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 قدمةادل
 
خلَتم الدنيا كاآلخرة, كالصالة كالسالـ على نبينا احلمد هلل الذم ىدانا لدين اإلسالـ اجلامع 

 أما بعد:  كعلى آلو كصحبو كسلم تسليمان كثَتان,زلمد 

فقد دعا القرآف الكرًن إىل مكاـر األخالؽ كحث على االستقامة, كالعفاؼ, كالطهر, كتربية  
سر, كزتايتها من التشرد, األمة اإلسالمية على حب الفضيلة, ككراىية الرذيلة, شلا ينتج عنو استقرار األ

 ,كحفظ األعراض, كصيانة األنساب, كطهارة اجملتمع, كسد أبواب الفساد, كبذلك تتنزؿ الربكة على اجملتمع
فينعم اجلميع باألمن كاالستقرار كالطمأنينة, بفضل االستجابة ألمر هللا تعاىل, كاالستقامة على شرعو , 

بعض اجملتمعات اإلسالمية كما نتج عن ذلك من حدكث كنظران النتشار مظاىر التربج كالسفور يف 
منهج القرآن الكرمي يف  مشكالت أخالقية كاجتماعية كارثية عليها فقد أحببت أف يكوف عنواف البحث/

 .توفري العفة واحلفاظ عليها
  :أمهية البحث -1

خامت الكتب  اتفقت األدياف كالكتب السابقة على توفَت العفة كاحلفاظ عليها كجاء القرآف كىو
اليت ال  السماكية فأحاطها مبزيد من العناية كاحملافظة كالرعاية كعد احلفاظ على العرض من الضركريات الستة

األعراض, كاألنساب, كاألمواؿ, كما ىو األدياف, كاألنفس, كالعقوؿ, ك  :بد لكل رلتمع منها كاليت ىي
  .مقرر يف أصوؿ الشريعة كقواعدىا ادلعتربة

قرآف الكرًن مبنظومة من التشريعات اليت من شأهنا أف حتفظ للمجتمع اإلسالمي أمنو كقد جاء ال
كاستقراره, كعفتو كطهارتو, كقد دتثلت ىذه التشريعات بإغلاد عقوبات رادعة للذين يعبثوف بأعراض أفراده,  

ؽ كقائية بينت الطر  كما سلكت مسلك الوقاية من ىذه األمراض االجتماعية, من خالؿ تشريعات
, كغَتىا من االحتياطات اليت بينت أف اإلسالـ ال يقيم بناءه الكفيلة حبماية الفرد كاجملتمع يف ىذا الباب

 على العقوبة, بل على الوقاية من األسباب الدافعة إىل اجلرؽلة.

كيف ىذه األياـ تعاين بعض اجملتمعات اإلسالمية من مظاىر االضلالؿ كالتربج كضعف العفة 
وات الفضائية إىل غَت ذلك من األسباب كقد نتج عن ىذه ادلظاىر تفشي األمراض كانتشار القن

باتت ظاىرة االجتماعية كالعالقات غَت الشرعية بُت اجلنسُت كما تولد عن ذلك من مشكالت اجتماعية 
ه تؤرؽ الغيورين كادلسؤكلُت على حد سواء ما يستلـز ضركرة الرجوع إىل منهج القرآف الكرًن يف عالج ىذ

  .الظواىر السلبية حبكمة كبصَتة كىو ما ػلاكؿ ىذا البحث إظهاره كبيانو بإذف هللا تعاىل كما سيأيت
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 :أىداف البحث -2
  :يسعى الباحث من خالؿ حبثو إىل حتقيق رتلة من األىداؼ كمنها

 .بياف منهج القرآف يف تنظيم العالقات االجتماعية بُت افراد اجملتمع ادلسلم -أ

  .واعد القرآف الكرًن عرب أساليبو ادلختلفة لتوفَت العفةإرساء ق -ب

إغلاد رتلة من احللوؿ كاخلطوات اليت من شأهنا أف حتد من انتشار االضلالؿ األخالقي من  -ج
 .كما ينتج عن سلالفتو من تفكك أسرم كشيوع الفساد كالرذيلة خالؿ استقراء منهج القرآف الكرًن,

  :خطة البحث -3
  :ثالثة مباحث تفصيلها يف اآليتإىل دتهيد ك ينقسم البحث 

  .منزلة األخالؽ يف القرآف الكرًن :أما التمهيد ففيو

  ., مكانتها, أعليتهاالعفة يف القرآف الكرًن, تعريفها :ادلبحث األكؿ

  .أساليب القرآف الكرًن يف توفَت العفة :ادلبحث الثاين

 تمع االسالمي آثار احلفاظ على العفة يف اجمل :ادلبحث الثالث

  :منهج البحث -4
 :ؽلكن تلخيص ادلنهج الذم سرت عليو يف كتابة البحث بأنو استقرائي كصفي, كفق النقاط التالية

 حرصت على أف يكوف البحث معتمدان على القرآف كما كرد من غَته إظلا ىو لبياف ادلقصود.  -أ

  .التزمت ترقيم اآليات كعزكىا إىل سورىا -ب

اديث بذكر من خرجها كرقم احلديث مع بياف احلكم عليو إف كاف يف غَت خرجت األح -ج
  .الصحيحُت

  .مل أترجم لألعالـ ألف معظمهم من مشاىَت أىل العلم كادلقاـ ال يتسع لذلك -د

حرصت على أف يكوف البحث مرتبطان بالواقع , كيعاجل قضايا معاصرة, كخطابان لكافة القراء 
, كبعد فقد اجتهدت يف إخراج ىذا البحث مع ما يكتنف قت دلا حرصت عليوف أكوف قد كفكأساؿ هللا أ

ذلك من حرج, ككجوب حتر الصواب؛ حىت ال يقاؿ على هللا بغَت علم, مث ىو مرتبط حبياة الناس, كبيوهتم 
  ., مع ما يف ذلك من حساسية, كما عسى أف يكوف لو من أثر إغلايب أك سليبكأسرىم
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صحان لكتاب ريب, كبران بأبناء أميت, فإف كنت قد كفقت فمن هللا, كحسيب أين بذلت جهدم, ن
 كلو احلمد كالشكر, كإال فمن نفسي كالشيطاف, كأستغفر هللا, كصلى هللا على سيدنا زلمد كعلى آلو

  .كصحبو كسلم تسليمان كثَتان إىل يـو الدين
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 :التمهيد
 منزلة األخالق يف القرآن الكرمي

 
مل ينزؿ من السماء جملرد القراءة فحسب كما ىو تصور كثَت من  ؛اةالقرآف الكرًن منهج حي

ادلسلمُت عن آياتو, إظلا ىو كتاب تربية كتوجيو يأخذ مبجامع القلوب إىل اخلَت يف كل ميداف, كما أف تتدبر 
 , فالعقوؿ, ككل باحث غلد فيو هنمتولعرب, إذ كل متخصص غلد فيو بغيتوالقلوب آياتو إال كتستخرج منها ا

 ., ككل يستقي من حباره على قدر إنائو, فمستقل كمستكثريف تدبر آياتو متفاكتة

كمن ىنا فالقرآف الكرًن ىو ادلصدر العظيم الذم يزكي بأحكامو النفوس, كيهذب بتشريعاتو 
  .كأحسن الطرؽ اجملتمعات, فهو يف ادلقاـ األكؿ كتاب تربية كىداية إىل أقـو السبل,

ليو عىلىٍيًهٍم آىيىاتًًو كىيػيزىكًٌيًهٍم } :كتعاىل يقوؿ سبحانو يًٌُتى رىسيوالن ًمنػٍهيٍم يػىتػٍ ىيوى الًَّذم بػىعىثى يف اأٍليمًٌ
ؿو ميًبُتو  ةى كىًإٍف كىانيوا ًمٍن قػىٍبلي لىًفي ضىالى  .(ّ :اآلية :)سورة اجلمعة {كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىابى كىاحلًٍٍكمى

الية يف الدين , فالدين ىو آف شأف عظيم, كمنزلتها لعشأف األخالؽ يف القر كمن ىذا ادلنطلق فإف 
, كلقد تظاىرت نصوص القرآف كالسنة يف احلديث عن األخالؽ, فحثت, كحضت, كرغبت يف اخللق

خيًذ اٍلعىٍفوى كىٍأميٍر } :-جل كعال-كنفرت, كرىبت من مساكئ األخالؽ فقاؿ  زلاسن األخالؽ, كحذرت,
 .(ُٗٗ :اآلية :سورة األعراؼ) {اًىًلُتبًاٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًن اجلٍى 

كادلنهيات حىت مل يبق فيها  ادلأموراتقد تضمنت قواعد الشريعة يف  ؛اآلية من ثالث كلماتىذه 
كأخذت الكلمات الثالث أقساـ اإلسالـ  ؛كإال كافتتحهاكأكركمة  ؛ فضيلة إال شرحتهاحسنة إال أكعتها كال

 :كقولو ؛بياف جانب اللُت كنفي احلرج يف األخذ كاإلعطاء كالتكليفتوىل بال ؛خذ العفو :الثالثة , فقولو
؛ كاستقر يف الشريعة موضعو ؛حكمو كادلنهيات, كاهنما ما عرؼ ادلأموراتتناكؿ رتيع  ؛كأمر بالعرؼ

كاتفقت القلوب على علمو , كقولو كأعرض عن اجلاىلُت تناكؿ جانب الصفح بالصرب الذم يتأتى للعبد بو  
 .(ُ)نفسو كغَتهكل مراد يف 

ا للمتًَّصفُت كثَتة كمتضافرة  اآليات القرآنية ادلتعلًٌقة مبوضوع األخالؽف , أمرنا باحلسىن منها, كمدحن
 بو, كمع ادلدح الثواب, كهنينا عن القبيح منها كذـ ادلتصفُت بو, كمع الذٌـً العقاب.

 كال شك أف كثرة اآليات يف موضوع األخالؽ يىديؿ على أعليتها.
                                                           

 .ّٔٔ/ِدار الكتب العلمية, بدكف تاريخ طبع( ,  :)بَتكت, أحكاـ القرآف .( العريب, زلمد بن عبد هللاُ)
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يزيد ىذه األعليةى أف ىذه اآليات منها ما نزؿ يف مكة قبل اذلجرة, كمنها ما نزؿ يف ادلدينة بعد كشلا 
اذلجرة, شلا يدؿ على أف األخالؽ أمر مهم جدِّا ال يستغٍت عنو ادلسلم يف أم كقت, كأف مراعاة األخالؽ 

القرآف هبا يف السور ادلكيَّة كادلدنيَّة  تىلزـى ادلسلمى يف رتيع األحواؿ؛ فهي تيشًبو أمور العقيدة من ًجهة عناية
 على حد سواء.

كذلك كثرة األحاديث يف موضوع األخالؽ اليت دتدح حيٍسن اخليليق إرتاالن كتفصيالن, كتذـ سيئ 
 األخالؽ إرتاالن كتفصيالن, كىذا يقطع بأعلية األخالؽ كمكانتها يف اإلسالـ.

اية من بعثتو إظلا ىي إدتاـ صاحل األخالؽ فقاؿ بل إف الرسوؿ صلى هللا عليو ك سلم بُت أف الغ
 . (ِ)((إظلا بعثت ألدتم مكاـر األخالؽ)) :عليو الصالة كالسالـ

اخللق احلسن أفضل أعماؿ الصديقُت كىو على التحقيق ( :(َٓٓت ) -رزتو هللا- قاؿ الغزايل
ىي السمـو القاتلة كاذللكات شطر الدين, كىو ذترة رلاىدة ادلتقُت كرياضة ادلتعبدين, كاألخالؽ السيئة 

 .(ّ)((الدامغة كادلخازم الفاضحة كالرذائل الواضحة
الناس على اختالؼ مشارهبم ػلبوف زلاسن األخالؽ, كيألفوف أىلها, كيبغضوف مساكئ ف
ذلك أف الصرب, كاحللم, كالعفة,  ؛, فحسن اخللق يتضمن عبادات عظيمة كينفركف من أىلها األخالؽ ,

  ., كضلوىا تعد من األسس األخالقية اإلسالمية كاإلحساف كالكـر

خلق العفة فهي حتمل على اجتناب الرذائل كالقبائح من القوؿ  كمن أىم ىذه األسس األخالقية
 .(ْ), كالكذب, كالغيبة, كالنميمة, كدتنع من الفحشاء, كالبخلالفعل كحتمل على احلياء كىو رأس كل خَتك 

                                                           

 ., زلمد بن إمساعيل(, كالبخارمُّٖىػ( رقم )ُُِْمؤسسة الرسالة,  :ت, لبناف)بَتك  ادلسند, .زتد بن زلمدأ, ( أخرجو ابن حنبلِ)
ادلستدرؾ على  .(, كالنيسابورم , احلاكم بن زلمدِّٕـ( رقم )ُٖٗٗمكتبة دار ادلعارؼ,  :)الرياض, السعودية األدب ادلفرد,

, ُّٔ/ِاكم: صحيح على شرط مسلم , (, كقاؿ احلُِّـ(, رقم )َُٗٗدار الكتب العلمية ,  :الصحيحُت, )بَتكت , لبناف
ـ(. رقم ُْٗٗمكتبة الدليل , الطبعة الثانية,  :ألدب ادلفرد, )اجلبيل , السعوديةصحيح ا .صححو األلباين, زلمد ناصر الدينك 
(ُ/َِٕ.) 

 (.ْْٔ/ِىػ(.)ُُّٓادلكتبة التجارية الكربل,  :)القاىرة فيض القدير شرح اجلامع الصغَت, .( ادلناكم , زين الدين زلمدّ)
 (.ِْٗ/ِـ(. )ََُِمؤسسة ادلختار للنشر كالتوزيع ,  :)القاىرة , مصر ( انظر: ابن القيم , زلمد بن أيب بكر, مدارج السالكُت,ْ)
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 :ادلبحث األول
 , تعريفها , مكانتها , أمهيتهاالكرميالقرآن العفة يف 

 

 مفهوم العفة لغة واصطالحًا: :ادلطلب األول

, فهو عىفّّ  :العفة لغة -1 مصدر عفَّ يقاؿ: عىفَّ عن احلراـ يًعفُّ ًعفَّةن كعىفِّا كعىفىافىةن أم: كفَّ
: تكلف الًعفَّةى  كعىًفيفه كادلرأة عىفَّةه كعىًفيفىةه كأعىفَّوي هللا, كاٍستػىعىفَّ عن ادلسألة أم: , كتػىعىفَّفى  .(ٓ)عفَّ

لُّ كغلىٍميل, كاالٍسًتٍعفاؼ طلىبي العىفاؼً   .(ٔ)كالًعفة الكىفُّ عما ال ػلًى
  :التعريف االصطالحي دلفهوم العفة -2

)ىيئة للقوة الشهوية متوسطة بُت الفجور الذم ىو إفراط ىذه القوة, كاخلمود الذم ىو  ىي:قيل 
 .(ٕ)(ءةباشر األمور على كفق الشرع كادلرك تفريطها, فالعفيف من ي

كقيل ىي: )ضبط النفس عن الشهوات كقصرىا على االكتفاء مبا يقيم أكد اجلسد, كػلفظ صحتو 
 . (ٖ)فقط, كاجتناب السَّرؼ يف رتيع ادللذات كقصد االعتداؿ(

تفريط )ضبط النفس عن ادلالذ احليوانية, كىي حالة متوسطة من إفراط كىو الشره ك  :وقيل ىي
 .(ٗ)(كىو رتود الشهوة

التنزٌه عن الٌرذيلة كالفحشاء بُت الٌرجاؿ كالنساء,  :واخلالصة أن العفة يف مفهومها العام تعين
  كاقتصار العالقة بينهما يف حدكد الزكاج الٌشرعي الذم ػلفظ حٌق األسرة, كيضمن سالمة كصٌحة النسل

بكرامتها, كلذلك ٌعدة رلاالت: فحفظها عن الوقوع يف حفظ الٌنفس عٌما يقبحها كعٌما يشينها كما أهنا 
الفواحش إعفاؼه ذلا, كحفظها عن سؤاؿ الٌناس إعفاؼه ذلا عن الوقوع يف سبب ادلذلٌة, كالكف عن احملاـر 

  كخواـر ادلركءة إعفاؼ ذلا..

                                                           

( كالرازم , زلمد ِّٓ/ ٗىػ(, )ُُْْدار صادر , الطبعة الثالثة ,  :)بَتكت , لبناف لساف العرب, .( انظر: ابن منظور, زلمد بن مكـرٓ)
 .(َُْٓ/ْـ( )ُٖٔٗمكتبة لبناف ,  :سلتار الصحاح, )بَتكت, لبناف .بن أيب بكر

 .(ِِٕٖ/ٕـ(. )ََِْدار الوسيلة, الطبعة الثالثة ,  :)جدة, كاـر أخالؽ الرسوؿ الكرًننظرة النعيم يف م .( انظر: رلموعة من الباحثُتٔ)
 .(ُُٓ)ص ,ـ(ُّٖٗدار الكتب العلمية,  :)بَتكت, لبناف التعريفات, .علي بن زلمد بن علي ( اجلرجاين,ٕ)
 (.ُِـ( ص)ُٖٗٗدار الصحابة للًتاث ,  :هتذيب األخالؽ , )طنطا , مصر .( اجلاحظ, عمر بن حبػػرٖ)
 (.ُّٖـ(, ص )ََِٕ, )القاىرة , مصر , الذريعة إىل مكاـر الشريعة .فضل( األصفهاين , احلسُت بن ادلٗ)
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 :مكانة العفة يف القرآن الكرمي :ادلطلب الثاين

حفظ  :رات اخلمس اليت ال تقـو احلياة إال هبا كىيتدكر على حفظ الضرك  التشريعات القرآنية
 لتحقيق قرآينكالعفة كاالستعفاؼ منهج  حفظ العرض, حفظ ادلاؿ, حفظ النسل حفظ النفس, ,الدين

امها إذ أف كل قسم منها قائم على نوع من نوعي العفة سواء  بكافة أقس الضركرات اخلمس حفظ كصيانة
تضافرت على ذلك األدلة من الكتاب كالسنة كأقواؿ  األمواؿ كلقد كانت العفة عن األعراض أك العفة عن

  .-أرتعُت- سلف األمة رضواف هللا عليهم

قيٍل لًٍلميٍؤًمًنُتى يػىغيضُّوا ًمٍن أىٍبصىارًًىٍم كىػلىٍفىظيوا فػيريكجىهيٍم ذىًلكى أىزٍكىى ذلىيٍم }كمن ىذه األدلة قولو تعاىل: 
ًبَته مبىا يىٍصنػى   عيوفى كىقيٍل لًٍلميٍؤًمنىاًت يػىٍغضيٍضنى ًمٍن أىٍبصىارًًىنَّ كىػلىٍفىٍظنى فػيريكجىهينَّ كىالى يػيٍبًدينى زًينىتػىهينَّ ًإالَّ مىاًإفَّ اَّللَّى خى

ا كىٍليىٍضرًٍبنى ًِبيميرًًىنَّ عىلىى جيييوهًبًنَّ كىالى يػيٍبًدينى زًينىتػىهينَّ ًإالَّ لًبػيعيولىًتًهنَّ أىٍك آبىا نَّ أىٍك آبىاًء بػيعيولىًتًهنَّ أىٍك ئًهً ظىهىرى ًمنػٍهى
ائًًهنَّ أىٍك مىا مىلىكىٍت أىؽٍلىانػيهينَّ أىًك أىبٍػنىائًًهنَّ أىٍك أىبٍػنىاًء بػيعيولىًتًهنَّ أىٍك ًإٍخوىاهًنًنَّ أىٍك بىًٍت ًإٍخوىاهًنًنَّ أىٍك بىًٍت أىخىوىاهًتًنَّ أىٍك ًنسى 

ٍربىًة ًمنى ال ٍفًل الًَّذينى ملٍى يىٍظهىريكا عىلىى عىٍورىاًت النًٌسىاًء كىالى يىٍضرًٍبنى بًأىٍرجيًلًهنَّ التَّابًًعُتى غىٍَتً أيكيل اإٍلً ٌرًجىاًؿ أىًك الطًٌ
  .(ُّ-َّ اآليتُت النور: )سورة {لًيػيٍعلىمى مىا ؼليًٍفُتى ًمٍن زًينىًتًهنٌ 

ديكفى ًنكىاحنا حىىتَّ } :سبحانوكيقوؿ    :)سورة النور{ يػيٍغًنيػىهيمي اَّللَّي ًمٍن فىٍضًلوً كىٍليىٍستػىٍعًفًف الًَّذينى الى غلًى
  .(ّّ اآلية

ذكر يف تفسَته بعض مقاصد سورة النور كمنػها ( ىػُٕٔ ت) -رزتو هللا- كقد بُت اإلماـ القرطيب
الكثَت من التشريعات كاألحكاـ كاآلداب  تضمنت يف آياهتا العظيمةكلذلك  (َُ) أحكاـ العفاؼ كالسًت

 .كحترًن البغاء, كاألمر بالعفاؼكأحكاـ القذؼ كاللعاف, االستئذاف, , كآداب رة الزكجيةالعشففيها: أحكاـ 

إف ناسنا من األنصار سألوا رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم, فأعطاىم, مث )) :كيف السنة النبوية
ف سألوه فأعطاىم. حىت إذا نفد ما عنده. قاؿ: ما يكن عندم من خَت فلن أدخره عنكم. كمن يستعف

يعفَّو هللا, كمن يستغًن يغنو هللا. كمن يصرب يصربه هللا. كما أعطي أحد من عطاء خَت كأكسع من 
 .(ُُ)((الصرب

                                                           

 .(ََُ/ُٓـ(. )ََِٔمؤسسة الرسالة ,  :ألحكاـ القرآف الكرًن , )بَتكت , لبناف اجلامع .( القرطيب , زلمد بن أزتدَُ)
الصحيح,  ., مسلم بن احلجاج, كالنيسابورم(َُٓٔرقم: )ب, (ـَُِِل, دار التأصي)القاىرة: , إمساعيلزلمد بن , ( أخرجو البخارمُُ)

 (. َُّٓرقم: ) ,ـ(ُْٗٗ ,دار الرسالة , الطبعة الثانية)بَتكت: 
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يف احلديث احلض على التعفف كالتصرب, كأفَّ ذلك أفضل ما أعطيو اإلنساف, كيف ىذا كلًٌو هني 
  .(ُِ)عن السؤاؿ, كأمر بالقناعة كالصرب

زتى اإلنساف قبل أف يتكوف يف بطن أمو حيث جعل كجوده كمن عظمة التشريع القرآين أنو 
يكوف شرعيان , عن طريق العشرة الزكجية اليت حللها هللا تعاىل , كحرص على اختيار الزكجة الصاحلة لكي 

, كما زتى العالقة الزكجية من أم خيانة أك إىانة تصدر عن أم من الزكجُت قواـ األسرة صاحلان كمتينان 
  .ا للمحصن أك احملصنة القتل ررتان إذا ثبت عليو أك عليها ذلككجعل عقوبة الزن

كىالًَّذينى يػىٍرميوفى } عليها كلو بالقوؿ, قاؿ تعاىل: كما زتى اإلسالـ األسرة من اعتداء اآلخرين
ةن كىالى تػىقٍ  اءى فىاٍجًلديكىيٍم ذتىىاًنُتى جىٍلدى ا كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍحصىنىاًت مثيَّ ملٍى يىٍأتيوا بًأىٍربػىعىًة شيهىدى بػىليوا ذلىيٍم شىهىادىةن أىبىدن

ة ما ػلفظ ذلا كياهنا ( كبذلك كفل لألسرة اليت ىي نواة األمْ :اآلية :)سورة النور {اٍلفىاًسقيوفى 
 .(ُّ)كاستقرارىا

 
 :أمهية العفة يف القرآن الكرمي :ادلطلب الثالث

إلنساف على الوقاية أكثر من اعتمادىا على ادلتتبع آليات القرآف الكرًن غلد أهنا تعتمد يف توجيو ا
العالج, كذلك ألف اإلنساف مولود على الفطرة السليمة اليت ىي اإلؽلاف باهلل , كمن ىنا فقد أكىل الوحي 

 .ىذه الفطرة عناية كبَتة فشرع لصيانتها من الشرائع ما ػلفظها من االضلراؼ كيقيها من االنتكاس

عالجيان للنفوس قائمان على تقوية رقابتها الذاتية كربطها ِبالقها يف  فقد شرع القرآف الكرًن منهجان 
كل تصرفاهتا كأفعاذلا كمن أبرز أسس ىذا ادلنهج حفاظو على كقاية اجملتمع من االضلراؼ كانتشار الفساد 

 .فيهاكمعاقبة سلالعرب زتلو الناس على األخذ ِبلق العفة ككضعو جلملة من التدابَت الوقائية للحفاظ عليها 

أنواع متعددة كمتنوعة, تدؿ على أعليتها كضركرة التخلف هبا يف حياة  يف القرآف الكرًن للعفةك 
, كىذه ادلسلم , كذلك ألهنا تصلح شأنو كشأف رتاعتو كرلتمعو, فينعم بسعادة الدارين, الدنيا كاآلخرة

 :األنواع كما يلي

 
                                                           

 ,ىػ(ُُِْ, يةكزارة األكقاؼ ادلغرب :التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد )ادلغرب ., يوسف بن عبد هللاانظر: ابن عبد الرب( ُِ)
(َُ/ُّّ .) 

 ـ(ُٔٗٗ, , الطبعة الثانيةمؤسسة الرسالة ت:)بَتك اآلداب الشرعية,  .بن مفلح , زلمد بن مفلح ادلقدسي :( لالستزادة: ينظرُّ)
(ِ/ُِٕ) . 
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 أنواع العفة: :أوالً 
, كالثاين العفة عن ادلممثالعفة نوعاف: أحدعلا العفة عن احمل  .اـر

 .كالثاين: كف اللساف عن األعراض.أحدعلا: ضبط الفرج عن احلراـ:فأما العفة عن احملاـر فنوعاف

 .فأما ضبط الفرج عن احلراـ؛ فألنو مع كعيد الشرع, كزاجر العقل معرة فاضحة, كىتكة كاضحة

 .ة بالظلمالكف عن اجملاىر  :كأما العفة عن ادلممث فنوعاف: أحدعلا

 .(ُْ)زجر النفس عن اإلسرار ِبيانة :ثانيا

أما العفاؼ كالعفة؛ فهو التنزه عما ال يباح, كالكف )) :(ىػ ٔٗٔ ت) -رزتو هللا- قاؿ النوكم
 .(ُٓ)((تغناء عن الناس, كعما يف أيديهم, كاالسالنفسعنو, كالغٌت ىنا غٌت 

فعفة اللساف  -اجلوارح -كال يكوف اإلنساف تاـ العفة حىت يكوف عفيف اللساف كالسمع كالبصر 
كالتنابز  تشمل عدـ السخرية: كعفة اللساف تشمل: عدـ التجسس, كعدـ الغيبة, كالنميمة, كاذلمز,

 .باأللقاب

, كزينة احلياة الدنياكعفة البصر تشمل: عدـ مد البصر إىل احمل  .اـر
 .كعفة السمع تشمل: عدـ مساع كل ما ىو قبيح كزلـر من ادلسموعات

 .إذان: الذم غللس كيسمع ما يغضب هللا ال نستطيع أف نصفو بأنو عفيف
كرتاع العفة: أف حتفظ اجلوارح, كال يطلقها . كعفة اللساف كعفة األذف كعفة البصر من دتاـ العفة

(ُٔ)يغضب هللا عز كجلصاحبها يف شيء 
. 

كما فصل صفات اجملتمع السليم يف عدة   ؛كقد فصل القرآف الكرًن تلك الصفات الفطرية لإلنساف
صراط  ؛آيات فتكوف منها الصراط ادلستقيم الذم أمرنا أف نطلب منو سبحانو اذلداية إليو يف كل صالة

األخالؽ الفطرية يعتربىا اإلسالـ معركفة  كمل يضلوا عن طريقو , كىذه الذين انعم عليهم رهبم فلم يغضبوه
ادلنهي عنو فالتشريع  (ادلنكر)ادلأمور بو كما أف عكسها ىو  (العرؼ)لدل اجلميع, كلذلك يعتربىا ىي 

                                                           

 كما بعدىا(.  ُِّـ( ص)ُٖٔٗدار احلياة ,  :أدب الدنيا كالدين ,)بَتكت ., علي بن زلمد( انظر: ادلاكردمُْ)
 .(ُْ/ ُٕ( )ُِٕٔـ( رقم )ُٔٗٗدار اخلَت ,  :, )القاىرةصحيح مسلمشرح النوكم على  .( النوكم , ػلي بن شرؼُٓ)
 (. مرجع سابق. ُّٖ( انظر: األصبهاين , الذريعة إىل مكاـر الشريعة , )صُٔ)

 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22النفس%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22صحيح%20مسلم%22
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اإلسالمي خاضع للعرؼ, كلكن العرؼ يف اإلسالـ ليس ىو ما يتعارؼ عليو رلتمع ما كلكنو ما تعارفت 
  .(ُٕ)ج عنو دين من الديانات كال مذىب من ادلذاىب السليمةعليو اإلنسانية منذ نشأهتا كمل ؼلر 

 أسباب العفة::ثانياً 
  .اخلوؼ من هللا عز كجل -ُ

  .حسن اجلزاء يف اآلخرة كالظفر باجلوار احلساف -ِ

  .اخلوؼ من العار -ّ

  .احلياء -ْ

  .عفة زلبوبو كنزاىتو -ٓ

  .طيب السَتة كحسن الذكر -ٔ

  .ءتو كقدره عند الناساإلبقاء على جاىو كمرك  -ٕ

  .شرؼ نفسو كعلو علتو -ٖ

  .لذة الظفر بالعفة؛ ألف العفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطر -ٗ

  .(18)علمو بادلضار كادلفاسد من اللذة احملرمة كرتيع أنواع الفجور كخلل الشر كلو -َُ

, كيأيت يف  السريرة فالعفة أك احلياء أحد الفضائل اليت تدؿ على حسن اخللق كنقاء اجلوىر كحسن
مقابل العفو الدناءة كاخلسة يف كثَت من صورىا , كاحلسد الذم يتمٌت فيو اإلنساف زكاؿ النعمة عن 

  .اآلخرين

ليس كل من ترؾ احلراـ ػلصل على لذة العفاؼ كيتذكقها لكن ىناؾ  شركط حتقيق العفاؼ :ثالثا 
  :اة كمنهى لو الفوز بتذكؽ تلك اللذشركط من حققها كأقامها يرج

 ,ال خوفا من لومهم كعتاهبم ,فال يًتكو طلبا يف مدح الناس :اإلخالص هلل يف ترؾ احلراـ -ُ
 ككذلك خوفا من العار كالفضيحة بُت الناس دكف النظر يف مراقبة هللا كاؿ

                                                           

كما  ُٓٗـ( )ُُٗٗدار الغرب اإلسالمي, الطبعة الرابعة,  :مقاصد الشريعة اإلسالمية كمكارمها, )بَتكت ., عالؿ( انظر: الفاسيُٕ)
 بعدىا(.

 (.ُِّ)ىػ( صُُّْعامل الفوائد,  دار :نزىة ادلشتاقُت , )مكة ادلكرمةركضة احملبُت ك  .م, زلمد بن أيب بكرابن القي ( انظر:ُٖ)
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فهذا ال شك أنو أفضل من فعل احلراـ لكنو قد ال غلد لذة للعفاؼ كالًتؾ  ,خوؼ منو -ِ
 .رؾ ذلك خوفا من هللاِبالؼ ما إذا ت

  ,ال ألجل أف ػلصل على ما ىو أكرب منو كأشد ,أف يتعفف عن احلراـ لذاتو ألنو حراـ -ّ 
كالذم يتعفف عن مبلغ زىيد ليناؿ مبلغا أكرب كإف مل يظهر ذلك فهذا كإف تعفف لن يذكؽ لذة ذلك 

 .العفاؼ

عنده مبا تعفف عنو فإظلا ترؾ ما أف يتعفف مع الرغبة يف الشيء أما من يتعفف ألنو ال رغبة  -ْ 
  .ال يرغب فيو فهو كإف كاف ترؾ زلرما ػلمد شرعا إال أننا نقصد الذم يريد أف يتذكؽ لذة العفاؼ

يًتؾ مع حترؾ الشهوة ككجودىا أما مع بركدىا كرتودىا فهذا ال فرؽ عنده بُت التعفف  -ٓ
و ال فرؽ عنده كإف حصل لو ال فرؽ فهذا لن فإف فات ,كمل ػلرص على لذة احلراـ لكن تيسر لو كاالقًتاؼ

  .يعرؼ لذة الًتؾ

 .(ُٗ)أف يكوف قادرا على القياـ باحلراـ متمكنا من ذلك6-  

                                                           

 كما بعدىا(. ٓٗـ( ص )ُٖٗٗدار الدعوة ,  :العفة كمنهج االستعفاؼ, )الكويت .( لالستزادة انظر: العقيلي , ػلي بن سليمافُٗ)
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 :ادلبحث الثاين
 أساليب القرآن الكرمي يف توفري العفة

 
الث سورة النور شناعة جرؽلة الزىن, كحترؽلو حترؽلان غائبان, إىل دتاـ ث بُت سبحانو كتعاىل يف فاحتة

كثالثُت آية أربع عشرة كسيلة كقائية, حتجب ىذه الفاحشة, كتقاـك كقوعها يف رلتمع الطهر كالعفاؼ 
  .(َِ)رتاعة ادلسلمُت, كىذه الوسائل الواقية: فعلية, كقولية, كإرادية

 , كمعٌت ذلك أف ىناؾ تقربوا الك  :كال تزنوا , بل قاؿ :إف القرآف الكرًن يف أساليبو الوقائية مل يقل
 منها: خطوات كأعماؿ إذا فعلها اإلنساف كاف من الزنا قاب قوسُت أك أدىن,

 :احلث على ادلبـادرة إىل الزواج -1

يف توفَت العفة كاحلفاظ عليها ندبو للمسارعة يف الزكاج ككراىيتو  القرآف الكرًن منهج من أبرز معامل 
هللا كل كيل أف يينكح من يف كاليتو,  , حيث أمرللتأخر عن اإلقداـ عليو مع توفر دكاعيو بدكف سبب 

كىأىٍنًكحيوا اأٍلىيىامىى ًمٍنكيٍم كىالصَّاحلًًُتى ًمٍن ًعبىادًكيٍم كىًإمىاًئكيٍم ًإٍف يىكيونيوا فػيقىرىاءى يػيٍغًنًهمي اَّللَّي }قاؿ هللا تعاىل: 
  .(ِّ اآلية :سورة النور) {ًمٍن فىٍضًلًو كىاَّللَّي كىاًسعه عىًليمه 

إما صاحلان يف دينو أك صاحلان للزكاج كإف الزكاج عبادة كعفة كبناء, كىو مسة للحياة  كالصالح ىنا:
 . (ُِ) السوية ادلستقرة فال أقل أف غلد الرجل أك ادلرأة ما يعفهما

 :ماحترمي الزنا والشذوذ بكافة أنواعه -2

شنيعو على أىلو بل كت من أساليب القرآف الكرًن يف توفَت العفة كاحلفاظ عليها حترؽلو للزنا كالشذكذ
كفسقان الزنا خبثان ن هم بالعذاب األليم يف الدنيا كاآلخرة كمن ذلك أف القرآف الكرًن جعل كتوعدىم على فعل

احلٍىقًٌ كىالى يػىٍزنيوفى كىالًَّذينى الى يىٍدعيوفى مىعى اَّللًَّ ًإذلىنا آىخىرى كىالى يػىٍقتػيليوفى النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ بً } :فقاؿ تعاىلشنيعان 
 .(ٖٔ :: اآليةالفرقافسورة ) {كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى يػىٍلقى أىثىامنا

نىاهي حيٍكمنا كىًعٍلمنا}حترًن الشذكذ: يف كقاؿ تعاىل  نىاهي ًمنى اٍلقىٍريىًة الَّيًت كىانىٍت تػىٍعمىلي  كىليوطنا آتػىيػٍ كىصلىَّيػٍ
 (.ْٕ :اآلية :سورة األنبياء) {قُتٍوءو فىاسً اخلٍىبىاًئثى ًإنػَّهيٍم كىانيوا قػىٍوـى سى 

                                                           

 .(ِٔص ) ,ىػ(ُِْٓدار العاصمة ,  :الفضيلة , )الرياض حراسة .زيد , بكر بن عبد هللا أبو( انظر: َِ)
ـ( ََِِمكتبة دار السالـ , ط الثانية ,  :تيسَت الكرًن الرزتن يف تفسَت كالـ ادلناف , )الرياض .ابن سعدم , عبد الرزتن بن ناصر (ُِ)

(ُ/ِْٗ .) 
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أمر هللا جل كعال ادلؤمنُت كادلؤمنات )) :(ىػُّّٗت ) -رزتو هللا-قاؿ زلمد األمُت الشنقيطي 
من اإلبداء للناس كاالنكشاؼ  حفظو من الزىن, كاللواط, كادلساحقة, كحفظو :بغض البصر, كحفظ الفرج

من ادلباشرة ادلدلوؿ عليو هبذه اآلية يلـز عن كل شيء إال , كقد دلت آيات أخرل على أف حفظو ذلم
 .(ِِ)((الزكجة كالسرية

كإذا ظهر اللواط يف رلتمع فإف هللا يعاجل أىلو بالعقوبة, فتحل الكوارث كاألسقاـ, كتنتشر األكبئة 
 .كاألمراض, كؼليم الظلم كيعم الفساد يف األرض, نسأؿ هللا السالمة كالعافية

  :بالقرار يف البيوت أمره النساء -3 
العفة لفتتو احلانية إىل ادلرأة, كدعوتو ذلا إىل أف تقر يف بيتها, قرار  يف توفَتمن أساليب القرآف الكرًن 

كليس معٌت يقطع عنها دابر الفتنة, كػلوؿ بينها كبُت الشركر كادلصائب, كػلفظ ذلا كرامتها كحياءىا , 
ظل جوىرة مصونة , كإظلا ادلراد أف ترامة ادلرأة كإلغاء إنسانيتهاة كىذا أف القرآف الكرًن يدعو إىل مصادر 
كىقػىٍرفى } :, مادامت بعيدة عن الرجاؿ كمن ذلك: قوؿ هللا تعاىليتجدد ذلا حياؤىا, كحتفظ ذلا كرامتها

 .(ّّ :اآلية األحزاب:سورة ) {بػيييوًتكينَّ  يف

مر بلزـك البيت, كإف كاف اخلطاب األ :معٌت ىذه اآلية)) :(ُٕٔت ) –رزتو هللا  – قاؿ القرطيب
فقد دخل غَتىن فيو بادلعٌت, ىذا لو مل يرد دليل ؼلصُّ رتيعى النساء,   لنساء النيب صلى هللا عليو كسلم

 .(ِّ)((كيف كالشريعة طافحة بلزـك النساء بيوهتن كاالنكفاؼ عن اخلركج منها إال لضركرة

عمودىا من يف حفظ األسرة من الضياع, كزتاية  إف األمر بقرار ادلرأة يف بيتها منهج كقائي عظيم
, األمر الذم ينعكس أثره اإلغلايب ال على أفراد األسرة كلها فحسب, بل على اجملتمع  الشركر كالفنت كاآلثاـ

نواة األمة   , كما األسرة إال نواة اجملتمع, كما اجملتمع إال, فما الفرد إال نواة األسرةكلو, كاألمة كلها
  .(ِْ)كلها

  :أمره النساء باحلجاب الشرعي -4

تعطيل دكرىن يف احلياة, أك  ذلك ال يعٍت, ك النساء باحلجاب من أساليب القرآف الكرًن يف توفَت العفة أمره
إلغاء حريتهن, أك حتجيم مهمتهن, كلكن ذلك يعٍت صيانة األفراد كاألسر كاجملتمعات من الكوارث 

                                                           

 (. َِٗ-َِٖ/ٔىػ( )ُِْٔدار عامل الفوائد,  :ادلكرمة أضواء البياف يف تفسَت القرآف بالقرآف , )مكة .( الشنقيطي, زلمد األمُتِِ)
 , مرجع سابق. (ُٕٔ/ ُْاجلامع ألحكاـ القرآف ) ( القرطيب,ِّ)
كما بعدىا بتصرؼ  ّٖٗ( صُُْٖجامعة أـ القرل,  :الوقائية يف اإلسالـ, )مكةالًتبية  .انظر: احلدرم, خليل بن عبد هللا (ِْ)

 كاختصار. 
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 األخالقية 

بًيًبًهنَّ  النيب أىيػُّهىا يا} :قاؿ هللا تعاىل قيل ألٍزكاًجكى كىبػىنىاًتكى كىًنسىاء اٍلميٍؤًمًنُتى ييٍدًنُتى عىلىٍيًهنَّ ًمن جىالى
  .(ٗٓ:اآلية األحزاب:سورة ) {ذًلكى أىٍدىنى أىف يػيٍعرىٍفنى فىالى يػيٍؤذىٍينى كىكىافى اَّللَّي غىفيورنا رًَّحيمن 

سبحانو من الزجر دلن يؤذم رسولو كادلؤمنُت دلا فرغ )) :(ىػَُِٓت ) -رزتو هللا-قاؿ الشوكاين  
كادلؤمنات من عباده أمر رسولو صلى هللا عليو كسلم باف يأمر بعض من نالو األذل ببعض ما يدفع ما يقع 

. مث توعد .عليو إىل إدناء اجلالبيب , فذلك أقرب أف يعرفن فيتميزف عن اإلماء كيظهر للناس أهنن حرائر
 .(ِٓ)((كاإلرجاؼ عما ىم عليو من النفاؽ سبحانو كتعاىل أىل النفاؽ

فاحلجاب ليس ىو رلرد سًت بدف ادلرأة, بل ىو عنواف لتلك اجملموعة من األحكاـ االجتماعية 
الذم  ادلتعلقة بوضع ادلرأة يف النظاـ اإلسالمي, كاليت شرعها هللا سبحانو كتعاىل لتكوف احلصن احلصُت,

, كاإلطار ادلنضبط الذم تؤدم ادلرأة من م اجملتمع من االفتتاف هباذم يعصػلمي ادلرأة , كالسياج الواقي ال
 .(ِٔ)خاللو كظيفة صناعة األجياؿ, كصياغة مستقبل األمة , كبالتايل ادلساعلة يف نصر اإلسالـ

 :هنيو النساء عن التربج وإظهار الزينة -5

 .(ّّ:اآلية األحزاب:سورة ) {جى اجلٍىاًىًليًَّة األكىلى بػيييوًتكينَّ كىالى تػىبػىرٍَّجنى تػىبػىرُّ  يفكىقػىٍرفى }قاؿ هللا تعاىل: 

هناىن عن تربج اجلاىلية كىو إظهار الزينة كاحملاسن كالرأس كالوجو كالعنق كالصدر كالذراع كالساؽ 
كضلو ذلك من الزينة, دلا يف ذلك من الفساد العظيم كالفتنة الكبَتة كحتريك قلوب الرجاؿ إىل تعاطي 

كاف هللا سبحانو ػلذًٌر أمهاًت ادلؤمنُت من ىذه األشياء ادلنكرة مع صالحهن كإؽلاهنن   أسباب الزنا, كإذا
 .(ِٕ) فغَتىن أكىل كأكىل بالتحذير كاإلنكار كاخلوؼ عليهن من أسباب الفتنة

 األمر بغض األبصار وحفظ الفروج: -6

ًبَته مبىاقيٍل لًٍلميٍؤًمًنُتى يػىغيضُّوا ًمٍن أىٍبصىارًًىٍم كى )) :قاؿ هللا تعاىل   ػلىٍفىظيوا فػيريكجىهيٍم ذىًلكى أىزٍكىى ذلىيٍم ًإفَّ اَّللَّى خى
 (.ُّ-َّ)..( اآليتُت ( كىقيٍل لًٍلميٍؤًمنىاًت يػىٍغضيٍضنى ًمٍن أىٍبصىارًًىنَّ كىػلىٍفىٍظنى فػيريكجىهينَّ َّيىٍصنػىعيوفى )

                                                           

ـ( ُٕٗٗدار الوفاء , الطبعة الثانية ,  :فتح القدير اجلامع بُت فٍت الراكية كالدراية من علم التفسَت )ادلنصورة .ي( الشوكاين , زلمد بن علِٓ)
ْ/َِْ . 

 (. ٖٗىػ( ص )َُُْ, دار طيبة :عودة احلجاب , )الرياض .دلقدـ, زلمد بن أزتد( انظر: أِ)
ق( َُْٔ -ىػ َُْٓ,  ُْالعدد  :)الرياض, لبحوث اإلسالميةرللة ا ,حكم السفور كاحلجاب .( انظر: ابن باز, عبد العزيزِٕ)

 (.ُّٕص)
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 ىل غض البصر دلا يفبدأ سبحانو باإلرشاد إ)) :(ـُِْٗت ) -رزتو هللا-قاؿ زلمود األلوسي  
 .(ِٖ) ((ذلك من سد باب الشر فإف النظر باب إىل كثَت من الشركر كىو بريد الزنا كراء الفجور

  .فقد حـر القرآف الكرًن النظرة احملرمة للمرأة سواء كاف النظر على الطبيعة أك عرب الصورة 

 لنهي عن مصافحة ادلرأة األجنبية:ا -7

مل ك بايع النيب صلى هللا عليو كسلم النساء  , فقدديو صلى هللا عليو كسلمكاألصل يف ذلك ى 
 يصافحهن كإظلا بايعهن كالمان.

يف  كهللا ما مست يد رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم يد امرأة قط))تقوؿ عائشة رضي هللا عنها:  
 .ِٗ((قد بايعتك على ذلك :, ما يبايعهن إال بقولوادلبايعة

, قبض على اليد قد ػلدث فتنة عظيمةرجل جلسد ادلرأة عن طريق ادلصافحة كالفمجرد مالمسة ال
ليوقع يف القلوب مرض الشهوة الذم تتحرؾ على أثرىا النفوس كتثور ألجلها العواطف, كيتحرؾ الشيطاف 

 .ػلدث فسادان عظيمان 

 النهي عن إظهار الزينة لغري احملارم: -8

 .(ُّ :اآلية النور:سورة ) {نىتػىهينَّ ًإالَّ مىا ظىهىرى ًمٍنوى كىالى يػيٍبًدينى زًي}قاؿ هللا تعاىل: 
أردؼ أمر ادلؤمنُت بأمر ادلؤمنات )) :(ىػُّٗٗت ) –رزتو هللا  –قاؿ زلمد الطاىر ابن عاشور 

كتصرػلا مبا تقرر يف أكامر الشريعة ادلخاطب هبا الرجاؿ من أهنا تشمل  ,؛ ألف احلكمة يف األمرين كاحدة
ألهنم أكثر ارتكابا لضده كقع النص  ; كلكنو دلا كاف ىذا األمر قد يظن أنو خاص بالرجاؿ .النساء أيضا

 .(َّ)على ىذا الشموؿ بأمر النساء بذلك أيضا

 النهي عن اخلضوع بالقول: -8
قاؿ هللا تعاىل:  دلا فيو من حتريك القلوب ادلريضة اليت رمبا تعلقت بادلرأة جملرد مساع صوهتا الرخيم ,

َّ فىالى ختىٍضىٍعنى بًاٍلقىٍوًؿ فػىيىٍطمىعى الًَّذم يف قػى يىا نً } َّ كىأىحىدو ًمنى النًٌسىاًء ًإًف اتػَّقىٍينتي ٍلًبًو مىرىضه كىقػيٍلنى سىاءى النَّيبًٌ لىٍسنتي
  .(ِّ :اآلية األحزاب:سورة ) {قػىٍوالن مىٍعريكفنا

ـر عليهم الكالـ مطلقان لكونو ضركرة ال بد فاآلية الكرؽلة هنت ادلؤمنات أف يتكسرف يف الكالـ كلكنها مل حت
  .منها , كلكنها حرمت أف ييسخر القوؿ ليكوف فتنة رمبا تسبب يف اإلفساد

                                                           

 (. ُّٗ/ُٖـ( )ََِِدار إحياء الًتاث العريب ,  :تفسَت األلوسي , )بَتكت .( األلوسي , زلمود شكرمِٖ)
 (.َّْٕكمسلم برقم ) ,(ُِِٓأخرجو البخارم برقم )  ِٗ 
 (. َِٓ/ُٗـ( , )ُٕٗٗدار سحنوف ,  :)تونسالتحرير كالتنوير ,  .( ابن عاشور , زلمد بن الطاىرَّ)

 



 
 

16 

 حترمي اخللوة باألجانب وحترمي سفرىا بال حمرم: -9
ؼلطب يقوؿ: )ال ؼللوىفَّ  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ: مسعت النيب صلى هللا عليو كسلم

(, فقاـ رجل فقاؿ: يا رسوؿ هللا, إف امرأيت رجل بامرأة إال , كال تسافر ادلرأة إال مع ذم زلـر  كمعها ذك زلـر
 .(ُّ)(كككذا, قاؿ: )انطلق فحج مع امرأت خرجت حاجةن, كإين اكتيًتبتي يف غزكة كذا

 ألف الزنا كىي مبالغة يف التحرز, ؛أف القرآف الكرًن ػلذر من رلرد االقًتاب من الزنا :كاخلالصة
, فالتحرز من ادلقاربة أضمن, فعند ادلقاربة من أسبابو ال يكوف ىناؾ ضماف, كمن مث تدفع إليو شهوة عنيفة

, توقيان للوقوع فيو, فيكره االختالط لغَت ضركرة, كػلـر اخللوة مع لقرآف الطريق على أسبابو الدافعةيأخذ ا
 كيكره احلواجز اليت دتنع من الزكاج الزكاج, , كػلض على ادلسارعة إىلكينهى عن التربج بالزينة األجنبية ,

, كينفي اخلوؼ من العيلة كاإلمالؽ بسبب األكالد, كػلض على مساعدة من يبتغوف ادلغاالة يف ادلهورك
 .(ِّ)الزكاج ليحصنوا أنفسهم

                                                           

 (. ِِِْ/ْىػ( )ُُِْ,  ُٕدار الشركؽ , طبعة  :يف ظالؿ القرآف , )القاىرة .: قطب, سيد( لالستزادة ينظرُّ)
 ( انظر: ِّ)
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 :ادلبحث الثالث
 آثار احلفاظ على العفة يف اجملتمع االسالمي

 
رجالو عن القبائح كادلنكرات, كما تىًعفُّ نساؤه, ػلملهم على  يىًعفُّ  زلافظ متسامح اجملتمع ادلسلم

م باهلل تعاىل, كامتثاذلم ألمره, كدتسُّكهم بقيىم ديًنهم كتعاليمو  .ذلك إؽلاهني
التحلي مبكاـر األخالؽ اليت كشدد عليها بقوة, كىي  القرآف الكرًنبادئ سامية دعا إليها كىذه ادل

رين لو كقبل كل شيء احًتامو لنفسو, لكن عندما يضيع القلب احًتاـ كزلبة اآلخ اإلنساف تكسب
كينغمس يف ادللذات كالشهوات كيتبع صاحبو طريق الفساد تضيع تلك ادلبادئ كاألخالؽ كال يصبح ذلا 

ظاىرة الفساد يف اجملتمع , كأثرت بشكل سليب  مكاف يف قلبو, كلعل من أىم األسباب اليت أدت إىل تفشي
ؿ األخالقي كما يتبعو من مظاىر التربج كالسفور كغَت ذلك من احملرمات اليت هنى عنها االضلالعلى أبنائو 

فهده األسباب كغَتىا تساىم يف تفشي الفساد كالرذيلة يف اجملتمع اإلسالـ حفاظان على العفة كالطهارة 
  .كيكوف ذلا أثر كبَت على األفراد خصوصا عند ضعاؼ اإلؽلاف

صلح هبا احلياة شرائع دين اإلسالـ, كيف كل أمر كهني حكمة بالغة تن جل كعال يف كلقد جعل هللا
, كنظمتها تعاليم اإلسالـ, ليست إال كقاية الزكاجر كاحلدكد اليت شرعها هللا, فيف كل زماف كمكاف

  .(ّّ) للمجتمع من تسلط فئة على فئة, كزتاية ألفراده كأمنو من أصحاب النزعات الشريرة
المة أفرادىا, كرغد عيشها, مرىوف بتطبيق اإلسالـ رتلة كتفصيالن يف كل إف أمن اجملتمعات, كس

تعاىل لتنظيم شؤكف احلياة كلها ناحية من ناحية احلياة, ألف اإلسالـ ىو الدين العادلي الوحيد الذم ارتضاه 
كالرذيلة,  بال استثناء , فإذا شرعت األبواب يف أم رلتمع للعفة ظهر اخلَت يف الناس , كاختفت معامل الشر

كاستحيا ادلتفلت على أمر هللا تعاىل, كعندىا تقل نسب اجلرائم , لتبقى العقوبة الرادعة الزاجرة, لقلة قليلة 
ال تقف عند األمر كالنهي, فيكوف جزاء ىذه الفئة القليلة يف تطبيق العقوبات رزتة من هللا تعاىل بعباده,  

 .(ّْ)((كقد شرعت احلدكد رزتة من هللا بعباده)) :(قُٔٔت ) -رزتو هللا –كما يقوؿ ازتد بن تيمية 
إف اجملتمعات اإلسالمية إف كانت تريد اخلَت لناشئتها اليت ىي أعظم ثركاهتا على اإلطالؽ يف 

أما مادامت تفتح األبواب أماـ هتييج الغرائز , سبل الوقاية قبل أف توقع العقوبةحاجة إىل أف تأخذ ب

                                                           

 (. ْٓـ( ص )ُٖٗٗمكتبة ادلعارؼ,  :الوقاية من اجلرؽلة ,)الرياض .( انظر: الشويعر , زلمد بن سعدّّ)
 (. َّّ/ِٖىػ( )ُِْٗ, الطبعة الثالثة , كزارة األكقاؼ السعودية :الرياضرلموع الفتاكل, ) .زتد بن عبد احلليمأتيمية, ( انظر: ابن ّْ)
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فلن جتٍت إال مزيدان من الكوارث األخالقية, كالنكبات  ذائذ اجلنسية,الشهوات كالل كإثارةالفطرية, 
 . (ّٓ)االجتماعية كغَت ذلك شلا يف علم هللا من العقوبات اليت ليست من الظادلُت ببعيد

لقد باتت الفاحشة ادلهدد األكرب إلؽلاف األمة بانتزاعو, كللشباب خاصة بسلبهم العفة اليت يف قلوهبم. بل ك 
 .تكاد ختفى تبعاهتا حىت على ادلتضررين منها اء يضربوف على ىذا الوتر من خالؿ أدكات الأصبح األعد

 :ومن أىم ىذه اآلثار -
 طريق الفجور كالفواحش بالتزاـ منهج القرآف الكرًن يف األخذ بالعفة ظاىران كباطنان البعد عن  -ُ

مثًٍ كىبىاًطنىوي ًإفَّ } :قاؿ هللا تعاىل ًفيوفى  كىذىريكا ظىاًىرى اإٍلً مٍثى سىييٍجزىٍكفى مبىا كىانيوا يػىٍقًتى )سورة  {الًَّذينى يىٍكًسبيوفى اإٍلً
 .(َُِ :اآلية :األنعاـ

حصانة ضد ك دفع ألسباب الريبة كالفتنة ك حراسة شرعية لألعراض  :العفةفاألعراض:  حفظ  -ِ
ا كى } :قاؿ هللا تعاىل نة للمرأة من ادلهانة كاالستغالؿصياك  الزىن كاإلباحية ديكفى ًنكىاحن ٍليىٍستػىٍعًفًف الًَّذينى الى غلًى

 (.ّّ :اآلية :)سورة النور {حىىتَّ يػيٍغًنيػىهيمي اَّللَّي ًمٍن فىٍضًلوً 

كىاَّللَّي ييرًيدي أىٍف يػىتيوبى عىلىٍيكيٍم } :قاؿ هللا تعػاىل العفة سياج رادعفحراسة الفضيلة يف اجملتمع:  -ّ
ًيليوا مىٍيالن عىًظيمناكىييرًيدي الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى   .(ِٕاآلية  :سورة النساء) {الشَّهىوىاًت أىٍف دتى

حتقيق ادلركءة اليت يناؿ هبا احلمد كاجملد كالٌشرؼ يف الٌدنيا كاآلخرة اٌليت تقود إىل االرتقاء يف  -ْ 
كفق  أجلو,ن لٌشهوات عند احلٌد اٌلذم خلقت ممساء الفضيلة, كالبعد عن حضيض الٌرذيلة, كالوقوؼ با

  .نظور الشرعي, كادلفهـو األخالقيادل

كجدت  قد استنبطت من القرآف كل شيء فهل (قُٖٗت ) -رزتو هللا-قيل لسفياف بن عينية  
سورة األعراؼ: ) {خيًذ اٍلعىٍفوى كىٍأميٍر بًاٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًن اجلٍىاًىًلُتى } :نعم يف قولو تعاىل :ادلركءة فيو ؟ فقاؿ

 .(ُٗٗ:اآلية

اٍتلي مىا أيكًحيى إًلىٍيكى ًمنى اٍلًكتىاًب كىأىًقًم } :, قاؿ تعاىلتسلم بو اجملتمعات, كػلفظ بو األمن -ٓ
ًر كىلىذًٍكري اَّللًَّ أىٍكبػىري كىاَّللَّي يػىٍعلىمي مىا تىٍصنػى  ةى تػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكى ةى ًإفَّ الصَّالى , سورة النحل) {عيوفى الصَّالى

 .(ْٓ :اآلية

                                                           

 كما بعدىا(.  ْٗـ( صُِٗٗمكتبة ابن تيمية ,  :رآف الكرًن للجرؽلة, )القاىرةعالج الق .( لالستزادة ينظر: الشنقيطي, عبد هللآّ)
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اًشعيوفى ُقىٍد أىفٍػلىحى اٍلميٍؤًمنيوفى )}قاؿ تعاىل  الفالح بثناء هللا تعاىل: -ٔ  هًتًٍم خى ( الًَّذينى ىيٍم يف صىالى
اًفظيوفى )ْ( كىالًَّذينى ىيٍم لًلزَّكىاًة فىاًعليوفى )ّ( كىالًَّذينى ىيٍم عىًن اللٍَّغًو ميٍعًرضيوفى )ِ) ( ٓ( كىالًَّذينى ىيٍم ًلفيريكًجًهٍم حى

ٍت أىؽٍلىانػيهيٍم فىًإنػَّهيٍم غىيػٍري مىليوًمُتى   .(ٔ -ُ)اآليات  :سورة ادلؤمنوف (ًإالَّ عىلىى أىٍزكىاًجًهٍم أٍك مىا مىلىكى

( الًَّذينى يىرًثيوفى َُأيكلىًئكى ىيمي اٍلوىارًثيوفى )} :قاؿ تعاىلالفوز باجلٌنة كالٌنعيم ادلقيم يف اآلخرة  -ٕ
اًلديكفى اٍلًفٍردىٍكسى ىيٍم ًفيهىا   .(ُُ-َُ :اآليتُت :سورة ادلؤمنوف) {خى

قاؿ  صاحب العٌفة مسًتيح الٌنفس مطمئنقٌوة القلب كنعيمو كطيب الٌنفس كانشراح الصدر؛ ف -ٖ
 :اآلية :ألنعاـسورة ا) {الًَّذينى آىمىنيوا كىملٍى يػىٍلًبسيوا ًإؽلىانػىهيٍم ًبظيٍلمو أيكلىًئكى ذلىيمي اأٍلىٍمني كىىيٍم ميٍهتىديكفى } :هللا تعاىل

ِٖ) . 

ٗ- : أيكلىًئكى غليٍزىٍكفى اٍلغيٍرفىةى مبىا صىبػىريكا كىيػيلىقٍَّوفى ًفيهىا } :قاؿ هللا تعاىل السالمة كالٌنجاة من نار السمـو
منا يَّةن كىسىالى ثالثة ال ترل أعينهم الٌنار: عُت )) :قاؿ عليو الصالة كالسالـك  ,(ٕٓ :اآلية :سورة الفرقاف) {حتًى

كمعٌت غضت عن , (ّٔ)((يف سبيل هللا, كعُت بكت من خشية هللا, كعُت كٌفت عن زلاـر هللاحرست 
"أم:  :(ىػَُُّت ) -رزتو هللا-زين الدين ادلناكم ها, كمل تنظر إليها؛ قاؿ زلاـر هللا: انصرفت عن

 .(ّٕ)خفضت كأطرقت"

 .كعٌزىا كقلة اذلم كاحلزف كالغم كفرة العقل كنزاىة الٌنفس ككماذلا -َُ

الفضائل كلها أربعة عنها تًتكب كل فضيلة,  أصوؿ)) :ق( ْٔٓت ) -رزتو هللا-قاؿ ابن حـز 
ىي اجلور, أصوؿ الرذائل كلها أربعة عنها تًتكب كل رذيلة ك ك ك  لعدؿ, كالفهم, كالنجدة, كاجلودكىي ا

 .(ّٖ)((كاجلهل, كاجلنب, كالشح

ماية اجملتمع من الًتٌدم يف مهاكم الٌرذيلة تنمية ركح الغَتة يف الٌنفس كاليت ىي سياج منيع حل -ُُ
نٍػيىا }قاؿ هللا تعاىل:  كالفاحشة بُّوفى أىٍف تىًشيعى اٍلفىاًحشىةي يف الًَّذينى آىمىنيوا ذلىيٍم عىذىابه أىلًيمه يف الدُّ ًإفَّ الًَّذينى ػلًي

  .(ّٗ)(ُٗ :اآلية :سورة النور) {كىاآٍلىًخرىًة كىاَّللَّي يػىٍعلىمي كىأىنٍػتيٍم الى تػىٍعلىميوفى 

                                                           

( كقاؿ عنو: األلباين , زلمد ِِّْـ( رقم )ُْٗٗمكتبة ابن تيمية , الطبعة الثانية ,  :ةف بن أزتد, )القاىر ( أخرجو الطرباين, سليمأّ)
 (.ََُٗـ( رقم )َََِمكتبة ادلعارؼ,  :الرياض)ناصر الدين , حديث حسن لغَته , صحيح الًتغيب كالًتىيب , 

 ( مرجع سابق. ّٔٔ/ّ( ادلناكم , زين الدين, فيض القدير )ّٕ)
 .( ٗٓـ( ص )ُٕٖٗدار الكتب العلمية,  :)بَتكت األخالؽ كالسَت يف مداكة النفوس, .ابن حـز , علي بن أزتد (ّٖ)
 ., صاحل, كانظر: الفوزاف كما بعده ِٖـ( ص َُٖٗر األرقم , دا :)الكويت . اجملتمع اإلسالمي,, زلمد أمُتادلصرم لالستزادة ينظر:( ّٗ)

 . (ٕٕص) ,للجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد(ا :, )الرياضدركس من القرآف الكرًن
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إف منهج القرآف يف تربية اجملتمع تبدأ بًتبية األفراد تربية إؽلانية صحيحة , ألف ىؤالء األفراد ىم 
الذين يشكلوف يف هناية ادلطاؼ اجملتمع ادلسلم, كيف األخذ ِبلق العفة كقاية للمجتمعات من االضلراؼ 

كدافع إؽلاين, ألنو يرجو بذلك ما عند هللا  فز ذايت,ألهنا تزرع الطهارة يف النفوس حبا ؛كاالهنياركالتفكك 
تعاىل من خَت كثواب كؼلشى عذاب هللا تعاىل كسخطو حُت ؼلوف أك يغدر أك يسرؽ قاؿ هللا تعاىل يف 

وىابى كىرىاكىدىٍتوي الَّيًت ىيوى يف بػىٍيًتهىا عىٍن نػىٍفًسًو كىغىلَّقىًت اأٍلىبػٍ } :-عليو السالـ-قصة الكرًن ابن الكرًن يوسف 
 .(ِّ :اآلية :سورة يوسف) {كىقىالىٍت ىىٍيتى لىكى قىاؿى مىعىاذى اَّللًَّ ًإنَّوي رىيبًٌ أىٍحسىنى مىثٍػوىامى ًإنَّوي الى يػيٍفًلحي الظَّاًلميوفى 

ادلثالث الذم يسَت على فإذا ما ختلق كل فرد من أفراد اجملتمع هبذا اخللق النبيل, كجد اجملتمع 
  ., كمنهج رباينىدم مساكم

إف يف منهج القرآف الكرًن حفظان للمجتمع كصيانة لو من االضلراؼ يف كل  :كخالصة القوؿ
, فتحقق ذلم رغد العيش ت آثارىا الطيبة يف حياة األفرادجانب من جوانب احلياة, فإذا انتشرت القيم ظل

م الثبات على كسعة الرزؽ من كل جانب, كحتقق ذلم من جانب آخر نعمة األمن كاالستقرار, كحتقق ذل
اإلؽلاف , كحتقق ذلم فوؽ ذلك كلو الثواب العظيم من هللا تعاىل, كاذلداية إىل صراطو ادلستقيم يف كل عمل 

نىا عىلىٍيًهٍم أىًف اقٍػتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم أىًك } :كيف ىذا ادلعٌت يقوؿ هللا تعاىلمن أعماؿ دينهم كدنياىم  تىبػٍ كىلىٍو أىنَّا كى
يػٍرنا ذلىيٍم كىأىشىدَّ تػى اٍخريجيوا ًمٍن ًديىا ( ٍٔٔثًبيتنا )رًكيٍم مىا فػىعىليوهي ًإالَّ قىًليله ًمنػٍهيٍم كىلىٍو أىنػَّهيٍم فػىعىليوا مىا ييوعىظيوفى ًبًو لىكىافى خى

نىاىيٍم ًمٍن لىدينَّا أىٍجرنا عىًظيمنا ) ىتػىيػٍ يٍػنىاىيٍم ًصرىاطنا ميٍستىًقيمنا )ٕٔكىًإذنا آلى ًع اَّللَّى كىالرَّسيوؿى فىأيكلىًئكى ( كىمىٍن ييطً ٖٔ( كىذلىىدى
اًء كىالصَّاحلًًُتى كىحىسينى أيكلىئً  دًٌيًقُتى كىالشُّهىدى  :سورة النساء) {كى رىًفيقنامىعى الًَّذينى أىنٍػعىمى اَّللَّي عىلىٍيًهٍم ًمنى النًَّبيًٌُتى كىالصًٌ

 (.ٖٔ,ٗٔ, ٕٔ, ٔٔاآليات 
ل , كيف كـو يف كل ميداف من ميادين احلياةقإف القرآف الكرًن ىو أعظم منهج يهدم لليت ىي أ

  .كآخرة كأكىل كبغَت منهاجو نظل كنشقى, كنذؿ كطلزل ,جانب من جوانبها فهو دين كدنيا
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 :اخلامتة
 :, كثالثة مباحثقسمت البحث إىل دتهيد حتدثت فيو عن مكانة األخالؽ يف القرآف الكرًن

 تضمن :كادلبحث الثاين ., مكانتها, أعليتهالكرًن, تعريفهاالعفة يف القرآف ا بيانان عن ادلبحث األكؿ تضمن
أساليب القرآف الكرًن يف توفَت العفة بينت فيو رتلة من أساليب القرآف الكرًن يف الدعوة إىل  :ادلبحث الثاين

تضمن آثار احلفاظ على العفة يف اجملتمع  :توفَت العفة كمنهاجو يف احلفاظ عليها, كادلبحث الثالث
  .حول رتلة من آثار التمسك ِبلق العفة على األفراد كاجملتمعات ياإلسالم

 
 :نتائج البحث -أ

 :ؽلكن إغلاز أبرز نتائج ىذا البحث يف النقاط التالية

, كربطها بالكتاب , دراسة موضوعيةضركرة دراسة القضايا اليت دتس كاقع اجملتمعات اإلسالمية -ُ
 .لكل مشكالت احلياةكالسنة , كإغلاد احللوؿ ادلناسبة منهما 

كضع القرآف الكرًن منهجان اجتماعيان متكامالن يف حفظ األعراض كالذكد عنها, كذلك عرب  -ِ
كل ذلك من شأنو  منظومة متكاملة من التشريعات الوقائية اليت حتوؿ بُت ادلؤمنُت كبُت الوقوع يف احملرمات

 .أف يقي اجملتمع ادلسلم كيالت اإلمث كالفجور

ف الكرًن قد حافظ على العفة كدعا إليها , كعاجل كل ما قد يتطرؽ ذلا من خلل أك أف القرآ -ّ
 .خيانة أك سوء خلق, كحث على استيعاب العاصُت كبذؿ اجلهد يف إصالحهم

 :التوصيات -ب
منهاج القرآف الكرًن يف توفَت العفة خاصة مع بضركرة اإلفادة من يوصي الباحث يف ختاـ حبثو 

القضايا  الكثَت من يف معاجلةك , اء بالرجاؿ يف بعض اجملتمعات اإلسالمية اليـوزيادة اختالط النس
اليـو فمنهاجو كفيل حبل كل القضايا  اليت يعاين منها اجملتمع اإلسالمي األخالقية االجتماعية كادلشاكل

 .الشائكة , كادلشكالت االجتماعية ادلعقدة يف كل زماف كمكاف إىل يـو الدين
  :ادلقرتحات -ج

 من ادلقًتحات اذلامة اليت يقًتحها الباحث أف تقو كزارت الًتبية كالتعليم بالعامل اإلسالمي بإغلاد
العفة كتشتمل ىذه ادلادة على بعض ادلسائل اذلامة اليت ذلا  :أكالعلا :مادتُت يدرسهما طالب ادلرحلة الثانوية

عقلية كإدراكهم من ذلك قضايا الزكاج مساس كبَت حبياة الشباب على أف يتناسب زلتواىا مع قدراهتم ال
  .ككيفية بناء األسر على أسس سليمة , كقضايا تعاطي ادلخدرات كغَتىا من ادلظاىر السلبية
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ادلركءة" تشتمل على موضوعات تريب يف أبناء ادلسلمُت ىذا اخللق كتسهم مادة عن " :ثانيهما
ادلشكالت كاتقاء األزمات استعدادان خلوض  بدكر كبَت يف احلفاظ على الذكؽ العاـ ككيفية التعامل مع

 غمار احلياة على كعي كبصَتة 

 ,,وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العادلني
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 ادلصادر وادلراجع
 .(طبع تاريخ بدكف, العلمية الكتب دار: بَتكت) القرآف, أحكاـ. هللا عبد بن زلمد, العريبابن 

, كالتوزيع للنشر ادلختار مؤسسة: القاىرة) ,السالكُت مدارج, بكر أيب بن زلمد, القيم ابن
 .(ـََُِ

, الفوائد عامل دار: ادلكرمة مكة, )ادلشتاقُت كنزىة احملبُت ركضة. بكر أيب بن زلمد, القيم ابن
 (.ىػُُّْ

, ُْ العدد: الرياض) اإلسالمية, البحوث رللة كاحلجاب, السفور حكم. العزيز عبد, باز ابن
 (.قَُْٔ - ىػَُْٓ

 الطبعة, السعودية األكقاؼ كزارة: الرياض, )الفتاكل رلموع. احلليم عبد بن أزتد, ةتيمي ابن
 . (ىػُِْٗ, الثالثة

,  العلمية الكتب دار: بَتكت, )النفوس مداكة يف كالسَت األخالؽ. أزتد بن علي, حـز ابن
 (.ـُٕٖٗ

 .(ىػُُِْ, الرسالة مؤسسة: بَتكت, )ادلسند. زلمد بن أزتد, حنبل ابن

 مكتبة: الرياض, )ادلناف كالـ تفسَت يف الرزتن الكرًن تيسَت. ناصر بن الرزتن عبد, عدمس ابن
 (. ـََِِ,  الثانية ط, السالـ دار

 . (ـُٕٗٗ, سحنوف دار: تونس, )كالتنوير التحرير. الطاىر بن زلمد, عاشور ابن

 كزارة: ادلغرب) سانيدكاأل ادلعاين من ادلوطأ يف دلا التمهيد. هللا عبد بن يوسف, الرب عبد ابن
 .(ىػُُِْ, ادلغربية األكقاؼ

, الثانية الطبعة, الرسالة مؤسسة: بَتكت) الشرعية, اآلداب. ادلقدسي مفلح بن زلمد, مفلح بنا
 . (ـُٔٗٗ

 .(ىػُُْْ, الثالثة الطبعة, صادر دار: بَتكت, )العرب لساف. مكـر بن زلمد, منظور ابن

 (.ىػُِْٓ, العاصمة دار: الرياض, ) الفضيلة حراسة. هللا عبد بن بكر, زيد أبو

 .(ـََِٕ, مصر, القاىرة, )الشريعة مكاـر إىل الذريعة. ادلفضل بن احلسُت, األصفهاين

 .(ـَََِ,  ادلعارؼ مكتبة: الرياض, )كالًتىيب الًتغيب صحيح . الدين ناصر زلمد, األلباين

 



 
 

24 

, الثانية الطبعة, الدليل مكتبة: لاجلبي, )ادلفرد األدب صحيح. الدين ناصر زلمد, األلباين
 .(ـُْٗٗ

 (. ـََِِ, العريب الًتاث إحياء دار: بَتكت, )األلوسي تفسَت. شكرم زلمود, األلوسي

 .(ـُٖٗٗ, ادلعارؼ دار مكتبة: الرياض, )ادلفرد األدب. إمساعيل بن زلمد, البخارم

, كالنيسابورم ,(َُٓٔ: )برقم(, ـَُِِ, التأصيل دار: القاىرة, )إمساعيل بن زلمد البخارم,
 (. ـُْٗٗ الثانية, الطبعة,  الرسالة دار: بَتكت) الصحيح,. احلجاج بن مسلم

 (.ـُٖٗٗ, للًتاث الصحابة دار: طنطا, )األخالؽ هتذيب. حبػػر بن عمر, اجلاحظ

 (.ـُّٖٗ, العلمية الكتب دار: بَتكت, )التعريفات. علي بن زلمد بن علي, اجلرجاين

 (. ىػُُْٖ, القرل أـ جامعة: مكة, )اإلسالـ يف الوقائية الًتبية. هللا عبد نب خليل, احلدرم

 (.ـُٖٔٗ, لبناف مكتبة: بَتكت, )الصحاح سلتار. بكر أيب بن زلمد, الرازم

 (. ـُِٗٗ, تيمية ابن مكتبة: القاىرة, )للجرؽلة الكرًن القرآف عالج. هللا عبد, الشنقيطي

, الفوائد عامل دار: ادلكرمة مكة, )بالقرآف القرآف تفسَت يف بيافال أضواء. األمُت زلمد, الشنقيطي
  .(ىػُِْٔ

: ادلنصورة) التفسَت علم من كالدراية الراكية فٍت بُت اجلامع القدير فتح. علي بن زلمد, الشوكاين
 . (ـُٕٗٗ, الثانية الطبعة, الوفاء دار

 (. ْٓ) ص( ـُٖٗٗ, ادلعارؼ ةمكتب: الرياض) ,اجلرؽلة من الوقاية. سعد بن زلمد, الشويعر

 .(ـُْٗٗ, الثانية الطبعة, تيمية ابن مكتبة: القاىرة, )أزتد بن سليماف, الطرباين

 ص( ـُٖٗٗ,  الدعوة دار: الكويت, )االستعفاؼ كمنهج العفة. سليماف بن ػلي, العقيلي
 (.بعدىا كما ٓٗ)

 الطبعة, اإلسالمي الغرب ردا: بَتكت, )كمكارمها اإلسالمية الشريعة مقاصد. عالؿ, الفاسي
 (.بعدىا كما ُٓٗ( )ـُُٗٗ, الرابعة

 كاإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة: الرياض, )الكرًن القرآف من دركس. صاحل, الفوزاف
 (.كاإلرشاد كالدعوة

 .(ـََِٔ,  الرسالة مؤسسة: بَتكت, )الكرًن القرآف ألحكاـ اجلامع. أزتد بن زلمد, القرطيب
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 (. ىػُُِْ,  ُٕ طبعة, الشركؽ دار: القاىرة, )القرآف ظالؿ يف .سيد, قطب

 .(ـُٖٔٗ,  احلياة دار: بَتكت) ,كالدين الدنيا أدب. زلمد بن علي, ادلاكردم

 الطبعة, الوسيلة دار: جدة) الكرًن, الرسوؿ أخالؽ مكاـر يف النعيم نظرة. الباحثُت من رلموعة
 .(ـََِْ, الثالثة

 .(ـَُٖٗ, األرقم دار: الكويت) تمع اإلسالمي,. اجملأمُت زلمد, ادلصرم

 (. ىػَُُْ, طيبة دار: الرياض, )احلجاب عودة. أزتد بن زلمد, ادلقدـ

, الكربل التجارية ادلكتبة: القاىرة, )الصغَت اجلامع شرح القدير فيض. زلمد الدين زين, ادلناكم
 .(ىػُُّٓ

 .(ـُٔٗٗ, اخلَت دار: لقاىرةا, )مسلم صحيح على النوكم شرح. شرؼ بن ػلي, النوكم

, العلمية الكتب دار: بَتكت, )الصحيحُت على ادلستدرؾ. زلمد بن احلاكم, النيسابورم
 .(ـَُٗٗ

 




