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خلــشوع احلاصـــل يف القلــب إمنـــا هــو مـــن معرفــة اهللا ومعرفـــة وأصـــل ا:"قــال رمحــه اهللا 
عظمته وجالله وكماله، فمن كان باهللا أعرف فهو له أخشى، وتتفاوت القلـوب يف 
اخلشوع حبسب تفاوت معرفتها ملن خشعت له، وحبـسب تفـاوت مـشاهدة القلـوب 

 .للصفات املقتضية للخشوع
العــــه علــــى ســــره وضــــمريه  فمــــن خاشــــع لقــــوة مطالعتــــه لقــــرب اهللا مــــن عبــــده، واط

 .املقتضي لالستحياء من اهللا تعاىل، ومراقبته يف احلركات والسكنات
 .ِ ومن خاشع ملطالعته جلالل اهللا وعظمته وكربيائه املقتضي هليبته وإجالله

 ومن خاشع ملطالعته لكماله ومجاله املقتضي لالستغراق يف حمبته والشوق إىل لقائه 
 .ورؤيته 

 . شدة بطشه وانتقامه، وعقابه املقتضي للخوف منهومن خاشع ملطالعة
وهو سبحانه وتعاىل جابر القلوب املنكسرة ألجله، فهو سبحانه وتعاىل يتقرب من 
القلـــوب اخلاشـــعة لـــه كمـــا يتقـــرب ممـــن هـــو قـــائم يناجيـــه يف الـــصالة، وممـــن يعفـــر لـــه 

 يديــه، وجهـه يف الـرتاب بالــسجود، وكمـا يتقـرب مــن وفـده وزوار بيتـه والوافــدين بـني
املتضرعني إليه يف الوقف بعرفة املتضرعني إليه بـالوقف يف عرفـة، ويـدنو ويبـاهي ـم 
املالئكــة، وكمــا يتقــرب مــن عبــاده الــداعني لــه الــسائلني لــه، املــستغفرين مــن ذنــوم 
باألســحار، وجييــب دعــائهم ويعطــيهم ســؤهلم، وال جــرب النكــسار العبــد أعظــم مــن 

بإســناده عــن " الزهــد" أمحــد رمحــه اهللا تعــاىل يف كتابــه القــرب واإلجابــة، وروى اإلمــام
أبغـين عنـد : قـال موسـى بـن عمـران أي ريب أيـن أبغيـك؟، قـال: عمران القـصري قـال

 ".ًاملنكسرة قلوم من أجلي، إين أدنو منهم كل يوم باعا، ولوال ذلك الدموا
ه عــن جعفــر بــن بإســناد" احملبــة"وروى إبــراهيم بــن اجلنيــد رمحــه اهللا تعــاىل يف كتــاب 

إهلـي أيـن أبغيـك، : قال موسى عليه السالم : سليمان، مسعت مالك بن دينار قال
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فأوحى اهللا عز وجل إليه، أن يا موسى أبغين عند املنكسرة قلـوم مـن أجلـي، فـإين 
 .ًأدنو منهم يف كل يوم وليلة باعا، ولوال ذلك الدموا

سـألت الـذي قـرأ : وم، فقـالكيـف املنكـسرة قلـ: قال جعفر قلت ملالـك بـن دينـار
سألت الذي سأل عبد اهللا بن سـالم ، فقـال سـألت عبـد اهللا بـن : يف الكتب فقال

املنكـسرة قلـوم حبـب اهللا عـز وجـل عـن : سالم عن املنكسرة قلوم ما يعين؟ قال 
 .حب غريه

وقـــد جــــاء يف الـــسنة الــــصحيحة مــــا يـــشهد بقــــرب اهللا مــــن القلـــب املنكــــسر ببالئــــه 
عـــن أيب هريـــرة " صـــحيح مـــسلم"  قـــضائه أو الراضـــي بـــذلك كمـــا يف الـــصابر علـــى

َصـلى اللـه عليـه وسـلمرضي اهللا عنه عـن النـيب    َ َ ِ ََْ ُ َإن اللـه عـز وجـل يـقـول يــوم «: يقـولَ ْ َ َ َُ ُ  َ  َ َ   ِ
ِالقيامــــة يــــا ابــــن آدم مرضــــت فـلــــم تـعــــدين ْ ُ ََ ْ ََ ُ ِ َ َ َ ََ َ ِ َ قــــال يــــا رب كيــــف أعــــودك وأنــــت ر،ِْ ََ َ ََ َ ُ َُ َ  َ َ ب َ

َالعــالمني ِ َ َ ِ قــال أمــا علمــت أن عبــد،ْ َِ َ َ ََ َ َ ْ فالنــا مــرض فـلــم تـعــده أمــا علمــت أنــك لــو يَ َ َ َ ََ َِ َ َُ ْ ُ َ ْ ََ َُ ِ ًَ
َِعدته لوجدتين َْ َْ ََ ُ ُ عنده ُ َ ِْ...«)١(. 

أوحـى اهللا تعـاىل إىل موسـى : وروى أبو نعيم من طريـق ضـمرة بـن أيب شـودب، قـال
ال : على الناس برسااليت وبكالمي، قـالعليه السالم أتدري ألي شيء أصطفيتك 

 ".ألنه مل يتواضع يل أحد قط تواضعك: يا ريب، قال
 ".وتواضعه هذا هو اخلشوع، وهو العلم النافع وهو أول ما يرفع من العلم

وأصــل اخلــشوع احلاصــل يف القلــب إمنــا هــو مــن معرفــة اهللا ومعرفــة :"يقــول رمحــه اهللا 
فمــن كــان بــاهللا أعــرف فهــو لــه :"عــدة يقــول ، مث يعطــي قا"عظمتــه وجاللــه وكمالــه

، اهللا أكــرب،، قاعــدة مــا أمجلهــا ومــا أضــبطها وأطردهــا فإنــه بقــدر مــا يكــون "أخــشى

                                                 

 ).٢٥٦٩"(صحيح مسلم" )١(
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يف قلـــب العبـــد مـــن العلـــم بـــالرب بقـــدر مـــا يكـــون مـــع العبـــد مـــن اخلـــشوع وحتقيـــق 
 .العبودية هللا تعاىل

 .باهللاوهلذا من أراد أن يفوز بنصيب واسع من اخلشوع فليقبل على العلم 
 .علم باهللا، وعلم بالطريق املوصل إىل اهللا جل وعال:  علمان- يا إخواين -العلم 

 .ال يكمل لإلنسان سعادة يف الدنيا وال فوز يف اآلخرة إال بكمال هذين العلمني
 .أكثر الناس هلم عناية بالطريق املوصل إىل اهللا

م، هلــم عنايــة مبعرفــة وأكثــر النــاس أقــصد ــم الــذين يــشتغلون بــالعلوم وبطلــب العلــ
الطريـــق املوصـــل إىل اهللا، ومـــن ذلـــك معرفـــة أحكـــام الـــصالة ومعرفـــة أحكـــام الزكـــاة، 

 .وأحكام احلج
ًهذا طريق يوصل إىل اهللا تعـاىل، فتجـده مـشتغال مبعرفـة الطريـق وهـذا حـسن طيـب، 
ولكــن أعظــم مــن هــذا العلــم هــو أن يــشتغل يف العلــم بــاهللا تعــاىل، فــالعلم بــاهللا هــو 

َعلوم اليت إذا كملت كمل لإلنسان نعيمه وسعادته وجاءته من علـوم الطريـق أصل ال
 .وتفاصيل هذا الطريق ما يفتحه اهللا تعاىل عليه

وهلذا ينبغي لإلنسان أن يكثـر مـن العلـم بـاهللا تعـاىل، العلـم بأمسائـه، العلـم بـصفاته، 
باألمســـاء وملـــا نقـــول العلـــم بأمسائـــه وصـــفاته ال نقـــصد أن يـــدخل اإلنـــسان يف العلـــم 

والــــصفات مــــدخل البحــــث واملنــــاظرة للمتكلمــــني واملنحــــرفني عــــن هــــدي الــــسلف 
 .الصاحلني فيما يتصل بأمساء اهللا وصفاته

نقصد بالعلم باهللا تعاىل العلم مبعاين أمسائه جل وعال، اهللا، الرمحن، الـرحيم، احلـي، 
 .يف القلوبالقيوم، هذه األمساء ما دالالا، ما معانيها ، وما أثر هذا العلم 

 .هذا هو العلم الذي يثمر اخلشية
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ـــــذلك يقـــــول رمحـــــه اهللا يف بيـــــان أن أقـــــدام النـــــاس وأقـــــدارهم تتفـــــاوت يف اخلـــــشية  ل
 .واخلشوع بقدر تفاوم باهللا تعاىل

، "وتتفـــاوت القلـــوب يف اخلـــشوع حبـــسب تفـــاوت معرفتهـــا ملـــن خـــشعت لـــه:"يقـــول
ن ذلــك مــن أســباب خــشوع فكلمــا عظــم يف قلــب العبــد علمــه بربــه ومعرفتــه بــه، كــا

 .قلبه
 .هناك أمر آخر، وهو ما أشار إليه يف السبب الثاين/ طيب
، وهـذا تنبيـه "وحبسب تفـاوت مـشاهدة القلـوب للـصفات املقتـضية للخـشوع:"قال 

 .لطيف من املؤلف، يعين عندنا اآلن علم ومعرفة، وعندنا مشاهدة واستحضار
اهللا عـامل : ر أبنـاء املـسلمني تقـول لـه  ملا تعلم أن اهللا تعاىل بكـل شـيء علـيم، أصـغ

 .اهللا عامل بكل شيء: بكل شيء؟ يقول 
 لكن فرق بني العلم وإدراك ومعرفة أن اهللا تعاىل عامل بكل شيء وبـني شـهود علـم 

 .اهللا تعاىل
وحبـــــسب تفــــــاوت مــــــشاهدة القلـــــوب للــــــصفات املقتــــــضية :"وهلـــــذا يقــــــول املؤلــــــف 

، وهذا مـن موجبـات اخلـشوع املتـصلة "فمن خاشع:"، ومثل لذلك، فقال"للخشوع
 .بالعلم باهللا تعاىل، ومشاهدة هذا العلم واستحضار هذا العلم

فمن خاشع لقوة مطالعته لقـرب اهللا مـن عبـده، واطالعـه علـى سـره وضـمريه :"يقول
ِ ومــــن  ...املقتــــضي لالســــتحياء مــــن اهللا تعــــاىل، ومراقبتــــه يف احلركــــات والــــسكنات

ومــن ... ومــن خاشــع ملطالعــة شــدة بطــشه وانتقامــه  ...خاشــع ملطالعتــه جلمــال اهللا
، كــل هــذا بيــان ملوجبــات اخلــشية واخلــشوع الــيت تكــون ".. ومــن خاشــع ...خاشــع 

 .لشهود كمال الرب وصفاته سبحانه وحبمده
 .فرق بني العلم وبني الشهود: ًإذا 
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ت  العلــم هــو إدراك املعلومــات، لكــن الــشهود هــو التــنعم واستحــضار تلــك املعلومــا
ًواقعا مشهودا حمسوسا يف حياة الناس ويف حياة اإلنسان ًً. 

يقول رمحه اهللا بعد ذلك يف بيان فضيلة اخلشوع، وأنه سبب لقـرب اهللا تعـاىل يقـول 
، جيـرب قلـوم ميـن  "وهو سبحانه وتعاىل جابر القلـوب املنكـسرة قلـوم مـن أجلـه:"

عليهم بـألوان الـنعم، ويفـيض علـيهم بـصنوف الـسعادات، والطمأنينـة واالنـشراح مـا 
 .ال جيده غري اخلاشع

ولــــذلك اخلــــشوع لــــيس حالــــة مــــن القلــــق النفــــسي، إمنــــا هــــو حالــــة مــــن االطمئنــــان 
 .والسكون واللني والرقة، تغشى القلب فينشرح ويطمئن

ىل جابر القلوب املنكسرة قلوم من أجله، فهو وهو سبحانه وتعا:"يقول رمحه اهللا 
كمــا يقــرب "، أي يقـرب مــن عبــاده اخلاشــعني "سـبحانه وتعــاىل يتقــرب مــن القلــوب

كمـا يقـرب مـن عبـاده .. كمـا يقـرب مـن عبـاده الـساجدين،.. من عبـاده الـداعني،
ن ، ذكـر منـاذج مـن قـرب اهللا تعـاىل لعبـاده وأوليائـه، وهـذه أنـواع مـ"الذين وفـدوا إليـه

 .القرب اخلاص، وهي إما خاص حبال أو خاص مبكان، أو خاص بعمل
ومن اخلصوصية يف العمل الدعاء فإنه أقرب ما يكون العبـد مـن ربـه و هـو سـاجد، 

 .سجود حمل للدعاء
َوإذا سألك عبادي عـين فـإين قريـب أجيـب دعـوة الـداع إذا {ًوأيضا يقول اهللا تعاىل  َِ ِ ِِ  ُ َََ ْ ََ ُ ِ ٌ ََِ َ  َ ِ َِ َ َ

َدع  .)١(}ِانَ
هـذا دليـل  ملـا ذكــره املؤلـف مـن أن اخلـشوع ســبب لقـرب اهللا تعـاىل مـن العبــد، : ًإذا

َوإذا قــــــرب اهللا مـــــن العبـــــد انفتحـــــت لـــــه أبـــــواب اخلـــــري والطاعـــــة والرمحـــــة وكـــــان يف  ُ َ

                                                 

 .١٨٦:سورة البقرة )١(
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«٧» 

ْإن اللـــه مـــع الـــذين اتـقـــوا{الـــسعادات علـــى وجـــه ال ميكـــن أن ينالـــه ســـوء أو ضـــيق  َ  َ ِ  َ َ َ   ِ 
ُوالذين ه َ ِ  َم حمسنونَ ُ ِْ ُ ْ{)١(. 

يقــــول يف االستــــشهاد يف أن اهللا تعــــاىل قريــــب مــــن املنكــــسرة قلــــوم، ذكــــر لــــذلك 
ــــار، إال أن هــــذين  ــــك بــــن دين شــــاهدين مــــن خــــرب عمــــران القــــصري، ومــــن خــــرب مال

 .احلديثني ال أصل هلما يف املرفوع، فهي فيما يظهر من أخبار بين إسرائيل
لكــن املؤلــف فقيــه حمــدث، لــيس مــن اجلمــ  اعني، مــن حــاطيب الليــل الــذين جيمعــون

الغــث والــسمني، بعــد أن ذكــر مــا ذكــر أراد أن يستــشهد لــه مــن صــحيح الــسنة مــا 
، "وقــد جــاء يف الــسنة الــصحيحة:"يعــضد هــذا الــذي تــضمنته هــذه األخبــار، قــال 

مــا يــشهد بقــرب اهللا مــن القلــب املنكــسر "ًوكأنــه يــشري إىل أن مــا تقــدم لــيس ثابتــا ،
 اليت استكانت وافتقرت بسبب البالء الذي نزل ا، لكن يف حالني، ، يعين"ببالئه

 .الصابر على قضائه، أو الراضي بذلك، يعين إما حال الصرب أو حال الرضا
إن الله عـز وجـل  «  يقول" "صحيح اإلمام مسلم"وذكر لذلك احلديث اإلهلي يف  َ َ  َ َ   ِ
َيـقول يـوم القيامـة يـا ابـن آدم  ََ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ُ ِْمرضـت فـلـم تـعـدينُ ُ َ ْ ََ ُ ِ َ قـال يـا رب كيـف أعـودك وأنـت ،َ َ ََ َ ُ َُ َ  َ َ َ َ

َرب العالمني ِ َ َ ْ  ِ قال أما علمت أن عبد،َ َِ َ َ ََ َ َ ْ فالنا مرض فـلم تـعده أما علمت أنـك لـو يَ َ َ َ ََ ْ َِ َ َُ ْ ُ َ ْ ََ َُ ِ ًَ
َِعدتــه لوجــدتين َْ َْ ََ ُ ُ عنــدهُ َ ريض ، مــا موجــب كــون الــرب جــل وعــال عنــد املــريض، أن املــ"ِْ

منكــــسر القلــــب، أن املــــريض فقــــري إىل رب العــــاملني، قــــد خــــرج عــــن العلــــو والزهــــو 
 .واالرتفاع، وهذه احلال هي احلال اليت يكون اهللا تعاىل فيها قريب من العبد

ًمث ذكر شاهدا آخر وهـو التواضـع، وأن التواضـع ال يكـون إال عـن انكـسار القلـب، 
 .ب الربًوأنه إذا تواضع العبد كان هذا مؤذنا بقر

                                                 

 .١٢٨: سورة النحل )١(
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«٨» 

أوحـى اهللا : وروى أبو نعيم مـن طريـق ضـمرة بـن أيب شـودب، قـال:"يقول رمحه اهللا 
تعــاىل إىل موســى عليــه الــسالم أتــدري ألي شــيء أصــطفيتك علــى النــاس برســااليت 

 :"، قـــال "ألنـــه مل يتواضـــع يل أحـــد تواضـــعك: ال يـــا رب، قـــال : وبكالمـــي، قـــال 
 .ساره، ذل القلب وانك"وتواضعه هذا هو اخلشوع

وتواضــــعه هــــذا هــــو :"مث قــــال رمحــــه اهللا يف بيــــان مــــا هــــو التواضــــع احلقيقــــي، يقــــول 
 مـــن )١(اخلـــشوع وهـــو العلـــم النـــافع، وهـــو أول مـــا يرفـــع مـــن العلـــم، فخـــرج النـــسائي

حـــديث جبـــري بـــن نفـــري رضـــي اهللا عنـــه، عـــن عـــوف بـــن مالـــك رضـــي اهللا عنـــه، أن 
ََصلى الله علرسول اهللا   ُ  ََه وسـلمي  َ َ هـذا أوان يرفـع فيـه «:ًنظـر إىل الـسماء يومـا فقـال  ِ

يـا رسـول اهللا يرفـع العلـم :، فقال رجل من األنـصار، يقـال لـه زيـاد بـن لبيـد، »العلم
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلموقـــد أثبـــت ووعتـــه القلـــوب، فقـــال رســـول اهللا     َ َ ِ ََْ ُ إين كنـــت  :"َ

لنـــصارى علـــى مـــا يف ألحـــسبك مـــن أفقـــه أهـــل املدينـــة، وذكـــر لـــه ضـــاللة اليهـــود وا
فلقيـــت شـــداد بـــن أوس فحدثتـــه حبـــديث : أيـــديهم مـــن كتـــاب اهللا عـــز وجـــل، قـــال 

بلـى، : صـدق عـوف، أال أخـربك بـأول ذلـك يرفـع، قلـت : عوف بن مالك، فقال 
 ً.قال اخلشوع، حىت ال ترى خاشعا

ُصـلى اللـه  مـن حـديث جبـري بـن نفـري عـن أيب الـدرداء عـن النـيب )٢(وخرجه الرتمذي   َ
َليــه وســلمَع  َ َ ِ أال : فلقيــت عبــادة بــن الــصامت فقلــت:  بنحــوه، ويف آخــره قــال جبــريَ

: تـــسمع إىل مـــا يقـــول أخـــوك أبـــو الـــدرداء، وأخربتـــه بالـــذي قـــال أبـــو الـــدرداء، قـــال
صدق أبو الدرداء، لو شئت حلدثتك بأول علم يرفع عن الناس، اخلشوع ، يوشك 

 .ًاأن تدخل مسجد اجلامع فال ترى فيه رجال خاشع
                                                 

 ).٥٩٠٩(ح) ٣/٤٥٦" (الكربى "يف )١(
 ).٢٨٦٥"(سنن الرتمذي" )٢(



 ������– ��  ــــــــــــــــ�� ������	� ��	�

 
 

 
 

 
 

www.almosleh.com 
 

«٩» 

إن رواية النسائي أرجح، وقد روى سعيد بن بشري عن قتـادة قـال احلـسن : وقد قيل
َصـلى اللـه عليـه وسـلمرمحه اهللا تعاىل، عن شداد بن أوس عن النـيب    َ َ ِ ََْ ُ أول مـا « : قـالَ

، فـــذكره ورواه أبـــو بكـــر بـــن أيب مـــرمي عـــن ضـــمرة بـــن )١(»يرفـــع مـــن النـــاس اخلـــشوع
عن حذيفة من قوله، فالعلم النافع هو مـا باشـر القلـوب ًحبيب مرسال، وروى حنوه 

 ".فأوجب هلا السكينة واخلشية، واإلخبات هللا والتواضع واالنكسار له
يعــين أقــول يــا إخــواين حنــن طلبــة العلــم الــذين نــشتغل بتحــصيل العلــوم .. اهللا أكــرب 

لــم َهــذه درة ينبغــي أن يعــض عليهــا اإلنــسان بالنواجــذ وينظــر مــا مــدى حتــصيله للع
فـــــالعلم النـــــافع هـــــو مـــــا باشـــــر القلـــــوب فأوجـــــب هلـــــا الـــــسكينة واخلـــــشية، "النـــــافع، 

 مــا نفــتش - يــا إخــواين -، أنــا أجــزم أن حنــن "واإلخبــات هللا والتواضــع واالنكــسار
عــن هــذا يف قلوبنــا، نظــن أن العلــوم النافعــة هــي قــدر مــا أينــا مــن املتــون، وقــدر مــا 

ختــصرات، وال نفــتش عــن أثــر هــذا الــذي حفظنــا مــن املتــون، وقــدر مــا أينــا مــن امل
 .تلقيناه يف قلوبنا

وهنـــا اخـــتالل، وهـــذا مـــن العلـــم الـــذي ســـيأيت يف كـــالم املؤلـــف رمحـــه اهللا أنـــه علـــم 
، والبحــث "العلــم علمــان، علــم باللــسان وعلــم بالقلــب:" اللــسان، يف قــول احلــسن

بــه أهلــه، فــاهللا هــو يف العلــم النــافع الــذي تعلــو بــه املراتــب، والــذي يرفــع اهللا تعــاىل 
ُيـرفع الله{: تعاىل يقول   ِ َ ٍ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتَْ َ ََ َ َ ِْ ِْ ُ ُ َ َِ ِ َ ْ ُ ْ ُ{)٢(. 
 يف كـــل علــــم يـــشتغل اإلنــــسان بتحــــصيله، إمنـــا هــــو العلـــم الــــذي يباشــــر هـــذا لــــيس

ًالقلوب إصالحا وتزكية وتطييبا وتطهريا ً ً. 
                                                 

 رواه الطـــرباين يف الكبـــري وفيـــه ):"٢/١٦٢(، وقـــال اهليثمـــي )٧/٢٩٥" (الكبـــري"أخرجـــه الطـــرباين يف  )١(
 ".عمران بن داود القطان ضعفه ابن معني والنسائي ووثقه أمحد وابن حبان

 .١١:سورة اادلة )٢(
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«١٠» 

ضع يف بيان ضابط العلـم النـافع، وهـذا ضـابطه فليتكم تضعون عالمة على هذا املو
ّمـــن حيـــث أثـــره ومثرتـــه، ألن العلـــم النـــافع ميكـــن أن يفـــسر بعـــدة تفـــسريات، املؤلـــف 

 . نسأل اهللا أن يبلغنا وإياكم ذلك-فسره هنا بالنظر إىل مثرته وعاقبته 
 
 


