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 :لخصامل

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على أشرف الخلق من   
 .. .وبعد ،ختم هللا ببعثته النبوات، عليه وعلى آله وصحبه أهل الفضل والكماالت 

–ولذلك امتدح هللا    ،فالكرُم من أكمِل الصفاِت واألخالق التي يتصُف بها العبد  
ِكتابُه وقرآنه بأنه )قرآٌن   -جل وعال-وصَف  في كتابه من اتصف بها، و   -تعالى 
   .ونهى عن ضده ، في كتابِه الكريم على الكرم واالتصاف به وحث   ،كريم(

فإني    ،أهمية نطقت بها آيات كريمات من القرآن الكريما لهذا الموضوع من  مَ ولِ  
 . لي سر هللافيه بما يالكتابة  علىُت ص  رَ حَ 

وم  تمهيد  إلى  بحثي  قسمت  وقد  عدة  هذا  إلى  مبحث  كل  وقسمت  بحثين، 
 مطالب، انتهيت فيها إلى عدد من النتائج أهمها: 

 . فإن له أنواًعا كثيرة ، وعلى ذلكأن الكرم يطَلق على ما يحمد من األفعال -1
مادة    -2 مشتقاتها    ( م  -ر  –ك  )أن  بكل  وردت  قد  الكريم  القرآن  من  في  أكثر 

 ات التي وردت فيها. وقد تنوعت دالالتها حسب السياقأربعين مرة، 
أن الكرم ببذل النفس هو أعظم درجات الكرم ومراتبه: فليس هناك أكرم ممن    -3
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 . يجود بنفسه في سبيل هللا
 

 : وفي الختام فإن البحث يوصي بما يلي
أنه من الواجب على األمة أن تطهر نفسها من الشح والبخل؛ ألن البخل من    -1

 . تمجها الطباع والنفوس السليمة الصفات الذميمة والخصال الدميمة التي
   .ضرورة إعداد بحوث ودراسات تؤكد على القيم األخالقية من منظور قرآني  -2
أنه ال ينبغي لدارس القرآن الكريم أن يدرس ألفاظ القرآن ومفرداته بمعزل عن    -3

 سياقاتها اللغوية والحالية. 
 

 . مجاالت  –قات مشت -  القرآن الكريم - أنواع الكرم الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
 

 The virtue of karam (generosity) is one of the most 
important morals that Allah praises in his Book; al-Quran 
which is described as Quran Kareem (i.e. generous, 
holy etc). Allah also makes karam as principle among 
the believers to adhere to, and exhort them based on it 
to spend money in all ways and means. The act of 
pending is hard because human beings are inclined to 
love and hoarding of money, so spending is the contrary 
to that. 
 I divided the research into two sections, and divided 
each section into several themes, in which I conclude 
with a number of important results such as: 
  
1- As far as karam (generosity) is called on all praised 

deeds, therefore it has numerous types.  
2- The root of K-R-M in the Quran is mentioned in all its 

derivatives around 60 times, and its meanings vary 
according to the contexts it occurs in. 

3- Self-sacrifice is the greatest degree of generosity. 
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The research ends by the following recommendations: 

1- Individuals have to cleans themselves from 
miserliness and greed as they are inferior 
characteristics.  

2- The necessity to establish researches and studies 
emphasising the moral virtues from a Quranic 
perspective.  

3- When one studies the Quran has to study its words in 
their current and linguistic contexts, and we mean by 
the context here is what surrounds the word from 
circumstantial evidence and conditions. 

 

Key Words: Types of Karam - the Holy Qur'an-
Derivatives – Fields.  
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F 
 

ى عبده الكتاب ولم يجعل لُه ِعوَجا، والصالة والسالم الحمُد َّلل  الذي أنزل عل 
وسار  تبعُه  ومن  وصحبه  آله  وعلى  عليه  هللا  صلى  والصالح،  الخير  نبي  على 

 وبعد:  على نهجه إلى يوم الدين واللقاء وسلم تسليمًا كثيرا.
الكرم من أكمِل الصفاِت واألخالق التي يتصُف بها العبد،  مما ال شك فيه أن  ف 

ِكتابُه    -جل وعال -ن اتصف بها، ووصَف  في كتابه مَ   -تعالى –متدح هللا  ولذلك ا
في كتابِه الكريم على الكرم واالتصاف به، ونهى    وحث    ،وقرآنه بأنه )قرآٌن كريم(

وقد كانت َمن هجًا لحياِة رسول   ،، فالكرم والجوُد والعطاء صفاٌت محبوبةعن ضده
يُحبها  (،  )  هللا كان  علي() بل   ويحُث  دلت    ،ها،  ذلكوقد  من   على  الكثير 

 . المتواترة النصوص النبوية
وحديث القرآن الكريم عن خلق الكرم وتطبيقاته، وآثاره في بناء الفرد والجماعة  

اإليمان،   أركان  متكامل  مؤمن  بناء  على  يقوم  منهج  ألنه  متكامل؛  شامل  حديث 
إطار   في  ومقاصدها،  الشريعة  أصول  وفق  النفس  تربية  على  منهج  قادر 

لذا أمر هللا تعالى الناس   االستخالف الحقيقي في المال، الذي هو ملك هلل تعالى؛
هللا  بطاعة  يشتغلوا  بأن  عنها    ،()  أواًل  واإلعراض  الدنيا  بترك  ثانيًّا  أمرهم  ثم 

   وإنفاقها في سبيل هللا.
تعالى:   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ چ  قال 

 [.٧ ]الحديد: چ ڱ ں ں ڻ
صالح البالد والعباد،    يحمل ث ترجمة واقعية لهذا المنهج الذي  ويأتي هذا البح 

مجبولة على حب المال والضن به، إال  من عصمه هللا    خاصة أن النفس اإلنسانية
 . من الشح والبخل، فأفلح وفاز -تعالى–
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ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ چ  قااال تعااالى:

 [.1٦]التغابن: چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
 

 أهمية املوضوع:

 ة الموضوع فيما يأتي: تكمن أهمي
 الذي هو أشرف الكتب وأجلها قدرا. ( )كونه متعلقا بكتاب هللا  (1)
إبراز هداية القرآن الكريم وإعجازه من خالل معالجة هذا الموضوع في صورة   (2)

 متكاملة.  
تقوم   (3) نظام  أفضل  تحقيق  على  تساعد  التي  المحمودة  األخالق  من  الكرم  أن 

األف بين  الصالت  وشائج  دعائمه  خاللعلى  من  والمجتمعات  التكافل    راد 
الُمجتمع،  والتكامل   أفراد  يُ   إذ بين  ستر  رملة  ولألاة طيبة،  حيلفقير  لضمُن  به 

   .آصرة األخوة اإلسالمية ويقويها ، ومن ثّم يعزز هذا الخلقجميل
كما أن الكرم واإلنفاق يدير رؤوَس اأَلمواِل، وُيحركها فتنموا التجارة والصناعة،   (4)

 وبذا تقل البطالة ويقوي االقتصاد.  ،االقتصادية وكافة األنشطة
 

 أسباب اختيار املوضوع:

، ووضع لبنة جديدة في بناء المكتبة  ()الرغبة الصادقة في خدمة كتاب هللا   (1)
 اإلسالمية. 

 بحثا تناول هذا الموضوع.  -في حدود اطالعي –لم أجد  (2)
إلبراز (3) كثيرة؛  جهود  إلى  حاجة  في  يزال  ال  الموضوعي  التفسير  في    أن  ما 

 القرآن الكريم من وجوه اإلعجاز. 
التعرض لمحاور مهمة حواها موضوعي هذا تسهم في تنمية المجتمع وتساعد (  4)

 مما يسبب نزول الرحمات  على تعاونه على البر والتقوى والتكافل
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  الدراسات السابقة:

في حدود ما وقفت عليه من دراسات متخصصة، لم أقف على دراسة محددة،  
  شتات هذا الموضوع؛ لذا حرصت على الكتابة فيه في البحث األول بعنوان تجمع  

المباحث  البحث استكملت بعض  الكريم"، وفي هذا  القرآن  الكرم في ضوء  "آيات 
البحثان ليتكامل  الموضوع  بهذا  وأبحاثً   ،المتعلقة  دراسات  هناك  أن  أبين    ا كما 

عليها وقفُت  الجود  وعن  السخاء  عن  تتحدث  المنهج  ولكن  ،مشابهة  عن  بعيدٌة  ها 
ا تعالى  ا  راجًيا من هللا    ،والكتابة والطريقة التي كتبتُها هنا فلم أذكرها خشية اإلطالة

 التوفيق والسداد، مبتغيًا به وجهه الكريم وفضله العظيم.  
 

 خطة البحث: 

   ، وفهارس على النحو اآلتي:وخاتمة ،ومبحثين ،تمهيد مقدمة، و قسمت البحث إلى 
وف  • الموضوعالمقدمة:  أهمية  السابقة  ،يها  والدراسات  اختياره،  ، فيه  وأسباب 

 . تهوخط
 التمهيد: التعريف بداللة الكلمة.  •
األول • واشتقاقات  :المبحث  دالالت  الكريم  القرآن  في    تسعة وفيه    ،الكرم 

 مطالب:
  .آيات الكرم في ضوء القرآن الكريم المطلب األول: ▪
 ن وصفًا لألجر.داللة وصف الكريم حيث كا  المطلب الثاني: ▪
 داللة وصف الكريم حيث كان وصفًا للرزق.    :لثالمطلب الثا ▪
 . لصنف أو النوعلداللة وصف الكريم حيث كان وصفًا  :رابعالمطلب ال ▪
 داللة وصف الكريم حيث كان وصفًا للمقام.   :خامسالمطلب ال ▪
 داللة وصف الكريم حيث كان وصفا للكتاب.   :سادسالمطلب ال ▪
 . اللة وصف الكريم حيث كان وصفا للعرشد  :بعالمطلب السا ▪
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 . داللة وصف الكرم حيث أريد به الفضل والشرف :ثامنالمطلب ال ▪
 .عم ن يهن هللاُ   المنتفيداللة وصف الكرم  :تاسعالمطلب ال ▪
 : وفيه مطلبان ،مجاالت الكرم وأنواعه في القرآن الكريم :المبحث الثاني •
الكرم مع   –الكرم مع الرسول    –  مجاالت الكرم: الكرم مع هللا  المطلب األول: ▪

الكرم مع    –الكرم مع الضيفان    –الكرم مع األهل واألقارب واألصدقاء    -  النفس
 الناس عامة. 

بالمال    -أنواع الكرم: الكرم ببذل النفس    المطلب الثاني: ▪ الكرم بكف    –الكرم 
 الضرر مع القدرة.

 تتضمن أهم النتائج والتوصيات. خاتمة: و  •
 فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات. الفهارس: وتشمل  •



 التاسع والثالثون العدد  كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية جملة

 

 - 663 - 

U 
 

 التعريف بداللة الكلمة 
 

 والعالقة بينهما: ،تعريف الكرم لغًة واصطالحًا

 

 الكرم لغة: 

)َكُرم( فالن يكرم، وهو مأخوذ من ماّدة )ك ر م( اّلتي تدّل على  :مصدر قولهم 
جل كريم، وفرس  ر   :قالق من األخالق، يُ لُ خُ أو شرف في    ،شرف في الّشيء نفسه

 . كريم، ونبات كريم
 (1)ق فهو الّصفح عن ذنب المذنب لُ خُ أّما الكرم في ال   
قتيبة:  ابن  وهللا    قال  الذنوب،  عن  الّصفوح  الكريم    -تعالى–"الكريم:  هو 

 (2) "الّصفوح عن ذنوب عباده المؤمنين
وقوم كرام    "الكرم ضّد الّلؤم، وقد كُرم الّرجل بالّضمِّ فهو كريم،  وقال الجوهرّي: 

والُكرام بالّضّم مثل    ،وكرماء، ونسوة كرائم، ويقال: رجل كُرم، وامرأة كُرم ونسوة ُكرم
ُته    :الكريم، فإذا أفرط في الكرم قيل ُكّرام، وكارمت الّرجل إذا فاخرته في الكرم فَكَرم 

ُأَأكرمه مثل   ِرُمه وأصله  ُرمه )بالّضّم( إذا غلبته فيه. وأكرمت الّرجل ُأك  أدحرجه َأك 
 والّتكّرم: تكّلف الكرم، قال الّشاعر المتلّمس:  .استثقاال ؛فحذفوا الهمزة الّثانية

 .. أخا َكَرٍم إال بأن َيَتكّرما.َتكّرْم لتعتاد الجميَل فلن ترى 
ِعلقًا    :-أيضا  –ويقال    استحدث  واستكرم:  كرام،  بأوالد  أتى  إذا  الّرجل  أكرم 

كا الَكَرم  من  ُرومة  واأُلك  العجب كريمًا،  من  واإلكرام    .ألعجوبة  الّتكريم  يكون  وقد 
. والكريم: (3) بمعنى، واالسم: الكرامة، واستكرم الّشيَء: طلبه كريمًا، أو وجده كذلك

أبوه،  َكَرٌم  رجل  هذا  ويقال:  رّبه.  مخالفة  من  بشيء  الّتدّنس  عن  نفسه  َكّرم  اّلذي 
 

  .(1/18مقاييس اللغة ) (1)

 .(1/18المفردات في غريب القرآن ) (2)
 .(5/2019الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) (3)
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 .  (1) وَكَرٌم آباؤه
وَكِريمٌة:  وَكَرٌم  َمْكَرمٌة  والكريمان:  وأرض  واإلكرام    طّيبة،  والجهاد.  الحّج 

اإلنسان نفع ال تلحقه فيه غضاضة، أو يوصل إليه شيٌء    والّتكريم: أن ُيوصل إلى 
تعالى  ،شريف جعلهم    :أي  ،[2٦]األنبياء:    چڤ ٹ ٹچ    :وقوله 

 .(2) كراماً 
 

 الكرم اصطالحًا: 

ِمْسَكَوْيه:  ابن  م  قال  بسهولة  الكثير  المال  إنفاق  الّنفسالكرم  األمور  في    ن 
. وقيل: هو الّتبّرع بالمعروف قبل الّسؤال، واإلطعام (3) الجليلة القدر، الكثيرة الّنفع

 .(4) في المحل، والّرأفة بالّسائل مع بذل الّنائل وقيل: هو اإلعطاء بالّسهولة
 

 :العالقة بني التعريف اللغوي واالصطالحي

لنا أن المعنى االصطالحي قريٌب وال  اللغوي في أن    يتبين  يخرج عن المعنى 
تلحقه فيه غضاضة، أو أن   إلى اإلنسان ال  نفع  يدور معناه حول وصول  الكرم 

 يصل إليه شيء شريف.
ينبغي ال لغرض   للنفع، أو   ،فالكرم هو إفادة ما  فمن يهب المال لغرض جلبًا 

 خالصًا عن الذم، فليس بكريم، فالكريم من يوصل النفع بال عوض. 

 
 .(12/513لسان العرب ) (1)

 (.5/1٧2البن فارس ) ،لغة(، ومقاييس ال3/343بصائر ذوي التمييز ) (2)

  (.30البن مسكويه ) ،تهذيب األخالق (3)

  (.3/24٦للغزالي ) ،إحياء علوم الدين (4)
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 ألول املبحث ا
 الكرم يف القرآن الكريم دالالت واشتقاق 

 : مطالب تسعة وفيه
 

 املطلب األول 
 آيات الكرم يف ضوء القرآن الكريم   

 

(  28المتأمل في القرآن الكريم يجد أن مادة "ك ر م" وردت في ثمان وعشرين ) 
سورة، وتكررت الكلمة بمشتقاتها في هذه السور أكثر من أربعين مرة؛ فقد وردت 

 ة:الكلم
(1) ( تعالى:  قوله  في  النساء  سورة  ُنَكفِّْر  في  َعْنُه  ُتْنَهْوَن  َما  َكَباِئَر  َتْجَتِنُبوا  ِإْن 

َئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخًل  َكِريم ا  . (31آية رقم: ) (َعْنُكْم َسيِّ

(2) ( تعالى:  قوله  في  األنفال  سورة  َرَزْقَناُهمْ وفي  َوِممَّا  ًَلَة  الصَّ ُيِقيُموَن    الَِّذيَن 
َوِرْزٌق  3ُيْنِفُقوَن )  َربِِّهْم َوَمْغِفَرٌة  ِعْنَد  َدَرَجاٌت  َلُهْم  ا  اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّ ُهُم  ُأوَلِئَك   )

 . (4آية رقم: ) (َكِريمٌ 

َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل  وفي نفس السورة في قوله تعالى: )    
َونَ  َوالَِّذيَن آَوْوا   ِ َكِريمٌ َّللاَّ َوِرْزٌق  َمْغِفَرٌة  َلُهْم  ا  اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّ ُهُم  ُأوَلِئَك  آية )  (َصُروا 

 .  (٧4رقم: 

(3) ( تعالى:  قوله  في  يوسف  سورة  ِإَلْيِهنَّ وفي  َأْرَسَلْت  ِبَمْكِرِهنَّ  َسِمَعْت  َفَلمَّا 
ين ا   ِسكِّ ِمْنُهنَّ  َواِحَدٍة  ُكلَّ  َوآَتْت  ُمتََّكأ   َلُهنَّ  َفَلمَّا َوَأْعَتَدْت  َعَلْيِهنَّ  اْخُرْج  َوَقاَلِت 

َمَلٌك  ِإالَّ  َهَذا  ِإْن  َبَشر ا  َهَذا  َما   ِ ّلِلَّ َحاَش  َوُقْلَن  َأْيِدَيُهنَّ  َوَقطَّْعَن  َأْكَبْرَنُه  َرَأْيَنُه 
   .(31آية رقم: ) (َكِريمٌ 

  َرَأِتِه َأْكِرِمي َوَقاَل الَِّذي اْشَتَراُه ِمْن ِمْصَر اِلمْ وفي نفس السورة في قوله تعالى: ) 
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ا َوَكَذِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي اأْلَْرِض َوِلُنَعلَِّمُه ِمْن   َمْثَواُه َعَسى َأْن َيْنَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلد 
َيْعَلُمونَ  اَل  النَّاِس  َأْكَثَر  َوَلِكنَّ  َأْمرِِه  َعَلى  َغاِلٌب   ُ َوَّللاَّ اأْلََحاِديِث  رقم: )  (َتْأِويِل  آية 

21).   

َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن وفي سورة اإلسراء في قوله تعالى: ) (4)
َواَل   ُأفٍّ  َلُهَما  َتُقْل  َفًَل  ِكًَلُهَما  َأْو  َأَحُدُهَما  اْلِكَبَر  ِعْنَدَك  َيْبُلَغنَّ  ِإمَّا  ِإْحَسان ا 

   .(23آية رقم: ) (ِريم ا َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوال  كَ 

ْرَتِن  وفي نفس السورة في قوله تعالى: )  ْمَت َعَليَّ َلِئْن َأخَّ َقاَل َأَرَأْيَتَك َهَذا الَِّذي َكرَّ
يََّتُه ِإالَّ َقِليًل    . ( ٦2آية رقم: ) (ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة أَلَْحَتِنَكنَّ ُذرِّ

ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر  َوَلَقْد  وفي السورة ذاتها في قوله تعالى: ) َكرَّ
ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيًل    .  (٧0آية رقم: ) (َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ

(5) ( تعالى:  قوله  في  األنبياء  سورة  ُسْبَحاوفي  ا  َوَلد  ْحَمُن  الرَّ اتََّخَذ  َبْل  َوَقاُلوا  َنُه 
 . (2٦آية رقم:  ) (ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ 

َماَواِت  وفي سورة الحج في قوله تعالى: ) (٦) َأَلْم َتَر َأنَّ َّللاََّ َيْسُجُد َلُه َمْن ِفي السَّ
َوَكِثيٌر   َوابُّ  َوالدَّ َجُر  َوالشَّ َواْلِجَباُل  َوالنُُّجوُم  َواْلَقَمُر  ْمُس  َوالشَّ اأْلَْرِض  ِفي  َوَمْن 

ُمْكِرٍم ِإنَّ َّللاََّ  ِمَن النَّ  ِمْن  َلُه  َفَما   ُ ُيِهِن َّللاَّ َوَمْن  اْلَعَذاُب  َعَلْيِه  َوَكِثيٌر َحقَّ  اِس 
 . (18آية رقم: ) (َيْفَعُل َما َيَشاءُ 

اِلَحاِت َلُهْم َمْغِفَرٌة وفي نفس السورة في قوله تعالى: )  َفالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
  .(50ة رقم: آي ) (َوِرْزٌق َكِريمٌ 

ِإَلَه ِإالَّ ُهَو  وفي سورة المؤمنون في قوله تعالى: )  (٧) ُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ اَل  َفَتَعاَلى َّللاَّ
 . (11٦آية رقم: ) (َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم

(8) ( تعالى:  قوله  في  النور  سورة  ِلْلَخِبيَثاِت  وفي  َواْلَخِبيُثوَن  ِلْلَخِبيِثيَن  اْلَخِبيَثاُت 
َمْغِفَرٌة  َوالطَّيِّبَ  َلُهْم  َيُقوُلوَن  َباِت ُأوَلِئَك ُمَبرَُّءوَن ِممَّا  اُت ِللطَّيِِّبيَن َوالطَّيُِّبوَن ِللطَّيِّ
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  .( 2٦آية رقم: ) (َوِرْزٌق َكِريمٌ 

َأَوَلْم َيَرْوا ِإَلى اأْلَْرِض َكْم َأْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن  وفي سورة الشعراء في قوله تعالى: ) (9)
  .( ٧آية رقم:  ) (مٍ ُكلِّ َزْوٍج َكِري

  .(58آية رقم: ) (َوُكُنوٍز َوَمَقاٍم َكِريمٍ وفي نفس السورة في قوله تعالى: ) 

ُأْلِقَي ِإَليَّ ِكَتاٌب  وفي سورة النمل في قوله تعالى: ) (10) ِإنِّي  َيا َأيَُّها اْلَمََلُ  َقاَلْت 
 .  (29آية رقم: ) (َكِريمٌ 

ِذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب َأَنا آِتيَك ِبِه َقاَل الَّ وفي نفس السورة في قوله تعالى: ) 
ِلَيْبُلَوِني   َربِّي  َفْضِل  ِمْن  َهَذا  َقاَل  ِعْنَدُه  ُمْسَتِقرًّا  َرآُه  َفَلمَّا  َطْرُفَك  ِإَلْيَك  َيْرَتدَّ  َأْن  َقْبَل 

آية  )  (َفَر َفِإنَّ َربِّي َغِنيٌّ َكِريمٌ َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِه َوَمْن كَ 
   .(40رقم: 

َماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَها َوَأْلَقى وفي سورة لقمان في قوله تعالى: ) (11) َخَلَق السَّ
َماِء  ِفي اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْن َتِميَد ِبُكْم َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَأْنَزْلَنا ِمَن السَّ

   .(10آية رقم: ) ( َفَأْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريمٍ َماء  

ِ َوَرُسوِلِه َوَتْعَمْل  وفي سورة األحزاب في قوله تعالى: )  (12) َيْقُنْت ِمْنُكنَّ ّلِلَّ َوَمْن 
َتْيِن َوَأْعَتْدَنا َلَها ِرْزق ا َكِريم ا ا ُنْؤِتَها َأْجَرَها َمرَّ   .(31رقم:     آية ) (َصاِلح 

تعالى: )     نفس السورة في قوله  َأْجر ا وفي  َلُهْم  َوَأَعدَّ  َسًَلٌم  َيْلَقْوَنُه  َيْوَم  َتِحيَُّتُهْم 
 .  (44اآلية رقم: ) (َكِريم ا

(13) ( تعالى:  قوله  في  سبأ  سورة  اِلَحاِت  وفي  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ِلَيْجِزَي 
  .(4آية رقم: ) (َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ  ُأوَلِئَك َلُهمْ 

ْحَمَن وفي سورة يس في قوله تعالى: ) (14) ْكَر َوَخِشَي الرَّ ُتْنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّ ِإنََّما 
ْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكِريمٍ     .(11آية رقم: ) (ِباْلَغْيِب َفَبشِّ

اْلمُ وفي نفس السورة في قوله تعالى: )  ِمَن  َوَجَعَلِني  َربِّي   (ْكَرِمينَ ِبَما َغَفَر ِلي 
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 . (2٧آية رقم: )

رقم:      آية  )  (َفَواِكُه َوُهْم ُمْكَرُمونَ وفي سورة الصافات في قوله تعالى: )  (15)
42).    

(1٦) ( تعالى:  قوله  الدخان في  َوَجاَءُهْم وفي سورة  ِفْرَعْوَن  َقْوَم  َقْبَلُهْم  َفَتنَّا  َوَلَقْد 
 .(1٧آية رقم: ) (َرُسوٌل َكِريمٌ 

  .(2٦آية رقم: ) (َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِريمٍ ه تعالى: )وفي نفس السورة في قول

    .(49آية رقم: ) (ُذْق ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريمُ وفي السورة ذاتها في قوله تعالى: )

َذَكٍر  وفي سورة الحجرات في قوله تعالى: ) (1٧) ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ِإنَّا  َأيَُّها النَّاُس  َيا 
َوَجَعْلنَ  َّللاََّ  َوُأْنَثى  ِإنَّ  َأْتَقاُكْم   ِ َّللاَّ ِعْنَد  َأْكَرَمُكْم  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوب ا  اُكْم 

  . (13آية رقم:  ) (َعِليٌم َخِبيرٌ 

(18) ( تعالى:  قوله  في  الذاريات  سورة  ِإْبَراِهيَم  وفي  َضْيِف  َحِديُث  َأَتاَك  َهْل 
 .  (24آية رقم:  ) (اْلُمْكَرِمينَ 

الرحمن (19) تعالى: )  وفي سورة  ْكراِمفي قوله  َواإلِْ اْلَجًلِل  َربَِّك ُذو  َوْجُه    ( َوَيْبقى 
 .(2٧آية رقم: )

ْكراِموفي نفس السورة في قوله تعالى: ) آية رقم:  )  (َتباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اْلَجًلِل َواإلِْ
٧8).   

 . (44آية رقم: ) (اَل َباِرٍد َواَل َكِريمٍ وفي سورة الواقعة في قوله تعالى: ) (20)

   . (٧٧آية رقم: ) (ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِريمٌ وفي نفس السورة في قوله تعالى: )

تعالى:   (21) قوله  في  الحديد  سورة  َحَسن ا  ) وفي  ا  َقْرض  َّللاََّ  ُيْقِرُض  الَِّذي  َذا  َمْن 
 . (11آية رقم: ) ( َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكِريمٌ 

َقاِإنَّ اوفي نفس السورة في قوله تعالى: ) دِّ ِقيَن َواْلُمصَّ دِّ ا    َوَأْقَرُضوا َّللاََّ ِت  ْلُمصَّ َقْرض 
 . (18آية رقم: ) (َحَسن ا ُيَضاَعُف َلُهْم َوَلُهْم َأْجٌر َكِريمٌ 



 التاسع والثالثون العدد  كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية جملة

 

 - 669 - 

   آية )              (ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريمٍ وفي سورة الحاقة في قوله تعالى: ) (22)
   . (40رقم: 

آية  )         (ُأوَلِئَك ِفي َجنَّاٍت ُمْكَرُمونَ )  وفي سورة المعارج في قوله تعالى: (23)
 .   (35رقم: 

َمةٍ وفي سورة عبس في قوله تعالى: ) (24)    (13آية رقم: ) (ِفي ُصُحٍف ُمَكرَّ

 . (1٦آية رقم: ) (ِكراٍم َبَرَرةٍ وفي نفس السورة في قوله تعالى: )  

    .(19آية رقم: ) (يمٍ ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكرِ وفي سورة التكوير في قوله تعالى: ) (25)

َك ِبَربَِّك اْلَكِريِموفي سورة االنفطار في قوله تعالى: ) (2٦) ْنَساُن َما َغرَّ  (َيا َأيَُّها اإلِْ
  .(٦آية رقم: )

 . (11آية رقم: ) (ِكراما  كاِتِبينَ وفي نفس السورة في قوله تعالى: )

ِإَذا مَ وفي سورة الفجر في قوله تعالى: ) (2٧) ْنَساُن  َفَأْكَرَمُه  َفَأمَّا اإلِْ َربُُّه  اْبَتًَلُه  ا 
  . (15آية رقم: )  (َوَنعََّمُه َفَيُقوُل َربِّي َأْكَرَمنِ 

  .(1٧آية رقم: ) (َكًلَّ َبْل اَل ُتْكِرُموَن اْلَيِتيمَ وفي نفس السورة في قوله تعالى: ) 
  .(3آية رقم: ) (اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرمُ وفي سورة العلق في قوله تعالى: )

 وبالنظر في هذه اآليات الكريمة تبي ن لي ما يأتي:  

 جاء الكرم نعتا في ثالثين موضًعا:   (1)

)  األول: ( أ) تعالى:  قوله  النساء في  َعْنُه  في سورة  ُتْنَهْوَن  َما  َكَباِئَر  َتْجَتِنُبوا  ِإْن 
 .(31( )آية رقم: ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخًل  َكِريم ا

)  الثاني: ( ب ) تعالى:  قوله  في  األنفال  سورة  َلُهْم  في  ا  َحقًّ اْلُمْؤِمُنوَن  ُهُم  ُأوَلِئَك 
 .(4( )آية رقم:  َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّهْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ 

َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي  في نفس السورة في قوله تعالى: )  الثالث: (ج)
َّللاَِّ  َوِرْزٌق  َسِبيِل  َمْغِفَرٌة  َلُهْم  ا  َحقًّ اْلُمْؤِمُنوَن  ُهُم  ُأوَلِئَك  َوَنَصُروا  آَوْوا  َوالَِّذيَن   
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 . (٧4( )آية رقم: َكِريمٌ 

َفَلمَّا َسِمَعْت ِبَمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت ِإَلْيِهنَّ في سورة يوسف في قوله تعالى: )  الرابع:  ( د )
كُ  َوآَتْت  ُمتََّكأ   َلُهنَّ  َفَلمَّا َوَأْعَتَدْت  َعَلْيِهنَّ  اْخُرْج  َوَقاَلِت  ين ا  ِسكِّ ِمْنُهنَّ  َواِحَدٍة  لَّ 

ِ َما َهَذا َبَشر ا ِإْن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكِريمٌ    َرَأْيَنُه َأْكَبْرَنُه َوَقطَّْعَن َأْيِدَيُهنَّ َوُقْلَن َحاَش ّلِلَّ
 .(31)آية رقم: 

ِإيَّاُه  َوقَ في سورة اإلسراء في قوله تعالى: )  الخامس: (ه) َتْعُبُدوا ِإالَّ  َربَُّك َأالَّ  َضى 
َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسان ا ِإمَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكًَلُهَما َفًَل َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ  

 .(23( )آية رقم: َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوال  َكِريم ا

اِلَحاِت في قوله تعالى: )  لحجا  في سورة  السادس:  (و) َفالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
 . (50( )آية رقم: َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ 

ُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ اَل ِإَلَه في سورة المؤمنون في قوله تعالى: )  السابع:  (ز) َفَتَعاَلى َّللاَّ
 . (11٦ ( )آية رقم:ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم

)  الثامن:  (ح) تعالى:  قوله  في  النور  سورة  َواْلَخِبيُثوَن  في  ِلْلَخِبيِثيَن  اْلَخِبيَثاُت 
َيُقوُلوَن  ِممَّا  ُمَبرَُّءوَن  ُأوَلِئَك  َباِت  ِللطَّيِّ َوالطَّيُِّبوَن  ِللطَّيِِّبيَن  َباُت  َوالطَّيِّ ِلْلَخِبيَثاِت 

   .(2٦( )آية رقم: َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ 

َأَوَلْم َيَرْوا ِإَلى اأْلَْرِض َكْم َأْنَبْتَنا في سورة الشعراء في قوله تعالى: )  التاسع:  (ط)
 .(٧( )آية رقم: ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريمٍ 

رقم:       ( )آية  َوُكُنوٍز َوَمَقاٍم َكِريمٍ في نفس السورة في قوله تعالى: )  العاشر:  ( ي)
58) . 

ُأْلِقَي   َقاَلْت َيا َأيَُّها اْلَمََلُ ِإنِّيل في قوله تعالى: )في سورة النم  الحادي عشر:  ( ك)
  .(29( )آية رقم: ِإَليَّ ِكَتاٌب َكِريمٌ 

عشر:  (ل) )  الثاني  تعالى:  قوله  في  السورة  نفس  ِمَن  في  ِعْلٌم  ِعْنَدُه  الَِّذي  َقاَل 
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َفلَ  ِإَلْيَك َطْرُفَك  َيْرَتدَّ  َقْبَل َأْن  ِبِه  َأَنا آِتيَك  َقاَل َهَذا  اْلِكَتاِب  مَّا َرآُه ُمْسَتِقرًّا ِعْنَدُه 
َوَمْن  ِلَنْفِسِه  َيْشُكُر  َفِإنََّما  َشَكَر  َوَمْن  َأْكُفُر  َأْم  َأَأْشُكُر  ِلَيْبُلَوِني  َربِّي  َفْضِل  ِمْن 

   .(40( )آية رقم: َكَفَر َفِإنَّ َربِّي َغِنيٌّ َكِريمٌ 

)  الثالث عشر:  (م) تعالى:  قوله  لقمان في  َعَمٍد  خَ في سورة  ِبَغْيِر  َماَواِت  السَّ َلَق 
َتَرْوَنَها َوَأْلَقى ِفي اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْن َتِميَد ِبُكْم َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَأْنَزْلَنا  

َماِء َماء  َفَأْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريمٍ     .(10( )آية رقم: ِمَن السَّ

عشر:  (ن) سورة  الرابع  )   في  تعالى:  قوله  في  ِ  األحزاب  ّلِلَّ ِمْنُكنَّ  َيْقُنْت  َوَمْن 
َتْيِن َوَأْعَتْدَنا َلَها ِرْزق ا َكِريم ا ا ُنْؤِتَها َأْجَرَها َمرَّ )آية       (  َوَرُسوِلِه َوَتْعَمْل َصاِلح 

 . (31رقم: 

َسًَلٌم َتِحيَُّتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه  في نفس السورة في قوله تعالى: )  الخامس عشر: (س)
 . (44( )اآلية رقم: َوَأَعدَّ َلُهْم َأْجر ا َكِريم ا

َوَعِمُلوا في سورة سبأ في قوله تعالى: )  السادس عشر:  (ع) الَِّذيَن آَمُنوا  ِلَيْجِزَي 
اِلَحاِت ُأوَلِئَك َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ   . (4( )آية رقم: الصَّ

عشر: (ف) )   السابع  تعالى:  قوله  في  يس  سورة  ْكَر  إِ في  الذِّ اتََّبَع  َمِن  ُتْنِذُر  نََّما 
ْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكِريمٍ  ْحَمَن ِباْلَغْيِب َفَبشِّ  .(11( )آية رقم: َوَخِشَي الرَّ

عشر:  ( ص ) )  الثامن  تعالى:  قوله  في  الدخان  سورة  َقْوَم  في  َقْبَلُهْم  َفَتنَّا  َوَلَقْد 
 . (1٧رقم: ( )آية ِفْرَعْوَن َوَجاَءُهْم َرُسوٌل َكِريمٌ 

)آية      (  َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِريمٍ في نفس السورة في قوله تعالى: )  التاسع عشر:  (ق)
 . (2٦رقم: 

)  العشرون: (ر) تعالى:  قوله  في  الرحمن  سورة  اْلَجًلِل في  ُذو  َربَِّك  َوْجُه  َوَيْبقى 
ْكراِم  .(2٧( )آية رقم: َواإلِْ

باَرَك اْسُم َربَِّك ِذي  تَ في نفس السورة في قوله تعالى: )  الحادي والعشرون: (ش)
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ْكراِم   .(٧8( )آية رقم: اْلَجًلِل َواإلِْ

( )آية  َكِريمٍ   اَل َباِرٍد َواَل في سورة الواقعة في قوله تعالى: )  الثاني والعشرون: ( ت )
 . (44رقم: 

( )آية ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِريمٌ في نفس السورة في قوله تعالى: )  الثالث والعشرون: ( ث )
   .(٧٧رقم: 

َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض َّللاََّ  )في سورة الحديد في قوله تعالى:    العشرون:الرابع و  (خ)
ا َحَسن ا َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكِريمٌ   .( 11( )آية رقم: َقْرض 

والعشرون:    ( ذ ) )  الخامس  تعالى:  قوله  في  السورة  نفس  ِقينَ في  دِّ اْلُمصَّ  ِإنَّ 
َوَأْقَرُضوا َّللاََّ  َقاِت  دِّ َكِريمٌ َواْلُمصَّ َأْجٌر  َوَلُهْم  َلُهْم  ُيَضاَعُف  ا َحَسن ا  َقْرض  ( )آية   

 . (18رقم: 

والعشرون: ( ض ) )  السادس  تعالى:  قوله  في  الحاقة  سورة  َرُسولٍ في  َلَقْوُل    ِإنَُّه 
 . (40( )آية رقم: َكِريمٍ 

والعشرون: (ظ) )  السابع  تعالى:  قوله  في  عبس  سورة  َمةٍ في  ُمَكرَّ ُصُحٍف   (ِفي 
 (13)آية رقم: 

)آية       (  ِكراٍم َبَرَرةٍ في نفس السورة في قوله تعالى: )  الثامن والعشرون: (غ)
 . (1٦رقم: 

والعشرون: ( أأ) )  التاسع  تعالى:  قوله  في  التكوير  سورة  َرُسوٍل  في  َلَقْوُل  ِإنَُّه 
 . (19( )آية رقم: َكِريمٍ 

ْنَساُن َما  في سورة االنفطار في قوله تعالى: )  الثًلثون: ( ب ب ) كَ َيا َأيَُّها اإلِْ  َغرَّ
  .(٦( )آية رقم: ِبَربَِّك اْلَكِريِم

 ورد الكرم بصيغة أفعل التفضيل في موضعين:  (2)

)  األول: ( أ) تعالى:  قوله  الحجرات في  ِمْن  في سورة  َخَلْقَناُكْم  ِإنَّا  النَّاُس  َأيَُّها  َيا 
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ِ َأْتَقاُكْم ِإنَّ َّللاََّ  َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوب ا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمكُ  ْم ِعْنَد َّللاَّ
 . (13آية رقم:  ( )َعِليٌم َخِبيرٌ 

رقم:         آية  ( )اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرمُ في سورة العلق في قوله تعالى: )  الثاني: ( ب )
3). 

في سورة الحج في قوله  ورد الكرم بصيغة اسم الفاعل في موضع واحد؛ وذلك   (3)
ْمُس  َأَلْم َتَر َأنَّ )  تعالى: َماَواِت َوَمْن ِفي اأْلَْرِض َوالشَّ  َّللاََّ َيْسُجُد َلُه َمْن ِفي السَّ

َوابُّ َوَكِثيٌر ِمَن النَّاِس َوَكِثيٌر َحقَّ َعَلْيِه   َجُر َوالدَّ َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجَباُل َوالشَّ
ُ َفَما َلُه ِمْن ُمْكِرٍم ِإنَّ  َ َيْفَعُل َما َيَشاءُ  اْلَعَذاُب َوَمْن ُيِهِن َّللاَّ  ( 18آية رقم: ( )َّللاَّ

مشبهة (4) صفة  الكرم  )وذلك    ؛جاء  تعالى:  قوله  في  الدخان  سورة  ِإنََّك    ُذقْ في 
 (. 49( )آية رقم: َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريمُ 

 ورد الكرم بصيغة اسم المفعول في ستة مواضع:  (5)

ا ُسْبَحاَنُه َوَقاُلوا اتَّ في سورة األنبياء في قوله تعالى: )  األول: ( أ) ْحَمُن َوَلد  َخَذ الرَّ
 ( 2٦آية رقم: ) (َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ 

)  الثاني: ( ب ) تعالى:  قوله  في  يس  سورة  ِمَن  في  َوَجَعَلِني  َربِّي  ِلي  َغَفَر  ِبَما 
 ( 2٧آية رقم:  ) (اْلُمْكَرِمينَ 

ُمْكَرُمونَ في سورة الصافات في قوله تعالى: )  الثالث: (ج) ة رقم:  آي)  (َفَواِكُه َوُهْم 
42)   

)في    الرابع: ( د ) تعالى:  قوله  في  الذاريات  ِإْبَراِهيَم  سورة  َضْيِف  َحِديُث  َأَتاَك  َهْل 
 ( 24آية رقم:  ( )اْلُمْكَرِمينَ 

آية ( )ُأوَلِئَك ِفي َجنَّاٍت ُمْكَرُمونَ في سورة المعارج في قوله تعالى: )  الخامس: (ه)
   .(35رقم: 

)في    السادس: (و) تعالى:  قوله  في  عبس  َمةٍ ِفي  سورة  ُمَكرَّ )ُصُحٍف  رقم:  (  آية 
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13)   

 جاء الكرم مصدرا في موضعين:  (٦)

)  األول: ( أ) تعالى:  قوله  في  الرحمن  سورة  اْلَجًلِل  في  ُذو  َربَِّك  َوْجُه  َوَيْبقى 
ْكراِم   .(2٧( )آية رقم: َواإلِْ

)  الثاني: ( ب ) تعالى:  قوله  في  السورة  نفس  اْلَجًلِل في  ِذي  َربَِّك  اْسُم  َتباَرَك 
ْكراِم    .(٧8( )آية رقم: َواإلِْ

في قوله  جاء الكرم بصيغة المضارع في موضع واحد؛ وذلك في سورة الفجر   (٧)
( َأْكَرَمنِ تعالى:  َربِّي  َفَيُقوُل  َوَنعََّمُه  َفَأْكَرَمُه  َربُُّه  اْبَتًَلُه  َما  ِإَذا  ْنَساُن  اإلِْ (  َفَأمَّا 

  (15آية رقم: )

ي سورة يوسف في قوله  جاء الكرم بصيغة الماضي في موضع واحد؛ وذلك ف (8)
َوَقاَل الَِّذي اْشَتَراُه ِمْن ِمْصَر اِلْمَرَأِتِه َأْكِرِمي َمْثَواُه َعَسى َأْن َيْنَفَعَنا َأْو )تعالى:  

  ُ ا َوَكَذِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي اأْلَْرِض َوِلُنَعلَِّمُه ِمْن َتْأِويِل اأْلََحاِديِث َوَّللاَّ َنتَِّخَذُه َوَلد 
 ( 21آية رقم:  ( )َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُمونَ  َغاِلبٌ 

   جاء الكرم في صيغة الماضي في أربعة مواضع: (9)

ْمَت َعَليَّ  ) في سورة اإلسراء في قوله تعالى:    األول: ( أ) َهَذا الَِّذي َكرَّ َأَرَأْيَتَك  َقاَل 
ْرَتِن ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة أَلَ  يََّتُه ِإالَّ َقِليًل  َلِئْن َأخَّ  ( ٦2آية رقم: ( )ْحَتِنَكنَّ ُذرِّ

ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي  في نفس السورة في قوله تعالى: )  :الثاني ( ب ) َوَلَقْد َكرَّ
َخَلْقَنا   ِممَّْن  َكِثيٍر  َعَلى  ْلَناُهْم  َوَفضَّ الطَّيَِّباِت  ِمَن  َوَرَزْقَناُهْم  َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ 

 (  ٧0آية رقم: ( )يًل  َتْفِض 
ْنَساُن ِإَذا َما اْبَتًَلُه  سورة الفجر في قوله تعالى: ) في    الثالث والرابع: (ج) َفَأمَّا اإلِْ

 (15آية رقم: ( )َربُُّه َفَأْكَرَمُه َوَنعََّمُه َفَيُقوُل َربِّي َأْكَرَمنِ 

هللا   (10) إلى  منسوبا  الكرم  المالئكة  ()جاء  وإلى   ،(D) محمد سيدنا  وإلى   ،
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()  يوسف سيدنا  وإلى   ،()الك القرآن  وإلى  الناس،  وإلى  وإلى ر ،  يم، 
ال َخلاألجر، وإلى الرزق، وإلى العرش، وإلى القول، وإلى  ، وإلى المقام،  ُمد 

 وإلى الكتاب.
 

 ثاني املطلب ال 
 داللة وصف الكريم حيث كان وصفًا لألجر 

 

لذي أعدُه لعباده وردت ثالث آيات في القرآن الكريم ذكر جل وعال فيها األجَر ا 
ذلك كل  كريم  بأنه  ووصفُه  الُمعد   ؛المؤمنين  النعيم  ذلك  كرِم  على  وهذه   ،للداللة 

 اآليات هي:
   [44]األحزاب: چ  پ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻٻچ   قوله تعالى: -1

تعالى: -2 ۇ ۆ ۆ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇچ  وقوله 

   .[11]يس:چ  ۈ ۈ

تعالى: -3   چجث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جسچ  وقوله 

 .[11]الحديد:
 ومن تلك اآليات: 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ چ  :فيها  تعالى  هللا أما عن اآلية األولى فيقول 

 . [44]األحزاب:   چ پ
پ چ  قال تعالى:   وُهنا إشكاٌل ظاهر يذكرُه ويجيُب عليه الفخُر الرازي فيقول:  

قال   چپ پ پ إلى   لو  الحاجة  عند  يقدر  ال  ممن  يكون  إنما  اإلعداد  قائل: 
 تعالى فال حاجة وال عجز فحيث يلقاه هللا يؤتيه ما يرضى به  وأما هللا   ، الشيء عليه 

وهذا كما أن    ، اإلعداد لإلكرام ال للحاجة   : فنقول   ؟ عداد من قبل فما معنى اإل   ، وزيادة 
له بيتًا وأنواعًا من اإلكرام وال   يهيئ فإذا أراد إكرامه    ، فالن واصل   :الملك إذا قيل له 
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فكذلك هللا لكمال اإلكرام    ، ونؤتيه ما يرضيهيقول بأنه إذا وصل نفتح باب الخزانة  
له أجرًا يأتيه من غير    أعد    : أي  ،والكريم قد ذكرناه في الرزق   ، للذاكر أجرًا كريماً   د  عَ أَ 

 .( 1) بخالف الدنيا فإنه يطلب الرزق ألف مرة وال يأتيه إال بقدر   ، طلبه 
من    الجنة وما فيها  :يعني  چپ پ پ پچ   وقوله تعالى:  قال ابن كثير: 

والمساكن والمناكح والمالذ والمناظر، مما ال عين رأت    المآكل والمشارب والمالبس
 .(2)وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر

تعالى:    والذي  كريم،  بأنه  نفسه  األجر   فوصف  چپ پ پ پچ   وقوله 
  تعد ى   الكرم  أن  :يعني  كريم  بأنه   األجر  فوصف  األجر،  أعد    الذي  بالكرم  ُيوَصف

  . كريماً   أيضاً   هو  صار  حتى  نفسه،  األجر   إلى  هأعد    الذي  -سبحانه –  رب ال  من
 الكرم   فتعد ى  ،[31:  األحزاب ]چ ڀ ڀ ٺ ٺ چ  :تعالى  قوله  ذلك  ومثال

  الرزق   لكن  الَخل ق،  بأيدي  أسباب   له  الدنيا  في  الرزق   ألن   الرزق؛   إلى  الرازق   من
  وهو   بالكرم  ُيوَصف  ال  اولماذ   شيء،  فيه  ألحد   وليس  أسباب،   بال  يأتيك  اآلخرة  في

ي دون  يأتيك  .(3) يديك بين فتراه  تستدعيه الخاطر وبمجرد  منك، َسع 
تعالى:   بعدَ   عليهم  الفائضةِ   رحمِته  ثارِ آل  بيانٌ   چپ پ پ پچ   وقوله 

 الجملةِ   إيثارَ   ولعل    ،ذلكَ   قبلَ   إليهم  الواصلةِ   رحمِته  آثارِ   بيانِ   عقيبَ   الجن ةِ   ُدخولِ 
  ولهم   أو  ،كريم  أجر  وأجرهم  :مثالً   يقال  بأن  قبلها  لما  المناسبة  االسمية  على  الفعليةِ 

  ُهو   الذي  األجرَ   أن    ببيانِ   الموُعودِ   إلى  والت شويقِ   الت رغيبِ   في  للمبالغة  ؛كريم  أجر
  فيه   ما  مع  ،لهم  أهي  مُ   ،بالفعل  موجود   الر حمةِ   آثارِ   سائرِ   بينِ   ِمن    األقصى  المقِصدُ 

 
 (.25/18٦التفسير الكبير ) (1)

  (.٦/38٧تفسير القرآن العظيم ) (2)

  (.19/12٧4تفسير الشعراوي ) (3)
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 . (2) الجنة في حسنا رزقا: چپ پ پ پ چ .(1) الفواصل مراعاة من

  يلقونه   يوم  حّييهميُ   :أي  الجاللة،   ضمير  من  حال  چپ پ پ پچ   وجملة 
  بشارة   فيه  بما  بدأهم  أن  بهم   رحمته  ومن:  والمعنى،  كريماً   أجرا  لهم  أعدّ   وقد 

: والكريم.  الّثواب :  واألجر  ، بهم  لرحمته  إتماماً   ؛كريماً   أجراً   لهم  أعدّ   وقد   بالّسالمة
[.  29  :الّنمل]  چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  چ  :تعالى  قوله  عند   تقّدم  وقد   نوعه،  في  فيسالنّ 

 .(3) الجّنة نعيم: الكريم واألجر
 هللا  أعد   لما  ؛كريما  بقوله  الجنة  وهو  األجر  وعال  جل  وصفَ   الكريمة  اآلية  ففي 

 على   داللة  بالكريم  وصفه  ففي  ،بال  على  لهم  يخطر  ال  نعيم  من  األجر  ذلك  ألهل
  . بشر  بقلب   خطر  وال  سمعت   أذن  وال  رأت   عين  ال  مما   وأنه  ،راألج  ذلك  ِعظم
 . فضله من هللا نسأل

فيقو   الثانية  اآلية  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ےچ  : فيها  تعالى  هللا   لوأما 

 [.11]يس:  چۈ ۈ ڭ ۇۇ ۆ ۆ
 ؛واألجار: الثااواب علااى اإِليمااان والطاعااات، ووصاافه بااالكريم" قااال اباان عاشااور: 

 .(4)"ألنه األفضل في نوعه
واألجُر الكريم: هو كل ما يأخذه األجير ُمقترنًا بحمد  "  ابن عطية بقوله:  فهُ وَعرَّ  

 . (5) وكذلك هي للمؤمنين الجنة"  على األحسن وتكرمة، 

 
  (.٧/10٧تفسير أبي السعود ) (1)

  (.3/4٧5للواحدي ) ،التفسير الوسيط (2)

  (.22/50التحرير والتنوير ) (3)

 (.22/354التحرير والتنوير ) (4)

  (.3/435تفسير النسفي ) (5)
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ىث يث حج مج  جث مثچ   قال تعالى:فيها    هللا تعالى  وأما اآلية الثالثة فيقول 

 [.  11]الحديد: چجح مح جخ حخ مخ جس 
  ، نفسه  في  كريم  ضعافاأل   إليه  المضموم   األجر  وذلك  :أي  چ حخ مخ جس چ 

  فيه   يتنافَس   بأن    حقيقٌ ،  (1) نفِسه  في  كريمٌ   األضعافُ   إليهِ   المضمومُ   األجرُ   وذلكَ 
 .(2) كثيرة أضعافاً  ُضوعفَ  وقد  فكيفَ  ُيضاعف   لم وإن   ،المتنافسونَ 

َزاءٌ  :َأي   چ حخ مخ جس چ وقولااه تعااالى:"قااال اباان كثياار:  قٌ  َجِمياالٌ  جااَ اِهرٌ  َوِرز  وَ  بااَ  َوهااُ
  .(3)"القيامة يوم ال َجن ةُ 

برحمة    اقترن  قد  بأنه كريم  األجر  وصف  على  دلت  الكريمة  اآليات  هذه  فكل 
ورًض  هللا  المؤمنينمن  عباده  عن  الكريم    فأعد    ،ى  وعال-لهم  األجر   -جل  ذلك 

 الكريم في نفسِه وذاته. 

 
  (.8/20٦تفسير أبي السعود ) (1)

  (.4/448المحرر الوجيز ) (2)

  (.2/448تفسير القرآن العظيم ) (3)
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 لث املطلب الثا 
 داللة وصف الكريم حيث كان وصفًا للرزق 

 

ذاُت داللٍة على الكرم    ،لقرآن الكريم في ستة مواضعجاءت آياٌت كريمة في ا 
ونذكُر أجمل    ،نقف مع هذه اآليات   .ب الكثير الطيّ   :أي  ،في الرزق ووصفه بالكريم

 . ما ذكرُه المفسرون عندها من ذلك:
األولى:    تعالى:اآلية  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چ   قال 

  –  3]األنفال:   چ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
4]. 

حيان:  أبو  ثالث   قال  تقدمت  لما  كريم  ورزق  ومغفرة  ربهم  عند  درجات  لهم 
القلبية   األعمال  فقوبلت  أشياء،  ثالثة  عليها  ترتب  ومالية،  وبدنية  قلبية  صفات: 
بالدرجات، والبدنية بالغفران، وفي الحديث أن رجاًل أتى من امرأة أجنبية ما يأتيه  

الرسول   الوطء، فسأله  أهله غير  بذ   ()الرجل من  لك: أصليت معنا؟ لما أخبر 
وقوبلت المالية بالرزق بالكريم، وهذا النوع من    .نعم، فقال له: غفر هللا لك  :فقال

البيان. وقال ابن عطية والجمهور: إن المراد مراتب الجنة   المقابلة من بديع علم 
أعمالهم قدر  على  ودرجاتها  درجات    .ومنازلها  أنها  مجاهد  عن  الطبري  وحكى 

وقوله: الدنيا،  به  أعمال  يريد  كريم  صفة    :ورزق  وكريم  ومشاربها،  الجنة  مآكل 
كريم وحسب  كريم  ثوب  كقوله:  المقام،  رفع  درجات   .تقتضي  الزمخشري:  وقال 

الجنة   ونعيم  كريم،  ورزق  لسيئاتهم،  وتجاوز  ومغفرة،  من زلة  وعلو  وكرامة،  شرف 
و   :يعني انتهى.  الثواب،  التعظيم، وهذا معنى  دائمة على سبيل  قال  منافع حسنة 

ما   درجة  أنس: سبعون  بن  الربيع  وقال  بأعمالهم،  يرتقونها  الجنة  درجات  عطاء: 
في  ومنازل  مراتب،  وقيل:  سنة;  سبعين  المضمر  الفرس  حصن  درجتين  كل  بين 
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أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما    :الجنة بعضها على بعض، وفي الحديث 
على تدل  هذه  األقوال  وثالثة  الدري،  الكوكب  حقيقة  يتراءى  الدرجات  أريد   ، أنه 

 .(1)درجات أعمال رفيعة :وعن مجاهد 
  ؛ قلوبهم على السرور إدخال في زيادة بالكرم، لهم أعده الذي الرزق  وصف وفي 
  فيه   قبح  ال  يكون   بحيث   بابه،  في  حسن  شيء  كل   العرب   به يصف  الكريم  لفظ  ألن
 . بالكرم الرزق  ذلك وصف في لطيفة داللةٌ  فهذه ،(2) معه شكوى  وال

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  چ  قال تعالى:اآلية الثانية:  

 [. ٧4]األنفال:  چ ې ىى ائ ائ ەئ ەئ
الطبري   الجنة مطعم ومشرب  "  :(~)  يقول  يتغير في    هنيءلهم في  كريم، ال 

نجواً  فيصير  كرشح    أجوافهم  رشحًا  يصير  ولكنه  البطن:  من  يخرج  ما  وهو 
 .(3)المسك"

 ،أجوافهم  في  يتغير  ال  كريم   ألنه  ؛بالكرم  وصف  أنه  :(~ )  الطبري   لنا  يبين  ُهنا 
 .المسك ائحةر ب  رشحاً  يصيرُ  ولكنه

والرزق الكريم هو الذي ال يخالط النفع به ضّر وال نكد،  "  ابن عاشور:  ويقول 
 .(4) "فهو نفع محض ال كدر فيه

لهم في    لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما  قال ابن كثير: 
فأ السورةاآلخرة،  أول  في  تقدم  كما  اإليمان  بحقيقة  عنهم  سبحانه    ،خبر  وأنه 

الحسن  وهو  الكريم  وبالرزق  كانت،  إن  الذنوب  عن  والصفح  بالمغفرة  سيجازيهم 
 

 (.4/455البحر المحيط ) (1)

 (.٦/32للطنطاوي ) ،التفسير الوسيط (2)

  (.14/88جامع البيان ) (3)

  (.10/89التحرير والتنوير ) (4)
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يمل   وال  يسأم  وال  ينقضي  وال  ينقطع  ال  أبدا  مستمر  دائم  الشريف  الطيب  الكثير 
 .(1) لحسنه وتنوعه

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڦ ڤ ڦ ڦ ڦچ   قال تعالى: اآلية الثالثة: 

 .[50 –  49]الحج:   چ ڃ ڃ چ چ چ چ
الرزق بمعنى:  بالكريم    ،العطاء  ذكر ابن عاشور عند هذه اآلية أن  ووصفه 

ذلك هو    (لهم أجر غير ممنون )  :كقوله تعالى  ؛يجمع وفرتُه وصفاءُه من المكدرات 
والرزق منه ما هو حاصل لهم في الدنيا، فهم متمتعون بانشراح صدورهم    ،الجنة

 . (2) رضاهم عن ربهم، وأعظمه ما يحصل لهم في اآلخرةو 
كثير:  ابن  أي  وقال  الصالحات  وعملوا  آمنوا  وصدقوا   :فالذين  قلوبهم  آمنت 

مغفرة لما سلف من سيئاتهم، ومجازاة    :أي  ،إيمانهم بأعمالهم لهم مغفرة ورزق كريم
 تعالى كعب القرظي: إذا سمعت هللا قال محمد بن ،حسنة على القليل من حسناتهم

رحمهم  -وهذه قاعدة ذكرها ابن كثير عن القرظي    ،(3)يقول: ورزق كريم فهو الجنة
 . -هللا جميعاً 

األلوسي:  بعد   وذكر  وقوعه  به  يشعر  كما  الجنة  هنا  الكريم  بالرزق  المراد  أن 
وكذلك في جميع القرآن على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب    ،المغفرة

 .(4)الفائق :يم في صفات غير اآلدميينالقرظي، ومعنى الكر 
بالغنائم وغيرها، واآلخرة بما ال عين    :أي  چچ چ  قال البقاعي:  في الدنيا 

 
  (.4/8٧تفسير القرآن العظيم ) (1)

  (.1٧/295التحرير والتنوير ) (2)

  (.5/38٧تفسير القرآن العظيم ) (3)

  (.9/1٦4روح المعاني ) (4)
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ال خسة فيه وال   چەئ چ  .خطر على قلب بشر  رأت، وال أذن سمعت، وال 
بانقطاع وال غيره أصاًل ما داموا على االتصاف بذلك، هذا فعل ربهم بهم   دناءة 

 .(1) الكفار من أن ضره أقرب من نفعه عكس ما وصف به مدعو
الرابعة:  تعالى:  اآلية  ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ چ  قال 

]النور:  چەئ ەئ  ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ائ ائ
2٦ .] 
البقاعي:  فقال:  قال  بجزائهم  اإلخبار  استأنف  البراءة،  لهم  أثبت  ائ  چ  ولما 

اإلنفاق  قصروا، ولما كان في معرض الحث على    لما قصروا فيه إن   :أي چائ
به حياة طيبة، ويحسنون    يحيون   :أي چەئ ەئچ  اآلفكين قال:على بعض  

له إلى من أساء إليهم، وال ينقصه ذلك لكرمه في نفسه بسعته وطيبه وغير ذلك 
 .(2) من خالل الكرم

في الحث على اإلنفاق على من خاضوا   :(~)  وهذِه لفتٌة جميلة من البقاعي 
 يق عليه.دِّ لصِّ وذلك في قصة مسطح في إنفاق ا ،رض أم المؤمنينفي عِ 

الفخر ورسوله  :يعني   چائ ائچ  وقوله:"الرازي:    قال  هللا  من   ەئچ  براءة 

اآلخرة چەئ فيُ   ، في  به  مقطوعًا  خبرًا  ذلك  يكون  أن  أن  ويحتمل  بذلك  علم 
ويحتمل أن يكون    ،هن معه في الجنة وقد وردت األخبار بذلك  ()أزواج الرسول  

ألنا إنما نحتاج إلى الشرط إذا   ؛ل أولىالمراد بشرط اجتناب الكبائر والتوبة واألو 
وهذا يدل على أن   .أما إذا أمكن فال وجه لطلب الشرط  ،لم يمكن حمل اآلية عليه

 
 (.5/1٦2نظم الدرر ) (1)

 (.5/252نظم الدرر ) (2)
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بسبب   ()  عائشة يكفرونها  الذين  الرافضة  مذهب  بخالف  الجنة  إلى  تصير 
القطع بأنها من أهل    :فإن قيل  .فإنهم يردون بذلك نص القرآن  ؛حرب يوم الجمل

قد أعلمه هللا تعالى بأنه من    ()أليس أن الرسول    :قلنا   !ء لها بالقبيحالجنة إغرا
ههنا   فكذا  بالجنة  المبشرة  العشرة  وكذا  بالقبيح  له  إغراء  ذلك  يكن  ولم  الجنة  أهل 

أنه في اآلخرة ولكن األصل بقاء اآلية على العموم    (~)زي  ا يرى الر   .(1) وهللا أعلم"
 دنيا واآلخرة.بأن لهم رزقًا كريمًا من هللا في ال

الخامسة:  تعالى:   اآلية  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ   قال 

 .[31]األحزاب:  چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

الرازي:  تعالى:  قال  اآلخرة    چ ڀ ڀ ٺ ٺ چ  وقوله  رزق  وصف 
وهو    ؛بكونه كريمًا مع أن الكريم ال يكون إال وصفًا للرزاق إشارة إلى معنى لطيف

ن  و التاجر يسترزق من السوقة والمعاملأن الرزق في الدنيا مقدر على أيدي الناس  
الرعية والرعية منهم المستعملين والملوك من  الدنيا ال    ،والصناع من  فالرزق في 

وأما في اآلخرة    ،وإنما هو مسخر للغير يمسكه ويرسله إلى األغيار  ،يأتي بنفسه
الظاهر في  وممسك  مرسل  له  يكون  بنفسه  ،فال  يأتي  الذي  هذا ال    ،فهو  فألجل 

 .(2) وفي اآلخرة يوصف بالكريم نفس الرزق  ،ي الدنيا بالكريم إال الرزاقيوصف ف
الر   من  اللفتة  هذه  القارئ  أيها  معي  وقفت   :(~ )  زي اوتأمل  فيما  جميلة  لفتٌة 

 المفسرين في الداللة على الرزق الكريم. عليه من أقوال
 ڻ ں ںڻڻ ڱ ڱ ڱچ قال تعالى:   اآلية السادسة: 

 . [ 4]سبأ:    چ ۀ ۀ ڻ

 
 (.23/1٧0التفسير الكبير ) (1)

 (.25/180) المصدر السابق (2)
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ڻ ڻ ۀ  چ  ،(1)تكدير  وال  فيه  تنغيص   ال  هنئ،  :أي  چەئ ەئچ 

 وال   فيه  تعب   ال  چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ  ،(2) حسن  :أي  ،چ ۀ
:  الرازي   قال  .(4)اآلخرة  في  هنيء  عيش  :أي  چەئ ەئچ  وقيل،  (3) عليه  من

  أن   من  دّ بُ   ال  العمل  من  فراغه  فعند   عماًل،  كريم  لسّيد   عمل   من  فإنّ   ؛مناسب   وهو
  ذي   بمعنى  أّنه  ذكرنا  قد   بالكريم   الّرزق   ووصف  ًما،طعا  ويطعمه  إنعاًما  عليه  ينعم
 يطلب   لم  ما  فإّنه  الّدنيا،  رزق   بخالف  طلب   غير  من  يأتي   ألّنه  أو  مكرم،  أو  كرم

 : مسائل الّتفسير وفي يأتي،  ال فيه ويتسّبب 
 وجهين   يحتمل  چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ  :قوله  :األولى  المسألة 

  ، چڱ  ڱ  ڱچ:  قولهل  ؛إليهم  فيوصله  جزاءً   ذلك  لهم  يكون   أن:  أحدهما
  چ ڻ ڻچ  :قوله  ألنّ   ؛آخر  بشيء  يجزيهم  وللاّ   لهم  ذلك  يكون   أن  :وثانيهما

 وهذا   مستقّلة،  فعلّية  جملة  چڱ ڱ ڱ چ  :تعالى  وقوله  اسمّية،  تاّمة  جملة
 .(5)رزًقا آمنوا اّلذين ليجزي  :القائل قول من البشارة في أبلغ
تعالى:    األول:  :هذه داللة هذه اآليات في سورة األنفال بموضعين  في قوله 

َلُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّهْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ ) ا  ( )آية رقم:  ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّ
)  :والثاني،  (4 تعالى:  قوله  ِ  في  َّللاَّ َسِبيِل  ِفي  َوَجاَهُدوا  َوَهاَجُروا  آَمُنوا  َوالَِّذيَن 

ا َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصرُ  ( )آية رقم:  وا ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّ

 
 (.2/129تفسير ابن فورك ) (1)

 (.3/٦٧0تفسير البغوي ) (2)

 (.4/242تفسير البيضاوي ) (3)

 (.8/134تفسير القاسمي محاسن التأويل ) (4)

  (.25/193تفسير مفاتيح الغيب ) (5)
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بموضع،  (٧4 الحج  سورة  تعالى:  وفي  قوله  وهو  َوَعِمُلوا  )،  آَمُنوا  َفالَِّذيَن 
َكِريمٌ  َوِرْزٌق  َمْغِفَرٌة  َلُهْم  اِلَحاِت  رقم:  الصَّ )آية  بموضع،  (50(  النور  سورة  ، وفي 

قوله   ِللطَّيِِّبيَن  )تعالى:  وهو  َباُت  َوالطَّيِّ ِلْلَخِبيَثاِت  َواْلَخِبيُثوَن  ِلْلَخِبيِثيَن  اْلَخِبيَثاُت 
َباِت ُأوَلِئَك ُمَبرَُّءوَن ِممَّا َيُقوُلوَن َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ  ( )آية رقم: َوالطَّيُِّبوَن ِللطَّيِّ

بموضع  ،(2٦ األحزاب  سورة  توفي  قوله  وهو  ِ )عالى:  ،  ّلِلَّ ِمْنُكنَّ  َيْقُنْت  َوَمْن 
َكِريم ا ِرْزق ا  َلَها  َوَأْعَتْدَنا  َتْيِن  َمرَّ َأْجَرَها  ُنْؤِتَها  ا  َصاِلح  َوَتْعَمْل  رقم: َوَرُسوِلِه  )آية   )

بموضع  ،(31 سبأ  سورة  تعالى:  وفي  قوله  وهو  َوَعِمُلوا  )،  آَمُنوا  الَِّذيَن  ِلَيْجِزَي 
ُأوَلئِ  اِلَحاِت  َكِريمٌ الصَّ َوِرْزٌق  َمْغِفَرٌة  َلُهْم  ُكلها تدُل على الرزق  و   ،(4( )آية رقم:  َك 

 الكريم الكثير الذي أعدُه هللا ألوليائه. 
 

 رابع املطلب ال 
 لصنف أو النوع ة وصف الكريم حيث كان وصفًا ل دالل 

 

الكريم  القرآن  من  موضعين  في  بالكريم  الزوج  وصُف  سورة    :ورد  في  األول 
 اني في سورِة لقمان فما داللة ذلك:والث ،الشعراء

فيقول    األول  الموضع   ڈ ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ   تعالى:أما عن 

 [.٧]الشعراء:  چژ
وجود، وتكذيب ما  ولما كان إعراضهم عن النظر في صانع ال  قال أبو حيان: 

رسله به  الكفر،  جاءتهم  أعظم  نب    من  آلهة،  األصنام  يجعلون   -تعالى   -ه  وكانوا 
قدرته بقوله:على  العبادة  يستحق  الذي  المنشئ  الخالق  وأنه  ڇ ڇ ڍ چ   ، 

وقيل: أبيض وأسود وأحمر وأصفر   ،؟ والزوج: النوع. وقيل: الشيء وشكلهچڍ
اللون   . وحلو وحامض  الزوج:  الفراء:  وقتادة.   ،وقال  قاله مجاهد  الحسن،  والكريم: 

لكريم صفة لكل ما  وقيل: ما يأكله الناس والبهائم. وقيل: الكثير المنفعة. وقيل: ا
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وجه كريم: مرضي في حسنه وجماله؛ وكتاب كريم: مرضي في  و يرضى ويحمد.  
من كونه مرضيًا في   :معانيه وفوائده. وقال: حتى يشق الصفوف من كرمه، أي

وبأسه، ويدخل    شجاعته  والنباتات،  األمور، واألغذية  قوام  بها  التي  األشياء  ويراد 
]نوح:  چ  ڇ ڇ چ ڇ چچ  قال تعالى:  ألنه عن اثنين.  ؛في ذلك الحيوان

ومن    ،كريم  فمن صار إلى الجنة فهو  ،الناس من نبات األرض   :[. قال الشعبي1٧
 .(1)صار إلى النار فبضد ذلك

ھ ےے  ھ ھ ھچ   :فيه  تعالى  وأما عن الموضع األول فيقول هللا 

ې  ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 [.10 ]لقمان:  چ ې ې ې
أي: من كل نوع. والزوج في   چې ې ېچ   :تعالى   وقوله  ية:قال ابن عط 

يحتمل   چې چ  اللغة: النوع والصنف، وليس بالذي هو ضد الفرد، وقوله تعالى:
أن يريد مدحه من جهة إتقان صنعته وظهور حسن الرتبة والتحكيم للصنع فيها،  

حه بكرم  فيعم حينئذ جميع األنواع; ألن هذا المعنى في كلها، ويحتمل أن يريد مد 
جوهره، وحسن منظره، ومما تقضي له النفوس بأنه أفضل من سواه حتى يستحق 

مخصوصة في نفائس األشياء ومستحسناتها،   -على هذا  -الكرم، فتكون األزواج 
اآلية تحتمل كال    :وأقول  ،(2) ولما كان عظم الموجودات كذلك خصص الحجة بها

ولذلك   ،م الجوهر وحسن منظرهتقان وظهور حسن الرتبة وكر إالمعنيين من جهة  
كانت داللة الكريم في هذين الموضعين على الجميل المظهر الحسن المطلع مدٌح  

 في أجمل ُصوره وثناٌء من هللا في أبهى ُحلله. 
 

 (.٧/٧البحر المحيط ) (1)

 (.4/401المحرر الوجيز ) (2)
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 امس املطلب ال 
 داللة وصف الكريم حيث كان وصفًا للمقام 

 

تعالى:    ]الشعراء:   چخب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئچقوله 
5٧  – 58.]   
القر   المقام    چخب  حبچ  طبي:قال  ومجاهد:  عباس  وابن  عمر  ابن  قال 

وملكه.   :الكريم فرعون  عليها  يعظمون  جبار  أللف  منبر  ألف  وكانت  المنابر; 
وقال   األول.  من  قريب  وهو  عيسى  ابن  حكاه  واألمراء;  الرؤساء  مجالس  وقيل: 
الكريم   المقام  أن  سمعت  لهيعة:  ابن  وقال  الحسان.  المساكن  جبير:  بن  سعيد 

إله إال    () وقيل: كان يوسف    .ومالفي قد كتب على مجلس من مجالسه: )ال 
لتفرد الزعماء  ؛هللا، إبراهيم خليل هللا( فسماها هللا كريمة بهذا. وقيل: مرابط الخيل  

بهذا من زل  أكرم  مقامها  فصار  وزينة;  عدة  واألظهر  .بارتباطها  الماوردي.   :ذكره 
المقام في اللغة يكون الموضع ويكون  أنها المساكن الحسان كانت تكرم عليهم. و 

قولك من  الموضع;  اللغة:  في  المقام  النحاس:  قال  وكذا   :مصدرًا.  يقوم،  قام 
 المقامات واحدها مقامة; كما قال ]زهير بن أبي سلمى[: 

 (1)وأندية ينتابها القول والفعل ...وفيهم مقامات حسان وجوههم
الموضع من أقام.    :قام )بالضم(مُ المصدر من قام يقوم. وال    :-أيضا  –والمقام   

 . (2)والمصدر أيضًا من أقام يقيم 
فكأن المعنى: كم تركوا من موضع حسن كريم في قدره ونفعه،  قال ابن عطية:   

 
فخاار الاادين : تحقياق .الااديوان :ينظار .ي سالمى وهااو ماان البحار الطوياالالبيات لزهياار بان أباا (1)

 قباوة، دار اآلفاق الجديدة.

 (.13/105الجامع ألحكام القرآن ) (2)
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بفتح الميم، أي: موضع قيام، فعلى هذه    چخب حب چ  ونافع:  وقرأ جمهور الناس، 
لى ضم الميم في: القراءة قال ابن عباس، ومجاهد، وابن جبير: أراد المنابر، وع

"مقام" قال قتادة: أراد المواضع الحسان من المساكن وغيرها، والقول بالمنابر بهي  
 .(1)جداً 
 وفي الكريم ثالثة أوجه: وأورد الماوردي في هذا الموضع فقال:  
 . قاله سعيد بن جبير ،هو الحسن أحدها: 
 هو المعطي لديه كما يعطي الرجل الكريم صلته. الثاني:  
 .(2)أنه كريم لكرم من فيه لث:الثا 
ولعل   ،ت للكريم في المقامتجمع الدالال  ( ~)وهذه المعاني الثالثة من الماوردي   

أي كريم  مقاٌم  الحسن  وهو  األول  المعنى  هو  منها  الذهن  إلى    . حسنٌ   :المتبادر 
 ،(3)الحسن  الكريم:  قتادة  قال  شريف،  مجلس  :هناوذكر البغوي أن المراد بالكريم  

 والمقصود ،  (4) فيه  ويقيم   يدخله   من   به   يكرم   اّلذي  المكان  هو  الكريم  لمقاما  :وقيل
 . هللا عاقبهم وعندوا كفروا فلما ومنازل متاع من  فيه ومانوا الدنيا مجالس بها

 
 (.5/٦4المحرر الوجيز ) (1)

  (.5/251النكت والعيون ) (2)

  (.4/1٧٧تفسير البغوي ) (3)

  (.5/4٧تفسير المنار ) (4)
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 سادس املطلب ال 
 داللة وصف الكريم حيث كان وصفا للكتاب 

 

وضع سورة  ورد وصف الكتاب بالكريم في موضع واحد في القرآن الكريم وهو م 
 النمل فما داللته: 

 [.29]النمل:  چۀ ڻ ڻ ڻ ں ڻ ڱ ںچ   :قوله تعالى 

  چۀ ڻ ڻ ڻ ں ڻ ں چ  :ذكر النسفي أنها قالت لقومها خاضعة خائفة 
وقيل:    (1) (كرامة الكتاب ختمه):  () حسن مضمونه وما فيه، أو مختوم، قال  

 
(، 4/1٦2ط، باااب )العااين(، تحاات قولااه: )ماان اساامه علااي(، )أخرجااه الطبرانااي فااي األوساا (1)

ِديَث ، وقاال الطبراناي: )()(، من حديث ابان عبااس 38٧2حديث رقم ) َذا ال حاَ ِو هاَ م  ياَر  لاَ
ةَ  ُن َطل حااَ ى باا  يااَ ِه: َيح  َد بااِ ر  َواَن، َتفااَ ر  ُن مااَ ُد باا  َري ٍج ِإال  ُمَحماا  ِن جااُ ِن اباا  ذكااره العجلااوني فااي (، و عااَ

، وعزاه للقضاعي، وقاال: أخرجاه الطبراناي فاي األوساط عان ابان (2/142)"  "كشف الخفاء
عباس؛ بسند فيه متروك. وذكره الهيثمي عان الطبراناي فاي األوساط، وقاال: فياه محماد بان 

، كتاااب األدب، باااب: فااي (8/98)مااروان الساادي الصااغير، وهااو متااروك. "مجمااع الزوائااد" 
، ماان الطريااق نفسااه، ولاام (3/3٧٦)وساايط" كتابااة الكتااب وختمهااا. وأخرجااه الواحاادي فااي "ال

ينبااه علااى ضااعفه، باال جعاال الحااديث شاااهًدا علااى صااحة تفسااير عطاااء والضااحاك. وتكلاام 
، وذكاااار روايااااة الواحاااادي لااااه فااااي (3/1٦)عنااااه الزيلعااااي فااااي "تخااااريج أحاديااااث الكشاااااف" 

"الوساااايط". وحكاااام عليااااه األلباااااني بالوضااااع، وعلتااااه: محمااااد باااان مااااروان الساااادي. "سلساااالة 
 . (15٦٧)، رقم: (4/٦9)الضعيفة" األحاديث 

ا، لمكاتباتااه ومراسااالته()وقااد اتخااذ النبااي   ، أن ()يقااول أنااس: لمااا أراد النبااي  ،، خاتمااً
ا ماان  ذ خاتمااً ا، فاتخااَ يكتااب إلااى الااروم قياال لااه: إنهاام ال يقاارؤون كتابااا إال أن يكااون مختومااً

رجه البخاري، كتاب فضة. فكأني انظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول هللا. أخ
، كتاااب اللباااس والزينااة، (3/1٦5٧). ومساالم (1/155)، "فااتح الباااري" (٦5)العلاام، رقاام: 

 .(2092)رقم: 
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ب  من كتب ألخيه كتابًا ولم  بسم هللا الرحمن  )اا  يختمه فقد استخف به، أو مصدر 
 .(1) أو ألنه من عند ملك كريم (،الرحيم

 ،مختوماً   لكوِنه  أو  ،كريمٍ   ملكٍ   عند   من  لكوِنه  أو  ،مضموِنه  لكرمِ   ؛بالكرمِ   وصفت ه 
 .(2)معتادٍ  غيرِ  منهاجٍ  على إليها  ووصوِله  شأِنه لغرابةِ  أو

الشوكاني:  بلقيس   چڱچ  وقال  في   چۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڻچ   أي: 
وا حذف،  المأل الكالم  أيها  يا  تقول:  فسمعها  إليهم،  فألقاه  الهدهد  فذهب  لتقدير: 

بالكريم الكتاب  ووصفت  إجالاًل    ؛إلخ،  فعظمته  نفسها  في  عظيم  عند  من  لكونه 
بذلك وصفته  وقيل:  بذلك  ؛لسليمان،  وصفته  وقيل:  حسن،  كالم  على   ؛الشتماله 

ك ختمه  الكتاب  وكرامة  سليمان،  بخاتم  مختومًا  إليها  وصل  ذلك لكونه  روي  ما 
  .(3)مرفوعًا، ثم بينت ما تضمنه هذا الكتاب 

 ُمل كه،  وعظمة  ()  سليمان  عن  سمعت    ألنها  إما  ؛ كريم  بأنه  الكتاب   فوصفت  
ر  الكتاب   ألن:  أو   بخاتمه   ممهور  هو  ذلك  وبعد   جميل،  وبخط   َراقٍ   ورق   على   ُسطِّ

 .(4)يهف الرأي ذُ وَأخ   ،دراسته ينبغي هام كتاب   أنه على يدل مما الرسمي،
 حسنه   في  مرضي:  أي  كريم؛  وجه:  يقال  ومحموده،  مرضيه  :شيء  كل  من  والكريم

  في   مرضي  :كريم  وفارس  وفوائده،  معانيه  في  مرضي  :كريم  وكتاب   وجماله،
 .(5) وبأسه شجاعته

  بسم با) فيه  لبداءته:  وقيل.  كريمٍ   عند  من  كونه  كرمه چڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ   :قوله 

 
  (.3/1٦9تفسير النسفي ) (1)

  (.٦/283تفسير أبي السعود ) (2)

  (.4/158لشوكاني )ل ،فتح القدير (3)

  (.1٧/10٧٧٦تفسير الشعراوي ) (4)

  (.20/18٧) القرآن علوم روابي في الريحانو  الروح حدائق  تفسير (5)
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چ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ  :قولها  وكأن  ،(الرحيم  الرحمن  هللا

  لقولها   تعليلٌ   أو  كرمه؟  وجه  وما:  قال  لمن  جوابٌ   أو  لكرمه  تفسيرٌ   [30]النمل:
 لنفس  تفسيرٌ   آخره  إلىچ ہ ہ ہچ  :قولها  أن  عندي  والظاهر.  للدعوى   المشير

  أن   فهو،  [31]النمل:چ ے ۓ ۓ ڭ ڭچ  :قولها  بدليل  ؛لكرمه  ال«  كتابٍ »
  چ ہ ہ ہ چ  :قوله  أن  قلته   ما  ويؤيد   ومضمونه،  مقتضاه   من  بل  كرمه  من   لنا

 إلى   چھ ھ ھ ہ ھ چ  :وقوله  .الكتب   عنونت   ثم  ومن  عنوانه،  كان
 . التفسير في جاء كذا مضمونه، آخره
 العنب   سمي:  األزهري   وقال  بالمصدر،  وصفٌ   كريٌم،  :أي  كرمٌ   رجلٌ   :يقال 

 فيعقر   سالءٌ   عليه  وليس  لقاطفه  ذلل  أنه  وذلك  تكرمٌة،  المؤمن  وفي  لكرمه،   ؛رًماكَ 
  وفي .  كريمٌ   فهو  كرمٌ   شيءٍ   وكل  النخلة  تحمل  ما  األصل   منه  ويحمل  ،جانيه

  ، وعينه  عينيه  :يعني  (كريمته)  وروي   (كريمتيه  عبدي  من  أخذت   إذا):  الحديث 
 .(1) كريم فهو عندك عز ما وكل. صاحبها  على لعزتها سميت 

 أرسل  من  مةلكرا  كريم  الكتاب   أن   من  جداً   جميل  (~ )  الحلبي  السمين  ذكرهُ   وما 
 . كريم فهو صاحبه على   عز ما كل وبأن ،البيان من تضمنهُ   ما ولكرامة منه

 
  (.3/390) األلفاظ أشرف تفسير في الحفاظ عمدة (1)
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 بع املطلب السا 
 داللة وصف الكريم حيث كان وصفا للعرش 

 

ورد وصف العرش بالكريم في موضع واحد في القرآن الكريم وهو موضع سورة   
 المؤمنون فما داللته: 

تعالى:   چۅ ۅ ۉ ۉ ۋ ۋ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇچ  قوله 
 [. 11٦]المؤمنون: 

كثير: ابن  فقد   :أي  ،الكريم  :أي  چۅ ۉ ۉچو  قال  البهي،  الحسن 
 : جمع العرش بين العظمة في االتساع والعلو والحسن الباهر، ولهذا قال من قال

إن ربكم ليس عنده ليل وال نهار، نور "وقال ابن مسعود:    ،إنه من ياقوتة حمراء
ووصفه بأنه    قف جميع المخلوقات،ألنه س  ؛وذكر العرش  .العرش من نور وجهه"

ڑ ک ک ک چ  قال تعالى:  حسن المنظر بهي الشكل، كما :أي ،كريم

 .(1) [٧]ق:  چڳ ڳ ک گ گ گ گ

ِريرَ   :َيْعِني  چۉ ۉچ  َتِفعُ :  َوِقيلَ .  ال َحَسنَ   الس   ۉ چ،(2)ال ُمر 

 ، (3) الحسن  بمعنى  الجماد   صفة  في  والكريم  الحسن  السرير  هو  چۉ
 إلى   لنسبته  أو  منه  تنزل  الرحمة  ألن  ؛لكرمبا  العرش  وصف  چۉ ۉچ

 إما   ذكرنا  كما   ،چۉ ۉ چ  -  وعال  جل  -  فوصف  ،(4) ناألكرمي  أكرم

 
 (.5/42٦تفسير القرآن العظيم ) (1)

 (.3/3٧8تفسير البغوي ) (2)

 (.1٦/8٧التفسير البسيط ) (3)

 (.2/484تفسير النسفي ) (4)
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 إذا  كريم،  بيتٌ   :قيل  إذا  عليه،  استوى   من  باعتبار  أو  منه،  والخير  الرحمة  لنزول
 . بالكريم عرشه وصف فلذلك ،منه أكرم ال الذي الكريم فاَّلل ،كراًما ساكنوه كان
هف  كريمال  فداللة    ال   وكيف  ،والجمال  والبهاء  الُحسن  بين  تدور   الموضع  ذاي 

  ولذلك   ،ُعاله  في  جل  شيء  كمثلهِ   ليس  الذي  عرش  وهو  جميالً   العرش   ذلك  يكون 
 .الكريم القرآن من أخرى  مواضع في بالعظيم العرش -  وعال جل - وصف

 ثامن املطلب ال 
 أريد به الفضل والشرف 

ُ
 داللة وصف الكرم حيث

 
تعا   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  گ گ گ ڳچ   لى: قال 

 [.٦2]اإلسراء:  چڻ  ں ں ڻ
ورأى جوهر النار خيرًا    ،فضلته علي  :أي  مت علي  "هذا الذي كر    قال القرطبي: 

وهذا   ،األعراف  وقد تقدم هذا في  ،يعلم أن الجواهر متماثلة  ولم   ،من جوهر الطين
نعته.   چگ چ با  نصب  يحمد   الذي  ما  لكل  جامع  اسم  الكالم    ،واإلكرام:  وفي 

حذف تقديره: أخبرني عن هذا الذي فضلته علي، لم فضلته وقد خلقتني من نار 
تقدير الحذف; أي  ،لعلم السامع  ؛ذفوخلقته من طين؟ فحُ    :وقيل: ال حاجة إلى 

وكذا" كذا  به  ألفعلن  علي  كرمته  الذي  هذا  داللُة    ،(1)أترى  والداللة  هنا  فالمعنى 
 تفضيل وتشريف. 

تعالى:  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  کک چ   قال 

 [.٧0]اإلسراء:  چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
  چک گ ک کچ   وفيه ثالث مسائل: األولى: قوله تعالى:  قال القرطبي: 

 
 (.10/28٧الجامع ألحكام القرآن ) (1)
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لهم كرمًا أي  :منا تضعيف كرم; أيكر   نفي    ،شرفًا وفضالً   :جعلنا  وهذا هو كرم 
داد النقصان ال كرم المال. وهذِه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئة في امت

سوى بني آدم    القامة وحسن الصورة، وحملهم في البر والبحر مما ال يصح لحيوان 
أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره. وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم  
يكسبون   ألنهم  آدم;  بني  اتساع  حيوان  فيه  يتسع  ال  وهذا  والمالبس،  والمشارب 

وي الثياب  ويلبسون  الحيوان،  دون  خاصة  األطعمة. المال  من  المركبات  أكلون 
مركب  غير  طعامًا  أو  نيئًا  لحمًا  يأكل  حيوان  كل  عن    .وغاية  الطبري  وحكى 

جماعة أن التفضيل هو أن يأكل بيده وسائر الحيوان بالفم. وروي عن ابن عباس;  
ذكره المهدوي والنحاس; وهو قول الكلبي ومقاتل; ذكره الماوردي. وقال الضحاك: 

وقال محمد   ،مهم بتعديل القامة وامتدادهاوقال عطاء: كر    ،تمييزمهم بالنطق والكرّ 
محمدًا   جعل  بأن  كعب:  والنساء    ،منهم  ()بن  باللحى  الرجال  أكرم  وقيل: 

وتسخير    ،بالذوائب  الخلق،  سائر  على  بتسليطهم  الطبري:  جرير  بن  محمد  وقال 
لهم الخلق  والخط  ،سائر  بالكالم  والتمييز  ،وقيل:  بالفهم  الذي و   ،وقيل:  الصحيح 

يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف هللا  
ويفهم كالمه، ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله; إال أنه لما لم ينهض بكل المراد 
من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب. فمثال الشرع الشمس، ومثال العقل العين;  

رأت   سليمة  وكانت  فتحت  األشياءفإذا  تفاصيل  وأدركت  من    ،الشمس  تقدم  وما 
أقوى من بعض  الحيوان خصااًل يفضل   ،األقوال بعضه  وقد جعل هللا في بعض 

بها ابن آدم أيضًا; كجري الفرس وسمعه وإبصاره، وقوة الفيل وشجاعة األسد وكرم  
 .(1) وهللا أعلم ،الديك. وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بيناه

 
 (.10/294قرآن )الجامع ألحكام ال (1)
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تعالى:   ڇ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڄ ڃ ڃچ  قال 

 : وقوله: (1) قال ابن كثير  . [13]الحجرات:   چ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ

  . باالحتساب عند هللا بالتقوى ال    إنما تتفاضلون   :أي  چڍ ڍ ڌ ڌ ڇچ
: حدثنا محمد بن  (~): قال البخاري ()وقد وردت األحاديث بذلك عن رسول هللا 

د بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: ، عن عبيد هللا، عن سعيةُ سالم، حدثنا عبد 
قالوا: ليس    ،(أكرمهم عند هللا أتقاهم): أي الناس أكرم؟ قال:  ()ئل رسول هللا  سُ 

.  (فأكرم الناس يوسف نبي هللا، ابن نبي هللا، ابن خليل هللا)عن هذا نسألك. قال:  
قال:  قالوا: نعم.    ( فعن معادن العرب تسألوني؟)قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال:  

 . (2) (فخياركم في الجاهلية خياركم في اإلسالم إذا فقهوا)
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ گ گ ڳ ڳچ   قال تعالى: 

 [.1٧ –  15]الفجر:  چ ہ ھھ ھ ھ ے ے ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
عاشور:  ابن  التقتير   قال  من  أو  النعمة  من  يناله  ما  ربه  جعل  إذا  والمعنى: 

صبر والجزع، توهم أن هللا أكرمه بذلك أو مظهرا لحاله في الشكر والكفر، وفي ال
ال   نفع  وهي  كرامة،  اإلنسان  إلى  يوصل  "أن  الراغب:  قال  واإلكرام:  بهذا.  أهانه 

شريفًا،   تلحق فيه غضاضة وال مذلة، وأن يجعل ما يوصل إليه شيئًا كريمًا، أي:
أن اإلكرام يطلق   :يريد   ، أي: جعلهم كرامًا"چٹ ٹ ڤچ   قال تعالى:

إعطاء  قوله    على  فيصدق  صنفه  في  كريمًا  الشيء  جعل  على  ويطلق  المكرمة 
هو نفع ال غضاضة فيه، أو بأن جعل   بأن يصيب اإلنسان ما چڳچ  :تعالى

 
  (.٧/3٦1تفسير القرآن العظيم ) (1)

َف أخرجااه البخاااري فااي صااحيحه، كتاااب )تفسااير القاارآن(، باااب ) (2) ي ُيوسااُ اَن فااِ د  كااَ ِه: ََلقااَ لااِ َقو 
اِئِليَن{ ]يوسف:  َوِتِه آَياٌت ِللس    (.4٦89(، حديث رقم )٦/٧٦(، )[٧َوِإخ 
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المعنى األول لإلكرام، چڳچ  :وقوله  ،كريمًا سيدًا شريفاً  ڱ چ   :وقوله  من 

قوله چڱ ڱ أن  واعلم  الراغب،  له في كالم  الثاني  المعنى   چڱچ  :من 

في بالرحمةأن    صريح  ومعاملة  لهم  إيقاظًا  الكافرين  على  ينعم  عليه   .هللا  والذي 
مُ  الكافر  أن  المتكلمين  من  الماتريدي عَ ن  المحققون  قول  وهو  الدنيا،  في  عليه  م 

 .(1) والباقالني. وهذا مما اختلف فيه األشعري والماتريدي، والخلف لفظي
والجا  بالمال  قدرُه  ورفع  وفضلُه  أكرمُه  اآلية  هذه  ابتالٌء  ففي  وهذا  الكبير  ه 

م ويفضلونه  يوفي اآلية ذٌم لمن ال يكرمون اليت   ،واختبار من هللا لذلك العبد الُمكرم
 على غيره. 

 
  (.330، 30/329التحرير والتنوير ) (1)
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 املطلب التاسع 
 املنفي  داللة وصف الكرم  

ُ
ن يهن الل

َّ
 . عم

 

تعالى:   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ   قال 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 

 [.18]الحج:    چک گگگگڳڳڳڳڱ
إن هللا يفعل ما    ،ومن يهن هللا بالشقاوة فما له من مكرم بالسعادة  :قال النسفي 

قبلها ينقض على    .يشاء من اإلكرام واإلهانة وغير ذلك وظاهر هذه اآلية والتي 
 .(1) المعتزلة قولهم؛ ألنهم يقولون شاء أشياء ولم يفعل وهو يقول ما يشاء

  فيدخله   هللا  يهن  ومن:  أحدهما:  انوجه  فيهچ  ک ک ک ک گ گ گگ چ 
 رمفحُ   الجنة  دخول  به  المقصود   اإلكرام  فيكون   ،الجنة  فيدخله  مكرم  من  له  فما  النار

  چ گگ                            ک گ گچ  ،(2) بالعذاب   هللا  كلمة  عليه  سبقت   ممن  ألنه  ؛دخولها  من
  من   ويخذل  لطاعته،  يشاء  من  يوفِّق  هللا،  بيد   كلها  األمور  ألن  ؛بها  يسعده  بالسعادة

  اإلكرام   داللة  الطبري   قول  على  فيكون   ،(3)أحبّ   من  ويسعد   أراد،  من  وُيشقي  يشاء،
 .وآخرته دنياه في بها يسعد  سعادة من له فما السعادة

 
 

 
 (.2/433النسفي )  سيرتف (1)

 (.4/12النكت والعيون )  تفسير (2)

 (.18/58٧جامع البيان ) (3)
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 املبحث الثاني 
 جماالت الكرم وأنواعه يف القرآن الكريم 

 

 : وفيه مطلبان
 املطلب األول  
   جماالت الكرم 

 هللا:  الكرم مع -1
حق   هللا  ومعرفة  والطاعة،  العبادة  في  باإلحسان  هللا  مع  كريًما  يكون  المسلم 

ثالثة   هللا  مع  والكرم  فاإلحسان  عنه،  نهي  عما  واالنتهاء  أمر  ما  وفعل  المعرفة، 
هللا   بعبادة  يتعلقان  منهما  اثنان  بحقوق  ()أنواع؛  بالقيام  يتعلق  والثالث   ،

؛ خوفًا ()عبادة هللا؛ حيُث يتحّقق في عبادة هللا  ُمَتعلق باإلحسان ال    ،المخلوقات 
منه وهربًا إليه، وال يكون ذلك إال باجتناب نواهيه سبحانه، واإلقبال على طاعته،  

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ   تعالى:   قالوالتزام أوامره وما ُيرضيه؛  

الثاني  .[2]الرعد:   چڄ ڄ ڃ ڃ ه ة هللا كذلك، ولكن  فُمتعلٌق بعباد   وأما 
مرتبًة من النوع األول؛ فاإلحسان هنا َيَتعلق بعبادة هللا عبادة الشوق، واألُنس    أعلى

، وَتَتحقق هذه العبادة حينما َيصل المؤمن إلى درجٍة ُيصبح فيها ُمشتاقًا  ()بقربه 
عبادة ربه   بمناجاة  ()إلى  لّذة  به من  لما يشعر  العبادة؛  أداء  على  وَحريصًا   ،

َسب َعٌة ُيِظلُُّهُم للا ُ  )  أّنه قال:  () س به، وقد َورد عن الّنبي  هللا، والقرِب منه، واألن
َوَرُجٌل   َربِِّه،  ِعَباَدِة  ِفي  َنَشَأ  َوَشابٌّ  الَعاِدُل،  اإِلَماُم  ِظلُُّه:  ِإال   اَل ِظل   َم  َيو  ِظلِِّه،  ِفي 

َعَلي ِه، َقا  َوَتَفر  َعَلي ِه  َتَمَعا  اج   ِ ِفي للا  َتَحاب ا  َوَرُجاَلِن  الَمَساِجِد،  ِفي  ُمَعل ٌق  َوَرُجٌل   َقل ُبُه 
َفى َحت ى   َق، َأخ  َرأَةٌ َذاُت َمن ِصٍب َوَجَماٍل، َفَقاَل: ِإنِّي َأَخاُف للا َ، َوَرُجٌل َتَصد  َطَلَبت ُه ام 
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َلَم ِشَماُلُه َما ُتن ِفُق َيِميُنُه، َوَرُجٌل َذَكَر للا َ َخاِلًيا َفَفاَضت  َعي َناهُ   .(1)  (اَل َتع 
ال  ()فإشارته    الرجل  من  إلى  النوع  هذا  على  تدل  بالمساجد  قلبه  تعّلق  ذي 

من   النوع  هذا  وَيتحّقق  الخلق،  جميع  بحقوق  القيام  في  اإلحسان  اإلحسان.  أنواع 
في   واإلحساُن  الرحم،  صلة  وكذلك  الوالدين،  إلى  اإلحسان  خالل  من  اإلحسان؛ 
الباب  هذا  في  اإلحسان  ومن  الفقير،  مساعدة  في  واإلحساُن  الضيف،  إكرام 

َبي َنَما َرُجٌل أنه قال: )  ()الكريم    ساُن إلى الحيوانات، فقد ُروي عن الرسولُ اإلح
َتد  َعَلي ِه الَعَطُش، َفَوَجَد ِبئ ًرا َفَنَزَل ِفيَها، َفَشِرَب ُثم  َخَرَج، َفِإَذا َكل ٌب   ِشي ِبَطِريٍق، اش  َيم 

: َلَقد  َبَلَغ َهَذا الَكل َب ِمَن الَعَطِش ِمث ُل َيل َهُث، َيأ ُكُل الث َرى ِمَن الَعَطِش، َفَقاَل الر ُجلُ 
َسَكُه ِبِفيِه،  َفَسَقى الَكل َب َفَشَكَر للا ُ َلُه    ال ِذي َكاَن َبَلَغ ِبي، َفَنَزَل الِبئ َر َفَمأَلَ ُخف ُه ُثم  َأم 

ِ، َوِإن  َلَنا ِفي الَبَهاِئِم أَ  ، ِفي ُكلِّ َذاِت َفَغَفَر َلُه " َقاُلوا: َيا َرُسوَل للا  ًرا؟ َفَقاَل: »َنَعم  ج 
رٌ  َبٍة َأج   . (2) (َكِبٍد َرط 

هللا:  مع  والكرم  اإلحسان  معنى  في  وتعالى  تبارك  هللا   گ گ گ چ  قال 

  چڻ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
على هللا وحال    توكله التامِّ   نسان حاليرى اإل   ()فاَّلل    ،[220  -  21٧الشعراء:  ]

م  عليه  بما  واجباً قيامه  ليس  وبما  العبادات  الفرض   ،ن  على  وزيادًة  نافلًة    وإنما 
هللا لمرضاة  هللا    ،تحقيقًا  وتعالى-قال  وئ  وئ ى ى ائ ائ ەئ ەئچ  :-تبارك 

 حئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

يونس: ]  چ مث يت جث مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت
 

اَلَة (، باب )اأَلَذانِ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ) (1) ُر الصا  ِجِد َين َتظاِ َمن  َجَلَس ِفي الَمسا 
ِل الَمَساِجدِ   (.(، من حديث أبي هريرة )٦٦0(، حديث رقم )1/133(، )َوَفض 

(، 8/9جاااه البخاااااري فااااي صااااحيحه، كتاااااب )األدب(، باااااب )رحمااااة الناااااس والبهااااائم(، )أخر  (2)
 .()(، من حديث ٦009حديث رقم )
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أحوالك كما في اآلية  تكون كريمًا مع هللا بمراقبته وتذكر نظره إليك في كل    ،[٦1
   .السابقة

 

 :() الكرم مع رسول هللا  -2
معه    الكرم  هديه،  () ويكون  واتباع  منهجه،  على  والسير  سنته،  بلزوم   ،

ِعي أنه يكرم الرسول    ،وتوقيره ، ويجلُّه، ويتبنى أسوته، ويتصف في  ()كلٌّ من ا يد 
نة بين قوله وعمله، نجد بينهما  حياته بالسيرة النبوية الشاملة؛ ولكن إذا قمنا بالمواز 

 :() بوًنا وفرقًا شاسًعا، ولذلك كان من لوازم إكرامه 
 

   :( ) أواًل: لزوم حمبته 
هللا    رسول  إكرام  مقتضيات  من  حبك    ()فإن  من  أزيد  له  حبُّك  يكون  أن 

وسائر وأموالك،  هللا    ألوالدك،  قال  فقد  چ ڇ  چ چچ  :()دنياك؛ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڑ ک ک ک ک گ  ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ

هذه  [24التوبة:  ] چ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ فيكفي   ،
، والتزام محبته أكثر من  ()في وجوب حب الرسول    اآلية الكريمة داللة وشهادة

گ گ گ گ ڳڳ   چ  بقوله:  () كل شيء في الدنيا، وإال أوعدهم هللا  

ريق  وسلكوا ط  [، وقال عنهم أنهم الذين حادوا عن طريق الهداية،24]التوبة:    چ
: () أنس      ، فعن  ()الَغواية. وهناك أحاديث تشير إلى فرضي ة حب الرسول  

الن ِبيُّ   َقاَل  َوَوَلِدِه    :()َقاَل:  َواِلِدِه  ِمن   ِإَلي ِه  َأَحب   َأُكوَن  َحت ى   ، َأَحُدُكم  ِمُن  ُيؤ  »اَل 
َمِعيَن«  .(1) َوالن اِس َأج 

 
ل َم أخرجه البخااري فاي صاحيحه، كتااب )اإليماان(، بااب ) (1) ِه َوساَ ل ى هللُا َعَليا  وِل صاَ بُّ الر ساُ حاُ

 (.15(، حديث رقم )1/12(، )ِمَن اإِليَمانِ 
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 :()وجوب طاعته  :ثانيًا

الرسول  جع  ()إن هللا    على طاعته    ()ل طاعَة  ووعد    ( )ِمن طاعته، 
الوفير، واألجر  الجزيل،  فأوجب   الثواب  العقاب،  بسوء  مخالفته  على  أوعد  كما 

هللا   فقال  نواهيه،  واجتناب  أمره  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ   :()امتثال 

  [ ٧]الحشر:  چ ہ ہہ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ  وقال: ،[ 80]النساء: 
طاعتهُ   ()  طاعتهُ  سننه،  بل غه  في  ما  كل  أبي    ،في  عن  الصحيح  الحديث  في 

َبَعَثِني للا ُ ِبِه، َكَمَثِل َرُجٍل َأَتى  )  :قال   ()موسى، عن النبي   ِإن َما َمَثِلي َوَمَثُل َما 
َفالن   َياُن،  الُعر  الن ِذيُر  َأَنا  َوِإنِّي   ، ِبَعي َني  الَجي َش  َرَأي ُت  ِإنِّي  ِم،  َقو  َيا  َفَقاَل:  ًما  َجاَء، َقو 

  ، ا، َوَكذ َبت  َطاِئَفٌة ِمن ُهم  َلُجوا، َفان َطَلُقوا َعَلى َمَهِلِهم  َفَنَجو  ِمِه، َفَأد  َفَأَطاَعُه َطاِئَفٌة ِمن  َقو 
َأَطاَعِني   َمن   َمَثُل  َفَذِلَك   ، َتاَحُهم  َواج  َلَكُهم   َفَأه  الَجي ُش  َفَصب َحُهُم   ، َمَكاَنُهم  َبُحوا  َفَأص 

 .(1) (ا ِجئ ُت ِبِه، َوَمَثُل َمن  َعَصاِني َوَكذ َب ِبَما ِجئ ُت ِبِه ِمَن الَحقِّ َفات َبَع مَ 
 

  : وجوب اتباعه وامتثال سنته، واالقتداء بهديه:ثالثًا

يه في   ()ِمن مقتضى الكرم مع النبي     اتباعُه، وامتثاُل أوامره، واالقتداُء بَهد 
نه يسعى إلى فعل ما يحبه حبيبه، يحب يطيع، وأ  األمور كلها؛ ألن المحب لمن 

قال هللا   فقد  يبغضه،  ما  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦچ  :()واجتناب 

اتَبعوه وآثروه على   :[ يعني 31]آل عمران:  چ  ڃڃ ڃ ڃ إذا  لهم    يغفر هللا 

نفوسهم إليه  تجنح  وما  آخر:  ،أهوائهم،  موضع  في   ۈ ٴۇ ۋ ۋچ  وقال 

 ى ى ائ ائ ەئ ەئ ې ې ې ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 
ن ةِ فااي صااحيحه، كتاااب )أخرجااه البخاااري  (1) اِب َوالسااُّ اِم ِبالِكتااَ ِتصااَ َنِن (، باااب )ااِلع  َداِء ِبسااُ تااِ ااِلق 

 ِ األشاعري       (، مان حاديث أباي موساى ٧283(، حديث رقام )9/93((، ))َرُسوِل للا 
(). 
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 [. ٦5]النساء:  چوئ
يقول ابن كثير في مقتضى اآلية وفحواها: "ُيقِسم تعالى بنفِسه الكريمة المقدسة،   

الرسوَل   يحكِّم  حتى  أحٌد  يؤمن  ال  فهو    ()أنه  به  حَكم  فما  األمور،  جميع  في 
ى ى  ې ې ې چ  قال:  الحق الذي يجب االنقياد له باطًنا وظاهًرا؛ ولهذا

طيعونك في يُ   [؛ أي: إذا حك موك٦5]النساء:    چائ ائ ەئ ەئ وئ
الظاهر   له في  وينقادون  به،  أنفسهم حرًجا مما حكمَت  يجدون في  بواطنهم، فال 

منازعة وال  مدافعة  وال  ممانعة  غيِر  من  كليًّا  تسليًما  لذلك  فُيسلِّمون    ، (1) " والباطن، 
، ()ولذلك كان الصحابة والسلف الصالحون حريصيَن على اتِّباع سنن الرسول  

 لل، ودون تردد واستفسار.من غير أن يبحثوا عن الع
 

 رابعًا: ترك خمالفة أمره، وتبديل سنته: 

أن يتبع ُسنته، ويتأسى بسيرته، ويقتدي   ( )من مقتضيات الكرم مع رسول هللا   
العبد على   بدعة وضاللة، يستحق  يه، كما كانت، فمخالفة أمره وتبديل ُسننه  بَهد 

ک ک ک  ڑ کچ  :() هللا    ؛ قال()ذلك العذاب والخذالن من هللا  

، () عن أنس    وفي الحديث   ،[٦3]النور:   چڳ ڳ  گ گ گ گ ڳ
 .(2)(َفَمن  َرِغَب َعن  ُسن ِتي َفَلي َس ِمنِّيقال: ) ()أن النبي 

 : ( ) خامسًا: كثرُة ذكره 
كثرة ذكره، فمن أحب شيًئا ذكره، وازداد شوقه إلى   ()من مقتضيات الكرم معه  

يبه، ويرغب في صحبته، ويحرص على مرافقته في  لقائه، فكل محب يحب لقاء حب

 
 (.2/30٦تفسير القرآن العظيم ) (1)

باب )الترغيب في النكااح(، جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )النكاح(،  (2)
 (.50٦3(، حديث رقم )2/٧)
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النبي   بمقدم  األنصار  فِرح  كيف  واآلخرة،  النبوية  ( )الدنيا  السيرة  موقف  هذا  ؟ 
قدومه   منتظرين  الحرة،  إلى  صباح  كل  في  يخرجون  انتباهنا،  ، ()يسترعي 

ويجلسون هناك حتى تشتد حرارة الشمس، فيعودون إلى بيوتهم، ويصف البراء بن  
الحبيب  عازب   بمقدم  المدينة  أهل  بقوله:    ( )فرح  الَمِديَنِة  )إليهم  أَه َل  َرَأي ُت  َفَما 

 ِ ٍء َفَرَحُهم  ِبَرُسوِل للا   . (1) (()َفِرُحوا ِبَشي 
قال ابن القيم: "ألن العبد كلما أكثر ِمن ذكر المحبوب، واستحضاره في قلبه،   

ح تضاَعف  لحبه،  الجالبة  ومعانيه  محاسنه  إليه، واستحضار  شوقه  وتزايد  بُّه، 
نقص   بقلبه،  محاسنه  وإحضار  ذكِره  عن  أعرض  وإذا  قلبه،  جميع  على  واستولى 
حبه من قلبه، وال شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه، وال أقر لقلبه من ذكره  
وإحضار محاسنه، فإذا قوي هذا في قلِبه، جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر 

 .(2) ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه" محاسنه، وتكون زيادة
 

 سادسًا: تعظيمه وتوقريه، وإظهار اخلشوع عند ذكره:

تعظيُمه وتوقيره، وإظهار الخشوع عند    ( )ومن مقتضيات الكرم مع رسول هللا   
بعده ال يذكرونه إال خشعوا،    ()ذكره، قال إسحاق التِجيبي: كان أصحاب النبي  

م، وبكوا، وكذلك كثير من التابعين، ومنهم من يفعل ذلك محبة له  واقشعرت جلوده
أال يذكر اسمه مجرًدا،   () من تعظيمه    (3) وشوًقا إليه، ومنهم يفعله تهيًبا وتوقيًرا

لهم ندائه، فهو أدب  أدًبا للصحابة في  الرسالة، وهذا كان  أو  بالنبوة    بل يوصف 
 چچ   :هللا، أو الرسول، قال تعالى  ولغيرهم عند ذكره، فال يقال: محمد، ولكن: نبي

 
يِّ (، باااب )مناقااب األنصااارجاازء ماان حااديث أخرجااه البخاااري فااي صااحيحه، كتاااب )(1) َدِم الن بااِ َمقاا 

()  ََحاِبِه الَمِديَنة  (.3925(، حديث رقم )5/٦٦(، )َوَأص 

  (.1/44٧جالء األفهام ) (2)

 (.2/1٧الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) (3)
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 . [٦3النور: ] چ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
 

 وُبغضك َمن أبغضه:  ()سابعًا: حمبتك ملن أحب النيب 

من أهل    ()َمن أحب النبي  محبتك لِ   ()من مقتضيات الكرم مع رسول هللا   
من   وبغضك  عاداهم  َمن  وعداوتك  واألنصار،  المهاجرين  من  وأصحابه  بيته 

النبي  أبغضهم؛ أل   ( )نه من أحب  شيًئا أحب من يحب، فِمن إجالل أهل بيت 
قال    ذكُر مناقبهم ومحاسنهم، والذود عنهم، والدعاء لهم في الصالة والسالم؛ كما 

 . [23]الشورى: چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀچ   تعالى:
  هللا       يقول    ،()ومن مقتضياته كذلك أن يبغض َمن أبغضه هللا ورسوله   

():   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پٱ چ

وهؤالء  [،  22]المجادلة:    چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
قد قتلوا أحباَءهم وقاَتلوا آباءهم وأبناءهم في مرضاة هللا، َلم ا خالفوا    ()أصحابه  

 هللا والرسول في مواقع الحرب والسلم. 
 الكرم مع النفس:  - 3

 اللغو  حضور  سوء أويعرضها لقول الال  و بل يكرمها    فال يهين اإلنسان نفسه، 
قد  ف تكون  بذلك  فإنك  أو معنويًا،  ماديًا  الكرم سواء كان كرمًا  تتحلى بصفة  حين 

المقامجل عالية  كريمة  صفة  لنفسك  والمرسلين    بت  األنبياء  صفات  من  صفة 
واألتقياء الصالحين وأنت حين تتحلى بتلك الصفة، ستضمن دون شك أواًل وأخيرًا  

قد أعلنت عن زهدك مما في أيدي   في هذه الحالة  حب الناس، لماذا؟ ألنك تكون 
 .  الناس فيحبونك بالضرورة والفطرة

أعنيه    الذي  الكرم  البذل ُهنا  ليس  في  سخاء  أنه  من  عليه  الناس  تعارف  ما 
المجوال وجعل  الوالئم  وتقديم  المظاهر    لسعطاء  آخر  إلى  بالرواد  عامرًا  مفتوحًا 
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ا مجال الكرم فحسب، بل إن  نيه وليس هذ أعالذي  ليس هذا    . ال.المادية المعروفة
 .الكرم أوسع من ذلك  مجاالت 

أن    يمكن  الكرم  كل    إن  وفي  اللسان  على  الطيبة  الكلمة  ديمومة  في  يكون 
. كما أن الكرم أيضًا يكون في المعاملة الطيبة مع الجميع بال استثناءات .األحوال

جنسية أو  عرقية  أو  االستزادة    ,عنصرية  في  يظهر  الطيبة والكرم  األخالق  من 
السعي    والكرم أيضًا يكون في  ,لى أرض الواقع مع الناس كل الناسوتجسيدها ع

ې ې چ   قال تعالى:   ،..حتى لو لم يطلبوها منك  ،الدائم لقضاء حوائج اآلخرين 

   .[10]فاطر:  چى ى ائ ائ ەئ
 

  :من إكرام املسلم لنفسه )التخلق باألخالق احلسنة(

كان    بأخ  ()فقد  إال  متخلقًا  القرآن  عليها  حث  فضيلة  من  فما  القرآن،  الق 
ودعا أهله، وأقاربه إلى العمل بها، وما من صفة غير    أول العاملين بها   ()وكان  

وكان   إال  القرآن  عنها  نهى  أهله    ()محمودة  ونهى  بها  العمل  الناس عن  أبعد 
هللا  عبد  فعن [4القلم: ] چ ں ڱ ڱ ڱچ  :ولذلك قال هللا تعالى عنه  ،وأقاربه

ًشا، َوَكاَن َيُقوُل: »ِإن     ()َلم  َيُكِن الن ِبيُّ  )  :أنه قال  ()بن عمرو   َفاِحًشا َواَل ُمَتَفحِّ
اَلًقا« َسَنُكم  َأخ   .(1) ِمن  ِخَياِرُكم  َأح 

 

  :من إكرام املسلم لنفسه )اإلعراض عن اللغو(

فائد   المعاصي وما ال  الشرك وسائر  الباطل، وهو يشمل  فيه من  واللغو هو  ة 
كما واألفعال،   گ گ گ گ ک ک ک کچ   تعالى:  قال  األقوال 

أي٧2]الفرقان:   چڳ كثير:  ابن  قال  اتفق ي  ال  :[  وإذا  الزور،  حضرون 
 

يِّ (، بااااب )مناقااابأخرجاااه البخااااري فاااي صاااحيحه، كتااااب )ال (1) َفِة الن باااِ (، ( ،)4/189))صاااِ
 (.3559حديث رقم )
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بشيء منه  يتدنسوا  ولم  مروا  به؛  تعالى:  ،(1) مرورهم   ڇ ڇ ڇچ  وقال 

  [ 55]القصص:  چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
 چ          قال تعالى:   يعاشرونهم، بل كماال يخالطون أهله، وال  :أي  قال ابن كثير:

ه عليهم سفيه  إذا سف    :أي  چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
الكالم   بمثله من  يقابلوه  ولم  الجواب عنه، أعرضوا عنه  بهم  يليق  بما ال  وكلمهم 

ڌ ڎ  چ  :القبيح، وال يصدر عنهم إال كالم طيب، ولهذا قال عنهم إنهم قالوا

نريد    :أي  چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ وال  ال  الجاهلين  طريق 
بأنهم  .(2) نحبها  الرحمن  عباد  هللا  وصف    چگ گ گ گ ڳچ  وقد 

أنفسهم،    [٧2]الفرقان:   بإصالح  فاشتغلوا  الناس،  عيوب  عن  عيوبهم  شغلتهم 
وسفاسف   الدنايا  عن  وأعرضوا  كرامته،  ودار  هللا،  من  يقربهم  بما  أوقاتهم  وشغلوا 

 لنبيلة، فكانوا بذلك أهل كرم.األمور، واشتغلوا بالغايات الحميدة والمقاصد ا
 الكرم مع الوالدين واألهل واألقارب واألصدقاء:  -4

قد ندبنا في كتابه الكريم إلى االهتمام بالتعامل مع الخلق    -جل وعال -إن ربنا   
عن القريب إذا سأله أقرباؤه نفقة، أو صدقة، أو    -تعالى–فقد قال هللا    ؛وإكرامهم

يساعدهم شيئًا  يجد  ولم  من   معونة،  أقل  فال  حسن،  به  واعتذار  قال    كلمة طيبة، 
[ 28]اإلسراء:  چ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ  تعالى:

وسددت حاجتك  لك،  وبذلت  أعطيتك  أيسرت  إن  وعدًا حسنًا،  وعدهم    قواًل حسنًا، 
، هذه عبارة قرآنية  [83]البقرة:  چې ى ېچ  :()ونحو ذلك. وقال هللا 

 
 (.٦/118تفسير القرآن العظيم ) (1)

 (.٦/220) السابق (2)
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 . اس يمتثلها اليوم؟كم من الن ،من كالم رب العالمين
واإلنفاق    حسنة،  معاملة  بمعاملتهم  وذلك  وأقاربه،  وأهله  والديه  يكرُم  فالمسلم 

الصلة  تكون  بإكرامهم  وقرابتك،  أهُلك  وكرمك  بجودك  الن اس  أحق  فِمن  عليهم، 
قال: قال    ()ويكون التماسك اأُلسري، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة  

هللا   َوِديَناٌر  »ِديَناٌر  :  ()رسول  َرَقَبٍة،  ِفي  َتُه  َأن َفق  َوِديَناٌر  هللِا  َسِبيِل  ِفي  َتُه  َأن َفق 
َتُه َعَلى   ًرا ال ِذي َأن َفق  َظُمَها َأج  َتُه َعَلى أَه ِلَك، أَع  ِكيٍن، َوِديَناٌر َأن َفق  ق َت ِبِه َعَلى ِمس  َتَصد 

 .؛ ألن  الن فقة على القريب ِصَلة وصَدقة(1) أَه ِلَك« 
 

  :إكرام الوالدين

المرء والديه  الكرم أن يكرم  الذي أوجبه هللا    ؛فمن مجاالت  الكرم  فإن هذا من 
ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی چ  ، قال تعالى:تعالى علينا وحثنا عليه

هريرة      وعن أبي ، [215]البقرة:  چمئ ىئ ی ی جئ حئ
()    :قال  ِ للا  َرُسوِل  ِإَلى  َرُجٌل  َرسُ   ()َجاَء  َيا  الن اِس  َفَقاَل:  َأَحقُّ  َمن    ،ِ للا  وَل 

؟ َقاَل:  ؟ َقاَل: »ُثم  ُأمَُّك« َقاَل: ُثم  َمن  ِن َصَحاَبِتي؟ َقاَل: »ُأمَُّك« َقاَل: ُثم  َمن  ِبُحس 
؟ َقاَل: »ُثم  َأُبوَك«  . (2) »ُثم  ُأمَُّك« َقاَل: ُثم  َمن 

وإكرامهم  الوالدين  بر  به    ا إن  قضى  الدين  شعائر  أعظم  به،  () ربنا  من  وثنى   ،
وتوحيده   عبادته  على  چ ڱ ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ وعطفه 

 
لاُوِك، َوِإثا  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )الزكاة(، باب ) (1) اِل َوال َمم  ِة َعلاَى ال ِعياَ ِل الن َفقاَ ِم َفض 

 (.995(، حديث رقم )2/٦92(، )َمن  َضي َعُهم  َأو  َحَبَس َنَفَقَتُهم  َعن ُهم  

أخرجااه البخاااري فااي صااحيحه، كتاااب )األدب(، باااب )ماان أحااق الناااس بحساان الصااحبة؟(،  (2)
(، البار والصالة واآلدابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )و  (.59٧1(، حديث رقم )8/2)

 (.2548(، حديث رقم )4/19٧4(، )ق بهبر الوالدين وأنهما أحباب )
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  چ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇچ  . كما قرن شكره بشكرهما في قوله:  [ 23]اإلسراء:  
بر الوالدين،   -  ()بعد الصالة هلل    -. وجعل أحب األعمال إلى هللا  [ 14]لقمان:  

النبي   قال: سألت  العمل أحب إلى هللا ()عن عبد هللا بن مسعود  ؟ ()  : أي 
الوالدين(  )بر  قال:  أي؟  ثم  قال:  وقتها(  على  )الصالة  لم   ()والنبي    ( 1)... قال: 

يرخص لرجل في الغزو في الجهاد في سبيل هللا إال بعد أن يأذن له والداه، ولذلك 
  . ( 2)لما جاءه الرجل يسأله قال: )أحٌي والداك؟( قال: نعم، قال: )ففيهما فجاهد( 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چعصية  ولكنه ال يطيعهما في م 

  ٺچإذًا لو كانا مشركين فإنه يعاملهما باإلحسان  [  15]لقمان:   چگ گ
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  چو  ،[8]العنكبوت:    چٿٺ  ٺ  ٺ

سعد    چڤ قال  اآلية()ولذلك  نزلت  وفيه  فأسلمت،   ::  بأمي  بارًا  "كنت 
عّير بي، ويقال: يا  تُ فقالت: لتدعن دينك، أو ال آكل وال أشرب شرابًا حتى أموت، ف

قاتل أمه، وبقيت يومًا، ويومًا، فقلت: يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسًا  
فكُ  ديني هذا، فإن شئت  ذلك نفسًا ما تركت  تأكلي، فلما رأت  لي، وإن شئت فال 

وبماذا يكون اإلكرام؟ يكون بجميع أنواع    ؟لكن ما هي صور هذا اإلكرام  (3)أكلت"
 

ا(، )الصاالةأخرجه البخاري في صاحيحه، كتااب ) (1) ِتهاَ اَلِة ِلَوق  ِل الصا  (، 1/112(، بااب )َفضا 
اِن اإليماان. وأخرجاه مسالم فاي صاحيحه، كتااب )(59٧1، )(52٧حديث رقام ) (، بااب )َبياَ

َمالِ  َع  يَماِن ِباَّلِل َتَعاَلى َأف َضَل األ  ِن اإل ِ  (.85(، حديث رقم )1/90(، )َكو 

َوي نِ أخرجاااه البخاااااري فااااي صاااحيحه، كتاااااب )الجهاااااد والسااااير(، بااااب )  (2) ِن اأَلبااااَ ِإذ  اِد بااااِ (، الِجهااااَ
مسااااالم فاااااي صاااااحيحه، كتااااااب )البااااار والصااااالة  أخرجاااااه(، و 3004(، حاااااديث رقااااام )4/95)

ا كالهما (.2594(، حاديث رقام )4/19٧5واآلداب(، باب )بر الوالدين وأنهما أحق باه(، )
 .()من حديث عبد هللا بن عمرو 

 (.2٧8برقم ) ،للواحدي، الحديث ،أسباب الّنزول (3)
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لة، والمحبة، والكالم اللّين، وتجنب الكالم الغليظ، ورفع الصوت، اإلحسان، والص
ويعلمهما   ينفعهما،  ما  لهما  ويقول  أبي،  ويا  أمي،  كيا  األلفاظ،  بأحب  ويناديهما 
وال   أبيه،  أمام  يتقدم  وال  نفسه،  على  ويقدمهما  بالمعروف،  ويعاشرهما  دينهما، 

يه بنفسه، وإذا دخل عليه ال يحاذيه إال لضرورة، كنحو ظالم يتقدم بين يديه ليفد 
 يجلس إال بإذنه، وإذا قعد ال يقوم إال بإذنهما، وال يستقبح منهما بواًل، وال مرضًا.  

 

 إكرام الزوجة:

وال   يهنها  فال  عنده  أمانة  هي  التي  زوجته  المسلم  يكرم  أن  الكرم  وجوه  ومن 
يلعنها وال  الر بل    ،يشتمها  تعالى  هللُا  أمر  فقد  لينًا  سهاًل  زوجته  يكون  بمعاشرة  جل 

سبحانه:   فقال  ابن    ،[19]النساء:    چۉ ۉچبالمعروف  قال  فقد 
أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم   أقوالكم لهن، وحسنوا  تفسيره: أي طيبوا  كثير في 

ڳ ڳ ڱ ڱ چ   قال تعالى:  كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما

أبي هريرة  (1) انتهى  چڱ قال رسو   (). وفي حديث  ال ):  ()ل هللا  قال: 
يبغض   -يفرك مؤمن مؤمنة   منها آخر  -  ال  منها خلقًا رضي  كِره  قال   .(2) (إن 

الشوكاني: فيه اإلرشاد إلى حسن العشرة، والنهي عن البغض للزوجة بمجرد كراهة  
فإنها ال تخلو مع ذلك عن أمر يرضاه منها زوجها فعلى  ،  (3) ُخُلق من أخالقها، 

مرأة على زوجها أن ينبسط معها في البيت، فيهش  ذلك نجد أن من أعظم حقوق ال
ويداعبها ويمازحها،  إلى حديثها،  ويستمتع  لها في    ،للقائها،  وإيناسًا  لقلبها،  تطييبًا 

 
 (.2/212تفسير القرآن العظيم ) (1)

(، حديث 2/1091(، باب )ال َوِصي ِة ِبالنَِّساِء(، )الرضاعأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )   (2)
 (.14٦9رقم )

 (.245نيل األوطار ) (3)
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  ( )وقد كان رسول هللا    . وحدتها، وإشعارًا لها بمكانتها من نفسه، وقربها من قلبه
زوج مع  الناس  أفكه  من  الحاكم،  القائد  الخاشع،  العابد  خلقًا؛  وهو  وأحسنهم  اته، 

ويستمع  القصص،  لهن  قلوبهن، ويقص  إلى  السرور  يدخل  بما  كان يمزح معهن 
. روى البخاري ومسلم من حديث سعد ()   إلى قصصهن. وكان يسابق عائشة

َما َأن َفق َت ِمن  َنَفَقٍة، َفِإن َها َصَدَقٌة، )قال:    ()أن النبي    ()بن أبي وقاص   ِإن َك َمه 
َرَأِتكَ َحت ى اللُّ  َفُعَها ِإَلى ِفيِّ ام  َمِة َتر   . (1) (ق 

عباس  لي؛ ألن هللا    يقول:  ()  وابن  تتزين  تعالى  إني ألتزين المرأتي كما 
قيل ألبي عثمان النيسابوري:   [.228]البقرة: چڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ  :يقول

صبوتي  في  كنت  قال:  عندك؟  عملك  أرجى  فآبى،    ما  أتزوج،  أن  أهلي  يجتهد 
فقالت: يا أبا عثمان، إني قد هِويُتك! وأنا أسألك باَّلل أن تتزوجني!    فجاءتني امرأة،

فزوجني منها، وفرح بذلك. قال: فلما دخلت إلّي    -  وكان فقيراً   -فأحضَرت  أباها  
رأيتها عوراء عرجاء مشو هة! وكانت لمحبتها لي تمنعني من الخروج، فأقعد حفظًا  

بقيت هكذا خمس عشرة سنة حتى ماتت،  لقلبها، وال ُأظهر لها من البغض شيئًا، ف
 .(2) فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظي قلبها

 إكرام األوالد: 

وأما األوالد فقد حثنا الشرع الحنيف على إحسان التعامل معهم، بالرحمة بهم،   
قال:   مالك  بن  أنس  عن  وإكرامهم،  عليهم،  ِإَلى  والشفقة  َرأَةٌ  ام  َعاِئَشَة    َجاَءِت 

فَ () َثاَلثَ ،  َعاِئَشُة  َطت َها  َسَكت     َأع  َوَأم  َرًة،  َتم  َلَها  َصِبيٍّ  ُكل   َطت   َفَأع  َتَمَراٍت، 

 
ُه جاازء ماان حااديث أخرجااه البخاااري فااي صااحيحه، كتاااب )الوصااايا(، باااب ) (1) ُرَك َوَرَثتااَ َأن  َيتاا 

ِنَياَء َخي ٌر ِمن  َأن  َيَتَكف ُفوا الن اَس  (، وأخرجه مسلم فاي صاحيحه، كتااب 2٧42(، )4/3(، )أَغ 
 (. 1٦28(، حديث رقم )3/1250)الوصية(، باب )الوصية بالثلث(، )

 (.132صيد الخاطر ) (2)
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ِهَما،  َرَتي ِن َوَنَظَرا ِإَلى ُأمِّ ب َياُن الت م  َرًة، َفَأَكَل الصِّ ِسَها َتم  َرِة َفَشق ت َها،    ِلَنف  َفَعَمَدت  ِإَلى الت م 
ِنص   َصِبيٍّ  ُكل   َطت   الن ِبيُّ  َفَأع  َفَجاَء  َرٍة،  َتم  »َوَما  (  )َف  َفَقاَل:  َعاِئَشُة  َبَرت ُه  َفَأخ 

َصِبي ي َها« َمِتَها  ِبَرح  للا ُ  َرِحَمَها  َلَقد   َذِلَك؟  ِمن   ِجُبَك  واألطفال    (1) ُيع  األوالد  إكرام 
 بمالطفتهم وتقبيلهم. 

 

 :األصدقاءإكرام 

التعامل مع الخلقوأما إكرام األصدقاء واألصحاب فإنه من ح  َأِبي ف  ،سن  َعن  
ِ    ))  ُهَري َرَة، للا  َرُسوِل  َأُخو (  )َعن   ِمُن  َوال ُمؤ  ِمِن،  ال ُمؤ  ِمر آةُ  ِمُن  »ال ُمؤ  َقاَل: 

َوَراِئِه«   ِمن   َوَيُحوُطُه  َضي َعَتُه،  َعَلي ِه  َيُكفُّ  ِمِن،  ويتعاهد    (2) ال ُمؤ  ماله  في  فيحفظه 
م ويرعى  شأنه  ويصلح  للقاء حاله،  واإلعداد  عظيمة،  األخوة  حقوق  صلحته. 

 اإلخوان من الدين. 
 

 :إكرام اجلريان
كبير  والتفريط  والتقصير  عظيم  حقُه  الجار،  حق  وما  الجيران،  ما    ، الجيران 

الجار بإكرام  هللا  أوصى  إليه  ولذلك  واإلحسان  بعيدًا  أو  قريبًا  كان  فقال   ،سواًء 
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ   : تعالى

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ِذي   َوال جارِ )  ،[3٦النساء:  ]  چۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے
بى   بالمكان   قرب   فهو  القرابة  ضروب  من  ضرب  الجوار(  ال ُجُنبِ   َوال جارِ   ال ُقر 

 
اتٌ أخرجه البخاري في األدب المفرد، باب ) (1) َداُت َرِحيماَ (، 89(، حاديث رقام )1/45(، )ال َوالاِ

 بإسناد صحيح.

ةِ أخرجااه أبااو داود فااي سااننه، كتاااب )األدب(، باااب )  (2) يَحِة َوال ِحَياطااَ ي الن صااِ (، 4/280(، )فااِ
 (، بإسناد حسن.4918حديث رقم )
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  أن   فيحسن  بالنسيب،  يأنس  مما  أكثر  القريب   بجاره  اإلنسان   يأنس  وقد   والسكن،
  إلى   أحدهما  يحسن  لم  فإذا  ن،واإلحسا  الرحمة  بينهما  ويكون   الجاران،  يتعاون 
  معاملة في    اإلحسان  على  الدين  حث  وقد   الناس،  لسائر  فيهما  خير  فال  اآلخر
  شاة   عمر   ابن   وذبح   اليهودي،   جاره   ابن   ()  النبي   عاد   فقد   مسلم   غير   ولو  الجار
 رسول  سمعت   اليهودي،   لجارنا   أهديت   اليهودي،   لجارنا   أهديت :  لغالمه  يقول  فجعل 

 (.سيوّرثه   أنه   ظننت   حتى   بالجار   يوصينى   جبريل   زال  ا م )   : يقول   ()  هللا 
  إلى   فليحسن  اآلخر  واليوم  باَّلل  يؤمن  كان  من)  :قال  ()  أنه  الشيخان  وروى 
 . (جاره
  األربعة،   الجوانب   من  جانب   كل  من  جارا  بأربعين  الجوار  البصري   الحسن  وحدد  

في    ووجهه   وجهك   ويتراءى  تجاوره   من   الجار  وجعل  بالدور   التحديد   عدم   واألولى
 .(1) دارك إلى رواحك أو غدوك

في    جاء  بما  توكيدا  اإلسالم  وزاده  اإلسالم   قبل  العرب   شيم  من  الجار  وإكرام 
 وتعاهده   الطعام،  إلى  ودعوته  إليه،  الهدايا  إرسال  إكرامه   ومن  والسنة،  الكتاب 
 .ذلك نحو إلى والعيادة بالزيارة

 

 إكرام األيتام والعبيد: 

هم، واإلحسان إليهم، ومعاملتهم باللطف، واإلنفاق عليهم من  وأما األيتام فإكرام 
 ۇ ۇچ   :فقال تعالى  ،هللا بهم في كتابه وخصهم بالذكر  الشريعة فقد أوصى

البقرة:  ]  چ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ
83.]   
إليهم  واإلحسان  اليتامى  بإكرام  واضحة  وصية  وعال  جل  يوصي  اآلية   ، ففي 

 
 (.5/3٦تفسير المراغي ) (1)
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  إلى   الحاجة  َأمس  في  لهذا  فهم   البلوغ،  دون   في   وهم  همآباؤ   مات   الذين:  هم  اليتامى 
 والمعونة   الحانية،  والرعاية  الرشيد،  والتوجيه  الطيبة،  بالكلمة:  ويكون   اإلحسان،

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ   :تعالى  وقال  ،(1) إليها  احتاجوا  إن  بالمال؛

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

بين جل    [،1٧٧البقرة:  ]  چڤ ٹ ٹ ٹ بأن  ففي هذه اآلية  وعال 
 : قال  () النبي       وعن أبي هريرة عن    ،البر في إكرام اليتامى واإلحسان إليهم

النهار   يصوم  وكالذي  هللا،  سبيل  في  كالمجاهد  والمسكين  األرملة  على  )الساعي 
 .(2) ويقوم الليل(

والتخفيف    بهم،  والرفق  إليهم،  باإلحسان  يكون  فإكرامهم  والخدم  العبيد  وأما 
إيذ وترك  قال:عنهم،  أمامة  أبي  عن  النبي    ائهم،  فوهب   ()أقبل  غالمان  مع 

نهيت عن ضرب أهل الصالة، وإني رأيته  فإني  أحدهما لعلي وقال: )ال تضربه 
فأعتقه،   معروفًا(،  به  )استوص  وقال:  غالمًا  ذر  أبا  وأعطى  أقبلنا(،  منذ  يصلي 

أ قال:  بالغالم؟  فعلت  ماذا  ذلك،  بعد  ذر  أبا  يسأل  فعل؟(  )ما  أن  فقال:  مرتني 
قال: كنت أضرب غالمًا لي   (). وعن أبي مسعود  (3) أستوصي به خيرًا فأعتقته 

فسمعت من خلفي صوتًا: )اعلم أبا مسعود هلل أقدر عليك منك عليه(، فالتفُت فإذا  
، قلت: يا رسول هللا فهو حر لوجه هللا، فقال: )أما لو لم تفعل  ()هو رسول هللا  

 
 .(1/12٦التفسير الوسيط للقرآن الكريم ) (1)

ةِ أخرجاااه البخااااري فاااي صاااحيحه، كتااااب )األدب(، بااااب ) (2) َملاااَ ى اأَلر  اِعي َعلاااَ (، 8/9(، )السااا 
 (.٦00٦حديث رقم )

َديِّ ب نِ ار(، )حديث اأخرجه أحمد في مسنده، )تتمة مسند األنص(  3)  َأِبي ُأَماَمَة ال َباِهِليِّ الصُّ

اَلَن بااااا    ل مَ َعجااااا  ِه َوساااااَ ل ى هللُا َعَليااااا  يِّ صاااااَ ِن الن باااااِ ، عاااااَ اِهِليِّ ٍب ال باااااَ ُن َوهااااا  اُل: ابااااا  ِرو َوُيقاااااَ (، ِن َعمااااا 
 (.2222٧(، حديث رقم )5٦1/3٦)
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النا  للفحتك  أو  النار  فشكاني  (1)ر(لمستك  رجاًل  ساببت  إني  قال:  ذر  أبي  وعن   .
)أعيرته بأمه؟( قلت: نعم، قال: )إن   :-()يعني    -فقال لي    ()إلى النبي  

إخوانكم خولكم، جعلهم هللا تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما  
مما ويلبسه  يغلبهم    يأكل  ما  كلفتموهم  فإن  يغلبهم،  ما  تكلفوهم  وال  يلبس 

 .(2) عينوهم(فأ
 :الكرم مع الضيفان -5

إن إكرام الضيف من مكارم األخالق، وجميل الخصال التي تحل ى بها األنبياء،   
النفوس، فَمن     ،وحث  عليها المرسلون  بل هو من الصفات التي اتصف بها كرام 

أحد ُعِرَف بالضيافة ُعِرف بشرف المنزلة، وُعُلوِّ المكانة، وانقاد له قوُمه، فما ساد  
وإكرام   الطعام،  إطعام  ُسؤدده  كمال  من  كان  إال  اإلسالم،  في  وال  الجاهلية  في 

يف، (~)  الضي ف، كما قال ابن ِحب ان  : "والعرب لم تكن تعدُّ الجوَد إال ِقَرى الض 
خي  من لم يكن فيه ذلك".  وإطعام الطعام، وال تعدُّ الس 

وذكر لنا القرآن الكريم نموذجًا على إكرام الضيف؛    ()وقد حث نا نبينا محمد   
إذ كان أول من ضيف الضيفان وهو إمام الحنفاء الذي اتخذه هللا   ؛() للخليل  

 ( ) خليال، وجعل في ذريته النبوة، والكتاب، وهو شيخ األنبياء كما سماه النبي  
الخليل    ،بذلك إبراهيم  كرم  َة  قص  كتابه  في  لنا  هللا  حكى  جاءته  وقد  عندما   ،

إال أن    () منه      الرحمن بصورة بشرية، ونزلوا عليه ضيوًفا، فما كان    مالئكةُ 
م لهم عجاًل سميًنا مشويًّا مبالغة في   أسرع إلى إكرامهم مع عدم معرفته لهم، فقد 

 
َم يماااانفاااي صاااحيحه، كتااااب )األ مسااالمأخرجاااه  (1) ن  َلطاااَ اَرِة ماااَ َبِة ال َمَماِلياااِك، َوَكفااا  ح  (، بااااب )صاااُ

 (.1٦59(، حديث رقم )3/1281َعب َدُه(، )
ِة، َواَل أخرجااه البخاااري فااي صااحيحه، كتاااب )اإليمااان(، باااب ) (2) ِر الَجاِهِلياا  ن  َأماا  ي مااِ الَمَعاصااِ

كِ  ر  ِتَكاِبَها ِإال  ِبالشِّ  (.30(، حديث رقم )1/15(، )ُيَكف ُر َصاِحُبَها ِبار 
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قال    الطعاَم إليهم ولم يدعهم إليه؛ ليكون ذلك أدعى في اإلكرام،  إكرامهم، ثم قر ب 
ې ې ې ى ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ   تعالى: 

]الذاريات: چ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ى ائ ائ ەئ
َل من ضيف الضيَف إبراهيُم ()قال رسول هللا [ 2٧ –  24  .(1) (: )كان أو 
الرازي:   دخلو   قال  إذا  وقت   ا"ُأكرموا  ضيفه  يكرم  أن  الكريم  شأن  من  وهذا 

أواًل، وباإلجالس في    ،الدخول الوجه  ببشاشة  قلنا:  بماذا أكرمهم؟  أحسن  فإن قيل 
باألكل   للضيف  التكليف  وبعد  ثالثًا،  القرى  وتعجيل  ثانيًا،  وألطفها  المواضع 

بالجملة االسمية؛   ، أن يرد عليهم باألحسن، فأتى () براهيم  إوالجلوس؛ ولقد أراد  
قالوا: فلما  واالستمرار،  الدوام  على  أدل  عليك   چېچ  قال:  چېچ  فإنها 

دالة على السرعة. قال   فأتى بفاء التعقيب، وهي  چەئ  ەئ  ائچمستمر دائم  
إلى منزله كالمستخفي    إبراهيمالزجاج: عدل إلى أهله ومال سرًا وحاد، أي انطلق  

   .من الطعام من ضيفه؛ لئال يظهروا على ما يريد أن يتخذ لهم 
إذا   المضيف  فإن  الخفّي؛  واح  والر  السرعة  على  يدل  الروغان  "إن  الرازي:  قال 

لضيف؛ كي ال يمنعه من اإلحضار بنفسه،  أحضر شيئًا، ينبغي أن يخفيه عن ا
مستحسن؛   الضيف  من  لحظة  المضيف  وغيبة  هاتوا،  يقل:  ولم  هو  راغ  حيث 

الحياء منه. إليه ويمنعه من  بدفع ما يحتاج  الِقرى   ليستريح ويأتي  أيضًا    وتعجيل 
 [. ٦9]هود:  چې  ۅ ۅ ۉ ۉ ېچ  : دل عليه قوله تعالى

ُلهم إلى الطعام،  ثم تقد   چۇئچ  اختيار األجود بقوله:  ثم  يم الطعام إليهم ال نق 

 
مااان  ،(91٧0ورقاام ) ،(12/13٦) ، )إكااارام الضاايف(،البيهقااي فاااي شااعب اإليمااان أخرجااه (1)

، قاال البيهقاي: الصاحيح أناه موقاوف، وحسانه األلبااني فاي صاحيح ()ديث أبي هريارة ح
 (.4451الجامع )



  مشتقاته جماالته أنواعه "دراسة موضوعية" الكرم يف القرآن الكريم

 

 - 716 - 

ألن من قدم الطعام إلى قوم؛ يكون كل واحد منهم مستمر  ؛  چۆئ ۆئچ  بقوله:
في مقره، ال يختلف عليه المكان، فإن نقلهم إلى مكان الطعام؛ ربما يحصل هناك 

األمر، حيث    اختالف جلوٍس، فيقرب األدنى ويضيق على األعلى. ثم العرض ال
 .(1) ولم يقل: كلوا چۈئ ېئچ قال:

عليه   ضئا  مما ورد في فضل إكرام الضيف الذي حيويحسُن بنا هنا أن نذكر ش
 القرآن الكريم: 

 أنه سبب لنيل التوفيق من هللا وتجنب الخزي.  -1
 أنه سبب للبركة.  -2
النبي    -3 قال  فقد  الجنة:  دخول  أسباب  من  أفشوا  ):  ()أنه  الناس،  أيها  يا 

الطعا وأطعموا  األرحامالسالم،  وِصلوا  الجنة    ،م،  تدخلون  نيام  والناُس  وَصلوا 
 .(2) (بسالم

أن هللا جعله من جملة األسباب التي يتحصل بها العبد على نعيم خاص من    -4
إن في الجنة لغرفا يرى  )أنه قال:    () نعيم الجنة: ففي الحديث عن النبي  

بطونها من  وظهورها  ظهورها،  من  رسو   (بطونها  يا  أعرابي:  لمن فقال  هللا  ل 
قال:   والناس  )هي؟  بالليل  هلل  وصلى  الطعام،  وأطعم  الكالم،  أطاب  لمن 

 .(3) (نيام

 
  (.28/1٧٧الكبير ) التفسير (1)

وِل هللِا ) ساااننه أخرجاااه الترماااذي فاااي (2) ن  َرساااُ َوَرِع عاااَ اِئِق َوالااا  قاااَ ِة َوالر  َفِة ال ِقَياماااَ َواُب صاااِ (، )َأبااا 
 .َذا َحِديٌث َصِحيحٌ وقال: هَ  ،(2485برقم ) (،4/233)

وصاححه األلبااني فاي  (،4283، )(3/14) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب )الهجرة(، (3)
م  قال الحاكم:  (.2٦92برقم )  ،صحيح الترغيب ي َخي ِن َولاَ ِط الش  َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشر 

 .ُيَخرَِّجاُه "
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وال أدل على ذلك مما جاء عن    ،أن إكرام الضيف عمل يحبُه هللا جل وعال  -5
هللا    () النبي   تعجب  أبي    ()من  فعن  ضيفيهما.  أكرما  من  صنيع  من 
الّنبّي    () هريرة   أتى  رجال  فبعث  () أّن  إال  ،  معنا  ما  فقلن:  نسائه،  إلى 

هللا   رسول  فقال  هذا؟):  () الماء.  يضيف  أو  يضّم  من    (من  رجل  فقال 
أكرمي ضيف رسول هللا   فقال:  امرأته،  إلى  به  فانطلق  أنا.  .  ()األنصار: 

سراجك   وأصبحي  طعامك  هّيئي  فقال:  صبياني  قوت  إاّل  عندنا  ما  فقالت: 
فهيّ  عشاء،  أرادوا  إذا  صبيانك  ونّومت ونّومي  سراجها  وأصبحت  طعامها  أت 

صبيانها، ثّم قامت كأّنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعال يريانه أّنهما يأكالن،  
ضحك هللا الّليلة أو  )، فقال:  ()غدا إلى رسول هللا   فباتا طاويين، فلّما أصبح 

أبي هريرة  (عجب من فعالكما فأنزل هللا عن   ،()    أتى الّنبّي      أّن رجال 
()عث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إاّل الماء. فقال رسول هللا  ، فب()  :(  من

فقال رجل من األنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته،    (يضّم أو يضيف هذا؟
. فقالت: ما عندنا إاّل قوت صبياني فقال:  ()فقال: أكرمي ضيف رسول هللا  

عشاء،   أرادوا  إذا  صبيانك  ونّومي  سراجك  وأصبحي  طعامك  فهّيأت هّيئي 
سراجها   تصلح  كأّنها  قامت  ثّم  صبيانها،  ونّومت  سراجها  وأصبحت  طعامها 
فأطفأته، فجعال يريانه أّنهما يأكالن، فباتا طاويين، فلّما أصبح غدا إلى رسول 

فقال:  ()هللا   فعالكما)،  من  عجب  أو  الّليلة  هللا  هللا:(ضحك  فأنزل  چ  ، 

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 . (1) [9الحشر: ] چجب

 
ِل للا ِ: َ(، باااب )ارمناقاب األنصااأخرجاه البخاااري فااي صااحيحه، كتاااب ) (1) و  ىقااَ ْؤِثُروَن َعلااَ  َويااُ

 (.3٧98(، حديث رقم )5/34(، )[9{ ]الحشر: َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ 
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 :الكرم مع الناس عامة -6
سخر اإلنسان نفسه لقضاء حوائج المحتاجين والسعي  من مجاالت الكرم أن يُ  

وقضاء   الناس،  نفع  على  الحنيف  الشرع  حث  فقد  الناس  حوائج  قضاء  في 
الشفاعة  وبذل  كرباتهم،  تفريج  إلى  والسعي  لدوام    حوائجهم،  تحقيًقا  لهم،  الحسنة 

ٻ ٻ ٻ پ  ٻچ  قال تعالى:  يادة في روابط األخوة،المودة، وبقاء األلفة، وز 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  پ پ پ ڀ ڀ

ې ې ى چ [، وقال تعالى: 114النساء: ]چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 . [85النساء: ]چ ەئ ەئ ى ائ ائ
 

 املطلب الثاني 
 أنواع الكرم 

 

 ولعلنا في هذا المطلب َأن  نذكر ثالثة منها:  ،ال شك أن للكرم أنواعًا كثيرة 
 كرم ببذل النفس: أواًل: ال

وهو وال شك أعظم درجات الكرم ومراتبه: ليس هناك أكرم ممن يجود بنفسه في  
، جادوا بنفوسهم وأرواحهم في سبيل  () فإن أصحاب الرسول    ،()سبيل هللا  

، ا، وال عقار ولذلك جاء الصحابة في بدر، ال يملكون من الدنيا شيئًا، ال ماال  ،هللا
أبّية، وأفئدة طاهرة، باعوها هلل الواحد األحد،    يملكون نفوساً ، وإنما كانوا  اوال سالح

تعالى هللا  قال   ۋ ۋ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ  :كما 

وعال  -امتدحهم  [  111]التوبة:    چۅ فكان    -  جل  هلل  أنفسهم  باعوا  بأنهم 
السم عرضها  جنة  عنهما جزاؤهم  قال  ولذلك  واألرض,  ٱ ٻ ٻ  چ  :وات 

  چ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
 .[23]األحزاب:

 

  :ثانيًا: الكرم باملال
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إي اه وأنعم به عليه من كل ما    َبذ ل المسلم وعطاؤه من مال هللا الذي آتاه هللا 
ينتفع به المرء؛ من مأكٍل أو مشرب أو ملبس، أو مسكن أو دواء أو غير ذلك من 

 ہ ۀ ۀچ  :أنواع الخير والبرِّ والكرم الذي أمر هللا به عباده فقال جل وعال

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

أمر  ،[31إبراهيم:    ]  چۆ اآلية  بالمال    ٌٌ ففي  بالكرم  المؤمنين  لعباده  من هللا 
الُمستحبة أو  الواجبة  النفقة  سواًء  تعالى  ، واإلنفاق   ھ ہ ہ ہچ  :وقال 

  چ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ
عمر  [1٦التغابن:  ] ابن  أن  ()  وعن  النبي  :  إلى  جاء  رجاًل   ()    يا فقال: 

رسول هللا، أيُّ الن اس أحب إلى هللا؟ وأيُّ األعمال أحب إلى هللا؟ فقال رسول هللا  
()  تعالى إلى هللا  األعمال  وأحبُّ  للناس،  أنفُعهم  تعالى  إلى هللا  الن اس  )أحبُّ   :

ا، أو تطرد عنه  سروٌر ُتدِخله على مسلم، أو تكِشف عنه ُكربة، أو تقضي عنه َدينً 
  -جوًعا، وأَلن أمشي مع أٍخ في حاجة أحبُّ إلي  من أن أعتكف في هذا المسجد  

شهًرا، ومن كف  غضبه ستر هللا عورَته، ومن كظم غيَظه    -يعني مسجد المدينة  
ولو شاء أن يمضيه أمضاه مأل هللا قلَبه رجاًء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه  

فمن أراد أن ُيخلف هللا    (1)ه أثبت هللا قدَمه يوم تزول األقدام(في حاجٍة حتى يتهي أ ل
عليه، وأن ُيبارك له في رزقه، وفي َدخِله، فلُينفق وليكرم الفقراء والمساكين، وليبذل  

فالكرم ببذل المال له    ،في مشاريع الخير، فكل ذلك من أبواب الكرم بالمال والبر
يتناف فيها  كثيرة،  وأنواٌع  عديدة،  المجتهدون صوٌر  ويجتهد  المتنافسون،  قال    ،س 

الكفوّي: الكرم إن كان بمال فهو جود. وإن كان بكّف ضرر مع القدرة فهو عفو.  

 
(، 3٦باارقم ) ،، واباان أبااي الاادنيا فااي قضاااء الحااوائجالمعجاام األوسااطأخرجااه الطبرانااي فااي  (1)

نه األلباني (، وقاال ٦02٦(، حديث رقم )٦/139)  ، باب )الميم(، )من اسمه محمد(،وحس 
ُد الطبرانااي:  ِه َعباا  َد بااِ ر  َراٍج، َتفااَ ُن سااِ َكي ُن باا  اٍر ِإال  سااُ ِن ِدينااَ ِرو باا  ن  َعماا  ِديَث عااَ َذا ال حااَ ِو هااَ ر  م  يااَ لااَ

َمِن ب ُن َقي ٍس "   .الر ح 
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 .(1) وإن كان ببذل الّنفس فهو شجاعة
 

 ثالثًا: الكرم بكف الضرر والعفو مع القدرة:

تعالى:    قوله  في  القطان  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ چ قال 

عمران:    چ ڤ ڤ الذين  أ  چٿٿچ  :[134]آل  ي: 
بمزية عظيمة أخرى    ()يمسكون أنفسهم عن االنتقام مع القدرة عليه؛ ثم أردف  

قوله:   الناس،   چٿ ٹ ٹ چوهي  ذنوب  عن  يتجاوزون  الذين  أي: 
ويتركون مؤاخذتهم مع القدرة على ذلك، وتلك منزلة من ضبط النفس وملك زمامها 

إليها، وهي أرقى من كظم الغيظ، إذ ربما ك ظم المرء غيظه على  قل  من يصل 
فاَّلل   والضغينة،  وننسى   ( )الحقد  الناس،  عن  ونعفو  غيظنا،  نكظم  أن  يريدنا 

عن    (~)  . ومن القصص التي رويت في كظم الغيظ ما ذكره القرطبي (2) "إساءتهم
مهران   بن  حارة،  (~)ميمون  مرقة  فيها  بصحفة  يوم  ذات  جاءت  جاريته  "أن   :

عل المرقة  فصبت  فعثرت  أضياف،  فقالت وعنده  يضربها،  أن  ميمون  فأراد  يه، 
، قال لها: قد  چٿٿچ:  ()الجارية: يا موالي استعمل قول هللا  

، فقال: قد عفوت عنك،  چٿ ٹ ٹ چ  فعلت، فقالت: أعمل بما بعده:
الجارية:   فأنت  چٹ ڤ ڤ چفقالت  إليك،  ، قال ميمون: قد أحسنت 
لوجه هللا   ال(3) "()حرة  في فضل كظم  السنة  في  ورد  وقد  كثيرة .  أحاديث    غيظ 

 (): أن رسول هللا () عن سهل بن معاذ عن أبيه :نقتصر على بعض منها
ُرُءوِس مَ )قال:   َعَلى  الِقَياَمِة  َم  َيو  للا ُ  َدَعاُه  ُيَنفَِّذُه  َأن   َتِطيُع  َيس  َوُهَو  َغي ًظا  َكَظَم  ن  

 
  (.53للكفوي )ص ،الكليات (1)

 .(1/222للقطان ) ،تيسير التفسير (2)

 (.4/20٧ام القرآن )الجامع ألحك (3)
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 .(1)(وِر َشاءَ الَخاَلِئِق َحت ى ُيَخيَِّرُه ِفي َأيِّ الحُ 
وهذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن   

أبيه، لمكانته من  أخوته  السالم حسده  التخلص منه،   إبراهيم عليهم  فاجتمعوا على 
البئر  الباري    ، فألقوه في  بأن وهبه قوة    ()من كيدهم، وتفضل عليه    ()فنجاه 

بل عفا عنهم    ر، فلما وقع إخوته بين يديه لم ينتقم منهم، وسلطانا، بعد ابتالء وصب 
وسامحهم على ما كان منهم تجاهه، فقال لهم بعد أن اعتذروا منه عما كان منهم! 

بذلك ربنا جل وعال  ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ چ   : كما أخبرنا 

"أي ال تأنيب    :(~)يقول اإلمام ابن كثير  [.    92]يوسف:    چۆ ۈ
عليكم   عتب  وال  زادهم  عليكم  ثم  اليوم  بعد  حقي  في  ذنبكم  عليكم  أعيد  وال  اليوم 
 . (2) "چڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ چ : الدعاء لهم بالمغفرة فقال

 
ِم الَغي ظِ باب ) في سننه، الترمذيأخرجه  ،(4٧٧٧برقم ) ،رواه أبو داود في سننه (1) (، ِفي َكظ 

ٌن َغِريااٌب، وحسانه األلباااني فاي صااحيح 2021بارقم )(، 3/440) ِديٌث َحساَ َذا حااَ (، وقااال: هاَ
  (.202٦برقم ) ،(؛ وصححه في صحيح الترمذي33٧5برقم ) ،ابن ماجة

 (.2/490سير القرآن العظيم )تف (2)
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A 
 

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على أشرف الخلق من   
 وبعد: ،ختم هللا ببعثته النبوات، عليه وعلى آله وصحبه أهل الفضل والكماالت 

تعالى في كتابه، ووصف  فإن خل  امتدحها هللا  التي  الكرم من أهم األخالق  ق 
بها على   المؤمنين، وحث  بين  )قرآن كريم( وجعلها شريعة  بأنه  المجيد  قرآنه  بها 

عليه من    ُجِبلت اإلنفاق بكل الطرق والوسائل؛ ألن اإلنفاق شاق على النفس، لما  
الرسول       لطبعها، فكان    مضادٌ الزدياد منه، فكأن اإلنفاق  وا  ،حب المال واكتنازه

()    يعالج تلك األنفس بما يستأصل منها الحرص والشح، ويعالج به ذلك الداء
 .العضال، ويحبب بها اإلنفاق إلى هذه النفوس

  ، وقسمت كل مبحث إلى عدة مطالب  ،هذا وقد قسمت بحثي إلى تمهيد ومبحثين
 انتهيت فيها إلى عدد من النتائج أهمها: 

يظنه معظم الناس،    فة محمودة تسمى كرمًا وذلك على خالف ماأن كل ص  -1
واسعة كلمة شاملة  كريم  فكلمُة  يعطي،  أنه  يعني  كريُم  فالنًا  أن  فالحلم    :من 

الصبر كرم  ،السخاء كرم  ،كرم أية    .المروءة كرم  ،اللطف كرم،  يعني  فالكرم 
مة  نسان، بل إن الصفات الحميدة كلها تلخص بكلصفة حميدة يتصف بها اإل 

  واحدة هي الكرم
مادة    -2 مشتقاتها  (  م  -ر  –ك  )أن  بكل  وردت  قد  الكريم  القرآن  من  في  أكثر 

   وقد تنوعت دالالتها حسب السياقات التي وردت فيها.  ،مرةأربعين 
أن الكرم ببذل النفس هو أعظم درجات الكرم ومراتبه: فليس هناك أكرم ممن    -3

، جادوا  () فإن أصحاب الرسول    ومن هنا،  () يجود بنفسه في سبيل هللا  
 بنفوسهم وأرواحهم في سبيل هللا.

إن اإلسالم نظام كامل وتشريع شامل يتناول شؤون الدين والدنيا دون انعزالية    -4
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المثلى  الصور  يقرر  البناء،  في  قوٌي  فريد،  نظام  على  منهجه  يقوم  وفصل 
 للتعاون وتبادل النفع ورعاية الحرمات وكفالة الحريات. 

 : الختام فإن البحث يوصي بما يلي وفي
أنه من الواجب على األمة أن تطهر نفسها من الشح والبخل؛ ألن البخل من    -1

السليمة؛   والنفوس  الطباع  تمجها  التي  الدميمة  والخصال  الذميمة  الصفات 
وبيعه   تعامله  في  المجتمع  أفراد  عنه  ينصرف  الناس؛  عند  ممقوت  فالبخيل 

 افته وعدم مصاهرته.وشرائه؛ فضاًل عن بخل ضي 
  ؛ ضرورة إعداد بحوث ودراسات تؤكد على القيم األخالقية من منظور قرآني  -2

ألنه    ،ألنه ال يكاد يختلف أحد على دراسة األخالق من منظور قرآني تدبري 
فال   ،أو فرد   ،أو جماعة  ،من األمور المهمة التي ال يستغني عنها أي مجتمع

فإذا انعدمت   ،و سليم دون أخالق كريمةتنتظم العالقات بين الناس على نح
عنها الناس  تخلى  أو  القيم  تأثرا    ؛هذه  حياتهم  وتأثرت  برمته  المجتمع  وقع 

 . بالغا
أنه ال ينبغي لدارس القرآن الكريم أن يدرس ألفاظ القرآن ومفرداته بمعزل عن    -3

والحالية اللغوية  م   ،سياقاتها  يكتنفها  وما  بالكلمة  يحيط  ما  بالسياق  ن  ونقصد 
 قرائن وأحوال.

  ، وفي الختام فإني أحمد هللا تعالى أن يسر لي الكتابة واإلتمام لهذا الموضوع المهم 
وصالة وسالمًا على أشرف    ،وأسال هللا أن يتقبل هذا البحث وأن ينير به الطريق

الخلق وحبيب الحق وعلى آله وصحبه األطهار األخيار ومن تبعهم بإحسان إلى  
 . يوم الدين والتالق
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Fو K 

 

  المعرفة   دار،  الطوسي   الغزالي   محمد   بن  محمد  حامد  أبو،  الدين  علوم  إحياء  (1)
 ، بدون طبعة، وبدون تاريخ. بيروت -

الّنزول (2) علي    ،أسباب  الحسن  :  تحقيق  ،ها(4٦8)المتوفى:    الواحديأبو 
ها  1412الدمام الطبعة الثانية،    -عصام الحميدان، الناشر: دار اإلصالح  

 .م1992 -
التأويل  (3) وأسرار  التنزيل  عمر    ،أنوار  بن  هللا  عبد  سعيد  أبو  الدين  ناصر 

الطبعة  بيروت،    –المرعشلي، دار إحياء التراث العربي    :البيضاوي، تحقيق 
 ها.1418 األولى،

البزار (4) بمسند  المعروف  الزخار  العتكي    ،البحر  عمرو  بن  أحمد  بكر  أبو 
بالبزار الرح  ،المعروف  محفوظ  والحكمتحقيق:  العلوم  مكتبة  هللا،  زين  ،  من 

   بدون طبعة، وبدون تاريخ.
المحيط (5) األندلسي    ،البحر  حيان  بن  يوسف  بن  محمد  حيان  المتوفى  )أبو 

   ها.1420 ،بيروت   ،صدقي محمد جميل، دار الفكر  :تحقيق (،ها٧45
مجد الدين أبو طاهر محمد    ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  (6)

تحقيقب الفيروزآبادي،  يعقوب  التراث    :ن  إحياء  لجنة  النجار،  علي  محمد 
 ها.141٦بدون طبعة، القاهرة، 

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني،    ،تاج العروس من جواهر القاموس (7)
بيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين دار    ،أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، الز 

 . دون تاريخ، بدون طبعة، وبالهداية
والتنوير (8) عاشور    ، التحرير  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  محمد 

 م. 199٧ ،تونس -التونسي، دار سحنون للنشر والتوزيع 
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  أبو   األصبهاني،  األنصاري   فورك  بن   الحسن  بن   محمد،  فورك  ابن   تفسير (9)
،  قرى ال  أم  جامعة:  لناشر ا،  بندويش  القادر  عبد  عالل:  وتحقيق  دراسة،  بكر

 .م2009 - ها1430 بدون طبعة،
  أبو ،  الكريم  الكتاب  مزايا   إلى   السليم  العقل  إرشاد=    السعود  أبي   تفسير (10)

  –  العربي   التراث   إحياء  دار،  مصطفى   بن   محمد   بن   محمد   العمادي  السعود
 . بدون طبعة، وبدون تاريخ،  بيروت

  الواحدي،   علي   بن  محمد   بن  أحمد  بن  علي   الحسن   أبو،  البِسي ط  الت فِسير (11)
  محمد   اإلمام   بجامعة  دكتوراة   رسالة(  15)  في   تحقيقه،  الشافعي   النيسابوري، 

 األولى، ،  وتنسيقه  بسبكه  الجامعة  من  علمية  لجنة  قامت  ثم  سعود،  بن
 .ها1430

،  اليوم  أخبار   مطابع،  الشعراوي   متولي   محمد،  الخواطر  –  الشعراوي   تفسير  (12)
 .م199٧ بدون طبعة،

  قاسم   بن  سعيد  محمد  بن  الدين  جمال   محمد ،  التأويل  محاسن ر القاسمي  تفسي (13)
  ة، العلمي  الكتب  دار،  السود  عيون   باسل  محمد:  تحقيق،  القاسمي   الحالق
 . ها1418 ،بيروت

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري    ،تفسير القرآن العظيم (14)
تحقيق دار   : الدمشقي،  الدين،  شمس  حسين  العلمية  محمد    ، بيروت   ،الكتب 

 ها. 1419 الطبعة األولى،
  البابى   مصطفى   ومطبعة  مكتبة ،  المراغي   مصطفى   بن  أحمد،  المراغي   تفسير (15)

 . م194٦ - ها13٦5 ، بدون طبعة،بمصر وأوالده الحلبي 
المنار (16) الدين بن محمد    ، تفسير  محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس 

خل  منال علي  بن  الدين  العامة  بهاء  المصرية  الهيئة  الحسيني،  القلموني  يفة 
 م.1990 بدون طبعة، للكتاب،
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النسفى  (17) النسفي   ، تفسير  محمود  بن  أحمد  بن  هللا  عبد  البركات  تحقيق    ،أبو 
   .م2005بدون طبعة،   ،بيروت  ،دار النفائس ، الشيخ: مروان محمد الشعار

  مصر   نهضة  دار،  وي طنطا   سيد   محمد،  الكريم  للقرآن  الوسيط  التفسير  (18)
 م. 199٧  بدون طبعة، ،القاهرة  – الفجالة والتوزيع، والنشر للطباعة

  عبد   بن  األمين  محمد  ،القرآن  علوم  روابي   في   والريحان   الروح  حدائق  تفسير (19)
، بدون  لبنان –  بيروت  النجاة، طوق  دار ،الشافعي  الهرري  العلوي  األرمي  هللا

 . م2001 - ها1421 طبعة،
األعراقتهذ  (20) وتطهير  األخالق  يعقوب    أبو  ،يب  بن  محمد  بن  أحمد  علي 

الطبعة األولى، بدون    ،ابن الخطيب، مكتبة الثقافة الدينية  :مسكوية، تحقيق 
 . تاريخ

اللغة (21) منصور  ،تهذيب  أبو  الهروي،  األزهري  بن  أحمد  بن  تحقيق:    ،محمد 
مرعب عوض  العربي   ، محمد  التراث  إحياء  ،  األولى   الطبعة  ،بيروت   ، دار 

 م. 2001
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن    ،التوقيف على مهمات التعاريف (22)

الكتب  عالم  القاهري،  الحدادي  العابدين  زين  بن  علي  بن  العارفين    ، تاج 
 ها. 1410، الطبعة األولى 

 . ها(1404)المتوفى: القطان إبراهيم، التفسير  تيسير (23)
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب    ،القرآن جامع البيان في تأويل   (24)

الطبري  جعفر  أبو  الرسالة،   ، اآلملي،  مؤسسة  شاكر،  محمد  أحمد  تحقيق: 
 ها. 1420، الطبعة األولى 

القرآن  (25) ألحكام  بن فرح    ،الجامع  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  هللا  أبو عبد 
القرطبي  الدين  شمس  الخزرجي  سمير  ،األنصاري  هشام  البخاري،    تحقيق: 

  ها 1423  ،طبعةبدون  دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية،  
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 م.2003 -
األفهام (26) هللا،    ، جالء  أبو عبد  الجوزية  قيم  ابن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد 

دار    -: زائد بن أحمد النشيري، الناشر: مجمع الفقه اإلسالمي بجدة  تحقيق 
 ها.1425 بدون طبعة،عالم الفوائد، 

ديوان األدب. أول معجم عربي مرتب حسب األبنية، أبي إبراهيم إسحاق بن   (27)
،  إبراهيم أنيس   د.     :أحمد مختار عمر، مراجعةد.    :إبراهيم الفارابي، تحقيق

 بدون طبعة، وبدون تاريخ. 
أبو المعالي محمود    ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني   (28)

عبدهللا بن محمد بن أبي الثناء األلوسي، دار إحياء التراث العربي    شكري بن
   ، بدون طبعة، وبدون تاريخ. بيروت  –

وفوائدها  (29) فقهها  من  وشيء  الصحيحة  األحاديث  الرحمن    ، سلسلة  عبد  أبو 
محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني،  

 . الطبعة األولى، بدون تاريخ ، توزيع، الرياضمكتبة المعارف للنشر وال
أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد    ،سنن أبي داود (30)

تاني  ِجس  السِّ األزدي  عمرو  الحميد   ،بن  عبد  الدين  محيي  محمد    ، تحقيق: 
 ، بدون طبعة، وبدون تاريخ.بيروت –المكتبة العصرية، صيدا  

رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،    محمد،  سنن الترمذي (31) بن عيسى بن َسو 
وإبراهيم   الباقي،  عبد  فؤاد  ومحمد  شاكر،  محمد  أحمد  تحقيق:  عيسى.  أبو 

الحلبي  البابي  مصطفى  مكتبة  عوض،  الثانية،    ،مصر   ،عطوة  الطبعة 
  م.19٧5 -ها 1395

ر  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دا  ،شرح النووي عل مسلم (32)
  .الطبعة الثانية، بدون تاريخ ،بيروت  –راث العربي تإحياء ال

المصطفى  (33) حقوق  بتعريف  موسى    ، الشفا  بن  عياض  القاضي  الفضل  أبو 
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)المتوفى:   الشمنى    ،ها( 544اليحصبي  الحاشية: أحمد بن محمد بن محمد 
والتوزيع  ،ها(8٧3)المتوفى:   والنشر  الطباعة  الفكر  دار  بدون    ، الناشر: 

 م. 1988 -ها 1409 ،طبعة
حبان (34) ابن  المعارف  : تحقيق  ،صحيح  دار  شاكر،  طبعة، أحمد  بدون   ،  

 .م1952 – ها13٧2
والترهيب (35) الترغيب  المعارف    ،صحيح  مكتبة  األلباني،  الدين  ناصر  محمد 

 ها.1421 الطبعة األولى، ،للنشر والتوزيع
ن علي بن محمد الجوزي  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ب ،صيد الخاطر (36)

سويدان59٧)المتوفى:   المساحي  حسن  بعناية:  القلم    ،ها(    ، دمشق   -دار 
 . م2004  -ها 1425 ،الطبعة األولى 

  بن   أحمد  الدين،  شهاب  العباس،  أبو،  األلفاظ  أشرف  تفسير  في   الحفاظ  عمدة (37)
  عيون   باسل  محمد:  تحقيق،  الحلبي   بالسمين  المعروف  عبدالدائم  بن  يوسف

 .م199٦ - ها141٧، العلمية الكتب دار، دالسو 
الفراهيدي    ،العين (38) تميم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو 

تحقيق ومكتبة    د.   :البصري،  دار  السامرائي،  إبراهيم  د.  المخزومي،  مهدي 
 ، بدون طبعة، وبدون تاريخ. الهالل

  الكتب   دار ،  الدينوري   بة قتي  بن   مسلم   بن  هللا   عبد  محمد   أبو ،  القرآن  غريب  (39)
 .م19٧8 - ها1398 ، بدون طبعة،العلمية

البخاري  (40) صحيح  شرح  الباري  الفضل    ،فتح  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد 
قام   عبدالباقي،  فؤاد  محمد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رقم  الشافعي،  العسقالني 

  -دار المعرفة  ،  بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب
 ها.13٧9بدون طبعة، بيروت،  

محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني، دار ابن    ،فتح القدير (41)
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 ها.1414 الطبعة األولى،دمشق، بيروت،  -كثير، دار الكلم الطيب 
التأويل (42) وجوه  في  األقاويل  وعيون  التن زيل  حقائق  عن  القاسم    ،الكشاف  أبو 

الزمخشري  عمر  بن  دار    محمود  المهدي  الرزاق  عبد  تحقيق:  الخوارزمي، 
 . بدون طبعة، وبدون تاريخ بيروت،  –إحياء التراث العربي 

أيوب بن موسى الحسيني    ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (43)
درويش عدنان  تحقيق:  الحنفي،  البقاء  أبو  الكفوي،  محمد    -القريمي 

 . ون طبعة، وبدون تاريخ، بدبيروت  –المصري، مؤسسة الرسالة 
  منظور   ابن  الدين  جمال  على،  بن  مكرم  بن  محمد   الفضل،  أبو ،  العرب  لسان (44)

 .ها1414 ، بدون طبعة، بيروت – صادر   دار، األنصاري 
زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر    ، مختار الصحاح (45)

 ها. 1420 بعة الخامسة،الط ، بيروت –الحنفي الرازي، المكتبة العصرية 
الصحيحين  (46) على  الحاكم    ،المستدرك  هللا  عبد  بن  محمد  عبدهللا  أبو 

 .م1998 –  ها1418 ، بدون طبعة،النيسابوري، دار المعرفة
حنبل  (47) بن  أحمد  اإلمام  وآخرون   ،مسند  األرناؤوط  شعيب  مؤسسة    ،تحقيق: 

 ، بدون طبعة، وبدون تاريخ. الرسالة
أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن    ،زيل في تفسير القرآنمعالم التن   (48)

الفراء البغوي الشافعي، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي  
 ها.1420 الطبعة األولى، ،بيروت  –

الكبير (49) أبو    ،المعجم  الشامي،  اللخمي  أيوب بن مطير  سليمان بن أحمد بن 
  –حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية    تحقيق:  ،القاسم الطبراني 

 . ، بدون طبعة، وبدون تاريخالقاهرة
الغيب (50) الشافعي،    ،مفاتيح  الرازي  التميمي  بن عمر  محمد  الدين  فخر  اإلمام 

 م. 2000 -ها 1421 الطبعة األولى، ، بيروت -دار الكتب العلمية 
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اللغة (51) الق  ،مقاييس  زكريا  بن  فارس  بن  الحسين،  أحمد  أبو  الرازي  زويني 
 .ها1399 ، بدون طبعة،عبد السالم محمد هارون، دار الفكر :تحقيق 

إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن    ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور (52)
المهدي غالب  عبدالرزاق  تحقيق:  البقاعي،  بكر  أبي  بن  الكتب    ،علي  دار 

 م.1995 -ها 1415 ، بدون طبعة،بيروت  -العلمية 
والعيون  (53) البصري    ،النكت  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو 

بالماوردي  الشهير  عبد    ،البغدادي،  بن  المقصود  عبد  ابن  السيد  تحقيق: 
 . ، بدون طبعة، وبدون تاريخبيروت  -الرحيم، دار الكتب العلمية 

األوطار  (54) الشوكان  ،نيل  هللا  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  اليمني  محمد  ي 
  ، دار الحديث، مصر   ،ها( تحقيق: عصام الدين الصبابطي 1250)المتوفى:  

 م.1993 -ها1413الطبعة األولى، 
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 فهرس احملتويات 
 

 الصفحة احملتوى

 655 الملخص باللغة العربية
 657 الملخص باللغة اإلنجليزية

 659  دمة المق
 660  الموضوع أهمية 

 660 أسباب اختيار الموضوع 
 661  الدراسات السابقة 

 661 خطة البحث 
 663 التمهيد: التعريف بداللة الكلمة 

 663 غةالكرم ل
 664 الكرم اصطالحاً 

 664 العالقة بين التعريف اللغوي واالصطالحي 
 665 المبحث األول: الكرم في القرآن الكريم دالالت واشتقاقات

 665 آيات الكرم في ضوء القرآن الكريم. المطلب األول:
 675 داللة وصف الكريم حيث كان وصفًا لألجر المطلب الثاني:
 679 لة وصف الكريم حيث كان وصفًا للرزق دال  المطلب الثالث:
 685 داللة وصف الكريم حيث كان وصفًا للزوج المطلب الرابع:

 687 داللة وصف الكريم حيث كان وصفًا للمقام  المطلب الخامس:
 689 داللة وصف الكريم حيث كان وصفا للكتاب   المطلب السادس:

 692 للعرش داللة وصف الكريم حيث كان وصفا المطلب السابع:

../AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l
../AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l
../AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l
../AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l
../AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l
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 الصفحة احملتوى

 693 داللة وصف الكرم حيث أريد به الفضل والشرف  المطلب الثامن:
 697 .داللة وصف الكرم المنفي عم ن يهن هللاُ  المطلب التاسع:

 698 المبحث الثاني: مجاالت الكرم وأنواعه في القرآن الكريم
 698 مجاالت الكرم  المطلب األول:

 698 الكرم مع هللا  -
 700 لرسولالكرم مع ا -
 704 الكرم مع النفس  -
 706 الكرم مع األهل واألقارب واألصدقاء -
 714 الكرم مع الضيفان  -
 718 الكرم مع الناس عامة  -

 718 أنواع الكرم المطلب الثاني:
 718 الكرم ببذل النفس  -
 719 الكرم بالمال  -
 720 مع القدرة والعفو الكرم بكف الضرر  -

 722 الخاتمة
 722 م النتائج أه

 723 أبرز التوصيات 
 724 فهرس المصادر والمراجع 

 731 فهرس الموضوعات 

 


