
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
    ٤ والعفاف القناعة باب في السلف عن جاء ما بعض

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا
  :أما بعد

   في باب التقلل من الدنيا والعفاف ما جاء في أخبار اإلمام أحمد -مرضي اهللا تعالى عنه-فمن أحوال السلف 
   . وقد ذكرت منها طائفة في الليلة الماضية وبقي بقية،-هللارحمه ا-

  . وينام في الحر في أسفله، كان منزل أبي عبد اهللا ضيقًا صغيرا:يقول الميموني
  .ينام فوق،  له فال يفعل ربما قلتُ:وقال لي عمه

  . يطلب منه أن ينام في مكان آخر:يعني
  .)١( وقد رأيت موضع مضجعه:يقول

  .ال من التواضع والبساطةيقصد أنه في ح
 -يعني اإلمام أحمد-إذا حل إفطار أبي عبد اهللا  :قال لي األمير: وجاء عن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري قال

  .فأرني
  .)٢(هذا ال يجيبنا إذا كان هذا يعفه: ه األمير فقال فأريتُ،وا برغيفين فجاء:قال

  .يفين إنسان يعيش على رغ،إذا كان هذا يكفيه فال يجيبنا
 ،يا أبا عبد اهللا:  فقال، قبل موته بأربعة أيام بنيسابور، دخلت على ابن أسلم الكندي:ويقول محمد بن القاسم

 لي درهم يحاسبني  قد نزل بي الموت، وقد من اهللا علي أنه ماشرك بما صنع اهللا بأخيك من الخير،تعال أب
  .اهللا عليه
 واعلم أني أخرج من الدنيا وليس أدع ميراثًا ، وتدفنون كتبي،موتأغلق الباب، وال تأذن ألحد حتى أ: ثم قال

 وكان معه صرة فيها نحو ،ونة فال تكلف الناس مئ، وإنائي الذي أتوضأ فيه، وكتبي هذه،بديغير كسائي وِل
 - وسلمصلى اهللا عليه- ألن النبي ؛ لي منههذا البني أهداه قريب له، وال أعلم شيًئا أحلَّ:  فقال،ثالثين درهما

  .)٣())أنت ومالك ألبيك((: قال
   . إلى آخر ما ذكر)٥(...فكفنوني منها. )٤()) ولده من كسبه وإن،أطيب ما أكل الرجل من كسبه((: وقال

                                                        

  ).١١/٣٢٥ (النبالء أعالم  سير-١
  .)١١/٣٢٦ ( المصدر السابق-٢
  .)٢٢٩١: (رقم ،)٢/٧٦٩ (ولده مال من للرجل ما باب التجارات، كتاب ماجه، ابن  أخرجه-٣
 الحث باب التجارات، كتاب ماجه، وابن ،)٤٤٥٢: (رقم ،)٧/٢٤١ (الكسب على الحث باب يوع،الب كتاب النسائي،  أخرجه-٤

  ). ٢١٣٧: (رقم ،)٢/٧٢٣ (المكاسب على
  .)٢٠٠-١٢/١٩٩ (النبالء أعالم  سير-٥
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  .)٦(" فعلى الدنيا وأهلها العفاء، وشربت كوزا من ماء،إذا أكلت رغيفًا سد بطني" :ويقول صفوان بن سليم
  . مع كوز من ماء،طرد برغيف أو برغيفين الجوع ي:عني ماذا أحتاج بعد ذلك؟ ي:يقول

مى  ما شكوت إلى أهلي وأقاربي ح: يقول، وكان مما ذكر، فأخباره عجيبة-رحمه اهللا-وأما إبراهيم الحربي 
  .أجدها
  ."ال يغم الرجل نفسه وعياله": يقول

بعض الناس : يعني،ذلك اآلخرينل تبعة وهذه جيدة مفيدة أن اإلنسان إذا تعب أو مرض فما الحاجة ألن يحم 
 وجعل ذلك سببا ،لهم هذه المتاعب فحم، فإذا جاء قلب حال بيته وأهله،يأتي من العمل أحيانًا متعبا مرهقًا

  . ونحو ذلك،لف واألذى والص،إلساءة خلقه معهم
 وأحيانًا بثياب ،رة رأيته يأتي من عمله إلى عمل آخر مباش،وما أجمل كلمة سمعتها من أحد الشباب قبل أيام

 ويأتي بثياب ، عمل مهني، عمل مرهق، واإلنسان يرهق، والعمل طويل من الصباح الباكر إلى العصر،العمل
اذا يجعل تبعة ذلك على اإلنسان إذا تعب لم: فقال!  ما تتعب؟: فقلت له، ولكنه في غاية الحيوية،المهنة أحيانًا

  اآلخرين؟
  فإذا دخل بيته، ال يتفطنون لهذا المعنى-أيها األحبة- ألن الكثيرين ؛الناسوهذا جيد للغاية في التعامل مع 

 ، وأطفال ونساء، أو شباب، وكم سمعت من أحوال وأحوال يشكو رجاٌل؟ يتوجسون ماذا سيأتيهم منههفإن أهل
 الحال قد  إذا كان، أنه إذا دخل هو بحسب حاله في عمله، من أبيهم أو من أخيهم األكبر،يشتكون ممن يعولهم

 يشتم ، وإذا كان قد عانى أو القى ما القى في عمله جاءهم بحال أخرى،راقت له جاءهم بشيء من االنبساط
  .سمعهم ما يكرهون وي،ويسيء ويضرب ،هذا

 ما يكون التعب على واحد يصير على  أيضا بدال، على اآلخرين دائما أن ال تجعل أتعابكحرصا ،وهذا خطأ
 يأتي شخص أحيانًا ، من االنجذاب والتأثر بمن يقابلها كثيرا كما نشاهد لها والنفوس يحصل،خمسة أو عشرة

  . ونحو هذا، شيء من الوجومتغير ويصيب الناسي و،إلى المجلس فيتكهرب المجلس
   "مى أجدهاما شكوت إلى أهلي وأقاربي ح": قولي

 ومن أعجب ما سمعت في هذا ،ل ذلك عيالهيحم هو مغتم وأيضا يزيد ف"ال يغم الرجل نفسه وعياله": يقول
جد عندها ورم وتبين أنه ورم نه وإ : قديما قبل أشهر أرسلت إحدى األخوات رسالة تقول:قبل يوم أو يومين

 فهل يلحقني شيء ، من أجل أال أدخل عليهما الغم، بذلك لكن ال أريد أن أخبر والدي: فتقول،سرطاني
 ، وأن الغم الذي يدخل اآلن أسهل من الذي يدخل بعدما يتطور المرض،وتعالج فنصحتها أن تذهب ،؟شرعا

ويثم بعد ذلك ، انقطعت مدة شهور، فاآلن أفضل، مرحلة متقدمة مالها عالج: ثم بعد ذلك يقال،عرف والبد 
 ي ال زالتهو ، في المرحلة الثالثة اآلن الورم وانتشر: ذهبت فقالوا:يومين أرسلت رسالة وقالتأو قبل يوم 

 :مع أن الكثيرين لو قيل له!  انظر إلى هذا الحد،مراعاة لقلوبهما! هل تخبر بهذا أبويها أو ما تخبرهم؟ :تقول
  .يمشي من شدة ما يصيبه من الهلع والجزعأن  ما يستطيع ،فيك ورم لربما سقط عندهم في المستشفى

                                                        

  .)١٣/١٥٥ ( المصدر السابق-٦
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، ما أخبرت به -يعني بعين واحدة- عين لي عشر سنين أبصر بفرد": -رحمه اهللا-يقول إبراهيم الحربي 
 وكم رطٍل تأكل من ؟ والسكريات، والنشويات، الفيتاميناتأين ،"فنيت من عمري ثالثين سنة برغيفين وأ،أحدا
   !.اللحم
 وأفنيت ثالثين سنة برغيف في اليوم ، وإال بقيت جائعا إلى الليلة الثانية،إن جاءتني بهما أمي أو أختي" :يقول

 من الناس من يقيم الدنيا وال ، ما يطلب أيضا: يعني" وإال بقيت جائعا، إن جاءتني امرأتي أو بناتي به،والليلة
  .يقعدها لو تأخر موعد الطعام

   ".ونصف ودانقينوقام إفطاري في رمضان هذا بدرهم  ،واآلن آكل نصف رغيف وأربع عشرة تمرة": يقول
  . وما ضره ذلكاإلمام إبراهيم الحربيهذا 

جدت ألبومات و!  أطبخة في زمانهم كيف لو جاء اآلن؟"ما كنا نعرف من هذه األطبخة شيًئا": ويقول أيضا
  .ومجلدات في أنواع الطبخات وموائد مليئة باألنواع

 وقد هيأت لي أمي باذنجانة ،ي إلى عِشي كنت أجيء من عِش،ما كنا نعرف من هذه األطبخة شيًئا": يقول
  . أو باقة فجل،نِبعقة مشوية أو لُ

   واهللا المستعان )٧(" قط، وال أكلت من شيء في يوم مرتينحتُو وال رحتُروما تَ": ويقول
 ويجعلنا ، أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا-عز وجل- وأسأل اهللا ، أكتفي بهذا اليوم،هذه نماذج وبقيت أخرى

 ويقينا شر ، وأن يلهمنا رشدنا، وشكر النعم،اف ويرزقنا وإياكم القناعة والرضا والعف،وإياكم هداة مهتدين
 . وآله وصحبه، وصلى اهللا على نبينا محمد،أنفسنا

 

                                                        

  .)١٣/٣٦٧ ( المصدر السابق-٧
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