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الجبرين عبدالرحمن بن عبدالله
الوطن دار

ّله رب العالمين والصلةا والسلما على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصصصحبه الحمد ل
: أجمعين،،، وبعد

: فهذه كلمات في بعض أحكاما الوصية وما يتعلق بها، وهي

ِتصصَب: تعصصالى أن الوصية مشروعة، وسنة مؤكدةا دل على ذلك الكتاب والسنة، قصصال :الوأل ُك
ًا َتَرَك َخير ُكُم الَموُت إن  َد َأَح َذا َحَضَر  ُكم إ َلي ّيُة َع َوِص :]، وقال النبي صلى عليه وسلم180البقرةا:[ ال

]. عليه متفق [} مسلم له شىء يوصي فيه يبيت ليلتين إل ووصيته مكتوبة عنده ما حق امرئ {

ّلصصه صصصلى ّله عنهما قال: ما مرت علّي ليلة منصصذ سصصمعت رسصصول ال ّلصصه وعن إبن عمر رضي ال ال
. عليه وسلم يقول ذلك إل وعندي وصيتي

ّله عليه وسلم في مرض موته بوصصايا منهصا قصوله لةا {: وقد أوصى النبي صلى ال الصصلةا الص
ّله ، وقد أوصى} وما ملكت أيمانكم ًا إلى ال ّله عنهم ببعض أموالهم تقرب الكثير من الصحابة رضي ال

. المة على مشروعية الوصية تعالى وأجمعت

حرمصصانهم أو يحرما الجنف والجور والظلم في الوصية بأن ينقص حق الورثة أو يقصصصد :الثاني
كصصثير عنصصد تفسصصير يوصي لبعضهم دون بعض محاباةا ونحو ذلك، فهو من كبائر الذنوب وقد ذكر ابصصن

ّله عنه أن رسول ّلصصه عليصصه وسصصلم آية الوصية في سورةا البقرةا عن أبي هريرةا رضي ال ّله صصصلى ال ال
ّله سبعين سنة ثم يحضره الموت فيضار فصصي الوصصصية فتجصصب لصصه إن الرجل ليعمل بطاعة {: قال ال
]. رواه أحمد وابن ماجة وحسنه الترمذي [} النار

كخدمصصة يندب للمسلم أن يخرج صدقة من ماله تجصصري بعصصده فصصي العمصصال الصصصالحة :الثالث
ّلصصه والصصصدقة علصصى المعصصوزين مصصن المساجد وكتب العلم وأشرطته والحج والجهصصاد والصصدعوةا إلصصى ال

ّله عليه وسلم إذا مات ابن آدما انقطع عمله إل مصصن ثلثا: صصصدقة {: القارب وغيرهم لقوله صلى ال
]. رواه مسلم [} ينتفع به أو ولد صالح يدعو له جارية أو علم

ًا ًا وهو المال الكصصثير أن يوصصصي بصصالُخمس أو بصصالربع :رابع أو بصصالثلث ول يستحب لمن ترك خير
ّله عليه وسلم ّله تصدق عليكم عنصصد وفصصاتكم {: يزيد عليه إل بإجازةا الورثة لقول النبي صلى ال إن ال

رواه الدارقطني وأحمد ونحوه]. فما زاد عصصن الثلصصث فهصصو حصصق [} أعمالكم بثلث أموالكم زيادةا في
ّله عليه وسلم لسعد الثلث والثلصصث {: للورثة ل ينفذ إخراجه إل بسماحهم بعد الموت لقوله صلى ال

رواه الجماعصصة]، فمصصتى [} تذرهم عالصصة يتكففصصون النصصاس كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن
. والمال كثير فل يحرما المرء نفسه من الوصية في أعمال الخير كان الورثة أغنياء

لديه مصصن يجب على المسلم أن يحصي ما له وما عليه من الحقوق في وصيته وما :الخامس
وتبقى ذمته مشغولة المانات والوقاف والوصايا التي على يديه فقد تضيع حقوق بعض الناس عنده

الورثة وأهل الديون والمانات حيث لم بها حيث ل يكون لهلها بينات ول وثائق فتقع الخصومات بين
. تكتب في الوصية ونحوها

الغلصصة على الموصي أن يوضح العمل في أوقافه ووصاياه ويبين مصصن يسصصتحق مصصن :السادس
ًا مصصا والجرةا لفقره وقرابته ول يخص بعضهم إل لسبب كصلحا وعلم وكثرةا عيال ونحو ذلصصك، فكصصثير

الجمصصال فصصي الوصصية أو تخصصيص تقع الختلفات والتقاطع والعداوةا والبغضاء بين القصارب بسصصبب
. البعض بدون سبب للستحقاق

ّلصصه تعصصالى وطصصاعته وأداء :السابع الواجبصصات وتصصرك علصصى المسصصلم أن يوصصصي أهلصصه بتقصصوى ال
في الجماعصصة ونوافصصل المحرمات وعدما النياحة والندب ودعوى الجاهلية وبالمحافظة على الصلوات

ّله عليه وسلم بقصصوله ،} الصصصلةا الصصصلةا ومصصا ملكصصت أيمصصانكم {: العبادات كما أوصى النبي صلى ال
َ: تعالى عن يعقوب وقال َفل ّدين  ُكُم ال َل َفى  َط ّلَه اص َني إّن ال َب ِلُموَن يا  ُتم ُمس َوأن ُتَن إلَ  البقرةا:[ َتُمو
. ]. وهكذا يوصيهم له بالدعاء وما ينفع الميت132



وفاته وله تبديلها يشهد على الوصية شاهدي عدل حتى ل يقع فيها تغيير أو تبديل بعد :الثامن
. أو غيرها بما يوضح المقاما وتغييرها بما يرى فيه الصلحا ويجددها كلما تغيرت الحقوق التي له

وقوته علصصى تنفيصصذ عليه أن يختار الناظر والوكيل على وصيته وهو من بأمانته وديانته :التاسع
أو فصي حفصظ التركصة الوصية والعمل بها سواء في حفظ الوقف والوصصية واسصتثمار ذلصك وتعريفصه

بمصالحهم أو في تجهيز الموصصصي والنفاق منها على الصاغر من الذرية أو في تربية الولد والقياما
. وتغسيله والصلةا عليه ونحو ذلك

ّله والشهادتين بعد البسصصملة والصصصلةا :العاشر والسصصلما علصصى يستحب أن يبدأ وصيتة بحمد ال
ّله عليه وعلى آله وصحبه . النبي محمد صلى ال

: وأهذا نص للوصيه كتبه بعضهم على سبيل المثال

ّله الرحمن الرحيم بسم ال

ّله رب العالمين، والصلةا والسلما على أشرف النبياء والمرسصصلين نبينصصا محمصصد وعلصصى الحمد ل
: آله وصحبه أجمعين وبعد

ًا من كمال عقلصصه وسصصلمة فهذا ما أوصى به الفقير إلى عفو ربه وهو في حالته المعتبرةا شرع
ًا عبده ّله وحده ل شريك له وأن محمد ورسوله وأن عيسصصى إدراكه، أوصى وهو يشهد أن ل إله إل ال

ّله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتيصصة ل عبد ال
ّله يبعث من في القبصصور. أوصصصى ذريتصصه ّلصصه وطصصاعته ريب فيها، وأن ال وأهصصل بيتصصه وأقربصصائه بتقصصوى ال

والعلنية، والمنشط والمكره، والمحافظة علصصى الصصصلوات وامتثال أوامره واجتناب نواهية في السر
التقاطع والتواصي على الخيصر وفعلصه، وصصله الرحصم، والتمسصك الخمس، والتراحم والترابط وعدما

وأن يبادروا بقضاء ما عليه من ديون إن وجدت ( ويذكرها ) وأوصى بأن. بدين السلما والثبات عليه
:.... من بعده هو القائم على ذريته

ينظصصر لهصصم وأن له عليه الولية التامة حتى يرشدوا ويحسنوا القياما على أنفسهم وأوصصصاه بصأن
ًا ّله في ذلك سر ًا. وأوصصصى بصصأن يكصصون فيما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم وأن يتقي ال وجهصصر

ًا حتى يرشد الولد ثم في يد من يرى الوكيل فيه الصلحا ثلث ماله أعمال بر تحت نظر المذكور آنف
ُينمصصى حسصصب مصصا يصصراه النصصاظر ومصصا ينتصصج مصصن من الولد أو يتفق عليه الورثة يسصصتثمر هصصذا الثلصصث و

وجهات البر المتعددةا علصصى نظصصر الوكيصصل كالمسصصاعدةا فصصي استثماره يوزع منه في العمال الخيرية
ووضع الماء فيها والصدقة فصصي رمضصصان، وكالمسصصاعدةا فصصي طباعصصة بناء المساجد وتكييفها وتنويرها

والمسلمين ومساعدةا من يجاهد لعلء كلمة الله وكذا يصصصرف مصصن ربصصع كتب العلم النافعة للسلما
. القارب والفقراء والمحتاجين هذا الثلث على

علصصى وللناظر تقديم ما يصصراه مصصن أعمصصال الصصبر الصصتي تنفصصع الموصصصي بعصصد وفصصاته وتعصصود بصصالنفع
ًا في ذلك ظروف الزمان والمكان وتغيرات الحوال وإن وجصصدت حاجصصة لستصصصلحا المسلمين مراعي

الناظر أن يجتهد أصل الثلث فهي مقدمة على ماليس بمهم مما ذكر في هذه الوصية ول حرج على
السلمية المطهصصرةا، كصصذلك في هذا الثلث رأيه في طرق تنميته وأوجه صرفه ضمن حدود الشريعة

إن تصبرع ل حرج عليه أن يأخذ من غلته عن أتعابه ما جرت العادةا بأخذه على الوقصاف فصي زمنصه ف
ّله ًا ثوابه فأجره على ال وله عند عجزه أن يقيم ذا كفاءةا لذلك ليحل محله بالنظر في الوقف محتسب

. من حيث التصرف

وسائر أنصواع ول تنفذ هذه الوصية إل بعد موت الموصي وله الحق في حياته بالتبديل أو التغيير
ّله على ذلك كما أشهد عليه . التصرف أوصى بذلك وأشهد ل

ّله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ًا، وصلى ال ّله شهيد . وكفى بال

 :......الوصي :...... الموصي :...... شاهد :...... شاهد


