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املقدمة

	 
سورة البقرة 180 

 سورة املائدة 106 

الحديث: ”أَنَّ رَُسوَل اللَِّه صىل الله عليه وسلم قَاَل  " َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم لَُه 
، إِالَّ َوَوِصيَّتُُه َمْكتُوبٌَة ِعْنَدُه.“  ٌء، يُوِيص ِفيِه يَِبيُت لَيْلَتنَْيِ َىشْ

'صحيح البخاري' (رقم 2738)   

مما یدل على أن الوصیة سنة مؤكدة في حق كل مسلم لھ شيء یرید أن یوصي بھ، 
ً للحقوق من الضیاع أو الجحود، و لعل أھم ما یجب أن یحرص علیھ الموصي  حفظا
الدیون و حقوق الناس، و في حال وجود شيء من ذلك تصبح الوصیة واجبة في حقھ 
و أقل ما في الوصیة أنھا مستحبة لكل مسلم حتى و إن لم یكن لھ شيء یوصي بھ إال 
تقوى هللا و طاعتھ، و ھذا وفق ما أفتى بھ علماء األمة و من ذلك فتوى سماحة الشیخ 

عبد العزیز بن باز رحمھ هللا. 	

ً ضم كل ما استطعنا جمعھ  ً شرعیا و في ھذه الرسالة المختصرة نضع بین یدیك نصا
من أمور شرعیة یجتاج الموصي إلیرادھا في وصیتھ لیكون ھذا النص أو بقدر 

اإلمكان متكامالً للوصیة الشرعیة.	

و بقراءة ھذه الوصیة و استكمال بیاناتھا و االحتفاظ بھا نرجو أن تكون قد أدیت ھذه 
السنة العظیمة التي ھجرھا الناس في ھذا الزمن.	
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وصيتي	
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد a و أشھد أن ال الھ اال هللا وحده ال شریك لھ و أشھد أن محمداً ملسو هيلع هللا ىلص عبده و 
رسولھ	و على آلھ و صحبھ أجمعین.	

لقد حث رسول هللا	ملسو هيلع هللا ىلص على الوصیة و رغب فیھا، 	

الحديث: ”أَنَّ رَُسوَل اللَِّه صىل الله عليه وسلم قَاَل  " َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم لَُه 
، إِالَّ َوَوِصيَّتُُه َمْكتُوبٌَة ِعْنَدُه“.   ٌء، يُوِيص ِفيِه يَِبيُت لَيْلَتنَْيِ َىشْ

'صحيح البخاري' (رقم 2738) 		

لذا فإن هذه وصيتي و فيها أقر بما يلي:	

أوالً قبل كل شيء فإني أبرأ الى هللا من كل قول أو فعل یخالف سنة رسول هللا	ملسو هيلع هللا ىلص	 
لقول هللا تعالى:	

 �
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و لذلك كان أصحاب رسول هللا	ملسو هيلع هللا ىلص	یوصون بذلك و اآلثار عنھم كثیرة حذیفة بن 
الیمان رضي هللا عنھ قال:	

”إذا ِمتُّ فال تُْؤِذنوا يب أحًدا ، فإين أخاُف أن يكوَن نَْعيًا ، وإين سمعُت رسوَل 
اللِه صىل الله عليه وسلم يَْنَهى عن النعِي.“ 

الترمذي (رقم: 986) 

ً مؤكداً أن یوصیھم باجتناب  و لھذا قال اإلمام النووي في األذكار: یستحب لھ استحبابا
ما جرت العادة بھ من البدع في الجنائز و یؤكد العھد بذلك. 

اقر إنني أشھد أن ال الھ اال هللا و أشھد أن محمداً رسول هللا	ملسو هيلع هللا ىلص	، و أسأل هللا أن 
یحفظھا لي في میزان حسناتي و أن یجعل آخر حدیثي في الدنیا 'ال الھ اال هللا محمد 

رسول هللا'	

و أبرأ ذمتي و أنا في دار غربتي و قبل أن أغادرھا الى قبري من كل ما یخالف ھذه 
الكلمة فإني أوصي بما یلي:	

1. أوصي بأنني أشھد أن ال الھ اال هللا وحده ال شریك لھ و أن محمداً عبده و رسولھ و 
أن عیسى عبد هللا و رسولھ و كلمتھ ألقاھا الى مریم و روح منھ و أن الجنة الحق و 

النار حق و أن الساعة آتیة ال ریب فیھا و أن هللا یبعث من في القبور. 	
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الموصي: أنا………………………………………………………..	(األسم كامالً)	

ابن - بنت……………………………………………………………….	(أسم األم)	

المولد في………………………………………………………………….(التاریخ)	

و أسكن في………………………………………………………………	(العنوان)



2. و أوصي بأنني اذا ما قربت وفاتي أن یحضرني بعض الصالحین الموحدین 
المتمسكین بالسنة لیذكرني بحسن الظن باa و برجاء رحمتھ تعالى و مغفرتھ فقد قال 

ملسو هيلع هللا ىلص:	

”ال ميوتن أحدكم إال وهو يحسن الظن بالله عز وجل“ 
'صحيح مسلم' (رقم: 2877) 

و أرجو منھم في تلك الحال أو قبل تكفیني سداد ما علي من الدیون من مالي الخاص، 
فإن لم یكن لي مال یتحملھ ذوو العصبة من أھلي فإن لم تكن لھم قدرة أو لم یستجیبوا 
فعلیھم أن یسألوا أھل الخیر في أن یتحملوا عني ھذا الدین و یقضونھ لحدیث رسول 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص:	

”نفس املؤمن معلقة بدينه حتي يقيض عنه“ 
الترمذي (رقم: 1078) 

3. و یلقنوني الشھادة لقولھ ملسو هيلع هللا ىلص:	

”لقنوا موتاكم ال إله إال الله“  
'صحيح مسلم' (رقم: 917) 

فإذا نطقتھا فال یكرر عليَّ بھا فإذا لم أنطقھا فألقن بھا برفق و أناة و أن یعّرضوا لي 
بھا كثیراً بصوت ھادىء و برفق و بدون أمر لعل هللا أن یختم لي بھا.	

4. على الحاضرین أن یدعوا لي و ال یقولوا في حضوري إال خیراً لقولھ ملسو هيلع هللا ىلص:	

ُنوَن َعَىل َما  ”إَِذا َحَرضْتُُم الَْمِريَض أَِو الَْميَِّت فَُقولُوا َخرْيًا فَِإنَّ الَْمالَئَِكَة يَُؤمِّ
تَُقولُوَن“  

'صحيح مسلم' (رقم: 919) 
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5. أال یوجھونني الى القبلة بل یتركونني على حالتي و ال یقرؤا علي سورة یس ألن 
ھذا مما ال دلیل صحیح علیھ من الكتاب و السنة. 	

6. اذا تأكدوا من موتي فعلیھم إن یغمضوا عیني و یدعوا لي كما فعل رسول هللا	
ملسو هيلع هللا ىلص	 بأبي سلمة فإنھ دخل ملسو هيلع هللا ىلص	على أبي سلمة و قد شق بصره فأغمضھ ثم قال	

ملسو هيلع هللا ىلص:	

”إِنَّ الرُّوَح إَِذا قُِبَض تَِبَعُه الْبََرصُ " . فََضجَّ نَاٌس ِمْن أَْهلِِه فََقاَل " الَ تَْدُعوا َعَىل 
ُنوَن َعَىل َما تَُقولُوَن " . ثُمَّ قَاَل " اللَُّهمَّ اْغِفْر  أَنُْفِسُكْم إِالَّ ِبَخرْيٍ فَِإنَّ الَْمالَئَِكَة يَُؤمِّ

أليَِب َسلََمَة َوارْفَْع َدرََجتَُه ِيف الَْمْهِديِّنَي َواْخلُْفُه ِيف َعِقِبِه ِيف الَْغاِبِريَن َواْغِفْر لََنا 
ْر لَُه ِفيِه“  َولَُه يَا رَبَّ الَْعالَِمنَي َوافَْسْح لَُه ِيف قَْربِِه . َونَوِّ

'صحيح مسلم' (رقم: 920)  

7. أن یجھزوني اذا بان موتي و أن یجعلوا في تجھیزي و أن یسرعوا بالجنازة:	

قال  النبي صىل الله عليه وسلم: "أرسعوا بالجنازة، فإن تك صالحة، فخري 
تقدمونها إليه، وإن تك سوي ذلك، فرش تضعونه عن رقابكم" ((متفق عليه)) 

'صحيح البخاري' (رقم: 1315)  

8. أن یدفنوني في البلد الذي مت فیھ و ھذا ما قالھ اإلمام النووي في األذكار و قال 
ھذا ھو المذھب المختار الذي قال بھ األكثرون و صرح بھ المحققون.	

9. أن یغطوني بثوب یستر جمیع بدني ما لم أكن حاجاً	

 َ َوَعْن َعائَِشَة رَِيضَ اَللَُّه َعْنَها:  أَنَّ رَُسوَل اَللَِّه - صىل الله عليه وسلم -ِحنَي تُُويفِّ
َي ِبُربٍْد ِحَربٍَة . ُمتََّفٌق َعلَيِْه  ُسجِّ

'صحيح البخاري' (رقم: 5814) 

~� ~5



فإذا كنت أؤدي فریضة الحج فال یغطى رأسي و ال وجھي لحدیث رسول هللا	ملسو هيلع هللا ىلص	 
لرجل مات أثناء الحج:	

ُنوُه يف ثوبنِي ،  قاَل رسول الله صىلَّ اللُه عليِه وسلََّم :” اغِسلوُه مباٍء وسْدٍر ، وكفِّ
روا رأَْسُه وال تَُحنِّطُوُه ، فإنَّ اللَه يبْعثُُه يوَم القيامِة  وُه طيبًا ، وال تَُخمِّ وال مُتِسُّ

ُملَبِّيًا “ 
'صحيح البخاري' (رقم: 1850) 

10. أن یغسلوني بماء و سدر أو ما یقوم مقامھ (مثل الصابون) و أن یغسلوني ثالثاً أو 
ً أو أكثر إن احتاجوا لذلك على أن یكون وترا و یكون في آخر غسلة شيء من  خمسا
 ً الطیب (الكافور) إن لم أكن محرماً و أن یغسلني أقرب الناس لي على أن یكون عالما
بالغسل أو أن یكون معھ من یعلم ذلك و یوجھھ و یعینھ، و أفَضل أن یحضر الغسل كل 

من:	
.1	……………………………………………………………………………………

.2	……………………………………………………………………………………

.3	……………………………………………………………………………………

.4	……………………………………………………………………………………

.5	……………………………………………………………………………………

من كان منھم حاضراً إن كان یحب ذلك و ال یطلب من كان غائباً. 

11. إن كنت توفیت في معركة ال یغسلني أحد بل یلفوني في ثیابي و یدفنونني بدمي 
ألن النبي 	ملسو هيلع هللا ىلص		قال:	

 " اْدِفُنوُهْم ِيف ِدَمائِِهْم ".  
'صحيح البخاري' (رقم: 1346)  
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و في روایة قال	ملسو هيلع هللا ىلص:	

” الَ يُْكلَُم أََحٌد ِيف َسِبيِل اللَِّه - َواللَُّه أَْعلَُم مِبَْن يُْكلَُم ِيف َسِبيلِِه - إِالَّ َجاَء يَْوَم 
يُح ِريُح ِمْسٍك. “  الِْقيَاَمِة َوُجرُْحُه يَثَْعُب اللَّْوُن لَْوُن َدٍم َوالرِّ

'صحيح مسلم' (رقم: 1876)  

12. أن یجعلوا كفني من الثیاب البیض لقولھ ملسو هيلع هللا ىلص:	

”إلبسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خري ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم“ 
الترمذي (رقم: 994)  

13. أن یكون الكفن ثالثة أثواب لیس فیھا قمیص و ال عمامة لحدیث عائشة رضي هللا 
عنھا قالت:	

َن ِيف ثـَالَثَِة أَثَْواٍب ِبيٍض َسُحولِيٍَّة، لَيَْس  أَنَّ رَُسوَل اللَِّه صىل الله عليه وسلم كُفِّ
ِفيَها قَِميٌص َوالَ ِعاَمَمٌة. 

'صحيح البخاري' (رقم: 1273)  

14. أن یبخروني ثالثاً اذا كنت غیر محرم لقولھ ملسو هيلع هللا ىلص:	

رتُُم امليَِّت فأَْوتِروا“  ”إذا جمَّ
'صحيح الجامع' (رقم: 481) 

ً مما ال شبھة فیھ و أن  أو یطیبونني بما یتیسر لھم من الطیب الحالل مصدراً و تكوینا
یتحروا في وضع الطیب خلف األذن - األنف - بین األصابع.. و ال یبالغوا في ذلك. 	
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15. أال یغالوا في الكفن و أال یزید على ثالثة أثواب ألن فیھ إضاعة للمال و قد قال 
ملسو هيلع هللا ىلص:	

ؤَاِل.“  ”إِنَّ اللََّه كَرَِه لَُكْم ثـَالَثًا ِقيَل َوقَاَل، َوإَِضاَعَة الاَْمِل، وَكَرْثََة السُّ
'صحيح البخاري' (رقم: 1346)  

16. أال یعلنوا خبر موتي، ألنھ من النعي فعن حذیفة ابن الیمان رضي هللا عنھ أنھ 
كان اذا مات لھ المیت قال:	

إذا ِمتُّ فال تُْؤِذنوا يب أحًدا ، فإين أخاُف أن يكوَن نَْعيًا ، وإين سمعُت رسوَل 
اللِه صىل الله عليه وسلم يَْنَهى عن النعِي. 

الترمذي (رقم: 986) 

و لكن یجوز اإلخبار بموتي لمن یغسلني أو یصلي علي، و یطلب منھم االستغفار لي 
ألنھ 	ملسو هيلع هللا ىلص لما نعى للناس النجاشي قال 'استغفروا ألخیكم'.	

17. أال ینوح عليَّ أحد، فإن نواحكم یسبب عذابي و على من حضرني أن یضبط نفسھ 
و یستغفر لي: 

أَنَّ َحْفَصَة، بََكْت َعَىل ُعَمَر ريض الله عنهام فََقاَل َمْهالً يَا بَُنيَُّة أَلَْم تَْعلَِمي أَنَّ 
ُب ِببَُكاِء أَْهلِِه َعلَيِْه."  رَُسوَل اللَِّه صىل الله عليه وسلم قَاَل  " إِنَّ الَْميَِّت يَُعذَّ

'صحيح مسلم' (رقم: 927)  

و قال ملسو هيلع هللا ىلص أیضاً:	
 "من نِيح عليه، فإنه يُعذب مبا نِيح عليه يوم القيامة" 

'صحيح البخاري' (رقم: 1291) 

~� ~8



18. یحرم على من حضر موتي النساء أن یصحن أو یلطمن و یضربن رؤسھن و 
وجوھھن أو أن یفعلن أي أمر غیر ذلك مما یعد من اإلعتراض على أمر هللا و قد قال 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:	

 "النائحة إذا مل تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها رسبال من قطران، 
ودرع من جرب." 

'صحيح مسلم' (رقم: 934) 

و قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص أیضاً:	

 " لَيَْس ِمنَّا َمْن لَطََم الُْخُدوَد، َوَشقَّ الُْجيُوَب، َوَدَعا ِبَدْعَوى الَْجاِهلِيَِّة." 
'صحيح البخاري' (رقم: 1294) 

	ملسو هيلع هللا ىلص بريء من الصالقة و الحالقة و الشاقة أي من ترفع صوتھا  و ألن رسول هللا 
عند الفجیعة و التي تحلق شعرھا و التي تشق جلباھا عند المصیبة.	

19. أال تتبع النساء جنازتي:	

وعن أم عطية ريض الله عنها قالت: ”نهينا عن اتباع الجنائز“ 
'صحيح البخاري' (رقم: 1278) 

20. و ال ُتتَبع جنازتي بصوت أو بخور أو نار أو إنارة لقولھ ملسو هيلع هللا ىلص:	

" الَ تُتْبَُع الَْجَنازَُة ِبَصْوٍت َوالَ نَاٍر "  
الراوي : أبو هريرة |اJحدث : اLلباني|اJصدر : أحكام الجنائز 

 الصفحة أو الرقم: 91 |خ_صة حكم اJحدث : في إسناده من لم يسم، لكنه يتقوى بشواهده اJرفوعة، وبعض اRثار اJوقوفة 

21. و على من یتبع جنازتي أن یلتزم بالصمت و علیھ التدبر، و أن یأمر غیره بذلك. 
و قال اإلمام النووي: اعلم أن الصواب المختار ما كان علیھ السلف في حال السیر مع 

الجنازة فال یرفع بقراءة و ال ذكر و ال غیر ذلك. 	
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22. اإلسراع بجنازتي و تنقل من أقرب طریق من البیت أو المكان التي ھي فیھ الى 
المقبرة مباشرة لقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:	

”أرسعوا بالجنازة، فإن تك صالحة، فخري تقدمونها إليه، وإن تك سوي ذلك، 
فرش تضعونه عن رقابكم. “ 

'صحيح البخاري' (رقم: 1315) 

و من البدع المكروھة المشي خطوة خطوة أو قراءة الفاتحة أو الوقوف عند أماكن 
معینة أو أمام مسجد معین. 	

23. على الموصي لھ ممن یلي أمر جنازتي أن یجمع أكبر عدد من الموحدین 
المتمسكین بسنة رسول هللا	ملسو هيلع هللا ىلص لما في ذلك من األجر لھم و الشفاعة لي لحدیث 

رسول هللا 	ملسو هيلع هللا ىلص قال:	

”من شهد الجنازة حتي يصىل عليها، فله قرياط ، ومن شهدها حتي تدفن، فله 
قرياطان" قيل: وما القرياطان؟ قال: “مثل الجبلني العظيمني.“ 

'صحيح البخاري' (رقم: 1325) 

و یستحب لمن حمل الجنازة أن یتوضأ لقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:	

أْ.“  َل َميْتًا فَلْيَْغتَِسْل, َوَمْن َحَملَُه فَلْيَتََوضَّ ”َمْن َغسَّ
الترمذي (رقم: 993) 
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24.	أن یصلوا جماعة علّي لما فیھا من الفضل و الرحمة، و كلما كثر العدد كان أفضل 
لقولھ	ملسو هيلع هللا ىلص:		

ٌة ِمَن الُْمْسلِِمنَي يَبْلُُغوَن ِمائًَة كُلُُّهْم يَْشَفُعوَن لَُه   " َما ِمْن َميٍِّت يَُصيلِّ َعلَيِْه أُمَّ
ُعوا ِفيِه. "  إِالَّ ُشفِّ

'صحيح مسلم' (رقم: 947) 

ي أھلي من لقیھم. 	 25. بالدفن ینتھي كل شيء و یذھب كل انسان الى عملھ و یعزِّ

ً للعزاء ال سرادق و ال مأتم و ال  26. على أھل المیت و غیرھم أال یقیموا مكانا
صیوان و ال غیره، و أنا برىء من ھذا الفعل، و ال یدعوا أحداً لیقرأ القرآن أو عمل 
ختمة أو عتاقة أو سبحة أو إسقاط صالة، و ال خمیس و ال أربعین و ال میعاد، فلم تكن 

ھذه سنة رسول هللا 	ملسو هيلع هللا ىلص و ال فعل ھذا صحابتھ رضوان هللا علیھم من بعده. 	

27. یمنع أھل المیت من صنع الطعام بل من الواجب على الجیران عمل الطعام و 
تقدیمھ إلیھم و قد قال ملسو هيلع هللا ىلص حین قتل جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنھ:	

 " اْصَنُعوا آلِل َجْعَفٍر طََعاًما فَِإنَُّه قَْد أَتَاُهْم أَْمٌر َشَغلَُهْم " . 
'سc أبي داود' (رقم: 3132) و صّححه اLلباني 

28. على أقاربي أن یصوموا عني إن كان علي نذر لم أوفھ، و أن ُیحج عنى من مالي 
إن لم اتمكن من الحج.  

~� ~11



29. و قد أوصیت بتسدید ما عليَّ من الدیون 

و حقوق الناس عليe و هي كما يلي: 

.1	……………………………………………………………………………………

.2	……………………………………………………………………………………

.3	……………………………………………………………………………………

.4	……………………………………………………………………………………

.5	……………………………………………………………………………………

30. كذلك أوصي بما یلي:	

………………………………………………………………………………………………….	

………………………………………………………………………………………………….	

………………………………………………………………………………………………….	

………………………………………………………………………………………………….	

………………………………………………………………………………………………….	

31. و قد أوصیت بمبلغ………………………………………………………….(باLرقام)	
فقط.…………………………………………………………………………………………….	
…………………………………………………………………………………….(بالحروف)	
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على أن ال یزید على الثلث و أرى ان تنفق على أبواب الخیر التالیة ما أمكن ذلك و 
ھي:	

.1	……………………………………………………………………………………

.2	……………………………………………………………………………………

.3	……………………………………………………………………………………

.4	……………………………………………………………………………………

.5	……………………………………………………………………………………

و قد جعلت الوكیل على ذلك كل من:	

.1	……………………………………………………………………………………

.2	……………………………………………………………………………………

.3	……………………………………………………………………………………

.4	……………………………………………………………………………………

.5	……………………………………………………………………………………

32. و قد أوصیت بأن یقسم ما تبقى من أمالكي قسمة شرعیة على الورثة كما ھو 
ثابت في كتاب هللا و سنة رسولھ ملسو هيلع هللا ىلص و أوصي أن یتقوا هللا في ھذا المال و أن ال 
یستعملوه إال في طاعة هللا عز و جل، فإن المال مال هللا و نحن مستخلفون فیھ، قال هللا 

تعالى:	

	�
سورة اإلرساء  7  
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33. و أوصي من تركت من أھلي و ذریتي و سائر أقاربي بتقوى هللا و صالح ذات 
البین، و طاعة هللا و رسولھ ملسو هيلع هللا ىلص و التواصي بالحق و الصبر علیھ، و أوصیھم بمثل 

ما أوصى بھ إبراھیم علیھ سالم بنیھ و یعقوب علیھ السالم:	

 �

سورة البقرة  132     

	ملسو هيلع هللا ىلصعلیھا أحیا و علیھا  34. و إني ألشھد أن ال الھ اال هللا و أن محمداً رسول هللا 
أموت و علیھا ألقى هللا و إني ألبرى الى هللا من كل فعل أو قول یخالف شرع هللا و 

سنة رسولھ ملسو هيلع هللا ىلص. 	

ھذا و ما لي و ما عليَّ في دار الفناء مما أذكره و لم أنساه و مما اجتھدت فیھ، أرجو 
بذلك أن أكون قد أبرأت ذمتي و أدیت أمانتي، و أسأل هللا أن یرحمني و أن یغفر لي 

الزلل و الخطأ و النسیان، و هللا خیر الشاھدین و ھو أرحم الراحمین. 	
وصلى هللا على نبینا محمد ملسو هيلع هللا ىلص و على إلھ و صحبھ و سلم.	

كتبها و أقر بما فيها: 

الموصي:.………………………………………………………………………………………	
	( ………………………………………………………………………………….(اjسم	كام_ً

تحریرأ في:……………………………………………………………………………………. 	
یوم:	………………………………………………………………………….…………………	
بتاریخ:	…………………………………………………………………………………………	
الموافق:	………………………………………………………………………….……………	
التوقیع:	…………………………………………………………………………..……………	
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يشهد على ذلك كل من: 

االسم:	…………………………………………………..……………………………..………	
التوقیع:	………………………………………………………………………………..………	

االسم:	…………………………………………………..……………………………..………	
التوقیع:	………………………………………………………………………………..………	

االسم:	…………………………………………………..……………………………..………	
التوقیع:	………………………………………………………………………………..………	

االسم:	…………………………………………………..……………………………..………	
التوقیع:	………………………………………………………………………………..………	

	
 

 

سورة البقرة  201    
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الخامتة	
الحمد a الذي وفقنا في جمع ما تیسر من أحكام الوصیة في ھذا الكتاب الذي نسأل هللا 

تعالى أن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم انھ ولي ذلك و القادر علیھ:	

	
سورة آل عمران 16 

سورة املمتحنة 4 

سورة األعراف 126

   

	�
سورة آل عمران 193 – 194  

و صلى هللا علیھ و سلم و آخر دعوانا أن الحمد a رب العالمین	
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من أعامل الخري و الرب التي ميكن الوصية بها 

اإلنفاق على ذوي القربى الفقراء	

وقف شيء من المال أو العقار و إقامة مشاریع صدقة جاریة	

بناء مشاریع إسالمیة (المساجد، المراكز اإلسالمیة، المدارس اإلسالمیة...)	

طباعة المصحف و الكتب اإلسالمیة الموثوقة	

حفر اآلبار و توفیر المیاه لمن یحتاجھا في الداخل و الخارج	

كفالة األیتام و اإلنفاق على تعلیمھم و رعایتھم و بناء المالجىء لھم	

إقامة حلقات تحفیظ القرآن و اإلنفاق علیھا	

كفالة أئمة و خطباء و دعاة و اإلنفاق على مشاریع الدعوة الى هللا	

اإلطعام و اإلنفاق على الفقراء و المساكین و المحتاجین	

إفطار الصائمین في رمضان	

اإلنفاق على مشاریع اإلغاثة و متضرري الكوارث من المسلمین	

تسدید الدیون عن المعسرین و التفریج عنھم	

المرجع: 'وصیتي' جمع و اعداد: ناصر العنیزان	
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