بسم هللا الرحمن الرحيم

شرح رياض الصالحين

شرح حديث حذيفة :كنا إذا حضرنا مع رسول اهلل طعاما ..وحديث أمية بن مخشي :كان رسول اهلل جالسا..
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:

ففي باب "التسمية في أول الطعام" أورد المصنف -رحمو اهلل -حديث حذيفة -رضي اهلل تعالى عنو -قال" :كنا
إذا حضرنا مع رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول اهلل -صمى اهلل عميو

وسمم ،-فيضع يده ،وانا حضرنا معو مرة طعاماً ،فجاءت جارية كأنيا تدفع فذىبت لتضع يدىا في الطعام ،فأخذ

رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -بيدىا ،ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده ،فقال رسول اهلل -صمى اهلل عميو
وسمم(( :-إن الشيطان يستحل الطعام أن ال يذكر اسم اهلل تعالى عميو ،وانو جاء بيذه الجارية ليستحل بيا،

فأخذت بيدىا ،فجاء بيذا األعرابي ليستحل بو فأخذت بيده ،والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدييما)) ،ثم

ذكر اسم اهلل ،وأكل"( ،)1رواه مسمم .

قول حذيفة -رضي اهلل عنو" :-كنا إذا حضرنا مع رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -طعاماً لم نضع أيدينا

حتى يبدأ رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -فيضع يده" ،ىذا من أدبيم مع رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-
ِ
َِّ
سولِ ِه} [الحجرات،]1:
ِّموا ب ْين يد ِي المَّه ور ُ
وىو داخل في عموم قولو -تبارك وتعالى{ :-يا أيُّها الذين آم ُنوا ل تُقد ُ
فال يكون التقدم بين يديو -عميو الصالة والسالم -في شيء من األشياء ال في رأي واقتراح ونظر ،وحكم ،أو

طعام ،أو غير ذلك ،وقولو" :كنا إذا حضرنا" ،يدل عمى أن ذلك ألمر يتكرر ،فالكون الماضي مع إذا الشرطية
يدل عمى الدوام والتكرر بتكرر شرطو ،يعني كمما حضروا حصل ذلك ،فعموا ذلك ،وقد يؤخذ من ىذا أيضاً -بما

أن ذلك من اآلداب -أن ال يبدأ اإلنسان الطعام قبل أن يبدأ من ىو أكبر منو ،يعني األوالد مع أبييم مثالً ال
يبدءون قبمو ،وىكذا.

قال" :وانا حضرنا معو مرة طعاماً فجاءت جارية كأنيا تدفع" ،يعني من جية اإلسراع ،والجارية يحتمل أن يكون
المراد بيا الممموكة صغيرة كانت أو كبيرة فإنو يقال ليا :جارية ،ويحتمل أن يراد بيا الحرة الصغيرة ،بنت

صغيرة ،فذىبت لتضع يدىا في الطعام ،فأخذ رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -بيدىا ،وفي ىذا تأديب وتعميم،
وىذا قولو" :فأخذ بيدىا" يؤيد ويقوي أنيا جارية صغيرة.

"ثم جاء أعرابي كأنما يدفع" ،واألعرابي ىو من سكن البادية ،فأخذ بيده ،وفي ىذا أيضاً تأديب وتعميم لمكبار
كثير ما يجاممون في ىذه األمور ،لربما تجمس عمى الطعام ،وترى ىذا يشرب
والصغار عمى حد سواء ،والناس اً

بشمالو أو يتكئ عمى يده ،أو نحو ذلك ،وىو يأكل ،وىذا منكر ،ويجبن اإلنسان أحياناً عن النصيحة والتعميم.

يقول" :فأخذ بيده ،فقال رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم(( :-إن الشيطان يستحل الطعام أن ال يذكر اسم اهلل
تعالى عميو ،وانو جاء بيذه الجارية ليستحل بيا)) ،يعني ال يستطيع الشيطان أن يأكل منو ابتداء ،وانما يأكل
 -1أخرجو مسمم ،كتاب األشربة ،باب آداب الطعام ،برقم (.)7112

احدا فيذا الواحد يستحل بو
بالواسطة ،بواسطة من حضر ولم يسم ،ولو أن بعضم سمى ،ولو سمى الجميع إال و ً
الطعام ،يقول(( :وانو جاء بيذه الجارية ليستحل بيا فأخذت بيدىا ،فجاء بيذا األعرابي ليستحل بو فأخذت
بيده)) ،وذلك لم يقع ألحد من أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وسمم -من أىل العمم والعرفان ،وانما وقع من

جارية ىي مظنة الجيل ،وأعرابي ىو أيضاً كذلك.

((والذي نفسي بيده إن يده -يعني الشيطان -في يدي ،مع يدييما)) ،ثم ذكر اسم اهلل ،وأكل -عميو الصالة
والسالم.

ثم ذكر المصنف -رحمو اهلل -حديث أمية بن مخشي الصحابي -رضي اهلل تعالى عنو -قال :كان رسول اهلل -
صمى اهلل عميو وسمم -جالساً ورجل يأكل ،فمم يسم اهلل حتى لم يبق من طعامو إال لقمة ،فمما رفعيا إلى فيو -

ىذه األخيرة -قال :بسم اهلل أولو وآخره ،فضحك النبي -صمى اهلل عميو وسمم -ثم قال(( :ما زال الشيطان يأكل

معو ،فمما ذكر اسم اهلل استقاء ما في بطنو))(.)7

إذن التسمية تؤثر ولو كانت في آخر لقمة ما لم يفرغ من الطعام ،ولو أنو فرغ من الطعام ثم تذكر فماذا يفعل؟

نقول :يسمي ،يقول :بسم اهلل أولو وآخره ،ويأكل لقمة بعد ذلك ،فيستفرغ الشيطان ،وىذا الرجل يحتمل أن يكون

سمع النبي -صمى اهلل عميو وسمم -كما في حديث عائشة وىو الحديث السابق(( :إذا أكل أحدكم فميذكر اسم اهلل
تعالى ،فإن نسي إن يذكر اسم اهلل تعالى في أولو فميقل :بسم اهلل أولو وآخره))( ،)3فقالو ،ىذا ىو الظن ،ويحتمل

أنو قال ذلك من عند نفسو ،فأقره عميو النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-واألول أقرب -واهلل تعالى أعمم ،-لكن

ذكر قالو-
يوجد في بعض اآلثار في غير ىذا الموضع ما يدل عمى أن قائل ذلك سواء كان بعد الركوع -أعني اً

أو نحو ذلك ،قالو من عند نفسو ،فأقره النبي -صمى اهلل عميو وسمم -وذكر فضمو ،فال يؤخذ من ىذا أن اإلنسان
يجوز لو أن يبتكر أشياء من األوراد واألذكار ،ثم يقول ذلك دون أن يرد عن الشارع ،ال يجوز ،فيدخل في باب

البدع ،ولكنو في زمن التشريع في زمن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -نقول :ىذا الذي أقر عميو رسول اهلل -
صمى اهلل عميو وسمم -صار من السنة التقريرية ،وبعد ذلك انقطع الوحي ،فميس ألحد أن يقول شيئاً غير ما

ورد.

وكون النبي -صمى اهلل عميو وسمم -يخبر عن ىذا يد الشيطان في يده ،وأن الشيطان استقاء ما في بطنو،

استقاء معناه أنو أخرج ذلك عمداً ،قصداً ،يعني أن الشيطان لم يستسغ ذلك ،ىذا من أمور الغيب ،ال يمكن أن

يطمع عمييا إال بإطالع اهلل -عز وجل -لمعبد ،والشيطان ال يستسيغ أبداً الشيء الذي ذكر اسم اهلل عميو ،واذا

كان إنسان قد تمبس بو شيطان من الشياطين فرقي وصرع مثالً ،أو أفاق ،لو جيء لو بماء ،ىو يطمب ماء؛

 -7أخرجو أبو داود ،كتاب األطعمة ،باب التسمية عمى الطعام ،برقم ( ،)3273وأحمد في المسند ،برقم ( ،)13473وقال محققوه:

"إسناده ضعيف لجيالة المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي ،فقد تفرد بالرواية عنو جابر بن صبح ،ولم يؤثر توثيقو عن غير ابن
حبان ،وقد جيمو ابن المديني والذىبي ،وباقي رجال اإلسناد ثقات ،بعضيم رجال الصحيح" ،والحاكم في المستدرك ،برقم (،)2134
وقال" :ىذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه" ،وضعفو األلباني في ضعيف الجامع ،برقم (.)7113
 -3أخرجو أبو داود ،كتاب األطعمة ،باب التسمية عمى الطعام ،برقم ( ،)3272وصححو األلباني في تحقيق مشكاة المصابيح،
برقم ( ،)2717وفي صحيح الجامع ،برقم (.)1373

ألنو يجد ح اررة في جوفو مع القراءة ،فيطمب ماء بكثرة ويشرب بنيم ،لكن لو أنو جيء لو بماء قرئ فيو فقط بسم
اهلل الرحمن الرحيم دون أن يشعر -في مكان آخر ،-ثم تأتي ال يمكن أن يشرب ،واذا أردت أن تسقيو بشيء من

اإللزام واإلكراه فإن الماء يخرج من أنفو ربما ،واذا صببتو صبا في جوفو فإنو ال يتمالك حتى يخرج كل ما صب

فيو ،ىذا شيء مشاىد ،فيو ال يستسيغ أبداً مع أنو لم ير ذلك ،وقد جرب ىذا ،وىو شيء مشاىد ،يعني بمجرد
ما يأتي إنسان من مكان آخر من غرفة أخرى ما شاىده ،ىذا مصروع ىنا بمجرد ما يقول :بسم اهلل ،ويأتي بو
يعطيو الكأس اآلخر الذي ما قيل فيو ىذا يشربو شربة واحدة ،ويطمب الزيادة ،فيذا حال الشيطان ،نسأل اهلل أن

يعيذنا واياكم منو.

واهلل أعمم ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو وصحبو.

