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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 
فيذه الترجمة  ،"الطعام واستحباب مدحوال يعيب "باب  :بقولو -رحمو اهلل-عبر عنو المصنف فيذا باب جديد 
     :متضمنة ألمرين

كما أن فيو  ،اً ، وتيافت النفس غالبوذلك أن عيب الطعام ينبئ عن لون من جفاء الطبع ،ىو ترك العيب :األول
ن دقت والنعم  ،من ازدراء النعمة شيء اً وكذلك فيو أيض ،أو أحضره ،لقمب من أعده اً كسر  اً أيض فإن حقيا وا 

أمر مستحسن ولكنيا  ،ليست واجبة ،يعني ىي مرتبة فوق ذلك ،واستحباب المدح فوقو ،ال العيب والذم ،الشكر
جبر قمب من باإلضافة إلى  ،وحفظ إنعام المنعم ،-عز وجل-نعمة اهلل وذلك لما فيو من تقدير  ،مرغب فيو
ويبعث السرور في  ،إذا أثنيت عمييا فإن ذلك يقوي قمبو ،من أعدىا ،من صنعيا ،من دفعيا إليك ،أتحفك بيا

  .صمى اهلل عميو وسمم-وىذا ىدي رسول اهلل  ،وىذا أمر مشاىد ال ينكر ،نفسو
قال:  -رضي اهلل عنو-وىو حديث أبي ىريرة  :األول :حديثين تحت ىذا الباب -رحمو اهلل-قد ذكر المصنف 

ن كرىو تركو ،إن اشتياه أكمو ،قط   اً طعام -صمى اهلل عميو وسمم-ما عاب رسول اهلل "   .(ٔ)"وا 
حمل عمى أنواع المفظ ي  فيذا العموم الظاىر في ىذا  "قط   اً طعام -صمى اهلل عميو وسمم-ما عاب رسول اهلل "

 :ن العموم يتوجو إلى أربعة أشياءأل ؛ةاألربعالعموم 
 ،سبق أن المشروب من جممة المطعومو  ،اً مشروبمطعوًما أو طعام سواء كان  أي :يعني :العموم في األفراد

ه   َلم   َوَمن  }   .{ِمنِّي َفِإنَّه  }النير  :يعني ،[2ٕٗ:البقرة] {َيط َعم 
في كل  :األحوالعموم  اً وكذلك أيض ،وال ما ىو دون ذلك ،اوال فاخرً  ،اوال كثيرً  ال قميال ،قط اً فما عاب طعام

عموم  اً وكذلك أيض ،والضيافة واالجتماع بالناس واالنفراد والشبعوالجوع  ،والغضب في حال الرضا ،حال
في ضيافة أحد من أو في سفر  ،أو في بيت غيره أو في المسجد ،في أي مكان سواء كان في بيتو :األمكنة
  .واألمكنة ،واألزمنة ،واألحوال ،-األفراد-فعموم األشخاص  ،الناس

صمى اهلل -ما كان ىديو ، فيحمل ذلك عمى العموم ،النفي والطعام ىنا نكرة في سياق ((قط اً ))ما عاب طعام
يعني ىل معنى ىذا  ،في نفسو؟ ال يمزمغير مستساغ ولو كان  ،ىل معنى ذلك أنو يأكل الطعام ؟،-عميو وسمم

 ؟ولو كان ذلك مما يعافو ،أن يأكلمزم أن اإلنسان ي  
ن كرىو  ،إن اشتياه أكمو" :قال ،لكن ال يعيب ،ال :الجواب  متفق عميو. "،تركووا 
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ن لمو  ،إن أعجبو أكل ،ىذا غير جيد : يقولبمعنى أنو ال يعيب الطعام، ال ال يتكمم في  ،وتركوعجبو سكت ي ا 
بكثرة عيب كثير من الناس تعاني منيم زوجاتيم  ،أن يروض نفسو عميويحتاج المؤمن  ،وىذا خمق رفيع ،عيبو

 ،وىذا حار ،وىذا حمو ،تعمل نصف النيار في المطبخ فإذا جاءت بالطعام ىذا حامض ،ال يعجبو شيء ،الطعام
فتثني عمى فإن ارتقيت مرتبة  ،لك   ،البّد من عيوب ،اً وال تسمم أبد ،قميل الممحوىذا  ،وىذا مالح ،وىذا بارد

 ،ما شاء اهلل ىذا جيد :تقول ،ىذا اإلنسان الذي ضيفك ا،بذلت جيدً  يعني ىي تعبت ،وىذا خمق نبيل ،الطعام
ما شاء  :قل ،ال ،أو نحو ذلك ،دعى إليوي  أو من  ،يقدمووى من ا يس، ىذا الىذا قميل :ما تقول ،ىذا ما شاء اهلل

 وطعام االثنين يكفي ،طعام الواحد يكفي االثنين)) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،وخير ،اهلل بركة
نما كل ما أعجبك واسكت عما  ،في صنعتولنقص وقصور وال  ،وتزدريو لقمتو اً ال تحتقر طعام ،(ٕ)((األربعة وا 

يعني كثير  ،دةق  لما تجمس مع زوج ن   اً فالمرأة يؤثر فييا كثير  ،ى الطعامفإن ارتقيت مرتبة ستثني عم ،عدا ذلك
لكن انظر جرب أثر  ؟أين أنت عنيا والمحاسن   ،العيوب   وإال يستخرج في ينتقد كل شيء ال تقدم لو شيًئا ،النقد

النفوس إذا جاءت ويؤلف  ،يجوز الكذب عمى الزوجة فيما يجمع القموب اً طبع ،: ما شاء اهللىذا حينما تقول
 ِلِعَباِدي َوق ل  } :واهلل يقول ،كالم ببالشال ذا،قل ليا ى ،ىذا اليوم أحسن غداء في العالم ،ما شاء اهلل :بالطعام قل

َسن   ِهيَ  الَِّتي َيق ول وا وىي  ، يضركال ،تبارك اهلل ،ما شاء اهللفي أحسن من ىذا؟  ،ما شاء اهلل ،[ٖ٘:اإلسراء] {َأح 
فقل من ىذا الكالم من  ،في الوجووعالمات االنقباض  ،لكن جرب العيب يبدأ االنقباض ،تسر وتنبسط وتبتسم

أن  تحتاج الكالم ال ،ضررتال توأنت  ،في نفس السامعويحصل بو انشراح ويجذبيا  ،الثناء الذي يؤنس النفوس
ن كان يصدر في الثناء والمدح ،ىو نفس الكالم إن كان يصدر في العيب ،وتدفع ثمن  ىو نفس الكالم، فبدالً  ،وا 

أو  اً لباس ، إذا لبستْ من أن يكون في العيب ليكن الكالم في الثناء واالطراء ىذا في الطعام وفي غير الطعام
قد يكون و  ،أو الثوب الذي جممِك؟ التبس األمر عمينا ؟جممِت الثوبي أدري ىل أنِت التال  ،نحو ذلك ما شاء اهلل

     .اً ىذا الثوب غير جيد إطالق
واأل ْدم  "،ماأل دْ سأل أىمو  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي " ،-رضي اهلل عنو-والحديث اآلخر وىو حديث جابر 

ِكِمينَ  َوِصب غ  } ،بالزيت زيت الزيتون لو أن اإلنسان يأتدم مثالً مثل  ،يؤكل بو الطعام ماواأل د م   [ٕٓ:المؤمنون] {ِلْل 
-ي فالنب ،تدم بوؤ بالطعام ييخمط  ما ،مأ د :يقال لو ،بالخل مثالً  ايغمس خبزً  ،الخلو  ،ا المرقوىكذ ،يغمس بو

لو أنو وأفقر واحد من منا اليوم يأتدم بخل؟  ،"ما عندنا إال خل" :فقالوا ،مسأل أىمو األ د -صمى اهلل عميو وسمم
وكمما  ،حتى نعرف ما نحن فيو من النعم المستفيضة ،ما عندنا إال خل :قالوا ،؟عندكم شيء :وقال ،سأل أىمو

عز -فضل اهلل والترفع والتكبر عمى  ،التعاليمن  اً شيئبعض الناس ازداد  كمما -لألسف-كثرت ىذه النعم 
نعامو  ،-وجل ولربما  ،فتجد األصناف واألنواع الكثيرة ومع ذلك من الناس من ال يرضى ويغضب ،-لألسف-وا 

وقد  ،ستة أنواع ويغضب ،يؤتي يؤتدم بياسبعة أنواع  ،ألن ىذه األنواع ىي التي تتكرر ؛أو يتذمر ،ال يأكل
ما تريد وراء ىذه  ،فقط تكرر ىذه في كل يوم :يقول ،أو نحو ذلك ويغضب ،أو دعوة ،يكون ينتسب إلى دين
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فدعا  ،ما عندنا إال خل" :فقالوا ،وازدراء النعمة ،بطرعمى األشر وال اً ر الذي يحمل كثيولكنو الترف  ،؟!األصناف
 .؟وىل أكل فقط "،فجعل يأكل ،بو
 رواه مسمم. ،(ٖ)((م الخلنعم األ دْ  ،م الخلنعم األ دْ ))ويقول :  ،ال

فيو من جممة  ،المنزلة من المطعومات أو نحو ذلكقد ال يكون بتمك  اً شيئإذا لم تجد إال وىذا فيو تربية لمنفوس 
ن ذلك ما قد يو  يو  ،نعمة من اهلل ،م الطعامعْ نِ  :فيمكن أن تقول ،وىناك من ال يجد ذلك ،-عز وجل-نعم اهلل 

نعم األدم )) ،في نظر البعض اً حقير  اً ، ولو كان شيئفيثني عميو ،والتبرمواألنفة السخط  من اً ينتاب النفس أحيان
 ،يربي أوالده ،يربي نفسو ،يحتاج اإلنسان أن يروض نفسو ،فيذه تربية ،-عميو الصالة والسالم-وكررىا  ،((الخل
ذا لم يعجبيم تركوا ،أن يقدروا ىذه النعمن حولو وم   ضع الضب بين يديو فمم و   -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ،وا 

ال يوجد في  إنو)) :قال ،وبين عمة عدم األكل بالنسبة إليو ،ال :حرام ىو؟ قالفمما سألوه  ،ولكنو ما عابو ،يأكل
 :إيش ىذا؟ مثل ما يقول بعض الناس :لكن ما قال ،يعني أنو ما استساغو ،(ٗ)((وأجدني أعافو ،أرض قومي

حو في نفوسيم ولربما قبّ  ،من ىذا الطعاميزدري ويأتي بكممات وأوصاف تدل عمى تقذر ؟ إيش جالسين تأكمون
لكن ال تعب  ،ال يمزمك أن تأكل ،بأن تأكل اً مطالب ، لست  "أجدني أعافو" ، يميقفمثل ىذا ال ،وكرىيم وزىدىم فيو

ذا ر  ،سموك يحتاج اإلنسان أن يربي نفسو وأن يروضيا عميوالفيذا  ،الطعام يسمك ومن تحت يده ه الصغار آوا 
 يصمون إلى ىذه المرتبة أن قد ال ،ولو تقاصرت نفوسيم عن الثناء عميو ،الطعامىذا المسمك فإنيم ال يعيبون 

ذا سمع الولد  ،الناس يتفاوتون لكن عمى األقل يتربون عمى عدم عيب الطعام ،عمى كل ما وضع يثنوا أباه وا 
ال يعجبو الولد ىذا  ،وأول من سيكابد ويعاني ىو أبوه ،وصار يتذمر ،يعيب ما يوضع بين يديو تخمق بذلك

وتذمر وصدر منو من األقوال  ،تقرهازدراه واح -عز وجل-ضع بين يديو شيء من نعم اهلل كمما و   ،العجب
 ،أن يميمنا رشدنا -وتعالىتبارك -وأسأل اهلل  ،ال يرضييا شيء ،مترفعة ،نفس مشمئزة ما ينبئ عنوالتصرفات 

ياكم عمى ذكره وشكره وحسن عبادتو   وآلو وصحبو. ،عمى نبينا محمد وصمى اهلل ،وأن يعيننا وا 
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