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 المَوتِ کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ

 ==== وصیت نامه ====

 ذکر مقدمه

 )عهدنامه با خداوند متعال( 

اللَّهُمَّ إِنِّی  ،اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَیبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ

إِلَیكَ فِی دَارِ الدُّنْیا أَنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِیكَ لَكَ وَ أَنَّ أَعْهَدُ 

مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ 

كَمَا   وَصَفْتَ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ مِیزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّینَ كَمَاالْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْقَدَرَ وَ الْ

شَرَعْتَ وَ أَنَّ الْقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ 

             .حَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِا مُالْمُبِینُ جَزَى اللَّهُ مُحَمَّداً خَیرَ الْجَزَاءِ وَ حَیّ

نِعْمَتِی إِلَهِی وَ إِلَهَ  اللَّهُمَّ یا عُدَّتِی عِنْدَ كُرْبَتِی وَ صَاحِبِی عِنْدَ شِدَّتِی وَ یا وَلِیّ

سِی أَقْرُبْ مِنَ تَکِلْنِی إِلَى نَفْسِی طَرْفَةَ عَینٍ أَبَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَکِلْنِی إِلَى نَفْآبَائِی لَا
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الشَّرِّ وَ أَبْعُدْ مِنَ الْخَیرِ فَآنِسْ فِی الْقَبْرِ وَحْشَتِی وَ اجْعَلْ لِی عَهْداً یوْمَ أَلْقَاكَ 

 1.مَنْشُوراً

اى نهان و آشکار، بخشنده مهربان ها و زمین، داناى خداى آفریننده آسمان

دهم هیچ اهى مىكنم و گومن در این سراى دنیا در پیشگاه تو اعتراف مى

بنده و صلی اهلل علیه و آله شریکى، و محمّد خدایى جز تو نیست، یگانه و بى

را قبرها فرستاده توست و قیامت آمدنى است و شکّى در آن نیست و تو خفتگان 

هاى بهشتى، از انگیزى و حساب راست است و بهشت راست است و نعمتبر مى

ند به آنها وعده داده، راست است و خوردنى و نوشیدنى و زناشویى كه خداو

اى و دوزخ راست است و ایمان راست است و دین چنان است كه تو وصف كرده

-اى و سخن همان است كه تو گفتهاسالم همان گونه است كه تو تشریع فرموده

                         
رسول خدا از خود عليهم السالم  اجدادامام صادق عليه السالم به نقل از  از . 1

اين  : هر كس هنگام فوت خود وصيّت نكند،دنفرموروایت شده كه آله  صلى هللا عليه و

صلى هللا عليه و  ت اوست. عرض كردند: اى رسول خداكار نقصى در عقل و مروّ 

چون كسى زمان مرگش فرا رسد و مردم )كسان و وصيّت چگونه است؟ فرمود: آله

و اين  س فرمودند:سپ ...اللهم یا فاطر  خويشان او( پيرامونش جمع شدند، بگويد:

پيمان ميّت است در روزى كه وصيّت مى كند، و وصيّت حقّى است بر ذّمه هر 

 مسلمانى.

تبارك  وندد: مؤيّد اين وصيّت، اين سخن خدانامام صادق عليه السالم فرمودر ادامه 

فاَعَة إالّ َمِن اتَّ ال د:فرمايمريم است كه مى مباركه و تعالى در سوره َخَذ ِعْنَد يَْملِكوَن الشَّ

ْحمِن َعْهدا   رحمان پيمانى  فاعت ندارند مگر كسى كه از جانب خداىاختيار ش» الرَّ

 و اين همان پيمان است.« گرفته است

د: اين وصيّت را نعليه السالم فرمو امیر المؤمنینپيامبر صلى هللا عليه و آله به 

فرمود: اين را جبرئيل به  و حضرت، خاندان و شيعيانت نيز تعليم ِده بياموز و آن را به

 (1ح 2باب الوصیة ص 7من تعليم داد. )فروع كافی ج
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و تو همان خداوند حقیقى و آشکار  ،اىاى و قرآن چنان است كه تو نازل كرده

كنم كه تو را به عنوان پروردگار ى دنیا نزد تو اعتراف مىهستى. من در این سرا

را به پیامبرى و  صلى اهلل علیه و آلهام و اسالم را به عنوان دین و محمّد پذیرفته

را به امامت و قرآن را به عنوان  علیه السالمامیر المؤمنین بن ابی طالب على 

امامان  علیهم الصالة و السّالمعلیه و خود و اینکه اهل بیت پیامبر تو  كتاب آسمانى

و به هنگام غم و  ،در هنگام سختیم تویى تکیه گاه من من هستند. بار خدایا

تویى  آوردهایى كه به من هجوم مىو به گاه گرفتارى ،اندوهم تویى امید من

 و تویى ولىّ نعمت من و خداى من و خداى پدران من . ،نیروى ذخیره من

فرست و هرگز چشم بر هم زدنى مرا به خودم وا بر محمّد و آل او درود  

كنم از تو مونس من باش و در آن روز كه با تو دیدار مى قبر  مگذار و در تنهایى

 خودت به من پیمانى دِه. 

حضرت  ت خاتم االنبیاءنبوّ تعال وخداوند مبه توحید مجدّد  اقرار پس از* 

 بالفصل والیتمت و امابه  اعتقاد و آله علیه و هللصلی ا محمد مصطفی

 :علیهم السالم  گرامیشان و یازده فرزند علیه السالمطالب  علی بن ابی منینؤامیرالم

، نین العابدین زیبن الحس ی، علدیالشه ین بن علی، حسیالمجتب یحسن بن عل

بن  یبن جعفر الکاظم ، عل ی، موسالباقر، جعفربن محمد الصادق یبن عل محمد

 ی، حسن بن علیبن محمد الهاد ی، علالجواد یلبن ع ، محمدالرضا یموس

اعتراف به عدل  و فیفرجه الشر یل اهلل تعالعجّامام عصر حضرت مهدی و  یالعسکر

ن كتاب یت آخریاناقرار به حقّ وز یو رستاخ یجسمان معاد وخداوند متعال 

ه یناح آنچه از هرسایر عقاید حقّه اسالم از اصول و فروع و  م و یقرآن كر یآسمان

 .رسیده است صلی اهلل علیه وآلهاكرم  رسولوند متعال و خدا
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 وصیت نامه

.. ..... .... نامه به شمارهسدارنده شنا .............فرزند .............................. اینجانب

 ساكن....................به شماره یكارت مل ....../......./..سال متولد  ........از صادره

.......................................................... 

 به مالحظه و یدرککم الموت تکونوا اینما نساءسوره آیه شریفه  مفاد به نظر 

ی صلّ یّنبو روایت شده از جمله سفارش ن اسالم ییدرآوصیت  سفارش فراوان به

 :  2اهلل علیه و آله

تش ین كه وصیكند مگر ا یرا سپر یست كه شبیسزاوار ن یچ مسلمانیبر ه

 بدون اكراه و رضایت و اختیار و ،باسالمت ت ودر حال صحّ ر سرش باشد،یز

  :دارماجبار وبا حواس كامل وصایای خود را به شرح ذیل مرقوم می

 ین وصییتع

  ....... ش.ش .......... فرزند ...................... جنابدهم اول خودم قرار می وصیّ* 

 ساكن. ............... به شماره یملارتك ../../.......... سال متولد

.......................................................................................  

 ...... ش.ش  ....... فرزند ................... ..... جنابدهم  یخودم قرار م وصی دوم

 .................. به شماره یكارت مل. /....../.. ...... سال متولد

 .......................................................................................ساكن

                         
: ما ینبغی المرئ مسلم ان یبیت لیلة اال  قال رسول هللا صلی هللا علیه و آله . عن 2

 7ح1كتاب الوصایا باب 053ص 22. جامع احادیث الشیعه جو وصیته تحت رأسه
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 باشد ونامه میوصیت یدر اجراول مستقل ؤاول مس وصیّان ذكر است یشا       

، عدم انند غیابوصی اول م صورت عذر در ودارد دوم ن وصیّ احتیاج به اذن از

 .باشدوصیت می ءل اجرادوم متکفّ وصیّ ... و، فوت تمایل، جنون

احتیاج به اذن  وصیت است و عمل به مستقل درنجانب یا وصیّن یهمچن 

 طبق قوانین شرع ومحترم  امیدوارم وصیّ و .نداردهم  ناظر به مورد از مورد

  د.رعایت مصالح و رضایت الهی عمل نمای

 

 

 و سرپرستم یّن قییتع

بزرگ  پدر و دنباشمی صغیر ............................................... مانكه فرزند آنجا از*  

 ساكن ............... ش.ش ..............فرزند ........................... جناب لذا، دنپدری هم ندار

دن به یرس سن بلوغ و فرزندان صغیرم تا مِقیّ ...........................................................

 اقتصادی، مالی، جمله امور از شؤونیه كلّ دهم كه درمی قرار رشد كامل عقالنی

تمام  اختیار ،بلوغ و رشد سنّ پس از و ل اوالدم باشدمتکفّو ... معیشتی  و ازدواج

حت و غبطه اوالد د بر اساس مصلیم بایّ، تصرّفات قباشداوالدم می خود امور با

عمل است و احتیاج به  نجانب مستقل دریه ایم منصوب از ناحیّقو  رم باشدیصغ

 اذن مورد به مورد از ناظر ندارد. 

 ن ناظرییتع

 .. ..............ش.ش  ........... فرزند ................................ ت جنابیبر وصاول ناظر * 

ساكن . ...................... دره ازصا ....../ ...../ .....متولد 

........................................................................................ 
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 ................. ش.ش ............ فرزند .................................ت جنابیناظر دوم بر وص

ساكن  .......................صادره از ....../ ...../ ....متولد 

........................................................................................ 

 صورت هر گونه تخلّف از د و درنكه برحسن اجراء وصیت نامه نظارت نمای

ش در عمل به ید خوینامه تذكّرات و اقدامات الزمه را به صالحدمتن وصیت

 .دنمه مبذول نمایناوصیت

د تا بر حسن نباشیرم میم و سرپرست اوالد صغیّبر ق شان ناظرین ایهمچن 

 .دنینظارت نماتا رسیدن به سن بلوغ و رشد رم یكفالت اوالد صغ

نامه و وصیت یان ذكر است ناظر اول مسؤول مستقل در نظارت بر اجرایشا

از ناظر دوم ندارد و در  باشد و احتیاج به اذنرم مییم اوالد صغینظارت بر ق

، فوت و ... ناظر دوم متکفّل ر ناظر اول مانند غیاب، عدم تمایل، جنونصورت عذ

 باشد. امر نظارت می

 های بعد از فوتو توصیه نامهتیمتن وص

به سوی  وداع نموده و فانی را دار یك گفته ورا لبّ هرگاه اینجانب داعی حقّ

الزم است كه حسب دستورالعمل نجانب یا وصیّ بر ودمسرای باقی ارتحال نم

 د :یاجراء نما را ذیل تکلیفات

 مراسمات: دفن و هایی در مورد کفن وتوصیه

 محل دفنم و ....................................محل غسل من در ی المقدورحتّ .1

كه به سمع .. ...........................مستطاب  جناب تم رامیّ نماز و ............................

ام و از مال حالل خودم بریدهكفنی كه  همانكفن  و ،ورندآام بجا ایشان رسانده
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و همان بر بدنم پیچیده  ،باشدز پرداخت نموده ام یام و خمسش را نه نمودهیته

 .شود ناك پرهیزشبهها یا نازك یهای ناقص كفنتکفین در  از وشود 

و تلقین بعد از پر  ،در قبرمیّت م گذاشتن در صورت امکان تلقین هنگا.2

 3انجام شود.برایم  ،كردن قبر و رفتن حاضرین

مالم به صالحدید وصیّ پرداخت گردد، و  ...................هزینه تجهیزم از .3

كه  یا افرادی مبلغی هم به امام جماعت محترم كه بر بدنم نماز خواندند و فرد

 الحدید وصیّ اهداء گردد.د به صنشودار تلقینم میعهده

نفر شب 04 محترم از ثلث مالم بدهند تا را وصیّ.... .............................. مبلغ.4

صدقه  ................. ......و برایم در شب اول قبر مبلغ  نماز وحشت بخوانند ماول قبر

 داده شود.

و نحوه انجام آن  سالگرد و...( چهلم، هفت، سوم، مراسمات سوگواری)ختم،.5

 .......................................................................از قرار ذیل است: 

                         
ب. بعد از گذشتن  ر حال احتضار تلقين در سه موضع مستحب است: الف. د.  0

ج. بعد از پر كردن قبر و رفتن حاضرین و مورد اخیر بدین شرح است:  میّت در قبر  

اند، مستحب است ولّی پس از رفتن كسانی كسانی که در تشييع جنازه شرکت كرده

ميّت يا كسی كه از طرف ولّی اجازه دارد، برای بار دیگر دعای تلقین میّت را كه در 

شود بر فراز قبر ميّت بخواند و مستحب است كه در حال تلقين، نگام دفن خوانده میه

رو به قبله باشد و طرف باالی قبر نزد سر میّت بنشیند و سزاوار است كه تلقين 

نزديك ببرد و قبر را با كفّين خود بگیرد و تلقين را با صدای بلند  خوان، دهان را

 بخواند.

شود باعث كه تلقين مذکور که بعد از دفن خوانده می و در حدیث نقل شده است

 شود كه نكير و منکر از ميّت سؤال قبر نپرسند و بر میّت آسان بگیرند. مى
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............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

  :باشده به شرح ذیل میفرزندان بند نام همسر و.6..

سایر  ناسنامه وشماره ش نام خانوادگی،نام پدر، )نام و الف(نام همسر

 ................................................................................. (توضیحات

................................................................................................ 

 ، شماره شناسنامه و ، نام پدرینام خانوادگ د یا فرزندان: )نام وب(نام فرزن

 ............................................................................ سایر توضیحات

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 فهرست اموال:

 باشد.های من به شرح ذیل میییافهرست دار .7

شماره  با .................... ................ خیابان درواقع  .............../ آپارتمانلمنز *

  ...................سند

 با شماره سند..... ..............................خیابان واقع در ............................. زمین *

 ............ 
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با شماره  .................................خیابان  واقع در ..............................مغازه *

  ..............سند

 ...................................... .....................رم و ابزار كا سرمایه كسب *

.................................................................................................................................................

............................................... 

 به شماره حساب. ........................ یاعتبار ی/ مؤسسه مال بانك پول درالف.* 

  ......................................... به مبلغ ..................................

 به شماره حساب.......... ...............پول در بانك / مؤسسه مالی اعتباری  ب.* 

  ......................................... به مبلغ ..................................

 به شماره حساب.......... ...............ر بانك / مؤسسه مالی اعتباری پول د .ج* 

  ......................................... به مبلغ ..................................

 

 از غیر قابل جابجایی() منقول غیر و)قابل جابجایی( منقول  اموال سایر و* 

 .......................................................................................... قبیل

.................................................................................................................................................

 .باشدیم..................................................................................................................................

 نامه مذكور است.و تکلیف خمس اموال فوق الذكر در بخش خمس وصیت

 مطالبات:

اسامی بدهکاران به همراه سایر  مطالبات بنده از دیگران با ذكر سند و.8

 ............................................................ از قرار ذیل است:  توضیحات
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............................................................................................. 

............................................................................................ 

 ها:بدهی

صات كامل و با مشخّ ها ودیونی كه بنده باید به طلبکاران بپردازمبدهی.9

 .............................................................ار ذیل است: از قرآدرس آنها 

............................................................................................. 

.................................................................................................................................................

.............................................. 

دار تربیت فرزندانم مهریه و صداق همسر دلسوزم كه با زحمات بسیار عهده.11

و  ...........ه آن را پرداخت باشد كمی ...............................................................بوده مبلغ

كمال پرداخت  در فرض عدم پرداخت با رعایت موازین شرعی باید به تمام و

 شود.

 خمس:

باشد، موجود می ..............ردفترچه خمسی بنده با شرح و توضیحاتش د.11

 باشد.می....... .........شایان ذكر است مرجع تقلید اینجانب حضرت آیت اهلل 

 ................  اموال ریال خمس بدهکارم و... ..........................مقدار*

.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 .شود پرداخت خمس آن ام كه بایدخمسش را نداده
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رسد خمس درآمد سال كسی سال خمسی او فرا میاز آنجا كه با مرگ هرو *

 كنیدمؤونه نشده است را پرداخت  ام وآخر عمرم و آنجه با آن درآمد تهیه نموده

صورت نیاز با اذن از مرجع تقلید برای تأخیر در پرداخت خمس در آن  و در

 تصرّف نمایند.

 

 

 زکات:

بدهکارم زكات مال ...... .................. زكات فطریه و مقدار .................مقدار .12 

 كه الزم است پرداخت گردد.

 ردّ مظالم:

كه به دفتر  باشدردّ مظالم واجبه بر ذمّه اینجانب می... .................مقدار.13

مسیر شرعیش مصرف  مرجع تقلیدم پرداخت شود یا با اذن نماینده ایشان در

 .شود

 دیات:

، ضمن دیه به علّت ضرب یا جراحت یا ... بدهکارم ..........................مقدار .14

یا در صورت فوت به ورثه ایشان تقدیم  ...........................حاللیت طلبیدن به جناب

با اذن نمایید و در صورت غیر ممکن بودن دسترسی به آنان به عنوان ردّ مظالم 

 پرداخت گردد.از مرجع تقلیدم 

 امانات:
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امانت هایی كه مردم نزد من دارند)اعم از پول، اموال، اشیاء و...( وباید به .15

ده شود باذكر دقیق مشخصات آن وصاحبانشان بدین قرار صاحبانشان برگردان

........................................................................................................................................:است

................................................ 

 صات آن وذكر دقیق مشخّ نده نزد دیگران دارم باهایی كه بامانت.16

 ...............................................از قرار ذیل است:  چگونگی دریافت آنها

............................................................................................................................................

............................................... 

 حج:

و در فرض  ..........استطاعت تمتع واجب خانه خدا  نسبت به حجّ حقیر.17

به نیابت از من به  را آنكه توفیق انجام آن را نداشتم  صورتی دراستطاعت 

 رید.آوبه جا  ..................از  صورت حج بلدی یا میقاتی

 نماز و روزه :

 ینیقی وعده نماز آیات ............. و یقینی قضاضه یفرنماز  ............... تبه مدّ.18

 انجام شود. از ثلث مالمروزه یقینی قضا  ....................... و

و  یاطیاحتآیات  نماز ................ و یاطیضه احتیفر نماز .................... تبه مدّ*

 .یاطی خوانده شوداحتروزه قضاء  ......................

 کفارات:
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كفاره عمد روزه ماه مبارك رمضان، و مقدار  44444.............4مقدار .19

كفاره  ..................كفاره غیر عمد روزه ماه مبارك رمضان، و مقدار  ..............

 .ه از ثلث مالم پرداخت شودمحرّمات احرام حجّ دارم كشکستن عهد/نذر/قسم/

 هابرنامه خیرات و وها سایر هزینه

روضه  قرآن،و ختم )قرائت  مقدار مالی كه در امور خیریه مصرف شود.21

مدرسه  كمك به ساخت مسجدوحوزه علمیه وبیمارستان و فقرا،ایتام، خوانی،

 از قرار ذیل است: )به عنوان مثال(: و...( به همراه توضیحات

و...( غیر از سهم االرث، اموالی به  د نامبرده در ذیل )فرزند،پدر،مادربه افرا* 

 .....................................................: داده شوداز ثلث مالم شرح ذیل 

............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

............................................................................................... 

 دور ختم قرآن از ثلث مالم خوانده شود.... ......................... *

 نیازمند هر انپسر یا انبرای دختر یا هزینه ازدواج فقره جهیزیه.. ...................*

 ریال از ثلث مالم اهداء شود......... ...................كدام به مبلغ 

علیهم یا سایر معصومین  علیه السالم* هزینه تشرّف به زیارت امام حسین 

 گردد. پرداختاند، از ثلث مالم نفر از كسانی كه مشرّف نشده .......برای  السالم

 ریال از ثلث مالم صدقه داده شود............. .....................مبلغ  *

كارمزد از  ی ریالی بهره والحسنه بدون حتّریال وام قرض .......................مبلغ* 

كه نیاز به وام دارند به صورت چرخشی داده شود و از نیثلث مالم به اقوام و كسا
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دارند پرهیز  یا كارمزد هایی كه ربای عینی یا حکمیدادن این مال به صندوق

 گردد.

 داده شود.از ثلث مالم احتیاطی  جهت ردمظالم استحبابی و.......... مبلغ* 

كارهای فرهنگی  کر ونهی ازمن معروف وه ب برای احیای امر ................ مبلغ *

 داده شود.از ثلث مالم مذهبی 

 داده شود. ............. مدرسهبه  برای حوزه علمیه .......................مبلغ *

 قبیل كمك به مجالس عزاداری و برای امورعام المنفعه از .................مبلغ *

نصب  و هاابخانهكت وارس مدرها و هینیمساجد و حسها و بیمارستان و تئاهی

از ثلث مالم پرداخت سایر خیرات و مبرّات  كمك به زندانیان وو  كنآب سرد

 گردد.

از ثلث مالم و مشابه فوق الذكر  امر اجراء وصیت، مقادیر جهت سهولت در* و 

 .اگر مختصری كم یا زیاد شد مانعی ندارد و مورد رضایت بنده است

 حق الزحمه وصی و قیّم و ناظر:

 م مبلغو بابت حق الزحمه قیّ ....................... ت حق الزحمه وصی مبلغباب.21

از ثلث مالم  ............................ و بابت حق الزحمه ناظر مبلغ ........................

 پرداخت گردد.

 

 

 تبذیر و سایر معاصی و تمجیدات نابجا:پرهیز از اسراف و 
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ها از قبیل مجالس تدفین و كلّیه مراسم و برنامه از اسراف و تبذیر در.22

گوناگون و رنگارنگ و اعالمیه و پرده ها و تاج گلها و مجلس ترحیم و غذاهای

كنندگان جهت  صورت تمایل اهداء و اعالم شود در ،پرهیز شود جدّاً  …

 متوفّیبدهندكه هم برای ایشان و هم برای  و صدقه همدردی خیرات و مبرّات

 ست. ا بهتر

ها و اختالط مراسم تدفین و ترحیم از معاصی رایج مانند بدحجا بی درو نیز 

و از تعریف و تمجیدات نابجای مادحین و  ،زن و مرد و .... جدّاً و اكیداً حذر شود

جای اینها قرآن و ذكر ه و ب ،اند حذر شودقاریان كه شناختی هم به بنده نداشته

در مراسمات و ایّام از  ی المقدورحتّ لسالم وهم ایا مصائب اهل بیت علیفضائل 

ها از ثلث ن مراسمینه ایهای محترم استفاده شود و هزبیانات روحانیون و منبری

 مالم منظور گردد.

 تصرّفات در اموال در صورت داشتن صغیر :

، فامیل و ورثهمتعارفه تصرّفات از آنچه  (در فرض داشتن بچه صغیر).23

كفن و دفن  والم تا زمان اتمام مراسمات از قبیل تجهیز ودیگران در منزل و ام

دهند همه انجام می )یا تا رسیدن به سنّ بلوغ و رشد(  ...................توغیره به مدّ

لذا رفت و آمد افراد به منزل اینجانب شبهه تصرّف در  ،باشدثلث اموالم می از

 مال صغیر را ندارد.

 

 تعیین ثلث در مال معیّن:
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بخواهد ثلث مالم و مقادیری كه جهت اجراء وصیت  در صورتی كه وصیّ.24

رار دهد تا تصرّف در مابقی ام قن و قسمت خاصّی از تركهاست در اموال معیّ

با توافق و رضایت ورثه یا قائم   این  تعیین و افرازاموال، مجاز و بالمانع باشد،

 مقام شرعی آنان صورت گیرد.

 ه وصیت:تعیین مدّت برای عمل ب

وصایای مربوط به امور واجب بر عهده من باید هرچه سریعتر و بدون .25

ا عمل به وصایای مربوط به امور مستحبی و غیر و امّ ،سهل انگاری انجام شود

ضمن اینکه درصورت عدم مانع هرچه  ،باشدفوری نمی واجب بر عهده من

فرصت دارید به وصایای مربوط سال ..... ..........و تا  ،سریعتر اقدام شود بهتر است

 به امور مستحبی عمل نمایید.

 استحالل از دیگران و طلب دعا و مغفرت:

، آشنایان، دوستان مناتی المقدور با جدّیت تمام از مؤمنین ومؤلطفاً حتّ.26

برایم طلب مغفرت  و از آنان بخواهید كنیدت و رضایت طلبیّحلّ .......................و 

 :برمالع بعضی مکانها واشخاص را نام میجهت اطّو  ایند،و آمرزش نم

  ......................... الخصوص رحم علی خویشان از رحم و غیر كلّیه اقوام و 

 ............................الخصوصو دوستان علی ....................................

..... ...و ...................و همکاران محل كارم ..................................و اهل مسجد

...................................................................................... 

 نصایح:
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خواهم شما می از و سپارم ان میمنّ شما عزیزانم را به خداوند بزرگ و .27 

 فرامین الهی را و هم السالمیعل معصومین قرآن و و وند متعالزندگی خدا در

 بدانید كه این راه رفتنی است و و از تفرقه بپرهیزید و سرلوحه خود قراردهید

فقط او باقی 

.........................................................................................................................................است

.................................................................................................................................................

............................................................................................. 

  .... / ..../.....تاریخ  در نسخه  سه درصفحه  ...... دره این وصیت نام.28   

 ناظر وقیّم و ، الع وصیّهجری قمری با اطّ .... / ..../..... هجری شمسی برابر با

نوشته و  .............اینجانب و با خط وبا رضایت، سالمت كامل وهوشیاریِ ،شهود

  .تنظیم شد

 فرزند ................. جناب ه دیگر یکی نزددو نسخ كه یك نسخه آن در نزد بنده و

در  و باشدبه امانت می. ........... فرزند  ..................جناب نزد نسخه دیگر و ............

نامه را با یك وصیتمتن  كلّ و امهدنمو ءامضا اثر انگشت و صفحه انتهای هر

 ام.خودكار نوشته

 0مٌیعٌ عَلیبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمینَ یعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذفَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِ

 عهدهر دهد، گناهش تنها بر ییدنش تغی[ را بعد از شنتیپس هر كس آن ]وص

 دهند. آرى، خدا شنواى داناست.ر مىییكسانى است كه آن را تغ

 اثر انگشت  امضاء و نام کامل ومحل مخصوص درج 

                         
 181. سوره بقره آیه  2
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 امضاء شهود اسامی وو و وصیّ و ناظر و قیّم،  ،کننده وصیت

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 توضیحات 

............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................

....................................... 

 

 وصیت کننده کالمی با.

اجب ت ویاز موارد وص یدر بعضاما  وصیت در اصل مستحب می باشد -1

اگر به مردم بدهکار  ندیبیم كه نشانه مرگ را درخود برای كسیشود مثالً یم

ممکن ار اوست و یا امانات مردم در اختید بدهی او نرسیده یاست و سر رس

انجام آن  ییروزه قضاء دارد و تواناا نماز و یست آن را به صاحبانش پس دهد ین

باشد باید به زه با پسر بزرگتر میو اگر نماز و رورا ندارد واجب است وصیت كند 

یا  بدهی او رسیده و دیسر رس و اگر به مردم بدهکار است یلوالع دهد او اطّ

بدهی خود  فوراً بایدپرداخت آن را دارد  ییو توانازكات  بدهکار است  خمس و

 .ندیمرگ را در خود نب یهاهر چند نشانه بدهد را

ه ا انتشار كتب ضالّیبه گناه  نکهیا لباشد مثیا باطل میت حرام یوص یو گاه 

 .دیت نمایوص از ورثه از ارث یکیا محروم كردن ی

 یمثل كس یاج. اشاره یو نگارش یب. كتب یتواند الف. شفاهیت میوص -2

ت یبهتر است وص یرد ولیوشتن ندارد صورت گن ییكه زبانش بند آمده و توانا

 باشد. یكتب

مالش  و شتن پدر بزرگ پدری اگر حقّندا بچه صغیر وداشتن  تدر صور -3

در  باشد فرد شود همسرپیشنهاد می ،م برایش تعیین كندباید قیّ رودیاز بین م

 ن است.یكه ثقه و ام یصورت

نماید و این موضوع نامه وصیّ و ناظر مشخّص برای وصیتوصیت كننده  -4

شده آنان خوانده  متن كامل وصایا برایحتّی االمکان ، و را به اطّالع آنان برساند
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و اگر  باقی نماند در عمل به وصیتبعد از فوت و شرح داده شود تا جای ابهامی 

شود فرد یا افرادی به و پیشنهاد میوصایایش داد آنان را مطلع سازد،تغییری در 

عنوان وصیّ یا ناظر انتخاب شوند كه عالوه بر ثقه و امین بودن، شجاعت و 

 م در اجرای وصیت را دارا باشند.قدرت مدیریت و توانایی الز

ت كند تا به یسوم از اموال خود را وص كیاكثر دارد حد هر كس حقّ -5

اگر كسی وصیت كند فالن چیز را بعد از مثالً  ،ن كرده برسانندییكه تع یمصرف

در مازاد بر  ،شتر از ثلث باشدیباین وصیت  كه یدر صورت مرگم به فالنی بدهید

ا یر ین آنان صغیت با اجازه ورثه باشد و در بین وصیمگر انافذ نیست ثلث 

ح است كه ورثه ین در صورتى صحیو ا ،نباشد و سایر محجورین هیا سفیمجنون 

اند و ت را اجازه دادهیا كارى كنند كه معلوم شود عملى شدن وصیحرفى بزنند 

دهند، تى بعد از مردن او هم اجازه بست و اگر مدّیآنان كافى ن یت قلبیرضاتنها 

، اجازه بدهندشتر از ثلث را یت بیش از مردن او ورثه وصیو اگر پ ،ح استیصح

 توانند از اجازه خود برگردند.نمىا قبل از آن یبعد از مردن او 

شایان ذكر است در موارد وصیت به بیشتر از ثلث كه مورد قبول ورثه واقع 

یشتر از ثلث گرفته شده، مناسب است از ورثه اقرار و امضاء بر قبولی وصیت ب

تا ورثه نه به عنوان مجرّد شاهد بر وصیت، بلکه به عنوان قبولی و پذیرش  ،شود

زمینه  و بر قبولی آن تصریح نمایند تاوصبت بیشتر از ثلث آن را امضاء نمایند 

 هر نوع اختالف و نزاعی از بین برود.

ا آن را ت خود برگردد یتواند تا قبل از فوت از وصیمی وصیت كننده -6

با ، و در صورت انصراف یا تغییرِ وصیت، مواردِ آن را به طور روشن تغییر دهد

مشخّص نماید تا جای ابهامی در عمل به ثبت امضاء و اثر انگشت و ذكر تاریخ 

 الع دهد.و تغییرات مذكور را به وصیّ و ناظر اطّ ،وصیت باقی نماند
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ج نماید تا در صورت تعدّد نامه دروصیت كننده تاریخ وصیت را در وصیت -7

و تغایر آنها با هم، وصیت نامه نهایی معلوم در طول دوران زندگی ها نامهوصیت

 باشد. 

همچنین وصایای شفاهی خویش را مکتوب نماید تا زمینه هر گونه نزاع و 

 منتفی گردد.اختالف در عمل به وصیت بعد از فوت 

ت ثلث مال در وقت وفات مقصود از ثلث مال كه وصیت در آن نافذ اس -8

 در هنگام نوشتن وصیت. نه ،وصیت كننده است

امّا بعد  ،بنابراین چنانچه به هنگام وصیت، وصایایش كمتر از ثلث اموالش بود

وع ای كه مجماز مدّتی در اثر ورشکستگی و غیر آن اموالش كاهش یافت به گونه

لث نیازمند اذن ورثه وصایایش بیشتر از ثلث مالش شد، وصایایش در مازاد بر ث

 است.

از آنجا كه گاه قصد وصیت به تمام ثلث را دارد،  وصیت كنندهچنانچه   -9

بگوید: حدوداً )یا تقریباً(  است مناسبمحاسبه مقدار دقیق ثلث مشکل است 

كم یا زیاد شد مانعی )یا مقداری( اگر مختصری ثلث را برایم هزینه نمایید و 

 .ستندارد و مورد رضایت بنده ا

نامه كلمه ثلث را به كار برده در وصیت وصیت كنندهدر مواردی كه  -11

)مثالً گفته از ثلث مالم چنین و چنان كنید(، ولی قصد وصیت به مبلغ كمتر از 

تقسیم بین ورثه خواهد بقیه ثلث كما فرض اهلل به عنوان ارث ثلث را دارد و می

متوفّی تمام ثلث را برای خویش )شود، بدین مطلب تصریح نماید تا شائبه اینکه 

است و الزم است مقدار باقیمانده نیز برای وی صرف خیرات و مبرّات  خواسته

 گردد( پیش نیاید. 
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مواردی كه قرار است از اصل مال یا ثلث مال برداشته شود، در متن  -11

نامه كامالً مشخّص شود، تا وظیفه وصیّ در عمل به وصیت كامالً معلوم وصیت

 .باشد

ت یشود هر چند نسبت به آن وصیت برداشته میّكه از اصل مال م یامور-12

 ن قرار است : ینکرده باشد از ا

ه یون و مهریها و دیو بدهکار به سبب استطاعت، واجب مستقر در ذمّه حجّ

ادا كردن آنها واجب  كه مثل خمس و زكات و مظالم یمال و حقوق اتیزن و د

ت نکرده یت براى آنها وصیت بدهند اگر چه میم د از اصل مالیباشد، بامى

 5.باشد

شود نوبت به عمل به بعد از اخراج مواردی كه از اصل مال برداشته می 

و بعد از اخراج وصایا، باقیمانده مال ارث  ،رسدوصایای متوفّی در حدّ ثلث می

 شود. محسوب می

تواند یفرد م زان ثلثیاد بودن میان ذكر است درصورت تمکّن مالی و زیشا

 ه موارد مذكور از ثلث مالش پرداخت شود.یّت كند كلّیوص

          از ثلث مال برداشته ، نماز و روزه واجب بر فرد در صورت وصیت-13

، و در صورت عدم وصیت، گاه انجام آن وظیفه پسر بزرگتر است كه شودمی

 تفصیل آن در توضیح المسائل مراجع مذكور است.

                         
دادن خمس  به )میّت( اگر كسی كه مال از او به ارث رسيده آیت هللا سیستانی:.  5

و سهل انگاری خمس  ییا از روی کوتاه عقيده نداشته يا عقیده داشته ولی عمدا  

وصيتی به  میّت داده، الزم نيست وارث خمس واجب بر او را بپردازد ولی اگرنمی

ت او عمل باشد الزم است به وصيّ  داشته بوده، اش واجبعهده     بر ی کهدادن خمس

 پرداخت نمایند هراز اصل مال  وصیت شده را خمسباید تماِم  ،شود و در اين صورت

  .چند مقدار خمسی که باید پرداخت شود از ثلث )یک سوم( مالش بیشتر باشد
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یا دینی كه به طلبکار دارد پول  وصیت كنندههریه همسر  چنانچه م -14

باشد و در اثر كاهش ارزش پول و قدرت خرید، است و مربوط به قدیم االیام می

قصد دارد آن را به نرخ روز به وی  وصیت كنندهاز ارزش آن كاسته شده است و 

از ثلث  پرداخت نماید )چون مسأله مورد اختالف است(، مقدار مابه التفاوت را

 مال لحاظ نماید.

ا از ثلث اختالف یشود یکه كفارات و نذور از اصل مال برداشته منیدر ا -15

 :است

مانند نماز و  :ید خراسانی، وحیزی، تبریی، خویستانیات عظام سیآ

  .شودیت از ثلث مال برداشته میروزه در صورت وص

انند خمس م :ی، صاففاضل مقام معظم رهبری،امام،ات عظام مرحوم یآ

نکرده ت یت به آن وصیّچند مشود هریو از اصل مال برداشته م و زكات است

تواند وصیت درصورت تمکّن مالی و زیاد بودن میزان ثلث فرد می )البته .باشد

 (كند موارد مذكور از ثلث مالش پرداخت شود.

واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و  ت از بدهى و حجّیّاگر مال م -16

شود یخارج م یكه از اصل مال متوفّ یر مواردیم بر او واجب است و سامظال

 .عمل كنندت او ید به وصی، بانمودهثلث به ت ی، چنانچه وصدیایاد بیز

د یشود و بایبعد از مردن او حالّ و نقد م یدار متوفّتمدّ یهایبده -17

دار تمدّ یهایطلبکار یول ،به طلبکاران پرداخت گردد یبدون سهل انگار

 ند.ید آن صبر نماید تا سررسیشود و ورثه بایحالّ و نقد نم یمتوفّ

 كمتر ازن كه یت به ایوصیا از ارث محروم كردن یکی از ورثه ت به یوص -18

 كدورت وایجاد موجب  غالباً نافذ نیست و و شرعی ببرد ارث یشرع سهم

  .گرددمی فاختال
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البته ،  شود خودارید االمکان حاز فرق گذاشتن بین ورثه مناسب است  -19

چنانچه اعطای مال اضافی به بعض آنان موجب بروز فتنه و اختالف بین ورثه 

سهمی برای  با رعایت صالحدید تواند از ثلث مالشمیشود وصیت كننده نمی

 بعض قرار دهد.آن 

االرث مشاعِ ورثه با توافق هم بعد از فوت مورّث افراز و جداسازی سهم-21

در مورد خویش تواند در زمان حیات )مورّث( نمیوصیت كننده ندارد، امّا اشکال 

اظهار نظر بعد از فوت تقسیم ارث شرعی و تعیّن آن در مال مشخّص كیفیّت 

زمین قطعه فالن  ارث ورثه مشاع نباشد، بلکهو مثالً بگوید: بعد از فوتم ) .نماید

ازبابت ارث مال فرزند  گر مال فرزند بزرگم باشد و فالن قطعه دی ارثبابت از

 دیگرم باشد. (

تواند در مورد كمیّت و كیفیّت مصرف شایان ذكر است آنچه وصیت كننده می

 آن اظهار نظر نماید ثلث مربوط به خود اوست. 

بررسی  از بلکه بعد ،به پر كردن این نوشته اكتفا نگرددمناسب است  -21 

بدون جاگذاشتن بین  ی وبدون خط خوردگ با خط خود متن را كامل تمام

انگشت  اثر شاهد و نه ورق( خود) پایان هر صفحه در و باز نویسی كنید خطوط

 .امضا كند و

وصیت به وقف با رعایت سایر شرایط صحّت وصیت صحیح است )مثالً  -22

وصیت نماید بعد از فوتش وصیّ فالن ملك را وقف نماید(، امّا وقف معلّق بر 

حکم  ، و همینفالن ملك بعد از فوتم وقف باشد(گوید موت باطل است )مثالً ب

های عجوالنه و مناسب است از تصمیم گیری در هبه و بخشش نیز جاری است؛

 پرهیز شود. یا هبه آنها و غیر كار شناسی شده در وقف اموال
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 اگر چیزى را بر خودش وقف كند، مثل آنکه دكانى را وقف كند كه -23

و خرج اداء دیون، یا استیجار براى عبادات او نمایند، عایدى آن را بعد از مرگ ا

 .صحیح نیست)وقف بر نفس( 

اموالی در اختیار وی است كه آن را در زمان  وصیت كنندهچنانچه  -24

حیات و سالمت وقف نموده یا به دیگری بخشیده و بعد از تحقّق قبض در 

لحیاة صلح نموده و اختیار وی گذاشته شده یا به دیگری مسلوب المنافع مادام ا

-شود، مناسب است در وصیتمانند آن از اموالی كه جزء ماترك او محسوب نمی

اموال باشد  ممعلواوالً تا  ،به آن تصریح نماید اقراراتنامه در ذیل عنوانی مانند 

به  وصیتِ وصیت كنندهشائبه اینکه منظور ثانیاً و  ،مذكور جزء دارایی وی نیست

: گویدمی وصیت كننده بوده پیش نیاید. )به عنوان مثالوقف یا بخشش یا صلح 

-می كنم اثاث البیت موجود درمنزل مسکونی بنده متعلّق به همسرماقرار می

به به قبض ایشان داده شد و وام كه به ایشان در زمان حیات هبه نمودهباشد 

 (باشد.بنده مربوط نمی

نسبت به بیشتر از  وصیت او ،صل شوداگر بیماری مریض به مرگش متّ-25

بیشتر از ثلث نافذ در كه  وصیت افراد دیگرمانند هنیست و صحیح ثلث نافذ 

 .نیست

كردن همچنین در جواز انتفاع او به مالش مانند خوردن و آشامیدن و خرج  

و در و صرف مال در درمان بیماریش و مهمانهایش  اشخانوادهبرای خودش و 

 .اینها اشکالی نیست مانند رش است وموردی كه موجب حفظ آبرو و اعتبا

به طوری كه اسراف و ولخرجی  مناسب شأن اوستو خالصه هر خرجی كه  

 . حساب نشود هر مقدار كه باشد، اشکال ندارد
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و بر اساس نرخ متداول  ق دارنداو كه به مالش تعلّی عقدهای معاوض همچنین

 المثل به ثمن وش كاالفرمانند  شوند همه نافذ و صحیح استدر بازار انجام می

  .به اجرت المثل و مانند اینهادادن ملك و اجاره 

 ، تصرّفات او در مالش كه برصل شودبیماری مریض به مرگش متّاگر -26

بخشش  اساس مجانیت و بدون عوض است یا به كمتر از قیمت بازاری است مثل

 به كمتر از یا فروش كاالعوض  بدونو صلح ذمّه و وقف و صدقه و ابراء  اموالش

و مانند اینها از به كمتر از اجرت المثل آن  دادن ملكثمن المثل آن یا اجاره 

، مورد اختالف فقهی باشداضرار به ورثه میی كه موجب نقص در مال و تصرفات

  است:

عظام مقام معظم رهبری،فاضل،بهجت،خویی، امام،آیاتمرحوم

، ی، وحید خراسانیتبریزی، اراکی، گلپایگانی، صافی، نوری همدان

 ورثه ندارد.از تصرّفات وی صحیح است و نیاز به اذن  :شبیری زنجانی

 تنها در حدّ ثلث )یك سوم مال( نافذ و صحیح است آیت اهلل سیستانی:

چنانچه مقداری را كه بخشیده، یا ارزانتر فروخته است به اندازه ثلث مال یعنی 

بیشتر از ثلث باشد در صورتی كه  صحیح است و اگر ف اواو یا كمتر باشد، تصرّ

ف او در بیشتر از ثلث است و اگر اجازه ندهند، تصرّ ورثه اجازه بدهند، صحیح

 باشد.باطل می

گرنه بدون  این در صورتی است كه ورثه آن را اجازه ندهند و شایان ذكر است

نافذ  آن بعضاشکال نافذ است. و اگر بعضی از ورثه اجازه بدهد به مقدار سهم 

بیشتر از ثلث را اجازه بدهند به همان معیّنی  مقدارتنها است و اگر همة ورثه 

البته این در صورتی است كه وارث قاصر مثل بچه نابالغ یا فرد  مقدار نافذ است

 دیوانه نباشد.
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فات مذكور در مواردی كه بیشتر از ثلث است، در ت تصرّصحّآیت اهلل مکارم:

بنابر احتیاط واجب در مازاد بر ثلث از ورثه   مازاد بر ثلث محل اشکال است و

 اجازه بگیرد.

بخشش یا مصالحه اموال )با رعایت شرایط شرعی آن( به بعضی از ورثه  -27

به شرط آنکه بعد از فوتِ مُورّث، سهم االرث خویش را مطالبه نکرده و سهم 

اینکه فردی خود را به سایر ورثه واگذار و تملیك نمایند اشکال ندارد، امّا شرط 

كه مال به او بخشیده شده یا صلح شده ارث نبرد، چنین شرطی صورت شرعی 

 ندارد.

نامه را قبل نامه  یا هبهنامه یا صلحنامه یا وقفمناسب است متن وصیت -28

از قطعی و نهایی شدن، برای تصحیح و بازبینی به دفتر مرجع تقلید خویش ارائه 

نی آگاه به مسائل شرعی مشورت كنید تا صحّت نمایید یا در این باره با روحا

 وصیت یا وقف یا صلح یا بخشش را مطابق با نظر مرجع تقلیدتان احراز نمایید.

ه همچنین كلّیّ ،اشمنزل مسکونیمثالً خواهد می وصیت كنندهاگر  -29

یا فرد دیگری منزلش بعد از فوت مربوط به همسرش  اثاث البیت موجود در

تواند از عقد مصالحه می ،ث نباشد هر چند بیشتر از ثلث باشدباشد و جزء میرا

 كه توضیح آن از قرار ذیل است: استفاده نماید

 صلح نامه
 خانه مسکونی واقع در ..............................................اینجانب مصالح:* 

را با  ..................منزلم لبیت موجود دركلّیه اثاث ا و .................................................

در مقابل هم اكنون  .............. فرزند .......................................... مسرم/فرد دیگر ه

 كنم  به شرط آن كه تاو تملیك میمصالحه و سازش  ................... عوض معیّن 

 :امزنده
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حقّ مذكور به ارث  البته ،دارا باشمدام الحیاة مافسخ این صلح را  حقّالف.   

 رسد.نمی

و  شوداز این مصالحه استثناء می مادام الحیاة منافع و انتفاعات مسکنب.   

البیت به هر نحوی كه صالح ه اثاث یّاسکان و استیفاء منافع منزل و كلّ حقّ

 .ام باخودم باشدتا وقتی زنده مدانست

این صلح و سازش را با شرایط  .......................................اینجانب  متصالح:*   

 كنم.ضمن آن قبول می

 .......................................... شهودمحل امضاء مصالح و متصالح و          


