
 حقيـقة اخلشيـة
 

اخلشقي خوف يشوبه تعظقم ، وققل : هي اخلوف ادؼرون بنجالل ، وهي أخص من        

اخلوف ، وهي من شامت األكبقوء والعؾامء والصوحلني ، حقٌ يؼول كبقـو )صذ اهلل عؾقه 

)صذ اهلل ويؼول :  ،( البَُخوِري َصِحقُح ) " َوَأْتَؼوُكْم َلهُ  هللَأَمو َواهلل إِِّني ألَْخَشوُكْم  "وشؾم( : 

ُهْم َلُه َخْشَقًي "عؾقه وشؾم( :  ، ويؼول ( الُبَخوِري َصِحقُح )"َفَواهللِ إِِّني ألَْعَؾُؿُفْم بِوهللِ َوَأَصدُّ

 مص  خص حصمس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج "احلق شبحوكه : 
 (.93:  األحزاب)"  جض

 وإجالله وإاراع عظقم صلكه شبحوكه وتعو،  ، وهي خوف العؾامء ادؼرون بؿعرفي اهلل        

 "  مض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس "حقٌ يؼول احلق شبحوكه :

 .(82:  فوضر)

وقول بعضفم : اخلشقي إكام تؽون من عظم من ُُيشى مـه ، ففي رايف ادفوبي ، وهي 

 ىه مه جه ين  ىن من "من صػوت أويل األلبوب ، حقٌ يؼول احلق شبحوكه : 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه
 .(89-93:الرعد) "  نئ مئ زئ  رئ

 ول ـني ، حقٌ يؼـني ادخؾصـوت ادممــني وشؿـوهي أيًضو من صػوت ادتؼ

 نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت "احلق شبحوكه :
، ويؼول  (3: - 2:)األكبقوء :  "  لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم "شبحوكه : 
ويؼول  (،92: التوبي)"  هب مب خب حب جب  هئ مئخئ حئ جئ يي ىي

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ": تعو، 
 ىتنت مت زت رت يب ىب نب مبزب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ
 .  (89: الزمر) " يث ىث نث مث زث رث  يت



ًْ ِمْن َخْشَقِي اهللِ ، "ويؼول كبقـو )صذ اهلل عؾقه وشؾم( :           ُفاَم الـَّوُر : َعنْيٌ َبَؽ َعْقـَوِن الَ ََتَسُّ

 ًْ ُرُس ِِف َشبِقِل اهلل  َوَعنْيٌ َبوَت  "، ويؼول )صذ اهلل عؾقه وشؾم( : ( السمذي رواه) "ََتْ

ٍُ الـَّوَر َرْجٌل َبَؽى ِمْن َخْشقَِي اهللَّ َحتَّى
ع ِف َيُعوَا الؾَّبَنُ  ال ََيؾِ ْ ، َوال ََيْتَؿُع ُغبَوٌر ِف َشبِقِل  الَّضَّ

 .(السمذي رواه) "اهللَّ وُاخوُن َجَفـََّم 

خلشقي تعـي حسن ادراقبي هلل )عز وجل( ِف الرس والعؾن ، عذ كحو مو كون من ابـي وا       

ه أشؾم قول : بقـام أكو مع عؿَر  -بوئعي الؾبن  فعن عبد اهلل بن زيد بن أشؾم ، عن أبقه ، عن جدي

 بن اخلطوب )ريض اهلل عـه( وهو يتػؼد الرعقي بودديـي إذ َأعقو ، فوتَّؽل عذ جوكِى جداٍر ِف

، ُقومي إ،  ذلك الؾَّبِن فوْمُذققِه بودوء. فؼولً  ابـتوه جوِف الؾقِل ، فنذا امرأٌة تؼوُل البـتفو : يو

ًِ بام كون من عزمي أمر ادممـني القوم؟! قولً : ومو كوكً من        هلو : توه ، أو مو َعؾؿ يو أمَّ

بـتوه ، قومي  َب الؾَّبُن بودوء. فؼولً هلو : يوعزمته يو ُبـقَّي؟ قولً: إكَّه أمر مـوايه فـواى: أال ُيَشو

فو  إ،  الؾَّبن فوْمُذققِه بودوء ، فنكك بؿوضٍع ال َيراِع عؿُر ، وال ُمـوِاي عؿَر . فؼولً الصبقَُّي ألمي

ًُ ألُضقَعُه ِف ادأل ، وَأعِصَقُه ِف اخلال ، وعؿُر َيْسؿع كلَّ ذلك ، فؼول: ي : يو توه ، واهللِ مو كـ و أمَّ

جفو من ابـه عوصم ،  أشؾُم، عؾيِم البوَب ، واعرِف ادوضَع. ثم مه ، فؾامَّ أصبح ، أتوهم فَزوَّ

ًُ عؿَر بن عبد العزيز رمحه اهلل تعو،    .فَوَلدت لعوصم بـتًو ، َوَوَلدت البـ

َأْصَحوُب َلُه ،  ِِف َبْعِض َكَواِحي ادَِْديـَِي َوَمَعهُ وخرج ابن عؿر )ريض اهلل عـفام( ذات يوم        

مَّ ، َوَوَضُعوا َشْػَرًة َلُه ، َفَؿرَّ ِِبِْم َراِعي َغـٍَم ، َقوَل : َفَسؾََّم ، َفَؼوَل اْبُن ُعَؿَر : َهُؾمَّ َيو َراِعي ، َهؾُ 

ْػَرِة ، َفَؼوَل َلُه : ِمثِْل َهَذا اْلقَْوِم إِِّني َصوِئٌم ، َفَؼوَل اْبُن ُعَؿَر : َأَتُصوُم ِِف    َفَلِصْى ِمْن َهِذِه السُّ

 ًَ وِمي       َصِديد احْلَري َوَأْك بَوِل َتْرَعى َهَذا اْلَغـََم ؟ َفَؼوَل َلُه : َأْي َواهلل ، ُأَبوِاُر َأيَّ ِِف َهِذِه اْْلِ

َتِزُ َوَرَعُه : َفَفْل َلَك َأْن َتبِقَعـَو َصوًة ِمْن َغـَِؿَك َهِذِه  اخْلَولِقََي ، َفَؼوَل َلُه اْبُن ُعَؿَر َوُهَو ُيِريُد َُيْ

َو َلقْ  ًْ يِل بَِغـَمٍ َفـُْعطِقَك َثَؿـََفو َوُكْعطِقَك ِمْن حَلِْؿَفو َفُتْػطَِر َعَؾقِْه ؟ َفَؼوَل : إَِّنَّ َو َغـَُم َشقيِدي َس ، إَِّنَّ

ًَ : أَ  اِعي ، َفَؼوَل َلُه اْبُن ُعَؿَر : َفاَم َعَسى َشقيُدَع َفوِعال إَِذا َفْؼَدَهو ، َفُؼْؾ ْئُى ، َفَو، َّ الرَّ ْكَؾَفو الذي

 ، َوُهَو َيُؼوُل : َأْيَن 
ِ
اَمء ُا َقْوَل  اهللَعـُْه َوُهَو َرافٌِع ُأْصُبَعُه إ،َِ  السَّ ؟ َقوَل : َفَجَعَل اْبُن ُعَؿَر ُيَراي



اِعي ، َوُهَو َيُؼوُل : َفَلْيَن  ٌَ إ،َِ   اهللالرَّ اِعي ؟ ، َفَؾامَّ َقِدَم ادَِْديـََي َبَع  َمْوالُه َفوْصَسَى ِمـُْه اْلَغـََم َوالرَّ

اِعَي ، َوَوَهَى   . ُه اْلَغـَمَ لَفَلْعتََق الرَّ

 

*       *       * 


