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 الباب الثالث عشر

 كتاب األطعمة واألشربة

 ويشتمل على ما يلي:

 أحكاااااااااااا األطعمااااااااااة واألشااااااااااربة  -1

 باب األطعمة: ويشتمل على ماا يلاي: -2 

 أقساااااااااا األطعمااااااااة المباحااااااااة  -1      

 أقسااااااااا األطعماااااااة الم رماااااااة  -2      

 أقساا األطعمة المختلطة بم ارا  -3      

 على ماا يلاي:باب األشربة: ويشتمل  -3 

 أقساااااااااا األشااااااااربة المباحااااااااة  -1       

 أقسااااااااا األشاااااااربة الم رماااااااة  -2      

 بااااااااااااااااااااااااااااااااب الااااااااااااااااااااااااااااااا كا   -4 

 بااااااااااااااااااااااااااااااااب ال ااااااااااااااااااااااااااااااا    -5 
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 قال هللا تعالى:

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) 

       (      ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 [157/األعباف]
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 كتاب األطعمة واألشربة

 أحكاا األطعمة واألشربة -1

  :مراتب الغ اء 

 مراتب الغ اء ثالث:

 : مبتب  الحاج .أح ها

 : مبتب  الكفاي .الثان ة

 : مبتب  الفضل .الثالثة

 فأفضل ما للبدن لقيةات يقةن صلبه؛ لئال تسقط قوته.

فإن تجاازها فليأكل في ثلث ةطنه، ايدع الثلث اآلخب للةاء، االثالث 

 للنفس.

اهذا القدر من أنفع ما للبدن االقلب، فالبدن إذا امتأل من الطمام ضاق 

 عن الشباب، فإذا ارد عليه الشباب ضاق عن النفس، اعبض له

الكبب االتمب؛ لثقل الِحْةل، اذلك يسبب فساد القلب، اكسل الجوارح 

 عن الطاعات، اتحبكها في الشهوات.

  :أحوال الب ن 

 للب ن ثالثة أحوال:

 : حال عطبيمي ، اةها يكون البدن صحيحاً.األولى

 : حال خارج  عن الطبيم ، اةها يكون البدن مبيضاً.الثان ة

 لتين.: حال متوسط  ةين الحاالثالثة
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 وسبب خروج الب ن عن طب عته:

 إما من داخله، ألنه مبكب من أرةم  عناصب:

 ةس.ااالي الحار االبارد.. االبعطب

 اإما من خارج، فإن ما يلقاه قد يكون موافقاً له، اقد يكون غيب موافق.

اما يلحق اإلنسان من الضبر قد يكون من سوء الةزاج ةخباجه عن 

المضو، اقد يكون من ضمف في القوى أا  االعتدال، اقد يكون من فساد

 األرااح الحامل  له.

 وذلك يرجع إلى سبعة أمور:

الزيادة.. أا النقص.. أا الجةع.. أا التفبيق.. أا االمتداد.. أا االنقباض.. 

 أا الخباج عن اضمه اركله.

اأكل الطيبات من الحالل.. ااالعتدال في األكل االشبب.. اتجنب 

يةان االتقوى.. هو الذذاء النافع السلي  للقلب اإلسباف مع كةال اإل

 االبدن االباح.

األعباف: ]  (  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)قال هللا تمالى:  -1

31]. 

 .[172البقبة: ]  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ) اقال هللا تمالى: -2

ِ َعِن الن   عنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـبَ ُهبَ  ةِـيَعْن أَ ا -3 َما أَْنَزَل هللاُ دَاًء إاِل  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 .(1)أخبجه البخاري. «ِرفَاءً  لَـهُ أَْنَزَل 

  :فضل العاف ة 

                                                 

 .(5678ةبق  )أخرجه البخاري ( 1)
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اإلسالم أكةل نمة  أنم  هللا ةها على عباده، االصح  االمافي  من أجل ِ 

 نم  هللا على خلقه، اأجزل عطاياه.

، فالمافي  تبفع عنه اال يت  صالح المبد في الدارين إال ةاليقين االمافي 

أمباض الدنيا في قلبه اةدنه، االيقين يبفع عنه ربار الدنيا، اعقوةات 

 اآلخبة.

فيجب حفظ النفوس ةاألكل االشبب من الطيبات، ااجتناب الخبائث 

 االةضبات.

وٌن نِْمَةتَاِن َمْذبُ »: ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  الن   الَ : قَ الَ ا قَ ْنـُهـةَ َعِن اْةِن َعب اٍس َرضَي هللاُ عَ  -1

ح  ُ اَ فِـيِهـةَ    .(1)أخبجه البخاري .«فََباغُ الا َكثِيٌب ِمَن الن اِس: الص ِ

ُةمَافَاةَ ال َسلُوا هللاَ ..» :ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَْكٍب  أَةِـيَعْن اَ  -2

هُ فَإِ    .(2)أخبجه أحةد ااةن ماجه. «ُةمَافَاةِ الاً ِمَن ْيـبيَِقيِن خَ الْ  يُْؤَت أََحدٌ ةَْمدَ ـلَ  نـ 

  :حكم األطعمة واألشربة 

األصل في الةنافع االطيبات الحل ااإلةاح ، إال ما ثبت النهي عنه، أا  -1

 ةان فيه مفسدة ظاهبة محقق .

 ااألصل في الةضار االخبائث الحظب االتحبي .

هللا، كل ما فيه منفم  للبدن االباح من الةطمومات االةشباةات فقد أحله  -2

 ليستمين ةه المبد على عطاع  هللا، ايحفظ صحته من الضمف االهالك.

كل ما فيه ضبر، أا مضبته أكثب من منفمته فقد حبمه هللا؛ لةا فيه من  -3

                                                 

 . (6412ةبق  )أخرجه البخاري ( 1)

 .، اهذا لفظه(3849ةبق  )اأخبجه اةن ماجه (, 5ةبق  )أحةد أخبجه  ص  ح/( 2)
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 ضبر البدن االباح، افساد الحال، اخسارة الدنيا ااآلخبة.

 البقبة:]  ( ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)قال هللا تمالى:  -1

168]. 

 .[172البقبة: ]   (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)اقال هللا تمالى:  -2

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )اقال هللا تمالى:  -3

  (  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 .[157األعباف: ]

  :ما يترتب على معرفة ال الل 

 ما يلي:  اء ال الللغيترتب على معرفة ا

 جواز األكل االبيع االشباء. -1

 .[172البقبة: ]  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)قال هللا تمالى: 

 إجاة  الدعاء: -2

هَ أَ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـبَ ُهبَ  ةِـىأَ  َعنْ   إِن   الن اسُ  ايـ 

ً عَطي ِب إِال   يَْقبَلُ  الَ  عَطي ِبٌ  هللاَ   نَ ِلـيُةْبسَ ـال ةِـهِ  أََمبَ  ةَِةا نَ نِـيُةْؤمِ ـال أََمبَ  هللاَ  َاإِن   ا

 ذََكبَ  ثُ   . (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) :َاقَالَ ، (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه) :فَقَالَ 

ُجلَ   َرب ِ  يَا ب ِ رَ  يَا الس َةاءِ  لَـىإِ  ْيـهِ يَدَ  د  يَـةُ  أَْغبَبَ  أَْرمَثَ  الس فَبَ  يُِطيلُ  الب 

َ  َحَبامِ الةِ  َاُغِذىَ  َحَبامٌ  َاَمْلبَُسهُ  َحَبامٌ  ةُـهُ َاَمْشبَ  َحَبامٌ  َاَمْطمَُةهُ  ىفَأ  نـ 

 .(1)أخبجه مسل  .«ِلذَِلكَ  ابُ تَـجَ يُسْ 

 النجاة من اإلث  االمقوة . -3

                                                 

 (.1015ةبق  ) مسلمأخرجه  (1)
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 السالم  من األمباض. -4

 قوة البدن ااستمداده للمةل الصالح. -5

 :مقاص  األكل والشرب  

 الطمام ةأنواعه من أعظ  نم  هللا على عباده ةمد نمة  اإلسالم.

أمبنا هللا عز اجل ةاألكل من الطيب منه، اركب هللا عليه، اأاجب  اقد

اإلسالم تناال الحد األدنى من الطمام االشباب للحفاظ على الحياة, ادفع 

الهالك عن النفس، اللقيام ةالواجبات الديني  من صالة، اصيام 

اغيبهةا، االمتثال أاامب هللا في األكل االشبب، االتقوي ةه على 

  عز اجل.عطاع  هللا

ايجوز األكل االشبب ما ل  يصل إلى حد اإلسباف؛ ألن اإلسباف 

 ضار محبم، اقد نهى هللا عز اجل عنه. 

 .[172البقبة: ]   (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)قال هللا تمالى:  -1

األعباف: ]  (  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)اقال هللا تمالى:  -2

31]. 

  في الطعاا والشراب:  ملسو هيلع هللا ىلصه ي النبي 

يحب اللح ، اأحبه إليه الذراع، امقد م الشاة؛ لخفته على الةمدة،  ملسو هيلع هللا ىلصكان 

 اسبع  هضةه، اكثبة نفمه. 

اكان يحب الحلوى االمسل، اهذه مع اللح  من أفضل األغذي ، اأنفمها 

 للبدن ااألعضاء االكبد، احفظ الصح  االقوة.

ً ما اجد له إ دام، فتارة يأدمه ةاللح ، اتارة اكان يأكل الخبز مأداما
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 ةالبطيخ، اتارة ةالتةب، اتارة ةالخل.

يأكل ما جبت عادة أهل ةلده ةأكله من اللح  االخبز االفاكه   ملسو هيلع هللا ىلصاكان 

 االتةب اغيبه.

إذا عافت نفسه الطمام ل  يأكله، ال  يحةلها إياه على كبه، اذلك  ملسو هيلع هللا ىلصاكان 

 أصل عظي  في حفظ الصح  مةا يضبها.

كان في أحد الطمامين كيفي  تحتاج إلى كسب، كسبها  إذا ملسو هيلع هللا ىلصاكان 

عَطب ةببادة البطيخ، اإذا ل   اعدلها ةضدها إن أمكن، كتمديل حبارة الب 

 يجد تنااله على حاج  اداعي  من النفس من غيب إسباف.

حبس النفس على نوع ااحد من األغذي  ال يتمداه  ملسو هيلع هللا ىلصال  يكن من عادته 

دن ايوهنه ايضمفه، ةل كان يأكل من إلى ما سواه؛ ألن ذلك يضب الب

 كل عطيب ةال إسباف.

 يأكل التةب ةالسةن، اهو الَحْيس. ملسو هيلع هللا ىلصاكان 

يشبب المسل الةةزاج ةالةاء البارد، اهو أنفع للةمدة من كل  ملسو هيلع هللا ىلصاكان 

 حلو دخلها.

فالةاء البارد إذا خالطه ما يحل ِيه كالمسل، أا الزةيب، أا التةب كان من 

 حفظ صحته.أنفع ما يدخل البدن، اي

يشبب اللبن خالصاً، اتارة مشوةاً ةالةاء، اللبن نفع عظي  في  ملسو هيلع هللا ىلصاكان 

 حفظ الصح ، اتبعطيب البدن.

يشبب النبيذ إلى ثالث  أيام، االنبيذ: هو الةاء الةحلى ةالتةب،  ملسو هيلع هللا ىلصاكان 

 افي ربةه نفع عظي  في زيادة القوة، احفظ الصح .
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  : فضل الثري 

ِ  ةِـيَعْن أَ  ِ َعِن الن    َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ُموَسى األْرمَِبي  َكَةَل ِمَن »قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

َجاِل َكثِيٌب، اَ  ةِْنُت ِعْةَباَن، َاآِسيَ ُ اْمَبأَةُ  يَـ ُ يَْكُةْل ِمَن الن َِساِء: إِال َمبْ  لَـ ْ الب ِ

. «لط مَامِ َسائِِب ا لَـىالن َِساِء َكفَْضِل الث ِبيِد عَ  لَـىفِْبَعْوَن، َافَْضُل َعائَِش َ عَ 

 .(1)متفق عليه

  :فضل ال باء 

ِ قَاَل: دََخْلُت َمَع الن   ْنـهعَ  هللاُ  َعْن أَنٍَس َرِضيَ  َخي اعٍط،  لَـهُ ُغالٍم  لَـىعَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 بِـي  ، قَاَل: فََجمََل الن  ِلـهِ َعةَ  لَـىَها ثَِبيدٌ، قَاَل: َاأَْقبََل عَ فِـيقَْصمَ ً  لَـْيـهِ فَقَد َم إِ 

، قَاَل: فََةا ِزْلُت ةَْمدُ ْيـهِ َن يَدَ ةَـيْ ُع الد ة اَء، قَاَل: فََجمَْلُت أَتَتَب مُهُ فَأََضمُهُ يَتَتَب   ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)متفق عليه .أُِحب  الد ة اءَ 

  :فضل التلب نة 

هَ أَ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِش َ  ا، ِلـهَ َةي ُِت ِمْن أَهْ الا َكانَْت إِذَا َماَت نـ 

ْقَن إِال أَهْ تَـةَ فَاجْ  ا، أََمَبْت ةِبُْبَمٍ  ِمْن تَـهَ ا َاَخاص  لَـهَ َع ِلذَِلَك الن َِساُء، ثُ   تَفَب 

ا، ثُ   قَالَْت: ُكْلَن لَـْيـهَ نَ ُ عَ بِـينٍَ  فَُطبَِخْت، ثُ   ُصنَِع ثَِبيدٌ فَُصب ِت الت لْ بِـيتَلْ 

َةِبيِض، ال ٌ ِلفَُؤاِد ُمـِجـة  نَ ُ بِـيالت لْ »وُل: يَقُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِةْمُت َرُسوَل ا ن ِـيا، فَإِ ْنـهَ مِ 

 .(3)متفق عليه .«ُحْزنِ التَْذَهُب ةِبَْمِض 

  :فضل ال لواء والعسل 

َحْلَواَء الب  يُـحِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَالَْت: َكاَن َرُسوُل اَرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِش َ 

                                                 

 . (2431بق  )امسل  ةااللفظ له، (, 5418أخبجه البخاري ةبق  ) ،متفق عل ه( 1)

 . (2041امسل  ةبق  )االلفظ له، (, 5420أخبجه البخاري ةبق  ) ،متفق عل ه( 2)

 . (2216امسل  ةبق  )االلفظ له، (, 5417أخبجه البخاري ةبق  ) ،متفق عل ه( 3)
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 .(1)متفق عليه .مََسلَ الاَ 

  :فضل المرق 

ً أَن  َخي اعطَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْةَن َماِلكٍ أَنََس َعْن  ِلَطمَاٍم َصنَمَهُ،  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  دََعا الن   ا

ِ فَذََهْبُت َمَع الن   َب ُخْبَز َرِميٍب، َاَمَبقملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ً ، فَقَب  ِه دُة اٌء َاقَِديدٌ، فَبأَْيُت فِـي ا

أََزْل أُِحب  الد ة اَء ةَْمدَ  لَـ ْ ِ ، فَ قَْصمَ ال لَـيِ يَتَتَب ُع الد ة اَء ِمْن َحَوا ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  الن  

 .(2)متفق عليه .يَْوِمئِذٍ 

  : فضل العجو 

َمْن »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَعْن َسْمد ْةن أَةِـي َاق اص َرِضَي هللاُ َعْنـهُ 

هُ  لَـ ْ َباٍت َعْجَوةً، تَـةَ تََصب َح ُكل  يَْوٍم َسْبَع  ُس ٌّ َاال يَْوِم الذَِلَك  فِـييَضب 

 .(3)متفق عليه .«ِسْحبٌ 

                                                 

 . (1474امسل  ةبق  )االلفظ له، (, 5431أخبجه البخاري ةبق  ) ،متفق عل ه( 1)

 . (2041امسل  ةبق  )االلفظ له، (, 5436خاري ةبق  )أخبجه الب ،متفق عل ه( 2)

 . (2047امسل  ةبق  )االلفظ له، (, 5445أخبجه البخاري ةبق  ) ،متفق عل ه( 3)
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