
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ٢بعض ما جاء عن السلف في باب القناعة والعفاف 
  خالد بن عثمان السبت: الشيخ 

  
  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،لحمد هللا

 وتقللهم من الدنيا ، فيما يتصل بقناعتهم بالقليل-مرضي اهللا تعالى عنه-فمن اآلثار المنقولة من أحوال السلف 
 أتى إليه فطرق بابه - األميريعني-  أن متولي الموصل-رحمه اهللا- ما جاء عن فتح الموصلي :هموعفاف

ما أنا :  وقال، من داخل الدارأن والده وهو فتح الموصلي نائم، فصاح فتح: هو نائم، يعني:  فقال،فخرج ابنه
  .)١(هذه عشرة آالف خذها، فأبى:  ما لي ولك، فقال له متولي الموصل،بنائم

  . )٢( وكأن الدنيا قد حيزت لي،عي درهمربما أصبحت وما م: وقال الحسن بن صالح

يا ابن بشار ماذا أنعم اهللا على : أمسينا مع إبراهيم بن أدهم ليلة ليس لنا ما نفطر عليه، فقال: ويقول ابن بشار
ال  ، صالة وال صلة رحمالفقراء والمساكين من النعيم والراحة، ال يسألهم يوم القيامة عن زكاة وال حج وال

ال نُبالي على أي حال كنا إذا أطعنا اهللا، ثم ،لنا الراحةتغتم فرزق اهللا سيأتيك، نحن واهللا الملوك األغنياء تعج 
كل يا مغمور، :  فوضعه فقال قد جاء بثمانية أرغفة وتمر كثير وقمت إلى صالتي، فإذا رجل،قام إلى صالته

  .)٣( مع تمر، وأعطاني ثالثة وأكل رغيفينفدخل سائل فأعطاه ثالثة أرغفة

ا، فلما  فمكث يتقوت بها ثالثين عام،ورث داود الطائي من أمه أربعمائة درهم: وعن حفص الجعفي قال
  .قف الدار الخشب فيبيعه ويأكل منهمن سينقض : يعني، )٤(نفدت جعل ينقض سقوف الدويرة فيبيعها

 في خص له بالبصرة ال يقدر بفلسين - اإلمام اللغوي المعروفوهو-أقام الخليل بن أحمد : رويقول النض
  : وكان كثيراً ما ينشد،وتالمذته يكسبون بعلمه األموال
  )٥( األعمالذخراً يكون كصالِح  ***  إلى الذخائر لم تجدوإذا افتقرتَ

كنت آتيه في : قولكنت آتي حماد بن سلمة، وهو من أئمة السنة، ي: حدثنا أبي قال: ويقول سوار بن عبد اهللا
  .)٦( يكفيه لقوته: فإذا ربح في ثوب حبة أو حبتين شد جونته ولم يبع شيئاً، فكنت أظن ذلك يعني،سوقه
  .)٧(شبع يوم وجوع يوم: ل سعيد بن عبد العزيز عن الكفاف من الرزق ما هو؟ قالوسئ

                                                
 ).٧/٤٤( سير أعالم النبالء -١
 ).٧/٥٧ (المصدر السابق -٢
 ).٧/٧٤ (المصدر السابق -٣
 ).٧/٩٣ (المصدر السابق -٤
 ).٤٨ص( طبقات النحويين واللغويين -٥
 ).٧/٢٦٥( تهذيب الكمال في أسماء الرجال -٦
 ).٢١/٢٠٧( تاريخ دمشق البن عساكر -٧
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الكبير المعروف أراه خبز أراه خبز شعير، سفيان بن عيينة اإلمام  حرملة بن يحيى أن ابن عيينة وحكى
  .)٨(هذا طعامي منذ ستين سنة: قالوشعير 

ة بابين، ود وراوية من حوض الرب،كايةلْعندي قوصرة م: سمعت ابن إدريس يقول: ويقول يحيى بن معين
  .)٩(زيت، ما أحد أغنى مني

 أكل حنطة، وإن كان ليحيى القطان نفقة من غلته، إن دخل من غلته حنطة: ويقول محمد بن أبي صفوان
   .)١٠(دخل شعير أكل شعيراً، وإن دخل تمر أكل تمراً

رنوباً في زاوية البيت كان يتقوت منه، وسيفاً  فرأيت خُ،دخلت منزل قاسم بن يزيد: ويقول علي بن حرب
  .)١١(ليس في البيت سوى هذا: ومصحفاً، يعني

 ووصله -وهو من شيوخه-ون  فعاده يزيد بن هار،- مرض مرةيعني-واعتل اإلمام أحمد بن حنبل 
  . فردها أحمد واعتذر،بخمسمائة درهم

 بن الحباب فلم يكن له ثوب يخرج فيه إلينا، فجعل الباب بيننا أتينا زيد: وروي عن علي بن حرب الطائي قال
١٢(ا وحدثنا من وراءهوبينه حاجز(.  

 فإنه لم يكن لي ،أعتذر إليكم:  ثم خرج فقال،وحكي أن عمر بن سعيد أبطأ يوماً في الخروج إلى الجماعة
  .)١٣(، ثم أخذته وخرجت إليكم فيهيت فيه ثم أعطيته بناتي حتى صلين صل،ثوب غير هذا

 وتركنا بابه مفتوحاً، ما كان في بيته ،-رحمه اهللا-دفنا أبا داود الحفري : ويقول أبو حمدون الطيب المقرئ
 وليس له كفن ،مات الواقدي وهو على القضاء: باس الدوريليس فيه شيء يسرق، ويقول ع: شيء، يعني

  .)١٤(فبعث المأمون بأكفانه

 طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب بها اهللا أهل ،ما فزعت من الفقر قط:  قال-رحمه اهللا-وعن الشافعي 
   .)١٥(التوحيد

 ومعه الخدم ، دلف ومعنا ابن األمير أبي،كنا على باب قبيصة بن عقبة الكوفي: ويقول جعفر بن حمدويه
ابن ملك الجبل على :  وقيل له، فصار إلى باب قبيصة فدق عليه فأبطأ قبيصة فعاوده الخادم،يكتب الحديث

 : يقول عن نفسه، يعني..رجل: ِكسر من الخبز، فقال فخرج وفي طرف إزاره ،! وأنت ال تخرج إليه،الباب
  .)١٦( فلم يحدثه،واهللا ال أحدثه ،؟رجل قد رضي من الدنيا بهذا ما يصنع بابن ملك الجبل

                                                
 ).١١/١٩١( تهذيب الكمال في أسماء الرجال -٨
 ).٧/٥٠٠( سير أعالم النبالء -٩

 ).٧/٥٨٢ (المصدر السابق -١٠

 ).٤/٢١( تاريخ بغداد وذيوله -١١

 ).٩/٣٩٥( سير أعالم النبالء -١٢

   .)٩/٤١٦( المصدر السابق - ١٣
 ).٣/٢٣٠( تاريخ بغداد وذيوله -١٤

 ).٨/٢٧٩( سير أعالم النبالء -١٥

 ).١٢/٤٧١( تاريخ بغداد وذيوله -١٦
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 أو أن يبقى ، وليس المقصود كما ذكرت مراراً أننا نعيش على خبز الشعير، نماذج من تقللهم من الدنياهذه
ال أ و، يعلق القلب في هذه الدنيا، وإنما المقصود أال هذا ليس بمقصود، وليس عليه رداء،اإلنسان عليه إزار

 ومن فاتته فقد ، فمن حصلها فقد ربح،ح وأن المعالي وأن هذه الدنيا هي الغايةيظن اإلنسان أن الفالح والنجا
 -عز وجل- فاإلنسان ليس له إال ما كتبه اهللا ، ويحزن وتذهب نفسه حسرات، على ما فاته منهافيتآكل ،خسر

سموات واألرض ر اهللا مقادير الخلق قبل أن يخلق المن الدنيا، كُتب ذلك وهو في بطن أمه، وكُتب قبل ذلك قد
وهؤالء األئمة الكبار األعالم الذين ال زلنا نترحم عليهم ونذكرهم كانوا من أهل التقلل وما بخمسين ألف سنة، 

وال نعرف أهل الغنى والثروة في ذلك العصر أو في العصور التي ،ذكرونضرهم ذلك، وأهل الكثرة قد ال ي 
  .جل جالله-ه من العلم والعمل والتقوى هللا  وإنما يكون قدر اإلنسان بما يحمل،قبله أو بعده

  . وآله وصحبه، اهللا على نبينا محمدوصلى
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