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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد أشرف  
 وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد: املفسلني،

 فقرررد  ررراب ا ديرررع احلرررديا بعرررد النصرررايا الرررنار ة عررر  ال ررر  
لرربعد أصررحابه ر ررناع اهلل لعررا  علرريام، فبعبب ررا يفرر  بعررد   اررا ا 

ررا ووسررني وصرري سم  رر  ديرراب سرر ف صررفا. فا    ال غيررع »نررا   اررا وسسم
لإل ررررام ال ررررنو ، « ريرررراص الصرررراحلني»للحررررافن امل رررر ر ، و« وال هيررررع
 «.الياج اجلا   لألصنل»ودياب 

وهرر ا النصررايا الةررفي   وتع دانرر   ن ارر سم ت  بعررد الصررحاب  ت  
أهنا لةمل دل املسلمني، وهي حتا على ت الص العبرا ة هلل سربحانه 

وعدم الةفك به، ولبني  ا  اب ا فضل الياليل، والسجن  هلل  ولعا ،
عررو و ررل، وفضررل الصرريام والصررالة، و،يررام الليررل، وفضررل  لررع العلررم، 
وفضرررررل الصرررررد،  واليسررررربيء، واحلرررررا علرررررى ر ررررراب النالررررردي ، و  رررررارم 
األ ررررالص، وصررررل  الررررفعم، ولعاهررررد اجلررررااع، وت عررررام ال عررررام، وعررررع 

 ل الصاحل .املسادني، و ا ت  ذلك    األعما
و،ررررد ذدررررفح بعررررد األعا يررررا الررررنار ة ا ن رررر  املعرررر   يررررا ةسم ا 
ال ائرردة، واهلل أسرربل أع ععررل عمل ررا دلرره صرراحلسما  يقرربالسم وععلرره  الصسمررا 
لن اه ال فمي، وأع ي  ع ا مبا  اب ا ه ا النصايا، ويف ، را العمرل ،را، 

 واهلل اهلا   ت  سناب السبيل.
 على آله وصحبه وسلم.وصلى اهلل على سيدنا حممد و 
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 الوصية األولى
 «ال إله إال اهلل»فضل 

،ررررال: ،لرررر  يررررا رسررررنل اهلل،  رررر  أسررررعد ال ررررا   عرررر  أي هفيررررفة 
لقدد ننندي يدا  بدا ةريدر  »: بة اعيك ينم القيا  ؟ ،ال رسنل اهلل 

 ن ال يسددنلنع  ددن ةدددا الحددديل  حددد  ول منددمن لمددا   يددي مددن 
ع يددوا القيامددة مددن ؛  سدد د الندداف بتدد ا  حرصددم   ددى الحددديل

 .«قال: ال إله إال اهلل خالًصا من ق به  و ن سه
 وتمتا سما لل ائدة نفو  احلديا اآليت:

من شهد  ن ال »،ال:  ، ع  ال   ع  عبا ة ب  الصا   
 شدددريم لددده و نا محمدددًدا  بدددد  و سدددولهن و ن إلددده إال اهلل وحدددد  ال

وح مندهن والنندة  يسى  بد اهلل و سوله وك م ه  لقاةدا إلدى مدريم و  
 ا   .«حددو والنددا  حددون  هللخ دده اهلل الننددةن   ددى مددا كددان مددن  مددل

. ]رواا البخررررار  «مددددن  بددددواا الننددددة الشمانيددددة  يهددددا شددددا » عبرررراذة:
 والل ن له، و سلم[.

مددددن »يقررررنل:  مسعرررر  رسررررنل اهلل وا روايرررر  ملسررررلم وال  رررر  : 
  يدددده  شددددهد  ن ال إلدددده إال اهللن و نا محمددددًدا  سددددول اهلل: حددددرا اهلل

 .«النا 
 

* * * 
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 الوصية الشانية
 «وصية  امة فع ال وحيد»

ين سمررا  عر  ابرر  عبرا  ر رري اهلل ع امررا ،رال: د رر   لر  ال رر  
يا غالا إندع    مدم ك مداا: اح د  اهلل يح ادمن اح د  »فقال: 

اهلل تنددد  تناةددمن إأا سددنلي فاسددنل اهللن وإأا اسدد  ني فاسدد  ن 
  دددى  ن ين  دددو  بتدددع  لدددم  بددداهللن وا  دددم  ن األمدددة لدددو ا  م دددي

قد ك بده اهلل لدمن ولدو ا  م دوا   دى  ن يضدرو    ين  و  إال بتع
بتددع  لددم يضددرو  إال بتددع  قددد ك بدده اهلل   يددمن  ف ددي األقددالا 

 .«و  ي الصحف
 ]رواا ال     و،ال عديا عس  صحيء[

اح دد  اهلل تنددد   مامددمن ت ددر  إلددى »وا روايرر  غررا ال  رر   
م فددع التددد ن وا  ددم  ن مددا  خكددن  لددم ي ددن اهلل فددع الرخددا  ي رفدد

ليصدديبمن ومددا  صددابم لددم ي ددن ليمكأددمن وا  ددم  ن النصددر مدد  
 .«يسرا   ال سرمالصبرن و ن ال رج م  ال ران و ن 

 

* * *
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 الوصية الشالشة
 «فضل ط ب ال  م»

يدا »فقرال:  ، ،ال: ألي  رسنل اهلل ع  ،بيص  ب  املخارص 
سررررر، ورص عفمرررري فبلييررررك  ،لررر : درررر ح « قبيصددددة مددددا  ددددا  بددددم 

يدا قبيصدةن مدا مدر ا بحندر »ليعلمر  ا ي  عر اهلل لعا  به، فقرال: 
 وال شدددنر وال مدددد  إال اسددد ا ر اهللن يدددا قبيصدددة إأا صددد يي ال ندددر
فقددل: سددبحان اهلل ال ادديم وبحمددد ن ت ددافى مددن ال مددىن والنددداان 
وال  جن يا قبيصدة قدل: ال هدم إندع  سدنلم ممدا  ندد  فدنف    دع 

 . «فضددد من وانتدددر   دددع  حم دددمن و ندددكل   دددع مدددن بركاتدددممدددن 
 ]رواا أمحد[

هرررر ا النصرررري  الةررررفي   لرررردل علررررى شررررف   لررررع العلررررم، و رررراب ا 
من س م »يقنل:  ،ال: مسع  رسنل اهلل  عديا أي الدر اب 

طريًقا يك دب فيده   ًمدان سد م اهلل بده طريًقدا مدن طدر  النندةن وإن 
 ًضا بما يصدن ن وإن ال دالم  المالئ ة ل ض    نح ها لكالب ال  م

ليس ا ر له من فع السمواا ومن فع األ ض والحي ان فدع  دو  
الما ن وإن فضل ال الم   ى ال ابد ك ضدل القمدر لي دة البدد    دى 

األنبيدا ن وإن األنبيدا  لدم يو  دوا  سائر ال واكدبن وإن ال  مدا  و  دة
        .«حد  وافدرهللينا ًا وال هلل ةًمان إنما و  وا ال  من فمدن  خدد   خدد ب

 ]ع  أي الدر اب وال     واب  عباع ا صحيحه[

* * *
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 الوصية الراب ة
 «فع فضل ال  م  يًضا»

وهرن ا  ،رال: ألير  ال ر   وع  ص ناع بر  عسرال املرفا   
املسررجد  ي ررى علررى بررف  لرره أمحررف، فقلرر  لرره: يررا رسررنل اهلل ت    رر  

ن طالدب ال  دم ل ح ده مرحبًدا بكالدب ال  دمن إ»أ لع العلم، فقرال: 
المالئ ددة وتا دده بن نح هددان  ددم يركددب ب ضددهم ب ًضددا ح ددى يب اددوا 

 .«السما  الدنيا من محب هم لما يك ب
 ]رواا أمحد وال  ا  بإس ا   يد والل ن له[

 
* * *
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 الوصية المامسة

 «فضل السنوهلل هلل ت الى»
،ررال: لقيرر  ننبرراع  ررن  رسررنل اهلل  عرر   عررداع برر  أي  لحرر  

قل : أ    بعمل أعمله يد لر اهلل بره اجل ر ، أو ،رال: ،لر : . ف
ببعررع األعمررال ت  اهلل فسرر  ، ه سرربليه فسرر  ، ه سرربليه ال ال رر  

  يددم ب شددر  السددنوهللن »، فقررال: فقررال: سرربل  عرر  ذلررك ال رر  
فإنددم ال تسددند هلل سددند  إال  ف ددم اهلل بهددا هلل  ددةن وحدد   نددم 

 ع  ننباع وأي الدر اب[ . ]رواا  سلم وال    «بها خكيأة
 وتمتا سما لل ائدة نفو  احلدي ني اآلليني:

مدا »يقرنل:  أنره مسر  ال ر   : ع  عبا ة ب  الصرا   األول
 دب اهلل لده بهدا حسدنًةن ومحدا  نده كمن  بدد سدند هلل سدندً ن إال  

. ]رواا ابر  «بها سيأًةن و ف  له بها هلل  دةن فاسد  شروا مدن السدنوهلل
  ا ه بإس ا  صحيء[

مدا مدن حالدة »: ،رال: ،رال رسرنل اهلل  : عر  ع ي ر  لشانعا
ب إلددى اهلل مددن  ن يددرا  سددا ًدا ي  ددر و هدده ي ددون   يهددا ال بددد  حدد

 ]رواا ال  ا  ا األوسط[. «فع ال راا
 

* * *
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 الوصية الساهللسة
 «فضل الصدقة»
يدددا ك دددب بدددن »: ،رررال: ،رررال رسرررنل اهلل  عررر  دعرررع بررر  عجرررفة 
لحم وال هللا نب ا من سدحين الندا   ولدى بدهن   نر ن إنه ال يدخل الننة

 قهددان يددا ك ددب بددن  نددر ن الندداف غاهلليددانن فادداهلل فددع ف ددا  ن سدده فم 
وغددداهلل فموبقهدددان يدددا ك دددب بدددن  ندددر ن الصدددال  قربدددانن والصدددوا  ندددةن 

 .«والصدقة تك ئ المكيأة كما يدةب الن يد   ى الص ا
 ]رواا اب  عباع ا صحيحه[
ا سررر ف.. فررر دف  ل ررر  د ررر   ررر  اوعررر   عررراذ بررر   برررل ،رررال:  
 ال  هلللددم   ددى »: يعررر ال رر   –احلررديا ت  أع ،ررال فيرره: ه ،ررال 

الصددددوا  نددددةن »،لرررر : بلررررى يررررا رسررررنل اهلل، ،ررررال:  « بددددواا الميددددر 
 .«والصدقة تك ئ المكيأة كما يك ئ الما  النا 
 ]رواا ال     و،ال عديا عس  صحيء[
ا ال رر ا  ا ال بررا وتمتا سمررا لل ائرردة نررفو  احلررديا اآليت الرر   روا

إن الصدددقة ل ك ددئ  ددن  ة هددا »: والبياقرري، ،ررال: ،ررال رسررنل اهلل 
]رواا  «حر القبو ن إنما يس ال المؤمن يوا القيامة فع نل صدق ه

 ال  ا  ا ال با والبياقي ع  عقب  ب  عا ف[
ورو  عرر   يمننرر  ب رر  سررعد أهنررا ،الرر : يررا رسررنل اهلل، أفي ررا عرر  

إنهددا حندداا مددن النددا ن لمددن اح سددبها يب اددع بهددا »الصررد، ؟ فقررال: 
 . ]رواا ال  ا [.«و ه اهلل  ك و ل
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 الوصية الساب ة

 «فضل  ك  ع الضحى وصياا  ال ة  ياا من كل شهر»
بصيام نالن  أيام  أوصا   ليلي حممد ،ال:  ع  أي هفيفة 

 .   دل شاف وردعيت الضحى، وأع أولف ،بل أع أنام
  سلم وأبن  او ، ورواا ال     وحننا[]رواا البخار  و 

برر الل لسرر    يأوصررا   ليلرر،ررال:  وا روايرر  أ ررفه ع رره 
بيررراردا : أع   أنرررام ت  علرررى ولرررف، وأع   أ ، ردعررريت الضرررحى، فإهنرررا 

 ]رواا اب   ومي [. صالة األوابني، وصيام نالن  أيام    دل شاف
صرررنم  صرررنم نالنررر  أيرررام  ررر  درررل شررراف:عررر   عررراذ بررر   برررل ،رررال: 

 .الدهف دله
 وتمتا سما لل ائدة نفو  األعا يا ال الن  اآللي :

: عر  عبررد اهلل برر  عمرفو ر رري اهلل ع امررا ،رال: ،ررال رسررنل األول
 .«صوا  ال ة  ياا من كل شهر صوا الدةر ك ه»: اهلل 

يصدددبل   دددى كدددل »،رررال:  عررر  ال ررر   : عررر  أي ذر الشدددانع
وكددل تحميددد  مددن  حدددكم صدددقة: ف ددل تسددبيحة صدددقةن  ىسددالم

صدددقةن وكددل ته ي ددة صدددقةن وكددل ت بيددر  صدددقةن و مددر بددالم رو  
صدددددقةن ونهددددع  ددددن المن ددددر صدددددقةن وينددددك  مددددن ألددددم  ك  ددددان 

 . ]رواا  سلم وال سائي[«يرك هما من الضحى
: ع  اب  عمف ر ي اهلل ع اما: أع ر السم سربل رسرنل اهلل الشالل

  :صدددياا  صدددياا  ال دددة  يددداا مدددن كدددل شدددهر:»عررر  الصررريام، فقرررال
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 ]رواا ال  ا  ا األوسط ور اله نقاح[« الدةر
  يدم بدالبي ن  ال دة  يداا مدن  »،رال:  وع ه أيضسمرا: عر  ال ر  

 . «كل شهر:  الث  تر  و  ب   تر  وخمس  تر 
 ]رواا ال  ا  وأمحد وال     وال سائي[

 
 
 

* * *



 
 وصية من وصايا الرسول  55

 
01 

 
 الوصية الشامنة

 من آهللاا الك اا
 ،ررال: مسعرر  رسررنل اهلل   عرر   ررابف برر  عبررد اهلل األنصررار 

إأا هللخددل الر ددل بي ددهن فدددكر اهلل ت ددالى  ددن هللخولدده و نددد »يقررنل: 
ط امددهن قددال التدديكان ألصددحابه: ال مبيددي ل ددم وال  تددا ن وإأا 
هللخددلن ف ددم يدددكر اهلل ت ددالى  نددد هللخولددهن قددال التدديكان:  هلل كدد م 

يدكر اهلل ت الى  ند ط امده قدال:  هلل كد م المبيدي  المبيين وإأا لم
 ]رواا  سلم[ .«ل تا وا

،ررال: د  ررا تذا عضررفنا  رر  رسررنل اهلل  وعرر  ع ي رر  برر  اليمرراع 
  عا سمررا، ن نضرر  أيرردي ا عررس يبرردأ رسررنل اهلل   فيضرر  يرردا. وتنررا

عضررفنا  عرره  ررفة  عا سمررا، فجررابح  اريرر  دبهنررا لرردف ، فرر هب  ليضرر  
بيرررردها، ه  رررراب أعررررفاي دب ررررا  يرررردها ا ال عررررام، فب رررر  رسررررنل اهلل 

إن التدددديكان يسدددد حل »:  ، فب رررر  بيرررردا، فقررررال رسررررنل اهلل يرررردف
اسددم اهلل ت ددالى   يددهن و ندده  ددا  بهددد  النا يددة  (1)الك دداا  ال يدددكر

ليسدد حل بهددان فنخدددا بيدددةان فنددا  بهدددا األ رابددع ليسدد حل بددهن 
ه  «فنخدا بيد ن والدي ن سع بيد  إن يد  فع يددي مد  يدديهما

 ]رواا  سلم[ذدف اسم اهلل وأدل. 

                              
يسيحل ال عام أ  ي دف: أ  يسيحل ال عام ببع   ي دف اسم اهلل لعا ، فإع ذدف  (1)

 ام.عاسم اهلل لعا  ا ي   عليه ذلك ال 
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 لوصية ال اس ةا
 س وا اهلل ال  و وال افية

ل اهلل ال  دددو سددديدددا  بددداف يدددا  دددم  سدددول اهللن »: ،رررال ال ررر  
 [. ]رواا أمحد وال     ع  العبا  «وال افية فع الدنيا واآلخر 

،لرر : يررا رسررنل اهلل، علمررر شرري سما أسرراله اهلل عررو  عرر  العبررا  
سرربليه نانيسمررا، فقررال ه  فم  رر  أيا سمررا« .سددل اهلل ال افيددة»و ررل. ،ررال: 

يدددا  بدددداف يددددا  دددم  سددددول اهلل: سدددد وا اهلل ال افيدددة فددددع الدددددنيا » يل:
 .«واآلخر 
 
 
 

* * *
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 الوصية ال اشر 

 «افضل الصيا»
،رررال: ،لررر  يررا رسرررنل اهلل  رررف  بعمرررل يرررد لر  عرر  أي أ ا ررر  

، ،ل : يا رسنل اهلل، «  يم بالصوان فإنه ال  دل له»اجل  ، ،ال: 
،لر : يرا رسرنل  «  يدم بالصدوا فإنده ال  ددل لده» ف  بعمل ،ال: 

 .«ن فإنه ال مشل له  يم بالصوا»اهلل  ف  بعمل؟ ،ال: 
 ]رواا ال سائي واب   ومي  ا صحيحه[

فقل : يا رسنل اهلل،  وا رواي  لل سائي ،ال: ألي  رسنل اهلل 
 .«  يم بالصياا فإنه ال مشل له» ف  بب ف ي  عر اهلل به. ،ال: 

اب  عباع ا صحيحه ا عرديا ،رال: ،لر : يرا رسرنل اهلل ورواا 
، «  يددم بالصددياا فإندده ال مشددل لدده» ررف  بررب ف ي  عررر اهلل برره؟ ،ررال: 

،رررال: ف رررراع أبررررن أ ا ررر    يررررفه ا بييرررره   ررراع هنررررارسما ت  تذا نررررول ،ررررم 
  ي .

 وتمتا سما لل ائدة نفو  احلديا اآليت:
ن  بدد يصدوا مدا مد»: ،ال: ،ال رسنل اهلل  ع  أي سعيد 

هه  دن الندا   يوًما فع سبيل اهلل ت الىن إال با د اهلل بدلم اليوا و 
 . ]رواا البخار  و سلم[«سب ين خريً ا



 

 وصية من وصايا الرسول  55

 

07 
 

 الوصية الحاهللية  تر 
 « دا التر  باهلل»

 ،ررال: أوصررا   ليلرري رسررنل اهلل  عرر  عبررا ة برر  الصررا   
رق م ال تتددركوا بدداهلل شدديًأا وإن قك دد م  و حدد»بسررب   صررال، فقررال: 

 و صدد ب من وال ت ركددوا الصددال  م  مدددين فمددن تركهددا م  مددًدا فقدددد 
وال تركبدوا الم صدية فإنهدا سدم  اهللن وال تتدربوا  من الم دةن جخر 

الممددر فإنهددا   ف المكايددا ك هددان وال ت ددروا مددن المددوا وإن كندد م 
فيددددهن وال ت دددد  والددددديم وإن  مددددرا   ن تمددددرج مددددن الدددددنيا ك هددددا 

 . « ة م و نص هم من ن سمفاخرجن ال تض   صا   ن 
 ]رواا ال  ا  وحممد ب  نصف بإس ا ي    بب  ،ما[

 
* * *
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 الوصية الشانية  تر 

 «فع   كان اإلسالا»
ا سررر ف  ،رررال: د ررر   ررر  رسرررنل اهلل  عررر   عررراذ بررر   برررل 

فبصرربح  ين سمررا ،فيبسمررا   رره وحنرر  نسررا، فقلرر : يررا رسررنل اهلل، أ رر   
لقدددد سدددنلي  دددن » ررر  ال رررار؟ ،رررال:  بعمرررل يرررد لر اجل ررر  ويباعرررد 

 اددديمن وإنددده ليسدددير   دددى مدددن يسدددر  اهلل ت دددالى   يدددهن ت بدددد اهلل ال 
تتدددر  بددده شددديًأان وتقددديم الصدددال ن وتدددؤتع الككدددا ن وتصدددوا  مضدددانن 

 ال  هلللم   ى  بواا المير  الصوا  نةن »ه ،ال:  «وتحج البيي
فدع  والصدقة تك ئ المكيأة كما يك ئ الما  الندا ن وصدال  الر دل

تَدَ َنددداَفى  ونودددوبدوهوم  َ دددنا ال َمَضدددا ا ا يَدددد  ووَن ه لرررال «  دددو  ال يدددل
َناةوم  يدون  اقوونَ  فًا َوَطَمً ا َوماماا َ زَقد   .يَد  َم وونَ عس بلغ   َبداهوم  َخو 

 « ال  خبددددر  بددددر ف األمددددر و مددددوهلل  وأ و  سددددنامه »ه ،ررررال: 
ان و مددددوهلل    ف األمددددر اإلسددددال»،لرررر : بلررررى يررررا رسررررنل اهلل، ،ررررال: 

 ال  خبددر  بمددال  ألددم »ه ،ررال:  «الصددال ن وأ و و سددنامه النهدداهلل
كددف   يددم »،لرر : بلررى يرا رسررنل اهلل، فب رر  بلسررانه، ،ررال:  «ك دده 
 ،لرررر : يررررا رسررررنل اهلل، وتنررررا ملبا رررر وع مبررررا نرررري لم برررره؟ فقررررال: «ةدددددا

فدددع الندددا    دددى و دددوةهم إال      دددم  مدددمن وةدددل ي دددب النددداف»
 محد وال     ا صحيحه[]رواا أ. «حصائد  لسن هم

* * *
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 الوصية الشالشة  تر 
 «فع بر الوالدين»

فقرررال: يرررا  ،رررال:  ررراب ر رررل ت  رسرررنل اهلل  عررر  أي هفيرررفة 
، ،ررال: ه «مددم »رسرنل اهلل،  رر  أعرن ال ررا  اسرر  صرحابيت؟ ،ررال: 

،ررال ه  رر ؟  « ددم  مددم»،ررال: ه  رر ؟ ،ررال:  « ددم  مددم» رر ؟ ،ررال: 
 يخاع[. ]رواا الة« م  بو »،ال: 

 مدمن »وا رواي : يا رسنل اهلل!    أعرن اسر  الصرحب ؟ ،رال: 
 . « ددددددددم  مددددددددمن  ددددددددم  مددددددددمن  ددددددددم  بددددددددو ن  ددددددددم  هللنددددددددا  فنهللنددددددددا 

 ]رواا  سلم[.
 وتمتا سما لل ائدة ن دف احلديا اآليت:

 دم  غدم  ن ده   َغدم  ن ده  »،رال:  ع  ال    ع  أي هفيفة 
ل بدرن  حددةما  و   م  غم  ن ه   م  غم  ن ه  من  هلل    بويه  ند ا

 .«ك يهما  م لم يدخل الننة
 
 

* * *
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 الوصية الراب ة  تر 

 «المحافاة   ى الصال  وبر الوالدين»
( ر رري اهلل ع اررا ،الرر : د رر  أصررع عرر  أ يمرر  ة ررن ة ال رر  

علررى ال رر  عليرره الصررالة والسررالم و ررنبا فررد ل ر ررل فقررال: أوصررر 
بالنددددا ن و طدددد  ال تتددددر  بدددداهلل شدددديًأا وإن قك ددددي وحرقددددي »،ررررال: 

 ن ت م دددى مددددن  ة دددم وهللنيددددا ن ف م ددددهن وال   مددددرا  نوالدددديم وإ
تتربن الممر فإنها م  اح كل شرن وال ت ركن صال  م  مدًدان فمدن 

 . «ف ل ألم فقد برئي منه أمة اهلل وأمة  سوله
 ]احلديا رواا ال  ا [

 
 

* * *
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 الوصية المامسة  تر 
 «ما يقال ب د الصال »

 أع أم سرررليم غررردح علرررى رسرررنل اهلل  عررر  أنررر  بررر   الرررك 
كبدري اهلل  تدًران »فقال : علمر دلماح أ،نهل  ا صراليت، فقرال: 

ن واحمديدده  تددًران  ددم سدد ع مددا شددأين يقددول: ن ددم وسددبحيه  تددًرا
 .«ن م

 ]رواا أمحد وال     واب   ومي  واب  عباع ا صحيحه[

* * * 
 الوصية الساهللسة  تر 

 «ما يقال هللبر كل صال »
واهلل  يدا م داأ »أ   بيردا و،رال:  أع رسنل اهلل  عاذ ع   

إنع ألحبمن  وصيم يا م اأ: ال تدد ن فدع هللبدر كدل صدال  تقدول: 
. ]رواا أبرن  و  «ال هم   ندع   دى أكدر  وشد ر  وحسدن  باهللتدم

 وال سائي بإس ا  صحيء[

* * * 
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 الوصية الساب ة  تر 

 «فع فضل الدكر»
،ال: يا رسنل اهلل، تع شرفائ  أع ر السم  وع  عبد اهلل ب  بسف 

ال يددكال »اإلسررالم ،ررد د ررفح علرري فررب    بةرريب ألةرربا برره! ،ررال: 
 .«لسانم  طًبا من أكر اهلل

 ]رواا ال     والل ن له واب  عباع ا صحيحه[

* * * 
 الوصية الشامنة  تر 

 «فع فضل الدكر  يًضا»
، أع ر السم سربله فقرال: أ  ع  رسنل اهلل  ورو  ع   عاذ 

فقرال:  « كشرةم هلل تبا   وت دالى أكدًرا»اجملاهدي  أعفم أ فسما؟ ،ال: 
 « كشددرةم هلل تبددا   وت ددالى أكددًرا»فررب  الصرراحلني أعفررم أ ررفسما؟ ،ررال: 

 ه ذدرررف الصرررالة، والودررراة، واحلرررل والصرررد، ، درررل ذلرررك ورسرررنل اهلل 
فقرال أبرن ب رف لعمرف: يرا أبرا  « كشرةم هلل تبا   وت دالى أكدًرا»يقنل: 

 .«  ل»: ع ال ادفوع ب ل  ا، فقال رسنل اهلل ع ص ذه
 ]رواا أمحد وال  ا [

* * *



 

 وصية من وصايا الرسول  55

 

11 
 

 الوصية ال اس ة  تر 
 ةنر الم اصع وال مسم بكا ة اهلل وأكر 

وعررر  أم أنررر  ر ررري اهلل ع ارررا أهنرررا ،الررر : يرررا رسرررنل اهلل أوصرررر، 
  دددى  اةندددري الم اصدددع فإنهدددا  فضدددل الهندددر ن وحدددافاع»،رررال: 

لنهددداهللن و كشدددري مدددن أكدددر اهللن فإندددم ال ال دددرائ ن فإنددده  فضدددل ا
 .«تنتين هلل بتع   حب إليه من كشر  أكر 

 ]رواا ال  ا  بإس ا   يد[
 وتمتا سما لل ائدة نفو  ه ي  احلدي ني النار ي  ا فضل ال دف:

يقددول اهلل »: ،ررال: ،ررال رسررنل اهلل  : عرر  أي هفيررفة األول
يدددكرنعن فددإن ن  بدددي بددعن و نددا م دده حددين  ددك و ددل:  نددا  نددد ندد

أكرنع فع ن سه أكرته فدع ن سدعن وإن أكرندع فدع مدت أكرتده فدع 
مت خيدر مندهن وإن تقدرا إلدع شدبًرا تقربدي إليده أ اً دان وإن تقدرا 

 .«إلع أ اً ا تقربي إليه باً ان وإن  تانع يمتع  تي ه ةرولة
 ]رواا البخار  و سلم وال    [

ى علقررر   ررر   رررفج علررر أع رسرررنل اهلل  : عررر   عاويررر  الشدددانع
،رررالنا:  لسررر ا نررر دف اهلل وحنمررردا  «مدددا    سددد م »أصرررحابه، فقرررال: 

آهلل مددا    سدد م إال »علررى  ررا هرردانا لإلسررالم، و رر  برره علي ررا، ،ررال 
 ما إنع لم  سد ح   م »،النا: واهلل  ا أ لس ا ت  ذاك، ،ال  «ألم 

تهمددًة ل ددمن ول ندده  تددانع  بريددل فددنخبرنع  ن اهلل  ددك و ددل يبدداةع 
]رواا ال النرررررررررررررر  و سررررررررررررررلم        .«ئ ةب م المال
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 وال    [

 الوصية ال ترون
 «فع فضل  ك  ع ال نر»

رو  عرر  ابررر  عمرررف ر ررري اهلل ع امرررا ،ررال: ،رررال ر رررل: يرررا رسرررنل 
  يددم برك  ددع ال نددرن »اهلل،  لررر علررى عمررل ي  عررر اهلل برره، ،ررال: 

 .«فإن فيهما فضي ة
 ]رواا ال  ا  ا ال با[
ال تدد وا »يقرنل:  ال: مسعر  رسرنل اهلل وا رواي  لره أيضسمرا، ،ر

 .«الرك  ين ال  ين قبل صال  ال نرن فإن فيهما الرغائب
 وتمتا سما لل ائدة نفو  احلديا اآليت:

 ك  دددا »،رررال:  روح السرريدة عائةررر  ر رري اهلل ع ارررا عرر  ال ررر  
 . ]رواا  سلم[«ال نرن خير من الدنيا وما فيها
* * * 

 الوصية الحاهللية وال ترون
 « دا االل  اا فع الصال  فع»
يدا بندع إيدا  واالل  داا »: ،ال: ،ال رسنل اهلل  ع  أن  

 .«فع الصال ن فإن االل  اا فع الصال  ة  ة
 ]رواا ال     و،ال عديا عس ، وا بعد ال سخ صحيء[

 وتمتا سما لل ائدة نفو  احلديا اآليت:
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إأا إن ال بددد »: ،ررال: ،ررال رسررنل اهلل  رو  عرر  أي هفيررفة 
بين  ينع الرحمن تبا   وت دالىن فدإأا ال  دي  قاا فع الصال ن فإنه

قددال لدده اهلل تبددا   وت ددالى: يددا ابددن آهللا إلددى مددن ت   ددي  إلددى خيددر 
منددع  يددا ابددن آهللا  قبددل   ددى صددالتمن فننددا خيددر لددم ممددا ت   ددي 

 .«إليه
 ]رواا البوار[

* * * 
 الوصية الشانية وال ترون

 «فضل اإلخالص»
: يررا -عررني بعررا ت  الرريم   –أنرره ،ررال  ل عرر   عرراذ برر   برر
 .« خ   هللينم ي  م ال مل الق يل»: رسنل اهلل، أوصر ،ال 

 وتمتا سما لل ائدة ن دف احلدي ني اآلليني:
طدوبى »يقنل:  : رو  ع  ننباع، ،ال مسع  رسنل اهلل األول

ل مم صددددينن  ولأددددم مصددددابيل الهدددددف تنن ددددع  ددددنهم كددددل ف نددددة 
 [. ]رواا البياقي«ن ما 

 ، عرر  ال رر  : و رراب  ر  عررديا آ رف عرر  أي أ ا ر  الشدانع
إن اهلل  ددك و ددل ال يقبددل مددن ال مددل إال مددا كددان خالًصددا »أنرره ،ررال: 

 .«واب اع به و هه
* * * 
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 الوصية الشالشة وال ترون

 «لمن كاني له حا ة إلى اهلل»
عررر  عبرررد اهلل بررر  أي أوع ر ررري اهلل ع امرررا ،رررال: ،رررال رسرررنل اهلل 

 :«اندددي لددده حا دددة إلدددى اهلل  و إلدددى  حدددد مدددن بندددع آهللان مدددن ك
ف ي وضددن ف يحسددن الوضددو ن  ددم ليصددل  ك  ددينن  ددم ليددشن   ددى اهللن 
وليصددددل   ددددى النبددددعن  ددددم ليقددددل: ال إلدددده إال اهلل الح دددديم ال ددددريمن 
سددبحان اهلل  ا ال ددرع ال ادديمن الحمددد هلل  ا ال ددالمينن  سددنلم 

كل برن والسدالمة مو باا  حم من و كائم ما رتمن والانيمة من  
مددن كددل إ ددمن ال تددًد لددع أنبًددا إال غ رتددهن وال ةًمددا إال فر  ددهن وال 

و ا  ابر   ا ره  «حا ًة ةع لم  ًضا إال قضي ها يدا   حدم الدراحمين
من  مر الدنيا واآلخر  مدا شدا    م يسنل» بعد ،نل يا أرعم الرفامحني

]رواا ال  ررررررر   وابررررررر       .«فإنه يقد 
  ا ه[

* * * 
 لراب ة وال ترونالوصية ا

 «صال  االس ما  »
يعلم رررررا  ،رررررال: دررررراع رسرررررنل اهلل  عررررر   رررررابف بررررر  عبرررررد اهلل 

إأا »ا سرريخارة ا األ ررنر دلاررا دمررا يعلم ررا السررنرة  رر  القررفآع يقررنل: 
ةدددم  حددددكم بددداألمر ف يركددد   ك  دددين مدددن غيدددر ال ريضدددةن  دددم ليقدددل: 

سدد مير  ب  مددمن و سدد قد   بقددد تمن و سددنلم مددن  ال هددم إنددع 
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 م ال اددديم: فإندددم تقدددد  وال  قدددد ن وت  دددم وال    دددمن و ندددي فضددد
ال هم إن كني ت  م  ن ةدا األمر خير لع فع هللينع  الا الايوا. 

فاقدد   لدع  - ا ل  مدري وآ  ده أو ،ال: – وم اشع و اقبة  مري
ويسر  لع  م بدا   لدع فيدهن وإن كندي ت  دم  ن ةددا األمدر شدر لدع 

فدع  ا دل  مدري وآ  ده ال: أو ،ر-فع هللينع وم اشع و اقبة  مدري 
فاصددرفه  نددع واصددرفنع  نددهن واقددد  لددع الميددر حيددل كددان  ددم  –

 .«: ويسمع حا  ه،ال  ضنع به. 
 ]رواا البخار  وأبن  او  وال    [

 وتمتا سمرا لل ائرردة نررفو  احلررديا الررنار  عرر  سررعد برر  أي و،رراص 
مدددن سددد اهلل  ابدددن آهللا اسددد ما ته اهلل  دددك »: ،ررال: ،رررال رسررنل اهلل 

 . ]رواا اإل ام أمحد وأبن يعلى واحلادم[«و ل
و،ررال: صررحيء  «ومددن شددقو  ابددن آهللا تركدده اسدد ما   اهلل»و ا : 
 اإلس ا .

 الوصية المامسة وال ترون
 «فع السؤال باهلل  ك و ل»
مددددن اسدددد  اأ بدددداهلل »: ،ررررال: ،ررررال رسررررنل اهلل  وعرررر   ررررابف 

ن   يدو ن ومن سنل باهلل فن كو ن ومن هلل اكم فن يبو ن ومن صنف
ف افأو ن فإن لم تندوا ما ت افأونه فداهلل وا لده ح دى  اإلي م م روفً 

 .«تروا  ن م قد كافنتمو 
 ]رواا أبن  او  وال سائي واب  عباع ا صحيحه[
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وتمتا سمرررا لل ائررردة نرررفو  احلرررديا اآليت ا ال اررري عررر  السررربال بن ررره 

 اهلل:
 أع رسرررنل اهلل  رو  عررر  أي عبيررردة  رررن  رفاعررر  عررر  رافررر  

م  ددون مددن سددنل بو دده اهللن وم  ددون مددن سددأل بو دده اهلل  ددم »،ررال: 
]رواا         .«يمن  سائ ه ما لم يسنل ةنًرا

 ال  ا [
 الوصية الساهللسة وال ترون

 «فع فضل  ا ال  اا»
صرررلي باملسرررجد أد ررر  ،رررال:   عررر  أي سرررعيد رافررر  بررر  املعلرررى 

، د ر  ، فلم أ به ه ألييه، فقلر : يرا رسرنل اهللفدعا  رسنل اهلل 
يبووا لا اددها َولا راسوددولا إاَأا  لددم يقددل اهلل ت ددالى: »أصررلي، فقررال:  ددَ نا اس 

ياددي وم    ال    منددم   اددم [ ه ،ررال: 11]األن ررال:  هلَلَ دداكوم  لاَمددا يوح 
فب ر  بيرد ، فلمرا  «سو   فع القرآن قبل  ن تمرج من المسدند 

سررنرة  أر نررا اوررفوج، ،لرر : يررا رسررنل اهلل، تنررك ،لرر  ألعلم ررك أعفررم
الحمدددد هلل  ا ال دددالمينن ةدددع السدددب  المشدددانع »ا القرررفآع؟ ،رررال: 

 .«والقرآن ال ايم الدي  وتي ه
 ]رواا البخار  وأبن  او  وال    [

 وتمتا سما لل ائدة نفو  احلديا اآليت النار  ا أم ال ياب:
قددال اهلل »يقررنل:  ، ،ررال: مسعرر  رسررنل اهلل عرر  أي هفيررفة 

يندددع وبدددين  بددددي نصددد ينن ول بددددي مدددا ب سدددمي الصدددال قت دددالى: 
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فددإأا قددال ال بددد:  نصدد ها لددعن ونصدد ها ل بدددي» وا روايرر :. «سددنل
 َدو لا اها َ اِّ ال َ داَلماين قدال اهلل: حمددنع  بددين فدإأا قدال:  ال َحم 
 يما َمنا الددراحا قددال اهلل ت ددالى:   نددى   ددع  بدددين فددإأا قددال:  الددراح 
 اا الدِّينا إاياداَ  نَد  بوددو مندنع  بدين فإأا قدال:  قال: َمالاما يَدو 

ددَ  اينو  ةدددا بينددع وبددين  بدددين ول بدددي مددا سددنلن قددال:  َوإايادداَ  َنس 
دددَي فدددإأا قدددال:  دددَراَم الاددددايَن  َند َ م  دددَ قايَم * صا ددددانَا الصِّدددَراَم ال موس  اة 

بددددي ةددددا ل قدددال:  َ  َدددي هام  َغي دددرا ال َما ضودددواا َ  َدددي هام  َواَل الضادددالِّينَ 
]رواا اومسرر       .«ول بدي ما سنل

 ت  البخار [
 الوصية الساب ة وال ترون

 «فع فضل ب   سو  القرآن وآياته»
ةدل »، ،رال لف رل  ر  أصرحابه: أع رسرنل اهلل  وع  أنر  

،ررال:   واهلل يررا رسررنل اهلل، و  ع ررد   ررا ألررووج  «تكو ددي يددا فددالن 
  ددل »،ررال: بلررى، ،ررال:  «قددل ةددو اهلل  حددد لدديس م ددم »برره، ،ررال: 

،رررال:  « إأا  دددا  نصدددر اهلل وال ددد ل لددديس م دددم: »،رررال:  «القدددرآن
قدددددل يدددددا  يهدددددا  لددددديس م دددددم: »،رررررال:  « بددددد  القدددددرآن»،رررررال: بلرررررى. 

إأا  ليس م م: »،ال:  « ب  القرآن»،ال: بلى، ،ال:  « ال افرون
 .«تكوج تكوج  ب  القرآن»،ال: بلى، ،ال: «  زلكلي األ ض

 م  ب  ور اع ع  أن ، و،ال ه ا عديا عس []رواا ال     ع  سل
وتمتا سما لل ائردة نرفو  األعا يرا الرنار ة ا فضرل سرنرة اإل رالص 

 و ناليم سنرة البقفة وآي  ال فسي:
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مدن »،رال:  عر  رسرنل اهلل  رو  ع   عاذ ب  أن  اجلار 

فقرال  « تر مراا بنع اهلل له بيً ا فع الننة قل ةو اهلل  حد. :قر 
اهلل »:  اب: تذسما نسي  ف يا رسنل اهلل، ،ال رسنل اهلل عمف ب  او

 . ]رواا أمحد[« كشر و طيب
بعررا ر ررالسم علررى سررفي ،  وعرر  عائةرر  ر رري اهلل ع اررا أع ال رر  
، فلمررا «،ررل هررن اهلل أعررد»ودرراع يقررفأ ألصررحابه ا صررالمم فيخيرريم بررر 

 «س و  ألي شع  يصن  ألم »، فقال: ر عنا ذدفوا ذلك لل   
ا، فقررال: ألهنررا صرر   الررفمح ، وأنررا أعررع أع أ،ررفأ ،ررا، فقررال ال رر  فسرربلن 
 :«رواا البخار  و سلم وال سائي[« خبرو  بنن اهلل يحبه[ . 

إن اهلل خددد م سدددو   البقدددر  »،رررال:  أع ال ررر   وعررر  أي ذر 
 بددددد ي ين   كانيهمدددددا مدددددن كندددددك  الددددددي تحدددددي ال دددددرعن ف   مدددددوةم

]رواا . «وقددرآن وهلل ددا  و  مددوةن نسددا كم و بنددا كم فإنهمددا صددال 
 احلادم و،ال صحيء على شفط البخار [

أع أبراا أ ر ا أنره دراع هلرم  رفي  فيره مترف،  وع  أي ب  دعرع 
وداع ممرا ييعاهردا فيجردا ير قص، فحفسره ذاح ليلر ، فرإذا بدابر  داي ر  
شبه الفالم احمليلم، ،ال: فسلم فف  عليره السرالم فقرال:  را أنر ؟  رر 

،رررال: ف رراولر يررردك، ف اولرره يررردا، فررإذا يررردا يرررد   أم تنسرري؟ ،رررال:  ررر،
دلررع، وشررعفا شررعف دلررع، فقررال: هرر ا  لررن اجلرر ؟ ،ررال: ،ررد علمرر  
اجلر  أنرره  را فرريام  رر  هرن أشررد  ررر، ،رال: فمررا  رراب برك؟ ،ررال: بلف ررا 
أنررك حتررع الصررد،  فبعبب ررا أع نصرريع  رر   عا ررك، ،ررال:  ررا الررر   

ال اددهو اَل إالَددَه إاالا ة: حيف نررا  رر  م؟ ،ررال: هرر ا اآليرر  الرريت ا سررنرة البقررف 
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ددَو ال َحدددعق ال َقيقدددواو  [  ررر  ،اهلرررا عررني ميسررري أ رررا   رررا 155]البقرررفة:  ةو
عس يصع، و   ،اله عرني يصربء أ را   را عرس ميسري، فلمرا أصربء 

 .«صد  المبيل»ف دف ذلك له، فقال:  ألى رسنل اهلل 
اع ا ]رواا ال سرررائي وال ررر ا  بإسررر ا   يرررد والل رررن لررره، وابررر  عبررر

 صحيحه[
 الوصية الشامنة وال ترون

 فضل سو   اإلخالص والم وأتين
عرر   عرراذ برر  عبررد اهلل برر  عبيررع عرر  أبيرره ر رري اهلل ع امررا ،ررال: 

ليصررلي ب ررا فخررفج فقررال:  أصرراب ا  ررل و لمرر  فانيففنررا رسررنل اهلل 
قددل ةددو اهلل  حددد والم ددوأتين حددين »، ،لرر   ررا أ،ررنل؟ ،ررال: «قددل»

 .«ي  يم كل شع تمسع وحين تصبل  ال ًا 
 ]رواا أبن  او  وال     و،ال عديا عس  صحيء غفيع[

 الوصية ال اس ة وال ترون
 «فع فضل الم وأتين»
 لدم تدر آيداا »: ،رال: ،رال رسرنل اهلل  ع  عقب  ب  عا ف 

قودل  َ  ودوأو و  قول  َ  ووأو باَراِّ ال َ َ وا  نكلي ال ي ة لم ير مش هن: 
 .«باَراِّ الناافا 

 رواا  سلم وال     وال سائي وأبن  او  وه ا ل ن[]
يددا »ا السرر ف، فقررال:  د رر  أ،ررن  بفسررنل اهلل ،ررال:   وع رره 

قوددل  َ  وددوأو بادددَراِّ ، فعلمررر « قبددة  ال    مددم خيددر سددو تين قرئ ددا
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 ، ف دف احلديا.قول  َ  ووأو باَراِّ الناافا و  ال َ َ وا 

برني اجلح ر   ا  ر  رسرنل اهلل بي ما أنرا أسروا رواي  ألي ،ال: 
ييعررنذ بررر  ، فجعررل رسررنل اهلل غةرري ا ريررء  لمرر  شررديدةواألبررناب، تذ 

 قول  َ  ووأو بادَراِّ ال َ  َدوا  و قودل  َ  ودوأو بادَراِّ النادافا  :يدا »ويقرنل
،رال: ومسعيره يب  را ،مرا  « قبة ت وأ بهمان فما ت دوأ م  دوأ بمش همدا

 ا الصالة.
 دة نفو  احلديا اآليت:وتمتا سما لل ائ

: وع   ابف ب  عبد اهلل ر ي اهلل ع اما ،رال: ،رال رسرنل اهلل 
قودل  َ  ودوأو »فقل : و ا أ،رفأ بربي أنر  وأ ري؟ ،رال:  «اقر  يا  ابر»

، «ولدددن تقدددر  بمش همدددا قودددل  َ  ودددوأو بادددَراِّ النادددافا و  بادددَراِّ ال َ  َدددوا 
 ئي واب  عباع[. ]رواا ال سا« قر  بهما»فقفأمما فقال: 

 الوصية الشال ون
 فع إحيا  سنة  سول اهلل 

،ال لبالل ب  احلرارل ين سمرا:  أع ال    ع  عمفو ب  عن  
ا  دم  نده مدن »، فقال:  ا أعلم يرا رسرنل اهلل؟ ،رال: «ا  م يا بالل»

ان لده مدن األ در مشدل مدن  حيا سنة من سن ع قدد  مي دي ب ددين كد
 ةم شدع ن ومدن اب دًد بد دة  مل بهدا مدن غيدر  ن يدنق  مدن   دو 

ضاللة ال يرضاةا اهلل و سوله كان   يه مشل آ اا مدن  مدلن بهدا ال 
]رواا ال     واب  عباع و،ال . «ينق  ألم من  وزا  الناف شع 

 ال     عديا عس [
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 وتمتا سما لل ائدة نفو  احلديا اآليت:
مدن تمسدم بسدن ع  ندد »،ال:  ع  ال    ع  اب  عبا  

]رواا البياقي وال  ا     عرديا  «ف ه   ر مائة شهيد فساهلل  م ع
 [.«ف ه   ر شهيد  »بإس ا    بب  به ت  أنه ،ال:  أي هفيفة 

 الوصية الحاهللية والشال ون
 «فع الكةد فع الدنيا»

 ،ال:  اب ر رل ت  ال ر   ع  أي العبا  سال الساعد  
برررر اهلل وأعبرررر فقرررال: يرررا رسرررنل اهلل،  لرررر علرررى عمرررل تذا عمليررره أع

ازةد فع الدنيا يحبم اهللن وازةدد فيمدا  ندد النداف »ال ا ، فقرال: 
 .«يحبم الناف

 «]عديا عس  رواا اب   ا ه وغاا ببسانيد عس  
 وتمتا سما لل ائدة نرفو  احلرديا اآليت، ا  هرد سريدنا رسرنل اهلل 

 ا الدنيا:
ا علرى عصر ،رال: نرام رسرنل اهلل  ع  عبد اهلل بر   سرعن  

فقام و،د أنف ا   به، فقل ا يا رسنل اهلل، لرن اذر نا لرك و رابسم فقرال: 
ما لع ول دنيان ما  ندا فدع الددنيا إال كراكدب اسد ال تحدي شدنر   »

 .« م  اح وتركها
 ]رواا ال     و،ال عديا صحيء[

 واحلديا اآليت حي  ا على الوهد ا الدنيا:
من »،ال:   أع رسنل اهلل ع  عبيد اهلل ب  حمص  او مي 
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ومدهن  صبل من م آمًنا فع سربهن م دافى فدع  سدد ن  ندد  قدوا ي

 .«ف ننما حيكا له الدنيا بحدافيرةا
 ]رواا ال     و،ال عديا عس  غفيع[
 ا الق اع : ونفو  د لك احلديا ال   رواا  ابف 

و،رد ور   «القنا دة كندك»: ،رال: ،رال ال ر   رو  ع   ابف 
 اا البياقي ا دياب الوهد[. ]رو «مال ال ي نى»

 الوصية الشانية والشال ون
 «النوا  من النا »

،ررررال: ،ررررال يل ال رررر  عليرررره  عرررر  احلررررارل برررر   سررررلم اليميمرررري 
إأا ص يي الصبل فقدل قبدل  ن ت  دم  حدًدا مدن »الصالة والسالم: 

النددداف: ال هدددم   رندددع مدددن الندددا  سدددب  مدددراان فإندددم إن مدددي مدددن 
مددن النددا ن وإأا صدد يي الماددرا  يومددم ألددم ك ددب لددم اهلل  ددوا ًا

فقددل قبددل  ن ت  ددم  حددًدا مددن الندداف: ال هددم   رنددع مددن النددا  سددب  
 «مددراان فإنددم إن مددي مددن لي  ددم ك ددب اهلل لددم  ددوا ًا مددن النددا 

 ]رواا ال سائي وه ا ل فه[
 الوصية الشالشة والشال ون

 «  ل من  ةل الننة»
ا رسررنل اهلل، فقررال: يرر ، أع أعفابيسمررا ألررى ال رر  عرر  أي هفيررفة 

ت بد اهلل ال تتر  بده » لر على عمل تذا عمليه   ل  اجل  ، ،ال: 
شدديًأان وتقدديم الصددال  الم  وبددةن وتددؤتع الككددا  الم روضددةن وتصددوا 
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،ررال: والرر   ن سرري بيرردا   أ يررد علررى هرر ا و  أنقررص   رره، «  مضددان
مدددن سدددر   ن ينادددر إلدددى   دددل مدددن  ةدددل »: فلمرررا و ، ،رررال ال ررر  

 . ]رواا البخار  و سلم[«ار إلى ةداالننة ف ين
 الوصية الراب ة والشال ون

 «االق صاهلل فع ال باهلل »
 ررراب نالنررر  رهرررط ت  بيرررنح أ واج ،رررال:  عررر  أنررر  بررر   الرررك 

 (0ة، فلمررا أ رر وا درربهنم لقالنهررا، يسرربلنع عرر  عبررا ة ال رر  ال رر  
؟ ،رررد غ رررف لررره  رررا لقررردم  ررر  ذنبررره و رررا و،رررالنا: وأيررر  حنررر   ررر  ال ررر  

ا، و،رررال اآل رررف: وأنرررا لررب  ف. ،رررال: أعررردهم: أ رررا أنرررا فبصررلي الليرررل أبررردسم
أصرررنم الرررردهف و  أف ررررف، و،رررال اآل ررررف: وأنررررا أعيرررول ال ررررا  فررررال ألررررووج 

ا، فجاب رسنل اهلل   ند م الددين ق د م كددا »تليام فقال:  ال ساب أبدسم
 مددددا واهلل إنددددع ألختدددداكم هلل و تقدددداكم لددددهن ول نددددع  صددددوا وكدددددا   

 (2)قدددن و تددكوج النسددا ن فمددن  غددب  ددن سددن عو فكددرن و صدد ع و   
 ] ي ن عليه[ .«ف يس منع

 الوصية المامسة والشال ون
 «هلل ا  ل  ريج الهم والام بإأن اهلل»

يددددا »،رررال:  : أع ال رررر  روه األصرررباا   ررر  عررررديا أنررر  
                              

 لقالنها: و دوها ،ليل  بال سب  ت  فامام. (1)
   رغع ع  س يت:    أعفص ع اا والب  هناا خمال سما تياها  ي  فسما هلا  سيخ سما ،ا  (2)

 فلي  مبسلم.
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  دددع  ال    مدددم هلل دددا : إأا  صدددابم غدددم  و ةدددم تدددد و بددده  بدددم 

ن وصدل  ك  دين واحمدد س ناا لم بإأن اهلل وي رج  نم: توضيف
اهلل وا دددن   يدددهن وصدددل   دددى نبيدددم واسددد ا ر لن سدددم ول مدددؤمنين 

ال هم  ندي تح دم بدين  بداهلل  فيمدا كدانوا فيده  :والمؤمناان  م قل
يم   دددددونن ال إلددددده إال اهلل ال  دددددع ال اددددديمن ال إلددددده إال اهلل الح ددددديم 
ال ددريمن سددبحان اهلل  ا السددمواا السددب  و ا ال ددرع ال ادديمن 

 ا ال ددالمينن ال هددم كاشددف الاددم م ددرج الهددم منيددب الحمددد هلل 
هلل ددددو  المضددددكرين إأا هلل ددددو ن  حمددددن الدددددنيا واآلخددددر  و حيمهددددا 
فا حمنع فع حا  ع ةد  بقضائها ونناحهان  حمة تانينع بها  ن 

 .« حمة من سوا 
 وتمتا سما لل ائدة نفو  احلديا اآليت:

: عرررررر  ابرررررر  عبررررررا  ر رررررري اهلل ع امررررررا ،ررررررال: ،ررررررال رسررررررنل اهلل 
بددد واان فقددال: إأا نددكل بددم  مددر مددن  مددر   نع  بريددل  ددا»

هللنيا  فقدمهنن  دم سدل حا  دم: يدا بددي  السدمواا واأل ضن يدا 
أا النددددددالل واإلكددددددراان يددددددا صددددددري  المس صددددددرخينن يددددددا غيدددددداث 
المس ايشينن يا كاشف السو ن يا   حم الراحمينن يا منيدب هلل دو  

  ددم بهددا المضددكرينن يددا إلدده ال ددالمينن بددم  نددكل حددا  عن و نددي  
 ]رواا األصباا  وله شناهد د اة[. «فاقضها

 الوصية الساهللسة والشال ون
 كشر  السنوهلل يدخ م الننة

و رر    ررا م رسررنل اهلل  عرر  أي ربيعرر  عرر  دعررع األسررلمي 
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فآليررررره بن رررررنئه  أهرررررل الصررررر   ،رررررال: د ررررر  أبيررررر   ررررر  رسرررررنل اهلل 
فقلررررر : أسرررربلك  فافقيرررررك ا اجل ررررر ؟  «سدددد نع»وعا يرررره، فقرررررال يل: 

فددن نع   ددى ن سددم »هررن ذاك ،ررال:  ،لرر  « و غيددر ألددم»فقررال: 
 ]رواا  سلم[ «ب شر  السنوهلل

 الوصية الساب ة والشال ون
 «فع إط اا الك اا وإفتا  السالا وقياا ال يل»

،ال: ،ل : يا رسنل اهلل، ت  تذا رأييرك  ابر   ع  أي هفيفة 
من كل شع  خ و »ن سي، و،فح عير، أنب ر ع  دل شيب. ،رال: 

 ط ددم »ليرره   لرر  اجل رر ؟ ،ررال:  رر   بةرريب تذا عمأفقلرر :  «المددا 
والنداف نيداان الك اان و فش السالان وصدل األ حداان وصدل بال يدل 

 .«تدخل الننة بسالا
 ]رواا أمحد واب  أي الدنيا واب  عباع ا صحيحه والل ن له[

 وتمتا سما لل ائدة نفو  األعا يا اآللي :
إن فددع »،ررال:  عر  ال رر   شررعف  : عر  أي  الررك األاألول

دةا  ددالننددة غرفًددا يددرف ناةرةددا مددن باطنهددان وباطنهددا مددن ناةرةددان  
. «الك اان و فتى السالا وص ى بال يل والناف نياا اهلل لمن  ط م

 ]رواا اب  عباع ا صحيحه[
فدع  إن»يقرنل:  ،ال: مسع  رسنل اهلل  : ع   ابف الشانع

سد م يسدنل اهلل خيدًرا مدن  مدر الددنيا ال يل لسا ة ال يوافقها   ل م
 ]رواا  سلم[. «واآلخر  إال   كا  إيا  وألم كل لي ة
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 : وروه ال رررر ا  ا ال بررررا عرررر  أي  الررررك األشررررعف  الشالددددل

مددا مددن   ددل يسدد يق  مددن ال يددل فيددوق  »: ،ررال: ،ررال رسررنل اهلل 
امر تهن فإن غ بها النوا نضل فع و هها الما ن فيقومان فع بي هما 

 «.يدكران اهلل  ك و ل سا ة فع ال يل إال غ ر لهماف
: ورو  عرر  ابرر  عبررا  ر رري اهلل ع امررا ،ررال: أ فنررا رسررنل الرابدد 

  ددي م بصددال  ال يددل »بصررالة الليررل ورغررع فياررا عررس ،ررال:  اهلل 
 . ]رواا ال  ا  ا ال با واألوسط[«ولو  ك ة

 الوصية الشامنة والشال ون
 «فع إط اا النا »

يدددددا  بدددددا أ ن إأا »: ،رررررال: ،رررررال رسرررررنل اهلل  ذر وعررررر  أي 
 . ]رواا  سلم[«طبمي فنكشر المر ن وت اةد  يرانم
ال تددددددد ن مددددددن »،ررررررال يل:  وا روايرررررر  لرررررره ،ررررررال: تع  ليلرررررري 

الم ددرو  شدديًأا إال ف   ددهن فددإن لددم تقددد    يدده ف  ددم الندداف و نددي 
إلددديهم ط يدددون وإأا طبمدددي مرقدددًة فدددنكشر ما ةدددا واغدددر  لنيراندددم 

 . ]اب  ال جار[«منها بم رو  فنصبهم
 الوصية ال اس ة والشال ون

 «فع حب المساكين»
 بسب : ،ال أوصا   ليلي حممد  ع  أي ذر 

 أع أنفف ت     هن أس ل  ر و  أنفف ت     هن فن،ي. -0
 وأع أعع املسادني وأع أ نن   ام. -1
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 وأع أصل رمحي وتع ، عن  و  ن . -1
 ع داع  فًّا.وأع أ،نل احلن وت -1
 وأع   أ ا  ا اهلل لن    ئم. -5
ا شي سما. -6  وأع   أسبل أعدسم
وأع أسرري  ف  رر  ة  عرررنل و  ،ررنة ت  برراهلل( فإهنرررا  رر  د رررن   -7
 العفش.

 ]رواا أمحد وال  ا [
 الوصية األ ب ون

 «حقيقة ال قر»
يددا  بددا أ   تددرف »: ،ررال: ،ررال يل رسررنل اهلل  وعرر  أي ذر 

وق ددة » ،لرر : نعررم يررا رسررنل اهلل ،ررال:« مددال ةددو الانددى  ن كشددر  ال
إنمدا الاندى غندى »،لر : نعرم يرا رسرنل اهلل ،رال: « المال ةدو ال قدر 

الق ب وال قر فقدر الق دبن ومدن كدان الاندى فدع ق بده فدال يضدر  مدا 
لقددع مددن الدددنيان ومددن كددان ال قددر فددع ق بدده فددال يانيدده مددا  كشددر مددن 

 واا اب  عباع ا صحيحه[. ]ر «الدنيان وإنما يضر ن سه شحها
 الوصية الحاهللية واأل ب ون

 «فع تقوف اهلل  ك و ل»
،ررررررال: ،لرررررر : يررررررا رسررررررنل اهلل، أوصررررررر؟ ،ررررررال:  وعرررررر  أي ذر 

،لررر  يرررا رسررررنل اهلل  « وصددديم ب قدددوف اهللن فإنددده   ف األمددددر ك ددده»
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  يم ب الو  القدرآنن وأكدر اهلل ت دالىن فإنده ندو  لدم »    ؟ ،ال:

 .«السما فع األ ض وأكر لم فع 
 ]رواا اب  عباع ا صحيحه ا عديا  نيل[.

 وتمتا سما لل ائدة نفو  احلدي ني اآلليني ا فضل لالوة القفآع:
وا  اقددر »يقررنل:  ،ررال: مسعرر  ال رر   : عرر  أي أ ا رر  األول

لقيامددة شدد يً ا ألصددحابهن اقددر وا الكةددراوين القددرآن فإندده يددنتع يددوا ا
يددوا القيامددة كننهمددا غمام ددان  و البقددر  وآل  مددرانن فإنهمددا ينتيددان 

غياي ان  و كننهما فرقان من طير صوا  يحا ان  دن  صدحابهمان 
اقر وا سدو   البقدر  فدإن  خددةا بركدةن وتركهدا حسدر  وال تسد كي ها 

 ]رواا  سلم[ .«البك ة
: وع  عبد اهلل ب  عمفو بر  العراص ر ري اهلل ع امرا ،رال: الشانع

قددرآن اقددر  وا تددو و تددل كمددا  يقددال لصدداحب ال»: ،ررال رسررنل اهلل 
. ]رواا «كني ترتدل فدع الددنيان فدإن منكل دم  ندد آخدر آيدة تقر ةدا

ال  ر   وأبررن  او  وابرر   ا ره وابرر  عبرراع ا صرحيحه و،ررال ال  رر   
 عديا عس  صحيء[

 الوصية الشانية واأل ب ون
 «طر  اإلن ا »
 ،ررال: ألررى ر ررل  رر  مترريم رسررنل اهلل  عرر  أنرر  برر   الررك 

رسرررنل اهلل، ت  ذو  رررال د رررا، وذو أهرررل و رررال، وعا رررفة، فقرررال: يرررا 
تمددددرج »: فررررب    ديرررر  أصرررر   وديرررر  أن ررررن؟ فقررررال رسررررنل اهلل 
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الككدا  مدن مالدم فإنهدا طهدر  تكهدر ن وتصدل  قربدا   وت در  حدو 
 ]رواا أمحد ور اله ر ال الصحيء[  .«المس ين والنا  والسائل

 الوصية الشالشة واأل ب ون
 «وسداهلل الدينهلل ا  لدةاا الهم »

ذاح يرررنم  ،رررال:   رررل رسرررنل اهلل  عررر  أي سرررعيد اوررردر  
املسررجد فررإذا هررن بف ررل  رر  األنصررار يقررال لرره أبررن أ ا رر   ررال  فيرره، 

يا  با  مامة ما لع   ا   الًسا فع المسدند فدع غيدر وقدي »فقال: 
 فددال    مددم  »اهلل، ،ررال:  ،ررال: مررنم لررو ير و يرر  يررا رسررنل «صددال  

 أةب اهلل ت الى ةممن وقضى  نم هلليندمن قدل: كالًما إأا ق ي 
إأا  صبحي وإأا  مسيي: ال هم إنع   وأ بم من الهم والحدكنن 
و  ددوأ بددم مددن ال نددك وال سددلن و  ددوأ بددم مددن النددبن والبمددلن 

،رررال: ف علررر  ذلرررك  «و  دددوأ بدددم مدددن غ بدددة الددددين وقهدددر الر دددال
 فبذهع اهلل عو و ل مي و،ضى عر  ير.

 [ سعيد ]رواا أبن  او  ع  أي
 الوصية الراب ة واأل ب ون

 «هلل ا  يقال  ند النوا»
ع  أي عمرارة الر اب بر  عرا ب ر ري اهلل ع امرا ،رال: ،رال رسرنل 

ي ميدددا فدددالن إأا  ويدددي إلدددى فراشدددم فقدددل: ال هدددم  سددد »: اهلل 
ن سددددع إليددددمن وو هددددي و هددددع إليددددمن وفوضددددي  مددددري إليددددمن 

ال منندى مندم و لننا نهري إليمن  غبة و ةبة إليمن ال م ندن و 
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إال إليمن آمني ب  ابم الدي  نكلي ونبيم الدي   س ي؛ فإنم 

. «إن مي من لي  م مي   دى ال كدر  وإن  صدبحي  صدبي خيدًرا
 ] ي ن عليه[

 وتمتا سما لل ائدة نفو  احلدي ني اآلليني:
،ررررال: ،ررررال:  ، عرررر  ال رررر  : عرررر  أي سررررعيد اورررردر  األول

اهلل الددي ال إلده إال ةدو  من قدال حدين يدنوي إلدى فراشده:  سد ا ر»
الحدددع القيدددوا و تدددوا إليددده ) دددالث مدددراا( غ دددر اهلل لددده أنوبددده وإن  
كانددي مشددل زبددد البحددرن وإن كانددي  دددهلل و   التددنرن وإن كانددي 

 . ]رواا ال    [« دهلل  مل  الجن وإن كاني  دهلل  ياا الدنيا
مددن »: ،ررال: ،ررال رسررنل اهلل  : عرر  أنرر  برر   الررك الشددانع

ى فراشه: الحمد هلل الددي ك دانع وآواندعن والحمدد قال إأا  وف إل
  ددع فنفضددل؛  هلل الدددي  ط منددع وسددقانعن والحمددد هلل الدددي مددن  

 ]رواا البياقي[ «فقد حمد اهلل بنمي  محامد الم و ك هم
 الوصية المامسة واأل ب ون

 «من  صابه     بال يل»
أر،سمرا أصرابر فقرال:  ،ال  يد ب  ناب : شر نح ت  رسرنل اهلل 

قل: ال هدم غدا ا النندوان وةدد ا ال يدونن و ندي حدع قيدوان ال »
 «و نددم  ينددع نتنخددد  سددنة وال نددوان يددا حددع يددا قيددوان  ةددد  لي ددى

 فقلياا فبذهع اهلل عر  ا د   أ د. ]أ ف ه اب  السر[
 واسي ما سم لل ائدة ن دف احلديا اليايل:
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ل:  الررد برر  النليررد عررني اعرر اا األرص أع يقررن  علررم رسررنل اهلل 
اللارررم رب السرررمناح السرررب  و رررا أ لررر ، ورب األر رررني و رررا أ،لررر ، 
ورب الةيا ني و ا أ ل ، د  يل  ارسما    شف  لقك دلارم يفيعسمرا، 

وا . أع ي رفط علري أعرد  ر ام، أو أع ي فرى، عرو  رارك و رل ن را ك
. ]رواا ال     وال ر ا  دمرا ا ولبارك امسك، و  تله ت  أن رواي : 

 ال غيع[
 ة الساهللسة واأل ب ونالوصي
 «الكةد فع الدنيا»

مب  رر   عرر  ابرر  عمررف ر رري اهلل ع امررا ،ررال: أ رر  رسررنل اهلل  
كددن فددع الدددنيا كننددم غريددب  و  ددابر سددبيلن و ددد ن سددم »فقررال: 

 .«من  ةل القبو 
ودررراع ابررر  عمرررف ر ررري اهلل ع امرررا يقرررنل: تذا أ سررري  فرررال ل يفرررف 

 ر  صرحي م ملف رك،  الصباح، وتذا أصبح  فال ل يفف املساب، و  
 ]رواا البخار [. و   عيالك ملنلك

 الوصية الساب ة واأل ب ون
 «ك ا   المن س»

مددددن   ددددس فددددع »،ررررال:  أع رسررررنل اهلل  وعرررر  أي هفيررررفة 
مدددن من سددده ألدددم:  ل قبدددل  ن يقدددواامن دددس ف شدددر فيددده لاكددده فقددد

سدددبحانم ال هدددم وبحمدددد ن  شدددهد  ن ال إلددده إال  ندددين  سددد ا ر  
 .« ر له ما كان فع من سه ألمو توا إليمن إال غ
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]رواا أبرررررن  او  وال  ررررر   والل رررررن لررررره وال سرررررائي وابررررر  عبررررراع ا 

 صحيحه[
 الوصية الشامنة واأل ب ون

 «فع فضل ال سبيل»
 ال  خبر  بنحب »: ،ال: ،ال يل رسنل اهلل  وع  أي ذر 
،لررر : يرررا رسرررنل اهلل، أ ررر   ببعرررع ال رررالم ت   «ال دددالا إلدددى اهلل 

. «إن  حدددب ال دددالا إلدددى اهلل: سدددبحان اهلل وبحمددددد » ل:اهلل، فقرررا
 ]رواا  سلم وال سائي[

سر ل: أ  ال رالم أفضرل؟ ،رال:  وا رواي  ملسلم أع رسنل اهلل 
 .« : سبحان اهلل وبحمد هللما اصك ى اهلل لمالئ  ه  و ل با»

 وتمتا سما لل ائدة نفو  احلدي ني اآلليني:
ع امررا ،رال: ،ررال رسررنل  : عر  عبررد اهلل برر  عمرفو ر رري اهللاألول

مدددن قدددال سدددبحان اهلل ال اددديم وبحمدددد ن غرسدددي لددده بهدددا »: اهلل 
 . ]رواا البوار بإس ا   يد[« ة فع الننةنم

ك م دددان »: ،رررال: ،رررال رسرررنل اهلل  : عررر  أي هفيرررفة الشدددانع
قي  دان فدع الميدكانن حبيب دان إلدى الدرحمن: خ ي  ان   ى ال سدان  

 .« ال ايمسبحان اهلل وبحمد ن سبحان اهلل
 ]رواا البخار  و سلم وال    [
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 الوصية ال اس ة واأل ب ون
 «غراف الننة»

ررا فقرررال:  أع ال ررر   وعرر  أي هفيررفة   ررف بررره وهررن يفرررف  غفسسم
 ال  هلللم   ى » ،ل : غفاسسما، ،ال: «يا  با ةرير  ما الدي تارف »

غراف ةو خير من ةدا  تقول: سبحان اهلل والحمدد هلل وال إلده إال 
 .«اهلل واهلل  كبرن يارف لم ب ل ك مة منها شنر  فع الننة

]رواا ابرررر   ا رررره بإسرررر ا  عسرررر  والل ررررن لرررره، واحلررررادم و،ررررال صررررحيء 
 اإلس ا [

 الوصية الممسون
 «ت ويد  من ال قرا»

فقررال: يررا رسررنل  ،ررال:  رراب ر ررل ت  ال رر   عرر  أي هفيررفة 
ق ددي حددين   مددا لددو»اهلل  ررا لقيرر   رر  عقررفب لرردغير البارعرر ، ،ررال: 

 « مسيي:   وأ ب  ماا اهلل ال اماا من شر مدا خ دون لدم تضدر 
 ]رواا  الك و سلم وال     وعس ه[

من قال حين يمسع  الث مراا:   وأ ب  ماا اهلل »ول فه: 
. ،رال سرايل: «ال اماا من شر ما خ ون لم يضر  حمة ت م ال ي ة
ارير   ر ام فلرم ف اع أهل ا لعلمنها ف اننا يقنلنهنا درل ليلر  فلردغ   

 جتد هلا و عسما. ]رواا اب  عباع ا صحيحه[
 

 الوصية الحاهللية والممسون
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 «هلل ا  لسداهلل الدين»

عررر  عائةررر  ر ررري اهلل ع ارررا ،الررر :   رررل علررري أبرررن ب رررف فقرررال: 
كددان »  عرراب علم يرره فقلرر :  ررا هررن؟ ،ررال: مسعرر   رر  رسررنل اهلل 

 يسددى ابددن مددريم ي  ددم  صددحابه قددال: لددو كددان   ددى  حدددكم  بددل 
ال هدددم فدددا ج الهدددمن  أةبًدددا هللينًدددا فدددد ا اهلل بددددلم لقضدددا  اهلل  نددده: 

كاشدددف الادددمن منيدددب هلل دددو  المضدددكرينن  حمدددن الددددنيا واآلخدددر  
ي ترحمنددعن فددا حمنع برحمددة تانينددع بهددا  ددن  حمددة نددو حيمهمددان  

،ررال أبررن ب ررف: ف  رر  أ عررن اهلل برر لك فبلررا  اهلل ب ائرردة  «مددن سددوا 
 فقضى عر  ير.

ي اهلل ع اررا، ف  رر  أ عررن برر لك الرردعاب فمررا و،الرر  عائةرر  ر رر
لب   ت  يساسما عس ر ،ر اهلل ر ،سما  ا هرن بصرد، ت لصردص ،را علري و  
 رراال ورنيرره، فقضررى اهلل عررر  يررر، و،سررم  ا أهلرري ،سررمسما عسرر سما، 
وعليرررر  اب رررر  عبررررد الررررفمح  برررر الل أواص  رررر  ورص، وفضررررل ل ررررا فضررررل 

 []رواا البوار واحلادم واألصباا . عس 
 الوصية الشانية والممسون

 «هلل ا  لسداهلل الدين  يًضا»
   مددم هلل ددا  تددد و بدده  لددو كددان يددا م دداأ   ال »: ،ررال ال رر  

قددل ال هددم   يددم مشددل  بددل  حددد هللينًددا ألهللا  اهلل  نددمن يددا م دداأ: 
مالددم الم ددم تددؤتع الم ددم مددن تتددا ن وتنددًك الم ددم ممددن تتددا ن 

  دى كدل شدع   وت ك من تتدا  وتددل مدن تتدا ن بيدد  الميدر إندم
قديرن تولج ال يل فع النها  وتولج النها  فع ال يلن وتمرج الحع 
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مدددن الميدددي وتمدددرج الميدددي مدددن الحدددعن وتدددرز  مدددن تتدددا  بايدددر 
حسدددداان  حمددددن الدددددنيا واآلخددددر  و حيمهمددددا ت كيهددددا مددددن تتددددا ن 

. ]رواا ال ر ا  عر  «ا حمنع  حمة بها تانينع  ن  حمة مدن سدوا 
 [ عاذ 

 الممسونالوصية الشالشة و 
 «فع الد ا »

،رررال: يرررا رسرررنل اهلل  أع أبرررا ب رررف الصررردين  عررر  أي هفيرررفة 
ال هددم قددل: » ررف  ب لمرراح أ،ررنهل  تذا أصرربح  وتذا أ سرري ، ،ررال: 

فدداطر السدددمواا واأل ض  ددالم الايدددب والتددهاهلل ن  ا كدددل شدددع  
وم ي ددهن  شددهد  ن ال إلدده إال اهلل  نددين   ددوأ بددم مددن شددر ن سددع 

ق هدددا: إأا  صدددبحين وإأا ». و،رررال: «هومدددن شدددر التددديكان وشدددرك
. ]رواا أبرررن  او  وال  ررر   و،رررال « مسددديين وإأا  خددددا مضدددن م

 عديا عس  صحيء[
 الوصية الراب ة والممسون

 «فع الد ا   يًضا»
ل ا مرر  ر رري  ،ررال: ،ررال رسررنل اهلل  عرر  أنرر  برر   الررك 

تسدددم ع مدددا  وصددديم بددده   ن تقدددولع إأا  نمدددا يمن دددم  »اهلل ع ارررا: 
صد ل  إأا  مسيي: يدا حدع يدا قيدوا برحم دم  سد ايلن  صبحي و 

 .«شننع ك هن وال ت  نع إلى ن سع طرفة  ين لع
 ]رواا ال سائي والبوار بإس ا  صحيء[
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 الوصية المامسة والممسون

 «باتماأ المسا د فع الدو »
بب ررررراب  عررررر  عائةررررر  ر ررررري اهلل ع ارررررا ،الررررر : أ رررررف رسرررررنل اهلل 

 .املسا د ا الدور وأع ل ف  ول يع
 ]رواا أمحد وال     وأبن  او  و،ال عديا صحيء[

أع نيخرررر   ،ررررال: أ فنرررا رسررررنل اهلل  وعررر  مسررررفة بررر    رررردب 
 .املسا د ا  يارنا وأع ن ف اا

 ]رواا أمحد وال     و،ال عديا صحيء[
 «خاتمة الوصايا»

أ يررريم هررر ا النصرررايا الةرررفي   بنصررري  نبي رررا تبرررفاهيم عليررره الصرررالة 
،رررال: ،رررال رسرررنل اهلل  . فعررر  ابررر   سرررعن  والسرررالم أل ررر  حممرررد 

 :« لقيددي إبددراةيم   لي ددة  سددري بددعن فقددال: يددا محمددر  قددر
 م ددم منددع السددالان و خبددرةم  ن الننددة طيبددة ال ربددةن  دبددة المددا  
و نهدددا قي دددانن و ن غراسدددها: سدددبحان اهللن والحمدددد هللن وال إلددده إال 

 فا واألوسط[]رواا ال     وال  ا  ا الص.«اهللن واهلل  كبر
 .«وال حول وال قو  إال باهلل»و ا : 

 وصلى اهلل على نبي ا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
  وسالم على املفسلني واحلمد هلل رب العاملني.


