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

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

 ر  ل يوم ك  كان ينفق في ك -رحمو اهلل-بن عبيد اهلل األشعري " جاء أن معاوية الجود والكرم واإلنفاق"ففي باب 
الميث      الميث، مالك بن أنس كتب إلى  ين، وكتب مالك إلىر  ك  لغالء تصدق بفمما وقع ا ،دقيق ويتصدق بو

وكانوا يصبغون بو  ،إني أريد أن أدخل ابنتي عمى زوجيا فأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر بن سعد:
 .(1)ةوبقي عنده فضم ،دينار فباع منو بخمسمائة اً عصفر  مالً ح   ينفبعث إليو بثالث ،الثياب

زكاة  ما وجبت عمي  "وقال:  ،يعني: يشتغل بيا في التجارة ،وكان الميث يستغل عشرين ألف دينار في كل سنة
بن عمار ألف دينار، وجارية ألف دينار، وأعطى منصور  ا، وأعطى مالكً ، وأعطى ابن لييعة ألف دينار"قط

 .(2)تسوى ثالثمائة دينار
فأمر ليا بعسل كثير يبمغ  ،شتيي عسالً الي عميل و  ان ابنً إ ،ى الميث فقالت: يا أبا الحارثوجاءت امرأة إل

 ،، واشترى قوم منو ثمرة فاستغموىا فاستقالوه(4)زكاة منذ بمغت ما وجبت عمي  "، وكان يقول: (3)عشرين ومائة رطل
ا فرً فقال: الميم غ   ،الحارث في ذلك وابن فقال لو ،افأمر ليم بخمسين دينارً  ،بخريطة فييا أكياس دعاثم  ،فأقاليم

 . (5)"موا فييا أمال فأحببت أن أعوضيم من أمميم بيذاإنيم كانوا أم  
قال: فجعل عمى  ،فبعث إليو مالك بن أنس بطبق رطب ،فقدم المدينة اخرجت معو حاج  "ويقول ابنو شعيب: 

 .(6)"الطبق ألف دينار ورده إليو
كان ال يتغدى وال يتعشى إال مع الناس، وكان ال يأكل إال بمحم "ين سنة قال: وصحبو عبد اهلل بن صالح عشر 

 .(7)"إال أن يمرض
يعني لم يأذن ليم ولم يحدثيم بحديث رسول اهلل  ،ويقول كاتبو أبو صالح: كنا عمى باب مالك فامتنع عن الحديث

ما يشبو ىذا  :والعمم، فقال أبو صالحواإلمام مالك كانوا يسمعون منو الحديث والفقو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-
قمت:  "،من صاحبكم؟"وقال:  ،فأدخمنا فسمعيا مالك :قال ،مفتوح والميث باب ،يعني ما يشبو الميث ،ناصاحب  

                                                 

 (.211/ 7(، وسير أعالم النبالء )274/ 24(، وتيذيب الكمال )372/ 55تاريخ دمشق )انظر:  (1)
 (.55/373(، وتاريخ دمشق )322/ 7حمية األولياء ) (2)
 .(211/ 7(، وسير أعالم النبالء )373/ 55(، تاريخ دمشق )325/ 7حمية األولياء ) (3)
 (.211/ 7سير أعالم النبالء ) (4)
 (.212/ 7(، وسير أعالم النبالء )24/275(، وتيذيب الكمال )4/131(، ووفيات األعيان )55/377تاريخ دمشق )انظر: ( 5)
 (.212/ 7(، وسير أعالم النبالء )24/273(، وتيذيب الكمال )4/131(، ووفيات األعيان )55/371تاريخ دمشق )انظر: ( 6)
 (.212/ 7(، وسير أعالم النبالء )275/ 24ل )(، وتيذيب الكما369/ 55تاريخ دمشق )انظر:  (7)



فأنفذ منو ما بعنا فضمتو بألف  ،قال: تشبيونا برجل كتبت إليو في قميل عصفر نصبغ بو ثياب صبياننا ،الميث
 .(1)دينار!

، وذكروا أن جماعة أتوا بن جعفر أبي بثالثمائة ألف درىم"وصل عمارة هلل بن أبي أيوب قال: وجاء عن عبد ا
  . (2)وكان كثير األموال والنعم ،في بر قوم فأمر ليم بمائة ألف درىم بن جعفر ليشفعواعمارة 

يعني  ،(3)"بمغني أنو اشترى نفسو من اهلل ثالث مرات"حينما ذكر خالد الطحان:  -رحمو اهلل-يقول اإلمام أحمد 
 . (4)"اشترى نفسو من اهلل أربع مرات، فتصدق بوزن نفسو فضة أربع مرات" :يتصدق بديتو، وقال أيضاً 

كان يطعميم الخبيص  أنوالذين صحبوه من مصر إلى مكة  -رحمو اهلل-بعض أصحاب ابن المبارك  ذكرو 
أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق " يصة فصحبو جماعة فقال ليم:إلى المص  وىو صائم، وخرج ابن المبارك 

ثم قال: يمقي كل  ،فألقى عميو منديال ،تسيا غالم ىات الط   ،يحسن إليكم اأنتم ال تريدون أن أحدً "، يقول: "عميكم
يمقي عشرة فجعل الرجل  ،يعني ضعوا النفقات التي معكم في ىذا الطست ،رجل منكم تحت المنديل ما معو

ىذه بالد نفير فنقسم ما "ثم قال:  "،فأنفق عمييم إلى المصيصة ،ما معيم إال القميل ،والرجل يمقي عشرين ،دراىم
فيقول: وما تنكر أن  ،عشرين درىماً  إنما أعطيت  فيقول: يا أبا عبد اهلل  "،افجعل يعطي الرجل عشرين دينارً  ،بقي

 . (5)"؟يبارك اهلل لمغازي في نفقتو
 .(6)"عبد اهلل بن المبارك كان يتصدق لمقامو في بغداد كل يوم بدينار نإدينار: بن ول صاحبو منصور ويق

ياكم ممن يستمع القول  -تبارك وتعالى-وأسأل اهلل  ،ىذه بعض النماذج ياكم بما سمعنا، وأن يجعمنا وا  أن ينفعنا وا 
 فيتبع أحسنو. 

 م.وعمى آلو وصحبو وسم ،وصمى اهلل عمى سيدنا محمد
  

                                                 

 (.216/ 7سير أعالم النبالء ) (1)
 (.293/ 7) المصدر السابق (2)
 (.295/ 7(، وسير أعالم النبالء )152/ 8تيذيب الكمال ) (3)
 (.295/ 7(، وسير أعالم النبالء )152/ 8تيذيب الكمال ) (4)
 (.368/ 7سير أعالم النبالء ) (5)
 (.382/ 7) السابق المصدر (6)


