طعام القلب وشرابه
لشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا
(كتبها بقلعة دمشق في آخر عمره)

قال هللا تعالى﴿ :قُ ْل أَ َ
ض َو ُه َو
اوا ِ
غ ْي َر ه ِ
َّللا أَت ه ِخذُ َو ِليًّا فَ ِ
ت َو ْاْل َ ْر ِ
اط ِر ال ه
س َم َ
يُ ْط ِع ُم َو ََل يُ ْ
ط َع ُم﴾ [سورة األنعام]14 :

( َو ُه َو يُ ْ
وإطعام
إطعام األجساد ما تأكل وتشرب،
ط ِع ُم) يتناول
َ
َ
وتتقوتُ به من العلم واإليمان
القلوب واألرواح ما تغتذي به
َّ
ٌ
قوت للقلوب ،فإنه هو الذي
والمعرفة والذكر ،وأنواع ذلك مما هو
يُ ِقيتُ
عل ْمه أح ٌد  ،ها ٍد
القلوب بهذه األغذية ،وهو في نفسه عال ٌم لم يُ ِ
َ
لم َيهدِه أحد ،متصف بجميع صفات الكمال ،قيوم ال يزول ،وال
غيره شيئا من ذلك.
يُعطيه ُ
بيان ذلك ما في الصحاح
سلَّ َم  -لما نهاهم عن ال ِوصال
صلَّى َّ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
من قول النبي َ -
وروي:
واصل ،قال« :إني لست كأحدكم ،إني أَ ِبيتُ » ُ -
قالوا :إنك ت ُ ِ
«أَ َظ ُّل  -عند ربي يُط ِعمني ويَسقيني» .وأظهر القولين عند العلماء أن
مرا َده ما يُط ِعمه ويَس ِقيه في باطنه ،من غير أن يكون أكالً وشربًا
في الفم...
سلَّ َم  -بالطعم والذوق والوجد
صلَّى َّ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
صف النبي َ -
وقد َو َ
والحالوة ما في القلوب من اإليمان ،فقال في الحديث الصحيح الذي
سلَّ َم  -قال:
صلَّى َّ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
رواه مسلم عن العباس عن النبي َ -
ذاق طع َم اإليمان َمن َر ِض َي باهلل ربًّا ،وباإلسالم دينًا ،وبمحمد نبيًّا».
« َ
فهذا ذائق َ
أثره إلى سائر
ط ْع َم اإليمان ،وهو ذوق بباطن قلبهَ ،يظهر ُ
بدنِه ،ليس هو ذوقًا لشيء يَدخ ُل من الفم ،وإن كان ذوقًا لشيء
يدخل من األذن .ولهذا يقال :البهائ ُم تَ ْس َم ُن من أقواتِها ،واآلدمي
َيسمن من أذنه.
سلَّ َم  -أنه قال« :ثالث من
صلَّى َّ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
وفي الصحيحين عنه َ -
أحب إليه مما
ك هُن فيه َو َج َد حالوةَ اإليمان ،من كان هللا ورسوله
ه
حب المر َء َل يُحبُّه إَل ّ هلل ،ومن كان يكره أن
سواهما ،ومن كان يُ ُّ
يَرجع في الكفر بع َد إذ أنق َذه هللا منه ،كما يكره أن يُلقَى في النار».

فأخبر أن من كانت فيه هذه الثالث َو َج َد حالوةَ اإليمان ،والحالوة
ض ُّد المرارة ،وكالهما من أنواع الطعوم .فبيَّن أن اإلنسان يجد
بقلبه حالوة اإليمان ويذوق َ
ط ْع َم اإليمان ،وهللا سبحانه هو الذي
يُذِيقه َ
ط ْع َم اإليمان ،وهو الذي يجعلُه واجدًا لهذه الحالوة.
فالمؤمنون يذوقون هذا الطعم ،ويجدون هذا الوجد ،وفي ذلك من
اللذة والسرور والبهجة ما هو أعظم من لذة أكل البدن وشربه.
علمه
والرب تعالى له الكمال الذي ال يَقد ُِر العبا ُد قَ ْد َره في أنواع ِ
وحكمته ومحبته وفرحه وبهجته ،وغير ذلك مما أخبرت به
النصوص النبوية ،ودلَّ ْ
ت عليه الدالئل اإللهية ،كما هو مبسوط في
كل ما سواه ،فهو
ي عن ِ
غير هذا الموضع .وهو في كل ذلك غن ٌّ
الذي يجعل في قلوب العباد من أنواع األغذية واألقوات والمسار
والفرح والبهجة ماال يجعله غيره ،وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو
الذي َجعَله تائبًا حتى فَ ِر َح بتوبته ،لم يحتج في ذلك إلى أح ٍد سواه.
والتعبير بلفظ القوت والطعام والشراب ونحو ذلك عما يُ ِقيتُ
القلوب
َ
ِ
طعام المعرفة،
كثير جدًّا ،كما قال بعضهم :أَطع َمهم
ويُغذِيها
ٌ
َ
شراب المحبة.
وسقاهم
َ
وقال آخر:
ُ
ب ويُ ْغنِيها عن الزا ِد
أحاديث من ذ
لها
َ
ِكراك يَشغَلُها  ...عن الشَرا ِ
القلوب بالعطش والجوع ،وت ُ
وصف بالري
صف
ُ
ً
وكثيرا ما تُو َ
َ
سلَّ َم  -قال:
صلَّى َّ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
والش َبع .وفي الصحيحين أن النبي َ -

ج من
ي يَخر ُ
«رأيتُ كأنّي أُتِيتُ ب َق َدحٍ ،فشربتُ حتى إني ْلرى ِ ّ
الر ه
أظفاري ،ث هم ناولتُ َف ْ
عمر» ،قالوا :فما َّأولتَه يا رسو َل هللا؟ قال:
ض ِلي
َ
شرب.
«العلم» .فجعل العلم بمنزلة الشراب الذي يُ َ

سلَّ َم -
صلَّى َّ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي َ -
قال « :ه
أصاب
ث
إن َمث َل ما بَعثنَي هللا به من الهدى والعلم كمثل غي ٍ
َ

ْب الكثير،
ت الما َء فانبت ِ
أرضًا ،فكانت منها طائفة قَبلَ ِ
ت الكأل َ والعُش َ
سقَوا وزرعوا،
ت الماء،
وكانت منها طائفة أمسك ِ
فشرب الناس و َ
َ
وكانت منها طائفة إنما هي ِق ٌ
سك ما ًء وَل تُنبت كألً ،فذلك
يعان َل تُم ِ
مث ُل من فقه في دين هللا ونفعه ما بعثني هللا به من ال َهدى والعلم،
سا ولم يقبل هدى هللا الذي أُر ِسلتُ به».
ومث ُل من لم يرفع بذلك رأ ً

فقد بيَّن أن مث َل ما بعثه هللا به من الهدى والعلم مثل الغيث الذي
خرج فنون الثمرات ،وتمسكه أرض لتنتفع به
تشربه األرض ،فت ُ ِ
وأرض ثالثة ال تنتفع بشربه وال تمسكه لغيرها .فتبين أن
الناس،
ٌ
القلوب تشرب ما يُنزله هللا من اإليمان والقرآن ،وذلك شراب لها،
كما أن المطر شراب لألرض ،واألرض تَع َ
روى ،كذلك
طش وتَ َ
القلب يعطش إلى ما ينزله هللا ويَروى به .وهو سبحانه الذي يطعمه
علم
هذا الشراب ،وهو سبحانه ال يطعمه أحد شيئًا ،بل هو الذي يُ ِ
غيره شيئًا.
وال يتعلم من ِ
وقد شبه حياة القلوب بعد موتها بحيا ِة األرض بعد موتها ،وذلك بما
ينزله عليها ،فيسقيها وتَحيا به ،وشبه ما أنزله على القلوب بالماء
كبيرا يَس ُع
الذي ينزله على األرض ،وجعل القلوب كاألودية :واديًا
ً
س ُع ما ًء قليالً ،كما قال﴿ :أ َ َ
نز َل من
كثيرا ،وواديًا
ما ًء
ً
ً
صغيرا َي َ
سالَت أودية ِبقَد َِر َها﴾ .وبيَّن أنه يحتمل السيل زبدًا
السماء ما ًء فَ َ
رابيًا ،وأن هذا مثل ضربه هللا للحق والباطل﴿ ،فأما الزبد فيذهب

جفا ًء وأما ما ينفع الناس فيمكث في اْلرض كذلك يضرب هللا
تشرب ما ينفع وتحفظه ،كذلك القلوب تشرب ما
اْلمثال﴾ .فاألرض
ُ

سلَّ َم  -مثله ومثل
صلَّى َّ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
ينفع وتحفظه ،كما ضرب النبي َ -
ما بعثه هللا به من الهدى والعلم كغي ٍ
ضا ،فبعض
ث أصاب أر ً
األرض قبلت الماء فشربته ،فأنبتت الكأل والعشب الكثير ،وبعض
األرض حفظته لمن َيس ِقي ويزرع ،وبعض األرض قِ ٌ
يعان ال تمسك
ما ًء وال تُنبت كألً .ثم قال« :فذلك مثل من فقه في دين هللا ونفعه ما

سا ولم يقبل
بعثني هللا به من الهدى والعلم ،ومثل من لم يرفع بذلك رأ ً
هدى هللا الذي أُر ِسلتُ به» .فجعل قبول القلوب بشربها وإمساكها،

واألول أعلى ،وهو حال من علم وعمل ،والثاني حال من حفظ
العلم لمن انتفع به .ولهذا قال« :فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت

الكأل والعشب الكثير ،وكانت منها طائفة أمسكت الماء ،فشرب الناس
وسقوا وزرعوا» .فالماء أثر في األولى واختلط بها ،حتى أخرجت

الكأل والعشب الكثير ،وكالثانية لم تشربه لكن أمسكته لغيرها حتى
شربه ذلك الغير .وهذه حال من يحفظ العلم ويؤديه إلى من ينتفع به

كثيرا من الجن واإلنس لهم قلوب َل
وقال تعالى﴿ :ولقد ذرأنا لجهنم
ً
يَفقَ ُه َ
ون ِب َها﴾.
ت وَل فقهٌ
ُ
وفي الحديث« :خصلتان َل تكونان في منافق:
س ْم ٍ
حسن َ
في الدين» .فإن حسن السمت صالح الظاهر الذي يكون عن صالح

القلب ،والفقه في الدين يتضمن معرفة الدين ومحبته ،وذلك ينافي
النفاق.
وقال الكفار لشعيب﴿ :يا شعيب ما نفقه كثيرا ً مما تقول﴾ مع أن شعيبًا
خطيب األنبياء.
سلَّ َم  -أنه قال:
صلَّى َّ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
وفي الصحيحين عن النبي َ -
ُ
معادن ،خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا فقهوا».
«الناس
وهذا إنما يكون بفهم القلب للحق ،وأتباعه له
خيرا يف ِقّهه في الدين»،
وفي الصحيحين أنه قال« :من يرد هللا به ً
خيرا ،فال يكون من أهل السعادة
فمن لم يفقهه في الدين لم يُ ِرد به ً
إال من فقهه في الدين .والدين يتناول ك َّل ما جاء به الرسول ،كما
في الصحيحين لما جاء جبريل في صورة أعرابي ،وسأله عن
اإلسالم واإليمان واإلحسان ،فقال« :هذا جبريل جاءكم يعلمكم
دينكم» .فجعل هذا كلَّه دينًا.
والمقصود هنا كان الكالم في أن هللا يُط ِعم القلوب ويسقيها ،وقد قال
عبَّاد العجل﴿ :وأشربوا في قلوبهم العجل﴾  ،أي
هللا تعالى في حق ُ
شربوا ُحبَّه .فإذا كان المخلوق الذي ال تجوز به محبته قد يحبه
أُ ِ
القلب حبًّا يجعل ذلك شرابًا للقلب ،فحب الرب تعالى أن يكون
شرابًا يشربه قلوب المؤمنين أولى وأحرى.
قال تعالى﴿ :ومن الناس من يتخذ من دون هللا أندادا ً يحبونهم كحب
الشعراء وغيرهم أن القلوب
ف
ِ
وو ْ
ص ُ
هللا والذين آمنوا أشد حبًا هلل﴾َ .
ض ْربُهم المث َل في ذلك بالشراب الطاهر ،وأن
ُ
تشرب المحبة ،و َ
شرب المحبة أعلى الشرابين كثير جدًّا .وهو سبحانه الذي يُط ِعم
عباده المؤمنين ،ويسقيهم شراب معرفته ومحبته واإليمان به ،وهو
غني عن جميع خلقه في معرفته ومحبته وإيمانه  -إذ كان من
أسمائه "المؤمن"  ،-وفي توحيده وشهادته وسائر شئونه ،سبحانه
علوا كبيرا.
وتعالى عما يقول الظالمون ًّ

وأهل الشرك الذين يعبدون غير هللا ومن ضاهاهم من أهل البدع،
الذين اتخذوا من دون هللا أوثانا يحبونهم كحب هللا ،لهم شراب من
محبتهم وذوق ووجد ،لكن ذلك من عبادة الشيطان ال من عبادة
الرحمن ،فلهذا وقعت باطالً .فإن البدن كما يتغذى بالطيب
والخبيث ،كذلك القلوب تتغذى بالكلم الطيب والعمل الصالح،
وتتغذى بالكلم الخبيث والعمل الفاسد ،ولها صحة ومرض ،وإذا
مرضت اشتهتْ ما يضرها وكرهتْ ما ينفعها.
وقد ضرب هللا مثل اإليمان الذي هو كلمة ط ِيبة بشجرة طيبة ،ومثل
الشرك الذي هو كلمة خبيثة بشجرة خبيثة ،فهذا أصله كلمة طيبة
في قلبه وهي كلمة التوحيد ،وهذا أصله كلمة خبيثة في قلبه وهي
كلمة الشرك؛ فهذا يتغذى بهذه الكلمة الطيبة ،وهذا يتغذى بهذه
الكلمة الخبيثة ،كما تتغذى األبدان بالطيب والخبيث .قال تعالى﴿ :يا
أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ً﴾ ،وقد أمر هللا المؤمنين
بما أمر به المرسلين ،فقال﴿ :يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما
رزقناكم﴾.
فالتوحيد واإليمان كلمة طيبة ،مثلها مثل الشجرة الطيبة التي أصلها
ثابت وفرعها في السماء؛ والشرك والكفر كلمة خبيثة اجتُث َّ ْ
ت من
فوق األرض مالها من قرار ،ليس لها أص ٌل راسخ وال فرع باسق.
ولهذا كان أهل الشرك والضالل لهم مواجيد وأذواق وأعمال
بحسب ذلك ،لكنها باطلة ال تنفع ،إذ هم في جهل بسيط يعملون
ونظر  ،أو في جه ٍل مركب يحسبون أنهم على
بهواهم بال اعتقا ٍد
ٍ
هدى وهم على ضالل ،والمؤمنون يعملون بعلم وهدًى من هللا.
ت واْلرض مثل نوره كمشكاة﴾
اوا ِ
ور اَل ه
س َم َ
ولهذا قال تعالى﴿ :هللا نُ ُ
اآلية إلى قوله﴿ :نور على نور يهدى هللا لنوره من يشاء ويضرب هللا
اْلمثال للناس وهللا بكل شيء عليم﴾ .ثم قال﴿ :في بيوت أذن هللا أن
ترفع ويذكر فيها أسمه﴾ إلى آخر اآلية.
ثم ضرب للكفار مثلين للجهل المركب والبسيط فقال﴿ :والذين كفروا
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاءه لم يجده
شيئ ًا﴾ اآلية .فهذا مثل الجهل المركب ،وهو االعتقادات الفاسدة .ثم
قال﴿ :أ َ ْو َك ُ
ج ِم ْن فَ ْوقِ ِه
ظلُ َما ٍ
ج ِم ْن َف ْوقِ ِه َم ْو ٌ
ي ٍ يَ ْغشَاهُ َم ْو ٌ
ت ِفي بَحْ ٍر لُ ِ ّج ّ

اب ُ
ظلُ َماتٌ بَ ْع ُ
ض ِإ َذا أَ ْخ َر َج يَ َد ُه لَ ْم يَ َك ْد يَ َرا َها﴾ .وهذا
ض َها فَ ْو َ
ق بَ ْع ٍ
َ
س َح ٌ
مثل الجهل البسيط.
المقصود هنا أن الرب تعالى هو الذي يُقيت عباده ،ويغذيهم
مستغن عن عبادِه من كل وج ٍه  ،فهو
ألرواحهم وأجسادهم ،وهو
ٍ
بنفسه عالم قادر ،وك ُّل ما يعلمه العباد فهو من تعليمه وهدايته ،وما
إقداره .وهو سبحانه وتعالى كما قالَ ﴿ :و ََل
يقدرون عليه فهو من
ِ
يُ ِحي ُ
ط َ
علمه إَل بما شاء﴾ ،وهو الذي خلق فسوى،
ون بِشَيء من ِ
وقدر فهدى ...وهللا أعلم ،الحمد هلل وحده.

