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ملخص
ر نبيُّنا حمّمٌد ملسو هيلع هللا ىلص اإلنساَن بتالزم  »إّن اهلل مجيٌل حيبُّ اجلاَمَل«. هبذه الكلامت التي هي من جوامع الكلم يذكِّ
إذ كلُّ  الكثرية فُيَحبُّ من خيتّص بذلك،  أّنه منه تعاىل تفيض اخلريات  العالقة بني ذات اهلل واجلاَمل، منّبًها 
مجيل حمبوب عنده سبحانه. وكي يصوَن اهللُ عّز وجّل كلَّ ما هو مجيل ويزيَد من مجاله أنزل رشيعته الغّراء، 
وذلك أّن االلتزام هبا أساس الفعل احلََسن. ثّم إّن أيَّ سعٍي لتغيري رشع اهلل أو تطبيق بعضه دون بعض ال 
يفيض  التشويه  وهذا  اجتزاء،  بال  كلِّه  رؤيته  من  املنبثق  واالعتدال  واالّتساق  التناسب  يشّوه  أن  إال  يمكن 
إىل قبح بداًل من اجلامل. ويعني فهم اجلامل وأّن الرشيعة بذاهتا مجيلة عىل تفسري السبب الذي جيعل مساعي 
حييل  الرشيعة  مجاِل  إدراَك  وإّن  هذا  القبح.  ذلك  إىل  الغالب  يف  تؤّدي  املعارصة  و»اإلصالح«  »اإلحياء« 

االلتزاَم هبا إىل أعامل تنبع من املحبة والعبودية.

نبذة عن املؤّلف
موسى فريبر زميل باحث أول يف مؤسسة طابة، درس العلوم الرشعية يف دمشق حيث حصل عىل إجازة 
الشيخ  مرص  مفتي  أجازه  حيث  القاهرة  يف  املرصية  اإلفتاء  دار  يف  درس  ثم  الشافعي.  الفقه  تدريس  يف 
التطبيقية من جامعة بورتالند احلكومية  اللسانيات  البكالوريوس يف  عيل مجعة باإلفتاء. وهو حيمل شهادة 
بأوريغون يف الواليات املتحدة، واملاجستري يف اإلدارة العاّمة من كلية ديب لإلدارة احلكومية. وقد سبق أن 
نرش له قسم األبحاث يف مؤسسة طابة: األبعاد األخالقية للتكنولوجيا النانومرتية، واألخالقيات والعوامل 
االفرتاضية، وحّل بديل للنزاعات، والتقليل من دور التحّيزات يف الفتوى، وعنارص الفتوى ومسامهتها يف 

لقة باحليوان اململوك،  الثقة بصحتها، وواجبات املسلمني جتاه األجيال القادمة، واحلقوق والواجبات املتعِّ
وفهم عامة الناس للعلوم الرشعية يف املجتمع: معاجلة إدمان اختالق الفتاوى الباطلة.
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مقّدمة

هو  وكذلك  األساسية،  ترشيعها  مصادر  وسمة  اإلسالمية  الرشيعة  سمة  اجلاَمل 
الفعل  أساس  احلنيف  بالرشع  وااللتزام  أحكامها.  من  منفرد  ُحكٍم  كّل  سمة 
احلََسن. وألّن الرشيعة موصوفة باجلاَمل فهذا يعني عىل تفسري السبب الذي جيعل 
االلتزام  بواعث  تتغرّي  اجلامل  هذا  وبإدراك  ُقبح.  إىل  مفضًيا  هلا  اجلزئي  التطبيق 

بالرشيعة الغّراء.
مفاهيم  تستعرض  ثم  اإلسالم  لرشيعة  موجز  بتعريف  الرسالة)١)  هذه  تبدأ 
اجلاَمل األساسية يف احلضارة الغربية واحلضارة اإلسالمية، ثّم تعرض مَجال املصادر 
مَجاٍل  ذاُت  برّمتها  الرشيعة  هذه  أّن  تبنّي  ذلك  بعد  اإلسالمية.  للرشيعة  األساسية 
بنقاش حول بعض ثامر معرفة  يساهم فيه كلُّ حكم من أحكامها. وُتَتم الرسالة 
تفسري  يف  الرشيعة  سامت  من  وأّنه  اجلامل  معنى  فهم  يفيد  إذ  وإدراكه؛  اجلامل  هذا 
القبح الذي تؤّدي إليه يف الغالب املساعي اإلحيائية أو اإلصالحية املعارصة. عىل 

أّن إدراك مجال الرشيعة حييل االلتزام هبا إىل أعامل نابعة من املحّبة والعبودية.

أصل هذه الرسالة سلسلة حمارضات ُألقَيت عام ٢٠١5 يف زاوية روزالِس يف إسبانيا.  ١
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املقصود  نفهم  أن  األمهية  من  األساسية  اجلامل  مفاهيم  يف  النظر  وقبل 
بالرشيعة.

الشريعة اإلسالمية

ووّضح،  بنيَّ  يعني  ع  رَشَ وفعل  والعني،  والراء  الشني  من  مشتّقة  »رشيعة«  كلمة 
من يشء  بيان يشء  مفهوم  متضّمنة  الغالب  يف  الفعل  هبذا  املتعّلقة  الكلامت  وتأيت 

آخر.
خاّص،  معنى  له  الرشعي  االصطالح  يف  الرصفية  واشتقاقاته  ع  رَشَ وفعل 
مباح.  غري  أو  مباح  بأّنه  يشء  بيان  أو  حرام،  أو  جائز  بأّنه  يشء  بيان  يعني  فهو 
والشارع هو مبنيِّ األحكام الرشعية والطريقة يف الدين. والشارع احلقيقي هو اهلل 
أوامر  بالشارع ألّن  أحياًنا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بالوحي؛ ويوصف  ُيعرف رشعه  الذي  تعاىل 

اهلل تعاىل، الشارع احلقيقي، ُأوحَي هبا إليه ملسو هيلع هللا ىلص فبّينها وفّسها ومتّثل هبا.
وحني يبنيَّ ُحكُم يشء بأّنه مباح فهو مرشوع.

نطاًقا كاماًل من  أو حرام، وتشمل  تعاىل من حالل  ما بنيَّ اهلل  والرشيعة هي 
الفقه. وهذا  العبادات أو ما تشتمل عليه عادًة كتب  األفعال وال تنحرص يف أمور 
والعبادة  الطاعة  التعّبد ويطلق عىل  الرشع من  به  ما ورد  الذي هو  الدين  بخالف 

واجلزاء واحلساب.
حرام؛  أو  حالل  من  تعاىل  اهلل  بيَّنه  ما  كلِّ  إىل  الرشيعة  تشري  الرسالة  هذه  يف 
القرآن  اإلسالم:  يف  األساسية  الترشيع  مصادر  نصوص  يف  البيان  هذا  جاء  وقد 
الكريم والسنّة النبوية، إذ مها املادة األولية للمعايري الفقهية واألخالقية. ولسوف 

نعود الحًقا إىل مصادر الرشيعة وأّنا أساٌس لألعامل.
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مفاهيم اجلمال في العالم القدمي وفي الغرب

أو مكان  أو حيوان  أّنه سمة إلنسان  اجلاَمَل  الغالب  املعارصة يف  القواميُس  ف  تعرِّ
القدم  منذ  اجلاَمل  ويعدُّ  أو رضا.  لّذة  لتجربة  إدراًكا حسيًّا  متنح  أو يشء،  فكرة  أو 

من بني أعظم القيم إىل جانب اخلري واحلّق والعدل.
الفالسفة  مؤلفات  يف  اجلامل  عن  الغربية  املفاهيم  أقدم  عىل  العثور  ويمكن 
القدامى من عهد ما قبل سقراط. وإّن أفضل اسم يوناين قديم يعّب عن  اإلغريق 
الكلمة  معنى »مجال« أو »مجيل« هو »καλλος« )كاّلوس(؛ ويمكن ترمجة هذه 

إىل »خري« أو »َحَسن«، فلها معنى أوسع من معنى اجلامل املاّدي فقط.
صفة  إىل  يشري  اجلامل  عىل  السائد  الفلسفي  الكالم  كان  التنوير،  عرص  وقبل 
أمًرا  اجلامل  فكان  اليشء.  أو إلحدى صفات هذا  نفسه  اجلميل  موضوعية لليشء 
وهذا  واستواء.  واعتدال  بتناسب  متناسق  كلٍّ  يف  تكاملية  أجزاء  برتتيب  يتعّلق 
نفسه  التأثري  وهذا  تأثريه،  من  هي  التي  باللّذة  الشعور  إىل  يفيض  أن  يمكن  اجلامل 
)شيًئا  موضوعيًّا  كان  ذاته  اجلامل  أّن  مع  الناظر(،  عني  يف  )شيًئا  ذاتيًّا  يكون  قد 
جيّسد  شيًئا  الغالب  يف  ُيعّد  اجلامل  كان  وقد  الناظر(.  عني  عن  ومستقاًل  خارجيًّا 
النعمة اإلهلية، ومل يكن مقترًصا عىل األمور املادية بل يمكن تصنيف السلوك بأّنه 

مجيل قد انبثق من حالة أخالقية داخلية متوّجهة إىل اخلري.
تأثري  من  أّنا  اجلامل  مع  املرتافقة  اللّذة  إىل  ُينَظر  يعد  مل  التنوير  عرص  وخالل 
اجلامل إناّم األصل ذاته للجامل. فتجربة اللّذة للناظر كانت هي اجلامل بعينه، مجاٌل 
الذات  داخل  حالة  كونه  إىل  منظور  يشء  من  ينقله  الناظر  عني  داخل  شيًئا  يعّد 
التجربة  هو  بل  هبا،  نمّر  لتجربة  أنفسنا  عن  خارجية  عّلًة  اجلامل  يعد  ومل  الناظرة. 

نفسها. وهكذا اخُتِزل اجلامل يف كونه حالة ذهنية ذاتية.
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وال  برّمته  ذاتيًّا  ليس  اجلامل  أّن  إىل  التنوير  عرص  فالسفة  بعض  أشار  وقد 
أو  ترفيًها  يؤدي  منزلته عن يشء  ذاتية فال تتلف  لّذة  فإذا كان اجلامل  موضوعيًّا. 
تسلية أو تلهية ليس إال. فكيف يمكن إذن عّد اجلامل يف األمهية مساوًيا للخري أو 
إّن  ُيعقل أن نقول  العدل؟ ونحن نختلف يف بعض أحكامنا اجلاملية، فال  احلّق أو 
عىل  متفقون  أّننا  مع  كّلّية.  حقائق  اجلاملية  األحكام  وأّن  حمّض  موضوعي  اجلامل 
أّن بعض  أيًضا عىل  كثري من أحكامنا اجلاملية إىل حدٍّ كبري الفت للنظر، ومتفقون 
إّن اجلامل ذايتٌّ حمّض.  أيًضا أن نقول  األحكام أفضل من غريها، فلذلك ال يعقل 
باالستجابة  له  عالقة  ال  اجلامل  إّن  نقول  أن  يبدو  فيام  ُيعقل  ال  األمر  ناية  ويف 

الذاتية أو أّنه موضوعّي متاًما.
فكانت هذه من بني بعض األسباب التي جعلت اجلامل أحد املواضيع األكثر 
ديمومة وإثارة للجدل يف الفلسفة الغربية)٢). وكام سنرى اآلن، توجد نظائر كثرية 

بني مفاهيم اجلامل الغربية قبل عرص التنوير ومفاهيم اجلامل اإلسالمية.

مفاهيم اجلمال العربية واإلسالمية

الكلامت العربية الداّلة عىل اجلامل هي يف جوهر مفاهيم اجلامل اإلسالمية، ولذلك 
فأّول خطوة يف فهم اجلامل يف اإلسالم معرفُة هذه الكلامت وتعريفاهتا. أّما اخلطوة 
النظر يف طريقة بحث علامء املسلمني يف اجلامل. وهذا ما سُيتناَول هنا  الثانية فهي 
مع نامذج من كتٍب البن فارس، والراغب األصفهاين، واإلمام الغزايل، وابن قّيم 

اجلوزية.

 The Stanford Encyclopedia of يف  )اجلــامل(   »Beauty« ستارتِول،  كِرسبِن   ٢
Philosophy )موسوعة ستانفورد الفلسفية( )طبعة ربيع ٢٠١4(، حترير: إدوارد ن. زالتا،

.http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/beauty/ 
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 καλλος اليونانية  الكلمة  مقابل  يف  العربية،  اللغة  يف  اجلامل  فمعنى 
اجليم  أصله  ممّا  مشتق  أشهرها  عديدة  بكلامت  عنه  يعبَّ   ،»beauty« واإلنكليزية 
وامليم والالم، وما أصله احلاء والسني والنون، ومنها: »مجال« و»مجيل« و»ُحْسن« 
عىل  ترّكز  الرسالة  هذه  أّن  بيد  »طّيب«،  مثل  أخرى  كلامت  وتوجد  و»إحسان«. 
أصله  ممّا  مشتقة  بكلامت  اجلامل  إىل ضّد  ُيشار  ما  وغالًبا  الكلامت ألولويتها.  تلك 

القاف والباء واحلاء، مثل »ُقبح« و»قبيح«.

ابن فارس

البن  اللغة«  مقاييس  »معجم  يف  موّثقة  الكلامت  هلذه  األساسية  اللغوية  املعاين 
يمّيز معجمه  اللغة، وتويف سنة 395هـ/١٠٠4م. وما  إماًما يف  الذي كان  فارس 
واحد.  جذر  من  مشتقة  كلامت  مع  تشرتك  التي  املعاين  أصل  يعطي  أّنه  هو  هذا 
اخلْلق،  وِعَظُم  ع  جتمُّ أحدمها  أصالن،  والالم  وامليم  »اجليم  أّن  فارس  ابن  فيذكر 
القبح«)3). »واحلاء  ومنه مَجَل ومُجلة، واآلخر ُحْسٌن، ومنه مَجال ومجيل، وهو ضّد 

والسني والنون أصل واحد، فاحلُْسُن ضدُّ القبح، ومنه َحَسن«)4).
وهو  احلُْسن،  خالف  عىل  تدّل  واحدة  كلمة  واحلاء  والباء  القاف  أّن  وذكر 

القبح، ومنه قبيح)5).

الراغب األصفهاين

غريب  يف  »املفردات  أشهرها  ومن  القرآن،  بلغة  خاصة  معاجم  أيًضا  وتوجد 
واألدب  اللغة  يف  مؤّلفات  له  مشهور  عامل  وهو  األصفهاين،  للراغب  القرآن« 

أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة )بريوت: دار الفكر، ١399/١9٧9(، 48١/١.  3

املصدر السابق، 5٧/٢.  4

املصدر السابق، 5/4٧.  5
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والبالغة والتفسري واألخالق، تويف سنة 5٠٢هـ/١١٠8م. وقد أدرج يف معجمه 
القرآين ما ورد ذكره يف القرآن من مفردات وعّدد معانيها املختلفة مستشهًدا لكّل 
مكارم  إىل  »الذريعة  أيًضا  األصفهاين  الراغب  أّلف  وقد  القرآن.  من  بأمثلة  معنى 
الرشيعة« وضع فيه فلسفة جامعة لإلسالم، ال سيام فلسفته األخالقية والسياسية.

رضبان:  وذلك  الكثري،  »احلُْسُن  أّنه  اجلامل  عّرف  »املفردات«  كتابه  يف 
أو فعله؛ والثاين، ما يوصل منه  أو بدنه  به يف نفسه  أحدمها، مَجال خيتّص اإلنسان 
اجلَامل«  حيبُّ  مجيٌل  اهلل  »إّن  قال:  أّنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  ُروي  ما  الوجه  هذا  وعىل  غريه،  إىل 
مثاالً  ذكر  ثم  بذلك«))).  خيتّص  من  فُيَحبُّ  الكثرية  اخلريات  تفيض  منه  أّنه  تنبيًها 
فِيَها  َوَلُكْم  تعاىل:  قوله  يف  األنعام  نعمة  من  اهلل  خلق  ما  وصف  يف  القرآن  من 

.(8(،(٧(ُحوَن مَجَاٌل ِحنَي ُتِرحُيوَن َوِحنَي َتْسَ
ويف موضع آخر من معجمه كتب األصفهاين عن احلُْسن بأّنه »عبارة عن كلِّ 
العقل، ومستحسن  فيه، وذلك ثالثة أرُضٍب: ُمستحَسٌن من جهة  ُمبِهج مرغوب 

من جهة اهلوى، ومستحسن من جهة احلّس«)9).
نفسه.  األصل  من  مشتقة  كثرية  كلامت  من  واحدة  هي  »إحسان«  وكلمة 
وهي عادًة ما ترتجم إىل اإلنكليزية بمعنى يدّل عىل عمل اخلري )beneficence( أو 

عىل اإلجادة واإلتقان )excellence(. بيد أّنا تدّل أيًضا عىل إنتاج اجلاَمل.
أّن العدل هو أن يعطَي ما  وقال األصفهاين: »فاإلحسان فوق العدل، وذاك 
عليه ويأخَذ ما له، واإلحسان أن يعطَي ما عليه ويأخَذ أقلَّ مما له، فاإلحسان زائٌد 

 ،)١99١/١4١٢ القلم،  دار  )دمشق:  القرآن  غريب  يف  املفردات  األصفهاين،  الراغب   (
.٢٠٢

سورة النحل: ).  ٧
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ٌع، وعىل هذا قوله  عن العدل، فتحّري العدل واجب وحتّري اإلحسان ندٌب وتطوُّ
اهلل  عّظم  ولذلك   ،(١٠(حُمِْسٌن َوُهَو  هللِ  َوْجَهُه  َأْسَلَم  َّْن  ممِّ ِدينًا  َأْحَسُن  َوَمْن  تعاىل: 

.(١١)،)١٢(»مَلََع امْلُْحِسننَِي تعاىل ثواب املحسنني فقال تعاىل: َوإِنَّ اهللَ 
وقال يف معجمه أيًضا عن القبح: »القبيح ما ينبو عنه البرُص من األعيان وما 

تنبو عنه النفُس من األعامل واألحوال«)١3).

اإلمام الغزايل

اإلمام الغزايل عاّلمة واسع املعرفة شافعي شهري تويف سنة 5٠5هـ/١١١١م. وقد 
كتب يف »إحياء علوم الدين« يف كتاب آداب السامع والوجد:

تعاىل  مَجَاٍل حمبوب عند مدرك ذلك اجلامل، واهلل  أنَّ كلَّ  واعلم 
مجيٌل حيبُّ اجلامل. ولكنَّ اجلامَل إن كان بتناسب اخللقة وصفاء 
والعظمة  باجلالل  اجلامُل  كان  وإن  البرص،  بحاّسة  ُأدِرك  اللون 
وعلّو الرتبة وحسن الصفات واألخالق وإرادة اخلريات لكاّفة 
الصفات  من  ذلك  غري  إىل  الدوام  عىل  عليهم  وإفاضتها  اخللق 
هلا  أيًضا  يستعار  قد  اجلامل  ولفظ  القلب.  بحاّسة  ُأدِرك  الباطنة 
فيقال إنَّ فالًنا حسٌن ومجيٌل؛ وال تراد صورته وإنام يعني به أّنه 
حُيَبُّ  قد  حتى  السرية،  حسُن  الصفات  حمموُد  األخالق  مجيُل 

النساء: ١٢5.  ١٠

العنكبوت: 9).  ١١

األصفهاين، املفردات، ٢35.  ١٢

املصدر السابق، 5١).  ١3



8

الصورة  حُتَبُّ  كام  هلا،  استحساًنا  الباطنة  الصفات  هبذه  الرجل 
الظاهرة؛ وقد تتأّكد هذه املحّبة فتسّمى عشًقا)١4).

أننا نحبُّ  إىل  نفسه  والوجد  السامع  آداب  كتاب  الغزايل يف  اإلمام  أشار  وقد 
وأّنه من  باطن،  السالم، والصحابة وغريهم ممن عنده مجال  األنبياء، عليهم  طبًعا 
جلامل  ولكن  مّيت،  وهو  صورته،  قط  نشاهد  مل  شخص  عشق  ُيعَقل  أن  العجب 
من  ذلك  وغري  عمله  من  احلاصلة  واخلريات  املْرضّية  وسريته  الباطنة  صورته 

اخلصال)١5).

ابن القّيم

سنة  )تويف  تيمية  ابن  وتلميذ  احلنابلة  علامء  من  الشهري  العامل  اجلوزية،  قّيم  ابن 
موضوع  وكان  فن،  كلِّ  يف  تقريًبا  كتب  التأليف،  غزير  كان  ٧5١هـ/١35٠م(، 
ذكر  »يف  عنوانه:  الكتاب  أبواب  وأحد  تعاىل.  اهلل  حمّبَة  املحّبني«  »روضة  كتابه 
النقاط  بعًضا من  إليه عىل كلِّ حال«. وسأخلّص هنا  النفوس  فضيلة اجلامل وميل 

املتعّلقة باملوضوع.
القسَم  أّن  وذكر  وباطن.  ظاهر  قسمني:  اجلامل  بتقسيم  الباب  القّيم  ابن  بدأ 
األّول اجلامُل الباطن وهو املحبوب لذاته، وهو مجال العلم والعقل واجلود والعّفة 
والشجاعة، وأّن هذا اجلامل الباطن هو حمّل نظر اهلل تعاىل من عبده وموضع حمّبته، 
ينظر  ولكن  وأموالكم  صوركم  إىل  ينظُر  ال  اهلل  »إّن  الصحيح:  احلديث  يف  كام 
هبا  اهللُ  خصَّ  زينة  وهو  الظاهر  اجلامل  الثاين  والقسم  وأعاملكم«))١).  قلوبكم  إىل 

أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين )بريوت: دار املعرفة، بال تاريخ(، ٢8٠/٢.  ١4

املصدر السابق.  ١5

 .١98(/4 تاريخ(،  بال  الرتاث،  إحياء  دار  )بريوت:  مسلم  صحيح  احلّجاج،  بن  مسلم   ١(
.٢5(4
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َيِزيُد يِف  بعض الّصور عن بعض، وهي من زيادة اخللق التي قال اهلل تعاىل فيها: 
اخْلَْلِق َما َيَشاء)١٧). ويكون اجلامل الظاهر يف الناس، عىل سبيل املثال، يف الصورة 

احلسنة والصوت احلسن.
فتكسو  مجال،  ذاَت  تكن  مل  وإن  الظاهرة  الصورة  يزّين  الباطن  واجلامل 
الرجَل  نرى  فنحن  الباطن.  مجاله  بحسب  واحلالوة  واملهابة  اجلامل  من  صاحَبها 
مظهره  كان  وإن  صورة  الناس  أحىل  من  اجلميلة  األخالق  ذا  املحسن  الصالح 
القبح  يتجىّل  حني  الظاهر  اجلامل  يسرت  الباطن  القبح  وكذلك  دمياًم.  أو  ا  عاديًّ

الباطن باألخالق السّيئة فتجعلنا نرى صاحبها قبيًحا وإن كان مظهره مجياًل.
تنفّك  القلوب ال  أّن  ذلك  يدلُّ عىل  وممّا  الظاهر،  من  أفضل  الباطن  واجلامل 

عن تعظيم صاحبه وحمّبته وامليل إليه.
ثم ذكر ابن القّيم أّنه كام أّن اجلامَل الباطن من أعظم نعِم اهلل تعاىل عىل عبده 
فاجلامل الظاهر نعمة منه أيًضا عىل عبده يوجب شكًرا، فإْن شكره بتقواه وصيانته 
يف  وجّل  عّز  اهلل  يّتِق  ومل  املعايص  يف  مجاَله  استعمل  وإن  مجاله؛  عىل  مجااًل  ازداد 
ال  نقصه  أو  اجلامل  وزيادة  الناس.  بني  به  يشينه  وشينًا  قبًحا  انقلب  ومجاله  حسنه 
قبَح  أّن  كام  ويسرُته،  الظاهر  قبَح  يعلو  الباطِن  فحسُن  الظاهر،  تغيري  إىل  حيتاج 

الباطن يعلو مجاَل الظاهر ويسرُته.
النبيُّ  كان  فقد  الباطن.  مجال  لتحسني  وسيلة  الظاهر  اجلامل  جعل  ويمكن 
وكان  اهلل،  عبد  بن  جرير  فإن  الظاهر،  بجامل  الباطن  مجال  إىل  الناس  يدعو  ملسو هيلع هللا ىلص 
»أنت  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  يل  قال  قال:  األّمة،  هذه  يوسف  يسّميه  اخلطاب  بن  عمر 
ن اهلل َخْلَقك فَأْحِسْن ُخُلَقك«)١8). وقال بعض احلكامء: ينبغي للعبد  امُرٌؤ قد حسَّ

فاطر: ١.  ١٧

أبو بكر اخلرائطي، املنتقى من كتاب مكارم األخالق )دمشق: دار الفكر، )١4٠/١985(،   ١8
.٧ ،5
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بقبيح فعله، وإن رآها  يِشنها  املرآة، فإن رأى صورَته حسنًة مل  ينظر كلَّ يوم يف  أن 
قبيحًة مل جيمع بني قبح الصورة وقبح الفعل)١9).

ثم أورد ابن القّيم فصاًل يف ذكر حقيقة احلسن واجلامل، فقال إّن هذا أمر ال 
ُيدَرك إال بالوصف، فبذلك أخرج إمكانية تعريفه بالذات. ثّم ذكر عدة احتامالت 

يف حقيقته من بعض ما قيل فيه.
نّبه  ثم  واستواؤها،  واعتداهُلا  اخللقة  تناُسُب  احلُْسَن  أّن  األّول  فاالحتامل 

بقوله: »وربَّ صورة متناسبِة اخللقة، وليست يف احلسن هناك«.
واالحتامل الثاين أّن احلُْسَن يف الوجه واملالحُة يف العينني.

ٌب من وضاءة وصباحة وحسن تشكيل  واالحتامل الثالث أّن احلُْسَن أمٌر مركَّ
وتطيط ودموية يف البرشة.

الوصف،  به  حييط  وال  العبارة،  تناله  ال  معنى  احلُْسَن  أّن  الرابع  واالحتامل 
الذروة  يف  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وأّن  عنها،  التعبري  أمكن  أوصاف  منه  للناس  وإّنام 

العليا منه)٢٠).
من  مشتّقة  كلامت  تستخدم  واإلسالمية  العربية  العلوم  مؤلفات  فتئت  ما 
األصلني )احلاء والسني والنون( و)اجليم وامليم والالم(، فتارة ُيستعمل »احلُْسن« 
واحلسنة.  الـَمْرِضيَّة  واألفعال  والصفات  الصور  لوصف  »اجلامل«  أخرى  وتارة 
ُمرٍض وطّيب،  أّنه  بالتجربة  تدّل عىل يشء عرف  احلُْسن واجلامل معاٍن  فلكلٍّ من 
وأّن هذه املعاين هي ضّد القبح الذي يدّل عىل ما ُعرف بالتجربة أّنه سيئ ومنّفر. 

ا. وهكذا فإّن بني احلُسن واجلامل ترابًطا لغويًّ

العلمية، ١4٠3/١983(، ٢٢١- الكتب  دار  املحّبني )بريوت:  اجلوزية، روضة  قّيم  ابن   ١9
.٢٢3
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وقد  قبيحة،  وإّما  مجيلة  إّما  األفكار  أو  األعيان  أو  األفعال  مجيع  تكون  وقد 
من  ُيدَرك  فيام  يوجد  اجلامل  وهذا  خمتلفة؛  بَمَلَكات  الصفة  هذه  إدراك  حيصل 

األشياء، فليس حمّله فعَل اإلدراك وال صاحب اإلدراك.
يف  تكاملية  أجزاء  برتتيب  متعّلٌق  اجلامل  أّن  كثرية  إسالمية  نصوص  وتؤّكد 

كلٍّ متناسق بتناسب واعتدال واستواء.
واجلامل بوصفه نسًقا، واالرتباط بني اجلامل واخلري، كالمها، موضوع مشرتك 

يف وضع مفهوم للجامل يف احلضارَتني اإلسالمية والغربية.
َعي الرشيعة الغّراء. واآلن آَن أواُن النظر عن قرب يف مجال مرشِّ

َعني جمال املشرِّ

التي منها الرشيعة.  املعرفة اإلسالمية وعلومها  اهلل تعاىل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص مها مصدرا 
وله  املطلق  اجلَامل  هو  تعاىل  فاهلل  مجيل.  ملسو هيلع هللا ىلص  ورسوله  مجيل  عاله  يف  جلَّ  واهلل 
صورته  يف  األمجل  بأّنه  املوصوُف  اهلل  خلق  أفضل  ملسو هيلع هللا ىلص  والنبي  احلسنى.  األسامء 
وقد  الكريم.  للقرآن  حيًّا  جتّليًّا  ملسو هيلع هللا ىلص  وأفعاله  وسريته  ُخُلقه  وكان  وأفعاله.  وُخُلقه 

نت يف السنّة املطّهرة أوصاف َخلِقه وُخُلقه. ُدوِّ

إّن اهلل مجيٌل حيبُّ اجَلامل

األَْساَمء  َوهللِ  تعاىل:  اهلل  يقول  املطلق.  اجلامل  سبحانه  وهو  احلسنى  األسامء  هلل 
مْحََن  الرَّ اْدُعــوْا  َأِو  اهللَ  اْدُعــوْا  ُقِل  تعاىل:  ويقول   ،(٢١(هِبَا َفاْدُعوُه  احْلُْسنَى 
َلُه  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  ال  اهللُ  تعاىل:  ويقول   ،(٢٢(احْلُْسنَى األَْساَمء  َفَلُه  َتْدُعوْا  ا  مَّ ًّا  َأي

األعراف: ١8٠.  ٢١

اإلرساء: ١١٠.  ٢٢
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اأَلْساَمء  َلُه  ُر  امْلَُصوِّ اْلَباِرُئ  اخْلَالُِق  اهللُ  ُهَو  تعاىل:  ويقول   ،(٢3(احْلُْسنَى األَْساَمء 
احْلُْسنَى)٢4). واألسامء احلسنى التي جاء ذكرها يف هذه اآليات األربع معلوم أّنا 
 ، إليها يف حديث صحيح رواه أبو هريرة  التي أشري  التسعة والتسعون  األسامء 

وروهتا أحاديث أخرى، ورُشَحت يف مؤّلفات عديدة)٢5).
إجالل  معاين  أحسن  تدّل عىل  األسامء ألّنا  »أحسن  بأّنا  اهلل  أسامء  توصف 
يتجىّل  احلسنى  األسامء  فهذه  تعاىل«؛  تعظيمه  معاين  من  ذلك  وغري  ومتجيده  اهلل 
فيها التعظيم، ويفوز من حيصيها باجلنّة بحسب الوعد اإلهلي، ومتيل القلوب إليها 
اجلائزة  أو  له  الواجبة  تعاىل  منها مظاهر وصفه  تعاىل، ونتعّلم  اهلل  بكرٍم ورمحة من 
اهلل  هو  فيها  املرجع  إذ  رة  املتصوَّ املعرفة  أنواع  أرشف  وهي  حّقه،  يف  املستحيلة  أو 

جّل جالله))٢).
فعن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إّن هلل تسعًة وتسعني اساًم، مائة 

إال واحًدا، من أحصاها دخل اجلنّة« )حديث متفق عليه()٢٧).
وهذه األسامء املحصاة التي يعرفها معظمنا جاءت يف رواية للرتمذي، وليس 
اسم »اجلميل« من ضمنها)٢8). ولكن ابن ماجه أخرج رواية أخرى فيها »اجلميل« 

طه: 8.  ٢3

احلرش: ٢4.  ٢4
يف:  احلسنى(،  اهلل  )أســامء   »Beautiful Names of Allah« حــّداد،  فؤاد  جبيل   ٢5
مظّفر  حترير:  املوحدة(،  القرآن  )موسوعة   Integrated Encyclopedia of the Quran

إقبال )شريوود بارك، ألبتا: مركز العلوم اإلسالمية، ٢٠١3(، 358-35٧.

املصدر السابق، 358.  ٢(
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تعاىل  اهلل  يصف  صحيًحا،  حديًثا  روى  مسلم  اإلمام  إّن  ثم  تعاىل)٢9).  أسامئه  أحد 
باسم »اجلميل«، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إّن اهلل مجيل حيّب اجلَامل«)3٠). 

عىل أّن بعض العلامء يدرجون اسم »اجلميل« ضمن أسامء اهلل احلسنى)3١).
والتسعني  التسعة  اهلل  أسامء  معاين  برشح  خاّصة  كثرية  مؤّلفات  ُأفِردت  وقد 
رشح  يف  األسنى  »املقصد  كتاب  يكون  وربام  العباد.  هبا  يتخّلق  أن  يمكن  وكيف 
ويبنّي  لغات.  عدة  إىل  ُترِجم  وقد  أشهرها،  الغزايل  لإلمام  احلسنى«  اهلل  أسامء 
والتحيلِّ  تعاىل  اهلل  بأخالق  التخلُّق  يف  وسعادته  العبد  »كامل  أنَّ  الغزايل  اإلمام 
ر يف حّقه«)3٢). فعىل العبد معرفة هذه األسامء  بمعاين صفاته وأسامئه بقدر ما يتصوَّ

ثّم التفّكر فيها ثّم التحيّل هبا ثّم التخّلق بأخالقها.
يبنّي اإلمام الغزايل أّن اهلل تعاىل هو اجلليل املوصوف بنعوت اجلالل، ونعوت 
إذا  اجلالل  وصفات  والقدرة.  والغنى  والعلم  والتقّدس  وامللك  الِعّز  هي  اجلالل 
واجلميل  مجياًل.  به  املتصف  وُسمي  مجااًل،  سّميت  هلا  املدركة  البصرية  إىل  ُنسَبت 
وكامل  مجال  من  العامل  يف  ما  كلَّ  ألنَّ  فقط،  وتعاىل  سبحانه  اهلل  هو  املطلق  احلّق 

وهباء وُحْسن فهو من أنوار ذاته وآثار صفاته)33).

تاريخ(، ٢/9)١٢.  العربية، بال  الكتب  دار إحياء  السنن )حلب:  ابن ماجه،  اهلل  أبو عبد   ٢9
.38(١

مسلم، صحيح مسلم، ١/93. ١4٧.  3٠

 ،)٢٠٠3/١4٢4 البريويت،  دار  مكتبة  )دمشق:  التذكري  يف  التحبري  القشريي،  القاسم  أبو   3١
.٧١

واجلايب،  اجلفان  )قبص:  احلسنى  اهلل  أسامء  رشح  يف  األسنى  املقصد  الغزايل،  اإلمام   3٢
.١١5 ،)١98٧/١4٠٧

املصدر السابق، ١١5-)١١.  33
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فاهلل تعاىل مجيل وله األسامء احلسنى، وهذا اجلامل متجلٍّ يف العامل من حولنا، 
تالوة  تالوته  إىل  ُنِدبنا  ما  وهو  ومبناه،  معناه  بجامل  القرآن،  جتّلياته  أعظم  ومن 

مجيلة. والقرآن كالم اهلل الذي هو أّول مصادر الترشيع األساسية.

مجال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

األمجل  بأّنا  توصف  واخلُُلقية  اخلَْلقية  وصفاته  تعاىل،  اهلل  خلق  أفضل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ 
دّونته  ما  القرآن وهو  بجامل  احلسنة صيغت  وأفعاله  اجلميلة  واألحسن، وأخالقه 

السنّة املطّهرة اجلميلة.
بالنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص كتاب »الشفا« للقايض  التعريف  ومن أحسن وأشمل ما ُكتب يف 

عياض )تويف 544هـ/١١49م(، وقد جاء فيه اآليت:

الكريِم  النَّبيِّ  هذا  يف  وضاعف  وقلبك،  قلبي  اهلل  َر  نوَّ فاعلم، 
التي هي غري  الكامل،  إذا نظْرَت إىل خصاِل  أنَّك  ُحبِّي وحبَّك، 
حميًطا  جلميعها،  حائًزا  ملسو هيلع هللا ىلص  وجدَته  اخللقة،  جبّلة  ويف  مكتسبة، 

َنَقَلِة األخبار. بَشَتاِت حَماِسنِها، دون خالٍف بني 
فقد  ُحْسنِها،  يف  أعضائه  وَتنَاُسُب  ومَجاهُلا،  ورُة  الصُّ ا  أمَّ
أّنه  من  بذلك...  الكثرية  واملشهورُة  حيحُة،  الصَّ اآلثاُر  جاءِت 
األشفار،  أهدَب  أشَكَل،  أنجَل،  أدعَج،  الّلون،  أزهَر  كان  ملسو هيلع هللا ىلص 
كثَّ  اجلبني،  واسَع  الوجه،  َر  مدوَّ أفلَج،  أقنى،   ، أزجَّ أبلَج، 
الصدر،  واسَع  والصّدر،  البطِن  سواَء  صدره،  متأل  الّلحية 
والذراَعني  العضَدين  عبَل  العظام،  ضخَم  الـَمنِْكَبني،  عظيَم 
أنوَر  األطراف،  سائَل  والقدَمني،  الكّفني  رحَب  واألسافِل، 
وال  البائِن  بالطويل  ليس   ، القدِّ َرْبَعَة  َبة،  املْسُ دقيَق  د،  الـُمَتَجرَّ
إىل  ُينَسُب  أحٌد  يامشيه  يكن  فلم  ذلك  ومع  ِد،  الـُمرَتدِّ القصرِي 
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عن  افرَتَّ  ضاحًكا  افرَتَّ  إذا  الشعر،  َرِجَل  ملسو هيلع هللا ىلص،  طاَوَله  إال  الطول 
كالنُّور  ُرِئَي  َم  تكلَّ وإذا  الَغامم،  َحبِّ  ِمْثِل  وعن  البق  سنا  ِمْثِل 
ٍم وال بُمَكْلَثم،  خيرُج من ثناياه، أحسَن النّاس ُعنًُقا، ليس بُمَطهَّ

َب اللَّحم)34). متامِسَك البدن، رَضْ

واالعتدال  والتناسب  التناسق  أّن  البديع  الوصف  هذا  يف  ُيالحظ  ومما 
واالستواء كّلها من مزايا مَجال النبي ملسو هيلع هللا ىلص البدين اخلَْلقي.

ذكر  وقد  القرآن.  ُخُلُقه  وكان  مجاله،  ِسامت  أهّم  من  فكان  ملسو هيلع هللا ىلص  ُخُلُقه  وأّما 
اإلمام الغزايل يف »خمترص إحياء علوم الدين« ملحًة عن هذا اخلُُلق العظيم:

قال سعد بن هشام: دخلت عىل عائشة ريض اهلل عنها فسألتها 
عن أخالق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت: أما تقرأ القرآن، قلت: بىل، 
بمثل  بالقرآن  أدبه  وإّنام  القرآن،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ُخُلق  قالت: 
 اجْلَاِهِلنَي َعِن  َوَأْعِرْض  بِاْلُعْرِف  َوْأُمْر  اْلَعْفَو  ُخِذ  تعاىل:  قوله 
بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر  اهللَ  إِنَّ  تعاىل:  وقوله   ،)١99 ــراف:  )األع
َوامْلُنَكِر  اْلَفْحَشاء  َعِن  َوَينَْهى  اْلُقْرَبى  ِذي  َوإِيَتاء  َواإِلْحَساِن 
َأَصاَبَك  َما  َعىَل  َواْصِبْ  َواْلَبْغِي )النحل: 9٠(، وقوله تعاىل: 
إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم األُُموِر )لقامن: ١٧(، إىل آيات كثرية. ]...[

املقصود  وهو  كثرية،  القرآن  يف  اآليات  هذه  مثل  أّن  واعلم 
األّول بالتأديب والتهذيب، ثم منه يرشق النور عىل كاّفة اخللق. 

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إّنام ُبعْثُت ألمتَّم مكارم األخالق«. ]...[

 ،)١98(/١4٠٧ الفيحاء،  دار  )عاَمن:  املصطفى  حقوق  بتعريف  الشفا  عياض،  القايض   34
.١5١-١45
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أنا  ويقول  كالًما  وأحالهم  منطًقا  الناس  أفصح  ملسو هيلع هللا ىلص  كان 
أفصح العرب، وإّن أهل اجلنّة يتكّلمون فيها بلغة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

كأّن  تقصري؛  وال  فضول  ال  الَكِلم،  بجوامع  يتكّلم  وكان 
سامعه  حيفظه  توّقف  كالمه  وبني  بعًضا،  بعضه  يتبع  كالمه 

ويعيه)35).

َا  َأيُّ َيا  نبيَّه ملسو هيلع هللا ىلص ونقتدَي به، ومن ذلك قوله تعاىل:  نّتبَع  يأمرنا اهلل تعاىل بأن 
ٍء  يَشْ يِف  َتنَاَزْعُتْم  َفإِن  ِمنُكْم  األَْمِر  َوُأويِل  ُسوَل  الرَّ َوَأطِيُعوْا  اهللَ  َأطِيُعوْا  آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ
َوَأْحَسُن  َخرْيٌ  َذلَِك  اآلِخِر  َواْلَيْوِم  بِاهللِ  ُتْؤِمنُوَن  ُكنُتْم  إِن  ُسوِل  َوالرَّ اهللِ  إىَِل  وُه  َفُردُّ
َأْرَسْلنَاَك  َفاَم  َأَطاَع اهللَ َوَمن َتَوىلَّ  َفَقْد  ُسوَل  ْن ُيطِِع الرَّ مَّ َتْأِوياًل))3)، وقوله تعاىل: 
َعَلْيِهْم َحِفيًظا)3٧). وإّن أقوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأفعاله وشامئله مدّونة يف السنّة املطّهرة؛ 

وإّن سنّته ملسو هيلع هللا ىلص هي املصدر األسايس الثاين للترشيع.
ننعم  حني  ه  وَنْخُبُ اجلامل  هذا  نعرف  وإننا  اجلَامل،  حيبُّ  مجيل  اهلل  وإّن 
ونعرف  اآليات)38).  من  فيه  تعاىل  اهلل  أودع  فيام  ونتفّكر  املخلوق  العامَل  يف  النظر 
وتطبيًقا.  وتدّبًرا  وفهاًم  تالوًة  الكريم  القرآن  مع  نتفاعل  حني  أيًضا  اجلامل  هذا 
فإّن  للبرش،  وصًفا  يكون  أن  يناسب  ما  أسامئه  من  أّن  وبام  احلسنى،  األسامء  وهلل 

 ،)١999/١4٢٠ البريويت،  دار  مكتبة  )دمشق:  الدين  علوم  إحياء  خمترص  الغزايل،  اإلمام   35
.١94-١٧٧

النساء: 59.  3(

النساء: 8٠.  3٧

رسائل  سلسلة  البيئي،  اإلسالمي  للوعي  امليتافيزيقية  األبعاد  براون،  هاشم  جهاد  انظر:   38
طابة رقم 3 )أبوظبي: مؤسسة طابة، ٢٠١3(.
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االّتصاف والتخّلق هبا جييز لنا أن نصبح جتّليات جلامله وألسامئه احلسنى، وإن كنّا 
جتّليات حمدودة وقارصة. وأكمل مثال هلذا متجلٍّ يف خاتم رسله سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص.
املصدران  مها  والسنّة  والقرآن  الرشيعة،  عا  ُمرشِّ مها  ملسو هيلع هللا ىلص  ورسوله  تعاىل  فاهلل 
كلِّها  يف  ومجاهلا  مجيلة،  نفسها  الرشيعة  وكذلك  مجيالن،  ومها  للرشيعة  األساسيان 

عىل اجلملة ويف كلِّ حكم من أحكامها.

َجمال الشريعة

إّن اهلل مجيل حيبُّ اجلَامل؛ وفعله تعاىل مجيل وَحَسن، والرشيعة هي ما بنّي اهلل تعاىل 
من حالل وحرام، وهذا البيان هو من فعله سبحانه، فإذن الرشيعة كلُّها مجيلة.

مجيل.  منها  كلٌّ  ونواهي  أوامر  من  حوته  ما  وكذلك  مجيلة،  بالكّلّية  الرشيعة 
بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر  اهللَ  إِنَّ  يقول:  تعاىل  وهو  يشء،  كلِّ  عىل  اإلحسان  كتب    واهلل 
َلَعلَُّكْم  َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم  َوامْلُنَكِر  اْلَفْحَشاء  َعِن  َوَينَْهى  اْلُقْرَبى  ِذي  َوإِيَتاء  َواإِلْحَساِن 
أّنا  بأّنا تعني صنع »املعروف«، مع  ُروَن)39). وعادًة ما ُترشح كلمة إحسان  َتَذكَّ

أيًضا تعني لغًة صنع اجلامل.
والنهي  األمر  أّن  يفيد  مضارع  فعل  هو  اآلية  يف  املذكور  »يأُمُر«  والفعل 
عن  وينهى  أبًدا،  دائاًم  واإلحسان  باحلُْسن  يأمر  تعاىل  فاهلل  متجّددان،  مستمّران 
أيًضا  فهام  مستمّران  وألّنام  أبًدا.  دائاًم  والقبيح(  )القبح  والبغي  واملنكر  الفحشاء 
ٌن يف كلِّ أوامر  منسجامن مع مجيع األوامر والنواهي األخرى؛ فاألمر باجلامل مضمَّ

الرشع.

النحل: 9٠.  39
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ويتأّكد وجوب هذا األمر يف آية أخرى حيث يقول اهلل تعاىل: َوَأْحِسنُوْا إِنَّ 
اهللَ حُيِبُّ امْلُْحِسننَِي)4٠). ويف هذه اآلية حثٌّ عىل فعل احَلَسِن واجلميل، وذلك أّن 

الناَس عىل األرجح جتتهد وتتنافس يف أّي أمر ثمرته حمّبة اهلل.
اجلميل واحلََسن،  الفعل  بأداء  أمرنا سبحانه  اجلاَمل، وقد  اهلل مجيل حيبُّ  وإّن 
الدوام، وكلُّ  مستمّر عىل  النهي  أو  األمر  والسّيئ. وهذا  القبيح  الفعل  ونانا عن 
ما يأمرنا به سبحانه وتعاىل َحَسن أو سبب حلُْسن، وبسبب صلة احلََسن باجلميل، 
تعاىل  اهلل  أوامر  فطاعة  إذن  جلاَمل؛  سبب  أو  مجيل  به  تعاىل  اهلل  يأمرنا  يشء  فكلُّ 

تؤّدي إىل مَجال، ومعصية أوامره تعاىل تؤّدي إىل ضّد اجلامل وهو القبح.
السوء  صلة  وبسبب  لسوء،  سبب  أو  سيِّئ  اهلل  حّرمه  يشء  كلَّ  فإّن  وكذلك 
فيام نانا عنه  اهلل  إذن فمعصية  لقبح؛  أو سبب  قبيح  اهلل  ما حّرمه  فإّن كلَّ  بالقبح، 

تؤدي إىل قبح، وطاعة اهلل فيام نانا عنه تؤدي إىل ضّد القبح وهو اجلاَمل.
الفائدة األوىل  أّن الرشيعة مجيلة.  أّنه توجد فائدتان مبارشتان من إدراك  عىل 
عىل  الرتكيز  أو  الرشيعة  يف  تغيري  إحداث  جيعل  الذي  السبب  فهم  عىل  يعني  أّنه 
والفائدة  له.  كامل  فقدان  أو  مجاهلا  يف  نقص  إىل  يؤّدي  أخرى  دون  منها  أجزاء 
الثانية أّن إدراك مجال الرشيعة حييل تطبيقها إىل أعامل ناشئة عن املحّبة والعبودية.
بتناسب  متناسق  لكلٍّ  متكاملة  أجزاء  ترتيب  أّنه  تعريفات اجلامل  تبنّي بعض 
الرتتيب  هذا  يف  تغيري  إحداث  فإّن  كذلك،  األمر  كان  وإذا  واستواء؛  واعتدال 
أسباب  تنتهك  قد  ترتيٍب  إعادة  عنه  سينتج  آخر  تغيري  أي  أو  إزالة  أو  بإضافة 
كلُّها  مجيلة  فهي  الرشيعة،  وكذلك  واالستواء.  واالعتدال  التناسب  من  اجلاَمل 
وكذلك كّل حكم من أحكامها املتاميزة. فلو جرى تغيري حكم واحد من أحكامها 
ُينِقص االّتساق  فلربام حييل مجاهَلا إىل قبح، وذلك أّن الرتتيب اجلديد من شأّنه أن 

البقرة: ١95.  4٠
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والتناسب واالعتدال املؤّدي إىل اجلامل أو يقيض عليه. وهكذا، فإّن تغيري الرشيعة 
يفيض إىل نقص مجاهلا أو فقدانه بالكامل.

اْلَيْوَم  تعاىل:  بقوله  بكامهلا  القرآن  رّصح  وقد  هي،  كام  كاملة  والرشيعة 
 .(4١(ِدينًا اإِلْسالَم  َلُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َوَأمْتَْمُت  ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت 
سيكون  لألحكام،  آخر  ترتيب  أو  اختيار  وأي  الرشيعة،  يف  تغيري  أو  تبديل  وأيُّ 
ناقًصا. وسيأيت هذا النقص بفقدان ما أّدى إىل مجاهلا من تناسب واّتساق واعتدال 
متناسبة  أخرى  ومالمح  وفم  وأنف  وأذنني  بعينني  وجًها  ولنتصّور  واستواء. 
العينني  إحدى  أّن  لنتصّور  ثم  بام جيعله وجًها مجياًل.  ومتناسقة  ومعتدلة ومستوية 
أكب وأخفض واألخرى أصغر وأعىل ومثلثة الشكل، فالوجه، واحلالة هذه، يفقد 
تناسبه واّتساقه واعتداله، بام يؤّدي إىل نقص جزئي أو كامل يف اجلامل. ثّم لنتخيَّْل 
هذا  أن  نزعُم  نظلَّ  أن  املحال  فمن  الفم؛  عدا  ما  اختفت  الوجه  مالمح  مجيع  أّن 

اجلزء الوحيد املتبقي هو وجه.
يف  الرشيعة  اخُتِزَلت  إذا  )وَجْور(  قبح  حصول  نتوقع  أن  يمكننا  وهكذا 
وحقوق  الزوج  واجبات  وإمهال  الزوجة  وواجبات  الزوج  بحقوق  االهتامم 
الزوجة؛ أو تطبيق احلدود دون أن يتأّكد استيفاء رشوطها الرضورية وأّن القايض 
هُتَمل  بينام  البيت  أو  املسجد  تؤدَّى يف  أو عبادات  العقوبة؛  لدرء  ما يف وسعه  بذل 
فاالهتامم  والعدالة.  واألطعمة  الشخصية  واألحوال  بالتجارة  املتعّلقة  األحكام 
كامل  فقدان  أو  نقص  إىل  يؤّدي  أخرى  جوانب  وإمهاُل  الرشيعة  من  بجوانب 
جلامهلا وغايتها. ولئن أزيلت الرشيعة جزًءا بعد جزء، سيؤول األمر بعد ذلك إىل 

أن يصبح من املحال زعم أّن ما تبقى منها هو الرشيعة.

املائدة: 3.  4١
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تؤّدي حماوالت »إصالح«  أن  ُيستغَرب من  وإذا ُوضع هذا يف االعتبار، فال 
تكاد  ال  قبيحة  تشويات  إىل  انتقائي  نحو  عىل  منها  أجزاء  تقديم  وإعادة  الرشيعة 

تشبه الرشيعة يف يشء إال يف االسم.
املحّبة  عن  ناشئة  أعامل  إىل  هبا  االلتزام  حيّول  الرشيعة  مجال  إدراك  أّن  عىل 
اليشء  أّن  مؤلفاهتم  يف  العلامء  أورده  ما  نستعرض  ونحن  مرَّ  وقد  والعبودية. 
ومحايته  منه  للقرب  نسعى  شيًئا  نحّب  فحني  وحتّبه.  القلوب  إليه  متيل  اجلميل 
واستخدامه بطريقة وفّية له ولغايته؛ نتبعه ونتمّسك به، ونترّصف بأسلوب ُمرٍض 
أحببنا  فإذا  وسّيده؛  ومؤسسه  مالكه  حمّبة  عىل  حتملنا  ما  يشء  وحمّبة  معه.  متوافق 
يف  ونجتهد  له،  مفارقتنا  أوقات  وتقليل  صحبته  يف  وقت  لقضاء  نسعى  حيًّا  كائنًا 

إدخال السور عليه وتفادي أيِّ يشء يسيئه.
إليها  القلوب  ميل  إىل  الرشيعة  يف  اجلامل  إدراك  يؤدي  أن  ينبغي  وكذلك 
ُمرٍض  نحٍو  عىل  هبا  والتمّسك  واتباعها  عنها  والذود  ملالزمتها  والسعي  وحمبّتها، 
تعاىل.  اهللِ  شارعها،  حمّبة  إىل  تقود  أن  ينبغي  للرشيعة  املحّبة  وهذه  معها؛  يتوافق 
وينبغي أن حيملنا حبُّ الشارع احلكيم عىل أن نقيض األوقات يف صلته ونقّلل مما 
يقطعنا عنه سبحانه، وأن نسعى جاهدين إلرضائه تعاىل وجتنّب كلِّ ما ال يرضيه.

الشارع  إلرضاء  تنقاد  واجلوارح  واأللسن  القلوب  جيعل  الصادق  واحلّب 
احلكيم وطاعته؛ والبهان عىل حّبه سبحانه هو االستمساك برشعه الذي أوضح 

فيه  ما يرضيه وما ال يرضيه.
تعاىل وما ال  اهلل  ما يريض  لتبيني  الوسائل األساسية  والنواهي هي  واألوامر 
أّنه يرضيه، وعادًة ما ُيشار إليه باستخدام الصيغة  يرضيه. فام يأمر بأدائه يدّل عىل 
الفعلية »افعل«. وكذلك فإّن ما ينهى عنه يدّل عىل أّنه ال يرضيه، وُيشار عادًة إليه 

باستخدام صيغة »ال تفعل«.
به  يدّلنا  الذي  الوحيد  البنيِّ لألمر والنهي ليس األسلوب  أّن األسلوب  عىل 
اهللُ تعاىل ورسوُله ملسو هيلع هللا ىلص عىل ما يرضيه سبحانه وما ال يرضيه. فقد عّدد العّز بن عبد 
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أدّلة  ألنواع  مثااًل  وثالثني  ثالثة  األحكام«  أدّلة  بيان  يف  »اإلمام  كتابه  يف  السالم 
األمر يف القرآن الكريم)4٢):

١( تعظيم الفعل وتوقريه)43).
٢-3( مدح الفعل)44)، أو مدح الفاعل)45).

4( الفرح بالفعل))4).
5-)( حّب الفعل)4٧)، أو حّب الفاعل)48).

عن  الفاعل  رضا  أو  الفاعل)5٠)،  عن  الرضا  أو  بالفعل)49)،  الرضا   )9-٧
رّبه)5١).

رضورة  ال  إذ  املقالة  نص  يف  تأِت  ومل  التعليقات  يف  هنا  ُذكرت  القرآنية  األمثلة  من  كلٌّ   4٢
لذلك من جهة غرضها.

َيْرَفُعُه )فاطر: ١٠(. الُِح  يُِّب َواْلَعَمُل الصَّ إَِلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّ  43

َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َوامْلُنَكر )العنكبوت: 45(. الَة  إِنَّ الصَّ  44

اٌب )ص: 3٠ و 44(. ُه َأوَّ إِنَّ اْلَعْبُد  نِْعَم   45

سنن  وجدها«،  إذا  بضالته  أحدكم  من  أحدكم  بتوبة  أفرح  »هلل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال   4(
الرتمذي، 54٧/5. 3838 )حسن صحيح غريب(.

 35١3  .534/5 الرتمذي،  سنن  العفو«،  حتبُّ  عفوٌّ  إّنك  »اللهم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال   4٧
)حسن صحيح(؛ وسنن ابن ماجه، ٢/5)١٢. 385٠.

ِريَن )البقرة: ٢٢٢(. امْلَُتَطهِّ ابنَِي َوحُيِبُّ  إِنَّ اهللَ حُيِبُّ التَّوَّ  48

َيْرَضُه َلُكْم )الزمر: ٧(. َوإِن َتْشُكُروا   49

ِفيَها  اُر َخالِِديَن  اأَلْنَ تَِها  حَتْ ِري ِمن  ْم َجنَّاٌت جَتْ هَلُ اِدِقنَي ِصْدُقُهْم  َينَفُع الصَّ َيْوُم  َهَذا  َقاَل اهللُ   5٠
اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )املائدة: ١١9(. يِضَ اهللُ َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َذلَِك  َأَبًدا رَّ

اِضَيٍة )القارعة: )-٧(. َثُقَلْت َمَواِزيُنُه، َفُهَو يِف ِعيَشٍة رَّ ا َمن  َفَأمَّ  5١
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١٠-١5( وصف الفعل باالستقامة)5٢)، أو بالبكة)53)، أو بكونه قربة)54)، أو وصف 
الفاعل بالتقريب)55)، أو وصف الفعل بالطيِّب))5)، أو وصف الفاعل بالطيِّب)5٧).

)١-١٧( الَقَسم بالفاعل)58)، أو بالفعل)59).
١8-٢3( نصب الفعل سبًبا ملحّبة اهلل تعاىل)٠))، أو سبًبا لثواب عاجل)١))، أو 
سبًبا لثواب آجل)٢))، أو سبًبا لذكر اهلل تعاىل)3))، أو سبًبا لشكر اهلل عّز وجّل)4))، 

أو سبًبا للهداية)5)).

َوَذلَِك  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوا  الَة  الصَّ َوُيِقيُموا  ُحَنَفاء  يَن  الدِّ َلُه  ِلِصنَي  خُمْ اهللَ  لَِيْعُبُدوا  إاِلَّ  ُأِمُروا  َوَما   5٢
َمِة )البّينة: 5(. اْلَقيِّ ِديُن 

َبًة )النور: ١)(. ُمَباَرَكًة َطيِّ ْن ِعنِد اهللِ  ًة مِّ َأنُفِسُكْم حَتِيَّ ُموا َعىَل  ُبُيوًتا َفَسلِّ َفإَِذا َدَخْلُتم   53

إليه ذراًعا«، صحيح  تقّربُت  القديس: »من تقّرب إيلَّ شًبا  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث   54
البخاري، 9/١٢١. ٧4٠5.

البخاري،  صحيح  ذكرين«،  َمن  جليُس  »أنا  القديس:  احلديث  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  قال   55
١٢١/9. ٧4٠5، ٧5٠5؛ وصحيح مسلم، 4/١)٢٠. ٧5)٢، ٢8٧٧.

يِِّب ِمَن اْلَقْوِل )احلّج: ٢4(. َوُهُدوا إىَِل الطَّ  5(

يُِّب )املائدة: ١٠٠(. بِيُث َوالطَّ ُقل الَّ َيْسَتِوي اخْلَ  5٧

َواْلَعاِدَياِت َضْبًحا )العاديات: ١(، تنبيه عىل تعظيم املجاهدين وتوقريهم.  58

ْفِع َواْلَوْتِر )الفجر: ١-3(، إن مُحَِل عىل الصلوات. ، َوالشَّ َواْلَفْجر، َوَلَياٍل َعرْشٍ  59

ِحيٌم )آل عمران: 3١(. بِْبُكُم اهللُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللُ َغُفوٌر رَّ بُِعويِن حُيْ وَن اهللَ َفاتَّ ُقْل إِن ُكنُتْم حُتِبُّ  (٠

اْلَقْوِم  َعىَل  َنا  َوانرُصْ َأْقَداَمَنا  َوَثبِّْت  َأْمِرَنا  يِف  اَفَنا  َوإرِْسَ ُذُنوَبَنا  َلَنا  اْغِفْر  َنا  َربَّ َقاُلواْ  َأن  إاِلَّ  ْم  َقْوهَلُ َكاَن  َوَما   (١
ْنَيا َوُحْسَن َثَواِب اآلِخَرةِ َواهللُ حُيِبُّ امْلُْحِسننَِي )آل عمران: ١4٧-١48(. اْلَكاِفِريَن، َفآَتاُهُم اهللُ َثَواَب الدُّ

َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظياًم )األحزاب: ٧١(. َوَمن ُيِطْع اهللَ َوَرُسوَلُه   (٢

َأْذُكْرُكْم )البقرة: ١5٢(. َفاْذُكُرويِن   (3

ا َفإِنَّ اهللَ َشاِكٌر َعِليٌم )البقرة: ١58(. َع َخرْيً َوَمن َتَطوَّ  (4

امْلُْحِسننَِي )العنكبوت: 9)(. مَلََع  ُهْم ُسُبَلَنا َوإِنَّ اهللَ  َلَنْهِدَينَّ ِفيَنا  ِذيَن َجاَهُدوا  َوالَّ  (5



٢3

أو سبًبا  السيِّئات))))،  وتكفري  اخلطيئات  ملغفرة  الفعل سبًبا  ٢4-٢8( نصب 
إلصالح العمل)٧))، أو سبًبا لَقبول العمل)8))، أو سبًبا ملعونة الفاعل ونرصته)9))، 

أو سبًبا للبشارة)٧٠).
احلزن  نفي  أو  األصناف)٧١)،  يف  معروًفا  بكونه  الفعل  وصف   )3٢-١9

واخلوف عن الفاعل)٧٢)، أو الوعد بأمن اآلخرة)٧3).
3٢( دعاء األنبياء بالفعل)٧4).

33( نصب الفعل سبًبا لوالية اهلل تعاىل)٧5).

َعنُكم  ُر  َوُيَكفِّ ُكْم  لَّ َخرْيٌ  َفُهَو  اْلُفَقَراء  َوُتْؤُتوَها  ُفوَها  ُتْ َوإِن  ِهَي  َفنِِعامَّ  َدَقاِت  الصَّ ُتْبُدوْا  إِن   ((
َتْعَمُلوَن َخبرٌِي )البقرة: ٢٧١(. َئاتُِكْم َواهللُ باَِم  ن َسيِّ مِّ

َلُكْم  َوَيْغِفْر  َأْعاَمَلُكْم  َلُكْم  ُيْصِلْح  َسِديًدا،  َقْوال  َوُقوُلوا  اهللَ  ُقوا  اتَّ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ َيا   (٧
ُذُنوَبُكْم )األحزاب: ٧٠-٧١(.

امْلُتَِّقنَي )املائدة: ٢٧(. َيَتَقبَُّل اهللُ ِمَن  اَم  إِنَّ  (8

ابِِريَن )البقرة: ١53(. َمَع الصَّ إِنَّ اهللَ   (9

)البقرة:   اُر اأَلْنَ تَِها  حَتْ ِمن  ِري  جَتْ َجنَّاٍت  ْم  هَلُ َأنَّ  اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوْا  آَمُنوْا  ِذين  الَّ  ِ َوَبرشِّ  ٧٠
.)٢5

ُهُم  َوُأوَلئَِك  امْلُنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  بِامْلَْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  رْيِ  اخْلَ إىَِل  َيْدُعوَن  ٌة  ُأمَّ نُكْم  مِّ َوْلَتُكن   ٧١
امْلُْفِلُحوَن )آل عمران: ١٠4(.

وا  َوَأْبرِشُ َزُنوا  حَتْ َوال  اُفوا  َتَ َأالَّ  امْلاَلئَِكُة  َعَلْيِهُم  ُل  َتَتَنزَّ اْسَتَقاُموا  ُثمَّ  اهللُ  َنا  َربُّ َقاُلوا  ِذيَن  الَّ إِنَّ   ٧٢
تِي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن )فّصلت: 3٠(. ِة الَّ نَّ بِاجْلَ

ِقنَي يِف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن، اْدُخُلوَها بَِسالٍم آِمننَِي )احلجر: 45-)4(. امْلُتَّ إِنَّ   ٧3

احِلِنَي )يوسف: ١٠١(. نِي ُمْسِلاًم َوَأحْلِْقنِي بِالصَّ َتَوفَّ  ٧4

ِذيَن آَمُنوْا )البقرة: ٢5٧(. اهللُ َويِلُّ الَّ  ٧5
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نّبه اإلمام العّز أّن كلَّ هذه الصيغ أو أدّلة األمر عائدٌة إىل مدح الفعل أو  ثم 
فاعله، أو الوعِد بالثواب عىل أدائه))٧).

القرآن،  يف  النهي  أدّلة  ألنواع  مثااًل  وأربعني  سبعة  من  قائمة  عن  أبان  ثم 
وكذلك نّبه أّنا كلَّها عائدٌة إىل الذّم أو الوعيد)٧٧).

وإّن الصادق يف حبِّ اهلل تعاىل يسعى إىل كلِّ ما يرضيه سبحانه ويتقي كلَّ ما 
ال يرضيه. وتقتيض معرفة ما يريض اهلل تعاىل وما ال يرضيه النظر فيام وراء »افعل 
التي استعملها اهلل تعاىل  وال تفعل« إذ مها ليسا سوى صيغتني من الصيغ الكثرية 

يف إيضاح ذلك؛ وهذه اإليضاحات هي التي كّونت الرشيعة.
وإّن حبَّ اهلل تعاىل وحمّبة الرشيعة مرتابطان، فاهلل مجيل وهو مرّشع الرشيعة، 
عىل  للمحبِّ  حمّفز  واحلبُّ   ، احلبِّ إىل  يقود  اجلامل  هذا  وإدراك  مجيلة.  والرشيعة 

االمتثال ملراد حمبوبه بصور معّينة.
عميق  تغيري  إىل  شارعها  ومجال  الرشيعة  جلامل  املرء  إدراك  يؤّدي  أن  فينبغي 
النصوص اإلسالمية،  املأمول تؤّكده  إزاء تطبيقه للرشيعة. وهذا  يف نظرته وباعثه 
فقد كتب مفّس القرآن والفقيه املالكي الشهري ابن ُجَزي )تويف ٧4١هـ/١34٠م( 
عىل  آثارها  ظهرت  القلب  من  متكنت  إذا  اهلل  حمّبة  أّن  »واعلم  فقال:  اهلل  حمّبة  عن 
والتلّذذ  مرضاته  عىل  واحلرص  خلدمته  والنشاط  طاعته  يف  اجلّد  من  اجلوارح 
بمناجاته والرضا بقضائه«)٧8). وأشار يف موضع آخر إىل أّن الشخص يكون كاذًبا 
يف دعوى حمّبة اهلل إن استمر يف ارتكاب املعايص، جمماًل هذا القول بذكر بيتني من 

الشعر:

البشائر  دار  )بريوت:  األحكام  أدّلة  بيان  يف  اإلمام  الُسَلمي،  السالم  عبد  بن  الدين  عّز   ٧(
اإلسالمية، ١98٧/١4٠٧(، ١٠3-8٧.

املصدر السابق، ١٠5-١٢5.  ٧٧

ابن ُجَزي، التسهيل لعلوم التنزيل )بريوت: دار األرقم، )١4١/١995(، ١: ١٠5.  ٧8
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بديع)٧9)تعـي اإللـه وأنـت تظهـر حّبـه القيـاس  يف  لعمري  هذا 

)٧9(إّن املحـبَّ ملـن حيـبُّ مطيـع )8٠)لـو كان حبُّـك صادًقـا ألطعتـه

الكامل.  إىل  يسعى  إّنام  األدنى،  باحلّد  يقنع  ال  الصادق  احلّب  صاحب  وإّن  هذا 
وهو  وطاعته  إرضائه  لزوم  يعّطل  وال  حمبوبه  يعي  ال  الصادق  احلّب  وصاحب 
يلتمس مسّوغات عقلية لذلك، فمثل هذه املسّوغات هي نتاٌج ملحّبة زائفة، ليست 

إال تشّدًقا وغروًرا.

يف نسخة أخرى من هذه األبيات »شنيع« بداًل من »بديع«.  ٧9
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