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سم م الرحمن   الله ب   الرحي 

 مدا  حم أن وأشهد اهلل، إال إله ال أن وأشهد اهلل، رسول عىل والسالم والصالة هلل، احلمد

 .ورسوله عبده

 :بعد أما

 .١٤٤١ لعام/  رمضان شهر من/  ٧ اليوم يف فنحن

 صاحبه، ممدوح أحدمها متقابلني خلقني عن نتكلم

 صاحبه مذموم واآلخر

 .والبخل الكرم: وهما أال

 ألهنا. يمالكر: نفسه سمى كام الكرم، بصفة اتصف قد وجل عز اهلل أن اهلل عبد يا واعلم

 . وتعاىل سبحانه األكرم وهو وكامل، مدح صفة

 عمرو نب اهلل عبد عن "البخاري صحيح" يف وخملوقاته، عباده عىل ينفق أنه ذلك فمن

َى اهللِ َيِمنيَ  إِن  *»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال عنه، اهلل ريض ُُ َس  َنَفَقة   َيِغيُضَها اَل  َمْلأ ا  ح 

ُتمأ  َوالن َهاَر، الل يأَل  َمَواِت  َخَلَق  ُمنأذُ  َأنأَفَق  َما َأَرَأيأ َض؟، الس  َرأ أ  َفإِن هُ  َواألأ  َيِمينِهِ  يِف  َما َينأُقصأ  َل



 

ُشهُ    َعىَل  َوَعرأ
ِ
 يده أنب قوهلم من اليهود به وصفه عام نفسه وجل عز اهلل نزه وقد .*« اْلأَاُ

  َقاُلوا باَِم  َوُلِعنُوا َأيأِدهيِمأ  ﴿ ُغل تأ * مغلولة
 
ُُ َيَش  َكيأَف  ُينِفُق  َمبأُسوَطَتانِ  َيَداهُ  َبلأ  ۘ  *. ﴾ ۘ   ا

 عن عنه، اهلل ريض الغفاري ذر أيب عن "مسلم صحيح" يف الكريم، الغني سبحانه فهو

َلُكمأ  َأن   َلوأ *»: قال أنه وجل عز ربه عن يروي فيام ملسو هيلع هللا ىلص النبي  مأ َوِجن كُ  َوإِنأَسُكمأ  آِخَرُكمأ وَ  َأو 

، َصِعيد   يِف  َقاُموا َطيأت َفَسَأُلوِِن، َواِحد  َأَلته، َواِحد   ُكل   َفَأعأ  إال   نأِديعِ  مِم ا َذلَِك  َنَقَص  َما َمسأ

َيطُ  َينأُقُص  َكاَم  ِخَل  إَذا اْلأِخأ رَ  ُأدأ بَحأ  .*« الأ

 ال وكيف القرآن، وخلقه ال وكيف العظيم، اخللق هبذا متحليا ،ملسو هيلع هللا ىلص نبينا كان وهكذا

 . ال: فقال شيئا سئل ما أنه ملسو هيلع هللا ىلص شأنه من بلغ بل أخالقا، الناس أحسن وهو

 بني احدالو للرجل الغنم أعطى ربام الغنائم من من   بام عليه اهلل من   حني حنني غزوة ويف

 ل،اإلب من مائة األقرع وأعطى اإلبل، من مائة ثالثة أمية بن صفوان وأعطى جبلني،

 انفك اإلبل، من مائة حصن بن عيينة وأعطى اإلبل، من مائة األسلمي مرداس وأعطى

 .جوادا كريام ملسو هيلع هللا ىلص

 خرهأد فلن خري من عندي يكن ما: *فقال له، ويلحفون يسألونه الناس عليه اجتمع

 *.عنكم

 .واْلرسلني األنبياُ بعد الناس صفوة العظيم اخللق هبذا ختلق وهكذا



 

 ينفق عنه اهلل ريض وعمر اهلل، سبيل يف أمجع ماله ينفق عنه، اهلل ريض بكر أبو هو فها

 ذلك غريو العرسة جيش جيهز عنه اهلل ريض عفان بن وعثامن اهلل، سبيل يف ماله نصف

 لالبذ حيبون كرماُ عليهم اهلل رضوان فكانوا اهلل، سبيل يف ذلك كل األمور، من

 وجل عز اهلل أن إذ وبينهم، بيننا سواُ فال والنامُ، اجلمع أحدنا حيب كام والعطاُ،

 .حاالهتم ومجيع أقواهلم، وصفاُ بأحواهلم، لعلمه نبيه لنرصة أكرمهم

 فره،ك مع الطائي حاتم الناس امتدح وقد الناس، مجيع عند ممدوحة صفة فالكرم نعم،

 .بكذ ولقد. الطائي حاتم العرب أكرم: يقول بعضهم أن جتد ذلك ومع كرمه بسبب

 هسري عىل سار من ثم ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول هو مطلقا الناس وأكرم مطلقا، العرب أكرم فإن

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسول وتأسيا اهلل مرضاة ابتغاُ أمواهلم بذل ممن

 والعطاُ، لالبذ وحيب عليه ينشأ اإلنسان أن بحيث جبليا، يكون قد الكرم إن اهلل، عباد

 عىل حثها يف النبوية واألحاديث القرآنية األدلة إىل ينظر أنه بحيث مكتسبا، يكون وقد

َرةَ  َأيِب  َعنأ  ذلك، إىل فيسارع اخلري، أوجه يف والبذل اإلنفاق  الن بِي   َأن   َعنأهُ  اهللُ َريِضَ  ُهَريأ

م   ِمنأ  َما*»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص بُِح  َيوأ ِعَبادُ  ُيصأ ا َفيَُقوُل  َينأِزاَلنِ  َمَلَكانِ  إاِل   فِيهِ  الأ  طِ َأعأ  الل ُهم   َأَحُدمُهَ

ا ا ُمنأِفق  َخرُ  َوَيُقوُل  َخَلف  طِ  الل ُهم   اآلأ ا َأعأ ا مُمأِسك   .*« َتَلف 



 

: وليق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمع أنه عنه، اهلل ريض هريرة أيب عن "البخاري صحيح" ويف

بَِخيلِ  َمَثُل *» ِ  َكَمَثلِ  َواْلأُنأِفِق  الأ اَِم  ِمنأ  َحِديد   ِمنأ  ُجب َتانِ  َعَليأِهاَم  َرُجَلنيأ . *« َراِقيِهاَم تَ  إىَِل  ُثِدهيه

 .اهلل عباد يا نعم

 .البخل: فهي األخرى الصفة وأما

 .بداأ والبخل الصالح جيتمع ال: وغريه أمحد اإلمام عنها قال التي الذميمة الصفة هذه

 ظن وُس عن ينشأ البخل ألن. بخيال الوقت نفس ويف صاحلا الرجل يكون أن يمكن ال

: عن ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سنة امتثال عن بعد عن وينشأ باهلل، : قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسول َأن   جابر 

ح   ات ُقوا*»..  .البخل شدة وهو*. «الشُّ

 رىت فام حمارمهم، واستحلوا دمائهم سفكوا أن عىل محلهم قبلكم، كان من أهلك فإنه

 .البخل سببه احلقوق ومنع اْلواريث ومنع والقتال، القتل من باألمة وقع مما

 هالِع   ُشح   الرجلِ  يف ما شُّ *»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال عنه، اهلل ريض هريرة أيب عن

نَسانَ  *﴿ إِن  : وجل عز اهلل قال وقد نعم،. * «خالِع   وُجبن   ِ ا ُخلَِق  اإلأ  إَِذا( ١١) َهُلوع 

هُ  ُّ  َمس  ا الّش  هُ  َوإَِذا( ٠٢) َجُزوع  ُ  َمس  رَيأ ا اخلأ  ما يمنعون الناس من ريفكث*. ﴾( ٠١) َمنُوع 

 من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول به ختلق بام يتخلقوا أن الواجب وكان. عليهم وجل عز اهلل أوجب

 نأ عَ  والفقراُ، اْلحتاجني من غريهم عىل أو واألبناُ، األهل عىل سواُ والعطاُ، البذل

َيانَ  َأَبا إِن   اهللِ، َرُسوَل  َيا ِهنأد: َقاَلتأ  َعنأَها اهللُ َريِضَ  َعاِئَشةَ  ، َرُجل   ُسفأ  َل  عَ  َفَهلأ  َشِحيح 



 

ِفينِي َما َمالِهِ  ِمنأ  آُخذَ  َأنأ  ُجنَاح   ؟ َيكأ ُروِف  ُخِذي*»: َقاَل  َوَبنِي   كان وقد نعم،. *« بِاْلأَعأ

ُبأنِ  ِمنأ  بَِك  َأُعوذُ  إِِنه  الل ُهم  *»: ملسو هيلع هللا ىلص النبي دعاُ من لِ  اجلأ بُخأ  واجلبن البخل ألن. *« َوالأ

 فضع وعن التوكل، ضعف وعن بالقدر، اإليامن ضعف عن ينتجان سيئان، خلقان

 يف كريام يكون أن للمسلم غيبفين. األخالق مكارم من كثري ضعف وعن الشجاعة،

 لسيئةا الظنون فيتجنب اعتقاداته يف كريام يكون وأن باحلق إال يتكلم فال قوله

 الكريمة ةالطيب باألخالق إال يتخلق فال فعله يف كريام يكون وأن. الفاسدة واعتقادات

 الكرم عارضيت وال نفقته يف كريام يكون وأن. ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وإىل وجل عز اهلل إىل اْلحبوبة

 *﴿ َواَل : يقول وجل عز واهلل احلد، جماوزة هو اإلرساف فإن اإلرساف، عدم مع

ُفوا ِ بُّ  اَل  إِن هُ  ۘ   ُترسأ
فنِيَ  حُيِ ِ  وما عليه اهلل أوجب ما ينفق أن عليه ولكن. ﴾*( ١١) اْلأرُسأ

 أهنا مذمة هبا كفى التي البخل صفة عن بعيدا يكون أن وعليه له، وجل عز اهلل شع

 :بعضهم قال وقد اإليامن، دعاة وخلق الكافرين، وخلق اْلنافقني، خلق

ا مهال  *  *والَعذال اللُّوم َقل ُنوار 

  َتقويل َوال*                
 
 *َفَعال ما فاَت  لََِشُ

 *واِحَدة   اْلالِ  َسبيَل  الَبخيُل  َيرى*

 *ُسُبال مالِهِ  يف َيرى اجلَوادَ  إِن  *                



 

 به يطعمو الرحم، به فيصل وجل، عز اهلل طاعة يف يبذل أن ينبغي اْلال أن يرى الكريم

 اْلندوبة، الصدقات إىل ويبادر اْلفروضة، الزكاة ويأدي األبناُ، عىل به ويوسع الفقري،

 كان ريمك شهر يف ونحن اهلل عباد نعم. "لك فاْلال أنفقته وإذا أمسكته إذا للامل أنت"

 كاةز من حق عليه هلل كان إن لإلنسان فينبغي اْلرسلة، الريح من باخلري أجود ملسو هيلع هللا ىلص

 من وليست عليه، الواجبات من ذلك فإن مستحقيها، إىل إصاهلا إىل يبادر أن ونحوها

 حيث من مكرمة كانت وإن اْلتفضالت، من أقصد اْلستحبات من وال اْلكرومات

 نأ عليه جيب بل منه، ِمن   وال منه، هيبة ليست لكن ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وأمر اهلل بأمر العمل

 إىل لتنتق ثم عليك، الواجب تأدي أن باْلال كرم أعظم هو فهذا مستحقيها إىل يأدهيا

َدَقةِ  َأي  : ملسو هيلع هللا ىلص النبي سئل وقد. وهكذا اْلستحب َظُم؟ الص  َدأأ »: *َقاَل  َأعأ ِسَك  ابأ قأ فَ  بِنَفأ  َتَصد 

ل َفَعىَل  َفَضَل  َفإِنأ  َعَليأَها، ُ َفَضَل  َفإِنأ  َبيأتِك َأهأ  . *« َقَراَبتَِك  َفلِِذي ََشأ

 الذي لبخلا العظيم وسببه الربا فشو بسبب والبالُ الدمار من باألمة حل مما ترون ما إن

 البخل، ليهمع وسلط أيدهيم اهلل فغل بالبخل اهلل وصفوا أنه حتى النفاق، أهل به اتصف

 يف لعظيما الّش وباب القامر وباب اْليرس وباب الربا باب يف دخلوا الناس من وكثري

 لتوق منهم سلبها بأن وجل عز اهلل فعاقبهم. عليها والشح البخل بسبب األموال

 .خريها وذهب بركاهتا،



 

 وبسنة اهلل قبأخال يتخلق أنه إال يكن ل ولو فيه ْلا بالكرم متحليا يكون أن اْلرئ فعىل

 عنيي لغريه حمبا يكون وأن وجل عز اهلل عىل ومعتمدا متوكال يكون وأن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 بعيدا يكون وأن العظيمة الكرم فوائد من ذلك غري إىل نفسه إىل القلوب تقريب يف باذال

 اليقني وضعف التوكل، وضعف الصدر ضيق من يغلظ ْلا البخل وعن الشح عن

 نسان،اإل الستمتاع وجل عز اهلل خلقه إنام الذي اْلال عىل واهللع واخلوف اجلبن وزيادة

 اإلنسان يتعال ألن وجل عز اهلل خيلق ل اإلنسان الستمتاع وجل عز اهلل خلقه الذي اْلال

 اهلل أخرب كام به بخل ما سيطوق القيامة يوم إنه بل له مانعا له ممسكا به بخيال يكون أن

ُقونَ * وجل، عز مَ  بِهِ  َبِخُلوا َما َسُيَطو  ِقَياَمةِ  َيوأ   الأ
 
 الذي أي كنزك أنا مالك أنا يقول*. ۘ

 .به تبخل كنت

 لنبيا قال وكام احلميدة، األخالق يرزقنا وأن فضله، من يغنينا أن وجل عز اهلل فنسأل

اَلِق، ُمنأَكَراِت  َجنهبأنِي الل ُهم  *»: ملسو هيلع هللا ىلص َخأ ، َاألأ
ِ
َواُ َهأ اَمِل، َواألأ َعأ   َواألأ

ِ
َواُ َدأ  .*« َواألأ

 ناع واصرف أنت، إال ألحسنها يهدي ال األخالق أحسن إىل اهدنا اللهم: أيضا ونقول

 .أنت إال سيئها عنا يصرف ال سيئها

 .العاملني رب  لله وامحلد


