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 مقدمة
احلمددددر   رع اني ددددالة  اانيالددددى  اانياددددىو لهدددد      ددددال  مددددر ا نيدددد  

 اصح   اسهم أرت  . أمال ب ر:
فقر اردت  يالت اأحالديث كثري  يف ذو انيكرب ااني هد  ل د و اب دال  
أ ددد  مددد  أكدددىو انيكادددالر اانيالال دددمو اأ  انيألنايددد  مددد  أكدددىو ا    دددال  

ااتالددالب ب ددد   – انيكدددرب –اانيالددالحل و اوردددنر  لددءا انيدددرا  اني  ددال  
اني ددالس بدد  ني دد م  وددالممو االألمددالمهم بالةندداللل دا  أ  تكددن  انيقهددنع 
مني  اني  اليدم انيألالمدم. ا دألن مد  لدءا اكثدال  كثدل  ا مدلاو يف انيقهدنع 
اتشدد  و األ ددهوو اصدد ه .دداال لال. اهدد  أن ال لددالو امدد  اصدد     

 لءا احلر فهن يف كرل لن م.
هً ال م  ال هو م   ًدال أسد الب و اأ نالد و نيءا رأيو أ  أكأله ل  انيكرب ُمج

 ا فالت و ا ثالرهو الىمالت و الىج .
الددد  ع ت دددرا أ  تكدددن   .دددالرات يف كهمدددالتو ااهادددالت ةددد  أراد 

 اني جال  م  لءا اكهق انيا  .
 اهللا ت ال  حايب ا  م انينك  

 كتب
 أبو حمند

 زاهر بن حمند اخلشرمي الشهري
 31ٕٖٔاخلرب:  - 0ٖ63ٓص.ب: 
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 تعريف الكرب
 ال انيكالب اسكن  اني ال .انيكرب بك

اانيكرب اانيألكرب ااعسألك الر مألقدالرع. فدالنيكرب احلالنيدم انيدص هبدأل   دال 
 اك اال  م   لجالب  ب اا و اذنيك أ  يلى  اا  أكرب   غريه.

 اانيألكرب يأيت له  اجه :
أحرثال: أ  تكن  ا ف دال  احلاد م زاةدر  لهد   السد  انيمدريو امد  

 مث اصم س حال   ات ال  بالةألكرب.
الين: أ  يكن  مألكهًاال نيءنيك مألش ً ال مبال ني س ف  و الن اصدم اانيث

ٍ لالمدددم اني دددالس هدددن هننيددد :  ُُ اَلُ َكلَذذذ  ُكذذذمِّ كَذْلذذذِب ُمَتَكذذذربِّ ََُْذذذ ِلَي َي َِ َكذذذ
 [.35]غالفل:  َجَُارٍ 

الكذرب بَذر ا ذ  »بقننيد :  . اهدر للفد  اني ديب (1)ااةاألكرب مثه  
 .(2)«وغنط الناس

 أسُاب الكرب
م  اسأل نم  اا و اع ياأل نمهال  ع الن ي ألقر هلال  ع يألكرب  ع

 صام م  صاالت انيكمال  دت زه ل  انيمري ال  س  م أس الع:
 اني هم: -1

فمال أسلع انيكرب    ب د  اني همدال  اندىع اني هدم انيدءي  و و حدنا 
                              

 .611/ 11ا نل: فألح اني الريو  (1)
 .21ا نل ص (2)
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 ددددددنر انيألنف ددددددق م دددددد     غددددددريلم. ف اددددددأل نم  اادددددد  اياددددددألحقل اني ددددددالسو 
اهددر يددلى  اادد  ل ددر هللا اياددألجهههمو اياددألمرو مدد  كالنيردد  مدد همو 

ت ال  أله  اأف   مد هم ف مدالب لهد هم أكثدل ادال هبدالب لهد   ااد و 
 ايلجن ني اا  أكثل اال يلجن هلم. اس ه كربه بالني هم أملا :

أ  يكددن  ا.ددألمالني  مبددال ياددم  لهًمددالو انيدد س لهًمددال يف احلق قددمو  -أ
فإ  اني هم احلق ق  مدال ي دلب بد  اني  در ربد  ا ااد . الدءا يدنر  اوشد م 

ِِ اْلُعَلَنذا ُ اانيألناي  دا  انيكرب هال  ت ال :  ِِ  ِإََّنَا ََيَْش  اَلَ ِمْن ِكَُذا
 [.28]فالنل: 
أ  هبددددنو يف اني هددددم الددددن ك  ددددث انيرك هددددمو ردي  انيدددد اسو  -ع

س ئ ا كىوو فإ   و يشألم  أاًع بألهدءيه  ااد و اتزك دم هه د  بدأ ناع 
م صددالدب اني هددم اجملاللددرات ف قدد  ك  ددث افددنللو فددإذا كددالو يف اني هدد

 م  هه   م زًع ك  ثال فهم يره ذتلهو او ينهل يف اوري أثله.
اهلددءا ه دد  اني هددم ثىثددم أ.دد الرو مدد  دكدد  يف انيشددرب ا ا : تكددربو 
ام  دك  يف انيشرب انيثالين: تناي و امد  دكد  يف انيشدرب انيثالنيدث: لهدم 
أ   مال ي هم. ف ال نىع اني هم تنايد نا االهمدنا أ  حجدم هللا لهد  ألد  
اني هدددم  كدددر. ا.دددأ  اني هدددم أ  ينجددده مزيدددر اودددنب اانيألنايددد  فكهمدددال 
حتمهدددددو ا .دددددجالر بالنيثمدددددالر مالنيدددددو أغالدددددالمال    ا رو ني جددددد  م هدددددال 

 احملألالجن  مال نيء انالع.
 انيكرب بالني م  ااني  الد : -2

اني س هبهن ل  رذيهم انيكربو ااسألمالنيم ههنع اني السو كحال  اني  دالد 
يف انيدددر  ال فهدددن أمدددم ينه دددن   فرت.دددح م ددد  انيكدددرب يف انيدددري  اانيدددر  الو أمدددال
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ذكللم بالنينرع اانيألقنى اتقنوهم له  سالةل اني الس اكأمم يلا  ل الدهتم 
 م م له  اوهق.

اأمال مدال يف انيدري  فهدن أ  يدلى اني دالس لدالنيك  ايدلى  ااد   الج ًدالو 
إذا مسعذذذتل الرجذذذم »: الدددن اهلالنيدددك حتق ًقدددال مهمدددال رأى ذنيدددك. هدددال  

هال  ذنيدك    لدءا انيقدن  م د  ا منال « يقول هلي الناس فهو أهلكهل
ير  لهد  أ د  مدزدر  هدق هللاو ممدرت بدال و  مد  مد  مكدلهو غدري كدالةم 

 م  سرنت و اك م ع هبالب؟ ايكا   .لًا احألقالره نيمريه.
اب دد  اني  ددالد  ذا اسددألمم بدد  ماددألمم أا  ذاه مددنذو اسددأل  ر أ  
 يماددل هللا نيدد و اع .ددك يف أ دد  صددالر اقنتًددال ل ددر هللاو اذنيددك ني نددم هددرر
 ااددد  ل دددره الدددن جهددد . اهدددر ي ألهددد  احلمدددق اانيم دددالا  ب   دددهم    أ  
يألحدددرى ايقدددن : سدددرتا  مدددال ذدددلي له ددد و ا ذا أصددد ه ب ك دددم زلدددم أ  
ذنيددك مدد  كلامالتدد و اأ  هللا مددال أراد  ع اع ألقددالو نيدد  مدد  أ دد  يددلى ن قددالت 
م  انيكاالر يا ن  هللا ارسنني . اللب رتاللدم  ذاا ا    دال  صدهنات هللا 

هم م  هألههمو ام هم مد  يدل مو مث    هللا أمهد  أكثدللم له همو فم 
او ي ددداله هم يف انيدددر  الو بددد  رمبدددال أسدددهم ب  دددهمو فهدددم يالددد   مكدددلاه يف 
انيددر  ال اع يف اركددل  أفدد ن  لددءا افاللدد  اةمددلار أ دد  أكددلو لهدد  هللا مدد  
أ   الة ؟! اأ   هر ا ألقم نيد  مبدال و ي دألقم     الةد  بد ؟! اني هد  يف مقدو هللا 

 الب  اكربه الن غالف ؟.بإلج
فهددءه لق ددر  اةمددرتي . اأمددال ا ك ددالس مدد  اني  ددالد ف قننيددن  مددال كددال  

ك دددو أرجدددن انيلزتدددم »يقننيددد  ب ددد  انيادددهم ب دددر ا الدددلاف  مددد  للفدددالت: 
فددال نل    انياددلو بدد  انيددلجه ق لددءا يألقدد  « فمدد  هم نيددنع كددنين فدد هم
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 هللا ظالللًا ابالنً الو الن اج  له   اا  مزدٍر ني مه .
ل م  انيليال  اانيكرب اانيم  مدال لدن يدحكم نيهشد رال  بد . اذاك ي م

 مث     ونت له  هللا ب مه .
امدد   ثددالر انيكددرب يف اني البددر أ  ي دد س اجهدد  كأ دد  مأل ددزه لدد  اني ددالس 
ماددددألقءر هلددددمو انيدددد س ي هددددم اةاددددك  أ  انيددددنرع نيدددد س يف اف هددددم حدددد  
ع تجقرهو اع يف انيله م حد  تجرأندأو اع يف انيدءي  حد  يج دمو  مندال انيدنر 

أكدددلو اوهدددق اأتقددداللم اكدددال  أاسددد هم كهًقدددال  يف انيقهدددنع فقدددر كدددال  
ذَي اأكثللم بشدلًا ات ادًمال اا  ادالنال كمدال هدال  ت دال :  ََ ْْ َجَنا َواْخِفذ

 [.215]انيش لا :  ِلَنِن اتَذَُذَعَي ِمَن اْلُنْؤِمِنيَ 
 انيكرب بالحلاه ااني اه: -3

فالنيءي ني   اه .ليم يادألحقل مد  نيد س نيد  ذنيدك اني ادهو ا    
كددال  أرفدد  م دد  لمددًى الهًمددالو اهدددر يألكددرب ب  ددهم ف ددأ م مدد   النيردددم 
اني الس اُمالنياألهمو اهر ذلي له  نياال   انيألاالكل ب و ف قن  نيمدريه: مد  
أ ددو امدد  أبددنك؟ فأ ددال فددى  بدد  فددى و امدد  مثهدد  تددألكهم!! ه دد  نيلجدد  

 لن م انيكرب: أع تأيت اوه ام.
 هال : أكش  أع حيم  افال .ليف.

 ته س فإ  انيربد .رير.اه   ني : أع 
 هال : حايب يرفئ .

فمدد  ي رتيدد  انيكددرب مدد  جهددم اني ادده فه ددراا هه دد و مب لفددم أ  لددءا 
 جه  م  ح ث     ت زَّز بكمال  غريه انيءنيك هال  انيشاللل:
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 نيدددددددددددددددددددددئ  فمددددددددددددددددددددددلت ب بدددددددددددددددددددددال  ذاي  ادددددددددددددددددددددده

 
  

 نيقددددددددددددر صددددددددددددرهو انيكدددددددددددد  بددددددددددددئس مددددددددددددال انيددددددددددددراا  
اي امدد  كددال  كا ًاددالو فمدد  أيدد  مددرب كاددأل  بكمددال  غددريهو اني ددرا 

هه دد  كددءنيك مب لفددم  ادد   احلق قددم ألدد : أبدداله اجددرهو فددإ  أبدداله انيقليدده 
  رامو اجره اني   ر تلاع. اهر للب هللا ت ال   ا   فقال :

 ِمذْن ُسذَ َلٍة ِمذْن ُِ ذٍي ُث ََُّ َجَعذَم َنْسذَل ِِ ْنَساِن ِمذْن  َوَبَدَأ َخْلَ  اْْلِ
اع افاله  مد  [. فإذا كال  أصه  م  انيرت 8و 7]انياجر :  َماٍ  َمِهيٍ 

اني راددم فمددد  أيدد  تأت ددد  انيلف دددم؟! فهددءا لدددن اني ادده احلق قددد  ني  ادددال و 
 ام  للف  ع يألكرب بالني اه.

 انيكرب بالفمال : -4
اأكثدددل مدددال ذدددلي بددد  اني ادددال  اهدددنل و ايدددرلن ذنيدددك    انيألددد ق  

 اانيثهه اانيم  م اذكل ل نع اني الس.
ندددددل    اداا ه أ  ي ندددددل اةألكدددددرب    بالن ددددد   ندددددل اني قدددددى و اع ي 

انيناللل  نل اني هدالةمو امهمدال  ندل    بالن د  رأى مد  انيق دالةح مدال يكدرر 
له دددد  ت ددددززه بالفمددددال و  ذ كهددددق مدددد  أهددددءار ااكدددد  بدددد  يف رت دددد  أجزاةدددد  
ا هدددءارو اسددد منت ف الدددري ج ادددم أهدددءر مددد  سدددالةل ا هدددءارو ارتالنيددد  ع 
بقدددال  نيددد و بددد  لدددن يف كددد  حددد  يألالدددنر أ  يدددزا  مبدددلو أا سددد ه مددد  

ا هلحم أا بلص أا تشني و فكم م  اجنه رت هم هدر ا س الع كحلو أ
ه حدددددو  دددددءه ا سددددد الع. فم لفدددددم ذنيدددددك ت دددددزع مددددد  انيقهددددده دا  انيكدددددرب 

 بالفمال  ة  أكثل تأمههال:



 

 11 الكرب
 

 

 يددددددددددددددددال منهددددددددددددددددل انيكددددددددددددددددرب  لجالبًددددددددددددددددال بالددددددددددددددددنرت 
 

  
 ا ندددددددددددددددددددل كدددددددددددددددددددىك فدددددددددددددددددددإ  اني دددددددددددددددددددنت تثليددددددددددددددددددده  

 نيددددددددددددددددن فكددددددددددددددددل اني ددددددددددددددددالس ف مددددددددددددددددال يف برددددددددددددددددنمم 
 

  
 مددددددددددددددال اسألشدددددددددددددد ل انيكددددددددددددددرب .دددددددددددددد ال  اع .دددددددددددددد ه  

 يف ابددددددددددددد   دو مثددددددددددددد  انيدددددددددددددلأس مكلمدددددددددددددمً  لددددددددددددد  
 

  
 بددددددددددددددددددددددأرب  لددددددددددددددددددددددن يف ا هددددددددددددددددددددددءار م ددددددددددددددددددددددلاع  

 (1)أ ددددددددددددددددم يادددددددددددددددد   اأذ  رحيهددددددددددددددددال سددددددددددددددددهك  
 

  
 (3)اانيثمدددددددددددددددل مه دددددددددددددددنع  (2)ااني ددددددددددددددد  ملف دددددددددددددددم   

 يدددددددددددال ابددددددددددد  انيدددددددددددرتاع امدددددددددددأكن  انيدددددددددددرتاع غدددددددددددًرا 
 

  
 أهالددددددددددددددددددددددل فإ ددددددددددددددددددددددك مددددددددددددددددددددددأكن  امشددددددددددددددددددددددلاع  

 انيألكرب بالةال : -5 
ااةألددالجل اغريلددالو  اأكثددل مددال ذددلي بدد  أربددالع انيددر  ال مدد  اة الصدده

ف اددألحقل انيمدد  انياقددري ايألكددرب له دد . اكدد  لددءا تكددرب مب دد  كددالر  لدد  
ذات اك ادددال و الدددن مددد  أهددد ح انيكدددربو فدددإ  اةألكدددرب مبالنيددد  أا لقدددالره نيدددن 
ذلدددده مالنيدددد  أا امددددرو لقددددالره أا تهددددم ني ددددالد يف حلنددددم ذنيدددد ًى مدددد  أذ  

م مدد  اوهددق. انيددن تأمدد  لددءا اةألكددرب نيددلأى يف اني هددند ااني الددالرى اغددريل
انيكال  م  يزير له   يف اةال  اانيألجم  اانيثلا و فأب نيشدلب ياد ق  بد  

                              
 سهك: كلي . (1)
 ملف م: سالةهم. (2)
 مه نع: ذا ني الع. (3)
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يهدددندي اهدددنهو ايأكدددءه سدددالرو يف حلندددم ف  دددند صدددالح   ذنيددد ًى حقدددريًا 

 ماهًاال!
 انيألكرب بالنيقن  ا.ر  اني رش اانيكرب ب  له  أل  اني  م: -6

اي  م  ة  كال و لءه حالني  أ  ي هم أ  انيقن    رت ً الو اي هم مال 
له دد  مدد  اني هدد  اا مددلاوو اأ دد  نيددن أصددالب  لددند ياددري ادكدد  يف سدده  

حلمددد   ههدددق راحألددد و اأهددد  م دددج  و انيدددن اجددد  أصددد   أا لدددلو مددد  
للاو بر   نيألأو اصالر ألجز م  ك  لالجزو اأذ  م  كد  ذني د و اأ  
اني  نيددم اافلثنمددم انيره قددم  ذا سددهرو له دد  ألهكألدد و ا   زتدد  سدداللم 

 ر  انيكثري .حته  م  بر   مال ع ي جرب بالة
فمدد  كددال  لدددءه حالنيدد  فددى يه دددق بدد  انيكددربو مث مددد  اني هددالةم مددال لدددن 
أهدددنى بكثدددري م ددد و اأي افألمدددالر ات دددالظم يف صدددام ياددد ق  ف هدددال احلمدددالر 

 ااني م و اانيثنرو اانيا  . اصرو انيشاللل:
 اع دتشدددددددددددددددددددددد  فددددددددددددددددددددددنو ا رو  ع تنايددددددددددددددددددددددً ال

 
  

 فكدددددددددددددددم حتألهدددددددددددددددال هدددددددددددددددنو ثدددددددددددددددن م دددددددددددددددك أرفددددددددددددددد   
 ا   ك دددددددددددددددددددددددو يف لدددددددددددددددددددددددز رف ددددددددددددددددددددددد  ام  دددددددددددددددددددددددمٍ  

 
  

 فكددددددددددم مددددددددددالت مدددددددددد  هددددددددددنو ثددددددددددن م ددددددددددك أم دددددددددد ج   
انيألكرب بالعت الع اا  الالر ااني شري  اا هالرع. ايقدال  هلدال: كثدل   -7 

 انيش   م:
الءا تكرب بأمل كالر  ل  ذات اك اال و اك  مألكرب بأمل كدالر  

 ل  ذات  فهن م  أجه  اوهق.
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 ف ال أك :
 تنايددددددددددددد   ذا مدددددددددددددال  هدددددددددددددو يف اني دددددددددددددالس رف دددددددددددددم

 
  

 يألنايددددددددددددددددددددد  فدددددددددددددددددددددإ  رف ددددددددددددددددددددد  انيقدددددددددددددددددددددنو مددددددددددددددددددددد   
 أنواع الكرب 
 انيكرب أ ناع ثىثم:

ا ا : انيكدددددرب لهددددد  هللا ت دددددال . الدددددن أفحدددددش أ دددددناع انيكدددددربو    
اك اددددال  اني دددد  م اةمهددددنو مدددد  مددددالٍ  مهدددد و انيددددءي يالددددلل  أيدددد م 
احل نا ددالت  ذا سددهر  هللا له دد و ع يه ددق بدد  اع حيدد  نيدد  أ  يألكددرب لهدد  

  يف كد  حلندم ايف كد  م  كهق  اأاجره ام   ياألمر بقال ه احيألال   ني د
 حلكم اسكن .

ام  جه  هرر ب  فهن مد    مدم ا   دالو أا أيد و كمدال أكدرب هللا 
لمددد  اسددددألكرباا له دددد  الهدددد  رسدددده و اك دددم ذهدددد  اك اددددال  هددددرر  هلدددد  
انيقالدر انيقاللل انيدءي أبدرع اني دالو لهد  أحاد   حكدالو اأدو تكدني  انيد  

ظدداللل  سدد حال   يف كدد  جددز  مدد  كهقدد  .دداللر اايددح انيرعنيددمو احجددم 
ِِ َشْيٌ  َوُهذَو اني  ال و تر  له  أ   لن ذنيك انيالال   انيءي  لَْيَس َكِنْثِل

ُُ اْلَُِ ذذذذ ُ  [ فمدددد  تكددددرب لهدددد  هللا فهددددم يددددنم  11]انيشددددنرى:  الَسذذذذِني
بءاتدد  اصددداالت و أا اسددألكرب لددد  ل الدتدد  فإ ددد  سددريى  أل جدددم كربيالةددد  ذًع 

يالد ه كثدريًا مد  اصمالرًا الءابال أني ًمال ينو اني  ث ااني شدنرو ف دًى لمدال 
اةألكربي  ل  ل الد  هللا م  اع ألقالو انير  نيو كمال اه  نيه ملاد افللن  

َِِْ َسذذَيْدُخُلوَن اغددريلم مدد  اةألكددربي   يَن َيْسذذَتْكرِبُوَن َكذذْن ِكَُذذا ِِ ِإَن الَذذ
َِاِخرِينَ   ]غالفل: [. َجَهَنَل 



 
 الكرب

 
14 

 
ال ام  صنر اةألكدربي  لهد  هللا ت دال  مدال راي أ  رجدًى كدال  جالنيًاد

 يف نليق فملت ب  املأ  فقالنيو: يال ل ر هللا ك م انيرليق؟
 فقال : يال ل ال .. أمثه  يكن  م  ل  ر هللا؟

اكرددده رجددد   كدددل يف اني دددالسو فهمدددال ا ألهددد  مددد  كر ألددد  هدددال  نيددد  
 ب   اني الس:

أكثددل هللا مدد  أمثالنيددك. فقددال  هلددم: نيقددر كهاددألم هللا .ددررالق أي أمددلًا 
 حالني .ب  ًرا أا مشًقال!   نذ بال  ت ال  م  

ا كددل أيدد  راحهألدد  فالنيألماددهال فهددم ذددرلال فقددال :    و يددلد هللا    
راحهص ع صه و نيد  صدى  أبدًراو فالنيألمادهال اني دالس فنجدرالال فقدالنينا نيد : 
و فقدددال :    و دددد  وددد  مالدددلًا. كأ دددد   هدددر رد هللا له دددك راحهألددددك فالددد ميي

 يهرد هللا.   نذ بال  م  اوءع .
  هللا فدإ  انيكدرب ي داليف حق قدم فالحءر يال أك  أ  تاألكرب ل  ل دالد

اني  نديددددمو اكدددد  مدددد  اسددددألكرب لدددد  ل ددددالد  هللا عبددددر أ  ي  ددددر غددددريه فددددإ  
اك اال  يألحلك بالكراد . فم  و يك  هللا م  نده ام أله  ح   ا رادتد  
بدد  اسددألكرب لدد  ذنيددك فىبددر أ  يكددن  نيدد  مددلاد   ددنع ياددأل  ره غددري 

ةدددال و ا مدددال افدددالهو ا مدددال هللا. ف كدددن  ل دددًرا نيدددءنيك اةدددلاد احمل دددنع:  مدددال ا
انيالددنرو ا مددال مددال يألمددءه  هلًددال مدد  دا  هللا كالنيشددمس اانيقمددل اانيكناكدده 
اا اثددددال  اه ددددنر ا    ددددال  اانيالددددالحل و أا مدددد  اةىةكددددم اا    ددددال  انيددددءي  

 يألمءلم أربالبالو أا غري ذنيك اال ل ر م  دا  هللا.
 ب  اعسألقلا  ير  لهد  أ د  كهمدال كدال  انيلجد  ألندم اسدألك الرًا لد 
ل ددالد  هللا كددال  ألنددم  .ددلاًكال بددال ق   دد  كهمددال اسددألكرب لدد  ل ددالد  هللا 
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ازداد فقددددله احالجألدددد     اةددددلاد احمل ددددنع انيددددءي لددددن اةقالددددند: مقالددددند 
 انيقهه بالنيقالر ا ا و ف كن  مشلًكال مبال اسأل  ره م  ذنيك.

بدددأ  وأل ددد  مددد  اع ق دددالد نيددد  تكدددربًا  انيثدددالين: انيكدددرب لهددد  انيلسدددن  
لَذْوَا ال حك  هللا ذنيك ل  كاالر مكدم ح دث هدالنينا: اجهًى ال الًدا كم

ا اْلُقْر اُن َكَل  رَُجٍم ِمذَن اْلَقذْريَذتَذْيِ َكِيذيلٍ  َِ [و 31]انيزكدلب:  نُذزَِّل َه
َوِإَذا رََأْوَك ِإْن  :اهال  ت ال  م  ً ال حال  اةاألكربي  م  دلدن  اني ديب 

ِِي بَذَعَث  ا اَل َِ ُِوَنَي ِإَا ُهُزًوا َأَه  [.41]انيالهال :  اَلُ َرُسوًا يَذَتِخ
   انيردددالةمو لمدددر     ادددل مددد  ثق دددم  اةدددال ا ألهددد  رسدددن  هللا 

لدددم ينمئدددء سدددالد  ثق دددم اأ.ددددلافهم الدددم  كدددن  ثىثدددمو فجهدددس  نيدددد هم 
فرلاللم    هللاو اكهمهم مبال جال لم نيد  مد   الدلت  لهد   رسن  هللا 

م: لدن ودل  اكسىوو اانيق الو له  م  كالنيا  م  هنم . فقال  ني  أحرل
 ]وزو[ ث الع انيك  م    كال  هللا أرسهك.

 اهال  اركل: أمال اجر هللا أحًرا يلسه  غريك!
اهال  انيثالنيث: اهللا ع أكهمك أبًراو نيئ  ك دو رسدنًع مد  هللا كمدال 
تقددددن    ددددو ألنددددم كرددددلًا مدددد  أ  أراد له ددددك انيكددددىوو انيددددئ  ك ددددو 

 تكءع له  هللا مال ي  م  يل أ  أكهمك.
مدددال  ادددم   ا قدددلأه مددد  اكسدددألهال م  ر لهددد  اني ددديب امددد  اكسدددألك ال

با أل  اانيزلم أمال هشنر ع ت السه اني اللو اردلال بالني ق . ف  رمال تأمل 
أحدددرلم بإلادددال  حل ألددد و الدددرو  سددد ال  ثنبددد و اا كددد  بدددالني م  اغريلدددالو 
يال ح يف اجهك هالةًى: انيري  ني س يف انيهح م اانيثنع اا ك  بالني م  

اغريلال م  انيكهمالت انيص هر ختدل  هالةههدال لءه أمنر ل  م.. لءه هشنر 



 
 الكرب

 
16 

 
 م  اكسىو.

ا   لنع  اأمثالهلم  قن  هلم: يال أيهال اةألكربا  هانا ااسألم نا    
 يددالس بدد  سددهمم بدد  ا كددنع حيددرث ال أ  أبدداله حرثدد  أ  رجددًى  كدد  ل ددر 

كذذذم »: فقدددال  نيددد  اني ددديب  –  دددم بشدددمالني   –بشدددمالني   رسدددن  هللا 
 «.ا استَعت ما منعِ إا الكرب»ال : هال : ع أسألر  . ه« بينيني

 فمال كال  جزا ه.. امال لاله م اسألك الره ل  ا ك  بالني م ؟
 هال  انيلااي: فمال رف هال    ف  .

نيقددر .ددهو يددره ةمالنياألدد  سدد م ااحددر  فقدد  الدد  ا كدد  بددالني م و 
تكدربًا  –فك م مب  هبالنيم انيا   انيكثري و ب  ايلد انيناج دالت انيشدلل م 

  ت السه انيقل  احلاليل اانيألرنر اانيألقرو!!بزلم  أمال هشنر ع –
انيثالنيددددث: انيألكددددرب لهدددد  اني  ددددالد بددددأ  ياددددأل نم  اادددد  احيألقددددل غددددريهو 
ايزدريدد و ف ددأى لهدد  اع ق ددالد نيدد  أا يرتفدد  له دد . ايددأ م مدد  ماددالاات و 
الدءا مد  .دل انيلذاةد  اأسدن  انيالداالتق    ف د  م الزلدم   يف صددام ع 

ك اجهدددس لهددد  سدددليله فمدددال ته دددق  ع هىنيددد و فهدددن ك  دددر أكدددء تدددال  مهددد
ألنددددم اسددددألحقاله  نيهمقددددوو اأهددددلع اسددددأل جالني  نيهمددددزي اهلددددءا جددددال  يف 

 إزارييقذذذذذول ع: العينذذذذذة »هدددددال :  احلدددددريث انيالدددددح ح أ  اني ددددديب 
ائي فنن نازكين واًَدا منهنا كِبتِ  «.والكربيا  ِر

 فالني نمم اانيكربيال  م  كالالة  انيلبنب م.
ات ال و فم  تكرب لهد هم اانيألكرب له  اني  الد ع يه ق  ع ب  ت الرك 

فقر ج  له  و  ذ م  اسألء  كناص غهمال  اةهك م الزع نيد  يف ب د  
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 أمله ا   و ي هغ ه ح م  أراد افهنس له  سليله.
ا الدد ه اةألكددرب لهدد  اني ددالس أ  يددزدراه احيألقددلاه اوأله ددنه اوقألددنهو 
اي مهدددنا كددددىب مددددال ياهمددددن  أ دددد  حي دددد  مدددد هم حدددد  ي ددددرلنه يمهدددد  مدددد  

 نًددال احقددًراو انيددن أمكدد  اني ددالس أ  ذ هددنا اةألكددرب داةًمددال يف م ددالمهألهم غ
غمددددنو اثددددنو ةددددال تددددأكلاا لدددد  ذنيددددكو فالني ددددالس هلددددم كلامددددم يا هددددن  مبدددد  
يكللن ددد  مددد  أجددد  أ ددد  حيألقدددللم اودددأله  كدددلامألهمو ايدددلى  ااددد  فدددنههم 

ع يألنايد   ع  ذا أل ألد و اع ي دلب  ااد   ع  ذا  نيئد مفهم يرركن  أ د  
 مث  م المهأل و ا    ي ر ق له   هن  انيشاللل:احألقلت  الالمهأل  

 يف اني ددددالس مدددد  ع يلمدددد   ا دددد 
 

  ع  ذا مدددددددددددددددددددددددددددس بأيدددددددددددددددددددددددددددلار 
 كدددددددددالني ند ع ترمددددددددد  يف رحيددددددددد  

 
  ع  ذا أحددددددددددددددددددددددددددددلو بالني ددددددددددددددددددددددددددددالر 

 آفات الكرب 
يف كهمألددد  جدددالم أل  الددد   نيهكدددرب  فدددالت لن مدددم رت هدددال اني ددديب 

 .(1)«الكرب بَر ا   وغنط الناس»هنني : 
 احلقو أي رده.ارفم ا ا : برل 

ددد  ل دددر مددد  ل دددالد هللا ااسدددأل كم لددد  ه ننيددد      م ددد  اددد  احلدددق مي
اتشددمل فحددرهو فمددال ذاك  ع نيهرتفدد  اانيأل ددالظمو ااسددألحقالره غددريهو حدد  

 يأى أ  ي قالد ني و اذنيك سل أكىو انيكالفلي  ااة الفق .
فكدد  مدد  يأل ددح نيدد  احلددق لهدد  نياددال  أحددرو ايددأ م مدد  ه ننيدد  أا 

و ع ني مألدد م احلددق  ذا ظاددل بدد و فقددر .ددالركهم يف ي ددالظل نيهمه ددم ااكفحددالو
                              

 .131رااه ماهم بلهم  (1)
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َوِإَذا لددءا اوهددقو اكددءنيك مدد  حتمهدد  ا  اددم لهدد  لددرو ه ددن  انيددنل  

ُِ َجَهَنلُ  َِّْ َفَحْسُُ ُِ اْلِعَزُة بِاْْلِ ْت َِ ُِ اَتِ  اَلَ َأَخ  [.216]اني قل :  ِكيَم َل
 ارفم انيثال  م: غم  اني الس:

  رأى أ ددد  كدددري مددد  أك ددد و أي ازدرا لدددم ااسدددألحقالرلمو فكددد  مددد
ااحألقل أكاله اازدراهو ا نل  ني   ب   اعسألالمالرو فقدر تكدرب ا دالزع هللا 

 ت ال  يف حق .
 آثار الكرب

نيهكرب  ثالر تنهل له  افنارح يف اةش  اانيق دالو اافهدنس اا هدنا  
 ااحللكم اانياكن  اغريلال فم  ذنيك:

ال لهدد هم أ  اةألكددرب    اددح مبمشدداله مدد  اني ددالس يكددن  مألقددرمً  -1
حلياًلددال جددًرا أ  يكن ددنا كههددم كهادد و اهددر كددال  ل ددر انيددلزت  بدد  لددنب 

 ع ي لب م  ب  ل  ره  ذ كال  ع ينهل يف صنر  ظاللل .
اةألكرب    جهس م  اني الس اري  أ  يكن دنا جهادال هو مدره  -2

 ألانال بالرر اجملهس ماألقًى ب و اياأل كم مد  جهدنس غدريه بدالنيقلع 
م دد و اياددله أ  يالددمنا    كىمدد و اينةدد  كددىو غددريهو امددره ي ألنددل مدد  
اني دددالس أ  يألهقدددنا كىمددد  بدددالنيق ن  اانيألالدددريق. اريددد  هللا لددد  لمدددل بددد  

 أس انيألناي  أ  تلي  بالنيرا  م  اجملهس.اورالع ح ث هال : ر 
م   ثالر انيكرب تالمري اورو ااني نل .زرًا. الدن  ندل انيم د ال   -3

 مبنكل ل   .
امدد   ثددالر انيكددرب مددال ينهددل يف صددنت اةألكددرب ا ممألدد  اصدد مم   -4
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ةالذا  أسألالذهكىم  يف اكيلاد. اهر ه    زتق تكرب اهالو سالكرال له  
اجهادو فهدم يكدلم و او يدرر مد   همو؟ فقال : دكهدو او حيرتمد و

 أ ال ااسألشهر بقن  انيشاللل:
 انيدددددددددددددددددددددددن كدددددددددددددددددددددددال   دراك اهلدددددددددددددددددددددددرى بألدددددددددددددددددددددددءني 

 
  

 رأيددددددددددددددددو اهلددددددددددددددددرى أ  ع أم دددددددددددددددد     اهلددددددددددددددددرى  
 ام   ثالر انيكرب مال ينهل يف مش م اةألكرب ات مرته احلكالت . -5 

لدد  أب بكددل اهلددءيل هددال : ب  مددال هدد  مدد  احلادد   ذ مددل له دد  ابدد  
ب  دددهال فدددنو  (1)اله ددد  ج دددالع كدددزو هدددر   دددر  ا لدددألم يليدددر اة الدددنر

ب دد  لهدد  سدداله  اا اددل  ل هددال ه ددال ه الددن وشدد  ايأل مددرتو  ذ  نددل  ني دد  
احلا   نل  فقال : أب أبو .المخ بأ ا و ثدالين لراد و مالد مييل كدرهو 
ي نددل يف لرا دد . أي زت ددق ي نددل يف لرا دد  يف   ددم غددري مشددكنر  اع 

اةدندي حدق هللا م هدال. اهللا أ  مءكنر و غري اةأكنذ بأمل هللا ف هدالو اع 
وشدد  أحددرلم ن   ألدد  يددألهجهن تهجهددن اجمل ددن  يف كدد  ل ددن م دد    مددم 
انيهشددد رال   دددال ني  دددمو فادددم   ابددد  اعلدددألم فلجددد  ي ألدددءر  ني ددد و فقدددال  ع 

َوَا ََتْذذذِِف ِ  ت ألددءر  يل اتدده    ربدددكو أمددال ا دددو هددن  هللا ت دددال : 
ذذذذا ِإنَذذذذَي لَذذذذْن َ ْذذذذِرَ  ا ًَ ََ اْ َُِذذذذاَل ُِذذذذوًا اْْلَْرِض َمَر لُذذذذ  ْْلَْرَض َولَذذذذْن تَذُذْ

 [.37]اكسلا : 
امددد   ثدددالر انيكدددرب أ  ع يأل دددالن  اةألكدددرب .دددمًى يف ب ألددد . الدددن  -6

كمدددال رات لالةشدددم يف مه دددم ألهددد    كدددىب انيألنايددد  اهدددر كدددال  اني ددديب 
 ي   كرمألهم.

                              
 اي . (1)
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راى أ  لمل بد  ل در اني زيدز أتداله ني هدم يد م اكدال  يكألدهو فكدالد 

ال  اني د م: أهدنو    اةالد الح فأصدهح ؟ فقدال : نيد س انيالا  يراأ. فقد
م  كلو انيلج  أ  ياألمرو ي ا . هال : أفأ    انيمىو؟ فقال : ل  أا  
 نمم  المهال. فقالو فأكء اني رَّم فمأل اةال الح زيأًلالو فقال  اني د م: همدو 
أ ددو ب ااددك يددال أمددري اةددنم  ! فقددال : ذل ددو اأ ددال لمددل            ا 

  .دد  . اكددري اني ددالس مدد  كددال  ل ددر هللا رج ددو اأ ددال لمددل مددال  قدد  مدد
 مألنايً ال.
 ام   ثالره أ  ع حيم  مألالل     ب أل  انين كال  ع يثقه . -7

: ع يددد ق  الدددن كدددىب انيألنايددد . هدددال  لهددد  بددد  أب نالنيددده 
 انيلج  انيكالم  م  كمالني  مال زت  م  .    ع ل الني .

اهدددال  ثالبدددو بددد  مالنيدددك: رأيدددو أبدددال لليدددل  أه ددد  مددد  انيادددنو حيمددد  
حره الن ينمئدء كه ادم ةدلاا و فقدال : أاسد  انيرليدق نيألمدري يدال حزمم 

 اب  مالنيك.
م هًقدال حلًمدال يف يدره  اهال  أص غ ب    الت : كأين أ نل    لمدل 

 اني الى ايف يره اني م  انيرر  يرار يف ا سناو ح  دك  رحه .
ام   ثدالره  مالنيدم اني قدال     اف هدم أا    جال ده انيدلأس فمدلًا  -8

 لًا. انياال  حال  م  لءا ف ه  يقن : لال أ ال ذا فالللفنين!!اتكربًا ابر
 هر للف الك يال أزتق مقألك هللا امقألك انيالالحلن .

امدد   ثددالره  سدد ال  انيث ددالع مدد  انيألاددالكل  ددالو اانيألددزي  اانيألجمدد   -9
 بءنيك نيهشهل  ااةم هم.
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اأمددددال نهدددده انيألجمدددد  نيءاتدددد  يف غددددري سددددلب اع   هددددم فهدددد س مدددد  
ه دالس انيدءي ع ينجده .دهل  بدالفند  اع انيكربو ااحمل نع انينس  مد  اني

كلوا واشربوا والُسوا وت ذدكوا   غذ  »: بالنيلدا   اهر هال  اني يب 
 .(1)«ةسرف وا خميل

حك  أ  مرلب ب  ل ر هللا ب  انيشمري  ندل    اةههده بد  أب 
صدال  اله د  حهدم يادح هال اوشدد  اود ى . فقدال  مردلب نيهمههده: يددال 

ص ي م دددهال هللا ارسدددنني  فقدددال  اةههددده: أمدددال ل دددر هللا مدددال لدددءه اةشددد م انيددد
ت لف  ات هالين اال رأيو. فقال : ب  أللفدكو أانيدك  رادم مدءر  ا كدلك 

 ج ام هءر  احشنك ف مال ب  ذنيك بن  الءر .
 فدددددددددددددددددى دتشددددددددددددددددد  ينًمدددددددددددددددددال يف ث دددددددددددددددددالع   هدددددددددددددددددم

 
  

 فإ دددددددددددددددددددك مددددددددددددددددددد  نددددددددددددددددددد  كهقدددددددددددددددددددو امدددددددددددددددددددال   
 ا    مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددال  له  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددال لن مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 
  

 ا   حاددددددددددددددددددددددددددددددددددددال  اف دددددددددددددددددددددددددددددددددددد  لرددددددددددددددددددددددددددددددددددددال   
 انيدددددددددددددرلل ينًمدددددددددددددال ااحدددددددددددددًرا يف اكألىفددددددددددددد امدددددددددددددال  

 
  

 امدددددددددددددددددددددددال كددددددددددددددددددددددد  أيدددددددددددددددددددددددالو انياددددددددددددددددددددددد  بادددددددددددددددددددددددنا   
 ازار ه ددددددددددددددددددددددددددددددددددنر اةرتفدددددددددددددددددددددددددددددددددد  فددددددددددددددددددددددددددددددددددى أرى 

 
  

  دددددددددددددددددددددددالً  اكدددددددددددددددددددددددال نا ه ددددددددددددددددددددددد  ألددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددال   
من »بأذين لالت  يقدن :  ل  اب  لمل هال : ا و رسن  هللا  

جذذذر إزاِر  ا يريذذذد بذذذِلي إا انخيلذذذة  فذذذهن ع ا ينيذذذر إليذذذِ يذذذوم 

                              
 (.4515صح ح افالم  ) (1)
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بيننا رجم ميشي كذد »هال :  أب لليل  ل  اني يب  . ال (1)«القيامة

اِ  إذ خسذذذذف بذذذذِ  رض  فهذذذذو يتجلجذذذذم   ْلاأكجُتذذذذِ وتذذذذِ وبذذذذِر
 .(2)«اْلرض َىت تقوم الساكة

 ام   ثالره أ  اةألكرب حيه ه الو اني الس ني  أا ب  يري . -11
راى ل  له  ب  أب نالنيه أ د  هدال : مد  أراد أ  ي ندل    رجد  

    رج  هاللر اب  يري  هنو ه الو.م  أل  اني الر فه  نل 
 : و يكدد  .ددم  أحدده  نيدد هم مدد  رسددن  هللا اهددال  أ ددس 

 اكال نا  ذا رأاه و يقنمنا ني  ةال ي همن  م  كلالأل  نيءنيك.
ام   ثالره أ  ع يألناي  بالعحألمال   ذا سجده اأاذي اأكدء  -11

 حق و فءنيك لن ا ص .
زيالرتددد  كدددري ام هدددال أ  ع يدددزار غدددريهو ا   كدددال  حيالددد  مددد   -12

 نيمريه يف انيري  الن ير انيألناي .
ام هدددال أ  اةألكدددرب ع ي دددرأ مددد  نيق ددد  بالنيادددىوو ا   رد له ددد   -13

 رأى أ   هر بالنيغ يف ا   الو له  .
: رأس انيألناي  أ  ت رأ بالنياىو له  مد  نيق دو مد  هال  لمل 

 اةاهم .
اع  ام هال أ  اةألكرب ي الم  غريه م المهم اعسألئثالر ع اكيثالر -14

 اك الالبو ذاله ب اا  ت ًهال.
                              

 (.2185رااه ماهم رهم ) (1)
 (.2188رااه ماهم ) (2)
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ام هدددال أ دددد  ع يددددلى  حددددر له ددد  حًقددددالو ايددددلى حقنهدددد  لهدددد   -15
اني دددالسو اع يدددلى ف دددههم له دددد  ايدددلى ف ددده  لهدددد هم. فدددى ي رهدددق هلددددم 

 اجه و اع يا هم كهق .
ايف افمهدم ف ثددالر انيكددرب كثددري  ذم هدال أ  اةألكددرب ع يقددرر لهدد  أ  

اع يقرر لهد  انيألنايد . الدن رأس حيه  ك   اةنم  مال حيه ني اا و 
أكدددىو اةألقددد و اع يقدددرر لهددد  تدددلك احلقدددرو اع يقدددرر أ  يدددراو لهددد  
انيالرو اع يقرر لهد  تدلك انيمالدهو اع يقدرر لهد  كندم انيمد  و اع 

 يقرر له  تلك احلار.
 ك ج الكرب

ذكدددل اني همدددال  نيهكدددرب لىًجدددال مددد  مدددال سددد ق ت دددم    يف انيالددداحالت 
 انياالبق ام  ذنيك:

  ي لب اك اال  رب  اي لب  اا و فإ    ذا للب رب  حق أاًع: أ
اة لفدددم لهدددم أ ددد  ع ته دددق اني نمدددم اانيكربيدددال   ع بدددال و ا ذا لدددلب  ااددد  
لهم أ   ي  م ذني   ع يه ق ب   ع او دنع   اانيألنايد  اانيءنيدم. هدال  

ْنَسذذذاُن َمذذذا َأْكَفذذذَرُِ ُث ِمذذذْن َأيِّ َشذذذْيٍ  َخَلَقذذذهللا ت دددال :  ُِ ُث ِمذذذْن كُتِذذذَم اْْلِ
ُِ فَذذذَذكْذَُذَرُِ ُث ََُّ ِإَذا  ُِ فَذَقذذذَدَرُِ ُث ََُّ الَسذذذُِيَم َيَسذذذَرُِ ُث ََُّ َأَماتَذذذ ََْفذذذٍة َخَلَقذذذ ُن

َهذذذذْم أَتَذذذذ  َكلَذذذذ  [ اهددددال  ت ددددال : 22-17]لدددد س:  َشذذذذاَ  أَْنَشذذذذَرُِ 
ُِْكورًا ٌي ِمَن الَدْهِر ََلْ َيُكْن َشْيًئا َم َِ ْنَساِن   [.1]اك اال :  اْْلِ

 اريدددالت اك.دددالر     أا  كهدددق اك ادددال  ا    كدددل أمدددله ا   يفا 
 اسر .

أمدددال أانيددد  فهدددن أ ددد  و يكددد  .ددد ًئال مدددءكنرًا اهدددر كدددال  يف ح دددز اني دددرو 
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دلددنرًاو مث كهقدد  اني زيددز احلكدد م مدد  تددلاعو مث مدد   راددم مث مدد  لهقددم مث 

 م  م مم مث ج ه  لنالًمالو مث كاال اني نالو حلًمال.
نانيددد و فمددد  أيددد  نيددد  اني ردددل اا .دددل فمددد  كدددال  لدددءا أانيددد و الدددءا أح

اانيكربيال  ااو ى ؟ الدن اني د  م احلقدري بالني اد م    هدرر  اني دالري جد  
الدددى اأمدددال  كدددله فهدددن اةدددنتو ام  ددداله أ ددد  يادددهه راحددد  اا ددد  ابالدددله 
الهمد  اهررتدد  احادد  ا دراكدد  احلكألدد و ف  دند كمددال كددال  رتددالًدا ع ي قدد  

ينيدددد  يف لددددءا انيددددرتاع  ع .ددددك  أل ددددالة  اصددددنرت  ف دددد  اع حلكددددم. مث 
ف الددددري ج اددددم م أل ًددددالو كمددددال كددددال  يف ا ا   راددددم مددددءر و ت هدددد  أل ددددال ه 
اتألاألددددو أجددددزا هو ات مددددل لنالمدددد و ايالددددري رم ًمددددال رفالتًددددال ايأكدددد  انيددددراد 
أجدددزا ه. ايكدددن  ج ادددم يهدددلع م ددد  كددد  ح دددنا  ايادددألقءره كددد    ادددال و 
اني ألددد  بقددد  كدددءنيكو ع بددد  حي  ددد  هللا ت دددال  ب دددر ندددن  اني هددد و ني قالسددد  

رير انيدددد ى و ف مددددل  مدددد  هددددربه    ألددددنا  انيق المددددمو ف  نددددل    ه المدددد  .دددد
هالةمدددمو اادددال  مشدددققم م الجدددمو اأرو م رنيدددمو اج دددال  مادددري و ا دددنو 
م كدددرر و امدددس م كادددامو اأحدددنا  منهمدددمو امىةكدددم غدددى  .دددرادو 
اجه م تزفلو اج م ي نل  ني هدال اجملدلو ف ألحادلو ايدلى صدحالةم م شدنر  

يُذَنَُذذذذذُ   رت دددد  لمهدددد  مدددد  أانيدددد      كددددله ف دددد« اكذذذذرأ كتابذذذذي»ف قددددال : 
ٍِ ِبَا َكَدَم َوَأَخرَ  ْنَساُن يَذْوَمِئ  [.13]انيق المم:  اْْلِ

فمددال ةدد  لددءا حالنيدد  اانيألكددرب اانيددأل نم؟ بدد  مالنيدد  انيهاددلح ف ددًى لدد  
ااني  دددالذ  –اني ردددل؟! فقدددر ظهدددل نيددد  أا  حالنيددد  ااسدددر و انيدددن ظهدددل  كدددله 

اني هددالةم تلابًددالو اع يكددن    اددال ال رمبددال اكألددالر أ  يالددري مدد   –بددال  ت ددال  
 ع أ   –يادددم  كرالبًدددال أا يهقددد  لدددءابالو فمددد  لدددءا حالنيددد  يف اني اله دددم 

فك م يادلح اي ردلو اك دم  –ي ان هللا ل   الن له  .ك م  اني ان 
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 يألكرب ايألجربو حًقال يكا   ذنيك حز ال اكنفال ا .االهال امهال م اذًع.

ق بالةناظ دددم لهددد  أكدددىو ثال  ًدددال: انيألنايددد    بالنيا ددد و انيادددالةل اوهددد
 اةألناي   اةأل    نيرليقم س ر اةلسه .

فقر جال ت  املأ  فقالنيو:    يل  ني دك  ا ني ك نلفال م  تناي   
 «.ي   أي ِري  اندينة شئت أجلس إليياجلس»حالجم. فقال : 

اكال  له   انيالى  اانياىو ي دند اةدلي و ايشدهر اف دالةزو ايلكده 
 دددرو اكدددال  ير دددم انير دددالوو اياشددد  انيادددىوو احلمدددالرو اذ ددده دلدددن  اني 

احيادددد  افددددنارو ايددددنهل ذا انيشدددد  مو ايالددددهح بدددد  اني ددددالسو اكددددال  ذهددددس 
ح ددث ي ألهدد  بدد  اجملهددسو ايكددله انيق ددالو نيدد و ايق ددر ا ناددال  يف حجددلهو 
اياه  ثنب و احيهه .الت و اهبرو  اا و ايدلدب كهاد و اي د  ن المد  

اكدددال  « م العُذذذدإَّنذذذا أنذذذا كُذذذد أكذذذم كنذذذا يذكذذذ»لهددد  ا رو ايقدددن : 
ياددهم لهدد  انيالدد  ال  ايىلدد هم ارمبددال زتههددم لهدد  ظهددله انيشددليام له دد  

 انيالى  اانياىو.
هدددراتك اأسددددنتكو اتشدددد   بالنياددددهم  ف دددال أكدددد .. نيدددد ك  اني دددديب 

 انيالالحل يف تناي هم.
 تنايدددددددددددددددددد  تكددددددددددددددددددد  كدددددددددددددددددددالني جم عح ني دددددددددددددددددددالظلٍ 

 
  

 لهدددددددددددددددددد  صدددددددددددددددددداحالت اةددددددددددددددددددال  الددددددددددددددددددن رف دددددددددددددددددد   
 اع تدددددددددددددددددددددك كالنيدددددددددددددددددددددركال  ي هدددددددددددددددددددددن ب ااددددددددددددددددددددد  

 
  

 ن قددددددددددددددددددددددددالت افددددددددددددددددددددددددن الددددددددددددددددددددددددن ايدددددددددددددددددددددددد       
   انيشدالو ام د  أبدن ل  در  فدأتنا لهد   كل  لمل بد  اوردالع  

 اليدددم المدددل لهددد   الهدددم نيددد  ف دددز  اكهددد  كا ددد  فنيددد همال لهددد  لالتقددد  
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اأكء بزمالو  الهأل  فمالوو فقال  أبن ل  ر : يال أمري اةنم   أ دو تا د  
 لدددءا مدددال يادددلين أ  ألددد  اني هدددر اسألشدددلفنكو فقدددال : أاهو نيدددن يقدددن  لدددءا

و   ددال ك ددال أذ  هددنو فألز ددال غددريك أبددال ل  ددر  ج هألدد   كددالًع  مددم  مددر 
 هللا بالكسىوو فمهمال  رهه اني ز بمري مال ألز ال هللا ب  أذني ال هللا.

اكددال  سددهمال  انياالرسدد  أمددريًا بالةري ددم فال.ددرتى رجدد  مدد  لنمالةهددال 
. ًئال فمل بد  سدهمال  فحاد   لهًجدال. فقدال : ت دال  فالزتد  لدءاو فحمهد  

 ددد  يألهقددداله اني دددالس ايقننيدددن : أصدددهح هللا ا مدددريو هددد  همددد  سدددهمال  فج
ل ددددكو فددددأى أ  يددددرف   نيدددد هم. فقددددال  انيلجدددد  يف  اادددد : احيددددك  ين و 
ل  ع ا مدددري فج ددد  ي ألدددءر  ني ددد  ايقدددن  و أللفدددك أصدددهحك هللا.  أسدددمميي

ل أحًرا أبًرا.  فقال : ا رهق فءله ب     م زني  مث هال : ع أسمميي
كددددال  كهقهددددم انيألنايدددد و اكددددال نا  فهددددنع  أصددددحالع رسددددن  هللا 

 ألزا  ل ر اوهقو ال ر اةىةكمو ال ر هللا س حال   ات ال .
  ذا .دددددددددددددددددددددئو أ  تدددددددددددددددددددددزداد هدددددددددددددددددددددررًا ارف دددددددددددددددددددددم

 
  

 فهدددددددددددددد  اتنايدددددددددددددد  ااتددددددددددددددلك انيكددددددددددددددرب ااني جدددددددددددددده  
ااني الهدد   ذا رأى مدد  لددن أكددرب سددً ال م دد  تنايدد  نيدد و اهددال : سدد ق   

ني و اهال : سد قأل     اكسىو. ا ذا رأى م  لن أصمل سً ال م   تناي  
بالنيء نعو ا ذا رأي مد  لدن مثهد  لدرَّه أًكدال. اع ذده اسدألحقالر أحدٍرو 

    اني ند اة  نذ رمبال ا ألا  ب  فحك انيلج  ب  أذ  .
 ثالنيثال: انيألأم  يف لاله م انيكرب انيا ئم ام  ذنيك:

أ   س ه نياللب صالح   ل  فهم  يدالت هللا ت دال و ااعلألدرا   -أ
يَن يَذَتَكَُذذذذُروَن ِ   دددال كمدددال يف هننيددد  ت دددال :  ِِ َ الَذذذ َسَذْصذذذِرُف َكذذذْن َآيَذذذاِْ
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 [.146]ا للاب:  اْْلَْرِض ِبَغْ ِ اْ َ ِّ 
أ   س ه نيان  اوالدتم. اتأم  م د  لدءه انيقالدم انيدص اه دو  -ع

ف هم ب  ا يهم انيماالين مهك غاال  اك م أ  انيكرب أاصه     انيدلد  
كهدددق كثدددري مددد  هنمددد     لددد  انيدددري  اكسدددىم . فإ ددد  أسدددهم فلكددده يف 

اةري م ااسألق ه  لمل ب  اورالع ارحه ب  اأدىن ُمها و ا.هر احلن 
م  لمل. ف   مال لن يرنب بالنيك  م  ذا انئ  زاره رج  م  بد  فدزار و 

فم ه ج همو  ذ كال  حلس  اج نده يااحن  ني  انيرليدق  اكزارفاله  
  انيادددزاري فدددى ي دددلب انيزحدددالوو فهمدددال رأى  زاره لهددد  ا رو مدددر يدددره  

انيرمدد  نيرمدددم .ددرير  لشدددمو أ اددد و اه دد : ههددد  ل  دد  بألهدددك اني دددلبم. 
فشددكاله انيادددزاري    أمددري اةدددنم   لمددل بددد  اورددالعو فالسدددألرل  لمدددل 
ج هددمو اسددأني  لدد  صددحم هددن  انياددزاريو فدداللرتب ج هددم بددءنيك فقددال  نيدد  
لمددل: أهددره مدد   ااددك. هددال : ك ددم اأ ددال مهددك الددن سددنهم مدد  لالمددم 

   اكسددددىو رت ددددك ا يدددداله فهاددددو تا دددده   ع اني ددددالس؟ هددددال  نيدددد  لمددددل: 
 بالنيألقنىو فه  م زا  اكسىو ب  اني الس.

فقدددال  ج هدددم: هدددر ك دددو أظددد  أ  أكدددن  يف اكسدددىو ألدددز مددد  يف 
افالله ددمو فقددال  لمددل: دع ذا ل ددكو فددإ  و تليدد و أهرتدد  أ ددال األر ألدد  
حقدد  م ددك هددال :  ًذا أكددل  مدد  اكسددىو اأت الددل كمددال ك ددو. هددال :    

 و ل قكق   ك ملتر.ت اللت يلب
فأكء ج هم ياكل يف أمله اأكءت  اني ز  بالكمثو فهمدال رأى افدرَّ مد  
لمل هال : سأ نل يف أملي لءه انيه هدمو فال الدلب مد  ل در لمدلو فهمدال 
ادهلددم انيه دد  ركدده يف هنمدد  امدد  أناللدد  اسددالر    انيشددالوو ادكدد  بددىد 
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لا  م انيددلاوو ااسددألأذ  لهدد  للهدد  فددأذ  نيدد  فهمددال دكدد  له دد  ألهدد  اني الدد

بدد  يريدد و اتددلك اكسددىوو فلحدده بدد  للهدد  افددلح بددءنيكو امددالت ج هددم 
 له  اني اللا  م.

رابً ددددددال: م لفددددددم مددددددال ألددددددره هللا نيهمألكددددددربي  يف اركددددددل  مدددددد  انينل ددددددر 
 انيشرير:

أا أخذذذربكل »هدددال :  لددد  حالرثدددم بددد  الددده اوزالددد  لددد  اني ددديب 
 بذهذذم ا نذذة  كذذم تذذعيف متأذذاكف لذذو أكسذذل كلذذ  ع ْلبذذِر  أا

 .(1)«ل بذهم النار  كم كتم جَواظ مستكربأخربك
حتاجذذت ا نذذة والنذذار. »: هددال : هددال  اني دديب  الدد  أب لليددل  

 .(2)«فقالت النار: أوثرت بانتكربين وانتجربين
هدال :  ال  لمل ب  .د  ه لد  أب د  لد  جدره لد  رسدن  هللا 

حيشر انتكربون يوم القيامة أمثال الِر   صور الرجذال  يغشذاهل »
ل مذن كذم مكذان  ويسذاكون إن سذجن   جهذنل يسذن  بذولس  الِ

 «.ِينة اخلُالتعلوهل نار اْلنيار  يسقون من ك ارة أهم النار. 
ث ثذة ا يكلنهذل »: هدال : هدال  رسدن  هللا  ال  أب لليدل  

وا ينيذذذذذر إلذذذذذيهل و ذذذذذل »ايف راايدددددم: « ع يذذذذذوم القيامذذذذذة وا يذذذذذزكيهل
 .(4)«مستكرب (ٖ)وكائم كِاب أليل: شيخ زان  وملي كِاب  

                              
 (.6171رااه اني مالري )انياألح  (1)
 (.4569رااه اني مالري ) (2)
 اني الة : انياقري. (3)
 (.117رااه ماهم ) (4)
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 ااني النص يف ب ال  لاله م انيكرب ا كلايم كثري .
ا »كالمًادددال: أ  صدددالحه انيكدددرب ع حي ددد  هللا ت دددال  كمدددال يف هننيددد : 
 «.جرم أن ع يعلل ما يسرون وما يعلنون إنِ ا حيب انستكربين

سالدًسدددددال: انيدددددرلال : بدددددأ  ي  دددددءك هللا ت دددددال  مددددد  انيكدددددرب اانيأل دددددالظم 
اللهذل إ  أكذوذ بذي مذن منكذرات »: دلال  اني ديب ااو ى  فإ  م  

 (.1298)صح ح افالم  « اْلخ   واْلكنال واْلهوا  واْلِوا 
مدد  اةألالددم بددالنيكرب اع ياددأل الذ  ع اددال  اهددر اسددأل الذ منسدد  

ٍ َا لدددن .دددل  ُت بِذذذَرُِّ َورَبُِّكذذذْل ِمذذذْن ُكذذذمِّ ُمَتَكذذذربِّ ِْ َوكَذذذاَل ُموَسذذذ  ِإّ ِ ُكذذذ
 [.27]غالفل:   َِْسابِ يُذْؤِمُن بِيَذْوِم ا

 اسددددددددددددددددد  اني  دددددددددددددددددالذ مددددددددددددددددد  انيألكدددددددددددددددددرب ااهلدددددددددددددددددنى
 

  
 فهمدددددددددددددددددددددددددددال نيكددددددددددددددددددددددددددد  انيشدددددددددددددددددددددددددددل جالم ألدددددددددددددددددددددددددددال   

 اثددددددددددددددال يالددددددددددددددرا  انيادددددددددددددد  لدددددددددددددد  كدددددددددددددد  نددددددددددددددل 
 

  
 و اودددددددددددددددددددددددددددددددددددري  ذ يف هه ددددددددددددددددددددددددددددددددددد  يهجدددددددددددددددددددددددددددددددددددال   

 فدددددددددددددددددددددددددددددددددرتاه و  ددددددددددددددددددددددددددددددددد  لدددددددددددددددددددددددددددددددددناه تدددددددددددددددددددددددددددددددددالر ً  
 

  
 اانيكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددرب أكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددلى مث ذألم دددددددددددددددددددددددددددددددددددددال   

 اهللا مددددددددددددددددددددددددددددددددددددال يف اني ددددددددددددددددددددددددددددددددددددالر  ع تددددددددددددددددددددددددددددددددددددالب  
 

  
 لدددددددددددددددددددددددددءي  فالسدددددددددددددددددددددددددأ  سدددددددددددددددددددددددددالك  اني دددددددددددددددددددددددددريا   

ههم   ال   نذ بدك مد  انيكدرب اانيأل دالظم ااني ردل ااود ى و ا ادأنيك اني 
 انيألناي  يف غري مءنيمو ااني ز  يف غري كرب.

 اصه  هللا اسهم له      ال  مر ا ني  اصح   أرت  .
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