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 الوصية -26

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

 :الفرق بين الوصية والهبة 

 : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.الوصية

 : تمليك المال لغيره في الحال.والهبة

 وكالهما يصح من مسلم وكافر.

 :حكمة مشروعية الوصية 

اته عن أعمال البر والخير، ومن رحمة هللا بعباده قد يغفل اإلنسان في حي

ً لما فرط  أن شرع لهم الوصية؛ زيادة في القربات والحسنات، وتداركا

 فيه اإلنسان في حياته من أعمال البر.

ً من ماله يفرضه قبل مماته في أعمال البر  فجعل سبحانه للمسلم نصيبا

، وتعود على التي تعود على الفقراء والمحتاجين بالخير والفضل

الموصي بالثواب واألجر، واالستزادة من العمل الصالح، ومكافأة من 

أسدى للمرء معروفاً، وصلة للرحم واألقارب غير الوارثين، وسد َخلّة 

 المحتاجين.

 :حكم الوصية 

 الوصية لها خمسة أحكام:

: كالوصية برد الودائع والديون التي ال يعلمها إال الموصي، واجبة -1

بقضاء الحقوق الشرعية، سواء كانت هلل كالزكاة والكفارات،  والوصية
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أو كانت آلدمي كالديون والودائع ونحوهما، والوصية برد المغصوب أو 

 المسروق ونحوهما. 

: كالوصية لألقارب غير الوارثين، والفقراء والمساكين، وجهات مستحبة -2

 البر والخير.

و مصنع خمر، أو دار لهو، أو : كالوصية بمعصية كبناء كنيسة، أمحرمة -3

نشر كتب الضالل، والوصية ألهل الفسوق والعصيان، أو كان فيها 

 إضرار بالورثة، أو الوصية لوارث محاباة له. 

 : كالوصية من فقير وارثه محتاج.مكروهة -4

 : كالوصية من غني لألغنياء من األقارب واألجانب.مباحة -5

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ) قال هللا تعالى: -1

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي

 .[182-180]البقرة:

َما َحقُّ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعنُهـَما َي هللاُ ْبِن ُعَمَر َرِض  ٬َعْن َعْبِداوَ  -2

َمْكتُوبَةٌ  تُـهُ ِن إاِل َوَوِصيَّ تَـيْ لَ لَـيْ  تُ بِـيِه، يَ فِـيَشْيٌء يُوِصي  لَـهُ ، ِلـمٍ اْمِرٍئ ُمسْ 

 .(1)متفق عليه .«ِعْندَهُ 

 :حكم تعجيل الوصية 

تنفيذ الوصية يكون بعد الموت، واألفضل تعجيل الوصايا لجهات البر 

ط  في الحياة، وعدم تأخيرها لما بعد الموت؛ ألنه ال يأمن الموصي أن يُفرَّ

 بها بعد موته.

                                                 

 . (1627ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2738أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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ياة أفضل من الوصية؛ ألن المتصدق يجد ثواب فالصدقة في حال الح

 عمله أمامه، ويصرفه حال حياته.

(   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې) قال هللا تعالى:  -1

  .[10]المنافقون:

: يَا فقالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ النَّ  لَـى: َجاَء َرُجٌل إِ قالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ ةَ َرِض ْيـرَ ُهرَ َوَعْن أبِـي  -2

دَقَِة أْعَظُم أْجًرا؟ قال: ٬َرُسوَل ا أْن تََصدََّق َوأْنَت َصِحيٌح »، أيُّ الصَّ

ىْمِهُل حَ ـ، َوال تُ نَـىغِ الفَْقَر َوتَأُمُل الَشى تَـخْ َشِحيٌح،  ُحْلقُوَم، الإِذَا بَلَغَِت  تَـّ

 .(1)متفق عليه .«قُْلَت: ِلفاُلٍن َكذَا، َوِلفاُلٍن َكذَا، َوقَْد َكاَن ِلفاُلنٍ 

 :أركان الوصية 

 أركان الوصية أربعة:

 : وهو من صدرت منه الوصية.الموصي

 : وهو محل الوصية.إليه الموصى

 : وهو المال أو التصرف.فيه والموصى

 : وهي اإليجاب من الموصي، والقبول من الموصى إليه.والصيغة

 :شروط الوصية 

 يشترط لصحة الوصية ما يلي:

ً مختاراً.. وأن يكون  أن يكون الموصي أهالً للتبرع.. وأن يكون راضيا

 مالكاً لما يوصي فيه.

أن يكون موجوداً.. وأن يكون معلوماً بنفسه أو  ويشترط في الموصى له:

                                                 

 . (1032ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1419أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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صفته.. وأن تكون الجهة الموصى لها جهة بر ال جهة معصية.. وأن 

يكون الموصى إليه في التصرف حسن التصرف.. وأن يكون الموصى 

  له بالمال غير وارث.

أن يكون ماالً يباح االنتفاع به شرعاً.. وأن  :ويشترط في الموصى به

ً للموصي.. وأن يكون مما يصح تملّكه شرعاً.. وأال يكون  يكون مملوكا

الموصى به معصية أو محرم شرعاً.. وأال يكون بأكثر من ثلث ماله إن 

كان له وارث.. حصول اإليجاب من الموصي بقول أو فعل أو كتابة قبل 

 وته.. وقبول الموصى له.م

 :أنواع الوصايا 

 الوصية المشروعة أنواع، ومنها:

الوصية بالدين.. والوصية بالمال.. والوصية على األهل.. والوصية على 

األوالد.. والوصية على األيتام.. والوصية على األموال.. والوصية على 

 اإلنفاق.

 :أعظم الوصايا 

ين واإليمان والتقوى، أعظم الوصايا وأعالها وأهمها هي الو صية بالدِّ

وهي وصية هللا لألولين واآلخرين.. ووصية األنبياء ألبنائهم وأتباعهم 

 إلى يوم الدين.

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )قال هللا تعالى:  -1

 .[131]النساء:  ( ۆ ۆ ۈ ۈ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ڭ ۇہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ) وقال هللا تعالى: -2
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 .[133-132]البقرة:(   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

ٍف قَ  َطْلـَحة بن َوَعنْ  -3  ،أبِـي أْوفَـى َرضَي هللاُ َعنهُ ْبَن  ٬َسأْلُت َعْبدَا :الَ ُمَصّرِ

ِس النَّا لَـىأْوَصى؟ فَقال: ال، فَقُْلُت: َكْيَف ُكتَِب عَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ َهْل َكاَن النَّ 

 .(1).  متفق عليه٬قال: أْوَصى بِِكتَاِب ا ،َوِصيَّةِ الَوِصيَّةُ، أْو أُِمُروا بِ ال

 :وجوه الوصية 

تكون الوصية بالتبرع بالمال بعد الموت، كأن يوصي بُخمس ماله لمعين  -1

كفالن، أو لموصوف كالفقراء، أو طلبة العلم، أو المجاهدين في سبيل 

 حفر بئر، أو جمعية خيرية ونحو ذلك. هللا، أو لجهة كبناء مسجد، أو

تكون الوصية بالتصرف المعلوم بعد الموت، كأن يوصيه بأن يزوج  -2

بناته، أو ينظر لصغاره، أو يفرق ثلثه ونحو ذلك، وهذه قربة يثاب عليها 

 من قدر عليها.

ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته، فإن 

 ردها بطلت.

 الوصية: حكم كتابة 

تصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي أو خطه، ويستحب لإلنسان أن 

 يكتب وصيته قبل موته، ويُشهد عليها شاهدين؛ قطعاً للنزاع.

(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ) قال هللا تعالى: -1

 .[106]المائدة:

َما َحقُّ : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوَل ا أنَّ  َعنُهـَما َي هللاُ ْبِن ُعَمَر َرِض  ٬َعْن َعْبِداوَ  -2
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َمْكتُوبَةٌ  تُـهُ ِن إاِل َوَوِصيَّ تَـيْ لَ لَـيْ ُت بِـيِه، يَ فِـيَشْيٌء يُوِصي  لَـهُ ، ِلـمٍ اْمِرٍئ ُمسْ 

 .(1)متفق عليه .«ِعْندَهُ 

 :وقت ثبوت الوصية 

يستحق الموصى له الوصية بعد موت الموصي، وبعد سداد ديونه، فإذا 

ركة كلها فليس للموصى له شيء؛ ألن اإلنسان إذا استغرقت الديون الت

 مات أُخرج من تركته الدَّين، ثم الوصية، ثم الميراث.

واالعتبار بصحة الوصية وعدم صحتها بحال الموت، فلو أوصى 

لوارث فصار عند الموت غير وارث، كأخ ُحجب بابن تجدد صحت 

ا لو الوصية، ولو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثاً، كم

أوصى ألخيه مع وجود ابنه حال الوصية، ثم مات ابنه، فإنها تبطل 

 الوصية إن لم تجزها الورثة.

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )قال هللا تعالى: 

 .[12]النساء:  ( ڤڤ ڤ ڤ

 :ما يترتب على الوصية 

يترتب على ثبوت الوصية ثبوت الملك للموصى له من وقت وفاة 

 الموصي.

 له لم يتملك الموصى به، وعاد الملك إلى الورثة. وإن لم يقبل الموصى

وتنفذ وصية من ال دَْين عليه وال وارث له بكل ماله، من غير توقف 

 على إجازة أحد.

                                                 

 . (1627ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2738أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                                                    كتاب المعامالت            

 ةوصيـال
679 

 :الحكم إذا تزاحمت الوصايا 

إذا تزاحمت الوصايا، وضاق عنها الثلث، ولم يُـجز الورثة، أو أجازوها 

 :فنعمل ما يلي ولم تتسع التركة لتنفيذ جميع الوصايا

إن كان التزاحم في الوصايا بين األشخاص، كما لو أوصى لزيد بخمسين،  -1

ولعمر بعشرين، ولخالد بثالثين، فيُقسم الثلث بينهم حسب ما فرض لهم 

 سب نسبته.الموصي بح

إن كان التزاحم في حقوق هللا تعالى كفرض الحج، والزكاة، وصدقة  -2

التطوع، فيقدم الفرض على التطوع، فينفِّذ الوصية بأداء الحج عنه، 

وإخراج الزكاة الواجبة عنه، فإن بقي من الثلث شيء أدى التطوع من 

 صدقات، وحج تطوع ونحوهما.

م حق هللا على غيره؛  إذا تزاحمت في الوصية حقوق هللا -3 وحقوق العباد قُدِّ

 ألن دَْين هللا أحق بالوفاء.

 :أقسام األوصياء 

 ينقسم األوصياء إلى ثالثة أقسام:

 : وهو من يوصي له الخليفة بالبيعة من بعده. وصي الخليفة -1

ً على أمور القصروصي القاضي -2  : وهو الذي يعينه القاضي مشرفا

 المالية. والصغار

: وهو من يوصي إليه اإلنسان في حياته للنظر في شئون المختار الوصي -3

 أوالده أو أمواله بعد موته.

وقبول هذه الوصية للقادر قربة إلى هللا؛ ألنها تعاون على البر والتقوى، 

 ومن ال يقدر عليها فتركها أولى.
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ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ) قال هللا تعالى:

 .[220]البقرة:(   ڦ ڦڤ ڤ ڦ ڦ 

 :أنواع تصرفات الوصي 

البيع والشراء لمصلحة الموصى عليه.. التوكيل.. واإليصاء لغيره بإذن 

ضاء الدين.. والقسمة عن . المضاربة بمال الموصى عليه.. وقالموصي.

الموصى له.. دفع المال للمحجور عليه عند رشده.. األكل من مال اليتيم 

ة.. وإذا امتنع عن القيام بالوصية إال بأجره.. وركوب دوابه بقدر الحاج

 فيجعل له القاضي أُجرة المثل.

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )قال هللا تعالى: 

(   جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي ی ی ي 

 .[6]النساء:

 :مقدار الوصية المسنونة 

 ثته. من كان ماله يسيراً فاألفضل أن يتركه لور -1

من كان له مال كثير وله وارث فاألفضل أن يوصي بالخمس أو الربع،  -2

ويجوز له أن يوصي بالثلث من ماله، وال تنفذ وصيته بأكثر من الثلث 

إال بإجازة الورثة لها بعد موت الموصي، ومن كان له مال كثير، وليس 

ا له وارث، وليس عليه دين, فيجوز له أن يوصي بجميع ماله في كل م

فيه منفعة ومصلحة؛ ألن المنع بأكثر من الثلث لحق الورثة، وال وارث 

 هنا.

 نِـييَعُودُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرِضَي هللاُ َعنهُ قَاَل: َكاَن َرُسوُل ا َسْعِد ْبِن أَبِـي َوقَّاٍص َعْن 

ِة  َجعِ، وَ الِمَن  بِـيقَْد بَلََغ  نِّـي، فَقُْلُت: إِ بِـيَودَاعِ، ِمْن َوَجٍع اْشتَدَّ الَعاَم َحجَّ
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«. الَ »؟ قَاَل: ِلـيإِالَّ اْبنَةٌ، أَفَأَتََصدَُّق بِثُلُثَْي َما نِـيثُ يَـرِ َوأَنَا ذُو َماٍل، َوالَ 

ٌر، أَْو َكثِيٌر، إِنََّك بِـيالثُّلُُث َوالثُّلُُث كَ »ثُمَّ قَاَل: «. الَ »فَقُْلُت: بِالشَّْطِر؟ فَقَاَل: 

َعالَةً يَتََكفَّفُوَن النَّاَس، َوإِنََّك  ُهـمْ ِمْن أَْن تَذَرَ  ْيـرٌ اَء، خَ نِـيَ أَْن تَذََر َوَرثَتََك أَغْ 

ىا، حَ بِـهَ إِالَّ أُِجْرَت  ٬ا َوْجهَ ابِـهَ لَْن تُْنِفَق نَفَقَةً تَْبتَِغي   فِـي فِـيعَُل تَـجْ َما  تَـّ

 .(1)متفق عليه .«اْمَرأَتِكَ 

 :حكم الوصية بأكثر من الثلث 

له الوصية لغير وارث بأكثر من الثلث، فإن من كان له وارث فال تجوز 

أوصى له بالزيادة على الثلث فال بد من إجازة الورثة لها بعد الموت وإال 

 بطلت.

وال يجوز له الوصية لوارث بشيء إال بإجازة الورثة، فإن لم يجيزوا 

ت في حق المجيز فقط، وال ذَ فَ بطلت، وإن أجاز بعضهم دون بعض نَ 

 وال ملزمة إال بعد موت الموصي. تكون اإلجازة مقبولة

ً بما  ويشترط فيمن يجيز أن يكون من أهل التبرع، وأن يكون عالما

 يجيزه.

 :نص الوصية 

يستحب للموصي إن كان له مال أن يبادر لكتابة وصيته، وأن يُشهد 

عليها شاهدين، وأن يبينها حتى يسهل تنفيذها والعمل بها، وأن يكتب في 

 وهي الوصية بتقوى هللا، ثم يذكر ما يريد.صدرها الوصية العظمى، 

 ُصدُورِ  فِـى يَْكتُبُونَ  َكانُوا: قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َماِلكٍ  ْبنِ  أَنَِس  َعنْ 
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هُ  أَْوَصى ،فاُلَنٍ  اْبنُ  فاُلَنُ  بِـهِ  أَْوَصى َما َهذَا :َوَصايَاُهـمْ   الَ  أَنْ  يَْشَهـدُ  أَنَـّ

دًاـمُ  َوأَنَّ  ،لَـهُ  َشِريكَ  الَ  َوْحدَهُ  هللاُ  إِالَّ  إِلَـهَ   السَّاَعةَ  َوأَنَّ  ،َوَرُسولُـهُ  َعْبدُهُ  َحـمَّ

 تَـَركَ  َمنْ  َوأَْوَصى ،القُبُورِ  فِـى َمنْ  يَْبعَثُ  هللاَ  َوأَنَّ  ،فِـيَها َرْيبَ  الَ  آتِـيَةٌ 

 ،بَـْينِـِهـمْ  ذَاتَ  ايُْصِلـُحو َوأَنْ  ،تُقَاتِـهِ  َحقَّ  هللاَ  يَتَّقُوا أَنْ  أَْهِلـهِ  ِمنْ  بَْعدَهُ 

 بِـهِ  َوصَّى بَِما َوأَْوَصاُهـمْ  ،ُمْؤِمنِـينَ  َكانُوا إِنْ  َوَرُسولَـهُ  هللاَ  َويُِطيعُوا

أخرجه البيهقي . (ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) :َويَْعقُوبَ  بَنِـيهِ  إِْبَراِهيمُ 

 .(1)والدارقطني

 :حكم تبديل الوصية 

صد الموصي مضارة الوارث يجب أن تكون الوصية بالمعروف، فإن ق

حرم عليه ذلك، وهو آثم، ويحرم على الموصى إليه وغيره تبديل 

 الوصية العادلة.

وينبغي لمن علم أن في الوصية َجنَفاً أو إثماً أن ينصح الموصي ويشير 

 عليه باألحسن واألعدل، وينهاه عن الجور والظلم.

والتراضي، فإن لم يستجب أصلح بين الموصى إليهم؛ ليحصل العدل 

 وبراءة ذمة الميت.

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ) قال هللا تعالى:

 (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي

 .[182-180]البقرة:
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 :حكم الوصية لغير وارث 

تستحب الوصية للوالدين الَّذَين ال يرثان كالوالدين من الرضاع، 

  ألقارب الفقراء الذين ال يرثون؛ ألنها عليهم صدقة وصلة.ول

 .[180]البقرة: (  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ)  قال هللا تعالى:

 :حكم الرجوع في الوصية 

يجوز للموصي الرجوع في الوصية، ونقضها، وزيادتها، سواء كتبت أم 

 ال، فإذا مات الموصي استقرت.

 :ما تبطل به الوصية 

 : تبطل الوصية بأسباب

إما من الموصي كرجوعه عن الوصية، وإما من الموصى له، وهو رد 

الوصية، أو موته قبل الموصي، أو قتل الموصي، أو جنون الموصي له 

بالتصرف، وإما من الموصى به، وهو هالك العين الموصى بها، أو 

 استحقاقها. 

 وإما بانتهاء مدة الوصية.

 أعمال البر:حكم الوصية للوالدين ب 

ة أو أضحية ونحوها،  يستحب للمسلم أن يوصي لوالديه، أو أقاربه بَحجَّ

وينفذها لهم في حياته؛ ألنه من باب البر واإلحسان إليهم بالثواب، ال من 

 باب الوصية التي يُقصد بها التمليك بعد الموت.
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