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تدبر القرآن الكريم 
 بني االنفعال والفعل

 د صالح عسكر

 

 

اولة الستجالء أثر تدبر القرآن الكريم في الوجدان والعقل واألفعال في ضوء النصوص القرآنية مح
 والتوجيهات النبوية واستجابة الصحابة رضوان اهلل عليهم لها
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ه وسلم إىل الناس بالوحي هاديا، كان الفساد قد عم األرض حني بعث اهلل رسوله صلى اهلل علي
دل وجه الدنيا، أمد اهلل الرجل اليتيم الوحيد الذي حىت ناءت به، ومن أجل أن يصلح هذا الفساد ويب

ميحى وال يغسله  البالسالح الذي ال يغلب وال يقهر و ، مشتتة متعادية ترزح يف اجلاهلية نشأ يف أمة أمية
َوِإنَّ اهلَل َنَظَر  :"كما صور ذلك حديث مسلم" القرآن الكرمي: "متثل يف هذا الكتاب العظيماملاء، والذي 

َا بَ َعْثُتَك أِلَبْ َتِلَيَك : ِإىَل أَْهِل اأْلَْرِض، َفَمَقتَ ُهْم َعَربَ ُهْم َوَعَجَمُهْم، ِإالَّ بَ َقايَا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب، َوقَالَ  ِإَّنَّ
 . "نْ زَْلُت َعَلْيَك ِكَتابًا اَل يَ ْغِسُلُه اْلَماُء، تَ ْقَرُؤُه نَائًِما َويَ ْقظَانَ َوأَبْ َتِلَي ِبَك، َوأَ 

وحلكمة ما، مل يكن القرآن الكرمي يتنزل على قلوب سامعيه بصفة واحدة؛ فطائفة منهم إذا ذكر اهلل 
، وا عليها صما وعمياناوجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانا، وإذا ذكروا بآيات رهبم مل خير 

... وتأمرهم نصوص الوحي باملسارعة إىل اخلشوع وتستبطئ ذلك منهم فيسارعون إىل االستجابة 
وطائفة ختم اهلل على مسعهم وجعل على أبصارهم غشاوة وطبع على قلوهبم وجعل عليها أقفاال، وران 

وال هي تقلع عما ألفته واطمأنت إليه  فال يصل احلق إليها وال تنفعها املواعظ،عليها ما كانوا يكسبون، 
 .واملعاصي واجلحودمن الشرك والكفر 

، مل يكن خشوع قلوهبم -رضوان اهلل عليهم–وإن هؤالء الذين صنع منهم القرآن الكرمي أمة عظيمة 
هلذا الوحي حالة نفسية عابرة، وإَّنا كان شيئا تبدأ آثاره يف اجلنان، مث تبدو على األعني واجللود 

، بل إنه ينسحب على األركان مث يظل مستمرا ومتكررا ومتجددا حىت يصبح أثرها ال ينقطعو دان، واألب
تصدر منهم بغري تكلف وال قصد ليجعل هلم سيما يف وجوهم ومشيهم وصفة حديثهم هيئة راسخة 

 ...ومضمونه وسائر أحواهلم
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بني االنفعال الوجداين والتمثل  من هذا املنطلق حتاول هذه الورقة أن تطرح فكرة تدبر القرآن الكرمي
الفعلي من خالل ما نص عليه القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة ومتثالت خري القرون الذين كانوا هم 
السابقني املقربني والذين حازوا الفضل يف كل خري ورمسوا املنهج الذي يقتدي هبم فيه كل طامح للنجاة 

 .  مريد للخري

 :كريم على الوجدان والعقل والجوارحأثر القرآن ال: أوال

 القرآن الكريم حقيق بأن تخشع له الجبال وتتصدع-

 هميف قبور املوتى أن يكلم  وأويقطع األرض أن خيلع اجلبال عن أماكنها  لكالمه لو قدر أن قد ورد
 قُ ْرآنًا َأنَّ  وْ َولَ " :قال تعاىل: اجلبال وتتصدعهلا حقيقة بأن ختشع عظمة ياته آل وأن لكان هذا القرآن،به 

يًعا اأْلَْمرُ  لِلَّهِ  َبلْ  اْلَمْوَتى بِهِ  ُكلِّمَ  أَوْ  اأْلَْرضُ  بِهِ  ُقطَِّعتْ  أَوْ  اجْلَِبالُ  بِهِ  ُسي َِّرتْ   َأنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  يَ ْيَأسِ  أَفَ َلمْ  َجَِ
يًعا النَّاسَ  هَلََدى اللَّهُ  َيَشاءُ  َلوْ   َدارِِهمْ  ِمنْ  َقرِيًبا حَتُل   أَوْ  قَارَِعة   َصنَ ُعوا ِبَا ُتِصيبُ ُهمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  يَ زَالُ  َواَل  َجَِ

  [. 1: الرعد"]اْلِميَعادَ  خُيِْلفُ  اَل  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  َوْعدُ  يَْأِتَ  َحىتَّ 

، اجلبالكفلعظمة القرآن وإعجازه كاد حيدث هذا األثر العجيب يف ما هو شديد من املخلوقات  
 حممد على أنزله الذي للقرآن مادحا تعاىل يقول:" قال ابن كثرير به خلق وصدوا عنه، ومع ذلك فقد كف

: أي{ اجلبال به سريت قرآنا أن ولو}: قبله املنزلة الكتب سائر على له ومفضال وسلم، عليه اهلل صلى
 به لمتك أو وتنشق األرض به تقطع أو أماكنها، عن اجلبال به تسري كتاب املاضية الكتب يف كان لو

 ملا كذلك؛ يكون أن األوىل بطريق أو غريه، دون بذلك املتصف هو القرآن هذا لكان قبورها، يف املوتى
 من بسورة وال ِبثله، يأتوا أن اجتمعوا إذا آخرهم عن واجلن اإلنس يستطيع ال الذي اإلعجاز من فيه

 . "له جاحدون، به كافرون املشركون فهؤالء هذا ومع مثله،
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مع أن قلوب  فإنه لو أنزل عليها لتصدعت وخشعتوكذا لع اجلبال، ات القرآن ختآي تكادفقد  
 َوتِْلكَ  اللَّهِ  َخْشَيةِ  ِمنْ  ُمَتَصدًِّعا َخاِشًعا َلرَأَيْ َتهُ  َجَبل   َعَلى اْلُقْرآنَ  َهَذا أَنْ زَْلَنا َلوْ :" تعاىل قال، البشر ال تفعل

 [. 7: احلشر] يَ تَ َفكَُّرونَ  َلَعلَُّهمْ  لِلنَّاسِ  َنْضرِبُ َها اأْلَْمثَالُ 

 عند وتتصدع القلوب، له ختشع أن ينبغي وأنه"  قدره،لعلو  اوتبيين ،هألمر  اة تعظيماآليتضمنت ف
 من متصدعا خاشعا لرأيته جبل على القرآن هذا أنزلنا لو}:األكيد والوعيد الوعد من فيه ملا مساعه
 وتصدع خلشع فيه، ما فتدبر القرآن هذا فهم لو وقساوته، غلظته يف اجلبل كان فإن: أي{ اهلل خشية

 اهلل، خشية من وتتصدع وختشع، قلوبكم تلني أال البشر أيها بكم يليق فكيف وجل، عز اهلل، خوف من
 لعلهم للناس نضرهبا األمثال وتلك}: تعاىل قال وهلذا كتابه؟ وتدبرمت أمره اهلل عن فهمتم وقد

 .ب بعض الناس قسوة تفوق قسوة اجلبال، فمن تفكر علم أن يف قلو  "{يتفكرون

كما ،  عند مساع القرآن الكرمي لناسيف قلوب ااخلشوع يفرتض حصول  فإنه ،وبناء على ما سبق
 :قال عباس ابن عن، فتحقيق هذا اخلشوعغري مباشر ب أمراشتملت على نصت على ذلك اآلية اليت 

 اهلل، خشية ومن ثِقله، من وخشع تصدّع ياهإ محلته جبل على القرآن هذا أنزلت أين لو: [تعاىل] يقول
 َوتِْلكَ : )قال والتخشع، الشديدة باخلشية يأخذوه أن القرآن، عليهم أنزل إذا الناس وجلّ  عزّ  اهلل فأمر

 .7"( يَ تَ َفكَُّرون َلَعلَُّهمْ  لِلنَّاسِ  َنْضرِبُ َها األْمثَالُ 

( خاشعا لرأيته جبل على القرآن هذا أنزلنا لو: )تعاىل قوله :"ونص على ذلك القرطيب أيضا فقال
 مع اجلبال القرآن هبذا خوطب لو فإنه التدبر، ترك يف عذر ال أنه وبني القرآن مواعظ تأمل على حث
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 من متشققة أي متصدعة، خاشعة ورزانتها صالبتها على ولرأيتها ملواعظه، النقادت فيها العقل تركيب
 . ... "تشققامل: واملتصدع. الذليل: واخلاشع. اهلل خشية

 :الخشوع أثر للخشية

 آبادي فأما اخلشوع فهو أثر ظاهر ينتج عن حالة باطنية حتصل يف القلب وهي اخلشية، قال الفريوز
 يف واخلشوع البدن يف اخلضوع: وقيل. اخلضوع من قريب: وقيل. اخلضوع: واالختشاع واخلشوع:"

 يف يوجد فيما يستعمل ما َأكثر: وقيل. الّسكوتو  والضراعة والتذل ل الّسكون: واخلشوع. والبصر الصوت
 .7" اجلوارح خشع القلبُ  َضرَع ِإذا: يوُرو . القلب يف يوجد فيما ُيستعمل ما َأكثر والضَّراعة اجلوارح،

 يشوبه خوف: اخلشية"و  .ويالحظ أن اآلية قد جعلت اخلشوع والتصدع أثرا ناجتا عن اخلشية
  اهلل خيشى إَّنا ":قوله يف هبا العلماء خص ولذلك منه، خيشى ِبا علم عن ذلك يكون ما وأكثر تعظيم،

 .1""العلماء عباده من

 َوما اللَّهِ  ِلذِْكرِ  قُ ُلوبُ ُهمْ  خَتَْشعَ  َأنْ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  يَْأنِ  َأملَْ  :"وقد استعمل اخلشوع يف القلب يف قوله تعاىل
ُهمْ  وََكِثري   قُ ُلوبُ ُهمْ  فَ َقَستْ  اأْلََمدُ  َعَلْيِهمُ  َفطالَ  قَ ْبلُ  ِمنْ  اْلِكتابَ  وُتواأُ  َكالَِّذينَ  َيُكونُوا َوال احلَْقِّ  ِمنَ  نَ َزلَ   ِمن ْ

 القلب، يف كانت مىت اجلوارح يف تظهر هيئة وهي ، والتطامن خباتاال " وهو[. 6 : احلديد"] فاِسُقونَ 
 أول»: قال أنه وسلم يهعل اهلل صلى النيب عن أوس بن شداد وروى. بالذكر القلب تعاىل خص فلذلك

 . 4"«اخلشوع الناس من يرفع ما

                                                           

 8/44  القرطيب تفسري   
  7/14 آبادي للفريوز العزيز الكتاب لطائف يف تمييزال ذوي بصائر   
 781للراغب األصفهاين ص القرآن غريب يف املفردات   
 1/764 تفسري ابن عطية    
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رْياتِ  يف  ُيسارُِعونَ  كانُوا ِإن َُّهمْ  :"أنبياء اهلل عليهم السالم يف قوله تعاىل اخلشوعكما وصف ب  اخلَْ
...  باخلشوع وااتصف الذين ":" اخلاشعني "معىن و [ 14: األنبياء"] خاِشِعنيَ  لَنا وَكانُوا َوَرَهباً  َرَغباً  َوَيْدُعونَنا

 ينبسط ال الذي احلذر هو اخلاشع فيكون"  ، " العصيان أو اإلباية إىل التوجه عن وانقباض سكون وهو
 .7" اإلمث يف الوقوع من خوفا األمور يف

 ظهور الخشوع على الجوارح

يف آيات تصف أحوال كما نسبت آيات من القرآن الكرمي اخلشوع للوجوه واألبصار واألصوات، 
 :يوم القيامةمني اجملر 

 . 1" ذليلة يأ[:" 7: الغاشية"]َخاِشَعة   يَ ْوَمِئذ   ُوُجوه   :"قال تعاىل

 .4"نظرها يف ُمْطرِقة يأَ  " أَْبَصارُُهمْ  َخاِشَعةً " :تعاىل الوق

 ِإالَّ  ْسَمعُ تَ  َفال لِلرَّمْحنِ  اأْلَْصواتُ  َوَخَشَعتِ  لَهُ  ِعَوجَ  ال الدَّاِعيَ  يَ تَِّبُعونَ  يَ ْوَمِئذ   :"وقال تعاىل
 أصحاب به واملراد ،وضعفت وخضعت وذلت سكنت:" اأْلَْصواتُ  َخَشَعتِ :"ومعىن [. 48 :طه"]ََهْساً 

 ابن قال ،اخلفي الصوت وهو ":ََهْساً  ِإالَّ  َتْسَمعُ  َفال" الفزع شدة من األصوات خضعت وقيل ،األصوات
 كصوت احملشر إىل األقدام وطء صوت باهلمس أراد :وقيل ،نطق غري من الشفاه حتريك هو: عباس

  .1"اإلبل أخفاف

                                                           

 484/  تفسري التحرير والتنوير   
 1/747تفسري اخلازن   7
 7/147بصائر ذوي التمييز   1
 نفسه  4
 1 1/7تفسري اخلازن   1
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فاخلشوع أثر للخشية وهي حالة قلبية يظهر أثرها على اجلوارح فيخشع القلب وختشع الوجوه 
  .فها القرآن الكرمي بانشراح الصدريصاحب هذا اخلشوع حالة نفسية وصو . واألبصار واألصوات

 :الخشوع وانشراح الصدر وطمأنينة القلب

 أََفَمنْ :" قوله عز وجل يف" شرح الصدر: "ن الكرمي حالة نفسية تصاحب اخلشوع مساهاوصف القرآ
 ُمِبني   َضاَلل   يف  أُولَِئكَ  اللَّهِ  ذِْكرِ  ِمنْ  قُ ُلوبُ ُهمْ  لِْلَقاِسَيةِ  فَ َوْيل   َربِّهِ  ِمنْ  نُور   َعَلى فَ ُهوَ  ِلْْلِْساَلمِ  َصْدَرهُ  اللَّهُ  َشرَحَ 

 ُجُلوُدُهمْ  تَِلنيُ  مُثَّ  َرب َُّهمْ  خَيَْشْونَ  الَِّذينَ  ُجُلودُ  ِمْنهُ  تَ ْقَشِعر   َمثَاينَ  ُمَتَشاهِبًا ِكَتابًا احلَِْديثِ  نَ َأْحسَ  نَ زَّلَ  اللَّهُ  *
 [.71-77: الزمر"]د  َها ِمنْ  لَهُ  َفَما اللَّهُ  ُيْضِللِ  َوَمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  بِهِ  يَ ْهِدي اللَّهِ  ُهَدى َذِلكَ  اللَّهِ  ذِْكرِ  ِإىَل  َوقُ ُلوبُ ُهمْ 

فقد قابلتها اآلية بصورة القلب : ودل سياق اآليات على أن حالة االنشراح هذه مصاحبة للخشوع
 يستوي هل: أي{ ربه من نور على فهو لْلسالم صدره اهلل شرح أفمن}:وقوله ":القاسي، قال ابن كثري

 ميشي نورا له وجعلنا فأحييناه يتام كان أومن}: تعاىل كقوله! احلق؟ من بعيد القلب قاسي هو ومن هذا
 قلوهبم للقاسية فويل}: قال وهلذا ؛[ 77 :ألنعاما]{ منها خبارج ليس الظلمات يف مثله كمن الناس يف به

مث ،  "{مبني ضالل يف أولئك} تفهم، وال تعي وال ختشع وال ذكره، عند تلني فال: أي{ اهلل ذكر من
 . والقلوب أعقبت ذلك ببيان أثر القرآن على اجللود

 لطاعته واخلضوع لربوبيته، واإلذعان بوحدانيته، واإلقرار ملعرفته، قلبه اهلل فسح أفمن:" ومعىن اآلية
 ألمر لذلك فهو قلبه، يف احلق بتنوير ويقني، عليه هو مما بصرية على فهو: يقول( َربِّهِ  ِمنْ  نُور   َعَلى فَ ُهوَ )

 استماع عن قهوضيَّ  ذكره، من وأخاله ه،قلبَ  اهللُ  أقسى كمن ضيه،ير  فيما منته   عنه هناه وعما ،بع  متَّ  اهلل
 ِبعرفة اجتزاء االستفهام وجواب قلبه، اهلل أقسى الذي ذكر كرَ وت َ  بالصواب؟ والعمل اهلدى، واتباع احلق،

: بقوله عنه اخلرب اآلخر الصنف ذكر مكان وجعل الصنفني، أحد ذكر إذ الكالم، من املراد السامعني
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 يعين وأعرضت، اهلل ذكر عن ونأت قلوهبم جفت للذين فويل.. ( .اللَّهِ  ذِْكرِ  ِمنْ  قُ ُلوبُ ُهمْ  لِْلَقاِسَيةِ  ل  فَ َويْ )
 ذِْكرِ  ِمنْ : )وقيل. فيه ِبا يصّدق ومل به، يؤمن فلم عباده، به مذكرا ذكره، تعاىل أنزله الذي القرآن عن
 أكلته، طعام من أختمت: الكالم يف يقال كما ،"عن" مكان" من" فوضعت اهلل، ذكر عن: واملعىن( اللَّهِ 

 وتدبره تأمله ملن مبني، ضالل يف اهلل ذكر من قلوهبم القاسية هؤالء ... واحد ِبعىن أكلته طعام وعن
" قاسي القلب"و " منشرح الصدر مقشعر اجللد"ومقابلة صورت  . " جائر احلق عن ضالل يف أنه بفهم

 .باخلشوع تدل على أن هذا االنشراح مرتبط

مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل :" وكما نصت اآلية على انشراح الصدر نصت أيضا على لني القلب
 إذعاهنم إىل فإشارة "اهلل ذكر إىل وقلوهبم جلودهم تلني مث": وقوله... اخلشونة ضد: للنيا" و. "ذكر اهلل

 الَِّذينَ :" ص عليه يف قوله عز وجلهو املنصو هذا اللني وقد يكون . 7"منه  تأبيهم بعد له وقبوهلم للحق
 وتستأنس قلوهبم تسكن" أي [: 78: الرعد"]اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئن   اللَّهِ  ِبذِْكرِ  َأاَل  اللَّهِ  ِبذِْكرِ  قُ ُلوبُ ُهمْ  َوَتْطَمِئن   آَمُنوا
 .1" اهلل بذكر

 بالثواب ورضى. به كماال به والسكون اهلل بذكر والسرور االستكانة هي «القلوب طمأنينة» و" 
 .4" اليقني وجودة عليه

. على أن الطمأنينة ال حتصل إال بذكر اهلل وحده" أال بذكر اهلل تطمئن القلوب:" ودل قوله تعاىل
 *.طمأنينته مصاحبة هلذا اخلشوع أو أثرا لهو فتكون هذه احلالة النفسية من انشراح الصدر ولني القلب 
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 :الخشوع وانفتاح مغاليق العقل والفهم

فإن هلا تأثريا على حسن الفهم يف ابتدائها، هذه احلالة من اخلشوع على كوهنا حالة نفسية و 
راك والتدبر، وهي تساهم يف فتح مغاليق العقل وتعني على عمق الفهم، وليست حالة عاطفية غري دواإل

 الذين ييأس أفلم}: وقوله:" واعية، وقد أشار إىل ذلك ابن كثري يف تعليقه على آية سورة الرعد فقال
 مث ليس فإنه{ َجيعا الناس هلدى اهلل يشاء لو أن} يتبينوا أو ويعلموا اخللق َجيع إميان من: أي{ آمنوا
 لرأيته جبل على اهلل أنزله لو الذي القرآن، هذا من والعقول النفوس يف أجنع وال أبلغ معجزة وال حجة

 نيب من ما: "قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن الصحيح يف وثبت. اهلل خشية من متصدعا خاشعا
 أكون أن فأرجو إيل، اهلل أوحاه وحيا أوتيته الذي كان وإَّنا البشر، مثله على آمن ما أوت وقد إال

 اآلباد، على باقية حجة القرآن وهذا ِبوته، انقرضت نيب كل معجزة أن: معناه" القيامة يوم تابعا أكثرهم
 من تركه من. باهلزل ليس الفصل هو العلماء، منه يشبع وال الرد، كثرة عن خيلق وال عجائبه، تنقضي ال

 . " اهلل أضله غريه من اهلدى ابتغى ومن اهلل، قصمه جبار

وقد دل كالم ابن كثري على العالقة بني تأثري القرآن على الوجدان وتأثريه على العقل؛ وذلك أن اهلل 
وال موانع يف نفوس سامعيه، ومع ذلك فإنه احلجة اليت أودع فيه ما هو حقيق بأن يهدي الناس َجيعا ل

جتعل أتباع حممد صلى اهلل عليه وسلم أكثر أتباع األنبياء يوم القيامة، وسيأت احلديث عن هذه املوانع إن 
 :وهلذا اخلشوع أثر على اجلوارح. شاء اهلل

 األثر على الجوارح

                                                                                                                                                                                           

أال بذكر اهلل تطمئن : فلم يقدر على االنتقال منه البتة، ألنه ليس هناك درجة أخرى يف السعادة أعلى منها وأكمل، فلهذا املعىن قال
 1/44 تفسري الرازي " القلوب
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 مظهر اإلنسان من شيء كل "ففي ان تنسحب هذه احلالة من اخلشوع وما يصاحبها على األرك
 قوله[ يف آية سورة طه] عليه فرع فلذلك به، اإلسرار: [مثال] الصوت يف اخلشوع فمظهر اخلشوع من
 . " " َهسا إال تسمع فال [:"سبحانه]

ونصت على أن جلودهم تقشعر  الزمر تأثري القرآن الكرمي على أهل اخلشية سورة وقد ذكرت آية
 الَِّذينَ  ُجُلودُ  ِمْنهُ  تَ ْقَشِعر   َمثَاينَ  ُمَتَشاهِبًا ِكَتابًا احلَِْديثِ  َأْحَسنَ  نَ زَّلَ  اللَّهُ  :"ال تعاىل، كما قعند مساعه

 اللَّهُ  ِللِ ُيضْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  ِبهِ  يَ ْهِدي اللَّهِ  ُهَدى َذِلكَ  اللَّهِ  ذِْكرِ  ِإىَل  َوقُ ُلوبُ ُهمْ  ُجُلوُدُهمْ  تَِلنيُ  مُثَّ  َرب َُّهمْ  خَيَْشْونَ 
  [.71: الزمر"]َهاد   ِمنْ  َلهُ  َفَما

 الوعد من منه يفهمون ملا الغفار، العزيز املهيمن اجلبار، كالم مساع عند األبرار، صفة هذه"ف  
، وهذه احلالة ترد عليهم أوال 7" واخلوف، اخلشية من جلودهم منه تقشعر والتهديد، والتخويف. والوعيد

 يرجون ملا "اهلل ذكر إىل وقلوهبم جلودهم تلني مث:" "لني اجللود والقلوبمث تعقبها حالة أخرى هي 
  .1"اهلل وعد إىل: أي "اهلل ذكر إىل وقلوهبم جلودهم تلني مث": السدي قال... ولطفه  رمحته من ويؤملون

دليل على أن هذه القشعريرة ناجتة عن " اهلل ذكر إىل وقلوهبم جلودهم تلني مث": ويف قوله عز وجل
 كإحراق القلب يف الوجل ":قالرضي اهلل عنه  الدرداء أيب عن؛ شيء يف القلب وهو اخلشوع واخلشية

 يذهب الدعاء فإن اهلل، فادع القلب يف ذلك وجدت إذا: قال! بلى: قال قشعريرة؟ له جتد أما السََّعفة،
 .4"بذلك

رآن على أهل اخلشية، فإن البكاء  وكما أن اقشعرار اجللد لسماع القرآن الكرمي مث لينه من تأثريات الق
 َولََتِجَدنَّ  َأْشرَُكوا َوالَِّذينَ  اْليَ ُهودَ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َعَداَوةً  النَّاسِ  َأَشدَّ  لََتِجَدنَّ :" كذلك أثر من آثاره، قال تعاىل
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ُهمْ  بَِأنَّ  َذِلكَ  َنَصاَرى ِإنَّا قَاُلوا الَِّذينَ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َمَودَّةً  أَق َْربَ ُهمْ   * َيْسَتْكربُونَ  اَل  َوأَن َُّهمْ  َورُْهَبانًا ِقسِّيِسنيَ  ِمن ْ
نَا آَمنَّا َرب ََّنا يَ ُقوُلونَ  احلَْقِّ  ِمنَ  َعَرُفوا ممَّا الدَّْمعِ  ِمنَ  َتِفيضُ  أَْعيُ نَ ُهمْ  تَ َرى الرَُّسولِ  ِإىَل  أُْنزِلَ  َما مسَُِعوا َوِإَذا  فَاْكتُب ْ
 [.81-87: ئدةاملا"] الشَّاِهِدينَ  َمعَ 

 أن: منها:" فقد وصفت اآلية هؤالء الذين هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا جبملة من الصفات
ُهمْ }  وكذلك الزهد مع والعلم. متعبدين الصوامع يف وُعبَّاًدا متزهدين، علماء: أي{ َورُْهَبانًا ِقسِّيِسنيَ  ِمن ْ

 غلظة فيهم يوجد ال فلذلك والغلظة، اجلفاء من فيه ما عنه ويزيل ويرققه، القلب يلطف مما العبادة
 .املشركني وشدة اليهود،

 موجب وذلك للحق، االنقياد عن عتو وال تكرب فيهم ليس: أي{ َيْسَتْكربُونَ  ال أهنم}: ومنها
 .املستكرب من اخلري إىل أقرب املتواضع فإن حمبتهم، ومن املسلمني من لقرهبم

 قلوهبم يف ذلك أثر وسلم، عليه اهلل صلى حممد{ الرَُّسولِ  ِإىَل  زلَ أُن َما مسَُِعوا إذا} أهنم: ومنها
 رَب َّنَا}: فقالوا به وأقروا آمنوا فلذلك ، تيقنوه الذي احلق من مسعوا ما بسبب أعينهم وفاضت له، وخشعوا

َنا آَمنَّا  بالرسالة ولرسله يد،بالتوح هلل يشهدون وسلم، عليه اهلل صلى حممد أمة وهم{ الشَّاِهِدينَ  َمعَ  فَاْكتُب ْ
 . " والتكذيب بالتصديق السابقة األمم على ويشهدون به، جاءوا ما وصحة

 من العني فيض"وويهمنا يف هذا املقام ما وصفتهم به اآلية من أن أعينهم تفيض من الدمع، 
 شدة عن سيالنه وذلك اإلناء، وفيض املاء، من النهر كفيض منها، سيالنه مث منه، امتالؤها ،"الدمع

 .7" امتالئه
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َناهُ  َوقُ ْرآنًا :"وتكرر هذا الوصف يف قوله تعاىل  تَ ْنزِياًل  َونَ زَّْلَناهُ  ُمْكث   َعَلى النَّاسِ  َعَلى لِتَ ْقرَأَهُ  فَ َرق ْ
َلى ِإَذا قَ ْبِلهِ  ِمنْ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذينَ  ِإنَّ  تُ ْؤِمُنوا اَل  َأوْ  ِبهِ  آِمُنوا ُقلْ  (46 )  ُسجًَّدا ِلْْلَْذقَانِ  ر ونَ خيَِ  َعَلْيِهمْ  يُ ت ْ
 َويَزِيُدُهمْ  يَ ْبُكونَ  ِلْْلَْذقَانِ  َوخيَِر ونَ ( 48 ) َلَمْفُعواًل  رَب َِّنا َوْعدُ  َكانَ  ِإنْ  َرب َِّنا ُسْبَحانَ  َويَ ُقوُلونَ ( 42 )

 [.اإلسراء"](41 ) ُخُشوًعا

ن وباكني حني تتلى عليهم فقد جعلت اآلية من صفة هؤالء الذين أوتوا العلم أهنم خيرون ساجدي
آيات القرآن الكرمي، وقد اشتملت اآلية على وصفني ذكرا يف اآلية السابقة يتفرع أحدَها عن اآلخر 

إن الذين :" السجود، ولذلك قال تعاىلو  البكاء وينتج الثاين األول وهو حصول علم سابق يؤدي إىل
 عليهم يتلى الذي بأنّ  ملعرفتهم دموعهم، فيضف .. ":احلق من عرفوا مما :"، وقال"أوتوا العلم من قبله

 . "حق   اهلل رسول إىل أنزله الذي اهلل كتاب من

 ِإنَّ  تُ ْؤِمُنوا اَل  أَوْ  بِهِ  آِمُنوا ُقلْ :" قال تعاىلوقد تضمنت آية سورة اإلسراء أثرا آخر وهو السجود، 
َلى ِإَذا قَ ْبِلهِ  ِمنْ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذينَ   َكانَ  ِإنْ  َرب َِّنا ُسْبَحانَ  َويَ ُقولُونَ ( 42 ) ُسجًَّدا ِلْْلَْذقَانِ  خيَِر ونَ  مْ َعَلْيهِ  يُ ت ْ
 ".(41 ) ُخُشوًعا َويَزِيُدُهمْ  يَ ْبُكونَ  ِلْْلَْذقَانِ  َوخيَِر ونَ  (48 ) َلَمْفُعواًل  َرب َِّنا َوْعدُ 

 حاجة هلل فليس{ تُ ْؤِمُنوا ال َأوْ  بِهِ  آِمُنوا}: عنه وأعرض به كذب ملن{ ُقلْ }: ف :" ومعىن اآلية
 العلم اهلل آتاهم الذين وهم غريكم، عباًدا هلل فإن عليكم، ذلك ضرر وإَّنا شيًئا، بضاريه ولستم فيكم،
 َويَ ُقولُونَ } .له وخيضعون التأثر، غاية به يتأثرون: أي{ ُسجًَّدا ِلْلْذقَانِ  خيَِر ونَ  َعَلْيِهمْ  يُ ت َْلى ِإَذا}: النافع

 واجلزاء بالبعث{ َرب َِّنا َوْعدُ  َكانَ  ِإنْ }. املشركون إليه نسبه مما جبالله، يليق ال عما{ َرب َِّنا ُسْبَحانَ 
 يَ ْبُكونَ } وجوههم على: أي{ ِلْلْذقَانِ  َوخيَِر ونَ } .شك وال فيه خلف ال{ َلَمْفُعوال} باألعمال
 .7"{ُخُشوًعا} القرآن{ َويَزِيُدُهمْ 

                                                           

 4/142 تفسري الطربي    
 468صتفسري السعدي   7



 
 

13 

 ِمنَ  َعَلْيِهمْ  اللَّهُ  أَنْ َعمَ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ :" املذكور أيضا يف قوله تعاىل هوهذا األثر ممثال يف سجود و 
َنا َهَديْ َنا َوممَّنْ  َوِإْسرَائِيلَ  ِإبْ رَاِهيمَ  ُذرِّيَّةِ  َوِمنْ  نُوح   َمعَ  مَحَْلَنا َوممَّنْ  آَدمَ  ُذرِّيَّةِ  ِمنْ  النَِّبيِّنيَ  َلى ِإَذا َواْجَتبَ ي ْ  َعَلْيِهمْ  تُ ت ْ
واآلية تتحدث عن أنبياء اهلل عليهم السالم، وقد ذكرت [. 18: مرمي"]َوُبِكيًّا ُسجًَّدا َخر وا الرَّمْحَنِ  آيَاتُ 

منهم السورة زكريا وحيي وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإمساعيل وإدريس عليهم 
الذين "دين باكني، ويشبههم يف ذلك وصفتهم بأهنم إذا مسعوا آيات اهلل خروا ساج مثالسالم أَجعني، 

  .لذين ال يستكربونوالقسيسون والرهبان ا" أوتوا العلم

واجلامع بني هذه طوائف الثالثة كمال العلم مع صفاء القلب ونقاء السريرة، وألنبياء اهلل عليهم 
ب مال ذلك، وكل من متثل صفتهم شاهبهم يف ذلك على قدر ما يتحقق له من صفاء القلكالسالم  

 َخْلف   بَ ْعِدِهمْ  ِمنْ  َفَخَلفَ  :"كان على النقيض من ذلك خالف صفتهم  وكمال العلم ونقاء السريرة، ومن
 [.11: مرمي"] َغيًّا يَ ْلَقْونَ  َفَسْوفَ  الشََّهواتِ  َوات َّبَ ُعوا الصَّالةَ  َأضاُعوا

لْلنبياء كما نسبته  حني مساع آيات اهللالسجود وجتدر اإلشارة إىل أن اآليتني السابقتني قد نسبتا 
للذين أوتوا العلم ، ويبدو أن سبب هذا السجود رغبة تلقائية حتصل يف نفوسهم من استشعار عظمة 

شركني عند نزول آيات سورة ومما يؤكد حصول هذه الرغبة التلقائية قصة سجود امل. هذه اآليات لمنز 
 ِفيَها أُْنزَِلتْ  ُسوَرة   َأوَّلُ : " قَالَ  َعْنُه، اللَّهُ  ِضيَ رَ [ بن مسعود] اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ النجم، ففي صحيح البخاري 

 َأَخذَ  رَأَيْ ُتهُ  َرُجاًل  ِإالَّ  َخْلَفهُ  َمنْ  َوَسَجدَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َفَسَجدَ : قَالَ  ،"َوالنَّْجمِ " َسْجَدة  
 َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ و .   " َخَلف   ْبنُ  أَُميَّةُ  َوُهوَ  َكاِفرًا، قُِتلَ  َذِلكَ  بَ ْعدَ  ُتهُ فَ رَأَي ْ  ،" َعَلْيهِ  َفَسَجدَ  تُ رَاب   ِمنْ  َكفًّا

ُهَما، اللَّهُ  َرِضيَ  ْسِلُمونَ  َمَعهُ  َوَسَجدَ  بِالنَّْجمِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى النَّيب   َسَجدَ »: قَالَ  َعن ْ
ُ
ْشرُِكونَ  امل

ُ
 َواجِلن   َوامل

 . 7«َواإِلْنسُ 
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فاملشركون أنفسهم على كوهنم جماهرين بالعداوة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومكذبني بالوحي، 
السجدة منها  م يتلو سورة النجم، فلما بلغ موضعمل يتمالكوا أنفسهم حني مسعوه عليه الصالة والسال

فس سامعها رغبة حيرك يف نل على أن استشعار روعة هذه اآليات ساجدين، وهذا يدسجد فخروا معه 
 .ساجدا باكيا بني يدي بارئه وفاطره رخفية يف أن خي

وفيض العني من آثار مساع القرآن خشوع القلب واقشعرار اجللد وبناء على ما سلف، فإن من 
 .غبة يف السجود وكلها نصت عليها اآلياتر واستشعار الالدمع 

 صور خاطئة من التأثر بالقرآن

قال ري صحيحة من التأثر بالقرآن الكرمي كالغشيان والصياح، وقد ذكر العلماء صورا غ هذا
 واملبتدعة العوام جهال يفعله كما ال وعقوبته، سطوته من اخلائفني باهلل، العارفني حالة هذه :"القرطيب
 ذلك أن وزعم ذلك تعاطى ملن فيقال احلمري، هناق يشبه الذي النهاق ومن والزئري، الزعيق من الطغام
 املعرفة يف أصحابه حال وال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حال تساوي أن تبلغ مل إنك: وخشوع وجد
 والبكاء اهلل عن الفهم املواعظ عند حاهلم فكانت ذلك ومع جلالله، والتعظيم منه واخلوف تعاىل باهلل

 يكن مل منو  كتابه، وتالوة ذكره مساع عند املعرفة أهل أحوال تعاىل اهلل وصف وكذلك. اهلل من خوفا
 أعينهم ترى الرسول إىل أنزل ما مسعوا وإذا:" تعاىل اهلل قال طريقتهم، على وال هديهم على فليس كذلك
 وحكاية حاهلم وصف فهذا".  الشاهدين مع فاكتبنا آمنا ربنا يقولون احلق من عرفوا مما الدمع من تفيض

 واجلنون حاال، أخسهم من فهو جلنونوا اجملانني أحوال تعاطى ومن فليسنت، مستنا كان فمن مقاهلم،
 يف أحفوه حىت وسلم عليه اهلل صلى النيب سألوا الناس أن مالك بن أنس عن الصحيح روى. فنون

 يف دمت ما لكم بينته إال ءشي عن تسألوين ال سلوين" :فقال املنرب فصعد يوم ذات فخرج املسألة،



 
 

15 

 فجعلت: أنس قال. حضر قد أمر يدي بني كوني أن ورهبوا أرموا القوم ذلك مسع فلما ،" هذا مقامي
 . " يبكي ثوبه يف رأسه الف إنسان كل فإذا ومشاال ميينا ألتفت

 صلى اهلل رسول تالوة من اهلل كالم مساعهم عند عنهم اهلل رضي الصحابة، كان :"قال ابن كثريو 
 ما يتكلفون وال يتصارخون يكونوا مل. اهلل ذكر إىل قلوهبم مع تلني مث جلودهم، تقشعر وسلم عليه اهلل

 فازوا وهلذا ذلك؛ يف أحد يلحقهم ال ما واخلشية واألدب والسكون الثبات من عندهم بل فيهم، ليس
 منه تقشعر}: اهلل رمحه قتادة، تال: قال معمر حدثنا: الرزاق عبد قال .واآلخرة الدنيا يف املعلى بالقدر
 اهلل نعتهم اهلل، أولياء نعت هذا: قال. {اهلل ذكر إىل وقلوهبم جلودهم تلني مث رهبم خيشون الذين جلود

 والغشيان عقوهلم بذهاب ينعتهم ومل اهلل، ذكر إىل قلوهبم وتطمئن أعينهم، وتبكي جلودهم، تقشعر بأن
 قلت:" قال الزبري بن عروة بن اهلل عبد عن وروي "، 7"الشيطان من وهذا البدع، أهل يف هذا إَّنا عليهم،
 اهلل صّلى اهلل رسول أصحاب كان كيف :عنهما تعاىل اهلل رضي الصديق بكر أيب بنت أمساء جلدت
 وتقشعر أعينهم تدمع وجل عز اهلل نعتهم كما كانوا: قالت القرآن؟ عليهم قرئ إذا يفعلون وسّلم عليه

 :تقال عليه، مغشيا أحدهم خرّ  القرآن عليهم قرئ إذا اليوم ناسا إن هلا فقلت: اهلل عبد قال جلودهم،
 العراق أهل من برجل مرّ  عنهما تعاىل اهلل رضي عمر ابن أن وروي ".الرجيم الشيطان من باهلل أعوذ

 إنا: عمر ابن فقال ،سقط اهلل ذكر مسع أو القرآن عليه قرئ إذا إنه قالوا هذا بال ما :فقال ساقط
 صنيع هذا كان ما ،أحدهم جوف يف يدخل الشيطان إن: عمر ابن وقال ،نسقط وما اهلل لنخشى

 :فقال القرآن عليهم قرئ إذا يصرعون الذين سريين ابن دعن وذكر. وسّلم عليه اهلل صّلى حممد أصحاب
 رمى فإن آخره إىل أوله من القرآن عليه يقرأ مث رجليه باسطا بيت ظهر على أحدهم يقعد أن وبينهم بيننا

 .1"صادق فهو بنفسه
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وتفيض ة يف نفوس أهل العلم واخلشية يقشعر له اجللد فاخلشوع أثر حيدثه مساع القرآن الكرمي خاص
منه العني دمعا مث يلني اجللد ويطمئن القلب وينشرح الصدر، وليس من آثاره الصرع والغشيان والصياح 

 تلقائية أم أن اإلنسان يتكلفه وحيصل بعض مقدماته؟ ةفهل حيصل هذا اخلشوع بصور ... وحنوها

 هل الخشوع تلقائي أم متكلف؟

إذا كان اخلشوع أثرا يفرتض حصوله، فهل هو شيء حيصل بصورة تلقائية؟ أم هو أثر تعلمي ومتثلي 
 حيصل بالتدريب واستحضار املقدمات؟

 يف حال توفرصل عند بعض الناس بصورة تلقائية حيوتوابعه  على أن اخلشوعالسابقة  اآلياتتدل 
القسيسون "أيضا ويشبههم  ،"العلم أوتوا"م ألجلها بأهنالقرآن الكرمي وصفهم بعض املقدمات واليت 

؛ فهؤالء ِبجرد مساعهم آيات اهلل تتلى عليهم ترى أعينهم تفيض من الدمع "والرهبان الذين ال يستكربون
َا :"قوله عز وجلاملؤمنون املذكورون يف أيضا  أولئكويشبه . وخيرون لْلذقان سجدا  ِإَذا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإَّنَّ

مْ  َوَعَلى ِإميَانًا زَاَدتْ ُهمْ  آيَاتُهُ  َعَلْيِهمْ  تُِلَيتْ  َوِإَذا قُ ُلوبُ ُهمْ  َوِجَلتْ  اللَّهُ  ذُِكرَ  ، فهؤالء [7: األنفال"] يَ تَ وَكَُّلونَ  َرهبِِّ
 الوجل خيرجهم أن هاهنا ومعناه اخلوف، شّدة الوجل" يتحرك الوجل يف قلوهبم جملرد مساعهم ذكر اهلل، و 

 الذكر مشاهد إىل وفاءوا التفرقة أودية عن انفصلوا فإذا. الغيبة مساكن عن ويزعجهم الغفلة، أوطان عن
 على وحتقيقا تصديق، على تصديقا آياته من عليهم يتلى ما فيزيدهم وجل عز -اهلل إىل السكون نالوا

 َوِجَلتْ  اللَّهُ  ذُِكرَ  َذاإِ  الَِّذينَ  (14) اْلُمْخِبِتنيَ  َوَبشِّرِ   :"، ومثلهم املذكورون يف قوله عز وجل " حتقيق
َناُهمْ  َوممَّا الصَّاَلةِ  َواْلُمِقيِمي َأَصابَ ُهمْ  َما َعَلى َوالصَّاِبرِينَ  قُ ُلوبُ ُهمْ   [.احلج"] (11) يُ ْنِفُقونَ  َرَزق ْ

 تليت وإذا قلوهبم وجلت اهلل ذكر إذا الذين املؤمنون إَّنا:" تعاىل قوله نظري اآلية هذه:" قال القرطيب
 مثاين متشاهبا كتابا احلديث أحسن نزل اهلل:" تعاىل وقوله ،"يتوكلون رهبم وعلى إميانا زادهتم ياتهآ عليهم
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 باهلل، العارفني حالة هذه". اهلل ذكر إىل وقلوهبم جلودهم تلني مث رهبم خيشون الذين جلود منه تقشعر
 . " وعقوبته سطوته من اخلائفني

ولواحقه من البكاء والركوع والوجل مفرتضة احلصول  اخلشوعهذا دل على أن السابقة ت والنصوص
يف قوله يف نفوس املؤمنني  اخلشوع هذا حصول استبطأقد القرآن  بصورة تلقائية، غري أنعند مساع القرآن 

 أُوتُوا َكالَِّذينَ  َيُكونُوا اَل وَ  احلَْقِّ  ِمنَ  نَ َزلَ  َوَما اللَّهِ  ِلذِْكرِ  قُ ُلوبُ ُهمْ  خَتَْشعَ  َأنْ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  يَْأنِ  َأملَْ :" تعاىل
ُهمْ  وََكِثري   قُ ُلوبُ ُهمْ  فَ َقَستْ  اأْلََمدُ  َعَلْيِهمُ  َفطَالَ  قَ ْبلُ  ِمنْ  اْلِكَتابَ   آن أما "أي : [6 : احلديد"] فَاِسُقونَ  ِمن ْ

 له وتنقاد فتفهمه القرآن، ومساع واملوعظة الذكر عند تلني: أي اهلل، لذكر قلوهبم ختشع أن للمؤمنني
 .7" وتطيعه له وتسمع

 آَمُنوا لِلَِّذينَ  يَْأنِ  َأملَْ }: اآْليَةِ  هِبَِذهِ  اهللُ  َعاتَ بَ َنا َأنْ  َوبَ نْيَ  ِإْساَلِمَنا بَ نْيَ  َكانَ  َما: " قَالَ  َمْسُعود ، اْبنَ  عن
 .1" ِسِننيَ  أَْرَبعُ  ِإالَّ { اهللِ  ِلذِْكرِ  قُ ُلوبُ ُهمْ  خَتَْشعَ  َأنْ 

 نزول من عشرة ثالث رأس على فعاتبهم املهاجرين قلوب استبطأ اهلل نإ ":قال عباس ابن عنو 
 .4"{اهلل لذكر قلوهبم ختشع أن آمنوا للذين يأن أمل}: فقال القرآن،

 رسول يا ثناحدِّ : فقالوا ة،لَّ مَ  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب ملَّ : قال القاسم عن "و 
 حدثنا: فقالواة لَّ مَ  وامل   مث: قال[ 1:يوسف]{ القصص أحسن عليك نقص حنن}: تعاىل اهلل فأنزل. اهلل
 يا حدثنا: فقالواة لَّ مَ  ملوا مث[ . 71:الزمر]{ احلديث أحسن نزل اهلل}: تعاىل اهلل فأنزل اهلل، رسول يا

 .1"{اهلل لذكر قلوهبم ختشع أن آمنوا للذين يأن أمل}: اهلل فأنزل. اهلل رسول
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 اهلل َصلَّى اهلل رسول عن يروي كان أوس بن شّداد أن لنا ذُكر :"قال ويف تفسري الطربي عن قتادة،
 . "اخُلُشوعُ  النَّاس ِمنَ  يُ ْرفعُ  َما أوَّل إن: "قال َوَسلَّم، َعَلْيهِ 

 سنن، ففي وقد وقع النص يف بعض الروايات على تكلف اخلشوع وبعض آثاره عند تأخر حصوله
َنا َقِدمَ : قَالَ  السَّاِئِب، ْبنِ  الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  َعنْ  ماجه ابن ، َأيب  ْبنُ  َسْعدُ  َعَلي ْ  َفَسلَّْمتُ  َبَصرُُه، ُكفَّ  َوَقدْ  َوقَّاص 

 مسَِْعتُ  بِاْلُقْرآِن، الصَّْوتِ  َحَسنُ  أَنَّكَ  بَ َلَغيِن  َأِخي، بِاْبنِ  َمْرَحًبا: فَ َقالَ  َفَأْخبَ ْرتُُه، أَْنَت؟ َمنْ : فَ َقالَ  َعَلْيِه،
، نَ َزلَ  اْلُقْرآنَ  َهَذا ِإنَّ »: يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  لَّىصَ  اللَّهِ  َرُسولَ   تَ ْبُكوا ملَْ  فَِإنْ  فَاْبُكوا، قَ رَْأمُتُوهُ  فَِإَذا ِِبُْزن 

 .7«ِمنَّا فَ َلْيسَ  ِبهِ  يَ تَ َغنَّ  ملَْ  َفَمنْ  بِهِ  َوتَ َغن َّْوا فَ َتَباَكْوا،

 فَِإنَّ  فَ َتَباَكْوا؛ تَ ْبُكوا ملَْ  فَِإنْ  اْبُكوا النَّاسُ  أَي  َها يَا»: يَ ُقولُ  اللَّهِ  ُسولَ رَ  مسَِْعتُ : قَالَ  َماِلك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ و 
َقِطعَ  َحىتَّ  َجَداِولُ  َكأَن ََّها ُخُدوِدِهمْ  يف  ُدُموُعُهمْ  َتِسيلَ  َحىتَّ  النَّارِ  يف  يَ ْبُكونَ  النَّارِ  أَْهلَ   «فَ َيِسيلُ  الد ُموعُ  تَ ن ْ

 . 1«جلَََرتْ  ِفيَها أُْرِخَيتْ  ُسُفًنا َأنَّ  فَ َلوْ  اْلُعُيونُ  فَ تَ ْقرَحُ » - مُ الدَّ  يَ ْعيِن  -

 فإن ابكوا»: فقال احلجر، يف عمرو بن اهلل عبد إىل جلسنا: قال مليكة، أيب ابن ويف املستدرك عن
 .4«صوته ينقطع حىت ولبكى ظهره ينكسر حىت أحدكم لصلى العلم تعلمون لو فتباكوا، بكاء جتدوا مل

 النَّاُس، أَي  َها يَا: فَ َقالَ  بِاْلَبْصَرةِ  َعْنهُ  تَ َعاىَل  اهللُ  َرِضيَ  ُموَسى أَبُو َخطَبَ َنا: " قَالَ  ُزَهرْي ، ْبنِ  َقَساَمةَ  َعنْ و 
َقِطَع، َحىتَّ  الد ُموعَ  يَ ْبُكونَ  النَّارِ  أَْهلَ  فَِإنَّ  فَ َتَباَكْوا، تَ ْبُكوا ملَْ  فَِإنْ  اْبُكوا َماءَ  ْبُكونَ ي َ  مُثَّ  تَ ن ْ  أُْرِسَلتْ  َلوْ  َحىتَّ  الدِّ
 . " جلَََرتْ  الس ُفنُ  ِفيَها
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مسند البزار : انظر" احلديث ال نعلمه يروى عن سعد إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد، وعبد الرمحن بن أيب بكر هذا لني احلديث 
4/61 
  114 ح 4/416املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي، كتاب صفة جهنم وأهلها، باب كثرة من يدخل النار من بين آدم   1
هذا إسناد صحيح على شرط الشيخني ومل :" قال احلاكم. 8271ح 4/677املستدرك على الصحيحني للحاكم، كتاب العلم   4

 .، ووافقه الذهيب"خيرجاه 
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يدل على أن لْلنسان دخال يف حتصيل اآلثار باإلضافة إىل هذه الوارد يف اآلية، وهذا االستبطاء 
من كان عاملا صايف الفطرة  فإذا تأملنا ذلك وجدنا أن األصل يف. اخلشوع باستحضار بعض مقدماته

قلب أن يتأثر جملرد مساع القرآن الكرمي، وقد تطرأ على القلب أمور ال حيصل معها هذا التأثر إال سليم ال
 املذكور يف اآلية السابقةمن هذه املوانع طول األمد و  .واستحضار مقدمات تؤدي إىل حتققه بإزالتها

ُهمْ  وََكِثري   قُ ُلوبُ ُهمْ  فَ َقَستْ  اأْلََمدُ  ْيِهمُ َعلَ  َفطَالَ  قَ ْبلُ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا َكالَِّذينَ  َيُكونُوا اَل وَ :" ، " فَاِسُقونَ  ِمن ْ
 أو مكان من الغاية: واألمد. " وهي تنص على أن طول األمد من غري خشوع القلب يؤدي إىل قسوته

 .7"زمان

يه، فإن حسن االستماع وحضور وإذا كان طول األمد مع الغفلة مما يبعد اخلشوع عن القلب ويقسِّ 
 َلذِْكَرى َذِلكَ  يف  ِإنَّ  :"لب وإلقاء السمع من هذه املقدمات اليت حتصل هذا اخلشوع، كما قال تعاىلالق

 .[12: ق"] َشِهيد   َوُهوَ  السَّْمعَ  أَْلَقى َأوْ  قَ ْلب   َلهُ  َكانَ  ِلَمنْ 

 بِهِ  طبهخيا من ُحُضور واحضر مَسعك وأَْلقِ :" قال ابن القيم يف بيان شروط االنتفاع بالقرآن الكرمي
 َلذِْكَرى َذِلكَ  يف  ِإنَّ }:تَ َعاىَل  قَالَ  ،َرُسوله ِلَسان على َلك ِمْنهُ  َخاطب نهفإ إِلَْيهِ  ِمْنهُ  ُسْبَحانَهُ  ِبهِ  تكّلم من

 ُمْقَتض ؤثرمُ  على َمْوُقوفا َكانَ  ملا التَّْأِثري مَتام َأن َوَذِلكَ  ،{َشِهيد َوُهوَ  السَّْمعَ  أَْلَقى َأوْ  قَ ْلب   َلهُ  َكانَ  ِلَمنْ 
 لفظ بأوجز كّله َذِلك بَ َيان اآْليَة تضّمنت ِمْنهُ  ميَْنع الَِّذي اْلَمانِع َواْنِتَفاء اأْلَثر حُلُصول َوشرط قَابل َوحمل
رَاد على وأدلّه وأبينه

ُ
 ىلإ [سورة ق] الس وَرة أّول من تقّدم َما ِإىَل  شارأ{ لذكرى َذِلكَ  يف  ِإنَّ }:فَ َقوله ؛امل

 الَِّذي احليّ  اْلقلب بِهِ  َواْلمرَاد اْلَقاِبل اْلمحل ُهوَ  فَ َهَذا{ قَ ْلب   لَهُ  َكانَ  ِلَمنْ } َوَقوله ،املؤثّر ُهوَ  َهَذاوَ  َهُهَنا
 ،اْلقلب حيّ  َأي :{َحّيا َكانَ  َمنْ  لِيُ ْنِذرَ  ُمِبني   َوقُ ْرآن   ذِْكر   ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ }:تَ َعاىَل  قَالَ  َكَما اهلل َعن يعقل
 ،باْلكاَلم التأثّر َشرط َوَهَذا َلهُ  يُ َقال َما ِإىَل  مَسعه حاّسة وأصغى مَسعه وجَّه َأي :{السَّْمعَ  أَْلَقى َأوْ } َوَقوله
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 َشاهد َوُهوَ  اهلل كتاب اْستمع :قُ تَ ْيَبة اْبن قَالَ  .َغاِئب غري َحاضر اْلقلب َشاهد َأي :{َشِهيد   َوُهوَ }:َوَقوله
 َعن وغيبته اْلقلب َسْهو َوُهوَ  التَّْأِثري ُحُصول من اْلَماِنع ِإىَل  ِإَشاَرة َوُهوَ  ؛ساه َواَل  بغافل لَْيسَ  والفهم اْلقلب
 ،احلَْيّ  اْلقلب َوُهوَ  اْلَقاِبل َواْلمحل ،اْلُقْرآن َوُهوَ  اْلُمؤثر حصل فَِإذا ،وتأّمله ِفيهِ  َوالنَّظَر َلهُ  يُ َقال َما تعّقل
 َعنهُ  وانصرافه اخْلطاب معىن َعن وذهوله اْلقلب اْشِتَغال َوُهوَ  اْلَماِنع فىوانت ،اإلصغاء َوُهوَ  الشَّْرط َووجد

 . " والتذّكر ااِلْنِتَفاع َوُهوَ  اأْلَثر حصل ،آخر َشْيء ِإىَل 

وأما ابن كثري فقد عقد مقارنة بني املهتدين والضالني يف صفة استماعهم للقرآن الكرمي واستجابتهم 
 الوعد من منه يفهمون ملا الغفار، العزيز املهيمن اجلبار، كالم مساع عند األبرار، صفة هذه:" له، قال
 إىل وقلوهبم جلودهم تلني مث} واخلوف، اخلشية من جلودهم منه تقشعر والتهديد، والتخويف. والوعيد

 :وجوه من الكفار من لغريهم خمالفون فهم ولطفه، رمحته من ويؤملون يرجون ملا{ اهلل ذكر

 .القينات أصوات من ألبيات، نغمات أولئك ومساع اآليات، تالوة هو هؤالء عمسا  أن: أحدها

 وفهم وحمبة، ورجاء وخشية، بأدب وبكيا، سجدا خروا الرمحن آيات عليهم تليت إذا أهنم: الثاين
 إميانا زادهتم آياته عليهم تليت وإذا قلوهبم وجلت اهلل ذكر إذا الذين املؤمنون إَّنا}: قال كما وعلم،

 عند درجات هلم حقا املؤمنون هم أولئك ينفقون رزقناهم ومما الصالة يقيمون الذين يتوكلون رهبم ىوعل
 عليها خيروا مل رهبم بآيات ذكروا إذا والذين}: تعاىل وقال[ 4-7:األنفال]{ كرمي ورزق ومغفرة رهبم
 إليها، مصغني بل عنها، الهني متشاغلني مساعها عند يكونوا مل: أي[ 21:الفرقان]{ وعميانا صما

 ومتابعة جهل عن ال بصرية عن عندها ويسجدون هبا، يعملون إَّنا فلهذا ِبعانيها؛ بصريين فاَهني
 .لغريهم
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 كالم مساعهم عند عنهم اهلل رضي الصحابة، كان كما مساعها، عند األدب يلزمون أهنم: الثالث
 يكونوا مل. اهلل ذكر إىل قلوهبم مع تلني مث جلودهم، تقشعر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول تالوة من اهلل

 يلحقهم ال ما واخلشية واألدب والسكون الثبات من عندهم بل فيهم، ليس ما يتكلفون وال يتصارخون
 . " واآلخرة الدنيا يف املعلى بالقدر فازوا وهلذا ذلك؛ يف أحد

 يورث وممّا:" فقالآبادي صورا أخرى للمقدمات اليت تستحضر لتحصيل اخلشوع  وقد ذكر الفريوز
 ظهور انتظار يعىن العناِء، وتنّسم عليك، فضل ذي كلّ  فضل ورؤية والعمل، النفس آفات ترق بُ  اخُلَشوع
 وأَعماهلا نفسه عيوب ملطالعة حمالة ال خاشعاً  القلب جيعل فِإنَّه وعيوهبما؛ وعملك نفسك نقائص

 على العمل ِإيقاع وعدم النّية وتشتت اليقني قلَّةو  الّصدق وضعف والرّياء والِكرْب  العْجب من: ونقاِئصها
 َأن فهو عليك فضل ذي كلِّ  فضل رؤية وأَّما. النَّفس عيوب من ذلك وغري لرّبك ترضاه الَّذى الوجه
 ذلك فِإنَّ  عليها تعاوضهم فال عليهم حقوقك من معك فعلوه ما َأنَّ  ترى وال فتؤّديها النَّاس حقوق تراعى

 يشهد وال َحّقاً، َأحد على له يرى ال فالعارف نفسك ِبقوق تطالبهم وال ومحاقاهتا، النَّفس رعونات من
 .7" يضارب وال يطالب وال يعاِقب ال فلذلك. فضالً  عريه على له

هذا وجيدر التنبيه على أن هذه احلالة من اخلشوع والبكاء والسجود وما يصاحبها ليست هي 
 .لفعلي ألوامر القرآن الكرمي وأحكامهاملقصد النهائي، بل هي مقدمة للتمثل ا

 :الخشوع وتهذيب النفس وإصالح العمل

: وقيل:" الفريوز آبادي، قال ومؤداه أن حقيقة اخلشوع مفضية إليه ورد تفسري اخلشوع باالنقياد
 غريه، أو يبرأ معارضته عدم معناه فيكون ؛الشَّرعي الّديين احلكم أَعين للُحْكمني، االستسالم اخلشوع

 واجلوارح القلب اتِّضاع أعين- واالتِّضاعُ  واالعرتاض؛ والكراهة بالتسخ ط تلقِّيه عدم وهو الَقَدرِي حُلْكموا
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 املقام هذايف  العبد فخوف. واجلوارح القلبيف  ما تفاصيل على واطِّالِعه إِليها الّربّ  لنظر وانكساَرها
ا. خشوعاً  َأشدّ  كان له استحضاراً  َأشدّ  كان وكلَّما. حمالة ال القلب خشوع يوجب  القلبَ  يفارق وِإَّنَّ
 ذلل الذي..  باخلاشع واملراد:" وقال ابن عاشور . "إِليه ونظره تعاىل اهلل اطِّالع عن غفل ِإذا اخلشوعُ 

 الشهوة تزينه ِبا تغرت ال وأن العواقب حسن وتطلب اهلل أمر إىل تطمئن أن وعودها سورهتا وكسر نفسه
 .7"اخلري لقبول نفسه استعدت قد صفته تلك نتكا الذي فهذا احلاضرة

 -اآلية" إَّنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوهبم:" عند تفسريه لقوله تعاىل –ربط الطربي وقد 
 خيالف بالذي املؤمن ليس: ذكره تعاىل يقول ":قالألمر اهلل سبحانه وتعاىل،  بني وجل القلب واالنقياد

 هو املؤمن ولكن حلكمه، واالنقياد وفرائضه، حدوده من كتابه يف إليه أنزله ما اتباعَ  ويرتك ورسوله، اهلل
 عليه قرئت وإذا عقابه، من وفَ َرقًا منه، خوفًا لذكره، وخضع ألمره، وانقاد قلبه، َوِجل اهلل ذكر إذا الذي
 منه بلغه قد كان ِبا تصديقه إىل بذلك، بتصديقه فازداد اهلل، عند من أهنا وأيقن هبا، صّدق كتابه آيات

 ،"يتوكلون رهبم وعلى" ،إميانًا إيَّاهم اهلل آيات من عليهم تلي ما زيادة هو وذلك. تصديًقا ذلك، قبل
، فيهم قضاءه أن يف يوقنون، وباهلل: يقول ، كما نص ابن كثري 1"سواه يرهبون وال غريه، يرجون فال ماض 

 فأدوا{ قلوهبم وجلت اهلل ذكر إذا الذين ؤمنونامل إَّنا} :"على أن مثرة هذا الوجل العمل باألوامر
: قال سفيان عن:" ومثل ذلك ما ورد عن السدي من أن الوجل حابس عن الوقوع يف املآمث .4"فرائضه
 أن يريد الرجل هو: قال ،"قلوهبم وجلت اهلل ذكر إذا الذين املؤمنون إَّنا: "قوله يف يقول السدي مسعت
 .1" عنه فينزع: قال سبهأح -ِبعصية يهمّ : قال أو- يظلم
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فإن انعدامه يؤدي إىل انتهاك حرمات اهلل، واجتناب النواهي، وكما أن اخلشوع يؤدي إىل االنقياد 
قوما أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات، وهو  وقد ذكرت سورة مرمي يف مقابل الذين خيرون سجدا وبكيا

 َأَضاُعوا َخْلف   بَ ْعِدِهمْ  ِمنْ  َفَخَلفَ :" هللدليل على أن ذهاب اخلشوع متوافق مع اجلرأة على حرمات ا
 [.11: مرمي"] َغيًّا يَ ْلَقْونَ  َفَسْوفَ  الشََّهَواتِ  َوات َّبَ ُعوا الصَّاَلةَ 

أمل يأن للذين ءامنوا أن ختشع قلوهبم :" عللت اآلية األمر باملسارعة إىل اخلشوع يف قوله تعاىل كما
 سوة القلب اليت حلت بأهل الكتاب فجعلت كثريا منهم فاسقنيِببادرة ق" لذكر اهلل وما نزل من احلق 

 أن املؤمنني اهلل هنى "، ف  "قلوهبم فقست األمد عليهم فطال قبل من الكتاب أوتوا كالذين يكونوا وال":
 الذي اهلل كتاب بدلوا األمد عليهم تطاول ملا والنصارى، اليهود من قبلهم الكتاب محلوا بالذين يتشبهوا
 وقلدوا املؤتفكة، واألقوال املختلفة اآلراء على وأقبلوا ظهورهم، وراء ونبذوه قليال مثنا به واشرتوا بأيديهم
 يقبلون فال قلوهبم، قست ذلك فعند اهلل، دون من أربابا ورهباهنم أحبارهم واختذوا اهلل، دين يف الرجال

 فاسدة، فقلوهبم األعمال، يف: أي " فاسقون منهم وكثري"  .وعيد وال بوعد قلوهبم تلني وال موعظة،
 عن الكلم حيرفون قاسية قلوهبم وجعلنا لعناهم ميثاقهم نقضهم فبما}: قال كما. باطلة وأعماهلم
 سجيتهم من وصار فقست قلوهبم فسدت: أي ،[ 1 :املائدة]{ به ذكروا مما حظا ونسوا مواضعه
 أن املؤمنني اهلل هنى وهلذا عنه؛ اهنو  ما تكبواوار  هبا، أمروا اليت األعمال وتركوا مواضعه، عن الكلم حتريف

 . " والفرعية األصلية األمور من شيء يف هبم يتشبهوا

ونص ابن عاشور على أن ترك اخلشوع مورث للنسيان الذي جرأ بين إسرائيل على انتهاك حرمات 
 فخالفوا به أوصوا ما انسو  أهنم: واملعىن" :، قالوأهنم حني استمروا على ذلك ألفوه فأصبح ديدنا هلم اهلل

 ظهورهم وراء فنبذوه لنا سيغفر ويقولون األدىن هذا عرض يأخذون اهلل عقاب خيافوا ومل شرائعهم أحكام
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 االجرتاء على متردت أي قلوهبم، فقست بذلك، ضرئوا حىت رويدا رويدا هلم ديدنا وصار مثنا، به واشرتوا
 . "الدين أحكام تغيري على

فضي بصاحبها إىل الكفر فال يبقى له من اإلسالم إال ظاهره وهو يف باطنه  وقسوة القلب هذه قد ت
كالما يفيد ظاهره أن قسوة القلب شيمة عن ابن عباس   ابن جريرروى و كافر، فيصري عند ذلك منافقا، 

 رذك إذا الذين املؤمنون إَّنا:" تعاىل قوله يف عباس ابن عن: املنافقني لذلك حذر املؤمنون من الوقوع فيها
 يؤمنون وال فرائضه، أداء عند اهلل ذكر من شيء قلوهبم يدخل ال املنافقون، ":قال ،"قلوهبم وجلت اهلل

 اهلل فأخرب. أمواهلم زكاة يؤد ون وال غابوا، إذا يصّلون وال اهلل، على يتوكلون وال اهلل، آيات من بشيء
 ،"قلوهبم وجلت اهلل ذكر إذا الذين منوناملؤ  إَّنا: "فقال املؤمنني وصف مث ِبؤمنني، ليسوا أهنم سبحانه

 ال: يقول ،"يتوكلون رهبم وعلى" -تصديًقا: يقول- ،"إميانًا زادهتم آياته عليهم تليت وإذا" ،فرائضه فأدوا
 .7"غريه يرجون

 فَِبَما :"ومن أشنع ما أفضت إليه قسوة القلب، اجلرأة على تبديل آيات اهلل وحتريفها، كما قال تعاىل
 َواَل  بِهِ  ذُكُِّروا ممَّا َحظًّا َوَنُسوا َمَواِضِعهِ  َعنْ  اْلَكِلمَ  حُيَرُِّفونَ  قَاِسَيةً  قُ ُلوبَ ُهمْ  َوَجَعْلَنا َلَعنَّاُهمْ  ِميثَاقَ ُهمْ  نَ ْقِضِهمْ 

ُهمْ  قَِلياًل  ِإالَّ  ِمن ُْهمْ  َخائَِنة   َعَلى َتطَِّلعُ  تَ زَالُ   [.1 :املائدة"]اْلُمْحِسِننيَ  ب  حيُِ  اللَّهَ  ِإنَّ  َواْصَفحْ  َعن ُْهمْ  فَاْعفُ  ِمن ْ

وروى ابن جرير . واآلية نص على أن قسوة القلب هي اليت جرأهتم على حتريف الكلم عن مواضعه
 من هلك اهلل عبد يا: فقال مسعود، ابن إىل عرقوب بن عرتيس جاء: قال [النخعي] إبراهيم عن" أيضا 

 منكرا، قلبه ينكر ومل معروفا، قلبه يعرف مل من هلك: اهلل عبد فقال املنكر، عن وينه باملعروف يأمر مل
 استهوته وأرجلهم، أيديهم بني من كتابا اخرتعوا قلوهبم وقست األمد، عليهم طال ملا إسرائيل بين إن

 كفر ومن تركناه، به آمن فمن الكتاب، هذا على إسرائيل بين نعرض: وقالوا ألسنتهم، واستحلته قلوهبم،

                                                           

 72/117 تفسري التحرير والتنوير   
 1/186  تفسري الطربي  7



 
 

25 

 أتؤمن: له قيل فلما ؛ ثندوتيه بني القرن جعل مث قرن، يف اهلل كتاب منهم رجل جعلف: قال قتلناه، به
 مللهم خري فمن الكتاب، هبذا أومن ال ومايل ثندوتيه، بني الذي القرن إىل ويوميء به، آمنت: قال هبذا؟
 . " القرن صاحب ملة اليوم

 :ليس الخشوع حالة نفسية عابرة

ليس حالة نفسية عابرة وإن كان مبتدأه خشية وقشعريرة وبكاء، وبناء على ما سبق، فإن اخلشوع 
بل إن هذه احلالة مقدمة لقمع النفس وإسكات شهوهتا وقهر هواها، وينتج عن ذلك انفتاح مغاليق 

، ويؤدي هلاالعقل والفهم واإلدراك اليت جتعل اخلاشع فاقها ألوامر اهلل ونواهيه مسارعا إىل االستجابة 
 . حالة آلية راسخة ةإىل جتدد هذه املسارعة حىت تصري هذه االستجابجتدد هذا احلال 

سيماهم يف وجوههم من أثر :" وتنتج هذه االستجابة للخاشعني سيما تبدو على وجوههم
، وتتصور يف ما متيل "وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هونا:" ، وتربز يف صفة مشيهم"السجود

هلم طبعهم بطباع تصري ت اوباجلملة فإهن" ... الذين هم عن اللغو معرضونو :" إليه أو متيل عنه نفوسهم
 .هيئات راسخة تصدر عنهم من غري تكلف أو تصنع

، وحيصل هذا هتذيب النفس وإصالح العمل وههلذا اخلشوع والتدبر النهائي وعليه فاملقصود 
، وحالة "مكث ونزلناه تنزيالوقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على :" من القراءة على مكثالتهذيب 

وما يصاحب ذلك من استشعار التقصري واحلياء  ينتج عنها التذكري املستمر باملنهجاخلشوع والتدبر هذه 
التقوى حتقيق ، وغايته النهائية والرغبة والرهبة واستحضار املعاين وجتدد التوبة والعزم على اللزوم

 .واالستقامة
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ر، وهو أنه يعيد القلب القاسي إىل احلياة كما حتىي األرض املوات هذا ولتدبر القرآن أثر عظيم آخ
 إىل إشارة فيه "و ، "اعلموا أن اهلل حييي األرض بعد موهتا قد بينا لكم اآليات لعلكم تعقلون:" ِباء املطر

 حييي فكما شدهتا، بعد الكروب ويفرج ضلتها، بعد احليارى ويهدي قسوهتا، بعد القلوب يلني تعاىل، أنه
 والدالئل، القرآن برباهني القاسية القلوب يهدي كذلك ،الوابل اهلتان بالغيث اهلامدة اجملدبة امليتة األرض

 اإلضالل، بعد يشاء ملن اهلادي فسبحان الواصل، إليها يصل ال مقفلة كانت ما بعد النور إليها ويوجل
 اللطيف الفعال، َجيع يف العدل احلكم وهو فعال، يشاء ملا هو الذي الكمال، بعد أراد ملن واملضل
 . "املتعال الكبري اخلبري
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:الخاتمة  

 :ويف اخلتام هذه أهم النتائج املستخلصة من هذا البحث

يكلم املوتى به يف قبورهم لكان و لو قدر لكالم أن خيلع اجلبال عن أماكنها ويقطع األرض  - 
 .هذا القرآن

 .بشر ال تفعللتصدعت وخشعت وقلوب الاجلبال لو أنزل القرآن على  -7

 .اخلشوع أثر ظاهر ينتج عن حالة باطنية حتصل يف القلب وهي اخلشية -1

 .يظهر اخلشوع على الوجوه واألبصار واألصوات وسائر اجلوارح -4

 . يصاحب اخلشوع حالة نفسية وصفها القرآن الكرمي بانشراح الصدر -1
 .من آثار اخلشوع لني القلب وطمأنينته لذكر اهلل -6

راك والتدبر، تأثري على حسن الفهم واإلد ه، لحالة نفسيةمبدئه يف  اخلشوع على كونه -2
 .عني على عمق الفهم، وليس حالة عاطفية غري واعيةيساهم يف فتح مغاليق العقل و وي

فتقشعر اجللود مث تلني لذكر اهلل، وتفيض  تنسحب هذه احلالة من اخلشوع على األركان -8
 .العيون دمعا، وخير العبد هلل ساجدا

ه الصفات يف من اتصف بكمال العلم مع صفاء القلب ونقاء السريرة، وألنبياء تتجلى هذ -1
اهلل عليهم السالم كمال ذلك، وكل من متثل صفتهم شاهبهم يف ذلك على قدر ما يتحقق 
له من صفاء القلب وكمال العلم ونقاء السريرة، ومن كان على النقيض من ذلك خالف 

 .صفتهم

شيان وحنوها ليست من صفات اخلاشعني، وال اتصف هبا الزعيق والزئري والصياح والغ -4 
 .املوفقون والقدوة كأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
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األصل فيمن كان عاملا صايف الفطرة سليم القلب أن يتأثر جملرد مساع القرآن الكرمي، وقد  -  
ت تؤدي إىل تطرأ على القلب أمور ال حيصل معها هذا التأثر إال بإزالتها واستحضار مقدما

 . حتققه

اليت تقسي القلب وتبعد اخلشوع منه طول األمد مع الغفلة، وحسن من هذه املوانع  -7 
 .االستماع وحضور القلب وإلقاء السمع من هذه املقدمات اليت حتصل هذا اخلشوع

ليس اخلشوع حالة نفسية عابرة وإن كان مبتدأه خشية وقشعريرة وبكاء، بل إن هذه احلالة   -1 
ع النفس وإسكات شهوهتا وقهر هواها، وينتج عن ذلك انفتاح مغاليق العقل مقدمة لقم

والفهم واإلدراك اليت جتعل اخلاشع فاقها ألوامر اهلل ونواهيه مسارعا إىل االستجابة هلا، 
حالة آلية  ةويؤدي جتدد هذا احلال إىل جتدد هذه املسارعة حىت تصري هذه االستجاب

 . راسخة
وجوههم، وتربز يف صفة مشيهم، وتتصور يف ما يف لخاشعني سيما تنتج هذه االستجابة ل -4 

تطبعهم بطباع تصري هلم هيئات راسخة تصدر عنهم و ...  فوسهممتيل إليه أو متيل عنه ن
 .من غري تكلف أو تصنع

النهائي هلذا اخلشوع والتدبر هو هتذيب النفس وإصالح العمل، وحيصل هذا املقصود  -1 
ث، وحالة اخلشوع والتدبر ينتج عنها التذكري املستمر باملنهج من القراءة على مكالتهذيب 

وما يصاحب ذلك من استشعار التقصري واحلياء والرغبة والرهبة واستحضار املعاين وجتدد 
 .التوبة والعزم على اللزوم، وغايته النهائية حتقيق التقوى واالستقامة

ي إىل احلياة كما حتىي األرض املوات لتدبر القرآن أثر عظيم آخر، وهو أنه يعيد القلب القاس -6 
 .ِباء املطر

  


