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 :بسم ال والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه ومن اقتفى آثارهم ال يوم لقاه، وبعد 

 فضيلةمع , وهذه النصيحة ,  أن تسجل هذه الوصية  إدارة منتديات التصفية والتربية السلفيةفيسعد
 ليلة الثلثاء الثان من رجب سنة واحد: وهذا  ، -حفظه ال - الشيخ صال بن ممد اللحيدان 

: وثلثي وأربعمائة وألف من الجرة النبوية فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا 

بسم ال الرحن الرحيم
 إن المد ل نمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بال من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده ال

 له اللك وله, فل مضل له ومن يضلل فل هادي له وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له 
 -المد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن ممدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحة للعالي فبلغ 

 الرسالة وهدى ال به المة وجاهد ف ال حق جهاده وتركنا على مجة- عليه الصلة والسلم 
 إل من كان هالكا ،  يشّذبيضاء طريق واضح منهج قوي ليُل هذه الحجة كنهارها ل يزيغ عنها ول

.فلله المد والنة 

 ث ليعلم أن ليلة الثلثاء هي ليلة الثالث من شهر رجب، لن رجب إنا دخل ف يوم الحد على
 الرؤية- حسب التقوي النظري وليس على بناء رؤية هلل، ومعلوم أن العبادات متقيدة برؤية الهلة 

 وأما مرد معرفة اليام والليال حيث ما يتاج الناس له ف معاملتم الدنيوية فيعتمد ما- القيقية 
.يتعلق بالتقاوي الت اجتهد واضعوها حسب قدرتم

 للسائل نفسه، ولن يشرُكه ولن, وما دام أن الرغبة من متول هذا الطلب أن نسجل لم نصيحة 
 يبلغه هذا النصح، فإّنن أوصي نفسي التكلم والراغب ف هذه الوصية وأوصي كل من تبلغه هذه

:الوصية

  والرغبة الشديدة ف معرفة كيف يعبدبالرص على تقوى ال جل وعل ف السر والعلنية ، •
 إل بإخلص العبادة ل رب العالي، وأن, العبد ربه، فإنه ل قوام للنسانية ول حياة كرية لا 
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 قال- يعبد الناس ربم وفق ما شرعه نب الدى صلى ال عليه وسلم، الذي قال ف العبادات
  يعن،"لتأخذوا عن مناسككم:"  وقال عن الج،"صلوا كما رأيتمون أصلي" -: عن الصلة

 .ما يقوله بلسانه وما يعمله صلى ال عليه وسلم بعمله
  وأن يكون ههم إرضاء ربم سبحانه وتعال؛نصيحت للجميع أن يلصوا النية ل جل وعل،•

 أن يبوا ما أحبه ال ورسوله وأن يبغضوا ما أبغضه ال ورسوله؛ أن يعلموا أن اللل ما أحله
 ال ورسوله، وأن الرام ما حرمه ال ورسوله، فإن النب عليه الصلة والسلم إنا أمره ال

 جل وعل أن يبلغ للناس ما نزل إليه من ربم، وأنزل ال جل وعل القرءان الكري تبيانا لكل
 شيء، وقد بي الصطفى عليه أفضل الصلة والتسليم البيان التام، وأوضح الحجة وأقام

- .رضوان ال عليهم أجعي - الجة، وخلفه من بعده خلفاؤه الراشدون، وصحابته 

 الذي على كل طالب علم أن يرص على معرفة العلم، وأهم ما ينبغي أن يعرفه الواحد أن•
 كيف يتهيأ لناجاة ال جل وعل، ينبغي أن يرص على أداء فرائض يعرف كيف يعبد ال ،

 أن يعلم ويعرف شرف الوقف الذي يقفه الدين؛ أن يقوم بأداء الصلوات المس ف أوقاتا، 
 عندما يدخل ف العبادة العظيمة الامة، عندما يفتتحها بالتكبي، بذا، بي يدي ال جل وعل

 ث بعدما يكب يدعو ربه؛ وإذا دعا، ل شك أن ال أكب من كل شيء "ال أكب"اللفظ الليل 
 اللهم نقن:" بالديث الثابت عن رسول ال صلى ال عليه وسلم الذي كان يقول إذا كب 

 إل، ث يستعيذ بال من الشيطان ..."من ذنوب وخطاياي كما ينقى الثوب البيض من الدنس 
 وهو يقرأ الفاتة يبدأ هذا الوقف الليل بالثناء على ال جل وعل،، الرجيم ويقرأ الفاتة

 "إياك نعبد وإياك نستعي" : وتجيده، وحده سبحانه وتعال، ث يب عن موقفه عندما يقول

 يعن ل نعبد "إياك نعبد"ليتحقق هل هذا الوصف قد اتصف به ؟ فإنه إنا يعبد ال، كلمة 
 ": أحدا غيك؛ ل نعبد صنما، ول نطوف بقب، ول ننذر ليت ول لي من اللق، وإنا النذر

 فليفكر هل هو، فإذا قال إياك نعبد "قل إن صلت ونسكي ومياي ومات ل رب العالي
حقيقة ل يعبد إل ال؟

 أنا أغن"لن النسان إذا عبد ال وعبد معه غيه ل يقبل ال عبادته، وف الديث يقول ال 
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".الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيي تركته وشركه

 ؛ لينتفع به ولينفع به الناس، وليحرصنصيحت لطالب العلم أن يطلب العلم ليعمل بذا العلم•
 وأجل ما ينبغي أن يبينه أن يبي أنه ل يل لحد أن يعبد ، على بيان العلم، وإيضاحه للخلق

 توجد ف البلدان مقامات وأضرحة؛ ينبغي أن يكون على حذر من التورط ف ، غي ال
 تعظيمها، النب نى عن البناء على القبور، وكما ف حديث علي رضي ال عنه عندما كلف أبا

 أبعثك على ما بعثن عليه رسول ال صلى ال عليه وسلم؛ أن ل تدع" : الياج السدي، قال
 السلم ينبغي أن يكون عندما يطلب العلم" ، قبا مشرفا إل سويته، ول تثال إل طمسته

يطلب العلم ليعمل به، وليبلغ العلم للخرين

 ما ل شك فيه أن أفضل العبادات البدنية؛ الصلوات المس، الت فرضها ال على العباد،•
 وبّين الصطفى صلى ال عليه وسلم لنا أوقاتا، فينبغي للمسلم أن يوليها من العناية ما

 فليتحقق "إياك نبعد وإياك نستعي اهدنا الصراط الستقيم "تستحقه، إذا وقف بي يدي ال 
 ّما ينبغي أن يكون عليه الواحد، الرجل والفتيان الذين ، مدى إخلصه لربه ف هذه العبادة

.بلغوا الحتلم يب عليهم أن يصلوا مع الناس ف الساجد إل من عذر

 ف أوقاتا، أن" إن الصلة كانت على الؤمني كتابا موقوتا "الصلة كتبها ال على العباد 
 يؤدي الصلوات ف أوقاتا، أن يرص على الشي إل الساجد بقدر ما يستطيع، لن النسان
 إذا خرج من منله متجها للمسجد، ل يرجه إل عزمه على أداء هذه العبادة، ل يط خطوة

 فقد يصل ، إل كتب له با حسنة، ول يط أخرى إل حط عنه با خطيئة، مهما طال الطريق
 الواحد إل السجد وقد ُحطت خطاياه جيعها، فيكون ف مال كسب وربح ل يتعلق به

 :"النسان عليه أن يبدأ بأداء الواجبات؛ ففي الديث القدسي يقول ال جل وعل ، تبعات

 ول يزال عبدي:" ، يقول سبحانه "وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل ما افترضته عليه
 "يتقرب إل بالنوافل حت أحبه

 فانظر أيها السلم، كيف تكون حالك إذا أحبك ال، إن ال إذا أحب عبدا من عباده حاه،
)وهدى القلوب لحبته : لعّل الشيخ يقصد ( وصانه، وحفظه، ووفقه، ومنع القلوب من مبته 
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 ، هلفإذا ل ير ذلك ول يظهر له، فليفتش ف نفسه هو، هل كان ف أعماله يقصد وجه ال با
 أخلص ف ذلك العمل، وهل حرص على أن يكون ذلك العمل وفق ما جاء عن ال وعن

: إن العمال كلها ل تقبل إل إذا صحبها أمران:  رسوله

صحبتها النية الالصة بأنا لوجه ال،  - 1
وكانت صوابا على وفق سنة رسول ال - 2

 فهذان الشرطان ل بد منهما ف كل عمل يريد النسان منه الثواب من ال جل وعل، فإذا
 تلف أحد الشرطي؛ ل ينفع ذلك العمل، إذا ل يكن قصده ف أداء العمل ابتغاء مرضاة ال ل

ينفعه، إذا ل يكن عمله موافقا لا جاء عن رسول ال ل ينفعه
 إذن على الواحد أن يعرف كيف كان النب يؤّدي العمال الت يريد أن يؤديها، فليبدأ•

 بالصلة، يتوضأ، يرص على الطهارة الكاملة، طهارة البدن، وأكمل الطهارات ف الوضوء
 أن تكون العضاء ُغسلت ثلث غسلت؛ هذا هو أكمل شيء، من زاد على ذلك فإنه صار

 مسرفا؛ وال ل يب السرفي، إذا انتقص اثنتان فقط أو واحدة أجزأ، إل أن الكمال أن
.يغسل كل العضاء ثلث مرات

  وأن يرص على أن يكونأن يرص على طهارة القلب من القد والضغينة وبغض السلمي،•
 قلبه خاليا من الريب والشك، ث إذا دخل هذه العبادة يعرف كيف يبدأ با؛ يكب، ث يدعو

 دعاء الستفتاح، ث يقرأ الفاتة بترّسل ل يهذها هذ الشعر، ول يدها مدا يذهب روعتها
 ورونقها، ث يقرأ بعد الفاتة إن كان إماما أو منفردا، ما تيسر من القرءان، إن كان مأموما

 فيقرأ ما تيسر من القرءان مع الفاتة ف الركعات السرية، وأما ف الهرية فل يزيد على
 ل صلة لن ل:" الفاتة، ما دام يسمع المام، فإن النب صلى ال عليه وسلم قال عن الفاتة

 :"إنا لنفعل، قال : ، قالوا"لعلكم تقرؤون خلف إمامكم:" وقال لصحابه "يقرأ بفاتة الكتاب

"إن أقول مال أنازع القرءان، ل تفعلوا إل بأم الكتاب

 ،)لعل الشيخ يقصد قائما (  راكعافليحرص السلم على آداء هذه العبادة بأركانا، إذا ركع كب 
 السنة أن يرفع يديه بالتكبي حت تكون حذو الذني، ث يركع يد ظهره؛ ل يصر ظهره
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 فيكون وسط ظهره هو النخفض، ول يسنمه كأنه سنام، إنا يد ظهره؛ تقول عائشة ,حصرا 
 كلمة(  "لو وضعت إناء على ظهر رسول ال صلى ال عليه وسلم فيه ماء ما خشيت عليه:" 

)غي مفهومة 

 ، ول يرفع رأسه؛ بل يعل رأسه منسابا مع انسياب-يرسل رأسه يدليه- ث ل يقنع رأسه 
 لعّل الشيخ يقصد(  تكبياتسبحان رب العظيم ، أقل الكمال ثلث : الظهر، ث يسبح يقول

 ، وأكثره إل خس وست وسبع، ث يدعو؛ ويوز الدعاء ف الركوع، والنب ما )تسبيحات 
 ، ث إذا انتهى رفع رأسه"سبحانك اللهم وبمدك اللهم اغفر ل:" يقوله ف ركوعه، يقول

 ربنا ولك المد،: سع ال ل حده، إذا كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما؛ قائل: قائل 
 ويرفع يديه، كما دخل ف الصلة، ث ل يبادر بالسجود حت يستتم قائما؛ وتعود العظام إل

 ربنا ولك المد حدا كثيا طيبا مباركا فيه كما يب ربنا: مفاصلها، ويسن أن يقول
 وف السجود؛. وهو راكع ياف يديه عن جنبيه حت يعتدل الظهر. ويرضى، ث يسجد ساجدا

 لو شاءت- وهو ساجد-كان النب : إن كان إماما أو منفردا، جاف بي العضدين، تقول عائشة
 سبحان رب العلى، يكررها ثلثا: ، ث يقول"بمة صغية أن تدخل من تت عضده لدخلت

 سبحان رب: ث يدعو، والنب لا علمنا ف الركوع أن نقول, أو خسا أو سبعا،و هو الكمال 
 "سبحان رب العلى ف السجود، وأما السجود فألوا فيه بالدعاء: العظيم، قال ف السجود

 :، ث يرفع ويلس ويدعو"أن يستجاب لكم- أي حري-فقمن " ، -يعن مع هذه التسبيحات-

 ال ما شاء، ث يسجد ويكمل صلته.. اللهم اغفر ل وارحن وارزقن وأغنن عن خلقك 
.بذه الصفة، هذا فيما يتعلق بالصلة

 :" الت قال عنها الصطفى صلى ال عليه وسلموينبغي على النسان أن يرص على الرواتب•

 أربع قبل: بن ال له بيتا ف النة - من صلى ف اليوم ثنت عشرة ركعة –يعن ف كل يوم
 الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد الغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، وف

وليكثر من النوافل". ركعتان"، وهي كهذه إل أن الت قبل الظهر "عشر ركعات"لفظ 
 يصلي صلة التهجد، أقلها مع الراتبة ركعة، ول حد لكثرها على القول الصحيح، إحدى
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 عشر، ثلث عشرة، خس عشرة، سبع عشرة، تسع عشرة، إحدى وعشرون، ثلث
 صلة الليل مثن مثن، فإذا خشي:" وعشرون، وما زاد؛ فقد قال عليه الصلة والسلم

  ".أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى

.ث تية السجد، يرص كلما دخل السجد ل يلس حت يصلي ركعتي•

  أخب أن ابن آدم إذا أصبح يكون قد وجب عليه النب صلى ال عليه وسلم  ركعتا الضحى،•
 ليس كلنا" ، أو "ليس كلنا قادر على الصدقة:" أن يبذل ستي وثلثائة صدقة، فقال الصحابة

 يعدل له هذا الجر، إن له بكل تكبية صدقة، وبكل تليلة: " ، قال"يد ما يتصدق به
"ويزئ من ذلك ركعتا الضحى:" وعدد أشياء، ث قال.. صدقة

 فإذا صلى السلم ركعت الضحى كان كأنا تصدق بستي وثلثائة صدقة، وصلة الضحى
 من حي ترتفع الشمس بقدر قامة الرجل العتدل القامة فوق الرض، إل أن يقرب قيام قائم

 ، إل أن أفضل صلة الضحى حي ترمض الفصال، فإن-يقرب دخول وقت الظهر- الظهية 
 ، والوابي هم"صلة الوابي حي ترمض الفصال:" النب صلى ال عليه وسلم يقول

 )جلة غي مفهومة الدقيقة ( الرجاعون إل ال، 

 أوصان خليلي بثلث": والنب صلى ال عليه وسلم أوصى أبا هريرة كما ف الصحيح، قال
 أوصان أن أوتر قبل أن أنام، وأوصان بركعت:" ، يقول-أو ما عشت" -ل أدعهن ما بقيت

 ينبغي للمسلم أن يرص على العناية". الضحى، وأوصان أن أصوم من كل شهر ثلثة أيام
 ؛"إن الصلة تنهى عن الفحشاء والنكر:" وال يقولبذه العبادات، ويهتم با غايةالهتما 

 فليفكر فيها؛ مالذي دخلها منفإذا رأى أحدنا أن الصلة ل تزجره عن الفحشاء والنكر، 
.، فلم تنهه عن الفحشاء والنكراللل، ل بّد أن يكون دخلها خلل

ينبغي للمسلم أن يكون عفيف اللسان•
.غاض البصر عن الرام، كافا نفسه عما حرم ال؛ من مطعم ومشرب وملبس

 ينبغي أن يرص على صيانة لسانه عن. أن يرص على أن يكون كسبه ما أحل ال جل وعل
.الغيبة والنميمة
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 إن النب صلى الأن يكون ناصحا لعباد ال، يقول جرير بن عبد ال البجلي رضي ال عنه •
 عليه وسلم عندما يبايعنا على السلم على شرط أّل إله إل ال وأن ممدا رسول ال؛

"والنصح لكل مسلم:" يقول

 فل بد للمسلم أن يكون ناصحا لخوانه حريصا عليهم، ينبغي أن يرص على معرفة حقوق
 الناس، أن يكف أذاه عنهم، والنب ذكر ما يكون بنلة الصدقة فيما يتعلق بصبيحة ذلك

 ؛ أي صدقة عليك، فلتحرص أيها السلم على"وكفك أذاك عن الناس صدقة " :اليوم يقول 
.ذلك

  احرص أيها السلم أن ل تتاج إل أحد من اللق ما استطعت•
 ف صحتك، ف كسب معاشك، ف: ولتكن حاجتك إل ال جل وعل دائمة؛ ف كل أمورك

 تربية أولدك، ف تصيل مرادك من أمور الدنيا الباحة، احرص على أن تكون دائما متعلق
.الرجاء بال جل وعل، منل حوائجك ف ساحة جوده وعطائه وكرمه

 أكثر من الدعاء وأّل على ال، فإن ف يوم المعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، قيل أنا إذا
 ، قيل إنا ف اللسة بي الطبتي،-أذان الؤذن-دخل المام وجلس على النب، ووقت الذان 

 وكلنا نتاج إل ال جل وعل ف كل وقت، إذن لنحرص على هذهوقيل إنا بعد العصر، 
 كلها ونوجه السئلة لالوقات

 النّيي صلى ال عليه و سلم يقول إن ف الليل ساعة ل يوافقها عبد مسلم يسأل ال شيئا إل
.أعطاه، وذلك كل ليلة

أيها السلم على أن تسأل ربك إذا صليتاحرص 
.  على أن يكون لك ورد ف الليل؛ ف بيتكاحرص

  وإنا بقراءة تقرؤها أنت أو زوجتك أوأكثر من قراءة القرءان ف النل ل من السجل؛•
 ولدك، احرص على القراءة؛ فإن البيت الذي يقرأ فيه القرءان يكون قد أضيء بذا النور،
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.ينبغي للمسلم أن يرص على هذه الموروبيت تقرأ فيه سورة البقرة ل يقربه الشيطان، 

.والقلل من الكلم إل فيما فيه فائدة وعدم اخلف الوعد،     احرص على الصدق ف القول،•

  فإنل تعمل عمل وتشى أنه منكر، اجعل هك دائما أن تكون مراقبا لربك جل وعل،
. أعمالنا وأقوالنا كلها مكتوبة علينا وآثارنا، فلنحرص على ذلك كله

 لكن برفق، ولطف، وشفقة، وبدون استعلء، ول ، اجتهد ف أن تدعو الناس للهداية•
 ، وال"بلغوا عن ولو آية": النب صلى ال عليه وسلم أمر أن يبلغ الناس عنه قال ، باستهزاء

 ، ويقول ال جل"قل هذه سبيلي أدعو إل ال على بصية أنا ومن اتبعن": يقول جل وعل
 إذا سألك عبادي عن فإن قريب": ، ويقول سبحانه "ادعوا ربكم تضرعا وخفية": وعل

 :، قالوا" يستجاب لحدكم ما ل يعجل": ، ويقول الصطفى"اجيب دعوة الداعي إذا دعان

 ل تّل، مهما أكثرت, ، ل  "دعوت ودعوت فلم أر يستجاب ل: يقول: " وما يعجل؟ ، قال
 لكن أنصحك ف مثل هذه اليام، أن تدعو للمسلمي بأن يفرج، من الدعاء أنت على خي

 ال كروباتم، ويزيح عنهم هذه الغمة الدلمة، ويوفقهم للرجوع إل ال جل وعل، وتعظيم
 أن ترص على أن تسأل ال أن يصلح ولة السلمي، وأن يول على، شرعه، وتكيم شريعته

  ويصرف عنهم ف أي بلد شراره، اجتهد ف أن تدعو لرضى السلميكل بلد خيار أهله،
.اهتم بصال السلمي، اجتهد ف ذلك كله  وأمراض القلوب،بالشفاء، أمراض البدان

 ل تقرن من العروف"ابذل العروف بقدر ما تستطيع، وإذا ل تستطع فلو بالكلمة الطيبة، 
".ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق"يقول النب صلى ال عليه وسلم  "شيئا

 نصيحت لك أن ترص على حفظ العلم، العلم ليس مرد القراءة، احفظ النصوص؛ اليات•
.القرءانية، آيات الحكام، إذا أمكنك أن تفظ القرءان كله؛ فهي ثروة ل حدود لا

 احفظ من كلم الصطفى صلى ال عليه وسلم ف الحكام، نصيحت أن تفظ كتاب عمدة
 الحكام للمقدسي، فإنه ليس فيه حديث ضعيف، جيع ما فيه إل النادر فهو منتقى من
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.الصحيحي

احرص على حفظ متصر من متصرات الفقه•
 لنكم مالكية، انصحك أن ترص على متصر خليل، فإنه مفيد، أو رسالة ابن أب زيد، ل

  .  شك أن رسالة ابن أب زيد أعلى وأجل قدرا وأرفع، لكن متصر خليل أغزر مادة

  للا تقرأ عن الغيبة، احرص على اجتنابا، ، نصيحت لك أن ترص على تطبيق العلم بالعمل•
  اللكن إذا أردت أن تستنكر النكر فعليك بالكمة،تلس ف ملس يرتكب فيه منكر، 

 ادع إل سبيل ربك"، "قل هذه سبيلي أدعو إل ال على بصية أنا ومن اتبعن ":يقول
"بالكمة والوعظة السنة

 ، لعل  إذا رأيت على احد مؤاخذات ل تنصحه علنية، بل ادعه بالسر والرفق والشفاق عليه•
".لن يهدي ال بك رجل واحدا خي لك من حر النعم": ال أن ينفع بك، يقول الصطفى

. إن من سعادة الشخص أن تكون زوجته زوجة صالة، تعينه على الي، وتتثل أوامره

 احرص على معرفة هدي السلف من الصحابة والتابعي فيما يتعلق بعلقاتم بنسائهم،•
وعلقات نسائهم بم، وعلقات النساء بالجتمع،

 "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء": والنب صلى ال عليه وسلم يقول

"إن أول فتنة وقعت ف بن اسرائيل بسبب النساء: "والديث ف صحيح مسلم، ويقول

 اتقوا ال ف النساء فإنن عوان: " كان من ضمن ما أوصى به ف النساء لكنه أوصى بالنساء،
 ، يعن كأنن أسيات، ومن شأن السي أن يكرم ول يذل، لكن تؤمر بطاعة ال،"عندكم

.، ل بد من التعاون على الب والتقوى"وامر أهلك بالصلة واصطب عليها": فال يقول

 وأسأل ال أن يوفقن لتطبيق ما قلت، وأن يوفقكم للنتفاع. هذه ممل النصيحة، أقولا لكم
 با سعتم، وأن يعل عملنا خالصا كله لوجه ال، إنه جل وعل ميب الدعاء، وصلى ال على

. نبينا ممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيا
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