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 لشيخ/ خالد بن عثمان السبتا
 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
  .ا  متكئكراهية األكل فهذا باب 
ولهةةذا  ةع بعةة  أهةةل العمةم عمةةى أن ا تكةةا   ،ويريةدون بهةةا الكراهةةة التحريميةة ا  يطمقهةةا أهةل العمةةم أحيا ةة الكراهيةة

  .حمل ذلك عمى الكراهة الت زيهيةوم هم من ، عمى األكل أ ه محرم
  )): -صةمى اهلل عميةه وسةمم-: قال رسةول اهلل قال -رضي اهلل ع ه-هب بن عبد اهلل و وذكر حديث أبي جحيفة 

 .رواه البخاري (1)((ا  متكئ آكل
مةةن  -صةةمى اهلل عميةةه وسةةمم-وال بةةي  ،وذلةةك   يصةةمم لممةةؤمن ،والتعةةا م ،أهةةل الكبةةرمةةن فعةةل ا تكةةا  وذلةةك أن 

  .ا  ومن أكثر ال اس تواضع ،أع م ال اس
 .عمى وطا  تحته ا  طابي أن المتكئ هو الجالس معتمدذكر قول الخ -رحمه اهلل-ال ووي  ،لكن ما هو ا تكا ؟

 .الوطا  مثل المهادو 
 ،من الطعاموأراد أ ه   يقعد عمى الوطا  والوسائد كفعل من يريد اإلكثار  :قال ،عمى وطا  تحته ا  الجالس معتمد
 .هذا كالم الخطابي ،مغة  ويأكل ب   ،ا    مستوطئ ،ا  بل يقعد مستوفز 

عمةى  ،هةذه الجمسةة تعتبةر اتكةا  ،عمةى شةي  ا  ولةو لةم أكةن معتمةد ،جمسةتي هةذه تعتبةر اتكةا وعمى كالم الخطةابي 
  .بل هو قول عامة أهل العمم ،كثيرةوعمى قول جماعة  ،وعمى قول ابن القيم ،قول الخطابي

والمف  إذا لم يرد لةه  ،هذا المع ى الذي ذكره الخطابي هو أصل المع ى المغوي :يع ي ،وهذا أصل مع اه في المغة
فةهن لةم  ،عةر  المخةاطبين ،له مع ةى شةرعي فه ةه ي تقةل إلةى المع ةى العرفةيلم يكن  :تحديد من قبل الشارع يع ي

فمةةا هةةو المع ةةى فةةي لغةةة  ،إن لةةم يكةةن لةةه مع ةةى فةةي عةةرفهم فه ةةه ي تقةةل إلةةى كةةالم العةةرب فةةي المغةةة ،يكةةن لةةه عةةر 
 ،تحتةةهعمةةى وطةةا   ا  الجمةةوس معتمةةد :هةةو الةةذي يةةذكر فةةي كتةةب المغةةة ،العةةرب إذن؟ هةةو هةةذا الةةذي ذكةةره الخطةةابي

  .فيدخل فيه مثل هذه الجمسة ،ا    يجمس مستوفز  :يع ي ،ا  موس متمك الج :يع ي
هذه أوضةم  ،عمى مرفقه ،لو حصل اعتماد عمى يده ،فهذا اتكا  ،ل اعتماد كما لو اعتمد ب هره مثال  لو أ ه حص

فهةذا  ،وكةذلك لةو أ ةه اعتمةد عمةى إحةد  يديةه ،وهي جمسةة أهةل الكبةر والتعةا م ،ا  وليس دائم ،با تكا  في الطعام
 .الشيطان في جمستهببل ذكر بعضهم أن هذا فيه تشبه  ،اتكا  اعتماد عمى اليد

 .ولكن المشهور هو األول ،هو أن يميل عمى ج بهن ا تكا  إ :ا من أهل العمم من قالوأيض
 .وذلك في كتابه زاد المعاد ،كل ذلك اتكا  :قال ،ثالث صورذكر لالتكا   -رحمه اهلل-والحاف  ابن القيم 
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فهذا اعتمد عمى الث تين  ،أن يعتمد عمى إحد  يديه :والثالثة ،أن يجمس مائال   :والثا ية ،هذا اتكا  ،التربع :األولى
    .هذا كمه اتكا  ،فهذا أبمغ في ا تكا 

 ؟-صمى اهلل عميه وسمم-كي  كان يجمس ال بي 
 .مغة  ويأكل ب   ،ا    مستوطئ ا  بل يقعد مستوفز  :الخطابي قال

يأكةل  ا  يةقع  م   ا  جالسة -صمى اهلل عميه وسمم-رأيت رسول اهلل ))قال:  -رضي اهلل ع ه-الحديث اآلخر حديث أ س 
 .رواه مسمم (1)((ا  تمر 

فالةةذي يجمةةس بهةةذه  ،هةةذه يقةةال لهةةا إقعةةا  ،كةةالمحتبي ،سةةاقيهوي صةةب  ،إليتيةةه بةةاألر  قهةةو الةةذي يمصةة :والمقعةةي
جمسةةةةة  ،وليسةةةةت جمسةةةةة الممةةةةوك ،جمسةةةةة المماليةةةةك :كمةةةةا يقةةةةول بعضةةةةهم :يع ةةةةيهةةةةذه جمسةةةةة  ،الطريقةةةةة متواضةةةةع

 .هذا عمى األكل ،المتواضعين
 -صةمى اهلل عميةه وسةمم-األعرابةي مةن جمسةة ال بةي تعجةب التي مضةت فةي الحةديث السةابق لمةا  :والجمسة الثا ية

  .صمى اهلل عميه وسمم-فمما كثروا جثا رسول اهلل  ،فالتفوا عميها :يقول ،لما جي  بالقصعة
 .فهذه الجمسة جمسة متواضعة   يجمسها أهل الكبر ،ويجمس عمى  هور القدمين ،ال زول عمى الركب ثو  الج  و 

 ،تكةةون متمةةددة فةةي هةةذه الجمسةةة أن المعةةدةإضةةافة إلةةى  ،ا  متربعةة مةةوسجال تكةةا  مةةن اوقةةد ذكةةر بعةة  أهةةل العمةةم 
 .فيأكل أكثر
قامة البدن ،دفع الجوعيحصل به المقصود من  ا  بمع ى أ ه يأكل شيئ ،مغة  وا  ما يأكل ب     أن يأكل  ،و حو ذلك ،وا 

 .ويكثر من األكل ،بشره
ومةةن ثةةم يسةةبب لهةةم  ،ث عةةن العةةرب أ هةةم يةةأكمون بسةةرعةتحةةد  وي   ،ال ةةاس طةةرق ا سةةتمتاع فةةي الطعةةام معةةل    ي   ناآل

الواحةد يجمةس أن و  ،وأن اإل جميز أو الغربيين يأكمون وجبات متتابعة في اليوم خمةس أو سةت ،مشاكل في الهضم
وأيةن  ؟مغة  فأين هذا من األكل ب   ،بأكمهايستمتع  ،يجمس عميها مدة طويمة ،رجعمى هذه الس دويشة أو عمى الهمبر 

 .المكث في أكمهإطالة البقا  و أل ه   يريد  ؛ا  وأن يجمس مستوفز  ؟ا  يجمس متربعهذا من أ  
 ،ن يسةتغربه بعضة اولربمةا هةذا الكةالم الةذي يسةمع اآل ،ولهذا لما ترك ا هذه األمةور ،وهذه آداب عمم ا إياها الشرع

ا وكثةرت جةد   ،ولهةذا  هةرت أمةرا  السةم ة ،بل وربما عن التفكير فيها ،لبعد ا في الواقع عن تطبيق هذه األشيا 
 .وما أشبه ذلك ،وب ا  األجسام ،خف  فيها األجسامتواألماكن التي  ،والمياقةأماكن ما يسمى بالتخسيس 

أرسةل إلةى  إذا أردت أن تخفة  الةوزن ،حتى رسائل الجوال تأتيك دعايةات ،البرامجوصار ال اس يقبمون بقوة عمى 
بمع ةى ووجدت شركات ومؤسسات توصةل أ ةواع األطعمةة  ،معي ة ان اإل سان يتبع طرق  إاشتراك بحيث  ،الرقم كذا

عقةد مةع هةذه الشةركة عميه إ  أن يةرتبط بما ع  فسه من هذه البرامج من غير أن يجو   ئ اشي أن الذي يريد أن يعمل
و  يحصةةل لةةه  ،ويأكةةل ويشةةبع ،إلةةى غيةةر ذلةةك ،بمواصةةفات معي ةةة مةةن جهةةة السةةعرات الحراريةةة ا  وتوصةةل لةةه طعامةة

وأ ا   زلةت أتعجةب مةن هةؤ   الةذين عممةوا هةذه البةرامج كمهةا يعجةز أحةدهم أن  ،بّد أن يأكل ويشبعوهو   ،سم ة
 عةم مةن ال ةاس مةن يكةون ع ةده  ،وتقطيةع أمعةا  ،خياطةة معةدة يصوم؟ يعجز اإل سان أن يم ع  فسه مةن األكةل؟ 

                                                           

 (.7422(، رقم: )9/1111أخرجه مسمم، كتاب األشربة، باب استحباب تواضع اآلكل، وصفة قعوده )( 1)



 سةان عةن أن فكية  يعجةز اإل ،فةي األكةل هلكن إذا كا ت القضية بسةبب الشةر  ،فهذا   يالم ،زيادة في إفراز الغدد
فيحتةاج إلةى  ؟،فيةه -عةز وجةل-أو أن يسةتعين بالصةيام يتقةرب إلةى اهلل  ؟يفطم  فسةه عةن بعة  الطعةام والشةراب

 ،ويكتفةةةي بقميةةةل الطعةةةام ،يشةةةعر بالشةةةبعأو غيةةةر ذلةةةك مةةةن أجةةةل أن  ،أو يوضةةةع فيهةةةا بةةةالون ،عمميةةةات فةةةي المعةةةدة
ن عودهةا الب   ،إن عودهةا الشةره اسةتمرت ،واإل سان عمى ما عود  فسه ا ولةذلك تجةد اإل سةان أحيا ة ،مغةة ارتاضةتوا 

إلةى  فةهذا رجةع   يجةد فةي  فسةه مةيال   ،ثةم يةذهب إلةى المسةجد يصةمي ،وهو صائم ،يأكل أكمة يسيرة عمى اإلفطار
مسةة واحةدة ،الطعام فه ةه يأكةل و  يشةعر إ  بالتخمةة بعةد  ،وأمامةه أصة ا  كثيةرة مةن الطعةام ،لكن حي ما يجمس ج 
 .ويتضرر غاية الضرر ،ذلك

ا عتةدال فةي  :لكةن  قةول ،ال ةاس يجوعةون أ فسةهم :و   قول ،بما يقيم صمبه ،فاإل سان يستطيع أن يكتفي بالقميل
 .مطموباألمور 

 ،عكسةية ا  الحركة لربما يورث اإل سان آثةار  وقمة ،باإلضافة إلى الراحة ،والعجيب أن ا سترسال مع األكل والشرب
 ،فةي الطيبةاتلربمةا يزهةدون  ا  جالسةين دائمة ،و  يجيئةون ،و  يةذهبون ،يتحركةون  ولذلك تجد بع  ال اس الذين 

   .لكن  فوسهم   تقبل عميه ،  ،من المباح وتقمال   ا    زهد
كةل  ،والدعةةوالسةكون  ،وكثرة اإلخالد ،والتوسع فيها ،والمباحاتكثرة ا  غماس في المذات  ،هو ما ذكرت   السببو 

 .فهن  فسه   تطمب الطعام مّ ومن ث   ،قميل الحركة ،كثير ال ومفيكون هذا يورث اإل سان هذه األوصا  
  .واهلل المستعان

 وآله وصحبه. ،وصمى اهلل عمى  بي ا محمد ،واهلل أعمم


