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 حاسة الشم عند النيب صلى هللا عليه وسلم 

أيها اإلخوة املؤمنون.. مازال موضوع الكالم يف هـاا الهـها املبـاره  ـها مـيالط امل ـط   
 وقـ  ككلمنـا عـا واسـة ال ـمع ،صل  هللا عليه وسـل  وـواا امل ـط   عليـه ال ـالة وال ـالم

الهــ  عنــ  النــم األعانــ  ســي   واحلــ يا اليــوم هللاذن هللا كبــاره وكعــاة عــا واســة  ،مث الب ــا
  .صل  هللا عليه وسل حمم  

وبــ يع وكمــة هللا عــ   ،ويف األ ــ  مــا آإلع اإلعاــاز الــا ي ،وآلــة الهــ  هوــا هــو األ ــ 
لطـ  والعلــ  وقـ  شهــ  ا ،مــا يعاـ  عنـه أولــو األلبـا  ،ومجيـ  صـنع ه ،وجليـ  كدــ يا  ،وجـ 

ووقاي ـــــه  ،يف ســـــف األ ـــــ  وجعلـــــه يف من ـــــايا ،عامـــــة عـــــا  ـــــز  مـــــا آإلع اإلعاـــــاز هـــــا 
ويف شي يـة و ـول الـاواوا وا طبـاع كلـا املعـاي يف  ،ويف جماى الن س ، لهعرياع اليت يف أوله

وكنـار اجل ـ  بعـ  ذلـا بكـ   ايـ   ،وما يف األ   ما األع ا  اليت كهعا وحتـس ،ال ماغ
  .وو يثنا وموضوعنا هوا هو النم عليه ال الة وال الم ، يا يف هاا يطولواحل ،أو مؤذ

مـا رأى  ،شـان أمجـ  النـاا  ،وق  ذشا  أ ه عليه ال ـالة وال ـالم شـان أو ـا النـاا صـورة
ومــــا مجلــــة آإلع مجالــــه وبــــااه  و ــــنه  ،عليــــه ال ــــالة وال ــــالمالنــــاا قبلــــه وث بعــــ   مثلــــه 

مـا روا  الفمـاع عـا مداكـ  بـا فد  جا  في ،هللا عليه وسل  صل ص ة أ  ه الهاي   :ال قيدة
صل  أوو  هة سي   عي   ما جا  يف ص ة النم  كباره وكعاةهللا  أن -وهو ثدة-سليمان 

وبعــه هــاا الكــالم مــازال موجــوطا  يف األ جيــ  األخــاى الــيت ث  ،يف اإلجنيــ  هللا عليــه وســل  
تبووا   يقوو هللا هللا ) .و ــري  (بــا  )مثــ  هجنيــ   ،الهــهريةكعــفهب  ــا الكنــاوس الــثالة امل ــي ية 

إين خلق ووون غووو   ووول ك ووو  ك عل ووون  يوووة  ،: امسوووأ و ايوووأ ا ااووو  التوووا    الب ووو هللاوتعووواى
كسو  ه و  سو  اين  ين    هللا ااوت القيو ي الو      ،كوايا  كاعبود وعلوت ك   و  ،للعاملني



صوووواحم ا  وووو   -ليــــه وســــل صــــل  هللا عهــــا  صــــ ة النــــم -صوووودا ا النوووويب اهغووووت  ، زوهللا
 ،املقوو وين ااووا بني ،الصوولا ا بووني ،ا عوود الوو    ، او والع اغووة والنعلووني وا  ووواملَد عووة 

ع اوه  ،الكث الل يوة ،ال اضح اخلدي  ،اهاىن اهنف ،اهدعج العينني ،اه دب اهشفا 
ليــه عفاــا  يف صــ  ه  ( وو ين عنقووه إا يوو  ك ووة  ،و يووح املسوون يوونفح غنووه ،يف و هووه  ووالل ل 
طقـة األر بــة  ،طولـه وطق ـه :والدنـا يف األ ــ  ،أقـ  األ ـ  :يف اإلجنيـ  هذن أ ــه ال ـالة وال ـالم

أبن الدنـا هوـا  (:النهاية)و اوه ابا األثري يف  ،أع او ي ا  قلي  ج ا  يف وسطه ،مع و  
خـ  جياع عل  جايـة واوـ ة و  ،امل  دي  بغري   و  :ال او  ،املاك ع وسطه ،هو ال او  األ  

أ ـــه شــان أقـــ   عليــه ال ـــالة وال ــالمفــنذن ال ـــ ة األوة يف أ ــ  النـــم  .واوــ  شه ــه م ـــ دي 
  .األ  

ا   هوــا هــو أعلــ  والع ــ ( نني وواين دايوو  الع وو)أ ــه  عليــه ال ــالة وال ــالموجــا  يف صــ  ه 
 ( واين  شوم)أيضـا  أ ـه  عليه ال الة وال ـالموق  جا  يف ص  ه  ،ويا يكون الهم  ،األ  
 ،وهـاا هـو اجلمـال ،هوـا يـ يف يف أعـال  ،العضـو الـاع  ـاا  :أع ،أن هـاا األ ـ  : ذلاومع 

أن كــاا  طقيدــايف   يف أعــال  مث ينــ ل م ــ وإل  مــا الطــاف  هة  ،اجلمــال هوــا هــو يف هــاا ال ناســ 
 ،أعلـ  األ ـ  :أع ،ا  أ ـه شـان طقيـق الع ـ عليه ال ـالة وال ـالمفاا  يف ص  ه  ،رأا األر بة
 :وجا  يف قول بعه العا ، وهاا مما مت ح به العا  ،جم مع احلاجب  وهو حتت

 وما كاى للئام الناا و اطا  ***  ة هن العاا   كلداها حم   

  .ألن ذلا ما عالمة الهاهب

ابــا ال ــي ة  ،وهــو أخــو ال ــي ة فاطمــة] رضــز هللا كعــاة عنــهويف صــ ة هنــ  بــا أ  هالــة 
رضـز هللا روى عنـه احل ـا [ صـل  هللا عليـه وسـل النـم خ جيـة مـا أ  هالـة زود خ جيـة قبـ  

صــل  هللا عليــه ســهلت خــاد هنــ  بــا أ  هالــة وشــان وصــافا  عــا صــ ة النــم ) :قــال كعــاة عنــه
ذشا علما  احل يا أن يف  ،يف و يا طوي  ب يع عليه ال الة وال المفوص  النم  (وسل 



فـال كـاطط عنـ  العلمـا  يف اثسـ  ثل  ،كـامولكا طاملا أ ه ث ك  نب  منه األو ،هسناط  ضع ا  
مــا ي ي ــ  هة  ،وســريكه وئاولــه صــل  هللا عليــه وســل  يف صــ ة النــم  لضــعي  مــا احلــ يا 

فاحلـ يا املوضـوع الكـا  هـو الـاع  ،صل  هللا عليه وسـل طرجة الوضع والكا  عل  النم 
أل  ــه شمــا قــال  :أع لووه نوو  ، و وواين  اووىن العوو نني) :يدــول هنــ  بــا أ  هالــة .ث جتــوز رواي ــه

صـل  هللا يعلو أ  ه الهـاي   :أع ،وليس أب   :أع (حيسبه غ  مل ي  غله  شم ،يعل هاح ا  اله  
العانـ  الــاع  :والد ــبة]هــاا هـو الهـم  الــاع هـو طــول ق ـبة األ ـ   ، ــور بـ يع عليـه وسـل 
كاا وص  النـم وه ،طول ق بة األ   مع اس وا  أعال  وا  اايف األر بة [أل  عليه اي  وع 

شا ــت أر بــة أ  ــه ككــاط صــل  هللا عليــه وســل   ل قــة هكدــان أعضــاوه  :أع ،صــل  هللا عليــه وســل 
وق  وصـ  شعـ  بـا زهـري أصـ ا  رسـول هللا  ،ككون من لدة يانها منها اليم  ما الهمال

يف مـــ ح النـــم  (  ـــت ســـعاط)يف ق ـــي كه الهـــهرية  ، ـــ  العـــاا  أبهنـــ  صـــل  هللا عليـــه وســـل  
 :وسل هللا عليه  صل 

 ط يف اهلياا ساابي *** ما   ج طاو    العاا   أبطال لبوسه  

  .ث ياضون  لال وث يدبلون  لضي  ،أع أص ا  ع ة :   العاا  

مـع هـا  العـ ة والهـم  واإل   جنـ  ال واضـع جنـ  صل  هللا عليه وسـل  ويف ص ة أ   النم 
شمــا   ،وهوــا شــان  بيــا   ،مبلــا عليــه ال ــالة وال ــالمكــا وذلــا أ ــه ي ي ،كبــاره وكعــاةال ــال    

 ،إين هللا تعوواى خوولين اووني  ين   وو ين نبيووا  غلكووا   و   وو ين نبيووا  عبوودا  ) :روع يف ال ــ ي  
ومـع هـاا  ،ومـع هـا  العـ ة ،ومـع هـاا اإل   ،فمـع هـاا الهـم  (كاخرتت  ين    ين نبيوا  عبودا  

 يف صــــــل  هللا عليــــــه وســــــل  امل ــــــط   روع لنــــــا يف وــــــ يا  ،وخباصــــــة يف األ ــــــ  ،اجلمــــــال
صلى هللا عليوه وسولم اص ت عينا   س هللا هللا ) :سعي  اخل رع ال  ي   قول سي   أ 

كواضـعا   ،مـا رمضـان :أع (على  بينه و نفه  ث  املاء والتني غ  صبح ليلة إحدى عش  و 
 يوا  و ين  سو د يف   ) :قال يف ص ة ليلـة الدـ ر عليه ال الة وال المالنم  ،كباره وكعاة  



ورآ  أبو سعي  اخل رع و ري  ما ال  ابة صبي ة ذلا اليـوم وعلـ  جبه ـه وأ  ـه  (غاء وايني
  .أثا املا  والط 

مــع شــ  مــا آ   هللا  ،ســل آلــه و صــل  هللا عليــه و هــا  هــز أخــاليف النــم  ،هــا  هــز النبــوة
واأل ــ  أيهــا اإلخــوة  ،ي ي هيــ  أن  ــس الطــ  جبه ــه وأ  ــه ،مــا مجــال وشمــال كبــاره وكعــاة

 ،بـه يواجـه اإل  ـان أصـ ابه وهخوا ــه ؛الوجـه أمجـ   ـز  يف اإل  ـان ،أعـ   ـز  يف اإل  ـان
 ،واأل ـــ  هـــو مـــوطا هـــا  العـــ ة .وبـــه كعـــاهب مهـــاعا  وأواسي ـــه وكعـــابري  ،وبــه يواجـــه النـــاا

 :أع (أر ـ  هللا أ  ـا) :الا شا ت العا  هذا أراط أن يـ عو الواوـ  مـنه  علـ  اقخـا قـاللو 
 ،أن يكــون أ ــ  اإل  ــان يف الــفا  ،وهــو عالمــة الــال ،جعــ  أ  ــا يف الا ــام وهــو الــفا 

وأ ـــت ذليـــ  ث ك ـــ طيع أن كـــ فع عنـــا  ،فعل ـــه وأ  ـــا يف الـــفا  :أع (فعل ـــه ر ـــ  أ  ـــا)و
  .ذلا

وخلدنـــا ســـب ا ه وكعـــاة يف  ،هـــا  احلـــواا وهـــا  األعضـــا  كبـــاره وكعـــاةلدـــ  أعطـــا  هللا 
أبن يضع اإل  ان جبه ه وأ  ه عل   ،ولكنه أما   ل ال  له واخلضوع ب  ي يه ،أو ا كدومي

 غووو ت  ين  سووو د علوووى ) :ولـــالا قـــال النـــم صـــل  هللا عليـــه وســـل  ،األرض كـــالال    كعـــاة
  .وع  منها األ   (سبعة  عظم

 ـــا  موطنـــا  هلـــا  األع كبـــاره وكعـــاةجعلـــه هللا  ،هـــو آلـــة الهـــ  -أيهـــا اإلخـــوة-واأل ـــ  
و يــ  اإل  ــان فيهــا بــ  طرجــاع  ،ا بــ  الــاواوا احل ــنة والدبي ــةال قيدــة الــيت  يــ  اإل  ــان  ــ

عليـه وشي  شا ت راو ة امل ـط    ؟صل  هللا عليه وسل فكي  شان    النم  ،الاواوا عامة
شــ  شــان أز   عليــه ال ــالة وال ــالم؟ مبــا كــواكا مــا األواطيــا   ــ  ي  أن النــم ال ــالة وال ــالم

ومــع  ،حي ــاد هة طيــ  يطيبــه عليــه ال ــالة وال ــالمي يكــا  ،وأطيــ  النــاا عافــا   ،ا رحيــا  النــا
هذا مهـ  يف الطايـق  عليه ال الة وال المشان   ،ليد  ع به الناا ؛ذلا شان ي  عم  الطي 
، ويعـاهب مـاور   لطايـق بااو  ـه وطيـ  عافـه ،عليه ال ـالة وال ـالميانها أثا طيبه بع  ماور  



وغوا    ) :ما أخاجه الب ـارع وم ـل  و اإلمـام أوـ  و ـريه أ س فييدول سي    ا  حيوا  او    
  (.صلى هللا عليه وسلمو  غسكا  و  عنربا   اييم غ   يح  س هللا هللا 

صــل  هللا أن  بــ  للنــاا ال ــايف بــ  رســول هللا  -أيهــا اإلخــوة- اضــنا مــا هــا  اخلطــ  
صـل  هللا يت  هـاح فيهـا وـواا امل ـط    اضنا ما ها  اخلط  الـ ،وساوا البهاعليه وسل  
 صـل  هللا عليـه وسـل  رسـول هللا  :أن  ـاط علـ  هـؤث  الـايا يدولـون يف هـاا الع ـاعليه وسل  

أمــا أن كدــول   (،واوــ  مــا البهــا) :الد ــ  األول وــق : دــول !واوــ  مــا البهــا ش ــاوا البهــا
 :أقــول ،أ ــه ولــ  لوالــ يا يف :مــا املــااط بوجــه الهــبه؟ هن قلــت :فهنــا أقــول لــا !ش ــاوا البهــا

َوا اُو   املـااط بدولـه كعـاة: هـو هـاا ، و  ع  ُلُكم   َاَشو    َ  َ  إ َّنم و و  فوجـه الهـبه يف  [110]الكهـ ، غ  
وي يكـا  ـورا   ،صـل  هللا عليـه وسـل أ ه ي يكا ملكـا   :أع ،ها  املثلية هوا هو الوثطة لوال يا

ي يكـا ملكـا  عليـه  ،ي يكـا جنيـا   ،ي يكـا  ـب ا   ،طي ا   ي يكا ،هوا شان  ورا  جمازإل   ،أو طي ا  
قـ  هوـا ): كبـاره وكعـاةهاا وجه الهبه يف قوله  ،هوا شان بهاا  ول  أل  وأم ،ال الة وال الم
فــنن  .فهــاا مــا ا ــاثع ،أمــا أن يكــون مثــ  ســاوا البهــا مــا شــ  الوجــو  (،أ  بهــا مــثلك 

وقـ  بينـا  ،سـل آلـه و صـل  هللا عليـه و يمـا بيننـا وبينـه األواطيا ال  ي ة اك دت عل  ال ايف ف
وبينــا بعــه هــاا ال ــايف يف قــوة  عــه  ،بعــه هــاا ال ــايف يف قــوة هب ــار  عليــه ال ــالة وال ــالم

وبعه هاا ال ايف  بينه هن  (إين   ى غا   ت وين و مسأ غا   تس ع ين) عليه ال الة وال الم
و بينــه ههنــا  ،عليــه ال ــالة وال ــالمويف مل ــه وجلــ    ،عليــه ال ــالة وال ــالم ــا  هللا يف ذوقــه 
 غوا   وا  حيوا  او ) :رضز هللا كعاة عنـههذن يدول سي   أ س با مالا  يف طي  راو  ه.

واحلـ يا  (صولى هللا عليوه وسولم اييم غو   يوح  سو هللا هللا  و  غسكة و  عنرب ويف روايـة 
 .ص يا م  ق عليه عن  الب ارع وم ل 

 واين يف ) :والبيهدز وأبو  عي  عا جابا با عبـ  هللا رضـز هللا عنهمـا قـالوأخاد ال ارمز 
مل يك  يف اي ي  كي بعه  حد إ  ع ف  نوه سولكه  ،خصاهللاصلى هللا عليه وسلم  س هللا هللا 



وأخـاد البـ ار وأبـو يعلـ  هللاسـناط صــ يا  (ومل يكو  رو  ر و  إ  سوو د لوه ،غو  اييوم ع كوه
ين  سو هللا هللا صولى هللا عليوه وسولم إرا غو  يف اي يو   ا)عا أ س رضز هللا كعاة عنه قال: 

 صوولى هللا عليوه وسوولم واووال ا: غو   سو هللا هللا  ،غو  ايو ا املدينووة و ودوا غنوه  اط ووة التيوم
 ـن  وعا جابا با  اة رضز هللا كعاة عنه فيما أخاجه اإلمـام م ـل  يف امل (غ    ا الت ي 
أع صـالة ال اـا  صوة  اهوىلم صلى هللا عليه وسوصليا غأ  س هللا هللا ) :ال  يا قال

مث خ ج إى   له وخ  ا غعه كاس قبله ولداين ك ع  رسح خد   حد م واحودا  واحودا  
ك  وودت ليوده او دا   و  حيووا    َّنوا  خ  هووا  :يدـول سـي   جـاباك غوا    ك سوح خوود   :قـال

لـو أن  ك ـوروا ،وجؤ ة العطار هوا هـز خـاد العطـار الـاع مـاد منـه الطيـ  (غ    نة عتا 
وأخــاد الب ــارع وم ــل  عــا أ   !عطــارا  مــاد الطيــ  مــا خــاد شــ  ككــون راو ــة يــ   مجيلــة؟

اب وووا    إى  صووولى هللا عليوووه وسووولم خووو ج  سووو هللا هللا ) :ج ي ــة رضـــز هللا كعـــاة عنـــه قـــال
ــ)العيف   زَ نَوووالبت وواء ك  ضوو  مث صوولى الظهوو    ع ووني والعصوو    ع ووني واووني يديووه عَ  الع ــا  :ة يف نـيف

واواي النوا  ك علو ا  ، اين رو  غو  و اطهوا املو   سفة(  عليه ال الة وال المضعها الد رية ي
كوايرا  ،ك خو ت ايوده ك ضوع ها علوى و هوت :اواهللا ،أيخ وين يديوه كي سو  ين  وا و و  هم

 .( ت  ا د غ  ال لج و اييم  اط ة غ  املسن

ليوه وسولم صولى هللا ع واين  سو هللا هللا ) :عـز قـالوأخاد ال ارمز ماسال  عا هبـااهي  الن يف 
 وقـ  .قبـ  أن يطيـ صـل  هللا عليـه وسـل  هـا  راو ـة امل ـط    (يع ف ابللي  ا يح التيم

عليوه الصوة  ولود )أ ـه  رضـز هللا كعـاة عنـهمنـة يف أواطيا أخاى ضعي ة عا ال ي ة آجا  
نيــة ملــا أراط أن يعــاهب ولكــا يف األواطيــا ال ــ ي ة     (تفوو م غنووه  اط ووة املسوون والسووةي

 هنــاه موضـوعا  آخــا ث أريــ  أنشمــا أن   ،صــل  هللا عليــه وسـل اهب امل ـط   وديدـة طيــ  عــ
وهـو طيـ  عـايف النـم  ،رمبا أخ ص له خطبة يف األإلم الداطمة هن  ا  هللا ،أخوض فيه اقن

بعــه وفيــه أواطيــا صــ اح جــا ع يف الب ــارع وم ــل  و ري ــا أن  ،صــل  هللا عليــه وســل 



شــهم ســلي  و ريهــا شــا وا ي طشــون وي طيبــون بعــايف   بعــهصــل  هللا عليــه وســل  أصــ ا  النــم 
 . سل آله و صل  هللا عليه و امل ط   

أمــا متييــ    ،أمــا حمب ــه للطيــ  ،وهــاا هــو طيبــهصــل  هللا عليــه وســل  هــا  هــز راو ــة النــم 
فــالا    واســع يطــول  ،يف معافــة الــاواوا عليــه ال ــالة وال ــالمأمــا طق ــه  ،فيمــا بــ  الــاواوا
حتــ ة  ،حتــ ة عــا عــاهب اجلنــة عليــه ال ــالة وال ــالمك ينــا يف ذلــا أن النــم الكــالم فيــه، ي
تبوا   غ  تعلم العلوم الو   يب  وى كيوه و وه هللا يب  وت كيوه  ول و وه هللا ) ،عا راو ة اجلنة

عـاهب اجلنـة شـان  يـ    ( كها ليع ف غ  غسل   و ا و و اوإين عَ  ،مل ي م  اط ة ا نة ،وتعاى
 .عما ث يعافه عليه ال الة وال الموث مط النم  ،لالا أخط عنهو  ،عليه ال الة وال الم

بوم إ  النسواء حُ ) ، واحلكمة يف قولـه:حمبة الطي  وضع فيه كباره وكعاةيك ينا أن هللا و 
شـان   ،شـان أطيـ  النـاا  عليـه ال ـالة وال ـالمأ ـه  (و علا او   عيويف يف الصوة  ،والتيم
فلـــالا وبـــ  هللا  ،يـــ   ث حي ــاد هة ط  والطيـــ  املطي ـــ ، ـــالمعليـــه ال ــالة والا  بيفـــطيبــا  مطيـ  

 ،هوــا يضــع اإل  ــان الطيــ  هذا أراط أن يــ  لص مــا راو ــة شايهــة ؛هليــه الطيــ  كبــاره وكعــاة
 ا يف ال طيـ  سـنة سـوا  شـان لن  ـان راو ـة شايهـة شـالبيف  ،وضـع الطيـ  سـنة :ولكين أقول لك 

سـنه وأمـا  صـل  هللا عليـه وسـل طيـ  سـنة ألن النـم ، وضـع المثال  أو ي ككا له راو ة شايهـة
 ُ ووو      ع نووودَ  ز ينَووووَ ُكم   ُخوووُ وا    َديَ  اَووويف   اَ   ـــا:  كبـــاره وكعـــاةوهـــو مـــا ال ينـــة الـــيت أمـــا هللا  بـــه،

د   وو   ووَ اُ ا   وُ لُوو ا   َغس  وو  ُك ا   َو َ  َواش  وو  ك نيَ  حيُ ووم    َ  إ نمووهُ  ُتس   ،ليف بعــه األقــوا [31]األعــااهب،ال ُ س 
ومـا ذلـا ال طيـ   ،ويف أبـوا  ال ينـة واللبـاا ،ولالا أطرجه علمـا  احلـ يا يف ش ـا  ال ينـة

  .صل  هللا عليه وسل اق  ا   لنم  ،للعي يا وال طي  ل الة اجلمعة

ـــ  النـــم  يف وـــ يا أخاجـــه أبـــو طاووط والن ـــاوز و ري ـــا صـــل  هللا عليـــه وســـل  وقـــ  وصيف
يف وـ يا أخـط فيـه عـا امـاأة مـا  يـه ال ـالة وال ـالمعلوصـ ه  (أطيـ  الطيـ )امل ا أب ـه 
 :صـــل  هللا عليـــه وســـل قـــال  ،جعلـــت فيـــه م ـــكا   ،شـــان هلـــا خـــاب مـــا الـــاه   ،بـــين هســـااوي 



ف ل عل  أ ه عليه ال الة وال الم شـان  يـ  فيمـا بـ  رواوـا الطيـ   (ورلن  اييم التيم)
حي ـاد هة طربـة  ،اد هة خـطة واسـعةحي ـ ،هـاا حي ـاد هة خـطا  ،وهاا ليس  ألما اهلـ  ،عامة
ث  ،يهـــ  عهـــاة أ ـــواع مـــا الطيـــ  ،كعافـــون الواوـــ  منـــا هذا وقـــ  عنـــ   وـــع الطيـــ  ،ومـــاان

؟ يهــما ، كعافـون مــاذا ي ـنع  وعــو الطيـ ي ـ طيع بعـ  ذلــا أن  يـ  فيمــا بـ  هــا  األ ـواع
عليـه لكـا النـم  ،متيـ  فـنذا ئمـت  وعـا  ج يـ ا  ك ـ طيع أن  ،الـ  )الدهـوة( وـغ كغـري الااو ـة

فدـال عـا  -وهـو ال ـاطيف امل ـ ويف-وـغ أخـط  ،مي  ب  أ واع الطي  شافـة ال الة وال الم
  (.وذلا أطي  الطي ) :امل ا

عليــــه ال ــــالة  ل يــــت  ــــعا  ويــــ ها  ،يضــــع الطيــــ  عليــــه ال ــــالة وال ــــالموشــــان النــــم 
 ،أب ـواع مـا الطيـ  ال ـالمعليـه ال ـالة و وي طيـ   ،وال يت ما ال ها ومـا الطيـ  ،وال الم

وشـان يضـي  هليـه  ـيئا   ،عليه ال الة وال المالعوط حيايف ي  اما به النم  (األلوة)ما ذلا 
واثسـ امار  ، ري رطـ  :أع ،جافا  إلب ا   عليه ال الة وال الموشان حيبه النم  ،ما الكافور

ويف  ، عليـــه وســـل صـــل  هللاســـنة النـــم  [الثيـــا : كب ـــري امل ـــاج  و أع]وال امـــري للم ـــاج  
 عيفـعـاهب:  ـ  ي   ،عبـ  هللا :وأبـو  ا ـه ،عـي     :واوـ  ا ـه ،ال ـ ابة رجـالن

 
ــا  ي  بـا عبـ  هللا امل   ،ام 

 عـي  بـا عبـ  هللا ا مـا لـه أواطيـا  ،صـل  هللا عليـه وسـل شا ت وظي  ه كب ري م ا  النم 
شــان جيمــا م ــا  وأبــو  عبــ  هللا صــ ا    ،الولــ  شــان جيمــا يف ع ــا ســي   عمــا ،وهــو ثدــة

  .صل  هللا عليه وسل رسول هللا 

شـان يف شـ  م ـا  مـا امل ـاج  العانيمـة   ،وق  وافظ أسالفنا عل  ها  ال نا واقطا 
-ووــ ثين والــ ع روــه هللا كعــاة  ،يف طمهــق و ريهــا مــا مــ ن اإلســالم الكــطى وظي ــة جممــا

ان هلا ماك  ما الب ور وش ،شان يف جامع سنان   ا وظي ة جمما  :قال -وشان ق  رأى ذلا
 ،اة وقت شـ  صـالةفي اد   ميف  ،حياقه ش  صالة ،والعوط ش   ها ي اهب ل او  الوظي ة

معلنا  بااو ة امل ـا والعـوط قـا  ولـول  ،يطوهب  ألسوايف وول امل ا  معلنا  بطي  الااو ة
 ،امل اج  أن كطي  !ما أمجلها ما سنة  بوية  اي ة شا ة !ما أمجلها ما عاطة .وقت ال الة



أن مــاد هة النــاا  ،أن يطيــ  اإل  ــان ثيابــه ،أن يطيــ  اإل  ــان    ــه ،أن كب ــا امل ــاج 
  .بااو ة طيبة

عليــه وملــا  ــ  وميــ   ،هنــ  عــا أشــ  الب ــ  والثــوم عليــه ال ــالة وال ــالمولــالا فــنن النــم 
 كووة )غوو    وو  غوو   وواتني الشوو  تني اخلبي  وونيراو ــة الب ــ  والثــوم قــال:  ال ــالة وال ــالم
 ،ملـا أخـاد بعـه الـايا ،شما أ ه عليه ال الة وال الم    ريا بعه الناا  يق ا  غسا د (

  ،حيــاد صــاو  الــايا فيمــا بــ  هــؤث  اجلمــع لكنــه ألطبــه اجلــ  أمــا اجلماعــة  لوضــو  وــغ ث
  ،يضـمهما ويهـمهما ،يضـ  احل ـا واحل ـ  عليهمـا ال ـالم عليـه ال ـالة وال ـالمشان النـم 

عليــه لــه وئــه ملــا قــبه ولــ   هبــااهي  قب   عليــه ال ــالة وال ــالم احلــ يا شمــا أ ــه شمــا جــا  يف
  .ال الة وال الم

صــل  هللا هــاا بعــه مــا  كــا أن   لدطــه مــا األخبــار واألواطيــا ال الــة علــ  أط  النــم 
 ،يف قــوة ئــه كبــاره وكعــاةوعلــ  هــاا اإلعاــاز الــا ي الــاع وضــعه هللا  ،يف الهــ عليــه وســل  

 ،يف كطيبـه وحمب ـه للطيـ  عليـه ال ـالة وال ـالم  هاا األط  الافيع الاع شان عليه النـم وعل
فيكـون  ـامة فيمـا بـ   ،عليه ال الة وال ـالموهكاا ينبغز لك  واو  منا  أن يد  ع  لنم 

وــغ هذا خــاد فيمــا بــ  النــاا ك ــ به  ،ن ــا اهليئــة ،جبمــال الثيــا  ،النــاا ن ــا الااو ــة
علــ  عــ م أشلــه يف بعــه األواطيــا للثــوم أو  عليــه ال ــالة وال ــالملــا أن النــم ذ ،املالوكــة
-ومــا أهـ  مــا ينبغـز ال نبــه لــه  ،للمالوكـة عليـه ال ــالة وال ــالمعلــ  ذلـا ب ــ ب ه  ،الب ـ 

فما أظهـا األوجـه ال الـة علـ  شااهـة  ،راو ة ال خان الكايهة -وحت ثنا عنه قب  أ ها ع ي ة
  .وطي  الااو ة سنة  بوية ،فنن املالوكة حت  طي  الااو ة ،ةال خان أ ه ين ا املالوك

وآلــــه وســــل  يف آطابــــه عليــــه أن يازقنــــا اثق ــــ ا   لنــــم صــــل  هللا  كبــــاره وكعــــاة  ــــهل هللا 
أن جيعـ  مـا شـ  واوـ   كبـاره وكعـاة  ـهل هللا  ،عليه ال الة وال الموأخالقه وسننه وئاوله 

بطيـــ  عافـــه  كبـــاره وكعـــاةيـــ عو هة هللا  ،فيمـــا بـــ  النـــاامنـــا اـــا املـــؤمن  امل ـــلم   ـــامة 



أقـــول قـــود هـــاا  ،جبمـــال خلدـــه وو ـــا أخالقـــة كبـــاره وكعـــاةيـــ عو هة هللا  ،وطيـــ  راو  ـــه
  فاس غ او ........   ،وأس غ ا هللا العاني  د ولك 

 


