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أنفعنا  خرينا  وجعل  للناس،  أخرجت  أمة  خري  جعلنا  الذي  هلل  احلمد      
أو  بصدقة  أمر  )من  جنوانا:   خري  وجعل  وأخراهم،  دنياهم  يف  خللقه 
معروف أو إصالح بني الناس( , والصالة والسالم على خري الربية وأزكى 
البشرية، املبعوث للعاملني رمحًة وهاديًا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، نبينا حممد 
عليه وعلى آله وصحبه جنوم الدجى ومنارات اهلدى وأوعية العلم والتقى 
أفضل صالٍة وأزكى تسليم ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين , أما بعد : 

بناء  العظيمة لألوقاف يف  األهمية  للتاريخ يرى بكل وضوح  الناظر  فإن 
األوقاف؛  على  كلها  قامت  اإلسالمية  فاحلضارة  اإلسالمية  احلضارة 
وأكسبها ذلك خصائصها اليت ميزتها عن احلضارات األخرى فهي حضارة 
الفراعنة  أيدي  على  قامت  اليت  األخرى  احلضارات  عكس  على  شعبية، 
واألباطرة والقوى السياسية والعسكرية، وهي حضارة إنسانية ، إذ الدافع 
لألوقاف بل شرطها الذي ال تصح إال به قصد الرب ومصلحة اإلنسان وهي 
حضارة متجددة، ومستمرة قاومت كل العوامل اليت بادت بها احلضارات 
األخرى كاحلروب والنظام الطبقي والكوارث الطبيعية ،  ولذلك مل يكن 
غريبا أن يعنى بها السلف الصاحل  فقهًا وتنظريا ودعوة وتطبيقًا، وقدوتهم 
حبيبنا وسيدنا حممد m، فحينما سأله عمر h عن أمثل طرق اخلري 
ووجوه الرب للتصدق بأنفس مال لديه فقال : يا رسول اهلل إني أصبُت مااًل 
خبيرب ، مل ُأِصْب مااًل أنفس عندي منه ، فما تأمرني ؟ فقال m : )إن شئت 
يورث(،  وال  ُيوَهب  وال  أصُلها  ُيباع  أال  غري   ، بها  قت  وتصدَّ أصلها  حبَّْسَت 
فتصدق بها عمر h يف الفقراء ، ويف القربى ، ويف الرقاب، ويف سبيل اهلل، 
وابن السبيل، والضعيف ، ال جناح على من َوِلَيها أن يأكل منها باملعروف، 
أو ُيْطِعم صديقًا غري متمول فيه، وكما كان m املعلم األول هلذا النظام 
فقد طبقه بنفسه  فكان كل ما خلفه بعد موته من عقار أو منقول وقفًا، 
ويف حياته m وبعد موته تتابع أصحابه على ذلك، حيدث عن ذلك جابر 
h فيقول : )ما بقي أحد من أصحاب رسول اهلل m ذو مقدرة إال وقف(، 

تقريظ معالي الشيخ صاحل بن عبدالرمحن احلصني
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وعلى هذا الطريق سار املسلمون يف كل تارخيهم ويف خمتلف أقطارهم 
يف املدن والقرى، يف البوادي واحلواضر،  يف كل شأن من شؤون احلياة، 
ويف كل جمال حيتاجه املسلم بل امتد للحيوان األعجم يف صور تدهشنا 
اآلن، ونكاد ال نصدق بها لوال توثيقها يف صكوك احملاكم ، وخمطوطات 

املكتبات .

هذا  يف  عليه  طرأ  ما  ثم   ، املسلم  حياة  يف  وجتذره  الوقف  بأصالة  ووعيًا 
األمر  واإلنهيار،  اهلدم  عوامل  من  واجهه  وما  ونكبات  نكسات  من  العصر 
يف  والتوعوية،  والتشجيعية  الفــكرية  اجلــهود  أقصى  بذل  يوجب  الذي 
حماوالت جادة إلحياء هذه الشعرية العظيمة من شعائر اإلسالم، ووضعها 

يف مسار احلركة النشطة .

العلم  طلبة  من  جمموعة  به  قام  ما  على  الوقوف  بفضله  اهلل  يسر  وقد 
علمي  مركز  تأسيس  من  الرياض  مبنطقة  اخلريي  بالعمل  واملهتمني 
خمتص بدراسات األوقاف ، أطلقوا  عليه اسم : )مركز استثمار املستقبل 
عملهم  على  واطلعت  عليه،  القائمني  قابلت  وقد  الوقفية(،  للدراسات 
ومنجزاتهم، فسررت مبا رأيت من جهوٍد مشكورة يف هذا الباب، وقد علمُت 
تزيد   1431  -  1430 عامي  يف  املركز  هذا  طريق  عن  املوقوفة  األصول  بأن 
على ملياري ريال , كلها تصب يف دعم مسرية العمل اخلريي وهلل احلمد 

واملنة.

ومن مجلة األهداف اليت يرجى أن حيققها مركز استثمار املستقبل :
من  بأهميتهما  اجملتمع  وتوعية  والوصية  الوقف  سنة  نشر  على  العمل 
اليت  والقانونية  اإلدارية  والدراسات  الفقهية  املطبوعات  خالل مجلة من 
الشرعية  االحكام  مراعية  امليسرة  وطرقه  الوقف  إقامة  سبل  توضح 
واألنظمة املرعية، فشكر اهلل تلك اجلهود وسدد على طريق اخلري خطاها , 

وشكر اهلل من أعان على إقامة مثل هذه املشاريع النوعية املتميزة .
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وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,
واحلمد هلل أواًل وآخراً ,,,

وكتبه
صاحل بن عبدالرمحن احلصني

الرئيس العام لرئاسة شؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي
عضو اهليئة االستشارية مبركز استثمار املستقبل
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نبــذة عن الوصيـة

آله  وعلى   ، حممد  نبينا  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وصحبه أمجعني ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، وبعد :

فتنفيًذا ملا أقرته إدارة الدراسات واالستشارات مبركز استثمار املستقبل 
الوصية  سنة  إحياء  ومنها   - وأهداف  سياسات  من  والوصايا  لألوقاف 
املطبوعة  إصداراتنا  باكورة  نقدم  أن  يسرنا  فإنه   - اجملتمع  يف  ونشرها 
أحكام  ملعرفة  لك  معينة  تكون  أن  نلتمس   , الوصية  فقه  عن  نبذة  وهي 
الراحبة  التجارة  املباركة يف  الطيبة واخلطوات  للجهود  داعمة   ، الوقف 

والسوق اليت ال تبور وال تنقص : )    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  
ەئ   ەئ ( ,  أماًل أن نشارك أصحابها األجر فنحظى معهم برضوان 

اهلل وحمبته ومغفرته.
وتتضمن هذه النبذة العناصر اآلتية :

تعريف الوصية . وأدلة مشروعيتها . حكم الوصية . احلكمة من الوصية. 
أركان الوصية . تنبيهات حول املوصي . املوصى له . مسألة : هل يشرتط 
املضارة  . حتريم  إليه  املوصى   - به  املوصى   . ؟  له  املوصي واملوصى  إسالم 
بالوصية . مبطالت الوصية . الفرق بني الوصية والوقف . خطوات اجرائية 
لتوثيق الوصية . أحكام البد من معرفتها عند كتابة الوصية . مناذج من 

وصايا السلف . وصايا عامة لضمان االستفادة من الوصية .
معنا  تواصلكم  واغتباطنا  سرورنا  دواعي  من  أنه  إىل  نشري  اخلتام  ويف 

بالدعاء الصاحل بظهر الغيب، وباالقرتاح والنصح والنقد البناء.

إدارة الدراسات واالستشارات 
مبركز استثمار املستقبل لألوقاف والوصايا
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الـوصــيـة

تعريف الوصية :
هي التربع باملال بعد املوت وفق التحديد الشرعي

األدلة على مشروعية الوصية :
قوله  الكتاب  فمن  الوصية  مشروعية  على  واإلمجاع  والسنة  الكتاب  دلَّ 

تعاىل : ) ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  
ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ( 

ومن السنة ما رواه ابن عمر h قال:  قال رسول اهلل m : » ما حق امرئ 
مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده «

 ] رواه البخاري ومسلم [
ومن اإلمجاع: ما حكاه غري واحد؛ قال ابن عبد الرب: » واتفق فقهاء األمصار 
، وأنها جائزة ملن أوصى يف  ، مرغوب فيها  إليها  الوصية مندوب  أن  على 

كل مال ، قلَّ أو كثر ، ما مل يتجاوز الثلث «.

حكم الوصية :
الوصية : تعرتيها األحكام التكليفية اخلمسة حسب ما يتعلق بها من قرائن 
والتحريم  والكراهة  واالستحباب  اإلجياب  بني  حكمها   فيدور   , وأفعال 

واإلباحة.
1 .  الوصية الواجبة :

جتب الوصية إذا كان على اإلنسان حق هلل تعاىل ككفارة ، أو دين ال بينة 
فيه ، وال أحد يعلم عن دينه إال اهلل ثم صاحب الدين فهنا جتب الوصية ؛ 

ألن وفاء الدين واجب ، وماال يتم الواجب إال به فهو واجب .
 2.  الوصية املستحبة :

إذا كان املوصي ذا مال وورثته أغنياء وكذا أقاربه ال حاجة هلم باملال ، 
فهنا تستحب الوصية مبا يراه املوصي نافعًا له بعد موته.
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3 .  الوصية املكروهة :
وتكره الوصية إذا كان مال املوصي قلياًل وورثته حمتاجون ، ألنه يف هذه 
تذر ورثتك  إن  :»إنك   h m لسعد  قال  ولذا  الورثة،  احلالة ضيق على 

أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس«. ]رواه البخاري ومسلم[

4 .  الوصية غري اجلائزة، وهي أنواع :

األول: ما زاد على الثلث ، لقول النيب m : »الثلث والثلث كثري«.
الثاني: إذا كانت لوارث، لقول النيب m: »ال وصّية لوارث«.

الثالث: الوصية ألمر حمرم ، كالوصية للحفالت الغنائّية ، لقوله تعاىل: 
)  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ ( .

الرابع: إذا كان فيها إضرار بالورثة .
5 .  الوصية املباحة :

قليل  ماله  املوصي  يكون  كأن  املتقدمة  الوصايا  من  ذلك  عدا  ما  وهي 
وورثته غري حمتاجني أو ماله كثري جداً وورثته غري حمتاجني فهنا تباح 

الوصية .

احلكمة من الوصية :
ملا كان املسلم يف حاجة إىل فعل القربات واحلسنات وتدارك ما فرط به 
الثواب يف  ، ونوال  الدنيا  يف احلياة من أعمال اخلري ، وحتصيل اخلري يف 
 ، الصاحل  العمل  الوصية الستمرار  له  اهلل سبحانه وتعاىل  ، شرع  اآلخرة 
 ، الوارثني  غري  واألقارب  للرحم  وصلة  معروفًا،  إليه  أسدى  ملن  ومكافأة 
وسد حاجة احملتاجني ، وختفيف الكرب عن الضعفاء والبؤساء واملساكني، 

ثم هي سبب يف حسن اخلامتة ، والذكر احلسن بعد املمات . 
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أركان الوصية :
1.  املوصي.

2. املوصى له.
3. املوصى به.

4.  املوصى إليه بتنفيذ الوصية.
وأضاف بعضهم ركًنا خامًسا، وهو :

5. الصيغة : كقول املوصي لفالن كذا، وحنوه، فهذه ألفاظ صرحية، أو 
غري الصرحية اليت يفهم منها الوصية بالقرينة .

وبيان األركان كما يلي :

األول: املوصي: واملراد به صاحب الوصية .
الشروط املعتربة يف املوصي :

1. كونه أهاًل للتربع أي كامل األهلية .
وكمال األهلية يكون بالعقل والبلوغ واحلرية واالختيار، وعدم احلجر 
عليه لسفه أو غفلة وحنو ذلك مما هو معلوم يف شروط األهلية، أو اجلحر 

لغريه كاملفلس .
2. كونه غري مدين دينًا يستغرق كل ماله ، فإن كان كذلك فإن الوصية 

ال تصح؛ ألن سداد الدين مقدم على تنفيذ الوصية .
3.  أن يكون مالًكا للمال أو املنفعة .

تنبيهات حول املوصي :
بعضهم  ألن   ، بكتابته  أو  بإشاراته  األخرس  من  الوصية  تصح   : األول 

يستطيع الكتابة والقراءة، بشرط أن تكون اإلشارة معلومة .
إذا  الوصية  منهم  تصح  املميز  والصغري  العقل  وضعيف  السفيه   : الثاني 

كانت تشتمل على نفع هلم بال ضرر.
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الثاني: املوصى له : وهو املستفيد من الوصية.
الشروط املعتربة فيه :

1 .  أن ال يكون وارثًا للموصي ، إال أن جييزه الورثة.
لقوله m: )إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث(. 

]رواه اخلمسة وصححه األلباني[

2 .  كون املوصى له معينًا ، فإن كان جمهول العني فال تصح له الوصية، 
أوصي  أو  والفقراء  للمساكني  أوصي  كقوله:  بالوصف  العلم  ويكفي 

لفالن بن فالن .
فإن كان ممن ال يصح متلكه فال   , للوصية  أهاًل  له  املوصى  .  كون   3

تصح الوصية له كالبهيمة وامليت وحنوه.
4 .  كون املوصى له حيًا غري ميت :

له  تصح  فهل  أمه  بطن  يف  كاجلنني  تقديرية  حياة  حيًا  كان  فإن 
الوصية؟

الصحيح أنها تصح للحمل الذي حتقق وجوده قبل صدور الوصية أما إن 
كان غري موجود حينها كما لو قال : أوصيت حلمل فالنة وهي مل حتمل 

بعد ، فال تصح ، ألنها وصية ملعدوم.
فإن أوصى حلمل حتقق وجوده فنزل ميتًا بطلت الوصية.
5. كون املوصى له غري قاتل للموصي قتل عمد أو شبهة :

فإذا أوصى شخص آلخر ثم قتله املوصى له بعد الوصية بطلت الوصية 
إن كان القتل عمداً قياسًا على املرياث وفقًا للقاعدة الشرعية ) من تعجل 

شيئًا قبل أوانه عوقب حبرمانه ( .
6.  قبول املوصى له الوصية :

فإن مل يقبل بطلت فلو قال املوصي: أوصيت لفالن بن فالن بكذا، وقلنا 
هذه وصية من فالن لك فقال ال أريدها، فهنا تبطل الوصية ويردها إىل 

الرتكة .
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هل يشرتط إسالم املوصي واملوصى له ؟
ال يشرتط إسالم املوصي واملوصى له، فتجوز الوصية من املسلم إىل الكافر 
مرتداً  كان  فإن  للمسلمني،  حماربًا  يكون  ال  وأن   ، معينًا  كونه  بشرط 

فهل تصح له الوصية ؟
قوالن ألهل العلم : والصحيح أنها ال تصح له ؛ ألن ملكه غري مستقر وال 
يرث وال يورث ولكون ملكه يزول عن ماله بسبب ردته فال يثبت له امللك 

بالوصية.
املسلم إىل  الوصية تصح من  الكافر للمسلم فإن كانت  الوصية من  أما 

الكافر فمن باب أوىل صحتها من الكافر للمسلم .

الثالث : املوصى به :
املراد به : العني أو املنفعة املوصى بها .

ويشرتط يف املوصى به أمور :
1. كونه وصية الهبة فإن كان العطاء قبل املوت منجزاً فهو هبة وليس 

وصية .
2. كون املوصى به مباحًا .

املوصى به غري مباح االنتفاع به فإنه ال جيوز للوصي تنفيذه،  فإن كان 
كما لو أوصى فالن بالتربع باجملالت اخلليعة املفسدة للدين والدنيا .

الرابع: املوصى إليه بتنفيذ الوصية .
بالوصي على  املوت وهو ما يسمى  الوصية بعد  بالتصرف يف  املأمور  وهو 

تنفيذ الوصية.
الشروط املعتربة يف املوصى إليه:

1. التكليف : أي بالغًا عاقاًل .
2. الرشد : أي كونه ممن حيسن التصرف فيما ينفع املوصي.

3. العدالة : فإن كان خمروم العدالة فال تصح نيابته عن املوصي.



نبذة عن الوصية - إعداد مركز استثمار المستقبل

12

تنبيهات على هذا الشرط :

: يتم حتديد التصرف من قبل املوصى إليه مبا أوصي إليه فقط،  األول 
فإذا أوصى إليه أن ينظر يف املال فليس له أن يزوج البنات مثاًل ، وكذا إذا 

أوصى إليه بأن ينظر يف الوقف الفالني فال حيق له أن ينظر يف غريه .
الثاني : يف املوصى إليه ضرورة.

صورة هذا األمر: أن امليت مل يوصه بشيء لكن هو الذي توىل مال امليت بعد 
موته ألجل الضرورة .

إذا كان يف عزله ضرر على  إليه عزل نفسه  : ال جيوز للموصى  الثالث 
املسلمني  بأوقاف  مباالته  وعدم  احلاكم  ظلم  يعرف  كأن  الوصية، 

ووصاياهم، فيخاف أن ُيسند الوصية إىل غري أهل) 1 (.

حتريم املضارة يف الوصية :
يف  »اإلضرار   :  k عباس  ابن  قال  كما   ، الكبائر  من  الوصية  يف  املضارة 

الوصية من الكبائر« ]أخرجه النسائي يف السنن الكربى[

ۀ   ڻ    (  : تعاىل  قوله  يف  صرحيا  الوصية  يف  املضارة  عن  النهي  وورد 
ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ ( أي: غري موصل الضرر إىل الورثة بسبب 
» إن الرجل ليعمل واملرأة بطاعة اهلل ستني سنة   :  m الوصية. وقد قال 
قــرأ  ثـم   » النــار  لـهـما  الوصـــية فتجـب  املوت فيضاران يف  ثم حيضرهما 
أبو هــريرة h : )  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ ( ]أخرجه أمحد وأبو 

داود والرتمذي[

ومن صور اإلضرار بالورثة أن يوصي لغري وارث بقصد إضرارهم، أو أن 
يكون ذا ماٍل قليل.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

) 1 (  الوصية للدكتور صاحل بن عبد الرمحن األطرم )ص 135(.
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مبطالت الوصية :
ما  أظهر  لكن  شرعًا.  املعتربة  الشروط  استيفائها  بعدم  الوصية  تبطل 

يبطلها ستة أمور:
1. مــوت املوصى لــه؛ وذلك ألن الوصيــة حٌق لـه فإن مات قبل موت املوصي

    بطلت الوصية .
2. قتل املوصى له املوصي؛ ألنه كما ذكرنا أن القتل مينع الوصــية فــلو

    قـلنـــا بعــــدم بطــــالن الوصيـــة بالقتــــل لفتحنــا باب شـر عــظيـــم فــكل
    مــوصى له إذا أبطأ عـليه مــــوت املوصي فقد يقتلــــه ليأخــــذ الوصية.

3. تلف الـموصــى به ؛ فـــمـتى تلف املوصــى به بطــلت الوصـية فـلو أوصـى   
    امليت لزيد مبال أو سيارة مثاًل فتلفت باحرتاق أو غريه انتهت الوصية.

4. الرجوع عن الوصية، من املوصي قبل موته.
5. ردة املوصي أو املوصى له ، فإذا ارتد أحدهما بطلت.

تنبيهات مهمة عند كتابة الوصية :
• ال تصح الوصية لوارث؛ لقوله m : » إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه 

فال وصية لوارث « ]رواه اخلمسة[.
تعاىل:  قوله  ذلك  ودليل  الوارثني؛  غري  القربى  لذوي  الوصية  • تستحب 

ى   ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    )ٴۇ  
 ،h m أمر عمر بن اخلطاب  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ ( ، وألن النيب 

وأبا طلحة h أن جيعلوا وصاياهما يف القربى والفقراء.
مبا  يوصي  أال  للموصي  وينبغي  الثلث،  الوصية  تتجاوز  أن  جيوز  ال   •
يضر الورثة لقوله m : »الثلث والثلث كثري، إنك أن تدع ورثتك أغنياء 

خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس« ]رواه البخاري ومسلم[.
h قال: الوصية، فعن علي  الدين قبل  • الواجب أن يقضى 

) قضى رسول اهلل m بالدين قبل الوصية ( ]رواه الرتمذي وحسنه األلباني[.
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الرتمذي  ]رواه   » عنه  يقضى  حتى  بدينه  معلقه  املؤمن  نفس   «  :  m ولقوله 
وصححه األلباني[.

الوصية سواء أكانت نطقًا أم كتابًة؛  • يستحب اإلشهاد على 
ألنه أحفظ هلا، وأحوط ملا فيها، والدليل على مشروعية ذلك قوله تعاىل: 
ک   ڑ    ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ    (

ک ( .
املوت  عند  فصار  لوارث  أوصى  فلو  املوت،  بعد  للوصية  األحكام  تثبت   •
لغري  أوصى  ولو   ، الوصية  صحت  جتدد  بابن  ُحجب  كأخ   ، وارث  غري 
حال  ابنه  وجود  مع  ألخيه  أوصى  لو  كما   ، وارثًا  املوت  عند  فصار  وارث 

الوصية ثم مات ابنه فإنها تبطل الوصية إن مل جتزها الورثة.
تشكل  ال  حتى  وإيضاحها  وتبيينها  الوصية  ألفاظ  بتحرير  االهتمام   •
املدة  طالت  إذا  وخاصة  ينفذوها  أن  أرادوا  إذا   ، بعده  من  الورثة  على 
والبغضاء  والعداوة  والتقاطع  االختالفات  تقع  ما  فكثرياً  ؛  الزمن  وطال 
بني األقارب بسبب اإلمجال يف الوصية أو ختصيص البعض بدون سبب 
لالستحقاق ، فينبغي للموصي أن حيرر ألفاظ الوصية وأن يستشري فيها 

أهل العلم واالختصاص.
على  ويعول  ميهل  كمن   ، وتأخريها  الوصية  يف  التفريط  من  • احلذر 
املستقبل وينشغل حتى يفجعه املوت وما أوصى ، وكم من إنسان ميلك 
الثروة الكبرية مات ومل يوصي ، فيكون حرم من خري هذه الثروة ، عليه 
ويشهد   ، وصيته  يكتب  أن  واالحتياط  واحلزم   ، غنمها  ولغريه  حسابها 

عليها.
اهلل  بسم   «  : وصاياهم  صـدور  يف  يكتبون  كانوا  قـال:   h أنس  عن   •
الرحـمن الرحـيم هذا ما أوصي به فالن بن فالن يشهد أن ال إله إال اهلل 
وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية ال ريب فيها 

وأن اهلل يبعث من يف القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا اهلل 
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مبا  وأوصاهم  مؤمنني  كانوا  إن  ورسوله  اهلل  ويطيعوا  بينهم  ذات  ويصلحوا 
أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بين إن اهلل اصطفى لكم الدين فال متوتن إال 

وأنتم مسلمون« ]رواه سعيد والدارقطين بنحوه[. 

الفرق بني الوقف والوصية :

وصايا عامة لضمان االسـتفادة مـن الوصـية واسـتمرارها مبشيئة اهلل؛ فاملأمول 
العناية مبا يلي :

1. احلرِص على اصطحاب النية اخلالصة لوجه اهلل تعاىل الكريم؛ ويف هذا يقول 
m: )األعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى( ]أخرجه البخاري[ .

ِر أن املال مال اهلل تعاىل وهو استخلفكم فيه حيث قال سبحانه:  2. تذكُّ
بًا إليه، ورجاًء ملا  ، والنفقة بأمره عزَّ وجلَّ وتقرُّ  ) گ  گ    ڳ      ڳ  ڳ   (

عنده من الثواب، حيث يقول: ) ۓ  ۓ    ڭ        ڭ  (



نبذة عن الوصية - إعداد مركز استثمار المستقبل

16

 ويقول : ) چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
. والعلم بأن من   ) ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  

وقاه اهلل تعاىل ُشحَّ نفسه فقد أفلح؛ قال تعاىل: ) ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ( .

 : m 3. اليقنِي بأن بركة املال قرينة النفقة منه على وجوه اخلري؛ قال
»َما ِمْن َيْوٍم ُيْصِبُح اْلِعَباُد ِفيِه ِإالَّ َمَلَكاِن َيْنِزاَلِن َفَيُقوُل َأَحُدُهَما اللَُّهمَّ َأْعِط 
 m ِسًكا َتَلًفا« ] أخرجه البخاري[ ، وقال ُمْنِفًقا َخَلًفا َوَيُقوُل اآلَخر اللَُّهمَّ َأْعِط مُمْ
: » ما نقص مال من صدقة « ] أخرجه الرتمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وصححه 

الشيخ األلباني [ .

 , واألزمان  األحوال  ل  لتبدُّ ومناسبة  مرنة  بعبارات  الوصية  كتابة   .4
والعناية بتحرير ألفاظها وتبيينها وإيضاحها حتى ال تشكل على الورثة 
والبغضاء  واملنازعات  االختالفات  تقع  ما  فكثرياً  ؛  ينفذوها  أن  أرادوا  إذا 
سبب  بدون  البعض  ختصيص  أو  الوصية  يف  اإلمجال  بسبب  الورثة  بني 
لالستحقاق ، فينبغي للموصي أن حيرر ألفاظ الوصية وأن يستشري فيها 

أهل العلم حتى حترر فيها األلفاظ.
5. التعرف على عموم فضائل الصدقة ومنافعها اليت نصت اآليات الكرمية 
تقي  املعروف  »صنائع   :  m قوله  ومنها    ، األحاديث  بها  وصحت  عليها 
يف  تزيد  الرحم  وصلة  الرب،  غضب  تطفئ  السر  وصدقة  السوء،  مصارع 

العمر« ] رواه الطرباني يف الكبري وإسناده حسن [  
ألن يف ذلك إعانة على الثبات واملداومة عليها.

ُدوا َوَقاِرُبوا  m : » َسدِّ 6. احلرص على دوام العمل واالستمرار عليه؛ قال 
نََّة ، َوَأنَّ َأَحبَّ اأَلْعَماِل َأْدَوُمَها ِإىَل  َواْعَلُموا َأْن َلْن ُيْدِخَل َأَحَدُكْم َعَمُلُه اجْلَ

اهلِل َوِإْن َقّل « ] أخرجه البخاري[.
من  ختليصه  يطول  ألنه  ؛  حمدد  غري  مشاٍع  جبزٍء  الوصية  عن  البعد   .7
حقوق الورثة والشركاء ، مما يؤخر االستفادة منه فيما أريد له ، وذلك 
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كالوصية بثلث الرتكة فما دون ، وملن أراد أن تكون وصيته بالثلث ـ مثاًلـ 
ثم  ؛  عقاراته  من  أو  استثماراته  أسهم  من  يقاربه  أو  يساويه  ما  يعنيِّ  أن 
يوصي به ، وبهذا يضمن العمل بوصيته مبجرد الوفاة ، ويأمن من خالف 

الورثة ونزاع الشركاء.

خطوات إجرائية لتوثيق الوصية :
حضور  الوصية  لضبط  ويلزم   , العامة  احملكمة  هي   : املختصة  اجلهة   .1

شاهدين مع املوصي.
2. يف حالة كون املوصى به عقاراً فال بد من إحضار صك التملك ، ويكون 
خاليًا من الرهن حتى يتم التهميش عليه ، وحجزه لصاحل مصارفه وذلك 

بعد الوفاة ، وكذلك يقال يف األسهم فالبد من إحضار شهادة األسهم.
وإن  حتى   ، باململكة  حمكمة  أي  يف  وصيته  يكتب  أن  للموصي  ميكن   .3

كان العقار املوصى به يف غري بلده.

وأخريًا: نسأل اهلل تعاىل أن ينفع مبا ُكتب , وجيعله صوابًا , واحلمد هلل 
الذي بنعمته تتم الصاحلات.

وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.

إدارة الدراسات واالستشارات
مبركز استثمار املستقبل لألوقاف والوصايا
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