
 

 

 نةرساف من منظور القرآن والس  اإلِ 
 2)عراق( الباهيلعبداحللمي رایض  ادلکتور.، 1)عراق( محمّد الاّليمأمحد صبيح  :الُکتّاب

 

 خالصة البحث

ً  اإلرساف مفهوماً  نه مذموم بلك أشاكهل ال س امي يف املوارد ألكها تفيد  ،مورداً  23ذكره القرآن فامي يقارب  عاما

َ ال َُّيِْدي مَ احملرمة، كام قال ، تعاىل:  ابٌ ِإنَّ اَّللَّ ٌف َكذَّ َكَذكِلَ يُِضلُّ وقوهل تعاىل:  ،[29 /]غافرْن ُهَو ُمرْسِ

ُ َمْن ُهَو ُمرْسٌِف ُمْراَتبٌ  ، وغريها من الشواهد [10 /]األنبياءَوأَْهلَْكنَا الُْمرْسِِفنيَ  ، وقوهل تعاىل:[35 /]املؤمناَّللَّ

خاصة وذكل من منظور  ،يف املألك واملرشب ويف مقاليت هذه أود الرتكزي عىل اإلرساف اذلي ُيصل ،القرآنية

 ،ن يف اإلرساف هبام آاثر مجة بينته الس نة املطهرةأل ؛وكيف جیب أن يكون الاعتدال فهيام ،القران والس نة املطهرة

قرها العن احلديث اليوم حىت نصل إىل نتيجة أن لك ما رمس من قواعد عامة يف هذين الثقلني )القرآن و أو 

لعن احلديث اليوم وبعد مئات الس نني يكشفها الواحدة تلو األخرى. فهذه يه عظمة ديننا ومشوليته العرتة( أصبح ا

 .فنحمد ، تعاىل أن هداف ذلكل وما كنا لهنتدي لوال إن هداف ، ،للك مفاصل احلياة

 الاعتدال اإلرساف، املألك، املرشب، العن احلديث، الرئيسة:اللكامت 

 

 املقدمة

اليت جیدر هبا أن املرشب ابتت ولألسف الشديد من مشالك جممتعاتنا اإلسالمية و اف يف املألك و إن اإلرس 

تكون المنوذج األمثل يف لك جوانب احلياة، فاألمة اليت حتمل ترااًث خضامً ممتثاًل ابلقرآن والعرتة الطاهرة يه خري 

سة، بل علهيا فهمها وجتس يدها عىل أرض األمم، ولكن هذا يتوقف عىل أن ال تغفل األمة عن مصادرها الرئي 

الواقع، فبذكل تصبح خري األمم. وحماوليت يف هذه املقاةل أن أقف عىل واحدة من املشالك اليت تعيشها األمة 

 وتصدى لها القرآن والعرتة املطهرة لَيِصفا لها ادلواء الناجع، أال ويه مسأةل اإلرساف يف املألك واملرشب.

ذه املشلكة يظهر من خالل معرفة ما ميكن أن ختلفه من آاثر سلبية مادية إن أيمهية البحث يف ه

 .س بعة حماور وخامتةذلا سأتناولها ب  ومعنوية وعىل املس توى الفردي وامجلاعي،

 :احملاور يه

 : ما هو اإلرساف يف املألك واملرشب.األول

 : ما يه أس باب اإلرساف بشلك عام.لثاينا

 .البيتألك واملرشب يف رواایت أهل: آاثر اإلرساف يف املالثالث

 : آاثر اإلرساف يف املألك و املرشب من منظور العن احلديث.الرابع

                                                 
 .allamy10@yahoo.com، رانيمق، ا ة،يالعامل  یجامعة املصطف ث،يعلوم القرآن واحلد ةيلك  ث،يجلنة علوم القرآن واحلد یف وسيباكلور -1

 .yahoo.com@eraqd، علوم القرآن، جامعة البرصة، البرصة، العراق ةيجلنة القرآن واحلقوق، لك  اس تاذ مساعد یف -2
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 .: وقفة مع احلقيقة العلمية حلديث الثلث للرسول األكرماخلامس

 : خطوات لعالج حاةل اإلرساف يف املألك واملرشب.السادس

 ضوء الس نة. : بعض اآلداب العامة يف املألك واملرشب عىلالسابع

 ما هو اإلرساف يف املألك واملرشب( 1

ف ميكن أن خنرج بنتيجة عن املراد به يف ارس بإلقاء نظرة عىل املعىن اللغوي والاصطاليح عىل مفهوم اإل

َل من غري قصد، وأَما  املألك واملرشب مففهوم اإلرساف لغتا هو: ُمجاوزُة القَْصِد. وأرَسَف يف ماهل: َعِ

ُف اذلي َ ، قلياًل اكن أَو كثرياً  الرسَّ  (148. ، ص9ج، 1405 منظور،)ابن .هَنَيى اَّللَّ عنه فهو ما ُأنِْفَق يف غري طاعة اَّللَّ

 .(228 .، ص1415،، )فتحواصطالحا هو: جماوزة احلد يف لك فعل يفعهل اإلنسان 

نسان احلياتية حد أفعال اإلأن اإلرساف يف املألك واملرشب ابعتباره أمن هذا ميكن أن یس تفاد ب

 ً وابدلقة عند الوقوف مع حديث  ،يتحقق فامي لو جتاوز فهيام اإلنسان احلد املطلوب اذلي س يتبني لنا جليا

 .للرسول األكرم «الثلث»

 ما يه أس باب اإلرساف بشلك عام؟( 2

ميكن إحصاء مجةل من األس باب تْکن وراء هذه الظاهرة املذمومة وهذه األس باب شامةل للك موارد 

 وذكل من خالل اس تقراء الواقع املعاش. -ومهنا اإلرساف يف املألك واملرشب -إلرسافا

الظروف احمليطة ابلفرد: أن اجلو العام اذلي يعيشه الفرد قد يتسم ابلبذخ واإلرساف  -1

 ً ّ  مما يؤثر سلبا  يه لهذه العادة السيئة.عىل سلوكيات الفرد وتبن

النقةل النوعية يف حياة البرشية من اليرس بعد العرس: قد يكون يف بعض األحيان  -2

فال ميكن للفرد حيهنا أن  ؛حاةل التقشف والضيق إىل حاةل اليرس مما قد يكون هل نتاجئ عكس ية

 فرتاه ينحدر إىل حد اإلرساف. ،ُيرص عىل الاعتدال والتوازن

مصاحبة املرسفني: إن مصاحبة أهل الرسف يؤثر وبشلك ملحوظ عىل سلوكيات  -3

ً  ،هلمالفرد املصاحب  ما يؤكد  ذلا جند اإلسالم كثرياً  ؛ما يتخلق اإلنسان بأخالق أحصابه فغالبا

 .عىل قرين السوء و،رورة جتنبه وانتقاء الرفيق الصاحل

رضون ،  -يت یسعى إلهياالغفةل عن الهدف احلقيقي: إن غفةل اإلنسان عن غايته ال -4

يوقع اإلنسان العامل يف  ،السايم ذكل الهدفإىل ل و الس بل الكفيةل للوص مبتعداً عن -تعاىل

هْتُُم الَْبْأسَ  :اإلرساف يَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلمُكْ َمسَّ ِ ا يَْأِتمُكْ َمثَُل اذلَّ اُء أَْم َحِسبْمُتْ أَْن تَْدُخلُوا الَْجنََّة َولَمَّ

يَن َءاَمنُوا َمَعُه َمىَت  ِ ُسوُل َواذلَّ اُء َوُزلِْزلُوا َحىتَّ يَُقوَل الرَّ َّ ِ َوالرضَّ ِ أَاَل ِإنَّ نرَْصَ اَّللَّ  نرَْصُ اَّللَّ

 .]214 /البقرة[ قَرِيبٌ 
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فأنت اليوم يف  ،الغفةل عن حقيقة احلياة ادلنيا: إن احلياة ادلنيا تتسم بتقلب األحوال -5

وأن نضع النعم  ،فعلينا أن ندخر ما فاض يف وقت اليرس إىل وقت العرس ،يف عرس یرس وغداً 

 .يف و قت إقبالها يورث احلرسة والندامة يف وقت إدابرها وإال فاإلرساف ،يف حملها

فلو أطلق  ،اةل إىل الرتف والراحة وادلعةإهامل النفس: إن النفس البرشية ميّ  -6

ن مطالهبا ال تنهتيي إف ،إىل اإلرساف - ال حماةل -فإهنا س تودي به مطلقاً،  اإلنسان لها العنان

 ً ْد أَفْلََح َمْن قَ  :تزكية النفس والسعي لرتويضهاذلا جند القران الكرمي يؤكد عىل  ،ما يوما

َها اَها ،َزاكَّ ن مصري اإلنسان لكه مدار تغري النفس إو .[9-10 /]الشمس َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّ

وا َما ِبأَنُْفِسهِمْ  :وهتذيهبا ُ ُ َما ِبقَْومج َحىتَّ يُغَريِّ َ اَل يُغَريِّ  .[11 /]الرعد ِإنَّ اَّللَّ

كام س نبني ذكل يف آاثر  ،اثر اإلرساف وما ميكن أن جتلبه من ويالتالغفةل عن آ -7

 اإلرساف يف املألك واملرشب.

حب الظهور: من األمور اليت ميكن أن تكون وراء اإلرساف هو حب الشهرة  -8

ّ  ؛والتبايه أمام اآلخرين  .ا ينفق ويبذل يف لك حني وعىل أي حاليك يثىن عليه ابلسخاء والكرم مل

 البيتاف يف املألك واملرشب يف رواایت أهلآاثر اإلرس ( 3

وقبل ادلخول يف مصمي حديثنا نود أن نبني النظرة القرآنية للغذاء فقد اعتربه القرآن وس يةل ال غاية، فهو 

ای أُّيا الناس لكوا مما يف األرض حالاًل  :وس يةل ،رورية البد مهنا حلياة اإلنسان، دعا إلهيا القرآن

وجعل ، يف غريزة اإلنسان مياًل للطعام، وقضت حْکته أن يرافق هذا امليل ذلة  ،[168 /]البقرةطيباً 

لمتتع اإلنسان بطعامه ولتنبيه العصارات الهامضة وأفعال الهضم، فليست الذلة والمتتع يف الطعام والرشب يه 

 صفة من صفات ويه ،فاذلي يعيش من أجل التذلذ ابلطعام والرشاب ش هبه ، س بحانه ابألنعام ،الغاية

 . [12 /] محمدهلم واذلين كفروا يمتتعون ويألكون كام تألك األنعام والنار مثوىً  قال تعاىل: ،الاكفرين

 :وذكل من خالل تأسيس قاعدة عامة ،ما يؤكد عىل ،رورة الاعتدال يف املألك واملرشب جنده كثرياً و 

 :ضة اليت قررها ، عز وجل حني قال يف كتابه العزيزإهنا القاعدة الصحية العري، «ولكوا وارشبوا وال ترسفوا»

فقد وجه أهل. [31 /]األعرافخذوا زينتمك عند لك مسجد ولكوا وارشبوا وال ترسفوا إنه ال ُيب املرسفني

، ومن قبلهم خط األنبياء والرسل يف التارخي وهجوا أتباعهم إىل قةل األلك والاجتناب عن البطنة البيت

ن احلرام. فذاك حمرم قليهل وكثريه، بل من احلالل املباح. واكنوا مه الس باقني، يف التطبيق، ال من والش بع، ال م

 مهنا:. ابب التحرمي الرشعي، بل ملا ختلفه قةل األلك من آاثر عىل خشصية اإلنسان من حصية، ونفس ية، وعبادية

ور اإلنسان عن الطاعة الكسل عن الطاعة: إن من موجبات اإلرساف يف املألك و املرشب هو فت -1

َُّه یَُسمُّ الْقَلَْب ابلفضةل »: عن رسول ،وركونه إىل الكسل وامخلول ف ُُكْ َوفُُضوَل املَْطَعِم فَِإن ِإایَّ

اعَِة َويُِصمُّ الْهَِمِم َعْن مَسَاعِ الَْمْوِعَظةِ    .(117. ص ،1ج، 1425 شهري،ی الر  ي)محمد.«َويُْبِطُئ اِبلَْجَواِرحِ َعِن الطَّ
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ىَي؟! َما َهِذِه » [وإبليس يف حديث جرى بني ُيىي]: وعن اإلمام الصادق فَقَاَل هَلُ َُيْ

َّيِت ُأِصيُب هِبَا اْبَن آَدَم، فَقَاَل: َهْل ِِل ِمهْنَا يَشْ  هََواُت ال ُء؟! الَْمَعالِيُق فَقَاَل ِإبِْليَس: َهِذِه الشَّ

ََّما َشِبْعَت فََشغَلْنَاَك َعنِ  ِ عيََلَّ أَْن اَل أَْمأَلَ بَْطِن ِمْن  فَقَاَل: ُرب ْكِر، قَاَل: فَِإنَّ َّلِلَّ اَلِة َواذلِّ الصَّ

ِ عيََلَّ أَْن اَل أَنَْصَح ُمْسِلامً أَبَداً. مُثَّ قَاَل أَبُوَعْبِد، ِ عىََل َطَعامج أَبَداً. َوقَاَل ِإبِْليَس: َّلِلَّ : َّلِلَّ

ِ عىََل َجْعفَرج َو آِل َجْعفَرج أَْن اَل َجْعفَرج َو آِل َجْعفَرج أَْن اَل مي ْم ِمْن َطَعامج أَبَداً، َوَّلِلَّ لؤوا بُُطوهَنُ

نَْيا أَبَداً   (املصدر نفسه).«يَْعَملُوا لِدلُّ

سوء الصحة: إن هناك عالقة وثيقة بني اإلرساف يف الطعام و بني سقم البدن كام بينته مجةل  -2

عند الوقوف مع حديث  ءاليت س نتناول مهنا بعض اليشوأكدته احلقائق العلمية  ،من الرواایت

ْت أَْسقَاُمهُ »: فعن عيل ،الثلث للرسول األكرم َك َوالِْبْطنََة فََمْن لَِزَمهَا كَرُثَ : وعنه .«ِإایَّ

ْسقَاَم َويُثِرُي الِْعلَلَ » َُّه ُُّيَيُِّج اأْلَ ِ فَِإن َبع َك َوِإْدَماَن الشِّ تَمِ » :وعنه .«ِإایَّ ُة اَل جَیْ حَّ ُع الصِّ

َمُ   (89 .صاملصدر نفسه، ).«َوالهنَّ
 فإذا)وكام قيل  ،دون تلقي احلْکة معى القلب وانطفاء نور احلْکة: إن البطون املأُل تكون حائالً  -3

تَِمُع الِْفْطنَُة َوالِْبْطنَةُ » :فعن عيل ،امتألت املعدة فمت الفكرة( ِإَذا ُمِلَئ » :وعنه. «اَل جَتْ

ِ  الْبَْطِن ِمنِ  اَلح ِ مَعِّي الْقَلَْب َعِن الصَّ َعاِم »: . وعن رسول ،«الُْمَباح َة الطَّ َد كَرْثَ َمْن تََعوَّ

اِب قََسا قَلُْبهُ  َ  .(90 .، صاملصدر نفسه) «اَل تَْشبَُعوا فَيَْطفَأَ نُوُر الَْمْعِرفَِة ِمْن ُقلُوِبمُكْ » :عنهو ، «َوالرشَّ

 ب من منظور العن احلديثآاثر اإلرساف يف املألك واملرش  (4

ويه  ،جاء العن احلديث ليكشف ت ك اآلاثر اليت أكدهتا الس نة املطهرة وراء اإلرساف يف املألك واملرشب

 نذكر مهنا: ،كثرية جداً 

1-  ً يف أبناء الطبقات الغنية وعند أحصاب الوظائف  السمنة: وهو املرض اخلطري اذلي جنده غالبا

وبشلك خاص عند األفراد اذلين  ،ثار من الطعام، وخاصة الساككر وادلهونالكسوةل، وُيصل نتيجة اإلك 

 دلُّيم اس تعداد إريث.

والسمنة يف الواقع مرض بشع ُيد من إماكفت الفرد ونشاطاته بشلك كبري، كام يؤهب أو یشارك بعض 

م وتصلب األمراض اخلطرية، اكحتشاء العضةل القلبية، وخناق الصدر، وادلاء السكري، وفرط توتر ادل

 الرشايني، ولك هذه األمراض يه اليوم شديدة الش يوع يف اجملمتعات اليت مالت إىل رفاهية الطعام والرشاب.

2-  ً  ،من األمراض الشائعة بسبب اإلكثار من تناول الساككر الاصطناعية خنر األس نان: وهو أيضا

 خاصة اليت تسمح بتخمرها للعصيات اللبنية ابلمنو يف جوف الفم.

 احلصيات اللكوية: ويه أكرث حدواث عن اذلين يعمتدون بشلك رئيس عىل تناول اللحوم واحلليب واجلنب. -3

تصلب الرشايني وهو داء خطري یشاهد بشلك ملحوظ عند اذلين يتناولون مكيات كبرية من ادلمس،  -4

 حيث يصابون بفرط تدمس ادلم.
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امت عنيفة وخاصة يف مفاصل القدم : وهو أمل مفصيل يأيت بشلك جه«داء امللوك»النقرس  -5

 (130. ، ص1402قرقوز، و )دایب  .واإلهبام، ویشاهد أكرث عند الذلين يتناولون مكيات كبرية من اللحوم

  وقفة مع احلقيقة العلمية حلديث الثلث للرسول األكرم (5

فقد  ،ديننا اإلساليميف هذا احملور س نعرض شاهدا آخر عىل ما يقره العن احلديث اليوم يف بيان مشولية 

. َحسُب اآلَدِميِّ لُقَاميٌت يُِقمَن ُصلَبُه؛ فَِإن » :جاء عن رسول ، اً ِمن بَطنج ما َمأَل آَدِميٌّ ِوعاًء رَشّ

اِب وثُلٌُث لِلنَّفَِس  عاِم وثُلٌُث لِلرشَّ  .(415 .، ص2ج ،1425، شهريی الر  يمحمد) «غَلََبِت اآلَدِميَّ نَفُسُه، فَثُلٌُث لِلطَّ

ن هناك عالقة إف ؛إن هذا التحديد ادلقيق يف تقس مي املعدة إىل ثالثة أثالث لفي غاية اإلعاز العلمي

ولكن التأكيد عىل  ،وهذا ما ندركه ابلوجدان ،وثيقة بني التنفس وبني وجود الطعام والرشاب يف املعدة

ففي مقال نرش عىل ،  احلديثهو ما أثبته العن هذا التناسب كام بينه احلديث الرشيف ابلتقس مي الثليث

موقع الهيئة العاملية لإلعاز العلمي يف القرآن والس نة تعرض ذلكل مبينا إن ثلث املعدة يطابق متاًما جحم 

هواء التنفس فقد بني بقارنة بني أقىص جحم للمعدة ميكن أن تصل إليه وهو حواِل اللرت ونصف اللرت، 

ي للنفس الطبيعي لإل مل من الهواء، يتبني لنا أن  500نسان واذلي يبل  يف العادة حواِلوبني احلجم املدِّ

جحم الهواء ادلاخل إىل الرئتني ميثل ثلث جحم املعدة، مضيفا بعد ذكل بأنه حيامن متتلئ املعدة متاًما تضطرب 

 مضخة التنفس وال يصل لك ادلم الوريدي غري املؤكسد إىل القلب بسهوةل.

احلاجز ابلقدر املطلوب بسبب امتالء املعدة س يؤدي ذكل بدوره إىل وإذا مل تنقبض عضةل احلجاب 

عدم قدرة الرئتني عىل المتدد الاكمل؛ نظًرا لعدم إمتام اتساع القفص الصدري وابلتاِل فال ُيصل تبًعا ذلكل 

عضالت الطوارئ يف إحداث تنفس  دخول الهواء ابحلجم الطبيعي أو املّدي إىل الرئتني، وتتدخل عندئذج 

يق مما يؤدي إىل ضغط حمتوایت التجويف البطن لتفري  مساحة التساع التجويف الصدري، وهذا مع 

بدوره يؤدي إىل شدة واضطراب يؤثر عىل مجيع أهجزة اجلسم اخملتلفة، أما إذا ترك ثلث املعدة أو أكرث 

بذكل يؤدي إىل فإنه  ،مل( 500منه فارغًا وهو ما يوازي جحمه جحم الهواء الطبيعي ادلاخل للرئتني )

وهبذا يظهر األثر الضار المتالء املعدة عىل لك  ،تنفس انس يايب مرحي وانصباب سهل لدلم الوريدي للقلب

 عىل هضمه، حيث إنَّ  كام أن امتالء املعدة ابلطعام يؤثر سلباً  ،من اجلهاز التنفيس وادلوري عند اإلنسان

 .]2010 ،الصاوي[ بدوره إىل تأخري وإعاقة الهضم متدد جدار املعدة يثبط نشاط عضالت هذا اجلدار فيؤدي

 خطوات لعالج حاةل اإلرساف يف املألك واملرشب( 6

ومن حصيةل ما تقدم يف بيان أس باب اإلرساف و آاثره ميكن تصور مجةل من اخلطوات تسهم يف عالج 

 هذه احلاةل املذمومة ويه:

بُّ  :ىلالالتفات إىل األوصاف اليت وصف املرسفون هبا كقوهل تعا -1 َُّه اَل ُُيِ ِإن

اُب النَّارِ وقوهل تعاىل:  ،[31/ ]األعراف الُْمرْسِِفنيَ  عند  ،[43 /]غافرَوأَنَّ الُْمرْسِِفنَي مُهْ أَحْصَ

 ذاك جدير ابملسن أن یسعى للخروج من دائرهتم وذكل ابلتحيل ابالعتدال.



28 ................. (PURE LIFE, Vol.1.No.1, (Jumada Al-Awwal 1436. Isfand 1393. March. 2015 

 

 ض اإلرساف هذا.جتنب رفقة املرسفني ملا ملصاحبهتم من تأثري فاعل يف نقل مر  -2

وعدم النظر إىل هذه الوسائل من املألك  ،الالتفات إىل الهدف السايم للخلقة -3

فال ينبغي األخذ مهنا أكرث من الالزم ملا هل من  ،واملرشب عىل أهنا غاایت بل يه جمرد وسائل

 نتاجئ عكس ية قد يودي خبرسان ادلنيا و اآلخرة.

السعي لالقتداء هبم والتحيل بصفاهتم التأمل يف سري األمئة األطهار والصلحاء و  -4

 وسريمه العطرة يف ش ىت مفاصلها.

إنَّ » :فعن الرضا ،تذُكر الرواایت اليت تذكر آاثر الاعتدال وعدم اإلرساف -5

قِي ِمن َحيُث ال تَزداُد ِمَن  يَِّبِة اخلَراِب؛ إن تُعوِهَدت اِبلِعامَرِة َوالسَّ اجلََسَد ِبَمزِنةَلِ اأَلرِض الطَّ

وال تُنقَُص ِمنُه فَتَعَطَش، داَمت ِعامَرهُتا وكَرُثَ َريُعها وَزاك َزرُعها. وإن تَغافَلَت  ،فَتَغَرَق  ،املاءِ 

َعهنا فََسَدت ونَبََت فهيَا الُعشُب. َواجلََسُد هِبِذِه املزَِنةَلِ َوالتَّدبرِي يِف اأَلغِذيَِة َواأَلرِشبَِة، يَصلُُح 

ما يُواِفُقَك وما يُواِفُق َمِعَدتََك، ويَقوى عَلَيِه بََدنَُك ویَس تَمِرئُُه  ...َوانُظر ويَِصحُّ وتَزُكو العاِفيَُة فيهِ 

رُه لِنَفِسَك َواجَعهُل ِغذاكَ  اِب، فَقَدِّ عاِم َوالرشَّ  .(401 .، ص2ج، 1425، شهريی الر  يمحمد) «ِمَن الطَّ

 بعض اآلداب العامة يف املألك واملرشب عىل ضوء الس نة( 7

وهنا  ،لكتب اخملتصة هبذا اجملال بتعالمي مجة تبني آداب الطعام يف ضوء املدرسة احملمديةلقد حفلت ا

 .ن الكتب التخصصية قد تكفلت بذكلإف ،سأذكر اخلطوط العامة لهذه اآلداب دون الولوج يف تفاصيلها

من  ؛النية: لقد ندبت  الرشيعة الغراء عىل أن تكون النية داخةل يف لك مفاصل حياة اإلنسان -1

فعىل الفرد املسن أن ينوي بتناوهل للطعام هو التقوية  ،مألك أو مرشب أو منام وما شالك

! »: فعن رسول ، ،ألجل توجهيها يف طاعة ، والسعي يف قضاء حواجئ الناس اَی أَاَبَذرٍّ

 .(3418. , ص4ج، 1425شهري،ی الر  يمحمد) «ءج نِيَُّة َصالَِحُة َحىتَّ يِف النَّْوِم َواأْلَلْكِ لَِيُكْن كَلَ يِف لُكِّ يَشْ 

املعرفة ابلطعام: وهذا عنوان شامل ُيمتل أن يراد به التعرف عىل مصادر هذا الطعام  -2

وأن ُيرص اإلنسان عىل أن ال يدخل يف جوفه إال الطعام احلالل أو التأمل  ،من حهل وحرامه

نَساُن ِإىَل َطَعاِمهِ  لَْينُظرِ ف  :بنعمة ، تعاىل عليه يف تسخري نعمة األطعمة هل  .[24 /]عبساإْلِ

إذا وضعت املائدة بني يديه قال: بسم  الافتتاح ابلبسمةل واخلمت ابلتحميد: فقد اكن النيب -3

املؤمنني ، وعن أمري (27 .ص ،1392)الطربيس، ، اللهم اجعلها نعمة مشكورة نصل هبا نعمة اجلنة

َ »أنه قال:  طالببن أيبعيل ْعَمُة ِمْن اْذُكُروا اَّللَّ َُّه نِ َعاِم َواَل تلغوا ِفيِه: فَِإن َوَجلج ِعْنَد الطَّ  َعزَّ

َا تَزُ  َبَة النَِّعِم قَْبَل ِفَراِقهَا، فَِإهنَّ ُدُه. أَْحِسُنوا حُصْ ُب عَلَْيمُكْ ِفهيَا ُشْكُرُه َومَحْ ، جَیِ ِ وُل َوتَْشهَُد نَِعِم اَّللَّ

َل ِفهيَا  .(141 .، صاملصدر نفسه) «عىََل َصاِحهِبَا ِبَما مَعِ

ابلنس بة  األلك يف األسواق: من اآلداب اليت قررها اإلسالم هو جتنب األلك يف السوق خصوصاً  -4

وِق َدَفَءةُ »: قال رسول ، ،إىل أرشاف الرجال  .(149. ، صاملصدر نفسه) «اأْلَلْكُ يِف السُّ
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ن بقاای إف، ر الصحية اليت يقرها العن احلديث اليومالتخليل: فان إخراج بقاای الطعام هو اآلخر ال خيلو من اآلاث -5

قال: قال رسول ، فعن الصادق ،الطعام يوفر وسط مالمئ لمنو الكثري من أنواع البكتريای واجلراثمي املرضة

َُّه َمَصحَُّة لِلْفَمِ وَ »: ، عَامِ فَِإن َّلُوا عىََل أَثِْر الطَّ ْزَق  النََّواِجذِ خَتَل  .(153 .ص، 1392الطربيس، ) «عىََل الْعَْبدِ  َوجَیْلُِب الرِّ

 فعن رسول ، ،البدء ابمللح واخلمت به: ومن اآلداب أن يفتتح املسن طعامه ابمللح وخيمت به -6

ِمهْنَا اَی عيَِلُّ ابَْدْأ اِبلِْملِْح َواْخمِتْ اِبلِْملِْح، فَِإنَّ يِف الِْملِْح ِشفَاًء ِمْن َسْبِعنَي َداًء »: يف وصيته لعيل

اِس َوَوَجُع الْبَْطنِ  ُص َوَوَجُع الَْحلِْق َوَوَجعِ اأْلَ،ْرَ  .(189. ، صاملصدر نفسه) «الُْجُنوُن َوالُْجَذاِم َوالرَْبَ

 فعن عن النيب ،الوضوء: ومن اآلداب ذات اآلاثر العظمية أن يتوضأ الفرد املسن قبل الطعام وبعده -7

َ »قال: أنه  َُّه َمْن غََسَل يََدُه ِعنَْد  َمْن أََحبَّ أَْن يُكرَثَّ َعاِم َوبَْعَدُه، فَِإن ْأ ِعنَْد ُحُضوِر الطَّ َخرْيُ بَيْتِِه فَلْيَتََوضَّ

َعاِم َوبَْعَدُه عَاَش َما عَاَش يِف َسَعةج َوُعويِفَ ِمْن بَلًْوى يِف َجَسِدهِ   .(512 .، ص23ج ،1399)الربوجردي،  «الطَّ

 ،ن إذا اشرتك مع قوم آخرين يف األلك فعليه أن يلزتم جبمةل من اآلدابآداب األلك مع اآلخرين: اإلنسا  -8

لعل ذكل قد يدخل احلرج عىل جليسه  ،ن ال يرفع يده عن الطعام حىت لو ش بعأو  ،أن يألك مما يليه :مهنا

ُجِل فَلْيَْألُكْ »: فعن رسول ، ،وهو هل حاجة بعد ا يَلِيِه َواَل يَتَنَاَوُل ِإَذا ُوِضَعِت الَْمائَِدُة بنَْيَ يََدِي الرَّ  ِممَّ

ا بنَْيَ يََدِي َجلِيُسُه َواَل يَْألُكُ ِمْن ِذْرَوِة الْقَْصَعِة، فَِإنَّ ِمْن أَعاَْلَها تَْأيِت الرَْبَكَُة َواَل يَ  َُّه ِممَّ ْرفَُع يََدُه َوِإْن َشِبَع فَِإن

َعامِ َحاَجةج ِإَذا فََعَل َذكِلَ جخل َجلِيِسِه َوَعََس أَْن يَُكوَن هلَُ   .(149. ، ص1392)الطربيس،  « يِف الطَّ

روي  ،ومن مجةل اآلداب مع اآلخرين أن يثري امشزئازمه بإصدار بعض العادات القبيحة اكلتجشؤ

اَی »فقال:  ،وأف أجتشأ ، عن أيب حجيفة قال: أتيت رسول ،طالببن أيبعن عيل

نْيَا أَْطَولُهُْم ُجوعاً يَْوَم الِْقيَاَمةِ  أاََبُجَحْيفََة أَْخفََض ُجَشاَءَك فَِإنَّ   .(املصدر نفسه) «أَْكرَثَ النَّاِس ِشَبعاً يِف ادلُّ

 ( اخلامتة8

أن هارون الرش يد اكن هل طبيب نرصاين حاذق امسه  هبذه احلاكية: فقد حيك وأتينا لمك يف ختام مطافنا

ً لعيل بن احلسني بن واقد: ليس يف كتا ، والعن ءمن عن الطب يش -أي القرآن -بمكخبتيشوع، قال يوما

وهو قوهل تعاىل:  ،علامن عن األبدان وعن األداین، فقال هل: قد مجع ، الطب لكه يف نصف آية من كتابه

بُوا َوال ترُْسِفُوا يف الطب، فقال: مجع رسولنا  ءفقال الطبيب: ومل يرَو عن رسولمك يش، َولُكُوا َوارْشَ

 نَْفَسكَ  فََأْعطِ َدَواءج  لُكِّ  َرْأُس  َوالِْحْمَيةُ  َداءج  لُكِّ  بَيُْت  الَْمِعَدةُ »: ويه قوهل ،اظ یسريةالطب لكه يف ألف

ْدهَتَا َما  .(123. ، ص62ج، 1403)اجملليس، ؛فقال النرصاين: ما ترك كتابمك وال نبيمك جلالينوس طباً  ،«َعوَّ

 ربنا ونبينا وأهل بيته الهداة وال نتبع الظاملني واجملرمني مكسلمني أن حنذر اإلرساف تبعاً لتعالمي اً فعلينا إذ

ضني  ؛اذلين أرسفوا بلك ما لإلرساف من معىنً  اذلين إذا اتّبْعنامه معرضني عن احلق وأههل ككون معهم ُمَعرِّ

ُه يَْوَم  َمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإنَّ هَلُ َمِعيَشًة َضناكً قال تعاىل:  ،أنفس نا إىل العذاب يف ادلارين رُشُ َوحَنْ

ى ى َوقَْد ُكنُت بَِصرياً  ،الِْقيَاَمِة أَمْعَ تَِن أَمْعَ قَاَل كََذكِلَ أَتَْتَك آاَیتُنَا فَنَِسيهَتَا َوكََذكِلَ الَْيْوَم  ،قَاَل َربِّ ِلَم َحرَشْ

ِِّه َولََعَذاُب  ،تُنََس  َف َولَْم يُْؤِمن ِبآاَیِت َرب ِزي َمْن أَرْسَ  .[127-124 /]طهاآْلِخَرِة أََشدُّ َوأَبْقَى َوكََذكِلَ جَنْ
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