فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی /سال چهاردهم /شماره پنجاه و سه /پاییز  /97صفحات 151-172

تأمّلی بر وصیّت افراد بالوارث در مازاد بر ثلث مال
در فقه شیعه و حقوق ايران

1
*

ابوالفضل علیشاهی قلعهجوقی

**

صالح سعادت
چکیده

بر مبنای فقه امامیه و حقوق ایران موصی حقّ دارد حداکثر به میزان ثلث اموال خود وصیّت نمایدد
مالک محاسبه میزان ثلث نیز ،اموال به جا مانده از موصی در حین وفات میباشد چنانچه موصی به میدزان
مازاد بر ثلث وصیّت نماید ،با اجازه ورّاث نافذ است بنابراین با اجازه آنها ،وصیّت صدحی و در صدورت ددد
اجازه ،وصیّت نسبت به مازاد باطل خواهد بود اما اگر شخصی بدالوارث ،باشدد این ده آیدا او بدیث از ثلدث
اموالث را میتواند وصیّت کند یا نه؟ در قانون فعلی ایران قانونگذار محتر صراحتاً ح می را بیان ن ردهاندد
که همین امر بادث اجمال و ابها قوانین در این مورد شده اسدت از آنجائی ده راه حدل رفدب ابهدا از مدوادّ
قانونی ،بر اساس اصل  167قانون اساسی و مادهی  3قانون آیین دادرسدی مددنی ،اسدتناد بده مندابب معتبدر
اسالمی یا فتاوای معتبر میباشد فلذا این تحقیق درصدد است با بررسی منابب معتبدر فقهدی و الهدا گیدری
ازدیدگاه فقها و آراء حقوقدانان ،ضمن تعیین ح م قطعی مسأله ،از قوانین موضوده رفب ابها و اجمال کند و
به این نتیجه دست یافته است که با توجه به مبانی فقهی به نظر میرسد ،اگدر شدخب بدالوارث ،در تمدا
ترکه خود تصرف کرده و ت لیف اموال پس از مرگ خود را با وصیت مشخب کرده باشدد ،در ایدن صدورت،
وصیّت وی محدود به ثلث نبوده و این تصرف وی نسبت به تما اموالث نافذ میباشد و این مطلب منافاتی
با وارثبودن اما (دلیهالسال ) ندارد زیرا این وارثبودن اما (دلیه السال ) در صدورت نبدودن وارث و نبدود
وصیت می باشد
کلید واژهها :وصیّت ،موصی ،ثلث اموال ،بالوارث ،حاکم
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 -۱درآمد
بر اساس مادّهی  30قانون مدنی ایران ،هر مال ی نسبت به مایملک خود حقّ هرگونه تصرف و انتفاع
دارد ،مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد ی ی از این موارد استثنا شده ،جایی است که قانون مدنی
ایران به پیروی از فقه امامیه ،یک سو اموال را به دنوان «بخث قابل وصیّت» تعیین نموده و بیشتر از آن
را منوط به اجازه ورّاث کرده است بر همین مبنا در مادّهی  843قانون مدنی مقدرر مدیدارد« :وصدیّت بده
زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه ورّاث » لذا هر شخب قبل از فوت خود ،حق هرگونه تصرف
مشروع در اموال خود داشته و محدود ساختن اختیار موصی به یک سو اموال ،خالف قاددده و اسدتثنا بدر
اصل می باشد بنابراین قانون ،موصی را مجاز نموده ثلث اموال خود را به هر نحوی که مقتضی می داند به
موجب وصیّت تملیک نماید ،یا در صرف اغراض خاصه خود تخصیب دهد و دو ثلث دیگر مخصوص ورّاث
او شود ،بطوری ه صحت وصیّت نسبت به زیاده متوقف بر اجازه آنها میباشد این مباحث مربوط بده جدایی
است که موصی بعد از مرگث ورثهای داشته باشد
 -۲بیان مسأله
در صورتی که موصیی وجود داشته باشد که به هر دلیلی بعد از خدود

ورثده ای نداشدته باشدد ایدن

پرسث مطرح میگردد که ت لیف وصیّت در مورد اموال چیست؟ به دبارتی آیا باز موصدی حدق نددارد بده
بیث از یک سو مالث وصیّت کند ،یا این ه با توجه به شرایطی که وجود دارد یعنی نبودن هیچ ورثده ای،
موصی می تواند تما اموالث را به هر نحوی که صالح می داند وصیّت کند؟ در این مدورد بدا مراجعده بده
قوان ین موجود مشاهده می شود که ح م صریحی در این مورد صادر نشده است گرچه قوانینی وجدود دارد
که برخی از حقوقدانان با استناد به آنها اقدا به صدور آرایی کرده اند ولی در ادامه خدواهیم دیدد کده ایدن
موارد متعلق به جاهای دیگری هستند همین امر بادث اجمال و ابها ح م بحث مربوطه شده است لدی ن
با توجه به اصل  167قانون اساسی که مقرر میدارد« :قاضی موظّف است کوشث کند ح م هر ددوا را در
قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابب معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر ،ح م قضیه را صادر نمایدد و
نمی تواند به بهانه س وت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدون ،از رسیدگی بده دددوا و صددور ح دم
امتناع ورزد» همچنین با توجه به مادّه  3قانون آئین دادرسی مدنی ،رأی دادگاه باید مستدل و موجّه بوده و
مستند به موادّ قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است و اگر قانونی در خصوص مورد نباشدد
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باید با استناد به منابب فقهی معتبر یا فتاوای معتبر ح م قضیه را صادر نماید بنابراین این نوشتار در تدال
است تا با مراجعه و استمداد از منابب غنی فقهی و بررسی دیدگاه فقها و آراء حقوقدانان به یداری قانونگدذار
محتر شتافته و ضمن رفب ابها و اجمال از قوانین موجود ،رأی متیقنی را در موضوع مورد بحث صادر کند
 -۳مفهوم و ماهیّت وصیّت
وصیّت در لغت یا از وصی به معنی وصل یک چیزی به چیدز دیگدری اسدت (ابدن فدارس،6 ،1404 ،
 ،)116چون وصیّت کننده (موصی) تصرفات بعد از فوت خود را به قبل از ممات ،متصدل مدی سدازد (شدهید
اول)295 ،2 ،1417 ،
یا از ایصاء به معنی دهد و پیمان است؛ زیرا وصیّتکننده متعهد مدیشدود کده بعدد از درگذشدت وی
قسمتی از مالث را به موصی له بدهند تعریف وصیّت در اصطالح دبارت است از تملیک دین یا منفعت یدا
مسلط کردن بدر تصدرف بعدد از فدوت اسدت (1محقدق حلدی243 ،2 ،1364 ،؛ شدهید اول11 ،5 ،1367 ،؛
خوانساری51 ،4 ،1363 ،؛ یزدی )717 ،2 ،1378 ،در این تعریف ،تملیک به منزلده جدنس اسدت و سدایر
تصرفات موجب تملیک ،مانند بیب و وقف و هبه را شامل میشود
اکثر فقهای مذاهب اهل سنت نیز قائلند :وصیّت مال یت بر دین یا منفعتی را گویند که پس از مدرگ
بر سبیل تبرع ،برای شخصی ایجاد می شود (کاشانی )330 ،7 ،1937 ،البته وصیّت به دو قسدم تملی دی و
دهدی تقسیم میشود

2

 - 1برخی ا ز فقیهان به این تعریف اش ال وارد کرده اند و آن را جامب افراد مانب موارد دیگر ندانسته اند (شهید ثانی )12 ،5 ،1410 ،که با
توجه به این ه اینگونه تعریفات داملی تنها یک سری تعریفات لفظی هستند و تنها برای تشخیب و تمیز مسائل آمدهاند ،اش الی در این
جهت نیست (حسینی )72 ،7 ،1323
 -2الف :وصیّت تملی ی؛ اینست که کسی دین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از وفاتث به دیگری مجاناً تملیک نماید این وصیّت
از نظر وضعیت حقوقی ی ی از دقود می باشد که محقق به توافق قصد و رضای طرفین با ایجاب موصی و قبول موصی له می باشد ب:
وصیّت دهدی؛ که دبارت است از این که شخب یک یا چند نفر را برای انجا امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید این وصیّت از
ایقادات می باشد چون معلق بر وفات موصی است بدین معنا که تا زنده بودن موصی وصی ممنوع از هرگونه تصرف حقوقی یا مادی در
مورد ثلث یا مولی دلیه موصی می باشد (شیخ انصاری26 ،1415 ،؛ اما خمینی 722 ،2 ،1378 ،؛ مدنی )325 ،5 ،1390 ،در وصیّت دهدی
قبول نیز شرط نمی باشد ل ن وصی می تواند مادا که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد ن رد بعد از آن
حق ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد (کاتوزیان36 ،1369 ،؛ جعفری لنگرودی .)42 ،1371 ،مهمترین تفاوت دو نوع وصیّت در این
است که در وصیّت تملی ی موصی مستقیماً و بالواسطه چیزی از ترکه خود را برای بعد از زمان مرگ به شخب یا اشخاص دیگر تملیک و
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 -۴شرایط صحت وصیّت
وصیّت دارای ارکان و طرفینی است که در هر کدا از آنها شرایطی باید وجود داشته باشد تدا وصدیّت
صحی واقب شود که دبارتند از:
الف) موصی :در اصطالح به ک سی گفته می شود که اقدا به وصیّت تملی ی یا دهددی کندد داشدتن
اهلیت که شامل بلوغ ،دقل ،اختیار ،رشد می شود از شرایط صحت و ادتبار وصیّت موصی به حساب میآید
در مورد بطالن وصیّت اشخاص مجنون ،سفیه و مست به دلیل زوال دقد در این صورتها اتفاق نظر وجدود
دارد (یزدی717 ،2 ،1378 ،؛ بحرانی407 ،22 ،1363 ،؛ شهید اول204 ،1367 ،؛ خوانسداری55 ،4 ،1363 ،؛
ح یم583 ،14 ،1374 ،؛ اما خمیندی723 ،2 ،1378 ،؛ محقدق حلدی244 ،2 ،1364 ،؛ جعفدری لنگدرودی،
143 ،1371؛ شهیدثانی140 ،6 ،1413 ،؛ امامی)76 ،3 ،1362 ،
ب) وصیّ :به کسی گفته می شود که از جانب دیگری مأمور به ایصال یا وصول حدق ،یدا مدأمور بده
نگهداری مولی دلیه موصی (صغیر یا مجنون) و ترکه میت و ادای دیون و انجدا دادن تبرددات موصدی و
تقسیم ترکه بوده باشد با دنایت به مواد قانون مدنی ایران ،حوزه فعالیت وصی محدود به تصرف بر بخشدی
از اموال و یا سرپرستی و اداره فرزندان صغیر موصی می باشد لذا وصی همانند هر انسان دیگدر بایدد حدائز
شرایطی باشد که توانایی و قابلیت تصرف در اموال و همچنین سرپرستی صغار در او دیده شود شرایطی که
از فقه و قانون مدنی استنتاج می شود بطور خالصه دبارتند از :اهلیت موصی ،اسال  ،ددالت و امین بودن
وجود این شرایط برای داشتن صالحیت الز  ،جهت اجدرای مفداد وصدیّت ،در وصدی از زمدان فدوت
موصی معتبر بوده و تا پایان اجرای وصایت بایدد بداقی باشدد (شدهید اول202 ،1367 ،؛ بحرالعلدو ،1329 ،
405؛ دالمه حلی393 ،1388 ،؛ شیخ طوسی72 ،1،1407 ،؛ خوانساری ،بیتدا74 ،4 ،؛ امدا خمیندی،1378 ،
)723 ،2

واگذار می کند ،در حالی که در وصیّت دهدی ،موصی ،شخب یا اشخاصی ادم از ورثه یا غیر را نسبت به تصرفات در اموال و امالک و یا
حقوق خود و یا انجا دملی و یا والیت بر صغار خویث پس از فوت خود مامور می نماید و در واقب موصی ،حق والیت خود در امور معین
را ب ه دیگری واگذار می کند بدین ترتیب وصی از طرف موصی ،نمایندگی می یابد که به انجا اموری بپردازد که موصی در زمان حیات
خویث ،توانایی قانونی انجا آنها را داشته باشد (محقق داماد30 ،1373 ،؛ جعفری لنگرودی55 ،1371 ،؛ امامی)121 ،3 ،1362 ،
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ج) موصی له :کسی است که به وسیله وصیّت تملی ی مالی به او واگذار می شود .دو شرط اساسی در
مورد موصی له وجود دارد تا وصیّت صحی و نافذ باشد؛ الف :موجود بدودن در هنگدا وصدیّت ،ب :اهلیدت
تملک داشتن بنابراین ،موصی له باید اوالً؛ موجود باشد لذا وصیّت بر معدو باطل است ،چنان ه اگر کسدی
مالی را برای دیگری وصیّت کند و بعد معلو شود که موصی له در حین وصیّت مدرده بدود ،وصدیّت باطدل
خواهد بود .ثانیاً؛ اهلیت تملیک داشته باشد ،با این شرط ،بخشی از وصایا باطدل اددال شدده اسدت؛ مانندد
وصیّت برای دبد ،کافر ،مرتد (جعفری لنگرودی161 ،1371 ،؛ خوانساری ،بیتا58 ،4 ،؛ محقق حلی،1364 ،
253؛ اما خمینی96 ،2 ،1378 ،؛ حسینی داملی424 ،9 ،1323 ،؛ محقق داماد161 ،1371 ،؛ مددنی،1390 ،
 )352 ،5قانون مدنی در مادّه  850مقرر میدارد« :موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک بشود که برای
او وصیّت شده است»
البته برخی از فقها شرط دیگری را نیز اضافه کردهاند و آن این ه «موصی له» نباید قاتدل «موصدی»
باشد این گروه از فقها با مقایسه ارث و ضوصیت با ی دیگر ،قتل را مانب تحقق صدحی وصدیت و موجدب
بطالن آن دانسته اند هرچند که گروهی دیگر از فقها با این استدالل که هیچ گونه ندب صدریحی در ایدن
خصوص وجود ندارد ،چنین مقایسه ای را از اساس مردود دانسته و به صحت چنین وصیتی فتوا دادهاند (ابن
ادریس حلی203 ،3 ،1410 ،؛ حسینی داملی 424 ،9 ،1323 ،و )425
د) موصی به :دبارت از مالی است که مورد وصیّت قرار می گیرد ،هرگونه دین یدا منفعدت یدا حقدوق
متعلق به موصی ،می تواند مورد وصیّت قرار گیرد (یزدی )596 ،14 ،1378 ،لذا آن مم ن است دین باشدد
یا منفعت و یا حق ،کلی باشد یا شخصی ،معلو باشد یا مجهول و مبهم ،مفروز باشد یا مشاع و از شدرایط
ادتبار موصی به می توان به این موارد اشاره کرد اوالً :باید قابلیت انتقال داشته باشد ،بنابراین حقوقی مانند
حق شفعه که قابلیت انتقال ندارد نمی تواند موضوع وصیّت قرار بگیدرد( ،شدهید اوّل )35 ،5 ،1417 ،ثانیداً:
باید دین موجود در خارج و ی ا منافب آن باشد و یا دادتاً قابلیت وجود داشته باشد ،ثالثداً :بایدد ملدک موصدی
باشد ،رابعاً :باید حالل بوده و از محرمات نباشد ،بنابراین وصیّت به خمر و خوک صحی نمی باشد (ح دیم،
596 ،14 ،1374؛ یزدی )726 ،2 ،1378 ،خامساً :از دیگر شرایط این است که میزان موصی به نباید از ثلث
مال موصی در هنگا فوت بیشتر باشد
 -۵وضعیت وصیت به مازاد بر ثلث با وجود ورثه
در صورتی که وصیت به مازاد باشد مقدار بیشتر را ورثه باید اجازه دهند ،بنابراین اذن ورّاث نسبت به
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اضافی شرط نفوذ وصیّت خواهد بود (نجفی263 ،2 ،1350 ،؛ یزدی726 ،2 ،1378 ،؛ محقدق حلدی،1364 ،
245 ،2؛ مدنی343 ،5 ،1390 ،؛ اما خمینی )96 ،2 ،1378 ،البته مال یه در صورت اجازه ورثه نیدز وصدیت
زائد بر ثلث را باطل شمرده اند (ابن قدامه ،بیتا 55 ،6 ،و  56و 58؛ نووی ،بدیتدا399 ،15 ،و410؛ بهدوتی،
بیتا341 ،4؛ دسوقی ،بیتا )426 ،4 ،قانون فعلی ایران (مادّه  843ق ) نیز بر این باور است که وصیّت بده
زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست ،مگر با اجازه ورّاث بنابراین چنانچه مازاد بر ثلث وصیّت نماید ،غیر نافذ بوده
و در صورت اجازه ورّاث ،وصیّت مازاد بر ثلث نیز صحی و دارای اثر حقوقی خواهد شد ،در غیر این صورت،
نسبت به مازاد بر ثلث ،وصیّت باطل می شود حال اگر بعضی از ورّاث اجازه دهند ،فقط نسبت به سهم آنان
نافذ خواهد بود (شیخ طوسی( 1407 ،الخالف)166 ،؛ ابن ادریس203 ،1410 ،؛ دلّامده حلّدی)379 ،1388 ،
ضمناً مقدار ارز

اموال متوفی به ادتبار دارائی موصی در حین وفات معین می شود نه به ادتبدار دارائدی او

در حین وصیت (جعفری لنگرودی 81 ،1371 ،و124؛ کاتوزیدان431 ،1369 ،؛ محقدق دامداد128 ،1373 ،؛
امامی )106 ،3 ،1362 ،میزان ثلث هم نسبت به اموال موصی در زمان وفات است نده زمدان وصدیّت ایدن
ح م مطابق فتوای مشهور امامیه است و مخالف در آن بسیار اندک تا جائی که شاید بتدوان بدر آن ادددای
اجماع نمود (شیخ انصاری )66 ،1415 ،در وصیت به مازاد بر ثلث هرگداه ورّاث اجدازه نمایندد ،بدی تردیدد
وصیت تنفیذ می شود زیرا بر ثلث مورد تعلق حق ورّاث است و آنان حق دارند که در آن ادال نظر نمایندد
در این حالت فرقی نمی کند وصیت به صورت مشاع از ترکه مانند نصف مال یا دین معین مفروز باشد مثل
این ه موصی باغی از باغات خود را وصیت کند که پس از محاسبه معلو شود ،قیمت باغ بیث از ثلث ترکه
وی بوده است در هر دو صورت ورّاث می توانند مازاد را اجازه و یدا رد نمایندد (مددنی )345 ،5 ،1390 ،در
این صورت اگر تمامی ورّاث نسبت به قبول یا رد مازاد بر ثلث به توافق نرسند یعنی بعضی اجدازه و برخدی
دیگر رد کنند ،اش الی به وجود نخواهد آمد بل ه همانگونه که قانون مدنی متعرض شده است وصیّت فقدط
نسبت به سهم کسانی که اجازه کرده اند از مازاد نافذ بوده و نسبت به مابقی نافذ نیست مبنای فقهی ایدن
مسائل دمومات و اطالقات وارده است که فرقی میان صور قائل نشده بل ه مطلق وصیت مازاد بدر ثلدث را
منوط به اجازه ورّاث دانسته است اجازه ورّاث پس از وفات موصی نسبت به مازاد بر ثلث بدیتردیدد نافدذ و
موجب استقرار موصی به می گدردد (یدزدی726 ،2 ،1378 ،؛ امدا خمیندی97 ،2 ،1378 ،و )98در قدانون
فعلی به تبعیت از فقه امامیه مستنداً به مادّه  843قانون مدنی ،وصیّت تدا میدزان ثلدث ترکده نافدذ اسدت و
وصیّت زیاده بر ثلث موقوف به تنفیذ ورثه است (مدنی )346 ،5 ،1390 ،نافذ بودن وصیّت نسبت به ثلدث و
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دد نفوذ آن مازاد بر ثلث از قوادد آمره 1محسوب می گردد و ردایت آن شرط صحت وصیّت است بندا بده
نظر حقوقدانان تحدید اختیار موصى از دو جهت قابل استدالل است اول این ه مستنداً به مداده  30قدانون
مدنى شخب تا زمان حیات خود اختیار تصرف در اموال خویث را دارد ،لذا محدود کردن اختیار موصدى در
وصیّت امرى برخالف قادده که این امر به منظور حفظ مصال ورّاث و توزیب ثروت بیدان گردیدده اسدت و
دو این ه اختیار مالک با فوت او از بین میرود ،لذا ورثه مالک دارایى میگردند این امر اقتضا میکندد کده
هیچ کس نتواند به موجب وصیّت به حقوق ورثه تجاوز کند و اختیارى که به موصى دربداره ثلدث داده شدده
است ح مى است استثنائى که براى ردایت انصاف و برقرارى ددالت مقرر شده است بر مبناى نظریده اول
دخل و تصرف در اموال ،اختیار مسلم موصى است لی ن به جهت این ه این اختیار اگدر نامحددود و مطلدق
باشد مم ن است موجب اضرار ورثه گردد ،آن را تحدید میکنند و بر مبناى نظر دو با فوت موصى اختیدار
او نسبت به اموالث قطب شده و مال یت به ورثه منتقل می گردد لذا اختیار مطلق با ورثه است و سبب ایدن
اختیار امرى است برخالف قادده مزبور که در وصیّت تا ثلث اموال جایز دانسته میشود (کاتوزیدان،1369 ،
261؛ امامی101 ،1361 ،؛ جعفری لنگرودی94 ،1371 ،؛ محقق داماد)125 ،1373 ،
 -۶وصیّت افراد بالوارث از منظر فقهی
حال اگر برای موصی ،ورّاثی در کار نباشد ت لیف چیست و آیا وی مجاز به وصیّت مازاد بر ثلث مدی-
باشد؟ به دبارتی می تواند تما اموال خود را وصیّت کند یا خیر؟ این وجه از مطلب اختالفنظر گسدتردهای
را بین فقها به و جود آورده است ،بر همین مبنا نیز حقوقدانان هم در مورد پاسخ به ایدن سدوال دارای نظدر
واحدی نشدند در این مورد فقها و بالتبب حقوقدانان قائل به نظرات مختلفی شدند که دبارتند از:
 -۱-۶عدم جواز وصیت بیشتر از ثلث
اشخاص بالوارث نمى توانند تمامى و یا بیث از حدّ ثلث اموال خود را وصدیّت نمایندد (شدیخ طوسدی،
166 ،4 ،1407و167؛ ابن ادریس204 ،4 ،1410 ،؛ دلّامه حلّی)379 ،3 ،1388 ،؛ در ایدن نظدر خدود اسدتناد
کرده اند به اوالً :وصیّت تا حدّ ثلث ،اجماع بر صحّت آن محقّق است و بر مازاد آن دلیلى وجود ندارد ثانیداً:

 -1قوادد آمره اموری محسوب می شوند که بر خالف آن نمی توان توافق کرد
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معاذ بن جبل از رسول اللّه (صلی اهلل دلیه و آله و سلم) روایت کرده که آن حضرت فرمود« :انّ اللّه تصدق
دلی م بثلث اموال م دند وفات م زیادة فى حسنات م»؛ 1خداوند به مقدار ثلث اموالتان هنگا مرگتان صددقه
قرار داده است تا حسنات شما را زیادتر گرداند (شیخ طوسی166 ،4 ،1407 ،و167؛ طبرسدی73 ،2 ،1410 ،؛
شهید اول212 ،2 ،1417 ،؛ صادقی طهرانی275 ،1412 ،؛ حسینی مردشی )265 ،1406 ،با این توضی که
این حدیث مطلق است و تفاوتى میان اشخاص بالوارث با آنان که وارث دارند ،گذاشته نشده است از کال
این گروه چنین استنباط می شود که وصیّت به مازاد بر ثلث توسط اشخاص بدالوارث اصدوالً ام دانپدذیر
نیست ،نه آن ه اختیار اجازه و یا ردّ آن به حاکم واگذار شده است
بنابر نظر این گروه ،شخب بالوارث فقط تا میزان ثلث خود ،می تواند وصیّت نماید امدا در خصدوص
این که مابقی ترکه بالوارث ،به بیت المال بر می گردد یا این ه در اختیار اما قرار می گیرد ،اخدتالف نظدر
است :شیخ طوسی می نویسند :میراث شخب بالوارث به بیت المال انتقال نمی یابد ،بل ه مختب به امدا
می باشد و مبنای ما اجماع فقهای شیعه و حدیثی از پیامبر (صلی اهلل دلیه و آله و سلم) که غالباً به دندوان
مهمترین دلیل در اثبات تعلق ارث بالوارث به پیامبر و اما مورد استناد قدرار گرفتده اسدت «اندا وارث مدن
الوارث له ادقل دنه وارثه» (متقی هندی 2)11 ،11 ،1409 ،همچنین هیچ اختالف نظری وجود نددارد کده
اما می تواند ارث بالوارث را انحصاراً به بخشی از افراد اختصاص دهد بدون این ه چیزی از امدوال مدذکور
به دیگران بدهد و این امر مجاز نخواهد بود مگر از طریق قائل شدن به تعلق چنین مالی بده منصدب امدا
(دلیهالسال ) اگر ارث بالوارث به دنوان میراث به مسلمانان میرسید الز می شدد همچدون سدایر مدوارد
ارث ،سهم ذکور بر اناث در این امر ،معلو می شود که بر چنین مالی دندوان ارث صددق نمدیکندد (شدیخ
طوسی )167 ،4 ،1407 ،دالمه حلی در تأکید این نظریه مینویسند :در صورتی که متدوفی فاقدد هرگونده
خویشاوند نسبی یا سببی باشد ،میراث وی متعلق به اما خواهد بود تا مطابق میل خود در آن تصرف نماید
و اما دلی (دلیهالسال ) آن را به همشهریان فقیر و همسایگان مستمند متوفی می داد 3و در دصر غیبت

 - 1این روایت در منابب اهل سنت وارد شده است ،ولی به نظر می رسد مضمون آن در شیعه موجود است برای همین ،برخی از فقیهان این
روایت را مستفیضه دانستهاند (انصاری)67 ،1415 ،
 - 2فقیهان این مساله را اجمادی دانسته اند و روایات صحیحه ای نیز در شیعه به همین مضمون وجود دارد (منتظری)84 ،4 ،1411 ،
 « - 3دَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ دَنْ أَبِیهِ دَنِ ابْنِ أَبِی دُمَیْرٍ دَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ دَنْ أَبِی دَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ دَلِیٌّ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ مَالًا
وَ لَیْسَ لَهُ أَحَدٌ أَدْطِ الْمِیرَاثَ هَمْشَارِیجَهُ» این حدیث در دو سند به صورت مرفوع و مرسل نقل شده است (شهید ثانی)227 ،13 ،1413 ،
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اما (دلیهالسال ) ،ترکه مذکور در میان فقراء تقسیم میگردد (دالمه حلی ،بیتا)177 ،
اما خمینی پس از اشاره به موجبات دوگانه ارث یعنی نسب و سبب ،و سدپس تقسدیم بده زوجیدت و
والء ،1مورد اخیر را امروزه دمالً فقط در مورد والء امامت مبتلی به میداند که در صورت دد وجود وارثدی
از طبقات سه گانه منسوبین و همچنین فقدان موالی دتق یا ضامن جریره برای متدوفی چنانچده ندامبرده
فاقد زوجه بوده باشد ،ربب ماترک متعلق به مشارالیها و مابقی آن سهم اما (دلیه السال ) خواهد بود اما در
خصوص ت لیف اینگونه اموال در دصر غیبت ولی امر (دج) ،همچون سایر اموال متعلق به امدا در اختیدار
فقیه جامب الشرایط قرار می گیرد ایش ان پس از بر شمردن ارث مدن ال وارث لده در میدان امدوال تشد یل
دهنده انفال ،تحقق دو صفت فقر و همشهری متوفی را در دریافت کننده نهدایی چندین مدالی بده احتیداط
نزدی تر دانسته و اقوی را رساندن ترکه مذکور به دست حاکم شردی به منظور به مصرف رساندن آن ادال
فرموده است (اما خمینی)369 ،1 ،1378 ،
 -۲-۶شرطیت اجازه حاکم در وصیت مازاد بر ثلث
اشخاص بالوارث همانند سایرین تا حدّ ثلث مى توانند وصیّت کنند و مازاد بدر ثلدث در اختیدار حداکم
است تا اجازه و یا ردّ نماید پیروان این دقیده ،بعضى حاکم را در ح م وارث خاص دانسته و گفتهاند حداکم
مىتواند اجازه و یا ردّ نماید ولى دستهاى حاکم را در دداد وارث خاص نمىدانند و معتقدند حاکم مدىتواندد
ردّ کند ولى نمىتواند اجازه نماید (دالمه حلی )481 ،1388 ،برخی از حقوقدانان در این مسأله با اشداره بده
ح م مادّه  864و  866قانون مدنى ،که به موجب آن امر ترکه در صورت نبودن وارث با حاکم اسدت بیدان
میدارند این امر نشان دهنده این است که خزانه دمومى از جمله اشخاصى است که در صورت نبودن وارث
نسبى یا سببی ،خود وارث محسوب می گردد ،لذا اساساً تصور این ه شخب بدون وارث باشد با این تحلیدل
مم ن نیست (جعفری لنگرودی )99 ،1371 ،همچنین با توجه به مادّه  9آیدین نامده راجدب بده مدادّه 299
قانون امورحسبی مصوب  1322وزارت دادگستری که مقرر مدی دارد« :در مدورد متوفدای بدالوارث اگدر در
ظرف ده سال مقرر در قانون امورحسبی (مادّهی  )335وصیت نامه ای ابراز شود که قابل ترتیب اثر بدوده و
برای تحریر ترک ه آگهی نشده باشد مفاد وصیت نامه به ترتیب مذکور در ماده فوق (مادّهی  )8و با قید ایدن
 - 1والء به معناى پیوند و دلقه میان دو نفر یا بیشتر از غیر طریق زوجیّت و نسب است که بر سه قسم است :والء دتق ،والء ضمان جریره
و والء امامت (شاهرودی)349 ،1 ،1426 ،
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که متوفی بالوارث معرفی شده است آگهی می گردد و در صورتی که در مددت سده مداه از تداریخ انتشدار
آخرین آگهی ادتراضی نرسیده مورد وصیت به نا موصی له یا مصرفی که برای آن وصیت شده است ثبت
و باقی ملک پس از ده سال ،اگر وارثی پیدا نشد به نا دولت ثبت خواهد شد» قانونگذار هم بنا بر قسدمتی
که می گوید « :باقی ملک پس از ده سال »؛ تا حدودی متمایل به این نظر شده باشد
 -۳-۶جواز وصیت مازاد بر ثلث در امور خیریه
اشخاص بالوارث مىتوانند جمیب اموال خود را براى امور خیریّه وصیّت نمایند ،ولى در غیر امور خیریّه
چنین اختیارى ندارند (شیخ صدوق486 ،1415 ،؛ موسوی خویی )387 ،2 ،1394 ،پیدروان ایدن دقیدده بده
روایت س ونى استناد نمودهاند که مى گوید از حضرت باقر (دلیه السال ) سداال شدد دربدارهی مدردى کده
مىمیرد در حالى که هیچ وارثى ندارد ،آن حضرت فرمودند « :یوصى بمالده حیدث شداء فدى المسدلمین و
المساکین و ابن السدبیل» (بروجدردی 1)392 ،24 ،1429 ،او مدى تواندد امدوال خدود را بدراى مسدلمانان و
مس ینان و در راه ماندگان وصیّت نماید به نظر پیروان این نظریّه چون در حدیث فقدط بده مدوارد خیریّده
اشاره شده ،بنابراین شخب بالوارث مجاز نیست که به غیر از جهات خیریّه بیث از حدّ وصیّت نماید برخی
از حقوقدانان از این نظر تبعیت کرده و قائلند شخب بالوارث آزادی کامل نداشته و وصیّت او فقط محددود
به مقدار ثلث دارایی می باشد و در فرض فقدان ورثه ،اموال متوفی متعلق به دمو بوده و در اختیار دولدت
قرار می گیرد اما چنانچه وصیّت او مختب به امور خیریه باشد ،وصیّت مازاد برثلث موصی صدحی و نافدذ
می باشد ،اما در غیر امور خیریه چنین اختیاری ندارد (محقق دامداد124 ،1371 ،و )125مطدابق نظدر ایدن
گروه طبق ادله شردیه و نصوص قانونی ،وصیّت محدود به مقدار ثلث دارائی است و مازاد بر آن اجازه ورثه
را الز دارد همچنین این مطلب که دلیل محدودیت موصی به خاطر حفظ حقوق ورثه اسدت ،و حداال کده
ورثه ای وجود ندارد ،پس وصیت صحی است ،یدک اسدتنباط استحسدانی اسدت و از نظدر مدوازین فقهدی
پذیرفته نیست زیرا درست است که حفظ حقوق ورثه بایستی در اختیار حاکم قرار گیرد چون وصیت امری
استثنایی و خالف اصل و قاددهاست ،که به صورت ارفاقی این اختیار به موصدی داده شدده اسدت کده تدا
 - 1همانگونه که بعدا اشاره خواهد شد این روایت به گزار
)180 ،5

برخی از فقیهان معتبره می باشد (سبزواری244 ،30 ،1413 ،؛ صدر،1420 ،
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میزان ثلث در اموال که از وی باقی می ماند تصرف نماید ،و مازاد آن دلیل الز دارد بندابراین شدخب در
صورت نداشتن ورثه فقط تا میزان ثلث می تواند وصیت نماید ،مگر این ه وصیت مزبور بدرای امدور خیریده
باشد
 -۴-۶جواز وصیت در همه ما ترک (اموال)
شخب بالوارث آزادى کامل دارد و مى تواند تمامى اموال خود را براى هر کس و یا هر جهت اددمّ از
امور خیریّه و غیر آن وصیّت نماید (یزدی .)4 ،1421 ،فقیهی دیگر نیز در این باره مینویسد :اگر کسی کده
وارثی ندارد وصیت کند که اما معصو دلیده السدال همده امدوالث را بدرای فقیدران ،بیچارگدان و در راه
ماندگان هزینه کند ،این وصیت نافذ است همچنین اگر همه اموالث را در غیر امور یداد شدده در راه هدای
خیر وصیت کند و احتیاط در این است که حاکم شردی در مورد وصیت به نیابت از اما این اموال را هزینه
کند (سبزواری ،بیتا )631 ،هرچند در باب وصیت روایاتی وجود دارد که باید وصیت در مدازاد بدر ثلدث رد
شود ولی به نظر میرسد آن روایات از این بحث انصراف داشته باشند در نتیجه وصیت در مازاد بر ثلث نافذ
است ،هر چند در همه اموال خود وصیت کند (همو )244 ،30 ،1413 ،حنفیه معتقدند که اگر موصدی وارث
یا دینی نداشته با شد ،وصیت زاید بر ثلث و حتی وصیت به تما اموال صحی است و بستگی به اجازه امدا
یا متصدی بیت المال ندارد ،زیرا بیت المال وارث محسوب نمی شود ،بل ه مرجب اموال بدون مالدک اسدت
آنان اضافه میکنند امری که مانب از نفوذ وصیت است حقوق ورثه است که به ترکه تعلق می گیرد و چون
این مانب در اینجا وجود ندارد ،دلیلی برای دد تنفیذ وصیت به چشم نمی خورد و حقی برای احدی متصدور
نیست (کاشانی338 ،7 ،1328 ،؛ کاشدانی )338 ،4 ،1937 ،قدانون وصدیّت مصدر در مدادّة  37بده همدین
مضمون تنظیم گردیده و همچنین مادّهی  916قانون مدنى فرانسه مطابق همدین نظدر اسدت بسدیارى از
حقوقدانان معاصر نیز این نظر را پسندیده و در تأیید آن چنین گفتهاند :شخب تا زمانى که زنده است حدقّ
تصرّف در تما اموال خود را دارد و بخاطر حفظ حقوق ورّاث اسدت کده اختیدار موصدى محددود بده ثلدث
مىشود پس هرگاه ای ن مانب وجود نداشته باشد ،باید اختیدار کامدل موصدى را پدذیرفت (کاتوزیدان،1369 ،
265؛ امامی ،101 ،1362 ،دبده ،بیتا ،شماره)924
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 -۵-۶بررسی قاعده «االمام وارث من ال وارث له»

1

ی ی از قوادد مسلم فقهی که در نزد شیعه نیز اجمادی می باشد ،این قادده است که اگر کسی بمیدرد
و وارثی نداشته باشد در این صورت وارث وی ،اما معصو دلیه السال است و این بر اساس روایاتی اسدت
که در این باب وارد شده است  2وارث بودن اما به معنای این نیست که ایشان مانندد دیگدر وارثدان اسدت
بل ه این یک نوع مجاز گویی است که اما در زمره وارثان در روایات قرار گرفته است؛ دلیدل ایدن سدخن
آنست که ارث وی ژگی هایی دارد مثل این ه مال ارث ،جزو اموال خصوصی شخب می شود که وارثان وی
آن را به ارث می برند ،در صورتی که ارث بردن اما (دلیه السال ) به این معنا نیست که این اموال ،ملدک
خصوصی او می شود بل ه به این معنا است که این مال در زمره اموالی قرار می گیرد کده امدا مدی تواندد
بنابر مصلحت در آن تصرفاتی انجا دهد و این ارث در برابر مساولیت هایی است که بر دو

وی گذاشته

شده است؛ بنابراین هرگاه اما از دنیا برود به امامی که در جایگاه ایشان قرار می گیرد ،منتقل می شود ولی
به ورثه و خویشاوندان وی به ارث نمیرسد (طوسدی278 ،1414 ،؛ جمعدی از پژوهشدگران)28 ،9 ،1423 ،
برای همین ن ته است که برخی از فقیهان به صورت صری اشاره کرده اند که بین اما و سایر ورثده فدرق
است ،و اما وارث حقیقی نیست و مانند وارث حقیقی نیز نیست ،بل ه برای وی میراث کسی است که هیچ
وارثی ندارد  ،بر خالف دیگر ورثه که وارثان حقیقی هستند (سبحانی تبریزی )41 ،1415 ،دلیل دیگری که
اما (دلیه السال ) وارث حقیقی به شمار نمیرود اینست که فقیهان گفته اند :اگر ورثه مسلمانی ،کافر باشند
و پس از مرگ وی مسلمان شوند ،در این صورت ارث به آنها می رسدد و بده امدا چیدزی نمدی رسدد ،در
صورتی که اگر اما دلیه السال مانند وارث حقیقی باشد در این صورت باید مانند وارث واحد مسلمان باشد
که ارث به او میرسد و دیگر ورثه کافر ،اگر پس از مورث اسال بیاورند ،این اسدال تداثیری در ارث بدری
آنها ندارد و چون با مرگ فرد ارثث به وارث واحد او می رسد ،در نتیجه اسال ایدن ورثده کدافر بده منزلده
اسال آوردن پس از تقسیم ارث باشد که سودی به حال آنها ندارد ،در صورتی که این طور نیسدت (همدان
 - 1این قادده که درباره والء امامت است با والء دتق در روایت پیامبر (صلی اهلل دلیه و آله و سلم) «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ کَلُحْمَهِ النَّسَبِ -لَا تُبَاعُ وَ
لَا تُوهَبُ» (شیخ صدوق )133 ،3 ،1413 ،؛ پیوند و خویشی ناشی از والء ،همچون پیوند و خویشی ناشی از نسب است ،متفاوت است
 « - 2دَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ،دَنْ أَبِیهِ ،دَنْ حَمَّادِ بْنِ دِیسى ،دَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:دَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ دلیه السال  ،قَالَ :الْإِمَا ُ وَارِثُ مَنْ لَاوَارِثَ
لَهُ» (کلینی )754 ،13 ،1429 ،این روایت اگرچه مرسله است ولی مضمون آن مورد تایید روایات صحی قرار گرفته است (مامن قمی،
 ) 47 ،2 ،1428ضمن این ه این روایت در بین اصحاب مشهور است (مقدس اردبیلی )464 ،11 ،1403 ،و این شهرت ضعف سند را جبران
می کند
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 ) 40بنابراین مفهو درست این قادده اینست که اگر کسی بمیرد و وصیتی ن رده باشد و وارثی هم نداشته
باشد در این صورت ارث وی به اما دلیه السال خواهد رسید البته این ن ته نباید فرامدو

گدردد کده در

زمان غیبت اما معصو دلیه السال  ،این مال در تحت تصرف نائب وی که فقیه جامبالشرایط اسدت قدرار
میگیرد (سبزواری)18 ،30 ،1413 ،
 -۷نقد و بررسی دیدگاه های طرح شده
با تاملی در آثار فقهی در می یابیم که در این خصوص اکثر فقهای امامیه دمدتاً به احادیث و روایداتی
استناد نمودند که از معصومین (دلیهم السال ) نقل شده و مبنای اصلی ادتقاد شیعیان دائر بدر تعلدق امدوال
اشخاص بالوارث به اما را تش یل می دهد که با دقت در این روایات مشاهده می شود که ظداهراً مفهدو
اکثر آنها اشاره به این دارد که «اما وارث کسی است که وارثی ندارد» (کلینی753 ،13 ،1429 ،؛ حرداملی،
بیتا )547 ،17 ،فقهاء در ادامه بعد از اثبات این اموال برای اما در زمان حضور و برای نایب اما در زمدان
غیبت ،به بررسی موارد مصرف این اموال از طرف نایب اما پرداختهاند اما باید بگوییم به نظدر مدیرسدد:
این ه به موجب نصوص و ادلّهی شردیّه ،اموال اشخاص بال وارث در اختیار اما یدا حداکم قدرار داده شدده
است ،یعنی دبارت «وارث من الوارث» ،به معناى آن است که همه اموال بالمالک و یا مجهول المالک در
اختیار اما  ،یا حاکم به دنوان زمامدار جامعه است تا در جهت منافب دامده هزینده نمایدد و زیدر نظدر ولدىّ
مسلمین صرف مصال دامّه می گردد این ن ته در اصل 45قانون اساسى جمهدورى اسدالمى ایدران آمدده
است اصل مزبور ضمن بر شمردن انفال و ثروتهاى دمومى ،ارث بددون وارث را مطدرح کدرده و آن را در
اختیار ح ومت اسالمى قرار داده تا بر طبق مصال دامّه نسبت به آنها دمل نماید ناگفته پیداست که طرح
این مطلب ،ح ومت اسالمى و یا خزانه دمومى را وارث شخب بالوارث قرار نمى دهدد تدا آن ده ،شدخب
بدون وارث هیچ گاه فرض نشود بنا به مراتب ،این ه نفوذ وصیّت شخب بال وارث نسبت به مازاد بدر ثلدث
منوط به نظر حاکم باشد و حاکم همانند وارث خاص بتواند اجازه یا ردّ نماید قابل پدذیر

نیسدت (محقدق

داماد یزدی )124 ،1373 ،یادآوری این ن ته نیز ضروری است که این مسأله یاد شده به معنای نفی کلیدت
وارث بودن اما نیست بل ه اگر فردی از دنیا برود و نسبت به اموال خود در زمان حیاتث با وصیت و مانند
آن تعیین ت لیف ن رده باشد و ورثه ای هم نداشته باشدد در ایدن صدورت بددون اخدتالف ،امدا وارث وی
خواهد بود
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 -۸مؤیداتی از روایات بر دیدگاه جواز وصیت فرد بدون وارث در همه اموال
برخی از فقیهان بر این باورند که این دیدگاه را می توان ی ی از دیدگاه های شیخ طوسدی دانسدت و
شیخ صدوق و ابن جنید نیز بر همین دیدگاه بودهاند (شهید اول )305 ،2 ،1417 ،برای این دیدگاه میتدوان
به ادله و روایاتی تمسک جست که دبارتند از:
 -۱-۸تعلیل موجود در روایات
در روایتی از پیغمبر اکر (صلی اهلل دلیه و آله و سلم) تعلیلی آورده شده است مبنی بدر این ده دلدت
دد جواز تصرف در بیشتر از ثلث اینست که مبادا ورثه پس از مرگ شخب نیازمند و محتاج کمک مدرد
بمانند  1این تعلیل پیامبر (صلی اهلل دلیه و آله و سلم) «ان تذر وررثتک اغنیاء» این مطلب را می رساند اگر
فرد ورثه ای نداشته باشد ،وصیت وی به بیشتر از ثلث جایز است؛ زیرا دیگر ظلم و اجحدافی نخواهدد بدود
این روایت اگر چه در منابب اهل سنت آمده است ولی مضمون این روایت در احادیث شیعه وارد شدده اسدت
(مغنیه)161 ،6 ،1421 ،
 -۲-۸تقیید اطالقات روایات اجازه ورثه به مازاد از ثلث
مهمترین دلیلی که طرفداران دیدگاه دد جواز وصیت در مازاد بر ثلدث مدی توانندد بیاورندد اطدالق
روایاتی 2است که داللت می کند بر این ه در صورت وصیت به مازاد بر ثلث باید وصیت را به ثلث برگرداند
و وصیت نسبت به زائد باطل است ،ولی به نظر می رسد ایدن زمدانی اسدت کده وارث در میدان باشدد و در
صورت دد وجود وارث نسبی ،فرد بدون وارث می تواند در همه مال خود با وصیت تصدرف کندد ،زیدرا از
دبارات موجود در روایات مانند «تمضی الوصیه فی الثلث و ترد الباقی دلی الورثه» و «اال ان تجیز الورثده»

« - 1دن سعید بن معاذ قال جاءنى رسول اللّه ص یعود فی دا حجّة الوداع من وجب اشتدّ بى فقلت یا رسول اللّه قد بلغ بى من الوجب ما
ترى و انا ذو مال و ال یرثنى إال بنیّة أ فأتصدّق بثلثى مالى قال ال قلت فالشطر یا رسول اللّه قال ال قلت فالثلث قال الثلث و الثلث کثیر
انک ان تذر ورثتک أغنیاء خیر من ان تددهم دالة یت فّفون الناس» (دالمه حلی452 ،1388 ،؛ بروجردی )362 ،24 ،1429 ،این روایت
اگر چه در منابب اهل سنت آمده است ولی مضمون این روایت در احادیث شیعه وارد شده است
 - 2بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ صَحَّتِ الْوَصِیَّةُ فِی الثُّلُثِ وَ بَطَلَتْ فِی الزَّائِدِ إِلَّا أَنْ یُجِیزَ الْوَارِثُ وَ أَنَّ الْمُنَجَّزَاتِ مُقَدِّمَةٌ دَلَى الْوَصِیَّةِ
(حر داملی)275 ،19 ،1409 ،
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این مطلب فوقالذکر فهمیده می شود (بحرانی )625 ،22 ،1405 ،همچنین در روایتی دیگر جهدت بطدالن
وصیت در مازاد بر ثلت ،من ر بودن ،ظلم کردن ،حیف و میل مال دانسته شده است و این ه باید این وصیت
به معروف برگردانده شود که اهل میراث به ارث خود برسند

1

 -۳-۸معتبره سکونی
از امیرالمامنین درباره مردی که میمیرد و وارث و خویشاوندی ندارد پرسیده شد ،در هدر جهدت کده
بخواهد از مسلمانان میتواند مالث را وصیت کند مانند این ه در راه بینوایان و یا درماندگان هزینه شود  2به
نظر می رسد اما و حاکم در صورت وجود ،مانند دیگر ورثه نیستند ،در این ه حق اجدازه مدازاد بدر ثلدث در
دست آنها باشد و اینگونه نیست که فرد بی وارث ،باید اما (دلیه السال ) را مانند وارثان به هنگا وصدیت
در نظر بگیرد همچنین این خبر معتبر ،تخصیب ادلّهای است که شرط وصیت را به صدورت مطلدق ثلدث
مال می داند (صدر)180 ،5 ،1420 ،
 -۴-۸روایت عمار بن موسی
اما صادق دلیه السال می فرماید :انسان نسبت به وصیت در همه مال خود اولویت دارد و شایسته-
تر است تا زمانی که زنده است ،پس این وصیت بدرای وی نافدذ اسدت « إِنْ أَوْصدى بِدهِ کُلدهِ »  3ی دی از
احتماالتی که شیخ طوسی در این روایت می دهد اینست که اگر فرد وارث نزدیک و یا دوری نداشته باشدد
در این صورت جایز است به همه مالث به هر گونه که میخواهد وصیت کند (طوسی)188 ،9 ،1407 ،

 - 1وَ قَضَى أَمِیرُ الْمُاْ مِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفیَ وَ أَوْصَى بِمَالِهِ کُلهِ أَوْ أَکْثَرِهِ فَقَالَ إِنَّ الْوَصِیَّةَ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْ َرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَى
فِی وَصِیَّتِهِ الْمُنْ َرَ وَ الْحَیْفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَ یُتْرَکُ لِأَهْلِ الْمِیرَاثِ مِیرَاثُهُمْ (طوسی )192 ،9 ،1407 ،مرحو مجلسی در مرآه العقول،
این حدیث را حسن به مانند صحی دانسته است (مجلسی)20 ،23 ،1404 ،
 -2أَخْبَرَنَا دَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی دَنْ أَبِیهِ دَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ دَنْ أَبِیهِ دَنْ جَدِّهِ دَنْ دَلِیٍّ ع فِی الرَّجُلِ
یَمُوتُ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا دَصَبَةٌ قَالَ یُوصِی بِمَالِهِ حَیْثُ شَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فِی الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ (ابن اشعث کوفی ،بی تا )121 ،این
روایت به گزار

برخی از فقیهان معتبره می باشد (سبزواری244 ،30 ،1413 ،؛ صدر)180 ،5 ،1420 ،

 - 3أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،دَنْ دَلِیِّ بْنِ الْحَ سَنِ ،دَنْ دَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ،دَنْ ثَعْلَبَةَ ،دَنْ أَبِی الْحَسَنِ دُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِیِّ وَالسَّرِیِّ جَمِیعاً ،دَنْ دَمَّارِ
بْنِ مُوسى :دَنْ أَبِی دَبْدِ اهللِ دلیه السال  ،قَالَ« :الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَا َ فِیهِ الرُّوحُ ،إِنْ أَوْصى بِهِ کُلهِ ،فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ (کلینی،13 ،1429 ،
 )328این روایت را فقیهان به خاطر مجهول بودنث نمی پذیرند و در نتیجه روایتی ضعیف می باشد
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 -۵-۸روایت محمد بن اسحاق
احمد بن محمد بن دیسى می گوید :محمد بن اسحاق متطبّب به اما دلیه السال نوشت :پدس از
حمد و ثناى الهى ،خداوند به شما طول دمر دنایت فرماید به درض سرورمان مىرسانیم که ما نسبت بده
وصیت محمد بن یحیى بن دریاب شک و شبهه داریم ،بده دلیدل آنکده دوسدتداران و بنددگان شایسدته
سرورمان گفتهاند که میّت فرزند دار حق ندارد بیث از ثلث مالث را وصیت کند در حالى کده محمدد بدن
یحیى بیث از نصف ماترک خود را وصیت کرده است پس اگر سرور و موالى ما -که خداوند دمدر

را

بلند گرداند -صالح مى دانند که این تاری ى را از پیث چشمان ما برطدرف کنندد و آن را بدراى مدا بیدان
کنند -به آن دمل خواهیم کرد ،انشاءاهلل تع الی اما دلیه السدال در پاسدخ مرقدو فرمدود :اگدر پدیث از
فرزنددار شدن به آن وصیّت کرده است ،وصیّت وى صحی است ،به دلیل آنکه فرزند

پس از وصدیّت

متولد شده است 1این روایت داللت می کند بر این ه وصیت مازاد بر ثلث صحی است
 -۶-۸روایت حمزه بن حمران
در روایتی طوالنی آمده است :و اگر میت براى اموال خویث سرپرستى مشدخب ن درد تدا از دار
دنیا رفت میراث او در اختیار اما مسلمانان اسدت (شدیخ طوسدی )131 ،10 ،1407 ،اگرچده در سدند
روایت خالد بن نافب و حمزه بن حمران قرار گرفته اند و این دو توثیق نشده اند ولدی بدا توجده بده این ده
اصحاب اجماع از اینها حدیث نقل کرده اند مانند صفوان بن یحیی که از اولی حدیث نقدل کدرده اسدت و
همچنین حسن بن محبوب از دومی حدیث نقل کرده است ،بنابراین این حدیث از حجیت ساقط نمی شود
(مامن قمی )50 ،2 ،1428 ،بنابراین آنچه از این روایت برداشت میشدود اینسدت کده امدا در صدورتی
وارث است که سرپرستی برای اموال مشخب نشده باشد ،بنابراین اگر بمیرد و ت لیف اموال خود را برای
 - 1احْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دِیسَى قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُتَطَبِّبُ وَ بَعْدُ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاکَ نُعْلِمُکَ یَا سَیِّدَنَا أَنَّا فِی شُبْهَةٍ مِنْ هَذِهِ
الْوَصِیَّةِ الَّتِی أَوْصَى بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ دَرْیَابَ -وَ ذَلِکَ أَنَّ مَوَالِیَ سَیِّدِنَا وَ دَبِیدَهُ الصَّالِحِینَ ذَکَرُوا أَنَّهُ لَیْسَ لِلْمَیِّتِ أَنْ یُوصِیَ إِذَا کَانَ لَهُ
وَلَدٌ بِأَکْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَ قَدْ أَوْصَى مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى -بِأَکْثَرَ مِنَ النصْفِ مِمَّا خَلَّفَ مِنْ تَرِکَتِهِ فَإِنْ رَأَى سَیِّدُنَا وَ مَوْلَانَا أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ أَنْ یَفْتَ َ
غَیَ ابَ هَذِهِ الظُّلْمَةِ الَّتِی شَ َوْنَا وَ یُفَسِّرَ ذَلِکَ لَنَا نَعْمَلُ دَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَجَابَ ع إِنْ کَانَ أَوْصَى بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یَ ُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ
وَصِیَّتُهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِنْ بَعْدِهِ (طوسی )198 ،9 ،1407 ،این روایت به گزار
)94

مرحو مجلسی صحی است (مجلسی،15 ،1406 ،
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پس از مرگ خود مشخب ن رده باشد اموال وی به اما معصو دلیهالسال خواهد رسید
 -۹نگاه حقوق موضوعه به وصیت افراد بال وارث
آنچه از نظر قانون مدنى بنظر میرسد آنست که هرگاه موصى وارث سببى و نسبى نداشته باشد وصیّت
نسبت بتمامى ترکه نافذ است ،یعنى موصى می تواند نسبت بما زاد از ثلث تا آن ه ترکه را مسدتودب گدردد
وصیّت کند و براى کسى حق ادتراض نیست ،دلیل بر این أمر آنست که از مادهی « »861ق

کده مدی-

گوید« :موجب ارث دو امر است نسب و سبب» معلو می گردد غیر از کسانى که رابطهی نسبى و سببى با
متوفى دارند دیگرى وارث شناخته نمی شود و مادهی « »866ق

که می گوید« :در صورت نبودن وارث،

أمر ترکه متوفى راجب به حاکم است» و مادهی « »335قانون امور حسبى که مقدرّر مدی دارد بایدد بخزانده
دولت داده شود ماید این امر است بنابراین با توجه به مفاد مادة « »843ق

که می گوید« :وصیّت بزیاده

بر ثلث ترکه نافذ نیست ،مگر با اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت بسهم او نافذ است» و
ماده « »844ق

که می گوید« :هرگ اه موصى به مال معینى باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن

بیث از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است ،مگر این ه اجازه کند» استنباط می شود کده چنانچده موصدى
وارث نسبى و سببى نداشته باشد وصیّت نسبت بمازاد بر ثلث صحی است و احتیاج به اجازه کسى نخواهدد
داشت (امامی100 ،3 ،1362 ،و)101
البته قانون مدنى ایران هم با ظرافت کامل همین مطلب را منظور داشته است این ه در مدادّهی 866
چنین آمده است« :در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفى راجب به حاکم است » ،مراد این است که امدوال
شخب بالوارث به حاکم واگذار مى شود تا برابر مقرّرات به مصرف برساند بنابراین مادّه  866قانون مددنى
اساساً ناظر به اداره اموال متوفى و ترکه است و نه تعیین مالک آن و نمیتوان از این ماده اینگونه اسدتنباط
کرد که در صورت نبود وارث ،خزانه دمومى وارث محسوب می گردد همچنین مستنداً به مادّه  335قدانون
امور حسبى که مقرر می دارد « :اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلو شود ترکه به او داده
می شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقیمانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می شود و اددای حقی نسبت
به ترکه از کسی به هر دنوان که باشد پذیرفته نیست» در صورتى که مال مجهولالمالک یا بددون مالدک
است ،اداره آن به خزانه دمومى واگذار می گردد و اجراى وصیّت مقد بر این امر قرار دارد لدذا در صدورتى
که شخب وارثى ندارد ،نمی توان این تحلیل را پاسخى براى ساال مزبور دانست و از آنجا که مبناى اصلى
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محدود کردن اختیار موصى تا ثلث ترکه را از جهت حفظ مصال ورّاث و توزیب دادالنه ثروت و ماترک بین
ورثه دانستیم و این امر را حاکم بر تسلیط موصى بر اموال خویث معرفدى کدردیم در فرضدى کده شدخب
وارثى ندارد ،دلیلى باقى نمی ماند تا وصیّت او که مازاد بر ثلث است ،را صحی ندانیم به دبارتی به موجدب
ماده فوق الذکر اموال اشخاص بالوارث در اختیار حاکم قرار داده شده ،با توجه به قادده «االما وارث مدن
الوارث» ،به این معنا می باشد که کلیه اموال بالمالک یا مجهول المالک در اختیار حاکم قرار می گیدرد تدا
در جهت مصال و منافب دمومی هزینه می شود ،نه آن ه حاکم جانشین وارث بوده و دارای همدان حقدوقی
است که وارث دارا می باشد لذا این ه نفوذ وصیّت شخب بالوارث نسبت به مازاد بر ثلث مندوط بده نظدر
حاکم باشد و حاکم همانند وارث خاص بتواند اجازه یا ردّ نماید ،قابل پذیر

نیست

ثانیاً :مطابق ماده 843ق در بحث مازاد بر ثلث ،اجازه وارث مالک است که در این مدورد ،بده نظدر
می رسد حاکم وارث متوفی نمی تواند محسوب شود بنابراین به نظر می رسد با توجده بده دالیلدی کده در
ذیل اشاره می شود بهتر است این حق را برای شخب بالوارث قائل شویم که او حق وصیّت تا میزان کدل
اموال خود را داشته باشد:
 -1بر اساس مادّه 30قانون مدنی که مقرر می دارد«:هر مال ی نسبت به مایملدک خدود حدق همده
گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» بندابراین اقتضداى اصدل حاکمیدت
اراده و قادده تسلیط این است که این اختیار به موصى داده شود تا اموال خویث را در زمان فوت خدود بده
دست شخب معینى بسپارد و محدودیتى که براى او قائل شدهاند به جهت مزبور است و در فرضى کده آن
جهت موضودیتى نداشته باشد محدودیت موصى نسبت به «موصى به» سالبه به انتفاى موضوع خواهد بود
 -2مطابق ادلّ ه شردیه و نصوص قانونی ،وصیّت محدود به مقدار ثلث دارائی موصی است و مازاد بدر
آن اجازه ورثه را الز دارد بنابراین وصیّت مازاد بر ثلث را فقط به دلیل وجود ورّاث ،غیرنافدذ اددال کدرده
است و این نتیجهگیری به ذهن متبادر می شود که در صورت دد وجدود وارثدی ،وصدیّت مدازاد بدر ثلدث
صحی می باشد
 -3محدود ساختن اختیار موصی ،به یک سو اموال ،خالف قادده و اصدول فقهدی اسدت کده شدارع
مقدس به خاطر ردایت مصال ورثه آنرا مقرر نموده است و از آنجا که هر شخصی حق همه گونه تصدرف
مشروع در اموال خو د را دارد ،باید به همان قدر متیقن که لزو اجازه وارث در صورت وجود آنها در وصدیت
مازاد بر ثلث است ،قنادت نمود و نباید بدون وجود دلیل قطعی اقدا به توسعه اح ا نمود
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برخی از حقوقدانان نیز با استناد به دو ماده  843ق و  844ق  ،چنین استدالل می کند با توجه به
مفاد ماده  843ق که میگوید« :وصیّت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست ،مگر با اجازه وراث و اگر بعض
از ورثه اجازه کند فقط نسبت بسهم او نافذ است» و ماده  844ق که می گوید« :هرگاه موصى به مدال
معینى باشد ،آن مال تقویم میشود و اگر قیمت آن بیث از ثلث ترکه باشد مازاد مدال ورثده اسدت ،مگدر
این ه ورثه زیاده را اجازه کند» استنباط می شود که چنانچه موصدى وارث نسدبى و سدببى نداشدته باشدد
وصیّت نسبت بما زاد بر ثلث صحی است و احتیاج باجازه کسى نخواهد داشت .بنابراین در قدانون مددنی
ایران دالوه بر نسب ،فقط رابطه زوجیّت سبب وراثت است ،و شخصی که فاقد وراث طبقات سده گانده و
همسر باشد ،بدون وارث تلقّی میشود (امامی ،بی تا .)101 ،3 ،از سوی دیگر چدون در مبدانی محددودیّت
موصی محرز شد که از نظر اصول هر شخب تا زمانی که حیات دارد می تواند در اموال خود به گونده ای
که مایل باشد تصرف کند و حدود آزادی موصی فقط برای ردایت حال وارثدان و تشدیید مبدانی خدانواده
است ،هر گاه کسی وارثی نداشته باشد در وصایای خود اختیار کامل دارد (کاتوزیان)265 ،1376 ،
 -۱۰نتیجهگیری
در بحث وصیّت ،موصی حق دارد حداکثر به میزان ثلث اموال خود را وصیت نماید و مدالک محاسدبه
میزان ثلث ،اموال به جا مانده از موصی در حین وفات می باشد چنانچه بیشتر از ثلث وصیت کندد نیازمندد
اجازه ورثه می باشد ،در صورت دد اجازه ایشان مازاد بر ثلث غیرنافذ خواهد بود این در صورتی است کده
موصی بعد از خود ورّاثی داشته باشد ،اما اگر شخصی بالوارث باشد در مراجعه به قانون فعلی میبیندیم کده
بنا به نظر برخی ،قانونگذار محتر با توجه به موادّ  866قانون مدنی و  335قانون امور حسدبی و اصدل 45
قانون اساسی ایران ،مازاد بر ثلث را مربوط به حاکم دانسته که باید به خزانه کشور واریز شدود بده دبدارتی
قانونگذار در فرض نبودن وارث ،ادال قبول یا رد وصیّت زاید بر ثلث را بر دهده حاکم دانسته است ولی ن
باید بگوییم که با تامل و دقت نظر در مواد قانونی مشارالیها و با مراجعه به متون فقهی و حقدوقی بده ایدن
نتیجه می رسیم که موارد مورد اشاره قانونگذار مربوط به جایی است که شخب بالوارث نسبت به اموال به
جا ما نده از خود تعیین ت لیف ن رده باشد یا این ه فقط نسبت به مقداری از اموالث وصیّت کرده و بقیده را
بالت لیف گذاشته باشد که در این صورت این اموال با استناد به مواد فوقالذکر متعلق به دولت میباشد اما
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اگر شخصی که وارث ندارد در تما ترکه خود تصرف کرده و به نحوی ت لیف اموال بعدد از خدود را تعیدین
کرده باشد ،دیگر وصیّت او محدود به ثلث نبوده و او می تواند نسبت به تما اموالث وصیّت کند
 -۱۱پیشنهادها
 1بهتر است این دبارت به صورت تبصره در ادامه مادّه  866قانون مددنی و مدادّه  335قدانون امدور
حسبی ،بدین صورت بیاید؛ تبصره « :البته اگر متوفای بالوارث نسبت به اموال خود وصیتی کرده باشد همان
نافذ می باشد»
 2جهت رفب ابها و اجمال از مادّهی  9آیین نامه راجب به ماده  299قانون امورحسبی مصدوب 1322
وزارت دادگستری ،به نظر می رسد بهتر است بدین صورت اصالح گردد« :در مورد متوفای بالوارث اگدر در
ظرف ده سال مقرر در قانون امور حسبی وصیت نامه ای ابراز شود که قابل ترتیب اثر بوده و بدرای تحریدر
ترکه آگهی نشده باشد مفاد وصیت نامه به ترتیب مذکور در مادّه فوق و بدا قیدد ایدن کده متدوفی بدالوارث
معرفی شده است آگهی می گردد و در صورتی که در مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخدرین آگهدی ادتراضدی
نرسیده ،مورد وصیّت اگر به تما اموال وصیت شده باشد به نا موصی له یا مصرفی که بدرای آن وصدیت
شده است تما و کمال ثبت میشود ،در غیر این صورت باقی اموالی که نسبت به آنها وصیت نشدده اسدت
پس از ده سال ،اگر وارثی پیدا نشد به نا دولت ثبت خواهد شد»
فهرست منابع
 -1ابن ادریس ،ابی جعفرمحمد منصور بن احمد ،)1410( ،کتاب السرائر ،انتشارات اسالمی ،قم
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دارالف ر ،بیروت
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 -6اما خمینی ،سید روحاهلل( ،بیتا) ،تحریر الوسیله ،دوره  4جلدی ،انتشارات اسالمی ،قم
 -7انصاری ،مرتضی بن محمد امین ،)1415( ،رساله فی الوصایا ،کنگره جهانی شیخ ادظم ،قم
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 -16جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،)1371( ،وصیّت -ارث ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ سو
 -17جمعی از پژوهشگران ،)1423( ،موسوده الفقه االسالمی ،ماسسه دار المعارف فقه اسالمی ،قم
 -18دسوقی ،محمد شمس الدین( ،بیتا) ،حاشیه الدسوقی دلی الشرح ال بیر ،جلد چهار  ،دارالف ر ،بیروت
 -19سبحانی تبریزی ،جعفر ،)1415( ،نظا االرث فی الشریعه االسالمیه الغراء ،ماسسه اما صادق دلیه السدال ،
قم
 -21سبزواری ،دبد االدلی( ،بیتا) ،جامب االح ا الشردیه ،ماسسه المنار ،قم
 -21سبزواری ،)1413( ،مهذب االح ا فی مسائل الحالل والحرا  ،ماسسه المنار ،قم
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