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وصيـتي ألهلي وأبنائـي وأقاربـي،وإخـوانـي،وغيرهم من
المسلمين
بسم هللا الرحمن الرحيم
هذا ماأوصـى به العبد هللا ………………………… ……..……..أنه
يشهد أن الاله إال هللا وحده الشريك له ،وأن محمداً عبده ورسوله وأن الساعة آتية
الريـب فيها وأن هللا بيعث من في القبور.
أوصيكم بتقوى هللا وطاعته ومراقبته في السر والعلـن،وإفراده بالتوحيد الخالص في
القول والعمل ،والقيام بما أوجـبه هللا تعالى على كل مسلم امتثاالً ألمره وتركا ً
لمانـهى عنه،وأصلحوا ذات بينكم،وصلوا أرحامكم،وتخلقوا بخلق نبيكم صلى هللا
عليه وسلم،وتمسكوا بهديه والتسليم بكل ماجاء به من عند ربـه،وإياكم
والمبتدعات،وأوصيكم باإلهتمام بتعليم كتاب هللا وسنة نبيه،وكونوا على فهم السلـف
الصالح للكتاب والسنة وبذل الجهد لدين هللا بالمال والنفس والوقـت ماوسعكم ذلك.
وأوصيكم بما أوصـى إبراهيم بنيه ويعقوب:
(يابنـيّ إن هللا اصطفى لكم ال ّدين فال تموتنّ إالّوأنتـم مسلمون.
وتذكروا قول النبي المصطفى صلى هللا عليه وسلم:
((أوثـق عـرى اإليمان:المواالة في هللا،والمعاداة في هللا،والحب في هللا،والبغض في
هللا))
وأوصيكم بما أوصى به نـوح عليه السالم ابنـه:
(آمـرك باثنتـين،وأنهاك عن اثنتـين.آمرك بال إله إال هللا فإن السماوات السبع
واألرضـين السبع لـو وضعن في كفة،لرجحـت بهن .ولو أن السماوات كن خلقة
مبهمة لقصمتهن الإله إال هللا ،وسبحان هللا وبحمده فإنها صالة كل شييء ،وأنهاك
عن الشرك والكـبر)
وأوصيكم بما أوصى به الرسول صلى هللا عليه وسلم أمته.
(الصالة………وماملكت أيمانكم)
وأوصيكم بالذي أوصى به النبي صلى هللا عليه وسلم معاذاً:
(اتـق هللا حيث ماكنت،وأتبع السيئة الحسنة تمحها،وخالق الناس بخلـق حسـن)
وأسأل هللا تعالى أن يوفقكم إلى العمل بما يرضيه ،وبما هو راحة لي فعليكم بتنفيذ ما
وصيت وهللا المستعان.
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وصيتي أن تفعلوا هذا عند احتضاري وإياكم البدع
*لقنونـي كلمة الإله إالهللا وترفقوا بـي إلى أن أقولها.
*ادعوا لي وأنتم موقنون باإلجابة بالمغفرة والرحمة،ودخول الجنة،والعتـق من
النار،ومضاعفة حسناتـي،وأن يكفر هللا عنـي سيئاتي.
*وال تقولوا إال خيراً.فإن المالئكة تؤمـن على ما تقولون.

وصيتي أن تفعلوا هذا بعد موتـي وإياكم البدع
*اغمضوا عيني.
*ادعوا هللا لـي……وقولوا اللهم اغفر ل…….……….….….….…...وارفع
درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين
وافسح له في قبره ونور له فيه.
*غطوني بثوب يستر بدني…….أما إذا كنت محرما ً فتجنوا تغطية رأسي ووجهي.
*عجلوا بتجهيزي وإخراجي لدفني.
*إخبار األقاريب واألصدقاء بوفاتي خاصة أهل العلم وأهل التقوى والصالح
وإعالمهم مكان الصالة علي وأطمع بتكثير المصلين منهم ماأمكن.
*إذا بلغ أحدكم خبر وفاتي فليصبر ولير تضي بقضاء هللا وقدره وليقل(إناّهلل وإناّإليه
راجعون)
*وللمخبر بوفاتي أن يطلب من الناس أن يستغفروا لـي.
*وإياكم والنياحة ولطم الخدود وشـق الجيوب.

وصيتي أن تفعلوا هذا حين تجهيزي وإخراجي لدفني وإياكم البدع
-1عند الغسل:
أن يتولى غسلي الصالحون ممن هم أعرف بسنة الغسل .غسلي ثالث مرات فأكثر
حسب االقتضاء،على أن تكون وتـراً.
أن يقرن مع بعضها سدر،أومايقوم مقامه في التنظيـف كالصابون مثال.أن يخلط مع
آخر غسلة منها شيء من الطيب كالكافور وهو أولى.إال إذا كنت محرماًفال تستعملوا
الطيب فإني أحب أن أبعث ملبيا ً.تسريح شعري(وللمرأة جعله ثالث ضفائر والقاؤها
خلفها)
البدء بالميامن ومواضع الوضوء مني.ولمن يغسلني استعمال خرقة أو نحوها حين
غسلي تحت ساتر لجسمي بعد تجريدي من ثيابي كلها.
-2كفني:
أن يكون الكفن من مالي أبيضا ً وال مغاالة فيه.أن يكون ثالثة أثواب وأن يكون
واحداً منها مخططا ً وال تزيدوا على ذلك وأن أدرج فيها إدراجا ً.وأحب تبخيره(أن
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يجعل على عود وغيره،ثم يبخر كما يبخر ثياب الحي حتى تعبق بها رائحة
الطيب)والتزيدوا على ثالث.وأن يكون ساتراً جميع بدنـي.
-3جنازتي:
*اإلسراع دون الهرولة مع المحافظة على الصمت .منع النساء من إتباع جنازتي
مهما كانت صلة قرابتهن لي.الصالة علي.
إن كان علي دين فقد عينته وذكرت صاحبه في وصيتي فبادروا بغضائه من مالي
أو تعهدوا بتسديده وال تدفعوني إلى القبر وأنا مدين.ادفنوني في البلد الذي أموت فيه
وال تنقلوني إلى غيره ولو كان قريبا ً وإياكم خالف ماوصيت.إعماق القبر ولحده.
* إدخالي من مؤخر القبر وجعلي على جنبي األيمن ووجهي إلى القبلة ولمن يضعني
أن يقول(بسم هللا وعلى سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)
ارفعوا القبر نحو شبرا بالتحديد وال تزيدوا على ذلك وإياكم وضع الرياحين أو
الورود وال تبنوا عليه أي بناء مطلقا ً.
*قفوا على قبري وادعوا لي وأنتم تستقبلون القبلة بالتثبيت واستغفروا لي.
(احذروا البدع وإياكم تقليد الناس فيما يخالف هدي النبي صلى هللا عليه وسلم)
*وأنهاكم أن يكون اإلعالن في الصحف كما يفعله كثير من الناس.
*وأنهاكم أن يُلبـس السود.أن يقول المخبر أو غيره(الفاتحة)على روحي.قراءة سورة
(يـس).عليّ بعد موتـي.حشو القطن في المنافذ:كاألنـف،واألذنـين ،والفـم،والدبر،أو
وضعه تحت اإلبـط.
* وأنهاكم عن تلقين بعد الموت أو عند الدفـن.حمل األعالم أمام الجنازة.حمل
األكاليل والزهور والمجامر والبخور ورفع الصورة.
* وأنهاكم اإلبطاء بالسير أو التزام حمل الجنازة على السيارة أو حمل الجنازة إلى
البيت أوالً بغرض الزيارة ثم حملها إلى المقبرة.
* وأنهاكم عن إخراج الصدقة مع الجنازة أو الصدقة عند القبر بالمال أو بما كان
يحبه الميت من األطعمة.رفع الصوت بالذكر أو صياح بلفظ الفاتحة أو الصياح
بقولهم وحدوه ،هللا أكبر.
* وأنهاكم عن قراءة القرآن عند الموت أو أثناء سير الجنازة أوالدفـن أو فيما بعد
عند القبر وإعطاء األجـرة عليها .أو الرثاء قبل وبعد الدفـن.الدفن قي الفسقية.اإلقامة
عند القبر.الزيارة لإليناس أو فك الوحدة كما يقولون.تخصيص الزيارة للقبور أيام
العيدين الفطر واألضـحى.رفع القبور والبناء عليها ونقـش األسماء وتاريـخ الموت.

البد لي أن ألفت انتباهكم عند التعزية إلى اآلتـي
التجتمعوا عند القبور لقبول التعزية ،والتحددوا التعزية بثالثة أيام ،بل متـي رأى
الناس الفائدة في التعزية أتوا بها ويكفى باللقاء األول.فإن هلل ماأخذ وهلل ماأعطى
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وكل شيء عنده إلى أجل مسـمى فلتصبروا ولتحتسبوا .وتجنبوا ما تتابع الناس عليه
وهو اإلجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد أو
سرادق.تجنبوا إقامة موائد الطعام للواردين للعزاء.والتفعلوا األسبوع واألربعين وما
شاكل ذلك مما يستدعي من أجله القراء ويعطى بعضهم األجرة.وتجنبوا مادرج
الناس عليه،أال وهو:إعالنهم الشكر على التعازي في الصحـف.
وصيتي ألهلي:
قال تعالى(:والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا ً يتربصن بأنفسهن ألربعة أشهر
وعشراً فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف وهللا بما
تعملون خبـير)
عن ابن مسعود أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال((ليس منا من ضرب الخدود
وشـق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية))رواه الشيخان.فتذكر مصيبتك بالنبي صلى
هللا عليه وسلم فإنها أعظم المصائب.وتمسك بدينك واصبر،وكن مع هللا يكن
معك،واسأل هللا تعالى الثبات على الدين وقل اللهم يامقلب القلوب ثبت قلبي على
دينك،اللهم يامصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك)

وصيتي المالية
بسم هللا الرحمن الرحيم
قال صلى هللا عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع((إن هللا قد أعطى كل ذي حـق
حقه ،فال وصية لوارث))
قال بن عباس(وددت أن الناس غضوا في الثلث إلى الربع في الوصية ألن النبي
صلى هللا عليه وسلم قال :الثلث كثير)أخرجه الشيخان وأحمد والبيهقي وغيرهم.
هذا ماأوصي به……،..………….….….….…...وهو بكامل األهلية
الشرعية ،وهو يشهد أن الإله إال هللا وحده الشريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن
الساعة آتية الريب وأن هللا يبعث من في القبور وأن كل شيء هالك إال وجهه.
أوالا:
تفاصيل حقوق الناس(ديوني المالية والعينية)فبادروا بقضائها من مالي أو تعهدوا
بتسديدها وال تدفعوني إلى القبر وأنا مدين أو ألحد في ذمتي حـق.
اسم الدائن(صاحب الدين)
..……………-1
……………
………………-2
………………

قيمة الدين(مبلغ)
……………
……………

الحق العينـي(شـيء)
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……………

..……………-3
………………
-4يسمي زوجته إن لم يوف صداقها
………………………………………

اسم صاحب األمانة
..……………-1
………………
………………-2
………………
..……………-3
………………

قيمة األمانة(مبلغ)
……………

األمانة العينية(شـيء)

……………
……………

ثانيا ا:
الوصية لغير وارث:
وعليه فإني أوصيكم أن يكون ل …… ..…………….……….وهومن طالب
العلم الشرعي/من األصحاب الصالحين/من العلماء العاملين/من األيتام/من
المساكين/وهي أرملة/من الفقراء المعوزين/المستشفى الخيري/المدرسة العلمية
لتحفيظ القرآن وتدريس تفسيره/شراء الكتب العلمية/شراء أشرطة سمعية لوعظ
الناس وإرشادهم/وقفاًخيريا ً/مسجداً متسعا ً في …… .….….من عمل الصالحات.
ثالثا ا:
أن يتصرف فيما بقي من التركة بعد ذلك بالتوريث الشرعي فوراً للورثة وأن يمنع
من أراد التدخل في التركة أو في حـق الورثـة.
رابعا ا:
وأذكركم بأنه حال كتابتي هذه الوصية لي:
من األزواج……………و…………..و…………….........
ومن البنين………..و………..و…………………...و…………
ومن البنات…………….و………………..و…………………..و
ومن متاع الدنيا:
حصة في شركة/مصنع……………………………….......…...
عنوانها…………………………………………........……...
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تبلغ……………………………………………........……….
موجودات في
ذمة……………………..وعنوانه………………………….
وأموال في
ذمة………………………….وعنونه………………………..
وأرض زراعية/تجارية في المنطقة………………………….
ومنـزل في المنطقة…………………أجرته
ل…………………………… مع العلم أن اإليجار سنوي أقبضه كل عام
مرة واحدة بتاريخ……………………………..ومنـزل الذي أسكن فيه.ولي
سيارة من
نوع…………………لونها……………….موديل…………………..
…
وفي بيتي مكتبة أقدر ثمنها بمبلغ……………………..وأثاث فاخر تصل قيمته
إلى مبلغ……………….وتركت في خزنتي مبلغ نقدي
بالعملة……………….وشيكات تحت التحصيل……………وباإلمكان
االستعانة بالمحاسب………..………….ولي مستحقات من وظيفتي التي أعمل
بها بإمكانكم معرفة قيمتها عن طريق اإلدارة في الجهة………………..التي
أعمل بها.
وبعت………………….ل ……………………..ولم أتحصل على الثمن
وعقد المبايعة موجود في الخزنة الخاصة باألوراق الهامة ومفتاحها
موجود…………………أو في…………………..هذا وقد عينت وصيا ً
شرعيا ً هو……………………………………….لرعاية الوصية
وتطبيقها بالتعاون مع الورثة وهللا تعالى في عون العبد ماكان العبد في عون أخـيه.
الوصي ……………………………………...
الموصـي
……………………………………
شاهـد ……………………………………...
شاهـد……....……………………………..
التاريـخ …...….……/.…../….

