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 2بعض ما جاء عن السمف في باب الكرم والجود
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

 -رحمو اهلل-ما جاء عن األصمعي  "الجود والكرم"في باب  -رضي اهلل عنيم-فمما جاء من اآلثار عن السمف 
بأبي أنت وأمي ىذه الدجاجة كانت مثل ابنتي، جاءت  :أن امرأة أتت بدجاجة مسموطة فقالت البن جعفر

يت أال أدفنيا إال في أكرم لآبدجاجة مسموطة يعني: مطبوخة أو مشوية فقالت: كانت ىذه الدجاجة مثل ابنتي ف
من  افذكر أنواعً  ،واحمموا إلييا ،منيا قال: خذوىا ،ال واهلل ما في األرض أكرم من بطنكو  ،أقدر عميو موضع  

  .يعني من كثرة ما أعطاىا ،(1)"إن اهلل ال يحب المسرفين ،بأبي أنت"العطاء حتى قالت: 
أو ىو الذي يبيع  ،نخاس ىو سوق النخاسينالاس، ر وىو يومئذ فقيو أىل الحجاز عمى نخ  ودخل ابن أبي عما
ولم  ،مر عظيمأوأخذه  ،شديداً  احب   يعني: أحبيا ،ارية فعمق بياجدخل عمى نخاس فعرض  ،البشر، يبيع المماليك

 ااهلل فاشتراىا بأربعين ألفً  ه عبد  وبمغ خبر   ،فمشى إليو عطاء وطاوس ومجاىد يعذلونو ،يكن معو مقدار ثمنيا
نفس وال ،ىي التي ىام قمبي بذكرىا"فقال: ما فعل حبك فالنة؟ قال:  ،وزينيا وحالىا ثم طمب ابن أبي عمار

فقال: شأنك بيا بارك اهلل لك فييا،  ،ل في الحمي والحملفأخرجتيا ترف   ،أخرجييا ،فقال: يا جارية "،مشغولة بيا
فقال:  ،بشيء ما يتفضل بو إال اهلل، فمما ولى بيا قال: يا غالم احمل معو مائة ألف درىم فقال: لقد تفضمت  

 . (2)"دنيانعيم ال عدنا نعيم اآلخرة فقد عجمت  و   لئن واهلله "
ثم قال:  ،فقد كان إذا أمسى تصدق بما في بيتو من الفضل من الطعام والشراب -رحمو اهلل-أما أويس القرني 

 .(3)فال تؤاخذني بو ايً ر  الميم من مات جوعًا فال تؤاخذني بو، ومن مات ع  
تخرجو في أجر أو  قال: ليس ىو لك حتى ،قال: لي ؟بن قيس في يد رجل دراىم فقال: لمن ىذاورأى األحنف 
 :لوتمث   ،اكتساب شكر

ذا *** وذا أمسكت  إلممال  أنت    (4)و فالمال لك  أنفقت   وا 
وذكروا أن عبيد اهلل بن أبي بكرة الثقفي كان ينفق عمى أىمو مائة وستين دارًا من جيران داره، ويعتق في كل عيد 

 .(5)مائة ممموك
 .(6)ابعمائة بقرة ورعاتيا، ووصل شاعرًا بخمسين ألفً إن الميمب طمب منو لبن بقر، فبعث إليو بس :وقيل

                                                 

 (.455/ 4(، وسير أعالم النبالء )283/ 27تاريخ دمشق )انظر:  (1)
 (.455/ 4سير أعالم النبالء ) (2)
 (.525/ 4(، وسير أعالم النبالء )87/ 2انظر: حمية األولياء ) (3)
 (.44/ 5نبالء )(، وسير أعالم ال343/ 24تاريخ دمشق ) (4)
 (.72/ 5سير أعالم النبالء ) (5)



 .(7)فقد كان يسمى من سخائو بآنية النحل -رحمو اهلل-بن الزبير وأما مصعب 
حجازين وخرسان ولي ال ،حينما كان أميرًا عمى الحجازألحد بجائزة إذا كتب  -أعني عبد اهلل-وكان ابن الزبير 

فيجعميا مصعب مائة  ،وىو شيء قميل ،لربما يكتب ألحد بجائزة ألف درىمفكان  ،إال الشام ن ولم يبقوالعراقي  
 .(8)ألف

 ؟األعرابي امن ىذ :فقال الشاميون -مشى معو-بن أمية فساير معاوية وحج معاوية فتمقاه عبد اهلل بن صفوان 
 .أعطاه ألفي شاة ،ومعاوية ىو الخميفة، (9)م لمعاوية ألفي شاةفقد  

، تذكرت سيدىا األول فتوجعت اهلل التيمي اشترى جارية بمائة ألف فتوجعت لفراق سيدىاوذكروا أن عمر بن عبد 
زوجة يبقييا عشر سنين من أجل أن تدفع لو ما دفع من  ليستجارية تباع وتشترى  ،(10)لو: خذىا وثمنيا فقال
 .مير

 . (11)بن عبد اهلل الزىري شريفًا جوادًا حجة إمامًا يقال لو: طمحة النديوكان طمحة 
 .(12)بن مروان بألف دينار إلى ابن عمر فجئتو بيا ففرقياسويد بن قيس: بعثني عبد العزيز ويقول 

وىو أن ذلك  ى، وىذا لمعن(13)أعتق رقبةبن زنباع إذا خرج من الحمام رة عن شيخ لو قال: كان روح م  ض  وى ور  
 "مد هلل الذي أذىب عني األذى وعافانيالح"وليذا يقول اإلنسان إذا خرج من الحمام:  ؛لو بقي فيو فإنو ييمك

(14) . 
فإن  ،رةل: أمسكوا لنا ىذه الص  و يئنا بالمال فيقيج -رحمو اهلل-بن مرة قال: كان مؤرق العجمي وعن جميل 

جر فيصيب المال فال يأتي يعني ما يسأل عنيا بعد ذلك، وكان يت   ،(15)بيا فيكون آخر عيد   ،احتجتم فأنفقوىا
ثم يمقاه  ،فيعطيو األربعمائة والخمسمائة ويقول: ضعيا لنا عندك ألخنو شيء، وكان يأتي اعميو جمعة وعنده م

 .(16)ال حاجة لي فييا ،فيقول: شأنك بيا بعد  

                                                                                                                                                                  

 .المصدر السابق (6)
 (.74/ 5(، وسير أعالم النبالء )212/ 58انظر: تاريخ دمشق البن عساكر ) (7)
 (.75/ 5سير أعالم النبالء ) (8)
 (.79/ 5) المصدر السابق (9)
 (.95/ 5) المصدر السابق (10)
 (.96/ 5(، وسير أعالم النبالء )48/ 25، وتاريخ دمشق البن عساكر )(392/ 4انظر: الثقات البن حبان ) (11)
 (.142/ 5سير أعالم النبالء ) (12)
 (.142/ 5(، وسير أعالم النبالء )249/ 18تاريخ دمشق )انظر:  (13)
(، وضعفو 301عمى الخالء والخاتم في الخالء، برقم ) -عز وجل-رواه ابن ماجو، أبواب الطيارة وسننيا، باب ذكر اهلل  (14)

 (.4378األلباني في ضعيف الجامع، برقم )
 (.207/ 5سير أعالم النبالء ) (15)
 (.354/ 4سير أعالم النبالء )، و (236/ 2حمية األولياء )انظر:  (16)



مالو مرتين، وقال: إن اهلل يحب المذنب  اهلل   أن أباه عمي بن الحسين قاسم   روجاء عن أبي جعفر الباق
 ، وىو زين العابدين. (17)التواب

 ئد الميل تطفاإن الصدقة في سو "نو أنو كان يحمل الخبز عمى ظيره يتتبع المساكين في الظممة ويقول: وجاء ع
بن الحسين فمما مات عمي  ،، وكان أناس من أىل المدينة يعيشون ال يدرون من أين كان معاشيم"غضب الرب

كان ينقل من األحمال حيث يحمل الطعام ون بالميل، ولما مات وجدوا بظيره أثرًا مما ؤت  فقدوا ذلك الذين كانوا ي  
رمى بالبخل فإنو يعني ي   ،لبخ  إلى األرامل بالميل، ولما مات وجدوه يعول مائة بيت، يقول الذىبي: ليذا كان ي  

 ويظن أىمو أنو يجمع الدراىم.  اسر  ينفق 
 . (18)واسعة رحمو اهلل رحمةً -ا فقدنا صدقة السر حتى توفي عمي بن الحسين م :وقد قيل

 
 عمى آلو وصحبو. ،واهلل أعمم، وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،ىذا

                                                 

 (.393/ 4سير أعالم النبالء ) (17)
 (.394/ 4) المصدر السابق (18)


