بسم اهلل الرحمن الرحيم

شرح رياض الصالحين

شرح حديث ابن عباس :البركة تنزل وسط الطعام ،وحديث عبد اهلل بن بسر :كان لمنبي قصعة يقال لها الغراء
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو ،أما بعد:

الشيخ /خالد بن عثمان السبت

فيقول :باب األمر باألكل من جانب القصعة ،والنيي عن األكل من وسطيا.

األكلل مللن جانللب القصللعة يعنلي :مللن حوافيللا ،والنيللي علن األكللل مللن وسللطيا يعنلي سلوا كللان الطعللام المو للوع

خبز ملثال فإنلو
مائعا أو كان جافا ،فإذا كان ا
فإنو

يخخلذ ملن وسلطو،

يخكلل وسلطو ،واذا كلان الطعلام كلالمرث ملثال

يغترف من وسطو ،وىكذا.

وذكللر حللديث ابللن عبللاس -ر للي اهلل عنيمللا -عللن النبللي -صللمى اهلل عميللو وسللمم -قللال(( :البركللة تنللزل وسللط

الطعام ،فكموا من حافتيو)) ،يعني :من ناحيتيو ((و تخكموا من وسطو))( )1رواه أبو داود ،والترمذي ،وقال :حلديث
حسن صحيح.

((البركة تنزل وسط الطعام)) ومن ىنا يكون من يخخذ من وسطو قد فوت ىذا المعنى عمى نفسو ،أو عمى آكميو،
إذا اجتمع الناس عملى طعلام ،وصلار كلل واحلد ملنيم يغتلرف ،فبلدأ أحلدىم وأخلذ ملن وسلطو ،اغتلرف ملن وسلطو،

فإنلو يفلوت عمللى غيلره ىللذه البركلة ،لليس لللو ذلل  ،فللإذا أخلذوا مللن نواحيلو بلور ليللم فيلو ،فيكفللي الطعلام لمكثيلرين،
يكفللي لجميللع ىللؤ  ،لكللن لللو أن أحللدا بللدأ وتعللد  ،وأخللذ مللن وسللطو ،فمربمللا

شبعوا.

يفللي بحللاجتيم ،ولربمللا أكم لوا ومللا

قال :فيو :قولو -صمى اهلل عميو وسمم(( -وكل مما يمي ))( )2حديث عمر بن أبي سممة السابث.
قال :وعن ابن عباس -ر ي اهلل عنيما -عن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -قلال(( :البركلة تنلزل وسلط الطعلام،
فكموا من حافتيو ،و تخكموا من وسطو)).

وذكر حديث عبد اهلل بن بسر -ر ي اهلل عنو -قال :كان لمنبي -صمى اهلل عميو وسمم -قصعة يقال ليا الغ ار ،

كبيلرة ،قيللل يحمميللا أربعللة ،ويقللال ليللا الغل ار إمللا لبيا لليا ،أو لنفاسللتيا ،فللإن األشلليا النفسللية عنللد أىميللا يقللال ليللا

ذل .

البياض الذي يكون في ناصية الفرس يقال لو ُغرة ،والشي النفيس يقال لو غرة أي ا.
يقول :يقال ليا الغ ار يحمميا أربعة رجال ،فمما أ حوا ،يعني :دخموا في وقت ال حى ،وسجدوا ال حى ،يعني:
صموا صالة ال حى ،أُتي بتم القصعة ،يعني :وقلد ثُلرد فييلا ،أي :و لع فييلا الثريلد ،والثريلد ىلو خبلز رقلاث قلد

( )1أخرجو أبو داود ،كتاب األطعمة ،باب ما جا في األكل من أعمى الصحفة ( ،)348/3رقم ،)3773( :والترمذي ،أبواب
األطعمة عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-باب ما جا في كراىية األكل من وسط الطعام ( ،)362/4رقم.)5825( :
( )2أخرجو البخاري ،كتاب األطعمة ،باب التسمية عمى الطعام واألكل باليمين ( ،)68/7رقم ،)5376( :ومسمم ،كتاب األشربة،
باب آداب الطعام والشراب وأحكاميما ( ،)5599/3رقم.)3233( :

ثُرد ،يعني :خمط وبمل بالمرث مع المحم ،فيذا الثريد ،وىذا المعروف اليوم في وقتنلا ىلذا عنلد النلاس ،وان اختمفلت

أسماؤه.

يقول :وقد ثُرد فييا ،فالتفوا عمييا ،فمملا كثلروا جثلا رسلول اهلل -صلمى اهلل عميلو وسلمم ،-يعنلي ليوسلع لغيلره

-

عميو الصالة والسالم ،-وىذا من توا عو ومراعاتو ألحوال الناس ،جثا بمعنى أنو نزل عمى ركبتيو ،وجمس عمى

عقبيو ،الجثو النزول عمى الركب والجموس عملى العقبلين ،كالجمسلة التلي تكلون بلين السلجدتين فلي بعلض صلورىا

المشروعة.

فيللذه يجمسلليا المتوا للع ،فقللال أع اربللي :مللا ىللذه الجمسللة يعنللي :كخنللو تعجللب أن النبللي -صللمى اهلل عميللو وسللمم-
يجمس بيذه الطريقة البسيطة ،فقال رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم(( :-إن اهلل جعمني عبدا كريما ،ولم يجعمني

جبا ار عنيدا)).

بمعنى :أن الجبابرة الواحد منيم إذا جمس يتكئ عمى الطعام ،ويجمس بطريقة ،يعنلي :يتوسلع فييلا ويسلترخي ،أملا

النبي -صمى اهلل عميو وسمم -فكان يجملس جمسلة متوا لعة ،ثلم قلال رسلول اهلل -صلمى اهلل عميلو وسلمم(( :-كملوا

من حوالييا ،ودعوا ذروتياُ ،يبار فيو))( )1رواه أبو داود بإسناد جيد.
((دعوا ذروتيا)) يعني :أعالىا ((يبار فيو)) فيذا العدد الكثير يمكن أن تكفلييم ىلذه القصلعة إذا روعلي فييلا ملا
ذكر وىو التسمية واألكل من جوانبيا دون التعرض لوسطيا ،ولكن لو أنيم أخذوا ملن وسلطيا ،أو بلد وا بوسلطيا
لربمللا

يكفللييم ذلل الطعللام ،ولربمللا أكملوا ولكللنيم

يشللبعون ،وليللذا يجللد بعللض النللاس أنللو أكللل ،والطعللام كثيللر

لير إ ويجلد الجلوع ،ملن النلاس ملن يتعجلب ملن ىلذا،
وبقي أكثره ،أكل حتى ظن أنلو اكتفلى ،ثلم ملا يمبلث وقتلا يس ا

والسبب -واهلل تعلالى أعملم -ىلو ملا ُذكلر ،إملا أنلو للم يسلم ،واملا أنيلم يتفرقلون عملى الطعلام ،أو أنيلم يخخلذون ملن

وسطو.

يعمللم ،ألحللد األبنللا أو الصللغار ،يغتللرف ليللم مللن الطعللام ،أو لخللادم أو نحللو ذل ل ،

أحيانللا ُيوك لل ذل ل سنسللان
يعني :رجل يخدميم ،أو امرأة تخدم النسا  ،أو نحو ذل  ،فتبدأ بوسط اسنا  ،وتغترف من ىلذا الطعلام ملن اللرز،
أو من غيره ،من الوسط ،وىذا خطخ.

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

( ) 1أخرجو أبو داود ،كتاب األطعمة ،باب ما جا في األكل من أعمى الصحفة ( ،)348/3رقم ،)3773( :وابن ماجو ،كتاب
األطعمة ،باب األكل متكئا ( ،)5286/3رقم.)3363( :

