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 ما يُباح ويَحُرم من األطعمة واألشربة

  ن أو السنة(آ) من المر إال ما ُحّرم بنص األصل فً األعٌان )األشٌاء( اإلباحة -    

 ل ،الحِ  (  = الحالل هو نافع من مأكول ومشروب وملبوس كل ما )بات األصل فً الطٌّ  -                 

 رمةالحُ  (= الحرام  من مأكول ومشروب وملبوس هو ضارّ  كل ما) فً الخبائث واألصل                               

 * األطعمة :

  ن :ُحّرم بالقرآ * ما                

ِ بِِه َواْلُمْنَخنِمَةُ "  -       ٌِْر َّللاَّ ٌْتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم اْلِخْنِزٌِر َوَما أُِهلَّ ِلؽَ ٌُْكُم اْلَم َمْت َعلَ ٌَةُ َوالنَِّطٌَحةُ َوَما أََكلَ ُحّرِ   َواْلَمْولُوَذةُ َواْلُمتََرّدِ

ٌْتُْم َوَما ذُبَِح َعلَى                ( 3 :)المائدة " النُُّصِب َوأَْن تَْستَْمِسُموا بِاأْلَْزاَلِم َذِلُكْم فِْسك   السَّبُُع إاِلَّ َما َذكَّ

  ٌن + مجرى الهواء + مجرى الطعام( جَ دَ )= بمطع أحد الوَ  = تذكٌة شرعٌة ًتة = كل ما مات بؽٌر ذبح شرعٌْ . المَ             

  الدم له )كالجراد( ، ومٌتة ما تان : مٌتة البحر)السمن = الحوت(ماعدا مٌت                        

 ..!  ما لُطع من البهٌمة وهً حٌة فهو مٌتة ال ٌجوز أكله -ٌالحظ :                     

 ٌُذبح ذبحا شرعٌا فإنه ٌُعتبر مٌتة = ٌحرم أكله + ٌعتبر نجاسة ذا لمإأي حٌوان ٌؤكل لحمه  -                                    

 ماعدا الكبد والطحال أنسجة الذبٌحة (فً  ً)ٌُعفى عن الدم المتبمالدم المسفوح  . الدم =            

ٌْتَتَاِن "     ٌْتَتَاِن: فَالُحوُت َوالَجَرادُ  َوَدَمانِ أُِحلَّْت لَنَا َم ا الَم َحالُ  ، أَمَّ ا الدََّماِن: فَالَكبُِد َوالّطِ     (          له دم ال وما البحر، مٌتة=  المٌتتان(  ) " )أحمد( ، َوأَمَّ

 :  (ٌفصل بٌنها ملح فٌخرج منه سوائل حكم أكل السمن المملح )الفسٌخ = الذي ٌوضع فً طبمات  ظ  :ٌالح                          

 :السائل الخارج من السمن )اختالؾ(                                             

 ٌجوز األكل من الطبمات العلٌا فمط )المالكٌة(     ...  ٌجوز أكل الفسٌخ لكونه متنجس )الشافعٌة( ال ←دم  -                                         

 )األحناؾ( ٌجوز أن ٌؤكل كله ←لٌس بدم  -                                         

 ذُكر علٌه اسم ؼٌر هللا عند الذبح   = ما به لؽٌر هللا لَّ هِ أُ  ه من جلد وشحم    . مائ. لحم الخنزٌر، وسائر أجزا            

 ة = ُضربت فماتت      . الُمتَرّدٌة = سمطت من مرتفع وذَ لُ وْ ماتت مخنولة       . المَ  ة =مَ نِ خَ . الُمنْ             

 ذُبح وفٌه حٌاة  ماما ذّكٌتم =  إال ، الحٌوان المفترس بطنها رَ مَ بُع = بَ . النّطٌحة = نطحها حٌوان فماتت    . ما أكل السّ             

    . ما ذُبح على النُُصب = ما ذُبح لكل ما ٌُعبد من دون هللا            

ٌْنَُكم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َعن أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ ـ  " ٌَ  -        (92: النساء) " تََراٍض ِمْنُكمْ  اَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكم بَ
 كالمسروق أو المؽصوب ..الخ ٌملكه ال الذي = الطعام ال تأْكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل .         

ٌِْهُم اْلَخبَائِثَ "  - ُم َعلَ  ضالت ..الخكالروث والفالخبائث = كل نجس بطبعه .      )األعراؾ("  َوٌُِحلُّ لَُهُم الطٌَِّّبَاِت َوٌَُحّرِ

     ُحّرم بالُسنة : * ما            

 ..ه نجاسة تالطخكل طعام وشراب  -                 خٌل( ) حمٌر +ؽال األهلٌة والبِ الُحُمر -     

 الفهد ، الثعلب ، ر ، الفٌل ، الدب ، الذئب سد ، النمكاأل سواء كان وحشٌا )ٌفترس أو ٌصٌد به(كل ذي ناب من السباع  -    

 (ٌستخدمه فً الصٌد !  ألنه ال ؟ أكله ٌجوز)األرنب له ناب لكن     والكلب ..الخ  المطك و أهلٌاأ       
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 ؟( )الحمام له مخلب لكن ٌجوز أكله الخ أة ، البومة ..دَ الصمر ، النسر ، الحَ ك )ٌفترس أو ٌصٌد به(الطٌور  كل ذي مخلب من -      

 ()النجاسات = الفضالتؼالب ؼذائه من الَجلّة  يالذ، الدجاج ، البط ..الخ(  الجاموس ، األؼنام ،)البمر مأكول اللحم لة =اّل الجَ  -                        

  .. حتى ٌتؽٌر رٌحه                           

 حتى تُحبس عنٌُحمل علٌها متاع بدون حائل  تُركب أو ، وال ٌُشرب لبنها وال بٌضها لحمها أو ؤكلٌ حكمها : ال              

 (البمر واإلبل أربعٌن ٌوماالؽنم سبعة أٌام ،  )الدجاج ثالثة أٌام ،حمها وألبانها ل وٌطٌبٌتؽٌر فٌها رٌحها  لمدة ةالنجاس                        

        

  ر للضرر :حظُ يُ  * ما                                        

   )كالعمرب ، الفأر ، الثعبان ، الخنفساء ..الخ( التراب ، الطٌن ، الحشرات التً تعافها النفسوالمات ، لسموم ، كا               

 .. كالنمل ، والنحل والهدهد  عن لتله ٌحرم أكله نهى النبً ما وكل               

        .. األرانب ، الجراد  ، ، الظباء الوحشٌة ، البمر الوحشًرمُ الحُ  . ٌباح أكل ٌالحظ :            

   اختالؾ ←. الخٌل والضفدع                   

      الطعام وسوس الحبوب ٌحل أكله لتعسر تمٌٌزه إذا لم تعافه النفس !! . دود

 والمتولد من ماعز + خنزٌر..الخ(،  )البؽال( خٌل من حمٌر+ )كالمتولد . ٌحرم المتولد من مأكول وؼٌر مأكول

 (! الضرورة ٌحددها صاحبها  -)الضرورات تبٌح المحظورات  ممه فمط إال السم ،عند الضرورة بما ٌسد ر ٌحرم ، . ٌباح أكل ما

 ( ،5 المائدة) م"لَُكْم َوَطعَاُمُكْم ِحلٌّ لَهاْلٌَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطٌَِّّبَاُت َوَطعَاُم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ " ذبائح أهل الكتاب من الٌهود والنصارى . ٌباح أكل 

  اأهل الكتاب فال ٌجوز أكلها مطلمً  ؼٌر أما ذبائح الكفار من   

 ..  أو الصعك الكهربائً فال ٌجوز أكلها الكتاب ذبحت بؽٌر الوجه الشرعً كالخنك ن ذبائح أهلإذا علم المسلم أ .

 ؟ فلٌُسم وٌأكل ..!   ر اسم هللا علٌها أم الكِ ٌعلم أذُ  ذا لمإأما    

 !!على الرجال والنساء دوات الطعام المصنوعة منهما أأو استخدام والفضة  نٌة الذهبٌحرم األكل والشرب فً آ. 

 

    * األشربة :

 )مسلم(    "  ام  رَ حَ  رٍ مْ خَ  لُّ ، وكُ  ر  مْ خَ  رٍ كِ سْ مُ  ر من السوائل والكحولٌات " كلُّ كِ سْ كل مُ .          

   الخ..(حلوٌات ، الشوكالتة)ع بخمرمصنو مطبوخ بخمرأو ، أو (، عصٌر+خمر)ماء + خمركرسْ كر وؼٌر مُ سْ . عصٌر الخلٌطٌن من مُ             

 رات .. الخدِّ خَ ثبت ضرره بالتدخٌن كالتبػ ، والشٌشة ، والمُ  . ما            

 : الخمر          

 العمل)ؼطى( تعرٌؾ : الخمر = كل ما خامر  -              

 الحبوب )الممح والشعٌر والذرة( وأالعسل ،  وأ التٌن ، وأ، أوالتمرمن العنب ،  سواء كالخمر والنبٌذ ←)سائلة( أنواعها : . مائعة  -              

 رات ، الحبوب المخدرة ..دِّ خَ كالمُ  ←. جامدة                            

  ..؛ لٌحلو به  ، أو نحوهما بٌبٌلمى فٌه تمر، أو ز أو اللبن الذيالماء ٌُنتبذ )ٌُترن( فً الماء أو اللبن =  النبٌذ= كل ما. :  ٌالحظ                        

           متفك علٌه( ←فً حجة الوداع  الصحابة ، وشربه النبً كان ٌشربه )ما )=الخشاؾ !(ٌتؽٌر ما لم ←( ٌجوز شربه )مباح  -. أنواعه :                                          

          .. علٌه ثالثة أٌام ىأتأو  ظهر على السطح()فماعات ت= تزبّد  أؼلّ  تؽٌّر : ←)= صار مسكرا( ؼٌر مباح  -                                                
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 * شربها         * نجاستها                حكمها :  -              

                 

 :جماع األمة إم شرب الخمر بٌحرُ . :  * شرب الخمر   

 )مسلم( " كل ُمسكر خمر ، وكل خمر حرام"   من أي نوع -                          

 )أحمد(الكؾ منه حرام" ءفمل)البرمٌل( فََرق " ما أسكر منه ال ، )الترمذى( أسكر كثٌره ، فملٌله حرام"  ما وبأى كمٌة " -                                  

 :بها ، ولمٌام تجارتهم علٌها !! . تحرٌم الخمر جاء تدرٌجٌا لولوع العرب                         

 ن لهم أن إثمها أكبر من نفعها بٌّ  (1                                                  

ٌِْسِر  َن َعِن اْلَخْمِر ٌَْسأَلُونَ"                                  (912:)البمرة" لُْل فٌِِهَما إِثْم  َكبٌِر  َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمن نَّْفِعِهَما  َواْلَم

 ثم منعهم من الصالة وهم سكارى  (9                                                 

اَلةَ َوأَنتُْم ُسكَ ٌَن آَمنُوا اَل تَْمرَ أٌََُّها الَّذِ ـ ٌ َ "                                   (33 :)النساء"  َرى  َحتَّى  تَْعلَُموا َما تَمُولُوَن َواَل ُجنُبًا إاِلَّ َعابِِري َسبٌٍِل َحتَّى  تَْؽتَِسلُوا   ـ  بُوا الصَّ

 (الخمر واألوثان والخنزٌر ، جاء فً ثالثة : = التنفٌر والزجر الشدٌد = التحرٌم الماطع )االجتناب هاتجنبب مها كلٌة فأمرثم حرّ  (3                                               

ٌَْطاِن فَاْجتَنِبُو أٌََُّهاـ ٌ َ "                                 ْن َعَمِل الشَّ ٌِْسُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجس  ّمِ       ( 29:) المائدة "  هُ لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم

  :َرةً َعشَ فًِ الَخْمِر  -  - لَعََن َرُسوُل هللا.                           
ٌْهِ  ، َوَحاِملََها ، َوَشاِربََها ، َوُمْعتَِصَرَها َعاِصَرَها"                                   ، والُمشتَراة له " )الترمذى( ثمنها ، والُمشتِرى لها ، َوآِكلَ  ، َوبَائِعََها ، َوَسالٌََِها ، َوالَمْحُمولَةَ إلَ

 )من باب سد الذرائع(ٌبٌع العنب لمن ٌعرؾ أنه سٌعصره خمرا  . ٌحُرم  على المسلم أن                    

 " بالجرٌد والنِعال أربعٌن جلدة جلد شارب الخمر "أمر النبً ب -. حد ُشرب الخمر :                         

    )تعزٌرا( بعد الفتوحات شرب الخمر ًبعد تفش شدد سٌدنا عمر حد شرب الخمر إلى " ثمانٌن جلدة " -                                               
 اختالؾ : . كحد شارب الخمر       . تعزٌر)عموبة ٌحددها أولوا األمر( ←مسكر ؼٌر الخمر  ٌالحظ : حد شارب أيّ                          

َل  ". ٌُنهى عن الجلوس مع شارب الخمر لموله تعالى                       ِ ٌُْكفَُر بَِها َوٌُْستَْهَزأُ بَِها فاََل تَْمعُُدواَولَْد نَزَّ ٌُْكْم فًِ اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آٌَاِت َّللاَّ  َعلَ

َ َجاِمُع اْلُمنَافِ                              ثْلُُهْم ۗ إِنَّ َّللاَّ ٌِْرِه   إِنَّكُْم إِذًا ّمِ  ( 139: )النساء" ِمٌَن َواْلَكافِِرٌَن فًِ َجَهنََّم َجِمٌعًاَمعَُهْم َحتَّى  ٌَُخوُضوا فًِ َحِدٌٍث َؼ

 صائم ،أنه  عندما لٌل لهلس مع من ٌحتسون الخمر ، وحد شرب الخمرعلى من ج العزٌز ألام سٌدنا عمر بن عبد .. لذا                          

    !!..أمر أن ٌكون أول من ٌُمام علٌه الحد                          

  )اختالؾ( * نجاسة الخمر :   

 عند األئمة األربعة ←)كالمٌتة والدم ..(  نجاسة عٌنٌة -

ٌَْطاِن فَاـ ٌ َ "     ْن َعَمِل الشَّ ٌِْسُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجس  ّمِ  (29" )المائدة  ْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم

 ، بدلٌل : مام مالن(ن سعد" ، و"ربٌعة الرأى" )شٌخ اإلعند "اللٌث ب ← )تحُرم فمط( نجاسة ُحكمٌة -

 "س  جّ نّ  كونَ شرِ ما المُ نّ إ. الرجس = نجاسة حكمٌة كنجاسة المشركٌن "      

 نجس نجاسة حكمٌة = ٌحُرم  ر .." نما الخمر والمٌسإوصؾ مع الخمر فً األٌة " . كل ما      

  ..!!فً طرلات المدٌنة بعد نزول األمر بتحرٌمها  سكبها .      

 اختالؾ( بناء علٌه : ←بداخله كحول = كالخمر)ٌحرم شربه ، نجاسته  الكحول أو ما -ٌالحظ :            

   مما اختُلؾ فٌه فلٌُملد من أجاز( ًء)من ابتلً بش ٌموم ممامه ي. ٌجوز التداوي به عند فمد الطاهر الذ                         

 ٌجب ؼسلهما وٌجوز الصالة بهما  . الكولونٌا أو الكحول إذا أصابا شٌئا من البدن أو المالبس ال                         

 واألزالم والمٌسر والمشركٌن .. الخ نصابأكاال م نجس نجاسة ُحكمٌةكل ُمحرّ  -                     
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 * من آداب الطعام وسننه :  

 ..ولٌُصبح  أكله أو ُشربه طاعة  ، ولٌس بنٌة االستمتاع فمط والعملالعبادة اء البدن حمه حتى ٌموى على عطإ ←النٌة  -

 ٌُثاب علٌها وٌبارن هللا له فٌه             

 ( عن الحارث بن كلدة طبٌب العربة )الجوع( رأس الدواء = ٌَ ن أكل أال ٌشبع  )المعدة بٌت الداء ، والِحمْ إٌجوع ، وعلى المرء أال ٌأكل حتى  -

 مراعاة أن ٌكون ثلث المعدة للطعام ، وثُلث للشراب ، وثُلث للنفس !!  -

ًٌّ آ مأل " ما      سه " عامه ، وثُلث لشرابه ، وثُلث لنَفلط محالة : فثُلُث   فإن كان الَن ُصلبَه ، ٌُِممْ  دم أُُكالت  آمن بطن ، بحسب ابن  اوعاًء شرً  دم

 ()فلٌتوضأ = ٌؽسل ٌدٌه )ابن ماجه(هللاُ خٌَر بٌته فلٌتوضأ إذا حضر ؼذاؤه وإذا ُرفع"  رَ أن ٌُكثِ  أحبَّ  نْ ؼسل الٌدٌن لبل األكل وبعده " مَ  -

 :فإن نسً فً أوله فلٌمل "بسم هللا أوله وأخره" ، والدعاء  ، التسمٌة لبل األكل والشرب "بسم هللا" -

 منه " ذا كان المشروب لبنا فلٌمل" اللهم بارن لنا فٌه وزدناإو ، " طعمنا خٌرا منهأاللهم بارن لنا فٌه و "    

 تأكلوا من وسطه "  والٌستحب األكل بالٌد الٌمنى ، وأن ٌأكل مما ٌلٌه " البركة تنزل فً وسط الطعام ، فكلوا من حافتٌه  -

 نشبع ؟! لال : فلعلكم  كثُرت علٌه األٌدى" .. سئل النبً : إنا نأكل وال ٌستحب األكل فً جماعة " أحب الطعام إلى هللا ما -

 )أبو داود(نعم ، فال: " فاجتمعوا على طعامكم ، واذكروا اسم هللا علٌه ٌُبارن لكم فٌه "  ؟ لالوا : تفترلون    

 األكل فً جماعة أو عند حضور ضٌوؾ ٌنبؽً مراعاة :عند  -

 . أال ٌتخٌر الضٌؾ مكان جلوسه ، بل ٌجلس حٌث ٌرٌد صاحب البٌت        

 أصناؾ الطعام علٌه اختٌار األٌسر واأللرب واأللل جهدا وتكلفة  .. ٌؾ للضٌؾ بٌنِض . عند تخٌٌر المُ         

 احب البٌت أو كبٌر الموم ٌدٌه إلى الطعام. أال ٌبدأ المرء طعامه حتى ٌمد ص        

 السن أو الضٌوؾ على ٌمٌن المضٌؾ !( كبار)ٌجب مراعاة جلوس كبار الموم وئ بالٌمٌن دِ . إذا كان الطعام ٌدور على الجالسٌن بُ         

 الطعام أهون من أن ٌُحلؾ علٌه ! ِلؾ على الطعام ..ألنٌصح الحَ  كرام الضٌؾ أثناء تناول الطعام )ٌُعزم علٌه( ، لكن الإ.         

 متالئما مع سرعة أكل الضٌؾغ الضٌؾ أوال ، ولٌكن تناوله للطعام ٌفرَ ضٌؾ من طعامه لبل أن َغ المُ فرَ ٌَ . ال         

 رفع الطعام من أمامهم أن ٌُ  ٌموم اآلكلون بعد فراؼهم من األكل إال بعد الو ، ضٌؾ المائدة حتى ٌنتهً الجمٌع من طعامهمٌؽادر المُ  . ال        

 احتراما لرزق هللا ..           

 م المالئكة "ت علٌكُ لّ م األبرار ، وصَ كُ طعامَ  م الصائمون ، وأكلَ عندكُ  ضٌؾ " أفطرَ . الدعاء للمُ         

  داب الطعامآلتعوٌدهم على  أو مائدة خاصة بهم ن أمكنإ الضٌوؾ مائدةعلى  زٌنٌِّ مَ . وجود أماكن لألطفال المُ         

ِءه نفسه أو سعافُ ٌشتهٌه أوتَ  عٌب طعاما لط مهما كان الٌصح أن ٌَ  ال -  .. الطهى ًّ

 )البخاري(ن كرهه تركه " إن اشتهاه أكله ، وإعاب ملسو هيلع هللا ىلص طعاما لط ،  " ما              

 ..!ؤكل ٌُزال ما علٌها من تراب وتُ  ،  إذا ولعت لممة على األرض -

 )مسلم(ولٌأكلها وال ٌَدعَها للشٌطان "  " إذا ولعت لممةُ أحِدُكم فلٌأخذها ولٌُِمط ما كان بها من أذىً               

 ٌُجالسونهم .. ٌأكل منه الضٌوؾ إذا كانوا ال يعطاء أهل البٌت نصٌبهم من الطعام الذإٌُراعى  -

 كة "رَ بَ  يذِ  ٌرُ ؼَ  ارَّ الحَ  الطعامَ  وا بالطعام فإنَّ دُ رِ بْ تنفس فً اإلتاء " أَ ٌصح ال ن كان ساخنا كما الإٌصح النفخ فً الطعام مطلما  ال -

 خرٌن حتى ٌصبح األدب فً تناول الطعام عادة !آإذا كان اإلنسان بمفرده فلٌتأدب بأداب الطعام كما لو كان ٌأكل مع  -

 ٌُنهى عن أخذ لممة إال بعد الفراغ من اللممة –ٌصح فتح الفم وبداخله طعام  ال –مضػ الطعام مضؽا جٌدا  –األكل على مهل  داب العامة : من اآل -

  عظمة ٌتمبالفم كشوكة أو ًءشمن رادة التخلص إعند  –ٌُستحب التحدث أثناء الطعام إلراحة المعدة بٌن اللممة واألخرى  –التى فً الفم !         

 .. خرىد الطعام ٌستحب فٌه تؽطٌة الفم بإحدى الٌدٌن والتخلٌل باألسنان بعتخلٌل األ –دارة الوجه عن الطعام إبعد ذلن بالٌد الٌسرى         

 حرص اآلباء واألمهات على أن ٌكونوا لدوة ألبنائهم عند تناول الطعام وتشجٌع ُخلُك اإلٌثار أثناء الطعام بٌن أفراد األسرة ٌكون له  -

 اإلدام ؟ ( مَ عْ ؾ.. نِ تِ اء ، لحم الكَ بَّ ٌد ، الدُ رِ لٌه : الثَ إ.. أحب الطعام  )عادات النبً فً طعامهاألبناء عند الكبر .. أكبر األثر فً نفوس         

  


