بسم اهلل الرحمن الرحيم

شرح رياض الصالحين

شرح حديث ابن عباس :إذا أكل أحدكم ..وحديث كعب بن مالك :رأيت رسول اهلل يأكل بثالث وحديث جابر:
أمر بمعق األصابع وحديث جابر أيضا :إذا وقعت لقمة أحدكم..

الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:

الشيخ /خالد بن عثمان السبت

فيذا باب استحباب األكل بثالث أصابع ،واستحباب لعق األصابع ،وك ارىة مسحيا قبل لعقيا ،واستحباب لعق

القصعة ،وأخذ المقمة التي تسقط منو ،وأكميا ومسحيا بعد المعق بالساعد والقدم وغيرىا.

استحباب األكل بثالث أصابع؛ ألن ذلك منقول عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-والمقصود بيذه األصابع

الثالث :اإلبيام ،والمسبحة ،والوسطى ،وذلك بطبيعة الحال حيث يتأتى ذلك.

بمعنى :أن الطعام منو ما ال يصمح أن يؤكل بثالث أصابع ،مثل طعام الناس اليوم ،الرز فإنو يصعب أكمو
بثالث أصابع ،يكون بتكمف ،وىذه الشريعة ما جاءت بالتكمف ،واهلل عمم رسولو -صمى اهلل عميو وسمم -أن
ين} [ص.]:8 :
يقولَ { :و َما أََنا ِم َن ا ْل ُمتَ َكمِّ ِف َ
ويدخل في ذلك التكمف في األكل والشرب ،ولكن مثل الخبز ،مثل الثريد ،وقل مثل ذلك في اليريسة ونحوىا،

مما يمكن أن يتماسك ،فيؤكل ذلك الطعام بثالث أصابع.

وقد ذكر أن المتكبرين يأكمون بأصبع واحد ،وذكر بعضيم أن الشيطان يأكل بأصبعين ،وال أعمم دليالً عميو.

والحافظ ابن القيم -رحمو اهلل -يقول :النبي -صمى اهلل عميو وسمم -يأكل بثالث أصابع ،وذو الشره يأكل
بخمس ،ويدفع بالراحة -براحة يده -لشدة شرىو.

ىذا فيما يمكن أكمو بثالث أصابع ،لكن مثل الرز اليوم ال يستطيعون أن يأكموه إال باليد ،باألصابع ،وبالراحة،

وليس ذلك يدل عمى شره ،فال يتكمف اإلنسان شيئاً قد ال يحسن وال يجمل في بعض المطعومات.

يقول :استحباب لعق األصابع؛ ألن ذلك جاءت بو السنة ،وأمر بو النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-وذلك من

جية أنو ال يدري في أي طعامو البركة ،فقد يكون في القصعة ،وقد يكون في ما يعمق باليد ،فيو ال يدري،

فيمعق.

إضافة إلى أن تركو باليد من غير لعق ،يعني :في السابق لربما قد ال يغسمون أيدييم ،فإذا تركت لم تمعق فإنيا

تكون أكثر زىومة ،ودسومة ،وأكثر تمبساً بالطعام ،فيمعق ىذه اليد ،أو يمعق األصابع ،ويكون ذلك بعد الفراغ من

األكل ،وبطريقة أيضاً ال يشعر بيا اآلخرون؛ ألن ذلك قد يحصل بطريقة تنفر منيا النفوس ،فال يجمس والناس

يأكمون ،وىو يمصمص أصابعو ،ولربما يصدر صوتاً ،فمثل ىذا ال يميق ،فتراعى حال الناس ،إذا فرغ من

الطعام ،ويمكن أن ينتظر حتى ينتيي الناس ،ويمكن أن يتغافميم إذا قاموا أو نحو ذلك ،فيمعق أصابعو قبل أن
يغسميا ،يتمطف بيذا.

يعني :ليس كمما أكل لقمة ،أو بين بين يمعق أصابعو ،ثم يضعيا في الطعام ،فإن ذلك ينفر الناس؛ ألن لعابو
يختمط بالطعام السيما إذا عمد إلى شيء من المطعوم من لحم ونحوه ،وصار يعطي ليذا ،ويعطي ليذا.

بد أن يعدلو إذا وضعو بصورة حتى يستقر
وبعض الناس قد ال يطيب لو إال أن يضع ،وزيادة عمى ذلك ال ّ
أي ىذا الطعام -بوضع متزن أمام اإلنسان ،يحركو ،ويتأكد أنو مستقر.

-

أنا أقول :مثل ىذا ال داعي لو ،وتراعى حال الناس ،والناس تغيروا اآلن ،فيراعي أحواليم ،إنما إذا فرغ من

الطعام يمعق أصابعو.

قال :وكراىة مسحيا قبل لعقيا ،لماذا ال يمسحيا قبل أن يمعقيا؟ لما ذكرت من قضية البركة.

األمر الثاني :وىو حفظ الطعام ،األمر الثالث :أنو سيمسحيا في ماذا؟ كانوا في السابق يمسحونيا كما أشار إليو
بالقدم ،أو الساعد ،أو نحو ذلك ،فإذا كانت اليد مميئة بالطعام ،ثم مسحيا فإن ىذا سيمطخ بدنو بالطعام.

قال :واستحباب لعق القصعة ،كذلك المعق ،بمعنى أنو ال يبقي بيا شيًئا؛ ألنو ال يدري في أي طعامو البركة،
أيضا لمنعمة.
وفي ىذا حفظ ً
وأخذ المقمة التي تسقط منو وأكميا ،ال يتركيا قد يكون فييا البركة ،وال يدعيا لمشيطان ،قال :ومسحيا بعد المعق،

مسح ماذا؟ ليست المقمة التي سقطت ،وانما اليد التي أكل بيا ،قال :بالساعد والقدم ،وغيرىا.
ىذا في السابق ،لماذا كانوا يفعمون ذلك؟.

طعاما فيو شيء من الدسومة ،بحيث يستطيع أن يمسح بو؟،
أوالً :كان الطعام قميالً ،فمتى يجد الواحد منيم
ً
نادر.

النبي -صمى اهلل عميو وسمم -يمر اليالل واليالل واليالل ،وال يوقد في بيتو نار ،يأكمون التمر والماء(.)1

ثم أيضاً لم يكن يوجد عندىم ما يوجد عندنا من الكريمات ومرطبات البشرة ،ونحو ذلك ،ما عندىم شيء ،فما
ىو أجمل كريم عندىم؟ ىو الكريم الذي يجتمع فيو وصفان ،الوصف األول :ىذه الدسومة الطبيعية ،واألمر

الثاني :الرائحة ،يعني متى يجد رائحة المحم مثال؟ ،الناس إلى عيد قريب كانوا يأخذون العظام بعد عيد
األضحى يضعونيا في الطعام مرة بعد مرة سائر شيور العام ،عميم يجدون شيئاً من طعم المحم.

نحن نستغرب مثل ىذه األشياء اليوم؛ ألننا عشنا في نعمة ،وهلل الحمد.

األمر الثالث :إلى عيد قريب -أييا األحبة -كانت أيدي الناس السيما في الشتاء ،ظاىر الكف يتشقق من
الجفاف ،يسمونو عندنا مشق ،دم ،الصغير والكبير ،وىذا يتشقق ،وىذا يتشقق ويخرج منو الدم.

وأما ظاىر القدم فال تسأل ،دم يسيل من الجفاف الشديد ،ففي السابق ماذا يفعمون؟ يمسح ليرطب ىذا الجفاف،

نحن نستغرب مثل ىذا؛ ألن أبشارنا صارت بمنزلة ،بمحل ،ما نحتاج إلى مثل ىذا ،لكن في السابق كانوا

يحتاجون إليو.

وذكر حديث ابن عباس -رضي اهلل عنيما -قال :قال رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم(( :-إذا أكل أحدكم

طعاماً ،فال يمسح أصابعو حتى يمعقيا أو يمعقيا))(.)1
( )1أخرجو البخاري ،كتاب الرقاق ،باب :كيف كان عيش النبي -صمى اهلل عميو وسمم -وأصحابو ،وتخمييم من الدنيا (،);9/:
رقم ،)854;( :ومسمم ،كتاب الزىد والرقائق ( ،)88:2/5رقم.)8;98( :

أو يمعقيا لمن؟ يقولون :يمعقيا لخادم ،أو لتمميذ ،أو لزوجة ،ىكذا ذكروا ،أو لبييمة ،أو لصبي ،يفرحون في
السابق بمثل ىذا ،فالمقصود أنو يمعقيا ،أو يمعقيا .

قال :وعن كعب بن مالك -رضي اهلل عنو -قال(( :رأيت رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -يأكل بثالث
أصابع ،فإذا فرغ لعقيا))( )2رواه مسمم.

وذكر حديث جابر -رضي اهلل عنو -أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -أمر بمعق األصابع والصحفة ،وقال:

((إنكم ال تدرون في أي طعامكم البركة))( )3رواه مسمم.

ىذه عمة منصوصة ،اآلن العمل كما ىو معموم منيا ما ىو مستنبط ومنيا ما ىو منصوص ،لماذا نمعق؟ قمت:

عمال مستنبطة
البركة ،فينا نص عمى العمة ،قال :فإنكم ال تدرون في أي طعامكم البركة ،وذكر أىل العمل ً

أخرى في قضية حفظ النعمة.

وذكر حديثًا آخر لجابر -رضي اهلل عنو -أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -قال(( :إذا وقعت لقمة أحدكم

فميأخذىا فميمط ما كان بيا من أذى وليأكميا ،وال يدعيا لمشيطان)) ،معنى ذلك :أن الشيطان يأكميا(( ،وال يمسح
يده بالمنديل حتى يمعق أصابعو ،فإنو ال يدري في أي طعامو البركة))(.)4

رواه مسمم.

قد يقول قائل :نحن ال نمسح بأيدينا اآلن ،نحن نغسل أيدينا ،نقول :تبقى البركة" ،ال يدري في أي طعامو

البركة" ،كما قال النبي -صمى اهلل عميو وسمم.

وأسأل اهلل -عز وجل -أن ينفعنا واياكم بما نسمع ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو وصحبو.

( )1أخرجو البخاري ،كتاب األطعمة ،باب لعق األصابع ومصيا قبل أن تمسح بالمنديل ( ،):8/9رقم ،)4548( :ومسمم ،كتاب
األشربة ،باب استحباب لعق األصابع والقصعة ،وأكل المقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبيا من أذى ،وكراىة مسح اليد قبل لعقيا
( ،)1864/2رقم.)8621( :

( )8أخرجو مسم م ،كتاب األشربة ،باب استحباب لعق األصابع والقصعة ،وأكل المقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبيا من أذى،
وكراىة مسح اليد قبل لعقيا ( ،)1864/2رقم.)8628( :
( )2أخرجو مسمم ،كتاب األشربة ،باب استحباب لعق األصابع والقصعة ،وأكل المقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبيا من أذى،
وكراىة مسح اليد قبل لعقيا ( ،)1868/2رقم.)8622( :
( )5المصدر السابق.

