
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف األنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آهل بيته وصحبه ومن 

  تبعه بإحسان الى يوم الدين
 

 

 االكل الحالل
 

ياأيها الذين أمنوا كلوا(قال هللا تعالى   (طيبات مارزقناكم من 
 

فكلوا مما رزقكم هللا حالال طيبا واشكروا نعمت هللا إن كنتم (قال هللا تعالى 
 (إياه تعبدون

 

لحم نبت(قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (حرام النار أولى به من 
 

 يكره اآلكل متكئا
 

  التكبر على نعمه هللا من آلن فيه
الأكل متكئكا إنما أنا عبد أكل كما يأكل (قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 (العبد واجلس كما يجلس العبد
 
 
 

 وبعده وياحبذا بالوضوء الطعام غسل اليد قبل
 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه ينفى الفقر  عن ورد الحديث
 ينفى اللمم الطعام وبعد

 

بركه(قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوضوء قبله والوضوء  الطعام 
 (بعده

والفطريات ,آلن أمراض سوء الهضم سببها عدم غسل اليد قبل االكل
 صديقها االول عدم غسل اليد بعد االكل
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 بدء اآلكل بسم هللا
 

سم هللا وكل بيمينك وكل ممايليك(قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ) 
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم هللا (قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فإذا نسى أن يذكر هللا تعالى فى أوله فليقل بسم هللا أوله وأخره,تعالى ) 
 ويستحب التذكره جهرا
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 اآلكل باليمين
 

سم هللا وكل بيمينك وكل ممايليك(قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) 
مما يمنع إهدار وسقوط الكثير ,أفضل الطعام واالكل باليمين يجعل التحكم فى

ويمنع إهدار نعمه هللا,منه  
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سم هللا وكل بيمينك وكل ممايليك(قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) 
 أمامك من فيجب عليك اآلكل

 
 إذا أوتيت بطعام تكرهه فال تعيب فيه

 أكله عن وأتركه واعتذر
 (فما عاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طعاما قط)

لما رزفنا هللا آلن تعيب اآلكل فيه إهانه  
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 عدم اإلسراف فى تناول الطعام
 

كلوا واشربوا وال تسرفوا انه ال يحب (قد نهى عنه هللا تعالى فى قوله
 (المسرفين

أدم لقيمات يقمن صلبه بحسب ابن (وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم
فإن كان البد فثلث لطعام وثلث للشراب وثلث للنفس,للكسب ) 

 
 وهذاقد يسبب سوء الهضم

 

أصل كل داء البرده(قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) 
ما مآلابن أدم وعاء شرا(وعن قول الرسول صلى هللا عليه وسلم  بطن من 

) 
 
 

 عدم إدامه النظر فى أكل جليسه
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ان ال تنظر الى جليسك وهو يأكل مما يجعله يخجل فيقوم  الطعام من أداب
 وتيرك اآلكل خجل منك

 
 

جع ما قضمت الى الصحفهعدم إر  
 

فإنه يورث قيام الجليس  الطعام يجب االيقضم الخبز بفمه ثم يضعه فى
 ويعاف االكل

 
 

 ضمم الشفتين عند المضغ
 

 ان تأكل وأنت ضامم شفتيك الطعام من اداب
 
 

 عدم التكلف للضيف
 

أنا واالتقياء(قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمتى  من 
 (التكلف من براء

 
التتكلفوا للضيف فتبغضوه (ى هللا عليه وسلمقال رسول هللا صل

 (يبغض الضيف فقد أبغض هللا ومن أبغض هللا أبغضه من فإن
 

أن ال نتكلف (وقال سلمان الفارسى أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 (للضيف ما ليس عندنا وأن نتقدم له ما حضر

 
 

 تجنب التفاخر فى أنواع أالطعمه
 
 

 إذا دعوت أحد لطعامك فال تحلف عليه
 

 أي إذا دعوت أحدا فقل باسم هللا عندنا
 
 
 

 إدعوا الى طعامك اآلبرار
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ال يأكل طعامك إال اآلبرار(صلى هللا عليه وسلم قال الرسول ) 
 
 

 يستحب تقديم اآلكل على فعل الفريضه
 

إذا وضع العشاء وأقيمت الصاله فابدأوا (قال النبى صلى هللا عليه وسلم
 (بالعشاء

 
 
 
 
 

 الحار حتى يذهب دخانه الطعام إنتظار
 

اليؤكل طعام (و) هو أعظم للبركه(قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
والينبغى ان ينفخ فيه) حتى يذهب بخاره  
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 يستحب شرب الماء على ثالثه انفاس وعدم عبه بسرعه
 

مصوا الماء مصا وال تعبوه عبا فإن (وسلم قال النبى صلى هللا عليه
 (العب من الكباد

 يستحب شرب الماء على ثالثه
 

 ويستحب عب اللبن فائدته كالطعام
 

إن كان شي يغنى(قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الطعان  عن 
 (والشراب فهو اللبن

 

فم الزجاجه نهى الرسول صلى هللا عليه  من عدم الشرب
قد يخرج,فم السقا من الشرب عن وسلم , فم المزاده ما ينغض الشرب من 

 وبالتالى فيصب ويشرب فى أكواب
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 الطعام أثر من غسل الكفين والفم
 

من نام وفى يديه غمر فأصابه شي (قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 (فال يلومن إال نفسه

 
 

 عدم اآلستهتار بالنعمه
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إذا سقطت لقمه أحدكم فليميط ما 0قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 (اآلذى وليأكلها وال يدعها للشيطان من بها

 
 
 
 
 
 
 

 بالخير الطعام استحباب الكالم على
 
استدل العلماء ببعض أحاديث النبى صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه على 

روحذ, آلنه كلما أكل وجه ونصح وحث على فعل الخير,الطعام فعل  من 
وزجر,الشر وهكذا دأبه صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه ,فعل السيئه عن 

فلنا فيه أسوة حسنة,وأهل بيته  
 
 

 وعلى الضيف عدم التطويل فى الجلوس على اآلكل إذا نهى اكله
 

 فلعل صاحب البيت يريد إطعام أهله
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 إطعام الجار
 

لما يحقرن أحدكم (قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وإن اشتريت لحما ,طليق وإن لم يجد فليلق أخاه بوجه,المعروف من شيئا

واغرف لجارك منه,فأكثر مرقته,أو طبخت قدرا ) 
 
 

 عدم النوم بعد اآلكل مباشره
وال ,أذيبوا طعامكم بذكر هللا والصاله(قال الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 (تناموا عليه فتقسوا له قلوبكم
 
 

 التجمع على طعام واحد وعدم اإلنفراد به قدر اإلمكان
 
وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قتال اجتمعوا على طعامكم واذكروا 

 اسم هللا يبارك لكم فيه
 

 ) وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وطعام اآلربعه يكفى ,وطعام اآلثنين يكفى آلربعه,طعام الواحد يكفى الثنين

 (الثمانيه
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  منقول
 
 

 استغفرهللا واتوب اليه
 


