
1 
 

 

ى ملسو هيلع هللا ىلص ي  ِ بِ نَّ ال   ِبهََذا َوصَّ  

 

 

 
وترتيب:جمع   

 عمر بن محمد شفيق البهتكل 

 



2 
 

﷽ 

 

َمة  ال ُمَقد ِ
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن 

 ال إله إال الله وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
 أما بعد:

كان رسول الله -صل ى الله عليه وسل م- شديد الحرص على ُأمته، فقد كان أ مر المسلمين 

يشغل فكره ف  كل  وقٍت، حتى ف  أ صعب الظروف والمواقف، فعندما دخل النبي  -عليه 

 الصالة والسالم- ف  مرض الموت، واش تد  عليه ال مر، أ وصى أ مته بعددٍ  من الوصااي

و هذه بعض وصااي النبي  ملسو هيلع هللا ىلص جمعتها لطالب العلم نسأ ل الله تعالى أ ن ينفع بها الجميع وأ ن 

 يجعل عمل  هذا خالصا لوجهه الكريم.
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ل    فَص 

ل مته ف  أ خر حياته  ملسو هيلع هللا ىلصوصيته   

جازة الوفود  1- ا خراج المشركين من جزيرة العرب وا 

ال حسان لل نصار -2  

ره مسجداالتحذير من اتخاذ قب -3  

المحافظة على الصالة -4  

لى العبيد وال ماء -5 ال حسان ا   

ليك بيان كل ذلك ابلتفصيل  وا 
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جازة الوفود   1- ا خراج المشركين من جزيرة العرب وا 
 

بعد أ ن اش تد  الوجع برسول الله صل ى الله عليه وسل م، وشعر بدنو  ال جل، حتى كان 

ة مراٍت، أ راد أ ن يكتب ل مته كتااًب تفصيليًا تجن بًا للخالف  يُغشى عليه ف  اليوم عد 

رهم من الفتنة والضالل، ولكن عندما حدث خالف  بين  فيما بينهم بعد وفاته، وليحذ 

ى ال مة بوصااي، كان منها: ا خراج المشركين من  من كانوا حوله، رجع عن ال مر، ووص 

جازة الوفود بمثل ما كان يجيزها هو، مصداقاً  لما ُروي عنه، أ ن ه قال:  جزيرة العرب، وا 

)أ خرِجوا المشرِكيَن من جزيرة العرب، وأ جيزوا الَوفَد ِبنحو ما كنُت ُأجيُزهم(. متفق 

 عليه.

عن عمر بن الخطاب رض  الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم :     

 ) ل خرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى ل أ دع ا ل مسلمًا ( أ خرجه مسلم

.(1171) 

اح رض  الله عنه قال : أ خُر ما تكلَّم به النبي ُّ صلى الله عليه  وعن أ بي  عبيدة بن الجرَّ

وسلم: ) أ خرجوا يهوَد أ هل الحجاز ، وأ هل نجران من جزيرة العرب ، واعلموا أ ن 

شرار الناس الذين اتخذوا قبور أ نبيائهم مساجد ( رواه أ حمد )221/3( وصححه ابن 

عبد البر ف  "التمهيد")171/1( ، ومحققو المس ند ، وال لبان  ف  السلسلة 

 (1132). الصحيحة

والمراد بجزيرة العرب ف  هذه ال حاديث : الجزيرة العربية كلها ، الت  يحيط بها البحر 

لى أ طراف الشام والعراق.  ال حمر والخليج العربي  والمحيط الهندي ، وتنتهي  شمال ا 
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 قال الش يخ ابن ابز رحمه الله:

لى هذه الجزيرة ، ل من النصارى ، ول  يجب أ ن يعلم أ نه ل يجوز اس تقدام الكفرة ا 

خراج الكفرة من هذه  من غير النصارى ، ل ن الرسول صلى الله عليه وسلم أ مر اب 

خراجهم من هذه الجزيرة ، وه   الجزيرة ، وأ وصى عند موته صلى الله عليه وسلم اب 

المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج ، كل هذه الدول داخلة ف  الجزيرة 

العربية ، فالواجب أ ل يقر فيها الكفرة من اليهود ، والنصارى ، والبوذيين ، 

والش يوعيين ، والوثنيين ، وجميع من يحكم ال سالم بأ نه كافر ل يجوز بقاؤه ول 

ليها ا ل عند الضرورة القصوى الت  يراها ول   قراره ف  هذه الجزيرة ول اس تقدامه ا  ا 

لى مجيئه أ و  لى بلده ممن تدعو الضرورة ا  ال مر ، كالضرورة ل مر عارض ثم يرجع ا 

لى هذه المملكة وش بهها كاليمن ودول الخليج.  الحاجة الشديدة ا 

أ ما اس تقدامهم ليقيموا بها فال يجوز بل يجب أ ن يكتفى ابلمسلمين ف  كل مكان ، 

وأ ن تكون المادة الت  تصرف لهؤلء الكفار تصرف للمسلمين ، وأ ن ينتق  من 

المسلمين من يعرف ابلس تقامة والقوة على القيام ابل عمال حسب الطاقة وال مكان ، 

وأ ن يختار أ يضا من المسلمين من هم أ بعد عن البدع والمعاص  الظاهرة ، وأ ن ل 

ل من هو طيب ينفع البالد ول يضرها ، هذا هو الواجب ، لكن من ابتل   يس تخدم ا 

ابس تقدام أ حد من هؤلء الكفرة كالنصارى وغيرهم فا ن عليه أ ن يبادر ابلتخلص منهم 

لى بالدهم بأ سرع وقت. انتهيى  وردهم ا 

  فتاوى ومقالت الش يخ ابن ابز  454/7

 

وس ئل الش يخ ابن ابز رحمه الله أ يضًا : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ) ل 

يجتمع ف  جزيرة العر ب دينان ( لكننا نجد ف  معظم بلدان الجزيرة العربية وجودا 
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لى حد بناء دور عبادة لها سواء النصارى  كثيفا للعمالة غير ال سالمية وصل بها ال مر ا 

يخ . ما الموقف الواجب على حكومات هذه البلدان اتخاذه حيال  أ م الهندوس أ م الس  ِ

 هذه الظاهرة المؤلمة ذات الخطر الداهم؟ 

 فأ جاب:

لقد صح أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : )ل يجتمع ف  الجزيرة دينان( وصح 

ل  خراج اليهود والنصارى من الجزيرة ، وأ مر أ ن ل يبقى فيها ا  عنه أ يضا أ نه أ مر اب 

خراج المشركين من الجزيرة ، فهذا  مسلم ، وأ وصى عند موته صلى الله عليه وسلم اب 

 أ مر اثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس فيه شك.

والواجب على الحكام أ ن ينفذوا هذه الوصية ، كما نفذها خليفة المسلمين عمر رض  

جالئهم ، فعلى الحكام ف  السعودية وف  الخليج  خراج اليهود من خيبر وا  الله عنه اب 

وف  جميع أ جزاء الجزيرة ، عليهم جميعا أ ن يجتهدوا كثيرا ف  ا خراج النصارى 

ل المسلمين.  وال بوذيين والوثنيين والهندوس وغيرهم من الكفرة ، وأ ل يس تقدموا ا 

هذا هو الواجب ، وهو مبين بياان جليا ف  قواعد الشرع الحنيف . فالمقصود 

ل المسلمون من بالد الله  والواجب ا خراج الكفار من الجزيرة ، وأ ن ل يس تعمل فيها ا 

ن عليهم أ يضا أ ن يختاروا من ال مسلمين ، فالمسلمون فيهم من هو مسلم  ، ثم ا 

لى مسلمين  ابلدعاء ل ابلحقيقة ، وعنده من الشر ما عنده ، فيجب على من يحتاج ا 

ل المسلمين الطيبين المعروفين  ليس تأ جرهم أ ن يسأ ل أ هل المعرفة حتى ل يس تقدم ا 

 ابلمحافظة على الصالة والس تقامة.

ل عند الضرورة الشرعية ، أ ي : الت  يقدرها ولة  أ ما الكفار فال يس تخدمهم أ بدا ا 

 ال مر ، وفق شرع ال سالم وحده.

ول يجوز أ ن يبنى ف  الجزيرة معابد للكفرة ل النصارى ول غيرهم ، وما بن  فيها 
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يجب أ ن يهدم مع القدرة . وعلى ول  ال مر أ ن يهدمها ويزيلها ول يبق  ف  الجزيرة 

مبادئ أ و معاقل للشرك ول كنائس ول معابد ، بل يجب أ ن تزال من الجزيرة ، 

ل المساجد والمسلمون.  انتهيى  حتى ل يبقى فيها ا 

 فتاوى ومقالت الش يخ ابن ابز  282/3

 

لى الجزيرة  وس ئل الش يخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم اس تقدام غير المسلمين ا 

 العربية؟

 فأ جاب:

لى الجزيرة العربية أ خشى أ ن يكون من المشاقة لرسول الله،  اس تقدام غير المسلمين ا 

صلى الله عليه وسلم، حيث صح عنه كما ف  صحيح البخاري أ نه قال ف  مرض 

موته: )أ خرجوا المشركين من جزيرة العرب( وف  صحيح مسلم أ نه قال: )ل خرجن 

ل مسلمًا(. لكن اس تقدامهم للحاجة  اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى ل أ دع ا 

قامة مطلقة. ليهم بحيث ل نجد مسلمًا يقوم بتلك الحاجة جائز بشرط أ ن ل يمنحوا ا   ا 

ن ترتب على اس تقدامهم مفاسد دينية ف  العقيدة أ و  نه ا  وحيث قلنا : جائز ، فا 

ذا ترتب عليه مفسدة صار محرمًا تحريم الوسائل  ال خالق صار حرامًا، ل ن الجائز ا 

كما هو معلوم. ومن المفاسد المترتبة على ذلك : ما يخشى من محبتهم ، والرضا بما 

هم عليه من الكفر، وذهاب الغيرة الدينية بمخالطتهم. وف  المسلمين ـ ولله الحمد ـ 

 خير وكفاية، نسأ ل الله الهداية والتوفيق.  انتهيى

  مجموع فتاوى ابن عثيمين 3|41
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ال حسان لل نصار -2  

ا بلغهم مرضه،  كان ال نصار من أ شد  الناس حبًا لرسول الله صل ى الله عليه وسل م، فلم 

اجتمعوا ف  أ حد مجالسهم، يبكون حزاًن واشتياقًا لرؤيته، فمر  بهم العباس بن عبد 

المطلب رض  الله عنه، فقال لهم: )ما يُبكيكم؟(، قالوا: )ذكران مجلس النبي  -صل ى 

لى النبي ، وأ خبره بذلك،  ه العباس -رض  الله عنه- ا  الله عليه وسل م- من ا(، فتوج 

لى المسجد عاصبًا رأ سه بعصابٍة سوداء، ثم  صعد المنبر، وكانت أ خر مرٍة  فخرج ا 

نهم  يصعد فيها المنبر، فحمد الله تعالى، وأ ثنى عليه، ثم  قال: )أ وصيكم ابل نصاِر، فا 

ِنهم وتجاَوزوا  َكرِش  وَعيبَت ، وقد قََضوا الذي عليهم وبَقَ  الذي لهم، فاقَبلوا من ُمحس ِ

 عن مُ سيِئهم( رواه البخاري.
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التحذير من اتخاذ قبره مسجدا -3  

وهكذا كان من أ واخر وصااي رسول الله صل ى الله عليه وسل م، التحذير من اتخاذ قبره 

َّخُذوا ُقبوَر أ ن بيائِهِم  َمساِجَد، ل  للصالة، حيث قال: )قاتََل اللُه اليهوَد و النَّصاَرى ات

ِض الَعَرِب( َقيَِن  ِدينانِ  ِبأ ر   يَب 

 وقال: ((قاتل الله أ قوامًا اتخذوا قبور أ نبيائهم مساجد)) 

 قال ابن حجر الهيتمي: واتخاذ القبر مسجداً معناه الصالة عليه، أو إليه 
  ))الزواجر عن اقتراف الكبائر(( 1|121

 
وقال الصنعاني: واتخاذ القبور مساجد أعّم من أن يكون بمعنى الصالة إليها، 

 أو بمعنى الصالة عليها  ))سبل السالم(( 1|121
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المحافظة على الصالة -4  

لى العبيد وال ماء -5 ال حسان ا   

يخبران أ نس بن مالك -رض  الله عنه- أ ن  أ خر كالم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان: 

الَة وما َملَكت أ يمانُكم( الَة وما ملكت أ يمانُكم، الصَّ  )الصَّ

الصالة ه  أ  كد أ ركان ال سالم بعد الشهادتين، فهي  الركن الثان  من أ ركان ال سالم، 

ن  وه  أ ول ما يسأ ل عنه العبد يوم القيامِة من عمله فا ن قبلت قبل سائر عمله وا 

ردت رد سائر عمله، ه  وصية النبي  صلى الله عليه وسلم ل متِه حين خروجِه من 

اَلَة  :الدنيا، فقد كان النبي  صلى الله عليه وسلم ف  سكرات الموت وهو يقول الصَّ

اَلَة َوَما َملََكت  َأي َمانُُكم   فما زال يكررها حتى ثقل به لسانُه صلى الله عليه وسلم،  الصَّ

لَىَّ ِمن  ُدن َياُكُم الن َِساُء  :وه  قرة عينِه من هذه الدنيا قال صلى الله عليه وسلم ِ
َب ا ُحب ِ

اَلةِ  ، وه  تنهيى عن الفحشاء والمنكر قال الله  ُة َعي  ِن  ِف  الصَّ يُب َوُجِعلَت  ُقرَّ َوالط ِ

بَرُ )س بحانه  َِّه َأك  ُر الل َشاِء َوال ُمن َكِر َولَِذك  الَة تَن هَيى َعن  ال َفح  نَّ الصَّ
ِ
الَة ا  (َوَأِقم  الصَّ
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 فصل  

 ف  ذكر وصااي النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ف  حجة الوداع

 

 1- تحريم القتل وانتهاك ال عراض:

لى أ ن تلقوا ربكم  قال ع ليه الصالة السالم: أ يها الناس ا ن دماءكم وأ عراضكم حرام عليكم ا 

كحرمة يومكم هذا ف  شهركم هذا ف  بلدكم هذا – أ ل هل بلغت اللهم فاشهد، فمن كانت 

لى من ائتمنه عليها.  عنده أ مانة فليؤدها ا 

 

 2- تحريم الراب: 

ن راب الجاهلية موضوع، ولكن لكم رؤوس أ موالكم ل تظلمون ول تظلمون وقضى الله أ نه  وا 

ن أ ول راب أ بدأ  به عم  العباس بن عبد المطلب.  ل راب، وا 

 

 3- البتعاد عن عادات الجاهلية:

ن أ ول دم نبدأ  به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد  ن دماء الجاهلية موضوعة، وا  وا 

ن مأ ثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قود وش به العمد ما قتل  المطلب وا 

 ابلعصا والحجر وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو من أ هل الجاهلية أ ل هل بلغت اللهم فاشهد.
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 4- البتعاد عن طريق الش يطان:

ن الش يطان قد يئس أ ن يعبد ف  أ رضكم هذه، ولكنه قد رض  أ ن يطاع  أ ما بعد أ يها الناس ا 

نما النس ء زايدة  فيما سوى ذلك مما تحرقون من أ عمالكم فاحذروه على دينكم، أ يها الناس ا 

ف  الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا ليوطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما 

 حرم الله ويحرموا ما أ حل الله.

ن عدة الشهور عند الله  ن الزمان قد اس تدار كهيئته يوم خلق الله السماوات وال رض، وا  وا 

اث نا عشر شهرًا ف  كتاب الله يوم خلق الله السماوات وال رض، منها أ ربعة حرم ثالثة 

متواليات وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى 

 وشعبان 

 أ ل هل بلغت اللهم فاشهد.

 

 5- و صية الرسول ابلنساء

ن لنسائكم عليكم حقًا ولكم عليهن حق، لكم أ ن ل يواطئن فرشهن  أ ما بعد أ يها الناس ا 

ذنكم ول يأ تين بفاحشة، فا ن فعلن فا ن الله قد  ل اب  غيركم، ول يدخلن أ حًدا تكرهونه بيوتكم ا 

 أ ذن لكم أ ن تعضلوهن وتهجروهن ف  المضاجع وتضربوهن ضرابً  غير مبرح.

 

فا ن انتهين وأ طعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن ابلمعروف، واس توصوا ابلنساء خيًرا، فا  نهن 

نما أ خذتموهن بأ مانة الله واس تحللتم فروجهن  نكم ا  عندكم عوان ل يملكن ل نفسهن شيئًا، وا 

 بكلمة الله فاتقوا الله ف  النساء واس توصوا بهن خيًرا – أ ل هل بلغت اللهم فاشهد.
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 7- النهي  عن السرقة:

نما المؤمنون ا خوة ول يحل لمرئ مال ل خيه ا ل عن طيب نفس منه – أ ل هل  أ يها الناس ا 

 بلغت اللهم فاشهد.

 

 1- التمسك ابلكتاب والس نة:

ن أ خذتم به لن تضلوا بعده: كتاب الله وس نة نبيه، أ ل هل بلغت ...  ن  قد تركت فيكم ما ا  ا 

 اللهم فاشهد

 

 8- المساواة بين البشرية:

ن أ  كرمكم عند  ن أ ابكم واحد، كلكم ل دم، وأ دم من تراب، ا  أ يها الناس، ا ن ربكم واحد، وا 

ل ابلتقوى، أ ل هل بلَّغت؟ اللهم فاشهد، قالوا نعم  الله أ تقاكم، ليس لعربي  فضل على أ عجم  ا 

 – قال فليبلغ الشاهد الغائب.
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 فصل  

 ف  ذكر وصيته ملسو هيلع هللا ىلص ل بي  ذر رض  الله عنه

 

عن أ بي  ذر رض  الله عنه قال: أ مرن  خليل  صلى الله عليه وسلم بس بع: “أ مرن  بحب 

لى من هو فوق ، وأ مرن   لى من هو دون  ول أ نظر ا  المساكين والدنو منهم، وأ مرن  أ ن أ نظر ا 

ن كان  ن أ دبرت، وأ مرن  أ ن ل أ سأ ل أ حدًا شيئا، وأ مرن  أ ن أ قول ابلحق وا  أ ن أ صل الرحم وا 

ل ابلله  ًا، وأ مرن  أ ن ل أ خاف ف  الله لومة لئم، وأ مرن  أ ن أُكثر من قول ل حول ول قوة ا  ُمر 

نهن من كنز تحت العرش”.  رواه ال مام أ حمد وصححه ال لبان .  فا 

هذا حديث عظيم الفوائد، جم المعان ، غزير الدروس والعبر، نقف من خالله على مجموعة 

من محاسن الدين ال سالم ، الت  س نجعلها - ا ن شاء الله تعالى - سلسلة جديدة، توقفنا 

على جملة من الخصال الت  ميزت ديننا الذي ارتضاه الله - عز وجل - من لدن نبينا الكريم 

ل كافة للناس بشيرا  لى قيام الساعة. قال تعالى ) وما أ رسلناك ا  صلى الله عليه وسلم، وا 

 ونذيرا (.

ليه أ بو ذر رض  الله عنه ف  مطلع  وأ ول ما نس تهل به محاسن هذا الدين العظيم، ما أ شار ا 

لله عليه وسلم:"َأَمَرِن  َخِليِل  صلى الله عليه وسلم الوصااي الت  غمره بها رسول الله صلى ا

"، أ ي: أ مرن  أ ن أ ضع المساكين ف  حس بان ، وأ ن  ِ ِمن هُم  نُو  عٍ: َأَمَرِن  ِبُحب ِ ال َمَساِكيِن َوالدُّ ب  ِبس َ

أ حبهم، وأ دنو منهم، فأ تفقَد أ حوالهم، وأ سعى ف  قضاء حاجاتهم، ومراعاة مصالحهم، تخفيفا 

.الفقر، ومشاركة لهم ف  هموم المسغبة، وثقل المتربة عليهم من وطأ ة  
  

فلماذا حظ  المساكين بهذه المكانة العظيمة، وهذه اللتفاتة النبوية الكريمة، وهذه العناية 

 نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال -تبارك وتعالى  -الرابنية الجس يمة؟ حتى وصى بهم ربنا 
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ن  أ سأ ل ذا صليت فقل: اللهم ا  ذا له:"ا  ك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وا 

ليك غير مفتون" صحيح سنن الترمذي .أ ردَت بعبادك فتنة، فاقبضن  ا   

 

لى من هو دونك:  النظر ا 

دل هذا الحديث على بيان المنهج الصحيح الذي ينبغ  أ ن يسير عليه المسلم ف  حياته،  أ وًل:

لى من هو دونه ومن هو أ قل  منه ف  أ مور الدنيا ممن فُضل هو عليه، سواًء وهو أ ن ينظر ا 

أ كان ذلك ف  المال أ و ف  المسكن أ و ف  المركب أ و ف  الصحة أ و غير ذلك من أ مور الدنيا، 

 وأ ن هذا هو المنهج الصحيح للمسلم، ويس تفيد ابتباع هذا المنهج فائدتين:

لى س تكثرها، و عليه بل يس تعظمها وي  -تعالى-أ ل يحتقر نعم الله  الفائدة ال ولى: يدعوه ذلك ا 

 شكرها.

لى من هو أ قل منه يراتح بذلك قلبه، وتطمئن نفسه، ويرضى بما  الفائدة الثانية: ذا نظر ا  أ نه ا 

قسم الله له، وهذا الرضا هو من أ س باب نيل السعادة، وكما قال بعضهم: "ليست السعادة أ ن 

ًذا من اتبتملك أ كثر مما يملك الناس، ولكن السعادة أ ن ترضى أ كثر مما  ع يرضى الناس"، ا 

لى من هو أ قل منه يس تفيد هاتين الفائدتين، الفائدة ال ولى: أ ل يحتقر نعم  هذا المنهج ونظر ا 

ح عليه بل ويس تكثرها يعظمها، ويشكر الله عليها. والفائدة الثانية: أ نه يعيش مرات -تعالى-الله 

 .-تعالى-القلب مطمئن النفس راضًيا بما أ عطاه الله 

لى من هو أ قل منه، وأ ما  ًيا:اثن  نسان أ ن ينظر ا  هذا الحديث ورد ف  أ مور الدنيا، فيشرع لال 

لى أ ن الحديث كذلك يشملها، وأ ن  أ مور الدين وأ مور ال خرة: فقد ذهب بعض أ هل العلم ا 

لى من هو أ قل منه ف  أ مور الدين، قدر نعمة الله عليه، وقد رجح  المسلم يشرع له أ ن ينظر ا 

لى أ ن أ مور الدين ينبغ-رحمه الله-ش يخ محمد بن عثيمين هذا القول ال    ، وذهب أ كثر العلماء ا 

لى من هو أ قل منه؛ ل ن هذا النظر يدفعه، من هو  لى من هو أ فضل منه وليس ا  أ ن ينظر ا 

أ فضل منه، والتأ س  به، والمسارعة والمنافسة ف  أ مور الخير، وهذا القول ال خير هو القول 
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لَى َمن  الراجح، الرواية ال خ
ِ
َذا نََظَر َأَحُدُكم  ا ِ

رى الت  لم يذكرها المؤلف المتفق عليها، وه : )ا

َفَل ِمن ُه( فا ن هذه الرواية نص ف  تخصيص  لَى َمن  ُهَو َأس 
ِ
ِه ِف  الَماِل َوالَخل ِق فَل َين ُظر  ا َل عَلَي  فُض ِ

 ذلك بأ مور الدنيا.

لى من هو فوقه ف  أ مور الدنيا؛ ل ن هذاثلثًا: ف  هذا الحديث النهي  عن أ ن ينظر ال نس ا ان ا 

ل  لى أ ن يحتقر نعم الله عليه، وأ ن يعيش ف  قلق وكدر، ولن يأ تيه من الرزق ا  النظر يؤدي ا 

 ما كتب الله له.

ًذا هذه أ برز الفوائد وال حكام المتعلقة بهذ لم ا الحديث، الحقيقة هذا الحديث يرسم منهًجا للمسا 

لى من هو  لى من هو أ قل منه ف  أ مور الدنيا ول ينظر ا  ينبغ  أ ن يلتزم به، وهو أ ن ينظر ا 

ذا  لى شكرها، لكن ا  نه يعرف قدر نعم الله عليه، وهذا يدعوه ا  ذا نظر هذه النظرة فا  فوقه، ا 

نه يس تصغر نعم ا لى من هو فوقه فا  ط وف  تككان ينظر ا  ر وف  لله عليه، ويعيش ف  تسخ  د 

لى من هو  ذا نظر ا  لى من هو فوقه حتى يقتدي به، ا  قلق، وأ ما أ مور الدين فينبغ  أ ن ينظر ا 

لى من هو فوقه ومن  أ قل منه قال أ ان على خير ولم يتبعه ذلك لمزيد من العمل والطاعة، ينظر ا 

 هو أ فضل منه حتى يقتدي به ويتأ سى به.

 

 صلة الرحم:

ليهم ودفع ما أ مكن من  يصال ما أ مكن من الخير ا  لى ال قربين وا  صلة الرحم تعن  ال حسان ا 

 الشر عنهم.

ليهم. لى ال قارب، وقيل بل ه  ال ساءة ا   وقطيعة الرحم تعن  عدم ال حسان ا 

وفيه فرق بين المعنيين فالمعنى ال ول يرى أ نه يلزم من نف  الصلة ثبوت القطيعة، والمعنى 

 الثان  يرى أ ن هناك ثالث درجات:

لى ال قارب  1- و اصل وهو من يحسن ا 

ليهم  2- قاطع وهو من يس ء ا 
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3- ل واصل ول قاطع وهو من ل يحسن ول يس ء، وربما يسمى المكافئ وهو الذي ل 

ليهم. لى درجة ال ساءة ا  ليه، ولكنه ل يصل ا  ذا أ حس نوا ا  ل ا  لى أ قاربه ا   يحسن ا 

 

ن كان مرا:  قول الحق وا 

وف  الباب عن جابر مرفوعا : ما من صدقة أ فضل من قول الحق ، وقيل : أ نه عن أ بي  هريرة 

لى اللَّه من قول الحق ، أ خرجهما البيهق .  مرفوعا أ يضا ، ولفظه : ما من صدقة أ حب ا 

 

 وأ مرن  أ ن ل أ خاف ف  الله لومة لئم:

وقد ذكره الله تعالى ف  بيان صفات المؤمنين فقال : )يجاهدون ف  س  يل الله ول يخافون 

 لومة لئم(.

 

نهن من كنز تحت العرش: ل ابلله فا   وأ مرن  أ ن أُكثر من قول ل حول ول قوة ا 

؛ لكن  ِمن ِغراس الجنة أ بوابها! وه  َكن ز؛  س  وابب  نها كلمة؛ لكنها من تحت العرش! وغَر  ا 

ل ابلله نها: ل حول ول قوة ا  .لكنَّها من كنوز الجنة! ا   

ل ابلله، هذه الكلمة وذلكم الذكر العظيم الذي أ وصى به النبي   ل حول ول  صلى-قوة ا 

الله عليه وسلم- أ كثر من خمسة من أ صحابه ف  أ حاديَث متفرقٍة، وحثهم على ال كثار 

منه، فعن أ بي  موسى قال كنا مع النبي  صلى الله عليه وسلم ف  سفر فجعل الناس 

نكم  يجهرون ابلتكبير فقال النبي  صلى الله عليه وسلم أ يها الناس اربعوا على أ نف سكم ا 

ليس تدعون أ صم ول غائبا ا  نكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم قال وأ ان خلفه وأ ان 

ل ابلله فقال اي عبد الله بن قيس أ ل أ دلك على كنز من كنوز  أ قول ل حول ول قوة ا 

 الجنة فقلت بلى اي رسول الله قال قل ل حول ول قوة ا ل ابلله. )رواه مسلم(.

 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7894&idto=7900&bk_no=53&ID=1266#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7894&idto=7900&bk_no=53&ID=1266#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7894&idto=7900&bk_no=53&ID=1266#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7894&idto=7900&bk_no=53&ID=1266#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7894&idto=7900&bk_no=53&ID=1266#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
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 فصل  

 ومن وصيته ل بي  ذر أ يضا:

 

 عن أ بي  ذر رضى الله عنه قال

 قلت: اي رسول الله! أ وصن . قال

ن ها رأ ُس ال مِر كل ِه  أ وصيك بتقوى الله؛ فا 

 قلت: اي رسول لله! زدن . قال

نه نور  لك ف  ال رض، وذخر لك ف  السماء  عليك بتالوة القرأ ن، وذكر الله؛ فا 

 قلت: اي رسول الله! زدن ، قال

نه يميُت القلَب، ويذهب بنور الوجه  ا ايك وكثرَة الضحك؛ فا 

 قلت: اي رسول الله! زدن . قال

نه رهبانية أ مت   . . .عليك ابلجهاد؛ فا 

 قلت: اي رسول الله! زدن . قال

هم  أ حب  المساكيَن وجالس 

 قلت: اي رسول الله! زدن . قال

نه أ جدُر أ ن ل تزدري نعمة الله  لى من هو فوقك؛ فا  لى من هو تحَتك، ول تنظر ا  انظر ا 

 عندك

 قلت: اي رسول الله! زدن . قال

ن كان مراً "  . . . . . . ."قل الحق وا 

 رواه ابن حبان ف  "صحيحه"، واللفظ له، والحاكم، وقال

 "ص حيح ال س ناد"
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 فصل  

 ف  ذكر وصيته ملسو هيلع هللا ىلص لبن عباس:

 

عن ابن عباس رض  الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فقال: 

ذا سأ لت فاسأ ل  ن  أ علمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ا  اي غالم ا 

ذا اس تعنت فاس تعن ابلله، واعلم أ ن ال مة لو اجتمعت على أ ن ينفعوك بش ء لم  الله، وا 

ل بش ء  ل بش ء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أ ن يضروك بش ء لم يضروك ا  ينفعوك ا 

 قد كتبه الله عليك، رفعت ال قالم وجف ت الصحف. 

 

 فصل  

 ف  ذكر وصيته ملسو هيلع هللا ىلص ل بي  هريرة:

عن أ بي  هريرة رض  الله عنه قال: أ وصان  خليل  بثالث ل أ دعهن حتى أ موت: “صوم ثالثة 

 أ ايم من كل شهر، وصالة الضحى، ونوم على وتر”. رواه ال مام أ حمد رحمه الله.
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 فصل  

 ف  ذكر وصيته ملسو هيلع هللا ىلص لعمر بن أ بي  سلمة:

 

عن عمر بن أ بي  سلمة رض  الله عنهما قال قال ل  رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : سم الله وكل بيمينك 

 وكل مما يليك. )متفق عليه(.

 

 فصل  

 ف  ذكر وصيته ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ حين أ رسله الى اليمن:

 

لى اليمن قال: وبعث كل ملسو هيلع هللا ىلص ن أ بي  بردة قال: بعث النبي  ع أ اب موسى، ومعاذ بن جبل ا 

را ول تعسرا، وبشرا ول تنفراواحد منهما على مخالف قال: واليمن مخالفان ثم قال: يس  

.وتطاوعا ول تختلفا: وف  رواية   

 

و عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أ بو بكر ربما قال وكيع عن ابن 

نك تأ ت  قوما من أ هل  عباس أ ن معاذا قال بعثن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا 

ل الله وأ ن  رسول الله فا ن هم أ طاعوا لذلك فأ علمهم أ ن  له ا  لى شهادة أ ن ل ا  الكتاب فادعهم ا 

الله افترض عليهم خمس صلوات ف  كل يوم وليلة فا ن هم أ طاعوا لذلك فأ علمهم أ ن الله 

افترض عليهم صدقة تؤخذ من أ غنيائهم فترد ف  فقرائهم فا ن هم أ طاعوا لذلك فا ايك وكرائم 

نه ليس بينها وبين الله حجاب. )رواه مسلم(.   أ موالهم واتق دعوة المظلوم فا 

http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/showalam.php?ids=17277
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/showalam.php?ids=32
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?idfrom=119&idto=122&bk_no=53&ID=16#docu
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?idfrom=119&idto=122&bk_no=53&ID=16#docu
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?idfrom=119&idto=122&bk_no=53&ID=16#docu
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?idfrom=119&idto=122&bk_no=53&ID=16#docu
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?idfrom=119&idto=122&bk_no=53&ID=16#docu
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 فصل  

 ومن وصااي النبي  ملسو هيلع هللا ىلص :

:الوصية بذكر الله بعد الصالة  

ن  “عن معاذ بن جبل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خذ بيده وقال:  اي معاذ والله ا 

ن  ل حبك أ وصيك اي معاذ ل تدعن  ف  دبر كل صالة تقول: اللهم “، فقال: ”ل حبك، والله ا 

.رواه ال مام أ بو داود رحمه الله”. أ عن   على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  

 
:من حقوق المسلم على المسلم  

لتحاسدوا، ول “عن أ بي  هريرة رض  الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

، ول تدابروا، ول يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله ا خوااًن، تناجشوا، ول تباغضوا

لى صدره ثالث -المسلم أ خو المسلم، ل يظلمه ول يخذله ول يحقره، التقوى هاهنا  ويشير ا 

بحسب امرئ مسلم من الشر  أ ن يحقر أ خاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام،  -مرات

.مام مسلم رحمه اللهرواه ال  ”. دمه، وماله، وعرضه  

 

 الوصية ابل حسان ف  ذبح الحيوان:

ن الله كتب  اد بن أ وس رض  الله عنه أ ن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: “ا  عن شد 

ذا ذبحتم فأ حس نوا الذبحة، ولُيحد   ذا قتلتم فأ حس نوا الِقتلة وا  ال حسان على كل ش ء، فا 

 أ حدكم شفرته، وليُرِح ذبيحته”. رواه ال مام مسلم وأ بو داود وغيرهما رحمهم الله.
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:كن ف  الدنيا كأ نك غريب  

 كن“عن ابن عمر رض  الله عنهما قال: أ خذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي  فقال: 

ذا أ مسيت “وكان ابن عمر رض  الله عنهما يقول: ”. ف  الدنيا كأ نك غريب أ و عابر سبيل ا 

ذا أ صبحت فال تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن  فال تنتظر الصباح، وا 

.رواه ال مام البخاري رحمه الله”. حياتك لموتك  

 

ح :ف  ذم الظلم والشُّ  

 ات قوا الظلم،“عن جابر بن عبد الله رض  الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

ح  أ هلك من كان قب ، فا ن  الشُّ ح  لكم، حملهم على فا ن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشُّ

مام مسلم رحمه الله”. أ ن سفكوا دماءهم واس تحل وا محارمهم .رواه ال   

 

 النهي  عن الغضب:

عن أ بي  هريرة رض  الله عنه أ ن رجال قال للنبي  : أ وصن . قال: )ل تغضب( فردد مرارا 

 قال: )ل تغضب(. رواه البخاري.
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 الوصية ابلجار:

عن ابن عمر وعائشة رض  الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )) ما زال 

 جبريل يوصين  ابلجار حتى ظننت أ نه س يورثه (( متفق عليه.

 

 الوصية ابلصحابة:

 عن عمر – رض  الله عنه – عن النبي  – صلى الله عليه وسلم – قال

أ وصيكم بأ صحابي  ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ول يس تحلف 

 وي شهد الشاهد ول يستشهد

ل كان اثلثهما الش يطان  أ ل ل يخلون رجل ابمرأ ة ا 

ايكم والفرقة فا ن الش يطان مع الواحد وهو مع الثنين أ بعد  عليكم ابلجماعة، وا 

 من أ راد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة

 من سرته حسنته وساءته س يئته فذلكم المؤمن

 رواه أ حمد والترمذي والحاكم وصححه ال ل بان  ف  )صحيح الجامع(.
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 فصل  

 ومن أ هم وصااي النبي  ملسو هيلع هللا ىلص :

 

عن العرابض بن سارية قال :  وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صالة الغداة 

موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فق لنا ايرسول الله كأ نها موعظة مودع 

نه من يعش  ن تأ مر عليكم عبد حبش  فا  فأ وصنا قال أ وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وا 

ايكم ومحداثت ال مور فعليكم بسنت  وس نة الخلفاء الراشدين  منكم يرى اختالفا كثيرا وا 

ايكم ومحداثت ال مول فا ن كل بدعة ضاللة.  المهديين عضوا عليها ابلنواجذ وا 

 روي هذا الحديث من طرق من أ شهرها:

ما أ خرجه ابن ماجه ف  سننه )42( وابن أ بي  عاصم ف  الس نة )27( و )55( و )103( 

والمروزي ف  الس نة )رقم21( والبزار ف  مس نده )ق/211( وتمام الرازي ف  فوائده 

)355( وابن عساكر ف  اتريخ دمشق )31/ 21 - 2 و )40/ 111 - 180( من طرق 

عن الوليد بن مسلم، والطبران  ف  المعجم الكبير )18/رقم722( وال وسط )رقم77( 

ومس ند الشاميين )1/رقم187( -وعنه أ بونعيم ف  مس تخرجه على مسلم )1/ 31( وابن 

عساكر ف  اتريخ دمشق )74/ 314 - 315( والمزي فيتهذيب الكمال )31/ 531( - 

براهيم بن عبد الله بن العالء بن زبر، والحاكم ف  المس تدرك )1/ 11( من  من طريق ا 

 طريق عمرو بن أ بي  سلمة التنيس  وتمام الرازي ف  الفوائد )225(.

 هذا الحديث كنز فوائد وهذا الحديث مدرسة لطالب العلم وللمسلمين عموما.

العرابض رض  الله عنه يقول وعظنا...موعظة بليغة ، ومن هنا اس تدل العلماء على أ نه 

يس نحب للواعظ أ  ن يختار من ال  لفا  أ بلغها ، وذلك ل  نه أ بلغ ف  التأ ثير ف  قلوب الناس 

لى الخلق،  فحري به أ ن يختار من الكالم أ لطفه وأ بلغه وأ عجبه من أ جل أ ن يوصل الحق ا 



25 
 

وهكذا يس تحب أ ن تكون الموعظة أ حياان بعد الصالة تأ س يًا ابلنبي  ملسو هيلع هللا ىلص ولكن ل يملهم بأ ن 

 تكون الموعظة عقب كل صالة.

يمان الحقيق ، ومن ذكاء  وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وهذا هو مقتضى ال 

الصحابة فهموا أ نها موعظة مودع فطلبوا منه وصية، فوصاهم الرسول بأ ربع وصااي مهمة وهذه 

 الوصااي ال ربعة ه  أ ركان السعادة والفالح ف  الدنيا وال خرة

 

ايكم أ ن اتقوا  أ ولها: تقوى الله:  قال الله تعالى )ولقد وصيتا الذين أ وتوا الكتاب من قبلكم وا 

 الله(.

والتقوى هو لغًة: من الوقاية، وه  الصون والحماية التقوى و اصطالحًا: أ ن يجعل المسلم 

وقايًة بينه وبين غضب الله وسخطه؛ وذلك ابت باع أ وامره وطاعته س بحانه وتعالى، واجتناب 

زواجره ونواهيه. قال الش  يخ عبد العزيز بن ابز: )تقوى الله س بحانه ه  عبادته بفعل 

ال وامر، وترك النواه  عن خوٍف من الله، وعن رغبٍة فيما عنده، وعن خش يٍة له س بحانه، 

 وعن تعظيٍم لحرماته، وعن محبٍة صادقٍة له س بحانه ولرسوله عليه الصالة والسالم(.

ئل أ بو هريرة -رض  الله عنه- عن التقوى فقال للسائل: هل سلكت طريقًا فيه شوك؟  س ُ

فأ جاب السائل: نعم، فقال أ بو هريرة: فما صنعت؟ فأ جابه السائل بأ ن ه كان يَبتعد عن الشوك 

ويَتجن به، فقال أ بو هريرة: فذاك هو التُّقى؛ أ ي التقوى، وأ بدع ابن المعتز  حينما نََظم ف  هذا 

المعنى شعرًا، فقال: َخِل  الذنــوَب َصــغيــرَ ها *** وَكبيــــــَرها ذاَك الُتقى واصنَع َكَماٍش فوَق 

نَّ الِجبـــاَل ِمن الَحصــى. ــذُر مــــا يــَـرى ل تحِقرنَّ صغيـــــــــرًة **** ا   أ ر *** ِض الَشـوك يَح 

ن  من أ جمل ما قيل ف  التقوى كلمات للصحابي  الجليل عل  بن أ بي  طالب رض  الله  و ا 

ذ يَصُف التقوى حينما سأ له أ حدهم عن التقوى، فأ جاب: )ه  الخوُف من الَجليل،  عنه؛ ا 

حيل(  فقد وصف -رض  الله عنه- التقوى على  والعمُل بما ف  التنزيل، والس تعداُد ليوم الرَّ
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أ ن ها الخوف من الله تبارك وتعالى، وهذا الخوف يَس تلزُم عبادته س بحانه حقَّ العبادة وحده ل 

شريك له، والعمل بما جاء ف  القرأ ن الكريم والس ن ة النبوية الشريفة من أ وامر، والبتعاد عما 

فيهما من نواٍه وزواجر؛ فما ورد ف  الس ن ة من أ وامر ونواه  ل تَقل  ف  ال هميِة وف  

الس تدلل الشرع  عن ال وامر والنواه  الواردة ف  القرأ ن الكريم، فالله س بحانه وتعالى يقول 

لَّ َوح    يُوَحى(، ثم  ِ
ن  ُهَو ا

ِ
عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: )َوَما يَن ِطُق َعِن ال هََوى ، ا

يُنهي  -رض  الله عنه- َوصفه للَتقوى ابلس تعداد ليوم الرحيل، فال نساُن راحل  عن هذه الدنيا 

نسان ابلطاعات  د ال  د لرحلته، ومن التقوى أ ن يتزو  ل َمحالة، والراحُل ل بُدَّ له أ ن يتزو 

 ويكثر من النوافل والعبادة، وكِل  ما من شأ نه أ ن يُعينه ف  رحلته.

 وهذه الكلمة تقوى الله قليلة المبنى لكنها عظيمة المعنى.

ل تحت  واش تملت هذه الكلمة على جميع خيرات الدنيا وال خرة فال يمكن أ ن تنال خيرا ا 

راية تقوى الله. و هذه الوصية ه  وصية الله لل ولين وال خرين )ولقد وصينا الذين أ وتوا 

ايكم أ ن اتقوا الله(.  الكتاب من قبلكم وا 

ه  أ مر الله للناس أ جمعين )اي أ يها الناس اتقوا ر بكم...( ، وه  أ مر الله لعباده المؤمنين )اي 

أ يها الذين أ منوا اتقوا الله( ، وه  أ مر الله لنبيه )اي أ يها النبي  اتق الله...( ، هذه الكلمة 

فضائلها كثيرة وثمارها عظيمة لو تحدث عنها المتحدث أ ايما لما اس تطاع أ ن يكملها وسأ ذكر 

 بعض ثمارها وفوائدها ا ن شاء الله.

 ثمار التقوى وفوائدها:

للتقوى فوائد وثمار جليلة ينالها المت قون ف  الدنيا وال خرة، وه  ثمار  عظيمة  وعديدة ، ومنها 

 على سبيل المثال ل الحصر:

1- نَيل مرضاة الله ومحبته؛ فبالتقوى ينال المسلم مرضاة الله س بحانه وتعالى، ويفوز بهذا 

الرضا الذي هو مفتاح كل خير. يروي رسول الله عن الله تبارك وتعالى ف  الحديث 
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ل َّ عبدي بش ٍء  ب ا  نَّ اللَه قال: من عاَدى ل  وليًّا فقد أ ذنُته ابلحرِب ، وما تقرَّ القدس : ) ا 

ذا أ حببُته:  ل َّ ابلنَّوافِل حتَّى ُأحبَّه، فا  ُب ا  ا افترضُت عليه، وما يزاُل عبدي يتقرَّ ل َّ ممَّ أ حبَّ ا 

َّت   َّت  يبِطُش بها ، وِرجلَه ال َّذي يُبِصُر به ، ويَده ال َّذي يسَمُع به، وبصَره ال كنُت سمَعه ال

َّه ، وما تردَّدُت عن ش ٍء أ ان فاعلُه  ن سأ لن  ُلعطينَّه ، ولئن اس تعاذن  ُلعيذن يمش  بها ، وا 

  تَردُّدي عن نفِس المؤمِن ، يكرُه الموَت وأ ان أ كرُه ُمساءتَه(

2-  حماية ال نسان ووقايته من َضَرر الش يطان، فالتقوى حصن  للمسلم من الش يطان 

 وكيده، ووقاية  من وسوس ته.

3- النتفاع ابلقرأ ن الكريم، فمن أ راد أ ن ينتفع بكتاب الله وبما فيه من بركٍة وعلٍم وتوفيق 

 فطريق ذلك تقوى الله.

ُنوَن( س ِ َِّذيَن ُهم  ُمح  ا َوال ََّقو  َِّذيَن ات ََّه َمَع ال نَّ الل ِ
 4- َمعيَّة الله للمتقين، قال تعالى: )ا

ًرا( رِِه يُس  َعل  لَُه ِمن  َأم  ََّه يَج   5- تَيسير أ مور المتقين، قال تعالى: )َوَمن  يَتَِّق الل

ََّه  ن  تَتَُّقوا الل
ِ
َِّذيَن أ َمنُوا ا ُّهَا ال 7- َعون ال نسان على التفريق بين الحق والباطل، قال تعالى: )اَيَأي

ِل ال َعِظيِم( َُّه ُذو ال َفض  ِفر  لَُكم  َوالل قَااًن َويَُكِف ر  َعن ُكم  َسِي ئَاِتُكم  َويَغ  َعل  لَُكم  فُر   يَج 

ا  ََّقو  َل ال ُقَرى أ َمنُوا َوات ذن الله، قال تعالى: )َولَو  َأنَّ َأه  1- َجلُب البركات وفتح بركات السماء اب 

ُبوَن( اَنُهم  ِبَما َكانُوا يَك س ِ بُوا فَأََخذ  ِض َولَِكن  َكذَّ َر  َماِء َوال  هِم  بََرَكاٍت ِمَن السَّ نَا عَلَي   لََفتَح 

ثَرَ ُهم  َل  لَّ ال ُمتَُّقوَن َولَِكنَّ َأك  ِ
ِلَياُؤُه ا ن  َأو 

ِ
8- نَيُل ولية الله س بحانه وتعالى، قال تعالى: )ا

لَُموَن(  يَع 

ََّه  نَّ الل
ِ
ُدُهم  َشي ئًا ا ُكم  َكي  ِبُروا َوتَتَُّقوا َل يَُضرُّ ن  تَص 

ِ
1- الِوقاية من ضرر الكافرين، قال تعالى: )َوا

َملُوَن ُمِحيط (  ِبَما يَع 

م   ِلَك َوَمن يَُعِظ  10- الَمدُد والَعون من الله عند الشدائد. تَعظيم شعائر الله، قال تعالى: )َذَٰ

َّهَا ِمن تَق َوى ال ُقلُوِب( ن
ِ
َِّه فَا  َشَعائَِر الل
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َُّه ِبُكِل   َُّه ۗ َوالل ََّه ۖ َويَُعِل ُمُكُم الل َُّقوا الل 11- نَيل العلم وتَحصيله، قال تعالى: )كم عدد الرسلَوات

) ٍء عَِليم   َش  

نَاُكم  ِمن  َذَكٍر َوُأن ثَى َوَجَعل نَاُكم  ُشُعواًب  انَّ  َخلَق  ِ
ُّهَا النَّاُس ا 12- تَكريم الله للمت قين، قال تعالى: )اَيَأي

ََّه عَِليم  َخِبير  ( نَّ الل
ِ
َِّه َأت َقاُكم  ا َرَمُكم  ِعن َد الل نَّ َأك  ِ

 َوقََبائَِل ِلَتَعاَرفُوا ا

 13- النَجاة من عذاب الله يوم القيامة.

 14- سبب  لقبول ال عمال عند الله.

 15- التقوى َسبب  لتكفير الذنوب والسيئات.

 17- التقوى سبب  لنيل ما تش تهيه النفوس ف  الحياة ال خرة، ونيل ما تس تلُذ به ال عين.

 11- التقوى سبب  للفوز بُغَرٍف تعلوها غَُرف ف  الجنة.

 وغيرها كثير.

 

: السمع والطاعة الثانية:ة الوصي  

ن كنا نكره وليته وهذا هو المقصود بقوله والطالسمع  ن  ملسو هيلع هللا ىلصاعة لول  ال مر المسلم وا  )وا 

، والسمع والطاعة تكون ف  غير ى عليه عبد يكره أ ن يتول حرتأ مر عليكم عبد حبش ( فال

ومن فوائد السمع والطاعة أ نه يجعل البيئة ، فا ن أ مر بمعصية فال سمع ول طاعةمعصية الله 

عليك السمع والطاعة  : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ال ق أ منة، وكون البيئة أ منة فيها خير كثير ومنافع للناس.  

...الحديث.ويسرك عسركف    

َِّه  ِف ُّ َرُسوَل الل َرِم  ِ  ، َعن   َأِبيهِ  ، قَاَل : َسأََل َسلََمُة ب ُن يَزِيَد ال ُجع  و َعن   عَل َقَمةَ  ب نِ  َوائِلٍ  ال َحض 

أَلُواَن َحقَّهُم   نَا ُأَمَراُء يَس  ن  قَاَمت  عَلَي 
ِ
َِّه ، َأَرَأي َت ا ََّم ، فََقاَل : اَي نَِبي َّ الل ِه َوَسل َُّه عَلَي  َصلَّى الل

َّاِنَيِة  َرَض َعن ُه ؟ ، ثُمَّ َسأَلَُه ِف  الث َرَض َعن ُه ؟ ، ثُمَّ َسأَلَُه ، فَأَع  نَُعواَن َحقَّنَا فََما تَأُْمُرانَ  ، فَأَع  َويَم 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8111
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5718
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لُ وا  هِم  َما ُحم ِ ََّما عَلَي  ن
ِ
َمُعوا َوَأِطيُعوا فَا َعُث ب ُن قَي ٍس ، َوقَاَل : اس  َش  َّاِلثَِة ، فََجَذبَُه ال  َأو  ِف  الث

ل ُتم. ُكم  َما ُحم ِ  َوعَلَي 

ويقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: س يكون فيكم أ مراء ل يهتدون بهداي ول يستنون بسنت  ويقوم فيهم ر جال 

ن أ دركت ذلك؟ قال:  قلو بهم قلوب الش ياطين...يقول حذيفة: فقلت: اي رسول الله فما تأ مرن  ا 

ن ضرب ظهرك وأ خذ مالك.  تسمع وتطيع لل مير وا 

نه من يعش منكم بعدي قسيرى اختالفا كثيرا: هذا من كمعجزات النبي  صلى  ثم قال : فا 

الله عليه وسلم حيث أ خبر أ ن الختالف واقع ف  هذه المة قال العلماء: فما مات أ خر 

ل وقد وقع الختالف.  الصحابة ا 

 طيب فما المخرج من هذا الختالف؟

المخرج هو قوله ملسو هيلع هللا ىلص : فعليكم بسنت  وس نة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عضوا 

 عليها ابلنواجذ.

ما أ ن يكون هذا  ما أ ن نعمل ابلس نة ف نتفق فنخرج من الخالف، وا  وكيف ذلك ؟ ا 

 الختالف محمودا ل مذموما ل ننا نختلف و نأ خذ منهجا صحيحا للتلق .

نتمسك ابلس نة وفهم سلف ال مة وبهذا نعالج الخالف، ولهذا قال بعض العلماء: الس نة 

 سفينة نوح.

 وبهذا ا  ما أ  ن ينتهي  الخالف أ و يكون الخالف مهذاب.

 فهذا الخالف ل يرد به الحق ول يسبب قطيعة.

 

ايكم ومحداثت ال مور.  الوصية الرابة: ا 

 فالخير كاه فيما جاء به النبي  صلى الله عليه وسلم ول خير ف  المحداثت والبدع.
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عن عائشة رض  الله عنها قالت : قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص )من أ حدث غ  أ مران هذا ما ليس 

 منه فهو رد(.

والبدعة لغة: ابتداء الش ء وصنعه ل عن مثال سابق، وأ ما معناها الصطالح  فهو: ا حداث 

عبادة قولية أ و فعلية أ و عقيدة لم يشرعها الله س بحانه وتعالى، والبدع كلها ضاللة، كما قال 

 النبي  صلى الله عليه وسلم.

والبدع كلها ضاللة كما قال النبي  صلى الله عليه وسلم وليس فيها بدعة حس نة أ و س يئة بل 

 كلها ضاللة.
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 فصل  

 ف  ذكر وصيته ملسو هيلع هللا ىلص للنساء:

 

عن عائشه رض  الله عنها قالت: قال رسول الله صلة الله عليه وسلم: ) ايعائشه اايك 

 ومحقرات العمال ) وف  لفظ : الذنوب ( فان لها من الله طالبا ( أ خرجه ال مام أ حمد.

و عن ابي  سعيد قال : ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ف  اضحى او فطر الى المصلى 

فمر على النساء فقال: )اي معشر النساء تصدقن فان  رأ يتكن أ كثر أ هل ال نار( وف  رواية ) 

 ..تصدقن وأ كثرن الس تغفار(

فقلن: وبم ايرسول الله ؟ قال: )تكثرن اللعن،وتكفرن العشير، ما رأ يت من انقصات عقل 

ودين اذهب للب الرجل الحازم من أ حداكن ( فقلن: وما نقصان ديننا وعقلنا ايرسول الله؟ 

قال: أ ليس شهادة المرأ ه مثل نصف شهادة الرجل ،فقلن: بلى فقال: )فذلك من نقصان عقلها 

 أ ليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم ( فقلن بلى : قال:)فذلك من نقصان دينها( متفق  عليه.

 

هذا أ خر ما جمعناه وذلك ليلة الثنين الثان  عشر من شهر جمادى الثان  عام أ لف وأ ربع مئة وأ ربعين للهجرة 

 وصلى الله على نبينا محمد.
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 # الموضوع رقم الصفحة

 1 المقدمة 2

 2 وصيته ملسو هيلع هللا ىلص ل مته ف  أ خر حياته  3

جازة الوفود 4  3 ا خراج المشركين من جزيرة العرب وا 

نصار 8  4 ال حسان لل 

 5 التحذير من اتخاذ القبر مسجدا 1

 7 المحافظة على الصالة 10

 1 وصااي النبي  ف  حجة الوداع 11

 8 وصية النبي  ل بي  ذر 14

 1 ومن وصيته ل بي  ذر أ يضا 18

 10 وصية ال نبي  لبن عباس 11

 11 وصية النبي  ل بي  هريرة 11

 12 وصية النبي  لعمر بن سلمة 20

لى اليمن 20  13 وصية النبي  لمعاذ حين أ رسله ا 

 14 ومن وصااي النبي  21

 15 من أ هم وصااي النبي  24
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