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المقّدمة

و�شط  الأخ��الق��ّي��ة،  للقيم  تحلٌُّل  اليوم  الع�لَم  ي�شود 

هجمة ثق�فّية م�شتوَردة في مح�ولة لإ�شق�ط الفرد وهدم 

مبتذلة  ف��شدة  ب�أخرى  �ش�مية  قيم  بتبديل  �شخ�شّيته، 

دة، تحت �شع�رات عّدة  ب�ّتب�ع و�ش�ئل �شّتى واأ�ش�ليب متعدِّ

الم�شمون  ف�رغة  اأّنه�  اإّل  اإ�شالمّية  ب�أطر  موؤّطر  بع�شه� 

والجوهر، بل ت�شتبطن ال�شّم الق�تل للروح والعقل معً�.

وثق�فة التعّري والتحلُّل والتمثُّل ب�شخ�شّي�ت غربّية من 

فّن�نين وغيرهم، اإّنم� ُتعتبر في الواقع �شالحً� ح�ّدًا يهدف 

الم�شلم  الإن�ش�ن  عن  والحي�ء  العّفة  لب��س  تمزيق  اإل��ى 

من  فعل  عنهم�  الفرد  تخّلى  م�  ف���إذا  الفت�ة.  وب�لأخ�ّس 

القب�ئح م� �ش�ء وب�ع ق�شطً� من عقله واإيم�نه بثمن بخ�س.

مجموعة  على  ��ز  ركَّ قد  العزيز  الإ���ش��الم  ن��رى  ولهذا 

�س لبن�ء المجتمع العفيف من خالل  �شف�ت اأخالقّية توؤ�شِّ

الفرد العفيف، وم� �شفت� العّفة والحي�ء اإّل جزٌء مهمٌّ من 

تلك ال�شخ�شّية الإ�شالمّية المتخلِّقة ب�لخُلق الح�شن، وقد 
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ك بهم� ون�شرهم�، بل قد جعلهم�  دع� الإ�شالم اإلى التم�شُّ

معي�رًا للعقل والإيم�ن كم� في كثير من الرواي�ت.

وم� هذا الكت�ب اإّل مح�ولة متوا�شعة لتعريف كلٍّ من 

كلٍّ  ودور  واأث��ر  بينهم�،  والتفريق  والحي�ء  العّفة  �شفتي 

من  اأنثى،  اأم  ك�ن  ذك��رًا  الفرد  �شخ�شّية  بن�ء  في  منهم� 

اأو�شله�  واّلتي  الأخالقّية،  ال�شف�ت  من  مجموعة  خالل 

وكذا  اأخالقّية،  �شفة   35 ُيق�رب  م�  اإلى  الأخ��الق  علم�ء 

ُي�شير الكت�ب اإلى كيفّية بن�ء مجتمع عفيف من خالل بن�ء 

R الفرد العفيف عبر مجموعة من تع�ليم اأهل البيت

ة بذلك. وذكر الآداب الخ��شّ

ن�ش�أل اهلل �شبح�نه وتع�لى اأن يجعل هذا الكت�ب �شفرًا 

قيمً� في المكتبة الإ�شالمّية، وموؤّثرًا في ال�ش�حة الثق�فّية 

وِنعم  المولى  ِنعم  اإّن��ه  وج��ّل،  عّز  العّزة  رّب  عند  ومقبوًل 

المجيب.



الفصل األّول:

العّفة والحياء ودورهما 
في بناء الشخصّية
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الحياء
ُيمثِّل الحي�ء �شفة يرغب به� الن��س ويمتدحونه� ويذّمون 

نقي�شه�، لم� ت�شتبطنه من ردع عن المع��شي والقب�ئح، ولم� 

ت��وؤّدي اإلى الورع عن المع��شي، عّرفه� بع�ٌس ب�: »انقبا�ض 

ُي��ق��ال حيّي فهو حي  وت��رك��ه. لذلك  القبيح  ع��ن  النف�ض 

. وهذا الحي�ء خ��سٌّ ب�لإن�ش�ن وهو 
(1(

وا�صتحيا فهو م�صتحي«

 :Q يختلف عن حي�ء اهلل تع�لى، فقد ورد عن ال�ش�دق

، فلي�س 
(2(

»اإّن اهلل ي�صتحيي من اأبناء الثمانين اأن ُيعّذبهم«

ه عن الو�شف  ُيراد به هن� انقب��س النف�س، اإذ هو تع�لى منزَّ

»اإّن  ُي��راد به ترك تعذيبهم، وعلى هذا روي:  واإّنم�  بذلك، 

 .
(4(

للمحا�صن« فاعل  للقبائح  »ت���ارك  اأي:   
(3(

ح��ي��ّي« اهلل 

اأو  »التوبة والح�صمة، وقد حيى منه حياء وا�صتحيا  وهو 

.
(5(

ا�صتحى«

القراآن،  األف�ظ  مفردات  داوودي:  عدن�ن  �شفوان  تحقيق  الراغب،  الأ�شفه�ني،   (1(

ط1، دار القلم،دم�شق، ودار ال�ش�مية، بيروت، 1996، �س 270.

)2) ال�شدوق، ثواب الأعم�ل، ط2، مطبعة اأمير، قّم، �س 189.

م،   1983 بيروت،  العربي،  التراث  اإحي�ء  دار  ط3،  الأن���وار،  بح�ر  المجل�شي،   (3(

ج91،�س 296.

)4)  مفردات األف�ظ القراآن، �س 270.

)5)  ابن منظور، محّمد بن مكرم: ل�ش�ن العرب، ط2، موؤ�ش�شة الت�ريخ العربي، بيروت 

1992، ج3، �س 429.
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 ج�ء عن ر�شول اهلل P اأّنه ق�ل: »الحياء �صعبة من 

»الحياء   :Q ال�ش�دق  اهلل  عبد  اأبي  وعن  الإيمان«، 

.
(1(

من الإيمان والإيمان في الجّنة«

وهو  الحي�ء  ُجعل  كيف  الن��س  بع�ُس  يت�ش�ءل  وق��د 

غريزة عند الإن�ش�ن، �شعبًة من الإيم�ن اّلذي هو اكت�ش�ٌب. 

بوا�شطة  ينقطع  الم�شتحي  ال�شخ�س  اأّن  هو  وال��ج��واب: 

)تقوى(  تقّية  ل��ه  تكن  ل��م  واإن  المع��شي،  ع��ن  الحي�ء 

داخلّية، ف�ش�ر ك�لإيم�ن اّلذي يقطع عن المع��شي ويحول 

بين الموؤمن وبينه�، فقد ج�ء عن ابن الأثير قوله: »واإّنما 

ُجعل الحياء بع�ض الإيمان لأّن الإيمان ينق�صم اإلى اإيمان 

اأمر اهلل به، وانتهاء عّما نهى اهلل عنه، ف��اإذا ح�صل  بما 

. ومنه 
(2(

النتهاء عن القبائح بالحياء كان بع�ض الإيمان

، والمراد اأّنه 
(3(

الحديث: »اإذا لم ت�صتِح فا�صنع ما �صئت«

اإذا لم ي�شتِح الإن�ش�ن �شنع م� �ش�ء، لأّنه ل يكون له حينه� 

حي�ٌء يحجزه عن المع��شي والفواح�س.

 ،1992 بيروت،  الأ�شواء،  دار  الك�في: ط1،  يعقوب،اأ�شول  بن  الكليني، محّمد    (1(

ج2، �س112.

موؤ�ّش�شة  والأث��ر،  الحديث  غريب  في  النه�ية  الجزري،  الدين  مجد  الأثير،  ابن   (2(

اإ�شم�عيلي�ن، قم، 1367 ه� �س، ط 4، ج1، �س 470 )بت�شّرف(.

)3) الري �شهري، محّمدي، ميزان الحكمة: الدار الإ�شالمية، بيروت، 1985، ج12، 

�س567.
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العّفة
اأّما لغة: فقد ورد عن ابن منظور اأّنه� »الكّف عّما ل 

يحّل وَيجُمُل، عّف عن المحارم والأطماع الدنية يِعفُّ 

.
(1(

ِعّفة وعفا وعفافاً فهو عفيف، وعّف اأي كّف«

القّوة  »انقياد  النراقي  عّرفه�  فقد  ا�صطالحاً:  اأّم��ا 

حّتى  عنه  وتنهاها  ب��ه  تاأمرها  فيما  للعاقلة  ال�صهوّية 

.
(2(

تكت�صب الحرّية وتتخّل�ض عن اأ�صر عبودّية الهوى«

عن   »ع��ب��ارة  ب�أّنه�:  اآخ��ر  مك�ن  في  اأي�شً�  عّرفه�  وقد 

ملكة انقياد القّوة ال�صهوّية للعقل حّتى يكون ت�صّرفها 

مق�صوراً على اأمره ونهيه، فيقدم على ما فيه الم�صلحة 

يخالفه  ول  بتجويزه،  المف�صدة  يت�صّمن  عّما  وينزجر 

.
(3(

في اأوامره ونواهيه«

فت  وهي من ال�شف�ت الممدوحة لدى الن��س، فقد ُعرِّ

القبيحة  الأفع�ل  من  به  القي�م  يحّل  ل  عّم�  الكّف  ب�أّنه� 

بها  تمتنع  للنف�ض  حالة  »ح�صول  وه��ي:   ،
(4(

وال�شنيعة

لذلك،  المتعاطي  ه��و  ف  والمتعفِّ ال�����ص��ه��وة،  غلبة  ع��ن 

على  القت�صار  واأ�صله  والقهر،  الممار�صة  من  ب�صرٍب 

)1) ل�ش�ن العرب، ج9، �س 253.

للمطبوع�ت،  الأعلمي  7، موؤ�ش�شة  ال�شع�دات: ط  النراقي، محّمد مهدي، ج�مع   (2(

2002م، ج1، �س 70.

)3) م.ن، ج1، �س 87.

)4) الفراهيدي،الخليل: العين، دار اإحي�ء التراث العربي، بيروت، �س654.
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والعّفة  العفافة  مجرى  الجاري  القليل  ال�صيء  تناول 

والرواي�ت  الأخب�ر  واأغلب   .
(1(

ال�صيء« من  البقّية  اأي: 

م�شتهي�تهم�  عن  وكّفهم�  والفرج،  البطن  عّفة  اإلى  ُت�شير 

اأف�شل العب�دات لكونهم�  اأّنهم� من  المحّرمة، ويدّل على 

الم�شتهي�ت  لهذه  النف�س  ومالزمة  النف�س،  على  اأ�شّقهم� 

عليه  ي�شّق  ولهذا  منه  ج��زءًا  �ش�رت  حّتى  ال�شغر  منذ 

 :Q اأبي جعفر  الإم���م  ورد عن  وقد  نف�شه،  مج�هدة 

.
(2(

»اإّن اأف�صل العبادة عّفة البطن والفرج«

منشأ العّفة والحياء
اإّن للعّفة والحياء من�صاأين:

بذلك،  الرواي�ت  حفلت  وقد  ف��ط��رّي:  من�صاأ  الأّول: 

لوازم  وم��ن  الفطرّية،  الأم���ور  م��ن  اأّنهم�  اإل��ى  واأ���ش���رت 

اأي�شً�...  العقل  جنود  من  وهم�  الإن�ش�ن،  لدى  الفطرة 

ف�لعّفة والحي�ء والخجل من لوازم الفطرة الب�شرّية، كم� 

 .
(3(

ذلك خالف  على  الحي�ء  وعدم  والفح�س  التهتُّك  اأّن 

ووا�شح،  جليٍّ  ب�شكل  وحرك�ته  الإن�ش�ن  على  تظهر  وهي 

العّفة  ف����إّن  ح��رج  اأم���ر  اأو  ل��ح���دث  �شه  تعرُّ ب��م��ج��ّرد  اإذ 

)1)  مفردات األف�ظ القراآن، �س 573.

)2)  انظر: اأ�شول الك�في، ج2، �س 84.

الأعلمي  موؤ�ش�شة  ط1،  وال��ج��ه��ل،  العقل  ج��ن��ود  اهلل،  روح  الخميني،  ان��ظ��ر:   (3(

للمطبوع�ت، بيروت، 2001، �س274.
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التعلُّم  اإلى  تلق�ئّيً� من دون ح�جة  والحي�ء يظهران عليه 

والكت�ش�ب.

الدرا�ش�ت  اأ���ش���رت  وق��د  ب��ي��ول��وج��ّي:  من�صاأ  ال��ث��ان��ي: 

الغدد  اإثر »ن�ش�ط  بيولوجّيً� يح�شل   
ًً
للحي�ء من�ش�أ اأّن  اإلى 

وهذه  والأنثى،  للذكر  الجن�شّية  ال�شف�ت  على  التن��شلّية 

وتتمّثل  وث�نوّية.  اأ�ش��شّية  ق�شمين  اإلى  تنق�شم  ال�شف�ت 

ال�شف�ت الأ�ش��شّية في �شكل ووظيفة الأع�ش�ء التن��شلّية، 

اأّم� ال�شف�ت الث�نوّية  وفي قدرة ال�شخ�س على التن��شل، 

وقّوة ع�شالته  تكوينه  الرجل ب�شخ�مة  تمييز  فتتمّثل في 

ز  والجراأة والغلظة، وفي تمييز المراأة بنمو �شدره� وتركُّ

وب�ل�شتحي�ء  ج�شمه�  م��ن  ��ة  خ������شّ اأم���ك��ن  ف��ي  ال��ده��ن 

.
(1(

والرّقة«

ف�لحدي���ث عن وجود وبروز ال�ش���تحي�ء لدى الفت�ة 

اأثن�ء ن�ش����ط الغدد التن��ش���لّية وتغيير ج�شده�، اإ�ش�رة 

ل���ى ع�مل الإث�رة والإغراء اّلذي ي�ش���در ع���ن الفت�ة  اإ

اأم����م الرج����ل، ولذا ك�ن ال�ش���تحي�ء ح�ج���زًا وم�نعً� 

وح�ش���نً� له���� من الوقوع ف���ي الف�ش����د وحفظ نف�ش���ه� 

من ذلك.

اأبو النيل، محمود ال�شيد، �شوقي، ان�شراح: علم النف�س الف�رق درا�ش�ت عربية    (1(

وع�لمية، دار النه�شة، بيروت، 1986م، �س72.
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العالقة بين العّفة والحياء:

ل اإحدى الف�ش�ئل الأخالقّية وُتعّد   رغم اأّن العّفة ُت�شكِّ

ال�صجاعة،  )العّفة،  الأرب��ع  الف�ش�ئل  اأّمه�ت  من  واح��دة 

، وُيمثِّل الحي�ء فرعً� من فروع العّفة، 
(1(

الحكمة، والعدالة(

بع�شهم  تك�د تخفى على  وثيقة جّدًا  بينهم�  العالقة  ف�إّن 

ن  اأّنهم� بمعنى واحد، لكن يظهر للمتمعِّ اأّنه يظّن  لدرجة 

اأّن الحي�ء، واإن ك�ن فرعً� من فروع العّفة، اإّل اأّن له دورًا 

كبيرًا في ثب�ت العّفة و�شّدته� لدى الإن�ش�ن، اإذ كّلم� ا�شتّد 

 :Q علّي  الإم���م  فعن  عّفته،  زادت  كّلم�  المرء  حي�ء 

، وذلك لأّن الحي�ء هو 
(2(

»على قدر الحياء تكون العّفة«

الفعل  عن  وي�شّد  الرواي�ت،  في  ج�ء  كم�  القبيح،  ترك 

، وكّلم� ا�شتّد وازداد حي�ء المرء، كّلم� ابتعد عن 
(3(

القبيح

القبيح والمع��شي، فهو كّف وابتع�د عنه�، وهذا هو معنى 

اإرادة الإن�ش�ن، بل  العّفة. ول يعني ذلك غي�بً� ل�شتعم�ل 

به�  تمتنع  اإلى ح�لة  الو�شول  اأجل  دور مهمٌّ من  ل��الإرادة 

في  والوقوع  ال�شهوة  غريزة  غلبة  من  ن  وتتح�شّ النف�س 

الملّذات وال�شهوات غير الم�شروعة، فقد ج�ء في الحديث 

 �شحيح 
(4(

عن الإم�م علّي Q: »�صبب العّفة الحياء«. 

)1) انظر: تف�شير الميزان، ج1، �س 371.

)2)  ميزان الحكمة، ج2، �س564.

)3)  م. ن، �س 564.

)4)  م.ن، ج2، �س 564.
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ن�بعً�  يكون  اأن  ينبغي  القبيح  فعل  من  الإن�ش�ن  حي�ء  اأّن 

من ذاته، لكن اأحي�نً� قد يح�شل الحي�ء ويكون حي�ًء من 

اأّن  ُيريده،اإّل  بم�  ق�م  بنف�شه  اختلى  م�  اإذا  حّتى  الن��س، 

د لالأخرى. للحي�ء هن� درج�ت ومراتب، وكّل مرتبة ُتمهِّ

ولهذا ف�إّن الحي�ء من الن��س، وترك القبيح ا�شتحي�ًء 

منهم، واإن لم يكن مندرجً� تحت عنوان الفعل الأخالقّي 

اإّل اأّن ال�شتمرار به ومداومة القي�م به يوؤّدي �شيئً� ف�شيئً� 

العلي� للحي�ء، لي�شل به اإلى مرتبة  اإلى النتق�ل للمراتب 

اأعلى وهي الحي�ء من النف�س، ثّم بعده� الحي�ء من اهلل تع�لى، 

وهذا هو الإيم�ن. فقد ورد عن الإم�م الع�شكرّي Q: »من 

. ولهذا اعتبرت العّفة 
(1(

لم يتّق وجوه النا�ض لم يتّق اهلل«

 :Q علّي  الإم���م  اأ�ش�ر  ولهذا  الحي�ء،  ثمرات  اإح��دى 

.
(2(

»اأ�صل المروءة الحياء وثمرته العّفة«

الفرق بين الحياء المذموم والحياء الممدوح:

وكونه  ومذموم،  ممدوح  ق�شمين:  اإلى  الحي�ء  ينق�شم 

ك�أّي  ب�لمطلق، فهو  يعني كونه ممدوحً�  اأخالقّية ل  �شفة 

و�شط،  وح��ّد  وتفريط  اإف���راط  ح��ّدا  له�  اأخ��الق��ّي��ة  �شفة 

له اإلى مذموم اأو ممدوح،  والإن�ش�ن بنف�شه ُيمكنه اأن يحوِّ

تبعً� لعمله وكيفّية ال�شتف�دة منه، لذا فم� ك�ن من العقل 

)1)  بح�ر الأنوار، ج71، �س336.

)2)  ميزان الحكمة، ج2، �س564.
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فهو  والجهل  الحمق  من  ك���ن  وم���  ممدوح،  فهو  ي��ن  وال��دِّ

مذموم، واليه اأ�ش�ر الر�شول P بقوله: »الحياء حياءان: 

ح��ي��اء ع��ق��ل وح��ي��اء ح��م��ق، ف��ح��ي��اء ال��ع��ق��ل ال��ع��ل��م وحياء 

.
(1(

الحمق الجهل«

الحياء المذموم:أ-  هو الحي�ء المنبثق من عدم الثقة 

�شعيد  على  الن��س  مواجهة  من  والخوف  ب�لنف�س، 

مح�دثة اأو مق�بلة، واإظه�ر الحّق وم� ينبغي اإظه�ره، 

ب الجمود والنطواء لل�شخ�س وي�شعف  وهذا م� ُي�شبِّ

مه�  تقدُّ ويعيق  ط�ق�ته�  وي��ق��ّي��د  �شخ�شّيتة،  م��ن 

وتطّوره�، فهذا من ق�شم الحي�ء المذموم وهو �شلبّي، 

ه  وقد نهى الإ�شالم عنه لأّنه يمنع من التعلُّم والتفقُّ

ل  وُيعطِّ ال�شخ�شّية،  ويحّد  الرزق،  ويمنع  ين  الدِّ في 

اّلتي  الأم��ور  من  الكثير  من  المرء  وَيحرم  قدراته�، 

عن  ورد  فقد  حرم�ن،  هو  الرواية  وبتعبير  تواجهه. 

 لأّنه 
(2(

الإم�م علّيQ: »ُقرن الحياء بالحرمان«

يحرم الإن�ش�ن من الكثير، فهذا الحي�ء هو المذموم، 

وُيقّتر عليه في  الإن�ش�ن  اأن يحرم  �ش�أنه  وكّل م� من 

عي�شه وعلمه ويحّد من عالق�ته الجتم�عّية وتفكيره 

.
(3(

فهو مذموم، وج�ء اأي�شً�: »الحياء يمنع الرزق«

)1)  ميزان الحكمة، ج2، �س566.

)2)  م. ن، �س 565.

)3)  م. ن، ج2، �س 565.
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اّلذي  ذلك  هو  ال��م��م��دوح:ب-   اأو  الإي��ج��اب��ي  الحياء 

يجعل المرء ي�شتحي من مخ�لفة اهلل وارتك�ب نواهيه، 

من  ينبثق  حي�ء  فهو  ال�شرعّية،  ل��ح��دوده  والتج�وز 

الخوف منه تع�لى، و يعني الدّقة والحذر ال�شديدين 

في اأيِّ اأمر، فهو حي�ء اإيم�نّي اإلهّي. فكلُّ م� من �ش�أنه 

ين وك�شب  ه في الدِّ اأن يدفع ب�لإن�ش�ن اإلى التعلُّم والتفقُّ

العي�س واإظه�ر الحّق وغيره�، فال داعي للحي�ء فيه، 

ين. ولهذا ج�ء النهي عن الحي�ء في الدِّ

اأّن الحي�ء   واإّن من اأهمِّ م� ُيفّرق بين الحي�ءين، هو 

ال�شلبّي ل ُيمثِّل ح�ش�نة قوّية لالإن�ش�ن،لأّنه حي�ء معّر�س 

للزوال والذوب�ن، بينم� الحي�ء الإيج�بّي هو حي�ء را�شخ 

وعميق، لأّنه ينبثق من اأ�ش�س اإيم�نّية وخوف من مخ�لفة 

اهلل تع�لى وع�شي�نه. ثّم اإّن هذا الختالف بين الحي�ءين 

هو ثمرة العّفة والحت�ش�م، اّلذي ين�ش�أ من �شجرة الحي�ء 

الن��شئ  الحي�ء  اإّن  اإذ  الطبيعّي،  الحي�ء  ولي�س  الإيم�ني 

الحت�ش�م  ح��ّب  ب�ل�شرورة  ينتج  ل  وال��ع���دة  الطبع  من 

 .
(1(

والعّفة

اّلذي ل يكون له  والمراد من الحي�ء الطبيعّي هن� هو 

من�ش�أ اإيم�نّي.

بيروت،  المحجة،  دار  ط1،  الحج�ب،  ثق�فة  الميرزا،  �شعيد  النوري،  انظر:    (1(

2001، �س27)بت�شرف(.
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الفرق بين الحياء والخجل:

 قد مّر تعريف الحي�ء واأّنه ق�شم�ن ممدوح ومذموم، اأّم� 

الخجل ف�إّنه يفترق عن الحي�ء من حيث موقعه، فقد ُذِكَر 

اأّنه من الذّل والده�شة وهو ا�شترخ�ء، ُيق�ل »رجل خجل 

من  والده�صة  ر  التحيُّ والخجل:  حياء،  اأي  خجلة  وب��ه 

فا�صتحى  فعاًل  فعل  خجاًل:  الرجل  وخجل  ال�صتحياء 

.
(1(

منه وده�ض وتحّير«

والحيرة  ال��ذّل  موقع  الإن�ش�ن  من  الخجل  يقع  فقد   

اإزاءه.  المن��شب  الموقف  اّتخ�ذ  من  ويمنعه  والده�شة، 

وهذا من ال�شنف المذموم، ويتالقى مع الحي�ء المذموم 

اّلذي هو من الحمق والجهل.

كاّلً  اأّن  اإلى  فُي�شير  بينهم�  الفرق   
(2(

الغزالي ويذكر   

الحي�ء  اأّن  اإّل  العّفة،  ع�ت  متفرِّ من  والخجل  الحي�ء  من 

هو و�شط بين الوق�حة والخنوثة وُي�شتعمل في النقب��س 

قبيحً�،  الم�شتحيي  يظّنه  وعّم�  القبيح،  عن  والمتن�ع 

النقي�شة  من  الفزع  عند  للنف�س  يعر�س  األ��ٌم  هو  وقيل 

الإن�ش�ن  فيه  يقع  تق�شير  اإّن��ه  وقيل  والت�شغير،  وال��ذّم 

اإّنه رّقة الوجه عند اإتي�ن  اأم�م من هو اأف�شل منه، وقيل 

)1)  ل�ش�ن العرب، ج4، �س30.

بيروت،  الهالل،  ومكتبة  دار   ،1 ط  العمل،  ميزان  ح�مد،  اأبو  الغزالي،  انظر:   (2(

1995، �س 113 )بت�شّرف(.
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الحّق  يتوّجه عليه�  النف�س عن مذمومة  القب�ئح وتحّفظ 

فيه�. وهذا م� يح�شل ع�دة لدى ال�شبي�ن والن�ش�ء دون 

الرج�ل.

واأّم���� الخج���ل فه���و فترة م���ن النف�س لف���رط الحي�ء، 

واإّنم� ي�ش���تحيي الإن�ش����ن مّم���ن يكبر ويعظم في نف�ش���ه، 

ف�أّم� من ي�ش���تحيي من الن��س، فنف�ش���ه اأخ����سّ عنده من 

غيره، ومن ل ي�ش���تحيي من اهلل فلعدم معرفته به تع�لى. 

ولذل���ك ق�ل الإم�م عل���ّي Q: »ا�صتحيوا من اهلل حّق 

 .
(1(

الحي���اء«

�ش����رة  ، اإ
(2 (

نَّ اهللَ يََرى} لَْم يَْعَلْم ِب�أَ وقوله تع�لى: {اأَ

ّن اهلل يراه في�ش���تحيي  ّنه كّلم� اأح�ّس في نف�ش���ه اأ ل���ى اأ اإ

مً� ل���ه تع�لى، كم�  ل مح�ل���ة من���ه اإن ك�ن متدّينً� معظِّ

ّن الحي�ء  ، لأ
(3(

ق�ل Q: »ل اإيمان لمن ل حياء له«

لدى الإن�ش����ن ُيمثِّل اأّول اإم����رات العقل، والإيم�ن اآخر 

مرات���ب العق���ل، وكيف ين����ل المرتبة الأخي���رة من لم 

ُيج�وز الأولى؟

ب  اإذن، �شعف النف�س وعدم ثقته� اّتج�ه موقف م� ُي�شبِّ

اأو النته�ء عنه وهو  به  القي�م  الإن�ش�ن من  خجاًل فيمنع 

)1)  ميزان الحكمة، ج 2، �س568.

)2)  �شورة العلق، الآية: 14.

)3)  ميزان الحكمة، ج2، �س563.



22

مذموم، بينم� اإذا ك�ن �ش�درًا عن رّقة الوجه ومنعه� عن 

من  وهو  �شرعً�  و  عقاًل  الممدوح  من  فهو  القب�ئح  اإتي�ن 

الإيم�ن، واأّول درج�ته، واأم�رة من اأم�رات العقل، كم� ج�ء 

.
(1(

عن الأمير Q: »اأعقل النا�ض اأحياهم«

)1)  ميزان الحكمة، ج2، �س 563.
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دور األخالق في بناء الشخصّية
 ل �شّك اأّن الإن�ش�ن ذو بعدين م�دّي وروحّي، واأّن لكلٍّ 

منهم� طريقة واأ�شلوبً� يعمل الإن�ش�ن على تربيته وتنميته، 

وبهم� تتقّوم اإن�ش�نّية الإن�ش�ن، كم� وتتف�وت ن�شبًة لطريقة 

النف�س،  وتهذيب  وتزكية  ال��ذات،  بن�ء  وعملّية  الإ�شب�ع، 

اإرادته  وتقوى  الإن�ش�ن،  اإيم�ن  يتقّوى  الح�شنة  وب�لأخالق 

القيم  لنف�شه، وتزيد مقدرته على ك�شب  وتزيد ح�ش�نته 

والكم�لت؛ ولهذا ف�إّن تنمية الأخالق في النف�س الإن�ش�نّية 

له� اأهّمّية ب�لغة في بن�ئه�.

اإذن، تتكّون �شخ�شّية الإن�ش�ن مّم� يمتلكه من �شم�ت 

و�شف�ت اأخالقّية. ولكلِّ اإن�ش�ن »تمّيزه عن غيره، وُيقال 

فالن ذو �صخ�صّية قوّية: ذو �صفات متمّيزة واإرادة وكيان 

اإّنم� يتمّثل بم� يمتلكه من  اإن�ش�ن  . فكي�ن كّل 
(1(

م�صتقّل«

ن �شخ�شّيته. �شف�ت، وُيعرف كّل اإن�ش�ن ب�شف�ته اّلتي ُتكوِّ

اأّم� تعريفه� من حيث الم�شطلح، فقد اأ�ش�ر علم النف�س 

)1) معجم الو�شيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، ج1، �س 475.
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اإلى اأّنه�: »نمط �صلوكّي مرّكب، ثابت ودائم اإلى حدٍّ كبير، 

ُيمّيز الفرد عن غيره من النا�ض، ويتكّون من تنظيم فريد 

المتفاعلة  والأجهزة  وال�صمات  الوظائف  من  لمجموعة 

م���ع���اً، واّل���ت���ي ت�����ص��ّم ال���ق���درات ال��ع��ق��ل��ّي��ة، وال����وج����دان اأو 

النفعال، والنزوع اأو الإرادة، وتركيب الج�صم، والوظائف 

في  ة  الخا�صّ الفرد  طريقة  د  ُتحدِّ واّلتي  الفيزيولوجّية 

 .
(1(

ال�صتجابة واأ�صلوبه الفريد في التوافق«

اإلى  الإن�ش�ن  الأخ��الق من خالل دعوة  يبرز دور  وهن� 

تكوين الملك�ت الرا�شخة في النف�س، فلكي يّت�شف الفعل 

الإن�ش�ني ب�لفعل الأخالقّي ل ُبّد من اأن يتوّفر فيه �شرط�ن:

 1 - اأن تكون النّية هلل تعالى.

 2 - اأن يكون �صادراً عن اإرادة الإن�صان.

ولهذا  ال�����ش���ل��ح،  وم��ن��ه���  ال��ط���ل��ح  منه�  ف���ل��م��ل��ك���ت 

اأجل  من  به�  ق  وُيدقِّ جّيدًا  فيه�  ر  ُيفكِّ اأن  الإن�ش�ن  على 

وتقوية  عليه�،  وال��ق�����ش���ء  الأول��ى)ال��رذي��ل��ة(  اج��ت��ث���ث 

على  وُيطلق  منه�.  لال�شتزادة  الث�نية)الف�شيلة(  جذور 

وفقً�  يكون  ذلك  وك��ّل  والتحلية،  ب�لتخلية  العملّية  هذه 

ِبَمْن  اأَْعَلُم  َفَربُُّكْم  �َش�ِكَلِتِه  َعَلى  يَْعَمُل  ُكلٌّ  ل�ش�كلته:{ُقْل 

. ف�إن ك�نت �ش�كلته وملك�ته وب�طنه 
(2(

اأَْهَدى �َشِبياًل} ُهَو 

)1)  عبد الخ�لق، اأحمد محمد، قي��س ال�شخ�شية، دار المعرفة الج�معية، ال�شكنرية، 

�س 64.

)2)  �شورة الإ�شراء، الآية: 84.
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ك�نت  واإذا  نكدًا،  خبيثً�  نب�تً�  اإّل  يخرج  لن  ف�إّنه  �شّيئً� 

وط�هرًا  طّيبً�  يخرج  نب�ته  ف�إّن  وطّيبة  ط�هرة  ملك�ته 

َربِِّه  ِب���إِْذِن  نَبَ�تُُه  يَْخُرُج  يُِّب  الطَّ {َواْلبََلُد  تع�لى:  عّبر  كم� 

ُف الآَيَ�ِت ِلَقْوٍم  رِّ َوالَِّذي َخبَُث َل يَْخُرُج اإَِل نَِكداً َكَذِلَك نُ�شَ

.
(2 (1(

يَ�ْشُكُروَن}

 ويذكر الإم�م الخميني } اأّن الإن�ش�ن اإّنم� تتكّون 

�شخ�شّيته من خالل م� يمتلكه من ملك�ت، خبيثة ك�نت اأو 

ط�هرة وح�شنة، ف�إذا: »كانت خلقة الإن�صان في الباطن 

الملكوتّية  ال�صورة  تكون  اإن�صانّية،  وال�صريرة  والملكة 

له �صورة اإن�صانّية اأي�صاً، واأّما اإذا لم تكن ملكاته ملكات 

اإن�صانّية ف�صورته - في عالم ما بعد الموت – تكون غير 

.
(3(

اإن�صانّية اأي�صاً، وهي تابعة لتلك ال�صريرة والملكة«

ف�لملك�ت الأخالقّية هي تلك ال�شف�ت اّلتي ُيم�ر�شه� 

ويقوم به� الإن�ش�ن، وتكون ن�بعة من داخله وب�طنه بحيث 

تك�د تكون جزءًا من ذاته، ف�إذا ك�نت ملك�ته الأخالقّية 

على  وتعمل  اإن�ش�نّيته  على  ر  توؤثِّ ف�إّنه�  وح�شنة،  ف��شلة 

بن�ئه� داخلّيً� و�شلوكّيً�، واأّم� اإذا ك�نت رذيلة و�شّيئة، ف�إّنه� 

)1)  �شورة الأعراف، الآية: 58.

)2)  انظر: الحيدري، كم�ل: التربية الروحية، دار الك�تب العربي ، ط1، بيروت،2002، 

�س214.

)3)  الخميني، روح اهلل، الأربعون حديثً�، دار التع�رف للمطبوع�ت، بيروت، 1991، 

�س 310.
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ملك�ت  ويمتلكه من  يقترفه  م�  وب�شبب  ب�طنه.  على  ر  توؤثِّ

ال�شف�ت،  هذه  مع  يتن��شب  �شكل  له  �شيكون  ف�إّنه  رذيلة 

يكون  فقد  النف�س،  قوى  ح�شب  مرّكبة  اأ�شك�ًل  ت�أخذ  وقد 

خلقه على �شورة اإحدى البه�ئم، اأو ال�شب�ع اأو غير ذلك، 

اأن تترّكب ال�صورة الملكوتّية من  اأحياناً  »ومن الممكن 

اأو ع��ّدة ملكات، وف��ي ه��ذه الحالة ل تكون على  ملكتين 

�صورة اأيٍّ من الحيوانات، بل تت�صّكل له �صورة غريبة، هذه 

ال�صورة المرعبة المده�صة وال�صّيئة المخيفة لن يكون 

. ُينقل عن ر�شول اهلل P اأّن 
(1(

لها مثيل في هذا العاَلم«

بع�س الن��س ُيحتجزون يوم القي�مة على �شَور تكون اأ�شواأ من 

.
(2(

�شور القردة

البراء بن ع�زب ق�ل: ك�ن مع�ذ بن  في الحديث عن 

اأيوب  اأب��ي  منزل  في  اهلل  ر�شول  من  قريبً�  ج�ل�شً�  جبل 

اهلل  ق��ول  اأراأي���ت  اهلل  ر�شول  ي�  مع�ذ:  فق�ل  الأن�ش�ري، 

معاذ  »ي��ا  فق�ل:  الآي���ت  وِر}  ال�شُّ ِفي  يُنَفُخ  {يَ��ْوَم  تع�لى: 

اأر�صل عينيه، ثّم قال:  �صاألت عن عظيم من الأم��ر، ثّم 

اهلل  مّيزهم  قد  اأ�صتاتاً  اأّمتي  اأ�صناف من  ع�صرة  يح�صر 

على  بع�صهم  ���ص��وره��م  وب����ّدل  الم�صلمين  م��ن  ت��ع��ال��ى 

�صورة القردة، وبع�صهم على �صورة الخنازير، وبع�صهم 

)1)  الأربعون حديثً�، �س 310.

)2)  انظر: م. ن.
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ثّم  تحت،  م��ن  ووجوههم  ف��وق،  م��ن  اأرجلهم  منّك�صون 

ّي�صحبون عليها، وبع�صهم عمى يترّددون، وبع�صهم �صّم 

ي�صيل  باأل�صنتهم  يم�صغون  وبع�صهم  يعقلون،  ل  وبكم 

القيح من اأفواههم لعاباً يتقّذرهم اأهل الجمع، وبع�صهم 

على  م�صّلبون  وبع�صهم  واأرج��ل��ه��م،  اأي��دي��ه��م  مقّطعة 

جذوع من نار، وبع�صهم اأ�صّد نتناً من الجيف، وبع�صهم 

يلب�صون جباباً �صابغة من قطران لزقة بجلودهم، فاأّما 

اّلذين ب�صورة القردة فالقتات من النا�ض )النّمامون(، 

واأّما  ال�صحت،  فاأهل  الخنازير  �صورة  على  اّلذين  واأم��ا 

المنّك�صون على روؤو�صهم فاأكلة الربا، والعمي الجائرون 

في الحكم، وال�صّم البكم المعجبون باأعمالهم، واّلذين 

خالفت  اّل��ذي��ن  والق�صاة  العلماء  األ�صنتهم  يم�صغون 

اّلذين  واأرجلهم  اأيديهم  والمقّطعة  اأقوالهم،  اأعمالهم 

يوؤذون الجيران، والم�صّلبون على جذوع من نار فال�صعاة 

الجيف  من  نتناً  اأ���ص��ّد  واّل��ذي��ن  ال�صلطان،  اإل��ى  بالنا�ض 

فاّلذين يتمّتعون بال�صهوات والّلذات، ويمنعون حّق اهلل 

اأموالهم، واّلذين هم يلب�صون الجباب فاأهل  تعالى في 

.
(1(

الفخر والخيالء«

)1) الحويزي، عبد علي، تف�شير نور الثقلين، ط 1، موؤ�ّش�شة الت�ريخ العربي، 2001 م، 

ج8، �س 94، نقاًل عن مجمع ا لبي�ن، ج 10، �س 642.
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أصول وأّمهات األخالق
الجميع  اأّن  اإّل  الأخالق  التعريف�ت حول علم  تعّددت   

يّتفق على اأّن علم الأخالق يهدف اإلى اإي�ش�ل الإن�ش�ن اإلى 

�شع�دته وكم�له، ونذكر هن� تعريف العاّلمة الطب�طب�ئي 

الإن�صانّية  الملكات  عن  الباحث  الفنُّ  يقول:»هو  حيث 

المتعلِّقة بقواه النباتّية والحيوانّية والإن�صانّية، وتمّيز 

الف�صائل منها عن الرذائل لي�صتكمل الإن�صان بالتحّلي 

الأفعال  عنه  في�صدر  العلمّية،  �صعادته  بها  والّت�صاف 

المجتمع  من  الجميل  والثناء  العاّم  الحمد  يجلب  ما 

.
(1(

الإن�صانّي«

يو�شله  الإن�ش�نّية،  ب�لملك�ت  الإن�ش�ن  اّت�ش�ف  اإذن، 

ويرتفع عن  اإن�ش�نّيته  ت�شتقيم  وبه�  والكم�ل،  ال�شع�دة  اإلى 

قوى  ثالث  الإن�ش�ن  داخ��ل  في  ف���إّن  عليه  وبن�ًء  حيوانّيته. 

مت�ش�رعة، ولكلٍّ منه� اأهدافه� وكم�له� وا�شتعم�لته�، ولكي 

ي�شل الإن�ش�ن اإلى ال�شع�دة المطلوبة ل ُبّد من اإحراز حدِّ 

العتدال فيه�، فال يخرج عنه اإلى اأحد حّدي الإفراط اأو 

التفريط. ونتيجة لعتدال هذه القوى واجتم�ع هذه الملك�ت 

تعتدل  وبه�  ب�لعدالة،  ُت�شّمى  رابعة  وق��ّوة  ملكة  عنه�  ينتج 

القوى الأخرى، وُيعطي لكلٍّ منه� حّقه� من العتدال.

)1)  تف�شير الميزان، ج1، �س370.
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الو�شط  وح���ّد  النف�س  ق��وى  ُي��ب��ّي��ن  ر���ش��م  يلي  وفيم�   

:
(1(

والإفراط والتفريط فيه�

الإفراطالعتدالالتفريطالقوى 

احلكمةالبلهالعاقلة/ الفكرّية
اجلزبزة

(1(
اأو ال�صفه

ال�صرهالعّفةاخلمودال�صهوّية

التهّورال�صجاعةاجلنبالغ�صبّية

الظلمالعدالةالنظالمالعدالة

 في�شدر عن القوى اأربع ف�ش�ئل ُت�شّمى ب�أّمه�ت واأ�شول 

الف�ش�ئل  من  العديد  عنه�  ويتفّرع  الف��شلة،  الأخ��الق 

الأّمه�ت  ه��ذه  من  واح��دة  ك��ّل  عن  وي�شدر  الأخ��الق��ّي��ة، 

رذيلت�ن فُي�شبح المجموع ثم�نية اأ�شول للرذائل، ويتفّرع 

.
(2(

عن كّل واحدة مجموعة رذائل اأخرى

 »ف���ح���ّد الع����ت����دال ف���ي ال����ق����ّوة ال�����ص��ه��وّي��ة – وهي 

عّفة،  ُي�صّمى   – وكيفاً  ك��ّم��اً  ينبغي  م��ا  على  ا�صتعمالها 

القّوة  في  الع��ت��دال  وح��ّد  وال�صره،  الخمود  والجانبان 

الغ�صبّية هو ال�صجاعة والجانبان التهّور والجبن، وحّد 

)1)  انظر: ميزان العمل، اأبو ح�مد الغزالي، دار الهالل، ط1، بيروت، 1995، �س99 

)بت�شرف(.

و�شّم�ه  ينبغي،  ل  وكم�  ينبغي  ل  فيم�  العقلّية  القّوة  ا�شتعم�ل  به  ويعنون  ال�شفه:   (2(

القوم الجربزة.
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والجانبان  حكمة،  ُي�صّمى  الفكرّية  القّوة  في  العتدال 

نتيجة  النف�ض،  ف��ي  وتح�صل  وال��ب��الدة.  ال��ج��رب��زة  هما 

اجتماع هذه الملكات، ملكة رابعة هي كالمزاج وهي اّلتي 

ُت�صّمى عدالة، وهي اإعطاء كّل ذي حّق من القوى حّقه 

فيها  والجانبان  ل��ه،  ينبغي  اّل��ذي  مو�صعه  في  وو�صعه 

.
(1(

الظلم والنظالم«

الف�ش�ئل  من  لمجموعة  الأ�ش��س  العّفة  ُتمثِّل  اإذن،   

اّلتي تتفّرع عنه�، واّلتي له� دور اأ�ش��س في بن�ء �شخ�شّية 

الإن�ش�ن من خالل امتالكه للملك�ت الأخالقّية الإن�ش�نّية 

الف��شلة.

مرتكزات بناء الشخصّية 
)الإيمان والعقل والحياء(

 تتقّوم �شخ�شّية الإن�ش�ن بعن��شر ثالثة: الإيم�ن والعقل 

ترتكز  عليه  اّلذي  الأ�ش��س  القوام  العقل  وُيمثِّل  والحي�ء. 

�ش�ئر العن��شر، وقد اأ�ش�رت الرواي�ت اإلى هذا المو�شوع.

 Q علّي  الإم���م  عن  نب�تة  بن  الأ�شبغ  روى  فقد   

اآدم  يا  ل��ه:  فقال   Q اآدم  على  »هبط جبرائيل  ق�ل: 

اإّن��ي اأُم���رت اأن اأُخ��ّي��رك واح��دة من ث��الث فاخترها ودع 

فقال:  الثالث؟  وما  جبرئيل  يا  اآدم:  له  فقال  اثنتين، 

)1)  تف�شير الميزان، ج1، �س 371.
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العقل  اخترت  اآدم:اإّن����ي  فقال  ي��ن،  وال��دِّ والحياء  العقل 

ان�صرفا ودع��اه، فقال:  ين:  والدِّ للحياء  فقال جبرئيل 

يا جبرئيل اإّنا اأُمرنا اأن نكون مع العقل حيث كان، قال 

.
(1(

ف�صاأنكما وعرج «

اهلل  ُيط�ع  وب��ه  والحي�ء  ين  الدِّ ُيكت�شب  ب�لعقل  اإذن، 

تع�لى، فعن الر�شول P اأّنه ق�ل: »األ، واإّن اأعقل النا�ض 

ع��دّوه فع�صاه، وعرف  وع��رف  فاأطاعه،  رّب��ه  ع��رف  عبد 

 .
(2(

لها« فتزّود  رحيله  �صرعة  وعرف  فاأ�صلحها،  اإقامته 

كم� اأّنه ال�شبيل لكّل خير، ول ُيدرك الخير اإّل به. وقد اأّكد 

ر�شول اهلل P ذلك بقوله: »الخير كّله بالعقل ول دين 

. والحي�ء �شفة تعمل على بن�ء اإن�ش�نّية 
(3(

لمن ل عقل له«

عديدة  رواي���ت  وردت  وقد  اأنثى،  اأم  ك�ن  ذك��رًا  الإن�ش�ن 

الن��س  اأ�شّد  ك�نوا  ب�أّنهم   R والأئّمة  الر�شول  ت�شف 

حي�ء. 

العالقة بين اإليمان والحياء: 

الإيم�ن  بين  ع��الق��ة  وج���ود  على  ال��رواي���ت  اأّك����دت   

اأ�ش��س له، فقد ورد عن الإم�م  واأّن الحي�ء هو  والحي�ء، 

)1)  الك�في، ج1، �س 58.

)2)  ميزان الحكمة، ج6، �س423.

)3)  م. ن، �س411.
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 ،
(1(

له« حياء  ل  لمن  اإي��م��ان  »ل  قوله:   Q ال�ش�دق 

 .
(2(

كّله« ين  الدِّ هو  »الحياء   :P الر�شول  عن  واأي�شً� 

اإيم�ن الإن�ش�ن كّلم� ازداد حي�ًء، وكذا العك�س  وكّلم� زاد 

كّلم� نق�س حي�وؤه فهو دليل على نق�س اإيم�نه، وقد اأ�ش�ر 

الإم�م علّي Q اإلى هذه الحقيقة: »كثرة حياء الرجل 

.
(3(

دليل على اإيمانه«

 :Q الر�ش�  الإم����م  ع��ن  ال����واردة  ال��رواي��ة  ُتبّين 

دينً�  يملك  يملك حي�ًء  اأّن من   ،
(4(

الإيمان« »الحياء من 

نق�س  اإذا  اأّن��ه  كم�  له.  دين  ل  له  حي�ء  ل  ومن  واإيم�نً�، 

الحي�ء ف�إّن الإيم�ن ينق�س بمقداره، والعالقة وثيقة بين 

الحي�ء  كون  اإل��ى   Pالر�شول وُي�شير  والحي�ء.  الإيم�ن 

والإيم�ن مقرونين في »قرن واحد فاإذا �ُصلب اأحدهما تبعه 

، بمعنى اأّنه من لم يكّفه الحي�ء عن القبيح فيم� 
(5(

الآخر«

ه  بينه وبين الن��س، فال يكّفه عن القبيح فيم� بينه وبين ربِّ

تع�لى، ومن لم ي�شتحي من اهلل عّز وجّل وج�هره ب�لقبيح 

فال دين له.

)1)  ميزان الحكمة، ج2، �س565.

)2)  م. ن.

)3)  م. ن، ج2، �س 565.

)4)   م. ن، نقاًل عن اأم�لي الطو�شي ، ج1 ، �س193.

)5) الحّر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة، ط2، موؤ�ش�شة اآل البيتR لإحي�ء التراث، قّم، 

ج12، �س 169.
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العالقة بين العقل والحياء:

مذموم  هو  والقبيح  القبيح،  ترك  هو  الحي�ء  اأّن  بم�   

عقاًل ومنهيٌّ عنه �شرعً�، ف�إنَّ هذا يوحي اإلى وجود عالقة 

ازداد  الإن�ش�ن  حي�ء  ازداد  كّلم�  اإذ  والعقل،  الحي�ء  بين 

عقله، والعك�س �شحيح اأي�شً�، فكّلم� نق�س من حي�ئه نق�س 

من عقله بهذا المقدار، ومن ل حي�ء له فال عقل له. ج�ء 

 
(1(

اأحياهم« النا�ض  قوله:»اأعقل   Q علّي  الإم���م  عن 

 ،
(3(

جميل كّل  اإلى  و�شبب   ،
(2(

خير كّل  مفت�ح  كذلك  وهو 

وكّل ذلك من العقل.

العقل  لأّن  وا�شحة،  والحي�ء  العقل  بين  العالقة  اإذن، 

ُخُلق  هو  الحي�ء  واأن  والحي�ء،  والخير  الط�عة  اإلى  يدعو 

ح�شن، واأن من يّت�شف به ُيعّد م�لكً� له. وقد ُعّد ُح�شن الخلق 

دلياًل على العقل، فقد ورد عن الر�شولP: »اأكمل النا�ض 

 :Q . واأي�شً� عن الإم�م علّي 
(4(

اأح�صنهم خلقاً« عقاًل 

 .
(5(

»اأكملكم اإيماناً اأح�صنكم اأخالقاً«

ر ويت�أّثر  ف�لعالقة اإذن ثالثّية، اإذ اإّن كّل واحد منه� يوؤثِّ

ب�لآخر وُيكمله، كم� اإّن نق�ش�نه اأو �شعفه يوؤّدي اإلى نفي 

)1)  انظر: ميزان الحكمة، ج2، �س 563.

)2)  م. ن، �س 562.

)3)  م. ن.

)4)  الك�في، ج1، �س71.

)5)  م. ن، ج1، �س 312.
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والإيم�ن،  الحي�ء  لزي�دة  �شبب  ف�لعقل  الآخ��ر،  نق�س  اأو 

ين. والإيم�ن �شبب للحي�ء، والحي�ء مجلبة للدِّ

العالقة بين العقل واإليمان:

وبن�ء  لالإن�ش�ن،  الأ�ش��س  القوام  ُيعتبر  العقل  اأّن  كم�   

عليه ُتلحظ فيه �ش�ئر ال�شف�ت والأخالقّي�ت، كذلك ف�إّن 

تك�ليف  مجموعة  عن  عب�رة  هو  اّل��ذي  ي��ن  وال��دِّ الإي��م���ن 

و�شلوكّي�ت، ل يكتمل ول ي�شتقيم اإل ب�لعقل. فمن ل عقل 

»قوام   :P الر�شول  عن  ورد  كم�  ل��ه،  دي��ن  ل  حتمً�  له 

. بل جعلت كّمّية 
(1(

المرء عقله، ول دين لمن ل عقل له«

»لكّل   :Pفعنه المرء،  عقل  ح�شب  ومقداره�  العب�دة 

الموؤمن عقله، فبقدر عقله تكون  �صيء دعامة ودعامة 

»ل  ب��أّنه  . وقد و�شفت الرواي�ت الع�قل: 
(2(

عبادته لربِّه«

.
(3(

ُيفارقه الحياء«

عن  وُيبعده  تع�لى  اهلل  ُي�شخط  م�  يتجّنب  ال��ذي  وهو 

»العاقل   :Qعلّي الإم���م  عن  ورد  وقد  ر�ش�ه،  �ش�حة 

(4(

من توّرع عن الذنوب وتنّزه عن العيوب«.

ف���ل��ع��ق��ل اأح���د م��رت��ك��زات الإي���م����ن وك��م���ل��ه، فعن 

)1)  الك�في، ج6، �س397.

)2)  م. ن، �س401.

)3)  م. ن، �س 416.

)4)  الك�في،ج6، �س419.
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اإيمانه:  كمل  فيه  ك��ّن  م��ن  »ث���الث   :Q المع�شوم 

.
(1(

العقل والحلم والعلم«

العّفة ومكانتها في بناء الشخصّية: 

الأخالقّية  الف�ش�ئل  اأّمه�ت  اإحدى  ُتمّثل  العّفة  اأّن  بم�   

جميعً�  واأّنه�  النف�س،  قوى  في  اعتداٍل  عن  الن�تجة  الأربع 

ُت�ش�هم في بن�ء اإن�ش�نّية الإن�ش�ن من خالل اكت�ش�ب الملك�ت 

الف��شلة، ف�لعّفة ُت�ش�هم م�ش�همة فّع�لة في بن�ء �شخ�شّية 

الإن�ش�ن من خالل م� يتفّرع عنه� من �شف�ت اأخالقّية، وقد 

 ،
(2(

ف�شيلة ع�شرة  ثم�ني  اإلى  الطب�طب�ئي  العاّلمة  عّده� 

تهذيب ج�نب  تعمل على  الف�ش�ئل  وكّل مجموعة من هذه 

من �شخ�شّية المرء وتربيته، بحيث يوؤّدي افتق�د بع�شه� اإلى 

خلل وا�شح فيه�، وقد اأ�ش�ر اإلى ذلك العديد من الرواي�ت 

اّلتي ذكرن�ه� في هذا الكت�ب وغيره�.

ح�لت�  وله�  ال�شهوّية  القّوة  عن  ت�شدر  العّفة  اأّن  وبم� 

ي�شعب  ف���إّن��ه  وال��خ��م��ود،  ال�شره  وهم�  وتفريط  اإف���راط 

العقل ونواهيه،  ب�أوامر  ت�أتمر  الع�قلة فال  للقّوة  انقي�ده� 

فك�ن  وزج��ره���.  قهره�  الغ�شبّية  ال��ق��ّوة  ب�إمك�ن  واإّن��م��� 

اأم  ك�نت  ف�ش�ئل  عنه�،  ال�ش�درة  الأخالقّية  لل�شف�ت 

�شخ�شّية  ه��دم  اأو  بن�ء  ف��ي  وخطير  مهّم  دور  رذائ���ل، 

)1)  الك�في، ج1، �س319.

)2)  راجع: تف�شير الميزان، ج1، �س 372.
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و�شهواته  لملّذاته  فري�شة  يقع  م�  �شرع�ن  فهو  الإن�ش�ن، 

وي�شتجيب لالإغراءات الدنيوّية. ف�إذا تبع �شهوته كم� ج�ء 

الكريم  والقراآن  الحيوان،  من  اأخ�ّس  اأ�شبح  الرواية  في 

ُهْم  بَْل  َك�لأْنَع�ِم  {اأُولَِئَك  ب�لأنع�م:  ال�شهوات  مّتبعي  �شّبه 

.
(1(

لُّ اأُولَِئَك ُهُم اْلَغ�ِفُلوَن} اأَ�شَ

الرذيلة  ال�شف�ت  عن  النف�س  مج�هدة  ُع��ّدت  ولهذا 

الجه�َد  النف�س  في  را�شخة  ح�شنة  ملك�ت  اإلى  وتحويله� 

ومم�ر�شة،  وِم��ران  اإل��ى معرفة  يحت�ج  اأم��ر  وه��و  الأك��ب��ر. 

خالل  من  بعده�  بل  فح�شب،  الملك�ت  تح�شيل  اأثن�ء  ل 

ل.  والتبدُّ التزلزل  من  ومراقبته�  حفظه�  على  المواظبة 

وهذه الملك�ت الأربع ال�ش�درة عن قوى النف�س، وم� يتفّرع 

المجّهزة  الفردّية  الطبيعة  ت�شتدعيه�  ملك�ت،  من  عنه� 

ب�أدواته�: »وهي كّلها ح�صنة لأّن معنى الح�صن المالءمة 

مالئمة  جميعاً  وه��ي  و�صعادته،  وكماله  ال�صيء  لغاية 

.
(2(

منا�صبة ل�صعادة الفرد«

عن  عة  المتفرِّ الف�ش�ئل  الأخ���الق  علم�ء  ذك��ر  وق��د 

العّفة واأو�شلوه� اإلى �شتٍّ وع�شرين ف�شيلة، ومّم� ُذكر من 

ف�ش�ئل العّفة: »الحياء،  والخجل، والم�صامحة، وال�صبر، 

والدماثة،  والن��ب�����ص��اط،  ال��ت��ق��دي��ر،  وح�صن  وال�����ص��خ��اء، 

)1)  �شورة الأعراف، الآية: 179.

)2)  تف�شير الميزان، ج1، �س 379.
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والورع،  والهدوء،  والقناعة،  الهيئة،  والنتظام، وح�صن 

.
(1(

والطالقة، والم�صاعدة، وال�صخط، والظرف«

معاني هذه الفضائل))):

هو و�شط بين التبذير والتقتير، وهو �شهولة  ال�صخاء: - 1

الإنف�ق وتجنُّب اكت�ش�ب ال�شيء من غير وجه ومبّرر.

ح�صن التقدير:- 2 هو اعتدال في النفق�ت احترازًا عن 

طرفي التقتير والتبذير.

نحو  في  ال�شهوانّية  النف�س  هيئة  ح�شن  ال��دم��اث��ة:- 3 

انجذابه� وا�شتي�قه� اإلى الّلّذات والم�شتهي�ت.

النتظام:- 4 من��شبة ال�شيء لل�شيء الآخر.

ح�صن الهيئة:- 5 محّبة الزينة الواجبة اّلتي تميل اإليه� 

النف�س.

ول  خ��داع  غير  من  المع��س  تدبير  ح�شن  القناعة:- 6 

طمع. 

الّلذات  م��ن  تن�له  م��ّم���  النف�س  �شكون  ال����ه����دوء:- 7 

الجميلة.

الف��شلة  النف�س ب�لأعم�ل ال�ش�لحة  ال��ورع:- 8 تزيين   

طلبً� لكم�ل النف�س وتقّربً� اإلى اهلل من دون ري�ء.

الطالقة:- 9 المزاح ب�لأدب من غير فح�س وافتراء.

)1)  انظر: ميزان العمل، �س115-113.

)2)  انظر: م.ن.
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الجل�ش�ء  طبق�ت  الإن�ش�ن  يعرف  اأن  ال��ظ��رف:- 10 

ويحفظ اأوق�ت الأن�س وُيعطي كالمً� لمن هو اأهله من 

المب��شطة في الوقت معه.

ال��م�����ص��ام��ح��ة:- 11 ت���رك ال���خ���الف والإن����ك�����ر على 

المع��شرين في الأمور العتي�دّية اإيث�رًا للحف�ظ على 

لّذة المخ�لطة والع�شرة.

اإلى  الوا�شلة  ب�لخيرات  الغتم�م  عدم  الت�صّخط:- 12 

من لم ي�شتحّقه� وب�ل�شرور اّلتي تلحق من ل ي�شتحّقه�.

وهي:  اأخرى  �شف�ت  الطب�طب�ئي  العاّلمة  اأ�ش�ف  قد 

الدعة، الوق�ر، الحّرّية، الم�ش�لمة، ح�شن الكرم، الإيث�ر، 

 .
(1(

الم�ش�محة، النبل، الموا�ش�ة

اأ�شل  اأّنه  اإّل  العّفة  ع عن  متفرِّ اأّنه  الحي�ء فرغم  واأم� 

لت�شع ف�ش�ئل، وج�ء عن الر�شول الأكرمP:»اأّما الحياء 

ال�صرِّ  في  هلل  والمراقبة  والراأفة،  الّلين،  منه  فيت�صّعب 

والب�صا�صة،  ال�����ص��ّر،  واج��ت��ن��اب  وال�����ص��الم��ة،  وال��ع��الن��ي��ة، 

وال�����ص��م��اح��ة، وال��ظ��ف��ر، وح�����ص��ن ال��ث��ن��اء ع��ل��ى ال��م��رء في 

النا�ض، فهذا ما اأ�صاب العاقل بالحياء فطوبى لمن قبل 

 .
(2(

ن�صيحة اهلل وخاف ف�صيحته

الإفراطي  العّفة  حّدي  تحت  المندرجة  الرذائل  واأّم� 

)1)   انظر: تف�شير الميزان، ج 1، �س 373.

)2) بح�ر الأنوار، ج1، �س 118.
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فهي:الوق�حة،  ال�شهوة،  وخمود  ال�شره  وهم�  والتفريطي، 

التخنُّث، والتبذير والتقتير، والري�ء، والهتكة، والكزازة، 

والملق،  وال�شك��شة،  والتح��شي،  والعبث  وال��م��ج���ن��ة، 

والح�شد، وال�شم�تة«. 

معاني الرذائل))):

القبيح من  تع�طي  النف�س في  الوقاحة: هي لج�ج   -

غير احتراز من الذّم.

الحي�ء  اإف��راط  من  النف�س  يعتري  ح���ل  التخنُّث:   -

يقب�س النف�س عن النب�ش�ط قوًل وفعاًل.

-  التبذير: اإفن�ء الم�ل فيم� ل يجب وفي الوقت اّلذي 

ل يجب واأكثر مّم� يجب.

التقتير: المتن�ع عن اإنف�ق م� يجب، و�شببه البخل   -

وال�شّح واللوؤم.

طلبً�  الف��شلة  الأع��م���ل  ب��ذوي  الت�شبُّه  ال���ري���اء:   -

لل�شمعة والمف�خرة.

ب�لأعم�ل  النف�س  تزيين  عن  الإع��را���س  الهتكة:   -

الف��شلة والمج�هرة ب�أ�شداده�.

الكزازة: الإفراط في الجّد.  -

المجانة: الإفراط في الهزل.  -

)1)  انظر: ميزان العمل، �س 115.
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العبث: الإفراط في العبث.  -

م ب�لجلي�س. التحا�صي: اإفراط في التبرُّ  -

ال�صكا�صة: مخ�لفة المع��شرين في �شرائط الأن�س.  -

عّم�  التغ�فل  مع  المع��شرين  اإلى  التحبُّب  الملق:   -

يلحقه من ع�ر ال�شتخف�ف.

الم�شتحّق  اإلى  الوا�شل  ب�لخير  الغتم�م  الح�صد:   -

اّلذي يعرفه الح��شد.

ال�صماتة: الفرح ب�ل�شّر الوا�شل اإلى غير الم�شتحّق   -

مّمن يعرفه ال�ش�مت.

له�  واّلتي  الأرب��ع  الف�ش�ئل  اإح��دى  العّفة  ُتمّثل  اإذن،   

دور اأ�ش��س في بن�ء �شخ�شّية الإن�ش�ن من خالل امتالكه 

للملك�ت الأخالقّية الإن�ش�نّية الف��شلة.



الفصل الثالث:

بناء المجتمع العفيف 

من خالل بناء الفرد
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من  الحي�ء  تع�لى،  اهلل  من  الحي�ء  م��رات��ب:  للحياء 

النف�س، والحي�ء من الن��س.

الحياء من الناس
من  للحي�ء  اأ�ش��شً�  ركيزة  الن��س  من  الحي�ء  ُيمثِّل   

النف�س والحي�ء من اهلل تع�لى ، ف�إذا م� ا�شتحى الإن�ش�ن 

النواهي  واإت��ي���ن  القبيح  فعل  ع��ن  امتنع  الآخ��ري��ن  م��ن 

اإلى  للو�شول  ومقّدمة  مدخل  وه��ذا  ال��رذائ��ل.  واق��ت��راف 

ا�شتقب�ح الفعل لدى النف�س في�شتحي منه� ، واإذا م� تحّول 

وتحّولت  لديه  وممدوحة  لة  مت�أ�شِّ ع�دة  اإلى  ال�شلوك  هذا 

اإلى ملكة اّتجهت نحو الف�شيلة واكت�شت ثوب الإيم�ن، فقد 

ج�ء عن الإم�م علّي Q قوله: »حياء الرجل من نف�صه 

، وينتج عنده� حي�ٌء من اهلل تع�لى وهو 
(1(

ثمرة الإيمان«

من الإيم�ن. 

ح�شب  الإن�ش�ن  ل��دى  الحي�ء  درج���ت  تختلف  اإّن��ه  ث��ّم 

اّلتي  الخلقّية  وال�شف�ت  يمتلكه�،  اّلتي  والمنزلة  المرتبة 

)1)  ميزان الحكمة، ج2، �س 563.
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لمنزلته  تبعً�  الآخ��ر  من  الحي�ء  يكون  فقد  به�،  يتحّلى 

العلمّية اأو مرتبته لدى الن��س، كم� لو ك�ن ع�لمً� اأو م�شوؤوًل 

اأو م� �ش�به. فقد يفعل الإن�ش�ن القبيح في خلوته لعدم وجود 

الفالنّي،  الرئي�س  اأو  الع�ِلم  اأم�م  يتجّنبه�  لكن  يراه،  من 

وُيح�ول اأن ُيظهر نف�شه على اأجمل �شورة واأف�شل �شف�ت، 

وهذا ع�ئد اإلى مقدرة الآخر على لومه، لعلمه ب�أّن الآخر 

هو الأكمل منه في ال�شف�ت فيفهم م�ش�وىء وقبح الفعل، 

انحط�ط منزلته  وب�لت�لي  واآلم،  اأ�شّد  اللوم  يكون  عنده� 

عنده، وهذا م� ُيخ�لف الطبع والميل الب�شرّي.

اأن  ُيحّب  ول  الن��س  من  ي�شتحيي  الإن�ش�ن  ف�إّن  ولهذا 

د �شرورة الحي�ء  ينتق�شه اأحد، ولهذا ج�ءت الرواي�ت لتوؤكِّ

من اهلل تع�لى كم� ي�شتحيي ال�شخ�س من الرجل ال�ش�لح 

من قومه، فعن الر�شول P: »ا�صتحِي من اهلل ا�صتحياءك 

. وقد 
(1(

اليقين« زي��ادة  ف��اإّن فيها  من �صالحي جيرانك 

ي�شتحيي  ل  درجة  اإلى  فعله  �شوء  خالل  من  المرء  ي�شل 

عنده� حّتى من الن��س في العالنية، وعنده� قد يفعل اأّي 

قبيح ول يتوّرع عن اأّي ذنب، عنده� ي�شّح فيه القول: اإذا 

.
(2(

لم ت�شتحِي ف��شنع م� �شئت

وعن الإم�م علي Q: »من لم ي�صتحِي من النا�ض 

)1)  ميزان الحكمة، ج2، �س 568.

)2)  م. ن،  ج2، �س 567.
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، لأّن الحي�ء من الن��س هو 
(1(

لم ي�صتحِي من اهلل تعالى«

ال�شكل العلنّي، والحي�ء من اهلل هو ال�شكل ال�شرّي. وج�ء 

الت�أكيد من الر�شول P على اأهّمّية الحي�ء في العلن لأّنه 

يجّر اإلى الحي�ء في ال�شّر: »من لم ي�صتحِي من اهلل في 

 .
(2(

العالنية، لم ي�صتحِي من اهلل في ال�صّر«

R واألئّمة P الحياء من الرسول
ه���ذا الن���وع م���ن الحي�ء ينب���ع م���ن الأخ���الق الع�لية 

اّلتي يمتلكه� الإن�ش����ن حيث ي���رى اأّن اأعم�له ُتعر�س على 

الر�شول P والأئّمة R كّل يوم اأو كّل يوم اثنين ويوم 

خمي�س، واأّنه ي�ش���ووؤهم القبيح ال�ش����در عن �شيعتهم كم� 

وُت�ش���عدهم الأعم�ل الح�شنة ال�ش����درة عنهم اأي�شً�. فمن 

ل���م ير اهلل تع�لى عليه رقيبً� و�ش����هدًا فال ُيمكنه اأن يرقى 

.R والأئّمة P اإلى رق�بة الر�شول

العالقة بين الحياء من النفس 
والحياء من الله تعالى

 قد يكون الحي�ء من النف�س في العالنية، كم� قد يكون 

في الخلوة وال�شّر، لأّنه� ح�لة انزج�ر داخلّية تحّث المرء 

على ترك القبيح لكونه قبيحً�، ي�شتقبحه العقل الإن�ش�نّي 

)1)  ميزان الحكمة، ج2، �س 566.

)2)  م. ن، ج2، �س566.
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الإن�ش�ن،  م��روءة  ُيخ�لف  فهو  ول��ذا  �شلوكه،  مع  ويتن�فى 

العقل،  قواعد  عن  ينح�ز  ل  والع�قل  ال��م��روءة  و�ش�حب 

ولذلك فهو يترك كّل فعل يم�سُّ به�، ومن هذه الجهة ل يكون 

الفعل ن�تجً� عن الإيم�ن ب�هلل تع�لى اأو الإح�ش��س ب�لرق�بة 

الإلهّية. نعم هو مقّدمة ودافع اإليه، وهو ح�شٌن على كّل ح�ل 

.
(1(

واليه اأ�ش�ر الر�شول بقوله: »الحياء خير كّله«

يبداأ من  تدريبّي  برن�مج  اإلى  يحت�ج  ف�لحي�ء من اهلل 

يفوز  اأن  الإن�ش�ن  ا�شتط�ع  كّلم�  اإذ  النف�س،  من  الحي�ء 

ب�لحي�ء من نف�شه، وهو حي�ء في ال�شّر والخلوة، نجح حتمً� 

في الحي�ء من اهلل اّلذي هو حي�ٌء في ال�شّر اأي�شً�. ويحت�ج 

تقع  للنف�س ومح��شبته�، كي ل  �شديدة  اإلى مراقبة  الأمر 

العقل  مع  تتن�فى  اّلتي  القبيحة  والأف��ع���ل  المع��شي  في 

الأكبر.  الجه�د  هو  النف�س  جه�د  ك�ن  هن�  ومن  وال�شرع. 

وقد اأ�ش�رت الرواي�ت اإلى اأّن هذا النوع من الحي�ء يمحو 

 :Q علّي  الإم����م  ع��ن  ج���ء  فقد  وال��ذن��وب،  الخط�ي� 

هو  واأي�صاً  الخطايا،  من  كثيراً  يمحو  اهلل  من  »الحياء 

 .
(2(

اأف�صل الحياء«

فمالحظة و�شعور الإن�ش�ن بكون اهلل تع�لى اأقرب اإليه 

قّيوم ل  بقدرته، حيٌّ  العب�د  يقهر  واأّن��ه  الوريد،  من حبل 

)1)  بح�ر الأنوار، ج 71، �س 335.

)2)  انظر: ميزان الحكمة، ج2، �س 568.
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اّلتي  والمط�لب  الآي�ت  من  وغيره�  نوم،  ول  �ِشَنٌة  ت�أخذه 

ت�شف اهلل تع�لى ب�أّنه ح��شر غير غ�ئب، كّل هذا م�ش�عد 

ُتنّمي لديه ال�شعور برق�بة  اإيج�د ملكة لدى الإن�ش�ن  على 

اهلل تع�لى، فم� يكون منه اإّل الحي�ء منه تع�لى في ال�شّر 

كم� ي�شتحيي منه ويخ�فه في العلن.

الحثُّ على عّفة البطن والفرج وم�صاديقهما:

كسر شهوتي البطن والفرج:

من  عليهم�  وال�شيطرة  وال��ف��رج  البطن  عّفة  ُتعتبر   

 :Qاأبي جعفر اأف�شل العب�دات، فقد ج�ء عن الإم�م 

ُيعبد  ، بل لم 
(1(

البطن والفرج« العبادة عّفة  اأف�صل  »اإّن 

اهلل ب�أف�شل من هذه العّفة، كم� ج�ء عنهQ: »ما من 

.
(2(

عبادة اأف�صل عند اهلل من عّفة بطن وفرج«

الم�ش�ألة، وجعل غيرة  بهذه  كثيرًا  الإ�شالم  اهتّم  فقد 

المّتزنة  �شخ�شّيته  على  ع��الم��ة  عر�شه  على  ال��رج��ل 

والموؤمنة. وقد ُجعلت� اأف�شل عب�دة، لأّن الذنوب تن�شط عندم� 

تكون البطن مليئة، فقد ج�ء عن الر�شول الأكرمP: »اأكثر 

.
(3(

ما تلج به اأّمتي النار الأجوفان: البطن والفرج«

ف�شهوة البطن ل ت�شمح لالإن�ش�ن في التفكير الم�شروع 

)1)  اأ�شول الك�في، ج2 ، �س84.

)2)  م.ن، �س 85.

)3)  ميزان الحكمة، ج6، �س361، نقاًل عن بح�ر الأنوار ج 71، �س 269.
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والمنّظم لتح�شيل الغذاء ورع�ية حقوق الآخرين، وتجعله 

والذنوب  الخط�ي�  اقتراف  ب�أيِّ فعل حّتى  للقي�م  ح��شرًا 

في �شبيل اإر�ش�ئه�، اأ�شف اإلى اأّنه� م�شدر و�شبب للكثير 

من الأمرا�س الج�شمّية والأخالقّية اإلى درجة ُت�شبح معه� 

معبوده فتتحّكم في جميع �شلوكّي�ته.

�صّر  وق��ي  »م��ن   :P الأك���رم  الر�شول  ج���ء عن  فقد 

 ،
(1(

بطنه ول�صانه وفرجه فقد ُوقي من جميع الباليا«

وتهذيب ه�تين ال�شهوتين يوجب غفران الذنوب كم� ورد 

ما اأمرىء ا�صتهى �صهوة فردَّ �صهوته  عن الر�شول P: »اأيُّ

.
(2(

واآثر بها على نف�صه غفر اهلل له«

كيفّية التحرُّر من أسر شهوة البطن:

ر  التحرُّ على  ُت�ش�عد  الإر�ش�دات  من  مجموعة  هن�ك 

من �شهوة البطن نورد منه� م� يلي: 

اأن يكون الطعام حالًل:   -1

 يقول اهلل تع�لى: {يَ� اأَيَُّه� الَِّذيَن اآَمنُوا ُكُلوا ِمْن َطيِّبَ�ِت َم� 

. ُيقرن اهلل 
(3(

َرَزْقنَ�ُكْم َوا�ْشُكُروا هلِل اإِْن ُكْنتُْم اإِيَّ�ُه تَْعبُُدوَن}

تع�لى اأكل الطّيب�ت بوجوب ال�شكر له تع�لى.

ويذكر في اآية اأخرى عدم تحريم م� اأحّل اهلل للن��س، 

)1)  الأخالق في القراآن، ج 2، �س299، نقاًل عن معراج ال�شع�دة، �س310.

الإحي�ء، ط2،  تهذيب  البي�ش�ء في  المحجة  المرت�شى،  بن  ، محمد  الك��ش�ني    (2(

موؤ�ش�شة العلمي للمطبوع�ت، بيروت ،1983م، ج5، �س169.

)3)  �شورة البقرة، الآية: 172.
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العتداء  عن  تع�لى  ونهى  للموؤمنين.  حّليته  على  للت�أكيد 

وتج�وز حقوق الآخرين، بقوله تع�لى: {يَ� اأَيَُّه� الَِّذيَن اآَمنُوا 

ُموا َطيِّبَ�ِت َم� اأََحلَّ اهللُ لَُكْم َوَل تَْعتَُدوا اإِنَّ اهللَ َل يُِحبُّ  َل تَُحرِّ

 .
(1(

اْلُمْعتَِديَن}

كّل م� ح�ز على  الحالل هن� هو  الطع�م  والمراد من 

هذه ال�شروط:

ج�ء  فقد  وتعبه،  الإن�ش�ن  وك�شب  كّد  من  ح�شل  أ- م� 

في الرواية اأّن الك�دَّ على عي�له ك�لمج�هد في �شبيل 

اهلل.

مثل  منه،  الحقوق  خرجت 
ُ
اأ قد  الم�ل  يكون  ب- اأن 

الزك�ة والخم�س.

ك�أن  ال�شرعّي،  الوجه  على  ح�ئزًا  الطع�م  يكون  ج- اأن 

ك�ن  اإذا   � ال�شرعّية  الطريقة  على  مذبوحً�  يكون 

لحمًا�.

وكّل ذلك  والنج��ش�ت،  الخبث  يكون ط�هرًا من  د- اأن 

ل في اأبواب الفقه. مذكور ب�شكل مف�شّ

2 - الأكل عند الجوع وعدم الإكثار منه: 

 :Q اأّنه ق�ل للح�شن Qج�ء عن اأمير الموؤمنين 

؟ قال:  اأربع خ�صال ت�صتغني بها عن الطبِّ علمك 
ُ
اأ »األ 

ول  جائع،  واأن��ت  اإّل  الطعام  على  تجل�ض  ل  ق��ال:  بلى، 

)1)  �شورة الم�ئدة ، الآية: 87.
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واإذا  الم�صغ،  ت�صتهيه، وج��ّود  واأن��ت  اإّل  الطعام  تقم عن 

ا�صتعملت هذا  ف��اإذا  الخالء،  نف�صك على  نمت فاعر�ض 

.
(1(

» ا�صتغنيت عن الطبِّ

الطع�م  من  الإق��الل  على  يتدّرب  اأن  لالإن�ش�ن  ينبغي 

�شيئً� ف�شيئً�، واأن يكون تن�وله لطع�مه بم� يرفع به جوعه 

واأن ل ي�أكل حّتى التخمة ف�إّنه� من ال�شيط�ن.

والمراد من ك�شر �شهوة البطن، هو اعتداله�، واليه اأ�ش�ر 

القران الكريم بقوله تع�لى: {... َوُكُلوا َوا�ْشَربُوا َوَل تُ�ْشِرُفوا 

 :Q وج�ء عن الإم�م علّي ،
(2(

اإِنَُّه َل يُِحبُّ اْلُم�ْشِرِفيَن}

.
(3(

»قّلة الأكل من العفاف وكثرته من الإ�صراف«

ف�إذا م� زال الجوع عن الإن�ش�ن، ولم ي�أكل حّتى ال�شبع، 

تي�ّشرت له العب�دة والفكر والقدرة على العمل، فعن الإم�م 

من  الموؤمن  لقلب  اأ���ص��ّر  �صيء  »لي�ض   :Q ال�ش�دق 

كثرة الأكل، وهي مورثة ل�صيئين: ق�صوة القلب وهيجان 

.
(4(

ال�صهوة«

د على اأخذ الحاجة من الطعام: 3 - التعوُّ

ُجعل الطع�م من اأجل رفع الجوع واإزالة التعب وال�شعف 

عن الإن�ش�ن، ولهذا من المهّم جّدًا اأن يتعّود الإن�ش�ن على 

)1)  و�ش�ئل ال�شيعة،  ج24، �س 245.

)2)  �شورة الأعراف، الآية: 31.

)3)  منتخب ميزان الحكمة: �س 24، نقاًل عن م�شتدرك الو�ش�ئل، ج16، �س 213.

)4)  م.ن، �س 24، نقاًل عن م�شتدرك الو�ش�ئل، ج 16، �س 222. 
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له  عر�س  كّلم�  ل  فقط،  اإليه  ح�جته  عند  الطع�م  تن�ول 

في  ج�ء  الجوع،  عند  اإّل  يتن�وله  ل  واأن  عليه،  ح�شل  اأو 

بن  عي�صى  »ق��ام  ق�ل:  رفعه  حديد  بن  علّي  عن  الو�ش�ئل 

حّتى  تاأكلوا  ل  ا�صرائيل!  بني  يا  فقال:  خطيباً،  مريم 

تجوعوا، واإذا جعتم فكلوا، ول ت�صبعوا، فاإّنكم اإذا �صبعتم 

 .
(1(

ربَّكم« ون�صيتم  جنوبكم،  و�صمنت  رق��اب��ك��م،  غلظت 

الفرد هي  �شلوك  اّلتي تحكم  وال�ش�بطة  ال�شي��شة  ولتكن 

ل  الحي�ة  قيد  على  البق�ء  اأج��ل  من  الطع�م  ا�شتخدام 

النحو  هذا  وعلى  لتاأكل«،  تع�ض  ول  لتع�ض  »كل  العك�س: 

ك�نت �شيرة الر�شول الأكرم P والأئّمة R، فقد ج�ء 

عن العي�س بن الق��شم ق�ل: ُقلت لل�ش�دق Q حديث 

»ما �صبع ر�صول اهلل من  اأّنه ق�ل:   Qاأبيك ُيروى عن 

 P خبز بّر قّط، اأهو �صحيح؟ فقال: ل، ما اأكل ر�صول اهلل

.
(2(

خبز بّر قّط ول �صبع من خبز �صعير قّط«

4- اللتزام بوقت الأكل:

وجبتين  اأي  اأكثر  ل  وقتين  لالأكل  ال��رواي���ت  ح��ّددت   

ف��ي ال��ي��وم ال���واح���د، واح����دة ف��ي ال�����ش��ب���ح واأخ����رى في 

�شعيد  اأب��و  روى  فقد  والع�ش�ء(،  الفطور  الم�ش�ء)وجبت� 

)1)  و�ش�ئل ال�شيعة، ج24، �س 245.

)2)  م. ن، ج24، �س 244.
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 لم يتع�ضَّ واإذا تع�ّصى 
(1(

الخدري: »اأّنه كان P اإذا تغّدى

عبد  بن  �شه�ب  اأّن  الك�في  في  ج���ء  وق��د   .
(2(

» ي��ت��غ��دَّ ل��م 

األقى من  Q ما  اأبي عبد اهلل  اإلى  »�صكوت  رّبه ق�ل: 

الأوجاع والتخم فقال لي: »تغدَّ وتع�ضَّ ول تاأكل بينهما 

�صيئاً فاإّن فيه ف�صاد البدن. اأما �صمعت اهلل تعالى يقول: 

.
(4(

»
(3(

يًّ�} {لَُهْم ِرْزُقُهْم ِفيَه� بُْكَرًة َوَع�شِ

ب�شّق  ولو  الع�ش�ء  ت�أكيد على عدم ترك  اأّنه يوجد  كم� 

 .
(5(

تمرة، فعن الإم�م علّي Q: »ترك الع�صاء مهرمة«

 :Q�وقد ورد عن بع�س الأهوازّيين عن الإم�م الر�ش

»قال اإّن في الج�صد عرقاً ُيقال له الع�صاء لم يزل يدعو 

عليه ذلك العرق اإلى اأن ُي�صبح يقول: اأجاعك اهلل كما 

اأحدكم  يدعن  فال  اأظماأتني  كما  اهلل  اأظ��م��اأك  اأجعتني 

وتدلُّ   .
(6(

م�����اء« �صربة  اأو  خبز  م��ن  بلقمة  ول��و  الع�صاء 

الأخب�ر على ا�شتحب�ب تن�ول طع�م الع�ش�ء ل �شّيم� لل�شيخ 

فعن اأبي عبد اهلل Q ق�ل: »ال�صيخ ل يدع الع�صاء ولو 

.
(7(

بلقمة«

)1) المراد من الغداء في الرواي�ت هو الفطور ال�شب�حي.

)2) المحجة البي�ش�ء، ج5، �س 166.

)3) �شورة مريم، الآية: 62.

)4) الك�في ،ج6 ، 290.

)5) م.ن، �س 288.

)6) م.ن، ج6، �س 289.

)7)  م. ن.
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لكن ُيكره اأن ين�م المرء على بطن مليئة ب�لطع�م.

ورد في الأح�ديث ال�شريفة كراهّية المتالء من الطع�م 

�شواء ك�ن لياًل اأم نه�رًا.

فقد ورد عن اأبي عبد اهلل ال�ش�دق Q قوله: »كثرة 

.
(1(

الأكل مكروه«

اإلى اهلل من  اأبغ�ض  »ما من �صيء   :Q وكذا عنه 

.
(2(

بطن مملوء«

الكم�لت  من  الإن�ش�ن  يمنع  المملوء  البطن  اإّن  بل 

عن  ج�ء  كم�  ال�شم�وات،  ملكوت  في  والدخول  المعنوّية 

ال�صماوات قلب من  »ل يدخل ملكوت   :P ر�شول اهلل 

.
(3(

مالأ بطنه«

5-  اأن ل يكون الطعام اأكبر همِّ الإن�سان:

اللذيذ،  والطع�م  اللحم  اأكل  الدائم  اأن ل يكون هّمه 

تركه  اأّن  كم�  القلب.  ق�ش�وة  تورث  اللحم  اأكل  كثرة  ف�إّن 

 لأّنه �شّيد الطع�م فال 
(4(

ب �شوء الخلق ُي�شبِّ اأربعين يومً� 

طريقة  المرء  م  ُينظِّ اأن  المهّم  من  لكن  تركه.  ينبغي 

هذا  اإلى  الج�شم  لح�جة  غيره،  طع�ٌم  يتخّلله  واأن  اأكله 

ع. التنوُّ

)1) الك�في، ج6، �س 269.

)2) م. ن، �س 270.

)3) ميزان الحكمة، ج1، �س 89.

)4)  انظر: الك�في، ج6، �س312.
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كيفّية التحّرر من شهوة الفرج: 

الإن�ش�ن  على  ال�شهوات  اأغلب  هي  الفرج  �شهوة  اإّن 

قّوة  ب�أّنه�  وتمت�ز  العقل،  على  الهيج�ن  عند  واأع�ش�ه� 

اّلتي  الغ�شبّية  ال��ق��ّوة  بخالف  ب�شرعة،  تهداأ  ل  عنيدة 

تمت�ز ب�شّدته� من ن�حية وب�أّنه� �شريعة الهدوء من ن�حية 

اأخرى.

الوقوف بوجه  العاقلة تعجز عن  القّوة  دام��ت  »وم��ا 

القّوة ال�صهوّية العنيدة الطويلة الأثر، فن�صتعين بالقّوة 

بوجهها  للوقوف  المحرقة  كالنار  ال�صديدة  الغ�صبّية 

ب��اأن تكون  اإّل  اأّن ه��ذا ل يتّم  اأث��ره��ا... غير  والحّد من 

.
(1(

الغ�صبّية تحت اإمرة القّوة العاقلة«

واإّن اأكثر الن��س يمتنع عن فعل مقت�ش�ه� حي�ءًا وخ�شية 

للمح�فظة  اأو  الآخرين،  اأو لحي�ء من  اأو خوف  لعجز  اإّم� 

على ج�شمه، ول ُيعّد هذا ثوابً� واأجرًا، نعم من حيث كونه� 

ك�ن  �شبب  ب�أيِّ  الإن�ش�ن  عن  يندفع  اإثمه  ف�إّن  الزن�  تدفع 

واإّنم� الف�شل والثواب فيم� لو تركه خوفً� من اهلل  تركه. 

تع�لى مع القدرة عليه، وارتف�ع الموانع، وتي�شير الأ�شب�ب 

ل �شّيم� عند �شدق ال�شهوة وهذه درجة ال�شّديقين ولهذا 

فهو  ف��م��ات  فكتم  ف��ع��ّف  ع�صق  »م��ن   :P الر�شول  ق���ل 

الكت�ب  دار  ط1،  النف�س،  جه�د  في  بحوث  الروحية  التربية  كم�ل:  الحيدري،    (1(

العربي، بيروت، 2002م، �س163.
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 Q يو�شف  النبّي  مع  ح�شل  م�  اأّن  كم�   .
(1(

�صهيد«

وامتن�عه عن زليخ� مع القدرة ورغبته� الج�محة، هو من 

في  تع�لى  ثن�ء اهلل  بذلك  ن�ل  والعّفة حيث  الورع  اأح�شن 

.
(2(

يَن} كت�به الكريم: {اإِنَُّه ِمْن ِعبَ�ِدنَ� اْلُمْخَل�شِ

ضها كيف َتكسر شهوة الفرج وتروِّ

1 - الزواج: 

ُجِعل الزواج و�شيلة لتهذيب واإ�شب�ع هذه ال�شهوة، وقد 

ُجِعلت �شهوة الجن�س في الإن�ش�ن من اأجل:

لم�  ذلك  ول��ول   ، الب�صرّيأ-  الن�صل  وا�صتمرار  حفظ 

من  العديد  تحّمل  ولم�  ال��زواج،  على  الإن�ش�ن  اأقدم 

الولد  وج��ود  على  المترّتبة  وال�شعوب�ت  الم�ش�كل 

والذرّية.

ت��وف��ي��ر ه���ذا ال��ع��م��ل م��ن اأج���ل ت��ك��ام��ل الإن�����ص��انب-  في 

الجوانب المرتبطة ب�إ�شب�ع ال�شهوة الجن�شّية، ونق�شد 

به� هن� الم�ش�ئل المتعلِّقة ب�لعّفة.

القراآن  اأ�ش�ر  واإليه  ال��زواج  على  الإ�شالم  حّث  ولهذا   

�ِلِحيَن  َوال�شَّ ِمنُكْم  يَ�َمى  اْلأَ {َواأَنِكُحوا  تع�لى:  بقوله  الكريم 

ِلِه  َف�شْ ِمْن  اهللُ  يُْغِنِهُم  ُفَقَراء  يَُكونُوا  اإِْن  َواإَِم�ِئُكْم  ِعبَ�ِدُكْم  ِمْن 

)1)  انظر: المحّجة البي�ش�ء، ج5، �س185.

)2)  �شورة يو�شف، الآية: 24.
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اأي  العّزاب  هن�  ب�لأي�مى  وُيق�شد   ،
(1(

َعِليٌم} ٌع  َوا�شِ َواهللُ 

تزّوج  »اإذا   :P الر�شول  وقد ج�ء عن  لهم.  اأزواج  ل  من 

ين فليتّق اهلل في الن�صف  العبد فقد ا�صتكمل ن�صف الدِّ

اهلل  ر�ش�  مورد  ج  المتزوِّ ك�ت  تحرُّ ُجِعلت  وقد   .
(2(

الباقي«

ج، وكذلك عب�دته، وقد ورد عن  ِلغير المتزوِّ تع�لى خالفً� 

اأف�صل  ج  متزوِّ ُي�صلِّيهما  »ركعتان   Qال�ش�دق الإم�م 

. وُجِعل التزويج 
(3(

ج« من �صبعين ركعة ُي�صلِّيها غير متزوِّ

»ما   :P اهلل  ر�شول  ذكر  كم�  تع�لى  اهلل  اإلى  بن�ء  اأح��ّب 

ُبني في الإ���ص��الم بناء اأح��ّب اإل��ى اهلل ع��زَّ وج��لَّ واأع��ّز من 

.
(4(

التزويج«

2 - غ�ضُّ الب�سر:

ة بغية اإر�ش�ء  اأولى اهلل تع�لى غ�ّس الب�شر اأهّمّية خ��شّ

وبن�ء قواعد متينة لت�أ�شي�س مجتمع عفيف، ولهذا نرى اأّنه 

بغ�سِّ  اأم��ر  عندم�  والأنثى  الذكر  بين  الخط�ب  في  ل  ف�شّ

الب�شر، للدللة والإ�ش�رة اإلى اأهّمّية الغ�سِّ ولم� يتركه من 

موّجه  والتكليف  والمجتمع.  النف�س  بن�ء  على  اإيج�بّية  اآث�ر 

لكلٍّ من الرجل والمراأة على ال�شواء، وقد بداأ توجيه الخط�ب 

اإلى الرج�ل قبل الن�ش�ء ت�أكيدًا منه على الدور والم�شوؤولّية 

)1)  �شورة النور، الآية: 32.

)2)  منتخب ميزان الحكمة، �س 233.

)3)  م. ن، �س234.

)4)  م. ن.
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الواقعة على ع�تقهم، وك�أّن بن�ء المجتمع العفيف يبداأ من 

غ�سِّ ب�شر الرج�ل اأّوًل.

ِمْن  وا  يَُغ�شُّ ِلْلُموؤِْمِنيَن  {ُقْل  خط�بهم:  في  تع�لى  يقول 

َخِبيٌر  اإِنَّ اهللَ  لَُهْم  ْزَكى  اأَ َذِلَك  ُفُروَجُهْم  َويَْحَفُظوا  �ِرِهْم  اأَْب�شَ

. ثّم اأردف تع�لى بعده� مب��شرة الخط�ب 
(1(

نَُعوَن} ِبَم� يَ�شْ

اإليه  وم�شيفً�  الحكم  نف�س  اإلى  م�شيرًا  ب�لن�ش�ء  الخ��ّس 

َن ِمْن  �شْ ِمنَ�ِت يَْغ�شُ اأمورًا اأخرى تتعّلق ب�لمراأة: {َوُقْل ِلْلُموؤْ

�ِرِهنَّ َويَْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ اإَِل َم� َظَهَر  اأَْب�شَ

ِزينَتَُهنَّ  يُْبِديَن  َولَ  ُجيُوِبِهنَّ  َعَلى  ِبُخُمِرِهنَّ  ِرْبَن  َوْليَ�شْ ِمْنَه� 

اأَْبنَ�ِء  ْو  اأَ ْبنَ�ِئِهنَّ  اأَ اأَْو  بُُعولَِتِهنَّ  اآبَ�ِء  اأَْو  اآبَ�ِئِهنَّ  اأَْو  ِلبُُعولَِتِهنَّ  اإَِل 

ْو  اأَ اأََخَواِتِهنَّ  بَِني  اأَْو  اإِْخَواِنِهنَّ  بَِني  اأَْو  اإِْخَواِنِهنَّ  اأَْو  بُُعولَِتِهنَّ 

ِن�َش�ِئِهنَّ اأَْو َم� َمَلَكْت اأَْيَم�نُُهنَّ اأَِو التَّ�ِبِعيَن َغْيِر اأُوِلي الإِْربَِة ِمَن 

ْفِل الَِّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النِّ�َش�ِء َوَل  َج�ِل اأَِو الطِّ الرِّ

ْرُجِلِهنَّ ِليُْعَلَم َم� يُْخِفيَن ِمْن ِزينَِتِهنَّ َوتُوبُوا اإِلَى اهلِل  ِرْبَن ِب�أَ يَ�شْ

.
(2(

َجِميعً� اأَيَُّه� اْلُموؤِْمنُوَن لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن}

والأب�صار جمع  الجفن،  على  الجفن  اإطباق  »والغ�ضُّ 

في  اأن »من«  الناظر، ومن هنا يظهر  ب�صر، وهو الع�صو 

اأب�����ص��اره��م« لب��ت��داء ال��غ��اي��ة ل م��زي��دة ول للجن�ض  »م��ن 

ول ل��ل��ت��ب��ع��ي�����ض...، وال��م��ع��ن��ى ي���اأت���وا ب��ال��غ�����ّض اآخ�����ذاً من 

)1)  �شورة النور، الآية: 30.

)2)  �شورة النور، الآية: 31.
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النظر  يحّل  ل  م�  اإلى  النظر  عن  نهي  وهو   .
(1(

اأب�صارهم«

اإليه من الأجنبّية. واأّم� المراد من »يحفظوا فروجهم« فهو 

 :Qشتره� عن النظر، ففي الرواية عن الإم�م ال�ش�دق�

الزنا  الفروج فهي من  القراآن في حفظ  اآي��ة في  كّل  »اإّن 

. ف�إّن النظر مبداأ الزن�، 
(2(

اإّل هذه الآية فهي من النظر«

وحفظه مهّم، وهو ع�شير من حيث قد ُي�شته�ن به ول يعظم 

الخوف منه، والآّف�ت كّله� تن�ش�أ منه، ف�لنظرة الأولى اإذا لم 

يق�شده� ل يوؤاخذ عليه� والمع�ودة يوؤاخذ به�، ق�ل ر�شول 

.
(3(

اهلل P: »لك الأولى وعليك الثانية، اأي النظرة«

اجتناب مثيرات ال�سهوة:  -3

وهي عديدة نذكر منه� على �شبيل المث�ل:

اأ - و�صائل الإعالم:

اأخالقّيً�  والُمِحلَّة  المحت�شمة  غير  البرامج  تبّث  اّلتي   

وكذا  الإن��ت��رن��ت،  اأم  التلف�ز  �ش��شة  على  ك���ن��ت  ���ش��واء 

الف�ش�ئّي�ت ال�ش�ّمة اّلتي غزت المن�زل والنفو�س وع�ّش�شت 

في القلوب ال�ش�ّبة. فعلى الإن�ش�ن اجتن�ب هذه الو�ش�ئل اأو 

تنظيمه� بحيث تكون تحت رق�بة ممنهجة بغية ال�شتف�دة 

من البرامج المفيدة منه�.

المقد�شة، ج�معة  القراآن، قم  الميزان في تف�شير  الطب�طب�ئي، محمد ح�شين،   (1(

المدر�شين، لت، ج15، �س110.

)2)  انظر: تف�شير الميزان، ج 15، �س111.

)3)  المحّجة البي�ش�ء، ج5، �س187.



61

الخليعة  والمجاّلت  الأخرى ك�ل�شحف  الو�ش�ئل  وكذا 

والق�ش�س الإب�حّية وغيره�.

ب - التفريق في الم�صاجع اأثناء المبيت:

اإّن لهذا المو�شوع اأثرًا ه�ّمً� على الحي�ة الجن�شّية لكلٍّ 

من الذكر والأنثى، حيث يعتبر ذهن الطفل بمث�بة لقط 

لكلِّ ال�شور والم�ش�هد اّلتي تمّر عليه في بداية عمره. وقد 

الذكور  الم�ش�جع بين  ب�لتفريق في  المقّد�س  ال�شرع  اأمر 

والإن�ث لأجل اأن ين�شوؤوا ن�ش�أة عفيفة محت�شمة بعيدة عن 

كلِّ موجب�ت الإث�رة وتحريك ال�شهوات الب�طنّية.

الأكل المتوازن: ج- 

من المهّم اللتف�ت اإلى نوع الأكل اّلذي يتن�وله الإن�ش�ن 

نف�شه، واأن ُيح�ول اللتزام بنظ�م غذائّي محّدد ومنّظم، ف�إّن 

بع�س الأطعمة من �ش�أنه� تهييج القدرة الجن�شّية وت�أجيجه� 

فعليه تجّنب هذه الأطعمة مّم� هو مذكور في محلِّه.

ال�صرعّي  )ال�صتر(  بالحجاب  باللتزام  د  التقيُّ د- 

وترك الزينة اأمام الأجانب:

�ش�أنهم�  م��ن  وال��ت��زّي��ن  ال��ت��ع��ّري  اأن  فيه  �شّك  ل  مّم� 

ال�شب�ب،  اإليه�  ينجّر  بحيث  الجن�شّية،  الغريزة  تحريك 

ولهذا ج�ء الأمر الإلهّي بوجوب �شتر المراأة لك�مل بدنه� 

للرجل.  اإث���رة  عن�شر  كونه�  ب�لخ�شو�س  للزينة  وتركه� 

اإّل اأّنه ل ُيراد من الحج�ب هن� هو القم��س اّلذي ت�شعه 
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المراأة وُتغّطي به ج�شده� الظ�هرّي فح�شب، فهو واإن ك�ن 

الواجب كّله من  لي�س هو  اأّنه  اإّل  واأ�ش��شً�  مهّمً� و�شرورّيً� 

الحج�ب، بل هو مطلوب ب�لإ�ش�فة اإلى الحج�ب الب�طنّي 

واّلذي يتمّثل ب�لعف�ف الب�طنّي للمراأة وهو الأهّم له�.

بمجموعة  اإّل  يكتمل  ل  القراآنّي  ب�لمفهوم  ف�لحج�ب 

مفردات يت�شّكل منه� الحج�ب الك�مل:

- �صتر كامل الج�صد بالجلباب:  وهو اللب��س الف�شف��س 

الوا�شع كم� ق�ل تع�لى: {يَ� اأَيَُّه� النَِّبيُّ ُقْل لأَْزَواِجَك َوبَنَ�ِتَك 

اأَْن  اأَْدنَى  َذِلَك  َجاَلِبيِبِهنَّ  ِمْن  َعَلْيِهنَّ  يُْدِنيَن  ِمِنيَن  اْلُموؤْ َوِن�َش�ِء 

.
(1(

يُْعَرْفَن َفاَل يُوؤَْذْيَن َوَك�َن اهللُ َغُفوراً َرِحيمً�}

على  تو�شع  اّلتي  المقنعة  وهو  الخمار:  اإ���ص��دال   -

ال�شدر:  من  وال�شّق  والرقبة  الكتفين  وُتغّطي  الراأ�س 

.
(2(

{ ِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجيُوِبِهنَّ {َوْليَ�شْ

- عدم اإبداء الزينة: ب��شتثن�ء الظ�هرّية منه�، وهي 

خ�رجّية  زينة  عليه�  يكون  ل  اأن  �شرط  والوجه،  الكّف�ن 

حلي(،  ومكي�ج،  الأظ�فر،  التجميل)طالء  م�ش�حيق  من 

وغير ذلك.

عدا  م�  كّل  وهي  الب�طنّية،  الزينة  اإظه�ر  عدم  وكذلك 

الوجه والكّفين من الج�شد لالأج�نب م� عدا ط�ئفة من 

)1)  �شورة الأحزاب، الآية: 59.

)2)  �شورة النور، الآية: 31.
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الن��س وهم اثن� ع�شر �شنفً� من المح�رم وغيرهم، واّلتي 

َن  �شْ ِمنَ�ِت يَْغ�شُ حّدده� وذكره� القراآن الكريم: {َوُقْل ِلْلُموؤْ

اإَِل َم�  �ِرِهنَّ َويَْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َولَ يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ  اأَْب�شَ ِمْن 

يُْبِديَن  َوَل  ُجيُوِبِهنَّ  َعَلى  ِبُخُمِرِهنَّ  ِرْبَن  َوْليَ�شْ ِمْنَه�  َظَهَر 

ِزينَتَُهنَّ اإَِل ِلبُُعولَِتِهنَّ اأَْو اآبَ�ِئِهنَّ اأَْو اآبَ�ِء بُُعولَِتِهنَّ اأَْو اأَْبنَ�ِئِهنَّ اأَْو 

َخَواِتِهنَّ  ْو بَِني اأَ اأَْبنَ�ِء بُُعولَِتِهنَّ اأَْو اإِْخَواِنِهنَّ اأَْو بَِني اإِْخَواِنِهنَّ اأَ

وِلي الإِْربَِة  ِو التَّ�ِبِعيَن َغْيِر اأُ ْيَم�نُُهنَّ اأَ اأَْو ِن�َش�ِئِهنَّ اأَْو َم� َمَلَكْت اأَ

ْفِل الَِّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النِّ�َش�ِء  َج�ِل اأَِو الطِّ ِمَن الرِّ

َوتُوبُوا  ِزينَِتِهنَّ  ِمْن  يُْخِفيَن  َم�  ِليُْعَلَم  ِب�أَْرُجِلِهنَّ  ِرْبَن  يَ�شْ َوَل 

.
(1(

اإِلَى اهلِل َجِميعً� اأَيَُّه� اْلُموؤِْمنُوَن لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن}

اإلى  الرج�ل  من  النظر  ك�ن  �شواء  الب�صر:  غ�ضُّ   -

ُيمكن  ل  الحج�ب  اإّن  اإذ  العك�س،  اأو  اأ�ش��س  وهو  الن�ش�ء 

النظر  وعدم  الجن�شين  من  الطرف  بغ�سِّ  اإّل  يتحّقق  اأن 

في  دور  له  والرجل  بع�شً�،  بع�شهم�  اإل��ى  وريبة  ب�شهوة 

اإر�ش�ء الحج�ب لدى المراأة، واإيج�د العّفة. لأّن النظر اإلى 

تع�لى:  يقول  الب�طنّي.  والحج�ب  يتن�فى  الآخر  الجن�س 

ُفُروَجُهْم  َويَْحَفُظوا  �ِرِهْم  اأَْب�شَ ِمْن  وا  يَُغ�شُّ ِلْلُموؤِْمِنيَن  {ُقْل 

نَُعوَن * َوُقْل ِلْلُموؤِْمنَ�ِت  َذِلَك اأَْزَكى لَُهْم اإِنَّ اهللَ َخِبيٌر ِبَم� يَ�شْ

.
(2(

{ �ِرِهنَّ َويَْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ ْب�شَ َن ِمْن اأَ �شْ يَْغ�شُ

)1)  �شورة النور، الآية: 31.

)2)  �شورة النور، الآيت�ن: 30 و31.
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- عدم ال�صرب بالأرجل: ويكون ذلك ع�دًة ب�لخلخ�ل 

خفّية  زينة  بوجود  الآخ��ر  منه  يعلم  �شوتً�  ُيخرج  اّل��ذي 

على  واردًا  لي�س  النهي  اأّن  الآية  من  وُيفهم  المراأة،  لدى 

فلو  ال�شفة،  هذه  مع  الخلخ�ل  اإل��ى  بل  الخلخ�ل،  اأ�شل 

في  اإ�شك�ل  الم�شي فال  يترك �شوتً� حين  ُوجد خلخ�ل ل 

تحت  يدخل  وبذلك  لالأجنبّي.  يظهر  لم  م�  طبعً�  لب�شه 

هذا العنوان كّل م� من �ش�أنه اأن يترك �شوتً� ويجلب نظر 

الرج�ل وانتب�ههم للمراأة اأمث�ل الحذاء الخ��ّس ب�لمراأة 

ذي الكعب الع�لي)ال�شكربينة(.

-عدم اختالط الرجل بالمراأة والعك�ض: ل �شّك في 

الف�شل  ُيمكنه�  ل  والمع��شرة  الحديثة  مجتمع�تن�  اأّن 

دورًا  اأخذت  اليوم  المراأة  لأّن  والمراأة،  الرجل  بين  الت�ّم 

ُيمكن  اأّنه  اإّل  العمل.  في  الرجل  ُت�ش�رك  وهي  اجتم�عّيً� 

وبهذا  ال�شرورّية،  غير  الموارد  عن  والجتن�ب  الّتق�ء 

وعلى  الجن�شّية  التقوى  على  يح�شل  اأن  للمجتمع  ُيمكن 

العّفة الجتم�عّية وطه�رته�.

واإذا م� ح�شل الختالط بين الرجل والمراأة ل�شرورة 

م�، يجب اأن ُيقيَّد المجل�س بمجموعة �شروط: 

عدم ال�صحك والمزاح:أ-  اّلذي ُيزيل الحج�ب والعّفة 

بينهم�، و�شيئً� ف�شيئً� تنك�شر وتتمّزق الح�شمة، وتقع 

 :P الر�شول  عن  ورد  فقد  بدرج�ته�،  المع�شية 
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»من فاكه امراأة ل يملكها حب�صها اهلل بكلِّ كلمة في 

، والمف�كهة هي المم�زحة.
(1(

الدنيا األف عام«

اجتناب الخلوة التاّمة:ب-  ك�أن يكون� في مك�ن خ��سٍّ 

 :Qل ث�لث معهم�، ففي الرواية عن الإم�م علّي

»ل يخلو بامراأة رجل فما من رجل خال بامراأة اإّل 

يكون  اأن  ينبغي  لذلك   .
(2(

ثالثهما« ال�صيطان  ك��ان 

جلو�س الرجل والمراأة بمراأى الآخرين، واأن تقت�شر 

الجل�شة على الأمور ال�شرورّية، واأن ل تطول مّدته�. 

وقد اأ�ش�ر الإم�م الخمينّي اإلى حرمة الخلوة بقوله: 

»اإذا اجتمع الرجل والمراأة في محّل خلوة، بحيث 

ل يوجد اأحد هناك ول يتمّكن الغير من الدخول 

ف���اإن ك��ان��ا ي��خ��اف��ان ال��وق��وع ف��ي ال��ح��رام فيجب اأن 

.
(3(

يتركا المكان«

ج والروائح العطرة:ج-  لأّن كّل ذلك  ترك الزينة والتبرُّ

ك وُيثير الطرف الآخر. من �ش�أنه اأن ُيحرِّ

عدم الّلين في الكالم:د-  ف�إّن الخ�شوع في القول كم� 

والغنج  الميوعة  نوع  من  وهو  الكريم،  القراآن  عّبر 

من  الكالم،  في  ة  خ��شّ بطريقة  يح�شل  الكالمّي 

)1)  و�ش�ئل ال�شيعة،ج20،�س 198.

)2)  م�شتدرك الو�ش�ئل،ج14،�س265.

)3)  تو�شيح الم�ش�ئل، م�ش�ألة 2445.
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المراأة. ولهذا نهى  الرجل في �شرك  يوقع  اأن  �ش�أنه 

اهلل تع�لى عن ذلك بقوله: {يَ� ِن�َش�ء النَِّبيِّ لَ�ْشتُنَّ َك�أََحٍد 

ْعَن ِب�ْلَقْوِل َفيَْطَمَع الَِّذي  ِمَن النِّ�َش�ِء اإِِن اتََّقْيتُنَّ َفاَل تَْخ�شَ

النهي  . وهذا 
(1(

َمْعُروفً�} َقْوًل  َوُقْلَن  َمَر�ٌض  َقْلِبِه  ِفي 

لي�شمل  يعّم  بل  فقط،  النبّي  ن�ش�ء  اإلى  موّجهً�  لي�س 

ذلك  اإل��ى  اأ�ش�ر  كم�  القراآن  لأّن  الموؤمنين،  ن�ش�ء 

وا�شمعي  اأعني  اإّي���ك  ب�ب  من  ن��زل 
ُ
اأ  :R الأئّمة 

ي� ج�رة.

موارد العّفة
عّفة   - ال��ف��رج  عّفة   - البطن  عّفة   - المالية  العّفة 

الحجاب

)-العّفة في المسائل الماّدّية:

 وت�شدق على الفقير اّلذي ل يملك موؤونة �شنته وتم�ّشه 

فً�،  تعفُّ لالآخرين  ُيظهره�  ول  فُيخفيه�  الم�ّدّية،  الح�جة 

وقد مدح  الن��س غنّيً�.  لنف�شه يح�شبه  �شّدة �شبطه  ومن 

اهلل تع�لى هذه الط�ئفة من الن��س بقوله تع�لى: {ِلْلُفَقَراِء 

ْربً� ِفي الأْر�ِض  ُروا ِفي �َشِبيِل اهلِل َل يَ�ْشتَِطيُعوَن �شَ الَِّذيَن اأُْح�شِ

يَم�ُهْم  ِب�شِ تَْعِرُفُهْم  ِف  التََّعفُّ ِمَن  اأَْغِنيَ�ء  اْلَج�ِهُل  يَْح�َشبُُهُم 

ِبِه  اهللَ  َف���إِنَّ  َخْيٍر  ِمْن  تُْنِفُقوا  َوَم�  اإِْلَح�فً�  النَّ��َض  يَ�ْش�أَلُوَن  َل 

)1)  �شورة الأحزاب، الآية: 32.
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. ُت�شير الآية اإلى نقطتين:
(1(

َعِليٌم}

الأولى: تتحّدث عن اأف�شل موارد الإنف�ق، حيث ُيطلب 

من الموؤمنين اأن ينفقوا على الفقراء اّلذين ه�جروا من 

بيوتهم واأوط�نهم، ولم ي�شتطيعوا ت�أمين نفق�تهم عن طريق 

الجه�د في �شبيل اهلل اأو ال�شفر للتج�رة والك�شب {ِلْلُفَقَراِء 

ْربً�}... ُروا ِفي �َشِبيِل اهلِل َل يَ�ْشتَِطيُعوَن �شَ الَِّذيَن اأُْح�شِ

وهي  ب�لفقراء  ة  خ��شّ خ�شو�شّية  اإلى  ُت�شير  الثانية: 

اإظه�ر  ع��ن  لأنف�شهم  و�شبطهم  فهم  تعفُّ ل�شّدة  اأّن��ه��م 

يح�شبهم  الن��س،  اإل��ى  ال�شكوى  وع��دم  الم�ّدّية  ح�جتهم 

ِف}...  الن��س اأغني�ء {يَْح�َشبُُهُم اْلَج�ِهُل اأَْغِنيَ�ء ِمَن التََّعفُّ

ويتمّيزون ب�شفة اأخرى اأي�شً�، وهي امتن�عهم عن �شوؤال 

الن��س اإلح�فً�، اأي مهم� اأمكنهم حّتى لو ا�شتّد بهم الح�ل 

الم�ل  اقترا�س  لون  ُيف�شِّ ف�إّنهم  الم�ش�ألة،  اإلى  وا�شطّروا 

لق�ش�ء ح�ج�تهم على ال�شوؤال من الن��س. وُي�شير الإم�م 

 .
(2(

الفقراء« زينة  »العفاف  ب���أّن:  ذلك  اإلى   Q علّي 

ومن المهّم اأن يتحّلى المرء ب�لقن�عة بم� لديه، ول يطمع 

بم� في اأيدي الن��س وبذلك ت�شهل عليه الأمور ويرت�ح ب�له 

اإّن  »األ   :Q علّي  الإم���م  عن  الحديث  ففي  ونف�شه، 

)1)  �شورة البقرة،الآية: 272.

)2)  ميزان الحكمة، ج6، �س359.
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.
(1(

القناعة وغلبة ال�صهوة من اأكبر العفاف«

)-العّفة عن الشهوة: 

الفرج  م��ورد عّفة  ف��ي  العّفة  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  وي��ب��رز   

الكريم  القراآن  وذكر  الحرام.  في  الوقوع  من  وتح�شينه 

�شخ�شّي�ت �شرب بهم المثل في العّفة والطه�رة، والقدرة 

والمثيرات  ال�شهوة  مغري�ت  مق�بل  النف�س  �شبط  على 

 O الخ�رجّية، واأبرز هذه ال�شخ�شّي�ت ال�شّيدة مريم

من الن�ش�ء، والنبّي يو�شف Q من الرج�ل.

وتحّدث عن طه�رة مريم O وعّفته� بقوله تع�لى: 

َوَجَعْلنَ�َه�  ُروِحنَ�  ِمْن  ِفيَه�  َفنََفْخنَ�  َفْرَجَه�  نَْت  اأَْح�شَ {َوالَِّتي 

. وهذا مدح له� ب�لعّفة وال�شي�نة، 
(2(

ِلْلَع�لَِميَن} اآيًَة  َواْبنََه� 

{َولَْم  تع�لى:  قوله  والدليل  اليهود،  به  اّتهمه�  لم�  وردٌّ 

 .
(3(

يَْم�َش�ْشِني بَ�َشٌر َولَْم اأَُك بَِغّيً�}

واأّم� النبّي يو�شف Q ف�إّن القراآن الكريم يتحّدث 

حيث  ال��ظ��روف،  واأ���ش��ّد  اأ�شعب  في  وطه�رته  عّفته  عن 

والمع�شية.  ب���لإث��م  ال��وق��وع  اأ�شب�ب  جميع  فيه�  ت��وّف��رت 

المثيرات  هذه  كّل  اأم�م  نف�شه  وحفظ  ثبت   Q ولكّنه 

على  منت�شرًا  وخ��رج  تع�لى  ب�هلل  وا�شتع�ذ  والتحّدي�ت، 

)1)  ميزان الحكمة، ج6، �س364.

)2)  �شورة الأنبي�ء، الآية: 91.

)3)  �شورة مريم، الآية: 20.
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ته مع امراأة العزيز  ال�شيط�ن. ويذكر القراآن الكريم ق�شّ

بَْيِتَه�  ِفي  ُهَو  الَِّتي  {َوَراَوَدْتُه  اأرادت به كيدًا:  زليخ�، حيث 

ِه َوَغلََّقِت الأْبَواَب َوَق�لَْت َهْيَت لََك َق�َل َمَع�َذ اهلِل اإِنَُّه  َعْن نَْف�شِ

. ولقد �شّدده 
(1(

�ِلُموَن} الظَّ يُْفِلُح  اإِنَُّه َل  َمْثَواَي  اأَْح�َشَن  َربِّي 

اهلل تع�لى ب�لبره�ن الذي راآه {لَْوَل اأَْن َراأَى بُْرَه�َن َربِِّه}... 

المتح�ن  ه��ذا  ف��ي  نج�حه  ونتيجة  اأم���ره  ع�قبة  وجعل 

هو  والُمخَل�س   ،
(2(

يَن} اْلُمْخَل�شِ ِعبَ�ِدنَ�  ِمْن  {اإِنَّ��ُه  الإلهّي 

ال�شخ�س اّلذي يعجز عنه ال�شيط�ن ولي�س له عليه �شبيل، 

.
(3(

يَن} {َولأَْغِويَنَُّهْم اأَْجَمِعيَن * اإَِل ِعبَ�َدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَل�شِ

3-عّفة الحجاب والتشديد فيه 

لج�شد  الك�مل  ال�شتر  ه��و  الحج�ب  م��ن  المق�شود   

المراأة. وقد مّر اأّن مفهومه ل يتحّدد من خالل اآية قراآنّية 

ال�شتر الخ�رجّي لج�شد المراأة  يت�أّلف من  واحدة، بل هو 

اإلى عّفته�. ويظهر هذان  اإ�ش�رة  والحج�ب الب�طنّي وهو 

ُت�شير  واّلتي  ال�شريفة،  الآي���ت  من  العديد  في  الحج�ب�ن 

وقد  الفت�ة.  عّفة  على  خ�رجّية  عالمة  الحج�ب  اأّن  اإلى 

بطبعه�  لأّنه�  الرجل  دون  المراأة  على  ال�شتر  اهلل  اأوجب 

ل وهذا خ��سٌّ به�، ف�لرجل �شيٌد والمراأة  تميل نحو التجمُّ

)1)  �شورة يو�شف، الآية: 23.

)2)  �شورة يو�شف، الآية: 24.

)3)  �شورة يو�شف، الآيت�ن: 38 و39.
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�ش�ئد بلح�ظ القلوب. ويتوّلد فيه� ميل نحو الظهور تبتغي 

بذلك اإغواء الرجل واإيق�عه في �شب�كه�.

ولك���ي ُتم�ر����س المراأة دوره���� في المجتم���ع ل ُبّد له� 

من ال�ش���تف�دة من هذا الحج�ب لو�ش���ع حدٍّ وح�جز بين 

الم���راأة نف�ش���ه� والرج���ل ولكي تك���ون حرك�ته� مّت�ش���فة 

ب�لوق����ر والت���زان والعّف���ة، واأن تتح���ّرك عل���ى اأ�ش�����س 

اإن�ش�نّيته� ل اأنوثته�.

ولهذا قد برز فر�س وجوب الحج�ب على المراأة، وظهر 

الت�شديد فيه من اأجل الحّد من الف�ش�د والتحلُّل الأخالقّي 

اّلذي ُي�شيب المجتمع�ت فيم� لو ارتفع هذا الحج�ب.

اأ�شرن�  كم�  مفردات  مجموعة  ُيمثِّل  اّل��ذي  ف�لحج�ب 

�ش�بقً� )الجلب�ب، الخم�ر، عدم اإظه�ر الزينة الظ�هرّية اإّل 

م� ظهر منه�، وعدم اإبداء الزينة الب�طنّية اإل للمح�رم،عدم 

ال�����ش��رب ب���ل��خ��ل��خ���ل، غ�����سّ ال��ب�����ش��ر، ع���دم ال��ل��ح��ن في 

القول...(، كّله� تدّل على اأّن مجموع الحج�ب الظ�هرّي هو 

الموؤّلف من اللب��س وال�شتر لك�مل ج�شد المراأة، والحج�ب 

الب�طنّي اّلذي ُيمثِّل لب��س العّفة والتعفُّف.

حّتى  الحج�ب  في  ب�لغً�  اهتم�مً�  الإ�شالم  اأظهر  وقد 

في الموارد الم�شتثن�ة كم� في القواعد اأي العج�زات من 

ِنَك�حً�  يَْرُجوَن  َل  الاَلِتي  النِّ�َش�ِء  ِمَن  {َواْلَقَواِعُد  الن�ش�ء: 

ِبِزينٍَة  َج�ٍت  ُمتَبَرِّ َغْيَر  ِثيَ�بَُهنَّ  ْعَن  يَ�شَ اأَْن  ُجنَ�ٌح  َعَلْيِهنَّ  َفَلْي�َض 
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 .
(1(

َواأَْن يَ�ْشتَْعِفْفَن َخْيٌر لَُهنَّ َواهللُ �َشِميٌع َعِليٌم}

عن  الحج�ب  و�شع  لهّن  اأج���ز  الكريم  القراآن  اأّن  مع 

اأنف�شهّن، ورفعه عن بع�س موا�شع الج�شد اإّل اأّنه اأ�ش�ر اإلى 

د به هو خير لهّن واأف�شل. اأّن التعفُّف والت�شدُّ

الخاتمة:
م� ُقّدم ُيعتبر غي�شً� من في�س. وهو م�شوؤولّية على ع�تق 

كّل فرد اأن ُي�ش�رك في بن�ء النف�س من اأجل بن�ء المجتمع، 

ل تلك ال�شف�ت الأخالقّية في  والعمل ب�شكل دوؤوب لتت�أ�شّ

الدعوة  اإّن  اإذ  اأنثى،  اأم  ك�ن  ذك��رًا  ا�شتثن�ء  دون  اأنف�شن� 

الأخالقّية  ال�شف�ت  وبكّل  والحي�ء  ب�لعّفة  الّت�ش�ف  اإلى 

الف��شلة هي دعوة لالإن�ش�ن ب�شكل ع�ّم.

وقد تبّين مّما مّر من هذا البحث بع�ض النتائج:

العقل  بين  اأحي�نً�  ومتب�دلة  ثالثّية  هن�ك عالقة  اأّن  1 -

والإيم�ن والحي�ء، واأّن اإيم�ن المرء وعقله يكمالن اأو 

ينق�ش�ن بمقدار م� يّت�شف به من الحي�ء.

ب�ل�شف�ت  وتتك�مل  ُتبنى  الإن�����ش���ن  �شخ�شّية  اأّن  2 -

اإن�ش�ن  اإن�ش�نّية كّل  واأّن تف�وت  والملك�ت الأخالقّية، 

اإّنم� تكون على ح�شبه� في الدني� والآخرة.

)1)  �شورة النور، الآية: 60.
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اأّن الإ�شالم العزيز دع� الن��س اإلى بن�ء مجتمع عفيف  3 -

اإلى  الع�م الموّجه ت�رة  من خالل الخط�ب القراآني 

يتّم  ول  ع�ّم،  ب�شكل  الإن�ش�ن  اإلى  واأخرى  الموؤمنين 

هذا البن�ء اإّل ببن�ء الفرد العفيف اّلذي يّت�شف بتلك 

ال�شف�ت.

وطريقً�  منه�جً�  لن�  ر�شموا   4 -R البيت  اأه��ل  اأّن 

لكيفّية بن�ء الفرد العفيف �شمن �شل�شلة من الآداب 

والبطن  ال��ف��رج  ب�شهوتي  ��ة  ال��خ������شّ وال�����ش��ل��وك��ّي���ت 

وتنظيمهم� بم� ير�ش�ه اهلل تع�لى.

واآخر دعوان� اأن الحمد هلل رّب الع�لمين


