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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمدهلل وال�صالة وال�سالم على �سيدنا
حمم���د املبعوث رحم���ة للعاملني قال اهلل
تعايل يف حمكم التنزيل }وَمَ ا �أَ ْر َ�س ْل َن َ
اك
�إِ اّ َل َر ْح َم ًة ِ ّل ْل َع مَ ِال َ
ني { «الأنبياء»
هذه ر�سالة حتتوي على بع�ض الو�صايا
ال�ش���ريفة التي �أو�ص���ى بها ر�س���ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �أمته اقت�صرنا فيها
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على ما جاء بلفظ الو�ص���ية ،مت جتميعها
م���ن كتب ال�س��� ّنة املط ّهرة لتكون نربا�س���ا
ٍ
وم�سلمة ين�شد النجاة
م�سلم
يقتدي به كل
ٍ
يف الدنيا والفوز باجلنة.
و�صلى اهلل و�سلم على �سيدنا حممد
وعلى �آله و�صحبه
كلما ذكره الذاكرون وغفل
عن ذكره الغافلون
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الـو�صية ()1
ع���ن مع���اذ ر�ض���ي اهلل عن���ه ق���ال� :أخذ
بي � � ��دي ر�سول اهلل �صل � � ��ى اهلل عليه و�سلم
فم�ش � � ��ى قليال ثم قال :يا معاذ �أو�ص � � ��يك
بتق � � ��وى اهلل  ،و�ص � � ��دق احلدي � � ��ث ،ووفاء
العه � � ��د ،و�أداء الأمانة  ،وت � � ��رك اخليانة،
ورح � � ��م اليتي � � ��م  ،وحفظ اجل � � ��وار ،وكظم
الغي � � ��ظ  ،ولني ال � � ��كالم ،وبذل ال�س �ل ��ام ،
ول � � ��زوم الإمام  ،والتفقه يف القر�آن ،وحب
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الآخرة  ،واجلزع من احل�س � � ��اب  ،وق�ص � � ��ر
الأمل ،وح�س � � ��ن العمل  ،و�أنهاك �أن ت�شتم
ت�صدق كاذبا� ،أو ّ
ِّ
تكذب �صادقا،
م�سلما� ،أو
ً
عادال ،و�أن تف�س � � ��د يف
�أو تع�ص � � ��ي �إمام � � ��ا
االر� � � ��ض ،ي � � ��ا مع � � ��اذ� ...أذك � � ��ر اهلل عند كل
�شجر وحج � � ��ر ،و�أحدث لكل ذن � � � ٍ�ب توبة ،
ال�س ّر بال�س ّر  ،والعالنية بالعالنية.
«رواه البيهقي يف كتاب الزهد واملنذري يف الرتغيب والرتهيب»
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الـو�صية ()2
ع���ن �أبي ذر ر�ض���ي اهلل عنه ق���ال قلت:
يار�سول اهلل �أو�صني ،قال� :أو�صيك بتقوى
اهلل ف�إنها ر�أ�س �أمرك  ،قلت :يار�سول اهلل
زدين قال :عليك بتالوة القر�آن وذكر اهلل
ف�إن ذل � � ��ك نور لك يف ال�سموات ونور لك
يف االر�ض ،قلت :يار�سول اهلل زدين قال :ال
ُ
ويذهب
تكرث ال�ضحك ف�إنه مييت القلب
نور الوجه ،قلت :يا ر�سول اهلل زدين قال:
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عليك باجلهاد ف�إنه رهبانية �أمتي ،قلت:
ي � � ��ا ر�سول اهلل زدين قال :عليك بال�صمت
� ّإال م � � ��ن خري ف�إنه م � � ��ردّة لل�شيطان عنك
وعون لك على �أمر دينك  ،قلت :يا ر�سول
اهلل زدين قال� :أنظر �إىل من هو دونك وال
تنظر �إىل من هو فوقك ف�إنه �أجدر �أن ال
تزدري نعم � � ��ة اهلل عندك  ،قلت :يا ر�سول
قال�:صل قرابتك ولو قطعوك،
اهلل زدين
ِ
قلت :يا ر�سول اهلل زدين قال :ال تخف يف
اهلل لوم � � ��ة الئم  ،قلت :يا ر�سول اهلل زدين
قال :حتب للنا� � � ��س ما حتب لنف�سك ،ثم
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�ضرب يده على �صدري فقال :يا �أبا ذر ال
ّ
كالكف وال ح�سب
عقل كالتدبري وال ورع
كح�س � � ��ن اخللق« .رواه الطرباين وروى ابن ماجه من
ّ
كالكف �إىل �آخره»
قوله :الورع

الـو�صية ()3
عن عبادة بن ال�صامت ر�ضي اهلل عنه �أن
ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
ا�ضمن � � ��وا يل ً
�ستا م � � ��ن �أنف�سك � � ��م �أ�ضمن
لكم اجلنة� ،أ�صدق � � ��وا �إذا ّ
حدثتم ،و�أوفوا
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اذا وع � � ��دمت ،و�أدّوا �إذا ائتمنتم ،واحفظوا
وغ�ض � � ��وا �أب�صارك � � ��مّ ،
ّ
وكف � � ��وا
فروجك � � ��م،
�أيديكم« .رواه �أحمد والطرباين ورجال �أحمد ثقات»
الـو�صية ()4
ع���ن �أب���ي ذر ومعاذ بن جبل ر�ض���ي اهلل
عنهما �أن النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم
ق���ال� :ست � � ��ة �أيام ث � � ��م اعقل يا �أب � � ��ا ذر ما
يقال ل � � ��ك بعد ،فلما كان الي � � ��وم ال�سابع
ق � � ��ال� :أو�صيك بتق � � ��وى اهلل يف �س ّر �أمرك
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وعالنيته ،و�إذا �أ�س�أت ف�أح�سن ،وال ت�س�ألن
�أحد ًا �شيئا و�إن �سقط �سوطك ،وال تقب�ض
�أمانة« .رواه �أحمد با�سناد جيد»
ال تقب�ض :ال ت�أخذ الأمانة مامل تكن �أهال حلفظها.

الـو�صية ()5
ع���ن عل���ي ر�ض���ي اهلل عنه ق���ال� :أمرين
النب � � ��ي �صل � � ��ى اهلل عليه و�سل � � ��م �أن �آتيه
بطبق يكت � � ��ب فيه ما ال ت�ض � � � ُّ�ل �أمته من
بع � � ��ده ،فخ�شيت �أن تفوتن � � ��ي نف�سه ،قال:
-11-

قل � � ��ت� :إين �أحف � � ��ظ و�أعي  ،ق � � ��ال� :أو�صي
بال�صالة والزكاة وما ملكت امي�إنكم.
«رواه �أحمد»

الـو�صية ()6
عن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه قال� :أو�صاين
خليلي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم ب�س���بع:
بحب امل�ساكني و�أن �أدنوا منهم ،و�أن �أنظر
�إىل من �أ�سفل مني ،وال �أنظر �إىل من هو
فوق � � ��ي ،و�أن �أ�صل رحمي و�إن جفاين ،و�أن
�أك �ث ��ر من قول :ال حول وال قوة اال باهلل ،
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و�أن �أتكلم مب ِّر احلق  ،وال ت�أخذين يف اهلل
لومة الئم  ،و�أن ال �أ�سال النا�س �شيئا.
«رواه �أحمد والطرباين»

الـو�صية ()7
عن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �أو�صاه فقال له :زر
القبور ّ
تذكر به � � ��ا االخرة  ،واغ�سل املوتى
خاو موعظة بليغة ،
ف�إن معاجل � � ��ة ج�سد ٍ
ّ
و�صل على اجلنائز لعل ذلك �أن يحزنك
ف�إن احلزين يف ظل اهلل يتعر�ض كل خري.
«رواه احلاكم وقال :رواته ثقات»
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الـو�صية ()8
عن العربا�ض بن �س���ارية ر�ضي اهلل عنه
قال� :صلى بنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�س���لم ذات يوم ثم �أقب���ل علينا فوعظنا
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت
منه���ا القلوب فقال قائل :يا ر�س���ول اهلل
ك�أن هذه موعظة مو ّدع فماذا تعهد �إلينا؟
فق���ال� :أو�صيك � � ��م بتق � � ��وى اهلل  ،وال�سمع
والطاع � � ��ة و�إن عب � � ��د ًا حب�شي � � � ً�ا ،ف�إنه من
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يع�ش منكم بعدي ف�سريى اختالفا كثريا
فعليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء الرا�شدين
مت�سك � � ��وا به � � ��ا َّ
وع�ض � � ��وا عليها
املهدي �ي ��ن َّ
بالنواجذ  ،و�إيَّاكم وحمدثات الأمور ،ف�إن
كل حمدث � � ��ة بدع � � ��ة ،وكل بدع � � ��ة �ضاللة.
«�أخرج���ه �أحم���د و�أب���و داود واب���ن ماجه واحلاكم و�ص���ححه
والبيهقي والرتمذي وقال :ح�سن �صحيح ،ويف رواية ... :و�إن
ت�أ ّم���ر عليكم عبد حب�ش���ي جم ّدع الأطراف  ....وكل �ض�ل�الة
يف النار» .
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الـو�صية ()9
ع���ن معاذ بن جبل ر�ض���ي اهلل عنه قال:
�أو�صاين ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
بع�ش���ر كلمات فقال :ال ت�شرك باهلل �شيئا
وح ّرق � � ��ت ،وال ّ
تعق ّـن والديك
و�أن ُق ِت ْل � � � َ�ت ُ
و�إن �أمراك �أن تخ � � ��رج من �أهلك ومالك،
ّ
ترتكن �صالة مكتوبة متعمد ًا ف�إن من
وال
ت � � ��رك �صالة مكتوبة متعم � � ��د ًا فقد برئت
ّ
ت�شربن خم � � ��ر ًا ف�إنه
من � � ��ه ذم � � ��ة اهلل  ،وال
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ر�أ� � � ��س كل فاح�شة  ،و�إ ّي � � ��اك واملع�صية ف�إن
باملع�صية ّ
حل �سخط اهلل  ،و�إيّاك والفرار
من الزحف و�إن هلك النا�س  ،و�إن �أ�صاب
النا� � � ��س موت فاثب � � ��ت  ،و�أنفق على �أهلك
من طولك  ،وال ترفع عنهم ع�صاك � ً
أدبا،
و�أخفهم يف اهلل.
«رواه �أحمد والطرباين يف الكبري ورجال �أحمد ثقات»
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الـو�صية ()10
ع���ن �أب���ي هريرة ر�ض���ي اهلل عن���ه قال:
قال ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :
�أو�صاين ربي بت�سع �أو�صيكم بها� :أو�صاين
بالإخال�ص يف ال�س � � � ّر والعالنية ،والعدل
يف الر�ضا والغ�ض � � ��ب ،والق�صد يف الغنى
والفقر ،و�أن �أعفو عمن ظلمني ،و�أعطي
م � � ��ن حرمني ،و�أ�ص � � ��ل من قطعن � � ��ي ،و�أن
يكون �صمتي فكر ًا ،ونطقي ذكر ًا ،ونظري
عرب ًا« .رواه رزين يف كتابه جتريد ال�صحاح ال�ستة»
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ويف رواية �أخرى� :أمرين ربي بت�سع :خ�شية اهلل يف ال�س ّر والعالنية...
و�أمر بالعرف وقيل باملعروف .رواه ابن االثري يف جامع اال�صول.

الق�صد يف الغنى والفقر :التو�سط بني التبذير والتقتري.

الـو�صية ()11
ع���ن معاذ بن جبل ر�ض���ي اهلل عنه قال:
يار�س���ول اهلل �أو�ص���ني ،ق���ال� :أعبد اهلل
ك�أنك تراه ،و�أع � � ��دد نف�سك يف املوتى ،و�إن
�شئت �أنب�أت � � ��ك مبا هو �أملك بك من هذا
كله ،قال :هذا ،و�أ�شار بيده �إىل ل�سانه.
«رواه ابن �أبي الدنيا ب�إ�سناد جيد»
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الـو�صية ()12
عن �أبي هريرة ر�ض���ي اهلل عنه �أن رجال
قال للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم� :أو�صني،
ق���ال :ال تغ�ضب فردّد م � � ��رار ًا  ،فقال :ال
تغ�ضب« .رواه البخاري»
الـو�صية ()13
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن رجال قال
يار�س���ول اهلل �إين �أريد ال�سفر ف�أو�صني،
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قال :عليك بتقوى اهلل والتكبري على كل
�ش � � ��رف .فلما ولىّ الرجل قال :اللهم اطو
له الأر�ض وهوّن عليه ال�سفر.
«رواه الرتمذي ب�سند ح�سن»
الـو�صية ()14
روى ا�س���ماعيل ب���ن حممد بن �س���عد بن
�أبي و ّقا�ص عن �أبيه عن جده ر�ض���ي اهلل
عنهم �أجمعني� ،أن رج ً
ال �أتى النبي �ص���لى
اهلل عليه و�س���لم فقال :يار�سول اهلل...
�أو�ص���ني و�أوج���ز ،فقال :علي � � ��ك بالي�أ�س
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مما يف �أيدي النا�س ف�إن � � ��ه الغنى ،و�إيّاك
ّ
و�صل
والطم � � ��ع ف�إنه الفق � � ��ر احلا�ض � � ��ر،
�صالت � � ��ك و�أنت م � � ��ودّع  ،و�إيّاك وما يُ عتذر
من � � ��ه« .رواه احلاك���م والبيهق���ي يف كت���اب :الزه���د وقال
احلاكم� :صحيح اال�سناد و�أقره الذهبي».

وما يعتذر منه  :القول �أو الفعل الذي ي�س���توجب من �ص���احبه
الإعتذار.
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الـو�صية ()15
ع���ن �أبي ذر ر�ض���ي اهلل عنه ق���ال :قلت
يا ر�س���ول اهلل �أو�ص���ني ،ق���ال� :إذا عملت
�سيئة ف�أتبعه � � ��ا ح�سنة متحها ،قال :قلت
يا ر�س � � ��ول اهلل� :أمن احل�سن � � ��ات ال �إله �إال
اهلل؟ قال :هي �أف�ضل احل�سنات.
«رواه �أحمد»

a a a
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الـو�صية ()16
ع���ن �أم �أن����س ر�ض���ي اهلل عنه���ا �أنه���ا
قال���ت :ي���ا ر�س���ول اهلل �أو�ص���ني ،ق���ال:
�أهجري املعا�ص � � ��ي ،ف�إنها �أف�ضل الهجرة،
وحافظ � � ��ي على الفرائ� � � ��ض ،ف�إنها �أف�ضل
اجله � � ��اد ،و�أكرثي من ذك � � ��ر اهلل  ،ف�إنك ال
أحب اليه من كرثة ذكره.
ت�أتني اهلل ب�شيء � ّ
«رواه الطرباين يف الكبري واالو�سط و الهيثمي يف جممع الزوائد»

a a a
-24-

الـو�صية ()17
عن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه قال� :أو�صاين
خليل���ي �ص���لى اهلل علي���ه و�س���لم ب�أربع
هن �إ ّ
أحب من الدنيا وما فيها،
كلمات ّ
يل � ّ
قال يل :يا �أب � � ��ا ذر � ..أحكم ال�سفينة ف�إن
البحر عميق  ،وا�ستكرث الزاد ف�إن ال�سفر
طويل  ،وخفف ظهرك ف�إن العقبة ك�ؤود ،
و�أخل�ص العمل ف�إن الناقد ب�صري.
«رواه الإمام املقد�سي»
العقبة ك�ؤود :املرقى ال�صعب ال�شاق.
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الـو�صية ()18
ع���ن �أب���ي ال���درداء ر�ض���ي اهلل عنه قال
�أو�صاين ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ب�سب � � ��ع :ال ت�شرك ب � � ��اهلل �شيئا و�إن ّ
قطعت
�أو ح َّرق � � ��ت ،وال ترتك �صالة متعمد ًا ف�إنه
م � � ��ن تركها فق � � ��د برئت من � � ��ه الذمة ،وال
ت�شرب اخلمر ف�إنها مفتاح كل �ش ّر  ،و�أطع
والدي � � ��ك و�إن �أمراك �أن تخرج من دنياك
فاخ � � ��رج ،وال تنازع الأمر �أهل � � ��ه �إنك �أنت
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ّ
تفرن من الزح � � ��ف و�إن هلكت،
�أن � � ��ت  ،وال
و�أق � � � ِ�ر �أ�صحابك ،و�أنفق عل � � ��ى �أهلك من
طولك ،وال ترفع عنهم الع�صا ،و�أخفهم
يف اهلل« .رواه الطرباين والبخاري يف الأدب املفرد»
الـو�صية ()19
ع���ن �أن�س بن مالك ر�ض���ي اهلل عنه :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لفاطمة
ر�ض � � ��ي اهلل عنها :ما مينع � � ��ك �أن ت�سمعي
م � � ��ا �أو�صيك به � ،أن تق � � ��ويل �إذا �أ�صبحت
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و�إذا �أم�سي � � ��ت :يا حي ي � � ��ا قيوم برحمتك
�أ�ستغيث �أ�صل � � ��ح يل �ش�أين كله وال تكلني
�إىل نف�سي طرفة عني.

«رواه الن�سائي والبزار با�سناد �صحيح ،واحلاكم وقال� :صحيح
على �شرطهما»

الـو�صية ()20
عن عبداهلل بن عمرو بن العا�ص ر�ض���ي
اهلل عنهم���ا �أن معاذ بن جبل ر�ض���ي اهلل
عنه �أراد �سفراً فقال :يا نبي اهلل �أو�صني،
فقال� :أعب � � ��داهلل ال ت�شرك به �شيئا ،قال
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يا نبي اهلل زدين ،قال  :اذا �أ�س�أت ف�أح�سن،
ق � � ��ال ي � � ��ا نب � � ��ي اهلل زدين ،ق � � ��ال :ا�ستق � � ��م
وليح�سن خلقك.
ُ
«رواه ابن حبان يف �صحيحه واحلاكم وقال� :صحيح اال�سناد»

الـو�صية ()21
ع���ن �أ�س���ود بن �أ�ص���رم ر�ض���ي اهلل عنه،
قال :قل � � ��ت يار�س � � ��ول اهلل �أو�صن � � ��ي ،قال:
متل � � ��ك يدك ،قل � � ��ت :فماذا �أمل � � ��ك �إذا مل
�أملك يدي؟ قال :متل � � ��ك ل�سانك ،قلت:
فم � � ��اذا �أمل � � ��ك �إذا مل �أملك ل�ساين؟ قال:
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ال تب�س � � ��ط يديك � ّإال �إىل خ �ي ��ر ،وال تقل
بل�سانك �إّال معروفا.
«رواه اب���ن �أبي الدنيا ،والطرباين با�س���ناد ح�س���ن ،والبيهقي»

الـو�صية ()22
ع���ن �أبي ال���درداء ر�ض���ي اهلل عنه قال:
�أو�صاين ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
بغ�سل يوم اجلمعة وركعتي ال�ضحى ونوم
على وتر و�صيام ثالثة �أيام من كل �شهر.
«�أخرجه ابن عدي يف الكامل»

a a a
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الـو�صية ()23
عن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه قال �أو�صاين
ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم :اذا
طبخت ِ ْ
قدر ًا �أن �أكرث مرقتها ف�إنها �أو�سع
للجريان« .رواه �أحمد»
الـو�صية ()24
عن عبداهلل بن ثعلبة ر�ضي اهلل عنه قال:
قال ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�سلم:
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�أو�صاين اهلل بذي القربي و�أمرين �أن �أبد�أ
بالعبا�س بن عبد املطلب.
«رواه احلاكم يف امل�ستدرك و�صححه ال�سيوطي يف اجلامع»

الـو�صية ()25
عن �أن�س ر�ض���ي اهلل عنه �أو�صاين النبي
�ص���لى اهلل عليه و�س���لم فق���ال :يا �أن�س
�أ�سبغ الو�ضوء يزد يف عمرك  ،و�س ّلم على
م � � ��ن لقيت من �أمتي تكرث ح�سناتك ،و�إذا
دخلت على �أه � � ��ل بيتك ف�س ّلم يكرث خري
ِّ
و�صل �صالة ال�ضحى ف�إنها �صالة
بيتك،
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الأوّاب �ي ��ن قبلك  ،وارحم ال�صغري والكبري
تكن من رفقائي يوم القيامة.
«رواه ابن عدي يف الكامل»

الـو�صية ()26
ع���ن ابن م�س���عود ر�ض���ي اهلل عن���ه قال:
�أو�صاين ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
مرتجال وال
�أن �أ�صب � � ��ح يوم �صومي دهينا
ّ
ت�صبح يوم �صومك عبو�س � � ��ا« .رواه الطرباين.
وع���ن ابن م�س���عود ق���ال� :أ�ص���بحوا م ّدهن�ي�ن �ص���ياما .رواه
الطرباين ورجاله رجال ال�صحيح ورواهما الهيثمي يف جممع
الزوائد»
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الـو�صية ()27
ق���ال �أب���و ذر ر�ض���ي اهلل عن���ه � :أو�صاين
خليل � � ��ي �صلى اهلل علي � � ��ه و�سلم بثالث،
ق � � ��ال� :إ�سم � � ��ع و�أط � � ��ع ولو لعب � � ��د جمدوع
الأن � � ��ف ،ف�إن �صنعت مرق � � ��ة ف�أكرث ماءها
ثم انظر �إىل �أهل بيت جري�إنك ف�أ�صبهم
َّ
منها مبرقتك،
و�صل ال�صالة لوقتها.
«رواه م�سلم»

a a a
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الـو�صية ()28
ع���ن حن�ش قال  :ر�أيت علياً ر�ض���ي اهلل
ي�ضحي بكب�شني ،فقلت له ما هذا؟
عنه،
ّ
فقال� :أو�ص���اين ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل
عليه و�سلم �أن �أ�ضحي عنه« .رواه �أحمد»
الـو�صية ()29
ع���ن �أبي ال���درداء ر�ض���ي اهلل عنه قال:
�أو�صاين خليلي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن
�أكرث من ذكر اهلل« .رواه الطرباين»
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الـو�صية ()30
عن �أبي الأ�ش���عث ال�ص���نعاين قال بعثني
يزي���د ب���ن معاوي���ة �إىل عبداهلل ب���ن �أبي
�أوفى ومعي نا�س من �أ�صحاب ر�سول اهلل
�ص���لى اهلل عليه و�سلم فقلت ما ت�أمرون
به النا����س؟ فقال� :أو�ص � � ��اين �أبو القا�سم
�صلى اهلل عليه و�سلم �إن �أنا �أدركت �شيئا
حد و�أك�سر �سيفي
من هذه �أن �أعمد �إىل ُا ٍ
و�أقع � � ��د يف بيتي ف�إن دخل على بيتي قال
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اقعد يف خمدعك ف�إن دخل عليك فاجث
عل � � ��ى ركبتيك وتقول  :ب�ؤ ب�إثـمي و�إثـمك
فتكون م � � ��ن �أ�صحاب الن � � ��ار وذلك جزاء
الظامل �ي ��ن ،فقد ك�سرت �سيف � � ��ي فاذا دخل
عل � � ��ى بيتي دخل � � ��ت خمدعي ف � � ��اذا دخل
على خمدعي جث � � ��وت على ركبتي فقلت
م � � ��ا قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�أن �أقول« .رواه البزار والهيثمي يف جممع الزوائد»
a a a
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الـو�صية ()31
عن �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه �أن
رجال جاءه فقال �أو�ص���ني فقال� :س�ألتني
عم � � ��ا �س�أل � � ��ت عن � � ��ه ر�س � � ��ول اهلل �صلى اهلل
علي � � ��ه و�سلم من قبل � � ��ك� ،أو�صيك بتقوى
اهلل ف�إن � � ��ه ر�أ�س كل �شيء ،وعليك باجلهاد
ف�إنها رهبانية الإ�سالم  ،وعليك بذكر اهلل
وت �ل ��اوة الق � � ��ر�آن ف�إنه روح � � ��ك يف ال�سماء
وذكرك يف االر�ض.
رواه �أحمد و�أبو يعلى �إ ّال �أنه قال :جاء رجل �إىل النبي �ص���لى
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اهلل عليه و�س���لم فقال يا ر�س���ول اهلل �أو�ص���ني ،قال :عليك
بتق���وى اهلل ف�إن���ه جماع كل خري – فذكر نح���وه وزاد واخزن
ل�سانك ا ّال من خري ف�إنك بذلك تغلب ال�شيطان.

الـو�صية ()32
عن حرملة العنربي ر�ضي اهلل عنه قال:
�أتيت ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�سلم
فقلت :يا ر�س���ول اهلل �أو�صني فقال� :إتق
اهلل  ،واذا كن � � ��ت يف جمل� � � ��س فقم � � ��ت منه
ف�سمعتهم يقولون ما يعجبك ف�أته  ،و�إذا
�سمعتهم يقولون ما تكره فاتركه.

«رواه �أحمد ورجاله ثقات»
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الـو�صية ()33
وعن عبادة بن ال�ص���امت ر�ضي اهلل عنه
قال� :أو�صاين ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�س���لم ب�سبع خالل قال :ال ت�شركوا باهلل
�شيئ � � ��ا و�إن ّ
قطعت � � ��م وح ّرقت � � ��م و�صلبتم،
وال ترتك � � ��وا ال�صالة متعم � � ��د ًا فمن تركها
متعمد ًا فقد خرج م � � ��ن امل ّلة  ،وال تركبوا
املع�صي � � ��ة ف�إنها �سخ � � ��ط اهلل ،وال ت�شربوا
اخلم � � ��ر ف�إنها ر�أ� � � ��س اخلطاي � � ��ا كلها ،وال
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تف � � � ّروا من املوت و�إن كنتم فيه ،وال تع�ص
والدي � � ��ك و�إن �أمراك �أن تخرج من الدنيا
كلها فاخرج ،وال ت�ضع ع�صاك عن �أهلك
و�أن�صفهم من نف�سك« .رواه الطرباين»
الـو�صية ()34
ع���ن �أبي ال���درداء ر�ض���ي اهلل عنه قال:
�أو�ص � � ��اين خليلي �صل � � ��ى اهلل عليه و�سلم
�أن �أنظ � � ��ر �إىل م � � ��ن ه � � ��و �أ�سف � � ��ل مني وال
�أنظ � � ��ر �إىل م � � ��ن ه � � ��و فوق � � ��ي ،و�أن �أح � � ��ب
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امل�ساك �ي ��ن و�أدنو منه � � ��م  ،و�أن �أ�صل رحمي
و�إن قطعتن � � ��ي وجفتن � � ��ي ،و�أن �أقول باهلل
ال �أخ � � ��اف يف اهلل لومة الئم ،و�أن ال �أ�سال
�أح � � ��د ًا �شيئا ،و�أن �أكرث م � � ��ن قول «ال حول
وال قوة �إال ب � � ��اهلل» ف�إنها من كنوز اجلنة.
«رواه الط�ب�راين وق���ال الهيثم���ي يف جمم���ع الزوائ���د  :وفيه
�أبواجلوري ومل �أعرفه وبقية رجاله ثقات»

a a a
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الـو�صية ()35
عن �أميمة ر�ض���ي اهلل عنها موالة ر�سول
اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم قالت :كنت
أ�صب عل � � ��ى ر�سول اهلل �صل � � ��ى اهلل عليه
� ٌّ
و�سل � � ��م و�ض � � ��وءه فدخ � � ��ل رج � � ��ل فق � � ��ال:
�أو�صني ،فق � � ��ال :ال ت�شرك باهلل �شيئا و�إن
ّ
قطعت وح ّرقت بالنار ،وال تع�ص والديك
و�إن �أمراك �أن تخل � � ��ى من �أهلك ودنياك
ّ
ّ
ت�شربن خمر ًا ف�إنها مفتاح كل
فتخل ،وال
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�ش � � ��ر ،وال ترتكن �صالة متعمد ًا فمن فعل
ذلك برئت من � � ��ه ذمة اهلل وذم � � ��ة ر�سوله،
وال تف � � � ّ
�رن م � � ��ن الزحف فم � � ��ن فعل ذلك
باء بغ�ضب م � � ��ن اهلل وم�أواه جهنم وبئ�س
امل�صري ،وال تزدادن يف تخوم �أر�ضك فمن
فع � � ��ل ذل � � ��ك ي�أتي ب � � ��ه ي � � ��وم القيامة على
رقبت � � ��ه من مق � � ��دار �سبع �أر�ض �ي ��ن ،و�أنفق
عل � � ��ى �أهلك من طولك وال ترفع ع�صاك
عنهم و�أخفهم يف اهلل.
«رواه الطرباين واملنذري يف الرتغيب والرتهيب»

a a a
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الـو�صية ()36
قال معاذ ر�ضي اهلل عنه قلت  :يا ر�سول
اهلل �أو�صن � � ��ي قال� :أعب � � ��د اهلل ك�أنك تراه،
واعدد نف�س � � ��ك يف املوتي  ،واذكر اهلل عند
كل حجر و�شجر ،واذا عملت �سيئة فاعمل
بجنبها ح�سن � � ��ة ال�س ّر بال�س � � � ّر والعالنية
بالعالنية« .رواه الطرباين وعزاه ابن �أبي �شيبة اىل �أبي
�س���لمة وقال الإ�س���ناد اليه ح�س���ن ورواه هنَاد وابن �أبي الدنيا
يف ال�صمت»

a a a
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الـو�صية ()37
عن علي ر�ض���ي اهلل عنه قال� :أو�ص���اين
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بثالث
ال �أدعهن ما حييت� :أن �أ�صلي قبل الع�صر
�أربعا فل�ست بتاركهن ما حييت« .رواه �أحمد»

a a a
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الـو�صية ()38
عن عائ�ش���ة ر�ض���ي اهلل عنه���ا �أن النبي
�ص���لى اهلل علي���ه و�س���لم ق � � ��ال� :أو�صاين
جربيل علي � � ��ه ال�سالم باجلار �إىل �أربعني
دار ًا ع�ش � � ��رة م � � ��ن ههنا وع�ش � � ��رة من ههنا
وع�شرة من ههنا وع�شرة من ههنا.

قال �إ�سماعيل :عن ميينه وعن ي�ساره وقباله وخلفه .رواه البيهقي يف
ال�س�ن�ن وقال � :إمنا يعرف من حديث ابن �ش���هاب الزهري عن النبي
�ص���لى اهلل عليه و�س���لم مر�س�ل�ا �أربعني داراً جار ،قيل البن �شهاب
وكي���ف �أربع�ي�ن داراً قال� :أربعني عن ميينه وعن ي�س���اره وخلفه وبني
يديه�« .أورده �أبو داود ب�إ�سناده عن الزهري يف املرا�سيل»
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الـو�صية ()39
عن �س���عد بن �أبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه
ق���ال :قال ر�س���ول اهلل �صل � � ��ى اهلل عليه
و�سل � � ��م� :أو� � � ��ص بالع�ش � � ��ر� ،أو� � � ��ص بالثلث
والثلث كثري« .رواه الرتمذي»
الـو�صية ()40
عن عبداهلل بن م�س���عود ر�ض���ي اهلل عنه
ق���ال� :أو�صاين ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
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و�سل � � ��م �أن �أ�صب � � ��ح ي � � ��وم �صوم � � ��ي دهينا
ً
عبو�سا،
مرتج �ل � ً�ا وال ت�صبح يوم �صومك
و�أجب دعوة من دع � � ��اك من امل�سلمني ما
ِّ
و�صل
مل يظه � � ��روا املعازف فال جتبه � � ��م،
على م � � ��ن مات من �أهل قبلتن � � ��ا و�إن قتل
م�صلوب � � � ً�ا �أو مرجوم � � � ً�ا ،ولئ � � ��ن تلقى اهلل
ً
ذنوبا خري لك من �أن
مبثل قراب االر�ض
تبث ال�شه � � ��ادة على �أحد من �أهل قبلتنا.
«رواه الط�ب�راين ورواه الهيثمي يف جمم���ع الزوائد و�أبو نعيم
يف احللية»

a a a
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الـو�صية ()41
ع���ن �أب���ي �أمام���ة ر�ض���ي اهلل عن���ه قال:
قال ر�س���ول اهلل �صل � � ��ى اهلل عليه و�سلم
�أو�ص � � ��ي اخلليفة من بع � � ��دي بتقوى اهلل،
و�أو�صي � � ��ه بجماع � � ��ة امل�سلم �ي ��ن �أن ّ
يعظم
كبريهم ،ويرحم �صغريهم ،ويو َّقر عاملهم،
و�أن ال ي�ضربه � � ��م فيذ ّلهم ،وال يوح�شهم
ّ
فيكفرهم  ،و�أن ال يغلق بابه دونهم في�أكل
قويّهم �ضعيفهم.
«رواه البيهقي يف ال�سنن و�صححه ال�سيوطي يف اجلامع»
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الـو�صية ()42
عن خدا�ش ابن �س�ل�امة ر�ض���ي اهلل عنه
قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
�أو�صي الرجل بابنه � ،أو�صي الرجل ب�أبيه،
�أو�صي الرجل مبواله الذي يليه و�إن كان
عليه منه �أذى ي�ؤذيه.
«رواه �أحمد وابن ماجه واحلاكم يف امل�ستدرك والبيهقي يف ال�سنن»

a a a
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الـو�صية ()43
ع���ن املقدام ر�ض���ي اهلل عنه ع���ن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم قال� :إن اهلل تعاىل
ً
ثالثا� ،إن اهلل تعاىل
يو�صيكم ب�أمهاتك � � ��م
يو�صيكم ب�آبائكم  -مرتني � -إن اهلل تعاىل
يو�صيكم بالأقرب فالأقرب.
«رواه البخاري يف الأدب املفرد وابن ماجه والطرباين واحلاكم
يف امل�ستدرك»

a a a
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الـو�صية ()44
ع���ن �س���عيد ب���ن يزي���د ب���ن الأزور قال:
قال ر�س���ول اهلل �صل � � ��ى اهلل عليه و�سلم :
�أو�صي � � ��ك �أن ت�ستحيي من اهلل تعاىل كما
ت�ستحيي من الرجل ال�صالح من قومك.
«رواه الطرباين مر�س ً
وح�سنه ال�سيوطي
ال والبيهقي يف ال�شعب
ّ
يف اجلامع»

a a a
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الـو�صية ()45
ع���ن جرم���وز الهجيمي ر�ض���ي اهلل عنه
قال  :قلت :يار�س���ول اهلل �أو�ص���ني ،قال:
�أو�صيك �أن ال تكون لعّ انا« .رواه �أحمد والبخاري
يف التاريخ والطرباين يف الكبري»

الـو�صية ()46
ع���ن �أب���ي ذر ر�ض���ي اهلل عنه ع���ن النبي
�ص���لى اهلل علي���ه و�س���لم ق���ال� :أو�صيك
بتقوى اهلل يف �س ّر �أم � � ��رك وعالنيته ،واذا
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�أ�س�أت ف�أح�سن ،وال ت�س� ّ
ألن �أحد ًا �شيئا ،وال
تق�ض بني اثنني.
تقب�ض �أمانة ،وال ِ
«رواه �أحمد و�صححه ال�سيوطي يف اجلامع»
وال تق�ض بني �أثنني  :خلطر �أمر الق�ضاء

الـو�صية ()47
ع���ن �أب���ي هريرة ر�ض���ي اهلل عن���ه قال:
قال ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�سلم:
�أو�صيك بتق � � ��وى اهلل  ،والتكبري على كل
�شرف« .رواه ابن ماجه وال�سيوطي يف اجلامع»
a a a
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الـو�صية ()48
عن �أبي ذر ر�ض���ي اهلل عنه قال :قلت يا
ر�سول اهلل �أو�صني ،قال� :أو�صيك بح�سن
اخللق وال�صمت ،قال :هما � ّ
أخف الأعمال
على الأبدان ،و�أثقلها يف امليزان.
«رواه اب���ن النجار كما ج���اء يف كنز العمال ورواه ابن عدي يف
الكامل يف معناه»

a a a
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الـو�صية ()49
عن معاذ ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى
اهلل علي���ه و�س���لم ق���ال� :أو�صيك ب�صدق
احلديث وحفظ اجلار.
«رواه اخلرائطي يف مكارم االخالق كما جاء يف كنز العمال»

الـو�صية ()50
عن �أبي هريرة ر�ض���ي اهلل عنه عن النبي
�ص���لى اهلل عليه و�س���لم قال� :أو�صيك يا
ّ
تدعهن �أبد ًا
�أب � � ��ا هريرة بخ�صال �أرب � � ��ع ال
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م � � ��ا بقيت  :عليك بالغ�س � � ��ل يوم اجلمعة
والبكور �إليه � � ��ا وال تلغ وال ُ
تله ،و�أو�صيك
ب�صي � � ��ام ثالثة �أي � � ��ام من كل �شه � � ��ر ف�إنه
�صيام الدهر ،و�أو�صيك بالوتر قبل النوم،
و�أو�صيك بركعتي الفجر ال تدعهما و�إن
�ص ّليت الليل كله ف � � ��إن فيهما الرغائب ،
ويف رواية «قالها ثالثا».

«رواه �أبويعلى يف م�س���نده وال�شريازي يف الألقاب كما جاء يف
كنز العمال وال�سيوطي يف اجلامع»

a a a
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الـو�صية ()51
عن �أن�س ر�ض���ي اهلل عنه عن النبي �صلى
اهلل عليه و�س���لم قال� :أو�صيكم بالأن�صار
ف�إنه � � ��م كر�شي وعيبتي وق � � ��د ق�ضوا الذي
عليه � � ��م وبقي ال � � ��ذي له � � ��م ،فاقبلوا من
حم�سنهم وجتاوزوا عن م�سيئهم.
«رواه البخاري»
كر�ش���ي� :أراد �صلى اهلل عليه و�سلم �أنهم بطانته ومو�ضع �س ّره
و�أمانته والذين يعتمد عليهم يف �أموره.

a a a
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الـو�صية ()52
عن �سمرة بن جندب ر�ضي اهلل عنه قال:
قال ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
�أو�صيك � � ��م بتقوى اهلل عز وج � � ��ل والقر�آن
ف�إنه ن � � ��ور الظلمة وهدى النه � � ��ار ،فاتلوه
على م � � ��ا كان من جهد وفاقة ،ف�إن عر�ض
لك بالء فاجعل مال � � ��ك دون دمك ،ف�إن
جت � � ��اوزك الب �ل ��اء فاجعل مال � � ��ك ودمك
دون دينك ،ف � � ��إن امل�سلوب من �سلب دينه،
واملخروب م � � ��ن خرب دينه� ،إن � � ��ه ال فاقة
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بعد اجلنة ،وال غنى بع � � ��د النار� ،إن النار
ال ي�ستغن � � ��ي فقريها وال يف � � ��ك �أ�سريها.
«رواه احلاك���م يف تاريخه ،والبيهقي يف ال�ش���عب والديلمي يف
الفردو�س ،وابن ع�ساكر يف تاريخه»

الـو�صية ()53
عن �أبي هريرة ر�ض���ي اهلل عن���ه قال :قال
ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم :من
كان ي�ؤم � � ��ن باهلل واليوم االخر فال ي�ؤذ جاره
ً
خريا« .رواه البخاري»
وا�ستو�صوا بالن�ساء
a a a
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الـو�صية ()54
عن ابن عمر وعائ�ش���ة ر�ض���ي اهلل عنهم
عن النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم قال:
م � � ��ا زال جربي � � ��ل يو�صين � � ��ي باجلار حتى
ظننت �أنه �سيو ّرثه« .متفق عليه»
الـو�صية ()55
ع���ن عائ�ش���ة بنت ال�ص���ديق ر�ض���ي اهلل
عنها عن النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم
ق���ال :م � � ��ا زال جربيل يو�صين � � ��ي باجلار
-62-

حت � � ��ى ظننت �أنه يو ّرثه ،ومازال يو�صيني
باململوك حتى ظننت �أنه ي�ضرب له �أجال
�أو وقتا اذا بلغه عتق« .رواه البيهقي يف ال�سنن»
الـو�صية ()56
ع���ن العبا����س بن عبداملطلب ر�ض���ي اهلل
عن���ه ق���ال :كنت عن � � ��د النب � � ��ي �صلى اهلل
عليه و�سلم عند وفاته فجعل �سكرة املوت
تذه � � ��ب به طوي �ل ��ا ،ثم �سمعت � � ��ه يهم�س:
م � � ��ع الذين �أنع � � ��م اهلل عليهم من النبيني
ّ
وال�صديق �ي ��ن وال�شه � � ��داء وال�صاحل �ي ��ن
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وح�سن �أولئك رفيقا ،ثم يغلب عليه  ،ثم
يعود مثله � � ��ا ،ثم قال� :أو�صيكم بال�صالة،
�أو�صيك � � ��م مبا ملك � � ��ت �أمي�إنكم ،ثم ق�ضى
عندها« .رواه ابن ع�ساكر يف تاريخ دم�شق »
الـو�صية ()57
عن �أبي �س���ليمان الداراين قال �س���معت
علقمة بن �س���ويد ب���ن علقمة بن احلارث
يقول �س���معت جدي علقمة يقول :قدمت
على ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�سلم
و�أنا �سابع �سبعة من قومي ،ف�سلّمنا على
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ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�سلم ،فر ّد
علين���ا فكلّمن���اه ف�أعجبه كالمن���ا ،وقال:
ما �أنتم ؟ قلن � � ��ا م�ؤمنون ،قال  :لكل قول
حقيق � � ��ة فم � � ��ا حقيق � � ��ة �إميانك � � ��م؟ قلنا:
خم� � � ��س ع�ش � � ��رة خ�صل � � ��ة ،خم� � � ��س �أم ْرتنا
بها ،وخم�س �أمر ْتن � � ��ا بها ر�سلك ،وخم�س
تخ ّلقن � � ��ا بها يف اجلاهلي � � ��ة ونحن عليها
�إىل الآن � ،إال �أن تنهان � � ��ا يار�س � � ��ول اهلل ،
قال :وم � � ��ا اخلم� � � ��س التي �أمرتك � � ��م بها؟
قلن � � ��ا� :أم ْرتن � � ��ا �أن ن�ؤمن ب � � ��اهلل ومالئكته
وكتبه ور�سول � � ��ه والقدر خريه و�شره ،قال:
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وم � � ��ا اخلم�س الت � � ��ي �أمر ْتكم به � � ��ا ر�سلي؟
قلن � � ��ا� :أمر ْتنا ر�سل � � ��ك �أن ن�شهد �أن ال اله
�إال اهلل وح � � ��ده ال �شريك ل � � ��ه و�أنك عبده
ور�سوله ،ونقيم ال�ص �ل ��اة املكتوبة ون�ؤدي
ال � � ��زكاة املفرو�ضة ون�ص � � ��وم �شهر رم�ضان
ونحج البي � � ��ت �إن ا�ستطعنا اليه ال�سبيل،
ق � � ��ال :وما اخل�ص � � ��ال الت � � ��ي تخ ّلقتم بها
يف اجلاهلية؟ قلن � � ��ا :ال�شكر عند الرخاء
وال�صرب عند البالء وال�صدق يف مواطن
اللق � � ��اء والر�ض � � ��اء بمِ ُ � � � ِّر الق�ض � � ��اء وترك
ال�شمات � � ��ة بامل�صيبة اذا ح ّل � � ��ت باالعداء،
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فق � � ��ال ر�سول اهلل �صل � � ��ى اهلل عليه و�سلم:
فقه � � ��اء �أدب � � ��اء كادوا �أن يكونوا �أنبياء من
وتب�سم �إلينا ثم قال:
خ�صال ما �أ�شرفها،
ّ
�أو�صيكم بخم�س خ�صال ليكمل اهلل لكم
خ�ص � � ��ال اخلري :ال جتمعوا ما ال ت�أكلون،
وال تبن � � ��وا م � � ��ا ال ت�سكن � � ��ون ،وال تناف�سوا
فيما غد ًا عن � � ��ه تزولون ،واتقوا اهلل الذي
�إليه حت�شرون وعلي � � ��ه تقدمون  ،وارغبوا
فيما �إليه ت�صريون وفيه تخلدون.

«ذك���ره املتقي الهن���دي يف كنز العمال وع���زاه اىل احلاكم يف
امل�ستدرك ،كما خ ّرجه ابن الأثري يف �أ�سد الغابة»

a a a
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الـو�صية ()58
عن �أهبان ر�ض���ي اهلل عنه قال �أو�ص���اين
خليلي �صلى اهلل عليه و�سلم � :أنه �ستكون
فتن � � ��ة وفرقة واخت �ل ��اف ،ف � � ��إذا كان ذلك
فاك�س � � ��ر �سيفك واقع � � ��د يف بيتك واتخذ
�سيفا من خ�شب.
«رواه الط�ب�راين يف الكبري ونعيم بن حماد يف الفنت كما جاء
يف كنز العمال».

a a a
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الـو�صية ()59
ع���ن �أبي ال���درداء ر�ض���ي اهلل عنه قال:
�أو�ص���اين حبيبي �ص���لى اهلل عليه و�سلم
ّ
أدعهن ما ع�شت :ب�صيام ثالثة
بثالث لن �
�أيام من كل �شهر ،و�صالة ال�ضحى ،و�أن ال
�أنام � ّإال على وتر.
«رواه م�سلم و�أبو داود والن�سائي»

a a a
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الـو�صية ()60
ع���ن �أب���ي ذر ر�ض���ي اهلل عنه ق���ال :قال
ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل علي���ه و�س���لم:
ي���ا �أب���ا ذر �أال �أو�صي � � ��ك بو�صاي � � ��ا �إن �أنت
حفظته � � ��ا نفعك اهلل بها :ج � � ��اور القبور
تذكر به � � ��ا وعيد الآخ � � ��رة  ،وزرها بالنهار
وال تزرها باللي � � ��ل ،واغ�سل املوتي ف�إن يف
خاو عظة ،واتبع اجلنائز
معاجلة ج�سد ٍ
ف�إن ذلك يح � � � ّرك القلب ويحزنه ،واعلم
�أن �أه � � ��ل احلزن يف �أمن اهلل ،وجال�س �أهل
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البالء وامل�ساكني وكل معهم ومع خادمك
لع � � � ّ�ل اهلل يرفع � � ��ك يوم القيام � � ��ة ،والب�س
اخل�شن وال�صفيق م � � ��ن الثياب تذلال هلل
ً
وتوا�ضعا لع � � ��ل الفخر والع ّز ال
عز وجل
ً
م�ساغا ،وت ّزي � � ��ن �أحيانا يف
يجدان في � � ��ك
ً
وتكرما،
غنى اهلل بزين � � ��ة ح�سنة تعفف � � � ً�ا
ف�إن ذلك ال ي�ض � � � ّرك �إن �شاء اهلل ،وع�سى
�أن حت � � ��دث هلل �شكر ًا  ،يا �أبا ذر �إنه ال يحل
فرج �إال من وجهني :نكاح امل�سلمني بويل
و�شاهدي ع � � ��دل �أو فرج متلك رقبته ،وما
�سوى ذلك زنى ،يا �أبا ذر �إنه ال يحل قتل
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نف�س �إال ب�إحدى ثالث  :النف�س بالنف�س،
والث ّي � � ��ب ال � � ��زاين ،واملرت � � ��د ع � � ��ن دينه يف
اال�س �ل ��ام ي�ستتاب ف�إن ت � � ��اب و� ّإال قتل ،يا
�أبا ذر ُّ
وكل مال �أ�صبته يف غري �أربع وجوه
فهو حرام :ما �أ�صب � � ��ت ب�سيفك� ،أو جتارة
عن ترا�ض� ،أو م � � ��ا طابت به نف�س �أخيك
امل�سلم ،وما و ّرث الكتاب« .رواه بن ع�ساكر»

a a a
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الـو�صية ()61
عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال :جاء
رج���ل �إىل النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم
قال� :أو�صني ،ق � � ��ال :تعبد اهلل وال ت�شرك
به �شيئا ،وتقيم ال�ص �ل ��اة  ،وت�ؤتي الزكاة،
وت�ص � � ��وم وحتج وتعتم � � ��ر وت�سمع وتطيع،
وعليك بالعالنية ،و�إيّاك وال�سرائر.
«رواه ابن جرير واحلاكم يف امل�ستدرك»

a a a
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الـو�صية ()62
عن عامر بن �ش���هر الهمداين ر�ضي اهلل
عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم� :أو�صيكم بتقوى اهلل ،و�أن ت�سمعوا
من قول قري�ش وتدعوا فعلهم.

«�أخرجه ابن �س���عد يف الطبق���ات الكربى يف ترجمة عامر بن
�شهر الهمداين وابن جرير كما �أخرجه املتقي الهندي يف كنز
العمال».

a a a
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الـو�صية ()63
عن عمر ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول
اهلل �ص���لى اهلل علي���ه و�س���لم� :أو�صيكم
َ
الذين
ب�أ�صحاب � � ��ي ُث ّ َم الذي � � � َ�ن يَلو َنهُ م ُث ّ َم
َحلف
يَلو َنهُ � � ��مُ ،ث ّ َم ي َْف�شو ال َك � � � ِ�ذب حتى ي ِ
ال ّ َر ُج � � � ُ�ل وال يُ �س َت ْح َلف وي َْ�ش َه � � � َد ّ َ
ال�ش ِاه ُد
وال يُ �س َت�ش َه � � ��د� ،أال ال ي َْخ ُلو ّ ََن ر َُج ٌل بام َر� ٍأة
ّ
ثال َثهُ م � � ��ا ّ َ
ال�شيط � � ��ان ،وعليك � � ��م
اال كان ِ
باجلماعة و�إيّاكم والفرقة ،ف�إن ال�شيطان
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مع الواح � � ��د وهو من الإثن �ي ��ن �أبعد ،مَ ْن
�أرَا َد بُحبوحَ � � � َ�ة اجل ّ َن ِة َف ْل َيل � � � َز ِم اجلماعة،
مَ ْن �سَ َّر ْت ُه حَ �سَ َن ُت ُه وَ�سَ ا َء ْت ُه �سَ ِّي َئ ُت ُه َف َذ ِل ُك ْم
المْ ُ�ؤْ ِم ُن.
«رواه ال�ش���افعي واحلمي���دي و�أحمد والرتمذي وقال ح�س���ن
�صحيح غريب واحلاكم و�صححه ال�سيوطي يف اجلامع».

الـو�صية ()64
ع���ن �أب���ي ذر ر�ض���ي اهلل عنه ق���ال :قال
ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل علي���ه و�س���لم:
�أو�صي � � ��ك بتق � � ��وى اهلل ف�إن � � ��ه ر�أ� � � ��س الأمر
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كله،عليك بتالوة الق � � ��ر�آن وذكر اهلل ف�إنه
ذكر لك يف ال�سم � � ��اء ونور لك يف االر�ض،
عليك بطول ال�صم � � ��ت ّ
اال من خري ف�إنه
مطردة لل�شيطان عن � � ��ك وعون لك على
�أم � � ��ر دينك ،و�إياك وك �ث ��رة ال�ضحك ف�إنه
مييت القلب ويذهب بنور الوجه ،عليك
باجله � � ��اد ف�إن � � ��ه رهباني � � ��ة �أمت � � ��يِ � ،أح ّب
امل�ساكني وجال�سهم� ،أنظر �إىل من حتتك
وال تنظ � � ��ر �إىل من فوق � � ��ك ف�إنه �أجدر � ّأال
تزدري نعمة اهلل عندك�ِ ،ص ْل قرابتك و�إن
ّ
احلق و�إن كان م ّرا ،ال تخف
قطعوك ،قل
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يف اهلل لوم � � ��ة الئم ،ليحجزك عن النا�س
م � � ��ا تعلم م � � ��ن نف�سك ،وال جت � � ��د عليهم
فيما ت�أت � � ��ي ،وكفى باملرء عيب � � � ً�ا �أن يكون
فيه ثالث خ�ص � � ��ال� :أن يعرف من النا�س
ما يجهل من نف�سه ،وي�ستحيي لهم مما
هو فيه ،وي�ؤذي جلي�سه  ،يا �أبا ذر ال عقل
كالتدب �ي ��ر ،وال ورع كالك � � � ِّ
�ف ،وال ح�س � � ��ب
كح�سن اخلل � � ��ق« .عزاه احلاف���ظ املن���اوي يف في�ض
القدير لعبد بن حميد يف تف�سريه والطرباين يف الكبري»

a a a
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الـو�صية ()65
عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال :كانت عامة
و�صية ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
حني ح�ض � � ��ره املوت :ال�ص �ل ��اة وما ملكت
�أمي�إنكم  ،حتى جعل يغرغر بها يف �صدره
وما يفي�ض بها ل�سانه ال يبني كالمه من
الوجع.
«رواه �أبو يعلي يف م�سنده وابن ع�ساكر يف تاريخ دم�شق»

a a a
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الـو�صية ()66
عن �س���هل بن �سعد ال�ساعدي ر�ضي اهلل
عن���ه �أنه قال :يا حج���اج� ،أال حتفظ فينا
و�صية ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؟
ق���ال :وما و�ص � � � ّ�ى ب � � ��ه ر�س � � ��ول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم فيك � � ��م؟ قال� :أو�صى �أن
يح�سن �إىل حم�سن الأن�صار ،ويُ عفى عن
م�سيئهم« .رواه ابن ع�ساكر يف تاريخ دم�شق»
a a a
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الـو�صية ()67
ع���ن �أبي هريرة ر�ض���ي اهلل عنه �أو�صاين
خليلي �صلى اهلل علي � � ��ه و�سلم بالغ�سل
يوم اجلمعة�« .أخرجه �أبو يعلي و�أحمد وابن �أبي �شيبة
و�إ�سناده جيد»

الـو�صية ()68
عن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه قال� :أو�صاين
الث� :أن
ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل علي � � ��ه و�سلم ِب َث ٍ
جمدع ْ
َّ
راف،
� ْأ�سمَ َع َو� ِأطي َع و ََل ْو ِل َع ْب ٍد
االط ِ
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�ص َن ْع � � ��ت مَ َر َق ًة �أ ْك �ِث� �ررِ مَ اء ََها ُثمَّ ُ
انظ َر
وَا َذا َ
ري�إنك َف� ِأ�ص ْبهُ ْم ِم ْن ُه
�إىل � ْأه � � � ِ�ل َب ْي ٍت ِم ْن ِج َ
وف ،و�أن �أ�صلي ال�صالة لوقتها ف�إن
بمِ َ ْع ُر ٍ
جئت وقد �صلى الإم � � ��ام كنت قد �أحرزت
�صالتك ،و� ّإال �ص ّليت معهم و كانت نافلة.
يعني� :إذا �أخ ّروا حتى يذهب الوقت.
«�أخرجه م�سلم»

a a a
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الـو�صية ()69
حدثنا عب���داهلل حدثني �أب���ي )�أحمد بن
حنبل( حدثن � � ��ا محُ َ مَّ ُد ب ُْن ُف َ
�ض ْي ٍل حَ َّد َث َنا
ي َِز ُ
يد ب ُْن �أبي ِز َي � � � ٍ�اد ،حَ َّد َث ِني مَ ْن �سَ ِم َع �أبَا
ُه َر ْي � � � َر َة ر�ضي اهلل عنه  ،ي َُق � � � ُ
�ول� :أو�صاين
الث َ ،و َنهَاين َع ْن ثالث� :أو�صاين
َخ ِل ِيلي ِب َث ٍ
ِبا ْل ِو ْت ِر َق ْب َل ال َّنو ِْم  ،و َِ�صيَام ثالثة �أيَّام ِم ْن
ال�ضحَ ىَ ،ق َ
ُك ِّل َ�شهْ ٍر َ ،ور َْك َع َت ْي ُّ
الَ :و َنهَاين
�ات َ ،و� ْإقعَاءٍ َك� ْإق َع � � ��اءِ ا ْل ِق ْر ِد ،
َع � � � ِ�ن ِال ِإلت َف � � � ِ
َو َن ْق ٍر َك َن ْق ِر ِّ
يك« .رواه �أحمد»
الد ِ
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الـو�صية ()70
عن احل�س���ن عن �أبي هريرة ر�ض���ي اهلل
عن���ه قال� :أو�صاين النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم بثالث ل�ست بتاركهن يف ح�ضر وال
�سفر  :نوم على وت � � ��ر ،و�صيام ثالثة �أيام
م � � ��ن كل �شهر ،وركعت � � ��ي ال�ضحى ،قال ثم
�أوهم احل�سن فجعل مكان ال�ضحى غ�سل
يوم اجلمعة« .رواه �أحمد»
a a a
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الـو�صية ()71
عن �أبي ذر ر�ض���ي اهلل عنه قال :بايعني
ً
خم�سا
ر�س � � ��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ً
ً
ت�سعا� :أين
علي
وواثقني
�سبعا و�أ�شهد اهلل ّ
ال �أخاف يف اهلل لومة الئم ،قال �أبو املثنى
قال �أبو ذر  :فدعاين ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سل � � ��م فقال  :هل ل � � ��ك يف البيعة
ولك اجلن � � ��ة ؟ قلت  :نعم ،وب�سطت يدي
فق � � ��ال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :
علي �أن ال �أ�سال النا�س �شيئا
وهو ي�شرتط ّ
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قل � � ��ت نعم  ،ق � � ��ال  :وال �سوطك �إن �سقط
من � � ��ك حتى تنزل فت�أخ � � ��ذه ،ويف رواية �أن
النب � � ��ي �صلى اهلل علي � � ��ه و�سلم قال� :ستة
�أيام ثم اعقل يا �أبا ذر ما يقال لك بعد،
فلما كان الي � � ��وم ال�سابع ق � � ��ال � :أو�صيك
�سر �أمرك وعالنيته  ،واذا
بتق � � ��وى اهلل يف ِ ّ
ً
�شيئا
�أ�س � � ��أت ف�أح�سن  ،وال ت�س�أل � � � َّ�ن �أحد ًا
و�إن �سقط �سوطك ،وال تقب�ض �أمانة.
«رواه �أحمد ورجاله ثقات»

a a a
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الـو�صية ()72
ع���ن عثمان بن عبد الرحم���ن املخزومي
ع���ن �أبيه عن جده �أن �س���عد ًا �س�أل النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم عن الو�صية فقال
له الربع.
«رواه الطرباين وقال الهيثمي رجاله ثقات»

a a a
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الـو�صية ()73
عن �أبي قتادة �أن الرباء بن معرور ر�ض���ي
اهلل عن���ه �أو�صى للنب � � ��ي �صلى اهلل عليه
و�سل � � ��م بثل � � ��ث ماله ي�ضعه حي � � ��ث ي�شاء،
ف � � ��ردّه النبي �صل � � ��ى اهلل عليه و�سلم على
ول � � ��ده .قال الهيثم���ي يف جممع الزوائ���د« :رواه الطرباين
وتابعيه مل �أعرفه وبقية رجاله ثقات».

a a a
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الـو�صية ()74
عن خارجة بن عمرو اجلمحي ر�ضي اهلل
عنه �أن ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ق � � ��ال يوم الفت � � ��ح و�أنا عند ناقت � � ��ه :لي�س
ل � � ��وارث و�صية  ،قد �أعطى اهلل كل ذي ِّ
حق
حق � � ��ه  ،وللعاهر احلجر ،م � � ��ن ادعى �إىل
غري �أبيه �أو تولىّ غري مواليه فعليه لعنة
اهلل واملالئك � � ��ة والنا� � � ��س �أجمعني ال يقبل
اهلل منه �صرفا وال عدال يوم القيامة« .رواه
الط�ب�راين وقال الهيثمي يف املجمع :وفي���ه عبدامللك ابن قدامة
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اجلمحي وثقه ابن معني و�ضعفه النا�س»
ويف رواية �أخرى عن جابر ر�ض���ي اهلل عنه قال :قال ر�س���ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم  :ال و�صية لوارث.

«رواه الدار قطني وح�سنه ال�سيوطي يف اجلامع»

الـو�صية ()75
ع���ن �أب���ي هريرة ر�ض���ي اهلل عن���ه قال:
�أو�صاين خليلي �صل � � ��ى اهلل عليه و�سلم:
ب�صيام ثالثة �أيام من كل �شهر ،وركعتي
ال�ضحى ،و�أن �أوتر قبل �أن �أرقد.
«رواه البخاري وم�سلم و�أبو داود ،وروى الرتمذي والن�سائي نحوه»

a a a
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الـو�صية ()76
ع���ن �أب���ي هريرة ر�ض���ي اهلل عن���ه قال:
�أو�ص � � ��اين به � � ��ن حبيبي �صل � � ��ى اهلل عليه
و�سلم � :سجدتني قبل ال�صبح ،و�سجدتي
ال�ضحى ،والوتر بعد الع�شاء.
«رواه ابن عدي يف الكامل»

الـو�صية ()77
ع���ن �أب���ي هريرة ر�ض���ي اهلل عن���ه قال:
�أو�ص � � ��اين خليلي �صل � � ��ي اهلل عليه و�سلم
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بث �ل ��اث ال �أدعه � � ��ن يف �سف � � ��ر وال ح�ض � � ��ر:
ن � � ��وم على وت � � ��ر  ،و�صيام ثالث � � ��ة �أيام من
كل �شه � � ��ر ،وركعتني بع � � ��د اجلمعة  ،ثم �إن
�أبا هريرة جعل بعد «ركعتني بعد اجلمعة»
ركعتي ال�ضحى – قال الهيثمي يف جممع الزوائد :
هو يف ال�صحيح خال قوله وركعتني بعد اجلمعة.
«رواه الطرباين يف االو�سط ورجاله مو ّثقون»

a a a
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الـو�صية ()78
ع���ن �أبي متيمي���ة ال ُهجيمي عن رجل من
قومه �أنه �أتى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �أو قال �شهدت ر�سول اهلل �صلى اهلل
علي � � ��ه و�سلم و�أتاه رجل فقال� :أنت ر�سول
اهلل �صل � � ��ى اهلل عليه و�سلم ؟ �أو قال� :أنت
حممد فقال  :نعم ،قال :ما تدعو؟ قال:
�أدع � � ��و اهلل عز وجل وحده من �إذا كان لك
ُ�ض ّر فدعوته ك�شفه عنك  ،ومن �إذا �أ�صابك
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ع � � ��امٌ فدعوته �أنبت ل � � ��ك� ،أو من �إذا كنت
يف �أر�ض قفر ف�أ�ضللت فدعوته رد عليك،
ف�أ�سلم الرجل  ،ثم قال � :أو�صني يا ر�سول
ّ
ت�سنب �شيئا �أو قال �أحد ًا -
اهلل  ،فقال :ال
�شك احلكم (راوي احلديث)  ، -قال فما
�سببت بعري ًا وال �شاة منذ �أو�صاين ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
«رواه �أحمد و�أبو داود والهيثمي يف جممع الزوائد»

a a a
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الـو�صية ()79
ع���ن عب���د الرحمن بن عوف ر�ض���ي اهلل
عنه قال :ملا افتت � � ��ح ر�سول اهلل �صلى اهلل
علي � � ��ه و�سلم مكة ان�ص � � ��رف �إىل الطائف
فحا�صره � � ��ا �سبعة ع�ش � � ��ر �أو ثـمانية ع�شر
فل � � ��م يفتحها ،ث � � ��م �أوغل روح � � ��ة �أو غدوة
هج � � ��ر فقال  :يا �أيه � � ��ا النا�س
فن � � ��زل ثم ّ َ
�إين ف � � � َرط لكم  ،و�أو�صيكم بعرتتي خري ًا،
و� ّإن موعدك � � ��م احلو� � � ��ض ،وال � � ��ذي نف�سي
ّ
ليقيمن ال�ص �ل ��اة ،ولي�ؤتن الزكاة ،
بي � � ��ده
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ً
رجال مني – �أو كنف�سي
�أولأبعث � � � ّ�ن �إليهم
ّ
ّ
ولي�سبني
فلي�ضربن �أعن � � ��اق مقاتليهم
–
ذراريهم قال :ف � � ��ر�أى النا�س �أن � � ��ه �أبو بكر
�أو عم � � ��ر ،ف�أخذ بيد عل � � ��ي ،فقال« :هذا».
«رواه ابن �أبي �ش���يبة و�أبو يعل���ي والهيثمي يف جممع الزوائد.
�أوغل � :أمعن الدخول يف �أر�ض العدو»

الـو�صية ()80
ع���ن معاذ ب���ن جبل ر�ض���ي اهلل عنه قال
ر�س � � ��ول اهلل �صل � � ��ى اهلل علي � � ��ه و�سلم يل:
�أو�صي � � ��ك بتق � � ��وى اهلل  ،و�صدق احلديث،
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والوف � � ��اء بالعهد ،وبذل ال�سالم ،وخف�ض
اجلن � � ��اح« .ق���ال العراق���ي  :رواه �أب���و نعي���م يف احللية.

والزبيدي يف �إحتاف ال�سادة املتقني»

الـو�صية ()81
قال مالك يعني �إبن مغول �أخربين طلحة
قال  :قلت لعبداهلل بن �أبي �أوفى ر�ض���ي
اهلل عن���ه� :أو�ص � � ��ى ر�س � � ��ول اهلل �صلى اهلل
علي � � ��ه و�سلم ؟ ق � � ��ال  :ال  ،قل � � ��ت :فكيف
�أم � � ��ر امل�ؤمنني بالو�صية ومل يو�ص ؟ قال:
�أو�صى بكتاب اهلل عزو وجل« .رواه �أحمد»
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الـو�صية ()82
عن �أبي �إ�س���حق قال� :س���معت الرباء بن
عازب ر�ضي اهلل عنه يقول � :أو�صى النبي
�صل � � ��ى اهلل علي � � ��ه و�سلم رج �ل ��ا �إذا �أخذ
م�ضجعه �أن يقول  :اللهم �أ�سلمت نف�سي
�إليك ،ووجه � � ��ت وجهي �إلي � � ��ك ،وفو�ضت
�أمري �إليك ،و�أجل�أت ظهري �إليك  ،رغبة
ورهب � � ��ة �إليك  ،ال ملج � � ��أ وال منجا منك
� ّإال �إلي � � ��ك � ،آمنت بكتاب � � ��ك الذي �أنزلت ،
ونبي � � ��ك الذي �أر�سلت ،ف�إن مات مات على
الفطرة« .رواه �أحمد»
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الـو�صية ()83
عن �أبي عب���د الرحمن ال�س���لمي قال :قال
�س���عد ر�ض���ي اهلل عنه يف َ�س��� َّن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم الثلث� ،أتاين يعودين
ق���ال :فقال يل� :أو�صي � � ��ت؟ قال :قلت  :نعم
جعلت مايل كله يف الفقراء وامل�ساكني وابن
ال�سبي � � ��ل ،ق � � ��ال :ال تفعل ،قل � � ��ت� :إن ورثتي
�أغني � � ��اء  ،قلت  :الثلث �ي ��ن ؟ قال  :ال  ،قلت:
فال�شط � � ��ر؟ ق � � ��ال :ال  ،قل � � ��ت :الثل � � ��ث ؟ قال
الثلث والثلث كثري« .رواه �أحمد»
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الـو�صية ()84
ق���ال �أب���و ذر ر�ض���ي اهلل عن���ه �أو�ص���اين
ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم � :أن ال
�أله � � ��ى عن ال�ضحى يف ال�سفر ،و�أن ال �أنام
وتر ،ويف ال�صالة عليه �صلى اهلل
� ّإال على ٍ
عليه و�سلم « .رواه ابن عدي يف الكامل»

a a a

-100-

الـو�صية ()85
عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أو�صى بثالثة
قال� :أخرجوا امل�شركني من جزيرة العرب،
و�أجي � � ��زوا الوفد بنحو م � � ��ا كنت �أجيزهم،
ق � � ��ال ابن عبا�س و�سكت ع � � ��ن الثالثة – �أو
قال ف� ُ
أن�سيتها« .متفق عليه»
a a a
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الـو�صية ()86
عن �أبي �س���عيد اخلدري ر�ض���ي اهلل عنه
قال :مرحبا بو�صية ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�س���لم  ،كان ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�س���لم يو�ص���ينا بك���م -يعني طلبة
احلديث�« .أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك»

a a a
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