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 بسم ا الرحمن الرحيم 

 المقدمة 

الحمد هلل نحمد ونستعينو، ونستغفره ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا، ومف سيئات أعمالنا، 
وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده  مف ييده اهلل، فال مضؿ لو، ومف يضمؿ؛ فال ىادي لو،

ال شريؾ، وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو، بمغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة 
 اما بعد فصمى اهلل وسمـ عميو وعمى آلو وصحبو وسمـ.

ال شؾ أف األعماؿ الصالحات التي يتقرب بيا العبد إلى ربو تعالى في حياتو الدنيا 
الجوارح فممقمب أعماؿ مف خالليا يتقرب العبد المسمـ لربو كثيرة مف أعماؿ القموب و 

خالص الديف لو، والصدؽ، والتوبة واإلخبات،  كالتوكؿ عميو، واإلنابة إليو، والمحبة، وا 
، والرجاء، والخشوع بيف يديو، وىو موضوع ىذا -جؿ وعال-والمراقبة، والخوؼ منو 

 اإلحساف إلى الخمؽ وغيرىا.البحث، ومنيا أعماؿ الجوارح مف الصالة والجياد و 

وعمؿ القمب ىو األساس، وعمؿ الجوارح ما ىي إال آثار ومشاىدات لعمؿ القمب، فإذا 
خمى القمب مف ىذه األعماؿ كانت الجوارح والبدف كالجسد الميت بال روح ال فائدة 
منيا، وال نفع ليا، ألف المقصود األصمي ىو صالح القمب وسالمتو، فيو كالرأس 

 لمجسد.

ومف أعماؿ القموب الخشوع والتذلؿ والسكوف بيف يدي الرب تبارؾ وتعالى، عند القياـ 
ببعض األعماؿ الصالحات مف صالة، وقياـ لميؿ، وتالوة القرآف الكريـ، والتضرع بيف 

بالدعاء، واالستغاثة وغيرىا مف األعماؿ الصالحات، والخشوع -عز وجؿ -يدي اهلل
 حمودة، التي ينبغي عمى المسمـ مراعاتيا.أيضا أصؿ مف أصوؿ األخالؽ الم

وأعماؿ القموب سواء الواجب منيا أو المستحب ىي عبودية القمب فيجب االىتماـ بيا، 
ف قاـ بعبودية الجوارح، فال بد أف يكوف ممؾ  فمف عطميا فقد عطؿ عبودية القمب وا 

 األعضاء وىو القمب قائما بعبوديتو هلل سبحانو ىو ورعيتو.
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اـ بأعماؿ الجوارح مف غير حضور وال مراقبة وال إقباؿ عمى اهلل يجعؿ ىذه ومجرد القي
 .(ٔ)األعماؿ تفقد روحيا ومعناىا مف القياـ بالعبودية هلل تبارؾ وتعالى

 ٓدراسة موضوعية ( -ومف تمؾ االىمية البالغة كاف عنواف بحثي )الخشوع هلل  

 االتي : وقد قسمتو الى مقدمة ومبحثين وخاتمة وىو عمى النحو

 ٓذكرت في المقدمة أىمية الموضوع وسبب اختياره وخة البحث

 ٓاما المبحث االول : فكان تعريف الخشوع لغة واصطالحا

 ٓدرجات الخشوع فضمو واىميتو والمبحث الثاني:

 ٓاما المبحث الثالث : فاسميتو اقسام الخشوع

 وما تـ التوصؿ إليو مف نتائج مفيدة . فقد تضمنت خالصة البحث ، وأما الخاتمة

واهلل أسأؿ أف يكوف ىذا البحث خالصًا لوجيو الكريـ ، وأف ينفع بو الناس أجمعيف ، 
 ٓواهلل ولي التوفيؽ . وصمى عمى محمد وعمى الو وصحبو وسمـ

 

 

 

 

                              
ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج  - ٔ  سعد بف أيوب بف بكر أبي بف محمد: نستعيف وا 

 الكتاب دار: البغدادي باهلل المعتصـ محمد: المحقؽ(ىػٔ٘ٚ: المتوفى) الجوزية قيـ ابف الديف شمس
 .ٖٔٔ/ ٔ: ـٜٜٙٔ - ىػ ٙٔٗٔ الثالثة،: الطبعة، بيروت – العربي
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 المبحث االول

 تعريف الخشوع لغة واصطالحا

 :لغة تعريف الخشوع

العرب عمى جممة مف المعاني نعرض ليا بنوع مف مادة خ ش ع تأتي في لغة 
 اإليجاز:

فالخشوع: يطمؽ عمى غض البصر يقاؿ: َخَشع َيْخَشُع ُخشوعًا واْخَتَشع وَتَخشََّع رمى 
و، ويأتي بمعنى االنخفاض وخفض الصوت، وىو قريب مف  ببصره نحو اأَلرض وَغضَّ

 األوؿ.

يفرؽ بينيما فالخشوع يطمؽ والخشوع: الخضوع، وقيؿ قريب مف الخضوع، وبعضيـ 
عمى الخشوع في البدف والصوت، والخضوع يكوف في البدف فقط، فالخشوع السكوف 

: والُخشوع في الصوت، والبَصر كالُخضوع في -رحمو اهلل-والتذلؿ، يقوؿ ابف اأَلثير
 البَدف.

 [ٛٓٔ]طو: ﴾ ﴿َوَخَشَعت اْْلَْصَواُت ِلمرَّْحَمنِ والخشوع السكوف والتذلؿ ومنو قولو تعالى: 
: -صمى اهلل عميو وسمـ-َأي سكنت وكؿُّ ساكٍف خاضٍع خاشٌع، ومنو حديث جابر َأنو 

َأي َخِشينا  (ٔ)«َأقبل عمينا فقال َأيُّكم ُيِحب َأن ُيْعِرَض ا عنو؟ قال: فَخَشْعنا»
 وخَضْعنا.

ت والتخشُُّع والتخشُّع: نحو التضرُِّع، والخُشوُع الخُضوُع والخاشع الراكع في بعض المغا
 َتكمُّؼ الُخشوع، والتخشُُّع هلل اإِلْخباُت والتذلُُّؿ.

                              
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: مسمـ  - ٔ

الباقي: دار ىػ(المحقؽ: محمد فؤاد عبد ٕٔٙبف الحجاج أبو الحسف القشيري النيسابوري )المتوفى: 
 .ٖٛٓٓ، برقـ: ٖٖٕٓ/ ٗ:  بيروت –إحياء التراث العربي 
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ومف معاني الخشوع السيولة والميف ومنو الخاِشُع مف اأَلرض الذي تُِثيره الّرياح لُسيولتو 
 [،ٜٖ]فصمت: ﴿َوِمْن آَياِتِو َأنََّك َتَرى اْْلَْرَض َخاِشَعًة﴾ فتمحو آثاَره ومنو قولو تعالى: 

 .(ٔ)الزجاج: الخاِشعة المَتَغّبرةقاؿ 

فالخشوع في أصؿ المغة االنخفاض والذؿ والسكوف، والخشوع الخضوع في البدف، وفي 
الصوت والبصر السكوف والتذلؿ، وفي الكوكب دنوه مف الغروب، يقاؿ َخَشَعت الكواكب 

 إذا دنت مف المغيب.

الذي ال منزؿ بو، والمكاف  والخاشع المستكيف والراكع، والخاشع مف المكاف ىو المغبر
 .(ٕ)ال يتيدى لو

فالخشوع: الضراعة وأكثر ما يستعمؿ في فيما يوجد عمى الجوارح، والضراعة أكثر ما 
 .(ٖ)تستعمؿ فيما يوجد في القمب ولذلؾ قيؿ فيما روي: إذا ضرع القمب خشعت الجوارح

 

                              
 األنصاري منظور ابف الديف جماؿ الفضؿ، أبو عمى، بف مكـر بف محمد: العرب ساف - ٔ

/ ٛ: ىػ ٗٔٗٔ - الثالثة: الطبعة، بيروت – صادر دار(: ىػٔٔٚ: المتوفى) اإلفريقى الرويفعى
ٚٔ. 

 (ىػٚٔٛ: المتوفى) الفيروزآبادى يعقوب بف محمد طاىر أبو الديف مجد: المحيط القاموس - ٕ

 العرقُسوسي نعيـ محمد: بإشراؼ، الرسالة مؤسسة في التراث تحقيؽ مكتب: تحقيؽ

 ٕ٘ٓٓ - ىػ ٕٙٗٔ الثامنة،: الطبعة، لبناف – بيروت والتوزيع، والنشر لمطباعة الرسالة مؤسسة: 
 ٓ، ٕٜٔ/ ٔ: ـ
 األصفيانى بالراغب المعروؼ محمد بف الحسيف القاسـ أبو: القرآف غريب في المفردات - ٖ
 بيروت دمشؽ - الشامية الدار القمـ، دار: الداودي عدناف صفواف: المحقؽ(ىػٕٓ٘: المتوفى)

 .ٔٔٗ/ ٔ: ىػ ٕٔٗٔ - األولى: الطبعة
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 الخشوع اصطالحا: ب الثاني:مالمط

والخشوع في االصطالح كثرة فيو عبارات أىؿ العمـ وكميا معاني متقاربة تدور حوؿ 
خشوع القمب وخضوعو بيف يدي ربو تبارؾ وتعالى ففي اصطالح أىؿ الحقيقة الخشوع 
واالنقياد لمحؽ، وقيؿ ىو الخوؼ الدائـ في القمب، وقيؿ مف عالمات الخشوع أف العبد 

 .(ٔ)قبؿ ذلؾ بالقبوؿإذا غضب أو خولؼ أو رد عميو است

ونذكر ىنا طائفة مف أقواؿ أىؿ العمـ في الحديث عف الخشوع ومعناه، والمعاني كميا 
 متقاربة كما ذكرنا، فقد قيؿ في معنى الخشوع: ذبوؿ يرد عمى القمب عند اطالع الرب.

ويقاؿ: الخشوع، مقدمات  ويقاؿ: الخشوع ذوباف القمب وانخناسو عند سمطاف الحقيقة.
ويقاؿ: الخشوع: قشعريرة  الييبة، وقيؿ في تعريؼ الخشوع: ىو االنقياد لمحؽ. غمبات

 ترد عمى القمب بغتة عند مفاجأة كشؼ الحقيقة، وىو قريب مف األوؿ.

 وقاؿ الحسف البصري: الخشوع: الخوؼ الدائـ الالـز لمقمب.

 وسئؿ الجنيد عف الخشوع، فقاؿ: تذلؿ القموب لعالـ الغيوب.

الخشوع، فقاؿ: الخشوع: قياـ القمب بيف يدي الحؽ، سبحانو، بيـ وسئؿ بعضـ عف 
 مجموع.

 (ٕ)ويحتمؿ أف يقاؿ: الخشوع، إطراؽ السريرة بشرط األدب بمشيد الحؽ سبحانو وتعالى.

                              
 (ىػٙٔٛ: المتوفى) الجرجاني الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي: التعريفات كتاب - ٔ

 لبناف- بيروت العممية الكتب دار: الناشر بإشراؼ العمماء مف جماعة وصححو ضبطو: المحقؽ

 .ٕٖٔ/ ٔ: ـٖٜٛٔ- ىػٖٓٗٔ األولى: الطبعة

 (ىػ٘ٙٗ: المتوفى) القشيري الممؾ عبد بف ىوازف بف الكريـ عبد: القشيرية الرسالة  - ٕ
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: الخشوع قياـ القمب بيف يدي الرب بالخضوع والذؿ -رحمو اهلل-ويقوؿ ابف القيـ
حؽ، وىذا مف موجبات الخشوع فمف عالماتو: والجمعية عميو، وقيؿ الخشوع: االنقياد لم

 أف العبد إذا خولؼ ورد عميو بالحؽ استقبؿ ذلؾ بالقبوؿ واالنقياد.

شراؽ نور التعظيـ في  وقيؿ الخشوع: خمود نيراف الشيوة وسكوف دخاف الصدور وا 
 القمب.

وقاؿ صاحب المنازؿ: الخشوع: خمود النفس وىمود الطباع لمتعاظـ أو مفزع يعنى: 
باض النفس والطبع وىو خمود قوى النفس عف االنبساط لمف لو في القموب عظمة انق

وميابة أو لما يفزع منو القمب، والحؽ: أف الخشوع معنى يمتئـ مف التعظيـ والمحبة 
 .(ٔ)والذؿ واالنكسار

ولعؿ أشمؿ التعاريؼ لو قالو بعضيـ بأنو معنى يقـو بالنفس يظير عنو سكوف في 
 .(ٕ)ود العبادةاألطراؼ يالئـ مقص

ذا حصؿ التذلؿ  والحاصؿ أف الخشوع ىو تذلؿ القمب وخوفو مف الحؽ تبارؾ وتعالى، وا 
 والخوؼ لمقمب خشعت الجوارح فيي تبع لمقمب.

                                                                                      
/ ٔ: القاىرة المعارؼ، دار: الشريؼ بف محمود الدكتور محمود، الحميـ عبد الدكتور اإلماـ: تحقيؽ
ٙٛ. 

 ، وما بعدىا.ٕٔ٘/ ٔمدارج السالكيف:   - ٔ

 الحسف، بف رجب بف أحمد بف الرحمف عبد الديف زيف: البخاري صحيح شرح الباري فتح - ٕ
 مكتبة: مجموعة مف العمماء:تحقيؽ(ىػٜ٘ٚ: المتوفى) الحنبمي الدمشقي، ثـ البغدادي، الَسالمي،
 األولى،: الطبعة، القاىرة – الحرميف دار تحقيؽ مكتب: الحقوؽ،النبوية المدينة - األثرية الغرباء
 .ٔٓٔ/ ٖ: ـ ٜٜٙٔ - ىػ ٚٔٗٔ
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ومف خالؿ ما سبؽ أيضا نعرؼ أف مكاف الخشوع ىو القمب فمحمو القمب وتظير آثاره 
مع العارفوف عمى أف الخشوع : وأج-رحمو اهلل-عمى الجوارح يقوؿ العالمة ابف القيـ

 .(ٔ)محمو القمب وثمرتو عمى الجوارح وىي تظيره

وعميو فالخشوع محمو القمب فإذا قاـ في القمب ظيرت آثاره عمى الجوارح ال كما يتصور 
 بعض الناس أف الخشوع بتنكيس الرؤوس، والرقاب، والمناكب.

رجال طأطأ رقبتو في الصالة فقاؿ يا  -رضي اهلل عنو-لذلؾ رأى عمر بف الخطاب 
 .(ٕ)صاحب الرقبة ارفع رقبتؾ ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القموب

ورأى بعضيـ رجاًل منقبض الظاىر، منكسر الشاىد، قد زوى منكبيو، فقاؿ لو: يا 
 فالف، الخشوع ىاىنا، وأشار إلى صدره، ال ىاىنا وأشار إلى منكبيو.

رأي رجاًل يعبث في صالتو بمحية، فقاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ- وروي أف رسوؿ اهلل
 .(ٖ) «لو خشع قمب ىذه لخشعت جوارحو»

وقاؿ الفضيؿ بف عياض: كاف يكره أف يرى عمى الرجؿ مف الخشوع أكثر مما في 
 .(ٗ)قمبو

                              
 ٕٔ٘/ ٔمدارج السالكيف:  - ٔ

 الذىبي َقاْيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبي الديف لشمس تنسب: الكبائر - ٕ
 . ٖ٘/ ٔ: بيروت - الجديدة الندوة دار: (ىػٛٗٚ: المتوفى)

 بف إبراىيـ بف محمد بف اهلل عبد شيبة، أبي بف بكر أبو: واآلثار األحاديث في لمصنؼا - ٖ
 – الرشد مكتبة: الحوت يوسؼ كماؿ: المحقؽ(ىػٖٕ٘: المتوفى) العبسي خواستي بف عثماف
 ، ورفعو ال يصح.ٚٛٚٙ، برقـ: ٙٛ/ ٕ: ٜٓٗٔ األولى،: الطبعة، الرياض

 .ٛٙ/ ٔالقشيرية: الرسالة  - ٗ
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شبابًا يمشوف ويتماوتوف في مشيتيـ فقالت  -رضي اهلل عنيا-ورأت أـ المؤمنيف عائشة 
ذا ألصحا بيا: مف ىؤالء فقالوا: نساؾ فقالت: كاف عمر بف الخطاب إذا مشى أسرع وا 

ذا أطعـ: أشبع وكاف ىو الناسؾ حقا. ذا ضرب: أوجع وا   قاؿ: أسمع وا 

يحذر مف خشوع النفاؽ إياكـ وخشوع النفاؽ فقيؿ لو:  -رضي اهلل عنو -وىذا حذيفة
 .(ٔ)بخاشع وما خشوع النفاؽ قاؿ: أف ترى الجسد خاشعا، والقمب ليس

وما الجوارح إال تبع لو  -جؿ وعال-فمحؿ الخشوع القمب التي ىي محؿ نظر المولى 
فيجب االىتماـ بو، ومف ىذا نعمـ أف الخشوع مف أىـ أعماؿ القموب، كالخوؼ والرىبة، 

 ومف العمماء مف جعمو مف أفعاؿ الجوارح كالسكوف وترؾ االلتفات والعبث

، وما يظير عمى الجوارح مف السكوف وترؾ العبث ىو والصواب أنو مف أعماؿ القموب
فأصؿ الخشوع: ىو خشوع القمب، وىو  -رحمو اهلل-مف آثاره، لذلؾ يقوؿ ابف رجب 

انكساره هلل،وخضوعو وسكونو عف التفاتو إلى غير مف ىو بيف يديو، فإذا خشع القمب 
يقوؿ  -ميو وسمـصمى اهلل ع -؛ وليذا كاف النبي(ٕ)خشعت الجوارح كميا تبعا لخشوعو

 (ٖ)«خشع لك سمعي، وبصري، ومخي، وعظامي، وما استقل بو قدمي.»في ركوعو: 

رضي اهلل -ومما يدؿ عمى أنو مف عمؿ القموب ما ورد مف حديث عمى بف أبي طالب
الخشوع في القمب، وأن تمين كتفك لممرء المسمم، وأن ال تمتفت في »: -عنو

 .(ٗ)«صالتك

                              
 .ٕٔ٘/ ٔمدارج السالكيف:  - ٔ

 .ٜٚٔ/ ٘فتح الباري البف رجب:  - ٕ

 .-رضي اهلل عنو -، مف حديث عمى بف أبي طالبٔٚٚ، برقـ: ٖٗ٘/ ٔأخرجو مسمـ:  - ٖ

 بف حمدويو بف محمد بف اهلل عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد أبو: الصحيحيف عمى المستدرؾ - ٗ
: تحقيؽ(ىػ٘ٓٗ: المتوفى) البيع بابف المعروؼ النيسابوري الطيماني الضبي الحكـ بف ُنعيـ
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 المبحث الثاني

 درجات الخشوع فضمو واىميتو

 درجات الخشوع:المطمب االول : 

 -رحمو اهلل-والخشوع عند العارفيف عمى ثالث درجات كما يقوؿ العالمة اليروي 
 نذكرىا مع نوع مف اإليجاز.

 : التذلؿ لألمر، واالستسالـ لمحكـ، واالتضاع لنظر الحؽ.الدرجة اْلولى

اد واالمتثاؿ ومواطأة الظاىر الباطف مع إظيار وقصد بالتذلؿ لألمر ىو القبوؿ واالنقي
الضعؼ واالفتقار إلى اليداية لألمر قبؿ الفعؿ واإلعانة عميو حاؿ الفعؿ، وقبولو بعد 

 الفعؿ.

وأما االستسالـ لمحكـ: فيجوز أف يريد بو: الحكـ الديني الشرعي فيكوف المقصود: عدـ 
الـ لمحكـ القدري وىو عدـ تمقيو معارضتو برأي أو شيوة، ويجوز أف يريد بو: االستس

بالتسخط والكراىة واالعتراض، والخشوع ىو االستسالـ لمحكميف، وىو االنقياد بالمسكنة 
 والذؿ ألمر اهلل.

أما االتضاع لنظر الحؽ: فيو اتضاع القمب والجوارح وانكسارىا لنظر الرب إلييا 
 .(ٔ)واطالعو عمى تفاصيؿ ما في القمب والجوارح

                                                                                      
/ ٕ: ٜٜٓٔ - ٔٔٗٔ األولى،: الطبعة، بيروت – العممية الكتب دار: عطا القادر عبد مصطفى

 ٓ، وقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد ولـ يخرجاهٕٖٛٗ، برقـ: ٕٙٗ

 .ٕٕ٘/ ٔمدارج السالكيف:   - ٔ
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: ترقب آفات النفس والعمؿ، ورؤية فضؿ كؿ ذي فضؿ عميؾ، وتنسـ انيةالدرجة الث
 نسيـ الفناء.

رحمو اهلل: انتظار ظيور نقائص نفسؾ وعممؾ وعيوبيما -ومعناه كما يقوؿ ابف القيـ
مف فإنو يجعؿ القمب خاشعا ال محالة لمطالعة عيوب نفسو وأعمالو ونقائصيما: مف 

 وقمة اليقيف.الكبر والعجب والرياء وضعؼ الصدؽ 

وأما رؤية فضؿ كؿ ذي فضؿ عميؾ: فيو أف تراعي حقوؽ الناس فتؤدييا وال ترى أف 
 ما فعموه مف حقوقؾ عمييـ فال تعاوضيـ عمييا فإف ىذا مف رعونات النفس وحماقاتيا.

فمما كاف الفناء عنده غاية جعؿ ىذه الدرجة كالنسيـ لرقتو وعبر  وأما تنسـ نسيـ الفناء:
عنيا بالنسيـ لمطؼ موقعو مف الروح وشدة تشبثيا بو، وال ريب أف الخشوع سبب 

 .(ٔ)موصؿ إلى الفناء فاضمة ومفضولة

: حفظ الحرمة عند المكاشفة، وتصفية الوقت مف مراءاة الخمؽ، وتجريد الدرجة الثالثة
 رؤية الفضؿ.

فحفظ الحرمة ىو ضبط النفس بالذؿ واالنكسار عف البسط واإلدالؿ، وتصفية الوقت 
مف مراءاة الخمؽ: أنو يخفي أحوالو عف الخمؽ جيده كخشوعو وذلو وانكساره لئال يراىا 
الناس فيعجبو اطالعيـ عمييا ورؤيتيـ ليا فيفسد عميو وقتو وقمبو وحالو مع اهلل، فال 

ؽ بالمسكنة والفاقة والذؿ وأنو ال شيء وأنو ممف لـ يصح شيء أنفع لمصادؽ مف التحق
قدس -لو بعد اإلسالـ حتى يدعي الشرؼ فيو ولقد شاىدت مف شيخ اإلسالـ ابف تيمية 

مف ذلؾ أمرا لـ أشاىده مف غيره، وكاف يقوؿ كثيرا: ما لي شيء وال مني  -اهلل روحو

                              
 .ٖٕ٘ /ٔ: المصدر نفسو - ٔ
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المكدي وابف المكدي وىكذا  شيء وال في شيء، وكاف كثيرا ما يتمثؿ بيذا البيت: أنا
 كاف أبي وجدي.

وأما تجريد رؤية الفضؿ: فيو أف ال يرى الفضؿ واإلحساف إال مف اهلل فيو الماف بو بال 
سبب منؾ وال شفيع لؾ تقدـ إليو بالشفاعة وال وسيمة سبقت منؾ توسمت بيا إلى 

 .(ٔ)إحسانو

 فضل الخشوع وأىميتو:المطمب الثاني :

عمى أىميتو فأىؿ الخشوع ىـ أىؿ الفالح والفوز في الدنيا  ولمخشوع فضائؿ تدؿ
 ﴿َقْد َأْفَمَح اْلُمْؤِمُنوَن * الَِّذيَن ُىْم ِفي َصاَلِتِيْم َخاِشُعوَن﴾واآلخرة قاؿ اهلل تعالى: 

 [.ٕ-ٔ]المؤمنوف: 

فالخشوع في الصالة مف أسباب فالح أىؿ اإليماف، الذيف ىـ في صالتيـ إذا قاموا 
وخشوعيـ فييا تذلميـ هلل فييا بطاعتو وقياميـ فييا بما أمرىـ بالقياـ  فييا خاشعوف

 .(ٕ)بو

والخشوع في الصالة إنما يحصؿ لمف فرغ قمبو ليا واشتغؿ بيا عما سواىا، وآثرىا عمى 
غيرىا وحينئذ تكوف راحة لو وقرة عيف، فيحصؿ لو فييا الفوز والفالح، فيي أىـ 

 (ٔ) الشعائر في اإلسالـ.

                              
 .ٕٗ٘/ ٔمدارج السالكيف:   - ٔ

 جعفر أبو اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد: القرآف تأويؿ في البياف جامع - ٕ
 ىػ ٕٓٗٔ األولى،: الطبعة، الرسالة مؤسسة: شاكر محمد أحمد: المحقؽ(ىػٖٓٔ: المتوفى) الطبري

 ٓ( ٜٙٔ/ ٜ ):ـ ٕٓٓٓ -
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نََّيا َلَكِبيرَةٌ الخاشعيف بقولو:  -عز وجؿ-وقد مدح اهلل  اَلِة َواِ  ْبِر َوالصَّ ﴿َواْسَتِعيُنوْا ِبالصَّ
 [.٘ٗ]البقرة:  ِإالَّ َعَمى اْلَخاِشِعيَن﴾

 ﴿َواَل َتُكن مَِّن اْلَغاِفِميَن﴾بقولو:  -تبارؾ وتعالى-والخشوع قد أمر بو الحؽ  -
اَلَة ِلِذْكِري﴾ ى: [، وقاؿ اهلل تعالٕ٘ٓ]األعراؼ:  [، وقاؿ اهلل تعالى ٗٔ]طو: ﴿َوَأِقِم الصَّ

﴿َأَلْم َيْأِن ِلمَِّذيَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع وقد استبطأ الخشوع مف المؤمنيف فعاتبيـ بقولو: 
 [،ٙٔ]الحديد: ُقُموُبُيْم ِلِذْكِر المَِّو َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحقِّ﴾ 

كاف بيف إسالمنا وبيف أف عاتبنا اهلل بيذه اآلية:  : ما-رضي اهلل عنو-قاؿ ابف مسعود 
 .(ٕ)إال أربع سنيف ﴿َأَلْم َيْأِن ِلمَِّذيَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع ُقُموُبُيْم ِلِذْكِر المَِّو﴾

: إف اهلل استبطأ قموب المؤمنيف فعاتبيـ عمى رأس -رضي اهلل عنو-وقاؿ ابف عباس 
 .(ٖ)ثالث عشرة سنة مف نزوؿ القرآف

ىذه اآلية حث الحؽ تبارؾ وتعالى أىؿ اإليماف بالرقة والخشوع عند سماع وتالوة ففي 
 الذكر.

 .(ٔ)قاؿ الزجاج: نزلت ىذه اآلية في طائفة مف المؤمنيف حثوا عمى الرقة والخشوع

                                                                                      
 فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبو: القرطبي تفسير=  القرآف ألحكاـ الجامع  - ٔ

براىيـ البردوني أحمد: تحقيؽ) ىػٔٚٙ: المتوفى) القرطبي الديف شمس الخزرجي األنصاري  وا 
 .( ٜ٘/ ٕٔ ):القاىرة - المصرية الكتب دار: أطفيش

 .ٕٖٚٓ، برقـ: ٜٖٕٔ/ ٗأخرجو مسمـ:  - ٕ

 الدمشقي ثـ البصري القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبو: العظيـ القرآف فسيرت - ٖ
 عمي محمد منشورات العممية، الكتب دار: الديف شمس حسيف محمد: المحقؽ(ىػٗٚٚ: المتوفى)

 .ٜٖٚ/ ٗ: ىػ ٜٔٗٔ - األولى: الطبعة، بيروت – بيضوف
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اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى َحتََّى َتْعَمُموْا َما َتُقوُلوَن﴾ : -عز وجؿ-وقاؿ  ]النساء: ﴿اَل َتْقَرُبوْا الصَّ
ٖٗ] 

أي سكارى مف كثرة اليـ، وقيؿ مف حب الدنيا، وقاؿ  ﴿َوَأنُتْم ُسَكاَرى﴾فقولو تعالى: 
﴿َحتََّى َتْعَمُموْا وىب: المراد بو ظاىره ففيو تنبيو عمى سكر الدنيا إذ بيف فيو العمة فقاؿ 

 .(ٕ)وكـ مف مصؿ لـ يشرب خمرًا وىو ال يعمـ ما يقوؿ في صالتوَما َتُقوُلوَن﴾ 

 فالصحيح حمؿ اآلية عمى الظاىر، وخاصة مع ظيور العمة.

رضي اهلل  -عمى الخشوع فعف أبي ىريرة -صمى اهلل عميو وسمـ -وحث النبي الكريـ
ىل ترون قبمتي ىا ىنا وا ما »قاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-: أف رسوؿ اهلل -عنو

ني ْلراكم وراء ظيري  .(ٖ)«يخفى عمي ركوعكم وال خشوعكم، وا 

عمى الخشوع في الصالة،  -صمى اهلل عميو وسمـ-ففي ىذا الحديث الحث منو 
 والمحافظة عمييا بأداء أركانيا وشروطيا.

: وفي الحديث األمر بإحساف الصالة، والخشوع، -رحمو اهلل-يقوؿ العالمة النووي 
تماـ الركوع والسجود  .(ٗ)وا 

                                                                                      
 الجوزي محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبو الديف جماؿ: التفسير عمـ في المسير زاد  - ٔ
 - األولى: الطبعة، بيروت – العربي الكتاب دار: الميدي الرزاؽ عبد: المحقؽ( ىػٜٚ٘: المتوفى)

 .ٛٙٔ/ ٛ: ىػ ٕٕٗٔ

 .ٛ٘ٔ/ ٔإحياء عموـ الديف:   - ٕ

 .ٕٗٗ، برقـ: ٜٖٔ/ ٔمسمـ: صحيح   - ٖ

 النووي شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبو: الحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياج - ٗ
 .ٓ٘ٔ/ ٗ: ٕٜٖٔ الثانية،: الطبعة، بيروت – العربي التراث إحياء دار(: ىػٙٚٙ: المتوفى)



  موضوعية دراسة  -الخشوع هلل- 

   14 

 

ال »: -مى اهلل عميو وسمـص-قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنيما-وعف ابف عمر 
 يعني في الصالة. (ٔ)«ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تمتمع

﴿َقْد َأْفَمَح : كانوا يمتفتوف في صالتيـ حتى نزلت -رحمو اهلل-يقوؿ محمد بف سيريف 
فأقبموا عمى صالتيـ  [ٕ-ٔ]المؤمنوف: اْلُمْؤِمُنوَن * الَِّذيَن ُىْم ِفي َصاَلِتِيْم َخاِشُعوَن﴾ 

 .(ٕ)ونظروا أماميـ وكانوا يستحبوف أف ال يجاوز بصر أحدىـ موضع سجوده

صمى »قاؿ:  -رضي اهلل عنو-وحذر مف عدـ الخشوع في الصالة فعف أنس بف مالؾ 
يوما بأصحابو فمما قضى الصالة أقبل عمى القوم  -صمى ا عميو وسمم-رسول ا 

يرفعون أبصارىم إلى السماء حتى اشتد قولو في ذلك بوجيو فقال: ما بال أقوام 
 .(ٖ)«لينتين عن ذلك أو ليخطفن ا أبصارىم

وقد ورد في القرآف الكريـ التحذير ألصحاب القموب القاسية عمومًا فقاؿ سبحانو: 
بِِّو َفَوْيٌل لِّ  ْمَقاِسَيِة ُقُموُبُيم مِّن ِذْكِر ﴿َأَفَمن َشَرَح المَُّو َصْدَرُه ِلْْلِْساَلِم َفُيَو َعَمى ُنوٍر مِّن رَّ

 [.ٕٕ]الزمر:  المَِّو ُأْوَلِئَك ِفي َضاَلٍل ُمِبيٍن﴾

 الخشوع من أسباب دخول الجنة: -

والخشوع والسكينة والتذلؿ بيف يدي الرب تبارؾ وتعالى مف أسباب دخوؿ الجنة ففي 
قاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-: عف النبي -رضي اهلل عنو-الصحيح مف أبي ىريرة

                              
، برقـ: ٛ٘/ ٙ، وابف حباف في صحيحو: ٖٖٓٔ، برقـ: ٖٖٖ/ ٖأخرجو ابف ماجة:     - ٔ

 .ٖٕٖٙٔ، برقـ: ٕٖٗٔ/ ٔ، وقاؿ األلباني: صحيح، انظر الجامع الصغير وزيادتو: ٖٗٓٔ

 .ٖٕٗ/ ٕابف حجر:  - فتح الباري - ٕ

، وقاؿ ٕٖٓٔ، برقـ: ٜٖٖ/ ٔ، والدارمي في سننو: ٖٗٓٔ، برقـ: ٖٖٗ/ ٖأخرجو ابف ماجة:  - ٖ
 .ٙ٘ٛ، برقـ: ٔٚٔ/ ٔاأللباني: صحيح، انظر صحيح ابف ماجة: 
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سبعة يظميم ا في ظمو يوم ال ظل إال ظمو... وذكر منيم " ورجل ذكر ا خاليا »
 .(ٔ)«ففاضت عيناه

 -صمى اهلل عميو وسمـ-قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل  -وعف ابف عباس رضي اهلل عنيما
عينان ال تسميما النار عين بكت من خشية ا، وعين باتت تحرس في »يقوؿ: 

 .(ٕ)«سبيل ا

ومن صفات عباد ا  -الصالة والسالم-الخشوع من صفات اْلنبياء الكرام عمييم  -
 الصالحين:

﴿َفاْسَتَجْبَنا َلُو َوَوَىْبَنا َلُو َيْحَيى َوَأْصَمْحَنا َلُو َزْوَجُو ِإنَُّيْم َكاُنوا قاؿ سبحانو وتعالى: 
 [.ٜٓ]األنبياء:  َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعيَن﴾ ُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخْيرَاِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغبًا َوَرَىباً 

﴿ِإنَّ اْلُمْسِمِميَن َواْلُمْسِمَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن في صفات المؤمنيف:  -عز وجؿ-وقاؿ 
اِبرَاِت  اِبِريَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقيَن َوالصَّ َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقاِنِتيَن َواْلَقاِنتَاِت َوالصَّ

اِئَماِت َواْلَحاِفِظيَن َواْلَخاشِ  اِئِميَن َوالصَّ ِعيَن َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِِّقيَن َواْلُمَتَصدَِّقاِت َوالصَّ
 يمًا﴾ُفُروَجُيْم َواْلَحاِفَظاِت َوالذَّاِكِريَن المََّو َكِثيرًا َوالذَّاِكرَاِت َأَعدَّ المَُّو َلُيم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعظِ 

 [.ٖ٘]األحزاب: 

عز  -وأثنى عمى المؤمنيف مف أىؿ الكتاب ومدحيـ بخشوعيـ هلل تبارؾ وتعالى فقاؿ 
نَّ ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلَمن ُيْؤِمُن ِبالّمِو َوَما أُنِزَل ِإَلْيُكْم َوَما أُنِزَل ِإَلْيِيْم َخاِشِعيَن  -وجؿ ﴿َواِ 

                              
 .ٖٔٓٔ، برقـ: ٘ٔٚ/ ٕ، ومسمـ: ٜٕٙ، برقـ: ٖٕٗ/ ٔأخرجو البخاري:  - ٔ

، برقـ: ٕٜ/ ٕ، والحاكـ في المستدرؾ: ٜٖٙٔ، برقـ: ٘ٚٔ/ ٗأخرجو الترمذي في سننو:  - ٕ
 ٓ، وىذا لفظ الترمذي، وقاؿ األلباني: صحيح لغيرهٖٕٓٗ
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ْوَلـِئَك َلُيْم َأْجُرُىْم ِعنَد َربِِّيْم ِإنَّ الّمَو َسِريعُ ِلّمِو اَل َيْشَتُروَن ِبآَياِت الّمِو َثَمنًا َقِمياًل أُ 
 [.ٜٜٔ]آؿ عمراف:  اْلِحَساِب﴾

 والخشوع من أسباب قبول اْلعمال ومغفرة الذنوب: -

من توضأ وضوئي ىذا ثم يصمي ركعتين ال »قاؿ:  -رضي اهلل عنو-فعف عثماف 
 .(ٔ)«يحدث نفسو فييما بشيء إال غفر لو ما تقدم من ذنبو

﴿َأَعدَّ وقد قاؿ تعالى بعد أف ذكر جممة مف صفات أىؿ اإليماف التي منيا الخشوع: 
[، فاألجر العظيـ حاصؿ ليـ بما يقوموف ٖ٘]األحزاب:  المَُّو َلُيم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيمًا﴾

 بو مف أعماؿ صالحات والتي مف أىميا الخشوع.

صمى اهلل عميو  -عف النبي -عنورضي اهلل -وفي الصحيح عف عثماف بف عفاف
ما من امريء مسمم تحضره صالة مكتوبة، فيحسن وضوءىا وخشوعيا »قاؿ:  -وسمـ

 «وركوعيا، إال كانت كفارة لما قبميا من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدىر كمو
(ٕ). 

 الخشوع من أسباب نزول المالئكة والسكينة: -

الكريـ مف أسباب نزوؿ المالئكة الكراـ مصداؽ ذلؾ فالسكينة والخشوع في تالوة القرآف 
: بينما ىو يقرأ مف -رضي اهلل عنو-ما ورد في الصحيح مف حديث أسيد بف حضير

الميؿ سورة البقرة وفرسو مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقرأ فجالت الفرس 
ا منيا فأشفؽ فسكت وسكتت الفرس ثـ قرأ فجالت الفرس فانصرؼ وكاف ابنو يحيى قريب

-أف تصيبو فمما اجتره رفع رأسو إلى السماء حتى ما يراىا فمما أصبح حدث النبي 

                              
 .ٕٖٛٔ، برقـ: ٕٛٙ/ ٕأخرجو البخاري:   - ٔ

 .ٕٕٛ، برقـ: ٕٙٓ/ ٔأخرجو مسمـ:  - ٕ
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تمك المالئكة »قاؿ: وتدري ما ذاؾ. قاؿ ال قاؿ:  -إلى أف قاؿ -صمى اهلل عميو وسمـ
 .(ٔ)«دنت لصوتك ولو قرأت ْلصبحت ينظر الناس إلييا ال تتوارى منيم

وفي الحديث منقبة ألسيد بف حضير، وفضؿ قراءة سورة  :-رحمو اهلل-يقوؿ ابف حجر 
البقرة في صالة الميؿ، وفضؿ الخشوع في الصالة، وأف التشاغؿ بشيء مف أمور الدنيا 

 .(ٕ)ولو كاف مف المباح قد يفوت الخير الكثير فكيؼ لو كاف بغير األمر المباح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .ٖٓٚٗ، برقـ: ٜٙٔٔ/ ٗأخرجو البخاري:   - ٔ

 .ٖٕٔ/ ٗٔفتح الباري البف حجر:  - ٕ
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 المبحث الثالث

 اقسام الخشوع

 في الصالة:الخشوع المطمب االول :

وعند الحديث عف الخشوع البد مف الحديث عف الخشوع في الصالة فالعالقة وثيقة فإذا 
أطمؽ الخشوع يتبادر إلى الذىف الخشوع في الصالة، كيؼ ال ىو روح العبادة ولبيا، 

 وعنواف الباطف، خاصة في الصالة التي ىي مف أىـ القربات واألعماؿ الصالحات.

ومما ينبغي أف يعمـ أف الصالة التي تقر بيا العيف ويستريح بيا القمب ىي التي تجمع 
مف ىذه المشاىد مشيد الصدؽ  -رحمو اهلل-ستة مشاىد ذكرىا العالمة ابف القيـ 

والنصح وىو أف يفرغ قمبو هلل فييا ويستفرغ جيده في إقبالو فييا عمى اهلل، وجمع قمبو 
يقاعيا عمى أحسف  الوجوه، وأكمميا ظاىرا وباطنا فإف الصالة ليا ظاىر وباطف عمييا وا 

فظاىرىا األفعاؿ المشاىدة، واألقواؿ المسموعة، وباطنيا الخشوع والمراقبة وتفريغ القمب 
هلل، واإلقباؿ بكميتو عمى اهلل فييا بحيث ال يمتفت قمبو عنو إلى غيره فيذا بمنزلة الروح 

ت مف الروح كانت كبدف ال روح فيو أفال يستحي العبد ليا واألفعاؿ بمنزلة البدف فإذا خم
 .(ٔ)أف يواجو سيده بمثؿ ذلؾ

                              
 قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيوب بف بكر أبي بف محمد: إخوانو احد إلى القيـ ابف رسالة - ٔ

 الرياض - األوسط الشرؽ مطابع: المديفر محمد بف اهلل عبد: المحقؽ(ىػٔ٘ٚ: المتوفى) الجوزية

 .ٖٗ/ ٔ: ىػٕٓٗٔ األولى،: الطبعة
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وقد اختمؼ الناس في الخشوع ىؿ ىو مف فرائض الصالة أو مف فضائميا؟ عمى قوليف 
ليس ىذه محؿ بسطيا والحديث عنيا، وقد أطاؿ الحديث عف ىذه المسألة العالمة ابف 

 .(ٕ)يرىـ فتنظر ىناؾوالغزالي وغ (ٔ)-رحمو اهلل-القيـ 

 .(ٖ)اإلجماع عمى أف الخشوع ليس بواجب -رحمو اهلل-وقد حكى النووي 

وقد سئؿ ذو النوف عف الخشوع في الصالة فقاؿ: إجماع اليـ في الصالة لمصالة حتى 
 .(ٗ)ال يكوف لو شغؿ سواه

كاف وعف مجاىد، قاؿ كاف ابف الزبير إذا قاـ في الصالة كأنو عود، وحدث أف أبا بكر 
 .(٘)كذلؾ، قاؿ وكاف يقاؿ: ذلؾ الخشوع في الصالة

وعنو الخشوع ىو خفض الجناح وغض البصر، وكاف المسمموف إذا قاـ أحدىـ في 
 وىذا مف خشوع الجوارح. (ٔ)الصالة خاؼ ربو أف يمتفت عف يمينو وشمالو،

                              
 .ٕٔٔ/ ٔمدارج السالكيف:   - ٔ

 (ىػٕٓ٘ٔ: المتوفى) اليمني الشوكاني اهلل عبد بف محمد بف عمي بف محمد: القدير تحف - ٕ

 .ٛٚٙ/ ٖ: ىػ ٗٔٗٔ - األولى: الطبعة، بيروت دمشؽ، - الطيب الكمـ دار كثير، ابف دار: 

 .ٖٓٔ/ ٖفتح الباري البف حجر:  - ٖ

 البييقي بكر أبو الخراساني، الُخْسَرْوِجردي موسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد: اإليماف شعب - ٗ
 حامدأشرؼ الحميد عبد العمي عبد الدكتور: أحاديثو وخرج نصوصو وراجع حققو(ىػٛ٘ٗ: المتوفى)

 مكتبة: اليندر - ببومباي السمفية الدار صاحب الندوي، أحمد مختار: أحاديثو وتخريج تحقيقو عمى
 ٖٕٗٔ األولى،: بعةالط، باليند ببومباي السمفية الدار مع بالتعاوف بالرياض والتوزيع لمنشر الرشد

 .ٖٛٔٓ، برقـ: ٙٙٔ/ ٚ: ـ ٖٕٓٓ - ىػ

 .ٕٗٙ/ ٕمصنؼ عبد الرزاؽ:  - ٘



  موضوعية دراسة  -الخشوع هلل- 

   21 

 

عف الخشوع في الصالة فقاؿ: غض البصر، وخفض  -رحمو اهلل-وسئؿ األوزاعي 
. والحديث في ىذا يطوؿ فحياة السمؼ الصالح مميئة (ٕ)ح، وأنيف القمب وىو الحزفالجنا
 بذلؾ.

قاؿ:  -رضي اهلل عنيما-والخشوع ىو أساس الصالة وجوىرىا فعف الفضؿ بف العباس 
الصالة مثنى مثنى تشيد في كل ركعتين، »: -صمى اهلل عميو وسمـ-قاؿ رسوؿ اهلل 

ع يديك يقول ترفعيما إلى ربك مستقبال وتخشع وتضرع، وتمسكن وتذرع وتقن
وفي رواية: «ببطونيما وجيك وتقول يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك فيو كذا وكذا 

 .(ٖ)«من لم يفعل ذلك فيي خداج»

والخشوع شرط حضور القمب في الصالة، وفوت الخشوع في الصالة يفقد معناىا 
وكيؼ يكوف الحاؿ عندما تقبؿ عمى المولى  ويذىب بروحيا ويجعميا كالجسد بال روح،

 بصالة ال روح فييا. -جؿ وعال -

: "وفوت الخشوع في الصالة وحضور القمب فييا -رحمو اهلل-يقوؿ العالمة ابف القيـ 
بيف يدي الرب تبارؾ وتعالى الذي ىو روحيا ولبيا فصالة بال خشوع وال حضور كبدف 

يدي إلى مخموؽ مثمو عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ ميت ال روح فيو أفال يستحي العبد أف ي
فما ظف ىذا العبد أف تقع تمؾ اليدية ممف قصده بيا مف ممؾ أو مف أمير أو غيره؟ 
فيكذا سواء الصالة الخيالية عف الخشوع والحضور وجمع اليمة عمى اهلل تعالى فييا 

المموؾ وليذا ال يقبميا بمنزلة ىذا العبد ػ أو األمة ػ الميت الذي يريد إىداءه إلى بعض 

                                                                                      
 .ٜٚٔ/ ٘فتح الباري البف رجب:   - ٔ

 ٚٙٔ/ ٚشعب اإليماف لمبييقي:  - ٕ

/ ٔ، وقاؿ األلباني: ضعيؼ، انظر ضعيؼ الترمذي: ٖ٘ٛ، برقـ: ٕٕ٘/ ٕسنف الترمذي:  - ٖ
 .ٓٙ، برقـ: ٕٗ
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ف أسقطت الفرض في أحكاـ الدنيا وال يثبو عمييا فإنو ليس لمعبد مف  اهلل تعالى منو وا 
 .(ٔ)صالتو إال ما عقؿ منيا"

وأعمـ أف الخشوع في الصالة عمى ثالث مراتب المرتبة األولى: خشوع خوؼ وانكسار 
ذالؿ وىو لمعباد والزىاد، المرتبة الثانية: خشوع تعظ جالؿ وىو لممريديف وا  يـ وىيبة وا 

قباؿ وىو لمواصميف مف العارفيف ويسمى  السالكيف، المرتبة الثالثة: خشوع فرح وسرور وا 
 .(ٕ)ىذا المقاـ قرة العيف

 فوائد وثمار الخشوع:المطمب الثاني : 

ولمخشوع فوئد وثمار في الدنيا واآلخرة يتحصؿ عمييا الخاشع وتظير عميو آثاره مف 
 والفوائد. ىذه الثمار

 ، فالخشية مف ثماره.-جؿ وعال-يورث الخوؼ والرىبة مف المولى  -

 الخشوع مظير مف مظاىر اإليماف تظير آثاره عمى الجوارح. -

 الخشوع دليؿ وعالمة عمى صالح العبد واستقامتو. -

 الخشوع مف أسبات تكفير الذنوب وتكثير األجر ومضاعفتو. -

 والعذاب األليـ.مف أسباب النجاة مف العقوبة  -

                              
 قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيوب بف بكر أبي بف محمد: الطيب الكمـ مف الصيب الوابؿ - ٔ

 الثالثة،: الطبعة رقـ، القاىرة – الحديث دار: إبراىيـ سيد: تحقيؽ )ىػٔ٘ٚ: المتوفى) الجوزية
 .٘ٔ/ ٔ: ـ ٜٜٜٔ

 بف نوح بف محمد بف صالح: واألنصار المياجريف بسيد لالقتداء األبصار أولي ىمـ إيقاظ  - ٕ
ني المعروؼ الَعْمري اهلل عبد  .ٖٗٔ/ ٔ: بيروت - المعرفة دار: (ىػٕٛٔٔ: المتوفى) المالكي بالُفالَّ
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 الخشوع مف أسباب الفوز بالجنة. -

 الخشوع يؤدي إلى خفض الجناح، وغض البصر. -

 الخشوع في الصالة مف أسباب قبوليا والفالح فييا. -

 والخشوع يبعد القسوة عف القمب، ويرفع صاحبو يـو القيامة. -

 .(ٔ)بالخشوع يتصؼ اإلنساف ببعض صفات األنبياء الكراـ -

فالخشوع مف أىـ أعماؿ القموب التي ينبغي لممسمـ االىتماـ والعناية بيا لمف أراد الفوز 
والفالح في الدنيا واآلخرة، خاصة وأف ىذه العبادة، والعمؿ القمبي مف أوؿ العبادات 

يقوؿ: أوؿ ما تفقدوف مف  -رضي اهلل عنو-التي ترفع عف ىذه األمة، فيذا حذيفة 
تفقدوف مف دينكـ الصالة ورب مصؿ ال خير فيو، ويوشؾ أف  دينكـ الخشوع، وآخر ما

 .(ٕ)تدخؿ مسجد الجماعة فال ترى فييـ خاشعا

فالخشوع مف أوؿ ما تفقد األمة مف دينيا حتى ال تكاد تجد فييا خاشعًا، وحالنا اليـو 
مف  -رضي اهلل عنيـ-خير مثاؿ وشاىد عمى ذلؾ إال مف رحـ ربؾ، وقد كاف السمؼ 

أنو كاف إذا  -رحمو اهلل-اىتماما بيذه العبادة فقد روي عف مسمـ بف يسار أكثر الناس
أراد الصالة قاؿ ألىمو: تحدثوا أنتـ فإني لست أسمعكـ، ويروى عنو أنو كاف يصمي 
يومًا في جامع البصرة فسقطت ناحية مف المسجد فاجتمع الناس لذلؾ فمـ يشعر بو 

 حتى انصرؼ مف الصالة.

                              
 .ٖٚٛٔ/ ٘نظرة النعيـ:  - ٔ

، وقاؿ الذىبي: صحيح، و مصنؼ ابف ٛٗٗٛ، برقـ: ٙٔ٘/ ٗأخرجو الحاكـ في المستدرؾ:  - ٕ
 .ٖٛٓٛٗ، برقـ: ٓٗٔ/ ٚأبي شيبة: 
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كاف إذا حضر وقت الصالة يتزلزؿ ويتموف  -رضي اهلل عنو-لب وىذا عمي بف أبي طا
وجيو فقيؿ لو: ما لؾ يا أمير المؤمنيف؟ فيقوؿ: جاء وقت أمانة عرضيا اهلل عمى 

 السموات واألرض والجباؿ فأبيف أف يحممنيا وأشفقف منيا وحممتيا.

قوؿ لو أنو كاف إذا توضأ اصفر لونو في -رضي اهلل عنو-ويروى عف عمي بف الحسيف
أىمو: ما ىذا الذي يعتريؾ عند الوضوء؟ فيقوؿ: أتدروف بيف يدي مف أريد أف 

؟. ، والنماذج واألمثمة في حياتيـ كثيرة فيـ خير مثاؿ يقتدى بو بعد سيد (ٔ)أقـو
 .-صمى اهلل عميو وسمـ -الخاشعيف محمد

خالص -عز وجؿ-وىناؾ أسباب تؤدي إلى السكينة والخشوع مف المراقبة هلل  العمؿ  وا 
، وجمع القمب -جؿ وعال عميؾ-لو سبحانو وغض البصر، والتذكر الدائـ لنعـ المولى 

مف ىمـو الدنيا وممذاتيا وشيواتيا وغيرىا فينبغي عمى المسمـ العناية واالىتماـ بيذه 
العمؿ القمبي الياـ حتى ينعـ في الدنيا ويفوز في اآلخرة، ويقـو بوجبات العبودية نحو 

 .-ؿ وعالج-ربو وخالؽ 

واهلل نسأؿ أف يجعمنا مف الخاشعيف، المخبتيف، المنيبيف لو، إنو عمى ما يشاء قدير، 
وأف يميمنا الرشد والصواب والتوفيؽ والسداد، والحمد هلل رب العالميف، واهلل أعمـ 
ليو المرجع والمآب، ولو الحمد والنعمة، وبو التوفيؽ والعصمة، وصمى اهلل  بالصواب وا 

اـ الخاشعيف، وعمى آلو وصحابتو الطيبيف الطاىريف، ومف اتبعيـ بإحساف وسمـ عمى إم
 إلى يـو الديف.

 

  
                              

 .ٛ٘ٔ /ٔإحياء عموـ الديف:  - ٔ
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 الخاتمة

 وبعد ىذه الرحمة المباركة في رحاب بحثنا المتواضع فقد تـ التوصؿ الى النتائج االتية:

الخشوع أصؿ مف أصوؿ األخالؽ المحمودة، التي ينبغي عمى المسمـ اف  -ٔ
وأعماؿ القموب سواء الواجب منيا أو المستحب ىي عبودية القمب ، مراعاتيا

ف قاـ بعبودية  فيجب االىتماـ بيا، فمف عطميا فقد عطؿ عبودية القمب وا 
الجوارح، فال بد أف يكوف ممؾ األعضاء وىو القمب قائما بعبوديتو هلل سبحانو ىو 

 ورعيتو.
ذا حصؿ التذلؿ أف الخشوع ىو تذلؿ القمب وخوفو مف الحؽ تبارؾ وتعا  -ٕ لى، وا 

 والخوؼ لمقمب خشعت الجوارح فيي تبع لمقمب.
التذلؿ لألمر، واالستسالـ لمحكـ، ،  والخشوع عند العارفيف عمى ثالث درجات -ٖ

 واالتضاع لنظر الحؽ.
ولمخشوع فضائؿ تدؿ عمى أىميتو فأىؿ الخشوع ىـ أىؿ الفالح والفوز في الدنيا   -ٗ

 ٓواآلخرة

في الدنيا واآلخرة يتحصؿ عمييا الخاشع وتظير عميو آثاره ولمخشوع فوئد وثمار  -٘ 
، -جؿ وعال-يورث الخوؼ والرىبة مف المولى منيا انو  مف ىذه الثمار والفوائد.

 الخشوع مظير مف مظاىر اإليماف تظير آثاره عمى الجوارح.و فالخشية مف ثماره.

تكفير  بأسبا الخشوع مفو الخشوع دليؿ وعالمة عمى صالح العبد واستقامتو.و 
 مف أسباب النجاة مف العقوبة والعذاب األليـ. والذنوب وتكثير األجر ومضاعفتو.

 وصمى الميم عمى سيدنا محمد وعمى الو وصحبو وسمم
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 المصادر والمراجع

 بعد القرآن الكريم

صالح بف محمد  إيقاظ ىمـ أولي األبصار لالقتداء بسيد المياجريف واألنصار: -ٔ
ني المالكي )المتوفى:  ىػ(: ٕٛٔٔبف نوح بف عبد اهلل الَعْمري المعروؼ بالُفالَّ

 بيروت.  –دار المعرفة 
فسير القرآف العظيـ: أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصري ثـ ت -ٕ

ىػ(المحقؽ: محمد حسيف شمس الديف: دار الكتب ٗٚٚالدمشقي )المتوفى: 
 ىػ. ٜٔٗٔ -بيروت ،الطبعة: األولى  –نشورات محمد عمي بيضوف العممية، م

جامع البياف في تأويؿ القرآف: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب  -ٖ
 ،أحمد محمد شاكر ،ىػ(المحقؽٖٓٔاآلممي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

 ـ. ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔاألولى،  -مؤسسة الرسالة ،الطبعة
= تفسير القرطبي: أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي  الجامع ألحكاـ القرآف -ٗ

 ىػٔٚٙبكر بف فرح األنصاري الخزرجي شمس الديف القرطبي )المتوفى: 
براىيـ أطفيش)  القاىرة . –دار الكتب المصرية  -تحقيؽ: أحمد البردوني وا 
رسالة ابف القيـ إلى احد إخوانو: محمد بف أبي بكر بف أيوب بف سعد شمس  -٘

المحقؽ: عبد اهلل بف محمد المديفر: (ىػٔ٘ٚف قيـ الجوزية )المتوفى: الديف اب
 ىػ.ٕٓٗٔالطبعة: األولى، ، الرياض –مطابع الشرؽ األوسط 

الرسالة القشيرية: عبد الكريـ بف ىوازف بف عبد الممؾ القشيري )المتوفى:   -ٙ
تحقيؽ: اإلماـ الدكتور عبد الحميـ محمود، الدكتور محمود بف  ىػ(٘ٙٗ

 .الشريؼ: دار المعارؼ، القاىرة
زاد المسير في عمـ التفسير: جماؿ الديف أبو الفرج عبد الرحمف بف عمي بف  -ٚ

عبد الرزاؽ الميدي: دار الكتاب  -ىػ( المحقؽٜٚ٘محمد الجوزي )المتوفى: 
 ىػ. ٕٕٗٔ -بيروت ،الطبعة: األولى  –العربي 
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َرْوِجردي الخراساني، شعب اإليماف: أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى الُخسْ  -ٛ
ىػ(حققو وراجع نصوصو وخرج أحاديثو: ٛ٘ٗأبو بكر البييقي )المتوفى: 

الدكتور عبد العمي عبد الحميد حامدأشرؼ عمى تحقيقو وتخريج أحاديثو: مختار 
اليندر: مكتبة الرشد لمنشر  -أحمد الندوي، صاحب الدار السمفية ببومباي 

ار السمفية ببومباي باليند ،الطبعة: األولى، والتوزيع بالرياض بالتعاوف مع الد
 ـ. ٖٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔ

فتح الباري شرح صحيح البخاري: زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف  -ٜ
الحسف، الَسالمي، البغدادي، ثـ الدمشقي، الحنبمي )المتوفى: 

المدينة  -ىػ(تحقيؽ:مجموعة مف العمماء: مكتبة الغرباء األثرية ٜ٘ٚ
 ٚٔٗٔالقاىرة ،الطبعة: األولى،  –،الحقوؽ: مكتب تحقيؽ دار الحرميف النبوية
 ـ. ٜٜٙٔ -ىػ 
تح القدير: محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشوكاني اليمني ف -ٓٔ

دمشؽ، بيروت  -دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب ، ىػ(ٕٓ٘ٔ)المتوفى: 
 . ىػ ٗٔٗٔ -،الطبعة: األولى 

مجد الديف أبو طاىر محمد بف يعقوب الفيروزآبادى  ،القاموس المحيط -ٔٔ
مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراؼ:  ،تحقيؽ ىػ(ٚٔٛ)المتوفى: 

 –مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ،محمد نعيـ العرقُسوسي
 ـ. ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔلبناف ،الطبعة: الثامنة، 

بد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف الكبائر: تنسب لشمس الديف أبي ع -ٕٔ
 بيروت. –دار الندوة الجديدة  ،ىػ(َٛٗٚقاْيماز الذىبي )المتوفى: 

كتاب التعريفات: عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني  -ٖٔ
ضبطو وصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ  ،المحقؽ ىػ(ٙٔٛ)المتوفى: 

 ـ.ٖٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔالطبعة: األولى ، لبناف–الناشر: دار الكتب العممية بيروت 
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ساف العرب: محمد بف مكـر بف عمى، أبو الفضؿ، جماؿ الديف ابف ل -ٗٔ
بيروت  –ىػ(: دار صادر ٔٔٚمنظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: 

 .ىػ ٗٔٗٔ -،الطبعة: الثالثة 
ياؾ نستعيف: محمد بف أبي بكر  -٘ٔ مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد وا 

ىػ(المحقؽ: ٔ٘ٚب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجوزية )المتوفى: بف أيو 
بيروت ،الطبعة: الثالثة،  –محمد المعتصـ باهلل البغدادي: دار الكتاب العربي 

 ـ.ٜٜٙٔ -ىػ  ٙٔٗٔ
أبو عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف  ،المستدرؾ عمى الصحيحيف -ٙٔ

اني النيسابوري المعروؼ محمد بف حمدويو بف ُنعيـ بف الحكـ الضبي الطيم
مصطفى عبد القادر عطا: دار الكتب  ،تحقيؽ ىػ(٘ٓٗبابف البيع )المتوفى: 

 . ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔبيروت ،الطبعة: األولى،  –العممية 
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ اهلل صمى  -ٚٔ

)المتوفى:  اهلل عميو وسمـ: مسمـ بف الحجاج أبو الحسف القشيري النيسابوري
 بيروت . –ىػ(المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء التراث العربي ٕٔٙ

أبو بكر بف أبي شيبة، عبد اهلل بف  ،لمصنؼ في األحاديث واآلثارا -ٛٔ
ىػ(المحقؽ: ٖٕ٘محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خواستي العبسي )المتوفى: 

 .ٜٓٗٔألولى، ا -الرياض ،الطبعة –مكتبة الرشد  ،كماؿ يوسؼ الحوت
أبو القاسـ الحسيف بف محمد المعروؼ  ،المفردات في غريب القرآف -ٜٔ

ىػ(المحقؽ: صفواف عدناف الداودي: دار ٕٓ٘بالراغب األصفيانى )المتوفى: 
 ىػ. ٕٔٗٔ -الطبعة: األولى ، دمشؽ بيروت -القمـ، الدار الشامية 

أبو زكريا محيي الديف يحيى بف  المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج: -ٕٓ
بيروت ،الطبعة:  –ىػ(: دار إحياء التراث العربي ٙٚٙشرؼ النووي )المتوفى: 

 .ٕٜٖٔالثانية، 
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محمد بف أبي بكر بف أيوب بف سعد  ،الوابؿ الصيب مف الكمـ الطيب -ٕٔ
دار  ،تحقيؽ: سيد إبراىيـ )ىػٔ٘ٚشمس الديف ابف قيـ الجوزية )المتوفى: 

 ـ . ٜٜٜٔالثالثة،  -رة ،رقـ الطبعةالقاى –الحديث 

 

  

 

 
 


