بسم اهلل الرحمن الرحيم
شرح رياض الصالحين

بعض ما جاء عن السمف في باب الكرم والجود3
الشيخ /خالد بف عثماف السبت
الحمد هلل ،والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل ،أما بعد:
فيقوؿ عمي بف الحسيف -رحمه اهلل" :-إني ألستحي مف اهلل أف أرى األخ مف إخواني فأسأؿ له الجنة وأبخؿ عميه
بالدنيا ،فإذا كاف غداً قيؿ لي :لو كانت الجنة بيدؾ لكنت بيدؾ بها أبخؿ وأبخؿ"(ٔ).

فوصؼ له لبف الجواميس ،فبعث إلى عبد الرحمف بف أبي بكرة أف ابعث إلينا
وعف ابف سيريف قاؿ" :اشتكى رج ٌؿ ُ
بجاموسة ،فبعث إليه بتسعمائة جاموسة ،فقاؿ :إنما أردت واحدة ،فبعث إليه أف اقبضها كمها"(ٕ).
وكػػاف عػػروة بػػف الزبيػػر إذا كػػاف أيػػاـ الرطػ َيػثمِـ حائطػػه ثػػـ يػػأذف لمنػػاس فيػػه فيػػدخموف يػػأكموف ويحممػػوف(ٖ) ،يعنػػي
ػر بػالعقيؽ -وأظػف أف ثثػارال ز ازلػت معروفػة إلػى اليػوـ -ولمػا فػرغ مػف بنائػه دعػا جماعػة
يكسر الجدار وبنػى قص ًا

فطعـ الناس وجعموا يبكروف وينصرفوف ،وعروة بف الزبير مػف الققهػا  ،الققهػا السػبعة فػي زمػف التػابعيف -رضػي

اهلل عنه ورحمه.

وهذا يمكف أف ُيستأنس به فيما يتعمؽ بما يقعمه الناس مما يجعمونه مف طعاـ ووليمػة إذا نزلػوا دا اًر جديػدة ،يسػميه
الناس عندنا اليوـ "نِزالة" ،فهذا لـ يرد فيها عف النبي -صمى اهلل عميه وسمـ -شي  ،وكاف معروفػاً فػي الجاهميػة،

فمػػو فعمػػه اننسػػاف فػػال بػػأس ،ويكػػوف ذلػػؾ مػػف قبيػػؿ الشػػكر ،ولكػػف لػػو تركػػه فػػإف ذلػػؾ ز يكػػوف مػػف التقصػػير ،وز
يطال

بذلؾ شرعاً ،ز يقاؿ :إنه ترؾ عمؿ مشروعاً كالعقيقة مثالً أو نحو هذا.

وكاف عبد اهلل بف الزبير قد باع ماله بالغابة -الذي يعرؼ بالسقاية -مف معاوية بمائة ألػؼ دينػار ،ثػـ قسػمها فػي
بني أسد وتيـ(ٗ) ،والغابة :هناؾ غابتاف :غابػة قريبػة مػف أحػد ،وغابػة شػماؿ أحػد ،وهػي معروفػة اهف متنػزال ألهػؿ

المدينة ،يسمونها البيضا .

وكاف الحجاج قد عزؿ يزيد بف المهم

بف أبي صقرة وعذبػه ،فسػأله أف يخقػؼ عنػه الضػر عمػى أف يعطيػه كػؿ

يوـ مائة ألؼ درهػـ ،يعنػي :يقػوؿ لمحجػاج :خقػؼ عنػي األذى والضػر وأعطيػؾ كػؿ يػوـ مائػة ألػؼ درهػـ ،فجػا

إليه األخطؿ الشاعر النصراني المعروؼ ومدحه ،مدح يزيد فأعطاال مائة ألقًا ،فعج

الحجاج مػف جػودال فػي تمػؾ

الحػػاؿ وعقػػا عنػػه ،واعتقمػػه ،ثػػـ هػػر مػػف حبسػػه ،ولمػػا هػػر قصػػد عبػػد الممػػؾ بػػف مػػرواف بالشػػاـ فمػػر بغريػ

(ٔ) انظر :تاريخ دمشؽ زبف عساكر (ٔٗ ،)ٖٛ٘/وتهذي

الكماؿ (ٕٓ ،)ٖٜٖ/وسير أعالـ النبال (ٗ.)ٖٜٗ/

(ٕ) سير أعالـ النبال (ٗ.)ٕٗٔ /
(ٖ) انظر :حمية األوليا (ٕ ،)ٔٛٓ /وسير أعالـ النبال (ٗ.)ٕٗٙ /
(ٗ) سير أعالـ النبال (ٗ.)ٕٜٗ /

فػػي

البرية فقاؿ لغالمه :استسقنا منهـ لبناً ،اذه

إلى هؤز الناس واطم

إف هؤز ز يعرفونؾ؟ قاؿ" :لكني أعرؼ نقسي"(ٔ).
وكاف يزيد بف المهم

دينار.

مػنهـ لبنػاً ،فسػقوال فقػاؿ :أعطهػـ ألقػاً ،قػاؿ:

احدا مف جمسائه كؿ يوـ ،فمما عػزـ عمػى السػقر أعطػاال ثالثػة ثزؼ
يصؿ نديماً له يعني :و ً

يقػػوؿ الػػذهبي" :ممػػوؾ دهرنػػا أكػػرـ ،فأولئػػؾ كػػانوا لمقاضػػؿ والشػػاعر- ،يعنػػي :يعطػػوف النػػاس القضػػال  ،-وهػػؤز
يعطوف مف ز يقهـ شيئاً ،وز فيه نجدة أكثر مف عطا المتقدميف.
وأنشد زياد األعجـ يمدح يزيد بف المهم

فأمر له بألؼ دينار(ٕ).

يقوؿ:

وما مات المهم ُ مذ رأينا *** عمى أعواد منبرال يزيدا
ٍ
العمَؽ الحديدا
ندى
له كقاف كؼ ً
وجود *** وأخرى تُمطر َ

وجا رجؿ إلى يزيد ومدحه وهو في الحبس فقاؿ له:

أصبح في قيدؾ
السماح مع الػ *** ِحمِـ وفف اهدا و ُ
الخط ُ
ُ
ْ ِ
عـ ***
بطر إف
وصابر في البال محتس ُ
ٌ
ز ٌ
تتابعت ن ٌ
طر ،ويمكف أف يكوف :ز ِ
بطٌر إف تتابعت نعـ ،كؿ هػذا صػحيح ،فقػاؿ يزيػد :مالنػا ولػؾ يػا هػذا؟ قػاؿ:
يصح :ز ب ٌَ
وجدتؾ رخيصاً فأحببت أف أسمقؾ ،فقاؿ لخادمه :كـ معؾ مػف النققػة؟ قػاؿ :نحػو عشػرة ثزؼ درهػـ ،قػاؿ :ادفعهػا

إليه(ٖ).

وحصػؿ مػػاز مػرة فقيػؿ لػه :ادخػرال لولػدؾ ،قػاؿ" :ز ،ولكػف أدخػػرال
وكػاف لمحمػد بػف كعػ القرظػي أمػالؾ بالمدينػة،
ّ
لنقسي عند ربي ،وأدخر ربي لولدي"(ٗ).
واشترى عامر بف عبد اهلل بف الزبير نقسه مف اهلل ست مرات(٘) ،يعني كؿ مرة يتصدؽ بديته.

ػطاما فيقػيـ عنػدال سػائر النهػار ،فػإذا أراد أف ينصػرؼ قػاؿ :انظػر إلػى تحػت
وكاف حمػاد بػف أبػي سػميماف يػزور بس ً
الوسادة فمرهـ ينتقعوف به ،فيقوؿ بسطاـ :فأجد الدراهـ الكثيرة ،يعني إذ زارال وضع تحت وسادته أمواز ،ولمػا قػدـ

أبو الزناد الكوفة عمى الصدقات كمـ رجؿ حماد بف أبي سميماف الققيػه المعػروؼ فػيمف يكمػـ أبػا الزنػاد يسػتعيف بػه
في بعض أعماله ،يعني هػذا رجػؿ يقػوؿ لحمػاد بػف أبػي سػميماف :كممػوا لػي أبػا الزنػاد مػف أجػؿ أف يػوظقني ،فقػاؿ
حماد :كـ يؤمؿ صاحبؾ مف أبي الزناد؟ قاؿ :ألػؼ درهػـ ،قػاؿ :قػد أمػرت لػه بخمسػة ثزؼ درهػـ وز يبػذؿ وجهػي

(ٔ) تاريخ دمشؽ زبف عساكر (ٗ ،)ٜٔٔ /ٚوسير أعالـ النبال (ٗ.)ٖ٘ٓ /
(ٕ) سير أعالـ النبال (ٗ.)٘ٓٗ/
(ٖ) انظر :وفيات األعياف ( ،)ٖٓٓ /ٙوسير أعالـ النبال (ٗ.)٘ٓ٘/
(ٗ) تاريخ دمشؽ (٘٘ ،)ٔٗ٘ /وسير أعالـ النبال (٘.)ٙٛ /
(٘) تاريخ جرجاف (ص ،)ٕٖٓ :وسير أعالـ النبال

(٘.)٘ٔٛ /

(ٔ)
داع أف ثتػي وأشػقع لقػالف عنػد فػالف عمػى أسػاس أف يوظقػؾ كػـ تريػد؟ خػذ خمسػة
إليه  ،يقوؿ :يعني أنا مػا فػي ٍ

ثزؼ.

ووفد المطم

بف عبد اهلل المخزومي عمى الخميقة هشاـ فوصمه بسبعة عشر ألؼ دينار(ٕ).

وكػػاف الزهػػري مػػف أسػػخيا النػػاس ،كػػاف يعطػػي فػػإذ فػػرغ مػػا معػػه يسػػتمؼ مػػف عبيػػدال ويقػػوؿ" :يػػا فػػالف أسػػمقني كمػػا
ض ِعؼ لؾ كما تعمـ"(ٖ) ،طبعاً ليس ذلؾ عمى سبيؿ المشارطة؛ ألف هذا ز يجوز.
تعرؼ ،وأُ ْ

وكاف يطعـ الناس الثريد ويسقيهـ العسؿ ،وكاف يسمر عمى العسؿ كما يسػمر أهػؿ الشػ ار عمػى شػرابهـ ،ويقػوؿ:

اسقونا وحدثونا ،وكاف يكثر شر العسؿ وز يأكؿ شيًئا مف التقاح(ٗ)،التقاح لعمػه إ ّمػا الحػامض ألنهػـ يقولػوف :إنػه
ينسي الحقظ ،يضعؼ الذاكرة ،أو عموـ التقاح فإف بعض ما يؤكؿ يؤرث في البدف شيًئا مف الرخاوة.
وعف مالؾ قاؿ :كاف ابف شها الزهري مف أسخى الناس ،فمما أصا تمؾ األمواؿ قاؿ له مولى له وهو يعظه:

تحنكػه التجػار "(٘)،
أيت ما مر عميؾ مف الضيؽ فانظر كيؼ تكوف،
ْ
أمسؾ عميؾ مالؾ ،قػاؿ" :إف الكػريـ ز ّ
قد ر َ
يقوؿ :أنت سبؽ مرة عميؾ شدة وحاجة فػادخر اهف ل ّمػا حصػمت عمػى شػي مػف السػعة مػف أجػؿ أف تتقػادى تمػؾ
الشدائد ،فقاؿ" :إف الكريـ ز تحنكه التجار " ،يبذؿ.

ونزؿ ابف شها بما مف المياال فالتمس سمقاً فمـ يجد ،فأمر براحمتػه فُنحػرت ودعػا إليػه أهػؿ المػا  ،فمػر بػه عمػه
فدعاال إلى الغدا  ،فقاؿ" :يػا ابػف أخػي ،إف مػرو ة الرجػؿ َسػنةً تَػذه بػ ُذ ِّؿ ََ الوجػه سػاعة"( ،)ٙيعنػي اننسػاف يبقػى
يحافظ عمى المرو ة سنة كاممة ثـ يذؿ نقسه ساعة واحدة يذه ذلؾ كمه.

وقاؿ سعيد بف عبد العزيز :قضى هشاـ عف الزهري سبعة ثزؼ دينار ،وقاؿ" :ز تعد لمثمها تداف" ،أي

بػػف عبػػد الممػػؾ ،فقػػاؿ :يػػا أميػػر المػػؤمنيف ،حػػدثني سػػعيد بػػف المسػػي

عػػف أبػػي هريػرة قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ اهلل

هشػاـ

-

صػ ػػمى اهلل عميػ ػػه وسػ ػػمـ(( :-ز يمػ ػػدغ المػ ػػؤمف مػ ػػف جحػ ػػر م ػ ػرتيف))( ،)ٚقػ ػػاؿ الزهػ ػػري" :وجػ ػػدنا السػ ػػخي ز تنقعػ ػػه

التجار "(.)ٛ

ويقوؿ الشافعي" :مر رجؿ تاجر بػالزهري وهػو بقريتػه والرجػؿ يريػد الحػ فأخػذ منػه بأربعمائػة دينػار إلػى أف يرجػع

مف حجه ،فمـ يبرح الزهري حتى فرقها ،فعرؼ الزهري في وجه التاجر الكراهية ،فمما رجع قضاال وأمػر لػه بثالثػيف
دينار ينققها(.)ٜ
(ٔ) تهذي

الكماؿ ( ،)ٕٚٛ /ٚوسير أعالـ النبال

(ٕ) لـ أقؼ عميه.

(٘.)ٖٖ٘ /

(ٖ) تاريخ دمشؽ (٘٘ ،)ٖٕٗ /وسير أعالـ النبال (٘.)ٖٖ٘ /
(ٗ) سير أعالـ النبال (٘.)ٖٖ٘ /
(٘) تاريخ بغداد (ٖ ،)ٔٚٙ /وسير أعالـ النبال (٘.)ٖٖٛ /
( )ٙسير أعالـ النبال (٘.)ٖٗٓ/
( )ٚرواال البخاري ،كتا

األد  ،با

ز يمدغ المؤمف مف جحر مرتيف ،برقـ (ٖٖٔ ،)ٙومسمـ ،كتا

يمدغ المؤمف مف جحر مرتيف ،برقـ (.)ٕٜٜٛ
( )ٛتاريخ دمشؽ (٘٘ ،)ٖٚٚ/وسير أعالـ النبال (٘.)ٖٗٓ/
( )ٜسير أعالـ النبال (٘.)ٖٗٓ/

الزهد والرقائؽ ،با

ز يمدغ

ػر وأنػػا
وقيػؿ لمزهػػري" :إنهػػـ يعيبػػوف عميػػؾ كثػرة الػديف ،قػػاؿ :وكػػـ دينػػي؟ قيػػؿ :عشػػروف ألػػؼ دينػػار ،قػػاؿ :لػػيس كثيػ ًا

ممي  ،لي خمسة أعيف كؿ عيف منها ثمنها أربعوف ألؼ دينار"(ٔ) ،وهذا فيمف يجد مثؿ هذا.
وعف عقيؿ بف خالد أف ابف شها

الزهري كاف يخرج إلى األع ار يققههـ ،فجا أعرابي وقد نقػذ مػا بيػد الزهػري،

خير منها"(ٕ).
فمد الزهري يدال إلى عمامة عقيؿ بف خالد فأخذها وأعطاال ،وقاؿ" :يا عقيؿ أعطيؾ ًا

(ٔ) تاريخ دمشؽ (٘٘ ،)ٖٚٙ/وسير أعالـ النبال (٘.)ٖٗٓ/
(ٕ) تاريخ دمشؽ (٘٘.)ٖٜٚ /

