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( 5)ضلطلة إصدازات مسكص واقف 

 

 

 
 

إعداد 

 سلينان بن جاسر بن عبد اللريه اجلاسر
املشسف العاو على مسكص واقف 

 (خرباء الوصايا وإوقاف)

 غفس اهلل لُ ولوالديُ وجلنيع املطلنني



 

 

* * *
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 ھ    ھ ھ  ھ

إن الحؿد هلل كحؿده، وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من 

شرور أكػسـا، وسقئات أطؿالـا، من يفده اهلل فال مضل له، ومن 

يضؾل فال هادي له، وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له، 

. وأشفد أن محؿد طبده ورسوله

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

. [102:آل طؿران]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

. [1:الـساء] ﴾ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿

 ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵﮶  ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

. [71-70:إحزاب]
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: أما بعد

فنن أصدق الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي كبقـا 

، وشر إمور محدثاهتا، وكل محدثة بدطة، وكل محؿد 

. بدطة ضاللة، وكل ضاللة يف الـار

فنن الؿتلمل ٕحؽام الشريعة، وهي التي أكؿؾفا ربـا وأتم 

چ چ چ ڇ ڇ ﴿طؾقـا هبا الـعؿة كؿا قال سبحاكه 

 يجد أن من فضل اهلل طؾقـا ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ًٓ يستؿر هبا أجركا يف حقاتـا وبعد مؿاتـا، ومن  أن شرع أطؿا

 .«الوصقة»هذه إطؿال 

فػي هذه الرسالة الؿختصرة كبذة طن أحؽام الوصقة، 

معـاها، وإدلة طؾى مشروطقتفا من الؽتاب والسـة، وغقرها 

من الؿسائل التي يحتاجفا الؿسؾم والؿسؾؿة: فرغبًة يف التعاون 

طؾى الرب والتؼوى، والتواصي بالحق، والتواصي بالصرب، رأيت 

كتابة هذه الرسالة: لتؽون معالم ومـارات يفتدي بلصولفا من 

. أراد الخقرات يف هذا الباب

 أن يرزقـي اإلخالص والصدق يف الؼول وأسلل اهلل 

. والعؿل
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 وحده، وما كان فقفا فؿا كان فقفا من توفقق فؿن اهلل 

سبحاكه -من خطلٍ أو سفٍو فؿن كػسي والشقطان، واهلل 

. بريٌء مـه ورسوله - وتعالى

وصؾَّى اهلل وسؾم طؾى كبقـا محؿد، وطؾى آله وصحبه 

. أجؿعقن

 

كتبُ  

أبو عبد الزمحن 

سلينان بن جاسر بن عبد اللريه اجلاسر 
 * * *
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 تعزيفها  :

تؿؾقٌك مضاٌف إلى ما بعَد الؿوِت بطريِق التربُِّع، سواٌء : هي 

كان ذلَك يف إطقاِن أو يف الؿـافِعِ 
()

 .

. هي التربع بالؿال بعد الؿوت: أو بعبارة أخرى

 مشزوعيتها : 

 .الوصقة مشروطٌة بالؽتاِب والسـة واإلجؿاع والؿعؼول

 األدلة مً الكتاب: أواًل: 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿:  قول اهلل تعالى-1

 ﴾ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ

 .[180:البؼرة]

 اااًل :  يعـي﴾ۉ ې ې﴿: وطن ابن طباس 
()

، 

حضور أسبابه وأماراته من العؾل : والؿراد بحضور الؿوت

                                                 

صبعة بوٓق، ومغـي الؿحتاج، لؾخطقب  (8/416)تؽؿؾة فتح الؼدير  ()

، وتبققن الحؼائق، (4/336)، وكشاف الؼـاع، لؾبفويت (3/39)الشربقـي 

 (.6/40): وحاشقة الروض الؿربع ٓبن قاسم (182-6/181)لؾزيؾعي 

 (.3/134)ابن جرير الطربي ( )
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وإمراض الؿخوفة، ولقس الؿراد مـه معايـة الؿوت: ٕكه يف 

 .ذلك الوقت يعجز طن اإليصاء

 : قوله تعالى بعد  ا ذكر  قراث األواد واألبوين-2

 .[11:الـساء] ﴾ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ﴿

 : قوله تعالى بعد  ا ذكر  قراث الزوج  ن الزوجة-3

 .[12:الـساء] ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ﴿

 : قوله تعالى بعد  ا ذكر  قراث الزوجة  ن الزوج-4

 .[12:الـساء] ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ﴿

 األدلة مً الطية: ثاىًيا: 

  َطْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  ما يف صحقح مسؾم -1
ِ
 َأنَّ َرُسوَل اهلل

ةٍة »:  َقاَل  نِإْل  َذ َذ َذ
هُن  ِإااَّل  ِإ ؾُن ؿَذ ـِإْلهُن  َذ ؼَذ َذ َذ  َذ انُن اكِإْل كِإْل َذ ِإ اتَذ ااِإْل ا  َذ نِإْل :  ِإذَذ

 ِإااَّل  ِإ

و لَذهُن  الِإ ٍة يَذدِإْل ُن لَذدٍة صَذ ، أَذوِإْل وَذ ـِإْل َذػَذ ُن بِإهِإ مٍة يُن ؾِإْل ، أَذوِإْل  ِإ يَذةٍة
ارِإ ةٍة جَذ قَذ دَذ «صَذ

()
. 

 َأنَّ َرُسوَل َطْن َطْبِد اهلل ْبِن ُطَؿَر  ويف الصحقحقن -2

بِإقتُن »:  َقاَل اهلل  ، يَذ
ي فِإقهِإ ٌء يُنوصِإ يِإْل مٍة لَذهُن شَذ

ؾِإ رِإئٍة  ُن ِإْل قُّ ا ِإْل ا حَذ  َذ

                                                 

 (.1631) رواه مسؾم ()
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هُن  ـِإْلدَذ ؽِإْل ُنوبَذٌة  ِإ قاَّل ُنهُن  َذ
صِإ وَذ «لَذقِإْلؾَذ َذقِإْلنِإ  ِإااَّل وَذ

()
ا »: ، ويف لػظ طـد مسؾم  َذ

يَذ فِإقهِإ 
نِإْل يُنوصِإ

ٌء يُنرِإيدُن أَذ يِإْل ، لَذهُن شَذ ؾِإمٍة رِإئٍة  ُن ِإْل قُّ ا ِإْل «حَذ
()

 ، 
ِ
َقاَل َطْبُد اهلل

 »:  ْبُن ُطَؿر
ِ
 َلْقَؾٌة ُمـُْذ َسِؿْعُت َرُسوَل اهلل

َّ
ْت َطَؾي  َما َمرَّ

َّٓ َوِطـِْدي َوِصقَّتِي «َقاَل َذلَِك إِ
()

. 

:  َقاَل  ويف الصحقحقن طن سعد بن أبي وقاص -3

 
ُّ

َّبِي َٓ :  َفُؼْؾُت َمِرْضُت، َفَعاَدكِي ال َيا َرُسوَل اهلل، اْدُع اهلَل َأْن 

كِي َطَؾى َطِؼبِي، َقاَل  ا»: َيُردَّ ـِإْلػَذ ُن بِإكَذ كَذاساًل يَذ عُنكَذ وَذ فَذ ، «لَذعَذلاَّل اهللَذ يَذرِإْل

ـٌَة، ُقْؾُت : ُقْؾُت  ، َوإِكََّؿا لِي اْب
َ

ِّْصِف؟ : ُأِريُد َأْن ُأوِصي ُأوِصي بِال

ِّن ِإْل ُن كَذ ِإقرٌ »: َقاَل  ال ُّؾُنثُن »: َفاللُُّؾِث؟ َقاَل : ، ُقْؾُت «ال ، وَذ ال ُّؾُنثُن

بِإقرٌ  َّاُس بِاللُُّؾِث، َوَجاَز َذلَِك َلُفمْ : ، َقاَل «كَذ ِإقٌر أَذوِإْل كَذ َفَلْوَصى ال
()

. 

                                                 

 (.2738) رواه البخاري()

 (.1627) رواه مسؾم ()

 (.1627)رواه مسؾم ( )

 (.1628)والؾػظ له، ومسؾم  (2744) رواه البخاري ()
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 اإلمجاع: ثالًجا: 

وأجؿع العؾؿاء يف جؿقع إمصار »: قال ابن قدا ة

«وإطصار طؾى جواز الوصقة
()

. 

 املعكول: زابًعا: 

هو حاجُة الـاس إلى الوصقِة زيادًة يف الُؼرباِت والحسـاِت 

وتداُرًكا لؿا فرط فقه اإلكسان يف حقاته من أطؿال الخقر، وقد 

قَذ »:  أكه قالثبت يف الحديث طن رسول اهلل  داَّل  ِإناَّل اهللَذ تَذ َذ

مِإْل فِإي  ةاًل لَذؽُن يَذادَذ
، زِإ مِإْل الِإؽُن وَذ ، بِإ ُنؾُنثِإ أَذ ِإْل مِإْل اتِإؽُن فَذ ـِإْلدَذ وَذ ،  ِإ مِإْل قِإْلؽُن ؾَذ  َذ

مِإْل  الِإؽُن ؿَذ «أَذ ِإْل
()

. 

 * * *

                                                 

 (.8/390) الؿغـي ()

 (.1641)، وحسـه إلباين يف اإلرواء (2709) رواه ابن ماجة ()
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الوصقة غقر واجبة بعقـفا، لذا يختؾف حؽؿفا باختالف 

حال الؿوصي،  والؿوصَى إلقه، فتتلكد كتابة الوصقة إذا كان 

الؿسؾم يف حالة خطر كاستؼبال سػر بًرا كان أو بحًرا، أو جًوا، 

أما طن حؽؿفا فنكه يدور بقن . واشتداد مرض، ودخول معركة

اإليجاب وآستحباب والؽراهة والتحريم، وبقان ذلك كؿا 

 :يؾي

 حاالت وجوبها:  أواًل  :

 :يجب  ؾى ااك ان أن يوصي بوفاء  ا  ؾقه  ن حؼوق

فنذا كان طؾى اإلكسان حٌق هلل تعالى كؽػارٍة، أو حج فريضة، أو 

زكاة لم يخرجفا، أو حؼوق لؾعباد ملل الودائع وإماكات، أو 

ـًا وٓ أحد يعؾم طن َديـِه إٓ اهلل  َدْيٍن ٓ بقِّـة فقه أي أن يؽون مدي

ين  ْين ففـا تجب الوصقة: ٕن وفاء الدَّ وهو وصاحب الدَّ

. واجب، وما ٓ يتم الواجب إٓ به ففو واجب

 حاالت اصتحبابها:  ثانًيا :

 لؾؿسؾم أن يوصي من ماله لـػسه بؿا يراه كػًعا له ي  حب
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بعد موته إذا كان ذا ماٍل، وورثته أغـقاء، وكذا أقاربه ٓ حاجة لفم 

 َأنَّ َرُسوَل َطْن َأبِي ُهَرْيَرةَ بالؿال: لؿا جاء يف صحقح مسؾم 

 
ِ
ةٍة »:  َقاَل اهلل نِإْل  َذ َذ َذ

هُن  ِإااَّل  ِإ ؾُن ؿَذ ـِإْلهُن  َذ ؼَذ َذ َذ  َذ انُن اكِإْل كِإْل َذ ِإ اتَذ ااِإْل ا  َذ  ِإااَّل :  ِإذَذ

و لَذهُن  الِإ ٍة يَذدِإْل ُن لَذدٍة صَذ ، أَذوِإْل وَذ ـِإْل َذػَذ ُن بِإهِإ مٍة يُن ؾِإْل ، أَذوِإْل  ِإ يَذةٍة
ارِإ ةٍة جَذ قَذ دَذ نِإْل صَذ

« ِإ
()

 .

 حاالت كزاهيتها:  ثالًجا  :

لؾؿسؾم أن يوصي بشيء من ماله إذا كان ورثته فؼراء  يُنؽره

ؿا قال له الـبيوماله قؾقل، لحديث سعد بن أبي وقاص  لَّ

الَذةاًل » : مِإْل  َذ هُن رَذ نِإْل أَذنِإْل تَذذَذ
قِإْلٌر  ِإ ، خَذ قَذاءَذ

ـِإ رَذ َذ َذكَذ أَذغِإْل رَذ وَذ  ِإكاَّلكَذ أَذنِإْل تَذذَذ

هَذ اهلل  ِإااَّل  جِإْل ا وَذ بِإْل َذغِإي بِإفَذ ةاًل تَذ ؼَذ ػَذ قَذ كَذ ـِإْلػِإ ، وَذ ِإكاَّلكَذ لَذنِإْل تُن اَّلاسَذ ونَذ ال ػُن ػاَّل يَذ َذؽَذ

أَذتِإكَذ  رَذ يّي ا ِإْل
عَذلُن فِإي فِإ ا تَذجِإْل ا، حَذ اَّلى  َذ تَذ بِإفَذ رِإْل «أُنجِإ

()
. 

 حاالت حتزميها:  رابًعا: 

م لؾور ة-1  : تَذحرُن

 أن لؿا جاء يف سـن أبي داود من حديث أبي أمامة 

هُن، فَذ َذ »:  َقاَل الـبي  ؼاَّل قٍّ حَذ لاَّل ذِإي حَذ دِإْل أَذ ِإْل َذى كُن لاَّل قَذ جَذ زاَّل وَذ  ِإناَّل اهللَذ  َذ

                                                 

 (.1631) رواه مسؾم ()

 (.1628)والؾػظ له، ومسؾم  (1295) رواه البخاري ()
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ثٍة  ارِإ وَذ
قاَّلةَذ لِإ

صِإ «وَذ
()

. 

م لغقر الوارث بلك ر  ن ال ؾث-2  : تَذحرُن

  فنكه ٓ يجوز له الوصقة بلكلر من: ن كان لؾؿوصي وارث

اللؾث، وذهب جؿفور الػؼفاء الحـػقة والشافعقة والحـابؾة إلى أكه 

إذا أوَصى بالزيادة طؾى اللؾث فنن وصقته ٓ تـػذ إٓ بنذن الورثة، 

فنن أجازوها جازت وإن لم يجقزوها بطؾت
()

، ويشرتط لـػوذها 

: شرصان

  أن تؽون بعد موت الؿوِصي: ٕكه قبل موته لم يلبت

. لؾؿجقز حق فال تعترب إجازته

  أن يؽون الؿجقز وقت اإلجازة كامل إهؾقة، غقر

 .محجور طؾقه لسػه أو غػؾة

فقجوز له الوصقة بؿا  :ويف حالة  دم وجود ور ة لؾؿوصي

زاد طن اللؾث أو بؽل الؿال: ٕن ماكع الوصقة بؿا زاد طن 

. اللؾث ٕجل الورثة، وإذا ُطدم الورثة زال الؿاكع

                                                 

صححه ، و(3641)، والـسائي(3714)و (2713)، وابن ماجة(2870)رواه أبو داود ()

 (.1788)إلباين يف صحقح الجامع

 .(116:ص)كصر فريد واصل . فؼه الؿواريث والوصقة يف الشريعة اإلسالمقة، د()
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م  ذا ق د  ـفا ااضرار بالور ة-3  : تَذحرُن

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ﴿ :لؼول اهلل تعالى

لتؽون وصقته طؾى العدل، ٓ طؾى : أي، [12:الـساء] ﴾ھ

اإلضرار والجور والحقف بلن يحرم بعض الورثة، أو يـؼصه، 

أو يزيده طؾى ما قدر اهلل له من الػريضة فؿتى سعى يف ذلك كان 

كؿن ضاد اهلل يف حؽؿته وقسؿته
()

 .

واإلضرار يف الوصقة كلن يوصي بحرمان بعض الورثة من 

حؼفم من اإلرث أو يػضل بعضفم طؾي بعض فقه أو يوصي 

 . بدين لقس طؾقه أو يوصي لوارث فال وصقة لوارث

م-4 م  ذا أوصىَذ بؿحراَّل كؿن أوصى لؾؿشاهد :  تَذحرُن

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ :ٕن ذلك ٓ يجوز: لؼوله تعالى؛ والؼبور

. [2:الؿائدة] ﴾ېئ

 * * *

                                                 

 (.2/231)تػسقر ابن كلقر :  اكظر()
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()

 :منهاشرطت الوصقة لغايات كبقؾة، وحؽم سامقة: 

  أهنا صدقة تصدق اهلل هبا طؾى الؿوصي زيادة يف ثوابه،  -1

كؿا ورد بذلك الخرب، فقـبغي لؾعاقل أٓ يحرم كػسه من هذا 

 . الخقر، فقتدارك ما فرط فقه يف حقاته

 أهنا سبب يف حسن الخاتؿة، والؿسؾم محتاج إلى أن  -2

يختم طؿؾه بػعل ما يؼربه إلى ربه زيادًة طؾى أطؿاله الصالحة 

 .السابؼة

أهنا صؾة لذي الرحم غقر الوارث، وسد حاجة الؿحتاجقن،   -3

.ويف الؼقام بذلك أجر طظقم. والؿعوزين، من إقارب، وإباطد  

 .  أهنا مؽافلة لؿن أسدى إلى الؿوصي معروفًا يف حقاته -4

ُيستحب كون الوصقة ما دام الؿرء يف حال الصحة : لؿا جاء 

                                                 

 (.10:ص)كبذة يف الوصايا ٓبن قاسم  ()
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َجاَء َرُجٌل إَِلى :  َقاَل  ُهَرْيَرَة بيأيف الصحقحقن من حديث 

 
ِّ

َّبِي َدَقِة َأْطَظُم َأْجًرا؟ َقاَل :  َفَؼاَل ال أَذنِإْل »: َيا َرُسوَل اهلل، َأيُّ الصَّ

اَذ  ـَذى، وَذ لُن الغِإ لِإْل ُن تَذ ، وَذ رَذ ؼِإْل ى الػَذ شَذ قٌ  تَذخِإْل حِإ قٌ  شَذ حِإ أَذكِإْلتَذ صَذ قَذ وَذ داَّل تَذ َذ

دِإْل  قَذ ا وَذ ذَذ لِإػُن َذنٍة كَذ ا، وَذ ذَذ ؾِإْلتَذ لِإػُن َذنٍة كَذ ، قُن ومَذ ؼُن ؾِإْل غَذتِإ الحُن ا بَذؾَذ فِإلُن حَذ اَّلى  ِإذَذ تُنؿِإْل

انَذ لِإػُن َذنٍة  «كَذ
()

 .

 و
ُّ

َّبِي الِإهِإ؟»: َقاَل ال نِإْل  َذ
بُّ  ِإلَذقِإْلهِإ  ِإ ارِإ ِإهِإ أَذحَذ الُن وَذ مِإْل  َذ يُّؽُن

 «أَذ

َّٓ َماُلُه َأَحبُّ إَِلْقِه، َقاَل : َقاُلوا َّا َأَحٌد إِ إِإناَّل » :َيا َرُسوَل اهلل، َما مِ فَذ

رَذ  ا أَذخاَّل ارِإ ِإهِإ  َذ الُن وَذ ، وَذ َذ مَذ داَّل ا قَذ الَذهُن  َذ « َذ
()

. 

فاهلل اهلل يف الؿبادرة بالوصقة قبل أن يػجلك الؿوت، فػي 

كان من دطاء  :قال أكه صحقح مسؾم من حديث ابن طؿر 

والِإ كِإعؿ ِإك وتَذ » : رسول اهلل ن زَذ ماَّل  كِإي أَذ وذُن بِإك  ِإ لِإ وُّ الؾفُن

افِإق ِإك وفُنج خ ِإكِإ اء َذ ؿق ِإ سَذ «ةِإ كِإؼؿَذ ِإك وجَذ
()

 .

 

                                                 

 (.1032)، ومسؾم (1419)رواه البخاري ( )

 (.6442) رواه البخاري ()

 (.2739) رواه مسؾم ()
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ت بت  بواحد  ن أ ور    ة،  هي
()

 :

 وٓ يتعقن :العبارة الدالة  ؾى اايجاب  ن الؿوصي -1

لفا لػٌظ مخصوٌص،  بل كل لػظ ُفِفَم مـه قصد الوصقة أو 

 .بالؼريـة حصل آكتػاء به

 فنذا كتب إكسان وصقته، ووجدت ضؿن أوراقه، :الؽ ابة  -2

 يف وكان معروف الخط،  فنهنا تعتؿد يف هذه الحالة : لؼوله 

هُن »:  السابقحديث ابن طؿر ـِإْلدَذ ؽِإْل ُنوبَذٌة  ِإ قاَّل ُنهُن  َذ
صِإ وَذ « ِإااَّل وَذ

()
. 

تصح الوصقة وتـعؼد باإلشارة إن  :ااشارة الؿػفؿة  -3

ففؿت من إخرس، أو معتؼل الؾسان إذا كان ٓ يؼدر طؾى 

الؽتابة: فنن كان يستطقع الؽتابة فال تـعؼد وصقته إٓ بالؽتابة
()

.

                                                 

 (.12-11:ص)ايا ٓبن قاسمالوصكبذة يف  ()

 (.2738)رواه البخاري( )

، روضة (5/100) ، التفذيب لؾبغوي(1224-3/1223)طؼد الجواهر اللؿقـة : يـظر ()

،  (4/658)، الػروع ٓبن مػؾح (471،511-8/470)، الؿغـي(141-6/14)الطالبقن 

، الوصايا والوقف يف الػؼه (مع حاشقة ابن قاسم 6/41)الروض الؿربع 

 (.17-12:ص) اإلسالمي لوهبة الزحقؾي
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 ()

.  وهو صاحب الوصقة:الؿوصي- 1

ى له- 2 .  وهو الؿستػقد من الوصقة:الؿوصَذ

ى به- 3 . وهو الشيء الؿستػاد مـه غالًبا :الؿوصَذ

 . وهو الؼائم بتـػقذ الوصقة:(الوصي)الؿوصى  لقه - 4

 وهي إلػاظ الؿستعؿؾة يف الوصقة، كلن تؼول :ال قغة- 5

أوصقت بؽذا لػالن، أو جعؾت لػالن ثؾث مالي بعد مويت وكحو 

 .ذلك

وبقان هذه األركان كؿا يؾي
()

 :

. واملساد بُ صاحب الوصية: املوصي: أواًل

: الشروط الؿعتربة يف الؿوصي

                                                 

 (، وما بعدها6/121)، وحاشقة الجؿل (5/93) روضة الطالبقن لؾـووي ()

، (7/10)لسؾقؿان بن طؿر الؿصري الؿعروف بالجؿل، والذخقرة لؾؼرايف 

 (.3/2131)وكشاف الؼـاع 

 (.32-25:ص)لؿحات مفؿة يف الوصقة : لؾؿملف: يـظر ()
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.   لؾ برع أي كا ل األهؾقةكوكه أه اًل - 1

اًلا لؾؿوت- 2  فنن طايـه لم تصح، ٕكه :أن ا يؽون  عاي

. ٓ قول له حقـئٍذ معترب شرًطا

ا لؾؿال أو الؿـػعة- 3 . أن يؽون  الؽاًل

اًلا ي  غرق كل  اله -4  :أن يؽون الؿوصي غقر  دين دي

: ٕن سداد الدين مؼدم طؾى الوصقة، كؿا يف أثر طؾي 

ْين قبل الوصقةقضى رسول اهلل » « بالدَّ
()

 .

: وٍو املطتفيد مً الوصية: املوَصى لُ: ثاىًيا

فنن كاكت الوصقة لجفة طامة فشرصه أن ٓ تؽون جفة 

 :معصقة، وإن كاكت خاصة فالشروط الؿعتربة فقه

ي -1 ا لؾؿوصِإ  لؿا ثبت طن أبي أمامة :أن ا يؽون وار اًل

إن اهلل أططى كل ذي »: قال رسول اهلل :  قالالباهؾي 

«حق حؼه، أٓ ٓ وصقة لوارث
()

 .

                                                 

طن طؾي وفقه الحارث  (595)، وأحؿد برقم (2094) رواه الرتمذي برقم ()

 (.2122)إطور، ورواه ابن ماجه 

حديث حسن، : ، وقال(2120): والرتمذي رقم (4/186)أخرجه أحؿد يف الؿسـد  ()

-3643): والـسائي رقم (2712)، وابن ماجه رقم (2870 برقم 3/114)وأبو داود 

، وذكره الحافظ ابن حجر وأفاد أن له شواهد كلقرة، وكؼل طن الشافعي (3645
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اًلا- 2 ى له  عق  فنن كان مجفول العقن فال :كوكه الؿوصَذ

تصح له الوصقة، ويؽػي العؾم بالوصف كؼوله أوصي 

. لؾؿساكقن والػؼراء

ى له أه اًل لؾ ؿؾك- 3  فنن كان مؿن ٓ :كون الؿوصَذ

يصح تؿؾؽه فال تصح الوصقة له، كالجـي والبفقؿة والؿقت
()

 ،

. وكحوه

ى له حقًّا غقر  قت- 4 كون الؿوصَذ
()

 . 

ي- 5 ى له غقر قاتل لؾؿوصِإ  فنذا أوَصى :كون الؿوصَذ

شخص ٔخر ثم قتؾه الؿوصى له بطؾت الوصقة إن كان الؼتل 

من تعجل )طؿًدا ققاًسا طؾى الؿقراث، ولؾؼاطدة الػؼفقة الؿشفورة 

                                                                                       

 (.1655) وصححه إلباين يف اإلرواء برقم ،(5/372فتح الباري )أكه متواتر 

وققل بجوازها لؾبفقؿة وتصرف يف مصالح البفقؿة خصوًصا إذا كاكت من  ()

هبقؿة الجفاد والؿقت تصرف صدقة له يف أطؿال الخقر، رجحه يف الشرح 

            مصـف :، وكذا الؿوصي لؾؿقت لؼضاء دين طؾقه، اكظر(11/168)الؿؿتع 

 (.9/24)طبد الرزاق 

، وروضة الطالبقن (3/713)، والؿفذب لؾشقرازي (2/479)الؽايف :  اكظر()

(6/99.) 
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. (شقًئا قبل أواكه طوقب بحرماكه

. ()املوَصى بُ: ثالًجا

. وهي العقن التي أوصى هبا أو الؿـػعة

: ويشرتط يف الؿوَصى به أمور

ي- 1 فنن كان قبؾه ففو هبة  :كوكه بعد  وت الؿوصِإ

. ولقس وصقة

 فؾو أوَصى بشيء يزول مؾك :أن يؽون قاب اًل لؾ ؿؾقك- 2

الؿوَصى له طـه، أو أوَصى بشيء سوف يؿؾؽه فؿات قبل مؾؽه له 

. فال تصح الوصقة به

ا- 3  ى به  باحاًل  فنن كان الؿوَصى به :أن يؽون الؿوصَذ

. غقر مباح آكتػاع به فنكه ٓ يجوز لؾؿوَصى له تـػقذه

: (الوصي)املوَصى إليُ : زابًعا

وهو الؿلمور بالتصرف يف الوصقة بعد الؿوت وهو من 

. يسؿى بالوكقل طؾى الوصقة، أو الوصي طؾى الوصقة
                                                 

، وكشاف الؼـاع (5/111)، والروضة لؾـووي (1169:ص) اكظر الػروع ()

(3/2153.) 
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الشروط الؿعتربة فقه
()

 :

.  أي كوكه مؽؾًػا أي مسؾًؿا بالًغا طاقاًل :ال ؽؾق - 1

 والؿراد به إحسان التصرف أي كوكه مؿن :الرشد- 2

. يحسن التصرف فقؿا يـػعه ويـػع غقره

 فنن كان مخروم العدالة فال تصح كقابته طن :العدالة- 3

. الؿوصي

: الصيػة: خامًطا

. وهي إلػاظ يف الوصقة

ٓ يشرتط يف الصقغة التي تـعؼد هبا الوصقة ألػاظ 

مخصوصة، فتؽون بؽل لػظ يدل طؾقفا سواء كان لػًظا صريًحا 

كؼول الؿوصي أوصقت لػالن بؽذا، وكحوه، أو لػًظا غقر صريح 

يػفم مـه الوصقة بالؼريـة كؼول الؿوِصي أططوا كذا لػالن بعد 

. مويت

. وملل الؾػظ الؽتابة وهذا يسؿى اإليجاب

                                                 

 (.4/126)،وإم(3/2178) كشاف الؼـاع ()



 

 

 نبذة مختصرة عن الوصية 24

الوصاية  (الوصي) وهو قبول الؿوَصى إلقه :أ ا الؼبول

التي أسـدت إلقه، ففو شرط لتـػقذ الوصقة بعد الؿوت وهو أن 

يؼول قبؾت ويحصل أيًضا بالػعل كلخذ الؿوَصى به، وكحو 

. ذلك مؿا يدل طؾى الرضا

وٓ يشرتط الػورية يف الؼبول، بل يجوز الؼبول ولو كان 

طؾى الرتاخي ما لم يتعقن تـػقذ الوصاية
()

 .

 ***

 

 

                                                 

، الوصايا يف (4/121)، مغـي الؿحتاج (3/69) أسـى الؿطالب لألكصاري ()

 (.117)الػؼه اإلسالمي 
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لم يبقن اهلل تعالى يف كتابه مؼدار ما يوَصى »: قال الؼرصبي

: ، والخقر الؿال، كؼوله﴾ۉ ې ې﴿: به من الؿال، وإكؿا قال

، فاختؾف العؾؿاء يف ﴾ۓ ۓ ﮲﴿، ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ﴿

 أكه أوَصى مؼدار ذلك، فروي طن أبي بؽر الصديق 

رضقت لـػسي بؿا رضي اهلل به لـػسه، وقال : بالخؿس، وقال

رضي اهلل لـػسه من غـائم الؿسؾؿقن بالخؿس، : طؾي 

أوصى طؿر بالربع، وذكره البخاري طن : وقال معؿر طن قتادة

ٕن أوصي :  أكه قالابن طباس، وروي طن طؾي 

 من أن أوصي بالربع، وٕن أوصي بالربع 
َّ

بالخؿس أحب إلي

هـ.ا« أحب إلي من أن أوصي باللؾث
()

. 

 ٓحق لؾؿوصي يف الوصقة بلكلر من اللؾث، وإولى :إذن

 .أن تؽون أقل من اللؾث

                                                 

 (.2/260) الجامع ٕحؽام الؼرآن ()
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طؾى الؿوصي أن يحذر من وصقة الجـف، وذلك بلن 

يوصي لؾوارث أو يؽذب يف وصقته من أجل أن يحرم ورثته أو 

 .بعضفم

وطؾى من يعؾم بوصقة الجـف ويستطقع تغققرها أن يغقرها 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: ويبدلفا، وهو يف ذلك ملجور قال تعالى

. [182:البؼرة] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

بلن يخطئ الؿوصي يف وصقته، واإلثم بلن يتعؿد : وفسر الجـف

الجور يف وصقته، والصؾح مطؾوب يف كال الحالتقن
()

 .

                                                 

 (.24-23:ص) الوصقة، لألصرم ()
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إذا كاكت الوصقة طؾى الوجفة الشرطقة حرم تغققر ما 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ :أوصى به الؿوصي لؼول اهلل تعالى

 .[181:البؼرة] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی

لؽن إن أخطل الؿوصي يف وصقته، فقجب تغققر هذا الخطل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ﴿ :وتصحقحه: لؼوله تعالى 

 .[182:  البؼرة] ﴾پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

يـبغي لؽاتب الوصقة والشفود طؾقفا أن يحسـوا كتابتفا، وأن 

الػرق بقن الوقف - إذا كان ٓ يعؾم-يوضحوا لؾؿوصي 

 .والوصقة

 سواء كتبفا بـػسه أو أمالها ي  حب ااشفاد  ؾى الوصقة

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ :طؾى كاتب غقره، لؼول اهلل تعالى
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 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے 

 .[106:الؿائدة] ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﮵

وقت وفاة الؿوصي ٓ وقت كتابة الوصقة: ٕن الوصقة قد 

 .تتؼدم طؾى وفاة الؿوصي بدهٍر صويل

يبدأ بنخراج الواجب من تركة الؿقت، أوصى هبا الؿقت 

أو لم يوص، والواجب إما حق هلل كػريضة حج، أو كػارة 

يؿقن، أو ضفار، أو زكاة وجبت فتويف قبل إخراجفا، أو كذر 

 .أوجبه طؾى كػسه فتويف قبل الوفاء به، أو حق واجب ٔدمي
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؟

يستحب قبول الوصقة لؿن قوي طؾقفا، وٓ يحق له طزل 

 :كػسه يف الصور أتقة

 .إذا لم يجد حاكًؿا صالًحا -1

 .أن يتعذر تـػقذ الحاكم لؾؿوصى به -2

أن يخاف أن يسـد الحاكم الوصقة إلى من لقس  -3

 .بلهل

أن يعرف ضؾم الحاكم وطدم مبآته بلوقاف  -4

 .الؿسؾؿقن ووصاياهم

؟

هذا يختؾف بحسب حال الؿوصي ووضعه آجتؿاطي 

وحالته الؿادية، ومع هذا فؽؾؿا كان الؿال الؿوَصى به محدًدا 

بؿاٍل أو كسبة، أو حصة، أو طقٍن طؼاريٍة كعؿارة، أو أرض، أو 
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 . مصـع، أو غقرها، كان أسرع وأيسر لتـػقذ الوصقة
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؟ 

كعم له أن يعقن أكلر من وصي بلن يجعل لؽل واحد مـفم  

التصرف يف شيء معقن، ملل أن يوصي لشخٍص بتػريق الؿال 

الؿوَصى به كلؾث أو ربع أو خؿس، وأخر بتزويج بـاته وآخر 

ر، وجعل الوصقة لواحد أفضل إن أمؽن:  بتولِّي أموال الُؼصَّ

 .َحسًؿا لؾـزاع وتالفًقا ٓختالف وجفات الـظر
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يصرف الؿال الؿوَصى به يف أطؿال الرب واإلحسان، 

ه  وأفضل ما يؽون طؾى فؼراء إقارب غقر الوارثقن: ٕن اهلل كوَّ

بحؼفم حال الحقاة، فبعد الؿوت أولى، وأطؿال الرب تتـوع 

  :منهاوهي كلقرة، 

كشر العؾم الشرطي والدطوة إلى ) ملل الؿجال ال عؾقؿي -1

اهلل، بـاء مدارس ومعاهد ودطؿفا، كػالة صالب طؾم 

ومعؾم، مـح دراسقة، إقامة دورات ومسابؼات طؾؿقة، 

إكشاء الؿؽتبات  صباطة كتب، كسخ أشرصة، تعؾقم لؾؼرآن،

 .(الخقرية

الؿراكز الصقػقة، الؿخقؿات ) ملل الؿجال الد وي -2

والؾؼاءات الدطوية، الجوٓت الدطوية، الؿمسسات 

الدطوية، هقئات إمر بالؿعروف، مؽاتب الدطوة 

 .(والجالقات

كػالة إيتام وإرامل، ) ملل الؿجال ااج ؿا ي وااغا ة -3
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مساطدة الػؼراء والؿساكقن بالؿال والغذاء والؽسوة 

أصحاب الديات والحوادث، اإلطاكة طؾى إطاكة والؿسؽن، 

الزواج، إصعام وسؼقا الحجاج، تػطقر الصائؿقن يف رمضان، 

الؽوارث ت حػر أبار، وضع الربادات، دطم حآ

الطرقات، الؿسجوكقن، الؼرض الحسن  والطوارئ، تعبقد

 .(لؾؿحتاجقن

مقن أالبـاء والتلسقس، الرتمقم والتوسعة، ت) الؿ اجد -4

مصاحف، تلمقن إجفزة وإدوات، الـشاط الدطوي، 

كػالة إمام، مغاسل إموات، إكشاء الؿؽتبات الخقرية 

  .(بالؿساجد

تلمقن إجفزة وإدوات لؾؿرضى ) ملل الؿجال ال حي -5

والؿعاققن، الدطم يف حالة الطوارئ وإمراض العارضة، 

التعاون مع مستشػقات طالج اإلدمان، دطم الـشرات 

دطم الؿراكز الصحقة  والؽتقبات الصحقة وكحوها،

الؿحتاجة، تلمقن الدواء لؾؿرضى الؿحتاجقن، دطم 

العقادات الصحقة الخقرية، دطم الجؿعقات الصحقة 
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. (الخقرية

تلسقس ودطم الؼـوات الػضائقة ) ملل الؿجال اا   ي -6

لـشر اإلسالم والعؼقدة الصحقحة، قـوات لتعؾقم الؼرآن 

الؽريم، قـوات لؾسـة الـبوية الصحقحة، إكشاء ودطم 

الؿجالت والدوريات اإلسالمقة، إكشاء ودطم مواقع 

إسالمقة طؾى الشبؽة العالؿقة، دطم اإلطالكات الدطوية 

الؿمثرة يف الؿجآت الؿختؾػة، رطاية أي طؿل إطالمي 

 .(جاد يـػع اإلسالم والؿسؾؿقن

يغػل كلقر مؿن أوصي إلقفم طن حؽم تـػقذ ما أسـد 

إلقفم يف الوصقة، وأحقاًكا ٓ يبالون هبا، وهذا خطل، فحؽم تـػقذ 

الوصقة واجب يلثم الؿوصى إلقه بعدم تـػقذها أو تلخقرها إن 

كاكت محددة بوقت فعؾى من كان وصًقا طؾى شيء أن يـتبه 

لفذا الحؽم، وأن يدرك حجم إماكة والؿسمولقة التي ُأسـدت 

 .إلقه

 
 

 



 

 

 35 نبذة مختصرة عن الوصية

 

 : تب ل الوصقة بلحد األ ور ال القة

ى له -1 وذلك ٕن الوصقة إكؿا يؿؾؽفا  : وت الؿوصَذ

الؿوَصى له بعد موت الؿوصي، فنن مات قبل الؿوِصي 

 .بطؾت الوصقة، ٕكه مات قبل أن يؿؾؽفا

ى له -2 ي  ن قبل الؿوصَذ ٕن الؼتل يؿـع الوصقة  :ق ل الؿوصِإ

فؾو قؾـا بعدم بطالن الوصقة بالؼتل لػتحـا باب شر طظقم 

فؽل من أوصي له، وأبطل طؾقه موت الؿوصي قام بؼتؾه 

 لقلخذ الؿال الؿوَصى به

ى به -3  فؿتى تؾف الؿوَصى به بطؾت الوصقة :تؾ  الؿوصَذ

فؾو َأْوَصى الؿقت لزيد بؿال أو سقارة ملاًل فتؾػت 

 .باحرتاق أو غقره فنن الوصقة تبطل

رجوع الؿوصي يف الوصقة قبل الؿوت، أو  كؽاره لفا  -4

فؿتى أكؽر الؿوصي أكه أوَصى لزيد بؽذا،  :وجحودها

فنهنا تبطل لؽوكه ٓ يريد إيصالفا له، والوصقة تربع ٓ 

 .يصح إٓ بطقب كػس
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ى له -5 . فنذا ارتد أحدهؿا بطؾت ،ردة الؿوصي أو الؿوصَذ

 .وققل ٓ

ى له لؾوصقة بعد  وت الؿوصي -6  .رد الؿوصَذ

  الوصقة تدخؾفا إحؽام التؽؾقػقة الخؿسة كؿا تؼدم، أما

 .الوقف فنكه مستحب

  الوصقة ٓ يعؿل هبا وٓ تؾزم وٓ تـػذ إٓ بعد الؿوت، أما

 .الوقف فُقعؿل به حال العزم طؾقه

 الوصقة يجوز لؾؿوصي الرجوع فقفا، أما الوقف فال. 

 الوصقة ٓ تجوز إٓ يف اللؾث فلقل، أما الوقف فنكه ٓ حدَّ ٕكلره.  

  ،الؿوصى له بالؿـػعة يؿؾك اإلجارة واإلطارة، والسػر هبا

وتورث طـه، أما الوقف فال يؿؾك الؿوقوف طؾقه إجارته، 

 .وٓ إطارته، وٓ يورث طـه

 الوصقة ٓ تجوز لؾورثة أما الوقف فقجوز طؾقفم. 
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 تستحب الوصقة لذوي الؼربى غقر الوارثقن: ٕن اهلل 

ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ﴿: أمر هبا بؼوله تعالى

«ا وصقة لوارث»: ، وكسخ قوُله[180:البؼرة] ﴾ى
()

 

الوصقَة لؾوارث، وبؼي من ٓ يرث طؾى أصل آستحباب، 

فقستحب لؿن مات ابـه أو ابـته أن يوصي لذرياهتم : ٕهنم 

 .يحجبون طن الؿقراث بوفاة والديفم 

هي الدوائر اإلهنائقة يف محاكم إحوال  :الجفة الؿختصة- أ

 .،ولقست كتابة العدلالشخصقة يف الؿدن الرئقسقة

 إذا كاكت العقن مؿؾوكة بوثقؼة رسؿقة فقجب -ب

 .إحضارها لدى الؿحؽؿة الؿختصة 

                                                 

صححه ، و(3641)،والـسائي(3714)و (2713)،و ابن ماجة(2870)رواه أبو داود  ()

 (.1788)إلباين يف صحقح الجامع
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 : أن يحرص طـد تـػقذ الوصقة طؾى هذه إمور مرتبة-ج

 .حصر إموال الـؼدية والعقـقة -1

 السمال لؽل من تعامل معه هل طؾقه دين أم ٓ؟ -2

 هل له من وصقة أم ٓ؟ -3

 .تصػقة الرتكة وإططاء كل ذي حق حؼه -4

 * * *
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ْؼُت يف هذه الرسالة لؿا فقه أسلل اهلل   أن أكون قد ُوفِّ

.   وحدهالـػع العام،  فؿا كان فقفا من صواب فؿن اهلل 

 سّد الخؾل، وحؿل والؿلمول من الؼارئ الؽريم

الؽّل، والؿغاضاة طن الفػوات إٓ ما كان من كصٍح يسديه، 

أو مؾحظ يبديه، فلكون له من الشاكرين الداطقن، وهو من 

. التعاون طؾى الرب والتؼوى

أن يبارك يف هذا العؿل،  ولـا يف حال أسلل اهلل 

 – طؾقفؿا الصالة والسالم –أبقـا إبراهقم وابـه إسؿاطقل 

 .[127:  البؼرة] ﴾ پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ﴿إسوة 

وصؾى اهلل  وسؾم  ؾى  حؿد، و ؾى آله وصحبه 

. أجؿعقن

 

وكـتبـُ 

أبو عبد الرمحن 
سلينـان بـن جـاسر بن عبد اللريه اجلـاسر 
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 * * *
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، وهل (الوصقة)حؽم قبول الوصي طؾى الؿال الؿوصى به 
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