
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 وال نأكل إنا اهلل رسول يا :قالوا -وسمم عميه اهلل صمى- اهلل رسول أصحاب أن حرب بن وحشي حديث شرح
 نشبع
 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

  .يأكل وال يشبع فهذا باب ما يقوله ويفعمه من
فرر  الميمررم الماضرريم أ رره كرران رُت وذكرر ،-رضرر  اهلل ع رره-حررديث وحشرر  بررن حرررب  -رحمرره اهلل-وذكررر المصرر   

 -رضرر  اهلل رعررالى ع رره-اشرررهر بقرررل حمررزة  ،وهررو مشررهور ،وقيررل ريررر ذلرر  ،لممطعررم بررن عرردك فرر  مكررم ا  ممموكرر
  .وبقرل مسيممم الكذاب

فمعمكررم )) :قررال ،إ ررا  أكررل وال  شرربع ،يررا رسررول اهلل :قررالوا -عميرره وسررممصررمى اهلل -ن أصررحاب رسررول اهلل إ :يقررول
 .رواه أبو داود (1)((يبار  لكم فيه ،واذكروا اسم اهلل ،فاجرمعوا عمى طعامكم :قال ، عم :قالوا ؟رفررقون

 .الرسميموهو  ،بالمسانيرعمق  :األول ،لرحصل البركم -صمى اهلل عميه وسمم-ذكرهما ال ب  هذان أمران 
 .وهو االجرماع عمى الطعام ،والحاليرعمق بالفعل  :والثا  

لربما ومغازيهم  ،ف  أسفارهمكان ال اس  :بمع ى ،((فاجرمعوا عمى طعامكم)) :قال ، عم :قالوا ؟((لعمكم رفررقون))
  .فيأكل الواحد م هم وال يشبع ،واحد معه ش ء من طعام يأكل م ه ف  رحمهكل 

طعرامهم كرذل  لرو أن  ،ويرأكمون ،فيضرعون أزوادهرم ،فيجرمعرون ،إلى هرذا -عميه وسمم صمى اهلل-ب  فأرشدهم ال 
وال  ،فرنن هرذا ال يحصرل معره الشربع ،ثم ا طمق يأكرل وحرده ،من هذا الطعام ا  قدر فأخذ كل واحد م هم  ،ا  كان مرحد

 .البركم
فر  ولكرن صرار كرل واحرد مر هم يأخرذ  صريبه  ،جمسروا عمرى ماةردة واحردةلرو أ هرم ال راس  عمىلكن هل ي طبق هذا 

إ رره مررن الرفرررق عمررى  :هررل هررذا يقررال ،اليرروم ا  كمررا هررو حررال ال رراس رالبرر ،ى الماةرردةوهررم جمرروس عمرر ،إ رراء يخصرره
 ؟ل زع البركم ا  يكون سبب ه ا  و  ،الطعام

  .واحدةوهم عمى ماةدة  ،وأن هذا يحصل به االجرماع ،الظاهر أ ه ليس ذل 
  .فهؤالء يكو ون بهذه الصورة الر  ذكرت قد اجرمعوا عمى طعامهم ،((طعامكمفاجرمعوا عمى )) :قال
يبرار  لكرم )) ،فال يأكل معهرم ،  الشيطانوكُ  ،ا  أيضفنذا ذكروا اسم اهلل حصمت البركم  ((واذكروا اسم اهلل)) :قال
مرا يشرهد لمع راه لكرن لره  ،وريرهم هوابن ماج ،وأبو داود ،قد أخرجه أحمد ،ف  إس اده ضع وهذا الحديث  ،((فيه

  .أو ف  الشق الثا   ،سواء ف  الشق األول

                                                           

(، وابن ماجه، كراب األطعمم، باب 3764(، رقم: )3/346( أخرجه أبو داود، كراب األطعمم، باب ف  االجرماع عمى الطعام )1)
 (.16978)(، رقم: 25/485(، وأحمد )3286(، رقم: )2/1993مى الطعام )االجرماع ع



مررا  :م هرا ،بجممرم مرن األمرورأمرر يحصرل لس سرران أن رحصرريل البركرم فر  الطعرام  :وهر  ،ومرن ه را  خررج بفاةردة
ن قررلا يبررار  فيررهومررن ثررم فررنن  ،ذكررر فرر  هررذا الحررديث  ،ا  ولررو كرران ذلرر  يسررير  ،ويكرفرر  ،فيأكررل اس سرران ،الطعررام وا 

برين هرذه - ،ومرع ذلر  هرم يرأكمون بي هرا ،من كثرة ما يوضع عمى المواةرد مرن ألروان األطعمرماشركى ال اس ولربما 
 ،بسربب اخررالل طرراةقهم فر  الطعرام ،مما يسربب لهرم ألروان األوجراع واألمررا  ،ومع ذل  ال يشبعون ،-األكالت

 .وأكمه ورعاطيه
ويكرفر   ،رحصرل لره البركرمفن ره  -صرمى اهلل عميره وسرمم-ما جاء عن رسرول اهلل  ىاس سان إذا راعفالمقصود أن 

 .وما إلى ذل  ،ومثل الرين ،وزيت الزيرون ،الزيرونمثل  ،ف  األطعمم المباركم ومثل ذل  أيضا   ،بالقميل
 واهلل أعمم.
 أجمعين. وسمم عمى  بي ا محمد، وعمى آله وصحبهاهلل وصمى 


