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 7بعض ما جاء عن السمف في باب الكرم والجود 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

، فمذن للذ  جممذ  مذن ااثذار المنةولذ  عذن السذم  وبعذد الم ةذدمين ورد  أ   "الكرم والجود واإلنفاق والبذلل"ففي باب 
، ئا  ربما يأ ي عميه النىار فال يأكل شي ،، فةد كان في غاي  الجود-رحمه  اهلل  عالى-ما جاء عن اإلمام البخاري 

وكذذان يج نذب ال وابذذل كذالحمه وغيذذري، فةذال يومذذا  لرجذل أخذذر يةذال لذذه أو  ،إنمذا كذان يأكذذل أحيانذا  لذذو  ين أو ثالثذا  
اج فذي السذن  إلذى شذيء كثيذر، فةذال لذه: قذدر كذما قذال أح ذاج فذي السذن  يا أبذا جعفذر نح ذ"يكنى بأبي جعفر قال: 

يأخذذل بيذذدي صذذاحب الحاجذذ  مذذن أوذذل  ،قذذال: وكذذان ي صذذدق بذذالكثير ،إلذذى أربعذذ  أر  دروذذم أو خمسذذ  أر  دروذذم
، (1)الحديث فيناوله ما بين العشرين إلى الثالثين وأقل وأكثر من غيذر أن يشذعر بذلل  أحذد، وكذان ر يفارقذه كيسذه

ذ  ،ق واشذ لل بحذديث أخذررف ذا"لمبخذاري فةذال لذه:  ثمائذ  دروذم، وأراد الرجذل أن يذدعوة فيىذا ثالر  وناول رجل مرارا  ص 
إليذذ  "ب سذذعمائ  وعشذذرين درومذذا  فالبخذذاري يةذذول لذذه:  وقذذد اشذذ رال مذذوري أو خادمذذه منذ ر ،(2)"كذي ر يعمذذم بذذلل  أحذذد

و حممذذه  ،نذذوح بذذن شذذداد الصذذيرفي و أخذذل منذذه ألذذ  دروذذم قذذال: ينبلذذي أن  صذذير إلذذى ،حاجذذ  نةهذذيىاا فةمذذت: نعذذم
عمذى الك ابذ  وكنذا  نذاقبمفةمت: قد قبم ذه منذ  وشذكر ه، وأ ،ففعمت فةال لي: خلي إلي  فاصرفه في ثمن المن ل ،إلي  

فظذن  ،رفعىذا إليذ  أج ذرئفي  صذني  الجذامي يعنذي الصذحيل، فممذا كذان بعذد سذاع  قمذت: عرهذت لذي حاجذ  ر 
بين  ىخأ -صمى اهلل عميه وسمم- يادة فةال: ر  ح شمني وأخبرني بما  ح اج، ولكر أن النبي أني طمعت في ال

وووبت ل  المال  ،من جميي ما  ةول فةال له موري: قد جعم   في حل ،أصحابه ولكر حديث سعد وعبد الرحمن
أن أناصذف   ي يجذب عمذي  فالذل ،ولل  أنه قال: لي جذوار وامذرأة وأنذت عذ ب ،المناصف  عنيت   اللي عره ه عمي  

، أكبذر مذن للذذ  إل أن ل نذي مذذن -رحمذذ  اهلل- وأربذل عميذذ  فذي للذذ  فةمذت لذه: قذذد فعمذت   ،لنسذ وي فذي المذذال وغيذري
حذديثي اوول يعنذي مذا  ، ثم حفظ عمي  -رحظ ولا الخادم اان- ،وحممت من  محل الولد ،نفس  ما لم  ن ل أحدا  

ذذمذذا حاج ذذ ا فةمذذت  ةهذذيىاا قذذال: نعذذم وأ   :قذذال لذذي حاجذذ ، :نسذذي حينمذذا قذذال لذذه فذذي البدايذذ  وذذلي  :قمذذت ،بذذلل  ر  س 
، وللذذ  أنذذه هذذمن لذذي -يعنذذي ال ذذي أعطذذاي إياوذذا-فةبمذذه  ،واصذذرفه فذذي بعذذد مذذا  ح ذذاج إليذذه ،اولذذ   ذذأمر بةبولذذه

ثذذم  ،كثيذذرا  إلذذى الظىذذر ئا  ثذذم جمسذذنا بعذذد للذذ  بيذذومين ل صذذني  الجذذامي، وك بنذذا منذذه للذذ  اليذذوم شذذي ،قهذذاء حذذاج ي
يعنذي كذأن الخذادم  ،كذان قذرب العصذر لمذا فرأنذي ،ئا  أكمنذا شذيصمينا الظىر وأقبمنا عمى الك اب  مذن غيذر أن نكذون 

نما كان بيمالرف ووم في  :يةول ،ي ةمب فيه شيء غير مس ريل يعنذي كذان محصذورا  يريذد الخذالء،  الحصذر، ، وا 
 بلل . او ماما   الم أكن أقدر عمى الةيام وكنت أ مو يةول: غير أني ل

                                                 

 (.111 -11/119سير أعالم النبالء ) (1)
 (.111/ 11)المصدر السابق  (2)



ا إلا لم  ةبل ثمن المن ل فينبلي أن فيه ثالثمائ  دروم وقال: أم   يد  كاغ  أخرج إليه  -رحمه اهلل-الشاود أن البخاري 
ثم كان بعد أيام ك بنا إلى الظىر أيها  فناولني عشرين  ،يةول: فجىدني فمم أقبل ، صر  ولا في بعد حوائج 

الئمذه، وبعثذت عمذم أنذه يفاش ريت بىا مذا كنذت أ ،لخهر ونحو لل دروما  فةال: ينبلي أن  صر  ولي في شراء ا
أنذذا  :يعنذذي: يةذذول ،ي أنفسذذناعن ذذفذذال ينبلذذي لنذذا أن ن   ،لذذيف فيذذ  حيمذذ  ،بذذه إليذذه وأ يذذت، فةذذال لذذي: بذذيد اهلل وجىذذ 

فذذأي  ،فةمذت لذه: إنذذ  قذد جمعذت خيذر الذدنيا وااخذرة ،ئا  حاولذت معذ  بكذل وسذيم  مذا اسذذ طعت أن أوصذل إليذ  شذي
 . (3)أعر  ولا فمست أعر  أكثر منه ر خادمه بمثل ما  برنيا إن كنت   ل يبررج

 .(4)"فمما أمسى لم يكن له عشاء ،بىا اوسرال وبملني أنه أنفد في يوٍم واحد بهع  عشر أل  دينار يف    "يةول: 
 ا، رأال مذذرة شذذيخ  ءةالمذذرو سذذمحا  جذذوادا  كثيذذر الصذذدقات واإلحسذذان كامذذل  ابذذن يحيذذى غني ذذوكذذان عبذذد اهلل بذذن يحيذذى 

 .(5)مائ  دينارفووبه  ،حطابا  هعيفا  
 ،بذذن نصذذر اإلمذذام المعذذرو  فذذي العذذام بأربعذذ  أر  دروذذمان يصذذل محمذذد بذذن أحمذذد والذذي خرسذذوكذذان إسذذماعيل 

فكان ينفةىذا مذن السذن  إلذى السذن  مذن غيذر أن يكذون لذه  ،ويصمه أول سمرقند بمثمىا ،ويصمه أخوي إسحاق بمثمىا
أنذذا بةيذذت بمصذذر كذذلا وكذذلا سذذن  قذذو ي وثيذذابي وكاغذذدي  !اهلل ه: لذذو ادخذذرت لنائبذذ ا فةذذال: سذذبحانعيذذال، فةيذذل لذذ

 (6)ف رال إن لوب لا ر يبةى لا ا ،في السن  عشرون دروما   بري وجميي ما أنفة ىم عمى نفسيوح
، يعنذذي إلا (7)وفذذي العذذ  والذذلل ،ر يكمذذل الرجذذل ح ذذى يسذذ وي قمبذه فذذي المنذذي والعطذذاء"ويةذول أبذذو عثمذذان الجبذذري: 

لا حصل له حاج  ىحصل له غن لا حصل له لل ،وا  لا حصل له رفع  وع ، وا   .وا 
ينصذب فذي داري عذدة موائذد  ،وأكثروم نعمذ  ،وأحسنىم مروءة ،بن العباف الو ير من أوسي الناف نفسا  وكان حامد 

 .(8)ويطعم ح ى العام  والخدم، يكون نحو أربعين مائدة
فذلكر أنذه ر يذدخر شذيئا  جىذدي بذل ينفةذه عمذى أوذل  ،بذن محمذد عذن جذديبذن الفهذل  سألت محمد :يةول الحاكمو  

وربما أخلنا منذه العشذرة في ذووم أنىذا  يةول: ،ر يمي  بين العشرة والعشرين ،العمم، وكان ر يعر  مةادير العمالت
، كذان إلا جذاء رجذل -رحمذه اهلل-اومين الشنةيطي الشيخ كوولا نةل عن بعد أول العمم المعاصرين  ،(9)خمس 

وكان  ،ر  ردي عمينا، فكان يعطي قرابا ه ويصمىم ،نحن ما نح اج إليه ،ية رد منه يعطيه ويةول: ليست بةرد
 .يخرج أحيانا  بنعمين في شكمين مخ مفين ر ين به
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 سذعين  ،المة ذدر الخميفذ يعنذي  ،(11)ولي: كان المة در يفذرق يذوم عرفذ  مذن الهذحايا  سذعين ألذ  رأفيةول الص  و 
 ،سذ   ،م  الناف اليوم عن النس  اللي لذيف فيذه وذدي وعذن ارشذ را  فذي اوهذحي  خمسذ ئأس وأكثر   !،أل  رأف

   في شاة.   ايش ركو أن سبع  يريدون 
يعني ما يخرج منه  سعون ألذ  دينذار عمذى  ،ه في العامم  ل  بن عيسى الو ير عمى المة در فوق  ما م  وأشار عمي 

 .إدارة أو مؤسس  يعني: ،(11)سماي ديوان البر اوأفرد لىلي الوقو  ديوان   ،الحرمين والثلور
بن كامل الةاهي: سمعت عمي بن عيسذى الذو ير يةذول: كسذبت سذبعمائ  ألذ  دينذار أخرجذت منىذا ويةول أحمد  

 .(12)افي وجوي البر س مائ  أل  وثمانين ألف  
وكذان ي صذدق فذي الشذىر بمائذ   ،نىمممن يمو   األف   اش مل عمى س ينبن عمي الماورائي وكان ديوان الو ير محمد 

فذي اليذوم   ا جيذد البديىذ  وكذان لذه خ مذعمذري مائذ  ألذ  نسذم ، وكذان لكي ذفي أع ق يعني  :أل  رطل دقيق، وقيل
 .(13)المرات ال ي حج فيىا مائ  أل  ديناروالميم ، وورد أنه أنفق في بعد 

كذان مذن اإليثذار "بن مندار الشيرا ي ببلداد وصحبه، يةول: لع ي  ن سعد اوندلسي لةيه عبد ابوولا أيها  عطي  
 حمذذل عمذذى جمذذال، يةذذول: ولذذه ك ذذب  ،يعنذذي مذذن المبذذاف ،يسذذير ءوية صذذر عمذذى شذذي ،والسذذخاء عمذذى أمذذر عظذذيم

فذذلا شذيخ خرسذاني  ،الرفذاق لن خمذه وخرجنذا جميعذا  إلذى الياسذري  فعجبذت مذن حالذه، فممذا بملنذا المن لذ  لوبنذا  رافة
ذ ،فأكمنذا وقمنذا فجمسذنا فذأ ى بسذفرة ،ل لنذا: ان لذواحشم فةا حوله ن يطعمنذا ويسذةينا فمذم نذ ل وذلا ينفذق لنذا كذل يذوم م 

 . (14)"ئاوما حممنا من ال اد شي ،إلى مك 
خ م ولي أولعمي  ،، ولي بعد النمالج(15)ل لمطيورمبن مروان أنه كان يبلر الةوكان من كرم نصر الدول  أحمد 

ياكم بما سمعنا.  -ع  وجل-وأسأل اهلل  ،-إن شاء اهلل-النمالج في اللد   أن ينفعنا وا 
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