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املقدمة


احلمد هلل رب العاملني محد ًا كثري ًا ،وأتم الصالة والسالم عىل

املبعوث رمحة للعاملني ايب القاسم حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين
واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني.

اجلامل..هذه املفردة من أكثر االلفاظ استخدام ًا يف حياة البرش

للتعبري عن االشياء التي تعجبهم كثري ًا ،فعندما يريد شخص ان
يصف شيئ ًا اعجبه جد ًا سواء كان من ناحية املنظر ام من ناحية
املخرب ،جيد نفسه مضطر ًا ألن يقول انه مجيل.

هي كلمة استخدمها االنسان منذ زمن طويل ،وواقعنا يدل

عىل ان االستخدام هلذه الكلمة تابع لذوق االنسان ،ويمكن ان
نرصح باهنا غريزة موجودة يف طبيعة خلق االنسان ،فاإلنسان يرى

يف واقعه اشيا ًء تعجبه كثري ًا فيطلق عليها كلمة مجيلة ،فمفهوم اجلامل
ال خيتلف عليه شخصان،لكنهم خيتلفون من حيث التشخيص يف
بعض اجلهات واالشياء ،فتكون صورته وفهمه نابعة من النفس
االنسانية ،فكل نفس تدرك االشياء اجلميلة ،والدليل انك اذا اتيت
جمالك
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بشخص صغري وحبسته مدة من الزمن ومل يتعرف عىل الطبيعة
بشكل دقيق ،ومبارشة تعرضه عىل الطبيعة وتقول له :هل متيز بني

هذه املوجودات؟ قد ال يمكن ان يعطي لنا معنى جديد ًا سوى قوله
ان هذا يعجبني؛ ألن لونه جذاب وذاك يعجبني؛ ألن ملمسه رائع،
وهكذا تتكون يف نفسه عدة مالحظات عىل االشياء اخلارجية،

فقد يكون اجلامل ذاتي ًا يف االشياء ،وقد يكون خارجي ًا عنها ،اي
ان بعض االشياء ليست مجيلة بحد ذاهتا ،وانام لو استكملت مع

جوانب خارجية أخرى نطلق عليها مجيلة ،فإننا نالحظ الشخصية

املوجودة اما بأبعاد ذاتية او خارجية ،واجلامل الذايت لألشخاص
ال يمكن الولوج اليه بطريقة اعتيادية؛ ألن اكتشافه حيتاج اىل بسط

الكالم وخيرجنا عن املقام الذي نحن فيه ،ونجد يف واقعنا ان كل
فرد يسعى ألن يكون مجيالً ،إما من حيث املظهر او من حيث الذات

وما يتبعها ،فاذا كان قلب االنسان مجي ً
ال افاض من مجاله عىل مجيع

حواس االنسان ،فصار يسمع اجلميل ،ويتكلم اجلميل ،وحيب
اجلميل ،ويكره كل ما يكون ضد هذا اجلميل ،وستختلف عنده

قيمة اجلامل عن بقية الناس ،لكن يبقى لدينا سؤال واضح ومهم

وهو :كيف فهم االنسان اجلامل؟
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كيف فهم االن�سان اجلمال؟
كل يشء يف احلياة موجود قابل ل�لإدراك او التصور ،سواء

ادركنا هذا املوجود بذاته ام بعوامل اخرى ،فكل يشء له حدود

اال من خرج بالدليل ،وهو اهلل تعاىل فال حيده يشء ،بل هو من

خلق احلد ،اذا اردنا ان نعرف ما هو اجلامل واجرينا استبيان ًا عىل
عينة من الطلبة او من املوظفني ال نجد االختالف باملضمون ،وانام
االختالف يف االلفاظ او االضافات من ناحية التوسعة يف املعنى
ليس اال ،وعرفنا هذه النتيجة قبل ان نقوم بإجراء االستبيان ،ليس

عل ًام بالغيب ،كال ان املسألة تتعلق بكيفية فهم املصطلحات التي
تساير الناس وتعيش معهم يف افكارهم وواقعهم ،فمنذ القدم عرف

االنسان أن هنالك اشيا ًء مجيل ًة واخرى غري مجيلة واكتشفت ذلك
باملقارنة ،وما يوجد يف هذا الكون املرتامي االطراف من مجال هو

ملسة من ملسات اخلالق البديع ،الذي اظهر لنا شيئ ًا بسيط ًا من اجلامل،
واال فان اجلامل احلقيقي بتاممه وكامله ،ال نراه يف هذه الدنيا بشكل
من االشكال ،فهي تضيق عن ذلك ،فسار االنسان يف هذه الطبيعة
يتمتع بمناظرها اجلميلة والرائعة حتى ادرك بشكل عام مفهوم
جمالك
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اجلامل ،بعد ان خلق صورة وفكرة عن اجلامل التقطها من الطبيعة

نفسها وحفظها يف ذهنه ،وعندما تكاثر اجلنس البرشي وتعددت

االف��راد وتشكل جمتمع كامل ،اصبح هنالك اختالف يف االبعاد
اخلارجية لإلنسان ،فصار التاميز بني املخلوقات ،هذا طويل وهذا

قصري وهذا لونه ابيض وذاك اسمر او اسود ولون عينه اسود او
ازرق ،وهذا صوته امجل من ذاك ،ومل يقف عند هذا احلد ،بل اخذ
هذا املفهوم بالتطور ،السيام عندما احتك بالطبيعة ،فتأثر بجاملية
احليوانات والنباتات ،مع ان االنسان اقرب اىل احليوان من النبات،
استأنس بأخذ بعض احليوانات جلامل صوهتا او شكلها اخلارجي

إلعجابه بصورها ومنظرها اخلارجي ،عىل ان مجال احليوانات ال
يعني أنه يعطي تلك القيمة العالية ،وال يقدم مفهوم ًا سامي ًا للجامل

احلقيقي اال نزر ًا يسري ًا ،فكانت البيئة والطبيعة العامل االبرز يف

حتديد فهم االنسان البسيط ملا حوله؛ فكلام تطور االنسان وتقدم

أصبحت لديه رؤية ختتلف عن الرؤى السابقة بنسبة جيدة ،فبعد
ان كان اجلامل يقترص عىل بعض املظاهر اخلارجية اصبح يف احلياة

احلالية يشمل كل يشء من املالبس واملظاهر اخلارجية لإلنسان

كقصة الشعر وتصفيفه ،ولون البرشة وترتيبها واجراء عمليات

تشمل معامل الوجه وجعله متسق ًا ،وكذلك شمل البيوت وتزيينها
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واملدن اخلارجية والداخلية ،فشمل كل يشء يف هذه احلياة ،فثورة

اجلامل اكتسحت معامل احلياة ،واصبح االنسان أكثر ذوق ًا من االنسان
القديم ،وليس عيب ًا يف االنسان القديم ان يكون بذلك االهتامم
البسيط ،وانام هذا سلم احلياة بالتدرج والتعلم والتقدم والتطور،

ومل يقترص هذا التقدم عىل مفهوم اجلامل فحسب ،وانام شمل الكثري
من املفاهيم ،لكن هنا الوقفة التي نريد القارئ ان يسرتيح عندها،
هل ان فهم االنسان للجامل بصوره املتعددة صحيح ام ال؟

جمالك
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فهم االن�سان للجمال بني الواقع والوهم
قد ال تكون النظرية التي حيفظها االنسان يف دماغه مطابقة

للخارج الذي يرتمجها االنسان اليه ،فتتكون عندنا صورتان احدامها
للنظرية املحفوظة يف الفكر (ونعني هبا فهمنا لألشياء) والصورة
االخرى تطبيق النظرية يف الواقع اخلارجي ،او قل أثر تلك النظرية

عىل واقعنا الذي نعيشه ،ال نستطيع ان ندخل يف عقل االنسان وقلبه

كي نعرف ما يفكر به ،او ما هي صورة اجلامل التي حيتفظ هبا او
ما هو اجلامل يف ذهنه ،وهل ثمة تطبيق يف اخلارج ملا هو موجود
يف ذهنه؟ ما يمكن ان يقال أن تعامل االنسان مع اجلامل يف حياته

وكيف جرى يف مفاصل احلياة الطويلة ،هو ما يسهل لنا ان نحكم
ولو جزئي ًا عىل فهم االنسان للجامل ،فمث ً
ال عندما هيتم االنسان

بحلق رأسه او ترسحية شعره يف نمط وشكل معني ،فان تصور

االنسان ان هذا جزء من مجاله ،فهو يعكس لنا فهمه عن اجلامل ،لذا
فاالمر الذي يمكن ان نشخص به فهم االنسان للجامل هو سلوكه
اخلارجي ومدى التزامه ،فكل واحد يقدم ما يفهمه بذهنه بشكل

عام ،فنستطيع ان نحل مشكلة الوهم الذي يعيشه بعض الناس يف
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تطبيق اجلامل والتزامه به ،هو ان يتغري مفهوم اجلامل اخلاطئ عند

البعض ويستبدل بمفهومه الصحيح ،وهذا ليس شيئ ًا سهالً ،ولكن
الطموح واهلمة يقوي ما نريد الوصول اليه ،فان بعض االفراد قد
فهموا من اجلامل اجراء ثورة تغيريية عىل معامل احلياة اخلارجية عىل

البدن واملظهر ،فيغري مالبسه ،ويسعى ألن يلبس امجل املالبس

وهذا ليس عيب ًا يف حد ذاته ،وانام املالبس تضيف لك شيئ ًا ،لكنك
تعطيها بعد ًا اكثر من الالزم ،وهذا املقياس يف ختصيص اجلامل ليس
سلي ًام ،فأنت ترى انك تَظهر مجيالً ،لكن الناس ال يتفقون عىل مجال
مظهرك ،فيكون ظهورك بتلك الطلة او الزي الفالين إما ان تريد به

لفت االنظار اليك أو انك مقتنع وال هيمك كالم الناس ،وعىل كال
االمرين فانت لك احلرية لكن بحدود ضيقة ،عىل ان فهمك للجامل

وتطبيقك له هبذه الصورة غري تام ان سمحت لنا هبذا الكالم،
فهنالك اشياء واقعية وهلا تأثري واضح ،وهنالك اشياء ومهية ليس

هلا واقع فنحن من جيعل هلا واقع ًا ،لكن احلقيقة اهنا ال وزن هلا
وال اعتبار ،وهذا الكالم ال جيري فقط يف هذا املفهوم ،بل االعم

االغلب من املفاهيم يف حياة االنسان جيري عليها هذا الكالم ،لعل

شخص ًا خيرج لنا بسؤال مفاده :انني اقتنعت بام تكلمت به ،لكن هل
من سبيل ملعرفة اجلامل الواقعي وبالتايل اختلص من الفهم املغلوط
جمالك
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للجامل ،ثم ما هي نظرة االسالم للجامل وهل حتدَّ َ
ث عنه؟
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ال
للج َم ِ
نظرة اال�سالم َ
نحن نوضح نظرة االسالم للجامل بام لدينا من نصوص قرآنيه

وروائية ،بقدر معني ،واال قد ال نصل لألبعاد الدقيقة يف نظرة

االسالم للجامل ،حيث ان االسالم اعطى للمفهومات التي تنترش

بني البرش ابعاد ًا مجيلة ،ويف نفس الوقت حدد االطار العام وبعض
اخلصوصيات ،مما يعني ان االسالم ليس دين ًا (مسجدي ًا) ينحرص

دوره يف العبادة وينتهي كل يشء ،وانام يدخل يف كل مفاصل احلياة،
فنطق بالصغرية والكبرية ،وهذه اول آية نتعرض هلا:

.1قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأيا النَّبِ ُّي ُق ْل أِلَز َْو ِ
ك إِ ْن ُكنْت َُّن ت ُِر ْد َن حْ
اج َ
ال َيا َة
هُّ َ
(((
ُ
الدُّ ْن َيا َو ِزينَت ََها َف َت َعا َل نْ َ ُ
احا مَجِ اًيل﴾
س ً
س ْحك َُّن رَ َ
ي أ َم ِّت ْعك َُّن َوأ رَ ِّ
نجد هذه اآلية تتعرض ملفهوم اجلامل عىل نحو الصفة ،اي

ان الرساح ينبغي ان يكون مجيالً ،وقد جاء عن االمام الباقر

حول هذه اآلية :أنه قال« :متعوهن :مجلوهن بام قدرتم عليه من
معروف ،فإهنن يرجعن بكآبة وخشية وهم عظيم ،وشامتة من
أعدائهن ،فإن اهلل كريم ،يستحيي وحيب أهل احلياء ،إن أكرمكم
((( سورة االحزاب.28 :
جمالك
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أشدكم إكراما حلالئله»((( ،فهنا نرى مجالية الطالق حني يقع من

دون تعصب وخالف ،وهذا لون جديد يف حياة االنسان ،فال يبقى

مفهوم اجلامل مقترص ًا عىل هذه االشياء املادية ،فاآلية خري دليل عىل
ان اجلامل ال ينحرص باملادة ،فقررت ان الطالق دائ ًام ما يقع نتيجة

اخلصومة واملعاناة واملشاكل الكثرية ،وكام طلبت ان يكون الطالق

فيه مجال يشهده اجلميع حني يكون فيه منع اخلالف والقضاء عىل
التخاصم والتشاجر ،فالطالق الذي يقع بال خصومة وال ارضار
يسمى طالق ًا مجيالً ،وما يؤيده تعبري بعض اآليات بـ (الترسيح
باإلحسان)وبمتابعة التحقيق اللغوي ملادة اجلامل ،يظهر جيد ًا اهنا
تأيت لنضوج اليشء وكامله ،فأحيانا نطلق عبارة -امجاالً -ونعني هبا

خالصة اليشء ومنتهاه ،مما يعني ان هذه الكلمة او قل هذا املفهوم

لتحمله واستيعابه لبقية االمور التي يستعمل
له استخدامات أخرى
َّ
فيها.

با مَجِ اًيل﴾
.2قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
اص رِْ
ب َص رًْ

(((

فهذا اخلطاب القرآين بشكل خاص موجه للنبي االعظم،

فان الصرب لوحده هو من حماسن االخ�لاق الكريمة والصفات
((( الربهان يف تفسري القرآن :السيد هاشم البحراين ،ج ،4ص.478
((( سورة املعارج.5 :
16

جمالك

اجلليلة ،ولكن عندما يوصف الصرب باجلميل ،فهذا يعني ان صرب

النبي اعىل درجات الصرب ،وافضلها فيصرب عىل ايذاء قومه،
دون جزع أوشكوى ،وهو مطيع هلل ،فيتحول هذا الصرب اىل عبادة

يؤجر االنسان عليها ،فجامليته بتاممه وكامله ،وقد ورد طلب الصرب

اجلميل يف سورة يوسف والقضية معروفة ،فكان صرب يعقوب
ال كام يف قوله تعاىل﴿ :وجاءوا ع ىَل َق ِم ِ
عىل فراق يوسف مجي ً
يص ِه بِدَ ٍم
َ َ ُ َ
َ
َ
ك َِذ ٍ
ب مَجِ ٌ
ان
ب َق َال َب ْل َس َّو َل ْ
املس َت َع ُ
يل َواهللُ ْ
ت َلك ُْم أ ْن ُف ُسك ُْم أ ْم ًرا َف َص رْ ٌ
ون﴾(((.
َع ىَل َما ت َِص ُف َ
ون َو ْاه ُج ْر ُه ْم َه ْج ًرا
﴿واصْ�ِب�رِْ َع ىَل َما َي ُقو ُل َ
.3قوله تعاىلَ :
مَجِ اًيل﴾((( ،الكالم يف اآليات السابقة حول معنى اجلامل جيري هنا.
ُ��رحي َ ِ
.4ق��ول��ه تعاىل﴿ :و َل��كُ��م فِيها ج ٌ ِ
�ين
��ون َوح َ
���ال ح َ
َ
ْ َ مَ َ
�ين ت ِ ُ

ون﴾((( ،كانت اآليات السابقة تتحدث عن اجلامل بشكل
َس ُح َ
ت رْ َ

معنوي يتبع الصفات االخالقية ،فاذا كان وصف ًا خللق او عمل جعله
يف رتبه العليا ،اما يف هذه اآلية فاراد به سبحانه اجلامل باملعنى املادي
أي إن هذه االنعام اضافة لفائدهتا من محل االمتعة واالستفادة من
((( سورة يوسف.18 :
((( سورة املزمل.10 :
((( سورة النحل.6 :
جمالك

17

حليبها ووبرها وحلمها فإهنا يف نفس الوقت مجيلة من حيث منظرها

وركوهبا فهي تساعد االنسان وتوفر له الوقت واجلهد.

خالصة الكالم ان القرآن الكريم اهتم هبذا املوضوع بجانبه

وبعده املعنوي أكثر من امل��ادي ،ومن عرف روحية االس�لام ال
يستغرب من هذه النتيجة ،فكل عاقل هيتم ويبذل اجلهد للباقي
وللدائم فاذا كان اجلامل املادي زائ ً
ال ومنتهي ًا أفهل من املعقول أن

هنتم به أشد االهتامم ونرتك اجلامل الباقي والدائم؟

هنالك ألفاظ مرادفة او مقاربة للفظة اجلامل كالزينة واحلسن

لكن مل نسجلها هنا خشية اخلروج عن املوضوع واالسهاب املخل.

اما يف االحاديث والروايات فقد ورد اجلامل يف احاديث عدة،

كان بعضها ناظر ًا اىل احلالة اخلارجية املادية ،والبعض اآلخر ناظر ًا
اىل احلالة املعنوية ،ونحن نورد من ذلك قس ًام معتد ًا:

 .1احلديث املعروف عند الناس املروي عن أيب عبد اهلل أنه

قال« :قال أمري املؤمنني :إن اهلل مجيل حيب اجلامل وحيب أن يرى

أثر النعمة عىل عبده»

(((

هذا الرواية مشهورة عند الناس وحيفظها اجلميع ،فهي مجيلة
((( الكايف :الشيخ الكليني ،ج،6ص.438
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يف الفاظها وحمتواها ،لذا نقرب للقارئ العزيز ببيان حول الرواية
ليس رشح ًا باملعنى الدقيق ،انام اطاللة عىل النص املاثل امامنا ،فهذا

البيان أقدمه عىل شكل تساؤل كيف يكون اهلل مجيالً؟

يف عقيدتنا اهيا اآلحبة ان اهلل تعاىل منزه عن التجسيم وبالتايل

ليس له مكان يكون فيه ،بل هو الذي خلق املكان والزمان ،فهو
نور وليس نور ًا مادي ًا ،فاجلامل الذي هو عليه ليس اجلامل باملعنى

امل��ادي املعروف عندنا ،وان�ما مجال يناسب كامله وجالله؛ ألن
اجلامل تابع للكامل واهلل كامل ال نقص فيه ،اذن هو مجيل ،ومجاله

يف صفاته املعروفة عندنا فهو مجيل بالكرم والعطاء ،ومجيل باخللق
واالبداع والتكوين ،ومجيل يف املغفرة والتوبة والرمحة والرضوان،
ونحن البرش هيمنا ان نتخلق بأخالق اهلل سبحانه وتعاىل ،وهلذا ذكر

لنا القرآن الكريم ان نصرب الصرب اجلميل فهو يعد من االخالق
احلسنة ،فكل خلق أمر به اهلل سبحانه وتعاىل فهو مجيل وكل خلق

نبذه اهلل تعاىل فهو قبيح ،فالطريق امامنا واضح للسري وفق ما ارادته

السامء ،لذلك عندنا مجال خيص املعاين والصفات ،ومجال خيص
البعد املادي واملظهري من حياة االنسان ،فاألول مطلوب والثاين
مرغوب ،فيكون االنسان مجي ً
ال بأفعاله واخالقه وصفاته ومظهره
وكذلك بيته وحميطه ،فقد ورد عن احلسن بن عيل أنه كان
جمالك
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إذا قام إىل الصالة لبس أجود ثيابه ،فقيل له :يا بن رسول اهلل ،مل

تلبس أجود ثيابك؟ فقال« :إن اهلل مجيل حيب اجلامل ،فأجتمل لريب،
﴿خ ُ��ذوا ِزينَ َتك ُْم ِعنْدَ ك ُِّل َم ْس ِ
ج ٍد﴾ فأحب أن ألبس
وهو يقولُ :

التجمل والظهور باملظهر
أمجل ثيايب»((( ،فلم يمنع االسالم من
ّ
اجلميل واملنظر احلسن ،وهذه النصوص انام تؤكد عىل ذلك اليشء
ومن جهة العقل ايض ًا ال شك يف رجحانه وامهيته ،وخصوص ًا ان

النظافة والتطهر يبعثان يف النفس الطمأنينة والراحة والرسور،
عكس القذارة واملالبس املتسخة مضاف ًا اىل منظرها غري املحبب،

فاإلسالم هيتم بنظافة االنسان وترتيبه ومظهره امام اآلخرين ومع

نفسه ،لذلك ورد عن أيب عبد اهلل قال« :أبرص رسول اهلل
رجال شعث ًا شعر رأسه وسخة ثيابه ،سيئة حاله ،فقال رسول اهلل:

من الدين املتعة وإظهار النعمة»(((.

فالنتيجة ان للجامل يف االسالم بعدين :معنوي ًا روحي ًا ومادي ًا

ظاهري ًا ،وابرزمها اجلامل املعنوي ،كاألخالق احلسنة التي اوىص هبا

القرآن الكريم وأهل البيت ،فهي جزء مهم من حياتنا اجلاملية
احلقيقية.

((( وسائل الشيعة :احلر العاميل ،ج،4ص.455
((( الكايف :ج،6ص.438
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الثقافة احلالية
نقر بام
بعد ان قدم لنا االسالم مفهومه عن اجلامل ،بقي علينا ان ّ
ٍ
معان جديدة عىل اذهاننا ،كون االسالم ينظر اىل الواقع
قدمه لنا من
فهو ليس مذهب ًا فلسفي ًا او اجتامعي ًا ينظر عىل مستوى الفرضية او
القضية املهملة ،وانام كل بيانه كان يف الواقع ،فالبعد املعنوي للجامل

الذي أعطاه القرآن العزيز لنا ليس شيئ ًا منعدم ًا يف احلياة حتى نبحث

عنه هنا وهناك.

هنالك جمموعة من الناس تفهم اجلامل ببعده الظاهري املوجود

أمامنا وعندما تقول له ان اجلامل باخللق والكالم والتعبري والفعل
واملعاملة احلسنة ،إما يندهش وكأنه مل يسمع به من قبل ويأخذه

ال َع َجب ،او ال يقتنع هبذا الكالم ،كون منظومته الفكرية والثقافية

بحاجة اىل تطوير وعمل ،وهذا ليس عيب ًا كبري ًا ،فكل واحد منا
يفهم مقدار ًا معين ًا ،واذا ِج ْئته بمعلومة جديدة يمر بإحدى احلاالت
السابقة ،لكن السبب الواضح يف عدم تق ّبل الكثري من الناس مسألة

اجلامل املعنوي او الروحي هو طغيان احلالة الظاهرية واملادية عىل

حياتنا وشخصيتنا مدعوم ًا بالوسائل التي تروج للجامل املادي
جمالك
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والظاهري بشكل كبري جد ًا ،ففهمنا للجامل حتدده ثقافتنا الدينية
والعقلية واالجتامعية ،وهذه العوامل مهمة جد ًا يف حتديد هذا
البعد املهم يف حياتنا ،وال يمكن ان نبقى هبذه املحدودية يف فهمنا

للجامل ،فعلينا ان نغيرّ او نوسع الفهم ،كي يشمل اشيا ًء كثرية يف
حياتنا ،ألن اقترصنا عىل جهة واحدة فسنبقى حتت ظلها وال ننفك
عنها ،فمعرفة كل جهات اجلامل واحلسن أمر رضوري ،لنتصور
ان شخص ًا مل خيلقه اهلل مجي ً
ال من ناحية املظهر ،فهل يعد هذا ظل ًام

له؟ كال ان اهلل هو خالق العباد ومالكهم يفعل ما يشاء وال يسأل
عام يفعل ،وذلك ال يعني ان اهلل ظلمهم؛ ألن اجلامل كام عرفت

باملعنى والروح والقلب وما يكون عليه من خلق نبيل وصفات
رائعة ،وهل مجيل الوجه الفاقد للقيم واملبادئ واالخالق نقيم له

وزن ًا؟ كال ان االمر ليس كام هو ظاهر للبعض ،ان قانون احلياة ال
يمكن فهمه بسذاجة ،فاهلل تعاىل جعل يف االرض قواعد يتعلمها
االنسان ويتمسك هبا وعىل اساسها تقاس االمور ،فالشخص اسود

البرشة قد يكون ابيض القلب وحسن اخللق ،ولربام رزقه اهلل تعاىل

بمواهب قد ال تكون عند بقية االشخاص ،وهكذا فإن اهلل تعاىل قد
وضع موازين يف هذه احلياة ،فليس املعيار وامليزان الظواهر دائ ًام،
فقد خيتبئ يف قلب اجلميل ما ال يعجب الناس ،ولربام ترصفاته
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وسلوكياته تكون غري مقبولة ،وهذا اليشء له شواهد كثرية يف
حياتنا اهيا االعزاء ،لنقرب الفكرة بمثال حمسوس ،نحن عندما نأيت

اىل كتاب لنحققه او نقرأه هل نبدأ به من املنتصف ونرتك وراءنا

معلومات كثرية؟ كال ال نقبل بذلك فاحلياة شبيهة بالكتاب نبدأ هبا

من اول ورقة ملعرفة قوانينها وحمتواها بشكل دقيق ،ونحن قد عرفنا
وفهمنا ان اجلامل ال يقترص عىل املظاهر املعروفة فحسب ،بل هو

اوسع من ذلك بكثري.

لذلك نجد يف أكثر االعالنات املوجودة يف القنوات الفضائية

يروجون وخيتارون بعض املشاهد التي تصور ان متعة احلياة هبذه

املادة او تلك القضية بشكل ملفت لألنظار كي جيروا اليها عيون

املشاهدين ،هذا بحد ذات��ه تثقيف خفي وترويج لثقافة اجلامل
الظاهري ،وبالتايل يصبح االنسان متط ّبع ًا عىل مثل هذه الثقافة
ويبدأ بحرص اجلامل فيها ،ومل يقف امثال هؤالء عند هذا احلد بل

العامل اليوم يضج باملوضات واملوديالت للمالبس واالزياء بشتى
صنوفها ،اضافة اىل عمليات التجميل واملساحيق التي طغت بشكل

كبري عىل عامل املرأة ،واالغرب من ذلك اهنا وصلت لساحة الرجال،
حيث اخذ الكثري من الشباب ال يفارق الصالونات إلجراء بعض
التعديالت ،كي يكون مظهره مجيالً ،ومن يدخل يف هذه االمور
جمالك
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بثقافة ووعي وينقدها بموضوعية وحيقق ويتابع املسالة ،جيد اشياء

غريبة ،هذا الفهم اخلاطئ سببه االعالم الثقايف والرتويج التجاري
والربح وما اىل ذلك بعيد ًا عن أمهية ثقافة االنسان الصحيحة
احلقيقة ،ولسنا يف معرض نقدها بشكل ذايت ،بل نحن بصدد بيان

ان االهتامم اخلارج عن احلد هلذه االشياء ادى اىل نسيان الكثري من
املبادئ الصحيحة للجامل نفسه ،فيا ترى اين يكمن السبب يف عدم
االهتامم باجلامل بمعناه احلقيقي التام؟ ان طغيان املادة عىل حياتنا

املعارصة كان السبب الرئيس واملبارش يف كثرة االهتامم باجلامل
الظاهري ،وهذا الكالم ال يعني الغاء ظواهر احلياة او قلة االهتامم

هبا ،وانام هو احلد من هذا االهتامم الزائد ،فنسعى لرتشيد وترتيب
وهتذيب هذا االهتامم الشديد واعادة فهمه بصورة جيدة ،حتتاج اىل

جترد عن املادة لبضع دقائق.
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متى اكون جمي ًال وكيف؟
اكون مجي ً
ال عندما افهم بصورة صحيحة ان اجلامل ال يتوقف

عىل هذه املظاهر املعروفة بني الناس ،انام اجلامل احلقيقي خلف هذه
الصور واالشكال ،اطلب منك االن دقائق قليلة ان تكون معي
افتح قلبك واعطني سمعك( ،عندما نعود من سفر طويل ونجد

يف البيت االم ،مبارشة دون ارادة نركض يف هلف شديد اىل تقبيل

يدها ورأسها ونشعر بحالوة لقائها بعد فراقها هذه املدة الطويلة،

وال أنظر كيف تغيرّ وجه امي ،انام حناين وعطفي وعشقي فاض
من قلبي وال استطيع ان امسكه جتاه والديت او والدي او اخي او
اختي ،مع انني ال انظر اىل مجال وجوههم لكنني انظر اىل قلوهبم

جتاهي ورسيان الدموع عىل خدي فرح ًا بقائهم ،فاشعر بداخيل

بجامل اللقاء وشغفه ،فتبقى حرارة الشوق ملتهبة يف قلوبنا ،فنحن
نؤمن بجامل احلالة التي نمر هبا ،مع اننا ال نجد شيئ ًا مادي ًا ظاهري ًا،

لكن نشعر بذلك اجلامل بأحاسيسنا ،فهل يوجد مجال باملوضوع؟
ونطلب من اي شخص ان يشعر انت باحلالة نفسها ،وعش اجواء

احلنان واجلامل ،ألن القلب اعترب الفرح مجاالً لذلك نكون يف غاية
جمالك
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االنبساط يف مثل هذه االجواء.
االن نجيبك عىل السؤال اخلاطر بذهنك ،كيف اكون مجي ً
ال

ومتى؟ نضع لك عدة طرق مع رجاء املتابعة والعمل هبا وستكون

عىل نقاط وهي كالتايل:

 .1جمالك بكالمك الطيب
فكالمك جزء من مجالك ،االنسان يعرف اذا حتدث فعىل

اساس احلديث تبدأ الناس بأخذ الفكرة عنك ،وتبدأ انت تصدر
هلم كلامت متنوعة ،وهم يستقبلون كلامتك ،وبعدها يبدأ كل واحد
منهم باحلكم عليك اما يف داخله او يظهر ذلك منه واضح ًا ،فاذا

كانت كلامتك مجيلة وعباراتك حسنة ومرتبة ،جعلتك عند الناس

مرتب ًا ومهذب ًا ،فاجلُمل الناصعة والرائعة اذا خرجت من لسانك
يعني ان لسانك مجيل فتضيف عىل عاملك اخلارجي نوع ًا من اجلامل
يشعر به كل من كان حولك ،اذا اردت ذلك جرب هذه احلالة ،وابدأ

بتغيري التعبريات والكلامت الغليظة او الكلامت االعتيادية اىل كلامت

مجيلة ومعربة وحمببة عند اآلخرين ،وال تتلفظ القول الغليظ ،الذي
هترب منه الناس مهام كانت حكمته ،فلقد اوضح اهلل تعاىل لنا ذلك

بقول رسوله الكريم« :ان الكلمة الطيبة صدقة» ،فكانت صدقة؛
الهنا تفجر طاقة احلنان واالخوة كام تظهر مجال الكالم ،فكل كالم
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طيب يسعد اآلخرين ويكون مصبوب ًا بقالب االحرتام واالدب هو
مجيل ،وعىل هذا اآلساس نجد بعض الناس تتمنى لو ان الشخص
الفالين حارض ،ليسمعوا كلامته وتوجيهاته حلبهم للغة واملفردات

التي خيتارها ،فانت تستطيع ان تتكلم بكل االلفاظ ،فهي كثرية فيها
اجلميل وعكسه القبيح ،بل حتى اللفظ اجلميل اذا مل يكن يف وقته

وموضعه قد يسبب أثر ًا غري حم ّبب يف قلوب اآلخرين ،لكنه اقل
تأثريا من الكالم الغليظ ،فنحن نالحظ ان الناس حتب ان تسمع

كلامت معينة وتكره سامع كلامت يتفق اجلميع عىل قبحها ،واملهم يف
االمر ان ال ِ
تغال يف املدح او الكلامت اجلميلة فكل يشء خيرج عن
حده يعطي حكم ضده ،فكل شخص منا يستطيع ان يقدم جمموعة

من الكلامت عىل طبق مجيل ويشعر ان مهمة الكالم الطيب سهلة

جد ًا ،لكن البعض ال يعلم ان الكالم اخلارج من اللسان ال يدخل

القلب وال يتجاوز اآلذان ،انام سحر الكالم يؤثر عندما خيرج من
القلب املفعم باحلب واالنسانية ،فريسم له طريق ًا لقلوب الناس

فيتمكن منها ويرتبع فيها ،فتكلم مجي ً
ال وال هتتم؛ ألنك لن خترس

شيئ ًا من رصيدك ،بل كن واثق ًا انك تعلو اكثر مما تنخفض ،ويظهر
مجالك أكثر مما خيفى ،فهذه حياتنا وهي متكونة من هذه القواعد

التي لو طبقناها حلصلنا عىل فوائد كثرية وممتعة يف الوقت نفسه.
جمالك
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ويف النهاية إن طيب الكالم ومجاله يكسبك مج��االً وطيب ًا

فالطيب واجلميل خيرج منه كل طيب ومجيل ،حتى وان تقدم يف
السن وضاعت مالحمه وترف جسده ورونق تقاسيم وجهه ،لكن

مل تذهب عذوبة الفاظه ورقة روحه وطيب قلبه وحلو مهساته
ومفرداته ،وقد اورد الليثي عن امري املؤمنني« :من حسن كالمه

كان النجاح أمامه».

 .2جمالك ب�أخالقك و�سلوكك
عندما نعرف ان للكلامت اجلميلة دور ًا يف بناء شخصية مجيلة

نسعى آلن نستغل هذه االداة املهمة لنطبقها يف حياتنا ،كي نتسم

باجلامل بدرجة ما ،ولكن لو علمنا ان االخالق احلسنة تضفي علينا
مجاالً أكثر من الكالم ،لركضنا وختلقنا باألخالق احلسنة ولطردنا
االخ�لاق السيئة ،نعم ان هذا االمر موجود يف واقعنا لو دققنا

وتأملنا لوجدناه واضح ًا فال حيتاج اىل دراسة ونظريات إلثباته،
فأخالقك هي عبارة عن جمموعة من االفعال واالقوال التي تصدر

منك ،سواء أكانت حسنة ام سيئة ،فانت من يقوم بتحديدها ،فال
يوجد شخص ما يكتب اخالقك يف سجل اعاملك بالنيابة عنك،
فاحرص عىل كتابة ما يسعدك يف دنياك وآخرتك ،فلقد كانت

نظرة السامء الواقعية لألخالق بالدرجة االوىل ،فأول خطابات
28

جمالك

املدح العظيم للنبي الكريم كانت تتسم بالرتكيز عىل االخالق

احلسنة ،فإهنا افضل ما يوضع يف امليزان ،وافضل يشء يكسب به

الود واحلب واالحرتام ،فان فاقد السلوك احلسن ال حيبه احد اال
من كان مثله ،عكس الذي يتمتع باخللق احلسن ،فان اجلميع ينظر
اليه بعني االحرتام والود ،وال ننسى ان االنسان املتزن أكثر مقبولية

من غريه ،ذاك الذي ال يتسم باهلدوء وال يتصف باخللق احلسن،
فيمأل املكان بالضجيج والضوضاء ،ويمكن لنا ان نوضح هذا

الفرع بالنقاط التالية:

 .1من تطبع بطبع الغضب واتصف به ال تكاد جتد له صديق ًا

حمب ًا بدرجة املساواة مع غريه ،بينام جتد االنسان احلليم تكثر من حوله
الناس وتكثر عليه مجل االطراء والكلامت اجلميلة؛ ألنه استطاع ان

يأخذ بالقلوب حيث يشاء؛ ألنه علم وعمل وتثقف الجل نفسه
اوالً واآلخرين ثاني ًا ،ألنه تذكر ان الغضب والتعصب غري املرشوع

من الشيطان ،وعلم ان الغاضب اقرب ما يكون اىل النار ،وعرف ان
الغاضب ال سبيل اليه فال تأمنه الناس ساعة غضبه ،فتهرب منه وال

حتب ان تواصله بشكل دائم ،فهو من خيلق له اجوا ًء غري مقبولة،
فلو كان امجل الناس وجه ًا ال احد يعري له االهتامم ما دام خلقه سيئ ًا،
لذلك مهمتنا ان نتمتع بخلق احللم والسامحة وكظم الغيض ،كي
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يظهر مجالنا احلقيقي بفضل هذه الصفات االخالقية اجلميلة.
 .2من يتخذ دور املمثل الكوميدي يف احلياة ويزرع االبتسامة

يف قلوب الناس ،ال يعتقد انه وصل لدرجة املقبولية التامة بجامل ما
يفعله؛ الن االنسان ال يمكن له ان ينساب يف جزئية من جزيئات

احلياة تارك ًا وراءه جمموعة من الواجبات التي حتتم عليه االهتامم
هبا ،واذا اصبحت اليوم مهمة االنسان اهلزيل تسمى الكوميديا فهذا

يعني ان ينحرص االنسان هبذه الصفة يف االماكن التي تؤدى فيها
هذه االدوار ،فان دور االنسان اهلزيل يف هذه احلياة ضئيل وحمدود

وال يمكن ان يرسي لبقية مفاصل احلياة ،فنحن ال ننكر االبتسامة
وفضلها ،لكن االبتسامة يشء وكثرة الضحك يشء آخر ،واالنسان

الذي يسعد اآلخرين يشء واملضحك لآلخرين يشء آخر ،فهذه
احلالة ال تضيف لإلنسان اي مجال فض ً
ال عن الفضول يف أغلب

االحيان.

 .3الثرثرة ضد اهلدوء والسكينة ،والكالم الكثري ضد الصمت

ويف الصمت حكمة وبالغة ،مل تكن الثرثرة لتصنع سلوك ًا ناجح ًا
وال كثرة الكالم تبني شخصية وتضفي معامل اجلامل عىل االنسان،
فجميعنا يعلم ان االنسان املتصف هبذه االوصاف ال تكون له منزلة
يف قلوب الناس وال شخصية مرموقة وحمرتمة جد ًا داخل املجتمع،
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اذا اردت معرفة مدى صحة هذا الكالم اجعل احد اصدقائك
يسجل لك مشهد ًا اثناء التحدث مع اآلخرين ،ولكن دون ان
تعلم به ،وبعد ذلك يأتيك بالتسجيل وتشاهد حركاتك وافعالك
واصواتك واقوالك ،يف هذه احلالة اما انك تغضب وتقول :انا افعل

هذا متعجب ًَا! او تقول ال يشء يدعي للتعجب هذه حريتي وهذا

كالمي ،وهذا كالم غري صحيح باملرة لوجود عنرص املكابرة عىل
اخلطأ داخل النفس ،وهذه احلالة موجودة عند بعض الشباب،

فيشعر ان الذي يقدم له نصيحة او يدله عىل خطأ معني كأنه ينتقص

منه او يقلل من قيمته ويشعر بذلك نفسي ًا ،االمر الذي يدعونا
ملراجعة أنفسنا ومراقبة أفعالنا ،هو نفسه الذي يدفعنا كي نظهر

بصورة مجيلة أمام الناس ،ومن ثم ان احلياة تطلب منا ان نكون
أكثر جدية فيها ،كذلك اهلدوء واالتزان يف حركتك مجال وهي ان

تكون متسقة مع جسدك وبشكل طبيعي ،فاذا خرجت عن حدها
اصبحت قبيحة ،فسلوكياتك ترسم ابعاد اجلامل التي تظهر هبا امام

الناس ،وهذا الكالم ليس من عامل املثال ،انام الواقع حيكي ذلك

لو تأملنا به ،وقد تناولت بعض الكتب املعتمدة هذا االمر بشكل
واضح.

 .4النظرات املتكررة يف وجوه اآلخرين التي حتمل بني طياهتا
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الغضب او احلقد او االستهزاء أو التكرب غري مجيلة ابد ًا ويشعر
بقبحها كل من تنظر اليه ،فانتبه لنفسك من هذه احلالة؛ ألن الكالم

صحيح متام ًا ،بينام نجد ان النظرة الرحيمة الربيئة املليئة باحلب
والصدق جتاه اآلخرين ،تأخذ بالقلوب وتضفي علينا معامل مجيلة

حتى لو كان وجهنا مليئ ًا بالتجاعيد ،فالنظرة القبيحة توزع القبح
عىل وجوهنا بالتساوي حتى لو كان ابيض كاحلليب ،والنظرة

اجلميلة توزع اجلامل عىل وجوهنا حتى لو كان اسود كالفحم.

 .5ان النميمة والغيبة واحلقد والكراهية صفات قبيحة،

ومجيعنا يتفق ان النامم ومن يسعى ملثل هذه االفعال املنكرة هو
قبيح من هذه الناحية ،كذلك الكذاب وكذلك املخادع وكذلك
املستهزئ فهؤالء تفضحهم روائح الذنوب ،وتأخذ هبيبتهم وتقلل
من شاهنم ،ألهنا افعال منكرة تكسب االنسان طابع التعدي عىل

حقوق اآلخرين سواء بالكالم او الفعل ،فان قباحة هذه االفعال

سوف ترسي يف حياتك وتشكل جزء ًا من شخصيتك فام من مكان
جتلس فيه اال وقالوا :هذا الشخص يكذب او ينافق او حمتال؛ الن

واقعك اخلارجي يشء مهم يف حتديد شخصيتك ،ويف ايضاح الرؤية

التي تتخذها الناس عنك ،فالصادق يسمى عند بعض الناس عملة

نادرة ،فان امثال هؤالء فهموا املبادئ بصورة صحيحة فاطلقوا
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كلامهتم جتاه االنسان السوي املؤدب املهذب ،فرشاقة االفعال ال

تقل عن رشاقة اجلسد ،بل اقوى منها بكثري يف ابعاد الشخصية
االنسانية ومما ال شك ان كل انسان يسعى الن خيرج بمظهر يليق به،
فانه ال جيد سوى االبتعاد عن احلقد واالنانية والتمتع بأضدادها من
احلب والتسامح وكل صفات االنسان احلميدة وخصاله اجلميلة،
فان شخصية االنسان كآلة مركبة من عدة اجزاء فاذا كان جزء منها

فيه خلل أ َّثر ذلك عىل بقية االجزاء ولربام هيبط من قيمتها احلقيقية.
 .6افعالك امجل من مالبسك بكثري ولربام ال يمكن القياس ،اذا

صادفك انسان ضعيف وساعدته يف حتقيق يشء ما او جلبت طعام ًا

لطفل يتيم وفقري وادخلت الرسور عىل قلبه ،فرسعان ما تفرح انت
بذلك ،ومن املؤكد انك اصبحت مجي ً
ال بعيون هذا الطفل ملوقفك
هذا ،وليس لبدلتك اجلميلة ومالبسك الفاخرة ،فهو ال يعرف

قيمة مالبسك وال يشعر هبا ،لكنه شعر واحس برمحتك وانسانيتك
وفعلك الذي فعلته معه ،فعندما يكرب هذا االنسان الفقري سيتذكر

موقفك وينسى لون مالبسك.

 .7التسامح واحلب من عنارص اجلامل الذي يزيد االنسان

رفعة ،فيشعر هبا بنفسه ومن حوله ،فلغة العفو والتسامح لغة بارزة

يف سجل العظام من البرش ،فجامهلا ما بعده مجال وظهورها يف
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احلسن امجل ظهور
* ان االفعال تشكل جزءا مه ًام من صورة االنسان اخلارجية،

فاذا اتسمت هذه االفعال واالقوال بالصفة احلسنة املقررة رشع ًا

وعقالً ،كانت مجيلة بحيث يشعر هبا كل الناس ،واما اذا كانت هذه
االفعال واالقوال غري حمببة وفيها قبح ظاهر تراه الناس ،فإهنا دون

شك تعطي انطباع الناس عن الشخصية التي صدرت منها ،فعندنا

اآلن معادلة نوضحها بالشكل التايل:

خلق حسن  +كالم طيب = مجال واقعي ثابـت

عال= مجال ٍ
عال  +كالم طيب ٍ
خلق حسن ٍ
عال

خلق يسء +كالم طيب= مجال لفظي مضطرب
خلق حسن +كالم يسء = مجال يصعب ثباته
خلق يسء +كالم يسء= قبح تام
وهنالك حتليالت ومعادالت ونتائج أكثر غري هذا املوجود

لكن الذي عملناه يكفي فإننا اخذنا احلالة العامة ،واال مل نستوعب
مجيع االشخاص.

** بقي هنالك كالم مهم ينبغي التعرض له ،لعل شخص ًا

منا يقول :انا مؤدب مهذب ،لكن بعض الناس ال يرى ان اخالقي
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وكالمي الطيب تضيف يل شيئ ًا ،فامذا افعل؟ وهل كالمه صحيح؟
قد يمر هذا التساؤل يف اذهان الكثري منا ،فهل ما يقوله البعض

صحيح؟ كال ان االم��ر ليس صحيح ًا ،الن االخ�لاق الفاضلة
واحلسنة يقر هبا كل انسان سوي ،فكل شخص منا يؤمن بان اكثر

االفعال او الكلامت هلا اضداد ،فمث ً
ال الصدق يشء مجيل وحسن

وض��ده الكذب يشء قبيح ،والصرب يشء مجيل يف نفسه لكن
الغضب يشء قبيح وهكذا اكثر املفاهيم االخالقية ،فليس كل

ما يقال صحيح ًا ،نحن اذا عرفنا أمهية االخالق احلسنة وشاهدنا

أثرها الواضح يف احلياة وأبرصنا نورها يف واقعنا ال هيمنا ما يقال
من بعض الناس من أن هؤالء االشخاص فاشلني يف هذه احلياة،

فال يعلم أحدهم ما جيب عليه ان يفعله خيبطون ويتعثرون ليس
هلم قرار ،واملؤمن يأخذ النصيحة من اهل االيامن واالعتدال ،اما

غريهم من أهل السوء والفشل فال ينظر اليهم وال لكالمهم.
 .3جمالك بعلمك وثقافتك

هنالك فرق كبري بني االنسان الذي يمتلك عل ًام وثقافة عالية

واالنسان الذي يمتلك ثقافة متوسطة او قليلة ،ويتضح الفرق أكثر

بني االنسان العامل واجلاهل ،فقد قرر القرآن الكريم حقيقية عدم
التساوي بني العامل واجلاهل ،وكذلك بني العامل والعاطل ،وبني
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املتّقي وغري املتّقي ،والذي هيمنا ان الفرق بني البرش بحسب هذه
االشياء واالعتبارات أمر ظاهر ال يمكن ألي أحد نكرانه ،فهل
يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون ،فالعلم يكيس الروح

بالنور ويزرع فيها اشياء لطيفة ،فكلام ازداد االنسان عل ًام ازداد

وقار ًا وهيبة واستقرار ًا ،فكالمه أكثر تأثري ًا من كالم غريه ،كام أن

كالمه اكثر اتقان ًا من غريه ،فالعلم جزء مهم من شخصيتك ،وهذا
اجلزء بحد ذاته مجيالً ،فالعلم بشكل مطلق مجيل ،وكلام كانت غايته

سامية ورشيفة ،ازداد حسنه ومجاله ،وهلذا يتحد مجال العلم مع

شخصيتك ،وما يزال مجال العلم حيدثنا اىل اليوم فيحكي كيف كان

زينة عىل ارواح سمت وتألقت يف عاملنا هذا ،لنوزع العلم يف حياتنا
كلها ونبدأ هبا من الصفر حتى تتزين ارجاء احلياة بنور العلم ،فان

العقل ال بد له من ضيف حيل به ،اما ان يكون عل ًام يطهره من آثار
اجلهل او جه ً
ال يطرح العلم خارج ًا ،فيكون العقل مرتع ًا للشيطان
وألفكاره ووساوسه ،فاذا كان لإلنسان علم يستطيع ان خيرج به

للناس ويتجمل به ويشهد به اجلميع ،وأما لو كان خايل الوفاض

فانه ال شك سيفقد نسبة من اجلامل املعنوي ،فإننا نرى ان اجلامل
الصحيح يطغى عىل اجلامل املادي.
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الزي والتجمل بني االندفاع واالنكما�ش
زين اهلل تعاىل االنسان بعدة أشياء وأوجب عليه ان حيفظ أجزاء

من جسمه لكي ال يراها أحد ،وجعل املالبس زينة لإلنسان وقد
حتدثت الرشيعة عن امللبس وبعض األطر العامة وتركت أشياء
كثرية حيددها العرف واهل العقل والثبات ،وقد وردت نصوص
كثرية يف هذا املجال بني التحريم والتحليل ،فهنالك اشياء حرم

االسالم لبسها عىل الرجال كالذهب واحلرير ،وهي بالتايل حدود
وضعها الشارع التباعه وليس ذلك رضب ًا للحرية ،فان من يؤمن

بحقيقة الترشيع ال ينكر ما ينهى عنه او يأمر به ،وقد عد الشارع
االسالمي مجلة من املناهي يف امللبس مقيدة بضوابط ان حصلت
توجه اليها املنع فليس كل ملبس جديد ومجيل يقف الشارع ضده
او احلد منه فان الرشيعة تتسم بالثبات واالستقرار من احكامها،
فاحلرير حرام من اول ما ُحرم واىل االن ،وكذلك الواجبات ،لكن

بعض القراءات غري املجدية التي صدرت من البعض جعلت القراء

يعتربون ان القوانني الرشعية فيها ختلف ،وكان الزي العامل البارز
فيها حسب استنتاجاهتم ،وهذا للحق واالنصاف ما هو اال عدم
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فه ٍم لروح الرشيعة وقوانينها او مغالطة كبرية يف حساهبا اخلاص،
فان االسالم –باخلصوص -ال يمكن لنا فهمه هبذه الرتكيبة البسيطة
التي نتعامل هبا مع احلياة املادية ،فينبغي ان نقفز مرحلة من التفكري
والتسليم لبعض اجلوانب فيه ،واال لبقينا تأخذ بنا التيارات املادية

من كل حدب وصوب ،فنحن كمسلمني علينا ان نخضع للدين

ونتأمل يف فهم احكامه وقوانينه ،فهي تضع مبدأ التوازن يف احلياة
وهو حكم ورضورة يشهد له الواقع ،فمث ً
ال منعت من التش ّبه

باليهود واهل الكفر يف مالبسهم وحركاهتم رغم ان الكثري ممن
يدين باإلسالم ال هيمه هذا االمر ،فهو خيالف هذا املبدأ ويتجاوز
بعض احلدود ،وقسم آخر يبتعد يف فهمه للقانون الرشعي فيأخذ

به ويتشدد خالف ًا ملا يريده احلكم ،فهو يمنع اشياء كثرية باجتهاده
وفكره ،فال هذا صحيح وال ذاك صحيح ،فان املظهر يشء مهم
لإلنسان بشكل عام ،وذلك ان الرشيعة حرمت ان خيرج االنسان

بمظهر جيلب االنظار والسخرية به ،وكذلك ان هيني االنسان نفسه

امام الناس ،فكرامة االنسان فوق اعتبار املظهر ومجاليته ،وقد يكون
مظهرك مجي ً
ال برؤيتك وحسابك ،لكنه يف الواقع الذي تشاهدك به
الناس ليس كذلك ،فوجودنا كأفراد داخل جمتمع كبري وختتلف فيه
االذواق هو من حيدد ذلك ،فمث ً
ال هنالك لون غري مقبول بالنسبة
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لفئتك العمرية ووزنك االجتامعي ،فان الطفل يستطيع ان يلبس
االمحر لكن الشيخ الكبري لو لبس االمحر وخرج للناس ألصبح

يف سخرية وخصوص ًا يف بعض املجتمعات ،كون ذلك مل يتعارف

عندهم ،فالكرامة والتقدير لإلنسان وليس للون وما شاكله ،لكن
املظهر اخلارجي يشكل ج��زء ًا مهام من االنسان داخل املجتمع،
فالتزين والنظافة اشياء مجيلة بحد ذاهتا وقد اكد عىل ذلك القرآن
الكريم كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َبنِي آ َد َم ُخ ُذوا ِزينَ َتك ُْم ِعنْدَ ك ُِّل َم ْس ِ
ج ٍد

ُس ُفوا إِ َّنه اَل يحُ ِب المْ ِ ِ
اش ُبوا َو اَل ت رْ ِ
ني﴾((( وغري ذلك من
سف َ
ُ
ُّ رْ
َو ُك ُلوا َو رْ َ
النصوص ،فاملسموح من املالبس واضح وال حد قطعي فيه ،بل متتع
بمالبسك وكن مجي ً
ال لكن بالقدر الذي ال يصل اىل درجة الذوبان
يف املظهر ،فانك ان كنت كذلك ذهب اجلامل الذي تعتقده بذهاب
تلك املالبس ،وال يمنعك هذا الكالم من عدم االعتناء بنفسك

فتجعلك القيود حتيط بك من كل جانب ،وانام احلالة الوسطية خري

دائ ًام ،فال افراط وال تفريط يف املسألة ،وال نريد ان نطيل باحلديث

عن هذا املوضوع كثري ًا دعونا نذهب اىل معرفة مجال الشباب بني
الواقع واخليال.

((( سورة االعراف.31 :
جمالك

39

اجلمال عند ال�شباب
كل انسان يمر بفرتة الشباب يعلم اهنا مرحلة مهمة يف حتديد

الكثري من االبعاد الشخصية له ،وهذا واضح للجميع ،وهذه املرحلة

وان كانت امجل مراحل االنسان العمرية ،اال اهنا خطرة للغاية،

ففي هذه املرحلة يكون االنسان حم ً
ال الستقبال انواع من النصائح
والتوجيهات والتقاليد والسلوكيات ،وقد تكون هذه النصائح

صاحلة او طاحلة تبع ًا لطبيعتها ،واكثر من ذلك هو تأثر الشباب
باملحيط والبيئة التي يعيشون فيها ويظهر تأثريها جلي ًا من خالل
شواهد عدة ،عىل ان دور الصديق والرفيق كدور الشمس يف احلياة

عند الكثري ،فكام ان املاء ال يسخن من دون حرارة كذلك االنسان ال
يتأثر بشكل واضح لوال الصداقة والرفقة ،فإما ان تأخذ من رفيقك

او رفيقك يأخذ منك سواء كان سلب ًا ام اجياب ًا ،وقد تكلمنا كثري ًا عن
هذا التأثري يف بحث الصداقة ،واما البيئة والعامل اخلارجي وثقافة

املجتمع فال يكاد خيفى أثرها يف التأثري ،دعونا ،نأخذ مثاالً ونطبق
كل ما قلناه االن .واملثال هو قصات الشعر الغريبة.

من يفعلها :يقوم الكثري من الشباب بحلق رؤوسهم بقصات

عديدة والسبب:

 .1التأثر باآلخرين.
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 .2يرى ان قصة الشعر تناسبه ويظهر هبا مجيالً.
 .3تقليد لشخصيات عاملية.
 .4الشهرة.
 .5التميز وحب الظهور.
 .6يعتربها نوع ًا من احلرية.
.7يتامشى مع املوضة
حتليل املثال:
يلجأ الكثري من اخوتنا وابناء جمتمعنا لعمل قصات غريبة

عند حلق رؤوسهم ،ظن ًا منهم ان هذه القصات تظهرهم بشكل
اكثر مجاالً من القصات االعتيادية الطبيعية ،تنزالً وجدالً لو قلنا

ان هذه القصة جتعلك مجيالً .ونحن نعلم بان البرش تتفاوت نسبة
اجلامل بينهم ونسبة الشبه؛ فاألعم االغلب من الناس ال يتشاهبون،

فهل ان كل هؤالء الشباب املختلفني من حيث الشكل تعطي هلم

هذه القصة مجاالً ثابت ًا؟ كال ولكن هؤالء كلهم تصوروا اهنا تعطيهم
منظر ًا مجي ً
ال بينام الذين ينصحوهنم ال يريدون منهم سوى القول ان

هذا العمل ليس مناسب ًا هلم ،ولكن الكثري من اصدقائنا الشباب

يعتربون ذلك تعدي ًا عىل حريتهم وحقوقهم الشخصية ،وهذ
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ليس صحيح ًا ،وانام حرص اآلباء واألخوة الكبار عىل مستقبلنا
وشخصياتنا وليس تشفي ًا بنا او حقد ًا أوحسد ًا ،وهلذا عندما يبلغ
الشباب مراحل متقدمة نراهم يرتكون هذه االشياء وهم يتحدثون

عنها قائلني :تلك ايام الشباب ال نحاسب عليها ،بل بعضهم يندم
والبعض اآلخر ال هيمه ،وللكالم تتمة ولكن ال نحبذه هنا خشية

امور كثرية ،فيسعى الكثري يف تزيني شكله واالهتامم الشديد بمظهره

وخصوص ًا املالبس التي نشاهد موضاهتا بكثرة ،فهو يأخذ بالتأثر
باملحيط واالصدقاء ويبدأ حيسب ان هذه االشياء سوف جتعله أكثر

مجاالً من سابق عهده ،وبعضهم يعلم ان هذه االشياء ال دخل هلا،

كتفاحة شكلها مرتب وجذاب وباطنها فاسد ال يصلح للتناول،
فعندما نعرف رس التفاحة هل هيمنا منظرها بعد ذلك؟ كال اننا

عرفنا حقيقتها ،حتى لو كان لوهنا امجل لون خلقه اهلل تعاىل.

ان الفهم احلقيقي للجامل والرتفع عن احليثيات املادية بصورة

واعية جيعلنا ال نرىض هبذه االشياء التي سبق لنا ذكرها أبد ًا ،فلامذا
نجعل مجالنا هبذه االشياء املادية الزائلة ،ملاذا نجعل املظهر هو
احلاكم والفيصل ،لو خرجنا للناس بأمجل مظهر ،لكننا ال نملك اي
خلق او ثقافة هل ينفعنا ذلك؟

ان ترتيب العقل واالعتناء به أفضل بكثري من االعتناء الكبري
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باملظهر اخلارجي ،ارصف وقتك يف تنظيم عقلك وسلوكك فاهنام

عامالن مهامن يف بناء شخصيتك ،فيظهر مجالك احلقيقي بكلامتك
وافعالك وتعاملك مع الناس ،فليكن مجالك خارق ًا وساحر ًا وقلبك

فظ ًا غليظ ًا فعندها مجالك ال يساوي شيئ ًا.
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�أريد ان اكون جمي ًال
ليس عيب ًا وال حرام ًا ان يكون االنسان مجيالً ،بل الناس تقول

العيب ان يكون قبيح ًا ،لكن قبل ذلك ملاذا اطلب اجل�مال؟ هل

ينفعني اجلامل يف حيايت؟ كلها تساؤالت واستفهامات جييب عليها
العقل اذا اعطيناه فسحة من الوقت للتفكري ،اما اذا اغلقنا التفكري
فال داعي النتظار االجابة كون مصنع العقل توقف ،ولكن لنقل
اننا شغلنا العقل وطلبنا منه االجابة عىل هذه االسئلة فبامذا يا تُرى

سيجيبنا؟

العقل يتحدث :اهيا االنسان يا افضل خملوق عىل االرض ماذا

تريد من اجلامل وقبل ذلك ما هو اجلامل؟ وماذا تعرف عنه؟ اهيا

العاقل ان اجلامل مفردة من مفردات احلياة الكبرية وجزء ال يتجزأ

منها ،يدخل يف االشياء وجيعلها تظهر بصورهتا الرائعة ،فهو ذايت يف
الورود واألزهار بلوهنا برائحتها بشكلها اخلارجي وابعادها ،وهذا

اجلامل مفاض من مبدع اجلامل وخالقه ،فاجلامل ليس شيئ ًا خارجي ًا
نضيفه اىل االشياء ،انام هو احساس وتذوق تجُ ربنا بعض االشياء

التي نراها ان نطلق عليها مجيلة ،وكل ما موجود حولنا من شأنه ان
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يتصف باجلامل وعدمه ،فاألصل يف املوجودات اهنا مجيلة ،ولكن

االشياء القبيحة طارئة ،ففي احلياة عنوان اجلامل وعنوان القبح،
وتعرض كل يوم وكل دقيقة يف سوق الدنيا ،ليست للبيع انام هي
متناثرة يف هذا الوجود فنحن من نختار بتوفيق اهلل تعاىل ،اما أن بحث

عن اجلامل والزينة او نبحث عن القبح ،فاذا كان اجلامل عىل رأس
كل اخلري والصفات السامية وكل مفردة من مفردات اخلري تتصف
باجلامل ،اصبح لدينا فهم ملعنى اجلامل وكذلك ،لسعة حجمه وانه

يشمل أشياء كثرية ،وكل مفردة من مفردات الرش تتصف بالقبح
والرذالة ،وعندما يسلك أحدنا سلوك ًا خاطئ ًا فقد أضاف اىل نفسه

قبح ًا ،عرفت االن شيئ ًا بسيط ًا بعد هذا العرض البسيط اآلن تعال

معي اىل لنتوسع قلي ً
ال يف الكالم من خالل مناقشة القضايا القادمة.
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مب ندرك اجلمال؟
َ
امامنا وردة وانسان ،نجري عليهام جتربة االدراك ،كيف ندرك

مجال الوردة؟ االمر بسيط ،لوهنا أمحر قاتم عطرها فائح واوراقها
مرتبة ومتسقة فالرتكيبة اخلارجية رائعة ،وعيوننا متتعت بالنظر

اليها ،فحصل لنا احلكم بان الوردة مجيلة ،نأيت اىل االنسان كيف
ندرك مجاله؟ هل نجري عليه االحكام التي اجريناها عىل الوردة
والزهرة اللطيفة؟ هنا ختتلف االجابة حسب معايري اجلامل عند

االشخاص ،فمنهم من يقول ان هذا االنسان الذي امامنا مجيل
لنظارة برشته ولون عيونه ،بينام نجد قس ًام آخر يقول مل أعرفه دعني
اتكلم معه حتى ادرك مجاله ،االول كان ادراكه بواسطة عينيه كام

ندرك مجيع ًا مجال ال��وردة ،والثاين كان ادراك��ه بإحساسه وروحه

وقلبه بمدركات جديدة وبموازين ختتلف ،وهو ال خيتلف عن
صاحبنا االول فله عني ويدرك هبا اجلامل الظاهري لكنه اراد ان
يوصل رسالة بان اجلامل الظاهري مل يعد بتلك االمهية اذا قورن
باجلامل الروحي واملعنوي لإلنسان ،فلو اننا اتينا بإنسان اعمى ال

يرى مجال االشياء الظاهري ووضعنا بيده قطعة من املجوهرات
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كاملاس وسألناه عن مجاهلا ،فهل نتوقع االجابة منه بالنفي مع انه

ال يعرف شيئ ًا؟ نعم سيجيبنا بعدم معرفته جلامهلا وال يستطيع حتديد
مجاهلا ،تعلمون ملاذا؟ كلكم سوف جتعلون السبب به فقط ،وتقولون

هو فاقد للعني التي يدرك هبا اجلامل ،لكنه جييبنا بان كالمنا صحيح

لكن السبب يف قطعة املاس ايض ًا فهي مل متتلك ابعاد ًا اخرى لتحكي
مجاهلا وجتعلني امتكن من معرفته والشعور به ،صحيح انني اعمى

لكنني بفقدي أحدى ادوات ادراك اجلامل ،اال انني امتلك ادوات
اخرى ملعرفة االشياء ،ولكن إن ابدلنا له قطعة املاس بالوردة حلكم
عليها باجلامل ،لعطرها الطيب وليس شكلها ،ولو سألنا صديقنا
الذي ال يرى بعينيه عن مجال زيد او اي شخص يعرفه ،سيعطينا

رأيه؛ ألن االدراك الذي يتمتع به معنوي وروحي فيكتشف مجالية
االلفاظ التي يتكلم هبا زيد ومن خالل هذه االلفاظ يكتشف افكاره

وسلوكياته ،هذا يوضح لنا ان االنسان له اكثر من بعد إلظهار مجاله،
واحد هذه االبعاد شكله اخلارجي الذي يدركه املبرص وكذلك بعده

املعنوي والروحي ،كاأللفاظ والسلوك واهلدوء واالخالق وهذه
االشياء يدركها املبرص وغريه ،اىل هنا قد اهنى العقل كالمه.

االنارة التي قدمها لنا العقل ملخصها ان االنسان له عدة ابعاد

يظهر هبا مجيالً ،وقد تكلمنا عنها قبل هذا العنوان ،وقلنا ان للكالم
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مجاال وللسلوك واالخ�لاق مجاال ،والنظرة هلا مجاال واالبتسامة
كذلك ،ولكن اخللق والسلوك احلسن يعطي مجاالً لإلنسان أكثر مما

يعطيه منظره اخلارجي.

48

جمالك

ال�شعور باجلمال
قد تكون مجي ً
ال لكنك ال تشعر باجلامل ،لربام ال حتسب االجواء

التي تعيش فيها مجيلة ،فالبيئة هلا الدور البارز يف شعورك باجلامل

وكذلك املسائل النفسية واالعتبارية ،فانت تعترب ان هذا مجيل وذاك
غري مجيل تبع ًا لذوقك وإلرادتك ،لذلك يسعى الكثري من الناس

للبحث عن الشعور باجلامل ،ال أريد منك ان ترصف وقت ًا طوي ً
ال
لإلحساس باجلامل ،فهو ال يستحق أن نرصف عليه اعامرنا ونفعل

كل يشء من اجله ،فاحلياة ال تتوقف عىل يشء اسمه اجلامل ،فقد
يكون من الرتف ان نلهي انفسنا بالبحث والتنقيب عن اجلامل ،نعم
اذا فهمنا اجلامل بشكل واسع واعتربنا ان اخالقنا هي مجالنا وسلوكنا

كذلك من هذا الباب نجد ونجتهد؛ ألن اجلامل هبذه الصورة يصبح

مه ًام جد ًا فله دخل يف تقويم السلوك والكالم واالفعال بشكل عام،
ويأخذ الشعور باجلامل عدة جماالت:

 .1النظر اىل االشياء اجلميلة فهي تشكل عام ً
ال مه ًام يف ترويح

النفس ونقصد هبا الطبيعة اخلالبة واالشياء اجلميلة التي خلقها

اهلل تعاىل ونكتشف عظيم صنع اهلل ،فان النظر للطبيعة واملياه
جمالك
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والشالالت واالزهار اجلميلة والثامر اليانعة يف اشجارها ،يأخذنا
ٍ
معان كبرية ،وله آثار مهمة يف نفوسنا ،فهذه االشياء خلقت
بنا اىل
للنظر اليها ولتعطي احلياة نظارة وهبجة ،فعندما نتأمل يف الورد نجد
ان عطره ينتفع منه االنسان ولونه وشكله يستمتع به الناظر اليها،

فقيمة مجال هذه االشياء بام تعطيه لنا وللطبيعة بشكل عام ،قد يرسم

لنا املنحدر او السهل شك ً
ال جيعلنا ننبهر به مع انه مل يتدخل يف ترتيبه
وصناعته اي شخص ،لذلك نجد انفسنا تتفاعل مع املخلوقات

التي مل يتدخل االنسان يف صناعتها ،فلو جلب لك صديقك زهرة
صناعية واخرى طبيعية دون تردد ختتار الطبيعية وترتك االخرى؛

الن نفسك تفاعلت معها فهي اقرب اليك من غريها ،هكذا وجدنا
انفسنا تتفاعل مع الطبيعة ومع خلق اهلل العظيم ،مما يعني ان نستشعر

بجامل الطبيعة بشكل ال ارادي فلم نشاهد امجل من هذه املخلوقات
فهي حتيط بنا من كل جانب فأصبحت تشكل معل ًام يف هذه احلياة.

 .2توفري اجل�مال عن طريق االعتناء باملؤثرات اخلارجية

كاحلديقة ونظافة البيت وامللبس واالهتامم هبا بشكل جيد ،وزرع

ثقافة الرتتيب والنظام يف البيت ،هذه االمور لو اهتم هبا االنسان
بصورة معتدلة لوجد ان اجلامل يسكن معه ،فاهلدوء داخل البيت

يشء مجيل وعدم الضجيج يش ٌء امجل ،الن اهلدوء وعدم الضوضاء
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ينتج لنا اجواء مجيلة ،فسبق وان ارشنا بتعدد االض��داد لألشياء

ال الضوضاء ليس مجي ً
املوجودة يف حياتنا ،فمث ً
ال فنبحث عن ضده
وهو اهلدوء فنشعر بجامله بنظرنا لضده ،ويف اكثر مفاصل احلياة

نميز بني اضدادها ونشعر بالتغاير املوجود فيها ،ولو اخذنا املفردات
وبحثناها جيد ًا لتغريت يف حياتنا اشياء كثرية ،فمث ً
ال لو متالكنا انفسنا
يف احلوار واستخدمنا اهلدوء كعنرص واداة فرسعان ما نجد اننا تفوقنا

عىل اخلصم واوقفنا املشاجرة التي تؤدي العنف او القتال ،وبعد ان

ينتهي احلوار نشعر بتلك احلالة املعنوية اجلميلة ،ألننا متالكنا انفسنا
وجعلنا العقل حاك ًام ،ومثل هذه الصورة حالة الغضب التي يمر

هبا اغلب الناس فهنالك من يتاملك نفسه فيها فينجح نجاح ًا باهر ًا
ويكون حلي ًام كاظ ًام للغيظ ،وهنالك من مل يتاملك نفسه فيبدأ بالسب

والشتم وبعد حلظات نراه يقدم االعتذار ولربام يشعر بالندم ،بينام
نجد صاحبنا الذي متالك نفسه يشعر باحلالوة واجلامل ،ألنه ضبط
نفسه ومل تصدر عنه اي كلمة قبيحة او عبارة قاسية.
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االبعاد املعنوية اجلمالية
 .1جمال ال�صرب:
الصرب يف االيامن بمنزلة الرأس من اجلسد ،فمن ال صرب له

ال حياة حقيقية عنده ،فهو قوام احلياة الناجحة وجزء من حياة

االنسان املؤمن ،فهو خلق ال يمكن لإلنسان املؤمن ان يتخىل عنه،
وكيف خيتىل عنه وهو ثوب من ثياب املتقني ،وخصلة من خصال
الصاحلني وإرث من مرياث االنبياء والرسل ،فهو زينة االنسان

املؤمن وبه يعرف من غ�يره ،انه أصل ق��رآين بل اصل وجودي
نادت به الديانات الساموية كلها ،فرسدت لنا القصص القرآنية

جانب ًا مهام من حياة االم��م السابقة السيام حياة االنبياء وكيف
واجهوا االبتالءات املتعددة من اقوامهم وكيف اهتموهم بالسحر
والكذب ،وكل ذلك لو مل يكن الصرب سالحهم بتوفيق من اهلل تعاىل

ملا بقوا صامدين فكان العنرص البارز يف حياة االنبياء والرسل

ومن بعدهم االئمة االطهار ،وخيتلف الصرب شدة وضعف ًا
الختالف البرش فمنهم من جتد صربه يوازي اجلبال ومنهم اقل من

ذلك حتى تصل اىل اشخاص ال صرب هلم ،فتوالت نصائح القرآن
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الكريم لإلنسان املؤمن بان يتخذ الصرب طريق ًَا وخلق ًا نحو االرتقاء

يف سلم العبودية واحلياة الصحيحة فقد جاء يف قوله تعاىل حاث ًا عىل
ِ ِ
ِ ِ ِ
ين َأ ْح َسنُوا يِف َه ِذ ِه
ين َآمنُوا ا َّت ُقوا َر َّبك ُْم ل َّلذ َ
الصربُ ﴿ :ق ْل َيا ع َباد ا َّلذ َ
ِ
ون َأ ْج َر ُه ْم بِ َغيرْ ِ
الصابِ ُر َ
الدُّ ْن َيا َح َسنَ ٌة َو َأ ْر ُض اهلل َواس َع ٌة إِ َّنماَ ُي َو ىَّف َّ
ِ
ِح َس ٍ
اص ُ رِبوا َو َصابِ ُروا
ين َآ َمنُوا ْ
اب﴾((( وقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ َ هُّيا ا َّلذ َ
ون﴾((( وغريها من اآليات الكثرية
َو َرابِ ُطوا َوا َّت ُقوا اهلل َل َع َّلك ُْم ُت ْفلِ ُح َ
ِ
تكتف املنظومة االسالمية هبذا العرض بل سجلت لنا كتب
ومل
احلديث مأثورات قيمة حتث عىل الصرب بصورة واضحة وجلية

منها :درر من وصية أمري البيان البنه احلسن  يف قوله« :اطرح

عنك واردات اهلموم بعزائم الصرب وحسن اليقني»((( ،فان الصرب
جيعل االنسان يف قوة وحزم وشدة وارصار اما اذا تراخى حزامه فال

شك ان نفس االنسان ترختي وتفرت ،وهلذا ورد عنه ايض ًا« :اإليامن
عىل أربع دعائم :عىل الصرب واليقني والعدل واجلهاد ،والصرب منها
عىل أربع شعب :عىل الشوق والشفق والزهد والرتقب»((( ،واذا مل

تكن للصرب تلك االمهية ملا ورد هذا احلث الكبري واالرصار الشديد
((( سورة الزمر.10 :
((( سورة آل عمران.200 :
((( هنج البالغة :ج/3ص.55
((( هنج البالغة :ج/4ص.7
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عليه ،ولقد وجدناه يف حياتنا أمر ًا رائع ًا ال يمكن احلياد عنه أبد ًا،
فهو املقوي للعزيمة واملحفز للقوة التي يتمتع هبا كل انسان ،ونحن
نعرف ان من ال صرب له ال ايامن له كام يف نص احلديث الوارد عن

امري املؤمنني ولوال االطالة التينا باالحاديث والروايات التي

حتث عىل الصرب ،ولكن يكفي ذلك وضوح اآليات القرآنية وشدة

تركيزها عىل الصرب.

وبعد ان تعرفنا عىل الصرب وتوضح لنا مقامه يف االخالق

االسالمية بقي ان نتحدث عن ابعاده ،فان له ابعاد ًا عديدة منها:
الصرب عىل القضية الكربى وهي حفظ الدين والنفوس وهذا
املنهج خطه لنا األنبياء واالئمة والصاحلون ،فمنذ االيام االوىل

من حياة نبينا آدم ورصاعه مع الشيطان واىل وقتنا احلارض يربز
الصرب اداة فاعلة يف احلياة ،فقد سجل التاريخ مواقف االنبياء مع

اقوامهم وكيف حتملوا االذى يف سبيل دعوة احلق سبحانه وتعاىل
وكيف تعذبوا وهجروا ورشدوا من بلداهنم واوطاهنم ،فذاك سيدنا

ايوب الذي رضب املثل بصربه أبد اآلبدين ويعقوب النبي
وحزنه عىل فراق ولده يوسف الصديق حتى ابيضت عيناه من
احلزن والبكاء ومل ُ
يشك مهه ألحد وانام بث شكواه إىل اهلل تعاىل،
وذاك نبينا االعظم حممد فقد نال الدرجات العىل التي مل يسبقه
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وال يلحقه أحد من العاملني ،فصرب عىل ايذاء قومه وتكذيبهم له
ومعاملتهم السيئة جتاهه ،فكان صربه مجيالً ،والصرب يكون مجي ً
ال
عندما تبث شكواك اىل اهلل وحده دون سائر اخللق ،فانه وجد

لذة الصرب يف طاعة اهلل تعاىل واحلفاظ عىل دينه ،فهذه العقيدة
احلقة تستحق التضحية ،فكل ما يتعلق بجامل اهلل وجالله فهو

مجيل ،فاملوت والتضحية يف سبيل اهلل مجيلة ،ولذلك جسد أهل

البيت هذا اخللق واحلالة املعنوية يف افعاهلم أهل البيت

فرضبة أمري املؤمنني يوم اخلندق أمجل رضبة؛ الهنا كانت هلل تعاىل،

لذلك فضلت عىل عبادة الثقلني ،وكل ما قدمه أهل البيت

كان مجيالً؛ ألنه كان بالغ ًا اقىص غايات الكامل ،فأفعاهلم خالصة
لوجه اهلل ال يشوهبا اي شك ،لذلك نجد ان افعاهلم خلدت اىل
يومنا هذا ،بينام افعال غريهم طمست واصبحت يف عداد املوتى ال

خرب وال شاهد.

ومن درجاته ان تصرب عىل املصيبة وهي عادة ما تكون يف

االوالد واالموال وفقد االعزة واالحبة والتغرب واالبتعاد عن
االهل ،فيتجمل االنسان بالصرب ويتخذه معين ًا له عىل نوائب دهره
وقسوة ايامه ،فاذا كان العبد صابر ًا حمتسب ًا شاكي ًا أمره هلل تعاىل وقع
اجره عىل اهلل ،وسمي صربه مجيالً.
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نحن البرش ال ننفك من املصائب او الفتن او املشاكل ،فحياتنا

غري مستقرة عىل وترية واحدة واالبتالءات حتيط بنا من كل حدب
وصوب ،وهذا هو حال الدنيا متقلبة غري مستقرة ال راحة فيها وال

سكون جتعل العزيز مهان ًا واملهان عزيز ًا ،وترفع قوم ًا وتضع قوم ًا
آخرين وحسبها من أيام معدودات ،يشيب منها الرأس ويضعف
فيها االنسان وتفرت قواه ،وهيلك قوم وينجو آخرون ،فاذا كانت

الدنيا هكذا وجب ان نتسلح بسالح يقف امام هذه التيارات التي

جترف كل من يكون عاري ًا عن احلامية والدفاع ،فسالحنا هو الصرب
واملدد من اهلل رب العزة والقوة.

ومن يتخذ الصرب خلق ًا ملقاومة مشاكل احلياة يسمى صبور ًا

ومن ختلق هبذا اخللق ،فقد فاز فوز ًا عظي ًام ،فنحن بحاجة اىل الصرب
يف دقائق االمور واعظمها ،فقد تصادف يوم ًا ما وانت تسري يف شارع
املدينة طف ً
ال يرميك بحجر ويسبك من دون سبب ،اذا تعاملت

معه كصبور حليم سوف ترتكه وتكمل مسريك واذا تعاملت معه

بالغضب والترسع تكون النتيجة غري صحيحة اطالق ًا ،فقد ترضبه
اذا اشتد معك يف اخلصومة ،وهكذا تكرب املسألة لعدم ترويك

بالصرب.

نحن بحاجة اىل الصرب اجلميل يف العمل ،فان الناس خمتلفة
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االطباع ،فتجد احدهم يشن عليك هجوم ًا دون اي سبب لربام

يكون متومه ًا او متعصب ًا فان هذه احلالة تصيب الكثري من االشخاص
ونتعرض هلا باستمرار ،وانت يف هذا املوقف ما الذي تفعله؟

من املؤكد اذا واج��ه االنسان خطر ًا مقب ً
ال عليه ،فرسعان

ما يأخذ بحامية نفسه من ذلك اخلطر ليتجنبه ويتخلص منه باقل
االرضار ،ففي مثل هذا الكالم الذي يتجه صوبنا ما علينا سوى
ان نلبس ثوب الصرب واهلدوء والتعقل ،فيكون لباس الصرب درع ًا

نتوقى به الصدمات التي تصدرها كلامت الطرف الغضبان ،فتكون

الفاظه كالنار وصربنا كاملاء فنطفئ نار عباراته بامء صربنا.

هبذه الصورة واحلالة ستكون أمجل انسان بعينه وبعني اآلخرين

سيعجز عن التعبري للحالة التي كنت عليها ،وجدك لطيف ًا مهذب ًا

سمح ًا صبور ًا ،ووجد نفسه متعصب ًا متوتر ًا قلق ًا مترسع ًا ،فحكم
عىل نفسه بالقبح ووصفك بأمجل العبارات واعذهبا ،ان مل يكن
هكذا معك فال شك ان ضمريه يكون هكذا ،داخله وذاته يشكالن

البعد االهم يف التأثري عليه ،وال هيمك سواء أقدم لك االعتذار ام

ال فاملرجو منك قد قمت به وانت حتاسب عىل اعاملك وال حتاسب

عىل اعامل غريك.

انت بحاجة اىل الصرب يف بيتك ومع ارستك ،فهنالك اوقات
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يشهد البيت فيها توتر ًا بني االوالد او بني الزوج وزوجته ،ففي

هذه احل��االت التي يمر هبا اغلب الناس ليس امامهم سوى ان
يرتدوا لباس الصرب والتع ّقل ،فهنا تظهر فضيلة هذا اخللق النبيل،
فاذا حدثت مشكلة يف البيت تذهب اىل االطراف وهتدئهم ومتتص
غضبهم باحلكمة واملوعظة احلسنة ،واما اذا حدثت املشكلة معك
فترصف هب��دوء وت��روي واص�بر نفسك عىل ما تسمع وال تدفع
بنفسك لالنتقام ،بل كلام طلبت منك ان تثأر هلا متسك جيد ًا وال

وابق صابر ًا متمسك ًا ،ال ِ
تثن عزيمتك؛ ألن النفس
تفقد تركيزك َ

حتب االنتقام من الذي يثريها؛ ألن الشيطان مرتبص يف هذه احلالة،
ف��دوره كاملشجع وتشجيعه ثنائي وخمالف ،فيشجع كل طرف

لالنتقام من اآلخر ،وستجد قيمة الصرب اجلميل ظاهر ًا مستشعر ًا
بحالوته وفائدته يف حياتك سواء يف الشباب او ما بعده ،اضافة اىل
ذلك فانك تتخلق بخلق كريم وصفة مجيلة.

لقد اضاف لك الصرب اجلميل مجاالً مل تكن تتصور أثره الواضح

يف حياتك ،فرصت قانع ًا بأمهيته وصحة التخلق به ،واتضح لنا
هدف القرآن الكريم من احلث عىل الصرب واجلميل منه خصوص ًا.
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 .2جمال القلب:
بيت االنسان املعنوي وحمط مجيع املشاعر ،املكان الذي يتولد

منه احلب والسامحة واخللق النبيل ،عرش االنسان وقيمته واملؤثر

االول يف حياته ،يفيض داخله عىل االنسان فهو املركز واملدير وال

نقول هو القائد بوجود العقل ،ثاين اهم يشء يملكه االنسان،

تتوقف عليه حياته وبدنه اخلارجي ،له عدة مظاهر ويتخذ عدة
ابعاد كلها معنوية اال واحدة وهي ظهوره هبذا الشكل الصنوبري،
فاذا نعود لرتكيبته املادية فهو عضو يشكل املركز االيرس من صدر

االنسان يتحكم يف توزيع الدم مستمر ًا بنبضاته كالساعة ال تتوقف
اىل عمرها االفرتايض.

هنالك انسجام واضح بني القلب املعنوي والقلب املادي،

فاملادي تدور فيه الدماء ويوزعها عىل بقية اجزاء اجلسم ،واملعنوي

مركز للحب واحلاالت املعنوية التي ينرشها بني الناس ،فقد يكون
اخلُلق الذي ينتجه القلب سيئ ًا كام يكون الدم ملوث ًا ،والقلب املادي
اذا توقف عن العمل فان االنسان يموت وتنتهي حياته ،كذلك
القلب املعنوي اذا مات توقفت ارادة االنسان واصبح قاسي ًا اجوف

ميت وهذا يعني ان االنسان
ال حياة فيه ،فقلب االنسان الفاقد للقيم ٌ

يعيش بقلبه الصنوبري لكنه ميت بقلبه احليوي املعنوي ،لقد وجه
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القران الكريم رسالته لإلنسان واعترب االنسان البعيد عن التعاليم
ِ
ين
االهلية والرسالة الساموية ميت ًا ،فقد جاء يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
َجي ُبوا لهلِ َولِلرس ِ
َآ َمنُوا ْاست ِ
ول إِ َذا َد َعاك ُْم َلمِا يحُْ يِيك ُْم َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهلل
َّ ُ
ِ
ول بي ِ
ِ َ
ون﴾((( فيتجىل لنا هذا املوضوع
ش َ
يحَ ُ ُ َ نْ َ ْ
املرء َو َق ْلبِه َوأ َّن ُه إِ َل ْيه حُْت رَ ُ

بكل ابعاده من خالل هذه اآلية.

لنبق يف اجواء القرآن الكريم لنرى هل حتدث القرآن الكريم

عن القلب؟ جاءت هذه املفردة يف القرآن الكريم بصياغات عدة
منها( :القلب) مرة واح��دة (قلب) مرتان و(قلوب)  15مرة و

(قلوهبم)  65مرة و(قلوبكم)  14مرة و(قلوبنا)  6مرة ،وهذا جممل
االحصائيات بشكل رسيع والغرض ان القرآن الكريم ذكر القلب

يف آياته كثري ًا فقد جتاوز املائة عىل صيغ خمتلفة مرة باملفرد واخرى

باجلمع ،وكتاب اهلل هو خري من يوقفنا عىل حقيقة القلب فكل
اآليات التي ذكرت القلب ارادت منه القلب املعنوي عىل حد ما

توصلت اليه يف بحثي املوجز ،وان ثبت هذا فانه يدل عىل ان القلب

املعنوي له االمهية القصوى يف حياتنا ،واعتقد ان هذا املعنى ليس
غريب ًا علينا ،فكلنا يشعر بأمهية القلب املفعم باحلب وااليامن ثم

ان القرآن العزيز ذكر اوصاف ًا عديدة للقلب يمكن لنا ان نجعلها
((( سورة االنفال.24 :
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اقسام ًا له ونرتبها:
 .1القلب املطمئن :ذلك القلب الذي يملؤه حب اهلل جل

جالله ويسكن فيه مدى احلياة ،الذي يغري حياة االنسان اىل السعادة
والرخاء واالمل وحب اخلري ،جاء ذكره يف القرآن الكريم يف قوله
ِ
ِ
وب ْم بِ ِذك ِْر اهلل َأ اَل بِ ِذك ِْر اهلل َت ْط َمئِ ُّن
تعاىل﴿ :ا َّلذ َ
ين َآ َمنُوا َو َت ْط َمئ ُّن ُق ُل هُ ُ
وب﴾((( فقررت لنا اآلية الكريمة ان الذكر هو العامل الرئيس
ا ْل ُق ُل ُ
يف اطمئنان القلب.

 .2القلب السليم :بعد ان يكون القلب مطمئن ًا يبدأ باالرتقاء

نحو الكامل فان ذكر اهلل نور وهذا النور ينترش يف ارجاء القلب،

فتخرج االنانية والضغينة واحلقد واحلسد وال��وس��اوس ،وهذا

الوصف هو اعظم سمة ونعت ذكرها القرآن الكريم للقلب ،فقد
ُونإِ اَّل َم ْن َأتَى اللهََّ بِ َق ْل ٍ
ب
جاء يف قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم اَل َينْ َف ُع َم ٌال َو اَل َبن َ
َسلِيمٍ﴾(((.

ان معنى السليم هي احلالة التي يتصف هبا القلب املنزه عن

املرض والنقائص ورذائل اخلواطر والوساوس ،وكل هذه االمور
معنوية ،حتى املرض فال يراد منه املعنى املادي فانه ال اثر له يوم
((( سورة الرعد.252 :
((( سورة االنفال.89 -88 :
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القيامة انام االثر للمرض املعنوي ،اي ذلك القلب الذي جتتمع فيه

الرأفة واحلنان والشفقة وحب الناس ،الفارغ من االنانية واحلقد
والظلم ،املطمئن بذكر احلق تعاىل ،فيشع نور ًا داخل االنسان ،ويغري
كل حياته فهو جزء اذا صلح صلحت مجيع االدوات التي ترجع

اليه؛ ألننا سبق وان وصفنا القلب بانه املركز والرئيس ،بل حمرك

احلياة اذا فسد فسدت توابعه ،وذلك نجد القلب الصنوبري املادي

يؤدي نفس وظائفه متام ًا لكن بأبعاده املادية ومع ذلك فهو مشابه له
فهو ايض ًا تتوقف عليه حياة االنسان.

اذا اتضحت لك أمهية القلب وخطورته بل ونفاسته وعزته

يكون لزام ًا علينا ان نرجعك اىل العنوان فام هو أثر القلب يف مجال

االنسان ،لعلك تقول :هل يأيت أحد ويكتشف ما يف داخيل وحيكم
عىل شخصيتي باجلامل او عدمه؟ وكيف له ان يعرف قلبي مجيل ام ال؟
ان حبك لآلخرين ومساعدتك هلم وتأمل داخلك للحاالت

االنسانية وتعاطفك مع الفقري واحرتامك لآلخرين واالهتامم
بالوالدين وحبهم كلها نتاج القلب السليم والطاهر ،وهذا هو

القلب اجلميل ،فان الناس تشعر بجاملك عن طريق قلبك ويعرفون

قلبك عن طريق افعالك اخلارجية وتعامالتك معهم ،فان الكالم
الطيب اخلارج بصدق من قلب طيب يؤثر يف النفوس ويأخذ له
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مكان ًا فيها وكذلك النظرة يف وجوه اآلخرين الربيئة احلاملة للحب
والصدق ،فلها فعلها يف نفوس من حولنا ،فجاملية القلب مما ال

شك فيها ،فدائ ًام ما نردد كلامتنا ،فالن قلبه ابيض وفالن قلبه طيب
وآخر قلبه اسود وغريها.

ان قلوبنا هي مقياس قوة شخصيتنا وجاذبيتنا ،كل يشء مجيل

يظهر منا مرجعه اىل قلوبنا النقية الصادقة ،وكل يشء قبيح يصدر منا

مرجعه لقلوبنا الضعيفة املريضة القاسية البعيدة عن احلق واملعرفة
والرقي والثقافة ،ولذلك نجد ان الناس تق ّيمنا ال الجل مظهرنا بل
ألجل ما يلمسونه منا وما يعرفونه عنا ،فتصب كلامهتم يف قالب
املضمون وليس الشكل واالبعاد اخلارجية لنا من طول وقرص.

بالل مؤذن الرسول كان اسود لكنه كان حمط االنظار لدى

املسلمني لعذوبة صوته ومجاله ،فأحيانا ان مل يكن املظهر مجي ً
ال

فهنالك بدائل كثرية جد ًا ،بل هي تفوق اجلامل الظاهري بصورة
مدهشة ،فرتى الناس هتفو عىل بعض االشخاص لطيب قلوهبم

وصدق قوهلم ودماثة خلقهم.

لقد علمنا ان القلب اجلميل يرفع من مجال صاحبه ويبلغ به اعىل

القمم ،بل كل واحد منا اذا امتلك قلب ًا طاهر ًا ال اثم وال عصيان فيه

سوف يشعر بالسعادة احلقيقية واجلامل املعنوي والرفعة يف قلوب
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الناس وحبهم له ،وهذه هي بركات القلب السليم واملطمئن،
وكثري ًا ما نواجه اشخاص ًا منظرهم مجيل لكن خبث باطنهم ظاهر،
فاخطر ما يمر به االنسان اذا مترض قلبه وقد ال يشفى من مرضه

حوله اىل الشقاء واخلرسان.
لسنوات طوال اذا ما ّ
 .3جمال العقل:

هبة اهلل تعاىل لإلنسان واعظم جزء فيه ،به َيعرف االنسان

ما ي��دور حوله فهو م��دار التكليف يف هذه احلياة ،ل��واله لصار

االنسان جاهالً ،لذلك نجد ان االنسان العاقل هو من يتوجه

اليه التكليف بخالف املجنون والصبي ،فالعقل جوهرة ُركبت يف
هذا الكائن احلي فهو اغىل هدية اعطاها اهلل تعاىل للبرشية ،وقد
وصلت االبحاث احلديثة اىل مكنونات كثرية من خفايا تفكري

االنسان ودماغه هذا؛ الن الكثري يعترب الدماغ هو الذي جتري فيه

عملية التفكري ومن ذلك ينعتونه بالعقل ،وان عند علامء االخالق
ٍ
ومعان عدة ،وال��ذي هيمنا هو ان العقل
والفلسفة له اطالقات
تكون شخصية االنسان وال خالف يف ان
احد أهم العنارص التي ّ
االنسان يتميز بالعقل عن بقية املخلوقات ،واال لو جردته عن عقله

ألصبح كائن ًا بسيط ًا ال فائدة فيه ،وكل ما يفعله ال حياسب عليه حتى
من قبل املجتمع الذي يعيش فيه ،لذلك نجد ان الدين االسالمي
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اوىل العقل أمهية فائقة ،فقد جاء ذكره يف آيات كثرية ،فجاءت

كلمة (يعقلون) يف القرآن الكريم  22مرة ،وكذلك مرادفاهتا نحو

(اولو االلباب) والتي يراد هبا دائ ًام اصحاب العقول الراجحة ،وقد

جاء توظيف هذه الكلامت يف مجل يراد هبا أمر مهم كقوله تعاىل:
ار آَلَي ٍ
ضو ْ ِ ِ
ِ
ات
السماَ َوات َو أْالَ ْر ِ َ
اخت اَلف ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِ َ
﴿إِ َّن يِف َخ ْل ِق َّ
ول أْالَ ْل َب ِ
أِلُ يِ
اب﴾((( ،صحيح ان اخلطاب موجه لكل الناس لكن

هنالك الكثري من الناس ال يتدبرون وال ينتبهون ،بل العقل كاملحرك

حيتاج اىل من حيركه فاذا تركته وراءك فال فائدة منه ،ومثال ذلك الذي

ال يتفكر وال يتأمل ولو للحظات قليلة ،حيثنا القرآن الكريم يف آياته
عىل التدبر بشكل مستمر ،يريد منا ان نستثمر هذه اهلدية اإلهلية ،فان

العقل مل جيعله اهلل فينا الجل الزينة فقط ،انام الجل ان نعي احلياة

ونتأمل ما خلق ونبحث عن الطرق الصحيحة التي توصلنا اليه،
خري شاهد اآلية اآلنفة الذكر فقد دعت اىل التفكر يف (اخللق) حيث
الدالئل الواضحة عىل قدرته وعظم شأنه فإبداع الصنع يدل عىل

قدرة الصانع ومتكنه ،وقد تناولت النصوص الروائية العقل وبينت

معامله واشياء كثرية جد ًا ،فقد عقد الشيخ الكليني باب َا كام ً
ال يف كتابه
الكايف حول العقل منها :ع ْن محُ َ َّم ِد ْب ِن ُم ْس ِل ٍم َع ْن َأبيِ َج ْع َف ٍرَ ق َال:
((( سورة آل عمران.190 :
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«لمَا َخ َل َق اهلل ا ْل َع ْق َل ْاس َتنْ َط َقهُ ،ث َّم َق َال َلهَ :أ ْقبِ ْل َف َأ ْق َب َل ُث َّم َق َال َلهَ :أ ْدبِ ْر
ِ
ك اَ
ب إِ يَ َّل ِمنْ َ
ول
وج اَل يِل َما َخ َل ْق ُ
ت َخ ْلق ًا ُه َو َأ َح ُّ
َف َأ ْد َب َر ُث َّم َق َال :وعز يَِّت َ
اك َأ ى وإِي َ ِ
ِ
ِ
بَ ،أ َما إِ يِّن إِ َّي َ
َأك َْم ْلت َ
ب
اك ُأ َعاق ُ
يم ْن ُأح ُّ
َّ
اك ُآم ُر وإِ َّي َ نهْ َ
ُك إِ اَّل ف َ
وإِي َ ِ
يب»(((.
اك ُأث ُ
َّ
فان االس�لام اوىل العقل العناية؛ ألنه مدار اخلطاب ،وقد

وجدنا ان اآلي��ات القرآنية التي ذكرت العقل كثرية ج��د ًا ،وقد

رأينا ذلك واضح ًا وال احسب ان هنالك شخص ًا يقلل من أمهية
العقل وأثره الكبري يف حياة االنسان ،لكن العقل اذا مل يعمل بصورة

صحيحة مل يكن عاص ًام لإلنسان من االخطاء الكبرية واملزمنة ،حيث
ان االنسان بيده يريد ان يفكر او ال ،وكذلك له السيطرة عىل تفكريه

وكيفية السيطرة عىل مفاصل كثرية ملجريات االحداث التي يعيشها
كل انسان ،لذلك نجد قوام االنسان بعقله وسلوكه ومن املعروف

ان العقل هو املسيطر عىل السلوك حيث تكون تابعة له ،فقد ورد

عن النبي أنه قال« :قوام املرء عقله وال دين ملن ال عقل له»(((.
ان مجال العقل يتحدد يف عدة مستويات أمهها:

 .1ابداعه يف العلم واملعرفة وما يقدمه يف عامل التنظري والتقويم
((( اصول الكايف :ج /1ص.10
((( جامع احاديث الشيعة :ج /13ص.284
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وكذلك نافذة التكنولوجيا والعلوم احلديثة التي شملت اغلب
جزئيات احلياة ،فدور العقل بارز هنا بصورة ال ضباب عليها.

 .2رقي االنسان وتكامله ،فان العقل يبعد االنسان عن اجلرائم

والرسقات واملفاسد االخالقية ،فيجعل االنسان يف نباهة وحذر،
بينام نجد العكس يف حياة االنسان عند تركه للعقل فيبدأ بارتكاب

املخالفات املتعددة فيرصف امواله يف غري حملها وال هيتم بمن حوله
من أهل واقارب ،وغريها من الصور التي تضعف من شخصية

االنسان بل ينحدر اىل مستويات هابطة ،وهذا ما نالحظه يف حال
شارب اخلمر فانه يفقد االنسان عقله ويصبح معه كاحليوان ال
يدري ما يفعل ،ويكفي هذا الوصف الستهجان حالته وعدم قبوهلا

بشكل من االشكال.

 .3يعطي االنسان هيبة ووق��ار ًا ،فان االنسان العاقل ترغب

الناس به كصديق ورفيق وحماور ومتكلم وغريها من العناوين

اما من يتسم بالعاطفة واالحاسيس بعيد ًا عن العقل والتعقل فمن
املؤكد ان هذه احلالة غري مرغوب هبا عىل اطالقها ،فالعواطف

مطلوبة اىل جنب التعقل ،فال يمكن الغاء دور العقل يف احلياة باي

صورة من الصور.

 .4تظهر مجالية العقل من كونه جوهرة نفسية حيملها االنسان
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وجزء ًا ال ينفصل عن شخصيته ،فمن استخدمه باخلري كان نتاجه

عظي ًام ومن استخدمه بالرش كان نتاجه دها ًء ومكر ًا ،ونحن نعلم بان

الناس هتتم باإلنسان العاقل وتسمع خطابه وتقرأ مفرداته أكثر من
اي شخص حتى من يشبهه باملظهر ،ان مجال العقل بتفكريه اجلميل

ونتاجه املبارك وما يقدمه من نتائج تنفع االنسان يف حياته.

فالطبيب مجاله بطبه ومهنته ،ولوال العقل ملا وصل اىل املوقع

الذي فيه اآلن ،وكذا املهندس واملعامر والنجار وكل فن وصنعة
وابداع البد وان كان للعقل دور بازر فيها ،لذلك نجد ان االنسان

من بني مجيع املخلوقات يبدع ويصنع وينتج ومل يقف عند هذا احلد بل

ما يزال العقل البرشي يف ابتكاراته املتطورة ،فاحلياة اليوم اصبحت
ختتلف عن االمس ،بفضل العقل البرشي هذا الكنز الذي رزقنا اهلل
تعاىل به ،فعنرص اجلامل يف العقل فيام يصدر منه من ابداع اي ما يعود

به من نفع لإلنسان واملجتمع بشكل عام ،فان رقي االنسان يمثل

رقي فرد داخل املجتمع ،هذا يعني انه كلام تر ّقى وتث ّقف االفراد
ازداد رقي املجتمع وثقافته ،وكل واحد من الناس حيسب ان العقل

هو االساس يف مثل هذه القضايا ،فيكون رقي العقل وتقدمه مجاالً،
واما ختلفه واغالقه فهو جهل حمض وذلك عني القبح ،وكل واحد
حكم عليه بمثله.
من هذه االوصاف اذا اتصف به االنسان
َ
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جماليات �أخرى
 .1جمال مناجاة اهلل والقرب منه:
افتتح صفحة احلياة بفتح نوافذ قلبك ألنوار اهلل تعاىل ،افتتح

وانس كل اهلموم ،حيث َذك ََر
صباحك بركعتني للخالق الواحد
َ
اهلل سبحانه يف كتابه العزيز ان ذكره جيعل القلب مطمئن ًا ويف غاية
االم��ان ،وقد ورد ان من معاين ذكر اهلل هي الصالة ،واحلديث
املعروف ان الصالة معراج املؤمن ،فيتلخص لنا ان الصالة ذكر اهلل
الذي تطمئن به القلوب والتي يعرج فيها االنسان اىل حاالت روحية

عميقة فتجعله ينسى كل يشء ويبقى مع ربه ،وهذا هو سبب القرب
منه تعاىل ،فالقريب من اهلل يمتلئ قبله باحلب واالمان واالطمئنان،
وكلام ازداد االنسان قرب ًا من اهلل ازدادت مناجاته له وازداد معها

قرب ًا ،وهذا الشعور وجداين يف كل شخص فال يستطيع اي احد ان
يوصف احلالة بتاممها؛ الهنا مما تعجز الكلامت عنها ،فإننا نعرف

ان اهلل تعاىل هو من خلق اجلامل ،بل هو من يتصف باجلامل ايض ًا،
فال مجال كجامله وكلام تقربنا منه افاض علينا من مجاله ،ولذلك
فان اولياء اهلل تعاىل هلم نور وكالمهم له تأثريه يف النفوس يسبقون
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الناس اىل اخل�يرات ويرتكون كل النواهي واملحرمات ،فتتعدد
االبعاد اجلاملية هلم ،فكالمهم مجيل وتفكريهم مجيل وسلوكهم
مجيل وكل ما يصدر منهم مجيل ،وقد عرفنا السبب ،هذه هي

انعكاسات املناجاة والكالم مع اهلل تعاىل وتظهر مجالية املناجاة يف

حصول االثر يف القلب والنفس عندما نفتح افواهنا برمحته وعفوه
مرددين :إهلي ال تغلق عىل موحديك أبواب رمحتك ،وال حتجب
مشتاقيك عن النظر إىل مجيل رؤيتك ،أصبحت عىل باب من أبواب
منحك سائال ،وعن التعرض لسواك عادال وليس من مجيل امتنانك

رد سائل ملهوف ،ومضطر النتظار فضلك املألوف.

غاية وجودنا ال ينحرص هبذا البدن فقط هنالك عوامل أخرى

وما هذه احلياة الدنيا اال حلظة بالنسبة لعامل اآلخرة الطويل الذي ال
هناية له ،فقد وعدنا اهلل تعاىل أن نكون خالدين فيها سواء كان نعي ًام
او جحي ًام ال فرق من جهة اخللود ،فنحمل بجعبتنا الثقافية والتي

منها ان هدف وجود االنسان هو عبادة اهلل جل جالله ،وال ريب
ان من يعش حالة القرب يشعر بانه حقق هذه الغاية فيجتاحه شعور

برضا اهلل تعاىل عنه ،حتى ولو كانت النسبة قليلة ،ثم ان املناجاة مع

اهلل تعاىل تشكل رصيد ًا معرفي ًا به وتوفيق ًا دائ ًام فاهلل تعاىل ال خيتار
ملناجاته ودعائه اي أحد فمن استمر عىل املناجاة عليه ان يشكر اهلل
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تعاىل عىل الدوام؛ الن اهلل هو من بلغ به هذه الرتبة فمن يتقدم اىل
اهلل تعاىل بخطوة يتقرب منه تعاىل بخطوات ،فاهلل تعاىل حيب من

عباده التوابني والطائعني له ،فيزرع يف قلوب عباده حبه ،وهذا
احلب هو من جيعل العالقة يف استمرار ،فال عالقة بال حب فعن ايب

جعفر« :وهل الدين إال احلب»(((.

فان هذه الرابطة متامسكة جد ًا فال دين بال حب وال حب بال

دين ،لذلك وجدنا ان املحب لربه ودينه يرخص كل يشء له حتى يف
حياته ،وهذا ما جسده اولياء اهلل تعاىل من االنبياء والرسل والعلامء
االبرار ،وامجاالً فان مجال العبادة مما ال ريب فيه ،ونكرر ان املسالة

يشعر هبا الفرد وجداني ًا ،فال يمكن وصف مجال العبادة بكلامت
وحروف ،فان االنسان عندما يناجي ربه يذهب اىل حاالت معنوية

مجيلة وهكذا من عرف هذا اجلامل ال يبدله بجامل آخر ،حيث كل
ما يرتبط بالدائم واخلالد سيدوم وخيلد فاذا نظرنا اىل مجال مناجاة
اهلل وجدناها ال يساوهيا يشء من جهات عديدة وخصوص ًا اذا

قورنت ببقية احلاالت املادية ،فيمكن لنا ان نعيش هذه احلاالت
وهي متيرسة لنا بل هي غاية خلقة االنسان واالرتباط باهلل باملناجاة

من أهم االرتباطات التي تؤثر يف حياة االنسان ،فمن اراد ان يشعر
((( اصول الكايف :ج /8ص.80
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بمفهوم اجلامل عليه ان يذهب اىل مصاله متجه ًا نحو القبلة ويصيل
هلل ويبدأ بمناجاته :إهلي من ذا الذي ذاق حالوة حمبتك فرام منك
بدال ،ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حوال.

 .2جمال تالوة القر�آن الكرمي
ان ت�لاوة القرآن الكريم جتيل الصدر وتفرج اهل��م وترفع

املعنويات وجتعلنا نعيش واقعنا االيامين بصورة طيبة ،هذا الكتاب

املقدس امرنا اهلل تعاىل ان نتدبر آياته املباركة عند تالوهتا ،فنشعر

بجامله عندما نتأمل يف حالوة الفاظه وما يضيفه لنا اثناء تالوتنا
له ،حيث يعرب بنا نحو شاطئ االطمئنان واحلياة االيامنية احلقيقية،

فالقرآن الكريم خري رفيق نتخذه يف مسرية احلياة الطويلة ،وقد
وردت الروايات التي حتثنا عىل اللجوء للقران الكريم والتمسك

به وخصوص ًا ايام الفتن والويالت ،بل يف كل احلاالت يف الشدة
والرخاء ،فكتاب اهلل تعاىل يغري النفوس وجيعل االنسان يف حالة رائعة

من االيامن وكيف ال وهو يقرأ كتاب رب العزة واجلاللة ،والذي
وصفه اهلل بالنور واهلدي الذي انزل عىل قلب النبي االعظم،

فامجل حياة نعيشها تلك التي تفتح بتالوة القرآن الكريم وختتم به،
فمن يعش هذا اجلامل وهو يرسح يف فضاء اآليات الرمحانية ال يرى
أمجل من هذه احلياة حتت ظالل ويفء الفرقان العظيم ،اهنا النعمة
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الكبرية التي رزقنا اهلل تعاىل اياها ،والدعوة الطيبة التي دعانا اليها،

فهذا الكتاب انزله اهلل تعاىل لنتزود منه اخلري واهلدى ،فال يمكن لنا

ان نشعر بجامل يشء كام نشعر بجامل تالوته العطرة املباركة.
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اجلمال بني الدوام والزوال
لقد حتدثنا كثري ًا عن اجلامل وابعاده املادية واملعنوية لذا ال

نريد للقارئ الشعور بامللل واالسهاب يف الكتابة ،انام هي مقاربة

نوضحها هبذه االسطر.

نحن نعرف ان هنالك اشياء تزول وتنتهي وهنالك اشياء باقية

ودائمة ال هتتني ،فقسم منها خيلد مع االنسان أبد ًا ،وهذه الثنائية

يف حياتنا تطرأ عىل اغلب مفاصل واقعنا املعاش ،فاذا طبقناه عىل
اجل�مال ،فإننا نجد ان البرشة كالوردة اجلميلة مصريها الذبول

واالنتهاء ،وكل ما يكون مادي ًا فان مصريه الفناء واالنتهاء فيصبح
رمي ًام ويسجل يف التاريخ أنه كان قائد ًا او ظامل ًا او ملك ًا او معل ًام شيخ ًا
استاذ ًا وغريها ولربام ال يذكر انه كان مجي ً
ال وال تعطي له اي يشء،

لكن املوقف اجلميل ال ينسى فيخلدك التاريخ ألفعالك وحماسنك،
واكثر العظامء عىل مر التاريخ مل هتتم الناس بالسؤال عن اوصافهم
ومجال برشهتم ،انام يسألون عن علمهم وحياهتم اخلاصة ،وكيف

كانوا يفكرون يف حل القضايا وما شاكل من هذه االشياء.

خذ نفس ًا عميق ًا واجلس لوحدك وتأمل جيد ًا يف مسألة اجلامل
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بشكل دقيق وردد يف داخلك :كيف اكون مجيالً؟ هل انني ابحث

عن اجلامل الدائم؟ هل يزول اجلامل؟ ستجدها ليست اسئلة عابرة
انام كلامت تشعر هبا وتصل اىل نتيجة ،نعم حتتاج يف حل بعض

االسئلة ألجوبة تقنعك فرتتكز عليها ،فإن كان الطول مجي ً
ال
فسينحني يوم ًا ما ويصبح كالقوس وحتتاج اىل من يعينك وان كانت

العيون مجيلة فإن السنوات ستغريها وإن كانت برشتك رقيقة فان
جهد احلياة سيجعلها خشنة ،اما اذا كان القلب مجي ً
ال فال يمكن ان

يتغري ويتبدل إال اذا اردت ان تبدله فذاك كالم آخر ،كذلك العقل

والسلوك ومجيع االشياء التي ذكرناها آنف ًا فإهنا ال تتغري كوهنا مبادئ

وقي ًام ثابتة بعيدة عن عامل املادة ،فكل ما نحتاجه هو الرتفع عن عامل
املادة ولو لدقائق لنعيش احلالة املعنوية الشعورية والقيمية ،وبعدها

نقرر هل نعود عىل ما كنا عليه سابق ًا ام ال.
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عندما ينقلب املفهوم!
يوم اجلمعة املصادف السابع من شهر ترشين االول اتصل امحد

بأصدقائه صباح ًا مذكرهم بموعد سفرهم الرتفيهي الحدى املناطق
اجلميلة ،وقد ارتدى أمحد امجل مالبسه وهو عىل اتم االستعداد

وعند الساعة العارشة وصل أمحد اىل بيت عادل صديقهم االكرب

فتجمعوا عنده وانطلقوا اىل املكان املقصود عند الساعة احلادية

عرشة ،تبادلوا اطراف احلديث وما بني ابتسامة وموقف وصلوا اىل
مكاهنم واذا بالناس تنظر اىل امحد بنظرة استغراب والكل يستهزى،

تعجب االصدقاء ،قائلني ألمحد :ملاذا هكذا الناس تسخر منك،
قال :انظروا جيد ًا ان مالبيس ليست مرتبة فهي مقرفة بنظر هؤالء
الناس اما نحن فقد اعتدنا ان نلبس هذه املالبس ،نحن ال نشعر
بسلبيات هذه االلوان واحلركات وال نراها ،فالذي نبحث عنه اننا
نريد اجلامل مهام كلف االمر ،فهل انتبهت الناس جلاميل؟ كال يا
اخويت ،فمن املؤكد انني االن بنظرهم شاب بسيط ال أفهم احلياة

بشكل دقيق ،رد عليه عادل :دعك من الناس البس ما يعجبك وال

تنظر لقول فالن وفالن ،انت حر يف اختيارك فال تدع احد ًا يميل
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عليك ،انت شاب انيق ولك شخصيتك وفكرك ،فال جتعل الناس

تقيدك وتسري وفق آرائهم ،فهؤالء ال يمتلكون مجالك فيحسدونك،
توالت عليه هذه الكلامت من اصدقائه وهو ينظر اليهم متأم ً
ال يف
وجوههم ،توقعوا موافقته آلرائهم ،لكنه اخربهم انه تعمد ان
يرتدي هذه املالبس وكان مرص ًا قبل يوم ،فاراد ان يعلمهم ان

االنسان وراءه غايات اهم من هذه املناظر واملالبس واملظاهر،
هذه القطعة من القامش ال تضيف يل شيئ ًا حت ًام ستضعف خيوطها
يوم ًا او ترمى وتبدل بغريها ،فأما الثابت فهو شخصيتي واخالقي
واتزاين ومدى التزامي باألخالق الفاضلة واملبادئ الصحيحة ،انتبه

االصدقاء لكالمه فمنهم من وافقه الرأي ومنهم من خالفه ،فمثل

هذه االيام نحن بحاجة ماسة اىل تفكري أمحد ورأيه ورجاحة عقله

وصالبة موقفه.
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انا جميل يف كل وقتي
اجعل اجلامل حييط بك من كل جانب ،فالنظافة مجال والرتتيب

مجال والغسل مجال وكل يشء جيعلني بسعادة تامة هو مجال ،خذ

مث ً
ال عندما تقرتب القلوب من بعضها كالعالقة بينك وبني والدك
او والدتك او احد اخوانك ،افال تعترب ذلك مجاالً فعندما يسود جو

العائلة باحلب والتفاهم واالستقرار هبذه الصورة نسمي ذلك مجاالً،

ان طائر اجلامل يسافر مع كل سعادة يشعر هبا االنسان ،فان اجلامل ال
يفارق السعادة يف الكثري من مفاصل احلياة ،فالشخص الناجح يف

عمله ومهنته يشعر بالسعادة دائ ًام فنجده يف كوكب آخر من حيث
القيمة اجلاملية التي يشعر هبا والتي تغمر واقعه الذي يعيشه ،عكس

ذلك الشخص الذي يعيش مع االحالم فان مجاله الذي يشعر به

عبارة عن حلم مل يتحقق ومل يشم منه حتى الرائحة ،كثري ًا ما وجدنا
افراد ًا يعشقون عملهم لدرجة ال يمكن ان نوصلها هبذه العبارات
القليلة ،فال ينام الليل ويواصل عمله حتى هناره الثاين وكله عزيمة
وارصار ،بل يسافر عن اهله وحمبيه ويرتكهم ويتغرب من اجل

مهنته او عمله ،كأن يكون دراسة او ما شاكل ذلك ،فام الذي جيعله
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يف هذا االرصار الكبري وما الدافع لذلك؟ ان احلب للعمل والشعور

بجامله والسعادة يف مجيع مراحله ،ودائ ًام ما نجد بعض من حولنا انه

يشعر باجلامل يف كل وقته ،فهو مجيل يف العمل.

 .1فعندما تؤدي عملك بصورة صحيحة فإن ذلك مجال.
 .2عندما ختلص مع الناس واهلك ومن بقربك ،فانت مجيل

وذاك قمة اجلامل.

 .3عندما هتتم ببناء شخصيتك ،فإن هذا مجال.
 .4عندما تؤدي واجباتك بصورة صحيحة ،فإن هذا مجال.
 .5عندما تنظم وقتك وحتسب لكل حلظة حساهبا ،فإن هذا

مجال.

 .6عندما تريب نفسك جيد ًا وتتخلق بأخالق االولياء ،فإن

ذلك مجال.

 .7عندما تعامل والديك باإلحسان والطيب ،فان ذلك مجال.
 .8عندما تساعد املحتاج وتعطف عىل الصغري ،وحترتم الكبري

فإن ذلك مجال.

 .9عندما تقيض حاجة شخص احتاج اليك ،فان ذلك مجال.
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 .10عندما تسامح من اخطأ معك ،فإن ذلك مجال.
 .11عندما يمتلئ قلبك باإلنسانية وحب الناس واألخيار

خصوص ًا ،فإن ذلك مجال.

 .12عندما ترحم الناس وال تتسلط عليهم ،فإن ذلك مجال.
فكل هذه الصور وغريها مجال ،فبعد كل هذا فكيف ال أشعر

باجلامل يف حيايت وكل وقتي ،ويستطيع كل واحد منا ان جتعل حياته

كلها مجاالً ،رشط ان ينوي يف كل ما يفعله من خري قربة اىل اهلل تعاىل،
فال شك ان هذه النية سوف تغري داخله وشعوره اىل شعور طيب

يكون كالدفء واالم��ان يف قلبه ،فحياتنا بيدنا ونحن من نملك
السعادة الن اهلل تعاىل اعطانا القوة والقدرة وطلب منا العمل،

فال يمكن لنا ان نرتك انفسنا هكذا ،اننا نعيش بواقع خيتلف عن
االفكار التي يف عقولنا فمنها ما يمكن لنا ان نحققه ومنها جمرد حلم

وفكرة من الصعب حتقيقها وغالب ًا ما نفكر يف اشياء أكرب من واقعنا
وال تنسجم معه ،وكل شخص قادر عىل تشخيص ما يريده ضمن

االطر التي من املمكن ان حتقق ،ان اجلامل خاضع للواقع وليس

بعيد ًا عن ذلك ،اما االفكار التي تسكن يف عقولنا عن اجلامل يف
حدوده واتساعه فهي مشمولة يف قانون التحقق وعدم التحقق كام

اهنا خاضعة ملعيارين (الصحيح واخلطأ) فليس كل ما نعرفه جيب
80

جمالك

ان يكون صحيح ًا ،وال حيق لنا حرص املفاهيم بواسطة افكارنا ومن

ثم نطبقها يف الواقع وهذا ما حيصل من بعض الشباب فيتصور ان
اجلامل حيد بطرق معينة كام انه حيتاج اىل واقع خيايل لتطبيقه ،كال اهيا

االصدقاء فحن نريد ان نعيش واقع ًا مجي ً
ال وليست احالم ًا مجيلة،
نريد ان نفهم حياتنا بصورة صحيحة بعيدة عن االماين وامثال

هذه الصور ،قد خيطر يف ذهنك انني ابتعدت عن املوضوع ،كال ان
ارتباط كالمي باملوضوع واضح ،ملا لألفكار واالماين من الدخل

املهم يف فهمنا ملفاصل احلياة والتي منها موضوعنا (اجلامل) ،وبام اننا
نريد ان نشعر باجلامل يف كل مفاصل حياتنا جيب ان نبدأ بتغيري اشياء

كثرية عىل مستوى الواقع املعاش ومن ثم االفكار التي ترتجم الحق ًا
اىل حياة وشعور ،وينبغي لنا ان نسعى لتغيري الصور التي مل تتحقق

يف حياتنا بعد ان وجدناها نافعة ،فكلام نضج فهمنا للحياة اكثر كان
اثره يف واقعنا ونفوسنا أكرب.
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انا �شاب وم�شكلتي اجلمال
ال تكلمني كثري ًا عن املفاهيم انا شاب يف ربيع حيايت واريد

ان اعيش هذه الفرتة باجلامل واحلب والرقي واملوضة ال تتدخل يف
شؤوين ،يل شخصية وكياين وانت لك حدودك وانا كذلك ،اريد
منك ان تساعدين دون ان تزعجني بنصائحك القديمة !!..اعطني
طريقة ألظهر هبا مجيالً ،اين اجد خلطة اغري هبا معامل وجهي فام
عدت اطيق نظرات الناس ايل !!..اريدهم حيبونني ..اريد منك

طريق ًا ألصل اىل هديف ،فال تكرهني بك.

هذه لغتنا نحن الشباب ،نبحث عن الرقي والكامل واجلامل..

وهذا ليس عيب ًا ابد ًا ومن قال انه عيب؟ تتصور -اهيا الشاب -انني

سأقف امامك حجر عثرة او اقطع نزهتك او اريد منك الرجوع اىل
القديم؟ كال انا معك متام ًا ،لكن كام تتكلم وتسأل عليك ان تستمع

لدقائق ألجوبة اسالتك..

ال مشكلة لدي معك ،ارتدي املالبس اجلميلة اللطيفة ،واعلم

انك تبدو هبا مجي ً
ال كوهنا مصنوعة من اجود انواع القطن ،ولوهنا

متناسق مع برشتك..
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لكن انظر جيد ًا اىل مجال مظهرك ،انك مجيل حق ًا هكذا تبدو

انت لآلخرين!! كال ،ستتغري مالحمك وتشيط غضب ًا ألنني قلت لك

كالم ًا ال تتوقعه.

دعني اساعدك لتكون مجيالً:
* نحن البرش اذا اردنا ان نفعل اي يشء نقل :ملاذا ،نتوقف

قلي ً
ال ونفكر ،ثم نجد اجابة او ال نجد ،برصاحة تامة هل سألت
نفسك يوم ًا ملاذا اريد ان اكون مجيالً؟.

* نحن يف مرحلة الشباب نعيش يف الوهم احيان ًا ،وتؤثر فينا

هواجسنا واخليال يأخذ صدى التأثري فينا بشكل كبري ،اننا لسنا

بحاجة إىل ان نبقى حتت قيد الوهم ،علينا ان نرفع انفسنا برفع
فكرنا من مستنقع الوهم ،كلمة اجلامل تعزز يف داخلنا حب الظهور
امللفت ،وبعض االشياء امللونة واحيان ًا ال تتعدى املظهر اخلارجي،

لذا علينا ان نعيش بواقعية اكثر مما عليه اآلن ،فهنالك فرق كبري بني

ان يعيش االنسان بواقعية وبني ان يبقى يف الوهم ،فاذا خرجت اىل
الواقع ستشعر بقيمة اجلامل احلقيقي ،وقد تسأل كيف؟

عندما تعيش يف عامل الوهم ستفعل كل ما يدور يف ذهنك وبام

ان عامل الوهم غري حمدود بحد ال زماين وال مكاين؛ الن االفكار
جمالك
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متسلسلة وكل فكرة خترج منها فكرة ايض ًا ،فال تصل اىل اي نتيجة
واقعية فتجد نفسك كلام ظهرت بمظهر جديد شعرت بانه مل يكن

باملستوى املطلوب وهكذا يف كل مرة ،الن عامل اخليال والوهم غري

عامل الواقع ،فاللون االمحر يف اخليال مذهل جد ًا ،فال توجد مؤثرات

يف اخليال تزعجك ألنك تراه بخيالك قمة يف اجلامل وتعجب به
ايام اعجاب ،من هنا تنشأ حلظة اسميها (مركز القناعة) ،فانك جتد

نفسك حمب ًا لشكل الزي الذي حيفظه ذهنك ،عندما ترتدي مثله ال
يعجبك كثري ًا ،ولو لبسته الف مرة لن يعجبك ابد ًا بالصورة التي
تريدها؛ ألنك ال تنفصل عن الوهم واخليال ،فتقارن بني ما هو
موجود يف ذهنك بصورة شفافة خالية من اي تأثري وبني واقعك

اخلارجي.

ان اردت ان هتجر خيالك عليك ان ترتدي مالبسك دون

ان تفكر يف مجاهلا ،الن التفكري سوف يفتح عليك باب الوهم
الذي اعتدت عليه؛ الن حقيقة الوهم يعني الضياع يف عامل غريب
وعجيب ال نعرف واقعه وما هو بالتحديد ،وكثري ًا ما يرتبط

بالوسوسة التي مصدرها الشيطان الرجيم ،فكل فعل يصدر منا
يقوم الشيطان بتصويره لنا عىل اتم وجه ،وهو باحلقيقة غري ذلك،
فيصور لنا القصة الكذائية واملنظر الفالين باللون االمحر ،وترتيب
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املالبس بتلك اهليئة ،وال يتوقف الشيطان عن بث الصور املختلفة

يف اذهاننا ،ونحن نستقبل تلك الصور بانسيابية وتقبل وكأهنا وحي

من السامء ،رغم ان القرآن الكريم والنبي االكرم واهل بيته

قد حذروا من وسوسة الشيطان وجعلوها مفتاح اخلطايا والرشور،
َّاس ِ
َّاسملِ ِ
َّاسإِ َل ِه الن ِ
ك الن ِ
م ْن
يقول ربناُ ﴿ :ق ْل َأ ُعو ُذ بِ َر ِّب الن ِ َ
َّاس ِ
َّاسا َّل ِذي ُي َو ْس ِو ُس يِف ُص��دُ ِ
ور الن ِ
اس اخلن ِ
ْ��و ِ
م َن
ش ال َْ��وس َ
رَ ِّ
الجِْ ن َِّة َوالن ِ
َّاس ،(((﴾الن حقيقة الوسوسة هي عبارة عن عرض

الشيطان سلعته وافعاله القبيحة عىل االنسان ،ودفعه لفعلها

بمختلف الطرق ،فاذا قبل االنسان ذلك العرض ومتت الصفقة،

اخذ الشيطان يصور لإلنسان ويزين له تلك االشياء التي يريدها
منه ،فكثري من االحيان يرى االنسان االفعال القبيحة التي يرتكبها

مجيلة وال يشء فيها ،لكنه عندما يعود اىل رشده وخيرج من الغفلة

ووسوسة الشيطان جيد االمر مغاير ًا متام ًا ،فينطلق الشيطان ببث
الصور املختلفة كي يوقعك فيام ال حتمد عقباه ،فريسم يف ذهنك

انك لو لبست االمحر كنت امجل ولو عملت هذه احلركة لرصت
مشهور ًا ،وحيدثك طوي ً
ال ال سيام اذا كنت شاب ًا يف مقتبل العمر ،يبدأ
معك درجة واحدة ومن ثم يواصل مشواره معك ال يدعك ابد ًا،
((( سورة الناس.6 -1 :
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جيعلك تبحث عن كل يشء مجيل ويدفعك لتقليد املشاهري بقصات

الشعر واملوديالت من املالبس واالشياء الفاخرة ،فيهمس يف اذنك
(ارتد نظارات سوداء فاخرة وساعة يدوية ثمينة تبدو امجل بكثري)
وال دخل هلذه االشياء بجاملك ابد ًا ،وال تزيد من مجال شخصيتك؛

ألهنا اشياء تتبدل كل يوم وانت تبقى مع افعالك وكلامتك ،فاحرص

عىل ان ترى شخصيتك كام يراها الناس ،فالقبيح قد تكتشفه بنفسك
بل استمع احيان ًا اىل كلامت اآلخرين عنك لعلهم يصيبون يف نقدهم
وتشخيصهم ،ومهام حاولت ان تظهر بزيك واناقتك ال تصل اىل

قناعة تامة بداخلك وال تريض هنم نفسك ،فاأللوان متلها وتبحث
عن جديد ،وكل يشء قابل للتبديل تبحث عنه وتغريه ،ومل تتخلص

من هذه املشكلة اال اذا ادركت ان قيمتك خارج عن هذه االشكال،
فال تضع لنفسك حدود ًا وقيود ًا مل ينزل هبا سلطان ومل يقرها العقل،

مهام ثقل عليك الكالم اال ان املوضوع يستحق اكثر من ذلك.
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مظهرك الواقعي ام ال�صناعي
كل واحد منا خلقه اهلل تعاىل يف صورة ويف شكل خمتلف عن

اآلخر ،وترتاوح نسبة مجال املظهر من شخص آلخر ،تبع ًا ملقاييس

اجلامل املتعارفة عند البرش ،ومل ينزل قانون من السامء حيدد مجال

البرش ودرج��ات ذلك اجل�مال ،ومل يصنفهم عىل حساب مجاهلم
بالشكل والصورة ،ومل هيتم الدين وال الفكر االنساين العايل من
الفلسفة والثقافات املختلفة بمسألة مجال املظهر ،نعم هنالك
اهتاممات من الدين والعقالء بالنظافة وترتيب املظهر ،وان يعتني
االنسان بمظهره اخلارجي وح��ددت الرشيعة ضوابط للملبس

امهها ان ال يرتدي احد اجلنسني مالبس غريه ،وان ال يكون من
لباس الشهرة ،وان ال هيني االنسان املؤمن بحيث يظهر فيه بصورة

بشعة ،كل هذا من ناحية غطاء البدن ،واما اجلامل املصطلح عليه

اليوم فلم يقدم من السامء اهتامم بالغ فيه؛ الن اهلل تعاىل لو كان يريد
للبرش مجاهلم الصوري خللقهم يف غاية اجلامل ،وملا خلق االسود
واالبيض واالسمر ،وملا جعل اختالف االلوان وااللسن فيهم ،بل

غاية ما يمكن ان يستشف من هذا االختالف هو ان اصل اجلامل
جمالك
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بروح االنسان وذاته؛ الن الوجه مادة وبدن االنسان كله مادي،
وامل��ادة تذهب وال اثر هلا ،من هنا تأيت قيمة ما تدعو اليه السامء

من اهتاممها بالروح والذات والفعل اكثر من اي يشء آخر ،فاذا

خلقنا اهلل تعاىل بصورة ما ،هل من العقل ان نبحث عن صورة

اخرى ،هل بإمكاننا ان نغري صورنا؟ وهل هذا هو املطلوب منا؟
اقبل بمظهرك اخلارجي تكن اكثر واقعية ،وال هتتم ملا يقوله الناس

عنك ،لن يسألك اهلل يوم القيامة عن لون عينيك وال لون برشتك،
سيسألك عن عملك وفعلك ،انت تريد ان تصنع شخص ًا آخر

فان ذلك ال يقدم لك شيئ ًا يذكر ،فمظهرك الواقعي وخلقة اهلل
ام مظهرك الذي تصنعه بيدك؟ لو كان مظهرك اجلميل فيه خري
لك ونفع كبري خللقك اهلل كام تريد ،لكن ارادتك غري ما يريده اهلل

ألنه اعلم بنفوسنا اكثر منا ،بل نحن مملوكون له ،ثم اال تعتقد
ان االستغراق يف مسألة اجلامل فيها يشء من االعرتاض عىل اهلل
اخلالق البديع ،ملاذا ال نتفرغ لشكر اهلل اخلالق الذي خلقنا فاحسن
خلقنا ،اذا هربنا من الواقع وبقينا نبحث يف االحالم فإننا سنخرس

اشياء كثرية ،ونتعب انفسنا ايض ًا ،وال نصل اىل يشء ،فامجل شعور
يمر علينا هو ان نعيش احلياة بصورة طبيعية وواقعية ،بعيدة عن

االحالم اخليالية التي ال تتحقق بسهولة وليس فيها نفع مؤكد.
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مظهرك الواقعي مهام يكن فانه ال جير اليك الندم ،انام املظهر

الصناعي الذي تعتربه واقع ًا لك ونجاح ًا هو من جير لك الندم،
ألنك تنظر بعني واحدة وبفكرة ضيقة ،فوجودك باحلياة ليس له
دوامة مستقرة فلك عمر وسنوات تتقدم هبا وال تتأخر ،وترتفع هبا

وال تنخفض ،وتسمو هبا وال هتبط ،فاذا صببت فكرك عىل الكامل
والفضل ستحلق بعيد ًا عن هذه االفكار البسيطة والبعد املادي
الضعيف ،وعبورك لشاطئ الشخصية القوية وختلفك عن اي فكرة
ترجعك اىل الوراء وإىل زمن الصبا اهم نقطة يف مسار حياتك.
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و�صايا وخواطر
اجلامل تلك املادة التي تُستخلص من القلوب النقية فتخرج لنا

حروف ًا ذهبية ،وتنترش االفراح عىل الوجوه التي تستمد طيبتها من

قلوهبا.كام تنعدم االبتسامة اذا اتصل الفم بقلب غليظ.

متطر القلوب بقطراهتا الندية مجاالً عىل ارض القلوب الضعيفة

التي حتتاج اىل حنان فرتوهيا بزخة من الكلامت الناعمة الطيبة

اخلفيفة فإن الكلمة الطيبة صدقة.

تتفاوت قيمة االشياء اجلميلة من ذوق آلخر ،لكن الكل يتفق

ان الروح اجلميلة اعىل كل مجال ،لذا نصادف قلوب ًا تشدنا اليها
بجامل االسلوب والسلوك.

تفيض االلسن اجلميلة بكلامت نابعة من قلب طاهر ال غل فيه

وال حقد وال حسد ،فتؤثر يف قلوب اآلخرين أشد التأثري.

ليس عيب ًا ان يكون االنسان قصري ًا او طوي ً
ال ابيض او اسود؛

النه ال دخل له يف خلقته ،انام العيب هو ذلك الذي يوجهه العقالء
ملن يصدر منه قبيح.

تَف ُقد بعض االشياء قيمتها اجلاملية لو تعرضت للكشف
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واالبتذال ،متام ًا كاملرأة التي انسلخت من حجاهبا واصبحت سلعة

رخيصة تتداوهلا عيون الناس.

من يمتلك حاسة سليمة يستطيع ان يستخدمها يف حملها فتعطي

له نتائج سليمة ،اما من يفقد احلاسة والتمييز فال شك انه ال يتحصل

عىل اي نتيجة سوى الوهم ،كذلك بعض الناس يبحث عن اجلامل
وهو ال يمتلك حاسة التمييز التي تعطي له النتائج الصحيحة يف
اختيار وحتديد مفهوم اجلامل.

احلياة حتكم بالقوانني الطبيعية والترشيعية ،فهنالك اشياء ثابتة

يف واقعنا وال يمكن لنا ان نتخطاها كالزيادة يف اليشء عن حده
املعقول ،فعندنا كوب من الشاي وحتليته بالسكر تقتيض ثالث

مالعق ،فاذا اضفنا له عرش مالعق فان النتيجة ستكون خاطئة
وتنقلب من حالة االعتدال اىل االسهاب فتؤثر سلب ًا عىل املادة،

فمن هيتم بجامل نفسه اخلارجي وخيرج عن حالة االعتدال الطبيعي
فسوف يصل اىل االفراط وهذه النتيجة غري صحيحة.

ال حتبس نفسك يف قفص املادة وتنطيل عليك االفكار التي

تقول انك لست مجيالً.

َ
ْب َن ُه َو َق َّط ْع َن
لقد أبرص النسوة مجال يوسف الظاهري فـ ﴿أك رَْ
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َأ ْي ِد هَ ُي َّن َو ُق ْل َن َح َ
شا إِ ْن َٰه َذا إِ اَّل َم َل ٌ
يم﴾((( ونحن
ك ك َِر ٌ
اش هلل َما َٰه َذا َب رًَ

قلنا ان اجلامل الباطني اعمق وافضل واكمل من الظاهري لذلك
نحن ال نلوم االفراد الذين عشقوا أهل البيت وافنوا اعامرهم
بخدمتهم ،فال شك اهنم شعروا بذلك اجلامل الباطني الرائع.

ان كلمة مجيلة خترج من فمك تغري هبا حاالً خري من عرشات

االسامء ملواد التجميل التي ال تغري من حالك سوى املظهر.

لست بحاجة اىل رصف مبالغ كبرية كي تكون مجيالً ،فقط

حتتاج اىل تدبر وتفكر كي تسلك سلوك ًا مجي ً
ال وتتكلم كالم ًا مجيالً.

تسمع ماليني النصائح لتخفيف الوزن وترى ذلك بكثرة يف

املحطات الفضائية ،لكن نصائح ختفيف احلدة والتوتر قليلة جد ًا،
مع ان مثل هذه النصائح هي من جتعلنا أمجل من صاحب الوزن

اخلفيف.

«ما رأيت إال مجيال» ال أحد ينسى هذه العبارة لعقيلة الطالبيني،

فكل ما يكون هلل تعاىل فهو مجيل ،مل ينحرص قانون اجلامل عند هؤالء

العظامء هبذا احلرص الذي نعرفه ومل يتقيد ويتحدد عندهم هبذا القيد
واحلد املادي.

لو كان لبعض الناس اهتامم بسلوكهم أكثر من اهتاممهم

((( سورة يوسف.31 :
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بظواهرهم لوصلوا اىل الكامالت الرائعة وحصلوا عىل نتائج مذهلة.
شتان بني من يرصف وقت ًا ألناقته املعنوية واملادية وبني من

يرصف وقت ًا طوي ً
ال لتصفيف شعره وهو مل هيذب سلوكه.

يف حياتنا قوانني كثرية بعضها نحن من وضعه واآلخر صحيح

ال يمكن االستغناء عنه ،فاذا تزامحت القوانني نرتك من وضعناه
نحن واعتربناه قانون ًا ،خذ مث ً
ال اذا وجدت نفسك خمري ًا بني امرأة

مجيلة وال خلق والدين هلا ،وامرأة هلا خلق ودين لكنها اقل مجاالً

من االوىل ،فهنا يلغى القانون الذي وضعناه اختيار االمجل ونتمسك

بالقانون الرضوري الذي يقره الرشع وهيدي اليه العقل.

اهلدوء صفة مجيلة يتحىل هبا من يعرف قيمتها وجيد حالوهتا

يف واقعه.

الدنيا رحلة طويلة قد نسأل عن االشياء التي نجهلها فيها،

وقد ال نسأل ،واحيان ًا نحصل عىل اجابة واحيان ًا ال فنبقى بال
اجابة ،اجلامل احد املفاهيم الكبرية الشهرية لكن رغم وضوح معنى

املصطلح اال ان بعضهم يقول :مل اصل اىل اجلامل ومل ادرك اجلامل

بعد ،فاحتاج اىل اآلخرة كي اعرف اجلامل بمعناه التام ،فأي مجال يف
هذه الدنيا التي يشيب فيها االنسان ويذنب.
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اخلامتة
«اجل�م�ال» هو امل��وض��وع االكثر حساسية يف حياة الشباب

باألخص ،اذ يسعى كل واحد منهم يف هذه املرحلة ان يظهر بصورة

مجيلة هلا أثرها يف املقصود ،من هنا تتعرض رؤية الشاب لعدة من

االخفاقات حسب ما فهمه وما عرفه من جمتمعه واقرانه ،فجاء هذا
الكتاب الثالث من سلسلة بناء الشخصية موضح ًا موضوع اجلامل

بكافة ابعاده املادية واملعنوية ،بارز ًا الصور الصحيحة منه وحمذر ًا من

الفهم املغلوط للجامل ،مستعين ًا باهلدي القرآين ،وكالم أهل البيت

االطهار ،تارك ًا بعض االمثلة والشواهد للقارئ اللبيب،

نكون بذلك قد وفينا جزء ًا من االمانة التي اوكلت لنا من قبل ديننا
احلنيف يف النصح واالرشاد.
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