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 ب

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :ب اختياره اسبأأهمية الموضوع و : أواًل 

ومن سيئات , ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا , ونستغفره , ونستعينه , حنمده , هلل إن احلمد 
وأشهد أن الإله إال اهلل وحده , ومن يضلل فال هادي له , أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له 

 0وأشهد أن حممداً عبده ورسوله , الشريك له 

  ٱچ    ( )چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

  ٿٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

ۀ  ہ  ہ  چ  ( )چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

( )چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  




 :دــمابعأ
ال شريك له  هوهو عبادته وحد , واضح حمدد, فإن اهلل تعاىل خلق اخللق لغاية معلومة وهدف 

فما خلقهم ليستكثر هبم  ( )چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ تعاىلقال , 
0وال ليتقوى هبم من ضعف بل خلقهم لعبادته سبحانه وتعاىل  , من قلة

فأحل  , وما فيه مصلحتهم وهناهم عما فيه مضرهتم وضياعهم, وأمرهم سبحانه مبا ينفعهم 
 0احلالل وحرم احلرام ألجل سعادة البشرية يف الدارين 

اللهم إين : ) يقولكان النيب صلى اهلل عليه وسلم   أن , مارضي اهلل عنه بن عمر عن عبد اهلل
 .( )( والغىن, والعفاف , والتقى  , أسالك اهلدى

                                                 

 01 سورة آل عمران آية  -  
  سورة النساء آية  -  
, 2   حديث رقم , باب يف خطبة النكاح , كتاب النكاح , هذه خطبة احلاجة, رواه أبو داود ,  00سورة األحزاب آية  -  

 .الطبعة األوىل , صيدا  –بريوت , املكتبة العصرية ,  2  / , صححه األلباين 
 5 سورة الذاريات آية  -  
,   0 حديث رقم ,  باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل ,  كتاب الذكر والدعاء واالستغفار , مسلم  أخرجه - 
 .الطبعة األوىل , بريوت  –دار إحياء الرتاث العريب , 020 / 
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 ت

اليت تدل ( ع ف ف ) مأخوذة من مادة : ومن هذا املنطلق يأيت موضوع العفة فالعفة لغة 
 0( )على الكف عن القبيح 
 .( )( هي حبس النفس عن فضول الشهوات الرديئة يف املنكح ) :تعريف العفة اصطالحاً 

اهلل تعاىل هبا يف   وهي من األمور العظيمة اليت أمر , وهي من مكارم األخالق وفضائل األعمال

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : بقوله تعاىل,  كتابه العظيم

 . ( )چڦ
التمسك بالعفة أمر مطلوب وهو سبب لسعادة العبد يف الدنيا واآلخرة وعدمه حسرة وندامة 

 0يف الدنيا واآلخرة 
الفواحش واملنكرات حلفظ اجملتمع بعض موضوع العفة  بالغ األمهية  أن يطرح يف ظل وجود إن 

حىت نريب أنفسنا وغرينا على التمسك بالعفة والدعوة هلا من منطلق , والضياع  ةليالرذمن 
ومن املعلوم أن انتشار املنكرات وفشوها يف , شرعي صحيح يف ضوء الكتاب والسنة  

طرق إىل هذا أتهبالكها كما هو حال األمم السابقة فكان لزامًا أن  منذراجملتمعات هلو 
اخلري والفالح والسعادة يف  ناوأنه لو طبق التطبيق الصحيح يف حياتنا وجمتمعاتنا لرأي , املوضوع

 0اآلخرة  والدنيا 
 :أسباب اختيار الموضوع : ثانياً 
وبشكل ملحوظ وما وصلت إليه بعض , ظهور بعض الفواحش واملنكرات بني الناس  . 

 0 من املفاخرة هبا وعدم املباالة  اجملتمعات
 0احلاجة إىل إبراز موضوع العفة من خالل اآليات القرآنية والسنة النبوية والدعوة إليها  . 
 .والدعوة إليه وضوع احلاجة إىل طرح هذا امل . 

 
                                                 

مادة ع ف ,    / ,  هـ 11  دار الفكر , حتقيق عبدالسالم حممد هارون , أمحد فارس الرازي , معجم مقاييس اللغة    - 
 ف
بو القاسم احلسني حممد املعروف بالراغب األصفهاين , حتقيق حممد بسيوين , الناشر كلية أتفسري الراغب األصفهاين ,   -  

 .  0 / هـ ,  0   جامعة طنطا , الطبعة األوىل  -اآلداب 
   سورة النور آية   - 
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 :التعريف اإلجرائي : ثالثاً 
سنة والتعرف يف ضوء نصوص  الكتاب وال كف النفس وحبسها عن القبيحهو دعوة الناس إىل  

 0ومعوقات الدعوة إىل العفة , والوسائل واألساليب , على ضوابط الدعوة إليها 
 

 :أهــــــــداف الــدراسة : رابعاً 
   0التعرف على العفة لغة واصطالحاً واأللفاظ ذات الصلة هبا  . 
 0 الدعوة إليهاأمهية أنواع العفة و بيان  . 
التعرف على ضوابط الدعوة إىل العفة للداعية و , بيان كيفية حتقيق العفة وشروطها  . 

 واملدعو 
 .ار الدعوة إىل العفة ومعوقاهتا بيان مثو ,وأساليبها التعرف على وسائل الدعوة إىل العفة  . 

 

 :تساؤالت الدراسة : خامساً 
 ما العفة ؟  - 
 ؟ وما أمهيتها ؟  للداعية واملدعوالعفة  ما أنواع - 
 كيف يتم حتقيق العفة وما شروطها ؟ - 
 عو ؟وة إىل حتقيق العفة للداعي واملدما ضوابط الدع - 
 وأساليبها ؟ما وسائل حتقيق العفة  - 
 ما مثار الدعوة إىل العفة ؟ -5
 العفة وخماطرها ؟ الدعوة إىل ما معوقات التخلي عن -0
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 :منهــــج الــــدراسة : سادساً 
حيث سأتطرق ملوضوع العفة يف ضوء الكتاب والسنة  ( )املنهج االستقرائي استخدم الباحث

وذكر السور واآليات واألحاديث الصحيحة واحلكم عليها من الكتب املعتمدة لدى أهل العلم 
  .إىل أهداف البحث يف هذه الدراسةللوصول 

 :وقد راعيت يف البحث األمور التالية
واألحاديث ,  چ   چاآليات القرآنية بوضعها بني قوسني هبذا الشكل   تيز م  - 

وأقوال أهل العلم بوضعها بني } { , النبوية بوضعها بني قوسني هبذا الشكل 
   )  ( .قوسني هبذا الشكل 

 0خرجت األحاديث من مصادرها األصلية واملعتمدة  - 
 .أشرت إىل من حكم على احلديث من العلماء احملققني يف غري البخاري ومسلم  - 
 .اليت حتتاج إىل بيان وإيضاح بينت يف احلاشية بعض الكلمات  - 
قمت بعمل فهرس تفصيلي لآليات القرآنية الكرمية مرتبة حسب ترتيب السور يف  - 

 .القرآن الكرمي 
 0قمت بعمل فهرس تفصيلي لألحاديث النبوية الشريفة مرتبة ترتيباً هجائياً  -5
املؤلف مث ذيلت البحث بفهرس للمصادر واملراجع مرتبة ترتيباً هجائياً مع بيان اسم  -0

 .وبيانات النشر
 0مث قمت بعمل فهرس للموضوعات مرتبة حسب ترتيبها يف البحث  -2

وقد بذلت قصارى جهدي ليخرج هذا البحث املتواضع على الوجه املطلوب فما كان من 
صواب فمن اهلل وما كان من خطأ أو نقص أو زلل فمن نفسي والشيطان وأستغفر اهلل 

 0فالكمال هلل وحده 
 
 
 

                                                 

مكتبة , حممد األمني الشنقيطي , آداب البحث واملناظرة : انظر , عام  تتبع اجلزئيات للوصول إىل حكم: املنهج االستقرائي   -  
    / ,القاهرة  –ابن تيمية 
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 :الدراسات السابقة :  سابعاً       
لقد تتبعت بعض فهارس املكتبات فلم أعثر على ُمَؤلف مستقل عن موضوع الدعوة 
إىل العفة يف ضوء الكتاب والسنة وإمنا وجدت احلديث عن جزئية من جزئيات العفة 

 :مثل 
الغريزة اجلنسية  إىل وتطرق فيها, ليحى عقيلي,العفة ومنهج االستعفاف كتاب  -

 وقواعد تربويه,ومناذج لالستعفاف ومثراته ,  وذكر أسباب االحنراف اخللقي,هتا وخطور 
 0( )يف العفة  ووقائية

 االحنرافعن  توحتدث, ملرمي مخيس,  حنراف وأسبابهسبل العفة وخطورة االكتاب   -
 0( )االخالقي واآلداب اإلسالمية

الوسائل املوصله للعفة معامل على طريق العفة لعبد اهلل الوطيان وحتدث عن كتاب  -
ل والوسائل اخلاصة بالنساء ومسألة احلجاب واألدلة على ذلك اوالوسائل اخلاصة بالرج

  0 ( )وأدلة املخالفني والرد عليهم
مل تستوعب املوضوع كرسالة علمية ملوضوع الدعوة إىل العفة يف  ولكن هذه الكتب
واملدعو ووسائل وأساليب  وضوابط الدعوة إىل العفة للداعية نةضوء الكتاب والس

 .الدعوة إليها ومعوقات وخماطر التخلي عنها
 
 
 
 
 
 

                                                 

 صفحة   0 عدد الصفحات , الطبعة األوىل , الكويت ,دار الدعوة للنشر والتوزيع    - 
 0صفحة     عدد الصفحات , الطبعة الثانية , املنصورة , مصر , دار الوفاء   - 

 0صفحة   1عدد الصفحات , الطبعة االوىل , الرياض , دار القاسم للنشر والتوزيع   - 
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 :تقسيمات الدراسة : ثامناً 
 :المقدمة وتشمل 

 0أمهية موضوع العفة  -
 0أسباب اختيار املوضوع  -
 0التعريف اإلجرائي للدراسة  -
 أهداف الدراسة  -
 0تساؤالت الدراسة  -
 0منهج الدراسة  -
 0الدراسات السابقة  -
 0تقسيمات الدراسة  -
   0املصادر واملراجع الرئيسة  -

 0 المدخل إلى العفة:الفصل التمهيدي 
 العفة لغة و اصطالحا   :أوالً  -
 األلفاظ ذات الصلة مبوضوع العفة : ثانياً  -
 للداعية واملدعو أنواع العفة: ثالثاً  -
 واملدعو أمهية العفة للداعية : رابعاً  -

 0العفة في الكتاب والسنة  الدعوة إلى:الفصل األول 
 العفة يف القرآن الكرميالدعوة إىل :املبحث األول  -
 العفة يف السنة املطهرةالدعوة إىل : املبحث الثاين  -
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 0لعفة وثمارها اشـروط : الفصــل الثانـي 
  وشروطها كيفية حتقيق العفة: املبحث األول  -
 العفة  مثار حتقيق: املبحث الثاين  -

 ضوابط الدعوة إلى العفة للداعي والمدعو:  ثالثالفصل ال
 ضوابط الدعوة إىل العفة عند الداعي   : املبحث األول  -
 ضوابط الدعوة إىل العفة عند املدعو : املبحث الثاين  -

 للداعي والمدعوالعفة وسائل وأساليب الدعوة إلى :   رابعالفصل ال 
 للداعي واملدعو وسائل الدعوة إىل العفة: املبحث األول  -
 للداعي واملدعو املبحث الثاين أساليب الدعوة إىل العفة  -

 0للداعي والمدعو لعفة ومخاطرهاالدعوة لمعوقات :  خامسالفصل ال
 العفة الدعوة إىل معوقات حتقيق: ول املبحث األ -
  الدعوة إىل العفة  خماطر التخلي عن: املبحث الثاين  -
 :اخلامتة وتشمل  -
 .النتائج  -
 .التوصيات  -
 0يات القرآنية الكرمية فهرس اآل -
 فهرس األحاديث النبوية الشريفة -
 0فهرس املصادر واملراجع  -
  0 وضوعاتفهرس امل -
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 :  الفصل التمهيدي 
 : العفة لغة واصطالحاً : أوالً 

 : العفة لغة
 :واليت تأيت يف اللغة على عدة معان منها ( ع ف ف ) مأخوذة من مادة  

 .( )(  عفة وقد عف, رجل عف وامرأة عفة: ال حيل يقال  الكف عما: العفة ) :ويقول 
وامرأة عفة  يقال رجل عف, العفة والعفاف هي الكف عما ال حيل :) وقال األزدي رمحه اهلل 

 .( )( وعفافا وقد عف عفة
ويف التنـزيل , وتعفف واستعف  اً عف يعف ِعّفة وعفاف, العفة الكف عما ال حيل وال جيمل  ) 

ليضبط نفسه مبثل الصوم فإنه :فقال  فسره ثعلبة( )چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    چ 
اء ومل يكسروا عفّ أو  ةومجع الَعِفيف أعف واألنثى بالتاء املتحركة,ورجل َعف وعفيف , وجاء 
  ( ) .(السيدة اخلرية: عفيفة من النساء وقيل ال, الَعّف 

و , والعفة بالكسر , بالفتح  ةورجل عف بني العفاف والعفاف, العفة الكف عما ال حيل ) 
وهو تأويلهم يف قوله اليد العليا املتعففة على رواية من رواه وعفيف  ,ربطها تعففًا عن السؤال

 .أي عفيف عما ال حيل له متعفف عن السؤال متعفف ذو عيال
 ( )(والعفيفة من النساء السيدة اخلرية الكافة عن اخلناء والفجور, و العفة ترك كل قبيح وحرام 

 0ترك الشئ والكف عنه : واألرجح من هذه التعاريف اللغوية ميكن القول بأن العفة هي 
 
 
 

                                                 

الطبعة األوىل , وتبري  –جممل اللغة البن فارس , أمحد فارس الرازي , دراسة وحتقيق زهري سلطان , مؤسسة الرسالة  -  
 .501/ هـ, 05  

القاهرة ,  -األزدي , حتقيق زبيدة عبد العزيز , مكتبة السنة تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم , حممد فتوح  -  
 .   / هـ ,     الطبعة األوىل 

   سورة النور من آية    -  
بريوت ,  –حتقيق عبد احلميد هنداوي , دار الكتب العملية , أبو احلسن علي إمساعيل املرسي , احملكم واحمليط األعظم  -  

 . 0 / ه ,     الطبعة األوىل 
 .10/ مشارق األنوار على صحيح اآلثار, عياض موسى السبيت , دار الرتاث واملكتبة العتيقة , الطبعة األوىل ,  -  
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 :  العفة اصطالحاً 
 :  بعدة تعريفات منهايف االصطالح عرفت العفة 

هي هيئة للقوة الشهوية متوسطة بني الفجور الذي هو إفراط  :العفة:) قال اجلرجاين رمحه اهلل 
والعفيف من يباشر األمور على وفق الشرع , واخلمود الذي هو تفريطها , هذه القوة 

 .( )(واملروءة
عن التحرز عن تناول املشتهيات عتدال الشهوة وهي عبارة ا :العفة: ) وقال السيوطي رمحه اهلل 

 . ( )وحتقيقها يف العدالة  ( )( املخالفة للشرع واملروءة
 .( )( نبسط للشهوة من اآلدمي إال حبقه ووجههاكف ما:العفة  ) 

واملتعفف , العفة حصول حالة للنفس متتنع هبا عن غلبة الشهوة: ) وقال الراغب األصفهاين
لشيء القليل اجلاري االقتصار على تناول ا والقهر وأصلهك بضرب من املمارسة املتعايف لذل

 .(5)(والسؤال من الناس, وهي الكف عن احلرام ) ( )( واالستعفاف طلب العفة,  جمرى الُعفافة
 .(5)(الناس

 .(0)( ب يف حفظ الفرج مما ال حيل َوغلّ , العفة ترك الشهوات من كل شيء ) 
, هو الشره و حالة متوسطة بني إفراط وهي , العفة هي ضبط النفس عن املالذ احليوانية )  

 وهي أس الفضائل من القناعة والعفة والزهد وغىن النفس والسخاء , وتفريط وهو مجود الشهوة 

                                                 

بريوت , الطبعة  –دار الكتب العلمية لبنان , التعريفات , على حممد اجلرجاين , حتقيق مجاعة من العلماء وبإشراف الناشر  -  
 .   , هـ  0  األوىل 

مصر, الطبعة األوىل   -معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم , جالل الدين السيوطي  , حتقيق حممد عبادة , مكتبة اآلداب -  
 .  0 هـ ,     

عرب عباراته حسن هاين  , ,دستور العلماء جامع العلوم يف اصطالحات الفنون, القاضي عبد النيب بن عبد الرسول األمحد  -  
 .   / بريوت , الطبعة األوىل ,  -لعلميةدار الكتب ا

 –التوقيف على مهمات التعاريف , زين الدين املدعو عبد الرؤوف تاج العارفني املناوي , عامل الكتب عبد اخلالق ثروت  -  
 . 0 هـ , 0   الطبعة األوىل ,القاهرة 

و حتقيق صفوان الداودي , دار القلم , ب األصفهاين بو القاسم احلسني حممد املعروف بالراغأاملفردات يف غريب القرآن ,  -  
 .  0 هـ ,     دمشق  , الطبعة األوىل  –الدار الشامية 

 .52/   بريوت ,  –حياء الرتاث العريب إشرح صحيح البخاري , أبو حممد حممود بن أمحد احلنفي , دار  القاريعدة  - 5
دار ,( حممد النجار  –حامد عبد القادر  –أمحد الزيات  –إبراهيم مصطفى )  املعجم الوسيط , جممع اللغة العربية بالقاهرة - 0

 .    5/ الدعوة , الطبعة األوىل , 
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 .( )( وعدمها يعفي على مجيع احملاسن 

وعن اقرتاف الشهوة , وعما ال جيمل باإلنسان فعله , العفة هي كف النفس عن احملارم )  
وعن ممارسة ما ال يليق باإلنسان أن يفعله مما ال يتناسب مع , حلرام وعن أكل ا, احملرمة 

 , ومما يراه الناس من الدناءات كاجلشع يف الوالئم, مكانته االجتماعية وعقيدته اإلسالمية 
 .( )( وكالتعرض حملقرات املنافع عن طريقة التطفل أو ما يشبه التطفل إىل غري ذلك 

 .( )( العفة هي حبس النفس عن فضول الشهوات الرديئة يف املأكل واملنكح  ) 
 .( )( ترك الشيء واإلعراض عنه مع القدرة على تعاطيه  العفة)  
 .( )( واالجتناب عن مواقع التهم , واملفاسد ,التكفف عن الشرور العفة )  
 .(5)(وىل واجلوارح من معاصي امل, العفة هي حفظ القلب من دخول اهلوى )  
 .(0)( وعما ال حيل ,الكف عن الشهوات )  

هو : صطالحًا حيث قال اوالراجح من هذه التعاريف السابقة ماذكره احلنفي يف تعريف العفة 
وجامع ,التعريف خمتصر  هوسبب ترجيح هذا التعريف ألن ,وعماالحيل ,الكف عن الشهوات 

 0مانع
والكف عن ,ودعوهتم إىل ضبط النفس  , حث الناس بأهناتعريف الدعوة إىل العفة كن وهبذا مي

 0  وعما الحيل,   الشهواتاحملرم من 

                                                 

 –بو القاسم احلسني حممد املعروف بالراغب األصفهاين , حتقيق أبو زيد العجمي, دار السالم أالذريعة إىل مكارم الشريعة ,  -  
  0    هـ , 2   القاهرة , الطبعة األوىل 

 .     هـ ,  0   الرياض, الطبعة األوىل -األخالق يف الشريعة اإلسالمية ,  أمحد فؤاد عليان , دار النشر الدولية  -  
بو القاسم احلسني حممد املعروف بالراغب األصفهاين , حتقيق حممد بسيوين , الناشر كلية أتفسري الراغب األصفهاين ,   -  

 .  0 / هـ ,  0   الطبعة األوىل جامعة طنطا ,  -اآلداب 
 -الدرر املصونة يف علوم الكتاب املكنون ,أبو العباس شهاب الدين املعروف بالسمني احلليب , حتقيق أمحد اخلراط,دار القلم  -  

 .    5/    دمشق,
 0  / 0بريوت ,   -روح البيان , أبو الفداء إمساعيل احلنفي , دار الفكر  -  
 -يد يف تفسري القرآن اجمليد,أبو العباس أمحد حممد الصويف ,حتقيق أمحد رسالن, دار نشر الدكتور حسن زكيالبحر املد  - 5

   /  القاهرة ,
الكليات معجم املصطلحات والفروق اللغوية , أيوب الكفوي احلنفي  , حتقيق عدنان درويش وحممد املصري, مؤسسة  :انظر - 0

 .5 5بريوت ,  –الرسالة 
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 : األلفاظ ذات الصلة بموضوع العفة : ثانياً 

 : لعفة  إىل اوصل يقود و ي مماومن األلفاظ والصفات احلسنة ذات الصلة 
تعظيم احلرمات يعين أن جيتنب املرء ما أمره اهلل باجتنابه تعظيمًا منه : )تعظيم احلرمات  - 

 .( )(وحرمت أن يستحلها , حلدود اهلل أن يقع فيها 
بالتعفف  ( )چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ : يقول اهلل تعاىل :  حفظ الفرج - 

 .واالبتعاد عن مواطن الوقوع يف الفاحشة,عن فعل ما حرمه اهلل 

وهي اتصاف النفس بصفات اإلنسان اليت فارق هبا احليوان البهيم والشيطان : ) املروءة - 
داع يدعوها إىل االتصاف بأخالق الشيطان من : الرجيم فإن يف النفس ثالثة دواع متجاذبة 

وداع يدعوها إىل أخالق ,والغش , والفساد,واألذى ,والشر ,والبغي ,والعلو ,واحلسد ,الكرب 
 ,والرب,والنصح ,ك من اإلحسان لمَ وداع يدعوها إىل أخالق الَ  ,هو داعي الشهوة و , احليوان 
 .( )( لطاعةوا, والعلم 

, ألن الطمع ذل )(   )( والبعد عن مواقف الرّيبة,الرتفع عن املطامع الدنيئة : ) النـزاهة - 
ونزه مسعه وبصره عن مواقف الريبة والتهم  فمن نزه نفسه عما يف أيدي الناس) ( )( والدناءة لؤم

 (5)( الناس وكان موضع ثقتهم والتهم أحبه اهلل عزوجل وأحبه

 

 
 
 

                                                 

جدة  –دار الوسيلة للنشر والتوزيع ,عدد من املختصني بإشراف صاحل بن محيد,النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  نضرة  -  
 .0 0 / , الطبعة الرابعة ,
 .   سورة املؤمنون آية   -  
بريوت  -ار الكتاب العريب مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني , ابن قيم اجلوزية  , حتقيق حممد البغدادي, د -  

     /   هـ , 5   , الطبعة الثالثة 
 . 5  هـ  , 05  احلسن علي حممد البصري املاوردي , دار مكتبة احلياة , الطبعة األوىل  أبوأدب الدنيا والدين ,  -  
  5  / 0, نضرة النعيم يف مكارم الرسول الكرمي , مرجع سابق   -  
  2  / 2, املرجع سابق  -  
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وهو  يانقباض النفس من شيء وتركه حذرًا عن اللوم فيه وهو نوعان نفس: )  احلياء  - 
وإمياين , ماع بني الناس الذي خلقه اهلل تعاىل يف النفوس كلها كاحلياء من كشف العورة واجل

 .( )( ع املؤمن من فعل املعاصي خوفاً من اهلل تعاىلهو أن ميتنو 

 :اإلحصان ورد يف القرآن بأربعة معان  -5

 مبعىن التزويج كهذه اآلية ألهنا عطفت احملصنات على احملرمات يف قوله تعاىل )  - أ

 .( )چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀڀ  چ 

 : وقوله  .( )چڻ  ڻ  ڻ  چ : العفة قال تعاىل  - ب

أي  .( )چٱ   ٻ  ٻ    چ : وقوله تعاىل  .( )چېئ  ېئ  ېئ     چ
 .أي أعفت فرجها عن احلرام 

 . يعين احلرائر  .(5)چڑ  ڑ  ک     چ : احلرية يف قوله تعاىل - ج

 .(2)( أي فإذا أسلمن  .(0)چہ  ہ  ہ  چ : اإلسالم قال تعاىل - د
حسنة حث عليها املصطفى صلى اهلل ة كل صفوهبذا يتضح لنا أن كل خلق حسن كرمي و 

م فهي دالة وموصلة عليه وسلم يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل ويف سنة نبيه عليه الصالة والسال
 0ستعفاف عن احلرام إىل العفة واال

 
 
 

                                                 

  1التعريفات , مرجع سابق  ,   - 
   سورة النساء آية    -  
   سورة النساء من اآلية   -  
  سورة املائدة من اآلية  -  
  1سورة األنبياء من اآلية  -  
  سورة النور من اآلية  - 5
   سورة النساء من اآلية   - 0
هـ , 1   بريوت , الطبعة األوىل  -جعفر سراج الدين الدمشقي النعماين , دار الكتب العلمية  أبواللباب يف علوم القرآن ,  - 2
5/ 12 
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 :إليها كثرية فمنها على سبيل املثال  القائدةوميكن القول بأن األلفاظ الدالة على العفة 
 –الصدقة  –اإلحصان  –احلياء  -ة النزاه –املروءة  –حفظ الفروج  –تعظيم احلرمات ) 

 (الغرية   –السماحة   –السرت 
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 : أنواع العفة 
 :للعفة أنواعاً كثرية من أمهها 

 0عفة عن شهوة الفرج  - 
 0عفة عن شهوة البطن  - 
  0العفة عن احملارم - 
  0العفة عن املآمث  - 

العفة عن شهوة الفرج هي أن يبتعد عما حرم عليه من الزنا : ) قال ابن عثيمني رمحه اهلل 

ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   چ : ووسائله وذرائعه ألن اهلل عز وجل قال 

وأوجب على الزاين أن جيلد مائة ويطرد من البلد سنة كاملة إن كان مل يتزوج  ( )چگ  
يرجم رمجًا باحلجارة حىت ميوت   هزوج وجامع زوجته وزىن بعد ذلك فإنمن قبل أما إذا كان قد ت

كل ذلك ردعًا للناس عن أن يقعوا يف هذه الفاحشة ألهنا تفسد األخالق واألديان واألنساب 
 . وتوجب أمراضاً عظيمة ظهرت آثارها يف هذا الزمان ملا كثرت فاحشة الزىن 

ہ     ہ  ہ  ہ    چ  :تعاىلوالعفة عن شهوة البطن كما قال 

شيئًا ألن  اً يعين من التعفف عن سؤال الناس حبيث ال يسأل اإلنسان أحد ( )چھ
إال ما البد منه   اً السؤال مذلة والسائل يده دنيا سفلى واملعطي يده عليا فال جيوز أن تسأل أحد

سأل أو حمتاجًا حاجة شديدة شبه ضرورية فحينئذ ال بأس أن ي اً كما لو كان اإلنسان مضطر 
أما بدون حاجة ملحة أو ضرورة فإن السؤال حمرم وقد وردت أحاديث يف التحذير منه كما 
أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم أن السائل يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه مزعة حلم والعياذ 

 .( )( باهلل
 :العفة عن احملارم  نوعان)  

 . ضبط الفرج عن احلرام كالزنا واللواط   - أ
                                                 

   سورة اإلسراء آية   -  
  0 سورة البقرة من اآلية   -  
 02  –  0 /  هـ , 5   الطبعة األوىل دار الوطن للنشر الرياض , مني,شرح رياض الصاحلني , حممد بن صاحل العثي -  
 تصرفب
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 .يبة والكذب واالستهزاء وحنو ذلككف اللسان عن األعراض كالقذف والنميمة والغ  - ب
  :العفة عن املآمث فنوعان: أما النوع الثاين 

 الكف عن اجملاهرة بالظلم  - أ

 .زجر النفس عن اإلسرار باخليانة  - ب

ۉ  ې  ې       چ: فأما اجملاهرة بالظلم فعتو مهلك وطغيان متلف للمجاهر قال تعاىل 

 .( )چې   ې  ى 
والباعث على اجملاهرة بالظلم اجلرأة والقسوة والّصاد عن ذلك ملا رأى من غضب اهلل تعاىل يف 

 0الظاملني ويتصور عواقب ظلمهم 
 .( )( إذا عف عن لذاته وهو قادر   فيا نفس صرباً إمنا عفة الفىت 

املسلم وأعضائه وبالتايل يكون تقسيم واألرجح أن يكون تقسيم أنواع العفة  حبسب جوارح 
 :أنواع العفة كاآليت مثالً  

  0عفة اللسان - 
 0عفة النظر  - 
 0عفة السمع  - 
 0عفة اليد  - 
 0عفة البطن  - 
 0عفة الفرج  -5
 .عفة الرجل  -0

 .وسأحتدث يف هذا البحث عن عفة الفرج فنسأل اهلل اإلعانة والسداد 
 
 
 
 

                                                 

   سورة فاطر من اآلية  -  
 بتصرف    /  هـ,     موارد الظمآن لدروس أهل الزمان , عبد العزيز حممد السلمان , الطبعة الثالثون  -  
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 :أهمية العفة للداعية والمدعو 
اإلسالم خبلق العفة اهتمامًا واضحًا من خالل آيات القرآن الكرمي وأحاديث السنة لقد اهتم 

 .النبوية الشريفة اللذين مها من أهم مصادر التشريع اإلسالمي 
الذين هم أفضل ألفضل خلقه من الرسل واألنبياء  واهلل سبحانه وتعاىل جعل خلق العفة صفة
 .صالة والسالم الدعاة وهم القدوة واألسوة عليهم أفضل ال

حب  خب    چ : جاء األنبياء عليهم الصالة والسالم بالدعوة إىل توحيد اهلل جل وعال وقوهلم  

.( )چمب  ىب  يبجت  
أي ما أطلب منكم أجرًا على تبليغ الرسالة وال أطمع يف ذلك : ) قال الشوكاين رمحه اهلل 

عف األنبياء عليهم الصالة  ( )( منكم إن أجري الذي أطلبه وأريده إال على رب العاملني 
ما يف هذه احلياة الدنيا يريدون األجر من م عن ما يف أيدي الناس وزهدوا عوالسالم أيديه

 .خالقهم الذي أمرهم واصطفاهم على مجيع البشر
ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  چ : صلى اهلل عليه وسلم يف قوله  اً فقد أمر اهلل هبا نبيه حممد

 .( )چہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ     
أي ال متدن عينيك معجبًا وال تكرر  النظر مستحسنًا إىل أحوال :) قال السعدي رمحه اهلل 

الدنيا واملتمتعني من املآكل واملشارب اللذيذة واملالبس الفاخرة والبيوت املزخرفة والنساء اجململة 
إىل أن العبد إذا رأى من نفسه طموحاً إىل فإن ذلك كله زهر احلياة الدنيا ويف هذه اآلية إشارة 

 .( )(زينة الدنيا وإقباالً عليها أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه وأن يوازن بني هذا وهذا 
وكان مما دعا إليه الداعية األول حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بداية دعوته للمدعوين 

رضي اهلل عنه مع قيصر يقول أبو سفيان ملا سأله العفة والعفاف فقد ورد يف خرب أيب سفيان 
هرقل عظيم الروم مباذا يأمركم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, قال يأمرنا أن نعبد اهلل وحده ال 

                                                 

 .   0 سورة الشعراء آية  -  
 5  / ,   مرجع سابقفتح القدير ,  -  
 .     سورة طه آية   -  
ملنان , عبد الرمحن ناصر السعدي  , حتقيق عبد الرمحن اللوحيق , مؤسسة الرسالة , تيسر الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ا -  

 . 5  هـ  , 0   الطبعة األوىل 
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نشرك به شيئًا وينهانا عما يعبد أباؤنا ويأمرنا بالصالة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء 
 .( )األمانة 

اللهم إين أسالك } : والسالم يسأل اهلل تعاىل يف دعائه ويكثر من قوله  وكان عليه الصالة
 .( ){ اهلدى والتقى والعفاف والغىن 

ويهدي اهلل من يشاء إىل خلق العفة وييسر له الطريق ويفوز بدعوة مباركة من سيد األولني 
 0واآلخرين عليه أفضل الصالة وأمت التسليم 

فعرتنا  –قرية لقمان  –سدن صنمًا يقال له باحٌر بسمائل كنت أ: ) قال مازن بن الغضوبة 
مسع تسر افسمعت صوتًا من الصنم يقول له يا مازن  –يعين ذبيحة  –ذات يوم عنده عترية 

: ظهر خرٌي وَبطن شٌر بعث نيب من مضر بدين اهلل فدع حُنيتًا من حجر تسلم من سقر قال 
عترية بعد أيام فسمعت صوتاً من الصنم يقول إن هذا لعجب مث عرتت : ففزعت لذلك فقلت 

أقبل إىل أقبل تسمع ما ال جتهل هذا نيب مرسل جاء حبق منزل فآمن له كي تعدل عن حر نار 
ا حنن كذلك إذ قدم رجل متشعل وقودها باجلندل فقلت إن هذا لعجب وإن اخلري يراد يب فبين

چ    چ: أمحد يقول ملن أتاه : ل له ظهر رجل يقا: ما اخلرب وراءك ؟ قال : من احلجاز قلنا 

هذا نبأ ما قد مسعت فسرت إىل الصنم فكسرته أجذاذاً وركبت راحليت : قلت  ( )چچ  چ 
فقدمت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فشرح يل اإلسالم فأسلمت فقلت يا رسول اهلل 

يعين الفاجرة من : لوك قال ابن الكليب اهل –إين امرؤ مولع بالطرب وبشرب اخلمر واهلَُلوك 
دع اهلل أن ن الذراري والعيال وليس يل ولد فاالنساء وأحلت علينا السنون فأذهبت األموال وأهزل

اللهم أبدله  }:يُذهب عين ما أجد ويأتينا باحلياء ويهب يل ولدًا فقال صلى اهلل عليه وسلم 
مر رياء الإمث فيه وائته باحلياء بالطرب قراءة للقرآن وباحلرام احلالل وبالعهر عفة الفرج وباخل

                                                 

البخاري , كتاب اجلهاد والسري , باب دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل اإلسالم وأن ال يتخذ بعضهم بعضاً  صحيح:انظر  -  
 .هـ     الطبعة االوىل , دار طوق النجاة ,    / ,    1 أرباباً من دون اهلل , حديث رقم 

 ت, سبق خترجيه -  
   سورة األحقاف من اآلية  -  
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قال مازن فأذهب اهلل عين ما كنت أجد وأتانا باحلياء وتعلمت شطر { وهب له ولدًا 
 .( )(القرآن

ههم إىل طريق احلق واهلدى إن الداعية البد أن يكون رحيمًا رفيقًا باملدعوين يسمع منهم ويوج
 .وهوى يف نفسه أ أوجهل  وعلى املدعو أن يستجيب للحق وينقاد له دون تكرب , هلم ويدعو 

من البعد عن احملرمات مع القدرة عليها وذلك  ن مكارم األخالق وأفضلها ملا فيهوخلق العفة م
 .طلباً لثواب اهلل ورضاه يف الدنيا واآلخرة

اليعرف فقرهم وحاجتهم  لة بأنهالعزيز الفقراء الذين عفو أيديهم عن املسأ همدح اهلل يف كتابو 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   چ : قال تعاىل  إال حكيٌم فطنٌ 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

 .( )چۆ  
وحقيقة املسكني وصفته اليت أخرب عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو الذي عف يده عن 

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل يفطن إليه أحد ليتصدق عليه ف املسألة ومل
ليس املسكني هبذا الطواف الذي يطوف على الناس فرتده اللقمة }  :عليه وسلم قال 

الذي ال جيد غىن يغنيه وال : فما املسكني يا رسول اهلل قال : واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا 
 .( ){ يفطن له فيتصدق عليه وال يقوم فيسأل الناس 

سؤال الناس واإلكثار من ذلك ملا وحذر الداعية األول حممد صلى اهلل عليه وسلم املدعوين من 
قال رسول : فيه من اخلطر العظيم عليه يوم القيامة فعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه قال 

ما يزال الرجل يسأل الناس حىت يأيت يوم القيامة ليست يف وجهه }: اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 .( ){مزعة حلم

                                                 

القاهرة  , الطبعة الثانية  -املعجم الكبري , سليمان أمحد الطرباين , حتقيق محدي عبداجمليد السلفي , مكتبة ابن تيمية  -  
 . 2  /0 , ضعيف : هـ , قال حمققه     

  0 سورة البقرة آية   -  
    / , 01  حديث رقم , رواه البخاري , كتاب الزكاة , باب قوله ال يسألون الناس احلافاً   -  
    /0 ,   0  رواه البخاري , كتاب الزكاة , باب من سأل الناس تكثراً   , حديث رقم   -  
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عفة للداعي واملدعو وخطر التخلي عنها  وسوف فهذه بعض األحاديث أوردهتا لبيان أمهية ال
 .أذكر اآليات واألحاديث يف العفة بشيء من التفصيل يف الفصل القادم بإذن اهلل 
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 .إلى العفة في ضوء الكتاب والسنة الدعوة: الفصل األول 
 :تمهيد

القرآن الكرمي والسنة النبوية على مافيه صالح وسعادة العبد يف الدنيا واآلخرة لقد أشتمل 
 ففيهما النور واهلدى واملوعظة والشفاء لكل من عرضه على قلبه بتدبر وفهم 

ومن أصغى إىل كالم اهلل وكالم رسوله صلى اهلل عليه :) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل 
وجد من الفهم واحلالوة والربكة واهلدى وشفاء القلوب واملنفعه  وسلم بعقله وتدبره بقلبه

 0( )(ماالجيده يف شئ من الكالم المنظومة والمنثورة 
فالقرآن الكرمي والسنة النبوية مصدران يدعوان إىل األخالق احلسنة والصفات الكرمية فمن 

 0متسك هبما فاز وأفلح ومن تركهما خاب وخسر 
 

  :ة إلى العفة في القرآن الكريم الدعو : المبحث األول 
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   چ : قال اهلل تعاىل  - 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         

  ( )چکک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   

قال هو الرجل چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ يف قوله :) -رمحه اهلل  – قال عكرمة
يرى املرأة فكأنه يشتهي فإن كانت له امرأة فليذهب إليها فليقض حاجته منها وأن مل تكن له 

 . ( )(امرأة فلينظر يف ملكوت السموات واألرض حىت يغنيه اهلل من فضله 

أي ال يقدرون چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  يف قوله تعاىل: ) -رمحه اهلل  – وقال السعدي
نكاحاً إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم أو امتناعهم من تزوجيهم وليس هلم من قدرة على 

                                                 

دار عامل الكتب , حتقيق ناصر العقل , ين أبو العباس ابن تيمية تقي الد, اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم  -  
 00 / , هـ 1   الطبعة السابعة , بريوت  –

   سورة النور آية   -  
 .21 /  5بريوت ,  –الدر املنثور , جالل الدين السيوطي , دار الفكر  -  
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وعد للمستعفف أن اهلل سيغنيه وييسر چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   چ إجبارهم على ذلك  
 .له أمره وأمر له بانتظار الفرج لئال يشق عليه ما هو فيه 

أي أن تكون زانية چڎ  ڎ  چأي إماءكم چ ڍ  ڍ   ڌ  ڌ چ : و قال تعاىل 

ألنه ال يتصور إكراهها إال هبذه احلال وأما إذا مل ترد حتصيناً چڈ  ڈ  ژ  چ وغري عفيفة 
أي مل ترد أن تكون عفيفة فإهنا تكون بغيًا جيب على سيدها منعها من ذلك وإمنا هذا النهي 
ملا كانوا يستعملونه يف اجلاهلية من كون السيد جيرب أَمته على البغاء ليأخذ منها أجرة ذلك 

فال يليق بكم أن تكون إماؤكم خرياً منكم وأعف چڑ         کک  ژ      ڑ  چ : وهلذا قال 
 .عن الزنا وأنتم تفعلون هبن ذلك ألجل متاع قليل مث يزول يف هذه احلياة الدنيا 

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ مث دعا من جرى منه اإلكراه إىل التوبة 

ا فعل ذلك غفر اهلل ذنوبه ورمحه  فليتب إىل اهلل وليقلع عما صدر منه مما يغضبه فإذچڳ   
  .( )( كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب كما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها 

وإن من أعظم الوسائل اليت حتقق , يعف فرجه عن احلرام أن العبد املؤمن  على نأواخلالصة 
 0ملا فيه من السرت والعفاف , العفة الزواج 
 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  چ : وقال تعاىل  - 

ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   

  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ائ 

                                                 

 . 50 /   تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان , مرجع سابق  ,  -  
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ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  

ٱ  ىئىئ  ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  

 . ( )چٿ  ٿ  
إن من الوسائل املفضية واملؤدية إىل عفة الفرج غض البصر فإذا حفظ املسلم بصره وغض 

ة من الوقوع فيما حرم اهلل وسيلة حلفظ الفرج وصياناحلرام  كان ذلك إىل طرفه عن النظر 
 .عليه

لسرت العفة ووقع  اً ومن أطلق بصره ومل يراقب اهلل فيه كان ذلك مفضياً للوقوع  يف احلرام وانتهاك
بصارهم أفيما حذر منه الرسول صلى اهلل عليه وسلم لذلك أمر اهلل املؤمنني واملؤمنات بغض 

 0وحفظ فروجهم
 يقول اهلل تعاىل للداعية األول حممد صلى اهلل عليه وسلم قل يا حممد للمؤمنني املدعوين  

 النظر إليه مما قد هناهم اهلل عنيكفوا من نظرهم إىل ما يشتهون   چڇ  ڇ  ڍ چ 

أن يراها من ال حيل له رؤيتها بلبس ما يسرتها عن چڍ  ڌڌ     چ النظر إليه 

يقول فإن غضها من النظر عما ال حيل النظر إليه وحفظ الفرج چڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  چ أبصارهم 
 .عن أن يظهر ألبصار الناظرين أطهر عند اهلل وأفضل

اهلل ذو خربة مبا تصنعون أيها الناس يف أمركم به من غض  إنچژ   ژ  ڑ  ڑ  ک چ 
 .( )أبصاركم عما أمركم بالغض عنه وحفظ فروجكم عن إظهارها ملن هناكم عن إظهارها له 

چ : ملا أمر اهلل املؤمنني بغض األبصار وحفظ الفروج أمر املؤمنات فقال : ) قال السعدي 

ذلك  نظر إىل عورات الرجال بشهوة وحنوعن ال  چک  ک    گ  گ  گ  

من التمكني من مجاعها أو مسها أو النظر    چگ  ڳ   چ من النظر املمنوع   
                                                 

    - 0 سورة النور اآليات   -  
هـ , 0   جامع البيان يف تأويل القرآن , حممد جرير الطربي , حتقيق أمحد شاكر, مؤسسة الرسالة , الطبعة األوىل : انظر   -  

 1  /    . 
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كالثياب اجلميلة واحللي ومجيع البدن كله من الزينة وملا     چڳ  ڳ       ڳ    چاحملرم هلا 

أي الثياب الظاهرة اليت  چڱ    ڱ  ڱ  ڱں    چ: كانت الثياب الظاهرة البد هلا منها قال 

ں  ڻ  ڻ  چ جرت العادة بلبسها وإذا مل يكن يف ذلك ما يدعو إىل الفتنة هبا 

ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ اآليه مث قال اهلل تعاىل  ستثىن اهلل يف اوهذا كمال االستتار إال من  چڻڻ 

أي ال يضربن األرض بأرجلهن ليظهر صوت ما  چۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  
 .عليهن من احللي كاخللخال وغريها 

ألن املؤمن يدعوه إميانه   چىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  چ مث أمر اهلل بالتوبة 

سبيل إىل الفالح  فال  چحئ  مئ  چ إىل التوبة مث علق على ذلك بالفالح فقال 
 .( )( إال بالتوبة وهي الرجوع مما يكرهه  اهلل ظاهراً وباطناً  

ووجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل من وقع نظره على ماحرم اهلل فجأة من غري قصد 
: سريعًا كما روى عن جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال  نظرهوال تعمد أن يبادر بصرف 

 ( ){ ة فأمرين أن أصرف بصريالفجاء سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن نظر}
 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : قال تعاىل  - 

ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  

 .( )چڇ  

ڤ     ڤ    ڤ   چ والقواعد مجع قاعدة وهي اليت قعدت عن الزواج : )قال الزجاج رمحه اهلل 

ڦ    چعن احليض  نأي ال يُردنه وال يرجونه وقيل أيضًا الاليت قد قعد چڤ  

                                                 

 . 55 تفسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان , مرجع سابق ,   -  
, بريوت  –دار إحياء الثراث العريب ,  511 / ,  1   حديث رقم , باب نظر الفجاءة, كتاب اآلداب , أخرجه مسلم  -  

 .الطبعة االوىل 
 50سورة النور آية    -  
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رضي  قال ابن مسعود چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ 
 .أن يضعن امللحفة والرداء :  اهلل عنه 

اء وامللحفة خري هلن من أن أي ال يضعن الرد چڃ  ڃ  چ  چچ  چ 
 .( )(يضعن

بني اهلل عزوجل أن على النساء اللوايت كرب سنهن ورق عظمهن واللوايت ليس هلن رغبة والقدرة 
وال استطاعة على الزواج فليس عليهن إمث والحرج يف أن يضعن ثياهبن بشرط عدم التربج 

ري هلن وذلك حلفظ النفس من الوقوع فيما حرم والزينة وذكر سبحانه وتعاىل بأن التعفف خ
 0وقطع كل وسيلة مفضية إليه وحفاظاً على العفة من كل ماخيدشها 

 
اهلل سبحانه وتعاىل  ما صرفوقصة العفاف العظيمة لنيب اهلل يوسف عليه السالم حين - 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : يف كتابه العظيم حيث قال سبحانه  همدحفوالفحشاء عنه السوء 

ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  

ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  

ڻڻ  ڻ   گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں 

ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  

ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

                                                 

هـ , 02  الطبعة األوىل , بريوت  –سحاق الزجاج , عامل الكتب إ أبومعاين القرآن وإعرابه , إبراهيم بن السري بن سهل   -  
   /   . 
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ۉ   ۉ  ې        ې  ېې  ى  ى                ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ   وئۇئ  

 .( )چۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  
ء فكان مجيل الوجه جذاب الشخصية حسن القامة يوسف عليه السالم اجلمال والبهالقد أويت 

واهليئة ففتنت به امرأة عزيز مصر وغازلته والطفته للوصول إىل غرض معني ولكن اهلل عصم نبيه 
الوقوع يف الفاحشة وجناه من االفرتاء وسوء االهتام ومحاه من تلفيق  يوسف عليه السالم من

ة العزيز وثبت اخلطأ عليها وهذا ما عرب القرآن التهمة وأبعده عن السوء والتصقت التهمة بامرأ
تعرض يوسف عليه السالم حملنة خطرية وهي , بصورة قاطعة وبرهان حسي عقلي عنه اجمليد 

 .( )امرأة العزيز ةمراودة زليخ
وصربه وجهاده لنفسه وشهوته ورغبته ويف هذه القصة دليل على عفة يوسف عليه السالم 

 .واالستعفاف فضرب أروع القصص يف العفة 
إن األنبياء ليسوا مبعصومني من حديث النفس وخواطر الشهوة اجلبلية :) قال القامسي رمحه اهلل 

ولكنهم معصومون من طاعتها واالنقياد إليها ولو مل توجد عندهم دواع جبلية لكانوا إما 
ا وملا كانوا مأخوذين على ترك املناهي ألهنم يكونون مقهورين على تركه. مالئكة أو عاملاً آخر 

طبعًا ويؤجر على تركه للعمل والرتك بغري داعية ليس عماًل وأما الرتك مع الداعية فهو كف 
النفس عما تتشوف إليه فهو عمل نفسي وحقيقة عصمة األنبياء هي نزاهتهم وبعدهم عن 
ارتكاب الفواحش واملنكرات اليت بعثوا لتـزكية الناس منها لئال يكونوا قدوة سيئة مفسدين 

آلداب وحجة للسفهاء على انتهاك حرمات الشرائع وليس معناها أهنم منـزهون عن لألخالق وا
 .( )( مجيع ما يقتضيه الطبع البشري 

وعاش جتارب قاسية  فهي , مر فيها مبراحل خطرية ,إن قصة يوسف عليه السالم قصة عظيمة 
 .وطلب رضوان اهلل,جتلى فيها صرب الداعية وعفته عن احلرام , من أعظم القصص 

                                                 

  2  –   سورة يوسف اآليات    -  
 .  0  /   هـ,     دمشق , الطبعة األوىل  –وهبة مصطفى الزحيلي , دار الفكر , التفسري الوسيط للزحيلي : انظر   -  
الطبعة األوىل  ,بريوت –دار الكتب العلمية , حتقيق حممد باسل السواد ,حممد مجال الدين القامسي  , حماسن التأويل  -  
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ومن أعظم النماذج احملببة إىل النفوس ملا , إن على الدعاة ذكر مناذج للمدعوين يف العفة 
وتأثر زوجة عزيز مصر وحبها , اشتملت عليه من الدروس والعرب قصة يوسف عليه السالم 

هتيأت له وغلقت األبواب ودعته إىل نفسها ولكن ,الشديد لنيب اهلل يوسف عليه السالم 
وخرج , معاذ اهلل من أن أخدش العفاف والطهر والنقاء : والتجأ إىل اهلل فقالسرعان مانطق 

ولكن اهتم بأنه هو من يريد فعل الفاحشة ويبتغي السوء بامرأة , مسرعًا خارج موطن الفتنة 
 0وقد أحب السجن واخللوة على فعل الفاحشة وعلى فعل ماحرم اهلل عليه ,العزيز 

لى الداعية أن يصرب ويتحمل األذى يف سبيل اهلل ويف سبيل إن يف هذه القصة درسًا بأن ع
 0الدعوة إليه 

 
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  چ : قال اهلل تعاىل - 

 .( )چٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه } :قذفت العفيفة الطاهرة النقية , تقول عائشة رضي اهلل عنها

أقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا رسول اهلل صلى  يف سفر  وسلم إذا أراد أن خيرج 
فخرجت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وذلك بعدما أنزل اهلل علينا ,اهلل عليه وسلم 

وأنا أمحل يف هودجي وأنزل فيه فسرنا حىت إذا فرغ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  احلجاب
أذن ليله بالرحيل فقمت حني آذنوا بالرحيل فمشيت حىت جاوزت اجليش فلما  من غزوه

فلم أجده فرجعت قد انقطع والتمست عقدي قضيت شأين أقبلت إىل رحلي فإذا عقد يل 
ج فرحلوا على بعريي الذي كنت أركب وهم حيسبون أين فيه وأقبل الرهط فحملوا اهلود أطلبه 

ت منـزيل مميوليس هبا داع وال جميب فتووجدت عقدي بعدما استمر اجليش فجئت منازهلم 
سلمي  فعرفين معطل ال ي فنمت حىت أصبحت فأتاين صفوان بنالذي كنت فيه فغلبتين عينا

ما استيقظت إال باسرتجاعه حني فاحلجاب  ناين قبل أن يضرب عليحني رآين وقد كان رآ
عرفين فخمرت وجهي جبلبايب وواهلل ما كلمين كلمة غري اسرتجاعه وأناخ راحلته فركبتها 

شأين وكان الذي توىل كربه عبد  يفاجليش فهلك من هلك  وافينافانطلق يقود يب الراحلة حىت 
اس خيوضون يف قول اهلل بن أيب ابن سلول فقدمت املدينة فتشكيت حني قدمتها شهرًا والن

أين ال أعرف من رسول اهلل غري يف وجعي اإلفك وال أشعر بشيء من ذلك ومارابين  أهل
                                                 

   سورة النور آية    -  
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صلى  صلى اهلل عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حني أشتكى إمنا يدخل رسول اهلل
وال أشعر حىت خرجت  يريبينفذلك الذي { كيف تيكم } :اهلل عليه وسلم فيسلم ويقول

بعدما نقهت وخرجت معي أم مسطح فانطلقت أنا وأم مسطح فعثرت فقالت تعس مسطح 
بئس ما قلت أتسبني رجاًل شهد بدرًا ؟ فقالت أومل تسمعي ما قال قلت وماذا : فقلت هلا 
فأخربتين بقول أهل اإلفك فازددت مرضًا إىل مرضي فلما رجعت البيت دخل : قال قالت

ذن يل أن أتأ: ؟ فقلت { كيف تيكم } مث قال اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسلم علي رسول 
 صلى اهلل عليه فأذن يل رسول اهللأتيقن اخلرب منهما وأنا حينئذ أريد أن : قالت  آتى أبـََوي  

أي بُنية هوين عليك فواهلل : يا أّمه ما يتحدث الناس ؟ فقالت :فقلت  وسلم فجئت أبوي  
سبحان اهلل : كثرن عليها فقلت أة قط وضيئة عند رجل حيبها وهلا ضرائر إال مرأاما كانت للق

نعم فبكيت تلك الليلة ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم مث  :فقالت! حتدث الناس هبذا ؟أوقد 
أصبحت أبكي ودعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على بن أيب طالب وأسامة بن زيد حني 

فأشار أسامة رضي اهلل عنه على رسول اهلل صلى  :يف أهله قالت استلبث الوحي يستشريمها
مل يضيق اهلل عليك : اهلل عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وأما علي رضي اهلل عنه فقال

ول اهلل صلى اهلل عليه فدعا رس :قالت , النساء سواها كثري وإن تسأل اجلارية تصدقكو  ,
والذي  :أمر عائشة فقالت بريرة أيت من شيء يريبك منهل ر أي بريرة : وسلم بريرة فقال 
السن تنام عن عجني أهلها فتأيت  غري أهنا جارية حدثعليها أمرًا قط  عبتبعثك باحلق ما 

يا معشر املسلمني من : الداجن فتأكله فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل املنرب فقال 
فقام , أهل بييت إال خريًا  نفواهلل ما علمت ع ؟ يعذرين يف رجل قد بلغ أذاه يف أهل بييت

وإن , وإن كان رجاًل من األوس ضربنا عنقه , أعذرك منه يا رسول اهلل  :سعد بن معاذفقال
صاحلاً وهو سيد اخلزرج وكان رجاًل  فقام سعد بن عبادة, نا ففعلنا أمرك كان من اخلزرج أمرت

لعمر اهلل ال تقتلنه وال تقدر على قتله فقام  :اجلاهلية فقال سعد بن معاذ مُحةَ محلته  ولكن
كذبت لعمر اهلل لنقتلنه   :ةسيد بن حضري وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادأ

ر احليان األوس واخلزرج حىت مهوا أن يقتتلوا ورسول فثا: نافق جتادل عن املنافقني قالتفإنك م
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسكت رس اهلل قائم على املنرب فلم يزل خيفضهم حىت سكتوا

كتحل بنوم وأبواي يظّنان أن البكاء فالق  أومكثت يومي ذلك ال يرقأ يل دمع وال : قالت
ا فجلست أمي فأذنت هل فينما مها جالسان عندي وأنا أبكي أستاذنت على   :كبدي قالت

مث جلس فتشهد مث تبكي معي فبينما حنن كذلك دخل علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
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يئة فسيربئك اهلل وإن كنت يا عائشة فإنه قد بلغين عنك كذا وكذا فإن كنت بر :  قال أما بعد 
 .اهلل عليه تاب ستغفري اهلل وتويب إليه فإن العبد إذا اعرتف بذنبه مث تاب أملمت بذنب فا

فلما قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مقالته قلص دمعي حىت ما أحس منه قطرة  :قالت
واهلل ما أدري ما : ى اهلل عليه وسلم فيما قال , قالأجب عين رسول اهلل صل :فقلت أليب

أجييب عين رسول اهلل صلى اهلل عليه  :فقلت ألمي, أقول لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
واهلل لقد  :فقلت, ل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما أدري ما أقو واهلل : وسلم قالت 

فلئن قلت لكم إين , عرفت أنكم قد مسعتم هبذا األمر حىت استقرت أنفسكم وصدقتم به 
ولئن اعرتفت لكم بذنب واهلل يعلم براءيت , بريئة واهلل يعلم براءيت ال تصدقوين بذلك 

فصرب مجيل واهلل "يل ولكم مثاًل إال كما قال أبو يوسف وإين واهلل ما أجد , لتصدقوين بذلك 
مث حتولت فاضطجعت على فراشي وأنا واهلل حينئذ أعلم  :تقال "املستعان على ما تصفون

أين بريئة وأن اهلل مربئي برباءيت ولكن واهلل ما كنت أظن أن ينزل يف شأين وحي يتلي ولكن  
فواهلل : سلم يف املنام رؤيا يربئين اهلل هبا قالتكنت أرجو أن يرى رسول اهلل صلى اهلل عليه و 

ما رام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جملسه حىت نزل عليه الوحي  فلما سري عن رسول اهلل 
استبشري يا : صلى اهلل عليه وسلم سرى عنه وهو يضحك وكان أول كلمة تكلم هبا أن قال 

ال واهلل ال أقوم وال : فقلت  إىل رسول اهلل  يقوم :, فقالت أمي اهلل عائشة أما واهلل قد برأك
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ : فأنزل اهلل تبارك وتعاىل  :أمحد إال اهلل وهو الذي أنزل براءيت قالت

ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  

 ( ){  اآليات . چڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  
قذف املنافقون واخلائضون يف عرض زوجة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم العفيفة الطاهرة 

 0العظيم  تابههتموها بالفاحشة ولكن اهلل عزوجل برأها يف كواالتقية النقية 
إن على الدعاة البيان للمدعوين بأن املنافقني مندسون بني صفوف املسلمني اليريدون 

راحة والسكينة بل اليريدون له اخلري قط فيسعون للتفرقة بني صفوف للمجتمع املسلم اهلدوء وال
 0املسلمني وإشاعة الفوضى ونشر الرذيلة 

                                                 

,   55 حديث رقم , ن بعضا باب تعديل النساء بعضه, كتاب الشهادات , رواه البخاري ,   سورة النور آية    -  
 / 0   
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وعلى الدعاة دعوة املدعوين إىل عفة اللسان وعدم اخلوض يف أعراض املسلمني واملسلمات 
 0وبيان خطر ذلك يف الدنيا واآلخرة ووجوب إنكار ذلك 

الداعية األول حممد صلى اهلل عليه وسلم على األذى الذي  ويف هذه القصة دليل على صرب
حلقه حىت يف أهل بيته وأن الدعاة يف كل زمان ومكان يصيبهم ويلحقهم األذى لقيامهم 
بالدعوة إىل اهلل وألنه خيالف شهوات املدعوين ورغباهتم فعلي الدعاة  الصرب والتعامل باحلكمة 

  0األخبار كما هو منهج نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم واللني  والتثبت عن  مساع  األنباء و 
 
 

 : الدعوة إلى العفة في السنة النبوية المطهرة : المبحث الثاني 
وردت أحاديث عديدة يف العفة منها ما هو باللفظ ومنها ما هو باملعىن وما توصل إىل العفة  

 : فمنها 
:      اهلل عليه وسلم أنه كان يقولعن النيب صلى رضي اهلل عنه عن عبد اهلل بن مسعود  ( 

 .( ){ اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن } 
 0يدل احلديث على سؤال النيب صلى اهلل عليه وسلم ربه العفة والتخلق هبذا اخللق العظيم 

إليه  أطلق اهلدى والتقى ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدى:) بو العالء املباركفوري رمحه اهلل أقال 
من أمر املعاش واملعاد ومكارم األخالق وكل ما جيب أن يتقى منه من الشرك واملعاصي ورذائل 

 .( )( األخالق وطلب العفاف والغىن ختصيص بعد تعميم
وهذا الدعاء من أمجع األدعية وأنفعها وهو يتضمن سؤال خري الدين :) قال السعدي رمحه اهلل 

العمل الصاحل وترك ما هنى اهلل ورسوله " التقى " علم النافع و هو ال" اهلدى " وخري الدنيا فإن 
 .صلى اهلل عليه وسلم عنه 

وبذلك يصلح الدين فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهي اهلدى وقيام بطاعة اهلل ورسوله 
 .صلى اهلل عليه وسلم فهو التقى 

                                                 

 020 / ,    0 باب التعوذ من شر ماعمله ومن شر مامل يعمل , حديث رقم , صحيح مسلم , كتاب العلم  -  
 بريوت , الطبعة األوىل ,  –أبو العالء حممد املباركفوري , دار الكتب العلمية , حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي   -  
1 /    . 
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لقلب هبم والغىن باهلل وبرزقه يتضمن العفاف عن اخللق وعدم تعليق ا" العفاف و الغىن " و 
والقناعة مبا فيه وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية وبذلك تتم سعادة احلياة الدنيا 

 .والراحة القلبية وهي احلياة الطيبة 
فمن رزق اهلدى والتقى والعفاف والغىن نال السعادتني وحصل له كل مطلوب وجنا من كل 

 .( )( مرهوب 
" يدعو هبذا الدعاء ن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إ: ) ه اهلل تعاىل قال ابن عثيمني رمح

 " لك اهلدى والتقى والعفاف والغىن اللهم إين أسأ
فاملراد أن مين اهلل عليه بالعفاف والعفة عن كل ما " العفاف " قوله عليه الصالة والسالم ف

ن عطفه على التقوى من باب عطف اخلاص على العام وإن خصصنا العفاف و حرم عليه فيك
ن يعف عن كل ما أبالعفاف عن شيء معني وإال فهو من باب عطف املرتادفني فالعفاف 

 . (  )( حرم اهلل عليه فيما يتعلق جبميع احملارم اليت حرمها اهلل عز وجل 
 يرزقه األخالق الرفيعة والصفات احلسنةأن فهو عليه الصالة والسالم يسأل اهلل عز وجل 

اهلدى  ن نسأل اهللأفينبغي أن نقتدي بالرسول صلى عليه الصالة والسالم يف هذا الدعاء و 
 .والتقى والعفاف والغىن 

هذا احلديث يدل على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ال ميلك لنفسه نفعًا وال ضرًا و أن و 
 0يك له الشر  الذي ميلك ذلك هو اهلل وحده

 
كم تربكم ء بروا آبا} قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : عن جابر رضي اهلل عنه قال  ( 

 .( ){ أبناؤكم وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم 

                                                 

حتقيق عبد الكرمي بن رمسي, , هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرج جوامع األخيار , عبد الرمحن ناصر السعدي   -  
 .  0 /   هـ ,     وزيع والنشر, الطبعة األوىل مكتبة الرشد للت

 . 0  /  هـ , 5   شرح رياض الصاحلني , حممد بن صاحل العثيمني , دار الوطن للنشر الرياض , الطبعة األوىل   -  
 هـ     بريوت , الطبعة األوىل  –املستدرك على الصحيحني , أبو عبد اهلل احلاكم حممد النيسابوري , دار الكتب العلمية   -  

  0 /  , ضعفه احلاكم ,  1  0, حديث رقم 
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وكما تدين تدان , وأن اجلزاء من جنس العمل , دل هذا احلديث على العفة عن فاحشة الزنا 
ليباً  غأي أورد اآلباء وهو يشمل األمهات ت{ كم بروا آباء } ه صلى اهلل عليه وسلم قولف

 .وكما تدين تدان  {يربكم أبناؤكم  }كاألبوين فإنكم إن فعلتم ذلك 
{ تعف نساؤكم }عن نساء الناس فال تتعرضوا هلم والتزموا العفة يف ذلك حىت { وعفوا } 

 .( )أي حالئلكم عن الرجال األجانب 
, جنس العمل فإن عف املسلم عن نساء الناس ويف هذا احلديث دليل على أن اجلزاء من 

نتهك حرمة العفة ان إو , وأهل بيته وذريته  ءهوعف فرجه عن فعل احلرام فإن اهلل حيفظ نسا
وتساهل فيها وضيعها وأقدم على فاحشة الزنا فإن اجلزاء من جنس العمل نسأل اهلل السالمة 

 0والعافية 
أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام يف رجال فأخربين : قال ابن عباس رضي اهلل عنه  ( 

من قريش قدموا جتاراً يف املدة اليت كانت بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبني كفار قريش 
فوجدنا رسول قيصر ببعض  الشام وانطلق يب وبأصحايب حىت قدمنا إيلياء } :قال أبو سفيان 

 .احلديث ... فأدخلنا عليه 
ركم به ؟ قال يأمرنا أن نعبد اهلل وحده ال نشرك به شيئاً وينهانا عما يعبد قال فماذا يأم: وفيه 

: قال احلديث إىل أن ...والوفاء بالعهد وأداء األمانة آباؤنا ويأمرنا بالصالة والصدقة والعفاف 
وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم ؟ فزعمت أنه قد فعل و يأمركم أن تعبدوا اهلل وال تشركوا به 

اكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصالة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء شيئا وينه
ن يك ما إعلم أنه خارج ولكن مل أظن أنه منكم و أاألمانة قال وهذه صفة النيب قد كنت 

, ن أخلص إليه لتجشمت لقيه أهاتني ولو أرجو  ن ميلك موضع قدميأقلت حقا فيوشك 
 .( ){ احلديث .... .ه ميولو كنت عنده لغسلت قد

يدل احلديث على دعوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم املدعوين إىل مكارم األخالق وااللتزام 
 .بشرع اهلل 

                                                 

التجارية الكربى  املكتبة, فيض القدير شرح اجلامع الصغري, زين  الدين حممد املدعو عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين   -  
 .1   , رقم احلديث  00 /  هـ , 5   مصر , الطبعة األوىل  –
باب دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم الناس إىل اإلسالم والنبوة وأن اليتخذ بعضهم , رواه البخاري , كتاب اجلهاد والسرية   -  

 .   /  ,  0 1 بعضاً أرباباً من دون اهلل   , حديث رقم 
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أشار إىل و ,والصلة  ,والعفاف,والصدقة ,وهي الصالة  ,خصص أبو سفيان األربعة املذكورة )  
وإما فعلية  ,ية وهي الصدقألن الفضيلة  إما قول ,متام مكارم األخالق وكمال أنوع فضائله

وإما بالنسبة إىل , وهي إما بالنسبة إىل اهلل تبارك وتعاىل وهي الصالة ألنه تعظيم اهلل تعاىل 
وملا كان مبىن هذه األمور الصدق , وإما بالنسبة إىل غريه وهي الصلة , نفسه وهي العفة 

عبدوا اهلل وال اه بقوله أواًل وصحتها موقوفة على التوحيد وترك اإلشراك باهلل تعاىل أشار إلي
وبالقسم األول إىل التحلي , وأشار هبذا القسم إىل التخلي عن الرذائل ,تشركوا به شيئًا 

وقيل ال تشركوا  نا عن النقائص ويأمرنا بالكمال ويؤول حاصل الكالم إىل أنه ينها,بالفضائل 
وأجيب , السيما يف األوامر ,إال بفعل  والعدم ال يؤمر به إذ ال تكليف به اً أمور مكيف يكون 

 .( )( املراد به التوحيد بأن
 

قال ذات يوم يف  صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل  اجملاشعي أن عياض بن محارعن  ( 
عبدا  كل مال حنلته,أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين يومي هذا  أال إن ريب أمرين}  :خطبته 

 ,أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم وإهنم,حالل وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم 
إىل  وإن اهلل نظر; يب ما مل أنزل به سلطانا وحرمت عليهم ما أحللت هلم وأمرهتم أن يشركوا

إمنا بعثتك ألبتليك : وقال, من أهل الكتاب  أهل األرض فمقتهم عرهبم وعجمهم إال بقايا
ويقظان وإن اهلل أمرين أن أحرق  ؤه نائماوأنزلت عليك كتابا ال يغسله املاء تقر , بك وأبتلي,

واغزهم  استخرجهم كما استخرجوك: قال .فقلت رب إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة ,قريشا
وقاتل مبن أطاعك من عصاك , نبعث مخسة مثله نعزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا

لكل ذي  قلبموفق ورجل رحيم رقيق ال ذو سلطان مقسط متصدق:  أهل اجلنة ثالثةقال و 
الضعيف الذي ال زبر له : النار مخسة وأهلقال ; قرىب ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال

واخلائن الذي ال خيفى له طمع وإن دق إال خانه  الذين هم فيكم تبع ال يبتغون أهال وال ماال
وذكر البخل والكذب ; عن أهلك ومالك ورجل ال يصبح وال ميسي إال وهو خيادعك

 .( ){شالفحا والشنظري

                                                 

 . 15/  بريوت ,  –شرح صحيح البخاري , أبو حممد حممود بن أمحد احلنفي , دار إحياء الرتاث العريب  القاري عمدة  -  
حديث , نة وأهل النار هل اجلأالدنيا أهل باب الصفات اليت يعرف هبا , صحيح مسلم , كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها   -  

 10  /    ,  25 رقم 
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يدل احلديث على أن العفيف املتعفف ذا العيال الذي عف يده عن املسألة وعن احلرام أنه 
من الثالثة الذين يدخلون اجلنة وذلك حلسن فعلهم وتنزيه أنفسهم عن إراقة ماء وجههم 

 0وحفظ كرامتهم 
 

ثالثة حق } : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه قال   ( 
اجملاهد يف سبيل اهلل , واملكاتب الذي يريد األداء والناكح الذي يريد : على اهلل عوهنم 

 .( ){ العفاف 

وهو يدل احلديث على أن عفة الفرج تكون بالنكاح وأن اهلل وعد هؤالء الثالثة بالعون 
 0سبحانه خري معني 

 وذكر منهم { عوهنم اجملاهد يف سبيل اهلل  على اهلل ثالث حق} قوله صلى اهلل عليه وسلم 
أي املتزوج بقصد عفة فرجه عن الزنا واللواط أو حنومها وإمنا أثر { يريد العفاف والناكح } 

ال سان وتقصم ظهره لو اليت تكدح اإلنهذه الصيغة إيذانًا بأن هذه الثالث من األمور الشاقة 
  ( ) .أن يعان عليها ملا قام هبا 

وأصعب هذه الثالثة وأشدها على النفس العفة عن الشهوة ملافيها من قمعها وكبتها والصرب 
 0عليها ومراقبة اهلل فيها 

وأصعبها العفاف ألنه قمع الشهوة اجلبليه املذكورة يف النفس وهي مقتضى البهيمية النازلة يف )  
 .( )(  املالئكة يف أعلى علينيتداركه عون إهلي ترقى إىل منزلة  سافلني فإذا استعفأسفل 

اجتنبوا السبع } : يب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالأعن  (5
الشرك باهلل والسحر وقتل النفس اليت حرم اهلل :املوبقات ؟ قيل يارسول اهلل وماهن ؟قال

 ( ){مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات إالباحلق وأكل 

                                                 

, األلباين  هحسن,  5 حديث رقم , اهلل إياهمباب ماجاء يف اجملاهد والناكح وعون , واب فضائل اجلهاد بأ, رواه الرتمذي   -  
 .هـ   1  الطبعة الثانية , مصر  –مكتبة ومطبعة مصطفى احلليب ,   2 / 
 . 0  /   فيض القدير شرح اجلامع الصغري , مرجع سابق ,   -  
 . 2  /   املرجع السابق ,   -  
  1/ ,    21حديث رقم , باب بيان الكبائر وأكربها , ان كتاب اإلمي, مسلم  رواه  -  
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احملصنات الغافالت قذف ) حيذر النيب صلى اهلل عليه وسلم من سبع مهلكات وذكر منهن 
فاحملصنات هنا العفائف والغافالت عن الفواحش واحملصنات واإلحصان املقصود ( املؤمنات 

 0 ( )به هنا هو العفة 
يث على أن ضياع وانتهاك عفة الفرج سبب للوقوع يف املهلكات اليت حذر منها ويدل احلد

 0رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 
 

: قال رجل} :وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال   (0
تصدق على : ألتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق فأصبحوا يتحدثون 

اللهم لك احلمد ألتصدقن بصدقة فوضعها يف يدي زانية فأصبحوا يتحدثون : سارق فقال
م لك احلمد على زانية؟ ألتصدقن بصدقة فوضعها يف الله: تصدق الليلة على زانية فقال 

اللهم لك احلمد على سارق وعلى زانية : يدي غين فأصبحوا يتحدثون تصدق على غين فقال
وأما الزانية ,وعلى غين فأيت فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته 

 .( ){ ق مما أعطاه اهلل وأما الغين فلعله يعترب فينف, فلعلها أن تستعف عن زناها

اهلل أن ينقذه هبذه الصدقة فيعف  ز التصدق على املخطئ واملذنب لعليدل احلديث على جوا
  0عن فعله احملرم 

هذا الرجل يعين من بين إسرائيل عزم على الصدقة فوضعت هذه الصدقة يف يد سارق من غري 
أي القوم الذي بينهم هذا الرجل املتصدق يتحدثون { فأصبحوا}: أن يعلم بأنه سارق وقوله 

تصدقي على هذا السارق ومحد هلل اللهم لك احلمد يعين على  :بأنه تصدق على سارق فقال
 .حاالً من السارق  أسوأى من هو نه مل يقدر علفإ

احلمد هلل على زانية أي  :وملا قالوا تصدق على زانية تعجب هو أيضًا من فعل نفسه فقال
 . أتصدق عليها 

: نه رأى يف املنام أو مسع هاتفًا أو أخربه نيب أو أفتاه عامل وقال ابن التنيإأي  يتفأُ : وقوله
ُأخرب يف نومه بأن صدقته قد قبلت ويف رواية الطربي حيتمل أن يكون أخربه بذلك نيب زمانه أو 

                                                 

  1/ ,    21حديث رقم , باب بيان الكبائر وأكربها , ان كتاب اإلمي, حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي , صحيح مسلم   -  
 0  /  ,      رقم  باب اذا تصدق على غين وهو ال يعلم , حديث, كتاب الزكاة , صحيح البخاري   -  
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ل من اهلل تعاىل أن يتحول عن احلالة املذمومة ل صدقتك وقوله لعله أن يستعف لعأن اهلل قد قب
 .( )( إىل احلال املمدوحة ويستعف السارق من سرقته والزانية من زناها والغين عن إمساكه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  20 /  2شرح صحيح البخاري , مرجع سابق,  القاريعمدة : انظر  -  
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 :تحقيق العفة وشروطهاكيفية : المبحث األول 
اليت اتصف هبا  إن كل مسلم عاقل يطمح للتخلق خبلق العفة واالتصاف هبذه الصفة العظيمة

 : من العوامل اليت حتقق العفة فمنها اً ن ولعلنا نورد بعضاألنبياء والصاحلو 
 : الدعوة إلى اإليمان ( أ

ل ألن به صالح ظاهرهم جإن من أعظم ماحيقق العفة دعوة الناس إىل اإلميان باهلل عزو 
ب على املسلم أن يعف اهلل له يف سره وعالنيته وبذلك جياف العبد من مراقبة وباطنهم وخي

 أعضاءه وجوارحه عما حرم اهلل عليه و فرجه 
يكون معتربًا عند اخللق  اإلميان يوجب لصاحبه أنالدعوة إىل ن إ: )قال السعدي رمحه اهلل 

 .( )( العفة عن دماء الناس وأمواهلم وأعراضهم مسلمويوجب لل, أميناً 
 ( )(اإلميان عريان ولباسه التقوى وزينته احلياء وماله العفة : ) قال وهب بن منبه رمحه اهلل 

فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه رتفع عنه اإلميان كأنه ظلة فوق رأسه اقرتف العبد الفواحش افإذا  
خرج منه اإلميان فكان فوق رأسه  إذا زىن العبد }وسلم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه : قال
 .( ){ لظّلة فإذا خرج من ذلك عاد إليه اإلميانكا

إن دعوة الناس إىل اإلميان يبعث على ترك املعصية وحتقيق العفة ألن :)قال ابن القيم رمحه اهلل 
و تطفئ نوره أو املعصية البد أن تنقص اإلميان أو تذهب به أو تذهب رونقه وهبجته ومجاله أ

 .( )( تضعف قوته أو تنقص مثرته وهذا أمر ضروري بني املعصية وبني اإلميان 
كان الصحابة رضي اهلل عنهم ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة أو تشعث إمياهنم, يقول بعضهم و 

 ( )( اجلس بنا نؤمن ساعة)  :لبعض
عن   وترتفع مهتهم ويعفون إمياهنمفيذكرون اهلل, ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية, فيتجدد بذلك 

 0كل فاحشة وخطيئة 
                                                 

مكتبة الرشد اململكة العربية السعودية , عبدالرزاق عبداحملسن  البدر  , الشيخ عبدالرمحن السعدي جهوده يف توضيح العقيدة -  
 12 ص , هـ  2   الطبعة احلادية عشر , الرياض  –
   ,القاهرة  -مكتبة القرآن,براهيم إحتقيق جمدي السيد ,يب الدنيا أعبداهلل بن حممد القرشي املعروف بابن , مكارم األخالق  -  
   / , صححه األلباين ,   5 حديث رقم , باب ماجاء اليزين الزاين وهو مؤمن, بواب اإلميان أ, رواه الرتمذي   -  
بريوت , الطبعة الثالثة  –ياك نعبد وإياك نسعتني , حتقيق حممد البغدادي , دار الكتاب العريب مدارج السالكني بني منازل إ  -  

 بتصرف ,  5 /  هـ , 5   
 1 / , (بين اإلسالم على مخس }باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم , كتاب اإلميان , أخرجه البخاري  -  
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ه ومواله ال ريب أن هذا من أكرب عالمات اإلميان ومنمياته, فاملؤمن خلوفه مقامه بني يدي رب و
 ( )  چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     چ قال تعاىل 

 ( ).إجابة لداعي اإلميان وتغذية ملا معه من اإلميان
ناه  عن الفحشاء واملنكر داع  إىل استشعار عظمة اهلل سبحانه وتعاىل واحلياء واإلميان الصادق 

 .من اهلل وتذكر اآلخرة 
 

 :الدعوة إلى استشعار عظمة اهلل ( ب
تشعر فإذا خاف العبد من ربه واس ( )إن استشعار عظمة اهلل تبعث على اخلوف من اهلل 

 .عظمته خاف من تعدي حدوده وهنا تتحقق العفة 
لو متكن وقار اهلل وعظمته يف قلب العبد ملا جترأ على معصيته ورمبا :) اهلل  ابن القيم رمحهقال 

إمنا حيملين على املعاصي حسن الرجاء وطمعي يف عفوه ال ضعف عظمته يف : اغرت املغرت وقال 
قليب وهذا من مغالطة النفس فإن عظمة اهلل تعاىل وجالله يف قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته 

 . ( )( وتعظيم حرماته حيول بينه وبني الذنوب
 .( )( لو تفكر الناس يف عظمة اهلل ما عصوا اهلل عز وجل :) قال بشر بن احلارث احلازمي 
ستشعار عظمة اهلل واخلوف منه وأنه سبحانه مطلع على الناس إىل افالواجب على الدعاة دعوة 

 0خفايا األمور فضالً عن ظواهرها 
 
 
 

                                                 

 0 سورة النازعات آية   -  
هـ     وىل الطبعة األ,القلم الكتاب الرياض  مكتبة دار,عبدالرزاق عبداحملسن البدر , ونقصانه واالستثناء فيه زيادة االميان   - 
 ,    
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية , علي بادحدح ,تاج العفة والرؤوس املريضة   -  

eb.nethttp://www.islamw  , رقم الدرس   . 
 . 51هـ , 2   املغرب, الطبعة األوىل   –,دار املعرفة  ةقيم اجلوزين سأل عن الدواء الشايف , ابن اجلواب الكايف مل  -  
 .   / , الطبعة األوىل , بريوت  –دار املعرفة , إحياء علوم الدين , أبو حامد حممد حممد الغزايل   -  

http://www.islamweb.net/


 إلى العفة في ضوء الكتاب والسنة  الدعوة 

 

 
31 

 :لى الحياء من اهلل الدعوة إ( ج
وإن احلياء من اهلل يبعث على مراقبته  ( )إن استشعار نعمة اهلل تبعث على احلياء من اهلل 

سبحانه وتعاىل وهبذا يكون قلب العبد حاضراً يف كل حلظة وآن ويستحي من أن ينظر اهلل إليه 
 0عاكفاً على معصية اهلل ومنتهكاً حلرمة أوامره ونواهيه 

إن يف احلياء من اهلل ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه وألن :) قال ابن القيم رمحه اهلل 
اعته ومن غلب عليه احلياء من اهلل حىت يف حال ط,فيه من تعظيمه وإجالله سبحانه وتعاىل 

فإنه إذا وقع منه الذنب استحيا من اهلل عز وجل , بني يديه إطراق مستح  خجل  فقلبه مطرقٌ 
 .( )( نظره إليه يف تلك احلال لكرامته عليه  من

حرص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على تعليم الصحابة رضوان اهلل عليهم كيفية حتقيق 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال فاحلياء من اهلل عزوجل 

يارسول اهلل إنا نستحيي واحلمدهلل قال رسول قلنا :قال " استحيوا من اهلل حق احلياء"}وسلم 
ليس ذاك ولكن االستحياء من اهلل حق احلياء أن حتفظ الرأس : اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل , وتذكر املوت والبلى , والبطن وماحوى,وماوعى 
 ( ){ذلك استحيا من اهلل حق احلياء 

مسعت خرياً النساج يقول كنت مع حمارب بن حسان الصويف :) اهلل الغزاري  قال حممد بن عبد
يف مسجد اخليف وحنن حمرمون فجلس إلينا غالم مجيل من أهل املغرب فرأيت حماربًا ينظر إليه 

بعد أن قام إنك حمرم ويف شهر حرام ويف بلد حرام ويف مشعر حرام وقد  :نظراً أنكرته فقلت له
تقول هذا ياشهواين القلب  :ا الغالم نظرًا ال ينظره إال املفتونون فقالرأيتك تنظر إىل هذ

سر : وما هي قال  :والطرف أمل تعلم أنه قد منعين من الوقوع يف شرك إبليس ثالث فقلت
اإلميان وعفة اإلسالم وأعظمها احلياء من اهلل تعاىل أن يطلع على وأنا جامث على منكر هناين 

 .لناس عليه عنه مث صعق حىت اجتمع ا

                                                 

 .  رقم الدرس , وس املريضة , مرجع سابق تاج العفة والرؤ   -  
  5 / , مرجع سابق , مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني   -  
 0 5/ , حسنه األلباين , 2   حديث رقم , أبواب صفة القيامة والرقائق والورع , رواه الرتمذي   -  
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نظروا إىل جهل األول ورمزه إىل التشبيه وإن تلفظ بالتنزيه وإىل الثاين ا: قال ابن اجلوزي رمحه اهلل
 . ( )( الذي ظن أن املعصية هي الفاحشة وما علم أن نفس النظر بشهوة حيرم

 
 :الدعوة إلى تذكر اآلخرة ( د

ها عن جتاوز النفس ودرئ عث على قمع الشهوات يفإن استحضار وتذكر هول اآلخرة يب
ويبعث على اإلقبال إىل اهلل بصدق وإخالص لعلمه بأنه سائر إىل اهلل سبحانه وأنه  ( )احلد

 0واقف بني يديه حماسب ومعاقب على كل صغرية وكبرية 
إن االبتعاد عن العفة واقرتاف الفواحش و املنكرات يبعد عن اهلل :)  رمحه اهلل  قال ابن القيم

 .( )( آلخرة بل إنه حيول بينه وبني اإلميان وعن الدار ا
فعن . ارة القبور وإن مما يعني على تذكر اآلخرة مما شرعه الرسول صلى اهلل عليه وسلم زي

قد  } : عن أبيه  رضي اهلل عنهما  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  سليمان بن بريدة
. ( ){ ارة قرب أمه فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة كنت هنيتكم عن زيارة القبور فقد أذن حملمد يف زي

اآلخرة  رُ ذك  تبعث على احملاسبة يف الدنيا قبل فوات األوان وتَ ألهنا وذلك لرتقيق قلب  العاصي 
 .حيقق العفة املنشودة 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 2  هـ  ,     بريوت , الطبعة األوىل -تلبيس إبليس , مجال الدين أبو الفرج اجلوزي , دار الفكر للطباعة والنشر  -  
 .  رقم الدرس , تاج العفة والرؤوس املريضة , مرجع سابق   -  
 الرياض , الطبعة األوىل , –رف إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان , ابن قيم اجلوزية , حتقيق حممد الفقي , مكتبة املعا  -  
   /50 . 

  5 / , ,صححه االلباين ,   0 حديث رقم , باب ماجاء يف الرخصة يف زيارة القبور, أبواب اجلنائز , رواه الرتمذي   -  
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 : الدعوة لبيان األحكام التشريعية اإلسالمية  ( ه 
إن من واجب الدعاة بيان األحكام التشريعية للمدعوين وهي اليت جاء هبا اإلسالم واليت تتفق  

مع الفطر السليمة والصحيحة وحتقق مصاحل الناس ومتنع املفاسد وفيها صالحهم وجناهتم من 
 :منها  لشرور واآلفات وتتضمن جوانب عديدةا

 0للعفة  شريعات الوقائيةالدعوة لبيان الت - 
 0جتماعية للعفة لبيان التشريعات اال الدعوة - 
 0تخلي عن العفة لالدعوة لبيان التشريعات العقابية ل - 

 
 : الدعوة لبيان التشريعات الوقائية : أوالً 

دواعي والطرق والوسائل واألساليب اليت تفضي إىل احلرام وخترج عن الإن اإلسالم حرم كل 
 :العفة وتضيعها فمن ذلك

  0احملرم  األمر بغض البصر لغري  - 
 عدم اخلضوع والتميع بالقول   - 
 0عدم التعطر والتزين عند اخلروج واملرور بالرجال األجانب - 
 0عدم اخللوة احملرمة  - 
 البعد عن االختالط  - 
 0الصوم يف حالة عدم القدرة على الزواج   -5

 
 إن اإلسالم جاء بتشريعات اجتماعية حتفظ: الدعوة لبيان التشريعات االجتماعية :  ثانياً 

 :جتماعية بإذن اهلل ومن هذه التشريعات اال للمجتمع أمنه وسالمته واستقراره
األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهلل عز وجل وهو أبرزها وأمهها    - 

كل مايعرفه الشرع ويأمر به وميدحه ويثين على أهله ويدخل يف ذلك فاملعروف  
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مجيع الطاعات واملنكر كل ماينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله ويدخل يف 
     ( ). ذلك مجيع املعاصي والبدع

من يكفي حصل  ملنكر واجب وفرض كفاية إذا قام بهواألمر باملعروف والنهي عن ا
ڳ  چ : املقصود وإذا مل يقم به من يكفي وجب على مجيع املسلمني كما قال تعاىل 

فبدأ بالدعوة إىل ( )چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ    ڳ  ڳ
اخلري مث ثىن باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وذلك ألن الدعوة إىل اخلري قبل األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اخلري هي بيان اخلري للناس كأن يدعوهم إىل 

والعفة وغريها مث بعد ذلك يأيت دور التناصح الصالة والزكاة وبر الوالدين وصلة األرحام 
 .واألمر باملعروف والنهي عن املنكر كٌل حسب قدرته واستطاعته 

وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر نذير عقاب وسخط من اهلل عز وجل فعن أيب بكر 
كم إنرضي اهلل عنه أنه خطب على منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال أيها الناس 

هذه اآلية وتضعوهنا يف غري موضعها وإين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول  تقرؤون
 .( ){ ه أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب منهو إن الناس إذا رأو املنكر فلم يغري } : 

 تربية األطفال على االستئذان   - 
 .( )التفريق بني األخوة من الذكور واإلناث يف املضاجع وغريها  - 

 
من مل يلتزم هذه اآلداب ومل يستمع للنصيحة : الدعوة لبيان التشريعات العقابية : ثالثًا 

دود على اختالف أنواعها والتوجيه وجتاوز احلد يف الوقوع يف احملرم تأيت تشريعات احل
 (( .وأشكاهلا

                                                 

 –زارة األوقاف و , عبدالعزيز عبداهلل الراجحي , القول البني األظهر يف الدعوة إىل اهلل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر  -  
 2, الطبعة األوىل , السعودية 

  0 سورة آل عمران آية   -  
, 0   / ,صححه األلباين ,   00 يث رقم حد, باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر, كتاب الفنت , رواه ابن ماجه   -  

 .الطبعة االوىل , دار إحياء الكتب العربية 
 .  رقم الدرس ,  ريضة , مرجع سابق تاج العفة والرؤوس امل: انظر   -  
   رقم الدرس , املرجع سابق :  انظر   -  
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الً فعلى الداعية بيان هذه التشريعات ليكون املدعو على حذر من عقاب الدنيا واآلخرة فمث
ريب والرجم يف حقهما ري احملصن وما يتعلق باجللد والتغيب للزاين احملصن وغابيان احلكم العق

يف  رتكب املعصية أو خرق حاجز العفةاوبيان كل األحكام والعقوبات املتعلقة بكل من 
 .اجملتمع

 : الدعوة إلى التربية وأسسها ( و
خرق العفة واألمر هبا والرتبية  وهي الوسيلة اليت حتفظ اجليل من الرتبية أمرها عظيم

تكون بالدعوة إىل سبيل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة واستمالة األنفس بالرتغيب مبحاهبا اخلرية 
وقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   ( )وبالرتهيب مما تكره من شر أو ضر أو أذى 

وتعليمهم على األخالق الكرمية واآلداب اإلسالمية فمن ذلك الشاب يسعى إىل تربية الصحابة 
الذي جاء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يستأذن يف الزنا وكيف تعامل معه رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم وكيف علمه ورباه وأحسن تربيته وأظهر الشفقة عليه والرفق به فما كان 

تبع ماأوصاه به وماهناه عنه فما التفت الشاب إىل الزنا اربيه و من الشاب إال أن أحب معلمه وم
بعد ذلك بل التزم بعفة فرجه عن احلرام  إهنا تربية وتعليم سيد البشرية وإمام املتقني عليه أفضل 

 0الصالة وأمت التسليم 
: إن فىت شابًا أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: رضي اهلل عنه قال  أمامةفعن أيب 

مه مه فقال } :ئذن يل بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه فقال صلى اهلل عليه وسلم اا رسول اهلل ي
: اهلل عليه وسلم أحتبه ألمك ؟ قال ىصلرسول اهلل دنه فدنا منه قريبًا قال فأجلسه فقال له ا: 

ال واهلل : قالأفتحبه البنتك ؟ :وال الناس حيبونه ألمهاهتم قال :ال واهلل جعلين اهلل فداءك قال 
ال واهلل : أفتحبه ألختك قال :وال الناس حيبون لبناهتم قال: يا رسول اهلل جعلين اهلل فداءك قال

ال واهلل يا رسول : أفتحبه لعمتك ؟ قال: وال الناس حيبونه ألخواهتم قال :جعلين اهلل فداءك قال
ال جعلين اهلل :التك ؟ قال وال الناس حيبونه لعماهتم أفتحبه خل: اهلل جعلين اهلل فداءك قال

                                                 

األمم , عبد الرمحن بن  احلضارة اإلسالمية أسسها ووسائل وصور من تطبيقات املسلمني هلا وحملات من تأثريها يف سائر  -  
 .   هـ , 2   دمشق , الطبعة األوىل   -, دار القلم ةحسن حبنك
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اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه : فوضع يده عليه وقال: وال الناس حيبونه خلاالهتم قال: فداءك قال
 .( ){ وحصن فرجه قال فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيء 

 . هنا تربية سيد البشرية وإمامهم عليه أفضل الصالة و السالم أدناه وقربه ودعا له خبري إ
 
 

  :فمن أسس الدعوة إلى التربية    
لنيل خلق العفة البد من حسن الصلة باهلل واإلكثار من : الدعوة للمجاهدة والتعبد  ( 

 .الدعاء والتالوة والذكر والتضرع هلل عز وجل 
فينشأ على طاعة اهلل ورضوانه وكتاب  ( )وهذا يتعلق بالصغار : الدعوة للنشأة والتعود  ( 

مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء } : يقول عليه الصالة والسالم اهلل سبحانه وتعاىل 
 .( ){ ضربوهم وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم يف املضاجع اسبع سنني و 

مبعاين العفة  ( )ينبغي تعليم الشباب يف أول مراحل العمر : الدعوة إىل املعرفة والتعليم  ( 
: قوله صلى اهلل عليه وسلموالطهر والنقاء واألجور املرتتبة على ذلك فمن ذلك 

اجملاهد يف سبيل اهلل , واملكاتب الذي يريد األداء, : ثالثة حق على اهلل عوهنم }
وحديث الشاب الذي جاء يستأذن يف الزنا وكيف  . ( ){ والناكح الذي يريد العفاف 

يسألون رسول اهلل  واواألنصار الذين جاؤ , م الرسول صلى اهلل عليه وسلم له يكان تعل
مايكون عندي من خري فلن : صلى اهلل عليه وسلم فأعطاهم حىت نفد ماعنده فقال 

 0ومن يستعفف يعفه اهلل : أدخره عنكم مث قال 

                                                 

صحيح : قال حمققه شعيب األرنؤوط,      حديث رقم , حديث أيب أمامة الباهلي , مسند األنصار , اإلمام أمحد رواه   -  
 .الطبعة األوىل , مؤسسة الرسالة ,     /5 , 
   رقم الدرس , تاج العفة والرؤوس املريضة , مرجع سابق   -  
املكتبة ,    / حسنه االلباين  , ,   1 قم الصالة  , حديث ر باب مىت يؤمر الغالم ب, داود , كتاب الصالة  ورواه أب -  

 .الطبعة األوىل , بريوت  –العصرية صيدا 
 .   رقم الدرس , مرجع سابق , تاج العفة والرؤوس املريضة   -  
 5 ,سبق خترجيه   -  
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أن نعود الشباب أن تكون أفكارهم وتطلعاهتم ترقى إىل رقي ): الدعوة للتفكر والتطلع  ( 
غ مبا ينفع ويعود باخلري والفائدة ألن اإلسالم وإىل اآلفاق الواسعة وإشغال وقت الفرا 

 .( ) (النفس إن مل تشغلها بالطاعة شغلتك باملعصية
 

وهي الدعوة إىل خلق العفة يف ضوء الكتاب والسنة وبيان منافع ومثار : املمارسه والعمل  ( د
 .العفة للمجتمع وبيان خماطر التخلي عن العفة وهو مدار هذا البحث 

 
, أن يعينك على طاعته وحسن عبادته ما أعظم االستعانة باهلل عز وجل :  باهلل االستعانة( هـ
عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه ف! أن يبعد عنك الفواحش واملنكراتو 

بأيب أنت وأمي يا رسول : يا معاذ إين ألحبك فقال له معاذ } :وسلم أخذ بيده يومًا مث قال
اللهم أعين على ذكرك  :أوصيك يا معاذ ال تدعن دبر كل صالة أن تقول: اهلل وأنا أحبك قال 

ن وقيأن فعلى املسلم سؤال اهلل والدعاء باإلحلاح و . ( ){ وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك 
 .نك اهلل فال معني لك غريه باإلجابة ألنه إن مل يع

 
اهلل سبحانه يف اإلنسان ومن أعظم  الفطرة والغرائز أمر من أصل خلقة إن: األخذ باملباح ( و

 .( )مر بالزواج األأسباب حتقيق العفة تصريف الغرائز البشرية الفطرية فيما أحل اهلل ومن املباح 
 
 
 
 
 
 

                                                 

   رقم الدرس , مرجع سابق  , تاج العفة والرؤوس املريضة   -  
: ل حمققه شعيب األرنؤوط قا, 1    حديث رقم , حديث معاذ بن جبل  , نصار مسند اإلمام أمحد , مسند األ  -  

 0  / 5  ,صحيح  
 .   رقم الدرس , تاج العفة والرؤوس املريضة  , مرجع سابق   -  
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 :  شروط العفة  
 :ن للعفة عدة شروط منها إ

 0أن ال يكون تعففه عن الشيء انتظاراً ألكثر منه أو أفضل منه   - 
 هواه ورغبته  ه ال يوافقأن ال يكون تعففه عن الشيء ألن  - 
 أن ال يكون تعففه عن الشيء جلمود شهوته  - 
 0أن ال يكون تعففه عن الشيء خلوفه من عاقبته دنيوياً  - 
  0أن ال يكون تعففه عن الشيء ألنه ممنوع من تناوله أو فعله  - 
 0ماته عنهأن ال يكون تعففه عن الشيء ألنه غري عارف به لقصور معلو  -5

أن ال : واعلم أنه ال يكون املتعفف عفيًفا إال بشرائط, وهي:) قال الراغب األصفهاين رمحه اهلل 
يكون تعففه عن الشيء انتظارًا ألكثر منه أو ألنه ال يوافقه, أو جلمود شهوته, أو الستشعار 

ن ذلك كله ليس خوف من عاقبته, أو ألنه ممنوع من تناوله, أو ألنه غري عارف به لقصوره, فإ
وترك ضبط . بعفة, بل هو إما اصطياد, أو تطبب, أو مرض, أو خرم, أو عجز, أو جهل

الشهوة أذم من تركها عن الغضب فالشهوة مغتالة خمادعة, والغضب مغالب,  النفس عن
عبد الشهوة أذل : واملتحيز عن قتال اخلادع أردى حااًل من املتحيز عن قتال املغالب; وهلذا قيل

 بد الرق, وأيضا بالشره قد جيهل عيبه فهو شبيه بأهل مدينة هلم سنة رديئة يتعاطوهنامن ع
 ( )( وال يعرفون قبحها, وليس من تعاطى قبيًحا يعرفه كمن يتعاطاه وهو يظنه حسًنا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 0    ,  مرجع سابق الذريعة إىل مكارم الشريعة ,   -  
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 : ثمار تحقيق العفة :  نيالمبحث الثا
 :يف الدنيا واآلخرة فمن مثراته  إن العفة خلق عظيم واملسلم يسعى إىل التخلق به لينال مثرته

 0حتقيق اإلميان  - 
 0حفظ اجلوارح  - 
 0حفظ األعراض  - 
 0حفظ اجملتمع - 
 0من الفواحش  النجاة - 
 0من أضرار الفواحش  السالمة -5
 0طهارة الفرد ونقاء اجملتمع  -0
 0تنمية قوة اإلرادة  -2
 0العفيف يف ظل عرش اهلل  -1

 0مضاعفة األجر والثواب  -0 
 0وجناة من النار العفة كرامة يف الدنيا  -  
 0ستعفاف سبيل للزواج املثايل اال -  
 الفوز بكرامة الصرب  -  
  0سرة صيانة األ -  

  :تحقيق اإليمان / أوالً 
عفة حلرمة ال من الشيطان علم بأن فعله انتهاكنزغ  ن مثار العفة أن املسلم إذا أصابهإن م

إال اإلميان به سبحانه وتعاىل وخوفه منه قال تعاىل ومعصية لربه وتعد حلدود خالقه فما مينعه 

 .( )چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  چ 
أن خيلو الرجل باملرأة احلسناء فيدعها ال يدعها إال هلل وبره صدق اإلميان )  عبيد بن عمري قال 

وليس املقصود أن يسعى الرجل للخلوة باملرأة فإن ذلك غري جائز شرعًا وإمنا لبيان أنه ال  ( )(
 : ينجو من تلك الفتنة إال صادق اإلميان كما قال تعاىل يف حق يوسف عليه السالم 

                                                 

 .   0 سورة األعراف آية    -  
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 ( )چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ 
عن احلرام جيد حالوة االميان يف قلبه فعن حذيفة رضي اهلل عنه قال  والعفيف الذي يغض بصره

خوف اهلل من بليس فمن تركها إالنظر سهم من سهام }قال رسول اهلل صلى اهلل علية وسلم : 
 .( ){أثابه جل وعز إمياناً جيد حالوته يف قلبه 

 
 : حفظ  الجوارح / ثانياً 
انتها  عما حرم اهلل وقيامها مبا خلقت له  طاعة هلل من مثار حتقيق العفة حفظ اجلوارح وصيإن 

وقد أخرب الرسول الكرمي صلى اهلل عليه سلم أن الفاحشة  وطاعة لرسوله صلى اهلل عليه وسلم
األوجاع اليت مل تكن يف إذا انتشرت يف قوم عمهم اهلل بالبلوى وانتشرت فيهم األسقام و 

يا  }: أقبل علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, فقال: عن عبد اهلل بن عمر, قالأسالفهم  ف
مل تظهر الفاحشة يف قوم قط, : معشر املهاجرين مخس إذا ابتليتم هبن, وأعوذ باهلل أن تدركوهن

الذين حىت يعلنوا هبا, إال فشا فيهم الطاعون, واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم 
 ( ) {مضوا

 : حفظ األعراض / لثاً ثا
من مثار حتقيق العفة أن اهلل  حيفظ عرض  العفيف يف الدنيا ويرزقه على صربه وعفته يف إن 

ڄ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  :قال تعاىل الدنيا عن الشهوات بلذة النعيم يف اآلخرة 

( )چڃ  
 

 
                                                                                                                                               

حديث , هـ 01  الطبعة األوىل , الرياض  –مكتبة الرشد , أبو بكر بن أيب شييبه , الكتاب املصنف يف اآلحاديث واآلثار  -  
 .  5 /0, 115  رقم 

الكويت , الطبعة  –ع العفة ومنهج االستعفاف,  حيىي سليمان العقيلي , دار الدعوة للنشر والتوزي,    سورة يوسف آية   -  
 11, هـ 01  األوىل 

, صححه احلاكم ,   020حديث رقم , مرجع سابق , عبداهلل احلاكم النيسابوري  أبو, املستدرك على الصحيحني  -  
 /  1 
ة دار إحياء الكتب العربي,     / , حسنه االلباين , 1 0 حديث رقم , باب العقوبات , كتاب الفنت , رواه ابن ماجه  -  
  الطبعة األوىل, 

    :  , اآلية بقرةسورة ال  -  
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 :  حفظ المجتمع/ رابعاً 
وحفظ اجملتمع من ع يف احملرمات واملنكرات و من مثار حتقيق العفة حفظ اجملتمع من الوقإن 

املفاسد واملآمث وقد أخرب اهلل عزوجل يف كتابه العزيز عن قوم لوط وماحل هبم من اهلالك بسبب 
ڄ  ڄ  ڄ  چ  :إمثهم وانتهاكهم خللق العفة وجن ى لوطًا ومن معه بعفتهم قال تعاىل 

 ( )چڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
 
 : النجاة من الفواحش /خامساً 

ن العفيف ال يستعف عن فعل الفاحشة فقط بل إنه يتعفف عن مقدماهتا ومداخلها إ
ومن وجل هذا الباب كان  ,وأسباهبا من النظر احلرام واخللوة باملرأة اليت الحتل له وغري ذلك 

ژ  چ : هو أعظم منه وهو الزىن وانتهاك عفة الفرج قال تعاىل فيما سبياًل وطريقًا للوقوع 

ڦ  ڦ      ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦچ   ( )چژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  

ڇ   ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ     چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ

( )چڇ    
 

كما أن ة من الزنا  والنظرة واحملادثة واخللوة واملالمسة أبواب للزنا فمن فتحها يصعب عليه النجا
 .ف الشهوة وتلقي برعاية التقوى على العقل فينعم العفيف حبياة هنيئة طاهرة طلالعفة هتدئ وت

 
 :  النجاة من أضرار الفواحش/ سادساً 

من مثرة حتقيق العفة النجاة من أضرار الفواحش واملقصود هبا هنا هي األضرار املرتتبة بعد إن 
 :على ذلك من عقوبات وأضرار منها فعل الفاحشة وعدم عفة الفرج ومايرتتب 

                                                 

 5  -   -   :  ات, اآلي الصافاتسورة   -  
 12, مرجع سابق العفة ومنهج االستعفاف, : روانظ,    : سورة اإلسراء , اآلية   -  
    : , اآلية  يوسفسورة   -  
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حلول غضب اهلل جل وعال على من انتهك حرماته وتعدى حدوده وجتاهل أوامره  -
ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ    ٿٺ   ٺچ ونواهيه قال تعاىل 

 ( )چڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  
والد األجتماعية من تفكك األسر وضياعها وذهاب الغرية وقلة النسل وكثرة األضرار اال -

 0شرعيني الغري 
يف النفس ألنه وضنك األضرار النفسية وهي أن العاصي يعيش يف هم وغم وضيق  -

ۆئ  ۈئ   چ  :قال تعاىل املوصل جلنته ورضاه  ض عن سبيل اهلل جل وعال وعن طريقهأعر 

( )چۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی    
 

يف األزمان املاضية  مراض وفشوها واليت مل تكن معروفةوهي انتشار األ األضرار الصحية -
 0مثل اإليدز والزهري والسيالن وغريها 

رار اليت ذكرت جزءاً وحتقيق العفة والدعوة إليها سبيٌل للسالمة والنجاة من العقوبات واألض
 0عن هذه األضرار يف مبحث مستقل بعنوان خماطر التخلي عن العفة  ها وسيتم احلديثمن

 
  :طهارة الفرد ونقاء المجتمع / سابعاً 

املالئكي واشتياق احلور العني له كما يف ظالل الرمحة اإلهلية والدعاء العفيف يعيش يف دنياه إن 
تمع والذكر احلسن والزواج السعيد واجملأنه سيحيا حياة اجتماعية مستقرة بالسمعة الطيبة 

أنس الطاعة وهبجة القرب من اهلل ولذة العبادة بمستقرة مطمئنة  املتماسك احملصن ويهنأ بنفس
 .( )وحالوة اإلميان وسيكون يف مأمن من تلك األمراض اخلبيثة 

 
 
 
 

                                                 

  51-52:  تان, اآلي الفرقانسورة   -  
     :  ة, اآلي طهسورة   -  
 11العفة ومنهج االستعفاف , مرجع سابق ,  : انظر  -  



 إلى العفة في ضوء الكتاب والسنة  الدعوة 

 

 
43 

  :قوة اإلرادة / ثامناً 
من مثار حتقيق العفة قوة اإلرادة وتنميتها وذلك أن االستعفاف يتطلب قدراً كبريا من اإلرادة إن 

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  چ : القوية والعزمية الصادقة قال تعاىل 

 .( )  چ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ
 :قال املاوردي رمحه اهلل فيه وجهان

  0الذنب فيقلع وتتحقق العفة  عند مواقعةخوف يف الدنيا من اهلل هو  :أحدهما  
هو خوفه يف اآلخرة من وقوفه بني يدي اهلل للحساب فزجر النفس عن املعاصي  :الثاني    

 .( )واآلثام واحملارم وهبذا يستحق املنزلة العالية بقوة إرادته وعفته 
 

 :  العفيف في ظل عرش اهلل /تاسعاً 
يستظل بظل عرش الرمحن يف اآلخرة ألنه حفظ فرجه عن من مثار حتقيق العفة أن العفيف إن 

تقوده النتهاك حرمتها فكان جزاؤه أن اهلل جل وعال جعله من  احلرام وكبت حرارة الشهوة اليت
 0الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله  السبعة

م اهلل يف ظله سبعة يظله}: فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 
عادل وشاب نشأ يف عبادة ربه ورجل قلبه معلق باملساجد ورجالن إمام : ظله يوم ال ظل إال 

إين أخاف : حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال فقال 
 خالياً اهلل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ورجل ذكر اهلل

 . فالعفيف يف حفظ اهلل ورعاية اهلل وكنفه أي فضل أعظم من هذا . ( ){ ففاضت عيناه 
 
 
 

                                                 

 .    – 0 سورة النازعات آية   -  
حتقيق السيد بن عبد املقصود, دار ,  تفسري املاوردي النكت والعيون , أبو احلسن علي حممد البصري املشهور باملاوردي  -  

 بتصرف  00 / 5لبنان ,  –الكتب العلمية 
     / , 550حديث رقم , باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة وفضل املساجد , كتاب اآلذان , البخاري أخرجه  -  
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 : مضاعفة الثواب للعفيف /عاشراً 
ختلطت على والثواب فإذا كثرت الفنت وعمت وا اعفة األجرإن من مثار حتقيق العفة مض 

 الذي راقب ربه ه فإن العفيفنواهيأوامره وجتنب تباع األمور وانشغلوا عن طاعة اهلل وا الناس
 0اعف له احلسنات لتقواه وصربه وعفته  والتزم العفة تضيف زمن الفنت

العبادة يف } : لأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قا رضي اهلل عنه  فعن معقل بن يسار
 .( ){اهلرج كهجرة إىل

املراد باهلرج هنا الفتنة واختالط أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة : )قال النووي رمحه اهلل 
 .( )( فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها وال يتفرغ هلا إال أفراد

 
 :  العفة كرامة في الدنيا و نجاة من النار /الحادي عشر 

النجاة من النار وإن املسلم يسعى يف هذه احلياة يف الدنيا و  إن من مثار حتقيق العفة الكرامة
ة من النار فمن غض للعمل للدار اآلخرة والفوز برضا اهلل جل وعال ودخول اجلنة والنجا

 0حرم اهلل عليه فاز بالنجاة من النار   مابصره وصرفه ع
سبيل عني حرست يف : ثالثة ال ترى أعينهم النار } : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .( ){ اهلل وعني بكت من خشية اهلل وعني غضت عن حمارم 
 

 اً ومن مثار حتقيق العفة أن اهلل يرزق العفيف زواج:  الزواج سبب للعفاف / الثاني عشر 
جيد فيه سعادته وأنسه وراحته وطمأنينته و إن الشاب الذي أرخى العنان لشهواته وتعود على 
تدنيس األعراض وإشباع رغباته بألوان متعددة من املفاسد لن يطيق صربًا عنها وإن تزوج إال 
أن يتوب ويبدأ بزواجه صفحة جديدة من حياته وكذلك الفتاة اليت خرجت من حصنها 

                                                 

 52  /  ,  2 1 باب فضل العبادة يف اهلرج , حديث رقم , شراط  الساعة أرواه مسلم , كتاب الفنت و   -  
هـ ,  1  بريوت , الطبعة الثانية  –ء الرتاث العريب املنهاج شرح صحيح مسلم , أبو زكريا حمي الدين النووي , دار أحيا  -  

 2  /21 . 
الطبعة الثانية , , القاهرة  –املعجم الكبري , سليمان أمحد أبو القاسم الطرباين , حتقيق محدي السلفي , مكتبة ابن تيمية   -  

 . 5  / 1 , حسن لغريه : قال حمققه ,   00 حديث رقم 
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له كل حياهتا الرجال وعاشرهتم من الصعب بعد ذلك أن ختضع لزوج هتب  العفيف وخالطت
 .( ) إال بعد توبة نصوح

 .( ){ عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم } وهلذا قال صلى اهلل عليه وسلم 
 : رمحه اهلل  الشافعيويقول 

 عفوا تعف نساؤكم يف احملرم 
 يا هاتكا حرم الرجال وتابعاً 

 بألفي درهمولو من يزن يف قوم 
 أقرضته نإن الزنا دين إ

 

 وجتنبوا ما ال يليق مبسلم 
 طرق الفساد تعيش غري مكرم

 الدرهم بغري يف أهله يزن
 ( )كان الوفا من أهل بيتك فاعلم 

 

أما أهل العفاف من الرجال والنساء فإن مثرة العفة بينهم املودة والرمحة والسكن تتبادل بني 
نوان الرضاء فيتعلق كل األبدية وع اآلخر احلب املخلص واملنحةهما يف الزوجني ويرى كل من

 .( )خر حىت النهاية منهما باآل
 

 :  فوز العفيف بكرامة الصبر / الثالث عشر 
العفة يف حقيقتها هي الصرب عن معصية اهلل وهي من أنواع الصرب لذا فإن جزاء الصابرين إن 

العفة السيما الشاب صاحب الشهوة والذي ال حيافظ على عفته إال بصرب عظيم  أولويناله 
م وجلده عن اوأذناه عن السمع احلرام ورجاله عن السعي احلر .. تصرب عيناه عن النظر احلرام 

حئ  مئ  ىئ     يئ  جب    حبخب  چ :  قال اهلل تعاىل. اجلسد احلرام وفرجه عن الفرج احلرام 

ىت  يت  جثمث  ىث   يث   حج  مج  جح    مب   ىب  يب  جت  حت    ختمت 

 .( )چمح  
 

                                                 

 . 00 ستعفاف , مرجع سابق , العفة ومنهج اال: انظر   -  
   , سبق خترجيه  -  
 0  , هـ  0  الطبعة الثالثه , بريوت  –دار الرشيد , أمحد قبش حممد , جممع احلكم واألمثال يف الشعر العريب   -  
 . 00 العفة ومنهج االستعفاف , مرجع سابق , : انظر  -  
 . 0 سورة الزمر آية   -  
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 .موقعه يف الدين  أكثر من سبعني موضعاً وذلك لعظم ورد ذكر الصرب يف القرآن يف
كل احلسنات هلا أجر حمصور من عشرة أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إال الصرب فإنه ال حيصر ف

 ( ) .أجره 
 

فهي اجلزاء العادل عن حفظ أعراض الناس أن حيفظ  :العفة صون لألسرة / الرابع عشر 
من جنس عمله حيث سيجد من يعبث بعرضه  وأما من عبث بعرض غريه فإن جزاءه عرضه

 . ( )وشرفه 
منها واملسلم يسعى لتحقيق العفة ًا جزء ار حتقيق العفة أهنا كثرية وذكرتواخلالصة يف مث

 0واآلخرة لكسب ونيل ماأعده اهلل للعفيف يف الدنيا 
بذلك للمدعوين والرتغيب فيها حىت حيصل وأن على الدعاة القيام بواجبهم لبيان هذه الثمار 

اخلري والفالح والسعادة يف الدنيا واآلخرة  والتواصي باحلق والصرب عليه والتعاون على الرب 
 0والتقوى 

املدعوين وتطبيقها يف  فكم حنن حباجة إىل تعميق األخالق الكرمية واآلداب اإلسالمية يف نفوس
 0واقعنا اليومي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 –حتقيق عبد اهلل اخلالدي , شركة دار األرقم , التسهيل لعلوم التنزيل ,أبو القاسم حممد أمحد ابن جزي الكليب :  انظر   -  
  0 /   هـ , 5   بريوت , الطبعة األوىل 

 .  0 العفة ومنهج االستعفاف , مرجع سابق , : انظر -  
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 0ضوابط الدعوة إلى العفة المتعلقة بالداعية والمدعو :الفصل الثالث 
 :متهيد 

إن الدعوة إىل اهلل ترتبط وترتكز بشكل مباشر بقدرة الداعية على نشر األخالق 
البد أن تتوفر الفاضلة والصفات الكرمية للمدعوين فكان لزاماً أن يكون هناك ضوابط 

 0يف الداعية واملدعو يف كل زمان ومكان 
وقبل احلديث عن هذه الضوابط البد أن نذكر املقصود مبصطلح الضوابط لغة 

 0واصطالحاً 
 ( ). لزوم الشئ وحبسه: الضابط لغة 
 ( ).األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته : واصطالحاً 

املبادئ العامة اليت جيب توفرها للدعوة إىل العفة : واملراد بالضوابط يف هذا البحث هي
 . يف ضوء نصوص الكتاب والسنة املتعلقة بالداعية واملدعو 

 
 :  ةالداعيب المتعلقةضوابط الدعوة إلى العفة / المبحث األول 

إىل العفة جيب عليه أن يتقيد بضوابط تساعده على جناح دعوته  القائم بالدعوة  إن الداعي
وإيصال رسالته إىل املدعو على أكمل وجه وأمت بيان من دون خلل وال نقص وال خطأ فمن 

 : هذه الضوابط 
 0العلم مبوضوع العفة  - 
 0التعرف على أحوال املدعوين  - 
 0الصرب يف الدعوة إىل العفة  - 
 0 الدعوة إىل العفة ضرورة اختيار املنهج الصحيح يف - 

 
 

                                                 

  0  /0, مرجع سابق , ضبط : مادة , لسان العرب  -  
 0  / ,  الطبعة األوىل ,بريوت –املكتبة العلمية , أمحد حممد الفيومي , املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري  -  
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أن يكون  ةإن من أهم الضوابط للدعوة إىل العفة عند الداعي :العلم بموضوع العفة / أواًل 
 0عاملاً مبوضوع العفة

إن أهل العلم هم الذين يستطيعون القيام حبق الدعوة وذلك مبا أوتوا من مرياث  :)قال البيانوين 
هم بدينهم وما أكثر ما يسيء اجلاهل إىل دعوته من ر صبرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومن ي

. ( )چ ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئچ : يقول اهلل تعاىل  ( )(ر حيث ال يشع
 0أي ال يستوي من عنده علم ومن ال علم عنده 

 ( ) چ  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ : قال تعاىلو 

السبيل املوصل إىل اهلل وإىل دار كرامته  وأدعو إليه وه ذيطريقي ال هذاقل يا حممد للناس )  

ڍ  ڌ      چواملتضمن للعلم باحلق والعمل به وإيثاره وإخالص الدين هلل وحده ال شريك له 

 أي أحث اخللق والعباد إىل الوصول إىل رهبم وأرغبهم يف ذلك وأدعوهم إىل حماسن چ  ڎڌ

على علم أي چڎ  ڈ  چ  :وقوله تعاىل وغريها  ةاألخالق من صرب وإيثار وزهد وعف

يدعو إىل اهلل كما أدعو على بصرية من  چ  ڑڈ  ژ  ژ چ ةويقني من غري شك وال مري
 .(  ) ( أمره

بالغ األمهية حيتاج من الداعية أن يكون عاملًا حذرًا يف دعوته  ةن الدعوة إىل موضوع العفإ
بعض الناس يف  ةورغب ,للمدعوريد إيصاله يالذي  ديثاحلقد ال يفهم املقصود من  هألن ,للعفة

 .احلصول على شهوات الدنيا والتكالب عليها 

                                                 

 2  هـ ,     الطبعة الثالثة ,  املدخل إىل علم الدعوة , حممد أبو الفتح البيانوين , مؤسسة الرسالة  -  
   1سورة الزمر آيه  -   
 . 02 سورة يوسف, آيه  -  
 . 05 تفسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ,مرجع سابق ,  -  
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وعلى الداعية إىل العفه أن حيذر من القول على اهلل بغري علم حىت ال يتعرض للوعيد الشديد 

ڀ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ   ڀچ  :قال اهلل تعاىل 

 . (  )چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ما بنسبته إىل ما يليق إأشد ظلماً ممن كذب على اهلل ال حمذراً وخمرباً أنه ال أظلم و يقول تعاىل )  

 .خبار بأن اهلل تعاىل قال كذا أو أخرب بكذا أو حكم بكذا وهو كاذب ة أو اإلأو بادعاء النبو 

أي ما أظلم ممن جاءه احلق املؤيد بالبينات فكذبه فتكذيبه ظلم       چ پ  پ چ
د احلق بعد ما تبني له فإن كان جامعاً بني الكذب علي والتكذيب باحلق كان عظيم منه ألنه ر 

حيصل هبا االستقاء منهم وأخذ حق اهلل من     چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چظلماً 
 ( )(  كل ظامل وكافر

والدعوة بدون علم دعوة على اجلهل ضررها أكرب من نفعها ألن هذا الداعية قد نصب )  
نفسه موجهًا ومرشدًا فإذا كان جاهاًل فإنه يكون ضااًل مضاًل ويكون جهله هذا جهاًل مركباً 
واجلهل املركب أشد من اجلهل البسيط فاجلهل ميسك صاحبه وال يتكلم وميكن رفعه بالعلم 

لن يسكت بل سيتكلم ولو ( املركب ) حالة اجلهل املركب إن هذا اجلاهل  ولكن املشكلة يف
 . عن جهل وحينئذ يكون مدمراً أكثر مما يكون منوراً 

تبعه اإن الدعوة إىل اهلل على غري علم خالف ما كان عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم ومن 

ڑ     ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ حيث قال اهلل تعاىل 

 ( )(چک  ک  ک  ک   گ

                                                 

 .    سورة الزمر آية  -  
 .   0تسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان , مرجع سابق ,  -  
الطبعة األوىل بريوت ,  –زاد الداعية إىل اهلل , علي أمحد الطهطاوي , دار الكتب العلمية : انظر , 02 سورة يوسف آيه  -  

  .  هـ , 5   
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والبصرية هي أعلى درجات العلم واليت تكون نسبة العلوم إىل القلب  :) قال ابن القيم رمحه اهلل 
 .(  )  (ختص اهلل هبا الصحابة عن سائر األمةاإىل البصر وهذه اخلصيصة اليت  ئيكنسبة املر 

مما تدعو إليه وذلك حىت يقدم النصح  فالبد من العلم والبصرية , والبصرية هي العلم واليقني) 
 .(  ) (لألمة بأمانة ووضوح يزيل اللبس والغموض بفطنة وحكمة

 
أن ومن ضوابط الدعوة إىل العفة للداعية  : ةالتعرف على أحوال المدعوين إلى العف/ثانيًا 

 الدعوةيتعرف على  أحوال املدعوين قبل توجيه الدعوة إليهم حىت يتمكن من مراعاهتا أثناء 
 0ويعرف أحواهلم وكيف تكون دعوهتم 

أنه سبحانه أمر نبيه صلى اهلل عليه  ةومما يدل على أمهية التعرف على أحوال املدعوين إىل العف

ہ  ہ   ہ  ہ  چ : قال تعاىل  بأساليب وطرق عديدة وسلم بالقيام بالدعوة إىل اهلل

ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھھ   ھ  ھ

 .(  )  چٴۇ  ۋ  ۋ    ۈۆ  ۈ
طرق وهي أساليب و  ةففي هذه اآلية أمر اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم بالدعوة إىل اهلل بثالث

مع واألساليب احلكمة واملوعظة احلسنة واجملادلة باليت هي أحسن وتستخدم هذه الطرق 
 0وأحواهلم كل حسب مايناسبه أصناف املدعوين 

جعل اهلل مراتب الدعوة حبسب مراتب اخللق فاملستجيب القابل ) :يقول ابن القيم رمحه اهلل 
الذكي الذي ال يعاند احلق وال يأباه يدعى بطريق احلكمة والقابل الذي عنده نوع من غفلة 

                                                 

 .    /   , مرجع سابق مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ,   -  
الشارقة , الطبعة  –دمشق , مؤسسة علوم القرآن  -مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة , خالد عبد العليم متويل, دار ابن كثري -  

 . 51 هـ  , 0   األوىل 
 .    سورة النحل آية  -  
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ر باملوعظة احلسنة وهي األمر والنهي املقرون بالرغبة والرهبة واجملادل واملعاند حياو  يدعىوتأخر 
 .(  ) (باليت هي أحسن

فعن ابن مسعود  أمامللل والس ةالعفة أن خيتصر الكالم وال يطيل خشيخلق الداعية إىل  وعلى
باملوعظة يف األيام كراهة  يتخولنا}كان النيب صلى اهلل عليه وسلم  :رضي اهلل عنه قال

 .(  ){ السآمةعلينا
أحوال الناس قد إن خري الواعظني والدعاة املصلحني وأجداهم نفعًا وأكثرهم تأثرًا من يتف)  

قي إليهم مبوعظة وينشر بينهم مآثره وخيتار من املواضيع ما يفيدهم يف ليوأنسب أوقاهتم ف
والداعية األول وقدوة املؤمنني كان يتعرف على أحوال املدعوين ويتفقد  دنياهم وآخرهتم 

م األوقات املناسبة للصحابة فيعظهم ويعلمهم وما كان يداوم عليهم بذلك خمافة أن يلحقه
 .(  ) (موا وينصرفوا عن مساع وقبول القول واحلقأامللل والضجر فيس

الواجب على الداعية إىل العفة أن يسلك املسلك الذي يراه ناجحاً و : )قال ابن باز رمحه اهلل 
 ( ) (مفيداً صاحلاً إلرشاد املدعوين وتوجيههم إىل العفة واخلري والفالح

بالنسبة للشدة  املدعوين ة الداعية  أن يراعي أحوالن حكممو :) قال ابن عثيمني رمحه اهلل 
رأى منهم انقيادًا وسهولة قابلهم باللني والسهولة وإذا رأى منهم عتوًا ونفوراً  واللني فإذا

 (  )(فليقابلهم مبا تقتضيه احلال وحتصل به املصلحة 
التعرف على أحوال املدعوين إىل العفة يستلزم العلم بعقلياهتم وعقائدهم وظروفهم  إن

االجتماعية وتقاليدهم وبيئتهم فذلك ميكن من حسن اختيار األسلوب والوسيلة املناسبة هلم 
 . (  )وملا حيقق اهلدف الذي يسعى إليه الداعية من حتقيق خللق العفة 

                                                 

 .   الطبعة األوىل , , بريوت –مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة , ابن قيم اجلوزية  , دار الكتب العلمية  -  
م حديث رق,  م كي الينفروا باب ماكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يتخوهلم باملوعظة والعل, صحيح البخاري , كتاب العلم  -  

52  ,  /   
 .   هـ ,     بريوت , الطبعة الرابعة  –األدب النبوي , حممد عبد العزيز اخلويل , , دار املعرفة  -  
 . 0  / 1 , الطبعة الثانية جمموعة فتاوى ابن باز , عبد العزيز عبداهلل بن باز , مجع وإشراف وطبع حممد الشويعر,: انظر  -  
الطبعة , وطن ودار الثريا عثيمني , حممد صاحل العثيمني , مجع وترتيب فهد السليمان , دار الجمموعة فتاوى ورسائل ابن  -  

 . 5  / 5 هـ ,      هاألخري 



 إلى العفة في ضوء الكتاب والسنة  الدعوة 

 

 
52 

لى أحوال املدعوين ملايف ذلك من معرفة أنسب الطرق وهبذا يتضح أمهية ضابط التعرف ع
 0واألساليب اليت تناسب املدعو لدعوته إىل العفة ومعرفة فكر املدعو ونفسيته وعقيدته وظروفه 

 
أن جياهد نفسه ب ومن ضوابط الدعوة إىل العفة الصرب :الصبر في الدعوة إلى العفة / ثالثًا 

سباب حصوله ويتجنب اآلفات املعيقة له من العجلة على الصرب ويروض نفسه عليه ويتحرى أ
والغضب وشدة احلزن والضيق والكآبة واليأس وإن كان الداعية صابراً يف دعوته نال راحة البال 
وطمأنينة القلب وقوة اليقني واملضي يف دعوته دون أن يصرفه صارف أو مينعه مانع , أما إذا 

 .لدعوة فقد الصرب فإنه يضعف ويفرت عن القيام با
خيالف أهواء بعض املدعوين  ألنهوالصرب على تبعات الدعوة عمل شاق حيتاج إىل جهد كبري 

لصرب الذي جيعله يثبت يف حيتاج إىل ا ذيالداعية بسبب ذلك شيء من األذى ال يصيبفرمبا 
 0للدعوة إىل اهلل  طريقه

املسلم أشد ضرورة له  وإن كان الصرب ضروريًا ألي إنسان السيما للمسلم فإن الصرب للداعي
عن  يعفهاجياهدها وحيملها على الطاعة و اليت  من غريه ألنه يعمل يف ميدانني ميدان نفسه

املعصية وميدان خارج نفسه وهو ميدان الدعوة إىل اهلل وخماطبة الناس يف موضوعها فتحتاج إىل 
قدر كبري من الصرب يف امليدانني ميدان النفس وميدان الدعوة حىت يستطيع جتاوز العقبات 

 ( ) .والثواب فاته األجرفقد دان فإن فقد الصرب قعد أو انسحب من امليواملشقة  وحتمل األذى

مج    حجحت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  جتحب  خب  مب    ىب         يبچ : قال تعاىل 

ڀ  ڀ   ڀ       پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پجح      مح  جخ  حخ   

 . (  )چڀ  

                                                                                                                                               

وهي جملة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واإلرشاد,  ,جملة البحوث اإلسالمية : انظر  -  
 . 50 / 5 جزءاً  ,  22عامة وهي الرئاسة ال حتت إشراف

 . 0  هـ , 5   أصول الدعوة , عبد الكرمي زيدان , مؤسسة الرسالة , الطبعة العاشرة : انظر  -  
 .  5 –  5سورة مرمي آية  -  
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ه هني إنفاذ أمره وتركصرب نفسك على الزم طاعته وذل ألمره وهنيه و اأي :) قال الطربي رمحه اهلل 
اإلله الذي ال مثل له وال عدل وال شبيه يف  هز برضاه عنك فإنإليه تفوالعمل بطاعته والدعوة 

 .(  )  ( جوده وكرمه وفضله

 . ( )چحب  خب  مب  ىب  يب    جبجئ  حئ    مئ  ىئ  يئچ :وقال تعاىل

 .  (  )چحت  خت  مت  ىت   يت   جث  مث  ىث     يث          چ : وقال 
ولكن يعترب الصرب من أهم الضوابط واآليات يف الصرب كثرية وليس هذا جمال بسطها وسردها 

إىل العفة للوصول إىل اهلدف الذي يسعى إليه وألهنا   اليت جيب أن تتوفر يف الداعية للدعوة
البد للداعية تالمس حياة املدعو اخلاصة وخصوصياته اليت ال يرغب املدعو إطالع أحد عليها ف

أن يكسر احلواجز بينه وبني املدعو حىت يتمكن من إيصال الدعوة وأما  ةعند دعوته إىل العف
أن يستنكف فهذا خالف ما كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يفعله والنيب صلى اهلل عليه 
وسلم كما هو معلوم كان يذهب يف أيام مىن إىل املشركني يف أماكنهم ويدعوهم إىل اهلل , فعن 

عنه قال كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعرض نفسه على الناس  جابر بن عبد اهلل رضي اهلل
 ( ) .{هل من رجل حيملين إىل قومه فإن قريشاً قد منعوين أن أبلغ كالم ريب }:باملوقف فيقول 

 
ومن الضوابط للدعوة إىل  :ضرورة اختيار المنهج الصحيح في الدعوة إلى العفة /رابعًا 
تعرف على حال يموافقًا للكتاب والسنة و ويكون مايدعو إليه ه علم الداعية مبا يدعو إليالعفة 

لدعوته و خيتار أنسب املناهج واألساليب  طريقاً عليه أن يضع  تيقن من ذلك فإن املدعو فإن
 0 لدعوتهوالوسائل املناسبة 

                                                 

هـ  ,     رير الطربي , حتقيق عبد اهلل الرتكي , دار هجر , الطبعة األوىل بن جي القرآن , حممد آبيان عن تأويل جامع ال  -  
   / 2   

 . 50سورة الروم  آية  -  
 .   سورة اإلنسان  آية  -  
قال حمققه ,   1   , حديث رقم د جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه مسن, رواه اإلمام أمحد , مسند املكثرين من الصحابة   -  

 .00 /   صحيح  , : ؤوط شعيب األرن
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فمن الناس من . ليسوا على مستوى واحد من الفهم واإلدراك واملستوى العلمي ونفاملدعو  )
الذي يرتكز على القلب وحيرك الشعور والوجدان  وهو يصلح يف دعوته للعفة املنهج العاطفي

   ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ : قال تعاىل 

ڃ  ڃ  ڃ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

الذي يرتكز على وهو ملنهج العقلي ان الناس من يصلح يف دعوته للعفة وم. (  )چچ  
فعن أيب ذر رضي اهلل عنه أن أناساً من أصحاب النيب . العقل ويدعو للتفكر والتدبر واالعتبار 

األجور بذهب أهل الدثور  : صلى اهلل عليه وسلم قالوا للنيب صلى اهلل عليه وسلم يا رسول اهلل
أوليس قد جعل  }:يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أمواهلم قال 

وكل ,وكل حتميدة صدقة ,وكل تكبرية صدقة , تصدقون به ؟ إن بكل تسبيحة صدقة لكم ما
قالوا يا رسول ,ويف بضع أحدكم صدقة ,وأمر باملعروف وهني عن املنكر صدقة ,هتليلة صدقة 

أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه فيها : نا شهوته ويكون له فيها أجر قال أيأيت أحد :اهلل
 (  ) { وزر فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر

الذي يرتكز على  وهو ملنهج احلسي أو التجرييباناس من يصلح يف دعوته إىل العفة ومن ال
 .( )( احلواس ويعتمد على التجارب واملشاهدات

 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 1  سورة آل عمران آية   -  
 510/ ,  005 باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف  , حديث رقم , رواه مسلم , كتاب اخلسوف   -  
   1  ,  الطبعة األوىل , الرياض  –مكتبة الرشد فقه الدعوة إىل اهلل , إبراهيم نورين ,   -  
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 :  ضوابط الدعوة إلى العفة عند المدعو/ الثاني  المبحث
 :  دعوإذا كان من حق املدعو أن يؤتى إليه ويدعى فإن من ضوابط الدعوة إىل العفة عند امل

 0ستجابة للدعوة إىل العفة االحسن  - 
 0 لتزام مبا يدعو إليه اال - 

 
 :االستجابة للدعوة إلى العفة حسن / أوالً 

االستجابة للداعية عند دعوته إىل العفة ألنه يُدعي إىل الطهر والنقاء  حسن إن على املدعو
 . وإىل طاعة الرحيم الرمحن 

   ېۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېچ : قال تعاىل 

 (  )چې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  
واإلحسان إذا أي أجيبوه فيما دعاكم إليه وللرسول فيما دلكم عليه من الطاعة والعفة  )

دعاكم ملا حيييكم من العلوم الدينية فإهنا حياة القلوب كما أن اجلهل موته أو إذا دعاكم ملا 
 .(  ) (حيييكم احلياة األبدية يف النعيم الدائم من العقائد واألعمال

ويطرد عنه اليأس ويبقى أمامه , إىل خلق العفة  ةلواقع الذي قد يستفيد منه الداعيومن بيان ا
 املبادروقبول الدعوة فمنهم  ,سواء يف االستجابة إىل احلقعلى حد  الناس ليسوا فوالنور مل األ

, ومنهم بني هذين احلدين يف االستجابة  ,ستجابة املماطل يف االومنهم , يف االستجابة 
كان رضي اهلل عنه  قصة الصحايب مرثد بن أيب مرثد , وسرعة االستجابة ومنوذج من مناذج العفة 

ة له وكانت امرأة بغي مبكة يقال هلا عناق وكانت صديق ,حيمل األسرى من مكة إىل املدينة
ط يف مكة ئت إىل جدار حايفجئت حىت انته :مكة حيمله قال ىوإنه كان وعد رجاًل من أسار 

عرفتين  نب احلائط فلما انتهت إىلّ افجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي جب :يف ليلة مقمرة قال

                                                 

 .   سورة االنفال آية   -  
البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد , أبو العباس أمحد حممد الفاسي الصويف , حتقيق أمحد رسالن, الناشر الدكتور حسن زكي  -  
 , بتصرف  2  /  هـ , 1   القاهرة , الطبعة األوىل  –
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يا أهل اخليام : يا عناق حرم اهلل الزنا فقالت : وأهاًل فبت عندنا الليلة قلت  مرحباً  :فقالت
ت إىل غار فدخلت فجاءوا حىت قاموا يفتبعين مثانية حىت انته :هذا الرجل حيمل ُأسراءكم قال

فرجعت إىل صاحيب فحملته  :على رأسي فبالوا فظل بوهلم على رأسي وأعماهم اهلل عين قال
يا  :اًل حىت قدمت إىل املدينة فأتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقلتوكان رجاًل ثقي

ت رسول اهلل أنكح عناقاً ؟ فأمسك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلم يرد علّي شيء حىت نزل

ڎ    ڎڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌچ :قوله تعاىل

 0( )چڈ  ڈ   ژ  ژ  
يا مرثد الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال  }:فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 ( ) {ينكحها إال زان أو مشرك فال تنكحها 

فهو على الرغم من الشدة واحملنة اليت حلقت به وعلى الرغم من حبه لتلك املرأة عناق بدليل أنه 
ستأذن النيب صلى اهلل عليه وسلم بنكاحها وبالرغم من أهنا هي اليت دعته وكان بإمكانه أن ا

" يا عناق حرم اهلل الزنا "ينجو بنفسه ويسترت عن القوم عندها إال أنه قاهلا بكل صراحة وجرأة 
 . ( )ومل يرض حىت باللجوء لبيتها بل قطع دابر الفتنة والشبهة وقاهلا بقلب املؤمن العفيف 

حيل له أن يتزوجها  بتعاد عن عناق وأنه اللى اهلل عليه وسلم إىل العفة واالملا دعاه رسول اهلل ص
ال وأنه  عناق بتعد عناعف نفسه و فلرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  باالستجابةاملدعو بادر 

 .حيل له أن يتزوج من زانية أو مشركة 
وإىل ما حتيا به قد جعل اهلل من فضله ورمحته يف كل زمان ومكان دعاة يدعون الناس إىل اخلري )

عن شهواهتم فهؤالء هم خلفاء اهلل ورسوله , فمن استجاب  نفوسهم وتعف به قلوهبم وتزكو به

                                                 

 .  سورة النور آية  -  
 2  /   لباين , , حسنه األ 00  لنور  , حديث رقم باب من سورة ا, آن اب تفسري القر أبو رواه الرتمذي ,   -  
 . 01 العفة ومنهج االستعفاف , مرجع سابق ,   -  



 إلى العفة في ضوء الكتاب والسنة  الدعوة 

 

 
57 

سره ولبه وعف نفسه ومن تنكب عنهم ماتت روحه وخبثت  هلم وصحبهم حيي قلبه وتطهر
 . (  )  ( ة اخلواطر واألوهامنفسه يف أودي
سرعة االستجابة هلل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم إذا دعي إىل احلق أن يبادر بفعلى املدعو 

اليت يتقرب هبا العبد إىل ربه ومواله وألن هبا سعادة  باتا من أهم املهمات ومن أعظم القر ألهن
 0الدنيا واآلخرة 

 
 ما يدعو إليهااللتزام ب /ثانياً 

إن من ضوابط الدعوة إىل العفة عند املدعو إذا دعي إىل احلق وبعد االستجابة أن يسعى 
باحلق الذي دعي إليه وحيمل نفسه على الثبات عليه مث يسعى إىل توصيل وتبليغ ذلك لاللتزام 

 . احلق إىل غريه من الناس 
بلغوا عين ولو ) :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال رضي اهلل عنه فعن عبد اهلل بن عمر

 ( ) (.....آية
رضي اهلل  أمامة فعن أيب لتزام به بعد بيان احلق له واال العفةخلق من مناذج  اً منوذجأذكر هنا و 

الزنا فأقبل بئذن يل ايا رسول اهلل : ن فىت شاباً أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال إ: قال عنه 
دن فدنا منه قريبًا قال فجلس ا : مه مه فقال} :صلى اهلل عليه وسلم قالفالقوم عليه فزجروه 

أفتحبه  :وال الناس حيبونه ألماهتم قال :ال جعلين اهلل فداءك قال :أحتبه ألمك قال: قال 
أفتحبه  :وال الناس حيبونه لبناهتم قال :ال يا رسول اهلل جعلين اهلل فداءك قال :بنتك قالال

أفتحبه لعمتك  :وال الناس حيبونه ألخواهتم قال :علين اهلل فداءك قالال واهلل ج :ألختك قال
ال واهلل  :أفتحبه خلالتك قال: الناس حيبونه لعماهتم قالالو  :ال واهلل جعلين اهلل فداءك قال :قال

اللهم اغفر : فوضع يده عليه وقال : وال الناس حيبونه خلاالهتم قال  :جعلين اهلل فداءك قال
 .( ) {به وحصن فرجه قال فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيءذنبه وطهر قل

                                                 

 . 2  /   البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد , مرجع سابق ,   -  
 00 /   ,    5  حديث رقم باب ماذكر عن بين إسرائيل ,, ياء رواه البخاري , كتاب أحاديث األنب -  
   ,سبق خترجيه  -  
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وكان أحب شئ إليه الزنا فلما أدناه الرمحة املهداة ودعاه إىل ترك هذه الفاحشة   الشاب جاء
الزنا الذي جاء يستأذن فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومل يلتفت إىل ذلك الشاب كره 

الذنب  ده صلى اهلل عليه وسلم عليه ودعا له مبغفرةبعد أن وضع ي والتزم بالعفة يف حياته 
فوضع يده  }:رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  روي عنكما وطهارة القلب وحتصني الفرج  

اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه قال فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل : عليه وقال 
 {شيء
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 : وسائل الدعوة إلى العفة للداعي والمدعو / المبحث األول 
 ( ) 0مجع وسيلة وهي مايتقرب به إىل الغري:الوسائل لغة 

 0( )مايتوصل به إىل الشئ ويتقرب به: اصطالحاً 
لتوصيل الدعوة إىل املدعوين  ها الداعيةالوسائل هي األداة اليت يستخدموهبذا ميكن القول بأن 

 :واملدعو   ةللداعيبضوابط الشرع فمن الوسائل  منضبطةبشرط أن تكون 
 0الدعوة إىل الزواج - 
 0إحسان الظن  - 
 .احلوار  - 
 0التخطيط للدعوة إىل العفة  - 
 0الدعوة إىل العفة بالقول  - 
 0الدعوة إىل العفة بالكتابة  -5
 0الدعوة إىل العفة عرب وسائل اإلعالم املختلفة  -0

 
 الزواج الدعوة إلى  / ثانياً  

سلم وجيب على الداعي الزواج من الوسائل بل من أعظمها لتحقيق العفة يف حياة العبد املإن 
 :ن األنبياء واملرسلني قال تعاىلسنة الدعاة م ين للزواج ألن فيه السرت والعفاف وهودعوة املدعو 

 .( )چڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ 

                                                 

مادة وس ل , الطبعة األوىل , دار اهلداية , حممد حممد احلسيين املقب مبرتضى الزبيدي , تاج العروس من جواهر القاموس  -  
,  /0  
 –املكتبة العلمية , حممد الطناحي  –حتقيق طاهر الزاوي , جمد الدين اجلزري ابن األثري , النهاية يف غريب احلديث واآلثار  -  

  2 / ,مادة وس ل , بريوت 
 . 2 سورة الرعد آية  -  
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ٻ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ وهو سبيل املؤمنني استجابة ألمر اهلل 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    ٺپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پپ

 .( )چ     ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
فهذا أمر من اهلل جل شأنه لألولياء بإنكاح من حتت واليتهم من األيامى ومن باب أوىل أمر 
هلم بإنكاح أنفسهم طلبًا للعفة والصيانة من الفاحشة واستجابة ألمر رسول اهلل صلى اهلل عليه 

يا معشر  }:ابن مسعود رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  عنفوسلم 
ب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه الشبا

 ( ) {بالصوم فإنه له وجاء 
من  اجلوارحيانة ويف هذا احلديث ما يدل على أن الزواج من الوسائل املعينة على العفة وص

 :كما يف احلديثالوقوع فيما حرم اهلل  
اليد تزين وزناها البطش, وإن األذن تزين وزناها السمع, وإن إن العني تزين وزناها النظر, وإن }

, وإعفاف النفس وصوهنا عن كل ذلك من أفضل ما تقرب  ( ){الفرج يصدق هذا أو يكذبه
به املتقربون إىل رهبم سبحانه وتعاىل كما ال خيفى ما يف ترك الزواج من اآلثار السيئة النفسية 
املدمرة على كل من الرجل واملرأة وهو ما عرب عنه القرآن بالعنت حيث قال تعاىل يف شأن 

, وهو اإلرهاق النفسي ( )چ  ۈۆ  ۆ  ڭ  ۇ   ۇ چ : إباحة الزواج من اإلماء
 ( ).الذي يصاحب الكبت اجلنسي

                                                 

 .    –   سورة النور آية  -  
حديث رقم ,  {من استطاع منكم الباءة فليتزوج } :باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم, كتاب النكاح , رواه البخاري  -  

هـ  5   الرياض , الطبعة احلادية عشر  –, بكر أبو زيد , دار العاصمة للنشر والتوزيع  حراسة الفضيلة:وانظر ,    /0,  05 
 ,00 
: قال حمققه شعيب األرنؤوط , 5  2: حديث رقم , يب هريرة أمسند , مسند املكثرين من الصحابة , محد أرواه اإلمام  -  

 15/  , صحيح 
   سورة النساء آية  -  
يب أتفسري  ,  2 , هـ 02  الطبعة الثالثة  , الكويت  –دار السلفية , عبدالرمحن اليوسف , الزواج يف ظل اإلسالم : انظر   -  

 50 / , بريوت  –دار إحياء الرتاث العريب , بو السعود العمادي حممد مصطفى أ,السعود 
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من مقاصد الدعوة اإلسالمية حفظ اإلنسان واستمرار  أنوبني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
عن النظر احلرام وصيانة الفرج وعفة النفس  , ( )وجوده يف احلياة بتشريع الزواج وحتصني األسرة

 0جلميع اجلوارح واألركان بالزواج ملافيه من السرت والعفاف عن احلرام بل صيانة 
 :إحسان الظن  / نياً ثا

وأن يبين احلكم على الظاهر  باملدعوالظن أن حيسن الداعية من الوسائل للدعوة إىل العفة إن 
 0وأما السرائر فاليعلمها إال اهلل فال خيوض فيها وأن حيسن الظن ويبتعد عن اإلمث 

أي ال  ( )چ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀچ : قال تعاىل
إياكم  } :تطعنوا على أحد بسوء الظن من غري حقيقة وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم

  .( ) {والظن فإن الظن أكذب احلديث 
الظن السيئ من اجلهل من نفس الطبع وأجهل الناس من قطع  ): التسرتي رمحه اهلل قال سهل

 .( ) (على قلبه من غري علم
حسن الظن من  } :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالأن وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه 

 .( ) {حسن العبادة 
عن  وال يستلزم إحسان الظن بالناس الغفلة عن واقعهم والسكوت:) رمحه اهلل قال ابن القيم 

وعدم السعي والبحث عن  (5) ( أخطائهم ولكنه يسلتزم محل أقواهلم وأفعاهلم على األصلح
وكذلك على املدعو أن حيسن الظن بالداعية الذي جاء  صغائر األمور للسؤال عن الكبائر

 0وال يسئ به الظن  يدعوه إىل االستعفاف واخلري
 

                                                 

 .   /  نظر النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي مرجع سابق ,  -  
 .   سورة احلجرات آية  -  
 1 / 2,  5055: , حديث رقم ....( ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن ) باب , صحيح البخاري , كتاب األدب  -  
دار الكتب , حتقيق حممد باسل , عها أبو بكر حممد البلدي مج, أبو حممد سهل بن عبداهلل التسرتي تفسري التسرتي ,  -  

 . 0  /  ,  هـ     الطبعة األوىل , بريوت  –العلمية 
 12 /  , , ضعفه األلباين    11 : باب حسن الظن , حديث رقم, بو داود , كتاب األذكار أرواه   -  
     هـ ,  1  لسلفية القاهرة مصر , الطبعة الثانية طريق اهلجرتني وباب السعادتني , ابن قيم اجلوزية , دار ا - 5
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 الحوار الدعوة إلى العفة ب/  ثالثاً 
البشر فقام  خرييسعى إليه  اهلل إىل باب من أبواب الدعوة وسيلة للدعوة إىل العفة و احلوار 

الناس  يعلموناألنبياء عليهم الصالة والسالم هبذه املهمة العظيمة فكانوا دعاة اهلل يف أرضه 
 .اهلل  بدينويبصروهنم 

مل الرجولة تدعوه فهذا حوار يوسف عليه السالم مع امرأة العزيز شاب يف ريعان الشباب مكت
: إىل نفسها امرأة ذات منصب ومجال واألبواب مغلقة والسبل ميسرة كما حكى القرآن الكرمي 

. ( )چ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀچ 

  ٺٺ  ٺ  چ: قال إال أن  ( )فما كان جوابه وموقفه أمام هذه الفتنة اليت ختطف األبصار 

ذكر العفة إال وتتجلى قصة نيب ما تُ  ( )چٹ      ٹ  ٹ  ڤ     ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ
 .العظيمة اهلل يوسف عليه السالم فعصمه اهلل وحفظه من الوقوع يف هذه الفتنة 

حديث الشاب الذي جاء يستأذن النيب بني الداعي واملدعو ومن احلوارات للدعوة إىل العفة 
إن فىت شابًا أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم : قال  أمامةصلى اهلل عليه وسلم يف الزنا فعن أيب 

مه  }:صلى اهلل عليه وسلم  قالفئذن يل فالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه ايا رسول اهلل : فقال 
 :ال جعلين اهلل فداءك قال :أحتبه ألمك قال: فجلس قال : فدنا منه قريبًا قال هدنا :قالو مه 

وال  :ال يا رسول اهلل جعلين اهلل فداءك قال :بنتك قالفتحبه الأ :وال الناس حيبونه ألماهتم قال
الناس حيبونه ال و  :ال واهلل جعلين اهلل فداءك قال :أفتحبه ألختك قال :الناس حيبونه لبناهتم قال

الناس حيبونه لعماهتم الو  :ال واهلل جعلين اهلل فداءك قال :أفتحبه لعمتك قال :ألخواهتم قال
: وال الناس حيبونه خلاالهتم قال  :ال واهلل جعلين اهلل فداءك قال :ك قالأفتحبه خلالت :قال

                                                 

 .   سورة يوسف  آية   -  
 .  0 العفة ومنهج االستعفاف , مرجع سابق , : انظر   -  
 .   سورة يوسف  آية  -  
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فلم يكن بعد ذلك : فر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه قالاللهم اغ: فوضع يده عليه وقال 
 .( ) {الفىت يلتفت إىل شيء

جاء الفىت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأحب شيء إىل نفسه الزنا وخرج من عنده 
 .رفق به الطفه و لوالزنا أكره شيء عنده وذلك حبسن حوار املصطفى عليه السالم معه وت

لوصول إىل املدعو بأسهل عبارة افأسلوب احلوار من أهم األساليب اليت يستطيع الداعية 
 0والطف قول لدعوته إىل األخالق والصفات الكرمية اليت دعانا إليه ديننا احلنيف 

 
 التخطيط للدعوة إلى العفة  /  رابعاً 

كون فيها يإن على الداعية أن خيطط للدعوة إىل اهلل حىت يدعو إىل اهلل بطريقة مرتبة منظمة ال 
 0واملدعو جيب أن خيطط لتطبيق هذا اخللق الرفيع النقص واخللل 

إذا أردت النجاح لدعوتك فال بد من التخطيط, ووضوح املنهج القومي الذي تسري عليه, 
ومعامله كي تصل الدعوة إىل اهلدف املنشود, فال بد أن جتعل لك برناجًما تسري  طريقديد الوحت

عليه, وخطة مدروسة واضحة حمدودة املعامل واألهداف ينفذها الداعية, مث يدون ما يف هذه 
وإجيابيات وما فيه من نقص وسلبيات تتضح لك أثناء  حسنات اخلطة, وما يف هذا العمل من

لها وتذليلها وإجياد البديل, وذلك تسهيما يعرتض طريقك من عقبات حىت ميكن التطبيق, و 
 .( )ولني ؤ بالتشاور مع أصحاب الرأي من املس

فإذا . إن التخطيط مهم لنجاح أي عمل, وأي عمل يفقد التخطيط والدراسة قلما ينجح)  
وقد التخطيط والسري على منهج واضح موافق للكتاب والسنة أردت جناحا لدعوتك فالبد من 

وضح التخطيط يف سريته صلى اهلل عليه وسلم فقد سار يف دعوته على خطة حمكمة سواء يف 
العهد املكي أو العهد املدين فقد وضع لكل عهد خطته املناسبة له مراعياً يف ذلك حال الدعوة 

 .( ) ( واملدعوين ومن حوهلم

                                                 

   ,سبق خترجيه  -  
 0  , الطبعة األوىل , دار طيبة اخلضراء ,ناجي دايل السلطان , دليل الداعية   - 
 . 00 املدخل إىل علم الدعوة , مرجع سابق ,   -  
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تخطيط ألربعة أشياء , الوإذا أردنا التخطيط للدعوة إىل العفة فليس علينا إال أن نفكر يف )  
إذا عرفنا طبيعة املدعو وحالته والوسيلة املناسبة و ,دعو والوسيلة واألسلوب واملوضوع امل

واألسلوب املفضل وترتيب احلديث فإن الدعوة ستكون ناجحة وتؤيت مثارها بإذن اهلل 
 . الدعوة إىل العفة ستصل الدعوة للعاملني ويتحقق العفاف وبالتخطيط يف

إن فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم أحد يدل على حكمته ومعرفته العظيمة بالتخطيط  
اجلبل وأمر عبد اهلل بن جبري أن  علىذا أمر مخسني من الرماة أن جيلسوا هلوالتدبري يف احلرب و 

م ولو أراد اهلل بقاءهم كما أمرهم النيب صلى اهلل عليه وسلم ال يفارقوا مكاهنم حىت يرسل إليه
مل حتصل اهلزمية للمسلمني ألن هؤالء الرماة سيحمون اجملاهدين من التفاف املشركني على 

 .( ) ( بني أمهية التخطيط يف الدعوةياجلبل ولكن اهلل له احلكمة البالغة واحلجة الدامغة وهذا 
ية يف دعوته إىل خلق العفة أن خيطط كيف يدعو ويسلك السبيل ومن هنا فإنه جيب على الداع

 . يف الفصل الثالث  هتاالواضح البني وفق الضوابط اليت ذكر 
  إىل التخلق خبلق العفة أن يسعى وخيطط لتحقيق يعلى املدعو بعد أن علم احلق ودع وإن

 . هذا اخللق العظيم 
 

 : القول الدعوة إلى العفة ب/  خامساً 
القول هو األصل يف الدعوة إىل اهلل جل وعال وفيه معاين الدعوة إىل اهلل وهو قول الدعوة ب    

: رب العاملني نزل به الروح األمني على حممد صلى اهلل عليه وسلم ليكون به التبليغ قال تعاىل 

وكان تبليغ . ( ) چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  چ 
قال تعاىل خماطبًا رسوله وآمرًا له أن . الرسول صلى اهلل عليه وسلم لرسالة ربه للناس بالقول 

                                                 

 . 1 0/   فقه الدعوة يف صحيح البخاري , مرجع سابق ,  -  
 . 5سورة التوبة , آية  -  
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: وقال سبحانه . ( ) چ  ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄچ : يقول للناس 

 . ( ) چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 
: وكذلك أمر اهلل رسله أمجعني بتبيلغ أقوامهم رسالة رهبم بالقول املبني  فقال نوح عليه السالم 

 . ( )  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ    چ

 ( )چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ : وقال تعاىل 
 : منها ميكن استخدامها يف الدعوة إىل العفة  والقول يف الدعوة إىل اهلل له أنواع متعددة

اخلطبة والدرس واحملاضرة والندوة واملناقشة واجلدل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والكلمات 
 .الوعظية والدعوة الفردية والنصيحة األخوية والفتوى الشرعية 

وختتلف ,املوافقة للكتاب والسنة والداعية يستعني يف الدعوة إىل العفة جبميع الوسائل املختلفة 
ومن زمن إىل زمن آخر , ومن جمتمع إىل جمتمع آخر  ,من شخص إىل شخص آخرالوسائل 

جنح الطرق والوسائل لكل شخص أو جمتمع أفالداعية احلكيم هو الذي خيتار أنسب وأفضل و 
 0أو زمن لتحقيق العفة 

أن يتلطف يف القول ويتأىن يف الكالم فال يسرع بل يتمهل حىت يستوعب ى الداعية وعل
بل عليه أن يتزن يف حديثه  ( )يبتعد عن التكلف والتعاظم يف كالمه و ويفهمه  السامع كالمه

تاج إىل إيصال املعلومة من الداعية إىل املدعو بوضوح حىت مع املدعو ألن الدعوة إىل العفه حت
اليفهم عكس املراد املطلوب إيصاله للمدعو وألن الدعوة  للعفة متس فطرة اإلنسان وختالف 

ته فاملطلوب من الداعية احلديث مع املدعو بلغة املشفق احلريص على مصلحته شهواته ورغبا
 0مع متين اخلري له يف الدنيا واآلخرة 

                                                 

 . 02 سورة يونس آية   -  
 . 2  سورة األعراف آية  -  
 1 سورة األعراف آية  -  
 00 أصول الدعوة , مرجع سابق , ,   0 سورة األعراف آية  -  
 .  0 أصول الدعوة إىل اهلل , مرجع سابق , : انظر   -  
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 الكتابة ب الدعوة إلى العفة/  سادساً 
وهي إما أن تكون كتابة ( الكتابة )للدعوة إىل العفة هي القول املكتوب ومن الوسائل      

رسائل إىل من يريد الداعي دعوهتم إىل اإلسالم واألخالق الكرمية احلسنة ونبذ ما خيالفها وإما 
أن يكون بتأليف الكتب واألحباث واملقاالت يف اجملالت والصحف الورقية وغريها وكل هذا من 

 0يف الدعوة إىل اهلل جل وعال  ةالنافعالوسائل اجليدة 
سالمية اإلرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأمر بكتابة الرسائل إىل حكام البالد غري قد كان و )

عليه الصالة والسالم إىل كسرى يف  –يدعوهم فيها إىل اهلل واعتناق دين اإلسالم كرسائله 
العراق وهرقل يف الشام واملقوقس يف مصر وكذلك علماء اإلسالم يرسلون الرسائل إىل حكام 

يف الشام حول  يوهنم فيها إىل ما أمر اهلل به مثل رسالة األوزاعي إىل الوايل العباساملسلمني يدع
إلفادة الناس فيما  ( ) (وتأليف الكتب يف معاين اإلسالم أهل الذمة ورعاية حقهم املشروع 

 .احلاجة إليه ملحة 
إىل العفة السيما إذا وإن كتابة األحباث واملقاالت والرسائل من الوسائل املفيدة جداً يف الدعوة 

يف كتابة الرسائل واألحباث والكتب أهنا توجه إىل العموم  ْليالحظْ و  ,ترمجت إىل عدة لغات
ويقرؤها كثري من الناس على اختالف مستوياهتم يف العلم والفهم فيجب على الداعية أن 

طاب الناس قدرة على فهم اخل أواسط يكتب الدعوة بأسلوب سهل لني بسيط يفهمه ويدركه
اف أن جيهلها واالختصار وأن تكون املعاين اليت بينها مما ال يسع أي إنسان يريد العف

 0حىت الميل واليرتك قراءة ماكتبه الداعية  .( )يف الكتابة  دواالقتصا
 
 
 
 

                                                 

حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهلل , جمموعة أحباث , وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -  
 .   /  هـ ,    اململكة العربية السعودية , الطبعة األوىل 

 .  2 مرجع سابق , , ة إىل اهلل أصول الدعو : انظر  -  
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 سائل اإلعالم  الدعوة إلى العفة عبر /  سابعاً 
, وألمهيتها وضعتها يف وسيلة مستقله وهذه الوسيلة من أعظم الوسائل يف وقتنا احلاضر    

وسائل اإلعالم املختلفة مثل اإلذاعة والتلفزيون يف عوة إىل العفة واألخالق الكرمية وميكن الد
بوك والتويرت واليوتيوب والفيديو والشبكة العنكبوتية و شبكات التواصل االجتماعية من الفيس 

 .وغريها 
إذا أراد العدو  تفريغ أفكار املسلمني وقلوهبم ونفوسهم من حمتوياهتا اإلسالمية ذات اجلذور 
العقلية والوجدانية والعاطفية واألخالقية يهون عليه جدًا فك الفراغ مبا يريد وذلك عن طرق 

موا فحري بالدعاة أن يستخد ( )عدة منها اإلذاعة والتلفزيون وسائر وسائل اإلعالم  املختلفة 
 0تلك الوسائل مبا يدعو إىل العفة 

يف  قويولقد أصبح لإلعالم يف عصرنا احلاضر بكل وسائله املسموعة واملرئية واملقروءة دور 
ن وسائل اإلعالم يف كثري فإصل كل إنسان ولألسف تاحلياة اإلنسانية فهي تقتحم كل بيت و 

يبث اخلري وينشر الفضيلة وحيذر من باملنهج اإلسالمي الذي  ةلتزمممن البلدان اإلسالمية غري 
م تسيء إىل من تلك الربامج اليت تبثها وسائل اإلعال اً بل إن بعض. ( )الشر واألخالق الرذيلة 

 .إىل الرذيلة وترك العفة  اإلسالم وأهله وتدعو
اليت تدعو إىل العفة واألخالق الكرمية من خالل براجمها  عرب اإلعالم وهناك من الوسائل

فاإلعالم ميكن استخدامه يف اخلري وبث األخالق اليت ترضي اهلل وميكن أن يستخدم يف الشر 
 . من حماربة الفضيلة ونشر الرذيلة واألخالق السيئة والفساد وغريها 

ال متاح ألي أحد يريد الدخول إىل ولإلعالم أمهية بالغة يف الدعوة إىل العفة وال شك أن اجمل
هذا اجملال فالقنوات الفضائية اإلسالمية تعددت وهلل احلمد ومواقع التواصل االجتماعي من 

                                                 

دمشق ,  –دار القلم , التبشري واالستشراق واالستعمار , عبد الرمحن حسن حبنكة : أجنحة املكر الثالث وخوافيها : انظر  -  
 .  5 هـ  , 0   الطبعة الثامنة 

مدي , اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة , أثر العقيدة اإلسالمية يف تضامن ووحدة األمة اإلسالمية , أمحد سعد الغا: انظر  -  
 . 01 هـ  ,  0  الطبعة السادسة عشرة 
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وغريها من املواقع متاح  تيوبيو فيس بوك وتويرت وتنزيل مقاطع للدعوة إىل العفة عن طريق ال
 .  لكل أحد 

وسائل اإلعالم املختلفة أو بغريها عن طريق فينبغي على الدعاة االجتهاد يف الدعوة إىل العفة 
من الوسائل املتاحة واملشروعة ولوصوهلا إىل مناطق خمتلفة وميكن جعلها بلغات خمتلفة وسهولة 

مع تكلف جهدًا كبريًا وال تتطلب وقتًا خاصًا فيسمعها الساهي الاالستماع واملشاهدة هلا ف
فهذه نعمة من اهلل وفضل . ( )قائمًا وقاعدًا وعلى الطعام وأثناء الكالم وعند النوم وغريها 

 .دف األمسى لإلعالم هو اهلهذا  ليكنلنستعملها يف طاعة اهلل والدعوة إليه سبحانه و ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 1  املدخل إىل علم الدعوة , مرجع سابق ,  -  
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 : أساليب الدعوة إلى العفة للداعي والمدعو/ المبحث الثاني 
 .مجع أسلوب وهو الفن  :األساليب لغة 

أي يف مذهبه وطريقته يف  سلكت أسلوب فالن يف كذا : الطريقة والفن يقال : اصطالحًا 
 ( ).أخذنا يف أساليب القول فنون متنوعه : كتابته والفن يقال 

الكيفية اليت يستخدمها الداعية لتوصيل الدعوة إىل  :األساليب هيوهبذا ميكن القول بأن 
 :حىت تكون الدعوة ذات أثر وحتقق املقصود منها واألساليب كثرية منها به ملدعو مبا يناسا

 0الدعوة إىل العفة بأسلوب احلكمة  - 
 0الدعوة إىل العفة بأسلوب املوعظة احلسنة  - 
 0الدعوة إىل العفة بأسلوب اجملادلة باليت هي أحسن - 
 0الدعوة إىل العفة بأسلوب الرتغيب والرتهيب  - 
 0بأسلوب الرتبية والتعليم الدعوة إىل العفة  - 
 0الدعوة إىل العفة بأسلوب الوقاية  -5

 
 بالحكمة إلى العفة الدعوة  /أوالً 

 :عرف علماء اللغة احلكمة بتعريفات عديدة تدور حول معنيني مها 
 . املنع لإلصالح ألهنا متنع صاحبها من الوقوع فيما يذم - أ

 .( )حكام والتوثيق قان , ألهنا تدل على اإلاإلت- ب
 

                                                 

دار , ( حممد النجار  –حامد عبدالقادر  –إبراهيم مصطفى  –أمحد الزيات )جممع اللغة العربية بالقاهرة , املعجم الوسيط  -  
    / , الطبعة األوىل , الدعوة 

الدعوة , محد بن ناصر : نقاًل  من كتاب ,   1  / , مرجع سابق , مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  -  
 . 50 هـ  ,     العمار , كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع , الطبعة األوىل 
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احلاء والكاف وامليم أصل واحد وهو املنع وأول ذلك احلكم وهو املنع من )  :املنع . أ
حكمت السيف وأحكمته إذا أخذت على يديه واحلكمة هذا  :ويقال... الظلم 

 .( )(فالناً حتكيماً منعته عما يريد تقياسها ألهنا متنع من اجلهل وتقول حكم
أحكم األمر أي أتقنه إذا كان حكيماً قد أحكمته التجارب واحلكيم  :يقال) :اإلتقان . ب

 .( ) ( املتقن لألمور
 : الحكمة في االصطالح 

فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي يف الوقت الذي ): احلكمة  -رمحه اهلل  -قال ابن القيم 
 .( )( ينبغي

اهلل بالعلم والبصرية واألدلة الواضحة الدعوة إىل احلكمة هي  :) -رمحه اهلل -وقال ابن باز 
املقنعة الكاشفة للحق واملبينة له وهي كلمة مشرتكة تطلق على معان كثرية تطلق على النبوة 

 .( )  ( وعلى العلم والفقه يف الدين وعلى العقل وعلى الورع وعلى أشياء أخرى
 .( )موضعهاإلصابة يف األقوال واألفعال ووضع كل شيء يف  :ومنها أن احلكمة 

احلكمة شاماًل جلميع أسلوب األسلوب الذي يضع الشيء يف موضعه فيكون  :احلكمة  ) 
 .(5) ( األساليب الدعوية من هذا الوجه

الذي ينبغي يف الوقت الذي  فعل ماينبغي على الوجههذه التعاريف هو أن احلكمة  واجلامع بني
 0 (0)ينبغي

                                                 

 .  1/   ,   مرجع سابق,  معجم مقاييس اللغة  -  
   هـ,     الطبعة الثالثة بريوت ,  -لسان العرب , حممد بن مكرم أبو الفضل , مجال الدين ابن منظور  , دار صادر  -  
 . مادة َحَكَم ,     /
 .1  /   مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني , مرجع سابق  ,  -  
, هـ      الطبعة الرابعة , بالرياض  –رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء , عبدالعزيز بن باز الدعوة إىل اهلل وأخالق الدعاة ,  -  

 5 . 
الطبعة األوىل , الرياض  –وزراة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد , سعيد القحطاين احلكمة يف الدعوة إىل اهلل ,  -  

 .   ,  هـ     
 .   املدخل إىل علم الدعوة , مرجع سابق ,   - 5
 .1  /   مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني , مرجع سابق  ,  - 0



 إلى العفة في ضوء الكتاب والسنة  الدعوة 

 

 
71 

الدعوة أن يكون الداعي حكيمًا يف الدعوة بصرياً  إن األسلوب احلكيم والطريق املستقيم يف
بأسلوهبا ال يعجل وال يعنف بل يدعو باحلكمة وهي املقال الواضح املصيب للحق من اآليات 

 .واألحاديث 
. نفع ألن الدعوة مع اجلهل باألدلة قول على اهلل بال علم تضر وال ت هأما الدعوة باجلهل فهذ

هو األخذ على الداعية وإمنا الواجب . من نفعها ررها أكثر وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ض
إال إذا ظهر من املدعو العناد . ( )چہ  ہ   ہ  ہ  ھچ: مبا بينه اهلل عز وجل 

ٱ  چ : كما قال سبحانه وتعاىل بالقول   مانع من اإلغالظ عليه نه الإفستهزاء اجملادلة واالو 

ٻ    ٻ  چ : وقال تعاىل  ( )چ   پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 .( )چ  ٺٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ
إن الداعي إىل العفة جيب أن يكون حكيمًا بصريًا باألسلوب الواضح واملناسب يف دعوته ألن 
خلق العفة من األخالق اليت متس كرامة وسلوك اإلنسان وفيه اطالع على أمر قد ال يرغب أن 

 0الفة لشهواته ورغباته يطلع عليه أحد وألن بالدعوة إىل العفة خم
 

 الموعظة أسلوب الدعوة ب /ثانياً 
يلني قلبه من ثواب وعقاب هو تذكري لإلنسان مبا و النصح والتذكري بالعواقب ):  لغةاملوعظة 
 .( ) (جعلنك عظة أي موعظة وعربة لغريكوقوله أل

 . ( ) (األمر والنهي املقرون بالرتغيب والرتهيب ): اصطالحاً 
هي الدعوة إىل اهلل ) ( ) (القول اللني والرقيق من غري غلظة وال تعنيف :)احلسنةاملوعظة 

 .( ) (بالرتغيب والرتهيب

                                                 

 .    سورة النحل آية  -  
 .  0سورة التوبة  آية  -  
 . 5 سورة العنكبوت آية  -  
 ., مادة وعظ  55 /   مرجع سابق , , لسان العرب   -  
 1  / , مرجع سابق , ابن قيم اجلوزية , مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  -  
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 اهلل بالرتغيب والرتهيب وذلك املوعظة احلسنة هي الدعوة إىل أنهذه التعاريف  واجلامع بني
احد دون اآلخر شتمال  كلمة املوعظة على الرتغيب والرتهيب وحاجة الداعية عند املوعظة لو ال

 0أو قد جيمع بينهما  
ومراجعة ,يف دعوته للمدعوين ألن فيها إحياء للقلوب  إن الداعية إىل اهلل حيتاج للموعظة

ألن النفس البشرية ُجبلت على العفة والعفاف والغرية  , واإلحساس بالذنب , للنفوس
النفوس لتهذيبها وتنقيتها واستنكار ماخيالف ذلك وعدم قبوله  فجاءت املوعظة كالدواء على ,

 0من األخالق السيئة 
أن يراعي احلكمة يف استخدام املوعظة احلسنة بأن تكون هذه املوعظة  ة إىل اهلل إن على الداعي

 0موافقة للكتاب والسنة 
 

 أسلوب الدعوة بالمجادلة بالحسنى  /ثالثاً 
اسرتسال تحكام الشيء يف اجليم والدال والالم أصل واحد وهو من باب اس ):اجملادلة لغة 

 .( ) (ومراجعة الكالم ةيكون فيه وامتداد اخلصوم
تعارض جيري بني متنازعني لتحقيق حق أو تغليب ظن أو إبطال )  :واجملادلة يف االصطالح 

  ( ) (لزام اخلصمازعة ال إلظهار الصواب بل إلهي املنواجملادلة  ).( ) ( باطل
حق أو تغليب  تعارض بني متنازعني لتحقيقأن اجملادله هي  ني السابقنيواألرجح من التعريف
 0ظن أو إبطال باطل 

                                                                                                                                               

هـ 2   الرياض , الطبعة األوىل  -تفسري القرآن , أبو املظفر منصور حممد السمعاين  , حتقيق ياسر إبراهيم , دار الوطن -  
, /  0 
حتقيق حممد النمر وعثمان مجعة وسليمان بن حرش, دار طيبة للنشر , الطبعة  أبو حممد احلسني البغوي ,,تفسري البغوي  -  

   /   هـ  , 0   الرابعة 
 ., مادة َجَدَل     /   مقاييس اللغة , مرجع سابق ,  -  
 . 05/    ,مرجع سابق ,اليد العلوم يف احلدود والرسوم معجم مق -  
جامع العلوم يف اصطالح الفنون , القاضي عبد النيب األمحد فكري , عرب عباراته الفارسية حسن هاين , دار الكتب العلمية  -  

 . 0  /  هـ ,     بريوت , الطبعة األوىل 
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ے  ے  ۓ    ھچ : وقد تكون بالباطل قال تعاىل ,وقد تكون اجملادلة باحلسىن 

 .( )چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   چ: وقال تعاىل . ( )چڭۓ
 :ينقسم اجلدال إىل قسمني 

 0اجلدال احملمود  - 
 0اجلدال املذموم  - 

قسم العلماء اجلدل إىل ممدوح ومذموم وذلك حبسب الغاية منه وحبسب أسلوبه وحبسب ما  )
فاجلدال الذي يهدف إىل إحقاق احلق ونصرته ويكون بأسلوب صحيح مناسب  يؤدي إليه 

واجلدال الذي ال يهدف إىل ذلك ومل يسلم أسلوبه  "اجلدال املمدوح"  ويؤدي إىل خري فهو 
 .( ) " (اجلدال املذموم"خري فهو  من اخلطأ وال يؤدي إىل

حسنة  اطلقت احلكمة ومل يقيدها بوصف احلسنة إذ كلهأ :)رمحه اهلل  قال ابن القيم
ووصف احلسن هلا ذايت وأما املوعظة فقيدها بوصف اإلحسان إذ ليس كل موعظة حسنة 

ىل حال وكذلك اجلدال قد يكون باليت هي أحسن وقد يكون بغري ذلك وهذا حيتمل أن يرجع إ
 .( ) (مبجادلتهم باليت هي أحسن اً فيكون مأمور  هوحدته وفقه هاجملادل وغلظته ولين

إن مل تنفع الدعوة إىل العفة باملوعظة احلسنة ومل تؤثر يف املدعوين  فالداعي إىل العفة قد 
حيتاج إىل اجملادلة لبيان احلق وإظهاره ألنه قد تكون عند املدعو شبهة أو رأي يتمسك به 

فيجب على الداعي , خيالف األخالق العظيمة والصفات الكرمية اليت حث عليها ديننا احلنيف 
  0دلته باليت هي أحسن لكشف الشبهة وإقامة الربهان واحلجة جما

 

                                                 

 .    سورة النحل آية  -  
 .  سورة غافر آية  -  
طبعة الثانية السعودية , ال –, حتقيق عادل الغرازي , دار ابن اجلوزي , أمحد علي اخلطيب البغدادي  هالفقيه واملتفق: انظر  -  

     /   هـ ,     
, مرجع سابق الدعوة , :  هولالستزاد,     /  مرجع سابق ,  مدارج  السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني , -  

 50 –  55 . 
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 في الدعوة إلى العفة  االتصاف بالصفات واألخالق الحسنة  / رابعاً 
إن من أهم الوسائل للدعوة إىل العفة للمدعوين عامة والداعية بصفة خاصة أن يتصف 

ستماع من داعية غري متصف ه من الصعب قبول الدعوة واالبالصفات واألخالق احلسنة إذ أن
 .باألخالق الفاضلة والصفات احلسنة

إن الداعية إىل اهلل داعية بأخالقه وصفاته احلسنة قبل القول والفعل واملدعو عليه أن يستقبل  
ين صفة يف جانب صلة الداعية باملدعو والشك أن التخلق باخللق احلسن أهم الدعوة مبثلها 

ڱ  ڱ     ڱ  چ : ول رسوله صلى اهلل عليه وسلم بقولهوقد وصف اهلل عزوجل الداعية األ

 :وبني اهلل له أمهية اخللق احلسن بقوله  ( )چں  

ٹ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ  

ڃ  ڃ  ڃ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 0 ( )چچ
والتخلي عن األخالق السيئة  ومن  فعلى الداعية أن جياهد نفسه للتحلي باألخالق احلسنة

ومن يستعفف ) أهم هذه األخالق العفة فإن العلم بالتعلم واحللم بالتحلم وجاء يف احلديث 
 .( ) ...(يعفه اهلل ومن يستغن يغنه اهلل ومن يتصرب يصربه اهلل 

 : على سبيل المثال  فمن هذه الصفات واألخالق
  :في الدعوة للعفة  اإلخالص(  )

إخالص العمل هلل وحده ال شريك له بعيداً عن الرياء والسمعة حرصاً على فعل ما أمر فيجب 
 . رض ثناء ومدح من الناس غل أوكاسب دنيوية ملتناباً عن ما هنى عنه ال اجاهلل به و 

                                                 

  سورة القلم آ ية   -  
 1  سورة آل عمران  آية    -  
    / , 51  حديث رقم , باب االستعفاف عن املسألة , كتاب الزكاة , أخرجه البخاري    -  
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ڑ   ک  ک    ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ : قال تعاىل 

 . ( )چک  ک   گ  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  چ : وقال تعاىل 

 .( )چڈ  
أن  فعن حممود بن لبيد رضي اهلل عنه وال شك أن الرياء خطره عظيم وهو حمبط عن العمل

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر قالوا وما }:رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 
يقول اهلل عز وجل هلم يوم القيامة إذا ُجزَي الناس . الشرك األصغر يا رسول اهلل قال الرياء 

 .( ) {اذهبوا إىل الذين كنتم تراءون يف الدنيا هل جتدون عندهم جزاء : بأعماهلم قالوا 
اليقصد بذلك رياء والمسعة بل يقصد بدعوته حتقيق  فالداعية يبتغي بدعوته إىل العفة وجه اهلل

 الغاية العظمى وهي حتقيق العبودية هلل سبحانه وتعاىل 
 
  :التقوى  ( ) 

الوسائل  فهي من التقوى من الصفات واألخالق العظيمة اليت جيب أن يتحلى هبا املسلم  إن
وقد أمر اهلل بالتقوى يف . املدعو اليت ينبغي أن يلتزم هبا الداعية و اليت تكون بني العبد وربه و 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ : آيات كثرية يف كتابه العظيم ومنها قوله سبحانه وتعاىل

 .( ) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

                                                 

 . 02 سورة يوسف آيه   -  
 .  سورة فصلت آية   -  
: يب األرنؤوطقال حمققه شع,  0 5  حديث حممود بن لبيد   , حديث رقم , مسند اإلمام أمحد , تتمة مسند األنصار   -  

 1 /  1 حسن  , 
 .  0 سورة آل عمران , اآلية   -  
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قال أن يطاع فال يعصى  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چقال ابن مسعود يف قول اهلل عز وجل 
ذر  أباصلى اهلل عليه وسلم الرسول وقد أوصى  ( ) (ويذكر فال ينسى وأن يشكر فال يكفر 

اتق اهلل }رضي اهلل عنه بوصية عظيمة حينما طلب منه أن يوصيه فقال صلى اهلل عليه وسلم 
وحقيقة التقوى أن  ( ) { ن تبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسأحيثما كنت و 

 .جتعل بينك وبني عذاب اهلل وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه 
واألخالق احلسنة كثرية وذكرنا هنا مثالني فقط للذكر ال للحصر وعلى الداعية احلرص على أن 

ن د املدعويقبول عنهبا يتحلى مبثل هذه األخالق اليت تقربه إىل اهلل سبحانه وتعاىل ويكون له 
 0فيسهل دعوهتم وتوجيههم إىل احلق واهلدى والعفاف وغريها 

 
 الترغيب والترهيب الدعوة إلى العفة ب/خامساً 

إن من أعظم األساليب يف الدعوة إىل العفة الرتغيب والرتهيب ألنه أسلوب له تأثريه يف نفوس  
صول على كل حمبوب كما كثري من البشر فإن اإلنسان جبل على حب اخلري والرغبة يف احل

حب ض الشر وما يصيبه من بالء يف النفس واملال أو األهل وحينئذ فغريزة غطبع على ب
 مان ذلك عاجاًل أكأاإلنسان لنفسه تدفعه إىل أن حيقق هلا كل خري وحيميها من كل شر سواء 

ڇ  چ : قال تعاىل . ( )لرتغيب والرتهيب يفيض هبما حبر الكتاب والسنة آجاًل ولذلك فا

ژ   ژ  ڑ  ڑ    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       

ۀ  ۀ   ہ  ہ     ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

                                                 

بريوت , الطبعة  –إبراهيم باجس , مؤسسة الرسالة  –ابن رجب احلنبلي , حتقيق شعيب األرناؤوط , جامع العلوم واحلكم   -  
, بريوت  – دار الكتب العلمية, عبداهلل سفيان الثوري الكويف  أبو, تفسري الثوري : انظر  ,   0 /   هـ  ,     السابعة 

 01/ ,  هـ 0  الطبعة األوىل 
 .    / , حسنه األلباين ,  120 حديث رقم , باب ماجاء يف معاشرة الناس , أبواب الصلة والرب ,رواه الرتمذي  -  
 . 25 ,  احلكمة يف الدعوة إىل اهلل , مرجع سابق   -  
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ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   

ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    

ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ىئ   ی    ی  ی  ی    ىئېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ۇئۇئ

 .( )چجئ  حئ  مئ  ىئ   
يأمر اهلل عباده املؤمنني بغض البصر لصيانة الفرج وحفظه من الوقوع يف احلرام بدأ اهلل بغض )  

 :وصدق القائل لشر والفتنة وهو الشرارة األوىل النظر ملا يف ذلك من سد باب ا
 النظر من ها اكل احلوادث مبد

 ها صاحبقلب  يف تكتكم نظرة ف
 واملرء مادام ذا عني يقلبها

 مهجتهماضر  مقلتهيسر 
 

 ومعظم النار من مستصغر الشرر    
 السهام بال قوس وال وتر تكف  
 موقوف على اخلطر غيديف أعني ال  
 ( )(ال مرحبا بسرور عاد بالضرر   

 

أي فهو أطهر لكم ترغيبًا فيما عند اهلل عز وجل من چں  ں  ڻ     چ: ويقول اهلل 

چ  چ  ڇ  چ : وبني اهلل بأنه خبري مطلع على أحوال العباد يف السر والعالنية . األجر والثواب 

 .( )چڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ويرغب صلى اهلل عليه وسلم أمته ملن عّف لسانه وفرجه عن احلرام أن يضمن له اجلنة فعن 

من يضمن يل مابني }:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :بن سعد رضي اهلل عنه قال سهل
 0( ){ حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة 

                                                 

 .    – 0 نور آية سورة ال -  
 . 12/  2 هـ  ,  1  تفسري املراغي , أمحد مصطفى املراغي , مكتبة ومطبعة البايب احلليب وأوالده مبصر , الطبعة األوىل  -  
 .  سورة آل عمران  آية  -  
 00 /2,   0 5: حديث رقم , باب حفظ اللسان  , كتاب الرقائق , رواه البخاري  -  
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والرتهيب من عذاب اهلل تعاىل يف الدنيا واآلخرة قرين الرتغيب يف جناته ورمحته فريّهب القرآن 
الكرمي من االحنراف عن سبيل العفة وابتغاء سبيل غريه كسبيل الزنا قال تعاىل مرهبًا للزاين 

ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ: والزانية 

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ    ڦڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڤ     

 .( )چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ڎچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ
وتضمنت اآليتان صوراً من . إن عقوبة اجللد مائة جلدة لغري احملصن أما احملصن فجزاؤه الرجم 

 :تباع سبيل الفاحشة والبعد عن طريق العفة وهي االرتهيب يف 
الرتهيب من عقوبة الزىن باجللد مائة جلدة مع عدم الرأفة بالزاين والزانية فال رأفة مبن  -

 . تعدى حدود اهلل ليكون عربة لآلخرين 
الرتهيب من الفضيحة يف الدنيا إذ البد من إقامة احلد أمام املؤمنني ليأخذوا العظة  -

 .وليتدبر كل من تسول له نفسه العدول عن سبيل العفة 
ب من االنعزال عن اجملتمع اإلسالمي فالزاين ال يتزوج إال من كانت مثله أو الرتهي -

 ( ).مشركة وكذا الزانية 
من النار وحيذرهم إذا احنرفوا  عن خلق  العفة فعن أيب هريرة رضي اهلل  هويرهب اهلل عباد

فم ال}:عنه قال سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن أكثر مايدخل الناس النار فقال 
 0( ){والفرج 

قرتف الفواحش وختلى عن العفة حيث رأى اوالشك أن عذاب اآلخرة أشد وأبقى ملن 
وهم يف صراخ وعويل  ااًل عراةرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تنورًا فيه نساء عاريات ورج

بدين فلما وصيحاهتم وهكذا أبد اآلوالنار حترقهم حرقاً وكلما نفخت فيهم علت صرخاهتم 
 .( )فإهنم الزناة والزواين: امللكني قاال سأل 

                                                 

 .   –   سورة النور آية -  
األساليب الرتبوية لتنمية خلق العفة لدى الشباب وتطبيقها يف ضوء الرتبية اإلسالمية , عبد الباري القرشي , إشراف : انظر  -  
جامعة أم القرى , عام  –كلية الرتبية   –جنم الدين األندحياين , حبث لنيل درجة املاجستري يف الرتبية اإلسالمية واملقارنة / د

    هـ , 0    -هـ 1   
  5 / ,  حسنه األلباين  ,    00 حديث رقم , باب ما جاء يف حسن اخللق , أبواب الرب والصلة  ,  رواه الرتمذي  -  
 0   /1, ,   0 00حديث رقم   ,باب تعبري الرؤيا بعد صالة الفجر, كتاب التعبري , رواه البخاري  -  
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رضي فعن أيب برزةالنيب صلى اهلل عليه وسلم على أمته من عقوبة التخلي عن العفة   قد خشيو 
إن مما أخشى عليكم شهوات الغي يف بطونكم }: عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالاهلل عنه 

 .( ){وفروجكم ومضالت اهلوى 
. وقرن اهلل تعاىل بني الرتغيب يف اجلنة ملن عف والرتهيب ملن تعدي حدود ما شرعه اهلل 

 : وجزاء العادين . ( )چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ : قال تعاىل 

ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ    ڃڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڤ  ڤچ 

 .( () )چچ  چ  ڇ  
 :ألمرين  ني كبري نيالرتغيب والرتهيب معاً وجدنامها قوي أسلويبنظرنا إىل  لوو 
أهنا جتذب النفس اإلنسانية إىل طريق اخلري والعفة وتستعطفها حنوها مبا أعده   : هماأول 

 اهلل لسالكيه من منافع ولذات وخريات عظيمات معجالت ومؤجالت 
صد النفس اإلنسانية عن سلوك سبل الشر إذ متلؤها باخلوف مما أعده اهلل  : ثانيهماو 

 .( )لسالكها من عقوبات معجالت ومؤجالت  
املناسب للدعوة  ماالرتغيب والرتهيب يف مكاهن هو الذي يستخدم أسلويبكيم والداعية احل

قد حيتاج اجلمع  بلدائمًا وال الرتغيب  دائمًا إىل العفة وأال جيعل من أسلوب وعظه الرتهيب 
 .على أحدمها دون اآلخر على حسب مايقتضيه احلال واملقام الذي هو فيه بينهما وقد يقتصر

 
 
 

                                                 

 صحيح:قال حمققه شعيب األرنؤوط ,  100 حديث رقم , ث أيب برزة األسلمي  حدي,مسند البصريني , رواه اإلمام أمحد  -  
 ,  / 2 
 .   , سورة املعارج  آية  0سورة املؤمنون آية  -  
 .  سورة الطالق آية   -  
 .    األساليب الرتبوية لتنمية خلق العفة لدى الشباب وتطبيقها يف ضوء الرتبية اإلسالمية , مرجع سابق  , : انظر  -  
 مرجع سابق احلضارة اإلسالمية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات املسلمني هلا وحملات من تأثريها يف سائر األمم , : انظر  -  
 ,    . 



 إلى العفة في ضوء الكتاب والسنة  الدعوة 

 

 
81 

 التربية والتعليم الدعوة إلى العفة ب /سادساً 
من األساليب اليت هلا التأثري الكبري يف الدعوة إىل العفة واألخالق إن الرتبية والتعليم 

: ت التكوين الفطري عند اإلنسان فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال يمها أساس تثبالكرمية و 
ما من مولود إال ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو }: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 . ( ) {احلديث.... ينصرانه أو ميجسانه 
فأي قصور يف الرتبية والتعليم يكون الشرارة األوىل اليت ينطلق منها احنراف املسار عند )  

اإلنسان والفهم اخلاطئ للدين يؤدي إىل خلق صورة من اجلهل املركب وجيعل الفرد عرضة 
لالحنراف والتطرف يف السلوك واألخالق وتربة خصبة لزرع بذور الشر وقتل نوازع اخلري بل 

والصفات  ( )( احلسنةواألخالق ًا لبث السموم من اجلهات املغرضة هلدم السلوك مناخًا مالئم
  0اليت أمرنا هبا ديننا أن نتخلق ونتصف هبا 

نزلنا مع : خوات بن جبري, قالولقد ضرب لنا رسولنا الكرمي أروع األمثلة يف الرتبية والتعليم مع 
جت من خبائي فإذا أنا بنسوة يتحدثن, فخر : رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر الظهران, قال

فأعجبنين, فرجعت فاستخرجت عيبيت, فاستخرجت منها حلة فلبستها وجئت فجلست 
أبا عبد اهلل ما جيلسك » }:معهن, وخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من قبته فقال

اهلل  يا رسول: , فلما رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هبته واختلطت, قلت« معهن؟
مجل يل شرد, فأنا أبتغي له قيدا فمضى وتبعته, فألقى إيل رداءه ودخل األراك كأين أنظر إىل 

 -بياض متنه يف خضرة األراك, فقضى حاجته وتوضأ, فأقبل واملاء يسيل من حليته على صدره 
نا , مث ارحتل« أبا عبد اهلل ما فعل شراد مجلك؟»: فقال -يقطر من حليته على صدره : أو قال

, « السالم عليك أبا عبد اهلل ما فعل شراد ذلك اجلمل؟»: فجعل ال يلحقين يف املسري إال قال
فلما رأيت ذلك تعجلت إىل املدينة, واجتنبت املسجد واجملالسة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم, 
فلما طال ذلك حتينت ساعة خلوة املسجد, فأتيت املسجد فقمت أصلي, وخرج رسول اهلل 

                                                 

حديث رقم  , رواه البخاري , كتاب اجلنائز , باب إذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصيب اإلسالم  -  
   2  ,  /1  

  1 / 1عمدة القاري يف شرح البخاري , مرجع سابق ,  -  
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اهلل عليه وسلم من بعض حجره فجأة فصلى ركعتني خفيفتني وطولت رجاء أن يذهب  صلى
, فقلت يف « قائما حىت تنصرف فالزلتطول أبا عبد اهلل ما شئت أن تطول »: ويدعين فقال

السالم »: واهلل ألعتذرن إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وألبرئن صدره, فلما قال: نفسي
والذي بعثك باحلق ما شرد ذلك اجلمل : فقلت« ا فعل شراد ذلك اجلمل؟عليك أبا عبد اهلل م

 ( ){عد لشيء مما كانأثالثا مث مل « رمحك اهلل»: منذ أسلم, فقال
إهنا تربية املصطفى صلى اهلل عليه وسلم مع الصحابة فهاهو خوات بن جبري أخطأ وجلس مع 
نساء الجيوز اجللوس معهن ملا يف ذلك من هتك العفة وطريق موصل إىل احلرام علم خوات بن 

اهلدى والعفاف  ودعا له الرسول و عتذر وعاد لطريق احلق اجبري أنه أخطأ ولكن سرعان ما 
 0اهلل عليه وسلم بالرمحة الكرمي صلى 

جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب الكرمي صلى : وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه يقول 
 :اهلل عليه وسلم يسألون عن عبادة النيب صلى اهلل عليه وسلم فلما أخربوا كأهنم تقالوها فقالوا

: ذنبه وما تأخر قال أحدهم  وأين حنن من النيب صلى اهلل عليه وسلم ؟ قد غفر له ما تقدم من
أما أنا أصلي الليل أبدًا وقال آخر أنا أصوم الدهر وال أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فال 

أنتم الذين قلتم كذا }: بدًا فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إليهم فقال أأتزوج النساء 
وأفطر , وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ين ألخشاكم هلل وأتقاكم له , لكين أصوم إوكذا أما واهلل 

 .( ) {فمن رغب عن سنيت فليس مين
صلى اهلل عليه وسلم يعلم هؤالء ويربيهم على االعتدال والسري على  اً إن الداعية األول حممد

أتزوج النساء إىل أن  :منهجه القومي فهو أكثرهم خوفًا من اهلل وأشدهم تقوى ويدل يف قوله
واج بُعداً عن الوقوع فيما حرم اهلل وملا يف الزواج من الفوائد العظيمة من اإلنسان يعف نفسه بالز 

 .غض البصر وحفظ للفرج والتكاثر من األوالد وبناء هذه احلياة 

                                                 

  0 / , صححه الطرباين  ,  5   حديث رقم  , مرجع سابق  , املعجم الكبري  -  
  / 0,   05 اح , باب الرتغيب يف النكاح  , حديث رقم كرواه البخاري , كتاب الن -  
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إذ  فالرتبية والتعليم من أساليب الدعوة إىل العفة للوصول إىل اهلدف املنشود والغاية املطلوبة 
إلسالمي ومعرفة األصول واألحكام والتكاليف هي أساس الدعوة وعليها يقوم الدين ا

العظيم ويف سنة رسولنا صلى اهلل  ا اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابهواألخالق والصفات اليت أمرنا هب
 0عليه وسلم 

 
 أسلوب الوقاية الدعوة إلى العفة ب /سابعاً 

واملقصود هبا الرقابة الذاتية اليت تنهى املسلم بالدافع الذايت عن الفحشاء واملنكر 

ڃ   ڃ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ : فتستوى عنده اخللوة واجللوة قال تعاىل 

 ( )چڃ  چ         چ  چ  چ           ڇ  
خطورة التخلي عن ويوضحوا إن الوقاية خري من العالج فيجب على الدعاة أن يدركوا 

هلم ما يدعوهم إىل التخلق خبلق  وابينيلمدعوين ويؤكدوا هلم دائمًا أضرارها وعواقبها و لالعفة 
 : العفة والبعد عما خيدشها فمن ذلك مثالً 

 

 : وقاية من الوقوع فيماحرم اهللغض البصر عما نهى اهلل عنه الدعوة إلى ( أ

ڎ  ڎ     ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ : قال تعاىل  

 ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک    گ  گ  گ  گ    ڈڈ

 ( )چ    ںڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

وقد جعل اهلل سبحانه العني مرآة القلب فإذا غض العبد بصره  :)يقول ابن القيم رمحه اهلل 
غض القلب شهوته وإرادته وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته ويف الصحيح أن الفضل بن 

النحر من مزدلفة إىل مىن  عباس رضي اهلل عنه كان رديف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم

                                                 

الرب نواب  آل نواب , اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة , الطبعة أساليب دعوة العصاة , عبد ,  0  سورة األنعام آية   -  
  2 هـ ,     السادسة والثالثون 

 .    – 0 سورة النور , آية  -  
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فحول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأسه إىل فطفق الفضل ينظر إليهن  نريجتن عفمرت ظ
الشق اآلخر وهذا منع وإنكار بالفعل فلو كان النظر جائزًا ألقره عليه ويف الصحيح عنه أنه 

إن اهلل عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزىن أدرك ذلك ال حمالة فالعني تزين وزناها  :قال
وزناها اخلطى واليد تزين وزناها البطش والقلب  النظر واللسان يزين وزناه النطق والرجل تزين

يهوى ويتمىن والفرج يصدق ذلك أو يكذب فبدأ بزىن العني ألنه أصل زىن اليد والرجل والقلب 
والفرج ونبه بزين اللسان بالكالم على زىن الفم بالُقبل وجعل الفرج مصدقًا لذلك إن حقق 

 .( ) (الفعل أو مكذباً له إن مل حيققه
 0البصر عن حمارم اهلل وإحصان الفرج عن الزىن وسائر املوبقات  فيجب كف

تباع السنة وباطنه بدوام املراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن اب همن ُعَمَر ظاهر )  
لوط وما ابتلوا قوم وقد ذكر اهلل سبحانه قصة ( احملارم واعتاد أكل احلالل مل ختطيء له فراسة 

وهم . ( )چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ : فة مث قال اهلل بعد ذلك به باجتناهبم طريق الع
الذين سلموا من النظر احملرم والفاحشة وقال تعاىل عقيب أمره للمؤمنني بغض أبصارهم وحفظ 

 .( )چ  ھہ  ھ  ھ   ھچ :فروجهم 
وسر هذا اخلرب أن اجلزاء من جنس العمل فمن غض بصره عما حرم اهلل عز وجل عليه عوضه 

 .تعاىل من جنسه ما هو خري منه اهلل 
ما مل يره من أطلق بصره لق اهلل نور بصريته وقلبه فرأى فكما أمسك نور بصره عن احملرمات أط
حيسه اإلنسان من نفسه فإن القلب كاملرآة واهلوى  ر ومل يغض عن حمارم اهلل تعاىل وهذا أم

قائق كما هي وإذا صدئت نطبعت فيها صورة احلاكالصدأ فيها فإذا خلصت املرآة من الصدأ 
 .( )  (مل ينطبع فيها صورة املعلومات

                                                 

 . 1هـ  ,  0  لبنان , الطبعة األوىل  –, دار الكتب العلمية بريوت  اجلوزية قيماحملبني ونزهة املشتاقني , ابن روضة  -  
 .  0آية  سورة احلجر -  
 .   سورة النور آية  -  
 . 2 ,  مرجع سابق ,  غاثة اللهفان من مصايد الشيطانإ -  
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فغض البصر من أعظم األساليب الوقائية اليت تدعو إىل العفة فعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل 
إياكم واجللوس يف الطرقات ؟ قالوا يا رسول اهلل ما }: عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 

فإن أبيتم إال اجمللس :  فيها قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لنا بد من جمالسنا نتحدث 
غض البصر وكف األذى ورد السالم واألمر : وما حق الطريق قال : فأعطوا الطريق حقه قالوا 

 .( ) {باملعروف والنهي عن املنكر
ىل حرص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على حفظ املسلم من الوقوع يف املخالفات ودعوته إ

ووقاية من الوقوع فيما هنى اهلل التخلق باألخالق الفاضلة يف مجيع شؤون حياته ويف الطرقات 
 0عنه وصيانة للنفس ووقاية لألخالق الفاضلة من كل شر وسوء 

 
 :  عند الدخول  االستئذانالدعوة إلى ( ب

الدخول للبيوت حلرمتها ولعدم  إن من األساليب الوقائية للحفاظ على العفة االستئذان عند
 0طالع إىل ما يكره اآلخرون  اال
جاءت امرأة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن عدي بن ثابت عن رجل من األنصار قال ف

ين أكون يف بييت على احلالة اليت ال أحب أن يراين عليها أحد إيا رسول اهلل  :وسلم فقالت

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  چ زلت هذه اآلية نرجعي فا: فيأيت اآليت فيدخل فكيف أصنع ؟ قال 

ی  ی  ی  جئ    یۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ

 .( )چحئ  مئ   
يدخلوا بيوتًا غري بيوهتم بغري استئذان فإن يف  أاليرشد اهلل سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني )  

إمنا جعل االستئذان : ذلك عدة مفاسد منها ما ذكره الرسول صلى اهلل عليه وسلم حيث قال 

                                                 

 ,     باب النهي عن اجللوس يف الطرقات وإعطاء الطريق حقه , حديث رقم , رواه مسلم , كتاب اآلداب والزينة  -  
    / 50  

 . 0  / 5 ,مرجع سابق  روح البيان , -  
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سبب اإلخالل به يقع البصر على العورات اليت داخل البيوت فإن البيت بف  من أجل البصر
ومنها أن ذلك يوجب الريبة , لإلنسان يف سرت عورة ما وراءه مبنزله الثوب يف سرت عورة جسده 

ويتهم بالشر أو غريه ومنع اهلل املؤمنني من دخول غري بيوهتم حىت تستأنسوا أي يستأذنوا ومسى 
وحفاظًا على حرمة  ( ) (ألنه به حيصل االستئناس وبعدمه حيصل الوحشة االستئذان استئناساً 

 0البيوت وصيانة للعفاف 
مع ابن مسعود رضي اهلل عنه فا طلع من خلل  ةكان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يعس ليل)
ما صح لشيخ  :فقال عمر رضي اهلل عنه, تغنيه فتسورا  ةباب فإذا شيخ بني يديه شراب وقينال

يا أمري املؤمنني أنشدك باهلل إال ما  :رجل فقالالمثلك أن يكون على مثل هذه احلالة فقام إليه 
إن كنت عصيت اهلل يف واحدة فقد عصيت أنت يف : قل قال : نصفتين حىت أتكلم قال أ

وتسورت علينا . ( )چڀ   ٺ    چ  :وما هن قال جتسست وقد هناك اهلل فقال: ثالث قال 

   ېۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  چ: وقد قال اهلل 

: ودخلت علينا من غري إذن وقد قال اهلل تعاىل . ( )چ  ىې  ې  ې  ى

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  چ

فخرج عمر يبكي  لكاهلل  غفر :صدقت فهل أنت غافر يل فقال: فقال عمر  ( )چیىئ
 .(5)  (له ويل لعمر إن مل يغفر اهلل: ويقول 

ففي هذه القصة إقرار عمر بن اخلطاب باخلطأ الذي وقع فيه وهو دخول البيت من دون 
 . استئذان وأن البيوت هلا حرمتها 

                                                 
 
   /8,      حديث رقم , باب االستئذان من أجل البصر , كتاب االستئذان , البخاري أخرجه  - 

  5 , مرجع سابق , تفسري السعدي  -  
   سورة احلجرات من آية  -  
 00 سورة البقرة , آية  -  
 0 سورة النور آية   -  
 1  /  5روح البيان , مرجع سابق ,  - 5
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قال ,وحفظ حرمة البيوت ,وجاء التأكيد على تربية الطفل وأهل البيت على آداب االستئذان 

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀچ : تعاىل 

 .( )چٿ   ٿ   ٿ    ٿڀ             ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
منه وحيرك غرائزه  يوقد تعود على السرت والعفاف وعدم رؤية ما يستحيالطفل منذ صغره ينشأ و 

فيصبح هذا السلوك القومي ديدنه يف شبابه وعمره كله فالعني إذا تعودت على السرت والفضيلة 
واالبتعاد عن رؤية ما خيدش احلياء والعفة لن ترضى أن ترى خبيثًا بعد ذلك بل وتنفر منه 

جب تربية النشء في واالستئذان أسلوب وقائي حلفظ وصيانة العفة مما خيدشها. ( ) تهحيثما رأ
 0على مايكره اآلخرون أن تراه منهم  ملافيه من حفاظ  والدعوة إىل اإلستئذان ,عليه 

 
 : منع الخلوة بالمرأة أو سفرها وحدها أو التطيب عند الخروج الدعوة إلى ( ج

الرجل باملرأة اليت ال حتل  خلوةالنيب صلى اهلل عليه وسلم حرم ومن األساليب الوقائية للعفة أن 
 0له وقاية من حترك الغريزة والشهوة فيقعا يف ما حرم اهلل 

ومن كان يؤمن باهلل  }: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : فعن جابر رضي اهلل عنه قال 
 . ( ) {واليوم اآلخر فال خيلون بامرأة ليس معها ذو حمرم منها فإن ثالثهما الشيطان

أال ال خيلون  }: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : قال رضي اهلل عنه ن ربيعة وعن عامر ب
 . ( ) {رجل بامرأة ال حتل له فإن ثالثهما الشيطان إال حمرم 

وقاية من  حرم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من دخول الرجل على املرأة اليت ال حتل له و 
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  رضي اهلل عنه عامر عن عقبة بنف. الوقوع فيما هو أعظم منه 

                                                 

 1 سورة النور آية  -  
 .  هـ  ,     العفاف من سورة النور , عصام العويد , دار احلضارة للنشر والتوزيع , الطبعة األوىل  أسوار -  
, قال حمققه   5  مسند جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه , حديث رقم , مسند املكثرين من الصحابة , رواه اإلمام أمحد  -  

 1 /    ن هليعة لسوء حفظه , حسن لغريه وبعضه صحيح ويف إسناده اب:شعيب األرنؤوط 
قال حمققه شعيب ,  515  حديث عامر بن ربيعة  , حديث رقم , رواه اإلمام أمحد , مسند املكثريني من الصحابة   -  

  5 /    صحيح , : األرنؤوط
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ول اهلل أفرأيت يا رس: إياكم والدخول على النساء فقال رجل من األنصار  }:وسلم قال 
 .( ) {ملوتاو احلم: احلموقال

ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الدخول على النساء لغري احملارم وقاية من الوقوع فيما سحيذر ر 
  0وهتك سرت العفاف ال حيل من اجتماع دواعي الفاحشة 

وهنى النيب صلى اهلل عليه وسلم من سفر املرأة بدون حمرم وقاية من الوقوع يف الفتنة وفيما ال 
ال تستطيع املرأة الصرب عليها وحىت ال يطمع الذي يف  حيل وألن يف السفر من املشقة اليت قد

 0عند الضرورة قلبه مرض يف حني حاجة املرأة للمساعدة 
ال خيلون  }:فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول 

يف  غزوة   تتتباك: يا رسول اهلل : رجل بامرأة وال تسافرن إال ومعها حمرم , فقام رجل فقال 
 .( ) {مرأتكاذهب فحج مع ا: امرأيت حاجة قال  كذا وكذا وخرجت

ولفت  ة الرجالاخلروج متعطرة بقصد إثارة شهو  وحذر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املرأة من
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :أنظارهم إليها فعن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه قال

 .( ) {استعطرت فمرت على قوم ليجدوا رحيها فهي زانية  ميا امرأةأ}:
إن استعمال العطر عند اخلروج من األساليب اخلادشة للعفة واليت تدعو إىل الفاحشة وحكم ) 

الرسول صلى اهلل عليه وسلم بأهنا زانية ألهنا هيجت شهوة الرجال بعطرها ومحلتهم على النظر 
 .( ) ( بالعني فتكون آمثة بإمث الزىن مفإذا هي سبب زناهإليها ومن نظر إليها فقد زىن بعينه 

إن أساليب الدعوة إىل العفة ختتلف باختالف حال املدعو فالشخص الداعي لكبري السن البد 
أن خيتلف يف هلجته وأسلوبه عن الدعوة املوجهة للصغري كما أن دعوة من يسود العشرية أو 

 . القبيلة خيتلف عن دعوة أي فرد عادي 

                                                 

 0 / 0,      رقم باب الخيلون رجل بأمراة إال ذو حمرم والدخول على املغيبات , حديث , رواه البخاري , كتاب النكاح  -  
باب من اكتتب يف جيش فخرجت امراته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له , , رواه البخاري , كتاب اجلهاد والسرية  -  

 1 /  ,  005 حديث رقم 
    /  2, حسنه األلباين ,  5   باب مايكره للنساء من الطيب , حديث رقم , رواه النسائي , كتاب الزينة  -  
 .  02 /   , مرجع سابق املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ,  اةقمر  -  
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ويتضح أن كل أسلوب ال ينفع يف مجيع األحوال فلكل حال ظروفها مبعىن أنه البد من التفكري 
 .( )والتقدير ومعرفة األوضاع كي تأيت الوسيلة املنتقاة بأثرها املطلوب حال التطبيق 

وكل هذه األساليب الوقائية اليت حث عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وذكرنا بعضًا منها 
وضعت لصيانة خلق العفة والبعد عن كل ماخيدشه أو يهتك سرته وحىت اليقع فيما حرم  إمنا

تصف ياهلل ويضيع عفة الفرج وترتفع عنه هذه الصفة العظيمة اليت هي من أعظم الصفات اليت 
 0البال  املسلم إذ هبا سعادة النفوس وراحةهبا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

    , مرجع سابق ,  هاد يف العهد النبوي آداب وحكم الدعوة واجل: انظر  -  
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 : معوقات تحقيق الدعوة إلى العفة : المبحث األول 
ها خصوصا  يولكن ألمهية بعض املعوقات أشري إل كثرية متعددةمعوقات حتقيق الدعوة إىل العفة  

 : من ذلك و األمور احملسوسة مما نعيشه يف واقعنا ويف جمتمعنا 
 0وسائل اإلعالم املختلفة  - 
 0التغريب وخطره  - 
 0ختالطاال - 
 0ملعروف والنهي عن املنكر ترك األمر با - 
 0معوقات الزواج  - 

 
  :المختلفة وسائل اإلعالم  /أوالً 

إن من معوقات الدعوة إىل العفة يف هذا العصر وسائل اإلعالم الفاسد الذي يفسد الدين 
ووسائل املختلفة اإلعالم  وسائل ومما ال شك فيه أن عصرنا هو عصرواألخالق واجملتمعات 

التلفاز وقنواته املتعددة واليوتيوب والفيس بوك والتويرت واألجهزة الذكية " مثالً املتنوعة ف االتصال
 . وما فيها من الربامج املتعددة واملتنوعة مثل الواتس أب والفايرب وغريها 

أصبحت هلذه الوسائل املكانة اخلطرية يف توجيه الشعوب وصياغة مفاهيمها وتصوراهتا ولقد 
واملبادئ وما كان ذلك لو مل يكن لوسائل اإلعالم ذلك التأثري املميز  وسلوكياهتا وترسيخ القيم

على النفس البشرية ومن هنا برزت أمهية صالح تلك األجهزة وخطورة أن تتحول أهدافها من 
 .( )البناء إىل اهلدم وأن تصبح وسائلها معاول ختريب وأدوات إفساد 

فاإلعالم يقتحم كل بيت ويصل إىل كل إنسان وبعض وسائل اإلعالم اليوم غري ملتزمة باملنهج 
اإلسالمي الذي يبث اخلري وينشر الفضيلة وحيذر من الشر واألخالق والرذيلة بل إن بعض 

                                                 

هـ ,     الدعوة واجلهاد يف العهد النبوي آداب وحكم , علي الطيار , مكتبة امللك فهد الوطنية , الطبعة األوىل : انظر  -  
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تلك الوسائل حتارب اإلسالم وتسيء إىل أهله مما ينشر من الربامج السيئة واحللقات املنحرفة 
 .( )ضاد لدين اهلل م اوهذ

وسائل اإلعالم يف معظم بالد املسلمني كمخدر دائم يستعمل لصد الناس  بعض لقد أصبحت
عن دينهم وال دور هلا إال حتطيم املثل والقيم واألخالق والتحريض املستمر لياًل وهنارًا على 

تعارفه الناس الفاحشة وعلى خمالفة اآلداب وعلى ازدراء الفضائل واخلروج على كل عرف صاحل 
وإن املهمة العظمى اليت تبثها بعض أجهزة اإلعالم يف معظم بالد املسلمني هدم للعفة ونبذ 
األخالق احلسنة والدعوة إىل الرذيلة والفاحشة واجلنس واإلحلاح املستمر حول هذا املوضوع يف  

 . كل وقت ومناسبة وبكل وسيلة وأسلوب 
طق هبدم العفاف وإذا فتحت املذياع فاألغاين املاجنة فإذا تناولت جملة فصورها وأحاديثها تن

وهذه هي احلقيقة ... وإذا نظرت إىل التلفاز نظرت إىل هدم العفاف . املائعة تصك اآلذان 
ها الذين يستوردون ئوالواقع بالنسبة لبعض بالد املسلمني اليت وقعت فريسة يف أيدي بعض أبنا

 .( )لتعليمات من األعداء مث ينفذوهنا بدقة وأمانة املبادئ واألخالق والعقائد والشرائع وا
يف  ( )وسائل اإلعالم بصورهتا احلالية يف األقطار اإلسالمية تتعاون مع االستشراقبعض إن 

حماربة اإلسالم والتشويش على دعوته فقد أصبح اجملتمع اإلسالمي يواجه غزوًا رهيبًا حممالً 
وخطورة هذا الغزو أنه يدخل إىل العقول والقلوب دون أن يلتفت  بعوامل اإلفساد للمسلمني 

الكثري من املسلمني إىل ما قد دخل عليه من أفكار قد يكون بعضها مسمومًا مما يروجه 
املستشرقون أعوان االستعمار ضد اإلسالم حماربة له وتشويشًا على دعوته وأخالقه واإلعالم 

ورة والفكرة وهي أشد خطورة من اجليوش الزاحفة عدو خفي حيارب املسلمني بالكلمة والص
واملدافع املنطلقة اليت يعرف املسلمون منها وجه العدو الذي يغزوهم واملؤسف أن املسلمني يف 

                                                 

 . 01 /  , مرجع سابق أثر العقيدة اإلسالمية يف تضامن ووحدة األمة اإلسالمية ,  -  
 .بتصرف , 1 هـ , 21  الغزو الفكري , ممدوح فخري , اجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة , الطبعة األوىل : انظر  -  
ة هذه احلركة علمية يف ظاهرها; فهي حتاول دراسة الرتاث الشرقي, ولكنها يف احلقيقة تبغي من وراء هذه الدراس :االستشراق -  

االستشراق وجهوده : انظر  ,., مث حتاول صرف أهله عنه, وليجرفهم تيار احلضارة الغربية الضالة املضللةالتعرف على منابع تراثنا 
, هـ10  ش على دعوته , عبد املنعم حممد , اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة , الطبعة العاشرة وأهدافه يف حماربة اإلسالم والتشوي

01 
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سائر أقطارهم ال ينتبهون إىل خطورة وسائل اإلعالم كما أن الدعاة ال ينبهون إىل خطورهتا 
 .( )مجتمع بدالً من كوهنا أدوات هدم وتدمري  تنبيهاً كافياً لتحويلها إىل أدوات بناء لل

رب القنوات فعلى الداعية أن يقوم بدوره ومبا جيب عليه من االشرتاك يف وسائل اإلعالم ع
يف مواقع التواصل احلديثة اليت يستمع ويشاهدها الكثري من الناس يف  سهاماملسموح هبا واإل

لعفة إىل ااملفيدة واليت تنشر وتدعو و مشارق األرض ومغارهبا وتقدمي أفضل الربامج النافعة 
 .واألخالق الرفيعة ونبذ األخالق السيئة واليت هتدم اجملتمع 
من قنوات إسالمية هناك مناذج مشرفة ووجود إعالم إسالمي ليس صعبًا يف العصر احلاضر بل 

 0تبث اخلري للناس وتدعوهم لطريق احلق واهلدى ـــــــ وهلل احلمد ـــــــ 
 

  :التغريب وخطره : ثانياً 
تيار فكري كبري ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية يرمي إىل صبغ حياة ) التغريب هو

يب وذلك هبدف إلغاء شخصيتهم املستقلة األمم عامة واملسلمني خاصة باألسلوب الغر 
 ( ) (وخصائصهم املنفردة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية 

 ( ) (التغريب هو نشر أفكار وقوانني ونظم الغرب يف أقطار العامل اإلسالمي )  
 ! بعاد عن األخالق الفاضلة بل اإلبعاد عن اإلسالم هنا أن التغريب هو اإلواملقصود بالتغريب 

حنرف خلقي والتغريب هو حماولة االدين مصدر األخالق واالحنراف عن الدين يتبعه بالضرورة 
تغري املفاهيم يف العامل العريب واإلسالمي والفصل بني األمة وبني ماضيها وقيمها وأخالقها 

ها وإثارة الشبهات حول الدين واألخالق واللغة والعمل على حتطيم هذه القيم والتشكيك في
 . والتاريخ ومعامل الفكر ومفاهيم اآلراء واملعتقدات مجيعاً 

                                                 

 . 11,  مرجع سابقاالستشراق وجهوده وأهدافه يف حماربة اإلسالم والتشويش على دعوته ,   -  
دار , إشراف مانع اجلهين , ية للشباب اإلسالمي الندوة العامل, املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة   -  

 512/ , هـ 0   الطبعة الرابعة , الندوة العاملية للطباعة 
 . 5 ,  52عدد رقم , جملة البيان , عابد السفياين , مقاومة التغريب   -  
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وهو عمل خطري دقيق قوامه احلرب املنظمة للقيم اليت عاشت عليها أمتنا يف أسلوب 
نا مغلف بالضباب حياول أن يثري غمامة كثيفة من التشكيك والتحقري واالستهانة بكل مالدي

 .( )البايل املوروث ( القدمي ) من قيم وأخالق باسم 
ن دعاة التغريب قد تبنوا قضية املرأة ورفعوا لواءها ووجلوا جحر الضب الذي وجله إو 

يف وقت بدأ يعلن فيه عقالء األعداء يرفعه هؤالء  معروفوصوت  مكررةاألعداء وهي دعوة 
فصل العفة ويطالبون بيدعون إىل  او أأة فبدعما يطرحونه يف قضية املر  الغرب والشرق الرتاجع

 األعداءالتعليم ويدعو بعضهم إىل احلجاب وإىل عودة املرأة إىل منزهلا ومع ذلك يسري هؤالء 
من حيث بدأ  واأيريدون أن يبدجتاه الذي يسري عليه اجملتمع من اخلري والعفة وغريها عكس اال

  الغرب 
ومع هذا فإن الدعاة إىل اهلل عز وجل حققوا إجنازات يف وجه التغريب ويف قضية املرأة فعلى 

 : سبيل املثال 
شرت تنالتأخر دعوة التغريب والتحرر ولو ال فضل اهلل عز وجل مث جهود الدعاة  - 

 انتشاراً كبرياً دعوة التغريب 
يف ) تمسح بعبارات تغريت لغة دعاة التغريب فأصبحنا نسمع كثريًا يف حديثهم ال - 

وندرك أن ذلك ال يعين ( فيما ال يتعارض مع شريعتنا وتقاليدنا ( ) إطار الشريعة 
 . تغري املوقف لكنه شاهد على أثر الدعوة والصحوة اإلسالمية 

الصحوة والعودة إىل اهلل اليت حتققت يف أوساط املرأة ومن أمهها التمسك  - 
 0باحلجاب

 . ا حضور واضح ومتميز يف الساحة الدعوية بروز قيادات دعوية نسائية هل - 
 .( )بروز أنشطة دعوية كاجملالت النسائية ودور حتفيظ القرآن الكرمي  - 

                                                 

 .  0 هـ  , 1   معية , الطبعة األوىل قضايا الرتبية الدينية يف اجملتمع اإلسالمي , كمال الدين املرسي , دار املعرفة اجلا  -  
 .   ,  0  اخلطاب الدعوي يف قضية املرأة , حممد الدويش , جملة البيان , عدد رقم   -  
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إن دعاة التغريب هم األعداء احلقيقيون لكل خلق كرمي وصفة فاضلة يسعون جاهدين لضياع 
عفافها حبجة الرقي اجملتمع ونزع فضيلته وجتريده من حيائه وعفته مههم خروج املرأة وانتهاك 

 0والتقدم املزعوم 
والوسائل املختلفة لتغريب اجملتمع وخصوصاً  ةاستخدم أعداء الدين األساليب املتنوعقد و 

 0 يرد كيدهم يف حنورهم تغريب املرأة ولكن نسأل اهلل أن 
 

 : االختالط : ثالثاً 
ختالط ودخول ملسلمني باالالدعوة للعفة املطالبة واملناداة من أعداء لإلسالم وا ومن معوقات

املرأة بني الرجال ومزامحتهم يف األسواق واجملمعات والطرقات غري مبالني خبطورة مايدعون إليه 
 0على احلرمات من هتك للعفاف وتعد  

عفاف املرأة هو سرتها وحياؤها ولذلك فقد حرص اإلسالم على تربية املرأة والشك أن  

ک  ک    گ  گ  چ : ل األجانب فقال تعاىل املسلمة وحذر من االختالط بالرجا

 .( )چگ  گ  ڳ  

ې  ى    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ۋچ : وقال تعاىل 

 0وهذا دليل على حرمة االختالط بالرجال األجانب . ( )چ    ائى  ائ
وجند يف هذا العصر ممن ينادي باالختالط بني املرأة والرجل والفتاة والشاب مدعني أن هلذا 

نسني ز املرأة يف حياة الرجل , وحتقيق حسن املعاشرة بني اجلغاالختالط منافع كثرية منها حل ل
خر وهم يف ذلك إمنا يدعون إىل احملرمات وهدم اآلإىل ن كل منهما وإثارة التنافس بينهما وسك

                                                 

 .   سورة النور  آية   -  
 .   سورة األحزاب آية   -  
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ي هبا غر للعفاف فتكون نتيجة هذا االختالط اإلفضاء اجلنسي احملرم الذي يزين الفاحشة وي
 .( )وتكون املرأة يف النهاية هي الضحية 

على عدم االختالط حىت يف أشد املساجد زحاماً رضي اهلل عنهن ولقد حرصت الصحابيات 
يف بالد  األعداءويف أشد األوقات زحامًا يف موسم احلج باملسجد احلرام وهذه شبهة يطلقها 

أخربين  :)بخاري عن ابن جريج قالاملسلمني دلياًل على جواز االختالط فالرد عليها ما رواه ال
كيف مينعهن ؟ وقد طاف نساء : عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال 

أي لعمري لقد : أبعد احلجاب أو قبل ؟ قال : النيب صلى اهلل عليه وسلم مع الرجال قلت 
كانت عائشة مل يكن خيالطن الرجال   :قالكيف خيالطن الرجال :أدركته بعد احلجاب قلت 

انطلقي  :ال ختالطهم فقالت امرأة "أي معتزلة  "من الرجال حجرة رضي اهلل عنها تطوف 
وأبت خيرجن متنكرات  "أي اتركي هذا عن نفسك  "انطلقي عنك  :نستلم يا أم املؤمنني قالت

 . ( ) (بالليل فيطفن مع الرجال "أي مسترتات "
ما يدل على حترمي ت ولقد ذكر  االختالط ومفاسدهلقد اعرتف رجال الغرب والشرق مبضار 

االختالط وفيه الكفاية ولكن نذكر من الواقع امللموس واملشاهد مما عند الغرب والشرق فهذه 
إن االختالط يألفه الرجال وهلذا طمعت املرأة مبا خيالف ) الكاتبة اإلجنليزية الالدي كوك تقول 

إىل ... رة أوالد الزىن وههنا البالء العظيم على املرأة فطرهتا وعلى قدر كثرة االختالط تكون كث
 . علموهن االبتعاد عن الرجال أجربوهن بعاقبة الكيد الكامن هلن باملرصاد  :أن قالت

ن استقرار املرأة يف بيتها والقيام مبا جيب عليها من تدبريه بعد القيام بأمور دينها هو األمر إ
ا وفيه صالحها وصالح اجملتمع وصالح الناشئة فإن كان الذي يناسب طبيعتها وفطرهتا وكياهن

عندها وقت ففي اإلمكان تشغيلها يف امليادين النسائية كالتعليم والتطبيب والتمريض هلن وحنو 
دور أمهات املؤمنني رضي اهلل  نسائية يف ميادين النساء وال ننسذلك مما جيب من األعمال ال

                                                 

 . 0  من قضايا الرتبية الدينية يف اجملتمع اإلسالمي , مرجع سابق ,   -  
    /  ,  2 5 رواه البخاري , كتاب احلج , باب طواف النساء مع الرجال , حديث رقم   -  
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ه من تعليم وإرشاد وتبليغ عن اهلل سبحانه وتعاىل وعن ومن سار على سبيلهن وما قمن ب نعنه
 .( )( عن ذلك خرياً اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فجزاهن 

 
 :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترك القيام بشعيرة/ رابعاً 

إن من معوقات الدعوة إىل العفة ترك القيام بشعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر والتهاون 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهلل أصل عظيم من آكد فيها والريب أن 

 األصول اإلسالمية وأوجبها وألزمها حىت أحلقه بعض العلماء باألركان اليت ال يقوم اإلسالم إال
عليها وإمنا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لألمر باملعروف الذي رأسه وأصله التوحيد وللنهي 

 .( )عن املنكر الذي رأسه وأصله الشرك والعمل لغري اهلل 
لقد بني رسول اهلل األضرار اخلطرية اليت تصيب األمة بسبب غياب األمر باملعروف والنهي عن 

 : املنكر فمن ذلك 
  :بشري رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالعن النعمان بن  - 
صاب بعضهم مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأ}

خرقنا يف  اإذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنفكانوا أعالها وبعضهم أسفلها 
مجيعًا وإن أخذوا على وهلكوا نصيبنا خرقًا ومل نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 

 . ( ) {أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً 
بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن هالك اجملتمع إمنا هو نتيجة حمتومة لرتك أصحاب 

, ونصحههم وتوجيههم خذ على أيديهم املنكر والعصاة يعيثون يف األرض فسادًا وعدم األ
ن املنكر قد يرى يف أول األمر هينًا بسيطًا كاخلرق يف السفينة فإن ترك مع بساطته وعدم أو 
خر املطاف إىل بالء عظيم وقد يؤدي إىل آيف  يصلتساعه فشا يف اجملتمع وازداد حىت ا

                                                 

 1 من قضايا الرتبية الدينية يف اجملتمع اإلسالمي , مرجع سابق ,   -  
بالسعودية , القول اللني األطهر يف الدعوة إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر , عبد العزيز الراجحي , وزارة األوقاف   -  

  . 
 1  /   ,   1  هام فيه  , حديث رقم , باب هل يقرع يف القسمة واالست رواه البخاري , كتاب الشراكة  -  
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ۇئ  ۆئ  ۆئ     چ : القضاء عليهم وهذه سنة من سنن اهلل عز وجل أشار إليها يف قوله 

 .( ) چ     ىئۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ
 

والذي نفسي بيده }: وعن حذيفة بن اليمان عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  - 
لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أوليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقابًا منه مث تدعون فال 

عليه وسلم أن غياب األمر ففي هذا احلديث بني الرسول صلى اهلل . ( ) {يستجاب لكم 
باملعروف والنهي عن املنكر من األسباب املؤدية إىل سخط اهلل وعقابه كما حيول دون 

 .استجابة الدعاء 
 
 }قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال  - 

إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول اتق اهلل ودع ما تصنع 
فإنه ال حيل لك مث يلقاه من الغد ال مينعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك 

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ : ضرب اهلل قلوب بعضهم ببعض مث قال 

ڃ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ک  ک  ک  گ  گ   گ    کڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  

چڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

                                                 

 .   سورة األنفال آية   -  
 حسنه األلباين   ,,  51  رواه الرتمذي , أبواب الفنت , باب ما جاء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر , حديث رقم   -  
   / 2 
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على  هالظامل ولتأطرن يدكال واهلل لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على : مث قال 
على احلق قصرا أو ليضربن اهلل بقلوب بعضكم على بعض مث ليلعنكم   هولتقصرن طراً أاحلق 

 .( ){ كما لعنهم 
ويطول بنا املقام لو حاولنا استقصاء ما ورد يف كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم من 

ومل يقم بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ونكتفي  رك أو هتاونالوعيد الشديد ملن ت
األمر باملعروف والنهي عن املنكر إصابة األمة  تركعلى  يرتتببالتأكيد على أن أخطر ما 

لألمر باملعروف والنهي عن املنكر بعذاب اهلل وعدم إجابة دعاء الصاحلني واستحقاق  التاركة
 0يف البالد  ناللعنة وعدم االستقرار واألمن واألما

 
 : معوقات الزواج : خامساً 

العفة املعوقات اليت جيعلها أولياء األمور أمام الشاب الذي الدعوة إىل ومن معوقات 
هو احلصن الواقي من االحنراف واملتزوج هو والسرت والعفاف والشك أن الزواج الزواج يريد 

يا معشر  }:يه الصالة والسالم كما قال عل  عفةمن أقوى وسائل ال الشك أن الزواجاحملصن و 
 .( ) {الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

وبالتايل فإن أي معوق إلمتام الزواج هو يف الواقع من أسباب االحنراف والفتنة واالبتعاد عن 
إذا خطب إليكم من ترضون دينه }: العفة كما أخرب بذلك املصطفى صلى اهلل عليه وسلم 

 .( ) {تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريضوخلقه فزوجوه إال 
 
 
 
 

                                                 

 .     /  , , , ضعفه األلباين 0   رواه أبو داوود , كتاب املالحم , باب األمر والنهي , حديث رقم   -  
 50, سبق ختريج احلديث   -  
 25 / , حسنه األلباين  ,   02 حديث رقم , فزوجوه  هباب إذا جاءكم من ترضون دين, اح أبواب النك, رواه الرتمذي   -  
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 : ومن تلك املعوقات 
 .املغاالة يف املهور  - 
 .اشرتاط التكاليف الباهظة للحياة الزوجية  - 
املبالغة يف اشرتاط املؤهالت العلمية واملكانة االجتماعية العالية للشباب وذلك  - 

 . ت بدعوى أن ال تقل منزلة املخطوبة عن مثيالهتا من الفتيا
اشرتاط بعض األسر الزواج لبناهتن حسب تسلسل أعمارهن مما يضيع الفرصة على  - 

 .إحداهن بسبب أختها الكربى 
وبسبب تلك املعوقات ارتفعت نسبة العنوسة يف جمتمعاتنا بدرجة خطرية تستدعي االلتفات 

الذي أخرب هبا املصطفى صلى اهلل عليه  ( )إليها جبدية قبل أن حتدث الفتنة والفساد العريض 
 0وسلم 

إزالة هذه املعوقات اليت وضعت فيجب على الدعاة دعوة أولياء األمور من الرجال والنساء  إىل 
 0أمام الشباب الذين يريدون السرت والعفاف

 
 : السيئة الصحبة : سادساً 

للصحبة تأثري كبري على سلوك الفرد إن من معوقات العفة الصحبة السيئة أو الفاسدة و 
 وخصوصاً يف سن الشباب حيث مير الشباب مبرحلة تأجج العواطف وحب  االنتماء للصاحب 
ولذا فإن الصداقات اليت تكون يف سن املراهقة تظهر بأقوى العالقات وأكثرها اندماجاً 

   0ومتازجاً 
, عن أيب هريرة رضي اهلل عنه   وهذا مما جيعل القضية أكثر خطورة إذا كانت الصحبة فاسدة

 ( ) {املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل  }: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

                                                 

  1العفة ومنهج االستعفاف , مرجع سابق ,  :انظر   -  
وانظر ,  1  /  ,  حسنه األلباين ,    2 حديث رقم , ن جيالسهأباب من يؤمر , داب كتاب اآل, بوداود أرواه   -  
 05, املرجع السابق :



 إلى العفة في ضوء الكتاب والسنة  الدعوة 

 

 
99 

إن اإلنسان يكون يف الدين وكذلك يف اخللق على حسب من ) : قال ابن عثيمني رمحه اهلل 
صاحب سواهم يصاحبه فلينظر أحدكم من يصاحب فإن صاحب أهل اخلري صار منهم وإن 

إلنسان أن يصاحب األخيار وأن يزورهم ويزوروه ملا يف على اينبغي  هصار مثلهم واحلاصل أن
 .( ) ( ذلك من اخلري

فعلى الداعية واجب حتذير املدعوين من خطر الصاحب السيئ  الذي اليريد صالحاً وال خرياً 
 0لنفسه فضالً عن غريه 

عى الصاحب السيئ لصده أو السخرية منه أو طلب فإذا أراد اإلنسان فعل خري وأراد عفة س
 .منه التأجيل لوقت آخر حبجة أن العمر الزال يف بدايته واحلياة طويلة وأن اهلل غفو رحيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 5  /  مرجع سابق , , البن عثيمني شرح رياض الصاحلني ,   -  
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 :مخاطر التخلي عن الدعوة إلى العفة / المبحث الثاني 
 :العفة له خماطر كثرية منها الدعوة إىل إن التخلي عن 

 0اإلميانية املخاطر  - 
 0املخاطر الصحية - 
 0خماطر تفكك األسرة  - 
 0خطر عزوف الشباب عن الزواج  - 
  0املخاطر األمنية  - 

 
 :المخاطر اإليمانية / أوالً 

وهو أشدها بأن يسلب اهلل من املؤمن إميانه فريفع إن من خماطر التخلي عن الدعوة إىل العفة  

وئ   چ : قال تعاىل  اهلوى والشيطانويسلك طريق من قبله عندما ينحرف عن طريق العفة 

  ( )چوئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

أي أطاع  چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  چ :يقول اهلل لرسوله صلى اهلل عليه وسلم)  
معىن اآلية ال يهوى شيئًا إال : قال احلسن . هواه كطاعة اإلله أي انظر يا حممد وتعجب منه 

نت تكون حفيظاً أفألالستفهام واالستبعاد أي  چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   چاتبعه 
وكفيالً حىت ترده إىل اإلميان وخترجه من الكفر ولست تقدر على ذلك وال تطيق فليست اهلداية 

 (  )(  والضاللة موكولتني إىل مشيئتك وإمنا عليك البالغ
أ على معصية من انتهك حرمة العفة وجتر وسلم اإلميان التام عونفى رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 0اهلل 

                                                 

    سورة الفرقان  آية   -  
 . 10/  , مرجع سابق , فتح القدير : انظر   -  
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ال يزين الزاين وهو  }: عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال , قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ف
مؤمن وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن والتوبة 

 . ( ) {معروضة بعد 
ن من ختلى عن العفة اليت هبا يتحقق اإلميان ورضا الرمحن فإن جزاءه أن يبقى يف الوحشة إ

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  :رضي اهلل عنه قال  يب هريرةأفعن والظلمة وينـزع نور اإلميان منه 
 .( ) { إذا زىن الرجل خرج منه اإلميان كان عليه كالظلة فإذا انقطع رجع إليه اإلميان }: وسلم 

دعه  :مر برجل يعظ أخاه يف احلياء فقال }:وعن سامل عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم
 .( ) {فإن احلياء من اإلميان 

 ,وسلم دعه فإن احلياء من اإلميان ملا رأى كثرة حياء أخيه عاتبه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
اللهم حبب إلينا اإلميان وزينه يف  ,اإلميان  إذا ذهبت العفة ذهب احلياء وإذا ذهب احلياء ذهب

 .قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان 
 

 : المخاطر الصحية  /ثانياً 
الدعوة املخاطر الصحية اليت توهن البدن وهتلكه والتخلي عن  التخلي عن العفة من خماطر إن 
معدل الفقر بسبب نقص املكيال وقوع األمراض الفتاكة وارتفاع بألمة لنذير خطري العفة إىل 

أقبل علينا رسول  :قال ماوامليزان وأكل األموال اليت ال حتل فعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه
بتليتم هبن وأعوذ باهلل أن ايا معشر املهاجرين مخس إذا  }:اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال 

يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون حىت " أي الزنا " مل تظهر الفاحشة يف قوم قط : تدركوهن 
وامليزان إال أخذوا  وا املكيالصيف أسالفهم الذين مضوا , ومل ينقواألوجاع اليت مل تكن مضت 

                                                 

    /  , صححه األلباين , 521 رواه أبو داود , كتاب السنة , باب الدليل على زيادة اإلميان ونقصانه , حديث رقم   -  
    /  , صححه األلباين ,  510 رواه أبو داوود , كتاب السنة , باب الدليل على زيادة اإلميان ونقصانه , حديث رقم   -  
   /  ,     رواه البخاري , كتاب اإلميان , باب احلياء من اإلميان , حديث رقم   -  
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املؤنة وجور السلطان عليهم ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء  ةبالسنني وشد
 .( ){احلديث ... ولو ال البهائم مل ميطروا 

الزنا يف انتشار األمراض اجلنسية  فكم من شبان وشابات يتعرضون لألمراض اجلنسية يتسبب 
 0املهلكة بسبب االنغماس يف الزنا والتخلي عن العفة ولقد أكد هذه احلقيقة كبار أطباء الغرب

إن انتشار األمراض الزهري وهي إحدى األمراض )  :الطبيب باتشلر والطبيب موريل قال
ن املشكلة اليت إ :ويقول الدكتور نيكول ,ساس إىل إباحية العالقات اجلنسية اجلنسية راجع باأل

اليت شجعت وتشجع على إقامة العالقات اجلنسية و تواجهنا اليوم هي تبدل قيمنا األخالقية 
احملرمة وهذه بدورها سبب ازديادًا حادًا يف إصابات األمراض الناجتة عن االباحية اجلنسية 

ألمراض اجلنسية الناجتة من الزنا ال تقتصر على الزناة وحدهم بل تنتقل وجدير بالذكر أن ا
ليس هناك شك يف إمكانية وجود : كينغ ونيكول  انمنهم إىل األجيال القادمة يقول الطبيب

 . ( ) (مرض الزهري يف ثالثة أجيال متعاقبة لعائلة واحدة
فاضلة لعدم انتشار األمراض ال فمن الواجب على الدعاة دعوة الناس إىل التمسك باألخالق

اليت مل تكن يف سالف األزمان وإمنا وعد اهلل حق فيمن ختلى عن طريق العفة ومن  اآلفات
 0نتشرت ومل تكن يف سالف األزمان منها اإليدز والزهري والسيالنااألمراض واآلفات اليت 

 
 : مخاطر تفكك األسرة  /ثالثاً 

خماطر التخلي عن الدعوة إىل  العفة والعادات والتقاليد وإن قيام األسرة معناه احلفاظ على 
 : وذلك بعدة أمور منها على سبيل املثال  ةاألسر هذه العفة تفكك 

 : ضياع الغرية   -
اليت تدفع  عليها من آثار تكرمي اإلسالم للمرأة ما غرسه يف نفوس املسلمني من الغرية إن

 . ايضرها الرجل لصيانة املرأة عن كل م

                                                 

     /  ,  حسنه األلباين , 1 0 رواه ابن ماجه , كتاب الفنت , باب العقوبات , حديث رقم   -  
 .    –   التدابري الواقية من الزنا يف الفقه اإلسالمي , فضل إهلي , مكتبة املعارف الرياض , الطبعة األوىل , : انظر   -  
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هي أن حيمي الرجل زوجته وغريها من قرابته ومينع أن يدخل عليهن أو يراهن غري   ةالغري ) 
 . ( )(حمرم 

فاعله بدرجة  ويفوزتذهب األنفس من أجله  العرض والغرية على املرأة جهادٌ  الدفاع عن و
 }: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول  مسعت: بن زيد قال أسامة الشهيد يف اجلنة فعن 

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون رقه فهو شهيد ومن 
 .( ) {قتل دون أهله فهو شهيد

لو أن رجالً : وهلذا قال سعد بن عبادة إن الغرية من كمال رجولة املؤمن وشجاعته وعفته بل 
صلى اهلل عليه وسلم  فبلغ ذلك رسول اهلل( أي حبده ) مع امرأيت لضربته بالسيف غري مصفح 

أجل غرية اهلل حرم ومن ,  أغري منه واهلل أغري مين ألناسعد واهلل  ةتعجبون من غري أ }:فقال 
 .( ) {الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

اهلل أن  ةإن اهلل يغار وغري  }: وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 
 ( ) {يأيت املؤمن ما حرم اهلل 

بت املنكرات ضاعت العفة وارتكو فإذا انعدمت الغرية عند الرجل يف بيته تفككت األسرة 
 .ن يشاء اهلل أوال موجه وال مرشد هلم إال  وأصبح البيت بال راع  

 : العزوف عن الزواج  /رابعاً 
ال شك بأن اإلسالم حث على ومن خماطر تفكك األسرة عزوف بعض الشباب عن الزواج و 

 .عن احملرمات وجوارحه الزواج وتكوين أسرة صغرية يف هذه احلياة وليعف نفسه 

                                                 

 2  /2 , مرجع سابق , عمدة القاري شرح صحيح البخاري  -  
حه األلباين  , , صح    له فهو شهيد , حديث رقم مارواه الرتمذي , أبواب الديات , باب ما جاء فيمن قتل دون   -  
 / 0 
,   5  0ري من اهلل , حديث رقم رواه البخاري , كتاب التوحيد , باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم وال شخص أغ  -  
1/    
   / 0,      رواه البخاري , كتاب النكاح , باب الغرية , حديث رقم   -  
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رض االشتغال بنوافل العبادات غراض عن الزواج حىت ولو كان ذلك بويف املقابل هنى عن اإلع

  ڱک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ : يقول اهلل تعاىل 

 . ( )چں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  
نزلت هذه اآلية يف رهط من : قال  رضي اهلل عنهما عن ابن عباس :قال على بن أيب طلحة

نقطع مذاكرينا ونرتك شهوات الدنيا ونسيح يف : أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قالوا 
أنتم الذين قلتم كذا }: فقالفبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم  ( )األرض كما يفعل الرهبان

وكذا, أما واهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له, لكين أصوم وأفطر, وأصلي وأرقد, وأتزوج النساء, 
 .( ) {فمن رغب عن سنيت فليس مين

 .( )( ويج فقد دعاك إىل غري اإلسالم ز من دعاك إىل غري  التو ) : قال ابن قدامة رمحه اهلل  
أكد القرآن الكرمي أن األسرة ال ميكن قيامها وال بقاؤها إال يف ظالل العفة واجتناب الرذائل 

ى    ېۉ  ۉ  ې  ې    ې  ۅۋ  ۅ  ۋچ : والفواحش قال تعاىل 

 .( )چەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ائى  ائ
االجتاه ولقد علم اهلل  ةة تقوم بعد الرابطة يف اهلل ووحدإهنا رابطة األسرة وأجياهلا املتالحق) 

سبحانه أنه أرحم بالناس من اآلباء واألمهات فأوصى األبناء باآلباء وأوصى اآلباء باألبناء وملا 
وصاهم اهلل باألسرة وصاهم بالقاعدة اليت تقوم عليها وهي قاعدة النظافة والطهارة والعفة 

ال استقامة اجملتمع يف وحل وهناهم عن الفواحش ظاهرها وخافيها وأنه الميكن قيام األسرة و 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن إنه البد من طهارة ونظافة وعفة لتقوم األسرة ويقوم 

 .(5)(اجملتمع

                                                 

 . 20ة سورة املائدة آي  -  
 .51 / ,  مرجع سابق تفسري القرآن العظيم ,   -  
  /0,   05 حديث رقم , باب الرتغيب يف النكاح , كتاب النكاح , أخرجه البخاري   -  
 .  / 0هـ  , 22  املغين , ابن قدامة املقدسي , مكتبة القاهرة , الطبعة األوىل   -  
 .    سورة األنعام  آية   -  
 .     /  هـ ,     القرآن , السيد قطب , دار الشروق بريوت , الطبعة السادسة عشر يف ظالل   - 5
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تفكك لألسر وقلة للمواليد وزيادة نسبة بمة عزوف الشباب عن الزواج نذير خطر لألإن 
بكر من العمر ملايف ذلك العنوسة يف اجملتمع فعلى الدعاة دعوة الشباب إىل الزواج ويف سن م

 0من اخلري الكثري والسرت والعفاف 
 

 : المخاطر األمنية  /خامساً 
على  ؤدي إىل  ضياع األمن واالعتداءاملخاطر األمنية اليت تالتخلي عن العفة من خماطر إن 

األخالقية  األعراض واألموال من السرقة والغش وارتفاع معدل اجلرمية والتحرش وانتشار اجلرائم
بل يف سبيل شهوته , مع اهلل لن يبايل بأعراض املسلمني ومسعتهم  هذلك أن الذي يهتك سرت 

لن يرتدد يف االعتداء والسرقة والضرب واالغتصاب ولن يستطيع اإلنسان أن يأمن على أهله 
 .( )الفوضى والشجار بني الناسبذلك تنتشر وماله 

إن  }اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف خطبة الوداع  قال رسول:فعن جابر رضي اهلل عنه قال 
 ,عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا  وأعراضكم دماءكم وأموالكم

 .( ) {شهدااللهم هل بلغت اللهم : مث قال يف آخر خطبته 
كل املسلم على }: وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .( ) {املسلم حرام دمه وماله وعرضه 
أن املرأة يف الغرب أصبحت ال تأمن على نفسها خصوصاً يف بعض  املخاطر األمنية ومن دالئل

ولذلك فقد انتشرت جرائم االغتصاب يف الدول , ويف األوقات املتأخرات من الليل املدن
رج هنا ختأللمرأة صلة هبا إذ  االغتصاب أن معظم جرائموقد ثبت يف الغربية انتشارًا ذريعًا 

فتصبح  هلاالسالمة  ةطقوتبتعد كثريًا عن منسرت نفسها عن أعني الرجال وال تبكامل زينتها 
 .التعدي واجلرأة عليها  ةسهل

                                                 

 .    – 0 العفة ومنهج االستعفاف , مرجع سابق , : انظر   -  
 , صححه األلباين  , 10 رواه أبو داوود , كتاب املناسك , باب صفة حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم , حديث رقم   -  
  / 2  
 12  /  , صححه األلباين  ,    1 , كتاب الفنت , باب حرمة دم املؤمن وماله , حديث رقم ة رواه ابن ماج  -  



 إلى العفة في ضوء الكتاب والسنة  الدعوة 

 

 
116 

إن أول وأهم ما حيقق األمن يف اجملتمعات تطبيق الشريعة اإلسالمية والتمسك بأخالقها واألمر 
 0لعن املنكر وبدوهنا ال يستقر أمر اجملتمع على حاباملعروف والنهي 

األمن وعدم االعتداء على حقوق  حفظيدعو إىل وصفاته  فاإلسالم بأصوله وأحكامه وأخالقه
بواجبهم حنو اجملتمع الذي وتبصريهم املسلمني  واجب وهو دعوة على الدعاة و ,  الناس عامة

 0واألمان يف اجملتمع ن أمام اهلل يف حفظ األم ؤولياهتميه ومسيعيشون ف
وال  الدعوة إىل العفة بأنه لن يكون هناك أمن عن وميكن إمجال احلديث عن خماطر التخلي 

وبالتخلي عن الدعوة  ,على النساء وال على األموال وال على األعراض والعلى األنفساستقرار 
تمعات املعاصرة والبيئات وهذا واقع يف اجمل, النفسية واألمراض البدنية  تنتشر األمراضعن العفة 

 0واليت تدعو إىل األخالق السيئة واملنحرفة املنحلة اإلباحية 
بالتخلي عن و  , هناك رباط زوجي فال يكونالتخلي عن الدعوة عن العفة ضياع لألسر ففي 
, وعزوف عن الزواج ,وقلة نسبة املواليد ,  وتشرد,واختالط لألنساب  , ضياع لألطفالالعفة 

فنسأل اهلل أن جينبنا هذه املخاطر وأن يرزقنا العفة واحلصانة لنا ,يف اجملتمع رية وذهاب للغ
 0ولنسائنا وألبنائنا وبناتنا وجمتمعنا إنه ويل ذلك والقادر عليه واحلمد هلل ب العاملني 
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 اخلامتة
أمحده سبحانه ,وامتنانه  احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والشكر له سبحانه على توفيقه

الذي أوجدنا من العدم وأسبغ علينا وافر النعم وهدانا من الضالل وأرشدنا من الغواية وبصرنا 
من عمى وأطعمنا من جوع وكسانا من عري وجعلنا خري أمة أخرجت للناس والصالة والسالم 

ينا وحبيبنا وقدوتنا حممد نب  الرمحة املهداة والنعمة املسداةعلى البشري النذير والسراج املنري
 .صلوات  اهلل وسالمه عليه 

فقد تناولت يف هذا البحث تعريف العفة لغة واصطالحًا واأللفاظ ذات الصلة باملوضوع وأنواع 
العفة وأمهيتها للداعي واملدعو مث حتدثت عن الدعوة إىل العفة يف القرآن الكرمي ويف السنة 

فة وشروطها ومثار حتقيقها مث تطرقت لضوابط الدعوة إىل العفة النبوية املطهرة مث كيفية حتقيق الع
 0للداعي واملدعو مث الوسائل واألساليب مث املعوقات وخماطر التخلي عن العفة 

فهذا ما يسر اهلل وَمّن به فإن يكن من صواب فمن اهلل وحده وإن يكن من خطأ وزلل ونقص 
  0ه هو الغفور الرحيم فمن نفسي والشيطان وأستغفر اهلل على كل حال إن

 : النتائج 
 :أما أهم النتائج اليت توصلت إليها بعد توفيق اهلل وفضله يف هذا البحث فهي  

 0ن األخالق احلسنة تدعو إىل خلق العفة إ - 
 0ن من أعظم وسائل الدعوة لتحقيق العفة الزواج إ - 
ولكنهم ن األنبياء ليسوا معصومني من حديث النفس وخواطر الشهوة اجلبلية إ - 

 0معصومون من طاعتها واالنقياد هلا 
ن العفة عن الشهوة من أصعب األنواع ملا فيها من قمع الشهوة وكبتها والصرب إ - 

 0عليها  
 0ن اإلميان باهلل عزوجل من أعظم وسائل الدعوة  لتحقيق العفة إ - 
ن من شروط العفة أن اليكون التعفف عن شيء ال يوافق رغبته وشهوته إما إ -5

 0أو النتظار أفضل منها  جلمودها
 0ن من أعظم معوقات الدعوة لتحقيق العفة وأشدها خطراً التغريب إ -0
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ن من املخاطر الصحية للتخلي عن العفة انتقال األمراض إىل ثالثة أجيال متعاقبة إ -2
 0لعائلة واحدة 

 0ن من أساليب الدعوة إىل العفة الرتغيب والرتهيب إ -1
 0ة إىل العفة احلوار ن من أعظم الوسائل املهمة للدعو إ -0 
 0ن الداعية احلكيم هو الذي يستطيع التعرف على أحوال املدعوين إ -  
 0ن من أعظم مناذج وقصص العفة  قصة يوسف عليه السالم إ -  
 0ن تذكر اآلخرة حيقق العفة املنشودة إ -  
 0ن العفة جوهرة مثينة حتتاج إىل وقاية إ -  
ألمر باملعروف والنهي عن املنكر ن من أبرز التشريعات االجتماعية لتحقيق العفة اإ -  

 0والدعوة إىل اهلل 
 0ن الرتبية واألمر هبا حتفظ األجيال من خرق وانتهاك خلق العفة إ -5 
 0ن من أعظم مثار العفة حتقيق اإلميان باهلل عزوجل إ -0 
 0إلرادة وزيادهتا يف النفس البشريةن من مثار حتقيق العفة قوة اإ -2 
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 : توصيات ال 
 :اليت توصلت إليها بعد توفيق اهلل وفضله يف هذا البحث فهي   أهم التوصياتأما  

عقد برامج ودروات وندوات تدعو لتحقيق خلق العفة من خالل  املساجد واملدارس   - 
 0واإلعالم مبختلف وسائله املرئي واملسموع واملكتوب 

 0عوة خللق العفة على الدعاة الدخول واملشاركة يف مواقع التواصل االجتماعية والد   - 
دراسة ميدانية ملعرفة املزيد من وسائل وأساليب ومعوقات حتقيق العفة وخماطر التخلي   - 

 0عنها 
 .إن على الدعاة بيان خطر التغريب على اجملتمع املسلم   - 
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 فهرس اآليات
 سورة البقرة

 رقم الصفحة رقم اآلية بداية اآلية

       ڄ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ ڦ  ڦ 

   ېۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ

 ىې  ې  ې  ى
 00 25 

   -0  0  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ
 

 سورة آل عمران

 رقم الصفحة رقم اآلية بداية اآلية

 00   چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

  0  0  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

     0  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ   ڳ  ڳ  ڳ

  0 –    1     ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ
 

 
 

 سورة النساء

 رقم الصفحة رقم اآلية بداية اآلية

      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀڀ  

  5-     ڻ  ڻ  ڻ  
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 سورة األعراف

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

  5 1  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  

  5  0  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

  5 2   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

 1   0  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ

 
 سورة األنعام

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

  ائى  ى  ائ  ېۉ  ۉ  ې  ې    ې  ۅۋ  ۅ

 ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

     0  

ڃ   ڃ  ڃ  چ         چ  چ  چ             ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 ڇ  
  0 2  

 سورة األنفال

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

ې     ېۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې

 ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  
      

 15    ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ
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 سورة التوبة

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

  5 5 ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  

  0  0    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 
 سورة يونس

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

  5 02    ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ
 

 سورة يوسف

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  چ 

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  

ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې        ې  

   –  2 
 2- 0-

  -5  
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ېې  ى  ى                ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  

 ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

ڑ   ک  ک  ک  ک     ڑژ  ژ ڎ  ڈ  ڈ   ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ

 گ  

 02 
 2- 1-

0  

 
 

 سورة الرعد

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

 50 2  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
 

 سورة احلجر

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

  2  0 ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  
 

 سورة النحل

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

ڭ    ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھھ   ھ  ھہ  ہ   ہ  ہ  

 ٴۇ  ۋ  ۋ    ۈڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
    

 0-0 -
0  
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 سورة اإلسراء

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

   -0    ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  

 
 سورة مرمي

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

مج  جح      مح    حجحت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  جتحب  خب  مب    ىب         يب

ڀ  ڀ   ڀ       پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پجخ  حخ   

 ڀ  

5  – 5      

 

 سورة طه

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

        ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  

ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  

 ھ  ھ  ے  
    1 

 

 سورة األنبياء

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

    1 ٱ   ٻ  ٻ    
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 سورة النور

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

ڎ  ڈ    ڎڌ   ڌ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ

 ڈ   ژ  
   - 5-

02 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  

   یىئ

 0 2  

ژ   ژ    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  

ۀ     ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

 ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  

ۈ  ۈ   ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   

ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۇئى  ى     ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

 0 –     

  -  -
0-00-

2 -2 -
1  

 

 سورة املؤمنون

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 01 0 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
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 ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ    ىئۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

 مئ  

  ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ ٱ  ٻ 

 ٿ   ٿ   ٿ    ٿڀ             ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 1 25 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 چ   ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ  ڃڄ    ڄ  ڄ  ڃ

50  5 

 

 سورة الفرقان

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

 00     وئ   وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

    51 ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ    ٿٺ   ٺ
 

 سورة الشعراء

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

 1  0  حب  خب    مب  ىب  يبجت  
 

 سورة العنكبوت

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

  0 5    ٺٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ
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 سورة الروم

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

    50 حب  خب  مب  ىب  يب    جبجئ  حئ    مئ  ىئ  يئ
 

 سورة األحزاب

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

ې  ى  ى    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې

 ائ
   1  

 

 سورة فاطر

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

 0    ۉ  ې  ې      ې   ې  ى
 

 

 سورة الصافات

 الصفحةرقم  رقم اآلية بداية اآلية

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ 
   -

  5 
   

 
 

 سورة الزمر

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

 2  1 ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ
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حئ  مئ  ىئ     يئ  جب    حبخب  مب   ىب  يب  جت  حت    ختمت   ىت  

 يت  جثمث  ىث   يث   حج  مج  جح  مح  
 0    

ڀ  ٺ  ٺ    ڀڀ   ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     

 ٺ  ٺ  

    1 

 

 سورة غافر

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

  0   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
 

 سورة فصلت

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

  0    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  

 
 

 سورة األحقاف

 رقم اآلية بداية اآلية
رقم 

 الصفحة

 0     چ  چ  چ
 

 سورة احلجرات

 رقم الصفحة رقم اآلية بداية اآلية

  2- 5         ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ
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 سورة الطالق

 رقم الصفحة رقم اآلية بداية اآلية

ڃ  ڃ  ڃ   چ    ڃڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڤ

 چ  چ  چ  ڇ  
  01 

 

 سورة القلم

 رقم الصفحة رقم اآلية اآليةبداية 

  0   ڱ  ڱ     ڱ  ں  
 

 سورة املعارج

 رقم الصفحة رقم اآلية بداية اآلية

 01    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

 
 سورة اإلنسان

 رقم الصفحة رقم اآلية بداية اآلية

       حت  خت  مت  ىت   يت   جث  مث  ىث     يث          
 

 سورة النازعات

 رقم الصفحة اآلية رقم بداية اآلية

   -0  0  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     
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 فهرس األحاديث
 رقم الصفحة طرف من احلديث التسلسل

  5-2 -   أئذن يل بالزنا فأقبل القوم عليه  

  0  أتعجبون من غرية سعد  

 05 اتق اهلل حيثما كنت واتبع السيئة احلسنة متحها  

 0  املوبقاتاجتنبوا السبع   

 12 إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه  

  0  إذا زىن الرجل خرج منه اإلميان 5

    استحيوا من اهلل حق احلياء 0

 01 أكثر ما يدخل الناس النار 2

 20 أال ال خيلون رجل بامرأة ال حتل له  1

    أال وإن ريب أمراين أن أعلمكم ما جهلتم  0 

 5  ال ينكح إال زانية أو مشركة الزاين   

    العبادة يف اهلرج   

 0  قراءة للقرآن اللهم أبدله بالطرب   

   -  -ت اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف   

 11 املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل   

 0  النظر سهم من سهام إبليس 5 

  0 األصغرإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك  0 

 50 إن العني تزين وزناها النظر 2 

  0  إن اهلل يغار وغرية اهلل أن يأيت املؤمن ما حرم اهلل 1 

    إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه  0 

 15 إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل    

  0  إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا   

 01 أخشى عليكم شهوات الغيإن مما    
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    إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه    

 15 إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل    

  0  إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 5 

 01 إن مما أخشى عليكم شهوات الغي 0 

  2 إياكم واجللوس يف الطرقات 2 

 20 النساء إياكم والدخول على 1 

  5 إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث 0 

 20 أميا امرأة استعطرت فمرت على قوم   

    بروا آباءكم تربكم أبناؤكم   

 0  بلغوا عين ولو آية   

 5 -5  ثالث حق على اهلل عوهنم   

    ثالث ال ترى عينهم النار   

  2 جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم  5 

  5 حسن الظن من حسن العبادة 0 

    ذهب أهل الدثور باألجور 2 

    سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله 1 

  0  كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه 0 

 0  ال تدعن دبر كل صالة   

  0  الزاين حني يزين وهو مؤمنال يزين    

 20 ما من مولود إال ويولد على الفطرة   

  1 مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها   

  0  مر برجل يعظ أخاه يف احلياء   

 5  مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع 5 

  0  من قتل دون ماله فهو شهيد 0 

  0 يغنه اهللمن يصرب يصربه اهلل ومن يستغن  2 
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 00 من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه اضمن له اجلنة 1 

 00 من يضمن يل واحدة اضمن له اجلنة 0 

    هل من رجل حيملين إىل قومه   

 15 والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر   

 20 يا أبا عبد اهلل ما جيلسك معهن    

 10 من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا معشر الشباب   

 0  ل بلغ أذاه يف أهل بييتجيا معشر املسلمني من يعذرين يف ر    

  0  عوذ باهلل من أن تدركوهنأيا معشر املهاجرين مخس إذا ابتليتم هبن و  5 

 1 يأمرنا أن نعبد اهلل وحده ال نشرك به شيئاً  0 
    حولنا باملوعظة يت 2 
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 فهرس املصادر واملراجع
 

  أثر العقيدة اإلسالمية يف تضامن ووحدة األمة اإلسالمية . 

 هـ   0  أمحد سعد الغامدي , اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة , الطبعة السادسة عشرة 
  التبشري واالستشراق واالستعمار: أجنحة املكر الثالث وخوافيها   . 

 هـ  0   دمشق , الطبعة الثامنة  –دار القلم , عبد الرمحن حسن حبنكة 
 اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان . 

حممد بن حبان التميمي , ترتيب األمري عالء الدين الفارسي , حتقيق شعيب األرنؤوط , 
 هـ  02  بريوت , الطبعة األوىل  –مؤسسة الرسالة 

  إحياء علوم الدين . 

 .الطبعة األوىل, بريوت  –دار املعرفة , مد الغزايل أبو حامد حممد حم

  األخالق يف الشريعة اإلسالمية . 

 هـ0   الرياض, الطبعة األوىل -أمحد فؤاد عليان , دار النشر الدولية 
 آداب البحث واملناظرة  .5

 .القاهرة , الطبعة األوىل  –مكتبة ابن تيمية  , حممد األمني الشنقيطي
 أدب الدنيا والدين .0

 .هـ  05  بو احلسن علي حممد البصري املاوردي , دار مكتبة احلياة , الطبعة األوىل أ 
 األدب النبوي .2

 هـ    بريوت , الطبعة الرابعة  –, دار املعرفة  حممد عبد العزيز اخلويل
  األساليب الرتبوية لتنمية خلق العفة لدى الشباب وتطبيقها يف ضوء الرتبية اإلسالمية .1

جنم الدين األندحياين , حبث لنيل درجة املاجستري يف الرتبية  .درشي , إشراف عبد الباري الق
 هـ0    -هـ 1   جامعة أم القرى , عام  –كلية الرتبية   –اإلسالمية واملقارنة 

  أساليب دعوة العصاة .0 

آل نواب , اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة , الطبعة السادسة والثالثون  عبد الرب نواب
 .هـ    
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  وجهوده وأهدافه يف حماربة اإلسالم والتشويش على دعوته االستشراق .  

  هـ10  عبد املنعم حممد , اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة , الطبعة العاشرة 
  أسوار العفاف من سورة النور .  

 0هـ      عصام العويد , دار احلضارة للنشر والتوزيع , الطبعة األوىل 
  أصول الدعوة .  

 هـ5   عبد الكرمي زيدان , مؤسسة الرسالة , الطبعة العاشرة 
  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .  

 الرياض , الطبعة األوىل –ابن قيم اجلوزية , حتقيق حممد الفقي , مكتبة املعارف 
 البحر املديد يف تفسري القرآن .  

 –الدكتور حسن زكي  أبو العباس أمحد حممد الفاسي الصويف , حتقيق أمحد رسالن, الناشر 
 هـ1   القاهرة , الطبعة األوىل 

  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهلل .5 

وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد اململكة العربية إشراف جمموعة أحباث , 
 هـ    السعودية , الطبعة األوىل 

  يف شرج جوامع األخيارهبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار  .0 

حتقيق عبد الكرمي بن رمسي, مكتبة الرشد للتوزيع والنشر, الطبعة , عبد الرمحن ناصر السعدي 
 هـ    األوىل 

 ,تاج العفة والرؤوس املريضة  تاج العفة والرؤوس املريضة .2 

علي بادحدح  دروس صوتيه قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية 
http://www.islamweb.net  , رقم الدرس    

  حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي .1 
 بريوت , الطبعة األوىل  –أبو العالء حممد املباركفوري , دار الكتب العلمية 

  التدابري الواقية من الزنا يف الفقه اإلسالمي .0 

 فضل إهلي , مكتبة املعارف الرياض , الطبعة األوىل
 

http://www.islamweb.net/
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 التسهيل لعلوم التنزيل .  

بريوت  –حتقيق عبد اهلل اخلالدي , شركة دار األرقم , أبو القاسم حممد أمحد ابن جزي الكليب  
 هـ5   , الطبعة األوىل 

 التعريفات  .  

 –دار الكتب العلمية لبنان , على حممد اجلرجاين, حتقيق مجاعة من العلماء وبإشراف الناشر 
 ـ ه 0  بريوت , الطبعة األوىل 

 تفسري أيب السعود .  

 بريوت –دار إحياء الرتاث العريب , حممد مصطفى  أبو السعود العمادي
 تفسري البغوي .  

أبو حممد احلسني البغوي , حتقيق حممد النمر وعثمان مجعة وسليمان بن حرش, دار طيبة 
 هـ  0   للنشر , الطبعة الرابعة 

 تفسري التسرتي .  

دار , حتقيق حممد باسل , مجعها أبو بكر حممد البلدي , أبو حممد سهل بن عبداهلل التسرتي  
  هـ     الطبعة األوىل , بريوت  –الكتب العلمية 

 تفسري الثوري .5 

 .هـ 0  الطبعة األوىل , بريوت  –دار الكتب العلمية , أبو عبداهلل سفيان الثوري الكويف 
  تفسري الراغب األصفهاين .0 

جامعة طنطا  ,  –أبو القاسم احلسني األصفهاين  , حتقيق حممد بسيوين , الناشر كلية اآلداب 
 هـ0   الطبعة األوىل 

  تفسري القرآن.2 
الطبعة , املدينة املنورة  –دار اآلثر , حتقيق سعد السعد , بوبكر حممد إبراهيم النيسابوري أ

 هـ     األوىل 
  تفسري القرآن العظيم .2 

الطبعة , دار طيبة للنشر والتوزيع , الفداء امساعيل عمر بن كثري , حتقيق سامي سالمه بو أ
 هـ0   الثانية 
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  تفسري املاوردي النكت والعيون .1 

حتقيق السيد ابن عبد املقصود, دار الكتب ,   أبو احلسن علي حممد البصري املشهور باملاوردي
 لبنان –العلمية 

  تفسري املراغي .0 

 هـ   1  أمحد مصطفى املراغي , مكتبة ومطبعة البايب احلليب وأوالده مبصر , الطبعة األوىل 
  التفسري الوسيط للزحيلي .  

 هـ    دمشق , الطبعة األوىل  –وهبة مصطفى الزحيلي , دار الفكر 
 تفسري غريب مايف الصحيحني البخاري ومسلم .  

  هـ05  القاهرة , الطبعة األوىل  –حتقيق زبيدة عبد العزيز , مكتبة السنة , حممد فتوح األزدي 
  تلبيس إبليس .  

 هـ      بريوت , الطبعة األوىل -مجال الدين أبو الفرج اجلوزي , دار الفكر للطباعة والنشر
  التوقيف على مهمات التعاريف .  

القاهرة  – املناوي , عامل الكتب عبد اخلالق ثروت زين الدين املدعو عبد الرؤوف تاج العارفني
 هـ0   الطبعة األوىل ,

  تيسر الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .  

حتقيق عبد الرمحن اللوحيق , مؤسسة الرسالة , الطبعة األوىل , ناصر السعديعبد الرمحن 
 هـ  0   

  التيسري بشرح اجلامع الصغري .5 

الرياض ,  –بن تاج العارفني املناوي , مكتبة اإلمام الشافعي زين الدين حممد عبد الرؤوف 
 هـ02  الطبعة الثالثة 

 جامع البيان عن تأويل آي القرآن .0 

 هـ      رير الطربي , حتقيق عبد اهلل الرتكي , دار هجر , الطبعة األوىل بن جحممد  
 القاضي  جامع العلوم يف اصطالح الفنون .2 

عباراته الفارسية حسن هاين , دار الكتب العلمية بريوت , عبد النيب األمحد فكري , عرب 
 هـ    الطبعة األوىل 
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 جامع العلوم واحلكم .1 

بريوت ,  –إبراهيم باجس , مؤسسة الرسالة  –, حتقيق شعيب األرناؤوط  ابن رجب احلنبلي
 هـ      الطبعة السابعة 

 جامع املسائل ألبن تيمية  .0 

 هـ    الطبعة األوىل , عامل الفوائد للنشر , عزيز حتقيق حممد , تقي الدين ابن تيمية 
 ( تفسري القرطيب ) اجلامع ألحكام القرآن  .  

إبراهيم طفش , دار الكتب املصرية ,  –حتقيق أمحد الربدوين , أبو عبد اهلل حممد أمحد القرطيب 
 هـ 2  الطبعة الثانية 

املغرب, الطبعة  –,دار املعرفة  ةقيم اجلوزيابن  اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف .  
 هـ 2   األوىل  

احلضارة اإلسالمية أسسها ووسائل وصور من تطبيقات املسلمني هلا وحملات من تأثريها  .  
  يف سائر األمم

 هـ2   دمشق , الطبعة األوىل   -, دار القلم ةعبد الرمحن بن حسن حبنك
  احلكمة يف الدعوة إىل اهلل .  

الطبعة , الرياض  –لشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد وزراة ا, سعيد القحطاين 
 .هـ     األوىل 

 الدر املنثور  .  

 الطبعة األوىل, دار الفكر جالل الدين السيوطي
 الدرر املصونة يف علوم الكتاب املكنون .5 

 دمشق –أبو العباس شهاب الدين املعروف بالسمني احلليب , حتقيق أمحد اخلراط,دار القلم 
 دستور العلماء جامع العلوم يف اصطالحات الفنون .0 

 -عرب عباراته حسن هاين  , دار الكتب العلمية,القاضي عبد النيب بن عبد الرسول األمحد  
 بريوت , الطبعة األوىل

 الدعوة إىل اهلل وأخالق الدعاة  .2 

 .هـ     الطبعة الرابعة , بالرياض  –رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء , عبدالعزيز بن باز
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 الدعوة  .1 

 هـ      كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع , الطبعة األوىل , محد بن ناصر العمار
  الدعوة واجلهاد يف العهد النبوي .0 

 هـ    علي الطيار , مكتبة امللك فهد الوطنية , الطبعة األوىل 
  دليل الداعية .  

 الطبعة األوىل, دار طيبة اخلضراء ,ناجي دايل السلطان 
  إىل مكارم الشريعةالذريعة  .  

 –بو القاسم احلسني حممد املعروف بالراغب األصفهاين , حتقيق أبو زيد العجمي, دار السالم أ
 هـ2   القاهرة , الطبعة األوىل 

 روح البيان  .  

 .بريوت  -أبو الفداء إمساعيل احلنفي , دار الفكر  
  (املعجم الصغري )الروض الداين  .  

بريوت , الطبعة  –, حتقيق حممد شكور , املكتبة اإلسالمية , دار عمار  بو القاسم الطربيأ
 هـ  0  األوىل 

 روضة احملبني ونزهة املشتاقني املشتاقني   .  

 هـ   0  لبنان , الطبعة األوىل  –, دار الكتب العلمية بريوت  اجلوزية قيم ابن
 زاد الداعية إىل اهلل  .5 

 هـ5   بريوت , الطبعة األوىل  –العلمية علي أمحد الطهطاوي , دار الكتب 
  الزواج يف ظل اإلسالم .0 

 هـ02  الطبعة الثالثة  , الكويت  –دار السلفية , عبدالرمحن اليوسف 
  زيادة االميان ونقصانه واالستثناء فيه .2 

 هـ     الطبعة االوىل ,مكتبة دار القلم الكتاب الرياض ,عبدالرزاق عبداحملسن البدر 
  سنن ابن ماجه .1 

 فيصل احلليب –أبو عبد اهلل حممد القزوين , حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء الرتاث 
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 سنن اإلمام  .50

أبو عبد اهلل أمحد بن حممد حنبل الشيباين , حتقيق شعيب األرنوؤط وعادل مرشد ,  أمحد
 .هـ     إشراف عبد اهلل الرتكي , مؤسسة الرسالة , الطبعة األوىل 

  الرتمذيسنن  . 5

حممد عيسى الضحاك , حتقيق وتعليق أمحد شاكر, حممد عبد الباقي, إبراهيم عطوه , مطبعة 
 .هـ  1  مصطفى احلليب , القاهرة , الطبعة الثانية 

  سنن النسائي . 5

أبو عبد الرمحن أمحد شعيب احلرساين النسائي , حتقيق عبد الفتاح أبو غده , مكتب 
 .هـ 05  الطبعة الثانية حلب ,  –املطبوعات اإلسالمية 

 شرح رياض الصاحلني  . 5

 هـ5   حممد بن صاحل العثيمني , دار الوطن للنشر الرياض , الطبعة األوىل 
  البن بطال شرح صحيح البخاري . 5

الطبعة الثانية , الرياض  –مكتبة الرشد , علي بن خلف بن عبد امللك , حتقيق ياسر إبراهيم 
 هـ    

  صحيح البخاري . 5

 هـ    إمساعيل البخاري  , حتقيق حممد زهري , دار طوق النجاة, الطبعة األوىلحممد بن 
  صحيح مسلم .55

 –مسلم بن احلجاج القشريي  , حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء الرتاث العريب  
 بريوت

 صفوة التفاسري .50

القاهرة  ,  –حممد علي الصابوين , دار الصابوين للطباعة والنشر التفاسري  حممد علي الصابوين 
 هـ 0   الطبعة األوىل 

 طريق اهلجرتني وباب السعادتني  .52

 هـ 1  ابن قيم اجلوزية , دار السلفية القاهرة مصر , الطبعة الثانية 
 



 إلى العفة في ضوء الكتاب والسنة  الدعوة 

 

 
131 

 عدة القارئ شرح صحيح البخاري   .51

 بريوت  –أبو حممد حممود بن أمحد احلنفي , دار أحياء الرتاث العريب 
  العفة ومنهج االستعفاف .00

 هـ01  الكويت , الطبعة األوىل  –حيىي سليمان العقيلي , دار الدعوة للنشر والتوزيع 
 عمدة القارئ شرح صحيح البخاري  . 0

 بريوت –أبو حممد حممود بن أمحد احلنفي , دار إحياء الرتاث العريب 
  الغزو الفكري . 0

 هـ21  ممدوح فخري , اجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة , الطبعة األوىل 
  فتح الباري شرح صحيح البخاري . 0

 هـ01  بريوت , الطبعة األوىل  -أمحد بن علي حجر العسقالين , دار املعرفة 
 فتح القدير  . 0

 هـ    , الطبعة األوىل بريوت  -دمشق و دار الكلم الطيب -للشوكاين دار ابن كثري 

 فقه الدعوة إىل اهلل  . 0

  الطبعة األوىل , الرياض  –مكتبة الرشد إبراهيم نورين , 
 الفقيه واملتفقه .05

السعودية , الطبعة  –أمحد علي اخلطيب البغدادي , حتقيق عادل الغرازي , دار ابن اجلوزي  
 هـ    الثانية 

  يف ظالل القرآن .00

 هـ    بريوت , الطبعة السادسة عشر السيد قطب , دار الشروق 
  فيض القدير شرح اجلامع الصغري .02

 –املكتبة التجارية الكربى , زين  الدين حممد املدعو عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين 
 هـ5   مصر , الطبعة األوىل 

 قضايا الرتبية الدينية يف اجملتمع اإلسالمي .01

 هـ  1   ية , الطبعة األوىل كمال الدين املرسي , دار املعرفة اجلامع
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 القول اللني األطهر يف الدعوة إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر  .20

 الطبعة األوىل ,  عبد العزيز الراجحي , وزارة األوقاف بالسعودية
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  . 2

 هـ00  الطبعة الثالثة , بريوت  –أبو القاسم  حممد بن عمرو الزخمشري , دار الكتاب العريب 
 الكليات معجم املصطلحات والفروق اللغوية  . 2

 بريوت  –أيوب الكفوي احلنفي  , حتقيق عدنان درويش وحممد املصري, مؤسسة الرسالة 
 اللباب يف علوم القرآن . 2

بريوت , الطبعة األوىل  -أبو جعفر سراج الدين الدمشقي النعماين , دار الكتب العلمية  
 هـ1   

  اجملالسة وجواهر العلم . 2

 –مجعية الرتبية االسالمية , ل سلمان آحتقيق مشهور حسن , بو بكر أمحد مروان املالكي أ
 هـ  1   الطبعة األوىل , بريوت  –دار ابن احلزم , البحرين 

 جملة البحوث اإلسالمية . 2

الدعوة واإلرشاد, وهي جملة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واالفتاء و  )
 (جزءاً  22الرئاسة العامة وهي  حتت إشراف

 .هـ 05  أنشئت عام , جملة البيان    .25
 جممع احلكم واألمثال يف الشعر العريب .20

 .هـ 0  الطبعة الثالثة , بريوت  –دار الرشيد , أمحد قبش حممد  
  جممع الزوائد ومنبع الفوائد .22

القاهرة ,  –حتقيق حسام الدين القرشي , مكتبة القدسي , بو احلسن نور الدين اهليثمي أ
 هـ    الطبعة األوىل 

  جمموعة فتاوى ابن باز .21

 الطبعة الثانية  , عبد العزيز عبداهلل بن باز , مجع وإشراف وطبع حممد الشويعر
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 جمموعة فتاوى ورسائل ابن عثيمني .10

الطبعة األخرية , الوطن ودار الثريا حممد صاحل العثيمني , مجع وترتيب فهد السليمان , دار 
 هـ    

  حماسن التأويل . 1

الطبعة ,بريوت –دار الكتب العلمية , حتقيق حممد باسل السواد,حممد مجال الدين القامسي 
 هـ2   األوىل 

 احملكم واحمليط األعظم . 1

طبعة بريوت , ال –أبو احلسن علي إمساعيل املرسي , عبد احلميد هنداوي , دار الكتب العلمية 
 هـ    األوىل 

 مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نسعتني  . 1

 هـ 5   بريوت , الطبعة الثالثة  -حتقيق حممد البغدادي, دار الكتاب العريب ابن قيم اجلوزية ,
 مدارك التنزيل وحقائق التأويل  . 1

الطبعة األوىل , بريوت  –دار الكلم الطيب , حتقيق يوسف بديوي , عبداهلل أمحد النسفي 
 هـ 5   

  املدخل إىل علم الدعوة . 1

 هـ ,    الطبعة الثالثة ,  حممد أبو الفتح البيانوين , مؤسسة الرسالة 
 مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  .15

 هـ      لبنان , الطبعة األوىل  -أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القارئ , دار الفكر بريوت
 املستدرك على الصحيحني  .10

 هـ    بريوت , الطبعة األوىل  –أبو عبد اهلل احلاكم حممد النيسابوري , دار الكتب العلمية 
  مشارق األنوار على صحيح اآلثار .12

 لرتاث واملكتبة العتيقة , الطبعة األوىل عياض موسى السبيت  , دار ا
  مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة .11

الشارقة , الطبعة  –دمشق , مؤسسة علوم القرآن  -خالد عبد العليم متويل, دار ابن كثري
 هـ  0   األوىل 
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  معاين القرآن وإعرابه .00 

الطبعة األوىل , بريوت  –إبراهيم بن السري بن سهل أبو اسحاق الزجاج , عامل الكتب 
 هـ02  

  املعجم الكبري . 0 

الطبعة , القاهرة  –سليمان أمحد أبو القاسم الطرباين , حتقيق محدي السلفي , مكتبة ابن تيمية 
 الثانية
 جممع اللغة العربية بالقاهرة  املعجم الوسيط . 0 

الطبعة دار الدعوة ,  , حممد النجار –حامد عبد القادر  –أمحد الزيات  –إبراهيم مصطفى 
 األوىل
  معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم . 0 

 هـ    مصر, الطبعة األوىل,  -جالل الدين السيوطي  , حتقيق حممد عبادة , مكتبة اآلداب
 معجم مقاييس اللغة . 0 

 .هـ11  الرازي  , حتقيق عبد السالم حممد هارون , دار الفكر  أمحد فارس
  املغين . 0 

 هـ  22  قاهرة , الطبعة األوىل املقدسي , مكتبة ال قدامةابن 
 مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة .05 

 الطبعة األوىل, بريوت –ابن قيم اجلوزية  , دار الكتب العلمية  
 املفردات يف غريب القرآن  .00 

حتقيق صفوان الداودي , دار القلم , القاسم احلسني حممد املعروف بالراغب األصفهاين  أبو
 هـ    دمشق  , الطبعة األوىل  –الشامية الدار 
 مكارم األخالق .02 

 –مكتبة القرآن ,براهيم إحتقيق جمدي السيد ,يب الدنيا أعبداهلل بن حممد القرشي املعروف بابن 
 القاهرة
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  منار القارئ شرح صحيح البخاري .01 

األوىل الطائف , الطبعة  –دمشق , مكتبة املؤيد  -محزة حممد قاسم, مكتبة دار البيان 
 هـ0   

 املنهاج شرح صحيح مسلم .0  

 هـ 1  بريوت , الطبعة الثانية  –أبو زكريا حمي الدين النووي , دار أحياء الرتاث العريب 
 موارد الظمآن لدروس أهل الزمان  .   

 هـ    عبد العزيز حممد السلمان , الطبعة الثالثون 
 مي الرمحن يف تفسري كالم املنان تيسر الكر  .   

ر السعدي  , حتقيق عبد الرمحن اللوحيق , مؤسسة الرسالة , الطبعة األوىل عبد الرمحن ناص
 هـ  0   

 املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة  .   

الطبعة , دار الندوة العاملية للطباعة , إشراف مانع اجلهين ,  الندوة العاملية للشباب اإلسالمي
 هـ0   الرابعة 
  مكارم أخالق الرسول الكرميضرة النعيم يف ن .   

 الطبعة الرابعة,جدة  –دار الوسيلة للنشر والتوزيع  , عدد من املختصني بإشراف صاحل بن محيد
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 فهرس املوضوعات                           
 رقم الصفحة املوضوع 

 ب املقدمة 
 ب أمهية املوضوع

 ث أسباب اختيار املوضوع 
 ث أهداف الدراسة 

 ج تساؤالت الدراسة 
 ج منهج البحث 

 ح الدراسات السابقة 
 خ تقسيمات الدراسة 
   الفصل التمهيدي 
   تعريف العفة لغة 

   تعريف العفة اصطالحا
   األلفاظ ذات الصلة مبوضوع العفة 

 0 أنواع العفة 
 1 أمهية العفة للداعي واملدعو 

    الدعوة إىل العفة يف الكتاب والسنة : الفصل األول 

    الدعوة إىل العفة يف القرآن الكرمي  : املبحث األول 

    الدعوة إىل العفة يف السنة النبوية : املبحث الثاين 

 1  شروط العفة ومثارها : الفصل الثاين 

 1  كيفية حتقيق العفة : املبحث األول 

 1  الدعوة إىل اإلميان باهلل 

 0  الدعوة إىل استشعار عظمة اهلل 

    الدعوة إىل احلياء من اهلل 

    الدعوة إىل تذكر اآلخرة 
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    الدعوة لبيان األحكام التشريعية اإلسالمية 

    الدعوة إىل الرتبية وأسسها 

 2  شروط العفة 

 1  مثار حتقيق العفة : املبحث الثاين 

 1  حتقيق اإلميان 

 0  حفظ اجلوارح 

 0  حفظ األعراض

    حفظ اجملتمع 

    النجاة من الفواحش 

    السالمة من أضرار الفواحش 

    طهارة الفرد ونقاء اجملتمع 

    تنمية قوة اإلرادة 

    العفيف يف ظل عرش اهلل 

    مضاعفة األجر والثواب 

    العفة كرامة يف الدنيا وجناة من النار 

    الزواج سبب للعفاف

    الفوز بكرامة الصرب 

 5  صيانة األسرة 

 0  واملدعو  ةلداعياملتعلقة باضوابط الدعوة إىل العفة : الفصل الثالث 

 0   ةالداعيب املتعلقةضوابط الدعوة إىل العفة : املبحث األول 

 2  العلم 

 0  التعرف على أحوال املدعوين 

    الصرب يف الدعوة إىل العفة 

    ضرورة اختيار املنهج الصحيح يف الدعوة إىل العفة 

    املدعو ب املتعلقةضوابط الدعوة إىل العفة : املبحث الثاين 
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    االستجابة للدعوة إىل العفة حسن 

 0  االلتزام خبلق العفة  

 1  واملدعو  ةوسائل وأساليب الدعوة إىل العفة للداعي: الفصل الرابع 

  0 واملدعو  ةوسائل الدعوة إىل العفة للداعي:املبحث األول 

 1  الدعوة إىل الزواج 

  5 إحسان الظن باآلخرين 

  5 أسلوب احلوار 

  5 التخطيط للدعوة إىل العفة 

  5 الدعوة إىل العفة بالقول 

  5 الدعوة إىل العفة بالكتابة 

  5 الدعوة إىل العفة عرب وسائل اإلعالم املختلفة 

 51 واملدعو ةلداعياملتعلقة باأساليب الدعوة إىل العفة : املبحث الثاين 

 51 الدعوة إىل العفة بأسلوب احلكمة 

  0 الدعوة إىل العفة بأسلوب املوعظة احلسنة 

  0 الدعوة إىل العفة بأسلوب اجملادلة باليت هي أحسن 

  0 االتصاف بالصفات واألخالق احلسنة يف الدعوة إىل العفة  

 05 الدعوة إىل العفة بأسلوب الرتغيب والرتهيب 

 20 الدعوة إىل العفة بأسلوب الرتبية والتعليم

  2 الدعوة إىل العفة بأسلوب الوقاية 

 21 واملدعو  ةمعوقات الدعوة إىل العفة وخماطرها للداعي: الفصل اخلامس 

 21 معوقات حتقيق الدعوة إىل العفة : املبحث األول 

 21 وسائل اإلعالم املختلفة 

  1 التغريب وخطره 

  1 االختالط

  1 ترك شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
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 10 معوقات الزواج 

 12 الصحبة السيئة 

 00  خماطر التخلي عن الدعوة إىل العفة : املبحث الثاين 

 00  ميانية املخاطر اإل

  0  املخاطر الصحية 

  0  خماطر تفكك األسرة 

  0  خطر عزوف الشباب عن الزواج 

  0  املخاطر األمنية 

 00  اخلامتة 

 00  النتائج 

 02  التوصيات 

 0   فهرس اآليات 

 0   فهرس األحاديث 

     فهرس املصادر واملراجع 

     فهرس املوضوعات 

   
 

 

 

 


