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Abstract: This research paper clarifies the 

comprehensive View of Islam towards beauty in 

terms of concept, definition, importance, and its 

manifestations. Islam is a religion of innate nature. 

The beauty is considered the blessing of Allah 

bestowed to the humanity. Allah, the Almighty, have 

mentioned the various aspects of beauty in creatures 

in Holy Qur'an. Muslims have been commanded to 

adopt the in all aspects of life at both levels: 

individual and society. Therefore, Islamic civilization 

has not neglected the beauty throughout the history, 

which shows gradual changes of human civilization. 

With the passage of time, the beauty was considered 

the part of Islamic culture being its existence in 

Islamic civilization. Islam presents universal beauty 

focusing on the natural phenomenon in the verses of 

the Holy Qur'an and Hadīth literature as well. Even 

in the body of man and its creation, Qur'an realize 

that this is God’s creativity based on human beauty. 

Accordingly, this article puts positively view point of 

Islamic Sharī'ah towards the beauty of nature. This 

research shows the importance of human likeness in 

Islam and some aspects of beauty. Islam does not 

discourage this human habit but it articulates with 

provoking human affairs as well as actions in 

worship of God and maters for other people.  
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احلمد هلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقويم، وصوره فأحسن صوره، 

ُخلقه سيد األولني  و َخلقهورزقه من الطيبات، والصالة والسالم عىل من كان مجيالً يف 

واآلخرين نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن سار عىل هنجه وسلك دربه واقتفى أثره إىل 

 يوم الدين، أما بعد: 

الفطرة الكامل الذي ال نقص فيه؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل فإن اإلسالم دين 

أكمل لنا هذا الدين ورضيه لنا فهو صالح لكل زمان ومكان، واإلسالم عبارة عن 

رشيعة وعقيدة وهتذيب ومجال وجاء ليصلح شؤون حياتنا يف الدنيا، ومن هذه األشياء 

النعم التي أنعم اهلل هبا عىل التي عاجلها اإلسالم لصالح شؤوننا اجلامل الذي يعترب من 

اإلنسان وخاصة عىل املسلمني، حيث ذكر اهلل عز وجل يف القرآن الكريم بعض 

جوانب اجلامل يف املخلوقات املختلفة التي ينتفع هبا اإلنسان يف الدنيا، فقال عز من 

 قائل: 

 1 ﴾... الآيةَوَوُه ْيِذَّلا أَنْزَلَ َنِم الس َمَاءِ اَمءً فَأَخْرَجْنَا ِهِب َتاَبَن ِّلُك ٍءْيَش فَأَخْرَجْنَا ُهْنِم اًرِضَخ ﴿          

ففي هذه اآلية الكريمة من الدالئل العظام التي تدل عىل كامل قدرة اهلل  

لك يف معرض اإلحسان سبحانه وتعاىل بذكر النعم التي أنعم اهلل هبا عىل اإلنسان وذ

واالمتنان عليه.واملسلم مطالب بأن يظهر اجلامل يف كل األوقات وال سيام عندما يعبد 

 اهلل سبحانه وتعاىل حيث أمره اهلل بذلك يف كتابه العزيز، فقال عز وجل: 

اَل ُّبِحُي   إِن َهُ  َواَل تُسْرِفُوا  َواشْرَبُوا  َوكُلُوا  ٍدِجْسَم ِّلُك   عِندَ زِينَتَكُمْ  خُذُوا  آدَمَ   يَا بَنِي﴿

 .2 ﴾الْمُسْرِفِينَ

                                                           

 . 99:6القرآن،   .1

 .31: 6، القرآن  .2
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واجلامل الذي أمر باألخذ به املسلمون شامل لكافة جوانب احلياة يف األفراد 

تغفل احلضارة اإلسالمية عىل مر العصور اجلامل الذي يعترب  واملجتمعات؛ ولذا مل

تكامل احلضارة اإلسالمية العنرص األسايس يف احلضارة اإلنسانية، فكان من عظمة و

أهنا أحاطت باجلامل وأبدعت فيه بحيث أصبحت هي املرجع واملصدر املهم تتقلدها 

األمم والشعوب األخرى يف ذلك، وسبب ذلك يرجع إىل نظرة استلهام املسلمني من 

اجلامل بحيث أخذوه من استدالالت القرآن الكريم يف اآليات املختلفة وكذلك يف 

الرشيفة واستنباطات العلامء والفقهاء رمحهم اهلل من هذه اآليات السنة النبوية 

واألحاديث، فكانت بحق مصدر الفخر واالعتزاز من ناحية شمولية الرشيعة 

اإلسالمية جلوانب احلياة التي يعيشها الناس عىل هذا األرض من جانب واهتامم 

 .م باجلامل اإلبداعي من جانب آخراإلسال

 املوضوعأسباب اختيار 

إن موضوع اجلامل من حيث العموم من املواضيع املهمة التي اهتم هبا البرشية 

اجلمعاء، وخاصة يف ديننا اإلسالمي احلنيف فإن اإلسالم أعطى االهتامم اخلاص 

وهلذا أردت أن أسهم يف إبراز النظرة اإلسالمية للجامل وذلك  للجامل املرشوع،

امل التي اهتم هبا اإلسالم وذكرها لنا تراثنا بأمهيته يف اإلسالم وبعض مظاهر اجل

 .اإلسالمي التي كانت هلا أثر بالغ يف تنمية وتطوير احلضارة اإلنسانية عىل مر العصور

  منهج البحث

نهج االستقرائي الوصفي حيث مجعت اآليات املسلكت يف كتابة هذا البحث 

اجلامل يف رشعنا اإلسالمي احلنيف القرآنية واألحاديث النبوية التي فيها اإلشارة إىل 

ا مع ذكر وجه االستدالل من هذه النصوص القرآنية واألحاديث النبوية من مصادره

حول اجلامل وأمهيته  تراث الفقهاء والعلامء املتقدمنياملعتمدة، وكذلك ما ورد يف 

 ومظاهره.
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 :ةشتمل عىل ثالثة مباحث كالتاليت يوه: خطة البحث

 مفهوم اجلامل وتعريفه املبحث األول:

 أمهية اجلامل يف الرشيعة اإلسالمية املبحث الثاين:

  أهم مظاهر اجلامل يف الرشيعة اإلسالمية املبحث الثالث:

 وهي تشتمل عىل أهم نتائج البحث التي توصلت إليها من خالل هذا البحث. :اخلامتة

 املبحث األول: مفهوم اجلامل وتعريفه

اإلسالم بالتفصيل وبيان أمهيته ومظاهره متوقف عىل إن معرفة اجلامل يف 

معرفة معاين هذه الكلمة اجلميلة يف اللغة العربية، ومن ثم الوصول إىل حقيقته من 

حيث التعريف والفهم يف اصطالح العلامء، فلذا ينبغي لنا أن نذكر أوالً معنى كلمة 

عرب يأيت بمعنى: احلسن، اجلامل يف اللغة العربية، فنقول: أصل كلمة اجلامل عند ال

يقال عندهم: مجل الرجل مجاالً فهو مجيل، واملرأة مجيلة، وهو مصدر اجلميل ضد 

 3.القبح، يقال: مجل جيمل، فريجع أصل معنى اجلامل عند العرب إىل احلسن

يف اصطالح ه لم نجد التعريف اجلامع واملانع لف اجلامل يف االصطالحفأّما 

العلامء، ولعل السبب يف ذلك راجع إىل أن املعاين التي حتتوي عليها هذه الكلمة 

يصعب معها تعريفها من حيث الظاهر، ومع ذلك وجدنا بعض العلامء رمحهم اهلل 

                                                           

بدون ، 1، طدار صادر:بريوت) لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املرصي  .3

)بريوت:  معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ؛126: 11(، تاريخ

تاج العروس من  ،حممد مرتىض احلسيني الزبيدي ؛481: 1(، هـ.11420 ،دار صادر

  .236: 28(، دار اهلداية :أبو ظبي) جواهر القاموس
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عرفوا اجلامل بام ظهر عندهم من املعاين هلذه الكلمة، ومن أمثلة ذلك تعريف صاحب 

هو من الذوات تناسب األعضاء، ومن الصفات ما  الكتاب التعريفات حيث قال:

ففي هذا التعريف نرى اجلرجاين رمحه اهلل عرف اجلامل  ،4يتعلق بالرضا واللطف

 باملعاين املوجودة فيه. 

غريه من العلامء أيضًا عرفوا اجلامل بأنه: استواء اخللقة  وكذلك نجد

اإلنسان ويشعر بالرسور  واعتداهلا، وقيل: كثرة احلسن والبهاء، وعند النظر يفرح

ويظهر مما سبق بأن تعريف اجلامل يف االصطالح خيتلف بحسب  5.والبهجة وغريها

املعاين املرادة من هذه الكلمة لدى هؤالء العلامء الذين عرفوا اجلامل، وهذا الذي أشار 

يرجع إليه اإلمام الغزايل رمحه اهلل يف تعريفه للجامل حيث قال: بأن اجلامل يف كل يشء 

إىل املعنى الالئق واملوجود فيه من احلسن والبهاء والبهجة، فإذا كانت كل هذه املعاين 

حارضة وموجودة فيه فهو الكامل يف اجلامل وغايته، وإن كان بعض املعاين موجودة فيه 

فيكون اجلامل واحلسن والبهاء بحسب املوجود فيه، ومثل لذلك بالفرس ووجود مجيع 

، وكذلك اخلط احلسن يف تناسب احلروف والتوازن واالتنظام صفات الفروسية فيه

 .6 وغريها من الصفات املوجودة فيه فيعترب ذلك غاية يف اجلامل

 

                                                           

 (،هـ1405، 1، طالعريبدار الكتاب )بريوت:  التعريفات ،حممد بن عيل اجلرجاين عيل بن  . 4

105. 

ة ماجستري رسال) دراسة موضوعية:اجلامل يف ضوء السنة النبوية ،عبد الغفور أمحد حممد  .5

اجلامل يف منهج  ،صالح أمحد الشامي ؛123، (، فلسطنيغزة، من اجلامعة اإلسالمية

 .22(، ه1407، املكتب اإلسالمي )بريوت:  اإلسالم وترشيعه

 . 299:4، بدون تاريخ(، دار املعرفة )بريوت: إحياء علوم الدين ،الغزايلأبو حامد حممد  .6
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 املبحث الثاين: أمهية اجلامل يف الرشيعة اإلسالمية

اهتمت الرشيعة اإلسالمية باجلوانب املتعددة لإلنسان الذي هو بحاجة 

االهتامم نابع من شمولية اإلسالم وتكامله من حيث للعيش يف احلياة الدنيا، وهذا 

التعاليم واألحكام املتناسبة واملتناسقة وطبيعة اإلنسان الذي خلقه اهلل سبحانه وتعاىل 

 يف أحسن تقويم، فقال عز وجل:

 7 ﴾تَقْوِيمٍ أَحْسَنِ   يِف الإنْسَانَ  اَنْقَلَخ   ْدَقَل﴿

. ومن هذه اجلوانب التي اهتم 8أي اإلنسان خملوق يف أعدل صورة وأحسنها

اإلسالم به جانب اجلامل يف اإلنسان سواء كان اجلامل املعنوي أو اجلامل الظاهري يف 

املظهر اخلارجي، فقد جاء اإلسالم بااللتفات إىل اجلامل احلقيقي يف عقول الناس 

لصورة وقلوهبم وأذهاهنم، إذ املعيار الصحيح للجامل يف اإلسالم ال يتعلق فقط بجامل ا

والقامة وتنسيق األعضاء يف جسم اإلنسان، وكذلك ليس اجلامل فقط أن تكون رائحة 

اجلسم مجيلة طيبة، بل اجلامل احلقيقي هو الدين واخللق الذي يأمر به الفطرة السليمة 

مع النظافة العامة التي تبدو معها املظهر اخلارجي مجيالً هبية، وهذا الذي كان عليه نبي 

صىل اهلل عليه وسلم حيث كان يقوم برتجيل شعره املباركة وتغسيل ثيابه  اإلسالم حممد

وهتذيب عاممته وجتميل اجلبة التي يلبسها يف املناسبات يوم اجلمعة واألعياد كل ذلك 

لكي يكون مظهره العام يظهر باملظهر الالئق به مع ما كان عليه أفضل الصالة وأتم 

ل فكان خلقه القرآن الكريم، وقد تعلم منه التسليم من حسن الصورة واخللق اجلمي

                                                           

 .4: 95القرآن،   .7

، 1: دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع، طبريوت) تفسري الطربيحممد بن جرير الطربي،  .8

 .24 :517م(، 2001 -ه 1422
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عليه الصالة والسالم أصحابه رضوان اهلل عليهم أمجعني هذه الصفة اجلميلة حيث 

اتبعوه فكان منهم االهتامم الواضح عىل اجلامل املتمسكون يف ذلك بقوله صىل اهلل عليه 

 وسلم حيث يقول: 

 9 ."ني يف الصالةحبب إيل من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عي"

إال أهنم مل يكن لدهيم حب اجلامل إىل حد يصلون فيه إىل اإلفراط بحيث 

يتجاوزن فيه حدود اهلل سبحانه وتعاىل كال وحاشا بل هم كانوا حمتاطني حتى يف 

الطيبات حتى ال يصل ذلك إىل اإلرساف والتبذير املذموم، بل كانوا يف الوسط ال 

صفة من صفات هذه األمة التي متيزت هبا عن غريها من إفراط وال تفريط الذي هو 

األمم، فكان حصول التوازن احلقيقي الوسطي يف اجلامل بينهم حتى ال يرون يف 

هيئاهتم املنفرة غري احلسنة ويف روائحهم الكرهية التي تدعو إىل التنفري عنهم بل كانوا يف 

 10.صورهم اجلميلة التي تظهر املظهر اخلارجي الالئق هبم

واجلامل صفة ظاهرة من صفات هذا الكون، فإن اهلل سبحانه وتعاىل خلق 

صنعه، وأمر الناس بالتدبر والنظر يف خلق األرض  يف الكون وأبدع يف خلقه وأحسن

والسموات، لكي يروا عظيم صنع اهلل الذي أتقن كل يشء، كام أمر بالنظر يف النبات 

والبحار واألهنار والطيور وغريها من املخلوقات التي تدل عىل عظمة اخلالق وقدرته 

يم من هذه وحسن تدبريه وكل ذلك لكي ينتفع اإلنسان املخلوق يف أحسن تقو

املخلوقات ليعيش حياة طيبة مجيلة ويتعلم الدقة واإلتقان يف القول والعمل والصنعة، 

                                                           

 ،املطبوعات اإلسالميةمكتب )حلب:  السنن، النسائيأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب   .9

 .3939م(، 1986 – 1406 ،2ط

1981، 1ط، دار اآلفاق اجلديدة)بريوت:  فصول يف علم اجلامل، الرؤوف برجاوي عبد  .10

 .45(، م 
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ويظهر بمظهر مجيل يف ُخلقه وخلقه ولباسه وسكنه، ويبتعد يف كل ذلك عن التكترب 

والتجرب واخليالء والتربج الذي هنانا اهلل سبحانه وتعاىل عنها يف القرآن الكريم وحذر 

 .11صىل اهلل عليه وسلم يف األحاديث الصحيحةمنها النبي 

فهذه خالصة أمهية اجلامل يف رشعنا احلنيف الذي أمر املسلمني بااللتزام به 

حسب االستطاعة املطلوبة وعىل قدر الوسطية واالعتدال دون اإلفراط فيه وال تفريط، 

انه وتعاىل ونبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم ذكر يف األحاديث الصحيحة بأن ربنا سبح

 .12مجيل وهو حيب اجلامل الذي ال تبذير فيه وال إرساف وال نقص فيه وال زيادة

 املبحث الثالث: أهم مظاهر اجلامل يف الرشيعة اإلسالمية

مظاهر اجلامل يف الرشيعة اإلسالمية كثرية ومتعددة ويف سياقات وأدوار 

خمتلفة، والتي اهلدف منها توضيح وبيان أن اإلسالم دين مجيل؛ ألنه دين ساموي نزل 

من عند اهلل تعاىل هلداية البرشية اجلمعاء وإخراجهم من الظلامت إىل النور واهلدى، 

امل مطلوب يف كافة األحوال والصفات وأرشد اإلسالم مجيع الناس إىل أن اجل

واألقوال واألفعال وذلك تلبية حلاجة اإلنسان الذي حيب اجلامل بفطرته السليمة التي 

جبلت عىل حب اليشء اجلميل واحلسن، ومن أهم مظاهر اجلامل يف الرشيعة اإلسالمية 

ل يشء، ولذا مجال كالم اهلل سبحانه وتعاىل وذلك يف القرآن الكريم حيث هو مجيل يف ك

                                                           

عامل الكتب للنرش والتوزيع، : القاهره) دراسات يف علم اجلاملجماهد عبد املنعم جماهد،   .11

دار املحراب بسويرسا،  )املكة املكرمة: اجلاملآفاق حممد أمحد الراشد،  ؛119(، م1986

 .56(، م 2002 -هـ  1422، 1ط

م(، 2010، العلمية الكتب دار)بريوت:  الصحيحاجلا مع مسلم بن احلجاج القشريي،   .12

 .160: رقم 
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جاء التحدي للعرب الفصحاء والبلغاء يف اإلتيان ولو بآية من آياته العظيمة فلم 

تستطع ذلك أبدًا بل جاء التأييد منهم بأن هذا ليس كالم البرش بل هو كالم خالق 

الكون والبرش، كام وجدنا التعبريات اجلميلة من حيث البالغة والفصاحة يف أحاديث 

 ه وسلم كان الكالم قصريًا واملقصود بليغًا مفهومًا من جوامع الكلم.النبي صىل اهلل علي

وإذا أمعنا النظر يف نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة لوجدنا 

هذه النصوص مليئة بمظاهر اجلامل بعبارات خمتلفة ومعان متعددة، ومن أوضح هذه 

التي ذكرها اهلل تعاىل يف القرآن  املظاهر هو ابتداء خلق اإلنسان هبذه الصورة اجلميلة

 الكريم ممتنًا هبا عىل خلقه حيث قال:

  فَعَد َلكَ  فسو َاك  خلقكَ  الذي  الكريِم  برب كَ  ما َكَّرَغ  الإنسانُ يا أي ُها ﴿

 13 ﴾رك َبكَ   ما شاءَ  صورةٍ  أي   في

ذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة خلقة اإلنسان حيث أوجده من العدم يف  

أحسن وأمجل صورة مستوي اخللق ومع ذلك هو مغرور بربه الكريم وال ينظر إىل نعم 

اهلل عليه الظاهرة والباطنة بصفة عامة ومجيل وبديع خلقه بصفة خاصة، وكل ذلك تدل 

 .14عىل عظمة اهلل سبحانه وتعاىل

وقد ذكر لنا القرآن الكريم مظهرًا آخر من مظاهر اجلامل، وهو: مجال األرض والكون 

 حيث قال اهلل سبحانه وتعاىل: 

 15 ﴾إِن َا اَنْلَعَج اَم ىَلَع الْأَرْضِ زِينَةً اَهَّل ْمُهَوُلْبَنِل أَي ُهُمْ أَحْسَنُ اًلَمَع﴿

                                                           

 .8-6:  82القرآن،   .13

 موقع ) وجماالته اجلامل يف القرآن الكريم مفهومهعبد اجلواد حممد املحص،   .14

              https://quranpedia.net/ar/book/20173، ۲۰۰۵ 18 (هـ1426 -م. 

 .7:  18القرآن،   .15
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كل الذي خلقه اهلل  يقول اإلمام القرطبي رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية بأن

سبحانه وتعاىل عىل األرض املقصود منه الزينة والتهيئة الستقبال اإلنسان من جهة 

اإلحكام والصنع واخللق، كام أن خلق األرض فيه الزينة فكذلك السامء أيضًا حيث 

 قال عز وجل: 

 16﴾هَا َواَم نِم ا مِن فُرُو ٍأَْمَلَف يَنظُرُوا إِلَى الس َمَاءِ ْمُهَقْوَف َفْيَك اَنْيَنَبهَا َواَّنَّيَز﴿

إن اهلل تعاىل زين السامء واألرض وخلق اإلنسان حتى يكون سعيدًا يف حياته 

الدنيا، ألنه حمتاج إليها وفيها الراحة والفرح والرسور واالنرشاح، وهذه األمور من 

جلامل الطبيعة الغريزية يف اإلنسان، فإن اهلل سبحانه وتعاىل فطر اإلنسان عىل حب ا

 .17واحلسن

ومن مظاهر اإلسالم للجامل: اجلامل املخلوق يف احليوانات التي خلقها اهلل 

سبحانه وتعاىل عىل تنوعها لالستفادة منها يف حياة اإلنسان يف األمور املختلفة من 

األشياء التي نحتاجها يف حياتنا اليومية من األكل والرشب واحلمل من مكان إىل مكان 

 هلل سبحانه وتعاىل بذلك يف القرآن الكريم، فيقول: آخر حيث خيرب ا

َوالْأَنْعَامَ اَهَقَلَخ ْمُكَل فِيهَا ٌءْفِد َوُعِفاَنَم َواَهْنِم تَأْكُلُونَ َوْمُكَل فِيهَا ٌلاَمَج حِينَ ﴿

 18﴾تُرِيحُونَ َوحِينَ تَسْرَحُونَ

                                                           

 .6:  50القرآن،   .16

وت، دار الكتب العلمية، )بري اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي بن أمحد بن أيب بكر حممد  .17

، 1جامعة اإلمام حممد بن سعود، ط الرياض:) االستقامةابن تيمية،  ؛۳۲۱: ۴هـ(،1413

 .1:367ه(، 1403
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  اجلامل يف الرشيعة اإلسالمية             1:2، (م۲۰۲۱يونيو۔يناير( العلوم

118 

 

ذكر اهلل تعاىل بأن هذه احليوانات فيها مجال لنا وال بد أن نستفيد من هذا  

اجلامل املسخر لنا من قبل اهلل تعاىل بالطرق الرشعية التي ذكرها اهلل تعاىل وأن فيها زينة 

لكم حتى الركوب واألكل والرشب ليس هو املقصود فقط بل فيها مجال وزينة التي 

تها ومن ثم الفرح والرسور والسعادة بالنظر إىل هذه الزينة تتوق نفس اإلنسان إىل معرف

. ويف تفسري هذه اآلية الكريمة واملعنى املراد باجلامل فيها أشار 19واجلامل املرشوع

اإلمام الزخمرشي رمحه اهلل إليها حيث قال: أن اهلل سبحانه وتعاىل كام مّن باالنتفاع هبا 

ا أيضا يعترب غرضًا من أغراض أصحاب هذه فكذلك مّن بالتجمل هبا؛ ألن التجمل هب

األموال منها من حيث الزينة والفرح والرسور والسعادة برؤية هذه احليوانات يف 

 .20الصباح واملساء

وكذلك احلال يف البحار التي خلقها اهلل تعاىل لكي يستفيد منها اإلنسان يعترب 

امل يف األشياء التي يف مظهرًا من مظاهر اجلامل يف خلقه من حيث وجود الزينة واجل

داخل البحار من اللؤلؤ واملرجان، وقد أشار اهلل سبحانه وتعاىل إىل هذا اجلامل الطبيعي 

 وتسخريه لإلنسان واالمتنان به عليه، فقال: 

بَسُونَهَا َوىَرَت َكْلُفْلا َوَوُه يِذَّلا َرَّخَس َرْحَبْلا لِتَأْكُلُوا ُهْنِم اًمْحَل اًّيِرَط َوتَسْتَخْرِجُوا ُهْنِم ًةَيْلِح تَلْ﴿

 21 ﴾َرِخاَوَم فِيهِ َولِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ َوْمُكَّلَعَل تَشْكُرُونَ

فإن اهلل سبحانه وتعاىل خاطب اإلنسان يف مجيع هذه اآليات لكونه املستفيد 

املبارش من هذه املخلوقات عىل تنوع خلقتها وأشكاهلا وألواهنا وأنواعها احليوانات 

اتات والبحار واألهنار وغريها، ففيها املظاهر الواضحة اجللية للجامل احلقيقي والنب

                                                           

 .28 ،وجماالته اجلامل يف القرآن الكريم مفهومه ،عبد اجلواد حممد املحص  .19

الكتب )بريوت: دار  ، تفسري الكشافأبو القاسم حممود بن عمر بن حممد الزخمرشي  .20
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والطبيعي، كام التنبيه عىل أن هذه األشياء ال بد من االستفادة منها وعدم إغفاهلا، ومن 

ثم جيب عليه أن يشكر اهلل اخلالق املدبر الرازق هلذه املخلوقات العظيمة، وأن ينظر 

 واالعتبار والتدبر فقال عز وجل: االتعاظاإلنسان إليها بنظرة 

 22﴾أَاَلَف يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ َفْيَك ْتَقِلُخ﴿

ففي هذه اآلية لفت االنتباه والعناية والنظر إىل الكيفية التي خلقت عليها 

وقد ذكر اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم مجال صورة  23.اإلبل من الزينة واجلامل

 حسنها وخلقتها، حيث أشار إىل ذلك يف قوله:اإلنسان يف 

الل َهُ يِذَّلا َلَعَج ُمُكَل الْأَرْضَ قَرَاراً َوالس َمَاء اَنِبء َوْمُكَرَّوَص فَأَحْسَنَ ْمُكَرَوُص َورَزَقَكُم َنِّم ﴿

 24 ﴾الط َي ِبَاتِ ذَلِكُمُ الل َهُ ْمُكُّبَر فَتَبَارَكَ الل َهُ ُّبَر الْعَالَمِينَ

إن قيمة اجلامل املوجود يف صورة اإلنسان ال يمكن أن خيتلف فيها؛ ملا فيها  

تناسق وانسجام تام يف شكله الظاهري اخلارجي مما يفرح الناظر إليه، وكذلك اجلامل 

املعنوي يف أخالق اإلنسان وعقله وروحه وقلبه وسلوكه ويف مجاله اإليامين الذي هو 

قع اجلامل كبري يف اإلسالم ومظاهره كثرية املقصود األسايس من خلقه، وأن مو

ومتعددة يف القرآن الكريم، وهو صفة من صفات اهلل اجلميلة فهو سبحانه وتعاىل مجيل 

يف ذاته ويف أسامئه وصفاته ويف كالمه كام نجد ذلك واضحًا جليًا يف تناسق آيات القرآن 

القرآن الكريم يعترب  الكريم من حيث البالغة والفصاحة واجلامل يف التعبري، فجميع

                                                           

 .17:  88القرآن،  . 22

 املنشور يف موقع) مفهوم اجلامل يف الفكر اإلسالمي ،ماجد حممد حسن  .23
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مظهرًا من مظاهر اجلامل احلقيقي واملعنوي من حيث املعاين والبديع والسالسة 

والعذوبة واجلامل والزينة، وكل ذلك ليدعون إىل النظر والتفكر والتدبر يف املخلوقات 

التي خلقها اهلل تعاىل لالستفادة منها يف إدخال الفرح والرسور والسعادة يف قلوب 

 .25نياملسلم

وقد دعا اإلسالم إىل األخذ بالزينة الظاهرية يف البدن واللباس كالزينة  

الباطنية، ولذا وجدنا أحاديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مليئة بالدعوة إىل 

التجمل واحلث عىل نظافة الطرق العامة واخلاصة والبيوت وأماكن اجللوس العامة 

ات واملناسبات العديدة التي هي حمل العناية يف التي يستفيد منها الناس يف االستشار

املجتمعات، وكذلك أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم بغرس األشجار واعترب ذلك 

صدقة جارية، كام اعترب إزالة األذى عن الطرقات صدقة كام ورد ذلك يف األحاديث 

 لم: الصحيحة املشهورة، ومن أبرزها قول سيدنا ونبينا حممد صىل اهلل عليه وس

 "إّن اهلل مجيل حيبُّ اجلامل"
26

 

 وورد يف احلديث اآلخر:

 "إن اهلل حيبُّ أن يرى أثر نعمته عىل عبده"
27

 

                                                           

-iraq.com-www.ahali ،01-06موقع )، فلسفة اجلاملا. ف جاريت،   .25

-iraq.com-www.ahali ،01موقع ) اإلحساس باجلامل ،أمينة بريمكو؛ (2021

06-2021.) 

 .160رقم: ، الصحيح اجلامع، مسلم بن احلجاج  .26

، بدون دار إحياء الرتاث العريب)بريوت: نن الس ،أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي  .27

 .2819التاريخ(، رقم احلديث: 
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فهذه األحاديث وغريها كثرية كلها تدل عىل أن إظهار نعمة اجلامل عىل 

اإلنسان أمر مرغوب فيه، ألن اهلل سبحانه وتعاىل حيب ذلك كام كان رسولنا عليه 

مجيل املظهر فكذلك ينبغي للجميع أن يكون نظيفًا مجياًل ظاهرًا الصالة والسالم 

وكذلك جعل اإلسالم الطهارة والنظافة صفة من صفات الرجال، وألجل  وباطنًا.

هذه الصفة املحمودة يف القرآن الكريم جعل أهل الطهارة والنظافة ممن أحبهم 

،اهلل
28

 وجل: فقال عز

ٌلاَجِر     فِيهِ    فِيهِ      تَقُومَ   ْن  َأ   أُّقََح  ٍمْوَي أََّولِ   ْنِم  الت َقْوَى ٌدِجْسَمَل أُس ِسَ ىَلَع ﴿

 29 ﴾الْمُط َه ِرِينَ   ُّبِحُي  َوالل َهُ يَتَطَه َرُوا   أَنْ  يُحِب ُونَ

 وجعل النبي صىل اهلل عليه وسلم الطهارة بمنزلة نصف اإليامن فقال: 

"الطهور شطر اإليامن"
30

 

وهذا احلديث يدل داللة واضحة جلية عىل اهتامم اإلسالم بالنظافة التي منها اجلامل  

 اخلارجي حيث جعل اإلسالم النظافة نصف اإليامن.

وتبني من هذا االهتامم باجلامل يف اإلسالم بأنه مل هيمل اجلامل الذي جبل 

الق سبحانه الناس عىل حبه، فلذا ينبغي لإلنسان وخاصة املسلم أن يدرك عظمة اخل

وتعاىل يف املخلوقات سواء اإلنسان أو اجلامدات أو احليوانات، وكيف أن اهلل سبحانه 

                                                           

اجلامل بني ، عبد اهلل اخلطيب ؛122 ،دراسات يف علم اجلامل ،جماهد عبد املنعم جماهد  .28

، maktaba.org/book/31616/66975-https://al) اإلدراك احليسالالشعور و

۰4-۰5-۲۰۲1). 

 .108: 9القرآن،   .29

 .223: ، رقم الصحيح اجلامع ،مسلم بن احلجاج  .30
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وتعاىل خلق الكون وما فيها هبذه الصفة االبداعية التي تدعو إىل التدبر والتفكر 

والتبرص فيها، ومن ثم االتعاظ هبا واإليامن بأن اهلل عز وجل خلق اإلنسان ملقصد 

ادة، وأن اإلسالم أعطى اجلامل احلقيقي واملعنوي واحليس أمهية كبرية، عظيم وهو العب

 وهو كله مجال يف أحكامه السمحة وتعاليمه احلقة وقيمه وأخالقه وعباداته ومعامالته.

 نتائج البحث

 إىل النتائج التالية:هذا البحث يف  فقد توصلنا

عىل النظافة إن ديننا اإلسالمي احلنيف دين اجلامل والكامل دين حيث  .1

 .عاىلوالتجمل يف كل األوقات وخاصة يف وقت أداء العبادة هلل سبحانه وت

ع من غري تبذير منهج حياة أمر بكل ما هو مجيل يف حدود الرش اإلسالم إن .2

 .وال إرساف

وجدنا يف القرآن الكريم آيات كثرية تدل باأللفاظ املتعددة عىل احلسن  .3

أو احليوانات أو اجلامدات وغريها، كام  واجلامل يف املخلوقات سواء اإلنسان

وجدنا ذلك يف أحاديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم حيث حث عىل التجمل 

كل والرشب ويف والتزين يف مواقعها بالقول والفعل يف اللباس والكالم واأل

  .مجيع نواحي احلياة

ق ، ليتوافإلنسان ويتجمل يف الظاهر والباطندعا اإلسالم إىل أن يتزين ا .4

 االثنني يف إظهار عظمة اإلسالم وصدقه وإخالصه.

من أجل اهتامم اإلسالم باجلامل بمفهومه الواسع والشامل لدى املسلمني فإنه  .5

ن يدعون التمدن احلضاري يعترب مصدر اإلهلام بخالف غري املسلمني الذي

 .والتقدم

صفاته مصدر اجلامل احلقيقي هو اهلل سبحانه وتعاىل ألنه مجيل يف ذاته و إن .6

ذه الصورة املبدعة وأسامئه وهو مجيل يف خلقه حيث خلق هذا الكون هب
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اجلميلة التي يلفت نظر اإلنسان جتاهها بروعته وزينته ومجاله، وكل ذلك 

لتكون دالة عىل عظمة اهلل سبحانه وتعاىل وعىل أنه الواحد األحد املستحق 

أعلم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد واهلل تعاىل  .بادة والرجوع إليه وحده دون غريهللع

 وعىل آله وصحبه أمجعني.
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