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 4بعض ما جاء عن السمف في باب الكرم والجود
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
 أما بعد:  ،الحمد هلل، والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل

ه مػػاف محمػػد بػػف الميمػػدر سػػيدًا عظيمػػًا يطعػػـ الطعػػاـ ويج مػػ  عيػػد" يقػػوؿ أبػػو معشػػر: "الجػػود والمػػـر"ففػػب بػػا  
   .(1)"القراء

 ،(2)"مػف األعػرا   مػرًا وسػويقاً  اإيب ألطعػـ مػؿ يػوـ سػ ال وثالثػيف ألفًػ"ري على الميبر: سوقاؿ خالد بف عبد اهلل الق
ألف األميػػػر يممػػػف أف يفعػػػؿ  لػػػؾ فيمػػػوف لػػػب مػػػف  ؛يػػػب مبال ػػػالإ :يعيػػػب   يقػػػاؿ ،مػػػاف أميػػػرًا ومثػػػؿ غػػػ ا   يسػػػ  ر 

يػػػري يمفػػػؿ أحيايػػػًا مسػػػ ودعات الخيريػػػال ممػػػا غػػػو معػػػروؼ، المسػػػ ودع الخالػػػومالء فػػػب اليػػػواحب الم خلفػػػال، وا ف ال
حسػ  غػ ا، فلػو قػاؿ مػدير المسػ ودع الخيػري: يحػف امعدؿ سػبعال أشػخاص ف :عشريف ألؼ أسرة، مؿ أسرة لو قليا

 فإف مثؿ غ ا أمر واق  وحاصؿ.  ا،يطعـ أربعيف ألفً 
لػـ أصػف وج ػب عػف مسػفل ؾ فصػػيب ي: أصػلحؾ اهلل ر سػأف أعرابيػًا قػاؿ لخالػد الق": -رحمػب اهلل-و مػر األصػمعب 

، لػـ أصػف وج ػب عػف مسػفل ؾ فصػيب عػف الػرد"المسػووؿ يقػوؿ:  جر ، وغ ا أسػلو  فػب السػؤاؿ طريقػال  حػ"عف الرد
 ،جرابػب دقيقػاً  ءؿ لب أعرابب: يػفمر األميػر لػب بمػؿوقا ،، فوصلب"وضعيب مف معروفؾ حيث وضع ؾ مف رجاوب

 .(3)"سفلت األمير ما أش  ب ففمر لب بما يش  ب"ألعرابب فقاؿ: لفقيؿ  ،وه لب دراغـوملاقاؿ: 
يعيػػب مبػػراء -إيػػب ألسػػير بػػيف يػػدي خالػػد القسػػري بالموفػػال ومعػػب الوجػػوه "عبػػد الملػػؾ:  :لػػب يقػػاؿ لػػب ىويقػػوؿ مػػول

قػاؿ:  ومػاف مريمػًا فقػاؿ: مالػؾل قػاؿ  ػفمر بضػر  عيقػب، ،فوقؼ، فقاـ إليب رجؿ فقاؿ: أصلح اهلل األمير -الياس
ـ   أضػػػر  عيقػػػؾل قػػػاؿ: الفقػػػر  قػػػاؿ: فعػػػالـ ،اؿ: فيزعػػػت يػػػدًا مػػػف طاعػػػالل قػػػاؿ:  قػػػ ،ل قطعػػػت طريقػػػًال قػػػاؿ:  لػػػ

يويػت  لابب فقاؿ: غػؿ علمػ ـ  ػاجرًا ربػح ال ػداة مػا ربحػتفال فت إلى أصح ،قاؿ: ثالثيف ألفاً  ،والحاجال، قاؿ:  ميى
وغب أمياس  وض  في ا  -رةد  جم  ب  -ر د  بالب   يدعو، وماف يجلس ثـ (4)"لب ماوال ألؼ، ف ميى ثالثيف ثـ أمر لب ب ا

 ، وقاؿ لب أعرابب: (5)إيما غ ه األمواؿ وداو   بد مف  فريق ا :ويقوؿ ،رد  بالب  األمواؿ بقدر معيف، يفمر 
 ففي ما يف ب ففيت عماد    ** * حاج ب واألجر   بيف الحمد   أخالد  
 يت جواد  أييب عاؼ  وأ ** *سوى  إيب لـ أزرؾ لحاجال   أخالد  

                                                 

 (.149/ 3حليال األولياء ) (1)
 (.147/ 6سير أعالـ اليبالء ) (2)
 (.147/ 6(، وسير أعالـ اليبالء )144/ 16 اريخ دمشؽ ) (3)
 (.147/ 6(، وسير أعالـ اليبالء )145/ 16 اريخ دمشؽ ) (4)
 (.147/ 6(، وسير أعالـ اليبالء )146/ 16 اريخ دمشؽ ) (5)



قػػاؿ: قػػد حططػػت  سػػعيف  ،قػػاؿ: يعػػـ ل،لألميػػر يػػا أعرابػػب، قػػاؿ: فػػفحط   قػػاؿ: ماوػػال ألػػؼ، قػػاؿ: أسػػرفت   ،فقػاؿ: سػػؿ
 ،واهلل     لبيب ،قاؿ:   غلب فب يفسب،فقاؿ: سفلت على قدرؾ وحطط ؾ على قدري وما أس ف ،ف عج  ميب ا،ألفً 

حػط مػف  :ثـ بعد  لؾ لما قلػت ،ييما سفلت، سفلت على قدرؾ، يقوؿ: أيا فب البدايال ح(6)يا غالـ أعطب ماوال ألؼ
  .على قدري، فمـ بيف الماوال ألؼ والعشرةل حططتغ ا 

 .(7)يب أف سماط يوسؼ بف عمر الثقفب ماف مؿ يـو خمسماوال ماودة مل ا شواءويقؿ المداو
لوليػد فقلػت: ايقػوؿ  ،قػاؿ: مػاف لحسػاف بػف عطيػال غػيـ فسػم  مػا جػاء فػب الميػاوح ،يػد األوزاعػبز  وعف الوليد بػف م  

إلػى فقػب وفضػؿ  -رحمػب اهلل-شػيخ اممػاـ مالػؾ  وغػو ، وصػار ربيعػال(8)قاؿ: يـو لب ويػـو لجػاره لال ي سم ميؼ 
القػػـو  صػػحبب سمػػاف ي ،بمػػا فػػب يديػػب لصػػديؽ أو  بػػف صػػديؽ أو لبػػاغ يب  يػػب ميػػب ىأسػػخرجػػؿ ومػػا مػػاف بالمدييػػال 

إ ا أراد أحد أف يصحبب  ، يعيب:(9)ولـ يممف معب فب يده ما يحمؿ  لؾ ،  ي زود معب اأحد إ  أحدً  الفيفبى صحب
 .، بمعيى أيب يقوـ بما يح اجوف إليب جميعاً ًواسفر يش رط عليب أ  يحمؿ معب شي فب

 .(10)درغـ ألؼفب أبوا  الخير ماوال  البف سوقوأيفؽ محمد 
يعيػب مػـل  ،(11)آ ؼ ألػؼ درغػـ بف علب بف عبد اهلل بف العباس فب بعض المواسـ خمسػالف وبل ت عطايا سليما

 خمسال مالييف. 
بف العباس ماف فب سطح القصر فسم  يسوة يقلف: ليت األمير اطل  علييا وورد أف سليماف بف علب بف عبد اهلل 

 .(12)فرمى إلي ـ جوغرًا و غباً  ،فسم  ،يعيب: ي مييف ،ففغيايا
ف لػـ يمػف فػإ ،اممػاـ المبيػر العابػد فلػـ  مػر عليػب سػاعال قػط إ   صػدؽ بشػبء -رحمػب اهلل-يماف ال ميمػب وأما سل

 .(13)شبء صلى رمع يف
، يعيػػب أغػػؿ (14)بػػف غبيػػرة فػػب السػػيال سػػ ماوال ألػػؼ، ومػػاف يفرق ػػا فػػب العلمػػاء والوجػػوهعمػػر بػػف ومػػاف رزؽ يزيػػد 

 .الفضؿ
أف يفعػػؿ اميسػػاف مثػػؿ غػػ ا بطبيعػػال الحػػاؿ، ولمػػف غػػ ه األشػػياء ولػػيس المقصػػود  ،أشػػياء أيضػػاً  تغػػ ه يمػػا ج وبقيػػ
ولربما يعيش اميساف فب بيوال    عييػب و   سػاعده  ،ويعلـ  قصيره ،ر المرأ فب حاؿ غفل بوي م   ، حرؾ فب اليفس

و الزغػويرى أيب لربما األفضؿ وأيب يب ؿ، فػإ ا رأى مثػؿ غػ ه اليمػا ج   يعجػ  بعملػب، و  يحصػؿ  لػب شػبء مػف 
 وال رف  ويحو  لؾ.

                                                 

 (.148/ 6اليبالء ) سير أعالـ (6)
 (.159/ 6)المصدر السابؽ  (7)
 (.176/ 6(، وسير أعالـ اليبالء )442/ 12(، و اريخ دمشؽ )70/ 6حليال األولياء ) (8)
 (.251/ 6سير أعالـ اليبالء ) (9)
 (.281/ 6)المصدر السابؽ  (10)
 (.301/ 6)المصدر السابؽ  (11)
 (.301/ 6الء )(، وسير أعالـ اليب46/ 12   ي  المماؿ ) (12)
 (.28/ 3حليال األولياء ) (13)
 (.331/ 6)سير أعالـ اليبالء  (14)



يػػامـ -عػػز وجػػؿ-وأسػػفؿ اهلل  ،غػػو المقصػػود اغػػ  فاضػػلال العشػػر مػػف  ي الحجػػال  اويحػػف يسػػ قبؿ أياًمػػ ،أف يعيييػػا واا
 .والبر وجمي  أيواعب والعبادةوغب أفضؿ أياـ العاـ، فالصدقال 

 
 .واهلل  عالى أعلـ ،ؿ اهلل أف يعيييا على غ ه اليفوسفففس

  وعلى آلب وصحبب. ،وصلى اهلل على يبييا محمد


