
 



 
 ٣ وثلث لطعامك

 املقدمة
وأصلي ، احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة

وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 :وبعد.. أمجعني

وسخر لنا ما يف السموات ، فإن اهللا خلقنا ألمر عظيم
وأغدق علينا من بركات ، وسهل أمر العبادة، واألرض مجيعاً منه

 .ون عوناً على طاعتهاألرض؛ لتك
ولتوسع الناس يف أمر املأكل واملشرب حىت جاوزوا يف ذلك 

أحببت أن أذكر نفسي وإخواين القراء بأمهية ، ما جرت به العادة
 .هذه النعمة ووجوب شكرها وعدم كفرها

أين حنن من (من سلسلة ) الثامن عشر(وهذا هو اجلزء 
 ).وثلثٌ لطعامك(حتت عنوان ) هؤالء؟

 عز وجل أن جيعل ما أفاض علينا عوناً على طاعته أدعو اهللا
وأن يعيننا على شكره وحسن عبادته وأن يبوأنا من اجلنة غرفاً 

وصلى اهللا وسلم على نبينا . إنه مسيع جميب.. جتري من حتتها األار
 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 عبدامللك بن حممد بن عبدالرمحن القاسم



 
 ٤ وثلث لطعامك

 مدخل
يا أَيها الَّذين َآمنوا كُلُوا من طَيبات ما  : قال اهللا تعاىل

 .))0F١رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ
يقول اهللا تعاىل : قال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلية

وه آمراً عباده املؤمنني باألكل من طيبات ما رزقهم تعاىل وأن يشكر
واألكل من احلالل سبب لتقبل الدعاء ، على ذلك إن كانوا عبيده

(كما أن األكل من احلرام مينع قبول الدعاء والعبادة
1F

٢(. 
وكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا إِنه لَا يحب  : وقال جل وعال

نيرِفسالْم)2Fكل ما شئت والبس ما شئت ما : قال ابن عباس. )٣
 .صلتان سرف وخميلةأخطأتك خ

: قال رسول اهللا : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
 .)3F٤("إن من السرف أن تأكل كُلَّ ما شئت"

 .))4F٥ثُم لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ : وقال تعاىل
أي نعيم نسأل عنه؟ ! يا رسول اهللا: ملا نزلت هذه اآلية قالوا

والعدو ، وسيوفنا على رقابنا، اء والتمرامل: وإمنا مها األسودان

                                     
 .١٧٢اآلية ، سورة البقرة) ١(
 .١/٢٠٦تفسري ابن كثري ) ٢(
 .٣١: اآلية، سورة األعراف) ٣(
 .٢/٢١١تفسري ابن كثري ) ٤(
 .٨: اآلية، سورة التكاثر) ٥(



 
 ٥ وثلث لطعامك

 .)5F١("اما إن ذلك سيكون: "فعن أي نعيم نسأل؟ قال، حاضر
هذا : "قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

، ورطـب ، ظل بارد: والذي نفسي بيده من النعيم الذي نسأل عنه
 .)6F٢("وماء بارد

ا طرفـاً منـه أم   يف أكله وشربه تروي لن وحال نيب األمة 
 ما شبع آل حممد : "املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها حيث قالت

 .)7F٣("منذ قدم املدينة من خبز ثالث ليال تباعاً حىت قبض
ما : "وعلى املرء أن يتجنب الشبع املفرط لقول رسول اهللا 

، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، مأل آدمي وعاء شراً من بطنه
 .)8F٤("وثلث لنفسه، وثلث لشرابه، طعامهفإن مل يفعل فثلث ل

 .وهذا احلديث أصلٌ جامع ألصول الطب كلها
لو : وقد روي أن ابن ماسوية الطبيب ملا قرأ هذا احلديث قال

استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا مـن األمـراض واألسـقام    
وإمنا قال هذا ألن اصـل  ، ولتعطلت املارشايات ودكاكني الصيادلة

(كل داء التخم
9F

٥(. 
وتأمل يف اية كثرة األكل وما جير إليه يف اآلخـرة؛ فعـن   

                                     
 .٥/٦٠٧فتح القدير ) ١(
 .رواه الترمذي وصححه األلباين) ٢(
 .رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .رواه أمحد وابن ماجه واحلاكم) ٤(
 .٤٢٤ص ، جامع العلوم) ٥(



 
 ٦ وثلث لطعامك

أكثر الناس شبعاً ": : قال رسول اهللا : سلمان رضي اهللا عنه قال
 .)10F١("يف الدنيا أطوهلم جوعاً يف اآلخرة
إن مطعـم  ": قال رسول اهللا : وعن أُيب رضي اهللا عنه قال

ر إىل مـا  ابن آدم قد ضرب مثالً للدنيا وإن قزحه وملحه فـانظ 
 .)11F٢("يصري

وهذا أبو هريرة رضي اهللا عنه يذكر طرفاً من حال الرسـول  
 أيت رسول اهللا : قال فلما فـرغ قـال  ، بطعام سخن فأكل: 
 .)12F٣("ما دخل بطين طعام سخن منذ كذا وكذا، احلمد هللا"

خري القرون قـرين مث الـذين   ": أنه قال وصح عن النيب 
، يشـهدون وال يستشـهدون   مث قـوم ، يلوم مث الذين يلوم

 ."ويظهر فيهم السمن، وينذرون وال يوفون
فجعل يومئ بيـده  ، رأى رجالً مسيناً ويف املسند أن النيب 

 ."لو كان هذا يف غري هذا لكان خرياً لك": إىل بطنه ويقول
فعـن  ، حيذر أمته من شهوة الفرج والبطن وهذا نيب األمة 

ف مـا أخـاف علـيكم    إن أخـو ": قال أيب هريرة عن النيب 
 ."الشهوات اليت يف بطونكم وفروجكم ومضالت اهلوى

شرار أميت الـذين غُـذُّوا   ": قال وعن فاطمة عن النيب 

                                     
 .رواه أبو نعيم يف احللية وحسنه األلباين) ١(
 .رواه ابن حبان والطرباين وحسنه األلباين) ٢(
 .رواه ابن ماجه) ٣(



 
 ٧ وثلث لطعامك

بالنعم؛ يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشـدقون  
 .)13F١("يف الكالم

كف عنا ": فقال جتشأ رجل عند النيب : وعن ابن عمر قال
 .)14F٢("بعاً يف الدنيا أطوهلم جوعاً يوم القيامةفإن أكثرهم ش، جشأك

ثلـث للطعـام   ":  وقد سئل اإلمام أمحد عن قول النيب 
، ثلث الطعام هو القـوت : فقال.. "وثلث للشراب وثلث للنفس

(وثلث النفس هو الروح، وثلث الشراب هو القوى
15F

٣(. 
إذا ذكـر  ) أمحد بن حنبـل (كان أبو عبداهللا : قال املروذي

اخلوف ميـنعين أكـل الطعـام    : وكان يقول، ه العربةاملوت خنقت
إمنا هو طعام دون ، وإذا ذُكر املوت أهان علي كل الدنيا، والشراب

(ما أعدل بالفقر شيئاً، وإا أيام قالئل، ولباس دون لباس، طعام
16F

٤(. 
أنه قدم مـن  ، وعن عبداهللا بن عدي وكان موىل البن عمر

وما هـي؟  : قال، أهديت لك هدية :العراق فجاءه فسلم عليه فقال
مـا  : قـال ، يهضم الطعام: وما جوارش؟ قال: قال، جوارش: قال

(فما أصنع به، مألت بطين منذ أربعني سنة
17F

٥(. 
أكل : قال، الرجل يأكل يف اليوم أكلة: وسئل سهل التستري

                                     
 .رواه البزار) ١(
 .رواه ابن ماجه) ٢(
 .٤٢٨ص ، جامع العلوم واحلكم )٣(
 .١١/٢١٦السري ) ٤(
 .١/٥٧٤صفة الصفوة ) ٥(



 
 ٨ وثلث لطعامك

فـثالث  : قيل له، أكل املؤمنني: قال، فأكلتان: قيل له، الصديقني
(هله يبنوا له معلفاًقل أل: فقال، أكالت

18F

١(. 
وحاهلم يف املأكل واملشرب حال املُسارع إىل اخلريات متقلب 

 .بني محد وشكرٍ وإكرام ضيف
ما شبعت منذ ثالثـني سـنة إال أن   : قال أبو محزة السكري

(يكون يل ضيف
19F

٢(. 
أكلٌ ومحد خري مـن  : وذكر أن خالد بن معدان كان يقول

(أكل وصمت
20F

٣(. 
وإذا شرب ، احلمد هللا: م إذا أكل قالوكان نوح عليه السال

احلمـد  : وإذا ركب قال، احلمد هللا: وإذا لبس قال، احلمد هللا: قال
(فسماه اهللا عبداً شكوراً، هللا

21F

٤(. 
 :أخي املسلم

 : قال تعاىل، الذكر والشكر: مبىن الدين على قاعدتني
 ونكْفُرلَا تي ووا لكُراشو كُمونِي أَذْكُرفَاذْكُر)22Fوقال النيب ، )٥
 بر كل صالة": ملعاذواهللا إين ألحبك فال تنس أن تقول د :

وليس املراد  "اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
                                     

 .٢٣٢ص ، الفوائد) ١(
 .١/٢٣٠تذكرة احلافظ ) ٢(
 .٤/٥٣٢السري ) ٣(
 .٨٧ص، الزهد لإلمام أمحد) ٤(
 .١٥٢: اآلية، سورة البقرة) ٥(



 
 ٩ وثلث لطعامك

وذكره يتضمن ، بالذكر جمرد ذكر اللسان بل الذكر القليب واللساين
وذلك يستلزم ، ذكر أمسائه وصفاته وذكر أمره ويه وذكره بكالمه

ن به وبصفات كماله ونعوت جالله والثناء عليه معرفته واإلميا
 .بأنواع املدح

فذكره احلقيقي يستلزم ذلك كله ، وذلك ال يتم إال بتوحيده
 .ويستلزم ذكر نعمه وآالئه وإحسانه إىل خلقه

وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع حمابه 
 .ظاهراً وباطناً

، فذكره مستلزم ملعرفته ،وهذان األمران مها مجاع الدين
وهذان مها الغاية اليت خلق ألجلها اجلن ، وشكره متضمن لطاعته

، ووضع ألجلها الثواب والعقاب، واإلنس والسموات واألرض
وهى احلق الذي به خلقت ، وأرسل الرسل، وأنزل اهللا الكتب

 .وضدها هو الباطل والعبث، السموات واألرض وما بينهما
الضحك بغري : ث ميقت اهللا عليهاثال :قال بعض العلماء

واحلد ، والنوم بالنهار من غري سهر، واألكل من غري جوع، عجب
ربع وعشرون ساعة؛ فاالعتدال يف نومه أأن الليل والنهار : من النوم

فإذا نام هذا القدر بالليل فال ، مثاين ساعات يف الليل والنهار مجيعاً
استوفاه بالنهار؛ فحسب  وإن نقص منه مقداراً، معىن للنوم بالنهار

، ابن آدم إن عاش ستني سنة أن ينقص من عمره عشرون سنة
(ومهما نام مثاين ساعات وهو الثلث فقد نقص من عمره الثلث

23F

١(. 
                                     

 .١/٤٠٢اإلحياء ) ١(



 
 ١٠ وثلث لطعامك

 وأعرض عن مطاعم قـد أراهـا  
 

 فأتركها ويف بطـين انطـواء   
 فال وأبيك مـا يف العـيش خـري    

 
 وال الدنيا إذا ذهـب احليـاء   

ألن ، ما شبعت منذ ست عشرة سنة: ه اهللاقال الشافعي رمح 
، وجيلب النـوم ، ويزيل الفطنة، ويقسي القلب، الشبع يثقل البدن

 .ويضعف صاحبه عن العبادة
، فانظر إىل حكمته يف ذكر آفات الشبع مث يف جده يف العبادة

(ورأس التعبد تقليل الطعام، إذ طرح الشبع ألجلها
24F

١(. 
: ه اهللا يف تفسري قوله تعاىلقال الشيخ عبدالرمحن السعدي رمح

 نيرِفسالْم بحلَا ي هرِفُوا إِنسلَا توا وبراشكُلُوا وو)25Fمجع اهللا  )٢
فاألمر ، فيها أموار كثرية نافعة يف الدين والبدن واحلال واملآل

وأن العبد ال حيل له ترك ذلك ، باألكل والشرب يدل على الوجوب
وأن األكل ، من ذلك قدراً ما دام عقله معهشرعاً كما ال يتمكن 

وأن األصل يف مجيع ، والشرب من نية امتثال أمر اهللا يكون عبادة
إال ما نص الشارع على حترميه ، املأكوالت واملشروبات اإلباحة

وعلى أن كل أحد يأكل ما ينفعه ويناسب ، لضرره إلطالق ذلك
رضه ولعادته ويوافق لصحته وم، ويليق به ويوافق لغناه وفقره

 .ألنه حذف املأكول، وعدمها
وهى تدل علـى  ، واآلية ساقها اهللا إلرشاد العباد إىل منافعهم

                                     
 .١/٣٦اإلحياء ) ١(
 .٣١: اآلية، سورة األعراف) ٢(



 
 ١١ وثلث لطعامك

وعلى أن أصل صحة البدن تدبري الغذاء بـأن يأكـل   ، ذلك كله
وعلى األمر باالقتصـاد يف  ، ويشرب ما ينفعه ويقيم صحته وقوته

ـ  ، الغذاء والتدبري احلسن  ى عـن  ألنه ملا أمر باألكل والشـرب
وخصوصـاً يف األطعمـة   ، وعلى أن السرف منهي عنه، السرف

 .فإن السرف يضر الدين والعقل والبدن واملال، واألشربة
فكل من ارتكب ما ى اهللا ورسوله عنـه  : أما ضرره الديين

 .وعليه أن يداوي هذا اجلرح بالتوبة والرجوع، فقد اجنرح دينه
ه أن يفعل ما ينبغي فإن العقل حيمل صاحب: وأما ضرره العقلي
وهلذا ، ويوجب له أن يدبر حياته ومعاشه، على الوجه الذي ينبغي

، كان حسن التدبري يف املعاش من أبلغ ما يدل على عقل صـاحبه 
فال ريـب أن  ، فمن تعدى الطور النافع غلى طور اإلسراف الضار

 .فإنه يستدل على نقص العقل بسوء التدبري، ذلك لنقص عقله
فإن من أسرف بكثرة املأكوالت : بدينوأما ضرره ال

وكثري من األمراض ، واملشروبات انضر بدنه واعتراه أمراض خطرية
مث إنه ينضر أيضاً من وجه ، إمنا حتدث بسبب اإلسراف يف الغذاء

فإذا عوده كثرة األكل أو أكل ، فإن من عود بدنه شيئاً اعتاده، آخر
، ألحوال لفقر أو غريهاألطعمة املتنوعة فرمبا تعذرت يف بعض ا

 .وحينئذ يفقد البدن ما كان معتاداً فتنحرف صحته
فإن اإلسراف يستدعي كثرة ، فظاهر: وأما ضرره املايل

ولَا تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوما  : وهلذا قال تعاىل، النفقات



 
 ١٢ وثلث لطعامك

، ألنه يف غري طريقه، ؛ أي تالم على ما فعلت))26F١محسورا
 .فارغ اليد) سوراًحم(

، دليل على أنه حيب املقتصدين، وإخباره أنه ال حيب املسرفني
وأا تتعلق مبا حيبـه اهللا مـن   ، ففي هذه اآلية إثبات صفة احملبة هللا

فسبحان من جعـل كتابـه   ، األشخاص واألعمال واألحوال كلها
(كنوزاً للعلوم النافعة املتنوعة

27F

٢(. 
مثل زيادة ، دة اليت ال وجه هلاواإلسراف أخي املسلم هو الزيا

 .الطعام والشراب بال حاجة
إمـا يف  ، صرف األموال يف غري وجههـا : وأما التبذير فهو

 ..وإما يف غري فائدة لعباً وتساهالً باألموال، املعاصي
مذمومان بنص كتاب اهللا  -اإلسراف والتبذير-وكال األمرين 

إِنَّ الْمبذِّرِين كَانوا * تبذيرا ولَا تبذِّر  : قال اهللا تعاىل.. عز وجل
وكُلُوا واشربوا ولَا  : وقال يف اإلسراف، ))28F٣إِخوانَ الشياطنيِ

نيرِفسالْم بحلَا ي هرِفُوا إِنست)29F٤(. 
مث تأمل اية األكل وإىل أين يصري؟ هذه موالة لداود الطائي 

، وددت: مسـاً تأكلـه؟ قـال   لو طبخت لك د: فقالت له، ختدمه
: ما فعل أيتام بين فالن؟ قالت: فقال هلا، فطبخت له دمساً مث أتت به

                                     
 .٢٩: اآلية، سورة اإلسراء) ١(
 .٨/٤٥٣اموعة السعدية ) ٢(
 .٢٧، ٢٦: اآليتان، سورة اإلسراء) ٣(
 .٣١:اآلية، سورة األعراف) ٤(



 
 ١٣ وثلث لطعامك

أنت مل تأكل أدماً منـذ  : فقالت، اذهيب به إليهم: قال، على حاهلم
وإذا ، إن هذا إذا أكلوه كان عنـد اهللا مـذخوراً  : قال، كذا وكذا

(أكلته كان يف احلش
30F

١(. 
، تصدق؛ من يقـدم وال يـؤخر  وكانت حاهلم حال املنفق امل

 .وينفق وال يقبض رغم قلة احلال وضيق ما يف اليد
هذا أبو احلسني النوري مكث عشرين سنة يأخذ مـن بيتـه   

ويـدخل  ، وخيرج ليمضي إىل السوق فيتصدق بالرغيفني، رغيفني
فإذا جـاء الوقـت   ، املسجد فال يزال يركع حىت جييء وقت سوقه

د تغدى يف بيته ومن هم يف بيته عندهم مضى إىل السوق فيظن أنه ق
 !!أنه قد أخذ منه غداءه؛ وهو صائم

وهذا اإلنفاق وسيلة إىل التقرب إىل اهللا عز وجـل بدفعـه   
 !!والتصدق به على احملتاجني ومساعدة املعسرين

حيشر الناس يوم القيامة أجوع ما كـانوا  : قال عبيد بن عمري
ومن سقى هللا ، أطعمه اهللافمن أطعم هللا ، وأعطش ما كانوا قط، قط

 .ومن كسا هللا كساه اهللا، سقاه اهللا
فإن من خبل مباله أن ينفقه يف سبيل : يقول ابن القيم رمحه اهللا

اهللا وإعالء كلمته سلبه اهللا إياه أو قيض له إنفاقه فيما ال ينفعه دنيا 
وإن حبسه وادخره منعه التمتع به ونقلـه إىل غـريه   ، وال أخرى

وكذلك من رفّه بدنه وعرضه ، وعلى خملفه وزره، هفيكون له مهنؤ
                                     

 .٨/٣٥٣تاريخ بغداد ) ١(



 
 ١٤ وثلث لطعامك

وآثر راحته على التعب هللا ويف سبيله أتعبه اهللا سـبحانه وتعـاىل   
وهذا أمـر يعرفـه النـاس    ، أضعاف ذلك يف غري سبيله ومرضاته

ملا يلقى الذي ال يتقي اهللا من معاجلـة  : قال أبو حازم، بالتجارب
 .معاجلة التقوى اخللق أعظم مما يلقى الذي يتقي اهللا من

واعترب ذلك حبال إبليس فإنه امتنع من السجود آلدم فراراً أن 
وجعله ، فصريه اهللا أذل األذلني، خيضع له ويذل وطلب إعزاز نفسه

فلم يرض بالسجود لـه  ، خادماً ألهل الفسوق والفجور من ذريته
وكذلك عباد األصنام أنِفوا ، ورضي أن خيدم هو وبنوه فساق ذريته

ورضوا ، عوا رسوالً من البشر وأن يعبدوا إهلاً واحداً سبحانهأن يتب
(أن يعبدوا آهلة من األحجار

31F

١(. 
ومن فوائد اجلوع وعدم اإلكثار من األكل مـا قالـه أبـو    

، إن النفس إذا جاعت وعطشت صفا القلب ورق: سليمان الداراين
(وإذا شبعت ورويت عمي القلب

32F

٢(. 
أما فضول الطعام فهو داعٍ إىل و: قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

ويثقلها عن ، فإنه حيرك اجلوارح إىل املعاصي، أنواع كثرية من الشر
فكم من معصية جلبها الشبع . الطاعات؛ وحسبك ذين شراً

فمن وقي شر بطنه فقد ، وكم من طاعة حال دوا، وفضول الطعام
مأل  والشيطان أعظم ما يتحكم من اإلنسان إذا، وقي شراً عظيماً

                                     
 .٥١ص، حكمة االبتالء البن القيم) ١(
 .٥١٧ص، جامع العلوم واحلكم) ٢(



 
 ١٥ وثلث لطعامك

 .بطنه من الطعام
ولو مل يكن من االمتالء من الطعام إال أنه يـدعو إىل  : مث قال

الغفلة عن ذكر اهللا عز وجل وإذا غفل القلب عن الـذكر سـاعة   
وهام به يف كل ، وشهاه، ووعده ومناه، واحدة جثم عليه الشيطان

وطافت على أبواب ، وجالت، فإن النفس إذا شبعت حتركت، واد
(وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت، تالشهوا

33F

١(. 
ومع كثرة ما حبانا اهللا عز وجل بـه مـن الـنعم الكـثرية     
واخلريات العظيمة احذر ايها احلبيب أن تكون ممن قال عنهم بالل 

وقد حق ، يأكل ويشرب ويضحك، رب مسرور مغبون: بن سعد
(له يف كتاب اهللا عز وجل أنه من وقود النار

34F

٢(. 
ــدون ــح الزاه ــدون أفل  والعاب

 
 إذ ملوالهم أجـاعوا البطونـا   

 أسهروا األعـني العليلـة حبـاً    
 

(فانقضى ليلهم وهم ساهرونا 
35F

٣( 
أمحـد بـن   (كيف ذاك املتنعم؟ : قال يل رجل: قال املروزي 

وكيف هو متنعم؟ قالك أليس جيد خبزاً يأكل وله : قلت له) حنبل
، صدق: فقال امرأة يسكن إليها ويطأها؟ فذكرت ذلك أليب عبداهللا

(إنا لنشبع: وجعل يسترجع فقال
36F

٤(. 
مـن  ": بعني فاحصة وقلب واع وتأمل حديث الرسول 

                                     
 .٢/٢٧٣بدائع الفوائد ) ١(
 .٤/٢١٨صفة الصفوة ) ٢(
 .١/٣٦٦إلحياء ا) ٣(
 .٥١٧ص ، جامع العلوم واحلكم) ٤(



 
 ١٦ وثلث لطعامك

، معاىف يف جسده وعنده قوت يومـه ، أصبح منكم آمناً يف سربه
 .)37F١("فكأمنا حيزت له الدنيا حبذافريها

وحنن يف زمن مال فيه كثري من الناس إىل اإلسراف والبذخ 
هذا احلسن يروي . ارب واملراكب واملساكنوالتفاخر باملآكل واملش

: قال.. لنا حال من سبقنا ممن مههم الدار اآلخرة ووجهتهم العبادة
أقواماً ما أمر أحدهم بصنعة طعام  -والذي نفسي بيده-أدركت 

ال يبايل حاراً كان أو ، فإن قرب إليه شيء أكله وإال سكت، قط
وإمنا يتوسد ، اشاً قطوما افترش أحدهم بينه وبني األرض فر، بارداً

يرغب إىل ، مث يقوم فيبيت ليلته راكعاً ساجداً، يده فيهجع من الليل
(اهللا يف فك رقبته

38F

٢(. 
ما تقول يف رجل آتاه اهللا ماالً فهو : وقال رجل للحسن

؟ )يعين يتنعم(أحيسب له أن يتعيش فيه ، يتصدق منه ويصل منه
منها إال الكفاف لو كانت له الدنيا كلها ما كان له ، ال: فقال

(ويقوم ذلك ليوم فقره
39F

٣(. 
وال ، فإن مقصد ذوي األلباب لقاء اهللا تعاىل يف دار الثواب

وال متكن املواظبة ، طريق إىل الوصول للقاء اهللا إال بالعلم والعمل
وال تصفو سالمة البدن إال باألطعمة ، عليهما إال بسالمة البدن

                                     
 .رواه الترمذي وابن ماجه) ١(
 .٦/٢٧٠حلية األولياء ) ٢(
 .١٥٦ص، مكاشفة القلوب) ٣(



 
 ١٧ وثلث لطعامك

فمن هذا ، على تكرر األوقاتواألقوات والتناول منها بقدر احلاجة 
وعليه نبه ، إن األكل من الدين: الوجه قال بعض السلف الصاحلني

كُلُوا من الطَّيبات  : رب العاملني بقوله وهو أصدق القائلني
 .))40F١واعملُوا صالحا

فمن يقْدم على األكل ليستعني به على العلم والعمل ويتقوى 
أن يترك نفسه مهمالً سدى يسترسـل يف  به على التقوى فال ينبغي 

فإن ما هو ذريعة إىل يوم الدين ، األكل استرسال البهائم يف مرعى
وإمنا أنوار الدين آدابه . ووسيلة إليه ينبغي أن تظهر أنوار الدين عليه

حـىت يتـزن   ، وسننه اليت يزم العبد بزمامها ويلجم املتقي بلجامها
فيصـري بسـببها   ، مه وإحجامهامبيزان الشرع شهوة الطعام يف إقدا

قـال  ، مدفعة للوزر وجملبة لألجر وإن كان فيها أو يف حظ للنفس
إن الرجل ليؤجر حىت يف اللقمة يرفعها إىل فيه وإىل : "رسول اهللا 

وإمنا ذلك إذا رفعها بالدين وللدين مراعياً فيـه آدابـه   ". يف امرأته
 .ووظائفه

 :أخي احلبيب
ــوت  ــالم والق ــع اإلس ــىت إذا اجتم  للف

 
  

ــن    ــو يف أم ــمه وه ــحيحاً جس ــان ص  وك
ــا    ــاً وحازه ــدنيا مجيع ــك ال ــد مل  فق

 
  

 وحـــلَّ عليـــه الشـــكر هللا ذي املـــن  
                                      

 .٥١: اآلية، سورة املؤمنون) ١(



 
 ١٨ وثلث لطعامك

ما شبعت منذ ست عشرة سـنة؛ ألن  : قال اإلمام الشافعي
، وجيلب النـوم ، ويزيل الفطنة، ويقسي القلب، الشبع يثقل البدن

(ويضعف صاحبه عن العبادة
41F

١(. 
ع وآداب عظيمة يف مجيع حياة املسلم فمـن  ولإلسالم شرائ

: فإن الداعي إىل ذلك شيئان، ذلك حال اإلنسان يف مأكله ومشربه
 .وشهوة باعثة، حاجة ماسة

وسكن الظمأ؛ وهـذا  ، فأما احلاجة فتدعو إىل ما سد اجلوع
، مندوب إليه عقالً وشرعاً ملا فيه من حفظ النفس وحراسة اجلسد

ألنـه  ، ن الوصال بني صوم اليـومني ولذلك ورد الشرع بالنهي ع
وكل ذلك مينع ، ويعجز عن العبادة، ومييت النفس، يضعف اجلسد

وليس ملن منع نفسه قدر احلاجة حظ ، ويدفع عنه العقل، منه الشرع
ألن ما حرمها من فعـل الطاعـات   ، وال نصيب من زهد، من بر

بـاح  إذ ليس يف ترك امل، بالعجز والضعف أكثر ثواباً وأعظم أجراً
ومن أخسر نفسه رحبـاً  ، ثواب يقابل فعل الطاعات وإتيان القرب

موفوراً أو حرمها أجراً مذخوراً كان زهده يف اخلري أقـوى مـن   
 .ومل يبق عليه من هذا التكليف إال الشهوة بريائه ومسعته، رغبته

، شهوة يف اإلكثـار والزيـادة  : وأما الشهوة فتتنوع نوعني
 .لذيذةوشهوة يف تناول األلوان ال

، وهو شهوة الزيادة على قـدر احلاجـة   :فأما النوع األول
                                     

 .٥١٨ص، جامع العلوم واحلكم) ١(



 
 ١٩ وثلث لطعامك

ألن ، واإلكثار على مقدار الكفاية؛ فهو ممنوع منه يف العقل والشرع
 .وشر مضر، َم معر، تناول ما زاد على الكفاية

ومنازعة النفوس ، فهو شهوة األشياء اللذيذة :أما النوع الثاين
الناس يف متكني الـنفس منـها    فمذاهب، إىل طلب األنواع الشهية

وقهرها عـن  ، فمنهم من يرى أن صرف النفس عنها أوىل، خمتلفة
ألن ، ويهون عليه عنادهـا ، ليذل له قيادها، اتباع شهواا أحرى

ألن شـهواا غـري   ، وأَشر يردي، بطر يطغى، متكينها وما وى
ـ ، فإذا أعطاها املراد من شهوات وقتها، متناهية هوات تعدا إىل ش

وعبـد  ، فيصري اإلنسان أسري شهوات ال تنقضـي ، قد استحدثتها
ومل يوجد ، ومن كان ذه احلال مل يرج له صالح. هوى ال ينتهي

 .فيه فضل
فالذين يقتصدون : قال شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهللا تعاىل

فإن أولئك إذا أدمنوها ، يف املأكل نعيمهم ا أكثر من املسرفني فيها
، مع أم قد ال يصربون عنها، فوها ال يبقى هلا عندهم كبري لذةوأل

 .وتكثر أمراضهم بسببها
 يــا خــادم اجلســم كــم تشــقى خبدمتــه

 
  

ــران       ــه خس ــا في ــربح مم ــب ال  لتطل
 أقبل علـى الـنفس واسـتكمل فضـائلها     

 
  

ــان     ــم إنس ــالنفس ال باجلس ــت ب (فأن
42F

١( 
                                      

 .٣٣٥ص ، أدب الدنيا والدين) ١(



 
 ٢٠ وثلث لطعامك

كث يتقوت ا فم، ورث داود الطائي من أمه أربعمائة درهم
 فلمـا نفـدت جعـل يـنقض سـقوف الـدويرة       ، ثالثني عاماً

(ويبيعها
43F

١(. 
واحملاسبون ألنفسهم يف هذه الدنيا يفعلون مثلما قال أبو 

(أنا أتفقه يف مطعمي من ستني سنة: يوسف القسويل عن نفسه
44F

٢(. 
أدركت أقواماً ال يفرحون بشيء مـن الـدنيا   : وقال احلسن

(شيء منها فام وال يأسفون على، أتوه
45F

٣(. 
أما من أسرف على نفسه وأكل احلرام ليمأل بطنه فنسوق له 

 !!قوالً بليغاً لعله يتعظ به
إمنا بطنك يا ابن آدم شرب يف شرب فَلم : قال مشيط بن عجالن

(يدخلك النار؟
46F

٤(. 
 !!وبعض الناس يقوده هذا الشرب إىل النار والعياذ باهللا

تعاهدوا : قال حذيفة، أكلونوهلذا كانوا يتحرزون مما ي
فإنه ال يدخل اجلنة حلم ، أرقاءكم فانظروا من أين جييئون بضرام

(نبت من سحت
47F

٥(. 
، ال حتقرن فلساً تطيع اهللا يف كسـبه : وقال شعيب بن حرب

                                     
 .٧/٤٢٤السري ) ١(
 .١٠ص، ن حنبلعبداهللا اب، كتاب الورع) ٢(
 .٢٣٠ص ، الزهد لإلمام أمحد) ٣(
 .١٧٠ص، مكاشفة القلوب) ٤(
 .٢٦٣ص، كتاب الزهد لإلمام أمحد) ٥(



 
 ٢١ وثلث لطعامك

عسى أن تشتري به بقـالً فـال   ، إمنا الطاعة تراد، ليس الفلس يراد
(يستقر يف جوفك حىت يغفر لك

48F

١(. 
 :أخي املسلم

وال يليـق  ، لألكل آداب عظيمة علمنا إياها رسـول اهللا  
مبسلم أن يأكل ويشرب من نعم اهللا عز وجل وينسى ما دلنا عليـه  

 !!الشرع من آداب وأحكام
ومن اآلداب اليت جتاهلها الناس وأصبحت مهجورة إما كرباً 

إذا أكل أحـدكم  ": أو جهالً ونسياناً لعق األصابع لقول النيب 
ولقول جابر ، )49F٢("يلعقها"أو " ميسح أصابعه حىت يلعقَها طعاماً فال

: وقال أمر بلعق األصابع والصحفة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
 .)50F٣("إنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكة"

، وكذلك إذا سقط منه شيء مما يأكل أزال عنه األذى وأكله
ولْـيمطْ  ، إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخـذها ": لقول النيب 

 .)51F٤("وال يدعها للشيطان، عنها اآلذى وليأكلها) ينح(
دخلت على عمر بن عبد العزيـز  : قال مسلمة بن عبد امللك

، بعد الفجر يف بيت كان خيلو فيه بعد الفجر فال يدخل عليه أحـد 
فرفـع  ، وكان يعجبه التمر، فجاءت جارية بطبق عليه متر صبحاين

                                     
 .٣/٨٠صفة الصفوة ) ١(
 .رواه أبو داود والترمذي) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(
 .رواه مسلم) ٤(



 
 ٢٢ وثلث لطعامك

ى لو أن رجالً أكل هذا مث شرب عليـه  أتر! يا مسلمة: بكفه منه فقال
ال أدري : أكان جيزيه إىل الليل؟ قلـت ، فإن املاء على التمر طيب، املاء

كان كافيه دون ، نعم يا أمري املؤمنني: فهذا؟ قلت: قال، فرفع أكثر منه
! فعالم تدخل النـار؟ : قال، هذا حىت ما يبايل أن ال يذوق طعاماً غريه

(هذه  موعظة ما وقعتفما وقعت مين: قال مسلمة
52F

١(. 
 :أخي املسلم

ــال   ــن دخ ــه مل ــك وابذل ــرب طعام  ق
 

  
 واحلف علـى مـن أىب واشـكر ملـن أكـال       

ــما    ــرض حمتش ــاحري الع ــن س  وال تك
 

  
(من القليــل فلســت الـدهر حمـتفال      

53F

٢( 
اجتمع مالك بن دينار وحممد بن واسع فتذاكرا العيش فقال  

فقـال  ، لرجل غلة يعيش فيهاما شيء أفضل من أن يكون ل: مالك
طوىب ملن وجد غذاء ومل جيد عشاء ووجد عشاء ومل جيـد  : حممد
(واهللا عنه راضٍ، وهو عن اهللا راضٍ، غذاء

54F

٣(. 
ــدال     ــا ب  ــغ ــة ال تب ــي القناع  ه

 
  

ـــدن     ــة الب ــا راح ـــم وفيه ــا النعي  فيه
ــا     ــدنيا بأمجعه ــك ال ــن مل ــر مل  انظ

 
  

ــن؟    ــن والكف ــري القط ــها بغ ــل راح من  ه
                                      

 .٥/٢٧٧حلية األولياء ) ١(
 .١/٣٠٧ترتيب املدارك ) ٢(
 .٤/١٢٤تذكرة احلفاظ ) ٣(



 
 ٢٣ وثلث لطعامك

 :أخي املسلم
ونعمـة منتظـرة   ، نعمة حاصلة يعلم ا العبـد : النعم ثالثة

فإذا أراد اهللا إمتام نعمته على ، ونعمة هو فيها ال يشعر ا، يرجوها
عبده عرفه نعمته احلاضرة وأعطاه من شكره قيداً يقيدها به حىت ال 

به ووفَّقه لعمل يستجلب ، فإا تشرد باملعصية وتقيد بالشكر، تشرد
وبصره بالطرق اليت تسدها وتقطع طريقها ووفقـه  ، النعمة املنتظرة

وعرفه النعم اليت ، وإذا ا قد وافت إليه على أمت الوجوه. الجتناا
 .هو فيها وال يشعر ا

، يا أمري املؤمنني: فقال، ويحكى أن أعرابياً دخل على الرشيد
وحقـق لـك   ، ة شكرهابإدام، ثبت اهللا عليك النعم اليت أنت فيها

وعرفك النعم الـيت  ، النعم اليت ترجوها حبسن الظن به وداوم طاعته
ما أحسن : فأعجبه ذلك منه وقال. أنت فيها وال تعرفها لتشكرها

(تقسيمه
55F

١(. 
وأما نعمة السراء فتحتـاج إىل  : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .ضراءفإن فتنة السراء أعظم من فتنة ال، الصرب على الطاعة فيها
والغـىن ال  ، والفقر يصلح عليه خلق كثري: مث قال رمحه اهللا

وهلذا كان أكثـر مـن يـدخل اجلنـة     ، يصلح عليه إال أقل منهم
، وكالمها حيتاج إىل الصرب والشكر، ألن فتنة الفقر أهون، املساكني

ويف الضراء األمل اشتهر ذكر الشـكر  ، لكن ملا كان يف السراء اللذة
                                     

 .٢٢٤ص ، الفوائد) ١(



 
 ٢٤ وثلث لطعامك

(يف الضراءيف السراء والصرب 
56F

١(. 
انظروا : إذا تعبد الشاب يقول إبليس: قال يوسف بن أسباط

دعـوه  ، ال تشتغلوا به: قال، فإن كان مطعم سوء، من أين مطعمه
(جيتهد وينصب فقد كفاكم نصيبه

57F

٢(. 
وقد وردت آيات عديدة كثرية نصت على الترف واملتـرفني  

ذَا أَخـذْنا  حتـى إِ  : قال تعاىل، وسوء ذلك على نفوس الكثري
وقال تعاىل عن أصـحاب  . ))58F٣مترفيهِم بِالْعذَابِ إِذَا هم يجأَرونَ

 : وقال جل وعـال ، ))59F٤إِنهم كَانوا قَبلَ ذَلك مترفني : الشمال
    ـقـا فَحيهقُوا فا فَفَسيهفرتا منرةً أَميقَر كلها أَنْ نندإِذَا أَرو
اعريمدا تاهنرملُ فَدا الْقَوهلَي)60F٥(. 

من كفر النعمة وعـدم شـكرها    -والعياذ باهللا-وكل ذلك 
فإن اإلنسان إذا توالت عليه النعم وكثرت يف يـده  ، والقيام حبقها

اخلريات قد يلهى ويستغين عن ربه وينقطع إىل الدنيا وتكون هـي  
 !!حياته واية علمه

، رضي اهللا عنه ال يكاد يعيب طعاماً كان عمر بن اخلطاب
ألجعلنه حىت يعيبه؛ فجعل لبناً حامضاً مث : فقال غالمه يرفأ أو أسلم

                                     
 .١٤/٣٠٥جمموع الفتاوى ) ١(
 .٣٥٩ص ، الزهد للبيهقي) ٢(
 .٦٤: اآلية، سورة املؤمنون) ٣(
 .٤٥: اآلية، سورة الواقعة) ٤(
 .١٦: اآلية، سورة اإلسراء) ٥(



 
 ٢٥ وثلث لطعامك

ما أطيب هذا من رزق : مث قال، فأخذ منه فقطب: قال، قربه إليه
(اهللا عز وجل

61F

١(. 
هذا سفيان الثوري رمحه اهللا وهو يتحدث عن الدنيا وزينتها 

ليس بأكل ، الزهد يف الدنيا قصر األمل: قال! وما هو الزهد فيها؟
(الغليظ وال بلبس العباء

62F

٢(. 
 وجــدت اجلــوع يطــرده رغيــف   

 
  

 وملــئ الكــف مــن مــاء الفــرات      
ــلي   ــون للمصـ ــم عـ ــل الطعـ  وقـ

 
  

(وكثـــر الطعـــم عـــون للســـبات  
63F

٣( 
يعجن دقيقه وجيففه ) الغالم(كان عتبة : قال عبداهللا بن الفرج 

، رة وملح حىت نأ يف الدار اآلخرةكس: يف الشمس مث يأكله ويقول
العرس يف : وكان يأكل خبزاً وملحاً ويقول، الشواء والطعام الطيب

 .الدار اآلخرة
مسعت أيب إذا وصف أهـل الـدنيا   : وقال عبداهللا بن مشيط

، إمنا مهته بطنه وفرجـه وجلـده  ، قليل الفطنة، دائم البِطْنة: يقول
عب؟ مىت أمسي فأنـام؟  مىت أصبح فآكل وأشرب وأهلو وأل: يقول

                                     
 .١٨١ص ، الزهد لإلمام أمحد) ١(
 .٣٥٥ص ، جامع العلوم واحلكم) ٢(
 .٧/٢١٩حلية األولياء ) ٣(



 
 ٢٦ وثلث لطعامك

(جيفة بالليل بطَّال بالنهار
64F

١(. 
وقد يظن بعض الناس أن هذه األقوال دعوة إىل ترك األكـل  

 !!احلالل وصرف النفس عنه
لكن يبني لنا حيىي بن معاذ توضيح ذلك كله فيقـول وهـو   

، آمركم بترك الـذنوب ، لست آمركم بترك الدنيا: حيدث أصحابه
وأنتم إىل إقامة الفريضـة  ، الذنوب فريضةوترك ، ترك الدنيا فضيلة

 .أحوج منكم إىل احلسنات والفضائل
ما أدرك من أدرك إال من كان يعقل ما : قال إبراهيم بن أدهم

(يدخل جوفه
65F

٢(. 
 :أخي املسلم

لإلنسان فيها حظ وهى األرض وما ، والدنيا أعيان موجودة
وما عليها ملبس ومطعم ، فإن األرض سكن اآلدمي، عليها

، وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إىل اهللا عز وجل، ركبوم
كما ال تبقى الناقة يف طريق احلج إال ، فإنه ال يبقى إال ذه املصاحل

، فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه املأمور يمدح، مبا يصلحها
فإنه ليس ، ومن أخذ منها فوق احلاجة يكتنفه الشره ووقع يف الذم

ويشغل ، ألنه خيرج عن النفع إىل األذى، الدنيا وجهللشره يف تناول 
ويصري مبثابة من أقبل يعلف ، عن طلب اآلخرة فيفوت املقصود

                                     
 .٢٥٥ص ، إلمام أمحدالزهد ل) ١(
 .٢/١٠٣اإلحياء ) ٢(



 
 ٢٧ وثلث لطعامك

وينسى أن الرفقة قد ، ويغري عليها ألوان الثياب، ويرد هلا املاء، الناقة
 .سارت فإنه يبقى يف البادية فريسة للسباع هو وناقته

ألن الناقة ال تقوى ، اجةوال وجه أيضاً للتقصري يف تناول احل
أن يؤخـذ  : فالطريق السليم هى، على السري إال بتناول ما يصلحها

فـإن  ، من الدنيا ما حيتاج إليه من الزاد للسلوك وإن كان مشتهى
(إعطاء النفس ما تشتهيه عون هلا وقضاء حلقها

66F

١(. 
، ليس اخلري أن يكثر مالك وولدك: قال علي بن أيب طالب

وال خري يف الدنيا إال ، ر عملك ويعظم حلمكولكن اخلري أن يكث
ورجل ، رجل أذنب ذنوباً فهو يتدارك ذلك بتوبة: ألحد رجلني

كيف يقلُّ ما ، وال يقلُّ عملٌ يف تقوى، يسارع يف اخلريات
(يتقبل

67F

٢(. 
وعليك أخي الكرمي بوصية سفيان الثوري عندما سأله رجل 

ولآلخرة بقدر ، يهااعمل للدينا بقدر بقائك ف: قال، أوصين: فقال
(والسالم. بقائك فيها

68F

٣(. 
اللحـم  (دخلت على سفيان وهو يأكل طباهج : قال مؤمل

، مل آمركم أن تأكلوا طيباً: فقال، فكلمته يف ذلك، ببيض) املشرح

                                     
 .٢١١ص، خمتصر منهاج القاصدين) ١(
 .١/٣٢١صفة الصفوة ) ٢(
 .٧/٥٦حلية األولياء ) ٣(



 
 ٢٨ وثلث لطعامك

(اكتسبوا طيباً وكلوا
69F

١(. 
إن احلمـار  : وقيل إن سفيان الثوري رمحه اهللا أكل ليلة فقال

 .فقام تلك الليلة حىت أصبح، هإذا زيد يف علفه زيد يف عمل
فعلى املسلم أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة اهللا تعاىل 

بل .. ليكون مطيعاً باألكل وال يقصد التلذذ والتنعم باألكل فحسب
 .يكون األكل زاداً له للطاعة ونشاطاً يف العبادة

منذ مثانني سنة مـا أكلـت شـيئاً    : قال إبراهيم بن شيبان
 .لشهويت
فإنه إذا أكل ألجل قـوة  ، عزم مع ذلك على تقليل األكلوي

العبادة مل تصدق نيته إال بأكل ما دون الشبع؛ فإن الشبع مينع مـن  
فمن ضرورة هذه النية كسر الشهوة وإيثار ، العبادة وال يقوي عليها

 .القناعة على االتساع
: سئل سعيد بن عبدالعزيز عن الكفاف من الرزق ما هو؟ قال

(وجوع يوم شبع يوم
70F

٢(. 
 :أخي املسلم

فبها أخرج آدم عليه ، أعظم املهلكات البن آدم شهوة البطن
إذ نِهيا عـن  ، السالم وحواء من دار القرار إىل دار الذل واالفتقار

، الشجرة فغلبتهما شهواما حىت أكال منها فبدت هلما سـوءاما 
                                     

 .٧/٢٣٧السري ) ١(
 .١/٢١٩تذكرة احلفاظ ، ٨/٣٧السري ) ٢(



 
 ٢٩ وثلث لطعامك

إذ ، توالبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت األدواء واآلفا
مث تتبـع شـهوة   ، يتبعها شهوة الفرج وشدة الشبق إىل املنكوحات

الطعام والنكاح شدة الرغبة يف اجلاه واملال اللذين مها وسـيلة إىل  
مث يتبع استكثار املال واجلـاه  ، التوسع يف املنكوحات واملطعومات

مث يتولد بينهما آفة ، أنواع الرعونات وضرر املنافسات واحملاسدات
مث يتداعى ذلك إىل احلقد ، وغائلة التفاخر والتكاثر والكربياءالرياء 

مث يفضي ذلك بصـاحبه إىل اقتحـام   ، واحلسد والعداوة والبغضاء
وكل ذلك مثرة إمهال املعدة وما يتولـد  ، البغي واملنكر والفحشاء

ولو ذلَّل العبد نفسه باجلوع وضـيق  ، منها من بطر الشبع واالمتالء
ألذعنت لطاعة اهللا عز وجل ومل تسلك سـبيل  به جماري الشيطان 

ومل ينجر به ذلك إىل االماك يف الـدنيا وإيثـار   ، البطر والطغيان
(ومل يتكالب كل هذا التكالب على الدنيا، العاجلة على العقىب

71F

١(. 
وذلـك أن  ، فاألكل يف مقام العدل يصح البدن وينفي املرض

والـدوام  ، هو يشتهيهمث يرفع يده و، ال يتناول الطعام حىت يشتهيه
وقد قلَّّل أقـوام مطـاعمهم   ، على التقلل من الطعام يضعف القوى

ولـيس  ، وظنوا جبهلهم أن ذلك فضيلة، حىت قصروا عن الفرائض
. ومن مدح اجلوع فإمنا أشار إىل احلالـة الـيت ذكرناهـا   ، كذلك

فإن آخرها يفتقر إىل ، ويسهل االحتراز عن ذلك يف بدايات األمور
ومثاله من يصرف عنان الدابـة عنـد   ، وقد ال ينجع، عالج شديد

                                     
 .٣/٨٧اإلحياء ) ١(



 
 ٣٠ وثلث لطعامك

، فما أهون منعها بصـرف عناـا  ، توجهها إىل باب تريد دخوله
مثال من يتركها حـىت تـدخل   ، ومثال من يعاجله بعد استحكامه

وما أعظم التفاوت ، مث يأخذ بذنبها جيرها إىل وراء، الباب وجتاوزه
(!!بني األمرين

72F

١( 
ــو   ــذا الق ــرك ه ــن ده ــبك م  تحس

 
  

(مــا أكثــر القــوت ملــن ميــوت      
73F

٢( 
دخلت خادمة مرتل طلحة بن مصرف تقتبس ناراً وطلحـة   

مكانك يا فالنة حىت نشوي أليب حممـد  : فقالت هلا امرأته، يصلي
مـا  : فلما قضى الصالة قال، هذا القديد على قصبتك يفطر عليها

 صنعت؟ ال أذوقها حىت ترسلي إىل سيدا تستأذنيها حبسك إياها
(وشواءك على قصبتها

74F

٣(. 
أمـا  .. وهذا من شدة ورعهم وبعدهم عن أخذ حقوق الغري

 !!يف نفقتهم وجودهم فإم يضربون أروع األمثال يف ذلك
أطعموه السـكر؛  : كان الربيع بن خثيم إذا جاءه السائل قال

(فإن الربيع حيب السكر
75F

٤(. 
فيـدعون شـهوة   .. لقد كانت نفقتهم مما حيبون من األكل

قال اهللا تعاىل، م احتساباً لألجر واملثوبة فينفقون ويتصدقونبطو :
                                     

 .١٧٧ص ، خمتصر منهاج القاصدين) ١(
 .١١٧ص، الزهد للبيهقي) ٢(
 .٥/١٥ولياء حلية األ) ٣(
 .١/٣٤٤الزهد البن السري ) ٤(



 
 ٣١ وثلث لطعامك

 َونبحا تمقُوا مفنى تتح الُوا الْبِرنت لَن)76F١(. 
إن الـدنيا أجـلٌ   ، أيها الناس: خطب شداد بن أوس فقال

حيكم ، وإن اآلخرة أجل مستأخر، يأكل منها الرب والفاجر، حاضر
وإن الشر كله ، ن اخلري كله حبذافريه يف اجلنةأال وإ، فيها ملك قادر
(حبذافريه يف النار

77F

٢(. 
: وقال عمرو بن العاص رضي اهللا عنه وكأنه يطلُّ على زماننا

(إذا مل يكن للرجل جتارة إال الطعام طغى وبغى
78F

٣(. 
وما ظنك مبن يفكر يف عشائه ومن ماذا يتكون وهو على 

يأكل !! ودينه مرقع!! هوتراه يسأل وحيرض على بطن، طعام الغداء
من نعم اهللا ويعصي بنعمه اليت أنعم عليه من عني ومسع ويد 

 !!.ورجل
قالت امرأة مشيط : حدثين رجل قال: قال ابن معاوية الغاليب

إنا نعمل الشيء فيربد؛ نشتهي أن تأكل ! يا أبا متام) ابن عجالن(
اعايت واهللا إن أبغض س: فقال، منه معنا فال جتيء حىت يفسد ويربد

 .إىل الساعة اليت آكل فيها
فقيل ، عوتبت فيه، وعن ميمون بن مهران أن امرأة ابن عمر

ال نصـنع لـه   ، فما أصنع به: أما تلطفني ذا الشيخ؟ فقالت: هلا
فأرسلت إىل القوم من املساكني كـانوا  ، طعاماً إال دعا من يأكل

                                     
 .٩٢: اآلية، سورة آل عمران) ١(
 .٢/٤٦٦حلية األولياء ) ٢(
 .٧٣ص، الزهد لإلمام أمحد) ٣(



 
 ٣٢ وثلث لطعامك

جيلسون بطريقه إذا خرج من املسجد فأعطتـهم وقالـت هلـم ال    
، مث جاء إىل بيته فقال أرسلوا إىل فالن وإىل فـالن ، جتلسوا بطريقه

، وكانت امرأته أرسلت إليهم بطعام وقالت إن دعاكم فال تـأتوه 
فلـم  ، أردمت أن ال أتعشى الليلـة : فقال ابن عمر رضي اهللا عنهما

(يتعش تلك الليلة
79F

١( . 
وهذا حيىي بن معاذ وكأنه خياطب أهل البطون من مههم مجع 

لو خاف ، مسكني ابن آدم: لدنيا ومتابعتها حىت أصبحوا عبيداً هلاا
(النار كما خياف الفقر دخل اجلنة

80F

٢(. 
 !أين حنن من هؤالء؟: أخي احلبيب

فاشتهى حلـم دجـاج   ، وطال به وجعه، ضرب الربيع الفاجل
مث حكى المرأته فاشترت دجاجة بدرهم ، فكف نفسه أربعني يوماً

مث ، وجعلت له أصباغاً كاحللوى، له خبزاً وخبزت، ودانقني فسوا
، تصدقوا علي: فقال، فلما ذهب ليأكل قام سائل، جاءت باخلوان

فأنا أصنع مـا هـو   : قالت، خذي هذا فادفعيه إليه: وقال، فكف
وتأكـل أنـت   ، نعطيه مثن هذا: وما هو؟ قالت: قال، أحب إليه
لدجاجـة  فجاءت بثمن ا، ائتيين بثمنه، قال قد أحسنت، شهوتك

ضعيه علـى هـذا وادفعيـه مجيعـاً إىل     : واخلبز واألصباغ فقال
(السائل

81F

٣(. 
                                     

 .١/٢٩٨حلية األولياء ) ١(
 .١٠/٣٧٨تاريخ بغداد ) ٢(
 .٢٨٩ص ، أحسن احملاسن) ٣(



 
 ٣٣ وثلث لطعامك

كان النجاد يصوم الدهر ويفطـر  : قال أبو إسحاق الطربي
فإذا كان ليلة اجلمعة أكل تلك اللقم اليت ، على رغيف ويترك لقمة

(استفضلها وتصدق بالرغيف
82F

١(. 
مـاً مـا   واهللا لقد أدركت أقوا: أولئك قوم قال عنهم احلسن

، وال أمر يف أهله بصنعة طعام قط، طُوي ألحدهم يف بيته ثوب قط
(!!وما جعل بينه وبني األرض شيئاً قط

83F

٢(. 
من أراد أن تغزر دموعه ويـرق قلبـه    :وقال احلسن بن حيىي

 .فليأكل وليشرب يف نصف بطنه
: فحدثت ذا أبا سليمان فقـال : قال أمحد ابن أيب احلواري

وأرى هـؤالء قـد   " ثلث طعام وثلث شراب: "إمنا جاء احلديث
 .حاسبوا أنفسهم فرحبوا سدساً
اجلوع يبعث على الرب كما تبعث : وقال حممد بن النضر

 .البطنة على األشر
إىل اإلقالل من األكل يف حديث املقدام  وقد ندب النيب 

ويف الصحيحني عنه ، "حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه": وقال
 والكافر يأكل يف سبعة ، يأكل يف معي واحداملؤمن ": أنه قال

، واملراد أن املؤمن يأكل بآداب الشرع فيأكل يف معي واحد. "أمعاء
 .والكافر يأكل مبقتضى الشهوة والشدة والنهم فيأكل يف سبعة أمعاء

                                     
 .٣/٨٦٨تذكرة احلفاظ ) ١(
 .٢/١٤٦حلية األولياء ) ٢(



 
 ٣٤ وثلث لطعامك

مع اإلقالل من األكل واالكتفاء ببعض الطعام إىل  وندب 
وطعـام  ، يكفي االثـنني طعام الواحد ": فقال، اإليثار بالباقي منه

 ."وطعام الثالثة يكفي األربعة، االثنني يكفي الثالثة
فأحسن ما أكل املؤمن يف ثلث بطنه وشرب يف ثلث وتـرك  

 .للنفس ثلثاً؛ فإن كثرة الشرب جتلب النوم وتفسد الطعام
فـإذا مل تشـرب مل   ، كل ما شئت وال تشرب: قال سفيان

 .جيئك النوم
، يتعبدون يف بين إسـرائيل  كان شباب: وقال بعض السلف

ال تأكلوا كثرياً فتناموا كثرياً : فإذا كان فطرهم قام عليهم قائم فقال
 .فتخسروا كثرياً

وأصحابه جيوعون كثرياً وال يشربون كثرياً  وقد كان النيب 
إال ، وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام، يتقللون من أكل الشهوات

وهلذا كان ابن ، األحوال وأفضلهاأن اهللا ال خيتار لرسوله إال أكمل 
 .عمر يتشبه به يف ذلك مع قدرته على الطعام وكذلك أبوه من قبله

من  ما شبع آل حممد ": ويف الصحيحني عن عائشة قالت
 ."خبز شعري يومني متتابعني حىت قبض

 ما شبع رسول اهللا ": وخرج البخاري عن أيب هريرة قال
 خرج رسول اهللا : "نه قالوع. "من طعام ثالثة أيام حىت قبض

 ".من الدنيا ومل يشبع من خبز شعري
ويف صحيح مسلم عن عمر أنه خطب فذكر ما أصاب الناس 



 
 ٣٥ وثلث لطعامك

يظل اليوم يلتوي ما جيد  لقد رأيت رسول اهللا : "من الدنيا فقال
 ".دقالً

 وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس عن الـنيب  
ولقد أخفت يف اهللا وما ، حدلقد أُوذيت يف اهللا وما يؤذى أ": قال

وقد أتت علي ثالث من بني يوم وليلة وما يل طعـام  ، خياف أحد
 .)84F١("إال ما وراه إبط بالل

وهذه النعمة العظيمة اليت نتقلب فيها من الطعام والشـراب  
هى مطية لُحسن العبادة وطوهلا فقد كان سفيان الثـوري حسـن   

إليهـا يف العلـف مل    إن الدابة إذا مل حتسـن : املطعم وكان يقول
(تعمل

85F

٢(. 
ما اجتمع علي مائديت لونان من طعام : قال القاسم بن خميمر

(واحد
86F

٣(. 
إن ، كان ليحىي القطان نفقة من غلته: وقال حممد بن صفوان

وإن ، وإن دخل شعري أكل شعرياً، دخل من غلته حنطة أكل حنطة
(دخل متر أكل متراً

87F

٤(. 
له فاكهة فترك أكلها ما قدمت ، يأكل فاكهة بلده وكان 

بل كان ، وال على سبيل الورع الفاسد، ال على سبيل الزهد الفاسد
                                     

 .٤٢٧ص، العلوم واحلكمجامع ) ١(
 .٢٦ص، منهاج القاصدين) ٢(
 .٦/٨٠حلية األولياء ) ٣(
 .٩/١٨السري ) ٤(



 
 ٣٦ وثلث لطعامك

يـا أَيهـا    : وال يتكلف مفقوداً ويتبع قوله تعاىل، ال يرد موجوداً
 متإِنْ كُن لَّهوا لكُراشو اكُمقْنزا رم اتبطَي نوا كُلُوا منَآم ينالَّذ

بعت اهونَإِيد)88F١(. 
فمن حرم الطيبات عليه وامتنع مـن  ، فأمر باألكل والشكر
: فهو مذموم مبتدع داخل يف قوله تعاىل، أكلها بدون سبب شرعي

  لَكُـم لَّ اللَّها أَحم اتبوا طَيمرحوا لَا تنَآم ينا الَّذها أَيي)89F٢( ،
ثُـم *  : تعاىلقال ، ومن أكلها بدون الشكر الواجب فيها مذموم

 .أي شكر النعيم ))90F٣لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ
الطاعم الشاكر مبرتلة ": أنه قال وقد روي عن النيب 

إن اهللا ": أنه قال ويف الصحيح عن النيب ، "الصائم الصابر
لريضى عن العبد بأن يأكل األكلة فيحمده عليها أو يشرب 

 ."الشربة فيحمده عليها
 .وكذلك اإلسراف يف األكل مذموم وهو جماوزة احلد

، ومن أكل بنية االستعانة على عبادة كان مأجوراً على ذلك
يف احلديث  كما قال النيب ، وكذلك ما ينفقه على أهل بيته

: وقال لسعد "نفقة املسلم على أهله حيتسبها صدقة": الصحيح
ا درجة  إنك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا إال ازددت"

                                     
 .١٧٢: اآلية، سورة البقرة) ١(
 .٨٧: اآلية، سورة املائدة) ٢(
 .٨: اآلية، سورة التكاثر) ٣(



 
 ٣٧ وثلث لطعامك

 .)91F١("حىت اللقمة تضعها يف يفّ امرأتك، ورفعة
(وكان عبداهللا بن عمر ال يأكل طعاماً إال وعلى خوانه يتيم

92F

٢(. 
أنه يغلق ، اليت ال يكاد يفطن هلا، ومن دقيق نعم اهللا على العبد

فريسل اهللا إليه من يطرق عليه الباب يسأله شـيئاً مـن   ، عليه بابه
 .)93F٣(هليعرف نعمته علي، القتت

مث يكرمه اهللا عز وجل بسخاء اليد وطيب النفس فيعني أهل 
ويساعد األرامل واأليتام سعياً وطلباً ، الكرب وأصحاب احلاجات

 .ملرضاة اهللا عز وجل
، رحم اهللا عبداً جعل العيش عيشاً واحداً: كان احلسن يقول

، واجتهد يف العبادة، ولزق باألرض، ولبس خلقاً، فأكل كسرة
ابتغاء الرمحة حىت يأتيه ، وهرب من العقوبة، اخلطيئة وبكى على

(أجله وهو على ذلك
94F

٤(. 
ــا  ــى مفاهلمــ ــان ال ارضــ  خلقــ

 
  

 بطـــر الغـــىن ومذلـــة الفقـــر     
 فــإذا غنيــت فــال تكــن بطــراً     

 
  

(وإذا افتقــــرت علــــى الــــدهر  
95F

٥( 
                                      

 .٣٢/٢١٢جمموع الفتاوى ) ١(
 .١/٢٩٩حلية األولياء ) ٢(
 .١٧٤ص، عدة الصابرين) ٣(
 .٢/٦٥للبيهقي  الزهد) ٤(
 .٤/٢٧٦السري ) ٥(



 
 ٣٨ وثلث لطعامك

عجبت للناس حيتمون من الطعام خمافة : قال عبداهللا بن شربمة
(ن الذنوب خمافة الناروال حيتمون م، الداء

96F

١(. 
أن امرأة من الصاحلات أتاها نعي : ومن صور الورع العجيبة

فرفعت يديها من العجني وقالت هذا طعام قد ، زوجها وهى تعجن
(صار لنا يف شريك

97F

٢(. 
قـال  ، وأعظم من ذلك ورع الصديق أيب بكر رضي اهللا عنه

اهللا عنه  كنا مع أيب بكر الصديق رضي: زيد بن أرقم رضي اهللا عنه
بكي وبكى حىت ، فلما أدناه من فيه، فأيت مباء وعسل، فدعا بشراب

حىت ظنوا أم ، مث عاد وبكى، فسكتوا وما سكت، أبكى أصحابه
يا خليفة رسول : فقالوا، مث مسح عينيه: قال، مل يقدروا على مسألته

فرأيته يدفع عن نفسـه  ، كنت مع رسول اهللا: ما أبكاك؟ فقال، اهللا
ما الذي تدفع عـن  ، يا رسول اهللا: فقلت، ومل أر معه أحداً، شيئاً

، فرجعت، إليك عين: فقلت هلا، هذه الدنيا مثلت يل: "نفسك؟ قال
 .)98F٣("إنك إن أفلت مين فلن يفلت مين من بعدك: فقالت

علم ، من أكل احلرام عصت جوارحه شاء أم أىب: قال سهل
ووفقـت  ، جوارحهومن كانت طعمته حالالً أطاعته ، أو مل يعلم
 .للخريات

                                     
 .٦/٣٤٨السري ) ١(
 .تعين الورثة ومن له حق) ٢(
 .٢٥٧ص ، عدة الصابرين) ٣(



 
 ٣٩ وثلث لطعامك

رقَّـت مضـجعك   ، يا أبا عبدالرمحن: وقال رجل البن عمر
فلـو  ، وجلساؤك ال يعرفون لك حقك وال شـرفك ، وكرب سنك

: قال، أمرت أهلك أن جيعلوا لك شيئاً يلطفونك إذا رجعت إليهم
وال اثنيت عشرة سنة ، واهللا ما شبعت منذ إحدى عشرة سنة، وحيك

فكيف يب ، وال أربع عشرة سنة مرة واحدة، وال ثالث عشرة سنة
(وإمنا بقي مين ما بقي

99F

١(. 
 : أخي احلبيب

وهي من ، من سنن املرسلني إطعام الطعام وإكرام الضيف
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم : "عالمات اإلميان لقوله 

(.."ضيفه
100F

٢(. 
 :ويقول الشاعر

 أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله  
 ل جديبوخيصب عندي واحمل

 ما اخلصب لألضياف يف كثرة
(القرى ولكنما وجه الكرمي خصيب

101F

٣(  
طبخت له قدر سكباج ، ملا قدم سفيان علينا: قعبد الرازقال 

يا : مث قال، فأكل فأكل مث أتيته بزبيب الطائف) حلم يطبخ خبل(
                                     

 .٥١٥ص، جامع العلوم واحلكم) ١(
 .متفق عليه) ٢(
 .٤٢٥ص، مكاشفة القلوب) ٣(



 
 ٤٠ وثلث لطعامك

(مث قام يصلي حىت الصباح، اعلف احلمار وكده، عبدالرازق
102F

١(. 
عبادة بكثرة األكل وتوفر النعم لكنـا  ولو كانت الطاعة وال

ولكنها حياة القلوب وموـا ال  ، أكثر منهم قياماً وصالة وعبادة
 !!.كثرة األكل وتنوع األصناف

إذا كان عندي دقيق وقصب ما أبايل ما فاتين من : قال شعبة
 .الدنيا

ــون  ــت عيـ ــني ونامـ ــهرت أعـ  سـ
 
 
 

  
ــون    ــون أو ال تكــ ــور تكــ  ألمــ

 
 
 

ــا   ــم م ــاطرد اهل ــن  ف ــتطعت ع  اس
 

  
 الـــنفس فحمالنـــك اهلمـــوم جنـــون  

ــان    ــا ك ــاألمس م ــاك ب ــاً كف  إن رب
 

  
ــون    ــا يكـ ــد مـ ــيكفيك يف غـ (سـ

103F

٢( 
رأى عمر بن اخلطاب حلماً معلقاً : عن جابر بن عبد اهللا قال 

فقال ، اشتهيت حلماً فاشتريته: ما هذا يا جابر؟ قلت: يف يدي فقال
أفكلما اشتهيت يا جـابر   أفكلما اشتهيت يا جابر اشتريت؟: عمر

أَذْهبتم طَيبـاتكُم فـي    اشتريت؟ أما ختاف هذه اآلية يا جابر 
 .))104F٣حياتكُم الدنيا

                                     
 .٧/٢٧٧السري ) ١(
 .٤/١٣٩٧تذكرة احلفاظ ) ٢(
 .٢: اآلية، سورة األحقاف) ٣(



 
 ٤١ وثلث لطعامك

ما هـذا؟  : فقال، دخل عمر على ابنه عاصم وهو يأكل حلماً
أَو كلما قرمت إىل شيء أكلته؟ كفى بـاملرء  : قال، قَرمنا إليه: قال

(ا يشتهيسرفاً أن يأكل كل م
105F

١(. 
لو : فقال له، وروي أن ابناً لسمرة بن جندب أكل حىت بشم

 !!مت ما صليت عليك
، إذا أكلت رغيفاً اشـد بـه صـليب   : قال صفوان بن حمرز

(وشربت كوز ماء فعلى الدنيا وأهلها العفاء
106F

٢(. 
 ملك كسرى تغين عنه كسرة

 حر اجتزاء بالوشلـــوعن الب
 اعترب حنن قسمنا بينـــهم 
 ق نــزل ـقاً وباحلــقه حتلْ

وتأمل يف فعل السلف وقناعتهم بالرزق مع كثرة طاعتهم 
 .وحسن عبادم

: ويقول، كان حممد بن واسع يبل اخلبز اليابس باملاء ويأكل
 .من قنع ذا مل حيتج إىل أحد

ويف هذا الزمن الذي تفجرت ينابيع اخلريات وكثر يف الرزق 
 .خيشى أن يكون ذلك استدراجاً

إذا رأيت اهللا عز وجل يتابع نعمه عليك : قال سلمة بن دينار
                                     

 .١١٩ص ، بن اجلوزيتاريخ عمر ال) ١(
 .١٢٠ص، تاريخ اخللفاء) ٢(



 
 ٤٢ وثلث لطعامك

(وأنت تعصيه فاحذره
107F

١(. 
 هب أن البعث مل تأتنـا رسـله  

 
ــرم    ــار مل تض ــة الن  وجامح

 أليس يف الواجـب املسـتحق   
 

 )108F٢(!حياء العبـاد مـن املـنعم؟    
ليس لنا ما ، أمسينا مع إبراهيم بن أدهم ليلة: قال ابن بشار 

ماذا أنعم اهللا على الفقراء واملساكني ، يا ابن بشار: الفق، نفطر عليه
من النعيم والراحة؟ ال يسأهلم يوم القيامة عن زكاة وال حج وال 

امللوك -حنن واهللا ، ال تغتم فرزق اهللا سيأتيك، صدقة وال صلة رحم
، ال نبايل على أي حال كنا إذا أطعنا اهللا، تعجلنا الراحة -واألغنياء

فإذا برجل قد جاء بثمانية ، وقمت إىل صاليت، تهمث قام إىل صال
فدخل سائل فأعطاه ثالثة ، كل يا مغموم: فقال، أرغفة ومتر كثري

(وأعطاين ثالثة وأكل رغيفني، أرغفة مع متر
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٣(. 
 :يف اجلوع عشر فوائد هي: أخي احلبيب

، صفاء القلب وإيقاد القرحية وإنقاذ البصرية :الفائدة األوىل
البالدة ويعمي القلب ويكثر البخار يف الدماغ فإن الشبع يورث 

شبه السكر حىت حيتوي على معان الفكر فيثقل القلب بسببه عن 
بل الصيب إذا أكثر األكل ، اجلريان يف األفكار وعن سرعة اإلدراك

 .بطل حفظه وفسد ذهنه وصار بطيء الفهم واإلدراك
                                     

 .٢/١٥٧صفة الصفوة ) ١(
 .١٢٥ص ، التخويف من النار) ٢(
 .٧/٣٩٤السري ) ٣(



 
 ٤٣ وثلث لطعامك

، ومثل القناعة مثل السحاب، مثل اجلوع مثل الرعد: ويقال
 .واحلكمة كاملطر

رقة القلب وصفاؤه الذي به يتهيأ إلدراك لذة : الفائدة الثانية
فكم من ذكر جيري على اللسان مع حضور ، املثابرة والتأثر بالذكر

القلب ولكن القلب ال يتلذذ به وال يتأثر حىت كأن بينه وبينه حجاباً 
 .من قسوة القلب

يلَّ العبـادة إذا  أحلى ما تكـون إ : قال أبو سليمان الداراين
 .التصق ظهري ببطين
االنكسار والذل وزوال البطر والفرح واألشر : الفائدة الثالثة

فال تنكسر النفس وال ، الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عن اهللا تعاىل
فعنده تسكن لرا وختشع له وتقف ، تذل بشيء كما تذل باجلوع

بلقيمة طعام  على عجزها وذهلا إذا ضعفت منتها وضاقت حيلتها
وما مل . وأظلمت عليها الدنيا لشربة ماء تأخرت عنها، فاتتها

وإمنا ، يشاهد اإلنسان ذل نفسه وعجزه ال يرى عزة مواله وال قهره
سعادته يف أن يكون دائماً مشاهداً نفسه بعني الذل والعجز ومواله 

 .بعني العز والقدرة والقهر
وال ينسى أهل ، وعذابه أن ال تنسى بالء اهللا: الفائدة الرابعة

والعبد الفطن ال ، فإن الشبعان ينسى اجلائع وينسى اجلوع، البالء
فيذكر من عطشه ، يشاهد بالء من غريه إال يتذكر بالء اآلخرة

حىت ، ومن جوعه جوع أهل النار، عطش اخللق يف عرصات القيامة



 
 ٤٤ وثلث لطعامك

، أم ليجوعون فيطعمون الضريع والزقوم ويسقون الغساق واملهل
فإنه هو الذي ، ينبغي أن يغيب عن العبد عذاب اآلخرة وآالمها فال

فمن مل يكن يف ذلة وال علة وال قلة وال بالء نسي ، يهيج اخلوف
فينبغي أن ، عذاب اآلخرة ومل يتمثَّل يف نفسه ومل يغلب على قلبه

وأوىل ما يقاسيه من ، يكون العبد يف مقاساة بالء أو مشاهدة بالء
 .ئد مجة سوى تذكر عذاب اآلخرةاجلوع فإن فيه فوا

كسـر شـهوات   : وهى من أكرب الفوائد: الفائدة اخلامسة
فإن منشـأ  ، املعاصي كلها واالستيالء على النفس األمارة بالسوء

ومادة القوى والشهوات ال حمالة ، املعاصي كلها الشهوات والقوى
وإمنا السعادة كلـها يف  ، فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة، األطعمة

وكما أنك ال ، والشقاوة يف أن متلكه نفسه، ميلك الرجل نفسه أن
متلك الدابة اجلموح إال بضعف اجلوع فإذا شبعت قويت وشردت 

إن القوم ملا شبعت بطوم مجحت م . فكذلك النفس، ومجحت
 .نفوسهم إىل هذه الدنيا

 .وهذه ليست فائدة واحدة بل هي خزائن الفوائد
وأقل ما ، ن خزائن اهللا تعاىلاجلوع خزانة م: ولذلك قيل

فإن اجلائع ال يتحرك ، شهوة الفرج وشهوة الكالم: يندفع باجلوع
عليه شهوة فضول الكالم فيتخلص به من آفات اللسان كالغيبة 

، فيمنعه اجلوع من كل ذلك، والفحش والكذب والنميمة وغريها
يكب وال ، وإذا شبع افتقر إىل فاكهة فيتفكه ال حمالة بأعراض الناس



 
 ٤٥ وثلث لطعامك

 .الناس يف النار على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم
. واجلوع يكفي شـرها ، وأما شهوة الفرج فال ختفى غائلتها

، وإن منعته التقوى فال ميلك عينـه ، وإذا شبع الرجل مل ميلك فرجه
فيخطر له ، فإن ملك عينه بغض الطرف فال ميلك فكره، فالعني تزين

سباب الشهوة ما يتشوش بـه  من األفكار الرديئة وحديث النفس بأ
 .ورمبا عرض له ذلك يف أثناء الصالة، مناجاته

فإن من شبع ، دفع النوم ودوام السهر: الفائدة السادسة
ويف كثرة النوع ضياع ، شرب كثرياً ومن كثر شربه كثر نومه

والعمر أنفس ، العمر وفوت التهجد وبالدة الطبع وقساوة القلب
والنوم موت فتكثريه ينقص ، فيه يتجروهو رأس مال العبد ، اجلواهر

ومهما غلب النوم . مث فضيلة التهجد ال ختفى ويف النوم فواا، العمر
والشبع جملبة ، فالنوم منبع اآلفات. فإن جد مل جيد حالوة العبادة

 .واجلوع مقطعة له، له
تيسري املواظبة على العبادة فإن األكل مينع : الفائدة السابعة

ورمبا ، دات ألنه حيتاج إىل زمان يشتغل فيه باألكلمن كثرة العبا
مث حيتاج إىل غسل اليد ، حيتاج إىل زمان يف شراء الطعام وطبخه

واألوقات . مث يكثر ترداده إىل بيت املاء لكثرة شربه، واخلالل
املصروفة إىل هذا لو صرفها إىل الذكر واملناجاة وسائر العبادات 

 .لكثر رحبه
علي اجلرجاين سويقاً يسـتف منـه    رأيت مع: قال السري



 
 ٤٦ وثلث لطعامك

إين حسبت ما بـني املضـغ إىل   : ما محلك على هذا؟ قال: فقلت
 .االستفاف سبعني تسبيحة فما مضغت اخلبز منذ أربعني سنة

 .فانظر كيف أشفق على وقته ومل يضيعه يف املضغ
فينبغـي أن  ، وكل نفس من العمر جوهرة نفيسة ال قيمة هلا

يف اآلخرة ال أخر هلا بصرفه إىل ذكـر اهللا  يستويف منه خزانة باقية 
 .وطاعته

ومن مجلة ما يتعذر بكثرة األكل الدوام على الطهارة ومالزمة 
ومـن  . فإنه حيتاج إىل اخلروج لكثرة شرب املاء وإراقتـه ، املسجد

فالصوم ودوام االعتكاف ، مجلته الصوم فإنه يتيسر ملن تعود اجلوع
األكل وأسـبابه إىل العبـادة   ودوام الطهارة وصرف أوقات شغله ب

وإمنا يستحقرها الغافلون الذين مل يعرفوا قدر الـدين  ، أرباح كثرية
يعلَمونَ ظَاهرا من الْحياة  : لكن رضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا ا
 . ))110F١الدنيا وهم عنِ الَْآخرة هم غَافلُونَ

ست آفات من الشبع وقد أشار أبو سليمان الداراين إىل 
وتعذر ، فقد حالوة املناجاة: من شبع دخل عليه ست آفات: فقال

وحرمان الشفقة على اخللق ألنه إذا شبع ظن أن ، حفظ احلكمة
وأن أول سائر ، وزيادة الشهوات، وثقل العبادة، اخللق كلهم شباع

 .والشباع يدورون حول املزابل، املؤمنني يدورون حول املساجد
يستفيد من قلة األكل صحة البـدن ودفـع   : لثامنةالفائدة ا

                                     
 .٧: اآلية، سورة الروم) ١(



 
 ٤٧ وثلث لطعامك

فإن سببها كثرة األكل وحصول فضله األخالط يف املعدة ، األمراض
مث املرض مينع من العبادات ويشوش القلب ومينـع مـن   . والعروق

وحيوج إىل الفصد واحلجامة والدواء ، وينغص العيش، الذكر والفكر
ال خيلو اإلنسان منها وكل ذلك حيتاج إىل مؤن ونفقات ، والطبيب

ويف اجلوع ما ، بعد التعب عن أنواع من املعاصي واقتحام الشهوات
 .مينع ذلك كله

، وعراقي، ورومي، هندي: حكي أن الرشيد مجع أربعة أطباء
، ليصف كل واحد منكم الدواء الذي ال داء فيـه : وقال، وسوادي

، األسـود الدواء الذي ال داء فيه عندي هو اإلهليلج : فقال اهلندي
هو عنـدي  : وقال الرومي، هو حب الرشاد األبيض: وقال العراقي

اإلهليلج يعفص املعـدة  : وقال السوادي وكان أعلمهم، املاء احلار
واملاء احلار يرخـي  ، وحب الرشاد يزلق املعدة وهذا داء، وهذا داء

الدواء الذي ال داء معـه  : فما عندك؟ فقال: قالوا، املعدة وهذا داء
وأن ترفع يدك عنه وأنـت  ، ال تأكل الطعام حىت تشتهيهعندي أن 

 .صدقت: فقالوا، تشتهيه
فإن من تعود قلة األكل كفاه ، خفة املؤنة: الفائدة التاسعة

والذي تعود الشبع صار بطنه غرمياً مالزماً له ، من املال قدر يسري
فيقول ماذا تأكل اليوم؟ فيحتاج إىل أن ، أخذ مبخنقه يف كل يوم

، فيكتسب من احلرام فيعصي أو من احلالل فيذل، داخليدخل امل
ورمبا حيتاج إىل أن ميد أعني الطمع إىل الناس وهو غاية الذل 



 
 ٤٨ وثلث لطعامك

 .واملؤمن خفيف املؤنة، والقماءة
إين ألقضي عامة حـوائجي بـالترك   : وقال بعض احلكماء

 .فيكون ذلك أروح لقليب
دة ستقرض من غريي لشهوة أو زيااإذا أردت أن : وقال آخر

 . استقرضت من نفسي فتركت الشهوة فهي خري غرمي يل
وكان إبراهيم بن أدهم رمحه اهللا يسأل أصحابه عن سعر 

 .أرخصوها بالترك: فيقول، املأكوالت فيقولون إا غالية
إن كان : األكول مذموم يف ثالثة أحوال: وقال سهل رمحه اهللا

وإن ، ن اآلفاتمن أهل العبادة فيكسل وإن كان مكتسباً فال يسلم م
 .كان ممن يدخل عليه شيء فال ينصف اهللا تعاىل من نفسه

أن يتمكن من اإليثار والتصدق مبا فضل من : الفائدة العاشرة
 .فيكون يوم القيامة يف ظل صدقته، األطعمة على اليتامى واملساكني

وما يتصدق به كان خزانته ، فما يأكله كان خزانته الكنيف
للعبد من ماله إال ما تصدق فأبقى أو أكل  فليس، فضل اهللا تعاىل

فالتصدق بفضالت الطعام أوىل من التخمة . فأفىن أو لبس فأبلى
 .والشبع

إِنا عرضنا  : وكان احلسن رمحة اهللا عليه إذا تال قوله تعاىل
هلْنمحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرو اتاوملَى السةَ عانا الْأَم

: قال، ))111F١وأَشفَقْن منها وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا
                                     

 .٧٢: اآلية، سورة األحزاب) ١(



 
 ٤٩ وثلث لطعامك

عرضها على السموات السبع الطباق والطرائق اليت زينها بالنجوم 
هل حتملني األمانة مبا : ومحلة العرش العظيم فقال هلا سبحانه وتعاىل

وإن أسأت إن أحسنت جوزيت : وما فيها؟ قال: فيها؟ قالت
مث ، مث عرضها كذلك على األرض فأبت، ال:فقالت، عوقبت

هل : عرضها على اجلبال الشوامخ الصالب الصعاب فقال هلا
وما فيها؟ فذكر اجلزاء والعقوبة : حتملني األمانة مبا فيها؟ قالت

مث عرضها على اإلنسان فحملها إنه كان ظلوماً جهوالً ، ال: فقالت
واهللا اشتروا األمانة بأمواهلم فأصابوا آالفاً فقد رأيناهم . بأمر ربه

وأمسنوا ، فماذا صنعوا فيها ؟ وسعوا ا دورهم وضيقوا به قبورهم
وأتعبوا أنفسهم بالغدو والرواح إىل باب ، براذينهم وأهزلوا دينهم

: يقول أحدهم، السلطان يتعرضون للبالء وهم من اهللا يف عافية
يتكئ على مشاله ويأكل ، ا وكذاتبيعين ارض كذا وكذا وأزيدك كذ

حىت إذا أخذته الكظة ونزلت ، حديثه سخرة وماله حرام، من ماله
يا لكع ، ائتين بشيء أهضم به طعامي، يا غالم: به البطنة قال

أين الفقري، أين األرملة، أين ، أطعامك ضم؟ إمنا ضم دينك
 املسكني، أين اليتيم الذي أمرك اهللا تعاىل م؟

رة إىل هذه الفائدة وهو صرف فاضل الطعـام إىل  فهذه إشا
فذلك خري له من أن يأكله حىت يتضـاعف  ، الفقري ليدخر به األجر

 .الوزر عليه
واهللا لقد أدركت أقواماً الرجل منهم ميسي : وعن احلسن قال



 
 ٥٠ وثلث لطعامك

وعنده من الطعام ما يكفيه ولو شاء ألكله فيقول واهللا ال أجعل هذا 
 .كله لبطين حىت أجعل بعضه هللا

فهذه عشر فوائد للجوع يتشعب من كل فائـدة فوائـد ال   
فاجلوع خزانة عظيمة لفوائـد  ، ينحصر عددها وال تتناهى فوائدها

اجلوع مفتاح اآلخرة وباب : وألجل هذا قال بعض السلف، اآلخرة
(والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة، الزهد

112F

١(. 
 تاهللا لو عاش الفـىت يف عمـره  

 
 مالـك أمـره  ألفاً من األعـوام   

ــيم   ــل نع ــا بك ــذَّذ فيه  فتل
 

 متنعماً فيـها بـنعم عصــره   
 ما كان ذلك كله يف أن يفـي  

 
 مبيــت أول ليلــة يف قبــــره 

بأي : أال تشرب من ماء زمزم؟ قال: قيل لوهيب بن الورد 
، ما احتملوا ألحد ما احتملوا لوهيب: دلو؟ قال شعيب بن جرب

 .كان يشرب بدلوه
أخذ سفيان بن عيينة بيدي فأقامين يف : وقال حرملة بن حيىي

ما يقول ! يا حرملة: ناحية وأخرج من كمه رغيف شعري وقال يل
(هذا طعامي منذ ستني سنة، الناس

113F

٢(. 
وألصحاب النهم الذين يكرتون الذهب والفضة وجيمعون ما 

نسوق إليهم قول إمام أهل السنة رمحـه اهللا  .. يكفي ألمة بأسرها
أسر أيامي إيلَّ يوم أصبح وليس عنـدي  : محدورضي عنه؛ اإلمام أ

                                     
 .باختصار ٣/٩١اإلحياء ) ١(
 .٧/٢٧٢حلية األولياء ) ٢(



 
 ٥١ وثلث لطعامك

(شيء
114F

١(. 
ليس البن آدم حق ": وتأمل أخي الكرمي يف قول الرسول 

، وثوب يواري به عورتـه ، بيت يسكنه: يف سوى هذه اخلصال
 .)115F٢("وجلف اخلبز واملاء

وهذا الطعام من أوجه اإلنفاق العظيمة؛ بصرفه يبلغ اإلنسان 
: قـال رسـول اهللا   .. مرة عن النارالدرجات العال ويباعد بالت

 .)116F٣("اتقوا النار ولو بشق مترة"
إن سرك أن تلحـق بصـاحبك   ! يا عمر: قال أبو ذر لعمر

(فانكس اإلزار واخصف النقل وكل دون الشبع
117F

٤(. 
قُتل محزة : فقال، أيت عبدالرمحن بن عوف بطعام فجعل يبكي

بن عمري فلم  وقتل مصعب، فلم يوجد ما يكفن فيها إال ثوباً واحداً
لقد خشيت أن يكون عجلت ، يوجد ما يكفن فيه إال ثوباً واحداً

(وجعل يبكي، لنا طيباتنا يف حياتنا الدنيا
118F

٥(. 
دخلت على أيب مسـلم يف يـوم   : قال أبوبكر رضي اهللا عنه

، وبني يديه خروف وهو يأكل منه، فرأيت عليه قميصاً مرقعاً، عيد
إىل اخلروف ولكـن انظـر إذا    ال تنظر: فقال، يا أبا مسلم: فقلت

                                     
 .٣٥٣ص ، جامع العلوم واحلكم) ١(
 .ه الترمذيروا) ٢(
 .متفق عليه) ٣(
 .٤٤٧ص، الزهد لإلمام أمحد) ٤(
 .١/١٤٦السري ) ٥(



 
 ٥٢ وثلث لطعامك

(من أين لك هذا؟ فأي جواب أقوله وما اعتذاري، سألين ريب
119F

١(. 
 :أخي املسلم

فعليك بالشكر واحلمـد  .. تتقلب يف نعم اهللا صباحاً ومساًء 
واسأل اهللا عز وجل أن يدميها عليـك وأن ال تكـون   ، قوالً وفعالً
 ..استدراجاً

ــا ــة فارعه ــت يف نعم  إذا كن
 

ــنعمفــإن املعاصــ   ي تزيــل ال
 .من ملك بطنه ملك األعمال الصاحلة كلها: كان يقال 

 .ال تسكن احلكمة معدة مألى: وكان يقال
ثلث الطعـام  : كان يقال: وعن عبد العزيز بن أيب داود قال

 .عون على التسرع إىل اخلريات
ما أقل طعم امرئ قـط إال  : كان يقال: وعن قثم العابد قال

 .ورق قلبه ونديت عيناه
مل نر لَألشر مثل دوام اجلـوع  : وعن عبداهللا بن مرزوق قال

: وما دوامه عندك؟ قـال : فقال له أبو عبد الرمحن العمري الزاهد
قال وكيف يقدر من كان يف الدنيا علـى  ، دوامه أن ال تشبع أبداً

مـن  ، ما أيسر ذلك يا أبا عبد الرمحن على أهل واليته: هذا؟ قال
 . دون الشبع هو دوام اجلوعوفقه لطاعته ال يأكل إال

ويشبه هذا قول احلسن ملا عرض الطعام على بعض أصـحابه  
، سبحان اهللا: فقال احلسن، أكلت حىت ال أستطيع أن آكل: فقال له

                                     
 .٨٨ص، الزهر الفائح) ١(



 
 ٥٣ وثلث لطعامك

 .وما يأكل املسلم حىت ال يستطيع أن يأكل؟
من أحب أن : كان يقال: وروي عن أيب عمران اجلوين قال

 .ينور قلبه فلُيقلَّ طعمه
إن : كتب إيلَّ سفيان الثوري: عثمان بن زائدة قالوعن 

 .أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من األكل
حنن ! أي أخي: خال رجل بأخيه فقال: وعن ابن السماك قال
 .إمنا جييع أولياءه، أهون على اهللا من أن جييعنا

: قلت أليب سعيد التميمي: وعن عبداهللا بن أيب الفرج قال
 .ال: الاخلائف يشبع؟ ق

: فقيل له، وعن رباح القيس أنه قُرب إليه طعام فأكل منه
كيف أشبع أيام الدنيا : فصاح صيحة فقال، ازدد فما أراك شبعت

، فرفع الطعام من بني يديه، وشجرة الزقوم طعام األثيم بني يدي
 .أنت يف شيء وحنن يف شيء: وقال

ومن ، من ضبط بطنه ضبط دينه: وعن إبراهيم بن أدهم قال
وإن معصية اهللا بعيدة من ، ملك جوعه ملك األخالق الصاحلة

ومنه يكون الفرح ، والشبع مييت القلب، اجلائع قريبة من الشبعان
(واملرح والضحك

120F

١(. 
قال سفيان الثوري وهو يؤكد على أكل احلالل والبعد عن 

                                     
 .٤٢٦ص، جامع العلوم واحلكم) ١(



 
 ٥٤ وثلث لطعامك

(انظر درمهك من اين هو؟ وصلِّ يف الصف األول: احلرام
121F

١(. 
ه اهللا أن جيمع بني األمرين من أكل احلالل ويستطيع من أعان

 !!والصالة يف الصف األول
احلميـة رأس الـدواء   : قال احلارث بن كلدة طبيب العرب

 .والبطنة رأس الداء
الذي قتل الربية وأهلك السباع يف الربية : وقال احلارث أيضاً

 .إدخال الطعام على الطعام قبل االضام
ما كان سـبب آجـالكم؟   : ورلو قيل ألهل القب: وقال غريه

 .لقالوا التخم
فهذا بعض منافع قليل الغذاء وترك التملؤ من الطعام بالنسبة 

وأما منافعه بالنسبة إىل القلب وصالحه . إىل صالح البدن وصحته
فإن قلة الغذاء يوجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسـار الـنفس   

 .وكثرة الغذاء يوجب ضد ذلك، وضعف اهلوى والغضب
كل يف ثلث بطنك واشرب يف ثلثه ! يا ابن آدم: احلسن قال

 .ودع ثلث بطنك يتنفس ويتفكر
) يعين اإلمام أمحد بن حنبل(جعل أبو عبداهللا : وقال املرزوي

يؤجر الرجل يف ترك الشهوات؟ : فقلت له، يعظم من اجلوع والفقر
، ما شبعت منذ ثالثة أشهر: وكيف ال يؤجر وابن عمر يقول: فقال

 .ما أرى: جيد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ قال:  عبداهللاقلت أليب
                                     

 .٧/٦٨حلية األولياء ) ١(



 
 ٥٥ وثلث لطعامك

 .ما شبعت منذ أسلمت: وعن ابن عمر قال
من قل طعامه فهم وأفهم : أما حممد بن واسع فهو يقول

وإن كثري الطعام ليثقل صاحبه عن كثري مما يريد، وصفا ورق. 
وحفظك يف ، حتفك يف شبعك: وعن أيب عبيدة اخلواص قال

أنت شبعت ثقلت فمنت استمكن منك العدو فجثم إذا ، جوعك
 .وإذا أنت جتوعت كنت للعدو مبرصد، عليك

 . إياكم والبطنة فإا تقسي القلب: وعن عمرو بن قيس قال
إن كان الرجل ليعري بالبطنة كما : وعن سلمة بن سعيد قال

 .يعري بالذنب يعمله
 إذا كنت بطيناً فاعدد نفسك زمناً: وعن بعض العلماء قال

 .حىت ختمص
ما بات رجل : كانت العرب تقول: وعن ابن األعرايب قال

 .بطيناً فتم عزمه
إذا أردت حاجة من حوائج : وعن أيب سليمان الداراين قال

 .الدنيا واآلخرة فال تأكل حىت تقضيها فإن األكل يغري العقل
وال ، واسع أخي املؤمن يف فكاك رقبتك والسعي حنو جناتك

، ه الدنيا منصرفاً عن العبادة إىل األكل والشربيكن مهك يف هذ
 .بل اجعلها عوناً على الطاعة

ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكرب مهه : قال مالك بن دينار
(وأن تكون شهوته هى الغالبة

122F

١(. 
                                     

 .٤٢٥ص، جامع العلوم واحلكم) ١(



 
 ٥٦ وثلث لطعامك

 :قال النابغة
 ولست جبـالس لغـد طعامـاً   

 
 حذار غري لكـل غـد طعـام    

 . سنةما شبعت منذ مخسني: قال بشر بن احلارث 
ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم يف احلالل ألنه إذا شبع : وقال

(من احلالل دعته نفسه إىل احلرام فكيف يف هذه األقدار؟
123F

١(. 
 :أخي املسلم

: ما كـان سـبب آجـالكم؟ لقـالوا    : لو قيل ألهل القبور
(التخم

124F

٢(. 
وكُلُـوا   : وقال احلكيم اخلبري جل شأنه وعظم سـلطانه 

 .))125F٣ا تسرِفُواواشربوا ولَ
(مجع اهللا ذه اآليات الطب كله: قال بعض العلماء

126F

٤(. 
ــنته ــة أحص ــمك باحلمي  جس

 
 خمافــة مــن أمل طـــارئ   

ــك أن حتتمــي   وكــان أوىل ب
 

(من املعاصي خشـية البـارئ   
127F

٥( 
يعين (كان طاوس إذا خرج من اليمن : عن بالل بن تعب قال 

 .مية اجلاهليةمل يشرب إال من تلك املياه القد) إىل مكة
ولـيس أكـل   ، الزهد يف الدنيا قصر األمـل : وقال الثوري

                                     
 .٥١٨ص، جامع العلوم واحلكم) ١(
 . ٥١٧ص ، جامع العلوم واحلكم) ٢(
 .٣١: اآلية، فسورة األعرا) ٣(
 .٥١٥ص، جامع العلوم واحلكم) ٤(
 .١٢١ص، تذكرة السامع واملتكلم) ٥(



 
 ٥٧ وثلث لطعامك

 .ولبس العباءة، اخلشن
فإن من قصر أمله مل يتسـابق يف  : وصدق الثوري رمحة اهللا

وأخذ من الدنيا ما ، وال يتفنن بامللبوسات، املأكوالت واملطعومات
(تيسر واجتزا منها مبا يبلغه

128F

١(. 
رمحه اهللا مفصالً ما قد يكـون  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فقـال يف كـالم   ، مشوشاً على بعض الناس بشأن األكل والشرب
 :مفيد وتفصيل دقيق

وكان خلقه  فخري اهلدي هدي حممد : وأما األكل واللباس
وال ، وال يـرد موجـوداً  ، يف األكل أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه

حضر فاكهة وإن ، فكان إن حضر خبز وحلم أكله، يتكلف مفقوداً
وإن ، وإن حضر متر وحده أو خبز وحده أكلـه ، وخبز وحلم أكله

حضر حلو وعسل طعمه أيضاً فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام 
 .وال ميتنع من طعام ملا فيه من اللذة واحلالوة، ال آكل لونني: يقول

وال ، وكان أحياناً ميضي الشهران والثالثة ال يوقد يف بيته نار
، وأحياناً يربط على بطنه احلجر من اجلوع، التمر واملاء يأكلون إال

وأكل علـى  . وإال تركه، فإن اشتهاه أكله، وكان ال يعيب طعاماً
ولكن مل ، إنه ليس حبرام"وقال ، مائدته حلم ضب فامتنع من أكله
 ."يكن بأرض قومي فأجدين أعافه

وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على االمتناع من أكـل  
                                     

 .٦٩ص، العاقبة) ١(



 
 ٥٨ وثلث لطعامك

 : فأنزل اهللا تعـاىل ، وعلى االمتناع من تزوج النساء، وحنوهاللحم 
    لَـاو لَكُـم لَّ اللَّها أَحم اتبوا طَيمرحوا لَا تنَآم ينا الَّذها أَيي

 يندتعالْم بحلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَالًا * تح اللَّه قَكُمزا رمكُلُوا مو
واتقُوا اللَّه الَّذي أَنتم بِه مؤمنونَ يا أَيها الَّذين َآمنـوا لَـا    طَيبا

   ـبحلَـا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو لَكُم لَّ اللَّها أَحم اتبوا طَيمرحت
 يندتعا* الْما وبلَالًا طَيح اللَّه قَكُمزا رمكُلُوا مي  والَّـذ قُوا اللَّهت

 .))129F١أَنتم بِه مؤمنونَ
أما أنـا  : ويف الصحيحني عنه أنه بلغه أن رجاالً قال أحدهم

: وقال اآلخر، أما أنا فأقوم وال أنام: وقال اآلخر، فأصوم وال أفطر
فقال ، أما أنا فال آكل اللحم: وقال اآلخر، أما أنا فال أتزوج النساء

 :"وآكـل  ، وأتزوج النساء، وأقوم وأنام، فطرلكين أصوم وأ
 ."فمن رغب عن سنيت فليس مين، اللحم

يا أَيها الَّذين َآمنوا كُلُوا من طَيبات ما  : وق قال تعاىل
؛ فأمر بأكل ))130F٢رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ

ومن مل ، حرم الطيبات كان معتدياًفمن ، والشكر هللا، الطيبات
 .يشكر كان مفرطاً مضيعاً حلق اهللا

إن اهللا لريضى من ": أنه قال ويف صحيح مسلم عن النيب 
ويشرب الشربة فيحمده ، العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها

                                     
 .٨٨، ٨٧: اآليتان، سورة املائدة) ١(
 .١٧٢: اآلية، سورة البقرة) ٢(



 
 ٥٩ وثلث لطعامك

 ."عليها
الطاعم الشـاكر  ": أنه قال ويف الترمذي وغريه عن النيب 

 ."مبرتلة الصائم الصابر
هي أعـدل الطـرق    فهذه الطريق اليت كان رسول اهللا 

 :واالحنراف عنها إىل وجهني، وأقومها
مع إعراضهم عن القيـام  ، قوم يسرفون فيتناولون الشهوات

وكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا إِنه  : وقد قال اهللا تعاىل. بالواجبات
نيرِفسالْم بحلَا ي)131Fوقال تعاىل، )١ :  لْفخ مهدعب نم لَففَخ

 .))132F٢أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَيا
، ويبتدعون رهبانية مل يشرعها اهللا تعال، وقم حيرمون الطيبات

يا أَيها الَّذين َآمنوا  : وقد قال اهللا تعاىل، وال رهبانية يف اإلسالم
حلَا ت بحلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو لَكُم لَّ اللَّها أَحم اتبوا طَيمر

يندتعالْم)133Fوقال تعاىل، )٣ :  اتبالطَّي نلُ كُلُوا مسا الرها أَيي
يمللُونَ عمعا تي بِما إِنحاللُوا صماعو)134F٤(. 

إن اهللا أمر املؤمنني مبـا  : "ه قالأن ويف الصحيح عن النيب 
يا أَيها الرسلُ كُلُوا من الطَّيبات  : فقال تعاىل، "أمر به املرسلني

يا أَيها الَّذين َآمنوا كُلُوا مـن   : وقال تعاىل، واعملُوا صالحا
                                     

 .٣١: اآلية، سورة األعراف) ١(
 .٥٩: اآلية، سورة مرمي) ٢(
 .٨٧: اآلية، سورة املائدة) ٣(
 .٥١: اآلية، منونسورة املؤ) ٤(



 
 ٦٠ وثلث لطعامك

اكُمقْنزا رم اتبطَي)135F١(. 
شعث أغرب ميد يديه إىل الرجل يطيل السفر أ": مث ذكر

وملبسه ، ومشربه حرام، ومطعمه حرام! يا رب! السماء يا رب
 ."فأىن يستجاب له، وغُذي باحلرام، حرام

فإن اهللا أحـل لنـا   ، وكل طيب حالل، وكل حالل طيب
 .لكن جهة طيبة كونه نافعاً لذيذاً، وحرم علينا اخلبائث، الطيبات

لنا كل ما ينفعنا خبالف  وأباح، واهللا حرم علينا كل ما يضرنا
، أهل الكتاب فإنه بظلم منهم حرم اهللا عليهم طيبات أحلت هلـم 

. مل حيرم علينا شيئاً من الطيبات وحممد ، فحرم عليهم طيبات هلم
، والناس تتنوع أحواهلم يف الطعـام واللبـاس واجلـوع والشـبع    

ولكن خري األعمال مـا كـان هللا   ، والشخص الواحد يتنوع حاله
وقد يكون ، وقد يكون ذلك أيسر العملني، ولصاحبه أنفع ،أطوع

بل الشرع ، فليس كل شديد فاضالً وال كل يسري مفضوالً، أشدمها
ال رد تعذيب ، إذا أمرنا بأمر شديد فإمنا يأمر به ملا فيه من املنفعة

كُتب علَيكُم الْقتـالُ   : النفس؛ كاجلهاد الذي قال اهللا تعاىل فيه
 وهى أَنْ وسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو لَكُم هكُر

لَكُم رش وهئًا ويوا شبحت)136F٢(. 
لعائشة رضي اهللا  وهلذا قال النيب ، واحلج هو اجلهاد الصغري

                                     
 .١٧٢: اآلية، سورة البقرة) ١(
 .٢١٦: اآلية، سورة البقرة) ٢(



 
 ٦١ وثلث لطعامك

 ".أجرك على قدر نصبك: "عنها يف العمرة
هم لَا يصيبهم ظَمأٌ ولَا ذَلك بِأَن : وقال تعاىل يف اجلهاد

 يظُ الْكُفَّارغئًا يطوطَئُونَ ملَا يو بِيلِ اللَّهي سةٌ فصمخلَا مو بصن
ولَا ينالُونَ من عدو نيلًا إِلَّا كُتب لَهم بِه عملٌ صالح إِنَّ اللَّه لَا 

ِسنِنيحالْم رأَج يعضي)137F١(. 
فليس ، وأما جمرد تعذيب النفس والبدن من غري منفعة راجحة

وقد قال ، وانا عما يضرنا، بل أمرنا اهللا مبا ينفعنا، هذا مشروعاً لنا
وقال ملعاذ ، "إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين": رسول اهللا 

وبشرا وال ، يسرا وال تعسرا": وأيب موسى ملا بعثهما إىل اليمن
 ."تنفرا

، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، هذا الدين يسر": لوقا
والقصد القصد ، فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة

أحب الدين إىل اهللا احلنيفية ": وروي عنه أنه قال، "تبلغوا
 ."السمحة

فاإلنسان إذا أصابه يف اجلهاد واحلج أو غري ذلك حر أو برد 
وقَالُوا لَا  : قال تعاىل، هأو جوع وحنو ذلك فهو مما حيمد علي

)()138F٢تنفروا في الْحر قُلْ نار جهنم أَشد حرا لَو كَانوا يفْقَهونَ
139F

٣(. 
                                     

 .١٢٠: اآلية، سورة التوبة) ١(
 .٨١: اآلية، سورة التوبة) ٢(
 .باختصار ٢٢/٣١٠جمموع الفتاوى ) ٣(



 
 ٦٢ وثلث لطعامك

وقبل اخلتام نعرج سوياً على بيت النبوة الذي حالـه وقـد   
بـل  : "فلم يأخذها وقال، كنوز الدنيا عرضت على رسول اهللا 
وإذا ، ذا جعت تضرعت إليك وذكرتكفإ، أجوع يوماً وأشبع يوماً

 ".شبعت محدتك وشكرتك
كما يف الصـحيحني  ، وسأل ربه أن جيعل له رزق أهله قوتاً

اللهم اجعل رزق آل حممد ": من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه
 ."قوتاً

والذي نفس أيب هريرة بيده ما شبع نيب ": وفيهما عنه قال
 ."حىت فارق الدنيااهللا وأهله ثالثة أيام تباعاً من خبز 

ما أعلم ": ويف صحيح البخاري عن أنس رضي اهللا عنه
رأى رغيفاً مرققاً وال شاة مسيطاً قط حىت حلق  رسول اهللا 

 ."بربه
ومل يشبع من  خرج النيب : "قال، ويف صحيحه أيضاً عنه

 ".خبز شعري
لقد ": ويف صحيح مسلم عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

 ."يظل اليوم ما جيد دقالً ميأل بطنه رأيت رسول اهللا 
كان ": عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، ويف املسند والترمذي

يبيت الليايل املتتابعات طاوياً وأهله ال جيدون  رسول اهللا 
 ."كان أكثر خبزهم خبز الشعري، عشاء

ما كان يفضل أهـل  ": من حديث أيب أمامة، ويف الترمذي



 
 ٦٣ وثلث لطعامك

 ."خبز الشعري بيت رسول اهللا 
والذي بعث حممداً ": عن عائشة رضي اهللا عنها، ويف املسند

باحلق؛ ما رأى منخالً وال أك منخوالً منذ بعثه اهللا عز وجـل إىل  
فكيف كنت تـأكلون الشـعري؟   : فقلت: قال عروة. أن قبض

 ."فيطري ما طار وجنن الباقي -أي ننفخه-كنا نقول أف : قالت
 د رهـن رسـول   لق: "عن أنس قال، ويف صحيح البخاري

ما أصبح آلل حممد صاع ": درعه بشعري ولقد مسعته يقول اهللا 
 ."وإم لتسعة أبيات، وال أمسى

 ما عاب رسـول اهللا  : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
 .)140F١("وإن كرهه تركه، إن اشتهاه أكله، طعاماً قط

: سأل أهله األدم فقالوا وعن جابر رضي اهللا عنه أن النيب 
، نِعم األدم اخلل": فجعل يأكل ويقول، فدعا به، ندنا إال اخللما ع

 .)141F٢("نعم األدم اخلل
جعلنا اهللا وإياكم من احلامدين الشاكرين الذين يؤدون شكر 

وجتاوز عن ، وجعل ما أمدنا به من خري عوناً على طاعته، نعمته 
غفر لنا ولوالدينا وجلميع ، خطأنا وتقصرينا وجهلنا وعمدنا

 .   وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. نياملسلم
  

                                     
 .متفق عليه) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
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