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ملخص البحث:
الوصيّة كانت معروفة قبل جميء اإلسالم ،ولكن اإلسالم جاء عليها بشروط مل تكن موجودة ،فقد كان صاحب املال
يعطي من ماله وصية ملن يشاء وحيرم من يشاء؛ لذلك مل تكن للوصية قيمة إىل أن جاء اإلسالم وأقرها بشروط معينة،
وقد اقتضت حكمة التشريع اإلسالمي مراعاة املصاحل العام للناس يف تشريعاته املتعددة لتشريع اإلسالم اخلالد ،يهدف
دائما إىل جلب كل ما حت ققت فائدته ،ودرء كل ما حتققت مفسدته ،ومن هذا التشريع الوصية ،وذلك حلاجة الناس
ً
إليها ،فهذه الورقة أتيت لتجلي هذا املقصد من مقاصد الدين احلنيف ،حيث إن الشارع مل يغلق ابب اخلري ومينع تدارك
ليعوضوا ذلك التقصري ،وليكون زايدة يف حسناهتم قبل انقضاء آجاهلم.
ما فات فأجاز للعباد التصرف يف جزء من ماهلم ّ
Abstract:
Will and Endowments (Wasiyyah) is a gift of Property or Benefits subject to the death of the
testator, A will is valid irrespective of its being made in a state of health or during the last illness, It
is well known before Islam, In the Pre- Islamic era who own money can simply made a
recommendation (Wasiyyah) to who- ever he wished and Deprives wh0- ever he Wants, that is
why the Will and Endowments becomes no Value during that era, till Islam came and approved it
Under certain conditions, This paper will only Discuss how the theories of (Maqasid) Purpose of
law in Islam, (Masalih) Public interest, And (Kulliyyat al- ahkam) General and Universal Principles
of law Can be applied in our attempt to Explain the Importance of Will and Endowments
(Wasiyyah) before Death According to the Islamic Shariah rules and Law.

