
ó
وجوامع  الكِلم،  بديَع  ح  نا  لنبيِّ ـ  وعال  جلَّ  ـ  اهلل  جمع  لقد 
نة  ه واأح�سَنه، ومن كان ذا �سلٍة وثيقٍة بال�سُّ الو�سايا، واأكمل القول واأمتَّ
وهدِي خري العباد ـ �سلوات اهلل و�سالمه عليه ـ فاز يف دنياه واأخراه. 

نا  نبيِّ عن  ماأثورٍة  بليغٍة  وموعظٍة  وجيزٍة  ٍة  و�سيَّ مع  وقفٌة  وهذه 
ففي  ته؛  ووفَّ كلَّه  اخلري  جمعت  ـ  الم  وال�سَّ الة  ال�سَّ عليه  ـ  الكرمي 
اأبي  حديث  من  وغريهما  ماجه«  ابن  و»�سنن  اأحمد«،  الإمام  »م�سند 
بيِّ ح َفَقاَل: ِعْظِني  اأيُّوب الأن�ساري ا اأنَّ َرُجالاً َجاَء اإَِل النَّ
الم ـ: »اإَِذا  الة وال�سَّ َواأَْوِجْز، ويف رواية َعلِّْمِني َواأَْوِجْز، َفَقاَل ـ عليه ال�سَّ
ٍع، َوَل َتَكلَّْم ِبَكَلٍم َتْعَتِذُر ِمْنُه َغًدا،  َلَة ُمَودِّ َلِتَك َف�َصلِّ �صَ ُقْمَت ِف �صَ
ا ِف َيَدِي النَّا�ِس«)1( وهو حديٌث ح�سٌن مبا له من  َواأَْجِمِع الَياأ�َس ِمَّ
�سواهد؛ وقد جمع هذا احلديث العظيم ثالثة و�سايا عظيمةاً جمعت 

اخلري كلَّه، َمن فهمها وعمَل بها حاَز اخلري كلَّه يف دنياه واأخراه.
الة والعناية بها وح�سن اأدائها.  ٌة بال�سَّ ة الأول: و�سيَّ الو�سيَّ

ٌة بحفظ اللِّ�سان و�سيانته.  ة الثَّانية: و�سيَّ والو�سيَّ
ة الثَّالثة: دعوٌة اإل القناعة وتعلُّق القلب باهلل وحده. والو�سيَّ

الم ــ من  الة وال�سَّ ة الأوىل: دعا نبيُّنا ـ عليه ال�سَّ يف الو�صيَّ
ٍع، ومن املعلوم  قام يف �سالته ــ اأي �سرع فيها ــ اأن ي�سلِّي �سالَة مودِّ
ع ي�سَتق�سي يف الأقوال والأفعال ما ل ي�سَتق�سي  لدى اجلميع اأنَّ املودِّ
ا�س وتنقُّالتهم؛ فمن ينتقل من بلٍد  غرُيه، وهذا معروٌف يف اأ�سفار النَّ
اأمل عدم  على  منه  ينتقل  من  ك�ساأن  �ساأنه  لي�س  له  العودة  اأمل  على 
ع ي�ستق�سي ما ل ي�ستق�سي غريه، فاإذا �سلَّى العبد  العودة اإليه، فاملودِّ
اأنَّها �سالته الأخرية، واأنَّه لن ي�سلَِّي غريها َجدَّ  ا  �سالته م�ستح�سراً
واجتهد فيها، واأح�سَن يف اأدائها، واأتقَن ركوَعها و�سجوَدها وواجباِتها 

اِتها. وم�ستحبَّ

حيحة« )401(. )1( رواه اأحمد )23498(، وابن ماجه )4171(، انظر: »ال�سَّ

ف�س فيما  ا« فيه دعوٌة اإل حما�سبة النَّ َتْعَتِذُر ِمْنُه َغداً َتَكلَّْم ِبَكاَلٍم  »َل 
ا تكلَّم به، واإن وجده  ل فيه؛ فاإن وجده خرياً يقوله الإن�ساُن، باأن يتاأمَّ
ا امتَنع من قوله، واإن كاَن الَّذي �سيقوله م�سَتبٌه عليه ل يدري اأ�سرٌّ  �سرًّ
اأمُره، ولهذا  بهات، حتَّى ي�ستبنَي له  قاءاً لل�سُّ هو اأم خرٌي؛ يكفُّ عنه اتِّ
الم ــ: »َمْن َكاَن ُيوؤِْمُن ِباهلل والَيْوِم الآِخِر؛  الة وال�سَّ قال ــ   عليه ال�سَّ
اأنف�َسهم  طون  يورِّ ا�س  النَّ مَن  وكثرٌي  ُمْت«)4(،  ِلَي�صْ اأَْو  ا  َخْيً َفْلَيُقْل 
، ثمَّ يرتتَّب  ورطاٍت عظيمةاً بكلمٍة يقولونها باأل�سَنتهم ل ُيلُقون لها بالاً
نيا والآخرة ما ل يحَمدون عاقبَته، والعاقل  عليها من التَِّبعات يف الدُّ
ا�س من يِزن كالَمه، وي�سوُن حديَثه، ول يتكلَّم اإلَّ كما قال نبيُّنا  مَن النَّ

الم ـ بكالٍم ل يحتاج معه اإل اعتذاٍر. الة وال�سَّ ـ عليه ال�سَّ
ا« يحَتمل: اأي عندما تِقف بني يَدي  وقوله: »بَكاَلٍم َتْعَتِذُر ِمْنُه َغداً
بَتِبعات  يطالبونك  حينما  ا�س  النَّ من  اأي  ا:  غداً منه  تعتذر  اأو  اهلل، 

كالمك واأقوالك.
الة، اإذ باأيِّ عذٍر يلقى  ل؛ فله تعلٌُّق عظيٌم بال�سَّ وعلى املعنى الأوَّ

ل ما �سُي�ساأل عنه. ا، وهي اأوَّ الة ربَّه غداً ُع لل�سَّ امل�سيِّ

الثة؛ فيها دعوٌة اإل القناعة، وتعليق القلب باهلل  ة الثَّ والو�صيَّ
ا  ا�س، قال: »َواأَْجِمِع الَياأ�َس ِمَّ ا يف اأيدي النَّ ا ممَّ وحده، والياأ�س متاماً
م يف فوؤادك على الياأ�س  ِف َيَدِي النَّا�س«؛ اأي اأجِمع قلَبك، واعِزم و�سمِّ
ا�س؛ فال َتْرُجه من جهتهم، وليكن رجاوؤُك كلُّه  من كلِّ �سيٍء يف يد النَّ
باهلل وحده ـ جلَّ وعال ـ، وكما اأنَّك بل�سان مقالك ل ت�ساأل اإلَّ اهلل، ول 
تطلب اإلَّ من اهلل؛ فعليك كذلك بل�ساِن حالك اأن ل ترجو اإلَّ اهلل، واأن 
ا�س، ويكون  جاَء من كلِّ النَّ تياأ�س من كلِّ اأحٍد اإلَّ من اهلل، فتقطع الرَّ
الة �سلٌة بينك وبني ربِّك؛ ففيها اأكرُب عوٍن  رجاوؤك باهلل وحَده، وال�سَّ

لك على حتقيق هذا املطلب.
ا،  ا عزيزاً ا�س عا�س حياَته مهيباً ا يف اأيدي النَّ ا ممَّ وَمن كان يائ�ساً
عا�س حياته مهيًنا ذليًل،  ا�س  اأيدي النَّ ا مبا يف  وَمن كان قلبه معلَّقاً

)4( رواه البخاري )6018(، وم�سلم )47( من حديث اأبي هريرة ا.

ولهذا ينبغي على عبد اهلل املوؤمن اأن ي�سَتح�سر هذه الو�سيَّة يف 
ي�سَت�سعر من خالل  ع،  مودِّ ي�سلِّي �سالته �سالَة  ي�سلِّيها؛  كلِّ �سالٍة 
الة الأخرية، واأنَّه لن ي�سلَِّي بعدها، فاإذا ا�ست�سعر ذلك  ذلك اأنَّها ال�سَّ

دعاه هذا ال�ست�سعار اإل ح�سن الأداء، ومتام الإتقان.
ومن اأح�سَن يف �سالته �ساقته اإل كلِّ خرٍي وف�سيلة، ونهته عن كلِّ 
�سرٍّ ورذيلٍة، وُعِمر قلُبه بالإميان، وذاق بذلك طعَم الإميان وحالوته، 

. ا و�سعادةاً َة عنٍي له، وراحةاً واأُن�ساً وكانت �سالُته قرَّ

ٌة بحفظ اللِّ�سان، واأنَّ اللِّ�ساَن اأخطر  انية: و�سيَّ الثَّ ة  والو�صيَّ
ما يكوُن على الإن�سان، واأنَّ الكلمَة اإذا مل تخُرج فاإنَّ �ساحَبها ميلكها، 
عليه  ـ  قال  ولهذا  َتِبعاِتها،  ل  وحتمَّ ملَكْته  ل�سانه  من  خرَجت  اإذا  ا  اأمَّ
: »َل َتَكلَّْم ِبَكَلٍم َتْعَتِذُر ِمْنُه َغًدا«؛ اأي جاِهد نف�َسك  المـ  الة وال�سَّ ال�سَّ
على منع ل�سانك من كلِّ كلمٍة تخ�سى اأن تعتذر منها، وكلِّ كلمٍة تتطلَّب 
ا اإذا تكلَّمَت بها  ا؛ فاإنَّك ما مل تتكلَّم بها فاإنَّك متلكها، واأمَّ منك اعتذراً

ملَكتَك.
الم ـ ملعاٍذ ا َقاَل: »اأََل  الة وال�سَّ بيِّ ـ عليه ال�سَّ ة النَّ ويف و�سيَّ
ِبِل�َصاِنِه،  َفاأََخَذ  اهلل!  َنِبيَّ  َيا  َبلَى،  ُقْلُت:  ُكلِِّه؟  َذِلَك  َلِك  ِبِ َك  اأُْخِبُ
ا َنَتَكلَُّم  َقاَل: ُكفَّ َعلَْيَك َهَذا، َفُقْلُت: َيا َنِبيَّ اهلل! َواإِنَّا َلُوؤَاَخُذوَن ِبَ
َعلَى  النَّاِر  ِف  النَّا�َس  َيُكبُّ  َوَهْل  ُمَعاُذ!  َيا  َك  اأُمُّ َثِكلَْتَك  َفَقاَل:  ِبِه؟ 

ُوُجوِهِهْم ـ اأَْو َعلَى َمَناِخِرِهْم ـ اإِلَّ َح�َصاِئُد اأَْل�ِصَنِتِهْم«)2(.
فاللِّ�سان له خطورٌة بالغٌة، وقد جاء يف حديٍث ثابٍت عن ر�سول اهلل 
ُر اللِّ�َصاَن َفَتُقوُل:  اَء ُكلََّها ُتَكفِّ ْع�صَ َبَح اْبُن اآَدَم، َفاإِنَّ الأَ ح: »اإَِذا اأَ�صْ
ا َنْحُن ِبَك؛ َفاإِِن ا�ْصَتَقْمَت ا�ْصَتَقْمَنا، واإِِن اْعَوَجْجَت  َ اتَِّق اهلَل ِفيَنا، َفاإِنَّ

اْعَوَجْجَنا«)3(.
الو�سيَّة اجلامعة:  ـ يف هذه  الم  وال�سَّ الة  ال�سَّ عليه  ـ  نا  نبيِّ وقول 
»�سحيح  يف  الألباين  حه  و�سحَّ  ،)2616( والرتمذي   ،)22016( اأحمد  )2( رواه 

اجلامع« )5136(.
ا،  اخلدري  �سعيد  اأبي  حديث  من   )2407( والرتمذي   ،)11908( اأحمد  )3( رواه 

نه الألباين يف »�سحيح اجلامع« )351(. وح�سَّ
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وَمن كان قلبه معلًَّقا باهلل ل يرجو اإلَّ اهلل، ول يطلب حاجته اإلَّ من 
ل اإلَّ على اهلل كفاه اهلُل أل ف دنياه واأخراه، واهللـ  جلَّ  اهلل، ول يتوكَّ
وعل ـ يقول: Kڌ ڌ ڎ ڎJ ]\¤: 36[، ويقول 
 ،]3 :À\[ Jہ ہ ہ ھ ھ ھK :ــ جلَّ وعل ـــ

والتَّوفيق بيد اهلل وحده ل �صريك له.
روى الإمام اأحمد يف »امل�سند«)5( ب�سَند ثابت عن عليٍّ اـ : 
َلَة، اتَُّقوا اهلَل ِفيَما  َلَة ال�صَّ »َكاَن اآِخُر َكاَلِم َر�ُسوِل اهلل @: ال�صَّ
اُنُكْم«، بل جاء ما هو اأبَلغ من هَذا فيما رواه ابن ماَجه يف  َملََكْت اأَْيَ
ِة َر�ُسوِل  يَّ ُة َو�سِ »�سننه«)6( ب�َسند ثابت عن اأن�س اقال: »َكاَنْت َعامَّ
لة َوَما َملََكْت  َرْتُه الَوَفاُة وُهَو ُيَغْرِغُر ِبَنْف�ِسِه: ال�صَّ اهلل @ ِحنَي َح�سَ
بيِّ @ »اأنَّه  ا من رواية اأمِّ �سَلَمة ل َزوِج النَّ اُنُكْم«، وجاء اأي�ساً اأَْيَ
َوَما  َلَة،  ال�صَّ َلَة  »ال�صَّ َمْوِتِه:  ِعْنَد   @ اهلل  َنِبيِّ  ِة  يَّ َو�سِ ُة  َعامَّ َكاَن 
وَما  ْدِرِه،  �سَ ُيَلْجِلُجَها يف   @ َنِبيُّ اهلل  َجَعَل  اُنُكْم«، حتَّى  اأَْيَ َملََكْت 

َيِفي�ُس ِبَها ِل�َساُنُه«)7(.

ة اأخرى:  و�سيَّ

، وهي ِمن اآِخر ما �ُسِمع منهـ  عليه  كمـ  ة نبيِّ لة«؛ و�سيَّ لة ال�صَّ »ال�صَّ
الة؛ فهي  الة ال�سَّ بيِّ @: ال�سَّ المـ  ، فيا اأيُّها املحبُّون للنَّ الة وال�سَّ ال�سَّ
د  ُته لُكم وعهُده اإليكم، جاء يف »امل�سند« لالإمام اأحمد)8( باإ�سناد جيِّ و�سيَّ
 : المـ  الة وال�سَّ ا فقالـ  عليه ال�سَّ بيِّ @ يوماً الة ُذكرت عند النَّ اأنَّ ال�سَّ
اًة َيْوَم الِقَياَمِة، وَمْن َلْ  »َمْن َحاَفَظ َعلَْيَها َكاَنْت َلُه ُنوًرا َوُبْرَهاًنا َوَنَ
اٌة، وَكاَن َيْوَم الِقَياَمِة  ُيَحاِفْظ َعلَْيَها َلْ َيُكْن َلُه ُنوٌر وَل ُبْرَهاٌن َوَل َنَ
الة غري  َمَع َقاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َواأَُبيِّ بِن َخلٍَف«؛ اأي اأنَّ تارَك ال�سَّ

حه  و�سحَّ )2698(؛  ماجه  وابن   ،)5156( داود  اأبو  واأخرجه   ،)585( برقم   )5(
الألباين يف »�سحيح اجلامع« )4616(.

حه الألباين يف »الإرواء« )2178(. )6( برقم )2697(؛ و�سحَّ
ح  و�سحَّ )7060(؛  »الكربى«  يف  �سائي  والنَّ  ،)26684  ،26483( اأحمد  اأخرجه   )7(

اإ�سناده الألباين يف »الإرواء« )238/7(.
غيب« )312(. فه الألباين يف »�سعيف الرتَّ )8( برقم )6576(؛ واحلديث �سعَّ

املحافظ عليها ُيح�َسر يوم القياَمة مع �سناديد الُكفر واأعِمَدة الباطل ـ 
ا باهلل من ذلك ـ، وجاء يف »�سحيح م�سلم«)9( عن جابر بن عبد  عياذاً
والُكْفِر  ْرِك  ال�صِّ َوَبْيَ  ُجِل  الرَّ »َبْيَ  قال:   @ بيَّ  النَّ اأنَّ  ب  اهلل 
بيِّ @ اأنَّه قال: »الَعْهُد  َلِة«، وجاء يف »امل�سند«)10( عن النَّ َتْرُك ال�صَّ
َلُة؛ َفَمْن َتَرَكَها َفَقْد َكَفَر«، وجاء يف »�سحيح  الَِّذي َبْيَنَنا وَبْيَنُهْم ال�صَّ
َلَتَنا، وا�ْصَتْقَبَل  لَّى �صَ بيِّ @ اأنَّه قال: »َمْن �صَ البخاري«)11( عن النَّ
ُة َر�ُصوِلِه؛  ُة اهلل َوِذمَّ ِقْبلََتَنا، واأََكَل َذِبيَحَتَنا، َفَذِلَك الُ�ْصِلُم الَّذي َلُه ِذمَّ

ِتِه«. َفَل ُتْخِفُروا اهللَ ف ِذمَّ
والأحاديث يف هذا الباب كثرية.

ة  الو�سيَّ هذه  واحَفظوا  يه،  وحمبِّ  @ بيِّ  النَّ اأتباَع  اهلَل!  فاتَّقوا 
اِمه وحلظاِته الأخرَية،  اأيَّ ـ يف  الم  الة وال�سَّ ـ عليه ال�سَّ روا قوَله  وتذكَّ

لة«. لة ال�صَّ َته: »ال�صَّ ويف توديِعه اأمَّ

حي باحة )30(، رقم )28( الليدو-الحمدية- اجلزائر
الهاتف و الفاك�س: 63 94 51 )21(

التوزيع)جوال(: 08  53 62 )0661(

)9( برقم )82(.
مذي )2621(، وابن ماجه )1079( من حديث  )10( برقم )22937(، واأخرجه الرتِّ

غيب« )564(. حه الألباين يف »�سحيح الرتَّ بريدة ا، و�سحَّ
)11( برقم )391( من حديث اأن�س ا.
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