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@@@@@@@@الوصية الشرعية
 

  ) م٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٤(  ا	ولى الطبعة
  

 السليمانية -زانامطبعة  ٢٠١٣لسنة (            ) رقم ا	يداع 
  

  لكل مسلمحقوق الطبع 

  
  جمجمال -  اــبة سيمـمكت

  )٠٧٤٨٠٢٠٣٠٢٦ – ٠٧٧٠١٢٣٦٠٨٩ ( 



ُنُه        َوَنْســتَـْغِفُرُه َونـَُعــْوُذ بِــاِهللا ِمــن ُشــُرْوِر َأنـُْفِســَنا َوِمــْن َســيَئاِت َأْعَمالَِنــا َمــْن ِإن الَحْمــَد ِهللا َنْحَمــُدُه َوَنْســَتِعيـْ
  .يـَْهِدِه اهللاُ َفال ُمِضل َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفال َهاِدَي َلُه 

 ُمَحم داً َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ َوَأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإالّ اهللاُ َوْحَدُه ال َشرِْيَك َلُه ، َوَأْشَهُد َأن.  
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  ...َأما بـَْعُد 
ــ      ــْدُي ُمَحم ــْدِي َه ــَر الَه ــاُب اِهللا َوَخيـْ ــِإن َأْصــَدَق الَحــِدْيِث ِكَت ــِه َوَســلمَ (ٍد َف ــى آِل َوَشــر ) َصــلى اهللاُ َعَلْيــِه َوَعَل

  .األُُمْوِر ُمْحَدثَاتـَُها وَُكل ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكل ِبْدَعٍة َضالَلٌة وَُكل َضالَلٍة ِفي الناِر 
وأعظـم طاعــة يلتــزم بهــا إن اهللا سـبحانه و تعــالى يكــافيء عبــادُه ويجـزيهم علــى جميــع طاعــاتهم،                 

  .العبد هي طاعة التوحيد و اإلخالص فمن عاش على صدق التوحيد أثابه اهللا و أكرمه
والمســلم يكــرم نفســه بشــرف العبــادة و االلتــزام بمــنهج الســلف الصــالح، واالبتعــاد عــن الســيئات           

ى أثـــر الحســـنات فـــي حياتـــه التـــي ال تجلـــب إال الضـــرر و الفســـاد للفـــرد والمجتمـــع، واالنســـان المـــؤمن يـــر 
  .ويقطف ثمرتها بإذن اهللا في آخرته

إذ اليوجد فـرد فـي المجتمـع االسـالمي إال وهـو  ،ونظرًا ألهمية الوصية فقد جعلته موضوع دراستي          
بحاجــة إلــى هــذا األمــر المهــم، وكــذلك هنــاك كثيــر مــن النــاس اليعلمــون أهميــة هــذه المســألة ومكانتهــا فــي 

ٰ ِهبَا((ال اهللا تعالىقالشرع، فقد  ْبَراِهميُ  َوَوىص�
�
ن�  بَِين�  �َ  َويَْعُقوُب  بَِنيهِ  ا

�
َ  ا ��ينَ  لَُمكُ  اْصَطَفىٰ  ا ال�  تَُمـوتُن�  فَـَال  اّ)ِ

�
ا

  .}١٣٢: البقرة{)) َوا5نُْمتْ ُمْسِلُمونَ 
ماحق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إال و (( ):صلى اهللا عليه وسلم(وقال رسول اهللا 

  .}أخرجه البخاري ومسلم و أبو داود و النسائي و الترمذي{)). وصيته مكتوبة عنده 
صلى اهللا عليه (ما مرت علي ليلة منذ سمعت من رسول اهللا): (رضي اهللا عنه: (قال ابن عمر         

  ).٣/١٢٤٩(مسلم ) ٣/١٨٦(رواه البخاري ) ذلك إال وعندي وصيتي) وسلم



: فهذا دليل على أهميتها، وكذلك جمهور العلماء متفقون على جواز الوصية، يقول ابن قدامة          
  .)١()) وأجمع العلماء في جميع األمصار واألعصار على جواز الوصية((): المغني(في ) رحمه اهللا(

على هذه السنة المهجورة، وأن يوصوا وصيتهم بطريقة صحيحة لذلك أحب أن أنبه المسلمين           
من الصحابة والتابعين ) صلى اهللا عليه وسلم(وعلى منهج السلف الصالح الذين خير القرون بعد النبي 

  .ومن تبعهم
صلى اهللا عليه (وكذلك هذه الوصية ليست خاصة بالرجال فقط وإنما للنساء والرجال لقول رسول اهللا 

   .} ٨٦٠/  ٦" السلسلة الصحيحة {))إنما النساء شقائق الرجال(( :)وسلم
أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وأن ينتفع بها المسلمون وصلى اهللا 

  .على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  

  والحمدهللا أوًال وآخراً 
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        حيىي سـتار محمدحيىي سـتار محمدحيىي سـتار محمدحيىي سـتار محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  ه ١٤٣٤رجب / ٣                                                                                            
  ١٣/٥/٢٠١٣الموافق لــ                                                                                              

                                       @@

                                                           
  ).٨/٣٩٠(املغين  - ١



  :وصي بهھذا ما أُ 
اهللا وحده ال شريك له  شهد أن ال اله إالأ ................................................ :إين           
اهللا يبعث من يف القبور وأوصي من تركت من أهلي أن ن أن الساعة آتية ال ريب فيها و أعبده ورسوله و  وان حممداً 

عقيديت عقيدة أهل السنة واجلماعة يف  و يتقوا اهللا ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا اهللا ورسوله إن كانوا مؤمنني
مساء والصفات و أؤمن جبميع املالئكة وجبميع الكتب السماوية و جبميع االنبياء ثبات األإاالصول والفروع ويف 

@@  .                    و أؤمن بالقضاء و القدر) عليهم الصالة والسالم(

ٰ ((:تعاىل اهللا يقول ْبَراِهميُ  ِهبَا َوَوىص�
�
ن�  بَِين�  �َ  َويَْعُقوُب  بَِنيهِ  ا

�
َ  ا ��ينَ  لَُمكُ  اْصَطَفىٰ  ا ال� َوا5نُْمتْ  تَُموتُن�  فََال  اّ)ِ

�
ا

@. }١٣٢: البقرة{)) ُمْسِلُمونَ  @
@ @

 :يأتي وقد أوصيت بما 
Q@M أن حيضرين عند املوت بعض الصاحلني ليذكرين حبسن الظن باهللا ، ِه اْألَْنَصارِيحلديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد الل

ْعُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قـَْبَل َمْوتِِه بَِثَالثَِة أَياٍم يـَُقولُ : قَالَ   َوُهَو َال يَُموَتن َأَحدُُكْم ِإال ":مسَِ
 َوَجل ِه َعزبِالل نرواه مسلم   ."ُيْحِسُن الظN@@

R@M  مَ ب حال احتضاريوأوصي من حضرُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلَمْن " أن يلقنين الشهادة برفق لقول َرُسوُل الل
@ . داود وصححه األلبانيرواه ابو  . "َكاَن آِخُر َكَالِمِه َال ِإَلَه ِإال اللُه َدَخَل اْلَجنةَ 

SM  ًَسَلَمَة أنها قَاَلتْ  ،أن يدعوا يل حال احتضاري وال يقولون إال خريا ِه  :فقد رُوَي َعْن ُأمَقاَل َرُسوُل الل
ًرا فَِإن اْلَمَالِئَكَة يـَُؤمُنوَن َعَلى َما " :َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  ِإَذا َحَضْرُتُم اْلَمرِيَض َأِو اْلَميَت فـَُقوُلوا َخيـْ

ا َماَت َأبُو َسَلَمَة َأتـَْيُت النِبي َصلى اللُه َعلَ   ."تـَُقوُلونَ  َم فـَُقْلتُ قَاَلْت فـََلمَأبَا َسَلَمَة : ْيِه َوَسل ِه ِإنيَا َرُسوَل الل
قَاَلْت فـَُقْلُت فََأْعَقَبِني اللُه َمْن ُهَو ." ُقوِلي اللُهم اْغِفْر ِلي َوَلُه َوَأْعِقْبِني ِمْنُه ُعْقَبى َحَسَنةً : "قَالَ . َقْد َماتَ 

ٌر ِلي ِمْنُه ُمَحمًدا َصلى اللهُ  @.رواه مسلم   .َعَلْيِه َوَسلمَ  َخيـْ
حملارمي من  وال مانع وأوصيهم بعد تغميض عيين أن يغطوين بثوب غري الذي مت فيه يسرت مجيع بدين -٤

 .تقبيلي 



UUUU@M@M@M@M لعدم  وأوصيكم بعدم النياح علي وعدم ضرب اخلدود وشق اجليوب والدعاء بدعوى اجلاهلية
لَْيَس ِمنا َمْن َلَطَم اْلُخُدوَد َوَشق اْلُجُيوَب َوَدَعا ِبَدْعَوى :"ْيِه َوَسلمَ لقول النِيب َصلى اللُه َعلَ  مشروعيتها،

@@@@NNNNمتفق عليه   ."اْلَجاِهِليةِ 

VM  ُهى اللِه َصلوأوصيكم بقضاء ديين من مايل قبل دفين وأن تردوا لكل ذي حق حقه فقد قَاَل َرُسوُل الل
@.رواه الرتمذي وصححه األلباين "اْلُمْؤِمِن ُمَعلَقٌة ِبَديِْنِه َحتى يـُْقَضى َعْنهُ نـَْفُس " :َعَلْيِه َوَسلمَ 
 فقد وإن مل يكن عندي مال فأرجو أن يتطوع أحد أقاريب أو أهل اخلري بقضاءه ألمهية قضاء الدين،        

ْينَ يـُْغَفُر ِللشهِ "  :قال َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  الد َذْنٍب ِإال رواه مسلم   "يِد ُكل.  
@.كما أسأل كل من أسأُت إليه بالقول أو الفعل أن يغفر يل ويساحمين عسى اهللا أن يتوب علي وعليه      

 :كذا   وديين
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.............................................................................................................................@@

@@

ن يقرن مع بعض الغسالت شيء للتنظيف أو  وأوصيكم بأن يغسلين من هو عامل بُسنة الُغسل - ٧
وأوصيه . ن يبدأ بامليامني ومواضع الوضوء مينأو ) كافور(خر غسلة شيء من الطيب آن جيعل مع أو ) كالصابون(

حىت يفوز باألجر  اهللا تعاىلأن يسرت علي وال ُحيدث عين مبا قد يرى من مكروه وأن يبتغي بعمله هذا وجه 
من غسل ميتا " :قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ : أنه قَالَ  )رضي اهللا عنه( فقد رُوَي َعْن َعِلي . العظيم
رواه الطرباين يف الكبري بسند   "كساه اهللا من السندس, و من كفن مسلما, ستره اهللا من الذنوب, فستره
  .صحيح

ْلَبُسوا ِمْن أ:"وصيكم أن جتعلوا كفين من البياض وأن تطيبوه لقول َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ وأ - ٨
  .صححه األلباين رواه الرتمذي و   "ثَِياِبُكُم اْلبَـَياَض فَِإنـَها ِمْن َخْيِر ثَِياِبُكْم وََكفُنوا ِفيَها َمْوتَاُكمْ 



٩-  ،التجهيز وتعجيل الدفن إال لعذر أو غرض كانتظار من يرجى منهم اخلري والصالح للصالة علي
وأوصيكم أن جتتهدوا يف تكثري عدد املوحدين الصاحلني على جنازيت لعلي أنال بدعائهم شفاعة 

ٍل ُمْسِلٍم َيُموُت فـَيَـُقوُم َعَلى َما ِمْن رَجُ "  :بإذن اهللا تعاىل لقول َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
 .مسلمرواه   "َجَنازَتِِه َأْربـَُعوَن رَُجًال َال ُيْشرُِكوَن بِاللِه َشْيًئا ِإال َشفَعُهُم اللُه ِفيهِ 

وخيلص يف  ورعاً  ن يكون تقياً أوأوصي أن يصلي علي اقرأ الناس لكتاب اهللا مث أعلمهم بالسنة و  - ١٠
يصلى علي وال أدفن يف  ن الأوصي بأ و .سي أما املرأة فبحذاء وسطها أر ن يقف عند أالدعاء و 

) رضي اهللا عنه(األوقات الثالثة اليت تكره الصالة والدفن فيها إال لضرورة ، حلديث عقبة بن عامر 
: ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا )�(ثالث ساعات كان رسول اهللا ((: يقول

حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهرة حتى تميل الشمس، وحين 
/  ١(وأبو عوانة يف صحيحه ) ٢٠٨/  ٢(أخرجه مسلم  ))تضيف الشمس للغروب حتى تغرب

 .).٦٦/  ٢(وأبو داود ) ٣٦٨
وأوليائي وأقاريب أحق  ، )بسم اهللا وعلى سنة رسول اهللا(وأوصي أن يقول الذي يضعين يف قربي  - ١١

 .ن ينزلوين من مؤخرة القرب وأبإنزايل من غريهم 
وال أرضى  وال يزيد على ذلك يكتب على قربي وأن يرفع قربي من األرض شرباً  ن الوأوصي أ - ١٢

 . كاجلريدة النخل وما أشبه ذلك فهذا ال أصل له يف الشرعبغرس أي شيء أخضر  
 .هذا التلقني البدعي املعروف اليوم عند القبور  ن ال ألقنأبوأوصي  - ١٣
 .وأوصي بالسكوت وعدم رفع الصوت ولو بالذكر حال السري باجلنازة  - ١٤

حلديث أُم َعِطيَة   ال تتبع جنازيت امرأة، فإن أبت فبغري نواح وال صوت وال إظهار عورةن وأوصيكم أ - ١٥
َهى َعِن اتـَباِع اْلَجَنائِزِ .... : َعِن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَلتْ    رواه البخاري    .وَُكنا نـُنـْ

ساعة ( وتقسيم حلمها ) بعري( ذبح جزور وأوصي بعد الدفن أن يقف املشيعون على قربي بقدر - ١٦
 .ال مجاعة  ويسألون يل املغفرة والتثبيت عند السؤال ويدعوا كل منهم مبفرده سراً ) تقريبا 

جيتمعوا للتعزية يف مكان خمصص لذلك  ال ن ويشرع ألهلي أن يقبلوا العزاء من بعدي دفين وأ - ١٧
وال تصنعوا ألحد طعام بل ُيصنع إليكم، كما أوصيكم بعدم عمل ،  كاجلامع والقاعة و اخليمة



الُسرادقات وإحضار القراء يف هذه الليلة وما بعدها من ليال مثل اخلمسني واألربعني والسنويات 
  .وغريها من البدع اليت ال أصل هلا

بتقوى اهللا عز وجل والعمل الصاحل وأن يكثروا من الصدقة علي واحلج والعمرة إن  أهليوأوصي  - ١٨
ْنَساُن " :لقول َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ استطاعوا فإا موصلة بإذن اهللا  ِإَذا َماَت اْإلِ

َجارِيٍَة َأْو ِعْلٍم يـُْنتَـَفُع بِِه َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو  انـَْقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإال ِمْن َثَالثٍَة ِإال ِمْن َصَدَقةٍ 
 .مسلم   رواه  "َلهُ 

 .ال يقولوا ما يغضب الرب ن ألهلي وأقاريب زيارة قربي واالتعاظ به بشرط أويشرع  - ١٩
 . ن كان صيام فرض فليعطوا الفديةإذا كان علي صيام نذر أن يقوم بقضاءه و إ وأوصي أهلي - ٢٠
مايل على الفقراء واملساكني أآلتية أمساؤهم حيث إن يل احلق يف الوصية  بالتصدق منوأوصي  - ٢١

أن اهللا أعطى كل ذي حق ((  :بثلث الرتكة وذلك لغري الوارث لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
@  ))حقه فال وصية لوارث 
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  .)صلى اهللا عليه وسلم(وفيما عدا ذلك يقسم تقسيما شرعيا كما ورد يف كتاب اهللا وسنة رسوله 
  :وكذلك أوصي فيما يأيت
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ن فعلوا كان إوأوصي به أهلي وأوالدي أن يفعلوه من بعد مويت ف ،هذا ما أوصى به العبد الفقري إىل ربه 
  .هلم األجر من اهللا عز وجل 

وأبرأ إىل اهللا من كل فعل أو قول خيالف الشرع املطهر أو خيالف ما كتبته يف هذه الوصية اللهم إال               
صية أو بدهلا أو خالف الشرع يف شيء ومن أمهل هذه الو L@كتبه يف وصييت هذهألمه ومل عأأن يكون أمرا شرعيا مل 

َ@ُ  فََمنْ (( :ذكر أو مل يذكر فعليه وزره َعهُ  بَْعَدَما بَد� �َما َمسِ ن
�
ثُْمهُ  فَا

�
ينَ  ا ِ �Cلُونَهُ  عََىل ا ن�  يَُبّدِ

�
َ  ا ��يعٌ  ا   .}١٨١: البقرة{)) عَِلميٌ  َمسِ
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  وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

@@

@@

@@



  :الشاهد االول

  ............................  : االسم 

  .............................   :العنوان 

  ........................  :التوقيع

  :الشاهد الثاني

  ............................  : االسم 

  .............................   :العنوان 

  ........................  :التوقيع
  

  هـ ١٤     (                         )              /          /  يوم 
  م     ٢٠/           /         املقابل                                     
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