هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلمية.
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املقدمة
ِب ٱل ر لم رۡسف َ
ۡش لبوا ْ َو ََل ت ل رۡسفل ْۚ ٓوا ْ إنَّ لهۥ ََل لُي ُّ
احلمد هلل القائلَ { :و لُكلوا ْ َوٱ ر َ
ِي  ,(1)}٣١والصالة
ِ ِ
ِ
آد َم
آدم ٌّي و َعاءً َشًّرا م ْن بَطْن ِبَ ْسب ابْن َ
والسالم على من علم أمته ما حيميهم اإلسراف فقال َ « :ما َمألَ َ
ث لنَـ َفسه » ( , )2عليه وعلى
ث ل َشَرابه َوثـُلُ ٌ
ث لطَ َعامه َوثـُلُ ٌ
ص ْلبَهُ ,فَإ ْن َكا َن الَ ََمَالَ َة فَـثـُلُ ٌ
أُ ُكالَ ٌ
ت يُق ْم َن ُ
صحابته أفضل الصالة وأمت التسليم ,وبعد:

أثقاال ,كانت السبب
فإن اإلسراف يف األكل ودميومة الشبع أورثت الكثري من املسلمني أوز ًان و ً

وراء اخلمول والبالدة ,والتكاسل عن الطاعات ,وكثرة النوم ,وقلة النفع ,ومن ثَم تفويت درجات عالية,
ك
ومنازل سامية يوم القيامة ,قَ َ
احا فَإ من لَهُ حدًّا يـَْنـتَهي إلَْيه َوَما زا َد َعلَى َذل َ
ال الطمربي ":الشبع َوإ ْن َكا َن ُمبَ ً
وجب َعلَيه"(.)3
فَـ ُه َو ٌ
سرفَ ,والْمطلق منه ما أَعا َن ْاْلك َل َعلَى طَ َ
اعة َربه؛ َوََلْ يشغلهُ ثقلهُ عن أداء ما َ
وقال املناوي يف التيسري" :من كثر أكله كثر شربه ,فكثر نومه ,فكسل جسمه ,وَمقت بركة عمره ,ففرت
عن عبادة ربه ,فال يعبأ يوم القيامة به ,فيصري فيها مطرودا جيعان حريان" (.)4

فمن ديدن املؤمن التقلل من األكل ,لعلمه أن مقصود الشرع من األكل ما يسد اجلوع؛ وميسك الرمق,
ويعني على العبادة ,وخلشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك ,وإن املتفكر يف حقيقة التوسع يف هذا
النوع من املباحات يدرك خماطر ذلك يف الدنيا قبل اْلخرة ,فقد ذكر األطباء أن لكثرة األكل دور كبري
)] (1سورة األعراف.[31:
) (2أخرجه الرتمذي يف "جامعه" أبواب الزهد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,ابب ما جاء يف كراهية كثرة األكل,
(ج /4ص/188ح ,)2380وابن ماجه يف "سننه" أبواب األطعمة  ,ابب االقتصاد يف األكل وكراهة الشبع( ,ج/4
ص/448ح ,)3349والنسائي يف " السنن الكربى" كتاب الوليمة  ,ذكر القدر الذي يستحب لإلنسان من األكل,
(ج /6ص/268ح ,)6737كتاب الوليمة  ,خالفه بقية بن الوليد(,ج /6ص/269ح.,)6739
) )3فتح الباري البن حجر (ج /9ص.)528
) )4التيسري بشرح اجلامع الصغري ,للمناوي (ج/1ص.)313
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يف أمراض القلب والضغط وأمراض السكري وبعض أمراض السرطان وزايدة الدهون والكولسرتول وحياة
القعود وعدم احلركة()1ـ
والشك أن العاقل احلصيف سيُعىن ابألمر أميا عناية حلمية نفسه هذا الداء العضال ,ابتباع هديه  يف

احلمية.

أمهية موضوع البحث ,وأسباب اختياره:
-1احلاجة امللحة للحمية ,السيما يف هذا العصر مع فشو السمنة و انتشارها.
-2احلمية طريق للحصول على بدن سليم نشيط يستعان به على طاعة الرب , ومرضاته.
-3التحذير من مغبة اإلكثار من األكل.
-4ندرة الكتابة حول احلمية يف السنة النبوية.

أهداف البحث:
-1عرض هدي النيب  يف احلمية ابستقراء املنهج النبوي من الصحيحني.
-2التعريف أبمهية احلمية ومغبة السمنة.
-3إبراز رمحة النيب  وعنايته أبمته ِبرصه على ما ينفعهم يف أمور دينهم ودنياهم.
-4إثراء املكتبة اإلسالمية هبذا البحث.
-5نشر سنة النيب  العملية.
) )1انظر :فتح الباري البن حجر (ج /9ص.)538
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خطة البحث:
يشتمل البحث على مقدمة ,ومتهيد ,ومبحثني ,وخامتة ,وفهرسني.
•املقدمة وتشمل :أمهية البحث وأهدافه ,خطة البحث ,منهج البحث.
•التمهيد ويشمل:
( التعريف هبدي الين يف احلمية ,م مسميات احلمية يف السنة وأقسامها).
•املبحث األول :الرتغيب يف احلمية والنهي عن كثرة األكل ,ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :أمره  ابالعتدال يف األكل.املطلب الثاين :هنيه عن اإلكثار من األكل.•املبحث الثاين :هدي النيب  يف احلمية ,ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :صفة معيشته  وشدة زهده.املطلب الثاين :التزام آداب الطعام والتوجيه هلا.•اخلامتة ,وفيها أبرز النتائج.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلمية.
5

منهج البحث:
سرت يف هذا البحث على منهج أتصيلي ابستقراء نصوص السنة املطهرة على صاحبها أفضل الصالة,
وأمت التسليم ,مع نقل ما يتيسر من أقوال األئمة وشراح احلديث ,وأهل االختصاص.
مع عناييت مبا يلي:
-1ذكر املعىن اإلمجايل للحديث.
-2بيان املفردات الغريبة يف احلديث.
-3ذكر سبب ورود احلديث إن وجد.
-4استخراج أبرز الفوائد الرتبوية الواردة يف احلديث.
-5التعريف اليسري ابلراوي غري املشتهر.
-6عزو اْلايت واألحاديث إىل مصادرها األصلية ,بذكرها يف احلاشية .
-7ختريج ما يذكره الشراح من رواايت واردة يف الكتب الستة فقط ,دون احلكم عليها.
-8تذييل البحث بذكر فهرسي املصادر واملراجع.
سائلة هللا الربكة والنفع هلذا البحث ,وأن يفتح له أبواب السماء ,ويطرح له القبول يف األرض.
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التمهيد
التعريف مبفهوم احلِمية:
اعتادت العرب قدميًا مدح الرجل بقلة األكل ,حىت عدوا ذلك من َماسن أخالقه ,وذم أصحاب
األوزان الثقيلة ,ووصفهم ابلبالدة والغباء؛ كما جاء عن عائشة رضي هللا عنها ,يف حديث أم زرع حني
امتدحت أم ُزرع أاب زرع بقوهلا « :يشبعه ذراع اجلفرة ,ويرويه قبعة البعرة » ,وذمت صاحبتها زوجها أبنه

« إذا أكل لف ,وإذا شرب اشتف( ,)2( »)1وقد كان ديدنه  االكتفاء ابلقليل الذي يقيم صلبه
ويعينه على القيام مبا أُمر به ,بل َل يرد أنه شبع من خبز بر ثالثة أايم حىت حلق اب مّلل ,ورمبا عصب
اختيارا منه حياة الزهد على حياة األغنياء وامللوك.
احلجرين على بطنه من شدة اجلوع,
ً
وقد عرفت العرب التقلل من الطعام مبفهوم احلمية ,كما نُقل عن طبيبهم احلارث بن كلدة قوله:

ت الدماءَ ,و َعو ُدوا ُك مل ج ْسم َما ْاعتَ َاد)( , )3كما عُرفت احلمية يف السنة
(ْ
مواءَ ,والْ َمع َدةُ بَـْي ُ
س الد َ
احل ْميَةُ َرأْ ُ

أيضا ,وجاء األمر هبا.
ً

أخذت يف المر ْعي,
) )1قال ابن األثري يف النهاية( :اجلفرة)ْ :األُنْـثَى من املََعز إ َذا بـَلَغت أ َْربـَ َعةَ أ ْش ُهر وفُصلت َع ْن أُمها و َ
(ج /1ص.)277
وف الطم َعام م ْن نـَ ْه َمته َو َشَرهه ثُم َال يـُْبقي منْهُ َشْيـئًا( ,ج /9ص( ,)262اشتف):
(لف)  :قال ابن حجرََ :يْل ُ
صنُ َ
ط ُ

استقصى ما يف اإلنء( ,ج /1ص ,)139وقال بعض العلماء :اللف يف الطعام واالشتفاف يف الشرب أن يستوعب
مجيع ما يف اإلنء.
) (2أخرجه البخاري يف "صحيحه" ,كتاب النكاح  ,ابب حسن املعاشرة مع األهل( ,ج / 7ص/27ح,)5189
ومسلم يف "صحيحه" كتاب فضائل الصحابة  ,ابب ذكر حديث أم زرع(,ج /7ص/139ح.)2448
) (3الطب النبوي ,البن القيم(,ص .)78
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التعريف هبدي النيب يف احلمية:
السنمة؛ كما يف قوله تعاىل :ﭐ ﭐ
وجها منها :السرية والطريقة و ُّ
(اهلدي) :يطلق اهلدي على سبعة عشر ً

ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﭐﱠ( , )1أي مستنون بسنمتهم ,ومثله:ﭐﭐﱡ ﭐﳀﳁﱠ()2ﭐ ,ويقال
فالن ما أحسن هديه :أي مسته وسكونه ,وقيل اهلدي هو حسن الطريقة.

فاهلدي هو الطريقة والسنة املوصلة للمطلوب ( ,)3وهدي النيب :طريقته وسنته القولية والفعلية
والتقريرية.
ِ
ور
و(احلمية) يف اللغة من الفعل الثالثيَ :محَى َْحيمي محية ومحايَةً ,أي َدفَ َع َعْنهُ ,والـح ًمى :املَ ْحظُ ٌ
()4
احت َماءً م َن األَطعمة,
بَ ,ويف ْ
يض ْ
احلَديثَ« :ال محَى إمال مّلل َولَر ُسوله»  ,و ْ
احتَ َمى املر ُ
الذي َال يـُ ْقَر ُ
َمحيه محْيَ ًة محْ َوةً م َن الطم َعام , ,ويسمى
َويـُ َق ُ
يض وأَن أ ْ
احتماءً ,و َمحَْي ُ
احتَ َميت م َن الطم َعام ْ
الْ :
ت الْ َمر َ
الْ َمريض الْ َم ْمنُوع ِمما يضرهُ َممي(.)5

ر َ
وأما (احلمية) بفتح املهملة وتشديد الياء فرياد هبا الْ َع ُار َو ْاألَنـَ َفةُ(,)6كما جاء يف قوله { : إِذ َج َعل
ر
َّ َ َ َ ْ ل ل
ۡلم َّي َة ََح َِّي َة ٱ رل َ
جَٰ ِهل َِّيةِ }(. )7
ٱَّل
ِين كف لروا ِِف قلوب ِ ِه لم ٱ َ ِ

)[ )1الزخرف.]22 :
)[ (2األنعام.]90 :
) (3انظر :اتج العروس (ج /40ص ,)283و(ج/10ص ,)406اإلابنة يف اللغة العربية (ج /4ص ,)588املعجم
الوسيط (ج /2ص.)978
) (4أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب الشرب واملساقاة  ,ابب ال محى إال هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم( ,ج/ 3
ص / 113ح. )2370
)(5انظر :العني للفراهيدي( ,ص/7ج.)395
)(6خمتار الصحاح ,لزين الدين الرازي( ,ص.)84
([ )7سورة الفتح.]26:
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القتال يف
اّلل! َما ُ
ال :جاءَ َر ُج ٌل إ َىل النميب َ 
وسى  قَ َ
فقالَ :اي َر ُسول م
ويف السنة من حديث أبو ُم َ
ضبا ويـُ َقات ُل َمحيمةً..اخل»
َسبيل م
أح َد َن يـُ َقات ُل َغ َ
اّلل؟ فإن َ
(.)2

عنه

()1

وليست هي املقصودة هنا.

وتعرف احلِمية يف االصطالح :أبهنا اإلقالل من الطم َعام َوََْنوه ِمما يضر ,أو االمتناع و اإلمساك

فيكون املراد ابلبحث :طريقة النيب  وسنته القولية والفعلية والتقريرية يف التقلل من الطعام وَنوه ِما

يضر ,أو اإلمساك عنه.

واألصل يف احلميَةُ قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ( , )3فحمى هللا املريض من استعمال
الْ َماء ,ألَنمه يضره.
وَل يرد يف الصحيحني التصريح مبسمى احلميَة املقصودة هنا ,بل جاءت اإلشارة إليها بذكر األحاديث

الدالة على معناها  ,و قد ورد ذكرها يف السنن األربعة وغريها من كتب السنة ,كما ب موب أبو داود

والرتمذي وابن ماجه عليهم رمحة هللا عليهم بباب يف احلمية ,فأورد فيه أبوداود وابن ماجه حديث مرض
علي  , وفيه منعه  لعلي األكل من البسر احلار

()4

وغريه من األحاديث ,وأما الرتمذي فقد أورد

) )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب العلم  ,ابب من سأل وهو قائم عاملا جالسا( ,ج /1ص/36ح,)123
ومسلم يف "صحيحه" كتاب اإلمارة  ,ابب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا( ,ج/6
ص/46ح.)1904
) (2معجم اللغة العربية املعاصرة ,د .أمحد خمتار ,مادة(محي)( ,ج/1ص  ,)569بتصرف يسري.
([ )3سورة النساء.]43:
صلمى هللاُ َعلَْيه َو َسلم َم َ ,وَم َعهُ َعل ٌّي
صاريمة وفيه َ « :د َخ َل َعلَ مي َر ُس ُ
ول هللا َ
) )4احلديث :م ْن رواية أُم الْ ُمْنذر بْنت قَـْيس ْاألَنْ َ
ول هللا
صلمى هللاُ َعلَْيه َو َسلم َم ََيْ ُك ُل مْنـ َها َ ,وقَ َام َعل ٌّي ليَأْ ُك َل  ,فَطَف َق َر ُس ُ
َو َعل ٌّي َنقهٌ َ ,ولَنَا َد َوايل ُم َعلم َقةٌ  ,فَـ َق َام َر ُس ُ
ول هللا َ
ول
مك َنقهٌ َح مىت َك م
ال َر ُس ُ
ت به فَـ َق َ
صلمى هللاُ َعلَْيه َو َسلم َم يـَ ُق ُ
ول ل َعلي َ :م ْه إن َ
ف َعل ٌّي قَالَ ْ
ت َشع ًريا َوس ْل ًقا  ,فَجْئ ُ
صنَـ ْع ُ
ت َ :و َ
َ
ك».
ب م ْن َه َذا فَـ ُه َو أَنْـ َف ُع لَ َ
هللا َ
صلمى هللاُ َعلَْيه َو َسلم َم َ :اي َعل ُّي أَص ْ
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)(1
م
ب هللاُ َعْب ًدا َمحَاهُ ُّ
َ
الدنْـيَا ,
أ
ا
ذ
إ
«
:
ال
ق

هللا
ول
س
ر
ن
أ
حتت الرتمجة حديث :قَـتَ َاد َة بْن النـ ُّْع َمان
َ
َ
َ
َح م
َ
َ
َُ

يمهُ الْ َماء» (.)2
َك َما يَظَ ُّل أ َ
َح ُد ُك ْم َْحيمي َسق َ

فاحلمية نوع من التداوي املشروع ,حلديث أسامة بن شريك( :)3قالت األعراب :اي رسول هللا أال نتداوى؟
قال « :نعم عباد هللا ,تداووا فإن هللا َل يضع داء إال وضع له دواء إال داء واحدا» ,قالوا :اي رسول هللا,
وما هو؟ قال « :اهلرم».

مسميات احلِمية يف السنة وأقسامها:ورد يف السنة املطهرة عدة م مسميات تشابه احلمية يف املعىن ,منها:
َي ْأم َسكوا َعن
ص َالة «أَنمهُ قَ َ
*األزم ,واألرم :كما جاء يف َحديث ال م
ال :أَيُّ ُك ُم الْ ُمتَ َكل ُم؟ فَأ ََزَم الْ َق ْوُم» أ ْ
()5()4
صائ ُم َعن الطم َعام
ال« :فَأ ََرم
ويف رواية عند مسلم و أيب داود والنسائي وأمحد :قَ َ
ك ال م
الْ َك َالم َك َما ميُْس ُ
الْ َق ْوُم».
وقيل معىن األرم واألزم :

()1
اك
ميء بشدمة َوالْت َفاف ,وقيل من إ ْم َس َ
يم أ ْ
َص ٌل َواح ٌدَ ,وُه َو الض ُ
ا ْهلَْمَزةُ َوالمزاءُ َوالْم ُ
ميء م َن الش ْ
يق َوتَ َداين الش ْ
األسنَان بَـ ْعض َها َعلَى بـَ ْعض ,وجاء أن عُ َمَر سأل احلارث ابن كلدة :ما الدواء؟ فقال :األزم :يعىن
ْ

وع (.)2
اك َعن ْاألَ ْكل يـَ ْعين به ْ
احلميةَ ,ويف لَ ْفظ َعْنهُْ :األ َْزُم َد َواءٌَ ,و ْاأل َْزُمْ :اإل ْم َس ُ
اجلُ َ

وبدرا
) (1ق تادة بْن النعمان بْن َزيْد ْاألَنْ َ
صاري األوسي  ,يكىن أاب َع ْمرو ,أخو أَيب َسعيد اخلدري ألمه ,شهد العقبةً ,
اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم ,وأصيبت عينه ,يـَ ْوم أحد ,أسد الغابة (ج /4ص.)89
صلمى م
و ً
أحدا ,واملشاهد كلها َم َع النميب َ
) (2أخرجه الرتمذي يف "جامعه" أبواب الطب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , .ابب ما جاء يف احلمية( ,ج/ 3
ص/559ح.)2036
) (3أسامة بن شريك الثعليب من بين ثعلبة بْن يربوع ,قاله أَبُو نعيمُ ,عد يف أهل الكوفة ,روى عدة أحاديث عن

رسول ,أسد الغابة (ج /1ص.)81

)(4أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب املساجد ومواضع الصالة  ,ابب ما يقال بني تكبرية اإلحرام والقراءة,
(ج / 2ص/99ح. )600

) (5النهاية يف غريب احلديث واألثر ,البن األثري ,مادة(أزم)( ,ج /1ص ,)46أخرج احلديث وأوضح معىن األرم.
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*العلْقة :وقد جاءت على لسان عائشة رضي هللا عنها يف قوهلاَ ( :وَكا َن الن َساءُ إ ْذ َذ َاك خ َفافًاََ ,لْ
()3
ني َو م
يح يـَ ْرج ُع
الال ُم َوالْ َق ُ
يـُثْق ْل ُه من اللم ْح ُم ,إمَّنَا َأتْ ُك ُل العُْل َقةَ م َن الطم َعام)  ,والعُْل َقة :الْ َع ْ ُ
اف أ ْ
َص ٌل َكب ٌري َ
صح ٌ
يل َما َكا َن.
ميءُ ابل مش ْيء الْ َعايل ,قَ َ
ميءُ الْ َقل ُ
ال ابْ ُن ْاأل َْعَرايب :الْعُْل َقةُ :الش ْ
إ َىل َم ْع ًىن َواحدَ ,وُه َو أَ ْن يـُنَا َط الش ْ
فرياد هبا ,القليل من الطعام الذي يسد اجلوع ,وفيه بلغة(.)4

*الب لْغة :أُشري إليها يف حديث الثالثة نفر من بين إسرائيل (األعمى واألقرع واألبرص) يف قول امللك:
َ
صَرَك َشا ًة أَتَـبَـلم ُغ هبَا يف َس َفري»(.)5
ك ابلمذي َرمد َعلَْي َ
َسأَلُ َ
«أ ْ
ك بَ َ
والبُـ ْلغَة :الْبَاءُ َو م
ميء ,والبُـ ْلغَةُ َما يـُتَـبَـلم ُغ به م ْن َعْيشَ ,كأَنمهُ يـَُر ُاد
صُ
الال ُم َوالْغَ ْ ُ
ني أ ْ
َص ٌل َواح ٌد َوُه َو الْ ُو ُ
ول إ َىل الش ْ
أَنمهُ يـَْبـلُ ُغ ُرتْـبَةَ الْ ُمكْثر إ َذا َرض َي َوقَـنَ َع ,وقيل هي الكفاية(.)6
ال« :قَ ْد
صلمى هللاُ َعلَْيه َو َسلم َم ,قَ َ
* الكفاف :يف حديث َعْبد هللا بْن َع ْمرو بْن الْ َعاص ,أَ من َر ُس َ
ول هللا َ

آاتهُ»(.)7
معهُ هللاُ مبَا َ
أَفْـلَ َح َم ْن أ ْ
َسلَ َمَ ,وُرز َق َك َفافًاَ ,وقَـنـ َ
ف عن الناس ,وَما
فاف من الرزق:
القوت ,وهو ما َك م
الكفاف أصله ال َك ُّ
ف :واحدة األ ُكف ,وال َك ُ
ُ
وع ,و قيل هو االمساك واالنقباض ,والكفاف الكفاية بال زايدة وال نقص( ,)8قال القرطيب :هو
يَ ُك ُّ
ف ْ
اجلُ َ
يكف عن احلاجات ,ويدفع الضرورات وال يلحق أبهل الرتفيه( ,)9قال الطييب :رزق الكفاف أي قوت
يكفه عن اجلوع؛ أو عن السؤال ,وهو َيتلف ابختالف األشخاص واالزمان(.)1

) (1مقاييس اللغة ,مادة(أزم)( ,ج /1ص.)97
) (2الطب النبوي البن القيم(,ص.)88
( )2أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب اهلبة وفضلها  ,ابب هبة املرأة لغري زوجها( ,ج / 3ص/159ح)2593
ومسلم يف "صحيحه"  ,كتاب التوبة  ,ابب يف حديث اإلفك وقبول توبة القاذف( ,ج /8ص/112ح. )2770
) )4مقاييس اللغة ,مادة(علق)( ,ج /4ص,)126,125فتح الباري البن حجر( ,ج/1ص,)159تعليقات مصطفى
البغا على صحيح البخاري (ج /3ص.)176
) (5أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب أحاديث األنبياء  ,حديث أبرص وأعمى وأقرع يف بين إسرائيل( ,ج/4
ص/171ح.)3464
) )6مقاييس اللغة ,مادة(بلغ)( ,ج /1ص,)302,301فتح الباري البن حجر (ج /6ص.)502
) )7أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب الزكاة  ,ابب يف الكفاف والقناعة(,ج/ 3ص/102ح)1054

) )8منتخب من صحاح اجلوهري ,مادة(كف)( ,ص ,4486 :برتقيم الشاملة آليا) ,النهاية يف غريب احلديث واألثر,
مادة(كف)( ,ج /4ص ,)190شرح النووي على مسلم (ج /7ص.)145
) )9فتح املنعم شرح صحيح مسلم (ج /4ص )416بتصرف يسري.
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آل َُمَ ممد قُواتً».
رسول هللا « :اللم ُه مم ْارُز ْق َ
ال ُ
*القوت :كما جاء يف حديث أيب هريرة ,قَ َ
وت :ما ميسك الرمق من الرزق ,وقات يقوت قواتً ,وأن أقُوتُه أي أعوله برزق
قال صاحب العني :ال ُق ُ

()2
مجيعا(.)3
قليل ,وقيل هو ما يقوت البدن ويكف عن احلاجة ,ويسلم املرء معه من آفات الغىن والفقر ً

ع
ال« :يـَ ُق ُ
الصوم :فع ْن أَيب ُهَريْـَرَة َ ,عن النميب  ,قَ َ
ول م
اّللُ َعمز َو َج مل :ال م
َجزي به ,يَ َد ُ
ص ْوُم يل َوأ ََن أ ْ

ني يـَْل َقى َربمهُ,
ص ْوُم ُجنمةٌَ ,ولل م
َجليَ ,وال م
ني يـُ ْفط ُرَ ,وفَـ ْر َحةٌ ح َ
صائم فَـ ْر َحتَان :فَـ ْر َحةٌ ح َ
َش ْه َوتَهُ َوأَ ْكلَهُ َو ُش ْربَهُ م ْن أ ْ
اّلل م ْن ريح امل ْسك » (.)4
ب عْن َد م
وف فَم ال م
َو َخلُلُ ُ
صائم أَطْيَ ُ
ص ْوم) ْ :اإل ْم َساك َعن أَي فعل أَو قَول َكا َن ,وقيل  :هو تَـ ْرُك األكل وتَـ ْرُك الكالم ,لقوله تعاىل:
ومعىن (ال م

ممس َم َع
ص ْوماً" ,و ً
"إين نَ َذ ْر ُ
(شرعا) ْ :إم َساك َعن املفطرات من طُلُوع الْ ْ
ت للمر ْمحن َ
غروب الش ْ
فجر إ َىل ُ
النيمة (.)5

أقسام احلمية:
وابلتأمل يف مفهوم احلمية جند أهنا تنقسم إىل قسمني ,ذكرها ابن القيم رمحه هللا ,يف الطب النبوي" :محية
عما جيلب املرض ,ومحية عما يزيده"(.)6

***********
) )1شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغريه (ص.)305 :
) (2العني ,مادة (قوت)(,ج /5ص.)200

) )3فتح الباري البن حجر (ج /11ص )293بتصرف يسري.
) )4أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب الصوم  ,ابب فضل الصوم (ج / 3ص/24ح. )1894
) (5العني ,مادة (صوم)( ,ج /7ص ,)171املعجم الوسيط مادة (صام)( ,ج /1ص.)529
) )6الطب النبوي البن قيم اجلوزية (ص.)77
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املبحث األول :الرتغيب يف احلمية والنهي عن كثرة األكل
كان النيب  وأصحابه جيوعون كثريا ,ويتقللون من أكل الشهوات ,وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام,
رسوال وبني أن
إال أن هللا ال َيتار لرسوله إال أكمل األحوال وأفضلها ,ولقد ُخري بني أن يكون مل ًكا ً

عبدا جيوع؛ فيسأل ربه القوت ,ويطعم فيحمده ,وهذا يتضح ملن تتبع
عبدا رسوال فأختار أن يكون ً
يكون ً
األحاديث الواردة يف أمره  ابالكتفاء ابلبلغة ,وهنيه عن الشره واإلكثار من األكل ( ,)1وِما جاء عنه

 يف ذلك:

املطلب األول :أمره ابالعتدال يف األكل
هللا َ «:ي عبد ِ
ضي هللا ع ْن هما  :قال ِِل رسول ِ
عن عب ِد ِ
اص( )2ر ِ
هللا بْن ع ْم ِرو بْ ِن الْع ِ
هللا  ,أَلْ أ ْخب ْر
ْ
ْ
أنك تصوم الن هار وت قوم الليل  ,ف قلْت  :ب لى َي رسول ِ
هللا  ,قال  :فال ت ْفع ْل  ,ص ْم وأفْ ِط ْر  ,وق ْم
ْ
و َْن  ,فِإن ِجلس ِدك عل ْيك ح ًّقا  ,وإِن لِع ْينِك عل ْيك ح ًّقا  ,وإِن لِزْو ِجك عل ْيك ح ًّقا  ,وإِن لِزْوِرك
عل ْيك ح ًّقا  ,وإِن ِِب ْسبِك أ ْن تصوم كل ش ْه ٍر ثالثة أَيٍم  ,فِإن لك بِك ِل حسن ٍة ع ْشر أ ْمث ِاهلا  ,فِإن
صيام الد ْه ِر ك ِل ِه  ,فشد ْدت فش ِدد علي  ,ق لْت َ :ي رسول ِ
ذلِك ِ
هللا  ,إِِين أ ِجد ق و ًة ؟ قال  :فص ْم
صيام نِ ِيب ِ
صيام نِ ِيب ِ
هللا داود عل ْي ِه السالم وال ت ِز ْد عل ْي ِه  ,ق لْت  :وما كان ِ
ِ
هللا داود عل ْي ِه السالم ؟
قال  :نِصف الد ْه ِر  ,فكان عبد ِ
هللا ي قول ب ْعدما كِِب َ :ي ل ْي ت ِِن قبِلْت ر ْخصة النِ ِيب . )3( » 
ْ
ْ
املعىن اإلمجاِل للحديث:

)(1جامع العلوم واحلكم البن رجب (,ج/2ص.)475
) )2ع ْبد اَّلل بْن ع ْمرو بْن العاص بْن وائل بْن هاشم الْ ُقَرشي السهمي ,يكين أاب َُمَ ممد وقيل أَبُو َعْبد المر ْمحَن ,أُمه ريطة
فاضال عاملا قَـَرأَ القرآن
بْنت منبه بْن احلجاج السهمي ,وكان أصغر من أَبيه ابثنيت عشرة سنة ,أسلم قبل أَبيه ,وكان ً
ً
والكتب املتقدمة ,أسد الغابة (ج /3ص.)345

) (3أخرجه البخاري يف "صحيحه" أبواب التهجد  ,ابب من نم عند السحر( ,ج / 2ص/50ح ,)1131ومسلم يف
"صحيحه" كتاب الصيام  ,ابب النهي َع ْن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقا( ,ج / 3ص/162ح.)1159
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جاء يف هذا احلديث التوجيه النبوي لعبدهللا بن عمرو بن العاص  و هذا يف شبابه واكتمال قوته,
فاملعلوم أن من خصائص هذه املرحلة النشاط و احلماس واالندفاع ,فعاجل النيب  هذا االندفاع
ابإلرشاد للمنهج القومي يف العبادة ,فإن إدامة الصوم وقلة األكل والنوم تورث اجلسم ضع ًفا عن العبادة,
والواجب على اإلنسان املوازنة واالعتدال فال يسرف يف األكل ,وال ميتنع عنه ابلكلية إبدامة الصيام أو
ابلوصال ,ألن قوة الشباب ستؤول إىل ضعف وسيعجز عن االستمرار واملداومة على هذا األمر ,بل
سيتعب جسده ويضعفه هبذا الفعل ,كما يلجأه هذا إىل التقصري يف حق من له حق عليه كزوجه ,مبا
ينشأ من ضعف اجلسم فيعجز عن القيام ابحلقوق الزوجية الواجبة عليه.
يوما
وقد أرشده  للمنهج املعتدل يف الصيام ورغبه فيه ,وهو صيام نيب هللا داود إذ كان يصوم ً
يوما ,و َل يكن يسرد الصوم ,قال املهلب :وحق اجلسم أن يرتك فيه من القوة ما يستدمي به
ويفطر ً
ظهرا أبقى,
العمل ,ألنه إذا أجهد نفسه قطعها عن العبادة وفرتت ,وقد جاء أن املنبت ال ً
أرضا قطع وال ً
وقال عليه السالم« :أحب العمل إىل هللا ما داوم عليه صاحبه وإ ْن قَ مل»  ,وقال« :اكلفوا من العمل ما
تطيقون»(.)2( )1
قال ابن حجر رمحه هللا يف شرحه للحديث " :وإن لنفسك عليك حقا أي تعطيها ما حتتاج إليه ضرورة
البشرية ِما أابحه هللا لإلنسان من األكل والشرب والراحة اليت يقوم هبا بدنه ليكون أعون على عبادة

ربه"(.)3

بيان غريب املفردات:
«أَلْ أ ْخب ْر أنك تصوم الن هار وت قوم الل ْيل» :عن طريق والده عمرو بن العاص(.)1
) (1أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب األذان  ,ابب صالة الليل (1ج  /ص/147ح , )730ومسلم يف
صلمى هللاُ َعلَْيه َو َسلم َم يف الليل (ج/ 2
"صحيحه" كتاب صالة املسافرين وقصرها  ,ابب صالة الليل وعدد ركعات النيب َ

ص/166ح ,)738والنسائي يف "اجملتىب" كتاب القبلة  ,ابب املصلي يكون بينه وبني اإلمام سرتة( ,ج/ 1

ص/171ح , )1 / 761والرتمذي يف "جامعه" أبواب الصالة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ,ابب ما جاء يف
وصف صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ابلليل (ج /1ص/460ح ,)439وابن ماجه يف "سننه" أبواب إقامة الصالة
والسنة فيها  ,ابب ما يسرت املصلي (ج / 2ص/96ح. )942
)(2شرح صحيح البخاري البن بطال (ج /4ص.)119
) (3فتح الباري البن حجر (ج /3ص.)38
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ِ
ضُّرهُ َح مىت ت ْقع ُد َع ْن الْقيَام ابلْ َفَرائض َوََْنوَها (.)2
« ِجلسدك عل ْيك ح ًّقا » :تَـ ْر َعاه وترفق به َوَال تَ ُ
ِ ِ ِ
يما َال بُ مد َهلَُما مْنهُ م ْن أُُمور ُّ
الدنْـيَا َو ْاْلخَرة (.)3
«إن لع ْينك عل ْيك ح ًّقا» :أَي  :تَـْنظُر َهلَُما ف َ
ِ ِ
َي للضْميف(.)4
«إن لزْوِرك عل ْيك ح ًّقا» :أ ْ
اّلل إين أَج ُد
ك يف قَـ ْوله ( :قلت َ :اي َر ُس َ
ول م
«فشد ْدت فش ِدد علي» :بضم الشني مبنيًّا للمفعولَ ,و َذل َ
()5
ك .
قوة) َعلَى أَ ْكثَر م ْن َذل َ
صوم يـَ ْوًما وتفطر يـَ ْوًما.6
ص ْوم الد ْ
مهرَ ,وُه َو أَن تَ ُ
«نصف الد ْهر» :أَي :نصف َ
«َي ل ْي ت ِِن قبِلْت ر ْخصة النِ ِيب :» ل َع ْجزه ولكربهَ ,وََلْ يـُ ْعجْبهُ أَ ْن يـَْتـ ُرَكهُ اللْتَزامه لَهُ فَـتَ َم مىن أَ ْن لَ ْو قَب َل
صة ََلْ يـَْتـ ُرك الْ َع َم َل مبَا الْتَـَزَمهُ.)7( .
ُّ
َخفَ ,وَم َع َع ْجزه َومتََنيه ْاأل ْ
َخ َذ ابْأل َ
صةَ فَأ َ
َخ َذ اب ُّلر ْخ َ
الر ْخ َ
أبرز الفوائد الرتبوية:

سنة النيب  جاءت ابألمر ابلتوسط واالعتدال يف كل شيء.شفقة النيب  على أمته ورأفته هبم ,وحرصه على ما ينفعهم يف دينهم ودنياهم.التشديد يف العبادة يؤدي إىل امللل والسآمة ومن ث التوقف عن العمل ,ويف احلديث عن النيب« :ماشاد الدين أحد إال غلبه».
 االقتداء به  يف توجيه املراحل العمرية مبا يناسبها.«وإن جلسدك عليك ح ًقا» :اشارة إىل العناية ِبق اجلسد ابلغذاء املناسب من غري إفراط و ال تفريط,لينشط على عبادة هللا.

) )1فتح الباري البن حجر (ج /4ص.)218
)(2شرح القسطالين ,إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (ج /3ص.)404
) (3شرح القسطالين ,إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (ج /2ص.)329
) (4فتح الباري البن حجر (ج /3ص.)39
)(5شرح القسطالين  ,إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (ج /3ص.)405
) (6عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج /11ص.)89
)(7فتح الباري البن حجر (ج /4ص )220بتصرف.
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***********
املطلب الثاين :هنيه عن اإلكثار من األكلاحلديث األول:
عن ابن عمر  أن النيب  قال « :إن املؤمن أيكل يف معي واحد والكافر أيكل يف سبعة
أمعاء»(.)1
املعىن اإلمجاِل للحديث:
اختلف الشراح يف معىن احلديث ,فقيل املراد حض املؤمن على قلة األكل ,إذا علم أن كثرة األكل صفة
َ َّ َ َ َ ْ
َ
ِين كف لروا َي َت َم َّت لعون
الكافر؛ فإن نفس املؤمن تنفر من االتصاف بصفة الكافر ,لقوله تعاىل{ :وٱَّل

ر ل ل َ َ َر ل ل ر َرَ
َو َيأكلون ك َما تأكل ٱۡلنع َٰ لم}( ,)3( )2وقيل حيتمل أن املؤمن َيكل يف معي واحد ألنه يذكر اسم
هللا عز وجل على أول طعامه وحيمده على آخره ,فال يصل الشيطان إىل أكل طعامه؛ وال إىل شرب
شرابه ,فإَّنا يصري طعامه إىل أمعائه خاصة ,والكافر ال يذكر اسم هللا عز وجل على أول طعامه ,فيأكل
معه الشيطان؛ فال يبارك هللا يف طعامه ,ويصري طعامه إىل أمعاء مجة ,وهلذا تكون سبعة أمعاء مبعىن َل
نعلمه(.)4
وقيل املقصود املؤمن الكامل اإلميان وإال فقد جند من املؤمنني من َيكل كثريا(.)5
بيان غريب املفردات:
) (1أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب األطعمة  ,ابب املؤمن َيكل يف معي واحد( ,ج / 7ص/71ح,)5393
ومسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألشربة  ,ابب املؤمن َيكل يف معي واحد والكافر َيكل يف سبعة أمعاء( ,ج/ 6
ص/132ح. )2060
([ )2سورة َممد.]12:
) )3فتح الباري البن حجر (ج /9ص.)539 ,538
)(4املنتقى شرح املوطأ أليب الوليد الباجي (ج /7ص.)235
) )5شرح صحيح البخاري البن بطال (ج /9ص.)472
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«يف معي واحد» :واحد األمعاءَ ,وه َي املصارين(.)1
َ
احلََرام(.)2
«أيكل يف سبعة أمعاء»ََ :يْ ُك ُل َكث ًريا َاتب ٌع ل َش ْه َوة نـَ ْفسه ُم ْستَـ ْرس ٌل ف َيها َغْيـ ُر َخائف م ْن تَـبَـ َعات ْ
سبب ورود احلديث:
اّلل  ب َشاة
ف َكافٌر فَأ ََمَر لَهُ َر ُس ُ
ما جاء يف رواية عند مسلم و مالك :أَ من َر ُس َ
ول م
ول م
ضْي ٌ
ضافَهُ َ
اّلل َ 

َصبَ َح
فَ ُحلبَ ْ
ُخَرى فَ َشربَهُ ,ثُم أ ْ
ب ح َالبـَ َها ,ثُم أ ْ
ب َسْبع شيَاه ثُم إنمهُ أ ْ
ب ح َال َ
ُخَرى فَ َشربَهُ َح مىت َشر َ
ت فَ َشر َ
ُخَرى فَـلَ ْم
َسلَ َم فَأ ََمَر لَهُ َر ُس ُ
صلمى م
ول م
اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم – ب َشاة فَ ُحلبَ ْ
ب ح َالبـَ َها ,ثُم أ ََمَر لَهُ أب ْ
فَأ ْ
اّلل – َ
ت فَ َشر َ

ب يف َسْبـ َعة أ َْم َعاء».
ال َر ُس ُ
يَ ْستَت مم َها فَـ َق َ
ول م
ب يف م ًعي َواحد َوالْ َكاف ُر يَ ْشَر ُ
اّلل «: الْ ُم ْؤم ُن يَ ْشَر ُ

قال الباجي ":حيتمل أن يكون املتضيف للنيب  أكل حال كفره على هذا الوجه من النهمة واحلرص
على االستكثار؛ فبلغ سبع شياه ,ث ملا أسلم وأتدب أبدب اإلسالم وملا رأى من فعل النيب اقتصر
على ما يقيم أوده ,فلم يستتم إال حالب شاة واحدة وَل يستتم لذلك الثانية"(.)3
أبرز الفوائد الرتبوية:
 من عادة املؤمن التقلل من الدنيا وملذاهتا. -املؤمن قليل حرصه وشرهه على الطعام ,مبارك له يف مأكله ومشربه فيشبعه القليل.

***********

) )1النهاية يف غريب احلديث واألثر (ج /4ص ,)344مادة (معا).
) (2فتح الباري البن حجر (ج /9ص.)539
)(3املنتقى شرح املوطأ أليب الوليد الباجي (ج /7ص.)234
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احلديث الثاين:
ني ( )1أن رسول ِ
عن ِع ْمران بْن حص ْ ٍ
اَّلل قال « :إِن خ ْي رك ْم ق ْرِين ُ ,ث ال ِذين ي لون ه ْم ُ ,ث ال ِذين
ي لون هم ُ ,ث ال ِذين ي لون هم  .قال ِعمران  :فال أ ْد ِري أقال رسول ِ
اَّلل ب ْعد ق ْرنِِه مرت ْ ِ
ني أ ْو ثالثةً .
ْ
ْ
ْ
ُث يكون ب ْعده ْم ق ْوٌم ي ْشهدون وال ي ْست ْشهدون  ,وَيونون وال ي ْؤَتنون  ,وي ْن ِذرون وال يوفون  ,ويظْهر
فِي ِهم ِ
السمن» (. )2
ْ

املعىن اإلمجاِل للحديث:
يف هذا احلديث إشارة إىل الصفات الذميمة هلذه القرون املتأخرة واليت من مجلتها الس َمن ,واملتأمل حلال

األمة اليوم َيسف ملا يراه من انتشار املطاعم والتوسع يف ملذات الدنيا واالنغماس هبا ,حىت انتشر الس َمن

والثقل والفتور والكسل  ,وقد بني النووي رمحه هللا املراد ابلسمن املذموم يف احلديث فقال" :املراد ابلس َمن
هنا كثرة اللحم ,ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم ,قالوا :واملذموم منه من يستكسب ,وأما من هو فيه خلقة

فال يدخل يف هذا ,واملكتسب له هو املتوسع يف املأكول واملشروب زائدا على املعتاد ,وقيل يتكثرون مبا
ليس عندهم ,ويدعون ما ليس هلم من الشرف ,وقيل أراد مجعهم األموال"(.)3

)ِ (1ع ْمران بْن حصني بْن عُبَـْيد بْن خلف اخلزاعي الكعيب ,يكىن أبنا جنيد ,اببنه جنيد ,أسلم عام خيرب ,وغزا َم َع َر ُسول

اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم غزوات ,بعثه ُع َمر بْن اخلطاب إ َىل البصرة ,ليفقه أهلها ,وكان من فضالء الصحابة ,واستقصاه
صلمى م
م
اّلل َ
يسريا ,ثُم استعفي فأعفاه.
َعْبد م
اّلل بْن َعامر َعلَى البصرة ,فأقام قاضيًا ً

اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم يفضل َعلَى ع ْمَرا َن بْن حصني ,وكان
قَ َ
صلمى م
ينَ :ل نر يف البصرة ً
أحدا من أصحاب النميب َ
ال َُمَ ممد بْن سري َ
جماب الدعوة ,وَل يشهد الفتنة ,أسد الغابة (ج /4ص.)269

) )2أخرجه البخاري يف "صحيحه"  ,كتاب الشهادات  ,ابب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد( ,ج/ 3
اىل عنهم ثُم
ص/171ح , )2651ومسلم يف "صحيحه" كتاب فضائل الصحابة  ,ابب فضل الصحابة رضي هللا تَـ َع َ
الذين يلوهنم( ,ج / 7ص/185ح.)2535
) (3النهاية يف غريب احلديث واألثر(ج/2ص.)405
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وجاء وصف أصحاب القرون املتأخرة ,كما ذكره ابن عثيمني رمحه هللا قال " :ال َيهبون لعبادة وال طاعة
وال جهاد ,وليس على ابهلم شيء من أعمال اإلسالم إال األكل والشرب وأن يتنعم يف رغد العيش"(.)1
بيان غريب املفردات:
«وَيونون وال ي ْؤَتنون» :يطْلبُو َن ْاأل ََمانَة ,ثم َيونون ف َيها(.)2
اب
«ويظهر فيهم السمن» :كثرة الشحم واللحمُ ,حيبُّو َن التـ َمو ُّس َع يف الْ َمآكل َوالْ َم َشاربَ ,وه َي أ ْ
َسبَ ُ
الس َمن " (.)3
أبرز الفوائد الرتبوية:
 هذا احلديث من دالئل نبوته  فإنه أخرب عما سيكون يف آخر الزمان عن قوم يعتنون أبسبابالس َمن من املطاعم واملشارب والرتف ,مههم إصالح أبداهنم وتسمينها .
-ذم التوسع يف املأكل واملشرب مبا يزيد عن احلاجة.

***********

) (1شرح رايض الصاحلني ,حطيبة (ج /35ص.)15
)(2عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج /16ص.)171
) (3فتح الباري البن حجر(ج/5ص.)260
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19

ان ,فجاء رسول ِ
الص ْب ي ِ
اس رضي هللا عنهما ,قال :ك ْنت ألْعب مع ِ
ع ِن ابْ ِن عب ٍ
هللا  ف ت واريْت خلْف
اب ٍ
ب وا ْدع ِِل معا ِوية» قال :ف ِج ْئت ف قلْت :هو أيْكل,
ب ,قال فجاء فحطأِين حطْأةً ,وقال« :ا ْذه ْ

ب فا ْدع ِِل معا ِوية» قال :ف ِج ْئت ف قلْت :هو أيْكل ,ف قال« :ال أ ْشبع هللا
قالُ :ث قال ِِل« :ا ْذه ْ
بطْنه» قال ابْن الْمث ىن :ق لْت ِألمية :ما حطأِين؟ قال :ق فدِين ق ْفد ًة (.)1

املعىن اإلمجاِل للحديث:
حيتمل أن فعل النيب  اببن عباس  ذلك ليس على طريق الصفع والعقاب؛ إذ َل يتقدم ابخلرب ما
يوجب ذلك ,ولكنه على طريق ما يفعل ابلصغار والشباب من املالعبة والتأنيس هلم.
وأما دعاءه على معاوية قيل لعله ظن أنه أمر على تراخ وغري معجل ,أو لعله كان َمتاجاً إىل الطعام,

ويوجه دعاء النيب  على معاوية مبا جاء يف احلديث الذي خرجه البخاري ومسلم « :اللهم أميا مؤمن
سببته فاجعل ذلك قربة إليك» ( ,)2فيكون سبه ملعاوية  قربة وأجر.

و يف دعاءه  على معاوية ذم اإلكثار من الطعام ,ألن الشبع املفرط يُضعف ال ُقوى والبدن ,وإَّنا يقوى
البدن ِبسب ما يقبل من الغذاء ال ِبسب كثرته(.)3

بيان غريب املفردات:
صد َإىل ُوقُوعه َ ,وَال
قوله « :ال أشبع هللا بطنه »ُْ :حي َم ُل َعلَى أَنمهُ م ْن الْ َق ْول ال مسابق َإىل الل َسان م ْن َغ ْري قَ ْ
است َجابـَتُه (.)4
َر ْغبَة َإىل م
اّلل تَـ َع َاىل يف ْ
صلمى هللاُ َعلَْيه َو َسلم َم أو سبه( ,ج/ 8
) )1أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب الرب والصلة واْلداب  ,ابب من لعنه النيب َ
ص/27ح( )2604هبذا اللفظ).
) (2أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب الدعوات  ,ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم من آذيته فاجعله له زكاة
صلمى هللاُ َعلَْيه َو َسلم َم
ورمحة ( ,)6361/77 / 8ومسلم يف "صحيحه" كتاب الرب والصلة واْلداب  ,ابب من لعنه النيب َ
أو سبه (. )2601/25 / 8
) (3انظر :إكمال املعلم بفوائد مسلم (ج /8ص,)75قوت املغتذي على جامع الرتمذي (ج /2ص.)580
) (4إكمال املعلم بفوائد مسلم (ج /8ص.)75
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ص َفح المرأْس (.)1
ص َفح الْ َق َفاَ ,وقيل َ :
«احلطأة »َ :ال تَ ُكو ُن مإال ابلض ْمرب ابلْيَد َمْب ُسوطة  ,على َ
أبرز الفوائد الرتبوية:
مداعبته  للصغار والشباب واالهتمام هبم.ذم كثرة األكل املفضية للشبع.دعاء النيب  على املؤمنني كفارة وقربة.-اختصاصه  بكون دعاءه على من ال يستحقه قربة وكفارة ,فال يشاركه غريه فيه.

***********

) (1شرح النووي على مسلم (ج /16ص.)156
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•املبحث الثاين :هديه  يف احلمية
إن أكمل السبل وأحسن الطرق اليت يسلكها املتبع ,ويسري عليها القاصد يف شىت جماالت حياته ال
تُنال إال ابتباع هدي َممد صلى هللا عليه وسلم ,ومراعاة هنجه واقتفاء أثره ,ويف هذا يقول سبحانه

وتعاىل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒ

ﱓﱔﱠ ﭐ( .)1فإن امتثال هديه صلى هللا عليه وسلم ,ابتباع أمره واجتناب هنيه ,سبب السعادة و اهلداية
إىل الصراط املستقيم قوال وعمال ,واملتأسي به ,سالك الطريق املوصل إىل كرامة هللا ,وهو الصراط
املستقيم (.)2
ومن هديه  الذي يتبع فيه ما جاء عنه يف صفة أكله وهيئة جلوسه لألكل وما يرتتب على
مفقودا؛
ذلك من آداب وسنن ,فقد جاء عنه  أكل ما يُهدى له ويقدم إليه ,وَل يكن يتكلف يف أكله
ً

طعاما
وال يرد
ً
موجودا إال أن يكون غري معتاد عليه ,أو تعافه نفسه ,فيرتكه من غري حترمي ,وما عابً 

قَ ُّ
ط ,إن اشتهاه أكله وإال تركه ,كما ترك أكل الضمب ملا َل يعتده.
م

وَل يكن يقتصر يف أكله  على نوع واحد من األطعمة  ,بل أكل احللوى والعسل ,وكان
احلبارى ,وحلم محار الوحش ,واألرنب ,وطعام البحر,
حيبهما ,وأَكل حلم اإلبل ,والضأن ,والدجاج ,وحلم ْ
اخلبز ابللحم ,وأكل اخلبز ابلزيت ,ومزج بني
وأكل الشواء ,وأكل ُّ
ب والتمر ,وأكل الثمر َ
يد؛ وهوُ :
الرطَ َ

الرطب ,وأكل الدابء املطبوخة وكان حيبها ,وأكل القديد والثريد واألقط والسمن ,وأكل التمر
القثاء و ُّ

ابلزبْد(.)3
ُّ

و قد متر عليه األايم والليايل ال جيد فيها إال القليل من الطعام ,وقد يدخل بيته فال جيد شيئا فيتم
صيامه ,ومع هذا كله ,فإن تواجد له طعام أكل ابعتدال ِما يشتهي دون إفراط أو تفريط ,بل كان
ف معها.
ضع ُ
تسقط قُـ موته وال يَ ُ
يكتفي أبكالت يقمن صلبه فال ْ

)] (1سورة النور.[54:
) (2تفسري السعدي(,ص )661-573-572بتصرف.
) )3هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف الطعام والشراب ,لكيندة حامد الرتكاوي ,موقع األلوكة , ,هنا ,بتصرف.
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آدم ٌّي و َعاءً َشًّرا م ْن بَطْن ِبَ ْسب ابْن
وقد أوصى أمته  بذلك يف سنته كما تقدم فقالَ ":ما َمألَ َ
ث لنَـ َفسه "( , )1حدد بعض
ث ل َشَرابه َوثـُلُ ٌ
ث لطَ َعامه َوثـُلُ ٌ
ص ْلبَهُ ,فَإ ْن َكا َن الَ ََمَالَةَ فَـثـُلُ ٌ
آد َم أُ ُكالَ ٌ
َ
ت يُق ْم َن ُ
العلماء هذه األكالت بتسع ,فإن َل يكتفي املرء ابألكالت (اللقيمات) فالأبس ابلزايدة إىل الثلث ,وال

يبالغ ويسرف على ذلك ,فلو أن اإلنسان اعتاد مأل معدته ضاق اجملال عن الشراب ,فإن شرب ,ضغط
على احلجاب احلاجز ,فيضغط على الرئة ,فيصعب عليه التنفس.
اضا متنوعة ,وإذا
قال ابن القيم رمحه هللا" :وإذا مأل اْلدمي بطنه من هذه األغذية واعتاد ذلك ,أورثته أمر ً
توسط يف الغذاء وتناول منه قدر احلاجة -وكان معتدالً يف كميته وكيفيته -كان انتفاع البدن به أكثر من

انتفاعه ابلغذاء الكثري"(.)2

وقال ابن عثيمني رمحه هللا ":إذا جعت فكل فاألمر ليس مقصورا على ساعات معينة ,و لكن كل
أحيان ,ألن النيب
اخلفيف فهو أسهل للهضم وأسهل للمعدة ,وهذا من الطب النبوي ,وال أبس ابلشبع ً
أقر أاب هريرة  حينما سقاه اللنب وقال :اشرب اشرب اشرب حىت قال :وهللا ال أجد له مساغا,
 يعين ال أجد له مكان ,-فأقره النيب على ذلك ,وإَّنا الذي ينبغي أن يكون األكثر يف األكل كماأرشد إليه النيب  ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس"(.)3
فالبد للراغب يف تطبيق احلمية من التأمل يف معيشته ,ومطعمه ,ومعرفة ما أمر به ,وما هنى ومن
ذلك:

املطلب األول :صفة معيشته  وشدة زهده.وعن أيب هريرة ,قال رسول هللا « :اللهم ْارز ْق آل ُمم ٍد قوتً»(.)4
) (1سبق خترجيه يف املقدمة.
) )2الطب النبوي البن القيم (ص.)16 :
) (3شرح رايض الصاحلني (ج /4ص ,)223سريد شرح حديث أبو هريرة يف املطلب الثاين من هذا املبحث.
) )4سبق خترجيه ( ص.)11
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املعىن اإلمجاِل للحديث:
قوت».
وملسلم والرتمذي والنسائي« :اللهم اجعل رزق آل ُممد ً

قال القرطيب ":معىن احلديث أنه طلب الكفاف و هذه احلالة سالمة من آفات الغىن والفقر مجيعا وهللا
أعلم"(.)1
بيان غريب املفردات:
اجة (.)2
وت الْبَ َد َن َويَ ُك ُّ
ف َع ْن ْ
« ً
قوت» :الْ ُقوت َما يـَ ُق ُ
احلَ َ
أبرز الفوائد الرتبوية:

وإيثارا ملا
 فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا ,والزهد فيما فوق ذلك رغب ًة يف توفري نعيم اْلخرةً ,يبقى على ما يفىن لتقتدي بذلك أمته ,ويرغبوا فيما رغب فيه نبيهم .)3(

***************

وعن عائِشة رضي هللا عنها أهنا قالت لعروة  (:و ِ
هللا َي ابْن أ ْخ ِيت إِ ْن كنا لن ْنظر إِل ا ْهلِال ِل ُ ,ث
ْ
ول ِ
ا ْهلِال ِلُ ,ث ا ْهلِال ِل  ,ثالثة أ ِهل ٍة ِيف ش ْهري ِن  ,وما أوقِد ِيف أب ي ِ
ات رس ِ
هللا َ ن ٌر .قال  :ق لْت َ :ي
ْ
ْ
ول ِ
ت ْ :األسود ِ
خالة  ,فما كان ي ِعيشكم؟ قال ِ
ان  :الت ْمر والْماء  ,إِال أنه ق ْد كان لِرس ِ
هللا ِ جريا ٌن
ْ
ْ
ِ
ول ِ
ت هلم منائِح  ,فكانوا ي ر ِسلون إِل رس ِ
هللا ِ م ْن ألْباهنِِ ْم ف ي ْس ِقينا) (. )4
ْ
من ْاألنْصا ِر  ,وكان ْ ْ
وع ْن أِيب هريْ رة ,قال« :ما شبِع آل ُمم ٍد ِ م ْن طع ٍام ثالثة أَيٍم حَّت قبِض»( ,)5وجاء عن
عائِشة ر ِ
ت« :ما أكل آل ُمم ٍد  أ ْكلت ْ ِ
ني ِيف ي ْوٍم إِال إِ ْحدامها َتٌْر»(.)1
ضي اَّلل ع ْن ها ,قال ْ

) )1فتح الباري البن حجر(,ج/11ص.)293
) )2فتح الباري البن حجر(,ج/11ص.)293
)(3شرح صحيح البخاري البن بطال (ج /10ص.)177
) )4أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب اهلبة وفضلها  ,ابب اهلبة وفضلها والتحريض عليها( ,ج/ 3
ص/153ح ,)2567ومسلم يف "صحيحه" كتاب الزهد والرقائق (ج / 8ص/218ح.)2972
) (5أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب األطعمة  ,ابب قول هللا تعاىل كلوا من طيبات ما رزقناكم( ,ج/ 7
ص/67ح,)5374ومسلم يف "صحيحه" كتاب الزهد والرقائق( ,ج /8ص/219ح.)2976
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وعن عائشة رضي هللا عنها ,قالت« :ما شبِع آل ُمم ٍد ِ من خب ِز ب ٍر مأْد ٍ
وم ثالثة أَيٍم حَّت حلِ
ق
ْ
ْ ْ
24
ِاب ِ
َّلل»( )2ويف رواية عنهاِ « :م ْن طع ِام ب ٍر ثالث لي ٍ
اعا ,حَّت قبِض»(.)3
ال تِب ً
ت« :لق ْد مات رسول ِ
هللا  ,وما شبِع ِم ْن خ ْب ٍز,
وعن عائِشة رضي هللا عنها زْو ِج النِ ِيب  ,أهنا قال ْ
ت ِيف ي وٍم و ِ
وزيْ ٍ
اح ٍد مرت ْ ِ
ني»(.)4
ْ
املعىن اإلمجاِل لألحاديث:

"جاء عند الرتمذي يف صفة شدة عيشه من حديث ابن عباس قال(:كان النيب  يبيت الليايل

املتتابعة وأهله طاويني ال جيدون عشاء)( ,)5وعند ابن ماجه من حديث أيب هريرة أتى النيب  بطعام

ُسخن فأكل فلما فرغ قال :ـ« احلمد هلل ما دخل بطين طعام سخن منذ كذا وكذا»( )6وسنده حسن,

أيضا ما أخرجه بن ماجه بسند صحيح عن أنس مسعت رسول هللا يقول مرارا
ومن شواهد احلديث ً

) )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب األطعمة  ,ابب ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه َيكلون( ,ج7
 /ص/75ح ,)5416ومسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألضاحي ,ابب بيان ما كان من النهي َع ْن أكل حلوم ْاألضاحي
بعد ثالث وبيان نسخه( ,ج / 6ص/80ح.)1971

) (2أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب األطعمة  ,ابب ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه َيكلون( ,ج/7
ص/75ح ,)5416ومسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألضاحي  ,ابب بيان ما كان من النهي َع ْن أكل حلوم ْاألضاحي
بعد ثالث وبيان نسخه( ,ج / 6ص/80ح.)1971
) )3أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب األطعمة  ,ابب ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه َيكلون( ,ج7
 /ص/75ح ,)5416ومسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألضاحي  ,ابب بيان ما كان من النهي َع ْن أكل حلوم ْاألضاحي
بعد ثالث وبيان نسخه( ,ج / 6ص/80ح.)1971
) (4أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب البيوع  ,ابب شراء النيب ابلنسيئة( ,ج / 3ص/56ح ,)2068ومسلم يف
"صحيحه" كتاب البيوع  ,ابب الرهن وجوازه يف احلضر كالسفر( ,ج / 5ص/55ح.)1603
) (5أخرجه الرتمذي يف "جامعه" أبواب الزهد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , .ابب ما جاء يف معيشة النيب
صلى هللا عليه وسلم وأهله( ,ج / 4ص/175ح , )2360وابن ماجه يف "سننه" أبواب األطعمة  ,ابب خبز
الشعري/447 / 4(,ح . )3347
) (6أخرجه ابن ماجه يف "سننه" أبواب الزهد  ,ابب معيشة آل َممد صلى هللا عليه وسلم (ج/ 5
ص/258ح. )4150
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 « :والذي نفس َممد بيده ما أصبح عند آل َممد صاع حب وال صاع متر» وإن له يومئذ لتسع نسوة

( )1وله شاهد عند ابن ماجه كذلك من حديث ابن مسعود"(. )2

يف هذه األحاديث بيان عيش النيب  ,وأنه ما شبع من خبز الشعري أو الرب ؛ لقلة ذات يده عليه
الصالة والسالم ,بل قد ميضي عليه الشهران يف ثالثة أهلة ما يوقد يف بيته نر ,وإَّنا هو األسودان :التمر
واملاء ,مع أنه  لو شاء لصارت اجلبال معه ذهباً ,ولكنه  يريد أن يقتصر على الدنيا مبا يسوي الدنيا
.
من احلاجة فقط
فهذه اجملموعة من األحاديث تشرتك يف الدعوة إىل الزهد و التقلل من الدنيا ,فالدنيا سجن املؤمن
وجنة الكافر ,والدنيا ال تساوي عند هللا جناح بعوضة وهي أهون على هللا من جدي ميت على الناس,
وما يعتز به ابن آدم من مال وأمالك وبنني سيتخلى عنه يوم ميوت وال يبقى معه إال عمله وكل ما جيمعه
وجيري وراءه لن َيخذ منه إال لقمة َيكلها أو خرقة يلبسها ث يرتكه إىل الورثة(.)3
بيان غريب املفردات:
ٍِ
مهَريْن َ ,وب ُرْؤيَته يَ ْد ُخ َل أَمو َل
مهر الثمالث َ ,وُه َو يـََرى عْن َد انْق َ
ضاء الش ْ
«ثالثة أهلة ِيف ش ْهريْ ِن » :هالَل الش ْ
مهر الثالث (.)4
الش ْ
ات به اإلنسان (.)5
«يعيشكم» :من اإل َ
َي أُ ْعطي الْ َعْيشَ ,وُه َو َما يـُ ْقتَ ُ
عاشة أ ْ

) (1أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب البيوع  ,ابب شراء النيب صلى هللا عليه وسلم ابلنسيئة 3( ,ج /
ص/56ح, )2069والنسائي يف "اجملتىب" كتاب البيوع  ,ابب الرهن يف احلضر1( ,ج  /ص/896ح, )1 / 4624
والرتمذي يف "جامعه" أبواب البيوع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ,ابب ما جاء يف الرخصة يف الشراء إىل أجل,
(ج / 2ص/502ح ,)1215وابن ماجه يف "سننه" أبواب الرهون  ,ابب (ج/ 3ص /505ح.)2437
)(2شرح صحيح البخاري البن بطال (ج /7ص.)85
)(3انظر :شرح رايض الصاحلني البن عثيمني( ,ج /3ص ,)384فتح املنعم شرح صحيح مسلم ,ملوسى شاهني
الشني(,ج /10ص.)573
) (4فتح الباري البن حجر (ج /11ص.)293
) )5عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج /13ص.)127
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َس َو ُدَ ,والْ َماءُ َال لَ ْو َن لَهُ فنعت الْ َماء
«األسودان التمر واملاء»َ :ه َذا بتَـ ْغليب الت ْممر َعلَى الْ َماء ألَنمهُ أ ْ
ابل مس َواد القْ َرتانه ابلتمر (.)1

يحة َ ,وه َي النماقَةُ َوالشماة يـُ ْعط َيها المر ُج ُل ْل َخَر َْحيلُبَـ َها ثُم يـَ ُرُّد َها(.)2
«ابل منائح» :مجَْع َمن َ
«أ ْكلت ْ ِ
ني ِيف ي ْوٍم »َ :غ َداءٌ َو َع َشاءٌ لضيق َحا َهلُْم أ َْو لتَـ ْرك التـَمرفُّه َوالتـمبَ ُّسط يف ُّ
الدنْـيَا (.)3
«زيت يف يوم واحد مرتني» :الْ ُمَراد ابلمزيْت ُهنَا ُه َو ُ :د ْهن المزيْـتُون(.)4
أبرز الفوائد الرتبوية:
زهد النيب  وآل بيته ,وصربهم على هذه احلال.كل هدية هبة وال عكس (.)5 احلض على التهادي  ,ولو ابليسري ملا فيه من استجالب املودة وإزالة العداوة ,وإذهاب الشحناء. الصفات اليت امتاز هبا األنصار من التكافل والتعاون واإليثار. اهلدية إذا كانت يسرية فهي أدل على املودة ,وأسقط للمئونة ,وأسهل على املهدى إلطراحالتكليف(.)6
 من السنة مشاركة الواجد املعدم ,وأن يكون الناس يشرتكون فيما أبيديهم ابلتفضل(.)7رغم قلة مؤنة خبز الشعري َل يشبع منه  حىت لقي ربه.) (1الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (ج /26ص.)378
) )2الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري (ج /11صَ ,)110و عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج/13
صَ ,)127و تعليقات مصطفى البغا على حاشية فتح الباري البن حجر(ج/11ص.)293
)(3الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم حملمد األمني الشافعي( ,ج /26ص.)379
)(4املرجع السابق.
) (5التوضيح لشرح اجلامع الصحيح (ج /16ص.)274
) )6شرح صحيح البخاري البن بطال (ج /7ص.)85
) )7عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج /13ص.)127
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-القيمة احلقيقة للدنيا عند هللا.

27

***************

وعن ق تادة ,قال :كنا َنِِْت أنس بْن مالِ ٍ
ك  ,وخبازه قائِ ٌم ,وقال« :كلوا ,فما أ ْعلم النِيب  رأى
ر ِغي ًفا مرق ًقا حَّت حلِق ِاب ِ
َّلل ,وال رأى شا ًة َِسيطًا بِع ْينِ ِه قط»(.)1

وعن عائِشة ر ِ
ت« :كان أيِِْت عل ْي نا الش ْهر ما نوقِد ِف ِيه َن ًرا ,إَِّنا هو الت ْمر واملاء,
ضي اَّلل ع ْن ها ,قال ْ
ْ
()2
إِال أ ْن ن ْؤتى ِابللح ْي ِم» .
و قد كان الن ْعمانَ ,)3(يْطب فقال :ذكر عمر ما أصاب الناس ِمن الدنْيا ,ف قال« :لق ْد رأيْت
رسول ِ
هللا يظل الْي ْوم ي لْت ِوي ,ما َِيد دق ًال َيْأل بِ ِه بطْنه»(.)4
وعن عائِشة ر ِ
ت« :لق ْد ت وِيف النِيب  وما ِيف رِيف ِم ْن ش ْي ٍء أيْكله ذو كبِ ٍد ,إِال
ضي اَّلل ع ْن ها ,قال ْ
ْ
()5
ِ
شطْر ش ِع ٍري ِيف ِِل ,فأكلْت م ْنه ,حَّت طال علي ,ف ِكلْته ف ف ِِن» .
قال أبو حا ِزٍم :سألت س ْه ًال( )1هل رأي تم ِيف زم ِ
ان النِ ِيب  الن ِقي قال :ال ,ف قلْت ك ْن ت ْم ت ْنخلون
ْ ْْ
الش ِعري قال ال  ,ول ِك ْن كنا ن ْن فخه(. )2

) (1أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب األطعمة ,ابب اخلبز املرقق واألكل على اخلوان والسفرة( ,ج/ 7
ص/70ح.)5385
) (2أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب اهلبة وفضلها  ,ابب اهلبة وفضلها والتحريض عليها( ,ج/ 3
ص/153ح , )2567ومسلم يف "صحيحه" كتاب الزهد والرقائق (,ج / 8ص/218ح.)2972
) (3النعمان بن بشري بن ثعلبة بن سعد بن اخلزرج األكرب األنصاري اخلزرجي ,وأمه عمرة بنت رواحة ,أخت عبد هللا
بن رواحة جتتمع هي وزوجها يف مالك األغر ,وقال ابن الزبري :النعمان أكرب مين بستة أشهر.
اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم بثماين سنني وسبعة أشهر ,وقيل :بست سنني ,واألول أصح ,وهو أول
صلمى م
ولد قبل وفاة رسول هللا َ
مولود لألنصار بعد اهلجرة يف قول ,لَهُ وألبويه صحبة ,يكىن أاب عبد هللا ,أسد الغابة (ج /5ص.)310
) )4أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب الزهد والرقائق( ,ج / 8ص )220حديث رقم.)2978( :
) (5أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب فرض اخلمس  ,ابب نفقة نساء النيب بعد وفاته( ,ج/ 4
ص/81ح ,)3097ومسلم يف "صحيحه" كتاب اللباس والزينة  ,ابب التواضع يف اللباس واالقتصار على الغليظ منه
واليسري( ,ج / 6ص/145حديث.)2082
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املعىن اإلمجاِل لألحاديث:

هذه األحاديث اليت جاءت يف عيش النيب  وتقلله حىت أنه  كان يتقلب من شدة ما جيده من أثر
اجلوع  ,وهذا كله دليل على فضل الزهد يف الدنيا ,و التقلل منها ,وهذا ِما ال خالف يف فضيلته خلفة

حسابه (.)3
وهكذا كان عيش أهله من بعده ,ففي حديث عائشة رضي هللا عنها وصفت ما كان من حاهلم
عند وفاته  ,إذ َل يتواجد عندها يف البيت شيء إال القليل من الشعري ,ومع قلته كانت جتد فيه من
الربكة ما يكفيها الزمن الطويل ,حىت كالته فلما كالته ذهبت بركته وفين ,وهذا ال يدخل يف الكيل املأمور
به يف البيع والشراء ,فقد قال « : كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه»(.)4

وهكذا عاش بعض أصحابه رضوان هللا عليهم ,من بعده ففي حديث سهل َ ل يكونوا ينخلون

الدقيق ,والنخل عادة يكون ابلغرابل  ,وهو املنخل ,من أجل تصفيته من النخالة وغريها؛ وكانوا يف زمان
النيب  يعدونه من اْلت الرتفه.

بيان غريب املفردات:
«ر ِغي ًفا مرق ًقا» :أي لينا واسعا(.)5
«شاةً َِسيطًا» :قال يف النهاية أي مشوية و أصله أن ينزع صوف الشاة ابملاء احلار لتشوى ,قال

الكرماين :مسط الشعر أي نتف من جلده ث تشوى جبلدها ,وهذا مأكل املرتفني وغريهم إَّنا كانوا
َيخذون جلد الشاة ينتفعون به ث يشووهنا(.)1

) (1سهل بْن سعد بْن مالك بْن َخالد بن ثعلبة بْن اخلزرج األنصاري الساعدي ,يكىن سهل :أاب العباس ,وقيل :أَبُو

صلمى م
صلمى م
اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم ومسع منه ,وذكر أَنمهُ كان له يـَ ْوم تويف النميب َ
حيىيَ ,رأَى سهل بْن سعد النميب َ
اّللُ
َعلَْيه َو َسلم َم مخس عشرة سنة ,أسد الغابة (ج /2ص.)575
) )2أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب األطعمة  ,ابب النفخ يف الشعري( ,ج / 7ص/74ح.)5410
) )3إكمال املعلم بفوائد مسلم (ج /8ص.)527
)(4أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب البيوع  ,ابب ما يستحب من الكيل3( ,ج /ص  / 67ح.)2128
) )5فتح الباري البن حجر (ج /1ص.)124
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«اللح ْي ِم» :تصغري اللحم(.)2

«الدقل» :بفتح الدال املهملة والقاف ,قيل الرديء ,وقيل رديءُ التمر( ,)3وقيلُ :ه َو متر من متر النخل
الَرديء اليَابس(,)4وقيل :وما ليس له اسم خاص فرتاه ليبسه ورداءته ال جيتمع ويكون منثورا (.)5

دقال َيأل به بطنه» (.)6
« يلتوي» :أي يتقلب على بطنه الشريف من اجلوع ,واحلال أنه «ما َيد ً
ض المذي يـُْن َخل
«الن ِقي» :يراد ابلنمق ُّي البَياض ,ومسي بذلك خلُلُوصه َونَظَافَتهَ ,والْ ُمَر ُاد ُهنَا ْ
اخلُْبـ ُز ْاألَبْـيَ ُ
َدقي َقةٌ بـَ ْع َد طَ ْحنه« ,ن ْن فخه» :ليطري قشره(.)7
ميءُ .
«الرف» :بفتح الراء َْجتو ٌ
وض ُع َعلَى َجان َ ْيب َحائط لَيُ َ
يف يف َحائط أ َْو َخ َشبَة تُ َ
وضع َعلَْيها الش ْ
ِ
يع
يل َم ْعنَاهُ ن ْ
صف َو ْسق  « ,ذو كبد » :يَ ْش َم ُل َمج َ
« الشطْر »ُ :هنَا َم ْعنَاهُ َش ْيءٌ م ْن َشعري ؛ َوق َ
احلَيَـ َوان « ,فكلته » :ب َك ْسر الْ َكاف (.)8
ْ
أبرز الفوائد الرتبوية:
صفة شدة املعيشة اليت عاشها سيد اخللق . ما كان عليه السلف كذلك من التخشن يف مأكلهم وترك الرتقيق هلا والتباين فيها ,وكانوا يف سعة منتنحيله؛ ألن ذلك مباح هلم فآثروا التخشن وتركوا التنعيم ,ليقتدي هبم من َييت بعدهم(.)9

) )1شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغريه (ص.)239 :
) (2عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج/22ص.)62
)(3شرح رايض الصاحلني ,حملمد بن عثيمني.
))4عمدة القارئ شرح صحيح البخاري(ج/11ص.)196
) (5حتفة األحوذي (ج /7ص.)34
))6الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم(ج/26ص.)385
)(7مقاييس اللغة (ج /5ص,)465النهاية يف غريب احلديث واألثر (ج /4ص ,)354تعليق مصطفى البغا
(ج/7ص.)74
) )8فتح املنعم شرح صحيح مسلم (ج /10صَ ,)582و إكمال املعلم بفوائد مسلم (ج /8ص.)524
) (9شرح صحيح البخاري البن بطال(ج/9ص.)479



29

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلمية.
" -أن الربكة أكثر ما توجد يف اجملهوالت واملبهمات ,وحكمته أن الكائل يكون متكال على مقداره

لضعف يقينه ,ويف تركه متكل على هللا تعاىل وهو مظنة الربكة"(.)1
 الربكة يف الكيل عند البيع وعدمها عند النفقة (.)2 -النهي الوارد عن النفخ يف الطعام ,خاص ابلطعام املطبوخ ,وال يدخل فيه نفخ القشور(.)3

***************
قد يرد إشكال حول األحاديث اليت جاء فيها وصفه  ابلبُدن آخر عمره ومنها حديث:
وع وال بِسج ٍ
«ال ت ب ِ
ود ,فِإنه م ْهما أ ْسبِ ْقك ْم بِ ِه إِذا رك ْعت ت ْد ِرك ِوين إِذا رف ْعت ,وم ْهما
ادر ِوين بِرك ٍ

أ ْسبِ ْقك ْم بِ ِه إِذا سج ْدت ت ْد ِرك ِوين إِذا رف ْعت إِِين ق ْد بدنْت»(.)4

أجاب عنه ابن حجر رمحه هللا عليه فقال" :تعقب ابن اجلوزي هذه املسألة فقالَ :ل يصفه أحد ابلسمن
أصال ,ولقد مات  وما شبع من خبز الشعري يف يوم مرتني ,وأحسب بعض الرواة ملا رأى بُدن ظنه كثر
ً
حلمه ,وليس كذلك وإَّنا هو بدن تبدينا أي أسن"(.)5

***************

) (1شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغريه (ص.)240 :
) (2عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج /23ص.)57
) )3انظر :فتح الباري البن حجر (ج /9ص.)548
) (4أخرجه أبو داود يف "سننه" كتاب الصالة  ,ابب ما يؤمر به املأموم من اتباع اإلمام( ,ج / 1ص/239ح,)619
وابن ماجه يف "سننه" أبواب إقامة الصالة والسنة فيها  ,ابب النهي أن يسبق اإلمام ابلركوع والسجود( ,ج/ 2
ص/110ح. )963
) )5فتح الباري البن حجر (ج/8ص .)585
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املطلب الثاين :التزام آداب الطعام والتوجيه هلا
يف التحلي هبذه اْلداب منفعتني عظيمتني أوالمها :التأسي ابلنيب  وتطبيق سنته اليت أمرن ابألخذ هبا.
اثنيهما :حصول الربكة من املطعوم واالنتفاع به ,وأصل الربكة الزايدة وثبوت اخلري واإلمتاع به ,ويراد هبا
إذا وردت يف مثل هذه األحاديث ما حيصل به التغذية ,وتسلم عاقبته من أذى ,ويقوى على طاعة هللا
تعاىل ,وغري ذلك(.)1
ومن اْلداب الواردة عنه  والالزم مراعاهتا لنجاح احلمية:
/1جتزئة الطعام والشراب على دفعات:
س  قال :كان رسول ِ
هللا  ي ت ن فس ِيف الشر ِ
ع ْن أن ٍ
اب ثال ًث وي قول « :إِنه أ ْروى وأبْ رأ وأ ْمرأ قال
أنس  :فأَن أت ن فس ِيف الشر ِ
اب ثال ًث » (.)2
ٌ
املعىن اإلمجاِل للحديث:
حري ابإلنسان اتباع سنة النيب  وأن ال يتناول املاء أو الشراب دفعة واحدة ,فقد َيطأ مدخله فيسد
ٌّ
حري به أال يتناول الطعام دفعة واحدة كبرية ,تعجز املعدة عن
جمرى اهلواء عليه ويسبب له الكباد ,و ٌّ
هضمها فتقذفها لألمعاء فتتعسر حركتها وتضطرب وتسبب األمراض .
بيان غريب املفردات:
ِ
َي أَ ْكثَـ ُر
« ي ت ن فس ِيف الشراب »  :يَـ ْعين يـَتَـنَـفمس َخار َج ْاإل َنء « ,أ ْروى وأبْ رأ وأ ْمرأ » :أ ُْرَوى م ْن الري أ ْ
ص ُل ب َسبَب الش ُّْرب يف
َي أ ْ
َسلَ َم م ْن َمَرض أ َْو أَذًى َْحي ُ
رًاي  « .أبْ رأ » :أَي أَبْـَرأُ م ْن أَََل الْ َعطَش َوقيل أَبْـَرأ أ ْ
) (1فتح املنعم شرح صحيح مسلم (ج /8ص ,)220بتصرف.
) )2أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب األشربة  ,ابب الشرب بنفسني أو ثالثة( ,ج / 7ص/112ج,)5631
ومسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألشربة  ,ابب كراهة التنفس يف نفس اإلنء( ,ج / 6ص/111ح. )2028
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َح َسن شرابً وأهناه َوأَقَـلُّه ضرراً ,
َي أ ْ
َمجَل انسياابَ ,وقيل « أ ْروى وأبْ رأ وأ ْمرأ » :أ ْ
نـَ ْفس َواحد َوَم ْع َىن أ َْمًرا أ ْ

ب يف َممرة بنَـ ْفس َواحد فَـ َق ْد يضر به َويُولَد أدواء (.)1
َوإذَا َشر َ
أبرز الفوائد الرتبوية:

 يف الطعام كذلك األفضل أن جيزئه و يلوكه يف فمه ببطء ,فإن تناوله دفعة واحدة فقد يؤثر على املعدةويسبب هلا التخمة و الكثري من األمراض.

***********

) )1إكمال املعلم بفوائد مسلم (ج /6ص.)494
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 /2اجللوس على الطعام من غري َتكن :

كما جاء ع ْن أن ٍ
س ,يف وصف جلوسه على الطعام ,قال« :رأيْت النِيب  م ْق ِعيًا أيْكل َتًْرا».
وعنه  قال« :أِِت رسول ِ
هللا صلى هللا عل ْي ِه وسلم بِت ْم ٍر ,فجعل النِيب صلى هللا عل ْي ِه وسلم ي ْق ِسمه
وهو ُْمت ِف ٌز ,أيْكل ِم ْنه أ ْك ًال ذ ِر ًيعا» ,وِيف ِرواي ِة زه ٍْري« :أ ْك ًال حثِيثًا » (.)1
وجاء عن أيب جحيفة ) (2قال :قال رسول هللا « :ال آكل مت ِكئًا» (.)3
املعىن اإلمجاِل لألحاديث:

اإلقعاء و االحتفاز إحدى جلسات النيب  على الطعام ,وهي جلسة املسرع غري املطمئن ,و قد أكل
النيب كذلك لئال يستقر يف اجللسة ,فيأكل أكال كثريا ,وهذا الغالب أن اإلنسان إذ كان مقعيًا ال
يكون مطمئنا يف اجللوس فال َيكل كثريا.

واجللسات الوارد النهي عنها يف احلديث:
 اجللوس مرتبعا. االستواء ابلقعود على وطاء ,أو ما يسند الظهر إىل شيء. وضع إحدى اليدين على األرض.-اجللسات املستحبة عند الطعام:

) (1أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألشربة  ,ابب استحباب تواضع اْلكل وصفة قعوده( ,ج/ 6
ص/122ح ,)2044كتاب ْاألشربة  ,ابب استحباب تواضع اْلكل وصفة قعوده( ,ج / 6ص/122ح.)2044
) (2وهب بن عبد هللا بن مسلم العامري السوائي ,أبو جحيفة ,ويسميه وهب اخلري ,ووهب هللا أيضا ,من أهل الكوفة,
اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم وهو ََلْ يبلغ احللمَ ,وَكا َن َعلَى شرطة َعلَي بن أيب طالبَ ,وَكا َن يقوم حتت منربه,
صلمى م
تويف رسول هللا َ
َوَكا َن يسميه وهب اخلري ,واستعمله َعلَى مخس املتاع المذي َكا َن يف حربه ,أسد الغابة ط العلمية (ج /5ص,)428
(ج /6ص.)47
) (3أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب األطعمة  ,ابب األكل متكئا( ,ج / 7ص/72ح( ,)5398هبذا اللفظ),
كتاب األطعمة ,ابب األكل متكئا( ,ج / 7ص/72ح( ,)5399مبثله مطوال).
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 اجلثو على الركبتني وظهور القدمني.وضع اإلليتني على األرض مع نصب الساقني. نصب الرجل اليمىن واجللوس على اليسرى.بيان غريب املفردات:
ِ
ب َساقَـْيه,
«م ْقعيًا» :قال اجلوهري :اإلقعاء عند أهل اللغة :أَ ْن يـُْلص َق المر ُج ُل إلْيَـتَـْيه ابْأل َْرضَ :,ويـَْنص َ

َويـَتَ َسانَ َد ظَ ْهَرهُ.)1( .
استَـ َوى َجال ًسا َعلَى ُرْكبَـتَـْيه كأَنه
«وهو ُْمت ِف ٍز» قَ َ
ال النمضرْ :
يلْ :
احتَـ َفَزْ :
استَـ َوى َجالسا على َورَكْيهَ ,وق َ
()2
وس َعلَى َورَكْيه غري ُمتَ َمكن(.)3
ض َ ,والْ ُمَر ُاد ْ
يـَْنـ َه ُ
اجلُلُ ُ
()4
ِ
ك,
ان
ك
و
النووي:
قال
,
َي ُم ْستَـ ْعج ًال َسر ًيعا
َ
است ْع َجالَه أل َْمر أ ََه ُّم م ْن َذل َ
ْ
«أ ْك ًال ذ ِر ًيعا /حثيثًا»  :أ ْ
َ

الش ْغل (.)5
ك ُّ
ب يف َذل َ
َسَر َ
فَأ ْ
ع يف ْاألَ ْكل ليَـ ْقض َي َح َ
اجتَهُ مْنهُ َويـَُرد اجلوع  ,ثُم يَ ْذ َه ُ

استَـ َوى قَاع ًدا َعلَى وطَاء
«متكئا» :أ ْ
َصلُهُ م ْن الْوَكاء َوُه َو َما يُ َش ُّد به الْكيس َو َغ ْريه َ ,ويـُ َقال ُكل م ْن ْ

اجلَانب أَي  :الت َممايُل عْن َد ْاألَ ْكل ,
َح ُد ُمهَا  :االت َكاء أبَنمه االت َكاءُ َعلَى ْ
متمكناَ ,وفَ مسر االت َكاء بـأمرين  :أ َ
اجلُلُوس َم ْن التـَمربُّع .)6( .
ايب أبَنمه  :الت َمم ُّك ُن يف ْ
َو ْاْل َخ ُر َما فَ مسَرهُ ْ
اخلَطم ُّ

) (1منتخب من صحاح اجلوهري (ص ,4225 :برتقيم الشاملة آليا) ,مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (ج/7
ص.)2703
) )2هتذيب اللغة (ج216 /4ص) ,لسان العرب (ج /5ص.)337
) )3فتح الباري البن حجر (ج /9ص.)541
) (4الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية (ج /3ص ,)1211النهاية يف غريب احلديث واألثر (ج /2ص.)158
) (5مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (ج/7ص.)2703
)(6النهاية يف غريب احلديث واألثر (ج /1ص,)193شرح النووي على مسلم (ج /13ص.)227
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سبب ورود احلديث الثالث:
ت
قصة األعرايب املذكور يف حديث عبد هللا بن بسر عند ابن ماجه والطرباين إبسناد حسن ,قال :أ َْه َديْ ُ
ايب:
صلمى هللاُ َعلَْيه َو َسلم َم َشا ًة ,فَ َجثَا َر ُس ُ
صلمى هللاُ َعلَْيه َو َسلم َم َعلَى ُرْكبَـتَـْيهََ ,يْ ُك ُل ,فَـ َق َ
ول م
ال أ َْعَر ٌّ
اّلل َ
للنميب َ
يدا»(. )1
َما َهذه ْ
اجل ْل َسةُ؟ فَـ َق َ
ال« :إ من م
اّللَ َج َعلَين َعْب ًدا َكرميًاَ ,وََلْ َْجي َع ْلين َجبم ًارا َعن ً
قال :ابن بطال إَّنا فعل النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك تواضعا هلل ,ث ذكر من طريق أيوب عن الزهري
عبدا نبيا أو مل ًكا نبيًّا قال
قال :أتى النيب  ملك َل َيته قبلها ,فقال :إن ربك َيريك بني أن تكون ً
ال فَ َما أَ َك َل ُمتمكئًا
فنظر إىل جربيل كاملستشري له ,فأومأ إليه أن تواضع ,فقال« :إ بَ ْل َعْب ًدا نبيما»  ,قَ َ
اه(.)2
أبرز الفوائد الرتبوية:
االتكاء ليس من هدي النيب  عند الطعام.-االتكاء مدعاة لكثرة األكل والتوسع فيه.

***************

) )1أخرجه أبو داود يف "سننه" كتاب األطعمة  ,ابب يف األكل من أعلى الصحفة( ,ج / 3ص/409ح,)3773
وابن ماجه يف "سننه" أبواب األطعمة  ,ابب األكل متكئا( ,ج/ 4ص /404ح. )3263
) (2فتح الباري البن حجر (ج /9ص ,)541أخرجه عبد الرزاق يف "مصنفه" كتاب اجلمعة  ,ابب اعتماد رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم على العصا( ,ج / 3ص/184ح , )5247قال ابن حجر رمحه هللا :وهذا مرسل أو معضل ,وقد

وصله النسائي من طريق الزبيدي عن الزهري عن َممد بن عبد هللا بن عباس قال كان بن عباس حيدث فذكر َنوه.
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وجاء عن أِيب س ِع ٍ
اْل ْد ِر ِي« ,أن النِيب  زجر ع ِن الش ْر ِ
يد ْ
ب قائِ ًما»(.)1
ْ
املعىن اإلمجاِل للحديث:

قال ابن القيم رمحه هللا يف زاد املعاد" :وكان من هديه  الشرب قاعدا ,هذا كان هديه املعتاد ,وصح
عنه أنه هنى عن الشرب قائما ,وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقيء وصح عنه أنه شرب
قائما"( ,)2فيحمل النهي يف هذا األدب على االستحباب ,واحلث على ما هو أوىل وأكمل ,وللشرب
ً

قائما آفات عديدة منها أنه ال حيصل له الري التام وال يستقر يف املعدة حىت يقسمه الكبد على األعضاء

وينزل بسرعة وحدة إىل املعدة فيخشى منه أن يربد حرارهتا وتشوشها وتسرع النفوذ إىل أسفل البدن بغري
تدريج ,وكل هذا يضر ابلشارب وأما إذا فعله ندرا أو حلاجة َل يضره.
قائما ,كما أخرج مسلم من طريق قتادة عن أنس  :أن النيب  هنى أن
وهذا التوجيه يشمل األكل ً

يشرب الرجل قائما ,قال قتادة :فقلنا ألنس :فاألكل ,قال :ذاك أشر وأخبث»(.)3
قيل :وإَّنا جعل األكل أشر لطول زمنه ابلنسبة لزمن الشرب (.)4
بيان غريب املفردات:
«زجر ع ِن الش ْر ِ
ك.
ب قائِ ًما » :أي نـَ َهى َع ْن ذَل َ
أبرز الفوائد الرتبوية:

 -األفضل واألكمل يف األكل والشرب أن يكون اإلنسان قاعدا ألن هذا األصل يف هديه .

***************
) (1أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألشربة  ,ابب كراهية الشرب قائما( ,ج / 6ص /110ح.)2024
) )2زاد املعاد يف هدي خري العباد (ج /4ص.)210,209
) (3أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألشربة  ,ابب كراهية الشرب قائما6( ,ج  /ص /110ح.)2024
)(4فتح الباري البن حجر (ج /10ص.)82
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/3مشاركة الطعام واالجتماع عليه:
كان  حيب األكل مع اجلماعة وحيث على االجتماع على الطعام بل ينهى عن التفرق ,ومن ذلك ملا
دعا جابِر بن عب ِد ِ
اَّلل ر ِ
ضي اَّلل ع ْن هما ,النيب  بعد حفر اْلندق للطعام ملا رأى ما به من اجلوع
ْ
ِ
اعا ِم ْن ش ِع ٍري ,ف ت عال أنْت ون ف ٌر,
الشديد قال :ق لْتَ :ي رسول اَّلل ذ ِْبنا ب ه ْيم ًة لنا ,وطح ْنت ص ً
فصاح النِيب  ,ف قالَ« :ي أ ْهل اْل ْند ِق إِن جابًِرا ق ْد صنع س ْؤًرا ,فحي ه ًال بِك ْم»(.)1
املعىن اإلمجاِل للحديث:
يف هذا احلديث شدة حب الصحابة رضي هللا عنهم للنيب وقرهبم منه ,حىت إن أحدهم ليعرف اجلوع
من صوته ,وإن أحدهم ليفديه  ببدنه كما فعل طلحة  يف أحد ,أو مباله كله كأبو بكر الصديق
.
وما ذكرن إال غيض من فيض نصرهتم ومؤازرهتم وحبهم لنبيهم الكرمي عليه الصالة والسالم ,وقد تكرر
مثل هذا املشهد لطلحة  من دعوة النيب  ففي احلديث أن أاب طلحة(  )2ملا عرف يف صوت

أنسا يدعو النيب  فلقيهِ يف امل ْس ِج ِد
النيب اجلوع ,فدخل على أم سليم فأرسلت أم سليم ً
ومعه الناس ,ف قال له رسول ِ
اَّلل « :أ ْرسلك أبو طلْحة؟» فقال :ن ع ْم ,قال« :بِطع ٍام؟» قال أنس:
ف قلْت :ن عم ,ف قال رسول ِ
اَّلل  لِم ْن معه« :قوموا» فانْطلق وانْطل ْقت ب ْني أيْ ِدي ِه ْم ,حَّت ِج ْئت أاب
ْ
طلْحة ,ف قال أبو طلْحةَ :ي أم سلي ٍم ,ق ْد جاء رسول ِ
اَّلل ِ ابلن ِ
اس ,ول ْيس ِع ْندَن ِمن الطع ِام ما
ْ
ت :اَّلل ورسوله أ ْعلم ,قال :فانْطلق أبو طلْحة حَّت ل ِقي رسول ِ
اَّلل صلى هللا عل ْي ِه
نط ِْعمه ْم ,ف قال ْ
) )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب اجلهاد والسري  ,ابب من تكلم ابلفارسية والرطانة( ,ج / 4ص/ 74
ح , )3070ومسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألشربة  ,ابب جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك( ,ج/ 6
ص/117ح. )2039

)(2أبو طلحة ,وهو :زيد بن سهل بن األسود بن حرام ,مشهور بكنيته ,وهو زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس بْن
اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم بينه وبني أيب عبيدة بن اجلراح ,وشهد املشاهد كلها مع رسول
صلمى م
مالك ,شهد بدرا ,آخى رسول هللا َ

اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم من الرماة املذكورين من الصحابة ,وهو من الشجعان املذكورين ,وله يوم أحد مقام مشهود,
صلمى م
هللا َ

اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم
صلمى م
صلمى م
اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم بنفسه ,ويرمي بني يديه ,ويتطاول بصدره ليقي رسول هللا َ
كان يقي رسول هللا َ
ويقولَ :نري دون َنرك ,ونفسي دون نفسك ,أسد الغابة (ج /2ص.)361
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وسلم ,فأقْبل أبو طلْحة ورسول ِ
اَّلل صلى هللا علي ِه وسلم حَّت دخال ,ف قال رسول ِ
اَّلل صلى هللا
ْ
ت أم سل ْي ٍم
ت بِذلِك اْل ْب ِز ,فأمر بِ ِه ف فت ,وعصر ْ
عل ْي ِه وسلم« :هل ِمي َي أم سل ْي ٍم ,ما ِع ْند ِك» فأت ْ
عكةً هلا فأدم ْتهُ ,ث قال فِ ِيه رسول ِ
اَّلل صلى هللا عل ْي ِه وسلم ما شاء اَّلل أ ْن ي قولُ ,ث قال« :ائْذ ْن
لِعشرةٍ» فأ ِذن هل ْم ,فأكلوا حَّت شبِعواُ ,ث خرجواُ ,ث قال« :ائْذ ْن لِعشرةٍ» فأ ِذن هل ْم فأكلوا حَّت
شبِعواُ ,ث خرجواُ ,ث قال« :ائْذ ْن لِعشرةٍ» فأ ِذن هلم ,فأكلوا حَّت شبِعوا ُث خرجواُ ,ث أ ِذن لِعشرةٍ
ْ
فأكل الق ْوم كله ْم وشبِعوا ,والق ْوم َثانون رج ًال(.)1

أيضا احلرص على األكل يف مجاعة ودعوة الفقراء واملساكني ومشاركتهم الطعام ,وما
وتكرر منه  هنا ً

فعل هذا إال ألنه علم منهم حاجة إىل الطعام ,وعلم أنه طعام قد أذن له فيه بربكته ليكون آية وعالمة
للنبوة ,فلذلك دعاهم أمجع ,ولتيقنه  من طيب نفوس هذا الصحابيان هبذه الدعوة الكرمية منه 
ألصحاب اخلندق أو للفقراء العشرة ,وَل تكن عادته  أن يدخل األضياف دون دعوة؛ إال إذا علم

ال:
صاري ,قَ َ
برضى صاحب الطعام ,ابإلذن للمرافق غري املدعو كما جاء يف حديث أَيب َم ْسعُود األَنْ َ

اّلل
اصنَ ْع يل طَ َع ًاما ,أ َْدعُو َر ُس َ
ال لَهُ أَبُو ُش َعْيبَ ,وَكا َن لَهُ غُالَ ٌم حلَم ٌام ,فَـ َق َ
صار َر ُج ٌل يـُ َق ُ
ول م
الْ :
َكا َن م َن األَنْ َ
مك َد َع ْوتَـنَا
س مخَْ َسة ,فَـتَب َع ُه ْم َر ُج ٌل ,فَـ َق َ
س مخَْ َسة ,فَ َد َعا َر ُس َ
ول م
ميب « :إن َ
ال الن ُّ
اّلل َ خام َ
َ خام َ
ت لَهُ(. )2
ت تَـَرْكتَهُ» قَ َ
ال :بَ ْل أَذنْ ُ
ت لَهَُ ,وإ ْن شْئ َ
ت أَذنْ َ
س مخَْ َسةَ ,وَه َذا َر ُج ٌل قَ ْد تَب َعنَا ,فَإ ْن شْئ َ
َخام َ

ويف احلديث ما يظهر تعليمه ألصحابه املواساة ولو ابلقليل واإليثار به ,حىت كان أحدهم ليؤثر أخيه مبا

ميلك ,ويبيت هو وعياله جائعني طاويي على بطنه من شدة اجلوع(.)3
بيان غريب املفردات:
ضأْن ذَ َكًرا أ َْم أُنْـثَى (.)1
صغمر بـَ ْه َمة َوه َي َولَ ُد ال م
«هبيمة»ُ :م َ) (1أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب الصالة  ,ابب من دعا لطعام يف املسجد ومن أجاب فيه( ,ج/ 1
ص/92ح ,)422ومسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألشربة  ,ابب جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك,
(ج / 6ص/118ح. )2040
) )2أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب البيوع  ,ابب ما قيل يف اللحام واجلزار( ,ج / 3ص/58ح ,)2081ومسلم
يف "صحيحه" كتاب ْاألشربة  ,ابب ما يفعل الضيف إذا تبعه غري من دعاه صاحب الطعام( ,ج  /6ص  /115ح
. )2036
) )3راجع :شرح صحيح البخاري البن بطال (ج /5ص.)231
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()2
.
يل َإىل َسْبـ َعة
«نفر»َ :مجَ َاعةٌ م ْن الر َجال م ْن ثََالثَة َإىل َع َشَرة َوق َ
39
ضم السني َو ُس ُكون الْ َواوَ ,وُه َو الطم َعام المذي يدعى إلَْيهَ ,وقيل :الطم َعام
«إن جابرا قد صنع سورا» :ب َاحلَبَ َشة :الطم َعام ,لَكن
السور بلغَة ْ
يمة ,ابلْ َفارسيمةَ ,وقيلُّ :
ُمطل ًقا َوهي لَ ْفظَة فارسيةَ ,وقيل :السؤر الْ َول َ

مهاَ ,وأما السؤر اب ْهلَْمَزة فَـ ُه َو :بَقيمة من َماء أَو طَ َعام أَو غري ذَلك,
ص َارت من َك َال َ
الْ َعَرب تَ َكلممت هبَا فَ َ
ولَي
س املَراد َه ُهنَا إالم األول(.)3
َْ َ ُ
َسَرعُوا أهالً ب ُكم أَتَـْيـتُم أ َْهلَ ُكم(.)4
«فحي هال بكم» :فَأَقْـبَـلُوا َوأ ْأبرز الفوائد الرتبوية:
املالحظ يف هذين احلديثني حرصه  على األكل يف مجاعة وتشجيعه عليها.يف االجتماع على الطعام حصول اإلنسان على كفايته منه دون إفراط.نُقل عن الشيخ ابن ابز رمحه هللا امتناعه من األكل دون مشاركة مسكني أو فقري له يف أكله. -ينشأ عن االجتماع بركة فكلما أكثر اجلمع ازدادت الربكة.

***************
وقد امتدح  مجاعة األشعريني -قوم أيب موسى األشعري -الجتماعهم على طعامهم :فع ْن أِيب
موسى ,قال :قال النِيب « :إِن األ ْشع ِريِني إِذا أ ْرملوا ِيف الغ ْز ِو ,أ ْو قل طعام ِعياهلِِ ْم ِابلْم ِدين ِة

)(1عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج /15ص ,)4تعليق مصطفى البغا على احلديث يف صحيح البخاري.
)(2املرجعان السابقان.
) (3فتح الباري البن حجر (ج /6ص ,)184عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج /15ص.)4
)(4شرح القسطالين ,إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (ج /5ص.)180
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اح ٍدُ ,ث اقْتسموه ب ي ن هم ِيف إَِن ٍء و ِ
بوِ
مجعوا ما كان ِع ْنده ْم ِيف ث ْو ٍ
اح ٍد ِابلس ِوي ِة ,ف ه ْم ِم ِِن وأَن
ْ ْ
ِم ْن ه ْم»(.)1
املعىن اإلمجاِل للحديث:
هذا احلديث منقبة لألشعريني وهم قبيلة أيب موسى األشعري وأخواه أبو رهم وأبو بردة؛ قبيلة من اليمن,
امتدحهم النيب  بصفة اإليثار ابلطعام مع قلته.
فحال فناء الزاد وإعواز الطعام ,أو مقاربة الزاد من الفراغ ,فهم مع هذه احلالة من الفقر واحلاجة ,وجوع
العيال وشدة الفاقة والعوز ,آثروا املواساة ,واقتسموا القليل من الزاد ,فقال  ملا رأى تكافلهم وحسن
صنيعهم« :فهم مين وأن منهم».
قال النووي" :معناه املبالغة يف احتاد طريقهما واتفاقهما يف طاعة هللا تعاىل ,وقيل :املراد فعلوا فعلي يف
املواساة ,وهذا الفعل يسميه الفقهاء شركة التناهد ,وهو من شركات الطعام ,وهو اجتماع اجملموعة على
الطعامَ ,ييت شخص بطعام واْلخر بطعام ,ث يقسم بينهما وَيكالن كالمها منه ,وال أحد أوىل ابلطعام
من األخر"(.)2
بيان غريب املفردات:
مزة َوُه َو فنَاء المزاد وإعواز الطم َعامَ ,وأَصله من الرملَ ,كأَنـ ُمه ْم لصقوا
«إذا أرملوا» :من اإلرمال ,ب َك ْسر ا ْهل َ

ابلرمل من الْقلمة ,وقيل إذا قارب زادهم من الفراغ(.)3

) (1أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب الشركة  ,ابب الشركة يف الطعام والنهد والعروض( ,ج/ 3
ص/138ح ,)2486ومسلم يف "صحيحه" كتاب فضائل الصحابة  ,ابب من فضائل ْاألشعريني رضي هللا عنهم,
(ج /7ص/171ح.)2500
) )2فتح الباري البن حجر (ج /5ص.)130
) )3عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج /13ص.)44
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مع ُاون َعلَى الْرب َوالتمـ ْق َوى
َي َعلَى طَري َقيت يف الْ َمع َ
يشة َ ,وطَري َقتُـ ُهم َواح َدة يف التـ َ
«فهم مِن وأَن منهم» :أ ْ
ك َال أ ََختَلمى َعْنـ ُهم (.)1
اعةُ م
اّلل َعمز َو َج مل َول َذل َ
َوطَ َ
أبرز الفوائد الرتبوية:
يف هذا احلديث حث على االكتفاء ابلقليل من الطعام.تربية النفس على املشاركة ,والبعد عن األننية والشره وحب الذات.فيه :منقبة عظيمة لألشعريني من إيثارهم ومواساهتم بشهادته, وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم إليه.فيه استحباب خلط الزاد يف السفر واحلضر أيضا.فيه تنبيه على مكارم أخالقهم ومواساة إلخواهنم وحث على التأسي هبم واالقتداء أبفعاهلم. األخالق احلسنة تظهر يف سفر اإلنسان ,أما يف احلضر ميكن لإلنسان أن جيود مبا معه من طعامويقتسمه ,لكنه صعب يف السفر.
أصل يف اجلمعيات التعاونية اليت يفعلها بعض الناس اليوم ,جتتمع القبيلة على أن يضعوا
" -هذا احلديث ُ

صندوقاً جيمعون فيه ما يريد هللا عز وجل من املال"(.)2

" -جواز املناهدة  ,وخلط األزواد يف األسفار إذا علموا أن ذلك أرفق هبم  ,وأكفى هلم"(.)3

***************
ويف حديث أِيب هري رة  ,أنه قال :قال رسول ِ
اَّلل « :طعام ِاالثْن ْ ِ
ني ك ِايف الثالث ِة ,وطعام الثالث ِة
ْ
ك ِايف األ ْرب ع ِة»(.)1
) (1فتح الباري البن حجر (ج /8ص ,)97شرح رايض الصاحلني ,حطيبة(ج /40ص ,11برتقيم الشاملة آليا).
) (2شرح رايض الصاحلني (ج /3ص.)426
) (3أعالم احلديث شرح صحيح البخاري( ,ج /2ص.)1243
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املعىن اإلمجاِل للحديث:
يشري  إىل االشرتاك يف الطعام ولو ابلقليل ,ال كما يفعل اْلن يف الكثري من املطاعم من تكبري
الوجبات والدعوة إىل االنفراد ابألكل وعدم االشرتاك فيه ,فإن اهلدف أن حيصل البدن من الطعام ما يقيم
صلبه ال ما يشبع بطنه.
بيان غريب املفردات:
«ك ِايف» :الْك َفايَة م ْن َغ ْري االت َساع يف الشبَع (.)2
أبرز الفوائد الرتبوية:
فضيلة املواساة يف الطعام القليل. -يف املشاركة ابتعاد عن الشراهة واكتفاء ابلقليل.

***************
وع ْن أن ٍ
س  ,قال« :ما ع ِل ْمت النِيب  أكل على س ْكرج ٍة قط ,وال خبِز له مرق ٌق قط ,وال أكل
على ِخو ٍ
ان قط» قِيل لِقتادة :ف عالم كانوا أيْكلون؟ قال« :على السف ِر»(.)1
) (1أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب األطعمة  ,ابب طعام الواحد يكفي االثنني( ,ج / 7ص/71ح,)5392
ومسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألشربة  ,ابب فضيلة املواساة يف الطعام القليل وأن طعام االثنني يكفي الثالثة وَنو ذلك,
(ج / 6ص/132ح. )2058
)(2شرح صحيح البخاري البن بطال (ج /2ص.)226
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وقد رغب  يف اكثار مرق الطعام وتعاهد اجلريان :فعن أِيب ذ ٍر  ,قال :قال رسول ِ
هللا َ« :ي أاب
ْ
ذ ٍر إِذا طب ْخت مرقةً ,فأ ْكثِ ْر ماءها ,وت عاه ْد ِجريانك»(.)2

املعىن اإلمجاِل للحديثني:

سبق أن تقدم وصف أنس ملا علمه أو شاهده من مطعمه  , وجاء يف توجيه تركه لألكل يف

ال ُسك ُْر َجة استصغارا هلا ألن عادهتم االجتماع على األكل ,وأما تركه لألكل على اخلوان ملا عُرف أنه من
دأب املرتفني لئال يفتقر إىل التطأطؤ واالَنناء(.)3

ويف حديث أيب ذر  احلث على املواساة وتفقد اجلريان ومشاركتهم من الطعام ولو ابملرق الذي ال
يكلف اإلنسان مؤنة ,ويقاس ما أشبهه كفضل اللنب مثالً.
بيان غريب املفردات:
القليل م َن األ ُْدمَ ,وه َي
«سكرجة» :ب َ
ميءُ ُ
ضم السني َوالْ َكاف َوالمراء َوالتم ْشديد :إنءٌ صغريٌ يُؤكل فيه الش ْ
فَارسيمةٌ  ,وقيل :قصاع يوضع فيها املشهيات كالسلطة وَنوها(.)4
وض ُع َعلَْيه الطم َع ُام َوُه َو َما يُ َس ممى ْاْلن
وض ُع َعلَْيه الطمعام عْن َد ْاألَ ْكلَ ,وقيل  :طْبق ُم ْرتَفع يُ َ
«خوان»َ :ما يُ َ
ابلطماولَة واملنضدة (.)5
) )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب األطعمة  ,ابب اخلبز املرقق واألكل على اخلوان والسفرة( ,ج/ 7
ص/70ح.)5385
) (2أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب املساجد ومواضع الصالة  ,ابب كراهية أتخري الصالة َع ْن وقتها املختار( ,ج/2

ص/120ح. )648

) )3انظر :الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ( )466 /24مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (/6(,)1353 /4
 ,)373الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ( ,)467 /24شرح َممد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم (/4
.)2025
)(4النهاية يف غريب احلديث واألثر (ج /2ص,)384الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري (ج/20
ص,)27تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري(ج/7ص/70ح.)5386
)(5النهاية يف غريب احلديث واألثر (ج /2ص ,)89تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري (ج/7ص / 70
ح.)5386
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ض ُّم به
مخ ُذ ل ْل ُم َسافر ,وأكثُر َما ُحيمل يف ج ْلد ُم ْستدير م ْن َحديد يَ ُ
«السفر» :مجع ُس ْفَرًة الطم َعام المذي يـُت َ
َصل َوميُْك ُن أَ ْن تُطَل َق َعلَى ُكل َما
َح ْولَهُ َحلَق َويـُ َعلمق َ ,وَكا َن يُ َ
وض ُع فيه َز َاد الْ ُم َسافر المذي ُه َو ال مس َفَرة يف ْاأل ْ
وض ُع َعلَْيه الطم َع ُام (.)1
وض ُع َعلَى ْاأل َْرض َويُ َ
يُ َ

ص َار
«مرقةً»َ :ع َادة تَ ُكو َن م ْن اللم ْحم أ َْو م ْن َغ ْريه ِمما يؤدم به َ ,وقيل الْ َمَرق الْ َماء المذي أَ ْغلَى فيه اللم ْح ُم فَ َ
َد َمسًا .)2( .
احلَديث يَ ُكو ُن مبَْع َىن الْيَمنيَ ,و ْاأل ََمانَ ,والذمة ,واحل َفاظَ ,ور َعايَة احلُْرَمة,
الع ْهد» يف ْ
«وتعاهد جريانك»َ « :
أحد َهذه امل َعاين ,وأقرب املعاين هلذا احلديث مبعىن احل َفاظ
الو م
َحاد ُ
يث الْ َوارَدةُ فيه َع ْن َ
صيةَ .وَال َختْرج ْاأل َ
وَ
َ
صية ( ,)3والتعهد التحفظ ابلشيء وجتديد العهد به ,والتعاهد ما كان بني اثنني من
الو م
ور َعايَة احلُْرَمة ,و َ
ذلك ,يقال تعاهد الشيء وتعهده واعتهده ,أي حتفظ به وتفقده وجدد العهد به.
أبرز الفوائد الرتبوية:
أن من أكثر من شيء من أعمال الرب يرجي له االنتقال إىل ما هو أعلى منه(.)4 التصدق ابألقل مع وجود األكثر والتصدق ابملرق مع وجود اللحم(.)5-عدم احتقار املعروف مهما قل(.)6

***************
/4االكتفاء ابلقليل وذم الطمع والشراهة:
) (1مقاييس اللغة (ج /3ص ,)83النهاية يف غريب احلديث واألثر (ج /2ص,)373تعليق مصطفى البغا على صحيح
البخاري(ج/7ص/70ح.)5386
) )2شرح رايض الصاحلني (ج /3ص ,)178-177فتح املنعم شرح صحيح مسلم (ج /10ص.)121
) (3النهاية يف غريب احلديث واألثر (ج /3ص.)325
) )4فتح املنعم شرح صحيح مسلم (ج/10
) )5املرجع السابق.
) )6املرجع السابق.

ص.)121
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جاء يف حديث أبو هريرة كان ي قولِ :
آلل ال ِذى ال إِله إِال هو إِ ْن ك ْنت أل ْعت ِمد بكبدي على
األ ْر ِ
وع ,ولق ْد ق ع ْدت ي ْوًما على ط ِر ِيق ِهم ال ِذى
وع وإِ ْن ك ْنت ألشد ا ْحلجر على بطِن ِمن ا ْجل ِ
ض ِمن ا ْجل ِ
اب ِ
َيْرجون ِم ْنه ,فمر أبو ب ْك ٍر فسألْته ع ْن آي ٍة ِم ْن كِت ِ
اَّلل ,ما سألْته إِال ليشبعِن فمر وَلْ ي ْفع ْلُ ,ث مر
اب ِ
اَّلل ,ما سألْته إِال ليشبعِن فمر ف لم ي ْفعلُ ,ث مر ِيب أبو الْق ِ
ِِب عمر فسألْته ع ْن آي ٍة ِم ْن كِت ِ
اس ِم 
ْ ْ
ف ت بسم ِحني رآين وعرف ما يف ن ْف ِسى وما يف وج ِهي ُث قال« :أاب ِه ٍر» ق لْت :لب يك َي رسول ِ
اَّلل
ْ
ْ
استأْذن فأ ِذن ِل فدخل ف وجد لب نًا يف قد ٍح ف قالِ « :م ْن أيْن
قال« :ا ْحل ْق» ومضى ف تبِ ْعته فدخل ف ْ
هذا اللب»؟ قالوا :أ ْهداه لك فال ٌن أو فالنة قال« :أاب ِه ٍر» ق لْت :لب يك َي رسول ِ
اَّلل قال« :ا ْحل ْق
ْ
ْ

ضياف ا ِإل ْسالِم ال أيْوون إِل أ ْه ٍل وال م ٍ
ال ,وال على
إِل أ ْه ِل الصف ِة فا ْدعه ْم ِل» قال :وأ ْهل الصف ِة أ ْ
أح ٍد إِذا أت ْته صدقةٌ ب عث ِهبا إِل ْي ِه ْم ,وَلْ ي ت ناو ْل ِم ْن ها ش ْي ئًا وإِذا أت ْته ه ِديةٌ أ ْرسل إِل ْي ِه ْم وأصاب ِم ْن ها
وأ ْشركهم فِيها ,فساءِين ذلِك ف قلْت :وما هذا اللب يف أ ْه ِل الصف ِة ك ْنت أحق أَن أ ْن أ ِ
صيب ِم ْن هذا
ْ
ب ش ْربةً أت قوى ِهبا فِإذا جاء أمرين فك ْنت أَن أ ْع ِطي ِه ْم وما عسى أ ْن يبلغِن ِم ْن هذا الل ِ
الل ِ
ب ,وَلْ يك ْن
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
استأْذنوا فأ ِذن هل ْم ,وأخذوا َمالِسه ْم
م ْن طاعة اَّلل وطاعة رسوله  ب ٌّد ,فأت ْي ت ه ْم فدع ْوت ه ْم فأقْب لوا ف ْ
ت قالَ« :ي أاب ِه ٍر» ق لْت :لب يك َي رسول ِ
ِمن الْب ْي ِ
اَّلل قال« :خ ْذ فأ ْع ِط ِه ْم» قال :فأخ ْذت الْقدح
ْ
فجعلْت أ ْع ِط ِيه الرجل ف ي ْشرب حَّت ي ْروى ُث ي رد على الْقدح فأ ْع ِط ِيه الرجل ف ي ْشرب حَّت ي ْروى ُث
ي رد على الْقدح ف ي ْشرب حَّت ي ْروىُ ,ث ي رد على الْقدح ,حَّت انْت ه ْيت إِل النِ ِيب  -وق ْد ر ِوى
الْق ْوم كله ْم فأخذ الْقدح ف وضعه على ي ِدهِ ف نظر إِل ف ت بسم ف قال« :أاب ِه ٍر» ,ق لْت :لب ْيك َي رسول
ِ
ِ
ِ
ب» ف قع ْدت فش ِربْت
اَّلل قال« :بقيت أَن وأنْت» ق لْت :صدقْت َي رسول اَّلل قال« :اقْع ْد فا ْشر ْ
ب» حَّت ق لْت :ال وال ِذى ب عثك ِاب ْحل ِق ما أ ِجد له
ب» فش ِربْت فما زال ي قول« :ا ْشر ْ
ف قال« :ا ْشر ْ
ضلة.)1( .
م ْسل ًكا قال :فأِرِِن فأ ْعط ْي ته الْقدح فح ِمد اَّلل وَسى وش ِرب الْف ْ

وعن ابن عمر  ,قال« :ال ت قا ِرنوا فِإن رسول ِ
اإلقْر ِ
هللا  ن هى ع ِن ِْ
ان ,إِال أ ْن ي ْستأ ِْذن الرجل
ْ
أخاه» ,قال ش ْعبة :ال أرى ه ِذهِ الْك ِلمة إِال ِم ْن كلِم ِة ابْ ِن عمر ي ْع ِِن ِاال ْستِْئذان(.)2
) )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب االستئذان  ,ابب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن( ,ج/ 8
ص/55ح.)6246
) (2أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب املظاَل  ,ابب إذا أذن إنسان ْلخر شيئا جاز( ,ج / 3ص/130ح.)2455
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املعىن اإلمجاِل للحديثني:
كما قد مر يف األحاديث السابقة من شدة زهده  يف الدنيا ,واكتفائه ابلقليل منها ,بل رمبا َل جيد هذا
القليل ,وإن وجده َل يكن يتوسع فيه ,ويرضى منه مبا يقيم صلبه ,ويف حديث أبو هريرة  ,ملا أهدي
إليه اللنب قدم أصحاب الصفة يف الشرب منه  , حىت إذا ارتووا ,أعطى أبو هريرة  ليشرب حىت إذا
ارتوى وأتكد  من شبع أبو هريرة ,محد هللا على ما من به من الربكة اليت وقعت يف اللنب مع قلته ,حىت
روي القوم كلهم وأفضلوا ,ث مسى يف ابتداء الشرب ,وشرب ما تبقى منه رغبة عن الدنيا ,والطمع يف
واالستكثار من ملذاهتا(.)1
ويف حديث ابن عمر  يظهر احلرص اإليثار واالكتفاء ابلقليل السيما حال الشدة وقلة الطعام ,فقد
هنى عن القران بني التمر أي أن جيمع مترتني وَيكلهما السيما وإن كان الطعام مشرتًكا ,وقيده بعض
شرها وطمعا,
العلماء يف حال قلة الطعام ,حفظًا حلق اجللساء إال إذا استئذن منهم ,وقيل ألن فيه ً

ويقاس عليه كل طعام يؤكل أفرادا كبعض الفواكه الصغرية اليت يلتقطها الناس حبة حبة (.)2

ويف قول ش ْعبة :ال أرى ه ِذ ِه الْكلِمة إِال ِم ْن ك ِلم ِة ابْ ِن عمر ي ْع ِِن ِاال ْستِْئذان ":جياب عليه عنه مبا روي

عن النيب  من غري طريق ابن عمر يقتضي أن األمر ابالستئذان مرفوع ,فقد جاء عن أيب هريرة يف
مسند إسحاق ومن طريق ابن حبان أخرجا من طريق الشعيب ,عن أيب هريرة  قال  :كنت يف

أصحاب الصفة فبعث إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متر عجوة فكب بيننا فكنا أنكل الثنتني من
اجلوع فجعل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال لصاحبه إين قد قرنت فاقرنوا ,وهذا الفعل منهم يف زمن النيب
 دال على أنه كان مشروعا هلم معروفا وقول الصحايب كنا نفعل يف زمن النيب  كذا له حكم الرفع
عند اجلمهور ,وأصرح منه ما أخرجه البزار من هذا الوجه؛ ولفظه  « :قسم رسول هللا  مترا بني

)(1انظر :فتح الباري البن حجر (ج /11ص.)288
) )2انظر :شرح النووي على مسلم (ج/13ص  ,)229 ,228فتح الباري البن حجر (ج /11ص ,)288شرح
القسطالين ,إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (ج /4ص ,)287شرح رايض الصاحلني (ج /4ص.)218
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أصحابه فكان بعضهم يقرن فنهى رسول هللا  أن يقرن إال إبذن أصحابه» ,فالذي يرجح أن ال إدراج
فيه ,وقد اعتمد البخاري هذه الزايدة وترجم عليها يف كتاب املظاَل ويف الشركة"(.)1
بيان غريب املفردات:
«إِ ْن ك ْنت أل ْعت ِمد بكبدي على األ ْر ِ
اع َدة
ض ِمن ا ْجل ِ
وع » :لتَـ ْقليل َحَر َارة ْ
اجلُوع ببَـ ْرد ْ
احلَ َجر أ َْو الْ ُم َس َ
صاب(.)2
َعلَى اال ْعت َدال َواالنْت َ

ضلة» :البقية(.)3
«الف ْ
اإلقْر ِ
« ِْ
َح ُد ُمهَا يَ ُد ُّل َعلَى مجَْع َش ْيء إ َىل َش ْيء(.)4
ان»( :قَـَر َن) الْ َق ُ
اف َوالمراءُ َوالنُّو ُن أ ْ
َص َالن َ
يحان ,أ َ
صح َ
يحتَمل أَن يكون اإلقران يف َه َذا احلَديث على
َويف (الص َحاح)  :أقرن الدمم الْعرق واستقرن أَي :كثر ,فَ ْ

مهي َعن ْاإل ْكثَار من أكل الت ْممر إذا َكا َن َم َع َغريه(.)5
َذلكَ ,ويكون َم ْعنَاهُ النـ ْ
أبرز الفوائد الرتبوية:
 ظهور بركته و معجزته يف هذا اللنب.-رمحة النيب  ابلفقراء و مساكني الصفة.

-بيان اجلوع الذي كانوا عليه ,حىت إن أحدهم يستمر على هذا اللنب اليوم كله (.)6

) )1فتح الباري البن حجر (ج /9ص )571بتصرف يسري.
) (2شرح القسطالين ,إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (ج /9ص.)261
) )3فتح الباري البن حجر (ج /11ص.)288
) )4مقاييس اللغة ,مادة (ق رن)( ,ج /5ص.)76
) (5الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ,مادة (ق رن)( ,ج /6ص.)2181
) )6شرح رايض الصاحلني ,حطيبة (ج /35ص ,8برتقيم الشاملة آليا).
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جائزا له اإلخبار بباطن أمره وحاجته ملن يرجوه لكشف
 -كتمان احلاجة خري من إظهارها ,وإن كان ً

فاقته(.)1

جواز الشبع على إذا كان ندرا وال سيما بعد شدة جوع.فيه أن ساقي القوم آخرهم شرًاب.تواضعه  واكتفاؤه ابلفضلة.-النهي عن اإلقران يف التمر ملا فيه من الشره و اهللع.

***************
/5مراعاة الوقت املناسب لألكل:
وهو عند اإلحساس احلقيقي ابجلوع وليس يف أي وقت شاء ,فإن ذلك أكثر األسباب املؤدية للسمنة,
بل املعروف يف عهد النيب  وأصحابه وجبتني يف اليوم ومها الغداء والعشاء يف غري أوقات الصيام ,كما
جاء يف احلديث :الذي رواه عبدالرمحن بن أيب بكر ,ملا ضاف أبو بكر الصديق  أصحاب الصفة,
صليَت الع َشاءُ ,ثُم َر َج َع,
ث َحْي ُ
صلمى هللاُ َعلَْيه َو َسلم َم ,ثُم لَب َ
ث ُ
وذكر فيه :أن أاب بكر تَـ َعشمى عْن َد النميب َ
ميب .)1(
فَـلَب َ
ث َح مىت تَـ َعشمى الن ُّ

أيضا على وقت وجبة العشاء:
ومن الشواهد ً
يمت
ت َعائ َشةَ رضي هللا عنهاَ ,عن النميب  أَنمهُ قَ َ
حديث عروة قَ َ
الَ :مس ْع ُ
ال« :إ َذا ُوض َع َ
الع َشاءُ َوأُق َ
صالَةُ ,فَابْ َدءُوا اب َلع َشاء»(.)1
ال م

صالَته َوقَـ ْلبُهُ فَارغٌ»(.)2
َوقَ َ
اجته َح مىت يـُ ْقب َل َعلَى َ
ال أَبُو الد ْمرَداء« :م ْن ف ْقه املَْرء إقْـبَالُهُ َعلَى َح َ
) (1التوضيح لشرح اجلامع الصحيح (ج /29ص.)478
)(2شرح صحيح البخاري البن بطال (ج /2ص.)293
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***************
/6التسمية قبل األكل:
عن جابِ ِر ب ِن عب ِد ِ
هللا ,أنه َِسع النِيب ي قول « :إِذا دخل الرجل ب ْي ته ,فذكر هللا ِع ْند دخولِ ِه
ْ ْ
ْ
و ِع ْند طع ِام ِه ,قال الش ْيطان :ال مبِيت لك ْم ,وال عشاء ,وإِذا دخل ,ف ل ْم يذْك ِر هللا ِع ْند دخولِ ِه ,قال
الش ْيطان :أ ْدرْكتم الْمبِيت ,وإِذا َلْ يذْك ِر هللا ِع ْند طع ِام ِه ,قال :أ ْدرْكتم الْمبِيت والْعشاء » (.)1
وجاء عن حذي فة( ,)2قال :كنا إِذا حضرَن مع النِ ِيب  طعاما َل نضع أي ِدي نا حَّت ي بدأ رسول ِ
هللا
ْ
ً ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ت لِتضع يدها ِيف
ف يضع يده ,وإَِن حض ْرَن معه مرًة طع ًاما ,فجاء ْ
ت جا ِريةٌ كأن ها ت ْدفع ,فذهب ْ
ايب كأَّنا ي ْدفع فأخذ بِي ِد ِه ,ف قال رسول ِ
الطع ِام ,فأخذ رسول ِ
هللا صلى هللا
هللا  بِي ِدهاُ ,ث جاء أ ْعر ِ ٌّ
علي ِه وسلم« :إِن الشيطان يست ِحل الطعام أ ْن ال يذْكر اسم ِ
هللا عل ْي ِه ,وإِنه جاء ِهب ِذهِ ا ْجلا ِري ِة لِي ْست ِحل
ْ
ْ
ْ
ْ

) (1أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألشربة  ,ابب آداب الطعام والشراب وأحكامها( ,ج/ 6
ص/108ح.)2018
) )2حذيفة بْن اليمان وهو حذيفة بْن حسل بْن جابر بْن عمرو بْن ربيعة بْن جروة بْن احلارث بْن مازن بْن قطيعة بْن
اّلل العبسي واليمان لقب حسل بْن جابر ,روى عنه :ابنه أَبُو عبيدة,
عبس بْن بغيض بْن ريث بْن غطفان أَبُو َعْبد م
وعمر بْن اخلطاب ,وعلي بْن أَيب طالب ,وقيس بْن أَيب حازمَ ,وأَبُو وائل ,وزيد بْن وهب ,وغريهم.

اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم
صلمى م
صلمى م
اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم فخريه بني اهلجرة والنصرة ,فاختار النصرة ,وشهد مع النميب َ
هاجر إ َىل النميب َ
اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم يف املنافقنيَ ,ل يعلمهم أحد إال حذيفة ,كان يسأل
صلمى م
أحدا ,وقتل أبوه هبا ,صاحب سر َر ُسول م
ً
اّلل َ
اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم عن الشر ليتجنبه.
صلمى م
النميب َ
شهد حذيفة احلرب بنهاوند ,فلما قتل النعمان بْن مقرن أمري ذلك اجليش أخذ الراية ,وكان فتح مهذان ,والري ,والدينور

َعلَى يده ,وشهد فتح اجلزيرة ,ونزل نصيبني ,وتزوج فيها ,أسد الغابة (ج /1ص.)706
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ايب لِي ْست ِحل بِ ِه فأخ ْذت بِي ِدهِ ,وال ِذي ن ْف ِسي بِي ِدهِ ,إِن يده ِيف
ِهبا فأخ ْذت بِي ِدها ,فجاء ِهبذا ْاأل ْعر ِِ
ي ِدي مع ي ِدها»(.)1

املعىن اإلمجاِل للحديثني:
يف احلديثني إشارة إىل أمهية ذكر هللا ابلتسمية سواء قبل دخول املنزل ,أو قبل وضع الطعام وتناوله ,فرتك
التسمية إذن للشيطان ابملبيت أو تناول الطعام واملشاركة فيهما ,كما أن التسمية يف املوضعني منع له
من ذلك ,قال القاضي" :إذا مسى كفاه هللا بذكره إغواء الشيطان ومضرته ,ومنعه وأعوانه من نقص
الطعام ورفع الربكة منه ,وقلة االنتفاع به"(.)2
ومشاركة الشيطان لإلنسان طعامه بتحسني األكل يف نظر اْلكل ,وغرس الشره فيه ,وإذهاب للربكة
عنه فال حيصل له النفع واالكتفاء ابلقليل ,قال العلماء :ويف تكرار التسمية عند العشاء ملمن مسى عند
دخول البيت منع للشياطني املوجودة يف البيت قبل الدخول ,وتضييق دائرة الفساد واإلفساد.
ويف احلديث الثاين ما جرى من تدافع اجلارية واألعرايب بدفع الشيطان هلما حىت ينال املشاركة يف الطعام,
وهذا احلديث وشبهه من األحاديث الواردة يف أكل الشيطان َممولة على ظواهرها وأن الشيطان َيكل
حقيقة ,وقد ظهرت فيه آية من آايت الرسول صلى هللا عليه وسلم حيث أعلمه هللا تعاىل مبا حصل يف
هذه القصة وان الشيطان دفع األعرايب واجلارية وأنه أمسك أبيديهم أي أبيدي الثالثة بيده الكرمية
صلوات هللا وسالمه عليه.
ويستحب ملن ترك التسمية يف أول الطعام اإلتيان هبا يف أثناء أكله أبن يقول :بسم هللا أوله وآخره(,)3
كما جاء عند أبو داود والرتمذي ,قال " :إذا أكل أحدكم فليذكر اسم هللا تعاىل ,فإن نسي أن يذكر
هللا يف أوله فليقل :بسم هللا أوله وآخره"(.)1

) (1أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألشربة  ,ابب آداب الطعام والشراب وأحكامها( ,ج / 6ص/107ح)2017
(هبذا اللفظ) .
) (2إكمال املعلم بفوائد مسلم (ج /6ص.)485
) )3فتح املنعم شرح صحيح مسلم (ج /8ص.)205
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بيان غريب املفردات:

51

ِ
يت فيهَ ,والظماه ُر أَ من الْ ُمَر َاد أ ََع ُّم مْنهُ (.)2
َي َم ْس َكنَهُ المذي يَب ُ
« إذا دخل الرجل ب ْي ته» :أ ْ
«قال الش ْيطان» :أَي ألَتْـبَاعه َوإ ْخ َوانه َوأ َْع َوانه َوُرفْـ َقته.
ص َالة
ص َالة الْ َم ْغرب إ َىل َ
«وال عشاء» :ب َفْتح الْ َع ْنيَ ,والْ َمدُ ,ه َو الطم َع ُام المذي يـُ ْؤَك ُل يف الْ َعشيمةَ ,وه َي م ْن َ
ني الْع َشاءَيْن تَـ ْغليبًاَ ,والْ َم ْع َىنَ :ال يـَتَـيَ مس ُر لَ ُك ُم الْ ُم َق ُام َوَال الطم َع ُام يف َه َذا
الْع َشاء ب َك ْسر الْ َع ْنيَ ,ويـُ َق ُ
ال َما بـَ ْ َ

الْ َم َكان(. )3

ت جا ِريةٌ » :اجلارية يف النساء كالغالم يف الذكور وهو من دون البلوغ(.)4
«فجاء ْ
«كأن ها ت ْدفع» :بضم التاء أي يدفعها دافع ودافعها الشيطان ليسبق إىل الطعام قبل رسول هللا صلى هللا
يَ :ويف رَوايَة " تُطَْرُد " يَـ ْعين لشدمة ُس ْر َعت َها َكأَنـ َمها
عليه وسلم وقبل التسمية ليصل إىل غرضه ,قَ َ
ال النـ َموو ُّ

وعةٌ(.)5
َمطُْر َ
ودةٌ أ َْو َم ْدفُ َ

ِ
ِ
ضاة َربه(.)6
صُّرفه يف َغ ْري َم ْر َ
َي يـَتَ َم مك ُن م ْن أَ ْكله أ َْو تَ َ
«إن الش ْيطان ي ْستحل الطعام» :أ ْ
أبرز الفوائد الرتبوية:
حسن أدب الصحابة رضوان هللا عليهم مع النيب  واحرتامهم له.التزام آداب الطعام سبب حللول الربكة فيه.) )1أخرجه أبو داود يف "سننه" كتاب األطعمة  ,ابب التسمية على الطعام( ,ج/ 3ص/407ح , )3767والرتمذي
يف "جامعه" أبواب األطعمة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ,ابب ما جاء يف التسمية على الطعام (ج/ 3
ص/434ح )1858وابن ماجه يف "سننه" أبواب األطعمة  ,ابب التسمية عند الطعام (ج / 4ص/405ح.)3264
)(2مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (ج /7ص.)2693
) (3املرجع السابق.
) )4الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (ج /21ص.)135
) )5شرح النووي على مسلم (ج /13ص ,)188الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (ج /21ص.)135
) )6مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (ج /7ص.)2729
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حصول الربكة يف الطعام أي االكتفاء ابلقليل املقوي على الطاعة.التذكري ابلتسمية عند وضع الطعام.االهتمام بتعليم الصغري واجلاهل آداب الطعام. قال ابن عثيمني رمحه هللا" :إذا مسى سرا فإن تسميته ال تكفى ألن اْلخرين َل يسمعوها ,وإن مسىجهرا ونوى عن اجلميع فقد يقال إهنا تكفي ,وقد يقال األفضل أن يسمي كل إنسان لنفسه ,وهذا
أكمل وأحسن"(.)1
تعليما للجاهلني.
تذكريا للغافلني و ً
-استحب العلماء اجلهر ابلتسمية عند الطعام ً

***************
/7األكل ابليمني:
ِ
ِ
ب
ع ْن ابْ ِن عمر رضي هللا عنهما؛ أن رسول هللا قال« :إِذا أكل أحدك ْم ف لْيأْك ْل بِي ِمينِه ,ولْي ْشر ْ
بِي ِمينِ ِه .فِإن الش ْيطان أيْكل بِ ِشمالِ ِه ,وي ْشرب بِ ِشمالِ ِه»(.)2
ومنه توجيهاته  لعمر بن ِأيب سلمة( )3قال :ك ْنت غالما ِيف ح ْج ِر رس ِ
ت ي ِدي
ول هللا  وكان ْ
ت ِطيش ِيف الص ْحف ِة .ف قال ِِل رسول هللا َ «:ي غالم :س ِم هللا وك ْل بِي ِمينِك وك ْل ِِما يلِيك» ,فما
ت تِلْك ِط ْعم ِيت ب ْعد(.)1
زال ْ

)(1شرح رايض الصاحلني (ج /4ص.)194
) )2أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألشربة  ,ابب آداب الطعام والشراب وأحكامها( ,ج/ 6
ص/109ح.)2020
اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم ألن أمه أم َسلَمة زوج
صلمى م
) (3عمر بْن أِيب سلمة بْن َعْبد األسد الْ ُقَرشي املخزومي ,ربيب َر ُسول م
اّلل َ

اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم ,يكىن أاب َح ْفص ,ولد يف السنة الثانية من اهلجرة أبرض احلبشة ,وقيل :إنه َكا َن لَهُ يـَ ْوم قبض
صلمى م
النميب َ
اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم تسع سنني ,شهد َم َع علي اجلمل ,واستعمله َعلَى البحرين ,وعلى فارس ,وتويف ابملدينة أايم
صلمى م
النميب َ

اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم أحاديث أسد الغابة (ج /4ص.)169
صلمى م
َعْبد امللك بْن مروان ,سنة ثالث ومثانني ,روى َع ْن :النميب َ
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ول ِ
عن سلمة بْ ِن ْاأل ْكو ِع( , )2أن رج ًال أكل ِع ْند رس ِ
هللا  بِ ِشمالِ ِه ,ف قال« :ك ْل بِي ِمينِك»,
قال :ال أست ِطيع ,قال« :ال استطعت» ,ما من عه إِال ال ِ
ْك ْب ر ,قال :فما رف عها إِل فِ ِيه(.)3
ْ ْ
ْ
املعىن اإلمجاِل لألحاديث:

يف هذه األحاديث توجيه من النيب  احلريص على أمته الرؤف الرحيم هبم ,و أمر ابألكل ابليد اليمىن

وتشريفها ابألخذ والتناول ,وجتنب استعماهلا يف إزالة النجاسة ودفع األذى ,إذا َل يكن عذر؛ فإن كان
عذر مينع األكل والشرب ابليمني من مرض أو جراحة فالأبس ,و اليمني أقوى يف الغالب وأسبق
لألعمال وأمكن يف األشغال ,وهي مشتقة من اليمن والربكة ,وقد شرف هللا تعاىل أهل اجلنة أبن نسبهم
إليها كما ذم أهل النار حني نسبهم إىل الشمال ,وحىت ال يكون املسلم مشاهباً للشيطان ,وإَّنا يكون
على هيئة بعيدة عن مشاهبة الشيطان.
و جاء يف رواية احلسن بن سفيان يف مسنده بسند حسن عن أيب هريرة ولفظه« " :إذا أكل أحدكم

فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعط بيمينه ,فإن الشيطان َيكل بشماله ويشرب بشماله
وروى عن نفع :يزيد فيها وال َيخذ هبا وال يعطى هبا ".
ويعطي بشماله وَيخذ بشماله»ُ " ,
ويف احلديث الثاين إرشاد لربيب النيب  عمر بن أيب سلمة  ببيان ثالث سنن من سنن األكل وهي
التسمية واألكل ابليمني واألكل ِما يليه ,ألن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة فقد

) (1أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب األطعمة  ,ابب التسمية على الطعام واألكل ابليمني( ,ج/ 7
ص/68ح.)5376
اّلل ألسلمي ,يكىن أاب مسلم,
)(2سلمة بْن األكوع وقيل :سلمة بْن عمرو بْن األكوع ,واسم األكوع سنان بْن َعْبد م

وقيل :أَبُو إايس ,واألكثر أَبُو إايس اببنه إايس وكان سلمة ِمن ابيع حتت الشجرة مرتني ,وسكن املدينة ,ث انتقل فسكن

اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم" :
الربذة ,كان
صلمى م
فاضال ,روى مجاعة من أهل املدينة ,وقال له َر ُسول م
خريا ً
ً
اّلل َ
شجاعا راميًا َمسنًا ً

صلمى م
خري رجالتنا سلمة بْن األكوع " قاله يف غزوة ذي قرد ملا استنقذ لقاح َر ُسول م
اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم وروى عنه ,أَنمهُ
اّلل َ
اّللُ َعلَْيه َو َسلم َم يـَ ْوم احلديبية َعلَى املوت ,أسد الغابة (ج /2ص.)517
صلمى م
قال :ابيعت َر ُسول م
اّلل َ

)(3أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( كتاب ْاألشربة  ,ابب آداب الطعام والشراب وأحكامها ,حديث رقم,)2021( :
(ج / 6ص.)109
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يتقذره صاحبه ال سيما يف األمراق وشبهها ,وعند البخاري "أيت النيب صلى هللا عليه وسلم بطعام ,وعنده
ربيبه" أي أن جميء الطعام وافق دخوله.
ويف احلديث الثالث جواز الدعاء على من خالف احلكم الشرعي بال عذر وفيه األمر ابملعروف والنهي
عن املنكر يف كل حال حىت يف حال األكل.
بيان غريب املفردات:
«ح ْج ِر رس ِ
ض نه
ول هللا  :»ب َفْتح ْ
احلَاء َو ُس ُكون ْ
َي يف تَـ ْربيَته َ ,وَْحتت نَظَره َ ,وأَنمه يـَُربيه يف ح ْ
اجليم  ,أ ْ

وز فيه الْ َفْت ُح َوالْ َك ْس ُر َ ,وإذَا
اض ْ :
تَـ ْربيَة الْ َولَد  ,قَ َ
احل ْجر يُطْلَق َعلَى احل ْ
ضن َ ,و َعلَى الثـ ْموب  ,فَـيَ ُج ُ
ال عيَ ٌ

ضانَة فَالْ َفْتح َال َغْيـ ُر (.)1
يد به َم ْع َىن ْ
أُر َ
احلَ َ

ِ
ِ ِ
ص َعة َ ,وَال تَـ ْقتَص ُر َعلَى َم ْوضع َواحد ,
يل َإىل نـَ َواحي الْ َق ْ
«تطيش يف الص ْحفة»" :تطيش" تَـتَ َحمرك َوَمت ُ
صحاف (.)2
و"الصحفة" َكالْ َق ْ
ص َعة َ ,ومجَْعُ َها َ

ِ ِ
ت َعلَى
يك ؛ ألَن َ
«وك ْل ِما يليك» :يَـ ْعين َال َأتْ َك ْل م ْن َحافمة َغ ْري َك  ,بَ ْل ُك ْل م َن المذي يَل َ
مك إ َذا ا ْعتَ َديْ ُ
يك (.)3
َحافمة َغ ْري َك فَـ َه َذا ُسوء َأدب  ,فَ ُك مل َمن المذي يَل َ
«فما زال ْ ِ ِ
ك ْاأل ََوامر ُم ْلتَـَزَمةٌ يف ص َفة
ت ت ْل َ
َي فَ َما َزالَ ْ
ت تلْك ط ْعم ِيت ب ْعد» :ب َك ْسر الطماء َو ُس ُكون الْ َع ْني  ,أ ْ
ص َارت َع َادة يل (.)4
آكلي بَـ ْع َد َذل َ
ك َ ,و َ

اعة كذابً
يع ْاألَ ْكل ابلْيَمني َحقي َقة َ ,حْي ُ
«ال ْ
ث ا مد َعى َع َد َم اال ْستطَ َ
استط ْعت»ُ :د َعاءٌ َعلَْيه أبَ من َال يَ ْستَط ُ

(.)5

) (1فتح املنعم شرح صحيح مسلم (ج /8ص.)199
) (2فتح املنعم شرح صحيح مسلم (ج /8ص.)200
) )3شرح رايض الصاحلني (ج /3ص.)171
) (4فتح املنعم شرح صحيح مسلم (ج /8ص.)200
) (5فتح املنعم شرح صحيح مسلم (ج /8ص.)199
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ِِ
ُّعاء َعلَْيه أَ ْن يـَ ْرفَـ َع َها إ َىل فَمه بطَ َعام
ُّعاءُ َعلَْيه  ,فَـلَ ْم يَ ْستَط ْع بـَ ْع َد الد َ
«فما رف عها إِل فيه» :أَي فَأُجيب الد َ

أ َْو َشَراب (.)1

أبرز الفوائد الرتبوية:
 استحباب تقدمي اليمني يف كل ما هو من ابب التكرمي ,كاألكل والشرب. ينبغي اجتناب األفعال اليت تشبه أفعال الشياطني. من حق نعمة هللا القيام بشكرها أبن تكرم وال يستهان هبا ,ومن حق الكرامة أن تتناول ابليمني. -رفق النيب صلى هللا عليه وسلم وحسن تعليمه للصغار.

***************
/8سلت القصعة ولعق األصابع:
س  ,أن رسول ِ
ع ْن أن ٍ
ت
هللا كان إِذا أكل طع ًاما ل ِعق أصابِعه الثالث ,قال :وقال« :إِذا سقط ْ
ط ع ْن ها ْاألذى ولْيأْكلْها ,وال يد ْعها لِلش ْيط ِ
صعة ,قال:
ل ْقمة أح ِدك ْم ف لْي ِم ْ
ان» ,وأمرَن أ ْن ن ْسلت الْق ْ
«فِإنك ْم ال ت ْدرون ِيف أ ِي طع ِامكم الْب ركة»( ,)2وع ْن جابِ ٍر  ,أن النِيب  أمر بِل ْع ِق ْاألصابِ ِع,
والص ْحف ِة ,وقال« :ال ي ْد ِري أحدك ْم ِيف أ ِي ذلِك الْب ركة»(.)3

) (1املرجع السابق.
) (2أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألشربة  ,ابب استحباب لعق ْاألصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة( ,ج6
 /ص/115ح.)2034
) )3أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألشربة  ,ابب استحباب لعق ْاألصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة( ,ج/ 6
ص/114ح.)2032
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ك  ,قال« :كان رسول ِ
اَّلل أيْكل بِثال ِ
ب بْ ِن مالِ ٍ
ع ْن ك ْع ِ
ث أصابِع وال َيْسح يده حَّت
ي لْعقها»( ,)1وعن ابن عب ٍ
اس  «: ال َيْس ْح يده حَّت ي لْعقها ,أ ْو «ي ل ِْعقها»(.)2
املعىن اإلمجاِل لألحاديث:

أرشد  يف هذه األحاديث إىل أربعة آداب نبوية نفعة حال الطعام ,وهي األكل بثالث أصابع ,ولعقها
حال الفراغ من الطعام ,والتقاط الساقط من الطعام ,وسلت الصحيفة ,وكما تقدم ,فإن التحلي هبذه
أوال ,وفيه من الربكة ابالنتفاع واالكتفاء ابلقليل ِما حيمي
اْلداب فيه حتصيل االمتثال واالقتداء به ً 
اجلسم من البدانة والسمنة.
فاألكل بثالث أصابع ,أي اإلهبام والسبابة والوسطى ,هبا حيصل أقل درجات التمكن من األكل ,فال
َيكل أبربع أو خبمس أو ابلكف إال للحاجة يف الطعام الذي ينتثر كاألرز؛ ألنه لو أخذ أبصابعه الثالث
ال َيخذ إال حبات قليلة ,وميكث على الطعام مدة طويلة وال ينتهي.
ث سلت الصحفة أبن ُمير عليها اإلصبع ِبيث يعلق الباقي ابإلصبع ,فيأكل بقااي الطعام الذي يكون يف
الصحفة ,فقد تكون الربكة يف آخر الطعام ,فإذا فرغ من طعامه فيلعقها أي يلحسها ابللسان ,وميصها
ابلشفتني؛ ليحفظ ما علق هبا من بقااي الطعام ,أو يُلعقها من ُحيب كالزوجة واجلارية والولد واخلادم
وَنوهم ,عله أن يصيب الربكة ,ويف رواية "ال يدري أيتهن الربكة" فمعناه أيتهن صاحبة الربكة .
وقد بني العلة يف بعض هذه اْلداب كلعق األصابع وسلت الصحيفة ,وهو قوله فإنه ال يدري يف أي
طعامه يبارك له ,فلعل الربكة فيما لعق ابألصابع والصحفة من لطخ ذلك الطعام.
قال ابن عثيمني رمحه هللا" :يف لعق األصابع بعد الطعام فائداتن :فائدة شرعية :وهي االقتداء ابلنيب
صلى هللا عليه وسلم ,وفائدة صحية طبية :وهي هذا اإلفراز الذي يكون بعد الطعام يعني هذا الذي سلته
من القصعة ,واملؤمن ال يهمه فقط ما يتعلق ابلصحة البدينة ,بل أهم شيء عنده اتباع الرسول 

) (1أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألشربة  ,ابب استحباب لعق ْاألصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة(,ج6
 /ص/113ح.)2032
) (2أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب األطعمة  ,ابب لعق األصابع ومصها قبل أن متسح ابملنديل( ,ج/ 7
ص/82ح ,)5456ومسلم يف "صحيحه" كتاب ْاألشربة  ,ابب استحباب لعق ْاألصابع والقصعة وأكل اللقمة
الساقطة( ,ج / 6ص/113ح.)2031
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واالقتداء به؛ ألن فيه صحة القلب ,وكلما كان اإلنسان للرسول صلى هللا عليه وسلم أتبع؛ كان إميانه

أقوى" (.)1
يسريا ,ويكون
ويف التقاط الطعام الساقط حرمان للشيطان من مشاركة اإلنسان شيء من طعامه ولو كان ً
إبزالة ما أصابه من األذى من تراب و عيدان وَنوه ,ث أكله.

ويف اْلداب السابقة مبجموعها حفظ للنعمة وإكرام للطعام من اهلدر ,وابتعاد عن طريق الكرب
واإلسراف.
بيان غريب املفردات:
ِ
«لعق أصابِعه الثالث» :يـَ ْعين حلسها َح مىت يَ ُكو َن َما بَق َي م ْن الطم َعام ف َيها داخالً يف طَ َعامه المذي أَ َكلَهُ
م ْن قبَل (.)2
ط ع ْن ها ْاألذى» :» :من املياط ؛ وهو التباعُد والتنحي واملْيلَ ,ويـُ َقال :أَما َط األ َذى ,أَي ََنماه(.)3
«ف لْي ِم ْ
َ
«وال يد ْعها لِلش ْيط ِ
ان» :حرمانً للشْميطَان َم ْن ْاألَ ْكل َم َعك  ,ألَنمك إذَا تَـَرَكْتـ َها أَ ْكلُ َها الشْميطَان (.)4
ني َو م
ميء َوقَ ْش ُرهُ ,يُقال:
«ن ْسلت الْق ْ
َص ٌل َواح ٌدَ ,وُه َو َج ْل ُ
صعة» :الس ُ
الال ُم َوالتماءُ أ ْ
ميء َعن الش ْ
ف الش ْ

ايبَ :س ْلت
ال ْ
َي َم ْس ُح َها َوتَـتَـبُّع َما بَق َي ف َيها م ْن الطم َعام  ,قَ َ
اخلَطم ُّ
ت ال َق ْ
َسلَ َ
صعة من الثريد :إ ْذ َم َسحه ,أ ْ
صبَع َوََْنوه (.)5
ال م
صحي َفة تَـتَـبم َع َما يـَْبـ َقى ف َيها م ْن الطم َعام َوَم َس َح َها ابْإل ْ

أبرز الفوائد الرتبوية:
) (1شرح رايض الصاحلني (ج /3ص )532,531بتصرف يسري.
) (2شرح رايض الصاحلني (ج /3ص.)531
) )3هتذيب اللغة (ج /14ص,)33املعجم الوسيط (ج /2ص.)894
) )4شرح رايض الصاحلني (ج /3ص.)532
) )5هتذيب اللغة ,مادة (سلت)( ,ج /12ص ,)267مقاييس اللغة ,مادة (سلت)( ,ج /3ص ,)93معاَل السنن
(ج /4ص.)260
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قال ابن عثيمني رمحه هللا" :يف هذه األحاديث حسن تعليم الرسول عليه الصالة والسالم ,وأنه إذا ذكراحلكم ذكر احلكمة منه؛ ألن ذكر احلكمة مقرونً ابحلكم يفيد فائدتني عظيمتني:
الفائدة األوىل :بيانه مسو الشريعة ,وأهنا شريعة مبنية على املصاحل ,فما من شيء أمر هللا به ورسوله صلى
هللا عليه وسلم إال واملصلحة يف وجوده ,وما من شيء هنى هللا عنه ورسوله صلى هللا عليه وسلم إال
واملصلحة يف عدمه ,الفائدة الثانية :زايدة اطمئنان النفس؛ ألن اإلنسان بشر قد يكون عنده إميان وتسليم
مبا حكم هللا به ورسوله ,لكن إذا ذكرت احلكمة ازداد إميانً ,وازداد يقيناً ,ونشط على فعل املأمور أو ترك
احملظور"(.)1
ودفعا للكرب.
 استحب العلماء لعق اليدَ ,مافظة على بركة الطعام ,وتنظي ًفا هلاً , األكل أبصبعني أكل املتكرب وال يستلذ به األكل وال يشبعه إال بعد طول ,واألكل ابخلمسة والراحةيوجب ازدحام الطعام على املعدة.
 يراد ابلربكة هنا حصول الشبع من األكل القليل. استحباب أكل اللقمة الساقطة ,بعد مسح األذى الذي يصيبها ,هذا إذا َل تقع على موضع جنس,فإن وقعت على موضع جنس تنجست ,وال بد من غسلها إن أمكن ,فإن تعذر أطعمها حيوانً ,وال
يرتكها.
 -جواز مسح اليد ابملنديل ,لكن السنة أن يكون بعد لعقها(.)2

***********

) )1شرح رايض الصاحلني (ج /3ص )533بتصرف يسري.
))2راجع :فتح املنعم شرح صحيح مسلم (ج /8ص ,)221ومجيع ما سبق من الفوائد على هذين احلديثني.
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اْلاَتة
احلمدهلل الذي ختم ِبمده كل نعمة ,احلمدهلل الذي ختم حديث أهل اجلنة ابحلمد ,فقالَ { :وآخ ُر
ني}( ,)1احلمدهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ,احلمدهلل على ما أعان
َد ْع َو ُاه ْم أَن ْ
احلَ ْم ُد مّلل َرب الْ َعالَم َ
ويسر ,وهدى وسهل.
وبعد :فقد توصلت يف هناية هذا البحث إىل نتائج علمية أُمجلها يف ما يلي:
-1أمهية احلمية واحلاجة هلا.
-2احلمية من األدوية اليت استعملتها العرب يف اجلاهلية.
َ-3ل يرد التصريح ابحلمية يف الصحيحني ,بل جاءت اإلشارة إليها.
-4احلمية يف االصطالح تعين :اإلمساك عن الطعام أو اإلقالل منه.
-5للحمية مسميات عديدة تدل عليها يف السنة ,كاأل ََزمَ ,والعُْل َقةَ ,والبُـ ْلغَةَ ,وال َك َفافَ ,وال ُقوتَ ,والصوم.
-6تنقسم احلمية إىل قسمني أساسني ومها محية :عما جيلب املرض ,ومحية عما يزيده.
 -7احلمية ال تعين الوصال ابلصيام إىل الفجر.
 -8أجنع الطرق يف احلمية وأنفعها ,ابتباع السنة.
-9من احملفزات على احلمية التفكر يف صفة زهده  , وتقلله من الدنيا.
 -10جاءت السنة ابلنهي عن اإلكثار من األكل.

-11هديه  أكمل اهلدي وأحسنه.
 -12ال تعين احلمية االقتصار على نوع واحد من األطعمة.

)[ (1يونس.]10:
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 -13ما ذكره اجلوزي يف تفسري تب ُّدن النيب . 
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 -14من وسائل جناح احلمية التزام توجيهات النيب  وآدابه يف الطعام.

 -15التزام اْلداب النبوية يف الطعام من أسباب حتصيل الربكة.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ,وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ,واغفر لنا ولوالدينا ,وجلميع
املسلمني.
هذا ما يسر هللا مجعه من كنوز السنة ,والوقوف على معانيه من كتب الشروحات ,إن كان من صواب
فمن هللا وحده ,وإن كان من زلل فمن نفسي والشيطان.
سبحانك اللهم وِبمدك ,أشهد أن ال إله إال أنت ,أستغفرك وأتوب إليك.

***********
مت ِبمد هللا وتوفيقه
كتبته :مىن بنت ساَل عمريان ابخلعة
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فهرس املصادر واملراجع
 -1القرآن الكرمي.
 -2أعالم احلديث (شرح صحيح البخاري) ,أتليف /أبو سليمان محد بن َممد اخلطايب
حتقيق :دَ .ممد بن سعد بن عبد الرمحن آل سعود( ,الطبعة :األوىل 1409 ,هـ  1988 -م)
جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي).
 -3أسد الغابة يف معرفة الصحابة ,أتليف/أبو احلسن علي بن أيب الكرم ابن األثري ,حتقيق :علي َممد
معوض  -عادل أمحد عبد املوجود ,ط األوىل عام 1415هـ  1994 -م ,دار الكتب العلمية.
 -4إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ,أتليف /أمحد بن َممد القسطالين  ,ط :السابعة,
 1323هـ ,املطبعة الكربى األمريية ,مصر.
الصحاري ,حتقيق :د .عبد الكرمي خليفة
الع ْوتيب ُ
 -5اإلابنة يف اللغة العربية ,أتليفَ /سلَمة بن ُم ْسلم َ
 -د .نصرت عبد الرمحن  -د .صالح جرار  -دَ .ممد حسن عواد  -د .جاسر أبو صفية

ط :األوىل 1420 ,هـ  1999 -م ,وزارة الرتاث القومي والثقافة  -مسقط  -سلطنة عمان.
 -6التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ,أتليف /ابن امللقن الشافعي املصري ,حتقيق :دار الفالح للبحث
العلمي وحتقيق الرتاث ,ط :األوىل 1429 ,هـ  2008 -م ,دار النوادر ,دمشق – سوراي.

 -7التيسري بشرح اجلامع الصغري ,أتليف /زين الدين املناوي ,ط :الثالثة1408 ,هـ 1988 -م,
مكتبة اإلمام الشافعي – الرايض.
 -8الصحاح تج اللغة وصحاح العربية ,أتليف /أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ,حتقيق:
أمحد عبد الغفور عطار ,ط :الرابعة  1407هـ  1987 -م ,دار العلم للماليني – بريوت.

 -9الطب النبوي (جزء من كتاب زاد املعاد البن القيم) أتليف /ابن قيم اجلوزية ,دار اهلالل – بريوت.
 -10العني ,أتليف /أبو عبد الرمحن اخلليل الفراهيدي البصري ,حتقيق :د مهدي املخزومي ,د إبراهيم
السامرائي ,دار ومكتبة اهلالل.
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 -11الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري ,أتليفَ/ممد بن يوسف بن علي بن سعيد ,مشس
الدين الكرماين  ,ط األوىل1356 :هـ 1937 -م ,ط الثانية1401 :هـ 1981 -م ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت-لبنان.
 -12الكوكب الوهاج والروض الب هاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ,أتليفَ /ممد األمني بن
العلَوي اهلََرري الشافعي ,نزيل مكة املكرمة واجملاور هبا ,ط :األوىل 1430 ,هـ 2009 -
عبد هللا األ َُرمي َ

م ,دار املنهاج  -دار طوق النجاة.

 -13املتواري علي تراجم أبواب البخاري ,أتليف /ابن املنري اإلسكندراين ,حتقيق :صالح الدين
مقبول أمحد ,مكتبة املعال – الكويت.
 -14القاموس احمليط .أتليف /جمد الدين أبو طاهر َممد بن يعقوب الفريوزآابدى ,حتقيق :مكتب
حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة (,ط الثامنة 1426 ,هـ  2005 -م) ,مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
والتوزيع ,بريوت – لبنان.
 -15املستدرك على الصحيحني .أتليف /أبو عبد هللا احلاكم َممد بن عبد هللا بن َممد بن محدويه
بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري ,حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا(,ط األوىل1411 ,
–  ,)1990دار الكتب العلمية – بريوت.

 -16املعجم الوسيط .أتليف /جممع اللغة العربية ابلقاهرة ,ط دار الدعوة.
 -17املعلم بفوائد مسلم .أتليف /أبو عبد هللا َممد بن علي بن عمر التمميمي املازري املالكي,
حتقيق :فضيلة الشيخ َممد الشاذيل النيفر(,ط الثانية 1988 ,م ,واجلزء الثالث صدر بتاريخ 1991م),
املؤسسة الوطنية للكتاب ابجلزائر.
 -18املنتقى شرح املوطأ ,أتليف /أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب
القرطيب الباجي األندلسي ,ط :األوىل 1332 ,هـ ,مطبعة السعادة  -جبوار َمافظة مصر.

 -19املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .أتليف /أبو زكراي َميي الدين حيىي بن شرف
النووي(,ط الثانية ,)1392 ,دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 -20املوسوعة الفقهية الكويتية ,أتليف /وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت
ط( :من  1427 - 1404هـ),الطبعة الثانية ,دار السالسل – الكويت ,الطبعة األوىل ,مطابع دار
الصفوة – مصر ,الطبعة الثانية ,طبع الوزارة.
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 -21النهاية يف غريب احلديث واألثر ,أتليف/جمد الدين أبو السعادات ابن األثري ,حتقيق :طاهر أمحد
الزاوي َ -ممود َممد الطناحي ,عام 1399هـ 1979 -م  ,املكتبة العلمية – بريوت.
 -22تج العروس من جواهر القاموس أتليف /المزبيدي َ,ممد بن َممد بن عبد الرزاق احلسيين ,أبو
الفيض ,امللقب مبرتضى ,المزبيدي (املتوىف1205 :هـ) ,دار اهلداية.

 -23حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي .أتليف /أبو العال َممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم
املباركفوري ,دار الكتب العلمية – بريوت.
 -24تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ,أتليف/عبد الرمحن السعدي

حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ,ط :األوىل 1420هـ  2000-م ,مؤسسة الرسالة.
 -25جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم ,أتليف /زين الدين عبد الرمحن
بن أمحد بن رجب احلنبلي ,حتقيق :شعيب األرنؤوط  -إبراهيم ابجس ,ط :السابعة1422 ,هـ -
2001م ,مؤسسة الرسالة – بريوت.

 -26زاد املعاد يف هدي خري العباد ,أتليف /ابن قيم اجلوزية ,ط :السابعة والعشرون 1415 ,هـ
1994/م مؤسسة الرسالة ,بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ,الكويت.

 -27سنن الرتمذي ,أتليفَ /ممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ,الرتمذي ,أبو عيسى

حتقيق وتعليق :أمحد َممد شاكر (جـ ,)2 ,1وَممد فؤاد عبد الباقي (جـ ,)3وإبراهيم عطوة عوض
املدرس يف األزهر الشريف (جـ  ,)5 ,4ط :الثانية 1395 ,هـ  1975 -م ,شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البايب احلليب – مصر.

 -28شرح رَيض الصاحلني ,أتليف /الشيخ الطبيب أمحد حطيبة ,دروس صوتية قام بتفريغها موقع
الشبكة اإلسالمية. http://www.islamweb.net ,
 -29شرح رَيض الصاحلني ,أتليفَ /ممد بن صاحل بن َممد العثيمني ,ط 1426 :هـ ,دار الوطن
للنشر ,الرايض.
 -30شرح سنن ابن ماجه ,جمموع من  3شروح« ,مصباح الزجاجة» للسيوطي« ,إجناح احلاجة»

حملمد عبد الغين اجملددي احلنفي« ,ما يليق من حل اللغات وشرح املشكالت» لفخر احلسن بن عبد

الرمحن احلنفي الكنكوهي ( 1315هـ),قدميي كتب خانة  -كراتشي.
 -31شرح سنن أيب داود ,أتليف /عبد احملسن بن محد بن عبد احملسن بن عبد هللا بن محد العباد

البدر ,دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية. http://www.islamweb.net ,
 -32شرح صحيح البخاري البن بطال ,أتليف /ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك
حتقيق :أبو متيم ايسر بن إبراهيم ,ط :الثانية1423 ,هـ 2003 -م ,مكتبة الرشد  -السعودية ,الرايض.
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 -33سنن ابن ماجه .أتليف /أبو عبد هللا َممد بن يزيد القزويين ,حتقيق :شعيب األرنؤوط( ,ط
األوىل 1430 ,هـ  2009 -م) ,دار الرسالة العاملية.
 -34سنن أيب داود أتليف /أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو
األزدي السج ْستاين ,حتقيقَ :ممد َميي الدين عبد احلميد ,املكتبة العصرية ,صيدا – بريوت.

 -35سنن الصغرى للنسائي ,أتليف /أمحد بن شعيب النسائي ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة
ط :الثانية 1406 ,ه– 1986م ,مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب.

 -36شرح صحيح البخاري .البن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك ,حتقيق :أبو متيم
ايسر بن إبراهيم( ,ط الثانية1423 ,هـ 2003 -م) ,مكتبة الرشد  -السعودية ,الرايض.
 -37شرح صحيح مسلم للقاضي عياض املسمى إكمال املعلم بفوائد مسلم .أتليف /عياض بن
موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت ,أبو الفضل ,حتقيق :الدكتور ْحي َىي إ ْمسَاعيل( ,ط األوىل,

 1419هـ  1998 -م)  ,دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ,مصر.

 -38صحيح مسلم ,أتليف /مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ,حتقيقَ :ممد فؤاد
عبد الباقي ,دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

-39صحيح البخاري (اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وسننه وأَيمه) .أتليفَ /ممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ,حتقيقَ :ممد زهري بن نصر
الناصر( ,ط األوىل1422 ,ه) ,دار طوق النجاة.
 -40فتح الباري شرح صحيح البخاري .أتليف /أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين
الشافعي ,ترتيبَ :ممد فؤاد عبد الباقي ,دار املعرفة  -بريوت.1379 ,
 -41فتح املنعم شرح صحيح مسلم ,أتليف /األستاذ الدكتور موسى شاهني الشني ,ط :األوىل

(لدار الشروق) 1423 ,هـ  2002 -م ,دار الشروق.

 -42قوت املغتذي على جامع الرتمذي ,أتليف/عبد الرمحن بن أيب بكر ,جالل الدين السيوطي
إعداد الطالب :نصر بن َممد بن حامد الغرييب ,إشراف :فضيلة األستاذ الدكتور /سعدي اهلامشي
عام  1424هـ ,رسالة الدكتوراة  -جامعة أم القرى ,مكة املكرمة  -كلية الدعوة وأصول الدين ,قسم
الكتاب والسنة.
-43لسان العرب ,أتليف /ابن منظور األنصاري ,ط :الثالثة  1414 -هـ ,دار صادر – بريوت.
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 -44خمتار الصحاح .أتليف /زين الدين أبو عبد هللا َممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي,
حتقيق :يوسف الشيخ َممد( ,ط اخلامسة1420 ,هـ 1999 /م) ,املكتبة العصرية  -الدار النموذجية,
بريوت – صيدا.

 -45مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ,أتليف /علي بن (سلطان) املال اهلروي القاري ,ط:
األوىل1422 ,هـ 2002 -م ,دار الفكر ,بريوت – لبنان.
 -46معاَل السنن ,شرح سنن أيب داود ,أتليف /أبو سليمان محد بن َممد بن إبراهيم بن اخلطاب
البسيت املعروف ابخلطايب ,ط :األوىل  1351هـ  1932 -م ,املطبعة العلمية – حلب.

 -47معجم اللغة العربية املعاصرة ,أتليف /د أمحد خمتار عبد احلميد عمر ,ط :األوىل 1429 ,هـ -
 2008م ,عاَل الكتب.
 -48موطأ اإلمام مالك أتليف /مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ,حتقيقَ :ممد
مصطفى األعظمي( ,ط األوىل 1425 ,هـ  2004 -م) ,مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال
اخلريية واإلنسانية  -أبو ظيب – اإلمارات.

املواقع اإللكرتونية:
موقع (األلوكة) مقال (هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف الطعام والشراب)  ,لـ كيندة حامد الرتكاوي ,
اتريخ اإلضافة  1437/7/1ه ـ.
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