
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ْْحََن َوَأْطِعُموا الطهعَ   اَم َوَأْفُشوا َعْن َعْبِد اهللهِ ْبِن َعْمٍرو َقاَل :َقاَل َرُسوُل اهللهِ صىل اهلل عليه وسلم: ))اْعُبُدوا الره

اَلَم َتْدُخُلوا اْْلَنهَة بَِساَلٍم(( عبادة اهلل تعاىل، واطعام الطعام، بب فيه صىل اهلل عليه وسلم  أدب نبوي رغ   ،السه

 . وافشاء السالم ، والنتيجة: )َتْدُخُلوا اْْلَنهَة بَِساَلٍم(

ْْحََن ()  نه  }  واْلان، قال تعاىل:  لق االنسُخ التي ألجلها    ، عبادة اهلل هي الغاية()اْعُبُدوا الره َوَما َخَلْقُت اْْلِ

إاِله   ْنَس  الذريات:  {لَِيْعُبُدونِ َواأْلِ َقاَل [56]  عنه  اهلل  ُمَعاٍذ رىض  وَعْن  عليه :))،  اهلل  النهبِيِّ صىل  ِرْدَف  ُكنُْت 

، َفَقاَل ،  وسلم   ُقْلُت ؟  َوَما َحقُّ اْلِعَباِد َعىَل اهللهِ   ؟َيا ُمَعاُذ َهْل َتْدِرى َحقه اهللهِ َعىَل ِعَباِدهِ :  َعىَل ِْحَاٍر ُيَقاُل َلُه ُعَفْْيٌ

ُكوا بِِه َشْيًئا، َوَحقه اْلِعَباِد َعىَل اهللهِ َأْن  : )) اهللهُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. َقاَل  الَ  َفإِنه َحقه اهللهِ َعىَل اْلِعَباِد َأْن َيْعُبُدوُه َوالَ ُيْْشِ

ُك بِِه َشْيًئا  َب َمْن الَ ُيْْشِ   ((.ُيَعذِّ

  فمنها ما يتعلق باألبدان: كالصالة   ل قول وفعل وسلوك،ومفهوم العبادة يف اإلسالم واسع: فهي تشمل ك

الرب   ومنها ،   والصيام وجوه  يف  والنفقة  ،والصدقة،  كالزكاة  باألموال:  يتعلق  يتعلق   واخلْي،ما  ما  ومنها 

معا   باألبدان اهلل:  واألموال  سبيل  يف  واْلهاد  والعمرة  يف.  كاحلج  اإلسالم  لنظام  اإلنسان  أكله    وخضوع 

كل يف  و  له وترحاله، بيعه ورشائه، وأخذه وعطائه، وخصوماته ونزاعاته، وأفراحه وأحزانه، وحِ ورشابه، و

ؤجر بل لو قىض اإلنسان وطره مع زوجه ،وأتى شهوته احلالل فإنه بذلك ي  ،عبادة هلل عز وجل  أحواله هو 

ْضِع َأَحِدُكْم َصَدَقٌة. َقاُلوا َيا َرُسوَل اهللهِ َوِِف بُ : ))رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم    إن كان قصده العفة، قال

َفَكَذلَِك إَِذا  ؟  َأَرَأْيُتْم َلْو َوَضَعَها يِف َحَراٍم َأَكاَن َعَلْيِه فِيَها ِوْزٌر    :َقاَل   ؟َأَيْأِِت َأَحُدَنا َشْهَوَتُه َوَيُكوُن َلُه فِيَها َأْجرٌ 

  (.(َوَضَعَها يِف احْلاََلِل َكاَن َلُه َأْجرٌ 

يدعوه ذلك إىل الوقوع ف  ،الفقر واْلوع من اشد ما يمكن أن ينغص املؤمن يف حياته  ()َوَأْطِعُموا الطهَعاَم () 

، هموحث املسلمني عىل اطعامبالفقراء    اهتم اإلسالمف  يف احلسد والغل والبحث عن املال من طرق حمرمة،

عبادة االسالم  جعلها  اهللهِ  ف،  وقد  َعْبِد  عليهَعْن  اهلل  صىل  اهللهِ  َرُسوَل  َسَأَل  َرُجاًل  َأنه  َعْمٍرو  َأيُّ  ْبِن  وسلم 

اَلَم َعىَل َمْن َعَرْفَت َوَمْن ََلْ َتْعِرْف : ))َقاَل ؟ اإِلْساَلِم َخْْيٌ   جعل خْي الناس من  و ((ُتْطِعُم الطهَعاَم، َوَتْقَرُأ السه



 

 

العبادة          هذه  قالأدى  علي  ،  اهلل  صىل  اهللهِ  وسلمَرُسول  )) ه  اَلمَ :  السه َوَرده  الطهَعاَم  َأْطَعَم  َمْن   ِخَياُرُكْم 

أحب األعامل إىل اهلل  )): قال صىل اهلل عليه وسلم  وجعل اطعام الطعام من أحب األعامل إىل اهلل سبحانه ((

عنه جوعا  تطرد  أو  كربة،  عنه  تكشف  مسلم،  عىل  تدخله  وجل رسور  دينا  عز  عنه  تقيض  وأو   جعل((، 

َوُيْطِعُموَن الطهَعاَم َعىَل ُحبِِّه ِمْسكِينًا َوَيتِياًم }  فقال:  من صفات الصاحلني الذين وقاهم رش يوم احلْش  سبحانه 

اَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللهِ اَل ُنِريُد ِمنُْكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا َوَأِسًْيا    ]االنسان:[. {إِنه

 () اَلَم  السه َقاَل ألنه    ( )َوَأْفُشوا  املحبة  وسلم   يورث  عليه  اهلل  )) صىل  َوالَ  :  ُتْؤِمنُوا  َحتهى  اْْلَنهَة  َتْدُخُلوَن  الَ 

ابُّوا ََتَ َحتهى  َبْينَُكمْ  ُتْؤِمنُوا  اَلَم  السه َأْفُشوا  اَبْبُتْم  ََتَ َفَعْلُتُموُه  إَِذا   
ٍ
ء ََشْ َعىَل  ُكْم  َأُدلُّ كان    ((. َأَوالَ  السالم  وافشاء 

ل حديٍث  َعْن َعْبِد اهللهِ ْبِن ف تكلهم به َرُسوُل اهللهِ َصىله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم بعد قدومه املدينة عندما هاجر إليها،    أوه

َوِقيَل َقِدَم َرُسوُل  إَِلْيِه  ملَها َقِدَم َرُسوُل اهللهِ صىل اهلل عليه وسلم املَِْدينََة اْنَجَفَل النهاُس  صىل اهلل       اهللهَِساَلٍم َقاَل 

َفِجْئُت يِف النهاِس     صىل اهلل عليه وسلم  َقِدَم َرُسوُل اهللهِ      صىل اهلل عليه وسلم  َقِدَم َرُسوُل اهللهِ      عليه وسلم

َل َعَرْفُت َأنه َوْجَهُه َلْيَس بَِوْجِه      صىل اهلل عليه وسلم  ألَْنُظَر إَِلْيِه َفَلامه اْسَتَبنُْت َوْجَه َرُسوِل اهللهِ  اٍب َوَكاَن َأوه َكذه

 َتَكلهَم بِِه َأْن َقاَل 
ٍ
ء اَلَم َوَأْطِعُموا الطهَعاَم َوَصلُّوا َوالنهاُس نَِياٌم َتْدُخُلوَن اْْلَنهَة بَِساَلمٍ  ََشْ َا النهاُس َأْفُشوا السه  َأُّيُّ

إِنه    : َقاَل صىل اهلل عليه وسلمَعْن َعىِلٍّ َقاَل :  فوالسالم من طيب الكالم؛ الذي هو سبٌب يف دخول اْلنة ،  

ُبُطوُِنَا ِمْن  َوُظُهوُرَها  ِمْن ُظُهوِرَها  ُبُطوُُنَا  ُيَرى  َلُغَرفًا  اْْلَنهِة  ِهَي  يِف  ملَِْن  َرُسوَل اهللهِ  َيا  َأْعَراِِبٌّ  ملَِْن   :َقال  ؟َفَقاَل 

ْيِل َوالنهاُس نَِيامٌ َأَطاَب اْلَكاَلَم َوَأْطَعَم الطهَعاَم َوَصىله هللهِ    ((.بِالله

بَِساَلٍم  )  اْْلَنهَة  ِذيَن  }:  (، فأهل العمل الصالح يوفون أجورهم كاملة يوم القيامة قال تعاىل()َتْدُخُلوا  اله إِنه 

 ِ َرّبِّ ِعنَْد  َأْجُرُهْم  ََلُْم  َكاَة  الزه َوآَتُوا  اَلَة  الصه َوَأَقاُموا  احِلَاِت  الصه َوَعِمُلوا  ُهْم آَمنُوا  َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َواَل  ْم 

َزُنونَ  نه َهَذا اْلُقْرآَن َُّيِْدي لِلهتِي ِهَي َأْقَوُم }:  وقد وصف هذا األجر بأنه كبْي قال تعاىل ، [277البقرة:  ] {ََيْ
إِ

ََلُْم َأْجًرا َكبًِْيا  احِلَاِت َأنه  َيْعَمُلوَن الصه ِذيَن  ُ املُْْؤِمننَِي اله إِنه  }،وال ينقطع أجر عملهم أبدا،   [9اإلرساء:  ]{َوُيَبْشِّ

ََمْنُونٍ  َغْْيُ  َأْجٌر  ََلُْم  احِلَاِت  الصه َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  مقطوع [8فصلت:  ]{اله اهلل   غْي  فضل  األعامل    أنومن 

  .احلسناتمن جانبني: جانب تكفْي السيئات، وجانب اكتساب  فع الن نكو سيئات، فيلمكفرات ل الصاحلة
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