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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 قدمة امل

نبينا حممد  األنبياء واملرسلني,  أشرف  على  العاملني, والصالة والسالم  هلل رب  احلمد 
غالني عنده, يبذل   فأبناء اإلنسان قطعة منه,   على آله وأصحابه أمجعني...أما بعد: و 

ليشبعوا فيجوع  أجلهم  من  عنه  ,الغايل والنفيس  هللا  عائشة رضي  املؤمنني  أم   , افعن 
  مترة، فأعطيُتها جتد عندي شيًئا غي فسألت، فلم    دخلت امرأة معها ابنتان هلا  :قالت

ها فقسمتها بني ابنتي قال ]متفق عليه[.مث قامت فخرجت    , اها شيئً ومل أتكل من  , هاإايا
عجائب؛ منهة  العالم هللا: هذا احلديث فيه  هالعثيمني رمحه  ذه ا: الرمحة العظيمة يف 

إن فإهنا  أثال  املرأة،  التمرة  أعطتقسمت  نصيب كل واحدة، وإن  ضُعف  ها واحدًة ًًث 
ٌر، فما بقي إَّلا أن  ااألخرى، ص  دون على نفسها، وتشقا ر يف ذلك َجو  تُؤثَِر ابنتيها 

 . ، وهذا شيء عجيب!فنينص التمرة بينهما  
من خالل وسائل   ,ما يف وسعهما من أجل أبنائهم  يبذَّلن كلن  يالوالدلذا جتد أن  و 

وصحابة   ,يسعدوا يف الدنيا واآلخرة  حىت  ان هلمينصحف  , ة هلميح متعددة, منها: النص
أن سعًدا   الدعن عكرمة بن خف بنائهم ,أل  اسنصح النرسول هللا صلى هللا عليه من أ

ل إنك  بين،  "اي  املوت:  حضره  حني  َّلبنه  قال  عنه،  هللا  أيب وقااص رضي  تلقى بن  ن 
 الطرباين يف الكبي[. ]  . ا هو أنصح لك مينأحدً 
    بعض األمور اليت تنفعهم يف دنياهم وآخرهتم,  بهلم    وصاايهم   : نصحهم ألبنائهم  ومن

الوصااي خ  وهذه  اَّل  ,ي كثي فيها  منها,سينبغي  فجمعت   تفادة  الكرمي  هللا  يّسر  وقد 
 أن ينفع اجلميع هبا.   هللا   بعضاً منها, أسأل
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 واخلوف منه:   وجل   حبة هللا عز الوصية مب •
دهللا. فقال له:  ابنه عبة, بعث إىلفاطلب رضي هللا عنه الو ن اململا حضرت العباس ب 

عز   مإين   اي بين,  هللا  ,  وخوف معصيتهوف هللا طاعته, وخل, وحب  جو وصيك حبب 
ومعصيت  هللا  خفت  وإذا  أحد,  نفعك كل  وطاعته,  هللا  أحببت  إذا  تضر ه,  فإنك  مل 

 لإلمام أمحد[ ابة  أحداً, وإذا كنت كذلك مل تكره املوت مىت أاتك.]فضائل الصح
 ,  جل جالله حبة هللا أوصاه مب   رضي هللا عنهما, حيث   س َّلبنهية عظيمة من العباوص

املسلو  وجل   مني كل  عز  هللا  وأكثلكن  ُُيبون  احملبة،  تلك  يف  يتفاوتون  إمياانً هم  رهم 
[ 165  :بقرةال﴾ ] لِِلاِ   الاِذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّاوَ هللا عز وجل: ﴿  قال  هلل،أشدهم حمبة  

هللا وحم وفِّق    جاللهل  ج  بة  شيع  َّل  اهل  العبد إذا  وَّلادهلا  لذةمتاثل   يء،  شيخ ها  قال   ،
 . بةحمة رمحه هللا: إذا وجد حمبة هللا وجدها أحلى من كل  يمي ن تم ابالاإلس

 وحملبة هللا جل جالله أسباب كثية, منها: 
 اب املعاصي واملنكرات: نتج ل الطاعات وافعتقوى هللا ب

 [.4وبة:  الت﴾ ] تاِقنيَ  ُيُِبُّ ال مُ  الِلاَ ِإنا  جل: ﴿عز و  هللاقال  
ر، واجتناب يما أمف  تها أخرب، وطاع يم ف  بتصديقه  ملوس  ه علي   ل صلى هللا و إتباع الرس

 نه وزجر: ما هني ع
ُتم  ُتُِبُّ  ز وجل: ﴿ع قال    [ 31ن:  ]آل عمرا﴾ ُُي ِبب ُكُم الِلاُ   وَن الِلاَ فَاتاِبُعوين ُقل  ِإن  ُكنـ 

 بة من مجيع الذنوب واملعاصي:تو ال
 [.222  ]البقرة:  ﴾ اِبنيَ التـاوا   بُّ  الِلاَ ُيُِ ِإنا  ل: ﴿هللا عز وجل  قا

 ال واألفعال واألحكام: أحد يف األقو لعدل مع كل  ا
 [ 9﴾ ]احلجرات:   نيَ طِ سِ بُّ ال ُمق   الِلاَ ُيُِ ِإنا   طُواَوَأق سِ  ﴿ل هللا عز وجل:  اق
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 واخلوف من هللا جل جالله,    ابخلوف منه, فقد أوصاه   عز وجلحبة هللا اه مبأوص  وكما
فار خي  كل   أصل وما  سر لقوُف  اخل   ق،  فهو  خرب،  إَّل  القل ًبا  به اج  يبصر  الذي  ب 

من   اخلوف  ذا حلا وإ،  تار احملرقة للشهواهو النو   ،رع من الض، والنفري من الشاخل
الشهوة،   رق هللا له من أسفيتو ص بخل تف يفسو بد الضعيف،  لعا  قلب   هللا اجلليل يف 

عليه نفسه، وأبع ال هللا  اخلوف مف  . هبر   عن   دتهيت ملكت  اية اليقظة، ده بجالل  لجن 
كني ، منتههللا عةطاعن  ضنيمعر   أعمارهم خلوف من هللا أانًسا عاشوا طولأيقظ اوكم 
 . هتمعادس ومفتاح  ،  هم يقظتاية  قلوهبم بد   يفن هللا م  د اخلوفته! فكان توقُّ حلرما

 اً حقخلائف ال، فاألقو ليس ابال و ألفعالعربة اب لكن  هللا؛افون هنم خيأ يقولون: يونكثلا
من بكى   يس اخلائفقد قيل: لو   ت،عاالطا  زمول  ،املعاصي  نفسه عن   من كفمن هللا  

 ه. لي ع  ب ذ يُع  من ترك ماف  خلائا اإمنينيه؛ و وعصر ع
 : رو مأله  الج   ف من هللا جلستشعار اخلو يعني على ا  مما  إنا 

َر ضُ رِِه وَ  َقد   َحقا ا الِلاَ َدُرو َوَما قَ  ﴿ :تعاىل  بحانهظمته س ع   منها: شهود يعً   األ   ا قـَب َضُتهُ مجَِ
مَ  َمط وِ لساَماوَ اوَ   ةِ امَ ِقيَ ال    يـَو  بَِيمِ اُت  ٌت  سُ ايا ]الزمر:  ﴾ رُِكونَ ش  يُ ا  َعما   تـََعاىَل وَ   نَهُ َحاب  يِنِه 

 هللا.   منوف واخلشية اخل  هب لجو أ  ه ذلك حقًّاومن شهد قلب   [،67
م ومنه عقوبة  عرفة  ا:  شديدة؛للعاهللا  أن  هللا  صني  عزقال  َبط  إِ  ﴿ وجل:    رَبِّ نا  َك َش 

ِلَك وََكذَ  ﴿ :ال جل وع املني شديد؛ قال هللا للظ  وأن أخذه   [،12:  ]الربوج ﴾ َلَشِديدٌ 
ن  يًَة ِلمَ  آَل َذِلكَ يف    ِإنا   *  يٌم َشِديدٌ لِ أَ   هُ ذَ خ   أَ ِإنا   ِهَي ظَاِلَمةٌ َخَذ ال ُقَرى وَ َذا أَ إِ   كَ بِّ ُذ رَ خ  أَ 

ِخرَ َعَذاَب ا  افَ خَ  ُهودٌ مَ   مٌ  يـَو  كَ لِ ذَ نااُس وَ وٌع َلُه الََم مُ   مٌ ِلَك يـَو  ِة ذَ آل  ، 102هود:  ]﴾ ش 
ُ َوُُيَذِّرُكُ  ﴿ تعاىل:و   نهسبحاقال  وعقابه؛    ب هللاعذا  منالعبد    [، فليحذر103 ُم الِلا

َسهُ نَـ   ه. عقابفكم أي خُيوِّ   :محه هللاثي ر ابن ك   فظ[، قال احلا28  : نعمرا آل] ﴾ ف 
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 قدر: والاء  ابلقض إلميانالوصية اب •
 اإلميان  حقيقية, إنك لن جتد طعم  اي بينألبنه:     عنه قال عبادة بن الصامت رضي هللا

تعل  ما  حىت  أن  س م  ليصيبك,  يكن  مل  أخطاك  وما  ليخطئك,  يكن  مل  عت أصابك 
له: اكتب,   الفق  م, هللا القل   أول ما خلق إن  وسلم يقول: )  رسول هللا صلى هللا عليه  

قادير ُكل شيء حىت تقوم الساعة ( اي بين, تب م اك   :تب ؟ قالماذا أكفقال: رب و 
  ( مات على غي هذا فليس مين  نمإين سعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ) 

 [القدر  ابب  ]سنن أيب داود, كتاب السنة,
بنمياإل  :ااهمعنوصيته   صاحل  العالمة  قال  والقدر,  ابلقضاء  معىن   ان  الفوزان:  فوزان 

إَّل ما كتبه هللا عليك, وما أصابك مل  يبك تعلم أنه لن يصلقدر, أن لقضاء واميان اباإل
أخ وما  ليخطئك,  ليصيبك. يكن  يكم  مل  فإنك   طأك  تكره,  مما  مصيبة  أصابتك  فإذا 

مكت  هذا  أن  يفتعلم  بد  وب  وَّل  احملفوظ,  اللوح  اجلزع   عن  بذلك  فتتسلى  يقع,  أن 
وتؤموالسخط ابهلل,  أخطن  وما  وجل,  عز  ي  مل  ليصيبك أك  حرصتكن  لو  ى عل   , 

طلب شيء وبذلت كل وسعك وجهدك فلن ُتصل عليه, فإذا فعلت السبب وبذلت  
علي  ُتصل  ومل  شيء  ويكون كل  تنزعج  وَّل  والقدر,  ابلقضاء  وتؤمن  تسلم  فإنك   ه, 

 ليك األمر.هذا هان ع ..إذا عملتك هواجس ومهوم.عند 
  لعبــدليوجــب    نــهأ  ر:دلقــ قضــاء واابل  ناإلميــ د اوائــ فمحــه هللا: مــن قال العالمة الســعدي ر 

  امـــ و ه  خطئـــ لي  كـــن ي  مل  ابهصـــ أ  امـــ   ه أنمـــ ل عله  عته وشـــجاقوتـــ و   هلـــب وطمأنينتـــ ســـكون الق
التســليم  و   صــربالب لــه  ائب ويوجــ صــ املى  لعبــد علــ ســلى اه يأنــ و   يبه.ليصــ   ن يكــ مل    هأخطــأ

ل  اقــ   [11ابن:التغــ ]  ﴾  هُ بَ قـَل    دِ ه  يَـ  ـهِ للا ن ابِ مِ يـُؤ   َمن وَ  ﴿: ال تعاىلق .هللا هرزق امب عةناقالو 
 .مسل يُ و  ىض في هللا  ندع  هنا من م أل يعه املصيبة فرجل تصيبلهو ا السلف:ض عب
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 ثقة: وسلم إَّل من    بول حديث رسول صلى هللا عليه عدم قالوصية ب  •
عامر رضي   بن  عقبة  حضرت  قال هللا ملا  الوفاة,  عنه  عن   بين,   ده: اي لول    أهناكم   إين 

ع   فظوا...فاحتثالث هللا  صلى  هللا  رسول  حديث  تقبلوا  َّل  من ليه  هبا:  إَّل  وسلم 
 ]الطرباين يف الكبي[ ثقة.

ُتصل طاعة هللا عز وجل إَّل بطاعة طاعة الرسول علية الصالة والسالم واجبة, وَّل  
 ﴾   د  َأطَاَع الِلا قَ فَـ  الراُسولَ  يُِطعِ  ن ما  ﴿قال هللا عز وجل:    صلى هللا عليه وسلم سول  الر 
ح احلديث عن الرسول صلى هللا تباع سنته, ومىت صوتكون طاعته اب[  80ساء:لن]ا

 , أو غيه أو ذوق, أو رأي فالن  , لبعق  رضتهدم معاع عليه وسلم وجب العمل به و 
هللا صلى  هللا  رسول  ع وأحاديث  وا  الصحيح  فيها  يوجد  وسلم  فيجب   لضعيف, ليه 

ابحل  وت  ديثاألخذ  االصحيح,  احلديث  ير   لضعيف رك  االذي  بعض  من اه  لعلماء 
ابملسلمني  باملصائ نزلت  هللاو قي,  اليت  رمحه  األلباين  العالمة  املصائب يقول  ل  من   :

ابملسلمني نزلت  اليت  الضعيفة   العظمى  األحاديث  انتشار  األوىل  العصور   منذ 
    وضوعة بينهم. وامل

الضعيف حاواأل قد  ديث  عصران,    ت شاع ة  عيقو يف  الشيخ  عبدهللا بدالكرمي  ل  بن 
من الكتب اليت يكتبها بعض املعاصرين عن   ي: األحاديث الضعيفة غزت كثياً اخلض

 " واملتحدثني.اإلسالم, كما شاعت على ألسنة العديد من اخلطباء والوعاظ  
ما   الناس بعضفومواقع التواصل,   اَّلتصاَّلت ة أجهز وقد ساعد على انتشارها وجود 

منه أهو صحيح أم   أكد أن يتدون    خلي بشره رغبة يف ا  حديث إَّل وسارع   ه صل يأن  
ز الصحيح من وأئمة احلديث جهوداً جبارة يف متي  علماءالقد بذل  ف وامحد هلل    ,ضعيف

  أنه صحيح, مث يعمل به, وينشره.  احلديثتأكد من  ي ل , ف عيف الض
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 : الوضوء  حسانالوصية إب •
عكر  بن  عن  أ  الدخمة  بن  سعًدا  َّلبنه هللايب وقااص رضي  أن  قال  عنه،  حضر     ه حني 

 [  يف الكبيالطرباين]   .ن  وضوءك إذا أرد َت أن تصلي فأحسِ ....اي بيناملوت:  
 ر بنن عم فع   سل مجيع األعضاء,غ  , أي إمتامحسان الوضوءإب  هللا عنهصاه رضي  و أ

الن فأبصره  قدمه  على  ظُفر  موضع  فرتك  توضأ  رجالً  أن  عنه  هللا  رضي  يب اخلطاب 
قال العالمة   [( ]أخرجه مسلم  ) ارجع فأحسن وضوءكه وسلم فقال:  صلى هللا علي 

  غسل األعضاء.  إمتامَّل بد من  ث يدل على أنه احلدي  هذا  :رمحه هللاالعثيمني  
 ول س ر قال    اب اجلنة, من فتح أبو   احلديثمنها ما ورد يف    , ئلضوء له فضاالو   وإسباع 

 ل: أشهد و قي  مث  ,ءضو لو ُغ اسب في  وضأأحٍد يت  منم  منك  ما  )  :سلمو    عليههللا  لىص  هللا
إله َّل  ع د م حموأن    ,هللا  إَّل  أن  إَّلرسولو   هللابد  اً  فت ه,  الاجلن   أبوابه  ل  تح    ثمانية ة 

شاأيهمن  ُخُل  يد اإلمام  م[  ل مس   جهخر أ](  ءا  رمح   قال  هللاالنووي   يتمهأي:    : ه 
  .ويكمله, فيوصله مواضعه على الوجه املسنون

ل ماع أ   ه ل  سي يتية: أنه  انم لثا  ة جلنا  بواب أ  فتح ومعىن  :  محه هللار   ني عالمة العثيم لا  لقا
 ن األبواب  ذلك م ي غ و   ,داهاجلو   دقةلصوا  ام,صيوال  لصالةله اسر  يت ف  ب واه األبهذ

جاءو  ما  قوله    منها:  هللاصليف  أو   يه عل   ى   ( مي كأخرب َّل  سلم:  مبا  هللام  ا  حو   اي اخلطبه 
بفير و  الع  او الغ  ا سبإ  :ت درجاه  عند  إ  ه كار ملضوء  اخلطى  املوكثرة  وانتظار   د اجسىل 

 غفراهنا,   طااي كناية عن : حمو اخلاض رمحه هللاقال القاضي عي (. .. الصالة دالة بع الص
حمو وُيت احل مل  من كتاب  غفراهنها  على  دلياًل  ويكون  إعالء رفو   ا,فظة,  الدرجات  ع 

شدة  من كاره  ه, واملوضوء على املكاره ( أي: ايعابُ املنازل يف اجلنة. وقوله: ) إسباغ ال
 . أمل جسم وحنوه
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 ة الصال  ع يف خلشو الوصية اب •
ع, فصل صالة مود  , إذا صليت صالة,  بين: اي نهب عنه َّل  هللا  رضي بل ج نب ذ قال معا

 [  الزهد, لإلمام أمحد بن حنبل].بداً ا أهليد إتعو   كنَّل تظن أ
خبشوع الصالة  صلى  مودع  صالة  صلى  يكون   شوع اخلو   , ومن  الصالة  ضور حب   يف 

اجلوارح,   وسكون  هللاالقلب  رمحه  السعدي  العالمة  هو:لصالا  يف  وعخلشا  :قال   ة 
بني حضور   لقاً ر ستحضم,  ىلاعت  هللا ى  يد  القلب  قفي   ربه,   لذلك   نئ طم وت  , هلب سكن 

وله يق  ع مايمج  حضراً تمس ه,  بر   ي دي  نيب  ابً دمتأ  ,هاتلتفا  قل وي  كاته حر   نكوتس,  نفسه
صالته, يف  علهويف إىلتصال  لأو   نم     بر خآ  ه  فتنتفى  و لاذلك  ها,  ار كفألاوساوس 

 ها.ود منملقصاو   ة, الالصوح  ر ا  وهذ  ديئة,لر ا
 لبه ق   غُ ر فيُ   ناسنإلا  نلى اخلشوع، فهو أع  نيعي  ام  أماالمة العثيمني رمحه هللا:  الع  قال

ن هللا ل، وأجو ز  ع   ي هللايد قف بني اأبنه و ُر عش يو  ،اًل ماكا  غً يتفر ة لصالى ال أقبل ع  ذاإ
 ف ق ت  كن أن ميُ   ذ وك؛ إل يس كاملل  ه، ندب  يف   ه اتكم ُترُّ ليع  اكم  به،ل  ق ا يف لم ميع ل  جو   عز 

ل وج  ز ع   هللا   وهو َّل يعلم، لكن  انكم  لِّ  كُ ك يفب قل و   كر هابظ  دابً أُمت  اينالد  ك ل أمام م 
بأن  حضر است فطنك،  ابو   رك ظاه  م عل ي ﴿قُ   اذإو   ، هللا  ييد   نيك  َم  ا لت:   بِّ رَ   لِِلاِ   دُ حل 

 يلي ما   عاخلشو   عون على ال رب كأ  ن مف   كيب  ي هللاأن   ضرح است[2ة:  فاُتال]﴾ َعاَلِمنيَ ال  
 . ربه  ديي  نيب  فواقأنه    انُ سنإلد اقتعأن ي :ًَّل و أ

، هالتن ص ف م نصر يرمبا    نساناإل  نأو   ،ةال صلا  الم ك  ن عتقد أن اخلشوع م ي  أن ا:يً نًث
  شرها ع  أو  بعهار   وأ   فهاصإَّل ن   نهام ه ل  بتِ كُ   اوم
 ع و شخلاب بثواال  كثرةد  تقعي  أن ا:لثً ًث
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ليس من    : القيم رمحه هللا  نقال العالمة اب ,  أتثي عليه  صالتهكان لومن صلى خبشوع  
الص ه   ابً وذهاه،  نز حلًء  جالو   ، هني عل  رةً وق  ، حةً ورا  له  وحياةً   ،هلبلقيًعا  رب  الةكانت  هلمِّ

 ، هوارح جل  ديوق   ،هب لقل   تحسُ هي  ن  م ك   هلونواز به  ئنوا  يه يفلأ إه يلجًعا له، وَمفز وغمِّ 
ف  َقلٌ وثِ   ،لهيف  ل كوت عل كبي هي  عليه،  وقر ة  هذا،  ع ى  ور ة  ل قا  ؛كذل لاحة  ني 

تَ اوَ  ﴿ :تعاىل اِبلس  َوارب ِ صا ِعيُنوا  وَ اَل لصا   َن َيظُنُّو   الاِذينَ  * نيَ ِشعِ ااخل َ   َلىعَ   َّلا إِ   ةٌ يَ بِ كَ لَ   اهناَ إِ ِة 
  [46 ،45ةر بقلا] ﴾نَ و عُ جِ ارَ   هِ ي  لَ إِ   م  هناُ أَ وَ م   هبِِّ و رَ قُ اَل مُ م   هناُ أَ 

ع واخلشو   ظيمهوتع  بيهوتك  ىل تعا هللابة  حم   ن م   وهبمخللوِّ قل   َّلء هؤ لى غيت عا كرب منفإ
يف العب  ر و حضفإن    ،ه فيم  رغبتهلة  وق   له، هلميلكوت  ها، يف  عه و شوخ  ة، صالال  د   ، اه 

 رامعلا  لبقلا  حظ  يسول  .يف هللا   بته رغر  دقعلى    مهاوإمتامتها  عه يف إقااستفراغه وس و 
هللاحب مب ف رغبلاو   يته شخو   ة  و جاللوإه  ية  الصالة، كحظ م مه  تعظي ه  اخلل قلا  ن   ايل ب 

 تٍ ب مُ بٍ بقل هذا    ف ق و   الة،ص لا  يف   هللا   يدي ني  ا وقف اَّلثنان بذإ، فذلك  ب منرااخل
أرجاؤ ا  دق نه،  ب م يقر   له،  شعخا  ،له ابهليبةمتألت  فاجه  مهُّ ،  رات وق  ،هللا  على   هتمع 
 . ليه بُكليتهع بل وأق  له،لبه  ق   غففرا ه،  ل  ي نظ  َّل  ابً ر  قهللا   ن م ه بر قُ ب  هسا أح، و به  نهيع 

 هللا   ألنس  -  اهنلو صي  امنإ  ،واصل   إذالنيصمن امل   يثك  :هللا  محهر العالمة العثيمني    قال
، ًعاشو خ  ًعا، وَّل و هم خضدعن   د جت   دتكافال  ... وتيينعمل ر ك   -ية  فاوالع  و العف  م وهل  الن
ا رً اوَّل استحض،  مهت الص يف    ا يقولون مل  ضارًاح ت اس  ، وَّل جلو   ز ع   هللاي   ُذَّلًّ بني يد َّلو 
 نور،  م لوهبق لصل  ُي  ، مل اشيئً ا  نهم   وا فيديست   ملة  صاللا  من ن  و خيرج  ذاهيفعلون، فل   امل
م هن ك أللل ذكر،  كملنء واحشالف ا عن  ءاهنتا مصل منهومل ُي ،ة دايز  هنماميصل إلمل ُيو 

بجس  ة صال  يصلون  رو ال د  أهنم ح  ولو  وحضور   وع، اخلش  نما  هحقا   ة الص لا  او ط ع أ  ، 
  .اهلِفأة و صالال  با أح  كانل  -ه بر   ي دي  بني  واقف   نهاإلنسان أب  رو وشع...،لقلبا
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 ق رم األخالاكمب حليلتالوصية اب •
العاص ق  ** بن  سعيد  اي   ال  عنه:  هللا  يسي   رضي  سهلة  لو كانت  املكارم  إن  ة بين, 
ا, ورجا ليها إَّل من عرف فضلهولكنها كريهة مرة, َّل يصرب ع  اللئام, كم إليها  قبالس

 ]مكارم األخالق, للحافظ ابن أيب الدنيا [   ثواهبا.
ومن رزقه هللا ,  خالقكارم األمبه:  ابن   لعاص رضي هللا عنه اسعيد بن    ى الصحايب وصأ

 من :  رمحه هللا  السعدي   المة الع  قال   عز وجل ابناً جامعاً ملكارم األخالق فقد رمحه, 
  م.ي شلوحمامد ا  ,قخال ارم األملكاً  مع, جااً حلصا اً دلو   قهز ر يأن  ه  دببع  هللا  ة محر 

األخالق كثي  يمع ةمكارم  ما  ,  يف  جها  وج اء  عز  أيمهللا   إن ﴿ل:  قوله   ل لعداب  ر 
اللقرىباذي  وإيتاء    إلحسانوا عن  وينهى  وا  يعظفحشاء  والبغي  م لعلك   م كملنكر 

 أمجع  اهنإ : ءاعلم لت القا: بن عبدالرب رمحه هللامام اقال اإل   [90:لح الن] ﴾ نو ر كذ ت
 . خالقألم امكار و لفضل  او   رب ل لة  آي

هللا  هللاورسول  مجع  قد  وسلم  عليه  هللا  صلى  وجل     األخالق,   له   عز   قال   مكارم 
 لى وإنك لع ﴿:  موسله   عليهللا   لى ص  لنبيه عاىل  ت  هللاال  ق رمحه هللا:  العالمة ابن القيم  

و 4:ملقل]ا  ﴾  ميظ ع   ق لُ خُ  هللامج  دق[  يفاألخال  مر مكا  له   ع   فو لع اذ  خُ  ﴿  :هقول  ق 
 [199:فاعر ألا]  ﴾   هلنيااجلن  عرض ع أرف و لعاب  مرأو 
األخالق,    من و  ذكره  مكارم  ابن اإلماما  هللا   م  رمحه  العقالء   حبان  روضة   " يف كتابه 

 ل: عقم الزو و لاألخالق ه  مكار م من املرء  كن مت  ولوأ  : فقد قالونزهة الفضالء" 
 اًثنيه  مُت  ـوالص     ا  هلُ ُل أو العقف           فةصنم      ب واكارم أبـ امل  نإ

 اوالصدُق ساديه  واجلوُد خامسها              ـعهاراب    ها واحللُم  ًثلثلُم عوال
 شيهاعالصدق  واللني اتسعها  وا       ا   ًثمنه ر  لشكا واابعهلصرب ساو 
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 م األخالق اليت أوصى هبا الصحابة أبنائهم:  مكار ومن  
 القناعة: 

به فاطلُ   ىنلغا  ت, إذا طلب بيناي:  ماهللا عنه , رضي  نه عمرص َّلبسعد بن أيب وقا  قال
 تيبة[األخبار, ابن ق   ]عيون ن لك قناعة فليس يغنيك مال.ة, فإن مل تك ابلقناع

حضر قو  حني  َّلبنه  "ال  املوت:  بينه  فإنإايا ...،اي  والطمع؛  وع ك  حاضٌر،  فقر  ليك ه 
 [.لكبيرباين يف االط  رجه]أخ  . الغىنيأس؛ فإنه  ابل

 :وحفظ اللسان  رار,حفظ األس
َّلبنداملط بع قال العباس بن   ع ي هللارض  هللا عبد  هلب  منني, ؤ أمي امل  , إن بيناي  ما:نه  

 غتابن عنده ت وَّل  راً, س   ه ل  نيتُفش  ين ثالًثً: َّليك, فاحفظ ع  عمر بن اخلطاب, يدنيعىن
 [ مام ابن مفلح املقدسي]اآلداب الشرعية, اإل.بةلى كذن منك عع يطل   أحداً, وَّل

 [ لإلمام أمحد  الزهد]ك لسانكاملك علي   اي بين :  عنه بن مسعود رضي هللااقال  و 
 : على ما يكره اإلنسانالصرب  
 ب. ه, يُدرك ما ُي من يصرب على ما يكر   ,بينأي    قال:ف  بنيه  عمرو بن حبيب  أوصى

 مام أمحد[ ]الزهد, لإل
 :ملزاحاجتنب  

سعي  العقال  بن  َّلد  بينبنه:  اص  علياي  فيحقد  الشريف,  متازح  َّل  متازح وَّل  ك,  , 
 البغدادي[  ]اتريخ بغداد, للخطيب   .عليك ء فيجرتئالدين

مبُت  ومن  األخالق لى  عمل,مل  كارم  أو  قول  عن  يعتذر  أن  ُيتج  به     وصى  ما  وهذا 
ه، قال عن    وقااص رضي هللاعًدا بن أيب أن س   لد ان خمة ب عن عكر ف   أبنائهم,الصحابة  

 يف الكبي[. لطرباين ا].ه من العمل والقولمن  ك وما يُعتَذرإاي ....اي بين :َّلبنه
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  : حزهنممّههم وأما أ  وينته صية بالو  •
أم رومان  ق ع الت  املؤمنني  أم  هللا ائشَّلبنتها  اإلفكا,  عنه  ة رضي  حادثة  ب:  يف   نية اي 

عل فوهللاهوِّين  رجل  يك،  عند  وضيئة  قط  امرأة  وهلا  لقلما كانت  إَّل اضر   ُُيبها،   ئر، 
 كثرن عليها؛ ]متفق عليه[ أ

بيتها سن أتنِّيها يف تر طنة أمها وحُ فن  م م وهذا الكال  رمحه هللا:ن حجر  قال احلافظ اب
َّل   يَعظُم  ممبا  ذلك  أن  علمت  فإهنا  عليه،  فهوانعليزيد  األمها،  عليها  إبعالمها ت  ر 

ا ُتطيِّب به م يف ذلك يقع له، وأدَمت مافرد بذلك؛ ألن املرء يتأسى بغيه في هنا مل تنأب
 ." بهأة أن توَصف  ر ملب الك مما يعج ذواحلظوة، و جلمال  خاطرها من أهنا فائقة يف ا

ن سكأن يو   , ن ئ طم نه, فعليه أن يهون األمر عليه, وأن ينزل به أمر أمّهه وأحز   نم ف
أبحكاماإلس ف  روعه,  و الم  ي شت ه  إدخار ريعاته  السرورعي  املسعل  ال  عن   ,لم ى  وبعده 

َتشَ ي  ر جِ تُـ  ﴿وجل:    عز   هللا   ل قا  األحزان, مِ اَمن  إِ نا هُ نـ  ُء  َوتـُؤ ِوي  َتَشالَي    َمن  َوَمِن ُء  َك 
َ  ر  َويَـ َُي َزنا    نُـُهنا َوََّل َك َأد ََن َأن تـََقرا َأع يُـ اَح َعَلي َك َذلِ نَ  جُ اَل فَ ل َت   ممان  َعزَ تَ ي  ابـ تَـغَ  ا مبَِ َضني 
[ 51األحزاب: ]  ﴾ ا َحِليًمامً يلِ ـُه عَ اَن اللا كَ وِبُكم  وَ لُ قُـ   يف   َواللاـُه يـَع َلُم َما  نا لُّهُ  كُ تَـُهنا آتـَيـ  

احلزن   ن ه ل دخ: َّل يأي  ﴾  َُي َزنا   ََّل وَ   ﴿تعاىل:    هقولمحه هللا:  ر   نيالمة ابن عثيم العقال  
  م مما مضى والغ

وهُلُم إِ َوَّل َُيُزنـــكَ  ﴿ز وجـــل:  هللا عـــ   لقـــاو  زاةَ  قـــَ وَ يـِه مجَ لـــا  لِ نا العـــِ ا هـــُ م   عـــً   ﴾يمُ َعلـــ ال  يعُ الســـا
ة حملمــد صــلى  يل ســ ت  آيــة  ذههــ   هللا:  هي رمحــ ة األندلســ بــن عطيــ اإلمام ا  قال[ 65ونس:]ي

 .مد ويهمك قوهلمحم اي وَّل ُيزنك عىن عليه وسلم, واملهللا
م يب صلى هللا عليه وسلي للنهن  ﴾  ُزنَك َقوهُلُم َوَّل ُيَ   ﴿:  ام لشوكاين: قوله:  ماإلل  وقا

 ذيبه والقدح يف دينه تكو ه  في عن  للطمن  ر املتضقول الكفا  احلزن من  نع 
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 : نةبرتك اَّلستدا  وصيةال •
حضرت  اعق  ملا  عنه  هللا  عامر رضي  بن  قال لوفاةبة  بينلولده  ,  أهن: اي  إين  عن ,   اكم 

 ]الطرباين يف الكبي[تم العباءلبس , ولو   تدينواَّل  ...فاحتفظوا هبا: ثالث
, ولو ين ي هللا عنه, لبنيه ابجتناب الدا عقبة بن عامر رضمن الصحايب    وصية عظيمة

 له آفات, وح من اإلمام, فالّدين  من اللباس مفت ع  " العباء" وهو نو اضطروا إىل لبس  
 ل هللا و رسن فقد كا ,ونيالد  سه نف   مل ُي مل , ما دام وراحة ة وعافيةواإلنسان يف سالم 
:  تالا قهعنهللا    ي ضر   شةعائ  نني ملؤما  م أ  عنف   ه, يستعيذ ابهلل من لم  صلى هللا عليه وس 

 ن املأمث م   ذ بك و إين أع  لهمال  )   :تهصال  يف   دعوي  لمه وسصلى هللا علي   هللا  لرسو   كان
قائ ما أك   لواملغرم ( فقال  ن إ  ):  لقا  رمغامل و   ملأمثاي رسول هللا من ا  ذستعي ت  ثر ما: 

حجر ن  بااحلافظ  قال    [هليع   فق ]مت (  فأخلف  وعدو   ,بذ فكث  حدرم  غ إذا  ل  الرج
 َّل   ىتح,  يهلحتياج إن اَّلدين اَّلستعاذة م ة من الَّلستعاذراد ابي   تمل أنرمحه هللا: ُي

 . بقى تبعتهحىت َّل تل, أو من عدم القدرة على وفائه  غوائع يف هذه اليق
عن ف  , عظيم  ينالدّ   خطرف  ,َّل يستطيع الوفاء مث    العبد   ين فقد يستدين من الدا   احلذرف

ر ر م ع  ابن  هللا  و  هللا  أ  عنهما, ضي  رسول  يف ل صن  القتل   ( قال:  وسلم  عليه  هللا  ى 
  م[( ]أخرجه مسل  سبيل هللا يُكفر كل خطيئة إَّل الداين 

للدا  اضطر  فين ومن  بهليستعن اب,  أوصى  ما  قضائه, وهذا  على  بن  عبدهللا  هلل  ي الزب 
عنه،رضي   بد  دعاين  قال:  ابنه  هللا  يوصيين  بين،ويقول:    هينالزبي...فجعل  إن   اي 

ُت: قل   ىت ح  َّلي، قال: فوهللا ما دريت ما أرادمو عليه    فاستعنعجزت عن شيء منه، 
هللااي أَبِت، من   ما وقعت  ، قال: فوهللا موَّلك؟ قال:  ُت: اي  من دينه إَّل قل يف كربةٍ  

 خاري[.ه البأخرج]  . يهه فيقض يـ نَ عنه دَ  موىل الزبي اق ضِ 
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 األئمة:   جورلصرب على  الوصية اب •
إمام ...يك به:صو  ما أُ احفظ عين  يناي ب  :رضي هللا عنهما  بنهاص َّلبن الع  قال عمرو 

 ن مفلح املقدسي[ ام اب]اآلداب الشرعية, اإلموم.د تنة تي من ف خ  م و غشم و ل ظ
َّلبنه,   العاص  بن  عمرو  الصحايب  من  عظيمة  على وصية  ابلصرب  عنهما,  هللا  رضي 

 . لذا َّل بد من الصرب  ظلم األئمة, وإن ذلك خي من الفتنة اليت إذا قامت دامت.
واجلماعة:  و  السنة  أهل  منهج  ع من  اخلروج  يرون  َّل  املسلمنيأهنم  وَّلة  وإن لى   

يف العقيدة الطحاوية: وَّل نرى اخلروج على أئمتنا ووَّلة   ي ظلموا, قال اإلمام الطحاو 
قاأموران جاروا.  وإن  ال,  مسألةل  هذه  الفوزان:  فوزان  بن  صاحل  فمن   شيخ  عظيمة, 

أهل   اخلروجالسنأصول  يرون  َّل  أهنم  واجلماعة:  ا  ة  وَّلة  أَيُـَّها    ﴿ملسلمني  على  اَي 
َم رِ  َوُأويل  راُسولَ ِطيُعوا الِلاَ َوَأِطيُعوا اليَن آَمُنوا أَ الاذِ   علية   وقال  [59]النساء:﴾ِمنُكم   األ 

لصالة والسالم: ) من يطع األمي فقد أطاعين, ومن يعص األمي فقد عصاين.( فال ا
 . ألهنم انعقدت بيعتهم, وثبتت وَّليتهم  روج عليهم, ولو كانوا فساقاً يوز اخل

قال شيخ اإلسالم أهل العلم:    ة الكثي من املفاسد اليت ذكرهاخلروج على األئم ويف ا
إَّل وكان   سلطان, ذي  اد يعرف طائفة خرجت على  ولعله َّل يكيمية رمحه هللا:  ابن ت

  د الذي أزالته. يف خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفسا
هللاو  رمحه  القيم  ابن  اإلمام  األتق  نع ى  هنف:  قال  على و   اءمر ال   وإن   ئمةاأل  اخلروج 

,  م قتاهلب  كبي ال  رشلوا,  عظيمالفساد ال ة  يعر ذل  اً ة سدالصلوا اأقام ا  ا, مارو وج  ظلموا 
 م ه ر أضعاف ما  و ر من الشيهم  عل   جخلرو او   هلم اقتب  بسب  ل صفإنه ح   ,عهو الواق  ام ك
 .  اآلنىلإور  الشر ك  تل  اي اقبة يف  مألاو   , هيلع 
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ــاذا  و ر نظـــ او   آخـــره,  ىلإ  هأولـــ   ن مـــ   يخر وا التـــار : تـــدبهللا  هرمحـــ   ة العثيمـــنيالعالمـــ   لاقـــ و  ا مـ
  يةُ ســالماإل  ألمــةُ فامــة,  ئأللــى اع وج  خلــر ا  ببســ بمــة  ألُ زق اومتــ   ءباللــ ا و نتفــ الل مــن  حصــ 

ت  تفرقـــــ   ىتحـــــ   ضعـــــ ب  ىا علـــــ هروج بعضـــــ خلـــــ اب  قـــــتاحـــــدة, ومتز و   ةٍ يـــــ ار   تُتـــــ كانـــــت  
ــاريخ يفارءوا  ق..اة.مـــ األ ــي امللتـ ــلح  ...ماذااضـ ــىام  يـــ  القيف  صـ ــاحلا  علـ ــن   مكـ بالء  لـــ ا  مـ

 .والواألمء  ادمال  لحالتسوالمة,  سعراض املألا  كاهوانت  ء,امدلل االتحاسو الشرِّ  و 
د  جتــ ذا  هــ   امنــ و ي  إىل  ةمــ ئألا  ىف علــ الختَّلل ا حصحني خ من يار اقرأ الت: هللاه رمحال قو 
ضــي  ر   انعثمــ   مــن قتــلحصــل  ا  ذمــا  ور,األمــ لــى وَّلة  ع   جو ر خلــ ا  يفلــه ك  دفساالو ر شرو ال

؟  لفــاءاخل  ةمــن بقيــ تــل  .قُ .ن.مو   ه؟نــ ع   هللا  يطالــب رضــ   أيبي بــن  علــ   ومــن قتــل  نــه؟ع   هللا
وا  ل حت, واســـ مهتـــ علـــى وَّل  او خرجـــ   الـــذين   اءفهســـ لا   أولئـــكىتحـــ   دســـافلاشـــر و الل  حصـــ 

؟  عوضــ لا  ىعل   اصلحو أ  ل؟ ه  همنل محص  اذ  , مالكذ هبشأ ماو  رةو ثا ّسوهو  هميراسك
  كــل  اآلن.  ليــها هــو ع ممــ   ســابق خــيال  يف  ناي كــ لــذاع  لوضــ د أن ال يأمتاملإن   بل أبداً,
لصــرب  ا  يف  هلو  ورســ هللا  او ع اطــ أ  ءؤَّلهــ   أنفلو    ولهسور   عة هللان طاع وج  ر خلا ببسب ذلك

 .اً ي ثك  اً ي خ  او أر ل ,هللا  ةصيعم  غييف موطاعته ر,ة األمو لى وَّلع 
ئــدة,  االف  يهــ مــا  و   ةجــ تيلنا هــي امــ   دميقــ   أن  لقبــ ل  أمــ يــه أن يتل ع   بيــ   اننســ : اإللاوقــ 

  او ر تصــ ينن  ون أيريــد  مأهنــ   حُبجــةتهم  م ئى أل ع   او رجخ  ذين لا  أولئك  أن  ث تشهدحداواأل
  ثــيبكوأ  ســ أ  نو وتكــ عكس  تن  أن احلالى  فر نر كلل والى الضالع    مهمتئوأن أ المسإلل

  مهنــ ن أاآلهبا  تمــىن شــعو يت  راو ثــ   اهــ يف  حصــلت  يتلــ اد  لــبالكــل ا  نوا اآللــ مأتو  .ق بســ   اممــ 
 ل.ُيص  َّل اهذ ن ولكوهبم  قل  هذا بكلمنون  ابقة يتسال  ىلو ألا  الحلا  وا علىكان

مـــا  ة  ر الثـــو   صـــلت فيهـــاح  يتالـــ   دالـــبالكـــل    ىلإر  ظـــ ننو ر  فكـــ أن نينـــا  ل ع   :ه هللارمحـــ   لقـــاو 
 .اهايندُ و   اهيند يف شراً  إَّلورة  لثا دادت بعداز 
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  :على األذى عند القيام ابألمر ابملعروفابلصرب   الوصية •
أو ينهى  مر ابملعروفدكم أن أيحأ إذا أراد بينأي  ل:قاف  يهبن بيب ن ح ب عمرو  أوصى

ب من هللا عز وجل, لثوا ن ابيوق يوطن نفسه قبل ذلك على األذى, ولعن املنكر, فل 
 .]الزهد, لإلمام أمحد[ ذى مس األ وجل َّل يدفإنه من يوقن ابلثواب من هللا عز  

يف  منزلة كبية  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  اإلسالم, لألمر  دين  فرض كفاية,      وهو 
وينهون عن   روفعمل اب  أيمرونو  يتكن منكم أمة يدعون إىل اخللو  ﴿:   تعاىلهللا   وليق
وأامل امل ولئنكر  هم  ع]  ﴾  ن فلحو ك   أمةٍ   يخ  تمكن ﴿تعاىل:  وقال    [104:مرانآل 

 [101ران:آل عم ]  ﴾ نكرعروف وتنهون عن امل رون ابمل اس أتمجت للنخر أ
 ( قالوا: ما لنا ات  طرقال  وس يفلاجل) إايكم و   م:ى هللا عليه وسل وقال رسول هللا صل 

ها( يق حق, فأعطوا الطر كلذ  فإذا أبيتم إَّل  ل: )ا, قاث فيهنا نتحد بّد, إمنا هي َمالس
و قالو  حا:  الما  البصير طق  غض   ( قال:  ؟  ا رق  وكف  ور أل,  اذى,  واألمر   ,ماللسد 

  ) عن املنكر  هللا:  قال اإلمام النوويابملعروف والنهي   ف, عرو ر ابمل ألمام ابيقال  رمحه 
أمجاملن  ن ع   يلنهوا ألماء  لع ا  عكر,  فعلى  ذلكية,  كفا  ضر نه  من  خاف   ى ل ع  فإن 

 به بقل ه  تهار ك   تبوج , و انه سه, وليدر بكانَّلا  قط يه, سلى غع أو   ,لهاه, أو منفس
ابملعروف  األ  عطلإذا  و  قال  ستشرىا مر  هللا  اإلمام  الفساد,  رمحه  حزم  األمر   : ابن 

عناو عروف  ابمل بساط  ر املنك  لنهي  طوى  عل  ه لو  النبوة تعطل لله  مع و ه  م وأمهل   ت 
ا وشاع   وفشت ة,  رت الف  وعمت   لداينة, واضمحلت  واستشرى الضاللة,  اجلهالة,  ت 

رس من ن, إذ قد انده راجعو لي إانإ و هلل  اد, فإان لعب, وخربت البالد, وهلك االفساد
وعلم  عمله  القطب  و ههذا  ابلكل منا,  و ية  حق  ع افرسه,  حقيقته  الستولت  قلوب لى 

 ت شهواوال  ىاهلو تباع  اس يف اسرتسل النبة اخلالق, واقمرا  اهعن  منحت وا  ق لمداهنة اخل
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ُيو  العبادفظ  مما  وجل  عز  هللا  املتنوعة:  به  املصائب  تصيبهم  ابألمر اقي  أن  مهم 
املنكر عن  عن  ,  ابملعروف والنهي  رضي    يبأروى  الصديق  أع   هللابكر  قال  نه,  يف نه 

 اي  ﴿, ون هذه اآلية وتؤولوهنا على خالف أتويلهاأر خطبها: أيها الناس إنكم تق  بة خط
 [ 105:املائدة]  ﴾   م ضل إذا اهتديت  م َّل يضركم منكم أنفسكليمنوا عآ  ين الذ  أيها

, وفيهم يصاعابمل لوا م عم ن قو ما م  عليه وسلم يقول:  ى هللاصل رسول هللا  توإين سع
 اب من عنده. مهم هللا بعذ يوشك أن يع َّل إل  فعم ييهم, فلكر علن ين من يقدر أ

 نكر, أو ليسلطن هللا امل  ملعروف, ولتنهن عناب   رنلتأم  :نهرضي هللا ع قال أبو الدرداء  
ظاملاً انً اسلط  ليكم ع  يل كبيكم,   َّل  صغ  ,  يرحم  ويدعو  ي وَّل   ال فركم  خيا  عليه كم, 

 ال يغفر لكم. ف ونر غف ن, وتست فال تنصرو اب هلم, وتستنصرون  تجيس
بال سوقال  بن  امل ل  إن  مل  أخفي  إذاعصية  عيد:  فإذا  تضر  ت  صاحبها,  لنت ومل ع أإَّل 

 امة. تغي أضرت الع
ــه  بيــببــن ح  عمــروصــى الصــحايب  أو لقــد   ــهبن  رضــي هللا عن ــد    علــى األذىلصــرب  اب  ي عن

اَلَة    ﴿  وجــل:  هللا عــزقال    ,نهى عن املنكروال مر ابملعروفابأل هماميق ِم الصــا اَي بــُيَنا َأقــِ
رِب   َوأ ُمر  اِبل َمع ُروِف َوان َه َعِن ال ُمنَكرِ  ن  عَــ  َعَلى   َواص  لــَِك مــِ اَبَك إ ِإنا ذَ  ورِ َما َأصــَ ُمــُ   ﴾  ز ِم األ 

مـــر  أنـــه قـــال: األ  أويـــس القـــرين  الصـــحابة  د  عـــ ببـــاد  عالد  ســـيل عـــن  قـــ ن  [  17:نقمـــا]ل
ــرو  ــي  ف و ابملعـ ــن املالنهـ ــدعا لل عـ ــر مل يـ ــديقاً نكـ ــؤمن صـ ــروفأن  مـ ــرهم ابملعـ   تمونشـــ في  مـ
  أمي هللاو   ائمظــ لعاب  حىت وهللا لقد رمــوين  نيفاسقال  من  واانً أع  ذلك ويدون على ناً أعراض

  .حبقه  يهموم فدع أقَّل أ
سئل حذيفة رضي هللا عنه عن ميت ,  حياءيت األمن م ه وهو قادر عليه فهو  ومن ترك 

 ه, وَّل بقلبه. ناسبل  وَّل ,هد املنكر بيكر  األحياء, فقال: الذي َّل ين
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 : لسوءرفاق احلذر من َمالسة  الوصية اب •
ستهم الفإن َم  السفهاء,  ةَمالسايكم و إ  بين,أي    قال:ف  يهبن  يبعمرو بن حب   أوصى

 د[م أمح ]الزهد, لإلما.داء
وفساد, ولذا   كل شرمن أخطر األشياء على األبناء: رفاق السوء الذين يزينون هلم  

 .أن ذلك داءبنيه من َمالستهم, و    عنه,رضي هللا   يب عمرو بن حبيبر الصحاحذ
الغزايل رمحه هللا:   وقد أوصى العلماء اآلابء حبفظ أبنائهم من رفاق السوء, قال اإلمام

أبن ته  نايىل, وصة أو خر انر اآلعن   ونهفألن يص  يالدنانر اعن هما كان األب يصونه مو 
األويعلم هذبه  يو   هبديؤ  حماسن  السوءخه  قرانء  من  وُيفظه  أتصأو ....الق,   ديب ل 
 السوء.  ءرانظ من قان احلفيبصال

م ابــن اجلــوزي رمحــه  قــال اإلمــاواَّلنبســاإ إىل النــاس قــد يلــب لإلنســان رفــاق الســوء,  
السوء, فكــن    رانءقل ةبَمل إليهم نبساإ واَّل ,ةو للعداسبة كم اسلنا عن باض اَّلنقهللا: 

طــة,  ل خلة اكثــر   هر ثؤ تــ ا  مــ   مــافأمــام ابــن القــيم رمحــه هللا:  وقــال اإل  ســط.ملنببض وابــني املنقــ 
  اً مهــ و فرقــاً,  وت  تاً تشــ ته  لــ   جــب, ويو يســودا آدم حــىت    س بــينفاأنن  خان دمب  ل الق تالءفام

ت  بــ جل م  وكــ ا  هذ...ســوء,لاء  قــران  ؤنــةم  ن مــ   محلــه  عــن   زعجــ ي  ملــا  الً ومحــ   فاً,ضــعو   اً مــ غ و 
,  ةحــ من  ن مــ عطالــت  و   ,نــةحم  ن مــ   لــتنز وأة,  مــن نعمــ عــت  مــة, ودفمــن نق  سالنــ ا  لطــةخ
لــى أيب  ن ع ل كــاوهــ   نــاس,لاَّل  س إاالنــ ة  آفــ   , وهــليــةل ب  يف  وقعــتوأ  ة,زيــ مــن ر ت  لــ حأو 

   سوء؟ال ءقرانمن    رُّ ضب عند الوفاة ألاط
   األبد. ةداسع ب لهجو ت دةٍ حاو   ةٍ م كل   بنيو  هنيبلوا  حىت حا  زالوا بهي  مل

و ذر أب  قاله,  ل  دهم فالوحدة خياجللساء الصاحلني, فإن مل ي  على   العبد  فليحرص
 احل خي من الوحدة.صلاواجلليس  السوء,    جليس  من  دة خيالوح:   عنهرضي هللا
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 : الذي يلهي  لشعراب الاَّلشتغ  عدمالوصية ب  •
بنرت  حض  ملا عنه   عقبة  هللا  لولده:    عامر رضي  قال  بينالوفاة,  عن اي  أهناكم  إين   , 

الطرباين يف ].قرآنعن ال  به قلوبكم  فتشغلوا ,  شعراً كتبوا  َّل ت  تفظوا هبا: ...فاح ثثال
 الكبي[ 

ــنالكعر  الشــ  ــيح  حــهبيوق  ,ه حســن مــه حس ــه فهــو مــن    ,قب ــذر مــن القبــيح من فينبغــي احل
تراهم  الشــعراء...ن اجلــوزي رمحــه هللا:  يس الشــيطان علــى اإلنســان, قــال اإلمــام ابــ تلبــ 

  قــاً ل خى ..وتر .واحشلفــ اب رار قإلاو ..كــذب والقــذف واهلجــاء.ال اد من كل و   يف  نو هيم ي
 .احلد عن  اً جدح خار يف املالذب  ..شون عن.حاتي  َّل األدب هلوأعراء  الش  ن م
وقت ف, لكن اَّلنشغال به مذموم,  مباحف   يكن فيه كالم مستكره  إذا ملر  عشال  إنشاءو 

عضهم ب  سئل  :رمحه هللا  قال اإلمام الغزايل  انفع  فينبغي أَّل يشغله إَّل بكل  املسلم مثني
 . شعرلامن     خي ر هللان ذك فإ  اً اجعل مكان هذا ذكر   : فقال  ر عشالمن   ءيشن  ع 

بعض , و عما هو أنفع له  اإلنسان  الشعر واَّلستماع إليه قد يشغل   نشاءواَّلنشغال إب
بن حيان من قال: أقبلنا مع هرم  ع  مد بن انفحم   عنفا,  كان يعاقب على هذ السلف  
فرفع    ر, قال:شعالر ببيت من  سح  ليلة   بعض الطريق متثلتنا يفا كحىت إذ,  خرسان

لساعة هذه ا  أيف   : وقال يلها.  منى الظهر التويت  عل ة  دلدين ج وإ فجل هرم عليا الس
   .ابلشعرمثل عاء, تتلدا  يهاب فجاست وي,  نمحر ها اليزل فين  يتال

العالمــة الســعدي  قــال  فال ينبغي أن أيخذ الشعر املبــاح جــزءاً كبــياً مــن وقــت املســلم,  
مــن  اً  ي  كبــ ءاً ز ذ جــ خــ أير, وعالشــ   مــللع  ردصــ تيســان  اإلن  كــون  ينبغــي  َّلي  ذالــ   :رمحــه هللا

نة  يع احلســ اضــ و امل  وحنومهــا يف بعــضثة الثالن و ابيتلا رض له أحياانً ا إذا ع , أمقلبهو  تهوق
 .اهذ ليتناو   َّل  مذلاو , اذه  لىع  لمالع لأه  زالا ذلك, وم ور يفذحم فال ,املباحة أو
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 ت املوضوعا  فهرس
 الصفحة املوضوع

 3    املقدمة
 4    الوصية مبحبة هللا عز وجل واخلوف منه

 6    الوصية ابإلميان ابلقضاء والقدر
 7    حديث الرسول علية الصالة والسالم إَّل من ثقة  لوصية بعدم قبولا

 8    الوصية إبحسان الوضوء
 9    الوصية ابخلشوع يف الصالة

 11    الوصية ابلتحلي مبكارم األخالق
 13    الوصية بتهوين ما أمههم وأحزهنم

 14    الوصية برتك اَّلستدانة
 15    الوصية ابلصرب على جور األئمة

 17    على األذى عند القيام ابألمر ابملعروفلصرب  الوصية اب
 19    الوصية ابحلذر من رفاق السوء

 20    الذي يلهي لشعراب اَّلشتغال عدمالوصية ب
 21    فهرس املوضوعات

 
 
 

 [21ـــــــــــــــــــ]
 


