
 

 الوصية قبل أن يكون املال مال ورثتك 

 ٚال حٞ، نٌ ْٗا١ٜ املٛتمما ال غو فٝ٘ فإٕ أحبيت يف اهلل ، 
 ٚأ َسػ، أٚ صح١ يف املس٤ ع٢ًٜأتٞ  ايًرات ٖادّ إٔ غو
االْطإ َٔ داز ايدْٝا إىل داز اآلخس٠،  فٝٓتكٌّْٛ،  أٚ ٜكظ١
 مبا عًُ٘ ي٘ جيسٟ حٝح ايٛص١ٝ َٛت٘ بعد املٝت ٜأْظ ٚمما

إَِذا َماَت  ◘ ايٓيب ذتدٜح  اَتجااّل ايدْٝا، فسام بعد ب٘ أٚص٢

ٓا ِمْن َثََلٍث: َصَدَقٌة َجاِرَيٌة، َوِعْؾٌم ُيـَْتَػُع اإِلْكَساُن اْكَؼَطَع َعؿَ  ُؾُه إِ

أخسد٘ ايرتَرٟ ٚصحح٘ )بِِه، َوَوَلٌد َصالٌِح َيْدُعو َلُه 
ٚص١ٝ ٜٛصٞ بٗا نتاب١  ٌ، ٚبعع ايٓاع قد أُٖاأليباْٞ(

ببعع أعُاٍ ايرب بعد ٚفات٘، فبدٌ ٚزثت٘ عًٝ٘، ٚايكصص 
 بهتاب١ ايٛص١ٝ بادز٠املٝذب ف نجري٠ ال تعد ٚال حتص٢..

ٌء ُيوِِص فِقِه،   : ◘يكٍٛ ايٓيب  اَتجاال َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسؾٍِم َلُه ََشْ

ٓا َوَوِصقاُتُه َمْؽتُوَبٌة ِعـَْدهُ  ٍَ َعِبُد ( ، َتفل عًٝ٘)  َيبِقُت َلقَْؾتَْْيِ إِ َقا
١ًَْ ِٝ َّ َي ًَ ََسَِّت َع ََا  ََُس:  ُٔ ُع ٍَ اهلٔل َص٢َّ  اهلٔل ِب ُِٔعُت َزُضٛ ُِٓر َض َُ

َٚٔصَّٔتٞ َٚٔعِٓٔدٟ  ٍَ َذٔيَو ِإيَّا  َِ َقا ََٚضَّ  ٔ٘ ِٝ ًَ   أخسد٘ َطًِ(،)اهلُل َع
 تفازق٘ ال إٔ يًُس٤ األَس صٛاب َٔ:  ايػافعٞ اإلَاّ قاٍٚ

 . ٚصٝت٘
  جها يف الوصية اأوجه الرب اليت ميكن إدر

ختصثٝص دثص٤ َثٔ    : ٌ َجث   نثجري٠  ايرب أٚد٘، إخٛتٞ يف اهلل
 غثري  األقازب فكسا٤أَٛاٍ املٛصٞ يإلْفام بعد ٚفات٘ ع٢ً: اي

 دٜثثٕٛ ٚقطثثا٤ ، ٚخثثدَتٗا املطثثادد، ٚعُثثاز٠ ، ايثثٛازثن
ٕ اإلْفثام عًث٢ حًكثات تعًثِٝ     ٚ املعطسٜٔ،  ٚؼبث   ، ايكثسن

ٚاْػثا٤ املطتػثفٝات    املفٝثد٠، ٚاملطٜٛثات اإلضثي١َٝ    ايهتب
ٞ  باذتر ٚايٛص١ٝ ٚاملدازع، ٔ  ٚاألضثاح ٘  عث  ٚغثريٙ،  ْفطث

 . تٓحصس ال فٝ٘ ايرب ٚٚدٛٙ ٚاض  اهلل بفطٌ ايباب ٖٚرا
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 شرعا يف الوصية املننوعة األمور

ٓ  ◘ ايٓيب يكٛي٘ املاٍ، َٔ بػ٤ٞ ايٛزث١ أحد ختصٝص -1

  ٚصحح٘ األيباْٞ( . ايدازقطين ) أخسد٘ وصقة لوارث
 ٚغل ارتدٚد، ٚيطِ ، ٚايٓٝاح١ ، بايبها٤ ايصٛت زف  - 2

ٙٔ : ◘ايٓيب  يكٍٛ ايطٛاد، ٚيبظ ايجٝاب، امَلُِّت َُٜعرَُّب ٔفٞ َقِبِس
ٔ٘ ِٝ ًَ َُا َْٔٝح َع  ) َتفل عًٝ٘( ٚيهٔ ٖرا إذا أٚصاِٖ بريو . ٔب

 ،باقات ايصٖٛز تكدِٜ أٚ ٚاألٚزام، املآذٕ يف اإلعيٕ - 3
، املطًُن بػري ٚتػب٘ يًُاٍ ضٝاع ٚفٝٗا ايبدع، َٔ ألْٗا
َٛ: ◘ايٓيب  يكٍٛ ُٗ ٍّ َف ِٛ َ٘ ٔبَك ِٔ َتَػبَّ ََ ِِ ُٗ ِٓ أخسد٘ أبٛ داٚد ) َٔ

 ٚصحح٘ األيباْٞ( .
: ◘ايٓيب  يكٍٛ ايبٝت، يف ايكسنٕ يكسا٠٤ املػاٜذ حطٛز- 4

 ،ٔ٘ ََٚيا َتِأُنًُٛا ٔب  ،ُ٘ ََٚيا َتِذُفٛا َعِٓ  ،ٔ٘ ََٚيا َتِػًُٛا ٔفٝ  ،َٕ اِقَس٤ُٚا اِيُكِسن
 ٔ٘ )  – ايدْٝا َتاع َٔ ب٘ تطتهجسٚاأٟ : -ََٚيا َتِطَتِهٔجُسٚا ٔب

 املعطٞ ع٢ً ٚحيسّ، أمحد ٚصحح٘ األيباْٞ( أخسد٘
 يًُٝت ثٛاب٘ يٛصٌ يًفكسا٤ املبًؼ أعطٝٓا ٚيٛ ٚاآلخر،
 . ب٘ ٚاْتف 

 ٚغريٙ ٚاملطذد ايبٝت يف يًتعص١ٜ ٚاالدتُاع ايطعاّ ٜهسٙ -5
ٌِ   عٓ٘ اهلل زضٞ  دسٜس يكٍٛ ، ِٖ َُاَع ِإَي٢ َأ : ُنَّا ََْس٣ أياِدٔت

ََٚصَِٓع١َ ايطََّع َُِّٔت  َٔ ايَِّٝاَح١ٔاِي َٔ  ِّ ) أخسد٘ - احملس١َ: أٟ – ا
 .ابٔ َاد٘ ٚصحح٘ األيباْٞ(

 يف ٚايٟٓٛٚ ايػافعٞ اإلَاّ االدتُاع نسا١ٖ ع٢ً ْصٚيكد  
 ع٢ً اذتٓفٞ عابدٜٔ ابٔ ْٚص( ايتعص١ٜ باب) األذناز نتاب٘
 يف ال ايطسٚز يف غسعت ألْٗا ؛املٝت أٌٖ َٔ ايطٝاف١ نسا١ٖ

 ٚبعد ٚايجايح، األٍٚ ايّٝٛ يف يطعاّا اختاذ ٜٚهسٙ ايػسٚز،
 يكسا٠٤ ايدع٠ٛٚ املٛضِ، يف ايكرب إىل ايطعاّ ْٚكٌ األضبٛع،

 .رتتِ ايكسنٕ ٚايكسا٤ ايصًحا٤  ٚمج  ، سنٕثثثايك
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 ايكرب، ع٢ً ٚايرنس املٛيدعٌُ ٚ ايكسنٕ قسا٠٤ جتٛش ال - 6
 . ذيو ٚصحابت٘ ايسضٍٛ فعٌ يعدّ
 حيسّايكرب ايػسعٞ ٜهٕٛ ع٢ً غهٌ ذتد أٚ غل، ٚ– 7

ٍُ اهلٔلٚيكد ، عًٝ٘ ٚايهتاب١دٖإ ايكرب  ٢َٗ َزُضٛ َْ ◘  ِٕ َأ
ِٝ ًَ ِٕ ُِٜكَعَد َع ََٚأ َُٜ٘ٔذصََّص اِيَكِبُس،  ِٝ ًَ ِٕ ُِٜب٢َٓ َع ََٚأ أخسد٘ ) ٘ٔ، 

َ٘ٔطًِ(، ٚيكد   َّ ٍُ اي ٢َٗ َزُضٛ ِٕ ُِٜهَتَب َع٢ًَ اِيَكِبِس  ◘ َْ َأ
٤ِْٞ  ٜٚطتحب ) أخسد٘ ابٔ َاد٘ ٚصحح٘ األيباْٞ (، َغ
 ايرٟ ◘ بايسضٍٛ أض٠ٛ يٝعسف، ايكرب ع٢ً حذس ٚض 
ٍَ: ،َظعٕٛ بٔ عجُإ زأع عٓد حذسّا ٚض  َٗا ََٚقا ُِ ٔب َّ  َأَتَع

ًٞٔ ِٖ ِٔ َأ َٔ ََاَت   ِٔ ََ  ٔ٘ ِٝ ُٔ ِإَي ََٚأِدٔف  داٚد أبٛ زٚاٙ ) َقِبَس َأٔخٞ، 
 ٚحطٓ٘ األيباْٞ( .

  املقرتحة الوصية الشرعية

 ايطيّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘ أحبابٞ،  
  أَا بعد ..

 فسدّا ٚاحدّا إهلّا ي٘ غسٜو ال ٚحدٙ اهلل إال إي٘ أال أغٗد
 أحدّا حهُ٘ يف ػسىٜ ٚمل ، ٚيدا ٚال صاحب١ ٜتدر مل صُدّا

 اذتل ٚدٜٔ باهلد٣ أزضً٘ ، ٚزضٛي٘ عبدٙ حمُدّا إٔ غٗدأٚ
 ٢عٝط إٔ ٚأغٗد املػسنٕٛ نسٙ ٚيٛ نً٘ ايدٜٔ ع٢ً يٝظٗسٙ
 ٚادت١ٓ َٓ٘، ٚزٚح َسِٜ إىل أيكاٖا ٚنًُت٘ ٚزضٛي٘ اهلل عبد
 اهلل أعدٙ َٚا حل، ٚايٓاز حل، ألٚيٝا٥٘ اهلل أعدَٙا ٚ حل

 ٚمبحُد دّٜٓا، ٚباإلضيّ زبّا باهللٚأْٞ زضٝت  حل، ألعدا٥٘
 .أَٛت ٚعًٝ٘عًٝ٘ أحٝا  إَاَا، ٚبايكسنٕ ، ْبٝا ◘
 ال نت١ٝ ايطاع١ ٚإٔ ،حل ٚايٓبٝن ،حل املي٥ه١ إٔ ٚأغٗد 

 أْٞ عًُٛا، ٚاايكبٛز يف َٔ ٜبعح اهلل ٚإٔ ،فٝٗا زٜب
 َٚٓادٟ جتُ ، ايطفس أدٚات فٗرٙ املد٣، ؼاٍ ٚإٕ َفازقهِ
 فأنٝطِٗ ،ّند بين ع٢ً املٛت نتب  تعاىلفاهلل ٜطُ  ايسحٌٝ
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شٚزٚا ايكبٛز، ، ٜٚػفس يٞ قدز ضاع١، َتٛدٗن يًكب١ً إٔ
 ايكسنٕ فٝٗا.  َتِكَس٤ُٚا، ٚال تصًٛا ٚال اآلخس٠بفإْٗا ترنسنِ 

صطفاف األٌٖ يف املكرب٠ ٚأخر ايعصا٤؛ اال َاْ  َٔ  -4
 ايُطسأدَقات  عٌُإلفتا٤ ايعًُا٤ بريو، ٚأٚصٝهِ بعدّ 

 صا٤، فًِ ٜسد يف ايط١ٓ ذيو.أٚ دٚز ايعيًعصا٤ 

ع٢ًَّ أنجس َٔ أزبع١ أغٗس ٚعػّسا، ٚمجٝ   شٚديتال َتٔحدُّ  -5
َّ أنجس َٔ ثيث١ أٜاّ، ٚأغٗدنِ بأْٞ بس٤ٟ  ْطا٥ٞ ال َتٔحدُّ عً

 َٔ نٌ فعٌ ٚقٍٛ خيايف ايط١ٓ.

َّ فإٕتطدٜد دْٜٛٞ أّٚيا،  -6 ْيِن َقْبَل ◘:♂ ائَّب َقََض بِالدَّ

نٌ َٔ ي٘  ٚاضأيٛا ،ٚاٙ ايرتَرٟ بطٓد حطٔ() ز▬ الَوِصيَّةِ 
ٓٞ  إٔ ٜطاحمين. حل عً

  حطب غسع اهلل دْٜٛٞاملرياخ بعد دفين ٚضداد  ٚشعٛا -7
ٚمتطهٛا بدٜٔ اإلضيّ ع٢ً َٓٗر ايطًف ايصاحل،  ، ♣

َك بِِه َوَيْغِػُر ظٚجتٓبٛا ايػسى يكٛي٘ تعاىل: إِنا اّلّلَ َٓ َيْغِػُر َأن ُيْْشَ

َن َيَشاءُ َما ُدوَن َذلِ 
ِ

 .[ 48] ايٓطا٤:غ َك د
ختصٝص َبًؼ .....يإلْفام ع٢ً َطذد ......،  -8

ٚختصٝص َبًؼ ......يٓػس نتاب ... نٌ عاّ، 
ٚختصٝص َبًؼ .... يإلْفام ع٢ً فيٕ ٚفيٕ ، َٚبًؼ 

يإلْفام ع٢ً ايٝتا٢َ ...،...حت٢ ٜهربا ، غٗسّٜا .....
 ٚختصٝص َبًؼ.. يإلْفام ع٢ً َسض٢ َطتػف٢...

 مَلحظات الديون األمَلك م

    
 :.......  الشاهد الثاين.....      الشاهد األول:       .....ادوِص : 

 للمسيد ارجع لكتاب زاد املسلم اليومي من العلم الشرعي 

 دمحد عدد املتعا( أل) 
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 .َعادٙ يّٝٛ ٚأعًُِٗ يسب٘، أؼٛعِٗ
 اهلل ٚحطبهِ حطيب َػفل، ْٚصٝح١ َٛدع ١ٚصٝ ٖٚرٙ 

 عُي أحطٔ أٜهِ يٝبًٛنِ ٚيهٔ ُٖي، ارتًل خيًل مل ايرٟ
يَن َفََل ََتُوُتنا إَٓا َوَأنتُم ظ : َيا َبـِيا إِنا اّلّلَ اْصَطَػى َلُؽُم الدِّ

ْسؾُِؿونَ  كَ ظ  ،[ 132:ايبكس٠] غمُّ ْ  إِنا الْشِّ
ِ

ْك بِاّللا َٓ ُتْْشِ  َيا ُبـَيا 

اهلل اهلل يف الصَلة ، فإهنا أم ،  [13]يكُإ: غَلُظْؾٌم َعظِقٌم 

 ،سايط عباد٠ ٚايصّٛ امليش١َ، أختٗا ، والزكاةاتالعباد
 نسٙ فُٝا ختٛضٛا ٚال ٚادب، زنٔ ،االضتطاع١ َ  ٚاذتر
 ،فُٝا حدخ بن ايصحاب١ ايهساّ فٝ٘ ارتٛػ ايطًف
 يػسٜف١،ا ايٓفٛع ٚض١ًٝ فايعًِ ايٓاف ، بايعًِ ٚعًٝهِ
 عًّٛ ايعًّٛ ٚخري ،هلل ٚارتػ١ٝ اإلخيص ٚغسؼ٘

عٌ َٓٗر  ◘ٚمتطهٛا بهتاب اهلل ٚض١ٓ اذتبٝب  ايػسٜع١،
 .ايطًف ايصاحل 

   : وأوصيكم يا أحدابي

تًكٝين ايػٗاد٠ عٓد االحتطاز، فتكٛيٛا بصٛت  -1
يٝهٕٛ نخس  ؛َٓدفع: ال إي٘ إال اهلل، فإذا قًتٗا في تهجسٚا

 اهلل، ٚعٓد ْصٍٚ املٛت أٚصٝهِ بايصرب نيَٞ ال إي٘ إال
 َوإِكاا إَِلقِْه َراِجُعونَ ظٚقٍٛ:

ِ
ا
ِ

الؾُفما ْأُجْريِن يِف ُمِصقَبتِي،  ،غإِكاا ّلل

ٍٍ، ٚال  ،َوَأْخؾِْف ِِل َخْْيًا ِمـَْفا ٚال تبهٛا ع٢ًَّ بصٛت عا
ُتعدِّدٚا حماضين، ٚال تٓٛحٛا ع٢ًَّ، ٚال ختُػٛا ايٛدٛٙ، ٚال 

 ٝٛب، ٚال تطسبٛا ارتدٚد.  تػكٛا ادت

 أَسب غريِٖإعيّ األٌٖ ٚاألصحاب ٚأٌٖ ايصيح ٚ-2
َ  جتٓب ْعٞ ادتا١ًٖٝ ٚايرٟ فٝ٘ ذنس  ٖاتفٝا، ٛٚي ايٛفا٠

 املفاخس، ٚجتٓب ايٓعٞ يف املآذٕ .
ْٔ  ٟٚتهفٝين ٚتًحٝد ٜٞكّٛ بتػطًٝإٔ  -3 يف ايكرب َؤَ

 ٚادعٛا اهلل ٚبعد ايدفٔ ضًٛا اهلل يٞ بايتجبٝت، ٜعسف ايط١ٓ، 
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