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 اإلناء في تنفسي   أن هىن   :عباس ابن وحديث الشراب في النفخ عن هىن   :سعيد أبي حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
ن التننفس ىنو أن والفرق بينيما أ ،من التنفس في اإلناء مغاير لما سبقوالنفخ  ،فيذا باب كراىة النفخ في الشراب

 .فيذا منيي عنو ،في اإلناءو س  فيكون نف   ،من غير أن يفصل بين شربة وشربة اً متتابع اً يشرب اإلنسان شرب
ما لدفع قذً  ،اا كان الشراب حار  إما لتبريد إذ ،ينفخ بمعنى يدفع اليواء من فموىو أن  ،الذي ىو النفخ :والثاني  ىوا 

  .ونحوه في الشراب يطفو
نيننى  -صننمى اهلل عميننو وسننمم-أن النبنني )) :-رضنني اهلل عنننو-حننديث أبنني سننعيد الخنندري  :األول :ذكننر حننديثينو 

 ،وتكون فني الشنراب ،تكون في العين ،ةوالقذاة معروف ؟أراىا في اإلناء القذاة   :فقال رجل ،((عن النفخ في الشراب
 .خرج من غير نفخوت   ،ميل الشرابأنك ت   :بمعنى ، ((ياق  ىر  أ  )) :فقال ،يقع فيوشيء يسير 

 اً والنننفس أيضنن ،فمعنننى ذلننك أنننو سننيتنفس ،فيننو يشننرب ،ن منينني عننن النننفخاآل ،وى مننن نفننس واحنندر  إننني أ أ   :قننال
ن قمنا ،تقذير الشراب :وىو إن قمنا ،أو فيو عمة النفخكذلك فيو معنى    .انتقال األمراض :وا 

بمعنننى أن اإلنسننان يشننرب  ،ىننذا ىننو الطريننق ،القنندح عننن فيننكأبعنند  :يعننني ،(1)((ح إذن عننن فيننكد  ن الق ننب  فنن   )) :قننال
 .إذا أراد أن يتنفس ،يفصل كل شربة عن األخرى اً ربش   ،وثالثة ،شربة ثانية

أو  ،اإلنناءتننفس فني نينى أن ي   -صنمى اهلل عمينو وسنمم-أن النبني )) -رضي اهلل عنيما-وذكر حديث ابن عباس 
  .حديث حسن صحيح :وقال ،رواه الترمذي (2)((فيو نفخي  

إأ واألصنننل أن النيننني لمتحنننريم  ،وعرفننننا الفنننرق بينيمنننا ،فنننذكر األمنننرين نفخ فينننوأو ي ننن ،تننننفس فننني اإلنننناءنينننى أن ي  
 .لصارف

ظاىرىنا أننو شنرب قند تنرد بعنض األدلنة التني منن أننو الصنارف فينو و  ،سف  فيمنا يتعمنق بنالن   وما ذكره أىل العمم قبنل  
 .كل ىذا أ يدل عمى أنو كان يتنفس في اإلناء ،أو نحو ذلك ،بنفس واحد

نفخ فينو إذا ينوىنل لنو أن  ؟ىل لو أن يتنفس في اإلنناء ،ويشربإذا كان اإلنسان وحده  :يرد ىنا سؤال وىووكذلك 
 .لن يشرب بو أحد بعده ؟مثالً  اً اخنكان س

 .يشرب وحدهفيذه العمة متحققة ولو كان  ،قولئال يشر  ،إن من العمل أنو أىن  وأمرأ :إذا قمنا ،سبالنف  فيما يتعمق 
 :، يعننيولو بعند ذلنك بحنين ،أنو إن لم يكن معو أحد يشاركو في ىذا -واهلل أعمم-وأما مس لة النفخ فالذي يظير 

أو  ،انتقننال أمننراض :سننواء قمنننا ،ألن العمننة منتفيننة ؛فننال بنن س أن ينننفخ ،ويشننرب مننن ىننذا القنندح آخننر ي تي إنسننانسنن
                                                           

(، 4/303جاء في كراىية النفخ في الشراب )، باب ما -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب األشربة عن رسول اهلل ( 1)
 (.1881رقم: )

(، 4/304، باب ما جاء في كراىية النفخ في الشراب )-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب األشربة عن رسول اهلل ( 2)
 (.1888رقم: )



 "نيننى عننن النننفخ فنني الشننراب"ومننن أخننذ بظنناىره  ،واهلل تعننالى أعمننم ،فإنننو ىننو الننذي يشننرب منننو وحننده ،تقننذير :قمنننا
 .اً عنو مطمقفقد يفيم من ىذا أنو منيي  ،لولم يفص   ،ىكذا عمى سبيل العمومالنفخ 

  .أو أ؟ىل ىذا يحرم عميو  ،فيما يترجح الكالملكن  ،فمن أخذ بيذا فال إشكال
 .واهلل أعمم
 وسمم عمى نبينا محمد، وعمى آلو وصحبو أجمعين.اهلل وصمى 


