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الباب االول
مقدمة

خلفية البحث.أ
وهي من . كرب من أحد األمراض الباطنية الذي يوسوسه الشيطان يف صدور االنسانتال

وهذا املرض نتيجة لنقص املناعة اإلميانية وعدم الثقة . اهللا تعاىل ورسولهالصفة املذمومة اليت ذمها

فيالنفوس و احلسد زيادة البغضاءيففهذا املرض تسبب بالنفس وزيادة عقدة النقص لدى اإلنسان،

.بني الناس

اجلنة اءه، ملا خرج إبليس من وقد أهلكت هذه الصفة كثريا من خملوقات اهللا تعاىل، ومبد

: كما قال اهللا تعاىل . ب استكباره على اهللا، حينما أمر اهللا تعاىل السجود ألدم فأىب واستكرببسب

وكذلك . 1}َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ {

رق اهللا غأو . ب استكباره على اهللا تعاىل و على قومهوأمواله إىل األرض بسباىل قارون غرق اهللا تعأ

للمتكرب الذي ىاألمثال األخر منوكثري. ب االستكبار على اهللا ورسولهتعاىل فرعون مع قومه بسب

.اهلك اهللا سبحانه وتعاىل
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 .

ولذلك حرم اهللا سبحانه وتعاىل هذه الصفة على الناس كافة، ولكن جند كثريا . لصفة هو اهللا وحدها

من الناس ينسون من هذه األمراض، حىت يستعظمون نفسه، ويستحسن ما فيه من الفضائل، 

ولذلك أخرب اهللا سبحانه وتعاىل يف اآليات القرآنية عن مذمومة . واالستهانة بالناس، واستصغارهم

﴿َوَال ُتَصعِّْر َخدََّك لِلنَّاِس َوَال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرًحا ِإنَّ اللََّه َال حيُِبُّ ُكلَّ : كما قال تعاىل. هذه الصفة

، و اهللا  ال حيب من كان  3. 2ُخمَْتاٍل َفُخور﴾

.4متبخرتا يف َمْشيه على الناس

﴿فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا : سيعاقبه اهللا بعذاب أليم كما أخرب اهللا تعاىل يف آيتهو 

بـُُهْم َعَذابًا أَلِيًما الصَّاِحلَاِت فـَيـَُوفِّيِهْم أُُجوَرُهْم َويَزِيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َوأَمَّا الَِّذيَن اْستَـْنَكُفوا َواْسَتْكبَـُروا فـَيـَُعذِّ 

.5َوَال جيَِ 

ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي يوحى إليه الرسالة العظيمة، يبني خطر هذه الصفة 

قال ال - صلى اهللا عليه وسلم- الذليلة، كما ورد يف حديثه، روي عن عبد اهللا بن مسعود عن النىب 

18: سورة لقمان2
دار الفكر للطباعة و النشر : وتبري (8. ، ص6. ، جأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآنحممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي ، 3

) 1995و التوزيع 
) دار احلديث : القاهرة(542،  ص 1. ج،تفسري اجلاللنيجالل الدين حممد بن أمحد احمللي  وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ، 4
173: سورة النساء5
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وشرح اإلمام النووي فإن هذا احلديث ورد يف . 6ثقال ذرة من كرب يدخل اجلنة من كان ىف قلبه م

.7سياق النهي عن الكرب وهو االرتفاع على الناس ، واحتقارهم ، ودفع احلق

. كرب صفة اليت جيب على املؤمنني أن يرتكوهاتإن صفة ال

. ضعنيانكون من املتو ، وعلمنا الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن 

كرب على اهللا يسبب املرأ أن يتوقع إىل ت

كرب على الرسول حكمه كفر، ألنه مبلغ الرسالة، وهي من عند توكذلك ال. وحكمه كفر. الشرك

.كرب على الناس، يسبب املتوال. ومن تكرب عليه، فقد تكرب على اهللا حقيقة. اهللا

كرب تتعلق باجلوانب الكثرية، فيحتج املؤمنون أن يفهموها حىت يبتعدوا من تألن خطورة ال

ومن هذه األمور، دفع الباحث على أن يبحث هذه القضية، لكي يبتعد . هذه الصفة املذمومة

كبر على الناس فى القرآن تال"ومن هذه وضع الباحث املوضوع . املؤمنني عن غضب اهللا تعاىل

".)دراسة موضوعيةوتحليلية(الكريم 

أسباب اختيار الموضوع.ب
:ومن أهم األسباب اليت دفعتىن إىل اختيار هذا املوضوع ما يلي

.كرب على حياة اإلجتماعية اإلسالميةتدخلت خطورة ال.1

)ه1374دار اجليل : بريوت(65. ، ص1. ، جاجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلمأبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، 6
) 1392دار إحياء الرتاث العريب : بريوت(194. ، ص1، ج املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجأبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي، 7
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.رب يفسد األخوة اإلسالمية حىت يتعارض املسلمونتإن الك.2

.كربتاالسالمية متوقع يف فهم خطورة الإن األمة .3

بيان المصطلحات الواردة في البحث.ج
8َتَكبـََّر من الِكْرب وَتكابَر من السِّّن والتَكربُّ واالسِتكبار التَّعّظم:تكبرال

اسٌم للجمع من بين آدم واحده إنساٌن من غري لفظه، وقد يُراد به الُفضالء دون :الناس

.غريهم

كالم اهللا : ويف االصطالحوقرآنا، –قراءة -يقرأ - القرآن يف اللغة مصدر من قرأ :القرآن

.9وجل، املنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم، املتعبد بتالوتهعز 

من صفات اهللا تعاىل وأمسائه وهو الكثري اخلري اجلواد املعطي الذي ال ينفد عطاؤه :الكريم

10بابه ومنه وجه كرمي وكتاب كرميوالصفوح وصفة لكل ما يرضي وحيمد يف

) ه1414دار املعارف: القاهرة (125، ص 5جلسان العرب، ابن املنظور، 8
)2000مكتبة الوهبة : القاهرة(16، ص مباحث يف علوم القرآنمناع القطان، 9

)دار الدعوة نسخة مكتبة الشاملة (785، ص 2، ج املعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وأصحابه، 10
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11.مأخوذ من درس يدرس مبعىن البحث عن الشيء حبثا دقيقا:دراسة

12.تكلم عن ناحية واحدة من نواحيه املتشعبة املتعددة: موضوعية

13.اخترب ودرس وقسم الشيئ إىل أجزاء صغرية: من كلمة حّلل حيّلل حتليال : تحليلية

حدود البحث وتحديده.د
حدود البحث.1

بعد حيلل . كربتوقد وجد يف القرآن الكرمي كثريا من اآليات اليت تبني مسألة ال

األيات اليت )  1: كرب تنقسم إىل ثالثة أقسام تالباحث، فيوجد أن هذه األيات املتعلقة بال

، 87، وسورة البقرة 34: كرب على اهللا مخس ومخسون آية، منها يوجد يف سورة البقرةتتبني ال

واآليات اليت ) 2. ، وغريها40، وسورة االعراف 93: ، وسورة األنعام130: ورة النساءوس

، وسورة 36: منها يوجد يف سورة االعراف. كرب على الرسول إحدى عشرة آيةتتبني ال

279ص . 1، جاملصدر السابق11
)هـ1396احلديث دار الكتب: القاهرة(3ص . 4، ج التفسري واملفسرونالدكتور حممد حسني الذهيب، 12
) ه 1420مكتبة امللك فهد، : الرياض(، 122ص املعجم العريب بني يديكحسني، خمتار الطاهر، 13
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واأليات ) 3. 5: وسورة املنافقون، 31: ، وسورة اجلاثية14: ، وسورة النمل88: االعراف

، 146: ، واألعرف36: سورة النساءمنها يوجد يف . آياتعشرناس كرب على التاليت تبني ال

.23، واحلديد 18: ، ولقمان37: واإلسرأ

كرب على الناس، ألنه يتعلق تومن هذا التقسيم، يركز الباحث على القسم الثالث وهو ال

، وسورة 36: سورة النساء: آيات وهيعشركرب سيبحث الباحث يف توهذا ال. بالواقع اليوم

، 10، وسورة هود 23، وسورة احلديد 18: ، وسورة لقمان37: ، وسورة اإلسراء146: عرفاأل

. 34، و 33، وسورة املؤمنون 78، وسورة القصص 27و 

تحديد البحث.2

:من حدود البحث السابق، فيحدد الباحث فيما يلي

كرب على الناس من حالل اآليات القرآنية؟تكيف يكون ال.أ

واقعه؟كرب يف تكيف يكون ال.ب

أهداف البحث وفوائده.ه
كرب يف القرآن، تاألهداف الرئيسية من هذا البحث هو ملعرفة األيات اليت تتعلق بال

:ألجل حتقيق املراد، فبالتفصيل أن أهداف هذا البحث ما يلي

.كرب وخطره يف حياتنا يومياتملعرفة حقيقة ال.1

.كربت.2
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.وعالج الكرب يف حياة اليوميةملعرفة أنواع .3

.ملعرفة فيما يتعلق بعلوم التفسري.4

: وأّما الفوائد من هذا البحث فهي 

لإلرشاد إىل اجتناب هذه الصفة املذمومة.1

.تتقدميدراسةموضوعيةشاملةعنال.2

.التطبيقالعمليللتفسرياملوضوعي.3

. وسيلة لزيادة كنوز العلوم اإلسالمية.4

يف جامعة السلطان الشريف )بكالوريوس(من الشروط املقّررة لنيل الدرجة العلمية تكميل شرط.5

.قاسم اإلسالمية احلكومية، كلية أصول الدين، قسم التفسري واحلديث للمستوى الدويل

الدراسات السابقة.و
فمن بعض . كرب، ولكن مل يسبق أحد أن يبينه حتليليا موضوعياتقد سبق البحث عنال

:املؤلفات 

ألفه اإلمام احلافظ أيب القاسم علي بن احلسن الدمشقي " مدح التواضع وذم الكرب"كتاب .1

.كرب من خالل األحاديث النبويةتالشافعي، هذا الكتاب يشتمل على ال
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ذكر . الفه نعيمةعبداللهالربش)" موضوعيةالكرمي دراسة(آفاتالنفسكمايصورهاالقرآن"رسالةاملاجستري.2

.كرب وبيانه عامةتاملؤلف يف هذه الرسالة عن تعريف ال

سباب أذكر يف هذا الكتاب . صاحل املنجدالفه حممد " سلسلة أعمال القلوب، الكرب"كتاب .3

. كربتال

هذا الكتاب ويف ". موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين " ألف حممد مجال الدين القامسي كتاب .4

.كرب واآليات واالحاديث اليت تتعلق بالكربتذكر املؤلف عن حقيقة ال

أين حنن من هؤالء؟، وذكر املؤلف يف هذا الكتاب عن أقسام " ألف عبد امللك القاسم كتاب .5

.كرب، و خصال املتكربين و بيان مدح التواضعتال

ذكر يف هذا و ". ونزهة الفضالءروضة العقالء "وألف أبو حامت حممد بن حبان البسىت كتاب .6

.كربتالكتاب عن احلث على لزوم التواضع وجمانبة ال

وذكر يف هذا ". درر السلوك يف سياسة امللك "وألف اإلمام أبو احلسن بن حبيب املاوردي كتاب .7

.كرب، والفرق بني الكرب والعجبتالكتاب أسباب ال
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منهج البحث.ز
الباحث املعلومات والبيانات املتعلقة هذا البحث هو البحث املكتيب حيث جيمع 

. باملوضوع من خالل دراسة مكتبية

. العلمية وغري ذلك

.مصادر املعلومات.1

: تنقسم مصادر املعلومات يف هذا البحث إىل قسمني 

املصادر األساسية .أ

تفسري القرآن العظيمالبن كثري، : التفاسري، وهي ثالثة  كتب : تشمل يف هذه املصادر

ومقارنته بثالثة  . جامع البيان يف تأويل القرآن ألبو جعفر الطربي،وروح املعاين لأللوسى

كتب التفاسري املعاصرة وهي أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، و يف 

. ظالل القرآن لسيد قطب، وتفسري املنري للزحيلي

.صادر الثانويةامل.ب

منها ،  إحياء علوم . وهذه املصادر تشمل كتب التكميالت اليت تتعلق بالبحث

خمتصرمنهاجالقاصدينالدين للغزايل ومباحث يف علوم القرآن ملناع القطان، وكتاب 

أخالق املؤمن لعمرو بنعبدالرمحنبنقدامةاملقدسي،وأدبالدنياوالدين للماوردي، و امامامحدلإل

. لكتب اليت تتعلق بالبحثوغريها من اخالد، 
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.اخلطوات يف مجع البيانات وحتليلها.2

.كربتمجع املعلومات املتعلقات بال.أ

.مجع اآليات القرآنية املتعلقة بالبحث ورتبتها ترتيبا موضوعيا.ب

. البحث عن تلك اآليات مبساعدة كتاب املعجم املفهرس أللفاظ ملعاين القرآن العظيم.ج

.ري اآليات القرآنية بني تفسري السلف واخللف.د

هيكل البحث.ح

:ويشتمل هذا البحث على مخسة أبواب

مقّدمة: الباب األول
وهذا الباب يشتمل على خلفية البحث، وأسباب اختيار املوضوع، 

وبيان املصطلحات الواردة يف البحث، وحدود البحث وحتديده، وأغراض 

.السابقة، ومنهج البحث، وهيكل البحثالبحث وفوائده، والدراسات 

كبرتالالدراسة العامة عن : الباب الثاني 
، كرب وأنواعهتحقيقة الكرب، و تتعريف الوهذا الباب يشتمل على 

خصال املتكربين، و كرب يف احلياةتآثار ال، و ودوافعهكرب تأسباب الو 
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كبر على الناس في القرآن الكريمتال: الباب الثالث

.تفسري السلف و اخللف عن الكربوهذا الباب يشتمل على 

كبر على الناستتحليل ال: الباب الرابع
.كرب على الناستوهذا الباب يشتمل على دراسة حتليلية يف مسألة ال

الخاتمة: الخامسالباب
يف هذا الباب األخري خلصت أهم النتائج والتوصيات والدروس 

.البحثوالعرب املستفادة من هذا 


