
  ( وليمة جابر يوم الخندق)     

    

الجزء الثا�
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روى الشيخان والبيهقي، واللفظ للبخاري عن جابر بن عبدالله:

عليه وسلََّم  اللُه  َصّىل  النبيَّ  فَجاُؤوا  َشِديَدٌة،  كُْديٌَة  فََعرََضْت  نَْحِفُر،  الَخْنَدِق  يَوَم  إنّا 

فَقالوا: هِذه كُْديٌَة َعرََضْت يف الَخْنَدِق، فَقاَل: أنا نازٌِل. ثُمَّ قاَم وبَطُْنُه َمْعُصوٌب بَحَجٍر، 

ولَِبثْنا ثَالثََة أيّاٍم ال نَُذوُق َذواقًا، فأَخَذ النبيُّ َصّىل اللُه عليه وسلََّم املِْعَوَل فََرضََب، فَعاَد 

كَِثيبًا أْهيََل، أْو أْهيََم، فَُقلُت: يا رَسوَل اللَِّه، ائَْذْن يل إىل البَيِْت، فَُقلُت ِالْمَرأَِ°: َرأَيُْت 

اللُه عليه وسلََّم شيئًا ما كاَن يف ذلَك َصْربٌ، فَِعْنَدِك يشٌء؟ قالَْت: ِعنِدي  بالنبيِّ َصّىل 

ِعÀَ حتّى َجَعلْنا اللَّْحَم يف الُربَْمِة، ثُمَّ ِجئُْت  َشِعÀٌ وَعناٌق، فََذبََحِت الَعناَق، وطََحَنِت الشَّ

، والُربَْمُة بÇَْ األثاِيفِّ قْد كاَدْت أْن تَْنَضَج،  النبيَّ َصّىل اللُه عليه وسلََّم والَعِجÇُ قَِد انَْكَرسَ

فَُقلُت: طَُعيٌِّم ِيل، فَُقْم أنَْت يا رَسوَل اللَِّه ورَُجٌل أْو رَُجالِن، قاَل: كَْم هو فََذكَرُْت له، قاَل: 

كَِثÀٌ طَيٌِّب، فَقاَل: قُوُموا فَقاَم املُهاِجُروَن، واألنْصاُر، 

 الحديث 
العشرون
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[قَاَل فَاْستََحيُْت حياء َحتَّى َال يَْعلََمُه إِالَّ اللَّه] فَلËَّ َدَخَل عىل اْمَرأَتِِه قاَل: ويَْحِك جاَء 

النبيُّ َصّىل اللُه عليه وسلََّم باملُهاِجِريَن واألنْصاِر وَمن معُهْم، قالَْت: هْل َسأَلََك؟ قُلُت: 

نََعْم، [قَالَِت: اللَّه َورَُسولُُه أَْعلَُم قَْد أَْخَربْتَُه Îَِا كَاَن ِعْنَدَك، فََذَهَب َعنِّي بَْعُض َما كُْنُت 

أَِجُد، قُلُْت: لََقْد َصَدقِْت] [فَأَْخرَْجُت لَُه َعِجيَنتََنا فَبََصَق ِفيَها َوبَارََك، ثُمَّ َعَمَد إَِىل بُرَْمِتَنا 

تَضاَغطُوا  اْدُخلُوا وال  فَقاَل:  َمَعِك]  فَلْتَْخِبْز  َخاِبزًَة  اْدِعي  قَاَل:  ثُمَّ  َوبَارََك،  ِفيَها  فَبََصَق 

ُر الُربَْمَة والتَّنُّوَر إذا أَخَذ منه، ويَُقرُِّب  فََجَعَل يَْكِرسُ الُخبَْز، ويَْجَعُل عليه اللَّْحَم، ويَُخمِّ

إىل أْصحاِبِه ثُمَّ يَْنِزُع، فَلَْم يَزَْل يَْكِرسُ الُخبَْز، ويَْغرُِف حتّى َشِبُعوا [وهم ألف] وبَِقَي 

بَِقيٌَّة، قاَل: كُِيل هذا وأَْهِدي، فإنَّ الّناَس أصابَتُْهْم َمجاَعٌة.  

الرواية مجمعة من البخاري (٤١٠١)، ومسلم (١٤١)، ودالئل النبوة (١٣١٨)

 الحديث 
العشرون
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( وليمة جابر يوم الخندق)   

كُْديٌَة: قطعة صلبة من األرض ال تؤثر فيها آالت الحفر.

َوبطُْنُه َمْعُصوٌب بَحَجٍر: مربوط عليه حجر من شدة الجوع.

.Àكَّن فيه الخمãصار لينا و : ال نَُذوُق َذواقًا: ä نذق طعاما مطلقا.          الَعِجÇُ قَِد انَْكَرسَ

املِْعَوَل: الفأس الذي يكرس به الحجر.

كَِثيبًا أْهيََل، أْو أْهيََم: تفتتت حتى صارت كالرمل ينهال فيتساقط من جوانبه ويسيل من لينه، 

وأهيل وأهيم Îعنى واحد.

َعناٌق: األنثى من ولد املعز.

الُربَْمِة: الِقْدر، من آنية الطبخ.

: �
��المعا

.Àكَّن فيه الخمãصار لينا و : الَعِجÇُ قَِد انَْكَرسَ

الفوائد العقادية  :   
للنبي صىل الله عليه وسلم صفات جليلة ومنها التواضع والزهد والصرب عىل الجوع والكرم 

واملواساة ألصحابه فيجوع معهم وال يشبع دونهم.

بركة النبي صىل الله عليه وسلم يف جسده وريقه وعرقه وأغراضه الشخصية واملواضع التي 

صىل فيها.

 معجزة تكسÀ الكدية فاستحالت ترابا برضبة واحدة، ويف ثالث رضبات يف رواية أخرى.

 معجزة إطعام أكë من ألف رجل من طعام رجلÇ أو ثالثة وبقاء الطعام كË هو ä ينقص.

وجوب األخذ  باألسباب وأنه من كËل التوكل عىل الله، إذ أن رسول الله صىل الله عليه 

وسلم أخذ برأي سلËن الفاريس لحفر الخندق كوسيلة للدفاع عن املدينة، كË أنه رضب 

الكدية التي يف الخندق باملعول، مع أنه كان قادراً عىل أن يدعو الله أن يزيلها عنهم.

األثاِيفِّ: جمع األُثـْفية وهي الحجارة التي توضع عليها القدر أثناء الطبخ.

ره لقلته. طَُعيٌِّم: تصغÀ طعام وصغَّ

فَبََصَق: تفَّ من ريقه الرشيف صىل الله عليه وسلم لبيان مكرمته عند الله عزوجل.

َخاِبزًَة: امرأة تساعدها يف الخبز.

تَضاَغطُوا: تزاحموا.

ُر: يغطي. يَُخمِّ

يَْنِزُع: يتوقف ثم يعاود السكب.

َمجاَعٌة: شدة الجوع
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( وليمة جابر يوم الخندق)  

كُْديٌَة: قطعة صلبة من األرض ال تؤثر فيها آالت الحفر.

َوبطُْنُه َمْعُصوٌب بَحَجٍر: مربوط عليه حجر من شدة الجوع.

.Àكَّن فيه الخمãصار لينا و : ال نَُذوُق َذواقًا: ä نذق طعاما مطلقا.          الَعِجÇُ قَِد انَْكَرسَ

املِْعَوَل: الفأس الذي يكرس به الحجر.

كَِثيبًا أْهيََل، أْو أْهيََم: تفتتت حتى صارت كالرمل ينهال فيتساقط من جوانبه ويسيل من لينه، 

وأهيل وأهيم Îعنى واحد.

َعناٌق: األنثى من ولد املعز.

الُربَْمِة: الِقْدر، من آنية الطبخ.

.Àكَّن فيه الخمãصار لينا و : الَعِجÇُ قَِد انَْكَرسَ

الفوائد العقادية  :   
للنبي صىل الله عليه وسلم صفات جليلة ومنها التواضع والزهد والصرب عىل الجوع والكرم 

واملواساة ألصحابه فيجوع معهم وال يشبع دونهم.

بركة النبي صىل الله عليه وسلم يف جسده وريقه وعرقه وأغراضه الشخصية واملواضع التي 

صىل فيها.

 معجزة تكسÀ الكدية فاستحالت ترابا برضبة واحدة، ويف ثالث رضبات يف رواية أخرى.

 معجزة إطعام أكë من ألف رجل من طعام رجلÇ أو ثالثة وبقاء الطعام كË هو ä ينقص.

وجوب األخذ  باألسباب وأنه من كËل التوكل عىل الله، إذ أن رسول الله صىل الله عليه 

وسلم أخذ برأي سلËن الفاريس لحفر الخندق كوسيلة للدفاع عن املدينة، كË أنه رضب 

الكدية التي يف الخندق باملعول، مع أنه كان قادراً عىل أن يدعو الله أن يزيلها عنهم.

األثاِيفِّ: جمع األُثـْفية وهي الحجارة التي توضع عليها القدر أثناء الطبخ.

ره لقلته. طَُعيٌِّم: تصغÀ طعام وصغَّ

فَبََصَق: تفَّ من ريقه الرشيف صىل الله عليه وسلم لبيان مكرمته عند الله عزوجل.

َخاِبزًَة: امرأة تساعدها يف الخبز.

تَضاَغطُوا: تزاحموا.

ُر: يغطي. يَُخمِّ

يَْنِزُع: يتوقف ثم يعاود السكب.

َمجاَعٌة: شدة الجوع
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( وليمة جابر يوم الخندق)

كُْديٌَة: قطعة صلبة من األرض ال تؤثر فيها آالت الحفر.

َوبطُْنُه َمْعُصوٌب بَحَجٍر: مربوط عليه حجر من شدة الجوع.

.Àكَّن فيه الخمãصار لينا و : ال نَُذوُق َذواقًا: ä نذق طعاما مطلقا.          الَعِجÇُ قَِد انَْكَرسَ

املِْعَوَل: الفأس الذي يكرس به الحجر.

كَِثيبًا أْهيََل، أْو أْهيََم: تفتتت حتى صارت كالرمل ينهال فيتساقط من جوانبه ويسيل من لينه، 

وأهيل وأهيم Îعنى واحد.

َعناٌق: األنثى من ولد املعز.

الُربَْمِة: الِقْدر، من آنية الطبخ.

.Àكَّن فيه الخمãصار لينا و : الَعِجÇُ قَِد انَْكَرسَ

الفوائد العقادية  :   
للنبي صىل الله عليه وسلم صفات جليلة ومنها التواضع والزهد والصرب عىل الجوع والكرم 

واملواساة ألصحابه فيجوع معهم وال يشبع دونهم.

بركة النبي صىل الله عليه وسلم يف جسده وريقه وعرقه وأغراضه الشخصية واملواضع التي 

صىل فيها.

 معجزة تكسÀ الكدية فاستحالت ترابا برضبة واحدة، ويف ثالث رضبات يف رواية أخرى.

 معجزة إطعام أكë من ألف رجل من طعام رجلÇ أو ثالثة وبقاء الطعام كË هو ä ينقص.

وجوب األخذ  باألسباب وأنه من كËل التوكل عىل الله، إذ أن رسول الله صىل الله عليه 

وسلم أخذ برأي سلËن الفاريس لحفر الخندق كوسيلة للدفاع عن املدينة، كË أنه رضب 

الكدية التي يف الخندق باملعول، مع أنه كان قادراً عىل أن يدعو الله أن يزيلها عنهم.

األثاِيفِّ: جمع األُثـْفية وهي الحجارة التي توضع عليها القدر أثناء الطبخ.

ره لقلته. طَُعيٌِّم: تصغÀ طعام وصغَّ

فَبََصَق: تفَّ من ريقه الرشيف صىل الله عليه وسلم لبيان مكرمته عند الله عزوجل.

َخاِبزًَة: امرأة تساعدها يف الخبز.

تَضاَغطُوا: تزاحموا.

ُر: يغطي. يَُخمِّ

يَْنِزُع: يتوقف ثم يعاود السكب.

َمجاَعٌة: شدة الجوع

1

2

  الفوائد (32 فائدة) 

5 

4 

3 
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( وليمة جابر يوم الخندق)  

1  اللجوء إىل أهل الذكر والتخصص يف املعضالت.

 مبادرته ورسعة استجابته صىل الله عليه و سلم بقوله: "أنا نازٌِل".

 االستئذان ملغادرة التجمع. 

 حّب الصحابة للنبي صىل الله عليه و سلم حتى ما استطاع جابر أن يرى أثر الجوع عليه.

 اإليثار والبذل عند الصحابة، فقد وضع جابر كل ما ðلك من طعام يف بيته وليمة لرسول 

الله صىل الله عليه.

 "فَاْستََحيُْت حياء َحتَّى َال يَْعلََمُه إِالَّ اللَّه" أنه ال يصح إلنسان أن يدعو لطعامه أكë من 

قدرته عىل الضيافة فيفضح نفسه، ويُخجل الحارضين.

 جواز املساررة بÇ رجلÇ بحرضة الجËعة للحاجة وإôا النهي أن يتناجى اثنان دون ثالث.

 األصل أن يجيب اإلنسان الدعوة إىل الطعام وحده ويستأذن ملن صحبه من غÀ املدعوين، 

الله عليه وسلم  املدعوين، ودليل ذلك فعله صىل   Àيعود غ الدعوة  يأذن صاحب   ä وإن

عندما دعاه أبو شعيب األنصاري فتبعه رجل ä تشمله الدعوة فاستأذن له: "إنَّ َهَذا تَبٌَع فَِإْن 

ِشئْت أَِذنْت لَُه َوإِْن ِشئْت تَرَكْته"، وقد خالف هذا األصل يف وليمة جابر ألنها دعوة عىل بركة 

النبي صىل الله عليه وسلم وليس جابر هو من سيطعمهم. 

وردت رواية "فََذبََحِت الَعناَق" بكرس التاء، فالذابح هو امرأة جابر، وفيه جواز ذبيحة املرأة 

وهو ثابت من أدلة أخرى أيضا، خالفا ملا يشيع بÇ بعض العامة.

 جواز إرشاد الضيف ونصحه لصاحب البيت.

 جواز مخاطبة الضيف لنساء من أهل البيت بتوجيه أو شكر من غÀ خلوة وال ريبة.

         *الفوائد الفقهية : -*  

تطييب رسول الله صىل الله عليه وسلم لخاطر جابر بأن رد عليه öن الجمل مراعاة 

لحاله، إذ كان حديث عهد بزواج وكان له أخوات يقوم برعايتهن.

الحيلة ملساعدة املحتاج مع حفظ كرامته وعدم إحراجه.

 (َولَْم يَُكْن يشٌء أَبَْغَض إَيلَّ منه) ما قد تبغضه أنت قد يرغب فيه ويتمناه غÀك بل 

ويدفع فيه ماال، فارض Îا قسم الله لك تكن سعيدا يف الدنيا.

ركوب  يستطيع  ال  ألنه  عنه  الله  جابر ريض  قالها  منه)  إيل  أبغض  يكن يشء   äو)

الجمل واستعËله إال بصعوبة ألنه بطيء يف السÀ مË يعيقه أثناء الغزو يف سبيل 

الله، وهو تطبيق ملا جاء يف الحديث: "وأربع من الشقاوة الجار السوء واملرأة السوء 

واملسكن الضيق واملركب السوء".

2

3 

5  

4  
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( وليمة جابر يوم الخندق)    

  *الفوائد الدعوية: -*

ال يشبع القائد والداعية والجنود جياع، فقد ربط رسول الله صىل الله عليه وسلم 

الحجر عىل بطنه من شدة الجوع كعامة الناس.

ال تعجل فإن النرص مع الصرب وإن مع العرس يرسا، فخÀ الخلق سيدنا محمد صىل 

الله عليه وسلم وأصحابه ظلوا ثالثة أيام بال طعام يف برد وجهد ويف حفر شاق شديد، 

وتتأخر إغاثة الله لهم بوليمة جابر إىل اليوم الرابع، وكان قادرا سبحانه أن يطعمهم 

من اليوم األول، ولكن ليبتيل املؤمنÇ ويرفع درجتهم ويطهر صفهم من أهل النفاق.

عاب، كتلك الكدية   الطريق إىل النرص والتمكÇ هو طريق َوِعر، ميلء بالعقبات والصِّ

من  األشداء  الرجال  وجود  يتطلب  ما  وهو  الخندق،  يف   Çللمسلم َعرََضت  التي 

ِل  املؤمنÇ الصادقÇ، الذين يحملون املبادئ والقيم، والذين عىل أتمِّ االستعداد لتََحمُّ

املصاعب واآلالم والتضحية بكل غال ونفيس يف سبيل نرصة هذا الدين.

1

2

3

5

4
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( وليمة جابر يوم الخندق)   

   الفوائد العامة :  

 اللجوء إىل أهل الذكر والتخصص يف املعضالت.

 مبادرته ورسعة استجابته صىل الله عليه و سلم بقوله: "أنا نازٌِل".

 االستئذان ملغادرة التجمع. 

 حّب الصحابة للنبي صىل الله عليه و سلم حتى ما استطاع جابر أن يرى أثر الجوع عليه.

 اإليثار والبذل عند الصحابة، فقد وضع جابر كل ما ðلك من طعام يف بيته وليمة لرسول 

الله صىل الله عليه.

 "فَاْستََحيُْت حياء َحتَّى َال يَْعلََمُه إِالَّ اللَّه" أنه ال يصح إلنسان أن يدعو لطعامه أكë من 

قدرته عىل الضيافة فيفضح نفسه، ويُخجل الحارضين.

1

تطييب رسول الله صىل الله عليه وسلم لخاطر جابر بأن رد عليه öن الجمل مراعاة 

لحاله، إذ كان حديث عهد بزواج وكان له أخوات يقوم برعايتهن.

الحيلة ملساعدة املحتاج مع حفظ كرامته وعدم إحراجه.

 (َولَْم يَُكْن يشٌء أَبَْغَض إَيلَّ منه) ما قد تبغضه أنت قد يرغب فيه ويتمناه غÀك بل 

ويدفع فيه ماال، فارض Îا قسم الله لك تكن سعيدا يف الدنيا.

ركوب  يستطيع  ال  ألنه  عنه  الله  جابر ريض  قالها  منه)  إيل  أبغض  يكن يشء   äو)

الجمل واستعËله إال بصعوبة ألنه بطيء يف السÀ مË يعيقه أثناء الغزو يف سبيل 

الله، وهو تطبيق ملا جاء يف الحديث: "وأربع من الشقاوة الجار السوء واملرأة السوء 

واملسكن الضيق واملركب السوء".
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09 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

( وليمة جابر يوم الخندق)  

فقه زوجة جابر ودينها ريض الله عنهË حيث آمنت ووثقت بربكة النبي صىل الله عليه 

وسلم، وطýنت زوجها بكلËت كقول خديجة لرسول الله صىل الله عليه حÇ نزل عليه 

الوحي "والله ال يخزيك الله أبدا".

 "قُلُْت: لََقْد َصَدقِْت" عدم استكبار الرجال عن مشورة النساء، وإخبارهن بصدق مشورتهن 

وصحتها وقد تكرر ذلك يف السنة مرارا.

 وردت رواية "فََذبََحُت الَعناَق" بضم التاء، فالذابح هو جابر، وفيه تعاون الزوجÇ يف إعداد 

الطعام.

 معونة املرأة زوجها يف أضيافه وخدمتها يف بيتها وطعامها.

 "كَِثÀٌ طَيٌِّب" الثناء عىل الطعام وإن كان قليال أو غÀ جيد. 

"ادعي خابزة فلتخبز معك" فيه تعاون النساء والجÀان يف الوالئم ودعم املجاهدين.
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10 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(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، وä يهتم بنقل أسËءهم لراوي الحديث.

 اللجوء إىل أهل الذكر والتخصص يف املعضالت.

 مبادرته ورسعة استجابته صىل الله عليه و سلم بقوله: "أنا نازٌِل".

 االستئذان ملغادرة التجمع. 

 حّب الصحابة للنبي صىل الله عليه و سلم حتى ما استطاع جابر أن يرى أثر الجوع عليه.

 اإليثار والبذل عند الصحابة، فقد وضع جابر كل ما ðلك من طعام يف بيته وليمة لرسول 

الله صىل الله عليه.

 "فَاْستََحيُْت حياء َحتَّى َال يَْعلََمُه إِالَّ اللَّه" أنه ال يصح إلنسان أن يدعو لطعامه أكë من 

قدرته عىل الضيافة فيفضح نفسه، ويُخجل الحارضين.

 جواز املساررة بÇ رجلÇ بحرضة الجËعة للحاجة وإôا النهي أن يتناجى اثنان دون ثالث.

 األصل أن يجيب اإلنسان الدعوة إىل الطعام وحده ويستأذن ملن صحبه من غÀ املدعوين، 

الله عليه وسلم  املدعوين، ودليل ذلك فعله صىل   Àيعود غ الدعوة  يأذن صاحب   ä وإن

عندما دعاه أبو شعيب األنصاري فتبعه رجل ä تشمله الدعوة فاستأذن له: "إنَّ َهَذا تَبٌَع فَِإْن 

ِشئْت أَِذنْت لَُه َوإِْن ِشئْت تَرَكْته"، وقد خالف هذا األصل يف وليمة جابر ألنها دعوة عىل بركة 

النبي صىل الله عليه وسلم وليس جابر هو من سيطعمهم. 

وردت رواية "فََذبََحِت الَعناَق" بكرس التاء، فالذابح هو امرأة جابر، وفيه جواز ذبيحة املرأة 

وهو ثابت من أدلة أخرى أيضا، خالفا ملا يشيع بÇ بعض العامة.

 جواز إرشاد الضيف ونصحه لصاحب البيت.

 جواز مخاطبة الضيف لنساء من أهل البيت بتوجيه أو شكر من غÀ خلوة وال ريبة.

تطييب رسول الله صىل الله عليه وسلم لخاطر جابر بأن رد عليه öن الجمل مراعاة 

لحاله، إذ كان حديث عهد بزواج وكان له أخوات يقوم برعايتهن.

الحيلة ملساعدة املحتاج مع حفظ كرامته وعدم إحراجه.

 (َولَْم يَُكْن يشٌء أَبَْغَض إَيلَّ منه) ما قد تبغضه أنت قد يرغب فيه ويتمناه غÀك بل 

ويدفع فيه ماال، فارض Îا قسم الله لك تكن سعيدا يف الدنيا.

ركوب  يستطيع  ال  ألنه  عنه  الله  جابر ريض  قالها  منه)  إيل  أبغض  يكن يشء   äو)

الجمل واستعËله إال بصعوبة ألنه بطيء يف السÀ مË يعيقه أثناء الغزو يف سبيل 

الله، وهو تطبيق ملا جاء يف الحديث: "وأربع من الشقاوة الجار السوء واملرأة السوء 

واملسكن الضيق واملركب السوء".

( وليمة جابر يوم الخندق)   

"اْدِعي َخاِبزًَة فَلْتَْخِبْز َمَعِك" طýنة منه صىل الله عليه وسلم ألهل البيت وإشارة إىل قرب وقوع 

املعجزة وكëة العمل الذي سيستدعي املعاونة، وإال فصاع الشعÀ كË ورد يف روايات أخرى ليس 

ما يستدعي اجتËع النساء إلعداده.

 "اْدُخلُوا وال تَضاَغطُوا" تنبيه عىل أهمية النظام وقيام القائد عىل ضبط النظام إلنجاز املهËت، 

يف رواية أخرى "أدخل عيلَّ عرشة عرشة".

 فضل الëيد(خبز مكرسَّ مع لحم)، وكون الربكة معه.

 مبارشة رسول الله صىل الله عليه وسلم تكسÀ الخبز بنفسه وسكبه الطعام أللف رجل، عىل 

مشقة ذلك، لتحل فيه بركته.

ُر الُربَْمَة والتَّنُّوَر" يغطي الربمة إذا أخذ منها، بحيث يزيد الطعام وال يراه أحد، ليكفهم عن   "ويَُخمِّ

التساؤل: هل بقي يشء؟ وهل سيكفي الناس؟ فينقص بالسؤال توكلهم عىل الله وثقتهم يف مدده.

"كُِيل هذا وأَْهِدي" التهادي بالطعام سنة ومواساة.
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11 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

( وليمة جابر يوم الخندق)   

الفوائد اللغوية : 

النار،  توقد  عندما  القدر  تحت  توضع  حجارة  وهي  أثفية،  جمع  األثايف:   

وكانت العرب إذا أرادوا أن يطبخوا يأتون بثالث أحجار، يقال لها: أثايف كانوا 

يضعونها تحت القدر، فإذا ä يجدوا إال حجرين وضعوهË إىل جنب الجبل، 

حتى يصÀ الجبل مكان الحجر الثالثة، وهذه هي التي يسمونها ثالثة األثايف، 

وقولهم: رماه بثالثة األثايف، أي: القطعة من الجبل كأنه يقول: رما{ بداهية 

كالجبل
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