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)١( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن كرمياًسلسلة كُن؛ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
يكون اإلنسان كرمياً عندما جيود مبا لديه ابتغاء وجه اهللا تعاىل ، وطلباً ملرضاته عز               

هللا وقد أمرنـا ا   . وضد الكرمِ البخلَ والشح وهو اإلمساك واالمتناع عن العطاء          . وجل  
قُلْ لعبادي الَّذين آمنـوا     : ( تعاىل باجلود والعطاء ، وانا عن البخل والشح فهو القائل           

 يقيموا الصالةَ وينفقُوا مما رزقْناهم سراً وعالنِيةً من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم ال بيع فيه وال خاللٌ 
   ] .٣١ : براهيمإ[ ) 

للكرم فضل كبري وفائدة عظيمة للفرد واتمع ، فالكرمي حيبه اهللا تعـاىل وحيبـه          و
. الناس ، وإذا ساد الكرم جمتمعاً ما ، عمت احملبة واأللفة بني أفراده فيصبح جمتمعاً قويـاً              

والكرم ال يقتصر على املال فحسب بل ميتد إىل مجيع نعم اهللا على عباده ؛ من صـحة ،                   
يقول .  وكل نعمة ينفق صاحبها منها ابتغاء وجه اهللا تعاىل يبارك له فيها              وعلم ، وجاه ،   

ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاَء مرضات اللَّه وتثْبِيتاً من أَنفُِسهِم كَمثَلِ جنـة             : ( تعاىل  
   ] .٢٦٥:  البقرة [ ) ينِبِربوة أَصابها وابِلٌ فَآتت أُكُلَها ضعفَ



 

)٢( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن كرمياًسلسلة كُن؛ 

  

  كن كرمياً
املسلم ال يبخل مباله بل ينفقه يف أوجه اخلري ، رغبة يف ثواب اهللا العظيم الذي أعده      
لعباده الكرماء الذين ال يبخلون بأمواهلم وال يكرتوا خشية أن تكوى ا جباههم يـوم               

هب والْفضةَ وال ينفقُونها فـي سـبِيلِ اللَّـه           والَّذين يكْنِزونَ الذَّ   : (قال تعاىل   . القيامة  
يوم يحمى علَيها في نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِبـاههم وجنـوبهم             ،   فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ  

   ] .٣٥ – ٣٤ : التوبة[ )  زونَوظُهورهم هذَا ما كَنزتم النفُِسكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِ
وللنجاة من ذلك ندعوك أيها املسلم أن تتمسك باإلنفاق والكرم ، فكن كرمياً مع              

  .نفسك ، ومع اآلخرين 
  

  كن كرمياً مع نفسك
يكرِم املرُء نفسه بأال حيرمها من احتياجاا الضرورية ، وأن يتنعم مبا أحله اهللا من               

  .لنفس إقرار وشكر لنعم اهللا عز وجل الطيبات ، ففي الكرم مع ا
  :كن ملتزماً خبلق الكرم مبالك مع نفسك مبا يلي 

إن يف الكرم مع النفس إظهار لفضل اهللا تعاىل علـى           :  إظهار نعمة اهللا تعاىل      -١
وقد أتى رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يلبس ثوباً رديئاً ممزقاً ، فلما رآه . عباده  

قد : من أي املال ؟ قال : نعم ، قال : ألك مال ؟ قال   : " اهللا عليه وسلم قال     النيب صلى   
فإذا أتاك اهللا ماالً فلير أثْر نعمة اهللا عليك : أتاين اهللا من اإلبل والغنم واخليل والرقيق ، قال 

  ] .أبو داود " [ وكرامته 
تي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ      قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّ     : ( ويقول ربنا تعاىل    

 ةاميالْق موةً يصالا خينالد اةيي الْحوا فنآم ينلَّذل ي٣٢:  ألعرافا [ )قُلْ ه. [   



 

)٣( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن كرمياًسلسلة كُن؛ 

إذا شكر العبد نعمة اهللا عليه ، التزم بالكرم مع نفسه ،            :  شكر نعمة اهللا تعاىل      -٢
يروى أن اإلمام أمحد بن حنبل كان يلقي درساً         .  طيبات ما رزقه اهللا به       وأنفق عليها من  

على بعض الناس ، فرأى من بينهم رجالً يلبس ثياباً قدمية فلما انتهى من دروسه وانصرف  
ارفع هذه املُصلَّى جتد حتتها ألف درهم ، خذها وأنفق : الناس ، ناداه اإلمام أمحد وقال له     

فأخربه الرجل أنه غين ، ال حيتاج إىل هذا املال ،           .  ا أحوالك    ا على نفسك ، وأصلح    
إن اهللا  : " أما مسعت قول النيب صلى اهللا عليه وسـلم          : فغضب منه اإلمام أمحد وقال له       

ينبغي أن تغري حالك ، وتكرم نفسك       ] . الترمذي  " [ حيب أن يرى أثر نعمته على عبده        
  ] .تطرف املس. [ ، حىت ال يغتم بك صديقك 

  :مثار التمسك خبلق الكرم باملال مع نفسك 
لقد شرع اهللا لعباده التنعم بالدنيا وزينتها ما دام ذلـك يف غـري          : العيش يف رغد    

 ] . ٥٧:  البقـرة  [ )  كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم     : (معصية اهللا عز وجل ؛ قال تعاىل        
" [ إن اهللا حيب أن يرى أثر نعمته على عبـده           : " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ] .الترمذي 
  

  كن كرمياً مبالك مع اآلخرين
حث اإلسالم على اإلنفاق ورغَّب فيه حىت ينعم اتمع اإلسالمي باألمن والسالم            

 اللَّه يعلَمـه ومـا      وما أَنفَقْتم من نفَقَة أَو نذَرتم من نذْرٍ فَإِنَّ        : ( االجتماعي ؛ قال تعاىل     
يا بن  : " وحث النيب الكرمي على الكرم فقال        ] . ٢٧٠ : البقرة[ )  للظَّالمني من أَنصارٍ  

" [ آدم ، إنك إنْ تبذُلِ الفضل خري لك ، وإن متسكه شر لك ، وال تالم على كفـاف                    
  ] .مسلم 

ال يكتمل إميان امرئ ما  إكرام الضيف من عالمات اإلميان ، ف      :  إكرام الضيف    -١
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر      : " قال صلى اهللا عليه وسلم      . مل يتصف بإكرام ضيفه     



 

)٤( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن كرمياًسلسلة كُن؛ 

" ال خري فيمن ال يضيف      : " وقال صلى اهللا عليه وسلم      ] . متفق عليه   " [ فليكرم ضيفه   
  ] .أمحد [ 

أحواهلم ، والفرح   من خلق املسلم إكرام أصدقائه ، وتفقد        :  إكرام األصدقاء    -٢
حيكى أن رجالً ذهب يطلب مساعدة من صـديق لـه ،            . لفرحهم ، واحلزن حلذزم     

( وبعد أن انصرف رأت الزوجة على وجه زوجها         . فأعطاه الرجل كل ما معه من مال        
هل ندمت على ما أعطيت صديقك      : عالمات الضيق واحلزن ، فقالت له       ) الذي أعطى   

زين ألنين مل أسأل عنه منذ زمن بعيد ؛ ومل أتفقد أحوالـه ،              إين ح : من مال ؟ فقال هلا      
  .حىت احتاج أن يسألين 

إن أوىل الناس بالكرم والعطاء هم األهل واألقربون ملا هلم من           :  إكرام األهل    -٣
يسأَلونك ماذَا ينفقُونَ قُـلْ مـا       : ( قال ربنا سبحانه وتعاىل     . صحبة ومودة بنفس املرء     

فَقْتأَن بِنيالْأَقْرنِ ويداللْورٍ فَليخ نم ٢١٥:  البقرة [ )م. [   
الفقراء واملساكني أحوج الناس إىل العطاء واجلود       :  إكرام الفقراء واملساكني     -٤

ولذلك أجر عظيم من اهللا تعاىل ؛ فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صـلى اهللا                   
: وأحسبه قال " األرملة واملسكني كااهد يف سبيل اهللا الساعي على : " عليه وسلم قال   

 روكالصائم ال يفط رمتفق عليه " [ وكالقائم ال يفت. [  
اليتيم هو من مل يبلُغ احلُلُم وقد مات أبوه وقد حثنا اإلسالم على :  إكرام اليتيم -٥

البيوت إىل اهللا بيت فيه إن أحب : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  . كفالة اليتيم ورعايته    
  ] .الطرباين " [ يتيم مكرم 

إن حقوق اجلار كثرية ومتعددة ويأيت على رأسها حق إكرامه ،           :  إكرام اجلار    -٦
فليس مسلماً من بات شبعان وجاره جوعان مع علمه بذلك ؛ قال النيب صلى اهللا عليـه                 

وعنه صـلى اهللا    ] .  مسلم   " [من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره         : " وسلم  
يكون وارثـاً  ( ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه : عليه وسلم أنه قال  

  ] .أبو داود والترمذي ) " [ شرعياً له 
  :كن ملتزماً خبلق الكرم مبالك مع اآلخرين مبا يلي 



 

)٥( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن كرمياًسلسلة كُن؛ 

خلري ، وال فال    يكون االنتفاع احلقيقي مبال بإنفاقه يف طرق ا       :  االنتفاع باملال    -١
ما مجعت من املـال     : قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه         . خري من حيازة املرء للمال      

  .فوق قوتك فإمنا أنت فيه خازن لغريك 
أن النظر يف سرية أهل الكرم يدعو الناظر إىل االقتـداء           :  االقتداء بأهل الكرم     -٢

  :م ، والسري على طريقتهم 
كان صلى اهللا عليه وسلم أكرم أهـل األرض ،          : ه وسلم   كرم النيب صلى اهللا علي    

فقد كان ينفق دون أن خيشى الفقر ؛ جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسـلم يطلـب            
يا قوم ، أسلموا ، : عطاء ، فأعطاه النيب غنماً بني جبلني ، فرجع الرجل إىل قومه ، فقال         

  ] .مسلم . [ فإن حممداً يعطي عطاء من ال خيشى الفقر 
كان سعيد بن العاص رضي اهللا عنه شديد الكرم وقد شهد : كرم سعيد بن العاص  

له الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأنه أكرم العرب ؛ يروى أن امرأة جاءت إىل رسول اهللا                 
فقال صلى . إين نويت أن أُعطي هذا الثوب أكرم العرب : صلى اهللا عليه وسلم ، فقالت     

ابـن   " [ – يعين سعد بن العاص رضي اهللا عنـه          – هذا الغالم    أعطيه" اهللا عليه وسلم    
  ] .عساكر 

عرِف علي بن أيب طالب بالكرم حىت أنشد أحد الشعراء        : كرم علي بن أيب طالب      
  :يف كرمه ، فقال 

  كَسـوتنِي حلَّـة تبلَى حماسنـها     فسوف أكْسوك من حسنِ الثّنا حلَال
   قد نلت مكْرمةً     وليـس تبقي ما قَـدمته بــدالإنْ نلت حسن الثَّنا

  ال تزهد الدهر يف عرف بدأت به     كُلُّ امرئٍ سوف يجري بالذي فعال
يروى أن جارية دخلت ذات يوم على احلسني بن علـي           : كرم احلسني بن علي     

فتعجب جلـساؤه   . عاىل  أنت حرة لوجه اهللا ت    : وقدمت له باقة من الريحان ، فقال هلا         
كذلك أدبنا اهللا حني قال     : فقال هلم   ! جارية حتييك بصحبة ريحان فتعتقَها ؟       : وقالوا له   

  .، وعتقُها أحسن منها  ] ٨٦:  النساء [ )وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها : ( 



 

)٦( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن كرمياًسلسلة كُن؛ 

بيد اهللا أكرم العرب يف اإلسـالم ، وال  كان طلحة بن ع : كرم طلحة بن عبيد اهللا      
: قال زياد بن جرير     . عجب أنه كان على كثرة عطائه كان خييط إزاره بيده من تواضعه             

  .رأيت طلحة بن عبيد اهللا فرق مائة ألف درهم يف جملس ، وإنه ليخيط إزاره بيده 
سألتك : ه  جاء رجل إىل معاوية رضي اهللا عنه فقال ل        : كرم معاوية بن أيب سفيان      

. نعم  : بيين وبينك ؟ قال     : فقال له معاوية    . بالرحم اليت بيين وبينك إال قضيت حاجيت        
رحـم  : رحم آدم عليه السالم فقال معاوية      : فأي رحم بيين وبينك ؟ قال       : قال معاوية   

  .، واهللا ألكونن أول من وصلها ، مث قضى حاجته ) مقطوعة ( جمفوة 
ليس للكرم قدر معني يسمى به باذلُه كرمياً ولكن العطاء          : ل   اجلود ولو بالقلي   -٣

" اتقوا النار ولو بشق مترة      : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . يكون حىت بالقليل اليسري     
  .ال تستح من عطاء القليل فاحلرمان أقل منه : وقال علي رضي اهللا عنه ] . متفق عليه [ 

س على حب املال والرغبة يف ادخاره ، واملـسلم           طُبِعت النف  : مقاومة النفس    -٤
من سألكم باهللا فأعطوه ، ومن : " ينفق مما آتاه اهللا سراً وعالنية قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ] .أمحد " [ دعاكم فأجيبه ، ومن أهدى لكم فكافئوه ، فإن مل جتدوا فادعوا له 
يتصدق فليسارع وال يتردد ، فقد      إذا عزم املسلم على أن      :  اإلسراع بالصدقة    -٥

  : قــال صــلى اهللا عليــه وســلم . حــث الرســول علــى اإلســراع بالــصدقة 
لـو  ) : عرِضت عليه   ( فيوشك الرجل ميشي بصدقته ، فيقول الذي أُعطيها         : تصدقوا  " 

  ] .م مسل" [ جئتنا ا باألمس قبِلْتها ، أما اآلن ، فال حاجة يل ا ، فال جيد من يقبلُها 
  :مثار التمسك خبلق الكرم مبالك مع اآلخرين 

جيزي اهللا عباده الكرماء خري اجلزاء طاملا أم مل يتبِعوا ما   :  األجر من اهللا تعاىل      -١
الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ثُم ال يتبِعونَ مـا     : ( أنفقوا مناً وال أذى ؛ قال تعاىل        

 : البقرة[ )  نفَقُوا مناً وال أَذى لَهم أَجرهم عند ربهِم وال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ             أَ
٢٦٢. [   



 

)٧( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن كرمياًسلسلة كُن؛ 

اهللا تعاىل يعلم كل ما يفعله العبد من صنوف اخلري ويجزِيه           :  علم اهللا بإنفاقك     -٢
ذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاَء مرضـات اللَّـه   ومثَلُ الَّ: ( يقول تعاىل . على ذلك خرياً خبري    

وتثْبِيتاً من أَنفُِسهِم كَمثَلِ جنة بِربوة أَصابها وابِلٌ فَآتت أُكُلَها ضعفَينِ فَإِنْ لَم يصبها وابِلٌ               
ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّه٢٦٥ : البقرة[ )  فَطَلٌّ و. [   

 جيزي على اإلحسان واجلود بإحـسان  – عز وجل –إن اهللا :  الكثرة والنماء    -٣
هلْ جزاُء الْأحـسان إِلَّـا      : ( يقول سبحانه   . مثله ، فينمي لعبده املنفق أمواله ويكثرها        

   ] .٦٠ : الرمحن[ )  الْأحسانُ
ما تصدق أحد بصدقة    : " وعن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال            
فتربو . وإن كانت مثرة    . من طيب ، وال يقبل اهللا إال الطيب ، إال أخذها الرمحن بيمينه              

متفق " [ كما يربي أحدكم فَلُوه أو فصيلَه       . يف كف الرمحن حىت تكون أعظم من اجلبل         
  ] .عليه 

هللا عليه يف ماله الذي     املالئكة الكرام يدعون للمنفق أن خيلف ا      :  دعاء املالئكة    -٤
ما من يوم يصبح العباد فيه ، إال وملَكان يرتالن          : " قال صلى اهللا عليه وسلم      . أنفق منه   

" [ اللهم أعط ممسكاً تلفـاً      : اللهم أعط منفقاً ، خلَفاً ، ويقول اآلخر         : فيقول أحدمها   
  ] .متفق عليه 

 اهللا إليه ويلْقى حمبتـه يف قلـوب         العبد السخي يقربه  :  القرب من اهللا والناس      -٥
السخي قريب من اهللا ، قريب من اجلنة ، قريب من   : " الناس ؛ قال صلى اهللا عليه وسلم        

والبخيل بعيد من اهللا ، بعيد من اجلنة ، بعيد من الناس ، قريـب          . الناس ، بعيد من النار      
  ] .الترمذي " [ من النار ، وجلاهل سخي ، أحب إىل اهللا من عابد خبيل 

 عبده السخي جبنات اخللد يوم القيامة ؛ قال         – عز وجل    –يكافئ اهللا   :  اجلنة   -٦
  ] .الطرباين " [ بيت السخاء : إن يف اجلنة بيتاً يقال له : " صلى اهللا عليه وسلم 

  

  



 

)٨( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن كرمياًسلسلة كُن؛ 

  كن كرمياً مبالك يف سبيل اهللا
  .ن اجلزاء العظيم حث اإلسالم على اإلنفاق يف سبيل اهللا تعاىل ملا له م

  :كن ملتزماً خبلق الكرم مبالك يف سبيل اهللا مبا يلي 
أمرنا رسـول اهللا    : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه        :  التسابق يف اإلنفاق     -١

اليوم أسبِق أبا   : صلى اهللا عليه وسلم يوماً أن نتصدق ، ووافق ذلك ماالً عندي ، فقلت               
     هقْتبفجئت بنصف مايل ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه          .  يوماً   بكر رضي اهللا عنه إن س

يا أبـا  : " فقال . وأتى أبو بكر بكل ما عنده      . مثله  : ما أبقيت ألهلك ؟ قلت      : وسلم  
ال أسبقه إىل شـيء  : قلت . أبقيت هلم اهللا ورسوله : قال " . بكر ، ما أبقيت ألهلك ؟  

  ] .أبو داود والترمذي . [ أبداً 
الَّذين يلْمزونَ  : ( قال تعاىل   . هو أفضل ما جيود به املرء       : نفاق مع احلاجة     اإل -٢

              مهـنونَ مرخـسفَي مهدهونَ إِلَّا ججِدال ي ينالَّذو قَاتدي الصف نِنيمؤالْم نم نيعطَّوالْم
يمأَل ذَابع ملَهو مهنم اللَّه رخ٧٩ : وبةالت[ )  س. [   

املسلم ينفق ماله يف سبيل اهللا رغبة يف الثـواب ؛ فعنـدما   :  الرغبة يف الثواب     -٣
كم مـن   : " تصدق أبو الدحداح حبديقته يف سبيل اهللا ، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم               

   ] .أمحد والطرباين. [ قاهلا مراراً " أليب الدحداح يف اجلنة ) عطاء وفري ( عذْقٍ رداح 
  :مثار التمسك خبلق الكرم مبالك يف سبيل اهللا 

إن للمنفق يف سبيل اهللا أجراً عظيماً ، وثواباً كـبرياً           :  املغفرة والثواب العظيم     -١
من اهللا تعاىل يوم ال ينفع املرء إال عمله الصاحل ؛ جاء عثمان بن عفان إىل النيب صـلى اهللا   

ما : " ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم        عليه وسلم بألف درهم حني جهز جيش العسرة         
  ] .احلاكم " [ ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم 

 احلسنة فيجعلها بعشر أمثاهلا بل      – عز وجل    –يضاعف اهللا   :  مضاعفة األجر    -٢
للَّه مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ ا      : ( قال سبحانه   . يضاعفها إىل سبعمائة ضعف     



 

)٩( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن كرمياًسلسلة كُن؛ 

        عاسو اللَّهاُء وشي نمل فاعضي اللَّهو ةبائَةُ حم لَةبني كُلِّ سابِلَ فنس عبس تتبأَن ةبثَلِ حكَم
يمل٢٦١ : البقرة[ )  ع. [   

إن دخول اجلنة أعظم ما جيد املنفقون يف سبيل اهللا من رم يوم          :  دخول اجلنة    -٣
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :  قالت   – رضي اهللا عنها     – عن عائشة    القيامة ؛ 

فلما علم عبد الرمحن رضي   . قد رأيت عبد الرمحن بن عوف يدخل اجلنة حبواً          : " يقول  
، " لئن استطعت ألدخلَنها قائمـاً  : "  قال – رضي اهللا عنها  –اهللا عنها مبا قالت عائشة      

بأمحاهلا يف سبيل اهللا ، وكان عددها سبعمائة بعري ؛ خاف أن تكون    ) اإلبل  ( فجعل العري   
  .سبب دخوله اجلنة حبواً 

  

  ال تكن خبيالً
. البخل ضد الكرم والعطاء ، وهو اإلمساك واالمتناع عن اإلنفاق يف أوجه اخلري              

 بخـلَ   وأَما مـن  : ( قال تعاىل   . ولقد توعد اهللا البخيل بسوء العاقبة والعذاب الشديد         
   ] .١٠ – ٨ : الليل[ )  فَسنيسره للْعسرى ، وكَذَّب بِالْحسنى ، واستغنى

ال حيسنب البخيل أن مجعه للمال ينفعه ، بل يضره يف دينه ورمبا كان              : البخل شر   
اهم اللَّه من فَضله هـو      وال يحسبن الَّذين يبخلُونَ بِما آت     : ( قال تعاىل   . مضرةً يف دنياه    

        اتاوماثُ الـسـريم لَّـهلو ةاميالْق موي لُوا بِهخا بقُونَ مطَويس ملَه رش ولْ هب مراً لَهيخ
بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهضِ والْأَر١٨٠ : آل عمران[ )  و. [   

منا هو يف احلقيقة يبخل عن نفسه فينقص من أجره ،           البخيل مباله إ  : نقصان األجر   
ها أَنتم هؤالِء تدعونَ لتنفقُوا في سبِيلِ اللَّه        : ( يقول رب العزة    . ويكون ذلك وباالً عليه     

           أَنو نِيالْغ اللَّهو فِْسهن نلُ عخبا يملْ فَإِنخبي نملُ وخبي نم كُمنا     فَملَّـووتإِنْ تاُء والْفُقَر مت
ثَالَكُموا أَمكُونال ي ثُم كُمرماً غَيلْ قَودبتس٣٨ : حممد[ )  ي. [   



 

)١٠( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن كرمياًسلسلة كُن؛ 

. يلْقى البخيلُ جزاء خبله عذاباً مهيناً ألنه جاحد لنعمة اهللا عليـه             : العذاب املهني   
 الناس بِالْبخلِ ويكْتمونَ ما آتاهم اللَّه من فَضله         الَّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ  : ( يقول سبحانه   

   ] .٣٧ : النساء[ )  وأَعتدنا للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً
. إن البخل يتعارض مع اإلميان ، فليس مؤمناً من اتصف بالبخل            : ال إميان لبخيل    

وإميان يف قلب عبد ) خبل (  وال جيتمع شح : " . . .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ] .النسائي " [ أبداً 

  

  هل أنت كرمي ؟. . اعرف نفسك 
إليك هذه األسئلة ، كن صادقاً أميناً يف اإلجابة عنها وحدد بينك وبني نفسك إذا               

  :كنت كرمياً أم ال 
   هل جتود مبالك على السائل واحملتاج ؟-١
  تسعد مبصاحبتك له ؟ هل تصاحب شخصاً خبيالً و-٢
   إذا تصدق والدك بنصف ثروته ، هل حيزنك ذلك ؟-٣
   هل تثق أن اهللا ينمي املال إذا أنفقت منه ؟-٤
   هل تقاوم نفسك إذا دعتك إىل عدم اإلنفاق خشية الفقر ؟-٥
   هل تسارع إىل الصدقة أم تؤجل إخراجها ؟-٦
   هل تطالع سرية الكرماء وتتشبه م ؟-٧
  جتود مبالك وإن كان قليالً ؟ هل -٨
   هل جتود على أصدقائك إذا علمت بضيق حالتهم ؟-٩

   هل تثق جبزاء اهللا الذي أعده للكرماء من عباده ؟-١٠



 

)١١( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن كرمياًسلسلة كُن؛ 

 
  

املبعوث رمحة للعاملني ..والصالة والسالم على إمام املربني ..احلمد هللا رب العاملني
  ..أما بعد .. عني وعلى اله وصحبه أمج.. سيدنا حممد ..
  

فلم يعد خيفى على كل ذي بصرية ما تبذله أنظمة الكفر العاملي وأذنام من 
وما ذلك إال خلوفهم من أن .. جهود ضخمة يف سبيل إفساد أجيال املسلمني املتعاقبة 

تتصل هذه األجيال الناشئة بأسالفهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من 
  ..فذلت هلم رقاب اجلبابرة .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم . .قلوم 

  
وإميانا منا حنن إخوانكم يف منرب التوحيد واجلهاد  أن تنشئة هذه األجيال على 

 إميانا منا أن ذلك ال - توحيد وجهاد -عقيدة اإلسالم وأخالقه ؛ على هذا النبع الصايف 
ن ذلك هو أشد على الكفار من رميهم وا.. بد أن يكون من أولويات الدعاة املربني 

واليت نسأل اهللا أن .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل املوجهة ألشبال التوحيد .. بالنبل 
  ..تكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا يف تنشئة ذلك اجليل الفريد 

  
  ..دي هذه الكلمات .. فإىل أشبــال التوحيد 

  
  واهللا من وراء القصد
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