
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 شرح رياض الصالحين

َكاَن ِإَذا َأَكَل َطَعامًا َلِعَق َأصاِبعه  -َصّمى اهلُل َعَمْيِه وَسمَّم-رسوَل المَّه  "َأنَّ  -رضي المَّه عنه-شرح حديث َأنٍس 
 الثالَث"

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
))أن  -رضي اهلل عنو-حديث أنس  -رحمو اهلل-أورد المصنؼ  اب "التواضع وخفض الجناح لممؤمنيف"ففي ب

إذا سقطت لقمة  قال: وقال: ،كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثالث -صمى اهلل عميه وسمم-رسول اهلل 
ال تدرون في أي  قال: فإنكم ،ةسمت القصعوأمر أن تُ وال يدعها لمشيطان،  اى وليأكمهأحدكم فميمط عنها األذ

 .(1)طعامكم البركة((
كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه  -صمى اهلل عميه وسمم-))أن رسول اهلل : -رضي اهلل عنو-قوؿ أنس 

وأنو يتكرر منو،  ،ذلؾ مف عادتو وديدنوبمعنى أف  ،كاف يفعؿ كذا ،يدؿ عمى التكرارىذا التركيب  ،الثالث((
))إذا أكل طعامًا لعق بؿ كاف مف ىديو وسنتو المستمرة،  -رضي اهلل تعالى عنو-فرآه أنس  يعني: لـ يفعمو مرة
لعؽ، األصابع الثالث ىي ىذه اإلبياـ والمسبحة والوسطى، ىذه الثالث، لماذا ُحددت ىذه ، أصابعه الثالث((

ما  ،أف يتناوؿ بالثالثكاف يمكف  -صمى اهلل عميو وسمـ-الثالث؟ ألف طبيعة ما يؤكؿ آنذاؾ في عيد النبي 
وما ُعرؼ إال مف زماف ليس ببعيد، وليذا جاء في صفة أكمو  ،ال يوجد عندىـ أصالا  -مثالا -ف الرز كانوا يعرفو 

 ،الثريد ،طاألق   ،مثؿ التمر ،ما ُيطعـ فيذا يتأتى مع بعض ،أنو كاف يأكؿ بثالثة أصابع -صمى اهلل عميو وسمـ-
 ،بثالثما ال يؤكؿ يأكؿ بثالثة أصابع أف يحاوؿ ف ،يتكمؼ اإلنساف في ذلؾ وال ،يؤكؿ بثالثة أصابعأف ممكف 

بناء عميو لو أف اإلنساف أكؿ ، و تماسؾ في يديو، وليذا كاف يمعؽ األصابع الثالثيوال  ،ثـ بعد ذلؾ ينتثر الطعاـ
ا مثالا ما يصؿ إلى خالفاا لمف ظف أف تخصيص األصابع الثالث ألني ،بيده فإنو يمعؽ اليد ليس األصابع الثالث

قة فإنو عإنما ذلؾ؛ ألنو كاف يأكؿ فييا عمى الخصوص، فإذا أكؿ بممىذا غير صحيح،  ،أو نحو ذلؾ ،الطعاـ
ىذه -إف كاف الطعاـ يعمؽ بيا، يعني: مف األطعمة ما قد يعمؽ بالممعقة فُيمعؽ، ىذه القضية  ،يمعؽ ىذه الممعقة

صمى اهلل عميو -كما قاؿ النبي  ،جؿ أف ذلؾ لتحصيؿ البركة مف جيةلعؽ األصابع الثالث، لماذا؟ مف أ -السنة
  .))فإنكم ال تدرون في أي طعامكم البركة((في آخر الحديث:  -وسمـ

 ، أو نحو ذلؾ.كبييمة أو صبي ،فإف اإلنساف مأمور بأف يمعؽ ذلؾ أو أف ُيمعقو غيره ،وفيو أيضاا حفظ لمنعمة
في المشروب فيو إدخاؿ المساف ، وأما الولوغ ، ويكوف ذلؾ في الطعاـالمحؿوحقيقة المعؽ ىو إمرار المساف عمى 

 .ىذا يقاؿ لو الولوغ ،وحركو ،أدخؿ لسانو، (2)))إذا ولغ الكمب في إناء أحدكم(( ،خاصة
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أمر يستقذره  ،ىؿ ىذا األمر مستيجف، ىذا األمر تنفر منو الطباع، ))إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثالث((وىنا 
  .س؟النا

 ،لكف قد يفعؿ اإلنساف ذلؾ بطريقة تنفر منيا الطباع ،أكمؿ اليدي -صمى اهلل عميو وسمـ-الجواب: ال، فيديو 
نو حينما يأكؿ ال ُيبقي إثـ ال يبقى شيء في يده بحيث  ،فينا الخطأ، بمعنى: أف اإلنساف يمكف أف يأكؿ بيده

فيمتعض مف رآه أو شاىده أو سمعو وتنفر نفوسيـ  ،معؽولربما أصدر صوتاا وىو ي ،شيئاا بطريقة ال يتكمؼ فييا
-ىذا خالؼ ىدي النبي  ،وبطريقة مقززة ،وبصوت أحياناا  ،يجمس أماميـ ُيكرر ىذا ،مف ىذا الصنيع لمتكمؼ

ودوف أف  ،وال تنطع ،إنما يمكف لإلنساف وىو يأكؿ أف يحصؿ ذلؾ منو مف غير تكمؼ ،-صمى اهلل عميو وسمـ
  واضح الفرؽ في ىذا بيف صنيع وآخر.و  ،يشعر بو اآلخروف

يقوؿ  -صمى اهلل عميو وسمـ-الحظوا النبي  ،))إذا سقطت لقمة أحدكم فميمط عنها األذى وليأكمها((قاؿ: وقاؿ: 
إنما  ،وما إلى ذلؾ ،السجادمف ىذا الكالـ في الوقت الذي لـ يكف في غالب أحواليـ في بيتيـ ىذه الفرش 

 ،مف التراب، عمى شيء مما تتموث بو مما يعمؽ بيا في األرض، مف تراب أو حصىالغالب أنيا تقع عمى شيء 
فكيؼ اليـو  ،وأف يأكميا اإلنساف ،بإماطة األذ  عنيا -صمى اهلل عميو وسمـ-ومع ذلؾ يأمر النبي  ،أو نحو ىذا

كوف كما لو فإذا سقطت اليوـ ال ت ،عمى قدر ذلؾ -عز وجؿ-اعتاد الناس عمى النظافة فأعطاىـ اهلل وقد 
وىي نظيفة جداا لـ  ،وغالباا أنيا تسقط عمى سفرة الطعاـ ،فإنيا تسقط عمى محؿ نظيؼ ،قطت في ذلؾ الحيفس

ما فيو الخير بال يأمر إال  -صمى اهلل عميو وسمـ-تستعمؿ قبؿ ذلؾ، ومع ذلؾ مف الناس مف يترؾ ىذا، فالنبي 
 .والصالح والنفع

 -صمى اهلل عميو وسمـ-وىذا أمر مف النبي ، ))وليأكمها(( ،عنيا األذ  يعني: يزيؿ، ))فميمط عنها األذى((
 ،أنا لست بحاجة إلييا أصالا، الطعاـ كثير :وال يقوؿ اإلنساف ،وال يترفع ،ينبغي عمى اإلنساف أف ال يستنكؼ

ىو المراد، إنما ذلؾ في وقت كاف الطعاـ فيو قميالا، نقوؿ: ال، ليس ىذا  -صمى اهلل عميو وسمـ-لربما قاؿ النبي 
مو أكؿ اإلنساف أكالا كثيراا وقد رفعت منو فىذا مف جية،  ،فقد يكوف ذلؾ فيما وقع ،المقصود ىو تحصيؿ البركة

صمى اهلل عميو -وليذا قاؿ النبي  ،ثـ أيضاا ىو يترؾ ىذه لمشيطاف ،وال يشبع ،ال ينتفع بو بدنو والبركة فإن
  ، ىؿ الشيطاف يأكؿ؟ ((وال يدعها لمشيطان ،اوليأكمه)) :-وسمـ

أو ترؾ التسمية قاؿ  ،إذا نسي التسمية ي دخوؿ اإلنساف إلى بيتو أنويأكؿ، وتعرفوف الحديث ف ،الجواب: نعـ
إذا أراد أف يأكؿ يتعشى ولـ ، ففيبيتوف عنده في البيت ،الشيطاف لمف معو: أدركتـ المبيت، دخموا معو في ليمتو

 .(3)((عشاءأدركتم المبيت وال))، قاؿ: ُيسـ  
 !.، ويتعشوف معوومجموعة مف الشياطيف يدخموف يبيتوف معو ،كـ مف إنساف يدخؿ في بيتو

الذي ال ينطؽ عف اليو ، وبيننا  -صمى اهلل عميو وسمـ-وىذه أمور غيبية يخبرنا عنيا النبي  مف يرضى بيذا؟
اهلل فإف الشيطاف ال يستطيع الدخوؿ، سـ ب :، وينتيي كؿ شيء، إذا قمتسـ اهللب :نقوؿأف  ،وبيف ىؤالء التسمية

ذا أغمقت باباا   .بسـ اهلل فإف الشيطاف ال يستطيع أف يفتحو :وقمت ،وا 
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ال  ،ولو أف نعرض عميو عوداا  ،عممنا أف نضع عمى اإلناء شيئاا يغطيو -صمى اهلل عميو وسمـ-بؿ إف النبي 
  .(2)نتركو مكشوفاا 

عف جابر بف عبد اهلل، قاؿ: سمعت ف، نزؿ في كؿ إناء مكشوؼي ،-في العاـ-ينزؿ داء في ليمة في السنة و 
غطوا اإلناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليمة ينزل فيها وباء، ))، يقوؿ: -صمى اهلل عميو وسمـ-رسوؿ اهلل 

 .(9)((إال نزل فيه من ذلك الوباء ميه غطاء، أو سقاء ليس عميه وكاءال يمر بإناء ليس ع
مكشوفة حينما نزؿ ذلؾ الداء بسبب تعاطييـ الطعاـ والشراب في تمؾ اآلنية ال ،ي تقع لمناسفكـ مف األمراض الت

 !.فييا
وليذا  ،-ُيجامع-نكح معو وي   ،ما ىي العمة، فالشاىد أف الشيطاف يأكؿ ال يعرفوفقد ، و ثـ يذىب إلى األطباء

المهم جنبنا الشيطان وجنب  ،))اإلنسان إذا أتى أهمه وقال: بسم اهللأف : -صمى اهلل عميو وسمـ-أخبر النبي 
 ، وُقدر بينيما ولد لـ يضره شيطاف أبداا.(0)الشيطان ما زرقتنا((

ذكر جماعة مف السمؼ ، [02]اإلسراء:  }َوَشاِرْكُهْم ِفي اأَلْمَواِل َواأَلْوالِد{لمشيطاف:  -تبارؾ وتعالى-وليذا قاؿ اهلل 
اركة في األمواؿ واألوالد أف ينكح مع الرجؿ، أف ُيعاشر مع الرجؿ، إذا أتى أىمو ولـ يذكر اهلل، نى المشأف مع

حيؿ بينيـ  -تبارؾ وتعالى-فإذا ذكر اسـ اهلل  ،وأقؿ ما يحصؿ لإلنساف أنو ُيعاشر والشياطيف يتفرجوف عميو
 وبيف ذلؾ.

 ،ال يشاىدونو ،حيؿ بينيـ بيف ذلؾفإذا ذكر اسـ اهلل فإف الشياطيف يشاىدونو،  -أعزكـ اهلل-إذا دخؿ دورة المياه 
فإذا أراد اإلنساف أف يدخؿ سمى اهلل، إذا أراد أف يأكؿ سمى اهلل، أراد أف يناـ سمى اهلل، إذا أراد أف ُيجامع سمى 

ف مف مك  ، فال يُ والشيطاف ىو عدوؾ ،اهلل، إذا سقطت المقمة أكميا؛ ألنو إف لـ يأكميا فإف الشيطاف ينتظر سيأكميا
  ذلؾ.
يكفي لعشرة، والصحفة يقولوف: إناء يكفي  :بعضيـ يقوؿ ،القصعة إناء، صعة((وأمر أن ُتسمت القَ ))قاؿ: 
  .سة، وبعضيـ يقوؿ: ال فرؽ بينيمالخم
 ىذا الحديث رواه مسمـ.، ))فإنكم ال تدرون في أي طعامكم البركة((اؿ: ق

نساف مف وسط اإلناء، لماذا؟ عمؿ ذلؾ بأف البركة تنزؿ في نيى أف يأكؿ اإل -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 
نما يأكؿ مف أطرافو ،فيكوف ذلؾ سبباا لحرماف اآلخريف مف البركة ،الوسط فال يبدأ اإلنساف بالوسط  فُيسمت ،وا 

 اإلناء.
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لكف  ،لألسؼ الشديد اآلف ما الذي يحصؿ عندنا؟ الذي يحصؿ عندنا وىذا أمر قد ال تجده في كثير مف البالد
ضعفي ما ولربما كاف الذي يبقى  ،ا أفاض اهلل نعمو عمينا أصبح البد أف يبقى مف الطعاـ أكثر مما ُأكؿلم  

ذا أكؿ الناس الطعاـ وما بقي إال القميؿ ،يبقىأف ، البد يؤكؿ وتأسفوا  ،ننا قد قممنا الطعاـإ :قاؿ أىؿ الدار ،وا 
 لذلؾ، أليس ىذا ىو الواقع؟! 

ال تمسو  ،يبقى وسط اإلناء مكتنزاا بالطعاـ والمحـ وما فيوو  ،بأطراؼ أصابعو ويبقى أكثره نجد أف الواحد ينيش
 ، والناس ال يصموف إليو لكثرتو.والبركة تنزؿ في وسطو ،أو ال تكاد ،األيدي

اؿ، شرؽ آسيا ىذه مثالا عمى سبيؿ المث ، الفمبيف دوؿندونيسياإ ،البالد األخر  انظر إلى البالد الشرقية مثالا 
 كيؼ يأكموف؟ 

جد معو إف وُ  ،يقوـ وال يترؾ قميالا وال كثيراا، يقوـ وال يبقى شيء مف الطعاـ ،مف الرز المتماسؾ كأنو كعكةالقميؿ 
، فتر  الناس ىناؾ إف وجد نصؼ الفخذ يوضع معو ،فخذ الدجاجة يوجد نصؼ ،قميؿ عندىـوىذا  ،شيء آخر

  .يكاد يأكؿ العظـ
ينتيي اإلنساف يقوؿ لو: تأذف  ره قد ترؾ مف المحـ شيئاا كما نأكؿ بطريقتنا ىذه بعدماجد مف إذا رأ  غيبؿ وُ 
 .؟لي

ولكف نحف نطبؽ السنة، فيأخذوف ىذه العظاـ المميئة  ،وما تربينا عميو، وليس مف حاجة ،عمى ىذا نحف لـ نعتد  
 منيا شيء.، فال يبقى ثـ بعد ذلؾ يأكمونيا بطريقة أخر  تماماا  ،بالمحـ التي تركتيا

كـ سنستطيع أف نوفر مف األطعمة؟ الناس اآلف يستقبموف أزمة اقتصادية  ،أو قريباا منيا ،لو طبقنا ىذه الطريقة
ذا نظرت إلى أحوالنا تجد كؿ يـو يبقى الكثير والكثير مف الطعاـ ،عالمية  ،كاف يمكف أف يقتصر عمى بعضو ،وا 

 أثناء العاـ لوجدت شيئاا كثيراا. ويمكف أف يأخذ كؿ إنساف ما يكفيو، ولو حسبتو
، أليس كذلؾ؟! ىذا ىو الواقع ولكنيا النفس يكفي لمنصؼ اآلخر في أقؿ األحواؿ أف ما يوضع في نصؼ العاـ

فإنيا ال تقؼ عند حد، وليذا  ،السيما إذا اعتادت عمى التوسع في المأكؿ والمشارب ،التي لربما ال تقنع بشيء
 ة.عصأف ُتسمت الق -مـصمى اهلل عميو وس-أمر النبي 

قراء تعطييـ ذىب بو؟ كؿ يوـ ستذىب تبحث عف فوقد بقي أكثر الطعاـ وأيف يُ  اآلف نسمت القصعةكيؼ 
 وُعماؿ، ىذا أمر شاؽ.

أقوؿ: مف المعاني التي يحتاج الناس إلى التفطف ليا ىو ، ))فإنكم ال تدرون في أي طعامكم البركة((قاؿ: 
 وقات.والبركة في الماؿ والمكاسب، البركة في األ ،في األكؿ والشرب ،يءقضية البركة، البركة في كؿ ش

قد يأكؿ  ،ليست العبرة بكثرة األكؿ ،يختص بيذا المعنى، فإننا بحاجة إليو كثيراا  -إف شاء اهلل-ولعمو يأتي حديث 
نما العبرة بالبركة، كيؼ تحصؿ ى ،اإلنساف -ما ذكره النبي  ذه البركة؟ تحصؿ بجممة أمور منيا:وال يشبع، وا 

 أخر .ىنا، ومنيا ما ُذكر في أحاديث  -صمى اهلل عميو وسمـ
وْا }َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَمْيِهم َبَرَكاٍت مَِّن السََّماء َواأَلْرِض َوَلِكن َكذَّبُ يقوؿ:  -عز وجؿ-واهلل 

 .[30: األعراؼ] ُبوَن{َفَأَخْذَناُهم ِبَما َكاُنوْا َيْكسِ 



ولكف ما الفائدة؟ ال بركة فييا  د يكوف عند اإلنساف األمواؿ الكثيرة،ق ،اإليماف والتقو  يكوف سبباا لنزوؿ البركات
 ولو سألتو أيف ذىبت؟ كيؼ ذىبت؟ فإف الجواب: ال أدري، أيف ذىب راتبؾ والشير لـ ينتصؼ؟ ،ستذىب

ؾ قبؿ أياـ؟ الجواب: ال أدري، كاف في جيبي ألؼ البارحة، أيف ىي الؼ التي كانت معاآلأيف ذىبت العشرة 
 ، وىكذا في كثير مف األمور.اآلف؟ ال توجد، أيف ذىبت؟ ال أدري، ما السبب؟ نزع البركة

ف بقي شيء فعميو أف يعطيو لغيره  ،ف اإلنساف ال ُيبقي شيئاا مف الطعاـ: إفيما يختص بيذا الحديث وليذا أقوؿ وا 
 ،مف الطعاـ تي ربما ال يقنعف بشيء أف يقممف  ف تحت أيدينا مف النساء الالربي م  ينا أف نذا، وعمممف يأكؿ ى

 وال يزيد، وىذا يحتاج إلى نوع مف الترويض والتربية. ،بحيث يكوف عمى قدر الحاجة
ياكـ شكر نعمتو، واهلل أعمـ.  وأسأؿ اهلل أف يرزقنا وا 

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


