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تهذيب المظهر العام من خالل آيات القرآن الكريم
() 
 د .بكري محمد بخيت أحمد

مقدمة :
الحمدددددددد ع لم العدددددددالمين عال دددددددال عال دددددددالم لددددددد
المبعددددددددلل لحمددددددددة للعددددددددالمين بي ددددددددا محمددددددددد ع لدددددددد آلدددددددد
عصحب عسلم عبعد .
لي دددددا أن خلق دددددا عسدددددلا ا ع هددددددا ا
فددددد ن مدددددن أ ظدددددم عدددددم
إلددددى ال ددددرام الم دددديقيم علإلدددد ل ددددا ا سددددالم دي ددددا أتددددم بدددد
لي ددددا ال عمددددة عألسددددم إلي دددددا خيددددر مبعددددلل عأف ددددم مرسدددددم
ال بدددددد اكمدددددد الكددددددريم الددددددذي بلدددددد الرسددددددالة عأدي اكما ددددددة
عترك ددددددا لدددددد المحجددددددة البي دددددداا ليلهددددددا ك هالهددددددا ي يدددددد
هددددددا إ هالددددددا ك دددددد سدددددداا كمددددددا عصدددددد لب ددددددا سددددددبحا
سددددددل َاكَ ِإ ا َلح َمددددددةْ ِلالعَددددددالَ ِمينَ ) ( )1عقددددددال
عتعددددددالى ( َع َمددددددا أَل َ
()2
( إ ما بعثت كتمم صالح اكخالق )
هل ن
فدددداكخالق عال ددددللك كا ددددت مددددن أهددددم لكددددا د لتدددد » فددددال
غدددددرع أن جدددددد أن القدددددرآن الكدددددريم قدددددد أعلددددد هدددددذ الم ددددد لة
كدددددم الع ايدددددة م لهدددددا ْ إلددددد ال دددددللك العدددددام عالخدددددا حاإلدددددا ْ
ددددددان
لددددددى مكددددددالم اكخددددددالق ( ِإ ان ا
ّللاَ يَدددددد ام ار ِبالعَددددددد ِل َعا ِ ح َ ِ
()1
ددددددر )
ددددددن ال َح َدددددداا َعال ام َك ِ
َعإِييَدددددداا ِْي القاربَددددددى َعيَ َهددددددى َ ِ
عمحددددددذلا ْ ع اهيددددددا ْ ددددددن لْا لهددددددا (يَددددددا أَيل َهددددددا الاددددددذِينَ آ َم اددددددلا َ


( ) د .بكري حممد خبيت أمحد .
( )1سورة األنبياء آية رقم ( )107

( )2رواه اإلمام أمحد  ،املسند ( فهرس أللباين ) ط املكتب اإلسالمي  ،ج ، 2ص 381
( )1سورة النحل اآلية رقم ()90
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يَ دددددخَر قَدددددل ْم ِ امدددددن قَدددددل ام َ َدددددى أَن يَ اكل ادددددلا خَيدددددرا ْ ِ امددددد اهم َع َ
ِ َددددداا ِ امدددددن ِا َددددداا َ َدددددى أَن يَ اكد ا
ددددن خَيدددددرا ْ ِ امددددد اه ان َع َ تَل ِمددددد ا عا
ع ا ِ سدددددد ام ال ا اد ا
دددددلق بَعدددددددَ
أ َ ا َدددددد اكم َع َ ت َ َددددددابَ ا عا ِباكَلقَددددددا ِ
م ِبددددددب َ
()2
ان َع َمن لام يَياب فَ اعلَبِاَ اه ام ال ا
ظا ِل املنَ )
ا ِ ي َم ِ
عممددددددا أيددددددال إليدددددد القددددددرآن الكددددددريم فدددددد م دددددد لة اليهددددددذيب
المظهددددددر العددددددام  .كن الظدددددداهر يدددددددل لددددددى البددددددامن غالبددددددا ْ
عكمددددا تقددددلل العددددرم ( كددددم إ دددداا بمددددا فيدددد ي ددددح) فالظدددداهر
د لددددددة قليددددددة لددددددى البددددددامن ب عبح ددددددب مددددددا يظهددددددر مددددددن
ا دددددددان يحكدددددددم ليددددددد بحكدددددددم ال دددددددريعة ع هدددددددل الدددددددذي
دددددربيام فِدددددد
ييددددددلل ال ددددددرا ر (يَددددددا أَيل َهددددددا الاددددددذِينَ آ َم اددددددلا ِإَْا َ
إلد َ
ّللا فَيَبَيا ادددددددلا َع َ تَقاللاددددددلا ِل َمدددددددن أَلقَددددددى ِإلَدددددددي اك ام ال ادددددددالَ َم
سدددددد ِبي ِم ا ِ
َ
ْ ()1
لَ تَ امؤ ِم ا )
عفددددد هدددددذا البحدددددث سددددد اق ملإلدددددل المظهدددددر العدددددام مدددددن
خددددددالل آيددددددات القددددددرآن الكددددددريم بيا ددددددا ْ عت دددددديرا ْ عت ددددددحيحاْب
لدددددبعف الم دددددداهيم اليدددددد تحدددددداعل أن ت ددددددلل ا سددددددالم لددددددى
أ ددددد ديدددددن يهددددديم بالجمدددددال ع المظهدددددر ع الدددددذعق العدددددام
.
فا سددددددالم ديددددددن الجمددددددال كن الددددددذي يددددددر سميددددددم يحددددددب
الجمال عس اق هذا الملإلل ف المباحث اليالية .
المبحث اكعل  :مظهر الكالم
المبحث الثا  :مظهر الم
المبحث الثالث  :مظهر الملبع عالهيبة
( )2سورة احلجرات  ،آية رقم ()11
( )1سورة النساء  ،آية رقم ( )94
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المبحث الرابع  :مظهر الطريق العام
ثم الخاتمة
ال ا ا ة عاليلفيق عال داد .
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المبحث اكعل
مظهر الكالم :
ال طدددددق عالكدددددالم هدددددل عمدددددة ظيمدددددة أ عدددددم تعدددددالى
بهدددددا لدددددى ا دددددان عف دددددل بهدددددا لددددد كثيدددددر ممدددددن خلدددددق
حيدددددث ل اكدددددب فيددددد مدددددن الحدددددلا عاك ددددداا اليددددد تجعلددددد
يبدددددين مدددددا يريدددددد عييلاصدددددم مدددددع اآلخدددددرين أخدددددذا ْ ع طددددددا ْا
دددددددددم القادددددددددرآنَ (َ )2خلَدددددددددقَ
قدددددددددال تعدددددددددالى (
ا
الدددددددددرح َم ان(َ )1لا َ
()1
ا ِ َانَ (َ )3لا َم ا البَيَانَ ()4
ددددددددر َس اكم ِ امددددددددن با ا
ددددددددلن أ ا ام َهدددددددددا ِت اكم َ
طد
قددددددددال تعدددددددددالى ( َع ا
ّللاا أَخد َ
ِ
ددددددال َعاك َفبِدددددددَ َ
تَعلَ امددددددلنَ يَدددددديبا ْ َع َسعَدددددد َم لَ اكدددددد ام ال اددددددم َع َعاكَب َ َ
()2
لَعَلا اكم ت َ اك ارعنَ )
عف المظهر العام للكالم أدب ا القرآن باآلدام اآلتية :
دددددددن الجهدددددددر
أع ْ  :أن ح دددددددن القدددددددلل لل دددددددا عأن كددددددد
()3
بال لا قال تعالى ( َعقاللالا ِلل اا ِ اح ا ْ )
( عمددددددن القددددددلل الح ددددددن أمددددددرهم بددددددالمعرع ع هدددددديهم ددددددن
الم كددددددددر عتعلدددددددديمه م العلددددددددم عبددددددددذل ال ددددددددالم ب عالب ايددددددددة ب
عغيدددددر ْلدددددا مدددددن كدددددم كدددددالم ميدددددب  .علمدددددا كدددددان ا دددددان
ي ددددع ال ددددا بمالدددد ب أمددددر بدددد مر يقدددددل بدددد لدددد ا ح ددددان
إلددددد كدددددم مخلدددددلق ب عهدددددل ا ح دددددان بدددددالقلل ب فيكدددددلن فددددد
إلددددددمن ْلدددددددا ال هددددددد دددددددن الكدددددددالم القبددددددديح لل دددددددا حيدددددددى
للك ال.
( )1سورة الرمحن آايت رقم ( )4-1
( )2سورة النحل آية رقم ( )78
( )3سورة البقرة آية رقم ( )83
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علهذا قال تعالى
ا ()1
م ِإ ا ِبالايِ ِه َ أَح َن )
( َع َ ت ا َجا ِدلالا أَه َم ال ِكيَا ِ
عمدددددددن أدم ا دددددددان الدددددددذي أدم بددددددد بددددددداد أن يكدددددددلن
ا دددددان يهدددددا فددددد أقلالددددد عأفعالددددد غيدددددر فددددداح ع بدددددذي
ب ع يددددددداتم ب ع مخاصدددددددم ب بدددددددم يكدددددددلن ح دددددددن الخلدددددددق ب
()2
عاسع الحلم ب مجامالْ لكم احد)
فدددددد كيابدددددد
عقددددددد أيددددددال ا مددددددام المدددددداعلدي( )3لحمدددددد
القدددديم (أدم الددددد يا عالدددددين ) إلددددى ال ددددرعم اليدددد يكددددلن بهددددا
الكدددددالم ميبدددددا ْ ع افعدددددا ْ فقدددددال ( ع ا لدددددم أن للكدددددالم يدددددرعما ْ ب
ي دددددددلم المددددددديكلم مدددددددن ال لدددددددم إ بهدددددددا ب ع يعدددددددري مدددددددن
ال قص إ بعد أن ي يلفيها ب عه ألبعة :
فال دددددددرم اكعل :أن يكدددددددلن الكدددددددالم لددددددددا يدددددددد ل إليددددددد ب
إما اسيالم عب أع دفع إلرل .
عال ددددددرم الثددددددا  :أن يدددددد ت بدددددد فدددددد ملإلددددددع ب عييددددددلخ
ب إصابة فرصي .
عال رم الثالث :أن يقي ر م لى قدل حاسي .
عال رم الرابع  :أن ييخير الل ظ الذي ييكلم ب .
فهددددذ ألبعددددة يددددرعم ميددددى أخددددم المدددديكلم ب ددددرم م هددددا فقددددد
()1
أعهن ف يلة باقيها
( )1سورة العنكبوت آية رقم ()46

( )2عبد الرمحن السعدي  ،تيسري الكرمي الرمحن  ،ط مؤسسة الرسالة (1421هـ 2000 ،م)  ،ص57
( )3املارودي ( 450 -364هـ) هو علي بن حممد بن حبيب كان من وجوه الفقهاء الشافعية وله تصناف
عدة يف أصول القفه وفروعه  .انظر اخلطيب البغدادي  ،اتريخ بغداد  ،ط دار الكتاب العريب بريوت ،

ج ، 12ص 102ترمجة رقم 6539

( )1املاردوي  ،أدب الدنيا والدين  ،ط دار إحياء العلوم بريوت ( 1408هـ  ، )1988 -ص . 398
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تعدددددددالى بددددددداد المدددددددؤم ين إلدددددددى أن الكدددددددالم
عقدددددددد بددددددد
ددددددمة مددددددن ال دددددديطان ب ععقايددددددة للعالقددددددات
الطيددددددب هددددددل
اكخليددددددة مددددددن كلمددددددة يدددددد فيهددددددا ال دددددديطان حيددددددى ت ددددددير
ددددددا ْا محكمدددددا ْ  .كمدددددا قدددددال تعدددددالى ( َعقادددددم ِلا ِعبَدددددادِي يَقاللادددددلا
طانَ يَ دددددد َ ا بَيددددد َ اهم ِإ ان ال اددددددي َ
دددددن ِإ ان ال ادددددي َ
الا ِيددددد هِددددد َ أَح َد ا
طانَ
ْ ()2
ان َد ااعا ْ لم ِبي ا )
إل َ ِ
َكانَ ِل ِ
عهدددددذا ت ديدددددب مدددددن تعدددددالى لعبددددداد أن يقللدددددلا اليددددد هددددد
أح دددددن ( لددددد عسددددد ا مدددددالق عفددددد كدددددم مجدددددال فيخيدددددالعا
أح ددددددددن مددددددددا يقددددددددال ليقللددددددددل  ...بددددددددذلا ييقددددددددلن أن ي ددددددددد
ال دددددديطان مددددددا بيدددددد هم مددددددن مددددددلد  .فال دددددديطان ي دددددد بددددددين
ا خددددددل بالكلمددددددة الخ دددددد ة ت لددددددت ب عبددددددالرد ال ددددددي ييللهددددددا
فددددد ْا سدددددل الدددددلد عالمحبدددددة عاللفددددداق م دددددلم بدددددالخال ثدددددم
بددددالج ل ثدددددم بالعددددداا عالكلمدددددة الطيبددددة ت سدددددل سددددرا القلدددددلم
عت دي س افها ب عتجمعها ل اللد الكريم (.)1
(إِ ان ال ادددددددي َ
طانَ يَ ددددددد َ ا بَيددددددد َ اهم ) ( )2يددددددديلمع سدددددددقطات فمددددددد
ع ثددددددرات ل ددددددا ب فياددددددري بهددددددا العددددددداع عالبا دددددداا بددددددين
المددددددرا عأخيدددددد ب عالكلمددددددة الطيبددددددة ت ددددددد ليدددددد الثاددددددرات ب
عتقطددددددع ليدددددد الطريددددددق عتح ددددددظ حددددددرم اكخددددددل آم ددددددا مددددددن
غات ع ثات ) (.)3
( )2سورة اإلسراء آية رقم ()53

( 1س ــيد قط ــب  ،يف ق ــالل الق ــرآن  ،ط دار إحي ــاء الـ ـ ا الع ــريب ب ــريوت ( 1386ه ـ ـ 1967 -م)ج ، 5
ص336
( )2سورة اإلسراء آية رقم ()53
()3

ســيد قط ــب  ،يف قــالل الق ــرآن  ،ط دار إحيــاء الـ ـ ا العــريب ب ــريوت ( 1386ه ـ ـ 1967 -م)ج ، 5

ص336
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فددددالمؤمن أن لددددم يقدددددل لدددد القددددلل الح ددددن فدددد أي ملإلددددع
مددددددن الملاإلددددددع فليليدددددد م أدم ال ددددددمت كمددددددا هددددددل مقي دددددد
ا يمددددددان ( عمددددددن كددددددان يددددددؤمن بدددددداع عاليددددددلم اكخددددددر فليقددددددم
تح دددددددد
خيددددددددرا ْ أع لي ددددددددمت ) ( )1فال ددددددددمت محاسدددددددد
إْا كددددان فدددد مقابددددم القددددلل ال ددددلا لددددذا ( قددددال بعددددف البلادددداا
ألددددد م ال دددددمت ف ددددد يك دددددبا صددددد ل المحبدددددة عيؤم دددددا سدددددلا
المابدددددة عيلب دددددا ثدددددلم اللقدددددال ب عيك يدددددا مؤ دددددة ا يددددددذال
عقدددددددال بعدددددددف ال دددددددحاا ب ا قدددددددم ل دددددددا ا إ دددددددن حدددددددق
تلإلدددددددح ب أع بامدددددددم تدح ددددددد ب أع حكمدددددددة ت دددددددرها ب أع
()2
عمة تذكرها )
ثا يدددددا ْ  :أمدددددر القدددددرآن بخ دددددف ال دددددلت ع ددددددم لفعددددد فددددد
مخامبددددة اآلخددددرين كمددددا سدددداا ْلددددا فدددد عصددددية لقمددددان ب دددد
ت لَ َ دددددددلتا
ددددددلا ِ
صدددددددلتِاَ إِ ان أ َ َكد َ
( َعاغ ا دددددددف ِمدددددددن َ
ددددددر اكَصد َ
()3
ير)
ال َح ِم ِ
أي ا قدددددص م ددددد ب أي تيكلددددد لفدددددع ال دددددلت عخدددددذ م ددددد
مدددددا تحيدددددا إليددددد ب فددددد ن الجهدددددر بددددد كثر مدددددن الحاسدددددة تكلددددد
()4
يؤْي
قددددددال صدددددداحب البحددددددر المحددددددي فدددددد ت ددددددير هددددددذ اآليددددددة
(عغددددددف ال ددددددلت أعفددددددر للمدددددديكلم عأب دددددد لدددددد ع ال ددددددامع
عفهمدددددددد ب عاغ دددددددددف مدددددددددن صددددددددلتا لد بددددددددد لددددددددد
الم دددددددركين الدددددددذين كدددددددا لا يي ددددددداخرعن بجهدددددددال ال دددددددلت ب
( )1متفق عليه ،انظر صحيح البخاري  ،ط املكتبة العصرية بريوت/ج ، 4ص  ،1903حديث رقم 6018
( )2املاوردي  ،أدب الدنيا والدين  ،مرجع سابق  ،ص 389
()3

سورة لقمان آية رقم ()19

( )4القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن  ،ط مؤسسة مناهل العرفان  ،ج ، 14ص 71
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علفددددددع ال ددددددل ت يددددددؤْي ال ددددددامع عيقددددددر ال ددددددما بقددددددل
()1
علبما يخر الا اا الذي هل داخم اكْن
عمدددددن أ ظدددددم مدددددا أدم تعدددددالى بددددد بددددداد المدددددؤم ين فددددد
م ددددددد لة لفدددددددع ال دددددددلت مرا دددددددا مقدددددددام ال بدددددددل عاليددددددد دم
عخ ددددددف ال ددددددلت حددددددين مخامبددددددة ال بدددددد » كمددددددا علد فدددددد
صددددددل سدددددلل الحجدددددرات ت بيهدددددا لددددد اكدم الدددددذي يجدددددب
دددددلات َ اكم
أن يرا ددددددى (يَددددددا أَيل َهددددددا الاددددددذِينَ آ َم اددددددلا َ تَرفَعاددددددلا أَصد َ
ددددددر
صدددددددل ِ
ت ال ا ِبددددددد ا ِ َع َ تَج َهد ا
ددددددرعا لَددددددد ا ِبدددددددالقَل ِل َك َجهد ِ
فَدددددددلقَ َ
ف أَن تَحددددددبَ َ أ َ َمددددددالا اكم َعأ َ دددددديام َ ت َ ددددددعا ارعنَ )
بَع ِ دددددد اكم ِلددددددبَع ا
( )2أمددددددر المددددددؤم ين أن ييدددددد دبلا مددددددع ال بدددددد » بهددددددذا اكدم
كرامدددددة لددددد عتعظيمدددددا ب عسدددددببها أن بعدددددف س دددددا اك دددددرام
()3
كدددددددددا لا يرفعدددددددددلن أصدددددددددلاتهم (أَن تَحدددددددددبَ َ أ َ َمدددددددددالا اكم )
م عددددددلل مددددددن أسلدددددد تقدددددددير مخافددددددة أن تحددددددب أ مددددددالكم إْا
لفعدددددديم أصددددددلاتكم فددددددلق صددددددلت أع سهددددددرتم لدددددد بددددددالقلل »
ّللا )
ددددددددددلات َ اهم ِ ددددددددددددَ َل ا
سدددددددددددل ِل ا ِ
(إِ ان الادددددددددددذِينَ يَاا ل دددددددددددلنَ أَصد َ
همددددا ف دددد لمددددا
( )1لددددت فدددد أبدددد بكددددر ع مددددر لإلدددد
لددددددت اآليددددددة قبلهددددددا قددددددال أبددددددلبكر  :ع يددددددا لسددددددلل
أكلمدددددددا إ سدددددددرا ْ ب عكدددددددان مدددددددر يخ دددددددف كالمددددددد حدددددددين
ي دددددي هم ال بددددد » ب عل ظهدددددا مدددددع ْلدددددا دال لدددددى ملمددددد
عمع دددددد (امدددددديحن) اخيبددددددر فلسدددددددها كمددددددا يجددددددب مثددددددم مددددددا
()1

ابن حيان  ،البحر احمليط  ،ط مكتبة النصر احلديثة الرايض  ،ج ، 7ص 189

( )2سورة احلجرات  ،آية رقم ()2
( )3سورة احلجرات آية رقم ()2
( )1سورة احلجرات آية رقم ()3
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يخيبدددددددر الدددددددذهب بال دددددددال ب فيلسدددددددد ميبدددددددا ْ ب عقيدددددددم مع اهدددددددا
دلبهدددددا لليقدددددل حيدددددى صدددددالت قليدددددة لدددددى احيمالهدددددا بايدددددر
تكل عقيم أخل ها لليقل .
ددددددددر اهم َ
ددددددددرا ِ
ت أَكثَد ا
( ِإ ان الادددددددددذِينَ يا َاداع َددددددددداَ ِمدددددددددن َع َلاا ال اح اجد َ
يَع ِقلاددددددلنَ ) ( )2الحجددددددرات سمددددددع حجددددددر عهدددددد قطعددددددة مددددددن
اكلض يحجددددددر ليهددددددا بحددددددا عكددددددان لكددددددم عاحددددددد مدددددددن
أزعا ال بدددددد  »حجددددددر ع لددددددت اآليددددددة فدددددد عفددددددد ب دددددد
تمددددديم قددددددملا لدددددى ال بددددد  »فددددددخللا الم دددددجد عد دددددلا مدددددن
حجددددددرات أزعا ال بدددددد  »ععق ددددددلا خالسهددددددا ع ددددددادعا يددددددا
محمددددد اخددددر إلي دددددا فكددددان فعلهدددددم ْلددددا س ددددداا عبددددداع عقلدددددة
تددددددلقير ب فيددددددربص لسددددددلل  »مددددددد ثددددددم خددددددر إلدددددديهم
فقددددال لدددد عاحددددد مدددد هم عهددددل اكقددددر بددددن حددددابع يددددا محمددددد إن
مددددددددح زيدددددددن عْمددددددد يدددددددين فقدددددددال لددددددد لسددددددددلل »
دددددر اهم َ يَع ِقلاددددددلنَ ) ( )1يحيمددددددم
عيحددددددا ْلددددددا تعددددددالى (أَكثَد ا
عسهدددددين أحددددددهما أن يكدددددلن فددددديهم قليدددددم ممدددددن يعقدددددم ع ددددد
ددددددن سمدددددديعهم عاآلخددددددر أن يكددددددلن
العقددددددم ددددددن أكثددددددرهم
سمددددددديعهم ممدددددددن يعقدددددددم عأعقدددددددع القلدددددددة ملإلدددددددع ال ددددددد
عاكعل أظهدددددر فددددد مقي ددددد الل دددددظ عالثدددددا أبلددددد فددددد الدددددذم
.
ددددر َ ِإلَددددي ِهم لَ َكددددانَ خَيددددرا ْ لا اهددددم)
صددددبَ ارعا َحياددددى تَخ ا
( َعلَددددل أ َ ا اهددددم َ

()2

( )2سورة احلجرات آية رقم ()4

( )1سورة احلجرات آية رقم ()4
( )2سورة احلجرات آية رقم ( )5
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يع دددددد خيددددددرا ْ فدددددد الثددددددلام عفدددددد ا ب ددددددام ددددددع ال بدددددد »
عق دددددددا حدددددددلا جهم ب عإ كدددددددال فعلهدددددددم فيددددددد ت ديدددددددب لهدددددددم
()3
عتعليم لايرهم )
عمددددددن ه ددددددا علددددددم أن لفددددددع ال ددددددلت مددددددذملم إ لم ددددددلحة
لفع .
تقي

( )3تفسري ابن جزي  ،ط دار الكتاب العريب بريوت (  1403هـ 1983 -م ) ص 702 - 701
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ثالثا ْ  :ا راض ن اللال عبامم القلل
عهددددذ هدددد صدددد ة بدددداد الددددرحمن الددددذين عصدددد هم تعدددددال
ددددددرعا ِبددددددداللاا ِل
عل َع ِإَْا َمد ل
بقللددددددد ( َعالادددددددذِينَ َ يَ ددددددد َهداعنَ الددددددد ل َ
دددددددددرعا ِك َرامدددددددددا ْ ) ( ( )1عالدددددددددذين ي دددددددددهدعن الددددددددد عل)
َم ل
يقيمدددددددددلن ال دددددددددهاد الباملدددددددددة أع ْ يح دددددددددرعن محاإلدددددددددر
الكددددددذم فدددددد ن م دددددداهد البامددددددم يددددددركة فيدددددد ( عإْا مددددددرعا
بددددداللال) مدددددا يجدددددب أن يطدددددر ( مدددددرعا كرامدددددا ْ ) معرإلدددددين
ليددددد عالخدددددلض فيددددد
ددددد مكدددددرمين أ دددددهم دددددن اللقدددددل
ب عمدددددددن ْلدددددددا ا غ ددددددداا دددددددن ال دددددددلاح عال ددددددد ح دددددددن
()2
الذ لم عالك اية ما ي يهجن الي ريح ب
بدددددداد المددددددؤم ين ( َع ِإَْا
عقددددددال تعددددددالى أي ددددددا فدددددد عصدددددد
إلدددددلا َ دددددد ا َعقَددددددالالا لَ َدددددا أ َ َمالا َددددددا َعلَ اكددددددم
دددددل أ َ َر ا
س ِ
َ
دددددمعالا اللااد َ
()3
س َ
دددددددال ْم َلَدددددددي اكم َ َبي َ ِاددددددد ال َجدددددددا ِهلِينَ ) عقدددددددال
أ َ َمدددددددالا اكم َ
ص َ
دددددالتِ ِهم
تعدددددال (قَدددددد أَفلَددددد َح ال امؤ ِم ادددددلنَ ( )1الادددددذِينَ اهدددددم فِددددد
َ
()4
خَا ِيعالنَ (َ )2عالاذِينَ اهم َ ِن اللاا ِل امع ِرإلالنَ )
عكددددددم هددددددذ اآليددددددات تدددددددل لددددددى أن مددددددن أدم المددددددؤمن أن
ييدددددرك لادددددل الكدددددالم عكدددددم مدددددا فا دددددد فيددددد ب عيدددددد ل لمدددددن
ي دل م هم ْلا بال المة عالبراا م .
لابعددددددداْ :أيدددددددال القدددددددرآن إلدددددددى اكدم الدددددددذي ي باددددددد لدددددددى
المدددددددددرأ أن تلي مددددددددد فددددددددد مخامبدددددددددة اآلخدددددددددرين عْلدددددددددا
( )1سورة الفرقان  ،آية رقم ( )72
( )2البيضاوي  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،ط دار الفكر بريوت  ،ج ، 3ص99
( )3سورة القصص  ،آية رقم ( )55
()4

سورة املؤمنون  ،آايت رقم ()3-1
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لخ لصدددددية المدددددرأ عمدددددا لكالمهدددددا مدددددن بدددددال اليددددد ثير ك هدددددا
ملإلددددددع ال ددددددهل ددددددد الرسددددددم كمددددددا بددددددين سددددددبحا ( از ِياددددددنَ
ت ِمددددددنَ ال ِا َدددددداا َعالبَ ِددددددينَ ) ( )1لددددددذلا
ِلل اددددددا ِ احددددددبل ال ادددددد َه َلا ِ
أدم سدددددددددبحا عتعدددددددددالى المؤم دددددددددات بقللددددددددد مخامبدددددددددا ْ
أمهدددددات ا لمدددددؤم ين القددددددع عالمثدددددم لكدددددم ال ددددداا (يَدددددا ِ َددددداا
ال ابِددددد ا ِ لَ دددددي ا ان َك َ َحددددد اد ِ امدددددنَ ال ِا َددددداا إِ ِن اتاقَيدددددي ا ان فَ َ
دددددال تَخ َ دددددعنَ
ض َعقالددددنَ قَددددل ْ امع ارعفددددا ْ
دددر ْ
بِددددالقَل ِل فَيَط َمدددد َع الاددددذِي فِدددد قَلبِدددد ِ َمد َ
) ( )2يقدددددلل تعدددددال ( :يدددددا ددددداا ال بددددد ) خطدددددام لهدددددن كلهدددددن
( ل دددددين ك حددددددد مددددددن ال دددددداا ان اتقيددددددين ) بفدددددد كن بددددددذلا
ت قدددددددن ال ددددددداا ع يلحقكدددددددن أحدددددددد مدددددددن ال ددددددداا ب فكملدددددددن
باليقل بجميع عسا لها عمقاصدها .
فلهدددددذا أليددددددهن إلدددددى قطدددددع عسدددددا م الحدددددرام ب فقدددددال ( فدددددال
تخ ددددددعن بددددددالقلل ) إي فدددددد مخامبددددددة الرسددددددال ب أع بحيددددددث
ي دددددمعلن فددددديلن فددددد ْلدددددا ب عتددددديكلمن بكدددددالم لقيدددددق يدددددد ل
عيطمددددع (الددددذي فدددد قلبدددد مددددرض)أي :مددددرض يددددهل ال ددددا
ب ف دددددد م دددددديعد ي ظددددددر أد ددددددى محددددددرك يحركدددددد ب كن قلبدددددد
غيددددر صددددحيح ب فدددد ن القلددددب ال ددددحيح لدددديع فيدددد يددددهل لمددددا
حدددددرم ب فددددد ن ْلدددددا تكددددداد تميلددددد ع تحركددددد اكسدددددبام
ب ل ددددددحة قلبدددددد عسددددددالمي مددددددن المددددددرض بخددددددال مددددددريف
القلددددددب الددددددذي ييحمددددددم مددددددا ييحمددددددم ال ددددددحيح ع ي ددددددبر
لددددى مددددا ي ددددبر ليدددد ب فدددد د سددددبب يلسددددد ب يددددد ل إلدددد
الحددددددرام يجيددددددب د لتدددددد ع ييعاصددددددى ليدددددد ب فهددددددذا دليددددددم
لددددد أن اللسدددددا م لهددددددا أحكدددددام المقاصددددددد ب فددددد ن الخ ددددددل
بددددالقلل عاللددددين فيدددد ب فدددد اكصددددم مبددددا ب علكددددن لمددددا كددددان
( )1سورة آل عمران  ،آية رقم ()14
( )2سورة األحزاب  ،آية رقم ()32
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عسددددديلة إلددددد المحدددددرم ب م دددددع م ددددد ب علهدددددذا ي باددددد للمدددددرأ
ف مخامبة الرسال أ تلين لهم القلل .
علمددددددا هدددددداهن ددددددن الخ ددددددل فدددددد القددددددلل ب فربمددددددا تددددددلهم
أ هدددددددن مددددددد مللات بددددددد غالظ القدددددددلل ب دفدددددددع هدددددددذا بقللددددددد (
عقلدددددن قددددددل ْ معرعفددددددا ْ ) أي :غيدددددر غلدددددديظ ع سددددددا ب كمددددددا
()1
أ ليع بلين خاإلع )
عإْا ت مل دددددا فددددد حال دددددا اليدددددلم جدددددد أن ال ددددداا إ مدددددن لحدددددم
سهلددددددن هددددددذ اليعدددددداليم ال ددددددمحة عابيعدددددددن ددددددن ا ليدددددد ام
بهدددددا لددددددذا كثدددددرت ال ي ددددددة بهددددددن ف ددددد ل تعددددددالى أن يرد ددددددا
إلي لدا ْ سميالْ .
خام دددددددداْ :لمددددددددا هددددددددى تعددددددددالى المددددددددؤم ين مددددددددن لفددددددددع
ددددددددمهم فدددددددد
أصددددددددلاتهم عأن يعرإلددددددددلا ددددددددن البامددددددددم
الج ددددددة أن ي ددددددمعلا سدددددديبا ْ بددددددم ي ددددددمعلن كددددددم ميددددددب مددددددن
القدددددلل عْ لدددددا سددددد اا مدددددا قدددددد أمدددددا لا أمدددددر تعدددددالى فددددد
الددددددددددد يا قددددددددددال تعددددددددددالى ( َ يَ دددددددددد َمعالنَ ِفي َهددددددددددا لَاددددددددددلا ْ َع َ
َ
َ
دددددددددددددالما ْ(( )1( )26
س
س
دددددددددددددالما ْ َ
ت َ ثِيمدددددددددددددا ْ(ِ )25إ ا قِددددددددددددديالْ َ
ي دددددددمعلن فيهدددددددا لادددددددلا ْ ع ت ثيمدددددددا ْ ) أي ي دددددددمعلن فددددددد
س ددددددات ال عدددددديم كالمددددددا ْ بلادددددد ب ع يكددددددلن فيدددددد فا ددددددد ع
كالمدددددددا ْ يدددددددؤثم صددددددداحب ( إ قددددددديالْ سدددددددالما ْ سدددددددالماْ) أي إ
كالمددددددا ْ ميبددددددا ْ ب عْلددددددا ك هددددددا دال الطيبددددددين ع يكددددددلن فيهددددددا
إ كدددددم ميدددددب ب عهدددددذا دليدددددم لددددد ح دددددن أدم أهدددددم الج دددددة
فددددد خطدددددابهم فيمدددددا بيدددددد هم ب عأ ددددد أميدددددب كدددددالم ب عآسددددددر

( )1عبد الرمحن السعدي  ،تسري الرمحن م مرجع سابق  ،ص 663
( )1سورة الواقعة اآلايت ( )26 – 25
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عأسددددلم مددددن كددددم لاددددل عإثددددم

دددد ل

مددددن ف ددددل

لل ددددل
()2
)
علمددددددا لددددددم يليدددددد م أهددددددم الك ددددددر بدددددد دم الكددددددالم فدددددد الددددددد يا
عخاإلدددددلا فددددد البامدددددم عقدددددلل الددددد عل ب فددددد هم فددددد ال دددددال
يدددددلم القيامدددددة فددددد أسدددددلأ اكحدددددلال ي ددددديحلن فدددددال م قدددددذ ع
م إَِْا
ددددرفِي ِهم بِالعَدددددذَا ِ
مجيدددددب قدددددال تعدددددالى ( َحيادددددى إَِْا أ َ َخدددددذ َا اميد َ
اهدددددددددم يَجددددددددد َ العنَ ( َ )64تَجددددددددد َ العا اليَدددددددددل َم إِ ا اكدددددددددم ِ ام ادددددددددا َ
دددددددرعنَ ) (( )1يع ددددددد حيدددددددى إْا سددددددداا ميدددددددرفيهم عهدددددددم
تا َ ا
الم عمدددددلن فددددد الدددددد يا دددددذام عب سددددد ع قميددددد بهدددددم ( إْا
هددددددددم يجدددددددد لعن ) أي ي ددددددددرخلن عي دددددددديايثلن كمددددددددا قددددددددال
تعدددددددددالى ( َعَْل ِددددددددد َعال ام َكددددددددد ِذا ِبينَ أاع ِلددددددددد ال اع َمددددددددد ِة َع َم ِ اهل اهدددددددددم
()2
قَ ِليالْ(ِ )11إ ان لَدَي َا أ َ َكا ْ َع َس ِحيما ْ()12
عقددددددال تعددددددالى ( َكددددددم أَهلَك َددددددا ِمددددددن قَددددددب ِل ِهم ِ امددددددن قَددددددر ان فَ َددددددادَعا
()3
َع َ تَ ِحينَ َم َا ا )
عقللدددددد ( تجدددددد لعا اليددددددلم إ كددددددم م ددددددا ت ددددددرعن ) أي
يجددددددركم أحددددددد ممددددددا حددددددم بكددددددم سددددددلاا سدددددد لتم أع سددددددكيم
()4
محيد ع م ا ل م اكمر ععسب العذام)
عقدددددال تعدددددالى أي دددددا مخبدددددرا ْ دددددن أهدددددم الك دددددر فددددد ال دددددال
ددددال َس َهددددد ا َم َ ياق َ دددددى َلَدددددي ِهم فَيَ املتادددددلا
ددددرعا لَ اهدددددم َد ا
(الادددددذِينَ َك َد ا
َع َ يا َخ ادددددددد ا َدددددددد اهم ِ امددددددددن َددددددددذَا ِب َها َكددددددددذَلِاَ َجدددددددد ِ ي اكدددددددد ام
( )2عبد الرمحن السعدي  ،تيسري الكرمي الرمحن  ،مرجع سابق ،ص 833
( )1سورة املؤمنون آايت ( )65 – 64
( )2سورة املزمل آايت رقم ( )12 -11
( )3سورة ص  ،آية رقم ()3

( )4ابن كثري  ،تفسري القران العظيم  ،ط مكتبة الصفا ( 1425هـ 2004 -م ) ج  ، 5ص 278
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َك ادددددلل(َ )36ع اهدددددم يَ ددددد َ
ط ِر اخلنَ فِي َهدددددا َلبا َدددددا أَخ ِرس َدددددا َع َمدددددم
ا ()1
صا ِلحا ْ غَي َر الاذِي اك اا َع َمم )
َ
ييبددددددين مددددددن اآليددددددات الميقدمدددددددة أن الكددددددالم مددددددن عدددددددم
تعدددددالى العظيمدددددة لددددد ا دددددان اليددددد يجدددددب ليددددد يدددددكرها
بعمدددددددن يدددددددكر هدددددددذ ال عمدددددددة أن ي ددددددديجيب لمدددددددا أمدددددددر
تعدددددالى فيهدددددا عأن ييددددد دم بمدددددا أدبددددد مدددددن آدام ظيمدددددة بهدددددا
يكلن الخير عال ال ل علآلخرين .

( )1سورة فاطر اآلايت ( )37 – 36
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المبحث الثاني
مظهر المشي :
تعددددددالى سلددددددت قدلتدددددد خلددددددق كددددددم الدددددددعام مددددددن
المدددداا ثددددم ددددل تعددددالى بقدلتدددد عحكميدددد الكي يددددة اليدددد تدددددم
بهددددددا ل اكلض فقددددددال تعددددددالى ( َع ا
ّللاا َخلَددددددقَ اكدددددد ام دَابادددددد اة ِمددددددن
امددددداا فَ ِمددددد اهم امدددددن يَم ِ ددددد َلَدددددى بَط ِددددد ِ َع ِمددددد اهم امدددددن يَم ِ ددددد
دددع يَخلاد ا
دددق ا
ّللاا َمددددا
َلَددددى ِلسلَددددي ِن َع ِمدددد اهم امددددن يَم ِ دددد َلَددددى أَلبَد ا
()1
يَ َا اا ِإ ان ا
ِير)
ّللاَ َلَى اك ِام َ
ي اا قَد ْ
عقددددددد أ عددددددم تعددددددالى لددددددى ا ددددددان بالم دددددد عأمددددددر أن
ي ددددير لدددددى اكلض عيي قددددم فيهدددددا ملبددددا ْ لرزقددددد عزيدددداد لددددد
دددل الاددددذِي َسعَدددد َم
فدددد العلددددم ب دددد عبمددددا حللدددد قددددال تعددددالى ( اهد َ
ض َْلاددددل ْ فَام اددددلا فِدددد َم َا ِك ِب َهددددا َع اكلاددددلا ِمددددن ِ الزقِدددد ِ
لَ اكدددد ام اكَل َ
()2
لل )
َع ِإلَي ِ ال ل ا ا
علكددددد ي ددددديخدم ا دددددان هدددددذ ال عمدددددة العظيمدددددة فددددد ما دددددة
تعددددددالى سدددددداات آيددددددات القددددددرآن الكددددددريم مريددددددد عمبي ددددددة
مدددددا يجدددددب أن يلي مددددد ا دددددان فددددد الم ددددد عمدددددا يجدددددب أن
يحذل م عيبيعد ب فجاات اآلدام اليالية :
دددددد
تعددددددالى بدددددداد الددددددذين ددددددبهم إلدددددد
أع ْ  :اميددددددد
ت دددددددري ا ْ لهدددددددم عإظهدددددددالا ْ ل دددددددلهم فقدددددددال تعدددددددالى ( َع ِ بَدددددددادا
ْ ()1
ض هَل ا)
ا
الرح َم ِن الاذِينَ يَم النَ َلَى اكَل ِ
ددددرح َم ِن
عسددددداا فددددد ت دددددير الطبدددددري لهدددددذ اآليدددددة( َع ِ بَدددددادا الد ا
ض هَل دددددددا ْ ) بدددددددالحلم عال دددددددك ية
الادددددددذِينَ يَم ادددددددلنَ َلَدددددددى اكَل ِ
( )1سورة النور  ،آية رقم ( )45

( )2سورة امللك  ،آية رقم ( )15
( )1سورة الفرقان  ،آية رقم ( )63
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عاللقددددددددال غيددددددددر م دددددددديكبرين ع ميجبددددددددرينب ع سددددددددا ين
 .عقددددددال آخددددددرعن بددددددم مع دددددد
فيهددددددا بال دددددداد عمعاصدددددد
ْلددددددا أ هددددددم يم ددددددلن ليهددددددا بالطا ددددددة عاليلاإلددددددع  .عقددددددال
آخددددرعن ب بددددم مع دددد ْلددددا  :أ هددددم يم ددددلن ليهددددا بددددالحلم
()2
يجهللن لى من سهم ليهم)
عكدددددذا سددددداات عصدددددية العبدددددد ال دددددالح لقمدددددان ب ددددد بقللددددد
()3
( َعاق ِ د فِ َم يِاَ )
(يقددددددلل عتلاإلددددددع فدددددد م دددددديا إْا م دددددديت ب ع ت دددددديكبر ب
()4
ع ت يعجم علكن ا يد )
فدددددديعلم ممددددددا تقدددددددم أن الم دددددد لطا ددددددة بددددددالحلم عاللقددددددال
عاليلاإلدددددع ع هدددددل مظهدددددر مدددددن مظددددداهر بددددداد تعدددددالى ب
كمدددددا أيدددددال إلددددد ْلدددددا المع ددددد ال بددددد  »عهدددددل ي هدددددى دددددن
ال دددددع عا سدددددرا فددددد إتيدددددان ال دددددال فقدددددال فددددد الحدددددديث
الدددددددذي لعا ددددددد ال دددددددحاب الجليدددددددم أبدددددددل هريدددددددر قدددددددال
سددددددمعت لسددددددلل  » يقددددددلل ( إْا أقيمددددددت ال ددددددال فددددددال
ت تلهددددددا ت ددددددعلن عأتلهددددددا تم ددددددلن لدددددديكم ال ددددددكي ة ب فمددددددا
()1
أدلكيم ف للا عما فاتكم ف تملا )

( )2الطربي  ،جامع البيان يف أتويل أي القران  ،ط دار الفكر بريوت  ،ج ، 11ص33
( )3سورة لقمان ،آية رقم ()19

( )4الطربي  ،جامع البيان  ،مرجع سابق  ،ج  ، 11ص 76
( )1رواه البخاري يف صحيحة ،ط دار احلديث ابألزهر  ،ج ،2ص ( 9ابب املشي إيل اجلمعة )
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ثا يددددا ْ  :هددددى تعددددال ددددن ا خييددددال عاليكبددددر فدددد الم دددد
ض َم َرحدددددددا ْ ِإ اددددددداَ لَدددددددن
فقدددددددال تعدددددددالى ( َع َ تَمددددددد ِ فِددددددد اكَل ِ
ْ ()2
ض َعلَن تَبلا َ ال ِجبَا َل ا
مل )
تَخ ِرقَ اكَل َ
يقدددددددلل تعدددددددالى ( ع تمددددددد فددددددد اكلض مرحددددددداْ) أي
كبدددددرا ْ عتيهدددددا ْ عبطدددددرا ْ ميكبدددددرا ْ لدددددى الحدددددق ب ميعاظمدددددا ْ لدددددى
الخلددددق ( إ دددددا) فددددد فعلدددددا ْلددددا (لدددددن تخدددددرق اكلض علدددددن
تبلددددد الجبدددددال مدددددل ْ ) فددددد تكبدددددرك بدددددم تكدددددلن حقيدددددرا ْ دددددد
عمحيقدددددرا ْ دددددد الخلدددددق مبالإلدددددا ْ ممقلتدددددا ْ ب قدددددد اكي دددددبت
أيدددددر اكخدددددالق عاكي دددددبت ألْلهدددددا مدددددن غيدددددر إدلاك لدددددبعف
()1
ما ترعم ).
قدددددال العالمدددددة ابدددددن كثيدددددر فددددد ْلدددددا ( علدددددن تبلددددد الجبدددددال
مدددددل ْ) أي بيمايلدددددا عفخددددددرك عإ جابدددددا ب ددددددا ب بدددددم قددددددد
يجدددددددازي فا دددددددم ْلدددددددا ب قددددددديف ق دددددددد كمدددددددا ثبدددددددت فددددددد
ال ددددددحيح (بي مددددددا لسددددددم ييبخيددددددر يم دددددد فدددددد برديدددددد قددددددد
بددددد اكلض فهدددددل ييجلجدددددم فيهدددددا
ددددد فخ ددددد
أ جبيددددد
()2
إلددددددد يدددددددلم القيامدددددددة) عكدددددددذلا أخبدددددددر تعدددددددال دددددددن
قدددددالعن أ ددددد خدددددر لددددد قلمددددد فددددد زي يددددد عأن تعدددددال
خ ددددد بددددد عبددددددال اكلض عفددددد الحدددددديث ( مدددددن تلاإلدددددع
ددددد حقيدددددر ع دددددد ال دددددا كبيدددددر ب
فهدددددل فددددد
ع لفعددددد
دددددد كبيددددددر ع ددددددد
فهددددددل فدددددد
عمددددددن اسدددددديكبر عإلددددددع

( )2سورة اإلسراء  ،آية رقم ()37

( )1عبد الرمحن السعدي تيسر الكرمي الرمحن  ،مرجع سابق ص 457
( )2رواه مسلم يف صحيحه  ،ط دار املعرفة بريوت  ،ج  ، 6ص 149
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ال دددددددا حقيدددددددرب حيدددددددى لهدددددددل أبادددددددف إلددددددديهم مدددددددن الكلدددددددب
()4( )3
عالخ ير )
دلددددت هددددذ اآليددددات لددددى أن ا خييددددال عاليكبددددر مددددن أباددددف
تكدددددلن فددددد المدددددؤمن فددددد قلبددددد ع فددددد
اكخدددددالق فهددددد
مظهر .
تعددددددالى ال دددددداا فدددددد سددددددللك ب ددددددت بي ددددددا
ثالثددددددا ْ  :اميددددددد
يددددددددعيب ليددددددددد ع لدددددددددى بي ددددددددا أف دددددددددم ال دددددددددال عأتدددددددددم
الي دددددددليم حيدددددددث قدددددددال (فَ َجااتددددددد ا ِإحددددددددَا اه َما تَم ِ ددددددد َلَدددددددى
()1
اس ِيحيَاا )
( قللدددددد لددددددى اسدددددديحياا يع دددددد لددددددى حيدددددداا ك هددددددا كا ددددددت
مق عدددددة علدددددم تدددددا ميبرسدددددة عيقدددددال  :لدددددى اسددددديحياا يع ددددد :
لددددددى حيدددددداا ك هددددددا كا ددددددت عاإلددددددعة يدددددددها لددددددى عسههددددددا
()2
عيقال لى اسيحياا أي  :م يير بكم دل ها ).
يقدددددلل صددددداحب الظدددددالل ( لدددددى اسددددديحياا ) فددددد غيدددددر مدددددا
تبدددددذل ع تبدددددر ع تدددددبجح ع إغدددددلاا سااتددددد لي هددددد إليددددد
د دددددل فددددد أق دددددر ل دددددظ عأخ دددددر عأدلددددد ب يحكيددددد القدددددرآن
()3
سدددددقَيتَ لَ َدددددا)
ددددر َمدددددا َ
بقللدددددة (إِ ان أَبِددددد يَدددددد الكَ ِليَج ِ يَددددداَ أَسد َ
فمددددددددع الحيدددددددداا ا با ددددددددة عالدقددددددددة عاللإلددددددددل ب الدددددددديلجلج
عاليعثدددددددر عالربكدددددددة .عْلدددددددا مدددددددن إيحددددددداا ال طدددددددر ال ظي دددددددة
ال دددددددليمة الم ددددددديقيمة ب فال يدددددددا القليمدددددددة ت ددددددديح ب طرتهدددددددا
( )3أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد ،ط دار الكتب العلمية ج  ، 8ص  ، 102حديث رقم 13067
( )4ابن كثري  ،تفسري القرآن العظيم  ،ج  ، 5ص 47
( )1سورة القصص  ،آية رقم ()25
( )2أب ــو اللي ــث الس ــمرقندي  ،ــر العل ــوم ،ط دار الكت ــب العملي ــة ب ــريوت( 1413ه ـ ـ 1993 -م) ج، 2
ص514

( )3سورة القصص آية رقم ()25
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ددددددددد لقدددددددداا الرسددددددددال عالحددددددددديث معهددددددددم علك هددددددددا لثقيهددددددددا
بطهالتهدددددددددددا عاسددددددددددديقاميها ت دددددددددددطرم ب ا إلدددددددددددطرام
الدددددذي بطمدددددع عيادددددري عيهددددديج ب إ مدددددا تيحددددددل فددددد عإلدددددل
()1
بالقدل المطللم ب ع ت يد )
عقددددد دلدددددت سدددد ال بددددد  عأقلالددددد لدددد أن اليمايدددددم لل ددددداا
هددددل سددددمة مددددن سددددمات أهددددم ال ددددال كمددددا قددددال فدددد الحددددديث (
صددددد ان مدددددن أهدددددم ال دددددال ألهمدددددا بعدددددد ب ددددداا كاسددددديات
اليددددددات مددددددا الت ممدددددديالت لدددددد ل عسددددددهن مثددددددم أسدددددد مة
()2
البخت الما لة ب يرين الج ة ع يجدن ليحها)
عقددددد عسدددد القددددرآن بم ددددع كددددم حركددددة تل ددددت عقايددددة ل ددددع
ددددددربنَ ِبددددددد َل اس ِل ِه ان
قدددددددال تعدددددددالى مؤدبدددددددا ْ للمؤم دددددددات ( َع َ يَ د ِ
ِلددددياعلَ َم َمددددا ياخ ِددددينَ ِمددددن ِزي َدددديِ ِه ان ) ( )3يقددددلل صدددداحب الظددددالل
(علمدددددا كا دددددت اللقايدددددة هددددد المق دددددلد بهدددددذا ا سدددددراا عهدددددل
الي ددددددير ع دددددددم إبددددددداا ال ي ددددددة ب فقددددددد م ددددددت اآليددددددة ت هدددددد
المؤم ددددددددات ددددددددن الحركددددددددات اليدددددددد تعلددددددددن ددددددددن ال ي ددددددددة
الم دددددديلل عتهدددددديج ال ددددددهلات الكام ددددددة ب عتددددددلقظ الم ددددددا ر
ال ا مددددة ب علددددل لددددم يك دددد ن فعددددالْ ددددن ال ي ددددة ( ع ي ددددربن
بددددد لسلهن لددددديعلم مدددددا يخ دددددين مدددددن زي ددددديهن) عإ هدددددا لمعرفدددددة
ميقدددددددددددددة بيركيدددددددددددددب الددددددددددددد ع الب دددددددددددددرية عا عا تهدددددددددددددا
عاسددددديجاباتها فددددد ن الخيدددددال ليكدددددلن أحيا دددددا ْ أقدددددل فددددد إثدددددال
ال ددددددهلات مددددددن العيددددددان عكثيددددددرعن تثيددددددر يددددددهلاتهم ل يددددددة
حدددددذاا المدددددرأ أع ثلبهدددددا أع حليهدددددا أكثدددددر ممدددددا يثيرهدددددا ل يدددددة
( )1سيد قطب  ،يف قالل القرآن  ،مرجع سابق  ،ج ، 6ص337

( )2رواه اإلمام امحد يف مسنده  ،ط دار الكتب العلمية بريوت  ،ج ، 2ص 472حديث رقم 8686
()3

سورة النور  ،آية رقم ()31
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س دددددددد المدددددددرأ ْاتددددددد  .كمدددددددا أن كثيدددددددرين يثيدددددددرهم ميددددددد
المددددددرأ يخطددددددر فدددددد خيددددددالهم أكثددددددر ممددددددا يثيددددددرهم يددددددخص
المدددددرأ بدددددين أيدددددديهم عهددددد حدددددا ت معرعفدددددة دددددد لمددددداا
اكمدددددددراض ال دددددددية اليدددددددلم عسدددددددما عسلسدددددددة الحلددددددد أع
يدددددمام يدددددذي العطدددددر مدددددن بعيدددددد ب قدددددد يثيدددددر حدددددلا لسدددددال
كثيددددددددرين عيهدددددددديج أ ددددددددابهم عي يدددددددد هم في ددددددددة سالفدددددددددة
يملكدددددلن لهدددددا لدا ْ  .عالقدددددرآن ي خدددددذ الطريدددددق لدددددى هدددددذا كلددددد
كن م لدددد هددددل الددددذي خلددددق ب عهددددل الددددذي يعلددددم مددددن خلددددق ب
()1
عهل اللطي الخبير )
عالم ددددددددداهد لل دددددددددال اليدددددددددلم يلحدددددددددظ بعدددددددددف إلدددددددددعي ات
يدددددددرا ين اكدم الربددددددا فددددددد الكددددددالم ع فددددددد
ال ددددددل
الم ددددد ممدددددا يحددددديم لدددددى د دددددا ا صدددددال أن يجيهددددددعا فددددد
البيددددددان حيددددددى يعددددددلد المجيمددددددع ب كملدددددد إلدددددد ْلددددددا ال بددددددع
ال ددددداف كيدددددام لبهدددددم الدددددذي يهددددددي إلدددددى كدددددم خيدددددر عإلدددددى
()1
كم ف يلة ( ِإ ان هَـذَا القارآنَ ِيهدِي ِللا ِي ِه َ أَق َل ام )
فالبدددددددددد ل سدددددددددر أن تعددددددددد دعلهدددددددددا ع بدددددددددد للمؤس دددددددددات
اليربليددددددة أن تددددددؤدي مددددددا ليهددددددا ع بددددددد أن يكددددددلن لل ددددددلطان
كلمددددة فدددد تاييدددددر كددددم مظهدددددر سددددالب يي دددددق مددددع تعاليم دددددا
ال ددددمحة ب ع بددددد مددددن اكخددددذ لدددد يددددد الظددددالم حيددددى تعددددم
تعددددددالى عألدددددديم قابدددددد ( َع ِإَْا
البلددددددل ع يعددددددرض ل ددددددخ
أ َ َلد َدددددا أَن له ِلددددداَ قَريَدددددةْ أ َ َمر َدددددا امي َرفِي َهدددددا فَ َ َدددددقالا فِي َهدددددا فَ َحد ا
ددددق
()2
َلَي َها القَل ال فَدَ امر َاهَا تَد ِميرا ْ )
( )1سيد قطب  ،يف قالل القرآن  ،مرجع سابق  ،ج، 6ص 97
( )1سورة اإلسراء آية رقم ()9

( )2سورة اإلسراء آية رقم ()16
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المبحث الثالث
الملبس والهيئة :
خلددددددق تعددددددالى ا ددددددان مددددددن الطددددددين عسددددددلا فدددددد
أح ددددددن صددددددلل عأكمددددددم هيبددددددة قددددددال تعددددددالى َ (لَقَددددددد َخلَق َددددددا
ددددددن تَقدددددد ِل ايم )( )1عيقددددددلل تعددددددال فدددددد
ا ِ َددددددانَ ِفدددددد أَح َ ِ
سدددددددلل ا طدددددددال م بهدددددددا ْ لدددددددى هدددددددذ ال عمدددددددة العظيمدددددددة
(يَددددا أَيل َهددددا ا ِ َد ا
دددان َمددددا َ
دددر ِيم( )6الاددددذِي َخلَقَدددداَ
غد ا
دددركَ ِب َر ِبادددداَ ال َكد ِ
يدددددداا َل اكبَدددددداَ ()8
دددددلل ا امددددددا َ
يِ ا
فَ َد ا
صد َ
دددددلاكَ فَعَدددددددَلَاَ ( )7فِدددددد أ َ ا

()2

عقدددددد أ عدددددم تعدددددالى لدددددى ا دددددان بددددد ن سعدددددم لددددد لباسدددددا ْ
يددددلالي بددددد سدددددلات عي ددددير بددددد للتددددد عيكمددددم بددددد هيبيددددد
ددددالى (يدددددا بَ ِددددد آدَ َم قَدددددد
حيدددددى تكدددددلن ح ددددد ة مقبللدددددة قدددددال تعد َ
سدددددددل َااتِ اكم َع ِلي ددددددا ْ َع ِلبَدددددددا ا
اددددددل ِالي َ
أ َ َ ل َددددددا َلَددددددي اكم ِلبَاسدددددددا ْ ي َ
ّللا لَعَلا اهدددددم يَدددددذا اك ارعنَ )
ددددر َْ ِلددددداَ ِمدددددن آيَدددددا ِ
ددددل َ َْ ِلددددداَ خَيد ْ
ت اِ
(ال3ي ا)قد َ
دددددام َخلَقَ َهددددددا
عقددددددال تعددددددالى مد
دددددذكرا ْ ب عميدددددد أي ددددددا ( َعاك َ عَد َ
()4
لَ اكدددددددم فِي َهدددددددا ِد ْا ) أي ( ممدددددددا تيخدددددددذعن مدددددددن أصدددددددلافها
عأعبالهدددددددا عأيدددددددعالها عسللدهدددددددا مدددددددن الثيدددددددام ب عال دددددددر

( )1سورة التني  ،آية رقم ( )4
( )2سور االنفطار آايت ( )8-6

( )3سورة األعراف  ،آية رقم ()26
( )4سورة النحل  ،آية رقم ()5
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ددددددرا ِبي َم ت َ ِقدددددددي اك ام
عالبيددددددلت) ( )1عقددددددال أي ددددددا ( َسعَددددددد َم لَ اكددددددم َ
س َ
()2
س اكم )
س َرا ِبي َم ت َ ِقي اكم بَ َ
ال َح ار َع َ
دلدددددت هدددددذ اآليدددددات الميقدمدددددة أن تعدددددالى قدددددد أ عدددددم لي دددددا
بددددددالملبع زي ددددددة عسدددددديرا ْ لعللات ددددددا عسمددددددا ْ لهيبي ددددددا ععقايددددددة
ل ددددا مددددن تقلددددب الم ددددا مددددن حددددر عبددددرد ب عيددددكرا ْ لهددددذ الدددد عم
العظيمدددددة عسدددددب لي دددددا أن دددددرفها فددددد ما دددددة تعدددددالى
ع يدددد دم بمددددا أليددددد ا تعددددالى إليدددد فدددد يدددد ها ف عددددم مددددا أمددددر
بدددد ع يددددرك مددددا هددددى دددد  .عمددددن هددددذ اآلدام اليدددد سدددداا
بها القرآن ف هذا ال ن .
أع ْ  :سددددددير العددددددللات عاتخدددددداْ الثيددددددام عالمالبددددددع زي ددددددةْ
عتجمدددديالْ قددددال تعددددالى (يَددددا بَ ِدددد آدَ َم اخددددذاعا ِزي َددددي َ اكم ِ دددددَ اكدددد ِام
ددددددج اد ) ( )3أي اسدددددديرا ددددددللاتكم ددددددد ال ددددددال فرإلددددددها
َم
ِ
ع لهددددددا ب فدددددد ن سدددددديرها زي ددددددةْ للبدددددددن كمددددددا أن ك دددددد ها يددددددد
ْ ()4
البدن قبيحا ْ م لها )
أن هدددددذ
عقدددددد دددددص ا مدددددام الحدددددافظ ابدددددن كثيدددددر لحمددددد
اآليدددددة سددددداات لدا ْ لددددد الم دددددركين حيدددددث كدددددا لا يطلفدددددلن
بالبيدددددت دددددرا ْ ثدددددم قدددددال عهدددددل يحكددددد ا يقدددددادهم فددددد ْلدددددا
( كا دددددت العدددددرم مدددددا ددددددا قريددددديا ْ يطلفدددددلن بالبيدددددت فددددد
ثيدددددابهم اليددددد لب دددددلها ييددددد عللن فددددد ْلدددددا أ هدددددم يطلفدددددلن
ددددلا فيهددددا ب عكا ددددت قددددري عهددددم الحمددددع
فدددد ثيددددام
يطلفددددلن فدددد ثيددددابهم عمددددن أ ددددال أحم دددد ثلبددددا ْ مددددا فيدددد
( )1عبد الرمحن السعدي  ،تيسر الكرمي الرمحن  ،مرجع سابق ،ص 436
( )2سورة النحل آية رقم ()81

( )3سورة األعراف آية رقم ()31
( )4عبد الرمحن السعدي  ،املرجع السابق  ،ص 287
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عمدددن معددد ثدددلم سديدددد مدددا فيددد ثدددم يلقيددد فدددال ييملكددد أحدددد
ب عمددددددن لددددددم يجددددددد ثلبددددددا ْ سديدددددددا ْ ع أ ددددددال أحم دددددد ثلبددددددا ْ
ريا دددددددددددا ْ علبمدددددددددددا كا دددددددددددت امدددددددددددرأ فيطدددددددددددل
مدددددددددددا
ريا دددددة فيجعدددددم لددددد فرسهدددددا يددددديبا ْ لي دددددير بعدددددف ال دددددير
فيقلل :

اليلم يبدع بع

أعكل ** عما بدا م فال أحل

لعي ددددددن ابددددددن بددددددا قللدددددد ( خددددددذعا زي دددددديكم ددددددد كددددددم
م ددددجد) قددددال كددددان لسددددال يطلفددددلن بالبيددددت ددددرا فدددد مرهم
()1
بال ي ة عال ي ة اللبا عهل ما يلالي ال لأ
عاكمددددر بال ددددير عح ددددظ العددددلل ددددام لدددديع مق ددددللا ْ لدددد
الم دددددداسد فقدددددد عيدددددددل لدددددد ْلددددددا سددددددؤال أحددددددد ال ددددددحابة
للات دددددا مدددددا
ددددد هم قدددددال ( :قلدددددت يدددددا لسدددددلل
لإلددددد
ددددد ت م هدددددا عمدددددا دددددذل قدددددال  ( :اح دددددظ للتدددددا إ مددددددن
زعسيدددددا أع مدددددا ملكدددددت يمي دددددا ) قدددددال  :قلدددددت يدددددا لسدددددللب
فدددددددد ْا كددددددددان القددددددددلم بع ددددددددهم فدددددددد بعددددددددف قددددددددال  ( :إن
اسددددديطعت أ يراهدددددا أحدددددد فدددددال يري هدددددا ) قلدددددت  :فددددد ْا كدددددان
أحدددددددد ا خاليدددددددا ْ قدددددددال  ( :فددددددداع تبدددددددالك عتعدددددددالى أحدددددددق أن
()1
ي يحيا م )
ثا يدددددا ْ  :لع ا مددددددام أحمددددددد فدددددد م دددددد د ددددددن بددددددد بددددددن
دددددد قددددددال  :قددددددال لسددددددلل ( »
م ددددددعلد لإلدددددد
يدددددخم ال ددددال مددددن كددددان فدددد قلبدددد مثقددددال حبددددة مددددن إيمددددان ب
ع يدددددخم الج ددددة مددددن كددددان فدددد قلبدددد مثقددددال حبددددة مددددن كبددددر
) فقددددددال لسددددددم  :يددددددا لسددددددلل إ دددددد ليعجب دددددد أن يكددددددلن
ثدددددددلب غ ددددددديالْ علأسددددددد دهي دددددددا ْ عيدددددددراك علددددددد سديددددددددا ْ ب
()1

ابن كثري يف تفسري القران العظيم مرجع سابق  ،ج 237 – 236 ، 3بتصرف

( )1رواه اإلمام أمحد يف مسنده  ،ج ، 5ص  ، 5حديث رقم 20056
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عْكددددددر أيددددددياا حيددددددى ْكددددددر القددددددة سددددددلم ب أفمددددددن الكبددددددر
قدددددددددددال ْ :اك الجمدددددددددددال ب إن
ْاك يدددددددددددا لسدددددددددددلل
سميددددددم يحددددددب الجمددددددال ب علكددددددن الكبددددددر مددددددن سدددددد الحددددددق
()2
عازدل ال ا
عهدددددذا الحدددددديث أصدددددم ظددددديم فددددد تعلددددديم الم دددددلمين ال ظافدددددة
عاليجميددددددم عالجمددددددال فدددددد الملددددددبع عالهيبددددددة عأن ْلددددددا ممددددددا
تعدددددال فددددد ن لدددددبع الثيدددددام الرثدددددة عالخدددددرع بهيبدددددة
يحبددددد
غيدددددددر م ظمدددددددة لددددددديع هدددددددل مدددددددن أدم ا سدددددددالم ف ددددددد ل
تعالى أن ي يب ال ا لهذ اآلدام القيمة.
ثالثدددددداْ :آمددددددر تعددددددال أعليدددددداا اكمددددددلل أن يهيمددددددلا بدددددد مر
اللدددددبع بال ددددددبة لل دددددداا فقددددددال تعدددددالى معظمددددددا ْ هددددددذا اكمددددددر
بيلسيددددد الخطدددددام لخيدددددر خلقددددد  »ليكدددددلن أعلدددددى بددددد أهدددددم
اسدددداَ َعبَ َاتِدددداَ
ا يمددددان قددددال تعددددالى (يَددددا أَيل َهددددا ال ابِدددد ل قاددددم ِاكَز َع ِ
َع ِ َدددداا ال امدددددؤ ِم ِينَ ياددددد ِينَ َلَدددددي ِه ان ِمدددددن َس َال ِبيدددد ِب ِه ان َْ ِلددددداَ أَد َدددددى
ددددرفنَ فَد َ
ددددال يادددددؤَْينَ َع َكدددددانَ ا
ّللاا َ
غ ادددددللا ْ ال ِحيمدددددا ْ) ( )1عقدددددد
أَن ياعد َ
تعدددددددددالى الخطدددددددددام للمؤم دددددددددات فقدددددددددال ( َعقادددددددددم
عسددددددددد
دددددرع َس اه ان
ِلال امؤ ِم َددددددا ِ
ددددداله اِن َعيَح َظددددددنَ فاد ا
ت يَا ا ددددددنَ ِمددددددن أَب َ د ِ
َع َ يابددددددددددِينَ ِزي َدددددددددي َ اه ان ِإ ا َمدددددددددا َ
ددددددددربنَ
ددددددددر ِم َهدددددددددا َعليَ د ِ
ظ َهد َ
ا ()2
ِب اخ ام ِره اِن َلَى اسيال ِب ِهن)
هدددددذ اآليدددددات تددددددل لددددد أن القدددددرآن قدددددد زاد المدددددرأ
ت كيدددددة عمهدددددرا ْ أن كل هدددددا زيددددداد لدددددى الرسدددددم بعددددددم إبدددددداا
ال ي دددددددة لايدددددددر المحدددددددالم مدددددددن اكقربددددددداا عفدددددددرض ليهدددددددا
( )2رواه اإلمام أمحد يف مسنده  ،ج ، 1ص  ، 519حديث رقم 3788
( )1سورة األحزاب آية رقم ()59
( )2سورة النور آية رقم ()31
مجلة كلية القرآن الكريم

295

العدد الثالث 1430هـ 2009 /م

  

د .بكري محمد بخيت أحمد

تهذيب المظهر العام من خالل آيات القرآن الكريم

الحجدددددام ال دددددر لي دددددلن لهدددددا كراميهدددددا ب عيح ظهدددددا مدددددن
ال ظددددددددرات الجالحددددددددة عالعيددددددددلن الخا ددددددددة عيدددددددددفع هددددددددا
مطدددددامع المارإلددددددين ال جدددددال علمددددددا كدددددان ( إبددددددداا ال ي ددددددة )
عاليعدددددددرض بال ي دددددددة مدددددددن أهدددددددم أسدددددددبام اليحلدددددددم الخلقددددددد
عال ددددداد ا سيمدددددا لدددددذلا فقدددددد أكدددددد البدددددالي سدددددم ع دددددال
ْلدددددددا اكمدددددددر للمؤم دددددددات بيج دددددددب إظهدددددددال ال ي دددددددة أمدددددددام
اكسا دددددددب لي دددددددد لافدددددددذ ال ي دددددددة عيالدددددددق أبدددددددلام ال اح دددددددة
عيحدددددددلل دعن عصدددددددلل ْلدددددددا ال دددددددهم الم دددددددملم فدددددددال ظر
()1
بريد ال هل علا د ال جلل.
علكدددددد يحقددددددق حجددددددام المددددددرأ علباسددددددها الاايددددددة المرسددددددل
م ددددد بدددددد أن ت طبدددددق ليددددد ال دددددرعم اليددددد تجعلددددد مقبدددددل ْ
مظهرا ْ يؤدي غرإل فعالْ ب عمن هذ ال رعم :
 /1أن يكدددددلن الحجدددددام سددددداترا ْ لجميدددددع البددددددن لقللددددد تعدددددالى
(ياددددددد ِينَ َلَددددددي ِه ان ِمددددددن َس َال ِبيدددددد ِب ِه ان) عالجلبددددددام هددددددل الثددددددلم
ال اب الذي ي ير البدن كل .
 /2أن يكدددددددددلن كثي دددددددددا ْ غيدددددددددر لقيدددددددددق كن الادددددددددرض مدددددددددن
الحجدددددام ال ددددديرب فددددد ْا لدددددم يكدددددن سددددداترا ْ ي دددددم حجابددددددا ْ
ك دددددد يم ددددددع الر يددددددة ع يحجددددددب ال ظددددددر ب عفدددددد حددددددديث
ا دددددة أن (أسدددددماا ب دددددت أبددددد بكدددددر ) دخلدددددت لددددد لسدددددلل
 »ع ليهددددددا ثيددددددام لقدددددداق فدددددد رض هددددددا لسددددددلل
 »عقددددددددال لهددددددددا ( :يددددددددا أسددددددددماا إن المددددددددرأ إْا بلاددددددددت
المحددددديف لدددددم ي دددددلح أن يدددددري م هدددددا إ هدددددذا عهدددددذا عأيدددددال
()1
إلى عسه عك ي )
( )1حممد علي الصابوين  ،روائع البيان يف تفسري آايت اإلحكام  ،ط دار الصابوين  ،ج  ، 2ص169
( )1رواه أبو داود يف سننه  ،ط دار الكتب العلمية  ،ج  3ص  64حديث رقم 4104
مجلة كلية القرآن الكريم

296

العدد الثالث 1430هـ 2009 /م

  

د .بكري محمد بخيت أحمد

تهذيب المظهر العام من خالل آيات القرآن الكريم

دددددددد أع مبهرسددددددددا ْ ْا ألددددددددلان
 /3أ يكددددددددلن ز يددددددددةْ فدددددددد
سذابددددددة يل ددددددت اك ظددددددال لقللدددددد تعددددددالى ( َع َ يابدددددددِينَ ِزي َددددددي َ اه ان
ِإ ا َمدددددا َ
دددددر ِم َهدددددا) ( )2اآليدددددة عمع ددددد (مدددددا ظهدددددر م هدددددا)
ظ َه َ
أي بددددددعن ق دددددد ع تعمدددددد فددددد ْا كدددددان فددددد ْاتددددد زي دددددة فدددددال
يجددددددلز التدددددددا ع ي ددددددمى ( حجابددددددا ْ ) كن الحجددددددام هددددددل
الذي يم ع ظهلل ال ي ة ل سا ب .
دددددن البددددددن
 /4أن يكدددددلن ف اإلدددددا ْ ْغيدددددر إلددددديق ي ددددد
ع يج دددددم العدددددلل ع يظهدددددر أمددددداكن ال ي دددددة فددددد الج دددددم ب
عفددددد صدددددحيح م دددددلم دددددن لسدددددلل  »أ ددددد قدددددال ( :صددددد ان
مددددن أهددددم ال ددددال لددددم ألهمددددا :قددددلم معهددددم سدددديام ك ْ ددددام البقددددر
ي دددددربلن بهدددددا ال دددددا ع ددددداا كاسددددديات اليدددددات ممددددديالت
مددددددددا الت ل عسددددددددهن ك سدددددددد مة البخددددددددت الما لددددددددة يدددددددددخلن
الج دددددة ع يجددددددن ليحهدددددا عإن ليحهدددددا ليلسدددددد مدددددن م دددددير
كدددددذا عكدددددذا عفددددد لعايدددددة أخدددددري عإن ليحهدددددا ليلسدددددد مدددددن
()1
م ير خم ما ة ام ).
عمع دددددددى قللددددددد ليددددددد ال دددددددالم ( كاسددددددديات اليدددددددات ) أي
كاسددددددديات فددددددد ال دددددددلل اليدددددددات فددددددد الحقيقدددددددة ك هدددددددن
يلب دددددددددن مالبدددددددددع ت دددددددددير س ددددددددددا ْ ع تخ ددددددددد دددددددددلل
عالاددددرض مددددن اللبددددا ال ددددير ب فدددد ْا لددددم ي ددددير اللبددددا كددددان
صاحب اليا ْ .
 /5أ يكددددددلن الثددددددلم معطددددددرا ْ فيدددددد إثددددددال للرسددددددال لقللدددددد
ليددددد ال دددددال عال دددددالم  ( :كدددددم دددددين ظدددددرت زا يدددددة عإن
( )2سورة النور  ،آية رقم ()31
( )1رواه مسلم يف صحيحة ( كتاب اللباس ) ج ، 6ص168
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المدددددرأ إْا اسددددديعطرت فمدددددرت بدددددالمجلع فهددددد كدددددذا كدددددذا )
( )2يع زا ية .
 /6أ يكددددددلن الثددددددلم فيدددددد ت ددددددب بالرسددددددال أع ممددددددا يلب دددددد
الرسددددددال لحددددددديث أبدددددد هريددددددر (لعددددددن ال بدددددد  »الرسددددددم
يلدددددبع لب دددددة المدددددرأ ب عالمدددددرأ اليددددد تلدددددبع لب دددددة الرسدددددم)
()1

هذ ه يرعم لبا المرأ عالي ق د م ها صلن كرامة المدرأ
عحماية المجيمع من أسبام ا غراا عالالايدة في باد لدى أعليداا
اكملل عالمجيمع امة أن يحرصدلا لدى م دع ال داا مدن كدم مدا
يؤدي إلى ال ي ة عا غراا كخرعسهن بمالبع إليقة أع ْات أللان
سذابة علفع أصلاتهن عتعطرهن إْا خدرسن ل سدلاق عتبخيدرهن
فد الم دية عتك درهن فد الكدالم عأمثدال ْلدا ممددا قدد سلبد لي ددا
ا الم الدخيم مما يي ق مع مظهر الم دلمة الدذي حددد القدرآن
()2
الكريم .

( )2رواه أبو داود سننه  ،املرجع السابق  ،ج ، 3ص ، 81حديث رقم 4173

( )3رواه أبو داود سننه  ،ط دار الكتب العلمية  ،ج ، 3ص ، 63حديث رقم 4098
( )4حممد علي الصابوين  ،روائع البيان  ،مرجع سابق  ،ج3886 - 384 ، 2
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المبحث الرابع
مظهر الطريق العام :
تقي ددددددددددد م دددددددددددالح ال دددددددددددا الحركدددددددددددة عالي قدددددددددددم
عاسددددددديعمال الطريدددددددق العدددددددام الدددددددذي ي ددددددديرك فيددددددد الجميدددددددع
لددددددذلا بدددددد القددددددرآن إلدددددد سملددددددة مددددددن اآلدام اليدددددد تجعددددددم
مظهدددددر الطريدددددق العدددددام مقبدددددل ْ عصدددددالحا ْ لكدددددم ال دددددالكين ب
عمن هذ اآلدام .
أع ْ  :عسددددد ا سدددددالم بعددددددم اتخددددداْ الطدددددرق العامدددددة مجدددددالع
يجلددددع ليهددددا ال ددددا عقددددد سدددداا هددددذا اليلسيدددد مددددن قبددددم لددددى
ل ددددددان سدددددديد ا يددددددعيب ليدددددد ال ددددددالم حيددددددث قددددددال مخامبددددددا ْ
صددددددد َراما تال ِ دددددددداعنَ َعت َ ا ددددددددلعنَ
لقلمددددددد ( َع َ تَقعادددددددداعا بِ اكددددددد ِام ِ
ْ ()1
ّللا َمن آ َمنَ ِب ِ َعتَباال َ َها ِ َلسا)
س ِبي ِم ا ِ
َن َ
(ي هدددددداهم ليدددددد ال ددددددالم ددددددن أب ددددددع ا سددددددرام عهددددددل أ هددددددم
يجل ددددددلن فدددددد مددددددداخم الدددددددبالد ب ع لددددددى أفددددددلا ال دددددددكا ب
عييل دددددددددعن المددددددددال بالعددددددددذام إن هددددددددم ات ددددددددللا بددددددددال ب
دددددددن ا يمدددددددان
يدددددددعيب عسل دددددددلا إليددددددد ب صدددددددرفا ْ لل دددددددا
عا سدددددددديقامة ب كمددددددددا أ هددددددددم يقطعددددددددلن الطريددددددددق عي ددددددددلبلن
ال ددددددددا ثيددددددددابهم عأميعدددددددديهم أع يدددددددددفعلن إلدددددددديهم إلدددددددددريبة
()2
خاصة )
عقدددددددد سددددددداا ا سدددددددالم ععسدددددددد ال دددددددا ييخدددددددذعن الطرقدددددددات
مجدددددددالع ف هددددددداهم ال بددددددد  » دددددددن ْلدددددددا ملإلدددددددحا ْ لهدددددددم
اكدم الدددددذي يليدددددق بمدددددن سلدددددع بدددددالطريق دددددن أبددددد سدددددعيد
ددددددد أن ال بددددددد  »قدددددددال  ( :إيددددددداكم
الخددددددددلي لإلددددددد
عالجلدددددل بالطرقدددددات ) فقددددداللا  :يدددددا لسدددددلل مال دددددا مدددددن
( )1سورة األعراف  ،آية رقم ()86
( )2أبو بكري اجلزائري  ،أيسر التفاسري ،ط راسم للدعاية واإلعالن  ،ج ، 2ص202
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مجال ددددد ا بدددددد يحددددددل فيهدددددا فقدددددال  (:إْا أبيددددديم إ المجلدددددع
ب فدددددا طلا الطريدددددق حقددددد ) قددددداللا  :عمدددددا حدددددق الطريدددددق يدددددا
عكددددددد اكْ
قدددددددال (غدددددددف الب دددددددر
لسدددددددلل
ب علد ال ددددددالم ب عاكمددددددر بددددددالمعرع عال هدددددد ددددددن الم كددددددر
()1
)
لدددددد الطرقددددددات كددددددان مح دددددد ا ْ
فدددددد ن مددددددن تددددددرك الجلددددددل
عمددددن سلددددع مرا يددددا ْ حددددق الطريددددق الددددذي بي دددد الحددددديث لددددن
ي دددددددل م دددددد إ كددددددم خيددددددرب علكددددددن دددددداهد اليددددددلم هددددددذا
المظهدددددددددر لدددددددددى الطرقدددددددددات دعن مرا دددددددددا لهدددددددددذ اآلدام
ف ددددد ل تعدددددالى أن يخي ددددد هدددددذا المظهدددددر دددددن مرق دددددا أع
أن يي دم ال ا ب دم ا سالم الجميم .
ثا يدددددا ْ  :عسددددد ا سدددددالم با هيمدددددام بيدددددذليم الطريدددددق عإمامدددددة
أي أْ ْ يعيدددددددرض ال دددددددا فددددددد سددددددديرهم فددددددد ن ْلدددددددا مدددددددن
دددددد قددددددال  :قددددددال
ا يمددددددان ددددددن أبدددددد هريددددددر لإلدددددد
لسدددددددددلل ( »ا يمدددددددددان ب دددددددددع عسدددددددددبعلن ب أع ب دددددددددع
ب عأد اهددددددا
عسدددددديلن يددددددعبة ب ف ف ددددددلها قددددددلل الدددددد إ
إمامدددددة اكْ دددددن الطريدددددق عالحيددددداا يدددددعبة مدددددن ا يمدددددان)

()1

لع ا مام احمد ف م د د دن ال بد  ( »كا دت يدجر
تؤْي أهم الطريدق ب فقطعهدا لسدم ف حاهدا دن الطريدق ب ف دخدم
()2
بها الج ة )
()1

رواه البخاري ( كتاب االستئذان ) ،ج  ، 4ص ، 164حديث رقم 6229

()2

رواه األمام أمحد يف مسنده ج  2ص  407حديث رقم 8059

( )1رواه مسلم ( كتاب اإلميان ) حديث رقم 2 / 58 – 125
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عهذا ترغيب للم لم ف أن يهيم بهذا اكمر ف مما يدخم الج ة ب
عكذلا يحذل الم لم ف أن يي بب ف أْي ال ا لحديث »
()3
( من آْ الم لمين ف مرقهم عسبت لي لع يهم )
د قدال  :قدال لسدلل ( »اتقدلا المال دن
ع ن معداْ لإلد
()4
الثالل البراز ف المدلالد بعقال دة الطريدق ب عالظدم ) ع دن
دددد أن لسددددلل  »قددددال (أتقددددلا
أبدددد هريددددر لإلدددد
()2
فد مريدق
اللعا ين( ) )1قاللا ما اللعا ان قال  ( :الدذي ييخلد
()3
ال ا أع ف ظلهم )
عهدددددددذ اكحاديدددددددث تددددددددل لدددددددى اهيمدددددددام ا سدددددددالم بمظهدددددددر
ال ددددددال العددددددام عا هيمددددددام كددددددذلا ب ظافددددددة البيبددددددة العامددددددة
عاحيدددددددرام المرافدددددددق العامدددددددة عاليعامدددددددم معهدددددددا بالطريقدددددددة
الي تجعلها صالحة للكم حقيقة عمظهرا ْ عيكالْ .
ثالثدددددداْ :عكمددددددا أدم ا سددددددالم الجددددددالع فدددددد الطريددددددق كددددددذلا
أدم المدددددددال بجملدددددددة آدام ليددددددد أن يلي مهدددددددا فددددددد مدددددددرعل
حيدددددى يكدددددلن م ددددددل خيدددددر لآلخدددددرين عم هدددددا إلقددددداا اليحيدددددة
عإف دددددددداا ال ددددددددالم ب عغددددددددف الب ددددددددر عإليدددددددداد ال ددددددددا م
عإغاثدددددة الملهدددددل عإ ا دددددة المحيدددددا حيدددددث علد فددددد ْلدددددا
ما ة من أحاديث » م ها .

( )3رواه الطرباين يف الكبري  ،ط الزهراء  ،ج ، 3ص  ، 179حديث رقم 3050
()4

رواه أبو داود يف سننه ( كتاب الطهارة) ج ، 1حديث رقم 26

( )1اجلالبني للعن والسب .
 )2يتربز أو يقضي حاجته

( )3رواه مسلم ( كتاب الطهارة ) ج  3ص 161
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قللددددد ددددددما سدددددبم دددددن حدددددق الطريدددددق قددددداللا عمدددددا حقهدددددا
قددددددال ( غددددددف الب ددددددر عإليدددددداد ابددددددن ال ددددددبيم ب عت ددددددميت
()4
العامع إْا حمد علد اليحية )
عقللددددد فددددد لحمدددددة ال ددددداير عتدددددلقير الكبيدددددر ( لددددديع م دددددا
مددددددن لددددددم يددددددرحم صدددددداير ا عيددددددلقر كبير ددددددا) ( )1عقددددددال فدددددد
ال دددددالم عاليحيدددددة ( ي دددددلم الراكدددددب لدددددى المايددددد عالمايددددد
()2
لى القا د عالقليم لى الكثير )
فهدددددذ سملدددددة آدام عتلسيهدددددات تجعدددددم مدددددن الم دددددلم م ددددددل
خيددددددر فدددددد تعاملدددددد مددددددع الطريددددددق العددددددام إْا كددددددان مددددددالا ْ أع
سال ددددددددا ْ أع ميعددددددددامالْ فدددددددد ن هددددددددذ المظدددددددداهر يكددددددددلن لهددددددددا
ا عكدددددددددا البددددددددددامن عالدددددددددذي يظهددددددددددر مدددددددددن قللدددددددددد »
(عالددددددذي دددددد بيددددددد تدددددددخللا الج ددددددة حيددددددى تؤم ددددددلا ع
تؤم دددددلا حيدددددى تحدددددابلا أفدددددال أدلكدددددم لدددددى يددددد ا إْ فعليمدددددل
()3
تحاببيم اف لا ال الم بي كم )
فقددددددد أعإلددددددح هددددددذا الحددددددديث أن ا يمددددددان عهددددددل يدددددد ا فدددددد
القلدددددددب يكدددددددلن با عكدددددددا اك مدددددددال الظددددددداهر اليددددددد ْكدددددددر
م هدددددا» إف ددددداا ال دددددالم الدددددذي يجلدددددب المحبدددددة لل دددددا عاليددددد
لان المؤمن .
ه
الخاتمــــــــة
( )4رواه البخاري يف األدب  ،ص  ، 268حديث رقم 1021
( )1رواه البخاري يف األدب  ،ص  ، 100حديث رقم 360
( )2رواه البخاري يف األدب  ،ص  ، 263حديث رقم 998
( )3رواه أبو داود يف سننه  ،حديث رقم 4519
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الحمددددددد ع الددددددذي عفددددددق تمددددددام هددددددذا البحددددددث الددددددذي
عق ددددا مدددددن خاللددددد لددددى سملدددددة مدددددن اآلدام اليدددد سددددداا بهدددددا
القددددددرآن فددددددد م دددددد لة المظهدددددددر العددددددام لإل دددددددان علل دددددددال
الم دددددلم الدددددذي لددددد سدددددمات عممي اتددددد ع ددددديخلص مدددددن هدددددذا
البحث الدلع اآلتية :
أع ْ  :اهدددددديم ا سددددددالم بيهددددددذيب المظهددددددر العددددددام ك دددددد دليددددددم
لى البامن .
ثا يدددددا ْ  :ا سدددددالم ديدددددن ال ظافدددددة عالجمدددددال فددددد الددددد ع عفددددد
الثدددددلم عفددددد الهيبدددددة عفددددد ال دددددال العدددددام فالبدددددد أن دددددر
تلسيهددددات ا سددددالم فدددد كددددم ْلددددا فدددد ن لددددبع الثيددددام الرثددددة
ع ددددددم ا هيمدددددام بالهيبدددددة العامدددددة لددددديع مدددددن يدددددعال ا سدددددالم
عالذي قد يعيبر البعف زهدا ْ .
ثالثددددددا ْ  :حددددددر ا سددددددالم لددددددى مرا ددددددا يددددددعلل اآلخددددددرين
لدددددد
عإح اسددددددهم عكددددددراميهم حيددددددى لددددددم يددددددرض الجلددددددل
الطرقددددددات ب ددددددبب مددددددا ييرتددددددب لددددددى ْلددددددا مددددددن م ددددددايقة
للمدددددددالين عالمدددددددالات عاليعدددددددرض لللقدددددددل فددددددد المم دددددددل
ير ا ْ مثم ال ظر إل ال اا ب عيام القلب بال ا .
لابعددددداْ :مالقدددددة اللسددددد عإف ددددداا ال دددددالم عا ب دددددام لل دددددا
عاليب دددددم فددددد عسدددددلههم مدددددن ال ددددددقات اليددددد يدددددؤسر ليهدددددا
ا ددددان ب كمدددددا أ ددددد يم دددددع الم دددددلم مدددددن كدددددم مظهدددددر يددددد ج
ال دددددا أع يدددددؤدي إلدددددى إخدددددافيهم كددددد ن يم ددددد عهدددددل ي دددددهر
سالحا ْ .
خام دددددا ْ  :المحافظدددددة لدددددى ظافدددددة البيبدددددة العامدددددة عال دددددال
العددددددام مددددددن محاسددددددن اك مددددددال ددددددن أبدددددد ْل قددددددال  :قددددددال
لسدددددددلل  ( »رإلدددددددت لددددددد أ مدددددددال أميددددددد ح ددددددد ها
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عسددددددديبها فلسددددددددت فددددددد محاسدددددددن أ مالهدددددددا أن اكْ يمدددددددام
دددددن الطريدددددق ععسددددددت فددددد م ددددداع أ مالهدددددا ال خامدددددة فددددد
الم دددددجد تددددددفن ) ( )1ب عقدددددال أي دددددا ( مدددددر لسدددددم ب دددددلك
فدددد الطريددددق فقددددال  :مدددديطن هددددذا ال ددددلك ي ددددر لسددددالْ
()2
م لما ْ فا ر ل )
سادسدددددا ْ  :لدددددى ال ددددداا أن ييقدددددين فددددد لب دددددهن عم ددددديهن
عكالمهدددددن حيدددددى يكدددددن م ددددددل إثدددددال عإغدددددراا لآلخدددددرين
مما يؤدي إلى ا ي ال ال اح ة عال اد .
ع الملفق عالهادي إل سلاا ال بيم
المصــــادر و المراجــــع :
( )1القرآن الكريم .
()2أدم الدددد يا عالددددين ب لعلددد بدددن محمدددد بدددن حبيدددب الب دددري
الماعلدي ب م دال إحياا العللم بيرعت ب 1408هـ 1988 -م .
( ) 3أ لال الي يم عأسدرال الي عيدم ب لعبدد بدن مدر بدن محمدد
ال يرازي البي اعي م دال ال كر بيرعت .
( ) 4أي ر الي اسير بكب بكر سابر الج ا دري ب م لاسدم للد ايدة
عا الن .
( )5اكدم الم رد لمحمد بن إسما يم البخالي ب م دال ال الم .
( )6بحر العللم ب ل ر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ال مرق دي
ب م دال الكيب العلمية بيرعت 1413هـ 1993 -م .
( ) 7البحر المحي لمحمد بن يلس ال هير ب ب حيان اك دل ب
م مكيبة ال ر الحديثة بالرياض .
( )1رواه البخاري يف األدب  ،ص  ، 70حديث رقم 230
( )2رواه البخاري يف األدب حديث رقم 229
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( )8سامع البيان ف ت عيم آي القرآنب لمحمد بن سرير الطبري ب
م دال ال كر بيرعت .
( ) 9الجامع كحكام القرآن ب لمحمد بن أحمد اك دالي القرمبد
ب م مؤس ة م اهم العرفان .
() 10الجامع ال حيح ب لمحمد بن إسما يم البخدالي ب م المكيبدة
الع رية ب م دال الحديث باكزهر .
() 11الجدددامع ال دددحيح ب لم دددلم بدددن الحجدددا بدددن م دددلم ب م دال
المعرفة بيرعت
( ) 12تد لي باددداد ب كحمددد بددن لد الخطيددب البادددادي ب م دال
الكيام العرب بيرعت .
()13ت دير ابددن سريددر الطبدري ب م دال الكيددام العربد بيددرعت
(1403هـ 1983 -م ).
()14ت ير القدرآن العظديم ب لعمداد الددين أبدل ال دداا إسدما يم بدن
كثير القري ب م مكيبة ال ا 1425هـ 2004م .
( ) 15تي ير الكريم الرحمن ف ت ير كالم الم ان ب لعبد الدرحمن
بن اصر ال عدي ب م مؤس ة الرسالة 1421هـ 2000 -م .
() 16لعا دددع البيدددان فددد ت دددير آيدددات ا حكدددام ب لمحمدددد لددد
ال ابل م دال ال ابل .
() 17سددد ن أبددد داعد ل دددليمان بدددن اكيدددعث ال ج ددديا ب م دال
الكيب العلمية .
( ) 18فددد ظدددالل القدددرآن ب ل ددديد قطدددب ب م دال إحيددداا اليدددرال
العرب بيرعت ب 1386هـ .
( ) 19مجمع ال عا د عم بع ال لا د ب ل لل الدين ل بدن أبد بكدر
بن سليمان الهيثم م دال الكيب العلمية .
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( ) 20م د ا مام أحمد ب كحمد بدن محمدد بدن ح بدم ب م المكيدب
ا سالم (فهر اكلبا ) .
( ) 21المعجدددم الكبيدددر ب ل دددليمان بدددن أحمدددد بدددن أيدددلم اللخمددد
الطبرا  .م ال هراا .
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