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وعلممى آلممه الحمد لله رب العالمين والصلةا والسلما على أشرف النبياء والمرسلين، نبينمما محمممد
: وصحبه أجمعين وبعد

صممحة أو فالموت نهاية كل حي ل ريب في ذلك، ول شك حيث يقدما هادما اللذات على المرء فممي
في الدنيا مممن منممزل مرض، ويقظة أو سبات فل يرد. ينقل النسان من مرحلة إلى مرحلة مثلما ينتقل

المسممتقيم، فاسممتعدوا للممموت إلى آخر. لقد قطع الموت وما بعده قلوب الخائفين، وألزمهممم الصممراط
ّدوا له العدةا. ومما يأنس بها الميت بعد موته ويعود أثرها عليه: الوصية. حيث يجممري لممه عملممه بممما وأع

إذا مممات ابممن آدما انقطممع عملممه إل مممن ثلثا: {:  النممبي أوصى به بعد فراق الدنيا؛ امتثممالً لحممديث
ّيعها } علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له صدقة جارية، أو البعممض، ولممما لهمما وحيث إّن الوصية قممد ضمم

وتبكممي، وللقممارئ ثلثا منهمما من أهمية تغافل عنها آخرون، آلمني ذكر بعض الحوادثا التي تقع فتحزن،
! وهو يرى ويسمع أضعافها

رجل موسر يملك مليين الريالت ويعيش فممي بحبوحممة مممن العيممش وسممط أممموال تغممدو وتممروح،
توّسم فيه الخير وأبناء تجاوز عددهم العشرةا! ولما سقط طريح الفراش إثر نوبة مفاجئة أسّر إلى من

ًا، وبعد بحث وعناء أخذ قرابة ثلثة أسممابيع وجممد ضممالته، وسممارع من معارفه وقال: أريد أن أبني مسجد
أن الله عز وجممل أنممزل الشممفاء عليممه. فممذهب بالخير إلى الرجل الموسر في المستشفى فإذا به يعلم

ًا بزوال البأس، ولما ًا ومهنئ أراد أو يودع التاجر أبان له أنه وجد المسجد المطلوب فقال إلى منزله زائر
ّد في إخراج الحروف بما تعني من طول مممدةا! وبعممد سممنتين التاجر: ليس الن فيما ًا، وم بعد يكون خير

التاجر، وأدخل المستشفى، وكرر النية وصّرح لنفس الرجل أنه يريد بنمماء مسممجد! ولكممن عاود المرض
التمماجر! وعنممدها الياما تسارعت به إلى الخرةا، والرجل ل يزال يبحث عن مسجد، فإذا به يسمممع وفمماةا

يقوموا بتنفيذ رغبة والممدهم. ولكنممه وجممد قال: بعد أسبوعين أو ثلثة أنقل هذه الرغبة لبناءه؛ لعلهم أن
البناء العشرةا! والطامة الكبرى التي أهّمت الرجل أنه جفاء وغلظة، وعدما تقبل لمر بناء المسجد من

مليين الريالت لم يوص ول بأضممحية، أو حجممة مممن هممذا المممال المموفير. علم أن هذا الرجل الذي يملك
ًا فممي سممنوات عمممره والبناء بخلوا أو ًا وغّممم أحجموا عن بناء المسجد من مال والدهم الذي جمعممه هّممم

! وتركه لهم عليه غرمه ولهم غنمه الطويلة

ماله الوفير، أما الخر وكان يملك مثل سابقه من الموال والدور والقصور، ولم يوصي بشيء من
جعل أضحية له في العمماما ولما توفي كان لهم قريب يحب هذا التاجر؛ لمعروف أسداه إليه فتسبب في

ًا ًا هممو قيمممة أضممحية عممن والممدهم، الول، ولما أتى العاما الثاني تشاغل أبناؤه عممن إعطممائه مبلغمم يسممير
ّنهم في النهاية دفعوا له خمسمائة ريال على مضض وطول إلحاح ومتابعة! ولما أتت السممنة الثالثممة ولك

ًا قال له أكبرهم ومن يظن أنه أبّرهم . بأبيهم قال بصوت مرتفع: يكفي ضحينا له مرتين أو ثلث

يوصممي وهكذا ذهبت المليين التي جمعها، بخل عليه أبناؤه بصدقة، وبخل هو علممى نفسممه بوصممية
ّد وتعب في ! تنميته؟ بها لعمال البر والخير! أليس هو أحق بنفع المال الذي جمعه وك

ً ًا أما الثالثة وهي تحزن، وتدمي الفؤاد، لمعرفتي بصاحبتها عن قرب، إذ ورثت مال ًا مشمماع وعقار
العقمار، والمصمانع، والسممهم، بين الورثة. ولكن الممال كمان يممدار ويسمتثمر فمي شمركة كمبيرةا تشمممل

لها: ليس لدينا مبالغ حاضرةا وهي ضمن أعمممال والتجارةا، فلما سألتهم مالها وكان يقدر بالمليين قالوا
ينقصك؟ ودارت الياما وهي تكرر السؤال علممى حيمماء حممتى أتاهمما الشركة. وتعجبوا: ماذا تريدين؟ وماذا

ّية أو ميتة! ملك الموت وهي لم توص ! وعاد مالها للورثة؟ ولم تجعل لنفسها منه، ولم يطلها ح



يممموت ول أما الموّفقون فإنهم أوقفوا في حياتهم وجعلوا وصية ملزمة بعد مماتهم! كممم منمما مممن
ًا من الخير يجري له بعد ممموته خاصممة توجد له وصية تبّري ذمته من حقوق الناس أولً ثم تجعل له نصيب

منمما مممن يممموت ولممم يعهممد بوصممية مع ما أفاض الله عز وجل علينا من أموال وبسطة في الممرزق. كممم
عهد بهم لمن يرعمماهم ممممن يممأنس فيممه المقممدرةا لبنائه فيها نصيحة وتنبيه، وإن كان لديه أطفال قّصر

. يكونوا عرضة للشتات أو للمطامع والرعاية من أقاربه ومعارفه بدلً من أن

ّدما في الجل، ول تؤخر في الموعد، وهنالك من أوصى ولهل الخوف من كتابة الوصية: فإنها ل تق

:بقمموله الخير الذي دّل عليه النبي منذ ثلثين سنة أو أكثر، ولكل أجل كتاب. فالمبادرةا المبادرةا بهذا
. ]رواه البخاري [} يبيت ليلتين إل ووصيته مكتوبة عنده ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، {

مممن مممات {:  قال الماما الشافعي: ( من صواب المر للمرء أن ل تفارقه وصمميته، وقممد قممال
] ). ابن ماجه رواه [} وقد أوصى مات على سبيل وسنة

فليفعممل. فممإنه ل وقال بكر المزني: ( إن استطاع أحدكم أن ل يبيت إل وعهده عند رأسه مكتمموب
. ) يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح من أهل الخرةا

وبنمماء الربطممة وأوجه البر كثيرةا؛ من فقراء القارب غيممر المموارثين، وعمممارةا المسمماجد وخممدمتها،
والوصممية بالحممج والضمماحي وقضاء ديون المعسرين وتعليم القرآن وسقي الماء، وطبع الكتب المفيدةا،

. ل تنحصر عن نفسه وغيره. وهذا الباب بفضل الله واسع، ووجوه البر فيه

بتقمموى ومن آداب الوصية أن يوصي المسلم بنيه وأهله وأقاربه، ومن حضره واطلع علممى وصمميته

أعظممم قممدوةا محمد الله وطيب العمل، وأّن لكم في إبراهيم وبنيه عليهم السلما أسوةا، وفي نبيكم
ّلَه إإّن ال إنّي  َب َيا  ُقوُب  ْع َي َو إه  إني َب إهيُم  ْبَرا إإ َها  إب َوّصى  إلُموَن َو ُتممم ّمْسمم َأن َو َإلّ  ُتّن  َتُمممو َفلَ  ّديَن  ُكممُم المم َل َفى  َط  اْصمم

رواه [} الصلةا الصلةا وممما ملكممت أيمممانكم {:  بكتاب الله، وقال ] وأوصى محمد132البقرةا:[
ّذر مممن الفتممن، وأمممر بالطاعممة ولممزوما الجماعممة، وأوصممى بأصممحابة السممابقين وبالمهمماجرين أحمد] وحمم

. مات أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون وأبنائهم، كما أوصى ابنته فاطمة رضي الله عنها إذا هو

لما ممن :أخي المسلم الصمحابة هذه صيغة مأخوذةا ممن جملمة مما أوصمى بمه بعمض أئممة الس
إل اللممه وحممده ل شممريك رضوان الله عليهم ومن بعدهم. حيث رأوا أن يقول فلن، وهو يشهد أن ل إله

ًا، ًا. لم يتخذ صاحبًة ول ولد ًا صمد ًا. فرد ًا واحد ًا له. إله ًا. ويشممهد أن محمممد ولم يشممرك فممي حكمممه أحممد
ليظهممره علمى الممدين كلممه ولممو كممره المشممركون، ويشممهد أن عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق

ّنة حق وما أعممده اللممه لوليممائه حممق، عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والج

ًا، وبمحمممد والنار حق، وما ًا وبالسمملما دينمم ًا،  أعده الله لعممدائه حممق، وهممو قممد رضممي بممالله ربمم نبيمم
ًا، على ذلك يحيى وعليه يموت م إن شاء الله م ويشممهد أن الملئكممة حممق، والنممبيين حممق، وبالقرآن إمام

. آتية ل ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة

الرحيمل ثم يقول: اعلموا أنمي مفمارقكم وإن طمال الممدى، فهمذه أدوات السمفر تجممع، ومنممادي
ّد له من هذا المصير كما ترون . يسمع، والمرء لو عّمر ألف سنة ل ب

معمماده، إن الله كتب الموت على بني آدما فهم ميتون، فأكيسممهم أطمموعهم لربممه، وأعملهممم ليمموما
ولكممن ليبلمموكم وهذه وصية مودع ونصيحة مشفق، حسبي وحسبكم الله الممذي لممم يخلممق الخلممق هملً،

ً َفى: أيكم أحسن عمل َط ّلَه اْص إإّن ال إنّي  َب إلُموَن َيا  ُتم ّمْس َأن َو َإلّ  ُتّن  َتُمو َفلَ  ّديَن  ُكُم ال َيا] 132البقرةا:[ َل
إظيٌم َع ْلٌم  ُظ َل إإّن الّشْرَك  إه  ّل إبال إرْك  ُتْش َنّي َل  إن َيا] 13لقمان:[ ُب َع ْنَه  َوا إف  ْعُرو ْلَم إبا ْأُمْر  َو َةا  إم الّصَل إق َأ َنّي  ُب

إر َك ْلُمن إر ( ا ُْلُمو إما ا َعْز إمْن  إلَك  َذ إإّن  َبَك  َأَصا َلى َما  َع إبْر  َوَل17َواْص إض )  َْلْر إفي ا إش  َتْم َوَل  إس  ّنا إلل ّدَك  ّعْر َخ ُتَص
ّلَه َل إإّن ال ًا  ٍر َمَرح َفُخو َتاٍل  ُكّل ُمْخ إحّب  فممالله ] أعظم فرائض الله بعد التوحيد: الصلةا،18،17لقمان:[ ُي

والصوما عبادةا السممر لمممن يعلممم الله في الصلةا، فإنها خاصة الملة، وأما العبادةا، والزكاةا أختها اللزمة،
ُد ُعُم السلما وفروضه، فحافظوا عليهمما، تعيشمموا السّر وأخفى، والحج مع الستطاعة، ركن واجب، هذه 

ّيريممن، واسمملكوا فممي العتقمماد مبرورين، وعلى منا يناوئكم ظمماهرين. وتلقمموا ّدلين ول مغ ربكممم غيممر مبمم
ول تخوضوا فيما كره السلف الخوض فيه، وعليكممم بممالعلم النممافع، مسلك السلف الصالح وأئمة الدين،



الشريفة، وشرطه الخلص والخشية من الله مممع الخيفممة. وخيممر العلمموما علمموما فالعلم وسيلة النفوس
ًا. وأطيعوا أمر من وله الله الشريعة، عليكم، واجتنبمموا وانبذوا العلوما المذمومة؛ فإنها ل تزيد إل تشكيك

والصمميانة، وأوفمموا بالعهممد، وابممذلوا الفتن وأسبابها، والكذب عممورةا ل تمموارى، وحممافظوا علممى الحشمممة
النعممم، ول تنسمموا الفضممل بينكممم، ول تنافسمموا فممي النصح، ول تبخسوا الناس أشياءهم ول تطغمموا فممي

ًا فل تممذكروه، وإذا بمرز قبيمح فاسممتروه، وأصملحوا ذات بينكممم، الحظوظ السخيفة، وإذا أسديتم معروفمم
الرحاما، وأحسنوا إلى الجيران، واعرفوا حّق الكابر، وارحموا الصاغر، واحذروا واحذروا الظلم، وصلوا

حممال، وموعممد التباغض والتحاسد، واعلموا أن جماع المر تقوى الله، كان الله خليفتي عليكم فممي كممل
. م هذا الشمل المتصدع اللتقاء دار البقاء، والسلما عليكم من حبيب مودع، والله يجمع م إذا شاء

الديون التي ثم يذكر ما أوصى به من ماله وأوجه نفقته، وينص على اسم وكيله على ذلك، ويذكر
. له والتي عليه، ثم يسمي وصية على أبنائه القصر وغير ذلك من المور

.والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


