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 أن وأشهد ،اهلل إال اله ال أن دهوأش ،اهلل رسول عىل والسالم والصالة ،هلل احلمد

 .♀ ورسوله عبده حممدا

 من األطعمة لكتاب درسنا من  فهذا

 :فيه قلت ،األحكام عمدة

َأَكَل َأَحُدُكْم َطَعاًما َفال إَذا » :َقاَل  ،♀َأنَّ النَّبِيَّ  ،¶َعْن اْبِن َعبَّاٍس 

 «.َأْو ُيْلِعَقَها ،َيْمَسْح َيَدُه َحتَّى َيْلَعَقَها

فلام تكلم عن مسألة  ،َتَعاََل لبيان آداب الطعام ♫احلديث ساقه املصنف  اهذ

 .ما يتعلق بحل بعض احليوان أراد أن يكمل الباب بآداب الطعام

 

  

َ  ،َيا ُغاَلمُ » :♀لقول النبي    ،«َوُكْل ِِمَّا َيلِيَك  ،َوُكْل بِيَِمينَِك  ،َسمِّ اّللَّ

 .(2222)ومسلم  ،(6335)أخرجه البخاري 

 .للحديث السابق 
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َثهُ َح  َأبَاهُ  َأنَّ  ، َسَلَمَة ْبِن اأْلَْكَوعِ  ْبنِ  وزد عىل ذلك حديث إَِياسِ  َأنَّ َرُجاًل َأَكَل ِعنَْد  ،دَّ

 
ِ
اَل » :َقاَل  ،اَل َأْسَتطِيعُ  :َقاَل  ،«ُكْل بِيَِمينَِك » :َفَقاَل  ،بِِشاَملِهِ  ♀َرُسوِل اّللَّ

 .(2222)أخرجه مسلم  ،َفاَم َرَفَعَها إََِل ِفيهِ  :َقاَل  ،َما َمنََعُه إاِلَّ اْلِكْبُ  ،«اْستََطْعَت 

َب  ،إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفْليَْأُكْل بِيَِمينِهِ »  :¶بر وجا ،َوِِف حديث ابن عمر َوإَِذا ََشِ

يَْطاَن َيْأُكُل بِِشاَملِهِ  ْب بِيَِمينِِه َفِإنَّ الشَّ ُب بِِشاَملِهِ  ،َفْليَْْشَ  .(2222)أخرجه مسلم  ،«َوَيْْشَ

 

 َعَلْيِه ُيَباَرْك َوا ،اْجَتِمُعوا َعىَل َطَعاِمُكمْ » :♀حلديث النبي 
ِ
ْذُكُروا اْسَم اّللَّ

 .(25231)أخرجه أمحد  ،«َلُكْم فِيهِ 

وال جيتمعون  ،بخالف ما عليه من تأثر بأهل الغرب الذي يأكلون كٌل عىل حده 

 ىئ ېئ ېئ﴿ :بينام أهل اإلسالم عندهم املؤاثرة ،ثرونآطعامهم وال يت عىل

 .[9:احلْش] ﴾ی ی ی ىئ ىئ

ِحِد َيْكِفي » :َقاَل  ،♀النَّبِيِّ  َعنِ  ،◙َوَرَوى َجابٌِر   َطَعاُم اْلَوا

أخرجه أمحد  «َوَطَعاُم اأْلَْرَبَعِة َيْكِفي الثَّاَمنَِيةَ  ،َوَطَعاُم ااِلْثنَْيِ َيْكِفي اأْلَْرَبَعةَ  ،ااِلْثنَْيِ 

(24222). 
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  ،◙َرَة َأِِب ُهَريْ  َعنْ ف
ِ
َفأََمَر َلُه  ،َضاَفُه َضيٌْف َوُهَو َكافِرٌ  ♀َأنَّ َرُسوَل اّللَّ

 
ِ
َب  ،َفُحلِبَْت  ،بَِشاةٍ  ♀َرُسوُل اّللَّ َبهُ  ،ُثمَّ ُأْخَرى ،ِحاَلََبَا َفَْشِ َبُه  ،ُثمَّ ُأْخَرى ،َفَْشِ َفَْشِ

َب ِحاَلَب َسبِْع ِشيَاهٍ    ،ْسَلمَ َفأَ  ،ُثمَّ إِنَُّه َأْصبََح  ،َحتَّى ََشِ
ِ
 ،بَِشاةٍ  ♀َفأََمَر َلُه َرُسوُل اّللَّ

َب ِحاَلََبَا َها ،ُثمَّ َأَمَر بِأُْخَرى ،َفَْشِ   ،َفَلْم َيْستَتِمَّ
ِ
ُب »  :♀َفَقاَل َرُسوُل اّللَّ امْلُْؤِمُن يَْْشَ

ُب ِِف  ،ِِف ِمًعى َواِحدٍ    َواْلَكافُِر يَْْشَ
ٍ
 .(2253)أخرجه مسلم  ،«َسبَْعِة أَْمَعاء

 

أخرجه مسلم  ،«أَْو يُلْعَِقَها ،إَذا أََكَل أََحُدُكْم طََعاًما فاَل يَْمَسْح يََدُه َحتَّى َيلَْعَقَها» :هلذا احلديث

 .ِمن ال يتقزز من ذلك ،كطفله أو زوجه أو خادمه ،غريه :َأْو ُيْلِعَقَها ،بنفسه :َيْلَعَقَها ،(2232)

 

ْحَفةَ  َأَحُدُكمُ  َوْلَيْسُلْت » :♀لقول النبي   َأيِّ  ِِف  َتْدُرونَ  اَل  َفِإنَُّكمْ  ،الصَّ

َكةُ  َطَعاِمُكمُ   .(233)أخرجه مسلم  ،«اْلَبَ

 

 ،◙ َأنَسٍ  َعنْ ف .ويلتحق به األكل قائاًم إال حلاجة ،ملا روي من الْشب قائاًم  

َب  َأنْ  ََنَى َأنَّهُ  ♀ النَّبِيِّ  َعنِ  ُجُل  َيْْشَ  :َفَقاَل  ؟َفاأْلَْكُل  :َفُقْلنَا :َتاَدةُ قَ  َقاَل  .َقاِئاًم  الرَّ

 «.َأْخبَُث » َأوْ  «.َأََشر  َذاكَ »
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ألن  ؛(6391)أخرجه البخاري  ،«ِكئًاـاَل آُكُل ُمتَّ » :قال ،♀ألن النبي 

 .األكل متكًئا طريقة املتكبين

يث إال أنه مل مع أنه جاء عدة أحاد ،مل يثبت ِف الغسل قبل الطعام يشء من األدلة 

زَ  :َقاَل  ،¶ َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ ف .يشءمنها يثبت    َرُسوُل  َتَبَّ
ِ
 ،حِلَاَجتِهِ  ♀ اّللَّ

 .(3246)أخرجه أمحد  ،َماءً  َيَمسَّ  َومَلْ  ،َفَأَكَلهُ  ،بَِطَعامٍ  ُأِتَ  ُثمَّ 

 :َقاَل  ،(22252) «الكبى»النسائي ِف عند  ،◙ثبت حديث أِب هريرة  ،

  َأْهلِ  ِمنْ  اأْلَنَْصارِ  ِمنَ  ٌل َرُج  َدَعا
ٍ
 َوَغَسَل  َطِعمَ  َفَلامَّ  ،َمَعهُ  َفاْنَطَلْقنَا ،♀ النَّبِيَّ  ُقَباء

  احْلَْمدُ » :َقاَل  َعَلْينَا َيَدْيهِ  َأوْ  ،َيَدهُ 
ِ
َّ
ِ
 ،َوَسَقاَنا َوَأْطَعَمنَا َفَهَداَنا َعَليْنَا َمنَّ  ،ُيْطَعمُ  َواَل  ُيْطِعمُ  الَِّذي ّلل

  َوُكلَّ 
ٍ
  احْلَْمدُ  ،َأباَْلَنا َحَسنٍ  َباَلء

ِ
َّ
ِ
 احْلَْمدُ  ،َعنْهُ  ُمْستَْغنًى َواَل  ،َمْكُفورٍ  َواَل  ُمَكاَفئٍ  َواَل  ،ُمَودَّعٍ  َغرْيَ  ّلل

 
ِ
َّ
ِ
اِب  ِمنَ  َوَسَقى ،الطََّعامِ  ِمنَ  َأْطَعمَ  الَِّذي ّلل َ اَلَلةِ  ِمنَ  َوَهَدى ،اْلُعْرِي  ِمنَ  َوَكَسا ،الْشَّ َ  ،الضَّ  َوبَّصَّ

َل  ،اْلَعَمى ِمنَ    احْلَْمدُ  ،َتْفِضياًل  َخْلِقهِ  ِمنْ  َكثرِيٍ  َعىَل  َوفَضَّ
ِ
َّ
ِ
يَ  َربِّ  ّلل

ِ
 .«اْلَعامَل

 

  :َقاَل  ،◙حلديث َأنَِس ْبِن َمالٍِك 
ِ
َ » :♀َقاَل َرُسوُل اّللَّ إِنَّ اّللَّ

ََض َعِن اْلَعْبِد َأْن َيْأُكَل  َبَة َفيَْحَمَدُه َعَلْيَها َأوْ  ،َعَلْيَها َفيَْحَمَدهُ  اأْلَْكَلةَ  َلرَيْ ْ َب الْشَّ  ،«َيْْشَ

 .(2334)أخرجه مسلم 
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يَْطانَ  إِنَّ » : َيُقوُل  ♀ النَّبِيَّ  َسِمْعُت  :َقاَل  ،◙ َعْن َجابِرٍ   ََيُْضُ  الشَّ

 ِمْن َشْأنِهِ يَشْ  ُكلِّ  ِعنْدَ  َأَحَدُكمْ 
ٍ
ُه ِعنْدَ  ،ء َفِإَذا َسَقَطْت ِمْن َأَحِدُكُم  ،َطَعاِمهِ  َحتَّى ََيُْضَ

يَْطانِ  ،ُثمَّ لَِيْأُكْلَها ،َما َكاَن َِبَا ِمْن َأًذى َفْليُِمطْ  اللرْقَمةُ  أخرجه  «َواَل َيَدْعَها لِلشَّ

 .(2233) مسلم

 

 » :َقاَل  ،◙ حلديث َأِِب ُهَرْيَرةَ 
ِ
 ؛طر َطَعاًما قَ  ♀َما َعاَب َرُسوُل اّللَّ

 .(2254)أخرجه مسلم  «َوإِْن َكِرَهُه َتَرَكهُ  ،َكاَن إَِذا اْشَتَهى َشيًْئا َأَكَلهُ 

 

 ،♀أن النبي  ،▲وجاء عن أم سلمة  ،◙حلديث حذيفة 

َا ،ِصَحافَِها ِِف  َتْأُكُلوا  َوالَ » :قال ْنَيا ِِف  ُهمْ ـلَ  َفِإَنَّ أخرجه البخاري  ،«اآلِخَرةِ  ِِف  َوَلنَا الدر

(6425). 

 

 

ألن ِف ذلك ذهاب  ؛«الطَّعاِم احلارِّ حتَّى يُبدَ  َنَى عن» :♀ألنَّ النَّبيَّ 

  .وكلام ذهبت حرارته كان أبرك ،لبكته
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َا ،¶ َبْكرٍ  َأِِب  بِنِْت  َأْساَمءَ  َعنْ ف ْتهُ  َثَرَدْت  إَِذا َكاَنْت  َأَنَّ  َيْذَهَب  َحتَّى َشْيًئا َغطَّ

  َرُسوَل  َسِمْعُت  إِّنِّ  :َتُقوُل  ُثمَّ  ،َفْوُرهُ 
ِ
َكةِ  َأْعَظمُ  إِنَّهُ » :َيُقوُل  ،♀ اّللَّ  «.لِْلَبَ

 .♫باّن وَيسنه الشيخ األل ،(2292) «سننه»والدارمي ِف  ،(25961)أمحد  هأخرج

 

َنى عن القران إال  ♀ألن النبي  ؛كالقران بي الزبيب أو التمر أو العنب

 .أن يستأذن الرجل صاحبه

ِق  َأْهلِ  َبْعضِ  ِِف  بِامْلَِدينَةِ  ُكنَّا :قال ،َجَبَلةَ  َعنْ فَ  َبرْيِ  اْبنُ  َفَكانَ  ،َسنَةٌ  َفَأَصاَبنَا ،اْلِعَرا  الزر

  َرُسوَل  إِنَّ  :َفَيُقوُل  بِنَا َيُمرر  ¶ ُعَمرَ  اْبنُ  َفَكانَ  ،التَّْمرَ  َيْرُزُقنَا
ِ
 ََنَى ♀ اّللَّ

ْقَرانِ  َعنِ  ُجُل  َيْسَتْأِذنَ  َأنْ  إاِلَّ  ، اإْلِ  .عليه متفق ،َأَخاهُ  ِمنُْكمْ  الرَّ

 

قد َنى عن نظر الرجال  واهلل  ،ذلك من املسوملا ِف  ؛ملا ِف ذلك من النظر

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿  :والنساء إَل الرجال ،َل النساءإ

 گ گ گ گ ک ک   ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .[32-32:النور]  ﴾ڳ

 َلهُ  َخرْيٌ  ؛َحِديدٍ  ِمنْ  بِِمْخيَطٍ  َأَحِدُكمْ  َرْأسِ  ِِف  ُيْطَعنَ  أَلَنْ » :♀وقال النبي  

 .(415) «الكبري»أخرجه الطباّن ِف ، «َلهُ  ََتِلر  اَل  اْمَرأَةً  َيَمسَّ  َأنْ  ِمنْ 
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 .أي يأكل اللحمة ثم يأكل ما حول العظم ،كان يتعرق ♀فإن النبي 

 

  َرُسوُل  َكانَ  :َقاَل  ،َأبِيهِ  َعنْ  ،َمالٍِك  ْبنِ  َكْعِب  اْبنِ  َعنِ 
ِ
 بَِثاَلِث  َيْأُكُل  ♀ اّللَّ

 .اَيْمَسَحهَ  َأنْ  َقْبَل  َيَدهُ  َوَيْلَعُق  ،َأَصابِعَ 

 

هُ  النرْعاَمنِ  ْبنَ  ُسَوْيدَ  َأنَّ  - َحاِرَثةَ  َبنِي َمْوََل  - َيَسارٍ  ْبنِ  ُبَشرْيِ  َعنْ   َرُسولِ  َمعَ  َخَرَج  َأنَّهُ  َأْخَبَ

 
ِ
  َكاُنوا  إَِذا َحتَّى ،َخْيَبَ  َعامَ  ♀ اّللَّ

ِ
ْهَباء  َدَعا ُثمَّ  ،اْلَعّْصَ  َفَصىلَّ  َخْيَبَ  َأْدَنى َوِهَي  بِالصَّ

ِويِق  إاِلَّ  ُيْؤَت  َفَلمْ  بِاأْلَْزَوادِ  َي  بِهِ  َفَأَمرَ  ،بِالسَّ   َرُسوُل  َفَأَكَل  ،َفُثرِّ
ِ
 َقامَ  ُثمَّ  َوَأَكْلنَا ♀ اّللَّ

أْ  َومَلْ  َصىلَّ  ُثمَّ  ،َوَمْضَمْضنَا َفَمْضَمَض  امْلَْغِرِب  إََِل   .عليه متفق .َيَتَوضَّ

 

  َعْبدِ  ْبنِ  رِ َجابِ  َعنْ 
ِ
  َعنِ  َسَأَلهُ  َأنَّهُ  ،¶ اّللَّ

ِ
ِت  ِِمَّا اْلُوُضوء  ،اَل  :َفَقاَل  .النَّارُ  َمسَّ

َعامِ  ِمنَ  َذلَِك  ِمْثَل  َنِجدُ  اَل  ♀ النَّبِيِّ  َزَمانَ  ُكنَّا َقدْ   َنْحنُ  َفِإَذا ،َقلِياًل  إاِلَّ  الطَّ

ْ  ،َوَجْدَناهُ  نَاأَ  إاِلَّ  َمنَاِديُل  َلنَا َيُكنْ  مَل ِعَدَنا ُكفَّ أُ  َواَل  ُنَصّلِّ  ُثمَّ  ،َوَأْقَداَمنَا َوَسَوا  .َنَتَوضَّ

 .(6463) البخاري أخرجه
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  َرُسوُل  ََنَى» : َقاَل  ،¶ َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ 
ِ
َعامِ  ِِف  النَّْفِخ  َعنِ  ♀ اّللَّ  الطَّ

ِب  ا َ  .(2123) أمحد أخرجه .«َوالْشَّ

 

 َفاَل  َطَعاًما َأَحُدُكمْ  َأَكَل  إَِذا» :َقاَل  ♀ النَّبِيِّ  َعنِ  ،¶ َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ 

ْحَفةِ  َأْعىَل  ِمنْ  َيْأُكْل  َكةَ  َفِإنَّ  ؛ َأْسَفلَِها ِمنْ  لِيَْأُكْل  َوَلِكنْ  ،الصَّ خرجه أ ،«َأْعاَلَها ِمنْ  َتنِْزُل  اْلَبَ

 .(3332)أبو داود 

 

  َعبْدُ عن 
ِ
اءُ  :هَلَا ُيَقاُل  َقْصَعةٌ  ♀ لِلنَّبِيِّ  َكانَ  :قَاَل  ،◙ ُبْسٍ  ْبنُ  اّللَّ  ،اْلَغرَّ

َحى َوَسَجُدوا أَْضَحْوا  فََلامَّ  ،ِرَجالٍ  َأْرَبَعةُ  ََيِْمُلَها  - فِيَها ُثِردَ  َوَقدْ  :َيْعنِي - اْلَقْصَعةِ  بِتِْلَك  ُأِتَ  الضر

  َرُسوُل  َجثَا َكثُُروا فَلاَمَّ  ،َعلَيَْها فروا فَاْلتَ 
ِ
ْلَسةُ  َهِذهِ  َما :َأْعَراِِبي  َفَقاَل  ،♀ اّللَّ  النَّبِير  قَاَل  ؟اْْلِ

َ  إِنَّ » :♀   َرُسوُل  قَاَل  ثُمَّ  .«َعنِيًدا َجبَّاًرا جَيَْعلْنِي َومَلْ  ،َكِرياًم  َعبًْدا َجَعلَنِي اّللَّ
ِ
 اّللَّ

 .(3333)خرجه أبو داود أ ،«فِيَها يُبَاَركْ  ذِْرَوََتَا َوَدُعوا  َواَليَْهاَح  ِمنْ  ُكلُوا » :♀

 

  َرُسوَل  َأنَّ  ،◙ َمالٍِك  ْبنِ  َأنَسِ  َعنْ 
ِ
مَ  إَِذا» :َقاَل  ،♀ اّللَّ  اْلَعَشاءُ  ُقدِّ

 .عليه متفق .«َعَشائُِكمْ  َعنْ  َتْعَجُلوا  اَل وَ  امْلَْغِرِب  َصاَلةَ  ُتَصلروا  َأنْ  َقبَْل  بِهِ  َفاْبَدُءوا
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  َعْبدِ  َعنْ 
ِ
  َرُسوُل  َنَزَل  :َقاَل  ،◙ُبْسٍ  ْبنِ  اّللَّ

ِ
 :َقاَل  ،َأِِب  َعىَل  ♀ اّللَّ

ْبنَا  ،إِْصَبَعْيهِ  َبْيَ  النََّوى َوُيْلِقي ،َيْأُكُلهُ  َفَكانَ  ،بَِتْمرٍ  ُأِتَ  ُثمَّ  ،ِمنَْها َفَأَكَل  ،َوَوْطَبةً  َطَعاًما إَِلْيهِ  َفَقرَّ

بَّاَبةَ  َوجَيَْمعُ  ُ  َشاءَ  إِنْ  ِفيهِ  َوُهوَ  ،َظنِّي ُهوَ  :ُشْعَبةُ  َقاَل  - َواْلُوْسَطى السَّ  َبْيَ  النََّوى إِْلَقاءُ  اّللَّ

ْصَبَعْيِ  ٍب  ُأِتَ  ُثمَّ  - اإْلِ ا َبهُ  ،بَِْشَ ِذي َناَوَلهُ  ُثمَّ  ،َفَْشِ  َوَأَخذَ  ،َأِِب  َفَقاَل  :َقاَل  ،نِهِ َيِمي َعنْ  الَّ

تِهِ  بِلَِجامِ  َ  اْدعُ  :َدابَّ  .«َواْرمَحُْهمْ  ،هَلُمْ  َواْغِفرْ  ،َرَزْقَتُهمْ  َما ِِف  هَلُمْ  َباِركْ  اللَُّهمَّ » :َفَقاَل  ،َلنَا اّللَّ

 .(2242) مسلم أخرجه

 

 

 



 

 

22 

 بالغيضة، حمافظة املهرة، اليمن حرسها اهلل تعاىل –( رضوان اهلل عليهم  )مركز السنة مبسجد الصحابة 

 ؛اآلداب من كثري ِف معها اشرتكت وربام ،األطعمة آداب من قريبة آداَبا 

 ال حيوان كل بل ،والْشاب الطعام عن يستغني ال اإلنسان فإن ؛واحدٌ  باَبام ألن ا نظرً 

 .والْشاب الطعام عن يستغني

 نعيم أعظم من إنَّ  بل ،واملشارب املآكل بأنواع عباده عىل  اهلل امتن وقد

 ،الكريم كتابه من كثري ِف ذلك  اهلل قص كام ،واملشارب املطاعم من فيها مَلا اْلنة

 .األمي الصادق ♀ رسوله وهكذا

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ : اهلل قول إال يكن مل ولو 

 .واملشارب املآكل سعة عىل يدل وهذا ،[24:احلاقة] ﴾ٴۇ

 مآكلهم :أي ،[33:الواقعة] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ : اهلل قول ومنها 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ ،منهم متنع وال عنهم تنقطع ال اْلنة ِف ومشارَبم

 .[52:البقرة] ﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 

 

 :قال ،♀ النبي أنَّ  ،(2225) مسلم عند ◙ هريرة أِب حديث ففي

َبنَّ  اَل »  .«َفْليَْسَتِقْئ  َنِسَ  َفَمنْ  ،َقائاًِم  ِمنُْكمْ  َأَحدٌ  َيْْشَ
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 َزَجرَ  ♀ النَّبِيَّ  َأنَّ  ،¶ اْْلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  وَأِِب  ،َأنَسٍ  نْ عَ  الصحيح وِف 

ِب  َعنِ  ْ  .(2224،2226) مسلم أخرجه .َقائاًِم  الْشر

  َرُسوَل  َأنَّ  ،¶ َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ،«الصحيحي» وِف 
ِ
 ♀ اّللَّ

َب   .َقاِئمٌ  َوُهوَ  َزْمَزمَ  ِمنْ  ََشِ

 .قائاًم  وهو كبشة ألم جرةٍ  من َشب ♀ النبي أن الصحيح خارج وجاء 

  

زه إَل بعضهم وذهب ،قائاًم  الْشب َتريم إَل بعضهم فذهب    واستحباب جوا

 :بقوله بعضهم نظمها وقد ،♀ النبي عن ثبت بام مستدلي ؛قاعًدا الْشب

 

 تُفـــــزْ  سلِ اْج َفـــــ ْبـــــَت ََشِ  اَمـــــ إذا
 

ــــــنَّ    ازْ َجــــــاحلِ  لِ أْهــــــ ةِ وَ فْ َصــــــ ةِ بسر
 

ــــــــــو ــــــــــ ـدْ َق رواَق ــــــــــَُشْ  رَّ ــــــــــ هُ َب  ائاًم َق
 

ــــــــــــــذَ وَ   زْ ـوَ الـَجــــــــــــــ ـانِ َيــــــــــــــــبَ لِ  َك لِ  ا
 

 

 

  َرُسوُل  َقاَل  :َقاَل  ،◙ َتاَدةَ ــقَ  َأِِب  فَعنْ 
ِ
 َأَحُدُكمْ  ُيْمِسَكنَّ  اَل  :♀ اّللَّ

ْح  َواَل  ،َيُبوُل  َوُهوَ  بِيَِمينِهِ  َذَكَرهُ    نَ مِ  َيتََمسَّ
ِ
  ِِف  َيَتنَفَّْس  َواَل  ،بِيَِمينِهِ  اْْلاََلء

ِ
َناء  .عليه متفق .«اإْلِ

د  .اإلناء داخل التنفس :هنا اإلناء ِف بالتنفس واملرا
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 اإلنسان أن بحيث اإلناء خارج يكون التنفس هذا أن ،تقدم وما هذا بي والفرق

 .يتنفس ثم يْشب ثم ،يتنفس ثم يْشب

 إَِذا َكانَ  ♀ النَّبِيَّ  َأنَّ  ،◙ َمالٍِك  ْبنِ  َأنَسِ  َعنْ  «الصحيحي» يفف

َب  َس  ََشِ  .واحدة مرة َشب لو ما بخالف ،«َوَأبَْرأُ  َوَأْمَرأُ  َأْهنَأُ  ُهوَ » :َوَقاَل  َثاَلًثا َتنَفَّ

 

  َرُسوُل  ََنَى» :َقاَل  ،◙ اْْلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِِب  َعنْ  
ِ
 اْختِنَاِث  َعنِ  ♀ اّللَّ

ُهَها ُتْكَسَ  َأنْ  َيْعنِي ،«اأْلَْسِقَيةِ  َب  ،َأْفَوا  .(6526) البخاري أخرجه ،ِمنَْها َفُيْْشَ

 كان الذي القدح ِِف  من َشب وقد ،السقاء ِف من ♀ الرسول وَشب

 .جرة من وَشب ،فيه يسكب

  

 ويناول هذا ويْشب ،ذاك ويناول هذا يْشب بحيث ،األسقية اختناث عن النهي

 ،رضورية حاالت ِف إال  ،ذلك غري وإَل التقذر إَل يؤدي ملا ؛ذلك اجتناب فينبغي ،ذاك

 فضله وناول َشب ♀ النبي فإن ،زوجها مع كزوجة نادرة حاالت ِف أو

 كان الذي املكان وتتوخى ♀ النبي فضل من َشبت ثم ،▲ عائشة

 .♀ النبي منه يْشب
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َب  ♀ النَّبِيَّ  َأنَّ  ،◙ َمالٍِك  ْبنِ  َأنَسِ  فَعنْ  ِِبي  َيِمينِهِ  َوَعنْ  ،ََشِ  ،َأْعَرا

 .(22222) أمحد أخرجه .«َفاأْلَيَْمنَ  اأْلَيَْمنَ » :َوَقاَل  ،َفنَاَوَلهُ  ،َبْكرٍ  َأبُو َيَساِرهِ  َوَعنْ 

 .(23622) «اأْلَيَْمنُونَ » :رواية وِف

  َرُسوُل  ُأِتَ  :َقاَل  ،الصحيح ِف ◙ َسْعدٍ  ْبنِ  َسْهلِ  حديث وِف
ِ
 ♀ اّللَّ

َب  بَِقَدٍح   َأتَأَْذنُ  ،ُغاَلمُ  َيا» :َقاَل  ،َيَساِرهِ  َعنْ  َواأْلَْشيَاُخ  ،اْلَقْومِ  َأْحَدُث  ُهوَ  ُغاَلمٌ  َيِمينِهِ  َوَعنْ  َفَْشِ

  َرُسوَل  َيا َأَحًدا ِمنَْك  بِنَِصيبِي أِلُوثِرَ  نُْت كُ  َما :َفَقاَل  ،«؟اأْلَْشيَاَخ  ُأْعطَِي  َأنْ  ِل 
ِ
 .إِيَّاهُ  َفَأْعَطاهُ  ،اّللَّ

 

ُبوا  َواَل » :◙ حذيفة حديث من تقدم ملا َهِب  آنِيَةِ  ِِف  َتْْشَ ةِ  الذَّ  َواَل  ،َواْلِفضَّ

َا ؛ِصَحافَِها ِِف  َتْأُكُلوا   .(6425) البخاري أخرجه .«اآْلِخَرةِ  ِِف  َوَلنَا ،ْنيَاالدر  ِِف  هَلُمْ  َفِإَنَّ

 

 اهلل رسول عىل قدموا  الذين ِف ◙اْْلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِِب  َعنْ  جاء وما ،تقدم كام

بَّ  َعنِ  :َأْرَبعٍ  َعنْ  َوَأَْنَاُكمْ » :اْلَقْيسِ  َعْبدِ  َوْفدِ  من ♀  الدر
ِ
 ،َوامْلَُزفَِّت  ،َواحْلَنَْتمِ  ،اء

  َنبِيَّ  َيا :َقاُلوا  ،«َوالنَِّقريِ 
ِ
 ِمنَ  فِيهِ  َفَتْقِذُفونَ  ،َتنُْقُروَنهُ  ِجْذعٌ  ،َبىَل » :َقاَل  ؟بِالنَِّقريِ  ِعْلُمَك  َما ،اهلل

 
ِ
  ِمنَ  فِيهِ  َتُصبرونَ  ُثمَّ  - التَّْمرِ  ِمنَ  :َقاَل  َأوْ  :َسِعيدٌ  َقاَل  - اْلُقَطيَْعاء

ِ
اء  َغَليَاُنهُ  َسَكنَ  إَِذا َحتَّى امْلَ

ْبتُُموهُ  ُب  َأَحَدُهمْ  إِنَّ  َأوْ  ،َأَحَدُكمْ  إِنَّ  َحتَّى ،ََشِ هِ  اْبنَ  َليَْضِ يِْف  َعمِّ  َرُجٌل  اْلَقْومِ  َوِِف  :َقاَل  «بِالسَّ
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َحةٌ  َأَصاَبْتهُ    َرُسولِ  ِمنْ  َحَياءً  َأْخَبُؤَها َوُكنُْت  ،َقاَل  َكَذلَِك  ِجَرا
ِ
 :َفُقْلُت  ،♀ اهلل

ُب  َفِفيمَ    َرُسوَل  َيا َنْْشَ
ِ
تِي اأْلََدمِ  َأْسِقيَةِ  ِِف » :َقاَل  ؟اهلل ِهَها َعىَل  ُياَلُث  الَّ  َيا :َقاُلوا  ،«َأْفَوا

  َرُسوَل 
ِ
ْرَذانِ  َكثرَِيةُ  َأْرَضنَا إِنَّ  ،اهلل   َنبِير  َفَقاَل  ،اأْلََدمِ  َأْسِقَيةُ  َِبَا َتْبَقى َواَل  ،اْْلِ

ِ
 اهلل

ْرَذانُ  َأَكَلْتَها َوإِنْ » :♀ ْرَذانُ  َأَكَلْتَها َوإِنْ  ،اْْلِ ْرَذانُ  َأَكَلْتَها َوإِنْ  ،اْْلِ أخرجه  ،«اْْلِ

 .(21) «صحيحه»مسلم ِف 

  َرُسوُل  َقاَل  :َقاَل  ،◙ ُبَرْيَدةَ  بحديث منسوٌخ  فهو
ِ
 ََنَْيُتُكمْ » :♀ اهلل

 َبَدا َما َفَأْمِسُكوا  ،َثاَلٍث  َفْوَق  اأْلََضاِحيِّ  حُلُومِ  َعنْ  مْ َوََنَيُْتكُ  ،َفُزوُروَها ،اْلُقبُورِ  ِزَياَرةِ  َعنْ 

  ِِف  إاِلَّ  النَّبِيذِ  َعنِ  َوََنَيُْتُكمْ  ،َلُكمْ 
ٍ
ُبوا  ،ِسَقاء ُبوا  َواَل  ،ُكلَِّها اأْلَْسِقَيةِ  ِِف  َفاَْشَ  ،«ُمْسِكًرا  َتْْشَ

 .(2933)أخرجه مسلم 

 

  آ :َيُقوُل  َكانَ  ،◙ ُهَرْيَرةَ  َأنَّ َأبَا ،(5462) «ريالبخا صحيح» ففي
ِ
ِذي ّللَّ  إَِلَ  الَ  الَّ

 َعىَل  احلََجرَ  أَلَُشدر  ُكنُْت  َوإِنْ  ،اْلُوعِ  ِمنَ  األَْرضِ  َعىَل  بَِكبِِدي أَلَْعَتِمدُ  ُكنُْت  إِنْ  ،ُهوَ  إاِلَّ 

ِذي ِقِهمُ َطِري َعىَل  َيْوًما َقَعْدُت  َوَلَقدْ  ،اْلُوعِ  ِمنَ  َبْطنِي  َفَسَأْلُتهُ  ،َبْكرٍ  َأبُو َفَمرَّ  ،ِمنْهُ  ََيُْرُجونَ  الَّ

  كَِتاِب  ِمنْ  آَيةٍ  َعنْ 
ِ
 آَيةٍ  َعنْ  َفَسَأْلُتهُ  ،ُعَمرُ  ِِب  َمرَّ  ُثمَّ  ،َيْفَعْل  َومَلْ  َفَمرَّ  ،لُِيْشبَِعنِي إاِلَّ  َسَأْلُتهُ  َما ،اّللَّ

  كَِتاِب  ِمنْ 
ِ
 ،♀ الَقاِسمِ  َأبُو ِِب  َمرَّ  ُثمَّ  ،َيْفَعْل  َفَلمْ  َفَمرَّ  ،لُِيْشبَِعنِي إاِلَّ  َسَأْلُتهُ  َما ،اّللَّ

مَ   َيا َلبَّْيَك  :ُقْلُت  «ِهر   َأبَا َيا» :َقاَل  ُثمَّ  ،َوْجِهي ِِف  َوَما َنْفِس  ِِف  َما َوَعَرَف  ،َرآِّن  ِحيَ  َفَتَبسَّ

  َرُسوَل 
ِ
 ِِف  َلَبنًا َفَوَجدَ  ،َفَدَخَل  ،ِل  َفَأِذنَ  ،َفاْسَتْأَذنَ  ،َدَخَل فَ  ،َفَتبِْعُتهُ  َوَمَض  «احلَْق » :َقاَل  ،اّللَّ
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 :ُقْلُت  «ِهر   َأبَا» :َقاَل  ،ُفاَلَنةُ  َأوْ  ُفاَلنٌ  َلَك  َأْهَداهُ  :َقاُلوا  «؟اللََّبنُ  َهَذا َأيْنَ  ِمنْ » :َفَقاَل  ،َقَدٍح 

  َرُسوَل  َيا َلبَّْيَك 
ِ
ةِ الصر  َأْهلِ  إََِل  احلَْق » :َقاَل  ،اّللَّ ةِ  َوَأْهُل  :َقاَل  «ِل  َفاْدُعُهمْ  فَّ فَّ  َأْضَياُف  الصر

 َومَلْ  إَِلْيِهمْ  َِبَا َبَعَث  َصَدَقةٌ  َأتَْتهُ  إَِذا ،َأَحدٍ  َعىَل  َوالَ  َمالٍ  َوالَ  َأْهلٍ  إََِل  َيْأُوونَ  الَ  ،اإِلْساَلمِ 

ةٌ  َأتَْتهُ  َوإَِذا ،َشْيًئا ِمنَْها َيَتنَاَوْل  َكُهمْ  ِمنَْها َوَأَصاَب  ْيِهمْ إِلَ  َأْرَسَل  َهِديَّ  ،َذلَِك  َفَساَءِّن  ،ِفيَها َوَأَْشَ

ةِ  َأْهلِ  ِِف  اللََّبنُ  َهَذا َوَما :َفُقْلُت  فَّ َبةً  اللََّبنِ  َهَذا ِمنْ  ُأِصيَب  َأنْ  َأنَا َأَحقر  ُكنُْت  ،الصر ى ََشْ  َأتََقوَّ

 ِمنْ  َيُكنْ  َومَلْ  ،اللََّبنِ  َهَذا ِمنْ  َيْبُلَغنِي َأنْ  َعَسى َوَما ،ُأْعطِيِهمْ  َأنَا َفُكنُْت  ،َأَمَرِّن  َجاءَ  َفِإَذا ،َِبَا

  َطاَعةِ 
ِ
 َفَأِذنَ  َفاْسَتْأَذُنوا  ،َفَأْقَبُلوا  َفَدَعْوَُتُمْ  َفَأتَْيُتُهمْ  ،ُبدي  ♀ َرُسولِهِ  َوَطاَعةِ  اّللَّ

الَِسُهمْ  َوَأَخُذوا ،هَلُمْ    َرُسوَل  َيا َلبَّْيَك  :ُقْلُت  «ِهر   َأبَا َيا» :َقاَل  ،الَبْيِت  ِمنَ  ََمَ
ِ
 ُخذْ » :َقاَل  ،اّللَّ

ُجَل  ُأْعِطيهِ  َفَجَعْلُت  ،الَقَدَح  َفَأَخْذُت  :َقاَل  «َفَأْعطِِهمْ  ُب  الرَّ  َعَّلَّ  َيُردر  ُثمَّ  ،َيْرَوى َحتَّى َفَيْْشَ

ُجَل  َفُأْعطِيهِ  ،الَقَدَح  ُب  الرَّ ُب  الَقَدَح  َعَّلَّ  َيُردر  ُثمَّ  ،َيْرَوى َحتَّى َفَيْْشَ  ُثمَّ  ،َيْرَوى َحتَّى َفَيْْشَ

 الَقَدَح  َفَأَخذَ  ،ُكلرُهمْ  الَقْومُ  َرِوَي  َوَقدْ  ♀ النَّبِيِّ  إََِل  اْنَتَهْيُت  َحتَّى ،الَقَدَح  َعَّلَّ  َيُردر 

مَ ـتَ ــفَ  إَِلَّ  َفنََظرَ  ،َيِدهِ  َعىَل  َفَوَضَعهُ    َرُسوَل  َيا َك َلبَّيْ  :ُقْلُت  «ِهر   َأبَا» :َفَقاَل  ،َبسَّ
ِ
 َبِقيُت » :َقاَل  ،اّللَّ

  َرُسوَل  َيا َصَدْقَت  :ُقْلُت  «َوَأنَْت  َأنَا
ِ
ْب  اْقُعدْ » :َقاَل  ،اّللَّ ْبُت  َفَقَعْدُت  «َفاَْشَ  :َفَقاَل  ،َفَْشِ

ْب » ْبُت  «اَْشَ ْب » :َيُقوُل  َزاَل  َفاَم  ،َفَْشِ ِذي الَ  :ُقْلُت  َحتَّى «اَْشَ  َلهُ  َأِجدُ  امَ  ،بِاحلَقِّ  َبَعَثَك  َوالَّ

َ  َفَحِمدَ  ،الَقَدَح  َفَأْعَطْيُتهُ  «َفَأِرِّن » :َقاَل  ،َمْسَلًكا ى اّللَّ َب  َوَسمَّ  الَفْضَلةَ  َوََشِ

 

َكةُ  َطَعاِمُكمُ  َأيِّ  ِِف  َتْدُرونَ  اَل  َفِإنَُّكمْ » تقدم وملا ،السابق للحديث  .«اْلَبَ
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 َعلِيًّا َرَأيُْت  :َقاَل  ،َحيَّةَ  َأِِب  َعنْ  (2326) املسند ففي ؛النسيان يسبب أنه زعم ملن اخالفً 

أَ » :◙ ْيهِ  َفَأنَْقى َتَوضَّ  َغَسَل  ُثمَّ  بَِرأِْسهِ  َوَمَسَح  ،َثالًثا َوِذَراَعْيهِ  َثالًثا َوْجَههُ  َغَسَل  ُثمَّ  ،َكفَّ

َب  َقامَ  ُثمَّ  ،َبْيِ اْلَكعْ  إََِل  َقَدَمْيهِ  اَم » :َقاَل  ُثمَّ  ، «َوُضوِئهِ  َفْضَل  َفَْشِ  ُطُهورَ  ُأِرَيُكمْ  َأنْ  َأَرْدُت  إِنَّ

  َرُسولِ 
ِ
 .«♀ اّللَّ

 

ْقَدامِ  َعنِ  (322) «صحيح مسلم»ِف 
ِ
ْيٍح  ْبنِ  امْل  ،▲ َعائَِشةَ  َعنْ  ،َأبِيهِ  َعنْ  ،َُشَ

ُب  ُكنُْت » :َقاَلْت   َمْوِضعِ  َعىَل  َفاهُ  َفَيَضعُ  ♀ النَّبِيَّ  ُأنَاِوُلهُ  ُثمَّ  ،َحاِئٌض  َوَأنَا َأَْشَ

ُب  ،ِِفَّ  ُق  ،َفَيْْشَ  َعىَل  َفاهُ  َفَيَضعُ  ♀ النَّبِيَّ  ُأنَاِوُلهُ  ُثمَّ  ،َحاِئٌض  َوَأنَا اْلَعْرَق  َوَأتََعرَّ

 .«ِِفَّ  َمْوِضعِ 

 

 «َشح مسلم»ِف  ♫قال النووي  ،األكل والْشب  لعموم األمر بالتسمية عند

ِب  ِِف  َوالتَّْسِمَيةُ  :نقال عن الرتمذي   َُشْ
ِ
اء   ،َوامْلََرِق  ،َواْلَعَسلِ  ،َواللََّبنِ  ،امْلَ

ِ
َواء  َوَساِئرِ  ،َوالدَّ

وَباِت  َعامِ  َعىَل  َكالتَّْسِمَيةِ  ،امْلَْْشُ   بِْسمِ  :بَِقْولِهِ  َيةُ التَّْسمِ  َوََتُْصُل  ،َذَكْرَناهُ  َما ُكلِّ  ِِف  الطَّ
ِ
 َفِإنْ  ؛اّللَّ

  بِْسمِ  :َقاَل 
ِ
مْحَنِ  اّللَّ ِحيمِ  الرَّ ءٌ  ،َحَسنًا َكانَ  الرَّ  َواحْلَاِئُض  اْْلُنُُب  التَّْسِمَيةِ  اْستِْحَباِب  ِِف  َوَسَوا

ا ُُهَ َي  َأنْ  َوَينَْبِغي ،َوَغرْيُ  .ـها .اآْلكِِليَ  ِمنَ  َواِحدٍ  ُكلر  ُيَسمِّ
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 مسلم عند ،◙ َمالٍِك  ْبنِ  َأنَسِ  حديث ِف كام :يقول ♀ النبي ألن

ََض  اهلَل تعاَل إِنَّ » :(2334) َب  َأوْ  َعَليَْها َفيَْحَمَدهُ  اأْلَْكَلةَ  َيْأُكَل  َأنْ  اْلَعْبدِ  َعنِ  َلرَيْ َبةَ  َيْْشَ ْ  الْشَّ

 .«َعَليَْها َفيَْحَمَدهُ 

 

  َرُسوَل  َأنَّ  ،الصحيح ِف وغريه ،¶ عمر ابن حلديث 
ِ
 ،♀ اّللَّ

َب  َوإَِذا ،بِيَِمينِهِ  َفْلَيْأُكْل  َأَحُدُكمْ  َأَكَل  إَِذا» :َقاَل  ْب  ََشِ يَْطانَ  َفِإنَّ  ؛بِيَِمينِهِ  َفْليَْْشَ  َيْأُكُل  الشَّ

ُب  ،بِِشاَملِهِ   .(2222)أخرجه مسلم  ،«بِِشاَملِهِ  َوَيْْشَ

 

 اأب أمر ♀ النبي أن ،(512) «مسلم صحيح» ِف ◙ قتادة أِب حلديث

ْب » :ناوله حي قتادة ألِب ♀ النبي قال ثم ،فسقاهم الناس يسقي أن قتادة  ،«اَْشَ

ُب  اَل  :َفُقْلُت  َب  َحتَّى َأَْشَ   َرُسوَل  َيا َتْْشَ
ِ
ًبا آِخُرُهمْ  اْلَقْومِ  َساقَِي  إِنَّ » :َقاَل  ،اهلل  .«َُشْ

 

ْقَدادِ  حلديث
ِ
 أخرجه .«َسَقاِّن  َمنْ  َواْسِق  ،َأْطَعَمنِي َمنْ  َأْطِعمْ  اللَُّهمَّ » :◙ امْل

 .(23129) أمحد

 .أعلم واهلل ،السقيا وقبل اإلطعام قبل يكون الدعاء هذا أن :العلم أهل بعض وقال
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 چ﴿ :يقول ، واهلل ،اْلبيث احلرام ومنها ،الطيب احلالل منها األَشبة ألن

 .[البقرة] ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .ذلك ِف الشديد للوعيد املسكرات من غريه وال اْلمر يْشب فال .اآلداب بعض هذه 

  

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ : اهلل قول  

 .[229:البقرة] ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿  

 .[43:النساء] ﴾ے

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿  

 .[املائدة] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ

 قال كام ،مخر فهو اإلسكار إَل أدى يشء فكل ،غطاه :أي 

 .♀ النبي

ٍب  ُكلر » :َقاَل  ،♀ بِيِّ النَّ  َعنِ  ،▲ َعاِئَشةَ  فَعنْ   ا  َفُهوَ  َأْسَكرَ  ََشَ

مٌ   .(242) البخاري أخرجه ،«َحَرا
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 ُكلر » :َقاَل  ،♀ النَّبِيِّ  َعنِ  إاِلَّ  َأْعَلُمهُ  َواَل  :َقاَل  ،¶ ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ و 

مٌ  مَخْرٍ  َوُكلر  ،مَخْرٌ  ُمْسِكرٍ   .(2223) مسلم أخرجه ،«َحَرا

 :ويقول ،حمتج َيتج ال حتى ؛♀ يالنب من اْلوامع األلفاظ من هذه 

 .وهذا ،هذا

  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ و 
ِ
  َرُسوُل  َقاَل  :َقاَل  ،¶ اّللَّ

ِ
 َأْسَكرَ  َما» :♀ اّللَّ

مٌ  َفَقلِيُلهُ  َكثرُِيهُ   .(3512) داود أبو أخرجه .«َحَرا

  َرُسوَل  َسِمْعُت  :َقاَلْت  ▲ َعاِئَشةَ  عن :رواية وِف 
ِ
 :َيُقوُل  ،♀ اّللَّ

 .(3513) داود أبو أخرجه .«َحَرامٌ  ِمنْهُ  اْلَكفِّ  َفِمْلءُ  اْلَفْرُق  ِمنْهُ  َأْسَكرَ  َوَما ،َحَرامٌ  ُمْسِكرٍ  ُكلر »

 .معاقرته جيوز ال حراًما أصبح يسكر كثريه كون لكن ،الكف ملء يسكر مل وإن حتى 

 «الصحيحي» ففي ،اآلخرة ِف يطعمها مل ،منها يتب ومل ومات اْلمر َشب ومن 

َب  َمنْ » :َقاَل  ،♀ النَّبِيَّ  َأنَّ  ،¶ ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ْنيَا ِِف  اْْلَْمرَ  ََشِ  ُثمَّ  ،الدر

َُبَا َوُهوَ  َماَت  َمَها ،ِمنَْها َيتُْب  مَلْ  َيْْشَ ُ  َحرَّ  .«اآْلِخَرةِ  ِِف  َعَلْيهِ  اّللَّ

 النبي يقول هكذا ،يوًما أربعي صالة له تقبل مل ،يتب مل ثم اْلمر َشب ومن 

 .الصحيح خارج ¶ العاص بن عمر بن اهلل عبد حديث ِف كام ♀

 

 َيْسأَُل  َوُهوَ  َمْرَوانَ  َسِمْعُت  :َقاَل  اْْلَُهنِيِّ  امْلُثَنَّى َأِِب  َعنْ  ،(22564) «املسند»عند أمحد ِف جاء 

  َرُسوُل  ََنَى َهْل  :اْْلُْدِريَّ  َسِعيدٍ  َأبَا
ِ
ُب  َوُهوَ  َيتَنَفََّس  َأنْ  ♀ اّللَّ  َأبُو َفَقاَل  ؟إَِنائِهِ  ِِف  َيْْشَ
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  َرُسوَل  َيا :َرُجٌل  َلهُ  َفَقاَل  .َنَعمْ  :َسِعيدٍ 
ِ
 نَحِّ ـفَ  ،تَنَفَّْسَت  فَإَِذا» :قَاَل  ؟َواِحدٍ  َنَفسٍ  ِمنْ  أُْرَوى اَل  َفِإّنِّ  ،اّللَّ

 .«تَنُْفْخَها َواَل  ،فَأَْهِرقَْها َرأَيْتََها فَإَِذا» :َقاَل  ؟اَفأَنُْفُخهَ  اْلَقَذى َأَرى َفِإّنِّ  :قَاَل  ، «َوْجِهَك  َعنْ  اإْلِنَاءَ 

 

بَاُب  َوقَعَ  إَِذا» :♀ النَّبِير  قَاَل  :َقاَل  ،◙ ُهَرْيَرةَ  َأِِب فعن   ََشَاِب  ِِف  الذر

 .عليه متفق ،«ِشَفاءً  َواألُْخَرى َداءً  يْهِ َجنَاَح  إِْحَدى ِِف  فَإِنَّ  ،لِيَنِْزْعهُ  ثُمَّ  فَلْيَْغِمْسهُ  أََحِدُكمْ 

 

  َرُسولِ  َأنَّ  ،◙ َجابِرٍ  َعنْ 
ِ
َناءَ  َغطروا » :َقاَل  ،♀ اهلل  َوَأْوُكوا  ،اإْلِ

َقاءَ  َج  َوَأْطِفئُوا  ،اْلَباَب  َوَأْغلُِقوا  ،السِّ ا َ يَْطانَ  َفِإنَّ  ،السِّ  َواَل  ،َباًبا ُح َيْفتَ  َواَل  ،ِسَقاءً  ََيُلر  اَل  الشَّ

  اْسمَ  َوَيْذُكرَ  ،ُعوًدا إَِنائِهِ  َعىَل  َيْعُرَض  َأنْ  إاِلَّ  َأَحُدُكمْ  جَيِدْ  مَلْ  َفِإنْ  ،إَِناءً  َيْكِشُف 
ِ
 ،َفْليَْفَعْل  ،اهلل

مُ  اْلُفَوْيِسَقةَ  َفِإنَّ   .(2222) مسلم أخرجه ،«َبيَْتُهمْ  اْلبَيِْت  َأْهلِ  َعىَل  ُتْضِ

 

 

 

 

 

 


