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قائمة يف كيانها  ذاتية  به من سمات  تتحىل  فيما  يتمثل  انلفس وشموخها  إن سمو 
اإلنسان  بناء  من عنارص  متاكملة  بمنظومة  تتجسد  اتلقوى،  من  اهلل  أهلمها  مما  منبثقة 
العقلية وانلفسية اليت داع إيلها القرآن. وتشتمل عنارص بناء انلفسية ىلع ماكرم األخالق 
اليت رسم القرآن منهاجها وبني حدودها وأقام هلا املثل العليا متمثلة بمن جعلهم اهلل قدوة 
حسنة للقاصدين ومنارات هدى للسائرين، يمكن أن تنظر إيلها متاكملة يف منظومة 
أخالقية قرآنية شاملة، أو تنظر إيلها جمزأة يف لك خلق كريم من مكوناتها اليت أوفاها 

القرآن الكريم بياناً. )*))))
وهذا ابلحث يسلط الضوء ىلع واحد من جماميعها متمثاًل يف خلق العفة الاكشف 
عن عزة انلفس وترفعها وضبطها من داخلها برصيد وافر من اتلقوى، يتناول بيان مفهوم 
خلق العفة وأهميته، واتلوجيه إىل حتقيقه من جانب نظري توجييه، ومن جانب عميل 

تطبييق.
ويهدف إىل الكشف عن مدى عناية القرآن الكريم باألخالق ومدى تالمحها مع 
العقيدة، وكيف أشاد بماكرم األخالق وأهلها، ونصب للخلق نماذج إنسانية اعيلة الشأن، 
تكون موضع األسوة احلسنة، وحصناً وعدة للمؤمن يصارع بها يف خضمِّ اتليارات املادية 
اليت تسىع ملسخ الصورة اإلنسانية الكريمة؛ تلهوي بها إىل دراكت من الفجور والسقوط.

أستاذ مشارك يف اتلفسري وعلوم القرآن، لكية ادلعوة وأصول ادلين، قسم أصول ادلين، جامعة العلوم اإلسالمية   (*(
العاملية، األردن، عمان، طرببور.
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املقدمة

احلمد هلل اذلي خلق اإلنسان يف أحسن تقويم، وهداه إىل أقوم سبيل، وفضله ىلع 
اخللق  صاحب  أمجعني  اهلل  خلق  خري  ىلع  والسالم  والصالة  تفضياًل،  خلق  ممن  كثري 
بها  القيم يلقيم انلاس ىلع احلق، ويتمم ماكرم األخالق؛ يلفتح  بادلين  املبعوث  العظيم 
باب املنافسة إىل أىلع ادلرجات، وأقرب املنازل، وىلع آهل وصحبه ومن اهتدى بهديه إىل 

يوم ادلين، وبعد: 
فإن القرآن الكريم يشتمل ىلع منظومة متاكملة من القيم واألخالق السامية اليت 
وجه اإلنسان إيلها وجعلها جزءاً ال يتجزأ من معالم ادلين وراكئزه، يريب عليها األفراد 
واملجتمعات بغية السمو باإلنسان إىل أىلع مراتب الصورة اإلنسانية الراقية. ويسلط هذا 
ابلحُث الضوَء ىلع خلق العفة يف مفهومه وأهميته واتلوجيه إىل حتقيقه من جانب نظري 
هذا  جسدت  قرآنية  شخصيات  خالل  من  وذلك  تطبييق،  عميل  جانب  ومن  توجييه، 
بطويلة يف  مواقف  القدوة احلسنة يف  تعطي  اليت  انلاصعة  اخللق، وكشفت عن صورته 
ميادين األمانة، وضبط انلفس وسموها. كما فيه توجيه إىل صبغ نفوس املؤمنني بالصبغة 
﴾ ]ابلقرة: 38)[، وإرشادها  القرآنية، ﴿

إىل عنرص من أهم عنارص تقويم انلفس وبيان قدرها.
واكن ادلافع الختيار هذا املوضوع عدة أسباب أهمها: 

أين لم أجد َمْن أفرد هذا اخلُلَُق بدراسة تفسريية موضوعية خاصة مستقاة من آي   .(
القرآن احلكيم.

ما هلذا اخللق الكريم وإشاعته من أهمية يف بناء شخصية املسلم وتهذيب نفسه   .2
وتوجيهه حنو ماكرم األخالق وصفات املروءة والسمو حنو الفضائل القرآنية.

أهمية هذا اخللق يف حفظ املجتمع وصيانته، وما يرتتب ىلع إشاعته من حتقق األمن   .3
ىلع األعراض واألموال؛ ألنه ضابط للنفس من داخلها يغين ادلول عن كثري من 

أجهزة الرقابة وأعبائها.
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وتوخياً تلحقيق هذا ابلحث ألغراضه فقد اقتىض أن يتكون من ثالثة مباحث ىلع 
انلحو اآليت: 

املبحث األول: معىن العفة يف اللغة واالصطالح واالستعمال القرآين.
املبحث اثلاين: خلق العفة يف القرآن دراسة إرشادية توجيهية.

املبحث اثلالث: خلق العفة يف القرآن دراسة تطبيقية.
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املبحث األول
معىن العفة يف اللغة واالصطالح واالستعمال القرآين

ون...  ة، وقَوٌم َعفُّ . ورجل َعفيف، يَِعفُّ ِعفَّ ا ال حِيلُّ ُة: الَكفُّ عمَّ قال اخلليل: »الِعفَّ
ٌة بَيِّنَُة الَعفاف«))). وأْعَفْفتُه عن كذا: َكَفْفته، وامرأٌة َعفَّ

ْطماع 
َ
ّل وَيُْمُل. َعفَّ َعِن الَمحاِرم واأل  حَيِ

َ
ا ال وقال ابن منظور: »الِعّفة: الَكفُّ َعمَّ

َف واْستَْعَفَف  ي َكفَّ وَتَعفَّ
َ
، أ ًة وَعّفاً وَعفافاً وَعفافة، َفُهَو َعِفيٌف وَعفٌّ ِنية يَِعفُّ ِعفَّ ادلَّ

))2)، االْسِتْعفاف: طلَُب الَعَفاِف َوُهَو  َُّ َِديِث: )َمْن يَْستَْعِفف يُِعّفه اهلل
ْ
... َوِف احل َُّ ه اهلل َعفَّ

َ
وأ

َُّ إِيَّاَها،  عطاه اهلل
َ
ي: َمْن َطلََب الِعّفة وتكلَّفها أ

َ
َؤاِل ِمَن انلَّاِس؛ أ ََراِم َوالسُّ

ْ
الَكفُّ َعِن احل

ة  الِعفَّ لك 
َ
سأ

َ
أ إِينِّ  )اللَُّهمَّ  َِديُث: 

ْ
احل َوِمنُْه  ِء؛  ْ الشَّ َعِن  اهة  والنَّ الصرْب  االْسِتْعَفاف  َوِقيَل: 

ٌة ُصبٌُر))))، مَجُع َعِفيف. َورَُجٌل َعفٌّ  ِعفَّ
َ
ُهْم َما َعِلْمُت أ إِنَّ

ِديُث اآلَخُر: )فَ
والِغىن))3)، َواحلَْ

، َوِقيَل: الَعِفيَفة  وا الَعفَّ اء، َولَْم يَُكسِّ ِعفَّ
َ
ة وأ ِعفَّ

َ
َهاِء، ومََجُْع الَعِفيف أ

ْ
نىث بِال

ُ
وَعِفيف، واأل

َعِفيف  َورَُجٌل  َعَفائُِف،  َونِْسَوٌة  الَفرج،  َعّفة  َعِفيفة:  ة 
َ
وامرأ ُة.  اخلرَيِّ يَِّدُة  السَّ النَِّساِء  ِمِن 

إَِذا  ي: 
َ
أ الَفْقِر؛  ة  ِعفَّ

َ
أ قَْوماً:  َووََصَف  قَاَل  َْمِع؛ 

ْ
َكل َْمُع 

ْ
َوال واحِلْرِص،  لة 

َ
املسأ َعِن  وَعفٌّ 

يِل:  . َوِف اتلَّْنِ ي: َعفَّ
َ
؛ أ ة واْستََعفَّ َقِبيَحَة. َوقَْد َعفَّ يَِعفُّ ِعفَّ

ْ
لة ال

َ
اْفتََقُروا لَْم يْغَشوا املسأ

الفراهيدي: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن تميم ابلرصي، املتوىف )70)ه)، كتاب العني، حتقيق:  ((( 
د. مهدي املخزويم، د. إبراهيم السامرايئ، انلارش: دار ومكتبة اهلالل ))/92).

صحيح مسلم، باب فضل اتلعفف والصرب برقم )053)). ابن حنبل: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن   (2(
هالل بن أسد الشيباين، املتوىف )))2ه)، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط، اعدل مرشد، 
وآخرين، إرشاف: د. عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، ))2)) ـه- )200م)، إسناده 
صحيح ىلع رشط الشيخني. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاين، ومعمر: هو ابن راشد، والزهري: هو حممد بن 

مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب. وهو عند عبد الرزاق يف املصنف )))200).
احلديث بلفظ: )امهلل إين أسألك العفة والعافية)، اهلندي، عالء ادلين يلع بن حسام ادلين بن قايض خان الشهري   (3(
مؤسسة  السقا،  صفوة  حياين،  بكري  حتقيق:  واألفعال،  األقوال  سنن  يف  العمال  كن  )975ه)،  املتوىف  باملتيق، 
الرسالة، الطبعة اخلامسة ))0)) ـه- )98)م) برقم )3683). والسيويط يف الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل الامع 

الصغري، حتقيق: يوسف انلبهاين، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة األوىل )23)) ـه- 2003م)، برقم )56)2).
سنن الرتمذي، برقم )3903)، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«. احلاكم، املستدرك ىلع الصحيحني حديث رقم   (((

)6973)، قال اذلهيب يف اتللخيص: صحيح.
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ة؛  : ِمَن الِعفَّ ة. وَعفَّ واْعتَفَّ َف: تكلَّف الِعفَّ ﴾ ]النساء: 6[، وَتَعفَّ ﴿
هتم: 

َ
قَاَل َعْمُرو ْبُن األ

َحَسٍب َذُوو  ــوٌم  ق ِمْنَقٍر  َبُنو  ــا  ــاإنَّ ــَه ــاِدي َونَ ــٍد  ــْع َس ــي  بَ َساةُ  فِينا 

ُمْقِتُها َيْعَتفُّ  ُنـــٌف 
ُ
أ ــومــٌة 

ُ
يها)1)«)2)ُجــْرث

ْ
َعِن اخَلبِيِث ويُْعِطي اخَلْيَ ُمث

َوِف  يضاً. 
َ
أ ة  الُعفَّ َوِهَ  قَاَل:  كرثه، 

َ
أ يُمتَكُّ  َبْعَد ما  ِع  ْ يِف الضَّ َبِ 

اللَّ بَِقيَُّة  »الُعَفافَة  وقال: 
كرُث ما ِفيِه«))).

َ
ن يُْحلََب أ

َ
ْرع َبْعَد أ ُة))3)؛ ه بَِقيَُّة اللََّبِ يِف الّضَ ُم الُعفَّ َرِّ  حتُ

َ
ُمِغرَيِة: )ال

ْ
َحِديِث ال

للمادة  احليس  املعىن  أصل  يبني  اذلي  منهجه  يف  املعنيني  بني  الراغب  مجع  وقد 
ُة: حصول حالة للنَّفس تمتنع بها عن  اللغوية وصلته باالستعماالت األخرى، فقال: »الِعفَّ
ُف: املتعايط ذللك بضب من املمارسة والقهر، وأصله: االقتصار  هوة، والُمتََعفِّ غلبة الشَّ

ة، أي: ابلقّية من الشء«)5). ىلع تناول الشء القليل الاري جمرى الُعَفافَة، والُعفَّ
وف اتلنيل احلكيم وردت مادة عف ومشتقاتها يف أربعة مواضع ىلع انلحو اتلايل: 
قال تعاىل: ﴿ 
 
فاً عما يف  ﴾ ]ابلقرة: 273[، ومعناها الكفُّ عن سؤال انلاس تعفُّ
فهم عن  أيديهم من املال، قال الطربي: »حيسبهم الاهل بأمرهم وحاهلم أغنياء من تعفُّ

املسألة، وتركهم اتلعرض ملا يف أيدي انلاس، صرباً منهم ىلع ابلأساء والضاء«)6).
َواحد جرثومة. 

ْ
الساة: األرشاف. ابن األثري: انلهاية يف غريب احلديث )363/2). والراثيم: لك َشْيء ُمْجتَِمع، َوال  (((

العرب  انظر: لسان  ايلد.  الفقر وقلة ذات  ء. اهلروي: غريب احلديث ))/)6). اإلقتار  ْ الشَّ وقد تكون: أصل 
)5/)7). واملرثي: من أثرى القوم إذا كرثت أمواهلم. األزهري: تهذيب اللغة )5)/83).

املتوىف  اإلفرييق،  الرويفيع  األنصاري  منظور  بن  ادلين  الفضل، مجال  أبو  بن يلع،  بن مكرم  منظور: حممد  ابن   (2(
)))7ه)، لسان العرب، دار صادر، بريوت، الطبعة اثلاثلة )))))ه) )253/9).

هذا احلديث استدل به ابن منظور يف لسان العرب، وابن األثري يف انلهاية يف غريب احلديث: )3/)26). ولم أجده   (3(
يف كتب احلديث.

نفس املصدر. وانظر: اهلروي: أبو عبيد القاسم بن سالم، غريب احلديث، دار الكتاب العريب )62/3).  (((
أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين، املتوىف )502ه)، املفردات يف غريب القرآن، حتقيق:   (5(

صفوان عدنان داودي، انلارش: دار القلم، ادلار الشامية، دمشق، بريوت، الطبعة األوىل )2)))ه) )ص573).
الطربي: حممد بن جرير، املتوىف )0)3ه)، جامع ابليان يف تأويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة،   (6(

الطبعة األوىل )20)) ـه- 2000م) )593/5).
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ايلتيم سواء كن  مال  الكف عن  يعين   ،]6 ]النساء:   ﴾ وقال: ﴿
ذلك قرضاً أو مقابل عمله وتنميته ملاهل ىلع خالف يف ذلك))). يأيت هل بيان موجز قريباً.

َثْعلٌَب  ه  »فسَّ  ]33 ]انلور:   ﴾ ﴿ وقال: 
إِنَُّه وِجاء«)2)، أي: عن شهوة الفرج احلرام حىت يتيس 

ْوِم فَ َفَقاَل: يلَْضِبْط َنْفَسُه بِِمثِْل الصَّ
هل احلالل.

وقال: ﴿ 
وضع  ترك  يعين  60[؛  ]انلور:   ﴾
، فيلبسنها  الالبيب واألردية، قال الطربي: »وإن تعففن عن وَْضِع جالبيبهنَّ وأرديتهنَّ

خري هلّن من أن يضعنها«)3).

ُة فيه فضيلة  الِعفَّ ا  ابن مسكويه، فقال: »وأمَّ فها  َعرَّ وأما املعىن االصطاليح فقد 
حبسب  شهواته  يرصف  بأن  يكون  اإلنسان  يف  الفضيلة  هذه  وظهور  الشهواين  احِلسِّ 
الرأي؛ أعين أن يوافق اتلميزي الصحيح حىت ال ينقاد هلا ويصري بذلك حراً غري متعبد 

لشء من شهواته«))).

ا العفة فيه وسط بني رذيلتني وهما: الرشه ومخود الشهوة«. وقال: »أعين  ثم قال: »وأمَّ
ات واخلروج فيها عما ينبيغ، وأعين خبمود الشهوة السكون عن  بالرشه االنهماك يف املذلَّ
ص  احلركة اليت تسلك حنو الذلة الميلة اليت حيتاج إيلها ابلدن يف رضوراته، وه ما رَخَّ

فيه صاحب الرشيعة والعقل«)5).

صادق  حممد  حتقيق:  القرآن،  أحاكم  )370ه)،  املتوىف  احلنيف،  الرازي  بكر  أبو  يلع  بن  أمحد  الصاص  انظر:   (((
الطبع  تاريخ  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  الرشيف،  باألزهر  املصاحف  مراجعة  لنة  عضو  القمحاوي، 

)05))ه) )359/2).
ابن منظور: لسان العرب )253/9).  (2(

الطربي: اتلفسري )9)/8)2).  (3(
ابن مسكويه أبو يلع أمحد بن حممد بن يعقوب، املتوىف ))2)ه)، تهذيب األخالق وتطهري األعراق، حققه ورشح   (((

غريبه: ابن اخلطيب، مكتبة اثلقافة ادلينية، الطبعة األوىل )ص26).
ابن مسكويه، تهذيب األخالق )ص36).  (5(
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حالة  وه  احليوانية،  املالذِّ  عن  انلفس  »ضبط  بأنها:  األصفهاين  الراغب  فها  وَعرَّ
متوسطة بني إفراط هو الرشه، وتفريط هو مجود الشهوة«))).

ا ال حيل.  فها القايض عبد انليب صاحب »دستور العلماء«)2) بااِلْمِتنَاع َعمَّ وَعرَّ
َهِذه  إفراط  ُهَو  ي  ِ

َّ
اذل ُفُجور 

ْ
ال بنَي  متوسطة  الشهوانية  للقوة  َهيْئَة  ِهَ  ْخاَلق 

َ ْ
األ َوِف 

واملروءة،  ع  ْ الرشَّ َوفْق  ىلع  بارش  من  فالعفيف   - تفريطها  ُهَو  ي  ِ
َّ

اذل واخلمود  ة  ُقوَّ
ْ
ال

وإن  السابقون،  ذكره  عما  خيرج  ال  اتلعريف  هذا  ومدار  َعَدالَة)3). 
ْ
ال يِف  وحتقيقها 

العبارة. اختلفت 

وال يظهر هذا اخللق إال بالعراك واالحتاكك واملعايشة واملخالطة للناس))) واتلعرض 
للمواقف اليت تُمتحن بها انلفس.

فها تعريفاً جامعاً هلذه املعاين، فنقول: إن العفة خلق من األخالق  ويمكن أن ُنَعرِّ
الفاضلة اليت يتحقق بها ضبط انلفس يف حدود االعتدال بني شهوتني مذمومتني هما 
الفجور اذلي يدعو إىل االنهماك يف الشهوات، واخلمول اذلي به حرمان انلفس من ذلة 
به  ص  رَخَّ ما  وفق  معتدل ىلع  منهج  بها يف  والسلوك  ابلدن،  تعترب من رضورات  مجيلة 
الرشع والعقل، يعرف باالحتاكك واملخالطة، وه متودلة عن ُخلُقني عظيمني من أخالق 

اإلسالم أحدهما احلياء واثلاين الصرب.

الراغب: اذلريعة إىل ماكرم الرشيعة، حتقيق: د. أبو الزييد أبو زيد العجيم، دار النرش: دار السالم، القاهرة، اعم   (((
النرش )28)) ـه- 2007م) )ص)22).

هو الشيخ القايض عبد انليب بن عبد الرسول بن أيب حممد بن عبد الوارث العثماين األمحد نكري، هل مصنفات   (2(
منها: جامع الغموض ومنبع الفيوض رشح بسيط ىلع كفية ابن احلاجب، ودستور العلماء يف اصطالحات العلوم 
والفنون يف أربعة جمدلات، وحاشية بسيطة ىلع رشح اتلهذيب للزيدي ألف كتابه دستور العلماء سنة )83))ه)، 
ولم تعرف سنة وفاته. انظر ترمجته: الطاليب، عبد اليح بن فخر ادلين بن عبد العيّل احلسين، املتوىف )))3)ه)، 
اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم املسىم بـ »نزهة اخلواطر وبهجة املسامع وانلواظر«، دار ابن حزم، بريوت، 

بلنان، الطبعة األوىل )20)) ـه- 999)م) )759/6).
عباراته  َعرَّب  الفنون«،  اصطالحات  يف  العلوم  »جامع  األمحد،  الرسول  عبد  بن  انليب  عبد  القايض  نكري:   (3(

الفارسية: حسن هاين فحص، دار الكتب العلمية، بلنان، بريوت، الطبعة األوىل ))2)) ـه- 2000م) )2/)23).
انظر: املصدر نفسه )ص38).  (((
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ووصفها  اذلم،  أو  املدح  تقتيض  مكتسبة  أو  ِجِبلِّيَّة  انلفس  يف  مستقرة  واخللق صفة 
تدل ىلع غريزة  انلفس عن شهوة  االعتدال يف ضبط  من  فيها  ملا  املدح  يقتيض  بالفاضلة 
اذلم هو سلوك  أو  املدح  املدح ذلاتها. واذلي يقتيض  أو  اذلم  مستقرة يف انلفس ال تقتيض 
اإلنسان يف إشباعها، وذلك بضبطها بما يتوافق مع العقل أو ما يأمر به الرشع. وأما القيد 
ادلال أن الكشف عنها يكون باالحتاكك واملخالطة يعله خلقاً من األخالق االجتماعية، 
اليت تلزم يف اتلعايش، فيَُعدُّ من أهم الضوابط اليت تيق املجتمع الكثري من السلبيات يكشف 
عنه اتلعرض ألسباب إشباع الغرائز يف حال تدعو إىل الرشه، وال يمسك انلفس عن ذلك إال 

ما استقر فيها من خلق ودين وعقل يضبطها من داخلها، فيكون اإلنسان َقيِّماً ىلع نفسه.
 من األمانة وصورة من صور اتلحيل باتلقوى، وه من أعظم القيم 

ً
وه بهذا تعد فراع

االجتماعية اليت ال غىن ملجتمع عنها. وتتداخل مع القيم األخرى اليت ال يمكن الفصل 
بينهما، إذ إنها تنبثق عن العقيدة اليت تسود ذلك املجتمع أو يتحىلَّ بها الشخص. وقد عدها 
وُطَها )يعين املروءة) يِف َنْفِسِه  ا رُشُ مَّ

َ
ُمُروَءةِ يِف انلَّْفِس، فقال: »فَأ

ْ
وط ال اإلمام املاوردي من رُشُ

يانَُة.  َاَهُة َوالصِّ ُة َوالنَّ : الِعفَّ ُموٍر، وِهَ
ُ
ْحاَكِمِه َفيَُكوُن بِثَالثَِة أ

َ
ُع ِمْن أ ْ وَْجبَُه الرشَّ

َ
ِتَاِم َما أ

ْ
َبْعَد ال

ُة َعْن  ِعفَّ
ْ
ا ال مَّ

َ
ُة َعن الَمآثِِم. فَأ ُة َعن الَمَحاِرِم، واثلَّاين: الِعفَّ َحُدُهَما: الِعفَّ

َ
ُة فنَواْعِن: أ ِعفَّ

ْ
ا ال مَّ

َ
فَأ

ْعراِض«))).
َ
َفْرِج َعن احلَراِم، واثلَّاين: َكفُّ اللِّساِن عن األ

ْ
َحُدُهَما: َضبُْط ال

َ
الَمحاِرِم فنَواْعِن: أ

ومن مجيل ما قيل فيها ما أنشده حممد بن جرير الطربي)2): 

رفييق ــْم 
َ
ــل ــْع َي ــم  ل ُت  ــَرْ ــ ْعـ

َ
أ ــي فــيــســتــغــي صــديــيقإذا  ــغ ــت وأس

ــاَء وجــي ــ م ــظ يل  ــاف ح ــايئ  ــي رفــيــيقح ــي  ــابل ــط ُم يف  ــيق  ــ ــ
ْ
ورِف

وجــي ــذل  ــب ب سمحت  أين  الطريقولـــو  سهَل  الغىن  إىل  لكنت 

املاوردي، أبو احلسن يلع بن حممد بن حممد بن حبيب ابلرصي ابلغدادي، املتوىف )50)ه): أدب ادلنيا وادلين، دار   (((
مكتبة احلياة، )986)م) )ص)32).

بن  بن أمحد  أبو عبد اهلل حممد  ادلين  الشعر. اذلهيب: شمس  فيه  الطبري وليس  ترجمة  بغداد« هنا  »تاريخ  يف   (2(
عثمان بن قَايْماز، املتوىف )8)7ه): سري أعالم انلبالء، انلارش: دار احلديث، القاهرة، الطبعة )27)) ـه- 2006م) 

.((70/(((
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والقرآن كتاب اهلداية الشاملة يكشف بهديه الشامل عن كثري من القيم واملبادئ 
هاً إيلها توجيهاً نظرياً مدلاًل ىلع أهميتها وأثرها، ُمرْبزاً صوراً  االجتماعية واإليمانية، موجِّ
من نماذج عملية يف القدوة احلسنة اليت تعد أمثلة واقعية لسمو هذه القيم، وكيف يرتيق 
أصحابها إىل أىلع املراتب، وجتعل منهم أبطااًل حقيقيني ينترصون ىلع الشهوات واملتع 

الرخيصة يف سبيل إعالء املبادئ والقيم.
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املبحث اثلاين
خلق العفة يف القرآن: دراسة إرشادية توجيهية

ويشتمل ىلع ثالثة مطالب: 
املطلب األول: اثلناء القرآين ىلع خلق العفة واإلرشاد إيله.

املطلب اثلاين: اثلناء القرآين ىلع أشخاص تمزيوا بالعفة.
ه إيلها القرآن. املطلب اثلالث: وسائل اإلعفاف اليت وجَّ

املطلب األول: اثلناء القرآين ىلع خلق العفة واإلرشاد إيله: 
ورد يف القرآن آيات عديدة يف اثلناء ىلع العفة وبيان فضلها واإلرشاد إيلها يف جمالني 

هما: العفة يف جمال األموال، والعفة يف جمال شهوة الفرج، وإيلك بيان ذلك بقسميه: 

األول يف جمال األموال: 
قوهل تعاىل: ﴿   .(
﴾
املال عن  ]ابلقرة: 273[، وهذه يف جمال اتلعفف يف ضبط انلفس عن االستادة من 

 ،﴾ ﴿ بأنهم  املتعففني  اآلية  وصفت  وقد  احلاجة.  مقدار 
ِحِفنَي، 

ْ
ُمل ْي: 

َ
أ احلَاِل،  َموِْضِع  يِف  »َمْصَدٌر  فقال:   ﴾ ﴿ معىن  القرطيب  وفس 

 َ اللَِّحاِف، ُسيمِّ ِمَن  َواْشِتَقاق اإِلحلاِف  لَِة سواء، 
َ
َمْسأ

ْ
ال يِف  لَحَّ 

َ
َوأ ْحَف 

َ
َوأ ََف 

ْ
حل

َ
أ ُيَقاُل: 

ْي: 
َ
أ اتلَّْغِطيَِة؛  ِمَن  اللِّحاِف  لَِة كشِتَماِل 

َ
الَمْسأ يِف  لَِب  الطَّ وُُجوهِ  ىلَعَ  اِلْشِتَماهِلِ  بَِذلَِك 

ُموُل  ِحُفُهْم ذلَِك«))). وقال ابن العريب: »َمْعنَاُه الشُّ
ْ
ائُِل َيُعمُّ انلَّاَس بُِسَؤاهِلِ َفيُل هذا السَّ

املاِل  ِمن  ُل 
َ
ويَْسأ مَجَاَعًة،  انلَّاِس  ِمن  ُل 

َ
فيَْسأ ْمَواِل؛ 

َ
األ يِف  ا  وإِمَّ لِلنَّاِس،  ا  إمَّ لَِة 

َ
بِالَمْسأ

ي يَْشتَِمُل  ِ
َّ

ُموِل، وِمنُْه اللَِّحاُف؛ َوُهَو اثلَّوُْب اذل َِف« لِلشُّ
ُ
ِْه وبِناُء »حل

َ
ا حَيتاُج إيل رَثَ ِممَّ

ْ
ك

َ
أ

لَحَّ ِفيَها إَذا 
َ
ْو َمااًل، َوأ

َ
لَِة إَذا َشِمَل رَِجااًل أ

َ
َمْسأ

ْ
ََف يِف ال

ْ
حل

َ
َاُح؛ ُيَقاُل: أ

ْ
حل ِ

ْ
ُْوُه اإل

َ
بِِه، َوحن

القرطيب أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزريج شمس ادلين، املتوىف ))67ه) الامع   (((
ألحاكم القرآن، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية، القاهرة، الطبعة اثلانية ))38) ـه- 

)96)م) )2/3)3).
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رََها«))). والكف عن السؤال بهذه الصورة مع احلاجة صفة محيدة تكشف عن  َكرَّ
هٍ وإرشاف نفس،  سمو انلفس يف القناعة بالقليل والرتفع عن االستادة من املال برَشَ
مع أن املانع هلم عن الضب يف األرض أمر إيايب لصالح األمة وهو الهاد أو ما 

أصابهم من جراحات أو الفقر هلجرتهم يف سبيل اهلل وتركهم ديارهم وأمواهلم)2).
ه انليب ملسو هيلع هللا ىلص إىل هذا اخللق الكريم قواًل وعماًل، فمن القول: )ارض بما قسم اهلل  وقد وجَّ  
 ،َُّ ه اهلل َُّ، وَمِن اْستََعفَّ أعفَّ ْغناُه اهلل

َ
لك تكن من أغىن انلاس))3)، وقوهل: )َمِن اْستَْغىَن أ

بو َسِعيٍد 
َ
ََف)))). ومنه ما رواه أ

ْ
حل

َ
وِقيٍَّة َفَقْد أ

ُ
ُ ِقيَمُة أ

َ
َل وهل

َ
، َوَمْن َسأ َُّ َوَمِن اْستََكفَّ َكفاُه اهلل

ْعَطاُهْم، َحىتَّ نَِفَد َما ِعنَْدُه، ُثمَّ قَاَل: 
َ
لُوا رَُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص فَأ

َ
نَْصاِر َسأ

َ ْ
نَّ نَاساً ِمَن األ

َ
؛ أ ُْدرِيُّ

ْ
اخل

ُه اهلُل، َوَمْن يَْستَْغِن  دَِّخَرُه َعنُْكْم، َوَمْن يَْستَْعِفْف يُِعفَّ
َ
)َما يَُكوُن ِعنِْدي ِمْن َخرْيٍ فَلَْن أ

رْبِ))5).
وَْسُع ِمَن الصَّ

َ
َحٌد َعَطاًء ُهَو َخرْيٌ وأ

َ
ْعِطَي أ

ُ
ُْه اهلُل، َوَما أ ْ يَُصربِّ ُيْغِنِه اهلُل، َوَمْن َيتََصربَّ

القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري اإلشبييل املاليك، املتوىف )3)5ه)، أحاكم القرآن، راجع   (((
ج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، بلنان ))/8)3). أصوهل وَخرَّ

انظر: الرازي، مفاتيح الغيب )68-67/7).  (2(
أمحد بن احلسني بن يلع بن موىس ابليهيق، املتوىف )58)ه)، شعب اإليمان، حققه: ادلكتور عبد العيّل عبد احلميد   (3(
حامد، بإرشاف: خمتار أمحد انلدوي، صاحب ادلار السلفية ببومباي، اهلند، مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع بالرياض 
الشيخ عبد اهلل  قال  برقم )9))8).  الطبعة األوىل )23)) ـه- 2003م)  باهلند،  ببومباي  السلفية  باتلعاون مع ادلار 
ادلويش: حديث: »ارض بما قسم اهلل لك تكن أغىن انلاس«. قال - يعين األبلاين - يف ختريج أحاديث مشلكة 
الفقر )20) برقم )7)) و)ص65، 95): ضعيف. قلت: هكذا ضعفه، وقد خالف ما ذكره هنا يف السلسلة برقم )930) 
وصحيح الامع )ج)) )ص86)) فصححه، واهلل أعلم. تنبيه القارئ تلقوية ما ضعفه األبلاين، ويليه: تنبيه القارئ 
تلضعيف ما قواه األبلاين. عبد اهلل بن حممد بن أمحد ادلويش، املتوىف )09))ه)، تقديم: سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن عبد اهلل بن باز، أرشف ىلع طبعها وتصحيحها: عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح، انلارش: دار العليان 

للنرش، بريدة، الطبعة األوىل ))))) ـه- 990)م) ))/9)).
اإلمام أمحد، املسند، برقم )060)))، قال حمققو مسند اإلمام أمحد )شعيب األرنؤوط - اعدل مرشد، وآخرين، بإرشاف:   (((
د. عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك): »حديث صحيح، وهذا إسناد حسن« )7)/97)، النسايئ، أبو عبد الرمحن أمحد بن 
شعيب بن يلع اخلراساين، املتوىف )303ه)، السنن الكربى، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

الطبعة األوىل ))2)) ـه- )200م) )78/3).
صحيح ابلخاري، باب االستعفاف عن املسألة، احلديث برقم )69)))، صحيح مسلم باب اتلعفف والصرب، برقم   (5(
)053))، األصبيح: اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن اعمر املدين، املتوىف )79)ه)، املوطأ، حتقيق: حممد مصطف 
األوىل  الطبعة  اإلمارات،  ظيب،  أبو  واإلنسانية،  اخلريية  لألعمال  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسة  األعظيم، 

)25)) ـه- )200م) )52/5))) احلديث برقم )835)، النسايئ، السنن الصغرى، احلديث برقم )2588).
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وف العالج العميل ما يقصه حكيم بن حزام عن نفسه حني وقف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ىلع   
دائه حيث يقول: )سألت رسول اهلل فأعطاين، ثم سأتله فأعطاين، ثم قال يل: يا حكيم 
إن هذا املال خض حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بُورك هل فيه، ومن أخذه بإرشاف 
نفس لم يبارك هل فيه، واكن كذلي يأكل وال يشبع، وايلد العليا خري من ايلد السفىل. 
قال حكيم: فقلت: يا رسول اهلل، واذلي بعثك باحلق ال أرزأ أحداً بعدك شيئاً حىت 
أفارق ادلنيا). فاكن حكيم بعد ذلك من أشد انلاس قناعة، ال تسترشف نفسه للمال 
وال يرشئب إيله، )فاكن أبو بكر يدعوه يلعطيه العطاء، فيأىب أن يقبل منه شيئاً، ثم 
إن عمر داعه يلعطيه فأىب أن يقبل منه، فقال: يا معرش املسلمني؛ إين أعرض عليه 

حقه اذلي قسم اهلل هل من هذا اليفء فيأىب أن يأخذه)))).
فانظر كم ترك هذا القول املبارك من أثر؟ وكيف يوجه إىل أمور عظام منها اإلرشاد   
إىل رِسِّ الربكة يف املال، يف مقابل رسِّ نزع الربكة منه، كما يوجه انلفوس إىل أن تعف 
وتكف عن الرشه، ويوطنها أن تكون ذات يد عليا ال يد سفىل. وال يتحقق ذلك 
إال إذا كن اإلنسان اعماًل منتجاً، كفاً نلفسه معطياً لغريه، كما وجه إىل ذلك بقوهل: 
)ألن يأخذ أحدكم حبله، فيأيت حبزمة احلطب ىلع ظهره، فيبيعها، فيكفُّ اهلل بها 
وجهه خري هل من أن يسأل انلاس أعطوه أو منعوه))2)، وايلد السفىل آخذة، فيه اعلة 

ىلع املجتمع. وال تستساغ إال ملن كن اعجزاً عن الكسب.
 .]6 ]النساء:   ﴾ ﴿ تعاىل:  قوهل  ومنها   .2
ْمَساِك  ِ

ْ
َغيِنَّ بِاإل

ْ
َمَر ال

َ
ْمَوالِِهْم، فَأ

َ
لُّ لَُهْم ِمْن أ  َما حَيِ

َ
َُّ َتَعاىل َ اهلل قال القرطيب يف تفسريها: »َبنيَّ

ِء  ْ َمْعُروِف. ُيَقاُل: َعفَّ الرَُّجُل َعِن الشَّ
ْ
ُكَل ِمْن َماِل َويِلِِّه بِال

ْ
ْن يَأ

َ
َفِقرِي أ

ْ
وَِصِّ ال

ْ
بَاَح لِل

َ
َوأ

العلماء يف حد  واختلف  تَْرُكُه«)3).  ِء  ْ الشَّ َعِن  َوااِلْسِتْعَفاُف  ْمَسَك. 
َ
أ إَِذا  َواْستََعفَّ 

صحيح ابلخاري، كتاب الهاد والسري، باب ما كن ملسو هيلع هللا ىلص يعطي املؤلفة قلوبهم، حديث رقم )3))3).  (((
صحيح ابلخاري، برقم ))7)))، النسايئ، السنن الصغرى، برقم )2589)، اإلمام أمحد، املسند، برقم )90)7).  (2(

القرطيب: الامع ألحاكم القرآن )0/))). وانظر: ابن عطية: أبو حممد عبد احلق بن اغلب بن عبد الرمحن بن تمام   (3(
الشايف  السالم عبد  العزيز، حتقيق: عبد  الكتاب  الوجزي يف تفسري  املحرر  املتوىف )2)5ه)،  املحاريب،  األندليس 

حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل )22))ه) )2/))).
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املعروف، فذهب فريق إىل أنه يستلف من مال يتيمه ىلع سبيل القرض ويقيض إذا 
أيس، وال يتسلف أكرث من حاجته، ملا روي عن عمر ريض اهلل عنه أنه قال: »إين 
نزلت نفيس من مال اهلل منلة وايل ايلتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت 
أكلت باملعروف، فإذا أيست قضيت«))). وذهب فريق إىل أنه ال قضاء ىلع الوصِّ 
الفقري فيما أكل باملعروف، قال احلسن: ه طعمة من اهلل هل، وذلك بمقدار الضورة 
بما يقيمه ويكتيس ما يسرت عورته، وال يلبس الكتان واحللل، ويكون ذلك من 
إنتاج املال وثمرته مع املحافظة ىلع أصله، ويعد ذلك من قبيل األجرة ىلع القيام 
 

َ
بشؤونه والعمل ىلع خدمته. وذلك لقوهل ملسو هيلع هللا ىلص: )لُكْ ِمْن َماِل يَتِيِمَك َغرْيَ ُمْسٍِف َوال
ُب َعلَيِْه  ُمْسِلِمنَي اَل يَِ

ْ
َماَم انلَّاِظَر لِل ِ

ْ
نَّ اإل

َ
ة ىلَعَ أ مَّ

ُْ
ثٍِّل))2)، وإلمْجاِع األ

َ
 ُمتَأ

َ
ُمبَاِذٍر َوال

َمْعُروِف)3).
ْ
َكَل بِال

َ
ُغْرُم َما أ

فهذه اآلية رشعت الوالية ىلع مال ايلتيم وهو أمر ال بد منه لراعيته وحفظه، ولم تمنع   
 هذه املسؤويلة خوفاً من أكل مال ايلتيم، وإنما ساوت يف املسؤويلة 

ِّ
الفقري من تََول

بني الفقري والغين اعتماداً ىلع ما أرساه اإلسالم من قواعد اإليمان واخللق الكريم 
اذلي يزود املسلم برصيد إيماين يعلو به فوق الطمع يف املال)))، وأزال ما كن متعارفاً 
عليه يف الاهلية من حرمان الصغار من املرياث، وأوىص كاًل من الغين والفقري بما 

هذا األثر أخرجه الطربي يف تفسريه برقم )8597)، وابن سعد يف الطبقات الكربى يف ترمجة عمر بن اخلطاب   (((
ريض اهلل عنه )209/3)، الطبعة األوىل )0))) ـه- 990)م) دار الكتب العلمية، بريوت.

النسايئ، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن يلع اخلراساين، املتوىف )303ه)، السنن الصغرى للنسايئ، حتقيق: عبد الفتاح   (2(
أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة اثلانية )06)) ـه– 986)م)، حديث رقم )3668)، واحلديث هل 
شواهد بلفظه وبألفاظ مقاربة وهو صحيح لغريه. انظر: حتقيق د. سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز آل محيد لكتاب 

اتلفسري من سنن سعيد بن منصور، دار الصمييع للنرش واتلوزيع، الطبعة األوىل )7))) ـه- 997)م) )59/3))-62))).
ثُِّل: هو الامع، ولك يشء هل أصل قديم أو مُجع حىت يصري هل أصل، فهو مؤثَّل. غريب احلديث أليب عبيد ))/92)).

َ
والُمتَأ  

انظر: ابن العريب، القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر املعافري اإلشبييل املاليك، املتوىف )3)5ه)، أحاكم القرآن،   (3(
حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، بلنان، الطبعة اثلاثلة ))2)) ـه- 2003م) ))/23)-)2))، 
القرطيب، الامع ألحاكم القرآن )5/))-2))، ابن عطية: املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )2/))). وهلم يف 

املسألة تفاصيل ومناقشات ليس هذا موضعها.
انظر: الشعراوي، حممد متول، املتوىف )8)))ه)، تفسري الشعراوي )اخلواطر)، مطابع أخبار ايلوم ))/))20).  (((
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يتناسب مع حاهل؛ فأما الغين فليستعفف، وأما الفقري فليأكل باملعروف. وف كال 
هِ والطمع يف مال حتت يد الول لشخص  َ اتلوجيهني ضبط ومراقبة للنفس عن الرشَّ
ضعيف ال يملك من قوة ادلفاع عن نفسه إال ما عند املجتمع من رصيد إيماين، 

وخلق نبيل.

اثلاين يف جمال شهوة الفرج: 
حيث جاء األمر للمؤمنني باتلعفف عن شهوة الفرج ملن يعجز عن انلاكح، فقال:   .(
الكريمة  اآلية  فهذه   ،]33 ]انلور:   ﴾ ﴿
جاءت تأمر لك من بلغ سن انلاكح وأصبحت نفسه تتوق إيله وهو ال يملك من 
أسباب انلاكح ما يؤدي به الصداق وانلفقة أمراً إرشادياً أن يستعفف، فيجتهد يف 
﴾ ]انلور: 33[ باتلوسعة  الصرب، وضبط انلفس عن الزىن احلرام ﴿

عليهم من رزقه وتهيئة أسباب انلاكح احلالل))).
ومنها قــوهل تعاىل: ﴿   .2
﴾ ]انلور: 30، )3[.  * 

فيف هذه اآلية إرشاد وتوجيه إىل العفة مع الرتغيب بثمارها اليت حتقق الطهارة من   
م حتريم  خالل َغضِّ األبصار وحفظ الفروج، إذ جاء األمر بذلك للمؤمنني، وقَدَّ
انلظر ىلع حفظ الفروج اليت ه املقصود األسايس من الكالم يلعلم انلاس مجيعاً 
ما للنظر من خطر وأثر، وأنه رسول الشهوة وبريد الزىن، وبذرة الفسق والفجور، 

ه إىل رقابة اهلل اذلي ال خيف عليه يشء يف ضبط انلفس. ووجَّ

احلسيين،  اهلل  عبد  بن  حممود  ادلين  شهاب  األلويس:  انظر:  اتلفاسري.  من  عدد  من  مستخلص  املعىن  هذا   (((
عطية،  ابلاري  عبد  يلع  حتقيق:  املثاين،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح  )270)ه)،   املتوىف 
دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل )5)))ه) )9/))3)، ابن اعشور: حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر 
ابن اعشور اتلونيس، املتوىف )393)ه)، اتلحرير واتلنوير: حترير املعىن السديد وتنوير العقل الديد من تفسري 
الكتاب املجيد، ادلار اتلونسية للنرش، تونس ))98)ه) )8)/8)2)، الواحدي: أبو احلسن يلع بن أمحد بن حممد 
أمحد اعدل  الشيخ  وتعليق:  حتقيق  املجيد،  القرآن  تفسري  يف  الوسيط  )68)ه)،  املتوىف  انليسابوري،   الواحدي، 

عبد املوجود، وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، بلنان، الطبعة األوىل )5))) ـه- )99)م) )8/3)3).
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ولك أمر يف القرآن للمؤمنني فهو كذلك للمؤمنات، ولكنه أعيد احلكم هنا مع   
سبل  يف  ابلرص  غض  وألهمية  ذلك)))،  إىل  احلاجة  أشد  يف  النساء  ألنَّ  املؤمنات 

ه إيلها القرآن. الوقاية، فسيأيت مزيُد حديٍث عنه ضمن وسائل اإلعفاف اليت وجَّ
كما جاء اثلناء ىلع العفة وبيان فضلها وأهميتها يف السنة انلبوية بمفهومها العام اذلي   
َنَِّة 

ْ
ْهُل ال

َ
به الكف عن مجيع املحارم مما يتعلق باملال والفرج وغريه، وذلك قوهل ملسو هيلع هللا ىلص: )أ

قُْرىب  ِذي  ِلُكِّ  ِب 
ْ
َقل

ْ
ال َرِقيُق  رَِحيٌم  َورَُجٌل  ٌق،  ُمَوفَّ ٌق  ُمتََصدِّ ُمْقِسٌط  َطاٍن 

ْ
ُسل ُذو  ثاََلثٌَة: 

فِْع  ٌف ُذو ِعيَاٍل))2). ورشح اهلروي احلديث بقوهل: »)وََعِفيٌف) بِالرَّ َوُمْسِلٍم، وََعِفيٌف ُمتََعفِّ
 ٌ َؤاِل ُمتََولكِّ ْي: َعِن السُّ

َ
ٌف) أ لُّ )ُمتََعفِّ  حَيِ

َ
ا ال ْي: جُمْتَِنٌب َعمَّ

َ
نَُّه اثلَّاِلُث ِمَن اثلَّاَلثَِة أ

َ
ىلَعَ أ

ْصَعُب، َولَِهَذا قال: )ُذو 
َ
ْمِر ِعيَاهِلِ َمَع فَْرِض وَُجوِدِهْم، فَإِنَُّه أ

َ
ْمرِهِ َوأ

َ
ُمتََعاِل يِف أ

ْ
َمِلِك ال

ْ
ىلَعَ ال

ُسَؤاِل  بِاْرتَِكاِب   ِ
تَْرِك اتلََّولكُّ ِرْزقِِهْم ىلَعَ   َخوُْف 

َ
الِعيَاِل َوال حَيِْملُُه ُحبُّ   

َ
ْي: ال

َ
أ ِعيَاٍل) 

ُب َعلَيِْه، َوحَيْتَِمُل  ا َيِ َعَمِل ِممَّ
ْ
ِم َوال

ْ
ِعل

ْ
ََراِم َوااِلْشِتَغاِل بِِهْم َعْن ال

ْ
َماِل احل

ْ
ِْصيِل ال

َ
ِق، َوحت

ْ
َل

ْ
اخل

 إِبَْراِز 
َ

ِف إىِل ُمتََعفِّ
ْ
َفَواِحِش، َوبِال

ْ
َمانَِعِة َعِن ال

ْ
ةِ ال ُقوَّ

ْ
 َما يِف َنْفِسِه ِمَن ال

َ
َعِفيِف إىِل

ْ
َشاَر بِال

َ
نَُّه أ

َ
أ

: َوإِِذ اْستَْقَريَْت  ييِبُّ ِة َعْن َنْفِسِه. قَاَل الطِّ ِعفَّ
ْ
ةِ إِلِْظَهاِر ال ُقوَّ

ْ
َك ال

ْ
ِفْعِل َواْسِتْعَماِل تِل

ْ
َذلَِك بِال

ْن يَُكوَن ِمْن 
َ
ُ أ

َ
َنََّة، َوحَيِقَّ هل

ْ
ْن يَْدُخَل ال

َ
ِهُل أ

ْ
َحداً يَْستَأ

َ
ْد أ ِ

َ
ِعبَاِد ىلَعَ اْخِتاَلفَِها لَْم جت

ْ
ْحَواَل ال

َ
أ

قَْساِم َغرْيُ َخاِرٍج َعنَْها«)3). فالعفة صفة جامعة ملعاين 
َ ْ
َْت َهِذهِ األ

َ
 وَُهَو ُمنَْدِرٌج حت

َّ
ْهِلَها إاِل

َ
أ

ضبط انلفس عن لك ما ليس لك به حق يستحق صاحبها أن يكون من أهل النة.

املطلب اثلاين: اثلناء القرآين ىلع أشخاص تمزيوا بالعفة:
هل  أو كن  الفاضلة،  تمزي خبلق من األخالق  َمْن  باثلناء ىلع  اتلنيل احلكيم  جاء 
موقف من املواقف اليت ُتَعدُّ صورة مثايلة لألسوة احلسنة، ونسلُِّط الضوء يف هذا ابلحث 
ىلع من تمزيوا خبلق العفة، وهم: حيىي بن زكريا، ومريم ابنة عمران عليهم مجيعاً صلوات 

اهلل وسالمه، واعئشة الصديقة بنت الصديق أم املؤمنني ريض اهلل عنها.
انظر: احلجازي، حممد حممود، اتلفسري الواضح، دار اليل الديد، بريوت، الطبعة العارشة )3)))ه) )2/)67).  (((

ْهُل انلَّاِر، برقم )2865).
َ
نَِّة َوأ

ْهُل الَْ
َ
ْنيَا أ َفاِت الَّيِت ُيْعَرُف بَِها يِف ادلُّ صحيح مسلم، بَاُب: الصِّ  (2(

القاري: يلع بن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي، املتوىف )))0)ه)، مرقاة املفاتيح رشح مشاكة   (3(
املصابيح، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة األوىل )22)) ـه- 2002م) )06/7)3).
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باحلصور  السالم ووصفه  بن زكريا عليهما  باثلناء ىلع حيىي  اتلنيل احلكيم  جاء   .(
 ﴿ تعاىل:  قوهل  يف 
من  أصله  َواحلَُصور:   ،]39 عمران:  ]آل   ﴾
احلرص وهو احلبس، يقال: َحرَصُْت الرجل عن حاجته إذا حبسته، وَحرَصْت من كذا 
أحرص إذا امتنع منه، وحرص فالن يف قراءته إذا امتنع من القراءة فلم يقدر عليها، 
﴾ ]اإلرساء: 8[؛ أي:  ومنه إحصار العدو. قال اهلل تعاىل: ﴿

حمبساً. ويقال للرجل اذلي يكتم الس وحيبسه وال يظهره: حرص))).
وقال املربد: »احلصور اذلي ال يدخل يف اللعب والعبث واألباطيل، وأصله من قول   
 ، العرب اذلي ال يدخل يف امليس حصور«)2). وقالوا: هو اذلي ال يأيت النساء وال يقربهنَّ

فهو ىلع هذا القول: مفعول بمعىن فاعل، يعين: أنه حيرص نفسه عن الشهوات)3).
وقد ذكر املفسون يف معىن احلصور أقوااًل ذكرها ابن كثري والرازي ورجحوا بينها،   
نَُّه َكَن اَعِجزاً َعْن إِْتيَاِن النَِّساِء، 

َ
َحُدُهَما: أ

َ
ِن أ

َ
وَن: فَلَُهْم قَْوال ُ ُمَفسِّ

ْ
ا ال مَّ

َ
فقال الرازي: »َوأ

نَْزاِل،  ِ
ْ

اإل ِر  تِلََعذُّ َذلَِك  َكَن  قَاَل:  َمْن  َوِمنُْهْم  لَِة، 
ْ

اآل لِِصَغِر  َذلَِك  َكَن  قَاَل:  َمْن  ِمنُْهْم  ُثمَّ 
نَُّه 

َ
َُصوُر َفُعوٌل بَِمْعىَن َمْفُعوٍل، َكأ

ْ
ُقْدَرِة. َفَعىَل َهَذا احل

ْ
َوِمنُْهْم َمْن قَاَل: َكَن َذلَِك ِلَعَدِم ال

ْي حَمْبُوٌس، َوِمثْلُُه َرُكوٌب بَِمْعىَن َمْرُكوٍب وََحلُوٌب بَِمْعىَن حَمْلُوٍب، 
َ
، أ قَاَل: حَمُْصوٌر َعنُْهنَّ

يِف  انلُّْقَصاِن  ِصَفِة  ُر 
ْ
وَِذك انلُّْقَصاِن،  ِصَفاِت  ِمْن  َهَذا  نَّ 

َ
أِل فَاِسٌد؛  ِعنَْدنَا  َقْوُل 

ْ
ال َوَهَذا 

َتْعِظيماً«))).   
َ

َوال ثََواباً  بِِه  يَْستَِحقُّ   
َ

ال اتلَّْقِديِر  َهَذا  ىلَعَ  نَّ 
َ
َوأِل َيُوُز،   

َ
ال َمْدِح 

ْ
ال َمْعرِِض 

نَُّه ُحرِصَ َعنَْها«)5).
َ
ِتيَها َكأ

ْ
 يَأ

َ
ْي ال

َ
نُوِب، أ نَُّه َمْعُصوٌم ِمَن اذلُّ

َ
وعليه فيكون املعىن: »أ

الطربي: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن اغلب أبو جعفر، املتوىف )0)3ه)، جامع ابليان يف تأويل القرآن،   (((
حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل )20)) ـه- 2000م) )376/6).

القرآن، حتقيق:  املتوىف )27)ه)، الكشف وابليان عن تفسري  أبو إسحاق،  إبراهيم،  اثلعليب: أمحد بن حممد بن   (2(
اإلمام أيب حممد بن اعشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بلنان، 

الطبعة األوىل )22)) ـه- 2002م) )3/)6).
نفس املصدر.  (3(

الرازي: أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني اتلييم امللقب بفخر ادلين الرازي، خطيب الري، املتوىف   (((
)606ه)، مفاتيح الغيب أو اتلفسري الكبري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة اثلاثلة )20))ه) )2/8)2).

العظيم،  القرآن  املتوىف ))77ه)، تفسري  الفداء إسماعيل بن عمر القريش ابلرصي ثم ادلمشيق،  أبو  ابن كثري:   (5(
حتقيق: سايم بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش واتلوزيع، الطبعة اثلانية )20)) ـه- 999)م) )38/2).
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َعْجِز 
ْ
 لِل

َ
يِت النَِّساَء ال

ْ
 يَأ

َ
ي ال ِ

َّ
نَُّه اذل

َ
ِقنَي أ ُمَحقِّ

ْ
َقْوُل اثلَّايِن: َوُهَو اْخِتيَاُر ال

ْ
قال الرازي: »َوال  

َوَمنُْعَها  انلَّْفِس  َحرْصُ  ِمنُْه  يَْكرُثُ  ي  ِ
َّ

اذل ُهَو  َُصوَر 
ْ
احل نَّ 

َ
أِل وََذلَِك  َوالزُّْهِد؛  ِة  ِعفَّ

ْ
لِل بَْل 

َما  إِنَّ َمنُْع 
ْ
َوال َغُشوُم، 

ْ
َوال لُوُم،  َوالظَّ وُب،  ُ الرشَّ َوَكَذا   ، لْكُ

َ ْ
األ ِمنُْه  يَْكرُثُ  ي  ِ

َّ
اذل ُكوِل 

َ ْ
َكأل

 
َّ

، َوإاِل اِعيََة َكَنتَا َموُْجوَدَتنْيِ ُقْدَرَة َوادلَّ
ْ
نَّ ال

َ
 أ

َ
ُمْقتَيِض قَائِماً، فَلَْوال

ْ
ْن لَْو َكَن ال

َ
حَيُْصُل أ

رَْصِ 
ْ
 تَْكِثرِي احل

َ
َاَجَة إِىل

ْ
نَّ احل

َ
ْن يَُكوَن َحُصوراً؛ أِل

َ
لََما َكَن َحارِصاً نِلَْفِسِه فَْضاًل َعْن أ

بَِمْعىَن  َُصوُر 
ْ
احل َهَذا  وىلََعَ  ُقْدَرِة، 

ْ
َوال اِعيَِة  َوادلَّ ْغبَِة  الرَّ ِة  قُوَّ ِعنَْد  ُْصُل 

َ
حت إِنََّما  فِْع  َوادلَّ

َارِصِ َفُعوٌل بَِمْعىَن فَاِعٍل«))).
ْ
احل

وهذا القول هو اذلي يليق بمقام املدح واثلناء وعرض الصورة اليت تكون موضع   
القدوة احلسنة وذلك برتك املحذور ال عن عجز ونقص، ولكنه يضبط نفسه بعناية 

وصرب عن قصد، مع وجود دوايع القدرة وكمال الشهوة.
آيتني كريمتني  السالم يف  ابنة عمران عليها  مريم  تعاىل ىلع  اهلل  اثلناء من  جاء   .2
أوالهما يف سورة األنبياء وه قوهل تعاىل: ﴿ 
اتلحريم  واثلانية يف سورة   ،]9( ]األنبياء:   ﴾
وه قوهل تعاىل: ﴿ 
مريم  ىلع  اثلناء  اآليتان  محلت   .](2 ]اتلحريم:   ﴾
أي:   ﴾ ﴿ نفسها  العبارة  ىلع  واتفقتا  وحصانتها،  لعفتها  الصديقة؛ 
تعاىل  قال  كما  به،  ويتحّدث  يذكر  أن  هل  حيق  حفظاً  واحلرام  احلالل  من  حفظته 
العفة  يف  اغية  ذلك  ألّن  20[؛  ]مريم:   ﴾ ﴿ عنها:  حاكية 
والصيانة واتلخيل عن املالذِّ إىل االنقطاع إىل اهلل تعاىل بالعبادة مع ما مجعت مع 
ذلك من األمانة واالجتهاد يف متانة ادليانة)2)، وقد اتفقت اآليتان ىلع املقصد العام، 

وهو هذه احلصانة اليت ه رِسُّ اتلكريم، وَرفِْع املنلة.

الرازي: مفاتيح الغيب )2/8)2).  (((
الرشبيين: شمس ادلين، حممد بن أمحد اخلطيب الشافيع املتوىف )977ه)، الساج املنري يف اإلاعنة ىلع معرفة بعض   (2(

معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري، مطبعة بوالق )األمريية)، القاهرة )285)ه) )528/2).
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املتشابه  أصحاب  أرسارها  عن  كشف  انلظم  يف  أمور  عدة  يف  اآليتان  واختلفت   
نرتكها خلروجها عن موضوعنا))).

الكريم يف  الويح  نزل  الصديق ريض اهلل عنهما:  بنت  الصديقة  املؤمنني  أم  براءة   .3
إعالن براءة أم املؤمنني اعئشة ريض اهلل عنها وعن أبيها، ىلع إثر احلادثة اليت رماها 
بها أهل اإلفك، وليس غرضنا هنا تناُوَل القصة بتفاصيلها)2)، فقد أوردها الكثري 

من أئمة احلديث وأصحاب السري واملفسين.
ولكن غرضنا هنا إبراز التكية القرآنية لَعلٍَم من أعالم اهلدى، ورمز من رموز   
اإلسالم يف آيات بينات تتىل، وما محلته هذه اآليات من دفاع عن الفضيلة وأهلها، 
مع ما تثبته من وجود نماذج إنسانية رفيعة الرشف عظيمة القدر، ال حتوم حوهلم 
شبهة الفجور، وال خيطر هلم ببال، والعفة جزء ال يتجزأ من كيانهم، كما نصبت 
سداً منيعاً يكشف عن مقاصد أهل الفجور وانلفاق وطريقة تفكريهم وحماوالت 
نيلهم من أهل اإليمان، ومدى استهانتهم بأعراض املسلمني، وحيسبون الكالم يف 
 أمانة يعتون بها أمراً هيناً وهو عند اهلل عظيم، وقد استهلت هذه اآليات بقوهل تعاىل:
 ﴿
املنافقون  به  جاء  ما  أن  فأعلنت   ،](( ]انلور:   ﴾
إفك مبني. واإلفك: أبلغ ما يكون من الكذب واالفرتاء. وقيل: هو ابلهتان ال تشعر 
به حىت يفجأك. وأصله: األفك، وهو القلب؛ ألنه قول مأفوك عن وجهه. واملراد: ما 

فِك به ىلع اعئشة ريض اهلل عنها)3).
ُ
أ

كما كشفت هذه اآليات عما يف هذا احلدث املؤلم من ردة فعل، فيها خري ملن تعرضوا   
هلذا اإليذاء، وما يتبعه من خري يعود ىلع املسلمني اعمة، وف بيان كونه خرياً يقول 

انظر: الغرنايط: أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري اثلقيف، املتوىف )708ه)، مالك اتلأويل القاطع بذوي اإلحلاد   (((
الكتب  دار  الفايس،  الغين حممد يلع  اتلنيل، وضع حواشيه: عبد  آي  اللفظ من  املتشابه  توجيه  واتلعطيل يف 
العلمية، بريوت، بلنان )352/2). ابلقايع: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن يلع بن أيب بكر، املتوىف )885ه)، 

نظم ادلرر يف تناسب اآليات والسور، دار الكتاب اإلساليم، القاهرة )2)/)7)).
انظر: صحيح ابلخاري: برقم ))266، ))))، 750))، صحيح مسلم برقم )2770).  (2(

الزخمرشي: الكشاف )7/3)2). وانظر: الراغب، املفردات )79).  (3(



107

الزخمرشي: »أنهم اكتسبوا فيه اثلواب العظيم؛ ألنه كن بالء مبيناً وحمنة ظاهرة، وأنه 
نزلت فيه ثماين عرشة آية لك واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لشأن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
وتسلية هل، وتنيه ألم املؤمنني رضوان اهلل عليها، وتطهري ألهل ابليت، وتهويل ملن 
ه أذناه، وعدة ألطاف للسامعني واتلالني إىل يوم  تكلم يف ذلك أو سمع به، فلم تمجَّ

القيامة، وفوائد دينية، وأحاكم وآداب ال ختف ىلع متأمليها«))).

كما نبهت املؤمنني إىل هذا اخللق الرصني اذلي يده املؤمنون يف أنفسهم يقيسون   
واملواقف اخلريات  من  بسابقة  يفضلهم  بمن  فكيف  اإليمان،  يف  إخوانهم   عليه 
َهَذا   ](2 ]انلور:   ﴾ ﴿
فَاَض 

َ
أ ُمْؤِمِننَي يك ال يقبلوا هذه اإلشااعت الظاهر بطالنها ِحنَي 

ْ
لِل  َِّ ِديٌب ِمَن اهلل

ْ
تَأ

 
َّ

﴾ بَِمْعىَن: َهال ِفِْك، َفَقاَل: ﴿
ْ

ِن اإل
ْ
يِِّئ، َوَما ُذِكَر ِمْن َشأ َكاَلِم السَّ

ْ
َبْعُضُهْم يف َذلَِك ال

ُمْؤِمِننَي 
ْ
مُّ ال

ُ
 يَِليُق بِِهْم فَأ

َ
إِْن َكَن ال

ْنُفِسِهْم، فَ
َ
َكاَلَم ىلَعَ أ

ْ
﴾ قَاُسوا َذلَِك ال ﴿

أيوب األنصاري  ْحَرى. كما وقع ذلك من أيب 
َ ْ
َواأل  

َ
ْوىل

َ ْ
األ بَِطِريِق  ِمنُْه  اَءِة  رَبَ

ْ
بِال  

َ
ْوىل

َ
أ

امرأته هل  قالت  زيد،  بن  أيوب خادل  أبا  »أن  الطربي:  أخرج  وقد  عنه،  اهلل   ريض 
أّم أيوب: أما تسمع ما يقول انلاس يف اعئشة؟ قال: بىل، وذلك الكذب، أكنت فاعلة 

ذلك يا أّم أيوب؟ قالت: ال واهلل ما كنت ألفعله، قال: فعائشة واهلِل خري منك«)2).

الزيغ  وأهل  واملغرضني  املنافقني  أسايلب  من  أسلوب  عن  احلدث  كشف  كما   
يف  التشكيك  خالل  من  ومبادئه،  وقيمه  أخالقه  يف  اإلساليم  املجتمع  حماربة  يف 
ُيَمثِّلون القدوة الصاحلة  أهل احلصانة والعفة من رموز اخلري وأئمة اهلدى، اذلين 
عند  الفاحشة  إلشاعة  يمهِّد  مما  منهم،  والزلل  اخلطل  وقوع  توهيم  يف  للمؤمنني 

ضعاف اإليمان.

الكشاف: )7/3)2 – 8)2)، وانظر: ابليضاوي: نارص ادلين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي، املتوىف   (((
أنوار اتلنيل وأرسار اتلأويل، حتقيق: حممد عبد الرمحن املرعشيل، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب،  )685ه)، 

بريوت، الطبعة األوىل )8)))ه) ))/00)).
الطربي )9)/29)).  (2(
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املطلب اثلالث: وسائل اإلعفاف الي وجه إيلها القرآن:
سلك القرآن العظيم وسائل إلعفاف انلفس البرشية وكفها عن احلرام وذلك من طريقني:

األول: األمر بالزواج والتسي اذلي يقع به تلبية حاجة انلفس بالسبل املرشوعة، 
 ﴿ تعاىل:  قال  احلرام.  عن  باحلالل  ويكفيها 
 .]3 ]النساء:   ﴾
ْرَبٍع، وجعل يف 

َ
إذ دلَّت اآلية ىلع مرشوعية الزواج وإباحة اتلعدد فيه بِاثْنَتَنِي َوثاََلٍث َوأ

اتلعدد سعة تغين عن احلرام ملن رغب فيه.
وقال: ﴿

 
﴾ إىل قوهل: ﴿ 
﴾ ]النساء: 25[ فقد دلَّت اآلية ىلع 
َج احلََرائَِر الَعِفيَفاِت الُمْؤِمناِت  وَّ أن َمْن لَْم يَْستَِطْع ِمْن نَاِحيَِّة الَماِل، َوالُقْدَرِة ىلَع اإِلْنَفاِق أْن َيَتَ
وا نَِكاَح  َج اإِلماء الُمْؤِمنَاِت، فاَل يَنْبَيِغ أْن تَعدُّ وَّ إِنَُّه يَْستَِطيُع أْن َيَتَ

يَِّة) فَ )الُمْحَصنَاِت بِاحلُرِّ
اإِلَماِء، ِعنَْد احلَاَجِة إيله اعراً، فهو حالل مرشوع ولكن العار باحلرام غري املرشوع. وذلك 
رْبُ عن الماع، فال حرج  ىَن )َخِشَ الَعنََت)، وََشقَّ َعلَيِه الصَّ ملن َخاَف ىلَعَ َنْفِسِه الُوقُوَع يِف الزِّ

من التوج باإلماء، وإن كن الصرب عن نكاح اإلماء مع العفة أوىل وأفضل))).
وقال سبحانه: ﴿ 
﴾ ]انلور: 32[ فيف هذه اآلية خطاب لألويلاء املأمورين بتويج من 
ال زوج هلا ومن ال زوجة هل ممن هم حتت ملكهم أو واليتهم. واملعىن: َزوِّجوا أيها األويلاء 
األياىم: وهم لك رجل أو امرأة ال زوج هلما، وزوِّجوا الصاحلني من األوالد واإلماء للزواج، 

وهذا األمر للندب واالستحسان)2).

انظر: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم )260/2). اتلفسري امليس، خنبة من أساتذة اتلفسري، جممع امللك فهد لطباعة   (((
املصحف الرشيف، السعودية )ص82) بترصف.

انظر: القرطيب )2)/239).  (2(
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وال يتعلل األويلاء بفقدان املال، فاهلل تبارك وتعاىل وعد بإغناء الفقراء الراغبني 
يف الزواج طلباً إلعفاف انلفس؛ اعتصاماً بطاعة اهلل عن معاصيه، أن يغنيهم، فهو الغين 
اذلي ال تنفد خزائنه، يبسط الرزق لعباده ىلع وفق احلكمة واملصلحة، وخيص األزواج 
قال:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أن  هريرة:  أيب  الزوجية)))، عن  احلياة  العطاء، الستمرار  من  بمزيد 
)ثالثة لكهم حقٌّ ىلع اهلل عونُه: املجاهد يف سبيل اهلل، وانلاكح يريد العفاف، واملاكتب 

يريد األداء))2).
اثلاين: سلوك السبل الوقائية إلاعنة انلفس ىلع العفاف ومحاية املجتمع بقيم إيمانية 
رشعية. ذلك أن اإلسالم بتوجيهاته وترشيعاته يهدف إىل صياغة انلفس املؤمنة واملجتمع 
اإلساليم جبملة من القيم واألعراف واآلداب اإليمانية اليت حتفظ انلفس من الوقوع يف 
احلرام، وتعني ىلع ضبط انلفس مما يكلفها الكثري من املعاناة والصرب، اذلي قد ال تقوى 
عليه يف غري هذه ابليئة اليت يصنعها اإلسالم، معالًة لألمر قبل وقوعه. يقول سيد قطب 
رمحه اهلل: »والفكرة السائدة يف منهج الرتبية اإلسالمية يف هذه انلاحية، ه تضييق فرص 
الغواية، وإبعاد عوامل الفتنة وأخذ الطريق ىلع أسباب اتلهييج واإلثارة، مع إزالة العوائق 

دون اإلشباع الطبييع بوسائله انلظيفة املرشوعة«)3).
د أصحاب انلفوس املريضة اذلين حيبون أن تشيع الفاحشة يف املجتمعات  كما تَوَعَّ
اهلدى  وأعالم  اإلسالم  رموز  من  باألبرياء  اتلهم  إلصاق  منها  شىت  وسائل  ويسلكون 
يلؤثروا ىلع ضعفاء اإليمان بإيهامهم أن هؤالء األكبر يقعون يف هذه الفواحش، فيهون 
عليهم ارتكابها، أو يسعون إلشاعة الفاحشة يف املجتمع بأي وسيلة فهم داخلون يف هذا 
الوعيد، قال تعاىل: ﴿ 

﴾ ]انلور: 9)[.

انظر: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم )6/)5).  (((
مسند أمحد ))963)، قال املحققون: »إسناده قوي من أجل حممد بن عجالن. حيىي: هو ابن سعيد القطان، وسعيد:   (2(

هو ابن أيب سعيد املقربي«، ابن ماجه: السنن )8)25)، النسايئ: السنن )20)3).
السابعة  الطبعة  القاهرة،  الرشوق، بريوت،  دار  القرآن،  املتوىف )385)ه)، يف ظالل  إبراهيم حسني،  سيد قطب   (3(

عرشة )2)))ه) ))/2507).
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منها  يتسب  اليت  املداخل  بإغالق  وذلك  الشيطان  اتباع خطوات  َر من  َحذَّ كما 
إىل انلفس البرشية خطوة خطوة أو خطوة إثر خطوة ىلع سبيل االتباع أو االستدراج، 
قال تعاىل: ﴿ 
 
تذُرون  وما  تأتون  فيما  مسالَكه  تسلُكوا  ال  »أي:  السعود:  أبو  قال   .]2( ]انلور:   ﴾
وضَع   ﴾ ﴿ وُحبُّها  الفاحشِة  إشاعُة  مُجلِتها  من  اليت  األفاعيل  من 
اهران موضَع ضمرييهما حيُث لم يقْل وَمن يتبعها أو وَمن يتبع خطواتِه لزيادة اتلقريِر  الظَّ
وضعْت  للجزاِء  علَّة   ﴾ ﴿ واتلَّحذيِر  اتلَّنفرِي  يف  واملبالغِة 
موضَعه كأنَّه قيل: فقد ارتكب الفحشاء واملنكر؛ ألن دأبه املستمرُّ أْن يأمَر بهما فَمن 

اتبَع خطواتِه فقِد امتثَل بأمِره قطعاً«))).
هلا من حرمة وخصوصية جتعل  ملا  اآلخرين؛  بيوت  قبل دخول  االستئذان  َع  ورَشَ
أهل ابليت يف حالة اسرتخاء وكشف العورات اليت حيرم إبداؤها لغري املحارم، فوجب 
الزائر ىلع ما ال حَيِلُّ انلظر إيله مما يثري وساوس الشيطان،  االستئذان حىت ال تقع عني 
فقطعاً هلذه املداخل وصيانة نلفس املؤمن من االنزالق رشع القرآن هذا األدب الرفيع 
اذلي حيفظ للبيوت حرمتها وللساكنني أمنهم، قال تعاىل: ﴿ 
  *  
 ﴾

]انلور: 27- 28[.

كما أمر بَغضِّ األبصار عما ال حيل انلظر إيله فقال سبحانه: ﴿ 
  * 
 
 
أبو السعود: حممد بن حممد بن مصطف العمادي، املتوىف )982ه)، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم،   (((

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت )6/6))).
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ُمْؤِمِننَي 

ْ
 ِلِعبَاِدهِ ال

َ
َِّ َتَعاىل ْمٌر ِمَن اهلل

َ
﴾ ]انلور: 30-)3[. يف هذه اآلية أ

ِْه، 
َ

بَاَح لَُهُم انلََّظَر إِيل
َ
 َما أ

َ
 إِىل

َّ
َم َعلَيِْهْم، فَاَل َينُْظُروا إِال ا َحرَّ بَْصارِِهْم َعمَّ

َ
وا ِمْن أ ْن َيُغضُّ

َ
أ

م ِمْن َغرْيِ قَْصٍد،  َرَصُ ىلَعَ حُمرَّ ْن َوَقَع ابلْ
َ
َفَق أ إِِن اتَّ

َمَحاِرِم، فَ
ْ
بَْصارَُهْم َعِن ال

َ
وا أ ْن َيُغضُّ

َ
َوأ

يعاً، َكَما َرَواُه ُمْسِلٌم يِف َصِحيِحِه، ِمْن َحِديِث يُونَُس بِْن ُعبَيد،  ُه َعنُْه رَسِ يَرْصِْف برََصَ
ْ
فَل

 َِّ هِ َجِريِر بِْن َعبِْد اهلل يِب ُزرَْعَة بِْن َعْمِرو بِْن َجِريٍر، َعْن َجدِّ
َ
َعْن َعْمِرو بِْن َسِعيٍد، َعْن أ

ْن أرصَف 
َ
أ َمَريِن 

َ
فَأ ِة، 

َ
َفْجأ

ْ
ال َنْظَرِة  َعْن  انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ُت 

ْ
ل
َ
»َسأ قَاَل:  َعنُْه،   َُّ اهلل ريَِضَ   ، ََجيِلِّ ابلْ

وىَل َولَيَْسْت لََك اآلِخَرُة«)2). 
ُْ

َما لََك األ إِنَّ
برََصي«.))) وقال لعيل: »اَل تُتِْبِع انلَّْظَرَة انلَّْظَرَة؛ فَ

ْن يُوقَِعَها يِف 
َ
 َما َعَس أ

َ
ِع إِىل

يِعٌّ َعِظيٌم يدعو إىل ُمبَاَعَدِة انلَّْفِس َعِن اتلََّطلُّ َدٌب رَشْ
َ
وهو أ

ْو يرها إيله أو يَُكلَِّفَها َصرْباً َشِديداً يف جماهدة انلفس لالبتعاد عنه.
َ
ََراِم أ

ْ
احل

ل شيخ اإلسالم ابن تيمية أنواع انلظر بني ما هو مقرتن بالشهوة فهو حمرم  وقد فصَّ
باالتفاق، وما يزم بأنه ال شهوة معه فال باس فيه، وما هو بغري شهوة لكن مع خوف 
للفتنة،  سبباً  ما كن  أن لك  »األصل  بأن  ذلك  معلاًل  فيه عدم جوازه  فالراجح  ثورانها، 
ها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة؛ وهلذا  فإنه ال يوز، فإن اذلريعة إىل الفساد يب َسدُّ
كن انلظر اذلي قد ُيْفيض إىل الفتنة حمرماً، إال إذا كن حلاجة راجحة مثل نظر اخلاطب 
والطبيب وغريهما، فإنه يباح انلظر للحاجة مع عدم الشهوة، وأما انلظر لغري حاجة إىل 

حمل الفتنة فال يوز«)3).
وقال   ،(2776( برقم  السنن،  يف  والرتمذي   ،((9(97( برقم  املسند،  أمحد،  اإلمام   ،(2(59( برقم  مسلم،  صحيح   (((

الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح.
أبو داود برقم  املسند، برقم ))2297)، قال املحققون: حسن لغريه، وهذا إسناد ضعيف، وأخرجه  اإلمام أمحد،   (2(
)9))2)، والرتمذي برقم )2777)، والطحاوي يف »رشح معاين اآلثار« )5/3))، وف »رشح مشك اآلثار« )866)، 

867))، واحلاكم )2/)9))، وابليهيق يف »السنن« )90/7)، وف »الشعب« ))2)5، 22)5).
ابن تيمية: تيق ادلين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد احلراين   (3(
احلنبيل ادلمشيق، املتوىف )728ه)، حجاب املرأة وبلاسها يف الصالة، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب 

اإلساليم، الطبعة السادسة )05)) ـه- 985)م) )ص))).
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ها، وإنما أمر   وملا كنت األبصار مما ال غىن لإلنسان عن انلظر فيها لم يأمر بَغضِّ
بالغض منها.

يف  الرغبة  ىلع  لالستعالء  وحماولة  نفيس،  أدب  الرجال  جانب  من  ابلرص  »وغض 
للنافذة األوىل  فيه إغالقاً  أن  الوجوه واألجسام، كما  املحاسن واملفاتن يف  االطالع ىلع 
من نوافذ الفتنة والغواية. وحماولة عملية للحيلولة دون وصول السهم املسموم! وحفظ 
اتلايلة تلحكيم اإلرادة، ويقظة  أو هو اخلطوة  الطبيعية لغض ابلرص،  اثلمرة  الفرج هو 
واحدة  آية  يف  بينهما  مجع  ثم  ومن  األوىل،  مراحلها  يف  الرغبة  ىلع  واالستعالء  الرقابة، 
الواقع،  ونتيجة، أو باعتبارهما خطوتني متوايلتني يف اعلم الضمري واعلم  بوصفهما سبباً 

لكتاهما قريب من قريب.
﴾... فهو أطهر ملشاعرهم وأضمن لعدم تلوثها باالنفعاالت الشهوية  ﴿
يف غري موضعها املرشوع انلظيف، وعدم ارتكاسها إىل ادلرك احليواين اهلابط، وهو أطهر 

للجماعة، وأصون حلرماتها وأعراضها، وجوها اذلي تتنفس فيه.
وتكوينهم  انلفيس  برتكيبهم  العليم  وهو  الوقاية،  بهذه  يأخذهم  اذلي  هو  واهلل 

.(((﴾ الفطري، اخلبري حبراكت نفوسهم وحراكت جوارحهم: ﴿
ع من األحاكم الرشعية املتعلقة باللباس والزينة وحتريم السفور واتلربج،  كما رَشَ
واالختالط واخللوة باألجنبية، ما ُيَعدُّ منظومة متاكملة تؤلف بمجموعها أسواراً حتفظ 

الفرد واملجتمع من الرتدي األخاليق)2).
اتلقوى،  وازع  وتقوية  البرشية،  انلفس  يف  اإليمان  برتسيخ  الوسائل  هذه  وتَوَّج 
واالستعداد للقاء اهلل تعاىل واخلوف من عقابه والطمع يف جنته ورضوانه، فمن أتبع نفسه 
هواها خاب وخس واكنت الحيم ه مأواه، ومن كفها وضبطها باتلقوى فاز جبنة املأوى، 
قال تعاىل: ﴿ *  *  *  
املؤثرات  أقوى  اإليمان  فسلطان   ،]((-37 ]انلازاعت:   ﴾  *  

سيد قطب: يف ظالل القرآن ))/2)25).  (((
ال يتسع املقام للتفصيل يف هذه األحاكم.  (2(



113

االستقامة  ىلع  وحيملها  واذلنوب  املعايب  عن  فيكفها  باتلقوى  يملها  حني  انلفس  يف 
)اتَِّق  قال ملسو هيلع هللا ىلص:  وأوقاته  أحواهل  تصحبه يف لك  اهلل  رقابة  أينما كن؛ ألن  شؤونه لكها  يف 
اهلَل َحيْثَُما ُكنَْت...))))، وهذه احلال وعد اهلل تعاىل عليها أاعيل النان. واآليات يف ذلك 
إذ الغرض هنا  بنا عن مقصدنا،  الوقوف معها، فإنه خيرج  كثرية ال يتسع املقام إلطالة 
اإلشارة إىل أصل السبب اذلي يؤسس هلذا اخللق العظيم، ولكن أذكر منها قوهل تعاىل: 
﴾ ]الرمحن: 6)[. ثم وصف هذه النان بأوصاف حتمل املؤمن ىلع  ﴿
املسارعة إىل حتقيق هذه الصفة والوفاء حبقها، ومنها كف انلفس عن املحرمات اليت ه 

الوهر احلقييق خللق العفة.

اإلمام أمحد، املسند: برقم ))35)2)، قال املحققون: »حسن لغريه، وهذا إسناد رجاهل ثقات رجال الشيخني غري   (((
ميمون بن أيب شبيب، فقد روى هل مسلم يف املقدمة، وهو صدوق حسن احلديث، لكنه لم يسمع من أيب ذر كما قال 
أبو حاتم وغريه، ثم قد اختلف ىلع سفيان - وهو اثلوري - يف إسناده، وأخرجه ادلاريم برقم ))279)، والرتمذي 
برقم )987))، واحلاكم ))/)5)، وأبو نعيم يف »احللية« ))/378)، وابليهيق يف »الشعب« برقم )8026)، وف »الزهد 

الكبري« برقم )869) من طرق عن سفيان اثلوري، بهذا اإلسناد.
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املبحث اثلالث
خلق العفة يف القرآن دراسة تطبيقية

وأخباره  القرآن  قصص  خالل  من  العملية  انلماذج  بعض  نستخلص  أن  يمكن 
وحواراته ابلارعة اليت تصور كثرياً من انعاكسات اإليمان ىلع احلياة االجتماعية، وسوف 

نقف ىلع بعض من هذه انلماذج القرآنية ىلع انلحو اتلايل:
املطلب األول: موىس عليه السالم وابنة صاحب مدين.

املطلب اثلاين: مراودة امرأة العزيز يوسف عن نفسه.
املطلب اثلالث: مريم ابلتول والروح األمني.

املطلب األول: موىس عليه السالم وابنة صاحب مدين:
حيدثنا القرآن الكريم عن خروج موىس عليه السالم من مرص خائفاً من القتل 
بعد أن قتل القبطي، وعلم أن القوم يأتمرون به يلقتلوه، فقد مىض مهاجراً متوجهاً إىل 

ديار مدين.
وهنالك وقعت القصة اتلايلة: ﴿ 
  *

 * 
  * 
  * 
  * 
 
  * 

﴾ ]القصص: 28-23[.
الفتاً  أمراً  ماء مدين ورأى هنالك  إىل  احلوار عندما وصل موىس  تبدأ صورة  هنا 

للنظر.
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املاء بعيداً عن القوم أدىن إىل موىس))) امرأتان تذودان ماشيتهما  وىلع مقربة من 
حىت ال ختتلط مع ماشية القوم.

تَرِدان مع  لَِم ال  فسأهلما موىس: ما شأنكما ىلع هذه احلال؟ وما حقيقة خربكما؟ 
القوم؟ بل لعل بينكما تنافراً أو عداء؟ قاتلا: ال نسيق ماشيتنا حىت يغادر القوم وينرصفوا 
يتوقعانه يف انلفس؛ فقاتلا: وأبونا شيخ كبري.  بادرتا إىل إجابة عن تساؤل  املاء. ثم  عن 
وهذا وصف يدل ىلع عجزه عن القيام بمهام الريع والسقيا، وإنهما إنما خرجتا تزامحان 

انلاس حلالة رضورة، فحال أبيهما ألأهما إىل حتمل هذه املسؤويلة.
 إىل الظل، 

َّ
فما كن من موىس إال أن بادر فسىق هلما حال صدور انلاس، ثم توىل

ويبدو أن الو كن حاراً فأوى إىل ظل شجرة.
﴾ رافعاً حاجته إىل اهلل. ثم توجه إىل ربه قائاًل: ﴿

املألوفة،  غري  السعة  بسبب  حاهلما  أنكر  رسيعاً  أبيهما  إىل  املرأتان  رجعت  وملا 
فسأهلما عن خربهما، فقصتا عليه ما فعل موىس، فبعث إحداهما إيله تلدعوه إىل أبيها.

فجاءت تمش ىلع استحياء، وه مشية دالة ىلع ما كنت عليه من كمال األدب، 
وعدم خمالطة الرجال. أو قالت ما قال وه ختاطب موىس ىلع استحياء، أي: قوهلا كن ىلع 

استحياء لقلة جسارتها)2).
وه مظهر من واقع احلال تدل ىلع سمو خليق وعفة يف انلفس، واحلياء خلق كريم 
ينطق بظاهره ال بلسانه، وقد يكون اتلعبري العفوي عن يشء من غري الكالم أبلغ من 

الكالم.
يِف  دٌُّب 

َ
تَأ »َوَهَذا  كثري:  ابن  قال   ﴾ ﴿

 يُوِهَم ِريبًَة، بَْل قَالَْت: ﴿ 
َّ

ِعبَاَرِة، لَْم َتْطلُبُْه َطلَباً ُمْطلَقاً ِلَال
ْ
ال

﴾ َيْعيِن: يِلُثِيبََك َوُيَكافِئََك ىلَعَ َسْقِيَك ِلَغنَِمنَا«)3).

أي: من الهة اليت أطلَّ منها موىس عليه السالم ىلع ديار مدين، األلويس، روح املعاين )59/20).  (((
انظر: تفسري ابن كثري )3/)38).  (2(

ابن كثري: تفسري القرآن العظيم )228/6).  (3(
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سأهلما،  أبيهما رسيعاً  إىل  الاريتان  »ملا رجعت  قال:  السدي  الطربي عن  وأخرج 
فأخربتاه خرب موىس، فأرسل إيله إحداهما، فأتته تمش ىلع استحياء، وه تستيح منه 
فمشت  اميض،  هلا:  وقال  معها،  فقام   ﴾ ﴿
بني يديه، فضبتها الريح، فنظر إىل عجزيتها، فقال هلا موىس: امش خليف، وُديلين ىلع 

الطريق إن أخطأت«))).
ِفيَها،  تَرِْجَعاِن   

َ
َكَنتَا ال َساَعٍة  يِف  بِيِهَما 

َ
أ  

َ
إِىل »رََجَعتَا  قَاَل:  إِْسَحاَق،  ابِْن  َعِن  وأخرج 

ىلَعَ  َتتُْه 
َ
فَأ بِِه،   َّ يلَعَ يِل  َعجِّ إِلِْحَداُهَما:  َفَقاَل   ، رََبَ

ْ
اخل تَاُه  ْخرَبَ

َ
فَأ لَُهَما 

َ
فََسأ َنُهَما، 

ْ
َشأ نَْكَر 

َ
فَأ

﴾ ]القصص: 25[ َفَقاَم  اْسِتْحيَاٍء فََجاَءتُْه، َفَقالَْت: ﴿
 

َ
إِنَّا ال

َماَمِك، فَ
َ
ْمِش أ

َ
نَا أ

َ
ِريَق، َوأ يِف، َواْنَعيِت يِلَ الطَّ

ْ
َمَعَها َكَما ُذِكَر يِل، َفَقاَل لََها: اْمِش َخل

ْدبَاِر النَِّساِء«)2).
َ
 أ

َ
َننُْظُر إِىل

، فضاًل  وبهذا يضب موىس عليه السالم مثاًل رائعاً يف العفة عن انلظر ملا ال حيلُّ
ا هو أبعد من ذلك، كما يعف عن الطعام تكرماً أن يأخذ ىلع املعروف اذلي بذهل  َعمَّ

مروءة أجراً.
﴾، أي: أخربه بما كن من أمره وما جرى هل من أحداث  ﴿
كن آخرها ما نزل به من اخلوف اذلي محله ىلع اخلروج من بدله، ﴿ 

﴾، القائل هو صاحب املنل الشيخ الكبري.
ه بانلجاة من القوم الظاملني، ألنك قد  طمأن موىس عليه السالم وأهدأ خاطره، وبرشَّ

خرجت من مملكتهم، وال سلطان هلم عليك اآلن)3).
قالت إحداهما - وه اليت ذهبت نلدائه - خماطبة أباها: ﴿ 
﴾ وذلك لشدة حاجتهم إىل من يقوم براعية الغنم والقيام بشأنها، 
وهذا رجل مناسب من حيث إنه يتصف بصفات هامة رضورية لصاحب العمل، إنه قوي؛ 

الطربي: جامع ابليان، حتقيق: أمحد شاكر )9)/560).  (((
نفس املصدر.  (2(

ابن كثري )3/)38)، الرازي )8)/2)2).  (3(
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وقد علمت ذلك من محله احلجر عن ابلرئ. كما أنه أمني؛ وقد علمت ذلك من غض 
ابن عباس، قال: »﴿  الطربي عن  برصه عنها. أخرج 
وأمانته؟  قّوته  ما  يدريك  وما  قال:  أن  الَغرْية  فأحفظته  قال:   ﴾
قالت: أما قّوته، فما رأيت منه حني سىق نلا، لم أر رجاًل قط أقوى يف ذلك السيق منه; 
وأما أمانته، فإنه نظر حني أقبلت إيله وشخصت هل، فلما علم أين امرأة َصوَّب رأسه فلم 
الطريق، ولم  ثم قال: امش خليف وانعيت يل  بلغته رساتلك،  ينظر إيل حىت  يرفعه، ولم 

قها وظن به اذلي قالت«))). يفعل ذلك إال وهو أمني، فُسّي عن أبيها وصدَّ

﴾ كالم حكيم جامع ال  قال الزخمرشي: »وقوهلا ﴿
القائم بأمرك  إذا اجتمعت هاتان اخلصلتان، أعين الكفاية واألمانة يف  يزاد عليه؛ ألنه 

فقد فرغ بالك وَتمَّ مرادك«)2).

وأي  ُكُفٌؤ  باملصاهرة  خليق  وأنه  صفاته،  وكرامة  أخالقه  بسمو  األب  علم  فلما 
كفاءة، رغب أن ال يفوت الفرصة وأن حيقق البنته مصلحة فطرية يف زوج حُيَْرُص ىلع 
 ﴿ فقال:  مثله، 
﴾ ]القصص: 27[.

وهذا إنما يدل ىلع حسن االختيار وصفاء الفراسة – إن لم يكن علمه من طريق 
الويح - أن يعرض عليه املصاهرة وهو ىلع ما ظهر عليه من عالئم املروءة والفتوة والقوة 

واألمانة والصالح.

وأبعدهما  إلزاماً،  األجلني  بأقل  معلومة  مدة  العمل  مقابل  انلاكح  يكون  وأن 
ىلع االختيار، واملئونة تكون ضمناً من نتاج الغنم إذ ليس هل نقد ينفق منه، مع وجود 

السماحة يف املعاملة، وه من أمجل ما يده اإلنسان من صور اتلعايش واتلعامل.

الطربي: جامع ابليان، حتقيق: أمحد شاكر )9)/562).  (((
الزخمرشي: أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمرو بن أمحد، املتوىف )538ه)، الكشاف عن حقائق غوامض اتلنيل،   (2(

دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة اثلاثلة )07))ه) )03/3)).
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وهذا من اإلحسان الزائد ىلع مضمون العقد ورشوطه))).
قَاَل موىس: ﴿ 
﴾ ]القصص: 28[؛ أي قال موىس ذلك معلناً ومؤكداً املوافقة ىلع هذا العرض يلتم به 
﴾  إبرام العقد وتوثيقه. ىلع أقلِّ األجلني، فهو املعيّن بقوهل: ﴿

فإنه إن قىض أطوهلما فتفضاًل منه.
العقد لكمال اذلمة وحتقق  بينهما من  ما  تعاىل ىلع  بإشهاد اهلل  الصاحلان  واكتف 

األمانة والرقابة اتلامة اليت يبعد من أي منهما اإلخالل بها.
بل إن شهادة اهلل تعاىل أوثق عند أصحاب هذه املقامات من شهادة الشهود. والشهادة 
تكون حبسب احلاجة إىل اتلوثيق وقد حددتها رشيعتنا بشاهدي عدل. وقد يكون ذلك 

﴾ ]املائدة: 8)[. أو غريه جائزاً يف رشيعتهم ﴿
يظهر من هذه القصة ما كن عليه موىس عليه السالم من خلق العفة حني أمر 
إيلها، كما  انلظر  من  أمامه؛ حتاشياً  تسري  الطريق، وال  وتنعت هل  تسري خلفه،  أن  املرأة 
يظهر خلق العفة من املرأة حني جاءت تمش ىلع استحياء، ويظهر كذلك من حرص 
الول الصالح ىلع إعفاف َمْن يتوىل أمرهم باحلالل؛ حيث اختار الشيخ أن يزوج ابنته من 

موىس عليه السالم حني علم كفاءته ومروءته.

من فوائد هذه القصة:
اإلنسان الطيب العفيف يزداد يف الغربة طيباً وعفة، واألمانة املستقرة يف انلفس   .(

ترافق صاحبها يف لك أحواهل.
عفة انلفس تظهر من خالل واقع اإلنسان وأفعاهل. وقد تكون األحوال معربة عن   .2

املعاين بأبلغ من األقوال كما كن مش املرأة دااًل ىلع احلياء.
ليس من غرضنا اخلوض يف تفاصيل العقد ورشوطه وتنيلها ىلع مذاهب الفقهاء من حيث عقد الول بال   (((
إذن، أو صيغة اللفظ املنجز، أو تعيني املزوجة، أو وقع ادلخول بقبض املهر، أو العقد ىلع منفعة للزوجة أو 
للول، فهذه أمور منها ما طواه القرآن، إذ ليس هو املقصود من السياق، ومنها ما تتفاوت فيه الرشائع. وقد أثار 
كثري من املفسين هذه املسائل يف تفاسريهم. انظر: ابن العريب، القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر املعافري 
اإلشبييل املاليك، املتوىف )3)5ه)، أحاكم القرآن، راجع أصوهل وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر 

عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، بلنان، الطبعة اثلاثلة ))2)) ـه- 2003م) )3/)9)-)50).
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من  العفة  وظهور  الفضل  أهل  وتميزي  الرجال  معادن  معرفة  الفراسة  حسن  من   .3
العنارص اهلامة يف الكشف عن هذه املعادن. 

جواز عرض الرجل ابنتَه أو ويلته ىلع الرجل الصالح. وللبخاري باب يف هذا املعىن))).  .(

املطلب اثلاين: مراودة امرأة العزيز يوسف عن نفسه:
حيدثنا القرآن الكريم عن مشهد من حياة يوسف عليه السالم وهو يف بيت العزيز، 
بِيع هناك. قال تعاىل: ﴿  الرق حيث  وقد آل إىل 

﴾  ]يوسف: 22[.
ه)2)، َزوَّده اهلل تعاىل بنعمة من أعظم انلعم وأجلها،  وملا جتاوز سن الطفولة، وَبلََغ أُشدَّ
إنها إيتاء العلم واحلكمة ادلالة ىلع العناية اإلهلية اليت تولت هذا الشاب الكريم، وهكذا 

تتوىل لك من كن حمسناً.
وف هذه السن اليت كن فيه يف ريعان الشباب واكتمال الرجولة يف املرحلة اليت تشتد 
فيهما مطالب الشهوة يبتىل يوسف بمراودة)3) املرأة اليت هو يف بيتها، واكنت ذات منصب 
ومجال ﴿ 

﴾ ]يوسف: 23[.

باب عرض اإلنسان ابنته أو أخته ىلع أهل اخلري، ابن حجر العسقالين، فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري، طبعة   (((
بيت األفاكر ادلويلة )2262/2).

اختلف العلماء يف حتديد العمر اذلين يبلغ األشد يف أقوال تدور ما بني سن ابللوغ إىل األربعني، وما بني ذلك. انظر:   (2(
﴾ ]يوسف: 22[  تفسري ابن كثري )73/2)) وسبب اخلالف راجع لعدة أسباب منها هل قوهل تعاىل: ﴿
ه انلبوة، واألنبياء يف الغالب يُنَبَُّؤون يف سن األربعني، أم أويت انلبوة صبياً كيحىي؟ ومنها هل األشد: ابللوغ أو هو 

سن األربعني؟ ومنها ما يدل عليه السياق من أن يوسف كن ال يزال يف سن الشباب وحديث عهد بالصبا.
املراودة: اإلرادة والطلب برفق ولني. والرود والرياد طلب الكأل. وقيل: ه من رويد وه احلركة اخلفيفة، يقال:   (3(
﴾  فالن يمش رويداً؛ أي: برفق، واملراودة الرفق يف الطلب. القرطيب )62/9))، ومنه يف التيل: ﴿
]الطارق: 7)[، ومن هذا األصل: اإلرادة. وه قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل، وقد تؤخذ باعتبار املبدأ. وهو 
نزوع انلفس إىل الشء، وهذا االستعمال للمخلوق أو باعتبار املنتىه، وهو املستعمل يف حق اهلل، تقول: أراد 
 ﴾ ﴿ اتلنيل:  يف  ومنه  بكذا.  فيه  حكم  أي:  كذا،  اهلل 
]األحزاب: 7)[ ومن األول أن تنازع غريك يف اإلرادة فرتيد غري ما يريد أو أن توجه إرادته إىل ما تريد. وهو املراد 

هنا. انظر: املفردات للراغب ))37).
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﴾، ذلك أن اتلعريف  بها باالسم املوصول مقصود ذلاته ﴿ اتلعريف 
يقل: راودته  فلم  الكالم من أجله،  الغرض اذلي سيق  تقرير  أوغل يف  املوصول  باالسم 
﴾، وف هذا إظهار لناهة يوسف  امرأة العزيز، أو راودته زيلخا، وإنما قال: ﴿
عليه السالم وعفته إذ كونه يف بيتها؛ ليس بينه وبينها حجاب أو ساتر، فهو يراها يف لك 
حني، وهذا من شأنه أن يوقع األلفة، ويزيل احلواجز انلفسية، ويعله أكرث استجابة ملا 

.(((﴾ طلبت منه، ولكنه مع ذلك قال: ﴿
لت  َمَّ واكن هو ىلع حال من احلسن والمال، وقد أحبته حباً شديداً محلها ىلع أن جتَ
﴾ أي: َهلُمَّ إيل، أو ُهيئت لك  هل، وغلقت عليه األبواب، ودعته إىل نفسها ﴿

تلفعل)2).
وه ال تظن أنه يمانع من ذلك وال تتصوره، فشاب يف سنه وفتوته، وف خلوة بعيداً 
ت  أعدَّ قد  ذات مجال  ظ، وه  بال حتفُّ فيه  برغبتها  امرأة ترصح  مع  انلاس،  أنظار  عن 
لت، ودعته إىل نفسها، وقد غلَّقت األبواب فال يراهما وال يزعجهما أحد  نفسها هل، وجتمَّ
من اخللق، فما يمنعه من ذلك؟ وه سيدته، ووجوده يف ابليت أمر ال يثري ريبة. إنه فتاها 

ويعيش يف بيتها فأجدر أن يطيعها يف لك يشء.
 ﴾ ولكنها تفاجأت حني سمعت جوابه: ﴿

]يوسف: 23[.

أي: أتلجئ إىل اهلل، وأحتيم به، ِمْن فِْعِل ما يغضبه، وهذا يدل ىلع حضور قلبه مع 
اهلل، وأنه مستحض رقابته، وهو أعظم مانع يمنعه من فعل الفاحشة، وقد جعله اهلل ىلع 
املرأة غري مؤمنة، فيه من: ﴿  العلم واحلكمة. وملا كنت  مقام من 
الوعظ  سعارها  ُيْطفئ  وال  الرباين،  احلال  يردعها  ال   ]37 ]يوسف:   ﴾
اإليماين، وجه هلا خطاباً من واقع اتلعايش االجتمايع بما يعد من ُحْسِن الصحبة، وِحْفِظ 

أمانة العشري.

أ.د. فضل حسن عباس، أسايلب ابليان، الطبعة اثلانية )30))ه - 2009م)، دار انلفائس )ص)5)).  (((
انظر: ابن كثري )73/2))، القرطيب )63/9)).  (2(
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مثواه  أكرم  وقد  زوجها  أي  اشرتاه  اذلي  سيده  وهو   ﴾ ﴿ فقال: 
وأحسن إيله وعده منه بمنلة الودل، فهل يليق يب أن أخونه يف أهله؟! وفيه من اتلعريض 
الزاجر عما طلبت، فأنت أوىل أن ال ختوين زوجك، وهل يليق بمقامك أن ختونيه؟! فإنك 
إن فعلت أو فعلت نكون قد ظلمنا حقه. وهكذا خياطبها بما يتناسب مع مفاهيمها، 
إنها ليست مؤمنة باهلل إنها من قوم يعبدون آهلة متعددة، فال يناسب أن يقول هلا: اتيق 
اهلل أو هذا حرام قد حرمه اهلل، أما هو فزاجره أول ما ظهر ىلع لسانه من أول وهلة وهو 

 .﴾ األهم عنده: ﴿
الشهوة  نار  املراودة، فابلاب مغلق، وقد اشتعلت يف نفسها  وملا رأت أن ال سبيل يف 
﴾ هماً يتناسب مع مرادها وطلبها،  وسعارها ملن شغفت حببه، ولم َتنَْل منه ما تريد ﴿

إذ ترى أن هلا عليه حق الطاعة ولو فيما يتعلق بعفته الشخصية، فلتُْكرهه إذ إنه فتاها.
وترتسم ىلع مالحمها أمارات هذا اهلم، إذ إن تقاسيم الوجه تبدي بعض االنفعاالت 
وتكون لغة من لغات اخلطاب واحلوار اذلي يفهم من اآلثار واملعالم الظاهرة، ويعزز هذا 

اإلحياء أنه قد سبق برصيح الكالم.
وما كن من يوسف إال أن ظهرت ىلع وجهه بوادر ادلفاع عن نفسه لو أنها وصلت 

﴾ ]يوسف: )2[. إيله ﴿
وَهمَّ بها يلدفعها عن نفسه ولو احتاج إىل الضب))) حيث َهمَّ بفعل من جنس قوهل: 
﴾. وفيه ما فيه من اتلمنع عن االستجابة لطلبها،  وه َهمَّت بفعل من جنس  ﴿

﴾ تللبية طلبها وحتقيق رغبتها. قوهلا: ﴿
ولكن اهلمَّ منه لم يقع؛ ألنه رأى برهان ربه، فاكنت رؤية الربهان مانعة هل من اهلم.

كما  إرسائيلية)2).  روايات  ىلع  مبنية  عدة  أقوااًل  الربهان  بيان  يف  املفسون  ذكر 
أو  كتاب  من  ثبوت نص رصيح  يدل ىلع عدم  فيها  اخلالف  وتوسع  وتنوُّعها  أن كرثتها 

انظر: القرطيب )66/9)).  (((
قيل يف الربهان أقوال عديدة، ولك ذلك ليس عليه ديلل وال يتفق مع السياق. وهذه األقوال مبنية ىلع أن اهلم   (2(
﴾ ثم هو يهم  اذلي صدر منه إنما هو هم بالفاحشة، وهو قول فاحش من أساسه، إذ ال يتصور أن يقول: ﴿

بالفاحشة، كما ال يتصور منه ذلك وهو من املحسنني، فضاًل عن أنه يتناىف مع عصمة األنبياء.
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سنة يؤيدها، وأكرثها يقوم ىلع أن اهلّم اذلي وقع من يوسف عليه السالم هو مقدمات 
نسبة  تتورع عن  اليت ال  اإلرسائيليات  إىل  ومردها  ما طلبت،  فعل  إىل  وامليل  الفاحشة 
بادر إىل ذكر اهلل، مما  السالم  املعىن؛ ألنه عليه  يرد هذا  األنبياء، والسياق  إىل  الفاحشة 
﴾. ومما  يدل ىلع أنه يستحض عظمة اهلل وهيبته يف نفسه، فاكن أول ما نطق به: ﴿
يدل ىلع إبائه وشدة تمنعه ما أقرت به ملا رأت ما حل بالنساء من تقطيع أيديهن ملا رأينه 
فأكربنه صارحتهن معربة عن تمنعه بأبلغ الصور قائلة: ﴿ 
﴾ ]يوسف: 32[، ومعىن استعصم: استمسك، كأنّه طلب ما َيْعتَِصُم به من 
ركوب الفاحشة؛ أي: حتّرى ما َيْعِصُمُه)))، وملا حصحص احلق واعرتفت قالت: ﴿ 

﴾ ]يوسف: )5[.

تعاىل: قال  اثنني،  أمرين  عنه  رصف  تعاىل  اهلل  أن  ىلع  تدلُّ  بعدها  اآلية  أن   كما 
﴾ ]يوسف: )2[. لقد رصف اهلل عنه السوء هذه واحده،  ﴿
السوء  وأما  الزىن،  فعل  فهو  فمعلوم  الفحشاء  أما  اثلانية،  فهذه  الفحشاء،  عنه  ورصف 
فهو ما تقع به اإلساءة بالفعل اذلي هم به لو وقع وهو الضب وادلفع، وذلك لو أنه دفعها 
ورضبها وظهرت آثار العراك ىلع جسدها لقالت: إنه أراد مين الفاحشة فأبيت، فعاركين 
بالقوة يلخلص إيل، وهذه آثار يديه يف جسدي، فيكون الضب شاهداً عليه باإلساءة إيله 
باالتهام، وإقامة قرائن إلدانته وتربئة ساحتها، وال شك أن وجود قرائن تشري إىل اتهامه 

يلحقه منها سوء كثري.

ولكن اهلل تعاىل محاه من هذا السوء بما فتح هل من برهان احلفظ والراعية اإلهلية 
﴾. ومن  وتهيئة أبواب الفرج واملخرج لعبد تيق بادر إىل اللجوء إىل اهلل بقوهل: ﴿

﴾ ]الطالق: 2[. سنته سبحانه أن يعل للمتقني فرجاً وخمرجاً  ﴿

اهلمَّ  عنه  يلرصف  الربهان  ورؤية  الفحشاء،  عنه  يلرصف   ﴾ ﴿ قوهل:  فاكن 
بالضب املؤدي إىل السوء.

الراغب األصفهاين، املفردات )570).  (((
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من هذه القصة نستيق عدة معان منها:
املوانع عن ارتكاب الفواحش متعددة منها: انلقد االجتمايع، ومنها مقام الشخص،   .(
ومنها ابلعد عن األسباب واملغريات، ومنها الروابط والعالقات االجتماعية، وأقواها 

تقوى اهلل ومراقبته.
الشهوة النسية غريزة فطرية تكتمل عند اإلنسان عند سن ابللوغ، وهلا سلطانها   .2
القلب  ولكن  وتشتاق،  انلفوس  إيلها  فتهفو  تلبيتها،  إىل  اإلحلاح  انلفس يف  ىلع 
اليت ختىش اهلل تدرك أن  العايلة  تقوى اهلل، وانلفس  فيه  استقرت  املستنري اذلي 
للنفس مطلباً أسىم واغية أىلع؛ فإشباع الشهوات ليس عندها اغية املىن، بل فوقها 

قوة تضبطها وحتكمها، واغية ه أسىم منها.
عليه  يوسف  األخرى،  والضوابط  اإليمانية  الضوابط  بني   

ً
رصااع احلوار  هذا  يمثل   .3

ه، ودوافع الرغبة دليه قوية، يعايش امرأة مجيلة مغرية، يقيم  السالم شاب بلغ أشدَّ
فليس  يعرفه،  ومن  وطنه  عن  غريباً  فيها  نشأ  اليت  االجتماعية  ابليئة  عن  بعيداً 
يرى ىلع ظاهره  )فيما  االجتمايع  املقام  وقد جرد من  تزجره  اجتماعية  هل ضوابط 
من  األسباب  هل  هيئت  قد  سيده  بيت  يف  غالم  أو  رقيق  هو  حيث  االجتمايع)، 
املغريات، وماكن رِسِّي مغلق عن أعني اآلخرين، ومع ذلك لكه جتد حس اإليمان 
واخلوف من اهلل أقوى من ذلك لكه، فإن كن انلاس ال يرونه إال هذا الشاب الغريب 
الضعيف العبد املطيع والصيد السهل من خالل فوران الشباب والفتوة باملغريات، 
فإن اإليمان يصنع منه كياناً أشبه بصخرة تتحطم ىلع أسوارها لك سهام انليل من 
عفته وكرامته واستقامته، يف حني يرى نفسه ذلك العبد اخلاشع أمام رب عظيم قد 
ترقبه وترصد عليه أعماهل، فإن صلته  بالعلم واحلكمة، يرى عني اهلل  أنعم عليه 
باهلل أقوى من لك الصالت، ورقابة اهلل أقوى من لك الرقابات، وطاعة اهلل تعاىل أوىل 
من مجيع املخلوقات، وهذا يوجب عليه كذلك أال خيون من أحسن إيله من البرش.

من  ُتَعدُّ  جمتمع  وسط  يف  املنلة  اعيلة  القدر،  رشيفة  امرأة  فيه  العزيز  امرأة  أما   
عليته وموضع نظره، وه متوجة من زوج يعفها وحيصنها، فال حاجة هلا بغريه، 
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ويوسف شاب غريب ال يسايم )يف انلظرة االجتماعية) مقامها وال يداين مرتبتها، 
ومع ذلك لكه ال تضبطها هذه املوانع، هللف در اإليمان ما أعظمه وما أشد أثره يف 
بناء شخصية اإلنسان وتربيته ىلع الكمال واالستعالء ىلع املغريات، وحفظ األمانة 

وصون احلرمات مهما كن موقعه االجتمايع، وف أي ماكن وزمان.
وما أعجز مواضعات البرش ومآثر ادلنيا عن الريق احلقييق باإلنسان وصيانة نفسه وحفظ   

مقامه وصيانة أمانته وكرامته إن لم تنل حظاً من راعية اهلل وهديه وتأييده وتثبيته!!.
ووقاية  ملجأ  خري  اتلقوى،  ىلع  املبنية  اذلاتية  واخلصائص  اإليمانية  احلصانة  إن   .(
أحواهل،  مجيع  يف  عنه  املنكر  ورصف  للعون  اهلل  إىل  االتلجاء  صدق  مع  للمسلم، 
والسيما إذا اضطر إىل العيش يف بيئة ال تمانع من الفاحشة وأسبابها، وليس فيها 

ضوابط رشعية وقيم اجتماعية حلمايته من االنهيار والسقوط.
إلقناعه  األسلوب  هذا  وتوظيف  وتفكريه  ثقافته  مع  يتالءم  بما  اإلنسان  خماطبة   .5
اللقاء معه، فيوسف عليه السالم خياطب  باهلدف املطلوب منه من خالل نقاط 
﴾ ]يوسف: 23[، وال يكتيف  امرأة العزيز من الانب االجتمايع ﴿
﴾ ]يوسف: 23[،   إذ ال يردعها هذا اللون من  معها باتلذكري باهلل ﴿

اخلطاب، فعس أن يؤثر فيها أسلوب آخر.
قد تصل بعض املقاصد واملعاين من خالل املالمح وتقاسيم الوجه واحلراكت، وليس   .6

فقط من خالل الكالم.

املطلب اثلالث: مريم ابلتول والروح األمني:
حيدثنا القرآن عن قصة ليس هلا مثيل يف تاريخ البرشية من خالل اآليات اتلايلة:

  * ﴿ 
  *  * 
  *  * 

﴾ ]مريم: 6) – )2[.
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هذه اآليات تكشف نلا عن موقف هذه العذراء الطيبة اليت احندرت من أرسٍة 
)يعين  »َواَكنَِت  كثري:  ابن  قال  اهلل.  لعبادة  خالصة  بطنها  يف  أمها وه  نذرتها  قد  طيبة، 
َعزَّ   ، ََّ فََدَعِت اهلل  ، َ َودلَ

ْ
ال فَاْشتََهِت  فَرَْخُه،  يَُزقُّ  َطائِراً  يَْوماً  ْت 

َ
فََرأ ِْمُل، 

َ
 حت

َ
ًة ال

َ
اْمَرأ أم مريم) 

َقِت  َقَّ ا حتَ َُّ ُداَعَءَها، فََواَقَعَها َزوُْجَها، فََحَملَْت ِمنُْه، فَلمَّ اً، فَاْستََجاَب اهلل
َ

ْن َيَهبََها َودل
َ
، أ وََجلَّ

َمْقِدِس، 
ْ
ال َبيِْت  َوخِلِْدَمِة  ِعبَاَدِة، 

ْ
لِل  

ً
ُمَفرَّاغ َخالِصاً  ْي: 

َ
أ  ﴾ يَُكوَن ﴿ ْن 

َ
أ نََذَرتُْه  َْمَل 

ْ
احل

﴾ ]آل عمران: 35[«)))  َفَقالَْت: ﴿
إال  نشأة كريمة طيبة ال يعرف عنها  أنىث وسمتها مريم، ونشأت  فإذا ه  فلما وضعتها 

الطهر والعفة.
وهذه اآليات حتدثنا عن مريم بعد أن كربت وموقفها مع الروح األمني، وهو جربيل 

عليه السالم)2)، وه حتسبه رجاًل، وحتاوره بهذا االعتبار.
أهلها  من  اتلواري  تقتيض  اليت  شؤونها  من  لشأن  نفسها،  إىل  ختلو  ذي  ه  ها 
واالحتجاب عن أنظارهم لشأن خاص من شؤون الفتاة، وبينما ه كذلك آمنة مطمئنة 

يف حال انفرادها إذ تفاجأ مفاجأة غريبة!)3)
ق كمل ابلنية، فتنتفض انتفاضة العذراء املذعورة، فتفزع إىل 

ْ
إنه رجل َسوِيُّ اخلَل

اهلل، وختاطب الرجل من خالل حسه اإليماين إن كن يتق اهلل: فإين أتلجئ إىل اهلل وأذكرك 
به، إن كنت ممن يعرف اهلل ويتقيه، وال جتد أبلغ من أن ختاطبه من خالل حسه اإليماين، 
وإثارة رقابة اهلل تعاىل، خاصة يف هذا املاكن اخلايل، اذلي ال تملك وسيلة دفاع إال هذا، 
برقابته من سلطان ىلع انلفس يف  اإليماين ما ذلكر اهلل واإلحساس  وه تدرك حبسها 

كفها عن الرش إذا كن القلب اعمراً باإليمان.
﴾ ]مريم: 9)[. ولكنها تفاجأ جبوابه إذ يقول: ﴿

وكيف تطمنئ أنه رسول ربها؟ ويثري مشاعرها أن كيف يهب هلا غالماً زكّياً، وال يتصور 
ذلك ىلع ما هو معروف ومألوف إال من خالل وسيلة اللقاء املعهود بني اذلكر واألنىث.

ابن كثري، تفسري القرآن العظيم )33/2).  (((
انظر الطربي، جامع ابليان )8)/63)).  (2(

انظر: سيد قطب، يف ظالل القرآن )30/5)) بترصف.  (3(
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فكيف يهب هلا الغالم وهما يف هذه اخللوة! إنها مفاجأة، تهز كيانها.

نُوِب)))، واملوهوب إنما يكون نعمة ال نقمة،  والغالم الزيك هو الَصاِلح الَطاِهر ِمَن اذلُّ
فال يتصور أن يكون من سفاح يلب العار والفضيحة.

﴾ ]مريم: 20[. قالت: ﴿

دة يف عرضها وقد أصبح الغرض مكشوفاً، تلخاطبه  هنا تدركها شجاعة األنىث املهدَّ
برصاحة واضحة مستبعدة منكرة أن يكون هلا ودل ولم تقع أسبابه؛ إنها لم يمسها برش 
من قبل)2)، إنها عذراء لم تتوج، فكيف يكون هلا ودل بطريق مرشوع ولم تك بغياً؟ إنها 

تأىب أن يكون هلا ودل بطريق غري مرشوع)3).

إنه يسيطر ىلع مشاعرها وتفكريها الانب البرشي، وال خيرج تفكريها عن نطاق 
الواقع اإلنساين املعهود، وه بذلك تعزز رفضها هلذا املوقف، وتأىب أن يكون هلا ودل من 

هذا السبيل.

ه إيلها من لكمات إنه رسول  ويغيب عن مشاعرها وال يأخذ من نفسها مأخذ ما وَجَّ
ربها، ومن يدري وأنه جاء يلحمل هلا هبة من اهلل، وأي هبة تأيت بهذا األسلوب اذلي لم 

جتر به العادة ولم يعرف يف تاريخ البرش، وإنه لَغالم زيك! وكيف يكون زكّياً؟

وهنا خيتم حواره إيلها حيث ينقلها إىل تلك املعاين اليت اغبت عن باهلا، إنه ويح اهلل 
 ﴿ وإرادته  وأمره 
﴾ ]مريم: )2[، قال ذلك تأكيداً ىلع أنه رسول من عند اهلل، وتمكيناً هلذه الصفة 

﴾ ليس بالعسري ىلع اهلل أن يهب هلا غالماً من غري أسباب. يف نفسها، و﴿

انظر: الطربي )8)/)6)). الرازي: أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني اتلييم، املتوىف )606ه) مفاتيح   (((
الغيب أو اتلفسري الكبري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة اثلاثلة )20))ه) ))522/2).

﴾ ]ابلقرة:  قال الزخمرشي: »جعل املّس عبارة عن انلاكح احلالل؛ ألنه كناية عنه، كقوهل تعاىل: ﴿  (2(
إنما يقال فيه: فجر بها، وخبث بها، وما أشبه ذلك«.  ]النساء: 3)[ والزىن ليس كذلك،   ﴾ ﴿ ]237

الكشاف )0/3)).
انظر: سيد قطب، يف ظالل القرآن )5/)3)) بترصف.  (3(
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تهيئة نفسية ابلتول لقبول احلدث واخلروج به ىلع انلاس:
قبل أن تواجه مريم ابنة عمران هذا احلدث الكبري يف قبول هبة ربانية خارجة عن 
املألوف تعرضها للشك يف رشفها وخلقها، وه املتصفة بأبلغ صفة اتلمنع عن الوقوع يف 
الريبة أو احلوم حوهلا، يهيئ العليم احلكيم نفسها لقبول احلدث واحتواء هول الصدمة 

ومواجهة انلاس بها، وذلك ما كشفه القرآن الكريم يف املواقف اتلايلة:

ما كنت تعهده من فعل اهلل بما كن يأتيها من أرزاق من غري أسباب، قال تعاىل:  .( 
 ﴿
الكرامات  تلك  كنت  لقد   .]37 عمران:  ]آل   ﴾
تهيئة نلفسها يك تدرك فعل اهلل تعاىل لألشياء من غري أسباب، ىلع غري ما يألفه 
ها اهلل بهذه اخلصوصية، وجعلها يف أمور حمببة إىل انلفس، إنه الرزق  انلاس. لقد َخصَّ
اذلي ال ترى فيه حرجاً من انلاس لو علموا به، فها هو زكريا يدخل عليها املحراب 
فريى عندها هذا الرزق، فيسأهلا: أىن لك هذا؟ فتقول من غري استحياء وال حرج: 
﴾؛ تلكون مقدمة إىل التود بايلقني الاكمل بقدرة اهلل تعاىل، تلتهيأ  ﴿
نفسها لقبول فعل من أفعال اهلل تعاىل يريه هلا من غري تعايط األسباب، لكن يف 
أمر قد يوقعها يف حرج وضيق تتمىن فيه املوت ﴿ 

﴾ ]مريم: 23[.

ما كنت تسمعه من نداء املالئكة، وما حيمله هذا انلداء من اصطفاء، قال تعاىل:  .2 
  * ﴿
﴾ ]آل عمران: 2)-3)[ يمهد نلفسها أنها تعايش خلقاً 
من اعلم امللكوت، يرتددون ىلع زيارتها وتسمع نداءهم، ولكن بالبشائر اليت تدل 
ىلع االصطفاء والطهر، ولكنه اصطفاء ىلع نساء العاملني، وما كنت تعلم حينها أنها 
ُتَهّيأ ألمر ختالف فيه نساء العاملني فيما خيصها اهلل تعاىل به من مَحٍْل بمولود بطريقة 

لم جتر لواحدة من نساء العاملني.
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إن نداء املالئكة يمهد نلفسها أن يظهر هلا امللك عياناً، ولكن متمثاًل بصورة   .3
برش سويا، جاءها كذلك بمهمة من عند اهلل، يلهب هلا غالما زكّياً، وكيف يكون 
ذلك وليس هلا اختيار وال بد أن تذعن هلذه اهلبة اليت جاءت بصورة ابتالء عظيم، 
به قدرة اهلل  تعاين  ولكن اذلي اصطفاها زودها برصيد ضخم من ايلقني اذلي 

بإياد األشياء من غري أسباب.
 إن هذه األحداث تهيِّئ نفسها لقبول احلدث، وجرت هلا أمور أخرى تشد عزيمتها 

للخروج ىلع انلاس منها:
مناداة املولود هلا من حتتها اذلي ودل تلوه، إنها آية تعزز بآية أخرى حني تهز جذع 
انلخلة ايلابسة فتساقط عليها رطباً جنيا، وينفجر من حتتها جدول املاء، لك ذلك تلأكل 
آخر غري اعلم  تعيش يف اعلم  إنها  يزعجها يشء،  العني ال  قريرة  وترشب وه مطمئنة 

البرش.
إنه غالم زيك مبارك، إنه آية للناس ورمحة من اهلل بلين إرسائيل وللبرشية بما حيمل 

من رسالة اهلداية واإلصالح.
 ولكن كيف تواجه قومها وقد جاءتهم حتمل هذه اهلبة الربانية الكريمة؟ وكيف 
تقنعهم أنها هبة كريمة ال ريبة فيها وال فجور، ولكنها رمحة وبركة؟ يتوىل اهلل تعاىل ذلك 

، املتمم للنعمة احلايم هلا، املدافع عن أويلائه. وهو واهُب الِمنَنِ

من فوائد هذه القصة:
 ، تظهر عفة السيدة ابلتول حني ظهر هلا الروح األمني بصورة مفاجئة ىلع هيئة برََشٍ  .(
فماذا يريد رجل من فتاة يدخل إيلها يف خلوتها من غري استئذان إال أن يريد الفاحشة، 
فليس هلا إال أن تلتجئ إىل اهلل تعاىل، وهذا فِْعُل الصاحلني يف مجيع أحواهلم، فكيف 

عند املفاجآت وف املحن والشدائد وعندما يفتقدون احليلة املادية؟
واكن موقفها الرفض الشديد لقبول اللقاء مع رجل مهما كنت املسواغت واألسايلب   .2

واألهداف.
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يكتف  فال  والغايات،  املقاصد  وضحت  لكما  ورصاحته  احلوار  وضوح  اشتداد   .3
بالرموز واإلشارات حىت ولو كن األمر خمجاًل، إذ إن الشجاعة يف احلق قد تدفع إىل 

الرصاحة بالقول بما يستحيا احلديث فيه.

والدة  من  هلا  ما جرى  وحقيقة  العذراء،  مريم  القصة عن حقيقة  هذه  تكشف   .(
عيس عليه السالم بآية من اهلل، يلجعل منها ومن ابنها نموذجاً ىلع قدرة اهلل من 
إخراج إنسان من أنىث بال ذكر، كما أخرج آدم من ال أنىث وال ذكر، وأخرج حواء 

من ذكر بال أنىث، وسائر البرش من ذكر وأنىث.

كما يكشف عن عفة مريم وحرصها ىلع سالمة ونقاء وطهارة نفسها من ادلنس   .5
تلكون قدوة للنساء يف رفض ابلغاء، ورفض املهادنة واملالينة فيما يتعلق بعرضها 
ورشفها وعفتها، فقد نفرت أن يكون هلا ودل من طريق غري مرشوع. وقد تعلق 
حببها كثري من البرش انتسبوا إيلها وإىل ابنها، فإن كن هذا احلب واالنتساب صادقاً، 

فليكن بالفعال من املواقف الطاهرة والسرية انلقية.

بالصالح  يعرفون  اذلين  إرسائيل  بين  صاليح  من  بيتها  وأهل  مريم  كنت  لقد   .6
اذلي  املجتمع  وكذلك  والزىن،  الفجور  من  تأنف  أنها  ذلك  كمال  ومن  واتلقوى، 
وجدت فيه حيمل قيماً اجتماعية تنكر الفجور مما داعهم إىل اإلنكار ىلع ما ظهر 
منها من اإلتيان بودل حتمله من غري زواج، ولم يربئها من إنكارهم وحيميها من 
مذمتهم إال آية قاهرة، وهذا يدل ىلع أن ايلهودية يف أصلها تنكر الزىن وحترمه، وإذا 
كن ايلهود ايلوم من أكرث األمم تروياً للمنكر وتعاطياً هل، فإنما يدل ذلك ىلع مدى 

ما حلق ايلهودية من احنراف وحتريف.

تُرينا اآليات بما حتمله من ثناء ىلع مريم ابلتول ما للصاحلني وأهل العفة والطهر   .7
من عناية وراعية ربانية، وما ينهلم اهلل تعاىل من منازل.
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اخلاتمة
وتشتمل ىلع أهم انلتائج واتلوصيات:

انلتائج:
يمكن أن نستخلص من هذه ادلراسة انلتائج اآلتية:

أوىل القرآن الكريم األخالق وبناء انلفس ىلع ماكرمها عناية فائقة تأيت يف األهمية بعد   .(
 اإليمان وأراكنه، كما يدل ىلع ذلك قوهل تعاىل: ﴿ 
 ،](5( ]ابلقرة:   ﴾

فقد جعل تزكية انلفوس من مهام هذا الرسول الكريم ورساتله.
من مظاهر هذه العناية أنه مزج بني األخالق وبني حقائق ادلين من عقيدة وترشيع،   .2

وبني عنارص احلياة يف جماالتها العملية املتنوعة.
كن خللق العفة نصيب وافر من العناية القرآنية يف بيان منتله ومنلة أهله، من   .3
حيث اتلوجيه إيله وبيان فضله واإلشادة بأهله وبيان منتلهم، وأنهم حمل نظر اهلل 

وراعيته.
ُتَعدُّ العفة من أهم ماكرم األخالق اليت تسمو بها انلفس إىل أىلع املراتب؛ ملا هلا من   .(
صلة وثيقة باتلقوى واملروءة واحلياء واألمانة والصرب، وال خيف ما هلذه العنارص من 

ماكنة يف ادلين، وأهمية يف حفظ املجتمع وحتقيق أمنه واستقراره.
البرشية وبيان قدرها، فبمقدار ما  العفة من أهم عنارص تقويم انلفس  ُتَعدُّ  كما   .5

يزداد املرء حتلياً بها يسمو وتعلو مرتبته عند اهلل وعند انلاس.

اتلوصيات:
يوص ابلاحث بتوجيه العناية يف ادلراسات اتلفسريية املوضوعية إىل ماكرم األخالق   .(

يف القرآن، وإظهار مدى اهتمام القرآن بها يف بناء شخصية اإلنسان.
القرآنية  املفاهيم األخالقية  العناية إىل الكشف عن كثري من  كما يوص بتوجيه   .2

وأهميتها وموقعها وثمراتها.
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القصص القرآين زاخر بالكثري من ماكرم األخالق وادلعوة إيلها، من خالل القدوة   .3
احلسنة املتمثلة بانلماذج اإليابية، واتلحبيب بها، كما ينفر من انلماذج السلبية 

اليت ندد بها وحذر منها، مما يدعو إىل استخراجها وإظهارها.
دعوة اخللق إىل مزيان السماء يف تقويم اخللق من خالل ما يتحىل به املرء من ماكرم   .(
األخالق، اليت بها سمو انلفس ورفعتها، وعدم تقويم اإلنسان من خالل األعراض 

ادلنيوية املادية الزائلة.
إشاعة ادلعوة إىل هذا اخللق الكريم وتوجيه انلفوس إيله ملا يف التود به من احلصانة   .5
اليت حتيم املؤمنني من االحنراف يف الوقوع يف الفاحشة يف عرص كرثت فيه ادلعوة 
إىل الفجور ووجدت بيئات تفتح األبواب للفاحشة وتيارات مغرضة تروج هلا تلبىق 

العفة ه احلصن اذلي حيتيم به املؤمن من السقوط يف هذه األحوال.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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