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 8بعض ما جاء عن السمف في باب الكرم والجود 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

ادل عمى يدد الوزير الع ىير الدينظحصي ما أنفق مما جاء في ذلك أنه أ   "الكرم والجود واإلنفاق والبذل"ففي باب 
 .(1)من عشرة يتولون صدقاته اكاتب له فبمغ أكثر من مائة ألف دينار، ووذا الكاتب يقول: كنت واحدً 

وكانت أمراء المصريين مدن أودل القصدر يشدترون مدن عنددن، وكدان يتصددق بثمدث  ،ازاً بن الحسين بز  وكان الحسن 
  .(2)مكسبه

الناس في قحط حتدى  وواسى ،لى الحرمين ما يكفي الفقراءوكان الوزير الصاحب محمد بن عمي يرسل في العام إ
 . (3)وأنشأ مدرسة في المدينة ،وباع بعض ما عندن، وأجرى الماء إلى عرفات أيام الموسم ،افتقر

أود لدو  ،فتشت األعمال كمىا فما وجدت فيىدا أفلدل مدن إطعدام الطعدام": -رحمه اهلل-يقول عبد القادر الجيالني 
، يقدول: لدو ، يعني ال أستطيع أن أدخدر وأجمدع المدالئاً ي مثقوبة ال تلبط شيا الجياع، كف  طعمىأن الدنيا بيدي فأ

 .(4)"وكان إذا جاءن أحد بذوب يقول: لعه تحت السجادة ،تىابي  جاءني ألف دينار لم أ  
 .(5)فتح عميه من الدنيا شيء كثير فمم يدخر ذلك بل ينفقه عمى تالمذتهوكان أبو العالء الىمداني ي   

ار فعمدم المستلديء فبعدث بن أحمد الىاشمي بألف ديندسن عمى وأيلًا وذا الوزير علد الدين بعث إلى أبي الح
ىدا فدانتفع بىدا ف  كتبدًا وق   ىدا بدل بندى بىدا مسدجدًا واشدترىفيفمدا تصدرف  ،، فبعثت أم الخميفة بدألف أخدرىبألف أخرى

 .(6)الناس
ي كدان فدي يايدة الكدرم وكدان يجمدع الزكداة ويفرقىدا بنفسده، ووكذا أيلًا صداحب المردرب يعقدوب بدن يوسدف القيسد
 .(7)وسبعين ألف شاة انيفً  ق في عيد  فر   ،نيوعمل مكتبًا لأليتام فيه نحو ألف صبي، وعشرة معمم

جدوادًا ال يددخر ديندارًا  ااإلمدام المعدروف فكدان سدخي   -رحمده اهلل-بن عبدد الواحدد المقدسدي الرني  دوأما الحافظ عب
فيعطديىم وال  ،مىما حصل أخرجه، وكدان يخدرج فدي الميدل بالددقيق إلدى بيدوت الفقدراء متنكدرًا فدي الظممدة ،وال دروماً 

 .(8)عرف، وكان تأتيه الثياب فيعطي الناس وثوبه مرقعي  
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   كندددت أسدددتدين  -يعندددي عبدددد الرندددي المقدسدددي-أكدددرم مدددن الحدددافظ  امدددا رأيدددت أحددددً " :بدددن محمدددد الجدددزريويقدددول بددددر 
قددال:  ؟فممددا تىيددأ أتيددت الرجددل فقمددت: كددم لددك ،فبقددي لرجددل عندددي ثمانيددة وتسددعون درومدداً  ،الفقددراءيعنددي: ألطعددم بدده 
ان الحددافظ وأمددرن أن يكددتم ذلددك فكددان وف دد ،ي عنددكوف ددعنددك أو أ   ىوف ددقددال: قددد أ   ؟قمددت: مددن أوفددان ء،مددالي عندددك شددي

 . (9)"عميه
وددي إلدى بيتده وأ   ،كمده بنفقدة وقمدح كثيدر ففرقده -يعندي عبدد الرندي-بن صدالح الددين إلدى الحدافظ فلل وبعث األ

 .(13)، يقول ألومه[92]آل عمران: }َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن{فكانوا يفرقون فقال: فرقوا  ،ثمار مشمش
فددي العددام خمقددًا  كددل يددوم قندداطير خبددز يفقروددا ويكسددو لمصدددقة لدده افددر الدددين محب ددظمل السددمطان ب ددر  إوكددان صدداحب 

وكان يأتيىم كدل اثندين  ،يعني مستشفيات أو أماكن ،اءواأللر   ىن  لمزم   كخوان أربع ىوبن ،ودينارين اويعطيىم دينارً 
يعنددي النسدداء  ،لمنسدداء ودارًا لأليتددام ادارً  ىويمددزح معدده وبندد باسددطهيو ويسددأل كددل واحددد عددن حالدده ويتفقدددن  ،وخمدديس

يعنددي  ،ورتددب بىددا المرالددع ،-تصددمح فددي تدداريخ األوقدداف اإلسددالمية ودور األيتددام ووددذن- اء،طددق  م  األرامددل ودارًا ل  
عطدي كدل مدا ، وي  ولده دار لملديوف ينزلىدا كدل وارد ،يرلعن وؤالء الصرار، وكان يدور عمى مرلدى المستشدفى

وكدان  ،ذكدرلم يكن له لدذة فدي شديء ييدر مدا و  ،ماطمدرسة لمشافعية والحنفية، وكان يمد بىا الس   ىينبري له، وبن
يبعث لممجاورين يعني في الحرمين بخمسة كان و  ،ن سبياًل لمحجلمصوفية رباطي   ىوبن ،بمدن يمنع من دخول منكر  

 .أبيات ومدائح وأشياء كثيرة وقيمت فيه ،(11)الماء إلى عرفات ىآالف دينار، وأجر 
إن شداء -إلدى  -إن شاء اهلل تعالى- ومن الميمة اآلتية ،وذا آخر ما في وذا الباب مما أردت أن أوردن ،وذا يكفي

إمدا فتداوى المجندة  ،-عدز وجدل-بدذذن اهلل نىاية العشر سديكون فتداوى فدي الحدج وفدي العشدر مدن ذي الحجدة  -اهلل
 أو نحو وذا.  -رحمه اهلل-بن باز عبد العزيز أو سماحة الشيخ  ،الدائمة

 وعمى آله وصحبه وسمم. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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