
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
٢ الشاكر بعض ما جاء عن السلف في باب فضل الغني  

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  : أما بعد،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا
ومن مواقفهم-مرضي اهللا تعالى عنه- الشاكر ذكرت جملة من أقوال السلف ففي باب فضل الغني ، 

  . ر بقية ما جاء في هذا الباب واليوم أذك،لهموأحوا
سري يا أبا ال:  وقال، ألف دينار تحته كيساً فيه فأخرج من،بن عمار على الليث بن سعد خلوةًدخل منصور 

  .)١(علم بها ابني فتهون عليهال تُ
إلى هذا العالم بشيء من  وطلب منه أال يعلم بذلك ابنه من أجل أال ينظر هذا االبن ،أعطاه ألف دينار

  . تقاص أنه أخذ من غيره أو أخذ من أبيه أو أنه احتاجاالن
 الفضيل من ، كان من العلماء التجار، وهذا نادر، وابن المبارك،ويقول الفضيل بن عياض البن المبارك

  .، وهو من أبعد الناس عن التجارةالزهاد العباد
 البضائع هذه: ائع كيف ذا؟ يقولالبض ونراك تأتي ب، والبلغة،ل والتقل،أنت تأمرنا بالزهد: قال البن المبارك

 وأستعين به على ، وأكرم عرضي، إنما أفعل ذا ألصون وجهي،يا أبا علي: تأتي من المشرق إلى مكة، قال
  .)٢(يا ابن المبارك ما أحسن ذا إن تم ذا: طاعة ربي، قال

 فيعطيهم ،لحديث وأهل ا، بأنه يتفقد طالب الحديث-رحمه اهللا-ابن المبارك وفي بعض المرات اعتذر 
أنها فرته  شاكراً، وكان رأس ماله نحو أربعمائة ألف دينار، وحدث بعض من رأى س فكان غنيا،ويكفيهم

وذكر بعضهم أنه رأى بعيرين ، -جريعني تُ- ملت على عجلةحا لسفرة ابن المبارك امحملين دجاجمشوي 
  .ر بها أهل العلم طالب الحديثيحض

 وهو أكل يعرفه أهل ،لوذجا ويوضع فيها الف، الشواء على سفرتهكرام، وكان يوضعفكان يكرمهم غاية اإل
 حال هو من  وعلى كل،المشرق إلى اليوم، ولربما جيء بشيء يسمى بالفالوذج اآلن يأتي به الحجاج معهم

  . أنفس الطعام
  . )٣( وأمرته أن يوسع علينا،إني دفعت إلى وكيلي ألف دينار: فقيل له في ذلك فقال

:  كيف صار أفضل منكم؟ قال: منكم؟ يعنيلك ابن المبارك ولم يكن بأسنض كيف فَ:يونسبن لعيسى قيل 
  .)٤( وكنا ال نقدر على ذلك، ويعطيهم، فيصل العلماء، والبزة الحسنة،م ومعه الغلمان من خرساندكان يقْ

  . على غيره-رحمه اهللا-هذا وجه من وجوه تفضيل ابن المبارك 
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 وطار ذكره ،بماذا كان هذا أفضل من الناس:  قلت،لما نظرت إليه: أخرى ذكرها بعضهم يقولوفي مواقف 
 تذكر ظلمة القبر، : وإذا بدموعه تتحادر على لحيته، يعني، فلما أضيء،فانطفأ السراج: ، يقول؟في اآلفاق

  . جل جالله- كان من أهل الخشية هللا :يعني
 ويوسع ، ولم يزل ينفق في طلب العلم،االتساع في الدنياال ون عاصم التميمي من ذوي األمووكان علي ب

  .)٥(على أهله
 جواداً فقيهاً ، وكان محتشماً متلوماً، ويصلهم،يطعم أصحاب الحديث الفالوذجوكان حسين بن الوليد القرشي 

  .)٦(كبير الشأن
 هذا :في كثرة ذلك قيل له  فكُلم، يتصدق في كل يوم بمائة دينار، وزير المعتصم،وهكذا كان أحمد بن عمار

  .)٧(، ومن رزقيهو من فضل غلتي:  فقال،كثير
 ومن رزقي، الرزق ، وإنما هذا من مالي الخاص، من فضل غلتي، أنا ما أعطيتهم من بيت المال:يعني
  .  مقدار معين،ى لكل إنسانعطَ مثل الراتب الذي ي:يعني

ألن أهل ؛ ارة ال تستغرب السن، وهذه النض في الوجه مع كبرارة فيه نضوكان النسائي صاحب السنن
 وما إلى ، وجوه أهل البدع والفجور بخالف، وأهل السنة فيهم من اإلشراق والبهاء ماال يقادر قدره،الحديث

  .ذلك فإن وجوههم مظلمة
أريد أن تنقش على هذا الخاتم :  جاءت امرأة إلى الصائغ وقالت، ذكرت في بعض المناسبات خبر الجاحظوقد
 ثم أخذت بيده وجاءت به إلى ، ثم رأت الجاحظ،ما رأيت الشيطان قط، فذهبت:  فقال لها،رة شيطانصو

 أريد أن تنقش : وقالت،إن هذه المرأة جاءت إلي: ، قال؟ماذا:  فقال، ثم انطلقت،مثل هذا:  وقالت،الصائغ
 مثل هذا، فوجوه أهل البدع كالحة : وقالت، فجاءت بكالشيطان، لم أر:  الخاتم صورة شيطان، فقلتعلى هذا

  .  نسأل اهللا العافية،مظلمة
 ن يؤثر لباس البرود النوبية ا مع كبر السن، وك،ارة في الوجهكان فيه نض - اهللارحمه-فالشاهد أن النسائي 

 فكان ، له أربع زوجات، الزواج تزوج كثيراً: يعني، ويكثر االستمتاع،ضر، والخُ- من بالد النوبة:يعني-
 وأكل الديوك عندهم يعين ، من أمة، وكان يكثر أكل الديوك: يعني،يةر مع ذلك من س، وال يخلوسم لهنيق

  .وهو إمام في السنة. )٨(، وتسمنشترى له تُالباءة،على 
 فإن هذا ، ونورد نماذج قبل ذلك في أبواب سابقة من التقشف والزهد والتقلل من الدنيا،نحن نورد هذه القضايا

جعل اإلنسان يكون في حال من االعتدال في األمور كلها، وهذا هو المطلوب أن اإلنسان ال يتوسع مع هذا ي
يضيق على أهله ويقتر  ال وأيضاً ، ومن غيره ويتشبث بها ويتعلق، ويطلبها من حلها، وفي مباهجها،افي الدني

 ويتزوج ،اتيب ويتمتع بالط،ى يحب الحلو-صلى اهللا عليه وسلم- فقد كان النبي ، ويترك الطيبات،على نفسه
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ل في األمور ، فاالعتدا-عليه الصالة والسالم- وإذا لم يجد لم تطلبه نفسه ، أكلهشيئا وإذا وجد ،النساء
 فيسافر مع مجموعة من ،ة نفسهأحياناً اإلنسان قد يتقشف في خاص ،بغيرهاألمر  يتصل مطلوب السيما حينما

أنا أكلي دائماً في : ريد أن يحملهم على نفس طريقته، يقول لهميأنه الناس فما الذي يحصل؟ الذي يحصل 
ا الوضع، ما هو  أو نحو ذلك، وتبقون على هذ أو شاهيماء وشيء أشربه معها ،كل إال قطعة خبز ما آالبيت

  .معقول هذا الكالم
ن، وهؤالء  قد ال يتحملولكن هؤالء، قد يكون هو يؤثر الزهد، كذلك أيضاً حينما يكون اإلنسان مع أهله

 أو لربما ، من الشعور بالبؤس فقد يسبب لهم هذا شيًئا، ويخالطون اآلخرين، قد يتطلعون إلى زمالئهماألوالد
  . أو غير ذلك، أو لربما السرقة،التشبع بما لم يعطَ أو ،االنحراف

 األشياء هي كون بعضت  فقد، وما يناسب في ذلك الحال، ويالحظ أهل زمانه،فاإلنسان يعتدل في أموره كلها
  .  وهكذا، وفي زمننا هذا من االعتدال،زمن مضىفي من التوسع 

ساك، وكان مقالً حتى مات أخ له بصقلية، النُّ وكان قد صحب ،بن الحداد أغزر دمعة من سعيد رلم ي: قيل
  .)٩(اً حليماً وكان كريم،ا منها داره بمائتي دينار واكتسى منها بخمسين دينارفبنى ،فورث منه أربعمائة دينار

توسع، لكن الشيء الذي ال يحسن أن تتحول حياة اإلنسان الذي كان يؤثر الزهد إلى شيء  أنه لما وجد :بمعنى
 لكن يمكن لإلنسان أن يوسع على نفسه ، وال يجمل،فهذا أمر ال يحسن، واالشتغال بالدنيا،  والبذخ،من التوسع

صلى اهللا - والنبي ا،، ونعله حسنًإلنسان حسنًااً أن يكون ثوب ابد ال يمنع أ والشرع،عقولم لكن بالحد ال،وأهله
  .)١٠()) يحب الجمالإن اهللا جميل((: قالفل عن هذا ئ س-عليه وسلم

وإنما إن حصل ذلك فهو في  ، وال تكون نهاية المبتغى والمطلب عند اإلنسان،لكن ال يتعلق القلب بهذه األمور
رحمه - وكما قال أبو عبد اهللا القرطبي ،وإنما القلب يتعلق بمعالي األمور منه هذا تماماً، ، ولكن قلبه يخلويده
  . أو ثوب جميل،أو مركب ، تترفع بنعل حسن لهمةتبا:  صاحب التفسير-اهللا

  . نعم همة اإلنسان أعلى من ذلك
   . وعلى آله وصحبه، وصلى اهللا على نبينا محمد،اهللا أعلمو، نكون بهذا ختمنا الباب

                                                
  .)١٤/٢١٤ (المصدر السابق -٩

 .)٩١: (، رقم)١/٩٣(اب اإليمان، باب تحريم الكبر وبيانه أخرجه مسلم، كت -١٠
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