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زهو أو
قال أبو سعيد اخلدري :يا ابن أخي ُكل هلل واشرب هلل والبس هلل ،و ُّ
كل شيء من ذلك دخلَه ٌ

مباهاةٌ أو رياءٌ أو مسعةٌ فهو معصية وسرف ،وعاجل يف بيتك ما كان يعاجل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ويقم البيت ،وحيلب الشاة ،وخيصف النعل ،ويرقع الثوب،
يف بيته ،كان يعلف الناضح ،ويعقل البعريُّ ،
ويأكل مع خادمه ،ويطحن عنه إذا أعيا ،ويشرتي الشيء من السوق ،وال مينعه احلياء أن يعلِّقه بيده أو
جيعله يف طرف ثوبه وينقلب إىل أهله ،يصافح الغين والفقري والكبري والصغري ،ويسلم مبتدئاً على كل من

مر أو عبد من أهل الصالة ،ليست له حلّة ملدخله وحلّة
استقبله من صغري أو كبري أو أسود أو أمحر ٍّ
ملخرجه ،ال يستحيي من أن ُجييب إذا ُدعي وإن كان أشعث أغرب ،وال حيقر ما ُدعي إليه وإن مل جيد إال

هِّي املؤنةِّ ،لِّي اخللق ،كرمي الطبيعة ،مجيل املعاشرة،
حشف الدقل ،ال يرفع غداءً لعشاء ،وال عشاءً لغداءِّ ،
بسام من غري ضحك ،حمزون من غي عبوس ،شديد يف غري عنف ،متواضع يف غري مذلة،
طليق الوجهَّ ،
جواد من غري سرف ،رحيم لكل ذي قرىب ومسلم ،رقيق القلب ،دائم اإلطراق ،مل يبتسم قط من شبع وال

ميد يده من طمع.
قال أبو سلمة :فدخلت على عائشة رضي اهلل عنها فحدثتها ميا قال أبو سعيد يف ُزهد رسول اهلل

قصر إذ ما أخربك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
صلى اهلل عليه وسلم فقالت :ما أخطاً منه حرفاً ،ولقد َّ

وسلم مل ميتلئ قط شبعاً ومل يبث إىل أحد شكوى ،وإن كانت الفاقة ألحب إليه من اليسار والغىن ،وإن

ليظل جائعاً يلتوي ليلته حىت يصبح ،فما مينعه ذلك عن صيام يومه ،ولو شاء أن يسأل ربَه فيؤتى
كان ُّ
بكنوز األرض ومثارها ورغد عيشها من مشارق األرض ومغارهبا لفعل ،ورمبا بكيت رمحةً له مما أويت من

اجلوع فأمسح بطنَه بيدي وأقول :نفسي لك الفداء ،لو تبلّغت من الدنيا بقدر ما يقوتك ومينعك من
فمضوا
اجلوع؟ فيقول" :يا عائشة إخواين من أويل العزم من الرسل قد صربوا على ما ما هو أشد من هذاَ ،
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على حاهلم وقدموا على رهبم ،فأكرم مآهبم وأجزل ثواهبم ،فأجدين أستحي إن ترفَّهت يف معيشيت أن يقصر
إيل من
يب دوهنم ،فأصرب أياماً يسرية أحب إيل من أن ينقص حظي غداً يف اآلخرة ،وما من شيء أحب َّ
اللحوق بإخواين وأخالئي".

قالت عائشة رضي اهلل عنها :فو اهلل ما استكمل بعد ذلك مجعة حىت قبضه اهلل عز وجل.
من كتاب  /إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل
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