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 1بعض ما جاء عن السمف في باب الكرم والجود 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد:  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

ار بااماان ا خ -وعااالى عااب م رضااع اهلل-فكمااا  ااع العااادة أن بوبااه أبااواب  ااما الكواااب المبااارف مااا ورد عاان الساام  
-بان الخاااب أرسال عمار  "الكرم والجود واإلبفاق فع وجوه الخيار ثةاب بااهلل وعاالى"فيما يوصل بالباب، ففع باب 

، يعباع أباا  .."غفاار اهلل لعمار كاان أعاو  عمااى عسام  اما"بعاائ اا فةالات:  إلاى ييباب بباات جحا  -رضاع اهلل عبا 
عالات: سابحان  ،عاالوا: كما  لاف"أعاو  مباع،  ،اءعااء كثير، كان أعو  عمى عسم  ما يعبع عمى المحوااجين والفةار 

يعباع أخامت كمااا  "،فاع رحم اا وأيوام اااهلل واساوورت مبا  بثاوب، وعالات: صابوه واارحاوا عميا  ثوباات وأخامت وفرعاب 
ثام رفعات "فوجدوه خمسب وثماابين در ماات،  وأيوام ا وأعات من جاء ب  ما بةع عرابو افرعو  فع و  ،يةال: عدرات عميالت 

 . (1)"ى السماء وعالت: الم م ال يدركبع عااء عمر بعد عامع  مايد ا إل
أمااا عائشااب فكاباات وجمااه  ،وجود مااا مخوماا  ،وأسااماء ،يةااول اباان اليبياار: مااا رأياات اماارأة عااا أجااود ماان عائشاابو 

 .(2)"لغد ع ، وأما أسماء فكابت ال ودخر شيئتاالشعء إلى الشعء حوى إما اجومه عبد ا وضعو  مواض
يعبع حصال لا  اساوغالق  جو  ر  أ  ، ..."ج عمى عبد اهلل بن عامر المببر يوم أضحى بالبصرةو  ر  أ  "عع: ويةول ا صم 

اا ،فماام يسااواه أن يااوكمم أراد أن يخاااب ،فااع الكااالم بس عباا  الكااالم، و ااما عااد يةااه لمفة اااء، عااد يةااه لمخاباااء ماان ح 
اا يًّاااكم ع  و اهلل ال أجمااه عمااي"الفصااحاء البمغاااء، فالشااا د أباا  مكااث ساااعب ثاام عااال:  يًّااا، "اولؤمت يعبااع العجااي فااع  ع 

 ابعات  و كان ا مير.  ،(3)"من أخم شاة من السوق فثمب ا عمع  "الكالم، 
ا"بوي أب  حج يمن معاويب فع عصبب من الةراء، يةول: بن الربيعب الغ  وجاء أيضات عن سميمان  دثبا أن عباد اهلل فح 
مب ا مائب  ، يعبع جماعب عظيمب"عظيم يروحمون ثالثمائب راحمبفإم بحن بثةل  ،دبا إلي بن عمر فع أسفل مكب فع

 ،وكبا بوحدث أب  أشد الباس وواضعات، فةمبا: ما  ما؟ عاالوا: إلخوابا "يعبع الوع وحمل المواع،  ،راحمب ومائوا ياممب
ا عمياا  أباا  فااع يةااول: فاادلوب فعجببااا فةااالوا: إباا  رجاال غبااع  "يعبااع  اامه جميعااات،  "،ولماان يباايل عمي ااا ،يحمم اام عمي ااا

، يعبااع (4)"ق بعمياا  فااع شاامال بااين بااردين وعمامااب عااد عم اا ،أرماا  ،المسااجد الحاارام فاويباااه فااإما  ااو رجاال عصااير
 لوواضع .

  فةاال أباو بكار وعمار  ،وياعام عباادة و او مان أجاواد البااس يساودين بنوكان عيس بن سعد، يعبع: عيس بن سعد 
فكااان يفعاال ملااف لمااا أصاااب م  ف مااال أبياا ، خرجااوا معاا  فااع غاايوةإن وركبااا  ااما الفوااى أ ماا": -رضااع اهلل عب مااا-

                                                 

 .(473/ 3سير أعالم الببالء ا الحديث ) (1)
 (.523/ 3(، وسير أعالم الببالء )19/ 69ابظر: واريخ دمشق البن عساكر ) (2)
 (.19/ 3(، وسير أعالم الببالء )254/ 29)البن عساكرابظر: واريخ دمشق  (3)
 (.291/ 1حميب ا ولياء ) (4)



بعا  الوجاار وبعا  الموسارين وياعام البااس  ،شعء من الحاجب فع ومف الغيوة، يعبع: كان يةوار  ممان معا 
بماا عماى ماا ، با  لايس لا  ماال ؛فةالوا لمباس: ال وةرضوه ،فع الغيو بان ساعد    ل أبيا ، فةاام ساعد يعباع ا ب وا 

صمى اهلل -الشا د فةام سعد عبد الببع  "،خبر عضى ديب  وشجع  عمى ملفلما رجعوا وأ   -ع اهلل عب رض-عبادة 
يعبااع يةااوالن لاا : ال  ،(1)"عابباا الن عمااع  بخ  ماان يعاامربع ماان اباان أبااع عحافااب واباان الخااااب ي اا"وعااال:  -عمياا  وساامم

  .فإن  ما المال ليس لف ،وبفق
 با   ؛عماب الجارمان ،فةاال: ماا أحسان  امه الكباياب ،إليف عمب الجارمان كوفةالت: أش عمى عيس عجوي   وعفت  "وعيل: 

 .(2)"وومرا اا بيو ا خبيات ولحمات، وسمبت ئو الكبايب اممليس فع البيت شعء، ما أحسن  مه 
 . (3)فما أمست حوى فرعو ا ،بمائب أل  -ارضع اهلل عب -مرة إلى عائشب  -رضع اهلل عب -وبعث معاويب 

يعبااع الوفاااء ، (4)"د مااائوع در اامئاافوافابي ااا بيا ،أعرضاات اباان عماار ألفااع در اام"اباان سااباع عااال:  وعاان عااااء مااولى
 أكثر.

 . (5)فما عام حوى أعاا ا ،وع ابن عمر ببضعب وعشرين ألفات أ   :وعن بافه
 . (6)"ففرع ا وأصبح يامب لراحمو  عمفات بدر م بسيئب ،وع ابن عمر بعشرة آال أ  "بن وائل عال: وجاء عن أيوب 
 . (7)"يعب لحمثم ياوع عمي  ش ر ما ياكل م   ا،كان ابن عمر ليفرق فع المجمس ثالثين ألفت "وعن بافه عال: 

 . (8)"ما مات ابن عمر حوى أعوق أل  إبسان أو ياد"وجاء عن بافه عال: 
 . (9)"فما حال عمي  الحول وعبده مب ا شعء ،بعث معاويب إلى ابن عمر بمائب أل "وعن بافه عال: 

ه عمي اا بباوه وأصاحاب  مان ثرياد يجوما بجفباخرجت مه ابن عمر من مكب وكاان لا  "عال:  وعن أبع جعفر الةارئ
فكاان لكال رجال عادح مان  ،يادواان في ماا ببيام ومااءمعميا   ،ومع  بعير ل  ،حوى ياكل بعض م عائمات  وكل من جاء

 .يم مثل العصير اآلنمن سويق مه الببيم، البب ايعبع: يعاي  عدحت  ،(10)"سويق بملف الببيم
باالمرء أن  ح  ش ا"وعاال:  ،ساوي ثالثمائب ديبار فساوم  رجل ب  فو ب  ل يلبس بردات  ا،بن عيس جوادت وكان الضحاف 

  ما المي عصد.  ،يعبع مثل  ما يو ب وال يباع م ما كان ثمب  ،(11)"ااف يبيه ع  

                                                 

 (.106/ 3(، وسير أعالم الببالء )404/ 4د الغابب ا العمميب )أس (1)
 (.106/ 3(، وسير أعالم الببالء )415/ 49ابظر: واريخ دمشق البن عساكر ) (2)
 (.458/ 3(، وسير أعالم الببالء )411/ 27(، وواريخ دمشق )47/ 2ابظر: حميب ا ولياء ) (3)
 (.310/ 4سير أعالم الببالء ) (4)
 (.311/ 4) ر السابقالمصد (5)
   .المصدر السابق (6)
   .المصدر السابق (7)
 (.4/311(، وسير أعالم الببالء )3/1710(، ومعرفب الصحابب  بع بعيم )296/ 1حميب ا ولياء وابةات ا صفياء )ابظر:  (8)

(4/311.) 
 (.311/ 4(، وسير أعالم الببالء )3/1710ابظر: معرفب الصحابب  بع بعيم ) (9)
 (.4/323(، وسير أعالم الببالء )4/111الابةات الكبر  ) ابظر: (10)
 (.4/324سير أعالم الببالء ) (11)



وكاان يعااع  ،ماه كال جارياب ألا  در ام ،ب جاريابويوج الحسن بن عمع امرأة فارسل إلي اا بمائا"وعال ابن سيرين: 
فاااين الاامي يحاار  أال يواايوج إال موظفااب أو معممااب ماان أجاال أن ياخاام مااا بيااد ا ثاام  ،(1)"احااد مائااب ألاا الرجاال الو 

ولربما حبس ا فاع البيات ال يصال  ،فإن أبت بدا يةور عمي ا بالبفةب ،فإن أبت لوح ل ا بالاالق ،يساوم ا عمى  ما
ال ساءت العشرة بيب ما إلي ا شعء حوى   .ا مر غالبات إلى الاالق آلو  ،وعاي ، وا 

 ،إلاااى جببااا  يساااال اهلل أن يريعااا  عشااارة آال  در ااام بااان عماااع رجاااال"سااامه الحسااان بااان عباااد العيياااي: يةاااول ساااعيد 
بعااد  -رضااع اهلل عباا -باان أبااع االااب ا  أم كمثااوم بباات عمااع فابصاار  فبعااث ب ااا إلياا ، وخاااب سااعيد باان العاا

بعد ملف خاب ا سعيد بن العا  وبعث إلي ا بمائب ألا ،  -رضع اهلل عب -مر فمما ووفع عمر عمر، ويوج ا ع
حااددوا موعاادات فحضااروا  ،عاادوا لااملفواو   ،فةااال الحساان: أبااا أيوجاا  ،وعااال: ال ويوجياا  ،فاادخل عمي ااا أخو ااا الحسااين

يعباع عاال: فمعال أباا عباد اهلل كاره  اما؟  ،؟ فةاال الحسان: سااكفيف-يعباع الحساين-فةال ساعيد: وأيان أباو عباد اهلل 
  .ئتاشي، ما أخم من المال (2)ئتا"عال: ال أدخل فع شعء يكر   ورجه ولم ياخم من المال شي ،عال: بعم ،اليواج

مااروان آبااماف كااان أمياارات عمااى  باان جعفاار،فعميااف بعبااد اهلل  ،عصااد مااروان فةااال: مااا عباادبا شااعء وعياال: إن أعرابيًّااا
حااد الباااس لكباا  ماان أمااا عباادبا شااعء ام ااب إلااى عبااد اهلل باان جعفاار، عبااد اهلل باان جعفاار  :سااائلالمديبااب فةااال لم

 فضالئ م وأجواد م فاوى ا عرابع عبد اهلل فابشا ا عرابع يةول: 
  م لممسممين ا ور  الو  ص    ***  ببوةٍ  أبو جعفٍر من أ ل بيت

 ير  ** وأبت عمى ما فع يديف أم*    بمال   ا مير   ن  ض أبا جعفرٍ 
 أحد. فوامر عمى ما فع يدف ال يحكموأبت  ،مروانضن يعبع 

  .رضع اهلل عب -جعفر بن أبع االب يعبع  و عبد اهلل بن  ...جعفٍر يا ابن الش يد أبو
 ياير   جباحان فع أعمى الجبان  *** أبا جعفٍر يا ابن الش يد المي ل  

 فال وورك ب ع بالفالة أدور     ***  ف اليوم أروجعأبا جعفٍر ما مثم                      
لكان عمياف بالراحماب بماا  ،م بات ا ماوال ،يةول: ما عبدبا-فعميف بالراحمب بما عمي ا  ،ل  ة  سار الث  يا أعرابع "فةال: 
ياااف أن و   ،-يعباااع راحمواا   اااو، عمي ااا مواعااا  ،عمي ااا فااإبع أخموااا  باااال   - ن ساايف  في اااا- ؛خااادع عاان الساااي وا 
خاادع عاان السااي  فااإبع أخمواا  فيةااول: إياااف أن و   ،السااي  بعشاارة درا اام يعاار  فةااد يبيااه  ااماابااع مااا عر أ ،(3)"ديبااار

 أعااه الرحالب بما في ا السي  المي  ما ثمب .  ،بال  ديبار
 بن جعفر فابشده. رو  أن شاعرات جاء إلى عبد اهلل وي

  .رؤيا فع البوم  مه ...فع المبام رأيت أبا جعفر
 اع   ر  د   ي  كسابع من الخ    ** *  أبا جعفر فع المبام رأيت  

  الحرير الغميظ.  و ي  الخ  و  ،ي  الخ  من 
  ؤوى ب ا الساع   فةال: و      ***   ا أمر  حبع اإلى ص شكوت  

                                                 

 (.332/ 4(، وسير أعالم الببالء )237/ 6(، وو ميب الكمال )249/ 13(، وواريخ دمشق 38/ 2ابظر: حميب ا ولياء ) (1)
 (.446/ 4(، وسير أعالم الببالء )416/ 1ابظر: الابةات الكبر  البن سعد ) (2)
 (.459/ 3(، وسير أعالم الببالء )270/ 27ابظر: واريخ دمشق ) (3)



    اع  الد ر بف      ن كف  وم    *** الجعفري   سيكسو ا الماجد  
 فةال ل : السمه والااع    ***بع د  ع  ال لمجود ال و  ومن ع

 ،، فةاال عباد اهلل لغالما : أعاا  الجباب الخايأوعاداف مااوااعاب  ات سامع الجود عال لا :ف ،يعبع ال ووعدابع بعد  ع  ال و  
أعايوباع فاع الباوم أباف  رأياتو اما يةاول: أباا  ،،  و عباده جباب خاي؟عجبوع الوش   كي  لم ور   !ويحف ثم عال ل :

ااواالاحساان مب ااا ا  رأيااتلكاان كياا  مااا  ،إيا اا  أياان أباات ،ع، اشااوريو ا بثالثمائااب ديبااار مبسااوجب بالاام بع  ااع الوش 
 . (1)فضحف عبد اهلل وعال: ادفعو ا إلي  ،فمعمع أرا ا مما رأيت إال الخي؟ فةال: أبا لماماالبوم فع عب ا 

 -بان اليبياريعباع عباد اهلل -ر عال ابن اليبيار ا ووفع اليبيفمم ،أل ٍ  يبير أل   ال أسم وعن العمري أن ابن جعفر 
 ،أبا جعفر يا :فةال ثم لةي  بعد   ، و صادق عال: ،ل  عميف أل  أل  إبع وجدت فع كوب اليبير أن :البن جعفر

  .(2)ل ، عال: ال أريد ملف وفةال: ف  ،المال لف عمي  ،ت  مو   
 ن  ؛فبحن بحاجب إلى مثل  ما ،أكمل ما اخورو  من  مه البمامج -إن شاء اهلل-وفع الميالع الةادمب  ،يكفع  ما

 إلحساان فربماا ياو م فاع عةما ،اإلبسان يعي  فع بيئب لربما لو وصر  بع  الوصرفات فاع البامل أو الجاود أو ا
اويالت فع أشياء وشب   ما وبمامج من  ما الةبيل وأبمغ مان  اما فةاال  توحدثبعد أن  وعد سمعت بع  من يةول

موااولب عال: يا أبا عبد الارحمن  اؤالء مجاابين جااء م الماال مان غيار  اأحد أصحاب الثراء بعدما سمه ملف أيامت 
ما يعااي  فااع بيئااب عمااى خااال  ملااف يوصااور أن مثاال  اامه الوصاارفات أب ااا بةاا  فااع العةاال، عبااداإلبسااان ف ،وعااب

رضاع اهلل وعاالى -     ل بثبااء ا بصاار وأثباى عميا  بماا يوصا -عاي وجال-اإليثار الامي مكاره اهلل الباس لو رأوا 
ََووواَجَر ِ َلوووَيِ مَ  :-عااب م مَ  ِفوووي َيِجوووُدونَ  َوَل  }ُيِحبُّووووَن َموووَن  وووا َحاَجووو    ُصوووُدوِرَِ يعبااع مماااا أوويااا   [9]الحشااار: {ُأوتُووووا مِّمَّ

 الم اجرون. 
اابيااب م عرعااب يكااون  -صاامى اهلل عمياا  وساامم-ياااوع الرجاال ماان الم اااجرين ويخوصاامون فيةاارع الببااع  فااإما  ،نعبااد م 

خاام واحاادة ي مااا أممااف بعااال وأعاال   ،ة ااافاام   إحاادا مافاااخور  ،عباادي يوجوااان ،صااار فااع ساا م  يةااول لاا : أعاساامف
و ما  البااس فماو فعال  اما أحاد مان البااس الياوم ال ،ا ر  والمايارع وكال شاعء نويخمع ا ويعاي  إيا ا، يوةاسمو 

 واهلل المسوعان.  ،فع عةم  يةال: يحجر عمي 
 وعمى آل  وصحب . ،اهلل عمى ببيبا محمدوصمى 

   

                                                 

 (.4/454سير أعالم الببالء ) (1)
 (.4/455) المصدر السابق (2)


