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 6بعض ما جاء عن السمف في باب الكرم والجود 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

ال  اهيفإن عط  في عميي  ميت اليدنيا بالكرم والجود واإلنفاق" ما جاء عن يحيى البرمكيي ايال: "إ ا أا"فمما ورد في باب 
حة فإنها ال تبقى"، وكان في خزائنه دنانير زنة الواحد مائة مثقال كان يرمي بها إلى أسط   تفنى، وا  ا أدبرت ف عط  

وهي   فائيدة كانيت صيورته عميى اليدنانير، و  ،، وه ا في عهد هارون الرشيد يعني في القرن الثاني الهجير (1)الناس
 شيء اديم، ليس بالجديد، حتى اال الشاعر:  دل عمى أن وضع الصور عمى العممة أنهت

 يموح عمى وجهه جعفر    ***   الممو   دار   ن ضرب  م   وأصفر  
يوسر   ه معسر  عط  متى ي        ***          اواحد   يزيد عمى مائة          

(2) 
نميا جعفير البرمكيي،  األصفر يعنيي الي هب، يميوح عميى وجيه هيموح عمى وجه جيل كيان ايد  كرنيا  مين أجيل أنيه ر وا 

ليييم يكييين محميييود السييييرة فيييي أميييور أخييير ، فحصيييل لهيييم ميييا حصيييل مييين نكبييية البرامكييية ن عيييرا بالبييي ل والكيييرم وا  
"سييير أعييالم النييبالء"، يجييد فييي  ليي  عبييرة عبيميية، كيييا تتقمييب الييدنيا  ة، وميين أراد فميراجييع السييير مييثال  المعروفيي
 ب همها.

افى بيين عمييران، وبمأنييا أن المعييافى كييان أحييد األسييخياء دب ميين المعييآويقييول الهيييثم بيين خارجيية: "مييا رأيييت رجييال  
يعنييي مييا  ل  أ ي، الم  (3)ه أرسييل منيه إلييى أصييحابه ميا يكفيييهم سيينة"م ييأ  أفنييى ماليه الجييود، كييان إ ا جياء  م   ،الموصيوفين

 يصل إليه من تجارة أو نحو  ل ، وكانوا أربعة وثالثين رجال ، يعني أصحابه.
جت ؟ اال: رثاثة ممبسي تخبر ، وأخبر  اال: أنا اب منه المساعدة فقال: ما حوأتى رجل إلى الفضل البرمكي يطم

اييال: ومييا  ،اييال: إنييي فييي سيين  وميين جيرانيي  واسييمي كاسييم  ؟إلييي   تمييت   إلييي  بصييمة فيهييا اييرب، فقييال: فييبم ت  أميي
  اابين سيمعمم  بالوالدة؟ ايال: حكيت ليي أميي أنهيا وليدتني صيبيحة موليد  واييل لهيا: وليد الميمية ليحييى بين خاليد 

فتبسيييم الفضيييل وأمييير ليييه بخمسييية وأربعيييين ألفيييا ، ومركوبيييا  ثيييم  ،سيييم ال االفضيييل ايييال: فسيييمتني أميييي الفضييييل إكبيييار  
 . (4)استعممه ديوانا  

 .(5)زكاة فيها" من السمطان ستمائة ألا درهم ما وجبت عمي   ويقول الحسن بن شا ان عنه: "صار إلى  
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لناس عمى اليدينار واليدرهم والطعيام، وايال: أفمسيت مين دهير  ثيالث ا ىعمر:  كروا عن الشافعي أنه أسخ ويقول
 .(6)فكنت أبيع اميمي وكثير  حتى حمي بنتي وزوجتي ولم أرهن اط ،إفالسات

 .(7)"فقال الشافعي لصاحبه وتممي   الربيع: "أعطه أربعة دنانير -رحمه اهلل-وأخ  رجل بركاب الشافعي 
فوثييب مييالم ومسيي   ،فسييقط سييوطه -نييي: اليي ين يصيينعون أو يبيعييون األح يييةيع-ين ئابالحيي    اوكييان الشييافعي مييار  

 .(8)ف عطا  سبعة دنانير ،بكمه وناوله
وتييزوج الربيييع صيياحب الشييافعي هيي ا فسيي له الشييافعي كييم أصييدات، كييم أعطيتهييا ميين المهيير؟ فقييال: "ثالثييين دينييارا ، 

 . (9)"اعجمت منها ستة" يقول: "ف عطاني أربعة وعشرين دينار  
دة ومشيى بيبواسير، وكانت له لبدة محشوة يجمس عميها فإ ا ركب أخ  الربييع تمي  الم -رحمه اهلل-ن بالشافعي وكا

ال يقيول: رأس ميالي درهيم وايد تزوجيت في عني، فقيال: ييا ربييع نه بق يإخمفه، فجاء إنسان وأعطا  وراة، يقول فيها: 
ه عشيييييرة دراهيييييم، ايييييال: ويحييييي  وميييييا يصييييينع إن هييييي ا يكفيييييي ،أصيييييمح  اهلل :، يقيييييول: فقميييييتاأعطيييييه ثالثيييييين دينيييييار  

، يعد ما يصنع في جهاز  اال: أعطه، يعني في اليزواج ؟، يعني بالثالثين دينارا  أفي ك ا أم في ك ا(10)"؟بالثالثين
 ت ثيث والمهر إلى مير  ل .ال

ن الرشييد ون يعنيي هيارو أنه ايال: "خيرج هرثمية في ارني سيالم أميير الميؤمنين هيار  -رحمه اهلل-وجاء عن الشافعي 
بحجام ف خ  شيعر ، والحجيام فيي  لي  الوايت يقيال  اأمر ل  بخمسة آالا دينار، فحمل إليه المال، فدعواال: "اد 

ييا-دم، والحييالق لمحجييام اليي   يحجييم النيياس يسييتخرج اليي بحجييام ف خيي  شييعر  ف عطييا   يقييال لييه: حجييام، فييدعا -أيض 
وفراهيا فيي القرشييين الي ين هيم بالحضيرة ومين بمكية حتيى ميا رجيع إليى  اصيرر   فصير   ا، ثم أخ  رااع  اخمسين دينار  

 .(11)بيته إال ب ال من مائة دينار
فمييا  ،لو  فجياء ايوم فسي ،عشيرة آالا دينيار هليه خيمية، ومعي تصينعاء فضيرب -أعنيي الشيافعي -رحميه اهلل-وايدم 

 . (13)دالناس بما يج ىأسخ -رحمه اهلل-، فقد كان (12)معه منها شيءمعت الخيمة و ا  
ال اال: اولوا لمحمد ال ايال:  ..يقول ابن عبد الحكم: كان يمر بنا فإن وجدني وا  يعني يمر عميى بيتيه فيإن وجيد  وا 

 .حتى يجيء   ا جاء ي تي المنزل فإني ال أتأداولوا لمحمد يعني ابن عبد الحكم إ
،  تجييد الطيبخ وعميل الحميو يشيتر  الجاريية التيي  ،وامما كان يمس  الشيء من سماحته، وكيان مين أسيم  النياس

وكيان  ،ال يمكنيه أن يقيرب النسياء لباسيور كيان إ   ا  ويشترط عميها أال يقربها يعني أال يط هيا  ألنيه كيان عمييال
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يقييول:   ييية التييي تحسيين الطييبخ وصييناعة الحمييو يعنييي يشييتر  لهييم هيي   الجار  ،يقييول ألصييحابه: اشييتهوا مييا أردتييم
  .(14)"اشتهوا ما أردتم فتصنع لهم  ل "

 بيالمعبود، هي ا يقوليه الجيود سيوء بين ع  ايال: من ي ،يي  فمنعنيي إسيراف واال الم مون لمحميد بين عبياد: أردت أن أول  
بعيد رجوعيه ميا تنفقيه ميا أ فيإن ،ت أبقييت عميى نفسي ئالجود سوء بن بالمعبود، فقيال: ليو شي ع  من   :محمد بن عباد

يفي محمدا "، ك نه استحسن أراد أن يكرمني فميكرم ض مني لم يفتقر، فقال الم مون: "من ىإلي ، اال: من له مول
، يعنيي ال ييتعب بنفقية أنفقهيا (15)، وايال: "الكيريم ال تحنكيه التجيارب"افجاءته األموال فما ادخر منها درهم   ،ما اال

 من ابل ف فمس إ ا كان  ل  في وجو  البر. 
، ألن الينفس أمميى (16)قيدر عميى عيدو  بالقتيل"ومن كالم أحمد بن خالد يقول: "من لم يقدر عمى نفسه بالبي ل ليم ي

بنفسيه فيال يسيتطيع أن  افإنيه سييكون شيحيح   -ب ل الميال- لعمى نفسه بالب  بها من المال، فإ ا لم يقو  حاعمى ص
يقدم عمى عدو ، وله ا يقول ال هبي تعميقا  عميه في "سير أعالم النبالء" يقول: "الشجاعة والسخاء أخيوان فمين ليم 

 . (17)من يجود بنفسه"يجد بماله ف
وكان دخمه فيي كيل سينة مائية أليا فميا وجبيت عمييه زكياة  ،الناس وزينتهم ه  الهمداني وج   صوكان الحسين بن حف

يي ثين وأهييل العمييم والفضييل مثييل أبييي مسييعود وعميير بيين عمييي الفييالس، ة عمييى المحييد  الته وجييوائز  دار  اييط، وكانييت ص 
 .(18)حج عمى مركبه -رحمه اهلل-فيان الثور  وايل: إن س، وكان من المختصين بسفيان الثور 

فسبقته يد  فكتب ألا ألا درهم فروجيع  درهم مرة ألا ءاردا  في الجود أراد أن يكتب لسق  وكان الحسن بن سهل ف
يعنييي  ،اء عمييى جمميية، فصييول  السييق  (19)كتبتييه يييد " ءخطيي  فقييال: "واهلل ال أرجييع عيين شييي فييي  ليي ، ايييل: حصييل

 المبمغ مير عاد .
له بثمانمائة فدفعها إليى أبيي داود العطيار، وايال:  ازيتون   -وهو من أئمة المالكية في بالد المأرب-سحنون  وباع

 . (20)"فراها عني صداة"
ياكم هداة مهتدين، واهلل أعمم.  -عز وجل-وبقيت بقايا، نس ل اهلل  ياكم بما نسمع، وأن يجعمنا وا   أن ينفعنا وا 

 وعمى آله وصحبه وسمم. ،وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد
   
  
   

                                                 

 .المصدر السابق (14)
 (.330/ 8)المصدر السابق ( 15)
 (.366 /8)المصدر السابق  (16)
 .المصدر السابق( 17)
 (.421/ 8)المصدر السابق  (18)
 (.172/ 11)المصدر السابق  (19)
 (.464/ 9) المصدر السابق (20)


