
ما فضل إطعام الطعام؟ وما شروط إقامة  السؤال الخامس:
 الموائد؟

إطعام الطعام من أفضل العبادات التي ُتؤىل اإلنسان ألرفع 
مبينًا ىذه  صلى اهلل عليو وسلَّمالدرجات في الجنات، فقد قال 

 الفائدة:
 ِمنْ  َوبَاِطنُ َها بَاِطِنَها، ِمنْ  ظَاِىُرَىا يُ َرى ُغَرًفا اْلَجنَّةِ  ِفي ِإنَّ  }

 َوَصلَّى السَّالَم، َوَأْفَشى الطََّعاَم، َأْطَعمَ  ِلَمنْ  َأَعدََّىا اللَّوُ  ظَاِىرَِىا،
 1{ نَِيامٌ  َوالنَّاسُ  بِاللَّْيلِ 

 وفي رواية أخرى:
 نَِيامٌ  َوالنَّاسُ  َقاِئًما ِللَّوِ  َوبَاتَ  الطََّعاَم، َوَأْطَعمَ  اْلَكاَلَم، َأََلنَ  ِلَمنْ  }

}2
 

"  فُمطعم الطعام يكون من أىل الُغرف التي يقول فيها اهلل:
" ُغَرٌف ِمْن فَ ْوِقَها ُغَرٌف َمْبِنيٌَّة َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَلنْ َهاُر 

 .الزمر(22)
وىي الجزاء األعظم لعباد الرحمن في سورة الفرقان، فما 

ُأوَلِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما "  ؟وتعالىسبحانو جزاؤىم كما أخبر اهلل 
 الفرقان(.75)" َصبَ ُروا 

                                                           
 صحيح ابن خزيمة ومسند أحمد عن أبي مالك األشعري 1
 مسند أحمد عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما 2



وما الغرفة؟ الغرفة ىي الموضع المخصص للنظر إلى وجو 
واستماع جميل كالم اهلل جل في ُعاله، ىذه الُغرف لمن؟  ،اهلل

ام، ويُلين الكالم ي بالليل والناس نيوُيصل   ،لمن ُيطعم الطعام
 لجميع األنام.

َأْو فإطعام الطعام أول باٍب يمحو اهلل بو الذنوب واآلثام: " 
( َأْو ِمْسِكيًنا 15( يَِتيًما َذا َمْقَربٍَة )14ِإْطَعاٌم ِفي يَ ْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة )

َربٍَة  ( 11َفال اقْ َتَحَم اْلَعَقَبَة )"  ىذا لمن؟البلد( 16-14" )َذا َمت ْ
َفكُّ "  وما عقبتنا كلنا؟البلد( 12-11" )َوَما َأْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة 

أن يُفك اإلنسان رقبتو من السؤال والحساب البلد( 13)" رَقَ َبٍة 
َأْو "  والعذاب ودخول جهنم والعياذ باهلل، فما الذي يفك رقبتو؟

ومسغبة يعني يوٌم شديد البلد( 14)" ِإْطَعاٌم ِفي يَ ْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة 
 الجوع.

فإطعام الطعام يجعل اإلنسان يغفر اهلل عز وجل لو جميع 
الذنوب واآلثام، وانظروا إلى الحديث العظيم للحبيب المصطفى 

 حيث يقول: صلى اهلل عليو وسلَّم
 خَرجَ  َخَرجَ  وِإَذا ،ِبِرزِقو َدَخلَ  َقومٍ  َعَلى الَضْيفُ  َدَخلَ  } ِإَذا

 3ُذنُوِبِهم { ِبَمغِفَرةِ 
معو تسوقو لو المالئكة قبل  وطعامويدخل الضيف يعني 
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مجيئو، وعندما يخرج يأخذ معو كل ذنوب أىل الدار فُيلقيها في 
 البحر.

شقق  صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك عندما قسَّم النبي 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمالمسلمين وبيوتهم فقال 

، والرَّاِبُع ِفَراٌش للرَُّجِل، وِفَراٌش َلْمَرَأتِِو، والثَّاِلُث للضَّْيفِ } 
 4{ للشَّْيطَانِ 

وحجرٌة للضيف، والرابعة حجرٌة للرجل، وحجرة ألىلو، يعني 
صلى اهلل عليو فجعل في البيت ُحجرة للضيف، وقال للشيطان، 

 :وسلَّم
 5{ الض َياَفةِ  بَ ْيتُ  الدَّارِ  َوزََكاةُ  ،زََكاةً  َشْيءٍ  ِلُكل   ِإنَّ  }

إطعام من بد لإلنسان  ال، فزكاة البيت الضيف وإطعام الطعام
الطعام ولو قلياًل حتى يتدرب على اإلنفاق وعلى الجود في سبيل 

صلى اهلل عليو وقال ، صلى اهلل عليو وسلَّماهلل، واتباع رسول اهلل 
 :وسلَّم

 ،أسرُع من السكيِن إلى ذروِة البعيرِ  الطعامِ  ُمْطِعمِ  } الرزُق إلى
6{ المالئكَة عليهم السالمُ  الطعامِ  وإنَّ اهلَل تعاَلى َلُيباىي بُمْطِعمِ 
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فإذا صنع  !،انظر قرب اهلل من ُمطعم الطعام، ُقرب القرابةف
مائدة فيا ىناه، ألن ىذا لو أجٌر عظيٌم عند اهلل، يقول اإلمام علي 

طعم رجاًل من إخواني خيٌر أِلن أُ  م اهلل وجهو:وكرَّ  رضي اهلل عنو
 !.من أن أعتق رقبة

مؤمن ويستحي أن يسأل، وربما يموت لماذا؟ ألن ىذا رجٌل 
من الجوع وَل يشعر بو أحد، فأولى بالمؤمن أن يبحث عن 

وأن ُيطعمهم الطعام، وىذا ىو السبيل األعظم للصالحين  ،ىؤَلء
، سبحانو وتعالىلنيل مراتب القرب والحظوة عند رب العالمين 

 .ونكتفي بهذا القدر


