنهُ أَوْ کَُثرَ 

گذارند، سهمى ی گذارند، سـهمى است و براى زنان نیز، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان ممیخویشاوندان از خود بر جاى 

 .خواه آن مـال، کـم باشد یا زیاد این سهمى است تعیین شده و پرداختنى

در تفسیر این آیه چنین بیان میدارد که  (.314، ص1374،طباطبـایی)عالمه سید محمد حسین طباطبایی صاحب، تفسیر المیـزان 

شـود، و آیـات دیگر ارث، جنبه مقدمه براى این تشریع را داشت و قبل از بیان تفصیلى ی : از این آیه قانون احکام ارث آغـاز مـ

شـد و بفهمانـد کـه بعـد از ثبـوت و تک تـک مسـائل آن، بیانى اجمالى و مجموعى آورد تا به منزله قاعـده کلـى بـوده با

والدت یک فرد از فردى دیگر و یا خویشاوندیش با او، دیگر کسى بطور ثابـت و دائـم از ارث محروم نیست و دیگر مثل 

ایام جاهلیت اطفال صغیر میت و زن او از ارث محروم نیست و عالوه بر اثبات این قاعده مردم را تحذیر هم کرد از اینکـه 

بهره کردن یتیم از ارث مستلزم آن است که سایر ورثه، اموال آنـان را بـه ی ن مـردم را از ارث محـروم نکننـد کـه بیتیمـا

ظلـم بخورنـد و در جاى دیگر این نهى را تشدید کرده بود و با ایـن بیانـات مسـاله رزق دادن یعنـى دادن سـهمى از اموال 

که هنگـام تقسـیم ارث حاضـر باشـند، بیان کرد و فرمود: به اینان هر چند ی را درصورتمیت به خویشاوندان و ایتام و مساکین 

 . وارث نیستند سهمى از مال بدهید

 

وْقَ إِن ُکنَّ نِسَاء فَ در آیه یازده سوره نساء در رابطه با ارث آمده است: »یُوِصیُکمُ اللّهُ ِفی أَوْالَدُِکمْ لِلذَّکَرِ ِمْثلُ َحظِّ األُنَثَیْیِن فَ

لسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ یَکُن اثَْنَتْیِن فَلَُهنَّ ثُلَُثا مَا تَرَكَ وَإِن کَاَنتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَألَبَوَیْهِ ِلکُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ا

انَ لَهُ إِخْوَةٌ َفأُلمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیٍْن آبَآؤُکُمْ وَأَبناؤُکُمْ الَ تَدْرُوَن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَأُلمِّهِ الثُُّلثُ فَإِن کَ

 .»أَیُّهُمْ أَقْرَبُ َلکُمْ َنْفعًا فَرِیَضةً مَِّن اللّهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیما حَِکیمًا

کند سهم پسر چون سهم دو دختر است و ند به شما درباره فرزندانتان سفارش میخداوند متعال در آیه فرموده است: »خداو

برد[ یکى باشد نیمى از میراث از اگر دختر از دو تن بیشتر باشند سهم آنان دو سوم ماترك است و اگر ]دخترى که ارث می

است این در صورتى است که آن اوست و براى هر یک از پدر و مادر وى ]=متوفى[ یک ششم از ماترك ]مقرر شده[ 

]متوفى[ فرزندى داشته باشد ولى اگر فرزندى نداشته باشد و ]تنها[ پدر و مادرش از او ارث برند براى مادرش یک سوم است 

ها[ پس از انجام وصیتى است که برد ]البته همه این برد[ و اگر او برادرانى داشته باشد مادرش یک ششم می]و بقیه را پدر می

دانید پدران و فرزندانتان کدام یک براى شما سودمندترند ]این[ بدان سفارش کرده یا د ینى ]که باید استثنا شود[ شما نمىاو 

 . »فرضى است از جانب خدا زیرا خداوند داناى حکیم است
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ُکن لَّهُنَّ وََلدٌ فَإِن کَانَ َلُهنَّ وَلَدٌ فََلکُُم الرُّبُعُ سوره نساء آمده است: »وَلَکُْم نِصُْف مَا تَرَكَ أَزْوَاُجکُْم إِن لَّْم یَ 12همچنین، در آیه 

کُْتم وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَُکمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُُن مِمَّا تَرَ مِمَّا تَرَکَْن مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِیَن ِبهَا أَوْ دَیٍْن وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّکُمْ

لِکُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن کَانُوَْا مِّن بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ ِبهَا أَوْ دَیٍْن وَإِن کَانَ َرجُلٌ یُوَرثُ َکاَللَةً َأو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَ

 . »ُیوصَى بِهَآ أَوْ دَیٍْن َغْیرَ مُضَآرٍّ وَصِیًَّة مَِّن الّلهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ أَکَْثرَ مِن ذَلِکَ َفهُْم شُرَکَاء ِفی الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ 

فرماید: »و نیمى از میراث همسرانتان از آن شما ]شوهران[ است اگر آنان فرزندى نداشته در این آیه نیز خداوند متعال می

ز آن شماست ]البته[ پس از انجام وصیتى که بدان سفارش باشند و اگر فرزندى داشته باشند یک چهارم ماترك آنان ا

اند یا دینى ]که باید استثنا شود[ و یک چهارم از میراث شما براى آنان است اگر شما فرزندى نداشته باشید و اگر کرده

اید یا سفارش کرده فرزندى داشته باشید یک هشتم براى میراث شما از ایشان خواهد بود ]البته[ پس از انجام وصیتى که بدان

پدر و مادر[ باشد و براى او برادر یا فرزند و بیبرند کالله ]=بیدینى ]که باید استثنا شود[ و اگر مرد یا زنى که از او ارث می

خواهرى باشد پس براى هر یک از آن دو یک ششم ]ماترك[ است و اگر آنان بیش از این باشند در یک سوم ]ماترك[ 

 [که از این طریقشرط آند ]البته[ پس از انجام وصیتى که بدان سفارش شده یا دینى که ]باید استثنا شود بهمشارکت دارن

 . »سفارش خدا و خداست که داناى بردبار است زیانى ]به ورثه[ نرساند این است

»یَسَْتْفُتونَکَ قُلِ اللّهُ ُیْفِتیُکمْ فِی الَْکاَللَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَْیَس لَهُ وَلَدٌ سوره نساء در این رابطه آمده است:  176همچنین، در آیه 

انُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء لثُّلَُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن کَوَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَُهوَ یَرِثُهَآ إِن لَّمْ یَکُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن کَانََتا اْثَنَتْیِن فََلهُمَا ا

طلبند بگو خدا درباره ه کالله[ فتوا میفَلِلذَّکَرِ مِْثلُ حَظِّ األُنَثَیْیِن یَُبیُِّن اللّهُ لَکُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ ِبکُلِّ َشْیٍء عَلِیمٌ؛ از تو ]در بار

خواهرى داشته باشد نصف میراث از آن اوست و آن ]مرد نیز[ از دهد اگر مردى بمیرد و فرزندى نداشته باشد و کالله فتوا می

برد اگر براى او ]=خواهر[ فرزندى نباشد پس اگر ]ورثه فقط[ دو خواهر باشند دو سوم میراث براى آن دو است و او ارث می

مبادا گمراه شوید و  دهد تاخدا براى شما توضیح می اگر ]چند[ خواهر و برادرند پس نصیب مرد مانند نصیب دو زن است

 . »خداوند به هر چیزى داناست

 (ص )این حدیث، رسول خدا  عالوه بر استدالل طبق آیات قرآن کریم، میتوان به حدیث نبوی نیـز اسـتناد نمـود کـه در

بر جای مانده   (متوفی)ظـاهر ایـن حـدیث این است که هر حقی را که از میت  « ما ترك المیت من حق فلوارثـه»اند:  فرموده

ای، بوجود آمده،  استناد به این حدیث نبوی، حق رد و اجازه را که برای متوفی در معامله از آن وارث است. پس در نتیجه، با

ارث دارای  میگردد. انـد منتقـل لـه شـدهصورت یک حق مستقل به وراثی که مالک مال مـورد معام  مالکیت مال نه به به تبـع

 ملزومات و شرایطی است که با وجود آن شرایط ارث ومورث معنی پیدا می کند.

  شروط ارث
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شود؛ مانند تجهیز و مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوّفی، پس از ادای حقوق و دیونی که به میراث تعلق گرفته است مستقر می

ها، سوم )ثلث( مالش بدون اجازه ورثه و زیادتر از ثلث مال با اجازه آندر یک میتتکفین، دیون و واجبات مالی، وصایای 

که بهترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار  حقوق ودیونی 869ماده  .رسدتر میآنچه به فرزند بزرگ

  :ذیل است

  .که متعلق رهن است اعیانترکه مثل عینیکفن میت و حقوقیکه متعلق است به  قیمت-1

 .دیون و واجبات مالی متوفی-2

 .میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها وصایای-3

شرط چیزی است که چیز  ارث محقق نمی گردد.شرایطی برای انتقال ترکه به وارث وجود دارند که بدون آن شرایط  

برای وجود داشتن ارث باید چهار شرط وجود داشته  .بستگی دارد و خارج از حقیقت آن چیز میباشددیگری به وجود آن 

 :باشد که عبارتند از

طبیعی است که ارث بردن از کسی زمانی کامل  .شرط اول: مرگ مورث که به طور حقیقی یا حکمی یا تقدیری ثابت شود

حیح نیست که قبل از مرگ پدرش در مورد حقی که در مال وی میشود که صاحب مال فوت کرده باشد و برای هیچ کس ص

 دارد، صحبت کند. 

زنده بودن حقیقی، معلوم و بدیهی است. ولی زنده بودن تقدیری،  :شرط دوم: زنده بودن وارث به طور حقیقی یا تقدیری

ی بنابر فرض زنده بودن وی حکم به زنده بودن جنین در شکم مادرش است چرا که این احتمال بیشتر است. پس سهم ارث و

 .جدا میشود

صاحب )و این اسباب سه قسمند: قرابت یا نزدیکی، زوجیت یا همسر بودن و ولء  :شرط سوم: علم به علت و اسباب میراث

علم در اینجا منظور تاکید بر اثبات نسب یا دوام زندگی زناشویی حقیقی یا حکمی و ولء که همان فرد آزاد . )برده بودن

 .ها میباشد کرده برده

 .آن یارث میشود یا از بعض همهموانع ارث یا موجب محرومّیت از  :شرط چهارم: مانعی از موانع ارث وجود نداشته باشد

 :بخش اول عبارت است از

  .بردبرد، امّا مسلمان از کافر ارث میارث نمی مسلماناز  کافر: کفر

به قول  از ارث است. قاتلموجب محرومّیت  -و مانند آن حدّیا  دفاع، قصاصنه برای  -کسی به ناحق کشتن عمدی: قتل

مانند قتل خطایی است یا حکم قتل  قتل شبه عمددر این که  .، قاتل تنها از دیة پرداختی محروم استقتل خطاییمشهور، در 

 .قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است .عمد را دارد، اختالف است
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هر  -مانع ارث است، مگر آن که وارث، منحصر به برده باشد. در این صورت، برده وارثیا  مورّثبرده بودن : برده بودن 

 .شودمی گردد و باقی ماندة ترکه به او دادهاز ترکه خریداری و آزاد می -چند به طور قهری

و  لعانکند، زن و شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد  مالعنهاگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود، : لعان 

 .برندبالعکس، ارث نمی

بعد از لعان زن و شوهرازیکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندیکه به سبب انکار او لعان واقع شــده از پدر و  882 ماده  

 .و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرندپــدر از او ارث نمیبرد، اما فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود 

کند، پسر از او ارث میبرد، اما از ارحام پدری و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر   هرگاه پدر بعد از لعان رجوع 883ماده 

 .ارث نمیبرند

 .برد و نه پدر و مادر و نزدیکان آنان از ویاز پدر و مادر خود ارث می زنازادهنه : زنا 

وجود هر طبقة پیشین از طبقات یاد شده، مانع ارث بردن طبقة بعدی است. همچنین در یک طبقه، آن که به مّیت : طبقه سابق

 .تعبیر شده است «حجب حرمان» در فقه، از این نوع مانع به.شوددورتر می خویشاوندتر است، مانع ارث بردن نزدیک 

 می شوند ارث ی ازموجب محرومیت از بعضمواردی که 

، موجب کاهش فرزندکند. به عنوان مثال، وجود گاهی به خاطر بروز مانعی، سهم وارث از حدّ اعلی به حّد ادنی تنزّل می

 »حجب نقصان« فقها از این نوع مانع به.شودیک چهارم و سهم زن از یک چهارم به یک هشتم می شوهر از نصف به سهم

 .اندتعبیر کرده

 :رکان ارث عبارت است ازا

هی یز مّیت، بدهتکفین و تج هزینه، باید از آن، حقوق دیگری مانند همیان ورث هپیش از تقسیم ترک ه. البت هرث، وارث و ترکمو

از  هکسی ک ه، ب»وارث« ارث برنده هب. دمخصوص فرزند بزرگتر است خارج شو ها و وصایای او در ثلث مالش و نیز آنچها

 .میشود هگفت »میراث« از مّیت باقی میماند هک هآنچ هو ب »رثمو« خود ارث برجای میگذارد

                                                      .نسب و سبب موجب ارث دو امر است:  861ماده 

 :اند طبقه اشــخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه 862ماده 

 هطبق هرترتیب اولویّت و تقدّم  هوالدت شرعی وارثان نسبی مّیت ب هدیگری ب هعبارت است از ارتباط و اتّصال فردی ب :نسب

 :عبارتند از وارثان نسبی مّیت به ترتیب اولویّت و تقدّم هر طبقه عبارتند از

  .برددر صورت نبودن فرزند. به قول مشهور، نوه با وجود پدر و مادر مّیت ارث می نوهو  فرزند، مادر، پدر: طبقة اول
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مادری و  پدری یا مادری و یا پدری و خواهرو  برادرپدری و مادری هرچه باال روند،  مادر بزرگو  پدربزرگ:  طبقة دوم

، پدر ایشان و با جدّهو  جدّبرای مثال، با وجود  .شودآنان. در این طبقه، وارث نزدیک، مانع ارث بردن وارث دور می فرزندان

 .برندآنان با وجود جدّ و جدّه ارث می فرزندان برند؛ هر چندان ارث نمیوجود برادر و خواهر، فرزندان آن

و فرزندان آنان در صورت نبودن ایشان، جز یک صورت که پسر عموی پدری و مادری  خالهو  دایی، عمّه، عمو:  طبقة سوم

در صورت نبودن عمو،  -از جمله وارثان این طبقه  .بر عمو مقدّم است عموزادهبا عموی پدری با هم باشند. در این فرض، 

اولوا  «به طبقة سوم به تبع قرآن کریم. ازعمو، عمّه، دایی و خالة پدر مّیت است -عمّه، دایی و خالة مّیت و فرزندانشان 

 تعبیر شده است.  »االرحام

 :بر دو گونه است  سبب 

 زوجیت 

 سببیو  وارثان نسبی هشود. زن و شوهر با وجود هماز دیگری می شوهرو  زنزوجّیت دائم موجب ارث بردن هر یک از 

ری از یکدیگر ، شرط ارث بعقد اگر در ضمن  اما در عقد موقت، .روندبرند. از این رو، جزء طبقات به شمار نمیارث می

 .برندنشود، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی

 والء

 والء ضمان جریره، والء عتق :و نسب، بر سه قسم است زوجّیتمیان دو نفر یا بیشتر از غیر طریق  علقهو  پیوندبه معنای  والء 

 .والء امامتو 

، از او ارث بردهبرای  وارث نسبیبا شرایطی از جمله نبودن  -که آزاد کنندة بردة خویش است -در قسم اول، موال: والء عتق

آزاد کنندة برده(، ارث ) موالدر صورت نبودن وارث نسبی و نداشتن  جریره ضامن در قسم دوم،  :والء ضمان جریره .بردمی

الّسالم در صورت نبودن هیچ یک از وارث نسبی، شوهر مّیت، موال و ضامن علیه امامدر قسم سوم، : والء امامت .بردمی

 .یره، وارث مّیت خواهد بودجر

 

 وصیت:تعریف 

خود، شخص دیگری را مالک مال خود یا منفعت آن نموده و یا  وفاتوصیت در اصطالح فقهی این است که انسان بعد از 

و مؤکد به  مستحببه عنوان امر  قرآن کریمدر  خداوند .چیزی مأمور نمایددیگری را برای انجام اموری و تصرف 

طور ، میان وارثان تقسیم شود، بهارثآنها فرا برسد و اموال آنان به عنوان  مرگکه کند که قبل از این ان امر میپرهیزکار

کِتبَ عَلَیکمْ ِإذا حَضَرَ أَحَدَکمُ الْمَْوتُ إِنْ «سوره بقره 180. آیه یت کنندعادالنه و به دلخواه خود، برای نزدیکان خود وص

فرا  مرگبر شما نوشته شده هنگامی که یکی از شما را » تَرَك خَیراً الْوَصِیةُ لِلْوالِدَیِن وَاألقْرَبِیَن بِالْمَعْرُوفِ حَّقاً عَلَی المُّتقیَن
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( از خود به جای گذارده، برای پدر و مادر و نزدیکان، بطور شایسته وصیت کند! این حّقی است رسد، اگر چیز خوبی )مالی

  !بر پرهیزکاران

سلمت لرب العالمین * و وصی بها ابراهیم بنیه و سوره بقره می فرماید: »إذ قال له ربٌه اسلم قال أ 133و 132همچنین در آیات 

یعقوب یا بنیٌ إنٌ اهلل اصطفی لکم الدٌین فال تموتٌن إالٌ و انتم مسلمون.« آنگاه که از ناحیه خدای عالم به ابراهیم خطاب رسید 

ین او تسلیم باش، با حالت و با زبان فطرت با او سخن گفت و فرمود: ای ابراهیم به فرمان الهی سر فرود آور و در مقابل فرام

تضرٌع و با زبان التجاء و لسان عبودیت عرض کرد: تسلیم اراده حضرت حق و فرمان موالیم هستم و این توصیه ابراهیم نبی 

»ع« به اوالدش بود و نیز وصیت یعقوب نبی »ع« به فرزندانش که بآنان فرمود: ای فرزندان من ! این وصیت و توصیه من است 

خدای جهان، آئینی را بر شما برگزید و آن بصورت دین برای شیوه زندگی در اختیارتان گذاشت و از آن پیروی  بر شما که 

 کنید و تا پایان عمر و حیات از آن عدول ننمائید و تا دم مرگ تسلیم امر و فرمان حضرت حق باشید. 

و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی أن اقیمو »شرع لکم من الدٌین ما وصی به نوحا و الٌذی اوحینا إلیک همچنین آیه ی 

)سوره شوری ، آیه  »الدٌین و ال تتفرٌقوا فیه. کبر علی المشرکین ما تدعوهم إلیه، اهلل یجتبی إلیه من یشاء و یهدی إلیه من ینیب

وصٌیت فرموده بود و همچنین (. .پروردگار عالم دین و آئینی در اختیار شما قرار داد که آن را به نوح پیامبر »ع« سفارش و 13

وحی فرستادیم و از طریق وحی در اختیار شما قرار دادیم و به ابراهیم و موسی و  -ای پیامبر اسالم )ص( -همان دین را به تو

عیسی نیز توصیه کرده بودیم و گفته بودیم دین و آئین الهی را برپا دارید و در دین خدا اختالف نکنید و از تفرقه و تشتت در 

دین خدا بپرهیزید و بدانید که اتحاد و یکپارچگی شما در سایه حاکمیت دین برای مشرکان و مخالفان خدا آسان تمام 

نخواهد بود و آنان بخاطر بخطر افتادن منافعشان از توطئه دست بر نخواهند داشت و بر علیه نظام الهی و رهبیر آن سم پاشی و 

نظام الهی، رهبری آن را مورد نقد و زیر سئوال قرار خواهند داد و حال آنکه تبلیغات سوء خواهند کرد و برای تضعیف 

خدای جهان هر که را که دارای صالحیتهای الزم بداند و شرایط و اوصاف رهبری و امامت را داشته باشد برمی گزیند و هر 

د، در مسیر حق و راستی قدم برداشته و کسی که اهل انابه و توجه بخدای عالم باشد و دارای تمایالت نفسانی و شیطانی نباش

 هدایت به سوی خدا می یابد.

وَ الَّذِیَن یَتَوفَّوْنَ «  :شوهر، بیان گردیده است فاتوهمسر بعد از  حقوقبا تأکید در رعایت  سوره بقره 240آیه همچنین در 

ََزْوَاجِِهم مََّتاعًا إِلَی الَْحوْلِ َغیرََْ ِإخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَْجَن فَلَاجَُناحَ  عَلَیکمْ فِی مَا فَعَْلَن فِی أَنُفِسهِنَّ مِن  مِنکْم وَ یذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِیًة لّأِ

گذارند، باید برای همسران خود جا میگیرند و همسرانی از خود بهقرار می مرگو کسانی که از شما در آستانه « مَّعْرُوفٍ...« 

ها )از خانه شوهر( بیرون ه آنکمند سازند، به شرط این وصیت کنند که تا یک سال، آنها را )با پرداختن هزینه زندگی( بهره

چه نکنند(؛ و اگر بیرون روند، )حقی در هزینه ندارند ولی( گناهی بر شما نیست، نسبت به آن ازدواج مجددنروند )و اقدام به 

 » .دهندته انجام میطور شایسدرباره خود، به

www.SID.ir

http://test.wikifeqh.ir/حقوق
http://test.wikifeqh.ir/وفات
http://test.wikifeqh.ir/وفات
http://test.wikifeqh.ir/وفات
http://test.wikifeqh.ir/مرگ
http://test.wikifeqh.ir/ازدواج_مجدد
http://www.SId.ir


Archive of SID

 

9 
 

 .»حضرت رسول اکرم و حضرت باقر و حضرت صادق)علیهم الّسالم( فرمودند: » وصّیت بر هر مسلمانی حقّ است

حضرت باقر)علیه السّالم( فرمودند: »وصّیت حق است و پیغمبر خد)صلّی اهلل علیه وآله( وصّیت کرد و شایسته است که هر 

)صلّی اهلل علیه و آله( فرمودند: » شایسته نیست برای مسلمان که شبی را به صبح حضرت پیغمبر » .مسلمانی وصّیت کند

بن   حضرت صادق)علیه الّسالم( به یکی از راویان احادیث که مسعدة .»برساند مگر اینکه وصّیت نامه اش زیر سرش باشد

داشته فرمود: » اگر خداوند به تو فقط دو روز برای ماندن در دنیا مهلت داده باشد یکی از آن دو روز را برای یاد  صَدَقه نام

گرفتن مسائل و احکامی که برد روز مرگ تو می خورد و به درد آن روز کمک می کند، صرف کن تا درباره آنچه که بعد 

 » .دصحیح انجام داده باش از مرگ از تو باقی می ماند نقشه و تدبیر نیکو و

این قانون اشعار می دارد  826ه ق.م مقرر داشته است که وصیت بر دو قسم است : تملیکی و عهدی و در ماد 82۵مفاد ماده 

صیت تملیکی عبارست است از این که کسی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا امری یا تصرفات دیگری مامور می نماید.  و

صی کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له مورد وصیت موصی به کسی که به موجب وصیت کننده مو

وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده شده وصی نامیده می شود . تعریف وصیت در فقه چنین آمده است » 

یتی ، سید محمد رضا، تحریرالروضه فی شرح اوصیه تملیک عین او منفعه اوتسلیط علی تصرف بعد الوفاه«) امینی علیرضا، آ

 .(94باب وصیه ص  2اللمعه ج 

 :حکم وصیت

 :اند علما در مورد حکم وصیت نظرات زیر را آورده

و اینکه در آیات ارث زیاد تکرار شده است، واجب میباشد  «حقًا علی المتقین »و  « کتب علیکم »وصیت به دلیل آیه :وجوب (1

                                                   .و نیز به دلیل حدیث «حق هر مسلمانی است که وصیت خود را ....» که با روایتهای گوناگون ذکر شده است، واجب میباشد

او حق  »معتقدند که آیه وصیت با آیات ارث منسوخ شده است، همچنان که به این حدیث استناد میکنند که یگروه :مندوب (2

 .پس اگر واجب بود به اراده شخص بستگی نداشت « دارد که در اموال خود وصیت کند

 .استبیشتر باشد ولی قصد ضرر زدن به وارثان با آن نباشد، مکروه 3/1وقتی که وصیت از :کراهت( 3

 :درحالتهای زیر وصیت حرام است :حرام( 4

 .وقتی که قصد ضرر زدن به وارثان را داشته باشد -الف

 .وقتی که وصیت به چیز حرامی باشد، مثل کسی که به اموال رشوه یا دزدی یا اراضی غضب شده وصیت کند -ب

ت که غالبًا در قالب وصیت تملیکی عین رابطة ارث با وصیت مبتنی بر موضوع مشترك مدیریت ترکة شخص و تسهیم آن اس

یا منفعت صورت میپذیرد و در آن موصی مستقیماً و بی واسطه، چیزی از ترکه خویش را برای بعد از وفات به شخص یا 

 ( 30:1373اشخاص تملیک مینماید )محقق داماد
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 بحث

ده است اما تعریفی از آن ارائه نداده است و قانون مدنی ایران با اینکه در موارد مختلفی از احوال شخصیه سخن به میان آور

تنها اکتفا به ذکر برخی از مصادیق آن مثل نکاح و طالق و اهلیت و ارث نموده است بطور کلی میتوان گفت احوال شخصیه 

عبارت از کلیه اموری است که ارتباط با وضع و اهلیت اشخاص دارد و چون ارث هم در قسمت مربوط به قوانین اصلی با 

 .ضع و اهلیت اشخاص مرتبط است بنابراین جزء احوال شخصیه محسوب میشودو

اختالف  خود برگردد به عبارت دیگر می تواند وصیت خود را تغییر دهدیا خیر از وصیت  شخص می توانددر این که آیا 

لحظه ی  ولی چون حکمت وصیت در این است که آخرین خواسته های مشروع متوفی اجراء شود و موصی تا وجود دارد،

را جامعه عمل بپوشاند منطقی تراین است که امکان رجوع از احکام تلقی شود و و آرزو های خویش  مرگ بتواند آرمان ها

 . غیر قابل اسقاط باشد

پسر  هاالرث دختر را به انداز ه متوفی به موجب وصیت مقرر کرده باشد که سهمیکی از فقها در پاسخ این سوال که »چنانچ

بدهند وضعیت آن چگونه است؟« چنین وصیتی را باطل دانسته و حتی امکان اجرا و برداشت آن از ثلث ماترك را نیز منتفی 

فرضی که به موجب آن وصیت شده، تا اما برخی دیگر از فقها در مواجهه با  (.41۵،ص 2،ج1380)موسوی خمینی،اند  دانسته

اند که آیا چنین وصیتی ماهیتًا یک وصیت است که  االرث دختر برابر پسر داده شود تنها به بررسی این مورد پرداخته سهم

التفاوت به دختر به نحوی که موجب برابری سهم او با پسر شود هست یا آنکه متضمن دو وصیت است  متضمن پرداخت مابه

 چنانچه(. 478-477، صص 2، ج1418، آن دو به داللت مطابقی است و دیگری به داللت التزام؟ )عالمه حلی که یکی از

االرث ورثة مونث از ارث  موجب تصرف در مازاد ثلث نباشد یعنی اینکه افزایش سهم دختر و پسر وصیت به ارث برابر برای 

بیش از یک سوم کل ماترك نباشد چنین وصیتی صحیح و نافذ  االرث ورثة مذکر به میزان به منظور ایجاد برابری با سهم

، 3، ج1411ادریس، است و هرگاه متضمن تصرف در مازاد ثلث باشد نسبت به مازاد نیازمند اجازة سایر وراث است)ابن 

   (.276، ص4، ج1371: میرزای قمی،  203ص

رد تملک ترکه نیست، چرا که تملک یاد شده به حکم  آقای کاتوزیان در باره رد ترکه بیان کرده اند که رد ترکه به معنای

قانون و با مرگ مورث انجام می شود و نه نیاز به قبول دارد و نه رد او می تواند مانع از انتقال ترکه به به ورثه شود و در واقع 

 (. 1۵9،ص 1384انتقال ترکه یک امر قهری است )کاتوزیان، 

به اسقاط ارث پیش از موت مورث  1370اردیبهشت سال  27مورخ  7/1061نظریه مشورتی شمارهدر زمینه حقوق مدنی نیز 

د شخصی که در زمان زنده بودن مورث حق دریافت سهم االرث را از خود راشاره دارد که اداره حقوقی قوه قضائیه در مو

نون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترك به محض وقوع فوت به قا 868و 867ساقط کرده است آورده است )طبق مادتین 

طور قهری حاصل می شود و استقرار آن منوط به ادای حقوق و دیونی است که بر ترکه تعلق می گیرد. تعهد هریک از 
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جود نیامده وراث به محرومیت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از موت مورث فاقد ارزش و اعتبار است زیرا هنوز حقی به و

 یجب( فاقد ارزش و اعتبار است. ما لمکه بتوان آن را اسقاط کرد.)اسقاط 

آقای مکارم در مورد این مسئله که امکان دارد وارث با دریافت مبلغی از مورث از دریافت ارث انصراف داده باشد، بیان 

نسبت به یک سوم اموالش وصیت کند تا به هر داشته اند که کسی نمی تواند دیگری را از ارث محروم کند و تنها می تواند 

 (. 328، ص 1،ج138۵شکلی که می خواهد صرف شود )مکارم شیرازی، 

 خود ورثه از نفر چند یا یک وصّیت، موجب به قانون مدنی ایران، اعالم کرده است که اگر شخصی  837قانونگذار در ماده 

قانون مدنی ایران، وصیت پدر به محروم کردن فرزند از  837اده مطابق م .محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست ارث از را

ارث، نافذ نیست اما با مراجعه به تحلیل و تفسیر حقوقدانان از این ماده و با توجه به قواعد و موازین حقوقی، در صورتی که 

فی فقط امکان وصیت در مورد نیز به متو 843ماده  .پدر صراحتًا فرزند خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور باطل است

 3/1از اموالش وصیت کند. بر این پایه، وصیت در بیش  3/1انسان، از نظر شرع مى تواند تا  است.اش را دادهسوم از مالیک

 (. 23، مسئله 86، ص 2مال نافذ نیست؛ مگر این که ورثه اجازه دهند. )تحریرالوسیله، ج 

االرث  اند که قواعد مربوط به ارث و میزان سهم دة کلی اکتفا کرده و بیان داشتهیکی از حقوقدانان صرفاً به بیان یک قاع

یکی دیگر از حقوقدانان در  (.۵،ص1379، ورثه از قواعد آمره است و امکان تراضی برخالف آن وجود ندارد )شهیدی

اند که  بدهند بیان داشتهکه ارث دختر و پسرش را از ارث برابر  خصوص موردی که به موجب آن موصی وصیت کرده

است و نسبت  االرث دختر از ارث، متضمن تصرف در مازاد ثلث نباشد چنین وصیتی نافذ چنانچه اجرای وصیت وارتقاء سهم

 (. 178، ص1384به مازاد بر ثلث نیازمند اجازة سایر وراث است )کاتوزیان
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 نتیجه گیری

ندارد. به عنوان مثال اگــر در  آن را نسبت بهآگاهی الزم  متاسفانه اکثر مردم که می باشد مهم در زندگی از نکات یکیارث 

اکثر افراد در مقابله با این ، محروم شــده باشداز ارث وصیتنامه آمده باشد که مال به یک نفر باید داده شود یا شخصی 

ایران، محرومیت از ارث فاقد اعتبار قانونی است. در نظام حقوقی بنابر بیان فقها و مفاد قانون مدنی وصیت سردرگم می مانند. 

قانون   837طبق ماده زیرا گفته میشود که ارث از قواعد عمومی و حکم قرآن اســت و خالف آن نمیتوان دستوری داد. 

حتی اگر فــردی هم بگوید که شــخصی از ارث تواند ورثه خود را از ارث محروم کند مدنی، شخص به موجب وصیت نمی

محروم اســت یا بیشتر میگیرد، این کار قانونی نیست. اما اگر شخصی وصیت کند که به فالن شخص بیشتر ارث بدهیــد در 

  .ند این کار را انجام دهدایــن مــوارد تا حدود یکسوم اموال میتوا

تا قبل از فوت حقیقی یا فرضی مورث در صورتی که ایشان در زمان حیات مالی را به هر یک از وراث انتقال دهند، آن مال 

تواند درباره اموالش تصمیم هرکسی در زمان حیات خود میبه این دلیل که کسر نخواهد شد،  آن شخص االرث از سهم

با توجه به این است و  اما تقسیم ارث پس از فوت، تابع موازین قانونی از آن را به دیگری منتقل کند بگیرد و همه یا بخشی

سوم ترکه بدون اجازه وراث  قانون مدنی، مفاد وصیتنامه اعم از رسمی و عادی تا سقف یک 843 مورد طبق شــرع و ماده

قانون مدنی که وصیت تا ثلث ترکه را نافذ  843مفهوم مخالف مادهاز  .گرفتن آن را ندارد معتبر است و کسی حق نادیده

ارث به محض فوت فرد  ومندشدن از آن با فوت مورث و وجــود وارث تحقق پیدا میکند،  میداند، نظر به اینکه ارث و بهره

 .ارث باطل استث از ماندن برخی ورا هیچگونه عمل حقوقی نیســت، پس محروم ایجاد میشود و متوفی قادر به انجام
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