

معلومات اإليداع
النسخة الورقية:
تم اإليداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم  1439/8736وتاريخ  1439/09/17هـ
الرقم التسلسلي الدولي للدوريات (ردمد) 7898-1658
النسخة اإللكترونية:
تم اإليداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم  1439/8738وتاريخ  1439/09/17هـ
الرقم التسلسلي الدولي للدوريات (ردمد) 7901-1658

الموقع اإللكتروني للمجلة
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

ترسل البحوث باسم رئيس تحرير المجلة إلى البريد اإللكتروني:
Es.journalils@iu.edu.sa

هيئة التحرير

الهيئة االستشارية

أ.د .أمين بن عائش المزيني

أ.د .سعد بن تركي الخثالن

(رئيس التحرير)
أستاذ التفسري وعلوم القرآن باجلامعة اإلسالمية
أ.د .عبد العزيز بن جليدان الظفيري
أستاذ العقيدة باجلامعة اإلسالمية
أ.د .حافظ بن محمد الحكمي
أستاذ علوم احلديث باجلامعة اإلسالمية
أ.د .محمد سعد بن أحمد اليوبي

عضو هيئة كبار العلماء (سابقا)
سمو األمير د .سعود بن سلمان بن محمد آل سعود
أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود

معالي األستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد
نائب وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
أ.د .عياض بن نامي السلمي

رئيس تحرير مجلة البحوث اإلسالمية
أ.د .عبد الهادي بن عبد اهلل حميتو

أستاذ أصول الفقه اجلامعة اإلسالمية

أستاذ التعليم العالي في المغرب

أ.د .أحمد بن محمد الرفاعي

أ.د .مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ الفقه باجلامعة اإلسالمية

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

أ.د .عبد الرحيم بن عبد اهلل الشنقيطي
أستاذ القراءات باجلامعة اإلسالمية

أ.د .غانم قدوري الحمد

أ.د .علي بن سليمان العبيد
أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية (سابقاً)

أ.د .مبارك بن سيف الهاجري

أ.د .زين العابدين بال فريج

أ.د .مبارك محمد أحمد رحمة
أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة أم درمان اإلسالمية

محمد الصغير
أ.د .فالح ّ

أ.د .محمد بن خالد عبد العزيز منصور
أستاذ الفقه وأصوله باجلامعة األردنية وجامعة الكويت

أ.د .حمد بن عبد المحسن التويجري

***
سكرتري التحرير :خالد بن سعد الغامدي
قسم النشر :عمر بن حسن العبدلي

األستاذ بكلية التربية بجامعة تكريت

عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت (سابقا)

أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني

أستاذ الحديث بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

أستاذ العقيدة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
أ.د .عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة

أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء

قواعد النشر في المجلة

()

أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.



أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ





أن يشتمل البحث على:





















صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من عدد اجمللة الذي نشر
حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن تعيد نشره ورقيّاً أو
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل -
إلكرتونيّاًّ ،
وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من أوعية النّشر -
ال ّ
إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

محتويات العدد
م

البحث

رقم
الصفحة

 :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐ
)1

ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮊ [

9

د .يلع بن جريد بن هالل العزني
)2

د .خادل بن عثمان السبت

)3

د .يلع بن عبد اهلل بن محد الساككر

)4

د .نبيل بن حممد مريع سعيد

)5

)6

)7

د .حممد بن سالم بن عبد اهلل احلاريث
د .عواطف يلع حممد اجلنويب
د .عبد اهلل بن اغيل أبو ربعة السهيل

)8

د .طارق بن سعيد بن عبد اهلل القحطاين

)9

د .أمحد يلع حممد الغامدي

)10

د .حممد بن سند الشاماين

)11

د .سليمان بن حممد انلجران

75
137
189
261
329
375
443
503
533
575

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

املسائل العقدية املتعلقة حبديث الكرب
The belief Issues Related to the Distress Hadith

إعداد:
د .طارق بن سعيد بن عبد اهلل القحطاني
األتساذ املاسذد بقاسم العقي ة بكلية ال دوة وأصول ال ين بذجلذمعة اإلتسالمية

المسائل العقدية المتعلقة بحديث الكرب ،د .طارق بن سعيد بن عبد اهلل القحطاني

املستخلص
موضوع البحث :قمت باوفيق اهلل-تعذىل-ب راتسة ح يث الكرب وعرأ ألظذ رأ وأقروال بعر
العلمذء يف بيذن أمهياأ ،مث حبث مذ دل دليأ من ماسذئل دق ية.
أهداف البحث :تبصري النرذ حبرذل الكرب ومرذ ورد فيرأ ،ومرذ ار أتسربذ الن رذة منرأ ،وار ا
ياضح ب راتسة احل يث وعأ ألظذ أ ،ومعبفة الظوائ واحلكم املاسانبطة من احل يث.
من ن ال البح ننث :تس ررذر الب ررث يف دراتس ررة احلر ر يث دل ررر م ررن ت ص رريل  ،م ررأ رواي ررذ
احلر ر يث وألظذ ررأ ،وع ررأ بعر ر أقر روال العلم ررذء ،بذإلض ررذفة ملىل امل ررن ا؛تس ررانبذق ص ملعبف ررة املقذص ر ر
واحلكم من وروداذ ،ك لك من اتساخباج العالقرة الاسرببية أو ا؛رتبذقيرة برف ألظرذي احلر يث بعضر ذ
البع  ،وربط لك حبذل الكب .
أهننا ال تننائل :حررذل الكررب ي ر ل دلررر ملدبررذ ووررود اهلل ،واررو مررن األدلررة احلاسررية ال ر ت بررت
ووود اهلل.
 ورد يف احل يث ملح ى دشبة امسذ من أمسذء اهلل احلاسىن.
 اتضح أن كل اتسم وصظة ورد نذتسب حذل الكب .
 ددررذء الكررب أمررأ أنرواد الاوحير  ،وأركررذن العبررذدة ،وتقررق اإليررالس ،والاوكررل ،وفيررأ ماسررذئل
ماعلقة بذلق ر :كب ل األتسبذ  ،وأن اهلل ؛ يقض قضذء مل؛ حلكمة ورمحة ود ل.
 اتضررح أن الر اد مل ا أيلرريف يف ددذئررأ يا قررق لررأ أمربان :األول :حصررول الاسرركينة يف القلررب
واو مذ ياسمر (الظبج املع ّ ل) .وال ذين :حصول الظبج احلقيق الظذاب.
أها التوصيات :يوصر البذحرث نظاسرأ والق ّرباء-بنرذء دلرر مرذ توصرل ملليرأ يف الب رث-با قيرق
الاوحير واإليررالس هللص ألنررأ تسرربب الظررال يف الر نيذ واآليرربة ،يف االررذ؛ العمليررة والعلميررة وكر لك
األتسبية وا؛وامذدية املخالظة ،وأوص بإبباز معذين الاوحي كال مب ذلأ املاخصيف.

- 444 -

187 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
Research subject:
I, by the grace of Allah, conducted a study on the hadith about Distress,
collected its different phrases, the saying of some religious scholars about its
importance. Then I discussed what it indicates regarding the belief issues.
Research goals:
To enlighten people about the state of distress and what was said about it,
how to escape it. This is done by studying the hadith and its phrases, knowing the
benefits and wisdoms derived from it.
Research method:
In studying the hadith, the researcher followed a fundamental method by
collecting the hadith's narrations and phrases as well as some the saying of some
religious scholars and applying a deductive method to know its objectives and
wisdoms for mentioning it. The researcher also followed the method of extracting
the causal or connective relationship between the phrases of the hadith, and
linking it to the state of distress.
The most important results:
 The state of distress is an indication for proving Allah's existence. It is one
of the tangible proofs for proving Allah's existence.
 there were eleven beautiful names of Allah mentioned in the Hadith.
 it was obvious that every name and adjective stated in the hadith suited the
status of Distress.
 Distress (prayer) Du'aa includes the different types of Monotheism
(Tawheed), pillars of worship, achieving sincerity and trust in Allah. It also
indicated issues about destiny as making efforts and that Allah's decrees are
based on wisdom, mercy and justice.
 It was made clear that if the worshiper was sincere in his Duaa, he will
achieve two things: firstly, tranquility in his heart and which is called (a
quick relief), and secondly achieving real apparent relief.
The most important recommendations:
The researcher advises himself and the readers to accomplish Tawheed and
sincerity towards Allah, as for that is the reason for salvation and success in this
life and the hereafter, in practical and academic fields as well as in social and
family aspects. I recommend to highlight the meaning of Tawheed in every aspect
of life.

- 445 -

المسائل العقدية المتعلقة بحديث الكرب ،د .طارق بن سعيد بن عبد اهلل القحطاني

املقدمة
َّ
ملن احلم َ هلل ،حنم ه ،وناساعينأ ،وناساغظبه ،ونعو بذهلل من شبور أنظاسرنذ ،وتسريتذ أدمذلنرذ ،مرن
ي ه اهلل فال مضل لأ ،ومن يضلل فال اذدي لأ .وأش أن ؛ مللرأ مل؛ اهلل وحر ه ؛ شربيك لرأ ،وأشر
أن حممر ر ر د ا دبر ر ر ه ورتسر ر رولأ ،ق ر ررذل -تع ر ررذىل :-ﱣﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ
أيض ر ررذ :ﱣﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ
ﱟﱢ [ آل دم ر ربان ،]102 :وق ر ررذل -تع ر ررذىل -د

ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ

ﱢ [ الناسر ررذء ،]1:كمر ررذ قر ررذل –تعر ررذىل :-ﱣﭐﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ

ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﱢ [األحزا .]٧1 – ٧0 :
ّأما بعد:
ف ررإن أدظ ررم م ررذ تاذو ررأ امل رربء املاس ررلم يف الر ر نيذ معبف ررة توحي ر ر اهلل-د ررز وو ررل-وملب ر رباز أد رربه يف
الاسبل املوصلة ملىل لرك .فذملاسرلمون حمارذوون ملىل لطر اهلل دنر النروازل والكربو ،
املصذئب ،وبيذن ُ
و؛ يكون لك مل؛ مبعبفرة الاوحير املر دب الر ي ورذء برأ البتسرل-دلري م الاسرال -الر ي يكرون مبباقبرة
اهلل وملدمررذل القلررو  ،فررال يكظ ر املعبفررة االرربدة ،بررل ؛بر مررن و ّررل ورتسررو تلررك احلقررذئق اإل ذنيررة يف
القلب ال هبذ يقوى العب وين ل دنأ كل كب ومصيبة.
وألمهيررة ا ر ا األصررل رأيررت أن أحبررث ح ر يث الكررب  ،فظيررأ اتسررانبذقذ دق يررة تظ ررب أمهيررة
الاوحي  ،ف و من األ كذر الشبدية احملققة للاوحي ب نوادأ ،راويذ من اهلل-درز وورل-أن تقرق أا افرأ
املنشودة .ا ا وق وضعت اخلطة اآلتية:
أوال :خطة البحث
تمايد :وفيأ أو؛ :تعبي الكب  .دذنيذ :تعبي ال دذء .دذل ذ :تعبي ال كب.
الفصل األول :التعريف بحديث الكرب وبيان أهميته.
المبحث األول :منت ح يث ابن دبذ -رض اهلل دنأ.-
المبحث الثاني :منت ح يث دل -رض اهلل دنأ.-
المبحث الثالث :أام النصوس الواردة يف الكب .
المبحث الرابع :أمهية ح يث الكب دن العلمذء.
املطلب األول :أقوال العلمذء دن احل يث.
املطلب ال ذين :تباوم العلمذء دلر احل يث.
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الفصل الثاني :المسائل العقدية المتعلقة بحديث الكرب.
المبحث األول :ماسذئل اإل ذن بذهلل.
املطلب األول :د؛لة احل يث دلر ملدبذ ووود اهلل.
املطلب ال ذين :ماسذئل توحي الببوبية ال دل دلي ذ احل يث.
املطلب ال ذلث :ماسذئل توحي األمسذء والصظذ ال دل دلي ذ احل يث.
املطلب البابأ :ألظذي احل يث ال الة دلر توحي األلواية.
المبحث الثاني :املاسذئل املاعلقة بذإل ذن بذلق ر.
املطلب األول :د؛لة احل يث دلر ب ل األتسبذ .
املطلب ال ذين :اإل ذن ب ن اهلل ؛ يقض قضذء مل؛ حلكمة ورمحة ود ل.
املطلب ال ذلث :الكب من املقض ال ي ياسا ب معأ البضذ وأب معأ الصرب.
املطلب البابأ :دالقة ددذء الكب يف رد القضذء.
ثانيا :أهداف البحث
 -1تبصري النذ حبذل الكب  ،ومذ ورد فيأ.
 -2ملبر رباز ومل ررذر مع ررذين الاوحير ر يف حذل ررة الك ررب وبي ررذن احاي ررذج الن ررذ لاوحير ر اهلل يف الببوبي ررة
واأللواية وأمسذئأ وصظذتأ.
 -3اتساخباج وعأ أقوال بع العلمذء حول ح يث الكب وا؛تساظذدة من ذ.
 -4مل ذر الظوائ املاسانبطة من احل يث ملن أمكن.
 -5معبفة احلكمة واملنذتسبة أو دالقة األلظذي الواردة ومعذني ذ حبذل الكب .
 -6عأ ألظذي ح يث الكب الص ي ة يف موضأ واح ومعبفة الزيذدا واأللظرذي الر تكربر
يف كل البوايذ .
ثالثا :إجراءات البحث
راديت أن أتسري يف ا ا الب ث وفق اآليت:
في تقسيا البحث:
كن أن يقاسم الب ث ملىل احملذور اآلتية:
احملور األول :اتساظاذ ضبوري للب ث درب تعبي الكب  ،وال دذء وال كب.
احملور ال ذين :ختبي احل يث وروايذتأ وعأ ألظذ أ مأ عأ ألام النصوس الواردة يف الكب .
- 447 -
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احملور ال ذلث :ملبباز أمهية ح يث الكب دن العلمذء.
احملور البابأ :كب املاسذئل العق ية املاعلقة بذحل يث.
احملور اخلذمس :كب منذتسبة ألظذي احل يث حلذل الكب واتسانبذق ذ.
الم ال العام للبحث:
تسب يف ا ا الب ث ماساخ مذد لبع املنذا أو األتسذليب العلمية من ذ:
 -1األتسلو الا صيل مأ روايذ احل يث وألظذ أ ،وعأ بع أقوال العلمذء.
 -2األتسلو ا؛تسانبذق أو ا؛تساناذو ص ملعبفة املقذص واحلكم من وروداذ.
 -3أتسررلو اتسرراخباج العالقررة الاسررببية أو ا؛رتبذقيررة بررف ألظررذي احل ر يث بعض ر ذ الرربع  ،وربررط
لك حبذل الكب .
رريا أتس ر ل اهلل-دررز ووررل-أن أعررل ا ر ا الب ررث موافقررذ لل ررق والص روا  ،يذلصررذ لوو ررأ
وأير د
الكررب  ،وأن ينظررأ بررأ كررل مكرربو  ،وكذتبررأ ،والنررذ ب فيررأ يف ال ر نيذ واآليرربة ،وأن أعلنررذ ممررن آدررب حبررأ
دلررر ا رواه ،واباغررر ب ر لك قببررأ ورضررذه ،ملنررأ مسيررأ دلرريم ،و؛ حررول و؛ قرروة مل؛ بررذهلل العل ر العظرريم،
وصلر اهلل وتسلم دلر نبيأ ودلر آلأ وص بأ أععف.
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التمهيد
أوال :تعريف الكرب:
الكب يف اللغة يعين الغم املعبوف الر ي ي ير برذلنظس ،يقرذل :كرببين األمرب أي هبظرين ،وكر ن
الكررب أش ر مررن الغررم ،أو كررن أن يقررذل الكررب أش ر أن رواد الغررم .ومس ر كببررذ للش ر ة ال ر تصرريب
كببررذ ،وأكببا ررذ ملكبابررذ ف ر مكببررة مل ا
اإلناسررذن ،وا ر ا أي ر مررن كررب ال ر لو ،فكببررت ال ر لو
أكبهبررذ ي
ُ
ش د هبذ الكب واو أن تش قربف البشرذء بذلعنرذج ،أي بذحلبرل( ،)1ولر لك يقرذلَ :كَببَرأُ الغر ذم ،مل ا
اشا َّ دليأ.
واملكبوبذ ا املظذصل الش ي ة ،وي يت مبعىن آيب ،من ذ:
 اإلتسباد.
 قلب الش ء.
 ال نو :منأ كببت الشمس ،أي دنت.
 جمبى املذء ،يقذل كِبا املذء(.)2
أما في االصطالح( :ف و مذ ي ام اإلناسذن في ي بنظاسأ فيغمأ وتزنأ)(.)3
(وقيل الكب أش الغم)(.)4
ثانيا :الدعاء:
الر دذء يف اللغررة ،ير ور حررول معررىن اإلمذلررة وأطلررب اإلقالقررذ الر ورد ار تبوررأ ملىل ار ا
املعىن ،فذجلر ر ال الد (ددرو) معنرذه أن ويرل الشر ء ملليرك بصرو وكرال يكرون منرك .تقرول :ددرو
( )1ينظررب :اخلليررل بررن أمحر الظبااير ي ،كاررذ العررف  .حتقيررق د م ر ي املخزومر  ،د ملبرباايم الاسررذمبائ ( ،دار ومكابررة
اهلالل)360 :5 ،ص حمم بن احلاسن ابن دري األزدي ،ع ربة اللغرة حتقيرق رمرزي منرري بعلبكر ( ،ط ،1برريو :
دار العلم للماليف32٧ :1 ،) 198٧ ،ص أمح بن فذر  ،جممل اللغة حتقيق زاري دبر احملاسرن تسرلطذن( ،ط،2
بررريو  :م تساسررة البتسررذلة٧83 :3 ،) 1986،ص حمم ر بررن أمح ر األزارربي ،ر يب اللغررة حتقيررق د .ريررذ زك ر
قذتس ررم( ،ط ،1ب ررريو  :دار املعبف ررة3119 :4 ،) 2001 ،ص ملمسذدي ررل ب ررن مح ررذد اجل رروابي ،الصر ر ذ ت ررذج اللغ ررة
وص ذ العببية حتقيق أمح دب الغظور دطذر( ،ط  ،4بريو  :دار العلم للماليف.211 :1،) 198٧ ،
( )2ينظب :املصذدر الاسذبقة.
( )3أمح بن دل بن ح ب ،فاح البذري (بريو  :دار املعبفة13٧9،ار).145 :11 ،
( )4دل املال القذري ،مبقذة املظذتيح شب مشكذة املصذبيح ( ،ط ،1بريو  :دار الظكب1422 ،ار ،) 2002-
.16٧٧ :4
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أددو ددذء .وال دوة ملىل الطعذ بذلظاح ،وال دوة يف الناسب بذلكاسب( .)1ف دذ اهلل فالنذ مبرذ يكربهص أي
أنزل بأ لكص ألنأ مل ا فعل لك هبذ فق أمذلأ مللي ذ.
ومنأ ت ادت احليطذن ،أي مل ا تسقط واح  ،وآيرب بعر ه ،فكر ن األول ددرذ ال رذين .ويقرذل درن
احليطررذن :دادينذاررذ دلرري م ،مل ا ا ر منذاذ واح ر ا بع ر آيررب .ومنررأ دواد ر ال ر اب :صرربوفأ ،ك ررذ ويررل
احلوادث(.)2
و كن ملعذل مذ ورد يف القبآن الكب من معذن و كباذ العلمذء ملعىن ال دذء دلر الن و اآليت:
 -1ا؛تس رراغذدة :كم ررذ يف قول ررأ-تع ررذىل :-ﱣﭐﲽﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃﳄﱢ
[البقبة ،من اآلية ]23:أي اتساغي وا هبم.
 -2العب ر ررذدة :كم ر ررذ يف قول ر ررأ-تع ر ررذىل :-ﱣﭐﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ
ﲷﲸﲹﲺﲻﱢ[األد ر ر رباف ،]194:أي ال ر ر ر ين تعب ر ر ر ون مر ر ررن دون
اهلل.
 -3الطلررب والاسر ال :كمررذ يف قولررأ-تعررذىل :-ﱣﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ

ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱢ [آل دمبان.]38 :
 -4ا؛تس رراغذدة وا؛تس رراعذنة :كم ررذ يف قول ررأ-تع ررذىل :-ﱣﭐﲽﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃ

ﳄﱢ [البقبة من اآلية.]23:

 -5القول :منأ قولرأ -تعرذىل :-ﱣﭐﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ ﱷﱢ

[األدباف.]5:
 -6الااس ر ررمية :كم ر ررذ يف قول ر ررأ-تع ر ررذىل :-ﱣﭐﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﱢ [األحر ر رزا م ر ررن
اآلية.]5:
 -٧احلذوررة ،فكررل شر ء يف األر مل ا احاررذج ملىل شر ء فقر ددررذ بررأ ،ويقررذل للبوررل مل ا أيلقررت
ديذبأ :ق ددت ديذبكص أي احا ت ملىل تغرياذ ي .
 -8اجلعل :منأ قولأ-تعذىل :-ﱣﭐﲲﲳﲴﲵ ﱢ [مب  ،]91:أي وعلوا.

 -9الع ر ر ر ا  ،دد ر ررذه اهلل أي :د ب ر ررأ ،ومن ر ررأ قول ر ررأ-تع ر ررذىل :-ﱣﭐﱢﱣﱤﱥﱢ [املع ر ررذرج ]1٧:أي
( )1ينظب :أمح بن فرذر  ،مع رم مقرذييس اللغرة  .حتقيرق دبر الاسرال حممر ارذرون( ،دار الظكرب1399 ،ا ر -
.2٧9 :2 ،) 19٧9
( )2ينظب :املص ر الاسذبق (.)280/2
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تع .
 -10الطب  ،منأ الا َّد  :أي تطبيرب النذئ رة يف نيذحا رذ دلرر ميا رذ مل ا نر بت .والنذدبرة تر دو
امليت مل ا ن باأ ،واحلمذمة ت دو مل ا نذحتص وقول بشب:
وهلل مر ر ر ر ر ر ر ر ر رروىل ددر ر ر ر ر ر ر ر ر رروة ؛ أيب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررذ
أوبنر ررذ بر ررين تسر ررع بر ررن ضر رربة مل دد ر روا
 -11اإل ررذن :كمر ررذ يف قول ررأ-تعر ررذىل :-ﱣﭐﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﱢ [الظبقر ررذن]٧٧:
ق ررذل البخ ررذري-يف صر ر ي أ( :-ب ررذ دد ررذككم مل ررذنكم لقول ررأ -د ررز وو ررل :-ﱣﭐﲲﲳﲴ
ﲵﲶﲷﲸﱢ ومعىن ال دذء يف اللغة اإل ذن)(.)1

 -12ال نررذء ،منررأ قولررأ-تعررذىل :-ﱣﭐﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﱢ

[اإلتسباء.)2(]110:
أمذ ال دذء يف تعبي الشبد :ف و (البطبة ملىل اهلل-تعذىل-والاووأ ملليرأ يف حتقيرق املطلرو أو دفرأ
املكبوه ،وا؛با ذل ملىل اهلل يف لك ملمذ بذلاس ال ،أو اخلضود ،والا لل والبوذء واخلوف والطمأ)(.)3
ثالثا :تعريف الذكر:
ال كب يف اللغة :ي يت مبعذن ك رية ،من ذ:
 -1احلظظ للش ء ت كبه.
 -2مذ ُكب دلر اللاسذن و ب ،وال ُكب-بذلضم-بذلقلب.
 -3الشبف والصو  ،كمذ يف قولأ-دز وول :-ﱣﭐﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﱢ[الزيبف.]44:
ِ
كب.
 -4الكاذ ال ي فيأ تظصيل ال ين .وكل كاذ لألنبيذءٌ :
( )1يف كاذ اإل ذن ()11 /1
( )2ينظررب :األزارربي ،ر يب اللغررة 1191-118٧ :2 ،ص ابررن فررذر  ،جمم رل اللغررة 32٧-326 :2 ،ص ابررن
منظور لاسذن العب 262-25٧ :14 ،ص احلاسن بن حمم الصغذين ،الاكملرة والر يل والصرلة لكارذ ترذج
اللغة وص ذ العببية (القرذابة :دار الكارب414-413 :6 ،) 19٧9-19٧0،ص حممر مبتضرر الزبير ي،
تذج العربو مرن وروااب القرذمو  .حتقيرق د .دبر الصربور شرذاف( ،ط ،1الكويرت :االلرس الروقين لل قذفرة
والظنون واآلدا .53-46 :38 ،) 2001،
( )3ورريالن العبوتسر  ،ال ر دذء ومنزلاررأ مررن العقي ر ة اإلتسررالمية  )103-19/1( ،وينظررب :مح ر اخلطررذن ،ش ر ن
الر دذء  ،حتقيررق أمح ر يوتسر ال ر ّ قذ ( ،ط ،1تسرروريذ-بررريو -الكويررت :دار الن روادر1433 ،ا ر،) 2012-
101ص د .حممر ر احلمر ر  ،الر ر دذء مظ وم ررأ-أحكذم ررأ-أيط ررذء تق ررأ في ررأ ( ،ط ،4البي ررذ  :دار اب ررن يز ررة،
1434ار.6 ،) 2013-
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 -5الصالة ،وال دذء ،وال نذء ،الشكب .واألنبيذء مل ا حزهبم أمب فزدوا ملىل كب اهلل ،أي :الصالة.

 -6الطذدة ،منأ قولأ-تعذىل :-ﱣﭐﲹﲺﲻﱢ [لعنكبو من اآلية.]45:
ِ
كب احلق :الصك وععأ :كور حقو  ،ويقذل :كور حق.
 -٧و ُ
َ
كبى ،أي الانبيررأ دلررر الش ر ء ،ومررن كررب شرريتذ فق ر نب ررك دليررأ،
 -8اتسررم للا ر كري ،تقررول ال ر َ
وال كب-بذلكاسب-يالف الناسيذن وك ا الا كبة.
 -9ال َّكب :يالف األن ر.
 -10ويطلررق دلررر األمررب الشر ي أو الصررلب أو الصررعب أو اخلشررن الغلرريظ ،فاقررول :يررو ُم ر يكب،
أي ش ي وصرعب .وقبيرق ُمر يكب :فُروف صرعب ،ورورل َ َكرب :مل ا كرذن قويرذ شر ذدذ ،ومطرب
كب :ش ي وابل .وقول كب :صلب َماف(.)1
أما الذكر في االصطالح:
انررذ تعبيظررذ للر كب ك رررية ،ولكررن ؛ ختلررو مررن مل و ررذ  ،وق ر رأيررت أن الاعبير الشررذمل
اررو الر ي يشررمل عيررأ اإلقالقررذ ص ولر لك كررن أن يُعر ّربف ب نررأ كررب العبر لببررأ-دررز ووررل-بذل نررذء
دليررأ وتعظيمررأ وتق ياسررأ ،أو ب دذئررأ وماس ر لاأ ،أو بذإليبررذر دررن ا اهلل ،أو صررظذتأ ،أو أفعذلررأ ،أو
أحكذمأ وأوامبه ونواايأ(.)2
فكل مذ ي يل يف ا ا ياسمر كب.
وهب ا تاضح العالقرة برف معرىن الر كب والر دذء ،فقر يطلرق الر كب دلرر الر دذء والعكرس أيضرذ،
لكن مل ا اقرتنذ كذن ال كب أدم من ال دذء.
الفصل األول :التعريف حبديث الكرب وبيان أهميته.
املبحث األول :منت حديث ابن عباس -رضي اهلل عنه -
د ررن اب ررن دب ررذ  :--أن رتس ررول اهلل--ك ررذن يق ررول دنر ر الك ررب « :ال إل ننه إال اهلل الع ننيا
( )1ينظب :الظبااي ي العف 346 :5 ،ص األزابي ،ر يب اللغرة 1288-1286 :2 ،ص ابرن فرذر  ،جممرل اللغرة ،
 ،360 :2ابن منظور لاسذن العب 311-308 :4 ،ص النووي ،يب األمسذء واللغذ (.)111/3
( )2ينظب :ابن القيم ،الوابل الصيب من الكلم الطيب  .حتقيق دب البمحن بن حاسن بن قذئر ( ،ط ،1مكرة :دار درذ
الظوائ ر )221-216 :ص ابررن القرريم ،م ر ارج الاسررذلكف بررف منررذزل مليررذ نعب ر ومليررذ ناسرراعف (ط  ،3بررريو  :دار
الكاررذ العرربن 1416 ،ا ر 403 :2 ،) 1996-ص ابررن القرريم ،وررالء األف ررذ  .حتقيررق شررعيب األرنررذكوط -دبر
القررذدر األرنررذكوط( ،ط ،2الكويررت :دار العبوبررة – الكويررت140٧ ،ا ر 451 :) 198٧-ص دب ر الرربمحن يليظررة،
كب اهلل تعذىل بف ا؛تبذد وا؛با اد ( ،ط ،1البيذ  :مكابة البش  ،البيذ 1439 ،ار.30 :) 201٧-
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الحلننيا ،ال إلننه إال اهلل رب العننري الع ننيا ،ال إلننه إال اهلل رب السننموات ورب األر  ،ورب العننري
الك نريا»( .)1ويف روايررة« :ال إلننه إال اهلل العلننيا الحلننيا ،ال إلننه إال اهلل رب العننري الع ننيا ،ال إلننه إال
اهلل رب السننموات ورب األر رب العننري الك نريا»( .)2ويف روايررة« :أن نبنني اهلل--كننان ينندعو
باننن ع نند الكننرب :ال إلننه إال اهلل الع ننيا الحلننيا ،ال إلننه إال اهلل رب العننري الع ننيا ،ال إلننه إال اهلل
رب الس ننموات ورب الع ننري الكن نريا ( .)3ود ررن اب ررن دب ررذ أن الن رري--ك ررذن مل ا حزب ررأ أم ررب.)4(...
ووذء ألظذي وزيذدا أيبى يف كاب احل يث األيبى ،وا دلر الن و اآليت:
أوال :األلفاظ:
« -1؛ مللأ مل؛ اهلل الحليا الكريا ،سبحان اهلل رب العري الع نيا ،تسرب ذن اهلل ر الاسرموا
الاسبأ ،ور العبش الكب »(.)5
« -2؛ مللأ مل؛ اهلل الحليا الحكيا»(.)6
« -3؛ مللأ مل؛ اهلل الحليا الكريا ،؛ مللأ مل؛ اهلل العلي الع يا.)٧(»...
ثانيا :الزيادات:
فق وذء يف ذية احل يث ،وا :
« -1ثا يدعو»(.)8
« -2الل م اصبف شبه»(.)1
( )1أيبوررأ البخررذري (كاررذ ال ر دوا  ،بررذ ال ر دذء دن ر الكررب ) ( ،)6346وماسررلم (كاررذ ال ر كب وال ر دذء
والاوبة وا؛تساغظذر ،بذ ددذء الكب ) (.)2٧30
( )2أيبو ر ررأ البخ ر ررذري يف (كا ر ررذ الاوحير ر ر  -ب ر ررذ ﱣﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱢ [ا ر ررود ،]٧ :ﱣﭐ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻﱢ [الاوبة.)٧426( )]129 :
( )3أيبورأ البخرذري (كارذ الاوحير ر برذ قرول اهلل-تعرذىل :-ﱣﭐﲭﲮﲯﲰﱢ ،وقولرأ ورل كربه :ﱣﭐﲴ
ﲵﲶﲷﱢ ( ،)٧431وماسلم (كاذ ال كب وال دذء والاوبة وا؛تساغظذر ر بذ ددذء الكب ) (.)2٧30
( )4أيبوأ ماسلم (كاذ ال كب وال دذء والاوبة وا؛تساغظذر ر بذ ددذء الكب ) (.)2٧30
( )5أيبوأ ابن أن شيبة يف مصرنظأ ( )29155وابرن مذورأ يف تسرننأ( )3883والر و؛ن يف الكرىن واألمسرذء ()924
وابن حبذن يف ص ي أ ( )6928وقذل شعيب األرن وط يف حتقيقأ لاسنن ابن مذوأ (ملتسنذده ص يح) وص أ
لغريه األلبذين يف الاعليقذ احلاسذن دلر ص يح ابن حبذن (.)6889
( )6أيبوأ الرتم ي يف تسننأ ( )3435وص أ األلبذين.
( )٧أيبوأ ابن أن ال نيذ يف الظبج بع الش ة ( )4٧ط دار أقلس اخلضباء.
( )8أيبوأ يف املناخب من ماسن دب بن محي (.)660
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« -3اصبف دين شب فالن»(.)2
املبحث الثاني :منت حديث علي -رضي اهلل عنه .-
دررن دب ر اهلل بررن وعظررب ،دررن دل ر بررن أن قذلررب ،قررذل :دلمررين --مل ا نررزل ن كررب أن
أقرول« :ال إلننه إال اهلل الحلننيا الكنريا ،سننبحان اهلل ،وتبننارع اهلل رب العننري الع ننيا ،والحمنند هلل
رب العالمين»(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أيبوأ البخذري يف األد املظبد ([ )٧02وص أ األلبذين].
( )2أيبوأ الطرباين يف املع م ( )10٧٧2وص ح ملتسنذده احملقق.
( )3أيبوررأ ابررن أن شرريبة يف مصررنظأ ( )29355وأمح ر يف املاسررن ()1٧62( )1363( )٧26( )٧12( )٧01
ودب بن محي يف املناخب ( )٧4وابن مذوأ يف تسننأ ( )1446وابرن أن دذصرم يف الاسرنة ()1315( )1314
( )131٧والب ر ر رزار يف ماسر ر ررن ه ( )62٧( )4٧1( )469واخلبائط ر ر ر يف مكر ر ررذر األير ر ررال ()1036( )1035
والط ر ررباين يف املع ر ررم األوتس ر ررط( )3421( )4998ويف ال ر ر دذء ( )1020( )1019( )1015واب ر ررن من ر ر ه يف
الاوحير ر ( )313( )312واب ررن الاس ررين دم ررل الي ررو والليل ررة ( )341واحل ررذكم يف املاس ررا ر ()18٧4( )18٧3
( )46٧0والبي قر ر يف ش ررعب اإل ررذن ( )9٧43واألمس ررذء والص ررظذ ( )8٧واب ررن حب ررذن يف صر ر ي أ()865
( )6928والرتم ر ي يف الاسررنن ( )3504والناسررذئ يف الاسررنن الكررربى ()8358( )٧631()٧630( )٧626
()10396( )10395( )10394( )10393( )10392( )10391( )10390( )10389( )8360
(.)10398( )1039٧ا ا وق ورد احل يث بطب ك رية وألظذي ماقذربة ،وا دلر الن و اآليت:
 من طريق أتسذمة بن زي  ،دن حممر برن كعرب القب ر  ،درن دبر اهلل برن شر اد برن اهلرذد ،درن دبر اهلل برنوعظب ،دن دل بن أن قذلب .أيبوأ أمح يف ماسن ه ( )٧01واخلبائط يف مكذر األيال (.)1035
 من طريق ليث ،دن ابن د الن ،دن حمم بن كعب القب  ،دن دب اهلل برن شر اد برن اهلرذد ،درن دبراهلل بن وعظب ،دن دل بن أن قذلب .أيبوأ أمح يف ماسن ه ( )٧26والبزار يف ماسن ه (.)469
 ومن طرينق أبرذن برن صرذن درن حممر برن كعرب درن دبر اهلل برن شر اد درن دبر اهلل برن وعظرب درن دلر .أيبوأ البزار يف ماسن ه (.)4٧1
 من طريق ك ري بن زي  ،دن ملتس ذ بن دب اهلل بن وعظب ،دن أبيأ .أيبوأ ابرن مذورأ ( )1446وأمحريف ماسرن ه ( )1٧62دررن ك ررري برن زير  ،دررن ملتسر ذ بررن دبر اهلل برن وعظررب ،دررن أبيرأ ،قررذل :قررذل رتسررول اهلل
صلر اهلل دليأ وتسلم :لقنوا موتذكم :؛ مللأ مل؛ اهلل احلليم الكب  ،تسب ذن اهلل ر العبش العظيم ،احلمر هلل
َو َوُد».
َو َوُدَ ،وأ ي
رتسول اللَّأ كي لألحيذء؟ قذل« :أ ي
ر العذملف قذلوا :يذ ُ
 من طريق أن تسرعي  ،درن ملتسربائيل ،درن أن ملتسر ذ  ،درن دبر الربمحن برن أن ليلرر ،درن دلر  ،رضر اهللدنأ .أيبوأ أمح ( )1363وابن أن دذصم يف الاسنة( )1314والبزار (.)62٧
 من طريق دل بن صذن ،دن أن ملتسر ذ  ،درن دمربو برن مربة ،درن دبر اهلل برن تسرلمة ،درن دلر -رضراهلل دنأ .-أيبوأ أمح ( )٧12دب بن محي ( )٧4وابن أن شيبة يف مصنظأ ( )29355وابرن أن دذصرم يف
الاسنة( )1315وبطبيقأ أيضذ(.)131٧
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وا ا اإلتسنذد-أي دن دب اهلل بن وعظب دن دل -أحاسن األتسذني كمذ كب لك البزار(.)1
ووذء ب لظذي وزيذدا أيبى ،وا دلر الن و اآليت:
 -1دن دب اهلل بن تسلمة ،دن دل  ،قذل :قرذل النري « :--أال أعلمن كلمنات إ ا تلنتان
غفننر ل ن  ،مننع أنننه م فننور ل ن  :؛ مللررأ مل؛ اهلل احللرريم الكررب  ،ال إلننه إال اهلل العلنني الع ننيا،
سبحان اهلل رب السماوات السبع ،ور العبش العظيم ،احلم هلل ر العذملف»(.)2
« -2ور العننري الكنريا» بر ؛ مررن «ورب العننري الع ننيا» .ويف روايررة «غفننرت نوب ن وإن
كانت مثل زبد البحر»( )3ويف رواية أيبى« :مثل عدد الذر»(.)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َيَبرَبِين حاسرف برن دلر َّ ،
أن دبر
حمم ٍ مذلك ال َّار ،دن َّ
 من طريق ابي ُن َهلِ َيعةََ ،د ين َّحمم بن دمبو بن دلقمة ،قذل :أ ي
اللَّأ بن وعظب َدلَّمأُ دن تعليم َدلِ َ بن أِن ق ٍ
ذلب -رض اللَّأ دنأ-أيبوأ اخلبائط يف مكذر األيال (.)1036
َ
 من طريق بكب بن تس ل ،دن م ي بن وعظب البمل  ،دن تىي بن دياسر ،دن ماسعب ،دن منصور ،دنربع بن حباش ...أيبوأ الطرباين يف ال دذء ()1015
 من طريق حمم بن ملتس ذ دن القعقذد بن حكيم دن دل بن حاسف دن بنت دب اهلل برن وعظرب درنأبي ذ دن دل أيبوأ الطرباين يف ال دذء(.)1020
– مننن طريننق الظضررل بررن موتسررر الاسررينذين ،دررن احلاسررف بررن واقر  ،دررن أن ملتسر ذ  ،دررن احلررذرث ،دررن دلر .
أيبوأ الطرباين يف املع م األوتسط(.)4998
 من طريق أن بكب بن أن شيبة ،دن حمم بن بشب ،دن ماسعب ،دن ملتسر ذ برن راشر  ،درن دبر اهلل برنحاسن :أن دب اهلل بن وعظب ...أيبوأ الناسذئ يف الكربى ( )10406ودمل ا و والليلة للناسرذئ ()645
دمل اليو والليلة ؛بن الاسين (.)552

هذا وتد صحح الحنديث عرأ مرن العلمرذء ،مرن م ابرن حبرذن يف صر ي أ ( )6928( )865واحلرذكم ()18٧3
حيث قذل( :ا ا ح يث ص يح دلر شربط ماسرلم ،و جبورذه ؛يراالف فيرأ دلرر النرذقلف ،واكر ا أقرذ ملتسرنذده:
حمم بن د الن ،درن حممر برن كعرب) .وقرذل أيضرذ (( :)18٧4قر أيربج البخرذري وماسرلم ار ا احلر يث فاصربا
من ح يث قاذدة ،دن أن العذلية ،دن ابن دبذ رض اهلل دن مرذ) .وقرذل احلرذكم أيضرذ (( )46٧0ار ا حر يث
ص ر يح دل ررر ش رربط الش رريخف ،و جبو ررذه) ووافق ررأ ال ر اي يف الالخ ررييف ( )46٧0وق ررذل( :دل ررر ش رربط البخ ررذري
وماسلم) ا ا وص أ األلبذين يف ص يح موارد الظمآن ملىل زوائ ابن حبذن (.)23٧1 – 2011( )430/2
( )1ماسن البزار (.)115 /2
( )2أيبوررأ أمح ر يف املاس ررن ( )٧12واب ررن أن دذص ررم يف الاسررنة( )1315والب رزار يف ماس ررن ه ( )٧05ايا ررذره الض رريذء
( )603وص ح ملتسنذده حمقق املاسن .
( )3أيبوأ دب بن محي املناخب( )٧4وقذل حمقق الكاذ (( :)11٧ /1ملتسنذده ضعي ).
( )4أيبوأ اآلوبي يف الشبيعة( )1560قذل حمقق الكاذ (ملتسنذده فيأ ضع ).
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« -3اللاا إِنِّي أعُو ُ ب من َش ِّر عبادع»(.)1
 -4دن دب اهلل بن وعظب -رض اهلل دن مذ-قذل :أقبل دلر برن أن قذلرب-رضر اهلل دنرأ-مرن
تسظب ،فلقينذه طلمة من بين دبر املطلرب ،فينرذ احلاسرن واحلاسرف-رضر اهلل دن مرذ-فلمرذ دفعنرذ
ملليأ تنذولين ،فضمين ملليأ ،فقذل  :يذ ابرن أير  ،ملين معلمرك كلمرذ مسعرا ن مرن رتسرول اهلل
-م ررن ق ررذهلن دنر ر وفذت ررأ دي ررل اجلن ررة« :ال إل ننه إال اهلل الحل ننيا الكن نريا ث ننال من نرات،الحمنند هلل رب العننالمين ثننال م نرات ،تبننارع الننذ ،بينندو المل ن  ،يحينني ويميننت ،وهننو
على كل شيء تدير»(.)2
 ...« -5الل ر ررم اطظر ررب  ،الل ر ررم ارمحر ررين ،الل ر ررم كر ررذوز در ررين ،الل ر ررم اد ر ر در ررين فإنر ررك دظر ررو
طظور»(.)3
املبحث الثالث :أهم األحاديث الواردة يف الكرب.
أوال( :ر ملين ماسين الضب وأنت أرحم البامحف) قذل-تعذىل :-ﱣﭐﱐﱑ ﱒﱓ

ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱢ [األنبيذء.]83:
ثانيا :دن أنس بن مذلك ،قذل :كذن الني--مل ا كببأ أمب قذل« :يا حي يا تيوم
برحمت أست يث [أصلح لي شأني كله ،وال تكل ي إلى نفسي طرفة عين] [وال إلى ٍ
أحد من
الَّاس]»( ،)4ومن ح يث أن بكبة :ددوا املكبو « :اللاا رحمت أرجو ،فال تكل ي إلى
نفسي طرفة عين ،أصلح لي شأني كله ،ال إله إال أنت»(.)5
( )1أيبوأ اخلبائط يف مكذر األيال ( )1036والطرباين ال دذء للطرباين( )1018كالمهذ أيبورذه مرن قبيرق ابرن
هليعة ،واو ب لك ضعي اإلتسنذد.
( )2أيبوأ اخلبائط يف مكذر األيال (.)1038
( )3دن الناسذئ يف الكربى ( )10406ودمل اليو والليلة ( )645وابن الاسين يف دمل اليو والليلة (.)552
( )4أيبو ررأ الرتمر ر ي يف تس ررننأ ( )3524والبر رزار يف ماس ررن ه ( )6368والناس ررذئ يف الاس ررنن الك ررربى ()212 /9
والط ررباين يف املع ررم األوتسررط ( )3565واملع ررم الصررغري( )444واحلررذكم يف املاسررا ر ()2000( )18٧5
وقذل( :ا ا ح يث ص يح اإلتسنذد ،و جبوذه) وص أ املق تس يف املخاذرة ( )2319واحل يث ص أ
األلبذين يف الاسلاسلة الص ي ة (.)3182( )556 /٧
( )5أيبوأ أبو داود الطيذلاس يف ماسرن ه ( )910وابرن أن شريبة يف مصرنظأ ( )29154وأمحر يف ماسرن ه ()20430
والب رزار يف ماس ررن ه ( )6368وق ررذل (وا ر ا احل ر يث ؛ نعلم ررأ ي رربوى ،د ررن أن ررس مل؛ م ررن ا ر ا الوو ررأ هب ر ا اإلتس ررنذد)
والناسررذئ يف الكررربى ( )10412واحلررذكم يف املاسررا ر ( )2000وقررذل ص ر يح دلررر شرربط الشرريخف و جبوررذه)
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ثالثا :دن أمسذء بنت دميس قذلت :دلمين رتسول اهلل--كلمذ أقوهلن دن الكب :
«اهلل ،اهلل ربي ال أشرع به شيئا» )1ويف رواية معلقة« :إ ا أصاب أحدكا ها أو حزن فليقل
سبع مرات .)2(»...ويف رواية« :إ ا نزل ب غا ،أو ها [أو َس َق ٌا أ َْو ِش َّدةٌ] أو ألواء ،أو أمر
ف يع ،أو استقبلت الموت»(.)3
رابعا :دن تسع بن أن وقذس-رض اهلل دنأ-قذل رتسول اهلل « :--دعوة  ،ال ون إ
دعا وهو في بطن الحوت ال إله إال أنت سبحان  ،إني ك ت من ال المين ،إنه لا يدع باا
مسلا في شيء تط إال استجاب اهلل له باا»(.)4
خامسا :دن دب اهلل بن ماسعود-رض اهلل دنأ-قذل :قذل رتسول اهلل «:--ما تال عبد
تط إ ا أصابه ها وحزن :اللاا إني عبدع ،وابن عبدع ،ابن أمت  ،ناصيتي بيدع ،ما في
حكم  ،عدل في تضاؤع ،أسأل بكل اسا هو ل  ،سميت به نفس  ،أو أنزلته في
كتاب  ،أو علمته أحدا من خلق  ،أو استأثرت به في علا ال يب ع دع ،أن تجعل القرآن
ربيع تلبي ،ونور صدر ،،وجالء حزني ،و هاب همي ،إال أ هب اهلل-عز وجل -همه ،وأبدله
مكان حزنه فرحا» قذلوا :يذ رتسول اهلل ينبغ لنذ أن ناعلم ا ؛ء الكلمذ ؟ قذل« :أجل ،ي ب ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ووافقررأ ال ر اي ،وصر أ ابررن حبررذن( ،)9٧0واياررذره الضرريذء يف املخاررذرة ( )2319وقررذل اهلي مر يف جممررأ الزوائ ر
ومنبررأ الظوائ ر [( ]11٧ /10وروذلررأ روررذل الص ر يح طررري د مررذن بررن مواررب ،واررو دقررة) وحاسررن ملتسررنذده (الشرري
شعيب) يف حتقيقأ للماسن ( )٧5 /34وص أ األلبذين يف الاسلاسلة الص ي ة(.)22٧
( )1أيبوأ أمح يف ماسن ه ( )2٧082أبو داود يف تسننأ ( )1525وابن مذوأ يف تسننأ ( )3882والناسرذئ يف الاسرنن
الكربى ( )10408وطريام واحل يث ص أ األلبذين يف الاسلاسلة ( )2٧55( )590 /6وورذء أيضرذ مرن حر يث
ثوبنننان دنر ر الناس ررذئ يف الك ررربى ( )10418وعائشنننة دنر ر الطر ررباين املع ررم األوتس ررط ( )5290واب ررن حب ررذن يف
ص ي أ (.)864
( )2دن الناسذئ يف الاسنن الكربى ( )10411وضع األلبذين زيذدة (تسبأ مبا ) يف الاسلاسلة الضعيظة (.)5604
( )3دن ال و؛ن يف الكىن واألمسذء ( )15٧5والطرباين يف ال دذء مرن قربيقف :األول ( )1029درن أن العيروف
دن أمسذء ،وال ذين ( ) 1028دن دمب بن دب العزيز ابن وعظب دن أمسذء ،وأيبوأ يف املع م الكبري ()396
حاسنأ األلبذين يف اجلذمأ الصغري وزيذدتأ ( ،10984برتقيم) ( )10984ويف
من قبيق أن العيوف .ا ا وق ّ
الاسلاسلة الص ي ة (.)2٧55
( )4أيبوررأ أمح ر يف ماسررن ه ( )1462والب رزار يف ماسررن ه( )1163الناس ررذئ يف الكررربى ( )10416واحل ررذكم يف
املاسررا ر ( )1862وقررذل( :ار ا حر يث صر يح اإلتسررنذد ،و جبوررذه) ووافقررأ الر اي ،وصر أ األلبررذين يف
ص يح الرتطيب والرتايب (.)1644
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لمن سمعان أن يتعلمان»(.)1
سادسا :دن ابن دبذ -رض اهلل دنأ :-ﱣﭐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱢ «قذهلذ
ملبباايم-دليأ الاسال -حف ألق يف النذر ،وقذهلذ حمم --حف قذلوا :ﱣﭐ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ

ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﱢ [آل دمبان من اآلية .)2(]1٧3:
املبحث الرابع :أهمية حديث الكرب عند العلماء.
وا ا يظ ب من و اف األوىل من و ة كالم م دلر احل يث ومن و ة تبعا م ،وكل ا ا يربز
أمهية احل يث ودالقاأ بذلعقي ة .وتوضيح لك درب اآليت:
المطلب األول :أتوال العلماء في الحديث.
لررن أ كررب انررذ مررذ ياعلررق ب ر قوال العلمررذء يف ا؛تسررانبذقذ أو ال ر ؛؛ العق يررةص أل ررذ تسررا يت يف
املب ث القذد  ،ولكن تس كاظ مبذ يوضرح أمهيرة احلر يث بشركل درذ  ،ومرن لرك :قرذل الطرربي( :كرذن
الاسررل ير دون بررأ وياسررمونأ ددررذء الكررب )( .)3وقررذل النررووي( :واررو ح ر يث وليررل ينبغ ر ا؛دانررذء بررأ
واإلك ررذر منررأ دنر الكررب واألمررور العظيمررة) ( ،)4وقررذل أيضررذ( :ياسررن دنر الكررب واألمررور امل مررة ددررذء
الكب )( .)5وقذل النظباوي( :وياسا ب اإلك ذر من ددذء الكرب انرذ ويف كرل مروقن)( .)6واإلك رذر مرن
كررب ا ر ا ال ر دذء دل دليررأ ح ر يث ابررن دبررذ نظاسررأ ،يف قولررأ (أن رتسررول اهلل--كررذن يقررول دن ر
الكب )ص ألن كذن :ت ل دلر ك بة وقود لك منأ --ص ف لت دلر ا؛تسامبار طذلبذد(.)٧
( )1أيبو ررأ أمحر ر يف ماس ررن ه ( .)4318وأب ررو يعل ررر املوص ررل يف ماس ررن ه ( )529٧والطر ررباين يف املع ررم الكب ررري
( )10352وقررذل أمح ر شررذكب يف حتقيقررأ للماسررن (( )4318ملتسررنذده ص ر يح) وك ر لك ص ر أ األلبررذين يف
ص يح الرتطيب والرتايب (.)1822
( )2أيبو ر ر ررأ البخ ر ر ررذري ،كا ر ر ررذ الاظاس ر ر ررري ،ب ر ر ررذ ﱣﭐﳉﳊﳋﳌﳍﳎ ﱢ [آل دمر ر ر ربان ]1٧3 :اآلي ر ر ررة
(.)4563
( )3شب ص يح البخرذرى ؛برن بطرذل ( )108 /10ملكمرذل املعلرم بظوائر ماسرلم ( )225 /8شرب النرووي دلرر
ماسلم ( )4٧ /1٧الاوضيح لشب اجلذمأ الص يح (.)2٧3 /29
( )4املص ر نظاسأ (.)4٧ /1٧
(.)650 /4
( )5االمود شب امل
( )6أمح بن طذمن النظباوي ،الظواكأ ال واين دلر رتسذلة ابن أن زي القريواين (دار الظكب1415،ار .3٧5 :1 ،) 1995 -
( )٧ينظر ررب :دب ر ر اهلل الغنيمر ررذن ،شر ررب كار ررذ الاوحي ر ر مر ررن ص ر ر يح البخر ررذري (ط ،3البير ررذ  :دار العذصر ررمة،
1428ار.)312 :1،) 200٧-
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وممذ يظ ب أمهية ا ا ال دذء بيذن أدبه دلر العب  ،ويف ا ا نقرل العلمرذء قصصرذ توضرح لرك،
من ذ :مذ أيبوأ ابرن أن الر نيذ يف (الظربج بعر الشر ة) باسرن ه درن دبر امللك برن دمرري ،قرذل( :كارب
الولير بررن دبر امللررك ملىل د مررذن بررن حبررذن املرربي :انظررب ملىل احلاسررن بررن احلاسررن فذولر ه مذئررة ول ر ة،
وقظأ للنذ يومذ ،و؛ أراين مل؛ قذتلأ ،قذل :فبعث ملليرأ ،ف ر ء برأ واخلصرو برف ي يرأ ،قرذل :فقرذ ملليرأ
دل بن حاسف ،فقذل :يذ أي  ،تكلرم بكلمرذ الظربج يظ ّربج اهلل دنرك :؛ مللرأ مل؛ اهلل احللريم الكرب ،
تسر ررب ذن اهلل ر الاسر ررمذوا الاسر رربأ ور العر رربش العظر رريم ،احلم ر ر هلل ر العر ررذملف ،قر ررذل :فقذهلر ررذ،
فذنظبوت فبوة من اخلصو فبآه ،فقذل :أرى ووأ رول ق قبفت دليأ ك بة ،يلوا تسربيلأ ،أنرذ كذترب
ملىل أمري امل منف بع ره ،فإن الشذا يبى مذ ؛ يبى الغذئب) (.)1
واإلمذ النووي ك رريا مرذ ير كب ار ا الر دذء ويبرف أمهيارأ ،و لرك يف مواضرأ ماعر دة مرن كابرأ ؛
تسيمذ يف كاذبأ األ كذر حيث أك ب من كبه يف تسيذ تبويبأ دلر مذ ورد من األ كذر املانودة(:)2
و؛ شك أن كل ا ه األحوال الاسذبقة ا دايلة يف أحوال الكب ال يشبد في ذ ا ا ال دذء.
المطلب الثاني :تراجا العلماء على الحديث:
ا ا احل يث وطريه من أحذديث الكرب اارام برأ العلمرذءص كونرأ يب ّرف الاسرنّة والر دذء املر دور يف
حذلة يكون العب حماذوذ لببأ-دز وول-ومذ أحروج النرذ ملليرأ فرال ياسراغين دنرأ أحر م مرذ بلر شر نأ
يف ال نيذ فذلعب يبقر ضعيظذ حماذوذ لببأ ،ول ا كذنت تباوم العلمذء دليأ بذرزة تُظ رب أدربه يف الكرب ،
كمررذ أن بعضررذ مررن ت رباوم العلمررذء دليررأ أ ررب ماسررذئل م مررة يف العقي ر ة ،ومررن أبرربز ا ر ؛ء العلمررذء
البخررذري ،ول ر لك رأيررت أن أقاسررم ال ررتاوم ملىل قاسررمف ،قاسررم يظ ررب املاسررذئل العق يررة ،وقاسررم يظ ررب
موضودأ العذ واو الكب (الرتعة بلظظ احل يث) ،وتوضيح لك دلر الن و اآليت:
القسا األول :الترجمة بلفظ الحديث أو بموضوع دعاء الكرب.
ناب الن نندعاء ع ن نند
ومر ررن العلمر ررذء ال ر ر ين صر ررنعوا لر ررك البخر ررذري ،فق ر ر تر رربوم لر ررأ بقولر ررأ( :بن ن ُ
( )1الظبج بع الش ة ( )64وق كباذ ابن ك ري يف الب اية والن ذية (.)194 /9
الكب وال دذءُ دن َ األمور امل ّمة) (س( )121 :بذ مرذ
( )2فق بو يف كاذ األ كذر األبوا اآلتية( :بذ ُ ددذء ي
يقولررأ مررن بررأ صر اد أو محررر أو طريمهررذ مررن األووررذد) (س( )13٧ :بررذ مررذ يقررذل يف حررذل طاسررل امليررت وتكظينررأ)
(س( )154 :بذ األ كذر يف ا؛تسااسقذء) (س( )1٧6 :بذ أ كذر صالة احلذوة) (س( )208 :برذ الر دذء
والاضبد والاكبري دنر القارذل واتسران ذز اهلل مرذ ودر مرن نصرب املر منف) (س( )210 :برذ مرذ يقرول مل ا رأى از رة
يف املاسلمف والعيذ بذهلل الكب ) (س( )213 :بذ مذ ي دو بأ مل ا يذف نذتسذ أو طريام) (س( )225 :بذ مذ
يقذل دن الو؛دة وت املبأة ب لك) (س( )285 :بذ مذ يقول مل ا رأى احلبيق) (س.)298 :
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الك ْنرب ( )1ولكنرأ يف مواضرأ أيربى –كمرذ ار دذدترأ-تربوم بذملاسر لة املاسرانبطة وتسري يت قبيبرذ .ومررن
العلمررذء الر ين تبعروا بلظررظ احلر يث أو موضررودأ العررذ (ماسررلم( ،)2الرتمر ي( ،)3وابررن مذوررأ( ،)4وأبررو
دوان ر ررة( ،)5الناس ر ررذئ ( ،)6اب ر ررن حب ر ررذن( ،)٧والطر ر ررباين( ،)8والبي ق ر ر ر ( ،)9والبغ ر رروي( ،)10والشر ر ر بي(،)11
واخلبائط (.)12
القسا الثاني :الترجمة بما يدل عليه الحديث من مسائل عقدية.
وإمام هذا القسا هو البخار :،فق تبوم لأ يف كاذ الاوحير يف برذبف ،ومهرذ ملدبرذ العلرو
وا؛تساواء دلر العبش ،وكذن تبويبأ دلر الن و اآليت:
( -1ب ر ر ر ر ر ر ر ر ررذ ﱣﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱢ [ا ر ر ر ر ر ر ر ر ررود ،]٧ :ﱣﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱢ
[الاوبة.)13( )]129:
( -2ب ررذ ق ررول اللَّ ررأ-تعر ررذىل :-ﱣﭐﲭﲮﲯﲰﱢ [املع ررذرج ،]4:وقول ررأ -ور ر َّرل
كبهُ :-ﱣﭐﲴﲵﲶﲷﱢ [فذقب ]10:وقذل أبو عبة ،دن ابرن دبرذ  :بلر أبرذ ر
ُ

( )1ص يح البخذري (.)٧5 /8
( )2بذ ددذء ال َك يب  ،ص يح ماسلم (.)2092 /4
(( )3أبوا ال دوا دن رتسول اهلل  ،بذ مذ وذء مذ يقول دن الكب ) تسنن الرتم ي (.)3٧2 /5
(( )4أبوا ال دذء -بذ ال دذء دن الكب ) تسنن ابن مذوأ (.)46 /5
(( )5مبا أ كاذ ال دوا بذ  :بيذن ال دذء ال ي كذن ي دو بأ الني  --دن الكب ) ماساخبج أن دوانرة
(.)423/20
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول دين َ الي َك يرب ِ ملِ َا نرَ َرزَل بِرأ) ،ويف دمرل
( )6وذء يف الاسنن الكربى (( )232 /9كاَذ ُ َد َم ِل الييَر يو َواللَّييرلَة ر َمذ يرَ ُق ُ
(مذ يرَ ُقول ِدين الكب ملِ ا نزل بِِأ).
اليو والليلة (سَ )404 :
(( )٧بذ األ كذر ر كب األمب بذلا ليل والااسبيح هلل ورل ودرال مرأ الا مير ملرن أصرذباأ شر ة أو كرب ) صر يح
ابن حبذن (.)14٧/3
(( )8وذمأ أبوا القول يف أَدبذ ِر َّ ِ
الش َ ائِ ِ) ال دذء (س.)309 :
ذدذء دن الي َك يب و َّ
الصلَ َوا ر بذ ُ ال َ
َ
ذد ِذء ِدين ِ نرُز ِ
ٍ
ِ
ول َكب أ يَو طُ ٍّم) ال دوا الكبري (.)266/1
(( )9بَذ ُ ال َ
ُ
(( )10كاذ ال دوا ر بذ مذ يقول دن الكب ) شب الاسنة (.)120/5
((ِ )11يف ال ذد ِذء و َّالبيطب ِة ملِ َىل اللَِّأ تسب ذنأ واليَظزد دن النَّوائب ومذ يرا ِ
َّص ُل ب لك) تبتيب األمذ اخلمياسية (.)293/1
َ َ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الشر ي ء َجَذفُرأُ مرن ُتسرلطذن أو طرريه) مكرذر األيرال
ب للمبء مرن الذبقَرر والعرو والقرول دنر َّ
(( )12بَذ ُ مذ يُ ياسا ذ
(س.)336 :
( )13ص يح البخذري (.)124 /9
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مبعررث النرري--فقررذل ألييررأ :ادلررم دلررم ا ر ا البوررل ،ال ر ي يررزدم أنررأ ي تيررأ اخلرررب مررن
الاس ر ررمذء وق ر ررذل جمذار ر ر « :العم ر ررل الص ر ررذن يبف ر ررأ الكل ر ررم الطي ر ررب» يق ر ررذل :ﱣﭐﲪﲫﱢ
[املعذرج« :]3 :املالئكة تعبج ملىل اهلل»)(.)1
وأما ال سائي فق بو بقولأ (كاذ النرذعُو ر العظيم احلليم) (.)2
وأمننا ابننن م نندو فقر نقلررأ يف كاررذ الاوحير مرتعررذ لررأ بقولررأ( :ومررن أمسررذء اهلل -دررز ووررل:-
الكبري والكب والكذيف والكظيل)(.)3
وأما البياقي فق أحلقأ يف بذ الصرب(.)4

( )1ص يح البخذري (.)126 /9
( )2الاسنن الكربى للناسذئ (.)129 /٧
( )3الاوحي ؛بن من ه (.)1٧3 /2
( )4شعب اإل ذن (.)425 /12
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الفصل الثاني :املسائل العقدية املتعلقة حبديث الكرب.
املبحث األول :مسائل اإلميان باهلل
وفيأ املطذلب اآلتية:
المطلب األول :داللة الحديث على إثبات وجود اهلل:
ف ذلة الكب ال يرتتب دلي رذ الاوورأ ملىل اهلل وملوذبرة الر اد تر ل دلرر وورود اهلل ،وارو مرن
أدلة احلس ال يلماس ذ اإلناسذن :فغوث املكبوبف ،وملوذبرة املضرطبين ير ل د؛لرة قذقعرة دلرر ووروده
-تع ر ررذىل-ق ر ررذل اهلل :ﱣﭐﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰﲱ

ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﱢ [النمل ]62:فظ ار ه اآليرة الكب رة يذقرب في رذ املشربكف مبرذ

اررو ملمررو دن ر ام مررن ملوذبررة ددرروة املكرربو  ،كمررذ دل دليررأ قولررأ-تعررذىل :-ﱣﭐﱁﱂﱃﱄ

ﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱢ [اإلتسر ر ر ر ر ر ر رباء،]6٧:

ﱣﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﱢ [الن ر ر ررل ]53:ف ر ر ر ر ه اآلي ر ر ررة تب ر ر ررف أن
الظطبة تووأ اإلناسذن ملىل اهلل يف حذلة الكب  ،وا ا فيأ دليل دلر ووود اهلل.
واتسررا ل أيضررذ يف ملبطررذل آهلررا م الر أشرربكوا اهلل بعبررذد م هلررذ ،و لررك يف قولررأ-تعررذىل :-ﱣﭐﲦ

ﲧﲨﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﱢ [اإلتسباء.]56:
وق ر ر ر ررذل-تع ر ر ر ررذىل :-ﱣﭐﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ

ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﱢ [األنعررذ  ]64-63:فخررذقب م
هب ا األمب املشذا ماسا ؛ بأ دلر توحي األلواية.
فذلقص أن ح يث الكب ي ل دلر ملدبذ ووود اهللص ألن ال اد ينرذو ربرأ يف حذلرة ير
في ذ ودلم أن جنذتأ ؛ تكون مل؛ مرن اهلل ،وكرون النري--يصصرأ حبذلرة الكرب ف ر ا ير ل دلرر أن
اهلل تسي يب ال دذء مل ا ص الل وء ملىل اهلل تعذىل وأتر بشبائط اإلوذبة(.)1

( )1ينظب :حمم بن صذن الع يمف ،جممود فاذوى ورتسرذئل فضريلة الشري حممر برن صرذن الع يمرف ،عرأ وتبتيرب
ف بن نذصب بن ملبباايم الاسليمذن( ،البيذ  :دار الوقن -دار ال بيذ 1413 ،ار).109-108 :5 ،
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المطلب الثاني :داللة حديث الكرب على توحيد الربوبية:
ي ل احلر يث دلرر كمرذل الببوبيرة ،و لرك يف قولرأ «...ر العربش العظريم ،؛ مللرأ مل؛ اهلل ر
الاسموا ور األر  ،ور العبش الكب » كبر كلمة الب  ،وأضذف مللي ذ ا ه املخلوقرذ الكبررية
العظيمررةص ألنررأ مل ا كذنررت دايلررة يف ربوبياررأ فمررذ دو ررذ أوىل ،وق ر بر ّرف اهلل الظررب بين مررذ يف الكرررب يف

قول ر ررأ-تع ر ررذىل :-ﱣﭐﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬ

ﲭﱢ [طذفب.]5٧:
فذشررامل ار ا الر دذء العظرريم دلررر الاووررأ ملىل اهلل-تعررذىل-باوحير الببوبيررة-مررأ توحير األلوايررة
واألمسذء والصظذ كمذ تسي يت-ص ألن فيأ ملقبار بذخلذلق ،والببوبية ،وامللك.
وق عأ احل يث الببوبية بنوديّ رذ :العذمرة ،واخلذصرة ،الببوبيرة العذمرة تعرم عيرأ املخلوقرذ الررب
من ذ والظذوب ،والببوبية اخلذصة برتبية أوليذئأ امل منف.
فقولررأ يف حر يث دلر -رضر اهلل دنررأ« -والحمنند هلل رب العننالمين» ويف الرربواياف« :ال إلننه
إال اهلل رب السموات ورب األر » ي ل دلر ربوبية دذمة.
وأمذ قولأ...« :رب العري الع يا« »...ورب العري الكريا» فير ل دلرر الببوبيرة اخلذصرة،
وار ا راوررأ خلصوصرية العرربش بذ؛تسراواء( ،مل لظررظ ا؛تسرراواء مرن األلظررذي املخاصرة بررذلعبش ؛ تضررذف
ملىل طريه ؛ يصوصذ و؛ دمومذ ،ك لك لظظ الببوبية يف العبش يذس(.)1
ف رو -تعررذىل-ر كرل شر ء ومليكرأ ،املاصرربف فيرأ كير يشرذء ،واررو القرذئم دلررر كرل فلررو
مبررذ يصررل أ ،ويببيررأ ،كمررذ قررذل-تعررذىل :-ﱣﭐ ﳠ ﳡﳢﳣﳤﳥﱢ [قررأ ،]50:ومبررذ تاذوررأ
مررن تببيررة يف ش ر ون حيذتررأ كل ررذ .واررو املرربن ألوليذئررأ ،فريبرري م بذإل ررذن ،ويرروفق م لررأ ،ويكملررأ هلررم،
وير فأ درن م الكرربو  ،وحقيقا رذ :تببيررة الاوفيرق لكررل يرري ،والعصررمة درن كررل شرب .ولعررل ار ا املعررىن
اررو الاسررب يف كررون أك ررب أدديررة األنبيررذء بلظررظ الررب الر ي يظ ررب معررأ وررذ فقررب العررذملف ملليررأ بكررل ووررأ
وادابذر مأ ور تظبده-تسب ذنأ-بذخللق والا بري(.)2
فذلش ررذا أن احلر ر يث في ررأ ملقر ربار لببذنيا ررأ-تس ررب ذنأ ،-وفي ررأ يض ررود ب ررذإلقبار القل رري بذلببوبي ررة
( )1ينظب :أمح بن دب احلليم بن تيمية ،جممرود الظارذوى  .حتقيرق دبر الربمحن برن قذتسرم( ،امل ينرة املنرورة :جممرأ
الشبي  ،امل ينة النبوية1416 ،ار.22 :1 ،) 1995/
امللك ف لطبذدة املص
( )2ينظب :دب البمحن بن نذصب الاسع ي ،تياسري الكب البمحن يف تظاسري كال املنذن حتقيق دب البمحن بن معال
اللوت ررق (ط ،1ب ررريو  :م تساس ررة البتس ررذلة1420ا ر ر 39 :) 2000-ص الغنيم ررذن ،ش ررب كا ررذ الاوحي ر م ررن
ص يح البخذري .315 :1 ،
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املاسررالّزمة للخضررود بذلعبوديررة .وي كر لررك مررذ وررذء يف حر يث دلر -رضر اهلل دنررأ-قولررأ( :واحلمر
هلل ر العذملف).
ويف احل يث د؛لة دلر أمهية توحي الببوبية من و ة أنأ ياسالز ملفباد اهلل بذلاووأ ملليأ بذلعبرذدة
دنر الشر ائ  ،أيضررذ توحير الببوبيررة انررذ ماعلررق بذ؛تسرراعذنة ،واإلناسررذن يف حرذل الكررب يكررون حماذوررذ
لالتساعذنة وا؛تساغذدة بببأ.
ويف احل ر يث مل ررذر خلصررذئيف ربوبياررأ وصررظذ ذ :كررذخللق ،والا ر بري ،والنظررأ والضررب ،وأنررأ دلررر
كل ش ء ق يب
()1
وفيأ مل ذر ألمهية حتقيق واوامذد توحي الببوبية مأ توحي األلواية يف تظبي الكببذ .
وفيأ أن الكرب ومرذ يل رق اإلناسرذن مرن أ ى مث بعر ه لر ة الظربج ،ير يل يف ملفرباد اهلل ب فعذلرأ،
واو معىن توحي الببوبيةص ألن يلق أفعذل العبذد من اخلري والشب ت يل يف معىن توحي الببوبية(.)2
المطلب الثالث :مسائل توحيد األسماء والصفات التي دل علياا الحديث:
احارروى احلر يث دلررر ألظررذي تر ل دلررر توحير األمسررذء والصررظذ  ،الر ي اررو مبعررىن (ملفرباد اهلل
ب مسذئأ احلاسىن وصرظذتأ العليرذ ،مرأ اإل رذن مبعذني رذ حقيقرة ومرذ دلرت دليرأ مرن أحكرذ  ،مرن طرري و يرل
و؛ تكيي و؛ تعطيل و؛ حتبي (.)3
واحلر يث ورد فيررأ أمسررذء ك رررية ،وار ا يشررعب بعظماررأ ،ألنررأ أشرربف العلررو ص لاعلقررأ بررذهلل-تعررذىل-
وانذ تنذتسب بين ذ ،وأمسذء اهلل ا أدال وأوصذف هلذ أدباذ ،فكرل اتسرم ورد يقاضر وورود الصرظة،
املخاصررة بذ؛تسررم ،وياسررالز ووررود الصررظذ األيرربى ،وأكمررل النررذ ِ دبودي رة :املاعبَ ر مي ر ِأ األمسر ِ
رذء
ُ د
ُ
ُ
البشب( ،)4وبيذن لك دلر الن و اآليت:
والصظذ ِ ال
ُ
يطلأ دلي ذ ُ

( )1ينظب :د .دذدل بن ح العذمبي ،و ود شي اإلتسال ابن تيمية يف تقبيب توحي الببوبية ورد القواد فيأ
(ط ،1امل ينة املنورة :دار منذر الاوحي  ،ط األوىل1436:ار.105-81 :1 ،) 2015-
( )2ينظب :دب العزيز بن بذز ،حمم بن صذن الع يمف ،فاذوى م مة لعمو األمة عأ ملبرباايم الظرذر  (،ط،1
البيررذ  :دار العذصررمة1413،ارر)5:ص أ.د .أمح ر الغنيمررذن نرواق توحي ر الببوبيررة ومظذاباررذ ( ،ط ،1مكررة
املكبمة :دار قيبة اخلضباء1439 ،ار.18: ) 201٧-
( )3ينظب :ابن د يمف ،القول املظي دلر كاذ الاوحي (ط ،2ال مذ  :دار ابن اجلوزي1424،ار).14 :1،
( )4أمح بن د مذن املزي  ،تعظيم اهلل ورل واللرأ «تر مال وقصرذئ » (ط ،1البيرذ  :مر ار الروقن1432،ا ر
.٧٧ :) 2011-
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أوال :أسماء اهلل الواردة في الحديث ووجه م اسبتاا لدعاء الكرب:
االسا األول [( :]1اهلل .
ايال العلمذء يف معىن واشاقذ اتسم اهلل دلر قولف:
األول :اتسررم مبكررل ،أي اتسررم دلررم طررري مشرراق ،وذمر  ،فررايف بذلبررذري أرربي يف ا؛ياصررذس
جمبى األمسذء األدال يف طريه(.)1
( )1ق ررذل ب ررأ( :أب ررو د م ررذن امل ررذزين ،وأب ررو ملتسر ر ذ الزو ررذج الن رروي(311ار رر) ،واخلط ررذن ،والبي قر ر  ،والاسر ر يل ،
واجلرويين ،والغرزا  ،وأبرو بكرب برن العربن ،وأبرو حيرذن األن لاسر  ،والاسرمف احللري ،والظريوزآبرذدي ،الشري دبر
الرربزا دظيظر ) واتسررا لوا ب دلررة من ررذ :أن حرربف النر اء ؛ أامررأ مررأ األلر والررال للاعبير وأمررذ يف اتسررم اهلل
جالر  ،فر ل دلرر أنررأ مرن بنيرة ا؛تسررم ،ومرن أدلرا م :قولررأ-تعرذىل :-ﱣﭐﱊﱋﱌﱍﱢ ،ووورأ ا؛تسررا ؛ل
دن ام أن اآلية في ذ تنبيأ دلر د املذدة ،وقذلوا :ملن الر ين قرذلوا بذ؛شراقذ ارم فالظرون يف أصرل اشراقذقأ،
أيضررذ :ملن مظ ررو ا؛شرراقذ ماولر مررن لظررظ ملىل آيررب ،وار ا ؛ كررن أن يكررون يف لظررظ اجلاللررة ،أي:
وقررذلوا د
مبعىن :أن ياول من لظظ آيب تسذبق لرأ .ينظرب لالتسرازادة حرول ار ه املاسر لة :الظبااير ي ،العرف 90 :4 ،ص
األزارربي ،ر يب اللغررة 189 :1ص ملب رباايم بررن الاسرربي الزوررذج ،تظاسررري أمسررذء اهلل احلاسررىن  .حتقيررق أمح ر
يوتس ال قذ ( ،دار ال قذفة العببية)25 :ص دب البمحن بن ملتس ذ الزوذو  ،اشاقذ أمسذء اهلل  .حتقيق د.
دبر ر احلاس ررف املب ررذر ( ،ط ،2ب ررريو  :م تساس ررة البتس ررذلة1406،ا ر ر 29-23:) 1986-ص دبر ر ال رربمحن ب ررن
ملتسر ر ذ الزو ررذو  ،جم ررذلس العلم ررذء  .حتقي ررق دبر ر الاس ررال حممر ر ا ررذرون( ،ط ،2البي ررذ  :دار البف ررذد ،
القررذابة :مكابررة اخلررذجن 1403 ،ا ر 56 :) 1983-ص اخلطررذن ،ش ر ن ال ر دذء 121: ،ص أمح ر بررن احلاسررف
البي ق  ،األمسذء والصظذ  ،حتقيق دب اهلل بن حممر احلذشر ي( ،ط ،1ور ة :مكابرة الاسروادي 1413،ا ر
51: ) 1993ص أبررو حذم ر حمم ر بررن حمم ر الغ رزا  ،املقص ر األتسررىن يف شررب معررذين أمسررذء اهلل احلاسررىن .حتقيق باسذ اجلذن( ،ط ،1قربس :اجلظذن واجلذن140٧ ،ار61 :) 198٧-ص حمم بن دمب بن احلاسرن برن
احلاسررف الايم ر ال ربازي ،الاظاسررري الكبررري ( ،ط ،1بررريو  :دار ملحيررذء ال ررتاث العرربن 1420ا ر)-143 :1 ،
149ص أبررو بكررب حممر بررن دب ر اهلل ابررن العرربن ،األمر األقصررر يف شررب أمسررذء اهلل احلاسررىن وصررظذتأ العلررر .
ضرربط نصررأ :دبر اهلل الاررورايت ،وير ّربج أحذدي ررأ وودررق نقولررأ أمحر در ّربون( ،ط ،1قن ررة ،بررريو  :دار احلر يث
الكاذنية1436،ار250 :1 ،) 2015-ص أبو حيرذن حممر برن يوتسر برن حيرذن حتقيرق صر ق حممر عيرل،
الب رب احملرريط يف الاظاسرري (بريو  :دار الظكررب1420 ،ه)2٧ :1 ،ص أبررو الظر اء ملمسذديررل بررن دمرب بررن ك ررري،
تظاسري القبآن العظيم  .حتقيق أبو ملتس ذ احلويين( ،ط ،1ال مذ  :دار ابن اجلوزي1431 ،ا ر)186 :1 ،ص
اخلصذئيف اللغوية للظظ اجلاللرة اهلل ورل واللرأ ،د .حممر ملبرباايم دبر اهلل ،اخلصرذئيف اللغويرة للظرظ اجلاللرة
اهلل-ول واللأ( ، -ط ،1البيذ  :دار كنروز ملشربيليذ1435،ا ر49-4٧:) 2014-ص دبر الربزاف دظيظر ،
فاذوى ورتسذئل مسذحة الشي دبر الربزا دظيظر  .ملدر اد ولير برن ملدريرس برن مناسر  ،الاسرعي برن صرذبب برن
دب ه( ،ط ،2البيذ  :دار الظضيلة ،بريو  :دار ابن حز 1420 ،ه.354 :) 1999-
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الثاني :اتسم مشاق ملمذ من (اإللأ) أو مرن (مللرأ و؛ه مرن الولرأ والا رري) أو (؛ه دلرر وزن فَر َعرل
مث ديلت دليأ األل والال للاعبي )(.)1
والصحيح أن فيه تفصيال:
ملن ك ررذن امل رباد ا؛ش رراقذ األص ررل ول رريس الوض ررع  ،أي أن ررأ ماس ررام م ررن أص ررل آي ررب ،أي أن
املشاق ي يت بعر أصرلأ املشراق منرأ ،ف ر ا ؛ ريرب أنرأ بذقرل ف رو لريس مبشراق كذشراقذ تسرذئب األمسرذء
ال اشاقذق ذ اشاقذ الصظذ .
وملن أري بذ؛شاقذ مالقذة مصذدره يف اللظظ واملعرىن ؛ أنرأ ماولر من رذ تولر الظربد مرن أصرلأ،
ف ر ا حررقص ألن تاسررمية الن ررذة للمص ر ر واملشرراق منررأ أصررال وفبدررذ لرريس معنررذه أن أح ر مهذ تول ر مررن
اآليب ،وملمنذ ارو بذدابرذر أن أحر مهذ ياضرمن اآليرب وزيرذدة ( ،)2ودر القرول انرذ بذ؛شراقذ يلرز منرأ
يط واو د ال ؛لة دلر الصظة أو الصظذ وملمنذ فقط دلر ال ا .
وي يت اتسم (اهلل) يف اللغة دلر معذن من ذ:
 -1احملبو املعظم.
 -2امللا واملظزود ملليأ يف احلوائ والنوائب وطرياذ.
( )1وقذل بذ؛شاقذ دمومذ ك رري مرن العلمرذء-دلرر ايراالف بيرن م -مرن م :يرونس برن حبيرب ،والكاسرذئ  ،والظ ّرباء،
وقطررب  ،واأليظررا ،دب ر اهلل بررن أن ملتس ر ذ احلضرربم  ،وأبررو دمرربو بررن العررالء ،واخلليررل بررن أمح ر  ،وتسرريبويأ،
والنضب بن مشيل ،وابن تيمية ،وابرن القريم ،وابرن ك رري ،وأبرو اهلير م الربازي ،وابرن د يمرف ،وصرذن آل الشري  ،وقر
ايالظوا يف أصل مذدتأ ،حيث ردوه ملىل أربعة مواد أصول ،وا ( :ألأ ،لوه ،ليأ ،ولأ) ينظب لالتسرازادة حرول ار ه
املاس لة :ابن األدري ،الن ذية يف طبيب احل يث واألدب ( )62 /1أمح بن دبر احللريم برن تيميرة ،رتسرذلة يف الربد
دلر بع أتبذد تسع ال ين ابن محويأ ضمن وذمأ املاسذئل لشي اإلتسال ابن تيمية  .حتقيق حمم دزيز مشرس،
(ط ،1ور ة :جممررأ الظقررأ اإلتسررالم  ،مكررة املكبمررة :دار دررذ الظوائر 1422ا رر)415-414 :ص حممر بررن أن
بك ررب اب ررن ق رريم اجلوزي ررة ،ب ر ائأ الظوائر ر ( ،ط ،1دار الكا ررذ الع رربن ،ب ررريو  ،لبن ررذن) 249 :2 ،ص اب ررن ك ررري،
تظاسري القبآن العظيم 186 :1 ،ص ابن منظور ،لاسذن العب 46٧ :13 ،ص حمم بن صذن الع يمف ،شرب
العقي ر ة الواتسررطية (ط ،6ال ر مذ  :دار ابررن اجلرروزي1421 ،ار ر)38 :1 ،ص صررذن آل الشرري  ،الام ي ر لشررب
كاذ الاوحي (ط ،1البيذ  :دار الاوحي 1424،ار٧4 :) 2003-ص د .حمم ملبباايم دب اهلل ،اخلصذئيف
اللغويررة للظررظ اجلاللررة اهلل وررل واللررأ 62-50:ص د .حممر أمحر ملكررذوي ،دقير ة الاوحير يف القرربآن الكررب ،
(ط ،2البيذ  :دار ابن تيمية1412،ار٧3 :) 1992-ص حمم احلمود الن ي ،الن األمسر يف شب أمسذء
اهلل احلاسىن ( ،ط ،٧الكويت :مكابة اإلمذ ال اي1426،ار).392-3٧5 :1 ،
( )2ينظب :ابن القيم ،ب ائأ الظوائ 249 :2 ،22 :1،ص ابن تيمية ،رتسذلة يف البد دلر بع أتبذد تسع ال ين
ابن محويأ ضمن وذمأ املاسذئل لشي اإلتسال ابن تيمية .415-414: ،
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 -3املعبود.
 -4ال ي حتاذر العقول فيأ .
()1

• التعريف الشرعي:
اررو اتسررم دلررم ؛ يطلررق مل؛ دلررر مررن لررأ األلوايررة والعبوديررة دلررر عيررأ اخللررق ،ودال دلررر اإللررأ
احلق د؛لة وذمعة جلميأ األمسذء احلاسىن ،ويقذل :ملنأ ا؛تسم األدظم(.)2
وجه م اسبة اسا (اهلل لدعاء الكرب:
 -1ألنررأ أمررأ عيررأ املعررذين ألمسذئررأ ،وعيررأ احملذم ر وعيررأ صررظذ الكمررذل ال ر ؛ يشررذركأ أح ر
في ذ( )3ف و أدرم األمسرذء تظاسرريا وأم رذ وأصرل ذ()4ص وهلر ا يقرذل :الربمحن والاسرال والقر و مرن
أمسذء اهلل ،و؛ يقذل :اهلل من أمسذء البمحن أو الاسال أو الق و (.)5
 -2ألن ار ر ا ا؛تس ررم أك ررب األمس ررذء ورودا يف الق رربآن والاس ررنة ،ف ررث دل ررر ك رربه ب ح ررب األمس ررذء
وأدظم ذ.
 -3ألنأ ياسرم برأ أحر مرن البشرب واخللرق ،وار ا فيرأ ملشرذرة أنرأ لريس لرأ نظرري و؛ مشرذبأ يف اترأ
وأمسذئ ر ر ررأ وص ر ر ررظذتأ ،كم ر ر ررذ ق ر ر ررذل -تع ر ر ررذىل :-ﱣﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ
ﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱢ [م ررب  )6(]65:فكم ررذ أن امس ررأ ؛ يش ررذركأ أح ر فك ر لك الن ررذة
مرن الكرب ؛ يكرون مرن دونرأ ،برل مرن اإللرأ الر ي اتسرا ق العبوديرة و يشرذركأ أحر يف اترأ

( )1ينظ ررب :اخلط ررذن ،شر ر ن الر ر دذء 9٧-91: ،ص األزا رربي ،ر ر يب اللغ ررة 189 :1 ،ص اب ررن الع رربن ،األمر ر
األقصرر  )249-240 :1 ،د .قرذر برن تسرعي الق طرذين ،املطذلرب املظير ة يف ماسرذئل العقير ة ( ،ط،1
امل ينة املنورة :دار النصي ة ،البيذ  :النذشب املاميز.38٧ :1 ،) 201٧ ،
( )2ينظررب :الطررربي تظاسررري 123 :1ص ابررن ك ررري الاظاسررري 122: 1ص أبررو حيررذن حمم ر بررن يوتس ر األن لاس ر
الب ررب احملرريط يف الاظاسررري  .حتقيررق :صر ق حممر عيررل (بررريو  :دار الظكررب  1420ا ر)2٧ :1 ،ص مبتضررر
الزبي ي تذج العبو (دار اهل اية).320 :36 ،
( )3ينظرب :أمحر برن دبر احللريم ابررن تيميرة ،قذدر ة حاسرنة يف البذقيرذ الصررذحلذ  .حتقيرق أبرو حممر أشربف بررن
دب املقصود( ،ط ،1البيذ  :مكابة أضواء الاسل 1422،ار .46 :) 2002-
( )4ينظب :ابن العبن ،األم األقصر يف شب أمسذء اهلل احلاسىن وصظذتأ العلر .23٧ :1
( )5ينظب :حمم بن أن بكب بن قريم اجلوزيرة ،قبيرق اهل ربتف وبرذ الاسرعذدتف ( ،ط ،2القرذابة :دار الاسرلظية،
1394ه) .45:
( )6ينظب :أ .د .حمم ملبباايم دب اهلل ،اخلصذئيف اللغوية للظظ اجلاللة اهلل ول واللأ .19 :
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و؛ يف صظذتأ.
 -4اتسررم اهلل اررو شررعذر اإل ررذن ورد يف كلمررة اإليررالس والش ر ذدة  ،فنذتسررب ك ربهص ألنررأ أك ررب األمسررذء
دوابذ( ،)2والكب او أش مذ ينزل دلر اإلناسذن من البالء ،فقذبل أدلر ال وا أدلر البالء.
 -5ألن توحير العبررذدة معلررق بررأ يف قولررأ(:؛ مللررأ مل؛ اهلل) وا ر ه الكلمررة باسرربب ذ يناقررل الكررذفب ملىل
اإلتسال مل ا توفب شبوق ذ( ،)3فقذبلأ ا؛ناقذل من الكب ملىل الن ذة.
 -6ألنرأ (ورد احلررث يف النصرروس دلرر كررب ار ا ا؛تسرم يف بر ء كررل دمرل ويامررأ( )4والر دذء انررذ
ب أ بأ يف مليالس الاوكل والاووأ هلل.
()1

االسا الثاني [( ]2اإلله .
املعررىن :اررو املر لوه املعبررود الر ي ت هلررأ القلررو  :بكمررذل احملبررة ،والاعظرريم ،واإلوررالل ،والبوررذء
واخلوف(.)5
وجه م اسبة اسا اإلله لدعاء الكرب:
 -1ألن معن ررذه ير ر ل دل ررر أن ررأ ا ررو الر ر ي ياس ررا ق أن تص رربف ل ررأ العب ررذدة ،ويذص ررة العب ررذدا القلبي ررة:
كذلبوذء ،واخلوف ،واحملبة وطرياذ ،وحذل املكبو تاذج ملىل ملدمذهلذ تعظيمذ ومليالصذ هلل-تعذىل.-
 -2ألنررأ اوام ررأ م ررأ اتس ررم ال ررب يف أك ررب م ررن موضررأ م ررن احل ر يث ،وا ر ا مع ررىن قول ررأ-تع ررذىل:-
ﱣﱒﱓﱔﱕﱢ [الظذحت ر ر ررة ]5 :ف ر ر ررإن العبودي ر ر ررة ياض ر ر ررمن ذ اتس ر ر ررم اإلل ر ر ررأ،
وا؛تساعذنة ياضمن ذ اتسم الب .
 -3ألن مرن مقاضرريذ األلوايررة البمحرة قررذل-تعررذىل :-ﱣﭐﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑ
ﳒﱢ [البقبة ]163 :واملكبو يف حذوة مذتسة للبمحة.
( )1ينظب لالتسازادة :أ .د .حمم ملبباايم دب اهلل ،اخلصذئيف اللغوية للظظ اجلاللة اهلل ول واللأ .25-20 :
( )2ينظب :ابن العبن ،األم األقصر يف شب أمسذء اهلل احلاسىن وصظذتأ العلر .23٧ :1 ،
( )3ينظب :أ .د .حمم ملبباايم دب اهلل ،اخلصذئيف اللغوية للظظ اجلاللة اهلل ول واللأ .19 :
( )4ينظب :ابن العبن ،األم األقصر يف شب أمسذء اهلل احلاسىن وصظذتأ العلر .23٧ :1 ،
( )5ينظب :أمح بن دب احلليم ابن تيمية ،املاسا ر دلر جممود الظاذوى  .ععأ ورتبأ حممر برن دبر الربمحن برن
قذتسررم( ،ط 1418 ،1ا ر) 15 :1،ص أمح ر بررن دب ر احللرريم ابررن تيميررة ،درء تعررذر العقررل والنقررل  .حتقيررق
حمم ر رشررذد تسررذ ( ،ط ،2البيررذ  :وذمعررة اإلمررذ حمم ر بررن تسررعود اإلتسررالمية 1411 ،ار ر:9 ،) 1991-
 ،)3٧٧حمم بن أن بكب ابن القيم ال اء وال واء حتقيق حممر أعرل اإلصرالح  ،ويربج أحذدي رأ :زائر برن
أمح النشريي( ،ط ،1مكة املكبمة :دار دذ الظوائ 1429 ،ه).228 :
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داللة اسا (اهلل و(اإلله على الصفة المشتقة(األلوهية :
الصظة املشاقة من اتسرم اهلل واإللرأ ار صرظة اإلهليرة ال اتيرة ،ال الرة دلرر كونرأ م لوارذ ومعبرودا،
ت هلأ اخلالئرق حمبرة ،وتعظيمرذ ،ويضرودذ ،وفزدرذ ،ملليرأ يف احلروائ والنوائرب وار أيضرذ ماسرالزمة جلميرأ
الصررظذ  ،ولكمررذل ربوبياررأ ورمحاررأ ،املاضررمن لكمررذل امللررك واحلمر  ،وملهلياررأ وربوبياررأ ورمحذنياررأ وملكررأ
ماسالز جلميأ صظذ كمذلأ ،ألنرأ ياسرا يل دبرو صرظة اإلهليرة ملرن لريس حبر  ،و؛ مسيرأ ،و؛ بصرري،
و؛ قذدر ،و؛ ماكلم ،و؛ فعذل ملذ يبي  ،و؛ حكيم يف أفعذلأ(.)1
أيضذ اتسم (اإللأ) دل دلر أمسذء اجلمذل ،وأوصذف الكمذل ،ونعو اجلرالل( ،)2ف مرأ صرظة
الغىن ،والصم ية ،والقيومية(.)3
االسا الثالث [( :]3الرب وداللته على صفة الربوبية.
واتسررم الررب اررو( :الاسرري الر ي ؛ شرربأ لررأ ،و؛ م ررل يف تسر دده ،واملصررلح أمررب يلقررأ مبررذ أتسررب
دلي م من نعمأ ،واملذلك ال ي لأ اخللق واألمب) (.)4
قذل ابن القيم( :والب او الاسي  ،واملذلك ،واملرنعم ،واملربن ،واملصرلح ،واهلل-تعرذىل-ارو الرب هبر ه
ا؛دابذرا كل ذ فال ش ء أووب يف العقول والظطب من دبذدة من ا ا ش نأ وح ه ؛ شبيك لأ)(.)5
وم ررن مع ررذين ال ررب (الر ر ي ي رربن دبر ر ه فيعطي ررأ يلق ررأ مث ي ي ررأ ملىل عي ررأ أحوال ررأ م ررن العب ررذدة
وطرياذ)(.)6
قذل ابن ك ري( :والب او املذلك املاصبف)(.)٧
إ ن الخالص ننة :اتس ررم (ال ررب ) ي ر ل ب ؛ل ررة املطذبق ررة دل ررر ص ررظة الببوبي ررة و ا اهلل ،ودل ررر أحر ر مهذ
ب ؛لة الاضمن ،وب ؛لة اللزو دلر الصظذ األيبى :كذحليذة ،والقيومية ،واخللق ،والاسمأ ،والبصب.)8(...
( )1ينظررب :حممر بررن أن بكررب ابررن القرريم ،مر ارج الاسررذلكف بررف منررذزل مليررذ نعبر ومليررذ ناسرراعف  .حتقيررق حممر
املعاصم بذهلل البغ ادي( ،ط ،3بريو  :دار الكاذ العبن1416،ار .56 :1 ،) 1996-
( )2ينظب :ابن القيم ،ب ائأ الظوائ .249 :2 .
( )3ينظب :ابن القيم ،قبيق اهل بتف وبذ الاسعذدتف .45 :
( )4الطربي ،وذمأ البيذن .236 :1 ،
( )5ابن القيم ،ب ائأ الظوائ  .132 :1 :وينظب :دب البمحن الاسع ي ،تظاسري األمسذء احلاسىن دبي بن دل
العبي ( ،امل ينة املنورة :جملة اجلذمعة اإلتسالمية امل ينة املنورة ،الطبعة :الع د 1421 ،112ار).200-199 :
( )6ابن تيمية ،جممود الظاذوى .22 :1 ،
( )٧ابن ك ري ،تظاسري القبآن العظيم .199 :1 ،
( )8ينظررب :د .حممررود دب ر ال رباز البض رواين ،أمسررذء اهلل احلاسررىن ال ذباررة بذلكاررذ والاسررنة( ،ط ،1القررذابة :مكابررة
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وجه م اسبة اسا (الرب لدعاء الكرب :ويمكن استخالصاا عبر ال قاط اآلتية:
 -1أن اتس ررم ال ررب ي ر ر يل يف معن ررذه تس ررذئب األمس ررذء احلاس ررىن .وا ر ر ه يصيص ررة هل ر ر ا ا؛تس ررم ف ررو
منذتسبص ألن لظظ الب يظ ب معأ وذ فقب العذملف ملليأ بكل ووأ وادابذر(.)1
بريا ويل دقررذ وأمر دربا ،فمررن كررذن يف حذلررة كررب وحذوررة
 -2ألنررأ ياضررمن تصرربف اهلل يف كررل ش ر ء تر د
لاظبأأ لن ياووأ دقال وفطبة مل؛ ملن كذن كل ش ء حتت أمبه وت بريه.
 -3أن اتسم (الب ) تسي مب دبودية الاوكل ملن دلم معنرذه ومرذ يقاضريأ مرن آدرذر ،كمرذ قرذل -تعرذىل:-
ﱣﭐﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱢ [ املزمل.]9:
 -4أن اتسررم(الب ) ؛ يقررذل مل؛ هلل ،و؛ ياسرراعمل لغررريه مل؛ بذإلضررذفة يف حررذ؛  ،كر ن تقررول :ر
ال ار .وق قيل ملنأ ا؛تسم األدظم(.)2
 -5أن اتسم (الب ) ورد احلث بذلاوتسل بأ يف آيذ وأحذديث ك رية ،ليس فقرط يف حرذل الكرب ،
بل يف حذ؛ ك رية(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسلاسبيل1426،ار.693 :) 2005-
( )1ينظب :ابن القيم ،ب ائأ الظوائ 249 :2 ،ص الاسع ي ،تياسري الكب البمحن 39 ،ص الغنيمذن ،شب كاذ
الاوحي من ص يح البخذري .315 :1 ،
( )2ينظب :ابن ،تظاسري القبآن العظيم .199 :1 ،
( )3من ذ :أ-يف احلث دلرر الر دذء دمومرذ ،قرذل-تعرذىل :-ﱣﭐﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱢ [ طذفب .]60 :ف كب اتسم (الب ) ملشذرة لعظم ا ا ا؛تسم.
يف حذل الضع  ،واأل ى من الكظذر ،قذل تعذىل يف قصة نو  :ﱣﭐﱟﱠﱡﱢﱣﱢ [القمب.]10:ج-يف حررذل قل ررب الامكررف والع ررزة ،قررذل -تع ررذىل :-ﱣﭐﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
ﲩﱢ [س.]35:
د-يف قل ر ر ررب املغظ ر ر رربة والبمح ر ر ررة ،ق ر ر ررذل -تع ر ر ررذىل :-ﱣﭐﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﱢ [امل من ر ر ررون]118:
أمب اهلل نبيأ أن ياوتسل بذتسم الب ص لك ينذل البمحة واملغظبة.
دموم ررذ ،ودف ررأ الش ررب ،ق ررذل –تع ررذىل :-ﱣﭐﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
ار ر-يف قل ررب اخلررري د
ﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﱢ[ اإلتسباء.]80 :
و-يف قل ررب ال ري ررة الص ررذحلة ،كم ررذ يف قص ررة زكبي ررذ-دلي ررأ الاس ررال -ق ررذل تع ررذىل :ﱣﭐﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔ
ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜﱢ [ مب .]4 :
ز-يف حذلررة اخلرروف واحلررزن ،وتعاسررب األمررور كمررذ يف ددررذء موتسررر ،ﱣﭐ ﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﱢ
[قأ.]26-25 :
-يف قلب العلم ،قذل –تعذىل :-ﱣﭐﱐﱑﱒﱓﱢ [تسورة قأ .]114:
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 -6ألنررأ اوامررأ مررأ اتسررم (اهلل) يف أك ررب مررن موضررأ ﱣﭐﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ ...ﱢ،ﭐ

ﱣﭐﱆﱇﱈﱉﱢ وا ا ا؛وامذد برف دبرذدة ماعلقرة بذمسرأ :اهلل ،وبرف تسر ال
ماعلررق بذمسررأ :الررب ص مث الببوبيررة تاضررمن يلررق اخللررق وملنشررذئ م ،واإلهليررة أو العبررذدة ار الغذيررة
من اخللق( ،)1فذ؛مسذن د؛ دلر صظذ وذمعة لكل معذين األمسذء احلاسىن والصظذ العليذ.

االسا الرابع [ ]4الكريا وداللته على صفة الكرم.
الكب يف األصرل يُطلرق دلرر البورل الاسربيأ ملىل اخلرريا  ،والكرب تسربدة ملوذبرة الرنظس ،واهلل-
تعررذىلَ -تسرربَب كررل يررري وماسر لأ ف ررو أ يكررب األكرربمف وبذتسررم الكررب أحررق مررن كررل كررب ( ،)2واررو ك ررري
اخلري دظيم النظأ ،؛ يقاصب دلرر اإلدطرذء فقرطص ولر ا ورد أقروال ك ررية يف معرىن ار ا ا؛تسرم وكل رذ
ص ي ة وحق ،من ذ:
 الن ّظذد ،ك ري اخلري والعطذء ال ائم.
 ال ي لأ ق ر دظيم وش ن كبري.
 ال ي يعط بغري دو .
 املنزه دن النقذئيف واآلفذ .
 ال ي يعط احملاذج وطري احملاذج.
 ال ي يعط لغري تسبب.
وف.
 ال ي مل ا ود ّ
 ال ي تبفأ ملليأ كل حذوة صغرية وكبرية.
 ال ي ؛ يضيأ من الا ملليأ.
 ال ي يا ذوز دن ال نو ويغظب الاسيتذ .
 املكب املنعم املاظضل
 ال ي يعط فو مذ يامىن الاسذئل(.)3
( )1ينظب :ابن تيمية ،الظاذوى الكربى .252 :5 ،
( )2ينظب :الزوذج ،تظاسري أمسذء اهلل احلاسىن 51-50 :ص احلاسف بن احلاسن احلَلِيم  ،املن ذج يف شعب اإل ذن
حتقيق حلم حمم فودة( ،ط ،1دار الظكب 1399،ار .201 :1 ،) 19٧9-
( )3ينظب :اخلطذن ،ش ن ال دذء ٧1 :ص احلليم  ،ملن رذج يف شرعب اإل رذن 201 :1 ،ص ملمسذديرل برن حممر برن
الظضل بن دل األصب ذين ّ -قوا الاسنة ،-احل ة يف بيذن احمل ة وشب دقي ة أال الاسنة  .حتقيق :حمم دب
اللطي اجلمل( ،ط ،1املنصرورة :دار الظرذرو 1433 ،ا ر 53 :1،) 2012-ص ابرن العربن ،األمر األقصرر
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واتسررم الكررب ي ر ل بذملطذبقررة دلررر ملدبررذ صررظة الكررب ال اتيررة مررأ ملدبررذ ال ر ا هلل ،وبذلاضررمن
دلر أح مهذ ،وبذ؛لازا دلر صظة اجلود ،والرب ،واللط  ،والبفق ،والبمحة ،واحليذة ،واحلكمة ،والق رة.
وجه م اسبة اسا (الكريا لدعاء الكرب:
 -1مل ا د رربف مع ررىن ك ررب اهلل وتس ررعاأ ،وأن ررأ يعط ر ر بذلقلي ررل ،ويغظ ررب اخلطذي ررذ ف ررإن العب ر ر تس ررياعلق
بر ر ررذهلل تعل دقر ر ررذ ش ر ر ر ي د ا وينر ر ررزل حذوذتر ر ررأ دن ر ر ر ه ،و؛ يبر ر ررذ مل ا أدطر ر ررر طر ر ررريه مر ر ررن اخللر ر ررقص ألن
كرب اهلل ويررريه ك ررري اررالف الكررب مررن البشررب فقر ؛ يكررب كررل أحر وكر لك كبمررأ حمر ود مبررذ
ياساطيأ ،أمذ اهلل فإنأ قذدر دلر كل ش ء.
وا ا ي الشب والاوتسل بغري اهلل ويقيم معىن توحي العبذدة.
 -2منذتسبة ا؛تسم ل دذء الكب أن من دلرم معذنيرأ-الر تسربق كبارذ-تسريكون مطمتندرذص أل رذ كل رذ
يريا(.)1
روذء ب ن اهلل لن يضيأ من الا ملليأ ،بل تسيعطيأ دوابأ أضعذفدذ مضذدظأ ،وتسيخلظأ د
 -3ا؛تسررم منذتسررب ل ر دذء الكررب ص ألن اهلل تررب الكررب  ،والكررب ؛ يرربد مررن تس ر لأ فق ر ورد دررن
الني--أنأ قذل« :ملن اهلل كب تب الكب .)2(»...
االسا الخامس [ :]5الحليا وداللته على صفة الحلا والصبر.
(احللرريم يف اللغررة اتسررم فذدررل مررن َحلُررم ف ررو حلرريم)( ،)3واحللرريم يف صررظة اهلل –تعررذىل-معنررذه
()4
الاس َظأ)( ،)5وارو مرن األنرذة
َّ
الصبور .ويقذل للبول ُحمَلَم ،أي ال ي يرُ َعلَ ُم طريه احلِيل َم ( ،واحلِيلم نقي ُ َّ
ود ر ر الغضر ررب وضر رربط الر ررنظس ،واحامر ررذل األدلر ررر األ ى مر ررن األدؤ ،أو ار ررو رفر ررأ امل اي ر ر ة در ررن
ماسا ق ذ نذية يف حق ماساعظم(.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف شرب أمسرذء اهلل احلاسرىن وصرظذتأ العلرر 456-453 :1 ،ص الاسرع ي ،تظاسرري أمسرذء اهلل احلاسرىن 225 :ص
الن ر ي ،ال ررن األمس ررر 392-3٧5 :1 ،ص د .تس ررعي ب ررن دل ر ب ررن وار ر الق ط ررذين ،ش ررب أمس ررذء اهلل
احلاسىن يف ضوء الكاذ والاسنة ( ،البيذ  :مطبعة تسظري).152 :
( )1ينظب :ابن العبن ،األم األقصر يف شب أمسذء اهلل احلاسىن وصظذتأ العلر .461-456 :1 ،
( )2أيبو ررأ الطر ررباين يف املع ررم الكب ررري ( )5928واحل ررذكم يف املاس ررا ر ( )151وصر ر أ ،وتس رركت دن ررأ الر ر اي يف
الالخييف( )151من ح يث تس ل-رض اهلل دنأ-واحل يث ص أ األلبذين يف الاسلاسلة الص ي ة (.)13٧8
( )3الزوذو  ،اشاقذ أمسذء اهلل .96:
( )4ينظب :الظبااي ي ،العف 24٧ :3 ،ص األزابي ،يب اللغة .908 :1 ،
( )5ابن منظور ،لاسذن العب .145 :12،
( )6ينظررب :دب ر الرربكوف املنررذوي ،الاوقي ر دلررر م مررذ الاعررذري ( ،ط ،1القررذابة :دررذ الكاررب1410،ا ر-
.146 :) 1990
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أمررذ معررىن احللرريم يف حررق اهلل-تعررذىل :-ف ررو يعررين أنررأ و الصررظح واألنررذة ،تلررم دمررن أشررب
وكظررب بررأ مررن يلقررأ أو دصررذه ،و؛ يع ررل بعقرروبا م دلررر نرروهبم ،و؛ ياسرراظزه طضررب ،و؛ ياسرراخظأ
و ل وذال ،و؛ دصيذن دذسص ألنأ لو أراد أي ه يف وقاأ أي ه يف وقاأ أي ه (.)1
واتسم (احلليم) واو ي ل بذملطذبقة دلر صظة احللرم ودلرر ا اهلل ،ودلرر أحر مهذ بذلاضرمن،
وبذ؛لازا دلر صظة البمحة ،والصرب ،واحلكمة ،والق رة ،احليذة ،والاسرت ،واملغظبة ،والعلم.
أهمي ننة اس ننا (الحل ننيا  :وا ر ا ا؛تسررم ومعررأ اتسررم (اهلل) و(اإللررأ) ق ر وردا يف عيررأ البوايررذ
وألظذي احل يث ياسقطذ يف أي من ذ ،وا ا ي دونذ ملعبفة منذتسبة لك واحلكمة درب النقذط اآلتية:
 -1معىن اتسم احلليم :ال ي ؛ يع ل بذلعقوبة ،ومعلرو أن املصرذئب والشر ائ الر ورس اإلناسرذن
يف الغذلب ا باسبب نوهبم ،فنذتسب أن يُ در بذتسم (احلليم).
 -2يف ح يث الكرب أمرب ؛فرت وارو اقررتان اتسرم احللريم مرأ كرب الاسرموا واألر مضرذفة ملىل
اتسم الب  ،فمذ او تسب لك؟
ووا لك :ياضح يف قول اهلل-تعرذىل :-ﱣﭐﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉ
ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﱢ [فر ر ر ر ررذقب ]41:ف ر ر ر ر ر يرب تسر ر ر ر ررب ذنأ أن حلمر ر ر ر ررأ
ومغظبتررأ نعررذن زوال الاسررموا وا؛ر ( ،)2فنذتسررب أن ي ر دو بذتسررم احللرريم ور الاسررموا واألر
ال ر ر أماس ررك مذ ،فك ر ر ن لاس ررذن ح ررذل املك رربو يق ررول كم ررذ تظض ررلت ي ررذ رن دل ررر يلق ررك بإماس ررذ
الاسموا واألر فاظضل دل بذلظبج وأماسك الكب .
احللرريم والاسررموا واألر مضررذفة للررب وهلر ا ياسا اسررن دلررر الر اد هبر ا الر دذء اتساشررعذر
ا ر ا األمررب( ،وأن اهلل يررزل يَر ُ ذر دلررر يلقررأ الررنعم الظررذابة والبذقنررة ،مررأ معذصرري م وك رربة ز؛ ررم،
في لم ويعظو دن م بل ين ي م من الكبو (.)3
 -3نذتسب ا؛تسم حذل الكب  ،ألنأ اقرتن مأ اتسم (الكب )وبين مذ تنذتسب كمذ تق يف معىن الكب .
 -4وألن ررأ اق رررتن أيض ررذ م ررأ اتس ررم (العظ رريم) وا ر ر ا منذتس ررب ،ألن ح ررذل الك ررب تا ررذج ملىل ال ن ررذء
والاعظيم ف ذء معأ.

( )1ينظب :الطربي ،وذمأ البيذن )482 :20 ،11٧ :5،ص اخلطذن ،ش ن ال دذء 141-140:ص ّقوا الاسنة ،احل ة يف
بيذن احمل ة 60: 1 ،ص ابن القيم ،قبيق اهل بتف وبذ الاسعذدتف 138 :ص الن ي ،الن األمسر .2٧4 :1 ،
( )2ينظب :ابن القيم ،د ة الصذببين و يرية الشذكبين .2٧8 :
( )3ينظب :الاسع ي ،تياسري الكب البمحن .948 :
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االسا السادس [( ]6الع يا وداللته على صفة الع مة.
(او و العظمة واجلالل ،ومعىن العظرم يف ار ا منصربف ملىل دظرم الشر ن ،وواللرة القر ر)
والعظمررة صررظة مررن صررظذ اهلل يعظررم يف كررل األحروال( ،)2يف اتررأ وأوصررذفأ وأفعذلررأ .ومعررذين الاعظرريم
ال ذباة هلل نودذن:
األول :أنأ موصوف بذلكمذل ،وماص بصظذ ك رية من صظذ الكمذل ،دظيم يف كل ش ء.
الثنناني :أنررأ ؛ ياسررا ق أحر مررن اخللررق أن يعظررم م ررل مررذ يعظررم اهلل ،وبر لك اتسررا ق العبررذدة
والا لل واخلضود ،وبي ه ملكو كل ش ء(.)3
واتسررم (العظرريم) ي ر ل دلررر صررظة العظمررة ال اتيررة بذملطذبقررة مررأ د؛لاررأ دلررر ا اهلل ،ودلررر
أح ر مهذ بذلاضررمن ،وبررذ؛لازا دلررر صررظة احليررذة ،واحلكمررة ،والق ر رة ،والعلررم ،والقرروة ،والعررزة ،واال ر ،
والكربيذء ،واحللم ،والبمحة ،و ِ
الك َرب.

()1

وجه م اسبة اسا (الع يا لدعاء الكرب:
 -1ألن ا ر ا ا؛تسررم أعررل قلررب امل ر من يف يرروف ويشررود مررن اهلل وت ر لل لررأص فيظرربد اهلل وح ر ه
بذلعبذدة ،ويعاق أنرأ املاسرا ق هلرذ دون تسرواه ،و؛ يضرأ حوائ رأ مل؛ هلل ،وار ا ا؛داقرذد تسربب
إلوذبة ال دذء بكش الكب .
 -2ألن ا ا ا؛تسم ي ل دلر د ة صظذ ؛ حتصر.
 -3ألن فيأ تعظيم ودنذء وتاسبيح وا ا تسبب إلوذبة ال دذء.
االسا السابع [( ]7العلي
والعل او العذ البفيأ ال ي ليس فوقأ ش ء( )4وصظة العلو اشاق من ذ اتسم (العل ).
وا ه ا؛تسم ي بت صظة العلو هلل -تسب ذنأ -وا دلر معذن من ذ:
 دلو ا  :أي أن اتأ-تعذىل-فو عيأ املخلوقذ ماساو دلر دبشأ ،بذئن درن م ،وارو مرأ
ا ا العلو العظيم ؛ جظر دليأ ش ء ،ي بب األمور كل ذ ،فمن و ر دلرو الر ا فقر و ر
لواز امسأ العل .

( )1اخلطذن ،ش ن ال دذء 141:ص وينظب :البي ق  ،األمسذء والصظذ 95 :1 ،ص الزوذو  ،اشاقذ أمسذء اهلل .111 :
( )2ينظبّ :قوا الاسنة ،احل ة يف بيذن احمل ة .141 :1 ،
( )3ينظب :دب اهلذدي بن حاسن واي ،األمسذء احلاسىن والصظذ العلر .11٧-116:
( )4ينظررب :د .موتسررر ال ر ويا ،دلررو اهلل دلررر يلقررأ (ط ،1بررريو  :دررذ الكاررب140٧ ،ار ر9:) 1986-ص
الن ي ،الن األمسر .321 :1 ،
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 دلو ق ب :أي :أن عيأ املخلوقذ يذضعة ألمبه ،مظاقبة ملليأ يف كل ش و م.
 دلررو ق ر ر أو صررظة :مبعررىن أن عيررأ صررظذتأ دليررذ لرريس في ررذ نقرريف بووررأ مررن الوورروه ،فاسررمعأ
أدلر ،وكالمأ أدلر ،وبصبه أدلر ،وتسذئب صظذتأ دليذ (.)1
وا ررو ي ر ل دل ررر ص ررظة العل ررو بذملطذبق ررة م ررأ د؛لا ررأ دل ررر ا اهلل ،ودل ررر أح ر مهذ بذلاض ررمن،
وبذ؛لازا دلر صظة العظمة ،وا؛تساواء ،والكربيذء ،والا بري ،والببوبية.
وجه م اسبة اسا (العلي لدعاء الكرب:
 -1ووأ املنذتسربة أن مرأ ار ا ا؛تسرم يظ رب تر لل وتواضرأ العبر ص والعبرذدة مبنيرة دلرر الر ل واحملبرة،
فنذتسب أن ي دو بأ العب .
 -2أن ال دذء كب فيأ العبش والاسموا ص فنذتسرب أن ير دو بذتسرم العلر الر ي ارو فرو دبشرأ-
تسب ذنأ.-
 -3أن دلو اهلل أعل العبر مطمتندرذص ألنرأ أمرب فطربيص مل توور حذورة يف الرنظس ملرن تسر ل اهلل أن
ياووأ ملىل الاسمذء ويبفأ ي اه مللي ذ.
االسا الثامن [( ]8الحكيا وداللته على صفة الحكمة.
ومعنررذه (الر ي ؛ ير يل تر بريه يلررل و؛ زلررل)( .)2أو (احلكرريم يف أحكذمررأ الق ريررة ،وأحكذمررأ
الشبدية ،وأحكذمأ اجلزائية)( ،)3أو (احلكيم يف أقوالأ وأفعذلأ وشبدأ وق ره)(.)4
وا ر ر ا اتس ر ررم(احلكيم) ي ر ر ل بذملطذبقر ررة دل ر ررر ص ر ررظة احلكمر ررة ودل ر ررر ا اهلل ،ودل ر ررر أح ر ر مهذ
بذلاضمن ،وبذ؛لازا دلر صظة احليذة ،والعلم ،والاسمأ ،والبصب.
وجه م اسبة اسا (الحكيا لدعاء الكرب:
رريا
 -1ألن ا ا ا؛تسم ياضرمن دبرو عيرأ األمسرذء احلاسرىنص ألنرأ ؛ يكرون
حكيمرذ مل؛ د
د
مسيعرذ وبص د
قذدرا(.)5
ودليمذ
ماكلمذ م دببا د
د
د
ِ
 -2ألن فيأ تاسلية مل ا دلم أن اهلل حكيم ماص بذحلكمة ،وتق يبه حبكمة ودلم.
( )1ينظب :ابن القيم ،م ارج الاسذلكف 55 :1 ،ص ابن القريم ،اوامرذد اجليروش اإلتسرالمية 182 :2 ،ص الاسرع ي،
تظاسري أمسذء اهلل احلاسىن 168 :ص الق طذين ،شب أمسذء اهلل احلاسىن يف ضوء الكاذ والاسنة .80 :
( )2الطربي ،تظاسري وذمأ البيذن .436 :1 ،
( )3ابن ك ري ،تظاسري القبآن .529 :1 ،
( )4الق طذين ،شب أمسذء اهلل احلاسىن يف ضوء الكاذ والاسنة .105 :
( )5ينظب :القبقي ،األتسىن .440 :1 ،
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االسا التاسع [( ]9العليا وداللته على صفة العلا.
المع ى الل و:،
صظذ .
العليم دلر وزن فعيل ،والعذ دلر وزن فذدل ي يش َرتكذن يف ك ري من ال َ
اجلَ ي ررل)( .)2والعلرريم والعررذ مشرراقذن مررن صررظة العلررم( ،)3لكررن دلرريم فيررأ مبذلغررة
و(العِلررم نقرري ي
م أي ال ي ؛ أوز دليأ اجل ل(( )4ف رو اهلل العرذ مبرذ كرذن ومرذ يكرون كونرأ ،ومبرذ يكرون وملرذ يكرن
بع قبل أن يكون ،و يزل دذملذ ،و؛ يزال دذملرذ مبرذ كرذن ومرذ يكرون ،و؛ ختظرر دليرأ يذفيرة يف األر
و؛ يف الاسمذء)(.)5
()1

المع ى الشرعي:
العلرريم( :العلرريم :اررو العررذ بذلاس ربائب واخلظيررذ ال ر ؛ ي ر رك ذ دلررم اخللررق) واررو (احمل رريط
دلمر ررأ بكر ررل ش ر ر ء :بذلواوبر ررذ  ،واملمانعر ررذ  ،واملمكنر ررذ  ،فر رريعلم-تعر ررذىل-نظاسر ررأ الكب ر ررة ،ونعوتر ررأ
املق تس ررة ،وأوص ررذفأ العظيم ررة ،وا ررر الواوب ررذ الر ر ؛ ك ررن مل؛ ووودا ررذ ،ويعل ررم املمانع ررذ ح ررذل
()6

امانذد ذ ،ويعلرم مرذ يرتترب دلرر ووودارذ لرو وور

كمرذ قرذل-تعرذىل :-ﱣﭐﲮﲯﲰﲱﲲﲳ

ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﱢ [األنبيذء.)٧()]22:
وا ررو ي ر ل دل ررر ص ررظة العل ررم بذملطذبق ررة م ررأ د؛لا ررأ دل ررر ا اهلل ،ودل ررر أح ر مهذ بذلاض ررمن،
وبذ؛لازا دلر صظة احليذة ،واحلكمة ،والق رة.
وجه م اسبة اسا(العليا لدعاء الكرب:
 -1ألن الر اد مل ا دلررم معررىن ا؛تسررم أيقررن أن اهلل اررو العررذ حبذلررأ ،واملطلررأ دلررر كببررأ ،فيطم ر ن
ب لك قلبأ.
 -2ألن العل رريم ا ررو ال ر ر ي ق ر ر ر ا ر ر ا الك ررب  ،وأن ررأ يك ررن دب ررذ و؛ تس ررظ ذ ،فيا ق ررق يف قلب ررأ
( )1ينظب :الزوذج ،تظاسري أمسذء اهلل احلاسىن .39 :
( )2األزابي ،يب اللغة 2555 :3 ،ص ابن منظور ،لاسذن العب .41٧ :12،
( )3ينظب :الزوذو  ،اشاقذ أمسذء اهلل .50 :
( )4ينظب :املص ر الاسذبق.52 :
( )5األزابي ،يب اللغة .253 :2 ،
( )6اخلطذن ،ش ن ال دذء .123:
( )٧الاسع ي ،تظاسري أمسذء اهلل احلاسىن .194 :
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الطم نينررة والاسرركينة :كمررذ قررذل-تعررذىل :-ﱣﭐﲟﲠ ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ

ﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹﲺ

ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﱢ[احل ي ]23-22:
االسا العاشر [( ]10العفو
العظررو يف اللغررة :فعررول مررن :دظررذ يعظررو دظر دروا ف ررو دظررو ،أي تررب مررن اتسرراووب العقوبررة ،ومررن
معذنيررأ :املعرربوف ،ومنررأ احملررو فيقررذل :حمررذ اهلل دنررك( .)1ويعررين يف الشرربد :الصررظح دررن ال ر نو  ،وتررب
جمذزاة املاس ء ،فرذهلل-درز وورل-ارو دظرو درن يلقرأ ،و؛ يرزال برذلعظو معبوفرذد ،وبرذلغظبان والصرظح درن
دبذده موصوفذد(.)2
وار ا ا؛تسررم ي بررت صررظة العظررو الظعليررة هلل-تسررب ذنأ وتعررذىل .)3(-واررو ير ل دلي ررذ بذملطذبقررة مررأ
د؛لا ررأ دل ررر ا اهلل ،وبذلاض ررمن دل ررر أحر ر مهذ ،وب ررذ؛لازا ير ر ل دل ررر ص ررظة العل ررم ،والقر ر رة ،والبمح ررة،
والببوبية وطرياذ من الصظذ .
وجه م اسبة اسا(العفو لدعاء الكرب:
 -1ألنأ يظاح بذ األمل والبوذء ،وقب الظبج.
 -2ألن الكرب واملصرذئب طذلبرذ تر يت مرن نرو ص فررإ ا تسر ل اهلل بذتسرم العظرو وصرظة العظروص انعقر
أاررم تسرربب حلصررول الظرربج واملغظرربة ،كمررذ قررذل-تعررذىل :-ﱣﭐﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊ
ﲋﲌﲍﱢ [قأ.]82:

االسا الحاد ،عشر [( ]11ال فور
والغظور يف اللغة :يبوأ ملىل اجل ر ال الد (طظب) ويعين الاَّغطية والاسرت( )4واو ال ي يك رب منرأ
الاسرررت دلررر ديررو امل ر نبف مررن دبررذده ويزي ر دظرروه دلررر م اي تررأ ،ويغظررب ال ر نو  ،واررو ي ر ل دلررر
( )1ينظب :الظبااي ي ،العف 258 :2 ،ص األزابي ،يب اللغة .2489 :2 ،
( )2ينظرب :اخلطررذن ،شر ن الر دذء 168:ص الزوررذو  ،اشراقذ أمسررذء اهلل 134 :ص الاسررع ي ،تظاسررري أمسررذء اهلل
احلاسىن 218 :ص الق طذين ،شب أمسذء اهلل احلاسىن يف ضوء الكاذ والاسنة .108 :
لاسرقذف ،صرظذ اهلل-درز وورل-الرواردة يف الكارذ والاسرنة (ط ،3الظ ربان:
( )3ينظب :دلوي بن دبر القرذدر ا ّ
ال رر الاسنية.254:) 2005 ،
( )4ينظب :الظبااي ي ،العف 40٧ :4 ،ص األزابي ،يب اللغة 26٧9 :2 ،ص اجلوابي ،الص ذ .٧٧0 :2 ،
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املبذلغة دلر وزن فعول :كقول :صبور ،وأكول.)1(...
وا ا ا؛تسم ي بت صظة املغظبة الظعلية هلل-تسب ذنأ وتعذىل.)2(-
وجه م اسبة اسا(ال فور لدعاء الكرب:
 -1ألن معىن ا؛تسم يبعث بذلبوذء واألمل ،ويباع دن القنوط والي مناظبا الظبج.
 -2ألنأ يقوي حمبة اهلل-أصل األدمذل القلبية-ص ملذ يباه من دظيم املغظبة والبمحة لعبذده.
ثانيا :صفات اهلل الواردة في الحديث ووجه م اسبتاا لدعاء الكرب:
تق ر كررب األمسررذء احلاسررىن ال رواردة يف احل ر يث ود؛؛ ررذ دلررر الصررظذ لكررن انررذ أضرري أن
ملدبذ تلك الصظذ يكون دلر القذد ة الكربى يف الصظذ  ،وا  :ملدبذ مذ ورد من الصرظذ برال
و يررل ،أو تكير  ،مررأ الانزيررأ دررن املمذدلررة بررال تعطيررل ،أو حتبير  .وأصررل ار ه القذدر ة اررو يف قولررأ-
تعذىل :-ﱣﭐﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱢ[الشورى من اآلية.]11:
ومن ررذ أير ر قول ررأ مذل ررك ب ررن أن ررس مل ررذ تس ررتل د ررن ا؛تس رراواء ف و ررذ ( :الي َكيير ر ط ررري معق ررول،
وا؛تساواء منأ طري جم ول ،واإل ذن بأ واوب ،وال ذاس ال دنأ ب دة . )4( )3( )...
( )1اخلطذن ،ش ن ال دذء  )134:حمم بن ملتس ذ ابن من ه ،الاوحي ومعبفة أمسذء اهلل دز وول وصظذتأ دلر
ا؛تظررذ والاظرربد  .حتقيررق ال ر كاور دل ر الظقي ر (ط ،1امل ينررة املنررورة :مكابررة العلررو واحلكررم ،امل ينررة املنررورة،
 1423ار 156 :) 2002-ص الزوذو  ،اشاقذ أمسذء اهلل 94 :ص ّقوا الاسنة األصظ ذين ،احل ة يف بيذن
احمل ة 144 :1 ،ص الزوذج ،تظاسري أمسذء اهلل احلاسىن 46 :ص الاسرع ي ،تظاسرري أمسرذء اهلل احلاسرىن 219 :ص
البضواين ،أمسذء اهلل احلاسىن ال ذباة يف الكاذ والاسنة .54:
( )2ينظب :الاسقذف ،صظذ اهلل دز وول الواردة يف الكاذ والاسنة .319:
( )3أيبوررأ الاللكررذئ يف شررب أصررول اداقررذد أاررل الاسررنة واجلمذدررة ( )441 /3وطررريه وقر دبررت بطررب ماعر دة،
أيضذ ،وق ص ح ا ا األدب عأ من العلمذء ،من م شي اإلتسال راوأ الظارذوى
واو دذبت دن شيخأ ربيعة د
( )365/5وينظب لالتسازادة يف ختبأأ :األدرب املشر ور درن اإلمرذ مذلرك يف صرظة ا؛تسراواء-دراتسرة حتليليرة-د.
دب البزا بن دب احملاسن العبذد(س.)52-35:
( )4انررذ قواد ر ك رررية يف األمسررذء والصررظذ من ررذ-1 :أمسررذء اهلل ملن دلررت دلررر وص ر ماع ر  ،تضررمنت :ا؛ق ربار
بذ؛تسررم ،وا؛ق ربار بذلصررظة ومبررذ دلررت دليررأ ملمررذ بذملطذبقررة ،أو الاضررمن ،أو ا؛لا رزا  ،وا؛ق ربار مبقاضررذاذ(األدب)
املاع ي ،وملن ت ل دلر وص طري ماع  ،تضمنت مذ تسبق د ى املقاضر.
-2أمسررذء اهلل وصررظذتأ –تعررذىل-توقيظيررة ؛ جمررذل للعقررل في ررذ .وأرروز ددررذء اهلل مررن بررذ اإليبررذر ،أي :كقولررأ:
جمبي الاس ذ اذز األحزا  ...ملخل.
الل م َ
-3أمسذء اهلل حاسىن وصظذتأ صظذ كمذل ،؛ نقيف في ذ بووأ من الوووه.
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قذل ق ّروا الاسرنة األصرب ذين (535ارر)( :قرذل دلمرذء الاسرل  :ورذء األيبرذر درن النري--
مارواتبة يف صررظذ اهلل–تعررذىل-موافقررة لكاررذ اهلل-تعررذىل-نقل ررذ الاسررل دلررر تسرربيل اإلدبررذ واملعبفررة
واإل ذن بأ والااسليم ،وتب الام يل والاكيي )(.)1
فكررل اتسررم ورد دل دلررر الصررظة ملمررذ بذملطذبقررة أو الاضررمن أو ا؛لا رزا  ،ووررذء أيضررذ يف احل ر يث
من الصظذ دلر طري صيغة ا؛تسم مذ يل :
-1صفة الم فرة وال فران :في توله(( :اللاا اغفر لي وارحم ي .
وا صظة فعلية دذباة بذلكاذ والاسنة ،ومن أمسذئأ (الغظرور)( ،)2وار صرظة اتيرة أيضرذ ،كرون
اهلل يررزل ماصررظذ بررذملغظبة والبمحررة ،قررذل الشرري الاسررع ي( :وصررظأ املغظرربة والبمحررة ،وصررظذن ؛زمررذن
اتيررذن ،؛ تنظ ررك ات ررأ دن م ررذ ،و ت ررزل آدذرمه ررذ تس ررذرية يف الوو ررود ،مذلت ررة للموو ررود ،تاس ررح ي ر اه م ررن
اخلريا آنذء الليرل والن رذر ،ويروا الرنعم دلرر العبرذد والظواضرل يف الاسرب واجل رذر ،والعطرذء أحرب ملليرأ
من املنأ ،والبمحة تسبقت الغضب وطلباأ) (. )3
وجه م اسبة صفة الم فرة لدعاء الكرب:
 -1نذتسب وروداذص لاسعة مغظبة الب  ،وا مانذتسربة مرأ ألظرذي ومعرذين احلر يث ،ومقذصر ه ،ف ر تقذبرل
تسعة :البمحة ،وتسعة صظة العلم ،وك لك تسعت العبش-أوتسأ املخلوقذ  ،-قذل ابن القيم:
مر ر ر ررن طر ر ر ررري شر ر ر ررب بر ر ر ررل مر ر ر ررن العصر ر ر رريذن
(وار ر ر ر ر ررو الغظر ر ر ر ر ررور فلر ر ر ر ر ررو أتر ر ر ر ر ررر بقباهبر ر ر ر ر ررذ
()4
تسب ر ر ر ر ر ر ذنأ ا ر ر ر ر ررو واتس ر ر ر ر ررأ الغظ ر ر ر ر ر ربان) .
؛ق ر ر ر ر ر ر ر ر ررذه ب ر ر ر ر ر ر ر ر ررذلغظبان م ر ر ر ر ر ر ر ر ررلء قباهب ر ر ر ر ر ر ر ر ررذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-4أمسذء اهلل تعذىل طري حمصورة بع د معف ،كمذ او معلو .
-5الاظصيل يف اإلدبذ واإلعذل يف النظ .
-6نصوس الصظذ ُكبى دلر ذاباذ .وانذ قواد أيبى ؛ جمذل ل كباذ انذ لكن القص الانبيأ دلي ذ.
ينظ ررب :اب ررن الق رريم ،بر ر ائأ الظوائر ر 294-293/1 ،162 :1 ،ص حممر ر ب ررن ص ررذن الع يم ررف ،القوادر ر امل ل ررر يف
صظذ اهلل وأمسذئأ احلاسىن (البيرذ  ،أضرواء الاسرل 1416 ،ا ر11-10:) 1996-ص حممر برن صرذن الع يمرف،
شب القواد امل لر ( ،ط ،1دنيزة :م تساسة الشي حمم برن صرذن الع يمرف اخلرييرة1436 ،ارر)62-61:ص كذملرة
الك رواري ،االلررر يف شررب القواد ر امل لررر يف صررظذ اهلل وأمسذئررأ احلاسررىن للعالمررة حمم ر صررذن الع يمررف ( ،ط،1
بريو  :دار ابن حز  1422،ار .88-8٧: ) 2002-
(ّ )1قوا الاسنة األصظ ذين ،احل ة يف بيذن احمل ة .183 :1 ،
( )2ينظب :الاسقذف ،صظذ اهلل .1٧4:
( )3الاسع ي ،تياسري الكب البمحن .٧2٧ :
( )4ابن القيم ،الكذفية الشذفية يف ا؛ناصذر للظبقة النذوية .3319-3318:

- 479 -

المسائل العقدية المتعلقة بحديث الكرب ،د .طارق بن سعيد بن عبد اهلل القحطاني

 -2وألن صررظة املغظرربة هلررذ أدباررذ يف حصررول الظرربج ،ودفررأ الشررب ،و لررك بطلررب املغظرربة ،وا ر ا مررذ
دلرت دليرأ النصروس وملن بلغرت الر نو مرذ بلغرت فرإن اهلل يغظبارذ عيعرذ ،كمرذ قرذل-تعررذىل:-
ﱣﭐﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ

ﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﱢ [الزمب.]53 :
 -3وألن الر دذء عررأ بين ررذ وبررف صررظة البمحررة ،وبين مررذ تسررب د يررب نبررأ دليررأ اإلمررذ ابررن القرريم يف
كالمأ درن تقر كرب اتسرم(العظو) دلرر اتسرم(البحيم) يف ك رري مرن اآليرذ  ،حيرث قرذل( :وملرذ
كذن دفأ الشب مق مذ دلر ولب اخلرري قر اتسرم الغظرور دلرر الربحيم) ( ،)1وار ا مرذ وقرأ انرذ
يف حر ر يث الك ررب قر ر تسر ر ال اهلل ب ررذملغظبة دل ررر تسر ر الأ بذلبمح ررةص ألن ض رربورة ح ررذل الك ررب
تقاض دفأ الشب.
-2صفة الرحمة في توله(( :اللاا اغفر لي وارحم ي .
وار صررظة دذباررة بذلكاررذ والاسررنة وبذلعقررل ،ومررن أمسذئررأ الرربحيم والرربمحن ،و كررن أن يقررذل ار
من صظذ ال ا ص أل ذ مالزمة ل اتأ ،لكن أفباداذ تا ر د( ،)2ف ر مل ن اتيرة مرن و رة وفعليرة مرن
و ة أيبى.
وأدلة دبو ذ مانودة وك رية ،ومن ذ ا ا احل يث.
والبمحة نودذن:
اتسم(الب يمحَ ِن).
 رمحة دذمة جلميأ املخلوقذ  ،ي ل دلي ذ
َّ
()3
 ورمحة يذصة بذمل منف ،وي ل دلي ذ اتسم(البحيم) .
وجه م اسبة صفة الرحمة لدعاء الكرب:
وا ا ياضح درب النقذط اآلتية:
 -1نذتسرربص ألن الر دذء وررذء فيررأ كررب العرربش وببمحاررأ اتسرراوى دلررر العرربش ،كمررذ قررذل -تعررذىل:-
ﱣﱹﱺﱻﱼﱢ [ق ر ر ررأ ]5:وك ر ر ر ر لك نذتس ر ر رربص ألن الع ر ر رربش أوتس ر ر ررأ وأك ر ر رررب

املخلوقذ  ،ك لك صرظة البمحرة وتسرعت كرل شر ء ،كمرذ قرذل-تعرذىل :-ﱣﭐ ﱕ ﱖﱗ

( )1ابن القيم ،ب ائأ الظوائ .80 /1 ،
( )2ينظب :د .حمم أمرذن اجلرذم  ،الصرظذ اإلهليرة يف الكارذ والاسرنة (ط ،3اإلمرذرا العببيرة املا ر ة :مكابرة
الظبقذن1423 ،ار.285:) 2002-
( )3ينظب :حمم بن دب الواذ  ،دالدة األصول وشبوط الصالة والقواد األربأ .33 :
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ﱘﱢ [األد رباف ]156:فررذلعبش حمرريط بذملخلوقررذ  ،وتسررع ذ ،ك ر لك البمحررة حميطررة بررذخللق
حىت الكظذر-كمذ تق .)1(-
 -2أنررأ ق ر وررذء يف احل ر يث دررن أن ابيرربة ،دررن النرري  ،--قررذل« :ملن اهلل ملررذ قضررر اخللررق،
كاب دن ه فو دبشأ :ملن رمح تسبقت طضي» ( )2فذلشذا أنأ مكاوبذ فو العبش.
يظبج دن املكبو  ،بل اجلميأ يف حذوة ويف اناظذر لبمحة اهلل.
 -3ألن ببمحاأ-تسب ذنأّ -
 -4ألن ال دذء وذء فيأ اتسم(العليم) مأ كب العبش ،فرذوامأ صرظاذ (البمحرة والعلرم) ومهرذ مرن قر
وتسررعذ كررل شر ء ،وكر لك مررأ أوتسررأ املخلوقررذ وأكرباررذ ،واررو العرربش ،وقر اوامررأ أيضررذ يف
قول رأ-تعررذىل :-ﱣﭐﲡﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ

ﲻﲼ ﱢ [طذفب.]٧:
يررنيف دلي ررذ احل ر يث ص رباحة وملمنررذ كررب ماعلق ررذ،
لكررن أررب الانبيررأ ملىل أن انررذ صررظذ
كصظة ا؛تساواء ،فق ورد (العبش العظيم) و(العبش الكب ) وار ماعلقرة برأ ،ولر ا تاسرن ن توضريح
ا ه الصظة دلر الن و اآليت:
مع ى العري.
العبش يف الل ة تسبيب امللك ،أو الاسق ال ي يغط مذ دونأ وياساظل بأ(.)3
أما في الشرع :فيعاق أال الاسنة واجلمذدة فيأ (أنأ تسربيب لرأ قروائم وحتملرأ املالئكرة ( ،)4وأنرأ
أدلر املخلوقذ وتسقظ ذ وأضخم ذ ،ومقبب( )5أنرأ فرو املرذء( ،)1وأن اهلل يلرق العربش قبرل الاقر يب،
( )1ينظب :دب اهلذدي واي ،األمسذء احلاسىن والصظذ العلر .18:
( )2أيبوررأ البخررذري ،كاررذ الاوحي ر  ،بررذ ﱣﭐﱜﱝ ﱞﱟﱢ [اررود ،]٧ :ﱣﭐﲸﲹﲺﲻﱢ
[الاوبة.)٧422( ]129 :
( )3ينظب :اخلليل الظبااي ي ،العف 249 :1 ،ص الطربي ،وذمأ البيذن .446 :5 ،
( )4كمذ دل دليأ قولأ-تعذىل :-ﱣﭐﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ﱢ كمذ وذء يف ح يث أن تسعي اخل ري-رض
اهلل دنأ-دن الني  أنأ قذل...« :؛ ختريوا بف األنبيرذء ،فرإن النرذ يصرعقون يرو القيذمرة ،فر كون أول مرن
تنشرق دنرأ األر  ،فرإ ا أنرذ مبوتسرر آير بقذئمرة مررن قروائم العربش ،فرال أدري أكرذن فريمن صرعق ،أ حوتسررب
بصررعقة األوىل» أيبوررأ البخررذري ،كاررذ اخلصررومذ  ،بررذ مررذ ي ر كب يف اإلشررخذس واخلصررومة بررف املاسررلم
والي ود ( )2412وماسلم ،كاذ الظضذئل ،بذ من فضذئل موتسر × (.)23٧4
( )5دل دليأ ح يث أن ابيبة «فإنأ أوتسط اجلنة وأدلر اجلنة ،فوقأ دبش البمحن ،ومنأ تظ ب أ ذر اجلنة» أيبوأ
،
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وقبل يلق الاسموا واألر ( ،)2وللاسل أقوال يف ا ا(.)3
مع ى االستواء يف اللغة :ي ور معنذه دلر العلو ،وا؛تساقبار وا؛رتظذد ،والصعود ،والقص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البخررذري ،كاررذ الاوحي ر  ،بررذ ﱣﭐﱜﱝ ﱞﱟﱢ ﱣﭐﲸﲹﲺﲻﱢ ()٧423

(.)4

وح ر يث
أن ر (مذ الاسمذوا الاسبأ مأ الكبتس مل؛ ك لقة ملقذة بر ر فرالة ،وفضرل العربش دلرر الكبتسر كظضرل
الظالة دلر احللقة) يبوأ احلرذرث برن حممر يف ماسرن ه ( ،)53وابرن حبرذن يف صر ي أ [ ]361وأبرو الشري
األص ررب ذين يف العظم ررة ( ،)5٧0/2والبي ق ر يف األمس ررذء والص ررظذ [ ،]862واب ررن بط ررة يف اإلبذن ررة الك ررربى
[ ]136وص أ األلبذين يف تسلاسلة األحذديث الص ي ة ( .)109ووذء يف ح يث وبري بن مطعم ،وفيأ:
«ملن دبشأ دلر مسذواتأ هلك ا» وقذل ب صذبعأ م ل القبة دليأ «وملنأ ليتط بأ أقيط البحل بذلباكب» قرذل ابرن
بشذر يف ح ي أ« :ملن اهلل فو دبشأ ،ودبشأ فو مسذواتأ» أيبورأ أبرو داود يف تسرننأ ( ،)4٧26وأبرو دوانرة
يف ماسرراخبوأ ( ،)25٧0وابررن يز ررة يف الاوحير ( )251٧( )240 /1وطررريام .ار ا وصر ح احلر يث أبررو
داود يف تسننأ ( ،)232 /4وقذل( :واحل يث بإتسنذد أمح بن تسعي او الص يح وافقأ دليأ عذدة من م تىي
بررن معررف ،ودلر بررن املر يين ،ورواه عذدررة دررن ابررن ملتسر ذ  ،كمررذ قررذل أمحر  ،أيضررذ وكررذن مسررذد دبر األدلررر،
وابن امل ىن ،وابن بشذر من ناسخة واح ة فيمذ بلغين) ،وأقذل ابن القيم الكرال يف تصر ي أ يف ر يب تسرنن
أن داود ( .)236-229/3واحلر يث ض ّرعظأ عررأ مرن العلمررذء :مرن م الر اي يف العلررو للعلر الغظررذر []٧3
ومن املعذصبين األلبذين يف مشكذة املصذبيح (.)5٧2٧( )1596 /3
( )1دل دليررأ حر يث دبر اهلل بررن ماسررعود –رضر اهلل دنررأ« :-ملن مررذ بررف الاسررمذء واألر ماسرررية ااسررمذئة دررذ  ،ومررذ
بف كل مسذءين ماسرية ااسمذئة دذ  ،ونضر كرل مسرذء -يعرين طلظرأ-ااسرمذئة درذ  ،ومرذ برف الاسرمذء الاسرذبعة وبرف
الكبتس ر ماسرررية ااسررمذئة دررذ  ،ومررذ بررف الكبتس ر ملىل املررذء ماسرررية ااسررمذئة دررذ  ،والعرربش فررو املررذء ،واهلل -تبررذر
وتعررذىل-فررو [دلر] العرربش ،؛ جظررر دليررأ مررن أدمررذلكم ش ر ء [يعلررم أدمررذلكم] » أيبوررأ ال ر ارم يف الرربد دلررر
اجل مية ( ،)81وابرن يز رة يف الاوحير ( ،)1٧8والطررباين يف املع رم الكبرري ( ،)898٧وأبرو الشري األصرب ذين يف
العظم ر ررة ( )565 /2والاللك ر ررذئ يف ش ر ررب أص ر ررول اداق ر ررذد أا ر ررل الاس ر ررنة واجلمذد ر ررة ( ،)659والبي ق ر ر يف األمس ر ررذء
والصظذ ( ،)851وابن بطة يف اإلبذنة الكربى ( ،)128وقذل ال اي يف كاذ العبش( :ملتسنذده ص يح دنأ).
( )2كمذ دل دليأ ح يث دمبان بن حصف وفيأ «كذن اهلل و يكن ش ء قبلرأ ،وكرذن دبشرأ دلرر املرذء ،مث يلرق
الاسررموا واألر  ،وكاررب يف الر كب كررل شر ء» أيبوررأ البخررذري ،كاررذ الاوحير  ،بررذ ﱣﭐﱜﱝ ﱞ
ﱟﱢ ﱣﭐﲸﲹﲺﲻﱢ ( )7418وح يث دب اهلل بن دمبو –رض اهلل دن مذ-أنأ قذل :مسعت
رتسول اهلل--يقول« :كاب اهلل مقذديب اخلالئق قبل أن جلق الاسمذوا واألر اماسف أل تسرنة ،قرذل:
ودبشأ دلر املذء» أيبوأ ماسلم ،كاذ الق ر ،بذ ح ذج آد وموتسر -دلي مذ الاسال .)2653( -
( )3ينظب لالتسازادة يف معبفة األقوال :الطربي ،وذمأ البيذن 343 :21 ،ص ابن قايبة ،ا؛ياالف يف اللظظ والبد دلرر
اجل ميرة 4٧ :ص البي قر  ،األمسررذء والصرظذ 2٧2 :2 ،ص ابررن تيميررة ،جممرود الظاررذوى 214 :18 ،ص ابررن القرريم،
اوامذد اجليوش 431-2٧8: ،ص ال اي ،العلو للعل الغظذر 69 :ص ابن ك ري ،الب اية والن ذية .12 :1 ،
( )4ينظررب :اب ررن القرريم ،فاص ررب الص روادق املبتس ررلة دل ررر املعطلررة واجل مي ررة  ،اياصرربه حمم ر بررن املوص ررل  .حتقي ررق
د .احلاس ررن العل رروي( ،ط ،1البي ررذ  :أض ر رواء الاس ررل 1425 ،ا ر ر889-888 :3 ،) 2004-ص اجلر رروابي،
،

،

- 482 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

معىن ا؛تساواء يف الشبد :أي دال دليأ وارتظأ أو صع (.)1
وصظة ا؛تساواء صظة فعلية ،وت ل دلر صظة العلو بذلاضمن.
ثالثا :العري والسموات في حديث الكرب ووجه م اسبة ورودهما:
ورد اتسم العبش موصوفذ ب نأ دظيم ولظظ آيب ب نأ كب فمذ الظب بين مذ؟
اجلوا  :أن (العبش العظيم) أي دظماُأ بذدابذر ح مأ وضخذماأ.
ريف
وي َّ
أمذ وصظأ بقولأ( :الكب ) ا ا بذدابذر الكيظية ،وارو احلاسرن ،ف رو ممر و ٌ اتدرذ وصرظةدُ ،
أدظم أواسذ العرذ  ،فير يل األدؤ حتارأ ،وأترر بلظرظ( :ر ّ ) مرن برف األمسرذء احلاسرىنص
بذل كبص ألنأ ُ
()2
ملنذتسباأ لكش الكب ال ي او مقاضر الرتبية .
المطلب الرابع :ألفاظ الحديث الدالة على توحيد األلوهية.
أوال :مع ى (ال إله إال اهلل .
معررىن (؛ مللررأ مل؛ اهلل) أي ؛ معبررود حبررق مل؛ اهلل ،قررذل الطررربي( :فإنررأ ؛ مللررأ مل؛ اررو .يقررول :؛
معبود ياسا ق دليك مليالس العبذدة لأ مل؛ اهلل) (.)3
وا كلمة الاوحي أو اإليالس ،أركذ ذ:
البكن األول :النظ (؛ مللأ)
(؛) نذفيررة لل ررنس يرباررذ حمر وفص ألنررأ مقر ر ،وتقر يبه( :؛ مللررأ أو معبررود ياسررا ق العبررذدة)،
أو (؛ مللأ حبق) وح ف اخلرب شذئأ يف لغة العب .
مل ن النظر انررذ-؛ مللررأ-ماعلررق بذألحقيررة وا؛تسررا قذ  ،و؛ كررن أن يكررون ماعلقررذ بررذلووود ؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الص ذ 569:ص األزابي ،يب اللغة 85 :13 ،ص ابن منظور ،لاسذن العب .408 :14 ،
( )1ينظب :ابن تيمية ،جممود الظارذوى 519 :5 ،ص الر اي ،العربش  .حتقيرق حممر برن يليظرة الاميمر ( ،ط،1
البيذ  :أضواء الاسل 1420،ار11 :2 ،) 1999-ص ابرن القريم ،اوامرذد اجليروش 431-2٧8: ،ص دبر
الرربمحن بررن حاسررن ،تياسررري العزيررز احلمير يف شررب كاررذ الاوحير 644 :ص ابررن د يمررف ،شررب دقي ر ة أاررل
الاسررنة واجلمذدرة 182-180:ص وينظررب لالتسررازادة حررول موضررود ا؛تسرراواء رتسررذلة دلميررة بعنروان :نررور ملتسر ذ
مل ذن دل  ،صظة ا؛تساواء دلر العبش بف أال الاسنة وأال الكال يف اجلذمعة اإلتسالمية بذمل ينة املنورة.
ِ
الربمذوي ،حمم بن دب ال ائم النعيم العاسقالين الشذفع  ،الالمأ الصبيح بشب اجلذمأ
( )2ينظب :مشس ال ين ي
الص يح حتقيق ودرا جلنة فاصة من احملققف بإشباف نور ال ين قذلب( ،ط ،1تسوريذ :دار النوادر1433 ،
ار .382 :15 ،) 2012-
( )3الطربي ،وذمأ البيذن .32 :12 ،
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شرربدذ و؛ دقررالص ألن املشرربكف ينررذزدوا يف ووررود مللررأ مررأ اهلل ،مث الواقررأ يشر بر لك فكير يكررون
النظ للووود؟!
ف ررال يبق ررر مل ن مل؛ نظر ر ا؛تس ررا قذ  ،وص ررذر اخل رررب تق ر يبه(حق) كم ررذ ق ررذل-تع ررذىل :-ﱣﭐﲙ

ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﱢ [احل .]62:
ال رربكن ال ررذين :اإلدب ررذ (مل؛ اهلل) أي ملدب ررذ اتس ررا قذ العب ررذدة هلل-تع ررذىل-ف ررإ ن ؛ ب ر ر م ررن
البكنف( :ملدبذ ونظ ) أو ياسمر (حصب وقصب) يف اتسا قذ العبذدة هلل-تعذىل-دون طريه(.)1
وقر وررذء تظاسرررياذ يف النصرروس األيرربى ،ومن ررذ :حر يث أن ابيرربة-رضر اهلل دنررأ« :-تعبر
اهلل ؛ تشب بأ شيتذ ،وتقيم الصالة املكاوبة ،وت دي الزكذة املظبوضة ،وتصو رمضذن»(.)2

وق ر ر ر ر ر ر ررذل-تع ر ر ر ر ر ر ررذىل :-ﱣﭐﳙﳚﳛﳜﳝﳞ ﳟﳠﳡﳢ

ﳣﳤﳥﳦﳧﳨﱢﭐ[البقر رربة ]256:وانر ررذ طريار ررذ م ر ررن النصر رروس كل ر ررذ ت ر ر ل دلر ررر
اإلدبذ والنظ .
ثانيا :داللة الحديث على األعمال القلبية.
وا ا أيضذ يف كلمة ((ال إله إال إله اهلل))ص أل رذ تشرري ملىل أدمرذل القلرو وحتقق رذ هبرذ ،وار ا
دل دليررأ أن كلمررة ((؛ مللررأ مل؛ اهلل)) يف أحذديررث أيرربى وررذء مقي ر ة ب دمررذل القلررب :وا ر دلررر
الن و اآليت:
()3
« يذلصذ من قلبأ ،أو نظاسأ» .
()4
« يذلصة من قبل نظاسأ»
( )1ينظب :صذن بن فوزان الظوزان دقي ة الاوحي وبيذن مذ يضذداذ من الشرب األكررب واألصرغب والاعطيرل والبر د
وطري لك (ط  ،1البيذ  ،مكابة دار املن ذج1434 ،ار) .46 :صذن آل الشري الللرا الب يرة يف شرب
العقي ر ر ة الواتس ررطية ،حتقي ررق :د ررذدل ب ررن حمم ر ر رف ررذد ( ،ط  ،3وزارة الش ر ر ون اإلتس ررالمية واألوق ررذف وال ر ر دوة
واإلرشذد1431،ار) .42-1:41
( )2أيبوررأ البخ رذري ،كاررذ الزكررذة ،بررذ ووررو الزكررذة ( )139٧وماسررلم كاررذ اإل ررذن ،بررذ بيررذن اإل ررذن ال ر ي
ير يل بررأ اجلنرة ،وأن مررن واسرك مبررذ أمرب بررأ ديرل اجلنررة ( )14وأيبورأ البخررذري بن روه مررن حر يث أن أيررو -
رض اهلل دنأ ،-كاذ األد  ،بذ فضل صلة البحم( )5983وماسلم ،كاذ اإل ذن ،بذ بيذن اإل ذن ال ي
ي يل بأ اجلنة ،وأن من واسك مبذ أمب بأ ديل اجلنة ( )13وفيأ ((تصل البحم)) ب ؛ من ((وتصو رمضذن)).
( )3أيبوأ البخذري ،كاذ العلم بذ احلبس دلر احل يث( )99من ح يث أن ابيبة.
( )4أيبوأ أمح يف املاسن ( )8858أيبوأ الناسذئ يف الاسنن الكربى (. )5811

- 484 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

« فلصذ» (.)1
«- يص قلبأ لاسذنأ ،ولاسذنأ قلبأ»(.)2
(.)3
« ماسايقنذ»
« موقنذ »(.)4
()5
« حقذ من قلبأ»
()6
« أقذد هبذ قلبأ ،و ل هبذ لاسذنأ» .
« يباغ ب لك ووأ اهلل»(.)٧
« طري شذ »(.)8
« صذدقذ [من قلبأ]»(.)9
« فلصذ هبذ روحأ ،مص قذ هبذ قلبأ لاسذنأ»(.)10
فك ررل ا ر ه األلظ ررذي ت ر ل دل ررر حتق ررق أدم ررذل القل ررو  ،وأن ررأ ؛ ي ل ررأ ط ررري اهلل ،حب ررذ ،ورو ررذء،
ويوفذ ،وتوكال ،واتساعذنة ،ويضودذ ،وملنذبة ،وقلبذ (.)11
وكلمررة (؛ مللررأ مل؛ اهلل) تر ل دلررر توحير األلوايررة ب ؛لررة املطذبقررة ،وتر ل دلررر توحير الببوبيررة
واألمسذء والصظذ ب ؛لة الاضمن ،وهل ا مسيت كلمة الاوحي .
ف رربو ار ر ه الكلم ررة مل ن وتس ررباذ :ملف رباد اهلل-د ررز وو ررل-بذحملب ررة واإلو ررالل ،والاعظ رريم واخل رروف
( )1أيبوأ أمح يف ماسن ه (.)16481
( )2أيبوأ أمح يف املاسن ( )10٧13واحلذكم يف املاسا ر ( )233وقذل( :ص يح اإلتسنذد) ووافقأ ال اي.
( )3أيبوأ ماسلم ،كاذ اإل ذن ،بذ من لق اهلل بذإل ذن واو طري شذ فيأ ديل اجلنة وحب دلر النذر(.)31
( )4أيبوأ الطرباين املع م األوتسط (.)٧٧8
( )5أيبوأ أمح يف املاسن ( )44٧واحلذكم يف املاسا ر ( )242وص أ ووافقأ ال اي.
( )6أيبوأ الطرباين يف املع م األوتسط (.)1364
( )٧أيبوأ البخذري ،كاذ الصالة ،بذ املاسذو يف البيو ( )425من ح يث حممود بن الببيأ.
( )8أيبوأ ماسلم ،كاذ اإل ذن ،بذ من لق اهلل بذإل ذن واو طري شذ فيأ ديل اجلنة وحب دلر النذر(.)2٧
( )9أيبوأ أمحر يف ماسرن ه ( )16484والناسرذئ الاسرنن الكرربى ( )108٧6وابرن أن دذصرم يف اآلحرذد وامل رذين
؛ب ررن أن دذص ررم ( )1936واب ررن يز ررة يف الاوحي ر ر ( )٧٧8 /2ق ررذل الش رري ش ررعيب األرن ررذكوط( :ملتس ررنذده
ضعي ) قلت :لكن معنذه ص يح يش لأ األحذديث األيبى.
( )10أيبوأ الناسذئ يف الاسنن الكربى ( .)9٧٧2قذل الشي شعيب األرنذكوط :ملتسنذده ضعي .
( )11ينظرب :زيررن الر ين دبر الرربمحن برن أمحر بررن رورب احلنبلر جممررود رتسرذئل ابررن روررب  .حتقيرق أبررو مصررعب
قلعت بن ف اد احللواين (ط ،1الظذرو احل ي ة.52 :3 ،) 2004 ،
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والبوذء وتوابأ لك :من الاوكل ،واإلنذبة ،والبطبة ،والبابرة ،فرال ترب تسرواه ،وكرل مرذ كرذن ترب طرريه
فإمنرذ تررب تبعررذ حملبارأ ،وكونررأ وتسرريلة ملىل زيرذدة حمباررأ ،و؛ جررذف تسرواه ،و؛ يبوررر تسرواه ،و؛ ياوكررل مل؛
دليررأ ،و؛ يبط ررب مل؛ ملليررأ ،و؛ يبا ررب مل؛ من ررأ ،و؛ تل ر مل؛ بذمس ررأ ،و؛ ينظ ررب مل؛ ل ررأ ،و؛ يا ررذ مل؛
ملليأ ،و؛ يطذد مل؛ أمبه ،و؛ يا اسب مل؛ بأ ،و؛ ياسراغذث يف الشر ائ مل؛ برأ ،و؛ يلا ر مل؛ ملليرأ ،و؛
ياس ر مل؛ لررأ ،و؛ ي ر بح مل؛ لررأ وبذمسررأ ،وأامررأ لررك يف ح رربف واح ر  ،وا ررو :أن ؛ يعب ر مل؛ مليررذه
ميأ أنواد العبذدة ،ف ا او حتقيق ش ذدة أن ؛ مللأ مل؛ اهلل ،وهلر ا حرب اهلل دلرر النرذر مرن شر أن
؛ مللأ مل؛ اهلل حقيقة الش ذدة(.)1
فالخالصننة :أن ار ا احلر يث مشررامل دلررر كمررذل الببوبيررة جلميررأ املخلوقررذ  ،ودلررر العظمررة
املطلقررة املاسررالزمة إلدبررذ كررل كمررذل ،ودلررر احللررم املاسررالز لكمررذل رمحاررأ وملحاسررذنأ ،كررل ار ا ياسررالز
توحي العبذدة ،وملفباده بذألدمذل القلبية :كذحملبة ،واخلروف ،والبورذء ،ألن معبفرة القلرب بر لك توورب
ملدمذل رأ يف أدمررذل القلررو املطلوبررة شرربدذ ،في ر ل ر ة وتسرربورا ي ر فأ مررذ حصررل ورمبررذ حصررل الرربع
حباسب قوة لك وضعظأ كمبي ورد دليأ مذ يقوي قبيعاأ (.)2
ثالثا :آثار تحقيق دعاء الكرب:
-1دع نناء الك ننرب يجم ننع أرك ننان العب ننادة :وكم ررذ تقر ر أن كلم ررة (؛ ملل ررأ مل؛ اهلل) تش ررري ملىل
األدمررذل القلبيررة ،الر ار األصررل واحملررب لألدمررذل الظررذابة ،ولر لك فررإن أاررم آدررذر ار ا الر دذء اررو
حتقق أركذن العبذدة ،وا (احلب ،واخلوف ،والبوذء)(.)3
مث ملن البوذء واخلوف ماالزمذن ،فمن كذن يبوو مذ دنر اهلل مرن اخلرري ف رو جرذف مرذ ل يرأ مرن
الشب كذلعكس(.)4
ك لك البوذء واحملبة مرتابطذن أي دلر حاسب احملبة يكون البوذء ،فكل حمرب راج بذلضربورةص
ألن احلذمل دلر البوذء ا احملبة(.)5
وانذ يف احل يث اخلوف حتقق حبصول الظزد والظبار ملىل اهلل.
( )1ينظب :ابن القيم ،ال اء وال واء .196 :
( )2ينظب :ابن مظلح اآلدا الشبدية واملنح املبدية (.)145 /1
( )3ينظب :ابن تيمية ،جممود الظاذوى .95 :1 ،
( )4ينظب :حمم األمف الشنقيط  ،أضواء البيذن يف مليضذ القبآن برذلقبآن 35٧ :3 ،ص د .دبر القرذدر برن حممر دطرذ
صويف ،املظي يف م مذ الاوحي ( ،ط ،1البيذ  :دار أضواء الاسل 1428 ،ار.136-135 :) 200٧-
( )5ينظب :ابن القيم ،م ارج الاسذلكف 43 :2 ،ص د .دب القذدر بن حمم دطذ صويف ،املظي يف م مذ الاوحي .41 ،
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وأمذ البوذء فرال أدل دليرأ مل؛ ملقبرذل املكربو ب دذئرأ ،فلرو؛ رورذكه برذهلل مرذ أن يف ددذئرأ .وأمرذ
احلررب فا قررق مررأ ووررود ال ر ل يف حررذل املكرربو  ،وهب ر ا يكررون ق ر حتققررت أركررذن العبررذدة يف قلررب
املكبو ص ألن العبذدة يف ا ذ ا طذية ال ل هلل-تعذىل-بغذية احلب لأ(.)1
-2يحقق اإلخنال  :وار ا يظ رب يف تكربار الاوتسرل بإهليارأ–تعرذىل-والارربي مرن كرل مرذ تسرواه
مررن م ر لوه ،وا ر ا أدظررم الوتسررذئل ملىل اهلل -تعررذىل ،-واررو مليررالس العبررذدة والاووررأ ملىل اهلل بص ر ،
ورطبة ،ورابة.
وهل ا حذلة الكب يكون في ذ اإليالس يف أش صوره ،واو مظرزد عيرأ العقرالء مرن املر منف
والكظررذر ،يف كررل كررب وش ر ة ،ف مررذ امل منررون فين رري م مررن كررب ال ر نيذ واآليرربة ،أمررذ الكظررذر أد ر اء
الاوحي مل ا ختلو دن الشب ف و أيضذ ينظع م وين ي م ،ولكن فقط من كب ال نيذ ،دل دلرر لرك
آيذ ك رية من ذ:

قول ر ر رأ-تعر ر ررذىل :-ﱣﭐﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ

ﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﱢ [األنع ررذ  ]64-63:وقر ررذل-
تعر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررذىل :-ﱣﭐﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ ﱡﱢﱢ

[العنكبو .]65:
وأمذ أوليذكه فذآليذ الر ت برت لرك ك ررية يف قصرة نرو  ،وملبرباايم ،وأيرو  ،وموتسرر ،وزكبيرذ،
ويونس ،كل ذ ت ل دلر جنذ م من كببذ ال نيذ واآليبة وش ائ اذ(. )2
(فذملكبو مهاأ منصبفة ملىل دفأ ضبه وولب نظعرأ ،فرإ ا قرذل (؛ مللرأ مل؛ اهلل) ماساشرعبا أنرأ ؛
يكش الضب طريه ،و؛ ي يت بذلنعمة مل؛ او فق اتسا ضب توحي الببوبية ،واتسا ضب توحير الاسر ال
والطلررب-األلوايررة ،-والاوكررل دليررأ ،ممار ال قولررأ :ﱣﭐﲈﲉﲊﱢ [اررود مررن اآليررة]123 :
وقولأ :ﱣﭐﳍﳎﳏﳐﱢ [اود من اآلية.)3()]88 :

-3يحقق التوكل على اهلل :ومن أدظم مذ يا قق للمكبو مل ا حقق معذين ا ا ال دذء او

الاوكل والاعلق بذهللص وتسب لك :أن اقرتان الظبج يكون مأ اشا اد الكب وتعذ مأص وا ا ي دي ملىل
انقطذد الاعلق بذخللق ،والظبار ملىل ر اخللق ،فيا قق معىن الاوكل ال ي او من أدظم األتسبذ
( )1ينظب :ابن تيمية ،جممود الظاذوى .153 :10 ،
( )2ينظب :ابن القيم ،الظوائ 53 :ص الغنيمذن ،شب كاذ الاوحي من ص يح البخذري .314 :1 ،
( )3ينظب :ابن تيمية ،الظاذوى الكربى .248 :5 ،
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ال تطلب هبذ احلوائ  ،ألن اهلل يكظ من توكل دليأ ،كمذ قذل-تعذىل :-ﱣﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲜﱢ [الطال من اآلية.]3 :
املبحث الثاني :املسائل املتعلقة باإلميان بالقدر
المطلب األول :داللة الحديث على بذل األسباب:
أي أن ب ل األتسبذ ؛ ينذيف اإل ذن بذلق ر .لكن مذ دالقة احل يث هب ه املاس لة؟
اجلروا  :أن الر دذء مررن األتسرربذ الشرربدية واحلاسررية( )1الر أررب دلررر املر من بر هلذ ،فررال يرررت
الر ر دذء م ررن أو ررل القر ر ر املكا ررو  ،ب ررل دلي ررأ ا؛تس رراعذنة ب ررذهلل والر ر دذء ،وار ر ا م ررذ دل دلي ررأ حر ر يث
الكب .
والني--أرش األمة يف الق ر ملىل أمبين مهذ تسببذ الاسعذدة:
 اإل ذن بذألق ار فإنأ نظذ الاوحي (.)2
 واإلتيذن بذألتسبذ ال توصل ملىل يريه وحت ز دن شبه.
و لررك نظررذ الشرربد ف رشر ام ملىل نظررذ الاوحير واألمررب ،فذلقر ر اررو مررن قر رة اهلل وحكماررأ ،والنرري
 -ش ي احلبس دلرر عرأ ار ين األمربين لألمرةص فقر أرشر ام يف أحذديرث ك ررية مرن أمه رذ حر يثأن ابيرربة-رض ر اهلل دنررأ-قررذل :قررذل رتسررول اهلل « :--امل ر من القرروي ،يررري وأحررب ملىل اهلل مررن امل ر من
الضعي  ،ويف كل يري احبس دلر مذ ينظعك ،واتسراعن برذهلل و؛ تع رز ،وملن أصرذبك شر ء ،فرال تقرل لرو
أين فعلت كذن ك ا وك ا ،ولكن قل ق ر اهلل ومذ شذء فعل ،فإن لو تظاح دمل الشيطذن»(.)3
المطلب الثاني :اإليمان بأن اهلل ال يقضي تضاء إال لحكمة ورحمة وعدل.
وار ا دل دليررأ احلر يثص ألن الكررب مصرريبة وشر ة حتررل بذملاسررلم ،وا ر يف نظررب املخلررو القذصررب
مكرربوه ،لكررن املر من يعلررم أن اهلل ؛ يقر ر ار ا األمررب مل؛ حلكمررة بذلغررة ،ومررن حكماررأ ا؛ما ررذن وا؛برراالء
( )1كمررذ تق ر أن ددررذء الكررب ي بررت ووررود اهلل ،وا ر ا أقررب بررأ حررىت الظالتسررظة ،ولكررن بنررذء دلررر ت ر دري القرروى
النظاسية-دلر زدم م-وليس بنذء دلر قر رة اهلل .ينظرب :د .دياسرر برن دبر اهلل الاسرع ي ،احملرو واإلدبرذ يف
املقذديب ( ،ط ،1ال مذ  :دار ابن اجلوزي142٧ ،ار).130:
( )2ألن من كظب بذلق ر كظب بذإلتسال  ،قذل احلاسن البصبي« :من كظب بذلق ر فق كظب بذإلتسال » مث قذل« :ملن
اهلل تعررذىل يلررق يلقررذ ،فخلق ررم بق ر ر ،وقاسررم اآلوررذل بق ر ر ،وقاسررم أرزاق ررم بق ر ر ،والرربالء والعذفيررة بق ر ر»
أيبوأ الظبيذن يف الق ر ( )295واآلوبي يف الشبيعة( )462وابن بطة يف اإلبذنة الكربى (.)16٧6
( )3أيبوأ ماسلم ،كاذ الق ر ،بذ يف األمب بذلقوة وتب الع ز وا؛تساعذنة بذهلل وتظوي املقذديب هلل (.)2664
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كمذ قذل-تعذىل :-ﱣﭐﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱢ [العنكبو .]2:
ومن احلكم أيضرذ أن يظ رب اهلل الاوحير يف قلرو املر منف ،فاظ رب آدرذر أمسرذء اهلل وصرظذتأ ،مل
لو كذن املق ور واح ا أو احلذل دائمذ يف اخلري احمل  ،دون تق يب الشب الناسريص لظرذ كمرذل ملكرأ-
تسب ذنأ-وتصبفأ ،بل تق يبه يشمل الض ين ،فكمذلأ يف الضب والنظأ ،اإلدزاز واإل ؛ل.
ومن احلِكم أن اهلل هب ا الكب يبفأ منزلة املكبو .
وا ا اإل ذن يصل بذلعب ملىل أمبين:
األول :الصرب والبضذ دلر مذ أصذبأ من كب .
ال ذين :اناظذر الظبج.
وكالمهذ جظ دلر املاسرلم كببرأ ،؛ تسريمذ مرأ قروة البورذء برذهللص فإنرأ أر يف قلبرأ ناسريم الظربج
وراحاأ ،وق مسذه ابن القيم (بذلظبج املع ّ ل)( )1ا ا قبل حصول الظبج احلقيق الظذاب.
المطلب الثالث :الكرب من المقضي الذ ،يستحب معه الرضا ويجب معه الصبر.
وا ه املاسر لة في رذ يرالف برف أارل العلرم ارل البضرذ ارو ماسرا ب أ واورب ،أمرذ الصررب فرال
يالف دلر وووبأ( ،)2لكن أب الانبيأ ملىل أن املاس لة حتاذج ملىل تظصيل :دلر الن و اآليت:
أوال :الاظبيق بف القضرذء الر ي ارو فعرل اهلل ،وبرف املقضر الر ي ارو مرن مظعرو؛ اهلل-الر
ت يل يف تق يبه ويلقأ.)3(-
ثاني ننا :مل ا تق رربر ار ر ا الاظبي ررق ،ف ررال ش ررك أن دل ررر العبر ر البض ررذ بذلقض ررذء الر ر ي ا ررو فع ررل اهلل
وصررظاأ ،وأمررذ املقض ر ال ر ي مررن فلوقررذ ومقضرريذ اهلل فظيررأ تظصرريل :فمررن ا ر ا اجلذنررب-أي مررن
كو ذ لياست فعرل اهلل-ختالر فرإن كذنرت مرن املعذصر والر نو في رب أ؛ يبضرر هبرذ اإلناسرذن ،برل
أررب م ر افعا ذ وتبك ررذ .أمررذ مررذ د ر ا لررك مررن املقضرريذ  :كاق ر يب الظ ربائ والواوبررذ  ،أو تق ر يب

( )1ينظب :ابن القيم ،م ارج الاسذلكف .166 :2 ،
( )2ينظرب :حممر بررن أن بكرب برن أيررو ابرن قرريم اجلوزيرة ،شرظذء العليررل يف ماسرذئل القضرذء والقر ر واحلكمرة والاعليررل .
حتقيق دمب بن تسليمذن احلظيذن( ،ط ،1البيذ  :مكابة العبيكذن ،الطبعة1420 :ار.٧61 :2 ،) 1999
( )3ألن الظعل او ملح اث الش ء ،أمذ املظعو؛ ف احل ث نظاسأ ،وا فلوقة هلل منظصلة دنأ ،ولريس ار فعرل
الررب -تسررب ذنأ-أي أ ررذ تناسررب ملررن قذمررت بررأ ،وا ر يف الوقررت نظاسررأ فلوقررة هلل .ينظررب :حممر بررن ملمسذديررل بررن
ملبباايم البخذري ،يلق أفعرذل العبرذد  .حتقيرق ف ر برن ملمسذديرل البخرذري( ،ط ،1البيرذ  :دار أقلرس اخلضرباء،
1425ار615: ) 2005-ص ابن تيمية ،جممرود الظارذوى 123 :8 ،ص د .دبر اهلل برن حممر القربين ،اخلرالف
العق ي يف بذ الق ر (ط ،1بريو  :مبكز منذء للب وث وال راتسذ 1434 ،ار) .83-82:
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املصذئب ف ه أب البضذ هبذ دلر يالف يف ماس لة املصذئب-كمذ تق .-
وبع ار ا الاظصريل ،ير يت تسر ال وارو ددرذء الكرب فيرأ د؛لرة دلرر قلرب الن رذة مرن الكرب ،
ف ل الصرب والبضذ ينذيف قلب ال دذء أو ب ل الاسبب بذل دذء؟
اجلوا  :؛ ،و لك ألن الر دذء ؛ يلرز منرأ در الصررب ،برل ارو رورذء وتعلرق برذهلل-تسرب ذنأ-
رخط وا؛دررتا دلرر القر ر-
وحاسن ن بأ ،فمذ دا معىن الصرب قذئمذ-واو حبس النظس دن الااس ّ
يف املكبو فال تعذر الباة .بل هو عأ بف دبذدتف :دبذدة الصرب ودبذدة ال دذء.
فذلقول ب ن الصرب او أفضل من ال دذء رد للنصوس الك رية ال ح ت دلر قلب ال دذء.
الااسخط) وبف الصرب.
مل ن ،أب الاظبيق بف ا؛درتا دلر الق ر (أو ّ
مااسخط ،و لك يف دروة مل ذنأ وحذل قلبأ.
فذل ي ي دو واو صذبب ،جال دن ال ي ي دو واو ّ
ا ا وق وذء النصوس حذدة دلر قلب ال دذء ،و؛ جمذل انذ ل كباذ ،لكن أكاظ ب كب حر يث
وررذء فيررأ اجلمررأ بررف العبررذدتف (قلررب العذفيررة ،والصرررب) واررو ح ر يث ابررن أن أوف ،وفيررأ قررذل« :--أياننا
ال اس ،ال تتم وا لقاء العدو ،وسلوا اهلل العافية ،فإ ا لقيتموها فاصبروا ،واعلموا أن الج ة تحت ظالل
السننيوف» ،مث قررذل« :اللاننا م ننزل الكتنناب ،ومجننر ،السننحاب ،وهننازم األح نزاب ،اهننزماا وانص نرنا
علياا»( .)1ف مبام انذ يف احل يث باس ال العذفية والصرب ،مث ددذ اهلل ،ف مأ بف الصرب وال دذء.
فذخلالصررة أن الر دذء يف اتررأ دبررذدة ،واررو حتقيررق للاوحير  ،ودر الصرررب أو الااسر ذخط ينررذيف أو
يضع اإل ذن بذلق ر(.)2
المطلب الرابع :عالتة دعاء الكرب في رد القضاء.
احل يث فيرأ د؛لرة دلرر أن الر دذء لرأ أدربه يف تغيرري ودفرأ املقرذديب ،وار ا يوافرق األدلرة األيربى
العذمررة ال ر ت بررت أن ال ر دذء تسرربب يف رد املقررذديب ،ومررن لررك ح ر يث تسررلمذن الظذرتس ر -رض ر اهلل
دنأ-أنأ قذل :قذل رتسول اهلل « :--؛ يبد القضذء مل؛ ال دذء ،و؛ يزي يف العمب مل؛ الرب»(.)3
( )1أيبو ررأ البخ ررذري ،كا ررذ اجل ررذد ،ب ررذ  :ك ررذن الن رري --مل ا يقذت ررل أول الن ررذر أي ررب القا ررذل ح ررىت ت ررزول
الشمس (.)2966
( )2ينظب :ابن القيم ،شظذء العليل .121 :1 ،
( )3أيبو ررأ الرتمر ر ي يف تس ررننأ ( )2139وحاس ررنأ ،والبر رزار يف ماس ررن ه ( )2540والقض ررذد يف ماس ررن الشر ر ذ
( )833الطرباين يف املع م الكبري( ،)6128ووذء مرن حر يث دوبرذن بلظرظ« :؛ يزير يف العمرب مل؛ الررب ،و؛
يربد القر ر مل؛ الر دذء ،وملن البوررل لي رب الرربز اطيترة يعمل ررذ» أيبورأ ابررن مذورأ يف تسررننأ( )90واحلررذكم يف
املاسررا ر ( )1814وص ر أ ووافقررأ ال ر اي ،وحاسررنأ أب ررو اليظضررل اليعَِباقِ ر ّ  ،كمررذ نقررل لررك البوص ررريي يف
مصبذ الزوذوة يف زوائ ابن مذوأ ( )15 /1واحل ي ذن ص مذ األلبذين يف الاسلاسلة الص ي ة ()154
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وا ا ؛ يعين أن اللو احملظوي ياب ّ ل وياغري ،ألن املباد انذ صر املالئكرة يكارب اهلل في رذ أورال
فررإ ا حصررل الاسرربب كذلر دذء حمررذه اهلل-تعررذىل)1(-أمررذ اللررو احملظرروي فررال يقبررل احملرروص ألنررأ دلررم اهلل األز ،
كمذ وذء يف ح يث أن ابيبة أن الني --قذل« :يذ أبذ ابيبة و القلم مبذ أنت ؛ .)2(»...
وب لك كن أن يقذل :املكاو نودذن :تسذبق (اللو احملظوي).
املالئكة).
و؛حق (ص
فذملباد من احل يث أن ال دذء من األتسبذ ال ي يرتتب األدب دليأ(.)3

ررذ :قول ررأ -تع ررذىل :-ﱣﭐﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﱢ

( )1ك ررب العلم ررذء أدل ررة ك رررية دل ررر احمل ررو للمق ررذديب ،من
[البد  ]39:وح يث أنس –رض اهلل دنأ -قذل :مسعت رتسرول اهلل  --يقرول« :مرن تسربه أن يباسرط لرأ يف رزقرأ،
أو يناس لأ يف أدبه ،فليصل رمحأ» .أيبوأ البخذري ،كاذ البيود ،بذ من أحب الباسط يف البز (.)206٧
( )2أيبوأ البخذري ،كاذ النكذ  ،بذ مذ يكبه من الابال واخلصذء(.)50٧6
( )3ينظب لالتسازادة :ابن تيمية ،جممود الظاذوى 490 :14 ،ص د .دياسر بن دب اهلل الاسع ي ،احملو واإلدبذ
يف املقذديب  32: ،ومذ بع اذ.
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اخلامتة

الخاتمة ونتائل البحث
ويف ياررذ ار ا الب ررث أمحر اهلل الر ي أدررذنين بعونررأ دلررر ملوررذ ار ا الب ررث ،وأضررأ الناررذئ -
فاصبة-درب النقذط اآلتية:
 -1ح يث الكب ص يح دذبت وذء من ح يث ابن دبذ ودل -رض اهلل دن م.
 -2وذء احل يث ب لظذي ك رية.
 -3أمهيررة حر يث الكررب دنر العلمررذء تظ ررب مررن و اررف األوىل مررن و ررة كالم ررم دلررر احلر يث
ومن و ة تبعا م ،وكل ا ا يربز أمهية احل يث ودالقاأ بذلعقي ة.
 -4انذ من العلمذء من تبوم لل يث مبذ ي ل دلر ماسذئل العقي ة :كذإلمذ البخذري.
 -5حررذل الكررب ي ر ل دلررر ملدبررذ وو ررود اهللص ألنررأ يرتت رب دليررأ ملوذب ررة ال ر اد وا ررو مررن أدلررة
احلس.
 -6عأ احل يث الببوبية بنودي ذ :العذمة ،واخلذصة.
 -٧ورد يف احل يث ملح ى دشبة امسذ من أمسذء اهلل احلاسىن.
 -8اتضح أن كل اتسم وصظة ورد نذتسب حذل الكب .
 -9احل ر يث مش ررامل دل ررر كم ررذل الببوبي ررة جلمي ررأ املخلوق ررذ املاس ررالزمة لاوحي ر العب ررذدة ،وملفر رباده
بذألدمذل القلبية :كذحملبة ،واخلوف ،والبوذء.
 -10ددذء الكب أمأ أركذن العبذدة ،وتقق اإليالس ،والاوكل دلر اهلل.
 -11احلر يث فيررأ ماسررذئل ماعلقررة بذلقر ر :كبر ل األتسرربذ  ،وأن اهلل ؛ يقض ر قضررذء مل؛ حلكمررة
ورمحة ود ل.
 -12اتضح أن ال دذء من األتسبذ الشبدية واحلاسية ال تن من الكب .
 -13اتضح أن ال اد مل ا أيليف يف ددذئأ يا قق لأ أمبان :األول :حصول الاسركينة يف القلرب
واو مذ ياسمر (الظبج املع ّ ل) .وال ذين :حصول الظبج احلقيق الظذاب.
 -14الصرب والبضذ ؛ ينذيف قلب ال دذء أو ب ل الاسبب بذل دذء.
 -15احل يث فيأ د؛لة دلر أن ال دذء لأ أدبه يف تغيري املقذديب ودفع ذ.
أها التوصيات :يوصر البذحرث نظاسرأ والق ّرباء-بنرذء دلرر مرذ توصرل ملليرأ يف الب رث-با قيرق
الاوحير واإليررالس هللص ألنررأ تسرربب الظررال يف الر نيذ واآليرربة ،يف االررذ؛ العمليررة والعمليررة وكر لك
األتسبية وا؛وامذدية املخالظة أوص بإبباز معذين الاوحي كال مب ذلأ املاخصيف.
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املصادر واملراجع
املق تسر  ،ضرريذء الر ين أبررو دبر اهلل حممر بررن دبر الواحر (643ا رر) األحذديررث املخاررذرة أو املاسرراخبج مررن
األحذديث املخاذرة ممرذ جبورأ البخرذري وماسرلم يف صر ي ي مذ دراتسرة وحتقيرق األتسراذ الر كاور دبر
امللك بن دب اهلل بن دايا( ،ط ،3لبنذن :دار يضب 1420 ،ار .) 2000-
البضر رواين ،د .حمم ررود دبر ر الر رباز  ،أمس ررذء اهلل احلاس ررىن ال ذبا ررة يف الكا ررذ والاس ررنة ( ،ط ،1الق ررذابة :مكاب ررة
تسلاسبيل1426،ار.) 2005-
البي ق  ،أمح بن احلاسف برن دلر برن موتسرر أبرو بكرب (458ارر) ،األمسرذء والصرظذ  .حتقيرق دبر اهلل برن
حمم ر احلذش ر ي ،ق ر لررأ :فضرريلة الشرري مقبررل بررن اررذدي ال روادد ( ،ط ،1و ر ة :مكابررة الاس روادي،
1413ار .) 1993-
البي قر  ،أمحر بررن احلاسررف بررن دلر بررن موتسررر أبررو بكررب (458ارر) ،األمسررذء والصررظذ  .حتقيررق تسررع بررن
جن دمب( ،ط ،1بريو  :م تساسة البتسذلة 1432 ،ار .) 2011-
وا رري ،دبر ر اهل ررذدي ب ررن حاس ررن ،األمس ررذء احلاس ررىن والص ررظذ العل ررر ( ،ط ،1اجلبي ررل :دار الر ر ليل األد رربي،
1428ار.) 200٧-
القرربقي ،حمم ر بررن أمح ر بررن أن بكررب (6٧1ا رر) ،األتسررىن يف شررب أمسررذء اهلل احلاسررىن ،ضرربط نصررأ وشررب
مذدتررأ اللغويررة أ .د /حمم ر حاسررن وبررل ،ير ّربج أحذدي ررأ ودلّررق دلي ررذ قررذر أمح ر حمم ر  ،أشرربف دليررأ
وق لأ جم ي فا الاسي ( ،ط ،1قنطذ :دار الص ذبة للرتاث1416 ،ار.) 1995-
الزوررذو  ،دبر الرربمحن بررن ملتسر ذ البغر ادي(340ارر) اشرراقذ أمسررذء اهلل  ،حتقيررق د .دبر احلاسررف املبررذر ،
(ط ،2م تساسة البتسذلة1406 ،ار .) 1986-
ابررن الع رربن اإلشرربيل  ،أب ررو بكررب حمم ر ب ررن دب ر اهلل (543ا رر) األم ر األقص ررر يف شررب أمس ررذء اهلل احلاس ررىن
وصظذتأ العلر  ،ضربط نصرأ دبر اهلل الارورايت ،وي ّربج أحذدي رأ وودرق نقولرأ أمحر د ّربو ()،ط ،1قن رة،
بريو  :دار احل يث الكاذنية1436،ار.) 2015-
العبشررم  ،القذض ر حمي ر ال ر ين حمم ر بررن أمح ر القبش ر (610ا رر) ،تبتيررب األمررذ اخلمياسررية للش ر بي .
حتقيق حمم حاسن حمم حاسن ملمسذديل( ،بريو  :دار الكاب العلمية 1422 ،ار .) 2001-
املق تس  ،دب الغين بن دب الواحر برن دلر برن تسربور(600ارر) الرتطيرب يف الر دذء حتقيرق أ .د .فرذن برن
حمم بن فذن الصغري( ،ط،2كنوز ملشبيليذ ،البيذ 1432،ار).
الزوررذج ،ملب رباايم بررن الاسرربي بررن تس ر ل (311ا رر) تظاسررري أمسررذء اهلل احلاسررىن حتقيررق أمح ر يوتس ر ال ر قذ ،
(دار ال قذفة العببية).
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ابن ك ري ،أبو الظ اء ملمسذديل بن دمب بن ك رري القبشر (٧٧4ارر) تظاسرري القربآن العظريم حتقيرق أبرو ملتسر ذ
احلويين( ،ط ،1ال مذ  :دار ابن اجلوزي1431 ،ار).
املن ررذوي ،زي ررن الر ر ين حممر ر املر ر دو بعبر ر ال رربكوف ب ررن ت ررذج الع ررذرفف (1031ار رر) الاوقير ر دل ررر م م ررذ
الاعذري ( ،ط ،1القذابة :دذ الكاب1410،ار.) 1990-
النررووي ،حمي ر ال ر ين تررىي بررن شرربف النررووي (6٧6ا رر) ،ر يب األمسررذء واللغررذ ( ،بررريو  :دار الكاررب
العلمية).
الاميم ر  ،حمم ر ب ررن دب ر الوا ررذ ب ررن تس ررليمذن (1206ا رر) دالد ررة األص ررول وأدلا ررذ -وش رربوط الص ررالة -
والقواد األربأ ( ،ط ،1البيذ  :وزارة الشتون اإلتسالمية واألوقذف وال دوة واإلرشذد1421 ،ار).
ق روا الاسررنة األصررب ذين ،ملمسذديررل بررن حمم ر بررن الظضررل بررن دل ر (535ا رر) ،احل ررة يف بيررذن احمل ررة وشررب
دقير ر ة أا ررل الاس ررنة  .حتقي ررق حممر ر ب ررن ربي ررأ ب ررن ا ررذدي دم ررري املر ر يل ( ،ط ،2البي ررذ  :دار الباي ررة،
1419ار .) 1999-
ق روا الاسررنة األصررب ذين ،ملمسذديررل بررن حمم ر بررن الظضررل بررن دل ر (535ا رر) ،احل ررة يف بيررذن احمل ررة وشررب
دقير ة أارل الاسرنة  .حتقيررق حممر دبر اللطير حممر اجلمرل( ،ط ،1املنصرورة :دار الظرذرو 1433 ،ا ر
.) 2012ابررن قرريم اجلوزيررة ،حمم ر بررن أن بكررب مشررس ال ر ين (٧51ا رر) ،وررالء األف ررذ يف فضررل الصررالة دلررر حمم ر
يري األنذ  ،حتقيرق شرعيب األرنرذكوط -دبر القرذدر األرنرذكوط( ،ط ،2الكويرت :دار العبوبرة140٧،ا ر
.) 198٧العررذمبي ،د .دررذدل بررن ح ر  ،و ررود شرري اإلتسررال ابررن تيميررة يف تقبيررب توحي ر الببوبيررة ورد الق رواد فيررأ،
(ط ،1امل ينة املنورة :دار منذر الاوحي 1436،ار.) 2015-
دبر اهلل ،أ .د .حممر ملبرباايم حممر  ،اخلصررذئيف اللغويررة للظررظ اجلاللررة اهلل-وررل واللررأ( ، -ط ،1البيررذ :
دار كنوز ملشبيليذ1435 ،ار.) 2014-
البخذري ،حمم بن ملمسذديل برن ملبرباايم برن املغررية (256ارر)  ،يلرق أفعرذل العبرذد  .حتقيرق ف ر برن ملمسذديرل
البخذري( ،ط ،1البيذ  :دار أقلس اخلضباء1425 ،ار.) 2005-
الطررباين ،تسررليمذن بررن أمحر بررن أيررو بررن مطررري اللخم ر (360ا رر) ،ال ر دذء حتقيررق مصررطظر دب ر القررذدر
دطذ( ،ط ،1بريو  :دار الكاب العلمية1413،ار).
العبوتسر  ،دب ر الرربمحن ورريالن بررن يضررب ،الر دذء ومنزلاررأ مررن العقي ر ة اإلتسررالمية ( ،ط ،1البيررذ  :مكابررة
البش 141٧ ،ار.) 1996-
احلمر د .حممر بررن ملبرباايم ،الر دذء مظ ومررأ-أحكذمررأ-أيطررذء تقررأ فيررأ ( ،ط ،4البيررذ  :دار ابررن يز ررة،
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1434ار.) 2013-
يليظ ررة ،د .دبر ر ال رربمحن حمم ررود ،ك ررب اهلل تع ررذىل ب ررف ا؛تب ررذد وا؛بار ر اد ( ،ط ،1البي ررذ  :مكاب ررة البشر ر ،
البيذ 1439 ،ار.) 201٧-
الق طررذين ،تسررعي بررن دلر بررن وار  ،الر كب والر دذء والعررالج بررذلبق مررن الكاررذ والاسررنة ( ،ط ،1مكابررة
البش  1408 ،ار).
محر برن حممر برن ملبرباايم (388ارر) ،شر ن الر دذء  .حتقيررق أمحر يوتسر الر ّ قذ ( ،تسروريذ :دار النروادر ،ط
األوىل1433:ار.) 2012-
مح ر بررن حمم ر بررن ملب رباايم (388ا رر) ،ش ر ن ال ر دذء ضررمن اررس رتسررذئل م مررة يف الق ربآن والاسررنة ل مررذ
اخلطذن( ،ط ،1قطب :دار اإلمذ البخذري).
الع يمررف ،حممر بررن صررذن (1421ارر) ،شررب دقير ة أاررل الاسررنة واجلمذدررة ( ،ط ،1دنيرزة :م تساسررة الشرري
حمم بن صذن الع يمف اخلريية143٧ ،ار).
الع يمف ،حمم برن صرذن (1421ارر) ،شرب القوادر امل لرر يف صرظذ اهلل وأمسذئرأ احلاسرىن ( ،ط ،1دنيرزة:
م تساسة الشي حمم بن صذن الع يمف اخلريية1436 ،ار).
الغنيمر ررذن ،د .دب ر ر اهلل بر ررن حمم ر ر  ،شر ررب كار ررذ الاوحي ر ر مر ررن ص ر ر يح البخ ر ررذري ( ،ط ،3البي ر ررذ  :دار
العذصمة1428 ،ار.) 200٧-
الغذمر ي ،يذلر برن دلر املبضر  ،شررب شربوط ؛ مللررأ مل؛ اهلل ( ،القرذابة :دار احل ررذز ،البيرذ  :دار أقلررس
اخلضباء1435 ،ار.) 2014-
حممر بررن أن بكررب بررن أيررو ابررن قرريم اجلوزيررة (٧51ارر) ،شررظذء العليررل يف ماسررذئل القضررذء والق ر ر واحلكمررة
والاعليل  .حتقيق دمب بن تسليمذن احلظيذن( ،ط ،1البيذ  :مكابة العبيكذن1420 ،ه.) 1999-
األلبررذين ،حمم ر نذصررب ال ر ين ( 1420ا رر) ،ص ر يح م روارد الظمررآن ملىل زوائ ر ابررن حبررذن ( ،ط ،1البيررذ :
دار الصميع  ،البيذ  1422 ،ار .) 2002-
الاسررقَّذف ،دلرروي بررن دبر القررذدر ،صررظذ اهلل دررز ووررل ال رواردة يف الكاررذ والاسررنة( ،ط ،3الظ ربان :ال ر رر
َّ
الاسنية -دار اهل بة 1426 ،ار .) 2006-
اجل رذم  ،د .حمم ر أمررذن بررن دل ر  ،الصررظذ اإلهليررة يف الكاررذ والاسررنة النبويررة يف ضرروء اإلدبررذ والانزيررأ ،
(ط ،3اإلمذرا العببية املا ة :مكابة الظبقذن1423،ار.) 2002-
حممر بررن أن بكررب بررن أيررو ابررن قرريم اجلوزيررة (٧51ارر) ،در ة الصررذببين و يرررية الشررذكبين (ط ،3دمشررق:
دار ابن ك ري ،امل ينة املنورة :مكابة دار الرتاث1409 ،ار.) 1989 /
ال ويا ،د .موتسر بن تسليمذن ،دلو اهلل دلر يلقأ ( ،ط ،1بريو  :دذ الكاب140٧ ،ار.) 1986-
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حمم ر ب ررن أن بك ررب ب ررن أي ررو اب ررن ق رريم اجلوزي ررة (٧51ا رر) ،الكذفي ررة الش ررذفية يف ا؛ناص ررذر للظبق ررة النذوي ررة ،
(ط ،3مكة :دار دذ الظوائ 143٧ ،ار).
البملر  ،حممر شررومذن بررن أمحر  ،كشر الكرب وملزالرة اهلررم والغررم ( ،ط ،1الر مذ  :دار ابررن القرريم ،الر مذ ،
1412ار.) 1991-
العبيالن ،دب اهلل بن صذن ،كاذ ال كب وال دذء (ط ،1دار الل ل ة1433 ،ار.) 2012-
اب ررن ب ررذز ،دب ر العزي ررز ،الع يم ررف ،حمم ر ب ررن ص ررذن ،فا ررذوى م م ررة لعم ررو األم ررة  .حتقي ررق ملب رباايم الظ ررذر ،
(البيذ  :دار العذصمة1413 ،ار).
ابررن تيمي ررة احل رباين ،أمح ر ب ررن دب ر احلل رريم ب ررن دب ر الاس ررال (٧28ا رر) ،قذد ر ة حاس ررنة يف البذقي ررذ
الصذحلذ  .حتقيق أبرو حممر أشربف برن دبر املقصرود( ،ط ،1البيرذ  :مكابرة أضرواء الاسرل ،
1422ار .) 2002-
الع يمررف ،حمم ر بررن صررذن بررن حمم ر (1421ا رر) ،القواد ر امل لررر يف صررظذ اهلل وأمسذئررأ احلاسررىن ( ،ط،1
البيذ  :اجلذمعة اإلتسالمية1421 ،ار.) 2001/
الع يمررف ،حمم ر بررن صررذن بررن حمم ر (1421ا رر) ،القواد ر امل لررر يف صررظذ اهلل وأمسذئررأ احلاسررىن ( ،ط،1
البيذ  :أضواء الاسل  ،يبج أحذدي أ ودلق دليأ :أشبف بن دب املقصود1416 ،ار.) 1996/
الع يمف ،حمم بن صذن برن حممر (1421ارر) ،القرول املظير دلرر كارذ الاوحير (ط ،2الر مذ  :دار ابرن
اجلوزي ،حمب 1424ار).
ِ
الربم ررذوي النعيمر ر  ،حممر ر ب ررن دبر ر الر ر ائم ب ررن موتس ررر ( 831ار رر) ،الالم ررأ الص رربيح بش ررب اجل ررذمأ
ي
الص ر يح  .حتقيررق ودراتسررة جلنررة فاصررة مررن احملققررف بإش رباف نررور ال ر ين قذلررب( ،تسرروريذ :دار
النوادر1433 ،ار .) 2012-
القاس ررطالين ،أمحر ر ب ررن حممر ر شر ر ذ الر ر ين ،لوام ررأ األنر روار يف األددي ررة واأل ك ررذر  .حتقي ررق حممر ر ش ررذيب
شبي ( ،ط ،1دار ابن حز 143٧ ،ار.) 2016-
الزوررذو  ،دبر الرربمحن بررن ملتسر ذ (33٧ارر) ،جمررذلس العلمررذء  .حتقيررق دبر الاسررال حممر اررذرون( ،ط،2
القذابة :مكابة اخلذجن  ،البيذ  :دار البفذد 1403،ار .) 1983-
الك رواري ،كذملررة بنررت حمم ر  ،االلررر يف شررب القواد ر امل لررر يف صررظذ اهلل وأمسذئررأ احلاسررىن للعالمررة حمم ر
صذن الع يمف ( ،ط ،1دار ابن حز  1422،ار .) 2002-
ابررن روررب ،زيررن الر ين دبر الرربمحن بررن أمحر (٧95ارر) ،جممررود رتسررذئل احلررذفظ ابررن روررب احلنبلر  ،حتقيررق
أبو مصعب قلعت بن ف اد احللواين( ،ط ،2الظذرو احل ي ة 1425،ار .) 2004-
الاسع ي ،د .دياسر بن دب اهلل ،احملو واإلدبذ يف املقذديب ( ،ط ،1ال مذ  :دار ابن اجلوزي142٧ ،ار).
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حمم ر بررن أن بكررب بررن أيررو ابررن قرريم اجلوزيررة (٧51ا رر) ،م ر ارج الاسررذلكف بررف منررذزل مليررذ نعب ر ومليررذ
ناساعف ( ،ط ،3بريو  :دار الكاذ العبن 1416 ،ار .) 1996-
ابررن تيميررة احل رباين ،أمح ر بررن دب ر احللرريم بررن دب ر الاسررال (٧28ا رر) ،املاسررا ر دلررر جممررود فاررذوى شرري
اإلتسال  ،ععأ ورتبأ وقبعأ دلر نظقاأ حمم بن دب البمحن بن قذتسم( ،ط 1418 ،1ار).
الق طررذين ،د .قررذر بررن تسررعي بررن دب ر اهلل ،املطذلررب املظي ر ة يف ماسررذئل العقي ر ة (ط ،1البيررذ  :النذشررب
املاميز ،امل ينة املنورة :دار النصي ة1439 ،ار.) 201٧-
ص ررويف ،الر ر كاور دبر ر الق ررذدر ب ررن حممر ر دط ررذ ،املظير ر يف م م ررذ الاوحير ر ( ،ط ،1البي ررذ  :دار أضر رواء
الاسل 1428 ،ار.) 200٧-
الغ رزا  ،حمم ر بررن حمم ر (505ا رر) ،املقص ر األتسررىن يف شررب معررذين أمسررذء اهلل احلاسررىن  ،حتقيررق باسررذ دب ر
الواذ اجلذن( ،ط ،1قربس :اجلظذن واجلذن 140٧ار.) 198٧-
احلَلِيمر  ،احلاسررف بررن احلاسررن بررن حممر ( 403ارر) ،املن ذج يف شررعب اإل ررذن  ،حتقيررق حلم ر حمم ر فررودة،
(ط ،1دار الظكب 1399 ،ار .) 19٧9-
اجلمعيررة العلمي ررة الاس ررعودية لعلررو العقي ر ة واألدي ررذن والظررب وامل ر ااب املعذص ربة ،موتسررودة العقي ر ة واألدي ررذن
والظب وامل ااب املعذصبة ( ،ط ،1دار الاوحي 1439 ،ار.) 2018-
البق ر ( ،ط ،2البيررذ  :دار
ابررن أن ال ر نيذ ،موتسررودة ابررن أن ال ر نيذ  .حتقيررق د .فذضررل بررن يل ر الُ ّمررذدة ّ
أقلس اخلضباء1435 ،ار.) 2014-
البوق  ،دب اهلل بن مذنأ ،ناذج الظكب يف أحكذ ال كب ( ،ط ،1البيذ  :دار الا مبيرة1435 ،ا ر-
.) 2014
الغنيمرذن ،أ.د.أمحر برن دبر اهلل ،نرواق توحير الببوبيرة ومظذاباررذ ( ،ط ،1مكرة :دار قيبرة اخلضرباء ،مكررة
املكبمة1439،ار.) 201٧-
احلمررود الن ر ي ،حمم ر  ،الررن األتسررىن يف شررب األمسررذء احلاسررىن  ،ط ،٧الكويررت :مكابررة اإلمررذ
ال اي1426 ،ار).
حمم ر بررن أن بكررب بررن أيررو ابررن قرريم اجلوزيررة (٧51ا رر) ،الوابررل الصرريب مررن الكلررم الطيررب  .حتقيررق دب ر
البمحن بن حاسن بن قذئ ( ،ط ،1مكة :دار دذ الظوائ ).
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