
 بيتنا جميل
فطر هللا النفوس على حب الجمال؛ لذلك تنسجم الفطرة السليمة مع كل ما هو جميل، 

ولقد خلق هللا الكون بما فيه في أحسن صور الجمال، واإلنسان . وترتاح إليه، وتأنس به
 .يستطيع أن يلمس ذلك الجمال في كل مخلوقات هللا فهي تنطق بالجمال وحسن الصنعة

إن هللا جميل : )ها هللا وأحب كل من يتحلى بها ؛ قال صلى هللا عليه وسلموالجمال صفة أحب
 [.مسلم( ]يحب الجمال

لكل ذلك، فإن األسرة المسلمة تحب جمال الباطن وجمال الظاهر مًعا؛ وهما جمال الخلق 
ولتحقيق الجمال في البيت المسلم ينبغي مراعاة بعض األسس والقواعد، . وجمال الصورة

 :منها
ُيْشَتَرط في الجمال فخامة األثاث وغلو ثمنه، وإنما يتحقق بالتنظيم الجيد والتنسيق ال -

 .الحسن لألثاث حتى وإن كان بسيطًا 
 .القصد االعتدال فيما ينفق من أموال لتجميل البيت -
االعتماد على األشياء البيئية الطبيعية التي حبانا هللا بها، فيمكن لمن يعيش في البيئة -

ة أن يستغل أصداف البحر وقواقعه في عمل أشكال جميلة تستخدم في الزينة، الساحلي
ويمكن لمن يعيش في البيئة الريفية ؛حيث انتشار الخضرة واألشجار أن يصنع أشكاال جميلة 

 .من عيدان بعض النباتات أو الفخار أو غير ذلك، وجعلها قطًعا فنية رائعة
ئط أو الطالء الجميل الجيد، أو باستعمال األخشاب ويمكن تجميل الحوائط باستخدام ورق الحا

صور األنهار واألشجار : أو المرايا، وقد تستخدم اللوحات الطبيعية ذات األلوان الجميلة، مثل
، وعند استخدام هذه الصور -عز وجل-والجبال والبحار، التي تدل على عظمة الخالق 

والشك أن . وحات والمناظر الطبيعيةواللوحات يراعى التناسب بين حجم الجدران وحجم الل
الصور الطبيعية تساعد في التغلب على ضيق المكان، كما أن استخدام المرايا يعطى 

إحساًسا بمضاعفة مساحة المكان واتساعه، ويمكن استخدام النوع المرسوم عليه باأللوان 
 .الجميلة 

الحكم أو األدعية واألذكار  ويمكن استخدام اللوحات التي تحمل آيات قرآنية وبعض ما أثر من
في تجميل البيت باإلضافة إلى أنها تذكر باهلل سبحانه، فتوضع لوحة دعاء دخول البيت في 

 .المدخل، ولوحة دعاء النوم في حجرة النوم مثال
ويجب على األسرة المسلمة أال تستعمل التماثيل في تجميل بيتها، فعن رسول اللَّه صلى 

 [.البخاري( ]إن المالئكة ال تدخل بيًتا فيه كلب، وال صورة تماثيل: )هللا عليه وسلم أنه قال
واستخدام الستائر على نوافذ البيت تزيد من جماله، فضال عن أنها تستر عورات البيت، وأهم 

ما يراعى عند استخدام الستائر توافق لونها مع جدران وأثاث ومفروشات البيت، ويراعى 
 .تحريكها حتى يمكن فتحها وغلقها بسهولة جيًدا طريقة تثبيتها وطريقة 

وتجميل حجرة الطفل ضرورة، فهي عالمه الخاص؛ يعتز بها، ويشعر فيها بالراحة 
نظيفة شعر فيها باالستقرار النفسي؛ لذا يجب االعتناء بها واالستقالل، وكلما كانت منسقة و

وتجميلها بالمناظر الطبيعية والصور البسيطة التي تناسب عمره، ويمكن استخدام اللَُّعب 
 .في تجميل حجرة الطفل لتعطيها لمسة جمال خاصة به

وإمكاناتها،  وتجميل المائدة من األمور المهمة في البيت، وأي ًا كان شكل المائدة وحدودها
 فإنها يجب أن تكون جميلة وجذابة، وتفصح عن ذوق رفيع في

تزيينها، يمكن تجميل مفروشات البيت عن طريق زخرفة وتطريز بياضات وأقمشة الغرف 
المختلفة بدال من شراء المفروشات المزخرفة بأسعار مرتفعة، وقد يكون التطريز أو الزخرفة 

 .لية أو غير ذلك من طرق الزخرفة والتزيينبالطريقة اليدوية أو الطريقة اآل
وتستخدم نباتات الزينة في تجميل البيت، فهي تعطى جماال وراحة نفسية ألهل البيت، كما 
أن لها أهمية صحية حيث تعمل على تنقية الهواء، وتستخدم كذلك الورود واألزهار، وهناك 

سية تصلح لشرفات البيت نباتات الظل التي تصلح للنمو داخل البيت، وأخرى ضوئية شم
وحديقته، ويجب عند شراء هذه النباتات معرفة طرق العناية بها، ويمكن االستفادة بأية 
زجاجات أو أواٍن فارغة، وتجميلها، وتحويلها إلى أشكال جميلة تستعمل كآنية تزرع فيها 

 .نباتات الزينة
من  -زودت باإلضاءة المناسبةخاصة إذا -وأسماك الزينة بأشكالها الجميلة وألوانها البديعة 

ويجب مراعاة . مظاهر الجمال الطبيعي التي تضفي جماال وبهجة على مشاعر أهل البيت
حجم الحوض مع أعداد السمك، كما يجب أن يتناسب الحوض مع سعة المكان الذي يراد 

يها تزيينه، وينبغي وجود نباتات في األحواض لتنمو بها الطفيليات المائية التي يتغذى عل
 السمك، إضافة إلى أنها تمتص

ثاني أكسيد الكربون فتسهل على السمك عملية التنفس، كذلك يمكن تجميل قاع الحوض 
 .باألعشاب واألحجار والصدف والذي يفيد كثيًرا عندما يضع السمك بيضه

إن جمال البيت المسلم يجب أن ينعكس على جمال األفراد؛ فيبدو كل واحد منهم في أجمل 
أحسنها، ويجب على المرأة المسلمة أن تحرص على جمالها أمام زوجها، فمن تمام صورة و

سعادة الرجل أنه إذا نظر إلى زوجته َسرَّْته، فيجب أن يكون أجمل ما في البيت سيدته 
ومليكته وراعيته، والمرأة بطبيعتها تحب التجمل والتزين والتعطر، واإلسالم ال يمنعها من ذلك 
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الشرعي الذي أباحه اللَّه، ولقد حث اإلسالم المرأة أن تتزين لزوجها مادام في اإلطار 
 .وتتجمل له؛ لتصبح كالكوكب الدري في فلك األسرة 

والرجل يتجمل لزوجته كما تتجمل له، ليشعرها بمدى أهميتها بالنسبة له، وبأنه يحرص 
 .على إرضائها كما تحرص هي على إرضائه، وبذا تدوم المحبة بينهما
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