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  الشكر والتقدير
  

 عبثاً  اإلنسان الذي لم یخلقیم سلطانه، الحمد هللا الحمد هللا كما ینبغي لجالل وجهه وعظ
والصالة ، الحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحاتوكلفه لیشكره، ، لیذكره هسدًى، بل خلق ولم یتركه

هو األسوة الحسنة في الصبر على  وعلى آله وصحبه، rوالسالم على شفیع األمة سیدنا محمد 
  والعمل لدار البقاء. ،والعفة والزهد في دار الفناء ،البالء

توجه بعظیم أ، }14{لقامن:] َأِن اْشُكْر ِيل َولَِوالَِدْيَك إَِيلَّ املَِصريُ [انطالقًا من قوله تعالى 
زلت  حتى شبابي والولیاني عظیم العنایة منذ صغري أذین متنان والشكر لوالدي الكریمین اللَّ اال

     .سأل اهللا أن یحفظهماأا، أحظى باهتمامهم
 الفاضل أستاذيإلى  دم بالشكر لمن كان له الفضل في إخراج هذا البحث بثوبه القشیبوأتق

وكان الذي تفضل بقبول اإلشراف على الرسالة،  حفظه اهللا تعالى صبحي رشید الیازجي /الدكتور
    فاجزه اللهم خیر الجزاء. ،بوقته وتصویبي ولم یبخل عليّ  ،له عظیم الفضل بإرشادي

وجمیع العاملین فیها  ،فوعًا إلى جامعتي الغراء الجامعة اإلسالمیة بغزةتوجه بالشكر مر أو 
وذلك اعترافًا بجمیلهم وحسن  - حفظهم اهللا جمیعاً - بالذكر كلیة أصول الدین ومدرسیها  صوأخ

  صنیعهم.
  والشكر موصول لعضوي لجنة المناقشة، كل من: 

  .حفظه اهللا       عنبر         هاشم فضیلة الدكتور/  محمود 
  .حفظه اهللا     العرابید   خمیس عبد السمیع  /وفضیلة الدكتور

اللذین تفضال علّي بقبول مناقشة رسالتي هذه، ما زاد في إثرائها بمالحظاتهما القیمة، 
  شاداتهما النیرة، آملًة من اهللا تعالى أن یبارك في عمریهما وعلمهما.ر وإ 

خي علي ألو  ي كان دائم السؤال عني،الذ أبو عمار لخاليشكر والتقدیر بعظیم الوجه تأو 
  .حفظهم اهللا ورعاهمأحاطوني برعایتهم،  وزوجته وأخواتي تسنیم وبیان، الذین

إلى التي الزلت أنُعم بحسن صحبتها ودوام سؤالها وجمیل وكذلك عظیم شكري 
  .بارك اهللا فیها، ُنصحها..صدیقتي ربى

خ الفاضل/ أ. هاني الصوص الذي وفي هذا المقام أتقدم بكل معاني الشكر والعرفان لأل
  ، فبارك اهللا فیه.هذه الصورةبقام بتنسیق الرسالة وٕاخراجها 

من  في بحثي وال أنسى أن أشكر كل من دعا لي بدعوة خیر في ظهر الغیب، فما كان
الشیطان، والحمد هللا على تمام فمن نفسي و خطأ صواب فمن اهللا وهذا فضل ونعمة، وما كان من 

  ضله. نعمه وكمال ف
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 المقدمة
 المقدمة

  المقدمة
، والصالُة والسالم على سیدنا محمٍد حمدًا یلیق بجالل وجهه وعظیم سلطانهالحمد هللا 

: - جل ثناؤه–ه فأحسن تأدیبه، وأثنى علیه بقوله ، أدبه ربُّ ي األمین إلى طریق الحق المستقیمالهاد
   وبعد: ،صحبهوعلى آله و  سلیم،علیه أفضل الصالة والت} 4{القلم: [َوإِنََّك َلَعىل ُخُلٍق َعظِيٍم]

في وقت یواجه فیه عالمنا اإلسالمي أكبر التحدیات والصعوبات وموجات الفتن المتتالیات، 
نحراف إلفساد الشباب وٕاغراقهم في وحل الرذیلة وٕابعادهم عن دروب الفضیلة، من وفنون من اإل

صناعة معاول هدم من والقیام ب ،خالل وسائل مدروسة ومخطط لها من قبل الصلیبیین والصهاینة
  أبناء المسلمین لتكون تحت أیدیهم، یوجهونها متى شاؤوا.

ومن المؤسف أن ترى المعاول العلمانیة العربیة ناعقة نائبة عنهم بما یقولون فجعلوا أنفسهم 
ین وأهله وجل مقاصدهم تفعیل األزمات بین المسلمین، وتخریب نظام األسرة، دأوصیاء على ال
  لمسلمة في أخالقها.وتغریب المرأة ا

ویستلذون بنشوة المنكر الستهوائهم  ،في وقت یتغافل فیه كثیر من الناس عن الخیر
الحدیث عنه أو النظر إلیه أو الرضى عن فعل الغیر له، أو حتى فعله، أو الوقوع في ذلك جمیعًا 

  والعیاذ باهللا.

  وانطالقًا من هذا الواقع كان هذا البحث والذي بعنوان: 
  ) دراسة موضوعیة -  ة في ضوء القرآن الكریمالعف( 

  

لتحقیق العفاف الذي  ،وذلك لبیان منهج المشرع الحكیم في تهیئة مقومات الخیر للبشریة 
فیه سعادة البریة جمعاء، وأن اهللا تعالى لم ینزل أحكام أمٍر ما إال بعد علمه أن ذلك في مقدور 

 ،ام االلتزام بجوامعه، ففي التزامنا بما أمر وأحلالناس بتوفیره المقومات التي تذلل العوائق أم
  .Uوانتهائنا عما نهى وحرم، إنما هو تعبد وتقرب هللا 

 اإلخالص والسداد، وأن ینفع اهللا تعالى به المسلمین. Uسائلة المولى 
  

  أوًال: أهمیة الموضوع:
  :یأتيتكمن أهمیة الموضوع فیما 

ى تماسك األسرة المسلمة والمجتمع المسلم، لق العفة في الحفاظ علیوضح البحث أهمیة خُ  .1
 وذلك من النواحي االجتماعیة واالقتصادیة والتربویة.
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 المقدمة
 المقدمة

 یبحث الموضوع عن قضیة تهم أجیال األمة اإلسالمیة الذین یحاصرهم طوق الفتن . .2

سالم؛ إلغراق الشباب في وحل یكشف الغطاء عن معاول الهدم التي ینهجها أعداء اإل .3
 عن حیاض الفضیلة.وٕابعادهم  ،الرذیلة

  ثانیًا: أسباب اختیار الموضوع:
  ذكر منها:أدفعني الختیار هذا الموضوع أسباب كثیرة، 

عث لیتمم مكارم الذي بُ  rارتباط موضوع البحث برسالة اإلسالم رسالة سیدنا محمد  .1
 األخالق.

 ،یةوجود الكثیر من الفساق والجهلة ممن سمحوا ألنفسهم بمهاجمة مبادئ اإلسالم السام .2
حضر بعملهم عزل توادعائهم أن ذلك سبب للتخلف والبعد عن ال ،والتمسك بالفضیلة
ُرُج ِمْن َأْفَواِهِهْم إِْن  اإلسالم عن الحیاة ْت َكلَِمًة َختْ ْم بِِه ِمْن ِعْلٍم َوَال ِآلََبائِِهْم َكُربَ [َما َهلُ

 عمهم.فكان هذا البحث لدحض مزا ،}5{الكهف:َيُقوُلوَن إِالَّ َكِذًبا] 

 غفلة كثیر من الناس عن إدراك مفهوم العفة وأنواعها، واقتصاره على جانب معین. .3

ونبذ العفاف لضعف العقیدة  ،ما یعانیه عالمنا العربي واإلسالمي من انتشار الفساد .4
 واإلیمان باهللا تعالى.

للبحث في موضوع یتعلق   –حفظه اهللا  –تشجیع أستاذي فضیلة الدكتور صبحي الیازجي .5
 اقعنا المعاصر.بو 

  

  هداف البحث:أثالثًا: 
 بیان منهج القرآن في وضع مقومات العفة، وذلك التباعها. .1

 الوقوف على األسباب المعیقة لخلق العفة، وذلك الجتنابها. .2

 ن المسلم من االلتزام بهذا الخلق.إبراز المقومات التي تمكِّ  .3

إال بعد أن وفر  ،یأمر الناس بالعفة إظهار حكمة اهللا تعالى في تكلیف العباد، فاهللا تعالى لم .4
 األوضاع التي تجعل التزام أحكام ذلك األمر في مقدرة الناس.

لعل اهللا یهدي بها من  ،تجد طریقها إلى القلوبلإثراء المكتبة اإلسالمیة بالمعلومات المفیدة  .5
 یشاء إلى صراط مستقیم.
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 المقدمة
 المقدمة

  رابعًا: الدراسات السابقة:
للبحوث والدراسات اإلسالمیة بالمملكة السعودیة، ومن  بعد مراسلة مركز الملك فیصل 

وقاعدة بیانات الرسائل العلمیة في الجامعة لجامعة اإلسالمیة، باخالل المكتبة االلكترونیة 
عنه كثیر  تلم تجد الباحثة رسالة تناولت هذا الموضوع من كل جوانبه، لكن تحدث اإلسالمیة بغزة

بعض الكتب مثل كتاب سبل العفة وخطورة االنحراف لمریم  من المواقع على شكل مقاالت وكذلك
  خمیس، وكذلك حراسة الفضیلة لبكر بن عبد اهللا أبو زید.

  خامسًا: منهج البحث:
   :اعتمدت في بحثي على الخطوات التالیة

إلى مجموعات تمثل مباحث البحث ومطالبه مع وضع العناوین  اآلیات القرآنیةتقسیم  .1
  مطالب.المناسبة للمباحث وال

اعتماد كتب التفسیر القدیمة والمعاصرة للوقوف على معاني اآلیات، والتوثیق منها حسب  .2
 األصول.

 كتابة اآلیات مدار البحث بالرسم العثماني بروایة حفص عن عاصم. .3
في المتن تجنبا  اآلیات ، وتوثیقیةعزو اآلیات إلى سورها وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآل .4

 إلثقال الحواشي.
 كر أسباب نزول اآلیات إن وجد.ذ .5
مع ذكر  ،مصادرها إلىاالستدالل باألحادیث، واآلثار النبویة التي تخدم البحث وعزوها  .6

 حكم العلماء علیها إن لم تكن في الصحیحین.
مبتدئة بذكر اسم الكتاب واسم المؤلف وترك  ،توثیق النصوص المنقولة في الهامش .7

 ع.البیانات التفصیلیة في فهرس المراج
 الكلمات الغریبة من خالل المعاجم اللغویة. معاني توضیح .8
 والدراسات والمجالت ذات العالقة بالموضوع.   االستعانة بالكتب القدیمة والمعاصرة .9

  - خطة البحث:سادسًا: 

  وفهارس: ،وخاتمة ،وثالثة فصول ،قد اشتملت خطة البحث على مقدمةل

، والدراسات السابقة، بحثاختیاره، وأهداف ال وتشتمل على أهمیة الموضوع، وأسبابالمقدمة: 
  .ومنهج البحث


