
الـوصـــيـــة

إعداد: وحدة الدراسات والتثقيف

ة في الوصية حكم المضارَّ

ة في الوصية هي اإلضرار والجور والحيف فيها ،  المضـــارَّ

قال تعالى :
﴾                                                                ﴿

 النساء ١٢   

وهي كبيرة من الكبائر ، قال ابن عباس رضي الله عنهما:

" اإلْضَراُر ِيف الَْوِصيَِّة ِمَن الَْكبَاِئِر "

ة كثيرة ال تنحصر ،وكلهـــا ممنوعة : كأن  ووجوه المضـــارَّ

يحـــرم أحد الورثة أو ينقصـــه، أو يزيده على ما فرض الله  

وهـــو الثلث ، أو يوِصي بأكثر من الثلث،  أو يوِصي لغير 

ة  الوارثيـــن مع كون الورثة محتاجيـــن وقد تحصل المضارَّ

من قبل الموصي أو الوصي .

وقـفـك يهـمـنــا
أحـــــكــام وتنبيـــهــات
"ونمــوذج عمـلـي"

w w w. a l a m t h a l 3 . c o m
alamthal3@gmail.com
017 241 1119     053 091 1199
أبـــهـــــا  -  الـــمــــروج - شـــــارع األربــعــــيـن

خلـــف هذه  ســـتجد 
الصفـحــــة نموذجـــــًا 
للوصيـــة الشـــرعية، 
يمكـــــنك تــعـبـئـتــــه 
واالحتفــــاظ بــه فـي 

مــكان مــناسب 
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قال تعالى :﴿ 

                                                            ﴾.   البقرة ١٨٠
ُه َعْنُهَما َأنَّ  ِه ْبِن ُعَمَر َرِضي اللَّ وروى البخاري ومســـلم َعْن َعْبِداللَّ

َم َقاَل: ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِه َصلَّ َرُسوَل اللَّ

"َما َحُقّ اْمِرٍئ ُمْســـِلٍم لَُه َشْيءٌ يُوِصي ِفيِه يَِبيُت لَيْلَتَْنيِ ِإال 

َوَوِصيَّتُُه َمْكتُوبٌَة ِعنَْدهُ " رواه البخاري ومسلم.
قـــال الشـــافعي _ رحمـــه اللـــه _ : ( معنـــى الحديـــث مـــا الحـــزم 

واالحتياط للمسلم إال أن تكون وصيته مكتوبة عنده ).

الوصية منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب .

* فالوصيـــة الواجبة مثل أن يكـــون على الموصي حقوق مالية 

لله تعالى مثل : حج الفريضة ، والكفارات ، والزكاة التي وجبت 

عليـــه وبقيت في ذمتـــه ،وحقوق للناس وليس هناك شـــيء 

يثبتهـــا، فيجب عليه الوصية بهـــا، حتى ال تضيع على أصحابها، 

كالديون التي لم يشهد عليها ولم تكتب ، وكالودائع واألمانات.

* وأما الوصية المســـتحبة فهي التبرع بجزء من المال لمن ترك 

مـــاًال كثيـــرًا ، ولم يكن ورثته في حاجة إلى هـــذا المال ، فله أن 

يوصي بالثلث فأقل في أعمال البر ، كبناء المســـاجد ، أو الحج 

عنه ، أو إطعام الفقراء ... إلخ. 

ه ): «كان يقال: من أوصى بوصية فلم َيُجْر  قال الشعبي ( رحمه اللَّ

ولم يِحْف كان له من األجر مثل ما إن لو تصدق به في حياته ».

١- الموصي: وهو صاحب الوصية.

٢-الموصى له: وهو المستفيد من الوصية.

٣- الموَصى به: وهو الشيء المستفاد منه غالبًا.

٤-الموصى إليه (الوصي): وهو القائم بتنفيذ الوصية.

يغفـــل كثير ممن ُأوِصَي إليهم عن تنفيذ ما أســـند إليهم في 

الوصيـــة أو يتأخـــرون في إنفاذها وأحيانـــا ال يبالون بها، وهذا 

خطأ، فتنفيـــذ الوصية واجب يأثم الَوِصـــيُّ بعدم تنفيذها أو 

ا على  تأخيرهـــا إن كانت محددة بوقت؛ فعلى مـــن كان َوِصيًّ

شيء أن ينتبه لهذا األمر.

الوصيـــة عقد من العقود الجائزة التي يصح للموصي أن يغير 

ه):  فيهـــا ما يشـــاء أو أن يرجـــع فيها. قـــال القرطبي (رحمـــه اللَّ

«أجمعوا أن لإلنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها» .

فمتى أراد الموصي أن يرجع في وصيته أو أن يغير فيها شيئا 

جاز له ذلك ما دام على قيد الحياة مثل لو أوصى لبناء مسجد 

مـــن ثلث ماله ثم رجع جاز ذلك، فـــإن الوصية ال تلزم إال عند 

الموت وال تلزم أيضا إال بالقبول إذا كان الموصى له معينًا أو 

محصورًا يملك، فإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يرجع فيها أو أن 

يبدل ويغير فيها ما شاء ما دام على قيد الحياة.

١- أن تكـــون فـــي ثلث ماله أو أقل وال يجـــوز بأكثر منه لقوله 

صلى الله عليه وسلم :

" الثُّلُُث َوالثُّلُُث َكِثيٌر " متفق عليه.
 والمستحب أن يوصي بأقل من الثلث ألن النبي  صلى الله 

عليه وسلم وصفه بأنه كثير، وأوصى أبو بكر رضي الله عنه 

بخمس ماله وقال:

" َرِضيُْت ِمبَا َرِضَي اهللاُ ِبِه ِلنَفِسِه اُخلْمس"
يشير إلى قوله تعالى :

﴿                                                 ﴾  األنفال ٤١
ويتأكـــد االســـتحباب إن كان فـــي مالـــه ضيـــق ولـــه ورثة؛ بل 

ويســـتحب تـــرك الوصيـــة إذا كان المـــال قليًال ال يـــكاد يكفي 

الورثـــة؛ ألن األقربيـــن وهم الورثـــة أولى بالمعـــروف، ولقوله  

صلى الله عليه وسلم:

"ِإنََّك أَْن تََذَر َوَرثَتََك أَْغِنيَاَء َخيٌْر ِمْن أَْن تََذَرهـُْم َعالًَة 
ُفوَن النَّاَس" متفق عليه. يَتََكَفّ

٢- أن تكون الوصية لغير وارث، لقوله  صلى الله عليه وسلم:

" َالْ وصيََّة ِلَواِرٍث " رواه أبوداود والترمذي.
فليس ألحد أن يوصي لولده أو والده أو زوجه، وله أن يوصي 

لقريب له ال يرث كأخ مع وجود االبن وهكذا.

األصل في الوصية

حكم الوصية 

أركان الوصية

حكم تنفيذ الوصية

حكم التغيير أو الرجوع في الوصية

شروط الوصية

للحصـــول على نســـخة إلكترونية 
من نموذج الوصية ، يرجى قراءة  

الرمز اعاله بالجوال 
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