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 (2مقدمة                                                 )

  بشي اهلل الزمحَ الزحييبشي اهلل الزمحَ الزحيي

 مقدمة الطبعة الثانية
. بفضلى نواؿ كل جاو، وحصوؿ المرء علػ  مػا منمهػاو ،لحمد هللا

م الشػػػرف ر يػػػر القػػػدر ع ػػػي  والصػػػوة وال ػػػوـ علػػػ  دػػػيدنا محمػػػد عػػػال
 ...وبعدوآلى وصحبى وكل من واالو،  ،الجاو

كلمػػا زادت المدنيػػة الحدمثػػة زاد اودػػراؼ والػػهام  ػػ  الشػػراب 
ومعاػا اممػراض   كثػرت اممػراض الج ػمانية ؛والطعاـ من به  اون اف

ػػػػػ ؛العصػػػػبية والنػػػػػوسرات الهف ػػػػػية ة مػػػػػن  ػػػػػاانرع المعاصػػػػروف أنواعػػػػػاً جم 
ومهاػا  ،ومهاػا عػن يرمػأل امعشػاب ،رماضػ الطبػ  ومهاػا الالرمجيم مهاػا 

ومهاػػػػا كػػػػتلا جاعػػػػات الجػػػػيم الحدمثػػػػة وال ػػػػاونا  ،بادػػػػنادامات المػػػػاء
مف مع ػػػػػػم أمػػػػػػراض العصػػػػػػر  ػػػػػػ  ن ػػػػػػر  ،بػػػػػػاانوؼ أنواعاػػػػػػا وألعاباػػػػػػا

اميعمػػػة حدثين دػػػبباا اموؿ يػػػو ال ػػػمهة واودػػػراؼ  ػػػ  سهػػػاوؿ الم ػػػن
 ال عرات الحرارمة الن  ال ملـز الج م مهاا إال ش ء جليل.ذات 

وجػػد أدرؾ اودػػوـ بمػػا  يػػى مػػن سوجيػػى جرآنػػ  ويػػ  نبػػوي وحيػػاة 
وأصػػػحاب الهبػػػ  الطرمقػػػة   صػػػل   اهلل عليػػػى ودػػػل ممثاليػػػة ييبػػػة عاشػػػاا الهبػػػ  
وعلػػػ  نضػػػ   ،وة امج ػػػاـ  ػػػ  أعلػػػ  درجاساػػػاالمثلػػػ  للحفػػػاظ علػػػ  جػػػ

والنػوازف الهف ػ   ،التاكرة وادػنمرارمة ذلػا حنػ  آاػر نفػح  ػ  حياساػا
 وضػػر للم ػػلم  ؛واونضػػباط ال ػػلوك  مػػر رشػػاجة الج ػػم وجمػػاؿ جوامػػى

ون ػاـ الوجبػات  ،وكيفيػة سهاولػى ،ن امًا  رمدًا    سحضير يعامػى وسجايػزو



 

 (3مقدمة                                                 )

 ػ  رماضة الدائمة الن  ال غه  لػى عهاػا ثم ال ... التي مهبغ  أف ملنـز بى
الكنيػػ   وجػػد بيهػػا ذلػػا كلػػى  ػػ  يػػتانمػػو عضػػوسى واوحنفػػاظ بقدراسػػى. 

 يصػي  دػعادة  ،علػ  يػدي دمهػى المثػال  الها ر لكل م لم حنػ  م ػير
 الدنيا ومك   الفوز والفوح    الدار اآلارة.

نػزالؽ وا - ولما رأمها شدة حاجة الم لمين لاتو النعاليم اولاية
أكثريم إل  ادنبدالاا برن مة م ػنوردة أجهبيػة سزمػد الػداء وال سشػف  مػن 

ادنجبها ولحاح كثير من يػوب المعر ػة ورواديػا وناشػرويا  ػ   - دقم
 قررنا إعادة يباعػة يػتا الكنػاب للمػرة الثانيػة بعػد مراجعنػى  ،يتا الزماف

 وضبط آماسى وسصحيح أحادمثى وسحدمث معلوماسى.
أف مهفػػر بػػى كػػل مػػن جػػرأو  ػػ  حياسػػى ودػػلوكى  ز  وجػػل  عػػأدػػرؿ اهلل 

  وصػل  لػى بعػد مماسػى،  صحيفة ح ػهاسى مػداراً وأف مجعلى     ،وسوجااسى
 .اهلل عل  ديدنا محمد وعل  آلى وصحبى ودلم

 ـ.ٖٕٔٓموليو  ٖٔ/ يػٖٗٗٔرمضاف  ٗال بت الجميزة، 
 فوزي محمد أبوزيد

 
 ورمة مصر العربيةالبرمد : الجميزة ػ محا  ة الغربية ،جما

 ٕٓٓٓ-ٓٗ-ٜٖٔ٘ٓٗ٘سليفوف : 
 WWW.Fawzyabuzeid.com :موجر اوننرنت

 fawzy@Fawzyabuzeid.com :اوليكنرون  البرمد 
fawzyabuzeid@hotmail.com,  ،fawzyabuzeid@yahoo.com  

mailto:fawzyabuzeid@yahoo.com


 

 (4مقدمة                                                 )

  )الطبعة األوىل()الطبعة األوىل(  
 رضىأ    بايراسى وودعها بهعمائى غمرنا لمينالعا رب هلل الحمد

 ديد دبيل ذلا    نقندى فأ عل  كلاا باا ننمنر فأ مرناأو  ودمائى
 وناؿ، ماسمهاو دنياو    وناؿ اهلل ياعأ  قد يداو اسبر  من نبياءوأو  ردلى
، اهلل ردل ديد االف ومن اهلل حضرة عهد من الجزاء ح ن ارسىآ   

، اراوأ    عملى وحبط، دنياو    دعيى ضل، ويواو ح ى و أل ومش 
 .وجل   عز   اهلل لقاء مـو النعادة وناؿ

 من علياا لها كثرأو ، الهعم موائد لها مد! دبحانى..  دبحانى
،  هشكرو صهيعى ح ن عل  ننعرؼ حن  ،والكـر والبر الاير صهاؼأ

 .نكفرو  و عليها  ضلى جميل ونرى،  هتكرو بهعمائى وننغتى
 ممد التى وحدو يو لى شرما ال وحدو اهلل اال الى ال فأ شادأو 

 ش ء بكل والافيات ال ايرات الجاات جمير   ، الكائهات كل
 .الممات ال  دنيايا    سحناجى
 القى من وصفيى وردولى اهلل عبد محمداً  ديدنا فأ شادأو 
 سه اؽ حن  ال نار المهعم صهر جميل ال  ن ارام لفت واليلى
 .القرار مـو  والرضا منام  نهاؿ الجبار زمزالع ال  رغبة الهفوس

 مر واجعلها، مدمى بين جميعا واحشرنا، عليى مْ ودلٍّ  اللام  صلٍّ 
 ... دوبع .آمين، القرار دار    جهنا    برارام ياارام عبادؾ

 الهور بم جد لقيتأ راتضمحا عدة من لفرمن الكناب يتا



 

 (5مقدمة                                                 )

 وكنباا دجلاا وجد ،بالقايرة المعادى بحدائأل ٘ٓٔ بشارع الكائن
 ابراييم ال يد الحاج الماضية والعزممة العالية الامة صاح  خام

 ،الدولية والنجارة للن ومأل المصرمة الشركة مبيعات مدمر ىالمحوو 
 ،مهى البد ما ضا ةإو ، حادمثااأو  آماساا وسارم  بمراجعناا جمها وجد
 طرمألال نارةإ يو الموضوع يتا من ويد ها ،الموضوع مكنمل لك 
 ى،سروٍّ  بدوف الغربية الحضارة ال  اند عوا التمن الم لمين، اوانهاو

 ذلا دبيل    سااونوا أو س ايلوا وجد اير،  ياا ما كل أف ظانين
 والفار الع مة دواع  من نىأ مر ،الحهيف دمهام يدى من بكثير
 كل    العلمية اله رمات حدثأ موا أل بما جاء أنى الدمن يتا مبهاء
 ولن دعادساا سهاؿ لن البشرمة فإ بل  قط يتا وليح الشئوف، نم شرف
 وصدؽ ،الدمن يتا اسباع    صدجت ذاإ اال وازدياريا رجياا وجأ سبلغ
  :مقوؿ ذإ عز  وجل   اهلل

  يَيٍَّبةً يَيٍَّبةً   َحَياةً َحَياةً    َػَلُهْحِييَػه ىُ  َػَلُهْحِييَػه ىُ   ُمْؤِمنٌ ُمْؤِمنٌ   َوُيوَ َوُيوَ   أُنَث أُنَث   َأوْ َأوْ   ذََكرٍ ذََكرٍ   مٍّنمٍّن  َصاِلًحاَصاِلًحا  َعِملَ َعِملَ   َمنْ َمنْ   ))
  الهحل(الهحل(ٜٜٚٚ))  ((  مَػْعَمُلوفَ مَػْعَمُلوفَ   َكانُواْ َكانُواْ   َماَما  بَِرْحَ نِ بَِرْحَ نِ   َأْجَرُيمَأْجَرُيم  مَػهػ ُامْ مَػهػ ُامْ َولََهْجزِ َولََهْجزِ 

 وعل  اهلل كناب عل  وصدؽ اوصبإ جبلأ: الم لم أا   يا
 سرزؽ ،باما عاموً ، لاما منفاماً ، صل   اهلل عليى ودل م اهلل ردػػوؿ دهة

 .اهلل حضرة لقاء مـو ال عادة وسهاؿ، الدنيا    الطيبة الحياة

  ِإن اَ ِإن اَ   رَْحَمةً رَْحَمةً   ل ُدناَ ل ُدناَ   ِمنِمن  لََهالََها  َوَي ْ َوَي ْ   َيَدمْػنَػَهاَيَدمْػنَػَها  ِإذْ ِإذْ   بَػْعدَ بَػْعدَ   جُػُلوبَػَهاجُػُلوبَػَها  سُزِغْ سُزِغْ   الَ الَ   َهاَهارَبػ  رَبػ    ))
..  آؿ عمراف(آؿ عمراف(ٛٛ) )   ((  اْلَوي ابُ اْلَوي ابُ   أَنتَ أَنتَ 



 

 

 ٗهاأل اىثاب
 اىَغيٌ تَائذج هللا ػْاٝح

  مىائدةمىائدةلل  الزجنالزجن  جتّيزجتّيز

  احلالهاحلاله  املطعياملطعي  ىىحتزِّحتزِّ

  املائدةاملائدة  طعاًطعاً

  امليتةامليتة  حتزييحتزيي  حكىةحكىة6 6 والوالأأ



 

 

  الدًالدً  حتزييحتزيي  ةةحكىحكى6 6 ثاٌياثاٌيا

  اخلٍزيزاخلٍزيز  حتزييحتزيي  حكىةحكىة6 6 ثالجاثالجا

  طزابطزاب  ووأأ  طعاًطعاً  عميّاعميّا  وائدةوائدة  عمىعمى  اجلموضاجلموض  عَعَ  املؤوَاملؤوَ  اوتٍاعاوتٍاع  

  حمزًحمزً

  الطيباتالطيبات  باحةباحةإإ

  سزافسزافاألاأل  عَعَ  الٍّىالٍّى

  بالطعاًبالطعاً  املباِاةاملباِاة  عدًعدً



 

 (9)            الباب األول: عناية هللا بمائدة المسلم      

  الباب األوهالباب األوه

  ٔٔ  املشمياملشمي  مبائدةمبائدة  اهللاهلل  عٍايةعٍاية

 من الصوة جبل بيهات آمات اً دوم دمعها :وأحباب  اوان إ
 محناج  نف يريا ،اآلمات در ليح أاتن  والتى ،ز  وجل  ع هاربٍّ  كناب

 دورةػػػ )ب :ال ورة س مية عهد نقف أف ح بها لكن ،اتكثير  أوجات ل إ
  ة(.المائد

 عن الم اء    أو الصباح    لها غه  ال أنها اهلل علم  قد
 عل  بى ن نعين ما علياا ونشرب مهاا نركل ،الهعم مائدة عل  الجلوس

 . عز  وجل   اهلل ياعة ح ن عل  بى ن نعين وما ،لحياةا يتو عهاء
 نىإ  عليها وعطو ا عليها وشفوجا بها رحيما عز  وجل   اهلل كاف ولما

 وكيف ؟، المائدة نعد كيف علمها بل الغارب عل  الحبل لها منرؾ لم
 اهلل رضا نهاؿ حن  ؟ المائدة من ننهاوؿ وكيف، ؟ المائدة عل  نجلح

 سووة أو ذكر أو صوة اهلل بيوت    دمههها فإ نقوؿ ال حن   عز  وجل  
 مقمن لقيمات سنهاوؿ عهدما معا دمها فإ بل، و قط اهلل كناب
 ظمر    الرىّ  بى لنهاؿ الماء كوب سر ر عهدما معا ودمها، صلبا
 العبادات جلّ أ من عبادة المائدة يتو عل  جعل نىإ بل،  الصيف يتا

                                                           

 ٕٕٕتتتت   ٍٗٔٗٔتتتتِ رٙ اىقؼتتتتذج  ٔٔقٞتتتتد ٕتتتتزٓ اىَؽاػتتتتشج ٝتتتتً٘ اىعَؼتتتتح أى ٔ
   تَغعذ اىْ٘س تؽذائق اىَؼادٙ تاىقإشج99ٗٔأتشٝو



 

 (01)            الباب األول: عناية هللا بمائدة المسلم      

 .  عز  وجل   اهلل نعم    والندبر النفكر وي 

 لمىائدة الزجن جتّيز

 لزوجا سجازيا أف الرجل أماا أنت كلفا المائدة يتو
 الطعاـ سجاز  ا  المهزؿ    الزوجة سجازيا فأ جبل وبهاسا وموالدؾ
 ف؟كي الطعاـ يتا سشنرى مابى سحضر أو الطعاـ سحضر ولكها

  البقرة(البقرة(ٕٕٚٔٚٔ))  ((َرزَجْػَهاُكْم َرزَجْػَهاُكْم   َماَما  يٍَّباتِ يٍَّباتِ يَ يَ   ِمنِمن  ُكُلواْ ُكُلواْ   آَمُهواْ آَمُهواْ   ال ِتمنَ ال ِتمنَ   أَمػَُّااأَمػَُّاا  مَامَا  ))

 والبعيد الغش عن البعيد الحوؿ بالعمل الطيبة الطرؽ  نحرى
 ويتا والمؤمهات بالمؤمهين والنغرمر الاداع عن والبعيد ال رجة عن

 ال حن  وسنعلموو سدردوو أف جميعا عليكما نمإو شرحى مطوؿ موضوع
 من  باا سجادلوف حجة ملك وليح سشعروف ال وأننم الحراـ سركلوا
 . يكوف كن للش ء مقوؿ

 احلاله املطعي حتزى

 أف أعلم أكن لم ن إ:  هلل مقوؿ أف مها واحد م نطير وال
 اهلل لشرع ماالفة  يى أو م لمة أو ثمإ  يى أو حراـ يتا عن النحصيل

 :صل   اهلل عليى ودل م اهلل ردوؿ وموالنا ديدنا جاؿ كما اممر مف



 

 (00)            الباب األول: عناية هللا بمائدة المسلم      

ِ   اْىَؽالَه  }  ً   تَِّٞ اْىَؽَشا َٗ   ِ { تَِّٞ
ٕ
 

 من الحوؿ سعرؼ سنعلم وال السعقل الن  الحيوانات كانت ذاإو 
 سجلح بجوارؾ وي  لحم جطعة لاا ألقيت ذاإ القطة  اتو، الحراـ
 رغما اتسااأ ذاإ ولكهاا، اائفة غير وي  دكيهة    كلااروس بادوء
 أناا سعلم امنا وراءيا وسنلفت م رعة وي  ويهاؾ يها سفر عها

 أو اطف أو درجة جرممة عملت وأناا جهامة  علت وأناا ذنبا ارسكبت
 بالكم  ما الحراـ من الحوؿ معرؼ  الحيواف.  حأل بغير أات
 . ن اف؟باو

 امولين ديد جوؿ برذنا وادمر ،اليقين علم أا  ما  اعلم
 :مقوؿ حين واآلارمن

 اىَطؼٌ اىذِٝ ٕزا عاطأٗ  عاطأ شٚء ىنو} 

 ىٖا ٝيقٚ ال ّغاُاإل ٝؤخزٕا ؼشاً ىقَح ب  ٗس    هاىؽال

{ ٍٝ٘اا  ستؼِٞأ ىَذج ػَالا  ٍْٔ ٝرقثو ال  تاالا 
ٖ
 

ُ   } : طيٚ  هللا ػيٞٔ ٗعيٌ ٗقاه  حَ  ىََْٞقِزف   اىَؼْثذَ  إِ ََ ًَ  اىيُّْق  اىَؽَشا

ِٔ  فِٜ فِ ْ٘ ا َظ ْْٔ   ٝ رَقَث و   ٍَ و   ٍِ ََ َِ  َػ ٍاا  أَْستَِؼٞ ْ٘ ا َٝ ََ  َػْثذ   ٗأَُّٝ
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 (01)            الباب األول: عناية هللا بمائدة المسلم      

ٔ   ثَدَ َّ   َ ِْ  ىَْؽ ىٚ فاىْ اس   ع ْؽد   ٍِ ْٗ ِٔ  أَ {تِ
ٗ
 

 بل أاتيا    منحرى لم أو منركد لم منى !!واحدة لقمة من
 وضعف كالغوء ،الوايية بالحج  لهف ى ومرس  أاتيا لهف ى مبيح

 سلا ومقوؿ المبرارات سلا مهنحل أنى مدرى وال ،لى كمبرر المرسبات
 ذلا و  ، نف ى ليادع الحج 
 َوَما آَمُهوا َوال ِتمنَ  الّلىَ  ُمَااِدُعوفَ  ) :سعال  اهلل مقوؿ 
    البقرة(البقرة(ٜٜ))((    َمْشُعُروفَ  َوَما َأنُفَ ُام ِإال   َمْاَدُعوفَ 
  يارج ولد مهاا س ر ي صد ة مهاا سنهاوؿ جد حراـ لقمة ب   رُ 

 وسحدث أباو مضرب ولدا صالح رجل رأى عهدما ولتا، لوالدمى عاجا
 ولكن أباو ابن  او أمى س بوا ال جاؿ، أمى ودبوا لاذ    لى المجاوروف

  نكونت حراـ لقمة أات الرجل مكوف  قد الطعاـ يرمأل عن أس  ربما
 الولد  يارج امـ وليح امب ،وال ب  حراـ ابن  جاء الهطفة مهاا
 عن بعيدا سعي ا شقيا الدنيا حياسها    نرى كما مارج أو لوالدمى عاجا
 مجعلاا لم ومبنغياا مطلباا وكلها  سعال  اهلل جابةإ فإ لب،  عزَّ وجلَّ  اهلل

 وال الصياـ بكثرة وال الصوة بطوؿ لي ت  ا  بالعبادات اهلل ردوؿ
 : صل   اهلل عليى ودل م اهلل ردوؿ جاؿ  نماإو ، الح  بنكرار

                                                           

 سٗآ اىطثشاّٜ فٜ اىظغٞش ػِ عؼذ تِ أتٜ ٗقاص ٗ



 

 (02)            الباب األول: عناية هللا بمائدة المسلم      

لَ  أَِؽةْ  َعْؼذ   َٝا}  ََ ْطَؼ ٍَ  ِْ ْغرََعابَ  ذَن  جِ  ٍ  َ٘ ْػ {  اىذ 
٘
 

 أعطاو درلى لو  عزَّ وجلَّ  هلل  ول الحوؿ الطعاـ منهاوؿ  التى 
 اموؿ امداس أحكم منى اهلل ىيلإ درعأ شيئا يل  ولو لباو وادع ولو
 . اهلل دمن   

 املائدة طعاً

 المائدة؟ نصهر  ش ء أى  من ... امداس يتا أحكمها  اذا
، اهلل لها أباحاا الن  امجوات ومن، اهلل أحلاا الن  امرزاؽ من
 ومن ، صل   اهلل عليى ودل م اهلل ردوؿ لها وضحاا لن ا وبالكيفية
 من ال ام ممرؽ كما الدمن يتا من ممرؽ  او اممر يتا    من ايل
 .مشعر ال ويو الرمية

 وبهاسا وأوالدؾ زوجنا سعرؼ أف البد المائدة يتو نصهر ولك 
 عليى اهلل ماد متكر لم التى واللحم كالاهزمر اهلل حرماا الن  باميعمى

 سعال : جولى    عزوجل اهلل ذكريا وجد والدـ( المينى)

ـَ   ِإن َماِإن َما  )) ـَ َحر  ـَ   اْلَمْيَنةَ اْلَمْيَنةَ   َعَلْيُكمُ َعَلْيُكمُ   َحر  ـَ َوالد    ((البقرةالبقرة  ٖٖٚٔٚٔ))  ((  اْلِاهزِمرِ اْلِاهزِمرِ   َوَلْحمَ َوَلْحمَ   َوالد 
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 (03)            الباب األول: عناية هللا بمائدة المسلم      

 :وجل   عز   وجولى

ـُ   اْلَمْيَنةُ اْلَمْيَنةُ   َعَلْيُكمُ َعَلْيُكمُ   ُحرٍَّمتْ ُحرٍَّمتْ   )) ـُ َواْلد    ُأِيل  ُأِيل    َوَماَوَما  اْلِاْهزِمرِ اْلِاْهزِمرِ   َوَلْحمُ َوَلْحمُ   َواْلد 
  المائدة(المائدة(  ٖٖ))  ((  ِبىِ ِبىِ   الّلىِ الّلىِ   رِ رِ ِلَغيْ ِلَغيْ 

 :امنعاـ( ٘ٗٔ) وسعال  سبارؾ وجولى

    ((ِاهزِمرٍ ِاهزِمرٍ   َلْحمَ َلْحمَ   َأوْ َأوْ   م ْ ُفوًحام ْ ُفوًحا  َدًماَدًما  َأوْ َأوْ   َمْيَنةً َمْيَنةً   َمُكوفَ َمُكوفَ   َأفَأف  ِإال  ِإال    ))

 :شرنى عز وجولى

ـَ   ِإن َماِإن َما  )) ـَ َحر  ـَ   اْلَمْيَنةَ اْلَمْيَنةَ   َعَلْيُكمُ َعَلْيُكمُ   َحر  ـَ َواْلد    ُأِيل  ُأِيل    َوَمآَوَمآ  اْلَاهزِمرِ اْلَاهزِمرِ   َوَلْحمَ َوَلْحمَ   َواْلد 
  الهحل(الهحل(  ٘ٔٔ٘ٔٔ))  ((  بِىِ بِىِ   ىِ ىِ اللّ اللّ   ِلَغْيرِ ِلَغْيرِ 

 وأعر ام، الحاالت يتو لام وأوضح، الايئات يتو لام  ربين
 عليها شيئا محـر ولم، لمصلحنها اال عها شيئاً  ممهر لم  عزَّ وجلَّ  اهلل أف
صل   اهلل  اهلل ردوؿ جاؿ عهدما ولتا، ذلا من عليها سعود لفائدة اال

 : عليى ودل م

ْٞرَرَ  ىََْا أ ِؼي دْ }  ٍَ ُِ ُِ  ا ا ٍَ َد َٗ   ُِ ْٞرَرَا ََ اْىَعَشاد   اىؽ٘خ   فَاْى َٗ  

 ُِ ا ٍَ اىذ  اىطَِّؽاه   اْىَنثِذ   َٗ َٗ  }
ٙ
. 
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 (04)            الباب األول: عناية هللا بمائدة المسلم      

 وذلا، الدـ  أصهاؼ من أو المينة أصهاؼ من غيريما محل ولم
 جدر دهحاوؿ ولكهها كلاا، ذكريا عن نعجز كثيرة علمية لحكم
 حن  ،الحدمث العلم ليىإ وصل ما ضوء عل  بعضاا ذكر دنطاعةاو
، دمهام ع مة ومعلموا، وشروريم أاطاريم ال  المؤمهين اوانهاإ مهنبى

 .أكلاا معليا ـوحر  ، سهاولاا من مهعام حين بام عزَّ وجلَّ  اهلل ورحمة

 امليتة حتزيي حكىة6 واًلأ

 جبل وماست أكلاا الشرمعة لها أباحت الن  الحيوانات ي  ةالمين
 ذكرو ما مهاا :أنواع وي  ،علياا جل  عز  و  اهلل دما كرت م لم وأ، ذبحاا
 :سعال  جولى    اهلل

  ((  ال  ُبرُ ال  ُبرُ   َأَكلَ َأَكلَ   َوَماَوَما  َواله ِطيَحةُ َواله ِطيَحةُ   َواْلُمنَػَردٍّمَةُ َواْلُمنَػَردٍّمَةُ   َواْلَمْوُجوَذةُ َواْلَمْوُجوَذةُ   َواْلُمْهَاِهَقةُ َواْلُمْهَاِهَقةُ   ))
    المائدة(المائدة(ٖٖ))

 عهقاا عل  حبلاا ملنف برف، اانهاجا سموت الن  وي : المهاهقة
 . ذلا نحو أو مضيأل    رأداا سدال ،أو

 .موتس حن  ياو ونح بالعصا سضرب الن  وي : الموجوذة
 الن  ومثلاا  نموت عاؿ مكاف من سنردى الن  وي  :المنردمة

 .بئر    سنردى



 

 (05)            الباب األول: عناية هللا بمائدة المسلم      

 .نموت  أارى سهطحاا الن  وي  :الهطيحة
 . ماست مهاا اً ءجز  مفنرس حيواف أكل الن  وي : ال بر أكل ام

 أرواح زياؽإ من ةدومياو غير البود أيل مامفعلى كتلا ومثلاا
 ذبحاا حن  أو، بم ددات القنل أو  الكاربائية بالصدمة الحيوانات

 امنواع يتو  كل علياا  عز  وجل   اهلل ادم ذكر بدوف اآللية المجازر   
 مودف الدكنور مهاا ذكر كثيرة لحكم عليها عز  وجل   اهلل حّرماا

    والحراـ ؿالحو: )كنابى    الشرعية الحكم يتو ضعب القرضاوى
 :مهاا جليلة حكماً  سحرمماا    - ٙٗ ص  قاؿ ،(دوـاو

 مجموعة    والعقوء، وم نقتريا معا اا ال ليم الطبر أف -۱
 الكنابية الملل يلأ نرى ولتا، االن اف كرامة سها   ماانة كلااأ معدوف
 . النتكية يرمقة اانلفت فإو ، المتّك  اال والمركلوف، محرموناا جميعا

 محرز  و كلاا وأمور     رادةواو القصد الم لم منعود أف -۲
 . ودعيى وجصدو نينى ليااإ موجى أف بعد الإ ثمرة مهاؿ أو شيئا

 مزمهة لعلة مات جد مكوف أف  يغل  أنفى حنف مات من أف -۳
 . ضررو مؤمن ال ذلا وكل، ذلا نحو أو داـ نبات أكل أو، يارئة أو

 جد/  االن اف به  نحن/ عليها مينةال بنحرمم سعال  اهلل أف  -ٗ
 . سعال  مهى رحمة، مهاا لننغتى، والطيور للحيواف  رصة بتلا ساحأ

 مدعى  و الحيوانات من مامملكى عل  ن افاو محرص أف -٘



 

 (01)            الباب األول: عناية هللا بمائدة المسلم      

، بعوجى م ارع بل، عليى  ينلف مموت حن  والضعف للمرض  رم ة
 . راحنىإب معجل أوّ 

ة المين عز  وجل   اهلل حّرـ أجلاا من الن  العلمية الحكم أما
 عجازاو) كنابى    الجميل  ال يد الدكنور ذكرو ما مهاا  كثيرة،
 : مقوؿ حيث ٜٙ ص( آفر الق    الطب 

 وسزاحم  ياا الدـ حنباسو بالصحة سضر مناا:  المينة حـر)
 ( .والدمار بالحنف ن افاو سادد وي  علياا الميكروبات
 سهن  الن  اممراض بعض الاير وأب عادؿ الدكنور مجمل بيهما

 :كنابى    المينى أكل عن
 : يقوؿ ۱۱ٗ ص( العلم  النف ير    جنااداتإ)
 واممراض، اممعاء وعفومة المعومة الهزالت أكلاا عن مهن )
 ( .كثيرا وغيريا الدـ وس مم وسينانوس، سيفود من جميعاا المعدمة

 ذبحت ذاإ ممكن امصهاؼ يتو أكل باحةإ أف العلم مر يتا
 رمأل  ياا مكوف أف بشرط علياا  عزَّ وجلَّ  اهلل ادم وذكر شرعيا ذبحا
 . دماا ديراؽ بتلا منى رجو أو مدا سحرؾ كرف الحياو من



 

 (01)            الباب األول: عناية هللا بمائدة المسلم      

 الدً حتزيي حكىة6  ثاٌيا

 عل  دالة آمى جرنا عشر أربعة مهت للدـ االدوـسحرمم  جاء
 الدوؿ من جموعال  اتو وجل، عز اهلل عهد من وأنى، الدمن يتا صدؽ
 الدجاج ماسةإب وذلا دماا مر المينة سركل كانت الن  االدوميةغير 

 بدءوا بالكارباء الباائم وممينوف، الكاربائ  بالنيار أو باهقاا والطيور
 . الباائم دـ دفا  ائدة لام سبين فأ بعد التبح ل إ مرجعوف
 م فح، أف وبدوف ستبح أف بدوف المينى    الدـ منرؾ  حين) 

 جد الن  والميكروبات البكنيرما لهمو جدا اً موئم اً عهصر  مكوف نىإ 
 أو صدمدمة بؤرة أى يرمأل عن داولاا أثر الج م    موجودة سكوف
 اموعية جدار اوؿ الدـ ال  سدال أناا أو وامدهاف، اللثة بين

 الاوائية للمجارى الماايية امغشية أواوؿ الغلي ة لألمعاء الدمومة
 الميكروبات وسهنشر ديولنى، أى ساثرو وعدـ الدـ سهنن يحدث  العليا
 الهنهة الغازات بفقاجير  نملؤيا الداالية الج د أعضاء جمير ال 

 . ٚ(هننلوا العفن  ياا ومدوب
 أحيانا محدث كما أكل و يبخ أو وشرب، دفح ذاإ الدـ أما

 كبيرة كميات م نالكوف حيث وربيةام القارة شماؿ دوؿ بعض   
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 (09)            الباب األول: عناية هللا بمائدة المسلم      

 لينجمد ومنروكونى، والملح بامرز حشويا مر المقانأل مل ء    مهى
 :مرض ننشارإ عهى نن   قد مقليا مركلونى ثم ومنجلط

(Haemosidrosis ) الدـ لقياـ الكل  وظائف حادا يبويا ومعه 
 ال المرض يتا بيهما، ....  باا الجامعة القهوات ب د ماضم لم التى
 الدكنور ذكرو ما ل إ ضا ةباو يتا، درانا الإ دوميةاو البود    موجد
 : مقوؿ حيث۱۱ٚ ص ال ابأل كنابى    الاير أبو عادؿ محمد

 االن اف أمعاء    موجد حين الدـ  اف أارى ناحية ومن) 
 والميكروبات والفطرمات الجراثيم أنواع مانلف أصو باا الموجودة

 النفاعل ذلا من ومنصاعد معى وسنفاعل معاا منفاعل نىإ  ػ والفيرودات
 الن ، ال امة اممونيا أو الهوشادر وكتلا الضارة امميهية امحماض

  الباب  الورمد ل إ وسصل، منصاصاو بعملية  الدمومة الدورة ل إ سدال
 عليى وسؤثر المخ ل إ الضارة امميهية المواد يتو  ننجى الكبد ل إ ثم

 المواد يتو ننجى  الكبد وظائف يبوط ال  سؤدى أناا حيث ضارا سرثيرا
 اموالً  محدثة أمضا اوماو عل  وسؤثر المخ ال  الضارة امميهية
 يتو رائحة الفم من مهبعث كما،  الموت معقباا غيبوبة وأايراً  ،وذيوالً 
 ( .الكرماة امميهية المواد

 ومعلم، لها  رباحى مامهفعها معلم التى، الابير العليم اهلل   بحاف
 ! . بها رحمة ىعه  هاانا أج امها مامضر



 

 (11)            الباب األول: عناية هللا بمائدة المسلم      

 اخلٍزيز حتزيي حكىة6  ثالجا

 شبابها من كثيرا وأف ااصة، معر نى من البد الموضوع ويتا
 عل  امدادية اميعمة من والاهزمر، واممرمكية اموربية البود مرساد

 عبدو محمد امماـ مر حدث ما المجاؿ يتا    ؽوأدو ، موائديم
 دوـاو    الاهزمر رممسح در عن ودرلوو،  رن ا ل إ دا ر حيهما
 وموجد القمامة من مركل منى محـر الاهزمر فأ سقولوف كمإن:  لى وجالوا

 يتو اننات وجد والجراثيم الميكروبات من وغيريا الشرمطية الدودة بى
 اله ا ة عل  سقـو وكلاا الحدمثة المزارع ال  أاتوو ثم، اآلف امشياء
 لاا رس م أف زمراالاه لاتو كيف الواوج الفائقة البيطرمة والرعامة البالغة
 نراع  أنها سرى وأنت ؟ الميكروبات أو والجراثيم الشرمطية الدودة
 سنهاولى التى الطب  العوج وأصهاؼ علياا منم التى الدورى الكشف
 رمنمواهز  ودجاجة دمكين ل  احضروا لام جاؿ لفطاننى ولكهى، بانن اـ

 عن لكم كشفأ حن  رمدأ ما لواا ع جاؿ ؟ ولم جالو، نث أو  التكور من
 .ال ر

  نقاسو نث ام عل  الدمكين يوؽإب  رمر، مرمد ما  رحضروا
 مفنا كاد حن  بمفردو باا م فر فأ مرمد مهام واحد وكل وسعاركا
 الاهزمرمن يلقواأ جاؿ ثم بحب اما  رمر، باآلار مهام الواحد

 اممر يتا عل  ر يقى م اعد الاهزمر وجدوا ،عجباً   وجدوا، والاهزمرة



 

 (10)            الباب األول: عناية هللا بمائدة المسلم      

 عن نثاوأ محم  لك  نعرة وال شاامة عهدو وليح غيرة عهدو وليح
 ويتا آكلى عهد الغيرة مقنل الاهزمر لحم فإ:  ماجـو:   قاؿ ر يقى،

 وال منحرؾ وال آار رجل مر زوجنى مهكم الرجل ى ير  لكم ماحدث
 المركوالت يتو فأو  مغار وال منحرؾ وال ابهنى مر الرجل ومرى مغار
    امعل  المثل لام ضرب ثم، صفات من ما ياا آكلياا ورثس

 الداجهة والطيور الدجاج من صهفا عليها حرمت عهدما الغراء الشرمعة
 ذبح مرمد من الشرمعة أمرت  قد روثاا سركل الن  الطيور وي  بيوسها   

 ماـأ ثوث لمدة  اامحب أف روثاا سركل أوزة أو بطة أو دجاجة
 يتا من معدساا سطار حن  بهف ى أكلاا عل  رؼشمو  بهف ى ومطعماا
 المرض يت مف ؛ الميكروبات من  يى وبما مجراثي من  يى بما الروث
 وسلا، اهلل شرمعة سلا، والمشعر المدرى ويو ن افاو ال  مهنقل
 . اهلل حكمة

 م بباا الن  مراضام من كثيراً  الحدمث العلم اكنشف وجد يتا
 مراد الم لم الدكنور اليى أشار ما ذلا ومن، الاهزمر لحم سهاوؿ

 حيث( م لم ألمان  موميات) كنابى    الجه ية املمان  يو ماف
 معنبر ال الاهزمر لحم سهاوؿ فإ: ]الكناب يتا منٕٙٔص    مقوؿ
 أمضاً  من ب  نماإو  الاهزمر، بدودة مصابا اللحم كاف ذاإ  ح   ضاراً 
    الغتائ  النمثيل عمليات امقاع بطاءإو ، الكول نروؿ ن بة زمادة   

،  (اممعاء ب رياف صابةاو اطر من ذلا عل  مامنرس  مر) الج م
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 أال، ـزيوالروماس كزمماباو  صابةواو الدمامل ظاور    أمضا من ب  كما
 الصيف أثهاء سعيش الاطيرة امنفلوانزا  يرودات سعرؼ أف مكف 
 [ ؟ لاا الاهزمر و ادة كـر بفضل

 اجناادات) كنابى    الاير أبو عادؿ محمد الدكنور جملأ وجد
 لحم م بباا الن  اممراض( الكرمم القرآف    العلم  النف ير   

 الدودة حومصوت بى موجود الاهزمر لحم: ] ۱۲۲ص  قاؿ، الاهزمر
، ن افاو ال  سهنقل الدمداف ويتو، اللولبية النرمكيها ودودة، الشرمطية
 يتو من سنالص لم الاهازمر ياؿأج فأ يها أجوؿ أف بالتكر وجدمر
 . يتا مومها حن  الدمداف

 : أمضا مهاا كثيرة الاهزمر مهقلاا الن  امارى واممراض
 .  يروس م ببى حاد مرض وي :  الاهزمر كوليرا -۱
 . الاهزمرمة ابروديو بكنرما وسحدثى:  الهنن جااضاو -۲
 بعض    ىممين وامول ، والمزمهة الحادة:  الجلدمة الحمرة -۳
 .المفاصل سوـر سحدث والثانية امحياف،
 . الجلدى النقشر مرض -ٗ
 . ن افاو مر ويو:دكارساو يفيل -٘

 أف الاهزمر لحم عن - ن افإ أى - االن اف لصرؼ ومكف 
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 : مامل  عهى معلم
 من غيرو    سوجد ال شراية أكلى    شرو حيواف أنى .۱
، أمامى التى كلى امكل عل  مرس  حن  مركل أنى حيث، الحيوانات

 ومرّجر يرقمن أات، كلى امكل اننا  أو بطهى سمنل ء حن  أكل واذا
 ال حيواف  او ؛ شراينى شبرمو  ثانية ليركل، أكلى التى امكل

 . سقير ما  مركل أف مح  بل م نهكف
 بشرمة أمامى  ضوت أى ومركل، أمامى مركوؿ أى مركل أنى .۲
 ال حين، برازو أى  ضوسى مركل أنى ،حن  نباسية أو حيوانية أـ كانت
 . مؤكل ش ء أى أمامى مجد

 . ثانية مركلى ثم، أمامى وجدو ذاإ وأكلى يعامى عل  مبوؿ أنى .۳
 . الباائم وروث والنعفن والعفن القمامة مركل أنى .ٗ
 ومركلى، الطين مركل التى الوحيد يالثد الحيواف أنى .٘
 . زعاجإ بدوف سرؾ اذا يوملة ول اعات كبيرة بكميات
 الاهزمر لحم آكل  من جدا كرماة عرؽ رائحة سهبعث .ٙ
 . وشحومى
 العالم أجطار من جطرمن    الحدمثة العلمية بامبحاث ثبت .ٚ
 واآلار وثه  مع مى حديماأ، وال ومد الصين ويما والغرب  الشرج 
 الاهزمر لحم أكل أف القطرمن يتمن علماء ثبتأ، ملحد مع مى
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 ارسفاعا ن بنى سرسفر التى والقولوف الم نقيم درياف عن ياـ م ئوؿ
 سركل الن  آديا دوؿ و  ، أدادا  وأمرمكا ورباأ دوؿ    متيو
 ل إ مصل وظاحمل نافاضاإ سهافض بيهما، والاهد كالصين الاهزمر
 . االدومية الدوؿ    املف من واحد

 ياسين من ميودمة ۱ٜٛٙ دهة    البحث يتا صدر ولقد
 التى الاضم  الجااز ممراض العالم  ال هوى المؤسمر    لنينالدو 
 .باولو داو    العاـ ذلا    عقد

، ناب يذ كل أكل عليها حّرـ االدوـ أف يتا ال  أضفها  اذا
 الحكمة علمها، عدوو جرح    م نعملى كبير ناب لى والاهزمر
 .وشحمى اهزمرال لحم عليها   عز  وجل   اهلل حّرـ أجلاا من الن  الع يمة

 الاهزمر لحم من ليح - الم لمين اوان إ أحتر  ان  ولتا
 كالم ل  ،الاهزمر شحم ليااإ مضاؼ الن  المركوالت من بل -  قط

 أنواع بعض وكتلا، والشيكوالسة الحلومات أنواع وبعض، الصهاع 
 ىر  وبالجملة .الاهزمر بشحم أعويا مطل  حيث( النودت) الابز
 فأ جبل الم لم ن افاو ليىإ منهبى الحيوانية لشحـوا  يى س نادـ ش ء
 حن  الاهزمر؛ ودين شحم من ااؿٍ  أنى سركد اذا الإ منهاولى وال مركلى،

 من الن  البالغة لألضرار منعرض وال،  عزَّ وجلَّ  اهلل معصية    مقر ال
 .الاهزمر وشحم لحم عليهاعزَّ وجلَّ  اهلل حّرـ أجلاا
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 أو طعاً عميّا وائدة عمى ضاجلمو عَ املؤوَ اوتٍاع

 حمّزً طزاب

 علياا سجل وف الن  اهلل مائدة اهلل عباد ما لكم أوضح عهدما
 الحوؿ علياا وضعها ذاإ  ،عز  وجل   اهلل لكم أباحى ما مهاا لنركلوف
 غير ل  صدمأل مر أجلح: مقوؿ الهاس من كثير باا منترّع حجة ويتو
 شرف ل  ليح وأنا ،الامر بمشر  ولكهى الامر أشرب ال وأنا ،ملنـز
 المائدة عل  الجلوس حن  المؤمن مهعت الشرمعة أف مدرى وال .بى

 مشرب ال كاف فإو  الامر علياا مشرب أو الامر علياا مص  الن 
 وداطى عز  وجل   اهلل عتاب عليى  يهزؿ ،مغيرو وال المهكر مرى ال حن 
 وكاف ادرائيل به  من جرمة مالا أف جبرمل أمر عهدما عز  وجل   اهلل فإ 

 ما :وجاؿ ،الصالحين من رجل دنمائة  ياا وكاف ،لفاً أ فو دن  ياا وكاف
  قاؿ !!،آاريم ال  و وف  وف يم الصالحين من دنمائة  ياا فإ ربٍّ 

  لم المهكر رأوا منام :جاؿ مارب؟ ولم :جاؿ ، ابدأ بام :عز  وجل  
 مجال نام من ذلا مممهعا ولم المهكر    اآلاتمن ورأوا ،مغيروو
 .مهام والشراء لام والبير مائدسام عل  والجلوس ماالطنام ومن

 مدار الن  المائدة عل  مجلح أف المؤمن عل  دوـاو  حـر
 المؤمن مبنعد حن  ،محرّمى كاف فإو  ،مشربى ال كاف فإو  الامر علياا
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 ران الطب رواو  يما  صل   اهلل عليى ودل م جاؿ .كلاا الشباات يتو عن
 :عباس ابن عن

 { ِْ ٍَ  َُ ِ   ما ٍِ ًِ  تاهلل ٝ ْؤ  ػيٚ َْٝقؼ ذْ  فال اِٟخشِ  ٗاىٞ٘

َٖا ٝ َذاس   ٍائَِذج   ْٞ { اىخَش   َػيَ
ٛ
 

 جاؿ،  صل   اهلل عليى ودل م ردولكم أمر كما الشباات  اسقوا
 : صل   اهلل عليى ودل م

وَ } ْٞو   اىشظ  فَشَ  ٝ ِط ذُّ  أَْغثَشَ  أَْشَؼسَ  اىغ   َ ِٔ َٝذَ  َٝ  إىٚ ْٝ

ٔ   سبِّ  ٝا سبِّ  ٝا اىغَاءِ   َ ْطَؼ ٍَ ٗ   ً ْشَشتٔ    َؼَشا ٍَ ٗ 

  ً ْيثَغ ٔ   َؼَشا ٍَ ٗ   ً َٛ  ٗقَذْ  َؼَشا ِز ًِ  غ   فؤَّٚ  تاىَؽَشا

 9{ىَٔ   ٝ ْغرََعاب  

 الطيبات باحةإ

 من الطعاـ أحضر جد ن افاو ماداـ أحباب  وما اوان إ ما
 اهلل عهاا نا  الن  اؼامصه عن بعيدا مكوف أف  يى وسحرى الحوؿ
 .ذلا بعد محـر ش ء يهاؾ  ليح اهلل ردوؿ ديدنا وحّرماا

                                                           

 أخشظٔ اىطثشاّٚ فٚ األٗعؾ ٗاىثٖٞقٚ فٚ اىشؼة ػِ ظاتش سػٚ هللا ػْٔ . 8
 أخشظٔ ٍغيٌ ٍِ ؼذٝس أتٚ ٕشٝشج سػٚ هللا ػْٔ . 9
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ـَ زِمَهَة الّلِى ال ِنَ  َأْاَرَج ِلِعَباِدِو َواْلط يٍَّباِت ِمَن الرٍّْزؽِ   )) ـَ زِمَهَة الّلِى ال ِنَ  َأْاَرَج ِلِعَباِدِو َواْلط يٍَّباِت ِمَن الرٍّْزؽِ ُجْل َمْن َحر    ((  ُجْل َمْن َحر 
  امعراؼ(امعراؼ(ٕٖٕٖ))

 أباحاا الن  الايرات من الم لم عل  حراـ ء ش يهاؾ  ليح
 أ ضل ومشرب المركوالت أ ضل مركل نىإ بل  ،عز  وجل   اهلل

 ذى حّرماا الن  امصهاؼ عن وبعيدة حوؿ من مادامت المشروبات
 . واالكراـ الجوؿ

 سزافاإل عَ الٍّى

 وعويما ادمعويما نبومنين وصينين ذلا    مراع  أف عليى لكن
:  

ا } : طيٚ  هللا ػيٞٔ ٗعيٌ  قاه ي٘  ا م  اْشَشت٘  ا َٗ ق٘  ذََظذ   اْىثَغ ٘اَٗ  َٗ

ْٞشِ  ف ٜ الَ  إِْعَشاف   َغ ِخٞ يَح   َٗ ٍَ }
ٔٓ
 

عز   اهلل ومحاد  سوؼإ  دراؼاو فإ  دراؼإ يهاؾ مكوف أال
 الهاس بعض مقوؿ كما سقوؿ أف ماؾإ، دراؼاو ذلا عل  صاحبى  وجل  
 :المؤمهين     عزَّ وجلَّ  اهلل لقوؿ، ال  يى حر وأنا حول  ومن مال  يتا

                                                           

 ػثذ هللا تِ ػَشٗ . أخشظٔ أؼَذ ٗاىْغائٚ ٗاتِ ٍاظٔ ٗاىؽامٌ ػِ ٓٔ
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  َذِلاَ َذِلاَ   بَػْينَ بَػْينَ   وََكافَ وََكافَ   مَػْقنُػُروامَػْقنُػُروا  َوَلمْ َوَلمْ   ُمْ رُِ واُمْ رُِ وا  َلمْ َلمْ   أَنَفُقواأَنَفُقوا  َذاَذاإِ إِ   َوال ِتمنَ َوال ِتمنَ   ))
  ((الفرجاف الفرجاف ٚٙٚٙ))  ((جَػَواًما جَػَواًما 

.  نراو التى دراؼاو الزماف يتا    مشاكلها    زاد ومما
 حفل مصهر لماذا لينزوج ويهاؾ يها من جرشا مجمر التى  الشاب
 مزمد؟ أو جهيى آالؼ منعشر  مكلفى ناد    الزواج

 ؟درا اً إ تاي أليح
ام ة  سكلفى بهناا أو بهااو ميود عيد سصهر أف سرمد الن  وامـ

 من يتا ويل!! المجيد؟ الحميد بى أمر يتا يل، مزمد أو جهيى ألف
 !!الرشيد؟ الهب  دهة

 ،أدبوع كل ولكن عاـ كل ليح ميودو بعيد محنفل كاف لقد
؟ ذلا مصـو مَ لِ  دئل  لما ثهيناو مـو مصـو  كاف  مـو يتا جاؿ اليـو
 . الهعمة يتو عل   عز  وجل   هلل شكراً   يى أصـو أى ، يى ولدت

 من وغيريا اً ر اواض اً ولحم اً دمه كلفىمو  الطعاـ مصهر والتى
 !!القمامة    بالباج  وملق  الي ير الش ء مهاا مركل ثم صهاؼام بقية
 الصهير؟  يتا ما

 ماالً  سلق  !الةالض الحيوانات ل إ اهلل عبد ما اهلل بهعم  سلق
 اً معاسب أو اً محادب ل ت أنا س ن وأنت عز  وجل   اهلل عليى ادنالفا
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 .. !اممر يتا عل 
 المهزؿ امرض عل   صل   اهلل عليى ودل م الكرمم نبيكم رأى لقد
 : وجاؿ اللقم يتو بجمر عائشة ال يدة  رمر ،لقيمات

ِ   َٝا َػائَِشح  }  ٌِ هللا  اَس َِّؼ َ٘ ا    ذََؼاىَٚأَْؼِغِْٜ ِظ ٍَ َٖا قَو   فَئِّ 

 ٌْ ِٖ ْٞ ُْ ذَْشِظَغ إِىَ ْٞد  فََناَدْخ أَ ِو تَ ْٕ ِْ أَ ٍِ { َّفََشْخ 
ٔٔ 

  ل اهلل جاؿ ماذا باا معبروف وال باا مانموف ال منام وذلا
 ولا؟

 سزافاإل عاقبة

    ((اْلُمْ رِِ يَن اْلُمْ رِِ يَن   ُمِح ُّ ُمِح ُّ   الَ الَ   ِإن ىُ ِإن ىُ   ُسْ رُِ واْ ُسْ رُِ واْ   َوالَ َوالَ   َواْشَربُواْ َواْشَربُواْ   وُكُلواْ وُكُلواْ     ))
  امعراؼ(امعراؼ(ٖٖٔٔ))

 ال  عهاا احب وو :الطبي  لى مقوؿ الحلومات    م رؼ  من
 شاء ما ال  باا سنمنر ودطا  ياا سكوف أف مج  كاف منى الممات

 :لى ومقوؿ الهقرس يبي  مرس  البروسيهات    م رؼ والتى .اهلل
 منى امشياء يتو والسنتوؽ اللحم سركل ال الممات ل إ عها ممهوعة

                                                           

 أخشظٔ أت٘ ٝؼيٚ فٚ ٍغْذٓ ٗاتِ ػذٙ فٚ اىناٍو ػِ أّظ سػٚ هللا ػْٔ .  ٔٔ
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  امشياء يتو وسجاوز سعدى

  ..الطوؽ(الطوؽ(  ٔٔ))  ((  َوَمن مَػنَػَعد  ُحُدوَد الل ِى  َػَقْد ظََلَم نَػْفَ ىُ َوَمن مَػنَػَعد  ُحُدوَد الل ِى  َػَقْد ظََلَم نَػْفَ ىُ   ))

 احملىود الوسط

 كل مائدسا عل  سجعل أف مرمرؾ المؤمن أماا ما الدمن فإ
 والديوف والمعادف والفيناميهات امموح من الج م ليىإ مامحناج

 سريأل الزمادة مف  عو مالج  محناجاا الن  والهشومات والبروسيهات
 وربما سعلموف ما ل إ سنحوؿ ثم ن افاو سمرض ثم  الاضم الجااز
 ذي  وعهدما. يبي  ل إ بالتياب الإ مارجاا وال اراجااإ    منع 
   رلى ،معدسى    ألم من مشكو أحديما ؛فرجو البصرى لح نإل  ا
 مغصاً  مشكو واآلار، كتا مهت يعاـ أسهاوؿ لم من  :جاؿ ال ب  عن
 ما كاف لو : قاؿ .الطعاـ من أكثرت من  :جاؿ ولم؟ جاؿ ،بطهى   
 !يتا وال يتا اشنك  ما ،يتا بطن    يتا عل  زاد

 املشمي تصزف حشَ

 لكن نح هات الم ركلسو  الطيبات سركل أف مرمرؾ  دمها
 من أو الموبح من عها سبق  وما الج م محناجى التى بالقدر سركلاا
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 .والم اكين الفقراء عل  بى سنصدؽ بل سرميى ال المناع أو غتمةام
 مشعر ال ويو وجاؿ امايرة اللح ات    كاف رجوً  أف ورد وجد

صل    اهلل ردوؿ  رابروا الجدمدة كانت ليناا كلاا كاف لينى :مقوؿ بما
 اممر؟ يتا ما وجالوا  اهلل عليى ودل م
 من جزءً   قطر م كين ليىإ  حضر مـو ذات مركل كاف نىإ :جاؿ
 كلى كاف لينى :جاؿ والثواب امجر وعامن رأى  لما ،ماوإ وناولى الرغيف

 أى لين  أعطينى الرغيف كامًو. ،للم كين
 ،لفقير عطاوأو  القدمم الر ذاإ الإ جدمداً  ثوباً  ملبح ال وكاف

أى لين  أعطينى  ،الجدمدة كانت ليناا :جاؿ والثواب امجر عامن  لما
 سرس  أف اهلل دعب ما س نح  الأ. ممالقدالثوب الجدمد وليح الثوب 

 عل  باا وممهوف الكا روف العاا أوربا من بالموبح محملة باالت
 نهنفر ال ويايها يايها باا ونلق  الموبح نالر ونحن ؟!!الم لمين

 . اآلارة    وال الدنيا    باا

 بالطعاً املباِاة عدً

 ،لم اكينا عل  بالباج  ومنصدؽ محناجى ما ملبح المؤمن فإ
    ملقيى وال الجائعين عل  بالباج  ومنصدؽ جوعنى د م ما ومركل
  بطعامى منكبر ال الوجت نفح و   ،والزبالة القمامة أماكن



 

 (21)            الباب األول: عناية هللا بمائدة المسلم      

ا } ي٘  ا م  اْشَشت٘  ا َٗ ق٘  ذََظذ  اْىثَغ ٘ا َٗ ْٞشِ  ف ٜ َٗ  إِْعَشاف   َغ

الَ  ِخٞ يَح   َٗ ٍَ }
ٕٔ
  

 برنى ليباي  ةالمائد مصهر ىأ، كبرماء أو مباياة معه  مايلة
 .عزَّ وجلَّ  اهلل حرمى مما ويتا كتا وأعد كتا صهر

 وكيفية علياا الجلوس وكيفية المائدة عل  الجلوس آداب أما
 .آار وجت ال  محناج  اتا الطعاـ سهاوؿ

 ومعلمويا حكاـام يتو منداردوا أف اهلل قامو    اوان إ من أرجو
 وما اً جميع أعهاجها    م ئولية  نلا ومزواجام ولبهاسام موالديم

 اممور يتو مثل نهاجش وأاتنا الطعاـ مائدة عل  معام جل ها لو حبتا
 . مباركا يعاما مكوف حن  يعامها عل 

 ... رشدنا ملامها وأف ... دمهها    مفقاها أف  عزَّ وجلَّ  اهلل ن رؿ
 .. ن يها ما ومتكرنا ماجالها معلمها وأف
   ورضاو ياعنى لح ن مو قهاأف و 

 .ييباً  حوالً  رزجاً  وأوالدنا وبهاسها ارزجها اللام
 ودلم وصحبى آلى وعل  محمد ديدنا عل  اهلل وصل 

                                                           

 أخشظٔ أؼَذ ٗاىْغائٚ ٗاتِ ٍاظٔ ٗاىؽامٌ ػِ ػثذ هللا تِ ػَشٗ . ٕٔ



 

 

  

  

  

 اىصاّٚ اىثاب
 االعالً فٚ اىَائذج آداب



 

 

  

  

  

  املؤوَاملؤوَ  وائدةوائدة  جتّيزجتّيز  آدابآداب

  الطعاًالطعاً  تٍاوهتٍاوه  فىفى  املؤوَاملؤوَ  ٌّيةٌّية

  األكناألكن  بعدبعد  واوا  آدابآداب      الطعاًالطعاً  تٍاوهتٍاوه  آدابآداب

  والعميوالعمي  الديَالديَ  وابنيوابني  الشواكالشواك

  الشواكالشواك  خواصخواص

  الشواكالشواك  استخداًاستخداً  طزيكةطزيكة



 

 )24)                 آداب المائدة في اإلسالم  :لباب الثانيا

  الباب الجاٌىالباب الجاٌى

  االسالًاالسالً  فىفى  املائدةاملائدة  آدابآداب

 ٖٔ:المؤمهوف أماا
 شاردة منرؾ  لم ،حياسها شئوف جمير    سدال الحهيف دمهها فإ

 ردوؿ وموالنا ديدنا لها هااوبي   ،اهلل لها مااوعل   الإ للمؤمهين واردة وال
 ننكلم وكيف نمش ؟ كيف لها نبي   حن  ، صل   اهلل عليى ودل م اهلل

 وكيف نشرب؟ أو نركل وكيف نهاـ؟ وكيف نه ر؟ وكيف وننحدث؟
  لم الحارجة الصيف شمح    أو الشناء شمح    حن  نجلح؟
 .هىوبي   الإ جليوً  أو كثيراً  يئاً ش منرؾ

 ديدنا لها مىعل   وما اهلل بى جاءنا ما فإ   عزَّ وجلَّ  هلل والحمد
 ،الحدمث العلم ليىإ مدعونا ما يو  صل   اهلل عليى ودل م اهلل ردوؿ وموالنا
عزَّ  اهلل مف ،والعهاء البحث يوؿ بعد العلماء دايينأ بى مهادى وما

 وما مهفعى ما معلم التى وحدو يو ،ودواو  مجال يتا الأل التى وجلَّ 
 ش ء كل القرآنية اآلمات    وضر التى ويو ،الحياو يتو    مضرو
 عل  الدنيا يتو من نارج حن ، اهلل صهعاا الن  امجازة يتو مصلح

                                                           

أىقٞتتد ٕتتزٓ اىَؽاػتتشج تغتتعذ اىْتت٘س تؽتتذائق اىَؼتتادٙ تاىقتتإشج ٝتتً٘ اىعَؼتتح  ٖٔ
 99ًٍِٗٔ ٍاٝ٘ 7ٕٕ  اىَ٘افق ٍِٗٔٗٔ رٙ اىؽعح  ٙٔاىَ٘افق 



 

 )25)                 آداب المائدة في اإلسالم  :لباب الثانيا

 .عزَّ وجلَّ  اهلل عها رض  وجد ،اير و   اير
 معلماا حن  ،بالنفاصيل اهلل شاء فإ اآلداب يتو عن ودهنحدث

 :وجل   عز   اهلل ممر ومهفتمن ممثلينف ومقومو  أوالدنا

  الحشر(الحشر(ٚٚ))  ((   َاننَػُاوا َاننَػُاوا  َعْهىُ َعْهىُ   نَػَااُكمْ نَػَااُكمْ   َوَماَوَما  َ ُاُتووُ َ ُاُتووُ   الر ُدوؿُ الر ُدوؿُ   آسَاُكمُ آسَاُكمُ   َوَماَوَما  ))
 وادنيرادنا دوـاو لادى سركها من وسالفها ضعفها درُّ  نماإ 
 عيوب من بى ما مر ،الغرب أمم من حكاـوام الجودة    مهى أجل يدماً 

 .الم لمين معشر ما جميعاً  لم هايا
 عل  الواجبة اآلداب أجمل أف مه  يل  ام اضل اماوة بعض

 اهلل مها  وعل  اهلل يدى عل  ومائدسى ردبنىم سكوف حن  الم لم
 ودهتكريا ، صل   اهلل عليى ودل م اهلل ردوؿ وموالنا ديدنا ةده   وعل 

 .النفصيل م ر ال الوجت مف جماالً إ
 :أج اـ ثوثة ال  ودهق ماا

 سهاوؿ جبل أى ،المائدة سجايز    اسباعاا مج  آداب .۱
 .الطعاـ

 . الطعاـ سهاوؿ عهد مراعناا عليها مج  آداب .۲
 .الطعاـ من االننااء بعد عملاا عليها مج  آداب  .۳



 

 )21)                 آداب المائدة في اإلسالم  :لباب الثانيا

 املؤوَ وائدة جتّيز آداب

 : مل   يما ونوجزيا دبأل  يما عهاا سكلمها وجد
 .عز  وجل   اهلل ىأحل   حوؿ ماؿ من الطعاـ يتا مكوف أف .۱
 أصهاؼ من لها اهلل ىأحل   مما الطعاـ يتا مكوف أف .۲

 .عز  وجل   اهلل عهاا ناانا الن  ماتالمحر   عن  هبنعد ،المركوالت
 ننهاولى لم فإو  - علياا نجلح الن  المائدة عل  مكوف أال   .۳

 ما أو الكوكامين أو الايرومن أو البيرة أو كالامر ،اهلل مىحر   ش ءٌ  -
 الاهزمر وكتلا ،عز  وجل   اهلل حّرماا الن  امصهاؼ يتو نم ذلا شابى
 أال عل     يج  امصهاؼ يتو آكل لم لو حن   رنا ،الدـ أو ةالمين أو

عز   اهلل لقوؿ ،امصهاؼ يتو علياا سوضر الن  المائدة عل  أجلح
 :وجل  

  ((امنعاـامنعاـٛٙٛٙ  ))((    ال  اِلِمينَ ال  اِلِمينَ   اْلَقْوـِ اْلَقْوـِ   َمرَ َمرَ   التٍّْكَرىالتٍّْكَرى  بَػْعدَ بَػْعدَ   سَػْقُعدْ سَػْقُعدْ   َ وَ َ وَ     ))

 :  صل   اهلل عليى ودل م ولقولى

 { ِْ ٍَ  َُ ٍِ  ما ًِ  تاهلل ِ  ٝ ْؤ  ػيٚ َْٝقؼ ذْ  فال اِٟخشِ  ٗاىٞ٘



 

 )21)                 آداب المائدة في اإلسالم  :لباب الثانيا

َٖا ٝ َذاس   ٍائَِذج   ْٞ { اىخَش   َػيَ
ٔٗ
 

صل   اهلل عليى  نا   قد ،الهبومة الجل ة المائدة ل إ أجلح أف .ٗ
 عهدما  صل   اهلل عليى ودل م الهب  جاـ وجد ،نائم أو منكر وأنا امكل عن  ودل م
 :جاؿ  اهلل؟ ردوؿ ما جمت لم : قالوا ،مضطجر ويو الطعاـ جاءو

ا}  ََ ا آم و    َػْثذ   أََّا إِّ  ََ و   َم أَْشَشبْ  اْىَؼْثذ   َٝؤْم  ا َٗ ََ  َم

{ اْىَؼْثذ   َْٝشَشب  
ٔ٘
 

 مركل من عل  سعود الن  الصحية امضرار جيداً  وسعلموف 
 .نائماً  أو مضطجعاً 
 مجلح أى ،الطعاـ يتا عل  نجنمر أف الاامح امدب ماأ .٘

 غير مجنمعين  هجلح ،الشقة    أو المهزؿ    من جمير عليى
 يعامام أف أصحابى من نفرٌ   صل   اهلل عليى ودل م ليىإ اشنك   قد ،منفرجين

 : صل   اهلل عليى ودل م  قاؿ ،مكفيام ال

 { ِٔ ْٞ ٌَ هللاِ َػيَ اْرم شٗا اْع َٗ ن ٌ  ٍِ ؼ ٘ا َػيٚ ؽََؼا َِ اْظرَ

 ِٔ ٌْ فِٞ {ٝ ثَاَسْك ىَن 
ٔٙ
  

                                                           

 أخشظٔ اىطثشاّٚ فٚ األٗعؾ ٗاىثٖٞقٚ فٚ اىشؼة ػِ ظاتش سػٚ هللا ػْٔ . ٗٔ
 سٗآ اىثخاسٙ ػِ أتٚ ظؽٞفح سػٚ هللا ػْٔ . ٘ٔ
 سٗآ أؼَذ ٗأت٘ داٗد ٗاتِ ٍاظٔ ٗاتِ ّؼثاُ ٗاىؽامٌ ػِ ٗؼشٚ تِ ؼشب . ٙٔ



 

 )29)                 آداب المائدة في اإلسالم  :لباب الثانيا

 : آار حدمث    وجاؿ

{ األٝذٙ ػيٞٔ اظرَؼد ٍا اىطؼاً خٞش} 
ٔٚ
 

 أف الواج  امدب  مامنعلٍّ  حن  دوماً  ونركل أوالدنا  هجمر
 معها جل وا ذاإ الإ ذلا لها من ه  ولن ،الطعاـ سهاوؿ    منعلموو
 . صل   اهلل عليى ودل م الكرمم ردولها أمرنا كما دوما وأكلها

 ليىإ مشكوف البادمة أيل ءوجا البادمة    مجاعة حدثت وعهدما
 : صل   اهلل عليى ودل م لام  قاؿ والمجاعة القحط من

 ٍؼٌٖ ٍا ظَؼ٘ا اىقؽؾ أطاتٌٖ راإ األشؼشِٝ ُإ} 

  ػيٞٔ اظرَؼ٘ا شٌ ٗاؼذ ٍناُ فٚ ٗظؼي٘ٓ صاد ٍِ

{ٍْٚ ٌٕٗ ٌٍْٖ فؤّا
ٔٛ
 

 . العمل يتا عل  ومحث محض أنى أى

                                                           

 سٗآ اتِ ّؼثاُ ٗاىثٖٞقٚ ٗاىؼٞاء ػِ ظاتش . 7ٔ
 غيٌ ػِ أتٚ ٍ٘عٚ سػٚ هللا ػْٔ .أخشظٔ اىثخاسٙ ٍٗ 8ٔ
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 الطعاً تٍاوه فى املؤوَ ةٌيَّ

 نعياا أف وعليها الطعاـ أثهاء اسباعاا عليها مج  الن  اباآلد أما
 ن نوردو التى من اير دوـاو ب ن بى جاء التى سيكيتاو فإ  جيدا
 يو منى العالم عواصم من غيريا أو واشهطن أو لهدف أو بارمح من

 ولكهى عبادة لها وجعلى اهلل الأل من  عز  وجل   اهلل وارسضاو اهلل أنزلى التى
 الملا عهد عبادة لا مكن  ولكهى الطعاـ سنهاوؿ  رنت، عادة لام

 : صل   اهلل عليى ودل م جاؿ حن  العوـ

{  ِ ٍِ ْؤ  َ ء   م وِّ  فِٜ ٝ ْؤَظش   اْى ْٜ حِ  فِٜ َؼرٚ  َش ََ َٖا اىيُّْق  َْٝشفَؼ 

ِٔ  فِٜ إِىَٚ َشأَذِ ٍْ {ا
ٜٔ
 

 المحبة لنزمد زوجنى  م    ومدالاا بيدو اللقمة مر ر  عهدما
 .لماذا؟،  عز  وجل   اهلل من عليى مؤجر يتا فإ  بيهاما

 الطعاـ يتا أكل    ييبة نية م نحضر الطعاـ عل  مجلح منى
 نهنا  وال نركل  هحن، [ةي  ػنِ  الّ إ سصلحاا وال )نيئة( ةي  ػنَ  امعماؿ  كل]
 . امكل؟ عل  مثاب التى من لكن ،امكل من

 ؟الطعاـ عهد الهية م نحضر من
                                                           

 سٗآ اىثخاسٙ ػِ عؼذ تِ أتٚ ٗقاص سػٚ هللا ػْٔ . 9ٔ
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 . ؟ م نحضريا لن ا الهية وما
 .اهلل ياعة عل  الطعاـ باتا ىمنقو   أف  ؤادو    مهوى .ٔ
 وزوجنى نف ى ليكف المعاش عل  ال ع  عل  بى ىمنقو   وأف .ٕ

 .الهاس ل إ الحاجة وعن الهاس دؤاؿ عن
 اهلل بى كلفى ما بى مؤدى فأ لي نطير بى ىمنقو   أف بى ىومهو   .ٖ

 . أجمعين والم لمين وجيرانى وبهيى وزوجنى نف ى نحو

 الطعاً تٍاوه آداب

 آثار من لنه يفاا ومدمى  مى غ ل ،الهية يتو ادنحضر  اذا -۱
 الن  اممراض من وجامة ،العدوى مصادر من نام    مما والنلوث العمل
ػػ ب مبدأ ثم، والكوليرا كالنيفود الاضم يرمأل عن باا العدوى سحدث

 حن  منتكر عهدما  م لي البدامة    الشيطاف أن او ذاإو  (،اهلل ب م)
صل   اهلل عليى  جاؿ  قد ،آارو     لي م ،الطعاـ من اننا  كاف ولو
  : ودل م

ٌْ  أَموَ  إرا} م  ِ  اعٌَ  فَْي َْٞزم شِ  أَؼذ  ىِٔ  ف ٜ ذَؼاى ٚ هللا   ٗ ُْ  أ  فئ

 َٜ ُْ  َِّغ ِ  اعٌَ  َْٝزم شَ  أ ِٔ  ف ٜ ذؼاى ٚ هللا  ىِ  ٗ ٌِ : فَْي َٞق وْ  أ  تِغ
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 ِ ىَٔ   هللا   ٗ { ٗآِخَشٓ   أ
ٕٓ
 

و   َدَخوَ  إَِرا} : طيٚ  هللا ػيٞٔ ٗعيٌ  ٗقاه ظ  ْٞرَٔ   اىش   هللّاَ  فََزَمشَ  تَ

ْْذَ  ِٔ  ِػ ٘ىِ ْْذَ  د خ  ِػ َٗ  ِٔ ٍِ ُ   قَاهَ  ؽََؼا ْٞطَا ثِٞدَ  الَ : اىش  ٍَ  ٌْ  ىَن 

الَ  إَِرا. َػَشاءَ  َٗ ٌْ  َدَخوَ  َٗ ْْذَ  هللّاَ  َْٝزم شِ  فَيَ ِٔ  ِػ ٘ىِ  قَاهَ  د خ 

  ُ ْٞطَا ٌ  : اىش  ثِٞدَ  أَْدَسْمر  ََ إَِرا. اْى َٗ  ٌْ ْْذَ  هللّاَ  َْٝزم شِ  ىَ  ِػ

 ِٔ ٍِ ٌ  : قَاهَ  ؽََؼا ثِٞدَ  أَْدَسْمر  ََ اْىَؼَشاءَ  اْى َٗ}
ٕٔ
 

 بثوث ومركل بيميهى مركل  عزَّ وجلَّ  اهلل م م  أف وبعد -۲
 االماـ جاؿ وجد الودط  واالصبر وال بابة الكبير االصبر، أصابر

 ،رمنالمنجبٍّ  من  او واحدة باصبر أكل من :وأرضاو عهىرض  اهلل  الشا ع 
  او ربأصا بثوث أكل ومن ،المنكّبرمن من  او باصبعين أكل ومن
 من  او ثوث عل  زاد ومن ،واآلارمن امولين ل يد المّنبعين ايار من
 مانر وال، جيداً  وممضغاا اللقمة ومصغر أصابر بثوث  يركل. يينالشر 
 . الطعاـ صوحإ    للمعاونة معاً  اليدمن ادناداـ من

  اكاة كانت ذاإ  ماً،عاد اً يعام كاف ذاإ مليى مما ومركل -۳
 الفاكاة لكن دواء كلى العادى الطعاـ مف أمامى ومما مرى مما مناير

                                                           

 سٗآ أت٘ داٗد ٗاىرشٍضٙ ٗاىؽامٌ ػِ ػائشح سػٚ هللا ػْٖا . ٕٓ
 سٗآ أؼَذ ٍٗغيٌ ٗأت٘ داٗد ٗاتِ ٍاظٔ ػِ ظاتش سػٚ هللا ػْٔ . ٕٔ
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 :عز  وجل   لقوؿ ،ىل مروؽ ما  يناير دواء لي ت
 (الواقعة02) ( َو َاِكَاٍة َكِثيَرةٍ  )

 ثوث أو واحدة ؛وسراً  مرات أف الفاكاة لأك    مراع  أف عل 
 ،بثوث أكلى مكوف وأف عشرة، حدىإ أو س ر أو دبر أو امح أو
 مضر بل ،الفاكاة  يى مركل التى الطبأل نفح    الهوى مضر أالّ و 

 ردولكم دهة سلا مف ،الفاكاة  يى التى غير آار يبأل    الّهوى
 .عليى ودومة اهلل صلوات الكرمم

 ديد جوؿ يو  يى  ادمها )دااهًا( حاراً  الطعاـ كاف  إذا -ٗ
 :اآلارمن امولين

{ فٞٔ ذْفخ٘ا ٗال ؼاساا  اىطؼاً ذؤمي٘ا ال} 
ٕٕ
 

 ،وأمزجنها رئنها ومنع  ،صدورنا منع   إنى حاراً  أكلهاو  لو
 وفمسعل كما وكلى أ وايها من الاارج الز ير يواء  إف  يى نفاها ولو

 نب  ناانا ولتا ،الطعاـ سلوثو  بالطعاـ دنحل كروباتيوم جراثيم
 مبرد حن  ننركى بل ،حار ويو نركلى أو ،الطعاـ    نهفخ أف اودوـ

 لها علماا الن  والصحية العلمية الحكمة وسلا ،اهلل دهة من سلا مف
 .الحالة يتو    اهلل

                                                           

ّٙ ػِ ػائشح سػٚ هللا ػْٖا . ٕٕ  سٗآ اتِ ػذ
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 بل صامنين نركل برال اودوـ نب  مرمرنا نركل كها  إذا -٘
 منى ،نميمة أو كغيبة مرثم غير    الحدمث مكوف أف عل  ،ننكلم
 و ونة  ونة عن الحدمث إال وزوجاا الزوجة بين الطعاـ عهد محلو
  صل   اهلل عليى ودل م لقولى ننحدث  هحن عملت؟ وماذا صهعت؟ وماذا

 { دلحنكمأ بثمن ولو يعامكم عل  سحدثوا}  :ما معهاو
 ،بر أل الطعاـ ممضغ مف الفرصة لإلن اف مجعل الحدمث ومف

 ،الطعاـ محبح بش ء مصاب وال بغصة مصاب  و ،ةبنؤد مبنلعى وأف
 من ش ء    الحدمث مكوف أف مراع  أف عليى لكن ة،برنا مركل منى
 ديرة من ش ء    أو  ،اهلل ردوؿ أصحاب عن جصص    أو ،اهلل دمن

 لام ثواب و يى أجر  يى الحدمث مكوف حن  ،اهلل ادبع من الصالحين
 . ز  وجل  ع اهلل عهد

 بطعاـ مبدءوا أال الصغار ممعلٍّ  مجنمعين وكانوا جل وا  إذا -ٙ
 يو مبدأ ،المقاـ    الكبير أو ال ن    الكبير أى ،الكبير دأب إذا إال
 امرأة وجاءت  صل   اهلل عليى ودل م جلح  قد ،الجمير مركل ثم أوالً 

 رجل جاء ثم ،ومهعاا باا  رم ا الطعاـ    مديا سضر أف سرمد م رعة
 يتو إف: وجاؿ ،ومهعى بى  رم ا الطعاـ    مدو مضر أف ومرمد اً م رع
 بيديا  رم كت اهلل ن م  أف جبل الطعاـ لي نحل الشيطاف أردلاا
  عزَّ وجلَّ  اهلل ن م  أف جبل الطعاـ بى لي نحل باتا  جاء ،ومهعناا

 عزَّ  اهلل بركة عل  كلوا اهلل ب م جاؿ ثم ،ومهعنى بيدو  رم كت
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 .ذلا صغارنا نعلم أف  عليها   .23(وجلَّ 
 والطعاـ يوملة  نرة منركام أال ذلا مقابل أمضاً  الكبير وعل 

 ،بالطعاـ لام اوذف    م رع بل ؛منحملوف ال صغار ويم أمامام
    او طار مائدة عل  أوالدو الرجل منرؾ أف الحهيف دمهها نا  ولتلا
 ال ويم المغرب أصل  ن ح سركلوا ال لام ومقوؿ جائعين رمضاف

   عز  وجل   اهلل دمن من ليح الصهير  اتا ،ذلا عل  الصبر م نطيعوف
  علاا دهة وسلا المغرب صوة وسؤجل معام سركل أف إما إنا بل

 لام وسرذف أوالً  المغرب سصل  أف وإما، صل   اهلل عليى ودل م اهلل ردوؿ
 ديد ب هة ح يت جد كوفس الحالنين كلنا و   مهن رونا وال مركلوا أف

 .عليى ودومى اهلل صلوات واآلارمن امولين

                                                           

)ُكه ا ِإَذا َحَضْرنَا َمَر اله ِب ٍّ صل   : جَاؿَ  َعْن ُحَتمْػَفَة ْبِن اْلَيَماِف رض  اهلل عهىم لم وأبو داود ٖٕ
 اهلل عليى ودلم َيَعاًما، َلْم َنَضْر أَْمِدمَػَها َحن   مَػْبَدَأ َرُدوُؿ اهلِل صل  اهلل عليى ودلم  َػَيَضَر َمَدُو،

ـِ  َكرَنػ َاا ُسْدَ رُ  َ َجاَءْت َجارِمَةٌ  َوِإن ا َحَضْرنَا َمَعُى َمر ًة يََعاًما ،  ََرَاَت  َ َتَيَبْت لَِنَضَر َمَدَيا ِ   الط َعا
صل  اهلل  ،  ََرَاَت َرُدوُؿ اهللِ ْعَراِب ٌّ َكرَن َما مُْدَ رُ بَِيِدَيا ثُم  َجاَء أَ صل  اهلل عليى ودلم  َرُدوُؿ اهللِ 
ـَ َأْف اَل مُْتَكَر اْدُم اهلِل َعَلْيِى، َوِإن ُى َلم ا ثُم  جَاَؿ: ِإف  الش   بَِيِدِو، عليى ودلم ْيطَاَف َمْ َنِحلُّ الط َعا

َ َجاَء ِبَاَتا اْمَْعَراِب ٍّ لَِيْ َنِحل  بِِى،  ،َأْعيَػْيُنُموُو َجاَء ِبَاِتِو اْلَجارِمَِة لَِيْ َنِحل  ِبَاا،  ََرَاْتُت بَِيِدَيا
 .(َأْمِدمِاَما ثُم  ذََكَر اْدَم اهلِل َوَأَكلَ  ِتي نَػْفِ   بَِيِدِو ِإف  مََدُو ِ   َمِدي َمرَ  ََرَاْتُت بَِيِدِو، َوال  
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 وأوالدو ةمعد   ال فرة ومجد العمل من الرجل مدال أمضاً 
 ال ار ومصل  ومنوضر موب ى مالر حن   ينركام ومنايئين جال ين
 اونن ار يوؿ جعلام جد ويم برناة امكل إل  مرس  ثم الصوة ومانم
 :  اهلل عليى ودل مصل   جاؿ  قد ،ضجرمن

ٗا تِاْىَؼَشاءِ }  اْىِؼَشاء  فَاْتَذء  َٗ { إَِرا َؼَؼَش اْىَؼَشاء  
ٕٗ
 

 نصل  ال حن  مّدت جد المائدة متاماد الطعاـ بنهاوؿ نبدأ أى
 :اآلار الحدمث     صل   اهلل عليى ودل م وجاؿ، الطعاـ    نفكر ونحن

 {  ً {اَل َطاَلجَ تَِؽْؼَشِج ؽََؼا
ٕ٘
. 

 الزوج مدال حن  الصوة سؤجل أف للزوجة مجوز ال أنى كما
 ال  س ارع ثم الباب لى  نفنح الطعاـ عل  ومنلافا منعبا ل يدا

 لم لاا مقوؿ جد ويها !أصل  ال أف سرمد لى سقوؿ حدثاا وإذا ضوءو ال
 سؤجلياا أو يئ مج جبل سصلٍّ  لمْ  لمَ  أو رجوع ؟ عهد الصوة جعلت
 من وي  نف هارب نصهعاا اكلمش  نلا الطعاـ؟ من أننا  حن 
 . وجل   عز   اهلل دمن    يننهطعمال

    عليها عز  وجل   اهلل نعم بعض    امكل أثهاء ننفكر -ٚ

                                                           

 ٍرفق ػيٞٔ ٍِ ؼذٝس ػثذ هللا تِ ػَش ٗػائشح سػٚ هللا ػْٖا . ٕٗ
 أخشظٔ ٍغيٌ ػِ ػائشح سػٚ هللا ػْٖا . ٕ٘
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 اهلل جوؿ    القرآف لها مصورو التى الفيلم ذلا    ون نحضر الطعاـ
  :عز  وجل  

نَ افُ    َػْلَيه ُرِ  َػْلَيه ُرِ   )) نَ افُ اْوِ َها  َيَعاِمِى. أَن اَيَعاِمِى. أَن ا  ِإَل ِإَل   اْوِ َهاَصَببػْ   َصبًّا. ثُم  َصبًّا. ثُم    َماءَماءالْ الْ   َصَببػْ
َها  اْمَْرضَ اْمَْرضَ   َشَقْقَهاَشَقْقَها َهاَشقًّا.  َرَنَبنػْ   َوَجْضًبا. َوزَمْػُنونًاَوَجْضًبا. َوزَمْػُنونًا  َحبًّا. َوِعَهًباَحبًّا. َوِعَهًبا  ِ يَااِ يَاا  َشقًّا.  َرَنَبنػْ
  ((  َوِمَنْػَعاِمُكمْ َوِمَنْػَعاِمُكمْ   ل ُكمْ ل ُكمْ   َوأَبًّا. م َناًعاَوأَبًّا. م َناًعا  ُغْلًبا. َو َاِكَاةً ُغْلًبا. َو َاِكَاةً   َوَحَداِئألَ َوَحَداِئألَ َوَنْاًو. َوَنْاًو. 

  ((عبحعبحٕٖٕٖ: : ٕٕٗٗ))

 أكل من] : عهىرضَ  اهلل العزائم أبو اوماـ ذلا    جاؿ وجد
 اهلل  ضل مشاد ولم مركل التى أف أى ،[درؽ  قد المهعم مشاد ولم

 الكثرة يتو    بى سعال  اهلل وعهامة، الطعاـ يتا    عليىعز  وجل  
 متاجاساا وسهوع، وألواناا أشكالاا اانوؼ عل  الطعاـ ألواف من الكاثرة
 المهعم جحد  قد، باا الج م محناجاا الن  الضرورمة العهاصر وسو ر
 إنما  يى أو عليى ظارت الن  القوة أف مشاد ذلا بعد ثم ،وجل   عز  
 دب  الطعاـ مف الطعاـ من ولي تعز  وجل   المقيت ادمى من ي 

 : جيل ذلا و   عز  وجل   امدباب م ّب  من والفعل والقوة

  مهقطرٌ  من مشاد الغير  عاالً 
 

 جد ماؿ لل فل منى مشرؾٌ 
 مجمعوف التمن - امغهياء لكاف الطعاـ من القوة انتك  لو 

 من أجوى - والشراب الطعاـ أنواع من وياب لت ما كل موائديم عل 
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 إال والشراب الطعاـ من ضروراسام م دوف مكادوف ال التمن الفقراء
 والقوة  الصحة ،حيالصح يو العكح نجد ولكهها، بالغة بمشقة
 بيهما صلبى، مقمن لقيمات إال مركل ال التى الفقير مر نجديا والعا ية
 !!،ش ء كل مركل التى اماله   مر والضعف والنراا  الك ل نجد
 :وحدو  او  عزَّ وجلَّ  القوى من القوة أف ننيقن حن 

  َضْعفٍ َضْعفٍ   بَػْعدِ بَػْعدِ   ِمنِمن  َجَعلَ َجَعلَ   ثُم  ثُم    َضْعفٍ َضْعفٍ   مٍّنمٍّن  َاَلَقُكمَاَلَقُكم  ال ِتيال ِتي  الل ىُ الل ىُ   ))
ةً  ةً جُػو    َوُيوَ َوُيوَ   َمَشاءَمَشاء  َماَما  َمْاُلألُ َمْاُلألُ   َوَشْيَبةً َوَشْيَبةً   ْعًفاْعًفاضَ ضَ   جُػو ةٍ جُػو ةٍ   بَػْعدِ بَػْعدِ   ِمنِمن  َجَعلَ َجَعلَ   ثُم  ثُم    جُػو 

(ٗ٘ٗ٘))  ((اْلَقِدمُر اْلَقِدمُر   اْلَعِليمُ اْلَعِليمُ  (الرـو   الرـو

 األكن بعد وا آداب

 ،نراعياا أف مج  آداب  اهاؾ ... امكل من اننايها  إذا
 : مل  ما وأبرزيا

 إل  سصل ال أى، بالطعاـ المعدة سمنأل أف جبل نقـو أف مج  ٔ
 :  سقوؿ الن  للحكمة الّشبر حد

 فَِ  ّشثغ ال أميْا ٗإرا ّع٘ع ؼرٚ ّؤمو ال قً٘ ِّؽ}
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{ اىَشع؟ ٝؤذْٞا أِٝ
ٕٙ
 

 : مقوؿ التى الشرمف بالحدمث وعمو

ِؼَذج  }  ََ ْٞد   اْى اءِ  تَ ٞ ح    اىذ  َِ اْىَؽ اءِ  َسْأط   َٗ َٗ { اىذ 
ٕٚ
 

 بل واممعاء المعدة أمراض مع م أف الحدمث العلم ثبتأ وجد
 .والنامة الشبر إل  رئي  ال دبباا مرجر إنما الاضم  والجااز
 اهلل ردوؿ عن ورد بما أو صيغة برى   عز  وجل   اهلل نحمد ثم ٕ

 :  صل   اهلل عليى ودل م جاؿ  قد ، صل   اهلل عليى ودل م

ََٕزا  }  ِْٜ ََ ِ اى ِزٛ أَْؽَؼ ذ  هلِل  َْ ا فَقَاَه : اْىَؽ ٍا ِْ أََمَو ؽََؼا ٍَ

 ٍِ ه   ْ٘ ِْٞش َؼ ِْ َغ ٍِ  ِٔ َسَصقَِْٞ ج  َٗ  ٘ ال ق  َٗ ا   ِّْٜ  ٍَ َغفََش هللا   ىَٔ  

 ِٔ ّْثِ ِْ َر ٍِ  ًَ {ذَقَذ 
ٕٛ
 

 إذا إال ،(الهار عتاب وجها رزجنها  يما لها بارؾ اللام: )نقوؿ ثم
 :  صل   اهلل عليى ودل م مقوؿ كاف كما شربى بعد  هقوؿ لبها شربها

ِٔ   ٍِ عقآ هللا  ىثْاا} ٌ  تاسك ىْا فِٞ  ٖ صدّا ٗ فيٞقو: اىي 
                                                           

ىَقت٘قظ رمش فٜ ]اىغٞشج اىؽيثٞح فتٜ عتٞشج األٍتِٞ اىَتؤٍُ٘د ػْتذٍا أسعتو ا ٕٙ
 .ؽثٞثاا  طيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ ىشع٘ه هللا 

خشظتتٔ اتتتِ أتتتٚ اىتتذّٞا فتتٚ اىظتتَد ٗاىختتاله فتتٚ ٍنتتاسً األختتال  ػتتِ ػائشتتح  7ٕ
 سػٚ هللا ػْٖا .

 سٗآ أؼَذ ٗاىؽامٌ ػِ ٍؼار تِ أّظ . 8ٕ
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َْٞظ شٜء ٝعضا ٍناُ اىطؼاً ٗاىششاب   ٍْٔ فَئّٔ   ىَ

{غٞش اىيثِ
ٕٜ
 

 الفم نغ ل  عزَّ وجلَّ  اهلل ونحمد الطعاـ من نهنا  أف وبعد ٖ
 :   صل   اهلل عليى ودل م لقولى وذلا الطعاـ جبل غ لهايم كما واليدمن

ًِ  تََشَمح  } ٘ء   اىط َؼا ػ   ٘ ٘ء   قْثئَ   اْى ػ   ٘ اْى {تَْؼَذٓ   َٗ
ٖٓ
 

 من بام ما وزالة اليدمن وغ ل الفم غ ل معهاو يها والوضوء
 غ لام الم نح ن  من ولتا ،ن ا نام عل  والمحا  ة ،ددومة

 .عليام الجراثيم بنكوف ن مح ال حن  مه ف أى أو بالصابوف
 بما أو بالالة دواء أدهانها نالل أف ذلا بعد وم نح ن ٗ
 من سارج الن  الطعاـ بقاما نبنلر وال العصر م نحدثات من شابااا
 من بالفم سركت إذا اميعمة يتو بقاما    ما ماف  وال ،امدهاف بين

 واودوـ، باون اف المحيطوف مهاا مشمئز كرماة وروائح عفونة
 جاؿ ولتا ،الطيبة الروائح إال المؤمن  م من مهبعث أال عل  حرمص

 :  صل   اهلل عليى ودل م

{ ِْ ا أََموَ  ٍَ ٍا ْٗ  فَْيَْٞؼرَِضْىَْا  تََظالا  ْٗ أَ  ش٘   ىَِْٞؼرَِضهْ  أَ

                                                           

 سٗآ أت٘ داٗد ٗاىرشٍضٙ ٗاتِ ٍاظٔ ٍِ ؼذٝس اتِ ػثاط سػٚ هللا ػْٔ . 9ٕ
 ىرشٍضٙ ٗاىؽامٌ ػِ عيَاُ سػٚ هللا ػْٔ .سٗآ أؼَذ ٗأت٘ داٗد ٗا ٖٓ
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ْغِعَذَّا ٍَ}
ٖٔ
 

  صل   اهلل عليى ودل م لام جاؿ أصحابى عل  ذلا شأل ولما
 : والبصل الثـو أكل    الصحيحة الطرمقة ال  موجاا

{  تاىطثخ أٍٞرٕ٘ا} 
ٖٕ
 

 الكراية وبقيت برائحناا متي  الطبخ مف مطبواة كلويا أى
 مقبلى ال ما ويتا حناائرا مبق  نيئة أكلاا مف ئةني أكلت إذا لاا

ذذاملَتخلِّلوَناملَتخلِّلوَنذذحبَّذاحبَّذاذذ}} :مقوؿ  صل   اهلل عليى ودل م جعلى ما ويتا اودوـ

{{ُأمَّيتُأمَّيتذذِمِنِمِن
ٖٖ . 

 والعمي الديَ بني الشواك

صل   اهلل عليى  لقولى ن ناؾ الصوة إل  نتي  أف أردنا إذا ٘
 : ودل م

اك   َطالَج   } َ٘ ْٞش   تِِغ ِْ  َخ ٍِ  َِ ْٞ ْٞشِ  َطالَجا  َعْثِؼ اك   تَِغ َ٘ { ِع
ٖٗ
 

                                                           

 أخشظٔ اىشٞخاُ ػِ اتِ ػَش سػٚ هللا ػَْٖا . ٖٔ
 أخشظٔ ٍغيٌ ػِ ػائشح سػٚ هللا ػْٖا . ٕٖ
 أٗسدٓ اىقاسٙ فٚ مراتٔ األعشاس اىَشف٘ػح . ٖٖ
 سٗآ أت٘ داٗد ٗاىثٖٞقٚ ٗاىؽامٌ ٍِ ؼذٝس ػائشح سػٚ هللا ػْٖا . ٖٗ
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 لل واؾ  ائدة دبعين من أكثر إل  الهبومة امحادمث نّويت وجد
 الهكاة، ومطي  امدهاف، ومبيض الرب، ومرض  الفم، مطار أنى أيماا
 ومقطر الفطهة، ومتّك  الل اف، ومجرى اللوف، ومصف  اللثة، ومشدّ 

 ومضاعف ال ار، وم ّوى لشي ،ا ومّبطء البصر، ومحد الريوبة،
 .الموت عهد الشاادة ومتكر الهزع، وم ال امجر،

  يتكريا ،ال واؾ ادناداـ إل  الداعية الطبية العلة عن أما
 والعلم الهبوى الط ) :كنابى    اله يم  ناظم محمد/ الدكنور
 الفم صاؿإس ب ب : ]  اموؿ الجزء من  ٕٗٛ صػ  يقوؿ ،(الحدمث
 الّزمرة ن ّمياا الن  الجراثيم من لكثيراً  مضا اً  مكوف ج الاار  بالمحيط
 الشاص عهد عايلة سكوف الجراثيم يتو وأكثر ،للفم الجرثومية
 عليى يرأ إذا أو  مى  صحة اون اف أيمل إذا مؤذمة وسهقل ، ال ليم

 سؤدى وما الفم    الجراثيم سلا سكاثر وإف، بدنى مقاومة مضعف ما
 ثم ػ رائحنى إل  م  ء  يى الباجية الفضوت    وسفّ خ سامر من إليى

 وادطة  او امدهاف لنه يف وادطة أنى كما وال واؾ :جائوً  مضيف
 صحناا عل  للحفاظ ضرورى بامصبر ولو وسدليكاا، اللثة لندليا
  .[امدهاف لعهيقات دنريا وإبقاء ونمويا

 الفم أمراض من لكثير ال واؾ عوج الحدمث الط  أثبت وجد
 للصيدل (  ال واؾ)  ردالة من ونجملاا نلاصاا أف ن نطير مدهافوا

 :مل   يما الحهف  الدمن صوح ال يد الكيماوى



 

 )42)                 آداب المائدة في اإلسالم  :لباب الثانيا

 : عاملين عن مهشر ويو :امدهاف نار -ٔ
    سؤثر وي  الجراثيم بعض سفرزيا الن  الامائر بعض: ولاماأ
 . للميها العضوى الايكل

 والن  ال كاكر سامر عن الهاشئة الحمضية المواد: وثانياما
    سصدّع ال ببين كو عن  يهشر، الميها    الكل ية امموح سحل
 . ال ن    سهار وبالنال  الميها

 . لل ن الّ هاية الحا ة مصي  داء ويو :ال ها  النيح -ٕ
 دطوح عل  الكل ية امموح بعض ردوب ويو :القلح -ٖ
 وال، مصفرة كثيفة قةيب ومشكل جاديا مصبح سراكمى وبازدماد، امدهاف
 .امموح يتو سراكم ممهر ال واؾ أف شا

 .واللثة الفم النااب ٗ
 .القرح  الفم اباالن -٘
 .القوع  الفم النااب -ٙ
 .البلوغ والنااب اللوزات النااب -ٚ

 : امدهاف أمراض عن الهاشئة الج مية االانويات ومن
 وسقيحاا المعدة النااب. 
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 الرئومة االلناابات. 
 امدهاخ    سقيح وجود ب ب  والوجاية العصبية الـاآل 

 .ال هّية
 امدهاف    الهار ب ب  العيهية الشبكية النااب. 
 الفم    الراشحة حماساا أو جراثيماا كانت عامة إننانات. 

صل   اهلل  الردوؿ يدى    ال واؾ دهية حكمة لها منبين يها ومن
 سغير وعهد، الطعاـ ق وع، وضوء كل ابنداء    وااصة  عليى ودل م

 .االدنيقاظ وعق ، الهـو وجبل، الفم رائحة

 الشواك خواص

 الباحثين من كثيراً  دعت لل واؾ والغرمبة العجيبة الفوائد يتو
 نلاص علمية درادة - ال واؾ مهى منات التى - امراؾ لدرادة
 (:ال واؾ ردالة) عن مل   يما ننائجاا
 بين من الفضوت وإزالة ه يفللن الدجيقة برليا ى  رشاة أنى -ٔ
 .امارى امشجار أعواد من المناتة ال واؾ من ألطف ويو. امدهاف
 مطارة مواد من محومى بما لألدهاف صح  كمعجوف ويو -ٕ
 ومواد معدنية وأموح عطرمة ومواد ات وحماض ال ي ليح وبلورات
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، داخلألو  وزالقة مه فة كمادة سفيد المتكورة والبلورات .ونشاء صمغية
 مر الماء وبادنعماؿ، امدهاف من القلح سحا صوبناا ب ب  وي 

 . اموداخ سلا سهطرح وبالمضمضة ال واؾ
 بّين ولقد، للجراثيم وجاسلة للعفونة مضادة مواد امراؾ    -ٖ
 رودنوؾ جامعة    واموبئة  الجراثيم علم معاد مدمر رودات العالم
 الجراثيم مزارع عل  المبلل ؾامورا عود م حوؽ وضر أنى ألمانيا   

 ادنعمل ولقد، البه لين باا مقـو الن  كنلا آثار المزارع عل    ارت
    الموجودة الجراثيم أيم وي  العهقودمة المكّورات مزارع العالم يتا
 .ال ها  كالنقيح أمراضى أدباب ومن الفم

 الفم سعط  امثير    مهحلة زمنية عطرمة مادة امراؾ    -ٗ
    إداالى مح ن الفوائد سلا أجل ومن م نح ها ويعما زكية ةرائح

 بادم المعرو ة اوصنى وسؤات مدؽ برف الّ هية الم نحضرات
Poudre de Sauak. 

 الردوؿ ادنعماؿ    الكثيرة الصحية الحكم لها سنبين دبأل ومما
 امراؾ عود من المنات لل واؾ والم لمين  صل   اهلل عليى ودل م

 : مقوؿ إذ    اهلل عليى ودل مصل   وصدؽ

 { ٌْ ْٞن  اكِ  َػيَ َ٘ ٌَ  تِاىغ ء   فَِْْؼ ْٜ اك   اىش  َ٘ َٕة    اىغ  تِاْىَؽْفِش  َْٝز

ِْْضع   َٝ َٗ  ٌَ َْٝعي٘  اْىثَْيَغ ذُّ  اْىثََظَش  َٗ َٝش  َٕة   اىي صَحَ  َٗ َْٝز َٗ 
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ٝ ْظيِػ   تِاْىثََخِش  ِؼَذجَ  َٗ ََ َِٝضٝذ   اْى  اْىَعْ ِح  َدَسَظاخِ  فِٜ َٗ

الَئَِنحَ  ٝ َؽَذ  َٗ  ََ ٝ ْشِػٜ اْى ب   َٗ ٝ ْغِخؾ   اىش  َٗ  َُ ْٞطَا {  اىش 
ٖ٘
 

 بل والفرشاة امدهاف معجوف ادناداـ من ممهر ال يتا كاف وإف
 . بيهاما الجمر نحّبت إنها

 الشواك استخداً طزيكة

 سنفرؽ حن  الطرؼ ذلا مدؽ ثم الماء    امرؾ عود مهقر -ٔ
 . الاارجية القشرة نزع مر، رشاةالف بشكل وسصبح العود ألياؼ

 من سبدأ أف عل  مدفل أعل  من امدهاف عل  سمرر -ٕ
 .اليمه  الهاحية

 .ادنعماؿ كل عق  جيدا وسهشفى بالماء سغ لى -ٖ
 اماير القػػ ػم يتا مقطػر الدااػل  الجػزء سػآكل كلمػا -ٗ
 .جدمدة  رشاة العود ناامة من جدمد من ومصهر

 

                                                           

 ٞش ػِ أّظ .سٗآ اىغٞ٘ؽٚ فٚ اىعاٍغ اىظغ ٖ٘



  

 

 
 
 
 
 

  

  جالحجالحالال  البابالباب

  

  الصياًالصياً  فىفى  املشمياملشمي  وائدةوائدة



  

 

 

  

  

  الصائيالصائي  املشمياملشمي  إفطارإفطار

  الفطزالفطز  فىفى  الٍبوىالٍبوى  اهلدىاهلدى

  الشحورالشحور  بزكةبزكة

  الطعاًالطعاً  ِطيِطي



 

 (49لباب الثالث       مائدة المسلم فى الصيام            )ا

  الباب الجالحالباب الجالح

  الصياًالصياً  فىفى  املشمياملشمي  وائدةوائدة

 شار بصياـ أمريم  قد اومماف بريل الرحمن عهامة لشدة ن را
 .. لماذا؟ رمضاف شار يو العاـ    واحد

 ويتو !!العاـ يوؿ ناار ليل ملالع عهاء من المعدة سرساح حن 
 الاضم  الجااز وراحة وضرورمة الزمة الم نمر العمل عهاء من الراحة
 اوما من سلف ما سجدمد مر، والبهكرماس كالكبد الم اعدة ووغدد

 - الدورى الجااز عل  الملق  ء الع سقليل يتا إل  ضفأ .وأن جة
 الماضـو طعاـال كمية سقل إذ - والدـ الدمومة واموعية القل 

 أجزاء جمير إل  الدمومة اموعية عبر الدـ محملى والتى الممنص
 سكوف و ضوسى الغتائ  النمثيل نواس  أف كما،  نوعى ح   كل الج م
 وكتلا ،الغتاء نفامات إزاحة    الكلينين سريأل  لن وبالنال ، أجل
 سقـو لك  ييبة  رصة الصـو ومكوف، بالج م امارى امجازة سرساح
 .مهاا سلف ما وسعومض حيومناا، بنجدمد امعضاء توي

 أو كانت وجائية - الطبية الصـو  ائدة عن نكن  أف أردنا ولو
 عل  ليااإ نشير أف مكف  ولكن ،كن  لكنابة الحنجها - عوجية
  وائدالصياـ حدد التى شااشيرى الدكنور يو م لم غير يبي  ل اف
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 : ي  نواح عدة   
 وبالتات اممعاء واضطربات ،الاضم اضطرابات عوج 

 . مهاا زمهةمال
 الوزف لزمادة كعوج. 
 البوؿ من إافائى عل  والعمل، الدـ    ال كر إجوؿ. 
 القدمين    بنوـر والمصحوب الحاد الكل  لناابإ 

 .القل  حجرات وسضام، وال اجين
 الروماسيزمية المفاصل الناابات. 
صل   اهلل  اهلل ردوؿ ؿجو     الع يمة الحكمة نفام يها ومن
 : عليى ودل م

ٍ ٘ا}  ٘ ٘ا ط  { ذَِظؽُّ
ٖٙ
 

 لى ني  ب بل الم لم؛ عل  الصياـ بفرض اودوـ مكنف ولم
 ادنعداداً  للغتاء المثل  الطرمقة لى حوض   كما،  لصيامى اممثل امدلوب
 .او طار وجبة    الصياـ اننااء وبعد، ال حور وجبة    للصياـ

 :مل   يما دهوضحى ما ويتا
                                                           

 سٗآ اىطثشاّٚ فٚ األٗعؾ ٗأت٘ ّؼٌٞ فٚ اىطة اىْث٘ٙ ػِ أتٚ ٕشٝشج . ٖٙ
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 الصائي فطاراملشميإ

 النمر عل  مفطر أف الم لم  صل   اهلل عليى ودل م الكرمم الهب  موجى
 : جولى    وذلا ،الماء أو

ٌْ  أْفطَشَ  إرا}  م  ش   ػيٚ فَْيٞ ْفِطشْ  أَؼذ  َْ ُْ  ذَ ٌْ  فئ  فَْيٞ ْفِطشْ  َِٝعذْ  ىَ

{  ؽَٖ ٘س   فئِّٔ    ٍاء   ػيٚ
ٖٚ
 

 .ماء؟ أو ري  أو سمر عل  نفطر لماذا
  قد، اً ع يم يبياً  ويدماً ، رائعة حكمة الهبوى الادى يتا وراء إف

، غيريا دوف المركوالت يتو  صل   اهلل عليى ودل م الكرمم الردوؿ اانار
 أارى مشياء ملجر لم ولكهى، منو رة الصحراومة بيئنى بحكم كانت وإف
 أحمد/ الدكنور إلياا مشير ع يمة لحكم يتا ،لماذا؟، سوا ريا رغم
 إف] : يقوؿ ٖٖ ص( والط  رمضاف) :كنابى    ياشم الرؤوؼ عبد
  ضوً ، كبيرة بكمية دكرمة بمادة الج م دمزوٍّ  نمرلا أو الري  سهاوؿ
 وم نعدساف ،اممعاء وكتلا االية المعدة مف النزومد؛    ال رعة عن

 العالية الماء من ن بة وجود    وبااصة ،ال رمر واالمنصاص للعمل
 ثلث  لوجود باوضا ة، الماء    مهقوعاً  النمر وجود أو، الري    

                                                           

سٗآ أؼَتذ ػتتِ أّتتظ سػتٚ هللا ػْتتٔ ٗأتتت٘داٗد ٗاتتتِ ٍاظتٔ ٗاتتتِ ّؼثتتاُ ػتتِ  7ٖ
 عيَاُ تِ ػاٍش سػٚ هللا ػْٔ
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، امول  الاضم مرحلة ساطت كيمائية صورة    ال كرمة المادة يتو
 من العالية واله بة. وجيز وجت    الدـ دكر م نوى مرسفر وبتلا
 معقولة بكمية بالماء مالج  دمزوٍّ  مهقوعا النمر وجود أو، بالري  الماء
 [.عطشال إح اس مهى ستي 

 :  يقوؿ المفن  أنور/ الدكنور امدناذ ذلا عل  ومعلأل
 امح من أجل    بال كر المحل  الماء سمنص اممعاء إف]
 أف حين    والماء، ال كر نقص أعراض وسزوؿ الج م  يرسوى ،دجائأل
 داعات ٗأو  ٖ إل  محناج بالطعاـ مباشرة معدسى ممأل التى الصائم
 مبق  ذلا وعل ، دكر من إ طارو    مكوف ما أمعاؤو سمنص حن 
 مزاؿ ال كمن مشبر أف بعد حن  ومكوف، الهقص ذلا أعراض عهدو

 .[صومى مواصل
 مهبااا ش ء عل  للعمل سحناج وراحناا صوماا حاؿ  المعدة

 مواد وامنصاص باضم إال مكوف ال وذلا، لاا إرياؽ دوف جيقاً ر  سهبيااً 
، لاضماا يوملة  اعاتل سحناج والبروسيهات الديوف أف حيث، دكرمة
 مناما والنمر للري   صل   اهلل عليى ودل م الهب  اانيار كاف يها ومن

 كبيرة ن بة عل  محنوماف بيهما، والبروسيهات الديوف من مالوف مكاداف
 ال ليولوزمة املياؼ وجود ذلا إل  أضفها  إذا، ال كرمة المواد من

 سمنص كردفهجة عملس وي  والنمر الري  سركي     عالية به بة
 وامن جة  الدـ إل  مباشرة مهد ر الماء سنرؾ  و، اممعاء داال الماء
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، دليمة بطرمقة امن جة  نرسوى ببطء مهاا من رب سنركى وإنما،  يؤذماا
 شرب من إليى مؤدى ،وما بالعطش ال رمر اوح اس عدـ عن  ضو
 بعد الصائم سوإح ا الاضم ارسباؾ إل  مؤدى وال وائل الماء من مزمد
 . نف ى وسميير الكاذب باالمنوء  طرو

 الري  عل  او طار    الهبومة الحكمة    مقيهاً  مزمدنا يتا وكل
صل   اهلل  اهلل ردوؿ  عل كما ماء عل   لهفطر رامنوا  لم  إذا ،النمر أو

 مناا(  كالشوربة)  دا  ء ح اء صورة    الماء مكوف أو،  عليى ودل م
 عصير عل  نفطر أو، عملاا مماردة لنبدأ للمعدة مهبااتال أجوى من

 النين مهقوع أو، الجوا ة أو الليموف أو كالبرسقاؿ بال كر محل   واكى
، امدود أو امبيض الع ل من ملعقة  يى متاب ماء كوب أو الجاؼ
 الج م سمد حيث، امدادية الاصائص    سشنرؾ اميعمة يتو  كل
 . عالية به بة وال كرمات بالماء

 او طار عهد اودومية الشعوب بعض سنهاولى التى والاشاؼ
 المجفف والمشمش والزبي  الجاؼ والنين النمر من منكوف والتى

 زموسا يمحو  أنى حيث الغامة نفح إل  كتلا مؤدى....  والقراصيا
 عصارساا من لنزمد واممعاء المعدة اوما سهبيى عل  س اعد ييارة

 عل  محنوى أنى جان  إل  يتا وكفاءة، ب رعة ضمالا لينم وامائريا
 من سعادؿ الن  القلومة المعدنية امموح و الفيناميهات من الكثير
 . سرومقى عل   نعمل الدـ حموضة
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 الفطز فى الٍبوى اهلدى

 لقولى الفطر سعجيل يو الصياـ    الشرمف الهبوى الادى كاف
 :  صل   اهلل عليى ودل م

اقَاَه هللَا   } ٌْ فِْطشا  ٖ ٜ  أَْػَعي  {ػض ٗظو: أََؼةُّ ِػثَاِدٛ إِىَ
ٖٛ
 

 :  قاؿ  صل   اهلل عليى ودل م ذلا عل  حضّ  وجد

ْٞش   اىْ اط   َٝضاه   الَ } ا تَِخ ا ٍَ ي٘  {اْىفِْطشَ  َػع 
ٖٜ
 

    وبااصة وال مر العطش شعور متي  النعجيل مف وذلا
 الحرارمة طاجةال إل  محناج الج م مف وكتلا، الشدمد الحر أوجات

 مرحلة    يم التمن لأليفاؿ باله بة وااصة، الحياة مواصلة لي نطير
 لان دمح الوس  والحوامل، والهاجاوف والشيوخ، امج اـ بهاء

 من الكثير ومفقدوف ومنعبة شاجة أعماؿ    معملوف والتمن، بالصـو
 التالحا يتو، العادى ن افاو من أكبر بصورة وامموح والماء الطاجة
 سوازنى الج د لنعط  درمعة بصورة الفاجد لنعومض الفطر لنعجيل سحناج
 دلب  أثر أى لى محدث وال المعقولة الصـو  نرة من فيد ن ي الحيوى

                                                           

 سٗآ اىثخاسٙ ٍٗغيٌ ٗاىرشٍضٙ ػِ عٖو تِ عؼذ سػٚ هللا ػْٔ . 8ٖ
 ٕشٝشج سػٚ هللا ػْٔ . سٗآ أؼَذ ٗاىرشٍضٙ ػِ أتٚ 9ٖ



 

 (54لباب الثالث       مائدة المسلم فى الصيام            )ا

 للماء الحاجة أشد    الحاالت يتو أج اـ  رن جى، حالنى عل 
 .والضعف اونااؾ من محف اا ال رمر والنعومض والطاجة

 إلياا مشير الن  الفطر لنعجيل الصحية كمالح إل  ضا ةباو يتا
  : يقوؿ ياشم الرؤوؼ عبد أحمد/ الدكنور

 ارسياحا الاضم  جاازو م   الفطر سعجيل الم لم وسعّود] 
 اللعاب إ رازات مهّبى مّعين وجت     الفطر، عملى    وانن اما
 المعدمة والعصارة اللعاب إ رازات مزمد التى الطعاـ لرؤمة باوضا ة

 بهشاط عملى لبدء الاضم  الجااز ومعدّ  المعدة عضوت حركات ّبىومه
    الف يولوچية ام عاؿ يتو انن اـ ومر، الصياـ أثهاء راحة مدة بعد

 يتا    عملى لبدء الاضم  الجااز منّكيف موميا محددة أوجات
 بنراير اله اـ وماالفة ػ الغروب وجت ػ مـو كل من المحدد النوجيت
، وسجشؤ بالجوؼ وحموّ  زائدة حموضة  نحدث ضمالا مربا الفطر
 [ . باا جرحة أو المعدة بفم حاد اللنااب اممر مصل وجد

 الفطر سعجيل  صل   اهلل عليى ودل م دهنى من كاف أنى غير
  طرو يعاـ إكماؿ عل  المغرب صوة مقدـ كاف حيث الصوة وسعجيل
 : مل   يما نوجزيا  كثيرة يبية و وائد حكما الهبوى امدب يتا ،ووراء

 عصير أو النمر أو الري  سهاوؿ عق  المغرب صوة -ٔ
  يحدث، ال كرمة المادة امنصاص من واممعاء المعدة سمكن، الفاكاة



 

 (55لباب الثالث       مائدة المسلم فى الصيام            )ا

 والحيومة الهشاط عودة إل  مؤدى الدـ    ال كر لمعدؿ درمر ارسفاع
 معود حين أنى حن ، بالجوع الشعور إزالة عل  وم اعد، للج م
 بهام الطعاـ عل  مهقض ال  إنى  طرو وكماؿ الصوة من الم لم
 . معندال جدرا ديركل وإنما، وشراية
  نرة ي  ػ  نرة سركاا ثم الطعاـ من ب يطة كمية داوؿ إف -ٕ
 معقوال مهباا معد المعدة إل  علياا آار يعاـ إدااؿ دوف ػ الصوة
 الغدد ومهبى، للنقبض المعدة جدار مهبى حيث واممعاء المعدة لحاؿ
 لعمل لن نعد أكبر بصورة إ رازاساا دءبل المعدة جدار وغدد، اللعابية
 . أكبر بكفاءة الاضم ولننم الصوة بعد الفطور يعاـ بقية عل  أكبر

 إل  واحدة مرة الطعاـ إدااؿ م بباا الن  المشاكل عن أما -ٖ
 ياشم الرؤوؼ عبد أحمد/ الدكنور  يجملاا كبيرة بكميات المعدة
 النقبض جدرة من والنقليل، واممعاء المعدة اننفاخ إل  سؤدى] : يقوؿ

 حدوث مر عصارساا إ راز معدؿ سقليل مر جدراناا لعضوت والنقلص
 وغازات الجانبين    الضلوع سحت وآالـ اننفاخ صورة    معوى سلبا
 وضيأل القل  ضربات واضطراب النهفح    بضيأل المرء ليحح حن 

 [ .إلخ. .. وك ل الحركة    وسراخ بالصدر
 العصب  الجااز مجعل للصوة الوضوء أف ذلا إل  أضفها  إذا

 امعصاب أيراؼ ناامات مف ،والقدمين واليدمن الوجى بغ ل مهشط
 . الفنور زواؿ     ن اعد سنهبى المهايأل يتو   



 

 (51لباب الثالث       مائدة المسلم فى الصيام            )ا

 الشعور سقليل عل  م اعد الوضوء بماء الج م سريي  أف كما
 بكثرة الاضم مرسبا  و الصوة بعد  ائمالص مامشربى وسقليل، بالعطش
 . ال وائل
 مه م منودط بدن  كمجاود صورساا    الصوة سكوف ثم
 عل  المرء مضغط حيث وال جود الركوع حركات وبااصة اومقاع
 اوم اؾ مهر     ن اعد، الدورمة حركناا من ومهشط  يهبااا اممعاء
 الدجيقة اممعاء إل  دالكب عل  مقر الضغط ويتا، النبرز  عل وسه يم
 وغيرو يتا كل غتاء من مقابلاا ما مر للنعامل حاضرة العصارة  نكوف
 أوال او طار     صل   اهلل عليى ودل م بادمى النم ا شدمد الم لم مجعل
 معود وبعديا المغرب صوة أداء ثم ماء أو ري  أو سمرات عل 

 :العادى إ طارو ليكمل

 ل هنى  احفظ وكن منردباً 
 

 حاذر  حصن الشرع باب ال ومةو 
 ال أعتار أصحاب وأ صغار أيفاؿٌ  أو ضيف معى كاف فإ إال 

مر  ،معام ومفطر جدريم عل  م ير أف  عليى ؛اونن ار م نطيعوف
 والشدمدة المثلجة وال وائل اميعمة عن ومبنعد اودراؼ،سجه  
 لنااباتا حدوث مر وإرباكاا المعدة عمل بطء إل  سؤدى مناا البرودة

 .باا
 إل  سؤدى مناا، كبيرة بكميات ال وائل شرب عن أمضاً  وليبنعد



 

 (51لباب الثالث       مائدة المسلم فى الصيام            )ا

 بى سقـو عما  ضوً ، الكاذب بالشبر المرء  يحح ب رعة البطن امنوء
 العصارات وسافيف الشاية و قد بالميوعة إح اس إحداث من

 .واضطراباا الاضم عملية بطء إل  مؤدى مما، والامائر الااضمة
 وغيريا كالشطة الحرمفة والمواد لبالنوا كتلا ولينجه 

 الديهية واميعمة الددمة امكوت وكتلا، والمشاّيات مالوتلكا
 المعدة عل  ثقيلة  ا  ،والصلصات ةيوالمقل الم بكة وامكوت
 واممعاء المعدة ساّي   ا ، والعطش ننفاااتاو وس ب  ال ليمة

 .للكبد بااواسعا يضماما ع ر عن  ضو الغليظ، والمصراف
 ننااءاو بعد المغرب لصوة درمعاً  مقـو أف ذلا بعد مه   وال

 جليل المغرب وجت مف العشاء ربقل مؤجلاا وال، مباشرة او طار من
 ،آثماً  بتلا  يكوف وجناا    أدائاا من منمكن ال  ربما أّجلاا  إذا
 :عز  وجل   اهلل جاؿ وجد

 (اله اءٖٓٔ) ( م ْوُجوسًا ِكَنابًا ُمْؤِمِهينَ الْ  َعَل  َكاَنتْ  الص َوةَ  ِإف  ) 

 الشحور بزكة

 : قاؿ ال حور أيمية إل   صل   اهلل عليى ودل م الردوؿ وجى



 

 (59لباب الثالث       مائدة المسلم فى الصيام            )ا

ٗا} ش  ُ    ذََغؽ  ٘سِ  فٜ فئِ {تََشمحا  اىغ ؽ 
ٗٓ
 

 : قاؿ لنهاولى المفّضل الوجت إل   صل   اهلل عليى ودل م وألمح

رِٜ ذََضاه   الَ }  ٍ ْٞش   أ  ا اٍَ  تَِخ ي٘  ٗا اإلْفطَاسَ  َػع  ش  أَخ  َٗ 

٘سَ  {اىغ ؽ 
ٗٔ
 

رض   ثابت بن زمد الجليل الصحاب  وضوحا الزمن يتا زاد وجد
 : جاؿ حيث اهلل عهىُ 

ْشَّا} غَ  ذََغؽ  ِ  َسع ٘هِ  ٍَ ٌ    طيٚ  هللا ػيٞٔ ٗعيٌ  هللا  َْا ش  َْ  ق 

اَلجِ  إىَٚ ٌْ : ق ْيد    اىظ  َُ  َم ا قَْذس   َما ا ٍَ ََ  ٖ َْْٞ  قَْذسَ : قَاهَ  ؟ تَ

 َِ ِغٞ َْ {آَٝحا  َخ
ٕٗ
 

 امحادمث يتو سحملاا الن  الع يمة الحكم إل  أشار وجد
 ٜ٘ٔ ص(  الهفوس باجة)  :كنابى    جمرة أب  بن اهلل عبد/ اوماـ
 : قاؿ الثان  الجزء من

  باله مف ال هة من ال حور سراير برف مفيد الحدمث ظاير] 
 ام ين جراءة جدر الفجر وبين بيهى فوكا س حر  صل   اهلل عليى ودل م

                                                           

 سٗآ اىثخاسٙ ٍٗغيٌ ػِ أّظ سػٚ هللا ػْٔ . ٓٗ
 سٗآ اىثخاسٙ ٍٗغيٌ ٗاىرشٍضٙ ػِ عٖو تِ عؼذ سػٚ هللا ػْٔ . ٔٗ
 سٗآ اىثخاسٙ ػِ صٝذ تِ شاتد سػٚ هللا ػْٔ . ٕٗ



 

 (11لباب الثالث       مائدة المسلم فى الصيام            )ا

 أبدا كاف :ال وـ عليى منى  صل   اهلل عليى ودل م ذلا  عل وإنما آمة
 ال وـ عليى ودحورو .بام مهى لطفا عليى  يعمل ممنى أر أل يو ما مه ر
 من الفضل أيل ؿاأبد لكاف من حر لم لو منى املطاؼ جملة من
 .مشقة ذلا    بعضام عل  مكوف دوج لى السباعام من حروف ال أمنى

 ذلا    عليام لكاف الليل جوؼ    س ّحر لو أمضا وكتلا
 أنى عليى  الغال  الليل جوؼ    أكل إذا المراد أف وذلا، آار ش ء
  عق والهـو ال ار، عل  مقدر الهاس كل وليح ،امكل دبع مهاـ

 الدماغ  إل سطلر الطعاـ باارمى مف البدف عل  كثيرٌ  ضررٌ   يى امكل
 .مرض أو علة ذلا من  ينولد

 الليل جوؼ    امكل وكاف أكلى وجت من اون اف دار ولو
 ذلا  يكوف الهـو م ندعياف والشرب امكل مف مجايدة بتلا لوجد
 وجت ويو العبادة إل  الحاجة وجت    م ندعيى الهـو مكوف أف إل 

 .{ الصبح صوة
 :ال حور لنراير الصحية الحكم إل  باوضا ة يتا
 وبيهاما ودحور إ طار وجبنين عل  الطعاـ كمية سوزمر أف حيث 

 كفاءة    عملى أداء من الاضم  الجااز ممكن منباعدة زمهية  نرة
 وسو   التين ومق ة الحركة بمرونة الم لم سمنر مر، وراحة وداولة

 محدثى وما منقاربة، أوجات    الطعاـ عل  الطعاـ إدااؿ مضاعفات



 

 (10لباب الثالث       مائدة المسلم فى الصيام            )ا

 الك ل ال  والميل للتين وسبلد بالحركة وثقل بالاضم باتاضطرا من
 .والراحة

 للج م سمومن بمثابة معد منى صائم لكل ضرورة وال حور
 إح اس من مقلل ال حور     النرار ولتا .الحرارمة والطاجة بالغتاء
 .والعطش الجوع

 من مقيى ال حور بعد الصبح بصوة المرء  قياـ وكتلا
 إل  والميل النهفح، وصعوبة الصدر عل  اـالطع بثقل اوح اس
 من وغيريا والكوابيح المزعجة امحوـ من ومحميى والنراا  الك ل
 بى مشعر بما ناييا مباشرة امكل بعد مهم من سصي  الن  امشياء
 وال كيهة بالرض  وشعور صدر انشراح من الفجر صوة مؤدى التى

 إذ  عزَّ وجلَّ  اهلل وصدؽ ،الباؿ وراحة بالهشاط وإح اس والطمرنيهة،
 :مقوؿ
 (اودراءٛٚ) (  َمْشُاوًدا َكافَ  اْلَفْجرِ  جُػْرآفَ  ِإف   اْلَفْجرِ  َوجُػْرآفَ )

 الطعاً ِطي

 لى ـجد   أنى، بنعاليمى واعنزازو بدمهى الم لم زيو م اير من أف
 : صل   اهلل عليى ودل م مقوؿ حيث وذلا يعامى بى ماضم ما حن 



 

 (11لباب الثالث       مائدة المسلم فى الصيام            )ا

ا} ٌْ ؽَؼَ  أَِرٝث٘  ن  ٍَ ِ  تِِزْمشِ  ا الَجِ  هللا  اىظ  الَ  َٗ ٍ ٘ا َٗ ِٔ  ذََْا ْٞ  َػيَ

ٌْ  فَرَْقغ ٘ا ت ن  {ق ي٘ 
ٖٗ
 

 بدأ المنحضر العالم أف الهبوى البياف يتا إعجاز أدرار ومن
 عهاا ونا ، يعامى لاضم ادنادماا الن  المواد   اد مدرؾ اآلف

 الغازمة لمياوكا مضراريا أو ،والبيرة كالامر لف اديا أسباعى اودوـ
 أو لوف مك بات أو ،كالصودا حا  ة مواد من سحومى بما برنواعاا
، اون اف وصحة اون اف بحياة بالغة أضرار ذات وكلاا ،رائحة أو يعم

 بل، اممعاء ب رياف لإلصابة وسعرضى اون اف معدة سف د أناا ومكف 
 بومةاله الصحية الحكم إل  مهنبى بدأ العالم أف العج  إل  وأدع 

 الطعاـ يضم عل  االدنعانة إل  الكرمم الهب  مدعونا  اها الدة،اال
 عل  صوة أو جرآف سووة أو سحميد أو س بيح دواءعزَّ وجلَّ  اهلل بتكر
 لماذا؟ ،الهب ٍّ 

 والقلوب، يمرنيهة وامعضاء دكيهة، الهفح ممهح اهلل ذكر مف
 أجازة ملع صوحية عل  معاوف أكبر الهف ية الحالة ويتو رضا،

 أف حن  ،والغم والام القلأل دبباا العصر أمراض مع م  إف اون اف،
 العصارات مجعل القلأل إف) :ذلا    مقوؿ اممرمك  مامر /دكنور

                                                           

  أخشظٔ اىطثشاّتٚ ٗاتتِ ػتذٙ ٗاتتِ اىغتْٚ ٗأتت٘ ّؼتٌٞ فتٚ اىطتة ػتِ ػائشتح ٖٗ
 سػٚ هللا ػْٖا.



 

 (12لباب الثالث       مائدة المسلم فى الصيام            )ا

 إل  امحياف من كثير    سؤدى دامة عصارات إل  سنحوؿ الااضمة
  .المعدة جرحة

    مقوؿ الهفح أيباء أع م ويو مون  كارؿ /الدكنور إف بل
 : (نف ى عن مبحث العصرى اون اف) :نابىك

 دهة الثوثين اوؿ ادنشارون  التمن المرض  كل إف] 
 عوسزعز  اومماف، نقص يو مرضام كاف،  العالم أنحاء كل من الماضية
 [ . إممانام ادنعادوا أف بعد إال الشفاء مهالوا ولم عقائديم،
 مهكرو أف م نطير ال الطعاـ يضم عل  الطب   رثريا الصوة أما

 يو رمضاف شار    النراومح لصوة الع يمة الحكم من إف بل، أحد
  .الطعاـ يضم    بالغة م اعدة من للمصل  سقدمى ما

/ للدكنور الهص يتا ن وؽ أف ذلا    أيميناا لبياف ومكف 
  ٘ٗ ص(  والط  رمضاف)  :كنابى    ياشم الرؤوؼ عبد أحمد
 :مقوؿ حيث

 وأمعائى بطهى عل  المرء مضغط عالركو     الصوة  رثهاء} 
 الكبد عل  وبالتات الضغط ويتا، إليى والهزوؿ ال جود أثهاء وكتلا
    والم اعدة اممعاء إل  التايبة الصفراومة العصارة من مزمد وجهواسى
 ديهية أحماض إل  الليباز انزمم بوادطة وسحوملاا الديوف يضم

 .نزمماو ايت يبةغ    يضماا منع ر جد والن  وجل روؿ،



 

 (13لباب الثالث       مائدة المسلم فى الصيام            )ا

 الدجيقة لألمعاء الدودمة الحركة ىمهبٍّ  اممعاء عل  والضغط
، دليمة بكيفية النبرز  عل وأداء الاضم عملية أداء     يعاوف والغليظ
 .اوم اؾ حدوث  يجه 

 سقومناا إل  مؤدى والقياـ وال جود الركوع أثهاء العضوت وحركة
 ال مهة المرء    ينو سريلاا  نمهر البطن جدار عضوت وبااصة
 . الكرش وسكومن القواـ وسشومى

 إل  الدـ سد أل ؿدمع مزمد م جد وحين الم لم مركر وحين
 الفعل يتا وسكرار والرأس، المخ وبااصة الج م من العلوى الهصف
 مزداد وبالنال  ،أكبر للاوما غتاء من محملى وما الدـ كمية مجعل
 [ . بعمأل رالنفكي عل  والقدرة والنركيز النهبى معدؿ

 والتى الصوة سجلبى التى الروح  الجو إل  باوضا ة يتا
 من وصح  دليم جو    الاضم  ينم ،ويدوئاا الهفح راحة إل  مؤدى
 المنعلقة اممراض وثدح أدباب  فوسهن بكفاءة الهف ية الهاحية
 المعدة كقرحة: ونف ية عصبية أدباباً  لاا أف ثبت والن  بالاضم
 وصعوبة ،العصب  الاضم واضطرابات ،العصب  قولوفوال ،عشر واوثه 
 القل  أمراض من يتا وغير، العصب  الشاية و قداف ،العصب  البلر

 .والهف ية العصبية واممراض والضغط
 

 إسماـ بين وثيقا ارسبايا يهاؾ أف الحدمث العلم مؤكد ويكتا



 

 (14لباب الثالث       مائدة المسلم فى الصيام            )ا

 الاضم أمور دير وبين يي  نف   جو    الطعاـ وسهاوؿ الاضم
 : مقوؿ إذ الع يم اهلل وصدؽ ،بكفاءة اسىوعملي

نَ افَ   ِإف  ِإف    )) نَ افَ اْوِ   َوِإَذاَوِإَذا. . َجُزوًعاَجُزوًعا  الش رُّ الش رُّ   َم  ىُ َم  ىُ   ِإَذاِإَذا. . َيُلوًعاَيُلوًعا  ُاِلألَ ُاِلألَ   اْوِ

رُ   َم  ىُ َم  ىُ  رُ اْلَايػْ   َعَل َعَل   ُيمْ ُيمْ   ال ِتمنَ ال ِتمنَ . . اْلُمَصلٍّينَ اْلُمَصلٍّينَ   ِإال  ِإال  . . َمُهوًعاَمُهوًعا  اْلَايػْ

  ..  ((المعارجالمعارجٖٕٖٕ: : ٜٜٔٔ))  ((  َداِئُموفَ َداِئُموفَ   َصَوسِِامْ َصَوسِِامْ 



 

 (15لباب الثالث       مائدة المسلم فى الصيام            )ا

  

 

 

 

 ػػػػػ())()()()(ػػػػػ



 

 

 
 

 

  الزابعالزابع  البابالباب

  والعميوالعمي  الديَالديَ  بنيبني  الظزابالظزاب

  اخلىزاخلىز  حتزييحتزيي  حكىةحكىة

  اخلىزاخلىز  أضزارأضزار

    املزضيةاملزضية  اخلىزاخلىز  آثارآثار

    التٍاسميةالتٍاسمية  األعطاءاألعطاء  عمىعمى  اخلىزاخلىز  تأثريتأثري



 

 

  

  

    البريةالبرية  حتزييحتزيي  حكىةحكىة

  البريةالبرية  أضزارأضزار

  وحكىتْوحكىتْ  املخدراتاملخدرات  حتزييحتزيي

  املخدراتاملخدرات  أضزارأضزار

  املفرتاتاملفرتات  تٍاوهتٍاوه  أضزارأضزار

  الدخاُالدخاُ  تٍاوهتٍاوه

  ٌشاٌُشاُاإلاإل  صحةصحة  عمىعمى  الدخاُالدخاُ  تأثريتأثري

  خاُخاُددالال  حتزييحتزيي  كزاِةكزاِة



 

 (19)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

  والعميوالعمي  الديَالديَ  بنيبني  الظزبالظزب

 امكل جبل الشرب من مّها لكل البد كاف لما وأحباب  إاوان 
 اهلل صلوات الكرمم كمنبيٍّ  بادى جميعا نعمل أف ،بعدو أو معى أو

 : مقوؿ حيث عليى ودومى

ٓ  َػثاّا  }  ا  ٗال ذَْشَشت٘  ظاّ ٍَ ٌ  اىَاَء فاْشَشت٘ٓ  ارا َشِشتر 

ثاَد . ٝؼْٜ داَء اىِنثِِذ فئ ِسز  اىن  { ُ اىَؼة  ٝ٘ 
ٗٗ
 

 بل واحدة جرعة    نشربى وأال.... مّصا الماء نشرب أف  يرمرنا
 :الشرب جبل نقوؿ مرة كل و   واحدة مرة وليح مرات ثوث عل 
 و   اوناء    وليح اوناء اارج وننهفح هلل الحمد وبعديا اهلل ب م
 ملحا مجعلى ولم  راسا عتبا جعلى التى هلل الحمد: نقوؿ الثالثة المرة
 . بتنوبها أجاجا

 واحدة د عة شربى  معه الماء ع ّ  مف النثليث    والحكمة
 عل  مامزمد  إف يتا عصرنا و   زمهها     امهاو ما ويتا الكبد ممرض
 مكوف اون اف أف وغيريا مصر    الرئي ية دبالك أمراض من %ٓٛ
 ومرة ب رعة مثل  ماء زجاجة مرات ثم مهى ب منص والعرؽ ومهاكا منعبا
 ..  ما التى محدث؟ واحدة

                                                           

 طاؼة ٍغْذ اىفشدٗط ػِ ػيٚ سػٚ هللا ػْٔ . أخشظٔ ٗٗ



 

 (11)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

 التى  او الج م    الطعاـ يبخ م نقر ويو الكبد عل  سهزؿ
 كن للش ء مقوؿ ممن برمر امعضاء مهى مهنفر الدـ ال  الطعاـ محّوؿ
 ومصاب أعضاؤو وسنلف أن جنى  ينلف الماء يتا عليى  يهزؿ  يكوف
 الهب  نا  منبر لم منى وذلا منلّيف أو الكبد ام ينض الكبد بداء

 الطعاـ أثهاء نشرب أف أمرنا  قد ودومى عليى اهلل صلوات اممين
 أما جرعات ثوث عل  ونشربى الماء  همص ذكرنايا الن  وبالكيفية

عزَّ  اهلل حكمة وسلا باردا كاف ولو مهى اطورة وال مهى اوؼ  و اللبن
 ولتا ًا،ذًا،ذعبعبذذاللنباللنبذذوعّبواوعّبواذذَمّصًاَمّصًاذذاْلَماَءاْلَماَءذذُمصُّواُمصُّواذذ :معهاوما  مقوؿ ولتلا  وجلَّ 
 اننايها  إذا، وال مر العطش من الشدمد الحر    اون اف محم   إنى
ذذزادكمزادكمذذآخرآخرذذالجتلعواالجتلعوابما معهاو   صل   اهلل عليى ودل مرشد  ي الطعاـ من

 دااها نشرب وإنما ًا، ماء امكل من االننااء بعد سشربوا ال أى ًا،ًا،ماءماء
 .مضر ال منى

 اميباء أثبت  قد: بعد اوننااء من الطعاـ الماءاطر شرب  أما
 المعدة  نهزؿ الاضم مبدأ( الطعاـ) امكل من االننااء بعد اون اف أف

 دكرمة مواد الطعاـ    كاف  إذا ،الاضم عل  س اعد الن  ساااأنزمم
 الن  ديةالبهكرما العصارة عهدو من ليفرز البهكرماس إل  إشارة أردلت
 عاجلة إشارة أردلت الديوف  يى كاف وإذا ،ال كر يضم عل  سعمل
 وإذا ،الديوف يضم منم باا الن  الصفراومة عصارساا لنفرز الصفراء إل 
 عل  لنعمل الطعاـ مر اللعاب نزوؿ من أكثرت نشومة مواد باا كاف



 

 (10)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

 ااأبواب المعدة سغلأل اهلل اون اف محمد أف وبعد ،الهشومة المواد يضم
 جاء  إذا. الطعاـ لاضم الرحومة بالحركة وسقـو عصارساا أنزلت أف بعد

 العصارات، يتو مافف الماء  إف الماء وشرب ذلا بعد اون اف
 مصاب ذلا وبعد ،بالنامة  يصاب امنزممات يتو ن   ومغير
 مهى محميها أف أراد ما وذلا ،الاضم دوء ومرض الاضم ع ر بمرض
 .اودوـ نب 

 دقامنى صاح  عهى وىر م كما -  صل   اهلل عليى ودل م كاف جدو 
ما ب امكل بعد إال الماء مشرب ال - َرِضَ  اهلل عهى م عود بن اهلل عبد

 .الطعاـ يضم من منركد أف بعد إال مهاـ ال أكل وإذا ،داعنينم اوى 
 نشكو ،البايهة أيباء إل  أو ،المعدة أيباء إل  ذيبها إذا ونحن

 من ناس  مع ماا أف جيداً   لهعلم ،بالمعدة آالـ من أو ،القولوف من
 اهلل ردوؿ ةوده   اهلل سعاليم نفتنا لو ولكهها ،مباشرة امكل عق  الهـو

 مكوف ولن ،اجنصادمة يهاءة و   إممانية حالة و   صحة    نعيش
 بيوسها    مشاكل وال لجيوبها مشاكل وال أج امها    مشاكل عهدنا
 ،لمعدةا دبباا اممراض مع م مف ،اسهام نشفي    مشاكل وال
 إذ  عزَّ وجلَّ  اهلل وصدؽ (،الدواء رأس والحمية الداء بيت  المعدة)

 :امعراؼ(ٖٔ) مقوؿ

  ﴾﴾  اْلُمْ رِِ ينَ اْلُمْ رِِ ينَ   ُمِح ُّ ُمِح ُّ   الَ الَ   ِإن ىُ ِإن ىُ   ُسْ رُِ واْ ُسْ رُِ واْ   َوالَ َوالَ   َواْشَربُواْ َواْشَربُواْ   ُكُلواْ ُكُلواْ     ﴿﴿



 

 (11)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

 اخلىز حتزيي حكىة

 بعض نف  وجد، ثالابائ أـ وجعلاا بل الامر؛ اودوـ حّرـ
 عل  مدؿ لفظ القرآف آمات    معاا مقنرف لم مناا سحرمماا الجااؿ
 أشد  عزَّ وجلَّ  اهلل كناب    لنحرمماا جاء التى الهص فأ مر النحرمم
 :وجل   عز   اهلل جوؿ ويو اوثم يتا مرسكب  ردع    زجرا وأبلغ، وجعا

ـُ   َوامَنَصابُ َوامَنَصابُ   َواْلَمْيِ رُ َواْلَمْيِ رُ   َاْمرُ َاْمرُ الْ الْ   ِإن َماِإن َما  آَمُهواْ آَمُهواْ   ال ِتمنَ ال ِتمنَ   أَمػَُّااأَمػَُّاا  مَامَا  ﴿﴿ ـُ َواَمْزاَل   َواَمْزاَل
  المائدة(المائدة(ٜٜٓٓ))  ﴾﴾سُػْفِلُحوَف سُػْفِلُحوَف   َلَعل ُكمْ َلَعل ُكمْ    َاْجَنِهُبووُ  َاْجَنِهُبووُ   الش ْيطَافِ الش ْيطَافِ   َعَملِ َعَملِ   مٍّنْ مٍّنْ   رِْجحٌ رِْجحٌ 

 :مجديا اآلمة    والمنرمل
 يتو سشابى شدة عل  لنركد( ِإن َما) الحصر بردلوب سفننح -

 - واحد بوصف كلاا وصفناا ولتا ،امربعة امشياء
 أناا ويو - س ن غيى وال الفاضلة الهفوس س نقترو

  نصفاا، النحرمم    مدى أبعد إل  ستي  ثم ،(رِْجحٌ )
 إل  المؤمن اون اف م ارع حن  (الش ْيطَافِ  َعَملِ  نْ )مِ  برناا
 .سركاا

 كلاا امشياء يتو بنرؾ مواربة مقبل ال صرمحاً  اً أمر  سرمر ثم  -
 ولم ،( َاْجَنِهُبووُ )  وجلَّ  عزَّ  جولى    وذلا ،واحدة جملة



 

 (12)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

 .واحدة حرمنام أف عل  ليهبى -  اجنهبويم مقل
 عبادة وأباح القمار أباح جد مكوف جد الامر أباح من  كرف  -

 .عاجل مقولى ال ما ويتا ... واحد حكمام مف امصهاـ
 حرمت الن  الكثيرة الصحيحة بامحادمث ذلا بعد ناييا

 : صل   اهلل عليى ودل م جولى ذلا ومن، م كر كل بل، الامر

ْغِنش   م وُّ } ش   ٍ  َْ م وُّ   َخ ْغِنش   َٗ  ٍ   ً ِْ   َؼَشا ٍَ  َشِشبَ  َٗ

شَ  َْ َّْٞا فِٜ اْىَخ اخَ  اىذُّ ََ َ٘  فَ  ٕ َٖا َٗ  ْ ٍِ ٌْ  ٝ ْذ ٌْ  َٝر ْة  ىَ  ىَ

َٖا {اِٟخَشجِ  فِٜ َْٝشَشْت
ٗ٘
 

   حـر امشياء الن، ذي  أبعد من ذلا  صل   اهلل عليى ودل منى إبل 
 دراءاً  - وال م كر اوجوؿ مهاا - ال س كر إال بعد العّ  مهاا بكثرة

 : صل   اهلل عليى ودل موذلا    جولى  ،للشباات

ا}  ٓ   أْعَنشَ  ٍَ ً   فَقَيِٞئ    َمصِٞش  { َؼَشا
ٗٙ
 

 شرف    بعدو من ديحدث ما إل   صل   اهلل عليى ودل م ىنب   وجد
 وذلا ناوثم من يروبا ااادم بغير البعض م مياا حيث ،الامر
 :مقوؿ حيث

                                                           

 سٗآ ٍغيٌ ٗأت٘ داٗد ػِ اتِ ػَش سػٚ هللا ػَْٖا . ٘ٗ
 سٗآ أت٘ داٗد ٗاتِ ٍاظٔ ٗاىرشٍضٙ ػِ ظاتش سػٚ هللا ػْٔ . ٙٗ



 

 (13)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

{  ِ رِٜ ٍِ أّاط   ىََْٞشَشتَ  ٍ شَ  أ  َْ َٖا اىَخ َّ٘ َُّ َٖا تغٞشِ  ٝ َغ َِ {اْع
ٗٚ
 

 من أماـ الترمعة  صل   اهلل عليى ودل مالحبي   دد   وجديتا 
 : صل   اهلل عليى ودل م  قاؿ ،باا منداووف أنام مزعموف

{  ُ َّْضهَ  هللا إ اءَ  أ اىذ   اىذ  اءَ َٗ َظَؼوَ   َٗ اءَ  َداء   ىِن وِّ  َٗ َٗ  َد

ا ْٗ َٗ الَ   فَرََذا ا َٗ ْٗ َٗ ً   ذَرََذا {تَِؽَشا
ٗٛ
 

ُ   }: وروي الا  أَ ْٝذ  : ىَٔ   ٝ قَاه   َسظ  َ٘ ِ   ع  ٜ   َعؤَهَ  ؽَاِس    ْت  اىْ ث

 ِِ شِ  َػ َْ َٖآ   اْىَخ ا: فَقَاهَ  فََْ َٖا إَِّ  اءِ  أَْطَْؼ  َٗ  فَقَاهَ  ىِيذ 

 ُّٜ َٖا:  اىْ ث َْٞغدْ  اء  دَ  إِّ  ىَ اء   َٗ َٗ {تَِذ
ٜٗ
 

 لم ولو الامر ممح من كل لعن  صل   اهلل عليى ودل م أنى حن 
 ابن رواو  يما َرِض  اهلل عهى مالا بن أنح مقوؿ حيث وذلا ،مشرباا
 : والنرمتى ماجى

َشجِ    طيٚ  هللا ػيٞٔ ٗعيٌ  هللا سع٘ه أُ} َْ َِ فِٜ اْىَخ : َػَشَشجا  ىََؼ

َٕا ََ   َػاِطَش اْى َ٘سجَ ىَٔ  َٗ َٖا  ْؼظ  َشاِستَ َٖا  َٗ َعاقَِٞ َٗ  

ْغقَٚ ىَٔ    َ اْى َٖا  َٗ يَ ٍِ َؼا ٘ىَحَ ىَٔ    َٗ  َ ْؽ ََ اْى َٗ   َٛ ْشرَِش  َ اْى َٗ  
                                                           

 سٗآ أؼَذ ٗأت٘ داٗد ٗاتِ ّؼثاُ ػِ أتٚ ٍاىل األشؼشٙ سػٚ هللا ػْٔ . 7ٗ
 ػْٔ . سٗآ أت٘ داٗد ػِ أتٚ اىذسداء سػٚ هللا 8ٗ
 سٗآ أؼَذ ٍٗغيٌ ٗأت٘ داٗد ٗاىرشٍضٙ ػِ ؽاس  تِ ع٘ٝذ اىعؼفٚ . 9ٗ



 

 (14)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

ْشرَشٙ ىَٔ    َ اْى َٖا  َٗ ِْ ََ آِمَو شَ َٗ}. 

 اخلىز أضزار

 العقل سامر أناا إل  مرجر الامر سحرمم    النشدمد وذلا
 والعقل وامعصاب الج م عل  ج يمة أضراراً  لاا مجعل مما وس نرو

 إل  محناج اآلف حن  اكنشفت الن  امضرار سلا وسفصيل، واماوؽ
 وصف  محمد الدكنور ذكرو ما ال  نشير أف ح بها ولكن ،مجلدات

  :مقوؿ حيث ٖٛٔ ص( والط  القرآف) :كنابى   
 ،اممر أوؿ    سهبااا حيث العصبية المراكز عل  سرثير وللامر]
، امعصاب يتو    الاموؿ  يحدث مهعكح أف الحاؿ ثملب ال ولكن
 الموت    من ب  ثم ومن، عملاا وسعطيل بنادمريا اممر ومهنا 
  .الج م    الحيومة المراكز عمل ومقاؼ مباشرة ننيجة مكوف التى

 جد أوالً   نراو الامر شارب    نشايدو ما يو الحاؿ يتا
 كاف لو برلفاظ ل انى ألومهط، والحياء المروءة  ضيلة عهدو انعدمت
 سضحا وحركات أ عاؿ عهى وسصدر، باا  او ما العقلية لقواو حا  ا
 .مضحا ما البلية وشر، الثكل 

 م نانراً  مايهاً  اً حيوان اون اف من سجعل الن  ي  الفنرة يتو
 جصيرة وي ، والعهاد الرذملة حبائل    للوجوع معرضا ،منوالدٍّ  بالكرامة



 

 (15)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

 اانلت وجد الشاب  نرى، علياا سرس  أف الاموؿ  نرة سلبث ال اممد
 ،أشكالاا برجبح البوية  يى وسج مت إح ادى، و قد ،ماى أعماؿ
 جد ال م مكوف وعهديا، الثالثة الفنرة    ال كراف مدال ما ودرعاف
، عملاا  يعطل الج م    الحيومة العصبية المراكز    عملى عمل

 مراكز لعمل الامر طيلسع الموت دب  مكوف وجد، الو اة ومحدث
 .جميعاً  الدمومة والدورة النهفح

 سقنل أناا بل، الموبقات لجمير امداد  الدا ر ي   الامر
 وسعمل، والواج  والعطف كالحهاف اون اف    ال امية العوايف
 عل  ال يطرة جوة وس ل ، وسعطيلاا اورادة إضعاؼ عل  كتلا
 .الهفح

 املزضية اخلىز آثار

 الياا ألمح جد والن  س بباا الن  اممراض إل  باوضا ة يتا
 أضرار وسركيز إمجاز    يها نلاص)  قاؿ الجميل  ال يد/ الدكنور
 (: الكحولية والمواد الامور
 التن  وارسكابى اوثم واجنرا ى ىربٍّ  ذكر عن المرء غياب .ٔ

 .إدراؾ دوف والمعصية
 .اضم ال الجااز والناابات عشر اوثه  جرحة أو المعدة جرحة .ٕ
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 .النهادل  الجااز احنقاف .ٖ
 .الجه   والضعف المنعددة المنطر ة امعصاب النااب .ٗ
 .الكبد وسلّيف اليرجاف .٘
 عدـ مر ال يئة، العادات ديرأ اون اف مصبح حيث اودماف .ٙ

 .العاـ للنادمر االدنجابة

 التٍاسمية األعطاء عمى اخلىز تأثري

 حيةااله وىمق الامر سعاي  أف العقوؿ ضعاؼ من كثيراً  مدع 
 الدعوى يتو عل  ومرد ،لشرباا فؤو ملج ذلا أجل ومن الجه ية
 : يقوؿ إدماعيل بكر محمد الدكنور
 ما وأما، الهاحية يتو من يي  سرثير للامر ليح أنى والحقيقة}
 من القليل بشرب جه يا المراجص    الهاس بعض سهبى من مشايد
 سرثير إل  مرجر ولكهى، للباو الامر سهبيى إل  مرجر يتا  ليح الامر،
 والشعور، العقل ميزاف إمالة النرثير يتا منعدى وال، المخ عل  الامر
 .المباالة أو الحياء بعدـ

 وي  جميعا الهاس معلماا أف مج ، اطيرة علمية حقيقة ويهاؾ
  عل ردّ  ننيجة وذلا، الناـ باالرسااء عادة مهنا  الامر شارب أف
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 .{الج م    وال فل  العليا المراكز أعصاب    شدمد
 الامر عليها سحرممى    عزَّ وجلَّ  اهلل حكمة لها منضح ويكتا

 وامدر ام راد عل  سعود الن  الوايمة لآلثار وأشكالاا أنواعاا بكا ة
 :مقوؿ إذعزَّ وجلَّ  اهلل وصدؽ ،جرائاا من والمجنمعات

   ( (الحالحٛٚٛٚ))  ﴾﴾َحَرٍج َحَرٍج   ِمنْ ِمنْ   الدٍّمنِ الدٍّمنِ   ِ  ِ    َعَلْيُكمْ َعَلْيُكمْ   َجَعلَ َجَعلَ   َوَماَوَما  ﴿﴿

 البرية حتزيي حكىة

 واممرمكية اموربية البود    كثيراً  البيرة ادنعماؿ اننشر لقد
 مر الماء بدؿ سرسشف، اليومية الحياة من جزءاً  سجرعاا أضح  حن 
 .مهادبات بدوف وسؤات ،الهزيات    وسطل  ،يعاـ كل

 حن  العالم بلداف    سهمو التميمة العادة سلا أاتت ولقد
 بعض س ايل الح ها حن  ،واودومية العربية دالبو إل  درت

 أو،  ياا اودوـ كمحل جال عن شرباا أمر    المصلين الم لمين
 مر ،مقدماا أو مشرباا ألٍ من   غير لصدمأل مجاملة عن أو، مها عاا لنويم
 معصية ارسكاب عل  سقـو مناا، ال بل شر من المجاملة سلا أف

 .مالوجاسى أحد اءإرض دبيل    عزَّ وجلَّ  الاالأل
  البيرة .البيرة سحرمم    وجايعة واضحة الهصوص أف مر يتا
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صل   اهلل عليى  الردوؿ ذكريا الن  امصهاؼ من ويو الشعير من سصهر
 .مهاا سصهر الن  المشروبات ليحـر  ودل م

 اهلل ردوؿ أف بشير بن الهعماف عن ال هن أصحاب روى  قد
 :جاؿ  صل   اهلل عليى ودل م

ا}  شا َْ َِ اْىِؼَِْة َخ ٍِ   ُ ا  إِ شا َْ َِ اْىَؼَغِو َخ ٍِ   ُ إِ َٗ  

ا شا َْ َِ اْىث شِّ َخ ٍِ   ُ إِ ا  َٗ شا َْ ِؼِٞش َخ َِ اىش  ٍِ   ُ إِ َٗ    ُ إِ َٗ

ا  شا َْ ِش َخ َْ َِ اىر  ٍِ} 

 امشعرى مود  أب  عن حمدوأ وم لم الباارىاوماـ  وروى
  :جاؿ

ِِ ش فٜ أَْفرَِْا  هللا سع٘هَ  ٝا: قيد  } ْ ا شاتٞ  م 

ا ََ  ٖ ِِ  َّْظَْؼ  ٓ   اىؼغوِ  ٍِ اىثِْرغِ  ؛تاىَٞ ْْثِز   َْٝشرَذ   َؼرٚ  َّ

ْضسِ  َِ ِؼٞشِ  اىث شِّ  ٍِ ٗاى َسجِ  ٗاىش  ٓ   ٗاىزُّ ْْثِز   َْٝشرَذ   َؼرٚ  َّ

َُ : قاهَ  ُّٜ  ٗما َٜ  قذ اىْث غَ  أ ْػِط ٍِ ا َ٘ ٌَ  َظ ٔ   اىَنيِ ََ اذِ َ٘  َٗخ

ْغِنش   م وُّ : »ٗقاهَ   ٍ   ً  { «َؼَشا

 عن واله ائ  داود أبو ذكر  قد ،باا صرمحٌ  ااصٌ  نصٌّ  يهاؾ بل
 الجّعة عن ناايم  صل   اهلل عليى ودل م اهلل ردوؿ أف وجاى اهلل كّرـ عل   
 (.البيرة أى) الشعير نبيت وي 
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 البرية أضزار

 سصي  الن  الكثيرة لألضرار البيرة ـمحرٍّ  اودوـ نجد ويكتا
 اآلحيهية والبيلة المعدة واس اع ال من  رط سحدث) :ومهاا ،منعايياا
 والعصائد والهقرس ال كرمة للبيلة سؤي  وي  القل  وضاامة
 النااب ثم المثانة النااب إل  كثيراً  م نعملاا بمن سؤدى الشرمانية
 اممراض سجاو المقاومة صقومه هاعةمال مضعف إدماناا إف .الكل 
 إل  مؤدى وجد ،الكبد وظائف ومضعف، الرئة ذات وااصة اوننانية

  .ٓ٘( الفيناميهات بهقص المصحوب الدـ  قر
 ممهر التى الارموف مفعوؿ سوجف البيرة برف البعض مدعيى ما أما

 س نطير ال وائل بعض  إف، بكثرة البوؿ إدرار منم وبتلا، البوؿ إدرار
 .الشعير وماء القص  عصير مثل المفعوؿ نفح سؤدى أف

 الجه ية الهاحية عل  البيرة سرثير من البعض مدعيى ما وكتلا
 إدرار من سحدثى بما البيرة أف علميا الثابت من إذ وايية حجة  ا 
 .العهة وس ب  االننصاب سعوؽ البوؿ

 صوح  يى ما إل  أسباعى مرشد التى منالدٍّ  يتا أع م  ما
 الر ُدوؿُ  آسَاُكمُ  َوَما ﴿: عقولام ورجاحة، أبدانام ودومة، أج امام

 ﴾اْلِعَقاِب  َشِدمدُ  الل ىَ  ِإف   الل ىَ  َواسػ ُقوا  َاننَػُاوا َعْهىُ  نَػَااُكمْ  َوَما ووُ َ ُاتُ 
 .الحشر(ٚ)

                                                           

تاخرظتتاس ٍتتِ مرتتاب )اىطتتة اىْثتت٘ٙ ٗاىؼيتتٌ اىؽتتذٝسد ىيتتذمر٘س ٍؽَ٘د ّتتا ٌ  ٓ٘
   ٕٔٔ ٕٓٔاىْغَٞٚ  ط 
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 إلػػ  المنػػدمهين لػػدى بضػػاعناا لنػػروم  الشػػركات بعػػض لجػػرت وجػػد
 مّحػػػػص وجػػػػد ،البيػػػػرة زجاجػػػػة علػػػػ ( كحػػػػوؿ بػػػػدوف بيػػػػرة) عبػػػػارة كنابػػػػة
 الهنيجػة إلػ  وسوصل علمياً  الموضوع يتا اله يم  ناظم محمد الدكنور
 :النالية

 بيػػرة) سوجػد وال ،كحػػوؿ مػن سحنومػػى بمػا الم ػػكرات مػن البيػرة إف
 البيػرة علػ  الغػربيين املماف بعض االدم يتا أيلأل ولو ،(كحوؿ بدوف

 ال  رضػػػحوا ،علياػػػا واعنيػػػاديم بالم ػػػكرات شػػػغفامل وذلػػػا الافيفػػػة،
 لبػدء مولػ ا المػرات  ػ  الشاص س كر الن  الافيفة بالبيرة م كروف
 سػػزوديم  اػػ  ذلػػا ومػػر غػوؿ، بػػدوف بيػػرة   ػػمويا ،الم ػػكرات سهاولػى
 أعػػػراض وسػػػد ر ،مهػػػى دمػػػائام مػػػن نقػػػص مػػػا سعػػػوض الغػػػوؿ مػػػن بكميػػػة
 كمػا،  الم ػكرات عػن  جػرة انقطر إذا المدمن عهد س ار الن  الحرماف

 اننابػػػى وإال شػػرباا  ػػػ  م ػػرؼ لػػم إذا المػػػدمن لغيػػر الهشػػػوة سعطػػ  أناػػا
 إذا  اػػػ  الم ػػػكرات، مػػػن البيػػػرة أف ثبػػػت أنػػػى وبمػػػا .رال ػػػك عػػػوارض
 .ٔ٘((الم كرات كباج  محرمة

   :ويهاؾ  نوى للدكنور مودف القرضاوى سجيز شرباا مقوؿ  ياا
مػػػػن الكحػػػػوؿ ال أثػػػػر لػػػػى  ػػػػ   (ٓٓٓٔ/٘)ف وجػػػػود مػػػػا ن ػػػػبنى إ(

، ااصػػػػة إذا كانػػػػت بفعػػػػل النامػػػػر النحػػػػرمم، مناػػػػا ن ػػػػبة ضػػػػئيلة جػػػػداً 
مػػػػػن سهػػػػػاوؿ يػػػػػتا  ، ولػػػػػتلا ال أرى حرجػػػػػاً الطبيعػػػػػ ، ولي ػػػػػت مصػػػػػهعة

وأضاؼ أف الشرمعة اودومية شػرمعة واجعيػة، ومػن واجعيناػا  .المشروب
مػػا أدػػكر  )، ويػػ  أف وضػػعت جاعػػدة مامػػة جػػاء باػػا الحػػدمث يهػػا أناػػا

                                                           

 . 9ٕٓاىطة اىْث٘ٙ ٗاىؼيٌ اىؽذٝس د ٍؽَ٘د اىْغَٞٚ ط   ٔ٘
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أي إن ػػػػاف شػػػػرب مػػػػن يػػػػتا )، وأشػػػػار إلػػػػ  أف (كثيػػػػرو،  قليلػػػػى حػػػػراـ
 .(هىالمشروب ما شرب  لن م كرو، ولتا ال محـر القليل م

ونبى القرضاوي إل  أف يتو اله ػبة مػن الكحػوؿ ومػا  ػ  حكماػا، 
إلػػ  المشػػروب لغيػر حاجػػة صػػحية أو يبيػػة، أو نحػػو  إذا أضػيفت عمػػداً 

ذلا،  إف من أضا اا مػرثم علػ  ذلػا، وإف لػم مكػن مػؤثرا  ػ  إباحناػا 
ال مجػػوز،  أف إضػػا ة أي شػػ ء حػػراـ به ػػبة جليلػػة عمػػداً  لشػػارباا، معنبػػراً 
 .  )لاا ال ش ء عليىوإف كاف آك

http://www.alarab.com.qa/details.php?do
cId=9263&issueNo=98&secId=16    

 ٕٛٓٓ/ٗ/ٛ سارمخ ٕٓٗٚعدد اليومية جرمدة العرب
} وجػد ظػن بعػض  :ناامػة  نػواو جد أجاز الشيخ بن عيثمين شرباا وجاؿ   و   

)مػػػا أدػػػكر كثيػػػرو  قليلػػػى حػػػراـ( أف   صػػػل   اهلل عليػػػى ودػػػل مالهػػػاس أف جػػػوؿ الردػػػوؿ 
لحػدمث: ، اـ ولو كػاف كثيػراً، ويػتا  اػم اػاي معهاو: ما الط بي ير  او حرا

)مػػػا أدػػػكر كثيػػػرو  قليلػػػى حػػػراـ( معهػػػ : الشػػػ ء الػػػتي إذا أكثػػػرت مهػػػى حصػػػل 
محصػػػل ال ػػػكر، مكػػػوف القليػػػل والكثيػػػر حػػػراـ،  ال ػػكر، وإذا اففػػػت مهػػػى لػػػم

منػػا ربمػػا سشػػرب القليػػل ثػػم سػػدعوؾ نف ػػا إلػػ  أف سكثػػر  ن ػػكر،  ،لمػػاذا؟
وأمػا مػػا ااػػنلط بم ػػكر واله ػػبة  يػػى جليلػة ال سػػؤثر  اػػتا حػػوؿ وال مػػدال  ػػ  

 (ٖٙاللقاء المفنوح ) .الحدمث{

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=9263&issueNo=98&secId=16
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 وحكىتْ املخدرات حتزيي

 سادمر حالة إل  ااسعايي مؤدى، ال مـو من نوع المادرات
 بالهشوة كاذباً  شعوراً  سعط  وي  ،دونى أو الوع   قد مر جزئ  أو كل 

 .الاياؿ عالم إل  الواجر عالم من الاروب مر وال عادة
 أو، بلورات أو ناعماً  م حوجاً  أو، دائلة أو، صلبة سكوف وجد

 أنواع وي  ،المادر ونوع لطبيعة و قاً  كب والت أو، جراصأ شكل   
 ،والايرومن ،والدامونين ،والكوكامين ،والمور ين، ام يوف :مهاا ،ةكثير 

، ومشنقاساا، أنواعاا بكا ة الشرمعة حرمناا وجد .. وغيريا ،والحشيش
 :مقوؿ التى الصرمح الهبوى بالهص المانلفة ومركباساا

ش  } َْ ْغِنش  َخ  ٍ وُّ  ً    م  ْغِنش  َؼَشا  ٍ م وُّ  َٗ}
ٕ٘
 

 : مقوؿ التى اآلار والحدمث

{  ً ٓ  فَقَيِٞئ   َؼَشا ا أَْعَنَش َمصِٞش  ٍَ}
ٖ٘
 

 عبرة وال، شرعاً  امراً  م م  ومغطيى العقل مامر ما  كل
 ورد كما - ماءً  أو ابزاً  كانت ولو، مهاا منات الن  المادة باصوص

                                                           

 .سٗآ اىثخاسٙ ٕ٘
 ػْٔ . سٗآ أت٘ داٗد ػِ ظاتش سػٚ هللا ٖ٘
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 :جالت أناا عهاا اهلل رض  عائشة عن

ا} ْغِنشا  ٍ  {ٍاء أٗ خثضا ماُ ٗإُ ال أ ِؼوُّ 
٘ٗ
. 

 ي  ،المادرات يتو سحرمم إل  المطارة الشرمعة د ر والتى
 الدكنور بعضاا متكر والن  ،وللمجنمر للفرد سحدثاا الن  الضارة اآلثار
 العرب  للهب ٍّ  الط     معجزات) :كنابى    ال يوي  دعيد محمد
 :  يقوؿ ٖ٘ٔ ص (محمد
 منهاولى بصحة أضرار من الم كر مفعلى ما الحشيش ومفعل)
 اموياـ كثير،  الاياؿ منهاجض ،الفكر طربمض الحشاش  نرى ،وبعقلى

 مصاب ما وأوؿ .الاتماف درجة حن  الكوـ كثير أو، صامنا وامحوـ
    وثقل وضغط ،الصدر    وانقباض ،المعدة    سهبى الحشاش بى

 الفم    ومبودة ،ال مر    واضطراب ،اميراؼ وسادر ،الرأس
 اودماف ومر. الدماغ    سشوش ثم ،الدماغ ملكات    وسهبى ،والبلعـو
 بط ء التين، منبلد، الوجى عبوس شاص إل  الحشاش مهقل 
 الهفح ضعيف، القوى مهمل، الاضم بط ء، البهية ضعيف، الحركة
 من حاالت سهنابى وجد ،والمروءة والشاامة الهاوة  اجد، والقل 
 (االننحار إل  بى مد ر جد التى الجهوف حن  الاتماف

                                                           

 .9٘ٔط  9ٗاىَغْٚ التِ قذأٍ ظ  8اىَؽيٚ التِ ؼضً ظ  ٗ٘



 

 (94)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

 بنإك الفقااء بعض جعلت المادرات ااسحدث الن  المضار يتو
 الحشاش جصاص أف مرى نىإ  ولتا، الم كر من اشرًّ  أناا مرى سميمة
 .الامر شارب جصاص يو التى( الحدٍّ ) من أشد مكوف أف مج 

 املخدرات أضزار

 مدباب ي  أنواعاا سعدد عل  المادرات سحرمم حكمة إف
 ومكف  ،اآلف ذكريا عهام  ال عامة واجنماعية لقيةواُ  واجنصادمة صحية

  :إحدايا شرف    جاؿ الع قون  الدمن جط  الشيخ أف سعلم أف
 سورث وإناا وأارومة، دنيومة مضرة وعشروف مائة الشيشة   )
 يتا    دواء لى موجد ال داء كل ،البدف    داء ثمائةثو من أكثر
 .٘٘(الزماف

 سصي  الن  اممراض يتو بعض إل  الحدمث الط  أشار وجد
 :  قاؿ المدمن
 جمااله بالن مم شبيى س مم عليى واودماف الكوكائين وم ب )

 الجملة سهبى ب ب  شدمد ونشاط ويتماف أوياـ مصاحبى ،ال كر عن

                                                           

ّقالّ ػتِ مرتاب اى٘عتٞؾ فتٚ شتشغ قتاُّ٘ اىَختذساخ اىعذٝتذ ىيَغرشاس ؼغتِ  ٘٘
 .9ٕٕػن٘ػ ط 



 

 (95)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

 القل     افقاف الكوكائين منعاي  عهد وموحظ والعصبية، العضلية
 وضعف ،وال مر اله ر    واضطراب ،الشاوة وضعف النبوؿ وكثرة
    ونقص ،اللم   الحح    فعوض ،للعروؽ سقبيضو  ،العقل   

 .اورادة فعوض ،التاكرة
 أوالديما معرض  امـ أو امب عهد الكوكائين عل  اودماف وإف

 . ٙ٘(اوجراـ نحو واوند اع ال ل مرض: ومهى ،الكوكائيه  النراث إل 
 الصحية للحياة حف اً  المع م الشارع حرماا  قد ولتا
 .إلياا المفادد لن رب ووجامة ،العامة ةوالبشرم واالجنماعية
 الم كرات لمضار والشرجية الغربية اممم إدراؾ ولعل
 المؤسمرات عقد    سمثل والتى، الحدمث العصر    والمادرات

 الن  والقرارات ،اموربية العواصم مانلف    العامة امممية الصحية
 أو لااحم أو سداولاا أو ،والمادرات بالم كرات االسجار سمهر

 محلية جمعيات وجياـ باا، االشنغاؿ سشجير أو زراعناا، أو سارمباا
 اودوم  النشرمر مؤمد مما ذلا كل،  لمحاربناا بلد كل    كثيرة
  .العاـ وبهفعى البالغة بحكمنى ومشاد

                                                           

 .ٖٙٔد  عؼٞذ اىغٞ٘ؽٚ ط   ٍؼعضاخ فٚ اىطة ىيْثٚ اىؼشتٚ ٍؽَذ ٙ٘



 

 (91)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

 

 املفرتات تٍاوه أضزار

 أى  نور  يى وصار، الج د حم  شرب إذا التى يو المفّنر
 أنواع ويو، الّ كر مقدمة ويو اميراؼ    وادر، وانك ار ضعف
 والداسورة،، القت:  الحصر ال المثاؿ دبيل عل  مهاا نتكر كثيرة
 . والدااف، والبانجو، الطي  وجوزة

 اوماـ مرومى التى فمالشر  الحدمث    المفّنرات ذكر جاء وجد
 اهلل رض  دلمة أـ ال يدة عن ال هن    داود وأبو، الم هد    أحمد
 : جالت حيث عهاا

 { ِ َٖٚ َسع ٘ه  هللا  ْفرِش    طيٚ  هللا ػيٞٔ ٗعيٌ  َّ  ٍ َٗ ْغِنش    ٍ وِّ  ِْ م  {َػ
٘ٚ
 

 واجنماعية صحية أضرار لاا أنواعاا بكا ة والمفّنرات
 اجنماعية ظواير إل  مؤدى القات مضغ عل   النعّود واجنصادمة،
 وضياع ،العمل داعات لفقداف ؛والمجنمر للفرد معوجة واجنصادمة
 .اممراض وسفش ، النغتمة ودوء ،الداوؿ

                                                           

 اىنثٞش. عِْ أتٜ داٗد ٗسٗآ اإلٍاً أؼَذ فٜ ٍغْذٓ ٗاىطثشاّٜ فٜ اىعاٍغ 7٘



 

 (91)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

 جنل إل  سؤدى وجد، والمفّنرة ال امة الهباسات من والداسورة
 بهباساساا المشاورة الباذنجية العائلة إل  سهنم  الداسورة أف إذ، منعايياا
 سعاي  من دجائأل دهع اون اف    الن مم أعراض وسبدأ ال امة،
 ال التى العطش وزمادة الحلأل فاؼج    سنمثل وامعراض بتوريا،
 العين، ناحدج وسن ر وع  وعدـ إغماء ذلا ومنبر، الماء بشرب مزوؿ
 .بالو اة الحاالت من كثير    ومهنا  ،النشه  محدث كما

 سقلصات أحدثت كبيرة بكميات أاتت  إذا الطي  جوزة أما
 . والموت االانهاؽ س ب  وجد النهف  ، الجااز سشمل وجد، عهيفة

 الاباؿ وموّرث اودكار إل  أو، النادمر إل  مؤدى جد لبانجووا
 ،جراحية عملية كإجراء الضرورة عهد مجوز كاف وإف) بالماؿ ومتي 

 من المصهر) البه  من شيئاً  المرمض الطبي  معط  أف حاد ألم ر ر أو
 ضرورة مناا بالحقن، أو، الشم بطرمأل أو الفم، بطرمأل ونحوو( البانجو

 : سعال  جولى عمـو عليى مدؿ كما( المح ورات سبيح والضرورات)

رَ   اْضطُر  اْضطُر    َ َمنِ َ َمنِ ﴿﴿ رَ َغيػْ   ﴾﴾ر ِحيمٌ ر ِحيمٌ   َغُفورٌ َغُفورٌ   الّلىَ الّلىَ   ِإف  ِإف    َعَلْيىِ َعَلْيىِ   ِإْثمَ ِإْثمَ   َ وَ و  َعادٍ َعادٍ   َوالَ َوالَ   بَاغٍ بَاغٍ   َغيػْ
  ..ٛ٘ٛ٘البقرة(البقرة(ٖٖٚٔٚٔ))

 محدث كاف وإف ،ال كر حدّ  سبلغ ال المفّنرات يتو ومف

                                                           

 . 9ٕٙاىفقٔ اى٘اػػ   د ٍؽَذ تنش إعَاػٞو ط  8٘



 

 (99)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

  :عز  وجل   اهلل وؿلق سحرمماا إل  العلماء ذي   قد، مقّدماسى لمنعايياا

ـُ   ﴿﴿ ـُ َوُمَحرٍّ   امعراؼ(امعراؼ(ٚ٘ٔٚ٘ٔ))  ﴾﴾اْلَاَبآِئَث اْلَاَبآِئَث   َعَلْيِامُ َعَلْيِامُ   َوُمَحرٍّ

َٖٚ } :ال ابأل الحدمث    الها  وحمل كّرياا من ومهام َّ

 ِ ْفرِش  طيٚ  هللا ػيٞٔ ٗعيٌ  َسع ٘ه  هللا   ٍ َٗ ْغِنش    ٍ ِْ م وِّ    --  ٜٜ٘٘{َػ
 .الكراية عل 

 بمنعايياا سصل ال أناا حيث بكرايناا نقوؿ كها وإف ونحن
 واالجنصادمة واالجنماعية الصحية أضراريا أف إال ال كر حد إل 

 مر ض عاجل إن اف كل بل م لم، كل سجعل - آنفا إلياا المشار
 واحنفاظا والعقلية، والهف ية الصحية جواو عل  حفاظا سعايياا
 .االجنصادمة لمقنهياو وصونا، االجنماعية بمكاننى

 الدخاُ تٍاوه

 وبين، البلداف مانلف    بالدااف البوء ننشارا لعمـو ون را
 الن  والجاات، الطبية الايئات سحدثت ما ولكثرة، اموداط مانلف
 الااص بالبحث أ ردناو  قد ،وغيريا البيئة عل  المحا  ة عل  سحرص

 .المفّنرات بين من
                                                           

 عِْ أتٜ داٗد ٗسٗآ اإلٍاً أؼَذ فٜ ٍغْذٓ ٗاىطثشاّٜ فٜ اىعاٍغ اىنثٞش. 9٘



 

 (011)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

 

 اإلٌشاُ صحة عمى الدخاُ تأثري

 سهاولى كاف واءد اون اف صحة عل  جداً  ضارة سرثيرات للدااف
 بمواد مزجى بعد بمضغى أو ،المعناد النداين    كما الفم يرمأل عن

 (.الشمة أو المضغ) والل اف الشفة بين ووضعى أارى
 ،(الهشوؽ) امنف يرمأل عن بادنهشاجى أو ػ
 (.الجوزة) الهارجيلة ادنعماؿ يرمأل عن بادنهشاجى أو ػ

 بالطرؽ لج ما إل  أدال كيفما واجر بى والن مم محقأل  ضررو
 الدكنور امضرار يتو بعض إل  أشار وجد ،غيريا أو ال ابقة المنهوعة
 : قاؿ ال يوي  دعيد محمد

 كما،  ح ادينى  يقلل للفم المااي  الغشاء    الدااف ومؤثر) 
 المهارمن    مزمن النااب ومحدث، بالجوع اوح اس مقلل أنى

 .الماايية وامغشية امدهاف ولثات
 مر ،الوايم المعدة ضعف بمرض داهينمال إصابة وشويد

 ،الطعاـ لنهاوؿ االشنااء وضعف ،الل اف مبودة أعراض وجود



 

 (010)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

 من( بيب ين) الااضمة المادة وانعداـ ،المعدوى الرمح  واالمنوء
 اممعاء بالنااب المداهين إصابة إل  مؤدى مما ،المعدة عصارة
 شفائاا    سفيد ال جد المعدة    مّبرحة آالـ مر ،المزمهة الشدمدة

 .ٓٙ(أماـ ببضعة الدااف سرؾ عق  سزوؿ وإنما ،الدوائية المعالجات
 والحهجرة والبلعـو امنف    الناابا محدث والدااف يتا
 المرضية الجراثيم وسوين لداوؿ وم نعدة منايجة ومجعلاا والقصبات
 والبلعـو امنف نزالت  نحدث ،ب اولة النهف   بالجااز الااصة
 ،أحد عل  ماف   و الهيكوسين سرثير أما .والرئة والقصبات والحهجرة

 دال لاا الن  الدائمة النرثيرات سلا واموعية القل  عل  مؤثر  او
 وم ب   ياا الدموى الضغط درجة وارسفاع الشرامين سصل     كبير
 .وسقطعى الهبضات انن اـ ـدوع القلب  الافقاف أمضا

 ذلا وم ب   يضمرو باشرةم البصرى العص     مؤثر أنى كما
 والصداع امرؽ بحصوؿ العصبية الجملة    سرثيراسى س ار بيهما، العم 
 .العاـ العصب  والضعف واينزاز واميراؼ امصابر وارسجاؼ والدوار

 محدثاا الن  الجّمة امضرار يتو لها سبين أف وبعد ويكتا
 منركوو أف ػ مامحر  النداين مكن لم ولو ػ العقوء عل   يهبغ ، النداين

 الع م  واالجنصادمة والجنماعية الصحية الفوائد عل  محصلوا لك 
                                                           

 ٍؼعضاخ فٚ اىطة ىيْثٚ اىؼشتٚ ٍؽَذ   د  ٍؽَذ عؼٞذ اىغٞ٘ؽٚ . ٓٙ



 

 (011)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

 .سركى عل  سنوجف والن 



 

 (012)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

 لمتدخني التحزيي كزاِة

 :النداين حكم    متاي  ثوثة للعلماء
 إال الكبائر من معنبرو لم وإف، بالنحرمم القوؿ أيلأل من  مهام

 ومهاا: الكثيرة رآنيةالق الهصوص عل  اعنماداً  وذلا، اوضرار عهد
 امعراؼ(ٚ٘ٔ)﴾ اْلَاَبآِئثَ  َعَلْيِامُ  َوُمَحرٍّـُ ﴿

 اله اء(اله اء(ٜٕٜٕ) )   ﴾﴾  أَنُفَ ُكمْ أَنُفَ ُكمْ   سَػْقنُػُلواْ سَػْقنُػُلواْ   َوالَ َوالَ   ﴿﴿ :سعال دبحانى و  وجولى

رْ سُػَبتٍّرْ   َوالَ َوالَ   ﴿﴿  :شرنى عز   وجولى  (اودراءٕٕٙٙ))  ﴾﴾  سَػْبِتمًراسَػْبِتمًرا  سُػَبتٍّ
عليى  صل   اهلل جولى مهاا والن  الكثيرة الهبومة امحادمث وكتلا

 :  ودل م

 { ًِ ال ِػَشاَس فِٜ اإِلْعال َٗ {ال َػَشَس   
ٙٔ
  

 : صل   اهلل عليى ودل م وجولى

آ  }  ِٓ َٝرََؽغ  ٔ  فِٜ َِٝذ َُّ ا فَقَرََو َّْفَغٔ  فَغ  َّا ِْ ذََؽغ ٚ ع  ٍَ َٗ

                                                           

 سٗآ اإلٍاً أؼَذ ٗاتِ ٍاظٔ ػِ ػثذهللا تِ ػثاط. ٔٙ



 

 (013)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

ا  َٖا أَتَذا ا فِٞ َخي ذا  ٍ ا  ٌَ َخاىِذا  َْٖ {فِٜ َّاِس َظ
ٕٙ
 

 .الماؿ إضاعة وعن فّنروم م كر كل عن الردوؿ نا  كما
، اوباحة امشياء    امصل مف، بحّلى القوؿ أيلأل من ومهام

 .النحرمم سثبت  و الداللة ةظهي   برناا امولين أدلة واوردُّ 
، حوالً  مكوف جدو  ،حراماً  مكوف  قد :بالنفصيل جاؿ من ومهام

  يى كاف إف حراـ النداين إف:  قالوا، الام ة امحكاـ سعنرمى بل
 واجبة نفقات    ثمهى إل  محناجاً  الشاص كاف برف ،محـر إدراؼ
 باانوؼ مانلف وذلا، محنمل ال صح  ضرر  يى كاف أو، عليى

 عل  باطورسى الثقة الطبي  إابار من والبد وامحواؿ امشااص
  .الشاص

 منى وذلا، مال  أو صح  ضرر  يى مكن لم إف مكروياً  ومكوف
، مفيد ما غير    للماؿ إضاعة  يى أف كما ،امضرار بعض من مالوال 

  يى أف كما،  إليى الحاجة أشد    ي  مجاالت إل  موجى أف وأول 
 .والبصل كالثـو برائحنى للغير إمتاء

 ي د أثر لى النداين أف وااصة، الرأى يتا إل  نميل ونحن
 عل  االجنصادى أثرو لى وكتلا، صحياً  المداهين من الكثير عل 

                                                           

 ٝشج.طؽٞػ اىثخاسٛ ػِ أتٜ ٕش ٕٙ



 

 (014)         الشراب بين الدين والعلم      الباب الرابع

    بى االدنفادة ممكن الدااف من مومياً  محرؽ  ما، كلى المجنمر
 كبهاء ادمية مشروعات أو، المعيشة م نوى لر ر إنناجية مشروعات
 . ام راد م نوى لر ر وغيريا م نشفيات أو مدارس
 



 

 

 
 اىخاٍظ اىثاب    
 اىؼٞافح آداب   



 

 

  

  

  ..  الدعوةالدعوة  آدابآداب            

  ..  الدعوةالدعوة  إجابةإجابة  آدابآداب            

  ..  الدعوةالدعوة  حطورحطور  آدابآداب            

  ..  الطعاًالطعاً  صاحبصاحب  آدابآداب            

..  املشٍوٌةاملشٍوٌة  املوائداملوائد            



 

 (011)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

  الطيافةالطيافة  آدابآداب

 العبادات أجلٍّ  من والضيا ة، الطعاـ إيعاـ  عزَّ وجلَّ  اهلل جعل
  عزَّ وجلَّ  اهلل  رثه   ،عزَّ وجلَّ  اهلل إل  المؤمن باا منقرب الن  اودومية

  : قاؿ الطعاـ مطعموف من عل 

ـَ   َومُْطِعُموفَ َومُْطِعُموفَ   ﴿﴿ ـَ الط َعا   َوَأِديًرا. ِإن َماَوَأِديًرا. ِإن َما  َومَِنيًماَومَِنيًما  ِمْ ِكيًهاِمْ ِكيًها  ُحبٍّىِ ُحبٍّىِ   َعَل َعَل   الط َعا
    ﴾﴾ُشُكورًا ُشُكورًا   َواَل َواَل   َجَزاءَجَزاء  ِمهُكمْ ِمهُكمْ   نُرِمدُ نُرِمدُ   اَل اَل   الل ىِ الل ىِ   ِلَوْجىِ ِلَوْجىِ   نُْطِعُمُكمْ نُْطِعُمُكمْ 

  اون اف(اون اف(ٜٜ، ، ٛٛ))

َشفاا ٝ َشٙ :}طيٚ  هللا ػيٞٔ ٗعيٌ  ٗقاه ُ  فِٜ اْىَعْ ِح غ  إِ

َٖا ِْ تَاِؽِْ ٍِ َٕا  ِٕش  تَاؽِ    َا َٕا َٗ َٕا أََػذ  ِِٕش ِْ  َا ٍِ َٖا   ْ

 ًَ َُ اْىَنال ِْ أاَل ََ ًَ   هللا   ىِ ٌَ اىط َؼا أَْؽَؼ َٗ   ًَ َٞا ذَاتََغ اىظِّ َٗ  

  ً اىْ اط  َِّٞا َٗ ِْٞو  َطيٚ  تِاىي  َٗ }
ٖٙ 

 :أمضاً  وجاؿ

ٌَ أََخآ  َؼرٚ  ٝ ْشثَِؼٔ  }  ِْ أَْؽَؼ ٍَ    َِٔٝٗ َعقَآ  َؼرٚ  َْٝش َٗ

ِِ تَاَػَذٓ  هللا    ْٞ َْْذقَ َِ م وِّ َخ ْٞ ا تَ ٍَ َِ اىْ اِس َعْثَغ َخَْاِدَ   ٍِ
                                                           

 سٗآ اىرشٍضٙ ٍِ ؼذٝس ػيٚ سػٚ هللا ػْٔ . ٖٙ



 

 (019)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

  ً ائَِح َػا ٍِ ِظ  َْ ِغَٞشجَ َخ ٍَ }
ٙٗ
 

    وجاؿ الطعاـ مطعم مكانة ر ر  صل   اهلل عليى ودل م إنى بل 
 : حقى

 { ًَ ٌَ اىط َؼا ِْ أَْؽَؼ ٍَ  ٌْ م  ْٞش  {َخ
ٙ٘
 

 : ىحقٍّ      قاؿ أحداً  مضيف ال التى البايل من وحّتر

ِْ ال ٝ ِؼٞف  } ََ َْٞش فِٞ {ال َخ
ٙٙ
 

 أف أراد إذا، ودومى عليى اهلل صلوات الاليل إبراييم كاف وجد
 دم  ذلا أجل ومن ،معى منغتى من ملنمح ميلين أو ميو ارج مركل

 :جاؿ حيث جرآنى    ذلا عل   عزَّ وجلَّ  مدحى وجد( الضيفاف أبو)

  َعَلْيىِ َعَلْيىِ   َدَاُلواَدَاُلوا  ُمْكَرِميَن. ِإذْ ُمْكَرِميَن. ِإذْ الْ الْ   ِإبْػَراِييمَ ِإبْػَراِييمَ   َضْيفِ َضْيفِ   َحِدمثُ َحِدمثُ   أَسَاؾَ أَسَاؾَ   َيلْ َيلْ   ﴿﴿
  َ َجاءَ َجاء  َأْيِلىِ َأْيِلىِ   ِإَل ِإَل   مُّهَكُروَف.  َػَراغَ مُّهَكُروَف.  َػَراغَ   جَػْوـٌ جَػْوـٌ   َدَوـٌ َدَوـٌ   جَاؿَ جَاؿَ   َدَوًماَدَوًما   َػَقاُلوا َػَقاُلوا
ُامْ   سَْرُكُلوَف.  ََرْوَجحَ سَْرُكُلوَف.  ََرْوَجحَ   َأاَل َأاَل   جَاؿَ جَاؿَ   ِإلَْيِامْ ِإلَْيِامْ   َدِميٍن.  َػَقر بَىُ َدِميٍن.  َػَقر بَىُ   ِبِعْجلٍ ِبِعْجلٍ  ُامْ ِمهػْ   ِمهػْ
ـٍ   َوَبش ُرووُ َوَبش ُرووُ   َسَافْ َسَافْ   اَل اَل   جَاُلواجَاُلوا  ِايَفةً ِايَفةً  ـٍ ِبُغَو   ..التارمات(التارمات(ٕٕٛٛ: : ٕٕٗٗ))  ﴾﴾َعِليٍم َعِليٍم   ِبُغَو

                                                           

 سٗآ اىطثشاّٚ ٍِ ؼذٝس ػثذ هللا تِ ػَش سػٚ هللا ػَْٖا . ٗٙ
 سٗآ أؼَذ ٗاىؽامٌ ٍِ ؼذٝس ٍٖٞة سػٚ هللا ػْٔ . ٘ٙ
 سٗآ أؼَذ ٍِ ؼذٝس ػقثح تِ ػاٍش سػٚ هللا ػْٔ .ٙٙ 



 

 (001)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

 كرمى دعاو لكهى شاو؛ أو دجاجة ومكفيام نفر ثوثة كانوا  قد
 أدب يتا مف :لام ومشومى اً دميه عجوً  لام متبح أف ودااؤو
 ،جياـ اير بى  قاموا الع يم المقصد يتا امنصار أدرؾ وجد. اودوـ
 عل  صوؿللح بيهام  يما الشدمد النها ح إل  بام اممر وصل حن 

ما   صل   اهلل عليى ودل م جولى - دبأل ما غير - ذلا إل  مد عام ،الضيف
ذذفولقوهافولقوهاذذالدارالدارذذأهلأهلذذبذنوببذنوبذذوخيرجوخيرج،ذ،ذمعهمعهذذوالرزقوالرزقذذالضوفالضوفذذودخلودخلذذ}}: معهاو

 يرمرة أب  عن وم لم يالباار  مرومى  يما عهام ورد حن ، {{ذذالبحرالبحرذذفىفى
 :  جاؿ َرِضَ  اهلل عهى

{   ٜ تتتالا أَذَتتتٚ اىْ ثِتتت ُ  َسظ  فَثََؼتتتَس إِىَتتتٚ    طتتتيٚ  هللا ػيٞتتتٔ ٗعتتتيٌ  أَ

 ِٓ اء    َِّغاِء ََ َْْذَّا إاِل  اْى ا ِػ ٍَ  : َِ ِ   فَق ْي طيٚ   فَقَاَه َسع ٘ه  هللا 

تتَزاهللا ػيٞتتٔ ٗعتتيٌ  َٕ  ٌُّ تت ِْ َٝؼ  تت ٍَ َٕتتَزا  :  ْٗ ٝ ِؼتتٞف   فَقَتتاَه   ؟أَ

َّْظتتاِس: أََّتتا َِ اأْلَ تت ٍِ تتو   شَ   َسظ  ٍْ ِٔ ىَتتٔ  إِىَتتٚ ا ّْطَيَتتَق تِتت ا َٗ ِٔ   أَذِتت

 ِ تتِ٘ه هللا  َْٞف َسع  تتٜ َػتت ٍِ    طتتيٚ  هللا ػيٞتتٔ ٗعتتيٌ  فَقَتتاَه : أَْمِش

 ُِ تتتْثَٞا تتتَذَّا إاِل  ق تتت٘خ  اىظِّ ْْ تتتا ِػ ٍَ َِّٕٞ ِتتتٜ   فَقَاىَتتتْد:  فَقَتتتاَه: 

لِ  ٍَ أَْطثِِؽٜ ِعَشاَظلِ   ؽََؼا ٜ ِطْثَٞاَِّل إَِرا أََساد ٗا   َٗ ٍِ ِّ٘ َّ َٗ

َٖتتا .َػَشتاءا  ٍَ َٖٞ تتؤَْخ ؽََؼا أَ   فَ َٖاَٗ تتْد   ْطتتثََؽْد ِعتتَشاَظ ٍَ  ٘ َّ َٗ

َٖا َٖتتا ذ ْظتتيِػ  اىّغتت  ِطتتْثَٞاَّ تتْد َمؤَّ  ٍَ ٌ  قَا   فَؤَْؽفَؤَْذتتٔ   َشاضَ  ِ ش تت



 

 (000)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

 ُِ ا َٝؤْم ال ََ  ٖ ِٔ أَّ  ِِ   فََعَؼال ٝ ِشَٝاِّ ْٞ َٝ ِٗ ا أَْطثََؽا   فَثَاذَا ؽَا  َ فَيَ

 ِ َػتِؽَل هللا       فَقَتاهَ  طتيٚ  هللا ػيٞتٔ ٗعتيٌ  َغَذا إِىَٚ َسع ِ٘ه هللا 

ْٞيَحَ  ا  اىي  ََ ِْ فَِؼاىِن  ٍِ ْٗ َػِعَة   :اىنشَٝح اٟٝح فْضىد  {أَ

﴿ َُ ٗ ٝ ْؤشِش  ٌْ  َػيَٚ َٗ ِٖ ْ٘  أَّف ِغ ىَ َٗ  َُ ٌْ  َما ِٖ ِ َخَظاَطح   تِ ٍَ َٗ 

ِٔ  ش ػ   ٝ٘  َ  ىَ ِلَ  َّْفِغ ْٗ ٌ   فَؤ   ٕ  َُ ٘ ْفيِؽ   َ  .اىؽششد9)﴾ اْى

 وإنما، سحص  ال والطعاـ الضيا ة  ضل    الواردة وامابار
 دلفها أاوؽ إل  شبابها ّبىهنم أف، الي يرة الّهبتة يتو بتكر أردنا

 القيم امايرة اآلونة    عليام غلبت أف بعد، باا  ينشباوف الصالح
 كل عليى به هس التى المهفعة مبدأ بح   - يها وي ، الغربية المادمة
 يهاؾ كاف إذا إال ،والشح وامنانية امثرة عل  سهبه  - حياسام نواح 
 شراء يها مهى والغرض، الكـر  ي ار للايئة أو للشركة أو للفرد مصلحة
 منها   ما ويتا، بالحيلة ولو - امرباح من ج ط أكبر وسحقيأل، التمم
 وجى كلى بعملى مقصد أف إل  الم لم موجى التى، الحهيف دمهها مر
 أيعم وإذا، اهلل اءرض بتلا مبنغ   إنما أضاؼ إذا  او،  عزَّ وجلَّ  اهلل
 أدال الكرمم الالأل يتا وبمثل .اهلل من والثواب امجر مطل   إنى
  عزَّ وجلَّ  اهلل وصدؽ  عزَّ وجلَّ  اهلل دمن    أ واجا الهاس الصالح دلفها
 : مقوؿ إذ

  امنعاـ(امنعاـ(ٜٜٓٓ))  ﴾﴾  اجْػَنِدوْ اجْػَنِدوْ    َِبُاَداُيمُ  َِبُاَداُيمُ   الّلىُ الّلىُ   َيَدىَيَدى  ال ِتمنَ ال ِتمنَ   ُأْولَػِئاَ ُأْولَػِئاَ   ﴿﴿



 

 (001)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

  ةالدعو آداب6  أوال

 النعاليم لى ومتكر، ال دمدة اآلداب للم لم اودوـ مردم
، حولى من وم عد، نف ى    م عد علياا دار إذا سجعلى الن  الرشيدة

 شاكلمال بىسجهٍّ  وكتا، عزَّ وجلَّ  اهلل لقاء مـو ال عادة ومهاؿ بل
عزَّ  اهلل جوؿ در جانباً  اهلل بطرمأل ملق  من الن  واممراض وامعراض

 :وجلَّ 

  مَػْوـَ مَػْوـَ   َوَنْحُشُروُ َوَنْحُشُروُ   َضهًكاَضهًكا  َمِعيَشةً َمِعيَشةً   َلىُ َلىُ    َِإف   َِإف    ِذْكِريِذْكِري  َعنَعن  َأْعَرضَ َأْعَرضَ   َوَمنْ َوَمنْ   ﴿﴿
  يى(يى(ٕٕٗٔٗٔ))  ﴾﴾  َأْعَم َأْعَم   اْلِقَياَمةِ اْلِقَياَمةِ 

 مدعو حين الم لم موح اا أف مهبغ  الن  اودومية واآلداب
 :مل  ما مائدسى إل  غيرو

 الهب  ؿو لق والفجرة الفّ اؽ دوف امسقياء لضيا ة مدعو أف  -
 :  عليى ودل مصل   اهلل

{  ٜ َل إاِل ذَقِ ٍَ ال َٝؤْم ْو ؽََؼا َٗ ْاا  ٍِ ْؤ  ٍ {ال ذ َظاِؼْة إاِل 
ٙٚ 

صل   اهلل عليى  لقولى الفقراء دوف امغهياء بضيا نى ماص أالّ  -

                                                           

 سٗآ أؼَذ ٗأت٘ داٗد ٗاىرشٍضٙ ٗاتِ ّؼٞاُ ػِ أتٚ عؼٞذ . 7ٙ



 

 (002)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

 :  ودل م

حِ } ََ ىِٞ َ٘ ً  اْى ًِ ؽََؼا َٖا األَْغَِْٞاء    َششُّ اىط َؼا ْٞ ٝ ْذَػٚ إِىَ

ٝ ْرَشك  اْىف قََشاء   َٗ}
ٙٛ 

 وجى باا مقصد بل، والمباياة النفاار بضيا نى مقصد ال أف -
  صل   اهلل عليى ودل م بالهب  واالدنهاف،  عزَّ وجلَّ  اهلل

 ماا مهوى كما..  ال وـ عليى كإبراييم جبلى من وامنبياء
صل   اهلل عليى  جاؿ  قد المؤمهين إاوانى عل  ال رور إدااؿ
 :  ودل م

ِْ أَخِ }  ٍِ ِْ َطاَدَف  فَِش ىَٔ  ٍَ جا غ  َ٘ ْٖ ِٔ َش ِْ َعش  أََخآ    ٞ ٍَ َٗ

َ ذََؼاىَٚ َِ فَقَْذ َعش  هللا  ٍِ ْؤ  َ {  اْى
ٜٙ 

 إيمالام  إف، ضيا نى    انىر وجي أجاربى مامل ال أف مهبغ  -
 أصدجائى    النرسي  مراع  وكتلا، رحم وجطر إمحاش
، الباجين لقلوب إمحاشاً  البعض ساصيص     إف، ومعار ى

 . ذلا س ندع  ضرورة يهاؾ فكا إذا إال
 لبعد الحضور عليى مشألُّ  أنى معلم من إلياا مدعو ال -

                                                           

 ٍرفق ػيٞٔ ٍِ ؼذٝس أتٚ ٕشٝشج سػٚ هللا ػْٔ . 8ٙ
 سٗآ اىثضاس ٗاىطثشاّٚ ٍِ ؼذٝس أتٚ اىذسداء سػٚ هللا ػْٔ . 9ٙ



 

 (003)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

 من مدعو ال وكتلا، غيرو أو المشاغل كثرة أو، الم ا ة
 بعض بى منرذى أو، الحاضرمن اواواف ببعض منرذى

 .الحاضرمن

 الدعوة إجابة آداب6 ثاٌيا

 :مل  بما مهاا نكنف  كثيرة آداب ال هة كن     ولاا
 ماش  كرف،  ضرورى لعتر إال عهاا منرار وال الدعوة مجي  فأ 

 : صل   اهلل عليى ودل م لقولى ،بدنى أو دمهى    لى ضرر وثدح

َٜ فَْيٞ ِعةْ } ِػ ِْ د  ٍَ}
ٚٓ 

 ِرَساع  }} : صل   اهلل عليى ودل م وجولى ْٗ
ْ٘ د ِػٞد  إِىَٚ م َشاع  أَ ْٗ ِرَساع  ىَ
ْ٘ د ِػٞد  إِىَٚ م َشاع  أَ ىَ

ٜ  م َشاع  أَ  َْٕذٙ إِىَ ْ٘ أ  ىَ َٗ ٜ  م َشاع  أَ ألََظْثد     َْٕذٙ إِىَ ْ٘ أ  ىَ َٗ {{ْٗ ِرَساع  ىَقَثِْيد  ْٗ ِرَساع  ىَقَثِْيد  ألََظْثد    
ٚٔ  .

  .المواضر بعض    بوجوباا جيل وجد، مؤكدة دهة  اوجابة
 إجابة عدـ    مف، والغه  الفقير بين اوجابة    مميز ال أف 

 والكبر، الكبر من نوع ذلا    أف كما،  لاايرو ك راً  الفقير
 ورد  قد ال هة اوؼ ذلا أف إل  باوضا ة، اودوـ    ممقوت

                                                           

 سٗآ ٍغيٌ ػِ أتٚ ٕشٝشج سػٚ هللا ػْٔ . 7ٓ
 سٗآ اىثخاسٙ ٍِ ؼذٝس أتٚ ٕشٝشج سػٚ هللا ػْٔ . 7ٔ



 

 (004)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

َُ  أَّٔ   }: أنى  ل   اهلل عليى ودل مص عهى جَ  ٝ ِعٞة   َما َ٘  اْىَؼْثذِ  َدْػ

جَ ٗ َ٘ {اىَغنِٞ َدْػ
 عل  بن الح ن أف ذلا    روى ومما .ٕٚ

 عل  الهاس م رلوف التمن الم اكين من بقـو مر   عهاما اهلل رض 
 ويو، كلوفمر ويم امرض عل  ك راً  نشروا وجد، الطرمأل جارعة
 بهت بنا ام الغداء إل  يلم   :لى  قالوا، عليام م  ل  ، بغلنى عل 
 مح  ال اهلل وإف، نعم:  قاؿ،  صل   اهلل عليى ودل م اهلل ردوؿ

 عليام مدل   ثم، وأكل امرض عل  معام وجعد  هزؿ. الم نكبرمن
 وجناً   وعديم. نعم :جالوا،  رجيبون  أجبنكم جد :وجاؿ ورك 
 .معام مركل وجلح، الطعاـ  اار إليام ـ قد    حضروا، معلوماً 

 مباياة ذلا مفعل وإنما، يعاـاو م نثقل من إجابة ال هة من ليح 
  صل   اهلل عليى ودل م الهب  أف، عباس ابن رواو لما، سكلفا أو
َِ  ؽؼاً ػِ ّٖٜ} ْٝ رَثَاِس  َ {اى

 المنعّرضاف أى والمنبارمن، ٖٚ
 . والرماء للمباياة بفعلاما

 إليى اتوجٍّ   إف، وجرمباا الم ا ة بعيد بين اوجابة    مفرؽ ال أف 
    جاءسا إذا إال، لآلار واعنتر، مهاما ال ابقة أجاب دعوساف
 وإال، دواء كانا إف الجوار لحأل إليى أجرباما  يجي  واحد وجت
 .القرابة لحأل بامجرب بدأ

                                                           

 سٗآ اىرشٍضٙ ٗاتِ ٍاظٔ ٍِ ؼذٝس أّظ سػٚ هللا ػْٔ . 7ٕ
 اٗد ٍِ ؼذٝس اتِ ػثاط سػٚ هللا ػْٔ .سٗآ أت٘ د 7ٖ



 

 (005)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

 بركلى م رّ  صاحبى كاف  إف محضر بل، صائماً  لكونى الممنهر أف 
 ما أايى جل  عل  ال رور إدااؿ بهية  طاروإ    وليحن  ، أ طر

 لام دعا وإال ،النطوع صـو    وذلا ،وأ ضل الصـو    محن  
 : صل   اهلل عليى ودل م الردوؿ لقوؿ باير

َٚ   إَِراإَِرا} }  ِػ َٚ د  ِػ ٌْ   د  م  ٌْ أََؼذ  م  ُْ   فَْيٞ ِعةْ فَْيٞ ِعةْ   أََؼذ  ِ ُْ فَئ ِ َُ   فَئ َُ َما ُْ   فَْيٞ ِظوِّ فَْيٞ ِظوِّ   َطائَِاا َطائَِاا   َما إِ َٗ ُْ إِ َٗ  

 َُ َُ َما ْفِطشاا   َما ْفِطشاا ٍ   ٍ   ٌْ ٌْ فَْيَْٞطَؼ {{  فَْيَْٞطَؼ
ٚٗ 

 ىَلىَل  ذََني فَ ذََني فَ } }  :الصـو بعتر نهرما لمن    اهلل عليى ودل مصل   وجولى  

٘ك ٘كأَخ  َطَْغَ   أَخ  َطَْغَ َٗ َٗ    ٌ ٌ  ش  ه    ش  ه  ذَق٘  ٌ    إِّّٜإِّّٜ  ذَق٘  ٌ  َطائِ ٌْ   م وْ م وْ     َطائِ ط  َٗ ٌْ ط  ا  َٗ ٍا ْ٘ اَٝ ٍا ْ٘ َٝ  

َنأَّ   َنأَّ  ٍَ {{ذذذذٍَ
ٚ٘ . 

 مقاـ أو، شباة يعاـ الطعاـ كاف إف اوجابة من ممنهر أف    
 ادنماع أو، رجص أو اليعة أغان  أو الامر كشرب مهكر الموضر

 ممهر مما ذلا  كل - والكتب والباناف والزور والهميمة بةللغي
 فاً منكلٍّ  أو، شرمراً  أو  ادقاً  أو مبندعاً  أو - وادنحباباا اوجابة
 .والفار للمباياة يلباً 
 يكوف، البطن شاوة جضاء باوجابة مقصد ال أف  
 عاموً  باوجابة ليصير، نىني   نمح ٍّ  بل، الدنيا أبواب    عاموً 

                                                           

 سٗآ ٍغيٌ ػِ أتٚ ٕشٝشج سػٚ هللا ػْٔ . 7ٗ
 سٗآ اىثٖٞقٚ ٍِ ؼذٝس أتٚ عؼٞذ اىخذسٙ ٗاىذاسقطْٚ ٍِ ؼذٝس ظاتش . 7٘



 

 (001)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

صل   اهلل  اهلل ردوؿ ب هة االجنداء نينى سكوف برف وذلا .لآلارة
ْٗ ِرَساع   :جولى     عليى ودل م

َشاع  أَ ْ٘ د ِػٞد  إِىَٚ م  }ىَ

{ألََظْثد  
صل   اهلل  ردوؿ اهلل لقوؿ اهلل معصية من والحتر،  ٙٚ
 : عليى ودل م

{{ ِْ ٍَ ِْ ٍَ   ٌْ ٌْ ىَ جَ   ٝ ِعةِ ٝ ِعةِ   ىَ َ٘ ْػ جَ اىذ  َ٘ ْػ َ   َػَظَٚػَظٚ  فَقَذْ فَقَذْ   اىذ  َ هللا  َسع ٘ىَٔ    هللا  َسع ٘ىَٔ  َٗ َٗ}}
ٚٚ
 

 امنثاالً  ،جلبى عل  ال رور وإدااؿ ،المؤمن أايى إكراـ ومهوى
 :  صل   اهلل عليى ودل م لقولى

{ ِْ ٍَ  ًَ ا أََخآ   أَْمَش ََ ً   فَئِّ  َ  ٝ ْنِش { هللا 
ٚٛ
. 

 الدعوة حطور آداب6  ثالجا

 :بعضاا إل  نشير ةجم   آداباً  المدعو عل  ومهبغ 
 ومصيبام انن اريم يطوؿ  المحدد الميعاد عن كثيراً  منرار أال 

 وأف، االدنعداد جبل  يفاجئام الحضور منعّجل ال وكتلا، القلأل
 :عز  وجل   ىلقول الطعاـ عق  هصرؼم

                                                           

 سٗآ اىثخاسٙ ٍِ ؼذٝس أتٚ ٕشٝشج سػٚ هللا ػْٔ . 7ٙ
 ٍرفق ػيٞٔ ٍِ ؼذٝس أتٚ ٕشٝشج سػٚ هللا ػْٔ . 77
 رشغٞة ٗاىرشٕٞة ٍِ ؼذٝس ظاتش سػٚ هللا ػْٔ .سٗآ األطفٖاّٚ فٚ اى 78



 

 (001)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

  امحزاب(امحزاب(ٖٖ٘٘))  ﴾﴾  ِلَحِدمثٍ ِلَحِدمثٍ   ُمْ َنْرِنِ ينَ ُمْ َنْرِنِ ينَ   َواَل َواَل    َانَنِشُروا َانَنِشُروا  َيِعْمُنمْ َيِعْمُنمْ    َِإَذا َِإَذا﴿ ﴿ 

 . للراحة  يحناجوف منعبين مكونوا الدعوة أيل ومف
 صاح   رح علم أو، مدعواً  كاف إذا إال اً أحد ىمع مصح  ال أف 

 .معى بحضورو الدعوة
 زمادة أو دن   بكبر، النقدمم م نحأل من ومعى بالطعاـ مبندىء ال أف 

 ال أف مهبغ   حيهئت، بى والمقندى نبوعمال يو مكوف أف إال  ضل،
 .لى واجنمعوا لألكل اشرأبوا إذا نن اراو عليام مطوؿ

 أشار إذا، المجلح    منواضر بل لمجلحا منصدر  و دال إذا 
 جاؿ، مفارجى وال  يى جلح مكاف    بالجلوس المكاف صاح  إليى

 : صل   اهلل عليى ودل م

{   ُ َِ  إِ غِ  ٍِ اػ  َ٘ ِ  اىر  ُِ  اىشَػا ذََؼاىَٚ هلِل  ٗ ِْ  تِاىذُّ ٍِ 

َعاىِظِ  َشَشفِ  ََ { اْى
ٜٚ
. 

 ودنريم ءلله ا التى الحجرة باب مقابلة    مجلح أف مهبغ  ال ،
 دليل  إنى، الطعاـ مهى مارج التى الموضر إل  اله ر مكثر وال
 .روالش   عل 

                                                           

ٗأتتت٘ ّؼتتٌٞ فتتٚ سٝاػتتح اىَرؼيَتتِٞ ٍتتِ   سٗآ اىخشائطتتٚ فتتٚ ٍنتتاسً األختتال  79
 ؼذٝس ؽيؽح اتِ ػثٞذ .



 

 (009)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

 جعفر جاؿ  قد ،لْ كُ  لى مقوؿ أف إل  الطعاـ صاح  محوج ال أف 
 وأع مام ،أكوً  أكثريم إاوان  أح ): عهاما اهلل رض  محمد بن

 .(امكل    سعادو إل  محوجه  من عل    أثقلام لقمة،
 ال حن  اآلارمن مر ر أف جبل الطعاـ من مدو ر ر إل  رمباد ال أف 

 .ماجلام
 مغض بل،  ي نحيوف أكلام مراج  وال أصحابى إل  مه ر ال أف 

 .بهف ى ومشنغل عهام بصرو
  ّإليى مقّدـ أو، اوناء    مدو كهفض ؛غيرو م نقترو ما مفعل أال 

 صرؼ  يى من شيئاً  أارج إذاو ،  يى    اللقمة وضر عهد رأدى
 .س نقترو أو الهفوس مهى سنقّزز بما منكلم وال، الطعاـ عن اىوج

 وانصرؼ بل انى أنكر وإال، جدر إف روغي   مهكراً   رأى دال إذا. 
 سقصير، حقى    جرى وإف، الهفح  يي   الضيف مهصرؼ أف 

 : صل   اهلل عليى ودل م جاؿ والنواضر، الالأل ح ن من  تلا
{  ُ َِ  إ ٍِ ِِ تِؽ   ىَٞ ْذِسك   اىَْؤ ِٔ  ْغ ي قِ ٌِ  َدَسَظحَ  خ  ِْٞو  قَائِ  اىي 

 ٌِ َٖاسِ  َطائِ {اىْ 
ٛٓ. 

 عليى ملحّ  أف إال أماـ ثوثة عل  مزمدف    و أحد عل  ضيفاً  نزؿ إذا 
                                                           

 عِْ اىرشٍزٛ ػِ ػائشح سػٜ هللا ػْٖا. 8ٓ



 

 (011)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

َٞافَح  } : صل   اهلل عليى ودل م لقولى ،أكثر اوجامة    مضيفى  اىؼِّ

ً   شاَلشَح   ا أَٝ ا ََ {فََظَذقَح   َصادَ  فَ
 ادنئتاف بعد إال مهصرؼ وال ،ٔٛ

 .المهزؿ صاح 
 وإف أكلى اشنااو  إذا إليى جّدـ التى الطعاـ الم لم معي  ال أف 

 بعد ولو بى منكلم لم عيباً   يى رأى وإف، لغيرو سركى نف ى سقبلى لم
 :جاؿ رِض  اهلل عهى يرمرة أب  عن وم لم الباارى روى  قد ،ذلا
ا} َُ . قَؾُّ  ؽََؼاٍاا  هللّاِ  َسع ٘ه   َػابَ  ٍَ َٖٚ إَِرا َما  اْشرَ

ْٞ اا  ُْ  أََمئَ   َش إِ َٗ   َٕٔ {ذََشَمٔ   َمِش
ٕٛ. 

 أرغ  وال أشنايى ال الطعاـ يتا :مايى الم لم مقوؿ أف برس وال 
 محمل محمل ال التى الكوـ من ذلا ونحو مرمحه  ال أو ، يى
 َااِلدِ  َعنْ  :صحيحاما    وم لم الباارى رواو لما وذلا ،لى الّتـ
َٚ } :جَاؿَ  اْلَولِيدِ  ْبنِ  ُّٚ  أ ذِ  تَِؼة    طيٚ  هللا ػيٞٔ ٗعيٌ  اىْ ثِ

  ٙ ِ٘ ْش ٍَ ٙ َ٘ ْٕ َ ِٔ  فَؤ ْٞ  َػة   إِّٔ    :ىَٔ   فَقِٞوَ  ىَِٞؤْم وَ  إِىَ

َغلَ  ٍْ َ ً   :َخاىِذ   فَقَاهَ  ََٝذٓ   فَؤ َ٘  أََؼَشا  الَ » :قَاهَ  ؟ٕ 

ىَِنْٔ    ُ   الَ  َٗ ٚ  تِؤَْسعِ  َٝن ٘ ٍِ ْ٘ ِّٚ قَ  . { أََػافٔ    فَؤَِظذ 
   روى  قد ،والبركة بالاير البيت ميل الضيف مدعو أف م نح 

                                                           

 ٍرفق ػيٞٔ ٍِ ؼذٝس أتٚ ششٝػ اىخضاػٚ سػٚ هللا ػْٔ . 8ٔ
 ٔ.طؽٞػ ٍغيٌ ػِ أتٜ ٕشٝشج سػٜ هللا ػْ 8ٕ



 

 (010)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

ٌِ  أت٘  َطَْغَ }: جاؿ َرِض  اهلل عهى جابر عن داود أبو ْٞصَ َٖ ِ   اْى  ت

 ُِ َٖا ِّ ِّٜ  اىرٞ  ٜ   فََذَػا ؽََؼاٍاا   صل   اهلل عليى ودل م ىِيْث صل    اىْ ث
أْطَؽاتَٔ     اهلل عليى ودل م ا َٗ  َ ٘ا فَي ا: قاه فََشغ   أشِٞث٘ 

  ٌ ا. أَخام  ا هللا َٝاَسع ٘هَ : قاى٘  ٍَ ُّ : قاه إشاتَرٔ  ؟ َٗ  إ

وَ  ظ  ِخوَ  إَرا اىش  ْٞرٔ    د  ٔ   فؤَِموَ  تَ  ٍ ش ِشبَ  ؽََؼا  َشَشاتٔ    َٗ

ا ْ٘   ..{إشَاتَرٔ    فََزىِلَ  ىَٔ   فََذَػ

 الطعاً صاحب آداب6  رابعا

 : مهاا كثيرة آدابا الطعاـ لصاح  م نح 
 يشّوش، ذلا مجل م نقرض ال أف معه  ذلاو ، النكلف سرؾ  

 : صل   اهلل عليى ودل م جاؿ  قد عهدو حضر ما مقّدـ بل، نف ى عل 
اذ اَل } ْٞفِ  رََني ف٘  ٘ٓ   ىِيؼ  ِْ  فَئِّٔ   ؛ فَر ْثِغؼ   أَْتَغغَ  ٍَ

ْٞفَ  َ  أَْتَغغَ  فَقَذْ  اىؼ  ِْ   هللا  ٍَ َ  أَْتَغغَ  َٗ  أَْتَغَؼٔ   هللا 

{هللا   
 بعيالى  يجحف، عهدو ما جمير مقدـ أف النكلف ومن. ٖٛ
 الضيفاف وفمحبُّ  حن  شيئا لام مدار أف البد بل، جلوبام ومؤذى

 أل هنام الضيفاف    وسهطلأل، صدوريم سضيأل وال، مبغضونام وال
. 

                                                           

 سٗآ أت٘ تنش تِ اله فٚ ٍناسً األخال  ٍِ ؼذٝس عيَاُ سػٚ هللا ػْٔ . 8ٖ



 

 (011)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

 صل   اهلل عليى  لقولى ،ادنقبالى ومح ن للضيف ومبش   ماش   أف
ِْ } : ودل م ٍَ  َُ ِ   َما ٍِ ِ  ٝ ْؤ ًِ  تِاهلل  ْ٘ اىَٞ ًْ  اِٟخِش  َٗ  فَْيٞ ْنِش

ْٞفَٔ   {َػ
ٌ   إَِرا} : صل   اهلل عليى ودل م وجولى ،ٗٛ ائِش   َظاَءم   اىض 

  ٓ٘  ٍ {فَؤَْمِش
ٛ٘. 

 كانت ماما، االجنراح مهى وملنمح، لزائرا أااو المزور مشّا  أف 
 جزمل و ضل أجر و يى، ح ن  تلا. مقنرح ما بفعل ييبة نف ى
 :  عليى ودل مصل   اهلل جاؿ  قد

فَِش ىَٔ   جا غ  َ٘ ْٖ ِٔ َش ِْ أَِخٞ ٍِ ِْ َطاَدَف  ٍَ ِْ َعش  أََخآ    }  ٍَ َٗ

َ ذََؼاىَٚ {  َِ فَقَْذ َعش  هللا  ٍِ ْؤ  َ اْى
ٛٙ
. 

 الطعاـ مقّدـ أف مهبغ  بل الطعاـ؟ لا أجّدـ يل لى مقوؿ ال أف 
 .الكراـ أدب من  تا ،إليى عوودوم
  ٍّجاؿ وجد ،الضيف إكراـ نم ذلا مف ؛ الطعاـ إحضار لمعج 

 ام ة    إال الشيطاف من العجلة: َرِض  اهلل عهى امصم حاسم
 إؽؼاً) : صل   اهلل عليى ودل م اهلل ردوؿ دهة من  إناا

 ٗقؼاء  اىثنش ٗذضٗٝطذذ اىَٞد ٗذعٖٞض  اىؼٞف

                                                           

 ٍرفق ػيٞٔ ٍِ ؼذٝس أتٚ عشٝط سػٚ هللا ػْٔ . 8ٗ
 سٗآ اىخشائطٚ فٚ ٍناسً األخال  ٍِ ؼذٝس أّظ سػٚ هللا ػْٔ . 8٘
 سٗآ اىثضاس ٗاىطثشاّٚ ٍِ ؼذٝس أتٚ اىذسداء سػٚ هللا ػْٔ . 8ٙ



 

 (012)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

 ..داىزّ٘ب ٍِ ٗاىر٘تح  اىذِٝ
 م نح  لصاح  الطعاـ: 

 .حكامات الصالحينأف مبادط اواواف بالحدمث الطي  و   -
 .ومركل ومشرب مر أبهاء الدنيا بامدب -
 .ومر الفقراء باومثار -
 .اواف باالنب اطومر او -
 :ومر العلماء بالنعليم واالسباع -

وباومثار مر  ،)مركل بال رور مر اواواف جاؿ اوماـ أحمد:
 . (وبالمروءة مر أبهاء الدنيا ،الفقراء

 والزمادة، المروءة    نقص نقليلال إذ، الكفامة جدر لضيفى مقّدـ أف 
  ييٍّ  ويو، الكثير ـجد   إف إال، متمـو اممرمن وكو ومراءاة، سصّهر
صل   اهلل عليى  جاؿ  قد ،يعامام بفضلة منبّرؾ أف نوى أو، الهفح
  اىغؽ٘س أميح:  ػيٖٞا اىؼثذ ٝؽاعة ال شالشح}:  ودل م

{اإلخ٘اُ ٍغ أمو ٍٗا  ػيٞٔ أفطش ٍٗا
ٛٚ . 

 راغ ومنم عهى، اممدى سر ر أف جبل الطعاـ ر ر إل  ادرالمب أف  

                                                           

 اىفشدٗط ٍِ ؼذٝس أتٚ ٕشٝشج سػٚ هللا ػْٔ . سٗآ اىذٝيَٚ فٚ ٍغْذ 87



 

 (013)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

، القـو جبل مدو المائدة صاح  مر ر ال وكتا، امكل من الجمير
 .أكوً  آاريم مكوف أف مهبغ  بل، م نحيوف  إنام

 الداوؿ عهد المهزؿ صاح   ليعر ى، للمبيت ضيف دال إذا 
 ش را عهدو مكوف أف م نح  وكتلا، الوضوء وموضر القبلة

  فَِشاػ  فَِشاػ  }} :  صل   اهلل عليى ودل م اهلل ردوؿ لقوؿ ،الهازؿ للضيف

وِ  ظ  وِ ىِيش  ظ  فَِشاػ      ىِيش  فَِشاػ  َٗ َٗ   ِٔ َشأَذِ ٍْ ِٔ اِل َشأَذِ ٍْ اىص اىِس      اِل اىص اىِس  َٗ ْٞفِ   َٗ ْٞفِ ىِيؼ  اتِغ      ىِيؼ  اىش  اتِغ  َٗ اىش  َٗ  

 ُِ ْٞطَا ُِ ىِيش  ْٞطَا {{ىِيش 
ٛٛ . 

 إكراـ من وذلا، دّهة ويو الدار باب إل  الضيف مشّير أف 
 :  صل   اهلل عليى ودل م جاؿ الضيف

{  ُ ْ حِ  ِْ ٍِ  إِ ْٞفِ  ع  ُْ  اىؼ  {اىذ اسِ  تَابِ  إىٚ ٝ َشٞ غَ  أَ
ٜٛ
 . 

 :جنادو أبو وجاؿ

صل   اهلل عليى  هللا سع٘ه ػيٚ اىْعاشٚ ٗفذ قذً} 
 ّؽِ :أطؽاتٔ ىٔ فقاه  تْفغٔ ٝخذٌٍٖ فقاً   ودل م

ٌْ   َمالّ  :فقاه  هللا ٝاسع٘ه ّنفٞل  ٖ ا إِّ   ألَْطؽاتِ ٜ َماّ٘ 
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 (014)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

 َِ ٞ ٍِ ْنِش أََّا ٍ  ُْ  ِؼةُّ أ   َٗ ٌْ  أَ  ٖ {أ َمافِ َ
ٜٓ
. 

 املشٍوٌة املوائد6  خاوشا

    إليى والدعوة الطعاـ صهر  صل   اهلل عليى ودل م اهلل ردوؿ ن  دَ 
عزَّ  اهلل محباا الن  الكـر بصفة المؤمن لينحل  وذلا، مهادبات عدة
 بين والمحبة للمودة وزمادة، والم اكين الفقراء عل  وسودعة،  وجلَّ 

 :مل  ما المهادبات يتو وأبرز ،للمحزونين ومواداة، المؤمهين
 َرِض  اهلل  أنح رواو لما م نحبة وي  :الهكاح أو العرس وليمة

ُ  } :جاؿعهى  ِِ  َػْثذَ  أَ ََ ْؼ َِ  اىش  ف   ْت ْ٘  َسع ٘هِ  إِىَٚ َظاءَ  َػ

 ِ ِٔ    صل   اهلل عليى ودل م هللا  تِ ْفَشج   أَشَش   َٗ ِ  َسع ٘ه   فََغؤَىَٔ   ط   هللا 

ضَ  أَّٔ    فَؤَْخثََشٓ     صل   اهلل عليى ودل م  ٗ َشأَجا  ذََض ٍْ َِ  ا َّْظاسِ  ٍِ  األَ

ٌْ » :قَاهَ  َٖا ع ْقدَ  َم ْٞ اج   ِصَّحَ  :قَاهَ   «إِىَ َ٘ َّ  ِْ َٕة   ٍِ . َر

ِ  َسع ٘ه   قَاهَ  ٌْ »  : صل   اهلل عليى ودل م هللا  ىِ ْٗ ْ٘  أَ ىَ َٗ 

{«تَِشاج  
 والشكر الهكاح يتا عل  البركة إضفاء مهاا والادؼ .ٜٔ

 .الزواج نعمة عل  هلل
 الطفل والد  يقـو الوالدة من ال ابر اليـو    وس نح  : العقيقة 

                                                           

 إؼٞاء ػيً٘ اىذِٝ. 9ٓ
 ٍرفق ػيٞٔ ٍِ ؼذٝس أّظ سػٚ هللا ػْٔ . 9ٔ



 

 (015)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

 الفقراء لحماا من ومطعم ،شاة بتبح - م ّدو م دّ  من أو
وُّ }: :  صل   اهلل عليى ودل م لقولى وغيريم والجيراف والم اكين  م 
  ً الَ َِْٕٞح   غ  ِٔ ذذَس ْْٔ   ػ  ذ ْزتَ  تَِؼقِٞقَرِ ًَ  َػ ْ٘ َٝ  ِٔ ٝ ْؽيَق   َعاتِِؼ َٗ 

ٚ َ ٝ َغ َٗ}
 والشكراف القرباف معه   ياا الولد عن والتبيحة، ٕٜ

 عن سرايريا ومجوز، الهعمة يتو عل  هلل الشكر وإظاار والصدجة
    مجزىء ما إال العقيقة    مجزىء وال يتا...  ال ابر اليـو

 لما ع ماا مك ر وال أعضاءيا مفصل أف والم نح ، امضحية
ْ ح  }: جالت أناا عهاا اهلل رض  عائشة عن روى ُِ  اىغُّ  َشاذَا

 ُِ َنافِ َرَا  ٍ  ِِ ًِ  َػ ِِ  اىغ الَ َػ  ذ ْطثَخ   َشاج   اىَعاِسَٝحِ  َٗ

ذ ٗالا  الَ  ظ  ٌ   ٝ ْنَغش   َٗ َٝؤْم و   َػْظ َٗ   ٌ ٝ ْطِؼ َٝرََظذ      َٗ َٗ} 
 . المولود أعضاء ب ومة سفاؤال وذلا

  ال هة من ويو ،الميت أيل إل  ومحمل لطعاـا مصهر أف م نح 
: ال وـ عليى جاؿ يال  أب  بن جعفر نع  جاء لما أنى ورد لما
{  ُ ا َظْؼفَش   آهَ  إِ ِغي٘  ٌْ  ش  ِٖ ِّٞرِ ََ ِْ  تِ ْْغِ  َػ ٌْ  ط  ِٖ ٍِ  ؽََؼا

ا ي٘  َِ ٌْ  فَاْؼ ِٖ ْٞ ا إِىَ ٍَ  َُ ي٘  { َٝؤْم 
ٜٖ. 

  مصهر أف العلماء من كثيرٌ  لى ادنح ن وجد، سىدعو  بعد: الح 
                                                           

 سٗآ إٔو اىغِْ ميٌٖ ػِ عَشج سػٚ هللا ػْٔ . 9ٕ
اىرشٍضٙ ٗاتِ ٍاظٔ ٍِ ؼتذٝس ػثتذ هللا تتِ ظؼفتش سػتٚ هللا سٗآ أت٘ داٗد ٗ 9ٖ

 ػَْٖا .



 

 (011)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

 يتو عل   عزَّ وجلَّ  هلل شكراً  أيلى    م نقر بعدما للفقراء يعاما
 .ومعار ى أيلى مهى مطعم أف مانر وال، الع م  والمهة الكبرى الهعمة

 مائدة مصهر أف للم لم وم نح  : رمضاف    او طار مائدة 
 مهاا مطعم ،العمر    مرة أو الشار    مرة ولو رمضاف   

صل   اهلل عليى  الهب  إليى أشار التى الع يم بامجر زليفو  الصائموف
 : جولى     ودل م
{ ِْ ِٔ  فَط شَ  ٍَ َُ  َطائَِاا  فِٞ ِٔ  َما ْغفَِشجا  ىَ ٍَ  ِٔ تِ  ّ٘ ِػْرقَ  ىِز  َٗ 

 ِٔ َِ  َسقَثَرِ َُ  اىْ اِس  ٍِ َما ْصو   ىَٔ   َٗ ٍِ  ِٓ ِْ  أَْظِش ْٞشِ  ٍِ ُْ  َغ  أَ

ْْق ضَ  َٝ  ِْ ٍِ  ِٓ ء   أَْظِش ْٜ ابَ  َٕزا ذََؼاىَٚ هللا    ٝ ْؼِطٜ َش َ٘  اىص 

 ِْ ْزقَحِ  َػيَٚ َطائَِاا  فَط شَ  ٍَ  ٍ   ِ ْٗ  ىَثَ َشج   أَ َْ ْٗ  ذَ ِْ  َشْشتَح   أَ ٍِ 

اء   ٍَ  ِْ ٍَ ِْ  هللا    َعقَآ   َطائَِاا  أَْشثَغَ  َٗ ِػٜ ٍِ ْ٘  الَ  َشْشتَحا  َؼ

ا ََ وَ  َؼرٚ  َْٝظ {اْىَعْ حَ  َْٝذخ 
ٜٗ
 . 

 أو نف ى    بفضل عليى اهلل سفضل كلما الم لم  إف وبالجملة
 وسوزمر الفقراء بإيعاـ ذلا عل  سعال  اهلل شكر أيلى أو مالى أو ولدو

 : عزَّ وجلَّ  لقولى وذلا عليام الصدجات

                                                           

 سٗآ أطؽاب اىغِْ ػِ عيَاُ سػٚ هللا ػْٔ . 9ٗ



 

 (011)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

َرجَػَبٍة. َرجَػَبٍة.   اْلَعَقَبُة. َ اُّ اْلَعَقَبُة. َ اُّ   َماَما  َأْدرَاؾَ َأْدرَاؾَ   اْلَعَقَبَة. َوَمااْلَعَقَبَة. َوَما  اجْػَنَحمَ اجْػَنَحمَ   َ َو َ َو     ﴿﴿
ـٌ   َأوْ َأوْ  ـٌ ِإْيَعا   َمْقَربٍَة. َأوْ َمْقَربٍَة. َأوْ   َذاَذا  َمْ َغَبٍة. مَِنيًماَمْ َغَبٍة. مَِنيًما  ِذيِذي  مَػْوـٍ مَػْوـٍ   ِ  ِ    ِإْيَعا

َربٍَة. ثُم    َذاَذا  ِمْ ِكيًهاِمْ ِكيًها َربٍَة. ثُم  َمنػْ   َوسَػَواَصْواَوسَػَواَصْوا  آَمُهواآَمُهوا  ال ِتمنَ ال ِتمنَ   ِمنَ ِمنَ   َكافَ َكافَ   َمنػْ
  البلد(البلد(ٚٔٚٔ: : ٔٔٔٔ))  ﴾﴾بِاْلَمْرَحَمِة بِاْلَمْرَحَمِة   َوسَػَواَصْواَوسَػَواَصْوا  بِالص ْبرِ بِالص ْبرِ 



 

 (019)          لباب الخامس            آداب الضيافة     ا

  

 



 

 (021)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

  السادسالسادس  البابالباب

 ٍرفشقح ٗآداب أؼناً

  والفطةوالفطة  الذِبالذِب  آٌيةآٌية  استخداًاستخداً  حكيحكي

  زِازِاوطعوطع  وعظىّاوعظىّا  امليتةامليتة  جبمودجبمود  االٌتفاعاالٌتفاع  حكيحكي

  فأرةفأرة  فيْفيْ  واتتواتت  التىالتى  الشىَالشىَ  حكيحكي

  املىمحاملىمح  الشىكالشىك  أكنأكن

  املشتوردةاملشتوردة  المحوًالمحوً

  والٍصارىوالٍصارى  اليّوداليّود  طعاًطعاً

  

  املططزاملططز  حكيحكي

  واحلظزاتواحلظزات  واألفاعىواألفاعى  احّلياتاحّليات  أكنأكن

  الطيورالطيور  أكنأكن



 

 (020)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

  البّائيالبّائي  وَوَ  واحملزًواحملزً  احملمناحملمن

  اجلاللةاجلاللة  حكيحكي

  وقائىاوقائىا  واطياواطيا  والظزبوالظزب  األكناألكن  حكيحكي

  الظزعيةالظزعية  كاةكاةذذالال  طزوططزوط

  ضزورات  فى التذكيةضزورات  فى التذكية

  كيةكيةذذالتالت  آدابآداب

  كيةكيةذذالتالت  وكزوِاتوكزوِات

  الكمبالكمب  لعابلعاب  جتٍبجتٍب



 

 (021)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

  الباب الشادضالباب الشادض

  وتفزقةوتفزقة  وآدابوآداب  أحكاًأحكاً

 اننشرت الن  البدع من كثير من منحرز أف الم لم عل  مج 
 بى ااصة وآنية، بى ااص يعاـ للرجل مكوف أف مثل، الزماف يتا   

 : عهاا اهلل رض  عائشة ال يدة لقوؿ

{  ُْ ْْد   إِ ٜ   ٟذِٜ م  ٓ   تاإِلّاءِ   ػيٞٔ ٗعيٌ طيٚ  هللا اىْ ث ز   فآخ 

ْْٔ   فَؤَْشَشب   ز   ٍِ ِػغَ  فَآ   فَََٞؼغ   فََٞؤْخ  ْ٘ ٍَ   ٜ   فََْٞشَشب   فِ

 ُْ إِ ْْد   َٗ ز   م  َِ  اىَؼْش َ  ٟخ  ٍِ  ٌِ ئ    اىي ْؽ  َػيَٚ فَآ   فَََٞؼغ   فآم 

ِػغِ  ْ٘ ٍَ   ٜ ئ    فِ {فََٞؤْم 
ٜ٘
  

 بيهما ،نف ى بشاوة مركل  او بى ااص يعاـ لى كاف وإذا
 :صل   اهلل عليى ودل م جاؿ كما المؤمن

  {  ِ ٍِ ْؤ  َ جِ  َٝؤْم و   اْى َ٘ ْٖ ِٔ  تَِش {ِػَٞاىِ
ٜٙ 

ذذ:  ورد لما وحدو امكل من منحّرز أف أمضا لى ومهبغ 

                                                           

 طؽٞػ اتِ ؼثاُ ػِ ػائشح سػٜ هللا ػْٖا. 9٘
 اىذٝيَٜ ػِ أتٜ إٍاٍح سػٜ هللا ػْٔ. 9ٙ



 

 (022)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

َث  لَ   أاَلَ أاَلَ }} َث  لَ أّ  ِْ : : اىْ اطِ اىْ اطِ   تَِششتَِشش  أّ  ٍَ ِْ ْؼَذٓ    أََموَ أََموَ   ٍَ ْؼَذٓ  َٗ َْغَ   َٗ ٍَ َْغَ َٗ ٍَ   ِسْفَذٓ  ِسْفَذٓ    َٗ

َػَشبَ  َػَشبَ َٗ {{َػْثَذٓ  َػْثَذٓ    َٗ
ٜٚ.
 

 ،صـو أو ،مرض أو ،حمية ب ب  ذلا    معتوراً  مكوف أف إال
 . الشرعية امعتار من ذلا غير أو

 والفطة الذِب آٌية استخداً حكي

 مفارش وكتا، والفضة التي  أوان  ادنعماؿ الم لم عل  محـر
 : صل   اهلل عليى ودل م لقولى وذلا  الاالص الحرمر

حِ  اىز ٕةِ  آِّٞحِ  فٜ َْٝشَشب   اى زٛ}  فٜ ٝ َعْشِظش   اإَّ  ٗاىفِؼ 

 ِٔ فِ ْ٘ ٌَ  َّاسَ  َظ  َْٖ { َظ
ٜٛ
  

 :جاؿَرِض  اهلل عهى  حتمفة عن الباارى رواو ما وكتلا

َٖاَّا}  َّ  ُّٚ ُْ   طيٚ  هللا ػيٞٔ ٗعيٌ  اىْ ثِ  آَِّٞحِ  فِٚ َّْشَشبَ  أَ

َٕةِ  ِح  اىز  اْىفِؼ  َٗ  ُْ أَ َٖا  َّؤْم وَ  َٗ ِْ  فِٞ َػ  اْىَؽِشٝشِ  ى ْثظِ  َٗ

                                                           

 اتِ ػغامش ػِ ٍؼار سػٜ هللا ػْٔ. 97
شظشج : ط٘خ ٗق٘ع اىَاء فٚ ٗاىع  سٗآ ٍغيٌ ػِ أً عيَح سػٚ هللا ػْٖا 98

 اىع٘ف .



 

 (023)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

ٝثَاضِ  اىذِّ َٗ  َٗ ُْ ِٔ  َّْعيِظَ  أَ ْٞ قاهَ   َػيَ َٗ:  َٜ ِٕ  ٌْ  ٖ  أٙ) ىَ

َّْٞا فِٜد اىنفاس ٌْ  اىذُّ ىَن   {.اِٟخَشجِ  فِٜ َٗ

  وطعزِا وعظىّا امليتة جبمود االٌتفاع حكي

 أو بجلديا االننفاع أما، أكلاا سحرمم معه  المينة سحرمم إف
 ماؿ منى، مطلوب أمر يو بى برس  و شعريا أو ع ماا أو جروناا

 ُسُصدٍّؽَ : جَاؿَ ، َعب اسٍ  اْبنِ  َعنِ . إضاعنى سجوز  و مهى االدنفادة كنمم
 : َػَقاؿَ  الّلىِ  َرُدوؿُ  ِبَاا َ َمر   َ َماَسْت، ِبَشاٍة، ِلَمْيُمونَةَ  َمْواَلةٍ  َعَل 

ٌْ  َٕال  } َٖا أََخْزذ  َٕاتِ ٘ٓ    إِ  َ ٌْ  فََذتَْغر  ّْرَفَْؼر  ِٔ؟ فَا ا تِ : فَقَاى٘ 

َٖا ْٞرَ  إِّ  ا: فَقَاهَ   ح  ٍَ ََ ًَ  إِّ  َٖا َؼش  { أَْمي 
ٜٜ
 

 الجلد أنواع كل مشمل ل  الحِ  أف إل  امئمة بعض ذي  وجد
ذذَفَقِدَفَقِدذذاإِلَهاُباإِلَهاُبذذُدِبَغُدِبَغذذِإَذاِإَذا}}:  صل   اهلل عليى ودل م جولى إل  ادنهاداً 

{{َطُهَرَطُهَر
 القرضاوى مودف/  الدكنور معّلأل الحدمث يتا  عل  .ٓٓٔ
، اهزمر أو كل  جلد كاف لوو  جلد كل مشمل عاـ ويو)  : يقوؿ
، حهيفة أب  صاح  مودف أب  عن وحك ، ال اير أيل جاؿ وبتلا

                                                           

 سٗآ اىعَاػح إال اتِ ٍاظٔ . 99
 سٗآ ٍغيٌ . ٓٓٔ



 

 (024)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

 .ٔٓٔ( الشوكان  ورّجحة

 فأرة فيْ واتت الذى الشىَ حكي

 ونحوو كع ل شاباى ما كل وكتا جامداً  ال من كاف إذا
 شيئاً  أف سحققها إذا ،مهى حولاا وما يرحت،  ماست  ررة  يى ووجعت

 ملق   إنى مائعاً  كاف إذا وأما، مهى ذلا غير إل  لمص لم أجزائاا من
صل   اهلل عليى  الّلىِ  ردوؿَ  َأف   َميمونةَ  عن يالباار  رواو لما وذلا ،كلى
 : قاؿ َدمٍن،    َدقطتْ   ْررةٍ  عن ُدئلَ   ودل م

ٕا} ىَٖا ٍٗا أْىق٘  ْ٘ ا َؼ ي٘  م  َٗ  ٌْ َْن  َْ  {َع

 املىمح الشىك أكن

، والف يخ، كال ردمن المملح ال ما أكل    الدمن حكم ما
 وغيريا؟، والملوحة، والرنجة

  إنى ضرر  يى مكن لم ما أكلاا ومحلُّ ، يايرة امنواع يتو كل
/ الشيخ عن دابأل ال يد/ الشيخ نقل وجد ،حيهئت بالصحة لضررو محـر

                                                           

 . ٕ٘اىؽاله ٗاىؽشاً ط   ٔٓٔ



 

 (025)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

 أف بى اهلل أدمن التى: ] جولى(  المالكية شيوخ من ويو) الدردمرى
 الم فوح والدـ الموت، بعد إال مرضخ وال ملحم ال منى ياير الف يخ

 دـ  يى وجد إف ال ما موت وبعد، اروجى بعد إال بهجادنى كمحم ال
 الاارجية  الريوبات، الشرعية التكاة بعد العروؽ    كالباج  مكوف
 ال يد/ الشيخ وعّق . ٕٓٔ[ذلا    شا ال يايرة ذلا بعد مهى

 علماء وبعض الحهابلةو  امحهاؼ تي م إل : جائوً  ذلا عل  دابأل
 .المالكية

 املشتوردة المحوً

 والمعلبات؟ الم نوردة اللحـو أكل حكم ما
 من كانت إذا، دوميةاو ودبال اارج من الم نوردة اللحـو

: اهلل لقوؿ حوؿ  ا  والهصارى الياود ويم الكناب أيل بود
 ﴾ل ُامْ  ِحلُّ  َعاُمُكمْ َويَ  ل ُكمْ  ِحلٌّ  اْلِكَنابَ  ُأوُسواْ  ال ِتمنَ  َوَيَعاـُ ﴿
 :بشريين وذلا،  المائدة(٘)

 ذبحاً  ذبحت جد سكوف أف، و اهلل أحلاا الن  اللحـو من سكوف أف
 المحرمة اللحـو من كاف برف الشرياف يتاف  ياا منو ر لم  إف .شرعياً 

                                                           

 . 8ٕٗفقٔ اىغْح )اىعضء اىصاىسد ط   ٕٓٔ



 

 (021)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

 الحالة يتو     إناا شرعية غير ذكاساا كانت أو - الاهزمر مثل -
 لحوماا أكل محل  و الكا رة الدوؿ أما، لااأك محل ال مح ورة سكوف
 .الم لمين من جماعة ذلا  سول   إذا إال

 والٍصارى اليّود طعاً

ـُ   ﴿﴿ :جوؿ أف إل  نشير أف بها ومجدر  اْلِكَنابَ  ُأوُسواْ  ال ِتمنَ  َوَيَعا
 وحبوبام ذبائحام: لام يعاـ كل سشمل عامة كلمة المائدة(المائدة(٘٘))  ﴾﴾

 والدـ كالمينة،  لعيهى مامحر   مكن لم ما، لها حوؿ ذلا  كل، وغيريا
 أكانت دواء ،باوجماع أكلاا مجوز ال  اتو، الاهزمر ولحم والم فوح

 .م لم أو كناب  يعاـ
 يتا    ع يمة جاعدة إل  القرضاوى مودف/ الدكنور ذي  وجد

 الم لم عل  وليح، عهى ن رؿ ال عها غاب ما: جاعدة: )  قاؿ اممر
 الشروط ادنو ت ويل ستكينى؟ كانت كيف: عهى غاب عما م رؿ أف
 غاب ما كل بل ،متكر؟ لم أـ التبيحة عل  اهلل ادم ذكر ويل،  ال؟ أـ
 .أكلى  حوؿ كناب  أو -  ادقاً  أو جايوً  ولو - م لم ذّكاو مما عّها

 أف: عن عائشة رض  اهلل عهاا الباارى حدمث جبل من ذكر وجد
 : قالوا  دل مصل   اهلل عليى و  الهب  درلوا جوما



 

 (021)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

{  ُ ٌِ  َٝؤذَّْ٘ا قٍ٘اا  إِ ِٔ  هللا اعٌَ  أَرَمشٗا َّْذسٛ ال تاىيؽ  ػيٞ

٘ا:  طيٚ  هللا ػيٞٔ ٗعيٌ  هللا سع٘ه   فقاه ال؟ أً َُّ ِٔ  هللا َع  ػيٞ

 {.ٗم ي٘ٓ  

 ام عاؿ أف عل  دليل يتا):  الحدمث يتا    العلماء وجاؿ
 عل  دليل قـوم حن ، وال ومة الصحة حاؿ عل  سحمل والنصر ات

 .ٖٓٔ(والبطوف الف اد

 املططز حكي

 من محلّ  ال وما الاهزمر ولحم المينة من مركل أف للمضطر
 الحياة عل  محا  ة، اهلل حّرمى مما وغيريا سؤكل ال الن  الحيوانات
 لقولى امكل وجوب يها باوباحة والمقصود، الموت من للهفح وصيانة
 :سعال 

  اله اء(اله اء(ٜٕٜٕ))  ﴾﴾رَِحيًما رَِحيًما   ِبُكمْ ِبُكمْ   َكافَ َكافَ   الّلىَ الّلىَ   ِإف  ِإف    ُكمْ ُكمْ أَنُف َ أَنُف َ   سَػْقنُػُلواْ سَػْقنُػُلواْ   َوالَ َوالَ   ﴿﴿
 أو مركل ما  ياما مجد ال وليلة موماً  مبق  أف الضرورة وحدُّ 

 مملوكاً  يعاماً  ووجد مضطراً  كاف  إف .للغير مملوكاً  كاف ولو، مشرب
                                                           

 . ٗٙاىؽاله ٗاىؽشاً ط  ٖٓٔ



 

 (029)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

 .بى صاحبى مرذف لم ولو مهى مركل أف  لى للغير
 بى محفظ التى القدر إال المينة من منهاوؿ ال المضطر أف غير

 .أودو ومقيم حياسى

 واحلظزات واألفاعى احليات أكن

 ليل  أب  وابن مالا عن الواضح الفقى صاح  محك 
 والقهفد والفرر والعقارب وام اع  الحيات أكل جواز واموزاع 
 :الدرداء وأب  عباس ابن جوؿ ذلا    وحجنام ،يتذكٍّ  إذا والضفدع

ا } َ٘  أَؼو   ٍَ  ٖ ا ه  َؼالَ  فَ ٍَ َٗ  ًَ َ٘  َؼش  ً   فَٖ  ا َؼَشا ٍَ  َعَندَ  َٗ

  ْْٔ َ٘  َػ  ٖ ٘   فَ  ٕٚ ٍا: اىفؤسج فٚ ػائشح اىدٗق .َػْف

  ﴾﴾  ُجل ال  َأِجُد ِ   َما ُأْوِحَ  ِإَل   ُمَحر ًماُجل ال  َأِجُد ِ   َما ُأْوِحَ  ِإَل   ُمَحر ًما﴿ ﴿  :توجرأ  تؽشاً

ددامنعاـ(امنعاـ(٘ٗٔ٘ٗٔ))
ٔٓٗ
. 

 علماء من وعروة شااب وابن حهيفة ووأب الشا ع  كاف وإف
 مثل ويواّماا امرض اشاش من ش ء كل أكل مجيزوف ال المدمهة
 عهد مجوز  و جنلى مجوز ما وكل ،أشباى وما والفرر واموزاغ الحّيات

                                                           

 . 9ٖٙاىفقٔ اى٘اػػ )اىعضء اىصاّٚد ط  ٗٓٔ



 

 (031)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

صل    جولى إل  وم نهدوف، { يى عهديم التكاة سعمل وال أكلى يؤالء
 : اهلل عليى ودل م

ظ  } َْ َِ  َخ ابِّ  ٍِ َٗ ِ   اىذ   ٖ يُّ َِ   فَ٘اِعق   م   اىِؽوِّ  فِٜ ٝ ْقرَْي

اىؽَ  َٗ ًِ اىِؽَذأَج   اىَؼْقَشب  : َش اىغ َشاب   َٗ اىفَؤَْسج   َٗ اىَنْية   َٗ َٗ 

س   {اىَؼق٘ 
ٔٓ٘
. 

 الطيور أكن

 أكلاا؟ محل الوالن   أكلاا؟ محلّ  الن  الطيور أنواع ما
 واموز والبط والدجاج كالحماـ :كثيرة أكلاا مجوز الن  الطيور

 إل  وما، لبلوالب والكرواف والكرك  والقطا والزرزور والقهبر وال ماف
 والعقاب واله ر كالصقر،  بى مصطاد ظفر ذى كل أكل ومحـر .ذلا
  :جاؿ عباس ابن عن روى لما وذلا ،ذلا ونحو والشايين والباز

 {َٖٚ ِْ   طيٚ  هللا ػيٞٔ ٗعيٌ  هللا َسع ٘ه   َّ  َّاب   ِرٛ م وِّ  أْموِ  ػ

 َِ ث غِ  ٍِ ِْ   اىغ  ػ ْخيَة   ِرٛ م وِّ  َٗ ٍِ  َِ ْٞشِ  ٍِ {اىط 
ٔٓٙ
 . 

                                                           

 ػْٖا . سٗآ اىثخاسٙ ٍٗغيٌ ٗاىرشٍضٙ ٗاىْغائٚ ػِ ػائشح سػٚ هللا ٘ٓٔ
 عِْ أتٚ داٗٗد ػِ اتِ ػثاط سػٜ هللا ػَْٖا. ٙٓٔ



 

 (030)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

 البّائي وَ واحملزً احملمن

 والجواميح والبقر كاوبل الباائم أنواع رجمي أكل مجوز
 كالحمر ذلا إل  وما ،وامرن  الوحش وبقر وال ب  ،والماعز والضرف
 .وغيريا الوحشية

 ؛الباائم دباع من غيرو عل  بى م طو ناب ذىكل  أكل ومحـر
 والار والكل  همحوال والفاد والفيل والدب والتئ  والهمر كامدد

 الهب  عن يرمرة أب  عن المويّر    مالا مرومى الم وذلا ،(القط)
 : صل   اهلل عليى ودل م

َِ  َّاب   رٛ م وِّ  أَْمو  } ثَاعِ  ٍِ ً   اىغِّ {َؼَشا
ٔٓٚ
 . 

 جابر عن ورد لما والبغاؿ اميلية الحمر أكل محـر وكتلا
 َرِض  اهلل عهى جاؿ:

َٖاَّا} ًَ  هللا سع٘ه   فََْ   ٗاىؽَِٞش  اىثغاهِ  ػِ ْٞثَشَ خَ  ٝ٘

ََْٖا ٗىٌ ْْ {اىخٞوِ  ػِ َٝ
ٔٓٛ
  

                                                           

 طؽٞػ اتِ ؼثاُ ػِ أتٜ ٕشٝشج. 7ٓٔ
 ٍغْذ االٍاً أؼَذ ػِ ظاتش سػٜ هللا ػْٔ. 8ٓٔ



 

 (031)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

 اجلاّللة حكي

 والدجاج والغهم والبقر اوبل من ،العترة سركل الن  ي  والجوّلة
 وأكل ،ركوباا عن الها  ورد وجد ،رمحاا منغير حن  وغيرو واموز
 ابن عن ورد لما ،رمحاا سغّير إذا بيضاا وسهاوؿ، لبهاا وشرب لحماا

 :جاؿ عهاما اهلل رض  باسع

{َٖٚ ُْ  اىَعال ىَحِ  ػِ هللا سع٘ه   َّ َٖا ٝ ْؤَموَ  أَ  َ  ٗٝ ْشَشبَ  ىَْؽ

َٖا  وَ  ٗال ىَثَْ  ََ َٖا ٝ ْؽ ْٞ  سم٘ب ػِ ّٖٚ }: روامة و    {َػيَ

 { اىعالّىح
ٜٔٓ
 

  طاب يايراً  وعلفت العترة عن بعيدة حب ت إال وذلا
    موماً  وثوثين، اوبل    موماً  أربعين بحب اا الكراية وسزوؿ، لحماا
 .الدجاج    وثوثة، الّشياو    ودبر، البقر

  وقائىا واطيا والظزب األكن حكي

 لى ومكرو، وماشياً  وجائماً  جاعداً  ومشرب مركل أف للم لم مباح
                                                           

 سٗآ أت٘ داٗد .   ٗاىؽذٝس اىصاّٚسٗآ اىخَغح إال اتِ ٍاظٔاألٗه  9ٓٔ



 

 (032)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

 إذا إال، بطهى عل  أو ظارو عل  م نلقيا أو مضجعا أو منكر مركل أف
    ورد لما وذلا نحوو أو مرمضاً  مكوف كرف ذلا إل  مضطراً  كاف

 :عهاما اهلل رض  عباس ابن حدمث من الصحيحين

{  ُ ٜ   أَ ِْ  َشِشبَ  اىْ ثِ ٍِ  ًَ َض ٍْ ِْ  َص ٍِ   ٘ َٖا َدْى ْْ ٍِ  َ٘  ٕ َٗ   ٌ  {قَائِ

ٌ   } :أنى كر ـ اهلل وجاى  عل    عن الباارى و   َٚ  ش  اء   أ ذِ ََ  تِ

َغَغوَ  فََشِشبَ  َٗ   َٖٔ ْظ َٗ  ِٔ ْٝ ََٝذ َرَمشَ   َٗ ِٔ  ْأَعٔ  سَ  َٗ ْٞ ِسْظيَ َٗ   ٌ  ش 

 ًَ َ٘  فَْؼئَ   فََشِشبَ  قَا ْٕ َٗ   ٌ ٌ   قَائِ ُ   :قَاهَ  ش  ا إِ َُ  َّاعا ٘ ٕ  َْٝنَش

ْشبَ  ا اىشُّ َا ُ    قَائِ إِ َٗ   ٚ  َطَْغَ   طيٚ  هللا ػيٞٔ ٗعيٌ  اىْ ثِ

ْصوَ  ا ٍِ  {َطَْْؼد   ٍَ
 :جاؿ جدو عن أبيى عن شعي  بن عمرو وعن

ْٝد   } { ٗقاػذاا  قَائَِاا  ْشَشب  َٝ  هللا َسع٘هَ  سأ
ٔٔٓ
 

 : جاؿ عهاما اهلل رض  عمر ابن وعن

ْ ا } ذِ  ػيٚ َّؤَم و   م  ْٖ ِ   هللا َسع ٘هِ  َػ َّْؽ ِشٜ  َٗ َْ َّ 

َّْشَشب   َٗ   ِ َّْؽ َٗ   ً { قَِٞا
ٔٔٔ
 

                                                           

 سٗآ اىرشٍضٙ . ٓٔٔ
 سٗآ أؼَذ ٗاتِ ٍاظٔ ٗاىرشٍضٙ . ٔٔٔ



 

 (033)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

 الظزعية الذكاة طزوط

 :اآلسية الشروط  يى سنو ر أف البد صحيحاً  مكوف لك  والتبح
 الدـ مهار مما حػادة آلةبػ الطػائر أو الحيواف متبح أف .ٔ

 .اشبا أو حجراً  كاف ولو اموداج ومقطر
 أف التبح وأكمل ،(الهحر) والّلبة الحلأل    مكوف أف .ٕ

 والشراب الطعاـ مجرى ويو ػ،(والمرىء الحلقـو) مقطر
 ثغرة جانب     غلي اف عرجاف ويما والودجاف ػ،الحلأل من

 .الهحر
 :سعال  لقولى اهلل ادم غير ادم علياا متكر أال .ٖ

  ﴾﴾  َلِفْ ألٌ َلِفْ ألٌ   َوِإن ىُ َوِإن ىُ   َعَلْيىِ َعَلْيىِ   الّلىِ الّلىِ   اْدمُ اْدمُ   مُْتَكرِ مُْتَكرِ   َلمْ َلمْ   ِمم اِمم ا  سَْرُكُلواْ سَْرُكُلواْ   َوالَ َوالَ   ﴿﴿
  االنعاـ(االنعاـ(ٕٕٔٔٔٔ))

 :سعال  لقولى التبيحة عل  اهلل ادم متكر أف -ٗ

  ﴾﴾  ُمْؤِمِهينَ ُمْؤِمِهينَ   بِآمَاسِىِ بِآمَاسِىِ   ُكهُنمْ ُكهُنمْ   ِإفِإف  َعَلْيىِ َعَلْيىِ   الّلىِ الّلىِ   اْدمُ اْدمُ   ذُِكرَ ذُِكرَ   ِمم اِمم ا  َ ُكُلواْ َ ُكُلواْ   ﴿﴿
  االنعاـ(االنعاـ(ٛٔٔٛٔٔ))

 :الشروط يتو سحققت من  ذلا بعد بحالت ومجوز



 

 (034)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

 .حائضاً  كانت لو حن  والمرأة الرجل من -
 .عاجو التابح ماداـ والكناب  الم لمومن  -

 :يو التبح أيلية مفقد والتى
 .المميز غير الصب  أو المجهوف أو ال كراف -
 . اموثاف عبدة من المشرؾ عن  ضو  -
 اودوـ عن والمرسد والزندمأل -

 ذكيةالت فى ضزورات

 ضرورى لعتر التبح سعتر إذا موضر أى من الدـ إناار ومجوز
 يبيعنى عل  ومنمرد مهدّ  أو رأدى جاة من بئر    الحيواف منرّدى كرف

 أى    بمحدد مجرح أف ومكف ، الصيد معاملة معامل  اها الم نرن ة
 حياة و يى أمى بطن من الجهين ارج إذا وكتلا.  مهى م نطاع موضر
 . متك  فأ وج  م نقرة

 أو مينا ارج إف أمى ذكاة  تكاسى بطهاا    ويو أمى ذّكيت  إف
 دعيدٍ  أب  عن الجهين     صل   اهلل عليى ودل م اهلل ردوؿ لقوؿ رمأل بى

 : جاؿَ  عهى اهلل رض 



 

 (035)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

َّا هللا سع٘هَ  ٝا: ق ْيَْا} َْْؽش   أََؼذ   اىثَقََشجَ  َْٗٝزتَػ   اىْاقحَ  َٝ

َٖا ٗفٜ ٗاىشاجَ  ِٔ  ِ  اىعْٞ تَْطِْ ًْ  أَٝ ْيقِٞ ئ    أَ : فقاهَ  َٝؤْم 

«  ٓ ي٘  ُْ  م  ٌْ  إِ ُ   ِشْ ر  ِ ِٔ  َرَماج   َرَماذَٔ   فَئ ٍِّ {أ 
ٕٔٔ
 

 أو اليد بحركة ػ التبح أثهاء حياة و يى الحيواف ذبح إذا وكتلا
 معيش م نقرة الحياة يتو سكن لم ولو أكلى حلّ  ػ التن  أو الرجل

 . بمثلاا الحيواف

 التذكية آداب

  ذبحى مراد التى الحيواف عن بعيدا التبح جبل الشفرة حد م نح 
 . إلياا اله ر من منرلم لئو
  حن  امارى عن بعيداً  غيريا أو الطائر أو الشاة ستبح أف م نح 

 .باا ر قاً ، سراو بما سهزع  ال
  بر أل ومضجر، بر أل المتبح إل  الحيواف م اؽ أف م نح ،

، الحيواف مرمح مما اذل ونحو، التبح جبل الماء عليى ومعرض
 .روعى وم ّكن

                                                           

ٗاىتذاسقطْٚ ػتِ أتتٚ عتؼٞذ   ٗاىرشٍتضٙ  ٗأتت٘داٗد  اظٔسٗآ أؼَذ ٗاتِ ٍ ٕٔٔ
 سػٚ هللا ػْٔ .



 

 (031)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

  العرؽ جطر والهحر ،جائمة وي  معقولة اوبل سهحر أف م نح 
 ال مضجعة وي  التبح والغهم البقر    وم نح  .العهأل أدفل
 .جائمة

  منوجى أف  حم ن كما،  القبلة إل  التبيحة سوجى أف م نح 
 .القبلة إل  بوجاى التابح

  جلديا م لخ وأال، التبح أثهاء الحيواف عهأل مك ر ال أف م نح 
 .سبرد أف جبل

 التذكية وكزوِات

 المنقدمة ال هن من دهة سرؾ النتكية    مكرو. 
 كراية ج مى عن الحيواف رأس  صل الهحر أو التبح    مكرو 

 .سماماً  الحيواف حركة س كن أف بعد الرأس مفصل وإنما، شدمدة
 الضرورة حاؿ    إال، القفا من التبح جدا مكرو . 

 الكمب لعاب جتٍب

 :جاؿ  صل   اهلل عليى ودل م اهلل ردوؿ أف يرمرة أب  عن م لم روى



 

 (031)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

ٖ ٘س  } ٌْ  إَِّاءِ  ؽَ ىَغَ  إَِرا أََؼِذم  َٗ  ِٔ ُْ  اْىَنْية   فِٞ  َعْثغَ  َْٝغِغئَ   أَ

اخ   ش  ٍَ    ِ  ٕ الَ  { .تِاىرَُّشابِ  أٗ 

 يتا عليى دلّها ما صدؽ عل  عصرنا كشوؼ بريهت وجد
 كنابى   : ال يوي  دعيد محمد/  الدكنور جاؿ د ق الحدمث

 :ٖٜ ص( الط     معجزات)
 إال رصلنس  ال الكل  داء جرثومة أف إل  إشارة ذلا و  ) 
 وكاف،  لينهالب عهاصر أحد ي  والن   Humus الم ماة بالنرابة
 رمأل أف الحدمث الط  وكشف، بالرمأل الجراحات مدوى ال وـ عليى

 (. غيرو    موجد ما ضعف مائة نحو يناميهاتالف من محوى اون اف
 اميفاؿ وسعومد، الكوب مداعبة عدـ  يج  ولتلا -

 .أمدمام أللعس سنرؾ  و مهاا النوج 
 وميادمن اميفاؿ نزية بمحاؿ بالكو إبقاء مجوز وال -

 .رماضنام
 .الهاس مكل المعّدة اموان     الكوب سطعم أال ومج  -
 وامدواؽ المركوالت رمناج بداوؿ لاا م مح ال وأف -

 . المطاعم أو مةاالع
 بمآكل صلة لى ما كل عن إبعاديا مج  عاـ وجى وعل  -



 

 (039)   الباب السادس       أحكام وآداب متفرقة          

 الن  الشرمطية الدمداف من اون اف لحمامة ومشربى اون اف
 س لم ال حجما أصغريا حن  الكوب أجهاس جمير فأ ثبت
 .باا اوصابة من

 



 

 

 
 اىغاتغ اىثاب

 اى٘سع



 

 

  

  احلالهاحلاله  املطعياملطعي  فطنفطن

  الورعالورع  العبادةالعبادة  أساضأساض

  الورعالورع  وٍزلةوٍزلة

  الصاحلالصاحل  الشمفالشمف  ورعورع  وَوَ  صورصور

  الورعالورع  تزكتزك  آثارآثار

  اآلخزةاآلخزة  الدارالدار  فىفى  الورعالورع  وكاٌةوكاٌة

  الورعالورع  درجاتدرجات

  الورعالورع  أِنأِن  وواِبوواِب



 

 (041)                    الباب السابع              الورع   

  الباب الشابعالباب الشابع

  الورعالورع

 احلاله املطعي فطن

 بنحّرى البالغة اودوـ عهامة درّ  عن م رؿ الهاس من الكثير لعل
 يتا اودوـ جعل حن  رووغي والملبح والمشرب المطعم    الحوؿ
 :  صل   اهلل عليى ودل م جولى    وذلا  رمضة العمل

{اْىفَِشَٝؼحِ  تَْؼذَ  فَِشَٝؼح   اْىَؽالَهِ  ؽَيَة  }
ٖٔٔ
 . 

 اهلل عهد امعماؿ جبوؿ أداس أف إل  مرجر ذلا برف  هجيبى
صل   اهلل عليى  جاؿ ولتلا الحوؿ اللقمة إل  اموؿ المقاـ    مرجر
 :  ودل م

{  ُ يَناا  هلل إِ ْٞدِ  َػيَٚ ٍَ ْقِذطِ  تَ  ََ َاِدٛ اى ْٞيَح   م و   ْٝ  ِْ : ىَ ٍَ 

ٌْ  َؼَشاٍاا  أََموَ  ْْٔ   ٝ ْقثَوْ  ىَ الَ  َطْشف   ٍِ {َػْذه   َٗ
ٔٔٗ
 

                                                           

 سٗآ ٍغيٌ ػِ اتِ ٍغؼ٘د ٗاىطثشاّٚ فٚ األٗعؾ ٍِ ؼذٝس أّظ . ٖٔٔ
 سٗآ اىذٝيَٚ فٚ ٍغْذ اىفشدٗط ٍِ ؼذٝس اتِ ٍغؼ٘د . ٗٔٔ



 

 (042)                    الباب السابع              الورع   

صل   اهلل عليى  وجاؿ.  الفرمضة والعدؿ، الهفلة الصرؼ  قيل
 :  ودل م

{ ِْ تاا  اْشرََشٙ ٍَ ْ٘ ٌَ  تَِؼَشَشجِ  شَ ِٕ ِٔ   َدَسا ٌ  ِدسْ  ٗفِٞ َٕ  ِْ ٍِ   ً  َؼَشا

 ٌْ ا طالجا  ىَٔ     عز  وجل   هللا ٝ ْقثَوِ  ىَ ٍَ  ًَ ِٔ  َدا ْٞ {َػيَ
ٔٔ٘
 

 :  طيٚ  هللا ػيٞٔ ٗعيٌ  ٗقاه

ا} ََ ٌ   أَُّٝ ِْ  َّثَدَ  ىَْؽ ٍِ   ً ىٚ فَاىْ اس   َؼَشا ْٗ ِٔ  أَ {تِ
ٔٔٙ
  

 أكل من): جيل  قد ،القل  نور سطف ء الحراـ لقمة مف وكتلا
 :  سعال  جولى سرومل ويو (،جلبى أظلم موما أربعين الشباة

  ن(ن(ييالمطففالمطففٗٔٗٔ))  ﴾﴾  َمْكِ ُبوفَ َمْكِ ُبوفَ   َكانُواَكانُوا  م ام ا  جُػُلوِبِامجُػُلوِبِام  َعَل َعَل   رَافَ رَافَ   َبلْ َبلْ   َكو  َكو    ﴿﴿
 عهد والنصامم،  عزَّ وجلَّ  اهلل ذكر عن اوعراض :ذلا وأعراض

 عن والنباعد، للصوة القياـ عهد والنكادل، اهلل كناب آمات دماع
، البر أعماؿ من عمل برى القياـ عهد والنثاجل، الها ر العلم مجالح
، جوارحى عصت الحراـ أكل من) رِض  اهلل عهى: دال مقوؿ ذلا و  
 أياعنى حوال يعمنى كانت ومن، معلم لم أو علم أب ، أـ شاء

 :عهاما اهلل رض  عباس ابن جاؿ ولتلا (،للايرات وو قت، جوارحى
                                                           

 سٗآ أؼَذ ٍِ ؼذٝس اتِ ػَش سػٚ هللا ػْٔ . ٘ٔٔ
  ػْٔ .ج سػٚ هللاشسٗآ اىرشٍضٙ ٍِ ؼذٝس مؼة تِ ػع ٙٔٔ



 

 (043)                    الباب السابع              الورع   

 عمر بن اهلل دعب وجاؿ، (حراـ جو ى    امرىء صوة اهلل مقبل ال)
 حن  وصمنم، كالحهاما سكونوا حن  صلينم لو) :عهاما اهلل رض 
 .(حاجز بورع إال مهكم ذلا مقبل لم، كاموسار سكونوا

 الورع العبادة أساض

 عل  والمداومة، اهلل من والفنح، اهلل عل  اوجباؿ أراد من وأما
 جاؿ تلاول اهلل حّرمى عماّ  بالورع إال ذلا إل  مصل  لن اهلل ياعة

 : صل   اهلل عليى ودل م

َٖا ذِْغَؼح  : أَْظَضاء   َػَشَشج   اىِؼثَاَدج  } ْْ  ؽَيَةِ  فِٜ ٍِ

{اىَؽالَهِ 
ٔٔٚ
 

 : أمضاً  وجاؿ
{{اْلوَرُعاْلوَرُعذذِدوِنُكُمِدوِنُكُمذذَخِوُرَخِوُر}}

ٔٔٛ 
 أنى ومّدع ، مالى جمر    الحوؿ منحّرى ال التى من وحّتر

 :يى ودل مصل   اهلل عل  قاؿ ،الاير وجوو    مهى باونفاؽ متّكيى

                                                           

 ٍِ ؼذٝس أّظ سػٚ هللا ػْٔ . سٗآ اىذاٝيَٚ 7ٔٔ
َٜ هللا   ػْٔ   8ٔٔ اِب ػِ عؼذ  سػ َ٘  أَت٘  اىش ِٞخ فِٜ اىص 



 

 (044)                    الباب السابع              الورع   

{ ِْ االا  أََطابَ  ٍَ ٍَ  ِْ ٍِ   ٌ ؤْشَ َطوَ  ٍَ َ٘ ِٔ  فَ ْٗ  َسِؼَاا  تِ  ذََظذ  َ  أَ

 ِٔ ْٗ  تِ ّْفَقَٔ   أَ ِ  َعثِٞوِ  فِٜ أَ غَ   هللا  َِ ٞؼاا  رىِلَ  ظ  َِ ٌ   َظ  ق ِزفَ  ش 

 ِٔ ٌَ  فِٜ تِ  َْٖ {َظ
ٜٔٔ
 

  :أمضاً  وجاؿ

{ ِِ االا  اْمرََغةَ  ٍَ ٍَ  ِْ ٍِ   ً ُْ  َؼَشا ِ ِٔ  ذََظذ  َ  فَئ ٌْ  تِ  ٝ ْقثَوْ  ىَ

  ْْٔ ٍِ  ُْ إِ َساَءٓ   ذََشَمٔ   َٗ َٗ  َُ {اىْ اسِ  إِىَٚ َصاَدٓ   َما
ٕٔٓ
 

 ك   من لبهاً  شرب َرِض  اهلل عهى الصدمأل أف ورد ولتلا
    أصابعى  ردال،  رعطون  لقـو سكاهت : قاؿ ،عبدو درؿ ثم، عبدو
 إن  اللام) :جاؿ ثم ،دنارج نف ى أف ظههت حن  مق ء وجعل  يى

صل   اهلل  أابر ولما، (معاءام واالط العروؽ حملت مما إليا أعنتر
 :جاؿ بتلا  عليى ودل م

{  َٗ ا أَ ٍَ  ٌْ ر  َْ ُ   َػيِ ٝقَ  أَ ذِّ و   الَ  اىظِّ فَٔ   َْٝذخ  ْ٘ {؟ؽَِّٞثاا  إاِل   َظ
ٕٔٔ
 

 غلطاً  الصدجة بلإ لبن من َرِض  اهلل عهى عمر شرب وكتلا
 .وسقّير إصبعى  ردال

                                                           

 سٗآ أت٘ داٗد ٍِ سٗاٝح اىقاعٌ تِ ٍخَٞشج ٍشعال . 9ٔٔ
 أخشظٔ أؼَذ ٍِ ؼذٝس اتِ ٍغؼ٘د سػٚ هللا ػْٔ . ٕٓٔ
 سٗآ اىثخاسٙ ٍِ ؼذٝس ػائشح سػٚ هللا ػْٖا . ٕٔٔ



 

 (045)                    الباب السابع              الورع   

 ال يدة إلياا نّبات وجد ،الهاس أكثر اعها مغفل الن  العبادة يتو
 ويو العبادة أ ضل عن لنغفلوف إنكم):  قالت عهاا اهلل رض  عائشة
 إال أدرؾ من أدرؾ ما):  قاؿ أديم بن براييمإ ذلا إل  وأشار (.الورع
: أمضاً  الن نرى دال ذلا    وجاؿ. (جو ى مدال ما معقل كاف من
 معمل وال، حوالً  إال مركل  و الصدمقين بآمات مكاشف أف أح  من)
 .(ضرورة أو دهة    إال

 مل  امبداؿ بعض إل  يعاماً  د ر الصالحين بعض أف روى وجد
 س نقيم  لتلا، حوالً  إال نركل ال نحن) : قاؿ ذلا عن   رلى مركل،
 أكلها ولو، اآلارة ونشايد الملكوت، ونكاشف حالها، ومدـو جلوبها،
 ولتي  اليقين، علم من ش ء إل  رجعها لما أماـ، ةثوث سركلوف مما

 الدير أصـو  إن : الرجل لى  قاؿ .(جلوبها من والمشايدة الاوؼ
 الّشربة يتو):  البدؿ لى  قاؿ.  مرة ثوثين شار كل    القرآف وأانم
 ثلثمائة    انمة ثوثين من إل    أح ، الليل من شربناا رأمنه  الن 
 .وحشية ظبية لبن من شربنى وكانت. (أعمالا من ركعة

 الورع وٍزلة

 بين مهزلنى ظارت  قد ،الشباات سرؾ يو الورع كاف لما
 يو الشباات وسرؾ الحوؿ المطعم كاف  إذا، اودومية تدالعبادا



 

 (041)                    الباب السابع              الورع   

 الشباات وسرؾ الورع  إف الدعوات؛ وادنجابة العبادات جبوؿ أداس
 ويتا اوح انية والمهازالت، اوممانية الدرجات    النرج  أداس يو
 : الشرمف الهبوى الحدمث إليى مشير ما

{ ِْ ِسػاا  م  َٗ  ِْ {اىْ اطِ  أَْػثَذَ  ذَن 
ٕٕٔ
  

  :مقوؿ التى اآلار والحدمث

ُْ  اْىَؼْثذ   َْٝثي غ   الَ } َُ  أَ َِ  َٝن ٘ ٍِ  َِ ر قِٞ  َ ا ََٝذعَ  َؼرٚ  اْى  الَ  ٍَ

ِٔ  تَؤْطَ  ا َؼَزساا  تِ ََ ِٔ  ىِ {اْىثَؤْط   تِ
ٕٖٔ
 

 غامة بالورع اينموا َرِض  اهلل عهام حالصال دلفها أف نجد ولاتا
 : َرِض  اهلل عهى الصدمأل بكر أبو اوماـ جاؿ حن  االينماـ

 فٚ ّقغ أُ ٍخافح اىؽاله ٍِ تاتاا  عثؼِٞ ّذع مْا}

{اىؽشاً ٍِ تاب
ٕٔٗ
 

 :وجل   عز   اهلل جوؿ عل  دبأل ما إل  باوضا ة ورعام أّد وا وجد

  ؤمهوف(ؤمهوف(ممالالٔ٘ٔ٘))  ﴾﴾َصاِلًحا َصاِلًحا   ااَواْعَمُلو َواْعَمُلو   الط يٍَّباتِ الط يٍَّباتِ   ِمنَ ِمنَ   ُكُلواُكُلوا    ﴿﴿

                                                           

 آ اىشٞخاُ ػِ أتٚ ٕشٝشج سػٚ هللا ػْٔ .سٗ ٕٕٔ
 سٗآ اتِ ٍاظٔ . ٖٕٔ
 ٗسد فٜ إؼٞاء ػيً٘ اىذِٝ ٍٗذاسض اىغاىنِٞ.  ٕٗٔ



 

 (041)                    الباب السابع              الورع   

 الطيبات أكل عل  الصالح العمل  عزَّ وجلَّ  اهلل رّس  حيث
 :   وسعال  دبحانى وجولى( الحوؿ)

َيانَىُ   َأد حَ َأد حَ   َأَ َمنْ َأَ َمنْ   ﴿﴿ َيانَىُ بُػهػْ   النوبة(النوبة(ٜٜٓٔٓٔ))  ﴾﴾  الّلىِ الّلىِ   ِمنَ ِمنَ   سَػْقَوىسَػْقَوى  َعَل َعَل   بُػهػْ

ذذَوِرِوُبَكَوِرِوُبَكذذَماَماذذَدِعَدِع}} :صل   اهلل عليى ودل م بقولى ذلا عل  وادنعانوا

{{َوِرِوُبَكَوِرِوُبَكذذالاََلذذَماَماذذىلىلإإ
 أدالوا أنام حن  المجاؿ يتا    سوّدعوا وجد، ٕ٘ٔ

  اهاؾ . قط المطعم     النورّع عل  مقصروو ولم  ش ء كل    الورع
 حركات    وورع، والرمادة المهاص     وورع، المهطأل    ورع

صل   اهلل  جولى عل  ذلا وأّد وا ،ال رائر اواير    وورع، ال واير
  : معليى ودل  

{ ِْ ٍِ  ِِ ْغ ًِ  ؼ  ْشءِ  إْعالَ ََ ا ذَْشم ٔ   اى ِٔ  الَ  ٍَ {َْٝؼِْٞ
ٕٔٙ
 

  الصاحل الشمف ورع صوروَ

 ع يماً  مبلغاً  الورع    َرِض  اهلل عهام الصالح دلفها بلغ وجد
 ،منالدٍّ  مصلح التى امداس جعلوو حن  ،بمثلى الزماف مجود أف جلّ 

                                                           

أخشظٔ اىْغائٚ ٗاىرشٍتضٙ ٗاىؽتامٌ ٍتِ ؼتذٝس اىؽغتِ تتِ ػيتٚ سػتٚ هللا  ٕ٘ٔ
 ػَْٖا ص
 سٗآ اىرشٍضٙ ٗاتِ ٍاظٔ ٍِ ؼذٝس أتٚ ٕشٝشج . ٕٙٔ



 

 (049)                    الباب السابع              الورع   

 أب  بن عل  دأوال من غوماً   رأى مكة البصرى الح ن دال  قد
 عليى  وجف ،الهاس معظ الكعبة إل  ظارو أدهد جد َرِض  اهلل عهى يال 
 الدمن؟ آ ة  ما :جاؿ .الورع : قاؿ ،الدمن؟ موؾ ما :ودرلى الح ن
 ال الم الورع من ذرة مثقاؿ) :وجاؿ مهى الح ن  نعج  .الطمر : قاؿ
 . (والصوة الصـو من مثقاؿ ألف من اير

 قد   صل   اهلل عليى ودل م اهلل ردوؿ ديدنا لاذ    إمامام وكاف
 : َرِض  اهلل عهى روى أبويرمرة

ِ   أََخزَ } ِ   اْىَؽَغ ٜ   ْت َشجا  َػيِ َْ ِْ  ذَ شِ  ٍِ َْ َذقَحِ  ذَ َٖا اىظ   فََعَؼيَ

ِٔ  فِٜ   مخ مخ: » طيٚ  هللا ػيٞٔ ٗعيٌ  هللّاِ  َسع ٘ه   فَقَاهَ   فِٞ

 ًِ ا. تِٖا اْس ٍَ دَ  أَ َْ َذقَحَ؟ َّؤْم و   الَ  أَّ ا َػيِ { اىظ 
ٕٔٚ
 

 ليلة أرؽ أنى  صل   اهلل عليى ودل م عهى روى ما وكتلا .ألقاا أى
 :  قاؿ ؟اهلل ردوؿ ما أرجت :ن ائى بعض لى  قاؿ

َظْذخ   إِّّٜ } ْْثِٜ ذؽدَ  َٗ َشجا  َظ َْ َٖا أ ذَ َُ  َمْير  َْْذّا ٗما  ِػ

ِْ  ذََش   شِ  ٍِ َْ َذقَِح  ذَ ُْ  فََخِشٞد   اىظ  َُ  أَ ْْٔ   ذَن ٘ ٍ }
ٕٔٛ
 

َرِض   عمر أف ذلا ومن ،الراشدمن الالفاء عن روى ما وأمضا
                                                           

  ػْٔ .سٗآ اىثخاسٙ ٍِ ؼذٝس أتٚ ٕشٝشج سػٚ هللا 7ٕٔ
 سٗآ أؼَذ ٍِ سٗاٝح ػثذ هللا تِ ػَش سػٚ هللا ػْٔ . 8ٕٔ
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 حن  وزنت امرأة أف لو وددت : قاؿ البحرمن من م ا وصلى اهلل عهى
   كت .الوزف أجيد أنا :عاسكة امرأسى  قالت، الم لمين بين أج مى
 سضعيى أف أحببت ال) : قاؿ، الجواب  رعادت القوؿ أعاد ثم، عهاا
 بتلا  رصي ، عهقا باا  نم حين، الغبار أثر  ياا قولينس ثم، بكفة
 . (الم لمين عل   ضوً 

  رات، للم لمين م ا العزمز عبد بن عمر مدى بين موزف وكاف
 (.برمحى؟ إال مهى مهنفر ويل):  وجاؿ، الرائحة سصيبى ال حن  برنفى

 ال جداً  كثير  ش ء ذلا    الصالح ال لف عن ورد ما أما
 يتا    المضيئة الهماذج ببعض نكنف  ولكن، كلى ذكرو ن نطير
 :المجاؿ

 حهبل بن أحمد إل  ذيبت الحا   بشر أات أف ذلا  من
 الشعاع ومقر ال ايرمة مشاغل بها  نمر دطوحها عل  نغزؿ إف: وجالت
 اهلل  عفاؾ أنت من: أحمد  قاؿ ؟شعاعاا    الغزؿ لها أ يجوز عليها
 بينكم من): وجاؿ أحمد بك  ، الحا   بشر أات:  قالت سعال ؟
 .(شعاعاا    سغزل  ال ،الصادؽ الورع مارج

 جلم    الشاـ إل  مرو من رجر المبارؾ ابن أف ذلا ومن
 .صاحبى عل  مردو  لم ادنعارة

 عهد لى دطوً  رين سعال  اهلل ىرحم حهبل بن أحمد أف ذلا ومن
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 أماما ات :وجاؿ دطلين إليى البقاؿ أارج  كاكى أراد  لما ،بمكة بقاؿ
  قاؿ، لا والدرايم لا  او دطل  عل  أشكل: أحمد  قاؿ .لا

 ومض  ،آاتو ال:  قاؿ .أجربا أف أردت وأنا يتا دطلا: البقاؿ
 .عهدو ال طل وسرؾ

 غومى  رارج، دمها باً ح أربعين اشنرى ديرمن ابن أف ذلا ومن
  صّباا .أدرى ال:  قاؿ أارجناا؟ ح  أى من   رلى، ح ّ  من  ررة
 . ااكل

َرِض  اهلل  الب طام  مزمد أبا أف ذلا    روى ما أعج  ومن
 إل  رجر  لما ،ش ء مهى  فضل القريم ح  بامتاف اشنرى عهى

 .الهملنين  وضر يمتاف إل   رجر نملنين  يى رأى ب طاـ
 :غرممى شجرة ظل    المجلح كاف حهيفة أبا أف ومحك 

 مزمد أبا إف وجيل ،ربا  او نفعاً  جرّ  جرض كل - الابر   : ومقوؿ
    الثوب سعلأل: صاحبى  قاؿ، لى صاح  مر الصحراء    ثوبى غ ل
 .الهاس جدار    الوسد سغرز ال ،ال:  قاؿ ؟،(الحدمقة) الكـر جدار
 نب طى:   قاؿ .امغصاف مك ر إنى ،ال:  قاؿ، الشجر    نعلقى:  قاؿ
 .عهاا ن نرو ال الدواب علف إنى، ال:  قاؿ ،(الحشائش) االذار عل 
 ثم ،جان  جفّ  حن  ظارو عل  والقميص الشمح إل  ظارو   ول  
 .اآلار جفّ  حن  جلبى
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 الورع تزك آثار

    الطاعة حووة  قداف إل  الورع بدجيأل االينماـ عدـ مؤدى
 إدرائيل به  سيى    سات: جاؿ الدجاؽ بكر أب  عن روى كما القل 
 شربة   قان  جهدى ادنقبله  الطرمأل وا يت  لما ،موماً  عشر ام ة

 رابعة اايت أمضا وجيل. دهة ثوثين جلب  عل  ج وساا  عادت ماء من
 حن  زمانا جلباا  فقدت دلطاف شعلة ضوء    جميصاا    شقا

 . جلباا  وجدت جميصاا  شّقت ستكرت
 وذلا الطعاـ من واوكثار الشباات أكل إل  مؤدى جد كما

َرِض   اهلل عبد بن دال ؿجا ،الطبر وجفاء، القل  ج اوة إل  مؤدى
  (.مشبر ولم الفيل رأس أكل الورع مصحبى لم من): اهلل عهى

 إل  دع  أنى: "َرِض  اهلل عهى الحا   بشر ورع شدة    وجيل
  فعل ،سمند  لم إليى مدو ممد أف  جاد يعاـ مدمى بين  وضر دعوة
 إل  سمند ال مدو إف :مهى ذلا معرؼ رجل  قاؿ ،مرات ثوث ذلا
 .؟"الشيخ يتا مدعو أف الدعوة صاح  أغه  كاف ما ،شباة  يى يعاـ

 المقامات ميل باله بة الورع دجيأل سرؾ أف ذلا من واماطر
 أنف ام مراتوف منام إلياا وصلوا الن  الدرجة من للهزوؿ معرضام جد

 ديئات امبرار ح هات باب من وذلا ،لاا معاملنام    بالشدة
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 سحت ليلة بت": جاؿ أديم بن إبراييم عن روى ما ذلا ومن ،المقربين
 أحديما  قاؿ ملكاف نزؿ الليل بعض كاف  لما المقدس ببيت الصارة
 التى ذاؾ:  قاؿ، أديم بن إبراييم: اآلار  قاؿ ياها؟ نْ مَ :  لصاحبى
 بالبصرة اشنرى منى: جاؿ، لم؟:  قاؿ، !!درجاسى من درجة اهلل حطّ 
 .صاحباا عل  مرّديا  لم، البقاؿ سمر من سمرو عل  سمرة  وجعت النمر
 الرجل ذلا من النمر واشنرمت البصرة  إل  مضيت :إبراييم جاؿ

 الصارة    وبت ،المقدس بيت إل  ورجعت سمرو عل  سمرة وأوجعت
 أحديما  قاؿ، ال ماء من نزال بملكين أنا إذا الليل بعض كاف  لما
 رد   التى ذاؾ:  قاؿ .أديم بن إبراييم: اآلار  قاؿ ياها؟ من: آلارل

 . نعم: جاؿ .درجنى ور عت ،ىنمكان اهلل
 اٟخشج اىذاس فٚ اى٘سع ٍناّح

 مهامات من كثير  ياا ورد  قد امارة الدار    الورع مهزلة أما
 المهاـ    رؤى الثورى دفياف أف :ذلا  من ،الصالحين ومكاشفات

  قيل، شجرة إل  شجرة من الجهة    باما مطير جهاحاف ولى موسى بعد
 . بالورع:  قاؿ ؟ يتا نلت بم: لى

، دميهاً  مركل وال، مضطجعاً  مهاـ ال دهاف أب  بن حّ اف وكاف
 ما: لى  قيل موسى بعد المهاـ     رؤى ،دهة دنين بارداً  ماءً  مشرب وال
  لم ادنعرساا بإبرة الجهة عن محبوس أن  إال ايراً :  قاؿ با؟ اهلل  عل
  .أرّديا
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 ،دهة أربعين وسعّبد دهين ادمى غوـ زمد بن الواحد لعبد وكاف
 اهلل  عل ما: لى  قيل المهاـ    رؤى مات  لما كّياال أمرو ابنداء وكاف
 عل  أارج وجد ،الجهة عن محبوس أن  غير ،ايراً :  قاؿ با؟ سعال 
 .جفيزاً  أربعين( المكياؿ) القفيز غبار من

 مهاا رجوً   هادى ،بمقبرة ال وـ عليى مرمم بن عي   ومر  
 للهاس أنقل االحم   كهت:  قاؿ أنت؟ من:  قاؿ سعال  اهلل  رحياو
 مطال   رنا بى ساّللت اوال مهى  ك رت حطباً  ون اف موماً   هقلت

 .وجت مهت بى
 اودومية العبادات بين للورع الدجيقة المهزلة لها منضح ويكتا

 كل    عهى نحيد وال بل ؛ أحوالها كل    مراعاسى عل  نحرص حن 
 ب اير سغنر وال، ال الكين جلة مر الطرمأل بوعورة سعبر وال، أنفادها

  :عزَّ وجلَّ  اهلل جاؿ  قد ،الاالكين كثرة مر الشاوات

  ((ٕٕٗٗ))  ﴾﴾ُيْم ُيْم   م ام ا  َوَجِليلٌ َوَجِليلٌ   الص اِلَحاتِ الص اِلَحاتِ   َوَعِمُلواَوَعِمُلوا  آَمُهواآَمُهوا  ال ِتمنَ ال ِتمنَ   ِإال  ِإال    ﴿﴿

 الورع درجات

 :درجات أربر للورع
 : امول  الدرجة



 

 (054)                    الباب السابع              الورع   

 بارسكاباا والن  ،والماالفات المعاص  واجنهاب ماتالمحرّ  سرؾ
، الهار عتاب م نوج  وم  اا، والعصياف الف وؽ    المرء مقر

 الشرمعة حّرمنى ما كل ي  والمحّرمات، مروءسى وسزوؿ، عدالنى وس قط
 عل  الشرمعة وسحاد ،  على عل   عزَّ وجلَّ  اهلل ومعاج ، المطارة
 . المؤمهين من العدوؿ ورع ويو.   عملى

 : الثانية الدرجة
 م ار لم والن ،  ياا المشنبى اممور وي : الشباات اجنهاب

 مثل وال، بحّلى الدمن حكم التى البّين الحوؿ مثل واضحا أمريا
 الحوؿ بين سقر  ا ، بحرمنى الشرع حكم التى البّين الحراـ

 مثبالحد اوشارة وإلياا الم لمين من كثير عل  وساف  والحراـ،
 : الشرمف

ِ   اىؽاله  } ً   تتّٞ ِ   ٗاىؽتشا تا تتّٞ ََ  ٖ َٖتا ال ٍشترَثِٖاخ   ٗتَْٞ  َ  ٝؼيَ

َِ  مصٞتتش   ِِ  اىْتتاِط  ٍتت ِٔ  اعتترثشأَ  اىشتتثٖاخِ  اذ قَتتٚ فَتت  ىؼشِػتت

 ِٔ ِْ  ٗدِْٝ قَغَ  اىشثٖاخِ  فٜ ٗقَغَ  ٍٗ ًِ  فٜ َٗ  ماىشاػٜ اىؽشا

تتٚ ؼتت٘هَ  ٝشَػتتٚ ََ ُْ  فِٞ٘شتتل   اىِؽ ُ   ٝ٘اقَِؼتتٔ   أ يِتتل   ىنتتوّ  ٗإ ٍَ 

ٚا  ُ   ؼَ ٚ ٗإ ََ ِ  ؼ ٔ   هللا   ٍ { ٍؽاس
ٕٜٔ
. 

                                                           

 سٗآ أؼَذ ٗاىثخاسٙ ٍٗغيٌ ػِ اىْؼَاُ تِ تشٞش سػٚ هللا ػْٔ . 9ٕٔ
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 حكماا    الم لمين العلماء بين الاوؼ مقر اممور ويتو
 الصالح ال لف من كثير كاف وجد، محّرـ من ومهام محلُّ  من  مهام
    الوجوع م ّهة من او ا  ياا اانلف الن  امشياء يتو  عل عن منورع
 ندع كها): ىرض  اهلل عه بن الاطاب عمر مقوؿ ذلا و  ، امثم
 ابن عن وحك ، (الحراـ    نقر أف ماا ة الحوؿ أعشار س عة
 ،ش ء جلبى    حاؾ منى دريم، آالؼ أربعة لى لشرما سرؾ أنى ديرمن
 .بى برس ال أنى عل  العلماء اسفاؽ مر

 ذكر الشباات لاتو كثيرة صور العصر يتا    ظار وجد
 جطرات) :كنابى    َرِضَ  اهلل عهى دومة عل  محمد الشيخ مع ماا

  :المثاؿ دبيل عل  ومهاا ،(المعر ة بحار من
 أبيى ماؿ من اوبن درجة، صائم ويو لزوجنى الرجل جبلة، الهبيت)

 الحياة عل  النرمين، البهوؾ  وائد، (ب، أ) االدنثمار شاادات، أمى أو
 وروث بوؿ، ال م رة أو العمولة، الكل  ثمن، الكوارث عل  والنرمين
 الهمور و ال باع جلود لبح، لحماا مؤكل الن  والطيور تالحيوانا
 والجهين الماء    وال ما الضرع    اللبن بير، الوحوش من ونحويا

 أصل اون اف معلم ال ما، صوحاا ظاور جبل والثمار، أمى بطن   
 الن ليم وعهد ما شيئا آلار إن اف مبير أف ويو)  النورمى بير، ملكينى
( الش ء يتا بالبير أجصد كهت لى ومقوؿ لى اباامش آار شيئا م لمى
 ذمنى    جهياات بعشرة للمشنرى دلعة ساجر مبير أف ويو) العّيهة وبير
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 اشنرايا امجل اننااء وجبل، البير سارمخ من أشار دنة بعد لى مد عاا
 بير، ( امجل حلوؿ عهد إليى  ورا ود عاا مثو جهياات ب نة مهى البائر
 .ٖٓٔ( محـر بش ء مالوط ش ء

 عل  العلماء منفأل الن  امشياء من وغيريا امشياء يتو كل
 لرضواف الطال  المؤمن منورع، وسحرمماا حّلاا    واانلفوا، حكماا

 ورع ويتا، سحرمماا مثبت لم كاف وإف ؛ إسياناا عن  عزَّ وجلَّ  اهلل
 .الصالحين

 : الثالثة الدرجة
 يها والورع :توراتالمح    الوجوع من او ا المباحات اجنهاب

 إل  ومجر   أف او ا عهى منورع ولكهى، حوؿ أصلى ش ء    مكوف
 - الزمهة وادنعماؿ، امكل من اوجوؿ ذلا ومن، إثم أو معصية

 أمضا ذلا ومن .عهدو الشاوة دواع  سحرؾ من او ا - للمنعزب
 عل  مناي  ال حن ، امغهياء ودور ورماش أثاث إل  اله ر عن االمنهاع

 الوصوؿ م نطير ال وربما، مثلى يل  إل  نف ى وسدعوو، الحرص عبدال
 عن االمنهاع وأمضا ،سحصيلى    لُّ مح ال ما بارسكاب إال ذلا إل 
  كل،  عزَّ وجلَّ  اهلل عن الغفلة    الوجوع من او اً  المباح اللاو بعض
 مد عى إنما منركاا التى ولكن،  علاا    حرمة وال مباحة امشياء يتو

                                                           

 ٍٗا تؼذٕا . ٗ٘ط ىيشٞخ ٍؽَذ ػيٚ عالٍح قطشاخ ٍِ تؽاس اىَؼشفح  ٖٓٔ
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 ذلا    مروى ومما .حّقى    مجوز ال ما إل  وسجر   أف من او ا تلال
  طلقاا اامحبُّ  زوجة لى كانت الاو ة ول  لما َرِض  اهلل عهى عمر أف

 ويتا، رضايا ومطل   يعطياا، بايل    بشفاعة عليى سشير أف ايفة
 : صل   اهلل عليى ودل م جولى باب من كلى

ُْ  اىؼثذ   َْٝثي غ   ال} َُ ٝ أَ َِ  ٍِ ن٘ ْٞ ر قِ  َ  ال ٍا ََٝذعَ  ؼرٚ  اى

ِٔ  تَؤْطَ  ا َؼَزساا  تِ ََ ِٔ  ىِ {اىثَؤْط   تِ
ٖٔٔ
 

 :المنقين درجة إل  الوصوؿ أراد لمن جالوا يها ومن
 سرؾ من والبد، القياـ بركات الغنهاـ المهاـ  ضوؿ سرؾ من البد)
 الكوـ  ضوؿ سرؾ من والبد، الطعاـ بركات عليى لنحل الطعاـ  ضوؿ
 معية    ومدال واونعاـ باوكراـ ليناه  العوـ الملا بتكر االاشنغ
 .(ال وـ دار    الجهة    معام بفضلى اهلل جعلها، الكراـ القـو

 :الرابعة الدرجة
 ش ء    الداوؿ عن منورعوف التمن ويم:  الصدمقين ورع ويو

 ش ء كل بل، بداالام لشاوة أو أنف ام    لحظّ  ش ء سهاوؿ أو
 . اهلل حضرة رضا بى ومطلبوف، باهلل ومنهاولونى اهلل من مراتونى

 م نعاف وال، معصية أدبابى    سنقدـ ال ما كل عهديم  الحوؿ
                                                           

 سٗآ اتِ ٍاظٔ ػِ ػطٞح تِ عؼذ. ٖٔٔ
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 منهاوؿ بل وير، جضاء والمآؿ الحاؿ    مهى مقصد وال، معصية عل  بى
 ويؤالء، مجلى الحياة ،وادنبقاء عبادسى عل  وللنقّوى،  قط سعال  هلل
 : سعال  لقولى امنثاال، حراما هلل ليح ما كل مروف التمن يم

  امنعاـ(امنعاـ(ٜٜٔٔ))  ﴾﴾  َاْوِضِاْم مَػْلَعُبوفَ َاْوِضِاْم مَػْلَعُبوفَ   ِ  ِ    َذْرُيمْ َذْرُيمْ   ثُم  ثُم    الّلىُ الّلىُ   ُجلِ ُجلِ   ﴿﴿

 ،المهفردمن أنف ام ح وظ عن المنجّردمن الموحدمن رسبى ويتو
 إذا إال مباحا ولو عموً  معملوف ال القـو الءؤ وي .بالقصد سعال  هلل

 ةني   م بقى ال عمل برى القياـ عن ومنورعوف، هلل ييبة نية  يى ادنحضروا
 . على    هلل

  قالت الدواء، شرب أنى كثير بن محي  عن روى ما ذلا ومن
 يتو:  قاؿ الدواء؟ معمل حن  جليوً  الدار    سمشيت لو امرأسى لى

 سحضرو لم  كرنى، دهة ثوثين مهت نف   أحاد  وأنا، أعر اا ال مشية
 .علياا اوجداـ مجز  لم، منبالدٍّ  لألسنع المشية يتو    نية

، جبل    حشيش إل  اننايت :جاؿ أنى اهلل رحمة ال رى وعن
    وجلت، الماء من وشربت، الحشيش من  نهاولت، مهى مارج وماء
 ب   انف، اليـو يتا  او ييبا حوال موما أكلت جد كهت إف، نف  
  رجعت ي ؟ أمن من الموضر يتا إل  أوصلنا الن  القوة إف: ياسف
 .وندمت

 جائعاً  كاف أنى :المصرى الهوف ذى عن روى ما يتا ومن
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  لم ال جاف مد عل  حوالً  يعاماً  صالحة امرأة إليى  بعثت، محبوداً 
 الن  القوة أف معه ، ظالم يبأل عل  جاءن : وجاؿ اعنتر ثم، مركل
 .الورع    القصوى الغامة ويتو. ييبة سكن لم إل    الطعاـ لتوص  

 يتو سفاوت بح   اآلارة    المهازؿ سنفاوت تاويك
  عل  سرّاصت وإذا،  لهف ا احنطت  إذا ،الورع    الدرجات
 . نف ا

 الورع أِن وواِب

 و قى، العلية المقامات إل  بعبد مرسق  أفعزَّ وجلَّ  اهلل أراد إذا
 .امكبر الجااد يو وجااديا، أعدائى أشد مناا نف ى لجااد

 شاوة ي  المرء عل  الهفح باا سن لط وةشا أع م كاف ولما
 جميعا الشاوات يتو أع م ي  البطن وشاوة ،الفرج وشاوة البطن
 والكوـ اله ر  ضوؿ إل  مؤدى التى يو بالطعاـ المعدة امنوء مف

 عهامة كانت؛  المؤذمة الحركات أنواع من ذلا وغير والجماع والمش 
 :الشرمعة
 .أوالً  ألالمحقّ  الحراـ بنجّه   -
 .ثانياً  الم هونة الشباات    بالورع ثم  -
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 .ثالثاً  والشراب بالطعاـ البطن ملء بعدـ ثم  -
 رابعاً  عمل كل جبل الصالحة الهواما بمراعاة ثم  -

، العالية والمهازؿ ال امية المقامات    العبد منرج  حن 
 .عزَّ وجلَّ  اهلل عهد الراجية وامحواؿ

 الجااد من امع م لامص باتا الصالحين عهامة نجد يها ومن
 :  صل   اهلل عليى ودل م جولى ذلا إل  محدويم

ا} لَ  ٍَ ٍَ   ٜ ٍِ ا َِٗػاءا  آَد ِْ  َشّشا ٍِ   ِ ِّٜ  َؼْغة  . تَْط ٍِ  اَٟد

اخ   ََ ْٞ َِ  ى قَ َْ ْيثَٔ   ٝ قِ {ط 
ٖٕٔ
 

، الطاعات إل  الجوارح سهشط بى ما الطعاـ من منهاوؿ أى
 والعين، والتكر للنووة الل اف  ءيومنا، المهاجاة إل  القل  ومنفرغ
 من سنركاا للقمة": َرِض  اهلل عهى آديم بن إبراييم جاؿ ولتلا، لل ار
 أي " :أمضاً  وجاؿ، "ليلة جياـ من لا اير لهف ا مجايدة عشائا
 ."الهاار وصياـ الليل جياـ من  اسا ما سباؿ وال مطعما

 مطعمى    الناـ الورع وسحّرى امداس يتا العبد أحكم  إذا
، عيهى سقرُّ  بى ما والبشرمات اآلمات من سعال  اهلل أراو وملب ى مشربىو 

 .جلبى ومطمئن
                                                           

 ً تِ ٍؼذٝنشب.عِْ اىْغائٜ اىنثشٙ ٗاتِ ٍاظح ػِ اىَقذا ٕٖٔ
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 أبوو مات التى َرِض  اهلل عهى المحادب  ثالحار  مثل وذلا
 كاف أب  إف: وجاؿ، سوّرعا شيئا مهاا أات  ما دريم ألف ثوثمائة وسرؾ
ذذَأِهُلَأِهُلذذَوَتَواَرُثَوَتَواَرُثذذالال}}:  صل   اهلل عليى ودل م اهلل ردوؿ وجاؿ بالقدر مقوؿ

{{ِملََّتِوِنِملََّتِوِن
 إل  مدو ممد ال  كاف الورع يتا ببركة  عزَّ وجلَّ  اهلل  ركرمى، ٖٖٔ

 بى الطعاـ يتا أف  يعلم، إصبعى عل  عرؽ وضرب إال شباة  يى يعاـ
 .مركلى  و شباة

 وجّدـ، يعاـ إل   دعاو المرد  العباس أبا رجل اانبر لما ولتا
 كاف إذا: مقوؿ ويو وجاـ اننفض ثم إليى ن ر، ماهوجة دجاجة لى

 .سهفض عروؽ كل   رنا، مهفض عرؽ لى كاف المحادب  الحارس
 أبوو لى سرؾ َرِض  اهلل عهى مالا اوماـ سلميت القادم ابن ويتا

 مح ن ال وكاف، ساجراً  كاف أب  إف: وجاؿ مراتو أف  رب  كثيراً  ماالً 
 ب ب   عزَّ وجلَّ  اهلل أكرمى، مشعر ال ويو ربا عليى دال  ربما ،العلم
 أنى حن ، ونشرو مالا اوماـ متي  حفظ مدمى عل  جعل برف، ذلا
 .القليل أجل إال المتي     الم ائل من غيرو إال مه   ال

 عليى  عزَّ وجلَّ  اهلل مفيض امصل باتا منم ا من  إف وبالجملة
  :مهاا كثيرة كرامات عهدو من
 لى سعال  اهلل ملقياا بعومات ىولباد وشرابى يعامى عليى محفظ أف 

                                                           

 سٗآ اإلٍاً اؼَذ ٗاىرشٍزٛ ػِ ظاتش. ٖٖٔ
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 :ء الش نفح    إما
 مديا سمند ال بى حاملة أمى مادامت الب طام  مزمد كرب   -

 .حراـ يعاـ إل 
 .سورّع: لى ومقاؿ مهادى من ومهام  -
 .الغثياف مراتو من ومهام  -
 .رصاصاً  أمامى الطعاـ مصير من ومهام  -
 .دواداً  عليى مرى من ومهام  -
 .مراً اهز  مراو من ومهام  -
 .كرماة رائحة مهى مشم من ومهام  -
 .وأصفياءو أولياءو باا اهلل اص الن  العومات من غيريا إل 

 يشبر الطعاـ سكثير    الهبوى بالميراث  عزَّ وجلَّ  اهلل مكرمى أف  
 جاءو أنى بعضام عن حك  كما :الكثير الريط القليل الطعاـ من

 وغطّاو الابز  ك ر ،ااصة واحد برجل مقـو ما عهدو وكاف إاواف
 عن أكلوا حن  المهدمل سحت من مركلوف اواواف وجعل بالمهدمل
 . كثيرة الباب يتا    وامابار .كاف كما الابز وبق  آاريم

 التى الواحد اللوف مهقل  أف أمضا المقاـ يتا كرامات ومن    
 بعض اشنااو إف اآلكل حادة    الطعاـ من ألواناً  اوناء
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 .الحاضرمن
 أو الجن المقاـ يتا لصاح  مرس  أمضا يتاالمقاـ راماتك ومن 

 .ولبادى وشرابى يعامى من بغتائى الملا
 وامجاج الزعاؼ الماء لى منحوؿ أف أمضا المقاـ يتا مواي  ومن 

 . راسا عتبا
 اهلل    أخ ولى، يعاماً  صاحبى مركل أف أمضا المقاـ يتا مهن ومن 

 الطعاـ ذلا ومجد، موضعى    الغائ  امخ  يشبر، غائبا عزَّ وجلَّ 
  .أكلى وكرنى بعيهى

 التى الروحان  الغتاء إل  مرسق  أف المقاـ يتا مهازؿ وأع م 
 من مزاؿ  و، الج مان  الغتاء يتا عن ومغه ، الهفح بقاء بى

 مهنا  حن  وحياة أغتمة العالم أيوار    مرسق  امدن  العالم
 المطلقة التات وي  امغتمة غتاء يو التى اموؿ الغتاء إل 

 :المحمدى باورث  ينحقأل
{{ذذَوَوِدِقوِنيَوَوِدِقوِنيذذُوْطِعُمِنيُوْطِعُمِنيذذَربِّيَربِّيذذِعِنَدِعِنَدذذَأِبوتَأِبوتذذإنِّيإنِّيذذ}}

ٖٔٗ. 
 عز   اهلل من سحدث عجيبة وأحواالً ، غرمبة اً أمور  ذكرناو ما ووراء

 ذكريا عمد أضربها ،الورع أيل أمدى عل  أو، الورع ميل  وجل  
                                                           

 ٍظْف اتِ أتٜ شٞثح ػِ أتٜ قالتح. ٖٗٔ
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 كفامة ذكرناو و يما، ااأيل لغير إدراكاا ودّمو، شرناا لعلو
 من اممثلة ذكر    اجنصدنا وجد، للمقّصر وزادا، للم نبصر
، المولة إل   يفض  البحث مطوؿ ال حن  الصالحين حكامات
    :عز  وجل   اهلل جوؿ ذلا    وح بها

  ﴾﴾اْلَعِ يِم اْلَعِ يِم   اْلَفْضلِ اْلَفْضلِ   ُذوُذو  َوالّلىُ َوالّلىُ   َمَشاءَمَشاء  َمنَمن  ِبَرْحَمِنىِ ِبَرْحَمِنىِ   َمْاَنصُّ َمْاَنصُّ   ﴿﴿
البقرة(521)
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 َحخاذ

، الكناب يتا إسماـ عل  وأعاف وّ أل التى  عزَّ وجلَّ  هلل الحمد
 البود    اودومية امجليات وااصة م لم لكل ضرورى يو والتى
 كرجاؿ أجهبية جاات    العمل عملام يبيعة سقنض  والتمن، امجهبية

، المنحدة لألمم سابعة ييئات    العاملين أو الدبلوماد  ال لا   
 والمضيفين كالطيارمن الاارجية البود عل  النردد رىكثي وكتلا
 غرض مى امجهبية البود إل  الم ا رمن وأمضا، والصحفيين والبحارة

 التمن وكتلا.  العمل أو العوج أو ال ياحة أو كالنعليم امغراض من
 والهوادى الفهادؽ    كالعاملين بودنا    امجان  مر منعاملوف

 لشدة الكناب لاتا محناجوف وغيريم يؤالء كل،  وغيريا وال فارات
  ياما مراعوف  و البلداف يتو    وامشربة اميعمة أمر اانوط
 مف، الهاصحين نصح إل  م نمعوف وال، دمن  ياما مرجبوف وال، حرمة
 ولو أدلوب برى ال رمر الوادر الثراء سحقيأل يو عهديم ش ء أيم

 . ااي ء ولو يرمأل وبرى،  احش
 أبواب    جمر ما كل  عزَّ وجلَّ  اهلل بفضل  يى هاجمع وجد
 مر، العصر مهاد  ميّ ر بردلوب الفقى  كن من وامشربة اميعمة

 الطعاـ سهاوؿ    الكرمم الهبوى الادى عن اآلداب كن  ماجمعنى ذكر
 البحوث إليى سوصلت ما إل  باوضا ة، الضيا ة وآداب، والشراب
 سنفأل أناا وااصة، المجاؿ يتا    ةامغتم وعلـو، الحدمثة الطبية
 من أكثر مهت اودوـ بى مانادى مر إليى وصلت ما آار    حن 
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 دهة.  ٓٓٗٔ
    ودورو، الروحية النربية    الغتاء أيمية أمضا ذكرنا وجد
 امصوؿ إثبات مر، الصو ية عهد العالية المقامات إل  الوصوؿ
 . للعزائم إثارةو  لام، حفزا، الصو ية المهاح  لاتو الشرعية

 الج مانية، اممراض عوج كيفية نتكر أف ذلا بعد نه   ولم
 الادى يرمأل عن عصرنا    سفّشت الن  واالجنماعية، والهف ية
 . الغتاء    اودوم 

 يبعى    دايم أو جرأو من كل بى مهفر أف  عزَّ وجلَّ  اهلل ون رؿ
 ميزاف    مجعلى وأف، لم لم سىاءجر  أو سداولى سي ير أو، نشرو أو

 العصر صوة بعد امربعاء مـو مهى الفراغ أواف ويتا،  لقائى مـو ح هاسها
 الاجرة من عشرة وامح وأربعمائة ألف دهة المحـر من العشرمن   

 ألف دهة مونية شار من والعشرمن للنادر الموا أل الشرمفة الهبومة
  او وابوص اير من  يى كاف  ما، ميودمة فو وس ع وأربر وس عمائة

 . ون يان  لغفلن   مه  وزلل اطر من  يى كاف وما  عزَّ وجلَّ  اهلل من

  بِالّلىِ بِالّلىِ   ِإال  ِإال    سَػْوِ يِق سَػْوِ يِق   َوَماَوَما  اْدَنَطْعتُ اْدَنَطْعتُ   َماَما  اِوْصَوحَ اِوْصَوحَ   ِإال  ِإال    أُرِمدُ أُرِمدُ   ِإفْ ِإفْ   ﴿﴿
  ..يود(يود(ٛٛٛٛ))  ﴾﴾  أُنِي ُ أُنِي ُ   َوِإلَْيىِ َوِإلَْيىِ   سَػوَك ْلتُ سَػوَك ْلتُ   َعَلْيىِ َعَلْيىِ 
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  ترجمة المؤلف ترجمة المؤلف 

  فضٌلة الشٌخ فوزي محمد أبوزٌدفضٌلة الشٌخ فوزي محمد أبوزٌد

     ٛٔنبتة: ولد  ضيلنى 
من ذى  ٘ٔـ، الموا أل ٜٛٗٔأكنوبر

يػ بالجميزة، مركز ٖٚٙٔالحجة 
ال هطة، غربية، ج ـ ع، وحصل عل  
لي انح كلية دار العلـو من جامعة 

ـ، ثم عمل بالنربية ٜٓٚٔالقايرة 
والنعليم حن  وصل إل  مهص  مدمر عاـ 
بمدمرمة يهطا النعليمية، وسقاعد دهة 

 ـ.ٜٕٓٓ
 مصرب اهلل معمل رئي ا للجمعية العامة للدعوة إل لهشاط: ا ،

المعادى  ٘ٓٔ ارعش ٗٔٔ  ومقريا الرئي  ٕٕٗوالمشارة برجم 
بمصر منجوؿ الجماورمة.، كما جمير أنحاء     ولاا  روع، بالقايرة

ثل وإحياء المُ الدعوة اودومية، لهشر والدوؿ العربية واودومية 
باوضا ة إل  . يتا حكمة والموع ة الح هةبال؛ واماوؽ اوممانية
، من الن جيوت الصوسية وـدعادة مجد اووالكنابات الااد ة 

الكثيرة  والودائط المنعددة للمحاضرات والدروس واللقاءات عل  
الشرائط وامجراص المدمجة، وأمضا من اوؿ موجعى عل  شبكة 
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 المعلومات الدولية اوننرنت 
WWW.Fawzyabuzeid.com  

ويو أصبح أحد أكبر المواجر اودومية    بابى وجارى إضا ة 
سراث الشيخ العلم  الكامل عل  مدى ام ة وثوثين عاـ مضت، 

 وجد سم إ نناح واجاة للموجر باللغة اونجليزمة .
وسىػدع: 
عل  جمر  والعمل، مدعو إل  نبت النعص  والاو ات -ٔ

والنالص من ، اودومية اواوةوإحياء روح ، الصف اودوم 
 .وامثرة وامنانية وغيريا من أمراض الهفح امحقاد وامح اد

النربية الروحية الصا ية بعد بمحرص عل  سربية أحبابى  -ٕ
 .ام وسصفية جلوبامدساتم  نفو 
عن  ةمما شابى من م اير بعيد النصوؼمعمل عل  سهقية  -ٖ

وال هة ال لوك  المبه  عل  القرآف  صوؼوإحياء الن، روح الدمن
 .الكراـوعمل الصحابة 
  ونشر ، إعادة المجد اودوم  ببعث الروح اوممانية: يد ى

 .نرديخ المبادئ القرآنية، وباماوؽ اودومية
 
 قائمة مؤلفات الشٌخ: تسعة وسبعون كتاباً فً ست سالسل 

 كتب: 1الصوفٌة : عدد  أوال : سلسلة من أعالم

http://www.fawzyabuzeid.com/
http://www.fawzyabuzeid.com/
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الشيخ محمد عل  دومى ديرة  -ٕط( ٕاوماـ أبو العزائم المجدد الصو  ) -ٔ
شيخ اودوـ ال يد إبراييم  -ٗالمرب  الربان  ال يد أحمد البدوى  -ٖودرمرة.،

 الشيخ الكامل ال يد أبو الح ن الشاذل  -٘ط( ٕالددوج  )
 اب:كت 05ثانٌا : سلسلة الدٌن والحٌاة  :عدد 

ط( ٕ)مائدة الم لم بين الدمن و العلم. (٘)، ٕؤنفحات من نور القرآف ج -ٚوٙ
 ناوى جامعة  -ٓٔنور الجواب عل  أدئلة الشباب،  -ٜ سرجم لإلندون ية

سربية القرآف لجيل -ٕٔط( )سرجم لألندون ية(ٜمفاسح الفرج ) -ٔٔللشباب.
المجنمعات    اودوـ إصوح ام راد و  -ٖٔط( )سرجم لإلنجليزمة( ٕاومماف )

كونوا جرآنا -٘ٔكيف محبُّا اهلل )منرجم لألندوني ية واونجليزمة(،   -ٗٔط(.ٕ)
 ممش  بين الهاس ) سرجم لإلنجليزمة ومهشور عل  الموجر، ومنرجم لألندوني ية(،

جضاما الشباب المعاصر،  -ٛٔ ناوى جامعة لله اء، -ٚٔالمؤمهات القاننات  -ٙٔ
( الصياـ ٔٚ( بهو إدرائيل ووعد اآلارة، )ٚٙط(، )ٕنمر )زاد الحاج والمع-ٜٔ

 ( جامر امذكار واموراد،ٖٚ( إكراـ اهلل لألموات، )ٕٚشرمعة وحقيقة، )
 ( أمراض اممة وبصيرة الهبوة،٘ٚ( الح  والجهح    اودوـ، )ٗٚ)
 .ٔ(  ناوى  ورمة جٙٚ)

 كتب: 7ثالثاً: سلسلة الخطب اإللهامٌة: عدد 

طبعة مجلد المناسبات الدٌنٌة: طبعة مجزأة، و المجلد األول:
 ط(0واحد )

: شار  ٖج -ٕٕ: اودراء و المعراج. ٕج -ٕٔ: المولد الهبوى. ٔج -ٕٓ
: الح  و  ٘ج -ٕٗ: شار رمضاف و عيد الفطر. ٗج-ٖٕشعباف و ليلة الغفراف، 

الاط  اولاامية  -ٕٙ: الاجرة و مـو عاشوراء،ٙج-ٕ٘عيد امضح . 
 ط(.ٖات الدمهية ):المهادبٔ:م 

 كتاب 5المجلد الثانى : الخطب اإللهامٌة العصرٌة : عدد 
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 ( امشفية الهبومة للعصر.ٛٚ)
 كتب: 8ثالثا :سلسلة الحقٌقة المحمدٌة: عدد 

 الرحمة الماداة. -ٕٛط(. ٖحدمث الحقائأل عن جدر ديد الاوئأل ) -ٕٚ
 مة،الكماالت المحمد -(ٕٕ، )ٕط(،جٕ)ٔإشراجات اودراء:ج ٖٓ-ٜٕ
 ط( )سرجم لإلنجليزمة(.ٕواج  الم لمين المعاصرمن نحو ردوؿ اهلل ) -ٕٖ
 ( ثان  اثهين.ٓٚال راج المهير، )-ٖٖ

 كتاب: 51رابعا : سلسلة الطرٌق إلى هللا: عدد

عومات النو يأل  -ٖٙالمجايدة للصفاء و المشايدة  -ٖ٘أذكار امبرار.  -ٖٗ
يرمأل  -ٜٖاج  الصالحين. مر  -ٖٛردالة الصالحين. -ٖٚميل النحقيأل. 

نيل الناان  بالورد  -ٔٗكيف سكوف داعيًا عل  بصيرة.   -ٓٗالمحبوبين و أذواجام.
سحفة المحبين ومهحة الم نرشدمن  يما مطل     مـو عاشوراء  -ٕٗالقرآن .

يرمأل الصدمقين إل  رضواف رب العالمين) سرجم  -ٖٗللقاوجج  )سحقيأل(.، 
 لألندون ية(.

 ( دعوة الشباب العصرمة لإلدوـ.ٜٚ(أح ن القوؿ.، )ٗٙربين.)نوا ل المق -ٗٗ
 كتاب 51خامسا: سلسلة دراسات صوفٌة معاصرة: عدد 

أبواب القرب و  -ٚٗالصفاء وامصفياء. -ٙٗالصو ية و الحياة المعاصرة.  -٘ٗ
ومهشور  ط( )سرجم لإلنجليزمةٖالصو ية    القرآف وال هة ) -(ٜٕمهازؿ النقرم .،)

 الوالمة وامولياء. -ٓ٘ المها  الصو   والحياة العصرمة. -ٜٗ(. رعل  الموج
 الهفح وصفاا وسزكيناا. -ٖ٘الفنح العر ان . -ٕ٘موازمن الصادجين. -ٔ٘
 ( ن مات القرب.٘ٙمهااج الواصلين.)-٘٘دياحة العار ين. -ٗ٘
 ( امجوبة الربانية    امدئلة الصو ية.،ٜٙ( العطاما الصمدانية لألصفياء.)ٛٙ)
 ( شراب أيل الوصل.ٚٚ)
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 كتب: 9سادساً: سلسلة شـفاء الصدور: عدد 

أوراد امايار  -ٚ٘ط(، ٖأذكار امبرار ) -ٙ٘ط(. ٗمانصر مفاسح الفرج ) -٘٘
بشائر  -ٜ٘ط(.ٕعوج الرزاؽ لعلل امرزاؽ ) -ٛ٘ط(، ٕ)سارم  وشرح(.)

 ط(،ٕ)أدرار العبد الصالح ومود  - ٓٙط(، ٖالمؤمن عهد الموت )
 ( بشرمات المؤمن    اآلارة.ٖٙمانصر زاد الحاج والمعنمر. ) -ٔٙ
 ( بشائر الفضل اولا .ٙٙ)
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 أٌن تجد مؤلفات فضٌلة الشٌخ فوزى محمد أبوزٌد
 القايػػػػػرة رجم الااسف إدم المكنبة

 شارع جوير القائد امزير ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ مكنبة المجلد العرب 

 ـ ميداف الح يندوؽ أـ الغو ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ مكنبة الجهدي

 شارع الشيخ رمحاف،عابدمن ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ دار المقطم

 الشيخ صالح الجعفرى الدرادة ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ مكنبة جوامر الكلم

 عمارة اموجاؼ بالح ين ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ مكنبة النو يقية

 زجاؽ ال وملم الف م جد الح ين ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ بازار أنوار الح ين

 ميداف ح ن العدوى بالح ين ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ مكنبة العزمزمة
 شارع جوير القائد بالدرادة ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ الفهوف الجميلة

 شارع المشاد الح يه  بالح ين ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ مكنبة الح يهية

 شارع محمد عبى الف امزير ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ مكنبة القلعة

 ميداف ال يدة نفي ة . ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ مكنبة نفي ة العلم

 شارع شرمف ٕعمارة اللواء  ٕٖٜٖٕٚٔٗ ي الحدمثالمكن  المصر 

 شارع الب ناف بباب اللوؽ ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ امدم  كامل كيون 

 شارع النحرمر، ميداف الدج  ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ مكنبة دار اون اف

 ميداف يلعت حرب ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ مكنبة مدبول 

 ، شارع الهصر مدمهة نصرٕٓٓٓييبة  ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ مدبول  مدمهة نصر

 شارع عدل  جوار ال هنراؿ ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ الهاضة المصرمة

 شارع د. حجازي، الف نادي النردانة ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ يو للهشر والنوزمر

 درب امسراؾ، الف الجامر امزير ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ المكنبة امزيرمة للنراث

 شارع جوير القائد امزير ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ مكنبة أـ القرى

 شارع الصهادجية بامزير ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ دمثةالمكنبة امدبية الح

 شارع د.أحمد أمين، مصر الجدمدةٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ مكنبة الروضة الشرمفة

 اودػػػػكهدرمة  
 محطة الرمل، أماـ مطعم جاد ٕٜٕٕٛٓٓٙٗٔٓ كشا دونا

معرض الكناب اودوم  
 الثقا  

 محطة الرمل، صفية زغلوؿ ٜٕٖٕٛٙٔٓٓٔٓ

 شارع الهب  دانياؿ، محطػة مصر ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٔٓ كشا محمد دعيد مود 



 

 (013)   الخاتمة                                             

 ش الهب  دانياؿ، محطة مصر ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ مكنبة الصياد

 المشيرأحمد إدماعيل، ديدى جابر ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ مكنبة ديبومى

 أ/ أحمد امبيض -محطة الرمل ٖٖٕ٘٘٘ٗٛٛٔٓ الكشا امبيض
 امجػػػػػػػاليم  

 بجوار مدردة عبد العزمز عل  -زجازمألال -------محمد   كشا عبد الحا ظ 
 شارع نور الدمن –الزجازمأل  ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ مكنبة عبادة
 أماـ م جد ال يد البدوى -يهطا ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ مكنبة ساج
 شارع دعيد والمعنصم أماـ كلية النجارةٜ -يهطا ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ مكنبة جربة

 أماـ ال هنراؿ،شارع ال وداف  -كفر الشيخ  ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ كشا النحرمر
أ/عماد  الطوارىء جيااف بجوار م نشف  ارعش -المهصورة  ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ ةصحا ة الجامعمكنبة  أ/دام  أحمد عبد ال وـ

 دليماف
 أ/عايف و دى، ش الاادى، عزبة عقل، المهصورة ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ الرحمة الماداةمكنبة 

كماؿ  حاج، البجوار مدردة ابن لقماف ةثانومال ارعش -المهصورة ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ ةمكنبة صحا ة الثانوم
 الدمن أحمد

  أابار اليـو صحا ة

 للحاج محمد امسرب 

أماـ   ة،بجوار مدردة صوح دالم النجارم -المهصورة – يلاا ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ
 كوبرى يلاا

 أ حمادو غزال  بربرى - امد ٜٕٕٓٓٛٙٗٙٔٓ مكنبة اومماف
 الشاداء، حاج ح ن محمد ايرىش  -ال ومح ٜٜٕٕٓٗٓٙٚٔٓ كشا الصحا ة

 شارع احمد عراب  أماـ النكومن الماه  -دوياج ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ أوالد عبدالفناح ال ماف
 أماـ م جد ديدي عبد الرحيم القهاوى -جها ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٓٔٓ كشا أبو الح ن

دناذ الحاج محمد الرمح وام -ش ال يدة زمه  -إدها  -القراما ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ إدها  -كشا بالقراما
 محمد رمضاف محمد الهوب 

 أ.ح ه  محمد عبد العاي  المه   ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ كشا ح ه  بإدها

أمضًا بدور اميراـ والجماورمة وامابار و دار الشع  والقومية ومن المكنبات الكبرى  امجصر -الكشا أماـ م نشف  الرمد بإدها 
أغل  ممكن أمضًا اويوع إليكنرونيا عل  و . امارى بالقايرة والجيزة وامدكهدرمة والمحا  ات

، .comfawzyabuzeidwww.الكن  وسهزملاا مجانا كما يبعت من عل  موجر الشيخ 
،  com..askzadwwwعل  الهت عل  أكبر موجر علم  للكناب العرب  وي  مهشورة أمضًا 

 المعادي بالقايرة،حدائأل  ٘ٓٔش  ٗٔٔدار اومماف والحياة، وممكن يلباا من الهاشر: 
ذذٕٕٓٓٓ-ٕٕٛٔٙٔٙ٘،  ؼ: ٕٕٓٓٓ-ٕٕٕٓٗٔ٘٘: ت                

http://www.fawzyabuzeid.com/
http://www.askzad.com/


 

 (014)   الخاتمة                                             

ذذ

 ٍ٘ػ٘ع اىفٖشعد  طفؽح
 ٍقذٍح اىطثؼح اىصاّٞح   ٖٖ
 ٍقذٍح اىطثؼح األٗىٚ   ٘٘

 اىثاب األٗه: ػْاٝح هللا تَائذج اىَغيٌ  7

  جتّيز الزجن لمىائدةجتّيز الزجن لمىائدة    0101

  حتزِّى املطعي احلالهحتزِّى املطعي احلاله    0101

  طعاً املائدةطعاً املائدة    0033

  أوال6 حكىة حتزيي امليتةأوال6 حكىة حتزيي امليتة    0101

  ثاٌيا6 حكىة حتزيي الدًثاٌيا6 حكىة حتزيي الدً    0404

  ثالجا6 حكىة حتزيي اخلٍزيزثالجا6 حكىة حتزيي اخلٍزيز    0101

  حمزواتحمزواتيّا يّا ففعمى وائدة عمى وائدة   ال جيمصال جيمصاملؤوَ املؤوَ     0101

  إباحة الطيباتإباحة الطيبات    0202

  الٍّى عَ األسزافالٍّى عَ األسزاف    0303



 

 (015)   الخاتمة                                             

 عاقبة اإلسزاف  05

 الوسط احملىود  31

 حشَ تصزف املشمي  31

 عدً املباِاة بالطعاً  30

 الباب الجاٌى6 آداب املائدة فى االسالً  33

 آداب جتّيز وائدة املؤوَ  33

 ٌّية املؤوَ فى تٍاوه الطعاً  01



 

 (011)   الخاتمة                                             

 آداب تٍاوه الطعاً  00

 آداب وا بعد األكن  04

 الشواك بني الديَ والعمي  10

 لشواكخواص ا  10

 طزيكة استخداً الشواك  12

 الباب الجالح6 وائدة املشمي فى الصياً  13

 إفطار املشمي الصائي  20



 

 (011)   الخاتمة                                             

 اهلدى الٍبوى فى الفطز  20

 بزكة الشحور  24

 ِطي الطعاً  30

 الباب الزابع الظزاب بني الديَ والعمي  33

 الظزاب بني الديَ والعمي  35

 حكىة حتزيي اخلىز  40

 أضزار اخلىز  41



 

 (019)   الخاتمة                                             

  ةآثار اخلىز املزضي  42

 تأثري اخلىز عمى األعطاء التٍاسمية   41

 حكىة حتزيي البرية   43

 أضزار البرية  51

 حتزيي املخدرات وحكىتْ  53

 أضزار املخدرات  51

 أضزار تٍاوه املفرتات  53



 

 (091)   الخاتمة                                             

 تٍاوه الدخاُ  55

 تأثري الدخاُ عمى صحة اإلٌشاُ  011

 ة حتزيي الدخاُكزاِ  010

 الباب اخلاوص6 آداب الطيافة  011

 آداب الدعوة  000

 آداب إجابة الدعوة  003

 آداب حطور الدعوة  002



 

 (090)   الخاتمة                                             

 آداب صاحب الطعاً  001

 املوائد املشٍوٌة  000

 أحكاً وآداب وتفزقةالباب الشادض6 الباب الشادض6   005

 حكي استخداً آٌية الذِب والفطة  030

 ود امليتة وعظىّا وطعزِاحكي االٌتفاع جبم  033

 حكي الشىَ التى واتت فيْ فأرة  030

 أكن الشىك املىمح  030



 

 (091)   الخاتمة                                             

 المحوً املشتوردة  031

 طعاً اليّود والٍصارى  032

 حكي املططز  033

 أكن احّليات واألفاعى واحلظزات  034

 أكن الطيور  035

 احملمن واحملزً وَ البّائي  001

 حكي اجلاللة  000



 

 (092)   الخاتمة                                             

 حكي األكن والظزب واطيا وقائىا  000

 طزوط الذكاة الظزعية  003

 ضزورات فى التذكية  000

 آداب التذكية  001

 وكزوِات التذكية  002

 جتٍب لعاب الكمب  002

 الباب الشابع6 الورع  005



 

 (093)   الخاتمة                                             

 فطن املطعي احلاله  010

 أساض العبادة الورع  013

 وٍزلة الورع  011

 لشمف الصاحلصور وَ ورع ا  013

 آثار تزك الورع  020

 وكاٌة الورع فى الدار اآلخزة  020

 درجات الورع  020



 

 (094)   الخاتمة                                             

 وواِب أِن الورع  025

 خامتة  031

 وقائىة وؤلفاتْ املطبوعةاملؤلف  ةتزمج  033

 قائىة املكتبات ودور الٍظز  030

ذذ


