


 والشرب الطعامب ادأربعون حديثا يف آ

 مجعها ورتبها
 ربه عفوالفقري إىل 

 الشافعياهلرياين إبراهيم حاج خليف حممود احلسين 
 غفر هللا له ولوالديه وجلميع املسلمني
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إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 
هللا فال مضال له، ومن يضلل فال هادى له، واشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له، يهده 

واشهد أن حممدا عبده ورسوله. 
( 102)آل عمران  ﴾ اي أيها الذين أمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وانتم مسلمون﴿ 
وجها وبث منهما اي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ز ﴿ 

سورة )﴾ رجااًل كثرياً ونساًء واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم رقيباً 
 ( 1 اآلية النساء

اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قواًل سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر ﴿ وقال تعاىل 
 (71:70األحزاب سورة ) ﴾ يماً لكم ذنوبكم ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظ

 أما بعد
وشر األمور حمداثهتا، وكل  - -فإنًّ أصدق احلديث كتاب هللا وخري اهلدى هدى حممد 
 حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار وبعد:

جبزء من أربعني حديثاً يف موضوع  ،فقد اهتم العلماء قدمياَ وحديثاً جبمع حديث رسول 
واقتداء مبن سبق من أهل العلم،  ابألربعينيات، لتقريب العلم واإلعانة على الفهم، واحد يعرف

وقد قمت إبخراج  آداب الطعام والشرب،تدور حول أربعني حديثا  ارسالة فيهعزمت أن أمجع 
أسئل هللا العلي القدير أن ينفعنا مبا علمنا  األحاديث من كتب السنة مباشرة مع خترجيها،

فعنا وأن يزيدان علماً وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ويعلمنا ما ين
 .أمجعني
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وكانت يدي تطيش يف  ،كنت غالما يف حجر رسول هللا يقول   عن عمر بن سلمة 
فما زالت  هللا، وكل بيمينك، وكل مما يليك اي غالم، سم :رسول هللا  الصحفة، فقال يل

 .(1)،طعميت بعد تلك

 (.2)اذكروا اسم هللا، وليأكل كل رجل مما يليه :قال النيب  قال: بن مالك  أنسعن 

يقول: إن خياطا دعا  ، عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة، أنه مسع أنس بن مالك
تتبع الدابء من ي فرأيته ،لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول هللا  رسول هللا 

 (.3)، قال: فلم أزل أحب الدابء من يومئذحوايل القصعة

إن الشيطان حيضر أحدكم عند كل يقول:  قال: مسعت النيب  ،بن عبد هللا ر عن جاب
شيء من شأنه، حىت حيضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة، فليمط ما كان هبا 

 ليأكلها، وال يدعها للشيطان، فإذا فر  فليلعق أصابعه، فإنه ال يدري يف أي من أذى، مث
 (.4)طعامه تكون الربكة

 
 
 
 

                                 
 5376ديث احل، رقم التسمية على الطعام واألكل ابليمنيطعمة، ابب ( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األ 1

 األكل ما يليه.أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األطعمة، ابب (  2
 5379ديث احل، رقم ابب من تتبع حوايل القصعة مع صاحبه، إذا مل يعرف منه كراهية( أخرجه البخاري يف صحيحه،  3
 2033ديث احل، رقم استحباب لعق األصابع والقصعة ابب ألشربة( أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب ا 4
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 ميسح يده حىت يلعقها إذا أكل أحدكم فال قال: أن النيب  :رضي هللا عنهما عن ابن عباس
 .(1)أو يلعقها

أيكل بثالث أصابع، ويلعق  كان رسول هللا   قال: ، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه 
 .(2)يده قبل أن ميسحها

إنكم ال تدرون  مر بلعق األصابع والصحفة، وقال:أ أن النيب  ،بن عبد هللا  عن جابر
 .(3)يف أيه الربكة

أصابعه الثالث، قال: لعق  كان إذا أكل طعاما  أن رسول هللا  ، بن مالك عن أنس
، وأمران أن إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها األذى وليأكلها، وال يدعها للشيطانوقال: 

 .(4)فإنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكةنسلت القصعة، قال: 

إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، قال:  عن النيب  ،عبد الرمحن بن صخر  عن أيب هريرة
 (.5)نه ال يدري يف أيتهن الربكةفإ

 5456، رقم احلديث لعق األصابع ومصها قبل أن متسح ابملنديل، ابب أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األطعمة( 1
 2032، رقم احلديث استحباب لعق األصابع والقصعة ابب أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب األشربة( 2
 2033، رقم احلديث استحباب لعق األصابع والقصعة ابب ه مسلم يف صحيحه كتاب األشربةأخرج (3
 2034 رقم احلديث استحباب لعق األصابع والقصعة ابب أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب األشربة (4
 2035 رقم احلديث استحباب لعق األصابع والقصعة ابب أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب األشربة (5
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إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن مل جيلسه معه، قال:  عن النيب  ، هريرةأيب عن  
 .(1) فليناوله أكلة أو أكلتني، أو لقمة أو لقمتني، فإنه ويل حره وعالجه

يقول: " إذا دخل الرجل بيته، فذكر هللا عند  أنه مسع النيب  ، عن جابر بن عبد هللا
دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: ال مبيت لكم، وال عشاء، وإذا دخل، فلم يذكر هللا عند 

دخوله، قال الشيطان: أدركتم املبيت، وإذا مل يذكر هللا عند طعامه، قال: أدركتم املبيت 
  (.2)والعشاء

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا  قال: ، أن رسول هللا  عنهمارضي هللا ابن عمرعن 
 .(3)شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان أيكل بشماله، ويشرب بشماله

 .(4)إن أحب الطعام إىل هللا ما كثرت عليه األيدي :قال رسول هللا  ، عن جابر

طعام الواحد يكفي يقول:  يقول: مسعت النيب  رضي هللا عنهما جابر بن عبد هللاعن 
 .(5)وطعام ألربعة يكفي الثمانية ،نني وطعام االثنني يكفي األربعةاالث

5460أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األطعمة ابب األكل مع اخلادم رقم احلديث  (1

 2018، رقم احلديث آداب الطعام والشراب وأحكامهما ابب أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب األشربة (2
 2020 ، رقم احلديثآداب الطعام والشراب وأحكامهما ابب أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب األشربة (3
 2045مسند جابر بن عبد هللا رقم احلديث  أخرجه أيب يعلى يف مسنده، (4
 5237رقم احلديث  ( أخرجه ابن حبان يف صحيحه، كتاب األطعمة5
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 (.1)ال آكل متكئاقال:  أن رسول هللا  ، عن أيب جحيفة

بني التمرتني، حىت أن يقرن الرجل  هنى رسول هللا ، يقول: رضي هللا عنهما ابن عمرعن 
 .(2)يستأذن أصحابه

ما مأل آدمي وعاء شرا من  :قال: قال رسول هللا  ، عن املقدام بن معدي كرب الكندي
بطن، حسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه، فإن كان ال حمالة فثلثا طعاما، وثلثا شرااب، وثلثا 

 .(3)لنفسه

طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن  ما عاب رسول هللا قال:  ، عن أيب هريرة
 .(4)كرهه تركه

قال: الربكة تنزل وسط الطعام، فكلوا من  ، أن النيب رضي هللا عنهما عن ابن عباس
 .(5)حافتيه، وال أتكلوا من وسطه

 
 

                                 
 3262رقم احلديث  متكئا( أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب األطعمة، ابب األكل  1
 3331، رقم احلديث التمر ابب النهي عن قران ( أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب األطعمة 2
  وأخرجه ابن حبان يف صحيحه كتاب األطعمة ابب آداب األكل، 644احلديث  ، رقمأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( 3
 2064، رقم احلديث ابب ال يعيب الطعام ( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب األشربة، 4
 1805، رقم احلديث اء يف كراهية األكل من وسط الطعامما ج( أخرجه الرتمذي يف سننه أبواب األطعمة ابب  5
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قالوا: اي رسول هللا إان  حشي بن حرب، عن أبيه، عن جده، أن أصحاب النيب، عن و 
فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا قالوا: نعم، قال:  قال: فلعلكم تفرتقون؟ أنكل وال نشبع،

 .(1)اسم هللا عليه يبارك لكم فيه

عن جده قال: قال رسول هللا ، عن أبيه ،بن مسعودعبد الرمحن بن عبد هللا القاسم بن عن 
:فإنه  ني يذكر: بسم هللا يف أوله وآخرهمن نسي أن يذكر هللا يف أول طعامه, فليقل ح

 .(2)يصيب منه ومينع اخلبيث ما كان يستقبل طعاما جديدا

مث تقول:  غطته حىت يذهب فوره أهنا كانت إذا ثردت رضي هللا عنها بنت أيب بكر عن أمساء
 .(3)يقول: "إنه أعظم للربكة إين مسعت رسول هللا 

 (.4)إذا أكل الطعام أكل مما يليه عن عائشة، رضي هللا عنها، قالت: كان رسول هللا 

يكره أن  :كان رسول هللا عبيد هللا بن علي بن أيب رافع، عن جدته سلمى، قالت:  عن 
 .(5)يؤخذ من رأس الطعام

، قال: كان ابن عمر، ال أيكل حىت يؤتى مبسكني أيكل معه، موىل ابن عمر عن انفع
فأدخلت رجال أيكل معه فأكل كثريا، فقال: اي انفع، ال تدخل هذا علي، مسعت النيب 

 .(6)والكافر أيكل يف سبعة أمعاء ى واحد،املؤمن أيكل يف معً يقول: 

 3764 رقم احلديث يف االجتماع على الطعام( أخرجه أيب داود يف سننه كتاب األطعمة ابب 1
5213رقم احلديث  ابب آداب األكل أخرجه ابن حبان يف صحيحه، كتاب األطعمة( 2

 5207ب األكل رقم احلديث ( أخرجه ابن حبان يف صحيحه كتاب األطعمة ابب آدا3
 589وشربه رقم احلديث  يف ابب صفة أكل رسول هللا  أخرجه أبو الشيخ يف " أخالق النيب  ( 4
754( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري رقم احلديث 5

 5393رقم احلديث  ملؤمن أيكل يف معى واحد( أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األطعمة ابب 6
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عن مطعمني: عن اجللوس على  قال: " هنى رسول هللا  ، ، عن أبيهبن عمر عن سامل
 .(1)مائدة يشرب عليها اخلمر، وأن أيكل الرجل وهو منبطح على بطنه

إذا شرب أحدكم، فال يتنفس يف اإلانء، فإذا أراد  :قال: قال رسول هللا  ، عن أيب هريرة
 .(2)ينح اإلانء، مث ليعد إن كان يريدأن يعود، فل

 أن يتنفس يف اإلانء، أو ينفخ فيه ،هنى رسول هللا ، قال: رضي هللا عنهما عن ابن عباس
(3). 

إذا شرب أحدكم فليتنفس ثالث مرات؛ فإنه قال:   هللارسول  عن ، عن أنس بن مالك
 .(4)،أهنأ وأمرأ

يشرب يف ثالثة أنفاس، إذا أدىن اإلانء إىل فيه مسى كان   أن رسول هللا  ، عن أيب هريرة
 .(5)هللا، فإذا أخره محد هللا، يفعل به ثالث مرات

 .(6)هنى أن يشرب الرجل قائما :أن رسول هللا  ،لك بن ما عن أنس

 3774 رقم احلديث ما جاء يف اجللوس على مائدة عليها بعض ما يكرهأيب داود يف سننه كتاب األطعمة ابب ( أخرجه 1
3427رقم احلديث  ( أخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب األشربة ابب التنفس يف اإلانء2

 3728يث رقم احلد يف النفخ يف الشراب والتنفس فيه أخرجه أيب داود يف سننه كتاب األطعمة ابب (3
 6860رقم احلديث  الرخصة يف التنفس يف اإلانء، ابب كتاب األشربة احملظورة( أخرجه النسائي يف السنن الكربى،  4
 840أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط رقم احلديث  (5
 3717( أخرجه أيب داود يف سننه كتاب األشربة ابب يف الشرب قائماً رقم احلديث 6
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عن الشرب من ثلمة القدح، وأن  هنى رسول هللا أنه قال:  ، عن أيب سعيد اخلدري
 .(1)ينفخ يف الشراب

 .(2)م شرابساقي القوم آخرهقال:  أن النيب  ، عن عبد هللا بن أيب أوىف

أيت بلنب قد شيب مباء وعن ميينه أعرايب وعن يساره أبو  أن النيب  ،بن مالك  عن أنس
 (.3)ألمين فاألمينبكر فشرب مث أعطى األعرايب وقال: ا

الم, وعن يساره ن ميينه غأيت بشارب وع أن رسول هللا  ، ن سهل بن سعد الساعديع
ال أوثر  ،ء"؟ فقال: ال وهللا اي رسول هللافقال للغالم: "أأتذن يل أن أعطي هؤال ،األشياخ

 (.4)يف يده قال: فتله رسول هللا  ،بنصييب منك أحدا

 إن هللا لريضى عن العبد أن أيكل األكلة :قال: قال رسول هللا  ، عن أنس بن مالك
 (.5)فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها

الذي يشرب يف إانء قال:  أن رسول هللا  :رضي هللا عنها عن أم سلمة، زوج النيب 
 .(6)الفضة إمنا جيرجر يف بطنه انر جهنم

 3722رقم احلديث  ابب يف الشرب من ثلمة القدح ود يف سننه كتاب األشربةأخرجه أيب دا( 1
 3725رقم احلديث  أخرجه أيب داود يف سننه كتاب األشربة ابب يف الساقي مىت يشرب( 2
 1893رقم احلديث  ابب ما جاء أن األمينني أحق ابلشرب ( أخرجه الرتمذي يف سننه أبواب األشربة3
 5335ابب آداب الشرب رقم احلديث  يف صحيحه كتاب األشربة( أخرجه ابن حبان 4
 2734رقم احلديث  استحباب محد هللا تعاىل بعد األكل والشرب( أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الذكر والدعاء ابب 5
 5634( أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األشربة ابب آنية الفضة رقم احلديث 6
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قال: "احلمد هلل الذي أطعم  ،ا أكل أو شربأنه كان إذ  عن رسول هللا   عن أيب أيوب
 (.1)وجعل له خمرجا ،وسوغه ،وسقى

احلمد هلل كثريا طيبا مباركا فيه، غري كان إذا رفع مائدته قال:   أن النيب   عن أيب أمامة
 (.2)ي وال مودع وال مستغىن عنه، ربنامكف

مثان  رية، عن عبد الرمحن بن جبري، أنه حدثه رجل خدم رسول هللا عن عبد هللا بن هب
اللهم وإذا فر  من طعامه قال:  ،إذا قرب إليه طعامه يقول: بسم هللا سنني، أنه مسع النيب 

 (.3)أطعمت وأسقيت، وأغنيت وأقنيت، وهديت وأحييت، فلك احلمد على ما أعطيت

 5220كتاب األطعمة ابب آداب األكل رقم احلديث ( أخرجه ابن حبان يف صحيحه  1
 5458رقم احلديث  ما يقول إذا فر  من طعامه( أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األطعمة ابب 2
 382ص وأخرجه ابو الشيخ يف أخالق النيب  16595( أخرجه أمحد يف مسنده مسند املدنيني رقم احلديث 3
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