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در زمینه وصیت، دشواری شناخت عواملی است  پربحث و پرچالش مسائل از یکی دف:ه و زمینه 

، وراث یاز سو یکیتمل تیوص یاعتباربخش به که سبب معلق شدن وصیت شود مقاله حاضر

پرداخته است. هدف ما در این پژوهش تبیین نمودن اعتبار بخشیدن به وصیت تملیکی از سوی 

 باشد.وراث می
 

 اسنادی -ایکتابخانه مطالعات از استفاده با و تحلیلی-این مقاله، بصورت؛ توصیفی ها:روش و مواد

 .دارد نظر مورد مقصود رسیدن به در سعی
 

 کند. درهایی است که شخص برای زمان بعد از مرگ خود میوصیت در تنوّع تصرف ها:یافته
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 وصیت باشد، باطل وصیت آن بدون و بدانیم وصیت رکن یا جزء را قبول اگر. داشت خواهد

 بدون قبول اگر ولی. هستند نظر این پیرو فقهای مذاهب اسالمی که بود خواهد عقد تملیکی
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 کند.اینجاست که جایگاه اخالق حسنه در اعتباربخشی به این نوع وصیت نمود پیدا می
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 مقدمه. 1

 زا رایگان تملیکی حقوقی اعمال در بحث مورد مسائل از یکی

 وجه که باشدرجوع بودن می تملیکی، قابل وصیت جمله

در  .است( غیررایگان) تملیکی عقود سایر از اعمال این متمایز

 رو نای از. مواردی که اعتبار وصیت به تنفیذ ورثه مرتبط است

 بیشتر حقوق و اسالمی مذاهب فقه و ایران مدنی حقوق در

 مختلفی نظرهای به و مطرح تملیکی وصیت از کشورها رجوع

 صراحت به 838 مادة در ایران مدنی انونق. است شده منجر

 کرده مقرر و بینیپیش را موصی توسط وصیت از رجوع حق

 839 مادة کند. در رجوع خود وصیت از تواندمی موصی: است

 که ترتیب بدین را پذیرفته وصیت از ضمنی رجوع نوعی به

 اول وصیت برخالف وصیتی ثانیاً موصی است اگر کرده مقرر

 نیز مدنی قانون 829 مادة است. در صحیح مدو نماید وصیت

له،  موصی که صورتی در حتی را وصیت از موصی رجوع

رد دامی مقرر و کرده بینیپیش باشد، کرده قبض را به موصی

 موصی و نیست مؤثر موصی فوت از قبل له موصی که قبول

 موصی که صورتی در حتی کند، رجوع خود وصیت از تواندمی

فقها در صحت و بطالن باشد.  کرده قبض را به موصی له،

ا را انش اند، برخی تعلیق درتعلیق در انشا و منشا اختالف کرده

ا رباطل و تعلیق در منشا را جایز دانسته و بعضی عکس این 

ه کدند اند. مشهور فقها عقد معلق را باطل دانسته و معتقگفته

نظر ریشه اختالف .شودتنجیز یکی از شرایط عقد محسوب می

در وضعیت حقوقی عقد معلق به رویکرد اتخاذی نسبت به 

در  .گرددمتعلق تعلیق و امکان انفکاک انشاء از منشأ باز می

وصیت تملیکی پس از ایجاب موصی تشخیص دقیق ماهیت 

ا ربول قله آثار فراوانی به دنبال خواهد داشت. اگر قبول موصی

ل باشد، جزء یا رکن وصیت بدانیم و بدون آن وصیت باط

و  وصیت تملیکی عقد خواهد بود که مشهور بلکه اشهر امامیه

ر اهل سنت پیرو این نظر هستند. ولی اگر قبول بدون اعتبا

باشد یا اینکه وصیت از عوامل قهری انتقال باشد، وصیت 

ه بتملیکی ایقاع خواهد بود که اقلیت مذاهب اسالمی ملتزم 

  .این برداشت هستند

 

 

 قی. مالحظات اخال2

د ای پایبنرفهـی و حـدر نگارش این مقاله به  اصول اخالق

 وداقت صصول ایم و از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به ابوده

 داری این مقاله تهیه و تدوین گردیده است.امانت

 

 ها. مواد و روش3

 دی وگیری از روش اسنااین مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره

 . دربرداری تهیه و تدوین گردیده استفیش استفاده از ابزار

ز واقع زمانی که کتابی را بعنوان مرجع مطالعه شده است ا

ام های الزم فیش تهیه گردیده است و به این روشن اقدقسمت

 ایم.به نگارش و تدوین مقاله نموده

 

 ها. یافته4

با مطالعاتی که در این زمینه صورت پذیرفت مشخص گردید 

ز انن به وراث این اجازه را داده است که بعد که هرچند مق

ق وصیت و فوت موصی مورد وصیت را تنفیذ ننمایند. اما اخال

ید نماهای دینی مورد توجه است ایجاب میحسنه که در آموزه

 ی تالش نمایند.کیتمل تیبه وص یبخشوراث در اعتبارکه؛ 

و  دصو: آنچه که مقالق بر این امر تأکید دارد کهبنابراین اخ

زیرا موصی در آن زمان  هدف موصی است، باید تحقق یابد.

 مال بوده، که مورد وصیت قرار گرفته است.  مالک

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

 ،یفقه یبررس»نامه خود تحت عنوان انی( در پا1397) ینعمت

عالمه  دگاهیبر د دیبا تأک تیاالحکام وصاتیآ یحقوق

 :رداخته استموضوع پ نیبد« )ره( ییطباطبا

در دو شاخه  شهیکه ر یمباحث مهم در حوزه معارف اسالم از

 فـقه گرید ریو به تعب االحکاماتیدارد، آ یاسالم یهادانش از

 گرید یسو و از جزء معارف قرآن سو، کیکه از  القرآن است،

 نیتری. قـرآن کـه غنرودیبه شمار م یاز فقه اسـالم یبخش

 اخالق، د،یعقا انیب اراست در کن یسالممنبع علوم و معارف ا

 عیمصدر تشر نیترلیو اص نیتریبه عنوان اصل و... خیتار

 زین یاز فقه اسالم یاتیکل انیخود به ب اتیخالل آ در یاسالم
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 ،ییقضا ،یاجتماع ،یاز احکام عـباد ییهاو نمونه پرداخته،

آنان که بخواهند  یرا ارائه نموده است. برا و... یحقوق

 است، یضرور باشند، داشته قرآن رههمه جانبه دربا یطالعاتم

توجه داشته باشند، تـا  زیبعد از ابعاد مختلف قرآن ن نیتا به ا

 آن در قرآن دست تیفیو ک تیّکم احکام، حیبـه نحوه تشر

از موضوعات مهم فقه القرآن که از سفارشات شرع  یکی .ازندی

باشد که یم تیوع وصموض انور نسبت به افراد مسلمان هست،

 یشده است. در راستا دیموضوع تأک نیبر ا قرآن اتیدر آ

مسائل  ،تیمبحث وص تیاهم نیو همچن میقرآن کر داتیکأت

 هیبر پا یلیتحل -یفیبا روش توص میآن شد مستحدثه بر

 اتیآ یحقوق ،یفقه یبه بررس یو اسناد یااطالعات کتابخانه

 )ره( ییعالمه طباطبا دگاهیبر د دیبا تأک تیاالحکام وص

 و اسـالم حقوق دهد، درینشان م قیتحق یهاافتهی. میبپرداز

 اریبس یو مقررات حقوق قواعد یکه دارا زینـ هیمذهب امـام

 تیو فروع آن اهم تیاست به امر وص ینیمـستحکم و مـت

 زیالعاده نفوق تیاهم نیا لیاست. دل شده داده یانیشا

منبع  نیترلیو اص ـنیاول م،یه در قرآن کـرک است یحاتیتـصر

 تیوص به امر )ص( یدر سـنت رسول گرام زیحقوق اسالم و نـ

 تیوص بـه خـود یجا یدر جا میشده است. قرآن کر اشاره

 .کـرده اسـت یـادآوریآن را  تیو اهم نموده اشاره

حدود »نامه خود تحت عنوان انی( در پا1398) پوریموس

در مورد صغار در فقه و حقوق  تیدر وص یموص اتاریاخت

 :موضوع پرداخته است نیبد« رانیموضوعه ا

بخش اعمال  نیحقوق دشوارتر یبه گفته تمام علما تیوص

پردازم، چون ینم تینفوذ وص طیبه شرا نجانبیاست ا یحقوق

 طیشده است به شرا یموضوع بحث ماست. بلکه سع خارج از

است و حدود  یطرف موص که از ترکه در تینفوذ وص یخارج

ترکه بحث بشود که در  نسبت به تصرف در یموص اراتیاخت

 تیوص ذیاز تنف و دیآیبدست م تینفوذ وص طیراضمن آن ش

 یئبه صورت جز زیو ن مییگویزائد در ثلث سخن م یایدر وصا

بدون شک کمتر  .میکنیم یاجازه ورثه را بررس ریثأت یچگونگ

تا به حال برخورد نکرده باشد  تیوص یاست که با واژه یکس

ممکن است  یاست که هر فرد یاز جمله اعمال حقوق تیوص

 یاجتماع یدر زندگ تیوص ریثأآن باشد، به جهت ت ازمندین

 تیمبحث از اهم نیا یو حقوق مدن یافراد در فقه اسالم

دانان و برخوردار است و همواره مورد توجه حقوق یفراوان

 نیتراز مهم یکی تیگرفته است وص قرار یاسالم یفقها

شود همان طور که هر یاست که انسان با آن روبرو م یمسائل

و  یزیربه برنامه یادامه زندگ یخود برا اتیدر طول ح یردف

 یقیکامل و حق نیدارد به دستور اسالم که د اجیهدف احت

 یزیرآخرت خود هم برنامه یو ارث برا تیاست انسان به وص

مالک در اموال  اریحدود و اخت یبررس لیدل نیهمکند. به یم

 دیبا رایز ستا تیاهم زئحا اریبس یو حقوق یخود از لحاظ فقه

است؟  زانیمالک در اموال خود به چه م اریکه اخت میبدان

شود در یمیا باطل  ونافذ ریغ اینافذ  یدر چه صورت یاعمال و

که  یت. تصرفامیاپرداخته تیهدف به شناخت وص نیا یراستا

زمان بعد از مرگ، در  یبا واسطه برا ای میشخص به طور مستق

 یبرا شود.یم دهینام تیوص یحقوقکند به زبان یاموال خود م

را  تیصحت و اعتبار وص طیشرا دیمجاز با یهاتیشناخت وص

تابع  زین تیوص یقانون مدن 190کرد که مطابق ماده  یبررس

 یمله قصد و رضاست از جا دادهاصحت قرار یعموم طیشرا

که مورد معامله باشد و  ینیموضوع مع نیطرف تیاهل نیطرف

با  یدر موارد تیدر انجام وص یصمو داشته باشد. تیمشروع

ثلث  زانیتا م تیموانع وص نیشود از جمله ایرو ممانع روبه

ورثه است  ذیبر ثلث که موقوف به تنف دیزا تیاست و وص

است که حجت  یاد در صورتاسن رینامه مانند ساتیاعتبار وص

هدف ما مشخص نمودن حدود  بر مفاد آن باشد. یشرع

آن  یقیتطب یبررس مورد صغار و رد تیوص در یموص اراتیاخت

 در تینفوذ وص طینظر در باب شراو شناخت موارد اختالف

 .وحقوق موضوعه است هی( درفقه امامیترکه )از طرف موص

ه ب تیوص»تحت عنوان  نامه خودانی( در پا1398زاده )بیحب

موضوع پرداخته  نیبد« و مصر رانیوقف خاص در حقوق ا

 :است

 یو تصرفات حقوق ایاز انواع وصا یکیبه وقف بعنوان  تیوص

دانان بوده است. توجه فقها و حقوق معلّق بر فوت فرد مورد

نظر بوده همواره مورد اختالف تینوع وص نیا تیماه نیهمچن

 یکیو تمل یعهد یایاز وصا کی چیو آن را منطبق با ه

فّک  ف،به وق تیوص یجهیبلکه معتقدند چون درنت دانند،ینم
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 لیذ تینوع وص نیا دهد،یرخ م ینسبت به مال موص تیملک

الملک و در عرِض به فکّ تیوص یعنی ایاز وصا یقسم سوم

با  کنی. لردیگیم یبه ِعتق و ابراء جا تیهمچون وص ییایوصا

و مصر و  رانیا یدو نظام حقوق یکنونمقررات  یمالحظه

ت به وقف تحت یکه وص میابییدرم ت،ینوع وص نیاثر ا یبررس

 یکیتمل تیوص قیو از مصاد« به مال تیوص» یِعنواِن کلّ

وقف مال به  ت،ینوع از وص نی. به موجب اشودیمحسوب م

 یسو به انشاء مستقل از ازیو بدون ن تیصِرف انشاء وص

به  تیوص یبه عبارت گردد؛یمحقق م هملیموص ای لهیموص

 تیشخص ییدارد و با توجه به شناسا یقاعیوقف جنبه ا

آن،  جیو مصر که از نتا رانیموقوفه در حقوق ا یبرا یحقوق

 یبرا فیشدن حق و تکل تملک و دارا تیمستقل، اهل ییدارا

به  یمال به محض فوت موص نیاست، ع یشخص حقوق

حال، منافع  نیو در ع دهیردگ کیموقوفه تمل یِشخص حقوق

 تیعناو با  ردیگیتعلـق م همیعلبه موقوف ت،یمالِ موضوع وص

عرفاً بر اموال به  یورثه و اوالد و ،یپس از فوت موص نکهیبه ا

دارند،  الءیبه وقف است تیجمله مالِ موضوع وص جامانده من

 نیاز ا ،یبه وقف خاص به محض فوت موص تیلذا تحقق وص

به وقف خاص،  تیوص نی. همچنستیرو نبهرو یبا مانع ثیح

 یشخص حقوق ومنتفعان  یدر رابطه یحقوق یموجِد آثار

آثار  نیا یو بررس نییموقوفه است که جستار حاضر به تب

 .آشکار گردد یتصرف حقوق نیپرداخته تا ابعاد مختلف ا

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

ز ااتی که ذکر گردید صرفا به بررسی کلی ایبا توجه به پیشینه

 بخشی وراث ازاخته شده است، و به موضوع اعتباروصیت پرد

ی توجه نشده است. که در این مقاله سع اخالق حسنه گاهیاج

 ،اندهایی که در موضوع مسکوت ماندهشده است که به جنبه

 بپردازد. 

 

 اهمیت پژوهش . 5-3

و مذهب  اسـالم حقوق دهد، درهای تحقیق نشان مییافته

و مقررات حقوقی بسیار  قواعد امـامیه نـیز که دارای

مـستحکم و مـتینی است به امر وصیت و فروع آن اهمیت 

العاده نیز فوق اهمیت این است. دلیل شده شایانی داده

ترین منبع که در قرآن کـریم، اولیـن و اصیل است تـصریحاتی

 وصیت سـنت رسول گرامی )ص( به امر حقوق اسالم و نـیز در

 وصیت بـه خـود جایشده است. قرآن کریم در جای اشاره

 .و اهمیت آن را یـادآوری کـرده اسـت نموده اشاره

 

 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

عدم دسترسی سریع و آسان به منابع دسته اول از جمله 

 دیم.رو بووبههایی بود که ما در این تحقیق با آن رمحدودیت

 

 تعاریف و مفاهیم. 5-5

 الحاصط در وصیت مفهوم. 5-5-1

ود تعریف شرعی وصیّت آن است که انسان مالی را از اموال خ

یا منفعت آن را )بعد از وفاتش( مجانی ملک شخص معینی 

( ت خودوفا ها یا انجام کارهایی را )بعد ازنماید، یا اینکه تصرف

 .(1) به شخص معینی بسپارد

 

 تملیکی وصیت .5-5-2

نامه گاهی شخصی مال یا منفعتی از مال خویش را در وصیت

 کند، که به این نوع وصیتخود برای دیگری وصیت می

قوقی گویند. در واقع، این نوع وصیت عمل حتملیکی می

معوض است که اموال شخص مجانی یا باصطالح حقوقی غیر

 آید. لیکن در هرمتوفی پس از فوتش، به تملّک دیگری در می

وت ـشونده در پی فملیک با قبول وصیتـن تـصورت ای

فراد نامحدود ادر وصیت بر  یابد، گرچهکننده تحقق میوصیت

اهمیت اینکه؛  نکته حائز .ها شرط نیستمحصور قبول آنغیر و

له قبل از فوت موصی مؤثر نیست، زیرا موصی قبول موصی

له تواند از وصیت خود منصرف شود. لیکن چنانچه موصیمی

وصیت را بعد از فوت موصی قبول کند و موضوع وصیت را 

ارت تواند وصیت را رد کند و بعبقبض )تصرف( کند، دیگر نمی

  .(2)یابد دیگر، تمّلک موضوع وصیت تحقق می
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 . وصیت خاص5-5-3

کسانی که ) لهموصیتی که موصی: وصیت تملیکی خاص

یعنی ) وصیت به نفع او یا آنها شده است( آن محصور باشد

قابل شمارش و شناخته شده(، وصیت تملیکی نوعی عقد است 

و بدون اینکه شخصی که وصیت به نفع او شده است قبول 

 .(3) اشدبگردد بلکه نیازمند قبول وی میکند واقع نمی

 

 وصیت تملیکی عام. 5-5-4

محصور لهم آن غیروصیت تملیکی عام یعنی وصیتی که موصی

مانند وصیت برای دانشجویان دانشگاه شهید  .(4) است

بهشتی، یا وصیت بر جهت است، مثل وصیت برای ساختن 

 .(5) مسجد یا وصیت به جهت ساختن پل

 

 تملیکی وصیت عناصر. 5-6

 .است عقد: وصیت تملیکی از موصی قصد -1

 قصد .ارددحقوق دو نوع قصد وجود علم  : درقصد انشاء در -2

ان حیث قصد انشاء یکس عقود از اخبار. ایقاع و قصد انشاء.

پس  در ایقاع وجود دارد. هستند یعنی این نوع قصد در عقد و

وجود  یا ایقاع باید هر ایقاع قصد نتیجه عقد در هر عقد و در

 .وگرنه عقد یا ایقاع باطل است داشته باشد

شود باید وصیت که موصی به نامیده می : موردملک -3

خواه  از آن دیگری نباشد. اختصاص به موصی داشته باشد و

 .موصی به مال باشد خواه نباشد مانند آلبوم عکس

 دصـعنی قـی کندملیکی میـکسی که وصیت ت: عهدـت -4

ه ایجاد ب متعهد ملتزم و را خود داردرا اظهار می جانبه خودیک

 کند.له میحق تقدم درضمن یک حق به سود موصی

مهم وصیت  حتمی و این عنصر: موت استیفاء حق پس از -5

مقام استیفاء  کند دروصیتی که می تملیکی است موصی با

کند که بموجب فرق نمی آید،برمی از موت خود حق برای بعد

موجب  یا ذمه او شود له ایجادموصی صیت حقی به سودو

که این را وصیت به  وصیت به محض فوت موصی بری گردد.

میان عناصر وصیت  در درج این عنصر با اند.ابراء نامیده

ع ـدف .م ق 826ماده  تملیکی ایرادات مربوط به تملیک در

شامل  شود زیرا استیفاء حق شامل وصیت به تملیک ومی

توان اینطور بیان پس وصیت را می گردد.به ابراء میوصیت 

 آن معلق به موت باشد(. کرد )وصیت انشاء امری است که اثر

نجام اصورت  این مورد به دو ترکه: در تصرف در دخل و -6

 خود ترکه به سود بصورت حذف رقمی از -یرد. الفگمی

موصی مانند وصیت به ثلث که در مصارف خیرات برای موصی 

 . االرث سهم تعیین صورت به -ب. غیر به سود یا شودج میخر

ختیار ا والیت سلطه و عدم پیدایش والیت برای دیگری: -7

یتی وص اگر موقوفه والیت دارد. قانونی است متولی موقوفه بر

ن یک وصیت تملیکی است. والیت برای دیگر نکند آ ایجاد

 اردادن ک : عبارت است از دادن والیت برای انجاموصیت عهدی

 .(6) ممات از یا کارهای معین برای بعد

 

 ترتیب در ایجاب و قبول در وصیت . 5-7

 بیترت بحث است مطرح تیوص خصوص در که یمباحث از

 نیا خصوص در اول دیشه .است یتوال همان ای قبول و جابیا

 هم یانصار خیش است بوده ریتفس و لیتحل درصدد موضوع

 است الزم بیترت نیا که دیفهم توانیم هاآن از دارد یلیتحل

 جابیا به است شده تیوص او فعن به که یشخص قبول اگر

 یول ؛شودینم محقق تیوص اصوالً  نشود متصل کنندهتیوص

  یعنی یموص فوت ادیز یزمان فاصله توانینم عنوان چیه به

 دانست جابیا بردن نیب از باعث را کندیم تیوص که یکس

 تاس شده استثنا آن از که آنچه و استثنا مانند موضوع نیا

 و جابیا هستند کسانی عبارت کی مانند آنها یدو هر و باشد

 راعتبا  و شوندیم متصل هم با که عبارتند کی مانند قبول

 را بیترت نیا خود هینظر در یانصار خیش اما ندینمایم دایپ

 یتوال نیا عرفا  اگر و ستین الزم او نظر به و داندینم یضرور

 منعقد راردادـق صورت رـه در باشد داشته ودـوج بیترت و

 محقق را آن عقال همه که باشد ییجا در نکهیا مگر شودیم

 .(7) ندانند

 یاعده که است موضوع نیا است اختالف محل که یزیچ

 نیب صورت نیا در میبدان شرط را قبول حتماً ما اگر ندیگویم

 ودـوج به اختالف تیوص صوصـخ در اتیروا و قرآن اتیآ

 است دهـزن یوقت تا انسان ونـچ که معتقدند آنها .دیآیـم

 به دباش داشته سلطه خود یهاییدارا و اموال بر تواندیم
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 نیا اگر گرددیم قطع سلطه نیا نمود فوت که نیا محض

 از بعد است شده تیوص او نفع به که یشخص هیناح از قبول

 یزمان بازه نیا در کنندهتیوص اموال باشد کنندهتیوص مرگ

 نموده تیوص متوفا قبالً  چون زین یو ورثه و است مالک بدون

 است یضرور مه نکته نیا ذکر ندارند آن بر یحق چیه است

 نفع به تیوص که یشخص قبول به یازین یعهد تیوص در که

 چون ندیگویم استدالل نیهم با باشدینم است شده او

 هم یکیتمل یعنی آن گرید نوع پس ندارد قبول یعهد تیوص

 دو صورت هر به که داد پاسخ گونه نیا توانیم نجایا در ندارد

 نمود فوت کنندهتیوص نکهیا از بعد نکهیا دارد وجود فرض

 قبول را تیوص است شده تیوص او فعـن به که یخصـش

 نیا با ندارد وجود گرید تیوص اصال نجایا در که کندیمـن

 صورت نیا در دینمایم قبول را آن ای رسدیم ورثه به اوصاف

 جادیا زمان از را آن یعنی دیآیم وجود به نقل ای کشف بحث

اگر  است کرده قبول را تیوص هک یزمان  ای میبدان نافذ تیوص

 که یزمان بازه آن صورت نیا در که میکن قبول را اول هینظر

 نبوده مالک بدون است شده تیوص آن به که آنچه میکرد ذکر

 اگر است شده تیوص او نفع به که است یشخص به متعلق و

 خود یجا سر هنوز یاصل رادیا میریبپذ را بودن نقل هینظر

 827 ماده که یکیتمل تیوص در قبول خصوص در است یباق

 فقط دانسته رطـش را آن نموده حجت مامـات یمدن ونـقان

 و نظر به بسته هم بودن کاشف ای بودن ناقل بحث ماندیم

 از پس آن آثار ندینما توافق هم با توانندیم است نیطرف توافق

 .(6) است موثر یزمان چه از دینمایم تیوص که یکس فوت

همان گونه که در قانون معامله فضولی با تنفیذ مالک رسمیت 

دارد پس اگر عرف خود را از قید و بند مفاهیم خاص حقوقی 

 .پذیردبرهاند این قراردادها را به رسمیت شناخته و آنها را می

لکیت و مالکیت را یک امر ای هستند که منظر مخالف عده

پندارند در صورتی که این فقط ساخته و عینی و خارجی می

 1پرداخته فکر علمای حقوق است.

                                                           
اگر قبول »اند: گونه استدالل کردهتوجیه ایقاع بودن وصیت را ایناتید رخی از اسب 1

وصیت را عقد محسوب کنیم، نسبت به کاشفیت آن از حین را جزء وصیت بدانیم و 

تواند ملکیت موت دچار مشکل خواهیم شد زیرا چگونه قبول که جزء عقد است می

حالی که با نبودن قبول عقد انجام شده است  قبل از انجام خود را تثبیت نماید. در

تردید از ازه بیالفارق است. زیرا اجو قیاس مورد به اجازه در عقد فضولی قیاس مع

 اما در تحت لوای چنین عقدی یک عقد دیگر نیز وجود دارد

ل نتقمچرا که این قرارداد و عقد نمایانگر دو چیز است اوالً 

جام ـوسط شخص مالک انـک مال که تشدن یک چیز یا ی

 آن عمناف شدن منتقل بحث ثانیاً و اوست  گیرد و متعلق بهمی

 ظرـن به خوب اما نمایند؛ توافق آن روی آن از بعد باشدمی

 است کاشف نظریه تفسیر و تحلیل و تجزیه همان این رسدمی

به  نمایند پس با عنایتن دیگری بیان میزبا به دانانحقوق

ه رسد با توجه به نظر میتجزیه و تحلیلی که سابقا نمودیم ب

وده قانون مدنی و همچنین سابقه فقهی که از اول ب 827ماده 

اً توان حکم به این موضوع داد که وصیت تملیکی قطعاست می

قرارداد و عقد است و علمای حقوق در عصر حاضر هم این 

وصیت  اما اگر چیزی که به نفع او .(6) اندموضوع را پذیرفته

منوط به شده است یا کسی که به نفع او وصیت شده است 

به نفع  باشد مثالً رمحصوشخص خاصی نباشد یعنی غیر

 جدی چالش با لهموصی قبول صورت این در باشد شده جمعی

نی در مد قانون 65 ماده خصوص این در گرددمی مواجه

اما در خصوص  ؛عقد وقف قبول حاکم را شرط دانستهخصوص 

کی وصیت چنین شرطی ندارد اما با توجه به اینکه وصیت تملی

 کند و به ملکیت کسی یا کسانیعقد است و ایجاد مالکیت می

آید در اینجا چالش میکه به نفع آنها وصیت شده است در

رسد در این خصوص بهتر است که ما وجود دارد به نظر می

ور محصوصیت بر کلی و غیرم تحلیل آن دسته از افراد را که ه

انند بپذیریم چرا که وصیت بر درا وصیت عهدی می

رد گی چون که تعداد بیشتری را در برمیمحصور و کلی اوالًغیر

توان رفی نمیـکند از طمیـکه صرف قبول حاکم کفایت ن

ا ب له را جمع نمود و از همه آنها قبولی گرفتتک موصیتک

و  رسد که نظر قانون مدنی متفاوت استاین وجود به نظر می

هر جا بحث وصیت بوده است آن هم بحث وصیت عهدی 

وصی  راآید آن کسی که برای وی وصیت شده است قانون می

 .(6)د نناممی

 

                                                                                          
)دکتر سیدمصطفی محقق داماد ـ مقاله  زاء عقد نیست بلکه از شرایط استاج

 وصیت عقد است یا ایقاع. سایت وزارت دادگستری زیرنظر علی مکرم(
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صیت دالیل معتقد به عقد بودن و ایقاع بودن و .5-8

 تملیکی

 تملیکی وصیت بودن قدع به معتقدین دالیل. 5-8-1

 وشد باتعداد زیادی از فقها معتقدند که وصیت اصوالً عقد می

 به هر عقدی نیز طبیعتاً از ایجاب و قبول تشکیل شده است و

 در مجانی و رایگان صورت بهملکیت درآوردن مالک شدن 

 که گویندمی را آنها فرق گرددمی مطرح بخشش و هبه بحث

 ولی نیست چیزی به معلق و منوط یعنی است منجز عقد

 نمایده وصیت میک است کسی موت و فوت به منوط وصیت

 وصیت که این در که چرا است انتقاد قابل  اما این بحث. (8)

ای اصاًل آن دهع و است باقی نظرهااختالف خیر یا باشدمی عقد

اهر ظعده دیگری از فقها از عمومیت و  (9) دانندرا عقد نمی

 های معصومین اعتقادها و حدیثآیات قرآن کریم و روایت

دارند که نیازی به قبول شخصی که به نفع او وصیت شده 

 ینا به منوط را قبول این نفوذ عدم یا نفوذ وباشد است نمی

 تاس شده وصیت او نفع به که آنچه از لهموصی که دانندمی

ای که در مقابل این نظر عده. (10) کند رد و یردنپذ را آن

 را روایات و آیات به تمسک  ست وا معتقدند که وصیت عقد

 به نفع او وصیت شده به که کسی برای مالکیت ایجاد برای

ن یک دلیل دیگر آنها ای .(8) را نپذیرد و رد کند است آن

تملیک ماییم آیا برای اینکه موصی به اگر ما شک ن است

ت ن اساصل بر ای ؟است یا خیر ید آیا به قبول نیازآله درموصی

ه در مقابل استدالل شد .(11) آیدکه به تملیک وی در نمی

توان به اصل برگشت که دالیل و ادله است که زمانی می

محکمی در مقابل آن نظر نباشد صورتی که دالیل زیادی 

 انتومی آنها از که شودمیوجود دارد شامل آیات و احادیث 

 را است شده او نفع به وصیت که کسی اینکه از بیش فهمید

 قطعاً به ملکیت. (10) ستا شده وصیت آن به که کند قبول

 یشانا نظررسد فقیهان اولیه آید آنچه که به نظر میمیوی در

 فقموا باید لهموصی و کنندهوصیت نیت و اراده که است این

 .(12) باشد هم

 

 

 

 تملیکی وصیت بودن یقاعا به قائلین دالیل. 5-8-2

اعد قو این گروه معتقدند برای عقد دانستن وصیت باید آن را با

سد رداد این در حالی است که بنظر می عمومی قرارداد تطبیق

 تواند تابع قواعد عمومی قرارداد باشد؛ زیرا:وصیت نمی

وق ها قبول مسبدانیم که طبق قواعد عمومی قرادادیک: ما می

ول اما در وصیت قب ؛رد در مورد عقود پذیرفته نشده است هب

له در زمان حیات موسی وصیت بعد از رد توسط موصی

 .(12) پذیرفته شده است

در  .(4) رسددو: به نظر برخی حق قبول در وصیت به ارث می

ز اصورتی که این امر مسلّم است که، اگر در همة عقود قبل 

قبول ایجاب، موجب، فوت کند اصوالً عقدی صورت نگرفته 

 است.

 در آنند که، مواالت بین ایجاب و قبولسه: فقهای امامیه بر

 ب وامّا در وصیت ممکن است بین ایجا .تمامی عقود الزم است

 .(11) ای بسیار حائل شودقبول فاصله

شود که وصیت مشخص می هچهار: با دقت در قواعد مربوط ب

له را موصی در زمان وصیت قصد واگذاری ایجاب به موصی

 ار ازآث نداره و در واقع اثر وصیت را به فوت خود معلق کرده تا

ر مان فوت ایجاد شود در حالی که از قواعد مربوط به سایز

کننده قصد داشته که ایجاب شود که ایجابعقود مشخص می

 .(13) را به قبول مخاطب ایجاد وگذار کرده است

پنج: طبق قواعد فقهی قطعی بودن ایجاب و قبول در عقود 

نظر شیخ انصاری هم به نقل از شهید . (13) شرط شده است

ر در حالی که قواعد فقهی د. (11) ثانی موید این امر است

اب مورد وصیت این شرط را ندارند چرا که عالوه بر عقد ایج

 هم معلق شده است

ق.م ورثه موصی را از تصّرف در موصی به  833شش: مادّة 

 ارد.دله رد یا قبول خود را اعالم ممنوع نموده است تا موصی

 ،یددر نتیجه اگر انشای موصی ایجاب است، برای ورثة وی نبا

له جهت الزامی باشد که مجبور شوند برای اجبار موصی

 جع قضایی مراجعه کنند.گیری، به مراتصمیم

تواند له میدارد که موصیق. م بیان می 832هفت: مادّة 

وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند. این در 

قبول باید ق.م  194مادّة به مفاد است که با توجّه حالی 
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رف ـقابل تبعیض باشد و پیشنهاد طلی، مطلق و غیرفعاان

 .(6) گونه که هست، پذیرفته شودهمان

 هق.م وصیت بر غیرمحصور را برخالف مادّ 828هشت: مادّة 

داند در حالی که ویژگی ق.م در وقف، نیازمند قبول نمی 62

 اشد.این تفاوت ب هکنندخاصّی در وقف وجود ندارد که، توجیه

ر قبول در وصیت یک قبول عقدساز است، ـن اگـبنابرای

 شرط بداند.بایست در آنجا نیز قبول حاکم را گذار میانونـق

انون ای معتقدند با توجه به اینکه مبحث وصیت در قعده نه:

ا رگذار وصیت مدنی در قسمت عقود معین نیامده است و قانون

رث اوصیت مانند  هدر کنار ارث اورده است پس قواعد مربوط ب

 رثهوله یا است و در هر دو مورد مالکیت نیازمند اراده موصی

 .(6) نیست

 

 ثالث برای نتیجه شرط صورت به ملک جعل. 5-9

ای معتقدند که در وصیت تملیکی صرف وصیت برای عده

له بر مال کافی است و معتقدند که وصیت تملک موصی

چرا که  ؛تواند به صورت شرط نتیجه ایجاد شودتمیلکی می

 ه نیازمند سبب خاصی برای پیدایش نیست و اینانشرط نتیج

 برای پیدایش احتیاج معتقدند که تملیک هم به سبب خاصی 

 .(11) ندارد

ه شرط نتیجه ـشود کواعد فقهی مشخص میـبا توجه به ق

 ک همچون که تمل. تواند در عقود و ایقاعات دیگر هم بیایدمی

 تواند بهمانند شرط نتیجه به سبب خاصی احتیاج ندارد می

نائینی هم  عنوان مثال در قالب عقد صلح بیاید نظر محقق

ن ای»است له الزم بودن قبول موصی نموید بر تملک مال بدو

 اهنکتاب را به یک درهم به تو فروختم به شرط آنکه این پیر

 .(14) «برای تو یا برای زید باشد

 

 تملیکی وصیت در به موصی اجزاء. 5-10

 های موصی پرداختن بدهی( 1

 وصول مطالبات موصی( 2

ان تعلق به دیگر موصی بوده و پس دادن ودیعه ای که نزد( 3

 .اردهایی که موصی نزد دیگران دپس گرفتن ودیعه دارد و نیز

 و یریعنی والیت بر صغ والیت بر اوالد و اوالد اوالد موصی،

 .(15) حفظ آنان ودیوانه  سفیه و

 مدنی توزیع حقوق واجبه. عبارت است از تعهدات دینی و( 4

 دادن زکات یا مالیات و قبیل پرداختن دیون و موصی از

ه او امر ب انجام دادن تبرعات موصی که خود عوارض شهرداری

 نجاماجراء وصیت به ثلث که همراه با ا آنها کرده است مانند

یل قب از هاییپایه اصطالح عهدی در واژه .دادن تبرعات است

سان است یعنی کعقد عهدی بیع عهدی وصیت عهدی ی

اء اند، که عمل حقوقی که منشکرده دانشمندان این طور فکر

باقی اعمال  تعهد فعل یا ترک است عمل حقوقی عهدی است.

ترک نیستند عمل حقوقی  فعل و حقوقی را که منشاء تعهد

بول ق وایجاب  مانند بیعی که همزمان با اند.تملیکی نامیده

ن آشود. بنابراین مقدمه اگر موجب انتقال مالکیت مبیع می

د انعهدی نامیده باشد آن عقد را عقد عمل حقوقی عهدی عقد

ت اگر وصیت باشد وصی و باشداگر بیع باشد بیع عهدی می و

ی آنجا که وصیت عهدی برابر قانون مدن از عهدی نام دارد.

 مین جهت این وصیته آورد بهتعهد فعل برای وصی پدید می

ل وصیت تملیکی تعهد فع اند. ولی دررا وصیت عهدی خوانده

ترکه است که  تصرف در ندارد بلکه هدف موصی دخل و وجود

 .(1) آیدایجاب موصی پدید می به صورت یک حق همزمان با

 

 تملیکی وصیت در قبول جایگاه. 5-11

 گاهـن یقوقـح سندگانیوـن مقاالت و هاکتاب به هـک یوقت

 گاهیجا باب در که میشویم متوجه وضوح به کامالً میینمایم

 نظرات یکیتمل تیوص موضوع در آن نفوذ و آن ارزش و قبول

 عقد را تیوص اصوالً یاعده دارد وجود یمتفاوت و مختلف

 ندیگویم اساس نیهم بر است قاعیا آن که معتقدند دانندینم

 در. (16) ندارد وجود یکیتمل تیوص بحث در قبول به یازین

 قبول لزوم م.ق 827ه ماد به توجه با گرید یاعده مقابل

 الزم یکیتمل تیوص تحقق یبرا لهیموص یسو از را تیوص

 از قبول دیبا حتماً ندیگویم زین یاعده اما. (17) ندندایم

 داشته وجود است شده تیوص او نفع به که یشخص هیناح

 عقد به معتقد و ندانسته قاعیا را آن استدالل نیهم با و باشد

 باعث موضوع نیا که است نیا آنها باور .هستند تیوص بودن
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 عقد را تیوص اگر دیآ وجود به یگرید بر سلطه ینوع شودیم

 دیآیم وجود به گرانید اموال بر یقهر تیمالک عنوان ندانند

 تیوص که یکس که ندیگویم هااستدالل و نظرات نیهم (6)

 یول دینما قبول را موضوع نیا دیبا حتماً است شده او نفع به

 و عقل که است  یکین بالعوض ای گانیرا تیمالک هرحال به

 آن هم موضوع نیا در دینبا داندینم ممنوع را آن شرع و عرف

 عقد به نیمعتقد که است ذکر به الزم. (18) دانست ممنوع را

 و یمدن قانون 827 ماده اقیس از لهیموص قبول و تیوص بودن

 .دندیرس جهینت نیا به است آمده هیامام فقه در سابقاً که آنچه

 را آن زین گذارقانون دهندیم ارائه آنها که یراهکار البته

 ردینگ صورت شخص ای اموال بر تسلط است شناخته تیرسم

 به تیوص که یکس به را تیوص کردن رد اریاخت که است نیا

 است شده او نفع به تیوص که یکس اندداده است شده او نفع

 را کنندهتیوص انشا قتیحق در ردیپذیم را تیوص کهی وقت

 معتقدند که حقوق یعلما از گرید یاعده است نموده ذیتنف

 شده او نفع به تیوص که یشخص قبول باشدینم عقد تیوص

 یعنی دهندیم ریثأت تام تیمالک شدن مستقر در تنها را است

 یشخص بر یسلطه نمود تیوص کنندهتیوص که یوقت نکهیا

 دایپ کامل همین ورتـص به است شده او فعـن به تیوص که

 تواندیم است شده او نفع به تیوص که یشخص که دینمایم

 از پس رفتیپذ اگر و دینما رد را آن نکهیا ای و ردیبپذ را آن

 با هینظر نیا اما .(16) ابدییم استقرار کنندهتیوص تیوص

 کامل یسازگار است آمده یمدن قانون 827 ماده در که آنچه

 شده او نفع به تیوص که یکس اگر است معتقد ماده نیا ندارد

 دینمایم دایپ تیمالک زمان آن دینما قبول را موضوع است

 که است گفته واضح صورت به ماده نیا در قانون که هرچند

 در الزم و یکاف صورت به اما  قاعیا ای باشدیم عقد تیصو نیا

 آن دیبا است شده او نفع به تیوص که یشخص نکهیا خصوص

 به یزیچ چیه قبول نیا از قبل و دارد صراحت دینما قبول را

 یعلما نیب اختالفات نیا چند هر شد نخواهد اضافه و اموال

 در قبول اهگیجا و نقش حتماً دیبا ما اما ؛دارد وجود حقوق

 جهینت میینما لیتحل و هیتجز را تیوص قاعیا ای عقد ساختار

 بودن عقد خصوص در یفعل نیقوان در گذارقانون که است نیا

 به وجهـت با اما ؛ندارد وجود یروشن حکم تیوص نبودن ای

 که یکس قبول خصوص در یبحث میکرد ذکر راًیاخ که یاماده

 .(16) ندارد وجود است شده او نفع به تیوص

 

 تملیکی وصیت بودن معلق شرایط. 5-12

 وصیت او نفع به که شخصی که است شرطی تملیکی وصیت

 باشد اهلیت دارای وصیت قبول زمان در .(11) است شده

 برخالف عهدی وصیت در ولی باشد؛ رشید و عاقل بالغ یعنی

 شرط موصی فوت زمان در وصی اهلیت وجود تملیکی وصیت

 تعیین که چرا نوشتمی را وصیت شخص که زمانی نه است

 ثیریتأ آن در وصی اراده و است ایقاع وعین وصی نمودن

شود، نافذ میر وقت صحبت از یک عمل حقوقی غیره .ندارد

در مقابل، فردی که به حقش تجاوز شده است، صالحیت 

قانونی خواهد داشت که چنین تصرف یا عمل حقوقیِ متضمن 

تجاوز را اجازه یا رد نماید. زمان کسب چنین صالحیتی یا به 

دم رضایت، مان پیدایش حق اعالم رضایت یا ععبارت دیگر ز

. با توجه به این که حق خاص یا بحث مانحن فیه مهم است

ابتدایی برای متعهد له یا منتقل الیه از زمان انشاء پدیدار شده 

ر اجازه یا رد چنین معاملة د پس حق متعهد له. (8) است

. تعلیق واقعی در صورتی است که غیرنافذ از زمان انشاء است

تحقق شرط در آینده احتمالی و نامعلوم و مربوط به حادثه 

خارجی باشد نه درستی و نفوذ عقد. انحالل عقد نیز ممکن 

است معلق به تحقق شرطی در آینده شود: مانند این که تأخیر 

اجاره سبب انحالل آن باشد و تولد فرزند  در پرداخت اقساط

شرط انفساخ هبه به طور کل باید گفت تعلیق در تمام عقود 

ر اینکه شرط تعلیق ناشروع بجز ضمان و نکاح صحیح است مگ

؛ ی متعهد کندممکن باشد یا اثر عقد را منوط به ارادهیا غیر

تحقق شرط در آینده مؤثر است و اثر عقد در گذشته بوجود 

 عقد در .(6) اضی شده باشدرآید مگر اینکه خالف آن تنمی

 احتمال و امید فقط طلبکار برای که نیست این منظور معلق

 ترتیبی خواهندمی طرفین، برعکس آید؛ وجود به ناپایداری

 مدیون و باشد آورالزام ودخ مقتضای حدود در عقد که دهند

 یا دین تحقق از مانع که کند تصرفاتی خود مال در نتواند

 لـحاص ورتیـص در هاـتن مقصود نـای. شود مالکیت انتقال

 یا ایجاد از کاشف و باشد داشته قهقرایی اثر شرط که شودمی
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انون ق 849ه ماد .(6) آید شمار به عقد هنگام از حق انتقال

 .مدنی موید بر وصیت زائد بر ثلت است

 لهنماید که وراث وصیت را که نظر موصیاخالق ایجاب می

اده در چند قانون این حق رو به وراث ه بپذیرند را است بوده

است که نپذیرند در این صورت وصیت تا ثلت معتبر خواهد 

ی موید اعتبار وصیتی است که انون مدنق 836ماده  بود.

له بعد از خودکشی یا تهیه مقدمات خودکشی انجام موصی

 ولی اگر قبل از خودکشی و اقدام به آن، .(19) داده است

 .(18) صیت بکند صحیح استو

 

 معلق قدع بطالن دالیل. 5-12-1

 به نامه، استنادابطال وصیت یکی از مهمترین شرط برای دعوی

 نفع درتواند توسط ذیباشد که مین میمصادیق و دالیل آ

طال ـاب حاالت مختلف ایراد گردد. یکی از شرایط اثبات

وفی نامه، استناد به قواعد ماهوی و قانونی است که متوصیت

رر نامه آن را رعایت نکرده و یا به ضدر زمان تنظیم وصیت

 نامه، عدمحقوق سایرین بوده است و گاه موجب ابطال وصیت

لت محتویات و مندرجات آن و عدم رعایت نگارش صحت اصا

ین انامه اصل بر در وصیت .باشدقانونی و تنظیم شکلی آن می

الف خباشد، مگر آنکه نامه صحیح و نافذ میباشد که وصیتمی

باشد. آن ثابت شود دلیل این امر نظر به قاعده صحت می

نکه آنامه نافذ است، مگر بنابراین اصل بر این است که وصیت

 .(20) ادعای خالف آن شود که آن ادعا هم باید اثبات شود

ه ناممتوفی، وصیت نامه به دلیل عدم اهلیتابطال وصیت (1

یک عمل حقوقی است که در صورت اهلیت و قصد و رضای 

گردد و ضروری است که متوفی در هنگام طرفین منشا اثر می

شد نامه، اهلیت داشته باشد و جزو محجورین نباانشای وصیت

 و در صورت احراز محجوریت متوفی در زمان انشای وصیت از

 .باشدمی نامهابطال وصیت موجبات

ز نامه به دلیل محروم کردن یکی از وراث اابطال وصیت( 2

د نامه خود بیان دارارث، متوفی ممکن است که درضمن وصیت

 که برخی از وراث از حق ارث محروم شود چنین وصیتی باطل

 .خواهد بود

ی متوفی که اقدام به خودکشی کرده است، از نامهوصیت (3

 .نامه خواهد بودموجبات ابطال وصیت

 وصیت به مال غیر یا اموال عمومی یا اموال موقوفه( 4

تی که ای مبنی بر رجوع و انصراف متوفی از وصیوجود ادله( 5

 .تنظیم کرده است

وصیت بر جهت و مقاصد نامشروع زمانی که متوفی به ( 6

ای جهت کار نامشروعی، مال خود را برای شخصی یا مجموعه

 .وصیت کند

ده که متوفی از وصیت اول رجوع کر مدرکی که ثابت نماید( 7

 نامه داشته باشد که این دواست. چنانچه متوفی دو وصیت

-یتنامه با یکدیگر مغایر باشند موجب بطالن هر دو وصوصیت

 .(3) شودنامه می

اگر بخواهیم تحلیل نماییم و تفسیر کنیم تعلیق در انشا عقد 

باشد به زبان ساده باید گفت منوط کردن امر چه چیزی می

 مشخص دیگری فعل بر اصوالً خارجی امر یک بهبنای عقد 

 حال در و دارد تعلیق لتیحا چنین در نیت و قصد که است

 نشده محقق قراردادی صورت هر در اینکه برای نیست سیال

ت اولیه است که منوط به یک امر توافقا یکسری فقط و است

حقق ـر این انشای فعلی مـق آن امشده که در صورت تحق

گردد اگر ما کالً انشاء عقد را معلق کنیم چون که اصواًل می

توان اینجا بنا را بر شده است می قصد و نیت تحقق عقد معلق

اصل صحت گذاشته و آن عقد را صحیح بدانیم و همانطور که 

قانون مدنی صراحت دارند برای اینکه عقد  191 و 192مواد 

قرارداد منعقد شود باید قصد انشا زمان وقوع قرارداد باشد در 

 عقد این اخیر قانون 195 ماده حکم اساس بر صورت اینغیر 

 که است این بر منوط صحت اصل خصوص در اما تاس باطل

 قانون باشدمی  صحیح عقد و قراداد شد منعقد قراردادی وقتی

اما در  ؛قانون مدنی عقد معلق را بیان نموده 189در ماده  هم

خصوص عقد معلق هیچ جا حرفی در خصوص باطل بودن آن 

نزده است اما خود قانون در خصوص قرارداد و عقد ضمان و 

نین عقد نکاح تعلیق را ممنوع نموده و در این صورت آن همچ

گیریم و وقتی به صراحت از عقود باطل است پس نتیجه می

این دو عقد صحبت کرده و سایر عقدهای معلق باطل نیستند 

ای دیگر قائل به این هستند که به هیچ عنوان عده .(15)
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 معلق که گونهآن نمود جدا هم از  توان انشاء و منشا رانمی

 هم منشا نمودن معلق عقدست شدن اثبات انشاء نمودن

و اراده طرفین بعداً به وجود  توافق اینکه امکان است همین

 .(17) دبیاید معلق شود وجود ندار

 

 انشا در جزم با تعلیق داشتن منافات. 2-12-5

اشاره  قیبطالن تعل انیدر ب یانصار خیکتاب مکاسب، ش در

ا جزم ب قیتعل. (11) که: انه مناف للجزم حال االنشاء کنندیم

 رطش نیدر تذکرة پنجم یدر حال انشا منافات دارد. عالمه حل

 نیاول شانیا کرده است. ظاهراً یصحت عقد را جزم معرف

کرده و  انیاست که جزم را به عنوان شرط صحت ب یکس

د. انشا منافات دار با جزم در حال قیکه تعل کندیم حیتصر

رع ف را قی، شرط را فقط جزم دانسته و عدم جواز تعلزیعالمه ن

 .(11)است بر جزم کرده 

 یل. وکنندی، حکم به بطالن عقد ملیدل نیبا استفاده از ا لذا

 حیفروشنده را صح تیمعلق بر مالک یفروش کاال گروه نیا

 االک تیبه مالک یو علت آن را علم فروشنده و مشتر دانندیم

قط م، فبا جز قیتعل یدر مورد تناف زیاز فقها ن یگروه دانندیم

نه معلوم  دانندیآن را ناظر بر شرط مجهول الحصول م

 یول ردیپذیبر شرط معلوم الحصول را م قیالحصول، پس تعل

 ستین یواقع قی، تعلقینوع تعل نی، امیکرد انیطور که بهمان

(4). 

 وکرده  یرویاز عالمه پ شیدر کتاب قواعد خو زیاول ن دیشه

 ادی قیشرط و تعل رایز یق،التعل ینافی: الجزم داردیم انیب

 عقد را بر آن توانیشده، در معرض عدم حصول است )پس نم

بر وصف، حصول آن معلوم باشد،  قیمعلق کرد(، هرچند تعل

ا ت وباشد  نیفطر یبه سبب تراض دیانتقال ثمن و مثمن با رایز

جزم  یمناف قیو تعل ستیهم ن یجزم و قطع نباشد، تراض

عقد معلق باشد،  یاست که وقت نیاستدالل ا یاست. مبنا

و  ستی، پس رضا موجود نستیکننده، مصمم بر عقد نمعامله

ود ـبه وج ینخواهد کرد و عقد دایتحقق پ تیانتقال مالک

 .(12) یدآینم

 

 

 احتیاط با تعلیق مخالفت. 5-12-3

 اند ودانسته اطیرا موافق احت زیاز فقها، شرط تنج یبرخ

ک بدون ش ،رایآن است که عقد منجز باشد ز اطیمعتقدند: احت

لکن  ستین یدیاست و در صحت آن ترد حیعقد منجز صح

است و احتمال بطالن  دیصحت عقد معلق، محل شک و ترد

د را در عق زیآن است که، تنج اطیلذا احت ؛در آن راه دارد

رط ش و قیاز فقها در استدالل بر بطالن تعل یبرخ .میبدان طشر

و  اندبه اصل استناد نموده قاعاتیعقود و ا یدر برخ زیتنج

ه ک نیاست که عقد معلق، باطل باشد. در ا نیمعتقدند، اصل ا

 .اختالف است ست؟یچ نجایدر امنظور از اصل 

صل ، اداللت دارد قیاز فقها، اصل را که بر بطالن تعل یبرخ( 1

 به ایآ م،یکه شک دار یاند و معتقدند در صورتبرائت دانسته

 ثابت نیمتعاقد ایه عاقد ـر ذمـب فیواسطه عقد معلق، تکل

 غهیص کننده( به طور معلق،الءی)ا یکه مول یشود؟ مثال وقتیم

بر  الءیو احکام ا فیتکل آنبه واسطه  اینمود، آ یرا جار الءیا

بر  یفیبر طبق اصل برائت، تکل ر؟یخ ایگردد یمقرر م یو

 الءیا ثبوت رایمعلق باطل است، ز الءیو لذا ا ستین یمول یذمه

 و تسیاز شرع بر ثبوت آن ن لیدارد و دل لیبه دل ازیمعلق، ن

 .(13) لذا طبق اصل برائت، عقد باطل است

 اند واز فقها اصل فوق را استصحاب دانسته گرید یجمع( 2

معتبر است  زیمعتقدند، بر طبق اصل استصحاب در عقود تنج

 لق،مع عیکه ب یدر صورت الًباشد. مثیدر آن باطل م قیو تعل

 تیمذکور مالک عقد به واسطه ایآ م،یکنیشک م د،یانشا گرد

 در همچنان کاال ای( ساقط شده است و عیفروشنده بر کاال )مب

 بر االبر بهاء ک داریخر تیطور ملک نیاو قرار دارد و هم تیملک

 میکنیفروشنده را استصحاب م تیطبق اصل استصحاب، ملک

 بر فروشنده تیهمچنان ملک مییگویز عقد معلق، مو لذا بعد ا

 ول نق جهیبر بهاء آن ثابت است، در نت داریخر تیکاال و ملک

 .(21)باشد یانتقال صورت نگرفته است و عقد معلق باطل م

 د، براند و معتقدنکرده یاز فقها اصل را عدم، معرف یبعض( 3

طل باشد و لذا بایطبق اصل عدم، عقد معلق در حکم معدوم م

 .است

بر  ییو عالمه خو (13) ذاعیا قیبر بطالن تعل یحل عالمه

 .اندبه اصل فوق استناد نموده (9) نکاح قیبطالن تعل
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ند. انکرده انیدسته از فقها منظور خود را از اصل عدم، ب نیا

آن را اصل عدم نفوذ عقد و فساد عقد  ییولکن عالمه خ

ت، اس مراد از اصل فوق، اصل فساد در معامالت دانست و ظاهراً

است که عمومات و اطالقات ادله باب  ییو مورد آن در جا

اصل  طبقصورت بر  نیمعامالت، شامل آن نگردد، که در ا

 فساد بر بطالن و فساد عقد مذکور، حکم خواهد شد.

 نیدر ا رایگردد. زیق به اصل استصحاب، برماصل فو احتماال

ک به واسطه مضاربه معلق، عامل، مال ایآ میکنیصورت شک م

را،  هیصاحب سرما تیملک ر؟یخ ایشده است  هیسرما

 منظور عالمه از اصل فوق، و ممکن است، میکنیاستصحاب م

( هو آل هیعل هللا ی)صل امبریپ رایحرمت مال مسلمان باشد، ز

ون خمال مسلمان مانند  .مال المومن کحرمة دمه فرمود: حرمة

م قاعده احترا یفوق که مبنا ثیاو محترم است. بر اساس حد

و تواند در اموال ایمالک، نم یکس بدون اجازهچیاست، ه

مگر آن  تصرف کند و اموال او در حقوق اسالم محترم است،

 .(20) گردد جادینقل و انتقال ا ،یهیکه اسباب شرع

ک ششده،  جادیدر نقل و انتقال که به واسطه عقد معلق ا حال

اصل  ،دیگرد جادینقل و انتقال ا یسبب شرع ایآ میکنیم

ه توان قائل بیشود، لذا نمیم یجارریصحت و احترام مال غ

و  علم فقه، عمومات یاز علما یبرخ. شد دینقل و انتقال جد

را که داللت بر صحت عقد دارند، به عقد منجز  یاطالقات

، ردمم نیاند. آنان معتقدند که عقود منجز در بمنصرف دانسته

 در از عقود معلق یریگاست و استفاده و به کار یو جار یسار

، مردم نیو عهود متعارفه ب هیعرف و عادت در امور عهد نیب

 ستا یباشد در عهود یازینوع عقود ن نیو اگر به ا ستین جیرا

به  صدق عنوان عقد رای، زشودیها بسته مدول و ملت نیکه ب

بار توسط  نیفوق اول لیدل .نوع عقود مشکوک است نیا

 یاهآن را به جمل ییعالمه خو و دیدارائه گر ینینائ یرزایم

 .(14) محدودتر ذکر نموده است یانیآن با ب هیشب

 

 گیری نتیجه. 6

وصیت الزم در  اختصاصی،عالوه بر رعایت مقررات و احکام 

صحت معامالت ه و عمومی مربوط ب ط اساسییاست سایر شرا

باید قصد و اراده جدی و اهلیت موصی در موقع انشاء ؛ از قبیل

وصیت اعم از اینکه عقد باشد و یا ایقاع از . رعایت گردد

معنی ایجاد است قابل ه مصادیق انشاء خواهد بود و انشاء که ب

ما با پیروی از نظریات علمای ای از علتعلیق نیست. عده

اشتباه فاحش این  .دانندپیشین وصیت را جز عقود معلق می

قانون مدنی است در  182ه بندی مادافراد به دلیل تقسیم

تواند معلق شوند و فقط امکان تعلیق اثر حالی که عقود نمی

عقد وجود دارد بنابراین وصیت هم از این قاعده مستثنی 

 .نیست

 اساسی موصی شرایط اگر که است این وصیت النبط از مقصود

 نکند رعایت وصیت انشا موقع در را وصیت قانونی مقررات و

 وصیت ابطال ولی است باطل خود بخود وصیتی چنین یک

 وصیت انشا از خارج که است دیگری علل و موجبات برحسب

 بطالن در در نتیجه؛ داشت نخواهد وصیت بنفس ارتباط و بوده

 ثیرتأ به مکلف مقابل طرف استناد بدون قضایی محاکم وصیت

 قسمت در ولی باشند.می دعوی در باطل وصیت آن ندادن

 آن ذیبفع طرف استناد بدون ندارند حق محاکم وصیت ابطال

 صرف برای تملیکی وصیت ًبدانند. مثال ثیربالتأ دعوی در را

 در علنی قمارخانه سیسأت قبیل از غیرمشروع امر در مال

 محاکم نکند اعالم را آن بطالن هم دعوی طرف که صورتی

 را وصیتی چنین مدلول اجرا به نسبت حکم صدور حق

 طالـاب را آن که وصیت قسمت آن در ولی داشت نخواهند

 اندنکرده که بر آن موافقت ثلث بر زائد وصیت مانند نمایند،می

 بطالن لحاظ از تواندنمی دعوی طرف استناد بدون محاکم

به  نسبت را وصیتی چنین یک ثلث به مازاد بتنس وصیت

 و قصد ندهند. اثر به آن ترتیب و دانسته غیرمعتبر ثلث از مازاد

 نیهمچن تیوص میتنظ هنگام در کنندهتیوص یواقع تین

 البته .است تیوص یاصل ارکان از کنندهتیوص داشتن تیاهل

 داشته وجود هم قراردادها ریسا یعموم و یاساس طیشرا دیبا

 به معلق و منوط را تیوص توانینم که است یهیبد باشد

 نمود یگرید شخص اذن به بسته را تیوص مثالً  کرد یزیچ

 صورت هر در قاعیا ای باشد عقد نیا که تیوص بحث از یجدا

 عتاً یطب پس ردیگیم صورت انشا تیوص میتنظ هنگام

 حق به توانیم مثال عنوان به نمود معلق را آن توانینم

 تواندیم وارث چند هر نمود اشاره ملک کی در ثوار حبس
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 معلق یزیچبه  تیوص انشاء .بفروشد یگرید کس به را آن

 یشخص تمو و مرگ به منوط تیوص نیا نفوذ فقط شودینم

 این در آن ذکر که دیگری . نکتهاست نموده تیوص که است

 مساله اینکه از قبل که است این است اهمیت حائز رابطه

 آن در توانندنمی موصی، ورثه نماید، رد یا قبول را وصیت

 نماید خیرتأ قبول یا رد اعالم در لهموصی اگر ولی کنند تصرف

 توانندمی آنها گردد وارد ورثه به ضرری خیر،تأ این سبب به و

 بیان را خود تصمیم که کند ملزم را او تا بخواهند دادگاه از

 رجوع است و هروصیت تملیکی از جانب موصی قابل  .نماید

تواند از وصیت خود برگردد چون وصیت وقت خواست می

 توان آن را غیرقابلدهنده آخرین اراده موصی است و نمینشان

له قبل از اینکه مال مورد وصیت را رجوع نمود ولی موصی

 موده باشدـبول نـر قبال آن را قـرده باشد حتی اگـقبض ک

ل مورد وصیت را قبض تواند رجوع کند ولی زمانی که مامی

نموده باشد، دیگر امکان رجوع برای وی نیست ولی وصیت 

تواند تا زمانی عهدی ایقاع است. الزم به ذکر است که وصی می

کننده زنده است وصیت را رد نماید ولی که شخص وصیت

کننده فوت نمود وصی دیگر حق رد را نخواهد زمانی که وصیت

 .شته باشدداشت حتی اگر به وصیت علم ندا

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

ن نواعنویسنده دوم بعنوان نویسنده مسئول و بقیه مولفین، به 

 اند.همکار در تدوین مقاله ایفای نقش نموده

 

 تضاد منافع. 9

 قاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد. در این م
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Background and Aim: One of the most challenging and controversial 

issues in relating to the will is the difficulty with recognizing the factors 

imposing suspension on the will. The present paper deals with giving 

credence to a testamentary disposition by heirs and heiresses. 

Materials and Methods: This descriptive-analytical research was done 

using documentary and library studies. 

Results: A will is a type of possession that a person leaves before their 

death. When it comes to a testamentary disposition, after affirmation of 

the testator, the exact recognition of the nature of the pre-deceased 

beneficiaries' acceptance will have many effects. If acceptance of 

succession is considered as a part or fundamental of a will to the extent 

that the will is invalid without it, then the testamentary disposition is 

thought of as a contract that the Islamic jurists largely concur with it. 

Nevertheless, when acceptance of succession is invalid or the will is 

regarded as one of the irresistible factors of the transfer, the will is 

possessory. In such cases, having good morals relating to giving 

credence to such a will is of importance. 

Ethical considerations: Confidentiality and trustworthiness have been 

carefully observed throughout this paper. 

Conclusion: Islamic jurists suggest that a will shall not be valid for a heir 

except when it is approved by other heirs. When it comes to the nature of 

the testamentary disposition more than one third of the estate, most 

jurists have regarded it as a will bequeathed by the testator which its 

acceptance needs the consent of other heirs. With regard to the time of 

ratification, most jurists believe that admitting or denying a will is only 

possible after the death of the testator, and so the rejection or 

acceptance of the will by the heirs during the testator's life has no 

jurisprudential or legal value. Therefore, morality requires that the heirs 

give credence to a will after the testator's death by approving of what the 

deceased has bequeathed. 
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