


 

 ٘ الــوصــــية
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 الوصية

 
 إىداء إىل أخواٌب ُب هللا.

 وإىل من زباؼ من ربِّ العاؼبني.
 إىل من توقن أهنا ستلقى باؼبوت خالقها.

 إىل من ربرص على التزود من دنياىا ألخراىا بطاعة موالىا.
إىل من تعلم أهنا فقرية إىل هللا مهما ارتفعت مناصبهم وتؤمن أف 

  اغبميد.هللا ىو الغين
 إىل من مل تنشغل بدنياىا ومل هتمل آخرهتا.

 إىل من تتذكر اؼبوت ُب كل وقت وحني.
 إىل من تسأؿ الرضبة واؼبغفرة ؼبن سبقوىا من اؼبؤمنني.

 إىل من حيبنب لقاء رب العاؼبني.
 إىل من تتزود بالصاغبات ؽبذا اللقاء.

ية عليو أىديكن ىذه الوصية الشرعية اؼبستقاة من منهل خري الب 
الصالة والسالـ، لكي تكوف دائًما بني أيديكنَّ للتذكري، واػبوؼ من 
هللا اعبليل والعمل بالتنزيل واالستعداد ليـو الرحيل، وحىت ال تغرنَّكم 
اغبياة الدنيا بزينتها وشهواهتا وملهياهتا فتبعدُكنَّ عن الصراط اؼبستقيم، 

بالفوز العظيم وندخل  وحىت جيعلنا هللا وإياُكنَّ من اؼبتقني ونفوز



 
 ٙ الــوصــــية

 
 جنات النعيم. آمني..

يـــا مـــامم ا ســـم  ـــم   ـــ   
 خلدمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 أ طلب الربح مما في  مسـران 
أقبــع ىلــ  الــرتح تا ــت  ع  

 فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل ا
 

فأنـــــــح بـــــــالرتح   با ســــــــم  
 إنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 
 يـــا نـــا َم الليـــع مســـرت ًا بأتلـــ 

 
 إن احلوامث قد يأ نَي أ حا ا 

  
 
 
 
 

* * * * 



 

 ٚ الــوصــــية
 

 ادل دمة
 

َ ا َمَلْ َناُ ْم رب العاؼبني القائل ُب ؿبكم التنزيل:  اغبمد هلل ِمنـْ
َ ا ُُنْرُِجُ ْم  َا ًَة ُأْمَرى وأشهد أف ال إلو إال هللا  َتِفيَ ا نُِعيدُُ ْم َتِمنـْ

َأَفَحِسْبُتْم القائل مبصرِّا ومذكرًا ومنذرًا للخلق أصبعني بقولو تعاىل: 
َا َمَلْ َناُ ْم َىَبثًا َتأَنم  َنا َ   ـُْرَجُعونَ َأَّنم . وأشهد أف ؿبمًدا عبده ُ ْم ِإلَيـْ

ورسولو إماـ اؼبرسلني وخاًب النبيني وصفوتو من خلقو أصبعني وصلى 
هللا عليو وعلى آلو األكرمني وصحابتو الغر اؼبيامني، ومن سار على 

 هنجو واقتدى بسنتو إىل يـو الدين وسلم تسليًما كثريًا.
شر، كبريىم وصغريىم، غنيهم وفقريىم، أما بعد: فال بد لكل الب

عزيزىم وذليلهم، أف يوقنوا بأف اؼبوت البد وأف يطرؽ عليهم أبواهبم، 
إف عاجاًل أو آجاًل، بإنذار أو بدوِف سابق إنذار، حىت ولو شغلتهم 

 دنياىم وأنستهم ىذا اؼبصري الذي جيب أف ال يتغافل عنو اعبميع.
فكاف  -وال شك ُب ىذا  –وحيث أننا مرربلوف عن ىذه الدنيا 

لزاًما على كل عاقل فيها يقظ خياؼ هللا ويرجو رضبتو أف يتحرى 
 الصواب ُب أمور دينو ودنياه حىت يفوز بالنعيم ُب أخراه.

وددت أف أترؾ لكنَّ ىذه الوصية  –أحبيت ُب هللا  –لذلك 
الشرعية، ىذه السنة اؼبندثرة، واليت تقص علينا ُب صفحات مبسطة 

لى كل مسلم أف يعملو من أجل ىذا اؼبصري.. أال وىو  ما جيب ع
كتابة الوصية الشرعية؛ دبا لنا وما علينا من أمواؿ وعقود وعهود 
ووعود، مع توقيع الشهود، وأف منتثل وننصاع ؽبذا األمر وحنيي سنة 



 
 ٛ الــوصــــية

 
 .اؼبصطفى 

 فيا سبحاف هللا..
 عجبت ؼبن أيقن باؼبوت ٍب ىو يفرح!

 ىو يضحك!عجبت ؼبن أيقن بالنار ٍب 
 عجبت ؼبن أيقن باغبساب ٍب ىو ال يعمل!

 عجبت ؼبن أيقن بالقدر ٍب ىو ينصب!
عجبت ؼبن رأى الدنيا وتقبلها بأىلها ٍب اطمأف إليها! فاعلموا 

 .ُ عُّ نـَْفٍس َذا َِ ُة اْلَ ْوتِ علم اليقني أف هللا تعاىل يقوؿ: 
 الًتغيب يف الوصية:

فقاؿ: يا رسوؿ  النيب قاؿ: جاء رجل إىل  عن أيب ىريرة 
أن  تصدق تأنح صحيح »هللا: أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قاؿ: 

شحيح، خت   الف ر ت أمع الغٌت، ت  مت ع حىت إذا بلغح احلل وم 
 «.قلح: لفالن  ذا تلفالن  ذا تقد  ان لفالن  ذا

  عريف الوصية:
 معناىا: العهد، أو التصرؼ ُب الًتكة مضافًا إىل ما بعد اؼبوت.

ىي أف يعهد اإلنساف وصية لشخص ُب تصريف شيء من و 
مالو، أو النظر على أوالده الصغار، أو يعهد لشخص ُب أي شيء 

 من األعماؿ اليت ديلكها.
 الوصيِّة لغة:



 

 ٜ الــوصــــية
 

َراِهيُم األمر يقاؿ: آصيتو. إذا وصلتو، قاؿ تعاىل:  َتَتصم  ِِبَا ِإبـْ
اَّللمُ يف َأْتَ مُِ ْم ِللذمَ ِر ِمْثُع يُوِصيُ ُم ، وقاؿ تعاىل: بَِنيِ  َتيـَْعُ وبُ 
ثـَيَـنْيِ  فأتصي بت وى » . وُب حديث خطب رسوؿ هللا َحظِّ اْْلُنـْ

 .«هللا
 ألف اؼبيت يصل هبا ما كاف ُب حياتو بعد مماتو.« يةصو »وظبيت 

 تاصطالًحا:
العهد، أو التمليك مضافًا إىل ما بعد اؼبوت بطريق التبع سواء  

 عياف أو ُب اؼبنافع.كاف ذلك ُب األ
مثاؿ: كأف يوصي اإلنساف إىل شخص بتزويج بناتو أو تغسيلو أو تفريق 
ثلث أو ربع مالو، أو يوصي شخًصا ليحجَّ عنو إف مل حيج الفريضة، وتطلق 

 على ما يقع بو الزجر عن اؼبنهيات واغبث على اؼبأمورات.
ؽبا  وىناؾ نوع آخر: )كالوصية ُب اػبالفة( كأف يعهد ؼبن يصلح

من بعده بتوليها، كما أوصى أبو بكر الصديق باػبالفة لعمر رضي 
 هللا عنهما.

 اْلملة ال رىية ىل  الوصية:
 * ال تاب تالسنة:

ُ ِتَب َىَلْيُ ْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُ ُم اْلَ ْوُت أما الكتاب قولو تعاىل: 
ًرا اْلَوِصيمُة ِلْلَواِلَدْيِن َتاْْلَقـْرَ   .ِبنيَ ِإْن  ـََرَك َميـْ

وىذا أوؿ اإلسالـ ٍب نسخت بآية اؼبواريث ُب النساء وبقيت 
 اآلية ؿبكمة فيما عدا الوارثني.



 
 ٓٔ الــوصــــية

 
خيطب وىو  قاؿ: ظبعت رسوؿ هللا  وُب السنة: عن عمر 

 «.إن هللا قد أىط   ع ذي حق ح   فال تصية لوا ث»يقوؿ: 
وُب رواية  –ما حق امرئ مسلم يبيح ليلتني »: وقولو 

تل  شيء يريد أن يوصي في ، إ  تتصيت   –الث لياؿ ؼبسلم: ث
قاؿ ابن عمر رضي هللا  .)رواه البخاري ومسلم( .«م توبة ىند  أ  

قاؿ ذلك إال  ت رسوؿ هللا ليلة منذ ظبع ت عليَّ عنهما: )ما مرَّ 
 وعندي وصييت(.

وكذلك حديث سعيد بن أيب وقاص حني مرض وأراد أف يوصي 
 .«تالثلث  ثري»بالثلث ٍب قاؿ لو:  أف يوصي فأمره الرسوؿ 

 الفرق بني الوصيمة تاذلبة:
التمليك اؼبستفاد يثبت ُب اغباؿ، واؽببة ال تكوف إال بعد اؼبوت، 

 والوصية تكوف بالعني وبالدْين وباؼبنفعة، واؽببة ال تكوف إال بالعني.
 أ باب نزتل آية الفرا ض:

 ؿ هللا جاءت امرأة سعد بن الربيع إىل رسو  عن جابر 
فقالت: يا رسوؿ هللا ىاتاف ابنتا سعد بن الربيع قُتل أبومها ُب يـو أحد 
شهيًدا، وإف عمهما أخذ ماؽبما فلم يدع ؽبما مااًل، وال ينكحاف إال 

فنزلت  «ي ضي هللا يف ذلك»: وؽبما ماؿ، قاؿ: فقاؿ رسوؿ هللا 
يت ىط ابنأ»إىل عمهما فقاؿ:  آية اؼبرياث، فأرسل رسوؿ هللا 

 .« عد الثلثني تأم  ا الث ن تما ب ي ف و لك
كذلك كاف أىل اعباىلية؛ كانوا جيعلوف صبيع اؼبواريث للذكور 



 

 ٔٔ الــوصــــية
 

يُوِصيُ ُم اَّللمُ يف َأْتَ مُِ ْم ِللذمَ ِر دوف اإلناث فأمر هللا تعاىل بقولو: 
ثـَيَـنْيِ   رياث.ويأمركم بالعدؿ فيهم وبالتسوية بينهم ُب اؼب ِمْثُع َحظِّ اْْلُنـْ
 جائزة. –مكروىة  –ؿبرمة  –واجبة  أنواع الوصية:

 الوصية الواجبة:
( جيب أف يوصي اإلنساف دبا عليو من اغبقوؽ )َدْين(؛ لئال ٔ)

جيحدىا الورثة؛ ال سيما إذا مل يكن فيو بيِّنة؛ ألنو إذا مل يوِص بو، فإف 
ن الناس، الورثة قد ينكرونو، والورثة ال يُلزموف أف يصدقوا كل من جاء م

وقاؿ: إف على ميِّتكم كذا، وكذا ال يلزمهم أف يصدقوا؛ فإذا مل يوِص 
 اؼبيِّت بذلك ردبا يكوف ضائًعا، وروح اؼبؤمن معلقة بَديِْنو.

( جيب أف يوصي ألقاربو غري الوارثني دبا تيسر لقولو تعاىل: ٕ)
 ًَرا اْلَوِصيمُة  ُ ِتَب َىَلْيُ ْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُ ُم اْلَ ْوُت ِإْن  ـََرك َميـْ

فمن كاف عنده ماؿ كثري جيب عليو أف يوصي  ِلْلَواِلَدْيِن َتاْْلَقْـَرِبنيَ 
دبا تيسر ألقاربو غري الوارثني، أما الوارث فال جيوز أف يوصي لو ألف 

 حقو من اإلرث.
( جيب أف يوصي الشخص إذا كاف لو ماؿ عند أحد أو ٖ)

 وديعة حىت ال حيـر الورثة من حقهم.
( جيب أف يوصي من يعلم أف لدى أىلو أو ؾبتمعو منكرات ٗ)

 أف ينهى عن ذلك ويبأ منو. -وبدع جنائز أو قبور
 الوصية احملرممة:

( فتحـر الوصية إذا أوصى ألحد من الورثة؛ كأف يوصي لولده ٔ)



 
 ٕٔ الــوصــــية

 
 الكبري بشيء من دوف باقي الورثة أو للزوجة.

كاف لو أوالد عدة وزوج   ( وربـر الوصية ما يفعلو بعض الناس إذإ)
أحدىم أوصى للصغار دبثل اؼبثاؿ الذي زوَّج بو الكبري؛ فإف ىذا حراـ 
ألف التزويج دفًعا غباجة كاألكل والشرب؛ فمن احتاج إليو من األوالد 
وعند أبيهم قدرة وجب عليو أف يزوَّجو، ومن مل حيتج إليو فإنو ال حيل لو 

ذي احتاج للزواج. ولو قدر أف أف يعطيو شيًئا مثل ما أعطى أخاه ال
أحًدا أوصى دبثل ىذا جاىاًل فإنو يرجع األمر إىل الورثة بعد موتو؛ إف 

 شاؤوا نفذوا الوصية وإف شاؤوا ردوىا.
( وربـر الوصية إذا كانت زائدة على الثلث؛ فمن وصَّى بأكثر ٖ)

من ثلث مالو لغري وارث وقع ُب حراـ، وإف أجاز الورثة تنفيذ الوصية 
 ِفذت وإف شاؤوا ردوىا.نُ 

ِمْن بـَْعِد ( وربـر الوصيِّة إذا ُقِصد منها اؼبضارَّة؛ لقولو تعاىل: ٗ)
َر ُمَضا ٍّ  ؛ ومعناه غري مدخل الضرر على َتِصيمٍة يُوَص  ِِبَا َأْت َمْيٍن َغيـْ

 الورثة.
 الوصية ادلباحة:

( يباح لإلنساف أف يوصي بشيء من مالو ال يتجاوز الثلث؛ ٔ)
 اوز الثلث ممنوع، وما دوف الثلث مباح لغري الورثة.ألف ذب
( ويستحب إذا كاف لو ماؿ كثري أف يوِصي بشيء من مالو ٕ)

إذا مات ابن آمم »لنفسو؛ ليجري ثوابو لو بعد موتو؛ غبديث: 
 ،صدقة جا ية، أت تلد صاحل يدىو ل  :ان طع ى ل  إ  من ثالث

إذ الوصية اؼبستحبة أو  ؛تهنا  بُدم من تْقفة «.أت ىلم ينتفع ب 
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اؼبباحة تكوف أفضل إذا كانت دوف الثلث؛ لقوؿ ابن عباس رضي هللا 
قاؿ لسعد  عنهما أف الناس غضوا من الثلث على الربع؛ فإف النيب 

 .«الثلث تالثلث  ثري»بن أيب وقاص 
: )أرضى دبا رضي هللا لنفسو( فأوصى قوؿ أيب بكر الصديق 

يكوف، وقد شاع عند الناس الثلث خبمس مالو. وىذا أحسن ما 
وما دونو  دائًما، وىذا ىو اغبد األعلى الذي حده رسوؿ هللا 

 أفضل فالربع أو اػبمس أفضل.
وإذا أوصى بكل اؼباؿ أو زاد على الثلث ومل يكن ىناؾ وارث 
ذبوز الوصية وتنفذ؛ ألف اؼبنع كاف من أجل الورثة وبانتفاء الِعلَّة انتفى 

 اؼبنع.
 دل رتهة:الوصية ا

( إذا كاف الورثة ؿبتاجني فًتؾ الوصيِّة أوىل ألهنم أحق من ٔ)
إنك إن  ذ  ت ثتك أغنياء مري من أن  ذ هم »: غريىم لقولو 

فإف كاف الورثة وسطًا، أو أقرب إىل الفقر، «. ىالة يت ففون الناس
 فاألوىل عدـ الوصيِّة؛ وهبذا تكره ىنا الوصيِّة.

الفسق مىت ُعلم أو غلب على ظن ( تكره الوصيِّة ألىل ٕ)
اؼبوِصي أف اؼبوَصى لو سيستعني هبا على الفسق والفجور، فإذا علم 
الوصيِّ أو غلب على ظنِّو أف اؼبوصى لو سيستعنُي هبا على الطاعة 

 نُدبت لو الوصيِّة.
 أح ام الوصية:
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( تتأكد اؼببادرة ُب الوصيِّة: إذا كاف اؼبسلم ُب حالة خاصة  ٔ)

فر، واشتداد مرض وركوب حبر ومثلو اعبو، واؼبراكب كاستقباؿ س
 اػبطرية، ودخوؿ اؼبعركة. وال تؤخر إىل حضور أمارات اؼبوت.

مالًكا ؼبا  –مميزًا  –( يشًتط ُب اؼبوصي: أف يكوف: عاقاًل ٕ)
 يوِصي فيو.

( جيب على اإلنساف أف يوصي بوفاء ما عليو من حقوؽ: ٖ)
ديوف اليت ليس عليها إثبات وال سواء كانت تلك اغبقوؽ للعباد، كال

يعلمها إىل ىو، وكذلك ما عنده من الودائع واألمانات، أو كانت هلل؛  
 ككفارات أو حج فرض، أو زكاة مل خيرجها.

( ربـر الوصيِّة: إذا كاف فيها إضرار بالورثة، وقد ورد ُب ٗ)
حديث موقوؼ وُب رفعو نظر أف اإلضرار ُب الوصيِّة من الكبائر، 

ذر اؼبوصي من وصيِّة اعبَنف، وكذلك بأف يوصي للوارث وكذلك حي
 أو يكذب ُب وصيِِّتِو من أجل أف حيـر ورثتو.

ليع ع  إن الرجع»قاؿ:  روى اإلماـ أضبد أف رسوؿ هللا 
بع ع أهع اخلري  بعني  نة فإذا أتص  حاف يف تصيت  فيختم ل  
ب ر ى ل  فيدمع النا ، تإن الرجع ليع ع بع ع أهع ال ر 

 .«بعني  نة فيعدل يف تصيت  فيختم ل  خبري فيدمع ا نة 
ليع ع أت  إن الرجع»قاؿ:  وروى أبو ىريرة أف رسوؿ هللا 

ادلرأة بطاىة هللا  تني  نة مث حيضرمها ادلوت فيضا ان يف الوصية 
 .«فتجب ذل ا النا 

( الوصية من العقود اعبائزة اليت يصح فيها للموصي أف يغريىا ٘)



 

 ٘ٔ الــوصــــية
 

ا شاء منها، أو يرجع عما أوصى بو، والرجوع يكوف أو يرجع عم
صراحة بالقوؿ؛ كأف يقوؿ: رجعت ُب وصييت، أو أبطلتها، أو غريهتا، 
أو رددهتا، أو فسختها، أو نسختها، أو قاؿ: ىو لورثيت؛ فهو رجوع 

 عن الوصية.
( ال تنفذ الوصية إال بعد سداد الدين فإف الدين يستغرؽ ٙ)

 الوصية.
 الوصية ما كانت على الوجهة الشرعية لقولو ( حيـر تغيريٚ)

ُلونَُ  ِإنم اَّللمَ تعاىل:  َا ِإْْثُُ  َىَل  المِذيَن يـَُبدِّ َعُ  فَِإَّنم َلُ  بـَْعَدَما َسَِ َفَ ْن َبدم
يٌع َىِليمٌ   .َسَِ

( ينبغي لكاتب الوصيِّة أو الشهود عليها: أف حيسنوا ُب ٛ)
الـ فيها مفهوًما صرحًيا كي ال أدائهم وكتابتهم ؽبا حىت يكوف الك

 ربدث الوصيِّة بعد ذلك أمرًا عكسًيا من شقاؽ ونزاع.
( تثبت الوصيِّة: إذا وجدت خبط اؼبوصي الثابت ببيِّنة، أو ٜ)

 إقرار الورثة أو ثبتت الوصيِّة البينة.
( يستحب اإلشهاد على الوصيِّة: سواء كتبها بنفسو أو ٓٔ)

 أمالىا على كاتب غريه.
 ت الوصية:مبطال

 تبطل الوصية ُب اغباالت التالية:
( إذا رجع اؼبوصي بوصيتو قبل اؼبوت بطلت الوصيِّة لقوؿ ٔ)
 : يغري الرجل ما شاء ُب وصيتو.عمر 



 
 ٙٔ الــوصــــية

 
 ( إذا ىلك عني اؼبوصى بو أو تلف تبطل الوصية.ٕ)
( دبوت اؼبوصى لو قبل موت اؼبوصي تبطل الوصية؛ ألف اؼبيت ٖ)

 ملك.ال يعتب لو قبوؿ وال 
 ( برد اؼبوصى لو للوصية: بعد موت اؼبوصي وتذىب للورثة.ٗ)
( إذا قيد اؼبوصي الوصيَّة حبالة معينة: فزالت تلك اغبالة قبل ٘)

أو ُب ىذه  موتو؛ كأف يقوؿ: إف متُّ ُب مرضي ىذا أو ُب ىذا الشهر
السنة. ومل ديت، أو زالت اغبالة اؼبقيدة، فإف الوصيِّة تبطل؛ ألنو مل 

 ُب تلك اغبالة اؼبقيدة. -وىو اؼبوت -حيصل سبب لزومها
 ( وبقتل اؼبوَصى لو اؼبوصي.ٙ)
( إذا كاف اؼبوَصى بو ؿبرًما: كأف يوصي ببناء دار ؽبو، فال ٚ)

ال تصح لكنيسة أو تصح وكذلك ؿبالت السينما والفيديو؛ كذلك 
 بيعة أو أف يوصي بشراء ؿبرمات كلحم خنزير وغريه.

 مسا ع متفرقة:
: إذا مات ميت وعليو حجُّ فريضة أو دين أو زكاة ومل يوص ٔس

 اؼبيت بشيء فهل تنفذ الوصيِّة؟
: يُبدأ بإخراج الواجب من تركة اؼبيت أواًل، أوصى هبا اؼبيت ٔج

 أو مل يوِص.
و بكونو وارثًا أو غري وارث حالة وقت : ىل ينظر للموصى لٕس

 وفاة اؼبوصي، أـ حالة وقت كتابة الوصيِّة؟
: ينظر للموصى لو بكونو وارثًا أو غري وارث حالة وقت وفاة ٕج



 

 ٚٔ الــوصــــية
 

 اؼبوصي، ال حالة وقت كتابة الوصية.
لو أوصى لغري وارث فصار عند اؼبوت وارثًا مل تصح  مثال:

لد فمات ولد اؼبوصي بعد موتو، الوصيِّة؛ كأف يوصي البن ابنو ولو و 
 مل تنفذ الوصية لكوف ابن االبن وارثًا.

والعكس كأف يوصي البنو وال ولد لو ٍب يولد للموصي قبل موتو، 
فتنفذ الوصيِّة ُب ىذه اغبالة لكوف ابن االبن صار عند اؼبوت غري 

 وارث.
 ( من يتوىل  صريف الًت ة؟1مسألة )

اؼبتوَب أو وارثو، فإف مل يكن يتوىل إخراج الواجبات، إما وصي 
فاغباكم، وما بقي من الًتكة بعد ىذه الواجبات يبدأ بالوصيِّة إف كاف 
قد أوصى، ٍب يوزع الباقي من الًتكة على الورثة حسب قسمة هللا 

 عليهم.
 (  عيني الوصي أت الو يع ىل  الوصية:2مسألة )

يستحب أف يعني اؼبوصي شخًصا يتوىل صبع تركتو، وإخراج 
الواجب عليو، وتنفيذ وصاياه وأف يتوىل شؤوف أوالده الصغار، سواء  
كاف من أقاربو أو من غريىم، وإف مات ومل يعني وصًيا توىل ذلك من 
شاء من الورثة، فإف تعذر لعدـ أىليتهم أو تشاجروا أو مل يكن وارثًا، 
توىل ذلك اغباكم، ولألب أف يوصي من يشاء على تزويج بناتو 

 ائر األقارب.ويقدـ على س
 ( صفة الو يع أت الوصي:3مسألة )



 
 ٛٔ الــوصــــية

 
وصفة من تستند إليو الوصيِّة أف يكوف مسلًما بالًغا عاقاًل، عداًل 
رشيًدا، سواء كاف من أوالد اؼبوصي، أو من أقاربو، أو بعيًدا عنو، وإف  

 كاف اؼبوَصى لو عاجزًا أو امرأة ضمَّ إليو من يعينو على التصرؼ.
 الوصي يف غري ما ُتصي ب  إلي :( َ َصرُّف 4مسألة )

إذا أُوصى الوصي بشيٍء مل َيِصْر ُب غريه؛ ألنو استفاد التصرؼ 
 باإلذف، فكاف مقصورًا على ما أذف فيو كالوكيل.

لو وصاه الوصي بتصريف ثلث اؼباؿ فال يكوف وصًيا ُب  مثال:
، تزويج بناتو، وإف أوصاه على رعاية القصَّار من أوالده وِحْفظ أمواؽبم

 فال يكوف وصيِّا ُب غري ذلك.
 (: الوصية مبعني:5مسألة )

وإف أوصى دبعني ثبت اؼبوصى بو عند اؼبوت إذا كاف بقدر الثلث 
 فأقل، وإف زاد اؼبعني ثلث اؼباؿ فال يثبت للموصى لو إال قدر الثلث.

 
 (  عدم اْلتصياء:6مسألة )

 وللوصي أف يعني أكثر من وصي، بأف جيعل لكل واحد التصرؼ
ُب شيء معني مثل أف يوصي شخًصا بثلث مالو، وآخر بتزويج بناتو، 

 وآخر بقضاء ديونو.
وجعل الوصيِّة لواحد أفضل إف أمكن ذلك؛ حسًما للنزاع، 

 وتالفًيا الختالؼ األنظار والوجهات.
 ( تصية ال افر لل سلم:7مسألة )



 

 ٜٔ الــوصــــية
 

تصح وصيِّة الكافر للمسلم إذا مل تكن وصيتو حبراـ، كالوصيِّة 
اػبمر أو اػبنزير وحنوىا، وال تصح وصيِّة اؼبسلم للكافر ألهنا من ب

ُ باب الوالية وال والية للكافر على اؼبسلم قاؿ تعاىل:  َتَلْن ََيَْعَع اَّللم
 .ِلْلَ اِفرِيَن َىَل  اْلُ ْؤِمِننَي َ ِبياًل 

، ليعلم  معلومية الوصية: ال تصح الوصيِّة إال ُب تصرؼ معلـو
ا وصي بو إليو؛ كالنظر ُب أمر غري الرشيد، ورد الودائع اؼبوصى إليو م

واسًتدادىا؛ ألف الوصي يتصرؼ باإلذف فلم جيز إال ُب معلـو دبلكو 
 الوصي كالوكالة.
 ( انتفاع الوصي بالوصية:8مسألة )

 للوصي ُب تصريف الوصيِّة حاالت:
فيعني اؼبوصي الوجوه اليت تصرؼ فيها الوصيِّة،  ( التعيني:1)
ئٍذ يلـز الوصي بتنفيذ ذلك وحيـر عليو تغيري شيء، ما دامت ُب فحين

 أوجو شرعية.
فيطلق اؼبوصي ُب وصيتو، فال يعني ؽبا شخًصا  ( اإلطالق:2)

وال وجهاً، كأف يقوؿ للوصي: ضع وصييت حيث شئت، وُب ىذه 
اغبالة ال جيوز أف يصرؼ منها شيًئا على نفسو ألنو سبليك لنفسو، 

قوية، وأما صرفها على أقاربو الفقراء فيجوز ذلك إف فامتنع للتهمة ال
شاء هللا تعاىل؛ لشموؿ اللفظ ؽبم، وألنو أحد أوجو الب وال أثر 
للتهمة ُب صرفها على الولد والوالد إذا ظهر فقرىم واحتياجهم، وإف 
أبعدىا عنهم فحسن ضبايًة لعرضو، وخروًجا من خالؼ العلماء ُب 

 ذلك.
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 ر ة من   تصي ل  ت  تا ث ت  ( التصرف يف 9مسألة )

 حا م:
أسباب اؼبوت وانقضاء اآلجاؿ خفيٌة عن اإلنساف؛ فال يدري 
مىت ديوت وال بأي أرض ديوت، ولذا قد تفاجئو اؼبنية احملتومة عليو 
قبل سبكنو من الوصية، أو ال وصي عنده، أو مل يقبل الوصي وال 

ع عليو من حاكم، أو مات...... فحينئذ يتوىل تركتو من اطل
اؼبسلمني ويفعل األصلح ذبهيزه فيما تبقى منها من بيع وغريه؛  
كحفظها وضبلها للورثة؛ ألف ذلك موضع ضرورة غبفظ ماؿ اؼبسلم 

َت ـََعاَتنُوا َىَل  اْلِبِّ عليو؛ إذ ُب تركو إتالؼ لو؛ قاؿ تعاىل: 
 ، وذلك من التعاوف مع اؼبيت والورثة.َتالتـمْ َوى

 د الوصيِّة:ما حيث ىلي  ىن
( الوصية للمحتاجني من األقارب وغريىم من اليتامى ٔ)

 واألرامل.
 ( الوصيِّة بتعمري اؼبساجد أو بناء اؼبدارس لتحفيظ القرآف.ٕ)
 ( الوصيِّة بطباعة الكتب العلمية اؼبوثوؽ هبا.ٖ)
( الوصيِّة دبساعدة طالب العلم الصاغبني واجملاىدين ُب سبيل ٗ)
 هللا.

 بصدقة جارية أو علم ينتفع بو. ( الوصيِّة٘)
 ( الوصيِّة بتعليم احملتاجني أو بناء مستشفى.ٙ)
 ( الوصيِّة باغبجِّ أو العمرة عن اؼبوصى.ٚ)



 

 ٕٔ الــوصــــية
 

 ( الوصيِّة حبفر بئر للشرب.ٛ)
 ( الوصيِّة بسداد الديوف عن اؼبدينني واؼبعسرين.ٜ)
 ( الوصية باؼبسامهة ُب إنشاء سكن لأليتاـ.ٓٔ)

 ادلراجع
(.كتيِّب ا  لوصية )للشيخ صاحل األطـر

 كتابة األسئلة واألجوبة الفقهية )للشيخ عبد العزيز السلماف(.
 كتاب شرح رياض الصاغبني )للشيخ ابن عثيمني(.



 
 ٕٕ الــوصــــية

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 الوصية

 
أخي اؼبسلم؛ حيث اإلسالـ على كتابة الوصية، وخاصة إذا كاف 

أة، فكن على لك أو عليك حقوؽ؛ فقد يعرض عليك اؼبوت فج
حذر واستعداد بالعمل الصاحل والًتبية وكتابة الوصية؛ حىت ال تذىب 

 حقوقك وحقوؽ غريؾ.
 
 
 
 

* * * * 



 

 ٖٕ الــوصــــية
 

 َّنوذج الوصية
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 اغبمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ هللا.

فإين أشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو وأشهد أف ؿبمًدا 
سولو وأف عيسى عبد هللا ورسولو وأف اعبنة حق، والنار حق عبد هللا ور 

وأف هللا يبعث من ُب القبور، وأوصي من خلقي بتقوى هللا بالسر 
والعلن واحملافظة على الصلوات بأوقاهتا واغبرص على الطاعات واغبذر 

 من اؼبعاصي.
بأف يوقف  –أو أقل؛ ال يزيد عن الثلث  –وأوصي بثلث مايل 

 ري من عمارة اؼبساجد وغريىا.على مشاريع اػب
 وصلى هللا على سيدنا ؿبمد وعلى آلو وصحبو.

 ىذا منوذج وصية مناسبة للحاؿ، موافق للصواب.
قالو الشيخ: عبد هللا بن عبد الرضبن اعببين؛ عضو ىيئة اإلفتاء. 

 جزى هللا خريًا من أعاف على نشرىا.
 

 
* * * * 



 
 ٕٗ الــوصــــية

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

قو هللا لإلسراع ُب إعداد وصيتو قبل حلوؿ أجلو. منوذج ؼبن وف
وليس اؼبقصود التقيد هبذا النموذج فقط؛ فكل ما وافق الكتاب 

 والسنة فال مانع من الوصية بو.
 أنا اؼبوصي اؼبوقع أدناه:

أشهد أف ال إلو إال هللا، وحده ال شريك لو وأف ؿبمًدا عبده 
هللا يبعث من ُب القبور. ورسولو، وأف الساعة آتية ال ريب فيها، وأف 

أوصي من تركت من أىل ذرييت بتقوى هللا وإصالح ذات البني وطاعة 
بنيو ويعقوب  رسوؿ هللا، وأوصيكم دبثل ما أوصى بو إبراىيم 

 َُتْم ُمْسِلُ ون يَن َفاَل مَتُوُ نم ِإ م َتأَنـْ  .ِإنم اَّللمَ اْصَطَف  َلُ ُم الدِّ
ب عند مرضي وموٌب وأف تقولوا ( أوصيكم بتقوى هللا والصٔ)

خريًا وتكثروا يل من االستغفار والدعاء بالرضبة ودخوؿ اعبنة والنجاة 
 من النار.

( أوصيكم إف حضرين وقرأًب ىذه قبل صعود روحي إىل بارئها ٕ)
 أف تدعوا ما تيسر من الصاغبني لتلقيين الشهادة.

على  ( أوصيكم بتغميض عيين وبتوجيهي إىل القبلة مضجًعاٖ)
 شقي األدين ووجهي إىل القبلة.

( أوصيكم باؼبساعدة ُب ذبهيزي وإعالـ ذوي القرىب وأىل ٗ)
الصالح بوفاٌب ليشاركوا ُب غسلي والصالة علي وتشييع جنازٌب 



 

 ٕ٘ الــوصــــية
 

 والتعجيل بدفين.
( أوصيكم أف يتم تغسيلي دبعرفة من ىو أىل للثقة واألمانة ٘)

سًته.. يبدأ بنية غسلي ٍب  والصالح إف رأى خريًا نشره وإف رأى شرًا
يعصر بطين عصرًا دقيًقا إلخراج ما عسى أف يكوف هبا ويزيل ما على 
بدين من جناسة؛ على أف يضع على يده حائاًل حني غسل عورٌب فال 

 –ديسها، ٍب يوضئين وضوئي للصالة، ٍب يغسلين ثالثًا باؼباء والصابوف 
الثالث لعدـ اإلنقاء مبتدئًا باليمني؛ فإف الزيادة على  –إف أمكن 

غسلين طبًسا أو سبًعا، فإذا فرغ من غسلي جفف بدين بثوب نظيف 
 ويضع علي شيًئا من الطيب.

( أوصيكم بتكفيين بكفن أبيض نظيف ساتر للبدف مكوف ٙ)
 من ثالث لفائف وأف جيمر الكفن ويبخر ويطيب.

( أوصيكم أف صلوا على جنازٌب عقب صالة مكتوبة، ٚ)
 يصلي علي أكثر من ثالثة صفوؼ. واحرصوا على أف

( أوصيكم وأنتم ُب اعبنازة أف ال يرفع الصوت بذكر وال قراءة ٛ)
 وال تتبع جنازٌب دببخرة وال بنساء وال تتعمدوا تأخري دفين.

( إين برئت من كل أحد يأٌب بفعل أو قوؿ خيالف الكتاب ٜ)
 والسنة ومن كل من يشق جيًبا أو يلطم خًدا.

ميق قبي وأف ذبعلوين فيو على جنيب األدين ووجهي ذباه ( أوصيكم بتعٓٔ)
القبلة، ويقوؿ واضعي: بسم هللا وعلى سنة رسوؿ هللا ويستحب كل من شهد 

 الدفن أف حيثو حثوات بيديو على القب من جهة رأسي.
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( أوصيكم بعدـ ذبصيص القب وال حيل ألحد اعبلوس أو ٔٔ)

 اؼبشي عليو.
لى قبي أو جعلو مرتفًعا وال يزوره ( أوصيكم بعدـ البناء عٕٔ)

 رجاؿ بصفة دورية وال نساء على اإلطالؽ.
 ( أوصيكم باإلكثار من االستغفار يل بعد الدفن.ٖٔ)
( أوصيكم بعدـ إقامة سرادؽ أو حنوه للعزاء ويكتفى بعد ٗٔ)

تشييع اعبنازة بقبوؿ العزاء دوف مراسم أو طقوس، وإياكم وإقامة أي 
 ذكرى دورية للوفاة.

( ال جيوز لقريبة أف ربد علي أكثر من ثالثة أياـ، وعلى ٘ٔ)
زوجيت أف ربد علي أربعة أشهر وعشرة أياـ، إال إذا كانت حاماًل 
فعدهتا تنتهي بوضع اغبمل، وجيب أال يتعدى اغبداد ترؾ اؼبرأة لكل 
ما تتزين بو كاغبلي والكحل والطيب واػبضاب ولبس اغبرير، وقيامها 

 بدعة. خبالؼ ذلك يعتب
 ( أوصيكم بعدـ صنع طعاـ ؼبن حيضر العزاء.ٙٔ)
( أوصي ابين )أو غريه( دبتابعة اؼبعامالت اؼبالية التالية على ٚٔ)

إهنائها )ويذكر ما مل يتم إجنازه من مسائل ومعامالت خيشى أف يدركو 
 اؼبوت قبل أف ينهيها(.

 ( أعلمكم بأين قد أوقفت العمارة العائدة يل والكائنة ُب:ٛٔ)
.... واليت أمتلكها دبوجب الصك الشعري رقم: ....... وتاريخ: 
.... أوقفتها لصاحل الفقراء واحملتاجني )وقًفا خرييًا(.. أو يوقفها ؼبن 

 شاء من ذريتو )وقًفا أىلًيا(.
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( أوصيكم قبل توزيع الًتكة أف زبصصوا منها مبلغ... يعطى ٜٔ)
األشخاص )على صدقات لألربطة ومدارس ربفيظ القرآف أو ألحد 

أال يتجاوز اؼببلغ اؼبوصى بو ثلث الًتكة(. واألفضل أف ذبعل وصيتك 
 ألقربائكم الذين ال يرثوف إذا كانوا فقراء(.

( أوصيكم باؼببادرة ُب قضاء ديين وىو على النحو التايل: ٕٓ)
ويوجد )أو  ........يدفع للسيد: ........ وعنوانو:  ........مبلغ: 

ينو سند دين، ٍب تسرد كافة دائنيك، وربرص على ال يوجد( بيين وب
 إيضاح أظبائهم وعناوينهم األساسية والبديلة.

( أوصيكم بالعمل على ربصيل ىذه اؼببالغ: )تسرد كافة ٕٔ)
مدينيك وعناوينهم واؼببالغ اؼبطلوبة منهم )ما مل تعف عن بعضهم(، 

 وتشري إىل وجود أو عدـ وجود سندات اؼبديونية.
صبيع أبنائي باحملافظة على الصالة والصياـ والزكاة ( أوصي ٕٕ)

وأال يتخلفوا من بعدي وأوصيهم خريًا ُب أخواهتم حىت بعد أف يتم 
زواجهن.. وأعلمكم وأشهد هللا عز وجل بأين قد ساؿبت كل إنساف 
ُب أي حق يل عنده وأرجو أف يساؿبين ويصفح عين كل من لو حق 

وص من )ويذكر اسم عندي.. واستسمحوا يل على وجو اػبص
الشخص اؼبقصود بذلك( وأخريًا أوصي أىلي وأبنائي وبناٌب بالصب 

 والرضاء بقضاء هللا سبحانو وتعاىل.
ىذه وصييت إليهم )فمن بدلو بعدما ظبعو فإمنا أشبو على الذين 

 يبدلونو أف هللا ظبيع عليم(.
 .............حرر دبدينة: ............. بتاريخ: 
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... :  ............................. بتاريخ: ُب يـو

ًب إجراء التعديل التايل ُب الوصية أعاله ٍب يذكر ما قد أجريَتو من 
تعديالت على ىذه الوصية قبل أف يدركك اؼبوت؛ كقيامك بسداد 

 أحد اؼبدينني أو حصولك على مبلغ من أحد الدائنني وحنو ذلك.
عتمادىا من قبل أعد ىذه الوصية الدكتور عمر اػبويل وًب ا

 ٕٕٔٔالرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد برقم 
ىػ. وأجيزت طباعتها من قبل وزارة اإلعالـ ٚٓٗٔ/ٕٔ/ٕوتاريخ 

 ىػ.ٛٓٗٔ/ٗ/ٙٔ/ـ/ج وتاريخٜٓٔٔخبطاهبا رقم 
      ومن أعاد طباعتها أو أعاف على ذلك فجزاه هللا خريًا.

* * * *  


