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وحدة التربية التواصلية والصحية
الدرس السادس :العفة ودورها في محاربة الفواحش وحفظ الصحة
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* نصوص االنطالق للدرس( :اآلية  51من سورة األنعام  +.........حديث أبي هريرة .)...........

*القاموس اللغوي:
 الفواحش  :هي كل ما عظم قبحه من األقوال واألفعال. عفوا  :أي ابتعدوا وتجنبوا -متنصال  :معتذرا متبرئا من ذنبه

* مضامين النص :
 نهيه سبحانه عن اقتراف الفواحش والمنكرات...نظرا لما لذلك من آثار سلبية على األفراد والمجتمعات. -يشير الحديث الشريف إلى أن العفة خلق كريم وسلوك حضاري يحقق طهارة الفرد واألسرة والمجتمع.

* تحليــــــــــــــــــــــــــــل عناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرس :
 -Iمفهوم العفـــــة والفاحشــــة وأنواعهمـــــــا :
أوال :مفهوم العفة وأنواعها :
أ) حقيقة العفة لغة وشرعا :
العفة لغة  :االبتعاد عن الشيء والكف عنه
واصطالحا  « :حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة عليها فتكف عن محارم هللا قوال كان أو فعال »
ب) انواع العفة :
ِ
َّ
َّ
صلى » 41سورة األعلى
أ -عفة النفس  :والتي تحصل بتزكيتها وتطهيرها من الرذائل .قال تعالى « قَ ْد أَفْ لَ َح َم ْن تَ َزكى َ 41وذَ َك َر ْ
اس َم َربِّه فَ َ
ب -عفة الجوارح  :وتحصل بتسخيرها فيما يرضيه سبحانه ووقايتها مما يغضبه .
ج -عفة البطن  :وتحصل بحفظها من الحرام ..كما في الحديث « استحيوا من هللا حق الحياء »..
ج) مظاهر العفة وتجلياتها بأنواعها المختلفة:
* الحياء
* الصدق وتجنب الغش
* الكسب الحالل وتجنب ..
* صون كرامة الفرد واألسرة والمجتمع .
* تجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعدم االنسياق وراء الغرائز والشهوات ....

ثانيا – مفهوم الفواحش وأنواعها :
أ) مفهوم الفواحش  :جمع فاحشة وهي كل ما عظم قبحه من األقوال واألفعال ...
ب) أنواع الفواحش  :وهي تتنوع إلى أنواع كثيرة ( الكذب -القذف -الزنا -اللواط -الشذوذ ) ومن أخطرها :
أ -الزنا  :ويقصد بها العالقة الجنسية خارج إطار الزوجية
ب -المخدرات  :جمع مخدر وهي كل ما غطى العقل وعطل وظيفته أيا كان نوعه ..
ج -الشذوذ الجنسي  :ويقصد به الممارسة الجنسية غير الطبيعية  .كاللواط والسحاق....
وهي كلها محرمة ومن كبائر الذنوب نظرا لعواقبها الوخيمة في الدنيا واالخرة.
 –IIمنهــــــج االســـــالم فــي تحقيـــــق العفــــــــة  :والذي يعتمد على األسس التالية:
 -1األساس العقدي  :والمتمثل في التربية على رقابة هللا وخشيته وتقواه،والتي ينتج عنها خلق سامي المتمثل في خلق الحياء والذي يتجلى في
سلوكات المؤمن العفيف منها :
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وج ُه ْم ذَل َ
ك أَ ْزَكى ل َُه ْم إن اللهَ َخب ٌير ب َما يَ ْ
ض َن م ْن أَبْ َ
ين يَغُضُّوا م ْن أَبْ َ
صاره ْم َويَ ْح َفظُوا فُ ُر َ
صنَ عُو َن (َ )03وقُ ْل لل ُ
ْم ْؤمن َ
 -غض البصر وحفظ الفرج  :قال تعالى « قُ ْل لل ُ

ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إََِّل َما َ ََه َر ِم ْن َها  «)04(................سورة النور
ْن فُ ُر َ
وج ُه َّن َوََل يُ ْبد َ
َويَ ْح َفظ َ

 -تجنب الخلوة دون محرم  :كما في الحديث الصحيح « ما خال رجل وامرأة إال دخل الشيطان بينهما »

ت ِم ْن ُك َّن لِلَّ ِه ورسولِ ِه وتَعمل ِ
َج َرَها َم َّرتَ ْي ِن َوأَ ْعتَ ْدنَا ل ََها ِر ْزقا َك ِريما ( »)04سورة األحزاب
 االبتعاد عن التبرج َ « :وَم ْن يَ ْقنُ ْصالحا نُ ْؤتِ َها أ ْ
ََ ُ َ َْ ْ َ

 -2األساس التشريعي  :االلتزام بالعفة وضبط الغرائز الجنسية وتوجيهها فيما فيه مصلحة لإلنسان فمن ذلك :
 تحريم الزنا والنهي عن مقدماته قال تعالى « :وََل تَ ْقربوا ا ِّلزنَا إِنَّه َكا َن فَ ِاح َشةً َو َساءَ َسبِ ًيًل ( «)23سورة اإلسراء
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 الحث على الزواج  :قال تعالى َ « :وأَنْك ُحوا ْاْلَيَ َامى منْ ُك ْم ََ
ِ ِ
ضلِ ِه ( »)22سورة النور
احا َح ََّّت يُغْنِيَ ُه ُم اللَّهُ ِم ْن فَ ْ
ََي ُدو َن ن َك ً
ْخ ْذ ُكم بِ ِهما رأْفَةٌ فِي ِدي ِن اللَّ ِه إِ ْن ُك ْنتم تُ ْؤِمنو َن بِاللَّ ِه والْي وِم ا ْْل ِ
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 شرع عقوبة الزنا والقذف :قال تعالى «:الزَّانِيةُ والزَّانِي فَ َِخر ( »)2سورة النور
ُْ ُ
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اجل ُدوا ُك َّل َواحد م ْن ُه َما مئَةَ َج ْل َدة َوََل تَأ ُ ْ َ َ
َ َ
 -3أساليب عملية لتحقيق العفة :
 اشباع الغريزة في الحالل  :عن طريق الزواج للقادر كما في الحديث « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج »...رواه البخاري إخماد الغريزة الجنسية بتهذيبها  :واإلكثار من الطاعات فرضا ونفال .....كما في الحديث السابق . -إخفاء الزينة والبعد عن التبرج والتعري لما في ذلك من تشجيع على الفاحشة باستثناء الوجه والكفان «..وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها»..

ض
 االنضباط لآلداب واألحكام الشرعية،واالبتعاد عن بواعث االنحراف الخلقي وأسبابه  :قال تعالى ....« :فَ ََل تَ ْخ َض ْع َن بِالْ َق ْوِل فَ يَط َْم َع الَّ ِذي فِي قَ لْبِ ِه َم َر ٌ
ْن قَ ْوَل َم ْع ُروفا »)02( ....سورة األحزاب .
َوقُل َ
 ملء الفراغ بما ينفع ...............الخ. خشية هللا سبحانه والخوف من عقابه في السر والعلن . -تجنب مخالطة المنحرفين .
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