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 الرؤية الجسالية لمشبي )ص( واثرىا في تسدن السجتسع

 أ.م.د. سامي جهدة بعيد الزيدي 

 كمية االثار / مركز ذي قار لمدراسات التاريخية واالثارية - جامعة ذي قار

 السخمص
يعج الجسال ركيدة ميسة مغ ركائد االجتساع البذخؼ، ولحا سعت السجتسعات الى تشسية       

الخؤية الجسالية والحث عمييا ، كػن الجسال يعصي الرػرة االبيى لبلجتساع االنداني، واستسخار 
وجػده، ليحا نجج الفبلسفة اليػنان وغيخىع نطخوا بذكل عسيق لمجسال وعجو فمدفة الجسال مغ 

التي شغمت اىتساميع وتفكيخىع، ولع يكغ االسبلم بعيجا عغ اجػاء االجتساع البذخؼ، فقج  االىسية
                                                                                     حث الشبي مشح بجء الجعػة االسبلمية الى الحث عمى التجس ل، والسحافطة عمى جسال البيئة التي 

في متابعة سمػكيات اصحابو في التعامل  األىسيةيعير فييا السدمع, فشجج الشبي اىتع اىتساما بالغ 
مع الشطافة، حتى ان االسبلم جعل الشطافة شقدا يػميا مكخر في عجة اوقات، ودعاه بالتصييخ 
والػضػء، فرار السدمع يدتخجم الساء في تصييخ بجنو عشج الجشابة او الشجاسات التي تمترق بو 

ة والصيارة، كسا حث عمى الػضػء وجعل قبل الذخوع في اقامة العبادات ، فقج ربط بيغ العباد
 شقدا عباديا قبل شخوع السدمع في الربلة.

كحلظ سعى الشبي الى بشاء مجتسع نطيف، وحث عمى التجسل البجني والخوحي، فعج الشطافة تارة 
نطافة بجنية وتارة اخخػ نطافة روحية، وىي تصييخ القمب مغ االحقاد والزغائغ والكخالية ، 

 عكذ ايجابا عمى السجتسع ليتحػل الى مجتسع مدتقخ جسيل.    فجسال الخوح يش
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The aesthetic vision of the Prophet (PBUH) and its impact on the 
urbanization of society 

Assist Prof. Sami Jouda B. Al-Zaidi 
University of Dhi Qar- College of Archeology 
Abstract 
    Beauty is an important pillar of the human meeting, and that is why 
societies sought to develop and stimulate the aesthetic vision, because 
beauty gives the glorious image of human society, and the continuation 
of its existence, so we find Greek philosophers and others who looked 
deeply at beauty and the enemy of the philosophy of beauty of the 
importance that occupied their interest and thinking, and did not Islam is 
far from the atmosphere of human meeting, since the Prophet has urged 
since the beginning of the Islamic call to encourage beautification, and to 
preserve the beauty of the environment in which the Muslim lives, so we 
find the Prophet an extremely important interest in following the behavior 
of his companions in dealing with cleanliness, so that Islam made 
cleanliness a ritual Every day, repeated at several times, and he called 
him to purify and perform ablution, so the Muslim used water to cleanse 
his body when impurity or the impurities that stick to him before starting 
to worship, so he linked worship and purity, as he urged ablution and 
made a ritual worship before the Muslim commences prayer. The 
Prophet also sought to build a clean society, and urged physical and 
spiritual beautification. He considered cleanliness, sometimes physical 
cleanliness, and at other times spiritual cleanliness, which is the 
purification of the heart from hatred, resentment and hatred, so the 
beauty of the soul reflects positively on society to turn it into a beautiful 
stable society. 
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 الجسال لغة
  -:(( ويصمق عمى معشييغ الحدن وحدن الرهرة والديرة ردالجسال: ))

مسا يسكغ ان : الجسال الحؼ يعخفو كل الجسيػر مثل صفاء المػن وليغ السمسذ وغيخ ذلظ أوليسا
 ومسكغ االكتداب  ،يكتدب وىػ عمى قدسيغ: ذاتي

ػن ان يكوىػ ان يكػن كل عزػ مغ األعزاء عمى أفزل ما يشبغي  ،وثانييا: الجسال الحكيقي
 .(1)عميو مغ الييئات والسداج

، وفبلن وسيع ، اؼ ت ميدع اذا كان عمييا أثخ الجسال: اذ يقال امخأة ذاوالجسال السيدع     
والجسال يقع عمى الرػر والسعاني ومشو الحجيث ) ان هللا جسيل يحب الجسال (  (2)حدغ الػجو .

 (3)الفعل والخمق ، وجسمو اؼ زيشوفي اؼ حدغ االفعال كامل االوصاف ، والجسال الحدغ يكػن 
حمق الخأس مثمة إلعجائكع وجسال لكع( وفيو )ان هللا يحب الجسال والتجسل( وفي الحجيث )

 .  (4)والجساالن مغ السخأة الذعخ والػجو 
                                                                        وفي معجع الخاغب األصفياني الجسال الح دغ الكثيخ وذلظ ضخبان االول جسال يختز      

خه وقػليع "جسالظ ان ال تفعل نو او فعمة والثاني بسا يػصل مشو الى غياإلندان بو في نفدو او بج
: ار الرحاح وغيخىا نجج ان )الجسالوفي مخت (5)ألدم األمخ األجسل وال تفعل ذلظ " إغخاء اؼكحا

وىػ ايزا السبلحة  (6)(                              اال  فيػ "جسيل" والسخأة "جسيمة"                                       يعشي الح دغ وقج ج س ل الخجل بالزع ج س  
 .(7)ن معشى كمسة الجسال يعشي الػسامة، اليشاء ونجج ايزا ا

                 الجسال اصطالحا   
صفة لؤلشياء تبعث في الشفذ الدخور والخضا والقبػل وىػ احج  ،الجسال عشج الفبلسفة     

في بعس االفكار يتسثل  (8)السفاليع الثبلثة التي تشدب الييا دعائع الكيع اؼ الجسال والحق والخيخ
الجسال في التػازن والتشاسق والشطام الحؼ يجسع االجداء وربسا كان الجسال ما يستعشا بسجخد تأممو 

(9) . 
وقج نطخ الكبلسيكيػن الى الجسال باعتباره جػىخ الػاقع وانو التحقق الكامل لمذكل ، او ىػ     

ل باعتباره تجميا لئلرادة او الذعػر ، المحيغ اكتسال الذكل في ذاتو . ونطخ الخومانتيكيػن لمجسا
يتججدان ذاتيا مغ خبلل كل مذاىجة لمجسال ، اما الصبيعيػن فاكتذفػه في التػافق او االتفاق 
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البارع مع الصبيعة ، ونطخ الػاقعيػن الى الجسال فاعتبخوه مػجػدا في السػضػع الجسال ، وكحلظ 
 . (11)الػعي الحؼ يجرك ىحا السػضػع ايزا

 :(الرؤية الجسالية في اقهال الشبي وسمهكو )صمى هللا عميو وآلو

ال يختمف اثشان بان االسبلم مشح ضيػره ركد اىتسامو عمى اضيار الجسال واالىتسام بسطيخ     
وقال  (11)( رد في االثخ )الشطافة مغ االيسانالسدمع ونطافتو حتى عج ذلظ مغ االيسان فقج و 

، وعج الديشة واضيارىا مدالة ميسة بل (12)تشطفػا فأن االسبلم نطيف( ( )صمى هللا عميو وآلو)
ىي واجب الذكخ هلل عمى الشعسة ، حتى انشا نجج ان القخان يدتفيع باستغخاب عجيب لسغ يحخم 

فكيف تحخم  عمى الشاس الديشة ، ويعج هللا الديشة نعسة مغ نعسو التي اخخجيا لمشاس ليشعسػا بيا
َباِت : )ىحه الشعسة عمى الشاس، قال سبحانو وتعالى َم ِزيَشَة َّللاَِّ الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيِّ ُقْل َمْن َحرَّ

ْزقِ  أباح هللا تعالى وحث عمى استعسال الديشة في كل مدجج ونجب إلييا وأباح األكل  (13)(ِمَن الرِّ
ك قػم يحخمػن كثيخا مغ األشياء مغ ىحا الجشذ ، قال هللا والذخب ، ونيى عغ االسخاف ، وىشا

 .(14) تعالى مشكخا ذلظ " مغ حخم زيشة هللا التي أخخج لعباده والصيبات مغ الخزق "

معشاه انا جعمشا الحؼ عمى األرض  (15)(ِإنَّا َجَعْمَشا َما َعَمى اْْلَْرِض ِزيَشة  َلَياوفي قػلو تعالى: )    
دىا وحيػانيا ونباتيا "زيشة ليا" يعشي لؤلرض "لشبمػىع أييع" أؼ لشختبخ ات جسامغ أنػاع السخمػق

وىحا السعشى نججه  .(16)أييع أحدغ عسبل " يعشي مغ اتبع أمخنا ونييشا وعسل فييا بصاعتشاعبادنا "
في الشز القخآني الحؼ يذيخ الى ان هللا سبحانو وتعالى خمق كل ما في االرض لخجمة االندان 

َوُىَه الَِّذي ) (17)(ُىَه الَِّذي َخَمَق َلُكْم َما ِفي اْْلَْرِض َجِسيع امييا ويتديغ بو ويشعع بجسالو )لعير ع
َساِء َماء  َفَأْخَرْجَشا ِبِو َنَباَت ُكلِّ َشْيٍء َفَأْخَرْجَشا ِمْشُو َخِزر ا ُنْخِرُج ِمْشُو َحبِّا مُ  َتَراِكب ا َأْنَزَل ِمَن الدَّ

ا َوَغْيَر ُمَتَذاِبٍو  َوِمَن الشَّْخلِ  مَّاَن ُمْذَتِبي  ْيُتهَن َوالرُّ ِمْن َطْمِعَيا ِقْشَهاٌن َداِنَيٌة َوَجشَّاٍت ِمْن َأْعَشاٍب َوالزَّ
 .(18)( اْنُظُروا ِإَلى َثَسرِِه ِإَذا َأْثَسَر َوَيْشِعِو ِإنَّ ِفي َذِلُكْم ََلََياٍت ِلَقْهٍم ُيْؤِمُشهنَ 

ليأتي الخصاب مػجيا الى االندان ان يأكل مغ ىحه الشعع حبلال شيبا الن غاية خمق الشعع      
ب ا َواْشُكُروا ِنْعَسَة َّللاَِّ ِإْن ُكْشُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدونَ ) ىػ االندان ىحه  (19)( َفُكُمها ِمسَّا َرَزَقُكُم َّللاَُّ َحاَلال  َطيِّ

ع بخيخاتيا ندان مغ حقو التستع بالحياة والعير فييا والتشعاآليات وغيخىا دلت بػضػح عمى ان اال
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البحخ ، ما دامت ضسغ الزػابط التي ارادىا هللا وبعيجة عغ االسخاف و التي مشحيا الخالق لو
، فبل ضيخ ان يتديغ بيا ، ليذعخ بعصاء هللا البلمتشاىي ونعسو الكثيخة التي وضسغ الكدب الحبلل

ان عازفا عشيا وكيف يذكخ هللا ان كان مفارق ليا مستعزا ال تحرى فكيف يذعخ بحلظ ان ك
 .يامش

( كان مسغ ييتع بالديشة والتجسل ليطيخ نعع هللا صمى هللا عميو وآلومغ ىحا نجج الشبي )   
ويذكخىا حتى جعل ليا آداب خاصة بيا وحث عمى استعسال الشعع في حجود السعقػل فقج قال 

. لع يكغ (21)(بها والبدها وتردقها في غير إسراف وال مخيمةكمها واشر : )(صمى هللا عميو وآلو)
( بعيجا عغ واقع الحياة االرضي فقج كان جدءا مغ ذلظ السجتسع يعير صمى هللا عميو وآلوالشبي )

وسصو ويتعاير معو يحذ بو ويذعخ بسا يذعخ وىػ القائل لخجل يتحجث معو وىػ يختجف ) 
( كان صمى هللا عميو وآلو.وىحا يػضح ان الشبي)(21)جيج (ىػن عميظ ... انا ابغ امخأة تأكل الق

يخكد عمى الجانب البذخؼ في شخريتو كي ال يفيع الشاس ان الشبي كان مسيدا سساويا في سمػكو 
وىحا يجعل ىػة شاسعة بيشو وبيغ الشاس حيث يعتقجون ان مغ غيخ السسكغ تقميج سمػك الشبي 

، لحا سعى الشبي ك بعيج عغ متشاول االندان االرضيػ السجعػم سساويا والسعرػم الييا فيػ سم
جاىجا لكي يؤكج ىحه الحكيقة مشصمقا مغ تعديد السفاليع االندانية والدمػكيات الػاقعية السعاشة 

 ومسارستيا في داخل السحيط االرضي الحؼ يجسع الشبي والسجتسع .

اني والتي يتػضح كثيخا مغ ركد الشبي عمى الجسال باعتباره الخؤية الحية لئلحداس االند   
خبلل الرػرة والييئة الجسيمة التي يطيخ فييا االندان ، وىي تعبيخ عغ مجػ تفاعل االندان 
بحياتو والتراقو بسفخداتيا اليػمية وسعيو ألحياىا واضيارىا عمى كػنيا حية متفاعمة الساكشة ميتو 

( في الحث عمى ى هللا عميو وآلوصم. ىحا الجانب السذخق في الشطخة الى الحياة جدجه الشبي )
الشطافة والتجسل والتديغ التي ىي مطيخ مغ مطاىخ الحزارة والسجنية التي سعى الشبي لتأسيديا 

 . 

( كبلىسا يئة الطاىخؼ ، والجسال الباششي )الجسال السعشػؼ الجسال االنداني نػعيغ جسال الي   
لتشتج فعبل وجػديا اندانيا يشعكذ بجوره  يتساشيان معا لخمق جسالية اندانية تتفاعل مع محيصيا
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يحب ايجابا عمى الحياة لحا جاءت اآليات القخآنية لتجسعيع معا في عشػان بارز ان هللا: )
ومشيج االسبلم في ( 24)أؼ الستشدىيغ مغ االقحار واالذػ (23)( ) ويحب السصيخيغ (22)الستصيخيغ(

 . ة واستحباب الديشة والتخغيب فيياوالحث عمى الشطافالجسال الطاىخؼ يتحجد بالشيي عغ القحارة ، 

صمى هللا وسػف نتشاول الجسال الطاىخؼ في بحثشا ىحا ونبيغ اىسيتو في رؤية الشبي وسمػكو )    
( في بشاء مجتسع متحزخ متسجن مدتانذ يؤمغ باالبجاع واالبتكار والريخورة مغ عميو وآلو

انيا لػحة فشية تحتاج الى فخشاتو وحدو الجسالي ليزع  خبلل ايسانو بالجسال ونطختو لمحياة عمى
 لسداتو في جانب مغ جػانبيا   .

 الشيي عن القذارة والحث عمى الشظافة

( السدمسيغ عمى الشطافة والشيي عغ القحارة ولع يتخك مشاسبة صمى هللا عميو وآلوحث الشبي )     
حياة الشاس وتػاصميع فاإلندان الشطيف  اال واشار الى ىحا السزسػن السيع لسا لو مغ اىسية في

الستعصخ الستديغ دون اسخاف تشجحب لو الشفذ ويكػن اكثخ تأثيخ مغ غيخه واكثخ تػاصبل مع 
الشاس ال تكخىو الشفذ وال يبتعج عشو ويقبل عميو الجسيع، وىػ صػرة مذخقو يحتاجيا االسبلم في 

صمى هللا وعشو ) ،(25) بئذ العبج القاذورة (: )(صمى هللا عميو وآلوالتأثيخ عمى االخخيغ . قال )
 .(26)ىمظ الستقحرون(): (عميو وآلو

اراد الشبي المتو ان تكػن عمى مدتػػ عالي مغ الجسال مغ خبلل حثيع عمى الشطافة مؤكج     
لحكيقة ان هللا يحب ان يكػن العبج نطيف متصيخ ولعل ىحه الحكيقة متجدجة بالصيػر الحؼ اكجه 

الكيام باألعسال العبادية بل انشا يسكششا ان نمحع ان جل العبادات تحتاج الى الصيػر  االسبلم عشج
ِرينَ  يتع اال بالغدل ففي قػلو تعالى:)وان بعزيا ال  .(27)(ِإنَّ َّللاََّ ُيِحبُّ التَّهَّاِبيَن َوُيِحبُّ اْلُسَتَطيِّ

لحا حث  يتعجاه الى الخوح ايزا .تأكيجا واضحا عمى اىسية التصيخ الحؼ اليذسل الجدج وحجه بل 
صمى هللا عميو ( عمى تشطيف الجدج وتصيبو الن هللا يحب ذلظ قال )صمى هللا عميو وآلوالشبي)
. ولع يتخك الشبي ىحه السدألة دون (28)يب يحب الصيب ، نطيف يحب الشطافة()إن هللا ش(: وآلو

بالثػاب الجديل لتكػن القزية اكبخ  (يػعج الستصيخيغ صمى هللا عميو وآلوتعديد بل نجج الشبي )
مغ كػنيا نريحة فقط انسا ىي مدألة مؤكجه يثاب عمييا فاعميا فتخكيا ضياع ليحا الجديل مغ 
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( : )شيخوا ىحه األجداد شيخكع هللا ، فإنو ليذ عبج صمى هللا عميو وآلوالثػاب ، قال رسػل هللا )
ساعة مغ الميل إال قال: الميع اغفخ لعبجك  يبيت شاىخا إال بات معو ممظ في شعاره ، وال يتقمب

 .(29) فإنو بات شاىخا(

كان الشبي يتابع اصحابو ويشطخ الى مبلبديع واشكاليع ويشتقجىع ليجعل مشيع مجتسعا نطيفا      
متسجنا ييتع بالشطافة التي بجورىا تشعكذ عمى حياتيع وبيػتيع وشػارعيع فكيف بيع ان كانػا 

ج رأؼ حال مجنيع واماكشيع فكان يشطخ الى الخجل فييع ويتابع اوضاعو ، فق الييتسػن بأنفديع فسا
وكان رسػل هللا يشتقج ( 31)!(ما كان ىحا يجج ماء يغدل بو ثػبو؟أرجبل وعميو ثياب وسخة فقال: )

( صمى هللا عميو وآلويعتشي بو عغ جابخ بغ عبج هللا : أتانا رسػل هللا ) ييتع بسطيخه وال الحؼ ال
. وعج الستعة (31):)أما كان يجج ىحا ما يدكغ بو شعخه ؟!(جبل شعثا قج تفخق شعخه ، فقالر  فخأػ

مغ الجيغ وجعل الجيغ اضيار الشعسة وان الشطافة وتحديغ الثػب واضياره بالسطيخ البلئق ىػ 
( وصمى هللا عميو وآلاضيارا لمشعسة وشكخا لخالق الشعع والسشعع بيا عمى عباده لحا قال رسػل هللا )

 (. 32)مغ الجيغ الستعة وإضيار الشعسة(:)خ رأسو ، وسخة ثيابو ، سيئة حالولخجل شعث شع:)

ولع تقف وصايا الشبي عشج الجدج االنداني بل تعجاه الى السكان الحؼ يدكغ فيو الن السكان    
رػرة تعبيخ عغ رؤية االندان واختياره لشسط الحياة ومجػ احتخامو لحياتو وقجرتو عمى صشعيا بال

االجسل واالبيى بعيجة عغ القحارة واالوساخ التي ىي بؤرة االمخاض والحذخات الزارة العابثة 
برحتو والشبي يدعى الى خمق مجتسع صحي خال مغ العمل واالمخاض نطيف مذخق بحيػيتو 
فاعل بجسالو ، لحا ححر الشاس مغ القسامة ان تبقى في البيػت دون ان تخسل الى اماكشيا 

بعيجة عغ بيػتيع لكػنيا مدكغ الذيصان ، ولعل القرج مشيا االمخاض ، الن السخض السخررة 
صمى هللا ) لحا اكج الشبي ىحا السفيػم بقػلوشخ يريب االندان وكل شخ مرجره الذيصان ، و 

.وحث الشبي (33))ال تبيتػا القسامة في بيػتكع وأخخجػىا نيارا ، فإنيا مقعج الذيصان( :(عميو وآلو
عمى استخجام الػسائل السختمفة في التشطيف وازالة االوساخ واعتبخ بيػت العشكبػت التي الشاس 

تشذأ عمى الججران مداكغ الذياشيغ واوصى بإزالتيا ليطيخ جسال السشدل والسكان الحؼ يجمذ 
( : )بيت الذياشيغ مغ بيػتكع بيت صمى هللا عميو وآلو) االندان ليذعخ بجساليتو فقج قال فيو

ولع تكغ وصايا الشبي مجخد تػصيات كسا اسمفشا انسا كان يؤكجىا باستسخار  .(34)(ػتالعشكب
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ويدعى الى تصبيقيا ويصمب مغ اتباعو ان يبحلػا استصاعتيع في الشطافة وان يعتبخوىا مغ مياميع 
اال التي يدعػن الييا في بشاء الحياة ، واعتبخ الشبي االسبلم مبشيا عمى الشطافة وان الجشة ال تجخل 

بيا وىحا جانب ميع مغ جػانب التعديد والسكافئة التي  نذجىا االسبلم في بشاء السجتسع وتشذيط 
( : تشطفػا بكل ما استصعتع ، وآلو صمى هللا عميوالسدمسيغ عمى العسل االفزل ، قال رسػل هللا )

صمى هللا و )وعش( 35)فإن هللا تعالى بشى اإلسبلم عمى الشطافة ، ولغ يجخل الجشة إال كل نطيف
. ولعل ىحا القػل  (36)( : إن اإلسبلم نطيف فتشطفػا ، فإنو ال يجخل الجشة إال نطيفعميو وآلو

يشدحب عميو ان السقرػد بالشطافة ، نطافة الجدج فزبل عغ القمب فان القمب ان كان نطيفا 
ض الشفدية انعكذ ذلظ عمى البجن والخوح وصار االندان متأندشا مع السجتسع نطيفا مغ االمخا

. ونجج ىحا السعشى ويتفاعل معيػيذارك في صشع الحياةوالعقج غيخ مدتػحذا يشجمج كميا بالسحيط 
ويبجو ان تخكيد الشبي  ،(37)((:)إن هللا يحب الشاسظ الشطيفصمى هللا عميو وآلوفي قػل الشبي )

اس ، وىحا يحتاج عمى الثػب ونطافتو لكػنو الذكل الخارجي الحؼ يطيخ فيو االندان لسقابمة الش
(: صمى هللا عميو وآلوالى مقبػلية لحا كان الشبي يػصي اتباعو باالىتسام بيحا السطيخ فقج قال)

! اغدمي ىحيغ الثػبيغ ، أما ( :)يا عائذةصمى هللا عميو وآلو. وعشو )(38))مغ اتخح ثػبا فميشطفو(
 .( 39) عمست أن الثػب يدبح ، فإذا اتدخ انقصع تدبيحو(

( الى نطافة اماكغ في جدج االندان وضخورة االعتشاء بيا صمى هللا عميو وآلودعا الشبي )   
نطيفة باستسخار والتي يتػقع ان تكػن ممجأ لؤلوساخ والجخاثيع والسيكخوبات ، التي تدبب  وإبقاءىا

خالية وإضيار رائحة غيخ مقبػلة ، تجعػ الى االشسئداز والك االمخاض ، وتخكيا قج يدبب نتشيا
 الختان ، واالستحدادخسدة من الفطرة ، )لراحبيا، لحا حث الشبي عمى تشطيفيا واالعتشاء بيا 

 .(41)(اظافر ، ونت  االب  ، وقص الذاربوتقميم اال -حمق العانة-

عمى شيارة االبجان في الغدل بالساء وتشكية الجدع مغ  )صمى هللا عميو وآلو(ركد الشبي   
لمجدع ىي شيارتو، وحسل لشا الشز القخآني آيات تجل بػضػح عمى ان  الشجاسة ، وعج الشطافة

الساء وسيمة التصييخ مغ الشجاسات والخبائث، كسا ربط صحت العبادات بالصاىخة بالساء، فقج جاء 
ِة ف اْغِدم ػا و ج ػى ك ْع و أ   بل  ا الَِّحيغ  آم ش ػا ِإذ ا ق ْست ْع ِإل ى الرَّ ْيِجي ك ْع ِإل ى اْلس خ اِفِق في قػلو تعالى:) ي ا أ يُّي 

ٰى أ   شت ع مَّْخض  وا ، و ِإن ك  ش ب ا ف اشَّيَّخ  شت ْع ج  م ك ْع ِإل ى اْلك ْعب ْيِغ ، و ِإن ك  ْع و أ ْرج  ػا ِبخ ء وِسك  ح  ف خ  و اْمد  م ٰى س  ْو ع 
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م ْع ت جِ  اء  ف  م ْدت ع  الشِ د  شك ع مِ غ  اْلغ اِئِط أ ْو ال  ج  مِ  اء  أ ح  ػا أ ْو ج  ح  ا ش يِ ب ا ف اْمد  ِعيج  وا م اء  ف ت ي سَّس ػا ص  ج 
خ ك ْع و   لٰ ِكغ ي ِخيج  ِلي ص يِ  خ ج  و  م ْيك ع مِ ْغ ح  ل  ع  ْشو  ، م ا ي ِخيج  َّللاَّ  ِلي ْجع  ع مِ  ْع و أ ْيِجيك  ػِىك  م ْيك ْع ِبػ ج  ِلي ِتعَّ ِنْعس ت و  ع 

() ون  مَّك ْع ت ْذك خ   . ) 6السائجة/ ل ع 

يخػ ان االندان اذا اراد ان يجخل االسبلم عميو ان  )صمى هللا عميو وآلو(كان رسػل هللا و   
يتصيخ بالساء مغ خبلل االغتدال، لعمو قبل االسبلم لع يكغ ميتسا بالشطافة وازالة الشجاسات مغ 
بجنو، وىحا يجعمو عخضة لبلمخاض واالوبئة، مسا يجعمو ناقبل لمسخض مزعفا لمسجتسع الحؼ 

يغجو  )صمى هللا عميو وآلو(ر فيو . فقج جاء في الخوايات ان ثسامة الحشفي، أسخ فكان الشبييعي
اليو، فيقػل: ما عشجك يا ثسامة؟ فيقػل: ان تقت ل تقت ل ذا ذم، وان تسغ تسغ عمى شاكخ، وان تخد 

ػلػن ما يحبػن الفجاء ويق )صمى هللا عميو وآلو( السال نعِط مشو ما شئت، وكان اصحاب رسػل هللا
نرشع بقتل ىحا، فسخ عميو الشبي يػما فأسمع، فحمو، وبعث بو الى حائط ابي شمحة فأمخ ان 

 (.    41: ) لقج حدغ اسبلمو()(صمى هللا عميو وآلو)يغتدل وصمى ركعتيغ، فقال الشبي

كسا ان اختيار نػع السبلبذ كان يذكل مطيخا جساليا ، فاختيار السمبذ الشطيف واالعتشاء   
يمبذ السبلبذ التي تطيخ رائحة عشج  بشػعيتو يعصي االندان رونق وبياء ، فقج كان الشبي ال

التعخق ، ألنيا ستكػن سببا لعجم السقبػلية االجتساعية والتي تؤدؼ الى نفػر اآلخخ ، وبصبيعة 
الحال ان االندان في اغمب االحيان قج ال يذع رائحتو لمتصبع عمييا ، ولكغ االخخيغ اقجر عمى 

يخيجه االسبلم ،  وىحا ما ال تسيدىا ، لحا تشفخه الشاس ، وتقل مقبػليتو االجتساعية ،ويشحدخ تأثيخه ،
ػجب ان يكػن الن لكل اندان دوره الػجػدؼ الفاعل في السجتسع كػنو خميفة عمى االرض ، لحا ت

، وليحا الدبب ذاتو نجج الشبي يقحف بخدة سػداء لفاعمية وعجم مغادرتيا لدبب كيحافي دائخة ا
 (42)صشعت لو بعج ان عخق بيا وجج رائحة الرػف ضاىخة فقحفيا. 

 يب واثرىسا في التفاعل االجتساعيالتجسل والتط

ه مغ الجساليات التي يفتخض ان ( بالصيب والتصيب حتى عجصمى هللا عميو وآلواىتع الخسػل )  
ييتع بيا االندان ألنيا تجعمو حاضخا اجتساعيا ، فالصيب بخائحتو التي تشعر الشفػس وتيجئيا تسج 
بجورىا حبل وصال مع االخخيغ الن صاحبيا مشفتح لمحياة مشجحب لشعع هللا فييا . لحا نجج الشبي 
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شاء  عمى قػة الجحب التي يذكميا العصخ في بيغ شيب الخجل والسخأة ب ( يسيدصمى هللا عميو وآلو)
نفػس الشاس فقج قال : )خيخ شيب الخجال ما ضيخ ريحو وخفي لػنو وخيخ شيب الشداء ما ضيخ 

في الشفػس لحا حث الشبي ان يطيخ ريحو في  أىسيةوىشا يذكل الصيب  (43)لػنو وخفي ريحو (
الخجال ويخفى في الشداء وجعل زيشة السخأة الطاىخة ال اشكال فييا ان كانت ضاىخة ما دامت 
خافية الخائحة ، الن الصيب لو تأثيخ فاعل عمى االندان مسا يجفع مع الشداء الى السحطػر 

 ويعخضيغ الى اساءة الستيكسيغ . 

الشبي يحث السدمسيغ عمى عجم رد ىجية الصيب ويؤكج انيا مغ الجشة وىحا  واالجسل مشو ان    
يجعمشا نعتقج ان اىل الجشة مغ الستصيبيغ الحيغ يشعسػن بيحه الشعسة السختمفة االلػان والخائحة فقج 
حث الشبي اتباعو الى قبػل الخيحان وىػ نػع مغ انػاع الصيب : )إذا أعصي أحجكع الخيحان فبل 

مغ عخض عميو شيب فبل يخده فإنو (( صمى هللا عميو وآلووقال) (44)خخج مغ الجشة ( يخده فإنو
نجج الشبي ييتع بأمخ الصيب ويقبمو ىجية وال يشرح بخده اذا (44)خفيف السحسل شيب الخائحة  (

عخض ويقخنو بغيخه مغ االمػر االخخػ فقج قخنو بالحمػػ : )إذا أتي أحجكع بالصيب فميسذ مشو 
كسا قخن الصيب بالعدل وحث عمى عجم ردىسا حتى يريب  (46)بالحمػػ فميرب مشيا ( وإذا أتي 

(: صمى هللا عميو وآلووقال) (47)مشيا شيئا : )ال تخدوا الصيب وال شخبة عدل عمى مغ أتاكع بيا (
شيب كسا حثيع عمى التصيب بالسدظ وعجه مغ ا (48)ا أتي أحجكع بخيح شيب فميرب مشيا()إذ

. ولع يقف االمخ عشج حث الشبي اتباعو الى التجسل بل  (49)ب الصيب السدظ (الصيب :) أشي
( يزع الصيب ويتصيب بانػاع الصيب صمى هللا عميو وآلونججه يقػم بحلظ سمػكيا ويعسل بو فكان )

ب (  يتصيصمى هللا عميو وآلوالسختمفة وال يتخك مغ قجم لو شيبا اال اخح مشو نريبا  وكان )
. وكان (51)) وىػ السدظ والعشبخ( ويتصيب بحكػر الصيب (51)وبيرو في مفخقو بالسدظ حتى يخػ 

. وعج الشبي الصيب  (52)يصيب بالغالية تصيبو بيا نداؤه بأيجييغ . ويدتجسخ بالعػد القسارؼ 
صمى هللا عميو عجول عشيا وال مشاص مغ تخكيا فقج قال ) والشداء مغ ممحات الحياة التي ال

: (صمى هللا عميو وآلو) وكان يقػل (53)مغ عير الجنيا إال الصيب والشداء(: )ما أحببت (وآلو
وقال االمام الرادق )ع( يرف الشبي واحػالو في الصيب  (54)عل هللا لحتي في الشداء والصيب()ج

يشفق عمى الصيب أكثخ مسا يشفق ) صمى هللا عميو وآلو وسمع ( واىسية الصيب في حياتو :) كان رسػل هللا 
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ولع يجع الشبي مشاسبة اال وحث السدمسيغ عمى تجسيل صػرىع وتصيب ريحيع  .(55) الصعام (عمى 
حتى عج الصيب وشسو يبعج الجشػن والجحام والبخص عغ االندان فبل يتخك شع العصخ والػرد ، 
حتى يمحع انو تجرج في ذلظ تػافقا مع قجرة الشاس آنحاك عمى اقتشاء الصيب ولع يتخك مجاال 

شسػا الشخجذ ولػ في اليػم مخة ، ( )صمى هللا عميو وآلو ان ييتسػا بحلظ االمخ فقج قال )لمشاس اال
ولػ في الذيخ مخة ، ولػ في الدشة مخة ، ولػ في الجىخ مخة ، فإن في القمب حبة مغ الجشػن 

حتى وصل التخغيب بيحا االمخ ان جعل مغ (56)(  شع الشخجذوالجحام والبخص ال يقصعيا إال
 والػرد (57)(راد أن يذتع رائحتي فميذتع الػردمغ أة الشبي ان يذع الػرد االحسخ: )ع رائحيخغب بذ

يحتاج لسغ يخغب بذسو الحىاب الى الحجائق والبداتيغ واحيانا اخخػ ىي تخغيب بدراعتو وانتذاره 
لتستمئ الصبيعة جسال وبيجة ونطارة وليدداد الحذ الجسالي لجػ االندان فتيجغ روحو وتسيل الى 

ساسكو االندجام االجتساعي والتعاير االيجابي الن ذلظ مختبط ارتباشا كميا بيجوء االندان وت
الحياتي ورغبتو بالعير الن الترحخ اذا غمب عمى شبع االندان صار سمػكا ، فيتػحر شبعو 

وتدػد في عيشو الحياة ويأخح بالتذاؤمية فيشدلق مدالق التصخف . لحا حث الشبي  ويكخه مسغ حػلو
 عمى ايجاد مجتسع يعي الجسال ويسمظ حدا جساليا ويسيل بو الى االعتجال .

ا الى القػل ان االسبلم كان يدعى الى االىتسام بالجسال والتجسل وحث الشاس عمى ىحا يجعػن    
ذلظ النو مغ عشاصخ التحزخ والسجنية التي كان الشبي يشذجىا في بشاء دولتو . وجعل االندان 
مختبط بالحياة يدعى الى بشاىا وتػشيج العبلقة التبادلية معيا ، فحب االندان الى الحياة يعصييا 

قتو وامكانياتو ويدعى لبشائيا وفق رؤية عرخية تتفاعل مع معصيات الدمان والسكان وقبػل كل شا
التصػر والتغيخ ، فاذا ما كان االندان ال يؤمغ بالحياة ويعتقج انسا خمق لآلخخة وىػ يدعى لمدىج 
 والتقذف وعجم التستع بسمحاتيا ونعسيا فان ذلظ سػف يجعل مشو عجوىا المجود الحؼ يدعى الى

ىجميا وليذ لبشائيا واالبتعاد عسا تجػد بو مغ نعع عميو . لحا نجج الشبي يؤكج عمى حكيقة احتخام 
 الحياة وفق معاييخ مدسػح بيا تخزع لشطخية ) ال افخاط وال تفخيط ( .

ان االنتساء الى الجسال يخخج االندان مغ االنتساء الفخعي السحجود الى الكمي السصمق    
متقي في نقصة الجسال كل االندانية باختبلفاتيا وتتذارك الحياة دون ان تمتفت ومذاعيتو ، فقج ت

الى محجودات شقديا الحؼ يجعميا في عدلة عغ اآلخخ االنداني ، فالخيخ والجسال مذتخكات 
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وجػدية كمية يجتسع فييا الػجػد ليخسع لػحة التفاعل االنداني عمى االرض فكيسة االندان في 
 بسقجار عصاءه الػجػدؼ .ىحه المػحة تتحجد 

لع يتػقف الشبي في رؤيتو لمجسال عشج حجود التصيب واضيار الديشة لخمق مجتسع متجانذ      
انداني يؤمغ بػجػده الحياتي عمى انو غاية وأصل وضخورة ، وان كل ما في الػجػد مدخخا لو 

عمى ارتقاءه حديا  وليذ العكذ ، فإضيار الجسال وتبجيو والذعػر بو يؤكج مجػ قجرة االندان
 )صمى هللا عميو وآلو(. لحا نجج الشبي ابا عمى الحياة واالندانية جسعاءواندانيا مسا يشعكذ ايج

لئلندان وتطيخه بسطيخ اكثخ جحبا ومقبػلية ،  يؤكج عمى صػر جسالية اخخػ تخسع اشارا جسيبل
الحوق والحذ الفشي الحؼ فالحياة بسجػ جسالياتيا تجعػ االندان الى احياءىا واعسارىا وصشاعة 

باتجاه العشف والترارع يجفع السجتسعات الى االحداس بإندانيتيا مسا يقمل خصخ انجفاع البذخية 
، فكمسا ترحخت الحياة ترحخت القمػب ومالت نحػ التػحر وابتعجت عغ التأندغ واالقتتال

بالسػت وصشاعتو  وضاق افقيا وانحمت اخبلقيا وتعتست رؤياىا الى السدتقبل ، فرار التسدظ
 اكثخ اىسية مغ الحياة وانبعاثيا .

مشطخ الى روعة وجسال الخمق ليكػن لو حدا جساليا لاآليات القخآنية تحث االندان لحا نجج       
ْني ا ِبِديش ة  ا الجسال ويتسدظ برشعو قال تعالىيدتصيع مغ خبللو ان يحي س اء  الجُّ يَّشَّا الدَّ : )ِإنَّا ز 

يَّشَّاى ا ِلمشَّاِضِخيغ((58)( اْلك ػ اِكِب  ز  ا و  وج  اِء ب خ  س  ْمش ا ِفي الدَّ ع  ل ق ْج ج  م ْع (59)وقػلو تعالى : )و  وقػلو تعالى )أ ف 
ْدن اى ا  ، و اأْل ْرض  م ج  وج  ا ِمْغ ف خ  ا ل ي  م  يَّشَّاى ا و  ز  ْيف  ب ش ْيش اى ا و  ْع ك  اِء ف ْػق ي  س  وا ِإل ى الدَّ ا و أ ْلق ْيش  ي ْشط خ  ا ِفيي 

ْوج  ب ِييج  ( لِ  ز  ا ِمْغ ك  و اِسي  و أ ْنب ْتش ا ِفيي  ر 
. ىحا التخكيد القخآني عمى تكػيغ الحذ الجسالي  (61)

يجعػ الستأمل الى االرتباط بالجسال ونبح الكبح . فالجسال والكبح ثشائيتان متشاقزتان ال يجتسعان 
ستمظ قجرة التسييد بيغ الكبح والجسال ، مغ ، متى ضيخ الجسال اختفى الكبح . واالندان ىػ مغ ي

ىشا يأتي الخصاب القخآني ليؤكج ضخورة التسدظ بالرػر الجسالية وصشاعتيا بسختمف انػاعيا 
وتذكيبلتيا ، وعجم التحخج والتعامل بخجل عمى اضيارىا ، الن الغػص في جػىخ الجسال يجعل 

 االندان فاعل وجػدؼ . 
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لو مغ خبلل اعتساد الديشة ومػاد التجسل التي كان يدتعسميا دون ان لحا اىتع الشبي بإضيار جسا  
يتحخج مغ ذلظ بل حبب لمشاس وضعيا لسا ليا مغ اىسية جسالية وصحية في ان واحج، فقج كان 
يزع الكحل لعيشيو ويحث الشاس عمى وضعو وربسا تكحل وىػ صائع ، وكانت لو مكحمة يكتحل 

أن يخخج إليشا في  (صمى هللا عميو وآلول : انتطخت الشبي ). عغ عمي )ع( قا(61)بيا بالميل .
. ولع يقف عشج التخغيب بو  (62)رمزان فخخج مغ بيت أم سمسة وقج كحمتو ومؤلت عيشيو كحبل 

جساليا انسا رغبيع بو صحيا الن بعس الشاس مغ يشطخ الى الجسال نطخة مقت وال ييده الجسال 
لفداد في مداجو وخذػنة في شبعو ، ليحا كان الشبي يجخل اليو مغ باب آخخ لتخغيبو في أدوات 

صمى هللا وقال) (63)(ويذج العيغلكحل فإنو يشبت الذعخ (:)عميظ باصمى هللا عميو وآلوالديشة قال )
 .(64)( ، والدػاك يثبت األضخاس في الفع (: )الكحل في العيشيغ يجمػ البرخعميو وآلو

ولع يتخك الشبي الذعخ دون ان يحث عمى نطافتو واالعتشاء بو لسا يذكل مطيخا جساليا لئلندان    
جعل مغ الذعخ اكثخ جساال بل ىػ اساس في جسالو ، ولحا اىتع الشبي بسػاد التجسيل التي ت

)صمى هللا عميو وآلو(: )مغ كان لو مشكع وتشاسقا مع الػجو وحث عمى وضعيا والتديغ بيا. قال
. والجىغ يجعل (65)، قيل : يا رسػل هللا وما إكخامو ؟ قال : يجىشو ويسذصو كل يػم (شعخ فميكخمو

ي جساال وتأنقا لراحبو ، بل ان الذعخ اكثخ اندجاما ويسيل بو الى الشعػمة واالندياب مسا يعص
الجسال يحىب بؤس االندان ويطيخه امام الشاس بسطيخ تحتخمو فيو وال يشتقز مغ قيستو شيء 

وىحا يعشي ان االعتشاء  (66))الجىغ يحىب بالبؤس ، والكدػة تطيخ الغشى( (:صفقج قال )
وتسشحو الثقة ، حتى بالسطيخ مغ الزخورات التي ال تتخك ألنيا جدء ميع في شخرية االندان 

ان مغ عبلمات الػاثق مغ نفدو حدغ السطيخ . ومارس الشبي مسارسة فعمية امام اتباعو كي 
اليتخك ليع في ذلظ عحرا اذا صار ذلظ مغ سششو العسمية فقج كان يجىغ بأصشاف مغ الجىغ . 

بشفدج ويقػل : وكان إذا ادىغ بجأ بخأسو ولحيتو ويقػل : إن الخأس قبل المحية . وكان يجىغ بال
اتباعو بان ييتسػا بجسال الػجو واضياره بالسطيخ الحدغ مغ  كسا اوصى .(67)ىػ أفزل االدىان 

خبلل االىتسام بتحجيج المحى وتقميع الذارب وصبغ الذيب كي يكػن االندان اكثخ شباب وحيػية 
تجيسا شعثا، وىحا يجعمو مختبصا بالػجػد االنداني متفاعبل معو ، ال جالدا يشتطخ السػت م
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صمى هللا ) جسال واالىتسام بشفدو ، فقج قالفاالرتباط ىحا يجعمو اكثخ انتاجا وعصاءا لذعػره بال
 .(68))أعفػا المحى وجدوا الذػارب وغيخوا شيبكع( :(عميو وآلو

: يدخح شعخه بالسذط ويزعو تحت وسادتو ويشطخ في السخآة )صمى هللا عميو وآلو(وكان   
ألىسيتيا في ايزاح الرػرة عشج التجسل وكان في بعس االحيان يدتعيغ ببعس نداءه لتدخيح 
شعخه ويبجو ان ىحا الفعل مبعثو مغ ان الشداء اكثخ رؤية وتحدذ لمجسال واحخص عمى اضيار 

غ عمى تدخيح الذعخ اعمى لسا يستمكشو مغ شعخ االجسل في الديشة مغ الخجال ، كسا ان قجرتي
وكان  ، حتى قيل نرف جسال السخأة شعخىا،األجسلشػيل يحتاج مشيغ الى اضياره بالسطيخ 

يشطخ في السخآة ويخجل جستو  ويتسذط . وربسا نطخ في الساء وسػػ جستو  )صمى هللا عميو وآلو(
... وقال ذلظ لعائذة ، حيغ رأتو يشطخ فيو . ولقج كان يتجسل ألصحابو فزبل عغ تجسمو ألىمو 

في ركػة فييا ماء في حجختيا ويدػؼ فييا جستو وىػ يخخج إلى أصحابو ، فقالت :)بأبي أنت 
: إن هللا يحب مغ عبجه إذا ستظ وأنت الشبي وخيخ خمقو ؟ فقالفي الخكػة وتدػؼ ج وأمي تتسخأ

 .(96)(إلى إخػانو أن يتييأ ليع ويتجسلخخج 

والسؤسف حقا ان تخػ البعس مسغ كخه الحياة وجحج الشعع يذيع بيغ الشاس مبجا الدىج عمى انو   
االعخاض عغ حبلل هللا وتخك التستع بشعسو التي اندليا لمشاس فجعل الحياة زيشة يتفاعل االندان 

فػسيع فييا ليكػن احدغ عسبل . فاذا كانت الحياة مذاقا والػانيا عبػسة كخىيا الشاس ومالت ن
 .ػعت نفػس الشاس وىفت ليا وابجعتمعيا كيف تكػن . اما اذا شابت وتشػعت وازدانت الػانيا تش

لع يخمق هللا الشاس لمسػت انسا خمقيع لمحياة ، و ليذ السقرػد بالدىج في الجنيا رفزيا فقج    
السمظ و  مغ أزىج أىل زمانيسا ، و ليسا مغ السال و –عمييسا الدبلم  –كان سميسان و داود 

الشداء ما ليسا ، و كان نبيشا صمى هللا عميو و سمع مغ أزىج البذخ عمى اإلشبلق ، و لو تدع 
ندػة ، ، و قج سئل اإلمام أحسج بغ حشبل : أيكػن اإلندان ذا مال و ىػ زاىج ، قال : نعع ، إن 

ضاعة السال وال ، وفي صفة الداىجيغ : ليذ الدىج بإ(71)كان ال يفخح بديادتو وال يحدن بشقرانو
بتحخيع الحبلل ، و لكغ أن تكػن بسا في يج هللا أوثق مشظ بسا في يج نفدظ ، و أن تكػن حالظ 

 (71)في السريبة ، و حالظ إذا لع ترب بيا سػاء ، و أن يكػن مادحظ و ذامظ في الحق سػاء
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ألنو لع يتعمق .ىحه ىي حكيقة الدىج، وعمى ىحا فقج يكػن العبج أغشى الشاس لكشو مغ أزىجىع ؛ 
قمبو بالجنيا،وقج يكػن آخخ أفقخ الشاس وليذ لو في الدىج نريب ؛ألن قمبو يتقصع عمى الجنيا. قال 

 .(72)تعالى:) لكيبل تأسػا عمى ما فاتكع وال تفخحػا بسا آتاكع و هللا ال يحب كل مختال فخػر (

،ولكي يتكامل العشرخ الجسالي والجسال بأنػاعو وصػره انعكاسا لفصخة هللا التي ارادىا لمشاس    
االنداني ويتساىى مع الجسال الكػني الحؼ اراده هللا وصشعو بجسالية ال متشالية يشبغي لو ان 
يدخخ العجة الكثيخة لرشاعة الجسال الجنيػؼ ، فالديشة بأنػاعيا وأدواتيا ، ماىي االوسيمة مغ 

ة فالتديغ بالمبػس الحدغ، وشخح اردية وسائل االلتحاق بالجسال الكػني ، وبسخمػقات هللا الجسيم
الكبح ،ووضع مػاد التجسيل والتصيب ، كل ىحا يشقل االندان الى رسع صػرة جسيمة لعالع اراده هللا 
ان يكػن جسيبل ، وبيحا يتحقق قجر مغ التػافق واالندجام بيغ االندان ومحيصو الكػني، فشقصة 

التشاغع والتعاشق ، بعيجا عغ الرخاع والتشافخ االلتقاء ىي الجسال الحؼ يجفع الى االندجام و 
والتشابح ، وال يحخج الشبي عشجما يصخح التجسل وأدواتو ويسارسو سمػكيا باعتباره جدءا مكسبل مغ 

 شخرية االندان ووجػده .

وعخف تػما  تشاسق االجداء وتشاسب االلػان في االشياء الجسيمة. فالجسال في رأؼ اوغدصيغ
.  فالتديغ والتجسل يجعل صػرة (73)مى انو )ذلظ الحؼ لجػ رؤيتو يدخ(الجسيل ع االكػيشي

عمى  )صمى هللا عميو وآلو(االندان تدخ الشاضخيغ بسا تحػيو مغ تشاسق واندجام ولحا اكج الشبي 
ضخورة االىتسام بسطيخ االندان السدمع واضيار الحدغ مغ صػرتو واخفاء الكبح الطاىخ فييا مغ 

(: )شػبػا شيبكع بالحشاء فإنو أسخػ لػجػىكع وأشيب صومػادىا .فقج قال )خبلل ادوات الديشة 
والحشاء كان مغ ادوات الديشة الستػفخة في عرخ الشبي لحا حال  (74)ألفػاىكع وأكثخ لجساعكع ...(

الييا السدمسيغ لمتديغ بيا وتغييخ مبلمح الذيب التي تبجو عمييع ، وحدغ ليع الحشاء وحببيا ليع 
يدتعسميا ويتديغ بيا:)عميكع بديج الخزاب الحشاء يصيب البذخة ويديج هللا عميو وآلو( )صمىوكان 

(ال يفارقو في أسفاره قارورة الجىغ والسكحمة والسقخاض والسدػاك صوكان )(75)في الجساع(
 .(76)والسذط
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فالدىج ىػ تخك السحخمات التي نيى عشيا هللا والتستع بسا احمو ، ولبذ انػاع المباس اذ كان مغ  
حبلل وان عمى ثسشو وخف نػعو وحدغ لبدو عغ الخضا عميو الدبلم قال:)  قال أبي ما تقػل 
في المباس الحدغ ؟ فقمت بمغشي أن الحدغ كان يمبذ ، وأن جعفخ بغ دمحم عمييسا الدبلم كان 

أخح الثػب الججيج ، فيأمخ بو ، فيغسذ في الساء فقال لي : البذ وتجسل ، فان عمي بغ ي
الحديغ كان يمبذ الجبة الخد بخسدسائة درىع، والسصخف الخد بخسديغ ديشارا ، فيتذتأ فيو ، فإذا 
خخج الذتاء باعو وترجق بثسشو ، وتبل ىحه اآلية : ) قل مغ حخم زيشة هللا التي أخخج لعباده 

(: إذا لبذ ثػبا ججيجا قال :) الحسج هلل الحؼ كداني ما يػارؼ صوكان )(77)لصيبات مغ الخزق(وا
 .(78)عػرتي وأتجسل بو في حياتي( 

 :خاتسةال

ان الشبي حث عمى التجسل واضيار الديشة والجسال ومارسيا بشفدو لسا ليا مغ اىسية في       
اء باإلندانية الى نقصة التقاء بيشيا بعيجا عغ التفاعل االجتساعي والتػاصل بيغ الشاس واالرتق

السحجودية الجيشية والقػمية والعخقية فالجسال صفة مذتخكة بيغ الشاس ، ال تحجىا جغخافية وال 
حجود تدتصيل باستصالة الػجػد االنداني وتتفاعل لتشتج فعبل وجػديا جساليا يدعى لبللتحاق 

بجعتو بأروع الرػر . كسا ان البحث اعصى داللة بالجسال الكػني الحؼ صاغتو قجرة هللا  وا
واضحة عمى ان االسبلم ديغ حزارؼ مجني يدعى الى بشاء مجتسع مدتقخ جسيل، يحتخم الجسال 
كػنو صفة البارزة في التفكيخ الػاعي والسثقف لمسجتسعات . وحتى يتأسذ الجسال ويتأصل في 

رس الشبي دوره في عسمية التثكيف والتيحيب الحىغ االسبلمي ، ثع يتحػل فيسا بعج الى سمػك ، ما
 لدمػك السدمسيغ مغ خبلل حثيع عمى الشطافة واالىتسام بإضيار جسالية االشياء.  

 

 

 

 : اليهامش
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 . 33، ص 7. البخارؼ ، صحيح ، ج 21
 . 64، ص 2. الصبخاني ، السعجع االوسط ،ج21
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 السرادر والسراجع :

 ىـ( .256ـــ البخارؼ ، أبػ عبج هللا دمحم بغ اسساعيل ) ت
 م( .1981ىـ/1411ـ  صحيح البخارؼ ، دار الفكخ )بيخوت 1   
 البدتاني , الذيخ عبج هللا :   -
 1973بيخوت , ,  1معجع البدتان , ج -2

 ىـ( .458ــ البييقي ، أبػ بكخ احسج بغ الحديغ ) ت
 ـ  معخفة الدشغ واالثار ، تحق سيج كخوؼ حدغ ، دار الكتب )بيخوت ، د . ت( .3  

 ىـ( .279ــ التخمحؼ ، أبػ عيدى دمحم بغ عيدى ) ت
 م(.1983ىـ/1413ـ سشغ التخمحؼ ، تحق عبج الخحسغ دمحم عثسان ، دار الفكخ)بيخوت4 

 ــ التيانػؼ , دمحم عمي الفاروقي 
 (.1963ـ  كذاف اصصبلحات الفشػن , تحكيقج. لصفي عبج البجيع )القاىخة ,5 

 ىـ(354ــ ابغ حبان، ابػ حاتع دمحم بغ حبان بغ احسج)ت
 .ىـ(1393ية ، دار السعارف حيجر اباد الجكغ ) اليشج، السؤسدة الثقافـ الثقات، 6  

 ىـ(.311ــ ابغ خديسة، دمحم بغ اسحاق)
 2ىـ(ط1412ـ صحيح بغ خدمة، تحقيق،دمحم مرصفى االعطسي، السكتب االسبلمي،)7  

 ىـ(275ــ ابػ داود ، سميسان بغ االشعث الدجدتاني )ت
 م( .1991/ىـ 1411ـ سشغ أبي داود ، دار الفكخ ) بيخوت ، 8

 ىـ(748ــ الحىبي ، شسذ الجيغ دمحم بغ احسج بغ عثسان )ت
 ـ ميدان االعتجال ، تحق دمحم البجاوؼ ، دار السعخفة ) بيخوت ، د. ت( .9

 ىـ (. 565ــ الخاغب االصبياني، ابػ القاسع حديغ بغ دمحم ) ت
 معجع مفخدات الفاظ القخآن, تحقيق نجيع مخعذمي , دار الكاتب العخبي مصبعة  ـ11

 1972التقجم العخبي ,         
 الخازؼ , دمحم بغ ابي بكخ ـ 

 .  111ص 1983ـ مختار الرحاح ,الكػيت , 11
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 ه(341ــ ابغ زياد ،احسج بغ دمحم )ت 
 دار الرحابة لمتخاث )ششصا ، ــ الدىج وصفة الداىجيغ ، تحقيق مججؼ فتحي الديج ، 12  

 ه( .      1418           
 ىـ ( . 911ــ الديػشي ، جبلل الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ ) ت 

 م ( .1981ه /1411ــــ الجامع الرغيخ ، دار الفكخ ، ) بيخوت ، 13    
 ـــ الذاىخودؼ ، عمي الشسازؼ 

 ه( .  1419ـ مدتجرك سفيشة البحار ، ) قع ،  14
 ذمق , د. عمي :ـ -

 18ص  1985, بيخوت 1ـ العقل في التخاث الجسالي عشج العخب , ط 15  
 ــ صبلح الجيغ :

 112, مادة جسل ص 1975بيخوت , 8السشجج : ط ـ16   
 ىـ( .361ــ الصبخاني ، ابػ القاسع سميسان بغ احسج ) ت

 م( .1995ىـع1415ـ السعجع االوسط ، دار الحخميغ ) مكة السكخمة 17
 ىـ( .548ــ الصبخسي ، ابػ عمي بغ الفزل بغ الحدغ ) ت   

 م ( .     1972ه / 1392)ايخان ،  6ــــ مكارم االخبلق ، ط18     
 ىـ( .461ــ الصػسي ، ابػ جعفخ بغ دمحم بغ الحدغ ) ت

 ـ التبيان في تفديخ القخآن ، تحق احسج حبيب قريخ العاممي ، مصبعة مكتب االعبلم 19
 ىـ( .1419إلسبلمي ) إيخان ا         

 ــــ عبج الحسيج ، شاكخ :
 ــ التفزيل الجسالي ) دراسة في سايكػلػجية التحوق الفشي( ، عالع السعخفة ) الكػيت ،21

 م( .2111      
 ـــ عصاردؼ ، عديد هللا :

 ه(  1416ــــ مدشج االمام الخضا ) ع ( ، السؤتسخ العالسي لبلمام الخضا ) ع ( ، ) ايخان 21
 ىـ ( .774ــ ابغ كثيخ ، ابػ الفجاء اسساعيل ) ت 
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ــــ تفديخ ابغ كثيخ ، تحقيق يػسف عبج الخحسغ السخعذمي ، دار السعخفة ) بيخوت 22    
 م ( . 1992ىـ /1412

 ىـ( .329دمحم بغ يعقػب )تــ الكميشي ، ابػ جعفخ 
   5ىـ ( ط1363ـ الكافي ، تحق عمي أكبخ غفارؼ ، دار الكتب االسبلمية ) شيخان ، 23    

 ـــ السالكي ، قبيمة فارس :

 ( . 2112)بغجاد ،  22ـ الجسال في الفكخ العخبي ، مجمة الحكسة ، العجد 24

 ىـ( .975ــ الستقي اليشجؼ ، عبلء الجيغ عمي ) ت
 م( 1989ىـ/1419ـ  كشد العسال في سشغ االقػال واالفعال ، مؤسدة الخسالة ) بيخوت 25    

 ىـ ( . 1111ــ السجمدي ، دمحم باقخ )
ـ بحار االنػار الجامعة لجرر اخبار االئسة االشيار ، تحق ، الديج إبخاليع السيشاجي و دمحم 26   

 م ( . 1983ىـ/ 1413الباقخ البيبػؼ ، مؤسدة الػفاء ) بيخوت ، 
 ىـ( .1131ــ السشاوؼ ، دمحم عبج الخؤوف ) ت

 ـ فيس القجيخ شخح الجامع الرغيخ ، تحق احسج عبج الدبلم ، دار الكتب العمسية27
 م( .1994ىـ/1415)بيخوت         

 ىـ( .711ــ ابغ مشطػر ، ابػ الفزل جسال الجيغ ) ت
 ىـ( .1415ـ لدان العخب ، نذخ ادب الحػزة ) قع 28
 ىـ( .313شدائي ، ابػ عبج الخحسغ ، احسج بغ شعبث ) تــ ال
 ـ الدشغ الكبخػ ، تحق عبج الغفار سميسان وسيج كدخوؼ حدغ ، دار الكتب العمسية29

 م( .1991ىـ/1411)بيخوت        
 ىـ( .417ــ الييثسي ، عمي بغ أبي بكخ بغ عسخ ) ت

 م( 1988ىـ/1418ـ مجسع الدوائج ، دار الكتب العمسية ) بيخوت 31
 




