
 

يشغل حيزا كبيرا من نبياء ورسال األإنسان يعد السبب الرئيسي من تكامل اإل 

النصوص الدينية. فمن فضل اإلسالم على البشرية أن جاءها بمنهج قويم في تربية 

نسان نماط في حياة اإلهتم بكثير من األاألجيال وتكوين األمم، فأ النفوس وتنشئة

هذا يكشف انتها المختصة. واعطى كال منها مكخرى واألن الذي ال مثيل له في االديا

سالم، حيث ان خالق والتعاليم الدينية في اإلهمية البالغة والمكانة العظيمة لألعن األ

نسانية من زوايا مختلفة فيجب علينا ان لى الحياة اإلإتعرضا  السنة النبويةن وآالقر

الدراسة في نبياء. البحث وله األجألى ما بعث من إالسنة للوصول و القرأنمن نستمد 

بر من الدراسات التي  التفي هو يعت ن والسنة النبويةآنماط الحياة الفردية في القرأ

ها في هذه العجالة بصورة ليإن نتعرض ا نستطيعنحن ال و أطروحاتال كتب وإبها 

فة اء، اللباس، النظاذلى بعض منها في هذه المقالة: الغإمن اجل هذا نشير مفصلة و

 .الزينة و.. الترفية، ستراحة،إلاوالصحة، 

 ، المسلم، التكاملن، السنة النبويةآالحياة الفردية، القر: 

                                                           

، ایران قم، العالمية، المصطفي جامعة القرآن، وعلوم التفسير لجنة في ماجستير -1
sun.amm@hotmail.com  

،  ایران قم، العالمية، المصطفي جامعة والحدیث، القرآن لجنة في محاضر -2
islaminasab@hotmail.com  
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لكنه ال ان يخطو نحو الكمال و السعادة و كل انسان يشعر في حياته بانه يجب

 خالق. وصول اليهما اال عن طريق الدين واأليستطيع ال

خالق عن األ ابتعدو شخص أة توحي الى ان كل مجتمع انساني وتاريخيالتجارب ال

 . نحرافاإلخسائر فادحة ومصيره ينتهي الى  ستكونلم يطبقهما في حياته والدين و

سالم حيث ان يعتبران اسوة حسنة في اإل الرسول االعظمالقران الكريم و

شرية على لخطابات التي تحث البالقرآن الكريم اشتمل على العديد من ا

 نسانية السامية. خذ بالقيم اإللتزام باألاإل

الدين االسالمي هو الدين المتكامل والرئيسي عنداهلل  :على سبيل المثال

 عزوجل حيث يقول: 

«.»1 

 خالق يبتدئ بالقسموجل عندما يريد ان يبين اهمية األنرى ايضا انه عزو

اشتهر  اما بالنسبة الى السنة النبويةة مرة في سورة الشمس. وإحدي عشر

 حيث يقول: الخاصة بين المسلمين حديث الرسولعلى ألسنة العامة و

«».2  

خذ باالسوة الحسنة في التعاليم منطلق نحن في مسيس الحاجة الي األفمن هذاال

نسان والحركة في الصراط القران الكريم يعد اول اسوة لتكامل اإل. وخالقيةاأل

كاسوة حسنة حيث يقول:  عظمالمستقيم و امراهلل عزوجل باخذ الرسول األ

                                                           

 .19: آل عمران -1

 .323 ، ص.10ج ،البيهقي -2



 29/ القرآن والسنة النبویة فينمط الحياة الفردیة 

«.»1 

نماطها. رى انهما تعرضا للحياة الفردية وذكرا اعندما ندرس هاتين االسوتين ن

كريم و علي لسان وردت في القران ال االمور التينحن في هذه المقالة نذكر بعض و

 .تخدما بعض الروايات من اهل بيتسنقوم بشرحها مسو مالرسول االكر

 

المتفحص للتشريع القرآني يرى أن القرآن أباح التمتع المعتدل  فإن الناظر

 لملبس، قال سبحانه: المأكل والمشرب وا بطيبات الدنيا في

.»2 

يتميزون بالزهد والقناعة، فتجد  واألئمة الهداةوكذلك كان النبي

 اإلسراف ومخالفة القواعد الصحية تدمر مناعة الجسم والعقل.

 

تعالى لعباده؛ فبها يسترون عوراتهم، أما الملبس فالمسلم يعلم أنها نعمة من اهلل 

 .ويتقون الحر والبرد

 تعالى:اهلل قال 

«.»3

                                                           

 .21األحزاب،  -1

 .31 :األعراف -2

 .81 :ص -3
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لتزام بها في زيه ولباسه، منها: عدم وهناك آداب يحرص المسلم على اإل

 التباهي بها، فعلى المسلم أال يتخذ من مالبسه وسيلة للمباهاة والتفاخر.

وليس من التباهي حب المرء أن يكون ثوبه حسًنا وملبسه حسًنا 
1

اإلسالم أولى زينة المرأة ولباسها ، و

ب الفطرة التي فطرت ناهتماما أكثر من اهتمامه بزينة الرجل ولباسه مراعاة لجا

، فالزينة بالنسبة للمرأة تلبية لنداء األنوثة واإلسالم ال يقاوم هذه عليها المرأة

حيث البد أن تلتزم بالزي اإلسالمي، الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطها 

وتلبس ما يستر عورتها، ويغطي بدنها، وال تلبس المالبس القصيرة أو الشفافة 

إلى ذلك مما يؤدي إلى الفتنة، وإشعال نار الشهوة كما وردأو الضيقة أو ما 

«

.»2  

 

فقد اهتم اإلسالم بالنظافة كما اهتم باألمور الجمالية في حياتنا وليس  كذلك

المسلم ن خير دليل لنا على أهمية ذلك، وليكوأكثر من هدي النبي محمد

 حركاته وسكناته وفي حياته كلها.ه ولبسه ورائحته ومميزا في مشيته وكالم

 

                                                           

 .32 :األعراف -1

 .59 :األحزاب -2
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 تعالى: اهلل  قال

«.»1  

 ي األحوال كلها.ليس فقط عند الذهاب إلى المسجد وإنما ف

 صاري: نورد عن جابربن عبداهلل األ

«

».2  

فحسن المظهر وجمال المنظر سمة من سمات المؤمن ال تفارقه وخلق من 

 : يغادره قال النبي أخالق المسلم ال

 3«.إ»

ع الواقي من األعداء خاصة األوبئة. النظافة فهي الدر وبما أن اإلسالم دين

وكما يمرض الجسد فان النفس تمرض، ومرض النفس هي انحرافها عن خّط 

االستقامة، وليس أمام اإلنسان من ملجأ وال مخّلص من أمراضه النفسية غير 

اإلسالم، من خالل اإليمان باهلل سبحانه وباليوم اآلخر وقراءة القرآن واإلكثار 

  .على تزكية النفس وتطهيرها من الحقد واألنانية من الذكر، والعمل

 تعالى: اهلل قال 

«».4 

                                                           

 .31: األعراف -1

 .315ص.  ،8ج ،1421 ،النسائي -2

 .313نهج الفصاحة، ح -3

 .28 :الرعد -4
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ى، فالذكر جميل في أي وقت وخاصة عند النوم فالنوم نعمة من نعم اهلل تعال

  .وآية من آياته سبحانه

يقول اهلل تعالى:

.»1

وحتى يستفيد المسلم من نومه، ويجعله طاعة هلل رب العالمين؛ هناك عدة 

النوم وهي: ي على المسلم أن يراعيها وأن يحرص عليها عند نومه،آداب ينبغ

 مبكًرا: فالمسلم ينام مبكًرا، وال يكثر من السهر بعد العشاء إال لضرورة

 ، ويبدأ يومه نشيًطا.ًاكمذاكرة علم؛ وذلك ليستيقظ مبكر

 صى بالوضوء حيث قال: وأ نرى أن الرسولفعمال قبل النوم األأما بالنسبة إلى و

«».2  

 إذا أوى إلى فراشه قال:  وكان رسول اهلل

« .» 

 فإذا قام من نومه قال: 

« .»3

                                                           

 .23: الروم -1

 .58 ، ص.1ج ،1422 ،الجعفي البخاري -2

 .539. ص ،2ج ،1365 ،الكليني -3
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هو أس الدين فهو قيمة عليا من قيم اإلسالم، فوبعد النوم والراحة يأتي العمل 

سالم بضمانات تكفل وركيزة اإليمان وقوام الحياة الطيبة لذلك أحاطه اإل

وقد هيأ اهلل ، في الحفاظ علي حياة الفرد والجماعة فهو عبادة تحقيق غاياته

 . حياته بأعمار األرض لإلنسان مجال معيشته والحفاظ على

 تعالى: اهلل قال 

« .»1  

 ضًا:يوأ

«.»2   

 :سل في العمل، يقول اإلمام الصادقكما ينهى اإلسالم عن الك

«.»3 

عارض مع أصل شرعي، فال يعمل في بيع وعلى المسلم أن يختار عمال ال يت

وعليه أن يكون أمينا في عمله؛ ال يغش وال يخون، وال  الخمور أو فيما شابه ذلك.

يتقاضى رشوة من عمله وهو حافظ ألسرار العمل، ويؤديه على أكمل وجه، 

وكذلك صاحب العمل عليه أن يحفظ للعاملين حقوقهم؛ فيدفع لهم األجر 

وأباح اإلسالم للمرأة أن  يكلفهم ما ال يطيقون من العمل ، المناسب دون ظلم، وال

 ن أداءها وال تتعارض مع طبيعتها.تضطلع بالوظائف واألعمال المشروعة التي تحس

                                                           

 .10 :األعراف -1

 .61 :هود -2

 .180 ، ص.75، ج1403 ،المجلسي -3
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ولم يقيد هذا الحق إال بما يحفظ للمرأة كرامتها، ويصونها عن االبتذال، 

 وينأى بها عن كل ما يتنافى مع الخلق الكريم. 

للمرأة عمل خارج منزلها أن تؤديه بوقار وحشمة، وفي فاشترط إذا كان 

صورة بعيدة عن الفتنة، وأال يكون من شأن هذا العمل أن يؤدي إلى ضرر 

اجتماعي أو أخالقي، أو يعوقها عن أداء واجباتها األخرى نحو زوجها وبيتها 

 .وأوالدها، أو يكلفها ما ال طاقة لها به

 

 نحو غاية، تهدف إلى القوة، وهي في نظر الشارع والرياضة في اإلسالم موجهة

 .وسيلة لتحقيق الصحة والقوة البدنية ألفراد األمة

  :قال اهلل تعالى

«.»1  

قيق أفضل اإلسالم حتى في صلب عباداته ما يشجع على تح وقد تبنى

  .على ذلك ما نرى في أعمال الصالة والحج مثال ، وخيرمزاولة للتربية البدنية

 

نوع من أنواع التربية حيث إن  هيف ترفيةوكما اهتم اإلسالم بالرياضة أهتم بال

كان السابق إلى التربية القائمة على قواعد وشروط صحيحة، تضمن  اإلسالم

 جيل يتميز بالشخصية القوية والسوية.  تكوين

و ال يعترفون بها إال بعد  ،يتجاهلها الكثيرونيؤكد على أمور لذلك وجدناه 

  . في تربية األطفال و الترفية اللعب ومنها أهمية ،بها العلم الحديث أن يقر

                                                           

 .16 :األنفال -1
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 :قال الرسول محمد

«.»1  

 : وعن الصادق

«.»2 

ومهم  الطفل من عمر في اإلسالم هي السبع األعوام األولى ترفيةال ففترة

 شاد ألنهفيها بالنصح واإلر الطفل ، فال يعلموسيلة تعليمية عدم إلزامه بالعمل،

ال يفهمه. بل يعلم عن طريق إتاحة الفرصة للعب الهادف، والذي نوصل من 

  .نحقق به تنمية قدراته وصقل مواهبهتعليم، وما نشاء من تربية و خالله إليه

لكن مع األسف المالحظ للحياة اليومية لألطفال يشد انتباهه االهتمام 

لترفيهي وهذا طبعا دون مراعاة ما يتعلق بالجانب ا الشديد بالتكنولوجيا وخاصة

، حيث خلفت أثارا صحية و نفسية تنذر بميالد التربوية أو أهدافها الترفيةنوعية 

 ألتنبيه لخطورة األمر والتأكيد على أهمية لذا فمن الواجب أجيال مشوهة,

سلوكهم وقدراتهم العقلية  لتنمية كوسيلة تربوية موجهة و الترفيةاللعب

 والوجدانية، ويحقق في الوقت نفسه المتعة والتسلية.  والجسمية

 الترفيةو ويالحظ أيضا ومع األسف انتشار الموسيقى والغناء في اللعب

  .وغيره وهذا فان األدلة الدالة على تحريمها كثيرة منها

  :قال اهلل تعالى

«.»3 

                                                           

 .95: 101ج ،1403 ،المجلسي -1

 المصدر نفسه. -2

 .6لقمان:  -3
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 قال ابن عباس: 
1

 

كذلك من المالحظ في عصرنا انتشار ما يسمى بالنكت من باب المزاح و

والتسلية واإلسالم لم يمنع الترفيه بشكل مطلق لكنه حدده  والترفيه عن النفس

المزاح حتى ال يصبح الضحك سخرية نتمادى في الضحك و حيث يجب أن ال

  .من اآلخرين

 يقول اهلل تعالى: 

«

.»2 

ففي الحديث الشريف قال  ،حذر اإلسالم من كثرة الضحكك فقد وكذل

 :األعظم الرسول

«.»3  

  :المؤمنينوأفضل شيء هو كما قال أمير

«

.»4 
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الحكمة فيها داللة على كمال عقل صاحبها وعلوِّ شأنه، وهذا يجعله قريبًا ف 

 من النَّاس, حبيبًا لقلوبهم.

وهكذا نجد أن اإلسالم العظيم الذي هو من رب عظيم قد وضع المناهج 

هي ال تتم اال و لمسلم الحياة الفاضلة في أبعد حدودهالضمن تي تال ةالكامل

 السنة. الدينية كالقران واء على النصوص بالبن

في العمل اسوة  كرمم عندما يجعل القران و الرسول األفالمسل

يصبح انسانا ... يتحرك في مسيرة التطور والرقي والنوم ووالفكر والغذاء و

. و لكن المسلم الذي يعيش من مطابق علي الفطره التي فطراهلل اناس اليها

مؤهالت الكبيرة الالقابليات وصوص الدينية يحرم من دون النظر الى الن

مصيره ينتهي سيتكبد خسائر فادحة ولتلك المرتكزات والقدرات الدينية و

 . السقوطالنحطاط والى ا
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