
(يا غالم، سم الله)



01 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

جاء يف الصحيح  عن ُعَمَر بَْن أَِ� َسلََمَة، يَُقوُل: كُْنُت ُغالًَما ِيف َحْجِر رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ 

ْحَفِة، اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، وَكَانَْت يَِدي تَِطيُش ِيف الصَّ

فََقاَل ِيل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم:

«يَا ُغالَُم، َسمِّ اللََّه، وَكُْل ِبيَِميِنَك، وَكُْل ِم�َّ يَلِيَك»

فََ� زَالَْت تِلَْك ِطْعَمِتي بَْعُد

 الحديث 
ا�ول



02 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(يا غالم، سم ا�)

تَِطيُش: تتحرك يدي فتميل إىل نواحي القصعة وال تقترص عىل موضع واحد

ْحَفِة: إناء للطعام فيها ما يشبع خمسة، وأكرب منها القصعة فهي تشبع عرشة الصَّ

ِم�َّ يَلِيَك: من الطعام الذي أمامك

: �
��المعا

الفوائد العقائدية:   

 استحباب األكل باليد اليمنى وتقد²ها يف األمور الطيبة

 جواز الحديث عىل الطعام

 مرشوعية االجت�ع عىل الطعام الواحد سواء كان أنواعا كث¶ة أو صحفة واحدة

 استحباب التسمية أول الطعام

 املأثور الثابت يف الذكر قبل الطعام هو "بسم الله"

قوله صىل الله عليه وسلم "كل م� يليك"، محمول عىل أن الطعام يومها كان 

من نوع واحد، أما إن تنوعت أصناف الطعام فال بأس أن ²د اإلنسان يده 

النوع  هذا  من  له  يسكبوا  أن  الحارضين  من  يطلب  أو  عنه،  بعيد  لنوع 

البعيد.

 يف الحديث إشارة ملن يقوم عىل إعداد أنواع متعدد من الطعام أن يحسن 

توزيعها عىل املائدة لتكون يف متناول الجميع، ويجنب الطاعم  الحرج
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(يا غالم، سم ا�)   

تَِطيُش: تتحرك يدي فتميل إىل نواحي القصعة وال تقترص عىل موضع واحد

ْحَفِة: إناء للطعام فيها ما يشبع خمسة، وأكرب منها القصعة فهي تشبع عرشة الصَّ

ِم�َّ يَلِيَك: من الطعام الذي أمامك

الفوائد العقائدية:   

 استحباب األكل باليد اليمنى وتقد²ها يف األمور الطيبة

 جواز الحديث عىل الطعام

 مرشوعية االجت�ع عىل الطعام الواحد سواء كان أنواعا كث¶ة أو صحفة واحدة

 استحباب التسمية أول الطعام

 املأثور الثابت يف الذكر قبل الطعام هو "بسم الله"

قوله صىل الله عليه وسلم "كل م� يليك"، محمول عىل أن الطعام يومها كان 

من نوع واحد، أما إن تنوعت أصناف الطعام فال بأس أن ²د اإلنسان يده 

النوع  هذا  من  له  يسكبوا  أن  الحارضين  من  يطلب  أو  عنه،  بعيد  لنوع 

البعيد.

 يف الحديث إشارة ملن يقوم عىل إعداد أنواع متعدد من الطعام أن يحسن 

توزيعها عىل املائدة لتكون يف متناول الجميع، ويجنب الطاعم  الحرج
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  الفوائد الفقهية:  

2

4

5



04 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(يا غالم، سم ا�)   

تَِطيُش: تتحرك يدي فتميل إىل نواحي القصعة وال تقترص عىل موضع واحد

ْحَفِة: إناء للطعام فيها ما يشبع خمسة، وأكرب منها القصعة فهي تشبع عرشة الصَّ

ِم�َّ يَلِيَك: من الطعام الذي أمامك

الفوائد العقائدية:   

 استحباب األكل باليد اليمنى وتقد²ها يف األمور الطيبة

 جواز الحديث عىل الطعام

 مرشوعية االجت�ع عىل الطعام الواحد سواء كان أنواعا كث¶ة أو صحفة واحدة

 استحباب التسمية أول الطعام

 املأثور الثابت يف الذكر قبل الطعام هو "بسم الله"

قوله صىل الله عليه وسلم "كل م� يليك"، محمول عىل أن الطعام يومها كان 

من نوع واحد، أما إن تنوعت أصناف الطعام فال بأس أن ²د اإلنسان يده 

النوع  هذا  من  له  يسكبوا  أن  الحارضين  من  يطلب  أو  عنه،  بعيد  لنوع 

البعيد.

 يف الحديث إشارة ملن يقوم عىل إعداد أنواع متعدد من الطعام أن يحسن 

توزيعها عىل املائدة لتكون يف متناول الجميع، ويجنب الطاعم  الحرج
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(يا غالم، سم ا�)   

1  مدى حب النبي صىل الله عليه وسلم لألطفال

رعاية النبي صىل الله عليه وسلم لحقوق إخوانه خاصة من قىض نحبه وقيامه بأثقالهم حيث 

تزوج أم سلمة أرملة أخيه يف الرضاعة بعدما مات، وكفل ايتامه

كفالة األيتام ال تقترص عىل الكفالة املالية، بل هي أدÑ مراتبها، والكفالة الحقيقية هي التعهد 

بالرتبية والتوجيه وهي اوىل الكفاالت

شمول الرشيعة لكافة مناحي الحياة والسلوك، ولكافة أصحاب الحقوق (منها ما هو حق لله، 

ومنها ما هو حق للنفس، ومنها ما هو حق للناس)

تواضع سيد الخلق صىل الله عليه وسلم حتى ليشارك األطفال الطعام من نفس الصحفة عىل 

ما يف ذلك من إزعاج له

 للطعام آداب مطالب بها الكب¶ ويتعلمها الصغ¶

 املداومة عىل تنفيذ النصيحة (فََ� زَالَْت تِلَْك ِطْعَمِتي بَْعُد)

 تلطف النبي صىل الله عليه وسلم مع الصغار بقوله يا غالم

 أهمية تعليم الصغار وعدم احتقارهم عند الخطأ ألن الصغ¶ يداوم عىل ما تعلمه

 اهت�م املر� باملتعلم حتى يف األكل والرشب وتوجيهه عند اللزوم

املر� ينبغي عليه عدم ترك الخطأ من الصغار بحجة أنه ما زال صغ¶ا سيتعلم بل 

يرشد إىل الصواب مع صغر سن الطفل

غرس الخضوع للدين يف نفس الطفل Úا يناسب سنه منذ الصغر (سم الله)

بوية: -*            *الفوائد ال��

 قبول رواية من تلقى العلم صغ¶ا

 أهمية التبليغ وعدم احتقار يشء من العلم، فهذا الحديث نقله الصحا� وينتفع به 

املليارات من املسلم  عرب تاريخهم ويف كل يوم وليلة عدة مرات

 املهام تتكامل وال تتضارب، فمسؤوليته صىل الله عليه وسلم عن األمة Þ ßنعه من 

مسؤولية تربية األطفال

ينبغي العمل عىل تغي¶ العرف االجت�عي املستنكر لزواج املطلقة واألرملة ملضادة 

ذلك للتوجيه الرشعي ومصلحة األم واأليتام
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(Who amongst you is fasting today?)

املسلم ينبغي عليه أال يشغل نفسه بالتفاصيل التي ال تفيد، وال يسأل عن أمور 

ال ينبني عليها شيئ يف أمر دينه ودنياه، فأبو ذر ذكر أن ناسا من أصحاب النبي 

صىل الله عليه وسلم قالوا، وß يهتم بنقل أس�ءهم لراوي الحديث.

 مدى حب النبي صىل الله عليه وسلم لألطفال

رعاية النبي صىل الله عليه وسلم لحقوق إخوانه خاصة من قىض نحبه وقيامه بأثقالهم حيث 

تزوج أم سلمة أرملة أخيه يف الرضاعة بعدما مات، وكفل ايتامه

كفالة األيتام ال تقترص عىل الكفالة املالية، بل هي أدÑ مراتبها، والكفالة الحقيقية هي التعهد 

بالرتبية والتوجيه وهي اوىل الكفاالت

شمول الرشيعة لكافة مناحي الحياة والسلوك، ولكافة أصحاب الحقوق (منها ما هو حق لله، 

ومنها ما هو حق للنفس، ومنها ما هو حق للناس)

تواضع سيد الخلق صىل الله عليه وسلم حتى ليشارك األطفال الطعام من نفس الصحفة عىل 

ما يف ذلك من إزعاج له

 للطعام آداب مطالب بها الكب¶ ويتعلمها الصغ¶

 املداومة عىل تنفيذ النصيحة (فََ� زَالَْت تِلَْك ِطْعَمِتي بَْعُد)

 تلطف النبي صىل الله عليه وسلم مع الصغار بقوله يا غالم

 أهمية تعليم الصغار وعدم احتقارهم عند الخطأ ألن الصغ¶ يداوم عىل ما تعلمه

 اهت�م املر� باملتعلم حتى يف األكل والرشب وتوجيهه عند اللزوم

املر� ينبغي عليه عدم ترك الخطأ من الصغار بحجة أنه ما زال صغ¶ا سيتعلم بل 

يرشد إىل الصواب مع صغر سن الطفل

غرس الخضوع للدين يف نفس الطفل Úا يناسب سنه منذ الصغر (سم الله)

 قبول رواية من تلقى العلم صغ¶ا

 أهمية التبليغ وعدم احتقار يشء من العلم، فهذا الحديث نقله الصحا� وينتفع به 

املليارات من املسلم  عرب تاريخهم ويف كل يوم وليلة عدة مرات

 املهام تتكامل وال تتضارب، فمسؤوليته صىل الله عليه وسلم عن األمة Þ ßنعه من 

مسؤولية تربية األطفال

ينبغي العمل عىل تغي¶ العرف االجت�عي املستنكر لزواج املطلقة واألرملة ملضادة 

ذلك للتوجيه الرشعي ومصلحة األم واأليتام

(يا غالم، سم ا�)  

تعويد الطفل عىل القناعة وعدم الرشه والطمع

 مخالطة األطفال للكبار يف املجالس وعند الطعام ليكتسبوا السلوك املهذب وليأنسوا باملرب  

والقدوات

إذا كان الطفل ذكيا فال بأس أن تعدد املهام له (سم الله، كل بيمينك، كل م� يليك)

 استغالل االجت�ع عىل الطعام كوقت للتفاعل األرسي والرتبية

 الرفق يف النصح وعدم زجره صىل الله عليه وسلم للغالم، ويتأكد ذلك يف وجود الغرباء

 دقة مالحظة املر� لشئون من يربيهم

بل يحفزه لالستمرار،  املر� عن مهمته  أن يرصف  ينبغي  املرت� ال  السلوك من  استبشاع   

والثواب عىل قدر املشقة
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(يا غالم، سم ا�)    

  *الفوائد الدعوية: -*

ذكر  فيها  كان  ولو  بدقة،  الرواية  ونقل  الناس،  تعليم  عىل  الصحابة  حرص 

لعيوبهم

توجيه النبي صىل الله عليه وسلم باآلداب كلها حتى يستفيد السامع مع أن 

الخطأ من الغالم واحد

 ß يذكر النبي صىل الله عليه وسلم خطأ الغالم عند التعليم

 رسعة االستجابة للوصية النبوية من أسباب الثبات عىل الطاعة
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(يا غالم، سم ا�)   

ال بأس من الخطاب باألمر واألسلوب املبارش إن كان املقام يقتيض ذلك، وكان املستقبل 

يناسبه ذلك

 التوايص والتذك¶ بالسنن يف الطعام وغ¶ه

 النداء باملرحلة العمرية: صبي - غالم - فتى - كهل – شيخ، هو أسلوب نبوي غاية يف األدب 

وليس فيه انتقاص

08 كل� كانت النصيحة مخترصة كل� كانت حارضة يف ذهن املتلقي ويسعى إىل تطبيقها
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(يا غالم، سم ا�)   

   الفوائد العامة :  

 مدى حب النبي صىل الله عليه وسلم لألطفال

رعاية النبي صىل الله عليه وسلم لحقوق إخوانه خاصة من قىض نحبه وقيامه بأثقالهم حيث 

تزوج أم سلمة أرملة أخيه يف الرضاعة بعدما مات، وكفل ايتامه

كفالة األيتام ال تقترص عىل الكفالة املالية، بل هي أدÑ مراتبها، والكفالة الحقيقية هي التعهد 

بالرتبية والتوجيه وهي اوىل الكفاالت

شمول الرشيعة لكافة مناحي الحياة والسلوك، ولكافة أصحاب الحقوق (منها ما هو حق لله، 

ومنها ما هو حق للنفس، ومنها ما هو حق للناس)

تواضع سيد الخلق صىل الله عليه وسلم حتى ليشارك األطفال الطعام من نفس الصحفة عىل 

ما يف ذلك من إزعاج له

1

 قبول رواية من تلقى العلم صغ¶ا

 أهمية التبليغ وعدم احتقار يشء من العلم، فهذا الحديث نقله الصحا� وينتفع به 

املليارات من املسلم  عرب تاريخهم ويف كل يوم وليلة عدة مرات

 املهام تتكامل وال تتضارب، فمسؤوليته صىل الله عليه وسلم عن األمة Þ ßنعه من 

مسؤولية تربية األطفال

ينبغي العمل عىل تغي¶ العرف االجت�عي املستنكر لزواج املطلقة واألرملة ملضادة 

ذلك للتوجيه الرشعي ومصلحة األم واأليتام
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(يا غالم، سم ا�)  

 مدى حب النبي صىل الله عليه وسلم لألطفال

رعاية النبي صىل الله عليه وسلم لحقوق إخوانه خاصة من قىض نحبه وقيامه بأثقالهم حيث 

تزوج أم سلمة أرملة أخيه يف الرضاعة بعدما مات، وكفل ايتامه

كفالة األيتام ال تقترص عىل الكفالة املالية، بل هي أدÑ مراتبها، والكفالة الحقيقية هي التعهد 

بالرتبية والتوجيه وهي اوىل الكفاالت

شمول الرشيعة لكافة مناحي الحياة والسلوك، ولكافة أصحاب الحقوق (منها ما هو حق لله، 

ومنها ما هو حق للنفس، ومنها ما هو حق للناس)

تواضع سيد الخلق صىل الله عليه وسلم حتى ليشارك األطفال الطعام من نفس الصحفة عىل 

ما يف ذلك من إزعاج له
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 قبول رواية من تلقى العلم صغ¶ا

 أهمية التبليغ وعدم احتقار يشء من العلم، فهذا الحديث نقله الصحا� وينتفع به 

املليارات من املسلم  عرب تاريخهم ويف كل يوم وليلة عدة مرات

 املهام تتكامل وال تتضارب، فمسؤوليته صىل الله عليه وسلم عن األمة Þ ßنعه من 

مسؤولية تربية األطفال

ينبغي العمل عىل تغي¶ العرف االجت�عي املستنكر لزواج املطلقة واألرملة ملضادة 

ذلك للتوجيه الرشعي ومصلحة األم واأليتام
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