
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

وجيزٍة   لقد   وصيٍَّة  مع  وقفٌة  وهذه  الوصايا،  وجوامع  الكلِم،  بديَع  وسلم  عليه  اهلل  صىل  لنبيِّنا  اهلل  مجع 

الم مجعت اخلري كلَّه؛   الة والسَّ أيب أيُّوب األنصاري أنَّ َرُجالا َجاَء إََِل   فعنوموعظٍة بليغٍة عن نبيِّنا عليه الصَّ

الم:  ْظنِي َوَأْوِجْز، َفَقاَل النَّبيِّ صىل اهلل عليه وسلم َفَقاَل: عِ  الة والسَّ إَِذا ُقْمَت ِِف َصاَلتَِك َفَصلِّ ))  عليه الصَّ

ا، َوَأمْجِِع الَيأَس ِِمَّا ِِف َيَدِي النَّاسِ  ٍع، َوََل َتَكلَّْم بَِكاَلٍم َتْعَتِذُر ِمنُْه َغدا ي الدنيا  ؛ وصايا مجعت خري((َصاَلَة ُمَودِّ

 ا.ن فهمها وعمَل هبمل واآلخرة

الة والعناية هبا وحسن أدائها والثَّالثة:  ،  والثَّانية: وصيٌَّة بحفظ اللِّسان وصيانته،  الوصيَّة األوَل: وصيٌَّة بالصَّ

 دعوٌة إَل القناعة وتعلُّق القلب باهلل وحده. 

ٍع، صالة من يرى نفسه أنه سيمفيها  وَل: دعا الوصيَّة األُ  وت بعد هذه  من قام ِف صالته أن يصِّلِّ صالَة مودِّ

املستقبل اجلميل الذي حيلم به، صالة من  و  أثنائها، صالة من سيودع األموال واألهل واألوَلد  الصالة أو

 يستعد للحساب واجلزاء، صالة من ينظر إَل اجلنة والنار بعيني قلبه، فريجو اجلنة، وخياف من النار. 

ا صالته األخرية، ا أَّنَّ واجتهد فيها، وأحسَن ِف أدائها، وأتقَن ركوَعها وسجوَدها  َجدَّ    فإذا صىلَّ مستحرضا

 وواجباِِتا ومستحبَّاِِتا. 

وتكبرية،   تسبيحه  كل  ِف  وسيفكر  والسجود،  الركوع  ِف  النعيم  جيد  سوف  مودع  صالة  صىل  يقول من 

تعاَل    آبادي رمحهالفريوز   الصالة:  اهلل  يبني كيفية  التبرصة وهو  األ  البلخيمرَّ عصام  ) ِف  صم وهو  بحاتم 

بالنية،   وأدخل  بالسكينة،  وأميش  باألمر،  أقوم  حاتم:  قال  تصِّل؟  كيف  حاتم  يا  فقال:  جملسه،  ِف  يتكلم 

باإلخالص، وأخاف   م، وأقرأ بالرتتيل والتفكر، وأركع باخلشوع، وأسجد بالتواضع، وأسلميعظ توأكرب بال 

 . (وصالِتم كام بني وقتك وأوقاِتم أَل يتقبل مني، فقال: تكلم؛ فأنت حتسن أن تصِّل، يا هذا بني صالتك

ابن   قال  واخلضوع  التأمل  من  خالية  صالة  من  خري  قلَّت  وإن  وخشوع  بتدبر  رض فالصالة  اهلل    عباس 

ٍر، َخرْيٌ ِمْن ِقَياِم َلْيَلٍة َواْلَقْلُب َساهٍ )) عنهام:   ((. َرْكَعَتاِن ُمْقَتِصَدَتاِن ِِف َتَفكُّ

 فال ينتبه إَل   فتقوم جوارحه بحركات؛ وقلبه سابح ِف بحار الدنيا، وقد يصِّل املرء بال خشوع وَل تفكر،



 

 

 

اهلل عنهوهو   يارس رض  بن  عامر  التسليم، عن  يقول   ام ِف  عليه وسلم  اهلل  صىل  اهلل  :  قال: سمعت رسول 

ُسُبُعهَ )) ُثُمنَُها  ُتْسُعَها  َصاَلتِِه  ُعْْشُ  إَِلَّ  َلُه  ُكتَِب  َوَما  ُف  َلَينْرَصِ ُجَل  الرَّ ُثُلُثَها  إِنَّ  ُرُبُعَها  ُُخُُسَها  ُسُدُسَها  ا 

 ((. نِْصُفَها

الوصيَّة الثَّانية: وصيٌَّة بحفظ اللِّسان، وأنَّ اللِّساَن أخطر ما يكوُن عىل اإلنسان، وأنَّ الكلمَة إذا مل ختُرج فإنَّ 

علي قال  َتبِعاِِتا، وهلذا  ل  وحتمَّ ملَكْته  لسانه  إذا خرَجت من  ا  أمَّ يملكها،  المصاحَبها  والسَّ الة  الصَّ )) ه  ََل  : 

ا  ؛ أي جاِهد نفَسك عىل منع لسانك من كلِّ كلمٍة ختشى أن تعتذر منها، وكلِّ ((َتَكلَّْم بَِكاَلٍم َتْعَتِذُر ِمنُْه َغدا

ا إذا تكلَّمَت هبا ملَكتَك.  ا؛ فإنَّك ما مل تتكلَّم هبا فإنَّك متلكها، وأمَّ  كلمٍة تتطلَّب منك اعتذرا

الم ملعاٍذ رض اهلل عنه َقاَل:وِف  الة والسَّ َك بِِماَلِك َذلَِك ُكلِِّه؟ ُقْلُت: َبىَل، َيا  ))  وصيَّة النَّبيِّ عليه الصَّ َأََل ُأْخرِبُ

َتَكلَُّم بِِه؟ َفَقاَل: َثكَِلْتَك  َنبِيَّ اهلل! َفَأَخَذ بِلَِسانِِه، َقاَل: ُكفَّ َعَلْيَك َهَذا، َفُقْلُت: َيا َنبِيَّ اهلل! َوإِنَّا ملََُؤاَخُذوَن بِاَم نَ 

َك َيا ُمَعاُذ! َوَهْل َيُكبُّ النَّاَس ِِف النَّاِر َعىَل ُوُجوِهِهْم َأْو َعىَل َمنَاِخِرِهْم إَِلَّ َحَصائُِد َأْلِسنَ  . (( تِِهمْ ُأمُّ

ا))وقوله:   ِمنُْه َغدا َتْعَتِذُر  أو  ((بَكاَلٍم  النَّاس    حيَتمل: أي عندما تِقف بني يَدي اهلل،  ا: أي من  تعتذر منه غدا

 حينام يطالبونك بَتبِعات كالمك وأقوالك. 

َوَأمْجِِع  )) الوصيَّة الثَّالثة؛ فيها دعوٌة إَل القناعة، وتعليق القلب باهلل وحده، واليأس ِمَّا ِف أيدي النَّاس، قال:

م ِف(( الَيأَس ِِمَّا ِِف َيَدِي النَّاس  ِف يد النَّاس؛   ؛ أي أمجِع قلَبك، واعِزم وصمِّ
ٍ
فؤادك عىل اليأس من كلِّ يشء

فال َتْرُجه من جهتهم، وليكن رجاُؤك كلُّه باهلل وحده، وكام أنَّك بلسان مقالك َل تسأل إَلَّ اهلل، وَل تطلب 

جاَء من كلِّ النَّاس، ويكون رجاؤك با   أَل بلساِن حالك    أيضاإَلَّ من اهلل؛ فعليك   هلل ترجو إَلَّ اهلل، فتقطع الرَّ

 وحَده. 

ا بام ِف أيدي النَّاس عاش حياته   ا، وَمن كان قلبه معلَّقا ا ِمَّا ِف أيدي النَّاس عاش حياَته عزيزا وَمن كان يائسا

، وَمن كان   باهلل َل يرجو  علق  ذليالا ل إَلَّ عل سواهقلبه  يتوكَّ دنياه وأخراه،  ،يه، وَل    :تعاَل   لاق   كفاه اهللُ ِف 

ْل َعىَل اهللَِّ َفُهَو َحْسُبهُ }  :أيضاا  لا، وق[36 الزمر:]سورة {بَِكاٍف َعْبَدهُ َأَلْيَس اهللَُّ }    .[3 الطالق:]سورة  {َوَمْن َيَتَوكَّ

 ق ي نسأل  اهلل السالمة والتطب 


