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، هل »ال آكل ُمتَِّكًئا«: -صلى هللا علیه وسلم–الحدیث الوارد عن الرسول  أسألكم عن: السؤال

 ع؟�قصد �ه التر�ُّ 
 وسنن أبي داود ،]١٨٧٥٤[ والمسند ،]٥٣٩٨[) البخاري (مخرج في  : الحدیثالجواب

علیه –أن النبي  -رضي هللا عنه– ُجَحْیَفةَ من حدیث أبي  ،]٣٢٦٢[ وابن ماجه ،]٣٧٦٩[
 :-ما ورد في السؤال- فقال �عضهم ،واخُتِلف في معناه ،»ال آكل ُمتَِّكًئا«ل: قا -الصالة والسالم

قین معتمًدا علیه وحده :حتمل أن �كون معناهه الترّ�ع، و�َ ُ�قصد �  ،ال آكل مائًال الى أحد الشِّ
حتمل أن و�َ  ،وهذا ذ�ره جمع من أهل العلم ،-وهو الوارد في السؤال- التر�عاالحتمال األول: ف

سنًدا ظهري إلى شيء؛ أو ال آكل مُ  ،�كون األكل مع الَمیل إلى أحد الشقین معتمًدا علیه وحده
االعتماد على شيء خلفه، �ا ألن االتكاء �ما �كون إلى جهة الیمین أو جهة الشمال �كون أ�ًض 

ونقل ابن األثیر عن  ،كاًء، هذه االحتماالت ذ�رها أهل العلم في معنى الحدیثكل هذا �سمى ات
العامة ال تعرف المتكئ أن ، و تمكًناالمستوي قاعًدا على ِوطاٍء مُ  متكئ في العر�یةالخطابي أن ال

ح وهو رجَّ مكن أن یُ للعامة، فهل �ُ  الخطابي إال َمن َماَل في قعوده معتمًدا على أحد شقیه، َنسبهُ 
مشهور عند أئمة اللغة  -المیل إلى أحد الشقین-�مكن، لكن ما نسبه للعامة  ال؟ منسوب للعامة

 .فال معنى للحصر ،اأ�ًض 
إلى أحد الشقین  ف: المیلُ قد �قول قائل: التر�ع، هل فیه معنى االتكاء؟ االتكاء المعرو 

فیه االتكاء، لكن التر�ع هل  هذا �له اتكاٌء، وواضح ،أو إسناد الظهر إلى جدار ونحوه ،ةَأكَ على تُ 
ا اإلفساح للبطن؛ لیمتلئ أكثر، فإذا وأ�ًض  ،�ظهر فیه معنى االتكاء؟ فیه تمكین البدن من األرض

، فیِقّل أكله -ال سیما الیمنى– لصقة إلى �طنهوجعلها مُ  أكل أكثر مما لو رفع إحدى ِرجلیهترّ�ع 
إذا صح تفسیره  »ال آكل ُمتَِّكًئا«: -المعلیه الصالة والس-قال النبي  ولعله من هذه الحیثیة

 .تر�ع�ال
و�نما نفى النبي  ،رد فیه نهيتكئ؟ لم یَ ما حكم األكل وهو مُ  وعلى �ل حال قد �قول قائل:

رد فیه نهي م یَ فل ،خالف األولى :فمثل هذا �قال فیه ،أن �أكل متكًئا -علیه الصالة والسالم-
، وال على خوانٍ  -صلى هللا علیه وسلم-ما أكل النبي «: مأو المنع �قوله ة�صل إلى حد الكراه

ألكل على الِخوان خالف ، مع أن الصحا�ة أكلوا على الِخوان، فا]٥٤١٥[البخاري:  »في ُسْكُرَجةٍ 
 ن �ان ال �صل إلى حد الكراهة.األولى، و�
 .٢٥/٩/١٤٣١برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة، المصدر: 



 


