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الوصية:» وصى: مائة ل م الأصفهاني الراغب وقال 
؛•لبوعظ٠ مقترنا به يعمل الغتربما إل التقدم 

أمر١)والإيصاء ت عاشور■؛ؤئلقئع ابن الطاهر محمد الشح وقال 
صر؛قوته وق أوعموما, خصوصا. الخاطب بصلاح يتعلق ونهؤب 

يخافحث ق إلا تطلق فلا ونهى؛ أمر مطلق من أبلغ فالوصية 
الوت.توقع عتل وليلككثرالإيصاء للمؤمي؛ إمايالمية الفوات 

.١٢؛السفر((عند كالوصية الوصي إل ؤإمايالنمة 
الفقهاءعرف ت الفقهاء اصطلاح ق الوصية نمق ب. 
كانوإن الألفاظ، متقارية العني، متفقة تعريفاُتؤ بعدة الوصيه 

بعض•من أشمل بعصها 
الثخميةبالحقوق التعلقة التصرفات حول تيور التميقات وهدْ 

الوفاة،بعل والتجهيز الأولاد، شؤون ق كالتمرف الوت بعد 
تنميته،نحو من به؛ الوصي بالال والتصرف البنات، وتزؤيج 

؛ذلك.١٣محرى جرى وما مصارفه، ق ووضعه وتفريقه، 

0٠ ص\\ الأصفهاني للراغب القرآن مفردات معجم - ١ 
١/٠٧٢٧ بمرق _ Ipاك^ءريروالميرلاين - ٢ 

. ١٣-١ ٠ ص الأطرم صاغ د. أحكامها وأبرز بيانها ت الوصية انظر؛ - ٣





بعدالوصية ق يالتصرف وهوالمأمور إليه؛ الوصي ٠ رائع 
الموصى-العلم أهل بعض ليمه الموصثي• موت 

مفعول.بمعنى فعتل لأنه الوصي؛ ت يمي وقد 
ابنيقول -كما فالوصي وصتا؛ الموصي؛ بمي قل كما 
الأضداد.من منفلور- 
٢١٠.والموصى((، الموصي، الوصي؛ * سيدهظ؛مح؛ ابن قال 
أوإليه، أوالموصى )الموصى، لمقل الرسالة هذه ؤ( أطلمؤر فإذا 

الموصىلنقل إء؛للأيى الأغلب كان ؤإن واحد، فالمقصود الوصيإ( 
إليه.

مميلاتوهناك الإجمال، سيل على الوصية أمكان هي ملم 
اعثتالش والكتب الفقه، كتب ؤ، مسوتلة الأركان لمذْ 

بالوصية.١

مضىعلى ألكلمة دلالة الأ'صاواد: ويتمي 1 ٣ آ ٤ / ١ ٥ العرب لسان اننلر - ١ 
يدلالخعيم وكذلك والأييض! الاممود عر تدل فهيأ الخون؛ ككلمة متضادين، 

الساؤر.حلال من ذلك من اقمور ؤيعرف وايارد، الخار على 
الأناري.لابن الأضداد محاب ذلك ف، وأشهرالكب 

والوصية، ١ -٣٢ ١ ١ ١ و ١ • ١ و صا'\، الأرم صاغ ر. للشخ الوصية انظر - ٢ 
٢.-٠ ص؛٢ الطيار عيداش د. وأحكام ٥^٨٥!- 





الوصيةبممابة المامحن - ٤

حيراعنده أن مع الوصية، بشأن يتهاون من الناس فمن 
يكونأو للناس، حفوقا وعليه الناس، عند حقوقا وله كثيرا، 

إروصيته.أولادوبحتاجون له 
وعملة،تكاملا إما وصيته؛ بكتابة يالي، تراه لا ذلك وْع 

الوصيةممابه أن وظنا الوت، س أوهلعا أمل، وطود أوتسؤيقا 
ووجبالوصية، لزمنه أوصى إذا أته اعتقادا أو الأجل، مرب 

إلاتلزم لا الوصية أن مع التعسر، يعدفائراعلى ولم ثفينما، عليه 
الفقهاءنص _كما بالون 

ةادمة_فقرات ي ذكره سيرد -مما وغترها الأسباب فهذه 
والتهاونبشأنها.الوصية، ممابة ترك إل الناس بكيرمن تذلي 

منأئعب وصيته يكتب ولم الدنيا الإنسان فارق ما فإذا 
سيجريصالحا وعملا كثيرأ، خيرا وحرم ورثته، من بغده 
حياته.ق ، التصرفلوأحن وفاته بعد عليه 

الوصية( ٠٤٢ه_ 

إرالأربعة الأئمة ومنهم ، الفقهاء جمهور إليه ذهب، الذي 







للمال.ومبدر مفسد أنه يعلم لمن أوكانت والفجور، 
بمنمر،كالوصية شرعا بجون لا بما إذاكانت محرم؛ تكون يقد 

بالوريه.الأضرار منها القمد أوكان لمو، أودار ، كنيسة بناء أو 
ولامئة، بماحنها ولم لغني، إذاكانت، ماجة تكون وتد 

،ماهومهمأمحه.أ
تكونوقد واجة، تكون قد ررالوصية : الشوكانيم يقول 

وماحةعكه، ق ومكرومة الأجر، كثرة مها رجا ممن متلؤية 
إصرارء.ُفيها إذاكان ومحرمه الأمران، فيها استوي فيما 

قائمة.ائل مل ذللئ، على وأمثلة إيضاح منيد وسيأتي هدا 

الوسةإشات كيثية - ٦ 

يكتبهاأن أو إليها، كالإرشاد وسيلة، بأي مصتة تثيت 
يهللبأن أو بخطه، كنتأ أنها به سن، ما ْع يده محل الوصي 

تفيص،ؤيذللث، ؤيتثهن الوصية، بمي أو كتابتها' غرم من 
معتمدة.جهة من الوصية تكون أوأن 

٤ّ دب • الوصايا>_T اظرأحكام - ' 
'.انفار;لالأوطارلأئوكانيأ/.إ.



فدلكاثنان؛ 'كتابها على ؤيسهد مكؤبة، تكون أن ذلك وأفضل 
٢١الإشكالات.؛وأبعدعن وأبرألليْة، وأحوط،تافيها، للوصية، أحفظ 

عمرابن حديث من المءص>تي ق جاء ما ذلك على ؤييل 

سلميرئ اماحق يقول؛ عيي. سمع أنه عنهما- عنه رصي 
.عتلمI مكمة يرصسته إلا ليالتعن ست د4 يهممم ممء له 

التمحابة.على نص الحديث ففي 

حاجةعن ؛٠٥^؛^ مال، عتيه ؤكان عاقلارشيدا، إذاكان فالورث 
ميأتي—-كعا عنك من أقل أو بالثلث يوصي أن تب فانه قورثة 

بهيقوم بالخثرما والشح والُقوقا' ' الفللم من فإن ولمدا 
أغل،أو بالثلث الوصية من مورثهم متع مى الناس بعض 

شتى.بعلرق بالتأييرعاليه وقيامهم 
بثالثسيوصى وأنه طائلة، ثروؤ صاحب أنه رأوا إذا وذلك 

.اظرالغنيع/آب،ء
 -_(_nw)^j(rUirA:؛



مابكل وثنيه منه، بحاولون ورثته بعض أن فتجد أفل؛ أو ماله 
غيرهم.إر الطائلة الأموال تلك تذهب لا كي قوة؛ من أوتوا 

تعديلأجل من مورثهم على تأبرهم ذلك من دملب 
عليهيجلون فتراهم أقل، أو بالثالث أوصى قد إذاكان الوصية 
بوصةويوءس ذلك، عن يرجع حتى ورجلهم؛ بجلهم 
الخمس.ولا اليبع، ولا الثلث يدكرفيها لا جديدة 

البتة؛شيء يدكر لا أو حدا، يسير قدر فيها يذكر ؤإنما 
كاملا.ينعموابه أوأن ا،ليراث، من يتمتعوابأكبرقا.ر أن لأجل 

وهوبالثلث، الوصية ضيد نن لي نحاوله بذلك يعنى ولا 
إنالوصية بتغيير عليه الاقتراح أو اليد، ذات أوقليذ مئين، 

بذلك.أوصى قد كان 
الورثة.حاجة عن مال-آكيرجدامصل لديه منكان القصود ؤإنما 

لأنهوالأثرة؛ والشح، العقوق، من صرب ذلك أن ينب ولا 
عاقلأنه طالما أقل أو بالثلث الوصية من المورث مع لأحد ليس 

رسد.









ؤش>ذي'طلكنمحءسموصأومب' محصابه، 
قئسألا لأحل غره؛ سمن نحوه، أو 

ذلك.ق التزاع1ت ثقي أ0 ولأجل غيره، بحق حقه 

،دهاتالتذى؛نسب

وعقاراتكير، مال لديه شخص يكون أن أحيانا فيحصل 
كئيرون.وأولأي. متتوعة، وشركات متفرقة، ومصاخ عديدة، 
مرض،حال ق يكون وقد وصية، يكتب لم ذلك- -مع وهو 

محوفا'•الرض يكون وربما 
الوصية.يكتب لم بأنه يعلمون إليه وا1لةرو؛ن أولاده أن ونحي 
بشأنظكير٠ أو سؤاله إر يبادرون تراهم لا ذلك ومع 
منوربمايمنعهم ونكديرحاطره، ازعاجه' خوفامن الوصية؛ 

ذكنبحب لا ممن يكون قد ندكيته ا،لراد الشخص أن ذلك، 
أجله.سممدم وكأنها الوصية، 

بالوصيةان الأنيدكر بان وذللن، تلافيه، يجمل وهذاحلل 

مرصهيشعربأن أن دون إرقلبه وتمهيديمل حن، باسلوب 
وراءهمن وإيقاعه الوصية، كتابه نركه حيرمن فهدا مخوفا؛ 







تقصير؛من فاته ما الإنسان ليتدارك الوصية؛ شرعت ولمدا 

تقصيره.ؤقلأفى مقصوده، بجصل فيالوصية 

أمولمميوصوابثلث أن إذاكبواوصاياهم عناس اعتأدكيرمن 
مال.من الوصي أومقدارمالدى الورثة، نظرإرحاجة نون 

وكأنمدين، أو فقير، وهو بالثلث بعضهم يوصي قد بل 
الثلث.على بالص إلا تتإ لا الوصية' 

إذاماله من بشيء يوصي أن يكره أنه على المههاء نص ولمدا 
وقا٠سهأبي بن سعد ث لحي. قليلا؛ وماله ، فقراء ورثته كان 

أناغتياءحيرمن ئتريرقك أن ءإنك : الشي. له قال حعن 
كاس((\ةذممغون عاله 
الأقاربوهونفع الأصل، عن ءا.ول - هده والخالة - فالوصية 

الأباعد.إرنفع انحتاجتي 
كانمتى أنه محيي بمنى »والدي : ظك قدامة ابن قال 

(.٤٢٩٦وسالم)(، ١٢٩٠الخاوي)رئاء .١ 



لأنالوصية؛ تستحب محلا الورثة غنى عن ممثل لا الروك 
أغساءؤرمحك ترك »أدا بقوله: الوصية من المع علل اكي. 
عالة«.تدعهم أن خيرمن 

فمتىالأجنبي؛ إعطاء من خير انحتاج القؤس إعطاء ولأن 
فيكونإياه؛ كعهليتهم لمم تركه كان غناهم اليراث يلغ لم 

.v لغيرهم به الوصية من أفضل ذلك 
الورثة؛بحال ؤإتما المال، بقدر يقيد لا ذلك أن قدامة ابن بعث ثم 

كثرتهمل الورثة باختلاف الخال يختلف هدا ت فقال؛ة<ا؛مح 
وافهأعلم.يتقيدقيرالمال، فلا وغناهموحاجتهم؛ وقلتهم، 
يتركهمال من أجرا أعغلم مال من ما الشعبي: قال وقد 

الناس«رآ؛.عن يغتيهمبه الرجللولدْ؛ 
ألاسبق كما حاله كانت بمن بحن فانه ذلك على ؤبناء 

ولورثته•له، خر فذلك ماله؛ من بشيء يوصي 

•ا/'أه،،رالخرثيشواظرداعسا'عصتي الضم/آوى؟آ، .١ 
؛.WaJJsمحمر،

•ا.اكنى\//-اآ'ا.





بالتك،يوص فلا لورثته  tjlilترك ، Ajjjاألوصي كان ؤإن 
م.الالكله يدع وإيا 

ذلك؛من شيء يردعه لا رنا التصرف بحن ولا سدد، والدي 
متوقعة،مصلحة لأجل الآل؛ حس وهى حاصلة مفسدة قترثكب 

لماورثوه•تا-يدهم خوفامن عورثة؛ على لوقف وهمب 

١٤-

جهلا،إما الثلث بأكثرمن وصيته ق الناس بعض ينيد فقد 
أنهمأويرى < الورثة يكفي باقيه وأن مالهكمحر، أن يرى لأنه أو 
مال،كتيز.لمم يترك أن يستحقون لا 

إذاالورثة ياجازة إلا الوصية تلك سقي ولا محرم، أمر وهدا 
هوالثلثالمال من به يوصى ما مقدار لأن عاقلين؛ بالغين كانوا 

٠١١الثلث.بأكثرمن الوصية ل للموصي حق فلا فأقل؛ 
والسدس؛والخمس، كارع، الثلث من أمأ يكون أن والأول 

يوصيأن الرسول. بن طف فانه وقاص. أبي بن سعد لحديث 

,0 صء أحكامها وأبرز بجانها والوصية ، ٤ ٠  ١/٨القي نظر ا- 



قالثم )لا(، ممال: بالشطر، سعد: ممال )لا(، ممال: بالثكن، 
وسهم«راا.اكلأةواولأم:»ص، .عله 

لبيانمسوقا : كثير(( )روالثالث »قوله: : حجرم ابن قال 

،.١٢عليه،(ننيذ ولا محه، ظص أن الأور وأن بالثلث، الخوان 
عدمؤإذا مرثت، لأجل الثلث؛ من بمحر رصين ئتع ؤإمما 

بكلأو الثالث، على زاد مما الوصية فتصح ا.لاغ؛ زال الورثة 
خرمنأءتيا٠ ثاترؤرمحالئ، أن إنلئ، ١١:لسعد. لقوله. ؛ المال، 

.١عتاس(( أنتالرعمعالة؛تكمنون 
لأجلهاالش العلة أن واللام-على الصلاة -عليه كص 

يوحدوالم فإذا الورثة؛ لأجل هي امما الوصية ق الزياد٠ متعت 
•ش.ر؛الأنمماء المع؛ اتقى 

(.٤٢٩٦)وسالم >0ا؟؛(■ الخاري رراْ -١ 
.rioحجر>،/أوارىلأين ٢.ضح 

(.٤٢٩٦ر1وخاري)0آآا(،ومدم)
يانهاوأبرزأحكاماw-jMj، ٣٩انظرالغنى- ٤ 



حقوقاوهس  JUمنيهبض حاسة اا>سة اهتقادأن . ١٥

بكتابةاكهاون على يحمل أسابا هناك أن ماصية فقرة مرق 
ههنا؛عليها ئص ؤإنما ذلك، ق داخلة الفقرة وهذه الوصية، 

لنبد لا أنه يعممد الناس فكثيرمن يسهل؛ منيد إر نحتاج لأنها 
حقوقله يكون أن أو كثير، مال لديه يكون أن يوصى أن أراد 

مماشيئا يوقف أو ماله، بثلث سيوصى أنه أو عليهم، أو للناس 
الوصية.عليه وجبت، فاذاكازكدللئ، سيورثه؛ 

الوصية.له سرع فلا غترذلك إذاكان أما 
العنايةقلة الناس بعض أورث للوصية الخاؤلئ الفهوم فهدا 

بالوصية.

ولهوعليه مال، لديه ص حق ل تتآكل. الوصية أن نيب ولا 
اّمراكما حقوق 

تشملإذ أومع؛ فمفهؤمها ذللئ،؛ على تقتصر لا الوصية ولكن 
وتشملتزوبجهن، شأن ل البناُت، على والولاية بالقصر، الوصاية 
وصلاح، والتألف_، واكلاءة، بالأيمان، عموما والأهل للأولاد الوصايه 

_تعال_كماقال به يوصى مما وتحوذللئ، الأرحام، وصلة البين، ذاُت، 





فنصهونجاري؛ ما  UHJم؛شالإذنبمدونثبل، 
أوأنالكتب، بح من نصسهم يأخذوا أن إما للورثة ذلك ترك على 

ذلك.أومائاكل البر، وجوه ق بمرفوه 
موتهمبعد خيراكثيرا حرموا ^U-؛؛c من كثيرا لأن هذا يقال 

أوانحنن، من كشمأ أن فتجد ذلك؛ على نصهم عدم ئب ب
الكتببعض طح ميد الدعؤية االكاتب أو الخمعيات، 
الممانعةفتجد أخرى؛ لغات إل ترجمتها ملي أو وتونيعها، 

الأدراج.حسه الكتب تلك فتبقى الورثة؛ من 
فربما< قشر لم بحوث العلم أهل بعض عند يكون وقد 
تشرلا وقد لما، نحريرْ عن وهوغيرراض وفاته بعد نشرت 

فيها.يبعه عن وهوراض 

منوفلان فلأن على بعرضها أمر أو ذلك، على ص فإذا 
أثرا.وأبقى عاقبة، أحمد ذلك كان العلم أهل 

طاعتهعلى أقرفا من ؤتعهلى الكتايبط، يراجع أن أوصى ؤإذا 
أمرتليب.فذللف أجرا- 

منمص كتائب طح إعادة ق راغبا ا الؤلف-يكون قد كذللئ، 





بهيعهد كأن موته؛ بعل مصيردلك محيوصح الوصية؛ ق عينيه 
أوالعلانية، الوسسة نفلر نحت يكون أن أو غيره، أو محلان إر 

به.النفع وعموم العمل، استمرارية يضمن مما تحوذلك 
وأوقات،أموال، من يفق ما الشرؤع ذلك عالي يتقى أن أما 

سديد.ذلك فما - عليه يشرف من بموت يموت ثم وجهود، 
التوسضمف،شاسلاسمي- ١٧

الاشرلفعلى إنسان يقوم فقد سابقتها؛ من ميبة المسألة وهنه 
منذلك تحو أو إصلاحية، أو دعؤية، أو إغاثية، أعمال على 

الخيرلمم وتقدم الناس، نفع الني الحمية المشروعات 
الأعمالها'،ه مثل أن السائقة- الميالة مري -كما تحصل والدي 

عليها.أوالشرف موسها، بموت أوتضعف تموت، 
عليها—الأشراف أو الأعه.ال، تلك لتأسيس يوفق بجيربمن والدي 

والرعية،والأمانة، القوة، فيهم يتوسم ممن يخلفه يمن يوصي أن 
ؤيعثلمالعمل، يتمر أن اش_ بإذن قيضمل واللائمة؛ والاحتساب، 

ويتسالٌلمعه.أثره، 
وبماتقبلا، مالوسسسة تلك تحتاجه بما -كيلك- ؤيوصي 

وتماسكها.استمرارها يضمن 





وهكذا...اليعصؤرى، أن عقارامعيناْع أولأس 
بوصثةعلم من وعلى الجف' ف داخل محرم' ذلك ٣، 

مأوزر،عتر مأجور ذلك وهوق ويدل1ا، يغيرها أن الخف 
يمئءماتماآوإثا*أمح خاذثن -تعار-ت ض قال 

^^نخهئإنهصنطيممة:آخا.
بأنوالإثم: وصنته، ي الوصي بخطى بأن الختفا• لمر 

الحالتتي.ق مطالوب والصالح وصيته، الخورق يتعمد 
أوصىأو الورثة، لأحد ماله من شيئا وهب إذا وكيلك 

لهللموهوب يصح لا فانه الورثة باش حرماف وقصده به، 
إرردها وعليه باؤللة، أووصية هة، فهي أحده؛ له والموصى 

إذارصوابذلك.را،إلا الورثة 

بما-ستيامصإس

يتورشخصا الموصي يعين أن يستحب أنه الفقهاء يدكر 
وأنوصاياه، وتفيد عاليه، الواجب ؤإخراج ترك؛ه، جميع 

يانهارالوصة \/صع النم لاين اللهنان ُإغاثت T/؛U، اظرشمسري - ١ 
وابرزأحكاما





أو1قاريه، أو أوإخوانه، أولاده، هن مواء إليه انيصى اختيار 
فيتحريوأولاد؛ كثير، مال لديه كا0 إذا خصوصا غيرهم، 

حازها،عاقلا، يكون أن لله الوصي اختيار ل الستهلاع- -قدر 
و*ضوةوبم•ذاعلم، معتدلا، كؤعا، 

أووصاياهم، يضيعون الأوصياء من كثمأ لأن هدا؛ يقال 
الوصيجمع فإذا الصحيحة، مواصعها وصعها ق يقصرون 

والمثؤرةوالاعتدال، والعلم، والكرم، والحزم، العقل، بءث 
وحدهللحزم لأن الأكمل؛ الوجه على الوصية بمفتذ حييا كان 

فإذاخيركثير، من اطلوصي فيحرم وتشدد، إفراط بمحبه قد 
،الرحمة إل أدعى ذللئ، كان الكرم الخزم إل الوصكأ جمع 

نبغي.الذي الوجه على ينبغي ما ؤيذل النفس، وسخاوة 
علىموصيه مال بذل من إليه الوصي يمغ فقد مخل أما 
قياماالإمساك؛ إرشده تقوده قد طبعته لأن به؛ أوصى ما حب 

بحجةالوصية؛ مال من القليل إلا بمرق فلا وًليعته؛ ماله على 
عفليمة؛أجور من الوصي محزم وخوفا انحاففلة، 

المسكة.وطيعته الوصي بجل ببّتا 



بحجةالوصي؛ مال إمساك ق العبرة فليت خلل؛ وهذا 
ؤإنماإنفاقه، بحجة اتفق؛ كفما ببذله ولا ، ^٤ ٥١١من حمظه 
به.اللاممة وجوهه ق صرفه إر البائرة ق العبرة 

يخرمانقد إليه الوصي ثل ْن والامتداد ابلأ، إن ثم 
مستبدا، جاهلا إليه الوصي يكون فقد خيركثير؛ من الوصي 

موصيهحرمان ق سببا ذلك فيكون صرفا؛ ولا عدلا يقبل لا 

ختركمحرٌن 
ذايكون أن إليه الموصى اخيار مسألة ؤ، القول وجميع 

فذلكوصيانة؛ يرحمة، وحزم، ومروءة، وعمانا، ديانة، 
والخيانة.التفري3ل عن ؤيردمه ، الأمانة أداء إر يدعوه مما 

يضيعونوهم بالوصية غير أوصياء من رأسا وكم 
صنعا.نون بح أنهم وبحبون ، أماناتهم 
أكثرللوصية يعين أن قللموصي؛ كثيرا به الوصي كان وإذا 

مسشارين•إليه للموصى ليمن ناظر، من 

علىينوم من يوصي أن ثله كين مالأ الموصي لدى كان ^ا 
مصارفتونيع على بالإشراف يقوم من ثيوصي ' الثلث تنمية 

وهكذا...الثلث، 





ذلكنحومن أو النات، بتزمحنج أويوصى تصبمه، على أو 
الحرج،ق يوقعه مما أوصي، قد بأنه إليه اؤلوصى يعلم أن دون 

الوصية.نول عن الأعتل.ار أو 

خصوصا- الناس من أحدأ يوصي أن أراد ش يبغي والذي 
ؤيتثيرهؤيتأذنه، بذلك، يعلمه أن أولأد.ه_ من يكن لم إذا 
به.توصيته يؤيد ما على معه ؤيممى الوصية، أن شل 

الأمورسارت الوصية تلك وقأزأ ' إليه اللوصى وافق فادا 
يرام.خيرما على اله- -بإذن 

أمره،من سعة ل االوصثى صار الوصية تلك رقص ؤإذا 
الوصية.تلك يقبل عمن و؛مح—؛ 

منفلأن يوصي وهوأن الأحيان، كبرمن ؤ، بحمل ما أما 
يبمئهلا نو لأنه خطأ؛ فذلك إليه الموصى علم دون فلأنا الناس 
أورص، وربما حرج' ل فتقع الموصي، وفاة بمد إلا الحر 

الوصيةثصئته ما بعض ل أوكان مضض، على بالوصية قام 
إليه-الموصى يرتصيه لا ما 

بأنهالثقة - الموصى إعلام عدم أعي - ذلك على بحمل وقد 



علم.إن رفضه من أوالخوف الوصية، يرقص لن 
ينبغيفالذي دن.لك؟ إخباره من ا،ياغ فما خطأ، ذلك وكئ 

الحتى بالوصية؛ إليه عهد بأنه إليه ١الوصى الوصي بمم أن 
انفا.محرت الش انحاذير من شيء يقع 

أنه ثفا،لوصي يكتبها لم إذا الوصية يكتب بمن وبجير 
بالوصية.إليه الوصي ملم عن الموصي أل ي

الكاتبفليشر بالوصية علم على إلثه الموصى يكن لم ؤإذا 
بدلك.يعلمه بأن الموصي على 

٢٢.

أجرا،الوصي إءهuء مسألة على - افه-رحمهم الفقهاء نص 
لأنهاجعلا؛ للموصؤأ يجعنإ أن يجوز # ت قيامة؛®؛؛٥؛< ابن قال 

أ٠؛ الوصية(( فكذلك تحوزبجعل؛ والوكالة الوكالة، بمنزلة 
كثيرا،يه الموصى الثلث؛ يكون أن أحيانا يجمل الذي ولكن 

ذلك،وتحو وشؤكات وأمهم، وعقار، مال، بين ما متتوعا 
يخصصأن دون أوأقاربه أولاده، احد الثلث صاحب فيومجي؛ 

ه.)، U/A؛.الغض 



مواردها،وتنمية الوصية، نحاليص مقابل يأحده أجرا له 
ونحوذلك.المختلفة، وجوهها ق وصرفها 

إرنحتاج الأعمال تلك مثل إن إذ خطأ؛ ذلك أن ؤيب ولا 
أسفار.كثرة أو مال، خسارة وربما ووقت، جهد، 
ومشقةعتا محوص يلاش ما فكيا أذى؛ ذلك صحب ييما بل 

وماجرىمحرىذلك.وجمرهمرثة، سماءمحصالوصية، 
أجرا،للوصي بمصص أن طه_ والخالة ب١ترصي فيحسن 

إذاكما ١ترصية ،ح ٧١من نسبة أو سهريا، مرتبا إما 
وهكل.ا...معينا، مبلغا يعطيه أوأن يوقف- أوصى 

وتكرم،تطؤع، ؤإن ونعت' مها قتلها فإن 
اض.على وأحره له، فدلك مقابل الأجردون واحتسب 

دوناترصى أبتاء أحد على مضاعفا التعب يكون أن أما 
ومليكوم' إن إلا العدل من ذلك فلتس مقابل بلا ءثرْ 

البربوالده.من وعده ذلك، 

أوالأقارب؛غيرالأباء من إليه الموصى الأمرإذاكان ؤينيد 
منبه وأنعم الإحسان ارصية هن.ه إدارة من غايته يكون فقد 



خصوصاإرقوة قوة أجراينيده بطي أن المانع ما ولكن غاية- 
اليد؟.ذات قليل إذاكان 

لهيئشأ أن مر. _كما متنوعا كثيرا به الوصي إذاكان وبحسن 
ص

أجرأو مرب فيها الوؤلضن على يجرى وأن تديره، مؤسسة 

منيسلم لا قد التهلوعي العمل لأن يه؛ يقومون ما على مالي 
لمإذا الوفلف يتوانى ما فكثمآ وتقصير؛ وتكاسل، معوقات، 

مجتهلؤع.أنه بحجة عمله؛ على أجرأ يقاضى يكن 
المشرفونفيقع الإنتاج؛ يقل أو العمل، ينطل هنا ومن 

حرج•ق عليه 

امسةوقهودظكاتب ي — ٢٣

قبمنوا أن عليها والشهود الوصية كاتب على بجب 
الكي صربجا، مفهوما الكلام يكون حتى لما؛ وكتابتهم أدائهم 
ونزلع.شقاق من عكسيا أمرا ذلك بعد الوصية ئحدث 

كانإذا الموصي يفهموا أن _أيضا_ والشهود الكاتب وعلى 
العواممن كثيرا فان والوصية؛ المنجز، الوقف بعن القرى عاميا 

الوصية.يدلك ؤيعنون بالوقف، فيعبرون بيتهما؛ يفرقون لا 




























































