

اآلداب النبوية في األكل والشرب
وأثرها في حفظ الصحة
بشري الرمحن
متهيد:
ً
أول:

مفهوم اآلداب:
اآلداب مجع أدب ،وهو كام ذكر ابن فارس(" :)1اهلمزة والدال والباء أصل واحد تتفرع مسائله

وترجع إليه ،فاألدب أن جتمع الناس إىل طعامك .وهي املأدبة واملأدبة .واآلدب :الداعي"( .)2وعرفا
ما دعى اخللق إىل املحامد و مكارم األخالق وهتذيبها .وقال ابن منظور(" :)3األدب الذي يتأدب به
األديب من الناس سمي أدبا ألنه يأدب الناس إىل املحامد وينهاهم عن املقابح ،وأصل األدب:
الدعاء"( .)4فإذا فيه معنى الدعاء إىل اليشء واالجتامع عليه ،كام يطلق عىل اخلصال احلميدة.
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هو أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا القزويني املعروف بالرازي اللغوي ،ولد سنة 923هـ .من مؤلفاته :املجمل
يف اللغة ،ومعجم مقاييس اللغة وحلية الفقهاء وغريها .وله أيضا رسائل مفيدة .تويف سنة 933هـ .انظر :شمس الدين
الذهبي ،سري أعالم النبالء ،مؤسسة الرسالة ،ط 5043 ،9هـ ،ج  ،51ص  ،549وابن العامد ،شذرات الذهب،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج  ،9ص  ،599وخري الدين الزركيل ،األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء
من العرب واملستعربني واملسترشقني ،دار العلم للماليني ،الطبعة اخلامسة عرشة2442 ،م ،ج  ،5ص .539
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ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،دار الفكر5933 ،هـ5313/م ،ج  ،5ص  ،10مادة" :أدب".
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ابن منظور :أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن عيل بن أمحد األنصاري اإلفريقي ثم املرصي ،ولد سنة
094هـ .من كتبه :لسان العرب ،و نثار األزهار يف الليل والنهار ،وخمترص مفردات ابن البيطار ،وغريها .تويف يف
شعبان سنة 155هـ .انظر :ابن حجر العسقالين ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،جملس دائرة املعارف العثامنية،
حيدر آباد الدكن اهلند ،ج  ،0ص  ،209-202والزركيل ،األعالم ،ج  ،1ص .541

-4

ابن منظور ،لسان العرب ،دار املعارف ،القاهرة ،ج  ،5ص  ،09مادة" :أدب" .وانظر أيضا :الفيومي ،املصباح
املنري ،مكتبة لبنان ،بريوت ،ص  ،0والزبيدي ،تاج العروس ،الكويت ،ط5022 ،5هـ ،ج  ،2ص .52

ويطلق بعض الفقهاء كلمة آداب عىل كل ما هو مطلوب سواء كان واجبا أو مندوبا ،ولذلك
بوبوا فقالوا :آداب اخلالء واالستنجاء ،مع أن منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب .فكلمة أدب أو
آداب ال تعني أنه مستحب فقط أو مندوب إليه ،بل ربام يكون واجبا ،ويطلق الفقهاء كذلك لفظة أدب
عىل معنى الزجر والتأديب .وكلمة األدب تطلق أيضا عىل ما يتعلق باللغة من إصالح اللسان ،وفن
اخلطاب ،وحتسني األلفاظ ،والصيانه عن اخلطأ والزلل.
أما استعامالت هذه الكلمة يف كتب أهل العلم ،فإهنا تأيت بمعنى خصال اخلري مثل آداب الطعام
والرشاب ،وآداب قضاء احلاجة ،وآداب القضاء والفتيا ،وآداب امليش ،وآداب النوم ونحو ذلك.
وموضوعنا يف هذا املقال هو هذا االستعامل األخري (أي بمعنى خصال اخلري).
ثان ًيا:

مفهوم الصحة وأمهية العتناء هبا يف اإلسالم:
الصحة لغة :ضد السقم والرباءة من كل عيب .يقال :صح يصح صحة .وصح فالن من علته

واستصح .ويقال :أرض مصحة و مصحة :بريئة من األوباء ،صحيحة ال وباء فيها وال تكثر فيها العلل
واألسقام( .)5ويف احلديث" :اغتنم مخسا قبل مخس ...وصحتك قبل سقمك"( .)6ويف احلديث أيضا:
"ال يورد م مرض عىل مصح"( .)7أي :أن الذي ماشيته مريضة ال يستطيع أن يورد عىل الذي ماشيته
صحاح.
ويف االصطالح :حالة أو ملكة ،هبا تصدر األفعال عن موضعها سليمة( .)8ويف املصباح املنري:
"الصحة يف البدن :حالة طبيعية جتري أفعاله معها عىل املجرى الطبيعي"( .)9وجاء مفهومها وفق تعريف
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انظر :األزهري ،هتذيب اللغة ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط2445 ،5م ،ج  ،9ص  ،204وابن منظور،
لسان العرب ،ج  ،0ص ،2042والزبيدي ،تاج العروس ،ج  ،0ص .321
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أخرجه احلاكم يف املستدرك ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 5022 ،2هـ2442/م ،ج  ،0ص ،)1100( 905
من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام .وصححه ووافقه الذهبي .وصححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع
الصغري وزيادته ،املكتب اإلسالمي بريوت ،ط 5041 ،9هـ ،ج  ،5ص .200
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أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب السالم ،باب ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر وال نوء وال غول وال يورد
مرض عىل مصح ،بتحقيق الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي من حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل
عنهام ،دار عامل الكتب ،الرياض ،ط 5051 ،5هـ ،ج  ،0ص .)2225( 5109
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عبد الرؤف املناوي ،التوقيف عىل مهامت التعاريف ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط 5054 ،5هـ5334 /م ،ص .252
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أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي ،ص ،521مادة" :ص ح ح".
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منظمة الصحة العاملية(" :)10هي املعافاة الكاملة جسميا ونفسيا واجتامعيا ،ال جمرد انتفاء املرض أو
العجز"( .)11فهذا املفهوم يبني أن املراد بالصحة ليس جمرد الشفاء من املرض بل املراد هو التوازن
املناسب بني العنارص املختلفة للشخص ،وهي :اجلسدية والنفسية واالجتامعية .فلكي تصل الصحة إىل
الدرجة املثالية جيب دمج هذه اجلوانب معا .وما يلفت النظر يف هذا التعريف ،احلديث عن معافاة كاملة
ال عن جمرد معافاة .فامدة "ع ف و" التي تشتق منها املعافاة يف لسان العرب ،أصل يدل عىل الكثرة
والفضل ،فـ :عفو كل يشء :خياره وأجوده وما ال تعب فيه( .)12وهذه هي الصحة املطلوبة ،بأن يكون
اإلنسان يف خري أحواله وأفضلها وأجودها وأرقاها :بدنيا ونفسيا واجتامعيا وروحيا.
ولقد اهتم اإلسالم بشأن الصحة اهتامما بالغا كام تدل عليه نصوص الكتاب والسنة ،فالقرآن
الكريم تعرض لكثري من القواعد الصحية ،عىل سبيل املثال :حرم القرآن بعض أنواع املطعومات كامليتة
والدم وحلم اخلنزير  ...وحرم الزنا وغريه من الشذوذات اجلنسية ،التي جتر أرضارا بالغة عىل صحة
اإلنسان .وأما السنة النبوية فهي مليئة باألحاديث التي حتث عىل االعتناء بالصحة ،وقد عد النبي صىل اهلل
عليه وسلم التمتع بالصحة اجليدة من أعظم نعم اهلل عىل عبده ،وذلك بعد اإليامن ،فعن أيب بكر الصديق
ريض اهلل عنه ،قال :قام رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عام األول عىل املنرب ثم بكى فقال" :اسألوا اهلل
العفو والعافية ،فإن أحدا مل يعط بعد اليقني خريا من العافية"( .)13وهناك أحاديث أخرى كثرية تبني أمهية
نعمة الصحة ،كام حتث عىل االعتناء هبا واحلفاظ عليها.
ولقد بينت السنة النبوية آداب األكل والرشب حيث وردت فيها أحاديث كثرية ،من هذه
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منظمة الصحة العاملية ( )WHO: World Health Organizationهي واحدة من عدة وكاالت تابعة لألمم املتحدة
متخصصة يف جمال الصحة .وقد أنشئت يف  1أبريل 5301م ،ومقرها احلايل يف جنيف ،سويرسا .نقال عن
ويكيبيديا املوسوعة احلرة:

http://ar.wikipedia.org/wiki
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حممد هيثم اخلياط ،فقه الصحة ،من منشورات منظمة الصحة العاملية إلقليم رشق البحر املتوسط 5330م ،ص .1
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انظر :لسان العرب ،ج  ،0ص .9425
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أخرجه الرتمذي يف صحيحه ،كتاب الدعوات ،باب (بدون ترمجة) ،مكتبة املعارف ،الرياض ،ج  ،5ص 141
( ،)9331واللفظ له ،وأمحد يف مسنده ،مؤسسة الرسالة ،ط5024 ،2هـ ،ج ،5ص ،)0( 513واحلاكم يف
املستدرك ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 5022 ،2هـ ،ج  ،5ص  )5391( 155قال أبو عيسى :هذا حديث
حسن غريب من هذا الوجه عن أيب بكر ريض اهلل عنه ،وقال احلاكم :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وسكت عنه
الذهبي .وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن الرتمذي ،مكتبة املعارف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،
ط5024 ،5هـ ،ج  ،9ص .000
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األحاديث جمموعة كبرية هلا آثار ملموسة يف حفظ الصحة ووقايتها من األمراض واألوبئة اخلطرية ،لذا
أحببت أن أمجع ما تيرس يل من األحاديث يف هذا املوضوع ،ودراستها دراسة موضوعية حتليلية مع إلقاء
الضوء البسيط يف بعض املواضع عىل املكتشفات العلمية احلديثة التي جاءت موافقة ملا صدر من ناطق
الوحي قبل ألف وأربعامئة عام .هذا وقسمت البحث عىل أحد عرش مبحثا ،وهي كاآليت:
املبحث األول:

غسل اليدين قبل الطعام ولعقهام أو غسلهام بعده:

إن نظافة اليد قبل تناول الطعام أمر مطلوب ،وخاصة إذا كانت عليها األوساخ ونحوها التي
ترض البدن ،ولكن مل تثبت أحاديث صحيحة يستند إليها يف غسلهام قبل الطعام .قال اإلمام البيهقي رمحه
اهلل(" :)14احلديث ىف غسل اليد بعد الطعام حسن ،وهو قبل الطعام ضعيف"(.)15
ولذا فقد اختلف أهل العلم يف غسل اليدين قبل الطعام ،فاإلمام أمحد له يف ذلك روايتان:
كراهة واستحباب .وفصل اإلمام مالك وقيد الغسل قبل الطعام بوجود القذر .وصنيع اإلمام
النووي( )16يف املنهاج وابن مفلح( )17يف آدابه يدل عىل استحباب غسلهام قبل الطعام ،وعليه مجاعة من
أهل العلم .واألمر فيه سعة واحلمد هلل( .)18وذهب بعض أهل العلم إىل استحباب الوضوء الرشعي قبل
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هو أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي اخلرسو جردي الفقيه الشافعي ،ولد سنة 910هـ .له مصنفات كثرية ،من
أمهها :السنن الكربى ،والسنن الصغرى ،واألسامء والصفات ،وغريها .تويف سنة 031هـ .انظر :ابن خلكان،
وفيات األعيان ،حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت ،ج  ،5ص  ،13وسري أعالم النبالء ،ج  ،51ص .509
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أبوبكر أمحد بن احلسني البيهقي ،السنن الكربى ،دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،ط 5020 ،2هـ ،ج  ،1ص .035
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حميي الدين أبو زكريا حييى بن رشف بن مري النووي أو النواوي الدمشقي ،أحد األعالم يف فقه الشافعي .ولد يف
095هـ .له مؤلفات قيمة وكثرية ،منها :املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،ورياض الصاحلني من كالم
سيد املرسلني ،وهتذيب األسامء واللغات ،وغريها .تويف سنة 010هـ .انظر :ابن العامد ،شذرات الذهب ،ج ،3
ص  930وما بعدها ،والزركيل ،األعالم ،ج  ،1ص .534-503
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هو حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،شمس الدين القاقوين املقديس الفقيه احلنبيل .ولد يف حدود سنة 154هـ،
وقيل 152هـ .من مؤلفاته :كتاب الفروع ،و اآلداب الرشعية ،واملقنع .تويف سنة 109هـ .انظر :ابن حجر ،الدرر
الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،ج  ،0ص  ،50والزركيل ،األعالم ،ج  ،1ص .541
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انظر :رشح النووي عىل صحيح مسلم ،املطبعة املرصية باألزهر ،ط 5901 ،5هـ5323/م ،ج  ،0ص  ،00وابن
مفلح ،اآلداب الرشعية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 5053 ،9هـ ،ج  ،9ص .252
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الطعام( )19وقيد اآلخرون الوضوء من اجلنابة ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل(" :)20ومل نعلم أحدا
استحب الوضوء لألكل إال إذا كان الرجل جنبا"( .)21وأما غسل اليدين بعد الطعام ،وكذلك لعق
األصابع فقد ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم بأحاديث صحيحة ،وما جاء يف هذا الصدد:
ـ

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،أنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :من نام ويف يده

غمر( )22ومل يغسله فأصابه يشء فال يلومن إال نفسه"( .)23يدل هذا احلديث عىل استحباب غسل اليدين
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انظر :ابن مفلح ،اآلداب الرشعية ،ج  ،9ص  .259قلت :واستدلوا بحديثني ،حيث ورد فيهام النص عىل الوضوء
قبل الطعام ،ولكن يف كليهام مقال .أما الرواية األوىل :فام رواها أبو داود يف األطعمة ،برقم ،)9105( :مكتبة
املعارف ،الرياض ،ط  ،5والرتمذي أيضا يف األطعمة برقم )5100( :عن طريق قيس عن أيب هاشم عن زاذان عن
سلامن قال :قرأت يف التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله ،فذكرت ذلك للنبي صىل اهلل عليه وسلم ،فقال" :بركة
الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده" .وقيس هذا هو ابن الربيع ،ضعفه غري واحد من أهل العلم .كام ذكره احلافظ
يف التهذيب ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ج  ،1ص  .932قال أبوداود يف تعليقه عىل هذا احلديث" :ضعيف" وقال
الرتمذي" :ال نعرفه إال من حديث قيس بن الربيع ،وقيس بن الربيع يضعف يف احلديث" .واحلديث ضعفه أيضا
الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة ،مكتبة املعارف ،الرياض ،ط5052 ،5هـ5332/م ،ج  ،5ص  ،943رقم
احلديث ( .)501وأما الرواية الثانية :فام رواها الطرباين يف املعجم األوسط ،دار احلرمني ،القاهرة5053 ،هـ ،ج،1
ص  ،500من طريق هنشل بن سعي د ،عن الضحاك بن مزاحم ،عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،عن النبي صىل اهلل
عليه و سلم ،قال " :الوضوء قبل الطعام وبعده ما ينفي الفقر وهو من سنن املرسلني" .وهنشل مرتوك ،كام ذكره
احلافظ يف التقريب ،برقم ،)1201( :دار العاصمة ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،ط5050 ،5هـ.
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هو شيخ اإل سالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراين الدمشقي احلنبيل،
ولد بحران سنة 005هـ .له مصنفات كثرية ونافعة ،منها :جمموع الفتاوى ،والسياسة الرشعية ،ومنهاج السنة
النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية ،وغريها .تويف سنة (121هـ) .انظر :احلافظ ابن حجر ،الدرر الكامنة ،ج ،5
ص  ،500وابن العامد ،شذرات الذهب ،ج  ،0ص .14
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ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،دار الوفاء ،ط 5020 ،9هـ ،ج  ،22ص .953
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الغمر :الدسم والزهومة من اللحم .ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث ،دار ابن اجلوزي ،الرياض ،اململكة
العربية السعودية ،ط 5025 ،5هـ ،ص .011

-23

أخرجه أبو داود يف صحيحه ،كتاب األطعمة ،باب يف غسل اليدين من الطعام ،ج  ،1ص  ،54رقم)3021( :
واللفظ له .والرتمذي يف كتاب األطعمة ،باب ما جاء يف كراهية البيتوتة ويف يده ريح غمر ،ج  ،5ص  ،021رقم:
( )5104ومل يذكر قوله "ومل يغسله" .وابن ماجة يف كتاب األطعمة ،باب من بات ويف يده ريح غمر ،ج ،5
ص ،333رقم ،)9231( :مكتبة املعارف ،الرياض ،ط ،5وأمحد ،ج  ،59ص  ،50رقم ،)1303( :مكتبة
املعارف ،الرياض ،ط ،5والدارمي يف كتاب األطعمة ،باب يف الوضوء بعد الطعام ،ج  ،5ص  ،311دار احلديث=

611

بعد الفراغ من الطعام ،واحلكمة يف هذا بأن اهلوام وذوات السموم ربام تقصده يف املنام لرائحة الطعام
فتؤذيه .فالنبي الكريم صىل اهلل عليه وسلم قد أوضح البيان حتى صار األمر كالعيان .فمن حذر فقد أنذر
ومن مل ينته بعد ذلك فهو الضار لنفسه ومن ثم فال يلومن إال نفسه.
ـ

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :إذا أكل أحدكم

طعاما ،فال يمسح يده حتى ي ملعقها أو ي ملعقها"(.)25()24
ـ

عن جابر ريض اهلل عنه ،أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أمر بلعق األصابع والصحفة ،وقال:

"إنكم ال تدرون يف أيه الربكة" رواه مسلم( .)26ويف رواية له" :إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط
ما كان هبا من أذى ،وليأكلها ،وال يدعها للشيطان ،وال يمسح يده باملنديل حتى يلعق أصابعه ،فإنه
ال يدري يف أي طعامه الربكة"(.)27
ـ

عن أنس ريض اهلل عنه ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه

الثالث ،قال :وقال" :إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها األذى وليأكلها وال يدعها للشيطان" وأمرنا
أن نسلت القصعة( ،)28قال" :فإنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكة"(.)29
ـ

عن كعب بن مالك ريض اهلل عنه ،قال" :رأيت النبي صىل اهلل عليه وسلم يلعق أصابعه الثالث

من الطعام"(.)30
= القاهرة5024 ،هـ ،والطرباين يف املعجم األوسط ،ج  ،5ص  ،533رقم ،)331( :واحلاكم يف املستدرك ،ج ،0
ص ،532رقم ،)1531( :والبيهقي يف السنن الكربى ،ج  ،1ص  ،034رقم ،)50043( :ويف شعب اإليامن،
ج ،1ص  ،54رقم .)3023( :واحلديث قال عنه الرتمذي" :حديث حسن غريب" .وصححه احلاكم ،وانظر:
األلباين ،صحيح سنن أيب داود ،ج  ،2ص  ،033رقم.)9132( :
-24

معنى "ي ملعقها" أي إلعاق غريه من ال يتقذر ذلك من زوجة وجارية وخادم وولد ،وكذا من كان يف معناهم...
وكذا لو ألعقها شاة ونحوها ،كذا قاله النووي يف رشحه عىل صحيح مسلم ،ج  ،59ص .240

-25

أخرجه البخاري يف كتاب األطعمة ،باب لعق األصابع ومصها قبل أن متسح باملنديل ،ج  ،9ص  ،001رقم:
( )3030ومسلم يف كتاب األطعمة ،باب استحباب لعق األصابع والقصعة ،...ج ،9ص ،5043رقم.)2495( :

-26

أخرجه مسلم يف كتاب األطعمة ،باب استحباب لعق األصابع والقصعة ،...ج  ،9ص  ،5040رقم.)2499( :

-27

أخرجه مسلم يف نفس املوضع السابق.

-28

أي نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من الطعام .رشح النووي عىل صحيح مسلم ،ج  ،59ص .241

-29

أخرجه مسلم يف كتاب األطعمة ،باب استحباب لعق األصابع والقصعة ،...ج  ،9ص  ،5041رقم.)2490( :

-30

أخرجه مسلم يف نفس املصدر السابق ،رقم احلديث (.)2392

611

تدل هذه األحاديث عىل ثالثة آداب من آداب األكل ،وهي :األول :لعق األصابع .والثاين :لعق
الصحفة .والثالث :األكل بثالث أصابع دون اجلميع .واحلكمة من هذا كله:
أ-

الوقاية من إيذاء اهلوام وذوات السموم.

ب-

احل صول عىل بركة الطعام التي هي من إحدى دعائم الصحة اجليدة ،ألنه إذا بورك يف الطعام
الذي يأكل املرء منه ،بورك يف البدن الذي حيصل الغذاء منه.
يقول اإلمام النووي رمحه اهلل يف رشح قوله" :يف أي طعامه الربكة"" :أن الطعام الذي حيرض

اإلنسان فيه بركة ال يدري أن تلك الربكة فيام أكل أو فيام بقي عىل أصابعه أو فيام بقي يف أسفل القصعة أو
يف اللقمة الساقطة ،فينبغي أن حيافظ عىل هذا كله لتحصيل الربكة ...واملراد بالربكة ما حتصل به التغذية
وتسلم عاقبته من األذى ويقوى عىل الطاعة"(.)31
وإن من األسف أن كثريا من الناس يستقذرون هذا اهلدي النبوي ،وينسبون من يمتثل بمثل
هذه السنة إىل البخل والرشاهة يف الطعام .وهذا هو السبب بأننا نجد من الناس من عندهم أموال طائلة
وأرزاق كثرية ،رغم ذلك يشكون من ارتفاع الربكة عن أمواهلم ،وما هي إال بسبب خمالفة هديه صىل اهلل
عليه وسلم فيام يتعلق باألكل والرشب .يقول اإلمام اخلطايب رمحه اهلل(" :)32وقد عابه قوم أفسدت
عقوهلم الرتفة ،وغري طباعهم الشبع والتخمة ،وزعموا أن لعق األصابع مستقبح أو مستقذر كأهنم
مل يعلموا أن الذي علق باإلصبع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدردوه ،فإذا مل يكن
سائر أجزائه املأكولة مستقذرة مل يكن هذا اجلزء اليسري منه الباقي يف الصحفة والالصق باألصابع مستقذرا
كذلك .وإذا ثبت هذا فليس بعده يشء أكثر من مسه أصابعه بباطن شفتيه وهو ما ال يعلم عاقل به بأسا إذا
كان املساس واملمسوس مجيعا طاهرين نظيفني .وقد يتمضمض اإلنسان فيدخل إصبعه يف فيه فيدلك
أسنانه وباطن فمه فلم ير أحد من يعقل أنه قذارة أو سوء أدب فكذلك هذا ،ال فرق بينهام يف منظر حس
وال خمرب عقل"(.)33
-31

رشح النووي عىل صحيح مسلم ،ج  ،59ص .240

-32

هو اإلمام احلافظ اللغوي الفقيه األديب ،أبو سليامن ،محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البستي نسبة إىل بست
(من بالد كابل)  ،اخلطايب نسبة إىل جده اخلطاب املذكور ،وقيل إنه من ذرية زيد بن اخلطاب فنسب إليه .من
مؤلفاته القيمة :معامل السنن رشح سنن أيب داود وغريب احلديث ،وإصالح غلط املحدثني وغريها .تويف سنة
911هـ .انظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج  ،2ص  ،250وسري أعالم النبالء ،ج  ،51ص .29

-33

أبو سليامن اخلطايب ،معامل السنن ،املطبعة العلمية بحلب ،ط5935 ،5هـ5392/م ،ج  ،0ص .204

616

املبحث الثاين:

التسمية عند الطعام:

املراد بالتسمية :أن يقول اآلكل عند بداية الطعام "بسم اهلل" كام هو مستفاد من حديث عمر بن
أيب سلمة اآليت .واختار النووي يف أذكاره( )34أن األفضل أن يقول" :بسم اهلل الرمحن الرحيم" ،فإن قال:
"بسم اهلل" ،كفاه وحصلت السنة .ورد عليه احلافظ ابن حجر بقوله" :فلم أر ملا ادعاه من األفضلية دليال
خاصا"( .)35والبسملة يف أول الطعام من موجبات الربكة والرمحة ،وحرمان الشيطان من املشاركة يف
األكل واإلصابة منه.
ـ

عن عمر بن أيب سلمة ريض اهلل عنه( )36يقول :كنت غالما يف حجر رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم ،وكانت يدي تطيش( )37يف الصحفة ،فقال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :يا غالم! سم اهلل،
وكل بيمينك ،وكل ما يليك" ،فام زالت تلك طعمتي( )38بعد( .)39وعند الطرباين ،بلفظ" :يا غالم! إذا
أكلت فقل :بسم اهلل ،وكل بيمينك ،وكل ما يليك"(.)40
ـ

عن عائشة ريض اهلل عنها ،قالت :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :إذا أكل أحدكم،

فليذكر اسم اهلل تعاىل ،فإن نيس أن يذكر اسم اهلل تعاىل يف أوله ،فليقل بسم اهلل أوله وآخره"(.)41
-34

النووي ،األذكار ،ط 5020 ،5هـ ،ص .910

-35

احلافظ ابن حجر ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،طبع عىل نفقة صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن
عبد العزيز ،الطبعة األوىل5025 ،هـ ،ج  ،3ص .095

-36

عمر بن أيب سلمة بن عبد األسد .ربيب النبي صىل اهلل عليه وسلم .أمه أم سلمة أم املؤمنني ريض اهلل عنها .تويف
سنة ثالث وثامنني.انظر :احلافظ ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،دار الكتب العلمية ،بريوت .ط،5
5053هـ ،ج  ،0ص .011

-37

تطيش :أي تتحرك ومتتد إىل نواحى الصحفة .رشح النووي عىل صحيح مسلم ،ج  ،59ص .539

-38

بكرس الطاء أي صفة أكيل .ابن حجر ،فتح الباري ،ج  ،3ص .099

-39

أخرجه البخاري يف كتاب األطعمة ،باب التسمية عىل الطعام واألكل باليمني ،ج  ،9ص  ،095رقم،)3910( :
ومسلم يف كتاب األرشبة ،باب آداب الطعام والرشاب وأحكامها ،ج  ،9ص  ،5333رقم.)2422( :

-40

الطرباين ،املعجم الكبري ،حتقيق :محدي بن عبداملجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية القاهرة ،مرص ،ج ،3ص ،50رقم:
(.)1940

-41

أخرجه أبو داود يف كتاب األطعمة ،باب التسمية عىل الطعام ،ج  ،5ص  ،303رقم ،)9101( :والرتمذي يف
كتاب األطعمة ،باب ما جاء يف التسمية عىل الطعام ،ج  ،5ص  ،021رقم ،)5131( :ومسند أمحد ،ج ،02
ص ،013رقم ،)23199( :بطرق :عن هشام الدستوائي عن بديل عن عبد اهلل بن عبيد عن أم كلثوم عن عائشة به.
وعند أيب داود عن امرأة منهم ،يقال هلا :أم كلثوم .قلت :وقد اختلف فيها ،فقال الرتمذي عقب احلديث أهنا هي =

611

ـ

عن عائشة ريض اهلل عنها ،قالت :كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يأكل طعاما يف ستة من أصحابه،

فجاء أعرايب فأكله بلقمتني ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :أما إنه لو سمى لكفاكم"(.)42
ـ

عن حذيفة ريض اهلل عنه ،قال :كنا إذا حرضنا مع النبي صىل اهلل عليه وسلم مل نضع أيدينا حتى

يبدأ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيضع يده ،وإنا حرضنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأهنا تدفع()43

فذهبت لتضع يدها يف الطعام فأخذ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بيدها ،ثم جاء أعرايب كأنام يدفع فأخذ
بيده .فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :إن الشيطان يستحل الطعام( )44أن ال يذكر اسم اهلل عليه،
وإنه جاء هبذه اجلارية ليستحل هبا فأخذت بيدها ،فجاء هبذا األعرايب ليستحل به فأخذت بيده ،والذي
نفيس بيده ،إن يده يف يدي مع يدها"(.)45

= بنت حممد بن أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه .قال احلافظ :فعىل هذا فقول ابن عمري عن امرأة منهم قابل للتأويل
فينظر فيه فلعل قوله منهم أي :كانت منهم بسبب ،إما باملصاهرة أو بغريها من األسباب والعمدة عىل قول
الرتمذي .هتذيب التهذيب ،ج  ،0ص  ،145قال املنذري :وقال غريه أم كلثوم الليثية .وهو األشبه ،ألن عبيد بن
عمري ليثي ،ومثل بنت أيب بكر اليكنى عنها بامرأة والسيام قوله "منهم" ،وقد سقط هذا من بعض نسخ الرتمذي
فسقوطه الصواب .نقال عن تعليق الشيخ شعيب األرنؤوط عىل هذا احلديث يف مسند أمحد .قلت :ولذلك ترمجها
احلافظ املزي يف هتذيب الكامل" :أم كلثوم الليثية املكية" .وأورد هلا احلديث املذكور .هتذيب الكامل يف أسامء
الرجال ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط5044 ،5هـ ،ج  ،93ص  .912قال الشيخ األلباين :هب أهنا أم كلثوم بنت
حممد بن أيب بكر الصديق ،فام حاهلا يف رواية احلديث؟ ذلك ما مل يتحدثوا عنه بيشء ،فهي جمهولة .ثم ذكر رمحه اهلل
شواهد احلديث ،وبناء عليها صححه .انظر :حممد نارص الدين األلباين ،إرواء الغليل ،املكتب اإلسالمي بريوت،
-42

ط5043 ،2هـ ،ج  ،1ص  ،20رقم.)5303( :
أخرجه الرتمذي يف كتاب األطعمة باب ما جاء يف التسمية عىل الطعام ،ج  ،5ص  ،021رقم )5131( :وهذا
السياق له ،وابن ماجة يف كتاب األطعمة ،باب التسمية عند الطعام ،ج  ،5ص  ،334رقم ،)9200( :وأمحد يف
مسنده ،ج ،02ص  ،09رقم ،)23540( :والدارمي يف سننه كتاب األطعمة ،باب يف التسمية عىل الطعام ،ج ،5
ص  309رقم ،)2424( :دار احلديث ،القاهرة5024 ،هـ ،وابن حبان يف صحيحه ،بتحقيق الشيخ شعيب
األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت لبنان ،ج  ،52ص  ،59رقم .)3250( :كلهم بطريق عبد اهلل بن عبيد بن
عمري عن عائشة به .وهذا اإلسناد ضعيف ،النقطاعه ،ألن عبد اهلل بن عبيد بن عمري مل يسمع من عائشة .انظر:
هتذيب التهذيب ،ج  ،3ص  ،941وكام يف الرواية السابقة :عن امرأة منهم يقال هلا أم كلثوم ،عن عائشة.
واحلديث حسنه بشواهده الشيخ شعيب األرنؤوط وآخرون يف مسند أمحد.

-43

أي تطرد لشدة رسعتها فذهبت لتضع يدها يف الطعام .رشح النووي عىل صحيح مسلم ،ج  ،59ص .511

-44

أي أنه يتمكن من أكل الطعام إذا رشع فيه إنسان بغري ذكر اهلل تعاىل .املرجع السابق نفسه.

-45

أخرجه مسلم يف كتاب األرشبة ،باب آداب الطعام والرشاب وأحكامها ،ج  ،54ص  ،232رقم.)9105( :

611

ـ

عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه ،أنه سمع النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول" :إذا دخل الرجل

بيته فذكر اهلل عند دخوله وعند طعامه ،قال الشيطان :ال مبيت لكم وال عشاء ،وإذا دخل فلم يذكر اهلل عند
دخوله ،قال الشيطان :أدركتم املبيت ،وإذا مل يذكر اهلل عند طعامه ،قال :أدركتم املبيت والعشاء"(.)46
تدل هذه األحاديث عىل استحباب التسمية عند األكل ،واحلكمة من ذلك احلصول عىل بركة
الطعام ،والتحصن من الشيطان ،الذي يأكل من الطعام الذي ال يسم اهلل عليه .وقد محله مجهور أهل العلم
من السلف واخللف عىل ظاهره بمعنى أن الشيطان له يد وفم يأكل حقيقة .ومحله بعضهم عىل املجاز
واالستعارة .وقال بعضهم معناه استحسانه رفع الربكة من ذلك الطعام إذا مل يذكر اسم اهلل عليه .وقيل إن
أكلهم شم واسرتواح( .)47قلت :ويظهر أن القول األول هو األنسب ملا ثبت يف صحيح مسلم أنه عليه
الصالة والسالم قال" :إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا رشب فليرشب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشامله
ويرشب بشامله"(.)48
املبحث الثالث:

األكل باليمني واما ي ي اآلكل:

خصصت السنة النبوية اليد اليمنى لألمور الكريمة من أكل ورشب ومصافحة وغريها ،واليد
اليرسى لألمور املستقذرة من استنجاء ورمي لألقذار وغريها ،وقد ورد النهي عن استعامل اليرسى لألكل
والرشب عىل وجه اخلصوص ،محاية وحفظا للصحة ،ومنعا من انتقال األمراض .ولكن من املؤسف أن
صارت استعامل اليد اليرسى يف األكل ،نمط كثري من الناس وحتى املسلمني .وما ذلك إال نتيجة لترسب
احلضارة الغربية إىل البالد اإلسالمية ،فهم بذلك يقلدون الكفار وخيالفون سنة سيد األبرار صلوات اهلل
وسالمه عليه فينبغي هلؤالء أن خيافوا اهلل عزوجل وليحذروا بسبب خمالفتهم للهدي النبوي أن يصيبهم
فتنة أو عذاب أليم .ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ(.)49
ـ

عن عمر بن أيب سلمة ريض اهلل عنه ،يقول :كنت غالما يف حجر رسول اهلل صىل اهلل عليه

-46

أخرجه مسلم يف نفس املوضع السابق ،رقم احلديث.)9102( :

-47

انظر :فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج  ،3ص  ، 099ورشح النووي عىل صحيح مسلم ،ج  ،50ص ،20
وحممد بن عيل الشوكاين ،نيل األوطار ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص ،الطبعة
األخرية ،ج  ،1ص .515

-48

أخرجه مسلم يف كتاب األرشبة ،باب آداب الطعام والرشاب ،ج  ،9ص  ،5331رقم )2424( :من حديث
ابن عمر ريض اهلل عنهام.

-49

611

سورة النور ،رقم اآلية.09 :

وسلم ،وكانت يدي تطيش يف الصحفة ،فقال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :يا غالم! سم اهلل ،وكل
بيمينك ،وكل ما يليك" ،فام زالت تلك طعمتي( )50بعد(.)51
ـ

عن جابر ريض اهلل عنه ،عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال" :ال تأكلوا بالشامل فإن

الشيطان يأكل بالشامل"(.)52
ـ

عن ابن عمر ريض اهلل عنهام ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال" :إذا أكل أحدكم فليأكل

بيمينه وإذا رشب فليرشب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشامله ويرشب بشامله"(.)53
ـ

عن إياس بن سلمة بن األكوع أن أباه حدثه ،أن رجال( )54أكل عند رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم بشامله ،فقال" :كل بيمينك" قال :ال أستطيع ،قال" :ال استطعت" ما منعه إال الكرب .قال :فام رفعها
إىل فيه(.)55
ـ

عن عائشة ريض اهلل عنها ،قالت" :كانت يد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اليمنى لطهوره

وطعامه ،وكانت يده اليرسى خلالئه وما كان من أذى"(.)56
وهذه األحاديث تفيد بأن السنة يف أكل الطعام هي استعامل اليد اليمنى دون اليرسى ،بل األكل
باليرسى حرام كام هو مستفاد من ظاهر األخبار .وأشار اإلمام ابن القيم رمحه اهلل إىل دالالت األحاديث
التي تفيد الوجوب ،بقوله" :ومقتىض احلديث حتريم األكل بالشامل وهو الصحيح ،فإن اآلكل هبا
-50

بكرس الطاء أي صفة أكيل .ابن حجر ،فتح الباري ،ج  ،3ص .099

-51

سبق خترجيه يف هامش رقم.93 :

-52

أخرجه مسلم يف كتاب األرشبة ،باب آداب الطعام والرشاب وأحكامهام ،ج  ،9ص  ،5331رقم.)2453( :

-53

أخرجه مسلم يف نفس املوضع السابق ،رقم احلديث )2424( :من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام.

-54

هو برس بن راعي العرياألشجعى ،صحايب .كذا قاله النووي يف املنهاج ،ج  ،59ص .532

-55

أخرجه مسلم يف كتاب األرشبة ،باب آداب الطعام والرشاب وأحكامهام ،ج  ،9ص  ،5333رقم.)2425( :

-56

أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة ،باب كراهية مس الذكر باليمني يف االسترباء ،ج  ،5ص  ،54رقم،)99( :
واللفظ له .ومسند أمحد ،ج  ،09ص  ،951رقم ،)20219( :والبيهقي يف شعب اإليامن ،مكتبة الرشد ،الرياض،
ط5029 ،5هـ ،ج  ،1ص  ،94رقم )3030( :كلهم بطريق سعيد بن أيب عروبة عن أيب معرش عن إبراهيم عن
عائشة به .هذا اإلسناد أعل باالنقطاع بأن إبراهيم مل يسمع من عائشة ،كذا قال احلافظ يف تلخيص احلبري ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط5053 ،5هـ ،ج  ،5ص  ،243رقم ،)503( :ولذلك فقد ساق أبوداود موصوال عقب هذا،
فقال :ثنا حممد بن حاتم بن بزبع :ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أيب معرش عن إبراهيم عن األسود عن
عائشة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ..بمعناه .وهذا إسناد صحيح .انظر :النووي ،األذكار ،ص .33

611

إما شيطان ،وإما مشبه به ،وصح عنه أنه قال لرجل أكل عنده ،فأكل بشامله" :كل بيمينك" ،فقال:
ال أستطيع ،فقال" :ال استطعت" فام رفع يده إىل فيه بعدها .فلو كان ذلك جائزا ،ملا دعا عليه بفعله ،وإن
كان كربه محله عىل ترك امتثال األمر ،فذلك أبلغ يف العصيان واستحقاق الدعاء عليه"(.)57
وبعض أهل العلم محلوه عىل الكراهة ،قال احلافظ يف الفتح" :قال شيخنا (يعني احلافظ
العراقي) يف رشح الرتمذي :محله أكثر الشافعية عىل الندب وبه جزم الغزايل ثم النووي ،لكن نص
الشافعي يف الرسالة ويف موضع آخر من األم عىل الوجوب"( .)58نعم إذا كان هناك عذر يمنع من األكل
باليد اليمنى كاملرض واجلراحة ونحومها ،فال حرج يف األكل بالشامل ،وال يكلف اهلل نفسا إال وسعها.
فوائد األكل باليمني من الناحية الطبية:
هناك بعض األمراض منشئها البول والرباز وتناول األطعمة امللوثة .كالتيفوئيد ()Typhoid
والزحار ( )Dysenteryوشلل األطفال ( )Polioوالتهاب الكبد الفريويس

(Hepatitis

 )Viralونحوها،

حيث تنتقل جراثيم املرض من براز املريض أو حامل املرض إىل اإلنسان املعرض لإلصابة .كام أن انتقال
اجلراثيم من براز املصاب إىل اآلخرين عن طريق اليد أو اآلنية ،ونسبة حدوث ذلك تعتمد اعتامدا كبريا
عىل مستوى نظافة البيئة وتطورها ،ومتى تطورت وسائل النظافة والتثقيف الصحي أمكن خفض نسبة
حدوث هذه األمراض .فحينام حيث اإلسالم استخدام اليد اليرسى لغسل السبيلني مع إبقاء اليد اليمنى
نظيفة للوضوء واألكل ،فهذا النظام يضمن نظافة اليد اليمنى من الرباز ،يف حني يمنع األكل باليد
اليرسى ،وبذلك قلل من نسبة انتقال اجلراثيم املوجودة يف الرباز إىل الفم عن طريق اليد(.)59
األكل اما ي ي اآلكل:
وكذلك من السنة أن يأكل اآلكل ما يليه ملا سبق من حديث عمر بن أيب سلمة ،حيث قال له
النبي صىل اهلل عليه وسلم" :وكل ما يليك" .وعلة النهي يف ذلك أن األكل من موضع أيدي الناس فيه
سوء أدب ،وقد يتقذر اآلكلني من هذا الفعل ـ وهو الغالب ـ.

-57

ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة
السادسة والعرشون5052 ،هـ ،ج  ،2ص .043

-58

فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج  ،3ص .092

-59

انظر :عدنان أمحد البار وجلق ليو" ،الطب الوقائي يف اإلسالم ،تطبيق التعاليم اإلسالمية املتعلقة بالتحكم يف
بعض األمراض السارية ،مقال منشور عىل موقعhttp://islamset.net :

611

تنبيه:
روى البخاري ومسلم عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة ،أنه سمع أنس بن مالك ريض اهلل
عنه يقول" :إن خياطا دعا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لطعام صنعه ،قال أنس بن مالك :فذهبت مع
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل ذلك الطعام ،فقرب إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خبزا ومرقا فيه
دباء( )60وقديد( )61فرأيت النبي صىل اهلل عليه وسلم يتتبع الدباء من حوايل القصعة .قال :فلم أزل أحب
الدباء من يومئذ"( .)62فهذا احلديث يتعارض يف الظاهر مع احلديث السابق الذي أمر فيه باألكل ما ييل
اآلكل .وأجيب عنه بأجوبة ،منها:
-5

حيمل اجلواز عىل ما إذا علم رضا من يأكل معه .هذا القول أسنده ابن حجر إىل اإلمام البخاري.

-2

جيوز ذلك إذا كان الطعام مشتمال عىل أنواع خمتلفة ،فكان هذا الطعام (أي الذي قدمه اخلياط)
مشتمال عىل مرق ودباء وقديد فكان يأكل ما يعجبه وهو الدباء ويرتك ما ال يعجبه وهو القديد.

-9

الطعام كان للنبي صىل اهلل عليه وسلم وحده ،ولكن رد عليه ،لو كان له ولغريه لكان املستحب
أن يأكل ما يليه ،ثم إن أنسا أكل معه(.)63
قلت :ولعل القول األول أقرب إىل الصواب ألن يد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إنام جالت يف

الطعام ألنه كان يعلم أنه ال أحد يكره وال يتقذر بل كانوا يتربكون بريقه وماسة يده صلوات اهلل وسالمه
عليه .ولذا بوب اإلمام البخاري بقوله :باب من تتبع حوايل القصعة مع صاحبه إذا مل يعرف منه كراهية.
املبحث الرابع:

جتنب التكاء عند األكل:

مفهوم االتكاء :املعنى اللغوي لالتكاء كام قال ابن منظور" :اتكأ أي حتمل واعتمد فهو متكئ.
والتكأة :العصا يتكأ عليها يف امليش"( .)64أما يف اصطالح أهل العلم فقد تنوع تفسريه ،فقيل :هو أن
يتمكن من اجللوس لألكل عىل أي صفة كان .وقيل :أن يميل عىل أحد شقيه .وقيل :أن يعتمد عىل يده

-60

هو اليقطني وهو باملد ،هذا هو املشهور ،قاله النووي يف املنهاج ،ج  ،59ص .223

-61

القديد :اللحم اململوح املجفف يف الشمس ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ص .193

-62

أخرجه البخاري يف كتاب األطعمة ،باب من تتبع حوايل القصعة مع صاحبه إذا مل يعرف منه كراهية ،ج ،9
ص ،095رقم )3913( :ومسلم يف كتاب األرشبة ،باب جواز أكل املرق واستحباب أكل اليقطني وإيثار أهل
املائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا مل يكره ذلك صاحب الطعام ،ج  ،9ص  ،5053رقم.)2405( :

-63

انظر :ابن حجر ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج  ،3ص .093

-64

لسان العرب ،ج  ،0ص  ،0340مادة" :وكأ".

611

اليرسى من األرض( .)65قال اخلطايب رمحه اهلل" :حتسب العامة أن املتكئ هو اآلكل عىل أحد شقيه.
وليس كذلك بل هو املعتمد عىل الوطاء الذي حتته ،وكل من استوى قاعدا عىل وطاء فهو متكئ"(.)66
وكان من هديه صىل اهلل عليه وسلم عدم األكل هبذه اجللسة:
ـ

عن أيب جحيفة ريض اهلل عنه( ،)67قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :ال آكل متكئا".

رواه البخاري ،ويف رواية :فقال لرجل عنده" :ال آكل وأنا متكئ"( .)68وكان سبب هذا احلديث قصة
األعرايب املذكور يف حديث عبد اهلل بن برس ،قال :كان للنبي صىل اهلل عليه وسلم قصعة ،يقال هلا الغراء،
حيملها أربعة رجال ،فلام أضحوا وسجدوا الضحى أيت بتلك القصعة ـ يعني وقد ثرد فيها ـ فالتفوا عليها،
فلام كثروا جثى( )69رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال أعرايب :ما هذه اجللسة؟ فقال" :إن اهلل جعلني
عبدا كريام ومل جيعلني جبارا عنيدا"(.)70
وذكر اإلمام اخلطايب رمحه اهلل يف معنى احلديث "ال آكل متكئا" املعنى" :أين إذا أكلت مل أقعد
متمكنا عىل األوطية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من األطعمة ويتوسع يف األلوان ولكني آكل ع ملقة
وآخذ من الطعام ب ملغة فيكون قعودي مستوفزا له( .)71وأما سبب الكراهة يف هذه اهليئة من اجللوس ،ألنه
من فعل اجلبابرة وملوك العجم ،كام هي جلسة من يريد اإلكثار من الطعام(.)72
-65

انظر :ابن حجر ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج  ،3ص .032

-66

انظر :معامل السنن ،ج  ،0ص .202

-67

وهب بن عبد اهلل بن مسلم بن جنادة بن حبيب بن سواءة السوائي أبو جحيفة مشهور بكنيته .قدم عىل النبي
صىل اهلل عليه وسلم يف أواخر عمره وحفظ عنه ،ثم صحب عليا بعده .تويف سنة (10هـ) .انظر :اإلصابة يف متييز
الصحابة ،ج  ،0ص  ،034وتقريب التهذيب ،ص  ،5400رقم الرتمجة.)1323( :

-68

أخرجه البخاري يف كتاب األطعمة ،باب األكل متكئا ،ج  ،9ص .)3933( ،)3931( 093

-69

جثى :أي جلس عىل ركبتيه .انظر :النهاية يف غريب احلديث ،ص.292

-70

أخرجه أبو داو د يف كتاب األطعمة ،باب ما جاء يف األكل من أعىل الصحفحة ،ج  ،5ص  ،303رقم،)9119( :
واللفظ له ،وابن ماجة يف كتاب األطعمة ،باب األكل متكئا ،ج  ،5ص  ،334رقم )9209( :وذكر خمترصا،
والبيهقي يف السنن الكربى ،ج  ،1ص  ،002رقم )50039( :ويف شعب اإليامن ،ج  ،1ص  ،90رقم،)3005( :
والضياء املقديس يف األحاديث املختارة ،دار خرض ،بريوت ،ط5024 ،9هـ ،ج  ،3ص  ،32رقم )19( :كلهم
بطريق عمرو بن عثامن احلميص ،حدثنا أيب ،حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن عرق ،حدثنا عبد اهلل بن برس به .قال
البوصريي يف الزوائد ،ج  ،2ص  :510إسناده صحيح .قلت :وهذا إسناد حسن :حممد بن عبد الرمحن بن عرق،
صدوق كام يف التقريب رقم ،)0551( :وعمرو بن عثامن احلميص أيضا صدوق كام يف التقريب رقم)3541( :
وباقي رجال إسناده ثقات .وأورده احلافظ يف الفتح ،ج  ،3ص  ،032وقال :إسناده حسن.

-71
-72

611

معامل السنن ،ج  ،0ص .209
انظر :ابن حجر ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج  ،3ص .032

ـ

وما يكره يف هيئة األكل ،هي أكل الرجل وهو منبطح عىل بطنه ،فعن ابن عمر ريض اهلل عنهام،

أنه قال" :هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن مطعمني :عن اجللوس عىل مائدة يرشب عليها اخلمر،
وأن يأكل وهو منبطح عىل بطنه"(.)73
هذه األحاديث تفيد يف صفة جلوسه صىل اهلل عليه وسلم لألكل ،وهي عدم االتكاء ،وعدم
التمكن من اجللوس ،بل هذه اجللسة جلسة من يستكثر من الطعام .لذا فاجللسة املستحبة ،هي :اجللوس
عىل الركبتني وظهور القدمني أو نصب رجل اليمنى واجللوس عىل اليرسى ،كام ثبت عنه صىل اهلل عليه
وسلم أنه كان يأكل وهو مقع .فقد أخرج اإلمام مسلم عن أنس ريض اهلل عنه ،أنه قال" :رأيت النبي
صىل اهلل عليه وسلم مقعيا( )74يأكل مترا" .ويف لفظ" :أيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بتمر فجعل
النبي صىل اهلل عليه وسلم يقسمه وهو حمتفز( )75يأكل منه أكال ذريعا"( )76ويف رواية زهري" :أكال
حثيثا"( .)78()77وذكر ابن القيم رمحه اهلل ،فائدة األكل هبذه اهليئة ،بقوله" :هذه اهليئة أنفع هيئات األكل
وأفضلها ،ألن األعضاء كلها تكون عىل وضعها الطبيعى الذى خلقها اهلل سبحانه عليه ،مع ما فيها من
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أخرجه أبو داود يف كتاب األطعمة ،باب ما جاء يف اجللوس عىل مائدة عليها بعض ما يكره ،ج  ،5ص  ،303رقم:
( ،)9110وابن ماجة يف كتاب األطعمة ،باب النهي عن األكل منبطحا ،ج  ،5ص  ،300رقم،)9914( :
واحلاكم يف املستدرك ،ج  ،0ص  ،509رقم ،)1515( :والبيهقي يف شعب اإليامن ،ج  ،1ص  ،520رقم:
( )3311كلهم بطرق عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سامل عن ابن عمر به .قال أبو داود :هذا احلديث
مل يسمعه جعفر من الزهري ،وهو منكر ،وقال اإلمام أمحد :مل يسمع من الزهري .وأثبت له حييى بن معني وغريه
السامع منه .انظر :العالئي ،جامع التحصيل يف أحكام املراسيل ،ص  .530وقال احلافظ يف التقريب ،ص ،531
"صدوق هيم يف حديث الزهري" .وقال احلاكم :حديث صحيح عىل رشط مسلم و مل خيرجاه ،ووافقه الذهبي.
والشيخ األلباين ذكر له شواهد ،وبناء عليها حسنه يف السلسلة الصحيحة ،ج  ،3ص  ،359برقم.)2930( :
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مقعيا :قد اختلف يف تفسري اإلقعاء اختالفا كثريا .قال النووي :والصواب الذي ال يعدل عنه أن اإلقعاء نوعان:
أحدمها أن يلصق إليتيه باألرض وينصب ساقيه ويضع يديه عىل األرض كإقعاء الكلب ...وهذا النوع هو املكروه
الذي ورد النهي عنه .والنوع الثاين أن جيعل إليتيه عىل العقبني بني السجدتني .انتهى .انظر :رشح النووي عىل
صحيح مسلم ،ج  ،59ص  .221قلت :ولعل جلوسه صىل اهلل عليه وسلم ـ مقعيا ـ يتعلق بالنوع الثاين ال األول.
واهلل أعلم.

-75

حمتفز :أى مستعجل ،بمعنى أنه مل يتمكن يف جلوسه عىل األرض ،انظر :لسان العرب ،ج ،2ص  ،320مادة :حفز.
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ذريعا :أي مستعجال ،املرجع السابق نفسه ،ج  ،9ص  ،5030مادة :ذرع.
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حثيثا :أي مرسعا حريصا ،املرجع السابق نفسه ،ج  ،2ص  ،110مادة :حثث.
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أخرجه مسلم يف كتاب األرشبة ،باب استحباب تواضع األكل وصفة قعوده ،ج  ،9ص  ،5050رقم.)2400( :
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اهليئة األدبية ،وأجود ما اغتذى اإلنسان إذا كانت أعضاؤه عىل وضعها الطبيعى ،وال يكون كذلك إال إذا
كان اإلنسان منتصبا االنتصاب الطبيعى"(.)79
رضر األكل متكئا من الناحية الصحية:
االتكاء رضره عظيم عىل الصحة ،بحيث يمنع هذه اهليئة جمرى الطعام الطبيعي عن هيئته،
ويعوقه عن رسعة نفوذه إىل املعدة ،ويضغط املعدة ،فال يستحكم فتحها للغذاء ،وأيضا فإهنا متيل وال تبقى
منتصبة ،فال يصل الغذاء إليها بسهولة .كذا ذكره ابن القيم( .)80وأثبت الطب احلديث أيضا رضر هذه
اهليئة من األكل عىل الصحة ،حيث عرف الطب احلديث أنواعا من النتوءات التي تظهر باملريء
( )Esophagusوذلك ناتج عن تناول الطعام بأوضاع غري صحيحة .وكذلك من مضار األكل متكئا أو يف
وضع غري صحيح ما يسبب هذه اهليئة لألكل انتفاخ وكثافات الغازات وقرقرة األمعاء(.)81
املبحث اخلامس:

استحباب األكل بعد ذهاب حرارته:

إن االستعجال من األمور الشنيعة ،وخاصة عند األكل والرشب ألنه يدل عىل الرشه وعدم الصرب
وقلة املروءة .ومن مظاهر االستعجال يف الطعام والرشاب ،تناول الطعام شديد احلرارة .لذا فقد كان من
هديه صىل اهلل عليه وسلم عدم تناول الطعام حتى يذهب بخاره ،كام هو مستفاد من األحاديث اآلتية:
ـ

دت( )82غطته شيئا حتى يذهب
عن أسامء بنت أيب بكر ريض اهلل عنهام ،أهنا كانت إذا ثر م

فوره( ،)83ثم تقول :إين سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،يقول" :إنه أعظم للربكة"(.)84
-79

ابن قيم اجلوزية ،الطب النبوي ،ص .504

-80

املرجع السابق.

-81

نقال عن موقعhttp://www.tarout.info/montada/showthread. :

-82

ثردت :الثريد هو ما يكرس من اخلبز ويبل بامء القدر ،وغالبا ال يكون إال من حلم .انظر :لسان العرب ،ج ،0
ص ،510مادة" :ثرد" ،ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث ،ص .525

-83

فوره :أي غليانه وحرارته.انظر :ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث ،ج  ،5ص .5033

-84

أخرجه الدارمي يف كتاب األطعمة ،باب النهي عن الطعام احلار ،ج  ،5ص  ،312رقم ،)2401( :وابن حبان يف
صحيحه ،ج  ،52ص  ،1رقم ،)3241( :واحلاكم يف املستدرك ،ج  ،0ص  ،595رقم ،)1520( :والبيهقي يف
السنن الكربى ،كتاب الصداق ،باب ما جاء يف الطعام احلار ،ج  ،1ص  ،031رقم )50023( :ويف شعب اإليامن،
ج  ،1ص  ،12رقم ،)3359( :بطرق عن ابن وهب ،عن قرة بن عبد الرمحن ،عن ابن شهاب ،عن عروة بن
الزبري ،عن أسامء ،به .وهذا احلديث هبذا اإلسناد ضعيف ،ألن فيه قرة بن عبد الرمحن .قال احلافظ يف التقريب:
صدوق له مناكري ،ص .144قلت :لكنه مل يتفرد به ،فقد تابعه ابن هليعة عند أمحد ،ج  ،00ص  .325قال اهليثمي=
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قال النووي رمحه اهلل يف بيان مفهوم الربكة يف هذا احلديث" :واملراد هنا ـ واهلل أعلم ـ ما حيصل
به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوى عىل طاعة اهلل تعاىل وغري ذلك"(.)85
ـ

وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،أنه قال" :ال يؤكل طعام حتى يذهب بخاره"(.)86

رضر األطعمة واألرشبة احلارة من الناحية الطبية:
ومن الناحية الطبية فإن األطعمة واألرشبة احلارة تؤدي كثريا إىل حروق تبدو غالبا يف قبة احلنك
أو املنطقة الشفوية .وحسب اكتشافات طبية أهنا تسبب حدوث الرسطانات يف القسم العلوي من جهاز
اهلضم وخاصة رسطان املريء ( )Esophageal cancerورسطان املريء هو مرض معروف عامليا بانتشاره و
يعترب من األنواع اخلطرية للرسطان ويبدأ عادة يف الطبقة الداخلية من املريء ،و املريء عبارة عن أنبوب
طويل يبلغ طوله  54بوصة و يصل بني البلعوم و املعدة .ويقدر عدد الوفيات من جراء اإلصابة هبذا
املرض بنصف مليون يف العام الواحد ،وقد حدد العلامء من قبل ،أن عوامل اإلصابة هبذا املرض حتى اآلن
هو التدخني ورشب اخلمر .وتعد والية غولستان يف شامل إيران من أكثر املناطق يف العامل باإلصابة هبذا
املرض ،مع العلم أن التدخني والكحول تعد من النوادر يف هذا اإلقليم لكن رشب الشاي هي أكثر
العادات املنترشة فيه .وأطباء إيرانيون ،وعىل رأسهم الدكتور فرهاد إسالمي ،قاموا بمالحظة عادات
رشب الشاي عند ثالثامئة ( )944شخص مصاب برسطان املريء و مخسامئة وسبعني ( )314شخص غري
مصاب ينتمون هلذا اإلقليم ،والنتائج كانت واضحة متاما :األشخاص الذين يرشبون الشاي الساخن
بدرجة تصل بني  03إىل  03درجة ،يعرضون أنفسهم لإلصابة برسطان املريء أكثر بمرتني من
األشخاص الذين يرشبون الشاي يف درجة من احلرارة أقل من  .03ومن يرشب الشاي بدرجة حرارة 14
= يف املجمع ،دارالكتب العلمية ،بريوت ،ط5022 ،5هـ ،ج  ،3ص " :1رواه أمحد بإسنادين أحدمها منقطع ويف
اآلخر ابن هليعة ،وحديثه حسن وفيه ضعف ،ورواه الطرباين وفيه قرة بن عبد الرمحن ،وثقه ابن حبان وغريه،
وضعفه ابن معني وغريه ،وبقية رجاهلام رجال الصحيح" .وقال احلاكم" :صحيح عىل رشط مسلم يف الشواهد ومل
خيرجاه" .ووافقه الذهبي .ولكن تعقب عىل تعليقه بأن قرة بن عبد الرمحن مل حيتج به مسلم وإنام أخرج له يف
الشواهد كام رصح بذلك احلاكم نفسه ،كذا قال الذهبي يف ميزان العتدال ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،5
5050هـ ،ج ،3ص .01واحلديث صححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة ،ج ،5ص  ،101برقم.)932( :
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رشح النووي ،ج  ،59ص .240
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أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب الصداق ،باب ما جاء يف الطعام احلار ،ج  ،1ص  ،031رقم)50095( :
من طريق بحر بن نرص أخربنا ابن وهب حدثني الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة
أنه كان يقول فذكره .وهذا إسناد صحيح.
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وما فوق فإن احتامل تعرضه ملرض رسطان املريء يصل إىل ثامنية أضعاف .فكمية الشاي ليست هلا عالقة
باملرض وإنام درجة حرارته(.)87
املبحث السادس:

العتدال يف األكل:

يقول اهلل سبحانه وتعاىل :ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﮊ( .)88هذه اآلية الكريمة آية جامعة،

إذ خلصت فيها قانونا من قوانني الصحة أحسن تلخيص ،وال شك أن تناول الطعام والرشاب بدون
إرساف يضمن للبدن الصحة ويبعد عنه املرض ،ولكن مهام جتاوز عن حده فإنه يسبب املرض واخلمول
والكسل ويورث القلب القسوة ،فيمنع من الذكر والفكر ويثقل عن فعل الطاعات .ولذا حثت السنة
النبوية عىل التقليل من األكل والرشب:
ـ

عن املقدام بن معدي كرب ريض اهلل عنه ،قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،يقول:

" ما مأل آدمي وعاء رشا من بطن ،بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه
وثلث لرشابه وثلث لنفسه"(.)89
قال ابن القيم رمحه اهلل" :مراتب الغذاء ثالثة :أحدها :مرتبة احلاجة .والثانية :مرتبة الكفاية.
والثالثة :مرتبة الفضلة .فأخرب النبي صىل اهلل عليه وسلم :أنه يكفيه لقيامت يقمن صلبه ،فال تسقط قوته،
وال تضعف معها ،فإن جتاوزها ،فليأكل يف ثلث بطنه ،ويدع الثلث اآلخر للامء ،والثالث للنفس ،وهذا من
أنفع ما للبدن والقلب ،فإن البطن إذا امتأل من الطعام ضاق عن الرشاب ،فإذا ورد عليه الرشاب ضاق
-87

الفائدة منقولة عن املواقع:

-88

سورة األعراف ،رقم اآلية.95 :

-89

أخرجه الرتمذي يف كتاب الزهد ،باب ما جاء يف كراهية كثرة األكل ،ج  ،5ص  ،393رقم )2914( :واللفظ له،

 http://www.alsehaوhttp://ramstarab.com

والنسائي يف الكربى ،ج  ،0ص  ،201رقم ،)0191( :وأمحد ،ج  ،21ص  ،022رقم ،)51510( :وابن حبان يف
صحيحه ،ج  ،2ص  ،003رقم ،)010( :واحلاكم يف املستدرك ،ج  ،0ص  ،901رقم ،)1303( :والبيهقي يف
شعب اإليامن ،ج  ،1ص  ،000رقم )3205( :كلهم بطريق حييى بن جابر الطائي عن املقدام به .وأعل بعدم سامع
حييى بن جابر عن املقدام .قال أبو حاتم" :حييى عن املقدام مرسل" انظر :ابن أيب حاتم ،املراسيل ،ص .200
وأخرجه ابن ماجة ،ج  ،5ص  ،309رقم )9903( :بطريق آخر عن حممد بن حرب حدثتني أمي عن أمها أهنا
سمعت املقدام بن معدي كرب يقول :فذكره مرفوعا .وهذا إسناد جمهول :أم حممد بن حرب وأمها ال تعرفان .قال
الشيخ األلباين :والطائي قد أدرك املقدام فإنه تابعي مات سنة ست وعرشين ومائة ...واملقدام كانت وفاته سنة
سبع وثامنني ،فبني وفاتيهام تسع وثالثون سنة ،فمن املمكن أن يدركه ،فإذا صح ترصحيه بالسامع منه فقد ثبت
إدراكه إياه .انظر :إرواء الغليل ،ج  ،1ص  .02قال الرتمذي" :حسن صحيح" .وصححه احلاكم ووافقه الذهبي.
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عن النفس ،وعرض له الكرب والتعب"(.)90
قال القرطبي رمحه اهلل(" :)91لو سمع بقراط( )92هذه القسمة لعجب من هذه احلكمة"(.)93
وقال الغزايل رمحه اهلل(" :)94وذكر لبعض الفالسفة من أطباء أهل الكتاب هذا احلديث،
فتعجب منه ،وقال :ما سمعت كالما يف قلة الطعام أحكم من هذا ،وإنه لكالم حكيم"(.)95
وملا سمع ابن أيب ماسويه( )96هذا احلديث ،قال :لو استعمل الناس هذه الكلامت ،سلموا من
األمراض واألسقام ،ولتعطلت البيامرستانات ودكاكني الصيادلة .قال احلافظ ابن رجب رمحه اهلل(" :)97وإنام
قال هذا ،ألن أصل كل داء التخم .قال بعضهم :أصل كل داء الربدة( )98وروي مرفوعا وال يصح رفعه"(.)99
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زاد املعاد ،ج  ،0ص .51
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القرطبي :أ بو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري القرطبي املالكي .من كبار املفرسين .له مؤلفات
قيمة ،منها :اجلامع ألحكام القرآن املعروف بـ :تفسري القرطبي ،و التذكار يف أفضل الذكار ،واألسنى يف رشح
أسامء اهلل احلسنى .تويف سنة (015هـ) .انظر :ابن العامد ،شذرات الذهب ،ج  ،3ص  ،993وإسامعيل باشا
البغدادي ،هدية العارفني يف أسامء املؤلفني وآثار املصنفني ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت ،ج  ،2ص .523
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بقراط :وقيل أبو قراط ،وقيل أبقراط ) .(Hippocratesولد بجزيرة "كوس" حوايل سنة  004ق.م .وهو من أشهر
أطباء األقدمني ،ومن أكثر أطباء اليونان جتديدا وشهرة يف زمانه حتى إنه لقب يف بعض املقامات بأيب الطب .عاش
مخسا وتسعني سنة .انظر :حممد فريد وجدي ،دائرة معارف القرن العرشين ،دار الفكر ،بريوت ،ج  ،5ص .20
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القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،دار عامل الكتب ،الرياض ،اململكة العربية السعودية5029 ،هـ ،ج  ،1ص .532
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حممد بن حممد بن حممد بن أمحد ،أبو حامد الغزايل الطويس ،أحد فقهاء الشافعية ،حتى قيل إنه مل يكن للطائفة
الشافعية يف آخر عرصه مثله ،له مؤلفات مفيدة يف خمتلف الفنون ،منها :إحياء علوم الدين ،واملستصفى ،وهتافت
الفالسفة ،والوجيز واخلالصة ،وغريها .تويف سنة (343هـ) .انظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج  ،0ص  250ـ
 ،251الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،53ص  922وما بعدها ،الزركيل ،األعالم ،ج  ،1ص  25وما بعدها.

-95

انظر :أبو حامد الغزايل ،إحياء علوم الدين ،دار املعرفة ،بريوت ،ج  ،9ص .11

-96

ابن أيب ماسويه :أبو زكريا حييى بن ماسويه ،من علامء أطباء .رسياين األصل ،عريب املنشأ .له نحو أربعني كتابا معظمها
رسائل ،منها :النوادر الطبية ،جواهر الطب املفردة وغريها .تويف سنة (209هـ) انظر :الزركيل ،األعالم ،ج  ،1ص .255

-97

احلافظ ابن رجب :عبد الرمحن بن أمحد بن رجب السالمي البغدادي ثم الدمشقي ،أبو الفرج ،زين الدين ،حافظ
للحديث ،وصاحب املؤلفات الكثرية .من كتبه :رشح جامع الرتمذي وجامع العلوم واحلكم ،والقواعد الفقهية
وغريها .تويف سنة (133هـ) .انظر :ابن حجر ،الدرر الكامنة ،ج ،2ص ،925والزركيل ،األعالم ،ج ،9ص.233

-98

الربدة :هي التخمة .قال اخلطايب :وأصحاب احلديث يقولون "الربد" وهو غلط .اخلطايب ،إصالح غلط املحدثني،
دار املأمون للرتاث ،دمشق ،سوريا5041 ،هـ ،ص .14

-99

احلافظ ابن رجب ،جامع العلوم واحلكم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثامنة5053 ،هـ5333/م ،ج ،2ص .001

611

وقال احلارث بن كلدة( )100طبيب العرب" :احلمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء"(.)101
وقال أيضا :الذي قتل الربية وأهلك السباع يف الربية ،إدخال الطعام عىل الطعام قبل االهنضام(.)102
ـ

عن ابن عمر ريض اهلل عنهام ،قال :جتشأ( )103رجل عند النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فقال:

"كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا يف الدنيا أطوهلم جوعا يوم القيامة"(.)104

-100

احلارث بن كلدة الثقفي :طبيب العرب يف عرصه ،وأحد احلكامء املشهورين .من أهل الطائف .رحل إىل بالد
فارس رحلتني فأخذ الطب عن أهلها .مولده قبل اإلسالم ،وبقي أيام رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأيام أيب بكر
وعمر وعثامن وعيل ومعاوية ،واختلفوا يف إسالمه .وكان النبي صىل اهلل عليه وسلم يأمر من به علة أن يأتيه
فيتطبب عنده .له كالم يف احلكمة .تويف نحو 34هـ ،انظر :الزركيل ،األعالم ،ج  ،2ص .531

-101

انظر :ابن القيم ،الطب النبوي ،ص  ،11قيل إنه من كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم .قال ابن القيم :هذا احلديث
إنام هو من كالم احلارث ابن كلدة طبيب العرب ،وال يصح رفعه إىل النبى صىل اهلل عليه وسلم ،قاله غري واحد من
أئمة احلديث .قلت :و ذكر نحوه اإلمام السخاوي يف املقاصد احلسنة .انظر :حممد بن عبد الباقي الزرقاين ،خمترص
املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة ،املكتب اإلسالمي بريوت ،ط 5043 ،0هـ،
ص ،240وأورده احلافظ العراقي يف املغني نحوه ،وقال" :مل أجد له أصال" ،املغني عن محل األسفار يف األسفار،
مكتبة طربية ،الرياض ،ط 5050 ،5هـ ،ج  ،9ص .130

-102

انظر :ابن رجب ،جامع العلوم واحلكم ،ج  ،2ص  ،001وابن القيم ،زاد املعاد ،ج  ،0ص .540

-103

قال ابن منظور :التجشؤ تنفس املعدة عند االمتالء وجشأت املعدة وجتشأت :تنفست ،واالسم اجلشاء ،لسان
العرب ،ج  ،5ص  ،023مادة( :جشأ).

-104

أخرجه الرتمذي يف كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،باب (بدون ترمجة) ،ج
 ،5ص  ،333رقم )2011( :واللفظ له .وأخرجه ابن ماجة يف كتاب األطعمة ،باب االقتصاد يف األكل وكراهة
الشبع ،ج  ،5ص  ،309رقم ،)9934( :والطرباين يف املعجم األوسط ،ج  ،0ص  ،203رقم .)0543( :واحلديث
قال عنه اإلمام الرتمذي" :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ويف الباب عن أيب جحيفة" .وقال ابن أيب حاتم
عن أبيه" :هذا حديث منكر" .أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم ،علل احلديث ،حتقيق :فريق من الباحثني ،ط،5
5021هـ ،ج  ،3ص  .534وقد روي هذا احلديث عن عدد من الصحابة فروي عن أيب جحيفة من طريقني :األوىل:
عند ابن أيب الدنيا يف اجلوع ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط  ،2ص  ،21من طريق الوليد بن عمرو ابن ساج عنه .والوليد
هذا ضعيف ،ضعفه ابن معني والنسائي .انظر :الذهبي ،ميزان العتدال يف نقد الرجال ،ج ،1ص  .593الطريق
الثانية :عند احلاكم يف املستدرك ،ج  ،0ص  ،593من طريق عيل بن األقمر عن أيب جحيفة به .قال احلاكم" :صحيح
اإلسناد" وذكره الذهبي فقال ..." :قال املديني :كذاب ،وعمر هالك" .قال الشيخ األلباين عن هذا احلديث بأنه وإن
كانت مفرداهتا ال ختلو من ضعف ،فإن بعضها ليس ضعفها شديدا ،ولذلك فإين أرى أنه يرتقي بمجموعها إىل درجة
احلسن عىل أقل األحوال" .انظر :السلسلة الصحيحة ،ج ،5ص ،012برقم (.)909

611

التقلل من األكل والرشب من صفات املؤمن:
إن من صفة املؤمن التقلل من الطعام ،ألنه يعلم بأن مقصود الطعام هو الوسيلة إىل عبادة اهلل
تعاىل فيأكل ما يسد اجلوع ويمسك الرمق ويعني عىل العبادة ،ولكن الكافر بخالف ذلك ،فهو يأكل كام
تأكل األنعام ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ( .)105فيتبع شهوة نفسه مسرتسل فيها غري خائف
حتى من األطعمة املحرمة ،ولذا قال عليه الصالة والسالم بالنسبة للكافر بأنه يأكل يف سبعة أمعاء ،بينام
املؤمن يأكل يف معى واحد:
ـ

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،أن رجال كان يأكل كثريا ،فأسلم فكان يأكل أكال قليال فذكر ذلك

لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال" :إن املؤمن يأكل يف معى واحد والكافر يأكل يف سبعة
أمعاء"(.)106
وهذا احلديث ورد فيه احلث عىل التقليل من تناول الطعام بحيث هذا من صفة املؤمن بخالف
األكل الكثري (املفرط) فإنه من صفة الكافر .وقد اختلف أهل العلم يف معنى هذا احلديث فقال بعضهم
بأنه ليس املراد به ظاهره وإنام هو مثل رضب للمؤمن وزهده يف الدنيا والكافر وحرصه عليها ،فكأن
املؤمن لتقلله من الدنيا يأكل يف معى واحد ،والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل يف سبعة أمعاء.
وقيل :املعنى أن املؤمن يأكل احلالل والكافر يأكل احلرام ،واحلالل أقل من احلرام يف الوجود .وقيل :املراد
حض املؤمن عىل قلة األكل ،ألن كثرة األكل من صفة الكافر ،والنفس املؤمنة تنفر من االتصاف بصفة
الكافر .وقيل :بل هو عىل ظاهره .ثم اختلفوا ،فقيل :إنه ورد يف شخص بعينه .وقيل :احلديث خرج خمرج
الغالب ،وليست حقيقة العدد مرادة .وقيل :إن املراد باملؤمن يف هذا احلديث :التام اإليامن ،ألن من شدة
خوف اآلخرة وكثرة الفكر يمنعه من استيفاء شهوته .ورد عليه بأن غري واحد من السلف ذكر عنه األكل
الكثري .قاله اخلطايب .وقيل :إن املراد أن املؤمن يسمي اهلل تعاىل عند طعامه ورشابه فال يرشكه الشيطان فيكفيه
القليل ،والكافر ال يسمي فيرشكه الشيطان .وقيل :إن املؤمن يقل حرصه عىل الطعام فيبارك له فيه ويف مأكله
فيشبع من القليل ،والكافر طامح البرص إىل املأكل كاألنعام فال يشبعه القليل(.)107
-105

سورة حممد ،رقم اآلية.52 :

-106

أخرجه البخاري يف كتاب األطعمة ،باب املؤمن يأكل يف معى واحد ،ج  ،9ص  ،093رقم .)3931( :ومسلم يف
كتاب األرشبة ،باب املؤمن يأكل يف معى واحد ،ج  ،9ص  ،5095رقم.)2404( :

-107

انظر :املنهاج رشح النووي عىل صحيح مسلم ،ج  ،50ص  ،23-20وفتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج ،3
ص .035 -034

611

قال النووي" :املختار أن املراد أن بعض املؤمنني يأكل يف معى واحد وأن أكثر الكفار يأكلون يف
سبعة أمعاء ،وال يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل معى املؤمن .وقال أيضا :حيتمل أن يريد بالسبعة
يف الكافر ،صفات ،هي :احلرص والرشه وطول األمل والطمع وسوء الطبع واحلسد وحب السمن،
وبالواحد يف املؤمن :سد خلته"(.)108
قال القرطبي( :)109شهوات الطعام سبع :شهوة الطبع ،وشهوة النفس ،وشهوة العني ،وشهوة
الفم ،وشهوة األذن ،وشهوة األنف ،وشهوة اجلوع وهي الرضورية التي يأكل هبا املؤمن ،وأما الكافر
فيأكل باجلميع(.)110
فإن قيل :إن هذا احلديث يف ظاهره يتعارض مع حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه يف قصة جوعه،
ودعوة النبي صىل اهلل عليه وسلم أهل الصفة إىل قدح لبن أهدي إليه ،وأبو هريرة يرى أنه أحق برشب هذا
اللبن لشدة جوعه ،وأنه ال يزيد منه يشء لغريه ،ثم حدثت املعجزة حيث شبع القوم ثم شبع أبو هريرة من
ذلك القدح ،بل كرر عليه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بقوله" :ارشب" فيعود للرشب حتى قال:
"ال والذي بعثك باحلق ال أجد له مسلكا"(.)111
فيجاب عليه بأن حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ال يدل عىل جواز اإلفراط بالشبع ،ألن شعور
أيب هريرة بفرط الشبع كان معجزة لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حيث أشبعه بعد إشباع أهل الصفة مع
أنه كان يرى أن اللبن ال يزيد عن حاجته وحده .قال ابن بطال(" :)112أما الشبع دون إفراط فيه فهو جائز
وإن كان تركه أحيانا أفضل"(.)113
-108

رشح النووي عىل صحيح مسلم ،ج  ،50ص .20

-109

أمحد بن عمر بن إبراهيم ،أبو العباس القرطبي األنصاري املالكي املحدث .ولد سنة (311هـ) .من كتبه املفهم ملا
أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،رشح به كتابا من تصنيفه يف اختصار مسلم .تويف سنة (030هـ) .انظر :الذهبي،
العرب يف خرب من غرب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج  ،9ص  ،211ابن عامد ،شذرات الذهب ،ج  ،3ص.219

-110

أبو العباس أمحد بن عمر القرطبي ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،دار ابن كثري ،دمشق ،دار الكلم
الطيب ،بريوت ،ج  ،3ص .909

-111

جزء من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه :أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق ،باب كيف كان عيش النبي صىل اهلل
عليه وسلم وأصحابه وختليهم عن الدنيا ،ج  ،0ص  ،519رقم.)0032( :

-112

هو أبو احلسن عيل بن خلف بن بطال البكري القرطبي ،له رشح عىل صحيح البخاري .تويف سنة (003هـ) .انظر:
سري أعالم النبالء ،ج  ،51ص .01

-113

611

رشح ابن بطال عىل صحيح البخاري ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط 5029 ،2هـ ،ج  ،3ص .003

ـ

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال" :طعام االثنني كايف الثالثة

وطعام الثالثة كايف األربعة" متفق عليه(.)114
ـ

عن جابر ريض اهلل عنه ،قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول" :طعام الواحد

يكفي االثنني وطعام االثنني يكفي األربعة وطعام األربعة يكفي الثامنية"( .)115ففي هذا احلديث ندب
صىل اهلل عليه وسلم مع التقلل من األكل واالكتفاء ببعض الطعام إىل إيثار الباقي منه .قال النووي رمحه اهلل:
"فيه احلث عىل املواساة يف الطعام وأنه وإن كان قليال حصلت منه الكفاية املقصودة ،ووقعت فيه بركة تعم
احلارضين عليه"(.)116
هدي السلف يف التقليل من الطعام:
وكان السلف الصالح رمحهم اهلل وريض عنهم يندبون إىل التقليل من الطعام .واآلثار عن
السلف يف هذا الشأن كثرية ،نذكر منها ما ييل:
ـ

خطب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،يوما ،فقال يف خطبته" :إياكم والب مطنة فإهنا

مكسلة عن الصالة مؤذية للجسم ،وعليكم بالقصد يف قوتكم فإنه أبعد من األرش وأصح للبدن وأقوى
عىل العبادة"(.)117
ـ

كان موىل لعبد اهلل بن عمر قدم من العراق فجاءه يسلم عليه ،فقال :أهديت إليك هدية ،قال:

وما هي؟ قال :جوارش ،قال :وما جوارش؟ قال :هتضم الطعام ،فقال :فام مألت بطني طعاما منذ أربعني
سنة ،فام أصنع به .ويف رواية ،قال" :ما شبعت من الطعام منذ أربعة أشهر ،وما ذاك أن ال أكون له واجدا،
ولكني عهدت قوما يشبعون مرة وجيوعون مرة"( .)118وجاء عنه أنه قال" :ما شبعت منذ
أسلمت"(.)119

-114

أخرجه البخاري يف كتاب األطعمة ،باب طعام الواحد يكفي االثنني ،ج  ،9ص  ،090رقم ،)3932( :وصحيح
مسلم يف كتاب األرشبة ،باب فضيلة املواساة يف الطعام القليل وأن طعام االثنني يكفي الثالثة ونحو ذلك ،ج ،9
ص  ،5094رقم.)2431( :

-115

صحيح مسلم ،كتاب األرشبة ،رقم احلديث )2433( :من حديث جابر بن عبد اهلل مرفوعا.

-116

رشح النووي ،ج  ،50ص .29

-117

انظر :ابن مفلح ،اآلداب الرشعية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 5053 ،9هـ ،ج  ،9ص .510

-118

أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 5043 ،5هـ ،ج  ،5ص .944

-119

املرجع السابق ،ج  ،5ص .233

611

ـ

وقال احلسن البرصي رمحه اهلل(" :)120يا ابن آدم كل يف ثلث بطنك ،وارشب يف ثلث ،ودع

ثلث بطنك يتنفس لتتفكر"(.)121
ـ

قال الفضيل بن عياض(" :)122اثنتان يقسيان القلب :كثرة الكالم وكثرة األكل"(.)123

ـ

وعن اإلمام الشافعي رمحه اهلل ،قال" :ما شبعت منذ ست عرشة سنة إال شبعة أطرحها .يعني

فطرحتها ،ألن الشبع يثقل البدن ،ويزيل الفطنة ،وجيلب النوم ،ويضعف صاحبه عن العبادة"(.)124
التوازن املناسب يف حمتويات الطعام:
األغذية التي يستعملها اإلنسان يف حياته اليومية البد أن يكون فيها تنظيم جيد ،فمثال كام سبق
أن ذكرنا بأن اإلرساف يف الطعام والرشاب مسبب لألمراض املتنوعة ،وكذلك عكسه يعني التقليل املفرط
يف األكل أيضا مرض بالصحة .فال بد من االعتدال بني هذا وذاك وكذلك ال بد من التوازن املناسب يف
حمتويات الطعام بحيث تكون حمتويات األكل شاملة لكل ما حيتاج إليه اجلسم من مواد غذائية بحيث
ال تطغى أي منها عىل األخرى ،وأخطر يشء هو زيادة املواد الدهنية ،ألن زيادهتا يف الدم تؤدي إىل حرمان
اخلاليا نسبيا من األكسيجن.
وكان من هديه صىل اهلل عليه وسلم إصالح رضر بعض األغذية ببعض إذا وجد إليه سبيال،
فيكرس حرارة هذا بربودة ذلك ،ويبوسة ذلك برطوبة هذا.
ـ

عن عبد اهلل بن جعفر( )125بن أيب طالب ريض اهلل عنهام ،قال" :رأيت النبي صىل اهلل عليه

وسلم يأكل الرطب بالقثاء"(.)126
-120

هو :احلسن بن أيب احلسن يسار البرصي ،كان موىل لزيد بن ثابت ،وقيل غري ذلك ،وأمه كانت موالة ألم سلمة
أم املؤمنني املخزومية .تويف احلسن سنة عرش ومائة (554هـ) .انظر :سري أعالم النبالء ،ج  ،0ص .309

-121

انظر :جامع العلوم واحلكم ،ج  ،2ص .003

-122

هو :الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي ،أبو عيل ،الزاهد املشهور ،أصله من خراسان وسكن مكة ،تويف سنة
سبع وثامنني ومائة وقيل قبلها .انظر :تقريب التهذيب ،ص  ،110رقم الرتمجة.)3000( :

-123

انظر :اآلداب الرشعية ،ج  ،9ص .513

-124

انظر :أبو نعيم ،حلية األولياء ،ج  ،3ص .521

-125

هو عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب اهلاشمي .ولد يف احلبشة ملا هاجر أبواه إليها .وهو أول من ولد هبا من املسلمني.
استشهد أبوه يوم مؤتة ،فكفله النبي صىل اهلل عليه وسلم ونشأ يف حجره .وله صحبة ورواية ،ويعد يف صغار
الصحابة .وكان كريام يسمى بحر اجلود .وللشعراء فيه مدائح .وكان أحد األمراء يف جيش عيل يوم صفني .انظر
ترمجته يف سري أعالم النبالء ،ج  ،9ص  030وما بعدها ،واإلصابة يف متييز الصحابة ،ج  ،0ص  ،93وما بعدها.

-126
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أخرجه البخاري يف كتاب األطعمة ،باب القثاء بالرطب ،ج  ،9ص  ،009رقم.)3004( :

قال ابن القيم :فهذا (الرطب) حار ،وهذا (القثاء) بارد .ويف كل منهام صالح اآلخر ،وإزالة ألكثر
رضره ،ومقاومة كل كيفية بضدها ،ودفع سورهتا باألخرى ،وهذا أصل العالج كله ،وهو أصل يف حفظ
الصحة ،بل علم الطب كله يستفاد من هذا .ويف استعامل ذلك وأمثاله يف األغذية واألدوية إصالح هلا وتعديل،
ودفع ملا فيها من الكيفيات املرضة ملا يقابلها ،ويف ذلك عون عىل صحة البدن ،وقوته وخصبه(.)127
وقال أيضا :ومن تدبر أغذيته صىل اهلل عليه وسلم وما كان يأكله ،وجده مل جيمع قط بني لبن
وسمك ،وال بني لبن وحامض ،وال بني غذائني حارين ،وال باردين ،وال لزجني ،وال قابضني ،وال
مسهلني ،وال غليظني ،وال مرخيني ،وال مستحيلني إىل خلط واحد ،وال بني خمتلفني كقابض ومسهل،
ورسيع اهلضم وبطيئه ،وال بني شوي وطبيخ ،وال بني طري وقديد ،وال بني لبن وبيض ،وال بني حلم
ولبن ،ومل يكن يأكل طعاما يف وقت شدة حرارته ،وال طبيخا بائتا يسخن له بالغد ،وال شيئا من األطعمة
العفنة واملاحلة ،كالكوامخ( )128واملخلالت ،وامللوحات .وكل هذه األنواع ضار مولد ألنواع من اخلروج
عن الصحة واالعتدال(.)129
مضغ الطعام وعدم الستعجال يف األكل:
وكان من هديه صىل اهلل عليه وسلم التأين وعدم االستعجال يف األكل ومضغه مضغا جيدا.
وال خيفى فائدته بأنه يسهل عملية اهلضم ،لذا يقول حكامء العرب" :ال تأكل الفاكهة إال يف نضجها ،وأجد
مضغ الطعام ،وال تأكل طعاما ويف معدتك طعام ،وإياك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه فتعجز
معدتك عن هضمه"(.)130
ترك الطعام الذي تعافه النفس:
وكان من هديه ترك الطعام الذي تعافه النفس وال تشتهيه.
ـ

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،قال" :ما عاب النبي صىل اهلل عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله

وإال تركه"( .)131وعيب الطعام كقولك :مالح ،قليل امللح ،حامض ،رقيق ،غليظ ،غري ناضج ،ونحو
-127

الطب النبوي ،ص .10

-128

الكامخ :نوع من األدم معرب ،لسان العرب ،ج  ،3ص .9321

-129

الطب النبوي ،ص .505

-130

انظر :عبد الباسط حممد السيد ،التغذية النبوية :الغذاء بني الداء والدواء ،رشكة مكتبة ألفا للتجارة والتوزيع،
مرص ،ط 5023 ،0هـ ،ص .14

-131

صحيح البخاري يف كتاب األطعمة ،باب ما عاب النبي صىل اهلل عليه وسلم طعاما ،ج  ،9ص  ،091رقم:
( ،)3043وصحيح مسلم يف كتاب األرشبة ،باب ال يعيب الطعام ،ج  ،9ص  ،5092رقم.)2400( :

611

ذلك .قاله النووي(.)132
وملا قدم إليه صىل اهلل عليه وسلم الضب املشوي مل يأكل منه ،فقيل له :أهو حرام؟ قال" :ال،
ولكنه مل يكن بأرض قومي فأجدين أعافه"( .)134()133يقول ابن القيم رمحه اهلل" :وهذا (أي ترك الطعام
الذي تعافه النفس) أصل عظيم يف حفظ الصحة ،فمتى أكل اإلنسان ما تعافه نفسه ،وال يشتهيه ،كان
ترضره به أكثر من انتفاعه"(.)135
أرضار األكل الكثري عىل الصحة:
أرضاره يف اجلهاز اهلضمي :إن اإلفراط يف األكل والرشب يؤدي إىل عرس اهلضم واإلمساك،
وحيدث التعفن والتخمر يف األمعاء ،ويؤدي إىل تكوين غازات كرهية الرائحة وانتفاخ ،كام متتص بعض
هذه الغازات واملواد الناجتة عن التخمر والتعفن فتحدث تسمم يف اجلسم ينتج عنه الصداع.
ـ

أرضاره عىل القلب واجلهاز الدوري :إن اإلفراط يف األكل والرشب ما جيعل الدم حيمل كميات

كبرية من املواد املؤكسدة ،وهذه املواد املؤكسدة حتدث إثارات يف أوعية الدم فيتأثر إىل حمرك األوعية ما
يؤدي إىل انقباض األوعية الدموية فريتفع ضغط الدم .كام أن األطعمة الغنية بالكولسرتول ()Cholesterol
وهي الزبدة والبيض والكبد والدهن إذا أخذت بكميات كبرية أدى ذلك إىل حدوث تصلب الرشايني
( )Arteriosclerosisوالذي يؤدي بالتايل إىل حدوث النوبات القلبية

(Attack

 )Heartوكذلك ينتج عن

تصلب الرشايني موت بعض املناطق التي ال يصلها دم كاف بسبب ضيق أو انسداد الرشايني ،وإذا أصاب
ذلك املخ حدث الفالج وقد حتدث السكتة القلبية .هذا وقد تفقد السيطرة عىل البول والرباز وإذا مات
جزء يف القلب زاد النبض وقد حتدث السكتة القلبية هذا(.)136

-132

رشح النووي عىل صحيح مسلم ،ج  ،0ص .20

-133

أعافه أي أكرهه تقذرا ،رشح النووي ،ج  ،59ص .31

-134

صحيح البخاري يف كتاب األطعمة ،باب ما كان النبي صىل اهلل عليه وسلم ال يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو،
ج ،9ص  ،090رقم ،)3935( :وصحيح مسلم يف كتاب األرشبة ،باب إباحة الضب ،ج  ،9ص  ،5309رقم:
( )5303من حديث ابن عباس ريض اهلل عنه.

-135

الطب النبوي ،ص .531

-136

انظر :سعيد رضا عبيدات ،اإلسالم والطب احلديث ،املكتبة العلمية 53 ،ليك روڈ ،الهور ،پاكستان ،ط،5
5311م ،ص 509 -502وانظر أيضا :حسان شميس باشا ،موسوعة الطب النبوي بني العلم واإلعجاز،
دار القلم دمشق ،الدار الشامية بريوت ،ص .10

611

ـ

مرض السمنة :ومن أرضار كثرة األكل أهنا تؤدي إىل السمنة وسبب ذلك أن ما يستهلكه

اجلسم من سعرات حرارية ( )Caloriesعىل شكل طعام تفوق كثريا ما حيتاج إليه اجلسم فتجتمع
السعرات الزائدة عىل شكل دهن يف اجلسم .وينتج عن السمنة أمراض كثرية ال سيام أمراض املفاصل
التي حتدث بسبب تصلب الرشايني ويسبب الوزن الثقيل ،ووزن الثقيل عند السمني تزيد من عمل القلب
فيؤدي ذلك إىل ضغط الدم ،كام أن السمني أقل قدرة عىل مقاومة امليكروبات واجلراثيم الغازية من غريه.
ومن أرضار السمن حسب إحصائية إحدى رشكات التأمني األمريكية التي قررت أنه كلام طالت خطوط
حزام البطن قرصت خطوط العمر ،فالرجال الذين يزيد حميط بطوهنم أكثر من حميط صدورهم يموتون
بنسبة أكرب(.)137
ـ

مرض السكري :إن حدوث مرض السكري نتيجة لنقص هرمون اإلنسولني الذي يفرزه

البنكرياس ( )pancreasووظيفة هذا اهلرمون ( )Harmonهي إحراق املواد النشوية إلنتاج الطاقة .أما إذا
زادت كمية املواد النشوية بسبب كثرة األكل فإن ذلك يزيد من عمل غدة البنكرياس ومع مرور الزمن
تتعب هذه الغدة وخيتل عملها فتقل كمية اإلنسولني ويصاب اإلنسان بالسكري(.)138
املبحث السابع:

كراهية التنفس يف اإلناء والنفخ فيه:

ومن اآلداب التي ينبغي مراعاهتا يف األكل والرشب هو عدم التنفس يف اإلناء ،خمافة
تقذيره ونتنه وسقوط يشء من الفم واألنف فيه .وكذلك النفخ يف الرشاب ،فإنه يكسبه من فم
النافخ رائحة كرهية يعاف ألجلها ،وال سيام إن كان متغري الفم .وكان النبي صىل اهلل عليه وسلم
ال ينفخ يف الطعام فإذا كان الطعام حارا صرب حتى يربد ،بل كان من هديه عليه السالم التجنب من الطعام
احلار جدا كام سبق بيانه.
ـ

عن قتادة ريض اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :إذا رشب أحدكم فال

يتنفس يف اإلناء ،وإذا أتى اخلالء فال يمس ذكره بيمينه وال يتمسح بيمينه"(.)139
-137

انظر :اإلسالم والطب احلديث ،ص  ،509وحسان شميس باشا ،موسوعة الطب النبوي بني العلم واإلعجاز،
ص ،10وأمحد جاد ،موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم و السنة النبوية ،دار الغد اجلديد ،القاهرة،
املنصورة ،ط5094 ،5هـ ،ج  ،2ص .241

-138

انظر :سعيد رضا عبيدات ،اإلسالم والطب احلديث ،ص ،500وأمحد جاد ،موسوعة اإلعجاز العلمي ،ج ،2
ص ،241وعبد الباسط حممد السيد ،التغذية النبوية ،ص .05

-139

أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء باب النهي عن االستنجاء باليمني ،ج  ،5ص  ،15 -14رقم.)539( :

616

ـ

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،قال" :هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن يتنفس يف اإلناء أو

ينفخ فيه"(.)140
ـ

وعن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه( )141أن النبي صىل اهلل عليه وسلم هنى عن النفخ يف

الرشاب ،فقال رجل :القذاة أراها يف اإلناء؟ فقال" :أهرقها" قال :فإين ال أروى من نفس واحد .وقال:
"فأبن القدح( )142إذا عن فيك"(.)143
ـ

عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال" :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يتنفس يف الرشاب

ثالثا( ،)144ويقول" :إنه أروى وأبرأ وأمرأ"( )145قال أنس" :فأنا أتنفس يف الرشاب ثالثا"(.)146
-140

أخرجه أبو داود يف كتاب األرشبة باب يف النفخ يف الرشاب والتنفس فيه ،ج  ،5ص  ،309رقم،)9121( :
والرتمذي يف كتاب األرشبة باب ما جاء يف كراهية النفخ يف الرشاب ،ج ،5ص  ،099رقم ،)5113( :وابن ماجة،
ج  ،5ص  ،310رقم ،)9023( :وأمحد ،ج  ،9ص  ،934رقم .)5341( :وليس عند ابن ماجة اجلملة األوىل منه.
قال الرتمذي :حسن صحيح .وقال األلباين :هو عىل رشط البخاري ،إرواء الغليل ،ج  ،1ص .90

-141

أبو سعيد اخلدري :سعد بن مالك بن سنان بن عبيد األنصاري .استصغر بأحد ،واستشهد أبوه هبا .وشارك
يف الغزوات بعد أحد .روى عن النبي صىل اهلل عليه وسلم الكثري من األحاديث .تويف باملدينة سنة ثالث أو أربع أو
مخس وستني .وقيل :سنة أربع وسبعني .انظر :اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،9ص ،03تقريب التهذيب ،ص.915

-142

أبن القدح عن فيك :أي افصله عنه عند التنفس لئال يسقط فيه يشء من الريق .كذا قاله ابن األثري يف النهاية ،ص.33

-143

أخرجه الرتمذي يف كتاب األرشبة ،باب ما جاء يف كراهية النفخ يف الرشاب ،ج  ،5ص  ،092رقم)5111( :
وقال" :هذا حديث حسن صحيح" .وأخرجه مالك يف املوطأ كتاب صفة النبي صىل اهلل عليه وسلم ،باب النهي
عن الرشاب يف آنية الفضة والنفخ يف الرشاب ،ج  ،2ص  ،323رقم ،)52( :وأمحد يف املسند ،ج  ،51ص ،233
رقم )55249( :واحلاكم يف املستدرك ،كتاب األرشبة ،ج  ،50ص  .533كلهم عن مالك عن أيوب بن حبيب
موىل سعد بن أيب وقاص عن أيب املثنى اجلهني .واحلديث رجال إسناده ثقات غري أيب املثنى اجلهني ،فإنه خمتلف
فيه .قال احلافظ يف التقريب ،ص  ،5244رقم" )1041( :مقبول" .وانظر أيضا هتذيب التهذيب ،ج ،0ص.315
واحلديث قال عنه احلاكم" :صحيح اإلسناد" ووافقه الذهبي .وبناء عىل شواهده حسنه األلباين يف السلسلة
الصحيحة ،ج  ،5ص  ،193برقم.)913( :

-144

معناه يف أثناء رشبه من اإلناء أو يف أثناء رشبه الرشاب .رشح النووي عىل صحيح مسلم ،ج  ،59ص  .533وقال ابن القيم:
معنى تنفسه يف الرشاب :إبانته القدح عن فيه ،وتنفسه خارجه ،ثم يعود إىل الرشاب ،الطب النبوي ،ص .500

-145

"أروى" من الري أي أكثر ريا و "أمرأ" أي أمجل انسياغا" .وأبرأ" أي أبرأ من أمل العطش .وقيل :أسلم من مرض
أو أذى حيصل بسبب الرشب يف نفس واحد .انظر :رشح النووي عىل صحيح مسلم ،ج  ،59ص .533

-146

أخرجه مسلم يف كتاب األرشبة ،باب كراهة التنفس يف نفس اإلناء واستحباب التنفس ثالثا خارج اإلناء ،ج ،9
ص ،5042رقم ،)525( :وبنحوه أخرج البخاري يف كتاب األرشبة باب الرشب بنفسني أو ثالثة ،ج  ،0ص ،25
رقم ،)3095( :ولفظه " :كان أنس ريض اهلل عنه يتنفس يف اإلناء مرتني أو ثالثا ،وزعم أن النبي صىل اهلل عليه
وسلم كان يتنفس ثالثا".

611

ما يستفاد من هذه األحاديث:
-5

النهي عن النفخ يف اإلناء :قال الشوكاين(" :)147اإلناء يشمل إناء الطعام والرشاب"(.)148

-2

من فوائد الرشب بثالثة أنفاس :أنه أكثر ريا ،و أبرأ من أمل العطش ،أو أسلم من مرض أو أذى
حيصل بسبب الرشب يف نفس واحد .وأمجل انسياغا.

-9

لو روى أحد يف نفس واحد جاز له الرشب بنفس واحد ،ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل ينكر
عىل الرجل حني قال" :إين ال أروى من نفس واحد" ،فلو مل جيز الرشب بنفس واحد لبينه
صىل اهلل عليه وسلم .قال اإلمام مالك رمحه اهلل" :فكأين أرى يف ذلك الرخصة ،أن يرشب من
نفس واحد ما شاء ،وال أرى بأسا بالرشب من نفس واحد ،وأرى فيه رخصة ملوضع احلديث:
"أين ال أروى من نفس واحد"( .)149وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل" :وفيه دليل عىل
أنه لو روى يف نفس واحد ومل حيتج إىل النفس جاز ،وما علمت أحدا من األئمة أوجب التنفس،
وحرم الرشب بنفس واحد"(.)150

تنبيه:
حديث أنس ريض اهلل عنه يتعارض يف الظاهر مع األحاديث األخرى التي وردت يف هذا
الباب ،حيث ورد فيه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان يتنفس يف الرشب ثالثا .فهو يثبت التنفس يف
الرشب (أي داخل اإلناء) مع أن األحاديث األخرى تفيد النهي .وقد سلك أهل العلم مسلك اجلمع،
فقالوا بأن حالة النهي :التنفس داخل اإلناء ،وحالة الفعل عىل من تنفس خارجه ،فاألول عىل ظاهره من
النهي ،والثاين تقديره :كان يتنفس يف حالة الرشب من اإلناء(.)151

-147

هو حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين ،ولد باليمن سنة 5519هـ ،ونشأ بصنعاء ،وويل قضاءها سنة
5223هـ ،له مؤلفات كثرية ،منها :نيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث سيد األبرار ،و البدر الطالع
بمحاسن من بعد القرن السابع ،وفتح القدير (يف التفسري) وغريها ،وقد ذكر له  550مؤلفا .تويف سنة 5234هـ.
انظر :إسامعيل باشا البغدادي ،هدية العارفني يف أسامء املؤلفني وآثار املصنفني ،ج  ،2ص  ،903والزركيل،
األعالم ،ج  ،1ص  ،230وعمر رضا الكحالة ،معجم املؤلفني ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت ،ج  ،55ص .31
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الشوكاين ،نيل األوطار ،ج  ،1ص .251

-149

ابن عبد الرب ،التمهيد ،النارش :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املغرب ،نرش عىل عدة سنوات من عام
 5911حتى عام 5052هـ ،ج  ،5ص .932

-150

ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج  ،92ص .243

-151

انظر :ابن حجر ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج  ،54ص .33

611

رضر النفخ عىل الطعام من الناحية الطبية:
النفخ عىل الطعام ،أو التنفيس فيه له أرضار صحية ،وذلك ربام خترج مع النفس أمراض يف
املعدة أو يف املريء أو يف الفم ،فتلتصق باإلناء .يقول احلافظ ابن حجر رمحه اهلل(" :)152ألنه ربام حصل له
تغري من النفس إما لكون املتنفس كان متغري الفم بمأكول مثال ،أو لبعد عهده بالسواك واملضمضة ،أو ألن
النفس يصعد ببخار املعدة ،و النفخ يف هذه األحوال كلها أشد من التنفس"( .)153كام توصل العلم
احلديث إىل أن عادة النفخ أو التنفس يف الطعام والرشاب قد تؤدي إىل أمراض عديدة وخطرية تسبب هبا
أنواع من اجلراثيم .وحسب اكتشافات علمية توجد يف جسم اإلنسان بكترييا صديقة ...بعكس تلك
الضارة وهي تساعد اجلسم عىل مقاومة بعض األمراض وهي توجد يف احللق ،لكن حني يقوم اإلنسان
بالنفخ خترج هذه البكترييا مع اهلواء اخلارج من جوف اإلنسان ولكن بمجرد مالمستها لسطح ساخن
تتحول إىل بكرتيا ضارة مؤدية إىل اإلصابة بالرسطان(.)154
املبحث الثامن:

استحباب الرشب جالسا:

لقد ثبت النهي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف الرشب قائام ،كام هو مستفاد من األحاديث التالية:
ـ

عن قتادة عن أنس ريض اهلل عنهام أن النبي صىل اهلل عليه وسلم زجر عن الرشب قائام .ويف

رواية :أنه هنى أن يرشب الرجل قائام ،قال قتادة فقلنا :فاألكل؟ فقال" :ذاك أرش أو أخبث"(.)155
ـ

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :ال يرشبن أحد منكم

قائام فمن نيس فليستقئ"(.)156
ـ

وعنه ريض اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :لو يعلم الذي يرشب وهو قائم

-152

شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن حممد بن عيل الكناين العسقالين الشافعي ويعرف بابن حجر ،وهو
لقب لبعض آبائه .ولد سنة (119هـ) .صنف كتبا كثرية ،منها :فتح الباري رشح صحيح البخاري ،واإلصابة يف متييز
الصحابة ،وبلوغ املرام من أدلة األحكام ،وغريها .تويف سنة (132هـ) .انظر :السخاوي ،الضوء الالمع ألهل القرن
التاسع ،ج  ،2ص  ،93 -90ابن عامد ،شذرات الذهب ،ج  ،1ص  ،214والزركيل ،األعالم ،ج  ،5ص .511

-153

املرجع السابق نفسه ،ج  ،54ص .32

-154

نقال عن املواقع http://majdah.maktoob.com :و

-155

أخرجه مسلم يف كتاب األرشبة ،باب كراهية الرشب قائام ،ج  ،9ص  ،5044رقم .)2420( :وجاء مثله عن أيب

tv.ardmasr.com

سعيد اخلدري ريض اهلل عنه ،كام يف حديث رقم.)2423( :
-156

611

أخرجه مسلم يف نفس املوضع السابق ،رقم احلديث (.)2420

ما يف بطنه الستقاءه"(.)157
ـ

وعنه ريض اهلل عنه ،عن النبي صىل اهلل عليه وسلم :أنه رأى رجال يرشب قائام فقال له" :قه"

قال :مله؟ قال" :أيرسك أن يرشب معك اهلر؟" قال :ال ،قال" :فإنه قد رشب معك من هو رش منه،
الشيطان"(.)158
وهذه األحاديث تفيد يف النهي عن الرشب قائام .وهي ختالف يف الظاهر مع األحاديث التي تدل
عىل جواز الرشب قائام( ،)159فللعلامء يف رفع التعارض مسلكان:
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أخرجه أمحد يف مسنده ،ج  ،59ص  ،250رقم )1141( :ومن طريقه ابن حبان يف صحيحه ،ج  ،52ص ،502
رقم )3920( :حدثنا عبد الرزاق ،حدثنا معمر عن األعمش عن الزهري عن رجل عن أيب هريرة به .وهذا إسناد
ضعيف إلهبام الراوي عن أيب هريرة .وباقي رجاله ثقات رجال الشيخني .وقد جاء هذا احلديث موصوال عند
أمحد رقم احلديث ،)1143( :والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار ،ج  ،3ص  ،900رقم )2544( :عن األعمش
عن أيب صالح عن أيب هريرة به ،و زاد الطحاوي" :فبلغ عيل بن أيب طالب ،فقام فرشب قائام" .وأخرج البزار كام
يف كشف األستار ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ج  ،9ص  ،002و البيهقي يف السنن الكربى ،ج  ،1ص  ،004رقم:
( )50002من طريق زهري بن حممد البغدادي عن معمر عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن أيب
هريرة ،به .قال اهليثمي يف جممع الزوائد ،ج  ،3ص " :13رواه أمحد بإسنادين ،و البزار ،وأحد إسنادي أمحد رجاله
رجال الصحيح" .واحلديث صححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة ،ج  ،5ص  ،991برقم.)510( :
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أخرجه أمحد يف مسنده ،ج  ،59ص  ،915رقم )1449( :والدارمي يف كتاب األرشبة باب من كره الرشب قائام،
ج  ،5ص ،333رقم ،)2521( :والطحاوي يف مشكل اآلثار ،مؤسسة الرسالة ،ط5053 ،5هـ ،ج  ،3ص ،901
رقم )2542( :وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة ،ج  ،5ص  ،991برقم.)513( :
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من هذه األحاديث :ما جاء عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،قال" :سقيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من زمزم
فرشب وهو قائم" أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة باب الطيب للجمعة ،ج  ،5ص  ،215رقم )114( :ومسلم
يف كتاب األرشبة ،باب يف الرشب من ماء زمزم قائام ،ج  ،9ص  ،5045رقم .)2421( :ومنها :عن النزال ،قال:
"أيت عيل ريض اهلل عنه عىل باب الرحبة فرشب قائام فقال" :إن ناسا يكره أحدهم أن يرشب وهو قائم وإين رأيت
النبي صىل اهلل عليه وسلم فعل كام رأيتموين فعلت" .أخرجه البخاري يف كتاب األرشبة ،باب الرشب قائام ،ج ،0
ص  ،51رقم .)3053( :ومنها :عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أنه قال" :كنا عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم نرشب قياما ونأكل ونحن نسعى" .أخرجه الرتمذي يف كتاب األرشبة باب ما جاء يف الرخصة يف الرشب
قائام ،ج  ،5ص  ،095رقم( )5114( :تنبيه! ذكر هذا احلديث يف الطبع الذي استخدمته حتت باب" :ما جاء يف
النهي عن الرشب قائام" بينام ذكر يف الطبعات األخرى حتت باب" :ما جاء يف الرخصة يف الرشب قائام" وأرى أن
الصحيح ذكره حتت باب الرخصة كام يبدو من سياق احلديث .واهلل أعلم) .قال أبو عيسى" :هذا حديث صحيح
غريب من حديث عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر وروى عمران بن حدير هذا احلديث عن أيب البزري عن
ابن عمر وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد" وأخرجه ابن ماجة يف كتاب األطعمة باب األكل قائام ،ج ،5
ص ،330رقم )9945( :وأمحد ،ج  ،1ص  ،241رقم.)0045( :
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املسلك األول:
ذهب اجلمهور إىل مسلك اجلمع ،وذلك بحمل أحاديث التحريم عىل كراهة التنزيه وأحاديث
اجلواز لبيانه .وهي طريقة اخلطايب وابن بطال يف آخرين( .)160فإن قيل كيف يكون الرشب قائام مكروها
وقد فعله النبى صىل اهلل عليه و سلم؟ فاجلواب أن فعله صىل اهلل عليه و سلم إذا كان بيانا للجواز ال يكون
مكروها بل البيان واجب عليه صىل اهلل عليه و سلم فكيف يكون مكروها .قاله النووي(.)161
املسلك الثاين:
ذهب ابن حزم( )162إىل التحريم ،وقال إن أحاديث النهي ناسخ ألحاديث اإلباحة .وذهب
اإلمام ابن تيمية والشيخ األلباين رمحه اهلل( )163أيضا إىل التحريم ،إال إذا كان هناك عذر كضيق املكان ،أو
كون القربة معلقة .وعلل الشيخ األلباين بأن التنزيه ال يساعد عليه لفظ "زجر" ،وال األمر باالستقاء ،ألنه
يعني االستقاء فيه مشقة شديدة عىل اإلنسان ،وليس يف الرشيعة مثل هذا التكليف كجزاء ملن تساهل بأمر
مستحب! و كذلك قوله "قد رشب معك الشيطان" فيه تنفري شديد عن الرشب قائام ،و ما إخال ذلك
يقال يف ترك مستحب( .)164قلت :ويبدو واهلل أعلم أن األفضل يف األكل والرشب أن يكون قاعدا ألن
هذا هو هدي النبي صىل اهلل عليه وسلم يف أحواله العادية ،وأما النهي عن الرشب قائام فإنه حيمل عىل
التنزيه ال عىل التحريم ألنه قد ثبت عنه صىل اهلل عليه وسلم وعن بعض الصحابة خالف ذلك.
أرضار الرشب قائام من الناحية الطبية:
يقول ابن القيم رمحه اهلل يف بيانه ألرضار الرشب قائام،حيث هلا آفات عديدة ،منها :أنه ال حيصل
به الرى التام ،وال يستقر يف املعدة حتى يقسمه الكبد عىل األعضاء ،وينزل برسعة وحدة إىل املعدة،
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انظر :فتح الباري ،ج  ،54ص .11 -10

-161

رشح النووي ،ج  ،59ص .533

-162

هو عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم ،األندليس الظاهري شاعر وكاتب وفيلسوف وفقيه .ولد بقرطبة سنة 910هـ.
له مؤلفات من أشهرها :املحىل يف الفقه ،واإلحكام ألصول األحكام ،والفصل يف امللل واألهواء والنحل ،وغريها.
تويف سنة 030هـ .انظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج  ،9ص  ،923والزركيل ،األعالم ،ج  ،0ص .230
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هو حمدث العرص أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين بن نوح األلباين .ولد سنة 5922هـ .له مؤلفات قيمة ،من أبرزها:
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،سلسلة األحاديث الضعيفة ،وغريها.
انظر :عاصم بن عبد اهلل القريويت ،كوكبة من أئمة اهلدى ومصابيح الدجى ،ط5024 ،5هـ ،ص  513وما بعدها.
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انظر :ابن حزمّ ،
املحىل باآلثار ،إدارة الطباعة املنريية بمرص بشارع األزهر ،ج ،0ص  ،035جمموع الفتاوى ،ج،92
ص  ،243والسلسلة الصحيحة ،ج  ،5ص .211

611

فيخشى منه أن يربد حرارهتا ،ويشوشها ،ويرسع النفوذ إىل أسفل البدن بغري تدريج ،وكل هذا يرض
بالشارب ،وأما إذا فعله نادرا أو حلاجة ،مل يرضه ،وال يعرتض بالعوائد عىل هذا ،فإن العوائد طبائع ثوان،
وهلا أحكام أخرى ،وهى بمنزلة اخلارج عن القياس عند الفقهاء(.)165
املبحث التاسع:

كراهية الرشب من فم السقاء:

لقد ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم النهي عن الرشب من فم السقاء.
ـ

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،قال" :هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن الرشب من فم

القربة أو السقاء ،وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة يف جداره"( )166ويف رواية عند أمحد قال أيوب (أحد
رواة احلديث) فأنبئت أن رجال رشب من يف السقاء فخرجت حية"(.)167
ـ

عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه ،قال" :هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن اختناث

األسقية .يعني أن تكرس أفواهها فيرشب منها"(.)168
ـ

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،قال" :هنى النبي صىل اهلل عليه وسلم عن الرشب من يف

السقاء"(.)169
هذه األحاديث تفيد النهي عن الرشب من فم السقاء .وال خيلو هذا النهي من حكم جليلة ،منها:
-5

أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كرهية يعاف ألجلها.

-2

أنه ربام يكون يف القربة أو السقاء حرشات أو حيوانات أو قذارة أو غريها ال يشعر هبا الشارب
فتدخل يف جوفه فيترضر هبا.

-9

أنه ربام خيالط املاء من ريق الشارب فيتقذره غريه.

-0

أن الرشب كذلك يمأل البطن من اهلواء ،فيضيق عن أخذ حظه من املاء ،أو يزامحه ،أو يؤذيه،
ولغري ذلك من احلكم(.)170

-165

الطب النبوي ،ص .500

-166

أخرجه البخاري يف كتاب األرشبة ،باب الرشب من فم السقاء ،ج  ،0ص  ،24رقم.)3021( :
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مسند أمحد ،ج ،52ص ،00رقم ،)1539( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ،ج ،5ص ،130برقم.)933( :
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أخرجه البخاري يف كتاب األرشبة ،باب الرشب من فم السقاء ،ج  ،0ص  ،24رقم.)3023( :
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نفس املصدر السابق ،رقم احلديث (.)3023

-170

انظر :زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ج  ،0ص  ،299وفتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج  ،54ص ،30
وابن مفلح ،اآلداب الرشعية ،ج  ،9ص .500
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تنبيهان:
أ-

النهي يف هذه األحاديث محله بعض أهل العلم عىل التحريم و بعضهم عىل كراهة التنزيه وهم
األكثر ،ومنهم من جعل أحاديث النهي ناسخة لإلباحة(.)171

ب-

ال تعارض بني أحاديث النهي وبني حديث كبشة األنصاري ريض اهلل عنه الذي ورد فيه:
" دخل عيل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فرشب من يف قربة معلقة قائام ،فقمت إىل فيها
فقطعتها"( .)172كأن حيمل هذا احلديث عىل أن القربة كانت معلقة ومل يتسري إناء لكي يرشب
به ،ومل يتمكن من التناول بكفه .يقول احلافظ ابن حجر" :إن أحاديث اجلواز كلها فيها أن
القربة كانت معلقة والرشب من القربة املعلقة أخص من الرشب من مطلق القربة ،وال داللة يف
أخبار اجلواز عىل الرخصة مطلقا بل عىل تلك الصورة وحدها ،ومحلها عىل حال الرضورة مجعا
بني اخلربين أوىل من محلها عىل النسخ واهلل أعلم(.)173

املبحث العارش:

تغطية اإلناء:

إن احلرشات واهلوام وغريها من املؤذيات تنترش يف األرض حينام ينام ابن آدم ،لذا ينبغي تغطية
اإلناء وإيكاء السقاء يف الليل حتى يسلم الطعام والرشاب من هذه املؤذيات ،وقد أكد النبي صىل اهلل عليه
وسلم عىل هذا .فعن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام ،قال :أخربين أبو محيد الساعدي ،قال :أتيت النبي
صىل اهلل عليه وسلم بقدح لبن من النقيع( )174ليس خممرا( )175فقال" :أال مخرته ولو تعرض عليه
عودا" قال أبو محيد إنام أمر باألسقية أن توكأ ليال وباألبواب أن تغلق ليال(.)176
-171

انظر :فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج  ،54ص  35ـ .32

-172

أخرجه الرتمذي يف كتاب األرشبة ،باب ما جاء يف الرخصة يف ذلك ،ج  ،5ص  ،099رقم )5132( :وقال :هذا
حديث حسن صحيح .وأخرجه ابن ماجة يف كتاب األرشبة ،ج  ،5ص  ،319رقم .)0929( :وصححه الشيخ
األلباين يف صحيح سنن الرتمذي ،ج  ،2ص  ،993برقم.)5132( :

-173

انظر :فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج  ،54ص .32

-174

من النقيع :موضع محاه النبي صىل اهلل عليه وسلم ثم عمر ريض اهلل عنه خليل املسلمني ،وهو من أودية احلجاز
يدفع سيله إىل املدينة يسلكه العرب إىل مكة منه .ونقل القايض عياض عن اخلطايب وغريه بأنه موضع بوادي
العقيق .انظر :معجم البلدان ،دار صادر ،بريوت5931 ،هـ ،ج  ،3ص  ،945ورشح النووي عىل صحيح مسلم،
ج  ،59ص .512

-175

أي ليس مغطى .املرجع السابق.

-176

أخرجه مسلم يف كتاب األرشبة ،باب يف رشب النبيذ وختمري اإلناء ،ج  ،9ص  ،5339رقم.)2454( :
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يؤكد النبي صىل اهلل عليه وسلم يف هذا احلديث عىل تغطية اإلناء ،وإن كان بعود .قال النووي
رمحه اهلل يف قوله "ولو تعرض" معناه :متده عليه عرضا أي خالف الطول ،وهذا عند عدم ما يغطيه به(.)177
و احلكمة يف وضع العود عرضا ،كام قال ابن القيم" :أنه ال ينسى ختمريه ،بل يعتاده حتى بالعود ،كام أن
ربام أراد الدبيب أن يسقط فيه ،فيمر عىل العود ،فيكون العود جرسا له يمنعه من السقوط فيه"(.)178
ـ

وعنه جابر ريض اهلل عنه ،عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال" :غطوا اإلناء ،وأوكوا

السقاء ،وأغلقوا الباب ،وأطفئوا الرساج ،فإن الشيطان ال حيل سقاء ،وال يفتح بابا ،وال يكشف إناء ،فإن
مل جيد أحدكم إال أن يعرض عىل إنائه عودا ،ويذكر اسم اهلل ،فليفعل .فإن

الفويسقة( )179ترضم()180

عىل أهل البيت بيتهم"(.)181
ـ

وعنه ،قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول" :غطوا اإلناء ،وأوكوا السقاء ،فإن يف

السنة ليلة ينزل فيها وباء( )182ال يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء ،إال نزل فيه من ذلك
الوباء" وقال الليث بن سعد يف حتديد هذه الليلة :فاألعاجم عندنا يتقون ذلك يف كانون األول(.)183
يقول النووي رمحه اهلل" :ذكر العلامء لألمر بالتغطية فوائد ،منها :الفائدتان اللتان وردتا يف هذه
األحاديث ،ومها :صيانته من الشيطان ،فإن الشيطان ال يكشف غطاء ،وال حيل سقاء ،وصيانته من الوباء
الذي ينزل يف ليلة من السنة .والفائدة الثالثة :صيانته من النجاسة واملقذرات .والرابعة :صيانته من
احلرشات واهلوام ،فربام وقع يشء منها فيه فرشبه وهو غافل ،أو يف الليل فيترضر به"(.)184

-177

رشح النووي ،ج  ،59ص .512

-178

انظر :الطب النبوي ،ص .501

-179

الفويسقة هي الفأرة .رشح النووي عىل صحيح مسلم ،ج  ،59ص .510

-180

ترضم أي حترق رسيعا .نفس املرجع السابق.

-181

أخرجه البخاري يف كتاب األرشبة ،باب تغطية اإلناء ،ج  ،0ص  ،53رقم ،)3029( :ومسلم يف كتاب األرشبة،
باب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء وإغالق األبواب ،...ج  ،9ص  ،5330رقم )2452( :والسياق له.

-182

وباء هو الطاعون وهو عىل ثالث لغات :بالقرص واملد واهلمز .وقيل هو كل مرض عام .ومجع املمدود أوبية ومجع
املقصور أوباء .انظر :لسان العرب ،ج  ،0ص  ،0135مادة" :وبأ".

-183

أخرجه مسلم يف كتاب األرشبة باب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء ،ج  ،9ص  ،5330رقم.)2450( :

-184

رشح النووي عىل صحيح مسلم ،ج  ،59ص .519
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الفوائد الصحية أو الطبية يف تغطية اإلناء:
إن تغطية آنية الطعام والرشاب حلاميتها من الغبار والذباب ومن أجل منع التلوث اجلرثومي
وانتشار األمراض السارية تعترب من أهم قواعد الطب الوقائي احلديث ،كام يعترب من معجزة الرسول
صىل اهلل عليه وسلم بأنه عليه الصالة والسالم أخرب بإمكانية انتقال الوباء هبذه الطريقة قبل اكتشاف
اجلراثيم والعوامل املمرضة بأكثر من ألف وأربعامئة سنة .لقد أثبت الطب احلديث أن األمراض املعدية
ترسى يف مواسم معينة من السنة ،بل إن بعضها يظهر كل عدد معني من السنوات ،وحسب نظام دقيق
ال يعرف تعليله حتى اآلن ...من أمثلة ذلك :أن احلصبة ( )Measlesوشلل األطفال ( )Poliomyelitisتكثر
يف سبتمرب وأكتوبر .والتيفود ( )Typhoidيكثر يف الصيف .أما الكولريا فإهنا تأخذ دورة كل سبع سنوات.
واجلدري كل ثالث سنني(.)185
وهذا يفرس لنا اإلعجاز العلمي يف قول الرسول صىل اهلل عليه وسلم" :إن يف السنة ليلة ينزل
فيها وباء( .)187()186ومن احلقائق العلمية أيضا أن بعض األمراض املعدية تنتقل بالرذاذ عن طريق اجلو
املحمل بالغبار ،وأن امليكروب ( )Microbeيتعلق بذرات الغبار عندما حتملها الريح وتصل بذلك من
املريض إىل السليم(.)188
املبحث احلادي عرش:

املضمضة و ختليل األسنان بعد الفراغ من الطعام:

أصل املضمضة يف اللغة ،التحريك ،ومنه مضمض النعاس يف عينيه إذا حتركتا بالنعاس ،ثم
اشتهر استعامله يف وضع املاء يف الفم وحتريكه .وأما معناه من جهة الرشع فإن املضمضة هي أن يضع املاء
يف الفم ثم يديره ثم يمجه( .)189واألحاديث يف املضمضة كثرية ،لكن نورد هنا ما تنص عىل ما بعد
الطعام ،وهي:

-185

انظر :كامل عبد الصمد ،اإلعجاز العلمي يف اإلسالم والسنة النبوية ،نقال عن موقعhttp://quran-m.com :

-186

وقال النووي رمحه اهلل :أي أوبئة موسمية وهلا أوقات معينة ،رشح النووي ،ج  ،59ص .510

-187

أخرجه البخاري يف كتاب األرشبة ،باب تغطية اإلناء ،ج  ،0ص  ،53رقم ،)3029( :ومسلم يف كتاب األرشبة،
باب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء وإغالق األبواب ،ج  ،9ص  ،5330رقم )2452( :والسياق له.

-188

كامل عبد الصمد" ،اإلعجاز العلمي يف اإلسالم والسنة النبوية" بحث منشور عىل موقعhttp://quran-m.com :

-189

انظر :فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج  ،5ص .924
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ـ

عن سويد بن النعامن ريض اهلل عنه( )190قال" :خرجنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل خيرب

فلام كنا بالصهباء( )191دعا بطعام فام أيت إال بسويق فأكلنا فقام إىل الصالة فتمضمض ومضمضنا"(.)192
ـ

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه" ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض

وغسل يديه وصىل"(.)193
ـ

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رشب لبنا فمضمض ،وقال:

"إن له دسام"(.)195( )194
وهذه األحاديث تفيد يف استحباب املضمضة وختليل األسنان بعد الطعام ،سواء أكان ذو دسم
أو غريه ،كام قال النووي يف رشحه حلديث ابن عباس ريض اهلل عنهام "فيه استحباب املضمضة من رشب
اللبن ،قال العلامء :وكذلك غريه من املأكول واملرشوب تستحب له املضمضة ولئال تبقى منه بقايا يبتلعها
يف حال الصالة ولتنقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه"(.)196
وقال املناوي رمحه اهلل(" :)197وقيس باللبن ،املضمضة من ذي دسم بل أخذ من مضمضته

-190

سويد بن النعامن بن مالك األويس ،أبو عقبة .شهد أحدا وما بعدها ،وشهد بيعة الرضوان .انظر :اإلصابة يف متييز
الصحابة ،ج  ،9ص .534

-191

الصهباء :اسم موضع ،بينه وبني خيرب روحة ،ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج  ،9ص .553

-192

أخرجه البخاري يف كتاب األطعمة ،باب املضمضة بعد الطعام ،ج  ،5ص  ،000رقم.)3030( :

-193

أخرجه ابن ماجة يف كتاب الطهارة وسننها ،باب الرخصة يف ذلك (يف عدم الوضوء ما غريت النار) ،ج ،5
ص ،33رقم ،)039( :وأمحد ،ج  ،53ص  ،53رقم .)3403( :وقال البوصريي يف الزوائد :هذا إسناد رجاله
ثقات .مصباح الزجاجة عىل زوائد ابن ماجة ،دار اجلنان ،بريوت ،ج  ،5ص  ،520وصححه الشيخ األلباين يف
صحيح سنن ابن ماجة ،ج  ،5ص  ،531رقم.)031( :

-194

دسام :قال يف املصباح :الدسم ،الودك من حلم وشحم .انظر :الفيومي ،املصباح املنري ،ص .10

-195

أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء ،باب هل يمضمض من اللبن ،ج  ،5ص  ،11رقم )255( :وهذا اللفظ له،
ومسلم يف كتاب احليض ،باب الوضوء ما مست النار ،ج  ،5ص  ،210رقم.)931( :

-196

رشح النووي عىل صحيح مسلم ،ج  ،0ص .00

-197

عبد الرؤوف املناوي ،هو حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني ابن عيل بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري
زين الدين ،ولد سنة 332هـ .كان لغويا ومن كبار العلامء الذين شاركوا يف فنون عديدة .له نحو من ثامنني مؤلفا،
منها :فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،ورشح شامئل الرتمذي ،ورشح ألفية العراقي ،وغريها .تويف يف القاهرة سنة
5495هـ .انظر :الزركيل ،األعالم ،ج  ،0ص  240وعمر رضا كحالة ،معجم املؤلفني ،ج  ،54ص .500
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صىل اهلل عليه وسلم من السويق ندهبا يف غري ما له دسم أيضا إذا كان يعلق منه يشء بني األسنان أو نواحي
الفم ،وذكر بعض األطباء أن بقايا اللبن يرض باللثة واألسنان ،وللمضمضة عند األكل ورشب غري املاء
فوائد دينية منها سالمة األسنان من احلفر ونحوه إذ بقايا املأكول يورثه ،وسالمة الفم من البخر وغري
ذلك"(.)198
فوائد املضمضة الصحية:
إن بقاء جزئيات الطعام يف داخل الفم ما جيعلها عرضة للتخمر ،وتصبح بؤرة مناسبة لتكاثر
اجلراثيم ،ما قد يسبب التهابات يف اللثة والقالع ونخر األسنان وغريها من التهابات جوف الفم ،ومن ثم
إىل انتقاهلا إىل اجلهاز اهلضمي وما ينتج عنه من اضطرابات هضمية وتعفنات يصدر عنها رائحة الفم
الكرهية .فاملضمضة حتفظ الفم والبلعوم من االلتهابات ،وحتفظ اللثة من التقيح ،وتقي األسنان وتنظفها
بإزالة الفضالت الغذائية التي تبقى بعد الطعام يف ثناياها .وفائدة أخرى هامة جدا للمضمضة فهي تقوي
بعض عضالت الوجه وحتفظ للوجه نضارته واستدارته ،وهو مترين هام يعرفه املتخصصون يف الرتبية
الرياضية وهذا التمرين يفيد أيضا يف إضفاء اهلدوء النفيس عىل املرء لو أتقن حتريك عضالت فمه أثناء
املضمضة"(.)199

-198

عبد الرؤوف املناوي ،فيض القدير ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط5053 ،5هـ ،ج  ،5ص .030

-199

جملة اإلصالح ،العدد  ،230السنة 5330م من ندوات مجعية اإلعجاز العلمي للقرآن يف القاهرة .نقال عن موقع:
http://www.jameataleman.org
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