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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 تعریف و حکم وصیت

 1 )انواع وصیت( تعریف وصیت

 الف: عهدیه

 هي .آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند وصیت عهدیه -

 زمان في أو معین مكان في كدفنه بغیره أو به یتعلق أمرا   وفاته بعد أحد بتولي الشخص یعهد أن

 حج أو صوم أو صالة في عنه االستنابة أو بیعه، أو وقفه أو ألحد   ماله من ءشي تملیك أو معین

 .بالتولیة وصیة فهي ذلك، نحو و صغاره على القیمومة أو

 ب: تملیکیه

اشد)حضرت امام ره، بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی ب یعنی وصیت تملیکیه -

 آیت هللا سیستانی(. آیت هللا مکارم و ،امام خامنه ای

 تركته من شیئا یجعل كأن وفاته، بعد لغیره حق أو مال من له مما شیئا   الشخص یجعل أن هي -

 )آیه هللا سیستانی( .االختصاص أو بالملك وصیة فهي مماته، بعد للفقراء أو لزید

   (سیستاني هللا آیتامام،  حضرت) است تملیكیه قبیل از نیز حقي بر تسلط به وصیت نکته:

 وصیت موارد وجوب

زمانی است که انسان نشانه های مرگ را در که در ذیل می آید ، موارد وجوب وصیت  بصورت کلی

 2)حضرت امام ره ، آیت هللا سیستانی و آیت هللا مکارم( خود ببیند.

 3بدهکاری و امانت. 1

امانت یا بدهی اگر امانتی از مردم پیش اوست و یا به مردم بدهكار است و خودش نمي تواند  -
ولي اگر  را بدهد، یا موقع دادن بدهي او نرسیده، باید وصی ت كند و بر وصی ت شاهد بگیرد

 بدهي او معلوم باشد و اطمینان دارد كه ورثه مي پردازند وصی ت كردن الزم نیست.
 ()حضرت امام

 بدهی یا نتاما تواند نمي خودش و است بدهكار مردم به یا و اوست پیش مردم از امانتی اگر -
 باید البته بگیرد شاهد وصی ت بر و كند وصی ت باید نرسیده، او بدهي دادن موقع یا بدهد، را

 گرفتن شاهد و كردن وصیت با چند هر پردازند مي صاحبانش به را دیون كه شود مطمئن
 (آیت هللا سیستانی) .باشد

دادن بدهی نرسده چنانچه از از مردم نزد اوست ولی نمی تواند بپردازد یا موقع  اگر اموالی -
خودش مال دارد یا مال ندارد ولی احتمال می دهد کسی به وصیت او عمل کرده وآنها را می 
پردازد ، واجب است وصیت کند وبر وصیتش شاهد نیز بگیرد. ولی اگر می داند یا اطمینان 

ئف اورا ادا می دارد که باز ماندگانش آن اموال را به صاحبانش بر می گردانند وحقوق و وظا
 )امام خامنه ای(. نمایند، وصیت کردن واجب نیست

اگر امانتی از مردم پیش اوست و یا به مردم بدهكار است و خودش نمي تواند امانت یا بدهی  -
را بدهد، یا موقع دادن بدهي او نرسیده، باید وصی ت كند و اگراطمینان ندارد كه به وصی ت او 

ولي اگر مطمئن است كه ورثه بدهي او را مي پردازند وصی ت عمل كنند باید شاهد بگیرد، 
 )آیت هللا مکارم(.الزم نیست

                                                           
 62، درس 2رساله آموزشی جلد   – 1، کتاب وصیت، قبل از مساله 3جلدی، ج 4تحریر الوسیله  – 2694، م 2توضیح المسائل مراجع، ج. 1

 1337، کتاب الوصیه، قبل از مساله 2منهاج الصالحین ج -253ص
 ط واجب دارند.در بعضی موارد آیت هللا مکارم احتیا – 2700، م 2توضیح المسائل مراجع، ج. 2

 255ص  2رساله آموزشی  3عروة الوثقی، کتاب الوصیة، م -2700، م 2توضیح المسائل مراجع، ج .3
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به طور کلی تمام واجبات موس ع با نشانه های مرگ مضی ق می شوند که از این مقوله است  نکته:

 1 برگرداندن اموال مردم به ایشان از جمله ودیعه، عاریه، مال مضاربه و ... .
 إخبار به اموال

گر مالی پیش کسی دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی دانند چنانچه بواسطه ا -
 2ندانستن حقشان از بین برود باید به آنان اطالع بدهد. )حضرت امام ره و آیت هللا مکارم(

اگر مالی پیش کسی دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی دانند بنابر احتیاط واجب  -
 3نان اطالع بدهد.)آیت هللا سیستانی(باید به آ

 ...( مظالم، حج ورد )خمس، زکات،  بدهکاری وجوهات شرعیه. 2

و نمي تواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد، یا  اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است -
)حضرت امام ره، آیت هللا .احتمال مي دهد كسي آنها را مجانا ادا می نماید ، باید وصیت كند

 4کارم( م
اگر خمس و زکات و کفارات وسایر دیون بدهکار است ،چنانچه از خودش مال دارد یا مال  -

ندارد ولی احتمال می دهد کسی به وصیت او عمل کرده وآنها را می پردازد ، واجب است 
وصیت کند وبر وصیتش شاهد نیز بگیرد. ولی اگر می داند یا اطمینان دارد که باز ماندگانش 

را به صاحبانش بر می گردانند وحقوق و وظائف اورا ادا می نمایند، وصیت کردن آن اموال 
 5واجب نیست.)امام خامنه ای(

شود مثال  وصی ت كند به شخص باید كارى كند كه اطمینان نماید پس از مرگش پرداخت مى -
یرد و مورد اعتمادى؛ و همچنین است اگر حج  بر او واجب باشد و نتواند خودش فعال  نائب بگ
ا اگر بتواند بدهى خود از وجوه شرعیه را فعال  بدهد، باید فورا  بدهد، هر چند نشانه هاى ام 

 ()آیت هللا سیستاني در خود نبیند. مرگ را
 )مراجع( .باید وصیت نمایدو بجا نیاورده باشد شده واجب  سیکاگر حج  بر  نکته:

  داشتن نماز و روزه قضا )عبادات غیر مالی(. 3

هم پسر بزرگتردارد )به تفصیلی  (الف نماز و روزه قضا دارد چند حالت متصور است:اگر  -
به پسرش اطالع دهد یا وصیت  یا که در باب نماز قضا بیان شده(، و هم مال دارد که باید

 پسر به باید ندارد، مال و دارد بزرگتر پسر فقط (ب نماید که از مالش برای او بجا آورند.
اگر پسر  (د .آورند بجا مالش از که نماید وصیت باید دارد، مال فقط (ج .دهد اطالع بزرگتر

بزرگتر و مال نداشته باشد ولي احتمال بدهد كسي بدون آن كه چیزي بگیرد آنها را انجام مي 
 6دهد، باز هم واجب است وصی ت نماید. )حضرت امام ره( 

زه اورا بعد از مرگ انجام در صورتی که پسر دارد برعهده پسر بزرگ اوست که نماز ورو -
دهد.لکن اگر می داند پسر بزرگ اشتباه انجام می دهد یا مورد اطمینان نیست، باید وصیت 

 7)امام خامنه ای( کند. همچنین است اگر اصال پسری ندارد که عهده دار این امور شود.
که  الف: اگر مال دارد الزم است اگر نماز و روزه قضا دارد چند حالت متصور است: -

اطمینان پیدا کند که به وسیله مالش نماز و ورزه اش ادا می شود حتی اگر با وصیت کردن 
ب: مال  باشد. )فان کان له مال لزمه االستیثاق من ادائها عنه بعد وفاته و لو بالوصیة به(

ندارد ولی احتمال قابل اعتنا می دهد که تبرعا از طرف او انجام خواهند داد که واجب است 
كه بداند چنانچه به او اطالع دهد  -مانند پسر بزرگتر-ج: اگر كسي داشته باشد ت نماید.وصی

                                                           
 .3عروةالوثقی، كتاب الوصیة م .1
 2331توضیح المسائل آیت هللا مکارم، م  -2703توضیح المسائل مراجع، م .2
 2703المسائل مراجع م  حیتوض . 3
 2330توضیح المسائل مکارم ، م - 3عروة الوثقی، کتاب الوصیة، م -2701، م 2. توضیح المسائل مراجع، ج4

 255ص  2. رساله آموزشی  5
 2702محشي م توضیح المسائل؛2661. توضیح المسائل آیت هللا سیستانی، م6

 255ص  2رساله آموزشی  .7
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قضاي نماز و روزه او را انجام مي دهد، همین قدر كافي است كه به او اطالع دهد و الزم 
 1)آیت هللا سیستانی( . نیست وصی ت كند

كند )با رعایت آنچه در اگر کسی روزه و نماز قضا دارد بنابراحتیاط واجب باید وصی ت  -
 قضاى براى گرفتن اجیرالبته  2)آیت هللا مکارم( .ه نماز و روزه استیجاري گفته شد(مسأل
؛ در مگر نیست، اشكال از خالى اموات طرف از دیگر عبادتهاى و نماز  كسى اگر و حج 

 و باشد هدیه صورت به پردازد می که را وجهی بگیرد، اجیر دیگر عبادتهاى در بخواهد
ا. به صورت تبرع دهد می انجام اجیر که عملی  چنین هم و قضا روزۀ و نماز آوردن جا به ام 
 3.ندارد اشكالى اجرت گرفتن بدون و قربت قصد به مستحب ى روزۀ و نماز
 .است آمده کردیم ذکر که صورت این به ایشان جدید چاپ رساله در مسئله این :نکته

 نصب قیم برای اوالد صغیر  .4

 وجوب نصب قیم اصل

 آیا وصیت به نصب قیم براي فرزندان واجب است؟

سرپرست معین کند ولی در صورتی که بدون  الزم نیست برای بچه های صغیر خود قیم و  -
باید برای  ]خطر مالی و جانی و ...[ قیم مالشان از بین می رود یا خودشان ضایع می شوند

 4آیت هللا سیستانی( ، م خامنه ای، آیت هللا مکارماما ،)حضرت امام یم امین معین نماید.آنها ق
 وصیت به والیت بر طفل برای شخص ثالث با وجود اب یا جد

وصیت به والیت بر طفل براي شخص دیگري هر كدام از اب وجد با وجود دیگري آیا مي توانند 

 5كنند ؟

 حضرت)شرع.  اي دیگري ثابت نیست حتي حاكموالیت بر یکی از ایشانوجود  بلكه با ؛خیر -
 آیت هللا سیستاني( ،امام

؛ فإن ه ال دلیل على منع أحدهما من الوصی ة بعد ثبوت والیته و بعد إطالق أدل ة   - فیه إشكال قوي 
ة الوصی ة، و ال مزاحمة بین والیة الوصي  و والیة الولي  اآلخر، كما أن ه ال مزاحمة بین  صح 

الوصي  و الولي  اآلخر على أمر، صح  إقدامه؛ و إذا  والیة األب و الجد ، فإذا أقدم أحدهما أعني
ف الولي  األصیل، لرجحانه؛ و على كل  حال، لم نجد  أقدما معا  مختلفین بطال، أو یقد م تصر 

ا  یمنع األولیاء عن الوصی ة بالنسبة إلى الصغار و الوالیة علیهم ا  و ال خاص  . )آیت هللا دلیال  عام 
 (مكارم

 جد یا اب نبود با ثالث شخص برای طفل رب والیت به وصیت

اگر  جد زنده بودند آیا وصیت به والیت بر طفل براي دیگري مي توانند بكنند و یكي از اب و اگر

 6؟وصیت نكردند حكم چیست

اگر وصیت  اگر یكي از اب وجد موجود باشند مي تواند وصیت به والیت براي غیر كند و -
حاكم هم تا زماني كه زنده است  اكم مي رسد نه مادر وهر دو مردند والیت به ح نكردند و

به حاكم بعد مي رسد )مرحوم امام، آیت هللا حق وصیت به غیر ندارد بلكه  ووالیت دارد 
 (سیستاني، آیت هللا مكارم

 وصیت تملیکیه برای طفل و واگذاری امر آن به غیر اب و جد

بسپارد ایا مر آن را به غیر اب وجد یا حاكم ا به مالي كند وتملیكیه اگر شخصي براي طفلي وصیت 

 1؟صحیح است
                                                           

 1337له ، کتاب الوصیه، مسا2و منهاج الصالحین ج 2702، م 2توضیح المسائل مراجع، ج .1

 3عروة الوثقی، کتاب الوصیة، م - 2330آیت هللا مکارم، م  توضیح المسائلو  2702، م 2توضیح المسائل مراجع، ج .2
 1533 مساله ،2 ج مراجع، توضیح المسائل.  3
آیت هللا مکارم، م  توضیح المسائل - 2703، م2امام خمینى(، ج -، توضیح المسائل )محشى 255ص 2رساله آموزشي مقام معظم رهبري ج .4

 2661توضیح المسئل آیت هللا سیستانی، م -2331

 1356م2؛منهاج ج11كتاب الوصیه م عروةالوثقی .5
 1357و1356م2؛منهاج ج11م عروةالوثقی .6
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با فقدان آن دو حاكم والیت دارد بله مي تواند  بلكه امر آن مال براي اب وجد است و ؛خیر -
وصیت كند كه مال در دست وصي بماند تا بالغ شود وبعد بلوغ به ملك او در آورد یا وصیت 

آیت هللا  ،امام حضرت) .به ملك او دراورد كند كه آن مال را صرف طفل كند بدون اینكه
 مكارم(

 تواند مي بله دارد والیت حاكم دو آن فقدان با و است وجد اب براي مال آن امر بلكه ؛خیر -
 وصیت یا آورد در او ملك به بلوغ وبعد شود بالغ تا بماند وصي دست در مال كه كند وصیت

به شرطي كه منافات با حق  ،دراورد او كمل به اینكه بدون كند طفل صرف را مال آن كه كند
 (آیت هللا سیستاني) .والیت نداشته باشد حضانت و

 قیم و برداشتن اجرت از مال طفل

 2آیا قیم مي تواند از مال طفل به عنوان اجرت بردارد ؟

 است غني اگر و دارد اجرتي اگر بردارد را عملش المثل اجرت تواند مي است فقیر اگر -
 . )حضرت امام(است ركت مستحب احتیاط

اگر غني است  اگر فقیر است مي تواند اجرت المثل عملش را بردارد اگر اجرتي دارد و -
 ()آیت هللا سیستاني .احتیاط واجب ترك است

 دقت ولی و قیم در صرف صحیح اموال صغیر

 3مصرف كنند ؟ طفل را چگونه باید براي اومال  ،قیمو یا ولي 

سراف عادت امثال او را در نظر بگیرند پس اگر ا سراف نباشد وباشد كه ا ای باید به گونه -
 كنند ضامن اند. )مرحوم امام، آیت هللا سیستاني(

 اختالف وصی با طفل بعد از بلوغ در هدر دادن اموال در گذشته
طفلي كه بالغ شده مدعي  طفل بعد بلوغش اختالف در نوع مصرف داشته باشند و با وصیاگر 

 4ست؟اسراف است حكم چی

 ( اگر مخالف ظاهر نباشد آیت هللا سیستاني: ،مرحوم امام) .قول وصي با یمین مقدم است -
 اختالف طفل با وصی در برگرداندن مال به وی بعد از بلوغ

 5حكم چیست ؟ اختالف كنند اگر طفل بعد بلوغ با وصي در دادن مال او

 است. )حضرت امام(وصي  بینه بر و مقدم است صبيقول  -
 سیستاني( )ایت هللا .با قسم مقدم است اگر مخالف ظاهر نباشد قول صبي -

 ...(و اشاره نوشتن، لفظ، با) تحقق وصیت

در تحق ق وصی ت کفایت می کند بکار بردن الفاظ یا افعال مثل نوشتن یا اشاره کردن چه در  -
ر حال اختیار باشد یا در حال اضطرار به شرط آن كه داللت لفظ یا فعل صریح یا ظاهر د

وصی ت باشد بلكه وجود وصی ت نامه به خط و ُمهر او كه معلوم باشد به عنوان وصی ت نوشته 
(.  کند نمی کفایت واجب احتیاط به اختیار حال در اشاره با وصیت –.)مکارم  كافى است

 6)حضرت امام ره و آیت هللا سیستانی و آیت هللا مکارم(
ـ با نوشته اي كه 2ت خود رابیان كند. ـ با گفتار، یعني وصی1وصیت محقق می شود :  -

نكته: موارد باالدر صورتي  ـ با اشاره كه مقصود را بفهماند.3مقصودوصیت خود رابرساند.
واجراي آن الزم است كه عرف از آن گفتار یا نوشتار یا اشاره همان را بفهمند كه یكي  نافذ،

                                                                                                                                                                                     
 1358م2؛منهاج ج11م عروةالوثقی 1
 .1363م2، منهاج الصالحین ج59تحریرالوسیله، كتاب الوصیه م 2
 58؛تحریر م1362م2منهاج ج 3
 ؛1362م2، منهاج ج58تحریرالوسیله م 4
 همان  5
 2696و 2695توضیح المسائل مراجع، م – 1338منهاج ، م  – 3تحریر، کتاب وصیت، م – 9باب وصیت، م عروةالوثقی - 6
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ع در تفسیر وصیت، باید به یا برخي از نزدیكان و ورثه برداشت مي كنند و در صورت نزا
 1دادگاه و حاكم شرع )مجتهد جامع الشرایط ( مراجعه كنند. )امام خامنه ای(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقبول وصی

 اشتراط قبول در تحقق وصیت

 آیا در تحقق وصیت قبول شرط است؟

  وصیت عهدیه :در 

جا دفن كنید در وصیت عهدیه نیاز به قبول نیست، پس اگر كسى وصیت كند كه مرا فالن     -
خواهد، لكن اگر كسى را وصى خود قرار داد كه یا صوم و صالة براى من بدهید قبول نمى

)حضرت كارهاى او را انجام بدهد، در وصى شدن قبول معتبر است نه در اصل وصیت. 
 2(امام ره و آیت هللا سیستاني

 3(امام خاامنه ای و آیت هللا مکارمنیاز به قبول ندارد .)  -

 : 1تملیکیه صیتودر 

 قبول که باشد می عهدی مانند سادات، و فقرا برای وصی ت مانند باشد نوع برای تملیک اگر -
 له موصی از قبول که است آن مشهور باشد شخص برای تملیک اگر و نیست معتبر آن در
 حرمت قبیل از ـ آن احکام ترتب و وصیت تحقق که است آن ظاهر و. است معتبر آن در

 قبول بر متوقف له، موصی شدن مالک لیکن باشد، نمی قبول  بر متوقف ـ آن مانند و تبدیل
 وصیت لیکن است، ایقاعات از وصیت این، بر بنا. شود نمی مالک قهری طور به پس است؛
 (ایامام خامنه ،)حضرت امام (.سبب تمام نه) است ملکیت سبب جزء فرض، این در

 ی عنوان عام باشد مثل وصیت برای فقراء و سادات ، نیاز به قبول ندارد وتملیک برا اگر -
 (آیت هللا سیستانی). اگر تملیک به شخص باشد نیاز به قبول  موصی له دارد

 (واند اعراض كند از آنچه مالك شدهچه مي ت اگر( 4(آیت هللا مکارم) .نیاز به قبول ندارد -

 کیفیت تحقق قبول

 می شود؟ قبول وصیت چگونه محقق

قبول وصیت با هرآنچه داللت بر رضایت موصی له نماید، محقق می شودچه قوال باشد چه  -
 ،امام خامنه ای ،در آن به قصد قبول )حضرت امام رهفعال.مثل گرفتن موصی به وتصرف 

 5((گرفتن موصی به  به قصد قبول :آیت هللا سیستانی)

                                                           
 253ص  62درس  2رساله آموزشی ج - 1
 1كتاب الوصیه م،  عروةالوثقی،  1342، م2،  منهاج الصالحین )للسیستاني(، ج 5م  کتاب وصیت، ،2تحریر الوسیلة، ج - 2

 1کتاب وصیت م عروةالوثقی -254ص  62، درس 2رساله آموزشی ، ج - 3
 ۀ 1م وصیت کتاب عروةالوثقی.  4
 1343منهاج ، کتاب وصیت ، م – 254،ص 62درس  2رساله آموزشی ، ج – 6تحریر الوسیله ، باب وصیت ، م - 5
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كسى دهند آن مال بعد از مرگ او ملك آن هرگاه كسى وصی ت كند كه چیزى از اموالش را به  -
شود قبول هم الزم نیست، ولى اگر در حال حیات او وصی ت را رد كند احتیاط آن شخص مى 

ف مالكانه نكند.  1)آیت هللا مکارم( است كه در آن مال تصر 

 زمان قبول
 آیا قبول وصیت  باید در زمان حیات موصی باشد؟ 

نکه در زمان حیات موصی باشد یا بعد از مرگ او وجود فرقی در تحقق قبول وصیت بین ای -
 2).مراجع(.ندارد

 وصیت( رد یا قبول از )قبل او مرگ از بعد یا موصی حیات مرگ موصی له در زمان

قبل از قبول یا رد وصیت بمیرد، آیاوصیت  گر موصی له در زمان حیات موصی یا بعد از مرگ او وا

 3باطل می شود؟

قبول یا رد آن به ورثه موصی له منتقل می شود به شرط اینکه  ووصیت باطل نمی شود  -
 ، آیت هللا سیستانی()حضرت امام ره. موصی قبل از مرگش از وصیت بر نگشته باشد

 اینکه شرط به شود می منتقل له موصی ورثه به آن رد یا قبول و شود نمی باطل وصیت -
 فقط موصی مقصود اینکه بر ای قرینه و باشد نگشته بر وصیت از مرگش از قبل موصی
 . )امام خامنه ای(نباشد او، ورثه نه است له موصی

 از كند رد یا قبول كه آن از قبل شخص آن و بدهند شخصى به چیزى كند وصی ت كسى هرگاه -
 رفته دنیا از كننده وصی ت از قبل خواه كنند، قبول را وصی ت آن توانندمى او ورثه رود، دنیاب
)آیت  .برنگردد خود وصی ت از كننده وصی ت كه است صورتى در این و او از بعد یا و باشد

 هللا مکارم(

 قبول بعضي از ورثه 

 4اگر بعضي از ورثه موصي له قبول وصیت كنند وبرخي رد كنند حكم چیست ؟

 . )حضرت امام، آیت هللا مكارم(به مقدار  حصه قابل صحیح است -
كه وصیت به مجموع من حیث المجموع باشد به مقدار حصه قابل صحیح است مگر زماني  -

 صیت باطل است. )آیت هللا سیستاني(كه و

 وارث موقع مرگ موصي له 

 5معیار بر وارث موقع مرگ موصي له است یا وارث موصي له موقع مرگ موصي ؟

 وصي له در موقع مرگ موصي له است.مدار بر وارث م -

 انتقال مال به او ابتداء   قبول وارث و

 ي له كه وصیت را قبول كند مال ابتداءا به او منتقل مي شود یا اول به ملك موصي له ووارث موص

 6بعد به او منتقل مي شود ؟

ابتداءا به ملك وارث منتقل مي شود اگر چه بر حسب قسمت میراث تقسیم مي شود )بنابر این  -
آیات امام، . )حضرت (نمي شود واحكام مال او را ندارد دیون موصي له از این مال خارج

  (مكارم سیستاني وعظام 
اگر به زمیني براي موصي له وصیت كند وموصي له قبل قبول بمیرد آیا زوجه از آن زمین ارث مي 

 1برد )كه بتواند قبول یا رد كند (؟
                                                           

 9711100058 رهگیری: کداستفتاء از آیت هللا مکارم با  - 1

، 254ص  62درس 2رساله آموزشی  --1344منهاج ، م – 7تحریرباب وصیت ، م -2باب وصیت مسئله  عروةالوثقی -2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=03374&mid=251387 
 ، آموزشی رساله -7م الوصیه كتاب ، عروةالوثقی ، 1348م ،2ج ،(للسیستاني) الصالحین منهاج  ، 9 م وصیت، کتاب ،2ج الوسیلة، . تحریر 3

 254 ص 62درس ، 2ج
 1349م2بقي هنا امور ؛الثاني ؛منهاج ج عروةالوثقی 4
 1351م2بقي هنا امور ؛الرابع ؛منهاج ج عروةالوثقی 5
 21350همان ؛الثالث ؛منهاج ج 6

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40337&mid=251387
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40337&mid=251387
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 دارد. )مرحوم امام آیت هللا مكارم(حكم مساله قبل را  -

 قیام وارث مقام موصي له در مطلق وصیت 

 2عهدیه فرقي ندارد ؟ ي له قرار مي گیرد در وصیت تملیكیه ومقام موصاینكه وارث در 

 . )حضرت امام، آیت هللا مكارم(فرقي ندارد -

 توسط موصی له و بطالن وصیت رد وصیت 

 3مبطل وصیت میشود؟صورت رد موصی له  درچه

 رد کردن،از قبل و باشد  هبعد از مرگ موصی رد کرددرصورتی که وصیت تملیکیه باشد و  -
و همچنین وصیت باطل (باشد )چه قبول قبل از مرگ موصی و یا بعد از آنقبول نکرده باشد

 ، موصی لهاگر رد وصیت در زمان حیات موصی باشد، هر چند که قبل از آنمی شود، 
  (حضرت امام) .قبول وصیت کرده باشد

 یسبق ولم الموت بعد الرد   كان إذا لها مبطل التملیكی ة الوصی ة في الوصی ة له الموصى رد   إن   -
ا بقبوله، )آیت  .الحیاة حال الرد   وكذا له أثر فال الحیاة حال في أو الموت بعد القبول سبقه إذا أم 

 هللا سیستانی(

 او فوت از بعد آن قبول و کننده وصیت حیات زمان در وصایت رد

 كه زمانى اما د،نمایمى تعیین وصى عنوان به را «زید» و كرده تنظیم را اىنامه وصیّت شخصى

 نامه وصیّت وصیّت، صاحب ولى كندنمى قبول را وصایت او دهدمى ارائه «زید» به را نامه وصیت

 «زید» آن از بعد. رودمى دنیا از و كرده تصادف مسیر در اتفاقا و رودمى و گذاشته او پیش را

 است؟ صحیح آیا كندمى وصایت قبول و كرده امضا را نامه وصیّت

 كه حال است كرده نفى را آن و نكرده قبول را وصایت او موصى حیات در چون تاس مشكل -
 كردنمى نفى و داشتنمى اطالع «زید» اگر. است مشكل كرده، قبول را آن فوت از بعد
 فوت از بعد كرده نفى حیات در كه حاال اما بپذیرد باید بلكه كند قبول فوت از بعد توانستمى
 4)آیت هللا مکارم( .ندك قبول را آن تواندنمى

 قبول بعضي از موارد وصیت 
 5آیا موصي له مي تواند بعضي از چیزهایي كه براي او وصیت شده را قبول كند ؟

بله مي تواند ولي اگر از حال موصي دانسته شود كه او اراده تملیك مجموع را كرده صحیح  -
 حضرت امام، آیت هللا مكارم() .نیست

دیگري را رد كند مگر زماني كه  مي تواند یكي را قبول كند و چیز وصیت كند اگر به دو -
كند که در این صورت صحیح نیست و همچنین است  وصیت به مجموع من حیث المجموع

 )آیت هللا سیستاني(  اگر وصیت به شيء واحد كند پس قبول كند در قسمتی از آن شیء واحد.

  در مال موصي به قبل قبول موصي لهموصي تصرف ورثه 
 6آیا ورثه مي توانند تاقبل ازقبول یا رد موصي له در مالي كه براي او وصیت شده تصرف كنند؟

                                                                                                                                                                                     
 همان الخامس  1
 همان السابع 2
 1345، م2منهاج الصالحین، ج - 4کتاب الوصیة، م 2: جعروةالوثقی  - 3
 . سایت آیت هللا مکارم: 4

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=251379&catid=40337 

 :عروةالوثقی4حاشیه ایشان بر مسئله 
 الیُترک لكن التفصیل؛ من ذكره لما مجال ال وعلیه بالرد ، التبطل كما القبول، الى فالتحتاج االیقاعات، من الوصی ة كون االدل ة ظاهر ان   عرفت قد

، كالوقف الجهة هذه من الوصی ة ان   فیه لعمدةوا. الحیاة حال في رد   اذا االحتیاط ب العلماء على شيء وقف مثل العام   غیر فان ه السادات، او والطال 
؛ الحاكم ناحیة من وال ناحیتهم من ال القبول، الى محتاج  ترى،المكان كما اجماعا، الجملة في الوصی ة في القبول لزوم على االجماع ودعوى الشرعي 
ا سابقا عرفت ما الى المجمعین استناد  .علیها االعتماد الیمكن مم 

 1346م2؛منهاج ج5كتاب الوصیه م عروةالوثقی 5
 1347م2؛منهاج ج6م عروةالوثقی 6

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=251379&catid=40337
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=251379&catid=40337
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كنند مگر  (به اختیار احد االمرین )قبول و ردخیر جایز نیست وحتي نمي توانند او را مجبور  -
ار احد االمرین كند اینكه در تاخیر ضرر باشد كه حاكم مي تواند او را مجبور به اختی

 (آیت هللا سیستانيت امام، )حضر
 نکته: طبق مبنای آیت هللا مکارم قبول از اساس شرط نیست.

 ارکان وصیت
 موصی، وصی، موصی به، موصی له، 

 شرائط موصی

 بالغ باشد. 1

کسی که وصیت می کند باید بالغ باشد ولی بچه ده ساله ای که خوب و بد را تمییز می دهد  -
جد وآب انبار وصیت کند صحیح می باشد.)حضرت امام اگر برای کار خوبی مثل ساختن مس

 1ره ،امام خامنه ای(
وصیت بچه نابالغ صحیح نیست مگر آنکه ده سال داشته باشد ووصیت برای ارحامش یا  -

وصیت کند یا آنکه بچه هفت ساله  صرف در خیرات عامه باشد واما اگر برای غیر ارحامش
صحت وصیت محل اشکال است پس باید  در مورد چیز مختصری از اموالش وصیت کند،

 2شود(.)آیت هللا سیستانی( هرعایت احتیاط بشود.)یعنی مصالح
و بچه ده ساله ای که خوب وبد را تمییز می دهد اگر برای کارهای خیر مانند ساختن مسجد  -

ومدرسه وبیمارستان، یا برای خویشاوندان خود وصیت مناسب ومعقولی کند صحیح 
 3م (است)آیت هللا مکار

 باشد قلاع. 2

اش صحیح است و هم وصی ت مجنون باطل است ولی وصی ت مجنون ادوارى در حال افاقه -
 4چنین وصی ت مست در حال مستى باطل است )حضرت امام و آیات عظام مكارم، سیستاني(

 اگر كسي وصیت كند و بعد از آن دیوانه یا مست یا بیهوش شود آیا وصیتش باطل مي شود؟ 

یا پس اگر وصی ت كند و بعد از آن دیوانه معتبر نیست صی ت، استمرار عقل در صحت و -
 5شود )مراجع (باطل نمىوصیتش شود مست یا بیهوش 

 )سفیه و ورشکسته( نباشد محجور. 3

 حکم وصیت سفیه در امور غیر مالی

  در تمام امور باطل است؟ آیا وصیت سفیه

، )حضرت امام .است ور غیر مالی صحیحوصیت سفیه در امور مالی باطل است ولی در ام -
 6مكارم( آیات عظام سیستاني،  ،امام خامنه ای

 حکم وصیت مفلس

 حکم وصیت مفلس چیست؟

وصیت مفلس باطل نیست هرچند وصیتش بعد از محجور شدن توسط حاکم باشد زیرا از آنجا  -
وارد  ت وصیت به طلبکارهاکه پرداخت دیون مقدم بر اجرای وصیت است، ضرری از باب

 1(مآیة هللا مکار)حضرت امام،  نمی شود.

                                                           
 .257ص 63درس 2رساله آموزشی  -12تحریر کتاب الوصیه، م -2697. توضیح المسائل مراجع، م1
 2697توضیح المسائل مراجع، م -1354. منهاج الصالحین، م2

 2326توضیح المسائل ، م . 3
 1354م  419، ص: 2منهاج الصالحین )للسیستاني(، ج 12،تحریر کتاب الوصیه مسئله 10باب وصیت ذیل مسئله 2جلد  عروةالوثقی. 4

منهاج  257ص 63درس  2ج امام خامنه ایرساله آموزشي  12،تحریر کتاب الوصیه مسئله 10باب وصیت ذیل مسئله 2جلد  عروةالوثقی .5

 1354م  419، ص: 2صالحین )للسیستاني(، جال

منهاج  257ص 63درس  2ج امام خامنه ای رساله آموزشي 12،تحریر کتاب الوصیه مسئله 10باب وصیت ذیل مسئله 2جلد  عروةالوثقی.  6

 1354م  419، ص: 2، جالصالحین 
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 ز روی اختیار وصیت کندا. 4

 خودکشی نکرده باشد. 5

 2عمدا کاری که منجر به مردن او شود نکرده باشد.به این معنا که  -
 حکم کسی که بعد از مقدمات خودکشی وصیت کرده

 در چه اموری باطل است؟وصیت کسی که دست به خود کشی زده 

ر امور مالی باطل است ولی درامورغیر مالی باطل نیست.)حضرت امام ، آیت وصیت او د -
 3هللا سیستانی وآیت هللا مکارم(

 کشی خود از قبل وصیت حکم

 حکم وصیت قبل از خود کشی چیست؟

اگر پیش از وارد کردن جنایت  به خود وصی ت كند، وصی ت او صحیح است هر چند در حال  -
 4.ه باشدوصی ت تصمیم برخود کشی داشت

 شرائط وصی

آیة هللا  )حضرت امام، امام خامنه ای، مسلمان، بالغ، عاقل، مورد اعتماد باشد. وصی باید -
 5مکارم: به احتیاط واجب(

اجع به شخص موصی است، و همچنین بنابر احتیاط وصی باید عاقل باشد، و در اموری که ر -
 باید مسلمان، وصی و باشد، اناطمین مورد باید است، دیگران به راجع که اموری در واجب
تنهایی اگر مقصود موصی، آن  به نابالغ بچۀ به وصیت و. باشد مسلمان واجب احتیاط بنابر

 و نیست صحیح تصرف نماید، بنابر احتیاط واجب باشد که در حال بچگی بدون اجازۀ ولی
 اذن به یا بلوغ از بعد که باشد این او مقصود اگر ولی. باشد شرع حاکم اذن به او تصرف باید
 6(سیستانی هللا آیة.)ندارد اشکال نماید، تصرف ولی

 برداشتن اجرت توسط وصی

 7مي تواند اجرت المثل براي خود بردارد ؟ آیا وصي بر مال

اگر موصى مقدار مال موصى به را معین كند و مطابق آن مصرف معی ن نماید به طورى كه  -
اجرت مستلزم یكى از دو محذور شود یا گرفتن چیزى براى اجرت وصى باقى نماند و گرفتن 

زیاده بر مال موصى به یا كم كردن در مقدار مصرف در این صورت جایز نیست كه براى 
خودش اجرت بگیرد. ولى اگر مال و مصرف را معین كند به طورى كه قابل زیاده و كم باشد 

رایش معین نكند جایز است باشد در اینكه اگر جعل معینى بحال آن مانند حال متولى وقف مى
كه اجرت مثل عملش را بگیرد مثل اینكه وصیت كند به اینكه ثلث یا مقدار معینى از مال را 

  (امام حضرت) ها و صاف كردن معابر و تعمیر مساجد، صرف نماید.در ساختن پل

 )مال یا حق یا کار وصیت شده( شرائط موصی به

 منفعت آن برای بعد از مرگ()وصیت به عین مال یا الف: وصیت تملیکی

 8:شرائط معتبر در وصیت تملیکی

                                                                                                                                                                                     
 ، الرابع10باب وصیت ذیل مسئله 2جلد  عروةالوثقی. 1
م  419، ص: 2منهاج الصالحین )للسیستاني(، ج 13تحریر کتاب الوصیه مسئله  -، السادس10باب وصیت ذیل مسئله 2ج  الوثقی، عروةالوثقی. 2

 257ص 63درس  2ج امام خامنه ایرساله آموزشي ، 1354
م  419، ص: 2تاني(، جمنهاج الصالحین )للسیس 13تحریر کتاب الوصیه مسئله  -، السادس10باب وصیت ذیل مسئله  2الوثقی، ج عروةالوثقی. 3

1354 
،   63درس 257ص 2، رسالۀ آموزشی، ج 13تحریر کتاب الوصیه مسئله  -، السادس10باب وصیت ذیل مسئله  2الوثقی، ج عروةالوثقی. 4

 1355م  419، ص: 2منهاج الصالحین )للسیستاني(، ج
 2332 مکارم، م، رسالۀ آیة هللا 259، ص63درس  2، رسالۀ آموزشی، ج 2704. رسالۀ مراجع، م5
 2669م توضیح المسائل. 6
 .59تحریر الوسیله، کتاب وصیت، م .7
کتاب وصیت فصل فی  2، جعروةالوثقی، 1370و1365و 1364کتاب وصیت م 2، منهاج الصالحین ج18و 17کتاب وصیت م 3تحریر ج 8

 -258ص 63درس 2، رسالۀ آموزشی ج1ومسئله  1موصی به قبل از م
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 مال یا حق باشد. 1

 قابل انتقال به غیر باشد. 2

 (:اقاي سیستاني مانند آن كه قابل نقل نیست  نه مثل حق قذف و ) حق تحجیر مثل 
 داشته باشد. قابل اعتناء منفعت حالل. 3

ت براي شخصي به خمري كه قابل بله اگر وصیخنزیر صحیح نیست  پس وصیت به خمر و
از مواردي باشد كه بعد از  قمار كند و وصیت به آالت لهو حرام یا سركه شدن است  كند یا

 (آقاي سیستانين انتفاع معتد به دارد صحیح است. )شكست
 (مگر با اجازه ورثه)زائد بر ثلث نباشد . 4

 اشتراط عین بودن موصی به؟

 حتما عین وموجود باشد؟ ت شدهدر وصیت مالی باید مال وصی آیا

وصیت به مال، فرقی نیست بین این که عین باشد و یا دین در ذمۀ غیر و یا منفعت، و در در  -
موجود ال وصیت موجود باشد و یا بعد از مدتی کوتاه عین هم فرقی نیست بین این که در ح

ی که بر درخت و به حملی که در شکم حیوان است و یا میوه ا شود. بنابر این، وصیت کردن
و آیة هللا  آیة هللا سیستانی امام خامنه ای وره و نخل پیدا می شود صحیح است. )حضرت امام

 1(مکارم

 )وصیت به انجام امری مثل پرداخت دیون توسط فرد یا افرادی بعد از مرگ( ب: وصیت عهدی

 شرائط معتبر در وصیت عهدی :
 کار مشروعی باشد.  .1

کمک به ظالم یا تعمیر کلیسا وچاپ کتب گمراه کننده، نمی توان به  لذا برای راهزنی و یا -
) حضرت امام ره و امام خامنه ای وآیة هللا سیستانی وصیت عمل کرد و وصیت باطل است.

 2و آیة هللا مکارم(

 3حکم مشروعیت وصیت به تجهیز توسط غیر ولی
عهده بگیرد، احتیاط آن  اگر وصیت کند که با وجود ولی، غیر ولی، امر تجهیز میت را به -

 امام خامنه ای( است که وصی از ولی اذن بگیرد و ولی هم به او اذن دهد.)حضرت امام،
و وصی مقدم بر ولی است، اما احتیاط مستحب آن است که وصی از  این وصیت نافذ است، -

 )آیة هللا سیستانی، آیة هللا مکارم( ولی اجازه بگیرد و ولی هم اجازه بدهد.
 نباشد انه و عبثسفیه .2

مثال اگر کسی وصیت کند پس از مرگش، شبها در هفت مسجد و امام زاده را بزنند، این  -
 4)حضرت امام ره وامام خامنه ای و آیة هللا سیستانی و آیة هللا مکارم( وصیت باطل است.

 امثال آن زائد بر ثلث نباشد در غیر از دیون و .3

آیة هللا سیستانی و آیة هللا امام خامنه ای و م ره و حضرت اما) مگر ورثه اجازه دهند....  -
 5مکارم(

                                                           
، 1کتاب وصیت فصل فی موصی به قبل از م 2، جعروةالوثقی،  1364کتاب وصیت م 2، منهاج الصالحین ج 17یت مکتاب وص 3تحریر ج 1

 258ص 63درس 2رسالۀ آموزشی ج
کتاب  2، جعروةالوثقی،  1367کتاب الوصیة، م 2، منهاچ الصالحین ج63، درس  2، رسالۀ آموزشی، ج 20کتاب وصیت م 3تحریر ج 2

 1قبل از موصیت فصل فی موصی به 
توضیح ،  1369، فصل فی موصی به، م 2منهاج الصالحین، ج 258ص 63درس 2رسالۀ آموزشی ج ،  22کتاب وصیت، م 3تحریر ج -3

 522، احکام اموات، مالمسائل
اب کت 2، جعروةالوثقی،  1367کتاب الوصیة، م 2منهاچ الصالحین ج  63، درس  2، رسالۀ آموزشی، ج 20کتاب وصیت م 3تحریر ج .4

 1م صیت فصل فی موصی به قبلو
وصیت  2، جعروةالوثقی،  1367الوصیة، م 2، منهاچ الصالحین ج 02/12/96: تاریخ 845928، ادمین استفتاء :  20وصیت م 3. تحریر ج5

 1فصل فی موصی به قبل از م



15 
 

 1شرائط موصی له

پس وصیت کردن به نفع مرده یا  د.در موصی له معتبر است که در حین وصیت موجود باش -
اما برای  ی فرزندان آینده فالنی صحیح نیستیا برا جنینی که در شکم مادر پدید خواهد آمد و

شرطی که یقین به وجودش  در شکم مادر است صحیح است بهکودکی که در حال وصیت 
هرچند روح در آن دمیده نشده باشد وبشرطی که زنده به دنیا بیاید پس اگر مرده از مادر باشد 

امام  ،ت امامر)حض است. موصي مال متعلق به ورثه جدا شود آن وصیت باطل است و
 ( خامنه ای

یت یا در زمان موت موصی الزم نیست لذا در وصیت عهدیه وجود موصی له در زمان وص -
د آید صحیح وه برای فردی که وجود خارجی ندارد اما ممکن است در آینده بوجیوصیت عهد

اما در وصیت تملیکیه معتبر است که در حین وصیت  موصی له موجود باشد، پس ؛ است
ای فرزندان آینده وصیت کردن به نفع مرده یا جنینی که در شکم مادر پدید خواهد آمد ویا بر

فالنی صحیح نیست اما برای کودکی که در حال وصیت در شکم مادر است صحیح است به 
شرطی که یقین به وجودش باشد هرچند روح در آن دمیده نشده باشد وبشرطی که زنده به دنیا 

)آیت هللا است. موصي وصیت باطل است ومال متعلق به ورثه متولد شودد پس اگر مرده بیای
 تانی(سیس

 یا مرده نفع به کردن وصیت پس. باشد موجود وصیت حین در که است معتبر له موصی در -

 واحتیاط دارد اشکال فالنی آینده فرزندان برای یا و آمد خواهد پدید مادر شکم در که جنینی

 صحیح است مادر شکم در وصیت حال در که کودکی برای اما کنند صلح ورثه با که آنست

 که بشرطی و باشد نشده دمیده آن در روح چند هر باشد وجودش به یقین هک شرطی به است

 ورثه به متعلق مال و است باطل وصیت آن شود جدا مادر از مرده اگر پس بیاید دنیا به زنده

 (  مکارم هللا آیت) .است موصي

  احکام وصیت

 یا الزمه؟ از جانب موصی جایزهوصیت 

 2ز است؟آیا وصیت از جانب موصي یك عقد جای

 (امام حضرت) .ددهپس مي تواند تا قبل مرگ خود تغییر  ؛بله -

 بیشتر بودن وصیت از ثلث مالحکم 

 آیا وصیت بر بیشتر از ثلث نافذ است یا خیر؟

اگر مصرفى را كه می ت معین كرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصی ت او در بیشتر از ثلث  -
یا كارى كنند كه معلوم شود عملى شدن  در صورتى صحیح است كه ورثه حرفى بزنند،

و اگر مد تى بعد از مردن او هم  و تنها راضى بودن آنان كافى نیستاند وصی ت را اجازه داده
 3(هللا مکارم تسیستانی، آی هللا تحضرت امام، امام خامنه ای، آیاجازه بدهند صحیح است )

 کیفیت رضایت )قلبی یا لفظی؟(

 4ي است ؟آیا رضایت قلبي ورثه كاف

 یا فعل باید اجازه را بفهمانند. )آیت هللا سیستاني( بلكه با لفظ ؛خیر -

                                                           
 فصل ،2ج الصالحین منهاج 2339مکارم، م توضیح المسائل 1845، اجوبه، م  2712توضیح المسائل مراجع ،م  -15وصیت ،م  3. تحریر ج 1

 1412و1411م له، الموصی فی
 .60تحریرالوسیله، کتاب وصیت، م .2
، رسالۀ آیة هللا مکارم،  1370، فصل فی الموصی به، م 2، منهاج الصالحین، ج 1831و اجوبه االستفتائات، س 2721م 2رسالۀ مراجع ج .3

 2347م
 2721محشي ذیل م توضیح المسائل .4
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 )قبل از موت موصی( زمان رضایت ورثه

 آیا در وصیت، اجازۀ بر مازاد ثلث توسط ورثه قبل از موت موصی نیز نافذ است؟ 

هللا )حضرت امام، امام خامنه ای، آیة اجازۀ ورثه قبل از مرگ موصی مطلقا نافذ است. -
 1سیستانی، آیة هللا مکارم(

 حکم رجوع از اجازه 

 اگر ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث اجازه دادند، آیا می توانند از اجازۀ خود برگردند؟

چه قبل از فوت موصی اجازه داده ) بر ثلث، ورثه اجازه داده باشند اگر در وصیت مازاد -
، 2)حضرت امام، امام خامنه ای خود برگردند.باشند چه بعد از فوت او(نمی توانند از اجازۀ 

 3(آیة هللا سیستانی
 4)آیة هللا مکارم( بنابر احتیاط واجب نمی تواند از اجازۀ خود برگردد. -
)بدون اینکه قبل از فوت اجازه  وصیت مازاد بر ثلث را رد کردند اگر ورثه بعد از فوت موصی، آیا

 اجازۀ بعدی اثر دارد؟ داده باشند(

 5)امام خامنه ای( از رد قبول کردند، عمل به وصیت اشکال ندارد. اگر بعد -
 6اجازۀ بعدی اثر ندارد. )آیةهللا سیستانی(در فرض مذکور در سوال  -
)آیت  .اگر بعد از رد، اجازه دادند بنا بر آن می توان در زائد بر ثلث مطابق وصیت عمل کرد -

 7هللا مکارم(
قلیل  ه اجازه دهند بعد بگویند ماگمان مي كردیم مال اوورث اگر موصي وصیت به نصف مالش كند و

 8اگر مي دانستیم این مقدار است اجازه نمي دادیم حكم چیست ؟ است و

پس اگر بگویند گمان  قسمي كه نسبت به زائد مي خورند حكم مي شود به آنچه گمان داشتند با -
 درهم و 500مي شود به روشن شده هزار دینار است حكم  اشتیم مال او هزار درهم است ود

ثلث بقیه  درهم است از تركه و 500قسم مي خورند بر نفي احتمال زائد پس براي موصي له 
ورثه اجازه دهند سپس ادعا كنند كه گمان  ولي اگر به عین معین وصیت كند مثل این خانه و

لق گرفته داشتیم كمي بیشتر از ثلث است حرف آنها قبول نیست چون اجازه آنها به معلوم تع
 حضرت امام() .است

األقوى في المسألة التفصیل؛ فإن كان هذا الظن  من قبیل الدواعي و المقارنات، فالوصی ة نافذة  -
فیما وقع تحت عنوان النصف؛ و إن كان من المقی دات، فالحق  ما ذكروه من عدم نفوذ الوصی ة 

ا بحسب مقام اإلثبات لو كان ظاهر الكالم  فیما زاد على ظن هم، هذا بحسب مقام الثبوت؛ أم 
اإلطالق، یؤخذ به و ال تسمع هذه الدعوى؛ و كذا لو كان ظاهره التقیید، یؤخذ به؛ نعم، لو كان 

ء من ذلك؛ فما ذكره البعض على ظاهره مبهما ، یؤخذ باألقل  و ال یحتاج إلى الحلف في شي
 (یت هللا مكارم)آ .إطالقه ممنوع

 رخی دیگراجازه برخی از وراث و رد ب

 اگر بعضي از ورثه بیشتر از ثلث را اجازه و بعضي رد نمایند تكلیف چیست؟

                                                           
و  1370، فصل فی الموصی به، م 2، منهاج الصالحین، ج 269، ص 65، درس 2، رسالۀ آموزشی، ج 25، کتاب وصیت، م 3تحریر، ج - 1

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=599&mid=251308، سایت آیة هللا مکارم:   1371
 وبه دهند رضایت ثلث بر مازاد به باید و لزوما حتما که اند کرده می گمان ورثه چه اگر است شده بیان شد ذکر که آدرسی به ادمین در: . نکته 2

 .نیست رجوع نیزقابل رضایت این اند،حتی کرده قبول آنرا جهت همین
، تاریخ استفتاء: 837567و ادمین، شماره استفتاء:  269، ص65، درس 2، رسالۀ آموزشی ج 25، کتاب وصیت، م 3تحریر، ج - 3

 1372فصل فی الموصی به ،م 2منهاج الصالحین ، ج  - 1/11/1396
 2347: متوضیح المسائل - 4
 21/3/1396،تاریخ استفتاء:  776338ادمین، شماره استفتاء:  - 5
 1372، فصل فی الموصی به، م 2منهاج الصالحین، ج - 6
 9711150072کد رهگیری: استفتاءاز آیت هللا مکارم، - 7

 قضي قلیل، انـ ه ظنن ا قالوا ثم   الورثة، فاجاز مثال، ماله بنصف اوصى لو انـ ه: بعضهم كتاب الوصیه فصل في الموصي به : ذكر5م عروةالوثقی 8

 الزائد ... . على الحلف وعلیهم 1ظن وه بما علیهم
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وصیت در مازاد بر ثلث، نسبت به اجازه دهندگان نافذ و نسبت به دیگران باطل  -
 1است.)حضرت امام، امام خامنه ای، آیة هللا سیستانی، آیة هللا مکارم(

 وصیت به امور متعدد

 )ولي تقدم وتاخر دارند ( دهستن همی که متضاد متعددالف : وصیت به امور

جای دیگر یک سوم  دربعد مثال وصیت کرده که یک سوم اموالم را برای فقرا خرج کنید و  -
 در مورد مثال فوق وصیت دوم ناسخ وصیت اول است و را برای امر دیگری وصیت کرده

در وصیت  زید بدهید وولی اگر وصیت کند فالن خانه را به  باید به وصیت دوم عمل شود.
نصف دیگر  دوم بگوید نصف آن خانه را به عمرو بدهید در این مورد نصف خانه از زید و

 2(، آیت هللا مکارم، آیت هللا سیستانی)حضرت امام ره، امام خامنه ای آن از عمرو است.

 نیستند:هم ی که متضاد ب:وصیت به امور متعدد

 مالی یا بدنی باشند()مثال همه  همه از یک نوع باشند -1  

اگر همه واجب مالی باشند از اصل مال هزینه می شود ولو مازاد بر ثلث باشد. واگر همه واجب 
اجازه  اگر ورثه چنانچه ثلث مال کافی نباشد بدنی یا تبرعی باشد از ثلث مال هزینه می شود و

ه بیشتر از ثلث را که بیشتر از ثلث هزینه شود به همه وصایا عمل می شود واگر اجاز بدهند
 ندهند دو صورت دارد :

  الف: بین موارد وصیت ترتیبی ذکر نشده

 بر تقدم یا تاخر نباشد( هم قرینه حالیه ومقالیه ی: سیستانآیت هللا )
مثال وصیت کند که بیست سال نماز و روزه های من را قضا کنید، در این صورت تمام وصیت 

لذا در مورد مثال اگر ، همه موارد به نسبت کم می شودبه منزله یک وصیت است وکمبود آن به 
برابر نقصی  فرضا اجرت نماز دوبرابر روزه باشد نقصی که بر اجرت نماز وارد می شود دو

 6تومان باشد ثلث آن میلیون  18مثال اگر تمام تركه او ) .است که بر اجرت روزه وارد می شود
)به مقدار تومان روزه بگیرند  3ن نماز بخوانند وتوما 6وصیت كرده که مي باشد اكنون میلیون 

 (تومان كسر مي شود 1تومان واز روزه  2از نماز تومان بیشتر از ثلث است( که  3

 ب: بین موارد وصیت ترتیب ذکر شده باشد

که در این صورت به ترتیب وصیت عمل می شود تا وقتی که ثلث مال هزینه شود وبه مابقی 
 3، آیت هللا سیستانی(رت امام ره، امام خامنه ایود.)حضوصیت عمل نمی ش

 همه از یک نوع نیستند بلکه مختلف هستند: -2

 الف : وصیت به امور متعدد از ثلث مال

 (یعني گفته از ثلث مال من این وصایا را عمل كنید)
اگر وصیت کند که از ثلث مالش خمس وزکات یا بدهی دیگر اورا بدهند وبرای نماز و روزه  -

جیر بگیرند وکار مستحبی هم مثل اطعام به فقراء انجام دهند باید اول به واجبات عمل او ا
نماید به ترتیبی که در وصیت نامه قید کرده است چه واجب بدنی باشد ،چه واجب مالی واگر 
ترتیبی هم ذکر نشده بازهم واجبات مقدم است.حال اگر ثلث برای واجبات کفایت نکرد چنانچه 

باید از اصل مال برداشته شود واگر بدنی  ماما یا قسمتی از آن واجب مالی باشدباقی مانده ت
ملغی می گردد. ودر هر صورت وقتی به مستحبات و ورثه مازاد بر ثلث را اجازه ندهد باشد 

                                                           
 1وصی به، م، فصل فی الم2، جعروةالوثقی،  269، ص65، درس  2، رسالۀ آموزشی، ج27، کتاب وصیت، م3تحریر، ج - 1
توضیح المسائل،  -1393فصل فی موصی به، م 2، منهاج الصالحین، ج 268ص 65، درس 2، رساله آموزشی ج36تحریر، کتاب وصیت م - 2

 9711100060 کد رهگیری:،استفتاء از آیت هللا مکارم 23342707و2708م  

 1397و1396، کتاب وصیت ،م2لصالحین  جمنهاج ا 266ص 65، درس2، رساله آموزشی ،ج 34،کتاب وصیت،م 3تحریر ج - 3
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، آیت عمل می شود که ثلث مال از انجام واجبات زیادتر باشد.)حضرت امام ره،امام خامنه ای
 1(هللا سیستانی

 به امور متعدد بدون ذکر ثلث مالوصیت ب : 

اگر محل خرج آن ذکر نشده )نگفته از اصل مال یا ثلث مال( در این صورت واجبات مالی از 

اصل مال پرداخت می شود واگر مال اضافه بیاید سه قسمت می شود و واجبات بدنی از ثلث آن 

ود.)حضرت امام ره ، امام پرداخت می شود واگر ثلث اضافه آمد در امور تبرعی هزینه می ش

 2خامنه ای، آیت هللا سیستانی(

 نظر آیت هللا مکارم در اصل این مسئله

های متعدد برای کارهای مختلف کند و ثلث او کفایت نکند، باید به ترتیب هرگاه کسی وصیت  -
آنچه در وصیت ذکر شده عمل کنند تا به اندازه ثلث برسد و بقیه وصیت باطل است )مگر 

کرده باشد مانند حج و ورثه اجازه دهند( اما اگر در وصیت خود واجبات را هم ذکر  کهاین
قسمت از اصل مال برداشته می شود و بقیه از ثلث. ضمنا هرگاه  خمس و زکات و مظالم این

ل بگوید ثلث مالش را به كسى دهند و بعد بگوید ندهند(  انسان از وصی ت خود برگردد )مثال  او 
 3)آیت هللا مکارم(. شود وصی ت باطل مى

 یتامتناع ورثه از عمل به وص

  انچه تمام ورثه یا بعضی از آنها از عمل به وصیت امتناع نمایند حکم چیست؟چن
اگر نتواند بر هر كدام  اگر وصی بتواند باید متوسل به قانون شود ووصیت را تنفیذ كند و -

آیت هللا ) .واجب است به مقدار سهم خود پول را به وصی تحویل دهد تا به وصیت عمل نماید
 4سیستانی(

یه اطالعی نداریم اما وصی باید با جدیت حداکثر تالش ممکن را برای عمل قضیه شخص از -
به وصیت انجام دهد اگر بعد از تالش الزم موفق نشد تکلیفی ندارد و مسئولیت بر عهده ورثه 

 5)آیت هللا مکارم( .ای است که مانع از عمل به وصیت شده اند

 :یتمانده و وص یتبر عهده م که یواجبات مال یفتکل

 :د مظالمر و بدهکاری زکات و مس وخ

 واجبات مالي مثل خمس و زكات و بدهكاري از اصل مال پرداخت میشود یا از ثلث؟

از اصل مال پرداخت شوند، چه باید و مانند اینها  الى، مانند زكات و خمس و مظالمواجبات م -
پرداخت شود  وصیت كرده باشد یا نكرده باشد مگر آن كه وصی ت كرده باشد كه از ثلث مال

ثلث براى آنها كافى نبود، باید زیادى را كه باید از ثلث بپردازند، و )در این صورت( چنانچه 
)البته طبق نظر 6(آیت هللا سیستانی، )حضرت امام ره، امام خامنه ای. از اصل مال بپردازند

ت كه در س اسایشان در برخي موارد الزم نیست كه خمس میت را داد با اینكه بدهكار به خم
 (كتاب الخمس آمده است

 7)آیت هللا مکارم(. باید از اصل مال پرداخت شود -

                                                           
، 2،منهاج الصالحین ،ج267ص 65،درس 2، رساله آموزشی ج 2723توضیح المسائل مراجع ، م -35تحریر الوسیله، کتاب الوصیه، م - 1

 1399و1398کتاب وصیت، م
  1398وصیت، م،کتاب 2، منهاج الصالحین  ج267ص  65درس  2، رساله آموزشی، ج35،کتاب وصیت، م3تحریر،ج - 2
 9711100060 کد رهگیری:و استفتاء با  2348توضیح المسائل، م - 3

 1391م2منهاج ج821403 :کد استفتاءاستفتاء خصوصی  - 4

 9711150061کد رهگیری: استفتاءاز آیت هللا مکارم، - 5

 899721ت ادمین، شماره استفتاء: و سای 267، ص65و درس 262، ص64، درس 2، رساله آموزشی، ج23، کتاب وصیت ، م3تحریر، ج - 6

 1398.1389، کتاب وصیت، م2، منهاج الصالحین، ج20/5/1397تاریخ استفتاء: 
 2348/77و 2346توضیح المسائل ، م - 7
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در مورد وصیت به رد مظالم باید از اصل مال برداشت یا از ثلث، همچنین در مورد وصیت مبلغ 

 معین به منظور کفاره باید در مورد کفاره عمد مصرف شود یا غیر عمد؟

رد مظالم واجب از اصل مال برداشته می شود اما کفاره و ردمظالم مشکوک هر دو از ثلث  -
د و احتیاط این است که کفاره عمد حساب کنند که اگر کفاره عذر هم باشد برداشته می شو

 1(. )آیت هللا مكارممشکلی ایجاد نخواهد شد

 هزینه حج

 آیا هزینۀ حج از اصل مال میت کسر می شود یا از ثلث؟

چه  )هرچند که به واسطۀ نذر کردن بر او واجب شده باشد( از اصل مال پرداخت شود،باید  -
باشد یا نكرده باشد مگر آن كه وصی ت كرده باشد كه از ثلث مال پرداخت شود  وصیت كرده
كافى نبود، باید زیادى را  ر این صورت( چنانچه ثلث براى آنو )د لث بپردازندكه باید از ث

 2)حضرت امام ره ، امام خامنه ای( .از اصل مال بپردازند
چه وصیت ل پرداخت می شود، اگر حج به واسطۀ استطاعت واجب شده باشد، از اصل ما -

كرده باشد یا نكرده باشد مگر آن كه وصی ت كرده باشد كه از ثلث مال پرداخت شود كه باید 
از ثلث بپردازند، و )در این صورت( چنانچه ثلث براى آن كافى نبود، باید زیادى را از اصل 

)آیة هللا  شود.و اگر به واسطۀ نذر واجب شده باشد، از ثلث پرداخت می  مال بپردازند
 3سیستانی(

 4)آیة هللا مکارم(. از اصل مال پرداخت می شود -

 کفارات و نذورات

 واجباتی مثل کفارات و نذورات، از اصل مال پرداخت می شود یا از ثلث؟

از اصل مال پرداخت شوند، چه وصیت كرده باشد یا نكرده باشد مگر آن كه وصی ت  بایداینها  -
پرداخت شود كه باید از ثلث بپردازند، و )در این صورت( چنانچه  كرده باشد كه از ثلث مال

)حضرت امام ره، امام خامنه ثلث براى آنها كافى نبود، باید زیادى را از اصل مال بپردازند
 5ای(

کفارات و نذورات و امثال آن، از اصل مال برداشته نمی شود بلکه از ثلث برداشته می  -
 6شود)آیة هللا سیستانی(

پرداخت کفاره روزه ولی  و مثل آن از واجبات مالی، از اصل مال برداشته می شود نذورات -
والدین بر فرزندان واجب نیست و حتی از اصل مال میت نیز نمی توان پرداخت مگر در دو 

میت در این زمینه وصیت نموده باشد  -2با رضایت ورثه کبیر و از سهم آنها.  -1صورت: 
 7(آیة هللا مکارم) .ت می شودکه از ثلث اموال وی پرداخ

 بعد از مرگ وقف   وصیت به

 ؟من وقف مسجد باشد آیا صحیح است اگر شخصي بگوید این خانه بعد از مرگ

چنین وقفی صحیح نیست چون وقف معلق بر وفات شده مگر اینکه از عبارت فهمیده شود که  -
ضیح عبارت: اگر تو 8میت وصیت به وقف کرده است)حضرت امام ره، آیت هللا سیستانی(

                                                           
1  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40339&mid=251412 
 262، ص 64، درس  2، رسالۀ آموزشی، ج 23، کتاب وصیت، م3تحریر ، ج - 2
 1398و  1392، کتاب وصیت، م2منهاج الصالحین، ج - 3
توضیح ولي در این آدرس نبود  عروةالوثقیدر 2346، متوضیح المسائلو  3، کتاب الوصیه، فصل فی الموصی به، م2، جعروةالوثقی - 4

 مي باشد 2719محشي م المسائل
 262، ص 64، درس  2رسالۀ آموزشی، ج – 23، کتاب وصیت، م3تحریر ج - 5
 1389، کتاب وصیت، م 2منهاج الصالحین، ج - 6
 9711150063کد رهگیری: استفتاء، -3، وصیت، فصل فی الموصی به، م 2، جعروةالوثقی - 7

 1459منهاج الصالحین، کتاب وصیت، م – 23تحریر الوسیله ، کتاب وقف، م - 8

https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251412/%da%a9%d8%b3%d8%b1-%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%88-%da%a9%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ab%d9%84%d8%ab
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251412/%da%a9%d8%b3%d8%b1-%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%88-%da%a9%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ab%d9%84%d8%ab
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40339&mid=251412
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40339&mid=251412
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بگوید بعد از مرگ من، وقف باشد، صحیح نیست اما اگر بگوید بعد از مرگ من وقف کنید، 
 صحیح است. 

الزم است وصی ت مذکور به انضمام سایر وصایاى مرحوم بیش از ثلث آری صحیح است و -
 1)آیت هللا مکارم(.اموالش نباشد

 از ارثیا محروم شدن برخی از ورثه  محروم کردن 

 ورثه لف:وصیت کردن به محرومیت برخی ازا

آیا قبل از فوت شوهر راه شرعى و اسالمى وجود دارد كه بتوان زن را از إرث محروم و ساقط 

 نمود؟

 2)حضرت امام( محروم كردن از حق  بردن إرث، شرعا صحیح نیست. -
 مالیات تا زدند من پدر نام به را باغشان از مقداری بودند حیات قید در که زمانی من بزرگ پدر

 بدهکار باغش از نیمی معادل زیادی مبلغ پدرم به بودند حیات قید در که زمانی همچنین و ندهند

 بعد. زنند نمی حرفی پدرم به بدهکاری مورد در و نمود محروم را دختران ارث تقسیم هنگام.  بوده

 نامه وصیت به اما.  شرع مطابق کنند می تقسیم را ها زمین و کنند می اعتراض دختران فوتشان از

 . دارم سوال دو من حاال زنند نمی حرفی پدرم به بزرگم پدر بودن بدهکار و

 نام به مالیات از فرار منظور به حیاتش موقع در پدربزرگم های زمین از که زمینی تواند می پدرم

 و بگیرند ادیدهن را خود پدر وصیت توانند می دختران آیا بردارد؟ بدهکاری عنوام به را شده پردم

 ؟ کنند زمین تقاضای

 .بردارد او ماترك از را است بوده طلبكار بزرگتان پدر از كه مقداري تواند می پدرتان( 1ج -
 به را ارث تمام که است نموده وصیت اگر اما نیست نافذ ارث از دختران کردن محروم( 2ج

)امام خامنه  .است راندخت اجازه به مشروط مال ثلث از بیش در وصیت این بدهید پسرانم
 3ای(

مرحوم پدرم به علّت عدم آگاهى از مسائل شرعى دختران را از ارث محروم كرده است، حكم این 

 مسأله چیست؟

این وصیت در بیشتر از ثلث نافذ نمی باشد یعنی اگرمیت وصیت به ثلث نکرده، وارث   -
مگر اینکه خودش به  محروم شده فقط از ثلث ارث نمی برد واز بقیه اموال ارث می برد

 ت دو پسر داشته باشد وتركه او ششمحروم شدن از باقی ارث رضایت دهد. پس اگرمی
میلیون باشد  به پسري كه محروم كرده دو و به دیگري چهار میلیون داده مي شود.) آیت هللا 

 4سیستانی( 
قانون خدا میان تواند هیچ یك از فرزندانش را از ارث محروم كند؛ و اموال او طبق پدر نمى -

كند كه به مقدار ثلث اموالش یا كمتر، به هر  تواند وصی تشود. فقط مىدختر و پسر تقسیم مى
 5 )آیه هللا مکارم(.كس مایل باشد، بپردازند

 ب: محروم شدن برخی از ورثه بر اثر وصیت همه مال به دیگری

ز ورثه در صورت عمل به وصیت کردن اموال به اموری و در نتیجه محروم شدن عملی برخی ا

 )بدون اینکه فرد صریحا کسی را محروم کند( وصیت

این وصیت در بیشتر از ثلث نافذ نمی باشد یعنی اگرمیت وصیت به ثلث نکرده، وارث   -
محروم شده فقط از ثلث ارث نمی برد واز بقیه اموال ارث می برد مگر اینکه خودش به 

                                                           
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=599&mid=251321 سایت آیت هللا مکارم: - 1
 83س 412، ص: 3استفتاءات )امام خمینى(، ج . 2
 1396/06/25تاریخ:  ،798758 شماره سوال  ارث و وصیت  جامع سامانه . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت 3
 1405م429، ص: 2منهاج الصالحین )للسیستاني(، ج . 4
5 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=599&mid=251315 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=599&mid=251315
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اگرمیت دو پسر داشته باشد وتركه او شش  محروم شدن از باقی ارث رضایت دهد. پس 
میلیون باشد   به پسري كه محروم كرده دو و به دیگري چهار میلیون داده مي شود.)حضرت 

  1امام ره، امام خامنه ای، آیت هللا سیستانی، آیت هللا مکارم(

 )بین دختر و پسر و...( تقسیم ارث به صورت مساویوصیت به 

 ثلث از كه نحوى به وصیت این آیا بدهید پسرم مطابق را دخترم ارث ممردن از بعد گویدمى شخصى

 نه؟ یا است صحیح شود برداشته

 2. )حضرت امام(است باطل -
 3؟است صحیح ببرند ارث پسران اندازه به دخترانش که کند وصیت کسی اگر

 . )حضرت امام(است باطلوصیت مذکور  -
 شود، تقسیم مساوی طور به ارث ـ ارث حکم خالف بر ـ که است بوده این قصدش اگر -

 شود، اضافه پسرها اندازۀ به دخترها ارث که است بوده این قصدش اگر و است باطل وصیت
 با وگرنه است، نافذ وصیت نباشد، ترکه ثلث از بیش اضافه مقدار مجموع که صورتی در
 )امام خامنه ای( .است نافذ ورثه تأیید

)آیه هللا  ع بوده از ثلث محاسبه می شود.اگر استظهار نشود که مقصودش خالف شر -
 سیستانی(

در صورتیکه این وصیت به ضمیمۀ سایر وصایای میت بیش از ثلث اموال وی نباشد، عمل  -
به آن الزم است، یعنی اضافۀ سهم دختران از ثلث پرداخت می شود و اگر اضافه بر ثلث 

 )آیة هللا مکارم( باشد، تنها به مقدار ثلث جایز است.

 ی بودن وجوب عمل به وصیتفور

 دارد؟ یوجوب فور یتعمل به وص یاآ

عمل به وصیت ویا پرداخت ثلث واجب فوری است هرچند وصیت به شکل مطلق باشد.)امام  -
 4خامنه ای(

 5رد عمل به وصیت جایز نیست.)آیت هللا سیستانی، آیت هللا مکارم( انداختن ویاتاخیر -
 6؟مونث هست چگونه تقسیم مي شود میان آنها مذكر و دراگر مالي را براي جماعتي وصیت كند كه 

 ني(آیت هللا سیستاضیل نباشد بالسویه تقسیم مي شود. )اگر قرینه اي بر تف -

                                                           
سایت آیت هللا مکارم  -1405منهاج الصالحین، کتاب وصیت، م  -1878اجوبه، س  -11187و 8709استفتائات حضرت امام، سوال  - 1
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 وصیت به بیرون نکردن همسر تا زنده بودنش

 نفوذ وصیت تا ثلث مال

شته مردی وصیت کرده است که تا زمانی که مادرتان زنده است در خانه مسکونی من سکونت دا

 باشد و حق بیرون کردن او را ندارید، وظیفه ورثه در قبال این وصیت چیست؟

این وصیت تنها در ثلث اموال میت نافذ است و در مازاد بر ثلث نیازمند به اجازه تمامی  -
 ورثه است.

 نحوه محاسبه میزان ارزش مالی این وصیت و ادای آن از ثلث

اید ابتدا میزان باقیمانده عمر زوجه را به برای محاسبه میزان ارزش مالی این وصیت ب -
-1صورت تقریبی محاسبه کرد و سپس قیمت منزل مسکونی را به دو شکل به دست آورد:

قیمت خانه به نحوی که فروش االن باشد -2قیمت خانه به نحوی که االن تحویل مشتری شود.
حیات زوجه(؛ سپس ولی تحویل خانه بعد از فوت زوجه باشد)فروش مسلوب المنفعه در مدت 
 تفاوت این دو قیمت را محاسبه می کنیم تا ارزش مالی وصیت به دست آید.

حال در صورتی که میت تنها همین وصیت مالی را داشته تا زمانی که اجاره اقامت زوجه 
 در منزل به میزان ثلث اموال میت برسد ورثه حق اخراج او را ندارند.

نیز داشته است با توجه به بحث وصیت میت به  در صورتی که میت وصایای دیگریاما 
امور متعدد ابتدا جایگاه این وصیت در ثلث مال بررسی می شود و سپس به همان میزان به 

 آن عمل می شود.
باع الدار ما دامت الزوجة على قید الحیاة فكیف یمكن محاسبة الثلث على ت  یوصي بعض الناس بأن ال

   تقدیر وجود وصایا ا خرى ؟

وقیمتها وهي « تقدیرا  »الدار وهي مسلوبة المنفعة مدة حیاة الزوجة  قیمةجواب : الفارق بین ال -
 1)آیه هللا سیستانی(غیر مسلوبة المنفعة یحسب من الثلث .

پدری وصیت کرده که تا مادرتان زنده است در خانه بنشیند و از مال دنیا فقط همین خانه را دارد، 

 2ه است؟در این فرض چگون 3/1محاسبه 

 )امام خامنه ای( ثلث بر اساس ارزش خانه و اجرت زمان حیات همسر محاسبه مى شود. -
قیمت کرده وقیمت ان را به قیمت کل ان -منزل را به استثنای منافع ان در زمان حیات مادر -

عالوه بر سهم مادرتان به عنوان -حساب می کنند چنانچه مابه التفاوت قیمتها از ثلث قیمت کل
 بیشتر باشد در مقدار زائد اذن سائر ورثه الزم است.)آیه هللا شبیری زنجانی( -یتزوجه م

 عمری و...(-صلح-راهکارهای مختلف برای این منظور)وصیت

 عقد عمری 

موجود  تیاثاث الب هیکل  منفعت  ومرد خطاب به همسرش می گوید: سکونت منزل مسکونی خویش را 

خودم و -1حیات تو)و در ضمن این عقد شرط می کنم: را برای تو قرار دادم در مدتدرمنزلم 

حق اجاره دادن منافع خانه را به غیر -2فرزندانم اجازه استفاده متعارف از منافع خانه را داشته باشیم.

سال( برای خودم قرار می دهم)چنانچه زودتر از 40فسخ این عقد را تا)مثال 3حق-3نداشته باشی.

ه منتقل شود و تنها در صورتی حق فسخ دارند که همسرم مسکن سال فوت کنم و حق فسخ به ورث40

زن بالفاصله بگوید: قبول کردم و سکونت خویش را به نیت ---مناسبی غیر از این منزل داشته باشد(

 قبض منافع شروع کند.

 نکته: قبول و قبض در حیات مالک در عمری شرط است.

                                                           
  -1994سوال نجف استفتاءات سیستانی هللا . آیه 1
 (1675؛ آیه هللا صافی ش9699آیه هللا شبیری ش ؛547464. استفتائات مرکز ملی پاسخگویی به سواالت شرعی)مقام معظم رهبری ش 2
 2م-ارالشرطیخ-عیالب-کتابع-ریتحر --120م-2ج-منهاج . 3
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 )منفعت( عقد صلح

خانه مسكوني واقع در  منافع...............................* اینجانب .................. 

موجود درمنزلم را با همسرم خانم  تیاثاث الب هیکل  منافع ................................... و

 10000در مقابل مبلغ )مثال .......................... فرزند ................................. هم اكنون 

 كنم  به شرط آن كه تا زنده اممصالحه و سازش و تملیك مي تومان(

که همسرم ازدواج دائم نموده باشد و در صورتی باشم و  شتهحق فسخ این صلح را دخودم الف .    

 .تهمسرم بعد از فوت هم ثابت اس نیفرزندان هم یحق فسخ برا نیا ثابت داشته باشد یسرپناه

و اثاث آن را داشته  ه بودن حق استفاده متعارف از منافع خانهخودم و فرزندانم تا زمان زندب . 

 باشیم.

* اینجانب خانم  ............................................................................ این صلح و   

نکته : خانم مبلغ مشخص شده را به قبض همسرش در  كنم.سازش را با شرایط ضمن آن قبول مي

 .آورد

 هیبق 2160رساله مراجع م-دانند ینم حیواجب صح اطیبنابر احت دیوح یرا آقا یصلح مجان -1نکته:

 ایرجوع کنند  ای شانیا نیمقلدا نسبت به صلح رایگان ، دانند.)لذ یم حیمراجع صلح بالعوض را صح

ظاهر برخالف -2 .(تومان پول که همسر قبض هم بکند انجام دهند1000صلح معوض مثال در قبال 

متن رساله فارسی آیه هللا مکارم در صلح الزم نمی دانند که مسبوق به نزاع باشد یا با احتمال ایجاد 

 نزاع باشد.

 صیت و اجازه گرفتن از تمامی ورثهو

وصیت می کنم بعد از فوت من تا زمانی که همسرم زنده باشد خانه مسکونی و اثاث آن بدون 

استفاده همسرم از خانه و اثاث آن نشود مگر اینکه ازدواج رضایت او فروخته نشود و کسی مانع 

 کرده و سرپناه مناسبی داشته باشد که در این صورت اختیار با ورثه است.

اینجانب ....          و  ...............و..............و...............به عنوان ورثه این وصیت را اجازه 

 می دهیم.  امضای ورثه:

 آن توسط وراث ن مورد وصیت قبل عمل بهاز بین رفت
اگرمیت به یک سوم و یا کمتر وصیت داشته اما زمانی که بخواهند ورثه به وصیت عمل کنند  آن وصیت در خارج 

 ؟صورت دیگر چیزی برآنها واجب نیستمحقق شده و یا توسط دیگران انجام شده وظیفه ورثه چیست ؟ آیا در این 
میت مسجد را تی ورثه می خواهند با ثلث اما وق 1یت کرده صرف ساختن مسجد شودمثال میتی ثلث مالش را وص

ساخته شده است حاال سوال این است که آیا موضوع وصیت از بین رفته و پول  بسازند می بینند می بینند مسجد قبال
ینکه وظیفه ای ثلث به ورثه بر می گردد یا خیر؟آیا در این صورت نسبت به وصیت میت وظیفه ای دارند یا ا

  صورت زیر بیان کنید:پاسخ سوال را دو ندارند؟

 انجام وصیت نکرده اند( است )یعنی ورثه تعللی بر مشخص می شود که مسجد ساخته شده الف: بعد از مرگ وی

 مسجد توسط دیگران ساخته میشود: ورثه تعلل در انجام وصیت میکنند و ب: بعد از مرگ وی،

به ورثه  د ووجوه خیری که اقرب به نظر میت است صرف شو در هر صورت باید ثلث در -
 2()امام خامنه ای. نمیرسد

                                                           
 معنا داشته باشد تیشدن مورد وص یبشود که انجام آن و منتف یبه مورد خاص تیاست که وص ییمطلب در جا نیا . 1

از فرد  یخاص نید یادا ایکند  یفرد خاص یبرا هیزیجه هیبه ته تی  وصحکم را دارند مثال نیهم زین گریندارد بلکه موارد د تیموضوع مسجد
 و... یساخت مدرسه در مکان خاص ای یخاص
 570549استفتاء خصوصی به شماره استفتاء   2
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کنند مگر  1دو صورت آن را در موردی که به غرض موصی نزدیکتر است مصرف در هر -
اینکه قرینه ای باشد بر عدم تعدد مطلوب که در این صورت وصیت باطل می 

 2شود.)سیستانی( 
ه تعلق می گیرد ولی در فرض تعلل ورثه احتیاط آن است در صورت الف ثلث میت به ورث -

 4 -3که با رضایت ورثه صرف ساخت مسجد دیگری شود )مکارم(

 روش اثبات وصیت

 یا وصیت به والیت )چه بر مال باشد یا بر اطفال( الف: وصیت عهدیه

 وصیت عهدیه 

عادل از  : اقرار دو مرد2، 5: شهادت دو مرد عادل1وصیت عهدیه ثابت می شود به: -
 6 )آیه هللا سیستانی، حضرت امام( .اقرار جمیع ورثه اگر بالغ و عاقل باشند-3ورثه.

در وصیت عهدیه اگر بعضی از ورثه اقرار کنند به وصیت ، وصیت نسبت به اقرار  نکته:
 7)آیه هللا سیستانی، حضرت امام( کنندگان فقط ثابت می شود

 ب: وصیت تملیکیه

: شهادت یک مرد مسلمان عادل همراه با قسم قسم 2ن عادل  : شهادت دو مرد مسلما1 -
: اگر یک زن 4: شهادت یک مرد مسلمان عادل همراه با دو زن مسلمان عادل  3موصی له  

مسلمان عادل شهادت دهد یک چهارم وصیت ثابت می شود واگر دوزن مسلمان عادل شهادت 
شهادت دهند سه چهارم وصیت  دهند نصف وصیت ثابت می شود و اگر سه زن مسلمان عادل

: 5ثابت می شود و اگر چهار زن مسلمان عادل شهادت دهند تمام وصیت ثابت می شود   
شهادت دو کافر ذمی عادل در دین خود، در صورت نبود مسلمان عادل)امام: و ضرورت(  

امام، )حضرت : اقرار جمیع ورثه اگر بالغ و عاقل باشند )سیستانی:حتی اگر عادل نباشند(. 6
 آیت هللا سیستانی(

ج( شهادت یک مرد  ب( شهادت یک مرد عادل و قسم خوردن الف( شهادت دو مرد عادل -
 در وصیت ورثه، از بعضی اقرار صورت دره )د( با اقرار همه ورث عادل با دو زن عادل

 .8 (ای خامنه امام) (.است االجراء الزم و نافذ اقرارکننده ورثه آن حق  
ة بالمال فهي كسائر الدعاوي المالیة تثبت بشهادة رجلین عدلین و شاهد و یمین و أما الوصی نکته:

أنها تثبت  -شهادة رجل عدل و امرأتین عادلتین، تمتاز من بین الدعاوي المالیة بأمرین أحدهما
بشهادة النساء منفردات و إن لم تكمل أربع و لم تنضم الیمین، فتثبت ربعها بواحدة عادلة، و نصفها 

أنها تثبت بشهادة رجلین ذمیین عدلین في  -ثنتین، و ثالثة أرباعها بثالث، و تمامها بأربع، ثانیهمابا
 دینهما. عند الضرورة و عدم عدول المسلمین.)حضرت امام(

تختص الوصیة التملیكیة بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات فیثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة و  نکته:
تین عادلتین و ثالثة أرباعها بشهادة ثالث مسلمات عادالت و تمامها بشهادة أربع نصفها بشهادة مسلم

 9)آیه هللا سیستانی(عادالت بال حاجة إلى الیمین في شهادتهن. مسلمات

 دفن میت در غیر محل وصیت:

 1تكلیف چیست ؟ داگر میتي را در غیر محل وصیت دفن كرده ان 

                                                           
 رسد. یثه متنها همان مسجد بوده که به ور تیباشد که نظر م نیبر ا  نهیقر نکهیمصرف شود مگر ا گرید ریاست که در امور خ نیاصل ا . 1
   1436ذی القعده  18استفتاء کتبی در تاریخ  2
 192880به شماره  4/1/94استفتاء کتبی به تاریخ  3
 192880به شماره  4/1/94استفتاء کتبی به تاریخ  4
 -خمینی امام. )شودنمى قبول -باشند مردان به منضم چه و باشند منفرد چه -آن در زنان شهادت و شودمى ثابت عادل مرد دو شهادت به . فقط 5

 (ای خامنه امام
 1452، وصیت ، مساله 2منهاج الصالحین سیستانی ، جلد  6
 1455، وصیت ، مساله 2منهاج الصالحین سیستانی ، جلد  7
 ، وصیت ، روش اثبات وصیت 2رساله آموزشی ، جلد  8
 :1451 مسألة-2ج-منهاج-. سیستانی 9
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بق آن الزم است. و نبش اگر بعد از متالشى شدن اگر وصی ت مزبور ثابت باشد عمل بر ط -
 بدن باشد و یا آنكه موجب هتك شود، جایز نیست. )حضرت امام(

هرگاه کسى وصی ت کند بدن او را در جاى معی نى دفن کنند و به وصی ت او عمل نکنند و در  -
 دهندجاى دیگرى دفن شود جایز نیست قبر او را نبش کنند و به جاى مورد وصی ت انتقال 

 2)آیت هللا مکارم(

 اعضاء یوندبه پ یتوص

او اعضای بدنش را اهدا نمایند، آیا این وصیت نافذ وصیت کرده باشد که بعد از مرگ  یاگر شخص

 ؟است

 بعد از مردن )در فرض امکان(اعضاء وصیت به اهداء  الف:

 بیماری رماند یا او جان نجات برای دیگر شخص بدن به پیوند برای می ت اعضای از استفاده -
 ها آن برداشتن که اعضایی در مگر ندارد، مانعی هم مطالب این به وصی ت و ندارد اشکال وی
)امام  .شود محسوب می ت حرمت هتک عرفا   یا و باشد مثله عنوان صدق موجب می ت، بدن از

 3خامنه ای(
 می ت، گاه هر دیگر شخص به آن دادن پیوند و او وصیت با مرده اندام از عضوی بریدن -

 به موقوف مسلمان انسان یک نجات زیرا .ندارد مانعی باز نباشد مسلمان حکم در یا و مسلمان
 قطع جواز در و آن صحت در و وصیٌت نفوذ در دوصورت این غیر در اما و است، آن

 قطع برای شد بریده عضوی وصیت طبق اگر حال هر به اما هست اشکال وی، از عضوی
 به شخص وصیت در استفتائی دیگر: نفوذ 4)آیت هللا سیستانی( .شود ینم واجب دیه آن، کننده
 5 .است مشکل مرگ از بعد اعضائش اهدای

 مسلمانی از مهمی عضو حفظ یا مسلمانی جان نجات چنانچه و ندارد اشکالی کار این به وصیت -
 6()آیت هللا مکارم .کرد عمل وصیت آن به میتوان باشد پیوند بر متوقف

 میت اعضای اهدای با میت ولیّ  مخالفت

 ناراضى كار این به نسبت وى ولىّ  اما بزنند، پیوند دیگران به را اعضایش وفاتش، از بعد كند وصیّت شخصى اگر
 دهیم؟ انجام ولى اجازه بدون را كار این مجازیم آیا باشد،

ى بیمارى یا مرگ از مسلمانى جان نجات موجب اگر -  ضااع آن كه صورتى در یا و گردد مهم 
 عضو نجات براى اگر همچنین است، جایز آن برداشتن باشد الزم بیماران جان نجات براى
 7)آیت هللا مکارم( .نیست شرط ورثه یا ولى رضایت و اجازه و باشد الزم چشم مانند مهم ى

 8شدن مرگ مغزیدر صورت  ب:

 حیات قطع و گمر در تسریع باعث دیگر، بیماران معالجه برای آنها اعضای از استفاده اگر -
 بگیرد صورت وی قبلی اذن با مزبور عمل اگر صورت این غیر در نیست، جایز شود، آنان
 )امام خامنه ای( .ندارد اشکال باشد، نیاز مورد عضو آن بر متوقف محترمی نفس نجات یا و

                                                                                                                                                                                     
  99س5م351، ص: 1امام خمینى(، ج -مكارم توضیح المسائل )محشى - 92و95س452، ص: 2استفتاءات )امام خمینى(، ج -1

2 - https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41947&mid=252548 
 .1293. اجوبةاالستفتائات س 3
 .364. فقه برای غرب نشینان، مسئله 4
 /https://www.sistani.org/persian/qa/02448. سایت معظم له:  5
 . سایت آیت هللا مکارم: 6

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46878&mid=262156 
 . سایت آیت هللا مکارم: 7

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40337&mid=251389 
 .5عضو، س اهدای ـ اعضا . سایت آیت هللا سیستانی، بخش پرسش و پاسخ، پیوند120پزشکی. س احکام رهبری، . سایت 8

https://www.sistani.org/persian/qa/02448/ 

 :مکارم هللا آیت سایت
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46874&mid=262074 

https://www.sistani.org/persian/qa/02448/
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40337&mid=251389
https://www.sistani.org/persian/qa/02448/
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46874&mid=262074
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 دستگاه کمک به هرچند او ریه و قلب که حالی در است مرده مغزی نظر از که کسی اگر -
 به الحاق برای او اعضای قطع و شودنمی شمرده مرده شرعا دهندمی انجام را دخو وظیفه
در  .است قصاص و دیه موجب و شود می محسوب قتل و نیست جایز وجه هیچ به زنده افراد

)آیت  .شود نمی تجویز باشد، مغزی مرگ از بعد عضو اهدای مقصود اگر استفتائی دیگر:
 1هللا سیستانی(

 عادى زندگى به بازگشت احتمال گونه هیچ و باشد، مسل م و كامل طور به مغزى مرگ رگاهه -
( دیگر عضو یا كلیه یا باشد قلب مانند خواه) اعضا از بعضى برداشتن باشد، نداشته وجود
 بهتر ولى نه، یا باشد كرده كار این به وصی ت خواه ندارد، مانعى مسلمانى، جان نجات براى
 2)آیة هللا مکارم( .است می ت اولیاى رضایت جلب

 تشریح به وصیتحکم 
 تا گیرد قرار پزشکی دانشکده دانشجویان اختیار در مردن از بعد او جسد که کند وصیّت شخصی است جایز آیا 

 میّت جسد شدن مثله موجب که جهت این به عمل این یا شود واقع استفاده مورد تعلّم و تعلیم و تشریح برای

 3است؟ حرام شود می مسلمان

 سؤال مورد امثال از و است دیگری امر به ناظر آن امثال و مثله تحریم ادل ه رسد می نظر به -
 جسد احترام شرط اگر. است منصرف دارد وجود می ت جنازه تشریح در مهمی مصلحت که
 کالبد ظاهرا   باشد حاصل شود داده قرار مسأله این نظائر در مسل م اصل باید که مسلمان می ت

 و مرگش از قبل میت اذن و رضایت با اگر اعضاء از استفاده داشت، در نخواهد لاشکا شکافی
 )امام خامنه ای( .نیست دیه موجب و ندارد اشکال باشد مردنش از بعد او اولیاء اذن با یا

 4آیا این وصیت برای بازماندگان نافذ است؟

 سؤال مورد امثال از و ستا دیگری امر به ناظر آن امثال و مثله تحریم ادل ه رسد می نظر به -
 جسد احترام شرط اگر. است منصرف دارد وجود می ت جنازه تشریح در مهمی مصلحت که
 کالبد ظاهرا   باشد حاصل شود داده قرار مسأله این نظائر در مسل م اصل باید که مسلمان می ت

 و مرگش از قبل میت اذن و رضایت با اگر اعضاء از استفاده داشت، در نخواهد اشکال شکافی
 )امام خامنه ای( .نیست دیه موجب و ندارد اشکال باشد مردنش از بعد او اولیاء اذن با یا

 اشکال محل قطع جواز و وصیت نفوذ نباشد متوقف نآ بر مسلمانی حیات حفظ که صورتی در -
 )آیت هللا سیستانی( .است

 و گرفتن یاد صودمق. 1 :است جایز شرط چند با پزشکى مقاصد براى مسلمان مرده تشریح -
 حاصل مقصود این تشریح بدون و باشد، بوده مسلمان جان نجات براى طب ى اطالعات تکمیل
 و شود، قناعت احتیاج و ضرورت مقدار به. 3 .نباشد مسلمان غیر مرده به دسترسى. 2 .نشود
 م()آیت هللا مکار .است واجب بلکه جایز، تشریح شرایطى چنین با. نیست جایز آن بر اضافه
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 /https://www.sistani.org/persian/qa/02448. سایت معظم له:  1
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46874&mid=262077_ سایت مکارم:  2
 . 1841 . اجوبة االستفتائات، س 3

میت. سایت آیت هللا  بدن تشریح و عضو اهداء وصیت، پاسخ، و پرسش. آیت هللا سیستانی، سایت معظم له، 1841 . اجوبة االستفتائات، س 4

 مکارم:

https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=6296&catid=6298&pid=61810 
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 در باب وصیت متفرقهبرخی از استفتائات 

 ممنوعیت دفن در مکان وصیت شده و رفع منع بعد از یک سال
اگر شخصی وصیت کند که او را در مکانی )قبرستان قدیم شهر( دفن کنند ولی بعد از فوت دفن کردن در آن 

ند. اما بعد از یک سال دفن کردن در قبرستان قدیم قبرستان ممنوع می شود و او را در قبرستان دیگری دفن می کن
)یعنی جایی که میت برای دفن وصیت کرده بود( آزاد می شود. حال انتقال میت از جایی که هم اکنون هست به 

 قبرستان قدیم شهر چه حکمی دارد؟

 1(آیت هللا سیستانينیست. ) جایز -

 زیادتر بودن مبلغ مورد وصیت از موصی به
کند که یکی از امالک معین شده اش را پس از مرگش بفروشند و با پول آن به نیابت از او حج  شخصی وصیت می

 کنند و چون آن را می فروشند، می بینند که پولش بسیار بیشتر از هزینه حج است. حال با این پول مازاد چه کنند؟

به غرض وصیت اگر از وصیت تعد د مطلوب فهمیده شود، آن را در یکی از راه های خیر که  -
 2(آیت هللا سیستاني. )کننده نزدیک تر باشد، صرف کنند وگرنه جزو ارث وارثان می شود

 ثلث مال به قیمت روز یا زمان فوتمحاسبه 
ایا ثلث مال را مطابق قیمت زمان فوت باید محاسبه کرد یا به قیمت روز ایا ثلث مال را وصی باید طبق وصیت  

 طبق وصیت خرج کنند؟ ن را میتواندآری از رج کند یا ورثه هر یک مقداخ

 3(آیت هللا سیستاني) .، باید با موافقت وصی باشدبه قیمت روز -

 همراه میت وصیت به دفن قرآن نفیس
عمرش می خوانده این شخص وصیت کرده که وقتی فوت کردم  طول که در شخصی قرآن نفیس وگران قیمتی دارد 

این وصیت الزم العمل است؟آیا اتالف مال  همراه من دفن کنید سوال این است که: آیا آن قرآن نفیس را هنگام دفن،
 4محسوب نمی شود؟

 )آیت هللا مكارم(. آن را دفن کرد اگر قرآن قیمت زیادی دارد نمی توان -

 ی قضای پدرهاوصیت به جماعت خواندن نماز
 5الزم االجرا است ؟ اگر پدری وصیت کند که پسر بزرگ نمازهای قضای او را به جماعت بخواند آیا این وصیت

 )آیت هللا مكارم(. عمل کردن به آن الزم است و تفاوت اجرت را از ثلث بر می دارد -

 صدق وقف بر وصیت درآمد ثلث اموال در عزاداري
 کنید آیا وصیت است یا وقف؟اگر فردي وصیت کند درآمد ثلث اموالم را صرف عزاداري سیدالّشهدا )علیه السالم( 

این، وصیت به وقف است؛ و چون در این موارد غالبا  صیغة وقف نمي خوانند، وقف معاطاتي  -
 6(. )آیت هللا مكارممي شود

                                                           
1  .https://www.sistani.org/persian/qa/01073/14600# 
2  .https://www.sistani.org/persian/qa/23101/ 
3  .https://www.sistani.org/persian/qa/14726/ 
4  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40339&mid=268638 
5  .https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/253680/ 
6  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40339&mid=251404 

https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/268638/%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%81%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/268638/%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%81%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/268638/%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%81%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/268638/%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%81%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/253680/%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d8%a7
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/253680/%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d8%a7
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/253680/%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d8%a7
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/253680/%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d8%a7
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251404/%d8%b5%d8%af%d9%82-%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251404/%d8%b5%d8%af%d9%82-%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251404/%d8%b5%d8%af%d9%82-%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251404/%d8%b5%d8%af%d9%82-%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a
https://www.sistani.org/persian/qa/01073/#14600
https://www.sistani.org/persian/qa/01073/#14600
https://www.sistani.org/persian/qa/23101/
https://www.sistani.org/persian/qa/14726/
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40339&mid=268638
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40339&mid=268638
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/253680/
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40339&mid=251404
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40339&mid=251404
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 جبران وقفه در عمل به وصیت
شخصی وصیت کرده است هر پنجشنبه ، یک روضه بخوانند. حدودا  یکسال به این وصیت عمل نشده است. تکلیف 

 1چیست؟

 (. )آیت هللا مكارمهمزمان در مساجد دیگر هم روضه بگیرید تا جبران سال گذشته نیز بشود -

 مدت زمان عمل به وصیت انجام عبادات از درآمد ماترک
فردی وصیت کرده تا از محل درآمد قطعه زمینی، برایش نماز و روزه بجا آورند. اکنون که مطابق وصیت او عمل 

ر خصوص آن زمین چیست؟ آیا بعد از اتمام نمازهای شده و قضای عباداتش بجا آورده شده است، تکلیف ورثه د
قضا باید نمازهایی به نیت مستحب بخوانند یا باز هم نمازهای قضا را احتیاطا اعاده کنند )این کار نوعی حبس مال 

 است(؟

به اندازه ای که یقین کنند نائب یا نائبان به اندازه تمام عمر او نماز صحیح خوانده اند باید عمل  -
  2)آیت هللا مكارم(. بعد از آن الزم نیست شود و

 تعارض وصیت مادر و پدر در محل دفن
مادرم از پدرم راضی نبود و وصیت کرد که پدرم را پیش او دفن نکنم اکنون مادرم فوت کرد و پدرم قبر دو طبقه 

 3خرید و ایشان هم وصیت کرده تا در طبقه باالیی همین قبر او را دفن کنم.من به کدام وصیت عمل کنم؟

  مكارم(. )آیت هللااحتیاط این است که در اینجا به وصیت مادر عمل شود -
                                                           

 

                                                           
1  .peinfo=https://makarem.ir/main.aspx?ty21&lid=0&catid=40337&mid=251398 
2  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=251395&catid=40337 
3  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40337&mid=251392 

https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251398/%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251398/%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251398/%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251395/%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%b1%da%a9
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251395/%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%b1%da%a9
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251395/%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%b1%da%a9
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251395/%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%b1%da%a9
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251395/%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%b1%da%a9
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251392/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%af%d9%81%d9%86
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251392/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%af%d9%81%d9%86
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251392/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%af%d9%81%d9%86
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40337&mid=251398
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40337&mid=251398
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=251395&catid=40337
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=251395&catid=40337
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40337&mid=251392
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40337&mid=251392

