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 هي األمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بالمال بعد الموت.الوصية : 

  :حكمة مشروعية الوصية 

 ،ورحماة بما  ،الوصية لطفاً بعبااه  ×شرع هللا عز وجل على لسان رسوله 

حينما جعل للمسل  نصيباً من مالاه ففرهاه لبال وهافاه هاي أعماال البار التاي 

تاااجين بااالوير والفواال، وفعااوه علااى الموصااي والمح ،فعااوه علااى الف اارا 

 حيل بينه وبين العمل. ت  ـبالثواب واألجر هي ول

 .[180]الب رة/ (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ) لال هللا فعالى:

  :حكم الوصية 

ووارثه غير محتاج، هيوصاي بياي  مان  ،الوصية مستحبة لمن له مال كثير -1

ليصال للياه ثواباه  ؛ف هي وجو  البر واإلحساانفُصر ،ماله ال فتجاوز الثلث

 بعد موفه.

فعااالى، أو مهمااي، أو عنااد  أمانااة  ٬وفجااا الوصااية علااى ماان هااي  متااه هفاان  -2

لغيار  هيتتبمااا وفبينمااا؛ لاا ال فوااي  الح ااوا، أو فاار  ماااالً كثيااراً هيلزمااه أن 

 فوصي أللاربه غير الوارثين بما ال فزفد على الثلث.

بماال  ،أو زوجتاه ،كأن فوصاي ألحاد الورثاة كابناه األكبارالوصية المحرمة  -3

 من بين سائر الورثة. 

 :مقدار المال الموصى به 

وهاو الماال -لن فار  يياراً  ،أو الربا  ،فسن الوصية لمن له وارث بالومس

 ً   .والومس أهول ،-التثير عرها

وفجوز الوصية بالثلث لغيار وارث، وفتار  وصاية ه يار ورثتاه محتااجون، 

 .الوصية بالتل لمن ال وارث لهوفجوز 
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وال فجااوز الوصاااية ألجنباااي لمااان لاااه وارث باااأكثر مااان الثلاااث، وال فجاااوز 

 .الوصية لوارث

ولن أوصى ألمه وأبيه وأيياه ونحاوه  بحجاة أو أهاحية وها  أحياا  جااز؛ 

ألن هاا ا ماان باااب الباار واإلحسااان للاايم  بااالثواب ال ماان باااب الوصااية التااي 

 ف صد بما التمليك. 

 وصي في التصرف:شروط ال 

فيترط هي الموَصى لليه بالتصرف أن فتاون مسالماً، عاالالً، مميازاً، حسان 

 رجالً كان أو امرأة.  ،التصرف هيما أوصي لليه هيه

 :من تصح وصيته 

فصااا الوصااية ماان البااال، الرشاايد، وماان الصاابي العالاال، والساافيه بالمااال 

 . ،  كراً كان أو أنثىونحوه 

 :صفة الوصية 

ااي، أو يطااه، وفسااتحا أن فتتااا فصااا الوصااية  بلفاام مسااموع ماان الموص 

 وصيته، َوفُيمد عليما؛ لطعاً للنزاع. 

اـ   »لال:  ×عن ابن عمر رهي هللا عنمما أن رسول هللا  ل  ار    ُمسر َما َحاُّ  امر

اادَ ُ  نر تُوبَااةو ع  يـتُااـهُ َمتر لَتااـَيرن  لاـل َوَوص  صااـ ي ه يااه  ، فَب يااُت لَير تفااُّ م«.  لَااـهُ َشااير و فُور

 .(1)عليه

  .فجوز الرجوع هي الوصية ون صما وزفاهفما، هإ ا مات است رت 

  الوصيةله تصح من:  

بتال شاي  هياه نفا   ،نوكاهر معايـ  ،لمن فصا فملته من مسل فصا الوصية 

 مباح، وفصا للمساجد، وال ناطر، وهور العل  ونحو  لك. 

                                                           

 (.1627( واللفم له، ومسل  برل  )2738، أيرجه البواري برل  )متفق عليه( 1)
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  :وجوه الوصية 

مااوت كااأن فااازوج بنافااه وفن ااار الوصااية فتااون بالتصااارف المعلااو  بعاااد ال -1

ولربااة فثاااب عليمااا ماان لاادر  ،لصااغار ، أو ففاارا ثلثااه، وهااي مناادوب لليمااا

 عليما.

أو أهاال  ،وفتااون الوصااية بااالتبرع بالمااال كااأن فوصااي بُوااـُمس مالااه للف اارا  -2

العل  أو المجاهدفن هي سابيل هللا، أو لبناا  مساجد، أو حفار ب ار ماا  لليارب 

 .الويرمن وجو  البر و ونحو  لك

  فساااتحا الوصاااية للوالااادفن اللااا فن ال فرثاااان، ولللاااارب الف ااارا  الااا فن ال

 فرثون؛ ألنما عليم  صدلة وصلة. 

 :حكم تبديل الوصية 

ااي مواااـرة الااوارث  فجااا أن فتااون الوصااية بااالمعروف، هااإن لصااد الموص 

  .َحُرَ  عليه  لك وهو آث 

، وفسن لمان علا  أن وفحر  على الموَصى لليه وغير  فبدفل الوصية العاهلة

ي باألحسن واألعدل، وفنماا  عان  هي الوصية جنفاً أو لثماً أن فنصا الموص 

ليحصال العادل  ؛الجور وال ل ، هاإن لا  فساتجا أصالا باين الموصاى للايم 

 وبرا ة  مة الميت. ،والتراهي

ٻ ٻ پ   ٻ   ٻ ٱ    وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ف)لال هللا فعالى: 

 .[182-181]الب رة/ (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 :حكم الوصية لجهات المعاصي 

 ال فصااا الوصااية وال فجااوز علااى جمااة معصااية، كالوصااية لبنااا  التنااائس،

وعماارة األهارحة، ساوا   وأماكن اللمو واللعا، ومحاالت البغاا  والغناا ،

ي مسلماً أو كاهراً.   كان الموص 

 عليه لث  من هل أو هسد بسببه.ومن أوصى ب لك همو آث ، و
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 :وقت اعتبار الوصية 

 .االعتبار بصحة الوصية وعد  صحتما بحال الموت

هلو أوصى لاوارث هصاار عناد الماوت غيار وارث، كاأ  ُحجاا باابن فجاده 

صـحت الوصية، ولو أوصى لغير وارث هصار عناد الماوت وارثااً، كماا لاو 

ابناه هإنماا فبطال الوصاية أوصى ألييه م  وجوه ابنه حال الوصية ث  ماات 

 لن ل  فجزها الورثة. 

  .ل ا مات اإلنسان فُـورج من فركته الدفن، ث  الوصية، ث  الميراث 

 :حكم تصرف األوصياء 

وُحاده  ،فجوز أن فتاون الموَصاى للياه واحاداً أو أكثار، هاإ ا فعاده األوصايا 

لتاال واحااد ايتصاصااه صااا هيمااا يصااه بااه، ولن أوصااى للااى وصاايين هااي 

د كااالن ر هااي أماار أواله ، أو أموالااه هلاايس ألحاادهما التصاارف شااي  واحاا

 منفرهاً. 

 :وقت قبول الوصية 

فصا لبول الموَصى لليه الوصية هي حياة الموصي، وبعد موفه، هإن امتنا  

 عنما لبل الموت أو بعد  س ط ح ه؛ لعد  لبوله. 

 أو أـي  ،ل ا أوصااى الموصااي بااأن لااال: أوصاايت لفااالن بمثاال نصاايا ابنااي

 ،أو حام ،هله مثل نصيبه موموماً للى المسألة، ولن أوصى بجاز    ،ثوار

 أعطا  الورثة ما شاؤوا. 

 وال وصاي كالمفااوز وال فاار، جااز  ،ل ا مات اإلنسان بموه  ال حااك  هياه

 والتصرف هيما بما فح ُّ المصلحة.  ،ز فركتهور لمن حوله من المسلمين حَ 

  :نص الوصية 

ماا ثبات عان أناس بان مالاك رهاي هللا فستحا أن فتتا هي صادر الوصاية 
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 عنه لال: كانوا فتتبون هي صدور وصافاه : 

ه ا ما أوصى به هالن ابن هالن، أوصى أنه فيمد أن ال لله لال هللا وحد  ال 

شرفك له، وأن محمداً عبد  ورسوله، وأن الساعة آفية ال رفا هيما، وأن هللا 

ن أهله أن فت وا هللا حُّ ف افه، فبعث َمنر هي ال بور، وأوَصى َمنر فر  بعد  م

وأن فصلحوا  ات بينم ، وفطيعوا هللا ورسوله لن كانوا مؤمنين، وأوصاه  

 (ه ه م ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ) بما وصى به لبراهي  بنيه وفع وب:

 . [132]الب رة/

 .(1)ث  ف كر ما فرفد أن فوصي به. أيرجه البيم ي والدارلطني

 مبطالت الوصية : 

 بما يلي: تبطل الوصية 

 ل ا ُجـن الموَصى له بالتصرف.  -1

 ل ا فلف الموَصى به.  -2

ي عن الوصية.  -3  ل ا رج  الموص 

 ل ا رهها الموَصى له.  -4

ي.  -5  ل ا مات الموَصى له لبل موت الموص 

ي.  -6  ل ا لتل الموَصى له الموص 

 ي ال يا  به. ل ا انتمت مدة الوصية، أو انتمى العمل ال ي ُعمــد للى الوص -7

                                                           

(، ان ر لروا  الغليال رلا  4/154(، وأيرجه الدارلطني )12463/أيرجه البيم ي برل  )صحيح( 1)

(1647.) 
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