العفة يف املنظور اإلسالمي

يواجه جمتمعنا اليوم موجة من التحلل واالنقياد وراء
املخططات االستعامرية عىل املستوى الفكري واالجتامعي،
فأصبح الفرد املسلم يواجه جمموعة من التيارات املعادية
لإلسالم تتبنى شعار اإلفساد والتعري سواء عىل املستوى
اإلعالمي بجميع أقسامه من القنوات التلفازية واإلذاعية
أو ما تنرشه مؤسساهتا ومنظامهتا الالدينية من أفكار حماولة
بذلك ترسيخها يف ذهن الشباب املسلم كاحلرية املطلقة
القائمة عىل أساس اإلباحية ،واملسوغة لكال اجلنسني يف
إقامة العالقات الغري مرشوعة ،وهتيئة السبل الكفيلة بإشاعة
الفساد كتحفيز اجلانب الشهواين لدهيم من خالل التمثل
بشخصيات تلفزيونية بشكل مبتذل ،وإخراج األفالم اخلليعة
وقصص احلب الالمرشوع والربامج التثقيفية اجلنسية وفتح
املواقع والصفحات األلكرتونية التي تغذي طموحاهتم ،وما
يوصل إىل الغاية التي يبتغوهنا من فساد املجتمع.
واإلنسان املسلم بحاجة إىل حصانة متنعه من ارتكاب ما
يؤدي إىل انتهاك كرامته الدينية وشخصيته امللتزمة ،والعفة
خري ما يتمسك به الفرد املؤمن لصون النفس من االنحراف
عن جادة الرشيعة ،وال يتأتى ذلك باالمتناع عن الفساد
اخلُ ُلقي مرة أو مرتني ،وإنام يكون بالتتابع الكتساب امللكة كام
سنبينه فيام بعد ،إذن اإلنسان بحاجة إىل ملكة تقيه مما يؤدي
به إىل اهلاوية والرذيلة ،أعاذنا اهلل وإياكم من ذلك ،ونسأل
اهلل تعاىل أن يأخذ بأيدينا إىل ما فيه الصالح يف أمور دنيانا
وأخرانا.
معنى العفة:
العفة لغة :هي الكف عام ال حيل وجيمل ،أو هي اعتدال
القوة الشهوية يف كل يشء من غري ميل إىل اإلفراط أو
التفريط.
ِ
العفة اصطالح ًاُ :ذكر للعفة اصطالح ًا ،يف نظر اإلسالم،
تعريفات متعددة ،فقد قيل ،العفة هي :الكف عن احلرام
وعن السؤال من الناس ،وقيل( :االستعفاف) هو الصرب

والنزاهة عن القبائح ،وعفة البطن والفرج :صوهنام عن
املحرمات والشبهات ،وقيل يف العفة  -إضافة إىل ذلك:-
اجتناب ما ال حيمد ،وهو حبس النفس عن احلسد والقناعة
(وهي الرضا باليسري).
ويف مقابلها :التهتك وعدم املباالة يف ارتكاب املحرمات
والقبائح.
أنواع العفة:
للعفة أنواع خمتلفة بحسب أنواع الذنوب واملعايص،
فاإلنسان الذي يسعى إىل االتصاف بالعفة ال بد أن يستوعب
مجيع أنواعها ،وال يغفل عن بعضها ،وهي:
أوالً :عفة النفس :والتي حتصل بتزكيتها وتطهريها من
اب
َّاهاَ ،و َقدْ َخ َ
الرذائل حيث قال تعاىلَ  :قدْ َأ ْف َل َح َم ْن َزك َ
اها( الشمس ،)10 -9:وبتحصيل هذا  -النوع من
َم ْن َد َّس َ
العفة -حيصل اإلنسان عىل األنواع األخرى منها.
ثاني ًا :عفة اجلوارح :وحتصل بتسخريها يف ما يريض اهلل
تعاىل ووقايتها مما يغضبه ،فعفة اليد تكون بأن ال يمدها
إىل املحرمات ،وعفة الرجل بأن ال يميش هبا إىل الباطل
واملحرمات ،وعفة اللسان بأن ال ينطق بام ال يريض اهلل تعاىل،
وعفة السمع بعدم االستامع للمحرمات ،وعفة البرص بغضه
عن املحارم.
ثالث ًا :عفة البطن :وحتصل بحفظها من احلرام ،فال يأكل ما
َح ّرم اهلل وال يرتكب الشبهات ،كام يف احلديث ...( :وليحفظ
الرأس وما وعى ،والبطن وما حوى( )...البحار :ج  ،6ص
.)131
رابع ًا :عفة الفرج :عدم االستمتاع به يف احلرام وحفظه
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كام أمره تعاىل بقولهُ  :ق ْل ل ْل ُم ْؤمن َ
و َي َف ُظوا ُفروجهم *...و ُقل ِّل ْلم ْؤ ِمن ِ
َات َيغ ُْض ْض َن ِم ْن
َ
َ ْ
ُ
ُ َ ُ ْ
ار ِ
ِ
ْ
ُ
َ
ر
ف
ن
ظ
ف
ي
و
ن
ه
ص
وج ُه َّن( النور.)31 -30:
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العفة يف القرآن الكريم:
أشار القرآن الكريم يف بعض املواضع من آياته إىل العفة،
ومن خالهلا ّبي أن هلا موردين ،وأشار أيضا إىل بعض األمور

التي جيب عىل اإلنسان مراعاهتا لكي يكون مؤه ً
ال لالتصاف
بصفة العفة ،فمام ُيستفاد من اآليات القرآنية يف هذا املجال:
أوالً :جاءت العفة يف قسم من تلك اآليات يف مورد
التعفف والرتفع عام ال يملكه اإلنسان من أموال الغري،
ِ
يسبهم َْ ِ
اء
وهذا ما دلت عليه اآلية الكريمةْ ُ ُ َ ْ َ :
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(البقرة،)273:
َ
َان َف ِقريا َف ْلي ْأك ُْل بِا َْلعر ِ
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(النساء.)6:
ثاني ًا :و ُذكرت يف القسم اآلخر منها يف مورد التسامي
بالغرائز والرغبات الفطرية عن التشبه باحليوانات ،وهذا ما
ذكرته اآليتان الكريمتان:
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َف ْضله( النورَ ،)33:
نِكَاح ًا َف َليس ع َلي ِهن جنَاح َأ ْن ي َضعن ثِيابن غَي متَبج ٍ
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يم( النور.)60:
بِ ِزينَة َو َأ ْن َي ْس َت ْعف ْف َن َخ ْ ٌي َُل َّن َواهللُ َسم ٌ
يع َعل ٌ
واملورد الثاين من موارد العفة يف القرآن هو الذي يقع
فيه كالمنا ،وإن كان كل من املوردين داخل يف معنى العفة،
ولكن املهم والذي ينعقد فيه البحث هو الثاين ،فنقول:
إن اهلل تعاىل ملا جعل كتابه العزيز دستور ًا للناس يف هذه
ضمنه
احلياة يسريون عىل هنجه ويستضيئون بنوره ،فقد ّ
كثري ًا من اإلرشادات العملية التي تكفل ملن يسري عليها حياة
سعيدة يف الدارين ،وفيام خيص اجلانب العميل للمرأة فقد
أرشدها لكيفية الترصف الذي يضمن هلا عفتها واحرتامها
يف املجتمع باإلضافة إىل فوزها برضوان اهلل وفضله وجنته
يف اآلخرة ،فلنستعرض مع ًا بعض اآليات التي حثت املرأة
عىل العفاف بشكل عميل لتكون بذلك قد سامهت يف حتصني
املجتمع ضد الفساد واالنحراف:
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و ُق ْل لِ ْل ُم ْؤ ِمنَات َيغ ُْض ْض َن م ْن أ ْب َصاره َّن
قال اهلل تعاىلَ :
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ال ِّط ْف ِل ا َّلذ َ
بِ َأرجلِ ِهن لِيع َلم ما ُ ْ ِ
ني ِم ْن ِزينَتِ ِه َّن َوتُو ُبوا إىل اهللِ َجِي ًعا َأ ُّي َه
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ون( النور ،)31:وقال تعاىلَ :
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ني ال َّزكَا َة َو َأط ْع َن اهللَ َو َر ُسو َل ُه( األحزاب ،)33:وقال
َوآت َ
تعاىل :وإِ َذا س َأ ْلتُموهن متَاعا َفاس َأ ُلوهن ِمن ور ِ
اء ِح َجابٍ
َ َ ُ ُ َّ َ ً ْ ُ َّ ْ َ َ
َذلِك ُْم َأ ْط َه ُر لِ ُق ُلوبِك ُْم َو ُق ُل ِ
وبِ َّن( األحزاب.)53:
ومن اجلدير بالذكر أن احلجاب والعفة واحلياء ال حتمي
املرأة من األخطار واالنتهاكات اخلارجية فقط ،بل توفر هلا
مناعة دائمة مضمونة التأثري ضد شهوات النفس ،وحجاب ًا
واقي ًا ضد تسويالت الشيطان وإغوائه وحبائله حيث تغلق
أبواب تلك الرشور وجتعل املرأة وجوارحها يف مأمن من
معصيته تعاىل ،فإن العني تزين َو ِزنا العني النظر إىل ما حرم
اهلل ،األذن تزين وزنا األُذن السامع إىل ما حرم اهلل ...فعن
الصادق أو الباقر قال( :ما من أحد إال وهو يصيب
حظا من الزنا ،فزنا العينني النظر ،وزنا الفم ال ُق َبل ،وزنا
الفرج ذلك أم َّ
كذب) (مشكاة األنوار:
اليدين اللمس ،صدَّ ق
ُ
ج ،1ص ،)122فكل من هذه املامرسات مراتب للزنا،
واملرتبة األشد هي التي تكون يف الفرج ،وهذا احلديث من
األحاديث الرائعة التي توسع معنى الزنا وجتعله شام ً
ال لكل
مقدماته وال يقترص عىل املعنى املعروف منه ،وهو يشري إىل أن
اخلوض يف إحدى مقدمات الزنا من النظر أو اللمس أو...
يؤدي غالب ًا إىل الوقوع يف احلرام فلذا سمى ك ً
ال منهام باسم
النتيجة.
فام نجده يف جمتمعاتنا من احلديث بالباطل بني النساء
والرجال ،وكذلك ما شاع يف هذه األيام من تسويالت
شيطانية بعناوين براقة مزيفة مثل الدردشة والتواصل
االجتامعي وغريها مما ابتدعه الغرب بالدرجة األوىل إلفساد

جمتمعاتنا ،كله من حبائل الشيطان وخدعه ومزالقه التي
ينبغي للمؤمن عدم السري فيها والتجنب عن سلوكها.
العفة يف روايات املعصومني:
وردت أحاديث كثرية يف اإلشارة إىل وجوب العفة
ووصفها بأهنا أفضل العبادة ،كام يف قول أمري املؤمنني:
(إن أفضل العبادة عفة البطن والفرج) (الكايف :ج ،2ص.)79
وقال الرسول األعظم( :ثالث أخافهن بعدي عىل
أمتي :الضاللة بعد املعرفة ،ومضالت الفتن ،وشهوة البطن
والفرج).
وعن أيب بصري قال :قال رجل أليب جعفر الباقر:
(إين ضعيف العمل ،قليل الصيام ،ولكني أرجو أن ال آكل
إال حالال ،قال :فقال له :أي االجتهاد أفضل من عفة بطن
وفرج) (الكايف :ج ،2ص.)79
وعن املفضل قال :قال أبو عبد اهلل الصادق( :إنام
شيعة جعفر َمن َع َّ
وفرجه واشتد جهاده وعمل خلالقه
ف بطنَه
َ
ورجا ثوابه وخاف عقابه ،فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة
جعفر) (الوسائل :ج ،15ص.)251
وقال أمري املؤمنني( :الصرب عن الشهوة عفة)
(املستدرك :ج ،11ص.)263
وعنه قال( :أفضل العفة الورع يف دين اهلل والعمل
بطاعته) (البحار :ج ،74ص.)390
وعنه قال( :العفة رأس كل خري) (عيون احلكم
واملواعظ :ص ،)45وقال( :أهل العفاف أرشف
األرشاف) (عيون احلكم واملواعظ :ص.)125
وعن أيب بصري قال :سمعت أبا عبد اهلل الصادق
ومن أ َع َّ
ف بطنه وفرجه كان يف اجلنة َملِكا
يقولَ ...( :
حمبور ًا( )...األمايل :ص.)646
لذا نجد أن اإلسالم قد حث كثري ًا عىل مسألة العفة
والعفاف ،من جهة البطن والفرج باعتبارمها أهم أنواع العفة
يف مقابل املعصية التي يكتسبها اإلنسان من هذين السبيلني.

ما هي العوامل اليت ترسخ العفة وتنميها؟
ترسخ ملكة العفة عند النساء
من أهم العوامل التي ّ
والرجال هي:
أوالً :الزواج املبكر :إن احلاجة إىل اإلشباع العاطفي
موجودة عند كل إنسان فإذا مل يمأل اإلنسان ذلك الفراغ عنده
فسوف يعاين ضغوط ًا نفسية وجسدية...فيأيت الزواج ح ً
ال
شافي ًا للجميع ،حيث ورد عن رسول اهلل( :ما من شاب
عج شيطانه :يا ويله يا ويله عصم مني
تزوج يف حداثة سنه إال َّ
ثلثي دينهِ ،
فليتق اهلل العبد يف الثلث الباقي) (البحار :ج،11
ص.)221
ثاني ًا :عدم رؤية املشاهد املحرمة :إن انتشار الفضائيات
وتنوع وسائل االتصال بالعامل له إجيابياته الكبرية عىل الصعيد
العلمي واالقتصادي واحلضاري والديني ،إال أن هناك
سلبيات ينبغي احلذر منها وهي النظر إىل املشاهد املحرمة
التي هتيج يف اإلنسان غريزته الشهوية وتثريها ،ففي احلديث:
(كم من شهوة ساعة أورثت حزن ًا طويالً) (الوسائل :ج،15
ص ،)210ويف دعاء اإلمام زين العابدين( :واستغاث
بك من عظيم ما وقع به يف علمك ،وقبيح ما فضحه يف
حكمك ،من ذنوب أدبرت لذاهتا فذهبت ،وأقامت تبعاهتا
فلزمت) (الصحيفة السجادية :ص ،)152فهذا النظر املحرم
يفتح عليه باب الشيطان ،وحيفز النفس األمارة بالسوء ،فعن
اإلمام الصادق قال( :النظر سهم من سهام إبليس
مسموم وكم من نظرة أورثت حرسة طويلة) (البحار:
ج ،101ص ،)40وقال( :كل عني باكية يوم القيامة
إال ثالث أعني :عني بكت من خشية اهلل ،وعني غضت عن
حمارم اهلل ،وعني باتت ساهرة يف سبيل اهلل) (البحار :ج،90
ص.)329
ثالث ًا :عدم االستامع إىل املوسيقى والغناء :إن حالة اخلفة
والنشوة واهليجان التي حتدث يف النفس عند سامع الغناء
واملوسيقى املحرمة تؤدي باإلنسان إىل اجلرأة عىل فعل
املحرمات ،وتقوده بالنتيجة إىل ممارسة الفاحشة ،ففي احلديث

الرشيف( :الغناء رقية الزنا) ،أي :الوسيلة املوصلة إىل الزنا،
وقال رسول اهلل( :بيت الغناء ال تؤمن فيه الفجيعة وال
جتاب فيه الدعوة وال يدخله امللك) (الكايف :ج ،6ص.)433
رابع ًا :خمالفة اهلوى :إن العفة صفة ال تتحقق إال بمخالفة
اإلنسان هواه ،قال أمري املؤمنني( :أهيا الناس إن أخوف
ما أخاف عليكم اثنتان :إتباع اهلوى ،وطول األمل ،فأما إتباع
اهلوى فيصد عن احلق ،وأما طول األمل فينيس اآلخرة) (هنج
البالغة :ج ،1ص.)92
خامس ًا :صفة احلياء :إن احلياء يقوي كثري ًا من امللكات
الفاضلة ومنها ملكة العفة حيث ورد عن اإلمام عيل:
(سبب العفة احلياء) (عيون احلكم واملواعظ :ص،)282
وقال( :أصل املروءة احلياء وثمرته العفة) (عيون
احلكم واملواعظ :ص.)112
سادس ًا :العلم :إن إيامن العبد وتقواه وورعه ومجيع خصاله
احلميدة ال تكمل وال ترتسخ إال بالعلم ،والعلم هنا يقصد
به أن يكون العبد عىل بصرية من أمره غري متحري وال ضال
بل عنده رساج العلم ييضء له الدرب ويرشده إىل كل خري
وعىل العكس من ذلك اجلاهل فيبقى متحري ًا متخبط ًا تعرتض
يف طريقه العثرات يسري عىل غري هدى كام ورد يف احلديث
عن أمري املؤمنني( :العامل بغري علم كالسائر عىل
غري طريق ،فال يزيده بعده عن الطريق إال بعد ًا من حاجته،
والعامل بالعلم كالسائر عىل الطريق الواضح) (البحار :ج،1
ص.)209

