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احلؿد هلل أمركا بلكل احلالل، وهناكا عن احلرام، أمحده سبحاكه 

. وأشؽره عذ رزقه الُزٓل، وكِعِؿِه الِعظام

وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓرشيك له يف ُألوهقته، ويف ربوبقته، 

ِؿقُي اْلَبِ رُ )ويف أسامئه وصػاته ٌ  َوُهَو اللَّس ،   ( )(َلْقَس َكِؿْ ِؾِه َ ْ

وأشفد أن حمؿدا عبده ورسوله عؾؿـا كل   ، وك حـا، ودلـا 

،وعذ آله وصحبه وسؾم تلؾقام ك را إىل عذ كل خر وهدى 

 فُلوصقؽم أهيا الـاس وكػيس بتؼوى اهلل عز أما بعد. يوم الدين

ُؼوا اهللَّسَ َحقَّس )وجل، وراقبوه يف الرس والعؾن   ِذيَن آَمـُوا اتَّس َا الَّس يا َأهيه

. () (ُتؼاتِِه َوٓ َ ُوُتنَّس إَِّٓس َوَأْكُتْم ُمْلِؾُؿونَ 

 إن اهلل أكؿل الدين، وأتم كعؿته وريض لـا :أيها املىحدون

 هاديا ومبرشا وكذيرا، ورساجا اإلسالم ديـا، وجعل حمؿدا 

َل القؿّي، ومـرا،  ، حتى  َفضَّس
ٍ
أن أخزكا بوبّّيَ اهللُ لـا كَل   

َيْوَم َكْدُعوا ): الػائزين يوم الؼقامة هم أهل القؿّي، فؼال عز وجل 

                                                           

 .11: سورة الشورى، آية ()

 .102:سورة آل عؿران، آية ()
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ْم  ُكلَّس ُأَكاٍس بِنَِماِمِفْم َفَؿْن ُأوِِتَ ِكَتاَبُه بَِقِؿقـِِه َفُلوَلِئَك َيْؼَرُ وَن ِكَتاََبُ

َوَما تِْؾَك بَِقِؿقـَِك َيا :)، وقال عز وجل( )(َوٓ ُيْظَؾُؿوَن َفتِقال  

َوما ُكـَْت َتْتُؾوا ِمْن َقْبِؾِه ِمْن ِكتاٍب َوٓ :  )وقال تعاىل.( )(ُموَسى 

ُه بَِقِؿقـَِك إِذًا ْٓرتاَب اْدُْبطُِؾوَن  ، وذكر اهلل وصف األرض ( )(ََتُطه

َوَما َقَدُروا اهللَّسَ َحقَّس َقْدِرِه ):واللؿوات وقدرته عؾقفام فؼال

اٌت بَِقِؿقـِِه  امَواُت َمْطِويَّس َواألْرُض ََجِقًعا َقْبَضُتُه َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َواللَّس

ُكوَن  . ( )(ُسْبَحاَكُه َوَتَعاىَل َعامَّس ُيرْشِ

 ديــا ، وما ترك شقئا إٓ  لؼد عؾَّسؿـا   الرسول :إخىة الديه

 له أدبا وسؾوكا، فلمركا  إياه، حتى األكل جعل الرسول وعؾؿـا

باألكل والرشب بالقؿّي، وتؼديم القؿّي، وأخزكا عن فضل 

ُه َسِؿَي ُعَؿَر ْبَن َأِِب القؿّي ، فؼال  ، فعن َوْهَب ْبَن َكْقَلاَن، َأكَّس

، َوَكاَكْت َيِدي ُكـُْت ُغاَلًما يِف َحْجِر َرُسوِل اهللَّسِ : ، َيُؼوُل َسَؾَؿةَ 

                                                           

 .71:سورة اإلرسا ، آية ()

 .17:سورة صه، آية ()

 .48:سورة العـؽبوت، آية ()

 .67:سورة الزمر، آية ()
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ْحَػِة، َفَؼاَل ِِل َرُسوُل اهللَّسِ  َيا ُغاَلُم، َسمِّ اهللَّسَ، َوُكْل »: َتطِقُش يِف ال َّس

 متػق عؾقه ()َفاَم َزاَلْت تِْؾَك صِْعَؿتِي َبْعُد « بَِقِؿقـَِك، َوُكْل ِ َّسا َيِؾقَك 

التلؿقة عذ الطعام سـة ممكدة؛ لؼوله : قال ابن بطال رمحه اهلل.

يا غالم، سم اهلل، فنن كلى أن يلؿى اهلل ىف أول ): عؾقه اللالم

بلم اهلل أوٓ : ولقؼل- أو متى ذكر - صعامه فؾقلم اهلل ىف آخره 

وآخر، ويف احلديث أن اللـة األكل يالقؿّي، وقد هنى عؾقه اللالم 

إن الشقطان يػعل ): أن يلكل الرجل بشامله أو يرشب بشامله، وقال

  لؽل   ، وكان ُُيب  يف ، فؾؼد كاكت يؿّي الـبي () (ذلك

 َكاَن ": ، َقاَلْت َعْن َعاِئَشَة صفوِره وتـُعِؾِه وترُجِؾِه وشَلكِِه كِؾِه، ف

ِؾِه الـَّسبِيه  ِؾِه َوَتَرجه َن َما اْسَتَطاَع يِف ُصُفوِرِه َوَتـَعه به التَّسَقؿه
َويِف - ُُيِ

ِه  ، ولؼد أخز الـبي  أن الذي يلكل بشامله يؿـعه  () "َشْلكِِه ُكؾِّ

َثُه  التؽُز عن القؿّي، فعن إَِياُس ْبُن َسَؾَؿَة ْبِن اأْلَْكَوِع، َأنَّس َأَباُه، َحدَّس

: ، َقاَل « ُكْل بَِقِؿقـَِك »: بِِشاَملِِه، َفَؼاَل َأنَّس َرُجاًل َأَكَل ِعـَْد َرُسوِل اهللِ 

                                                           

َعاِم َواألَْكِل بِالَقِؿِّي  حديث رقم   ()  / 7)صحقح البخاري 5376رواه البخاري َباُب التَّسْلِؿَقِة َعَذ الطَّس

  (1599 / 3)  صحقح ملؾم 2022، ورواه ملؾم  حديث رقم ((68

 .(460 / 9)رشح صحقح البخارى ٓبن بطال ()

ِهحديث رقم  () ِن يِف األَْكِل َوَغْرِ  . (68 / 7) صحقح البخاري 5380رواه البخاري  َباُب التَّسَقؿه
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، َقاَل « َٓ اْسَتَطْعَت »: َٓ َأْسَتطِقُي، َقاَل  َّٓس اْلِؽْزُ َفاَم َرَفَعَفا : ، َما َمـََعُه إِ

، وكحن ُكشاهد من يتابي الغرب، ويؼتدي َبم فقلكُل  ()إىَِل فِقِه 

بشامله ويرشب َبا، ويعتؼد أن هذا هو التؼدم، والتطور، ففو 

ُُيالف هدي سقد ادرسؾّي، وُيعطي  الشقطان ك قبا من صعامه 

ورشابه، فقبقت صاويا جائعا، ويؼتدي بالشقطان يف أكؾه ورشبه، 

ُه وُيشاركه الشطاُن يف بقته وحقاته، فَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ ، َأكَّس

ُجُل َبْقَتُه، َفَذَكَر اهللَ ِعـَْد ُدُخولِِه ": َيُؼوُل َسِؿَي الـَّسبِيَّس   إَِذا َدَخَل الرَّس

ْقَطانُ  َٓ َعَشاَ ، َوإَِذا َدَخَل، : َوِعـَْد َصَعاِمِه، َقاَل الشَّس َٓ َمبِقَت َلُؽْم، َو

ْقَطانُ  َأْدَرْكُتُم اْدَبِقَت، َوإَِذا ََلْ : َفَؾْم َيْذُكِر اهللَ ِعـَْد ُدُخولِِه، َقاَل الشَّس

،وَعْن  ()، "َأْدَرْكُتُم اْدَبِقَت َواْلَعَشاَ  : َيْذُكِر اهللَ ِعـَْد َصَعاِمِه، َقاَل 

ِه اْبِن ُعَؿرَ  ، َأنَّس َأِِب َبْؽِر ْبِن ُعَبْقِد اهللِ ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَؿَر، َعْن َجدِّ

َب »: َقاَل َرُسوَل اهللِ  إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفْؾَقْلُكْل بَِقِؿقـِِه، َوإَِذا رَشِ

                                                           

اِب َوَأْحَؽاِمِفاَم حدث رقم صحقح  () َ َعاِم َوالرشَّس  / 3)ملؾم 2021رواه ملؾم  َباُب آَداِب الطَّس

1599).  

اِب َوَأْحَؽاِمِفاَم حدث رقم صحقح  () َ َعاِم َوالرشَّس  / 3)صحقح ملؾم 2018رواه ملؾم  َباُب آَداِب الطَّس

1598). 



ل بيمينك  
ُ
 5 سعد به عبداهلل السرب.       دك

 
ُب بِِشاَملِهِ  ْقَطاَن َيْلُكُل بِِشاَملِِه، َوَيرْشَ ْب بَِقِؿقـِِه َفنِنَّس الشَّس ،  ()« َفْؾَقرْشَ

َثُه َعْن َساَِلٍ، َعْن  وعن اْلَؼاِسُم ْبُن ُعَبْقِد اهللِ ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَؿَر، َحدَّس

َٓ »: ، َقاَل ، َأنَّس َرُسوَل اهللِ َأبِقهِ  َٓ َيْلُكَؾنَّس َأَحٌد ِمـُْؽْم بِِشاَملِِه، َو

ا ُب َِبَ ْقَطاَن َيْلُكُل بِِشاَملِِه، َوَيرْشَ َبنَّس َِبَا، َفنِنَّس الشَّس َوَكاَن : ، َقاَل « َيرْشَ

َٓ ُيْعطِي َِبَا»: َكافٌِي َيِزيُد فِقَفا َٓ َيْلُخُذ َِبَا، َو ، َويِف ِرَواَيِة َأِِب « َو

ٓجيوز األكل : قال الطزى.()« َٓ َيْلُكَؾنَّس َأَحُدُكمْ »: الطَّساِهرِ 

والرشب بالقد القرسى إٓ دن كاكت بقؿّي عؾه ماكعة من استعامهلا 

 .وم ؾه األخذ واإلعطا  َبا والرفي والوضي والبطش

أن جيعل يؿقـه لطعامه ورشابه :  إن هدي كبقؽم:أيها املؤمنىن

وثقابه ، وجيعَل شامله دا سوى ذلك، فشامله لؾخال  والـظافة 

، َقاَل  َثْتـِي َحْػَ ُة : والـزاهة، فَعْن َحاِرَثَة ْبِن َوْهٍب اخْلَُزاِعيِّ َحدَّس

َم،  َعُل َيِؿقـَُه َأنَّس الـَّسبِيَّس »َزْوُج الـَّسبِيِّ َصذَّس اهللُ َعَؾْقِه َوَسؾَّس َكاَن جَيْ

                                                           

اِب َوَأْحَؽاِمِفاَم حدث رقم صحقح  () َ َعاِم َوالرشَّس  / 3)صحقح ملؾم 2020رواه ملؾم  َباُب آَداِب الطَّس

1598) . 

اِب َوَأْحَؽاِمِفاَم حدث رقم صحقح  () َ َعاِم َوالرشَّس  / 3)صحقح ملؾم 2020رواه ملؾم  َباُب آَداِب الطَّس

1599) . 
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َعُل ِشاَمَلُه دَِا ِسَوى َذلَِك  ابِِه َوثَِقابِِه، َوجَيْ ، وَعْن ()« لَِطَعاِمِه َورَشَ

اْلُقْؿـَى لُِطُفوِرِه َوَصَعاِمِه، َكاَكْت َيُد َرُسوِل اهللَّسِ »: َعاِئَشَة، َقاَلْت 

ى خِلاََلِئِه، َوَما َكاَن ِمْن َأًذى . ()«َوَكاَكْت َيُدُه اْلُقرْسَ

. () قال عطا  قآ ٓتلكل بشاملك وٓت دق َبا

إن األكل بالقؿّي والرشب َبا يدل كامل اإليامن :أيها اإلخىة 

وحلن اإلذعان عـدما من يػعل ذلك من ادلؾؿّي، وُيعطقه  الؼوة 

والزكة، ويدل عذ  حلن آتباع عـد من يلكل بقؿقـه ويرشب 

َبا، ويدل عذ أن التقؿن يف كل األمور ادعظؿة من شعائر 

. شعارهم استعامل الشامل؛ ألن اإلسالم، ويدل خمالػة أهل الرشك

وكذا خمالػة الشقطان، ويف األكل والرشب بالقؿّي مرضاة الرب 

وحمبة الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم، والتقاممن ملتحٌب يف دخول 

ادلجد، واستحباب ال الة عن يؿّي اإلمام ويف مقؿـة ادلجد، 

                                                           

 حديث رقم  ()
ِ
ا  ْزَ

ْستِ ِٓ َكِر بِاْلَقِؿِّي يِف ا  (8 / 1)   سـن أِب داود 32رواه أبوداود َباُب َكَراِهَقِة َمسِّ الذَّس

 .وصححه األلباين

 حديث رقم  ()
ِ
ا  ْزَ

ْستِ ِٓ َكِر بِاْلَقِؿِّي يِف ا  (9 / 1)   سـن أِب داود 33رواه أبوداود َباُب َكَراِهَقِة َمسِّ الذَّس

  ادلتدرك عذ ال حقحّي لؾحاكم 7091وصححه األلباين ، ورواه احلاكم  كتاب األصعؿة حديث رقم

 .وقال هذا حديث صحقح اإلسـاد وَل ُيرجاه (122 / 4)

 .(461 / 9)رشح صحقح البخارى ٓبن بطال ()
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وإذا ُوزع صعام أو رشاب فؿن اللـة أن ُيعطي اإلكلان من جيؾس 

 .عن يؿقـه حتى ولو كان اجلالس عذ يلاره أعذ مـزلة

/ وكتبه 

 سعد بن عبداهلل اللز. د

 1437 َجادى أول 3اجلؿعة 

@DR_SAADALSABER  
سعد السبر إنتاج دكتور سعد السبر كله هنا في التلجرام .قناة د

 https://telegram.me/DRSAADALSABEr 
جوال 0504250193

salsaber@hotmail.com 

https://twitter.com/DR_SAADALSABER
https://t.co/8RcL15PsFT
https://t.co/8RcL15PsFT
mailto:salsaber@hotmail.com

