
الرحيم بسم الله الرحمن

والمرسلين، نأبينا محمد وعلصصى آلصصه وصصصحبه الحمد لله رب العالمين والصلةا والسلما على أشرف النأبياء
:أجمعين وبعد

فهذا ما أوصي به أنأا الفقيصصر إلصصى اللصصه / ...............................................وأنأصصا فصصي حصصالتي المعتصصبرةا
ًا من سلمة عقلي وحسن إدراكي بأنأي  ًا أشهدشرع ًا. فصصرد ًا واحصصد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له. إله

ًا. لم يتخذ صاحبًة ًا عبصصده ورسصصوله. أرسصصله صمد ًا. وأشصصهد أن محمصصد ًا، ولم يشرك في حكمه أحصصد ول ولد
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشصصركون، وأشصهد أن عيسصصى عبصد اللصصه ورسصصوله، بالهدى

ّنة حق وما أعده الله لوليصائه حصصق، والنصصار حصصق، ومصصا أعصصده اللصصه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والج

ًا، وبمحمد ًا وبالسلما دين ًا،  لعدائه حق، رضيت بالله رب على ذلك أحيا وعليه أموت ص إن شاء الله ص نأبي
إن  .الساعة آتية ل ريب فيها، وأن الله يبعث مصصن فصصي القبصصور وأشهد أن الملئكة حق، والنبيين حق، وأن

وأعملهم ليصصوما معصصاده، وهصصذه وصصصية الله كتب الموت على بني آدما فهم ميتون، فأكيسهم أطوعهم لربه،
الخلصصق هملً، ولكصصن ليبلصصوكم أيكصصم أحسصصن مودع ونأصيحة مشفق، حسبي وحسبكم الله الصصذي لصصم يخلصصق

ً َفَفى: عمل َفَط َفَه اْص ّل إإّن ال إنّي  َفَب َفَن َفَيا  إلُمو ُتم ّمْس َفَأنأ َفَو َفَإلّ  ُتّن  َفَتُمو َفَ  َفَفل َفَن  ّدي ُكُم ال إرْك َفَيا] 132البقرةا:[ َفَل ُتْش َفَل  َفَنّي  ُب
إظيٌم َفَع ْلٌم  ُظ َفَل َفَك  إإّن الّشْر إه  ّل إر َفَيا]صص 13لقمان:[ إبال َفَكصص ْلُمن إن ا َفَع َفَه  ْنأ َفَوا إف  ْعُرو َفَم ْل إبا ْأُمْر  َفَو َفَةا  َفَل إم الّص إق َفَأ َفَنّي  إبْر ُب َفَواْصصص

إر ( ُْلُمو إما ا َفَعْز إمْن  َفَك  إل َفَذ إإّن  َفَك  َفَب َفَصا َفَأ َفَما  َفَلى  َفَل17َفَع َفَو َفَل )  َفَه  ّل إإّن ال ًا  َفَرح َفَم إض  َفَْلْر إفي ا إش  َفَتْم َفَل  َفَو إس  ّنا إلل َفَك  ّد َفَخ ّعْر  َفَص ُت
ٍر َفَفُخو َفَتاٍل  ُكّل ُمْخ إحّب  وصصصي أهصصل بيصصتي بتقصصوى اللصصه ومراقبتصصه فصصي السصصر والعلنأيصصة] أ18،17لقمان:[ ُي

فصصالله اللصصه فصصي الصصلةا، فإنأهصا خاصصة الملصة، وأما ظم فرائض الله بعد التوحيد: الصلةا،والحرص على أع
والصوما عبادةا السر لمن يعلم السّر وأخفى، والحج مع السصصتطاعة، ركصصن العبادةا، والزكاةا أختها اللزامة،

ُد ُعُم السلما وفروضه، فحافظوا عليها، تعيشوا مبرورين، وعلى من يناوئكم ظاهرين. وتلقوا واجب، هذه 
ّيرين، واسلكوا في العتقاد مسلك السلف الصالح وأئمة الدين، ّدلين ول مغ ول تخوضوا فيما ربكم غير مب

الشصصريفة، وشصصرطه الخلص كره السلف الخوض فيه، وعليكصصم بصصالعلم النصصافع، فصصالعلم وسصصيلة النفصصوس
وانأبصصذوا العلصصوما المذمومصصة؛ فإنأهصصا ل تزيصصد إل والخشية من الله مع الخيفة. وخير العلوما علصصوما الشصصريعة،

ًا. وأطيعوا أمر من وله الله عليكم، واجتنبوا الفتن وأسصصبابها، والكصصذب عصصورةا ل تصصوارى، وحصصافظوا تشكيك
النعصصم، والصيانأة، وأوفوا بالعهد، وابذلوا النصح، ول تبخسوا الناس أشياءهم ول تطغصصوا فصصي على الحشمة

ًا فل تصصذكروه، وإذا بصصرزا ول تنسوا الفضل بينكم، ول تنافسوا في الحظوظ السخيفة، وإذا أسصصديتم معروفصص
ّق قبيح فاستروه، وأصلحوا ذات بينكم، واحذروا الظلم، وصلوا الرحاما، وأحسنوا إلى الجيران، واعرفوا ح

واوصي اولديالتباغض والتحاسد، واعلموا أن جماع المر تقوى الله،  الكابر، وارحموا الصاغر، واحذروا
الكبار أن يتقوا الله في أخوانأهم الصغار وأخواتهم, وأن يحفظوهم من كل ما يشصصينهم ويسصصئ اليهصصم فصصي

حال، وموعد اللتقاء دار البقاء، والسلما عليكم من حبيب كان الله خليفتي عليكم في كلدينهم ودنأياهم 
. ص هذا الشمل المتصدع مودع، والله يجمع ص إذا شاء

كمصصصصصا أوصصصصصصي بصصصصصأن الوصصصصصصي علصصصصصى أولدي القاصصصصصصرين عصصصصصن سصصصصصن الرشصصصصصد مصصصصصن بعصصصصصدي
هو / ................................... وله عليهم الوليصصة التامصصة حصصتى يرشصصدوا, وأن ينظصصر لهصصم مصصا يصصصلحهم
ويعوج عليهم بالنفع في دينهم ودنأياهم, وأن يتقي الله في ذلك, ويستشير من يثق في دينه وسداد رأيصصه.

وبالنسبة للمور المالية فانأي أوصي ورثتي بما يلي:

خراج الديون التي في ذمتي بأسرع وقت – ما أمكنه ذلك – فقد ورد أن رسول اللهإالجتهاد ب.1
 ثصصم التصصصرف فصصي التركصصةًاقال: "نأفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" فسصصداد الصصدين أول

ً.اثانأي

اخراج خمس مالي وقفآ في سبيل الله واستثماره من قبل الناظر في أعمال تجارية ونأحوها, وما.2
ّي فصصإن فضصصل شصصئ فيصصصرف منصصه ينتج عن استثماره بعد ذلك يحج ويضصصحى بصصه عنصصي وعصصن والصصد
للفقراء القارب, وإن احتاج الورثصصة لشصصئ مصصن نأاتصصج الوقصصف يعطصصون منصصه بحصصدود مصصايراه النصصاظر
ايراه النصاظر ويستحسصنه ويقرره, فإن فضل منه شئ فيصرف في وجوه البر المختلفة حسصب م

وتستدعي الحاجة إليه.  

ولبأس من إعادةا استثمار بعض عائدات أصصصل الوقصصف إن رأى النصصاظر المصصصلحة فصصي ذلصصك, وإن.3
احتاج أصل الوقف إلى صيانأة وإصلح فهو يقدما على ما ذكر في الوصية. 



ًا في.4 وللناظر حق التصرف المطلق في جميع ما أوكل إليه حسب الشرع والنظاما, وله الحق أيض
ًا مصصن إن دعصصت ًا ليحل محله مصصن حيصصث التصصصرف فيمصصا أوكصصل إليصصه أو بعضصص توكيل من يراه مناسب

ًا بأن الناظر على هذا الوقف هو: ........................................ الحاجة إلى ذلك علم

ًا لحدوث أي إشصصكال أو.5 وللوصي والناظر الحق في تعيين من يخلفهما بعد موتهما أو عجزهما منع
ًا في شئ مما أوكل إليهما فصصالمر حينهصصا يكصصون ًا شرعي نأزاع, وإذا بدر من الوصي أو الناظر تجاوزا

للقاضي وهو الذي يعزلهما ويولي على القاصرين وعلى الوقف غيرهما بعد استشارةا العائلة.

ًا, فصصإن تصصبرع النصصاظر.6 ول حرج على الناظر أن يأخذ من نأاتج الوقف عن أتعابه نأسبة.......% سصصنوي
ًا ثوابه فأجره على الله, مع تقوى الله فيما أوكل إليه, وأذكر الجميع بقصصوله فيما أوكل إليه محتسب

تعالى: (فمن بدله بعدما سمعه فإنأما إثمه على الذين يبدلونأه إن الله سميع عليم).

ًا وأشهد الله على ذلك والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل  وصلى الله وسصصلمأوصي بكل ما ذكر آنأف
.على نأبينا محمد وعلى آله وصحبه
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