
د. إدريس ابن الضاوية

تبرص جامل الله تعاىل 

يف كونه وأثره يف 

التحقق بمحبته والتخلق وفق دعوته 
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من  المقصود  التخلق  أصل  تخدم  الذي  الموجهة  القيم  من 
االبتعاث الخاِتم، قيمة الجمال اإللهي الناِظم)))، التي فطر الله تعالى 
من  وتحسسها  خلقه،  في  وتذوقها  ذاته،  في  تبصرها  على  اإلنسان 
أكله،  رزقه واختالف طعم  بتنوع  لَرْوِحِه، واإلحساس  َطْوِله، واالنفعال 
بثها  المراد من  َمْتِحِه، والتعقل لمشاعر كونه، وتفهم  بنوع  وااللتذاذ 

في كل عناصر هذا الوجود المسبح.

وهذه القيمة اجلاملية مستفادة من مجال اهلل سبحانه وتعاىل وحسنه الذي 
  ﴿ :هو مصدر كل َحَسن مجيل. وقد وصف اهلل به نفسه يف قوله
ة بعامل اجلامل،  َ ﴾ ]الفاحتة: 1 2[، ألهنا ُمَبصرِّ    

    ﴿ :وهو الرمحة والفضل واإلحسان)2). ويف قوله تعاىل
؛ ألن  ـ27[   26 ]الرمحن:   ﴾           

اجلالل يدخل فيه مجيع الصفات الراجعة إىل التنزيه عن النقص، واإلكرام 
يضم مجيع صفات الكامل الوجودية وصفات اجلامل)))؛ كام وصفه به أعرف 
1 - قال العلامة الطاهر بن عاش���ور: اختلف المتقدمون في اأن المحبة والجمال هل يقصران على المحسوس���ات: 
فالذين قصروهما على المحسوسات لم يثبتوا غير المحبة المادية، والذين لم يقصروهما عليها اأثبتوا المحبة الرمزية، 
كوان غير المحسوس���ة كمحبة العبد لله تعالى، وهذا هو الحق، …فاإننا نس���مع بصفات مشاهير  اأعني المتعلقة بال�أ
الرجال مثل الرس���ل واأهل الخير والذين نفعوا الناس، والذين اتصفوا بمحامد الصفات كالعلم والكرم والعدل، فنجد 
من اأنفسنا ميلا اإلى ذكرهم ثم يقوى ذلك الميل حتى يصير محبة منا اإياهم مع اأننا ما عرفناهم، األ� ترى اأن مزاولة 
كتب الحديث والس���يرة مما يقوي محبة المزاول في الرس���ول ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك صفات الخالق تعالى، لما كانت كلها 
كمال�ت واإحس���انا اإلينا واإصلاحا لفاس���دنا، اأكس���بنا اعتقادها اإجلال� لموصوفها، ثم يذهب ذلك ال�إجلال يقوى 
يمان: اأن يكون الله ورس���وله اأحب اإليه مما  اإلى اأن يصير محبة وفي الحديث: »ثلاث من كن فيه وجد حلاوة ال�إ
س���واهما، واأن يح���ب الم���رء ل� يحبه اإل� لله، واأن يكره اأن يع���ود في الكفر كما يكره اأن يقذف في النار« . فكانت 
يم���ان اأي وجدانه جميلا عند معتقده... ومن  ه���ذه الثلاث���ة من قبيل المحبة ولذلك جعل عندها وجدان حلاوة ال�إ
اآث���ار المحب���ة تطلب القرب من المحبوب وال�تصال به واجتناب فراقه. ومن اآثارها محبة ما يس���ره ويرضيه، واجتناب 

ما يغضبه، التحرير والتنوير 3/ 227
2 - انظر مفاتيح الغيب 239/1

مام فخر الدين الرازي عند تفس���ير قوله تعالى: "اإن هذا اإل� ملك كريم"  3 - انظر التحرير والتنوير 254/27. نقل ال�إ
نه تعالى ركز في الطباع اأن ل� حي اأحسن من الملك، كما ركز  اأن المقصود منه اإثبات الحسن العظيم له قالوا: ل�أ
فيها اأن ل� حي اأقبح من الشيطان، ولذلك قال تعالى في صفة جهنم طلعها كاأنه رؤوس الشياطين ]الصافات: 65[ 
حياء هو  شياء هو الشيطان فكذا هاهنا تقرر في الطباع اأن اأحسن ال�أ وذلك لما ذكرنا اأنه تقرر في الطباع اأن اأقبح ال�أ
الملك، فلما اأرادت النس���وة المبالغة في وصف يوس���ف عليه الس���لام بالحسن ل� جرم شبهنه بالملك. انظر مفاتيح 

الغيب اأو التفسير الكبير 18/ 449
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الناس به ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله: "إن اهلل مجيل حيب اجلامل…")1). 

سبحانه،  خلقه  بديع  يف  ملحوظ  املستبصين  عند  اإلهلي  واجلامل 
    ﴿ َنْشئِه، الذي نص عليه سبحانه يف قوله:  وَتَقاَنِة 
 ﴿ وقوله:   ،]1(7 ]البقرة:   ﴾          

 ،]6 ﴾ ]السجدة:          

               ﴿ وقوله: 
 ﴿ وقوله:   ،]126  -  125 ]الصافات:   ﴾  

           

          

                   

 ﴿ :النحل: 5 8[ وقوله[ ﴾     

             

      •    

       ﴿ وقوله:   .](2 ]األعراف:   ﴾   

    ﴿ :التني: 4[. وقوله[ ﴾  

وقوله:   .]( ]التغابن:   ﴾         

                 ﴿
         

          ﴿ )6[، وقوله:  ﴾ ]غافر:    

          

            

1 - مسلم برقم 91
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 .]15 ]املؤمنون:   ﴾      

          ﴿ وقوله: 
         

﴾ ]االنفطار: 6         

8[، وقد فرق اهلل مواد اجلامل الشاهدة عىل إتقان 
الوجود  مفردات  يف  بغة  الصرِّ وإحكام  الصنعة، 
دالة عىل  وآية  لفعله،  مميزة  كله حتى جعله سمة 
واملشهد  الفسيح،  الكون  هذا  يف  علمه،  كامل 
بام  وترابطا  وتوازنا  وتناسبا  وتناسقا  دقة  املليح، 
املجبولة عىل حب صور  الناس  فطر  ينسجم مع 
الناطق  االخرتاع،  بديع  بتذوق  والتسيل  اإلبداع 
املنشئ،  كامل  عىل  والشاهدة  املبدئ،  بعظمة 
املشعر لإلنسان بإدراكه احليس املنتيش بأنه حماط 
يف تقلبه ومثواه بشواهد هذا اجلامل من هذا اإلله 
خلقه  وإحسان  مكوناته،  يف  فعله  بإتقان  اجلميل 
ملوجوداته، سامء وأرضا وجباال وأهنارا وحدائق 
ذلك  لينعكس  اإلنسان  خلدمة  مسخرة  وخالئق 
بطابع  تصفاهتم  فتطبع  طرا،  املستخلفني  عىل 
تقرهبم وتدينهم، وأخالقهم  اجلامل عىل مستوى 

وموقفهم  بغريهم،  وعالقتهم  زينتهم،  وأخذ  وأذواقهم،  وأحاسيسهم 
من خمالفيهم، وعامرهتم ألرضهم، وأدائهم لوظائفهم، وارتباطهم بالبيئة 

التي يعيشون فيها، واجلهة التي يتمتعون بمنافعها. 

فرق اهلل 
مواد اجلمال 
الشاهدة على 
إتقان الصنعة، 
بغة  وإحكام الصِّ
يف مفردات 
الوجود كله 
حتى جعله مسة 
مميزة لفعله، 
وآية دالة على 
كمال علمه، 
يف هذا الكون 
الفسيح، واملشهد 
املليح
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ومن أمجع ما يدل عىل إرادة اهلل تعاىل اجلميل أن يكون بثه للمنافع يف هذا 
الكون الفسيح مجيال، شكال وهندسة ووحدة وكثرة وتذليال، يروق للنفس 
       ﴿ تعاىل:  قوله  وهييجها  الروح  ويسعد  ويبهجها، 
           

             

                   

﴾ ]البقرة: )16[.      

يف  الكون  خلق  يف  اجلاملية  الصفة  إىل  خلقه  وتعاىل  سبحانه  نبه  كام 
                ﴿ قوله: 
           ﴿ 6[. وقوله:  ﴾ ]ق:    

     ﴿ وقوله:   ،]16 ]احلجر:   ﴾ 

 ﴿ وقوله:   ،]8 ]النحل:   ﴾           

         ﴾ ]الكهف: 

﴾ ]الصافات:       ﴿ :7[، وقوله
                 ﴿ وقوله:   ،]6
          • 

            

            

                     

                 

     ﴿ :فصلت: 9 12[، وقوله[ ﴾ 

﴾ ]امللك: 5[.       
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وقد أكثر اهلل تعاىل من سوق اآليات الدالة عىل جتيل مجاله يف خلقه يف 
               ﴿ قوله:  مثل 
           

           

          

       ﴿ وقوله:   .]10  6 ]ق:   ﴾  

            

          ﴾ ]النمل: 62[. 

               ﴿ وقوله: 
                 

            

 ﴾         

]النحل: 5- 8[. 

والقصد من سوقها، إيقاظ املتدبر هلذا اجلامل إىل أن يكون منسجام مع 
سياقه الكوين اآلخذ باأللباب باالعتقاد اجلميل والشعور اجلميل والتقرب 
اجلميل والتصف اجلميل الذي جيعل النفس تضجر من كل مظهر طليح، 
وتضيق بكل شكل قبيح. وال طريق لذلك إال النظر واالستدالل بالصناعة 
صانعها  عىل  دالة  الصنعة  "إذ  العلية،  أكوانه  يف  البص  وإرجاع  اإلهلية، 
بالرضورة ومشرية إليه، فسبيل السالك أن يتصفح الوجود، ويديم الفكرة 
يف املبدعات اإلهلية وآثار عجائب الصنعة الربانية الدالة عىل كامل صانعها 
ومجاله وهبائه وجالله، فإن ذلك هو باب املعرفة كام أن العلم الغائب عن 

األبصار إنام يستدل عليه بتصانيفه...")1).
1 - انظر مشارق اأنوار القلوب ص 12
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الناص عىل وجوب اعتقاد اجلامل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  العزيز قول  وتأمل أخي 
"ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه  يف اهلل تعاىل املتصف يف اإلجياد بصبغته: 
حسنا  ثوبه  يكون  أن  حيب  الرجل  إن  رجل:  قال  كرب"،  من  ذرة  مثقال 
وغمط  احلق،  بطر  الكرب  اجلامل،  حيب  مجيل  اهلل  "إن  قال:  حسنة،  ونعله 
بن  ثابت  إن  األنصاري:  ثابت  بن  حممد  بن  إسامعيل  وقول  الناس")1). 
قد  أكون  أن  لقد خشيت  يا رسول اهلل،  قال:  قيس بن شامس األنصاري، 
هلكت قال: »مل«؟ قال: هنانا اهلل أن نحب أن نحمد بام مل نفعل، وأنا امرؤ 
أحب احلمد، وهنانا عن اخليالء، وأنا امرؤ أحب اجلامل، وهنانا اهلل أن نرفع 
أصواتنا فوق صوتك، وأنا رجل جهري الصوت، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا 
ثابت، أما ترىض أن تعيش محيدا، وتقتل شهيدا، وتدخل اجلنة«)2). وقوله 
قال  سفسافها«،  ويكره  األخالق،  ومعايل  الكرم  حيب  كريم  اهلل  »إن  ملسو هيلع هللا ىلص: 
معمر: وبلغني عن أيب الدرداء أنه قال: »إن اهلل يعطي بحسن اخللق درجة 

القائم الصائم«))).

لإلحساس  املرقي  التثقيف،  عليه  يدار  أن  ينبغي  ما  أجل  من  إن 
واعرتافا  العاملني،  رب  اهلل  حق  أداُء  اإلنصاف،  خللق  املقوي  والتشويف، 
بحق خلقه أمجعني، وتنبيها ألويل النهى إىل حق هذا الكون اجلميل املبهج 
الذي أبدع اهلل تعاىل يف صنعه، وأمتع يف تزيني شكله، وأعجب يف التنسيق 
أنواع  يف  التقصيد  يف  وأسبغ  أجزائه،  بني  التكميل  يف  وَأَتمَّ  مفرداته،  بني 
تعاىل  باالنسجام معه يف طاعته، والتقرب إىل اهلل  التحقق  أفق  وظائفه، يف 
التي  مكوناته،  يف  اإلفساد  أنواع  كل  من  والتحفظ  خضوعه،  يف  بموافقته 

1 - مسلم برقم 91
2 - موطاأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني ص: 333

3 - مصنف عبد الرزاق 143/11
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يتعاطاها املفتونون؛ ويسرتوح هلا املتعالون، ليكون الكون املشهود مصدرا 
َتُه عىل قدر  للتحقق بوصف اجلامل املصبوغ به الذي يلهم املستمتع به مشاهَبَ
ضعفه وعجزه يف هذه الصفة البارزة فيه ليكون هو أيضا مجيال يف اعتقاده 
ومشاعره، وحمبته وخوفه، ورجائه وتوكله، وعبادته وتقربه، وبره وصلته، 
وباقي أنواع كسبه وارتفاقاته، التي تفرضها أنواع أماناته وصنوف العالقات 

الالزمة يف سعي هذه احلياة العاجلة. 

ومما يستفاد من باطن داللة هذا اجلامل اآلخذ، وخاص برهانه التالد، 
بنية مبدعاته، مالحظة مستوياته،  الذي بثه اهلل يف بديع مكوناته، ونثره يف 
اجلليل  عبد  العالمة  عنها  كشف  التي  درجاته،  وإبصار  إعجازه،  وإدراك 
القصي رمحه يف قوله: إن مجال اهلل تعاىل عىل ثالث مراتب: مجال أفعاله، 
أحدمها  رضبني:  عىل  الثالثة  من  واحد  وكل  ذاته.  ومجال  صفاته،  ومجال 
حسنه وكامله يف نفسه، والثاين نفي الشني والعيب والقبح عنه. فإذا اجتمع 
جل  اهلل  مجال  من  الثانية  املرتبة  وأما  اإلطالق...  عىل  اجلامل  فهو  املعنيان 
جالله فهو مجال أسامئه وصفاته، وقد تقدم أن اجلامل هو احلسن؛ قال اهلل 
﴾ ]األعراف 180[. فأطلق احلسنى    ﴿ :عز وجل
عىل  وصفاته  أسامئه  فجامل  عليا؛  صفة  عىل  دال  اسم  وكل  أسامئه،  عىل 
الذي  بالكامل  نفسه  يف  وصفة  اسم  كل  انفراد  الواحد:  الرضب  رضبني؛ 
عنه؛  النقص  ونفي  وصفة،  اسم  كل  نزاهة  الثاين  والرضب  كامل.  مثله  ال 
بالنزاهة والبعد عن معاين احلدث والنقص.  فكامل أسامئه وصفاته مقرتن 
180[، فقال  ﴾ ]األعراف:      ﴿ قال اهلل عز وجل: 
اسام   : وقال  أمجعني،  العاملني  يف  بالكامل  املعروفة  والالم  باأللف  األسامء 
من السمو، أي سمت برتبها العالية سموا ليس مثله سمو. قال اهلل تعاىل: 
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      ﴿
﴾ ]مريم:       

أو  يساميه  من  أو  بأسامئه  تسمى  من  أي   ،]65
﴾ أي التي ثبت  ﴿ :يدانيه هبا، ثم قال
هلا كل مجال وكامل وانتفى عنها لنزاهتها وبعدها 

شبه احلوادث مع اآلباد واآلزال. 

فكل اسم من أسامئه ووصف من أوصافه 
غني نزيه جليل رفيع عظيم بديع قدوس كبري، 
قرين  ال  فرد  له،  ند  ال  صمد  له،  شبه  ال  واحد 
سبوح  له،  مقاوم  ال  ملك  له،  مثل  ال  وتر  له، 
اهلل  مجال  من  الثالثة  املرتبة  وأما  فيه…  َشنْيَ  ال 
فهو مجال ذاته، وهو عىل رضبني أيضا: أحدمها 
ثبات الكامل له. والثاين نفي شبه احلوادث عنه. 
ال  أحد  واحد  ووجوده  الوجود،  هو  والذات 
يتقيد  يتحيز يف جهة وال  يتعدد، وال  يتجزأ وال 
تزامحه  وال  فيتحدد،  هناية  له  وال  مكان،  يف 
"مع"  تالصقه  ال  صمد،  مصمت  ألنه  "عند"؛ 
من  عليه  وما هو  ذاته  فجامل  أحد،  معه  فيكون 
الكامل ال يدركه سواه، وال يعلمه إال إياه، وليس 
لبعض  يكشفها  إهلامات  إال  منه  للمخلوقني 
يف  "تفكروا   :� النبي  قال  ولذلك  اخلواص، 

فكل اسم من 
أمسائه ووصف 
من أوصافه غين 
نزيه جليل رفيع 
عظيم بديع 
قدوس كبري، 
واحد ال شبه له، 
صمد ال ند له، 
فرد ال قرين له، 
وتر ال مثل له، 
ملك ال مقاوم 
 َ له، سبوح ال َشينْ
فيه…
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خلق اهلل، وال تتفكروا يف ذات اهلل")1)، فإن ذلك اجلامل مصون عن األغيار، 
حمجوب بسرت الرداء واإلزار، قال اهلل عز وجل: الكربياء ردائي والعظمة 
إزاري)2). وقال ابن عباس ريض اهلل عنه: حجب الذات بالصفات، وحجب 
الصفات باألفعال، فام ظنك بحسن ومجال حجب بأوصاف الكامل، وسرت 
بنعوت العظمة واجلالل، فاحلمد هلل الذي ال يطيق أن ينظر إىل ذلك احلسن 

واجلامل إال بص الكبري املتعال))).

وأهم ثامر اعتقاد هذا اجلامل يف الكامل اإلهلي ذاتا وصفة واسام وفعال، 
إحاطُة هذا اإلنسان املكرم علام بجامل فنون وحيه اهلادية إىل مجاليات العقيدة 
ومجاليات  املنفذ،  العميل  والتفريد  املنزه،  اإليامين  التوحيد  يصدقها  التي 
واملوافقة  العرس،  يف  اهلل  بفعل  الرضا  ومجاليات  اليرس،  يف  بالقبول  العبادة 
الكون  مع  التفاعل  ومجالية  اخلفي،  بالباطن  واملواصلة  بالظاهراجليل، 
ببديع  والتوله  صانعه،  أسامء  وإحصاء  آالئه،  وحلاظ  آياته،  بتبص  اجلميل 
والصون  نعامئه،  لسابغ  والشكر  عطاءاته  بسني  والتمتع  وألوانه،  إخراجه 
وقداسته،  لنزاهته  والتسبيح  مكوناته،  النسجام  واحلمد  هبائه،  إلرشاق 
ويف  وعطائه،  جوده  يف  به  والتشبه  وانتظامه،  حسابه  يف  معه  والتناسب 
َبْصِ مجاليات السلوك العميل املتخلق، املتحقق باإلنصاف املتدفق، والبناء 
واجلود، والقدوة املزكية الشهود، ليتجمل الدين يف أنظار الشاكني ويظهر 
عىل شبهات املتشككني لتكسب صاحبها لسان الصدق يف اآلخرين، وترتك 

له األثر املحمود يف اخلالفني.

1 - هو من كلام ابن عباس كذا رواه ابن ابي شيبة في كتاب العرش عن سعيد بن جبير عنه ورواه ابو نعيم 
الحافظ في الحلية من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ تفكروا في خلق الله ول� تفكروا في الله. انظر التذكرة في 

حاديث المشتهرة ص: 132، وانظر الدرر المنتثرة 96/1 ال�أ
سماء والصفات 347/1 2 - مسند الطيالسي 140/4، ومن طريقه البيهقي في ال�أ

3 - شرح مشكل الحديث لعبد الجليل القصري ص: 31 وما بعدها
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الذي  بحبه  التحقق  تعاىل،  اهلل  مجال  بتبص  تكتسب  صفة  أجل  إن 
تقتضيه الفطرة اجلميلة املجبولة عىل حب مجال اهلل تعاىل الناتج عن املعرفة 
به ]وبكامالت ذاته)1)[ معرفة حتيط بمعاين أسامئه، وتعرف بحقيقة صفاته، 
وكامل أفعاله املشهودة يف مبتهج أكوانه، املشوقة يف جالله واملخضعة جلنابه، 

واملنهضة لتنفيذ أمره، واحلامية من كل ما يصدف عن إقامة حقه.

ويرجع هذا احلب األصيل، والتوله األثيل، 
إىل سببني اثنني: أحدمها: معرفة إحسانه سبحانه 
وعنها تنشأ حمبة اإلنعام واإلفضال، فإن القلوب 
إليها  أنعم عليها وأحسن  جمبولة عىل حب من 
فام الظن بمحبة من اإلنعام كله منه واإلحسان 

كله صادر عنه.

السبب الثاين: معرفة مجاله، وعنها تنشأ حمبة 
اجلالل وينبغي أن يكون كل واحد من املحبني 
أفضل من كل حمبة إذ ال إفضال كإفضاله، وال 

مجال كجامله)2).

املقامات  مجيع  أصل  املفرتضة  اهلل  حمبة  إن 
واألحوال، وحمرك مجهور األقوال واألفعال، إذ 
املقامات كلها مندرجة حتتها، فهي وسيلة إليها، 
أو ثمرة من ثمراهتا... وهلذا اختص بكامل هذه 
الشعبة سيد النبيئني، وإمام املرسلني عليه وعىل 

1 - مشارق اأنوار القلوب ص 20
نام 2/ 213 حكام في مصالح ال�أ 2 - قواعد ال�أ

إن حمبة اهلل 
املفرتضة أصل 
مجيع املقامات 
واألحوال، وحمرك 
مجهور األقوال 
واألفعال، إذ 
املقامات كلها 
مندرجة حتتها، 
فهي وسيلة إليها، 
أو مثرة من 
مثراتها...
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آله أفضل الصالة والتسليم، فإنه أعطي من رس هذا املقام ما مل يعط غريه 
عن  للقبول  املوجبة  املوافقة)2)  أصل  أنه  كام  السالم)1)،  عليهم  األنبياء  من 
تطلب  عندها  يفنى  التي  مراضيه،  مواقع  تطلب  يف  واملسارعة  تعاىل،  اهلل 
املصي  النون  ذو  كان  ولذلك  العار.  جيلب  ما  إىل  السكون  أو  االعتذار، 
حتى  اهلل،  عن  يشغله  ما  كل  تركه  هلل  املحب  عالمة  "من  يقول:  اهلل  رمحه 
يكون الشغل باهلل وحده… إن من عالمة املحبني هلل أن ال يأنسوا بسواه، 
وال يستوحشوا معه… إذا سكن حب اهلل القلب آنس باهلل، ألن اهلل جل يف 

صدور العارفني أن حيبوا سواه"))).

من  األحبة  أهيا  أصالة  له  املستحقة  املحبة  هبذه  تعاىل  اهلل  وختصيص 
املتبتلني،  إهلامات  ومصدر  املتعبدين  سامت  وأجل  الدين،  واجبات  أهم 
وطابع أخالق املتخشعني، التي ال يعلو عليها يشء من املحبوبات الفطرية 
أو الكسبية التي تتطلبها شهوات احلياة الدنيا، وال يعكر عليها مرغوبات 
عىل  اهلل  حقوق  أداء  إىل  املسارعة  املطلوب:  العميل  وعنواهنا  املحيا،  لذائذ 
جهة االستقصاء واالستيفاء، ودوام حفط اهلل يف الرساء والرضاء، دون أن 
يؤثر عليها يشء مما هتواه شهوة اإلنسان وينجذب إليه من متع هذه احلياة 
والتمسك  الكدرة،  النفس  يف  الكامنة  األنجاس  بتأثري  واخلرضة،  احللوة 
بحبال األخالق اجلميلة يف االعتقاد، واملعاين اجلليلة يف السعي واالجتهاد، 
ويف إنصاف أصناف املوجودات بإعطائها حقها يف وجودها، وهناء عيشها، 
اهلل  جعلها  التي  املصلحة  وفق  استغالهلا  يف  بالتصف  فيها  العدل  وإقامة 

تعاىل من مقومات دينه، وعالئم رمحة رشيعته.

1 - مشارق اأنوار القلوب ص 19
2 - كشف المحجوب 300

3 - الزهد والرقائق للخطيب البغدادي 105
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إىل  الراجع  األصفياء  أهيا  احلب  وهذا 
هذا  بصانع  للتعلق  املوجب  اجلامل  تبص 
اجلامل اآلخذ، جيعل املتعلق به مجيال يف اعتقاده 
ربه،  من  وحيائه  وقوله،  وسلوكه  وعبادته، 
عىل  ورقته  وعيده،  من  وقلقه  بوعده،  وثقته 
خلقه، وتعلقه بجنبه، وابتعاده عن ُسخطه، كام 
وعطائه،  أخذه  يف  تصفه،  بقويم  مجيال  يكون 
وكسبه  وسفره،  وحرضه  وخمرجه،  ومدخله 
وائتامنه،  وانتامئه  ويرسه،  وعرسه  واكتسابه، 
باستمرار  املعززة  وإنابته  وإحسانه،  وجوده 
التحقق  سبيل  عليه  يفسد  ما  مجيع  من  توبته 
من  حياته  يف  له  يعرض  فيام  اجلامل  بوصف 
حتى  التجمل  يف  يرتقي  بل  وأحوال.  مقامات 
جيعل مواقفه من غريه ممن خرج عن حد اجلامل 
أو قص يف التحقق به الستقامة احلال، اعتقادا 
املآل،  وحممودة  مجيلة  َقاٍل،  سوء  أو  سلوكا  أو 
يشهد  َعاٍل،  بمستوى  وخطابا  َسنِّيا  موقفا 
عالقاته  يف  بتميزه  ويقر  بتدينه،  جتمله  بصدق 
بغريه، ويعلن عن حترضه يف ارتباطه ببني قومه، 

وأفراد جنسه. 

وقد جاء هذا املوقف اجلميل من املخالف 
 ﴿ قائل:  من  عز  قوله  يف  رصحيا 

احلب الراجع إىل 
تبصر اجلمال 
املوجب للتعلق 
بصانع هذا 
اجلمال اآلخذ، 
جيعل املتعلق به 
مجيال يف اعتقاده 
وعبادته، وسلوكه 
وقوله... بل 
يرتقي يف التجمل 
حتى جيعل 
مواقفه من غريه 
ممن خرج عن حد 
اجلمال، مجيلة 
وحممودة املآل، 
تعلن عن حتضره 
يف ارتباطه ببين 
قومه، وأفراد 
جنسه.
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 ﴾     ﴿ 9[، ويف قوله:  ﴾، ]املزمل:   

.]5 ]املعارج:   ﴾    ﴿ وقوله:  ]احلجر:85[، 

إن هذا املوقف الراقي املتحرض املصبوغ بصبغة اجلامل ينسجم انسجاما 
مع هذا الكون اجلميل، والرشع اجلميل، واهلدي النبوي اجلميل، بالتصف 
وأخالقا  وسلوكا  وعبادة  عقيدة  اجلميل،  الرب  حلق  املراعي  اجلميل، 
وإحسانا يتحقق بمجموعه املتناسق النظيم، القرب من مجال الرب الرحيم، 
الناصحة،  العبادة  وصحة  الصاحلة،  النية  ورفعة  املعرفة،  بجودة  املزين 

املتوجة بحسن اخللق الطامح، وسعة اجلود الرابح حسا ومعنى.

قال اإلمام ابن عطية أبو حممد عبد احلق بن غالب رمحه اهلل، يف قوله 
        ﴿ :سبحانه وتعاىل
             

                     

 ﴾               •  

األشياء  وأمروا هبذه  العامل  29 0)[: هذا خطاب عام جلميع  ]األعراف: 
بسبب عصيان حارضي ذلك الوقت من مرشكي العرب فيها، والزينة هاهنا 
الثياب الساترة… ويدخل فيها ما كان من الطيب للجمعة والسواك وبدل 
الثياب وكل ما وجد استحسانه يف الرشيعة ومل يقصد به مستعمله اخليالء، 
وعند كل مسجد عند كل موضع سجود فهي إشارة إىل الصلوات وسرت 
العورة فيها هذا هو مهم األمر، ويدخل مع الصالة مواطن اخلري كلها، ومع 

سرت العورة ما ذكرناه من الطيب للجمعة وغري ذلك…)1).

1 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2/ 392
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وألجل ذلك سمى اهلل تعاىل ما يدرك بالبصرية تذوقا مجاال)1) باعتبار 
نشوة الروح السوية التي ختضع ملعنى اجلامل املبثوث يف بيان اهلل تعاىل املنزل 
من عنده، وبيانه املمثل يف ذات نبيه � لتنمية تصف املكلفني، وجتميل فعال 
املستجيبني، بام تتزين به أحكام الدين، و حيقق اإلسعاد املرجو يف الدارين، 
ن من النعيم املرجتى يف احلياتني، نعيام مطبوعا بطابع احلسن املحمود  وُيَمكرِّ
املبثوت يف مجهور ما جاء يف القرآن الكريم)2)، وعموم ما ثبت يف صحيح 
باإلعامل  أمرا  أو  التمثيل،  وحسن  اإلرسال  ملقصد  حلاظا  القويم،  التسنن 
وصدق التنزيل، أو حضا عليه، أو تعامال به، أو جمازاة بتنفيذه يف الدنيا، أو 
منة به يف الدار األخرى، يف مواضع كثرية من كتابه، منسجمة انسجاما مع 
الضابط لتصيفه  برئه، وإحكام فعله،  مجال ذاته، وحسن صنعته، وإتقان 

الغالب احلكيم، وامُلْجري إلعجاز قضائه وقدره القديم.

واحلمد هلل رب العاملني

وتعدد  اختياراهتم  اختالف  عىل  أمته  أبناء  من  ألحبائه  تذكرة  وكتبه 
انتامءاهتم وتباين اجلزئيات من اجتهاداهتم.

 
 الدكتور إدريس ابن الضاوية

العرائش 02 ماي 2020

1 - مثل قوله تعالى: الله نزل اأحس���ن الحديث كتابا متش���ابها مثاني تقش���عر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم اإلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ]الزمر: 23 [، وقوله 

سبحانه: واتبعوا اأحسن ما اأنزل اإليكم من ربكم من قبل اأن ياأتيكم العذاب بغتة واأنتم ل� تشعرون ]الزمر: 55 [.
2 - قال الراغب ال�أصفهاني: واأكثر ما جاء في القراآن من الحس���ن فللمستحس���ن من جهة البصيرة، وقوله تعالى: 

بعد عن الشبهة. المفردات في غريب القراآن ص: 236. الذين يستمعون القول فيتبعون اأحسنه، اأي: ال�أ


