
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 ..بمبن تيأ   :أنس وحديث اإلناء في تنفسي   أن نهى :قتادة وحديث في الشراب يتنفس كان :أنس حديث شرح
 ..بشراب تيأ   :سعد بن سهل وحديث

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

 ،وكراهة  التةنفس فةإل اإلنةاء ،خارج اإلناء ا  واستحباب التنفس ثالث ،بآخر وهو باب أدب الشر  ا  بابالمصنف ذكر ف
 .واستحباب إدارة اإلناء عمى األيمن فاأليمن بعد المبتدئ

كةةان يتةةنفس فةةإل الشةةراب  -صةةمى اهلل عميةة  وسةةمم-أن رسةةول اهلل )) -رضةةإل اهلل تعةةالى عنةة -وذكةةر حةةديث أنةةس 
 .فق عمي مت (1)((ثالثا  
واسةةتحباب التةةنفس  ،أدب الشةةرب بةةاب :قةةال فةةإل هةةذا البةةاب -رحمةة  اهلل-المصةةنف  ،يتةةنفس خةةارج اإلنةةاء :يعنةةإل
مةن أنة   -واهلل تعةالى أعمةم-كأنة  أخةذ   -أعنإل االسةتحباب-وهذا الحكم  ،ذكر ذلك عمى سبيل االستحباب ،ا  ثالث

كةةان مثةةل هةةذا الحةةديث - مةةن بعةةح األحاديةةث ا  ولربمةةا فم ةةم أيضةة ،كةةر مةةا دون الةةثالثجةةاء فةةإل روايةةات أخةةر  ذ  
 .تنفس في  مباشرة -صمى اهلل عمي  وسمم-أن النبإل  -ا  يتنفس فإل الشراب ثالث
نة  يسةتحب أن يتةنفس ا  و  ،نة  لةيس لمتحةريما  و  ،لمكراهة  هةو -وسيأتإل-إن ما ورد من الن إل  :فبعح أهل العمم قال

 . فإل هذ  الترجم  -اهللرحم  -كما صرح المصنف  ،خارج اإلناء :يعنإل ،ا  ثالث
 ا  كان يتنفس فإل الشراب ثالث -صمى اهلل عمي  وسمم-وهو أن النبإل  -رضإل اهلل عن -والواقع أن حديث أنس 

صةمى اهلل -ألن ذلةك لخصوصةي  رسةول اهلل  :وال حاجة  لوةول مةن قةال ،ال يتةنفس فية  ،يتنفس خارج اإلنةاء :يعنإل
 .وأن أنفاس  برك  ،أن هذا خاص ب  -عمي  وسمم

نما كان ذلك خارج اإلناء ،فعل ذلك ليبين أن هذا ليس لمتحريم :وبعض م قال  .وا 
 ال تشةةربوا واحةةدا  )) :-صةةمى اهلل عميةة  وسةةمم-قةةال: قةةال رسةةول اهلل  -رضةةإل اهلل عن مةةا-وذكةةر حةةديث ابةةن عبةةاس 

  .(2)((واحمدوا إذا أنتم رفعتم ،وسموا إذا أنتم شربتم ،ولكن اشربوا مثنى وثالث ،كشرب البعير
 ،وفيةة  تعميةةل الن ةةإل بالتشةةب  بةةالبعير ،ولكةةن الحةةديث ال يصةة  ،ف ةةذا يةةدل عمةةى أنةة  يشةةرب بنفسةةين ،مثنةةى وثةةالث

الن إل عةن التةنفس  فإل -واهلل تعالى أعمم-ول ذا فإن العم   ،لكن الحديث ال يص  ،والتشب  بالحيوانات من إل عن 
 .تنتول األمراح بسبب ذلكوحتى ال  ،فإل ذلك من التوذير عمى غير لما يكون : ا  فإل اإلناء ثالث

صةمى اهلل عمية  -والنبةإل  ق،أال يتضةرر بشةرب  بةنفس واحةد فيشةر  من أجةل ا  إن ذلك أيض :من أهل العمم من قالو 
 .ا  يشرب ثالث ،(1)((أهنأ وأمرأ))أخبر أن   -وسمم

                                                           

(، ومسمم، كتاب األشرب ، باب كراه  1361(، رقم: )7/111( أخرج  البخاري، كتاب األشرب ، باب الشرب بنفسين أو ثالث  )1)
 (.1612(، رقم: )6/1361التنفس فإل نفس اإلناء، واستحباب التنفس ثالثا خارج اإلناء )

(، رقم: 4/661فإل اإلناء ) ، باب ما جاء فإل التنفس-صمى اهلل عمي  وسمم-( أخرج  الترمذي، أبواب األشرب  عن رسول اهلل 1)
 ، وضعف  األلبانإل.(1221)



نمةةا  ،ولةةيس الةةثالث لمتحديةةد ،أو نحةةو هةةذا ،خمسةة  ا  احتةةاج أكثةةر مةةن ذلةةك فإنةة  يشةةرب وتةةر أنةة  لةةو و  الموصةةود أال وا 
 .هذا هو المراد ،يتنفس فإل اإلناء

متفق  (2)((تنفس فإل اإلناءن ى أن يم )) -صمى اهلل عمي  وسمم-أن النبإل  -رضإل اهلل عن -وذكر حديث أبإل قتادة 
 .عمي 
   .واهلل تعالى أعمم ،هذا األصل ،الن إل لمتحريم :يعنإل

بةةةاب أدب الشةةةرب واسةةةتحباب إدارة اإلنةةةاء عمةةةى األيمةةةن  يتعموةةةان بالشةةةق ا خةةةر مةةةن الترجمةةة ، وهةةةويبوةةةى حةةةديثان 
صةمى اهلل عمية  -أن رسةول اهلل  -رضإل اهلل عنة -حديث أنس  -رحم  اهلل-أورد المصنف  ،فاأليمن بعد المبتدئ

 -رضةإل اهلل عنة -وعةن يسةار  أبةو بكةر  ،وعةن يمينة  أعرابةإل ،خمة  بمةاء :يعنةإل ،أمتإل بمةبن قةد شةيب بمةاء -وسمم
 متفق عمي  . (3)((األيمن فاأليمن)): وقال ،ثم أع ى األعرابإل ،فشرب

أو نحو  ،أو الوالد ،العالم ،بالكبير فإن  يبدأ أوال   ،هذا في  بيان الّسن  فيمن يبدأ ب  فإل الشراب ونحو  ،أمتإل بمبن
 يعنإل: ،ثم بعد ذلك عن يمين  ،فيبدأ بالكبير فإل المجمس ،كما يظن  بعح الناس ،ا  وال يبدأ باليمين م مو ،ذلك

ليست العبرة  ،هذا الذي يسوي م ،وليس من عمى يمين من أع ا  مثال   ،ن عمى يمين ى الكبير يع ي  م  ع   أن المم 
نما العبرة بيمين المم  ،بيمين الساقإل  .ن عمى يمين م    ثم بعد ،فيبدأ بالكبير ،الشارب :ى يعنإلع   وا 

 ،واألعراب هم من سكن البادي  ،فإذا عن يمين  أعرابإل ،فمما شرب ،هنا أخذ  -صمى اهلل عمي  وسمم-فالنبإل 
وأعمم  ،وأجل األم  ،أفضل األم  -رضإل اهلل عن -أبو بكر  أي: ،ا  موابل هذا تماموهذا  ،وعن يسار  أبو بكر

 ،جاء من البادي  ،واألعرابإل هذا رجل من أهل البادي  ،-سممصمى اهلل عمي  و -األم  بدين اهلل بعد رسول اهلل 
فدل ذلك عمى أن األحق هو  ،أع ى ل ذا األعرابإل -صمى اهلل عمي  وسمم-فالنبإل  ،ف و مظن  لمج ل والجفاء

 .((األيمن فاأليمن)) :قال ،بين هنا -صمى اهلل عمي  وسمم-ولكن النبإل  ،ولو كان مفضوال   ،األيمن
أو  ،ن  إنما أع ا  ال لمنزلت أمن أجل أن يعرف الناس  ،وتأديب  -صمى اهلل عمي  وسمم-وهذا من كمال تعميم  

نما ألن األحق هو األيمن م مو ،-رضإل اهلل عن -ال لتوصير وجفاء فإل حق أبإل بكر   ال .  ولو كان مفضو  ،ا  وا 
أن الوضي  تتعمق إذا سمع هذا عرف  - عن رضإل اهلل-فإن أبا بكر  ،ولو لم يتكمم ،ت ييب لومب غير وفي  

 .ا  باألحق شرع
خشإل أن يع ي   ،-رضإل اهلل عن -أع   أبا بكر  :قال -رضإل اهلل تعالى عن -وفإل بعح الروايات أن عمر 

 .(4)((األيمن فاأليمن)) :وقال ،أع ا  األعرابإل -صمى اهلل عمي  وسمم-فالنبإل  ،األعرابإل

                                                                                                                                                                                                 

 .(6717: )رقم ،(6/662) يشرب متى الساقإل فإل باب األشرب ، كتاب داود، أبو أخرج  (1)
(، ومسمم، كتاب األشرب ، باب 1366(، رقم: )7/111أخرج  البخاري، كتاب األشرب ، باب الن إل عن التنفس فإل اإلناء )( 1)

 (.137(، رقم: )6/1361كراه  التنفس فإل نفس اإلناء، واستحباب التنفس ثالثا خارج اإلناء )
(، ومسمم، كتاب األشرب ، باب 1315(، رقم: )7/111األشرب ، باب األيمن فاأليمن فإل الشرب ) ( أخرج  البخاري، كتاب6)

 (.1615( ، رقم: )6/1366استحباب إدارة الماء والمبن ونحوهما عن يمين المبتدئ )
(، رقم: 6/116)أخرج  البخاري، باب فإل الشرب، ومن رأ  صدق  الماء وهبت  ووصيت  جائزة، موسوما كان أو غير موسوم ( 4)
 (.1615(، رقم: )6/1366(، ومسمم، كتاب األشرب ، باب استحباب إدارة الماء والمبن ونحوهما عن يمين المبتدئ )1611)



 .رضإل اهلل تعالى عن -لوول عمر  ا  فكأن ذلك خرج جواب
هذ  واقع   ،أمتإل بشراب -صمى اهلل عمي  وسمم-أن رسول اهلل  -رضإل اهلل عن -وعن س ل بن سعد  :يوول
وعن  ،فشرب من  :ويدل عمى أن ا واقع  ثاني  أن  قال ،وهذا حديث س ل بن سعد ،األول حديث أنس ،ثاني 

-   فإل بعح الروايات أن  ابن عباس  ا  هذا الغالم جاء مفسر  :غالمين  عن يم ،وعن يسار  أشياخ ،يمين  غالم
 ،وقد ناهز الحمم -صمى اهلل عمي  وسمم-توفإل النبإل  ،ا  وكان صغير  ،أعنإل عبد اهلل بن عباس -رضإل اهلل عن ما

وعن يسار   :قال -صمى اهلل عمي  وسمم-كان عمى يمين النبإل  ،فكان دون البموغ حينما وقعت هذ  الحادث 
 .(1)رضإل اهلل عن -جاء فإل بعح الروايات أن عن يسار  خالد بن الوليد  ،أشياخ

فوال  ((أتأذن لإل أن أع إل هؤالء؟)) :لمغالم -صمى اهلل عمي  وسمم-فوال النبإل  ،وهذ  غير الواقع  األولى
 . (2)ال واهلل :الغالم
عمى أن  إن تنازل عن  فال  ا  ودل أيض ،دل عمى أن الحق لمغالم ((أتأذن لإل)) :-صمى اهلل عمي  وسمم-قول  
 .بأس

أن  يمكن  :-أعنإل النووي -اهلل رحم -من م المصنف  -رحم م اهلل-عمى ما ذكر  بعح أهل العمم  ا  ودل أيض
 .ومن شاب  ذلك ،لإلنسان أن يؤثر بورب  من الورب لموالد والعالم

يعرح عمى هذا الغالم  -صمى اهلل عمي  وسمم-فكون النبإل  ،األصل أن الناس يتسابوون ويتنافسون فإل الخيرات
من  -صمى اهلل عمي  وسمم-لكن  يؤثر بحظ  من رسول اهلل  ؛هإل فإل شرب ليست عبادة، إيثار اإذن سيكون في 
صمى اهلل -     ف نا استأذن  النبإل  ،ألن ذلك يص  أن يتبرك ب  ؛وهذا في  ما في  من البرك  ،فضم  الشراب

 ن الحق ثابت ل .فدل عمى أ ،-عمي  وسمم
فما الجواب عن هذا؟  ،وهنا استأذن من الغالم ،هناك من األعرابإل -صمى اهلل عمي  وسمم-لم يستأذن النبإل 
 :يعنإل ،وقد يف م األمر عمى خالف الموصود ،باعتبار أن األعرابإل في  جفاء -واهلل تعالى أعمم-يمكن أن يوال 
وألن  ،وقد يحمم  ذلك عمى الردة عن اإلسالم ،ت وين من شأن  ،ازدراء ل  ،احتوار مثال  عمى أن ا قد يف م المسأل  

 . عز وجل-والفو  فإل دين اهلل  ،األعراب ليسوا مظن  لمعمم
فأبو بكر هو  ،-رضإل اهلل عن -وهناك من الج   األخر  أبو بكر  ،من الج   األخر  خالد بن الوليد ا  ثم أيض

تأخر  -رضإل اهلل عن -خالد بن الوليد  ،وهو راسخ اإليمان ،هذ  األمورف و يدرك  ،وأعمم األم  ،أفو  األم 
ومن تودم  ،ما حصم  أبو بكر -عز وجل-ل فإل الفو  والعمم بدين اهلل ولم يحصّ  ،إسالم  أسمم قبل الفت 

ثم إن  ،اخوهؤالء األشي ،أمثال خالد بن الوليد ،أن يراعإل هؤالء -صمى اهلل عمي  وسمم-فمربما أراد النبإل  ،إسالم 
عمي  -ف و من أهم   ،ابن العباس -صمى اهلل عمي  وسمم-ف و ابن عم رسول اهلل  ،هذا الغالم ليس كاألعرابإل

أعنإل -أوالد  وقرابت  أو الجراءة عمى  ،هو بمنزل  أوالد  واإلنسان لربما يكون ل  من اإلدالل -الصالة والسالم
 .بخالف األعرابإل، يمون عمي  :نفاستأذن هذا الغالم كما نوول ا  ،ما ال يكون لغيرهم -االوريبين جد  

                                                           

 (.6413(، رقم: )1/1166فاأليمن ) شرب ، باب إذا شرب أع ى األيمن( أخرج  ابن ماج ، كتاب األ1)
(، 1316(، رقم: )7/111ن الرجل من عن يمين  فإل الشرب ليع إل األكبر )أخرج  البخاري، كتاب األشرب ، باب: هل يستأذ( 1)

 (.1666(، رقم: )6/1364ومسمم، كتاب األشرب ، باب استحباب إدارة الماء والمبن ونحوهما عن يمين المبتدئ )



مثل  -إال من رحم اهلل-أوالدنا إذا حضر الواحد من م المجمس  ،نبدون سن البالغ ا  ؟ماذا قال ،هذا الغالم
 . انظر هذا الولد والتربي  ،باوال يبدي خ ا ،ا  ال يرد جوابالميت 

 ،وقد أشرت إلى هذا فإل مناسب  سابو  هذا الغالم حاضر فإل المجمس ل  منزل  ،بالثو  ما فإل احتوار إشعار :أوال
ما هو كما يظن بعح الناس يعاممون م  ،وآدمإل ل  حرم  ،ول  مشاعر ،ول  أحاسيس ،ول  احترام ،ول  كرام 

 ،من المجمسلربما أبعدوهم  ،ويتكممون عمي م ويرفعون الصوت عمي م ،يجرحون مشاعرهم ،كأن م حشرات
وال أن يجمس  ،ال يست يع أن يوابل الرجال ،ويخرج وهو منكسف البال ،وت شم نفس  ،ويتح م هذا الصغير

 .م م إذا تحدث وي ان ويجرحألن  قد يم  ؛عن أن يتحدث فضال   ،مع م
 ،وعن يمين  -صمى اهلل عمي  وسمم-جالس؟ جالس بجنب النبإل  أينأتأذن لإل أن أع إل هؤالء؟  :ف ذ  التربي 

 .-صمى اهلل عمي  وسمم-الصغار عمى مجالس رسول اهلل  -شباب الصحاب -وهذا يدل عمى حرص هؤالء 
لربما يستحإل ويخجل أن يسمم عمى العالم فو   ؟والورب من م ،ف ل أوالدنا يسارعون ويبادرون إلى مجالس العمماء

 .أستحإل :تخاف من ماذا؟ إذا أجاد قال ،أخاف ،ال :يوول ،مجرد السالم
ماذا قال الغالم؟ قال:  ،لما استأذن  -صمى اهلل عمي  وسمم-فالنبإل  ،لشاهد أن هذا الغالم هذ  التربي  تع ي  ثو فا

 . ا  ال أوثر بنصيبإل منك أحد ،ال واهلل
هذا الجواب ما يوول  إال  ،ال أوثر بنصيبإل منك ،ال واهلل :قال ،ال بأقصر عبارة :ن يمكن أن يوولا  :يعنإل

نما قال ،س  وسكتأما نزل ر  ،وفي م ما في م من الجراءة والثو  بالنفس ،عوالء الرجال ال أوثر  ،ال واهلل :وا 
نما عمى سؤر رسول اهلل  ،عمى شرب المبن ا  هو ليس حرص ،بنصيبإل منك  .صمى اهلل عمي  وسمم-وا 

   متفق عمي   .فإل يد  -صمى اهلل عمي  وسمم-  رسول اهلل مّ فت   :يوول
ما قال ل  عبارات نسعم ا  ،وال يظمم ،فال ي ضم حو  ،ما تنازل ،خالص ،حو  ،ع  فإل يد تم  فإل يد  يعنإل وض

 . توال لمصغار جارح  ،ا  أحيان
واهلل  ،ويف مون ،وأوادم ،وأن م بشر ،ونعرف عمى األقل أن عندهم أحاسيس ومشاعر ،فميتنا ننتب  فإل تربي  األوالد

 .ويدركون ما يدور حول م ا،وأبصار   اأع اهم سمع  
تصدر العبارات صباح مساء فإل اإلهان   ،أما التعامل مع م عمى أن م حجارة أو حديد كأن  ال مشاعر ل م

وهو فإل غاي  الضعف والخور ال  ،ربما الواحد من م يظ ر الشيب فإل مفارق  ،خرج لنا رجاال  ف ذا ال يم  ،والتحوير
  .يووم بمعروف يست يع أن يوابل الناس وال يست يع أن

   .واهلل أعمم
 وآل  وصحب . ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

 


