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  (2) وسلم عليه هللا صلى األعظم النيب عند الذوق حاسة
 والسالم الصالة عليه ابلنيب ذلك من ومايتعلق والشراب والطعام الذوق

 

 عليـه ابلنـيب يتعلـق ومـا رابـوالشـ والطعـام الـذوق عن اليوم احلديث.. املؤمنون اإلخوة أيها
 للنفـــو   حمبـــ  حـــديث والشـــراب الطعـــام حـــديث أن شـــك وال ذلـــك  مـــن والســـالم الصـــالة
 ملـا متابعـة أحوالـه  ومعرفة  وسلم عليه هللا صلى ابلنيب االقتداء احلديث هذا من الغرض ولكن
 . وريقه وأسنانه وسلم عليه هللا صلى النيب فم الذوق  آلة وصف من املاضية  اجلمعة بدأانه

 أن أحــ  مــا وهــذا معنــو،   غــ ه يف يكــون حســيا   والشــراب ابلطعــام يكــون كمــا  والــذوق
ككِي ُ  ال ع زِيككزُ  أ نكك    ِإنَّكك    ُذق  : للكفــار خطــااب   الكــرم القــرآن يف جــاء ولــذلك بــه  أبتــد   ال ك 

  وأيـن! عاتـك  أيـن: أي هبـم  واالسـتهااء والسـررية ابلكفـار ابلـتهكم يتعلـق وهـذا [49الدخان ]
 أيـن الـدنيا  يف وتعـاى تبـار  هللا يعانـد كـان  مـن الـدنيا  يف األلوهيـة يدعي كان  من! كرامتك 

 أن وتعــاى تبــار  هللا نســ  . جهــنم عــذاب مــن: أي ذق : لــه يقــا ! اآلخــرة  يف وكرامتــه عاتــه
 . النار عذاب من وإ،كم ينجينا وأن وإ،كم  حيفظنا

 وليس( والذواقات الذواقني يبغض هللا إن) :وسلم عليه هللا صلى للنيب حديث يف وجاء
 يف الصــنعا  أ ق مــن صــنعة الــذواق أن وتعرفــون والشــراب  الطعــام ذوق احلــديث هبــذا املــرا 

 يف الطعــام يـذاق أو للابـون  تقدميـه قبــ  الطعـام خـا  موظـف يــذوق حيـث الفـاخرة  املطـاعم
 حــديث يف ابلــذواق املــرا  ولكــن النــا   لعامــة املناســ  الــذوق يتقــرر حــى الكــ،   الشــركا 

 ومشـاال   ميينا   طرفه يرس  الذي(: والذواقا  الذواقني يبغض هللا إن) وسلم عليه هللا صلى النيب
 بعينـه امـرأة كـ   مجـا  مـن فيتـذوق نظـرة  تلك ومن نظرة  هذه من فيرطف النساء  إى ينظر
 يكتفـي ال ويسـارا   ميينا   طرفه يرس  أي بعينيه  اجلما  يتذوق وإمنا بلسانه  وال بفمه ال شيئا  



 ويتـذوق النـا   أعـراض ويتـذوق النـا   إى ينظـر وإمنـا العفيفـة  الصـاحلة الاوجـة مـن عنده مبا
 .اجلما  من له حي  ال ما

 للمقاما  الذوق على سبحانه إليه والسلو  الس  وتعاى تبار  ابهلل العارفون بىن وكذلك
 ال عظيمــة رتبــة وتعــاى تبــار  هلل والشــكر ذاقــه  مــن إال يعرفــه ال عظــيم مقــام فــاليقني الرفيعــة 
 النـــا  ولكـــن النـــا   مـــن كثـــ   احملبـــة يــدعي احملبـــة  يف الكـــالم وكـــذلك ذاقهـــا  مـــن إال يعرفهــا
 وذوق احملبــة  بشــراب وتعــاى تبــار  هللا أهــ  عــ، البــاب  هــذا ومــن األذواق  هــذه يف خيتلفــون
 : امليلق بنت ابن فقا  أوى  ابب من استعارة أو جماز وهو احملبة  شراب

 يشـريـه ابلروح غدا  راه ومن=يدريه القوم شراب طعم ذاق من

 املعرفـة لـذة ذاق من  وتعاى تبار  هللا من القرب لذة ذاق من اجملاهدة  لذة ذاق من: أي
 : آخر وقا  ذلك  أج  من روحه بذ   وتعاى تبار  ابهلل

 يعانيها من إال الصبابـة وال=يكابده من إال الشوق يعرف ال

 فمـن منـه  طرفـا   ذاق مـن إال عـاانه  مـن إال كابـده   مـن إال احلبيـ  للقاء الشوق يعرف ال
 تبــار  هللا علــى وأقبــ  النــا   عــن وأعــرض الــدنيا  مــن خــر  تعــاى  هللا مــن القــرب لــذة ذاق

 . اللذة عرف ألنه  وتعاى

 ال والشــراب الطعــام أن علــى اثنــان خيتلــف يكــا  فــال احلســيا  يف أمــا املعنــو،   يف هــذا
 عليـــه هللا صـــلى للنـــيب ينســـ  الســـلف  كـــالم  مـــن كـــالم  ذلـــك يف ويـــرو  ابلـــذوق  إال يعـــرف
 علـى حيكـم أن اإلنسـان أرا  فإذا ذاقه  من إال الطعام يعرف ال: أي( عيف ذاق من): وسلم
 ابللــون  يكــون ال والشــراب الطعــام وتصــور تصــوره  مــن لــه البــد معرفتــه  مــن لــه بــد ال شــيء 
 أن فكمـا ابلذوق  إال يكون ال برائحته  ينتفع ال ألنه ابلرائحة  يكون ال بلونه  ينتفع ال ألنه



 بتناولـه إال منـه ينتفـع ال الطعـام  فكـذلك برائحتـه  إال ينتفـع وال مشه  وذوقه يذاق  ال الطي 
 . ابلفم

 غـ  آخـر  وجـه مـن وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب ببشـرية تتعلق يس ة مقدمة نقدم أن والبد
 أن أو والســـالم الصـــالة عليـــه النـــيب أيكـــ  أن أنكـــروا الكفـــار أن وهـــو عنـــه  احلـــديث ســـبق مـــا

ا م الِ  و ق اُلوا يشـرب  كو اقِ  ِف  و َي  ِشي الطَّع ام   َي  ُكلُ  اليَُّسولِ  ه ذ   أنكـروا [7الفرقـان ] .. األ  س 
 النــيب ولكــن بشــرا   النــيب يكــون أن أنكــروا يشــرب  أن أو وســلم عليــه هللا صــلى النــيب أيكــ  أن

[ التســعة إى الثالثــة مــن والبضــع] أ،م بضــعة ميكــث أن اســتطا  بنفســه والســالم الصــالة عليــه
 أ،م  ثالثــة شــراب وال طعــام غــ  مــن الصــيام يواصــ  أن والســالم الصــالة عليــه النــيب اســتطا 

 قـــارن إذا وخباصـــة شـــراب  غـــ  مـــن يتصـــور ال ولكنـــه طعـــام  غـــ  مـــن ذلـــك مـــن يتصـــور وقـــد
 فـالنيب.. والعمـ  هللا سـبي  يف واجلهـا  الشديد احلار والصيف الصحراء من الظروف  اإلنسان
 فلمـــا. الصـــيام واصــ  وإمنـــا املغـــرب  عنــد يفطـــر مل: أي الصـــيام  واصــ  والســـالم الصـــالة عليــه
 والسـالم الصـالة عليه النيب واص   سلمو  آلهو  عليه هللا صلى به اقتداء الصيام الصحابة واص 

 والسـالم الصـالة عليـه النـيب قـا  الصـحابة  انقطـع فلمـا. الصـحابة انقطع حى التايل  اليوم يف
 (. ويسقني يطعمين ريب عند أبي  ،كهيأيت  لستم):  -الشاهد موضع وههنا-

 يقــوم معنــوي شــيء هــو إ،ه  هللا يســقيه الــذي الشــراب ذلــك وأيــن الطعــام  ذلــك هــو أيــن
 نو  لكن خصوصية  املواصلة  والسالم الصالة عليه له خصوصية ليس وهذا احلسيا   مقام

 الـدجا   مـن وحنـذر] الـدجا  حـديث يف جـاء فقـد للصـاحلني  كرامـة  يكون أن يصح املعجاة
 واإلعـراض عنـه  احلـديث نسـيان: الـدجا  ظهـور وعالمـة الـدجا   أمتـه حـذر إال نيب من وما
 تقـو  اعنهـ تعـاى هللا رضـي عائشـة السـيدة تـروي كمـا(  خبكز جبكل معكه)[ به النا  تذك  عن

: والســالم الصــالة عليــه يقــو  يومئــذ  املــؤمنني طعــام فمــا: والســالم الصــالة عليــه النــيب تســ  
 مقــام تقــوم( هللا إال إلــه ال) و( هللا ســبحان: )أي (والتهليككل التسككبي ): روايــة ويف (التسككبي )



 والشـراب  الطعـام نسـي املعنويـة  اللذائـذ من بلذة حواسه استغرقت من ألن والشراب  الطعام
 أو اهلمـــوم بعـــض يف أو الدنيويـــة  اللذائـــذ إحـــد  يف اســـتغرق إن منـــا الواحـــد يعرفـــه رمبـــا وهـــذا
 تلـك متضـي حـى! ابألمل حيـس فـال مـايؤمل له حيدث رمبا! حيس فال ابلشوكة يصاب رمبا املعاين 
 مـا إى ينتبـه أتمل  قـد أنـه يتـذكر جـا   قـد أنـه يتـذكر بـه  فـإذا فيـه هـو مـا ينقضـي وحى اللذة 
 معنويــة لــذة يف معنــوي أمــر يف الســتغراقه ذلــك نســي قــد وكــان الشــوكة  مــن أصــبعه يف  خــ 
 اخلصوصـية  هـذه مـن البشـر كسـائر  لـيس أنـه -الشـك– والسالم الصالة عليه فالنيب.. أخر 

 (. ويسقني يطعمين ريب عند أبيت: )قا ( كهي يت  لستم)

 يكـون أن وبـني عبدا   نبيا   يكون أن بني ُخ ِّ  والسالم الصالة عليه النيب أن: اآلخر واألمر
ـــهو  عليـــه هللا صـــلى عبـــدا   نبيـــا   يكـــون أن فاختـــار ملكـــا   نبيـــا   ـــو .ســـلمو  آل  الصـــالة عليـــه أرا  ول

 األرض  جوانـ  مـن جانـ  كـ   مـن الطعـام أبطايـ  إليـه يـؤتى ملكـا   نبيـا   يكون أن والسالم
 واختــار  وتعـاى تبــار  هلل العبو يـة أرا  ولكنــه ذلـك  لــه لكـان الســماء  مـن املوائــد عليـه وتنـا 
 عليـه هللا صـلى( هللا فأشككي آخكي وأشكب  ،هللا فأمحد يوما   أجوع): قا  ك صحابه   يكون أن
 لقكد حكى): قا  احملراب يف اجلنة له متثلت ملا والسالم الصالة عليه فإنه ولذلك .. سلمو  آلهو 

 مدة: أي( الدنيا بقي  ما منه ألكلتم أخذته ولو ،منها العنب من بقطف آخذ أن مهم 
 يف الفاكهـة تـوفر: أي  وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب أصـحاب لـبعض حـدث وهذا.. الدنيا بقاء
 بنـت عليـه اضـطلعت ملـا الشـه ة  القصـ  من عنه تعاى هللا رضي خبي  وقصة.. أواهنا غ 

 ذلــك يف مــا ووهللا: قالــت. إ،ه وتعــاى تبــار  هللا آاته قــد عنــ   مــن قطــف بيــده فــإذا آســره 
 .قط عن  الوقت

 وآ اب طعامـه وآ اب وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب طعـام يف ينظر من املؤمنون  اإلخوة أيها
 فهــذه.. ابليمـني واألكــ  اللقمـة وتصـغ  التســمية مـن الطعـام  آ اب عــن أحتـدث ال أان] ذوقـه
   وســلم عليــه هللا صــلى النــيب ذوق عــن حتديــدا   أحتــدث ولكــين الســنن  يف تطلــ  شــرعية آ اب



 أيك  كان  ما والسالم الصالة عليه النيب أن: ذلك أو  عديدة  آ ااب   جيد[ أيك   كان  كيف
 يككي  كان): والسـالم الصالة عليه أنه احلديث يف جاء فقد احملرتق  الطعام وال احلار  الطعام
 كككان): والســالم الصــالة عليــه أنــه آخــر حــديث ويف احملــرتق  الطعــام: ابحلمــيم واملــرا ( احلمككيم
 إليـه قـدم أنه األحا يث بعض ويف يؤذي  ألنه( دخانه فورة تذهب حى ،احلار الطعام يكي 
 مـا أو  فهـذا( انرا   يطعمنكا مل هللا إن): وقـا  أيكـ  أن فـ ى حـار  طعـام والسالم الصالة عليه
 حــار طعــام إليــه قــدم إذا اإلنســان ينــوي أن  وســلم عليــه هللا صــلى ابلنــيب فيــه نقتــدي أن ينبغــي
 تـذه  حـى قلـيال   االنتظـار يف وسلم عليه هللا صلى النيب ومتابعة السنة تطبيق ينوي أن جدا  
 أكــ  عــن يبتعــد وأن  والســالم الصــالة عليــه بــه اقتــداء قلــيال   الطعــام يفــرت حــى الــدخان  فــورة

 . انرا   يطعمنا مل هللا فإن احملرتق  الطعام

 بـ  يـ،   حـى الطعام يف النفخ كراهية  ذلك ومن  والسالم الصالة عليه احلميم يكره كان
 الطعـام  يف الـنفخ كراهيـة  والسـالم الصـالة عليـه عنه روي وقد ي،   حى الطعام اإلنسان يرت 

 يصـي  وقـد غـ ه  أكلـه أرا  أو غ ه  أكله إذا الطعام يف النفخ من النفس تتقاز قد وتعرفون 
 النــيب وصــف علــى أؤكــد  ائمــا   وأان يستحســن  ال ممــا فهــذا حولــه  مــن الطعــام بــرذاذ اإلنســان

 يف فمـا والكمـا   ابجلمـا  والسـالم الصـالة عليه املصطفى سنة ووصف والسالم الصالة عليه
 والشـراب الطعـام يف سـنته يف لنـا والسـالم الصـالة عليـه النيب وضع لقد ب  يعاب  شيء السنة

 واألانقـة  والكمـا  اجلمـا  قواعـد والسـالم الصـالة عليه سننه جوان  من جان  وك  وامللبس
 . ابلسنة وكماال   مجاال   اإلنسان يايد ب  إطالقا   السنة بتطبيق اإلنسان يعاب ال حبيث

 بطـــرق اخلاصـــة األصـــناف مـــن والســـالم الصـــالة عليـــه النـــيب أكلـــه مـــا إى ذلـــك بعـــد ننتقـــ 
 سـلمة أيب بـن لعمـر والسـالم الصـالة عليه النيب وحديث ابليمني  األك  أن يعلم كلنا  خاصة 
 قبـ  الصـغار حيفظـه شـه  حـديث( يليك  ممكا وككل ،بيمينك  وككل ،هللا سم ،غالم اي): ربيبه

 رويــت أو ور   وقــد ابليمــني  األكــ  يناســ  فيمــا يكــون إمنــا ابليمــني األكــ  ولكــن الكبــار 



 يســتعني أن مــانع فــال يديــه  بكلــي فيهــا أكــ   وســلم عليــه هللا صــلى النــيب عــن أخــر  هيــ  
 الصــالة عليــه أنــه روي فقــد اليمــني  الشــما  تعــني أن ابلشــما   يســتعني أن أرا  إذا اإلنســان
 أيك  كان  والسالم الصالة عليه أنه: الشراح ذكر وقد( ابليطب البطيخ َيكل كان) والسالم
 الطعكام ييفك  ككان) والسـالم الصالة عليه أنه أيضا   وروي ابلشما   والبطيخ ابليمني  الرط 
 .حبسبه شيء ك   يف األك : أقو  وهنا (فمه إىل يديه بكليت

 روايـة ويف هنشـا   أو هنسـا   اللحـم أكـ : والسـالم الصـالة عليـه عنـه رويـت الـي اهليـ   ومن
 الـــذرا   حيـــ  والســـالم الصـــالة عليـــه كـــان:  أنـــه روايـــة ويف( هنشكككا   اللحكككم ينكككته  ككككان): أنــه
 هللا صــلى معجااتـه ومـن   الشـاة ذرا  الـذرا   يف السـم لــه    وقـد (الكذراع تعجبكه كانك )و

 ،الككذراع انولككين: قككال الككذراع، فناولكه ،الككذراع انولككين): الصــحابة لـبعض قــا  أنـه وســلم عليـه
! هللا؟ رسكول اي ذراع مكن للشكاة وككم: قكال (الثالثـة املرة) الذراع انولين: قال الذراع، فناوله
 بعــد ذراعــا   القــدر يف تعــاى هللا خللــق: أي (دعككوت مككا الككذراع لنككاولتين تقككل، مل لككو وهللا:قككال
كككو ف   عليـــه للســـرور وإ خـــاال   وســـلم  عليـــه هللا صـــلى لنبيـــه إرضـــاء ذرا    ر بُّككك    يُكع ِطيككك    و ل س 

 الــذرا  يرفــع فكــان  ســلمو  ألــهو  عليــه هللا صــلى الــذرا  تعجبــه فكانــت.. [5الضــحى ] ف َت  ض ككى
 مـانع فال النهس  أو النهش هو هذا وأسنانه  بشفتيه منها اللحم في خذ فمه  إى يديه بكلي
 . حبسبه يكون شيء ك   يف فاألك  منه 

 العنـــ   عنقــو  أيخــذ ذلــك  معـــىن مــا خرطــا   العنــ  أيكـــ  والســالم الصــالة عليــه وكــان
 عليـه هللا صـلى بشـفتيه األخـر  بعـد واحـدة العنـ  حبـا  ويلـتقط فمـه  مـن قريبـا   بيده ف فعه

( شكونيز مكن كفكا    فكتقحم اشكتكى) والسـالم الصـالة عليـه أنه: الروا،  بعض ويف  سلمو  آلهو 
 مـرض : أي والسـالم الصـالة عليـه اشـتكى  (شـونيا) تسـمى  (ال،كـة حبة) السو اء احلبة أي

 الطعـام فـإن ابألصـابع  ال ابلراحـة يكـون إمنـا االسـتفاف  معـىن وتعرفـون اسـتف : أي فتقحم 
 يف إلقائـه مث الراحـة  يف احل  بوضع يكون إمنا االستفاف أما وضعا   الفم يف يوضع ابألصابع



 آلهو  عليه هللا صلى( وعسال   ماء عليه وشيب شونيز من كفا    تقحم) ابلشفتني  وأخذه الفم 
 ووضـــعه وتذوقـــه  والســـالم الصـــالة عليـــه أكلـــه وصـــف يف النـــا رة الـــروا،  مـــن فهـــذه   ســـلمو 

 ف يتككنف  شككيب إذا) والســالم الصــالة عليــه النــيب وكــان. الشــريف فمــه يف والشــراب للطعــام
 ويشـرب  هللا يسـمي ذلـك بعد مث فمه  عن القدح يبعد مث القلي  يشرب: أي( ثالث   الشياب

 .ثالث   اإلانء يف يتنفس. الثالثة املرة يشرب مث يبعده  مث

 كــان  ومــا والشــراب  الطعــام مــن يتناولــه كــان  ومــا  والســالم الصــالة عليــه حيبــه كــان  مــا أمــا
 كراهية  منها األشياء لبعض وكراهيته طوي   حديث فيه فاحلديث والشراب  الطعام من يكرهه
 للبصـــ   وســـلم عليـــه هللا صـــلى ككراهيتـــه:  الشـــرعية فالكراهيـــة طبعيـــة  كراهيـــة  ومنهـــا شـــرعية 
 عليــه هللا صــلى لــه املالئكــة ومالزمــة عليــه الــوحي لتنــا  والثــوم  البصــ  أيكــ  كــان  مــا والثــوم 
  والســالم الصــالة عليــه البصــ  أكــ  عمــره آخــر يف أنــه: الــروا،  بعــض يف روي وإن  وســلم
 ذهبـــت مطبوخـــا   أكـــ  فـــإذا ابلطـــبخ  رائحتـــه إبذهـــاب أي  ابلطـــبخ إبماتتـــه أمـــر أنـــه روي وقـــد

 صـلى الضـ  حلم ألك  كراهيته:  الطبعية الكراهية ومن. شرعية كراهية  الكراهية فهذه رائحته 
 بنــت ميمونــة بيــت يف  وســلم عليــه هللا صــلى الشــريف بيتــه يف قــدم وقــد وســلم  وآلــه عليــه هللا

 الوليـــد  بـــن وخالـــد عبـــا  بـــن هللا عبـــد ســـيدان حبضـــور  وســـلم عليـــه هللا صـــلى زوجـــه احلـــارث
 سيدان وخالة الوليد بن خالد سيدان خالة ميمونة فالسيدة ميمونة  السيدة أخت ابن وكالمها]

 عليـه هللا صـلى النـيب فكـره الضـ   حلم فقدم[ األصم ين يايد سيدان وخالة عبا  بن هللا عبد
 مل( قومي أبرض يكن مل ولكنه ،ال): قا  هو  أحرام: الوليد بن خالد س له فلما أكله  وسلم
 لــيس أنــه بــني( تعافككه نفسككي ولكككن): قــا  الــروا،  بعــض ويف مكــة  يف أيكلونــه قومــه يكــن
 . تعجبا   إليه ينظر وسلم عليه هللا صلى والنيب أيكله  فجع  خالد  سيدان فاجرته: قا  حبرام 

: قــا ( هـو أحــرام: )الشـرعي احلكــم يف الضـ  حلــم أكـ  جــواز والسـالم الصــالة عليـه فبـني
 الضـ   حلـم ألكـ  مـيال   وسـلم عليه هللا صلى جيد مل: أي( قومي أرض يف يكن مل ولكنه ال )



 وأكــ  الـدجا   حلــم الصـحيحني يف كمــا  والسـالم الصــالة عليـه النــيب أكـ  غــ ه  أكـ  أنــه مـع
  والسـالم الصـالة عليـه النـيب وأك  األرن   حلم الصحيحني يف كما  والسالم الصالة عليه النيب
 وهـذا اإلبـ   حلـم والسـالم الصـالة عليـه النيب وأك  احلبار   حلم للرتمذي( الشمائ ) يف كما
 وقـد الصـحيحني  يف كمـا  الـوحش  محـار حلـم والسـالم الصـالة عليـه النـيب وأكـ  متواتر  شه 
 ولكنــه الســمك : أي احلــو   والســالم الصــالة عليــه وأكــ   والســالم الصــالة عليــه لــه صــيد
 . طبعية كراهية  فهذه أيكله  فلم الض  عاف

 والسكالم الصكالة عليكه ككان): والسالم الصالة عليه النيب وصف يف عائشة السيدة تقو 
 غككداء مثككة يكككن مل فكك ن ،أكككل غككداء مثككة كككان  فكك ن ؟غككداء أعنككدكم: يقككول منزلككه دخككل إذا

  ومكا): والسـالم الصـالة عليـه النـيب وصف يف هالة أيب بن هند يقو ( صائما   أصبح : يقول
 هللا صـلى هللا رسـو  عـاب مـا( تيككه يعجبكه مل وإن ،أكلكه أعجبكه إن ،قط طعاما   يعيب كان
 تقتـدي أن لنـا فينبغـي.. كـذا  ينقصـه كـذا   فيـه ملـح  كثـ   ملـح  قليـ .. قط طعاما   وسلم عليه
 -اإلخــوة أيهــا- العــ ء أزواجنــا عــن خنفــف وأن البــاب  هــذا يف والســالم الصــالة عليــه ابلنــيب
ـــذلك انـــو أهلـــك  عـــن خفـــف زوجـــك  عـــن خفـــف املســـتطا   قـــدر  تبـــار  هللا إى التقـــرب ب

 علــى تشــد  ال وســلم  عليــه هللا صــلى ابلنــيب االقتــداء بــذلك انــو التيســ   بــذلك انــو  وتعــاى
 ملــح  كثــ   ويومــا   ملــح  قليــ  يومــا   الطعــام كــان  وإن خفــف  أهلــك  علــى تشــد  ال زوجــك 
 حــديثا   للمتــاوجني وخباصــة خفــف  ذلــك  إى ومــا اســتواء  قليــ  ويومــا   اســتواء  شــديد ويومــا  
 الـدنيا أمـور مـن أمر ك     يتِقن   والشراب  والطعام الطبخ فن يتقن   ال العصر هذا يف البنا  ألن
 مــن إى حتتــا  املــرأة ألن ابلصــدمة  يصــاب قــد حــديثا   فــاملتاو  والشــراب  والطعــام الطــبخ إال

 إى  خـ  الصـاحلني أحد أشياء  الصاحلني س  من ذلك يف وعرفت. والشراب الطعام يعلمها
 قبـ  سـ له وقـد! السـكر بـد  امللـح فوضـع الـدار  صـاح  نسي وقد القهوة  إليه فقدمت  ار
 القهـوة  يف امللـح مـن -أعلم وهللا- ملعقتني له فوضع حلوة : فقا  القهوة  حت  كيف:  ذلك
 !. السكر بد  ملحا   فيها أن خي،ه ومل  !ملح وهي فشرهبا



 األمــور أ ىن علــى الصــ، هــذا قــط  طعامــا   وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســو  عــاب مــا نعــم
 تصـ، كيـف  قلـيال   الطعـام مـذاق تغـ  علـى تصـ، مل إذا الصـ،  أتعلم كيف  يل تقو  الدنيوية 

 علـــى تصـــ، كيـــف  النـــا   أذ  علـــى تصـــ، كيـــف  الفقـــر  علـــى تصـــ، كيـــف  املصـــائ   علـــى
 .النا   وشتائم النا  سباب

 حيككب والسككالم الصككالة عليككه كككان): وحيبــه والســالم الصــالة عليــه النــيب يعجــ  كــان  وممــا
 الصالة عليه ابلنيب اقتداء فيه البار  فشرب( البارد احللو): رواية ويف( العذب البارد الشياب
 يشـرب الفـاتر  واملـاء البـار  املـاء بـني خـ  إذا -الصـيف أ،م وخباصة- منا واحد ك    والسالم

 االقتـداء انـو  والسـالم الصـالة عليـه ابلنـيب واقتد البار  املاء اشرب: لك أقو  لكن البار   املاء
( السكقيا عكني :تسكمى للسكقيا بئكي مكن املاء له يستعذب كان)  والسـالم الصالة عليه ابلنيب
 خاصـة  قربـة يف فيوضـع بـه يـؤتى البـار   املـاء لـه يستعذب املنورة  املدينة من أميا  ثالثة على

 االقتـداء وانـو البـار   املـاء فاشـرب .سـلمو  آلهو  عليه هللا صلى النيب يشربه حى حرارته  وحتفظ
 . والسالم الصالة عليه حيبه كان  ألنه  والسالم الصالة عليه ابلنيب

: أي (األطيبكككان مهكككا): والســـالم الصـــالة عليـــه فيهمـــا وقـــا  (والعسكككل اللكككن حيكككب ككككان)
 الصـالة عليـه النـيب فكان احللي  : اآلن مايسمى هو اللنب والعس   اللنب: قا  شيء  أطي 
 احللـواء تعجبه كانت  والعس   احللواء حي  وكان األطيبان  مها: وقا  هبذا  هذا ميا  والسالم
 حمبتــه والشــراب الطعــام أبــواب مــن كثــ   يف وور .. ســلمو  آلــهو  عليــه هللا صــلى العســ  ويعجبــه
 . األطعمة من ألصناف وسلم عليه هللا صلى

 النـيب -تعجبـون وقـد- األطعمـة مـن والسـالم الصـالة عليه النيب أكله ما اآلن أتتبع لن وأان
 أكـ  والسـالم الصـالة عليـه النـيب فقـط  واللحـم والشـع  القمـح أكـ  مـا والسـالم الصالة عليه

 النــيب حيبــه كــان  لطيــف بشــيء اخلطبــة أخــتم لكــين بــال ان  يف نعرفــه الــذي هــذا الســلق الســلق 
 .. الدابء وهو بعده  من الصحابة به واقتد   والسالم الصالة عليه



ن ا الكرم القرآن يف ذكر قد واليقطني اليقطني  من نو  وهو القر   هو الدابء تك   ع ل ي هِ  و أ نبك 
 سـيدان جلـد لوقاية الشجرة هذه وتعاى تبار  هللا واختار [146الصافا  ]  يك ق ِطنين  مِ ن ش ج ي ة  
 اليقطـني شـجرة خـوا  مـن ألن احلـو   بطـن مـن خـر  وقـد الـذابب عليـه يقـع أن من يونس

 الشــجرة هــذه وتعــاى تبــار  هللا فاختــار الــذابب  يقرهبــا ال أهنــا -النبــا  علمــاء يــذكر كمــا-
 الـذابب  لطـر  مث الظال   لتفيؤ: أوال   طري  وجلده احلو  من خر  وقد يونس سيدان لوقاية

 علمـــاء أيضــا   ويقــو . الــذابب يقرهبــا ال اليقطــني شــجرة ولكــن البــار   الظــ  يطلــ  فالــذابب
 الصــــالة عليــــه النــــيب فهــــذا  (الطعــــام ويهضــــم العقــــ   يف يايــــد اليقطــــني: )املســــلمون األغذيــــة
 . حيبه كان  والسالم

 الصكالة عليكه النكيب دعكا خياطكا   أن) عنـه تعـاى هللا رضي مالك بن أنس سيدان رو  وقد
 ،يتتبعكه والسالم الصالة عليه النيب فجعل ،الدابء من شيئا   فيه ووض  ،طعام إىل والسالم
 مــن الـدابء أحـ  زلـت فمـا: )أنـس سـيدان يقـو ( والسكالم الصكالة عليكه للنكيب يقيبكه فجعكل
 وأن احلبيـ   حيبـه مـا ك   وحي  احلبي   اإلنسان حي  أن الصا قة  احملبة هي هذه(.. يومئذ
 كـان  مـا كـ   حنـ  فـنحن سـلمو  آلـهو  عليـه هللا صـلى املصـطفى حنـ  كنـا  فإذا ابحلبي   يقتدي
  يف بـه ونقتـدي  والسـالم الصـالة عليـه فعلـه مـا كـ   يف بـه ونقتـدي  والسـالم الصالة عليه حيبه
 . والسالم الصالة عليه حيبه كان  ما ك 

 قـويل أقـو  جميـ   قريـ  مسيـع إنه وشفاعته  وز،رته حمبته يرزقنا أن وتعاى تبار  هللا أس  
 ...  فاستغفروه ولكم  يل العظيم هللا وأستغفر هذا

 

 


