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 ..بيتو
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
  الحمد هلل، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد: 

وقد جاء ذلؾ في  ،يدخؿ فيو األكؿ والشربوالطعاـ بمغة العرب يطمؽ بإطالؽ واسع  "،أدب الطعاـ"فيذا كتاب 
و   َلم   َوَمن  } :في سورة البقرة -تبارؾ وتعالى-القرآف وذلؾ في قولو  ، وذلؾ في [949:البقرة] {ِمن ي َفِإنَّو   َيط َعم 

و   َلم   َوَمن   ِمن ي َفَمي َس  ِمن و   َشِربَ  َفَمن   ِبَنَهر   م ب َتِميك م   المَّوَ  ِإنَّ } :ألنو قاؿ ؛اً الشرب قطع  َمنِ  ِإّلَّ  ِمن ي َفِإنَّو   َيط َعم 
َتَرفَ  َفة   اغ  أال يطعـ فشرب ىؿ يحنث؟ ىذا يرجع فيو إلى مف الناس حمؼ  اً فمو أف أحد [949:البقرة] {ِبَيِدهِ  غ ر 

 ،فإنو ال يحنثفإذا كاف في عرفيـ إطالؽ الطعاـ كما ىو المشيور عمى األكؿ خاصة  ،رؼ المتكمـع   ،رؼالع  
ف كاف في عرفيـ اإلطالؽ الواسع كما ىو    .واهلل ال أطعـ عند فالف :قاؿ ،في المغة فإنو يحنثوا 

  .إلى تفسير افحتاجوالتسمية والحمد معروفاف ال ي ،والحمد في آخره ،في أولوثـ ذكر باب التسمية 
-      قاؿ لي رسوؿ اهلل  :قاؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-وذكر حديث عمر بف أبي سممة وىو ربيب رسوؿ اهلل 

صمى اهلل -ىذه ثالثة آداب عمميا النبي  ،(1)((وكؿ مما يميؾ ،وكؿ بيمينؾ ،سِـّ اهلل)) :-صمى اهلل عميو وسمـ
ىذه  -صمى اهلل عميو وسمـ-فعممو النبي  ،وكانت يده تطيش في الصحفة ،اً كاف صغير  ،ىذا الغالـ -عميو وسمـ

بسـ اهلل  :يقوؿ :قاؿ ،ومف أىؿ العمـ مف زاد ،فيذا يتحقؽ بو المطموب ،بسـ اهلل :وذلؾ أف يقوؿ ،اآلداب سِـّ اهلل
  .ولكف ىذا يحتاج إلى دليؿ ،الرحمف الرحيـ

فػي كػؿ مػا ىػو مػف  -البػاب الػذي قبمػوكمػا سػبؽ فػي -قدـ ىو أف اليميف ت  والسبب في ذلؾ  ((كؿ بيمينؾو )) :قاؿ
وأمػا اليسػار فكمػا سػبؽ لمػا كػاف مػف  ،ألكمػو وشػربو -صمى اهلل عميػو وسػمـ-فكانت يميف رسوؿ اهلل  ،باب التكريـ

 اً بػػر ك   اً ، وأحيانػػوقػػد يتػػرؾ اإلنسػػاف ذلػػؾ جيػػالً  ،(3)إضػػافة إلػػى أف الشػػيطاف يمكػػؿ بشػػمالو ويشػػرب بشػػمالو ،(9)أذى
مػا  ،فمػا رفعيػا ،(4)((ال اسػتطعت)) :فقػاؿ ،ال أسػتطيع :فقاؿ ،-صمى اهلل عميو وسمـ-كالرجؿ الذي قاؿ لو النبي 

فيػو  ،قػد تمطخػت يػده اليمنػى بالطعػاـقػد يحصػؿ ذلػؾ لانسػاف بسػبب أف بعضػيـ بزعمػو  اً وأحيانػ ،منعو إال الكبر
                                                           

 آداب باب األشربة، كتاب ومسمـ، ،(5376) برقـ باليميف، واألكؿ الطعاـ عمى التسمية باب األطعمة، كتاب البخاري، أخرجو -1
 (.9299) برقـ وأحكاميما، والشراب الطعاـ

 ،(96983) برقـ المسند، في وأحمد ،(33) برقـ االستبراء، في باليميف الذكر مس كراىية باب الطيارة، كتاب داود، أبو أخرجو -9
 (.96) برقـ داود، أبي صحيح في األلباني وصححو ،"ضعيؼ إسناد وىذا وشاىده، بطرقو حسف حديث: "محققوه وقاؿ

 الميت، غسؿ في باب الجنائز، كتاب ومسمـ، ،(167) برقـ والغسؿ، الوضوء في التيمف باب الوضوء، كتاب البخاري، أخرجو (9)
 (.939) برقـ
 (.9292) برقـ وأحكاميما، والشراب الطعاـ آداب باب األشربة، كتاب مسمـ، أخرجو -3
 (.9291) برقـ وأحكاميما، والشراب الطعاـ آداب باب األشربة، كتاب مسمـ، أخرجو -4



ىػو لػف يقػوـ بغسػمو  اً ، وأحيانػفيشػرب بشػمالو ،طعػاـ بما يعمؽ بيػا مػفلئال يتمطخ  ؛مينوييريد أف ال يمس الكمس ب
ألنػػو  ؛ومػػع ذلػػؾ بشػػمالو ،مػػف الػػورؽ أو نحػػو ذلػػؾ اً ألحيػػاف كمػػا نشػػاىد لربمػػا يمخػػذ كمسػػمػػف ا اً إضػػافة إلػػى أف كثيػػر 

ليػذه ويشػرب بالشػماؿ  ،ولربمػا كػاف مػف ىػذه المعمبػات المشػروبات الغازيػة ونحوىػا ،بزعمو في يمينػو بقايػا الطعػاـ
السػيما أنػو دعػا عمػى ألف ظاىر األمر لموجػوب  ؛-صمى اهلل عميو وسمـ-عني ترؾ السنة ترؾ أمر النبي ي ،العمة

أف يشػػػرب أو يمكػػػؿ بشػػػمالو إضػػػافة إلػػػى أنػػػو تشػػػبو فػػػدؿ عمػػػى أنػػػو يحػػػـر عمػػػى اإلنسػػػاف  ،الرجػػػؿ بعػػػدـ االسػػػتطاعة
 ،ومػع ذلػؾ اإلنسػاف قػد يغفػؿ عػف ىػذا ،اً جميعػفاجتمعػت فيػو ىػذه األمػور  ،والتشبو بالشيطاف ال يجػوز ،بالشيطاف

قػػد اخػػتمط فييػػا بقايػػا الطعػػاـ فيػػو ال يريػػد أف أف يػػده  :ألمػػر تافػػو ال يسػػتحؽ أف يمتفػػت إليػػوويػػؤثر الشػػرب بشػػمالو 
       .؟!ىذا مف أكؿ الشيطاف بشمالو فيب أيط ،يمسؾ
فال معنى إلى أف تذىب اليد ىنا وىناؾ ونحو  اواحدً  انوعً  ،اً واحدىذا إذا كاف الطعاـ  ((وكؿ مما يميؾ)) :قاؿ
مف أنواع مف  لو كاف الطعاـ مثالً يعني  ،اً لكف لو كاف الطعاـ متنوع ،اآلداب فمثؿ ىذا تراعى فيو ىذه ،ذلؾ

 ،فيو يمكؿ مف ىذا ،أنواع مف الحموى متنوعة في إناء واحد ،ف يمكؿ مف ىذا وىذاأويحتاج  ،التمر في إناء واحد
أنواع مف الطعاـ مف غير  ،وذاؾ ال بمس ،أنواع مف المحـ في إناء واحد فيمكؿ مف ىذا ،ومف ىذا ،ومف ىذا

 ،، ومف ىذاومف ىذا ،فيمكؿ مف ىذا ،وبعضو نوع في إناء واحد ،وبعضو نوع ،يعني بعض ىذا الطعاـ نوع ،ذلؾ
أنو يؤثر عمى غيره ممف يشاركو في فيذا العبث ال شؾ  ،ألنو طعاـ واحد ؛فإنو يقاؿ فيو ىذا اً أما إذا كاف متحد

 ،لغير ذلؾ مف تربية وتنشئةأو أو العادة  ،إما لغمبة الجفاء ،وىي أشياء قد يغفؿ عنيا بعض الناس ،الطعاـ
 ،وال يحبوف األكؿ معو ،كوف اإلنساف يمكؿ مف ىنا وىناؾ قد ال يستسيغوف ىذا الطعاـ ،والناس يتمثروف بيذا

عمى  ،مف الناس مف ينفر منيا اً ونحف نشاىد أشياء أحيان ،ويتمطؼ ،العادةو ؼ فيراعي حاليـ ويراعي األعرا
 ،مف الناس ال يحب أف يعبث أحد في الطعاـ اكثيرً أف سبيؿ المثاؿ يعني مما قد يكوف لو نوع اتصاؿ بيذا 

يحطيا  ىذهو  ،يشيؿ ىذه يحطيا ىنا ،أمامو تمر صحف الـز يوازنو ،فبعض الناس ال يحمو لو إال أف يعبث
يرتب ىذا ىو معروؼ بيذا بدأ وكمما جمس  ، يستسيغوف ىذاالناس الف ،ينقميا مف ىنا إلى ىناؾ ىذهو  ،ىناؾ
 ،يذا غمطف ،في فجوة ىنا نضعيا فييا ،ال ،والثانية يضعيا ،فيمخذ ىذا وينظر إلييا ثـ يضعيا ىناؾ ،التمر

وكاف الرجؿ مما يذكره مف أدركيـ وال زاؿ  ،مع الترابيمكميا كاف وؿ في األ ،والناس اليـو تغيروا تغيرت عاداتيـ
كاف الرجؿ يجمس  :يقوؿ ،شيء أدركناه :كاف إذا حضر وليمة يحكي بعض أىؿ العمـ يقوؿبعضيـ أحياء 

ذا تغافؿ الموجود ،ويمكؿ ؟ بؿ حدثني أحدىـ أنو امتى يجد لحمً  ألنو ،ألوالدهف وضع بعض المحـ في جيبو و وا 
أقيمت زاحـ الناس في وليمة  -ىذا كالـ قبؿ أكثر مف سبعيف سنة-الخادـ مف البادية  ،اسدخؿ خادمو وزاحـ الن
فدخؿ خادمو وزاحـ وجاء لو بقطعة  ،فازدحـ الناس عمى الباب ودخموا مف البادية األعراب ،ليذا ولـ يدخؿ أنفة

وضعيا  ،في السابؽ كؿ الناس يمبسونو ويعتبرونو مف المروءات ،أيف وضعيا؟ الناس يمبسوف البشت ،مف لحـ
لكف  ،عرؼ أنؾ لف تدخؿ: أنا أوجاء إليو وأخرجيا وقاؿ ،تحت البشت ال يراىا أحد تحت إبطو ويتكمـ مع الناس

أشبو ما تكوف ىذه التي جاء لو بيا  ،عف أف يمكؿ ، ىو لـ يدخؿ معيـ فضالً ما أكؿ اً فيذا طبع ،أتيت لؾ بيذه
وقد رأيت بعض الناس  ،اً تغيروا كثير  ،، فالناس تغيروا اآلفوأبعد ما يكوف عف النظافة وكذا ،أخذىا خمسةأنو 

 اً وف يمنفوف مف أف يضع ليـ أحد شيئوآخر  ،ال يصبر يحب إكراـ مف يحضر عنده عمى طعامو ونحو ذلؾيعني 



ثـ يمتي ويقطع مف  ،اإلنساف مختمطة بالمعابي يمكؿ فييا ىذه التويبرروف ىذا أف اليد  ،مف لحـ أو نحو ذلؾ
فرأيت بعضيـ يتظاىر أنو يمكؿ ثـ يضعيا  ،ال يستسيغوف ىذاف ،فيختمط ذلؾ بريقو ولعابو ،ىذا المحـ ويضع ليـ

 الو  ، يسوغالو  ، يميؽىذا ال ،تحتيا اثاًل وسيرى ذلؾ مجتمعً طيب ىذا الرجؿ سيحمؿ ىذه الصحفة م ،تحت ىذا
وترؾ الناس كما ييووف  ،لو كؼ اإلنساف مف البدايةلكف  ،ىذا الرجؿ بمثؿ ىذه التصرفات مقابمة إكراـيحسف 

يمتي لو بشيء ثـ  ،يستطيع أف يمتي بسكيف ويقطع ليـفف كاف والبّد وا   ،ويكتفي بالترحيب ،يمكموف كما يريدوف
، يعني ال ينفر منو أحدلئال  ؛اً أكثر تحضر  :ي ىذا بطريقة كما يقاؿويعطي ىذا ويعط ،يمكف أف يحمؿ بو المحـ

 .ميما استطعت فافعؿ ،ميما استطعت أف تكوف خفيؼ ظؿ عمى اآلخريف فافعؿ ،عمى أحد تكف ثقيالً 
إذا أكؿ أحدكـ فميذكر )) :-صمى اهلل عميو وسمـ-: قاؿ رسوؿ اهلل قالت -رضي اهلل عنيا-ثـ ذكر حديث عائشة 

اسػـ اهلل  نسػي أف يػذكر فػإف)) :قػاؿ ،اوال نعمػـ لػو صػارفً  ،األصػؿوجوب فػي واألمر لم ،ىذا أمر ،((اسـ اهلل تعالى
    .(5)((هو وآخر  بسـ اهلل أول   :فميقؿتعالى في أولو 

 .انساف إذا نسيلوتعميـ  ،-صمى اهلل عميو وسمـ-ىذا أمر مف النبي 
فإف نسي أف يذكر اسـ اهلل  ،إف نسي -عميو الصالة والسالـ-ىذا أمر منو  ((إذا أكؿ أحدكـ فميذكر)) :ولوق

فمما كاد أف ينتيي مف  -صمى اهلل عميو وسمـ-وفعميا رجؿ بيف يدي رسوؿ اهلل  ،تعالى في أولو فميقؿ ذلؾ
لكف ىنا  يمكؿ، وال يستطيع أف ،يخرج ما أكموفالذي يحصؿ أف الشيطاف  ،في أولو وآخرهاهلل بسـ  :قاؿ ،الطعاـ

 .فإف مفيومو أنو ال يفيده أف يقوؿ ذلؾ اً ، طيب لو تركو عمد((فإف نسي)) :أعممنا مفيوـ المخالفة في قولولو 
 لكػف مػف ،ألنػو ال يفيػد ؛تعمد ترؾ التسمية فإف مقتضى مفيـو المخالفة أنو ال يقوؿ ذلؾ فإف   ،((فإف نسي)) :قاؿ

، سػبعة مػواطفمفيػـو المخالفػة حجػة لكػف ال يعمػؿ بػو فػي نحػو  ،إنو جػرى ىنػا عمػى الغالػب :أىؿ العمـ مف يقوؿ
الخطػاب جػرى ىنػا يعنػي  ،جػرى عمػى الغالػبالخطػاب أف يكػوف أحػد ىػذه الحػاالت  ي،أو ثمان اً سبع حاالت تقريب

لػػئال يظػػف بالمسػػمـ أنػػو  ؛((فػػإف نسػػي)) :فقػػاؿ ،ىكػػذا اً اختيػػار األغمػػب أف المسػػمـ ال يتػػرؾ التسػػمية و  ،عمػػى األغمػػب
ووسػػط  :لػػيس ألحػػد أف يقػػوؿ اً طبعػػ ،((أولػػو وآخػره بسػػـ اهلل :فميقػػؿفػػإف نسػػي )) :قػاؿ ـّ ومػػف ث ػػ ،يتعمػد تػػرؾ التسػػمية

تضػمف مػا بسػـ اهلل أولػو وآخػره  :ألنػو إف قػاؿ ؛فػي الفيػـ ىذه عجمة ،ىذا خارج عف أسموب العرب :يقاؿ ؟الطعاـ
هههِر    َوِلمَّهههوِ } :-عػػػز وجػػػؿ-كمػػػا يقػػػوؿ اهلل  ،ليشػػػمؿ ذلػػػؾ الجميػػػع ؛فػػػالعرب تػػػذكر طرفػػػي الشػػػيء ،بػػػيف ذلػػػؾ  ال َمش 
  .والجنوب؟ ،والشماؿ ،والوسط :فميس ألحد أف يمتي ويقوؿ [115:البقرة] {َوال َمغ ِرب  

 ،في الفيـىذه عجمة  :فمو جاء إنساف وتمكم في الفيـ ىنا يقاؿ لو ،ذكر األطراؼ ليشمؿ الجميع ىذه لغة العربت  
 .أنت ال تعرؼ طريقة العرب في المخاطبة

إذا دخؿ )) :يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-سمعت رسوؿ اهلل  قاؿ: -عنورضي اهلل تعالى -ثـ ذكر حديث جابر  
  .(6)((..عند دخولو وعند طعاموالرجؿ بيتو فذكر اهلل 

                                                           

 ،(6795) برقـ الكبرى، السنف في والنسائي ،(3767) برقـ الطعاـ، عمى التسمية باب األطعمة، كتاب داود، أبو أخرجو -5
 (.826) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وصححو

 (.9218) برقـ وأحكاميما، والشراب الطعاـ آداب باب ،ةاألشرب كتاب مسمـ، أخرجو -6



إذا أراد  ،المقصػود عنػد الػدخوؿ أو "،إذا دخػؿ"بعػد دخولػو؟  -عػز وجػؿ-بسػـ اهلل يػذكر اهلل  :ىػؿ يقػوؿ "إذا دخؿ"
   الدخوؿ؟ 

أي  "إذا دخػؿ"فػذكر اهلل عنػد دخولػو "عنػد" ىػذه توضػح  :قاؿ ،ذا دخؿ يقوؿ ذلؾإوليس  ،ا أراد الدخوؿالجواب: إذ
قػاؿ  ،اإلنساف معػو شػياطيف ،ىذا يدؿ عمى أنيـ يمتوف يتبعونو ،اؿ الشيطاف ألصحابووعند طعامو ق ،عند دخولو
 "دخػؿ الرجػؿ بيتػوإذا "والبيت ىنػا  ،عف الطعاـ نعوا مف الدخوؿ فضالً ألنيـ م   ؛ال مبيت لكـ وال عشاء :ألصحابو
لمبر ونصػب خيمػة فػإذا أراد أف يػدخؿ  اأو طالعً  ،افي الصحراء ساكنً  إذا دخؿ خيمة كاف مثالً  ،لو كؿ بيتيشمؿ 

  .يقوؿ ذلؾ عند طرفيا ،يعني مفتوحة ،ولو لـ يكف ليا باب ،يقوؿ ىذا
ذا دخؿ فمـ يذكر اهلل تعالى عنػد دخولػو ،((ال مبيت لكـ وال عشاء)) :يقوؿ  ،((المبيػت أدركػتـ)) :قػاؿ الشػيطاف ،وا 

ذا لـ يذكر اهلل تعالى عند طعامو قاؿ ،كمنو يبشرىـ بيذا  .رواه مسمـ ،((أدركتـ المبيت والعشاء)) :وا 
كـ نسبتيـ إلى أولئؾ الذيف يتذكروف ىذا أو  ،وعند األكؿ ،تصور عدد الذيف يتركوف التسمية عند الدخوؿ

إما لغمبة  ،ىذايغفموف عف  -عز وجؿ-ال يعرفوف اهلل  عف غيرىـ ممف فضالً وف بو؟ األكثرية مف المسمميف يمتزم
ال تذكروه  :فالشيطاف ،فوفيكمـ في التمتيىو لغمبة غفمة عارضة يدخؿ و أو  ،فيـ ال يقولونو اً الغفمة عمييـ دائم

 ،أشغمو بشيء عف التسمية اً فإذا أراد أف يمكؿ لربما أيض ،أف ينسىوقد يسمط عميو مكالمة مف  أجؿ  ،كمـتي دعوه
فيبدأ  ،فيوضع الطعاـ بيف يديو ويتحدث مع آخريف ،بالحديث يكوف اإلنساف مسترسال اً أحيان ،وال يسميفيمكؿ 

 اً لكف لو أنو دائم ،والوالئـ ،الشياطيف يمخذوف ويمكموف مما لذ وطاب بملواف المطعومات فيؤالء ،يمكؿ وال يسمي
في نكد وعناء  ،ال يجد المبيت وال يجد العشاء ،ىزيالً  اً ضعيف اً شاحب ؟الشيطافىذا فكيؼ سيكوف ىذا يقوؿ 

  .اهلل المستعافو  ،معذب ،يشفؽ عميو بقية الشياطيف ،ومسغبة
  .وآلو وصحبو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمـ


