
 ةة شرعّيوصّيوثيقة 

 

 
 

 3 من 1 صفحة   مجلس علماء المسلمين الشيعة في أمريكا الشمالية توصيات بموجب ة | صادر  ٢٠١٧شرعية_تحديث  وصيةثيقة و

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ِِ َحقاا َعَل  ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإن َتَرَك َخْيًرا اْلَوِصيَُّة ِلْلَواِلَدْيِن َواألْقَرِبنَي ِباْلَمْعُر)  .{180البقرة/} (اْلُمتَِّقنَيو

 .{106املائدة/}...( ٍل مِّنُكْمِيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َشَهاَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحنَي اْلَوِصيَِّة اْثَناِن َذَوا َعْد)

 

  ________________________________________________________________________(: إلسم/األب/اللقبا): فإنينأما بعد، 

 _________________________________________دينة والدولة(: )امل ______________________: اليوم/الشهر/السنة()مواليد من 

  ن الساعة أالدين كله ولو كره املشركون. و أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره عل  ،عبده ورسوله وأن حممدًا ،له إال اهلل وحده ال شريك لهإأن ال أشهد

والنار حق، وحساب القرب حق،  واجلنة ،ن املوت حقأأشهد ليه املصري. وإوهو العدل الذي ال جيور و ،النشورليه إن اهلل يبعث من يف القبور وأها وآتية ال ريب في

أبي  أوهلم علي بن عليهم السالم، عشر ه باحلق هم األئمة اإلثناءخلفا نأو  .هو حقاهلل )ص( من عند اهلل  حممد بن عبدخامت األنبياء ن كل ما جاء به أو

 ، وجعفر بن حممدالباقر ، وحممد بن عليالسجاد طالب ثم ولده احلسن اجملتب  ثم احلسني الشهيد ثم التسعة من ذرية احلسني، علي بن احلسني

جة احلآخرهم ، والعسكري ، واحلسن بن علياهلادي ، وعلي بن حممداجلواد ، وحممد بن عليالرضا ، وعلي بن موس الكاظم ، وموس  بن جعفرالصادق

 الذي ميأل األرض قسطًا وعداًل بعد أن ملئت ظلمًا وجورًا.عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف  املنتظر املهدي

 ربة يف مقدفن ُأن أبالواجب واملندوب وط حّنل وُأغّسُأمنه وال حميد عنه أن  بّد الذي ال القضاءوصي وأنا بكامل قواي العقلية واختياري التام، بأن إذا وقع وُأ

 . مع عدم املانع الشرعي __________________________د يف مدينة وبل _______________________________املسلمني املسماة بـ 

 ى عين ما يلي:وأن يؤّد 

   ديون بقدر_________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________. 

 ._______________________________________________________________________________ترجع اىل وهي 

  أمانات____________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________. 

 ._______________________________________________________________________________وهي ترجع اىل 

  يومية مفروضة:قضاء صلوات ______________________________________________________________________   

  واجبقضاء صيام :____________________________________________________________________________   

  صالة آيات: قضاء_____________________________________________________________________________   

  بيت اهلل احلرام: واجب لحج_______________________________________________________________________   

  :ُخمس___________________________________________________________________________________   

  :كفارات كبرية______________________________________________________________________________   

 :كفارات صغرية______________________________________________________________________________   

  :فدية صيام_________________________________________________________________________________   

  :زكاة فطرة________________________________________________________________________________   

  أن ختصص يف املوارد التالية:الرتكة، من ثلث الوأما وصييت يف 

 :رد مظامل _________________________________________________________________________________   

 الوحشة( صالة ليلة الدفن( :_______________________________________________________________________   

  ين الكريم عل  قربآالقرقراءة: ____________________________________________________________________   



 ةة شرعّيوصّيوثيقة 

 

 
 

 3 من 2 صفحة   مجلس علماء المسلمين الشيعة في أمريكا الشمالية توصيات بموجب ة | صادر  ٢٠١٧شرعية_تحديث  وصيةثيقة و

  الكريم نآلقراختم: ____________________________________________________________________________  

 :عقيقة ___________________________________________________________________________________    

  :صدقة جارية_______________________________________________________________________________   

 احلج والعمرة ندبة :____________________________________________________________________________   

  الطاهرين:  األئمةعتبات زيارة______________________________________________________________________   

 :لدى ________________________________ وأن لي أموااًل وقروضًا مبقدار____________________________________ ،

 ._________________________________________________________________________وهي تستحق يف مدة أقصاها: 

 ___________________________________________________________________________________ وأوصي أيضًا: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

ن أ، و __________________________فإن تعّذر فوصي من بعده املوفق:  ، ____________________________وصيي هو جناب املوفق:  وإّن

  .____________________: جناب املوفق ، فإن تعذر فالناظر من بعده_____________________يكون الناظر عل  تنفيذ الوصية جناب املوفق: 

 .__________________________________________________________________________والقّيم عل  أطفالي جناب املوفق: 

 .وهي الغية ألية وصية سابقة وتنفيذ هذه الوصية كما أتت سائاًل مجيع أهلي وصاحل أحبيت العفو واملساحمةت كما أمر اهلل عز وجل، وأمضيوبهذا أوصيت 

 (.َفَمن َبدََّلُه َبْعَدَما َسِمَعُه َفِإنََّما ِإْثُمُه َعَل  الَِّذيَن ُيَبدُِّلوَنُه ِإنَّ الّلَه َسِميٌع َعِليٌم)

األثين عشر أئمة حق، وسفن النجاة، جنَي  وباألئمةسالم دينًا، ومبحمد صل  اهلل عليه وآله نبيًا وبالقرآن كتابًا، هد إليك أني رضيت بك ربًا، وباإلأعاللهم إني 

، وإهلي وإله آبائي، صل اللهم أنت ثقيت عند شدتي، ورجائي عند كربيت، وعدتي عند األمور اليت تنزل بي، وأنت وليي يف نعميتمن واالهم وخاب من عاداهم. 

 ىل نفسي طرفة عني أبدًا، وآنس يف قربي وحشيت، واجعل لي عندك عهدًا يوم ألقاك منشورًا.إوال تكلين  وآله، عل  حممد

 :التأريخ _________________،  التوقيع ________________________االسم الكامل   املوصي/املوصية ،_____________  

 التأريخ _________________،  التوقيع ________________________االسم الكامل  : الوصي األول ،_____________  

 التأريخ _________________،  التوقيع ________________________االسم الكامل  : الوصي الثاني ،_____________  

 التأريخ _________________،  التوقيع ________________________االسم الكامل  : الناظر األول ،_____________  

 التأريخ _________________،  التوقيع ________________________االسم الكامل  : الناظر الثاني ،_____________  

 :التأريخ _________________،  التوقيع ________________________االسم الكامل   شاهد أول ،_____________ 

 :التأريخ _________________،  التوقيع ________________________االسم الكامل   شاهد ثان ،_____________  

 :تصديقات

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

مت إعدادها عن طريق حمامني خمتصني بقضايا األحوال الشخصية وفقًا لقوانني لن تكون معتربة من الناحية القانونية إال إذا ))هذه الوصية  مالحظة:

 .. لذا اقتض  التنويه((قانونًاالوالية وما يتطلب من إجراءات رمسية لتكون وصية نافذة 



 ةة شرعّيوصّيوثيقة 

 

 
 

 3 من 3 صفحة   مجلس علماء المسلمين الشيعة في أمريكا الشمالية توصيات بموجب ة | صادر  ٢٠١٧شرعية_تحديث  وصيةثيقة و

 الوصيةهذه الواردة يف  املصطلحاتشرح 

 

يتعلق باملوصي بأن يكون عاقاًل بالغًا وحرًا خمتارًا، وأن وصيته ال تنفذ إال بعد أداء الديون وأداء الواجبات  يشرتط يف الوصية أمور منها ما (1

من فروض اهلل تعاىل، فإن مت فانها تنفذ يف الثلث فقط إال إذا رضي الورثة بنفوذ الوصية بأكثر من الثلث، ويقسم الثلثان حسب قواعد 

   به معلومًا قاباًل للتصرِ والنقل. وأن يكون الوصي أمينًا عاقاًل غري سفيه.االرث شرعًا. وأن يكون املوص

 ه إىل ما يشاء من وجوه اخلري أو جهات أمينة تتعهد اخلريات.الثلث من الرتكة: حيق لإلنسان أن يوصي بثلث ماِل (2

العامة  واخلاصة وعن املعاصي والتعرض باللسان غري اجلائزة يف االموال  رد مظامل العباد: دفع مال عما علق يف  الذمة من التصرفات (3

واليد والشتيمة وعدم النصح والنصرة والغش والتعالي واجلفاء واخلذالن واالستحقار واخليانة والغيبة وسوء الظن والعشرة واجلرية 

 لآلخرين، والكذب، وغريها من الصغائر اليت مل يتسامح من أصحابها بشأنها.

أو صالة الوحشة: ركعتان تؤدى ليلة الدفن وتهدى إىل روح املتوف  تؤنسه يف وحشته. تقرأ يف الركعة األوىل سورة صالة اهلدية ليلة الدفن  (4

احلمد وآية الكرسي ويف الركعة الثانية سورة احلمد ثم سورة إنا أنزلناه يف ليلة القدر عشر مرات، وبعد االنتهاء تقول "اللهم صل عل  

 ه الصالة إىل فالن".حممد وآل حممد وابعث ثواب هذ

ة ركوعات. يف الركعة األوىل احلمد وسورة وركوع، ثم يقف ويقرأ احلمد وسورة عشرصالة اآليات: من الفرائض الواجبة وهي ركعتان ب (5

 .ويركع ويتمها إىل مخس، ويف الركعه الثانية أربع ركوعات

 وهي وقاء عنه توزع عل  الفقراء، أو يومل عليها.العقيقة: يستحب عل  من مل ًيذبح عنه يف صغره عقيقة أن يعق عن نفسه  (6

 الصدقة اجلارية: يستحب أن يرتك املرء بعد وفاته عماًل نافعًا للمؤمنني ينتفعوا به ويعود لصاحبه األجر والثواب. (7

ليلة عيد الفطر، زكاة الفطرة: وهي إخراج ثالثة كيلو غرام من الطعام كاحلنطة مثال، أو ما يعادله، عن نفسه وعن كل من يعول به  (8

 ويدفعه إىل فقري مؤمن. فمن مل ُيخرج عنه وعن عياله فيوصي بها بعنوان الصدقة املطلقة.

غرامًا من احلنطة، فداء عما فاته من صيام واجب بغري عمد ملرض  بعمائة ومخسنيسفدية صيام: وهو إطعام مسكني مؤمن وأقله ما يعادل  (9

 وحنوه. إضافة اىل القضاء.

 كسوة عشر مساكني، ومع العجز عنهما فصيام ثالثة أيام. مثل خمالفة اليمني والنذر والقسم باهلل تعاىل.كفارة صغرية: إطعام أو   (10

من يفطر يف صيام واجب كصيام رمضان عمدًا. أو عاهد كنًا، أو صيام شهرين متتابعني. يكفارة كبرية: عتق رقبة، أو إطعام ستني مسك  (11

 اهلل عهدًا ثم خالفه. 

م واجبًا ومستحبًا. من استقر عليه احلج ومل حيج أو من مل حيج ويعلم أن تركته تفي فيجب عليه الوصية بإنابة حج بيت اهلل احلرا  (12

 شخص ألداء الفريضة. بل ويستحب أيضًا ملن أدى احلج أن يوصي بأداء احلج بتخصيص شيء من الثلث. 

النيب وأهل بيته عليه وعليهم السالم، ملا ورد فيها من األجر  زيارة العتبات املقدسة: يستحب الوصية باستنابة شخص ألداء زيارة قرب  (13

 والثواب. 

 اخلمس: وهو فريضة مالية بقدر عشرين باملائة عل  ما يفيض عن املؤونة السنوية. فتجب فيه الوصية ملن تعلق يف ذمته اخلمس ومل يؤده.  (14

 رب امليت يومًا وليلة أو ثالثة أيام بلياليها. القراءة عل  القرب: يستحب بعد الدفن مباشرة أن يقرأ القرآن عل  ق  (15

 ختم القران الكريم: يستحب أن يوصي خبتم القرآن عنه، مرة وأكثر، وإهداء ثوابه إىل روحه، فإنه خيفف عليه يف قربه وينور قربه.   (16


