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  (1) صلى هللا عليه وسلماألعظم حاسة الذوق عند النيب 
 وأسنانه وريقه وأثر ذلك عليه الصالة والسالمصفة فم املصطفى 

 

 صلى هللا عليه وسلم احلديث اليوم عن حاسة من حواس املصطفى أيها اإلخوة املؤمنون.. 
و ـد اـا    ،هذه احلاسة هلا موضع هـو اللسـان و ـد حـواه الفـم وا سـنان ،الذوقهي حاسة 

كمـا اـا   صـفة ريقـه   ،وأسـنانه   أحاييـث عديـدةصـلى هللا عليـه وسـلم صفة فم املصطفى 
مـــا كـــان  :أي ،عليـــه الصـــالة والســـالمكمـــا اـــا  وصـــ  مذا ـــه   ،وأثـــره عليـــه الصـــالة والســـالم

  .ة وا شربةيفضله من املذا ا  من صنوف ا طعم

يســهله بعــش ال ــبا  ملــاذا هــذه  بــع احلــديث أحــج أن أايــج علــى ســؤا  ر ــاو بــأ أن أا
عـن خـخ خلـق تعـرف ؟ مـاذا صـلى هللا عليـه وسـلماملواضيع؟ اجلوا  ماذا تعرف عن املصطفى 

هللا؟ مــاذا تعــرف عــن خــا  رســأ هللا؟ مــاذا تعــرف عــن حبيــج ر  العــامل ؟ مــاذا تعــرف عــن 
صــلى هللا أيهــا ا ا املسـلم أي هـا ا خــم املسـلمة؟ مـاذا نعــرف عـن رسـو  هللا نبيـك ورسـولك 

عليـــه الصـــالة ؟ مـــاذا نعـــرف عـــن كمالـــه ومالـــه وحســـنه؟ مـــاذا نعـــرف عـــن صـــف ه عليـــه وســـلم
: ال تعـــرف أال أ ـــأ ؟ اجلـــوا عليـــه الصـــالة والســـالم؟ مـــاذا نعـــرف مـــن ســـن ه وأفعالـــه والســـالم
  القليأ.

 عليـــه الصـــالة والســـالم  القـــرآن ال ـــرد ءال  ـــدا  ءملصـــطفى  عـــاىتبـــارت وتلقـــد أمـــر  هللا 
مَا واالتسا  به  َر اْ    ِْ ِ َ َواْليَمم مَنَة لن َكمن َكماَن َُمْاُهمِ ا ََ َح َح َِ ِ   ُسْسم ِ   ا ََُسم َلَقْد َكاَن َلُكمْم ي  

ِ َ َكث ريا   صـلى هللا برسـو  هللا  سـوا ئا :أي ،واخلرب   معرض اإلن ـا  [21]ا حزا  َوذََكَا ا
أهنــم  ــد فعلــوا ذلــك  تبــارت وتعــاىفــهخرب هللا  ،ففعــأ املطــاطبون ذلــك ،وا  ــدوا بــهعليــه وســلم 

عقــوي  ــو  ،و ــد مضــم علــى أمــة املســلم  بضــع عقــوي مــن الزمــان ،علــى أحســن واــه وأ ــه



سـية و د ن ه  احلركـا  السيا ،والدعوة اإلسالمية تسخ   غخ املسار الصحيح ،سبع  سنة
وأتثــر   ــا اوانــج الــدعوة اإلســالمية   مســااد بــالي ال ــام ومصــر وغخهــا مــن  ،اإلســالمية

تبـارت وأحلـم عبـاية هللا  ،فقامم على اخلطا  السياسي بد  اخلطـا  الـديي ،بالي اإلسالم
عليــه وال علــق بــه صــلى هللا عليــه وســلم بــد  اال  ــدا  ءملصــطفى  ،وال حــذير مــن ال ــرت وتعــاى

تبـارت مع هللا  عليه الصالة والسالممع أنه مل يري أطال اً أن أحداً أشرت النيب  ،السالمالصالة و 
عليـه تعليقـاً علـى  ولـه يقـو  اإلمـام أبـو الفـر  بـن اجلـوبي احلنبلـي  ،  شي  من صفاته وتعاى

ِله(: الصالة والسالم َسم َى عيَى بن مامي إمنا سان عبمد هللا و  )ال تطاوين ككا سطات النصا
   ال نعلـم  ،يقو : )وال يلـزم عـن النهـي عـن ال ـي  و وعـه ،حديث صحيح م فق عليه وهو

  .ما ايع ه النصارى   ابن مرد( عليه الصالة والسالمأحداً ايعى   نبينا 

من أاـأ ذلـك نفـ ح  ـن البـا    شـهر ربيـع للحـديث عمـا ال يعرفـه النـاس مـن صـفا  
ليعرف كي  يس فيد من سـنة  ،اإلنسان  ثا  ال ما لي علق  ،عليه الصالة والسالماملصطفى 
مسـع  ،وهـذا ء  مـن ا بـوا  ،  كأ  حية من نواحي احلياة عليه الصالة والسالماملصطفى 

  كأ حاسة  عليه الصالة والسالموأيبه  ،صفة ذلك ،وبصره ومشه عليه الصالة والسالمالنيب 
   عليـه الصـالة والسـالم ن ـهي  ديبـه مث ،ل ي نعرف الصـفة ون علـق ءملوصـوف ،من احلواس

عليـــه الصـــالة عـــن صـــفة فـــم املصـــطفى  -بعـــد هـــذه املقدمـــة-واحلـــديث اليـــوم  ،تلـــك احلاســـة
عليـــه الصـــالة وســـه اأ احلـــديث عمـــا كـــان يفضـــله النـــيب  ،وأســـنانه وريقـــه وأثـــر ذلـــك والســـالم
وكيفيــة تناولــه  ،المومــا ذا ــه النــيب عليــه الصــالة والســ ،مــن ألــوان ا طعمــة واملــذا ا  والســالم

ســه اأ  ،مــن صــنوف ا طعمــة عليــه الصــالة والســالمومــا مــع بينهمــا  ،للطعــام بفمــه أو يــده
 احلديث   ذلك أى اجلمعة القايمة أن شا  هللا.

اـا    حـديث عـن اـابر بـن مسـرة رضـي هللا  ،كـان عييمـاً   عليه الصـالة والسـالمفم النيب 
واسع  :أي (ضليع الفم عليه الصالح والَالرالنيب  كان) :تعاى عنه أخراه الرتمذي وغخه



فــاملرأة دمــد أذا كــان فمهـــا  ،مذمومــة   النســا  ،هــذه الســعة صــفة يفمــوية   الراـــا  ،الفــم
و ـد  ،وَسـعة الفـم مـن عالمـا  الفصـاحة والبالغـة ،والراأ حيمد كلما كان فمه أوسـع ،صغخاً 

البيهقي عـن أ  هريـرة رضـي هللا تعـاى عنـه أخراه البزار و  ،وري أيضاً   حديث آخر ال صريح
و  حــديث آخــر أخراــه الطــربام   املع ــم  (كممان واسممع الفممم) :عليــه الصــالة والســالمأنــه 

مع  :وا شداق (كان ُفتتح الكالر وخيتكه أبشداقه) :عليه الصالة والسالمال بخ أن النيب 
مـن الفصـاحة والبالغـة  يـث  معليـه الصـالة والسـالكـان النـيب   :أي ،وهو اانـج الفـم ،شدق

  .عليه الصالة والسالمال ببعضه وال دطراف شف يه  ،لو ددث أو ت لم ي حدث  أ  فيه

هـو ا سـنان أو  :و يـأ ،والثغـر هـو الفـم] ،وثغـره عليـه الصـالة والسـالمواا    صفة فمـه 
 [د انفـرا  ال ـف  عنـوا سـنان والذي أراه أن الثغر أمنا هو ما ييهر من الفـم  ،مقدم ا سنان

 ،يقو  سيد  عمر بن اخلطا  رضي هللا تعاى عنه   حديث طويأ أخراـه البطـاري ومسـلم
فلممم س   ) :يقــو  رضــي هللا تعــاى عنــه ،نســا هصــلى هللا عليــه وســلم هــو حــديث اع ــزا  النــيب 

صـلى هللا عليـه أي ك   النيب  ا فضحكشَ وحىت كَ  ،عن وههه الغضبُ  اَ َ  سحدثه حىت تَ 
فضحك وسر ب الم سيد  عمر بـن اخلطـا  رضـي هللا  ،وانفرام أساريره ،عن أسنانهسلم و 

للبيـان ال  (مـن) (مـن أحسـن النـاس) : ولـه (وكان ممن سحَمن النماغ ثغماا   ،تعاى عنه ومزاحه
  .  ثغره عليه الصالة والسالمصفة النيب ، كان أحسن الناس ثغراً   :أي ،لل بعيش

يقــو  ســيد  عبــد هللا بــن عبــاس رضــي هللا تعــاى  ،الرتمــذيو  حــديث أخراــه الــدارمي و 
َِ خيما  ممن  عليمه الصمالح والَمالركمان النميب ) :عنهمـا َكا كمالن سفلم  الثنيتمإ إذا تكلمم 

هـذا الفلـ    الثني ـ  يعرفـه  (أفلـ  الثني ـ ) .وهـي لغـة   ر ي ،ر ي :أي (ري ) (بإ ثناايه
مـاً   أن يسـ طدم اإلنسـان اخلـيب وشـبهه ل نييـ  وحيرصون علـى الوصـية يائ ،أطبا  ا سنان
أمنــــا هــــو ب فــــرق  (الثنــــال والراءعيــــا  وا نيــــا ) ن مــــا  ا ســــنان املقدمــــة  ،مــــا بــــ  أســــنانه

 ،أفلـ  الثني ـ  وا نيـا  سـبحانه وتعـاىولـد وخلقـه ربـه  عليه الصالة والسـالموالنيب  ،ا سنان



ومــا بــ  كــأ ثنيــة ورءعيــة أو ثنيــة  ،كــأ ثنيــة وثنيــةهنــات مســافة ي يقــة اــداً تفــرق مــا بــ    :أي
ف ـان  ،ما    الثنال وا نيا  ال   غخهـا مـن ا ضـراس هأن عنه: يقو  العلما هذا  ،و  
 ن الفلـ    ميـع ا سـنان  ،ال مفل  ميع ا سـنان ،  الثنالمفلا  عليه الصالة والسالمالنيب 

أذا ت لـــم )و ـــو  ابـــن عبـــاس  .يقـــو  علمـــا  ا ي  كمـــا  ،عيـــج -  ا ضـــراس اخللفيـــة :أي-
لـي  املـراي منـه نـور القـرآن  ،يقـو  العلمـا : هـذا نـور حقيقـي (ر ي كالنور خير  من بـ  ثنـاله

عليــه كــان أذا فــ ح فمــه   ،أمنــا هــو نــور حقيقــي ،النــور ءل ــالمو لــي  املــراي منــه اهلدايــة  ،والســنة
 خير  من ب  ثناله. [مثأ :ال اف  عىن]ور ر ي مثأ الن ،ال ري  وت لم الصالة والسالم

 (  األسمممنانكمممان سشمممنب مفل ممم) عليـــه الصـــالة والســـالمفه هنـــد بـــن أ  هالـــة دنـــه ووَصـــ
ـــ وهـــذا يزيـــد ا ســـنان  ،رونـــق ا ســـنان والد ـــة وال حديـــد   ر وس ا ســـنان وأطرافهـــا :جنَ وال ا
 عر يقو :هذا سئأ عنه ر بة بن الع ا    بيم لذي الرمة ال ا ،ماالً 

 ج  نَ و  أنيا ا شَ  ا   ثَ =و  الل      عَ لَ  ة  وا يها ح   َ فَ   شَ  مليا   

فهخذ حبة من  ،جنَ سئأ ر بة بن الع ا  عن معىن ال َ  ،ي ة ودديد :أي (و  أنيا ا شنج)
ف ــبه ي ــة النــا  وصــفا ه  ،  الد ــة والصــفا  وال حديــد :أي ،هــذا هــو ال ــنج :الرمــان و ــا 
وهذا مـن بـدائع ت ـبيها   ،مث ت ون ي يقة   هناي ها ،ت ون صافية م ر ة كي   ، بة الرمان

عليـه الصـالة ووصـ  سـيد  علـي النـيب . أن ي ـبه النـا    ي  ـه وأشـرا ه  بـة الرمـان ،العر 
كانـــم أســـنانه   :أي ،هـــو اإلشـــراق واإلضـــا ة    والـــبلَ  (األسمممنان  َ كمممان ممممبل  )فقـــا :  والســـالم
 (يرَ الـــدا ) :وضـــد ذلـــك   العربيـــة ،  غايـــة اإلشـــراق واإلضـــا ةلم صـــلى هللا عليـــه وســـال ـــريفة 

  ء سنان لقلة االع نا   ا. والدري أمنا هو الصفرة اليت تعلق

أخر  البطاري ومسـلم  ،  ا حاييث الصحاحوصفه قرأ فن عليه الصالة والسالمأما ريقه 
لى صـمـا أنـه مسـع النـيب عنه تبـارت وتعـاى  صحيحهما عـن سـيد  سـهأ بـن سـعد رضـي هللا 

ِله ووبمممه هللا ) :يقـــو  يـــوم خيـــرب هللا عليـــه وســـلم َسممم َهمممال  ومممب هللا و ألعطمممإ الااُمممة جمممدا  



ِله َسمم َهممال  ُفممتح هللا عليممه) ــا    بعــش ألفــاث احلــديث:  (و  : ــا  (ألعطممإ الااُممة جممدا  
فقـا   ،يعطـى وكلهـم يراـو أن ،صـباح اليـوم الثـام :أي ،صلى هللا عليه وسلمفغدوا على النيب 

 ،وكــان  ــد أصــابه رمــد   عينيــه (ي ــ  ي عينيــه)فقيــأ:  (أيــن علــي؟) :عليــه الصــالة والســالم
فبصمميف ي ) ،صـلى هللا عليـه وســلمفحضــر أمـام املصــطفى  ،يعـي ســيد  علـي ،فـهمر فـدعي لــه

  ..بصق   عينيه أيها اإلخوة (حىت كأن مل ُكن به شيا ،فربس مكانه ،عينيه

هـــذه ا حاييـــث  ،هـــذا احلـــديث   البطـــاري ومســـلم ،ذه ا حاييـــث أحاييـــث صـــحاحهـــ
ة مـــن يــوخطــا  مـــن اامــأ الوهاب ،وخباصـــة   اخلطــا  الوهــا  ،مغيبــة   اخلطــج والــدروس

 ،ممــن يرغــج   أمــوا  الســعويية ،امل ــايو وأنصــاف امل ــايو وأنصــاف العلمــا    هــذا العصــر
ال يــذكرون  ،و  ا مــوا  ،و  العبــا ا  ،ف ــاوى ابــن تيميــة و  ،و  الضــيافة املل يــة   احلــ 

وسنذكر هذه ا حاييث وغخها مـن ا حاييـث الصـحاح الـيت اـا   فيهـا  !!هذه ا حاييث
لـــي  كســـائر  عليـــه الصـــالة والســـالمأن النـــيب  : ننـــا نقـــو  ،عليـــه الصـــالة والســـالمبركـــة النـــيب 

ول نـه  ،ومل ي ـن شـبحاً  ،ومل ي ـن خيـاالً  ،مل ـاً ومل ي ـن  ،هو ب ر   أنـه مل ي ـن انـاً  ،الب ر
كـــان   ،كـــان شـــفا   عليـــه الصـــالة والســـالمفبصـــا ه  ،لـــي  كســـائر الب ـــر عليـــه الصـــالة والســـالم

  .عليه الصالة والسالمهذا ريقه  ،كان بركة  ،يوا اً 

 ،يـوم فـ ح م ـة عليـه الصـالة والسـالمملا نير أبو سفيان أى ايش النيب  ،نعم أيها اإلخوة
أى املهـــــاارين  ،ف عـــــأ ينيـــــر أى املســـــلم    احلديـــــد ،أخـــــذه العبـــــاس أى رأس ابـــــأ و ـــــد

هـذه هـي  !!(أهنـا النبـوة ،ويلـك) ـا :  (لقـد أصـبح ملـك ابـن أخيـك عييمـاً ) : ا  ،وا نصار
نيـــر   أهـــأ عصـــره  ،مل ي ـــن  ـــري عبقـــري مـــن العبـــا رةصـــلى هللا عليـــه وســـلم النـــيب  ..النبـــوة

 تبــارت وتعــاىشــرفه هللا  ،وأمنــا كــان نبيــاً  !!ف صــدى لــذلك ،اي واهلدايــةوحااــة النــاس أى اإلرشــ
  .عليه الصالة والسالم  هداي ه وأخال ه  ،  شريع ه وسن ه ،  اسمه وخلقه ،وفضله



رســو   :وفيــه  صــة عــروة بــن مســعوي الثقفــي ،وأخــر  البطــاري أيضــاً   حــديث احلديبيــة
العــام  :أي ،  الصــلح والراــو  مــن  ابــأ والســالمعليــه الصــالة  ــريش ملــا اــا  يفــاوض النــيب 

مث إن عمماوح ه ممم ُاممميف  )، يقــو : بعــد ذلــك وحســن أســالمهعــروة أســلم و ــد  ،الــذي بعــده
مـا خيـر  مـن  :النطامـة] مما تمن م ماممة ،فمِهللا :قما  ،صلى هللا عليمه وسملمسصحاب النيب 

َهم منهم [الصدر َوا سمماهوإذا  ،فدلك هبا وههه وهلده ،إال وق ت ي كف   ،سماهم ابتد
ِ ه  ِن علمى وضم أو علـى مـا  ،علـى بقيـة املـا  ،علـى املـا  الـذي يرتكـه]وإذا تِضأ كادوا ُقتتلم

ِا  [صـــلى هللا عليـــه وســـلميســـقب مـــن املـــا  وي قـــاطر مـــن أعضـــائه ال ـــريفة  وإذا تكلمممم  فضممم
ِا م عنممده  ،أى  ــريش ،فراــع عــروة أى أصــحابه (وممما وممدون النظمما إليممه ت ظيكمما  لممه ،سصمم

 ،وهللا ،ووفد  علـى  يصـر وكسـرى والن اشـي ،وهللا لقد وفد  على امللوت ،أي  وم)فقا : 
 ،صـلى هللا عليـه وسـلم ،أن رأيم مل اً  ب يعيمـه أصـحابه كمـا يعيـم أصـحا  يفمـد يفمـداً 

وأعـاي وصـ   ..(فدلك  ـا واهـه والـده ،وهللا أن تنطم خنامة أال و عم   ك  راأ منهم
  .صلى هللا عليه وسلمنيب ما رآه من أصحا  ال

هأ كان الصحابة ادون ذلك مدعاة  ،عليه الصالة والسالمهذا بعش أثر ريق املصطفى 
 ــن ن قــزب أن نصــافح راــالً يضــع يــده    ؟!!..ســائر الب ــر ، كمــا هــو مــعلل قــزب واالمشئــزاب

ها ولـــــذلك مـــــن اآليا    النطامـــــة أن يســـــرت  ، ـــــن ن قـــــزب ر ـــــا أن ننيـــــر أى النطامـــــة ،فمـــــه
بـأ ينبغـي لسنسـان أن يسـرت  ،وأن البصاق   الطريـق لـي  مـن آيا  املـؤمن  عامـة ،اإلنسان
انيــروا أى صــفة ريــق  ،ول ــن ، ــن ن قــزب مــن ذلــك ،وأن يســرت خنام ــه  ــدر املســ طا  ،بصــا ه

  ..كانم تفوح منه رائحة املسك  ..النيب عليه الصالة والسالم

َسُت النيب صلى هللا عليه ) :هللا تعاى عنه  ا أخر  ابن مااة عن وائأ بن ح ر رضي 
َهما   ،كسو سطيمب ممن ا َم ،فكم  فيمه مَمكا   ،وسلم سيت بمدلِ فكضمكم منمه واسمتنثا  ا

َُح ا َمك) :و  لفظ اإلمام أمحد   مسنده (من الدلِ و   (م  ي البئا ففاح منها مثم 



ي داَ سنم  َالر بمقق ي بئما سن النيب عليه الصالح وال)حديث أخراه أبو نعيم   احلليـة 
ومـا  ،وهـذه البئـر كانـم يففو ـة (كن ي ا دُنة بئا سعمذب منهمافلم ُ  ا  أن :بن مالك، 

وأن كان حياو  بعش املسـؤول    اململ ـة العربيـة السـعويية أبالـة   ،تزا  تعرف أى هذه ا لم
غفـر هللا -عبـد العزيـز بـن ءب  و د أفـ  ال ـيو ،عليه الصالة والسالمكأ اآلاثر امل علقة ءلنيب 

وواــو  أبالــة  ،وآاثر الفراعنــة   مصــر ،كــراثر اليهــوي   خيــرب  ،جبــواب أبقــا  آاثر ال فــار -لــه
سن اممماسح بذُممة اللَممان همماات إ  ) ،وأخــر  الطــربام   املع ــم ال بــخ. اآلاثر اإلســالمية!!

اململـح اففـ  كـان يعرفـه  هـو اللحـم وهمي ككمم قدُمدا  القدُمد صلى هللا عليه وسلم النيب 
فقالمت:  عليمه الصمالح والَمالرفقالت: سال تط كين؟ فناوهلا من بمإ ُدُمه أهأ ال ام  دمياً 

فمأ ا  مما  صلى هللا عليه وسلم تريد اللقمة اليت كانم   فمه ال ري   ال إال الذك ي فيك
ِر هـذا أثـر ريـق النـيب  (..كان ي فيه فأعطاه هلا فأكلته فلم ُ لم منهما بمذااح ب مد ذلمك اليم

  .وأثره املعنوي   طيج ال الم ،  عذوبة املا  ،احلسي عليه الصالة والسالم

  غــــزوة  ،  حــــديث اــــابر رضــــي هللا تعــــاى عنــــه ،بــــأ اــــا  أيضــــاً   البطــــاري ومســــلم
أنـم ونفــر  : ـا صـلى هللا عليـه وســلم ملـا يعـا اــابر بـن عبـد هللا رضـي هللا عنــه النـيب  ،اخلنـدق

أن اابراً  د  ،ل أهأ اخلندق : يى ..؟عليه الصالة والسالمفماذا صنع النيب  ،بكمن أصحا
 عليــه الصــالة والســالمر النــيب أَمــ ل ــن   ،ف ــا  النــاس أفوااــاً  !..صــنع ل ــم ســوراً فحــيهال ب ــم

ــاــابراً أال ي  ــ  الرب   مث عكممد إ  ) :اــا    البطــاري ومســلم   لفــظ احلــديث ،در(مــة )الق 
َكبامتنا فبصيف و   عليـه الصـالة والسـالمبصـق النـيب  ( ءلس .فبسق) :و  بعش الروال  (اب

صــلى هللا عليــه بربكــة ريقــه ال ــري   !بصــق حــ  كفــى ألفــاً أو يزيــدون ،  الع ــ  ،  الربمــة
  .وسلم

 ـــا :  ،أهنـــم كـــانوا ألفـــاً وأربعمائـــة ،أيضـــاً    صـــة احلديبيـــة ،و  حـــديث أخراـــه البطـــاري
ِا على بئا ف) َسمِ  قـي   البئـر شـي  مـن املـا  يعي ا  مـا  البئـر، مـا ب نقحِهافنقل ِا  فمأت



ِه بمدلِ  ،مث قا : إُتِين بدلِ ،فق د على شفريها ،فأتى البئاصلى هللا عليه وسلم هللا  فأت
 ،فمدعا ،وهذا اللفظ هو املـروي   صـحيح البطـاري ،عليه الصالة والسالمفبصيف  ،من ما ها
َووا سنفَمممهم وَكممماهبم حمممىت  : ـــا  ،هممما سممماعة ممممن القمممانفرتكِ  ،دعِهممما سممماعة :مث قمما  فمممأ
ِا َتل   الـدلو صـلى هللا عليـه وسـلم بربكـة بصـاق املصـطفى  ،وكـانوا ألفـاً وأربعمائـة أو أكثـر (ا

  .الذي وضع بعد ذلك   البئر

صممملى هللا عليمممه سن احلَمممن سمممبف ا صمممطفى ) ،بـــأ وري   حـــديث أخراـــه ابـــن عســـاكر
َوك عليممه الصممالح والَممالرأعطمماه النمميب ف ،ظكممظ ظكممأ شممدُدا  وسمملم   (لَممانه فكصممه حممىت 

َاا : )واحلديث أخراه البيهقي   السنن ،عليه الصالة والسالمووري أيضاً أنه  ِر عاشِ كان ُ
قِ  ال تاض نهم إ  الليم فكان  ِاههم ُو ض اا فاطكة ابنته فيتفم ي سف ُدعِ باض ا ه َو

ف    (.ق همجيوسلم وآله صلى هللا عليه َُقه الشُا

أذا كـــان  ،أيهـــا اإلخـــوة !..معـــاذ هللا !!أيقـــا  بعـــد ذلـــك: رســـو  هللا واحـــد كســـائر الب ـــر؟
عليــه  ، أذا كــان النــيب شــفا  عليــه الصــالة والســالمأذا كــان ريــق النــيب  ،بصــاق النــيب وريقــه بركــة

 اَل  قــا :   فبــأ أن لســانه  ــد ذكــره هللا تبــارت وتعــاى  ،أحســن النــاس ثغــراً  الصــالة والســالم
اَنكَ  ب ه   ُتَان كْ  ََ ن  أ*ب ه   ل تَمْ َجمَ  ل  َنا ِ  أفال اـج علينـا أن  [17-16]القيامة،  َوقُمْاآنَهُ  ََجَْ هُ  َعَليمْ

مــن  ،الــذي كــان أبــرت النــاس علــى النــاس ؟ننيــر   هــذا الراــأ العيــيم؟   هــذا الراــأ املبــارت
وتعــاى ريقــه شــفاً ، ولعابــه  عــأ هللا تبــارت  هــذا الراــأ الــذي ا ،لــدن آيم أى  يــام الســاعة

 . يواً ؟.

مما قمبم النميب صملى هللا ) :عائ ة رضي هللا تعاى   البطاري ومسلم تقـو ح  السيدة 
َُقي َُقه و  عليـه الصـالة والسـالمو ـد أراي النـيب  ،السـوات أخـذ    (عليه وسلم حىت َجع هللا 

رضـي فهخذته السيدة عائ ة  ،وكان اافاً  ،عليه الصالة والسالماش هاه  بيأ وفاته  ،أن يسنت
مث أخذته  ،عليه الصالة والسالموأعط ه النيب  ،تهوالك ه   فمها بريقها ح  طرا  هللا تعاى عنه



عليــه الصــالة أن النــيب  ،بــأ وري   ا حاييــث الصــحاح عنــد أ  ياوي والنســائي وغخ ــا ،منــه
فيضــع فمـــه ال ــري  علـــى  (كممان ُتحممماى مِضممع فكهممما مممن ا انا) ،حملب ــه لعائ ـــة والســالم

  .ارضي هللا تعاى عنهموضع فم السيدة عائ ة 

 ،و ـدره عنـد ربـه ،عليـه الصـالة والسـالمأن يرب نـا معرفـة مقـام النـيب  تبارت وتعـاىأسه  هللا 
ال مي ـــن أن يعيمـــه  ، ـــن املســـلم  عليـــه الصـــالة والســـالممـــا مل نعيـــم نبينـــا  ،ل ـــي نعيمـــه

ما مل نعرف مشائله وخصائصه  ،ما مل نعرف صف ه ،مل نعرف  درهوال مي ن نعيمه ما  ،أعدا  
 ،أنــه مسيــع  ريــج  يــج ،أن يعلمنــا مــا ينفعنــا تبــارت وتعــاىأســه  هللا  ،عليــه الصــالة والســالم

أســــ غفر  ،فيــــا فــــوب املســــ غفرين ،هو فاســــ غفر  ،وأســــ غفر هللا العيــــيم   ول ــــم ،أ ــــو   ــــو  هــــذا
 . ...هللا

 


