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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمدهلل وال�سالة وال�سالم على �سيدنا 

حمم���د املبعوث رحم���ة للعاملني قال اهلل 

تعايل  يف حمكم التنزيل {َوَما �أَْر�َسْلَناَك 

نَي } »الأنبياء«                 ْلَعاَلِ �إَِلّ َرْحَمًة ِلّ

     هذه ر�سالة حتتوي على بع�ض الو�سايا 

ال�س���ريفة  التي اأو�س���ى بها ر�س���ول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم اأمته اقت�سرنا فيها 
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على ما جاء بلفظ الو�س���ية، مت جتميعها 

م���ن كتب ال�س���ّنة املطّهرة لتكون نربا�س���ا  

يقتدي به كل م�سلٍم وم�سلمٍة ين�سد النجاة 

يف الدنيا والفوز باجلنة. 

و�سلى اهلل و�سلم على �سيدنا حممد

وعلى اآله و�سحبه

كلما ذكره الذاكرون وغفل

عن ذكره الغافلون
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�لـو�سية )1(

ع���ن مع���اذ ر�س���ي اهلل عن���ه ق���ال: اأخذ 

بي�������دي ر�سول اهلل �سل�������ى اهلل عليه و�سلم  

فم�س�������ى قليال ثم قال: يا معاذ اأو�س�������يك 

بتق�������وى اهلل ، و�س�������دق احلدي�������ث، ووفاء 

العه�������د، واأداء الأمانة ، وت�������رك اخليانة، 

ورح�������م اليتي�������م ، وحفظ اجل�������وار، وكظم 

الغي�������ظ ، ولني ال�������كالم، وبذل ال�س�������الم ، 

ول�������زوم الإمام ، والتفقه يف القراآن، وحب 
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الآخرة ، واجلزع من احل�س�������اب ، وق�س�������ر 

الأمل، وح�س�������ن العمل ، واأنهاك اأن ت�ستم 

ق كاذبا، اأو تكّذب �سادقا،  م�سلما، اأو ت�سدِّ

اأو تع�س�������ي  اإمام�������ا عادًل، واأن تف�س�������د يف 

الر��������ض، ي�������ا مع�������اذ... اأذك�������ر اهلل عند كل 

�سجر وحج�������ر، واأحدث لكل ذن�������ٍب توبة ، 

ال�سّر بال�سّر ، والعالنية بالعالنية.

»رواه البيهقي يف كتاب الزهد واملنذري يف الرتغيب والرتهيب«

a  a  a
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�لـو�سية )2(

ع���ن اأبي ذر ر�س���ي اهلل عنه ق���ال قلت: 

يار�سول اهلل اأو�سني، قال: اأو�سيك بتقوى 

اهلل فاإنها راأ�ض اأمرك ، قلت: يار�سول اهلل 

زدين قال: عليك بتالوة القراآن وذكر اهلل 

فاإن ذل�������ك  نور لك يف ال�سموات ونور لك 

يف الر�ض، قلت: يار�سول اهلل زدين قال: ل 

تكرث ال�سحك فاإنه مييت القلب ويذُهب 

نور الوجه، قلت: يا ر�سول اهلل زدين قال: 
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عليك باجلهاد فاإنه رهبانية اأمتي، قلت: 

ي�������ا ر�سول اهلل زدين قال: عليك بال�سمت 

اإّل م�������ن خري فاإنه م�������رّدة لل�سيطان عنك 

وعون لك على اأمر دينك ، قلت: يا ر�سول 

اهلل زدين قال: اأنظر اإىل من هو دونك ول 

تنظر اإىل من هو فوقك فاإنه اأجدر اأن ل 

تزدري نعم�������ة اهلل عندك ، قلت: يا ر�سول 

ل قرابتك ولو قطعوك،  اهلل زدين  قال:�سِ

قلت: يا ر�سول اهلل زدين قال: ل تخف يف 

اهلل لوم�������ة لئم ، قلت: يا ر�سول اهلل زدين 

قال: حتب للنا��������ض ما حتب لنف�سك، ثم 
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�سرب يده على �سدري فقال: يا اأبا ذر ل 

عقل كالتدبري ول ورع كالكّف ول ح�سب 

كح�س�������ن اخللق. »رواه الطرباين وروى ابن ماجه من 

قوله: لورع كالكّف اإىل اآخره«

�لـو�سية )3(

عن عبادة بن ال�سامت ر�سي اهلل عنه اأن 

ر�س���ول اهلل �سلى اهلل  عليه و�سلم  قال: 

ا�سمن�������وا يل �ستًا م�������ن اأنف�سك�������م اأ�سمن 

لكم اجلنة، اأ�سدق�������وا اإذا حّدثتم، واأوفوا 
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اذا وع�������دمت، واأّدوا اإذا ائتمنتم، واحفظوا 

وكّف�������وا  اأب�سارك�������م،  �������وا  وغ�سّ فروجك�������م، 

اأيديكم. »رواه اأحمد والطرباين ورجال اأحمد ثقات«

�لـو�سية )4(

ع���ن اأب���ي ذر ومعاذ بن جبل ر�س���ي اهلل 

عنهما اأن النبي �س���لى اهلل  عليه و�س���لم  

ق���ال: �ست�������ة اأيام  ث�������م اعقل يا اأب�������ا ذر ما 

يقال ل�������ك بعد، فلما كان الي�������وم ال�سابع 

ق�������ال:  اأو�سيك بتق�������وى اهلل يف �سّر اأمرك 



-11-

وعالنيته، واإذا اأ�ساأت فاأح�سن، ول ت�ساألن 

اأحدًا �سيئا واإن �سقط �سوطك، ول تقب�ض 

اأمانة.  »رواه اأحمد با�سناد جيد«

ل تقب�ض: ل تاأخذ الأمانة مامل تكن اأهال حلفظها.

�لـو�سية )5(

ع���ن عل���ي ر�س���ي اهلل عنه ق���ال: اأمرين 

النب�������ي �سل�������ى اهلل  عليه و�سل�������م  اأن اآتيه 

بطبق يكت�������ب فيه ما ل ت�س�������لُّ اأمته من 

بع�������ده، فخ�سيت اأن تفوتن�������ي نف�سه ،قال: 
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قل�������ت: اإين اأحف�������ظ واأعي ، ق�������ال: اأو�سي 

بال�سالة والزكاة وما ملكت امياإنكم.

»رواه اأحمد«

�لـو�سية )6(

عن اأبي ذر ر�سي اهلل عنه قال: اأو�ساين 

خليلي �س���لى اهلل  عليه و�س���لم  ب�س���بع: 

بحب امل�ساكني واأن اأدنوا منهم، واأن اأنظر 

اإىل من اأ�سفل مني، ول اأنظر اإىل من هو 

فوق�������ي، واأن اأ�سل رحمي واإن جفاين، واأن 

اأك�������رث من قول: ل حول ول قوة ال باهلل ، 
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واأن اأتكلم مبرِّ احلق ، ول تاأخذين يف اهلل 

لومة لئم ، واأن ل اأ�سال النا�ض �سيئا.

»رواه اأحمد والطرباين«

�لـو�سية )7(

عن اأبي ذر ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل 

�سلى اهلل  عليه و�سلم اأو�ساه فقال له: زر 

القبور تذّكر به�������ا الخرة ، واغ�سل املوتى 

فاإن معاجل�������ة ج�سد خاٍو موعظة بليغة ، 

و�سّل على اجلنائز لعل ذلك اأن يحزنك 

فاإن احلزين يف ظل اهلل يتعر�ض كل خري.

 »رواه احلاكم وقال: رواته ثقات«



-14-

�لـو�سية )8(

عن العربا�ض بن �س���ارية ر�سي اهلل عنه 

قال: �سلى بنا ر�سول اهلل �سلى اهلل  عليه 

و�س���لم  ذات يوم ثم اأقب���ل علينا فوعظنا 

موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت 

منه���ا القلوب فقال قائل: يا ر�س���ول اهلل 

كاأن هذه موعظة موّدع فماذا تعهد اإلينا؟ 

فق���ال: اأو�سيك�������م بتق�������وى اهلل ، وال�سمع  

والطاع�������ة واإن عب�������دًا حب�سي�������ًا، فاإنه من 
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يع�ض منكم بعدي ف�سريى اختالفا كثريا 

فعليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء الرا�سدين 

�������وا عليها  ك�������وا به�������ا وع�سَّ املهدي�������ني مت�سَّ

اكم وحمدثات الأمور، فاإن  بالنواجذ ، واإيَّ

كل حمدث�������ة بدع�������ة، وكل بدع�������ة �ساللة. 

»اأخرج���ه اأحم���د واأب���و داود واب���ن ماجه واحلاكم و�س���ححه 

والبيهقي والرتمذي وقال: ح�سن �سحيح، ويف رواية: ... واإن 

تاأّم���ر عليكم عبد حب�س���ي جمّدع الأطراف .... وكل �س���اللة 

يف النار« .

a  a  a



-16-

�لـو�سية )9(

ع���ن معاذ بن جبل ر�س���ي اهلل عنه قال: 

اأو�ساين ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  

بع�س���ر كلمات فقال: ل ت�سرك باهلل �سيئا 

واأن ُقِتْل�������َت وُحّرق�������ت، ول تعّق�ّن والديك 

واإن اأمراك اأن تخ�������رج من اأهلك ومالك، 

ول ترتكّن �سالة مكتوبة متعمدًا فاإن من 

ت�������رك �سالة مكتوبة متعم�������دًا فقد برئت 

من�������ه ذم�������ة اهلل ، ول ت�سربّن خم�������رًا فاإنه 
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راأ��������ض كل فاح�سة ، واإّي�������اك واملع�سية فاإن 

باملع�سية حّل �سخط اهلل ، واإّياك والفرار 

من الزحف واإن هلك النا�ض ، واإن اأ�ساب 

النا��������ض موت فاثب�������ت ، واأنفق على اأهلك 

من طولك ، ول ترفع عنهم ع�ساك اأدبًا، 

واأخفهم يف اهلل.

»رواه اأحمد والطرباين يف الكبري ورجال اأحمد ثقات«

a  a  a
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�لـو�سية )10(

ع���ن اأب���ي هريرة ر�س���ي اهلل عن���ه قال: 

قال ر�س���ول اهلل �سلى اهلل  عليه و�سلم :  

اأو�ساين ربي بت�سع اأو�سيكم بها: اأو�ساين 

بالإخال�ض يف ال�س�������ّر والعالنية، والعدل 

يف الر�سا والغ�س�������ب، والق�سد يف الغنى 

والفقر، واأن اأعفو عمن ظلمني، واأعطي 

م�������ن حرمني، واأ�س�������ل من قطعن�������ي، واأن 

يكون �سمتي فكرًا، ونطقي ذكرًا، ونظري 

عربًا. »رواه رزين يف كتابه جتريد ال�سحاح ال�ستة« 
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ويف رواية اأخرى: اأمرين ربي بت�سع: خ�سية اهلل يف ال�سّر والعالنية... 

واأمر بالعرف وقيل باملعروف. رواه ابن الثري يف جامع ال�سول.

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

�لـو�سية )11(

ع���ن معاذ بن جبل ر�س���ي اهلل عنه قال: 

يار�س���ول اهلل اأو�س���ني، ق���ال: اأعبد اهلل 

كاأنك تراه، واأع�������دد نف�سك يف املوتى، واإن 

�سئت اأنباأت�������ك مبا هو اأملك بك من هذا 

كله، قال: هذا، واأ�سار بيده اإىل ل�سانه. 

»رواه ابن اأبي الدنيا باإ�سناد جيد«
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�لـو�سية )12(

عن اأبي هريرة ر�س���ي اهلل عنه اأن رجال 

قال للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم: اأو�سني، 

ق���ال:  ل تغ�سب  فرّدد م�������رارًا ، فقال: ل 

تغ�سب. »رواه البخاري«

�لـو�سية )13(

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن رجال قال 

يار�س���ول اهلل اإين اأريد ال�سفر فاأو�سني، 



-21-

قال: عليك بتقوى اهلل والتكبري على كل 

�س�������رف. فلما وىّل الرجل قال: اللهم اطو 

له الأر�ض وهّون عليه ال�سفر.

»رواه الرتمذي ب�سند ح�سن«

�لـو�سية )14(

روى ا�س���ماعيل ب���ن حممد بن �س���عد بن 

اأبي وّقا�ض عن اأبيه عن جده ر�س���ي اهلل 

عنهم اأجمعني، اأن رجاًل اأتى النبي �س���لى 

اهلل  عليه و�س���لم  فقال: يار�سول اهلل... 

اأو�س���ني واأوج���ز، فقال: علي�������ك بالياأ�ض 
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مما يف اأيدي النا�ض فاإن�������ه الغنى، واإّياك 

والطم�������ع فاإنه الفق�������ر احلا�س�������ر، و�سّل 

�سالت�������ك واأنت م�������وّدع ، واإّياك وما ُيعتذر 

من�������ه. »رواه احلاك���م والبيهق���ي يف كت���اب: الزه���د وقال 

احلاكم: �سحيح ال�سناد واأقره الذهبي.«    

وما يعتذر منه : القول اأو الفعل الذي ي�س���توجب من �س���احبه 

الإعتذار.

a  a  a
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�لـو�سية )15(

ع���ن اأبي ذر ر�س���ي اهلل عنه ق���ال: قلت 

يا ر�س���ول اهلل اأو�س���ني، ق���ال: اإذا عملت 

�سيئة فاأتبعه�������ا ح�سنة متحها، قال: قلت 

يا ر�س�������ول اهلل: اأمن احل�سن�������ات ل اإله اإل 

اهلل؟  قال: هي اأف�سل احل�سنات. 

»رواه اأحمد« 

a  a  a
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�لـو�سية )16(

اأنه���ا  ر�س���ي اهلل عنه���ا  اأن����ض  اأم  ع���ن 

قال���ت: ي���ا ر�س���ول اهلل اأو�س���ني، ق���ال:                   

اأهجري املعا�س�������ي، فاإنها اأف�سل الهجرة، 

وحافظ�������ي على الفرائ��������ض، فاإنها اأف�سل 

اجله�������اد، واأكرثي من ذك�������ر اهلل ، فاإنك ل 

تاأتني اهلل ب�سيء اأحّب اليه من كرثة ذكره.               

»رواه الطرباين يف الكبري والو�سط و الهيثمي يف جممع الزوائد«

a  a  a
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�لـو�سية )17(

عن اأبي ذر ر�سي اهلل عنه قال: اأو�ساين 

خليل���ي  �س���لى اهلل  علي���ه و�س���لم باأربع 

كلمات هّن اإيّل اأحّب من الدنيا وما فيها، 

قال يل: يا اأب�������ا ذر .. اأحكم ال�سفينة فاإن 

البحر عميق ، وا�ستكرث الزاد فاإن ال�سفر 

طويل ، وخفف ظهرك فاإن العقبة كوؤود ، 

واأخل�ض العمل فاإن الناقد ب�سري.

 »رواه الإمام املقد�سي«

العقبة كوؤود: املرقى ال�سعب ال�ساق.
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�لـو�سية )18(

ع���ن اأب���ي ال���درداء ر�س���ي اهلل عنه قال 

اأو�ساين ر�سول اهلل �سلى اهلل  عليه و�سلم  

ب�سب�������ع: ل ت�سرك ب�������اهلل �سيئا واإن قّطعت 

ق�������ت، ول ترتك �سالة متعمدًا فاإنه  اأو حرَّ

م�������ن تركها فق�������د برئت من�������ه الذمة، ول 

ت�سرب اخلمر فاإنها مفتاح كل �سّر ، واأطع 

والدي�������ك واإن اأمراك اأن تخرج من دنياك 

فاخ�������رج، ول تنازع الأمر اأهل�������ه اإنك اأنت 
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اأن�������ت ، ول تفرّن من الزح�������ف واإن هلكت، 

واأق�������ِر اأ�سحابك، واأنفق عل�������ى اأهلك من 

طولك، ول ترفع عنهم الع�سا، واأخفهم 

يف اهلل. »رواه الطرباين والبخاري يف الأدب املفرد«

�لـو�سية )19(

ع���ن اأن�ض بن مالك ر�س���ي اهلل عنه: قال 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  لفاطمة 

ر�س�������ي اهلل عنها: ما مينع�������ك اأن ت�سمعي 

م�������ا اأو�سيك به ، اأن تق�������ويل اإذا اأ�سبحت 
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واإذا اأم�سي�������ت: يا حي ي�������ا قيوم برحمتك 

اأ�ستغيث اأ�سل�������ح يل �ساأين كله ول تكلني 

اإىل نف�سي طرفة عني.

»رواه الن�سائي والبزار با�سناد �سحيح، واحلاكم وقال: �سحيح 

على �سرطهما« 

�لـو�سية )20(

عن عبداهلل بن عمرو بن العا�ض ر�س���ي 

اهلل عنهم���ا اأن معاذ بن جبل ر�س���ي اهلل 

عنه اأراد �سفراً فقال: يا نبي اهلل اأو�سني، 

فقال: اأعب�������داهلل ل ت�سرك به �سيئا،  قال 
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يا نبي اهلل زدين، قال : اذا اأ�ساأت فاأح�سن، 

ق�������ال ي�������ا نب�������ي اهلل زدين، ق�������ال: ا�ستق�������م 

وليح�ُسن خلقك.

»رواه ابن حبان يف �سحيحه واحلاكم وقال: �سحيح ال�سناد«

�لـو�سية )21(

ع���ن اأ�س���ود بن اأ�س���رم ر�س���ي اهلل عنه، 

قال: قل�������ت يار�س�������ول اهلل اأو�سن�������ي، قال:  

متل�������ك يدك، قل�������ت: فماذا اأمل�������ك اإذا مل 

اأملك يدي؟ قال: متل�������ك ل�سانك، قلت: 

فم�������اذا اأمل�������ك اإذا مل اأملك ل�ساين؟ قال: 
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ل تب�س�������ط يديك اإّل اإىل خ�������ري، ول تقل 

بل�سانك اإّل معروفا.

»رواه اب���ن اأبي الدنيا، والطرباين با�س���ناد ح�س���ن، والبيهقي«

�لـو�سية )22(

ع���ن اأبي ال���درداء ر�س���ي اهلل عنه قال:  

اأو�ساين ر�سول اهلل �سلى اهلل  عليه و�سلم: 

بغ�سل يوم اجلمعة وركعتي ال�سحى ونوم 

على وتر و�سيام  ثالثة اأيام  من كل �سهر. 

»اأخرجه ابن عدي يف الكامل«

a  a  a
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�لـو�سية )23(

عن اأبي ذر ر�سي اهلل عنه  قال اأو�ساين 

ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل عليه و�س���لم: اذا 

طبختِ قْدرًا اأن اأكرث مرقتها فاإنها اأو�سع 

للجريان. »رواه اأحمد«

�لـو�سية )24(

عن عبداهلل بن ثعلبة ر�سي اهلل عنه قال: 

قال ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل عليه و�سلم:  
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اأو�ساين اهلل بذي القربي واأمرين اأن اأبداأ 

بالعبا�ض بن عبد املطلب.

»رواه احلاكم يف امل�ستدرك و�سححه ال�سيوطي يف اجلامع«

�لـو�سية )25(

عن اأن�ض ر�س���ي اهلل عنه اأو�ساين النبي 

�س���لى اهلل  عليه و�س���لم  فق���ال: يا اأن�ض 

اأ�سبغ الو�سوء يزد يف عمرك ، و�سّلم على 

م�������ن لقيت من اأمتي تكرث ح�سناتك، واإذا 

دخلت على اأه�������ل بيتك ف�سّلم يكرث خري 

بيتك، و�سلِّ �سالة ال�سحى فاإنها �سالة  



-33-

الأّواب�������ني قبلك ، وارحم ال�سغري والكبري 

تكن من رفقائي يوم القيامة.

 »رواه ابن عدي يف الكامل«

�لـو�سية )26(

ع���ن ابن م�س���عود ر�س���ي اهلل عن���ه قال: 

اأو�ساين ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  

اأن اأ�سب�������ح يوم �سومي دهينا مرتّجال ول 

ت�سبح يوم �سومك عبو�س�������ا. »رواه الطرباين. 

وع���ن ابن م�س���عود ق���ال: اأ�س���بحوا مّدهن���ني �س���ياما.  رواه 

الطرباين ورجاله رجال ال�سحيح ورواهما الهيثمي يف جممع 

الزوائد«
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�لـو�سية )27(

ق���ال اأب���و ذر ر�س���ي اهلل عن���ه : اأو�ساين 

خليل�������ي �سلى اهلل  علي�������ه و�سلم  بثالث، 

ق�������ال: اإ�سم�������ع واأط�������ع ولو لعب�������د جمدوع 

الأن�������ف، فاإن �سنعت مرق�������ة فاأكرث ماءها 

ثم انظر اإىل اأهل بيت جرياإنك فاأ�سبهم 

منها مبرقتك، و�سَلّ ال�سالة لوقتها.

»رواه م�سلم«

a  a  a
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�لـو�سية )28(

ع���ن حن�ض  قال : راأيت علياً ر�س���ي اهلل 

عنه، ي�سّحي بكب�سني، فقلت له ما هذا؟ 

فقال: اأو�س���اين ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل  

عليه و�سلم  اأن اأ�سحي عنه. »رواه اأحمد« 

�لـو�سية )29(

ع���ن اأبي ال���درداء ر�س���ي اهلل عنه قال: 

اأو�ساين خليلي �سلى اهلل عليه و�سلم  اأن 

اأكرث من ذكر اهلل. »رواه الطرباين«
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�لـو�سية )30(

عن اأبي الأ�س���عث ال�س���نعاين قال بعثني 

يزي���د ب���ن معاوي���ة اإىل عبداهلل ب���ن اأبي 

اأوفى ومعي نا�ض من اأ�سحاب ر�سول اهلل 

�س���لى اهلل  عليه و�سلم  فقلت ما تاأمرون 

به النا����ض؟ فقال: اأو�س�������اين اأبو القا�سم 

�سلى اهلل  عليه و�سلم  اإن اأنا اأدركت �سيئا 

من هذه اأن اأعمد اإىل ُاحٍد واأك�سر �سيفي 

واأقع�������د يف بيتي فاإن دخل على بيتي قال 
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اقعد يف خمدعك فاإن دخل عليك فاجث 

عل�������ى ركبتيك وتقول : بوؤ باإث�مي واإث�مك 

فتكون م�������ن اأ�سحاب الن�������ار وذلك جزاء 

الظامل�������ني، فقد ك�سرت �سيف�������ي فاذا دخل 

عل�������ى بيتي دخل�������ت خمدعي ف�������اذا دخل 

على خمدعي جث�������وت على ركبتي فقلت 

م�������ا قال ر�سول اهلل �سلى اهلل  عليه و�سلم  

اأن اأقول. »رواه البزار والهيثمي يف جممع الزوائد«

a  a  a
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�لـو�سية )31(

عن اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه اأن 

رجال جاءه فقال اأو�س���ني فقال: �ساألتني 

عم�������ا �ساأل�������ت عن�������ه ر�س�������ول اهلل �سلى اهلل  

علي�������ه و�سلم من قبل�������ك، اأو�سيك بتقوى 

اهلل فاإن�������ه راأ�ض كل �سيء، وعليك باجلهاد 

فاإنها رهبانية الإ�سالم ، وعليك بذكر اهلل 

وت�������الوة الق�������راآن فاإنه روح�������ك يف ال�سماء 

وذكرك يف الر�ض.

رواه اأحمد واأبو يعلى اإّل اأنه قال: جاء رجل اإىل النبي �س���لى 
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اهلل  عليه و�س���لم  فقال يا ر�س���ول اهلل اأو�س���ني، قال: عليك 

بتق���وى اهلل فاإن���ه جماع كل خري – فذكر نح���وه وزاد واخزن 

ل�سانك اّل من خري فاإنك بذلك تغلب ال�سيطان.  

�لـو�سية )32(

عن حرملة العنربي ر�سي اهلل عنه قال: 

اأتيت ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل عليه و�سلم  

فقلت: يا ر�س���ول اهلل اأو�سني فقال: اإتق 

اهلل ، واذا كن�������ت يف جمل��������ض فقم�������ت منه 

ف�سمعتهم يقولون ما يعجبك فاأته ، واإذا 

�سمعتهم يقولون ما تكره فاتركه. 

»رواه اأحمد ورجاله ثقات«
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�لـو�سية )33(

وعن عبادة بن ال�س���امت ر�سي اهلل عنه 

قال: اأو�ساين ر�سول اهلل �سلى اهلل  عليه 

و�س���لم  ب�سبع خالل قال: ل ت�سركوا باهلل 

�سيئ�������ا واإن قّطعت�������م وحّرقت�������م و�سلبتم، 

ول ترتك�������وا ال�سالة متعم�������دًا فمن تركها 

متعمدًا فقد خرج م�������ن املّلة ، ول تركبوا 

املع�سي�������ة فاإنها �سخ�������ط اهلل، ول ت�سربوا 

اخلم�������ر فاإنها راأ��������ض اخلطاي�������ا كلها، ول 
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تف�������ّروا من املوت واإن كنتم فيه، ول تع�ض 

والدي�������ك واإن اأمراك اأن تخرج من الدنيا 

كلها فاخرج، ول ت�سع ع�ساك عن اأهلك 

واأن�سفهم من نف�سك. »رواه الطرباين«

�لـو�سية )34(

ع���ن اأبي ال���درداء ر�س���ي اهلل عنه قال: 

اأو�س�������اين خليلي �سل�������ى اهلل  عليه و�سلم  

اأن اأنظ�������ر اإىل م�������ن ه�������و اأ�سف�������ل مني ول 

اأنظ�������ر اإىل م�������ن ه�������و فوق�������ي، واأن اأح�������ب 
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امل�ساك�������ني واأدنو منه�������م ، واأن اأ�سل رحمي 

واإن قطعتن�������ي وجفتن�������ي، واأن اأقول باهلل 

ل اأخ�������اف يف اهلل لومة لئم، واأن ل اأ�سال 

اأح�������دًا �سيئا، واأن اأكرث م�������ن قول »ل حول 

ول قوة اإل ب�������اهلل« فاإنها من كنوز اجلنة.                                                             

»رواه الط���رباين وق���ال الهيثم���ي يف جمم���ع الزوائ���د : وفيه 

اأبواجلوري ومل اأعرفه وبقية رجاله ثقات«

a  a  a
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�لـو�سية )35(

عن اأميمة ر�س���ي اهلل عنها مولة ر�سول 

اهلل �س���لى اهلل عليه و�س���لم  قالت: كنت 

اأ�سبٌّ عل�������ى ر�سول اهلل �سل�������ى اهلل  عليه 

و�سل�������م  و�س�������وءه فدخ�������ل رج�������ل فق�������ال: 

اأو�سني، فق�������ال: ل ت�سرك باهلل �سيئا واإن 

قّطعت وحّرقت بالنار، ول تع�ض والديك 

واإن اأمراك اأن تخل�������ى من اأهلك ودنياك 

فتخّل، ول ت�سربّن خمرًا فاإنها مفتاح كل 
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�س�������ر، ول ترتكن �سالة متعمدًا فمن فعل 

ذلك برئت من�������ه ذمة اهلل وذم�������ة ر�سوله، 

ول تف�������رّن م�������ن  الزحف فم�������ن فعل ذلك 

باء بغ�سب م�������ن اهلل وماأواه جهنم وبئ�ض 

امل�سري، ول تزدادن يف تخوم اأر�سك فمن 

فع�������ل ذل�������ك ياأتي ب�������ه ي�������وم القيامة على 

رقبت�������ه من مق�������دار �سبع اأر�س�������ني، واأنفق 

عل�������ى اأهلك من طولك ول ترفع ع�ساك 

عنهم واأخفهم يف اهلل.

»رواه الطرباين واملنذري يف الرتغيب والرتهيب«

a  a  a
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�لـو�سية )36(

قال معاذ ر�سي اهلل عنه قلت : يا ر�سول 

اهلل اأو�سن�������ي قال: اأعب�������د اهلل كاأنك تراه، 

واعدد نف�س�������ك يف املوتي ، واذكر اهلل عند 

كل حجر و�سجر، واذا عملت �سيئة فاعمل 

بجنبها ح�سن�������ة ال�سّر بال�س�������ّر والعالنية 

بالعالنية. »رواه الطرباين وعزاه ابن اأبي �سيبة اىل اأبي 

�س���لمة وقال الإ�س���ناد اليه ح�س���ن ورواه هنَاد وابن اأبي الدنيا 

يف ال�سمت«

a  a  a
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�لـو�سية )37(

عن علي ر�س���ي اهلل عنه قال: اأو�س���اين 

ر�سول اهلل �سلى اهلل  عليه و�سلم  بثالث 

ل اأدعهن ما حييت: اأن اأ�سلي قبل الع�سر 

اأربعا فل�ست بتاركهن ما حييت. »رواه اأحمد«

a  a  a
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�لـو�سية )38(

عن عائ�س���ة ر�س���ي اهلل عنه���ا اأن النبي 

�س���لى اهلل علي���ه و�س���لم  ق�������ال: اأو�ساين 

جربيل علي�������ه ال�سالم  باجلار اإىل اأربعني 

دارًا ع�س�������رة م�������ن ههنا وع�س�������رة من ههنا 

وع�سرة من ههنا وع�سرة من ههنا.

قال اإ�سماعيل: عن ميينه وعن ي�ساره وقباله وخلفه. رواه البيهقي يف 

ال�س���ن وقال : اإمنا يعرف من حديث ابن �س���هاب الزهري عن النبي 

�س���لى اهلل  عليه و�س���لم  مر�س���ال اأربعني داراً جار، قيل لبن �سهاب 

وكي���ف اأربع���ني داراً قال: اأربعني عن ميينه وعن ي�س���اره وخلفه وبني 

يديه. »اأورده اأبو داود باإ�سناده عن الزهري يف املرا�سيل« 
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�لـو�سية )39(

عن �س���عد بن اأبي وقا�ض ر�سي اهلل عنه 

ق���ال: قال ر�س���ول اهلل �سل�������ى اهلل  عليه 

و�سل�������م: اأو��������ض  بالع�س�������ر، اأو��������ض بالثلث 

والثلث كثري. »رواه الرتمذي«

�لـو�سية )40(

عن عبداهلل بن م�س���عود ر�س���ي اهلل عنه 

ق���ال: اأو�ساين ر�سول اهلل �سلى اهلل  عليه 
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و�سل�������م  اأن اأ�سب�������ح ي�������وم �سوم�������ي دهينا 

مرتج�������اًل ول ت�سبح يوم �سومك عبو�سًا، 

واأجب دعوة من دع�������اك من امل�سلمني ما 

مل يظه�������روا املعازف فال جتبه�������م، و�سلِّ 

على م�������ن مات من اأهل قبلتن�������ا واإن قتل 

م�سلوب�������ًا اأو مرجوم�������ًا ،ولئ�������ن تلقى اهلل 

مبثل قراب الر�ض ذنوبًا خري لك من اأن 

تبث ال�سه�������ادة على اأحد من اأهل قبلتنا.     

»رواه الط���رباين ورواه الهيثمي يف جمم���ع الزوائد واأبو نعيم 

يف احللية«

a  a  a
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�لـو�سية )41(

ع���ن اأب���ي اأمام���ة ر�س���ي اهلل عن���ه قال: 

قال ر�س���ول اهلل �سل�������ى اهلل  عليه و�سلم   

اأو�س�������ي اخلليفة من بع�������دي بتقوى اهلل، 

واأو�سي�������ه بجماع�������ة امل�سلم�������ني اأن يعّظم 

ر عاملهم،  كبريهم، ويرحم �سغريهم، ويوقَّ

واأن ل ي�سربه�������م  فيذّلهم، ول يوح�سهم 

فيكّفرهم ، واأن ل يغلق بابه دونهم فياأكل 

قوّيهم �سعيفهم.

»رواه البيهقي يف ال�سن و�سححه ال�سيوطي يف اجلامع« 
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�لـو�سية )42(

عن خدا�ض ابن �س���المة ر�س���ي اهلل عنه 

قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

اأو�سي الرجل بابنه ، اأو�سي الرجل باأبيه، 

اأو�سي الرجل مبوله الذي يليه واإن كان 

عليه منه اأذى يوؤذيه.

»رواه اأحمد وابن ماجه واحلاكم يف امل�ستدرك والبيهقي يف ال�سن«

a  a  a
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�لـو�سية )43(

ع���ن املقدام ر�س���ي اهلل عنه ع���ن النبي 

�سلى اهلل  عليه و�سلم  قال: اإن اهلل تعاىل 

يو�سيكم باأمهاتك�������م ثالثًا، اإن اهلل تعاىل 

يو�سيكم باآبائكم - مرتني - اإن اهلل تعاىل 

يو�سيكم بالأقرب فالأقرب.

»رواه البخاري يف الأدب املفرد وابن ماجه والطرباين واحلاكم 

يف امل�ستدرك«

a  a  a
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�لـو�سية )44(

ع���ن �س���عيد ب���ن يزي���د ب���ن الأزور قال: 

قال ر�س���ول اهلل �سل�������ى اهلل عليه و�سلم : 

اأو�سي�������ك اأن ت�ستحيي من اهلل تعاىل كما 

ت�ستحيي من الرجل ال�سالح من قومك. 

»رواه الطرباين مر�ساًل والبيهقي يف ال�سعب وح�ّسنه ال�سيوطي 

يف اجلامع«

a  a  a
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�لـو�سية )45(

ع���ن جرم���وز الهجيمي ر�س���ي اهلل عنه 

قال : قلت: يار�س���ول اهلل اأو�س���ني، قال: 

اأو�سيك اأن ل تكون لّعانا. »رواه اأحمد والبخاري 

يف التاريخ والطرباين يف الكبري«

�لـو�سية )46(

ع���ن اأب���ي ذر ر�س���ي اهلل عنه ع���ن النبي 

�س���لى اهلل  علي���ه و�س���لم ق���ال: اأو�سيك 

بتقوى اهلل يف �سّر اأم�������رك وعالنيته، واذا 
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اأ�ساأت فاأح�سن، ول ت�ساألّن اأحدًا �سيئا، ول 

تقب�ض اأمانة، ول تق�ضِ بني اثنني.

»رواه اأحمد و�سححه ال�سيوطي يف اجلامع«

ول تق�ض بني اأثنني : خلطر اأمر الق�ساء

�لـو�سية )47(

ع���ن اأب���ي هريرة ر�س���ي اهلل عن���ه قال: 

قال ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل  عليه و�سلم:  

اأو�سيك بتق�������وى اهلل ، والتكبري على كل 

�سرف. »رواه ابن ماجه وال�سيوطي يف اجلامع« 

a  a  a
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�لـو�سية )48(

عن اأبي ذر ر�س���ي اهلل عنه قال: قلت يا 

ر�سول اهلل اأو�سني، قال: اأو�سيك بح�سن 

اخللق وال�سمت، قال: هما اأخّف الأعمال 

على الأبدان، واأثقلها يف امليزان.

»رواه اب���ن النجار كما ج���اء يف كنز العمال ورواه ابن عدي يف 

الكامل يف معناه«

a  a  a
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�لـو�سية )49(

عن معاذ ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى 

اهلل علي���ه و�س���لم ق���ال: اأو�سيك ب�سدق 

احلديث وحفظ اجلار.

»رواه اخلرائطي يف مكارم الخالق كما جاء يف كنز العمال«

�لـو�سية )50(

عن اأبي هريرة ر�س���ي اهلل عنه عن النبي 

�س���لى اهلل  عليه و�س���لم قال: اأو�سيك يا 

اأب�������ا هريرة بخ�سال اأرب�������ع ل تدعهّن اأبدًا 
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م�������ا بقيت : عليك بالغ�س�������ل يوم اجلمعة 

والبكور اإليه�������ا ول تلغ ول تلُه، واأو�سيك 

ب�سي�������ام  ثالثة اأي�������ام من كل �سه�������ر فاإنه 

�سيام  الدهر، واأو�سيك بالوتر قبل النوم، 

واأو�سيك بركعتي الفجر ل تدعهما واإن 

�سّليت الليل كله ف�������اإن فيهما الرغائب ، 

ويف رواية »قالها ثالثا«.

»رواه اأبويعلى يف م�س���نده وال�سريازي يف الألقاب كما جاء يف 

كنز العمال وال�سيوطي يف اجلامع«

a  a  a
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�لـو�سية )51(

عن اأن�ض ر�س���ي اهلل عنه عن النبي �سلى 

اهلل عليه و�س���لم قال: اأو�سيكم بالأن�سار 

فاإنه�������م كر�سي وعيبتي وق�������د ق�سوا الذي 

عليه�������م وبقي ال�������ذي له�������م، فاقبلوا من 

حم�سنهم وجتاوزوا عن م�سيئهم.

»رواه البخاري«

كر�س���ي: اأراد �سلى اهلل عليه و�سلم اأنهم بطانته ومو�سع �سّره 

واأمانته والذين يعتمد عليهم يف اأموره.

a  a  a
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�لـو�سية )52(

عن �سمرة بن جندب ر�سي اهلل عنه قال: 

قال ر�س���ول اهلل  �سلى اهلل  عليه و�سلم: 

اأو�سيك�������م بتقوى اهلل عز وج�������ل والقراآن 

فاإنه ن�������ور الظلمة وهدى النه�������ار، فاتلوه 

على م�������ا كان من جهد وفاقة، فاإن عر�ض 

لك بالء  فاجعل مال�������ك دون دمك، فاإن 

جت�������اوزك الب�������الء فاجعل مال�������ك ودمك 

دون دينك، ف�������اإن امل�سلوب من �سلب دينه، 

واملخروب  م�������ن خرب دينه، اإن�������ه ل فاقة 
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بعد اجلنة، ول غنى بع�������د النار، اإن النار 

ل ي�ستغن�������ي فقريها ول يف�������ك اأ�سريها. 

»رواه احلاك���م يف تاريخه، والبيهقي يف ال�س���عب والديلمي يف 

الفردو�ض، وابن ع�ساكر يف تاريخه« 

�لـو�سية )53(

عن اأبي هريرة ر�س���ي اهلل عن���ه قال: قال 

ر�س���ول اهلل  �س���لى اهلل  عليه و�س���لم: من 

كان يوؤم�������ن باهلل واليوم الخر فال يوؤذ جاره 

وا�ستو�سوا بالن�ساء خريًا. »رواه البخاري«

a  a  a
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�لـو�سية )54(

عن ابن عمر وعائ�س���ة ر�س���ي اهلل عنهم 

عن النبي  �س���لى اهلل  عليه و�س���لم  قال: 

م�������ا زال جربي�������ل يو�سين�������ي باجلار حتى 

ظننت اأنه �سيوّرثه. »متفق عليه«

�لـو�سية )55(

ع���ن عائ�س���ة بنت ال�س���ديق ر�س���ي اهلل 

عنها عن النبي  �س���لى اهلل  عليه و�س���لم   

ق���ال: م�������ا زال جربيل يو�سين�������ي باجلار 
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حت�������ى ظننت اأنه يوّرثه، ومازال يو�سيني 

باململوك حتى ظننت اأنه ي�سرب له اأجال 

اأو وقتا اذا بلغه عتق. »رواه البيهقي يف ال�سن«

�لـو�سية )56(

ع���ن العبا����ض بن عبداملطلب ر�س���ي اهلل 

عن���ه ق���ال: كنت عن�������د النب�������ي �سلى اهلل  

عليه و�سلم  عند وفاته فجعل �سكرة املوت 

تذه�������ب به طوي�������ال، ثم �سمعت�������ه يهم�ض: 

م�������ع الذين اأنع�������م اهلل عليهم من النبيني 

وال�ساحل�������ني  وال�سه�������داء  وال�سّديق�������ني 
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وح�سن اأولئك رفيقا، ثم يغلب عليه ، ثم 

يعود مثله�������ا، ثم قال: اأو�سيكم بال�سالة، 

اأو�سيك�������م مبا ملك�������ت اأمياإنكم، ثم ق�سى 

عندها. »رواه ابن ع�ساكر يف تاريخ دم�سق «

�لـو�سية )57(

عن اأبي �س���ليمان الداراين قال �س���معت 

علقمة بن �س���ويد ب���ن علقمة بن احلارث 

يقول �س���معت جدي علقمة يقول: قدمت 

على ر�س���ول اهلل  �س���لى اهلل  عليه و�سلم  

واأنا �سابع �سبعة من قومي، ف�سلّمنا على 
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ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل عليه و�سلم، فرّد 

علين���ا فكلّمن���اه فاأعجبه كالمن���ا، وقال: 

ما اأنتم ؟ قلن�������ا موؤمنون، قال : لكل قول 

حقيق�������ة فم�������ا حقيق�������ة اإميانك�������م؟ قلنا: 

خم��������ض ع�س�������رة خ�سل�������ة، خم��������ض اأمْرتنا 

بها، وخم�ض اأمرْتن�������ا بها ر�سلك، وخم�ض 

تخّلقن�������ا بها يف اجلاهلي�������ة ونحن عليها 

اإىل الآن ، اإل اأن تنهان�������ا يار�س�������ول اهلل ، 

قال: وم�������ا اخلم��������ض التي اأمرتك�������م بها؟ 

قلن�������ا: اأمْرتن�������ا اأن نوؤمن ب�������اهلل ومالئكته 

وكتبه ور�سول�������ه والقدر خريه و�سره، قال: 
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وم�������ا اخلم�ض الت�������ي اأمرْتكم به�������ا ر�سلي؟ 

قلن�������ا: اأمرْتنا ر�سل�������ك اأن ن�سهد اأن ل اله 

اإل اهلل وح�������ده ل �سريك ل�������ه واأنك عبده 

ور�سوله، ونقيم ال�س�������الة املكتوبة ونوؤدي 

ال�������زكاة املفرو�سة ون�س�������وم �سهر رم�سان 

ونحج البي�������ت اإن ا�ستطعنا اليه ال�سبيل، 

ق�������ال: وما اخل�س�������ال الت�������ي تخّلقتم بها 

يف اجلاهلية؟ قلن�������ا: ال�سكر عند الرخاء 

وال�سرب عند البالء وال�سدق يف مواطن 

�������رِّ الق�س�������اء وترك  اللق�������اء والر�س�������اء مِبُ

ال�سمات�������ة بامل�سيبة اذا حّل�������ت بالعداء، 
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فق�������ال ر�سول اهلل �سل�������ى اهلل عليه و�سلم: 

فقه�������اء اأدب�������اء كادوا اأن يكونوا اأنبياء من 

خ�سال ما اأ�سرفها، وتب�ّسم اإلينا ثم قال: 

اأو�سيكم بخم�ض خ�سال ليكمل اهلل لكم 

خ�س�������ال اخلري: ل جتمعوا ما ل تاأكلون، 

ول تبن�������وا م�������ا ل ت�سكن�������ون، ول تناف�سوا 

فيما غدًا عن�������ه تزولون، واتقوا اهلل الذي 

اإليه حت�سرون وعلي�������ه تقدمون ، وارغبوا 

فيما اإليه ت�سريون وفيه تخلدون.

»ذك���ره املتقي الهن���دي يف كنز العمال وع���زاه اىل احلاكم يف 

امل�ستدرك، كما خّرجه ابن الأثري يف اأ�سد الغابة«

a  a  a
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�لـو�سية )58(

عن اأهبان ر�س���ي اهلل عنه قال اأو�س���اين 

خليلي �سلى اهلل  عليه و�سلم : اأنه �ستكون 

فتن�������ة وفرقة واخت�������الف، ف�������اإذا كان ذلك 

فاك�س�������ر �سيفك واقع�������د يف بيتك واتخذ 

�سيفا من خ�سب.

»رواه الط���رباين يف الكبري ونعيم بن حماد يف الفنت كما جاء 

يف كنز العمال«. 

a  a  a



-69-

�لـو�سية )59(

ع���ن اأبي ال���درداء ر�س���ي اهلل عنه قال: 

اأو�س���اين حبيبي �س���لى اهلل  عليه و�سلم  

بثالث لن اأدعهّن ما ع�ست: ب�سيام  ثالثة 

اأيام  من كل �سهر، و�سالة ال�سحى، واأن ل 

اأنام  اإّل على وتر.

 »رواه م�سلم واأبو داود والن�سائي«

a  a  a



-70-

�لـو�سية )60(

ع���ن اأب���ي ذر ر�س���ي اهلل عنه ق���ال: قال 

و�س���لم: علي���ه  اهلل  �س���لى  اهلل  ر�س���ول 

ي���ا اأب���ا ذر األ اأو�سي�������ك بو�ساي�������ا اإن اأنت 

حفظته�������ا نفعك اهلل بها: ج�������اور القبور 

تذكر به�������ا وعيد الآخ�������رة ، وزرها بالنهار 

ول تزرها باللي�������ل، واغ�سل املوتي فاإن يف 

معاجلة ج�سد خاٍو عظة، واتبع اجلنائز 

فاإن ذلك يح�������ّرك القلب ويحزنه، واعلم 

اأن اأه�������ل احلزن يف اأمن اهلل، وجال�ض اأهل 
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البالء وامل�ساكني وكل معهم ومع خادمك 

لع�������ّل اهلل يرفع�������ك يوم القيام�������ة، والب�ض 

اخل�سن وال�سفيق م�������ن الثياب تذلال هلل 

عز وجل وتوا�سعًا لع�������ل الفخر والعّز ل 

يجدان في�������ك م�ساغًا، وتّزي�������ن اأحيانا يف 

غنى اهلل بزين�������ة ح�سنة تعفف�������ًا وتكرمًا، 

فاإن ذلك ل ي�س�������ّرك اإن �ساء اهلل، وع�سى 

اأن حت�������دث هلل �سكرًا ، يا اأبا ذر اإنه ل يحل 

فرج اإل من وجهني: نكاح امل�سلمني بويل 

و�ساهدي ع�������دل اأو فرج متلك رقبته، وما 

�سوى ذلك زنى، يا اأبا ذر اإنه ل يحل قتل 
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نف�ض اإل باإحدى ثالث : النف�ض بالنف�ض، 

والثّي�������ب ال�������زاين، واملرت�������د ع�������ن دينه يف 

ال�س�������الم  ي�ستتاب فاإن ت�������اب واإّل قتل، يا 

اأبا ذر وكلُّ مال اأ�سبته يف غري اأربع وجوه 

فهو حرام: ما اأ�سب�������ت ب�سيفك، اأو جتارة 

عن ترا�ض، اأو م�������ا طابت به نف�ض اأخيك 

امل�سلم، وما وّرث الكتاب. »رواه بن ع�ساكر« 

a  a  a
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�لـو�سية )61(

عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: جاء 

رج���ل اإىل النبي �س���لى اهلل عليه و�س���لم  

قال: اأو�سني، ق�������ال: تعبد اهلل ول ت�سرك 

به �سيئا، وتقيم ال�س�������الة ، وتوؤتي الزكاة، 

وت�س�������وم وحتج وتعتم�������ر وت�سمع وتطيع، 

وعليك بالعالنية، واإّياك وال�سرائر.   

»رواه ابن جرير واحلاكم يف امل�ستدرك« 

a  a  a
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�لـو�سية )62(
عن عامر بن �س���هر الهمداين ر�سي اهلل 

عنه قال: قال ر�سول اهلل  �سلى اهلل  عليه 

و�سلم: اأو�سيكم بتقوى اهلل، واأن ت�سمعوا 

من قول قري�ض وتدعوا فعلهم.   

»اأخرجه ابن �س���عد يف الطبق���ات الكربى يف ترجمة عامر بن 

�سهر الهمداين وابن جرير كما اأخرجه املتقي الهندي يف كنز 

العمال«.

a  a  a
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�لـو�سية )63(

عن عمر ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول 

اهلل  �س���لى اهلل علي���ه و�س���لم: اأو�سيكم 

باأ�سحاب�������ي ُثَمّ الذي�������َن َيلوَنُهم ُثَمّ الذيَن 

َيلوَنُه�������م، ُثَمّ َيْف�سو الَك�������ِذب حتى َيحِلف 

اِهُد  ُج�������ُل ول ُي�سَتْحَلف وَي�ْسَه�������َد ال�َسّ الَرّ

ول ُي�سَت�سَه�������د، األ ل َيْخُلَوَنّ َرُجٌل بامَراأٍة 

وعليك�������م  يط�������ان،  ال�َسّ ثاِلَثُهم�������ا  كان  اّل 

باجلماعة واإّياكم  والفرقة، فاإن ال�سيطان 
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مع الواح�������د وهو من الإثن�������ني اأبعد، َمْن 

ِة َفْلَيل�������َزِم اجلماعة،  اأَراَد ُبحبوَح�������َة اجلَنّ

َئُتُه َفَذِلُكْم  ْتُه َح�َسَنُتُه َو�َساَءْتُه �َسيِّ َمْن �َسرَّ

امْلُوؤِْمُن.

»رواه ال�س���افعي واحلمي���دي واأحمد والرتمذي وقال ح�س���ن 

�سحيح غريب واحلاكم و�سححه ال�سيوطي يف اجلامع«.

�لـو�سية )64(

ع���ن اأب���ي ذر ر�س���ي اهلل عنه ق���ال: قال 

ر�س���ول اهلل  �س���لى اهلل علي���ه و�س���لم:  

اأو�سي�������ك بتق�������وى اهلل فاإن�������ه راأ��������ض الأمر 
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كله،عليك بتالوة الق�������راآن وذكر اهلل فاإنه 

ذكر لك يف ال�سم�������اء ونور لك يف الر�ض، 

عليك بطول ال�سم�������ت اّل من خري فاإنه 

مطردة لل�سيطان عن�������ك وعون لك على 

اأم�������ر دينك، واإياك وك�������رثة ال�سحك فاإنه 

مييت القلب ويذهب بنور الوجه، عليك 

باجله�������اد  فاإن�������ه رهباني�������ة اأمت�������ي، اأِحّب 

امل�ساكني وجال�سهم، اأنظر اإىل من حتتك 

ول تنظ�������ر اإىل من فوق�������ك فاإنه اأجدر اأّل 

ْل قرابتك واإن  تزدري نعمة اهلل عندك، �سِ

قطعوك، قل احلّق واإن كان مّرا، ل تخف 



-78-

يف اهلل لوم�������ة لئم، ليحجزك عن النا�ض 

م�������ا تعلم م�������ن نف�سك، ول جت�������د عليهم 

فيما تاأت�������ي، وكفى باملرء عيب�������ًا اأن يكون 

فيه ثالث خ�س�������ال: اأن يعرف من النا�ض 

ما يجهل من نف�سه، وي�ستحيي لهم مما 

هو فيه، ويوؤذي جلي�سه ، يا اأبا ذر ل عقل 

، ول ح�س�������ب  كالتدب�������ري، ول ورع كالك�������فِّ

كح�سن اخلل�������ق. »عزاه احلاف���ظ املن���اوي يف في�ض 

القدير لعبد بن حميد يف تف�سريه والطرباين يف الكبري«

a  a  a
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�لـو�سية )65(

عن اأن�ض ر�سي اهلل عنه قال: كانت عامة 

و�سية ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

حني ح�س�������ره املوت: ال�س�������الة وما ملكت 

اأمياإنكم ، حتى جعل يغرغر بها يف �سدره 

وما يفي�ض بها ل�سانه ل يبني كالمه من 

الوجع.

»رواه اأبو يعلي يف م�سنده وابن ع�ساكر يف تاريخ دم�سق«

a  a  a
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�لـو�سية )66(

عن �س���هل بن �سعد ال�ساعدي ر�سي اهلل 

عن���ه اأنه قال: يا حج���اج، األ حتفظ فينا 

و�سية ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم؟ 

ق���ال: وما و�س�������ّى ب�������ه ر�س�������ول اهلل �سلى 

اهلل  عليه و�سلم  فيك�������م؟ قال: اأو�سى اأن 

يح�سن اإىل حم�سن الأن�سار، وُيعفى عن 

م�سيئهم. »رواه ابن ع�ساكر يف تاريخ دم�سق«

a  a  a
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�لـو�سية )67(

ع���ن اأبي هريرة ر�س���ي اهلل عنه اأو�ساين 

خليلي �سلى اهلل  علي�������ه و�سلم  بالغ�سل 

يوم اجلمعة. »اأخرجه اأبو يعلي واأحمد وابن اأبي �سيبة 

واإ�سناده جيد«

�لـو�سية )68(

عن اأبي ذر ر�سي اهلل عنه قال: اأو�ساين 

ِبيُّ �سلى اهلل علي�������ه و�سلم  ِبَثالٍث: اأن  النَّ

ع الْطراِف،  اأ�ْسَمَع َواأِطيَع َوَلْو ِلَعْبٍد جمدَّ
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َنْع�������ت َمَرَقًة اأْك�������رِث َماَءَها ُثمَّ انُظَر  َواَذا �سَ

ْبُهْم ِمْنُه  اإىل اأْه�������ِل َبْيٍت ِمْن ِجرَياإنك َفاأ�سِ

ْعُروٍف، واأن اأ�سلي ال�سالة لوقتها فاإن  مِبَ

جئت وقد �سلى الإم�������ام كنت قد اأحرزت 

�سالتك، واإّل �سّليت معهم و كانت نافلة. 

يعني: اإذا اأخّروا حتى يذهب الوقت.

 »اأخرجه م�سلم« 

a  a  a
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�لـو�سية )69(

حدثنا عب���داهلل حدثني اأب���ي (اأحمد بن 

َثَنا  ْيٍل َحدَّ ُد ْبُن ُف�سَ مَّ حنبل) حدثن�������ا حُمَ

َثِني َمْن �َسِمَع اأَبا  َيِزيُد ْبُن اأبي ِزَي�������اٍد، َحدَّ

ُهَرْي�������َرَة ر�سي اهلل عنه ، َيُق�������وُل: اأو�ساين 

َخِليِلي ِبَثالٍث ، َوَنَهاين َعْن ثالث: اأو�ساين 

ام  ِمْن  َيام  ثالثة اأيَّ ْوِم ، َو�سِ ِباْلِوْتِر َقْبَل النَّ

َحى، َقاَل: َوَنَهاين  ُكلِّ �َسْهٍر ، َوَرْكَعَتْي ال�سُّ

َع�������ِن اِلإلِتَف�������اِت ، َواإْقَعاٍء َكاإْقَع�������اِء اْلِقْرِد ، 

يِك. »رواه اأحمد«  َوَنْقٍر َكَنْقِر الدِّ
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�لـو�سية )70(

عن احل�س���ن عن اأبي هريرة ر�س���ي اهلل 

عن���ه قال: اأو�ساين النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم  بثالث ل�ست بتاركهن يف ح�سر ول 

�سفر : نوم على وت�������ر، و�سيام  ثالثة اأيام  

م�������ن كل �سهر، وركعت�������ي ال�سحى، قال ثم 

اأوهم احل�سن فجعل مكان ال�سحى غ�سل 

يوم اجلمعة.  »رواه اأحمد«

a  a  a
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�لـو�سية )71(

عن اأبي ذر ر�س���ي اهلل عنه قال: بايعني 

ر�س�������ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  خم�سًا 

وواثقني �سبعًا واأ�سهد اهلل علّي ت�سعًا: اأين 

ل اأخاف يف اهلل لومة لئم، قال اأبو املثنى 

قال اأبو ذر : فدعاين ر�سول اهلل �سلى اهلل  

عليه و�سل�������م  فقال : هل ل�������ك يف البيعة 

ولك اجلن�������ة ؟ قلت : نعم، وب�سطت يدي 

فق�������ال ر�سول اهلل �سلى اهلل  عليه و�سلم : 

وهو ي�سرتط علّي اأن ل اأ�سال النا�ض �سيئا 
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قل�������ت نعم ، ق�������ال : ول �سوطك اإن �سقط 

من�������ك حتى تنزل فتاأخ�������ذه، ويف رواية اأن 

النب�������ي �سلى اهلل علي�������ه و�سلم  قال: �ستة 

اأيام  ثم اعقل يا اأبا ذر ما يقال لك بعد، 

فلما كان الي�������وم ال�سابع ق�������ال : اأو�سيك 

بتق�������وى اهلل يف �سِرّ اأمرك وعالنيته ، واذا 

اأ�س�������اأت فاأح�سن ، ول ت�ساأل�������نَّ اأحدًا �سيئًا 

واإن �سقط �سوطك، ول تقب�ض اأمانة.

 »رواه اأحمد ورجاله ثقات«

a  a  a
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�لـو�سية )72(

ع���ن عثمان بن عبد الرحم���ن املخزومي 

ع���ن اأبيه عن جده اأن �س���عدًا �ساأل النبي 

�سلى اهلل  عليه و�سلم عن الو�سية فقال 

له  الربع.

»رواه الطرباين وقال الهيثمي رجاله ثقات« 

a  a  a
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�لـو�سية )73(

عن اأبي قتادة اأن الرباء بن معرور ر�س���ي 

اهلل عن���ه اأو�سى للنب�������ي �سلى اهلل  عليه 

و�سل�������م  بثل�������ث ماله ي�سعه حي�������ث ي�ساء، 

ف�������رّده النبي �سل�������ى اهلل عليه و�سلم  على 

ول�������ده. قال الهيثم���ي يف جممع الزوائ���د: »رواه الطرباين 

وتابعيه مل اأعرفه وبقية رجاله ثقات«.

a  a  a
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�لـو�سية )74(

عن خارجة بن عمرو اجلمحي ر�سي اهلل 

عنه اأن ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

ق�������ال يوم الفت�������ح واأنا عند ناقت�������ه: لي�ض 

ل�������وارث و�سية ، قد اأعطى اهلل كل ذي حقِّ 

حق�������ه ، وللعاهر احلجر، م�������ن ادعى اإىل 

غري اأبيه اأو توىّل غري مواليه فعليه لعنة 

اهلل واملالئك�������ة والنا��������ض اأجمعني ل يقبل 

اهلل منه �سرفا ول عدل يوم القيامة. »رواه 

الط���رباين وقال الهيثمي يف املجمع: وفي���ه عبدامللك ابن قدامة 
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اجلمحي وثقه ابن معني و�سعفه النا�ض«

ويف رواية اأخرى عن جابر ر�س���ي اهلل عنه قال: قال ر�س���ول اهلل  

�سلى اهلل  عليه و�سلم : ل و�سية لوارث.

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

�لـو�سية )75(

ع���ن اأب���ي هريرة ر�س���ي اهلل عن���ه قال: 

اأو�ساين خليلي �سل�������ى اهلل  عليه و�سلم:  

ب�سيام  ثالثة اأيام  من كل �سهر، وركعتي 

ال�سحى، واأن اأوتر قبل اأن اأرقد.

»رواه البخاري وم�سلم واأبو داود، وروى الرتمذي والن�سائي نحوه«

a  a  a
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�لـو�سية )76(

ع���ن اأب���ي هريرة ر�س���ي اهلل عن���ه قال: 

اأو�س�������اين به�������ن حبيبي �سل�������ى اهلل عليه 

و�سلم : �سجدتني قبل ال�سبح، و�سجدتي 

ال�سحى، والوتر بعد الع�ساء.

»رواه ابن عدي يف الكامل«

�لـو�سية )77(

ع���ن اأب���ي هريرة ر�س���ي اهلل عن���ه قال: 

اأو�س�������اين خليلي �سل�������ي اهلل عليه و�سلم 
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بث�������الث ل اأدعه�������ن يف �سف�������ر ول ح�س�������ر: 

ن�������وم على وت�������ر ، و�سيام  ثالث�������ة اأيام  من 

كل �سه�������ر، وركعتني بع�������د اجلمعة ، ثم اإن

اأبا هريرة جعل بعد »ركعتني بعد اجلمعة« 

ركعتي ال�سحى – قال الهيثمي يف جممع الزوائد : 

هو يف ال�سحيح خال قوله وركعتني بعد اجلمعة.

»رواه الطرباين يف الو�سط ورجاله موّثقون«

a  a  a
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�لـو�سية )78(

ع���ن اأبي متيمي���ة الُهجيمي عن رجل من 

قومه اأنه اأتى ر�سول اهلل �سلى اهلل  عليه 

و�سلم اأو قال �سهدت ر�سول اهلل �سلى اهلل  

علي�������ه و�سلم  واأتاه رجل فقال: اأنت ر�سول 

اهلل �سل�������ى اهلل  عليه و�سلم ؟ اأو قال: اأنت 

حممد فقال : نعم، قال: ما تدعو؟ قال: 

اأدع�������و اهلل عز وجل وحده من اإذا كان لك 

ّر فدعوته ك�سفه عنك ، ومن اإذا اأ�سابك  �سُ
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ع�������اٌم  فدعوته اأنبت ل�������ك، اأو من اإذا كنت 

يف اأر�ض قفر فاأ�سللت فدعوته رد عليك، 

فاأ�سلم الرجل ، ثم قال : اأو�سني يا ر�سول 

اهلل ، فقال: ل ت�سنّب �سيئا اأو قال اأحدًا - 

�سك احلكم )راوي احلديث( - ، قال فما 

�سببت بعريًا ول �ساة منذ اأو�ساين ر�سول 

اهلل  �سلى اهلل  عليه و�سلم.

 »رواه اأحمد واأبو داود والهيثمي يف جممع الزوائد«

a  a  a
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�لـو�سية )79(

ع���ن عب���د الرحمن بن عوف ر�س���ي اهلل 

عنه قال: ملا افتت�������ح ر�سول اهلل �سلى اهلل 

علي�������ه و�سلم مكة ان�س�������رف اإىل الطائف 

فحا�سره�������ا �سبعة ع�س�������ر اأو ث�مانية ع�سر 

فل�������م يفتحها، ث�������م اأوغل روح�������ة اأو غدوة 

�������ر فقال  : يا اأيه�������ا النا�ض  فن�������زل ثم هَجّ

اإين ف�������َرط لكم ، واأو�سيكم بعرتتي خريًا، 

واإّن موعدك�������م احلو��������ض، وال�������ذي نف�سي 

بي�������ده ليقيمّن ال�س�������الة، وليوؤتن الزكاة ، 
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اأولأبعث�������ّن اإليهم رجاًل مني – اأو كنف�سي 

– فلي�سربّن اأعن�������اق مقاتليهم ولي�سبنّي 
ذراريهم قال: ف�������راأى النا�ض اأن�������ه اأبو بكر 

اأو عم�������ر، فاأخذ بيد عل�������ي، فقال: »هذا«. 

»رواه ابن اأبي �س���يبة واأبو يعل���ي والهيثمي يف جممع الزوائد.

اأوغل : اأمعن الدخول يف اأر�ض العدو« 

�لـو�سية )80(

ع���ن معاذ ب���ن جبل ر�س���ي اهلل عنه قال 

ر�س�������ول اهلل �سل�������ى اهلل  علي�������ه و�سلم  يل:  

اأو�سي�������ك بتق�������وى اهلل ، و�سدق احلديث، 
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والوف�������اء بالعهد، وبذل ال�سالم،  وخف�ض 

اجلن�������اح. »ق���ال العراق���ي : رواه اأب���و نعي���م يف احللية. 

والزبيدي يف اإحتاف ال�سادة املتقني«

�لـو�سية )81(

قال مالك يعني اإبن مغول اأخربين طلحة 

قال : قلت لعبداهلل بن اأبي اأوفى ر�س���ي 

اهلل عن���ه: اأو�س�������ى ر�س�������ول اهلل �سلى اهلل 

علي�������ه و�سلم ؟  ق�������ال : ل ، قل�������ت: فكيف 

اأم�������ر املوؤمنني بالو�سية ومل يو�ض ؟ قال: 

اأو�سى بكتاب اهلل عزو وجل. »رواه اأحمد« 
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�لـو�سية )82(
عن اأبي اإ�س���حق قال: �س���معت الرباء بن 

عازب ر�سي اهلل عنه يقول : اأو�سى النبي 

�سل�������ى اهلل  علي�������ه و�سلم  رج�������ال اإذا اأخذ 

م�سجعه اأن يقول : اللهم اأ�سلمت نف�سي 

اإليك، ووجه�������ت وجهي اإلي�������ك، وفو�ست 

اأمري اإليك، واأجلاأت ظهري اإليك ، رغبة 

ورهب�������ة اإليك ، ل ملج�������اأ ول منجا منك 

اإّل اإلي�������ك ، اآمنت بكتاب�������ك الذي اأنزلت ، 

ونبي�������ك الذي اأر�سلت، فاإن مات مات على 

الفطرة. »رواه اأحمد«
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�لـو�سية )83(

عن اأبي عب���د الرحمن ال�س���لمي قال: قال 

�س���عد ر�س���ي اهلل عنه يف �َس���َنّ ر�سول اهلل 

�سلى اهلل  عليه و�سلم  الثلث، اأتاين يعودين 

ق���ال: فقال يل: اأو�سي�������ت؟ قال: قلت : نعم 

جعلت مايل كله يف الفقراء وامل�ساكني وابن 

ال�سبي�������ل، ق�������ال: ل تفعل، قل�������ت: اإن ورثتي 

اأغني�������اء ، قلت : الثلث�������ني ؟ قال : ل ، قلت: 

فال�سط�������ر؟ ق�������ال: ل ، قل�������ت: الثل�������ث ؟ قال 

الثلث والثلث كثري. »رواه اأحمد« 
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�لـو�سية )84(

ق���ال اأب���و ذر ر�س���ي اهلل عن���ه اأو�س���اين 

ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : اأن ل 

األه�������ى عن ال�سحى يف ال�سفر، واأن ل اأنام  

اإّل على وتٍر، ويف ال�سالة عليه �سلى اهلل 

عليه و�سلم . »رواه ابن عدي يف الكامل«

a  a  a
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�لـو�سية )85(

عن ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنهما اأن ر�سول 

اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم  اأو�سى بثالثة 

قال: اأخرجوا امل�سركني من جزيرة العرب، 

واأجي�������زوا الوفد بنحو م�������ا كنت اأجيزهم، 

ق�������ال ابن عبا�ض و�سكت ع�������ن الثالثة – اأو 

قال فاأن�سيُتها. »متفق عليه«

a  a  a
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�لـو�سية )86(

عن اأبي �س���عيد اخلدري ر�س���ي اهلل عنه 

قال: مرحبا بو�سية ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�س���لم ، كان ر�سول اهلل  �سلى اهلل  

عليه و�س���لم  يو�س���ينا بك���م- يعني طلبة 

احلديث. »اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك« 

a  a  a
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