
، بن   معاذ الرحمن عبد وأبي ُجنادة، بن ُجْندب   ذر   أبي عن  هللا رضي جبل 

، حيثما هللاه  اتَّق  : » قال وسلم عليه هللا صلي هللا رسول عن عنهما،   وأتْبع   كنته

سهن«  بُخلق   النَّاسه  وخالق   تمُحها، الحسهنةه   السَّي  ئةه  : وقال الترمذي   رواه. حه

. حسهن   حديث    

 

: - هللا رحمه - العثيمين صالح بن محمد الشيخ العالمة قال  

 

  النبي أنَّ  وفيه هللا، رحمه للمؤلف النوويَّة   األربعين أحاديث   من الحديثُ  هذا

: عظيمة وصايا بثالث أوصى وسلم عليه هللا صلي  

 

«، حيثما هللاه  اتَّق  : » قال: األولى«  »الوصية  اجتناب هي هللا وتقوى ُكنته

 إخالًصا به هللا أمرك ما  تفعل أن! التقوى هي هذه. األوامر وفعل المحارم،

 عنه هللا نهى ما تترك وأن وسلم، عليه هللا صلي هللا لرسول وات  باًعا هلل،

ًها - وجلَّ  عزَّ  - هللا لنهي امتثالً    هللا أوجب بما فتقومُ  هللا، محارم   عن وتنز 

  كاملةً  بها فتأتي الصالة، وهي الشهادتين   بعد اإلسالم   أركان   أعظم   في عليك

  من بشيء   أخلَّ  فمن بالمكمالت، وتكملها وواجباتها وأركانها بشروطها

  تقواهُ  من  نقهصه  بل هللا، يتَّق   لم فإنَّه أركانها أو واجباتها  أو الصَّالة ُشروط  

  تُحصي إن فيها هللا تقوى الزكاة وفي صالته، في به هللا أمر ما ترك ما بقدر  

  بُخل   غير من نفُسكه  بها طي  بةً  زكاتك وتخرج الزكاةُ  فيها التي أموال كه  جميعه 

. هللا يتَّق    لم فإنَّه يفعلْ  لم فمن تأخير، ول تقتير   ول  

 

وم  تأتى الصيام وفي فثه  اللَّغو فيه مجتنبًا أمرت، ُكما  بالصَّ به  والرَّ  والصَّخه

ا ذلك وغيره  والنميمةه، والغيبةه  ومه  ينقصُ  مم    ومعناه الصَّوم  روحه  ويُزيلُ  الصَّ



، م عما الصومُ  وهو  الحقيقيَّ   بها تقومُ  الواجبات بقيَّةُ  وهكذا. وجل عز هللا حرَّ

 في وكذلك لرسوله، وات  باًعا له، وإخالًصا ألمره، وامتثالً  هلل، طاعةً 

 نهاك حيث - وجل عز - هللا لنهي امتثالً   عنه، هللا نهي ما تتركُ  المنهيَّات

.فانت ه  

 

  سي  ئةً  عملته  إذا: أي تْمُحها«؛ الحسنةه  السَّي  ئةه  أتْبع  : » الثانية«  »الوصية

، فأتبعها سهنة  ْبنه  الحسنات فإنَّ  بحه  أن السيئات بعد الحسنات ومن السي  ئات، يُذه 

  عزَّ  هللا قال كما الحسنات، أفضل  من التوبة فإنَّ  السيئات من هللا إلى  تتوبه 

ب   هللاه  إ نَّ : ﴿وجلَّ  اب ينه  يُح  ب   التَّوَّ يُح  ينه  وه ر   هللا وقال ،[ 222: البقرة﴾ ]الُمتهطهه  

تُوبُوا: ﴿ تعالى يعًا هللا   إ لهى  وه م  نُونه  أهي هها جه [.31: النور﴾ ] تُْفل ُحونه  لهعهلَُّكمْ  الُمْؤم   

 

الحةُ   األعمالُ  وكذلك  الصالة عليه النبي قال كما  السيئات، رتكف    الصَّ

لواتُ : » والسالم ْمُس، الصَّ   رمضان، إلى ورمضانُ  الجمعة ، إلى  والُجُمعةُ  الخه

 لما كفَّارة   العُْمرة   إلى  العُْمرةُ : » وقال. الكبائر«  اْجتهنبه   إذا بينهنَّ  ما ُمكف  رات  

ْبنه  فالحسنات بينهما«، . السي  ئات يُْذه   

 

سهن بُخلق    النَّاسه  خالق  «: »  الثالثة  الوصية »  ! «. حه  

 

لة   في والثَّالثةُ  الخالق، معاملة   ُفي األُْوليتان   الوصيَّتان ْلق، ُمعامه   أنْ  الخه

دق   الوجه ، ب طالقة   وذلك فيه، تُذهم   ول عليه تُْحمدُ  حسن   بُخلق   تُعاملهم   وص 

سنهة األخالق من ذلك وغير  المخاطبة، وُحْسن   القول، . الحه  

 



  عليه النبي قال حتى الحسن، الُخلق فضل في الكثيرة الن صوصُ  جاءت   وقد

  أولى أن وأخبر ُخلُقًا«، أحسهنُهم إيمانًا المؤمنينه  أكملُ : » والسالم الصالة

.أخالقًا أحسنهم القيامة يوم منزلةً  منه وأقربهم وسلم عليه هللا صلي به  الناس  

 

  محبوبًا صاحبُها ويكونُ  المجتمع في حسنًا مسلًكا كونها مع الحسنة فاألخالق

.القيامة يوم اإلنسانُ  ينالهُ  عظيم   أجر   فيها الناس   إلى  

 

  حيثما هللا اتَّق  : وسلم عليه هللا صلي النبي من الثالثه  الوصايا هذه فاحفظْ 

. الموفق وهللا. حسهن   بخلق   الن اس وخالق   تْمُحها، الحسنةه  السيئةه  وأتبع    كنت،  


