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 الممخص:
الحمد اهلل المرجو لطفو وثوابو، المخوؼ مكره وعقابو، والصالة والسالـ عمى محمد سيد انبيائو وخير 
خميقتو وعمى الو واصحابو أجمعيف.ولما كاف كتاب اهلل تعالى لـ يترؾ شيء فيو صالح اإلنساف إال 

ف تشريعات وتطرؽ اليو وكاف أئمة اىؿ البيت عمييـ السالـ ىـ المطبؽ األفضؿ لما جاء فيو م
 وأخالقيات وغيرىا جاء ىذا البحث بعنواف. )حقيقة الخشية في القرآف الكريـ (

 وقد جاء ىذا البحث عمى ثالثة فصوؿ مشتممة عمى مباحث: 

إذ تكفؿ الفصؿ األوؿ تعريؼ الخشية في المغة و تعريؼ الخشية في اإلصطالح. موارد الخشية في 
 القرآف الكريـ.

بيف نظائر الخشية في القرآف الكريـ وجمعت فيو ثمانية نظائر وىي: الخوؼ و أما الفصؿ الثاني فقد 
 الفزع و الرعب و الرىبة و الوجؿ و التوجس و اليمع و الحذر.

أما الفصؿ الثالث والذي حمؿ عنواف حقيقة الخشية، معناىا وشروطيا وفضائميا وثمارىا وصفات 
لخشية حقيقة الخشية، فضؿ الخشية، مظاىر المتقيف والذي تشكؿ مف خمسة مباحث وىي: معنى ا

 الخشية، ثمار الخشية، صفات المتقيف. 

وتكمف أىمية الموضوع ألنو يتطرؽ لبياف أىمية الخشية ألنيا اىـ الموضوعات التي يحتاج إلييا 
ؿ اإلنساف ليكوف عبدًا مقبواًل عند ربو و مقربا إليو كما يعتبر حقيقة الخشية في القرآف الكريـ مف خال
استقصاء اآليات المباركة الواردة في القرآف الكريـ بخصوص الخشية، و مف ثـ معرفة التطبيقات و 

 السالـ.  التجميات ليذه الحقيقة في حياة اإلماـ الكاظـ عميو

  (القرآف الكريـ، الخشية ،حقيقةالالكممات المفتاحية: )
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The reality of fear in the Holy Quran 

mashriq sabah kazim aleabd 

Imam Jaafar Al-Sadiq University, Dhi Qar Branch 

Abstract: 

Praise be to God, hoped for his kindness and reward, fearful is his 

compulsion and punishment, and prayers and peace be upon Muhammad, the 

master of his prophets and the best of his creation, and upon his family and 

all his companions. Legislation, ethics and others This research came under 

the title. (The reality of fear in the Holy Quran) 

This research was divided into three chapters, including: 

The first chapter ensures the definition of fear in language and the 

definition of fear in terminology. Fear resources in the Holy Qur'an. 

As for the second chapter, it shows the analogies of fear in the Noble 

Qur’an, and in it eight analogies are collected: fear, dread, dread, dread, 

dread, apprehension, panic and caution. 

As for the third chapter, which was titled The Reality of Fear, its 

Meaning, Conditions, Virtues, Fruits, and Attributes of the Pious, which 

consists of five sections: the meaning of fear, the reality of fear, the virtue of 

fear, the manifestations of fear, the fruits of fear, and the characteristics of the 

righteous. 

The importance of the topic lies in that it deals with the statement of the 

importance of fear because it is the most important topics that a person needs 

to be a slave acceptable to his Lord and close to him. The truth in the life of 

Imam al-Kadhim, peace be upon him. 

Keywords: (truth, fear, the Noble Qur’an) 

 التمييد:

الخشية مف اهلل سبحانو وتعالى عالمة مف عالمات الصالحيف، ومنزلة عميا سمكيا 
مالئكة وصالح المؤمنوف، فيي الدليؿ عمى أف الفرد المؤمف قد أنبياء اهلل ورسمو وال

وصؿ الى مرتبة عميا مف مراتب العبادة والقرب اآلليي، ألف الخشية منو سبحانو تعني 
أف، الفرد قد قدر اهلل حؽ قدره، وىي أعظـ دليؿ عمى األيماف الصادؽ والعبودية 
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ـْ َعَمى َبْعٍض َيَتَساَءُلوَف * َقاُلوا ِإنَّا الخالصة، قاؿ تعالى يصؼ المؤمنيف: }َوَأْقَبَؿ بَ  ْعُضُي
 ُكنَّا َقْبُؿ ِفي َأْىِمَنا ُمْشِفِقيَف * َفَمفَّ المَُّو َعَمْيَنا َوَوَقاَنا َعَذاَب السَُّموـِ * ِإنَّا ُكنَّا ِمْف َقْبؿُ 

ـُ{ الطور نجاتيـ في اآلخرة ، فاآليات تبيف أف سبب ٕٙ-َٕ٘نْدُعوُه ِإنَُّو ُىَو اْلَبرُّ الرَِّحي
شفاقيـ وخشيتيـ مف اهلل سبحانو في ىذه  وما ىـ فيو مف النعيـ ىو بسبب حوفيـ وا 

 النشأة.

تعتبر الخشية مف اهلل الخوؼ منو سبحانو مف أبرز صفات عباد اهلل المكرموف فقد 
ـْ َوَيفْ  ـْ ِمْف َفْوِقِي َعُموَف َما وصؼ اهلل مالئكتو بصفة الخوؼ قاؿ تعالى: }َيَخاُفوَف َربَُّي

، فإذا كاف ىذا حاؿ المالئكة وىـ الذيف وصفيـ اهلل بقولو: }اَل ُٚٗيْؤَمُروَف{  النحؿ :
ـْ َوَيْفَعُموَف َما ُيْؤَمُروَف{التحريـ : ، فكيؼ باإلنساف الذي ما انفؾ  َٙيْعُصوَف المََّو َما َأَمَرُى

األولى أف يخشى يعمؿ المعاصي والزالت، ويصر عمى الخطايا والسيئات، أليس مف 
 ىو ربو؟ ىذا حاؿ المالئكة في خوفيـ مف ربيـ.

اهلل عميو وآلو( ىو خير البشر وخاتـ األنبياء وقد كاف مف خوفو  وىذا رسوؿ اهلل)صمى
شفاقو منو دائـ العبادة واإلستغفار حتى أف اهلل سبحانو أشفؽ عميو أف  مف ربو وخشيتو وا 

َما َأْنَزْلَنا َعَمْيَؾ اْلُقْرَآَف ِلَتْشَقى * ِإالَّ َتْذِكَرًة ِلَمْف  ييمؾ نفسو مف كثرة العبادة فقاؿ: }طو *
، ىذا حالو صموات ربي عميو وىو الشفيع المشفع، فقد كاف أشد ٗ-َٔيْخَشى{  طو:

الناس خوفًا ووجاًل مف اهلل سبحانو فقد ورد عف الصادؽ عميو السالـ: "كاف رسوؿ 
ف خؼ حتى يستغفر اهلل خمسا اهلل عميو وآلو وسمـ( ال  اهلل)صمى يقوـ مف مجمس وا 

 .ٔوعشريف " 

أما عباد اهلل الذيف عرفوا اهلل حؽ معرفتو فقد وصفيـ: }ِإنََّما ُيْؤِمُف ِبَآَياِتَنا الَِّذيَف ِإَذا ُذكُِّروا 
ـْ اَل َيْسَتْكِبُروَف * َتَتَجاَفى ـْ َوُى ًدا َوَسبَُّحوا ِبَحْمِد َربِِّي وا ُسجَّ ـْ َعِف اْلَمَضاِجِع  ِبَيا َخرُّ ُجُنوُبُي
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ـْ ِمْف ُقرَّ  ـُ َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُي ـْ ُيْنِفُقوَف *َفاَل َتْعَم ـْ َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّا َرَزْقَناُى ِة َيْدُعوَف َربَُّي
، أنظر كيؼ جازاىـ اهلل عمى خوفيـ ٚٔ-:َ٘ٔأْعُيٍف َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُموَف *{ السجدة

 يـ، نسأؿ اهلل أف يجعمنا مف المشفقيف الخائفيف منو. وخشيت

 .ناىا ومواردىا  في القرآف والسنةوألىمية الخشية سنسمط الضوء ؼ ىذا البحث عمى مع

 أواًل: 

 .َٕيْخَشى   الَخْشَيُة في المغة: الخوؼ، و الفعؿ: َخِشيَ  

  الخاء و الشيف و الحرؼ المعتؿ يدؿُّ عمى َخوؼ و ُذْعر، فالَخَشية الَخْوؼ، و رجؿٌ 
 .ٖ، أي: كنُت أشدَّ َخْشيًة منو  فخَشْيُتو  فالفٌ   ، و خاَشاِني َخْشَيافُ 

ولمخشية نظائر كثيرة منيا: ) التقوى، اإلحتراس، التوجس، اإلتقاء، الحذر، الخوؼ، 
 ر.الرىبة، الوجؿ ( وغيرىا كثي

وىذه األلفاظ قد تكوف مترادفة ولكف بينيا بعض النكات المطيفة فمثاًل أف الخوؼ 
ف كانا في المغة بمعنى واحد إال أف بيف خوؼ اهلل وخشيتو وفي عرؼ أرباب  والخشية وا 

القموب فرقا وىو أف الخوؼ تألـ النفس مف العقاب المتوقع بسبب ارتكاب المنييات، 
ف كانت مراتبو متفاوتة جدا، والتقصير في الطاعات وىو  يحصؿ ألكثر الخمؽ وا 

 والمرتبة العميا منو ال تحصؿ إال لمقميؿ

والخشية: حالة تحصؿ عند الشعور بعظمة الخالؽ وىيبتو وخوؼ الحجب عنو، وىذه 
حالة ال تحصؿ إال لمف اطمع عمى حاؿ الكبرياء وذاؽ لذة القرب، ولذا قاؿ تعالى: " 

 .ٗالعمماء "  إنما يخشى اهلل مف عباده



 هـ2113-و  0202. نضُح انراتع انعذد / انثانثانًجهذ  يجهح انذراصاخ انًضرذايح . . انضُح انثانثح / 

 

 
 
 

902 

وذكر المفسروف اختالفات أخرى منيا ما ذكره اآللوسي: " الخشية أشد الخوؼ ألنيا 
مأخوذة مف قوليـ: شجرة خشية أي يابسة ولذا خصت بالرب في ىذه اآلية، وفرؽ 
ف كاف الخاشي قويًا والخوؼ مف  بينيما أيضًا بأف الخشية تكوف مف عظـ المخشي وا 

ف كاف المخ وؼ أمرًا يسيرًا، يدؿ عمى ذلؾ أف تقاليب الخاء والشيف ضعؼ الخائؼ وا 
والياء تدؿ عمى الغفمة وفيو تدبر، والحؽ أف مثؿ ىذه الفروؽ أغمبي ال كمي وضعي 

 .٘ولذا لـ يفرؽ كثير بينيما " 

والفرؽ بيف الخشية والرىبة: أف الرىبة وصؼ عمؿ القمب عند حصوؿ الخوؼ، وفييا 
 . ٙمعنى الييبة واإلجالؿ 

 . ٚالوجؿ: ىو رجفاف القمب وانصداعو لذكر مف يخاؼ سمطانو وعقوبتو و 

 ثانيًا:

الخشية: خوؼ يشوبو تعظيـ، و أكثر ما يكوف ذلؾ عف عمـ بما يخشى منو، و لذلؾ  
 .ٛالمََّو ِمْف ِعباِدِه اْلُعَمماُء   خّص العمماء بيا في قولو: ِإنَّما َيْخَشى

الخشية مف خشى، و خشى األصؿ الواحد في ىذه الماّدة: ىو المراقبة و الوقاية مع 
، كما في قولو ٜالخوؼ، بأف يراقب أعمالو و يتّقى نفسو مع الخوؼ و المالحظة 

 .َ٘ٗيْخشاىا{ النازعات:  تعالى: }ِإنَّما َأْنَت ُمْنِذُر َمفْ 

وسامقة , فقد وصؼ اهلل بيا عبادة والخشية مف اهلل تعالى فضميا عظيـ ومكانتيا عالية 
ْف َتْدُع ُمْثَقَمٌة ِإَلى ِحْمِمَيا اَل ُيْحَمْؿ  المؤمنيف الصالحيف فقاؿ: }واََل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َواِ 

ـْ ِباْلَغْيِب َوَأَقا اَلَة َوَمْف ِمْنُو َشْيٌء َوَلْو َكاَف َذا ُقْرَبى ِإنََّما تُْنِذُر الَِّذيَف َيْخَشْوَف َربَُّي ُموا الصَّ
َلى المَِّو اْلَمِصيُر{ فاطر: ـْ ِمْف َخْشَيِة َٛٔتَزكَّى َفِإنََّما َيَتَزكَّى ِلَنْفِسِو َواِ  ، وقاؿ: }ِإفَّ الَِّذيَف ُى
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ـْ اَل ُيْشرِ  ـْ ِبَربِِّي ـْ ُيْؤِمُنوَف * َوالَِّذيَف ُى ـْ ِبآَياِت َربِِّي ـْ ُمْشِفُقوَف * َوالَِّذيَف ُى ُكوَف * َوالَِّذيَف َربِِّي
ـْ َراِجُعوَف *ُأوَلِئَؾ ُيَساِرُعوَف ِفي اْلَخْيَراِت َوىُ  ـْ ِإَلى َربِِّي ـْ َوِجَمٌة َأنَُّي ـْ ُيْؤُتوَف َما آَتْوا َوُقُموُبُي

 .ٔٙ-َٚ٘لَيا َساِبُقوَف *{ المؤمنوف

 فثماَر ىذه الخشية بيِّنة، و آثارىا ظاىرة يمكف تمخيصيا في االتي:

اية والصالح: قاؿ تعالى: }ِإنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد المَِّو َمْف آَمَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر ػ اليدٔ
ـْ َيْخَش ِإالَّ المََّو َفَعَسى ُأوَلِئَؾ َأْف َيُكوُنوا ِمَف اْلُمْيَتِديَف{ الت َكاَة َوَل اَلَة َوآَتى الزَّ ـَ الصَّ وبة َوَأَقا

:ٔٛ. 

ـُ ػ الفوز والفالح: قٕ اؿ تعالى: }َوَمْف ُيِطِع المََّو َوَرُسوَلُو َوَيْخَش المََّو َوَيتَّْقِو َفُأوَلِئَؾ ُى
 .ٕ٘اْلَفاِئُزوَف{ النور:

ـْ َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر ٖ ـْ ِباْلَغْيِب َلُي ػ المغفرة واألجر الكبير: قاؿ تعالى: }ِإفَّ الَِّذيَف َيْخَشْوَف َربَُّي
 .َٔٔكِبيٌر{ المؾ:

اِلَحاِت ُأوَلِئَؾ  ػ دخوؿٗ  الجنة والنجاة مف النار: قاؿ تعالى: }ِإفَّ الَِّذيَف آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
ـْ َجنَّاُت َعْدٍف َتْجِري ِمْف َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َخاِلِديَف ِفيَيا ـْ ِعْنَد َربِِّي ـْ َخْيُر اْلَبِريَِّة * َجَزاُؤُى  ُى

ـْ وَ  . وقاؿ سبحانو: ٛ-َٚرُضوا َعْنُو َذِلَؾ ِلَمْف َخِشَي َربَُّو *{ البينة َأَبًدا َرِضَي المَُّو َعْنُي
ـْ َما  }َمْف َخِشَي الرَّْحَمَف ِباْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْمٍب ُمِنيٍب *اْدُخُموَىا ِبَساَلـٍ َذِلَؾ َيْوـُ اْلُخُموِد * َلُي

 .ٖ٘-َٖٖيَشاُءوَف ِفيَيا َوَلَدْيَنا َمِزيٌد *{ؽ:

 المغة ػ الخشية في ٔ
خشي: الَخْشَيُة: الخوؼ، والفعؿ: َخِشَي َيْخَشى. ويقاؿ: وىذا المكاف أْخَشى مف ذاؾ، 

 .ٓٔقاؿ العَجاج: قطعت أْخشاُه إذا ما اْحَجبا. أي: أفزعو 
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فارس: " الخاء و الشيف و الحرؼ المعتؿ يدؿُّ عمى َخوؼ و ُذْعر، ثـ يحمؿ  وقاؿ ابف
، أي: كنُت  فخَشْيُتو  فالفٌ   ، و خاَشاِني َخْشَيافُ   رجؿٌ عميو المجاز. فالَخَشية الَخْوؼ، و 

 .ٔٔأشدَّ َخْشيًة منو، والمجاز قوليـ َخِشيت بمعنى َعِممت 

عباد: " الَخْشَيُة: الَخْوؼ، َخِشَي َيْخشى َخْشَيًة وَخْشيًا وِخْشيانًا  بف وقاؿ الصاحب
اَنٌة: َتخشى ُكؿَّ َشْيٍء. وما َحَمْمُتو وَمْخَشاًة. وىذا المكاُف أْخشى مف ذاؾ. واْمَرأٌة َخْشيَ 

عمى ذاؾ ِإال ِخْشَي فالٍف: أي َمخاَفَتو، بَكْسِر الخاء. وَمَثٌؿ: قد ُكْنُت وما أَخّشى بالذِّْئب. 
 .ٕٔوخاشى بيـ: اتَّقى عمييـ وَحِذَر. وخاَشْيُت فالنًا: تاَرْكتو " 

الفراء: معنى " فخشينا "، أي:  وقولو عز وجؿ: )فخشينا أف ُيرىقيما ُطغيانا وكفرا(. قاؿ
فعممناه. وقاؿ الزجاج: فخشينا، مف كالـ الخضر، وال يجوز أف يكوف " فخشينا " عف 

 اهلل، والدليؿ عمى ذلؾ قولو: )فأردنا أف ُيبدليما ربيما(.

وقد يجوز أف يكوف " فخشينا " عف اهلل عز وجؿ، ألف الخشية مف اهلل معناىا: الكراىة، 
 الخوؼ، ويكوف قولو حينئذ " فاردنا " بمعنى: أراد اهلل.ومف اآلدمييف: 

 األعرابّي: فعمت ذاؾ َخشأَة أف يكوف كذا، وانشد: وحكى ابف

 فَتعدَّيُت َخشأًة أف يرى  ظالـٌ أني كما كاف َزعـْ 

ؤاسّي: إال ِخشى فالف.  وما حممو عمى ذلؾ إال ِخشى فالف. وجكى عف الرُّ

 باأَلمر: خّوفو، وفي المثؿ: لقد كنت وما أَخشَّى بالذئب. وخّشأه

 وخاشاني، فَخشْيُتو: كنت اشدَّ منو خشية.
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وىذا المكاف أخشى مف ىذا، أي اخوؼ، جاء فيو التعجب مف المفعوؿ، وىذا نادر. وقد 
 حكى سيبويو منو أشياء.

 األعرابّي: والَخِشّى: اليابُس مف النبت، وانشد ابف

 يا إذا َخَمى صوُت أفاِع في َخِشىٍّ أْعشماكأف صوت َشخب

 .ٖٔوُيروى: في ُحشّى، وىو ما فسد أصمو وَعفف " 

، مثؿ الَخشني،  وذكر الجوىري معنى آخر ليذه المادة وىو " اليابس " يقوؿ: " والَخشيُّ
 .ٗٔوىو اليابس. والَخْشَو: الَخْشَؼ مف التمر. يقاؿ: َخَشِت النخمة َتْخُشو، إذا أحشفْت " 

الظاىر أف المعنى الحقيقي لمخشية يدور حوؿ معنى الخوؼ وىو المعنى الذي ذكره و 
أىؿ المغة وال يتعداه الى غيره فأف قمت فما معنى قوؿ اهلل سبحانو: }َفَخشينا أف ُيرِىَقيما 

، فنقوؿ إما أف يكوف المراد منيا المعنى المجازي وىو عممنا ُٓٛطغيانًا وُكفرًا{  الكيؼ:
 ٘ٔبقًا مف معاني الخشية أو معناىا كرىنا كما عممت سا

 ػ الخشية في اإلصطالح ٕ
ُذكرت تعاريؼ كثيرة لمخشية فقد عرفيا الراغب األصفياني: " الخشية: خوؼ يشوبو 
تعظيـ، و أكثر ما يكوف ذلؾ عف عمـ بما يخشى منو، و لذلؾ خّص العمماء بيا في 

 .ْٕٛلُعَمماُء{ فاطر:المََّو ِمْف ِعباِدِه ا  قولو: }ِإنَّما َيْخَشى

وعرفيا الجرجاني: " تألـ القمب بسبب توقع مكروه في المستقبؿ، يكوف تارة بكثرة الجناية 
 .ٙٔمف العبد، وتارة بمعرفة جالؿ اهلل وىيبتو. وخشية األنبياء مف ىذا القبيؿ " 
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وأما الطريحي فعرفيا: " و الخشية: الخوؼ. يقاؿ: خشي الرجؿ يخشى خشية أي 
 .ٚٔخاؼ، و رجؿ خشياف و امرأة خشياء. و الخشية: الكراىة " 

وفي المعجـ الفمسفي جاء تعريفيا " قمؽ يصيب اإلنساف عند توقعو خطرًا أو مكروىًا 
 .ٛٔفي المستقبؿ " 

الة تحصؿ عند الشعور بعظمة الخالؽ وىيبتو ىالؿ العسكري: " والخشية: ح ويعرفيا أبو
وخوؼ الحجب عنو، وىذه حالة ال تحصؿ إال لمف اطمع عمى حاؿ الكبرياء وذاؽ لذة 

، فالخشية: ٖ٘القرب، ولذا قاؿ تعالى: " إنما يخشى اهلل مف عباده العمماء "  فاطر:
 .ٜٔخوؼ خاص، وقد يطمقوف عمييا الخوؼ 

: " إف األصؿ الواحد ليذه المادة: ىو المراقبة والوقاية ويعرفيا العالمة المصطفوي بقولو
مع الخوؼ بأف يراقب أعمالو ويتقي نفسو مع الخوؼ والمالحظة. ويقابؿ ىذا المعنى: 
اإلىماؿ والتغافؿ وعدـ المباالة وترؾ اإلىتماـ والمالحظة وعدـ صيانة النفس مف 

 . ٕٓالخالؼ " 

تعريفات لمخشية والتعريفات اإلصطالحية النتيجة: مف خالؿ ما ذكره أىؿ المغة مف 
السابقة يتبيف أنيا تعني الخوؼ والتألـ والقمؽ مف وقوع خطر في المستقبؿ يؤدي بو الى 
اليالؾ، والمالحظة والمراقبة واإلتقاء مع الخوؼ فإذا ما اجتمعت كؿ ىذه األمور 

 يحصؿ الخشوع، ومف معانييا أيضًا النبات اليابس. 
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 في القرآف الكريـػ موارد الخشية ٖ
وردت لفظة الخشية في القرآف الكريـ ثمانية وأربعيف مرة في مواضع متعددة ونحف ىنا 
نذكر منيا تسعة وثالثوف بحسب ترتيبيا في المصحؼ الشريؼ مع اإلشارة الى بعض 

 أقواؿ المفسريف فييا: 

ـْ ِمْف َبْعِد َذِلَؾ َفيِ  َـّ َقَسْت ُقُموُبُك فَّ ِمَف األوؿ: قاؿ تعالى: }ُث َي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َواِ 
فَّ ِمْنيَ  فَّ ِمْنَيا َلَما َيشَّقَُّؽ َفَيْخُرُج ِمْنُو اْلَماُء َواِ  ُر ِمْنُو اأْلَْنَياُر َواِ  ا َلَما َيْيِبُط اْلِحَجاَرِة َلَما َيَتَفجَّ

َـّ َقَسْت ٗٚوَف{  البقرة:ِمْف َخْشَيِة المَِّو َوَما المَُّو ِبَغاِفٍؿ َعمَّا َتْعَممُ  ,يقوؿ اهلل لبني إسرائيؿ }ُث
{ أي: اشتدت وغمظت، فمـ تؤثر فييا الموعظة، }ِمْف َبْعِد َذِلَؾ{ أي: مف بعد ما  ـْ ُقُموُبُك
أنعـ عميكـ بالنعـ العظيمة وأراكـ اآليات، ولـ يكف ينبغي أف تقسو قموبكـ، ألف ما 

ثـ وصؼ قسوتيا بأنيا }َكاْلِحَجاَرِة{ التي ىي شاىدتـ، مما يوجب رقة القمب وانقياده، 
ذيب في النار، ذاب بخالؼ أشد قسوة مف الحديد، ألف الحديد والرصاص إذا أ

 .ٕٔاألحجار

وقولو: }َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة{ أي: إنيا ال تقصر عف قساوة األحجار، وليست "أو "بمعنى "بؿ 
فَّ  ُر ِمْنُو األْنَياُر  "ثـ ذكر فضيمة األحجار عمى قموبيـ، فقاؿ: }َواِ  ِمَف اْلِحَجاَرِة َلَما َيتََفجَّ

فَّ ِمْنَيا َلَما َيْيِبُط ِمْف َخْشَيِة المَِّو{ فبيذه األمو  فَّ ِمْنَيا َلَما َيشَّقَُّؽ َفَيْخُرُج ِمْنُو اْلَماُء َواِ  ر َواِ 
 .ٕٕفضمت قموبكـ 

نَّما عنى بيذه القسوة تركيـ اإِليماف بمحمٍَّد)صمى عميو وآلو( وسمـ بعد ما عرفوا اهلل  وا 
 .ٖٕصدقو، وقدرَة اهلل تعالى عمى عقابيـ بتكذيبيـ إيَّاه 

ـْ َطْواًل َأْف َيْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْف َما َمَمَكْت  ـْ َيْسَتِطْع ِمْنُك الثاني:  }َوَمْف َل
ـُ اْلُمْؤِمَناِت َوالمَُّو أَ  ـْ ِمْف َفتََياِتُك ـْ ِمْف َبْعٍض َفاْنِكُحوُىفَّ ِبِإْذِف َأْيَماُنُك ـْ َبْعُضُك ـُ ِبِإيَماِنُك ْعَم
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َأْىِمِيفَّ َوَآُتوُىفَّ ُأُجوَرُىفَّ ِباْلَمْعُروِؼ ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَساِفَحاٍت َواَل ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍف َفِإَذا 
َعَمى اْلُمْحَصَناِت ِمَف اْلَعَذاِب َذِلَؾ ِلَمْف ُأْحِصفَّ َفِإْف َأتَْيَف ِبَفاِحَشٍة َفَعَمْيِيفَّ ِنْصُؼ َما 

ـْ َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيـٌ{ النساء: ـْ َوَأْف َتْصِبُروا َخْيٌر َلُك  .َٕٙخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُك

أي فمف لـ يستطع منكـ أف ينكح الحرائر سواء بعدـ القدرة أو عدـ الغنى فميتزوج مما 
و ممموكاتكـ المؤمنات واعمموا عمى ظاىر اإليماف ممكت أيمانكـ يعني جارية غيره أ

فإنكـ متعبدوف بالظاىر }بعضكـ مف بعض{ أي: دينكـ واحد فأنتـ متساووف مف ىذه 
الجية، فمتى وقع ألحدكـ الضرورة جاز لو تزوج األمة، فاخطبوىف مف ساداتيف 

ثـ يبيف واعطوىف ميورىف مف غير ضرار تزوجوىف عفائؼ غير زواف سرًا وال عالنية، 
حكـ آخر وىو إذا تزوجف فإف زنيف فعمييف نصؼ ما عمى المحصنات األبكار الحرائر 
ثـ يبيف اهلل سبب ىذا النكاح بقولو: }ذلؾ لمف خشي العنت منكـ{ أي: خاؼ أف تحممو 

 .ٕٗشدة الغممة عمى الزنا، فيمقى العنت، َأي: الحد في الدنيا، والعذاب في اآلخرة 

ـُ ِبَيا النَِّبيُّوَف الَِّذيَف َأْسَمُموا الثالث: قاؿ تعالى:  }ِإنَّا َأْنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَيا ُىًدى َوُنوٌر َيْحُك
بَّاِنيُّوَف َواأْلَْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْف ِكتَاِب المَِّو َوَكاُنوا َعَمْيِو ُشَيَداَء فَ  اَل ِلمَِّذيَف َىاُدوا َوالرَّ

ـْ ِبَما َأْنَزَؿ المَُّو َفُأوَلِئَؾ َتْخَشُوا النَّاَس َوا ـْ َيْحُك ْخَشْوِف َواَل َتْشَتُروا ِبَآَياِتي َثَمًنا َقِمياًل َوَمْف َل
ـُ اْلَكاِفُروَف{ المائد:  .ُٗٗى

إنا أنزلنا التوراة عمى موسى ييدي إلى اإليماف والحؽ، ونور يستضاء بو في ظمـ 
ليرجع الييا الييود في القضايا والفتاوى  الجيؿ والحيرة والشكوؾ، والشبيات والشيوات،

فيحكـ بيا النبيوف الذيف اسمموا هلل وانقادوا ألوامره، الذيف إسالميـ أعظـ مف إسالـ 
غيرىـ، وىـ صفوة اهلل مف العباد.: وكذلؾ يحكـ بالتوراة لمذيف ىادوا أئمة الديف مف 
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اس بأحسف تربية، ويسمكوف الربانييف، أي: العمماء العامميف المعمميف الذيف يربوف الن
 معيـ مسمؾ األنبياء المشفقيف.

 الفصل الثاني: 

 نظائر الخشية  في القرآن الكريم
 تمييد

يعد عمـ الوجوه والنظائر مف العموـ اليامة في المغة العربية ويراد بالوجوه: " المفظ 
 .ٕ٘المشترؾ الذي يستعمؿ في معاف عدة " 

والنظائر: كألفاظ المتواطئة. وقيؿ النظائر في المفظ، والوجوه في المعاني. وضعؼ ألنو 
لو أريد ىذا لكاف الجمع في األلفاظ المشتركة، وىـ يذكروف في تمؾ الكتب المفظ الذي 

 .ٕٙمعناه واحد في مواضع كثيرة، فيجعموف الوجوه نوعًا ألقساـ، والنظائر نوعًا آلخر 

ىؿ في القرآف نظائر فذىب البعض الى وجودىا في القرآف أما  وقد اختمؼ العمماء
المعاصروف فأغمبيـ ذىب الى عدـ وجود النظائر والترادؼ في القرآف الكريـ بؿ لكؿ 

 .ٕٚكممة معنى تؤديو وال يؤديو غيرىا 

وعمى كؿ األحوؿ فنحف في ىذا الفصؿ سندرس بعض نظائر الخشية ونشير الى 
 كؿ واحد مف نظائرىا وعمى لالتي: الفروؽ بيف الخشية وبيف 
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 ػ الخوؼ ٔ
 الخوؼ لغة

الخاء والواو والفاء أصٌؿ واحد يدؿُّ عمى الذُّْعِر والفَزع. يقاؿ ِخْفُت الّشيَء خوفًا وِخيفًة. 
ْفُتو، أي كنُت أشدَّ خوفًا والياء مبَدلٌة مف واو لمكاف الكسرة. ويقاؿ خاَوَفني فالٌف فخُ 

 .ٕٛمنو

صار الواو في يخاؼ أِلفًا ألنو عمى بناء َعِمَؿ َيْعَمؿ فألقوا الواو قاؿ الخميؿ: " و 
استثقااًل. وفييا ثالثة أشياء: الحرؼ والصرؼ والصوُت. وربما ألقوا الحرؼ وأبقوا 
الصرؼ والصوت، وربما أقوا الحرؼ بصرفيا وأبقوا الصوت، فقالوا: َيخاُؼ، وأصمو 

 عمى صرؼ الواو.َيْخَوُؼ، فألقوا الواو واعتمدوا الصوت 

وقالوا: خاَؼ، وَحدُّه َخِوَؼ، فألقوا الواو بصرفيا وأبقوا الصوت، واعتمدوا الصوت عمى 
فتحة الخاء فصار منيا ألفًا لينًة، وكذلؾ نحو ذلؾ فافيـ. ومنو التَّخويؼ اإلخافة 
 والتََّخوُّؼ. والنعت: خائؼ وىو الفرع، وتقوؿ: طريٌؽ َمُخوٌؼ يخاُفو الناس، وُمخيؼٌ 

 .ُٜٕيخيُؼ الناس 
، والنعت خائٌؼ وىو الَفِزُع، واأَلمر منو َخْؼ ٖٓوأصؿ الكممة " ِخوفة " وتجمع " ِخيؼ " 

 .ٖٔبفتح الخاء، والجمع فيو عمى ثالثة يقاؿ خائؼ وُخيٌَّؼ وِخيٌَّؼ وَخْوٌؼ 

 الخوؼ اصطالحًا: 

وقع محبوب الخوؼ توقع مكروه عف أمارة مظنونة أو معمومة، كما أف الرجاء والطمع ت
عف أمارة مظنونة أو معمومة، ويضاد الخوؼ: االمف ويستعمؿ ذلؾ في االمور الدنيوية 

 .ٕٖواألخروية 
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الجوزي: "إف الخوؼ خاصة مف خواص النفس، يظير عند المخوؼ.  وعرفو ابف
 .ٖٖوالخوؼ لما يستقبؿ والحزف لما فات " 

وعرفو الطريحي: " الخوؼ، يقاؿ خاؼ خوفا وخيفة بالكسر ومخافة أيضا فيو خائؼ 
 .ٖٗإذا حذر مف عدو ونحوه. والتخوؼ: التنقص " 

ويعرفو المصطفوي: " حالة تأثر واضطراب، بتوقع ضرر مستقبؿ أو مواجية يذىب 
ذا أراد التوقي منو فيقاؿ في  ىذا باألمف، فيو توقع ضرر مشكوؾ والظف بوقوعو، وا 

ذا حصؿ الخوؼ وأثره مفاجأة ولـ يتحمؿ  ذا أداـ الخوؼ فيو الرىب، وا  المقاـ الحذر، وا 
 .ٖ٘بو وانزعج قمبو فيو الفزع " 

 مدلوالت الخوؼ:

مدلوالت الخوؼ خمسة كما ذكرىا الزبيدي ىي: بمعنى الخوؼ كقولو تعالى: ) َخوفًا 
ِعيَف في َثَواِبِو. واْلَخْوُؼ َأيضًا: اْلَقْتُؿ ِقيَؿ: وِمْنُو وَطَمَعًا ( َأي: اْعُبُدوه َخاِئِفيَف َعَذاَبُو َطامِ 

. الَخْوُؼ  ـْ ِبَشْيٍء ِمَف اْلَخْوِؼ والُجوِع ( ىكذا َفسََّرُه المِّْحَياِنيُّ َقْوُلو تعاَلى: ) َوَلَنْبُمَونَُّك
ـْ َأيضًا: اْلِقَتاُؿ وِمْنُو َقْوُلو تعاَلى: ) َفِإَذا َجاَء اْلَخْوُؼ ( وكذلؾ قَ  َذا َجاَءُى ْوُلُو تعاَلى: ) واِ 

ـُ وِمْنُو  . الَخْوُؼ َأيضًا: اْلِعْم َأْمٌر ِمَف اأَلْمِف َأو اْلَخْوِؼ َأَذاُعوا ِبِو ( ىكذا َفسََّره المِّْحياِنيُّ
ِف اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْف َبْعِمَيا ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراضًا ( كذا َقْوُلو تعاَلى : ) َفَمف َقْوُلو َتعاَلى: ) َواِ 

. الَخْوُؼ: َأِديـٌ َأْحَمُر ُيَقدُّ منو َأْمثَاؿ  َخاَؼ ِمْف ُموٍص َجَنفًا َأْو ِإْثمًا ( ىكذا َفسََّره المِّْحَياِنيُّ
السُُّيوِر ثـ ُيْجَعُؿ عمى ِتْمَؾ السُُّيوِر َشْذٌر َتْمَبُسو الجارَيُة الثَّالَثُة عف ُكَراٍع ُلَغٌة في اْلَحْوؼ 

 .ِٖٙة وىي َأْوَلى ِباْلُمْيَممَ 

ويرى اليروزآبادي إنيا دلت عمى خمسة أوجو وىي: " القتؿ، الحرب، اليزيمة، العمـ 
 .ٖٚوالدراية، النقص، القتاؿ، الرعب والخشية مف العذاب والعقوبة " 
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 الفرؽ بيف الخشية والخوؼ: 

الظاىر أف الفرؽ بيف الخشية و الخوؼ أف الخشية تأثر القمب مف إقباؿ الشر أو ما 
في حكمو، و الخوؼ ىو التأثر عمال بمعنى اإلقداـ عمى تييئة ما يتقى بو المحذور و 

 .ٖٛإف لـ يتأثر القمب و لذا قاؿ سبحانو في صفة أنبيائو: "و ال يخشوف أحدا إال اهلل" 

ره و قد أثبت الخوؼ ليـ عف غيره في مواضع مف كالمو فنفى عنيـ الخشية عف غي
، و قولو: "و إما تخافف مف قـو ٚٙكقولو: "فأوجس في نفسو خيفة موسى" طو :

، و الخشية أشد الخوؼ ألنيا مأخوذة مف قوليـ: شجرة خشية أي ٛ٘خيانة"االنفاؿ: 
فت المرض و يابسة، و كذا قوؿ بعضيـ: إف الخوؼ يتعمؽ بالمكروه و بمنزلو يقاؿ: خ

 .ٜٖخفت زيدا بخالؼ الخشية فإنيا تتعمؽ بالمنزؿ دوف المكروه نفسو يقاؿ: خشيت اهلل 

وقيؿ في الفرؽ بينيما: " أف الخوؼ فيما ظيرت أسبابو والخشية فيما لـ تظير أسبابو " 
ٗٓ . 

ويرى العالمة المصطفوي أف " الخشية بمعنى المحاظ والمراقبة والتوجو مع الخوؼ: ىي 
توجب التذكر والعبرة واإلشفاؽ والخشوع، ويدؿ عميو الخشية في الجبؿ في إثر التي 

أنزاؿ القرآف عميو فإف مالحظة القرآف والتوجو اليو مع حالة الخوؼ والمراقبة إنما 
يحصؿ في نتيجة أنزاؿ القرآف وبمناسبتو، زال يالئـ معنى الخوؼ: حيث أثر نزوؿ 

قاء مع خوؼ، ومف ىذا المعنى يحصؿ الخشوع القرآف ىو المالحظة والمراقبة واإلت
 . ٔٗوالتصدع، ال مف الخوؼ " 

ومما يدؿ عمى اختالؼ المادتيف قولو تعالى: }و يخشوف ربيـ و يخافوف سوء الحساب{ 
نما ىيو ٕٔالرعد: ، فالعطؼ يدؿ عمى التغاير وىذا يدؿ عمى أف الخوؼ غير الخشية وا 

 مرتبة مف مراتبو.
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 ػػ الفزعٕ
 الفزع لغة

 لفاء والزاي والعيف أصالِف صحيحاف، أحدىما الذُّعر، واآلَخر اإلغاثة.ا

ؿ فالَفَزع، يقاؿ َفِزع َيْفَزع َفَزعًا، إذا ُذِعر. وأفَزْعُتو أنا. وىذا َمْفَزُع القوـ، إذا  فأمَّا األوَّ
 تعالى: َفِزعوا إليو فيما َيدَىُميـ. فأمَّا َفزَّعت ]عنو[ فمعناه َكشَّفت عنو الَفَزع. قاؿ اهلل

{ سبأ : ـْ ، والَمْفَزعة: المكاف يمتجئ إليو الَفِزع. واألصؿ ٖٕ}َحتَّى إَذا ُفزَِّع َعْف ُقُموِبِي
اهلل عميو وآلو( وسمـ لألنصار: "إنَّكـ َلَتْكُثروف  اآلخر الَفَزع: اإلغاثة. قاؿ رسوؿ اهلل)صمى

َرَعبَتو، وأْفزعُتو، إذا أغثَتو. وَفِزعُت  عند الَفَزع، وتَِقمُّوف عند الطََّمع". يقولوف: أفَزْعُتو إذ
 .ٕٗإليو فأفَزَعني، أي َلجْأُت إليو َفِزَعًا فأغاثَني 

قاؿ الخميؿ الفراىيدي: " َفِزَع َفَزعًا، أي َفِرؽ. وىو لنا َمْفَزٌع، وىي لنا َمْفَزٌع، وقوـ لنا 
َعٌة، وىي لنا َمْفَزَعٌة وىو لنا َمْفَزٌع سواء، أي: َفِزْعنا إلييـ إذا َدَىمنا أمٌر، وىو لنا َمْفزَ 

َمْفَزَعٌة الواحد والجمع والتأنيث سواء، أي: َفِزعنا منو، ومف أجمو فّرقوا بينيما، ألف 
 .ٖٗالَمْفَزَع ُيْفَزُع إليو، والَمْفَزَعُة ُيْفَزع منو " 

َعو َأخاَفو وَروََّعو وىو في اأَلصؿ مصدٌر َفِزَع منو وَفَزَع َفَزعًا وَفْزعًا وِفْزعًا وَأْفَزعو وَفزَّ 
 .ٗٗفيو َفِزٌع، والَمْفَزعُة بالياء ما ُيْفَزُع منو وُفزَِّع عنو َأي ُكِشَؼ عنو الخوؼ 

 الفزع اصطالحًا :

عرفو الراغب: " الفزع انقباض ونفار يعترى االنساف مف الشيء المخيؼ وىو مف جنس 
 .٘ٗالجزع وال يقاؿ فزعت مف اهلل كما يقاؿ خفت منو " 
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الطريحي: " الفزع: الذعر، وىو في األصؿ مصدر. والفزع يقع في القمب والسمع وعرفو 
 .ٙٗمف صوت أو غيره " 

 .ٚٗوعرفو الزبيدي: " الخوؼ الذي يمأل الصدر والقمب " 

وعرفو العالمة المصطفوي: " ىو خوؼ شديد مع اضطراب ودىشة عند عروض مكروه 
 .ٛٗعظيـ مفاجأة"

 األنساف عند حدوث مكروه.إذف ىو خوؼ شديد وانقباض يمأل 

 دواؿ الفزع:

، قاؿ تعالى: }َوَلْو ٜٗيدؿ الفزع أيضًا عمى الرعب كقوليـ: رعبتو أي أخفتو أو أفزعتو 
وِر َٔ٘تَرى ِإْذ َفِزُعوا َفاَل َفْوَت َوُأِخُذوا ِمْف َمَكاٍف َقِريٍب{ سبأ: ، وقاؿ: }َوَيْوـَ ُيْنَفُخ ِفي الصُّ

اِت َوَمْف ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َمْف َشاَء المَُّو َوُكؿٌّ َأَتْوُه َداِخِريَف{  َفَفِزَع َمْف ِفي السََّماوَ 
 .ٚٛالنمؿ:

 الفرؽ بيف الخشية والفزع والخوؼ :

أما الفرؽ بيف الخوؼ والفزع: أف الفزع مفاجأة ويكوف في القمب والسمع أما الخوؼ: 
ية: الخشية تأثر القمب والخش ٓ٘عند ىجوـ أمر وىو انزعاج القمب بتوقع مكروه عاجؿ 

 .ٔ٘مف إقباؿ الشر أو ما في حكمو 

 ػ الرعب ٖ
 الرعب لغة :

 الراء والعيف والباء أصوٌؿ ثالثة: أحدىا الخوؼ، والثاني الَمْؿء، واآلخر الَقْطع.
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فاألوؿ الرَّْعب: وىو الَخوؼ، َرَعْبُتو َرْعبًا، واالسـ الرُّْعب. ويقاؿ إّف الرَّْعَب ُرْقيٌة، 
، أي ُيْفِزعونو. وفاعمو راعٌب وَرعَّاب.  يزعموف أنيـ يْرَعبوف ذا السِّْحر بكالـٍ

 واألصؿ اآلخر قوليـ: سيٌؿ راعٌب، إذا َمأَل الوادَي. ورَعْبُت الحوَض إذا مألَتو.

الث قوليـ لمشَّيء المَقطَّع: ُمَرعَّب. ويقاؿ لمِقطعة مف السَّناـ ُرْعبوبة. وتسمَّى الشَّْطَبة والث
مف النِّساء ُرعبوبًة؛ تشبييًا ليا بِقطعة السناـ. ويقاؿ َسناـٌ مرعوٌب إذا كاف يقُطر دَسما 

ٕ٘. 

ُبو ُرْعبًا وُرُعبًا فيو َمْرُعوٌب منظور: " الرُّْعُب والرُُّعُب الَفَزع والَخْوُؼ َرَعَبو َيْرعَ  قاؿ ابف
وَرِعيٌب َأْفَزَعو وال تَُقْؿ َأْرَعَبو وَرعََّبو َتْرِعيبًا وَتْرعابًا َفَرَعب ُرْعبًا واْرَتَعَب فيو ُمَرعٌَّب 

 .ٖ٘وُمْرَتِعٌب َأي َفِزٌع " 

 الرعب اصطالحًا: 

الترعابة الرعب: االنقطاع مف امتالء الخوؼ، يقاؿ رعبتو فرعب رعبا وىو رعب و 
 .ٗ٘الفروؽ 

وقدّعرؼ الطبرسي الرعب بقولو: " الرعب الخوؼ يقاؿ رعبتو أرعبتو رعبا و رعبا و 
الرعب انزعاج النفس بتوقع المكروه و أصمو التقطيع مف قوليـ رعبت السناـ ترعيبا إذا 
قطعتو مستطيال فالرعب تقطع حاؿ السرور بضده مف انزعاج النفس بتوقع المكروه و 

 .٘٘ؿ فيو راعب إذا امتأل منو الوادي ألنو انقطع إليو مف كؿ جية " رعب السي

 .ٙ٘وقيؿ: " ىو الخوؼ الذي يمأل الصدر والقمب " 

 .ٚ٘وعرفو المصطفوي: " ىو حمة استيالء الخوؼ عمى القمب يسمب األمف بالكمية " 
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ـُ } َسُنْمِقي ِفي ُقُموِب الَِّذيَف َكَفُروا الرُّْعَب ِبَما َأْشَرُكوا ِبالمَّ  ْؿ ِبِو ُسْمَطاًنا َوَمْأَواُى ـْ ُيَنزِّ ِو َما َل
ـْ ٔٛٔالنَّاُر َوِبْئَس َمْثَوى الظَّاِلِميَف{ اؿ عمراف : ـْ َلَولَّْيَت ِمْنُي ، وقاؿ: }َلِو اطََّمْعَت َعَمْيِي

ـْ ُرْعًبا{ الكيؼ ـُ الرُّْعبَ 81:ِفَراًرا َوَلُمِمْئَت ِمْنُي َفِريًقا َتْقُتُموَف  ، وقاؿ: }َوَقَذَؼ ِفي ُقُموِبِي
 .َٕٙوتَْأِسُروَف َفِريًقا{  االحزاب:

أي جعمنا الخوؼ مستوليًا عمى قموبيـ ولو اطمعت عمى اصحاب الكيؼ لممئت قاطبة 
أعضائؾ وجميع بدنؾ مف رؤيتيـ رعبا بحيث يستولي الخوؼ عمييا، فظير لطؼ 

 التعبير في اآليات المباركة.

 ٛ٘والرعب ىو أشد درجات الخوؼ 

 ػ الرىبة ٗ
 الرىبة لغة :

 الراء والياء والباء أصالف: أحدىما يدؿُّ عمى خوٍؼ، واآلَخر عمى ِدّقة وِخفَّة.

ؿ الرَّْىبة: تقوؿ رِىْبت الشيَء ُرْىبًا وَرَىبًا وَرْىَبة. والترىُّب: التعبُّد. ومف الباب  فاألوَّ
 اإِلرىاب، وىو َقْدع اإِلبؿ مف الحوض وِذياُدىا.

: الرَّْىب: الناقة الميزولة. والرِّىاب: الرِّقاؽ مف النِّصاؿ؛ واحدىا َرْىٌب. واألصؿ اآلخر
در مشرٌؼ عمى الَبطف مثُؿ المِّساف   .ٜ٘والرَّىاب: عظـٌ في الصَّ

 .ٓٙو َرِىْبُت الشَّيَء َأْرَىُبُو َرَىبًا وَرْىبًة، أي: خفتو. وَأْرَىْبت فالنا 
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ـَ َيْرَىُب َرْىَبًة وُرىْ  ِـّ والَفْتِح وَرَىبًا بالتَّْحِريِؾ َأْي َأفَّ فيِو َثاَلَث ُلَغاٍت َرِىَب َكَعِم بًا بالضَّ
ِـّ والرَّْىَبى بالَفْتِح وُيَضُـّ وُيَمدَّاِف  ـُ: الرُّْىُب بالضَّ ِـّ وُيَحرَُّؾ اأَلِخيَراِف واالْس وُرْىَبانًا بالضَّ

َكتَْيِف   .ٔٙوَرَىُبوَتى َوَرَىُبوٌت ُمَحرَّ

 الرىبة اصطالحًا: 

 .ٕٙمخافة مع تحرز واضطرب 

 .ٖٙوقاؿ الطبرسي: " الرىبة الخوؼ و ضدىا الرغبة " 

قاؿ العالمة المصطفوي: " األصؿ الواحد في ىذه المادة ىو الخوؼ المستمر المستديـ 
 .ٗٙوالرىبة ضد الرغبة " 

ـْ َكاُنوا ُيَساِرُعوَف ِفي اْلَخْيَراِت َوَيدْ  ُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَىًبا َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعيَف{ قاؿ تعالى: }ِإنَُّي
ـْ ِمْف ُقوٍَّة َوِمْف ِرَباِط ٜٓاالنبياء: ـْ َما اْسَتَطْعُت ،  وىذه يدؿ عمى تقابميما، وقاؿ: }َأِعدُّوا َلُي

ـْ اَل َتْعمَ  ـْ َوَآَخِريَف ِمْف ُدوِنِي ُك ـْ َوَما تُْنِفُقوا اْلَخْيِؿ ُتْرِىُبوَف ِبِو َعُدوَّ المَِّو َوَعُدوَّ ـُ المَُّو َيْعَمُمُي ُموَنُي
ـْ اَل ُتْظَمُموَف{ االنفاؿ: ـْ َوَأْنُت ، أي تمقوف في قموبيـ ِٓٙمْف َشْيٍء ِفي َسِبيِؿ المَِّو ُيَوؼَّ ِإَلْيُك

 .٘ٙالرعب المستمر، حتى ال يتعرضوا لممسمميف 

 الفصل الثالث: 

 حقيقة الخشية، معناها وشروطها وفضائمها وثمارها 

 ػ حقيقة الخشية ٔ
بعد أف عرفنػا المعنػى المغػوي واألصػطالحي لمخشػية وقمنػا أف الخشػية ىػي خػوؼ يشػوبو 
تعظػػيـ، وعرفنػػا معنػػى الخشػػية ومواردىػػا فػػي ىػػذا المبحػػث نريػػد أف نتعػػرؼ عمػػى حقيقػػة 

 الخشية. 
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ف ألػػػـ واحتػػػراؽ وخػػػوؼ مػػػف اهلل سػػػبحانو ولعػػػؿ حقيقػػػة الخشػػػية ىػػػي مػػػا يصػػػيب القمػػػب مػػػ
وتعػػالى بسػػبب توقػػع العػػذاب. وفػػي الحقيقػػة إف مػػف يخشػػى اهلل سػػبحانو وتعػػالى ىػػو مػػف 
وقؼ عمى حقيقػة نفسػو ومػا حوتػو مػف النقػائص والعيػوب وعػرؼ قػدر ربػو وسػمطانو ومػا 

 يستحقو مف الطاعة والعبادة. 

اهلل عميػو  لػذا كػاف رسػوؿ اهلل)صػمى فكمما كاف العبد أكثر معرفة باهلل كاف أشد منػو خشػية
وآلو( أكثر الناس خشية فقد روي عنو صموات اهلل وسالمو عميو وآلو: " أنػا أعػرفكـ بػاهلل 

 .ٙٙوأشدكـ لو خشية " 

فالخشية مػف اهلل سػبحانو و تعػالى مػف أعمػى المقامػات وصػفة مػف أسػمى الصػفات , بػؿ 
ـْ ىػػػػي شػػػػرط أساسػػػػي مػػػػف شػػػػروط اإليمػػػػاف قػػػػاؿ تعػػػػالى: }َفالمَّػػػػ ُو َأَحػػػػؽُّ َأْف َتْخَشػػػػْوُه ِإْف ُكْنػػػػُت

 .ُٖٔمْؤِمِنيَف{ التوبة:

وىػػي خمػػؽ ال يتصػػؼ بػػو إال عبػػاد اهلل المتقػػوف وأوليػػاؤه المقربػػوف: قػػاؿ اهلل تعػػالى: }ِإنََّمػػا 
ـْ آَياتُػػُو زَ  َذا ُتِمَيػػْت َعمَػػْيِي ـْ َواِ  ـْ ِإيَماًنػػا َوَعمَػػى اْلُمْؤِمُنػػوَف الَّػػِذيَف ِإَذا ُذِكػػَر المَّػػُو َوِجمَػػْت ُقمُػػوُبُي اَدْتيُػػ

ـْ َيَتَوكَّمُػػػوَف{  َربِِّيػػػ
يقػػػوؿ المفسػػػر الطبػػػري: " لػػػيس المػػػؤمف بالػػػذي يخػػػالؼ اهلل ورسػػػولو،  ٚٙ

ويترؾ إتباع ما أنزلو إليو في كتابو مف حدوده وفرائضو، واالنقياد لحكمو، ولكف المػؤمف 
خوًفا منو، وَفَرًقا مف عقابػو ىو الذي إذا ذكر اهلل َوِجؿ قمبو، وانقاد ألمره، وخضع لذكره، 

. وقاؿ سػبحانو وتعػالى: }المَّػُو َنػزََّؿ َأْحَسػَف اْلَحػِديِث ِكَتاًبػا ُمَتَشػاِبًيا َمثَػاِنَي َتْقَشػِعرُّ ِمْنػُو ٛٙ" 
ـْ ِإَلى ِذْكِر المَِّو َذِلَؾ ُىَدى ا ـْ َوُقُموُبُي َـّ َتِميُف ُجُموُدُى ـْ ُث لمَِّو َيْيػِدي بِػِو ُجُموُد الَِّذيَف َيْخَشْوَف َربَُّي

 .َٖٕمْف َيَشاُء َوَمْف ُيْضِمِؿ المَُّو َفَما َلُو ِمْف َىاٍد{ الزمر:

بؿ إف البعض حصر الخشية مف اهلل سبحانو وتعالى في العمماء فقط يقوؿ نصير الديف 
الطوسػػػي: " الخػػػوؼ والخشػػػية إْف كانػػػا فػػػي المغػػػة بمعنػػػى واحػػػد، إاّل أّف فػػػي ُعػػػرؼ ىػػػذه 
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فػػرؽ، فػػإّف الخشػػية مختصػػة بالعممػػاء قػػاؿ تعػػالى: }ِإنََّمػػا َيْخَشػػى المَّػػَو ِمػػْف الطائفػػة بينيمػػا 
، والجنػػة أيضػػًا مختصػػة بيػػـ قػػاؿ تعػػالى: ِٕٛعَبػػاِدِه اْلُعَمَمػػاُء ِإفَّ المَّػػَو َعِزيػػٌز َغفُػػوٌر{ فػػاطر:

ـْ َجنَّػػاُت َعػػْدٍف َتْجػػِري ِمػػْف َتْحِتيَػػا اأْلَْنيَػػاُر َخا ـْ ِعْنػػَد َربِِّيػػ ِلػػِديَف ِفييَػػا َأَبػػًدا َرِضػػَي المَّػػُو }َجػػَزاُؤُى
ـْ َوَرُضػػوا َعْنػػُو َذِلػػَؾ ِلَمػػْف َخِشػػَي َربَّػػُو{  البينػػة: ، وقػػاؿ سػػبحانو: }َمػػْف َخِشػػَي الػػرَّْحَمَف َٛعػػْنُي

ـْ َمػػا َيَشػػاُءوَف ِفييَػػ ا ِباْلَغْيػػِب َوَجػػاَء ِبَقْمػػٍب ُمِنيػػٍب * اْدُخُموَىػػا ِبَسػػاَلـٍ َذِلػػَؾ َيػػْوـُ اْلُخمُػػوِد * َليُػػ
ـْ َواَل ٖ٘-َٖٖولَػػَدْيَنا َمِزيػػٌد{ ؽ: . والخػػوؼ منفػػي عػػنيـ }َأاَل ِإفَّ َأْوِلَيػػاَء المَّػػِو اَل َخػػْوٌؼ َعمَػػْيِي

ـْ َيْحَزُنوَف{  ُى
ٜٙ. 

 وىناؾ الكثير مف اآليات في ىذا المعنى وأما الروايات فكثيرة أيضًا منيا : 

. عػػػف االمػػػاـ الصػػػادؽ )عميػػػو السػػػالـ(: " خػػػؼ اهلل كأنػػػؾ تػػػراه فػػػإْف كنػػػت ال تػػػراه فإّنػػػو ٔ
ْف كنػػت تعمػػـ أّنػػو يػػراؾ ثػػـ اسػػتترت مػػف  ف كنػػت تػػرى أّنػػو ال يػػراؾ فقػػد كفػػرت، وا  يػػراؾ، وا 

 .ٓٚالمخموقيف بالمعاصي وبرزت لو بيا فقد جعمتو في حدِّ أىوف الناظريف إليؾ " 

عميو وآلو وسمـ( قاؿ: قاؿ اهلل تعالى: " وعزتي وجاللي ال . عف رسوؿ اهلل )صمى اهلل ٕ
أجمع عمى عبدي خوفيف، وال أجمع لو أمنػيف، فػإذا أمننػي فػي الػدنيا أخفتػو يػـو القيامػة، 

ذا خافني في الدنيا أمنتو يوـ القيامة "   .ٔٚوا 

السػػالـ( بشػػاب يضػػحؾ فقػػاؿ: ىػػؿ مػػررَت عمػػى الصػػراط؟ قػػاؿ: ال،  . مػػّر الحسف)عميوٖ
وىؿ تدري الى الجنػة تصػير أـ الػى النػار؟ قػاؿ: ال، قػاؿ: فمػا ىػذا الضػحؾ؟ قػاؿ: قاؿ: 

 .ٕٚفما رؤي ىذا الضاحؾ بعد ضاحكًا 

. وروي إّف النبي )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ( كاف إذا ىّبت ريػٌح عاصػفة يتغيػر وجيػو ٗ
 .ٖٚويقوـ ويتردد في الحجرة ويدخؿ ويخرج خوفًا مف عذاب اهلل 
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وات اهلل عميو وآلو ( إذا دخػؿ فػي الصػالة ُيسػمع لصػدره أزيػز كػأزيز . وروي كاف )صم٘
 .ٗٚالمرجؿ 

ولػػنعمـ أّنػػو كّممػػا زادت معرفػػة العبػػد بعظمػػة الخػػالؽ وجاللػػو صػػار أبصػػر بعيوبػػو، وازداد 
روي عػف رسػوؿ  ٘ٚخوفُو مف رّبو فإف اهلل عػّز وجػّؿ نَسػب الخػوؼ منػو وخشػيتو لمعممػاء 

 .ٙٚ: " َمف كاف باهلل أعرؼ كاف مف اهلل أخوؼ " اهلل عميو وآلو( قولو اهلل)صمى

 .ٚٚوقاؿ رسوؿ اهلل صّمى اهلل عميو وآلو: " أنا أخَوُفُكـ ِمَف اهلل " 

وروى الثعمبي بإسناده عف أبي اسحاؽ عف أبػي جحيفػة أّنػو قيػؿ: يػا رسػوؿ اهلل قػد أسػرَع 
 إليؾ الشيُب؟

 ٛٚقاؿ صّمى اهلل عميو وآلو: " شّيبتني ىود وأخواُتيا " 

ـّ  وفػػػي حػػػديث آخػػػر قػػػاؿ صػػػّمى اهلل عميػػػو وآلػػػو: " شػػػّيبتني ىػػػوٌد والواقعػػػُة والمرسػػػالُت وعػػػ
 .ٜٚيتساءلوف" 

وأما ما ورد مف حكايات خوؼ المقربيف مف األنبياء فيي كثيػرة أف تحصػى فقػد روي إّف 
السػػػالـ( كػػػاف يقػػػوؿ فػػػي مناجاتػػػػو: ) إليػػػي إذا ذكػػػرُت خطيئتػػػي ضػػػاقت عمػػػػّي  داود)عميو

ذا ذكػػػرُت رحمتػػػػَؾ اْرتػػػّدْت إلػػػػّي روحػػػي، سػػػبحانؾ إليػػػػي أتيػػػُت أطبػػػػاء  األرض برحبيػػػا، وا 
 عبادؾ ليداووا خطيئتي فكّميـ عميؾ يدلني، فبؤسًا لمقانطيف مف رحمتؾ(.

السػػالـ( ُيعاتػػب فػػي كثػػرة البكػػاء فيقػػوؿ: ) دعػػوني أبكػػي قبػػؿ خػػروج يػػوـ  وأيضػػًا كاف)عميو
ُيػػؤمر بػػي مالئكػػة غػػالظ شػػداد ال البكػػاء قبػػؿ تحريػػؽ العظػػاـ واشػػتعاؿ الحشػػا، وقبػػؿ أف 

 يعصوف اهلل ما أمرىـ ويفعموف ما ُيؤمروف(.
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السػػػػػالـ( كػػػػػاف إذا ُذكػػػػػر مػػػػػا صػػػػػدر منػػػػػو ُيغشػػػػػى عميػػػػػو ويسػػػػػمع  وُيحكػػػػػى أّف ابراىيـ)عميو
اضطراب قمبو مياًل في ميؿ، فيأتيو جبرئيؿ فيقوؿ لو: الجبػار يقرئػؾ السػالـ ويقػوؿ: ىػؿ 

 ٓٛجيرئيػػؿ إنػػي إذا ذكػػرُت خطيئتػػي نسػػيُت خّمتػػػي رأيػػت خمػػياًل يخػػاؼ خميمػػو؟ فيقػػوؿ: يػػػا
والروايات في خشوع أئمة أىؿ البيت أكثر مف أف تحصى فقد روي أف النبي )صػمى اهلل 

و عػػف عائشػػة:  ٔٛعميػو وآلػػو( كػػاف إذا قػاـ إلػػى الصػػالة تربػد وجيػػو خوفػػا مػف اهلل تعػػالى 
لصػػالة فكأنػػو لػػـ كػػاف رسػػوؿ اهلل )صػػمى اهلل عميػػو وآلػػو( يحػػدثنا ونحدثػػو، فػػإذا حضػػرت ا

 .ٕٛيعرفنا ولـ نعرفو 

وفػػػي خشػػػية أميػػػر المػػػؤمنيف عميػػػو السػػػالـ وخشػػػوعو فقػػػد روي أنػػػو عميػػػو السػػػالـ كػػػاف اذا 
حضره وقت الصالة تموف و تزلزؿ فقيؿ لو: مالػؾ؟ فيقػوؿ: جػاء وقػت امانػة عرضػيا اهلل 

 .ٖٛتعالى عمى السماوات و االرض و الجباؿ فأبيف اف يحممنيا و حمميا األنساف 

السالـ( إذا أخذ في الوضػوء يتغيػر وجيػو مػف خيفػة اهلل تعػالى  وكاف أمير المؤمنيف)عميو
. و كػػاف إذا دخػػؿ الصػػالة كػػاف كأنػػو بنػػاء ثابػػت أو عمػػود قػػائـ ال يتحػػرؾ، وكػػاف ربمػػا ٗٛ

ركػػػع أو سػػػجد فيقػػػع الطيػػػر عميػػػو، ولػػػـ يطػػػؽ أحػػػد أف يحكػػػي صػػػالة رسػػػوؿ اهلل إال عمػػػي 
 .٘ٛعمييماالسالـ( الحسيف) بف أبي طالب وعمي ابف

، وفي حديث رسوؿ ٙٛوكانت فاطمة)عميياالسالـ( تنيج في الصالة مف خيفة اهلل تعالى 
السػػالـ: أمػػا ابنتػػي اهلل عميػػو وآلػػو( فػػي الظمػػـ الػػذي يقػػع عمػػى اىػػؿ البيػػت عمػػييـ اهلل)صػػمى

فاطمػة فإنيػا سػيدة نسػاء العػالميف مػف األولػيف واآلخػريف ػ إلػى أف قػاؿ: ػ متػى قامػت فػي 
محرابيػػا بػػيف يػػدي ربيػػا جػػؿ جاللػػو زىػػر نورىػػا لمالئكػػة السػػماء كمػػا يزىػػر نػػور الكواكػػب 
ألىؿ األرض، ويقوؿ اهلل عز وجؿ لمالئكتو: يا مالئكتي انظروا إلػى امتػي فاطمػة سػيدة 
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قائمػػػة بػػػيف يػػػدي، ترتعػػػد فرائصػػػيا مػػػف خيفتػػػي، وقػػػد أقبمػػػت بقمبيػػػا عمػػػى عبػػػادتي،  إمػػػائي
 .ٚٛاشيدكـ أني قد أمنت شيعتيا مف النار 

عمي)عمييماالسالـ( كاف إذا قػاـ  بف السالـ( ورد إف الحسف وفي خشوع اإلماـ الحسف)عميو
ضػطرب في صالتو ترتعد فرائصػو بػيف يػدي ربػو عزوجػؿ، وكػاف إذا ذكػر الجنػة والنػار ا

 ، ٛٛاضطراب السميـ 

السػػالـ( إذا فػػرغ مػػف وضػػوئو تتغيػػر لونػػو،  وفػػي خشػػوع اإلمػػاـ الحسػػيف سػػيد الشيداء)عميو
 .ٜٛفقيؿ لو في ذلؾ، فقاؿ: حؽ عمى مف أراد أف يدخؿ عمى ذي العرش أف تتغير لونو 

السالـ( إذا شػرع فػي  الحسيف)عمييماالسالـ( روي أنو كاف)عميو بف وفي خشوع اإلماـ عمي
السػػػالـ( إذا توضػػػأ  و كاف)عميو ٜٓطيػػػارة الصػػػموات اصػػػفر وجيػػػو وظيػػػر عميػػػو الخػػػوؼ 

لمصػػالة وأخػػذ فػػي الػػدخوؿ فييػػا اصػػفر وجيػػو وتغيػػر لونػػو، فقيػػؿ لػػو مػػرة فػػي ذلػػؾ، فقػػاؿ: 
، وورد عنػو عميػو السػالـ أّنػو كػاف يصػّمي ذات ٜٔـ إني اريد الوقوؼ بيف يدي ممػؾ عظػي

يػػػوـ، فسػػػقط الػػػرداء عػػػف أحػػػد منكبيػػػو، فمػػػـ يسػػػّوه حتّػػػى فػػػرغ مػػػف صػػػالتو، فسػػػألو بعػػػض 
أصحابو عف ذلؾ فقاؿ: ويحؾ أتدري بيف يدي مف كنت؟، أّف العبد ال يقبؿ مف صػالتو 

هلل عػز وجػؿ مػتّمـ ذلػؾ إاّل ما أقبؿ عميو منيا بقمبو، فقاؿ الرجؿ: ىمكنػا، فقػاؿ: كػاّل إّف ا
 .ٕٜبالنوافؿ 

السػػػالـ( صػػمى ذات يػػػـو فوقػػػع  وفػػي خشػػػوع اإلمػػاميف الصػػػادقيف روي أف أبػػا جعفر)عميو
عمػى رأسػػو شػيء فمػػـ ينزعػػو مػف رأسػػو حتػى قػػاـ إليػػو جعفػر فنزعػػو مػف رأسػػو، تعظيمػػا هلل 

قبػػػػاال عمػػػػى صػػػػالتو، وىػػػػو قػػػػوؿ اهلل: )أقػػػػـ وجيػػػػؾ لمػػػػديف حنيفػػػػا(  وروي أف موالنػػػػا  ٖٜوا 
محمػػد الصادؽ)عمييماالسػػالـ( كػػاف يتمػػو القػػرآف فػػي صػػالتو فغشػػى عميػػو، فممػػا  بف فرجع

أفاؽ سئؿ ما الذي أوجب مػا انتيػت حالػؾ إليػو؟ فقػاؿ: مػا زلػت اكػرر آيػات القػرآف حتػى 
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عبػػػػد  جعفر وأبو و كػػػػاف أبػػػػو ٜٗبمغػػػػت إلػػػػى حػػػػاؿ كػػػػأنني سػػػػمعتيا مشػػػػافية ممػػػػف أنزليػػػػا 
ة تغيرت ألوانيما حمرة ومرة صفرة، وكأنما يناجياف اهلل)عمييماالسالـ( إذا قاما إلى الصال

 . ٜ٘شيئا يريانو 

 واما في حياة االماـ الكاظـ )عميو السالـ(

فػػي يػػـو مػػف االيػػاـ ارسػػؿ ىػػارف أمػػة جميمػػة جدااتشػػبةالقمر ابعنػػواف انيػػا خادمػػة لالمػػاـ 
 )عميو السالـ(،وكاف القصد التشيبر بو فيما اذا ابدى رغبتو فييا . 

وا بيػػػا اليػػػو قػػػاؿ لمػػػف جػػػاء بتمػػػؾ الشػػػابة :انكػػػـ تيتمػػػوف بمثػػػؿ ىػػػذة اليػػػدايا وعنػػػدما جػػػاء
وتفتخػػػروف بيػػػا ،اال انػػػي ال حاجػػػة لػػػي بيػػػذة اليػػػدايا وامثاليػػػا الف االمػػػاـ الكػػػاظـ )عميػػػة 

 السالـ (يخشى اهلل سبحانو وتعالى.

ىػػذا حػػاؿ خيػػر خمػػؽ اهلل ومػػف يجػػب أف نقتػػدي بيػػـ لػػذا عمػػى األنسػػاف أف يخشػػى اهلل ػ 
و عمى عظمتو وجاللو، ويتفّكر دائما في أحواؿ يوـ الحساب، ويتذّكر أنواع العذاب ويتنبّ 

 ويتصّور الموت وصعوبة عالـ البرزخ ومؤاخذة يوـ القيامة.

ولقد عاب اهلل عمى بني إسرائيؿ ووبخيػـ عمػى قسػاوة قمػوبيـ وعػدـ خشػيتيـ منػو سػبحانو 
ـْ ِمػػْف َبْعػػِد َذِلػػ َـّ َقَسػػْت ُقمُػػوُبُك فَّ ِمػػَف اْلِحَجػػاَرِة َلَمػػا فقػػاؿ: }ثُػػ َؾ َفِيػػَي َكاْلِحَجػػاَرِة َأْو َأَشػػدُّ َقْسػػَوًة َواِ 

فَّ ِمْنيَػا َلَمػا َيْيػِبُط ِمػ فَّ ِمْنيَػا َلَمػا َيشَّػقَُّؽ َفَيْخػُرُج ِمْنػُو اْلَمػاُء َواِ  ُر ِمْنُو اأْلَْنَياُر َواِ  ْف َخْشػَيِة َيَتَفجَّ
 .ْٗٚعَمُموَف{ البقرة:المَِّو َوَما المَُّو ِبَغاِفٍؿ َعمَّا تَ 

وضػػرب لنػػا مػػثال طيبػػا فػػي خشػػية مػػف أطػػاع اهلل عنػػد سػػماع آياتػػو فقػػاؿ: }لَػػْو َأْنَزْلَنػػا َىػػَذا 
اْلقُػػْرآَف َعمَػػى َجَبػػٍؿ َلَرَأْيتَػػُو َخاِشػػًعا ُمَتَصػػدًِّعا ِمػػْف َخْشػػَيِة المَّػػِو َوِتْمػػَؾ اأْلَْمثَػػاُؿ َنْضػػِرُبَيا ِلمنَّػػاِس 

ـْ َيَتَفكَّرُ   .ٕٔوَف{ الحشر:َلَعمَُّي
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يمانػػو  فالخشػية مػف اهلل سػبحانو ىػي ميػزاف األعمػاؿ وزينتيػا وىػي ثمػرة أعمػاؿ األنسػاف وا 
بربو ويقينو فكمما صفا إيماف الفرد وعال يقينو ازداد خوفو مف اهلل وخشيتو منو وبػاف أثػر 

ب ذلؾ عمى قمبو ولعؿ السر في ذلؾ إف اإليماف باهلل سبحانو يجعػؿ اإلنسػاف مؤمنػًا بثػوا
اهلل وعقابػػو وعمػػى تػػذكر اآلخػػرة وأىواليػػا فيعػػيش العبػػد بػػيف الرجػػاء والخػػوؼ الرجػػاء فػػي 
الجنة ونعيميا والخوؼ مف النار وزفيرىا فيرى نفسو مقصرًا في حؽ اهلل سػبحانو وتعػالى 
ومفرطًا في طاعتو فيغمب عميو طػابع الحػزف والخػوؼ والخشػية مػف اهلل سػبحانو فػال تػراه 

و رحمة ربو ويخاؼ عقابو وكيؼ ال يخشى وىو يقرأ أمر ربو لعباده: إال وجال خائفا يرج
يَّػػػػػاَي فَػػػػػاْرَىُبوِف{  ـْ َواِ  ـْ َوَأْوفُػػػػػوا ِبَعْيػػػػػِدي ُأوِؼ ِبَعْيػػػػػِدُك }اْذُكػػػػػُروا ِنْعَمتِػػػػػَي الَّتِػػػػػي َأْنَعْمػػػػػُت َعمَػػػػػْيُك

َلى المَِّو اْلَمِصيرُ ٓٗالبقرة: ـُ المَُّو َنْفَسُو َواِ  ، ويقػرأ بعضػًا ٕٛ{ اؿ عمػراف :. وقولو: }َوُيَحذُِّرُك
مف أىواؿ القيامػة التػي ذكرىػا سػبحانو فػي كتابػو: }َوَكػَذِلَؾ َأْخػُذ َربِّػَؾ ِإَذا َأَخػَذ اْلقُػَرى َوِىػَي 
 َظاِلَمٌة ِإفَّ َأْخَذُه َأِليـٌ َشِديٌد * ِإفَّ ِفي َذِلَؾ آَلََيًة ِلَمْف َخػاَؼ َعػَذاَب اآْلَِخػَرِة َذِلػَؾ َيػْوـٌ َمْجُمػوعٌ 

ـُ َنْفػٌس ِإالَّ لَ  ُرُه ِإالَّ أِلََجػٍؿ َمْعػُدوٍد * َيػْوـَ َيػْأِت اَل َتَكمَّػ  ُو النَّاُس َوَذِلَؾ َيػْوـٌ َمْشػُيوٌد * َوَمػا ُنػَؤخِّ
ـْ ِفييَػا َزِفيػٌر َوَشػِييٌؽ * َخاِلػِدي ـْ َشِقيٌّ َوَسِعيٌد * َفَأمَّا الَِّذيَف َشُقوا َفِفػي النَّػاِر َليُػ  فَ ِبِإْذِنِو َفِمْنُي

-ِٕٓٔفييَػػا َمػػا َداَمػػِت السَّػػَمَواُت َواأْلَْرُض ِإالَّ َمػػا َشػػاَء َربُّػػَؾ ِإفَّ َربَّػػَؾ َفعَّػػاٌؿ ِلَمػػا ُيِريػػُد{ ىػػود:
ٔٓ. 

فحقيقة الخشية ىػي أف يجتنػب العبػد مػا يوجػب سػخط مػواله وغضػبو، ويفعػؿ مػا أمػر بػو 
وكػػػؿ عميػػػو، مػػػف الطاعػػػات، والمسػػػارعة الػػػى فعػػػؿ الخيػػػرات واالجتيػػػاد فػػػي عبادتػػػو، والت

ويتجنػػػب نواىيػػػو فالخشػػػية مػػػف اهلل توجػػػب تػػػرؾ المعاصػػػي والشػػػيوات وتجعػػػؿ العبػػػد دائػػػـ 
 المراقبة لنفسو ومحاسبتيا ومجاىدتيا. 
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 ػ فضؿ الخشية ٕػٖ
فضػػؿ الخشػػية مػػف اهلل تعػػالى عظػػيـ ومكانتيػػا عاليػػة فقػػد وصػػؼ اهلل سػػبحانو بيػػا عبػػاده 

ْف َتْدُع ُمْثَقَمٌة ِإَلى ِحْمِمَيا اَل ُيْحَمْؿ ِمْنُو َشػْيٌء  المؤمنيف فقاؿ: }َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزرَ  ُأْخَرى َواِ 
ػاَلَة َوَمػْف َتَزكَّػى  ـْ ِباْلَغْيػِب َوَأقَػاُموا الصَّ َفِإنََّمػا َوَلْو َكاَف َذا ُقْرَبى ِإنََّما تُْنِذُر الَِّذيَف َيْخَشْوَف َربَُّي

َلى المَِّو اْلمَ  ـْ ُمْشِفُقوَف ِٛٔصيُر{ فاطر:َيَتَزكَّى ِلَنْفِسِو َواِ  ـْ ِمْف َخْشَيِة َربِِّي ، وقاؿ }ِإفَّ الَِّذيَف ُى
ـْ اَل ُيْشِرُكوَف * َوالَِّذيَف ُيْؤُتوَف َما  ـْ ِبَربِِّي ـْ ُيْؤِمُنوَف * َوالَِّذيَف ُى ـْ ِبآَياِت َربِِّي آَتْوا * َوالَِّذيَف ُى

ـْ ِإلَػى َربِّ  ـْ َوِجَمٌة َأنَّيُػ ـْ َليَػا َسػاِبُقوَف{ َوُقُموُبُي ـْ َراِجُعػوَف * ُأوَلئِػَؾ ُيَسػاِرُعوَف ِفػي اْلَخْيػَراِت َوُىػ ِيػ
 .ٔٙ-ٚ٘المؤمنوف:

اهلل عميو وآلو( أروع مثاؿ في الخشية مف اهلل سبحانو وتعػالى  لقد ضرب رسوؿ اهلل)صمى
 اهلل عميػػو وآلػػو( وسػػمـ استشػػعاره لعظمػػة اهلل ورىبتػػو منػػو فَعػػفْ  فقػػد كػػاف مػػف خشيتو)صػػمى

َعْبِد المَِّو َعْف َأِبيِو َقاَؿ: َأَتْيػُت النَّبِػىَّ صػمى اهلل عميػو وسػمـ َوُىػَو ُيَصػمِّى َوِلَصػْدِرِه  بف  ُمَطرِّؼٍ 
ُعَبػػػاٍد، قَػػػاَؿ:  بف  ، بػػػؿ كػػػاف يسػػأؿ اهلل تعػػػالى الخشػػػية , فَعػػػف َقْيسِ َٜٙأِزيػػٌز َكػػػَأِزيِز اْلِمْرَجػػػِؿ 

ػػػاٌر َصػػػاَلًة، َكػػػَأنَُّيـْ  ُكػػػػوَع  َصػػػمَّى ِبَنػػػا َعمَّ َـّ الرُّ ـْ ُأتِػػػ َأْنَكُروَىػػػا , َفِقيػػػػَؿ لَػػػُو ِفػػػي َذِلػػػَؾ؟ َفقَػػػاَؿ: َألَػػػ
َوالسُُّجوَد؟ َقاُلوا: َبَمى , قَػاَؿ: فَػِإنِّي قَػْد َدَعػْوت اهلَل بِػُدَعاٍء َسػِمْعتو ِمػْف َرُسػوِؿ اهلِل صػمى اهلل 

َـّ ِبِعْمِمؾ اْلَغْيَب، َوُقْدَرِتؾ َعَمى اْلَخمْ  ِؽ، َأْحِيِني َمػا َعِمْمػَت اْلَحَيػاَة َخْيػًرا ِلػي , عميو وسمـ:المَُّي
َـّ ِإنِّػػػي َأْسػػػَأُلؾ َكِمَمػػػَة اإِلْخػػػاَلِص ِفػػػي اْلَغَضػػػِب  َوتَػػػَوفَِّني ِإَذا َعِمْمػػػَت اْلَوفَػػػاَة َخْيػػػًرا ِلػػػي , المَّيُػػػ

َضػػػى، َواْلَقْصػػػَد ِفػػػي اْلِغَنػػػى َواْلَفْقػػػِر , َوَخْشػػػَيَتؾ ِفػػػي اْلَغْيػػػِب َوالشَّػػػَيادَ  َضػػػا َوالرِّ ِة , َوَأْسػػػَأُلؾ الرِّ
لَػػذََّة ِباْلقَػػَدِر , َوَأْسػػَأُلؾ َنِعيًمػػا اَل َيْنفَػػُد , َوقُػػرََّة َعػػْيٍف اَل َتْنَقِطػػُع , َولَػػذََّة اْلَعػػْيِش َبْعػػَد اْلَمػػْوِت , وَ 

ْتَنػػٍة ُمِضػػمٍَّة , النََّظػػِر ِإلَػػى َوْجِيػػؾ , َوَشػػْوًقا ِإلَػػى ِلَقائِػػؾ , َوَأُعػػوُذ بِػػؾ ِمػػْف َضػػرَّاَء ُمِضػػرٍَّة , َوفِ 
َـّ َزيِّنَّا ِبِزيَنِة اإِليَماِف، َواْجَعْمَنا ُىَداًة ُمْيَتِديَف   .ٜٚالمَُّي
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 ػ مظاىر الخشية ٖػٖ
ف تظيػػر عالمػػات ذلػػؾ عمػػى  إف مػػف يخشػػى اهلل حػػؽ خشػػيتو ويتقيػػو حػػؽ تقاتػػو ال بػػد وا 

ف مظػػاىر حالػػو وأفعالػػو وجوارحػػو، فيكػػوف دائػػـ الخشػػوع والتضػػرع لػػو سػػبحانو وتعػػالى ومػػ
 الخشية: 

 أوالً : اإلشفاؽ مف اهلل سبحانو 

ـْ  ـْ ِمػػػْف َخْشػػػَيِة َربِِّيػػػ اإلشػػػفاؽ نظيػػػر الخػػػوؼ والخشػػػية، و مػػػف قولػػػو تعػػػالى: }ِإفَّ الَّػػػِذيَف ُىػػػ
ـْ اَل ُيْشػػػِرُكوَف * َوالَّػػػِذيَف  ـْ بِػػػَربِِّي ـْ ُيْؤِمُنػػػوَف * َوالَّػػػِذيَف ُىػػػ ـْ ِبَآَيػػػاِت َربِِّيػػػ ُمْشػػػِفُقوَف * َوالَّػػػِذيَف ُىػػػ

ـْ َوِجمَ  ـْ ُيْؤُتوَف َما َآَتْوا َوُقُموُبُي ـْ َراِجُعوَف * ُأوَلئِػَؾ ُيَسػاِرُعوَف ِفػي اْلَخْيػَراِت َوُىػ ـْ ِإَلى َربِِّي ٌة َأنَُّي
،يظيػػػر أّف اإلشػػػفاؽ نتيجػػػة الخشػػػية أو الخػػػوؼ؛ إذ  ٔٙ-َٚ٘ليَػػػا َسػػػاِبُقوَف *{المؤمنػػػوف:

عّبرت بتعبير: مف خشية رّبيػـ مشػفقوف فكػأّف اإلشػفاؽ يتولّػد مػف الخشػية، والظػاىر: أف 
الخشػػية: الخػػوؼ وحػػده أو الخػػوؼ مػػع التعظػػيـ واإلجػػالؿ واالحتػػراـ واإلكبػػار، المقصػػود ب

ولكػػػّف اإلشػػػفاؽ مػػػأخوذ مػػػف الشػػػفقة، ففيػػػو معنػػػى التػػػرحـ والعطػػػؼ والحنػػػاف، أو التزلػػػزؿ 
واالضػػػطراب وذلػػػؾ مػػػف قبيػػػؿ اإلشػػػفاؽ عمػػػى الطفػػػؿ، فاإلنسػػػاف المػػػؤمف يصػػػبح نتيجػػػة 

الضطراب المشػوب بالشػفقة والرأفػة عمػى الخشية مف المَّو في حالة اإلشفاؽ عمى نفسو وا
 .ٜٛنفسو 

والمالحظ أف القرآف الكريـ نسب اإلشػفاؽ الػى المالئكػة أيضػًا رغػـ مػا نعمػـ بػو مػف يقػيف 
راسػػخ مػػف أّنيػػـ مجػػردوف عػػف اليػػوى، فػػال يرتكبػػوف المعصػػية، قػػاؿ تعػػالى: }َوقَػػاُلوا اتََّخػػَذ 

ـُ الرَّْحَمُف َولَػًدا ُسػْبَحاَنُو َبػْؿ ِعَبػاٌد ُمْكرَ  ـْ بِػَأْمِرِه َيْعَممُػوَف * َيْعمَػ ُمػوَف * اَل َيْسػِبُقوَنُو بِػاْلَقْوِؿ َوُىػ
ـْ ِمػػػػْف َخْشػػػػَيِتِو ُمْشػػػػِفُقوَف{  ـْ َواَل َيْشػػػػَفُعوَف ِإالَّ ِلَمػػػػِف اْرَتَضػػػػى َوُىػػػػ ـْ َوَمػػػػا َخْمَفيُػػػػ َمػػػػا َبػػػػْيَف َأْيػػػػِديِي

 . ٕٛ-ٕٙاالنبياء:
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شفاؽ عمى النفس مػف االنحػراؼ، وعمػى واإلشفاؽ في عاّمة الناس إشفاؽ مف العذاب، و  ا 
 العمؿ مف الحبط والضياع.

وىنػػػػا إشػػػػفاؽ لمخػػػػواّص، وىػػػػو: اإلشػػػػفاؽ عمػػػػى قمبػػػػو عػػػػف الحضػػػػور مػػػػع الحػػػػّؽ ودخػػػػوؿ 
العوارض في قمبو التي تبعده عف االلتفات إلى المحبوب جّؿ وعػال. ولكػف ال بمعنػى أّف 

شػػفاؽ األعمػػى. ويػػدّلنا عمػػى اإلشػػفاؽ األّوؿ غيػػر موجػػود فػػييـ، بػػؿ ىػػو موجػػود زائػػدًا اإل
وجود اإلشػفاؽ األّوؿ أيضػًا فػي أوليػاء المَّػو والمقػّربيف قولػو سػبحانو وتعػالى فػي وصػفيـ: 
ـْ َحػػؽٌّ َمْعمُػػوـٌ *  ـْ َداِئُمػػوَف * َوالَّػػِذيَف ِفػػي َأْمػػَواِلِي ـْ َعمَػػى َصػػاَلِتِي }ِإالَّ اْلُمَصػػمِّيَف * الَّػػِذيَف ُىػػ

ـْ ُمْشِفُقوَف * ِلمسَّاِئِؿ َواْلَمْحُروـِ *  ـْ ِمْف َعَذاِب َربِِّي َوالَِّذيَف ُيَصدُِّقوَف ِبَيْوـِ الدِّيِف * َوالَِّذيَف ُى
ـْ َغْيُر َمْأُموٍف{ المعارج  ، إّف عذاب رّبيـ غير مأموف.ٕٛ -:ِٕٕإفَّ َعَذاَب َربِِّي

ـ فيػػذا إّمػػا أف يشػػمؿ المعصػػوميف عمػػييـ السػػالـ بمعنػػى: أّنيػػـ يخشػػوف السػػقوط عػػف مقػػا
العصػػػمة، وأّف عصػػػمتيـ التػػػي سػػػتبقى أبػػػدا تكػػػوف فػػػي طػػػوؿ ىػػػذه الخشػػػية واإلشػػػفاؽ، أو 

 .ٜٜيشمؿ ػ في األقّؿ ػ جميع غير المعصوميف ميما بمغوا مف درجات القرب والكماؿ 

 ثانيًا: الخشوع هلل 

ٍـّ مجمػوع  الخشوع: ىو الخوؼ الدائـ الالـز لمقمب. وىو أيضًا قياـ العبد بػيف يػدي اهلل بيػ
وقمػػب مػػروع واإلنسػػاف الخاشػػع ىػػو مػػف خمػػدت نيػػراف شػػيوتو وأشػػرؽ نػػور عظمػػة اهلل فػػي 
قمبػػو، فمػػات أممػػو وواجػػو أجمػػو فحينئػػذ خشػػعت جوارحػػو وسػػالت عبرتػػو وعظمػػت حسػػرتو 

 . ٓٓٔـ الغيوب والخشوع يذلؿ البدف والقمب لعال

وحقيقػػة الخشػػوع عبػػارة عػػف الخضػػوع التػػاـ الممػػزوج بالحػػب أو الخػػوؼ وىػػو يحصػػؿ مػػف 
 .ٔٓٔإدراؾ عظمة الجالؿ والجماؿ وسطوتيما وىيبتيما 
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ـْ ِلِذْكِر المَِّو َوَما َنَزَؿ ِمَف اْلَحؽِّ َواَل َيكُ  ـْ َيْأِف ِلمَِّذيَف َآَمُنوا َأْف َتْخَشَع ُقُموُبُي وُنوا قاؿ تعالى: }َأَل
ـْ َفاِسػػُقوَف{  ـْ َوَكِثيػػٌر ِمػػْنُي ـُ اأْلََمػػُد َفَقَسػػْت ُقمُػػوُبُي َكالَّػػِذيَف ُأوتُػػوا اْلِكتَػػاَب ِمػػْف َقْبػػُؿ َفَطػػاَؿ َعمَػػْيِي

، قد ُفسَِّر الخشوع بمعنى الخضػوع الممػزوج إّمػا بالمحّبػة التػي توجػب انكسػار ٙٔالحديد:
لخوؼ مّمػػف لػػو سػػطوة ُتخشػػى ونقمػػة الػػنفس ىيبػػة لممحبػػوب المتعػػالي فػػي العظمػػة، أو بػػا

 تتّقى.

ـّ إّنػػي أسػػألؾ خشػػوع  وليػػذا ورد فػػي بعػػض أدعيػػة السػػحر لشػػير رمضػػاف المبػػارؾ: )المَّيػػ
اإليمػػاف قبػػؿ خشػػوع الػػذّؿ فػػي النػػار...(. فاإليمػػاف يوجػػب الخشػػوع بكػػال شػػكميو المشػػار 

 .ٕٓٔاني إلييما، في حيف أف النار ػ أعاذنا المَّو منيا ػ توجب الخشوع بشكمو الث

 وقاؿ سبحانو وتعالى: قاؿ تعالى :

،فجعؿ الخشػوع فػي ٕ-ٔ} قد أفمح المؤمنوف الذيف ىـ في صالتيـ خاشعوف{ المؤمنوف:
الصالة مف حدود اإليماف وعالئمو. فكؿ مف لـ يكف خاشعا في الصالة فيػو خػارج عػف 

ادؽ عميػػو زمػػرة أىػػؿ اإليمػػاف طبقػػا لمػػا قالػػو الػػذات المقدسػػة الحػػؽ تعػػالى شػػأنو. قػػاؿ الصػػ
السػػالـ " إذا دخمػػت فػػي صػػالتؾ فعميػػؾ بالتخّشػػع واإلقبػػاؿ عمػػى صػػالتؾ فػػإف اهلل تعػػالى 

 يقوؿ: " الذيف ىـ في صالتيـ خاشعوف ".

 قاؿ المحقؽ الكاشاني: إف الخشوع في الصالة عمى قسميف

األوؿ: الخشوع القمبي وىو أف يكوف تماـ ىّمتو في الصػالة ومعرضػا عمػا سػواىا بحيػث 
 في قمبو سوى المحبوب. ال يكوف

والثاني: الخشوع في الجوارح وىو يحصؿ بأف يغمض عينيو وال يمتفػت إلػى الجوانػب وال 
 يمعب بأعضائو...
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وبالجممة ال تصدر منو حركة سػوى الحركػات الصػالتية، وال يػأتي بشػي مػف المكروىػات 
ٖٔٓ. 

الجمػػػاؿ، إف حقيقػػػة الخشػػػوع عبػػػارة عػػػف حالػػػة قمبيػػػة تحصػػػؿ لمقمػػػب مػػػف إدراؾ الجػػػالؿ و 
وبمقدار ما يدرؾ القمب منيما تزوؿ عنو اإلّنّية واألنانية فيخضع ويسّمـ لصاحب الجالؿ 
والجماؿ وبيذه العنايػة نسػب الخشػوع إلػى األرض والجبػاؿ، فػإف األرض مسػّممة لمعوامػؿ 
الطبيعيػػة ولػػيس ليػػا إرادة فػػي إنبػػات النبػػات، بػػؿ ىػػي تسػػميـ محػػض، قػػاؿ تعػػالى: }ومػػف 

.، ٜٖألرض خاشػػعة فػػإذا أنزلنػػا عمييػػا المػػاء اىتػػزت وربػػت{  فصػػمت: آياتػػو أنػػؾ تػػرى ا
وىكػػذا الجبػػؿ بالنسػػبة إلػػى نػػزوؿ القػػرآف فػػإف أنّيػػة الجبػػؿ تنػػدّؾ وال يمكنػػو المقاومػػة، قػػاؿ 
تعالى: }ولو أنزلنا ىذا القرآف عمى جبػؿ لرأيتػو خاشػعا متصػّدعا مػف خشػية اهلل{ الحشػر: 

ٕٔ. 

ـ خالؽ عظيـ بيده كؿ شيء وال يخفى عميو شػيء بيػده لذا عمى اإلنساف أف يعمـ إنو أما
الثػػػواب والعقػػػاب وىػػػو مطمػػػع عمػػػى مػػػا فػػػي قمبػػػو فيكػػػوف قمبػػػو وجوارحػػػو كميػػػا متوجيػػػة هلل 

 .ٗٓٔسبحانو وتعالى 

 ثالثًا: الرجاء والخوؼ 

ىمػػػػا مػػػػف األوصػػػػاؼ القمبيػػػػة والصػػػػفات النفسػػػػية، ووجودىمػػػػا فػػػػي اإلنسػػػػاف مػػػػف ذاتياتػػػػو 
لـ يكونا فيو ولو بالنسبة إلى بعض األمور ويختمفاف بالقيػاس  وفطرياتو، وال يوجد إنساف

لى المتعمقات في الشدة والضعؼ اختالفًا كثيرًا.  إلى األشخاص وا 

والمراد بالخوؼ في المقاـ: الخوؼ مف اهلل تعالى مف مقػاـ ذاتػو، ومػف غضػبو وسػخطو، 
نو تعالى، رجاء رحمتو ومف عذابو في الدنيا وعقابو وناره في اآلخرة. وبالرجاء: الرجاء م

حسانو في الدنيا ونعمو ورضاه وجنتو في اآلخرة وىػذاف ىمػا المػذاف يمكػف أف ال  وقربو وا 
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يوجدا في اإلنساف أو يوجدا قمياًل، وىما المذاف يجػب عقػاًل ونقػاًل ػ تحصػيميا بػالتفكر فػي 
لكفار عظمتو وقدرتو، والتأمؿ في أخذه لمطاغيف والعاصيف وبطشو، وما صنعو تعالى با

والمنػػػافقيف والمسػػػتكبريف مػػػف األمػػػـ الماضػػػية مػػػف اإلىػػػالؾ بالطوفػػػاف والغػػػرؽ والصػػػاعقة 
والرجفػػػة والصػػػيحة والخسػػػؼ ثػػػـ إف الوصػػػفيف حالتػػػاف تعرضػػػاف عمػػػى الػػػنفس كثيػػػرًا مػػػا 
تكونػػػاف متالزمتػػػيف، بػػػؿ يجػػػب أف يكونػػػا كػػػذلؾ بالنسػػػبة لمقػػػاـ رب العػػػالميف، بحيػػػث لػػػو 

رجاء أو رجاء بػال خػوؼ كػاف ممػا ورد النيػي عنػو  حصؿ لألنساف خوؼ منو تعالى بال
وعبر عنيما: باليأس مػف روح اهلل واألمػف مػف مكػر اهلل، بػؿ الػالـز وجودىمػا وتسػاوييما 

 .٘ٓٔبحيث لو وزنا لـ يتراجحا 

وسبب الخوؼ المعرفة بقػدرة اهلل وسػطوتو ونفػوذ مشػيئتو فيػو مػع قمػة المبػاالة بػو وانػو لػو 
تنقص مف ممكو ذرة، ىذا مع مطالعة مػا يجػري عمػى األنبيػاء أىمؾ االوليف واآلخريف لـ 

واألوليػػاء مػػف المصػػائب وأنػػواع الػػبالء مػػع القػػدرة عمػػى الػػدفع، فكممػػا زاد العمػػـ بػػاهلل زادت 
 الخشية والييبة.

وأما الرجاء فسببو معرفة لطؼ اهلل وكرمو وعميـ انعامػو ولطػائؼ صػنعو ومعرفػة صػدقو 
حصؿ اليقيف بوعده والمعرفػة بمطفػو انبعػث مػف مجموعيػا في وعده الجنة بالصالة، فإذا 

الرجاء ال محالة. وأما الحياء فباستشػعار التقصػير فػي العبػادة وعممػو بػالعجز عػف القيػاـ 
بعظيـ حؽ اهلل ويقوى ذلؾ بالمعرفة بعيوب الػنفس وآفاتيػا وقمػة إخالصػيا وخبػث داخميػا 

عظػيـ مػا يقتضػيو جػالؿ اهلل، والعمػـ وميميا إلى الحظ العاجؿ في جميع أفعالو مع العمـ ب
بأنو مّطمع عمػى السػريرة وخطػرات القمػب، واف دقّػت وخفيػت، وىػذه المعػارؼ إذا حصػمت 

 .ٙٓٔيقينا أنبعث منيا بالضرورة تسّمى الحياء 
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والخوؼ والرجاء المذاف يطير بيمػا المػؤمف الػى آفػاؽ طاعػة المّػو، والفػوز بشػرؼ رضػاه، 
 .ٚٓٔالطاعة رغبًة كما يبعث الخوؼ عمييا رىبة وفزعًا وكـر نعمائو، إذ ىو باعث عمى 

ـْ اَل  وقػػد نيانػػػا اهلل عػػػف اليػػأس والقنػػػوط فقػػػاؿ: }ُقػػْؿ َيػػػا ِعَبػػػاِدَي الَّػػِذيَف َأْسػػػَرُفوا َعمَػػػى َأْنُفِسػػػِي
ـُ{ الزمػػر:َتْقَنطُػػوا ِمػػْف َرْحَمػػِة المَّػػِو ِإفَّ المَّػػَو َيْغِفػػُر الػػذُُّنوَب َجِميًعػػا ِإنَّػػُو ُىػػَو اْلَغفُػػوُر الػػرَّ  ، ِٖ٘حي

وقػػاؿ: }َواَل َتْيَئُسػػوا ِمػػْف َرْوِح المَّػػِو ِإنَّػػُو اَل َيْيػػَئُس ِمػػْف َرْوِح المَّػػِو ِإالَّ اْلقَػػْوـُ اْلَكػػاِفُروَف{ يوسػػؼ 
:ٛٚ. 

وممػػػا يجػػػدر ذكػػػره أف الرجػػػاء ال يجػػػدي وال يثمػػػر، اال بعػػػد تػػػوفر األسػػػباب الباعثػػػة عمػػػى 
وغػػرورًا، فمػػف الحماقػػة أف يتنّكػػب المػػرء منػػاىج نجحػػو، وتحقيػػؽ أىدافػػو، واال كػػاف ىوسػػًا 

الطاعػػة، ويتعسػػؼ طػػرؽ الغوايػػة والضػػالؿ، ثػػـ ُيمّنػػي نفسػػو بالرجػػاء، فػػذلؾ غػػرور باطػػؿ 
 .ٛٓٔوُخداع مغّرر 

فػػػال قيمػػػة لمرجػػػاء، اال بعػػػد تػػػوفر وسػػػائؿ الطاعػػػة، والعمػػػؿ لمّػػػو تعػػػالى، كمػػػا قػػػاؿ االمػػػاـ 
حتى يكوف خائفًا راجيػًا، وال يكػوف خائفػًا الصادؽ عميو السالـ: " ال يكوف المؤمف مؤمنًا 

 .ٜٓٔراجيًا حتى يكوف عاماًل لما يخاؼ ويرجو " 

فالنػػػػاس مختمفػػػػوف فػػػػي طبػػػػاعيـ وسػػػػموكيـ اختالفػػػػًا كبيػػػػرًا، فمػػػػف الحكمػػػػة فػػػػي إرشػػػػادىـ 
وتػػوجيييـ، رعايػػة مػػا ىػػو األجػػدر بإصػػالحيـ مػػف الترّجػػي والتخويػػؼ فمػػنيـ مػػف يصػػمحو 

عمػػى مػػا فّرطػػوا فػي اآلثػػاـ، فحػػاولوا التوبػة الػػى المّػػو، بيػػد  الرجػاء، وىػػـ: العصػػاة النػادموف
أنيـ قنطوا مػف عفػو المّػو وغفرانػو، لفداحػة جػرائميـ، وكثػرة سػيئاتيـ، فيعػالج والحالػة ىػذه 

 قنوطيـ بالرجاء بعظيـ لطؼ الّمو، وسعة رحمتو وغفرانو.
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المغتػػػّروف أمػػػا الػػػذيف يصػػػمحيـ الخػػػوؼ: فيػػػـ المػػػردة العصػػػاة، المنغمسػػػوف فػػػي اآلثػػػاـ، و 
بالرجػػاء، فعالجيػػـ بػػالتخويؼ والزجػػر العنيػػؼ، بمػػا يتيػػددىـ مػػف العقػػاب األلػػيـ، والعػػذاب 

 .ٓٔٔالُمييف 

وقد وصؼ اهلل سبحانو عباده المطيعيف لو بيذيف الصػفتيف بقولػو: }ُأوَلئِػَؾ الَّػِذيَف َيػْدُعوَف 
ـْ َأْقَرُب َوَيرْ  ـُ اْلَوِسيَمَة َأيُُّي ُجوَف َرْحَمَتُو َوَيَخاُفوَف َعَذاَبُو ِإفَّ َعَذاَب َربِّػَؾ َكػاَف َيْبَتُغوَف ِإَلى َربِِّي

 .َٚ٘مْحُذوًرا{  االسراء:

 :الخاتمة 

الحمػد اهلل الػػذي بنعمتػػو تػػتـ الصػػالحات، والصػػالة والسػػالـ عمػػى النبػػي الموصػػػوؼ بأجػػػؿ 
 الخػصاؿ، وعمى آلو الطيبيف الطاىريف.

بكثيػر مػف التعػب والعنػاء، ولكنػو بمجػرد  فعند شروع اإلنساف في إنجػاز عمػؿ مػا، يشػعر
انتيائو منػو يشعر بسعادة غامرة، حينما يرى ثمار جيده ونتاج عممو. وعند شروعي في 
نجػػػازه شػػػعرت بعظػػػـ الميمػػػة وصػػػعوبة المقصػػػود؛ نظػػػرًا لتشػػػعب  بحػػػث ىػػػػذا الموضػػػػوع وا 

 الموضوع وتعدد مظانػو وشمولو. 

 وقد توصؿ البحث الى عدة نتائج منيا: 

تعددت دواؿ الخشية، وذكرت في عدة ألفاظ كالػ )الخوؼ، الخشػية، الرىبػػة، الرعػػب، . ٔ
( فػػي مئػػة ٕٔٔالوجػػؿ، الوجػػؼ، اليػػرع، الفػػزع( وكانػػت أكثػػرىـ عػػددًا ىػػي دالػػة الخػػوؼ )

(عشر ٓٔ( أربعوف موضعًا، ومف ثـ الرىبة ) ٓٗواثنتػا عػشر موضعًا، ومف ثـ الخشية)
 تعددة وقميمة.مواضع أما باقي الدواؿ فكانت م
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. تعػػػدد جميػػػع األسػػػاليب المغويػػػة واإلنشػػػائية، كمػػػا وتعػػػد ىػػػذه الػػػدواؿ جامعػػػػة لػػػػصفات ٕ
 الخػوؼ وأثرىا في نفس القارئ.

 . جمعت اآليات في طياتيا ألواف المعاني والبياف والبديع. ٖ

وغيرىػػػا مػػػف النتػػػائج كمػػػا أوصػػػي البػػػاحثيف أف تتوجػػػو عنػػػايتيـ الػػػى دراسػػػة دواؿ القػػػرآف 
 التيا لما ليا مف اىمية كبيرة ىذا والحمد هلل أوال وآخرا.ومدلو 
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 541، ص 1، جذاج انعروس. انستيذي، 

37
 573، ص 2، جتصائر روي انرًيزانفيروزآتادي، . 

33
 39. األحساب/ 

39
 132، ص 11، ج ، انًيزاٌ. انطثاطثائي

40
 40، ص 3، ج انُكد وانعيوٌ. انماوردي، 

41
 74، ص 3، ج انرذميك في كهًاخ انمرآٌ انكريى.انمصطفىي،  

42
 501، ص 4، ج يعجى يماييش انهغح.اته فارش،  

43
 34، ص 1، ج ، انعيٍأحمذ انفراهيذي ته . انخهيم

44
 251، ص 3ج  نضاٌ انعرب،مىظىر،  . اته

45
 379، ص 1، ج، انًفرداخ. انراغة األصفهاوي

46
 205، ص 4، ج يجًع انثذريٍ. انطريحي، 

47
 504، ص 2، ج ذاج انعروس. انستيذي، 

43
 39، ص 9، ج انرذميك في كهًاخ انمرآٌ انكريى. انمصطفىي، 

49
 203، ص1 ، جانًفرداخ. انراغة األصفهاوي، 

50
 161، ص 3، ج انرذميك في كهًاخ انمرآٌ انكريى. انمصطفىي، 

51
 132، ص 11، ج انًيزاٌ. انطثاطثائي، 

52
 205، ص 2، ج يعجى يماييش انهغحفارش،  . اته

53
 490، ص1، ج نضاٌ انعربمىظىر،  . اته

54
 197، ص 1، جانًفرداخ في غرية انمرآٌ. انراغة األصفهاوي، 

55
 332، ص 4، جياٌيجًع انث. انطثرضي، 

56
 527، ص 1، جذاج انعروس. انستيذي، 

57
 167، ص 3، ج انرذميك في كهًاخ انمرآٌ انكريى. انمصطفىي، 
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 527، ص 1، جذاج انعروس. انستيذي، 

59
 370، ص 2، ج يعجى يماييش انهغحفارش،  اته. 

60
  270، ص 1، ج انعيٍ. انخهيم انفراهيذي، 

61
 436، ص 1، جنضٍ انعربمىظىر،  . اته

62
 209، ص 1، ج انًفرداخ. انراغة األصفهاوي، 

63
 169، ص 1، جيجًع انثياٌ. انطثرضي، 

64
 254، ص 4، جانرذميك في كهًاخ انمرآٌ انكريى. انمصطفىي، 

65
 254، ص 4، جانرذميك في كهًاخ انمرآٌ انكريى. انمصطفىي، 

6666
 392، ص 4، ج صذيخ انثخاري. انثخاري، 

67
  2. األوفال/ 

63
 335، ص 13، ج انثياٌ جايع. انطثري، 

69
 62واآليح في ضىرج يىوص/  64، ص أوصاف األشراف. انطىضي، 

70
 176، ص ثواب األعًال. انصذوق، 

71
 451، ص 2، ج روضح انواعضيٍفتال،  . اته

72
 526، ص 3، ج يجًع انثياٌ. انطثرضي، 

73
 234ق، ص األخال. عثذ هللا شثر، 

74
 . انطاتك

75
 132، ص انُفشذزكيح . كاظم انحطيىي انحائري، 

76
 235، ص األخالق. عثذ هللا شثر، 

77
 213، ص 1، ججايع انضعاداخ. انىرالي، 

73
 213، ص 3، ج َور انثمهيٍ. انحىيسي، 
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 199، ص 1، ج انخصال . انصذوق،

30
 235، ص األخالق. عثذ هللا شثر، 

31
 161، ص ، فالح انضائمطاوش . اته

32
 253، ص 34، ج ، تذار األَوار. انمجهطي

33
 354، ص 1، ج يُالة آل أتي طانةشهرآشىب،  . اته

34
 17، ص 41، ج تذار األَوار. انمجهطي، 

35
 . انطاتك

36
 207، ص 70. انطاتك، ج 

37
 172، ص 72، ج تذار األَوار. انمجهطي، 

33
 253، ص 34. انطاتك، ج 

39
 346، ص 30. انطاتك، ج 

90
 51، ص فالح انضائمطاوش،  . اته

91
 153، ص 1، جدعائى اإلصالو. انماضي انىعمان انمغرتي، 

92
 174، ص 1، جيضرذرن انوصائم. انىىري، 

93
  252، ص 34، ج تذار األَوار. انمجهطي، 

94
 107، ص فالح انضائمطاوش،  . اته

95
 620، ص انخصال. انصذوق، 

96
 25، ص 4، جيضُذ أدًذحىثم،  ته . أحمذ

97
 55، ص 3، ج صٍُ انُضائي. انىطائي، 

93
 234، ص ذزكيح انُفش. كاظم انحطيىي، انحائري، 

99
 235. كاظم انحائري، ص 
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 501، ص، األخالق واآلداب اإلصالييح. عثذ هللا انهاشمي، 

101
 47، ص اآلداب انًعُويح نهصالج. روح هللا انخميىي، 

102
 234، ص ذزكيح انُفش. كاظم انحائري، 

103
 125، ص 4، جانًذجح انثيضاء. انكاشاوي، 

104
 501، ص، واآلداب اإلصالييحاألخالق . عثذ هللا انهاشمي، 

105
 30، ص دروس في األخالق. انمشكيىي، 

106
 33، ص اآلداب انًعُويح نهصالج. روح هللا انخميىي، 

107
 134، ص أخالق أهم انثيد. انطيذ مهذي انصذر، 

103
 134، ص أخالق أهم انثيد. انطيذ مهذي انصذر، 

109
 215، ص 2، ج انكافي. انكهيىي، 

110
 136، ص أهم انثيد أخالق. انطيذ مهذي انصذر، 


