
 آداب األكل والشرب
 :وبعد ملسو هيلع هللا ىلصاحلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل 

فهذه فوائد يف آداب األكل خلصتها من الرشح املمتع للعالمة 

 .ا من اهلل أن جيعلها خالصة لوجهه الكريمراجي   ابن عثيمني 

ُتُ »يقول صاحب الروض:   قول كثري وهذاُ«التسميةُنُ س 

من العلامء إن مل يكن أكثرهم، والصواب أن التسمية واجبة 

 ملسو هيلع هللا ىلص ألمر النبي ؛األكل والرشب، وأن اإلنسان يأثم برتكها عند

ُ» :¶بذلك، حيث قال لعمر بن أيب سلمة  ياُغالمُسمِّ

 أخرب أن اإلنسان إذا مل يسم   ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي و ؛أنه صغري مع «اهلل

 .فإن الشيطان يشاركه يف طعامه ورشابه

وهذا من أجل التعليم إذا كان معه أحد،  «جهراُ »قوله: 

ومن أجل إعالن هذا الذكر الذي يطرد به الشيطان إذا مل يكن 

 .معه أحد، فيقول: بسم اهلل

بسملة باللغة العربية، كان اإلنسان ال حيسن ال وإذا

 بلسانه، وإذا كان أخرَس ال ينطق وحيسنها بلسانه فإنه يسمي

 باألكل مجيعا ، فهل واؤباإلشارة، وإذا كان معه أناس وبدأبدا  ف

 بد أن يسمي كل إنسان بنفسه؟تكفي تسمية الواحد، أو ال

إن جاؤوا مرتبني، بحيث يأيت اإلنسان ومل يسمع  :اجلواب

 يسمي، كام جاء يف احلديث يف قصة اجلارية، تسمية األول، فال بد أن

فالظاهر أن التسمية تكفي من واحد، ال  وأما إذا كانوا بدؤوا مجيعا  

معه، ومع ذلك فالذي  سيام إذا نوى أنه سمى عن نفسه وعمن

 .ن بدؤوا مجيعا  أختار أن يسمي كل إنسان بنفسه، وإ

فرغ»قوله:  ُ.احلمدُهللأي: يسن احلمد إذا فرغ، فيقول:  «واحلمدُإذُا

ولكن هل نقول: إذا فرغ من مجيع األكل، أو من كل أكلة، 

 ومن كل رشبة؟

األول؛ ألن األكالت، وإن تتابعت فهي أكلة  الظاهر:

 .فليحمد اهلل ه  واحدة، فإذا فرغ من أكل  

ا إذا كان معه أحد، فإن من األدب هذ ،«يهل ُمماُيُ ُهُ وأكل ُ»قوله: 

وهو  ¶لعمر بن أيب سلمة  ملسو هيلع هللا ىلصأن يأكل مما يليه، لقول النبي 

ن كا وألن هذا من املروءة واألدب، لكن إذا؛ «يليك مما ل  وك  »ربيبه: 

 فَ ح  وحده فله أن يأكل من أي جانب، ولكن ال يأكل من أعىل الص  
؛ ة 

 .ل يف أعالها، فيأكل من اجلوانب، وال حرجتنز ألن الربكة

إذا كان األكل أنواعا  فال بأس أن  ôواستثنى العلامء 

السنة، كام لو كان عىل الطعام  يأخذ مما ال يليه، وقد جاءت بذلك

 وكذلك لو فرض أن حلم، فاللحم يف الوسط، فله أن يتناول منه،

ليه، ال ي د نوع ييل صاحبه، ونوعاملائدة فيها أنواع من اإلدام، ويوج

 .فله أن يتناول منه، لكن هنا حيسن أن يستأذن؛ ألنه من كامل األدب

لعمر ابن  ملسو هيلع هللا ىلصيعني يسن أكله بيمينه لقول النبي ُ«بيمينه»قوله: 

ُكُ » :¶أيب سلمة  هو  ، وهذا الذي ذكره «بيمينكُل 

 .املذهب أن األكل باليمني أفضل من األكل باليسارمن  املشهور

هذه املسألة: أن األكل باليمني واجب،  القول الراجح يفو

الُ»هنى عن األكل بالشامل، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصودليل هذا أن النبي 

املهُفإنُالشيطانُيأكلُبشُيأكلُأحدُبشامله،ُوالُيرشبُبشامله،

 .الشيطان عن اتباع خطواتوقد هنينا  ،«ويرشبُبشامله

ُمُ وُ »قوله:  ُُح ُس  ُالص  فُ ح 
مما جاءت به السنة،  -أيضا  – وهذا «ةُ 

النبي  أيضا ، قال يعني أن متسحها من بقية الطعام، وتلعق أصابعك

 .«الربكة فإنكم ال تدرون يف أي طعامكم: »ملسو هيلع هللا ىلص

 اوهذا سنة أيضا ، ولكن بعد إزالة م «وأكلُماُتناثر»ُقوله:

من الطعام، فخذها  فيه من أذى، مثل لو سقطت مترة، أو قطعة

ل ها ألن الشيطان يأكل ما تناثر ذا إ وامسح ما هبا من أذى ثم ك 

 .مل يؤكل، وأما إذا مل يمكن أكل ما تناثر فإنه يرتك

من اآلداب،  -أيضا  – وهذا «وغضُطرفهُعنُجليسه»قوله: 

كل تنظر ما أ ال جتلسأن يغض طرفه عن جليسه الذي يأكل معه، ف

هذا، وما أخذ هذا، وجتلس تراقبه من حني يأخذ اليشء حتى يضعه 

 .فمه، فهذا ليس من األدب، والناس كلهم ينتقدون هذا يف

ا»قوله:  ُمصًّ  ؛فاسأنأي: سن أن يرشب بثالثة  «ورشبهُثالثا 

ا، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي    .«إنهُأهنأُوأبرأ»إذا رشب رشب مصًّ

يقول العارفون: إنك إذا وجدت شخصا  عطشان جدا   ولذلك

ألنك إن فعلت فإنه هيلك، لكن أعطه  ال تعطيه املاء دفعة واحدة؛

أعطه الثانية، وهكذا؛ لئال  رشبة وجرعة واحدة، ثم متهل قليال ، ثم

 .هيلك



، فيكره أن يتنفس يف اإلناء «ويتنفسُخارجُاإلناء»قوله: 

يعني لو فرض أن رجال  نفسه قليل، وال يصرب عن النفس، 

 .وأراد أن يتنفس، فلَيب ن  اإلناَء عن فمه ثم يتنفس

هنى عن  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  «وكرهُرشبهُمنُفمُسقاء»قوله: 

 .مؤذية ال يدري عنها ، وألنه قد يكون يف السقاء أشياءذلك

ألن هذا خالف  ،«وكرهُردُيشءُمنُفمهُإىلُاإلناء»قوله: 

ه الطعام للناس، واإلنسان ينبغي له أن يتعامل  املروءة، وي كر 

 .معاملة طيبة مع الناس، ويتأدب باألدب الرفيع

إذا كانت ثمرة أو لقمة فهي أشد وأشد، ومن ذلك  أما

أكلها، فيجدها قاسية فريدها يريد  أيضا  أن يأخذ قطعة اللحم

 .يف اإلناء، فهذا مكروه وخالف املروءة

ُغريه»قوله:  ُمن ُيستقذره ُما هذه مهمة جدا ، ُ«وفعله

 واملعنى أنك لو فعل غريك هذا لرأيته قذرا ، فال تفعل مثله،

الُيؤمنُأحدكمُحتىُ»: ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مأخوذ من قول الرسول 

 .«هألخيهُماُحيبُلنفسُحيب

أي: أن هذا مكروه؛ ألنه ُ«ومدحُطعامهُوتقويمه»قوله: 

 .يمنُّ به عىل الضيف

 ال يعيب ملسو هيلع هللا ىلصأي أنه مكروه، وكان النبي ُ«وعيبُالطعام»قوله: 

أما أن تعيبه وتقول: طعامك  أكله، وإال تركه الطعام، إن اشتهاه

اد أن يعيبه فهذا مكروه، أما إن أر! ومترك حشف !وشايك مر !مالح

جائز، بل هو من التعليم،  عند أهله حتى ال يعودوا ملثل ذلك، فهذا

 .وهنا مل يعب الطعام، ولكن عاب صنعة أهله

ُعندُوضعُطعامهمُتعمداُ »قوله:  ، وهذا «وأنُيفجأُقوما 

ما يسمى بالطفييل، فإذا ظن أهنم قدموا الطعام فاجأهم حتى 

 .ال يستطيعوا أن يقولوا له شيئا  

ل هذا يكره؛ ألنه أوال : دناءة، وثانيا : إن فيه إحراجا  فمث

 .ألهل البيت

أما إذا كان عن غري عمد، كإنسان أراد أن يزور صاحبه، 

 .فدخل ووجدهم عىل الطعام فهذا ال بأس به

ُالقصعة»قوله:  ُيف ُيده ُنفض ألنه يقذرها عىل  «وكره

رز لالناس، حتى لو قال: أنا أنفضها يف جهتي؛ ألن الطعام كا

 .ينترش يف القصعة

رأسهُعندُوضعُاللقمةُيفُفمه»قوله:  هذا  ،«وأنُيقدمُإليهُا

 .أيضا  مكروه؛ ألنه دناءة

وينبغيُأنُحيولُوجههُعندُالسعالُوالعطاسُعنُ»قوله: 

السعال، أي: الكحة، فينبغي أن يبعد وجهه عن ُ«الطعام

 الطعام لئال خيرج يشء من الريق، ويقع يف الطعام وهذا حق،

 واهلل أعلم ب أوىلوالعطاس من با

 

 

 


