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تواُزناً في إنَّ بعَض الناس يظنون )الجماَل( من العلوم العصرية التي َجِهلَها السابقون، والحق أنَّ البشريةَ لم تْعِرْف 
َق في َسْبِر أْغواِر فقِه الجماِل كما جاء في  النفِس؛ ِليَْربَِط منهج اإلسالِم ونبي ِه ُمحمٍدصلى هللا عليه وسلم؛ فقد تعمَّ

هة والبواطن  هة!َمكاِمَن زينَتِها الباِطنة بَِمحاِسِن زيَنتِها الظاِهرة؛ حتى ال تكون الظواهر ُمنَوَّ  ُمَشوَّ
 
  
 

ُل [ وبين التزي ِن والتأن ِق المحموَدْين؛ 1ر واالْزِدَراِء المذُموَمْين،]وبَيََّن صلى هللا عليه وسلم الفرَق بين التكب   اللَّذَْين يُكم ِ

َر علماُء اإلسالم أنَّ "الجمال  الظاهر جزٌء من َجمالُهما الظاِهُر ما في أعماِق النفِس من الجماِل الباِطن. وقد قرَّ
 [2شتراك في جمال الباطن".]الجمال الباطن، واأللفة بين المتحابين ليست إال لال

 
 [3*وفي عُنُِق الحسناِء يُْستَْحَسُن الِعْقُد*]

 
ر إنَّ اإلسالَم يُواِزُن بين الظاِهِر والباِطن؛ الستِْكماِل َجماِلهما معا، ويُحق ُِق التوافَق بين االعتقاِد والعمل، وبين  الس ِ

انَطَوْوا عليه من [ "يُعَذَّبُون بسبِِب ما 5هم }َعَلى النَّاِر يُْفتَنُوَن{][ وأما المنافقون ف4والعالنية، وبين القوِل والفعل؛]

[ ولذلك ذكروا 7الباِطن".][ إْذ إنَّهم "أظهروا الموافَقةَ في اإليماِن وهم كفَرةٌ فَجرةٌ في 6ُخْبِث الباطِن والظاِهر"؛]

 [8العُْرَي الباطن.]

 
رين] وهذا من تكاُمِل منهجِ الشريعة اإلسالمية ُر "أنَّ [ 9التي تُْعنَى بالطهارِة الباِطنة والظاِهرة للتوابِين والمتطه ِ وتُقر ِ

َ 10طهارةَ الظاهِر بالماء والتراب تكميٌل لطهارةِ الباِطِن بالتوحيِد والتوبِة النَُّصوح"!] ابِيَن َويُِحب  [ )إِنَّ َّللاَّ يُِحب  التَّوَّ

ِريَن(.] ََ الظاِهِر ِمن تَماِم [ "وإذا كا11اْلُمتََطه ِ طِهيِر الظاِهِر؛ فإنَّ طهارةَ ََ  [12طهارةِ الباِطن".]ن مأُموراً بِت

 
 المطلب األول: فقهُ الَجمال

 
 ِ ِ صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا جميٌل يحب الجمال(؛ فقد روى مسلٌم رحمه هللا َعْن َعْبِد َّللاَّ ْبِن ما أحسَن قوَل النبِي 

ةٍ ِمْن ِكْبٍر قَاَل َرُجٌل َمْسعُوٍد َعْن ال ِ صلى هللا عليه وسلم قَال: )ال يَْدُخُل اْلَجنَّةَ َمْن َكاَن فِي قَْلبِِه ِمثْقَاُل ذَرَّ إِنَّ نَّبِي 
َ َجِميٌل يُِحب  اْلَجَماَل اْلِكْبرُ  ُجَل يُِحب  أَْن يَُكوَن ثَْوبُهُ َحَسًنا َونَْعلُهُ َحَسنَةً قَاَل: إِنَّ َّللاَّ ِ َوَغْمطُ الرَّ [ 13النَّاِس(.] بََطُر اْلَحق 

فِي قَْلبِِه ِمثَْقاُل َحبٍَّة اَن وفي مسند أحمد: )ال يَْدُخُل النَّاَر َمْن َكاَن فِي قَْلبِِه ِمثْقَاُل َحبٍَّة ِمْن إِيَماٍن َواَل يَْدُخُل اْلَجنَّةَ َمْن كَ 
ِ إِن ِ  نَْعِلي َجِديًدا َوذََكَر أَْشيَاَء ي لَيُْعِجبُِني أَْن يَكُوَن ثَْوبِي َغِسيال َوَرأِْسي َدِهينًا َوِشَراُك ِمْن ِكْبٍر فَقَاَل َرُجٌل: َيا َرسُوَل َّللاَّ

 َ ِ؟ قَال: ال؛ ذَاَك اْلَجَماُل؛ إِنَّ َّللاَّ اَل َولَِكنَّ اْلِكْبَر َجِميٌل يُِحب  اْلَجمَ َحتَّى ذََكَر ِعالقَةَ َسْوِطِه أَفَِمْن اْلِكْبِر ذَاَك َيا َرسُوَل َّللاَّ
 [14َمْن َسِفهَ اْلَحقَّ َواْزَدَرى النَّاَس(.]

 
وأكَمِل فقد علَّم صلى هللا عليه وسلم َصْحبَه الكرام رضواُن هللا عليهم أن يكونوا على أْحَسِن حاٍل وأجمل ُصورٍة 

ٍَ باِطنٍة وظاِهرةٍ، وبيََّن صلى هللا عليه وسلم أنَّ الِكْبَر يَنْ  ِ َخُر القلَب قبَل أن يَْظَهَر على الثَّْوب! فقد ِزينِة روى عبُد َّللاَّ
ةٍ ِمْن  ِ صلى هللا عليه وسلم قَال: )ال يَْدُخُل اْلَجنَّةَ َمْن َكاَن فِي قَْلبِِه ِمثَْقاُل ذَرَّ ِكْبٍر قَاَل َرُجٌل: إِنَّ بن مسعوٍد َعْن النَّبِي 

ُجَل يُِحب  أَْن يَُكوَن ثَْوبُهُ حَ  َ َجِميٌل يُِحب  اْلَجَماَل، اْلِكْبُر بََطُر الرَّ ِ َوَغْمطُ َسًنا َونَْعلُهُ َحَسنَةً! قَال: إِنَّ َّللاَّ اْلَحق 
[ 16يَعُد ون ذلك ِكْبراً".][ قال ابُن َرَجب رحمه هللا: "لم يزْل علماُء السلَِف يلبسون الثياَب الحسنة، وال 15النَّاس(.]
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ُمْستَْحِضًرا لََها َشاِكًرا َعلَْيَها َغْير "إنَّ َمْن قََصَد بِاْلَمْلبُوِس اْلَحَسن إِْظَهار نِْعَمة َّللاَّ َعلَْيِه  وقال ابُن حجر رحمه هللا:
هُ َما َلبَِس ِمْن اْلُمبَاَحات، َولَْو َكاَن فِي َغايَة   [17النََّفاَسة".]ُمْحتَِقر ِلَمْن لَْيَس لَهُ ِمثْله ال َيُضر 

 
َل ويتزيََّن أْحَسَن زينٍة ويلبََس يوَم الجمعة ثوباً غيَر ثَْوِب وقد أَمَر ا ِمْهنَتِه! لنبِي  صلى هللا عليه وسلم المسلَم أن يتجمَّ

َواِك َيْوَم  يِب َوالس ِ اْلُجُمعَِة( عن أبي وأمَره أن يتطيََّب )ولو من ِطيِب امرأتِه!( كما روى مسلٌم رحمه هللا في َباب )الط ِ
ِ صلى هللا عليه وسلم قَال: )غُْسُل يَْوِم اْلُجُمعَِة َسِعيٍد ا ِ رضي هللا عنه أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ َعلَى كُل ِ ُمْحتَِلٍم َوِسَواٌك ْلُخْدِري 

يِب َما قََدَر َعلَْيِه َوَلْو ِمْن ِطيِب اْلَمْرأَةِ(.] يِب ِلْلُجُمعَةِ [ وروى البخاري في باب 18َويََمس  ِمْن الط ِ ( عن َعْمُرو ْبُن )الط ِ

ِ صلى  هللا عليه وسلم قَاَل اْلغُْسُل يَْوَم اْلُجُمعَِة سُلَْيٍم اأْلَْنَصاِري  قَاَل: أَْشَهُد َعلَى أَِبي َسِعيٍد قَال: )أَْشَهُد َعَلى َرسُوِل َّللاَّ
 [19]َواِجٌب َعلَى ُكل ِ ُمْحتَِلٍم َوأَْن يَْستَنَّ َوأَْن يََمسَّ ِطيًبا إِْن َوَجَد(.

 
النسائي وقد كان يُْعِجبُه َجماُل الخضاِب أن يُْكَسى به بياُض الشَّيِب، وأَمَر بذلك أبا قحافة في يوِم الفتح، كما روى 

فَقَاَل النَّبِي   غَاَمةٌ َعْن َجابٍِر رضي هللا عنه قَاَل: )أُِتَي النَِّبي  صلى هللا عليه وسلم بِأَبِي قَُحافَةَ َوَرأْسُهُ َوِلْحَيتُهُ َكأَنَّهُ ثَ 
أَْبيَض ِلنَْوعٍ ِمْن [ و")ثَغَاَمة( بُِمثَلَّثٍَة َمْفتُوَحة َوَغْين ُمْعَجَمة ثََمر 20صلى هللا عليه وسلم: َغي ُِروا أَْو اْخِضبُوا(.]

ِ صلى هللا  [ وقد بيََّن ابُن ماجه في روايته أن ذلك كان يوم الفتح، )ِجيَء ِبأَبِي قَُحافَةَ يَْومَ 21النَّبَات".] اْلفَتْحِ إَِلى النَِّبي 

ِ صلى هللا عليه وسلم: اْذَهبُوا بِِه إِلَى  بَْعِض نَِسائِِه فَْلتُغَي ِْرهُ َوَجن ِبُوهُ عليه وسلم َوَكأَنَّ َرأَْسهُ ثَغَاَمةٌ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ
ا َدَخَل 22السََّواَد(.] ِ صلى هللا [ ورواه أحمد بأتَمَّ من ذلك، قال: )فَلَمَّ عليه وسلم َمكَّةَ َوَدَخَل اْلَمْسِجَد أَتَاهُ أَبُو َرسُوُل َّللاَّ

ِ صلى هللا عليه وسلم قَاَل َهال تََرْكَت  ا َرآهُ َرسُوُل َّللاَّ الشَّْيَخ فِي َبْيتِِه َحتَّى أَكُوَن أَنَا آتِيِه فِيِه قَاَل بَْكٍر ِبأَبِيِه يَعُوُدهُ فَلَمَّ
ِ هَُو أََحق  أَْن يَْمِشَي إِلَْيَك ِمْن أَْن تَْمِشَي أَْنَت أَبُو بَْكٍر: يَ  إِلَْيِه قَاَل: فَأَْجلََسهُ بَْيَن يََدْيِه ثُمَّ َمَسَح َصْدَرهُ ثُمَّ قَاَل ا َرسُوَل َّللاَّ

ُ َعْنهُ َعلَى َرُسوِل  ِ لَهُ أَْسِلْم فَأَْسلََم َوَدَخَل بِِه أَبُو بَْكٍر َرِضَي َّللاَّ صلى هللا عليه وسلم َوَرأْسُهُ َكأَنَّهُ ثَغَاَمةٌ فَقَاَل َرسُوُل  َّللاَّ
ِ صلى هللا عليه وسلم: َغي ُِروا َهذَا ِمْن َشْعِرِه(.]  [23َّللاَّ

 
قوا بين معنى الجمال، وبين اإلسراف والتكب ر؛  فأمرهم ولكنَّ النبيَّ صلى هللا عليه وسلم علََّم الصحابةَ واألمةَ أْن يُفَر ِ

ل إلى قُبح. فقد روى ب البخاري في التوازن في حب الجمال حتى ال يُْسِرفُوا وال يختالوا؛ فيفقد الجمال معناه ويتحوَّ
ِ الَّتِي أَْخَرَج ِلِعَباِدِه{ َوقَ  َم ِزينَةَ َّللاَّ ِ تَعَاَلى: }قُْل َمْن َحرَّ  عليه صلى هللااَل النَّبِي  مطلع ِكتَاب )الل ِبَاِس( بَاب )قَْوِل َّللاَّ

قُوا فِي َغْيِر إِْسَراٍف َوال َمِخيلٍَة(،] ُكْل َما ِشئَْت َواْلبَْس َما [ َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: 24وسلم: )كُلُوا َواْشَربُوا َواْلبَُسوا َوتََصدَّ

 [25ِشئَْت َما أَْخَطأَتَْك اثْنَتَاِن َسَرٌف أَْو َمِخيلَةٌ((.]

 
تََعالَى: ْسَراف ُمَجاَوَزة اْلَحد  فِي كُل  فِْعل أَْو قَْول، َوهَُو فِي اإِلْنفَاق أَْشَهر، َوقَْد قَاَل َّللاَّ قال ابُن َحَجر رِحَمه هللا: "اإلِ 

َي بَِمْعنَى َوهِ  َعِظيَمة )قُْل يَا ِعبَاِدي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُسهْم( َوقَاَل تَعَاَلى: )فَال يُْسِرف فِي اْلقَتْل( َواْلَمِخيلَة بَِوْزنِ 
اِغب: اْلُخيَالء التََّكب ر يَْنَشأ َعْن فَِضيلَة يَتََراَءاَها اإِلْنَسان ِمنْ  َوَوْجه اْلَحْصر ِفي  نَْفسه، اْلُخيَالء َوهَُو التََّكب ر... َوقَاَل الرَّ

ْسَراف َواْلَمِخيلَة أَنَّ اْلَمْمنُوع ِمْن تَنَاُوله أَْكال َولُْبًسا َوَغْيرهمَ  ا ِلَمْعًنى فِيِه َوهَُو ُمَجاَوَزة اإْلِ اْلَحد  َوهَُو اإِلْسَراف. ا إِمَّ
اِجح، َوُمَجاَوَزة اْلَحد  تَتَنَاوَ  ا ِللتَّعَب ِد َكاْلَحِريِر إِْن لَْم تَثْبُت ِعلَّة النَّْهي َعْنهُ َوهَُو الرَّ ُمَخالَفَة َما َوَرَد بِِه الشَّْرع ل َوإِمَّ

ْسَراف اْلِكْبر َوهَُو اْلَمِخيلَة قَاَل اْلُمَوفَّق َعْبد اللَِّطيف  فَيَْدُخل اْلَحَرام، : َهذَا اْلَحِديث َجاِمع َوقَْد يَْستَْلِزم اإْلِ اْلبَْغَداِدي 
ْنيَا  سََّرف فِي ُكل  َشْيء يَُضر  َواآلِخَرة؛ فَإِنَّ الِلفََضاِئل تَْدِبير اإِلنَسان نَْفسه، َوفِيِه تَْدبِير َمَصاِلح النَّْفس َواْلَجَسد فِي الد 

ي إَِلى اإِلتاْلف َوَيُضر  بِالنَّْفِس إِْذ َكانَْت  تَابِعَة ِلْلَجَسِد فِي أَْكثَر األَْحَوال، َواْلَمِخيلَة تَُضر  بِاْلَحَسِد َويَُضر  ِباْلَمِعيَشِة فَيَُؤد ِ
ْنيَا َحْيُث تُْكِسب اْلَمْقت ِمْن النَّاس" ]ُث تُْكِسب اإِلثْم، بِالنَّْفِس َحْيُث تُْكِسبَها اْلعُْجب َوتَُضر  بِاآلِخَرةِ َحيْ   [.26َوبِالد 

 
َشْيَبة اِْبن أَبِي  وأما قَْوُل ابِن َعبَّاس: )كُْل َما ِشئْت َواْشَرْب َما ِشئْت َما أَْخَطأَتْك اِثْنَتَاِن: َسَرف أَْو َمِخيلَة( فقد "َوَصلَهُ 

ينََورِ  ا ي  فِي )اْلُمَجالََسة( ِمْن ِرَوايَة ِاْبن عُيَْيَنةَ َعْن إِْبَراِهيم ْبن َمْيَسَرة َعْن َطاُوٍس َعْن اِْبن فِي ُمَصنَّفه َوالد ِ َعبَّاس. أَمَّ
اق َعنْ  زَّ ينََوِري  فَلَْم يَْذكُر السََّرف. َوأَْخَرَجهُ َعْبد الرَّ ا الد ِ اِْبن َطاُوٍس َعْن ْعَمر َعْن  مَ اِْبن أَبِي َشْيبَة فَذََكَرهُ بَِلْفِظِه. َوأَمَّ

د ْبن ثَْور َعْن ِرَوايَة  أَبِيِه بِلَْفِظ )أََحلَّ َّللاَّ األْكل َوالش ْرب َما لَْم يَكُْن َسَرف أَْو َمِخيلَة(، َوَكذَا أَْخَرَجهُ الطََّبِري  ِمنْ  ُمَحمَّ
 [27ِمْن َهاتَْيِن تَُجاِوزك".]َما ِشئْت ِمْن اْلُمبَاَحات َما َداَمْت كُل  َخْصلَة َمْعَمر بِِه. َوَمْعنَى قَْوله: )َما أَْخَطأَتْك( أَْي تََناَوْل 
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ْن ليس له مثلُه؛ فاختال به عليهم  واستكبر؛ قال الطبري رحمه هللا: "َمن أَحبَّ ذلك ِليَتعظََّم به ِمن ِسواه ِمن الناس ِممَّ
ِلَجْودتِه وُحْسنِه، لحق، ولَِحقَته ِصفةُ أهِله، وإْن أَحبَّ ذلك ُسُروًرا فهو داخٌل في ِعدةِ الُمستكِبِرين فى األرض بغير ا

في األرِض وال غيَر ُمريٍد به االختِياُل والتكب ر؛ فإنه بعيُد المعنى ممن عناه هللا تعالى بقوله: )ال يريدون عُلُواًّ 
الحسِن والجمال فى جميع للرجل اللباس من [ وقال ابن بطال رحمه هللا: "في قول ابن عباس أنه مباح 28فسادا)".]

 [29أموره إذا سلم قلبه من التكب ِر به على من ليس له مثل ذلك من اللباس".]

 
ُث عن جماِل األنبياِء عليهم السالم ظاهراً وباِطناً، فيبي ِن جمال إبراهيم الخليل  عليه وكان صلى هللا عليه وسلم يَُحد ِ

ْحَمن ُمْسنًِدا َظْهره السالم، وأنه )أحسن الرجا إِلَى اْلبَْيت ل( كما ورَد في حديث المعراج )فَإِذَا أَنَا بِإِْبَراِهيم َخِليل الرَّ
َجال(.]  [30اْلَمْعُمور َكأَْحَسن الر ِ

 
روى ويذكرصلى هللا عليه وسلم جمال موسى عليه السالم وَمحاِسَن َحيائه وَعفافِه في قصِة الَحَجر المشهورة. فقد 

ِ صلى هللا عليه وسلم: ا ُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ )إِنَّ ُموَسى لبخاري ومسلم رحمهما هللا َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي َّللاَّ
َما يَْستَِتُر َهذَا ئِيَل فَقَالُوا: َكاَن َرُجال َحيِيًّا ِست ِيًرا ال يَُرى ِمْن ِجْلِدِه َشْيٌء اْستِْحَياًء ِمْنهُ؛ فَآذَاهُ َمْن آذَاهُ ِمْن بَنِي إِْسَرا

َ أََراَد أَْن يُبَ  ا آفَةٌ! َوإِنَّ َّللاَّ ا أُْدَرةٌ َوإِمَّ ا بََرٌص َوإِمَّ ا قَالُوا التََّست َر إِالَّ ِمْن َعْيٍب بِِجْلِدِه: إِمَّ ئَهُ ِممَّ ِلُموَسى. فََخال يَْوًما َوْحَدهُ ر ِ
ا َفَرَغ أَْقبََل إَِلى ثَِيابِِه ِليَأُْخذََها، َوإِنَّ اْلَحَجَر  فََوَضَع ثِيَابَهُ َعلَى اْلَحَجرِ  َعَدا بِثَْوبِِه؛ فَأََخذَ ُموَسى َعَصاهُ ثُمَّ اْغتََسَل، فَلَمَّ

َرأَْوهُ عُْريَاًنا أَْحَسَن َما إِْسَرائِيَل فَ َوَطلََب اْلَحَجَر فََجعََل يَقُوُل: ثَْوِبي َحَجر! ثَْوبِي َحَجر! َحتَّى اْنتََهى إِلَى َمإٍل ِمْن بَنِي 
ا يَقُولُوَن. َوقَاَم اْلَحَجُر فَأََخذَ ثَْوبَهُ فَلَبَِسهُ، َوَطِفَق بِاْلَحَجِر  ُ َوأَْبَرأَهُ ِممَّ ِ إِنَّ بِاْلَحَجِر لَنََدًبا ِمْن َخلََق َّللاَّ َضْربًا بِعََصاهُ؛ فََوَّللاَّ

ا قَالُوا ْو َخْمًسا؛ فَذَِلَك قَْولُهُ: }َيا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا اَل أَثَِر َضْربِِه ثاََلثًا أَْو أَْربَعًا أَ  ُ ِممَّ أَهُ َّللاَّ تَكُونُوا َكالَِّذيَن آذَْوا ُموَسى فَبَرَّ
ِ َوِجيًها{(.] ْعُضُهْم إِلَى َسْوأَةِ بَْعٍض، ِإْسَرائِيَل يَْغتَِسلُوَن ُعَراةً َيْنظُُر بَ [ وفي مسلم بلفظ: )َكاَنْت بَنُو 31َوَكاَن ِعْنَد َّللاَّ

ِ َما  ةً َوَكاَن ُموَسى َعلَْيِه السَّاَلم يَْغتَِسُل َوْحَدهُ، فَقَالُوا: َوَّللاَّ يَْمنَُع ُموَسى أَْن يَْغتَِسَل َمَعنَا إِال أَنَّهُ آَدُر! قَاَل فَذََهَب َمرَّ
فََجَمَح ُموَسى بِإِثِْرِه يَقُوُل: ثَْوبِي َحَجُر! ثَْوبِي َحَجُر! َحتَّى  بِثَْوبِِه قَاَل: يَْغتَِسُل، فََوَضَع ثَْوبَهُ َعلَى َحَجٍر؛ فَفَرَّ اْلَحَجرُ 

ِ َما   بُِموَسى ِمْن بَأٍْس؛ فَقَاَم اْلَحَجُر َحتَّى نُِظَر إَِلْيِه قَاَل: فَأََخذَ ثَْوبَهُ نََظَرْت بَنُو إِْسَرائِيَل إَِلى َسْوأَةِ ُموَسى قَالُوا: َوَّللاَّ
ِ إِنَّهُ  [ قال النووي 32بِاْلَحَجِر نََدٌب: ِستَّةٌ أَْو َسْبعَةٌ َضْرُب ُموَسى بِاْلَحَجِر(.]فََطِفَق بِاْلَحَجِر َضْرًبا، قَال أَبُو ُهَرْيَرةَ: َوَّللاَّ

هُوَن َعْن النَّقَائِص فِي اْلَخْلق َوَغْيره أَنَّ األَْنبَِياء َصلََوات َّللاَّ َوَسالمرحمه هللا: "َوِمْنَها: َما قَالَهُ اْلَقاِضي  ه َعلَْيِهْم ُمنَزَّ
َواْلَمعَاِيب، قَالُوا: َوال اِْلتَِفات إِلَى َما قَالَهُ َمْن ال تَْحِقيق لَهُ ِمْن أَْهل التَّاِريخ فِي ِإَضاَفة َواْلُخلُق، َساِلُموَن ِمْن اْلعَاَهات 

هَ بَْعض اْلعَاَهات إِلَى  ُض اْلعُيُون، أَْو يُنَف ُِر اْلقُلُوب".]بَْعضهْم، بَْل َنزَّ [ 33ُهْم َّللاَّ تَعَاَلى ِمْن كُل  َعْيب، َوكُل  َشْيء يُبَغ ِ

ِء إَِلى ألَْنبَِيارحمه هللا: "فِيِه أَنَّ األنبِيَاَء فِي َخْلِقِهْم َوُخلُِقِهْم َعلَى َغايَِة اْلَكَماِل، َوأَنَّ َمْن نََسَب نَبِيًّا ِمْن اوقال ابُن َحَجر 
 [34ِخْلقَتِِه فَقَْد آذَاهُ َويُْخَشى َعلَى فَاِعِلِه اْلكُْفُر".]نَْقٍص فِي 

 
مسعود وأثنَى صلى هللا عليه وسلم على َصْبِر موسى عليه السالم: وهو جماٌل باِطٌن، كما روى البخاري عن ابِن 

ُ َعْنهُ قَال: )قََسَم النَِّبي  صلى هللا عليه و ِ فَأَتَْيُت سلم قَْسًما فَقَاَل َرُجٌل: إِنَّ َهِذِه لَِقْسَمةٌ َما أُِريَد بَِها َوْجهُ َرِضَي َّللاَّ َّللاَّ
 َ قَْد أُوِذَي بِأَْكثََر ُموَسى النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم فَأَْخبَْرتُهُ فَغَِضَب؛ َحتَّى َرأَْيُت اْلغََضَب فِي َوْجِهِه، ثُمَّ قَاَل: َيْرَحُم َّللاَّ

 [35ْن َهذَا فََصبََر(!]مِ 

 
اللهصلى ويقرر أنَّ يوسف عليه السالم قد )أوتي شطر الحسن(؛ فمن ذا ذي أوتي الحسن البشري كله سوى رسول 

{ تدعوهن إلى منزلها  ا َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ أَْرَسَلْت إِلَْيِهنَّ للضيافة هللا عليه وسلم؟! قال السعدي رحمه هللا: "}فَلَمَّ
وكان في جملة ما تََدْت لَُهنَّ ُمتََّكأً{ أي: محال مهيأ بأنواع الفرش والوسائد، وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذة، }َوأَعْ 

ينًا{ أتت به وأحضرته في تلك الضيافة، طعام يحتاج إلى سكين: إما أترج أو غيره }َوآتَْت كُلَّ  َواِحَدةٍ ِمْنُهنَّ ِسك ِ
ا ليقطعن فيها ذلك الطعام }َوقَ  { في حالة جماله وبهائه. }فَلَمَّ َرأَْينَهُ أَْكَبْرنَهُ { أي: اَلِت{ ليوسف: }اْخُرْج َعلَْيِهنَّ

{ بتلك السكاكين الالتي أعظمنه في صدورهن، ورأين منظرا فائقا لم يشاهدن مثله، }َوقَطَّْعَن{ من الدهش  }أَْيِديَُهنَّ
ِ{ أي: تنزيها  وذلك أن يوسف أعطي من الجمال هلل }َما َهذَا بََشًرا إِْن َهذَا إِال َملٌَك َكِريٌم { معهن، }َوقُْلَن َحاَش ّلِِلَّ

تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر، الفائق والنور والبهاء، ما كان به آية للناظرين، وعبرة للمتأملين. فلما 
جماله الباطن بالعفة  أن تريهنوأعجبهن غاية، وظهر منهن من العذر المرأة العزيز، شيء كثير أرادت 

 [36التامة".]
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ا َرأَْينَهُ أَْكَبْرنَهُ{ أي: أعظمن شأنه وأجللن قدره؛ وجعلن يقطعن أيديهن َدَهشا  برؤيته، قال ابُن كثير َرِحَمه هللا: }فَلَمَّ

، وقتادة: مجاهدوهن يظنن أنهن يقطعن األترج بالسكاكين، والمراد: أنهن حززن أيديهن بها، قاله غير واحد. وعن 
أنفسهن، ثم وضعت بين قطعن أيديهن حتى ألقينها. وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت 
فبعثت إليه تأمره أن اخرج أيديهن أترجا وآتت كل واحدة منهن سكينا: هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم. 

ومدبرا وهن يحززن في أيديهن؛ فلما أن يرجع فرجع ليرينه مقبال إليهن فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن، ثم أمرته 
فكيف أالم أنا؟ فقلن: حاش هلل ما هذا بشرا إن أحسسن باأللم جعلن يولولن فقالت: أنتن من نظرة واحدة فعلتن هكذا، 

ر شبهه وال قريبا رأينا، ألنهن لم يرين في البشهذا إال ملك كريم، ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد الذي 
كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث اإلسراء: منه، فإنه، صلى هللا عليه وسلم كان قد أعطي شطر الحسن، 

السالم في السماء الثالثة، قال: "فإذا هو قد أعطي شطر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرَّ بيوسف عليه 
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )أُْعِطَي يوسف وأمه س الحسن" وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أن
ِ{ قال مجاهد وغير واحد: معاذ هللا، }َما َهذَا بََشًرا ِإْن شطر الحسن... فلهذا قال هؤالء النسوة عند  رؤيته: }َحاَش ّلِِلَّ

تقول هذا ُمعتَِذرةً إليهن بأنَّ هذا حقيٌق بأن يَُحبَّ ِلجماِله وكماِله  لُْمتُنَِّني فِيِه{َهذَا إِال َملٌَك َكِريٌم قَاَلْت فَذَِلكُنَّ الَِّذي 
فَاْستَْعَصَم{ أي: فامتنع. قال بعضهم: لما رأين جمالَه الظاِهَر أخبَرتْهن بصفاته الحسنة التي }َولَقَْد َراَوْدتُهُ َعْن نَْفِسِه 

 [37العفة مع هذا الجمال".]تخفى عنهن: وهي 

 
ُد جماَل يوسف عليه السالم َخْلقاً وُخلُقا، "وما عليه يوسف من الجمال الظاهر  وهذه اآليات والباطن؛ فإن الخالدة تؤك ِ

ذلك أن قطعن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب وللنساء الالتي جمعتهن حين لمنها على 
المعصية مع وجود َكِريٌم{ وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة عن أيديهن وقلن }َما َهذَا بََشًرا إِْن َهذَا إِال َملٌَك 

امرأة العزيز: }َولَقَْد َراَوْدتُهُ الدواعي الكثيرة لوقوعها، وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته، ولهذا قالت 
اِدقِيَن{ وقالت اآلَن َحْصَحَص اْلَحق  أَنَا َراَوْدتُهُ َعْن نَْفِسِه َعْن نَْفِسِه فَاْستَْعَصَم{ وقالت بعد ذلك: } َوإِنَّهُ لَِمَن الصَّ

ِ َما َعِلْمنَا َعلَْيِه ِمْن سُوٍء{".]  [38النسوة: }َحاَش ّلِِلَّ

 
أعطي [ "المراد أنه 39وهلل َدر  ابن المنير والزركشي ما أحسَن قولَهما في حديث )أعطي يوسف شطر الحسن(:]

قَْد أُْعِطَي َشْطر [ قال ابُن َحَجر: ")فَإِذَا هَُو 40شطر الحسن الذي أوتيه نبينا؛ فإنه بلغ النهاية ويوسف بلغ شطرها".]

ِ )فَإِذَا أَنَ ِ َوأَبِي هَُرْيَرة ِعْند اِْبن َعائِذ َوالطَّبََراِني  ، بِرَ ا اْلُحْسن( َوفِي َحِديث أَبِي َسِعيد ِعْند اْلَبْيَهِقي  ُجٍل أَْحَسن َما َخلََق َّللاَّ
يُوسُف َعلَْيِه السَّالم َكاَن أَْحَسن ِمْن قَْد فََضَل النَّاس ِباْلُحْسِن َكاْلقََمِر لَْيلَة اْلبَْدر َعلَى َساِئر اْلَكَواِكب(؛ َوَهذَا َظاِهره أَنَّ 

ْوت؛ َوَكاَن نَِبي كُْم َعَث َّللاَّ نَبِيًّا إِال َجِميع النَّاس، لَِكْن َرَوى الت ِْرِمِذي  ِمْن َحِديث أَنَس: )َما بَ  َحَسن اْلَوْجه َحَسن الصَّ
أَنَّ اْلُمَراد َغْير النَّبِي  صلى هللا عليه وسلم، أَْحَسنهْم َوْجًها َوأَْحَسنهْم َصْوتًا(؛ فَعَلَى َهذَا فَيُْحَمل َحِديث اْلِمْعَراج َعلَى 

ا َويَُؤي ِدهُ قَْول َمْن قَال: إِنَّ  َحِديث اْلبَاب فَقَْد َحَملَهُ اِْبن اْلُمِنير َعلَى أَنَّ اْلُمَراد  اْلُمتََكل ِم اَل يَْدُخل فِي عُُموم ِخَطابه ، َوأَمَّ
ُ أَْعلَُم".]أَنَّ يُوسُف أُْعِطَي َشْطر اْلُحْسن الَِّذي أُوتِيِه نَبِي َنا صلى هللا   [41عليه وسلم، َوَّللاَّ

 
َوَصَف به ذَكَره النبيصلى هللا عليه وسلم أنه أشَبهُ األنبياء بأبيه إبراهيم الخليل عليه السالم، وما  وإذا استحضرنا ما

جال، كما جاء هذا الوصُف  في حديث النبِي  صلى هللا عليه وسلم أباه إبراهيم من الجماِل الباِهِر وأنه أْحَسُن الر ِ
َجال(] المعراج )فَإِذَا أََنا ِبإِْبَراِهيم َخِليل ْحَمن ُمْسنًِدا َظْهره إِلَى اْلبَْيت اْلَمْعُمور َكأَْحَسن الر ِ لنا أنَّ النبِيَّ [ تبيَّن 42الرَّ

تواُضِعهصلى هللا صلى هللا عليه وسلم أجَمُل الناِس ظاهراً وباِطناً َخْلقاً وُخلُقاًصلى هللا عليه وسلم. ولكنه لكماِل 
لوني على يونس بن متى!(  عليه وسلم ال يُِحب  تفضيَل نفِسه بل إنه لما بيَّنَصلى هللا على غيِره وهو القائل: )ال تفض ِ

)أنا سيد ولد آدم وال فخر(! عليه وسلم مرتبتَه عند رب ِه نفىصلى هللا عليه وسلم الفخَر؛ فقالصلى هللا عليه وسلم: 
َجال( تكفي اللبيب! مع قوله في وهو )أْحَسُن  وهذه اإلشارةُ إلى جماِل أبيه إبراهيم عليه السالم وَشبَِهه بأبيه الر ِ

 وعلى الجزء.يوسف عليه السالم: إنه أوتي شطَر الحسن! والشطر يُطلَُق على الن ِصف 
 

الصحيح من [واألَدِب مع إخوانه األنبياء عليهم السالم كما ثبت في 43وهذا دأبُه صلى هللا عليه وسلم في التواُضعِ ]

ِ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: )نَْحُن أََحق  ِبالشَّك ِ ِمْن إِْبَراِهيَم صلى هللا حديِث أَبِي هُرَ  عليه وسلم إِْذ ْيَرةَ أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ
ِ أَِرنِي َكْيَف تُْحيِي اْلَمْوتَى قَاَل أََو لَْم تُْؤِمْن قَاَل َبلَى َولَِكْن ِليَْطَمئِنَّ قَْلبِي{ قَاَل وَ  ُ َيْرحَ قَاَل: }َرب  لُوًطا لَقَْد َكاَن َيأِْوي ُم َّللاَّ
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ْجِن طُوَل لَْبِث يُوسَُف أَلََجْبُت الدَّاِعَي(. قال النووي رحمه  هللا: "قَْوله صلى هللا عليه إِلَى ُرْكٍن َشِديٍد َولَْو لَبِثُْت فِي الس ِ
ِ أَِرِني َكْيف وسلم: )نَْحُن أََحق  ِبالشَّك ِ ِمْن إِْبَراِهيم صلى هللا عليه وسلم إِْذ قَ  تُْحيِي اْلَمْوتَى قَاَل أََولَْم تُْؤِمن قَاَل اَل: َرب 

َها بَلَى َولَِكْن ِليَْطَمئِنَّ قَْلِبي( اْختَلََف اْلعُلََماء فِي َمْعنَى نَْحُن أََحق  بِالشَّك ِ ِمْن  إِْبَراِهيم َعلَى أَْقَوال َكِثيَرة أَْحَسنَها َوأََصح 
مَ  اْلعُلََماء: َمْعنَاهُ أَنَّ الشَّك  ُمْستَِحيل فِي َحق  إِْبَراِهيم ام أَبُو إِْبَراِهيم اْلُمَزنِي  َصاِحب الشَّافِِعي  َوَجَماَعات ِمْن َما قَالَهُ اإْلِ

قًا إِلَى اأْلَْنبِيَاء َلكُْنت  ِإْبَراِهيم َوقَْد َعِلْمتُْم أَن ِي لَْم أَشُك  فَاْعلَُموا  أََنا أََحق  بِِه ِمنْ فَإِنَّ الشَّك  فِي إِْحيَاء اْلَمْوتَى َلْو َكاَن ُمتََطر ِ
، َوإِنََّما ُخصَّ  إِْبَراِهيمصلى هللا عليه وسلم ِلَكْوِن اآليَة قَْد يَْسبِق إِلَى بَْعض األَْذَهان أَنَّ إِْبَراِهيم َعلَْيِه السَّالم لَْم يَشُك 

 [44إِْبَراِهيم َعلَى َنْفسهصلى هللا عليه وسلم تََواُضًعا َوأََدبًا!".]َما َرَجَع اْلفَاِسَدة ِمْنَها اِْحتَِمال الشَّك ِ َوإِنَّ 

 
 وهذا مدخٌل ُمناِسٌب للحديِث عن الجماِل النبوي ِمن خالِل َوْصِف أُم ِ َمْعبٍَد الخزاِعية.

 
 المطلب الثاني: الَمالِمُح الجمالية في َوصِف أُم ِ معبٍد الُخزاِعية

 
مكاٍن نبي  صلى هللا عليه وسلم جواِمَع الجمال والكمال اإلنساني؛ فقد ُوِلَد صلى هللا عليه وسلم في أجمِل فقد حاز ال

مة، وقد قال صلى هللا عليه وسلم: )بُِعثُت من خيِر قُروِن بني آدم قَرناً فَقرناً حتى  كنُت من وزماٍن، في مكةَ المكرَّ
َشتْم الشاتِِمين، كما  عليه وسلم أجمل األسماء )محمد( و)أحمد(؛ فال يُدِركُه [ وله صلى هللا45القرن الذي كنُت فيه(،]

ُ َعن ِي َشتَْم قَُرْيٍش َولَْعنَُهْم يَْشتُِموَن  ًما قال صلى هللا عليه وسلم: )أال تعجبون كيف يَْصِرُف َّللاَّ ًما َويَْلعَنُوَن ُمذَمَّ ُمذَمَّ
ٌد(.]  [46َوأَنَا ُمَحمَّ

 
 [47ْت عيناك ذا لقٍب إال ومعناه إْن فتَّْشَت في لَقَبِْه!]وقلما أبَصرَ 

 
عليه وهو صلى هللا عليه وسلم أجمُل الناِس وجهاً وقواماً، كما في حديث البراء رضي هللا عنه: )كان صلى هللا 

النبِيَّ صلى هللا  [ وقال أنس يَِصفُ 48وسلم أحسَن الناس وجها، وأحسنه َخْلقاً، ليس بالطويل البائن وال بالقصير(،]

النبي صلى هللا عليه وسلم [ سئل البراء: أكان وجه 49عليه وسلم: )كان َرْبعةً من القوم ليس بالطويل وال بالقصير(.]

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو [ وقال كعب بن مالك: )سلَّمُت على رسوِل 50مثل السيف؟ قال: ال بل مثل القمر!]

استنار وجُهه حتى كأنه قطعة [ و)كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سُرَّ 51،]يبُرُق وجُهه من السرور(

 [ وقد قال أبو كبير:52قمر(.]

 
ِة وجِهه برَقْت كبرِق العاِرِض المتهل ِِل]  [53وإذا نظرَت إلى أِسرَّ

 
وجهي ال: )وضعُت يَده على وكان صلى هللا عليه وسلم أجمَل الناِس أطرافاً، كما روى أبو جحيفة رضي هللا عنه ق

ديباجاً أْليََن من [ وقال أنس رضي هللا عنه: )ما مسسُت حريراً وال 54فإذا هي أبَرُد من الثلج وأطيب من المسك(]

ِ صلى هللا عليه وسلم وما َشممُت ريحاً قط أو َعرفاً أطيب من ريح النبي صلى هللا  ِ النبِي   [55عليه وسلم(]كف 

 
بأبيض ليه وسلم أجمُل الناِس لوناً وَشعراً، كما َوَصفَه أنس رضي هللا عنه بأنه )أزهر اللون ليس وهو صلى هللا ع

أحمر فسألُت، [ وقال ربيعة: )رأيُت َشعرا من َشعِره، فإذا هو 56أمهق وال آدم ليس بجعد قطط، وال َسبط رِجل(]

يب(.]  [57فقيل: احمرَّ من الط ِ

 
ه صلى هللا عليه وسلم، كما روى أبو ُجَحْيفة رضي  وكان الحسن بن علي رضي هللا هللا عنه عنهما يَُشبَّهُ ِلَجماِله بَِجد ِ

)حمل أبو بكر [ وفي حديث عقبة بن الحارث 58قال: )رأيُت النبيَّ صلى هللا عليه وسلم وكان الحسن يُْشبُِهه(،]

[ِ ٍ(.][ ال شبيهٌ 59الحسَن على عاتِقه، وقال: بأبي شبِيهٌ بالنبِي  وسلم مع جماِل اْلَخْلِق كان [ وهو صلى هللا عليه 60بعَِلي 

صلى هللا عليه وسلم فاحشا وال أجمَل الناس أخالقاً صلى هللا عليه وسلم، كما قال عبد هللا بن عمرو: )لم يكن النبي 
 [61متفحشا وكان يقول: إن من خياركم أحسنَكم أخالقا(.]
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ل ِق بَِمن َحباهُ هللاُ عزَّ وجلَّ ِبَجماِل اْلَخْلِق وُحْسِن اْلُخلُِق؛ ذلك أنَّ َجماَل اْلَخْلِق تكميٌل وقد فَطَر هللا الخلَق على التع
 ِلَمحاِسِن اْلُخلُق، كما قيل:

 
 أُْكِمْلَت ُخْلقاً َوَخْلقاً ِمثلَهُ َحَسناً َواْلَخْلُق ِللُخْلِق تَتِْميٌم َوتَْكِميُل!

 
 لسي:وقال ابُن عبِد ربه األند

 
 تَجافَى النَّوُم بَْعَدَك َعْن ُجفُونِي ولِكْن ليَس يَجفُوها الد موعُ 

 
بيُع  َدَك الرَّ ُرني تَبَس ُمَك األَقاحي ويَحكي لي تََور   يُذَك ِ

 
لوعُ   يطيُر إليَك ِمن َشْوٍق فُؤاِدي ولكْن ليَس تَتُركُهُ الض 

 
 َك الِحْصُن الَمنيعُ فما ِلي َعن تَذَك ِرَك اْمِتناعٌ وُدوَن ِلقائ

 
بَْسطةً وقد ذكَر القاضي عياض رحمه هللا اختالَف الناِس في تفسير محب ة النبي صلى هللا عليه وسلم الذي زاده هللا 

إما الستِلذاِذه في َكماِل الِعلم وَجماِل الجسم، فقال: "حقيقةُ المحبة: الميُل إلى ما يُوافُِق اإلنسان، وتكون ُموافَقتُه له: 
َوِر الجميلِة واألصواِت الحسنِة واألطعمِة واألشربِة اللَّذيذة وأشباهها مما كل   ِ الص  طبعٍ سليٍم مائٌل بإدراِكه: كُحب 

الصالحين والعلماء وأهِل إليها؛ لموافقته له، أو الستلذاِذه بإدراِكه بِحاسَّة عقِله وقلبِه معانَي باِطنةً شريفة: كمحبة 
َير الجميلة واألفعال الحسنة؛ فإن  طبَع اإلنساِن مائٌل إلى المعروف والمأثور عن الشغِف بأمثاِل هؤالء...أو هم الس ِ

َر يكون حب ه إياه ِلُموافقَته له من جهة إحسانِه له وإنعاِمه عليه؛ فقد ُجبِلَت النفوُس  ِ َمن أحسَن إليها؛ فإذا تقرَّ على ُحب 
صلى هللا عليه وسلم جامٌع لهذه المعاني لى هللا عليه وسلم؛ فعلمَت أنه هذا نظرَت هذه األسباَب كلَّها في حقه ص

 [62الثالثة الموجبة للمحبَّة".]

 
 هوامش

 
بَِهلَِعها [ وتأمل بالغة التعبير النبوي عن الفقر الباطن في الكامن في أعماِق النفوس فال يستر عوراِت النفوس 1]

الَعَرض؛ لكنَّ ت من الغنى قفراً ومن القناعة صفرا: )ليس الغنى عن كثرة وَجَشِعها وَطَمِعها وجَزِعها: حتى صار
 الغنى ِغنَى النفس!( فال تشعر بالغنى أبداً ما دامت فقيرةَ النفس!

 
 . قال: وهلل در القائل :320-319 /1[ هذا القول للمناوي في فيض القدير للمناوي 2]

 
 عرف خيره من شرهوإذا اعتراك الوهم في حال امرئ * فأردت ت

 
 فاسأل ضميرك عن ضمير فؤاده * ينبيك سرك بالذي في سره! 

 
 [ من قول أبي الطيب المتنبي:3]

 
 وأصبح شعري منهما في مكانِه وفي عنق الحسناء يستحسن العقدُ!

 
حصل لعقد إذا قال الواحدي: أي في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه؛ ألنهما أهل أن يمدحا به فزاد حسنه كما أن ا

 .1/159في عنق الحسناء ازاداد حسنه. شرح ديوان المتنبي للواحدي 
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 [ فـاإليمان يشمل التصديَق الباطن واألعمال الباطنة والظاهرة.4]

 
 .13[ الذاريات 5]

 
 .1/667[ تفسير السعدي 6]

 
 .1/878[ تفسير السعدي 7]

 
ا ذَاقَا الشََّجَرةَ بََدتْ 8] الباطن لَُهَما َسْوآتُُهَما( أي: ظهرت عورة كل منهما بعد ما كانت مستورة، فصار للعري  [ )فَلَمَّ

عوراتهما َخِجال من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر، حتى انخلع فظهرت عوراتهما، ولما ظهرت 
. وقال تعالى: )يَا َبنِي 1/407ي وَجعَال يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة، ليستترا بذلك. تفسير السعد

ِ لَعَلَُّهْم يَذَّكَُّروَن(. األعراف آَدَم قَْد أَْنَزْلنَا َعلَْيكُْم ِلبَاًسا يَُواِري َسْوآتِكُْم َوِريًشا َوِلبَاُس التَّْقَوى ذَِلَك َخْيٌر ذَِلَك  ِمْن آيَاِت َّللاَّ
ِ اطنة، وينال . "بتقدير عدم لباس التقوى، فإنها تنكشف عورته الب26 الخزي والفضيحة. وقوله: }ذَِلَك ِمْن آَياِت َّللاَّ

به ما ينفعكم ويضركم وتستعينون باللباس الظاهر لَعَلَُّهْم يَذَّكَُّروَن{ أي: ذلك المذكور لكم من اللباس، مما تذكرون 
 .1/285على الباطن". تفسير السعدي 

 
اَلِة  [ كما قال السعدي في تفسير آية الوضوء من9] فَاْغِسلُوا سورة المائدة: )يَا أَي َها الَِّذيَن آََمنُوا إِذَا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

ُروا َوإِْن ُوُجوَهكُْم َوأَْيِديَكُْم إِلَى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسكُْم َوأَْرُجَلكُْم إِلَى اْلَكْعبَْيِن َوإِْن كُْنتُْم جُ  ْرَضى كُْنتُْم مَ نُبًا فَاطَّهَّ
ُموا  فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهكُْم َصِعيًدا َطي ًِبا أَْو َعلَى َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن اْلغَائِِط أَْو اَلَمْستُُم الن َِساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَيَمَّ

ُ ِليَْجعََل َعلَْيكُْم ِمْن َحَرجٍ َولَ  َركُْم َوِليُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَْيكُْم َوأَْيِديكُْم ِمْنهُ َما يُِريُد َّللاَّ  .6لَعَلَّكُْم تَْشكُُروَن(. المائدة ِكْن يُِريُد ِليَُطه ِ

 
 .1/222[ تفسير السعدي 10]

 
 .222[ البقرة 11]

 
ْر( المدثر 1/808[ تفسير السعدي 12]  .4. في تفسير قوِل هللا تعالى: )َوثَِيابََك فََطه ِ

 
 . بَاب (تَْحِريِم اْلِكْبِر َوبَيَانِِه(.-131 1/247[ صحيح مسلم 13]

 
 . 3600، حديث 8/135[ مسند أحمد 14]

 
 . كتاب اإليمان، باب تَْحِريِم اْلِكْبِر َوَبيَانِِه.131، حديث1/247[ صحيح مسلم 15]

 
 .3/103[ فتح الباري البن رجب 16]

 
 .16/333[ فتح الباري البن حجر 17]

 
 . 1400، حديث4/313مسلم  [ صحيح18]

 
 .3/283[ فتح الباري البن حجر 19]
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 .5147، ح16/10[ سنن النسائي 20]

 
ِ على سنن النسائي 21] ْنِدي   .7/41[ َحاِشيَةُ الس ِ

 
 .3614، حديث 10/499[ سنن ابن ماجه 22]

 
 .54/391[ مسند أحمد 23]

 
ثَنَا أَبُو بَْكرِ 24] اٌم َعْن قَتَاَدةَ َعْن َعْمِرو ْبِن  [ روى ابن ماجه َحدَّ ثَنَا يَِزيُد ْبُن َهاُروَن أَْنبَأَنَا َهمَّ شُعَْيٍب ْبُن أَبِي َشْيبَةَ َحدَّ

ِه قَالَ   َعْن أَبِيِه َعْن َجد ِ
 

 ِ قُوا َواْلبَسُوا َما لَْم يَُخاِلْطهُ إِْسَراٌف أَ rقَاَل َرسُوُل َّللاَّ ، حديث 470 /10ْو َمِخيلَةٌ(. سنن ابن ماجه : )كُلُوا َواْشَربُوا َوتََصدَّ

3595. 

 
 .18/81[ صحيح البخاري 25]

 
 .16/323[ فتح الباري البن حجر 26]

 
 .16/323[ فتح الباري البن حجر 27]

 
 .17/92[ شرح ابن بطال 28]

 
 .17/92[ شرح ابن بطال 29]

 
 الشاملة.. نسخة المكتبة 11/216[ فتح الباري البن حجر 30]

 
 .3152، حديث 11/205[ صحيح البخاري 31]

 
 موسى عليه السالم.في فضائل  4372، ح 12/72. في جواز االغتسال عريانا، و513، حديث 2/240[ صحيح مسلم 32]

 
 .8/102[ شرح النووي على مسلم 33]

 
َعلَْيِه ِطبَاعُ  ِلُموَسى َعلَْيِه السَّاَلُم، َوأَنَّ اآْلَدِميَّ يَْغِلُب . قال: "َوفِيِه ُمْعِجَزةٌ َظاِهَرةٌ 10/199[ فتح الباري البن حجر 34]

ِ، َوَمَع ذَِلَك َعاَملَهُ مُ  َحتَّى َضَربَهُ. عَاَملَةَ َمْن يَْعِقُل اْلبََشِر؛ أِلَنَّ ُموَسى َعِلَم أَنَّ اْلَحَجَر َما َساَر بِثَْوبِِه إِالَّ بِأَْمٍر ِمْن َّللاَّ
ْرِب بِاْلعََصا فِي اْلَحَجِر. َوفِيِه َما َكاَن فِ َويُْحتَمَ  اأْلَْنبِيَاِء َعلَْيِهْم ي ُل أَنَّهُ أََراَد َبيَاَن ُمْعِجَزةٍ أُْخَرى ِلَقْوِمِه بِتَأْثِيِر الضَّ

ُ تَعَ  اِل َواْحتَِماِل أَذَاهُْم، َوَجعََل َّللاَّ ْبِر َعلَى اْلُجهَّ اَلةُ َوالسَّاَلُم ِمْن الصَّ  آذَاهُْم".الَى اْلعَاقِبَةَ لَُهْم َعلَى َمْن الصَّ
 
 .3153، حديث 11/206[ صحيح البخاري 35]

 
 . نسخة المكتبة الشاملة.1/397[ تفسير السعدي 36]

 
 . نسخة المكتبة الشاملة.386-4/285[ تفسير ابن كثير 37]
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 .1/407[ تفسير السعدي 38]

 
ِجْبِريُل قِيَل ، )ثُمَّ َعَرَج ِبي إِلَى السََّماِء الثَّاِلثَِة فَاْستَْفتََح ِجْبِريُل فَِقيَل َمْن أَْنَت قَاَل 234. حديث 1/385[ صحيح مسلم 39]

ٌد  أُْعِطَي َشْطَر اْلُحْسِن هَُو قَْد  إِذَا rقِيَل: َوقَْد بُِعَث إَِلْيِه قَاَل قَْد بُِعَث إِلَْيِه فَفُتَِح لَنَا فَإِذَا أََنا بِيُوسَُف  rَوَمْن َمعََك قَاَل ُمَحمَّ

َب َوَدَعا ِلي بَِخْيٍر(.  فََرحَّ
 
 .2/4[ فيض القدير للشوكاني 40]

 
 .11/216[ فتح الباري البن حجر 41]

 
بَِرُجٍل َو . نسخة المكتبة الشاملة. َوفِي َحِديث أَبِي ُهَرْيَرة ِعْند الطََّبِري  )فَإِذَا هُ 11/216[ فتح الباري البن حجر 42]

 .)  أََشَمط َجاِلس ِعْند بَاب اْلَجنَّة َعلَى ُكْرِسي 
 
 [ سيأتي تفصيل ذلك في التوازن بين التواضع وعزة النفس. 43]

 
 .216، حديث 1/277[ شرح النووي على مسلم 44]

 
 .3293، حديث 11/392[ صحيح البخاري 45]

 
 .3269. حديث 11/363[ صحيح البخاري 46]

 
 .1/452. وغريب القرآن لألصفهاني 19/280[ تفسير األلوسي 47]

 
 . عن البراء.3285، حديث 11/384[ صحيح البخاري 48]

 
 .3283، حديث 11/382[ صحيح البخاري 49]

 
 .3288، حديث 11/387[ صحيح البخاري 50]

 
 .3292، حديث 11/391[ صحيح البخاري 51]

 
 .3292حديث ، 11/391[ صحيح البخاري 52]

 
 .2/342[ تفسير القرطبي 53]

 
 .3289، حديث 11/388[ صحيح البخاري 54]

 
 .3297، حديث 11/396[ صحيح البخاري 55]

 
 .3283، حديث 11/382[ صحيح البخاري 56]
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 .3283، حديث 11/382[ صحيح البخاري 57]

 
 .3279، حديث 11/378[ صحيح البخاري 58]

 
اي  -حجر رحمه هللا: "قَاَل َزْمعَة ْبن َصاِلح َعْن اِْبن أَبِي ُملَْيَكة )َكاَنْت فَاِطَمة تُنَق ِز [ قال ابن 59] أَْي ِباْلَقاِف َوالزَّ

( فَذََكَر َهذَا اْلَحِديث، َوأَْخَرَجهُ أَْحَمد، َويَْحتَِمل إِْن َكاَن َحِفَظهُ أَْن يَكُون ُكل  ِمنْ  -تَُرق ِص  بَْكر  أَِبي اْلَحَسن ْبن َعِلي 
قَْوله: )بِأَبِي ْلَك اْلَمَقالَة. َوفَاِطَمة تََوافَقَا َعلَى ذَِلَك، أَْو يَكُون أَبُو بَْكر َعَرَف أَنَّ فَاِطَمة َكانَْت تَقُول ذَِلَك فَتَابَعََها َعلَى تِ 

ل ِصفَة النَِّبي   َم فِي أَوَّ ِ( تَقَدَّ )َوَكانَْت فَاِطَمة ْحَمد ِمْن َوْجه آَخر َعْن اِْبن أَبِي ُمَلْيَكة قَال: ، َوَوقََع ِعْند أَ rَشبِيهٌ بِالنَّبِي 

ٍ( َوفِيِه إِْرَسال، فَإِ  ِ َلْيَس َشبِيًها بِعَِلي  َمْحفُوًظا فَلَعَلََّها ْن َكاَن َعلَْيَها السَّاَلم تَُرق ِص اْلَحَسن َوتَقُول: اِْبنِي َشِبيهٌ بِالنَّبِي 
 . 11/51َك َمَع أَِبي بَْكر أَْو تَلَقَّى ذَِلَك أََحدهَما ِمْن اآْلَخر. فتح الباري البن حجر تََواَرَدْت فِي ذَلِ 

 
ابن حجر: . )ليس شبيه( هكذا في الرواية بالضم. وليس بالنصب. قال 3278، حديث 11/377[ صحيح البخاري 60]

ٍ( قَاَل ِاْبن َماِلك َكذَا  َمْذَهب ُكوفِي  ، قَال: َوقََع بَِرْفعِ )َشِبيه( َعلَى أَنَّ لَْيَس َحْرف َعْطف َوهَُو "قَْوله: )لَْيَس َشبِيهٌ بَِعِلي 
بِِنيَّتِِه، َونَْحوه قَْوله فِي َويَُجوز أَْن يَُكون )َشبِيه( اِْسم لَْيس، َويَكُون َخَبرَها َضِميًرا ُمتَِّصال ُحِذَف اِْستِْغَناء َعْن لَْفظه 

ِ( يَْحتَِمل  ُخْطبَة يَْوم النَّْحر يِبي  فِي قَْوله: )بِأَبِي َشِبيهٌ بِالنَّبِي  ة( َوقَاَل الط ِ أَْن يَكُون التَّْقِدير هَُو ُمفَدًّى )أَلَْيَس ذُو اْلَحجَّ
ِ َخبَر ُمْبتََدأ َمْحذُوف.  يَِّة الشَّبَه ِللتَّْفِديَِة، َوفِ بِأَبِي َشبِيه فَيَكُون َخبًَرا بَْعد َخبَر أَْو أَْفِديه بِأَبِي َوَشبِيه ِبالنَِّبي  يِه إِْشعَار بِِعل ِ

ِ( َما قَْد يُعَاِرض قَْول َعِلي  فِي ِصفَة النَّبِي   قَْبله َواَل بَْعده ِمثْله( أَْخَرَجهُ الت ِْرِمِذي  فِي )لَْم أََر  rَوفِي قَْوله: )َشبِيه بِالنَّبِي 

 . 11/51ُمْعَظمه". فتح الباري البن حجر ِفي  َعلَى عُُموم الشَّبَه َواْلُمثْبِت َعلَى الشََّمائِل، َواْلَجَواب أَْن يُْحَمل اْلَمنْ 

 
 . عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما. 3295، حديث 11/394[ صحيح البخاري 61]

 
بيروت. .دار الكتاب العربي 580-2/579للقاضي عياض بن موسى اليحصبي  r[ الشفا بتعريف حقوق المصطفى62]
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