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 3" الحث عمى األكل من عمل يديه"بعض ما جاء عن السمف في باب 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

  الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد:
لكتل متن عمتل يتد  الحتث علتى اأ"فتي بتا   -رضتي اهلل تعتالى عتن م-فمن النماذج التي نقلتت متن أحتوال الستل  
ستين المقدستي بترأس "ما جاء عتن ستنان بتن معشتبل  تال:  "والتعف  به عن السؤال والتعرض لإلعطاء رأيتت أبتا الحع

ن يعنستت  إلتتى اتتذا متتالرستتعني، وم :، ورأس عتتين اتتذا ملكتتان شتتمال الشتتام ويعنستت  إليتته اينستتان أحيانتتًا يقتتال"عتتين
تزر بقميصه ومعه االمقدسي برأس عين في موضل عريانًا  د  يقول: رأيت أبا الحعسين ،المفسر المعرو  الحنبلي

،  لتت: متا لتي طا تا،  تال: أيتش ؟تلكالبوا عليه، فقال: تعتال، فتقتدمت فذختذ بيتدي و تال: نتتواخى د والناس  ،حمار
واحد من الجماعا: حماري يحتاج إلتى رستن، يعنتي: يحتتاج إلتى حبتل يعتربط أو يعشتد ؟، وآخاني، و ال للك في اذا

نتته يستت ل  يتتاد ، يقتتول: فقتتالوا ثمنتته أربعتتا فلتتوس، فذشتتار إلتتى موضتتل فتتي الحتتا ط و تتال: إنتتي  تتد جتتزت إحيتتث بتته ب
ثم  ال: أريد أن تشتري لي بدينار سملكًا، فقلت: لكراما، يعني:  ،فلوس اشتروا لي ب ا حبالً  اأربع م  ااانا وخبذت ث  

الستمك، فقتال: بلتى معتي ذات  لكثيتر،  لتت:  حاضر، ومن أين لك الذا ؟ يعني: من أين لك الدنانير نشتري لك
تتت تحتتتت  ر  التتتذا  يلكتتتون أحمتتتر  أنتتته لكتتتان يحمتتتل خلتتت  الحمتتتار فتتتي عربتتتا علفتتتًا أو نحتتتو اتتتذا حشيشتتتًا،  تتتال: أبص 

الحشيش، فذخذت الحشيش فخرج دينار فاشتريت له به ستملكًا فنظفته وشتوا  ثتم  تال ، ثتم أخترج منته الجلتد والعظتام 
 .(1)"جرابه ومضىوجعله أ راصًا وجففه وترلكه في 

والكتتذا متتا نعقتتل عتتن الشتتيخ رستتالن بتتن يعقتتو   ،بحيتتث ي يقبتتل متتن أحتتد شتتي اً متتن لكستتبه الشتتااد أنتته لكتتان يذلكتتل 
وشيخه يطعمته،  ،نه بقي سنين يذخذ أجرته ويدفع ا لشيخه أبي عامرإفقيل:  ،الجعبري أنه لكان نشارًا في الخش 

، ولكتتان لعتتدي بتتن صتتخر (2)وثلتتث لبتتا ي مصتتالحه ،تتتهوثلتتث لقو  ،و يتتل: بتتل لكتتان يقستتم أجرتتته فثلتتث يتصتتد  بتته
ليلا يزرع ا،   ،ولكان يزرع القطن ويلكتستي منته ،ي: أرض يزرع ا صغيرة في الجبل ويحصداا ويتقوتأالشامي غع

طي تا وي يذلكل من مال أحد شي ًا، والكذا جاء رجل إلى ابن  بم تزر وحلت  بتالطال  ثالثتًا يبتد أن يقبلته فوبخته الخع
فلتم يتزل علتى الوتتد حتتى ألكلته  ،ايزار علتى اتذا ه على اذا الوتد، مسمار في الجدار، عل   : علق  و ال ،على ذلك

ولكتتان لتته علتتى الجزيتتا فتتي  ،الععتتث وتستتا ط، ألكلتته الععتتث دويبتتا صتتغيرة تعبتتث بالثيتتا  وتتلف تتا، ولكتتان ينستتخ بتتاأجرة
طي تا فتي عطا ت و د عرض عليه غير واحد من اأمتراء أن يزيتد ،السنا ثالثا دنانير ه فمتا  بتل، و تد دختل ابتن الخع

م زوجته وبنتته اللكتابتا فلكتبتتا مثلته فلكتان يذختذ الشام وسلكن مصر وتزوج ولكان يعيش من الور  يلكت  للناس، وعل  
طا فا من اللكتا  فال يعفر  بين الخطوط إي في شيء نادر، يعني:  فينسخ لكل من م ،اللكتا  ويقسمه بينه وبين ما

 .، إلى آخر (3)خطوط م متقاربا لكذن الذي لكتبه واحد، ولكان مقيماً 
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 .نسخ اللكت  للناسو فالحاصل أن اذا الرجل لكان يلكتس  من اللكتابا 
فيذخذ على القمتيص  ،الخياطاوالكذا ما جاء أيضًا عن أبي حلكيم الن رواني أنه لكان من أال القناعا ويقتات من 

 -يعنتي النتاس مثتل المشتلول، والعجتا ز- ىن تم  الز  ولقد ج د جماعا في إغضابه فعجزوا، ولكان يختدم  ،حبتين فقط
وبقتي  ،حتًا للتلكلت  فتي وعظته بتال ستجلطر  ، والكذا أيضًا لكان أبتو النجيت  عبتد القتادر بتن عبتد اهلل مع (4)بوجه طل 

  .، يعني: يلكتس  من حمل الماء للناس بالقر (5)يتقوت ويؤثر من عند و  ،سنين يستقي بالقربا باأجرة
ولكتتان لنتتور التتدين محمتتود واتتو القا تتد اللكبيتتر المعتترو  واتتو ملتتك لكتتان لتته عجتتا ز فلكتتان يختتيط اللكتتوافي، يعنتتي: 

 لكر فيبيع تا لتهالطوا ي، ويعمل السلكالكر، والسلكالكر ما نسميه نحن المزيج الذي يوضل خل  البتا ، يعمتل الستلكا
 .واو ملك من الملوك ،(6)ويفطر على ثمن ا أول ك العجا ز سرًّا

بور ا أو نحو اذا، ويتذا ، يعنتي:  ويقول بعض م: لكنت أرى من يذتي الشيخ يحيى القرطبي فيععطيه شي ًا ملفوفاً 
تت لتتك بمعنتتى أن ذ ،يقتتول: ثتتم تقصتتينا ذلتتك فعلمنتتا أن تتا دجاجتتا مستتموطا، دا متتاً  اً معينتتشتتي ًا لشتتخص ي الشتتيخ يععط 

ف تتذا الشتتيخ يتتتولى الطتتبخ بتتذجرة ل تتذا اينستتان، فلكتتل يتتوم  ،الرجتتل لكتتان يشتتتري الدجاجتتا ويتتذتي ب تتا إلتتى اتتذا الشتتيخ
 .(7)يذتي في اذا الو ت ويجد اذ  جاازة فيذخذاا ويعطيه أجرته فيذلكل من ذلك

تلحاء، فتي تتراجم اتؤيء العلمتاء والعبتا "سير أعالم النتبالء"اذا لكله مستخرج من لكالم الذابي في  اتذا اتو و د والصع
م متتا استتتطاع اينستتان أن يذلكتتل متتن عمتتل يتتد  وي يحتتتاج إلتتى النتتاس ي متتن اتتداياام وي متتن عطايتتاام  :الشتتااد

، ولكمتا -عتز وجتل-فيلكتون فقتر اينستان إلتى اهلل  ،والتطلتل إلتى متا فتي أيتدي م ،فضاًل عتن ستؤال م وايفتقتار إلتي م
 لوي يحتاج اينسان أن يجع ،وشربا ماء ،بخبز ،ًا فيملكن أن تعسد بتمراذ  المعدة صغيرة ب ذا الحجم تقريب : لت

ثتم بعتد ذلتك يتوستل فيضتطر إلتى التديون أو  ،آماله بعيدة فيمتا ي يتدخل تحتت يتد  وي يقتدر عليته ولتيس فتي لكستبه
 يعضطر إلى الحاجا فيذل نفسه إلى اآلخرين، واهلل المستعان.

ولتو تفلكتر اينستان فيمتا يذلكلته لتو وضتعت أمامته ألتوان  ،ألكتل منته شتي اً فلكم من إنسان  تد جمتل اللكثيتر ومتات ومتا 
وللكن تتا التتنفس ي يشتتبع ا  ،بمتتا أفقتتر النتتاس فتتي بيتتتهالموا تتد فهنتته شتتيء يستتير ي يتجتتاوز ذلتتك المقتتدار التتذي ألكلتته لر 

 شيء.
يالكم عن خلقه أجمعين -عز وجل-أسذل اهلل  يالكم العفا  والغنى. ،أن يغنينا وا   ويرز نا وا 

 ى اهلل وسلم على نبينا محمد.وصل
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