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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2018/1/19 :م

نعمة الطعام

الخطبة األولى
المد لله الذي أكرمنا بسوابغ النـعم ،وتـفضل عليـنا بالي والمنن،
وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،يطعم وَل يطعم،
وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،أرسله الله بدين
السالم ،وإطعام الطعام ،وبذل الي لْلنام ،فاللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،وعلى من
تبعهم بإحسان إىل يـوم الدين.

أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه

وتـعاىل (:وكلوا مما رزقكم الله حَلًل طيبا وات قوا الله الذي أن تم

به مؤمنون)(.)1

أي ها المصلون :لقد أكرمنا الله عز وجل بيـرات عظيمة وافرة،
وأسبغ عليـنا نعمه ظاهرة وباطنة ،قال تـعاىل (:وإن ت عدوا نعمة الله

ًل تحصوها)( .)2ومن أهم هذه النـعم اجلليلة نعمة الطعام ،فـهو
( )1املائدة .88 :
( )2النحل .18 :

من قوام حياة اإلنسان ،ومن مصادر قـوته وطاقته ،وغذاء بدنه،
وقد امت الله سبحانه بالطعام على اإلنسان فـقال تـبارك وتـعاىل

(:ف لي عبدوا رب هذا الب يت* الذي أطعمهم من جوع وآمن هم
من خوف)( .)1كما أمر الله تـعاىل اإلنسان بالتـفكر ِف تكون

طعامه ،والتأمل ِف بديع تكوينه( .)2ليـقدر نعمة الطعام حق قدرها،

فـقال عز وجل (:ف لي نظر اْلنسان إلى طعامه* أنا صبب نا الماء
صبا* ثم شققنا األرض شقا* فأن بت نا فيها حبا* وعنبا وقضبا*

وزي تونا ونخَل* وحدائق غلبا* وفاكهة وأبا* متاعا لكم
وألن عامكم)(.)3

فـتأملوا كيف خلق الله تـعاىل الطعام ألوانا وأشكاَل شَّت ،فـنـرى
النخل والزرع ُمتلفا أكله ،والزيـتون والرمان متشاِبا وغيـر متشابه.

وها هو البحر سخره (لتأكلوا منه لحما طريا)(.)4

وتلك األنـعام (:لكم فيها دفء ومنافع ومن ها تأكلون)(.)5

أي ها المسلمون :تلكم النـعم تستـوجب منا شكر المنعم جل
( )1قريش .4 - 3 :
( )2التحرير والتنوير (.)129/30
( )3عبس .32 -24 :
( )4النحل .14 :
( )5النحل .5 :
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جالله ،عمال بقوله تـعاىل (:كلوا من رزق ربكم واشكروا له)(.)1
وقد عرف األنبياء عليهم السالم قدر هذه النـعمة العظيمة ،فاعتـرفوا
لله ِبا ،وشكروه عليـها ،فـهذا إبـراهيم عليه السالم يـعتف بفضل

ربه تـعاىل فـيـقول (:والذي هو يطعمني ويسقين)(.)2

وكان رسول الله  إذا أوى إىل فراشه ،يشكر الله تـعاىل على
نعمه ،وَيمده عليـها ،وكان أول نعمة يذكرها نعمة الطعام ،فـعن
أنس رضي الله عنه :أن رسول الله  كان إذا أوى إىل فراشه

قال «:الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ،وكفانا وآوانا ،فكم

ممن ًل كافي له وًل مؤوي»(.)3

فكيف نشكر الله ت عالى على نعمة الطعام؟ إن من أعظم السبل
لشكر هذه النـعمة أن نـعرف قدرها ،ونـعظمها وندرك أنـنا مسؤولون
أمام الله عز وجل عنـها ،فـقد وضع بـني يدي النب  وأصحابه
طعام من رطب وتر ولم ،فـلما أكلوا وشبعوا ،قال  ليذكرهم
بنعمة الله وفضله عليهم «:هذا والذي ن فسي بيده من النعيم

( )1سبأ .15 :
( )2الشعراء .79 :
( )3مسلم .2715 :
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الذي تسألون عنه ي وم القيامة»( .)1ومن شكر نعمة الطعام أن
نـقتصد فيه ،ونـتجنب اإلسراف ،قال بـعض العلماء :مجع الله

الطب كله ِف نصف آية (:وكلوا واشربوا وًل تسرفوا إنه ًل يحب

المسرفين)( .)2وقال ابن عباس رضي الله عنـهما :كل ما شئت

والبس ما شئت ،ما أخطأتك اثـنتان :سرف أو ُميلة( .)3فـنبتعد
عن المبالغة ِف تـعدد أصناف الطعام ،وُنافظ عليه فال نـهدره،
فـقد كان َ ل يدع ما بقي ِف اإلناء من طعام ،فـعن أنس رضي
الله عنه قال :كان  يـعجبه الثـفل( )4أي ما بقي من الطعام،
وكان يـقول «:إنك ًل تدري في أي طعامك تكون الب ركة»(.)5
ومن شكر نعمة الطعام اإلهداء منه إن أمكن ذلك ،وليبدإ
اإلنسان باألهل واألرحام ،ويـتـعاهد به جيـرانه ،فـيصلهم ويـهدي

إليهم ،قال  «: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها،

وت عاهد جيرانك»( .)6وكذلك يـهدي إىل األصدقاء ،فـعن أم
المؤمنني عائشة رضي الله عنـها قالت :إن كان النب  ليذبح
( )1التمذي . 2369 :
( )2تفسي ابن كثي  406/3واآلية من سورة األعراف . 31 :
( )3البخاري  :كتاب اللباس باب . 1
( )4أمحد .13300 :
( )5أمحد .4514 :
( )6مسلم.2625 :
4

الشاة فـيـهدي ِف خالئل خدجية -أي صديقاِتا– منـها ما
يسعهن( .)1أي :يكفيهن .وإن من إكرام نعمة الطعام أن َيفظ
المؤمن الفائض منه ،فـيأكل منه قدر حاجته ،ويـتصدق بالفائض
على من َيتاجه من الفقراء ،قال  «: من كان له فضل زاد

ف لي عد به على من ًل زاد له»( .)2فـقد يدخل بذلك سرورا على
جائع .ومن الشكر اَلعتاف بفضل الله ،ومحده والثـناء عليه ،قال
رسول اهلل  «: إن الله لي رضى عن العبد أن يأكل األكلة
ف يحمده علي ها ،أو يشرب الشربة ف يحمده علي ها»(.)3
فاللهم أعنا على دوام ذكرك ،وأداء شكرك ،والقيام ِبق نعمك،
ووفـقنا مجيـعا لطاعتك وطاعة رسولك ُممد  وطاعة من أمرتـنا
بطاعته ،عمال بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول وأولي األمر منكم)(.)4

نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكرمي صلى اهلل عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1متفق عليه.
( )2مسلم .1365 :
( )3مسلم.2734:
( )4النساء .59 :
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الخطبة الثانية
المد لله رب العالمني ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ُممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ،وعلى التابعني
هلم بإحسان إىل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أي ها المصلون :إن من صور الفاظ على نعمة الطعام أن َل يـرمى
الزائد من الطعام ِف النـفايات ،فـهذا تـبذير ،وقد نـهى الله تـعاىل
عنه ،فإنك إن َتمعه فـيأكل منه طيـر أو حيـوان يكن لك به
صدقة.
ولقد أنـعم الله تـعاىل عليـنا ِف هذا البـلد المبارك بنعمة رغد العيش،
وتـنـوع األرزاق ،ومن الواجب عليـنا رعاية نعمة الطعام وَتنب
هدرها ،وأن يـتحمل اآلباء واألمهات والمعلمون مسؤولية تـوعية
أبـنائهم وتالميذهم بضرورة حفظ النـعمة ،وضبط سلوكهم َتاهها،
حَّت يصبح ذلك ثـقافة متمعية تـعود بالي والرفاهية على الفرد
واألسرة والوطن.
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ومن المبادرات المباركة الِت أطلقتـها الكومة الرشيدة مبادرة "بـنك
الطعام" و"مشروع حفظ النـعمة" ِبدف اَلستفادة ما يفيض من
الطعام عن حاجة األفـراد والمؤسسات ،وإيصاهلا إىل الفئات
المحتاجة هلا ،وبذلك تـقدم أْنوذجا حضاريا َيتذى به ِف العمل
اإلنساِن الذي يـرسخ قيم حفظ النـعمة ،وإطعام الطعام.
فـهل ُنافظ على نعمة الطعام ونـقدرها حق قدرها؟ ونـعلم ذلك
بـناتنا وأبـناءنا؟
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعاىل (:إن الله ومَلئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا

صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1وقال رسول الله  «: من صلى
علي صَلة صلى الله عليه بها عشرا»(.)2

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أمجعني .وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمني.

( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ِف عليني مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم مجيعا جزاء
الصابرين يا َسيع الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين َتالفوا على رد الق إىل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إىل كل
خي ،وامجعهم على كلمة الق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمني .اللهم انشر اَلستقرار والسالم ِف بـلدان المسلمني
والعاَل أمجعني.
اللهم زد اإلمارات بـهجة ومجاَل ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اليـرات األجر والسنات يا أرحم الرامحني.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين
لما تحبه وت رضاه ،وأيد إخوانه حكام اْلمارات.

اللهم اغفر للمسلمني والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اْلمارات الذين

ان ت قلوا إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،
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وأفض عليهم من خيرك ورضوانك .وأدخل اللهم ِف عفوك
وغفرانك ورمحتك آباءنا وأمهاتنا ومجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اللهم احفظ لدولة اْلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خي راتها ،وأدم علي ها األمن واألمان يا رب العالمين.
اللهم اسقنا الغيث وَل َتعلنا من القانطني ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من
بـركات السماء ،وأنبت لنا من بـركات األرض.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب : .1الضور إىل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على الطيب إن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لْلذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .6التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ِف مكان بارز (على الامل).
 .7منع التسول ِف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى اَلتصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا  :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إمييل Alsaeed.Ibrahim@awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةwww.awqaf.ae

وذلك من خالل اقتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ِف
الطب الِت ألقيت.
ـــــ
الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الديِن ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية،
والج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرَسي بالدولة باللغات (العربية  ،واإلجنليزية  ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حَّت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرَسية
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