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س " ممن س يه وس ى هللا ع ي ص  "أحوال الن
 إشارات النبي صلى اهلل عليه وسلم

 )باللهجة المصرية(
 محمد صالح المنجد لفضي الشيخ:

:  http://way2allah.com/khotab-item-138655.htm رابـط الــماد

 عمدا بعدد، ،وعلدى للده وصدحبه عيمعدين ،العالمين، وصلَّى اهلل على نبينا محمدد بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب  
عنده  مهدم باششدار ، والرسدم، كمداعل  م الناس بالقصة وبالمثل والموعظة، كان ي  عل  كان ي    -صلَّى اهلل عليه وسلم-فإن نبينا 
مث درسم مر  فد ًادا  مث داأل ،ل عمدر اشنسداني الرمدل طوو دا مدن المسدلويل و دو ل األمدل، وكدان األمدل طو ديدل، و ا طاريا

نهش ابن لدم من األمراض والحوادث وغير ا مثل األعراض اللي  ًاا   .العمر، ورسم عن يمينه وشماله طوو
عليمده اششدار ، فيبدير بيدد ، ويبد -عليه الصال  والسالم- كان صدب  وبدانينين، ير بأصدابعه، ويبدير باشيسدلعمل فدي 

كددان يبددير عحياناددا إلددى عيندده، وعهندده، ولسددانه،   -صددلَّى اهلل عليدده وسددلم-واليددد كلهددا، وكددنل  فإندده  ،والثاليددة، وال دد 
 ورعسه، وعنفه.

 
ه صلى اهلل عليه وسلم  عمثلة على إشارا

 بالسم  والبصر عالى لبيان حقيقة ا صاف اهللإشاره ألهنه وعينه 
عن عبدا  ريدر  أدرع  -رضدي اهلل عنده-ا ياء في الس نَّة النبوية حديث سليم بن يبير مدولى عبدي  ريدر ، عدن عبدي  ريدر  مَّ فم  
ددا" مددر ا  د دد يدأوا اأُليميانيددات  إ ليددى عيُ ل هي عددالى  وُ إلددى أدي  "إ نَّ اللَّددهي ييددُأم ر ك ُم عيُن  دديراا"ل دده   ددم يعاا بيص    يقددوأ عبددو  ريددر  ،٥٨النسدداء  "سي
دا عيليدى عيُين د" ليهدا  ،اشبهدام معروفدة .."ه  ريعيُي  ريس وأي اللَّه  صيلَّى اللَّه  عيليُيه  ويسيلَّمي ييضي   إ بُدهياميه  عيليدى ع ه ن ده ، ويالَّل دي يل يهي واللدي 

دددمددا  دديس السدددبابة عو المبددير ، عو الم   ون بهددا، وفدددي سدددب  ألنهدددم كددانوا ي ؛و ا سددبابةألن العدددرب سددم   ،ب حة، عو السددبَّاحةسي
و ا سددبابة، وفددي اشسددالم ون بهددا سددم  عولئدد  كددانوا يسددب   ح بهددا،سددب  ألن المسددلم ي   ؛سددب حة عو المبددير ى الم  مَّ اشسددالم  سيدد

 .ح بهاسب حة عو المبير  ألن المسلم يسب  الم  
دا ويييضيد   ريعييُد  ريس دوأي اللَّده  صيد"  لما أرع اآليدة يقدوأ عبدو  ريدر  -عليه الصال  السالم-فالنبي  َ  ي لَّى اللَّده  عيليُيده  ويسيدلَّمي يديُقري
ليها عليى عين ده  س أاأهعين وض  إصبعي .."إ ُصبديعيُيه   ليهدا السدبابة  إهاا اشبهدام ،عليى عهن ه ، والَّلي   دن  علدى األ هن واللدي 

 .على العين
دديراا لمددا أددرعمدداها عرادس  ددم يعاا بيص  ود و ددو حددديث  روا  عبددو داعشددار   ددنا، والحددديث  -صددلَّى اهلل عليدده وسددلم-النبددي  ،سي
عددالى، أدداأ العلمدداء صددحيح.  ة مددن مَّدداهلل عندده سددي ون فددي األ   مي ل ددوأددد عي  عراد بدده إيبددات حقيقددة العددين السددم  والبصددر هلل 

 الويده، وينفدي وينفدي،ينفدي ، وينفدي السدم  والبصدر، وينفدي ال دالم، و -عدالى- ن در صدفات اهللن ي  الجهمية وغير م مي 
صدددداف اهلل بالسددددم  والبصددددر، نعددددم سددددمعه لددددي  كأسددددما    حقيقددددة ان بددددي  عن ي   -صددددلَّى اهلل عليدددده وسددددلم-فددددأراد النبددددي 
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"  ۖ  نَّ  ُدر ك دددده  اأُليُبصيددددار  وي  ددددوي ي ددددُدر    اأُليُبصيدددداري "المخلددددوأين، وبصددددر  لددددي  كأبصددددار المخلددددوأين  ب يددددر  وي  ددددوي اللَّو يدددد   اُلخي
 .١٠٣ األنعام

ه لعينه إي عالى من كل عيبإشار  بااا لسالمة عين اهلل 
رضدي -يهم بصفة الددي اأ، فجداء فدي حدديث عبدد اهلل بدن عمدر عندما حدَّ  -صلَّى اهلل عليه وسلم-وكنل  فعل النبي 

اللَّدهي ليدُي ي  ، إ نَّ مُ إ نَّ اللَّدهي ني ييُخفيدى عيليدُي   "فقداأ   -صلَّى اهلل عليه وسلم-ر الدياأ عند النبي عنه أاأ  ه ك   -اهلل عنهما
دداري ب ييددد    إ ليددى عيُين دده  -ب ددأيُعويري  ًياف ييددة   -ويعيشي نيدده  ع نيبيددة   ددأينَّ عييدُ دديحي الدددَّيَّاأي عيُعددوير  العيددُين  الي ُمنيددى، كي ًافيددة يعنددي بددار  ،  ،"ويإ نَّ الميس 

 والحديث روا  البخاري. .بار   غير ممسوحة
ياأ ععدور، وعن اهلل الددَّ  ر، وعنَّ وي مدن العيد -عدالى-لسالمة عين اهلل  اعينه إيباا  إلى -صلَّى اهلل عليه وسلم-فأشار النبي 

ليقدان بدده ينيدديدُ لدي  كددنل ، وعن هلل عي  مددا  "سددبحان اهلل"عيددب، ونحددن لمدا نقددوأ  ل  سددليملان مددن ك د مداوعنه ،-سددبحانه-ن 
نزيه اهلل عن العيب، ومدن العيدب العيد ة، والنبدي اأ يددَّعي عنده اهلل، يددَّعي األلو يَّدر، والددي  وي معنى  ن  ال لمةس سبحانه، 

إلددى عيندده،  -وسددلم صددلَّى اهلل عليدده-عشددار النبددي و أدداأ اهلل ن يخفددى علددي م، الدددي اأ ععددور  -عليدده الصددال  والسددالم-
 يعني عن اهلل لي  بأعور، والدي اأ في كال عينيه لفة.

 
 واحد في  نا المقام  إلى عنفه عند حديثه عن الجبهة لبيان عنهما شيء   هإشار 

عليمه اسلعمل اششار  عشار إلدى األند ، عيدن كدان هلد س فدي حدديث  -صلَّى اهلل عليه وسلم-وعشار كنل  النبي  في 
ددرت  عن عسددجدي علددى سددبعة  "  -معليدده الصددال  والسددال-ابددن عبدداس فددي السددجود علددى األعضدداء السددبعة، فقددد أدداأ   ع م 

 دو يقدوأ علدى الجبهدة ويبدير إلدى األند  مدا معندى  ،صدحيح البخداري.." -ى عنف هوعشار بيد   عل-ععظ ٍم، على الجبهة  
عد   قدوأ هل س عنهما واحد، عن األن  والجبهة واحد، ولنل  لما    ،والركبلدان، والقددمان ،ال ف دان  األعضاء السدبعة و

قدوأ د ُفد ،الجبهدة واألند ،  دي سدبعة ععضداء  كمس سلة، يم  وإن صدارت يمانيدة، وإنمدا د الجبهدة عدن األند  ر  فأند ن 
 الجبهة واألن  شيء  واحد

لمدا  ،السدنن ال بدرل للنسدا ي "رَّ دا علدى عنفدهيديه على يبهله وعمي  -يعني صلَّى اهلل عليه وسلم-ووض  "  أ الراويوُ فقي 
هية ، ويعيشياري ب ييد    إ ليدى عيُنف ده   .."  أاأيبرح األعضاء السبعة  اءي بدُ صدلَّى اهلل -منده  علديم   دنا  صدحيح ابدن حبدان، .."اُلجي

 .يل  صي إلى األعضاء السبعة اللي يسجد عليها الم   -عليه وسلم
دومن األطواء عن بعد  النداس إها سدجد رفد  عنفده عدن موضد  السدجود، يعندي رفد  عنفده عدن األرض، وينب دي عن يد لُ  ق ص 

 عنفه باألرض.
 

حدَّث عن ع واأ القيامة ه إلى فمه عندما  معن العي  لبيان إشار  ريق يد ُلج 
حددَّ   ا رَّ عشار مي  -عليه الصال  والسالم-ه ة عنَّ ن اششارات النبويَّ وكنل  م   جداء ث عدن ع دواأ القيامدة، فإلى فمه، عندما 

، حيلَّدى "أداأ   -صدلَّى اهلل عليده وسدلم-سود عن النبدي األفي حديث المقداد بن  ُلدق   دُدنيى البَّدُم   يديدُومي اُلق يياميدة  م دني اُلخي
يدٍل ي    ار  م  ه ُم كيم ُقدي ندُ ، عيم  اُلم يدلي )الدراوي(أيداأي س دليُيم  بُدن  عيدام ٍر -وني م  س عيميسيدافيةي اأُليُرض    فديوياللَّده  ميدا عيُدر ي ميدا يديُعن دي ب اُلم يدل 
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دددل  ب ددده  اُلعيدددُين   ددد"..-الَّدددن ي  ُ ليحي دددل فدددي ان مي عُ لدي د  دددنا الدددني ي ُسدددوي رُ ، ألن  دددنا الم  ، ى فدددي اللسدددمَّ   ي  كلحددداأ وي  مي  دددة مددديالا
دد أددة الميددل عددن ى عيضاددا مدديالا عنددد العددرب، ل ددن الم سددلعمل عنددد ال ددرب المايددل لددي   ددو بالد  مَّ والمسددافة المعروفددة  سي

العرب، ول نه لي  ببعيٍد عنه، فالميل وحد  مسدافة عندد العدرب، يقولدون علدى مسدافة كدنا طمسدة عميداأ، سدبعة عميداأ 
، فلمَّ   ، يعندييومي القيامة  م ني الخلق  حلدى  دوني مدنهُم كمقددار  ميدلٍ ى  ُدني البم   أ في الحديث عنَّ ا أامن المدينة مثالا

َوس العباد في عرض المحبر  فديوياللَّده  ميدا عيُدر ي   يقدوأ سديلم بدن عدامر الدراوي مقدار ميدل.المسافة بين البم  وبين ر
، عيم  الُ  س عيميسيافيةي اأُليُرض   .م يلي الَّن ي  ُ ليحيل  ب ه  اُلعيُين  ميا يديُعن ي ب اُلم يل 

 
ه ُم ميددنُ "..  ددندُ ُيدده ، ويم  ُعبدي ه ُم ميددُن يي  ددون  إ ليددى كي ددندُ ، فيم  ددال ه ُم ف ددي اُلعيددريق  ُيدده ،  أيدداأي  فدييي  ددون  النَّدداس  عيليددى أيددُدر  عيُعمي يي  ددون  إ ليددى ر ُكبيلدي

يُدده   ه ُم ميددُن يي  ددون  إ ليددى حيُقوي ددندُ  معقددد اش ار  ددنا الحقددو، ،قددوانس الحقددو الخاصددر ، الجانددب  ددنا الحقددو، مددا  مددا الح.."ويم 
ه مُ "..  أاأ  ندُ ه ُم ميُن يد ُلج  ميُن يي  ون  إ ليى حيُقويُيه   ويم  ندُ   ويعيشياري ريس وأ  اللَّده  صيدلَّى اللَّده  عيليُيده  ويسيدلَّمي أياأي  ،م ه  اُلعيريق  إ ُلجياماا، ويم 

ددعن يد   -عليدده الصددال  والسددالم-فددأراد  .روا  مسددلم .ي الفددم و ددكاللجددام يعنددي ي    قالعددر  في ددون "ب ييددد    إ ليددى ف يدده   ن لهددم ي  بدي
 م.ي ويد ُلج  و   ي فيه، عن العرق يد   ىا وض  يد  على فيه، عندما أاأ إلمَّ باششار  لي 

 
 .ههم اهلل في ظل  ظل  ن عراد النجا  من هل  الموأ  فعليه عن ي ون عحد النين ي  ومي 

ددد ؛اهلل فدددي الونيدددة، اشمدددام العدددادأ، والبددداب الدددني نبدددأ فدددي ًاعدددة فأ دددل العددددأ أدددا م  ،ن عوأ عمدددر  ن يعدددرف الحدددرامم 
حابدا فدي اهلل، والدني هكدر اهلل طاليادا ففاضد لَّدعي مات، والريدل ألبده م  رَّ حي ار  للم   ،بالوايبات ق بالمسدايد، والدريالن 

صدَّق بصدأة فأطفا ا، والدني دعلده  هات منصدٍب ويمداأ، يقداوم اشغدراءات، يقدوأ  إندي عطداف  مدرع اعينا ، والني 
   1.العالمين اهلل رب  

مسدند اشمدام " كياني ف ي ظ ل  اُلعيُرش  يديُومي اُلق يياميدة    ،عيُو ميحيا عيُنه   ،ميُن نديفَّ ي عيُن غير يم ه  "  وأد ياء في بع  األحاديث عيضاا
 .عحمد ابن حنبل

ٍر، عيُو ييضيُ  عيُنه  ميُن سيرَّ   عيُن "  وياء عيضاا ييه  اللَّه  م ُن ك ريب  يديُوم  اُلق ييامية ، فديُليد نديف ُ  عيُن م ُعس     .روا  مسلم "يد ُنج 
 

 إشاره صلى اهلل عليه وسلم إلى لسانه
 ا في كل عحوالهلبيان عنه ن يقوأ إن حيق  

 -رضدي اهلل عنهمدا-بدن عمدرو ديث عبدد اهلل ى لسانه، فجاء في حدفيما عشار إل -صلَّى اهلل عليه وسلم-وكنل  عشار 
ُلن دي " أاأ  ُفظيده ، فدينديهي أد دريُيش  ويأيدال وا  عييُ ل دب   ك ُن  عيُكل ب  ك لَّ شيُيٍء عيُسميع ه  م ُن ريس وأ  اللَّده  صيدلَّى اللَّده  عيليُيده  ويسيدلَّمي ع ر يدد  ح 

ددُيٍء يُسددميع ه  ويريس ددوأ  اللَّدده  صيددلَّى اللَّدده   ،  ك ددلَّ شي ددُ   عيددن  اُل  ليددداب  ، ويالر ضيددا، فيأيُمسي ددر  يديددلي يلَّم  ف ددي اُل يضيددب  ددلَّمي بيبي عيليُيدده  ويسي

                                                 
، ويشياب  " 1 عية  ي ظ لأه م  اللَّه  يديُومي الق ييامية  ف ي ظ ل ه ، يديُومي ني ظ لَّ إ نَّ ظ لأه   إ ميام  عياد أ  بدُ نيا  ، ويريي ل  أديُلب ه  م عيلَّق  ف ي  سي ُ عييدُ أي ف ي ع بيادي   اللَّه ، ويريي ل  هيكيري اللَّهي ف ي طياليٍء فديفياضي نيبي

هيا، أياأي  إ   اٍأ إ ليى نديُفس  ٍب ويييمي د ، ويريي الين  يحيابَّا ف ي اللَّه ، ويريي ل  ديعيُله  اُمريعي   هيات  ميُنص  ُ ن ي عيطي الميُسج  ال ه  ميا صينديعي مي ديُعليمي ش  أيٍة فيأيُطفيا يا حيلَّى ني  اف  اللَّهي، ويريي ل  يصيدَّقي ب صيدي
 صحيح البخاري. "ييم ين ه  
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دي ب ييدد    ميدا يي فينيكيُرت  هيل  ي ل ريس وأ  اللَّه  صيلَّى اللَّده  عيليُيده  ويسيدلَّمي، فيأيُوميدأي ب أ ُصدب ع ه  إ ليدى ف يده ، فديقيداأي  اُكل دُب  ُ  فديويالَّدن ي نديُفس  ُخدر 
ُنه  إ نَّ حيق    .حديث  صحيح  وروا  عبو داود و  "م 

ال ضدب ن يحملده علدى  ، وعنَّ ى إليده، سداعة الرضدا عو سداعة ال ضدب حدق  وحي ي ي دُحدوي  -عليه الصال  والسالم-ه يعني عنَّ 
   و عو غير صحيح.ري ما يقوأ، عو عنه يقوأ كالماا من الل بحيث ن يدُ  يه عن ًور ر  خُ أ باًل، وعن ال ضب ن ي  وُ أدي 
 

اع بد نيا، أياأي  إ ن ي ني عيأ وأ  إ نَّ حيق ا" وكنل  ياء في الم زاح عنهم  .صححه األلباني "أيال وا  ييا ريس وأي اللَّه ، إ نَّ ي  دي
 

 لبيان طوور  ال الم
صدلَّى اهلل عليده -ء للنبدي سدفيان بدن عبدد اهلل الثقفدي لمدا يدا ر ال دالم عنَّ ويدفدي طي  ياء فدي اششدار  إلدى اللسدانوكنل  
م  ب ه ، أياأي  أ ُل ريب يي اللَّه  "  وأاأ -وسلم يُن ي ب أيُمٍر عيُعليص  ي مَّ اُسليق ُم، أد ُل   ييا ريس وأي اللَّده  ميدا عيُطدويف  ميدا  ،ييا ريس وأي اللَّه  حيد 

دده   ددان  نديُفس  ددني ب ل سي دداف  عيليدديَّ، فيأيطي اأيدداأي  ي ددمَّ "..  ،عمسدد  باللسددان .."يخي ددني خدداف علدديَّ  .وا  اللرمددنير  "   ي ، إهاا عطددوف مددا 
 .عطوف ما يخاف عليه  نا اللسان

 
س أد ُلد   بديليدى ييدا نيب ديَّ اللَّده ، فيأيطيدني ب ل سيدان ه  ب در  ي ب ميدالي   هيل د ي ك ل ده  عيني ع طُ " كنل  حديث معاه المبهور المعدروف لمدا أداأ

ا، فدي  إ نَّدا ليم  ي أياأي  ك  َّ عيليُيد ي  يدني دا نديدلي يلَّم  ب ده س فديقيداأي ق ُلد   ييدا نيب ديَّ اللَّده ، وي دُل يي  دبأ يي  ليُلد ي ع مأد ي ييدا م عيداه    اطيدن وني ب مي ، وي ي
نيل ه مُ  ر   ُم إ نَّ حيصيا  د  عيُلس   روا  اللرمني. "النَّاسي ف ي النَّار  عيليى و ي و  ه ُم عيُو عيليى مينياط 

 أ علدى اهلل ب يدر علدم، و  دنا،وُ ، نميمة، كنب، سب، شلم، شهاد   ور، فلول ب ير علم، أدي لسان، غيبة نا يحصد ال
، وال عبدة، وحيدا  عبدي، ورعس عبدي، وحيدا  عوندي، ونحدو  لفات اللسان كثير ، حل  ب ير اهلل، أوأ ما شداء اهلل وشدئ

 ب ير اهلل.ن يجو  الحل   ،هل  من الحل  ب ير اهلل حلى األمانة، واألمانة
 

 إنَّه يعباناحفظ لسان  عيأها اشنسان .. ن يلدغنَّ  
هاب  لقاء  البجعانكم في المقابر   من صري  لسانه .. كان 

 
دباششار  إلى اللسدان عنَّد  ا مرَّ  -صلَّى اهلل عليه وسلم-وكنل  بيَّن النبي    عبدد اهلل بدن عمدر فقداأ ن عسدباب العدناب،ه م 

داءي   ريي دل  م دني اأُليُنصيدار ، فيسيدلَّمي عيليُيده ، ي دمَّ عيُدبديدري ا ك نَّا ي ل وساا مي ي " أُليُنصيدار يأ، فديقيداأي ريس وأ  اللَّه  صيلَّى اللَّه  عيليُيده  ويسيدلَّمي إ ُه يي
ا اأُليُنصيار  كيُي ي عيط    -لألنصاري الني ه ب- ريس وأ  اللَّه  صيلَّى اللَّه  عيليُيه  ويسيلَّمي  ألن سدعد بدن  "ي سيُعد  ُبن  ع بيدادي يسييا عيطي

عراد عن يومدئن علدى  -عليده الصدال  والسدالم-و نا الريل يعرفده، وسدعد كدان مريضادا، والنبدي  ،عباد  كان من األنصار
 . سعد من الريل

ي سيُعد  ُبن  ع بيادي ي " فقاأ  فداَأ .."  صيدال ح  س، فديقيداأي كيُي ي عيط  رب عنهدم كدانوا يلفداءلون يادا علدى عداد  العدرُ يي  صدالح كلمدة 
 -عليده الصدال  والسدالم-النبدي و يم، وعلدى المدري  صدالح، ل  سيد ،ولقون على اللديغ الني لدغله، لدغه مثالا عقربفي  
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ل صدالح أ الريدوُ ، فالبدا د عن أديدسدمَّا  بصديراا ،، وكدان ععمدى"اه بوا بنا إلى البصير الني فدي بندي واأد  ندزور " أاأ 
َنا بأنَّ  صلح صح  فا  .له وي ون صالحااه 

، "  -عليه الصال  والسالم- فقاأ فيداف  ، ويني ط  نيدا ن عيداأ  ، ميدا عيلييدُ ميُن يديع ود    م ُن  ُمس فديقيامي، ويأ ُمنيدا ميعيده ، وينيُحدن  ب ُضدعيةي عيبيدري
ي ف ي  ُل ي الس بياخ   ، نيُمب  ، ويني أ م ص  ن     .األرض هات الملوحة .."ويني أيالي

نيا    حيلَّى"..  ئدُ ُول ه  ي  دأطَّر -صلى اهلل عليه وسدلم-ودطل عليه النبي  صحيح مسلم." ، فياُسليُأطيري أديُوم ه  م ُن حي ن كدان ميد، و
دد ددوميددن معدده،  -والسددالم  عليدده الصددال-فأحدداب بدده  ن أومدده،عنددد سددعد م    ب ددى عُ ن الضَّددويلدد ، ولمددا رعل حدداأ سددعد م 

سددمعون، بدده، فب ددى القددوم، يددم أدداأ   ةا رحمدد ني يد عيددن ب  ب ددديُم   عيني يُسددميع وني إ نَّ اللَّددهي "  -عليدده الصددال  والسددالم-أدداأ عن 
عيشياري إ ليى ل سيان ه  ويني ب ح ُزن  القيُلب  ، العيُين   ا ي  .روا  البخاري ومسلم "عيُو يديُرحيم   -، ويلي  ُن يد عين ب  ب هيني

واضدعهيدزور الفاضدل إهاا اسدلحباب عيداد  المدري ، حلددى اشمدام  ويددوا  المبدي حافيادا، والب دداء  ،المفضددوأ و دنا مدن 
علددراض علددى ب علددى الصددياح والنياحددة، ألن فيهددا اب عليدده اشنسددان، وإنمددا ي عددنَّ بددالمري ، وعن الب دداء ن ي عددنَّ  رحمددةا 

ده-عز ويل-عدب م  اهلل  ةالقضاء، صياح ونياحة وأل مدن فهدنا  س، وفيها دعول الجا لية، وبعضهم يقدوأ لمداها عطن
 النياحة. ؛اللسان،  نا من لفات اللسان ؛عسباب العناب

 
 سإشاره صلى اهلل عليه وسلم إلى الرع

ه  -ما  ي المناسدبةس عدن عبدي  ريدر  أداأ النبدي  ،اششار  إلى الرعس -عليه الصال  والسالم-وكنل  ما ورد من إشارا
يه  عيمي "  -صلَّى اهلل عليه وسلم س ييدا ريس دوأي اللَّده   ،ل ه  ليُي ي عيحيد  م ُن  ُم يد ُنج  ي ن يي   أيداأي  ،أيدال وا  ويني عينُد ويني عينيدا، إ نَّ عيُن يديلدي يمَّددي

ُنه  ب ميُ ف ريٍ  ويريُحميةٍ  ا"  أاأ الرواي" اللَّه  م  ه  ب ييد     ي يني  .روا  البخاري ومسلم "، ويعيشياري عيليى ريُعس 
ل  ،ي شدد ر نعمددةعمددل اشنسددان مهمددا بلدددغ ن يدد د   ألصددحابه عنَّ  بددديَّن -صددلَّى اهلل عليدده وسددلم-فددالنبي  ف يدد  سدددي دط 

، منددده للددددطوأ، ألنندددا إها عملندددا فهدددنا سدددبب الددددطوأ مفلددداح، وإها مدددا عملندددا مدددا عنددددنا المفلددداح دَّ ب ددد الجندددةس ل دددن ن
حة سددبب لدددطوأ ل نهددا سددبب، فأعمالنددا سددبب، ععمالنددا الصددال ،ن م افئددة للجنددة، مددا  ددي يمددن  ددلددم ي  فاألعمدداأ وإنُ 
ديُعميل وني ا" يمن، فإهاا الجنة، وليس لي عحد كم عمل ده الجنَّدةي "و نا سبب،  ،٣٢ النحل "ُدط ل وا اُلجينَّةي ب ميا ك نل ُم   "لن ي دط 

ي   لددن يددد د  يعنددي لددن ي ددون عملدده م افئاددا للجنددة، ولدددو صددار علددى نعمددة واحددد  و ددي نعمددة اللددنفأ  ،صددحيح البخدداري
 سش ر ا، ف ي  بالجنة

 
 إشاره صلى اهلل عليه وسلم بأ صبعه يمص ها

 أصةس ها، عين حدث هل س في عي  عشار بأ صبعه يمص    ا مرَّ  -السالمو   عليه الصال-وكنل  فإنه 
ييددة  ع يسيددى ابُددن  ميددُرييمي،" عندده -والسددالمعليدده الصددال  -حدددث فددي أصددة ي ددريخ، لمددا عطبددر م  ُهددد  إ نَّ ييالي  ليددُم يديددلي يلَُّم ف ددي اُلمي

ب  ي دريُيٍخ، خدن صددومعةا. عابدد ريدل   عنددهعطبدر م عددن أصدة صداحب ي دريخ  2.."ويصيداح  فجدداءت  ،يعندي يعبَّدد اهلل فيهدا. فا

                                                 
ا،" 2 ب  ي ريُيٍخ، ويكياني ي ريُيخ  ريي الا عياب دا يية  ع يسيى اُبن  ميُرييمي، ويصياح  ُ  ييا ي ريُيخ  فيا ليُم يديلي يلَُّم ف ي اُلميُهد  إ نَّ ييالي ديُله  ع مأه  وي  وي ي صيل ي، فديقيالي فديقياأي  ييا  ،َّخيني صيُوميعيةا، في ياني ف يهيا، فيأي

ديُله  وي  وي ي صيل ي، فديقي  ، فديليمَّا كياني م ني اُل يد  عي ُ ُ  ييا ي ريُيخ  ريب  ع م ي ويصيالي ي، فيأيأدُبيلي عيليى صيالي ه ، فياُنصيريفي ، فديليمَّا  الي ُ بيلي عيليى صيالي ه ، فياُنصيريفي فديقياأي  ييا ريب  ع م ي ويصيالي ي، فيأيأدُ
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، أالد وندادت يدا ي دريخ عندا  ،ألنده فدوق فدي الصدومعة ،هدا فدوق حايبهداويعلد كف    الدراوي عمه فرفع رعسدها ويعلد
ي، ع ييب عمدي ون ع كُ فقاأ  اللهم عمي و  ،مني، فصادفله و و يصليعم  كل   يم دصال الصدال  هلل فاطلدار  أداأ سل صدال
ه ، الم ومسدات   ر ييده ُلده حلدى اللهمَّ ن  م  رت يالث مرات حلى غضب عمه، ولما غضب دع عليه،  رَّ و  نا  ،صال
. وحدث واف قدوا مدن " صدادف سداعة إيابدة في سدلجاب، ًبعاا فيه كرا ية دعاء األم على ولد ا، مدا أداأ ن  نا فعالا ن 

م بالبر   .روا  مسلم "، فيسلجيب  ل ماهلل  ساعةا ي سأأ فيها عواء   م بالبر. فإها دعو  .يا عيها الوالدان، إها دعو
 

 سلجيب دعاء الوالد   ن سًبعاا كي  ا
ددناكروا عنَّ  دده، بنددي إسددرا يل فددي مجلدد  مددن المجددال   ددا وعباد ليميثَّددل ب ح ُسددن ها وكاندد امددرع   ب ددي   انيددة يد  ، وهكددروا يريجا

حدد ي تإن شئلم ألفلننده ل دم، كدأن صدار   ، فقال لهمويمالها فلدم يللفد  عر ضد لده ههدو فدي م اندف ًي دب ،اآلن 
ددا يئسدد إليهددا، دد راعياددا فأم نلدده مددن نفسددها فلمَّ ،  ع ددفوأدد  عليهددا فحملدد ددا ولدددت أالدد لقومهددا   ددو م   ،ن يددريخفلمَّ

َوا غاضبين واسلنزلو  و د بعاا يا فولددت  أدالوا   نيد بهدن  الب دي  دموا صدومعله ويعلدوا يضدربونه، أداأ  مدا شدأن مس ًو
َوا به، فقاأ  دعوني حلى عصل يمن ، أاأ  عين الصب  ..ي س فجا

 .حسنه األلباني "كاني النَّبيأ صلَّى اللَّه  علُيه  وسلَّمي إها حزبيه  عمر  صلَّى"و وفيه الفز  إلى الصال  عند حدوث الم رو ،
دى الصدبيَّ فوعدن ا . فلمَّدن أبلندافي شدر  ميد اى، و نا فيه عن الوضوء والصال  كانوصلَّ  -يعني يريخ-وضأ فل انصدرف ع

، عنوقده قداأ  فدالن  الراعديفمدا يدل لم،  ،، ًبعادا  دنا رضدي ، حدديث عهدد بدالوند مدن عبدو س ،في بون ه. وأاأ  يا غالم
  نبنددي لدد  صددومعلي  مددن وأددالوا. لونددهيددريٍخ يقب   أأبلوا علددىفددبيثددة، اهلل باسددم عبيدده الحقيقددي الزانددي، صدداحب النوفددة الخ

. ففعلواه ٍب. أاأ  ن  م.، و  نا هكر لهم الثالث الني  لَّ 3. ععيدو ا من ًيٍن كما كان
 
ددةٍ " دُن ع م دده ، فيميدرَّ ريي ددل  رياك دب  عيليددى ديابَّدٍة فيار  ي نيدا صيدب ي  يديُرضيدد   م  ددنيةٍ "..  ،ةوة، أوي ددة، نبديسددفار دة نفي، .."ويبدييدُ  .."ويشيداريٍ  حيسي

ُ ع مأددده  ".. يعندددي  يئدددة،  ثُدددلي "..  الصدددبي لمدددا رعت  دددنا الفدددارس بهدددنا البددد ل، م  يعندددي ع   ،.." فديقياليددد اللَّه دددمَّ اُيعيدددل  ابُن دددي م 
ا الوفدل  دنا  ،.."ُيه ، فدينيظيري إ ليُيده  فديلديري ي الثَُّديي ويعيأُدبيلي إ لي ".. ريد نبنها مسلقبل، شخصية، ي ون شخصية،  م  ع   ل  ك    ،.." يني

د   ".. الرضي  ينظر إلى  نا الريل،  ثُدليه ، ي مَّ عيأُدبيدلي عيليدى ييُدي ده  فيجيعيدلي يديُريض  أداأ عبدو  ريدر   ،.."فديقياأي  اللَّه مَّ ني يُجعيُلن ي م 
أين ي عيُنظ ر  إ ليى ريس وأ  اللَّه  صيلَّى اللَّه  "..   راوي الحديث ده  عيليُيده  ويسيدلَّمي وي  دوي ييُح  دي اُر ضيداعيه  ب إ ُصد في ي ، بيع ه  السَّدبَّابية  ف دي فيم 

 ه.م  من ع   يح ي لهم ارضا  الصبي   .صحيح مسلم "ييم صأهيا -عليه الصال  و السالم-فيجيعيلي 

                                                                                                                                                                      

بيلي عيليى صي  ُ  ييا ي ريُيخ  فديقياأي  عيُي ريب  ع م ي ويصيالي ي، فيأيأدُ ديُله  وي  وي ي صيل ي فديقيالي ُ  اللَّه مَّ ني  م لُ كياني م ني اُل يد  عي صحيح  .."ه  حيلَّى يديُنظ ري إ ليى و ي و   اُلم وم سيات  الي ه ، فديقيالي
 .مسلم

ُ  إ ُن ش  "..  3 ثَّل  ب ح ُسن هيا، فديقيالي يُفل ندينَّه  لي  ُم، أياأي فديلينياكيري بدين و إ ُسريا  يلي ي ريُيجاا ويع بيادييه  ويكياني  اُمريعي   بي  ي  يد ليمي ُ ليه ، فديلي  : ُئل ُم ألي داني ييدُأو ي فديلديعيرَّضي ُ رياع يادا كي دا، فيأييد هي ُ إ لييدُ ُم يديُلليف د
دُن ي درييُ  ُ    دوي م  دا ويليدديُت أياليد ، فديليمَّ ُ هيا فيحيميلي هيا، فديويأي ي عيلييدُ دديم وا صيدُوميعيليه  ويييعيل دوا ييُضدر  إ ليى صيُوميعيل ه ، فيأيُم ينيُله  م ُن نديُفس  زيل و   وي ي ديُو   فياُسدلديندُ دُأن   ُمس أيدال وا  ٍخ، فيدأي ب ونيه  فديقيداأي  ميدا شي
س فيجياء وا ب ه ، فديقياأي  ديع ون ي حيلَّى ع صيل   ، فديقياأي  عيُيني الصَّب يأ ، فديويليديُت م ُن ي ي ب هين    اُلبي  ي  ، فيصيلَّى، فديليمَّا اُنصيدريفي عييدى الصَّدب يَّ فيويعيدني ف دي بيُون ده ، ويأيداأي  ييدا غ دالي  ينديُي س يي م  ميدُن عيب دو ي

بديل وا عيليدى ي دريُيٍخ يد قيبد ل ونيده  وييديليميسَّدح وني ب ده ، ويأيدال وا  نديُبن دي ليد ي صيد ن  الرَّاع دي، أيداأي  فيدأيأدُ ، فديفيعيل دواأياأي  ف الي ُ دا كيانيد ديٍن كيمي  ً دُن  ، عيع يدد و يا م  دٍب، أيداأي  ني دُن هي ي صدحيح  .."ُوميعيلي ي م 
 .مسلم

 

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى هللا 
 

م يه وس ى هللا ع ي ص س  إشارا الن م"من س يه وس ى هللا ع ي ص  ( 9من  7صفح )   "أحوال الن
 

 إلى صدر   صلَّى اهلل عليه وسلم هإشار 
عليمه اششار  إلدى الصددر، -يه وسلمصلَّى اهلل عل-وكنل  مما حدث من اششارات منه  وكدان هلد  فدي حدديث  في 

  القلب لما أاأ
 .صحيح مسلم "بحسب  امرٍئ مني البَّر  عن يحق ري عطا   الم سلمي  ،ويبير  إلى صدر    يالثي مرَّاتٍ  ،  ناا اللَّقويل  "
 

ن ينظدر  إلدى عيسداد ك م، ون إلدى صدور ك م،  إنَّ اللَّدهي "فدي حدديث   ا إلدى صددر  مدرَّ  -عليه الصدال  والسدالم-وكنل  عشار 
 "ول دن ينظدر إلدى ألدوب م وععمدال م"وفدي روايدة   ،صدحيح مسدلم "ولي  ن ينظر  إلى ألوب   م وعشداري بأصدابع ه  إلدى صددر    

 .وعشار بأصابعه إلى صدر  صحيح مسلم،
نف  عندد اهلل، ن البد ل ون الحسدب ون النسدب، ولد ي  بدين اهلل وبدين عحدٍد مدن طلقده صدلة، فإهاا  ن  األعماأ اللي 

 م األعماأ عند اهلل.ظي و نا فيه بيان ع  
 

 عحياناا كان صلى اهلل عليه وسلم يض  يد  على رعس عصحابه 
ددا علددى عمددٍر،  -عليدده الصددال  والسددالم-وكددان  نبيها عحياناددا يضدد  يددد  علددى رعس بعدد  عصددحابه، عو يبددير بهددا إلددى صدددر  

  اهلل بن حوالة، فعن عبد اهلل بن حوالة األ دي أاأ يد  على رعس عبد فوض  مر ا 
بعثنا رسدوأ اهلل  صدلى اهلل عليده وسدلم لن دنم علدى عأددامنا فريعندا فلدم ن دنم شديئا وعدرف الجهدد فدي ويو ندا فقدام فيندا "

 اللهددم ن  لهددم إلددي فأضددع  عددنهم ون  لهددم إلددى عنفسددهم فيعجددزوا عنهددا ون  لهددم إلددى الندداس فيسددلأيروا  فقدداأ
 ..."يم وض  يد  على رعسي عو أاأ على  املي ،عليهم

، .."يا ابن حوالة إها رعي الخالفة أدد نزلد عرض المقدسدة  يم أاأ، وض ي يدي   على رعسي"  يقوأ عبد اهلل بن حوالة
مدددور واألفقدددد دنددد الدددزن أ والبالبدددل "..  ،يعندددي الهمدددوم واألحدددزان، .".فقدددد دنددد الدددزن أ والبالبدددل"..  يعندددي البدددام،

روا  عبدو وضد  يدد  مالصدقة يعندي مالصدقة،  همد  عند "عأرب من الناس من يددي  دن  مدن رعسد  والساعة يومئنٍ  ،العظام
لوأ  .داود وعحمد  ب حينئٍن.رُ بي ن الق  نلبا ، ولي  ولف ان ، فهنا الوض  

 
وينددد  بدداليمن  وينددد  بددالعراق أدداأ ابددن   سيصددير  األمددر  إلددى عن  ونددوا ي نددوداا م جنَّددد ا ينددد  بالبددام  "  وأدداأ لدده فددي روايددة

ددُر لددي يددا رسددوأي اهلل  إن عدركدد  هلدد   حوالددةي  دده   فقدداأ"..  عكددون مدد  عي هددمس .."طي يددر   اهلل  مددن عرض  عليدد  بالبددام  فإنهددا ط 
يريددده مدددن عبددداد   ل ددددير ر يمددد  غددددير، واال  دددد ،.."فأمدددا إن عبيدددل م فعلدددي م بييمدددن  م واسدددق وا مدددن غددددر كم ،يجلب دددي إليهدددا ط 

وكَّلي لي بالبام  وع ل ه"..   ، أاأمسلنق  الماء  .روا  عبو داود "فإنَّ اهللي 
 

وي ددون مهلدد   ،وفيهددا ينددزأ عيسددى ،وطصوصاددا فددي لطددر الزمددان ،مددا ي ددون فددي البددام مددن الخيددر ىو ددنا فيدده إشددار  إلدد
رب حلدب، ون فدي مدُر دابدق، أريدة أ دفي ون  ال  ع ل ال لداب، الصدليبي ،ة فيهاة الصليبيَّ مَّ وكنل   ال  األ   الدياأ،

 المقدس. ب بيرُ د بق  ود والدياأ في بين المقدس في اللأ و ال  اليه
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م يه وس ى هللا ع ي ص س  إشارا الن م"من س يه وس ى هللا ع ي ص  ( 9من  8صفح )   "أحوال الن
 

 في صدر صاحبه وابصة -صلَّى اهلل عليه وسلم-ن  يد  
ُيد  رسدوأي اهلل    فدي صددر صداحبه وابصدة بدن معبدد، لمدا أداأ -صلَّى اهلل عليه وسدلم-وكنل  ن  يد   صدلَّى اهلل  -ع

ددني الب ددر  واشيددم  إنَّ سددأُل  عندده   -وسددلَّمي  عليدده   ُندده   ،اُدن  يددا واب صيددة   فقدداأ لددي  ،وعنددا ع ر يددد  عُن ن عيدي ي شدديئاا م  نديُوت  م  حلددى  ،فيدددي
ُ ر ُكبيل ي ر ُكبيليه   ي يُسدأيل ن ي عنده  عُو يُسدأيل ن ي س  أُلد    يدا رسدوأي  ،ميسَّ ُئد أداأ    ،أيُطب ُرن يفداهلل   فقاأ   يا واب صية  ع ُطب ر  ي ما ي 

ُيم   أد ُل   نديعيمُ  ي يُسأيل ن ي عين  الب ر  واش  ُئ ، فيجعدلي يديُن  د  ب هدا فدي صيدُدر ي، ويقدوأ    يدا واب صيدة   ،ي   ،فيجيمي  عيصاب عيه  الثَّالثي
دأنَّ إليدده  القلدب   ،اُسدلديُف  نديُفسيد ي  ًُمي ُ إليده  الدندَُّف    ،الب درأ مدا ا أنَّد ًُمي يُدم    مددا حدا ي فدي القلدب   ،وا ديدريدَّدي فدي الصَّددُدر  ،واش  و

.  4وإُن عيفُدليا ي الناس  وعيفُدلديُو ي
 

واض  لوأ  -صلَّى اهلل عليه وسلم-فإهاا  نا كان منه  نبيهاا.فاا م  وابصة و  عاا و
 

عرض لنا الواحد يلر  ع ل العل  ل عي   ل ن  نا س اأ ملى يسلفلي اشنسان ألبهس يندي عشدوف م ويقوأ طل  مسألة اآلن 
 وما دام المفلدي معده دليدل  شدرعي   ،ضح الدليلأاأ العلماء  ن يجو  اسلفلاء القلب إها اَّ ن، ولنل   سألبي ماها يقوأ

فياُسدأيل وا "نَّة وانسدلفلاء للعلمداء انسدلفلاء لل لداب والسأد قلدب،السدلفلي  ندا عفالوايب الريو  إليه، ون يجو  عن يقوأ 
ديُعليم وني عيُ لي ال  .٧ األنبياء "ن ُكر  إ ن ك نل ُم ني 

 
ن عصحاب اشيمدان والفقده، ولدي  ا، وكان م  يسلفلي ألبه إها ما ويد نص ا شرعي   العالمأالوا  سًيب ملى ي سلفلى القلب

لحرَّ  لجاهب  بُ  رمن عصحاب الهول، وأالوا إها لم  ا إها كان واحدد ل، وأالوا عيضا    المسألة للعالم، يعني فيها عأواأ 
، وأدالوا عيضادا إها مدا فهدم هل نفسده فليخالفدُيدعدالم يسدأله، مدا وصدل إلدى عحدد مدن ع دل العلدم فلينظدر مي  هفي م ان ما في

 نفسد ال  الناس عليه فيلركه، يلركه، اشيم ما حدا  فدي ً  ا ل  نا البيء يخبى من العالم س اله عو  نا يعني ينظر 
 ل  عليه الناس.وكر  عن يوَّ 

 
قه صلَّى اهلل عليه وسلمه إشار   إلى عا

ق مرَّ  -صلَّى اهلل عليه وسلم-وكنل  فإنه  يداء إلدى الس دقاية  فاُسلسدقى، " ة السقيا،أضيَّ  فيكما حصل    ا عشار إلى العا
، فيددُأت  رسددوأي اهلل  صددلَّى اهلل  عليدده  وسددلَّمي ببددراٍب مددن عنددد ا . . فقدداأ  اُسددقنيفقدداأ العبدداس   يددا فيُضددل ، اه ددُب إلددى ع م دد ي

يديه ُم فيده . أداأ  اُسدقني. فبدربي منده ، يدم عييدى  مدزمي، و دم ييسدقوني ويعملدوني فيهدا، أاأ   يدا رسدوأي اهلل ، إنَّهدم يجعلدون عييُدد 
،الح  قيا يعني س   .."ملوُا، فإنَّ م على عمٍل صالحٍ فقاأ  اع د ُ ليب دوُا لنزلد  "..  جَُّا لي ، حلدى عيضيد ي الحبديدم أداأ  لدون عن 
 .صحيح البخاري ". يعني  عيا قيه ، وعشاري إلى عيا ق ه  على  ن   

                                                 
ُ ر كبلي ركبليه، فقاأ لياُدن  يا " 4 سأأ  عنهس ألد    وابصة . فدنوت  منه حلى مسَّ ي  سدأأ  عدن الب در  واشيدم    أداأ. عيطب رندي، يدا رسدوأي اهلل    يا وابصة ! ع طبر   ما يئ ي  . يئد

، فجعل ين    بها في صدري ويقوأ  . نعم  أل   ، واشيدم  مدا حدا  فدي يا وابصة ! اسدلديُف  ألبيد ، ال  فجم  عصابعيه الثَّالثي ، واًمدأنَّ إليده القلدب  ب درأ مدا اًمأنَّد إليده الدنف  
، وردَّد في الصدر  وإن عفلا  الناس  وعفلديُو   حسَّنه ل ير  األلباني." القلب 
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م يه وس ى هللا ع ي ص س  إشارا الن م"من س يه وس ى هللا ع ي ص  ( 9من  9صفح )   "أحوال الن
 

وباللدالي   لبدون علدى عمل دم عندلم، وفدي  ،يعني لو نزل عسقي مع م، ل ن لو عنا نزل عسقي مع م كل الناس سلنزأ
 ببني العباس. ةجَُّا طاصقيا الح   نا إشار  إلى عن س  

 
مة  الخا

عليمدده -اهلل عليدده وسددلم صدلَّى-ا كددان مَّدد دن  ًا فددة م   ونها اآلن ل ددة الجسددد، واسددلعماأ اششدار ، يسددم   ،يبددير إليده فددي 
دار   اسدلعمل فيهدا عشدياء كثيدر ،  دن  بعضدها، وكدنل  كدان -عليه الصال  والسدالم-النبي  دار  يبدير بالسدبابة، و يقدوأ 
يناينلين   .ويالث وعرب  وطم ، وغير ا ،عنا وكافل اليليم في الجنة كها
عددالى-أ اهلل نسددأ بددا  س ددنَّة محمددد  -سددبحانه و هنددا فددي الدددين، وعن وعن يفق   ،-صددلَّى اهلل عليدده وسددلم-عن يجعلنددا مددن ع

 .لحقنا بالصالحينن، وي  نا مسلمينا م منين، ويلوفَّ يحياألمين، وعن ي   ير أنا شفاعة النبي  
 على لله وصحبه عيمعين.و صلَّى اهلل على نبينا محمد و 

 م بحمد اهلل
فريغ الدروسدوا الدرس للنبر على الن شا  فضلوا  نا  منلديات الوريق إلى اهلل في في أسم   و

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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