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 آيات الخشوع في القران الكريم  
 دراسة موضوعية

 
 هناء عبد الرحمن طاهر

 (2022/ 4/1، قبل للنشر 11/2021/ 10قدم للنشر )
 

 الملخص

 وانكساره وسكونه القلب ورقَّة عليه، والجمعيَّة  والذل     بالخضوع هللا عز وجل يدي بين القلب هو قيام   الخشوع إن
ْرقته  .وح 

َخان وسكون   ، الشهوة نيران خمود:  والخشوع   هللا  عظمة واستحضار  القلب، في التعظيم نور وإشراق الصدور،  د 
 . وجالله وهيبته

 .معـًا والقلب النفس في مقصدها فتؤد  ي  هللا، بخشية يغدوها والعمل، والعقيدة األخالق بين مشترك قاسم   والخشوع
 لعال م القلوب تذلُّل  الخشوع:  الجنيد قال .  العالمين رب    هلل االنقياد كل فيه سني، وسلوك شرعي معنىً  فالخشوع
 حتى عنها، نشأ وما األعضاء، وسائر والوجه والبصر السمع خشع القلب، خَشع  فإذا البدن،  أمير والقلب. الغيوب
 .الكالم
:  أولهما: معنيين يتضمن الخشوع  " أن7/28"مجموع الفتاوي :في  – هللا رحمه - تيمية ابن اإلسالم شيخ ويرى 

 . والتذلل التواضع، 
  هلل، عبوديته يتضمن القلب فخشوع للقسوة، ومناف   القلب، للين  مستلزم وذلك: "يقول والطمأنينة، السكون، : والثاني

 ". والسكون  التواضع،: وهذا   هذا، يتضمن الصالة في الخشوع كان ولهذا أيضًا، وطمأنينته
لم   والخشوع    أولئك وكلُّ  هلل، واالنكسارَ  والتواضعَ  واإلخبات والخشية،  السكينة له فيوجب ،  القلب ي باشر نافع ع 

 . الخشوع فْيض من رْشح  
  من بك أعوذ إني  اللهم: " يقول كان  - وسلم  عليه هللا  صلى  - النبي  أن  - عنه  هللا رضي -  أرقم  بن زيد عن
  (.مسلم رواه ".)ت ستجاب ال دعوة   ومن ، تشبع ال نفس   ومن ، يخشع ال وقلب   ، ينفع ال علم  
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Verses of reverence in the Holy Quran 
Objective study 

 
Hana Abdel Rahman Taher 

Abstract 

 Submissiveness is the standing of the heart in the hands of Allah 
Almighty with submission, humility, and convergence to Him, and the delicacy 
of the heart, stillness, brokenness, and burning. Submissiveness is the 
extinguishing of the flames of lust, the stillness of the smoke in the breasts, the 
shining of the light of glorification in the heart, and the evocation of Allah's 
greatness, prestige, and majesty. Submissiveness is a common denominator 
between morals, belief, and action. They feed it with fear of Allah, so it fulfills 
its purpose in the soul and the heart together. Submissiveness is a legitimate 
meaning and a Sunni behavior, in which all submission is to Allah, Lord of the 
worlds. Al-Junayd said  that submissiveness is the submission of hearts to the 
All-Knower of the Unseen. The heart is the ruler of the body, so if the heart is 
humbled, then the hearing, sight, face and all the organs, and what arose from 
them, even speech, are humbled . Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah - may Allah 
have mercy on him - believes in Majmoo’ al-Fatawa: 7/28 that humility includes 
two meanings: the first is humility, groveling while the second includes: stillness 
and tranquility. He says: “This necessitates softness of the heart, and 
contradicts harshness, for the heart’s submissiveness includes its servitude to 
Allah, and its tranquility as well, and for this reason submissiveness in prayer 
includes this, and this: humility and stillness”. Submissiveness is a useful 
knowledge that touches the heart, so it necessitates for it tranquility and fear, 
and concealment, humility, and refraction to Allah, and all of these are a filter 
from the overflow of submissiveness. On the authority of Zaid bin Arqam - may 
Allah be pleased with him - that the Prophet - may Allah’s prayers and peace 
be upon him - used to say: “O Allah, I seek refuge in You from knowledge that 
does not benefit, and from a heart that does not submit, and from a soul that is 
not satisfied, and from a supplication that is not answered.” (Narrated by 
Muslim). 
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                                      رحيمبسم هللا الرحمن ال                                
 المقدمة

َرنَا من َعَمى، وأسبَغ َعَلْيَنا نعمه ظاهرًة   الحمد هلل الذي أوجدنا من عدم، وهدانا من ضالل، وَبصَّ
وباطنًة، ومن أعظمها نعمة  اإلسالم ، والصالة والسالم على المبعوث رحمة لألنام سيدنا ونبينا  

لقيام، وعلى  محمد أفضل رسول وخير إمام، كانت راحته في الصالة، وقرة عينه في الخشوع وا
 .آله وأصحابه األئمة أولي النهى واألحالم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم حشر األنام

  مشتقاته بجميع  ذكره تكرر فقد  ، النبوية والسنة القرآن في كثيراً  يتردد   مصطلح الخشوعأما بعد: ف
  ، تعالى هللا  من وخوفه القلب  ويأتي بمعان عدة,  فمنها تذلل ؛ مرة  عشرة سبع الكريم القرآن في
 وثمرته القلب  الخشوع ومحل .للقلب  تبع فهي الجوارح خشعت  للقلب  والخوف التذلل حصل وإذا

أعظم ما تقر ب به المتقر بون، وأجل  ما ذاق حالوَة َطْعم ه  المؤمنون، هو  ,و  الجوارح على تظهر
 .وفي رحمته طامعين، ومن عذابه مشفقين  عيشهم هلل خاشعين،

وضح معنى الخشوع ودالالته في القران الكريم, حيث بينت  بحثنا المتواضع هذا حاولنا أن نوفي 
 على مصادر اللغة االصلية ,ثم بعد جمعمعنى كلمة "خشع" في اللغة واالصطالح معتمدة  

المعاني التي تدل  , فكانت سبعة عشر موضعا , ثم بينااآليات التي وردت فيها الكلمة واشتقاقاتها
لتفسير االصلية, وقد كانت كما جاءت في القران الكريم معتمدة على مصادر اكلمة "خشع" عليها 

 : وكما يليمبحثين  ه على خطة البحث أن قسمنا

  ى اللغوي واالصطالحي لكلمة "خشع".فيه المعن المبحث األول, وقد بينا

 .مواضع آيات الخشوع في القران الكريم   :المبحث الثاني 
 .ول لكلمة خشع  التذلل والخضوع المعنى االالمطلب األول : 

   . سكون الجوارحالمعنى الثاني للخشوع  :  المطلب الثاني 
 .المعنى الثالث للخشوع بمعنى الخوفالمطلب الثالث  : 
 . المعنى الرابع للخشوع التواضعالمطلب الرابع   :

ا الجهد المتواضع ,وان  هذ  أن ينقبل منا العظيمسأل هللا نومن ثم الخاتمة والمصادر والمراجع ,
 وهللا ولي التوفيق.  اناييتجاوز عن تقصيرنا وخطا 
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 : الخشوع لغة واصطالحًا المبحث االول

 لكلمة "خشع" : المعني اللغوي 

وع   وع  : الخ ش  ،: الخ ض  ْتشاع  وعًا، َيْخَشع   َخَشعَ : ي َقال   كَمَنَع، والف ْعل   كاالخ   َنَقَله. واْخَتَشعَ  خ ش 
، وع   َأوْ . بَبَصر ه   اْخَتَشعَ . ي َقال   َواَل  ف الن   اْخَتَشع: ي َقال  : اللَّْيث   وَقالَ  الَجْوَهر يُّ   م ن الَمْعَنى َقر يب : الخ ش 
، وع  وعَ  َأنَّ  إ الَّ : الَعْين   وَنصُّ  ه وَ  َأوْ . اللَّْيث   قاَله   الخ ض  ، ف ي الخ ض  قْ  َوه وَ  الَبَدن  ، َرار  اإل   باالْست ْخذاء 
وع ْوت   ف ي والخ ش  وع   .1والَبَصر   الصَّ وع   الرَّب    َيَدي    َبْينَ  اْلَقْلب   ق َيام  : اْلخ ش  ، ب اْلخ ض  يَّة    َوالذُّل     َواْلَجْمع 

 َعَلْيه  

 المعنى االصطالحي لكلمة "خشع":

وع   وع   الرَّب    َيَدي   َبْينَ  اْلَقْلب   ق َيام   ":اْلخ ش  ، ب اْلخ ض  يَّة   َوالذُّل    . 2" َعَلْيه    َواْلَجْمع 
وع  : َوق يلَ  ْنق َياد   اْلخ ش  ، اال  َبات   م نْ  َوَهَذا ل ْلَحق   وع   م وج   . اْلخ ش 
ْنق َياد   ب اْلَقب ول   َذل كَ  اْسَتْقَبلَ  ب اْلَحق    َعَلْيه   َور دَّ  خ ول فَ  إ َذا اْلَعْبدَ  َأنَّ  َعاَلَمات ه   َفم نْ   .3َواال 
وع  : َوق يلَ  ْهَوة ، ن يَران   خ م ود   اْلخ ش  ك ون   الشَّ َخان   َوس  ، د  د ور  يم   ن ور   َوإ ْشَراق   الصُّ  . 4اْلَقْلب    ف ي التَّْعظ 
َنْيد   َوَقالَ  وع  : اْلج  م   اْلق ل وب   َتَذلُّل   اْلخ ش   .اْلغ ي وب   ل َعالَّ

وعَ  َأنَّ  َعَلى اْلَعار ف ونَ  َوَأْجَمعَ  ، َمَحلُّه   اْلخ ش  ، َعَلى  َوَثَمَرت ه   اْلَقْلب    النَّب يُّ  , َقالَ  ت ْظه ر ه ، َوه يَ  اْلَجَوار ح 
", َثاَلثَ  َصْدر ه   إ َلى َوَأَشارَ  َهاه َنا التَّْقَوى  َوَسلََّم:" َعَلْيه   ّللاَّ   َصلَّى   ح ْسن  : اْلَعار ف ينَ  َبْعض   َوَقالَ  5َمرَّات 
، َأَدب   ع ْنَوان   الظَّاه ر   َأَدب   ن  ه مْ  َوَرَأى اْلَباط  عَ  َرج اًل  َبْعض  ، اْلَمْنك َبْين   َخاش  ، َيا: َفَقالَ  َواْلَبَدن   ف اَلن 

وع    .6َمْنك َبْيه   إ َلى َوَأَشارَ  َهاه َنا، اَل  َصْدر ه ،  إ َلى َوَأَشارَ  َهاه َنا، اْلخ ش 
يَ  َعائ َشة   َوَرَأْت  ونَ  َشَباًبا َعْنَها  ّللاَّ    َرض  ْم،  ف ي َوَيَتَماَرْونَ  َيْمش  ْشَيت ه  َْصَحاب َها َفَقاَلْت  م  ؟ َمنْ :  أل    َهؤ اَلء 
اك ،: َفَقال وا   َأْوَجَع، َضَربَ  َوإ َذا َأْسَمَع، َقالَ  َوإ َذا َأْسَرَع، َمَشى إ َذا اْلَخطَّاب   ْبن   ع َمر   َكانَ : َفَقاَلْت  ن سَّ

كَ  ه وَ  َوَكانَ  َأْشَبَع، َأْطَعمَ  َوإ َذا َياض   ْبن   اْلف َضْيل   َوَقالَ  َحقًّا، النَّاس   م نَ  الرَّج ل   ي ر يَ   َأنْ  ي ْكَره   َكانَ : ع 
وع   َذْيَفة   َوَقالَ   َقْلب ه ، ف ي م مَّا َأْكَثرَ  اْلخ ش  يَ  ح  ل  : َعْنه    ّللاَّ   َرض  ين ك م   م نْ  ْفق د ونَ تَ  َما َأوَّ وع ، د  ر   اْلخ ش   َوآخ 

ين ك م   م نْ  َتْفق د ونَ  َما اَلة ، د  ك   ف يه ، َخْيرَ  اَل  م َصل    َور بَّ  الصَّ دَ  َتْدخ لَ  َأنْ  َوي وش    َتَرى  َفاَل  اْلَجَماَعة   َمْسج 
مْ  ًعا، ف يه  ْنه   َيْقَرْب   َلمْ  َقْلب ه   َخَشعَ  َمنْ : َسْهل   َوَقالَ  َخاش  ْيَطان   م   . 7الشَّ
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وع نوعان:   َواْلخ ش 

َي ّللاَّ  َعْنه  :    »إ يَّ   َذْيَفة  َرض  وع م َتَصنَّع َوَمَحلُّه اْلَجَوار ح . َقاَل ح  اك ْم  َحق يق ي  َوَمَحلُّه اْلَقْلب، َوخ ش 
؟ َقاَل: أَ  وع  الن  َفاق  ، َفق يَل َله : َوَما خ ش  وَع الن  َفاق  « . َوخ ش  ع  ًعا َواْلَقْلب  َلْيَس ب َخاش   ْن َتَرى اْلَجَسَد َخاش 

اَلة ، َفَقاَل:  ْبن   َوَرَأى ع َمر   َي ّللاَّ  َعْنه  َرج اًل َطْأَطَأ َرَقَبَته  ف ي الصَّ  اْلَخطَّاب  َرض 

وع  ف ي اْلق ل وب  ، إ نََّما اْلخ ش  وع  ف ي الر  َقاب  َقَبة ، اْرَفْع َرَقَبَتَك، َلْيَس اْلخ ش  َب الرَّ »َيا َصاح 
                                 .           

َمه  ّللاَّ  َتَعاَلى:  يَمان خشوع َبين َواْلفرق َقاَل اْبن  اْلَقي  م  َرح  يَمان خشوع َأن الن  َفاق وخشوع اإْل    ه وَ  اإْل 
  من ملتئمة كسرة هلل اْلقلب  فينكسر َواْلحَياء والمهابة َواْلَوقار واإلجالل بالتعظيم هلل خشوع اْلقلب 

  خشوع فيتبعه مَحالة اَل  اْلقلب  فيخشع ه وَ  وجناياته هللا نعم وشهود  َواْلحَياء َواْلحب والخجل الوجل
 بعض  َوَكانَ  خاشع غير َواْلقلب  وتكلفا تصنعا اْلَجَوار ح على فيبدو الن  َفاق خشوع َوأما اْلَجَوار ح

َحاَبة ًعا اْلَجَسد  يرى  َأن الَ قَ  الن  َفاق خشوع َوَما َله   قيل الن  َفاق خشوع من  ب اّللَّ  أعوذ  َيق ول  الصَّ  َخاش 
  فانجلى  َصدره  َعن  دخانها َوسكن َشْهَوته نيران خمدت  قد  عبد  هلل  فالخاشع خاشع غير َواْلقلب 
ْدر  وخمدت  ب ه   حشي الَّذ ي َواْلَوقار للخوف النَّفس شهوات  َفَماَتْت  العظمة نور ف يه   وأشرق  الصَّ
ك يَنة   َوذكره هللا إ َلى َواْطَمَأنَّ  اْلقلب  وتوقر اْلَجَوار ح  َله   مخبتا  َفَصارَ  ربه من َعَلْيه   نزلت  الَّت ي  ب السَّ

 قد  المخبت  اْلقلب َفَكَذل ك الَماء ف يه   فاستنقع اْطَمَأن َما اأَلْرض  من الخبت  َفإ ن المطمئن والمخبت 
 وعالمته  ف يَها فيستقر الَماء إ َلْيَها يْجر ي   الَّت ي اأَلْرض  من المطمئنة كالبقعة َواْطَمَأنَّ  خشع

  َوأما يلقاه َحتَّى  َعْنَها  َرأسه يرفع اَل  َسْجَدة َيَدْيه   َبين  وانكسارا وذال إجالال ربه َيدي َبين يْسجد  َأن
  َفَهَذا الَماء َعَلْيَها  يْسَتقر   اَل  اأَلْرض  من رابية كبقعة َفه وَ  َوربا بتكبره اهتز قد  َفإ نَّه   المتكبر اْلقلب 

يَمان  خشوع  اإْل 

ْند  َحال َفه وَ   الن  َفاق وخشوع التماوت  َوأما ن ف ي َوَنفسه ومراءاة  تصنعا اْلَجَوار ح  إسكان تكل ف ع    اْلَباط 
 َبين رابض  الغابة  َوأسد  اْلَوادي وحية  الظَّاه ر ف ي يخشع َفه وَ  وإرادات  شهوات  َذات  طرية َشابة

 . 8الفريسة"  يْنَتظر َجْنَبْيه  
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 ومعانيها المبحث الثاني : مواضع آيات الخشوع في القران الكريم  

وجاء   ,ولفظ )خشع( ورد في القرآن سبع عشرة مرة، جاء في خمسة عشر موضعًا بصيغة االسم
 . في موضعين بصيغة الفعل

 قال تعالى في كتابه العزيز: 

إ َلْيك ْم   أ ْنز لَ  َوَما  ب اّللَّ   ي ْؤم ن   َلَمنْ  اْلك َتاب   أَْهل   م نْ  َوإ نَّ ﴿ •
مْ  أ ْنز لَ  َوَما ينَ  إ َلْيه  ع  ونَ  اَل  ّلل َّ   َخاش  ْندَ  َأْجر ه مْ  أولئك َله مْ  ۗ   َقل ياًل  َثَمًنا ّللاَّ   ب آَيات   َيْشَتر  مْ  ع    ۗ   َرب  ه 
َساب   َسر يع   ّللاََّ  إ نَّ   . 9﴾اْلح 

  اْلَخْيَرات   ف ي  ي َسار ع ونَ  َكان وا إ نَّه مْ ۗ   َزْوَجه   َله   َوَأْصَلْحَنا يحيى َله   َوَوَهْبَنا  َله   َفاْسَتَجْبَنا﴿ •

ينَ  َوَكان وا  ۗ   َوَرَهًبا َرَغًبا  َوَيْدع وَنَنا • ع   .10) َلَنا َخاش 

ونَ  وَتَراه مْ ﴿ • ينَ  َعَلْيَها  ي ْعَرض  ع  ونَ  الذُّل    م نَ  َخاش  ينَ  َوَقالَ  ۗ   َخف ي    َطْرف   م نْ  َيْنظ ر    آَمن وا الَّذ 

ر ينَ  نَّ إ ينَ  اْلَخاس  وا الَّذ  ر  مْ  َخس  مْ  َأْنف َسه    ۗ   اْلق َياَمة   َيْومَ  َوأَْهل يه 
 .11﴾م ق يم   َعَذاب   ف ي  الظَّال م ينَ  إ نَّ َأاَل 

ين وا﴿ • ْبر   َواْسَتع  اَلة   ب الصَّ ينَ  َلَكب يَرة   َوإ نََّها ۗ   َوالصَّ ع   .  12﴾  إ الَّ َعَلى اْلَخاش 

وَن ل أْلَْذَقان  وَ ﴿ • رُّ وًعا  َوَيز يد ه مْ  َيْبك ونَ  َيخ    .13﴾   خ ش 

َي الَ  َيتَّب ع ونَ  َيْوَمئ ذ  ﴿ • اع  َوجَ  الدَّ   .14﴾ إ الَّ َهْمًسا  َتْسَمع   َفاَل  للرحمن اأْلَْصَوات   َوَخَشَعت   ۗ  َله    ع 

يَن ه ْم ف ي ﴿ • مْ  الَّذ  ع ونَ  َصاَلت ه    . 15﴾ َخاش 

ن ينَ  َواْلم ْسل َمات   اْلم ْسل م ينَ  إ نَّ ﴿ • َنات   َواْلم ْؤم  ق ينَ    َواْلَقان َتات   َواْلَقان ت ينَ  َواْلم ْؤم  اد  َقات   َوالصَّ اد   َوالصَّ
اب ر ينَ  اب َرات   َوالصَّ ينَ  َوالصَّ ع  َعات   َواْلَخاش  ق ينَ  َواْلَخاش  َقات   َواْلم َتَصد   ائ م ينَ   َواْلم َتَصد    َوالصَّ

ائ َمات   ينَ  َوالصَّ مْ  َواْلَحاف ظ  وَجه  مْ  ّللاَّ   أََعدَّ  َوالذَّاك َرات   َكث يًرا ّللاََّ  َوالذَّاك ر ينَ  َواْلَحاف َظات   ف ر  َمْغف َرةً  َله 
يًما َوَأْجًرا   . 16 ﴾َعظ 
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َعةً  اأْلَْرَض  َتَرى  َأنَّكَ  آَيات ه   َوم نْ ﴿ •   إ نَّ  ۗ   َوَرَبْت  اْهَتزَّْت  اْلَماءَ  َعَلْيَها َأْنَزْلَنا َفإ َذا َخاش 
ير   َشْيء   ك ل    على  إ نَّه   ۗ   الموتى  َلم ْحي ي َأْحَياَها  الَّذ ي   . 17﴾ َقد 

ًعا﴿ • ر   َجَراد   م َن اأْلَْجَداث  َكَأنَّه مْ  َيْخر ج ونَ  َأْبَصار ه مْ  خ شَّ  18﴾ م ْنَتش 

  َأَلْم َيْأن ﴿ •
ينَ  ْكر   ق ل وب ه مْ  َتْخَشعَ  َأنْ  آَمن وا ل لَّذ  ينَ  َيك ون وا َوالَ  اْلَحق    م نَ  َنَزلَ  َوَما  ّللاَّ   ل ذ   م نْ  اْلك َتابَ  أ وت وا َكالَّذ 

م  اأْلََمد   َفَطالَ  َقْبل   مْ  َفَقَسْت  َعَلْيه  ق ونَ  َوَكث ير   ۗ   ق ل وب ه  ْم َفاس  ْنه   . 19﴾  م 

ًعا  َلَرَأْيَته   َجَبل   على اْلق ْرآنَ  هذا َأْنَزْلَنا  َلوْ ﴿ • ًعا َخاش    ۗ   ّللاَّ   َخْشَية   م نْ  م َتَصد  
ونَ  ل لنَّاس   َنْضر ب َها  اأْلَْمَثال   َوت ْلكَ  ْم َيَتَفكَّر   .   20﴾ َلَعلَّه 

َعةً ﴿ • مْ  َأْبَصار ه مْ  َخاش  لَّة   َتْرَهق ه  ج ود   إ َلى  ي ْدَعْونَ  َكان وا َوَقدْ  ۗ   ذ    .    21﴾  َوه ْم َسال م ونَ  السُّ

َعةً ﴿ • مْ  َأْبَصار ه مْ  َخاش  لَّة   َتْرَهق ه    . 22﴾  ي وَعد ونَ  َكان وا الَّذ ي اْلَيْوم   َذل كَ  ۗ   ذ 

َعة  أ﴿ •  .23 ﴾ ْبَصار َها َخاش 

َعة   َيْوَمئ ذ   و ج وه  ﴿ •  . 24  ﴾ َخاش 

 :ولفظ )خشع( ورد في القرآن على أربعة معان

ْنه. الذل: ** األول  .﴾للرحمناأْلَْصَوات  وخشعت ﴿: طهسورة  ف ي َتَعاَلى  َقْوله َوم 
ك ون : **َوالثَّان ي ْنه. اْلَجَوار ح س    صاَلتهم ف ي هم الَّذين﴿: اْلم ؤمن ينَ سورة  ف ي َتَعاَلى َقْوله َوم 
ْجَدة  حم َوف ي ،﴾خاشعون"  . ﴾خاشعة اأَلْرض  ترى  َأنَّك آَياته َومن﴿: السَّ

ْنه. اْلَخْوف: **َوالثَّال ث    لنا َوَكان وا  ورهبا  رغبا  ويدعوننا﴿: اأْلَْنب َياءسورة  ف ي َتَعاَلى َقْوله َوم 
 . ﴾خاشعين

ع: **َوالرَّاب ع ْنه. التََّواض   .25  ﴾الخاشعين على  إ الَّ  لكبيرة َوإ نََّها﴿: اْلَبَقَرة ف ي َتَعاَلى َقْوله َوم 
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 وقد ذكر الفيروز أبادي )رحمه هللا( في البصائر عدة معاني للخشوع فقال: 

َعةً  األرض  َتَرى ﴿: تعالى "وقوله  َلَنا َوَكان واْ ﴿: تعالى وقوله. تزعز عها على  وتنبيها عنها  كناية ﴾َخاش 
ينَ  ع    و ج وه  ﴿ وقوله.  المتواضعين َأي ﴾الخاشعين َعَلى إ الَّ  َلَكب يَرة   َوإ نََّها﴿: وقوله. منَّا خائفين َأي ﴾خاش 

َعة   َيْوَمئ ذ   َعةً ﴿: وقوله. ذليلة َأي ﴾َخاش  عاً ﴿ و ﴾َأْبَصار ه مْ  َخاش   . نظرها في م ْطر قة َأي ﴾َأْبَصار ه مْ  خ شَّ
ينَ  َيْأن   َأَلمْ ﴿: تعالى وقوله ْكر   ق ل وب ه مْ  َتْخَشعَ  َأن آمنوا  ل لَّذ  : مسعود  ابن قال ﴾الحق م نَ  َنَزلَ  َوَما هللا  ل ذ 

  هللا إ ن: عباس ابن وقال. سنين َأربع إ الَّ  اآلية بهذه هللا عاتبنا َأن  وبين إ سالمنا بين  كان ما
 : تعالى وقال. القرآن نزول من عشرة  ثالثَ  رأس  على فعاتبهم المؤمنين قلوبَ  استبطأَ 

مْ  ف ي ه مْ  الذين. المؤمنون  َأْفَلحَ  َقدْ ﴿ ع ونَ   َصاَلت ه   ﴾للرحمن األصوات  َوَخَشَعت  ﴿: تعالى وقال ، ﴾َخاش 
 .  وخضعت  وذلت  سكنْت  َأي

حابة بعض  وكان   يرى  أن: فقال النفاق؟ خشوع ما: فقيل الن  فاق  خشوع من باّلل أعوذ : يقول  الص 
ل: حذيفة وقال. خاشع   غير والقلب  خاشعاً  البدن  َأن ويوشك الخشوع ، دينكم من تفقدون  ما أو 
 .26الشيطان"  منه  يقر ْب   لم قلبه خشع َمنْ : سهل وقال. خاشعاً   فيهم ترى  فال الجماعة مسجد  تدخل

 
 المطلب االول: 

 المعنى االول لكلمة خشع " التذلل والخضوع ": 

 قال تعالى في كتابه العزيز: 

ًعا م ْن َخْشَية  ّللاَّ   ﴿ ًعا م َتَصد    .﴾ َلْو َأْنَزْلَنا َهَذا اْلق ْرآَن َعَلى َجَبل  َلَرَأْيَته  َخاش 

 .صم أشم، أو حجرًا أبيان حقيقة تأثير القرآن وفعاليته في المخلوقات، ولو كانت جباًل ذا ففي ه

ة االنفعال والتَّأثر؛ ألن منتهى تأثُّر األجسام الصلبة أن َتْنَشقَّ وتتصدَّع   ر َب التََّصدُّع مثاًل لشدَّ وض 
 .وال يحصل ذلك بسهولة

 .هو التَّطأطؤ والرُّكوع؛ أي: لرأيته ينزل أعاله إلى األرض : والخشوع

 .27 ق من خوفه هللَا تعالىالتَّشقُّق؛ أي: َلَتزلزل وَتَشقَّ : والتَّصدع

ة تأثيره في النفوس، لما فيه من بالغ   وال َشكَّ أنَّ هذا تعظيم  لشأن القرآن، وتمثيل  لعلو   قدره وشدَّ
واجر، ولما اشتمل عليه من الوعد الحق   والوعيد األكيد، فإذا كان الجبل في غلظته   المواعظ والزَّ
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لخشع وتصدَّع من خوف هللا تعالى، فكيف يليق   -موه  كما فهمت -وقساوته، لو فهم هذا القرآن  
بكم أيُّها البشر أالَّ تلين قلوب كم وتخشع وتتصدَّع من خشية هللا، وقد فهمتم عن هللا أمره وتدبَّرتم  

 .28كتاَبه

ي  َرْت ب ه  الْ  ﴿ :يقول هللا تعالى مبينًا ومنب  هًا على عظمة القرآن وتأثيره َعْت َوَلْو َأنَّ ق ْرآًنا س  َبال  َأْو ق ط   ج 
ل  َم ب ه  اْلَمْوَتى   .29  ﴾ ب ه  اأَلْرض  َأْو ك 

عود  ظم شأن القرآن   -وفي بيان المقصود هنا يقول أبو السُّ رحمه هللا: »والمقصود: بيان ع 
وه من قبيل اآليات فاقترحوا غيره،  العظيم، وفساد رأي الكفرة، حيث لم يقد  روا قدره العلي، ولم يعدُّ

َبال   ﴿ :مما أ وتي موسى وعيسى عليهما السالم... فالمعنى ي  َرْت ب ه  اْلج  :  أي ؛﴾ َوَلْو َأنَّ ق ْرآًنا س 
َأْو  ﴿ السالم عليه  لموسى بالطُّور ذلك ف ع ل كما مقارها عن وز عزعت  عليها، بتالوته  أو بإنزاله

َعْت ب ه  اأَلْرض     السالم عليه ضربه  حين بالحجر ف ع لَ  كما  وعيونًا، أنهاراً  وج علت  شق  قت : أي ؛﴾ ق ط  
عة. أو  بعصاه، ل  َم ب ه  اْلَمْوَتى ﴿أو ج علت متصد    كما عليها، بقراءته أ حييت  بعدما: أي ؛﴾ َأْو ك 
  على االنطواء في القصوى  الغاية  لكونه القرآن، هذا ذلك لكان  السالم، عليه  لعيسى أ حييت 

 .30وهيبته   تعالى  هللا قدرة آثار عجائب 

 ومعنى ذلك أن الجبال قد تخشع و تتصدع من خشية هللا، لو كان الخطاب القرآني موجها إليها. 

 المطلب الثاني: 

 المعنى الثاني للخشوع " سكون الجوارح" .

 قال تعالى في كتابه العزيز: 

ْم ﴿ يَن آَمن وا َأن َتْخَشَع ق ل وب ه  يَن أ وت وا اْلك َتاَب َأَلْم َيْأن  ل لَّذ  َن اْلَحق   َواَل َيك ون وا َكالَّذ  ْكر  ّللاَّ  َوَما َنَزَل م  ل ذ 
ق ونَ  ْنه ْم َفاس  ْم َوَكث ير  م   م  اأْلََمد  َفَقَسْت ق ل وب ه   . 31﴾ م ن َقْبل  َفَطاَل َعَلْيه 

ويَ  قال ابن مسعود )رحمه هللا( في بيان تفسير اآلية:  فلمَّا بمكةَ  م ْجدبين ان واك المؤمنينَ  أنَّ  ر 
وا وا والنعمةَ  الرزقَ  أصاب وا هاجر   , فنزلْت  عليه   كان وا عمَّا وفتر 
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نا بينَ  كانَ  ما" ( أنه قال:عنه  هللا رضي) مسعود   ابن وعن   إال اآلية   بهذه   ع وتبنا أنْ  وبينَ  إسالم 
  على فعاَتبه م المؤمنينَ  قلوبَ  استبطأَ  هللا  أنَّ " :عن هَما هللا رضي عباس ابن وعن  ,  "سنينَ  أربع  
  وتطمئنَ  تعاَلى لذكر ه قلوب هم تخشعَ  أنْ  وقت   يجئ ألم أيْ  ",الق رآن   نزول    من سنةً  عشرةَ  ثالثَ  رأس  

 .32فتور   وال توان   غير منْ  عنه   ن هوا عمَّا  واالنتهاء   بأوامره  باالمتثال طاعت ه إلى ويسارع وا به

المؤمنين بأن يتحلَّوا بالخشوع والخضوع في القلب وال تقسو قلوبهم وال يكونوا  هذه اآلية ترغ ب 
غير متعاطفين، وليكونوا متواضعين خاضعين إزاء كلمات هللا وآياته والكتب السماوية والحق 

والحقيقة، ولينظ موا شؤون حياتهم ويعطوا الصورة الصحيحة ألعمالهم وسلوكهم بوحي منها، وتذم   
هم بأن هم قساة القلب الذين نزلت عليهم الكتب السماوية والتوراة ولكن لم تؤث ر على  الذين وصفت

حياتهم، وبداًل من الخروج من حالة الغفلة والميل الى الحق تمادت قلوبهم في قسوتها ومارسوا  
الفسق والفجور، وتطلب اآلية من المؤمنين السعي لجعل قلوبهم خاشعة تجاه الحق واسم هللا وأن  

 يبتلوا بمصير بني اسرائيل. ال

 وقد ذكر الصابوني )رحمه هللا( في تفسير هذه اآلية: 

  من نزل ولما أي ﴾الحق م نَ  َنَزلَ  َوَما﴿ هللا؟   لمواعظ وتلين قلوبهمترقَّ   أن للمؤمنين حان أما أي
  والنصارى  كاليهود  يكونوا وال أي ﴾َقْبل   م ن الكتاب  أ وت واْ  كالذين َيك ون واْ  َوالَ ﴿ المبين؟ القرآن آيات 
نجيل التوراة  هللا  أعطاهم الذين م   َفَطالَ ﴿ واإل  مْ  َفَقَسْت  األمد  َعَلْيه    الذي الزمن  عليهم فطال أي ﴾ق ل وب ه 
  قست ﴿: عباس ابن قال قسوة أشد  أو كالحجارة  فهي قلوبهم صلبت   حتى أنبيائهم، وبين بينهم

  تنفعل ال بحيث   صلبت  أي: حيان أبو وقال  القرآن مواعظ عن وأعرضوا الدنيا إ لى مالوا ﴾قلوبهم
 قست  حين والنصارى  كاليهود  القرآن مع يكونوا   أن المؤمنين يحذ  ر هللا أن والغرض  والطاعة للخير
ْنه مْ  َوَكث ير  ﴿ الزمان عليهم  طال لما قلوبهم ق ونَ  م     عن خارجون  الكتاب  أهل  من وكثير أي  ﴾َفاس 
  أن المؤمنين  تعالى هللا نهى: كثير ابن قال القلب  قسوة فرط من دينهم، لتعليم رافضون  هللا،  طاعة

لوا الزمن  عليهم تطاول لما والنصارى، اليهود  من قبلهم من الكتاب  حملوا بالذين يتشبهوا  كتاب  بدَّ
  ذلك فعند  هللا، دون  من أرباباً  ورهبانهم أحبارهم واتخذوا ظهروهم، وراء  ونبذوه بأيديهم، الذي هللا

 .33وعيد  وال  بوعد  قلوبهم تلين وال موعظة، يقبلون  فال قلوبهم قست 
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ان  تعامل اآلية المذكورة مع خشوع القلب وقسوته يبي ن هذه الحقيقة وهي أن  تحصيل الخشوع أمر 
ة قادر على إيجاد هذه  اختياري الى حد  ما، أي اإلنسان بتوفير المقد مات وممارسة أعمال خاص 

حالة في القلب، كما أن  القسوة، وهي النقطة المقابلة للخشوع، يمكن إيجادها في القلب عن  ال
 .طريق مقدماتها االختيارية ولذا توجه الذم  الى قاسي القلب 

 المطلب الثالث: 

 المعنى الثالث للخشوع بمعنى الخوف . 

 قال تعالى في كتابه العزيز: 

  ۗ   َزْوَجه   َله   َوَأْصَلْحَنا ۗ  َيْحَيى  َله   َوَوَهْبَنا  َله   َفاْسَتَجْبَنا﴿
ينَ  َوَكان وا ۗ   َوَرَهًبا  َرَغًبا  َوَيْدع وَنَنا  اْلَخْيَرات   ف ي  ي َسار ع ونَ  َكان وا إ نَّه مْ  ع   . 34 َلَنا َخاش 

 ذكر القرطبي رحمه هللا في تفسير هذه اآلية: 

ة    َوَحال   الرََّخاء   َحال   ف ي َفَيْدع وَنَنا إ َلْيَنا َيْفَزع ونَ  َأيْ ( َوَرَهباً  َرَغباً  َوَيْدع وَننا: )َتَعاَلى "َقْول ه    دَّ .  الش  
مْ  َوْقتَ  َيْدع ونَ  اْلَمْعَنى: َوق يلَ  ه  ، َوَرْهَبة   َوَرَجاء   َرْغَبة   ب َحال   َوه مْ  َتَعبُّد  َنَّ  َوَخْوف    َوالرَّْهَبةَ  الرَّْغَبةَ  أل 

،  إ َلى اأْلَك ف    ب ط ون   َرْفع   الرََّغب  ": َوق يلَ . م َتاَلز َمان   َماء  ، َقاَله   ظ ه ور َها، َرْفع   َوالرََّهب   السَّ   خ َصْيف 
يَّةَ  اْبن   َوَقالَ  ينَ  َأنْ  اْلَبَشر   م نَ  َداع   ك ل    َعاَدةَ  َأنَّ  َهَذا  َوَتْلخ يص  : َعط    َحْيث   م نْ  َفالرََّغب   ب َيَدْيه   َيْسَتع 

ن   َطَلب   ه وَ  ْنه   َيْحس  هَ   َأنْ  م  نَ  ي َوج   ْنه ، اْلَمْطل وب   َنْحوَ   الرَّاح   َباط  ع   ه وَ  إ ذْ  م    ب َها َأوْ   إ ْعَطاء   َمْوض 
، ن   َمَضرَّة   َدْفع   ه وَ  َحْيث   م نْ  َوالرََّهب   ي َتَملَّك  َشاَرة   َذل َك، َطْرح   َمَعه   َيْحس    ب َنْفض   َوَتَوق  يه    َذَهاب ه   إ َلى َواإْل 

 . 35"َوَنْحو ه   اْلَيد  

أي راغبين راهبين، راغبين راهبين جامعين بين وصفي الرجاء والخوف، وهكذا ينبغي أن تكون  
حال المسلم أن يجمع بينهما، بين حال الرجاء فيطمع في رحمة هللا، وبين حال الخوف فيخشى  

جاءت النصوص بهذا وهذا، فال يرجح الرغبة والرجاء فيضعف عمله، وال يرجح   من عقابه، وقد 
جانب الخوف فيؤديه ذلك إلى القنوط من رحمة هللا واليأس، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل  
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هللا السالمة والعافية، أو يحدوه ذلك إلى الخروج من دين هللا وهو ال يشعر بالزيادة فيه مما ليس  
 منه. 

ينَ  َلَنا َوَكان وا}": تعالى (في تفسير اآلية فقال   هللا  رحمه ر ابن كثير)وذك ع   : {َخاش 

  حقًا، مؤمنين: مجاهد  وقال هللا، أنزل بما مصدقين: أي عباس  ابن عن   طلحة أبي بن علي قال
  وعن أبداً  يفارقه  ال للقلب  الالزم الخوف هو الخشوع: سنان أبو وقال خائفين،: العالية أبو وقال

ينَ : }أيضاً  مجاهد  ع  ينَ : }والضحاك وقتادة الحسن  وقال متواضعين،: أي{  َخاش  ع  :  أي{  َخاش 
،  َأب و َخَطَبَنا: َقالَ  َحك يم   ْبن   ّللاَّ   َعْبد    وَعنْ  ، متقاربة األقوال هذه وكل وجل، عز  هلل متذللين  َبْكر 
يَ  مْ  َفإ ن  ي َبْعد ،  َأمَّا: َقالَ  ث مَّ  َعْنه ، ّللاَّ   َرض  يك  ، َله   ه وَ  ب َما َعَلْيه   وت ثن وا ّللاَّ ، ب َتْقَوى  أ وص   َوَتْخل ط وا أَْهل 
ْلَحافَ  َوَتْجَمع وا ب الرَّْهَبة ، الرَّْغَبةَ  :  َفَقالَ  َبْيت ه ،  َوأَْهل   َزَكر يَّا َعَلى  َأْثَنى َوَجلَّ   َعزَّ   ّللاََّ  َفإ نَّ  ب اْلَمْسَأَلة ، اإْل 

ينَ  َلَنا َوَكان وا َوَرَهًبا َرَغًبا  َوَيْدع وَنَنا اْلَخْيَرات   ف ي ي َسار ع ونَ  َكان وا إ نَّه مْ } ع   .36{  َخاش 

 وكلها للقلب، المالزم الخوف خائفين  هلل، خاضعين متذللين،: أي خاشعين  متقاربة كلها نعم،
 هللا وخوف العظيمة، العبادة أنواع من وأنهما  والرجاء، الخوف فضل بيان   اآلية هذه وفي متقاربة،

 والسالم الصالة  عليهم  الكرام األنبياء هللا وصف ولهذا الطاعات، وأفضل القربات  أجل من ورجاؤه
  . {َوَرَهًبا َرَغًبا َوَيْدع وَنَنا اْلَخْيَرات   ف ي ي َسار ع ونَ  َكان وا  إ نَّه مْ : }فقال والرهب  بالرغب 

 

 

  المطلب الرابع:

 المعنى الرابع للخشوع "التواضع" .

 قال تعالى في كتابه العزيز: 

ين وا﴿ ْبر   َواْسَتع  اَلة   ب الصَّ ينَ  َلَكب يَرة   َوإ نََّها ۗ   َوالصَّ ع   .  37﴾  إ الَّ َعَلى اْلَخاش 

 ذكر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي في تفسير هذه اآلية :  
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  حتى هللا طاعة على الصبر وهو أنواعه، بجميع  بالصبر  كلها أمورهم في يستعينوا  أن هللا  أمرهم"
 يتسخطها، فال المؤلمة هللا أقدار على  والصبر يتركها،  حتى هللا معصية  عن والصبر يؤديها،

  األمور، من  أمر كل على  عظيمة معونة عليه بالصبر هللا أمر ما على  النفس وحبس فبالصبر
 والمنكر، الفحشاء  عن  وتنهى اإليمان، ميزان هي التي الصالة وكذلك هللا، يصبره  يتصبر ومن

ينَ  َعَلى  إ ال} شاقة: أي{ َلَكب يَرة  } الصالة: أي{ َوإ نََّها} األمور من أمر كل على بها يستعان ع  {  اْلَخاش 
  منشرحا فعلها، له يوجب   عنده ما ورجاء هللا، وخشية الخشوع، ألن  خفيفة؛  عليهم  سهلة فإنها

 يدعوه له  داعي ال  فإنه كذلك، يكن لم  من بخالف العقاب، من وخشيته  للثواب، لترقبه صدره
 . عليه األشياء أثقل من صارت  فعلها وإذا إليها،

  وإيمانا وافتقارا، ذال يديه،  بين وانكساره تعالى، هلل وسكونه وطمأنينته، القلب  خضوع: هو والخشوع
 .38وبلقائه"  به

 ويقول الشيخ محمد متولي الشعراوي:

  فالناس. منازع بال فوقك أنه ترى  لمن الخضوع هو  الخشوع ,{ الخاشعين َعَلى إ الَّ : }تعالى "وقوله
 . ومواهبه بعلوه يفاخر  أن يحاول واحد  وكل. والمواهب  القيم في يتفاوتون 

  بما اإلنسان يستكبر  أن الممكن فمن إذن. فالن من خير أنت  أو. فالن من خير أنا: ويقول
 ولذلك. دنياه في  أتعبه عليه تكبر لو ألنه. عنده حاجة له كانت  لمن يخضع  اإلنسان ولكن. عنده

  منا إنسان فكل. الشيوع على والخشوع الشيوع على المواهب  للناس وتعالى سبحانه هللا أعطى
 هذه. غيره   عليه يقدر ال  بما مميز  منا إنسان وكل. الشيوع على خشوع هذا. لآلخر محتاج

 .39وأوجد ووهب  خلق لمن خشوع  فإنه سبحانه هلل بالنسبة أما البشر، في  هذا. الشيوع مواهب على

  سبحانه الحق أمام قيمته ضآلة ويعرف  سبحانه الحق عظمة يستحضر اإلنسان يجعل والخشوع
  تعالى هللا  به  يذهب  أن يمكن  عنده ما  كل أن ويعلم. الكون  هذا خالق أمام عجزه ومدى وتعالى

 ما كل ألن. يتغير ال للذي فنخضع ولذلك. األغيار عالم في نعيش  أننا ذلك. . لحظة في
: لهم نقول  األسباب  بوجود   يغترون  والذين . ذاته من وليس هللا من هو اإلنسان عليه  يحصل
  وتعالى  سبحانه وهللا.  بذاتها تعمل ال  األسباب  ألن. وخالقها األسباب  لواهب  واخشعوا اعبدوا
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  منه أقوى  هو  من يأتي.  بقوته يفاخر   إنسان. الناس بين متداولة أي.  40.دوال األيام يجعل
مْ  إ ن: }تعالى قوله واقرأ. . لحظة  في المال هذا يضيع. بماله يفاخر  إنسان. فيهزمه   َقْرح   َيْمَسْسك 

ْثل ه   َقْرح   القوم َمسَّ  َفَقدْ  ل َها األيام َوت ْلكَ  م   ذَ  آَمن واْ  الذين هللا َول َيْعَلمَ  الناس َبْينَ  ن َداو   شهداء م نك مْ  َوَيتَّخ 
 ,41{ الظالمين ي ح بُّ  الَ   وهللا

. األسباب  تعطيه ال وقت  سيأتي باألسباب   يستعلي الذي اإلنسان أن. نفهم أن البد  ولذلك
  بكماالت  تغتر  ال: له نقول. بنفسه اغتر. الكمال مرتبة الناس وأعين عينه  في بلغ إذا فاإلنسان

  وتعالى سبحانه والحق. هلل إال يكون   ال فالخشوع. . غدا  فستتغير. اآلن موجودة كانت  فإن. نفسك
  عن  الممتنع. هلل الطائع هو الخاشع الخاشعون؟ هم من{ الخاشعين  َعَلى  إ الَّ  َلَكب يَرة   َوإ نََّها: }يقول

 قوة ألي وليس. وحده هلل األمر أن نفسه  داخل يقينا يعلم الذي. األقدار على الصابر. المحرمات 
 .42له" الكون  هذا وخلق خلقه لمن فيخشع. . أخرى 

                             

 الهوامش 

 
 بمرتضى، الملق ب  الفيض، أبو الحسيني، الرز اق عبد بن محم د بن محم د القاموس, جواهر من العروس تاج 11

 .  507/  20الهداية:   دار المحققين,  من مجموعة ,(هـ1205: المتوفى) الزَّبيدي
  قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد نستعين, وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج 2

  -  هـ 1416 الثالثة، بيروت, – العربي الكتاب  دار البغدادي, باّلل المعتصم محمد ,(هـ751: المتوفى) الجوزية
 . 516/ 1م :1996

 .. 1/517السالكين: مدارج 3

 .  512/ 1السالكين: مدارج 4
  َوَخْذل ه ، اْلم ْسل م ، ظ ْلم   َتْحر يم   َباب  أخرجه االمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة واآلداب في باب  5

ه ، َوَدم ه ، َواْحت َقار ه   ْرض    صلى هللا رسول إلى  العدل  عن  العدل بنقل المختصر  الصحيح المسند,10َوَمال ه , بالرقم  َوع 
  عبد  فؤاد محمد: المحقق, (هـ261: المتوفى) النيسابوري  القشيري  الحسن أبو  الحجاج بن  مسلم ,وسلم عليه  هللا

 . 4/1986:بيروت –  العربي التراث إحياء دار ,الباقي

 1/517السالكين: مدارج 6

 .. 517/ 1السالكين: مدارج 7
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 بن أيوب بن بكر أبي بن محمد والسنة,  الكتاب من بالدالئل واألحياء األموات أرواح  على  الكالم في  الروح 8

 .  1/232بيروت: – العلمية الكتب , دار(هـ751: المتوفى) الجوزية  قيم ابن الدين شمس سعد
 
 . 199سورة ال عمران :اية  9

 . 90سورة االنبياء:اية 10
 . 45سورة الشورى: آية    11

 45سورة البقرة :اية  12

 . 109سورة االسراء: اية  13

 . 108سورة طه :اية   14
 . 2المؤمنون :اية سورة  15
 .  35سورة االحزاب :اية  16

 .   39سورة فصلت :اية   17

 . 7سورة القمر: اية  18
 .  16سورة الحديد :اية  19

 . 21سورة الحشر: اية   20
 . 43سورة القلم: اية  21

 . 44سورة المعارج :اية  22
 .  9سورة النازعات :اية  23

 .  2سورة الغاشية: اية  24

  الجوزي  محمد بن  علي  بن الرحمن عبد الفرج أبو  الدين والنظائر, جمال الوجوه علم   في النواظر األعين نزهة 25
  هـ1404 األولى،: بيروت ,الطبعة /لبنان -  الرسالة الراضي ,مؤسسة كاظم الكريم عبد محمد ,(هـ597: المتوفى)
 .  277/ 1م:1984 -
 
:  المتوفى) الفيروزآبادى  يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد العزيز, الكتاب  لطائف في التمييز ذوي  بصائر 26

 اإلسالمي، التراث إحياء لجنة - اإلسالمية للشئون  األعلى المجلس النجار, علي محمد: ,المحقق(هـ817
 . 2/542القاهرة:

 
 بن الطاهر محمد ,«المجيد الكتاب تفسير  من  الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير» والتنوير التحرير 27

:  النشر تونس, سنة – للنشر التونسية الدار ,( هـ1393:   المتوفى) التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد
 .  28/117هـ :  1984

 
,  (هـ774: المتوفى) الدمشقي ثم البصري  القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل  الفداء أبو العظيم, القرآن تفسير 28

 .  8/78م :  1999  - هـ1420 الثانية: والتوزيع ,الطبعة للنشر طيبة دار سالمة, محمد بن سامي: المحقق
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 . 31سورة الرعد: آية   29

 بن محمد بن محمد العمادي السعود أبو الكريم, الكتاب مزايا إلى السليم العقل   إرشاد , السعود أبي تفسير 30
 . 5/21بيروت: – العربي التراث إحياء دار  ,(هـ982: المتوفى) مصطفى

 
 .  16سورة الحديد: آية   31
 . 8/209: السعود أبي تفسير 32
 

 القاهرة - والتوزيع والنشر  للطباعة الصابوني الصابوني, دار علي  محمد التفاسير, صفوة 33
 .  3/308م :  1997 -  هـ 1417 األولى،: الطبعة

 
 . 90سورة االنبياء:اية 34
  الخزرجي األنصاري  فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو القرطبي, تفسير=   القرآن ألحكام الجامع 35

القاهرة,  – المصرية الكتب دار أطفيش, وإبراهيم البردوني أحمد: ,تحقيق(هـ671: المتوفى) القرطبي الدين شمس
 . 336÷11م:  1964  -  هـ1384 الثانية،: الطبعة

 
: المتوفى) الدمشقي ثم البصري  القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل  الفداء أبو العظيم, القرآن تفسير 36

  1999  - هـ 1420 الثانية: والتوزيع, الطبعة للنشر طيبة دار  سالمة, محمد بن سامي: ,المحقق(هـ774
 . 5/371م:
 

 45سورة البقرة :اية  37

:  المتوفى) السعدي هللا عبد  بن ناصر بن الرحمن عبد المنان, كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير 38
 . 1/51م:  2000-  هـ1420  األولى: الرسالة, الطبعة مؤسسة اللويحق, معال بن الرحمن  عبد: ,المحقق(هـ1376

 309/ 1اليوم: أخبار مطابع ,(هـ1418: المتوفى) الشعراوي  متولي محمد الخواطر, – الشعراوي  تفسير 39

 

 309/ 1:الخواطر – الشعراوي  تفسير 40

 . 140سورة ال عمران: اآلية  41
 . 309/ 1: الخواطر – الشعراوي  تفسير 42
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 المصادر والمراجع

 القران الكريم . 
 يعقوب   بن محمد  طاهر أبو الدين مجد  العزيز, الكتاب  لطائف في التمييز ذوي  بصائر .1

  للشئون  األعلى المجلس النجار, علي محمد : ,المحقق(هـ817:  المتوفى) الفيروزآبادى
 . القاهرة اإلسالمي، التراث  إحياء لجنة -  اإلسالمية

 
 الفيض،  أبو الحسيني، الرز اق عبد   بن محم د  بن محم د  القاموس, جواهر من العروس تاج .2

 الهداية . دار المحققين, من مجموعة  ,(هـ1205: المتوفى) الزَّبيدي بمرتضى، الملق ب 
 

 ,«المجيد  الكتاب  تفسير من الجديد  العقل وتنوير السديد  المعنى تحرير»  والتنوير التحرير .3
 ,(هـ1393:  المتوفى) التونسي عاشور  بن الطاهر محمد   بن محمد  بن الطاهر محمد 
 هـ .  1984: النشر تونس, سنة  – للنشر التونسية الدار

  الدمشقي ثم  البصري  القرشي كثير بن  عمر بن إسماعيل الفداء أبو العظيم, القرآن تفسير .4
: والتوزيع ,الطبعة للنشر طيبة دار سالمة, محمد  بن سامي: , المحقق(هـ774: المتوفى)

 م . 1999  - هـ1420 الثانية
 العمادي السعود  أبو الكريم, الكتاب  مزايا إلى السليم العقل  إرشاد  , السعود  أبي تفسير  .5

 بيروت. –  العربي التراث  إحياء دار ,(هـ982: المتوفى) مصطفى بن محمد  بن محمد 
  أخبار مطابع ,(هـ1418: المتوفى) الشعراوي  متولي محمد  الخواطر, – الشعراوي  تفسير .6

 اليوم.
  هللا عبد  بن ناصر بن الرحمن عبد   المنان, كالم تفسير  في الرحمن الكريم تيسير  .7

الرسالة,  مؤسسة اللويحق, معال بن الرحمن عبد : ,المحقق(هـ 1376: المتوفى) السعدي
 م.  2000-  هـ1420 األولى: الطبعة

  أبي  بن محمد  والسنة, الكتاب  من بالدالئل واألحياء األموات  أرواح على الكالم في الروح .8
 الكتب , دار(هـ751: المتوفى) الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد  بن أيوب  بن بكر

 بيروت. – العلمية
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  – والتوزيع والنشر للطباعة الصابوني الصابوني, دار  علي محمد  التفاسير, صفوة .9

 م.  1997  - هـ  1417 األولى،: الطبعة .القاهرة
 عبد  الفرج أبو الدين والنظائر, جمال الوجوه علم في النواظر األعين نزهة .10

الراضي  كاظم الكريم عبد  محمد  ,(هـ597: المتوفى) الجوزي  محمد  بن  علي  بن الرحمن
 م. 1984  - هـ1404 األولى،: ,الطبعةبيروت  /لبنان - الرسالة ,مؤسسة

 
  أيوب  بن بكر  أبي بن محمد  نستعين, وإياك نعبد  إياك منازل بين السالكين مدارج .11

 البغدادي, باّلل المعتصم محمد  ,(هـ751: المتوفى) الجوزية قيم  ابن الدين شمس سعد  بن
 م  . 1996  - هـ  1416 الثالثة، بيروت, – العربي الكتاب  دار

  عليه  هللا صلى هللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند  .12
:  المحقق,(هـ261: المتوفى)  النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو الحجاج بن مسلم ,وسلم

  .بيروت  –  العربي التراث  إحياء دار ,الباقي عبد  فؤاد  محمد 
 

 
 


