
  111بصائر العدد 

 الكرم واجلود,,, من أخالق النبي صلى اهلل عليه وسلم 
 ,,,أما بعد, وآله وصحبه ومن وااله, والصالة والسالم على خير خلق هللا محمد, الحمد هلل رب العالمين

لمان  إعطاا  ماا بغب ا  هاوالجاود و ,والرأفـاـه بالساائا مال البا   ,التبرع باالمعرو  بباا السا ا الكرم هو فإن 

بباا للاص صاا  مان صااا  هللا  و, وهاالصاادبين صااا  الما مغينمان  وهاو ,وهاو أعام مان الصادب  ,لاه بغب  

فيماا رو  عان هللا تباار    عان الغبا   فعان أبا  لر ,والجود صا  من صاااته ,فهو الكربم سبحانه ,تعالى

فوعطيا  كاا  ؛عيد واحاد فساولون با عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجغكم بااموا فا  صا) :وتعالى أنه با 

 مسلمرواه  (ما بغقص المخيط إلا أدخا البحرإال ك ,ما نقص للص مما عغدي ؛إنسان مسولته

كان رساو  هللا : با   عن ابن عباسف ,ومغها الجود ,على أكما األخالق وأشرفها  هللا تعالى نبيه جعاوبد 

جبربا, وكان بلقاه ف  كا ليلا  مان رمضاان فيدارساه  حين بلقاه وكان أجود ما بكون ف  رمضان ,أجود الغاس

 البخاريرواه  . أجود بالخير من الربا المرسل القرآن, فلرسو  هللا

وأجاود  ,وأشاجل الغااس ,كاان الغبا  أحسان الغااس: باا   فعان أنا  ,خيرة  صحربه   وبد شهد بجود الغبا  

, إنص لتصا الرحم, وهللا ما بخزبص هللا أبدا  :   مبعثهأو خدبج  رض  هللا عغها ف له  وبال  , البخاريرواه  .الغاس

 رواه البخاري .قري الضيف, وتعين على نوائب الحقوتحما الكا, وتكسب المعدوم, وت

 ,قد توالا  األخباار بماا بقار العاينف ,ته إلى بوم لقا  ربه تعالىنشو  مغا الخلق الكربم على ه   ولم بز  الغب 

وإطعاام  ,وإناااق الماا  ,باد كاان جاوده فا  با   العلامو ,علاى االبتادا  والتوسا  باه وببعا   ,وبشرح الصادر

 .وسائر وجوه الخير والبر ,وبضا  الحوائج ,ووعظ ال افا ,الجائل

فجاا ه رجاا, فوعطااه اغماا  باين : باا  ,أعطااهإال  شاي ا   اإلساالمعلاى  ماا سا ا رساو  هللا : باا  نا  أعان 

 رواه مسلم. اسلموا, فإن محمدا  بعط  عطا   ال بخشى الااب  با بوم   :بومه فقا  إلىجبلين, فرجل 

د المسلمين بلوب بها يتولّفل العطابا بمغَا    الغب   كان ما وكثيرا   يَْيغَا  من كال ّ  أعطى حغين ازوة فا  ,دالج   ع 

 مان كبيارا   عددا    أمي  بن وصاوان حرب بن سايان وأب  مرداس بن والعباس حاب  بن واألبرع حصن بن

 لو فوهللا الب خا؟ عل ّ  أتخشون: "مله فقا  بسولونه, األعراب بعض تَب َعه ال زوة, تلص من  عودته وعغد اإلبا,

ابان  رواه  ''.كا وبا   وال جباناا   وال بخايال   تجادون  ال ثامّ  بياغكم, لَقََساْمته - أنعاام أي-  نََعما   تهام  شجر بعدد لكم كان

 حغبا بإسغاد حسن

هللا بان أباّ  بان  , فحيغماا ماا  رأس المغاافقين عبادشامل  أعادا ه حتاىظاللها ب ق  سحائب جود الغب  وبد أل

فوعطااه  واسات ار لاه, ,عليه , وصاّ سو  هللا أعطغ  بميصص أكاّغه فيهبا ر: فقا  الغب   , جا  ولده إلىسلو 

 رواه البخاري. بميصه الغب  

 .[4:القلم]﴾َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ ﴿: , وصدق هللا القائاوخلقهف  صاته الكاما  لغقتد  بغبيغا  :أيها األحباب


