الرتبيـة اجلن�سيـة
�ضـرورة � ...أم �ضرر؟
الدكتور عبد احلميد الق�ضاة
حممود ال�شريدة

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ
 ﻡ٢٠١٤ -  ﻫـ١٤٣٥
















2

املحتويات

متهيد

الصفحة

املوضوع

7

15

رضورة  ...أم ترف؟

لكل غيور عاقل !...

23

اجلنس والقضايا اجلنسية يف النصوص الرشعية

28

كيف نثقف أبناءنا جنسيا؟

45

حيسبونه حيا ًء ...وما هو من احلياء يف يشء!!
ما هو التثقيف اجلنيس؟

35
45

كيف نخاطب أبناءنا؟

46

اعتامد أسلوب احلوار

48

47

البداية املبكرة

49

ال تكن مشدود األعصاب
كن منفتح ًا

49
49

اخلطاب بالقدوة والثقة

50

اهتامم غري مقطوع
كُن أمين ًا

50

اغتنم الفرص

51

َّ
حتل بالصرب

50

3

ال تستسلم

52

أدع هلم بالرس والعلن
ُ
ع ّلمهم العادات احلسنة منذ الصغر

52

تعريف الثقافة اجلنسية

53

الثقافة والتثقيف اجلنيس ؟؟
تعريف التثقيف اجلنيس

52
53

55
56

تعريف الرتبية اجلنسية

60

معلومات عامــة

60

متهيد

61

اجلهاز التناسيل عند الذكر

اجلهاز التناسيل عند األنثى

املنهج االسالمي يف التثقيف اجلنيس وضوابطه
الرشعية
اوال :االسالم والغريزة اجلنسية
ثانيا :املراحل (الفئات) ال ُعمرية

املراحل ال ُعمرية يف القرآن الكريم

املراحل ال ُعمرية يف السنة النبوية املطهرة

ثالثا :التثقيف اجلنيس وضوابطه الرشعية حسب
املرحلة ال ُعمرية
التثقيف يف مرحلة الطفولة
4

64

69
69
72

73

78

78
79

التثقيف يف مرحلة البلوغ

التثقيف يف مرحلة التهيئة للزواج

رابعا :اجللسة القرآنية العائلية األسبوعية

خامسا :قصص ملساعدة اآلباء واألمهات يف
تثقيف األبناء جنسيا
سادسا :األدب “اإلتيكيت” االسالمي يف
املعارشة الزوجية
مل وإصالح ِ
الت َّج ُ
اهليئة
ُ
املرسال

92

96
98

103
111
116
117

الدعاء اخلاص باملعارشة

118

املعاودة

119

119

مراعاة حق الطرفني

االغتسال أو الوضوء قبل النوم

120

حتريم احلديث يف أرسار املعارشة الزوجية

120

متهيد

122

كيف حتفظ ابناءك من العـادة الرسية؟
املقدمة

122
124

التاريخ واالنتشار

نظرة األديان إىل هذه املامرسة

البداية والدوافع

5

126
127
127

األرضار هل هي حقيقية أم موهومة؟

129

اآلثار الصحية عىل أجهزة اجلسم

132

اآلثار االقتصادية عىل الفرد واملجتمع

136

العـادة السـريـة واجلـريمـة

138

بـرنـاجمـك العـالجـي

141

عواقب االستمناء
اآلثار االجتامعية
اآلثار النفسية

الوقـايـة خيـر مـن العـالج

132
134

137

139

العــالج البـغـضــي «الرابط»

145

ضوابط وأخالقيات التثقيف اجلنيس

148

املراجع

157

راقـبـوا أبناءكم

اخلالصة

6

145

155

متهيد
لو جترأ أحدهم وسأل قبل ثالثني عاما قائال :هل نحن بحاجة
للثقافة اجلنسية؟ الستهجن اجلميع هذا السؤال ،والعتربوه خارجا
عن املألوف ،ولربام وصف صاحبه بأنه قليل احلياء مشكوك يف
مروءته ،ألنه يسأل عن أمر ُيعد الكالم فيه من املحرمات حسب
األعراف والتقاليد ومفاهيم الناس يف ذلك الزمن ،ولئن كان عدم
اخلوض يف موضوع التثقيف اجلنيس مقبوالً حينها ،وغيابه عن اذهان
الناس ال ُيشكل نقصا يف علومهم ومعرفتهم ،ذلك ألن هذا اجلانب
من حياهتم متناغم مع واقعهم ،ويسري يف املجتمع عىل سجيته،
ويف منتهى البساطة ،فهو متناسب مع تطورهم النفيس واجلسمي
والذهني والعاطفي؛ ولعل ذلك راجع ألسباب عدة أمهها:
1.1خلو املجتمع من املثريات واملؤثرات اخلارجية ،وبالتايل
فغرائز الفرد فيه يف ُسبات عميق ،إذ قد ال تتحرك إال ُقبيل اقرتانه
برشيكة حياته ،إال يف حاالت شاذة نادرة ،والعجب يف ذلك،
فاحلياة كانت أكثر جدية ،اذ ال وقت لعبث او جمون او ترف ،واقىص
حصاد ،او حادي إبل ،او
ما يكون قد سمعه أحدهم هو دندنات َّ
ناي راع للغنم !! وكلها حتمل يف ثناياها شحذ اهلمم ،وإكبار القيم
السامية ،وتعظيم املروءة والرجولة!
2.2بساطة احلياة وقلة متطلباهتا االجتامعية ،اضافة اىل حمدودية
اهتاممات الناس ،فج ّلهم يبكرون يف الزواج الذي ُيتيح هلم املامرسات
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اجلنسية املرشوعة عملي ًا ،بمعلوماهتم البسيطة التي وفرهتا هلم
الظروف املتاحة املحدودة .فرتاهم خيوضون غامر احلياة االجتامعية
واملعارشة الزوجية الفطرية ،ويتعاونون يف تأسيس األرسة ،و ُينجبون
البنني والبنات بأقل التعقيدات واملعاناة .لذلك ،فالتبكري يف الزواج
وتيسريه يعفي الشاب أو الفتاة من املكوث مطوالً يف فرتة املعاناة ،أي
ما بني سن البلوغ والشعور باحلاجة للجنس ،وبني الدخول العميل
يف هذه التجربة احلياتية الفطرية واشباع الرغبة بشكل طبيعي يتقبله
املجتمع وتقره الرشيعة والقانون ،وترتاح له الفطرة السليمة.
3.3حمدودية مصادر التلقي لدى الشاب يف مجيع مراحل حياته،
خاصة فيام يتعلق باألمور اجلنسية؛ وسهولة ضبط هذه املصادر،
والسيطرة عليها لبساطتها وحمدوديتها ،والتلقي إن حصل ،فلن
يتجاوز الوالدين ،واملدرسني والزمالء يف املدرسة ،وذلك لندرة
توفر أية مؤثرات سلبية أو اجيابية خارج هذا اإلطار ،كاملجالت
اإلباحية ،وصعوبة حصول الشاب عليها.
أما اآلن يف هذا الفضاء الرحب املفتوح واالختالط الال
حمدود ،وأمام وسائل االعالم املرئية واملسموعة واملقروءة ،كل ذلك
جعل ما كان سائدا يف السابق ،غري مقبول عند كل افراد املجتمع،
وعليه فال بد من التدخل اإلجيايب املبارش الرسيع لتصويب املسرية،
وتصحيح املعلومات؛ درء ًا ألي مفسدة قد تؤثر يف سلوك الطفل،
أو نفسيته ،وذلك لألسباب التالية:
 -1االنفتاح االجتامعي الكوين :الذي أدى إىل تغريات كثرية
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وجوهرية اقتحمت منظومة العادات والتقاليد املحلية ،وفرضت نفسها
عليها بقوة ال ُعرف التي تُطاول قوة القانون ،من جراء احلمالت اإلعالمية
املكثفة يف وسائل اإلعالم املختلفة التي دخلت كل بيت ،حيث أخذت
بعض املفاهيم املجتمعية باالنحراف عن مسارها الطبيعي.
فعىل سبيل املثال ال احلرص :مفهوم احلرية الشخصية ،أصبح
معناه أن يتجاوز الشخص عىل عادات وتقاليد املجتمع حسب
ما يالئم هواه ،بال خوف وال وجل ،وليس من حق أحد أن
يعرتض عليه ،سيام وأن هذا األمر تبنته واعتمدته قوانني حقوق
اإلنسان الدولية ،مما افقدنا سياجا تربويا هام ًا ،كان يردع املخالفني
واملنحرفني ،ويوجه السلوك العام باالجتاه السليم .اضافة اىل
مفهوم حرية املرأة ومتكينها من حقوقها ،الذي أصبح يأخذ شك ً
ال
من أشكال االعتداء عىل قيم املجتمع وحشمته ،وقد ساهم بعض
املتعلمني من أبناء جلدتنا ،الذين خترجوا من الغرب ،وساروا يف
ركابه ،بنرش هذه املبادئ الغربية الغريبة ،هبدف توطينها يف أذهان
ثم ترمجتها إىل سلوكيات هتدد أركان املجتمع،
أبنائنا وبناتنا ،ومن َّ
وتعمل عىل تقويضه من كافة أركانه .وأدواهتم يف ذلك:
أ .التلفاز :بمختلف براجمه التثقيفية والرتفيهية وحتى اإلعالنات
التجارية.
ب .املرسح.
جـ .دور السينام.
د .الصحافة ودور النرش.
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هـ .الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت).
 -2كثرة مصادر التلقي وضعف الرقابة :مما ادى اىل تاليش
احلدود بني املجتمعات ،حيث مهدت مرحلة االنفتاح التي انترشت
خالهلا وسائل االعالم والرتفيه والتواصل االجتامعي اىل شيوع
ثقافة جديدة كل اجلدة ،حتى لتكاد ترقى اىل درجة االنقطاع عن
املايض ،والتحلل من قيمه وجتاوز اعرافه ،وانترش كل ذلك انتشار ًا
واسعا ،هز ثوابت هذه املجتمعات من األعامق ،حيث مهدت إىل
مرحلة تاليش احلدود الثقافية بني املجتمعات عىل مستوى العامل،
فتداخلت الثقافات بكل ما تعني الكلمة .ثم جاءت التقنيات
احلديثة ،بثورهتا اهلائلة ،عىل أرضية ممهدة؛ لتكمل اهلجوم الساحق
عىل جمتمعاتنا وقيمنا اإلسالمية.
هذه الثورة الصناعية والتقنية اهلائلة ،ابتدا ًء من اخرتاع
احلاسوب وانتشار املرئيات من خالل األقراص املدجمة املحشوة
باألفالم اإلباحية الساقطة,اضافة اىل تقنية شبكة املعلومات العنكبوتية
(االنرتنت) ،كل ذلك عمم هذه الثقافة اجلديدة ،والغى احلدود بني
املجتمعات ،فتالشت معها سبل الفواصل ،وسهلت التواصل بني
املجتمعات وتبادل الثقافات بال رقيب وال حسيب ،كام ساعد يف
انتشارها وتعميمها رخص ثمنها وامكانية االطالع عليها وعرضها
يف ظروف خاصة جد ًا .وهكذا اصبح بمقدور ابن القرية النائية
االطالع عىل ثقافات الغرب والتأثر هبا إذا ما تُرك دون رقيب.
 -3القوانني األممية واألنظمة الدولية (وعوملتها) :يف ظل
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الظروف التي ضعفت فيها الرقابة وانعدمت فاعليتها ،تأيت حزمة
من األنظمة والقوانني ،التي رشعتها األمم املتحدة وأجربت
احلكومات عليها ،بالرتغيب والرتهيب ،حيث ارتضتها لشعوهبا
جماملة للغرب والرشق .وما اتفاقية (سيداو) عنا ببعيد.
فلم يعد املعلم ذلك املريب ،إذ انتزع منه دوره املقدس ،بموجب
قوانني الرتبية احلديثة ،وأنظمتها التي استوردت من الغرب ،لتُطبق
يف جمتمعاتنا من غري مراعاة للفوارق .فجاء بعضها حتت مفهوم
احلداثة واملعارصة ،وبعضها اآلخر حتت ضغط احلكومات الغربية؛
لتلبسنا ثوهبا باإلجبار ،مستغلة الظروف االقتصادية الصعبة التي
تعانيها دول العامل الثالث ،فربطت (الدول الغربية املتقدمة) معوناهتا
املزعومة ،بل املوهومة أحيان ًا ،بتغيريات فرضتها عىل اسرتاتيجيات
التعليم ،أو قوانني األحوال الشخصية وأنظمتها ،التي تنظم العالقة
ما بني أفراد املجتمع ،فتشكل شخصيته ،وتبني هيكليته ،وتبلور
خصائصه؛ مما أخرج لنا جمتمعات مشوهة اهليكل ،باهتة الشخصية،
ال تكاد متيز هلا سامت ،وال تقف هلا عىل صفات.
أما الوالدان فقد ُغيب دورمها يف الرتبية واملراقبة والتوجيه،
إذ تم تعطيله واالعتداء عليه بطريقة قانونية ال تُثري حفيظة أحد ،إذ
تلجأ الصهيونية العاملية اىل محل األمم املتحدة عىل هتيئة املال الالزم
لإلنفاق عىل املؤمترات التي تسن الترشيعات املطلوبة والتي ختدم
هذا الغرض ،ثم حتمل الدول األعضاء عىل تطبيقها عىل شعوهبا،
حتت طائلة احلرمان من القروض واملساعدات الدولية.
إهنا معادلة ظاملة ،صهيونية خبيثة ،دول فقرية ،وشعوب تُساق
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اىل حتفها دون علمها ،وبالتايل عقد املزيد من املؤمترات العاملية حتت
اسامء وعناوين براقة لتنطيل اخلدعة عىل الشعوب ،ولتسن املزيد من
الترشيعات التي تصب يف هدف واحد ،هو تدمري البقية الباقية من
القيم واألخالق ،وذلك بتجميد مهمة اآلباء واألمهات وتدمري
األرسة ،وقد أمعنوا يف ممارسة سحرهم وذلك بقلب احلقائق،
وتسمية األشياء بغري أسامئها احلقيقية ،تدليس ًا عىل الشباب ليسهيل
ابتالع اجلرعة ،وتقبل ما ُيزورونه من مبادئ وأفكار وممارسات غريبة
عنا ودخيلة علينا :فالشاذون يسموهنم مثليني ،واملومسات عامالت
وعرفوا األرسة عىل
الكرم ،والزاين ُيسمى متعدد الرشكاء جنسي ًاّ ،
أهنا مساكنة أي اثنني معا؛ فأي شخصني يسكنان مع ًا يشكالن أرسة
ولو كانا من نفس اجلنس “شاذين” .وهكذا غريوا املفاهيم ،ثم
وضعوا هلا القواعد والقوانني الدولية ،فلم يبق للوالدين دور حتت
وطأة هذه القوانني املنحرفة ،واغتيال املجتمع الدويل بأكمله.
 -4تأخر سن الزواج :فمن املعلوم بالرضورة أن الزواج حصن
لإلنسان بشكل عام ،وللمسلم بشكل خاص ،من الوقوع يف املنزلقات
األخالقية واالنحرافات ذات العالقة باجلنس ،فهو كام جاء يف احلديث
النبوي الرشيف( :أغض للبرص وأحصن للفرج)((( .يف ظل الظروف
االقتصادية الصعبة التي تعيشها جمتمعاتنا يف العامل العريب واإلسالمي،
وتشبثنا ببعض العادات السيئة التي ترفع من تكلفة الزواج ،وتصعب
((( متفق عليه.

12

األمر عىل أبنائنا وبناتنا؛ فتأخر سن الزواج ،وارتفعت نسبة العنوسة،
مما زاد من حاجة هؤالء الشباب إىل حتصني وبناء رصني ،ليتمكنوا
من عبور هذه املرحلة احلساسة الطويلة من حياهتم «من البلوغ حتى
الزواج» ،وكلام طالت املرحلة يف ظل الظروف التي ُذكرت آنف ًا ،احتاج
الشباب إىل مزيد من القوة والعدة والعتاد حلاميته.
 -5االطالع املبكر عىل األمور اجلنسية :وذلك نتيجة حتمية للثورة
التقنية غري املسبوقة التي نعيشها ،وتعدد أوجهها ووسائلها ،واتساعها
بشكل يكاد معه استحالة السيطرة عليها؛ أصبحت مصادر التلقي
والتلقني اهلائلة هذه ،تغزونا يف عقر دارنا من كل حدب وصوب ،دون
أن نملك هلا ردعا أو منعا ،بل ومل يسلم منها كبري او صغري .فرتى الطفل
أقدر عىل التعامل مع وسائل التكنولوجيا احلديثة من أبيه «كالكمبيوتر،
واالنرتنت ،واهلواتف الذكية» ،وأكثر دراية هبا ،مما ُيتيح له مزيدا من
اإلطالع عىل األفالم اإلباحية التي ختتزهنا الشبكة العنكبوتية.
وبام أن شبكة املعلومات مفتوحة أمامه ،بل وحتى برامج
األطفال يف بعض املحطات والفضائيات ،يبدأ بتلقي الكثري من
الثقافة اجلنسية التي يصل اليها من خالل «النت» أو تصل إليه
«من خالل الفضائيات» ،وبذلك تتفتح مداركه عىل املعرفة باجلنس
وثقافته اخلاصة مبكرا ،مما يؤدي إىل التبكري يف حتريك نوازع الشهوة
وإيقاظ الغرائز اهلاجعة لديه ،بينام مل يتهيأ بعدُ لذلك فكريا وجسديا
ونفسيا .فيو ّلد ذلك رشخا يف شخصية الطفل وبنيته النفسية؛ لعدم
التناغم الفطري بني نموه اجلسمي والنفيس والعقيل ،فيسبق بعض
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هذه العنارص بعضها اآلخر ،ويتأخر بعضها عن بعض ،فتفقد
شخصيته توازهنا ،وال تنشأ مرتابطة وال متسقة ،مما ُينتج للمجتمع
فرد ًا مشوه الشخصية ،غري متناسق األركان ،وبالتايل سهل
االنجراف يف بيئة جمتمعية خصبة بمقومات االنحراف.
واألمر مع األطفال أشد حساسية وأكثر أمهية ،وابلغ صعوبة؛
اذ ال بد له – حتى يتجاوز كل ما يحُ اك حوله من مؤامرات – من
الرتبية الدقيقة الرفيقة احلاذقة ،املستنرية هبدي اهلل عز وجل.
فغدا من الرضوري البداية مع الطفل يف سن مبكرة ،بالتوعية
والتثقيف اجلنيس؛ لتزويده باملعلومات املناسبة .ونعني باملناسبة:
الصحيحة أوالً ،واملتوافقة مع العمر ثانيا ،وال بد مع التبكري ،مع
تفعيل امليزان الدقيق ،حتى نتمكن من أن نمأل ذهنه بالصحيح ،قبل
أن متأله املصادر األخرى باخلطأ ،وبمحتوى يتناسب مع ديننا وجمتمعنا
بمحتوى مشوه ،ونقدمه له
و ُعرفنا ،قبل أن متأله املصادر األخرى
ً
بطريقة سليمة آمنة ،قبل أن تمُ أل بطريقة مشبوهة شوهاء.
كام أن النجاح بالتواصل مع الطفل يف هذا املوضوع ُيساعد
عىل تدعيم جسور الثقة بيننا وبينه ،فنكون نحن مرجعيته يف هذه
األمور احلساسة؛ لريجع بام قد يتلقاه من املصادر األخرى إىل هذه
املرجعية املوثوقة لتقييمه ،فتصحح اخلطأ ،وتقوم املعوج ،وتطرح
الغث بعيدا .ثم تستمر هذه االسرتاتيجية بنفس املنهج ،حتى جيتاز
مرحلة املراهقة ،وقد أدرك حقيقة ما يدور حوله ،وعرف مواطن
اخلطورة ومواضع األمن ،وأبرص طريقه عىل بصرية واستقامة؛ فال
نخشى عليه بعد ذلك من املضللني واملنحرفني.
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�ضرورة � ...أم ترف؟
كثري ًا ما تنم تساؤالت أبنائنا يف املدارس والكليات واجلامعات
والنوادي ،عن جهل عميق يف األمور اجلنسية وضوابطها الرشعية
وعالقتها بكامل العبادة! وهي مستغربة ألهنا تستوضح عن
بدهيات ،أحرى هبم أن يعرفوها من صغرهم ،ومقلقة ألهنا ُبنيت
عىل معلومات خاطئة ،استقيت من مصادر غري سليمة ،ونتج عنها
انعكاسات سلبية عىل حياهتم وأرسهم وجمتمعاهتم ،األمر الذي
يستوجب تدارك احلال؛ لتاليف هذا اجلهل من واقعنا كبارا وصغارا،
وذلك بتثقيفهم بأسلوب تربوي هادف ،ينسجم مع قيمنا اإلسالمية
ومبادئنا األخالقية وضوابطنا الرشعية.
وحيث أن إدراك املشكلة وتشخيصها بشكل واضح ومبارش
هو نصف احلل ،بينام جتاهلها يمكن أن يؤدي إىل تفاقمها بصورة
ال يصلح معها أي حل عند اكتشافها يف وقت متأخر؛ فإننا نحاول
أن ندخل إىل صلب املوضوع من خالل هذا الفصل ،ونسرب غوره
لتحديد ما إذا كنا بحاجة فعلية إىل التثقيف اجلنيس ،أم أن املسألة ال
تعدوا كوهنا اعتداء عىل أخالقيات املجتمع ،وجتاوز حلدود األدب؟
كام تقيض به بعض موروثاتنا التقليدية ،التي ال ترتكز إىل معتقد أو
دين .ولن نقتفي يف بحث املوضوع أثر املنهج الدارج باعتباره رس ًا،
أو حرام ًا ،ال ُيسمح بمجرد االقرتاب منه ،ولو ملعرفة ما إذا كانت
هناك مشكلة أم ال؟
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لقد اقتضت حكمة اهلل عز وجل يف خلقه ،أن ُوضعت الغرائز
وز ِّينت الشهوات للناس ،كام قال تعاىل :ﱹﮠ
يف النفوسُ ،
ﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
(((
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﱸ
وفتنة الشهوات من أشد ما خيشاه رسولنا الكريم  عىل أمته حيث
قال( :ما تركت بعدي ً
فتنة هي �أ�ضر على الرجال من الن�ساء)(((.
ولعظم هذه الفتنة ضمن النبي  ،اجلنة ملن اتصف بالعفة فقال:
(من ي�ضمن يل مابني حلييه وما بني رجليه �أ�ضمن له اجلنة)(((.
فإذا كان هذا البيان والتقرير ،واملكافأة والتكريم ،يف الوضع
العادي والطبيعي لإلنسان ،يف جمتمع اسالمي حمافظ ونظيف،
فكيف سيكون التكريم وكم ستكون املكافأة مع تطور وسائل
اإلعالم واالتصال؟ وانفتاح املجتمعات اإلسالمية عىل املجتمعات
وو ِّظفت التقنيات
األخرى؟ حيث زادت وسائل اإلثارة واإلغراءُ ،
احلديثة يف استثارة الغرائز وتأجيجها ،إما بدافع الربح املادي ،أو
تنفيذا ملخططات أبناء صهيون التي ترمي إىل تدمري أخالق األمم
والشعوب؛ ليسهل قيادها واستعبادها .وعليه ،أفال نكون بحاجة
إىل تثقيف جنيس؟! أو ما يسمى بالرتبية اجلنسية؟!
((( آل عمران .14
((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه البخاري.
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إن نظرة متمعنة ملا يدور حولنا ويف جمتمعاتنا ،جتعلنا نجزم أن
امللتزمني ممن هم يف سن املراهقةُ ،يعانون بصمت ،من وطأة هذه
املشاعر اجلنسية!! ويتساءلون بحرية أين هم من املباح واملمنوع؟
ومن احلالل واحلرام؟ ثم إذا بقي احلال عىل ما هو عليه ،وترك
هؤالء األبناء من غري دليل! فكيف سيتم إعدادهم الستقبال هذه
املرحلة احلساسة من حياهتم القادمة ،بكل ما حتويه من متغريات
نفسية وجنسية وفسيولوجية؟  ...فاألم :حمرجة من أن حتدّ ث ابنتها
يف هذه األمور ،حتى يف ضوابط الدورة الشهرية! ويزداد حرجها
مع االبن الذكر .واألب املنشغل دوما بأعامله ،ال يلتفت لذلك.
رسا
وهكذا بني احلرج واإلمهال ،تستمر املعاناة ويبقى املوضوع ً
غامضا ،تتناقله ألسنة املراهقني مهسا فيام بينهم ،وهم يستشعرون
ً
احلرج ،كأهنم يامرسون فعال خاطئ ًا ،يرتكبونه بعيدً ا عن أعني الرقابة
األرسية!.
ويف عامل األرسار والغموض ،تنشأ األفكار واملامرسات
اخلاطئة ،وتتضخم الرؤى ،وتكرب األوهام ،وتنمو وتتشعب دون
رقيب أو حسيب ،حتى لتسمع احيانا أحدهم هيمس عن هذه
الرؤى مع انفعاالت نفسية ال ارادية ،تراها من لغة جسده املنفعلة ال
شعوريا! ثم تأيت الطامة ،وجيد الشاب نفسه فجأة امام الزواج ،ومل
يتأهل بعد هلذا املوقف .وتزداد حريته وقد أصبح يف مواجهة حقيقية
مع هذا األمر ،وحيتاج إىل ممارسة رشعية وواقعية وصحيحة.
هذا بالنسبة للشاب والفتاة امللتزمني العفيفني ،حيث سيواجه
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كل منهام اآلخر بكل خمزونه من األفكار والرؤى واألوهام واخلجل
واخلوف واملفاهيم املغلوطة ،ويظل اجلهل هو القاسم املشرتك
بينهام ،وكذلك عدم املصارحة بالرغبات واالحتياجات التي حتقق
اإلحصان ،ويف الغالب األعم من احلاالت ُيضاف هلذا املزيج،
اخلوف من االستفسار عن املشكلة أو طلب املساعدة ،وعدم طرق
أبواب املكاشفة بام جيب أن حيدث … وكيف حيدث ؟!
لقد أفىض هذا املزيج املعقد ،إىل العديد من احلاالت ،ملراهقني
أوقعهم جهلهم يف اخلطأ وأحيان ًا باخلطيئة .وأزواج يشكون من توتر
العالقة ،أو العجز عن القيام بعالقة كاملة ،أو غري قادرين عىل إسعاد
زوجاهتم  ...وزوجات ال يملكن شجاعة البوح بمعاناهتن من عدم
اإلشباع ألن الزوج ال يعرف كيف حيققها هلن ،وغالب ًا ال ُيبايل ...
ومع األسف ُيشارك املجتمع يف تفاقم األزمة بالصمت الرهيب،
حيث ال تُقدم املناهج التعليمية  -فض ً
ال عن وسائل اإلعالم -
أية مسامهة حقيقية يف هذا االجتاه ،رغم كل الغثاء والفساد عىل
شاشات الفضائيات ،الذي ال ُيقدم ثقافة بقدر ما ُيقدم صورا خليعة
وحركات هتيج غرائز الشباب اهلاجعة.
رسا بني الزوجني ،فتتالقى
ويزداد األمر سوء ًا حينام تظل املعاناة ً
أيضا
أعينهام حائرة متسائلة ،الزوجة ال جترؤ عىل السؤال ،والزوج – ً
– ال جيرؤ عىل طلب املساعدة ،وهكذا تستمر األزمة ،وتكرب املعاناة
يوما بعد يوم ،مما قد يؤدي إىل الطالق؛ من أجل مشكلة ربام ال يستغرق
حلها نصف ساعة من أهل اخلربة واملعرفة .وربام تستمر احلياة حزينة
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كئيبة ،ال طعم هلا وال لون ،إال التوترات واملشاحنات وامللل والشكوى
التي ننتحل هلا ألف سبب وسبب… بعيد ًا عن السبب احلقيقي.
هذه املشكلة العميقة التي تتوارى خلف أستار من اخلجل
واجلهل ،وتطل علينا كل حني بوجه قبيح من الكوارث األرسية،
ال شك أهنا حتتاج إىل العالج واإلصالح .وال بد أن ننطلق يف ذلك
من رؤية عالجية خاصة بنا ،تتناسب مع ديننا احلنيف وثقافتنا
اإلسالمية .وأن نبدأ بناء جتربتنا اخلاصة رغم حقول األشواك
واأللغام ،وأن نطلب احللول من أهل العلم دون تردد أو تكلف
مصطنع .وهذا حيتاج إىل فتح باب للحوار عىل خمتلف األصعدة
وبني كل املهتمني ،نرباسنا السنـة ،وسياجنا التقوى واجلدية والعلم
الرصني.
فلقد كانت حياة اإلنسان – قبل عرص الفضائيات واالنرتنت
وتدخالت اإلنسان العابثة – تنمو وتتطور مع فطرته ويف ضوئها
بشكل طبيعي ،بدني ًا وعقلي ًا ومعرفي ًا ،وبتوازن تام وتنا ُغ ٍم رائع
ِ
خلقه – حسب
وتناس ٍق بديع .تكشف له فطر ُت ُه عن مكنونات
ُ
ِ
مر هبا يوما بعد يوم – ك ًام ونوع ًا ،ال حيتاج إالّ إىل القليل
املرح َلة التي َي ُّ
وسهولة دونام قلق أو
من التَّوجيهات اخلارجية؛ ل ُيتابع حياته بيرس ُ
حرية أو خوف .وحينها كان كل من حوله – األصدقاء واجلريان
وج ُه ُه التّوجي َه السليم.
واألقارب واألهل وكل من يف الشارع – ُي ِّ
أما اليوم فقد تغري احلال ،ففي السوق والشارع ووسيلة
املواصالت واملكتب واجلامعة ،حتى يف وسائل اإلعالم والرتفيه
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املختلفة ،أصبحت عني الشباب ال تقع إال عىل ما هييج العواطف،
و ُيثري الشهوات وحيرك الغرائز الكامنة :فمن القصة اهلابطة ،إىل
األغنية املاجنة ،إىل الفلم اخلليع ،إىل الصورة الفاحشة .كل هذه
حيركها شياطني اإلنس وبشكل مستمر ليصوغوا جليل اليوم
تصوراته وثقافته ونظرته لألمور ،وتنتهي من ذاكرته كل نوازع
اخلري .وأما شبكة االنرتنت – التي اتسعت رقعة استخدامها حتى
أصابت كل فرد – فتحفل باملواقع اإلباحية التي ختتزن – حسب
اإلحصائيات العاملية املنشورة – مئتني وثامنني مليون صورة وفلم
إباحي ،حيث تعلن عن نفسها صباح مساء ،وتتطوع حتى لغري
طالبيها ،وزيادة يف تسويقها وتعميمها أصبح باإلمكان مشاهدهتا
عىل جهاز اهلاتف النقال الذي ال يفارق الشباب ساعة من ليل أو
هنار حيثام كانوا .تردفها من خلفها الفضائيات – التي انترشت
حتى مل تغادر بيتا إال واحتلت منه ركن ًا – فتغص بربامج اإلباحة
والسفور ،وانحالل األخالق والتحلل من القيم!!!...
لقد عملت هذه الظروف جمتمعة ،حتى مل يعد هناك من
الضوابط ما يحُ دد لإلنسان املعلومات التي حيتاج إليها يف كل
مرحلة من مراحل حياته .فأصبح بمقدور الطفل أن يطلع عىل أدق
التفاصيل ،وأن يراقب املامرسات اجلنسية بمنتهى الوضوح؛ فتتحرك
غريزته وتستيقظ شهوته قبل أواهنا ،فتتولد لديه جوعة جنسية
عارمة ،يزداد سعارها يوما بعد يوم .وإذ تقدم له املعلومات بصورة
شوهاء ،ال حتمل بني طياهتا غري الدمار ،يندفع بكل قوته إلطفاء
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هليب جوعته ويدخل يف سباق حمموم .وتستمر وتتجدد املؤثرات
فيستمر باالندفاع نحو الرذيلة دون أن يشبع  !! ...ويستمر السباق
بحيث ال هتدأ غريزته ،وال يتوقف عن اللهاث وراء الشهوات !!...
والشيطان يقهقه بملء فيه.
كل هذا يدق ناقوس اخلطر بمستقبل قاتم  ...غامض ...
ألبنائنا ،إذا مل تتداركهم يد العناية اإلهلية أوالًُ ،ث َّم وعي الغيورين
من املعنيني “املختصني واملربني وأولياء األمور” واهتاممهم ...
وتصدهيم ملا ُيراد هبم .فمن أجل فلذات أكبادنا  ...من أجل سالمة
أجيال املستقبل  ...من أجل مستقبل األمة والوطن  ...من أجل
احلفاظ عىل الفطرة اإلنسانية ،التي فطر اهلل الناس عليها  ...من
أجل بقاء احلياء يف عيون العذارى  ...من أجل أخالق الناس ...
من أجل إنسانية اإلنسان؛ حتى ال يميش م ِّيت ًا َيدُ ُّب عىل األرض ...
ُحصن اجليل شباب ًا
من أجل البرشية كافة  ...ال ُبد من العمل اجلاد لن ِّ
السقوط يف مستنقعات الرذيلة التي ينرشها املفسدون،
وأطفاالً ،من ُّ
الذين ينصبون رشاكهم لشبابنا يف كل مكان ....
لكل ما سبق؛ تتأكد لنا رضورة التثقيف اجلنيس السليم ،املتفق
ِّب ابناءنا من اليافعني
مع رشعنا احلنيف ،وأمهيته البالغة .كي نُّجن َ
ِ
واملراهقني ّ
هم هلم
والش َ
باب ،ما يحُ يكه هلم أعدا ُء اإلنسان َّية الذين ال ّ
الضاغطة عىل
إالّ مجع املال ،عرب االجتار بالغريزة اجلنسية ،وقوهتا ّ
عواطف الصغار؛ إلفساد فِطرهتم وبالتايل سقوطهم يف الرذيلة،
ُ
نكون قد سامهنا
وانحرافِهم عن اجلادة .فإذا استطعنا جتنيبهم ذلك؛
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ِ
محاية فلذات أكبادنا من الفساد واإلفساد ،وسلسلة االنحرافات
يف
املهلكة هلم ،واملدمرة ملستقبل الوطن واألمة؛ بل والبرش ّي ُة مجعاء.
فاألمر ليس ترفا ،انام هو رضورة أخالقية واجتامعية وسلوكية !!...
أما برامج التثقيف اجلنيس املتدرجة اهلادفة التي تصلح لبيئتنا
االسالمية  ...وما حتتويه من معلومات  ...ثم الفئات ال ُع ُمر َّية
ا ُملستهدَ فة ٍ
لكل منها ،وجهات اإلرشاف عليها وكيفية تنفيذها ...
هذا الذي جيب أن نتميز به عن غرينا ،بحيث نستله من تعاليم ديننا
احلنيف ونمرره من خالل الوسائل الرتبوية املعارصة  ...نرباسنا يف
ذلك السنـة املطهرة ،وسياجنا تقوى اهلل عز وجل ثم اجلدية والعلم
الرصني  ...حتى نحفظ ابناءنا ونحافظ عىل قيمنا ونخدم امتنا
ونفوز باألجر العميم.
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لكل غيور عاقل !...
عجب ًا ألمر أهل الباطل! يامرسون باطلهم بال خجل!
ويدعمون نرشه وعوملته بال كلل أو ملل! ف ُي َس ّخرون اإلعالم
الفاسد لقلب احلقائق ،وتزين املنكر ،وإغراء الشباب بطرق مبتكرة،
وإصطالحات منحوتة بعناية فائقة ،ما انزل اهلل هبا من سلطان؛
لتزييف الوعي وتغيبه ... ،هبدف إبعاد الشباب جيال بعد جيل ،عن
املعاين الفطرية السامية التي جاءت هبا كل الرشائع الساموية.
فها هم قد أشغلوا الشباب هبوس الرياضة ومتابعة أخبارها،
وأغروهم بذلك حتى جتمع الشباب باملاليني يف املالعب لتشجيع
املباريات  ....ويف زمحة احلامس وهياج الشباب املفرط ،وغوغائية
اجلمع الكبري ،تراهم كأهنم سكارى وما هم بسكارى ،يتشوقون إىل
الفرحة املكذوبة بالفوز املوهوم؛ بينام متر الساعة تلو الساعة ،وينادي
للصالة الفرض تلو الفرض وال من جميب  !! ...وما الذي قد يقر
عيون األعداء من شبابنا املسلم أكثر من ترك الصالة ونسياهنا ؟؟!
كام خطط حكامء صهيون للشباب ،حيث جاء يف بروتوكالهتم:
“جيب أن َ
لتنهار األخالق يف كل مكان فتسهل سيطرتنا ،إن
نعمل
َ
فرويد منا ،وسيظل يعرض العالقات اجلنسية يف ضوء الشمس،
لكيال يبقى يف نظر الشباب يشء مقدس ،ويصبح مهه األكرب هو
إرواء غرائزه اجلنسية ،وعندئذ تنهار أخالقه» ،ويرتجم ذلك
اليهودي فرويد من خالل نظرياته فيقول« :إن اإلنسان ال حيقق ذاته
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ٍ
وكل ٍ
ٍ
قيد من ٍ
بغري اإلشباع اجلنيس ُ ...
تقاليد هو
أخالق أو
دين أو
قيدٌ ٌ
كبت غري مرشوع».
باطل ،ومدمر لطاقة اإلنسان ،وهو ٌ
فإذا سقط املجتمع بني إعالم مزيف ،وولع عجيب باملباريات
الرياضية ،وباقي الوقت للجنس واألفالم اإلباحية التي وفرهتا
شبكة اإلنرتنت يف كل مكان؛ فاقرأ عىل العمل اجلاد واإلنتاج السالم
 !!!...وكأن أعداء الدين قد أدركوا أن رس قوة األمم ومتاسك
املجتمعات وتقدم الشعوب يف التمسك باألخالق الكريمة التي
فطر اهلل الناس عليها ،وشيوع القيم السامية ،فركزوا عىل هدمها
وتغيريها؛ ليسهل عليهم تنفيذ خمططاهتم .ولعلهم قد استنبطوا
ذلك من حديث رسولنا العظيم عندما قال�( :إمنا بعثت لأمتم مكارم
الأخالق)((( .فمن متسك بمكارمها فاز وتفوق ،ومن تركها وتبع
شياطني األنس واجلن تنكب الطريق وضل السبيل.
ومن مكر أعداء البرشية ،وخمططاهتم الشيطانية ،النفاذ
إىل املجتمعات ،وخصوص ًا اإلسالمية منها؛ لتغيري معتقداهتا
وتشوهيها ،من خالل مرض األيدز ،وبدعوى مكافحته ،مستعملني
عناوين براقة ،تُظهر اإلصالح وتستبطن اخلراب .وال أدل عىل ذلك
مما جاء يف الترصيح االول ملدير برنامج مكافحة األيدز يف األمم
املتحدة السيد ميشال سيدييه حني قال« :جيب ان نعمل لنجعل من
االيـدز فرصة سياسية نستطيع من خالهلا إحداث تغيـرات رئيـسية
((( صححه احلاكم عىل رشط مسلم ،ورواه البخاري يف األدب املفرد.
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يف املجتمعات ،لنستطيع حـل بعض املسـائل الشائـكة مثل :إشاعة
مسألة التثقيف اجلنـيس – طبعا عىل طريقتهم – وإعطاء مزيد من
احلرية للشاذين جنسيا يف العامل ،ومزيد من حقوق اإلنسان ،وخاصة
يف جمال حقوق املرأة».
اما تثقيفهم اجلنيس ،فأمره عجيب بالنسبة لنا كمسلمني! وقد
كتبوا برناجمهم وطبقوه يف تنزانيا وبريطانيا .وا َّد ُعوا أنه كان مفيدا
وف ّعاال ،وهلذا تُرجم هذا الربنامج اىل اللغة العربية ،و ُقرروا ان ُيطبق
مستقبال يف اقليم الرشق األوسط وشامل افريقيا «ليشمل كل الدول
العربية» .وقد استهدف برناجمهم للتثقيف اجلنيس ،املراحل العمرية
املختلفة ( )13- 6سنة ،واشتمل عىل ما ييل:

أ – املراحل السنية من ( )9- 6سنوات:
األهداف:

* تعريف باألعضاء التناسلية ووظائف كل عضو .ورشح
التغريات املختلفة للجسد .ورشح األمراض التناسلية وبخاصة
اإليدز.

طريقة التدريس:

صـورا لألعـضــاء التنـاسـلـيــة
ُدرسـة
ً
* تـعـرض املـ ّ
للـفـتـى والفـتـاة أمــام األطفال ،ثم تسأهلم عام رأوه ،وتطلب من
ولد وبنت خلع مالبسهم الداخلية.
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ب – املراحل السنية من ( )12- 10سنة:
األهداف:

* التوعية باجلسد .وتعليم العالقات اجلنسية املبكرة.

طريقة التدريس:

درسة التالميذ بإغامض أعينهم ،والتفكري يف األعضاء
تأمر ا ُمل ّالتناسلية للرجل واملرأة.
تكليف تلميذة برسم األعضاء التناسلية للرجل ،وتلميذبرسم األعضاء التناسلية للمرأة ،مع متييز األجزاء عىل الرسم.
التعليق عىل الصور ،ووصف األعضاء التناسلية ،ووضعصور مقارنة لصغار وصغريات وبالغني وبالغات ،وسؤال
التالميذ عن االختالفات يف بنية كل منهم.
درسة رشح معنى العالقات اجلنسية املبكرة ومقدماهتا،
عىل ا ُمل ّووصف ما ينتج عنها من محل وانتقال لألمراض التناسلية
وكيفية جتنبها ،مع رشح معنى محل القارصات ،واألمراض
اجلنسية وبخاصة اإليدز .ويتم هذا عن طريق:
حوارا حول األشياء التي تشارك يف إثارة
درسة
ً
* تعقد ا ُمل ّ
األطفال جنس ًيا ،كيف يتم اإلغواء اجلنيس؟
* حوار مفتوح حول كيفية جتنب احلمل املبكر.
* حوار مفتوح حول اإليدز ووصف أعراضه ،مع نصح التالميذ
يف حال ظهور أحد هذه األعراض بأمرين :الذهاب إىل أقرب
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مستشفى ،وأن يذكر بصدق هذه األعراض لرشيكه يف العالقة
اجلنسية»....
هذا جزء من برنامج التثقيف اجلنيس الذي يسعون لعوملته،
واملخفي يف براجمهم أعظم ،خاصة فيام يتعلق بتثقيفهم اجلنيس
والشذوذ والزواج املثيل  !!!...وهم يسعون بكل ما أوتوا من قوة؛
لتطبيق هذا الربنامج يف الرشق األوسط وشامل افريقيا .مما جيعل
من موضوع التثقيف اجلنيس بالضوابط االسالمية أكثر احلاحا
ورضورة .فإذا مل هيب املربون بكل جدية ومسؤولية إلنقاد اجليل؛
فإن مستقبل األمة يف خطر عظيم.
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اجلن�س والق�ضايا اجلن�سية يف الن�صو�ص ال�شرعية
يتضمن املنهج االسالمي ترشيع ًا ُشمولي ًاُ ،يغطي خمتلف
نواحي احلياة ،ﱹ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﱸ((( .وهو ترشيع
واقعي «قابل للتطبيق عىل األرض يف كل زمان ومكان» وليس
مجُ رد نظريات ِمثال َّية .وعىل رأس مصادر هذا الترشيع ،القرآن
تطرق كالمها إىل القضايا اجلنسية يف
الكريم والسنة املطهرة .وقد َّ
خمتلف مراحلها ،ومن زواياها ا ُملتعددة ،ابتدا ًء من أبسطها كالتمييز
بني الذكر واألنثى ،و ُميول ٍ
كل منهام إىل اآلخر فطري ًا ،إىل احلمل
ووضح العالقات
والوالدة وما يرتتب عىل ذلك من مسؤولياتَّ .
املرشوعة وغري املرشوعة ،وعاقب َة ٍ
عرف بالعورات فبينَّ
كل منها .كام َّ
حدودها وعىل من تُكشف وعمن تحُ جب ،وشدَّ د عىل حفظ الفرج
وضح مدى عالقة الصبيان
ورشع هلا ضوابطها ،كام َّ
وغض البرص َّ
بالبنات – حتى اإلخوة يف البيت الواحد – وأمر باالستئذان حتى
ٍ
صطلحات فقه َّية إسالمية
ورشع له أحكامه ،وحدد ُم
عىل الوالدينَّ ،
ال بد من فهمها حتى تصح العبادة ،رغم عالقتها باجلنس وأعضائه،
مثل اجلنابة واالحتالم والبلوغ واحليض ...الخ.
تطرقت مصادر الترشيع اإلسالمي لكل هذه املوضوعات
وبحثتها بدقة ،ولكن يف جو من احلشمة واالتزان ،وبتعابري وصيغ
((( األنعام .38
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تؤدي كامل املعنى بال لبس ،دون أن تشعر باخلجل من احلديث فيها
بني الرجال والنساء عىل ٍ
حد سواء .بل وال ختدش حيا ًء أو جترح
مسامع ولو يف مجع من الناس!!! ونذكر هنا أن ما ورد يف القرآن
َ
الكريم والسنة املطهرة هبذا اخلصوص كثري جد ًا ،ال يتسع املقام
لرسده لكثرته ،وهذه الكثرة دليل اهتامم اإلسالم العظيم بالغريزة
اجلنسية ،واعرتافه بأثرها البالغ عىل األفراد واملجتمعات .وهلذا بني
كل يشء فوضح وفصل وأمجل ،ونعرض تالي ًا بعض ًا مما ورد يف ذلك.
فهذه أم املؤمنني عائشة تقول( :نعم الن�ساء ن�ساء الأن�صار! مل يكن
مينعهن احلياء� ،أن يتفقهن يف الدين)((( والسبب أهنا كانت تأيت الواحدة
منهن بقطعة ال ُقطن ،حمملة بيشء من إفرازات املِهبل (مسحة مهبلية)
لتتأكد من عالمة ال ُّطهر من احليض ،كي تغتسل وتؤدي عبادهتا وحق
ٍ
باطمئنان ويقني؛ فكان ذلك بحقهن َمنق َب ًة ال َمثل َبة.
زوجها
و َعبرَّ َ القرآن الكريم عن االتصال بني الزوجني (اجلامع)
باملس حين ًا ،كام جاء يف قوله تبارك وتعاىل :ﱹ ﮀ ﮁ
ِّ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ
(((
ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﱸ
وباملالمسة أحيان ًا ،حيث جاء يف كتاب اهلل قوله :ﱹ ﮣ ﮤ
((( رواه مسلم.
((( املجادلة .4-3
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ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ
(((
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﱸ
وبالتغشيِّ يف قوله عز وجل :ﱹﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
فصلت
ﮏ ﱸ((( .ولعل تعبري التغيش من أدق املعاين التي َّ
صو ُر للسامع وكأن الزوج يأخذ وضع
الكيفية واهليئة ،فهذا التعبري ُي ِّ
الغشاء (الغطاء) الذي ُيغطي الزوجة و َيسترُ ها كام أن معنى ال ُعلو َّية
ٍ
كلمة
واضح ،ألن الغطاء ال يكون إال من األعىل ،وكل ذلك يف
ٌ
ِ
ِ
ٍ
واحدة َّ
والصور اجلميلة وال ُبعد النَّفيس
(تغشاها)ُ ،من َِّوه ًا إىل املعاين ُّ
ِ
الراقي يف األمر ،بعيد ًا عن هت ُّيؤات الشياطني وتصويراهتم.
ِ
غري املرشو َع ِة بالزنا يف قوله
بينام عبرَّ عن العالقات
(((
تعاىل:ﱹﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱸ
وبالسفاح وا ُملخادن َِة (اختا ُذ األخدان) كام جاء يف قوله تعاىل :ﱹ ﯚ
ِّ
ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
((( النساء .43
((( األعراف .189
((( اإلرساء .32
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ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﱸ(((.
ب عنه مفاتن
كام أشارت
ُ
التوجيهات اإلسالمية إىل ال ّطفل تحُ َج ُ
املرأة إذا م َّيزها بغض النظر عن سنه – لتبقى ذاكرته نظيفة – بينام جيوز
إظهارها أمام الطفل الذي مل يميز بعد ،قال تعاىل :ﱹ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﱸ((( .فإن بلغ
العارشة ُف ِّرق بينه وبني اآلخر يف املضاجع – وإن كانوا إخوة – كام
اء
بال�ص َال ِة َوهُ ْم �أَ ْب َن ُ
وجه إىل ذلك رسول اهلل بقولهُ ( :م ُروا �أَ ْو َال َد ُكم ّ
َ�س ْبع ِ�س ِن َ
ني َو ْ
اء َع ْ�ش ٍر ِ�سننيََ ،و َف ّر ُقوا َب ْي َن ُه ْم يف
ا�ض ِر ُبوهُ ْم َع َل ْي َها َوهُ ْم َ�أ ْب َن ُ
ِ
ِ
باالستجابة للمؤ ِّثرات
الشهوة
اج ِع)((( ،إذ تبدأ عندها محُ ِّركات
املَ َ�ض ِ
ِ
وتتحر ُك ُميو ُل ُه نحو اجلنس اآلخر! فإذا قويت حمركات
اخلارجية،
َّ
الشهوة لديه ُأمر بغض البرص ،وعدم متابعة النظر إىل مفاتن النساء
إن ظهر منها يشء – فاألصل أن َتسترُ املرأ ُة كل مفاتنها عن األجانِ ِ
ب
((( املائدة .5
((( النور .31
((( حديث حسن رواة الرتمذي وأبو داوود.
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– ل ُيحافظ عليه بعيد ًا عن غوايات الشيطان وت َُسدُّ عليه املداخل.
ِ ٍ
و�س
ف َع ْن َأبيِ َسعيد الخْ ُدْ ِر ّيَ ،ع ِن النّبِ ّي َ ،ق َال�( :إِ ّي ُاك ْم َوالجْ ُ ُل َ
ات» َقا ُلواَ :يا َر ُ�س َ
فيِ ّ
ما ِل ِ�س َناَ .ن َت َح ّد ُث
ول هّ ِ
الط ُر َق ِ
الل َما َل َنا ُب ّد ِم ْن جَ َ
ِفي َهاَ .ق َ
ال َر ُ�س ُ
الط ِر َ
الل َ « :ف ِ�إ َذا �أَ َب ْي ُت ْم ِ�إ ّال المْ َ ْج ِل َ�سَ ،ف َ�أ ْع ُطوا ّ
يق
ول هّ ِ
َحقّهُ » َقا ُلواَ :و َما َحقّهُ ؟ َق َ
ال َ
«غ ّ
ال�س َال ِم،
�ض ا ْل َب َ�ص ِرَ ،و َك ّف الأَ َذ َىَ ،و َر ّد ّ
وفَ ،وال ّن ْه ُي َع ِن المْ ُ ْن َك ِر)((( .وعن أيب أمامة عن النبي
َوالأَ ْم ُر ِبالمْ َ ْع ُر ِ
 ،قال( :ما من ُم�س ِل ٍم َي ُ
حما�س ِن امر� ٍأة ُث َّم َي ُغ ُّ
�ض َب َ�ص َر ُه
نظ ُر �إىل
ِ
�إال �أحدَ َث اهلل له عباد ًة َي ِجدُ حالو َتها)((( .وعن َج ِر ٍير قال:
(�س َ�ألْتُ َر ُ�س َ
ا�ص ِر ْف َب َ�ص َر َك)(((.
َ
ول اهلل  عن َن َظ َر ِة ا ْل َف ْج َ�أ ِة فقالْ :
فإذا بلغ َمب َل َغ الشباب أ َم َر ُه بالزواج .وإن تعذر األصل –وهو
الزواج– للتعامل مع هذه الغريزة الطبيعية وتفريغها فيام ُخلقت
ِ
حرمات،
وج َه ُه إىل الصوم ليعين ُه عىل َغ ِّض
ألجله؛ َّ
البرص عن ا ُمل َّ
وح ِ
ِ
الفرج منها .فا َل َر ُس ُ
ول  يقولَ (:يا َم ْع َ�ش َر ّ
ِ
اب َم ِن
فظ
ال�ش َب ِ
اء َة َف ْل َي َت َز ّو ْجَ ،ف ِ�إنّهُ َ�أ َغ ّ
رج،
ا�س َت َطا َع ِم ْن ُك ُم ال َب َ
ْ
�ض ِل ْل َب َ�ص ِرَ ،و َ�أ ْح َ�صنُ ِل ْل َف ِ
اء)(((.
ال�ص ْو ِمَ ،ف ِ�إنّهُ َلهُ َو َج ٌ
َو َم ْن لمَ ْ َي ْ�س َتط ْع َف َع َل ْي ِه ِب ّ
ورسد لنا القرآن الكريم قصص ًا مثل قصة سيدنا يوسف،
عليه السالم ،فصور لنا موقف اإلغراء الذي َت َع َّر َض له أدق
((( متفق عليه.
((( رواه أمحد والطرباين.
((( أخرجه أبو داود.
((( متفق عليه.
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تصوير ،بأسلوب بياين رائع ،محُ ِ
تشم غري ُم ْبت ََذ ْل ،وإن كان
نفسه غاية يف االبتذال ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
املوقف ُ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﱸ((( !...وحدثنا
(((
عن البتول التي َو َلدَ ت من غري زوج ﱹ ﮢ ﮣ ﮤﱸ
وال عالقة محُ رمة ﱹ ﮥ ﮦ ﮧ ﱸ ((( ،فوصف األمر عىل لسان
امللك فقال :ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﱸ(((!
ِ
املواقف عىل سبيل
املطه َر ُة فقد ورد فيها العديدُ من
السن ُة َّ
أما ُّ
سلم
التَّرشيع والتوجيه لبيان األفضلية ،وتوضيح كل ما
ُ
حيتاج ُه ا ُمل ُ
ِ
ِِ
ِ
واصفات
بالزواج إىل ا ُمل
الراغب
فوج َه
َ
حتى يف عالقته مع زوجتهَّ .
فض ِ
لة يف املرأة حتى يف التفاصيل الدقيقة للمتعة والعاطفة:
ا ُمل َّ
(عليكم بالأبكار ،ف�إنهن �أعذب �أفواها ،و�أنتق �أرحاما ،و�أ�سخن �أقباال
«�أي فروج ًا» و�أر�ضى بالي�سري من العمل «�أي اجلماع»)((( ،وبني احلد
«من مراحل اجلامع» الذي جيب عنده الغسل ،فعن عائشة قالت :قال
ال َتانَ َ ،ف َق ْد
ال َتانُ خْ ِ
رسول اهلل�( :إِ َذا َج َل َ�س بَينْ َ ُ�ش َع ِب َها الأَ ْر َب ِعَ ،و َم ّ�س خْ ِ
((( يوسف .23
((( مريم .20
((( مريم .20
((( آل عمران .47
((( السيوطي وابن ماجة.
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َو َج َب ا ْل ُغ ْ�س ُل)((( ،ووضح أسلوب ِ
اجلامع األمثل الذي يدخل املرسة
إىل الطرفني – الزوجني – مع ًا وعىل أتم وجه ( ...وليكن بينهما
ر�سول  ...القبلة والكالم)((( ...( ،فال ُيعجلها حتى تق�ضي حاجتها
�( ،((()...إذا �أتى �أحدكم �أهله ثم �أراد �أن يعود فليتو�ض�أ)(((.
السمحة اهتمت بالرتبية اجلنسية،
وهكذا نجد أن الرشيعة ّ
واحتوت عىل الكثري من النصوص التي تعالج هذه القضية؛
حرص ًا عىل سالمة الفرد النفسية واجلسمية وعىل صحة عبادته
ِ
ِ
وانضباط ِق َي ِم ِه؛ لينتج عن
وحسن ُبنيانِه،
وكامهلا ،ونظافة املجتمع،
ذلك ٌ
متني مرصوص ،ال يرتدى برتدي أفراد أو مجاعات مهام
كيان ٌ
ٍ
طائفة وانحدار أخالقها ،وال ختتل َموازينُه
كانوا .وال يهَ لك بهِ الك
ِ
ِ
عوات الكاذبة الفتّاكة ،الرباقة يف
باختالل موازين
أصحاب الدّ
ظاهرها اخلاوية من داخلها ،املهلكة يف حقيقتها ،الساقطة يف أهدافها
وغاياهتا .بل هو املجتمع الرصني  ...املبني عىل املنهج الرباين ...
الرائع  ...الثابت  ...ثبات احلق نفسه !!...

((( صحيح مسلم.
((( رواه الديلمي.
((( فيض القدير للمناوي بإسناد حسن.
((( صحيح مسلم.
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حياء ...وما هو من احلياء يف �شيء!!
يح�سبونه
ً
لق ِمن األخالق الر ِ
فيعة املحمودة .تعارفت األُ َم ُم
احلياء ُخ ٌ
ّ
والشعوب والثقافات ا ُملختلفة عليه .فهو من أساسيات الفطرة
ُ
السليمة ،ومقتضيات الذوق الرفيع ،والقيم السامية .وقد ذكره اهلل
يف قرآنه العظيم :ﱹ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﱸ((( ،ﱹ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﱸ((( ،وتكرر ذكره كثريا يف أحاديث املصطفى عليه الصالة
والسالم كام جاء يف قوله ...( :دعه ف�إن احلياء من الإميان)((( ،ويف
احلياء يف
قوله( :احلياء ال ي�أتي �إال بخري)((( ،وقوله ...( :وما كانَ
ُ
�شيءٍ �إ َّ
ال زانهُ )((( ،فاحلياء من اإليامن وكله خري وزينة ،لكنَّنا لألسف
حر ّفنا مفهومه احلقيقي األصيل بمامرساتنا اليومية .فإذا َمنَ َعنا هذا
احليا ُء املشوه من أداء واجب جتاه اخلالق – كاألمر باملعروف والنَّهي
عن املنكر– وجتاه الناس – كاملوعظة احلسنة – فال يمكن أن ُي َعدُّ
آثاره وقتئذ تُصبح عكسية عىل
عندها حيا ًء وال ُخلق ًا حممود ًا ،ألن َ
الفرد وا ُملجتمع.
((( القصص .25
((( األحزاب .53
((( متفق عليه.
((( متفق عليه.
((( رواه الرتمذي.
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إذ ًا  ...احلياء خلق عظيم يف دين اهلل  ...فام هو املفهوم السليم
هلذا اخللف السامي؟ وكيف نطبقه يف حياتنا؟  ...يقول احلافظ ابن
حجر :احلياء يف اللغة تغري وانكسار يعرتي اإلنسان من خوف ما
يعاب به ،ويف الرشع ُخلق يبعث عىل اجتناب القبيح ،ويمنع من
التقصري يف حق ذي احلق  ...هلذا جاء يف احلديث( :احلياء خري
كله)((( ...ولكونه باعث ًا عىل فعل الطاعة ،وحاجز ًا عن فعل
املعصية ،فال جيوز أن يقال :رب حياء يمنع عن قول احلق أو فعل
اخلري ،ألن ذلك ال يتطابق مع املعنى الرشعي للحياء .أما القايض
عياض فيقول :إن املراد باحلياء يف هذه األحاديث ما يكون رشعي ًا،
واحلياء الذي ينشأ عنه اإلخالل باحلقوق ليس رشعيا؛ بل هو عجز
ومهانة.
وأول احلياء وأمهه هو احلياء من اهلل تبارك وتعاىل ،مصداق ًا لقوله
( :ا�ستحيوا من اهلل حق احلياء .قلنا :يا ر�سول اهلل� ،إنا ن�ستحي
واحلمد هلل ،قال :لي�س ذاك ،ولكن اال�ستحياء من اهلل حق احلياء،
�أن حتفظ الر�أ�س وما وعى ،والبطن وما حوى ،ولتذكر املوت وال ِبلى،
ومن �أراد الأخرة ترك زينة الدنيا ،فمن فعل ذلك ا�ستحيا من اهلل
حق احلياء)((( .فاحلياء من اهلل هو االلتزام بأوامره سبحانه وتعاىل،
واجتناب نواهيه ،وأن خيافه اإلنسان يف كل حركاته وسكناته ،فهذا
((( رواه مسلم.
((( رواه الرتمذي.
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احلياء هو األصل األصيل ألي سلوك سوي ،سواء بني اإلنسان
ونفسه ،أو بينه وبني الناس .فإذا صح احلياء من اهلل تبارك وتعاىل،
فكل ما سينبثق عنه من مشاعر وسلوكيات مع الناس ستكون سوية
رسعية؛ ألهنا منبثقة عن أصل صحيح سوي وحمكومة له ،فكل حياء
نابع من هذا سيكون بحدود املعنى الرشعي للحياء ،وما عدا ذلك
فام هو من احلياء يف يشء.
وخري نموذج للحياء السوي ما ورد يف قوله تعاىل :ﱹ ﮌ
ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﱸ((( فهذه فتاة مضطرة ملحادثة رجل غريب ،فمن
الطبيعي أن يعرتهيا احلياء ،شأهنا شأن أي فتاة سوية بفطرهتا،
تستحي عند لقاء الرجال وحمادثتهم .واحلياء إىل هذا القدر وهبذه
احلدود ،حممود ومطلوب .أما أن يتجاوزه إىل درجة متنعها من
اخلروج لتحقيق مصلحة واجبة ،أو مندوب إليها ،فهذا هو احلياء
املرفوض املذموم ،وهلذا جاءته الفتاة متيش مشية هدوء ووقار ،مشية
العفيفة الطاهرة الفاضلة النظيفة «عىل استحياء» ،يف غري ما تبذل
وال تربج وال إغواء ،جاءته لتبلغه دعوة أبيها بأوجز عبارة وأبلغ
تعبري.
فمع احلياء اإلبانة والدقة والوضوح ،ال التلجلج والتعثر
واالرتباك .ولذا قالت السيدة عائشة ريض اهلل عنها( :نعم الن�ساء
((( القصص .25
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ن�ساء الأن�صار ،مل يكن مينعهن احلياء �أن يتفقهن يف الدين)((( .فرغم
أهنا وصفت نساء األنصار باحلياء ،إال أنه احلياء السوي الذي مل
يمنعهن من عمل املطلوب  ...الذي ال بد من الكتامل تعبدهن
والقيام بالواجب املرشوع جتاه أزواجهن.
وخري من كتب يف هذا املجال الدكتور أرشف نجم ،فكان مما
كتب« :عن أم سلمة ريض اهلل عنها قالت :جاءت أم سليم إىل الرسول
 فقالت :يا رسول اهلل إن اهلل ال يستحي من احلق  ...فهل عىل املرأة
من غسل إذا احتلمت؟  ...فقال النبي �( :إذا ر�أت املاء ...فغطت
�أم �سلمة تعني وجهها وقالت :يا ر�سول اهلل � ...أ َو حتتلم املر�أة؟ ...
قال :نعم  ...تربت ميينك  ...فبم ي�شبهها ولدها؟)(((  ...وقد أورد
البخاري هذا احلديث حتت باب «احلياء يف العلم» وقال جماهد « :ال
ٍ
مستح وال مستكرب».
يتعلم العلم
وعن أيب موسى ريض اهلل عنه قال :اختلف يف ذلك رهط من
املهاجرين واألنصار  ...فقال األنصار :ال جيب الغسل إال من الدفق
أو املاء  ...وقال املهاجرون :بل إذا خالط فقد وجب الغسل ...
قال أبو موسى فانا أشفيكم من ذلك  ...قال :فقمت فاستأذنت
عىل عائشة ريض اهلل عنها ُ ...فأذن يل ،فقلت هلا :يا أماه –أو يا أم
املؤمنني– إين أريد أن أسألك عن يشء وإين أستحييك  ...فقالت:
((( متفق عليه.
((( متفق عليه.
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ال تستحيي أن تسألني عام كنت سائ ً
ال أمك التي ولدتك ،فإنام أنا
أمك  ...قلت :فام يوجب الغسل؟  ...قالت :عىل اخلبري سقطت...
قال رسول اهلل �( :إذا جل�س بني �شعبها الأربع ،وم�س اخلتان اخلتان،
فقد وجب الغ�سل)(((.
إنه احلياء السوي  ...الذي ال يمنع املؤمن من التعلم ،حتى
يف أدق األمور وأكثرها حرج ًا ،كاجلنابة واجلامع ،واالحتالم
والغسل ...إنه احلياء السوي  ...الذي هيذب سلوك املؤمن  ...فال
يتبجح يف فعل ،وال يفيش رس ًا من أرسار الزوجية ،وال يقرتب من
أي معيب يف أمور اجلنس أو غريها.
إنه احلياء السوي  ...الذي هيذب كلامت املؤمن ،فتخلو من
الفحش والتفحش ،والعبث واللهو والتندر بام يتعلق باجلنس،
فيثري الشهوة أو يزيح رداء الصون والعفاف ويعرض لالبتذال .إنه
احلياء السوي  ...الذي يدفع املؤمن إىل أن يسلك النهج الصحيح
يف احلديث عن أمور اجلنس  ...هنج ًا يتسم بالسمو يف التعبري ...
فيستعمل الكناية حني تغني عن األصل ،واإلشارة حني تغني عن
رصيح العبارة ،والتلميح حني يغني عن الترصيح ،واإلمجال حني
ٍ
يشء
يغني عن التفصيل  ...وال يمنعه عن نوع من الترصيح ،أو
من التفصيل إذا دعت احلاجة لكامل البيان ،وتعميق الفهم .إنه
احلياء السوي  ...الذي ال حيول بني املؤمن – رج ً
ال كان أو امرأة –
((( رواه مسلم.
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وبني تعلم كل ما يصلح به دنياه وآخرته  ...ومنها ما يتعلق بالرتبية
والثقافة اجلنسية  ...ألنه إن فعل ذلك  ...فقد ابتعد عن املعنى
الرشعي للحياء ،وعندها جيب أن يسمى «خجالً» ويكون مذموم ًا.
فاحلياء خلق اجيايب ينتج ترصف ًا بنا ًء ،يعود خريه عىل الفرد
ُف
واملجتمع واألمة بأرسها ،إذ يردع عاصي ًا عن معصيته ،أو َيك ُّ
منع رذيلة أن تتفشى ،أو َيدفع إىل فضيلة من
ضاالً عن ضاللته ،أو َي ُ
خصال اخلري كي تنترش ،أو يجُ يل لطيفة من لطائف الذوق الرفيع ...
نعم هذا هو احلياء الذي يرفع صاحبه عالي ًا يف الدنيا واآلخرة .وهذا
هو احلياء الذي يعنيه رسول اهلل  إذ وصفه أنه ال يأيت إال بخري.
حق...
أ ّما الشعور الذي َي
كتنف اإلنسان فيمنعه من قول كلمة ٍّ
ُ
أو أداء واجب  ...أو الدفاع عن عرض مسلم  ...أو الذب عن الدين؛
فذلك الذي ال ُيؤدي إالّ إىل خسارة ،ومن َث َّم اهنزام للفضيلة يف وجه
الرذيلة  ...فامذا يمكن أن نُسميه؟ هذا الشعور الذي يمنع املسلم أن
يتفقه يف دينه و َيعلم حقوقه وواجباته؟ ل َيبقى جاه ً
ال َيعبدُ اهلل عىل
حيتاج ُه من أمور دينه
يمنع األب أن ُيف ِّق َه ابنه فيام
ُ
جهل وضالل! أو ُ
و ُدنياه ،و ُيبعد ُه عن مواطن ُّ
الش ُبهات ،ويقيه َمزالق الشياطني ...
ِ
اإلنس واجلن؟! ويقف حائ ً
ُعرف ابنتها ما
شياطني
َ
ال أمام األ ِّم أن ت ِّ
ِ
واحلارض منها،
يعرتضها أو ينتظرها يف القادم من أ ّيامها بل أحيانا
لتدبري شؤوهنا وشؤون بيتها ،وزوجها ،وأوالدها؟! و ُيثقل كاهل
درس عندما ُيقبِ ُل عىل توضيح معنى اجلنابة وأحكامها لتالمذته
ا ُمل ِّ
وهم يف سن ا ُملراهقة؟! وينتاب اآلباء وهم يتلون كتاب اهلل أمام
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أبنائهم وبناهتم إذا مروا بكلمة النّكاح؟! فام لذي يمكن أن نق ِّيم به
هذا النوع من احلياء ،أو أن نصفه به ،يف ضوء هدي املصطفى ؟!
السنة النبوية والسرية العطرة نُورد مثاالً ،هذا الصحايب
ومن ُّ
الذي جاء يسأل الرسول  ،بحرضة السيدة عائشة ،ريض اهلل
عنهامُ ،سؤاالً يف أمر من املؤكد أن أكثر الناس اليوم خيجل أن يبحثه
ِ
ِِ
الصحابة بعد وفاة الرسول يأتون
بحضور زوجته أو ابنته ،وقد كان ّ
عائشة َيستفتوهنا يف األمر ذاته فتُحدثهم احلديث :إِ ّن َر ُج ً
ال َس َأ َل
َر ُس َ
الر ُج ِل يجُ َ ِام ُع َأ ْه َل ُه ُث ّم ُيك ِْس ُلَ ،ه ْل َع َل ْي ِهماَ ا ْل ُغ ْس ُل؟
ول اللهِّ َ ،ع ِن ّ
َو َع ِائ َش ُة َجالِ َس ٌةَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اللهِّ�( : ،إِ يّن لأَ ْف َع ُل َذ ِل َك� ،أَ َنا َوهَ ِذ ِهُ ،ث ّم
َن ْغ َت ِ�س ُل)(((.
ُ
رسول اهللِ  ،وهو ا ُملعلم وا ُملريب األكثر حيا ًء يف البرش،
فهذا
حياؤه من التفقه يف الدين
يسأله رجل من عامة الصحابة – مل َيمنعه ُ
ِ
ومعرفة املعلومة الصحيحة – وبجانبه زوجته الطاهرة مل يغضب أو
يتهرب من اجلواب ...وما من أحد أحرص عىل احلياء من رسول
اهلل  !وال أكثر منه غرية!!...
فامذا نُسمي هذا الشعور الذي ينتابنا لو تعرضنا ملثل هذا
السؤال؟ وهل َيستحق أو جيوز أن نُسميه حيا ًء ،ما دمنا قد خالفنا
فيه فعل الرسول الكريم ...؟! وقد خرجنا عن املعنى الرشعي
للحياء  !!...إذن فصاحب هذا الشعور منا وقع يف املحذور ،وهو

((( رواه مسلم.
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حيسب أنه حيسن صنع ًا  !!...فام أسهل أن هيزم أمام الشيطان ...
وأمام ا ُملفسدين  ...وأمام أصحاب الدعوات اهلدامة  ...مهزوم
يف تربية األبناء ،وتنشئة جيل ا ُملستقبل!! فإنك إن ِ
لت أن
خج َ
تتحدث مع ولدك وتُع ِّلمه ما جيب أن يعرفه بالطريق الصحيح ...
واألسلوب السليم  ...يف جو من احلشمة واجلدية؛ فهناك الكثري ممن
ِ
ٍ
وأسلوب
عوج ...
سيحدثونه بام حيتاج  ...وما ال حيتاج  ...بطريق م ٍّ
ِ
ٍ
فتنهز ُم
دخيل  ...يف جو من الغواية  ...واإلغراء  ...والفساد! «؛
بسبب هذا الشعور السلبي ،وخترس املعركة ،وينحاز ابنك طائع ًا إىل
الفريق اآلخر ،غارق ًا يف ملذاته ،مهدد ًا باألمراض اجلنسية أو ُمدمنا
عىل العادة الرسية ...وأنت ترى ذلك وال حول لك وال طول ،ال
متلك إال عض أصابع النّدم ...والت حني مندم.
أما آن لنا أن نصحح املوروثات االجتامعية اخلاطئة يف هذا
املجال احلساس ،هذه املفاهيم التي نظنها حيا ًء وما هي من احلياء
يف يشء! لنتحرر منها ونبحر بالفهم الرشعي الصحيح مع أبنائنا
إىل شاطئ السالمة ،بحيث ال يمنعنا اخلجل من احلديث مع أقرب
الناس إلينا (األبناء) عن األمور اجلنسية التي حيتاجون إليها ،حسب
مراحلهم العمرية التي يمرون هبا ،كي نُحول هذا اخلجل املهزوم
إىل حياء ُمنترص  ...بنّاء  ...نافع للفرد  ...واملجتمع  ...واألمة ...
واإلنسانية كلها بإذن اهلل؟! دونام ٍ
ختل عن حيائنا ،ومكانته العالية
يف أخالقنا ،وقيمته الغالية يف جمتمعاتنا! إذ أننا بذلك نَخدم الدين
وال هندمه ....ونحفظ فلذات أكبادنا من املعلومات اخلاطئة...
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ونُساعدهم عىل تشكيل تصور سليم وصحيح يقودهم إىل حياة
أرسية كريمة ال تعرف إال السعادة والبناء.
عىل أن هناك جمالني هلام عالقة باألمور اجلنسية ،يفرض احلياء
السوي الصمت الكامل فيهام ،املجال األول :هو جمال أرسار
املبارشة الزوجية ،فهذا أمر خاص جد ًا الجيوز احلديث فيه بأي
حال من األحوال إالّ بني الزوجني ،واملجال الثاين :هو جمال العبث
واللهو والتسيل والوصف والتندر بأمور تتعلق باملتعة اجلنسية ،مما
ُيزيح عنها رداء الصون والعفاف ويعرضها لالبتذال ،هذا فض ً
ال عام
قد يثريه من الشهوة ،ال سيام عند اآلخرين.
وقد هنى رسولنا الكريم عن ذلك هني ًا قاطع ًا حيث جاء يف
احلديث الرشيف ،عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال�( :صلى بنا
ر�سول اهلل  ،فل ّما �س ّلم � َ
أقبل علينا بوجه ِِه فقال :جما ِل َ�سكم ،هل
ُ
الرجل �إذا �أتى �أهلهُ � َ
أغلق با َبهُ و�أرخى ِ�سترْ ُه ُث ّم َيخْ ُر ُج ف ُيحدِّ ُث
منكم
فيقول :فعلتُ ب�أهلي كذا وفعلتُ ب�أهلي كذا؟ ف�سكتوا .ف� َ
ُ
أقبل على
الن�ساء فقال :هل منكن من تحُ دِّ ث؟ فجثت فتاة كعاب على �إحدى
ركبتيها وتطاولت لرياها ر�سول اهلل وي�سمع كالمها ،فقالت� :إي واهلل
�إنَّهم َيتحدثون وا َّن ُه َّن ليتحد ْثن .فقال ،عليه ال�سالم :هل تدرون ما
َم َث ُل من فعل ذلك؟ �إنَّ مثل من َ
فعل ذلك ُ
مثل �شيطانٍ و�شيطانة لقي
بال�سكة فق�ضى حاج َته منها والنا�س ينظرون)(((.
�أحدُ هُ ما �صاح َبهُ ِّ
((( رواه أمحد وأبو داود.
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فأطهر اخللق وأفضلهم ،رسول البرشية عليه أفضل الصالة وازكى
التسليم ،أشار إىل العملية اجلنسية احلميمة بني الزوج وزوجته،
أمام الرجال والنساء واألطفال ،يف احلرم النبوي الرشيف بمنتهى
الوضوح والرصاحة ،ليعلمنا أمور ديننا ،فنثبت عىل احلالل ونرتك
احلرام .ونحن متبعون يف ذلك ال مبتدعون ،ومعلمنا وقدوتنا رسول
رب العاملني.
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كيف نثقف �أبناءنا جن�سي ًا؟
أقبل ابن اخلامسة عىل أمه متسائالً :من أين أتيت أنا؟ فاحتارت
األم للحظة ثم قالت :أنا وأبوك أتينا بحبة متر ووضعناها حتت
السجادة – وأشارت إليها يف الغرفة – ثم كبرُ ت التمرة شيئا فشيئا
حتى صارت أنت! فتقبل الطفل اإلجابة عىل أهنا حقيقة مسلم هبا
دونام أدنى نقاش ،ألن األم ال تكذب! ومضت األيام  ...ونسيت
األم األمر كليا .وبعد عدة أشهر ،وبينام كانت األم تنظف البيت
والطفل يلعب قريبا منها ،رفعت األم السجادة لتجد حتتها حبات
جتمع عليها بعض النمل الصغري .فهرع الطفل إىل
من التمر ،وقد ّ
أمه – وقد هاله منظر والدته ترضب التمرات لتقتل النمل املتجمع
عليها – يصيح ويبكي بأعىل صوته قائالً :اتركيهم هؤالء أوالدي،
أوالدي! قصة حقيقية أشبه بالنكتة ،لكنها تنطوي عىل خماطر تربوية
جسيمة ،ملا سببته من أمل للطفل! وانحراف يف تصوره حول َخ ْلق
االنسان وتكاثره! وما سينتج عن ذلك من تشوه يف عالقة الطفل مع
أمه ،ونظرته ملصداقيتها يف إجابتها عن أسئلته بعد ذلك .نورد هذه
القصة بني يدي هذا الفصل ملا حتمله يف طياهتا من تأكيد عىل أمهية
موضوع الرتبية اجلنسية ،وكيفية التعاطي معه يف تربيتنا ألبنائنا.
ما هو التثقيف اجلن�سي؟
«إنه عملية تزويد األبناء بشكل متدرج ،بكل ما حيتاجونه
من معلومات صحيحة حول األجهزة التناسلية يف أجسامهم،
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وتطوراهتا ،وتأثرياهتا عليهم جسمي ًا ،وفكري ًا ،ونفسي ًا ،وعاطفي ًا،
يف جو من اجلدية واالحتشام حسبام تمُ ِ
ليه علينا ِق َي ُمنا الدين ّية
َ ّ
ٍّ
واالجتامع ّية ،لكامل عبادهتم وتصورهم للحياة ،نرباسنا يف ذلك
السنـة الرشيفة وسياجنا التقوى والعلم الرصني ،مع مراعاة قدرات
جلرعات التي تتناسب ومراحلهم العمرية».
األبناء عىل استيعاب ا ُ
كيف نخاطب �أبناءنا؟
ٍ
حساس مثل اجلنس ،ال
عندما نتحدث مع أبنائنا يف موضو ٍع
ٍ
خاص .وال ُبد من مراعاة ٍ
كثرية،
أمور
بد أن يكون للحديث طا َب ٌع
ٌ
ٌ
حديث هام وحساس .وجيب أن يأخذ نصيبه الذي يستحق من
ألنه
االهتامم  ...واجلدية  ...واالنفتاح .ونحن املسلمني ،ال بد من أن
ننطلق من عقيدتنا ،وتصورنا اإلسالمي ،عندما نطرق هذا املوضوع.
ونتوغل به مع أبنائنا برفقُ ،مستعملني االصطالحات الفقهية ،ما
استطعنا إىل ذلك سبيالً .ألن فهمها من قبلهم من متام تعبدهم...
إذ كيف جتوز صالة املراهق اجلُن ٍ
ُب وهو ال يعرف معنى اجلنابة!!...
وهندف من وراء ذلك إىل األمور التالية:
َصح وتكتمل معه العبادة.
 -1بنا ُء فه ٍم ديني ُمتدرج ،ت ُّ
 -2املحافظة عىل التّصور اإلسالمي الصحيح لوجودنا يف هذه
احلياة.
ِ
األبناء الفهم اخلاطئ للجنس ،وما يرتتب عليه من
جتنيب
-3
ُ
آفات.
 -4محاية ا ُملجتمع من االنفالت ،وا ُملحـافظـة علـى األخـالق العامـة.
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 -5محاية ّ
الشـبـاب مــن األمـراض النّفسـيـة واجلنسيـة املختلفـة.
وهلذا ننصح املربني من اآلباء واألمهات واملعلمني مراعاة
القواعد التالية:
البداية املبكرة:
ال ُينصح بتأخري البداية يف التثقيف اجلنيس حتى دخول الطفل
مرحلة ا ُملراهقة بحجة صغر السن ،ألن الطفل إذا بلغ ِس َّن ا ُملراهقة
مال إىل االعتامد عىل األصدقاء ،ووسائط املعلومات التكنولوجية
أكثر من اعتامده عىل األبوين.
غري املأمونة ،واألشخاص اآلخرين َ
فإذا مل تكن ُجسور الثقة واالنفتاح للحديث يف مثل هذا املوضوع قد
ترسخت بعد ،فهذا يعني أن احتاملية االنفالت كبرية .يقول العلامء:
إننا نحصد سلوك ًا من أبنائنا يف سن املراهقة ،هو انعكاس ملا زرعناه
فيهم يف السنوات الست األوىل من حياهتم .صحيح أن الطفل ال يفهم
كل ما يدور حوله ،ولكنه يرى ما يدور ويستطيع ختزين كل ذلك عنده
يف الالوعي ،ثم تتداعى هذه الصور واملشاهد يف سني املراهقة لتتحول
إىل ترصفات وسلوكيات ،إن خري ًا فخري وإن رش ًا فرش...
فكم عض اآلباء أصابع الندم عندما كانوا يامرسون اجلنس
احلالل أمام أبنائهم الصغار  ...فوقع املحذور ،حيث ق ّلدهم
هؤالء مع أخواهتم عندما كربوا ،بسبب ما انقدح يف أذهاهنم بأن
كل ما يفعله اآلباء هو صحيح ومباح ،ففي نظرهم يمكن فعله مع
الشقيقات! وقد أظهرت دراسة سابقة يف بيوت األحداث ،أن ثامنني
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باملائة من هؤالء األحداث ،كانوا يرون ما يفعل آباؤهم جنسيا،
فقلدوهم الحقا .ولذلك ال بد للوالدين من مراعاة التعليامت
اإلسالمية أمام األطفال مهام صغر سنهم ،كعدم ممارسة اجلنس يف
نفس الغرفة ،والتفريق بني اإلخوة يف املضاجع ...الخ
اعتماد �أ�سلوب احلوار:
إن أسلوب التلقني وإصدار األوامر والتّعليامت ،الذي يعتمدُ ه
الكثريون مع أبنائهم ال ُيعطيهم الفرصة الكافية للتعبري عن أنفسهم،
وبالتايل َيت ّ
َعذر عىل الوالدين أن يعرفا كمية املعلومات التي تلقاها
االبن ،ومقدار ما استوع َب ُه منها ،ومدى قناعته بام تلقى ،وبالتايل
مدى االلتزام ا ُملتو ّقع ومدى الفائدة التي حتصلت لديه .عالوة عىل
قياس مدى احلاجة إىل أساليب أخرى مد ّعمة ،غري احلوار واحلديث
املبارش – مقالة أو بحث ًا أو كتاب ًا منضبط ًا – أو رضورة االستعانة
بآخرين من ذوي اخلربة واالختصاص.
وجيدر بالذكر هنا أن ا ُملشاهدة ا ُملشرتكة لبعض الربامج
ٍ
عالقة باألمور اجلنسية مناسب جد ًا
التعليمية حول مواضيع ذات
لبدء نقاش رصيح يف املوضوع .أو مطالعة فردية ،يتبعها نقاش
لبعض القصص املؤلفة خصيصا هلذا الغرض “سلسلة لبيب ولبيبة
واألرسة السعيدة” ،وهي من مطبوعات مرشوع وقاية الشباب؛
لتثبيت مفاهيم إسالمية يف الثقافة والرتبية اجلنسية عند األطفال.
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ال تكن م�شدود الأع�صاب:
ٍ
بشكل طبيعي .ال تَرتَبِك أو
ُخذ األمر بأريحَ ِ ّية وابدأ املوضوع
ترت ّدد .وتذكّر أنّك إن مل تتحدث مع ُه باملوضوع ّ
فإن غريك – دون
شك – سوف يفعل .وال تدري كيف سيفعل!؟ وماذا سوف ُيقدم
من معلومات؟ ك ُثرت أم قلت؟! أصابت أم أخطأت؟! أفادت أم
أرضت؟! فمن اخلري لك ولولدك أن تُبادر أنت .ولسنا ننكر ُصعوب َة
ولست وحدك ا ُملحرج من ذلك ،فرغم االنفالت اجلنيس يف
البداية
َ
الغرب ،واالنفتاح املحموم ،إال أن الدراسات كشفت أن غالبية
اآلباء هناك ما زالوا جيدون ُصعوبة يف احلديث مع أبنائهم باألمور
ذات العالقة بالتثقيف اجلنيس! فكيف يف املجتمع املحافظ؟ فهذا
أمر طبيعي ،ولكن ال بد من أن نتغلب عليه.
ٌ
كن منفتح ًا:
اجعل طفلك يشعر أن صدرك مفتوح ألسئلته يف أي وقت
وحول أي موضوع .وبذلك لن َيغيب عنك ولن تغيب أنت عنه،
وسوف جيدك حيثام احتاجك مما ال يرتك جماالً للعابثني ،ف ُيفسدوا
عليك ولدك.
اخلطاب بالقدوة والثقة:
أثبتت الدراسات – وأكدها املنطق قبل ذلك – أن األبناء
ُيريدون – بل وحيتاجون – ال ُقدوة من آبائهم وأمهاهتم .انطلق
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البنك من مبادئك التي تلتزم هبا أنت شخصي ًا .ال تتلعثم يف احلديث
عندما تُبني مبادئك و ُمعتقداتك هلم؛ فالرتدد والتلعثم َين ُُّم عن عدم
ثبات املبادئ لدى ا ُملتحدث؛ ممّا يؤثر سلب ًا عىل مدى قناعة املخاطب
هبا وتقبله هلا .فال يعقل مث ً
ال أن أهنى ابني عن التدخني وأنا مدخن!
اهتمام غري مقطوع:
ال تسمح ألي يشء أن يقطع اهتاممك بولدك ،أو ُيقاطع
حديثك معه عندما تُبارش بحث هذا األمر .ال ُبد أن تُشعره أنّه هو
محِ
ور اهتاممك .أعطه الوقت الكايف واالهتامم املتصل دائام وليس
َ
باملناسبات .فكم من أب انشغل عن اوالده بالعمل ومجع املال ،ثم
جاءت حلظة عاف فيها كل الذي مجع بسبب ضياع أوالده .وكم من
أم عضت أصابع الندم ولكن يف وقت متأخر.
ُكن �أمين ًا:
ٍ
معلومات صحيحة وكافية وواضحة متام ًا حسب
قدم له
مرحلتِه ِال ُع ُمرية .ال تُس ِّلمه لل ُغموض أبد ًا ،وال ترتك فجوات كبرية
ُزوده هبا.
يف املعلومات التي ت ّ
َّ
حتل بال�صرب:
عند احلوار مع ابنك قد تنتابه حلظات من الترَّ دد ،أو احلرية يف
إكامل عباراته وانتقاء ُمفرداتِ ِه .عندها سيتولد لديك الدافع ملساعدتِه
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ِ
نفسه بطريقتِ ِه
وإكامل مجله ،قاوم هذا الدافع ،واتركه ُيفكِّر و ُيعبرِّ عن
اخلاصة؛ ألن ذلك س ُيساعدك عىل معرفة ما يدور يف خلده ،وبالتايل
ّ
اختيار اإلجابة ا ُملناسبة لفهمه.
اغتنم الفر�ص:
ستجد العديد من الفرص اليومية للحديث معه يف هذا
املوضوع ،اغتنمها أينام كانت ومتى ظفرت هبا  ...يف السوق ...
يف السيارة  ...عند مشاهدة التلفاز  !! ...أو عند مشاهدة بعض
ِ
القرآن الكريم اجلامع ّية وتفسري
احليوانات يف احلديقة ،أو عند قراءة
بعض اآليات !!...فمثال :ﱹ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﱸ((( ،وقوله تعاىل :ﱹ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﱸ((( .هذه ومثلها من اآليات الكريمة ،لو كانت وظيفة
أسبوعية لألبناء ،ليفرسوها ،ويعرفوا من كتب التفسري معنى
بعض الكلامت .ثم تناقش األم ابنتها واألب ابنه يف ذلك لتوضيح
((( مريم .20
((( النور .58
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املزيد ...فإن ذلك سيساعد تدرجييا يف بناء فهم ديني ،فيه قدر كبري
من الوضوح والثقافة ،بل الرتبية اجلنسية من مصادرها الصحيحة.
ال ت�ست�سلم:
كرر احلديث حول املوضوع املرة تلو املرة .ال تيأس أو تستسلم
للملل ،إنه فلذة كبدك  ...إنه يستحق منك كل االهتامم  ...وكل
الوقت  ...وكل اجلُهد .تذكر أنه صيد ثمني للشياطني وسيسعدون
بإمهالك له وعدم اهتاممك به ....وتذكر أنه يستحق منك كل
ذلك!! ....
�أد ُع لهم بال�سر والعلن:
ال شك يف أمهية دعاء الوالدين لألوالد ،وحماورهتم – ذكور ًا
وإناث ًا – بطريقة لبقة يف اجللسات العادية .مما ُيشعرهم بمزيد من
االهتامم واملتابعة غري املبارشة ،ملعرفة أي خلل من بدايته ،واهلل خري
احلافظني.
ع ّلمهم العادات احل�سنة منذ ال�صغر:
تعليم األبناء منذ الصغر ،وتعويدهم أن ال خيرجوا من
بيوهتم إالّ متوضئني ،مع متابعتهم باألدعية املأثورة لليوم والليلة،
وتذكريهم برتديدها يف أوقاهتا .ومساعدهتم لاللتحاق بمراكز
الفضيلة واملدارس املنتقاه ،ألن هذا يساعدهم عىل الصحبة الصاحلة.
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الثقافة والتثقيف اجلن�سي
تعريف الثقافة اجلن�سية:
لغة :ث ُقف باليشء :صار حاذقا فطنا مهذبا رسيع البدهية فيه.
ا�صطالحا« :هي املحصلة الطبيعية لتامزج جممل املعارف
واالفكار والتصورات والعلوم الناجتة عن القراءة الواعية املستمرة،
وا ُملثل والتقاليد واألعراف والعادات واملهارات ،وأساليب احلياة
اخلاصة والعامة املنبثقة من النظرة الشمولية للحياة ،ذات النزعة
الربانية التي جتمع بني العلم وااليامن ،بكل ما له عالقة بالغريزة
اجلنسية ،واملامرسات املنبثقة عنها ،وتداخالهتا النفسية واجلسمية
واالجتامعية املختلفة ،وأثرها اإلجيايب يف ضبط السلوك الفردي
واجلامعي بام يريض اهلل تبارك وتعاىل».
تعترب الثقافة اجلنسية ،يف أحد جوانبها ،جزء ًا من الثقافة العامة،
واملهمة يف ذات الوقت بالنسبة للشباب من اجلنسني .وهي ترتبط
بالثقافة االجتامعية السائدة ،والقيم الفكرية والرتبوية والدينية
يف املجتمع؛ ومن ثم ختتلف طريقة التثقيف اجلنيس ،وكذا طريقة
تناوهلا من جمتمع آلخر حسب هذه املؤثرات.
وقد مرت الثقافة اجلنسية بمراحل وتطورات عديدة ،وفق ًا
لرتكيبة املجتمع وظروفه وثقافته .وال تزال النظرة إىل هذا املوضوع
مشوهة ،وجمانبة للصواب يف أكثر جمتمعاتنا االسالمية .كام أهنا
كثريا من اخلرافات واملعلومات اخلاطئة ،التي تساهم بشكل
حتوي ً
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مبارش ،أو غري مبارش ،يف عدد من االضطرابات اجلنسية والنفسية
واالجتامعية لدى الشباب.
ويعتقد البعض أن الثقافة اجلنسية تتعارض مع الدين ،أو أهنا
تشجع اإلباحية والتفلت األخالقي .وهذا بالطبع غري صحيح
عىل إطالقه .فقد كان الرسول  يعلم الصحابة كيف خيتارون
أزواجهم ،وكيف يتعاملون مع نسائهم ،بل كيف يأتون أهليهم
أيض ًا ،وماذا يقولون عند اجلامع .والفقه اإلسالمي يتناول القضايا
اجلنسية برصاحة ووضوح ،وبشكل منطقي وعميل وأخالقي
وتربوي يف آن واحد.
والثقافة اجلنسية يف حد ذاهتا أمر ال بد منه؛ ألنه يتعلق بأمر
فطري وبحاجة عضوية ونفسية ملحة .واإلنسان إذا ما وصل إىل
مرحلة عمرية معينة سيبدأ يبحث فيه ،سواء علم من معه أو مل
يعلموا .ولكن الذي ينبغي أن يقال هو أن مسؤولية املجتمع ،بداية
من األرسة واملدرسة واجلامعة واملجتمع ككل ،هي يف إيصال تلك
الثقافة اهلامة واخلطرية واحلساسة يف الوقت نفسه ،بطريقة مدروسة
ومرتبة ،يراعى فيها حال الشاب أو الشابة ،بحيث يتدرج فيها
تدرجا يسمح له باملعرفة واإلدراك ،مع احلفاظ عليه من التشتت
واالنحراف.
وديننا احلنيف يسمح بالثقافة اجلنسية ،ويعرضها يف أنقى
ثوب وأطهره .وهي مبثوثة يف كتب العلم ،وأبواب الفقه ،والتي
كان يتعلمها أبناء املسلمني يف سن مبكرة جدا ...لكن ُيالحظ يف
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كتب أهل العلم ،ما ُيالحظ يف القرآن الكريم ،والسنة املطهرة ،من
حمافظة عىل األلفاظ ،والتلميح دون الترصيح قدر الطاقة .واستعامل
عبارات غاية يف األدب ،ومؤدية للغرض يف نفس الوقت ،من مثل
“أو المستم النساء”“ ،فأتوا حرثكم “ “وقدموا ألنفسكم” ...إىل
آخر هذه العبارات املغلفة بغالف األدب والوقار.
تعريف التثقيف اجلن�سي:
يمكن تعريف التثقيف اجلنيس بانه عملية تزويد األبناء بشكل
متدرج ،بكل ما حيتاجونه من معلومات صحيحة حول األجهزة
التناسلية يف أجسامهم ،وتطوراهتا ،وتأثرياهتا عليهم جسمي ًا،
وفكري ًا ونفسي ًا ،وعاطفي ًا ،يف جو من اجلدية واالحتشام حسبام تمُ ِ
ليه
َ ّ
ٍّ
علينا ِق َي ُمنا الدين ّية واالجتامع ّية ،لكامل عبادهتم وتصورهم للحياة،
نرباسنا يف ذلك السنـة الرشيفة وسياجنا التقوى والعلم الرصني،
جلرعات التي تتناسب
مع مراعاة قدرات األبناء عىل استيعاب ا ُ
ومراحلهم العمرية”.
وحيلو للبعض أن يسمي هذه العملية “الرتبية اجلنسية” بدالً من
“التثقيف اجلنيس” ،واألمر عمليا ربام يكون سيان ،رغم أن الرتبية
اجلنسية توحي بأهنا عملية تربوية متتد لفرتة طويلة لتشمل مجيع
املراحل األوىل من عمر اإلنسان ،وهذا ظالل صحيح لالصطالح
أصاب كبد احلقيقة.
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تعريف الرتبية اجلن�سية:
تعرف بأهنا عملية الدفع التدرجيي املمنهج لألبناء؛ لتشكيل
َّ
موقف ذايت من اجلنس ،وتداخالته يف حياهتم ،من خالل املعلومة
الصحيحة ووسائل اكتساهبا ،بإطارها القيمي واألخالقي ،والتعزيز
العلمي املتدرج للجوانب اإلجيابية املتعلقة باجلنس ،من خالل
املراقبة واملتابعة والنموذج القدوة ضمن الضوابط الرشعية.
وهذه العملية ليست أمر ًا سهالً ،وال بسيط ًا كام يظن بعضنا،
فال يمكن أن يتم عن طريق برنامج تلفزيوين أو توزيع منشور،
ولكنه أمر مستمر يتداخل مع كل مراحل حياة االنسان ،ليتعود
سلوكيات تلقائية يف كل حركاته وسكناته.
والتثقيف اجلنيس اجلاد ،يعتمد عىل جمموعة من اخلربات
العلمية والدينية ،املصممة بعناية وتوازن؛ لتسهيل التبني الطوعي
ملهارات ،تنعكس عىل سلوكيات تلقائية دون تكلف أو تصنع،
دافعها االساس تقوى اهلل وخمافته ،وسياجها العام السنة املطهرة.
واملعرفة وحدها ال تكفي ،إذ ال بد أن متتزج باجلدية والنزعة احلقيقية
للتطبيق العميل ،فكم من إنسان يعرف أن الزنا حرام ثم يقرتفه !!!
وكم من طبيب يعرف أن التدخني ضار بالصحة ،ومع هذا ُيدخن!!.
وهذا التثقيف اجلنيس ،ال يقترص عىل عمر حمدد ،أو مكان معني،
أو شخص بعينه ،بل لكل واحد دور ال بد منه ،فدور األم يف البيت
مكمل لدور املعلمة يف املدرسة ،وكذلك األب واملعلم وهكذا ،وأي ًا
كان ا ُملثقف ،ال بد له من مراعاة بعض النقاط املهمة ومنها:
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�أوال :إنام يتحدث يف مثل هذه األمور مع من حيتاجها ،فقبل
وصول االبن ذكر ًا كان أو أنثى لسن التمييز ،ال قيمة للكالم معه يف
األمور املبارشة ،إال إذا سأل.
ثانيا :عرض هذه املسائل لكل إنسان بحسب حالته واحتياجه،
فليس من يبدأ سن املراهقة مثال ،كمن هو مقبل عىل الزواج.
ثالثا :تقديم جرعات مناسبة لألبناء ،تتناسب مع أعامرهم
واحتياجاهتم ومن خالل مؤسسة األرسة واملدرسة؛ حتى ال يكون
األمر مفاجأة عندما يشب االبن أو البنت .وهذه املرحلية يف التثقيف
مناسبة ،حتى جيد االبن ردود ًا عىل تساؤالته املتعلقة هبذا األمر.
وإال سيطلبها من مصادر غري آمنة أو من خالل طرق غري مرشوعة.
فكأن تقديم هذا النوع من املعلومات ،هبذه الصورة املمرحلة ،هو
يف احلقيقة جرعات مناعة ،ومحاية لألبناء من خطوات الشياطني،
ومن إغواء املارقني.
رابعا :التمسك بأدب القرآن والسنة يف الكالم يف هذه األمور
قدر الطاقة ،يوصل للغاية املطلوبة ،بأكثر الطرق أدبا وهتذيبا؛ فيتعلم
اإلنسان اجلنس واألدب مع ًا .وما زال احلياء شعبة من اإليامن إىل أن
تقوم الساعة.
هم اإلنسان
خام�سا :احلذر من أن يكون هذا املوضوع هو كل ّ
وحمور تفكريه ،فاإلفراط يف مثل هذا له أرضار كثرية ،ربام خترج
بصاحبها عن حد االعتدال ،بل ربام جتره إىل البحث يف مواطن،
ُ
الداخل فيها مفقود واخلارج منها مولود .ومن سلم له دينه ،فقد
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أحسن اهلل به صنعا وأراد به خريا .وإال فام أكثر اهلالكني فيها
ً
خطأ ،وإما عىل
والضائعني ،وكثري منهم إنام دخلها أول مرة إما
سبيل التثقيف ،وأحيانا من باب الفضول .فكانت العاقبة خرس ًا،
وصار الواحد منهم أو الواحدة كمثل الذبابة التي قالت« :من
يدلني عىل العسل وله درهم ،فلام وقعت فيه قالت من خيرجني منه
وله أربعة دراهم».
�ساد�سا :نقد النموذج الغريب يف الثقافة اجلنسية ،من خالل
دوافعه ،وأدواته ،وصلته بالفلسفة الغربية ونظرهتا لإلنسان.
�سابعا :التعريف بالغريزة ،واحلكمة منها ووظائفها ،واملنهج
الرشعي يف التعامل معها.
ثامنا :تزويد املتدربني بالعلم الرشعي الكايف حول البلوغ،
وأحكام العبادات املتصلة بقضايا اإلنزال واملعارشة ،كالطهارة،
والصيام ،ونحو ذلك.
تا�سعا :تعريف املتزوجني بمسائل احلالل واحلرام املتصلة
باالستمتاع بني الزوجني.
عا�شرا :تنمية التقوى واإلرادة والعزيمة ،التي تعني عىل
مواجهة املثريات واملغريات.
حادي ع�شر :تعظيم قيم العفة وإعالء شأهنا ،وأهنا انتصار
للذات ،وحتقيق للرجولة أو األنوثة احلقة.
و�أخريا :أدب اجلنس بكل ما فيه ،وكل ما يتعلق به ،موجود يف
كتاب ربنا ،وسنة نبينا  ،وكتب سلفنا العامة :كالتفسري ورشوح
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احلديث .أو اخلاصة :كآداب العرشة ،وعرشة النساء ،واللقاء بني
الزوجني عىل ضوء الكتاب والسنة ،وغريها كثري .مما فيه الغنى،
كل الغنى عن جمالت اإلثارة والفتنة ،ومواقع اإلباحية واخلالعة...
ومن قرأ ما يف املكتبة اإلسالمية أغناه ذلك عن غريها ،وحفظه من
الوقوع فيام حرم اهلل ،ووهبه ثقافة كاملة وطاهرة ،يستفيد منها ويفيد
غريه.
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معلومات عامــة
متهيد
ما الذي نعرفه عن أجسامنا؟ وهل يعرف الكثريون منا عنها
أكثر من مالحمها اخلارجية؟ وما األرسار التي تنطوي عليها أجهزتنا
املختلفة؟ أسئلة كبرية تدفع اإلنسان للتعلم ،والتأمل والتفكر .فيقف
عىل عظمة اخلالق ،وعظيم فضله ،وجليل نعمه عىل اخللق .ولسوف
نخص هبذا الفصل احلديث عن اجلهاز األهم املرتبط بموضوع
الكتاب ،اجلهاز التناسيل عند اإلنسان .وسنحاول أن يكون العرض
بشكل ميرس موجز ،ليكون لدى القارئ فكرة عن هذا اجلهاز
العجيب ،الذي وهبه اهلل لإلنسان من أجل مهمة عظيمة وجليلة.
فالتعقيد ،والدقة والعناية التي حيظى هبا هذا اجلهاز ،بكافة أعضائه
ومكوناته ،ييش بأمهيته وأمهية ما خلق ألجله .كام أن اختالفه يف
الذكر عن األنثى ،يوحي بالتكامل والتعاون ،بل وحاجة كل طرف
لآلخر ،حاجة الرضورة والوجود ،ال حاجة الرفاهية والكامليات.
فاجلهاز التناسيل مل خيلق ألجل العبث واملتعة والتسلية،
وكذلك الغريزة التي حتركه ،مل توجد هبذه اخلصائص وامليزات لكي
يلهو هبا اإلنسان ويلعب! وإنام هي أدوات ووسائل ال يمكن حلياة
البرش أن تستمر عىل وجه األرض بدوهنا .فقد أوجدها اهلل حلفظ
النوع البرشي ،كام أوجدها لتقوية أوارص املجتمع ،ومتتني روابطه،
وتوثيق عالقاته .وأرسل معها دليل االستعامل الصحيح ،كي تؤدي
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إىل املنتج الصحيح ،والغرض الذي وجدت ألجله .فإن استعملت
بالشكل السليم ،وحسب دليل الصانع ،كانت سبب السعادة
للبرشية ،ويف خدمتها .وإال سببت هلا الشقاء ،واستعبدهتا.
فمن أجل إضفاء مزيد من الوضوح عىل موضوع التثقيف
اجلنيس ،أو الرتبية اجلنسية ،خصوصا لدى الشاب والفتاة ،اقتبسنا
هذا الفصل العلمي من كتاب “األمراض اجلنسية عقوبة إهلية”
للدكتور عبد احلميد القضاة .حيث يعرض بإجياز للجهاز التناسيل
عند الذكر ،واجلهاز التناسيل عند األنثى .مع بيان مقتضب لوظيفة
كل عضو من أعضاء هذين اجلهازين.
اجلهاز التنا�سلي عند الذكر
يتكون اجلهاز التناسيل عند الذكر من األعضاء الرئيسية التالية:
 عضو مولد للحيوانات املنوية ،ومها اخلصيتان. عضو ينقل هذه احليوانات من مكان توالدها ،إىل حيث يمكنطرحها خارج اجلسم ،وهو القناة الناقلة من كل خصية.
 عضو يتوىل طرح احليوانات املنوية يف مهبل املرأة ،وعىل مقربةمن فوهة الرحم ،وهو القضيب.
اخل�صية:
جسم بيضوي صغري يبلغ طوله  5-4سم ويزن حوايل  20غراما،
ُيغلفه غشاء ليفي أبيض مائل للزرقة يبلغ سمكه مليمرتا واحد ًا تقريب ًا،
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وهو يرسل داخل اخلصية حجب ًا ناقصة تقسمها إىل ُفصيصات هرمية
الشكل ،تبلغ يف كل خصية حوايل ُ 300-250فصيصةُ ،يعد كل واحد
منها جهاز ًا صغري ًا كام ً
ال لتوليد النطف ،إذ حيتوي كل ُفصيص عىل 4-2
(((
نُبيبـات منوية طول كل منها 70-20سم و ُقطرها  200-50ميكرون
وهي تتعرج وتلتوي بشدة لتُشغل أصغر حجم ممكن ،وهذه تستطيع إنتاج
النطف من سن البلوغ حتى املامت ما دامت سليمة مل تعبث هبا اجلراثيم.
بعد تولد النطف يف هذه ا ُلنبيبات تذهب إىل الطرق الناقلة،
حيث خيرج من كل فصيص قناة مستقيمة تذهب إىل جسم هيغمور
حيث ينشأ من تضافر هذه األقنية املستقيمة شبكة تسمى (شبكة
هالر) ،ومنها تصدر ُ 20-15قنَ َّية موصلة ،قطر كل منها نصف
ملمرت وطوهلا يرتاوح من  6-4سم .تدخل هذه ال ُقن َّيات املوصلة
رأس الرببخ ،وتتعرج فيه وتتحلزن بشدة ،ثم تتحد مجيعها يف قناة
الرببخ «قناة ملتوية متعرجة يبلغ طوهلا 6م» لتسكن جسم الرببخ،
والرببخ جسم صغري يشبه الفاصلة ويتكون من رأس وجسم وذنب.
القناة الناقلة:
قناة أسطوانية صلبة منتفخة قبيل هنايتها ،يبلغ طوهلا  45سم
وقطرها 2ملم ،وتبدأ من الرببخ ،وتنتهي إىل جتويف البطن لتصب
خلف املثانة يف القناة الدافقة بجوار مصب احلويصل املنوي.
((( امليكرون واحد من مليون من املرت.
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القناة الدافقة:
قناة خمروطية الشكل يبدأ قطرها بـ 2ملم وتنتهي بنصف ملم،
يبلغ طوهلا 5ر2سم ،متتد عرب الربوستات ،وتنقل املني من القناة
الناقلة إىل اإلحليل.
الإحليل:
هو املجرى البويل املمتد من املثانة إىل القضيب ،فصامخ البول
ففوهة اإلحليل ،ويستعمل اإلحليل القضيبي جمرى بويل ،وجمرى
تناسيل أثناء اجلامع إذ ُيقذف املني عربه.
الق�ضيب:
عضو مفرد ذو ُبنية إسفنجيةُ ،يصبح صلب ًا عندما حتتقن هذه
البنيات اإلسفنجية بالدم ،وهبذه احلالة ُيصبح قادر ًا عىل دخول
املجاري التناسلية لألنثى؛ إليصال املني إليها .ويقذف الرجل عادة
ٍ
ٍ
منوي،
حيوان
بواسطته يف عملية اجلامع الواحدة  500-300مليون
تصل قريب ًا من فوهة عنق الرحم يف األنثى.
احلوي�صل املنوي:
حمفظة غشائية تبطنه خاليا تفرز سائ ً
ال خماطي ًا ،يصب يف القناة
الدافقة ،إىل جوار مصب القناة الناقلة عند القذف.
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الغدد امللحقة:
يلحق باجلهاز التناسيل للرجل ،غدة مكورة حتيط باإلحليل بعد
خروجه من املثانة ،تسمى الربوستات ،وهي تنفتح علـى اإلحليل
بقن ّيات صغرية قرب مصب األقنية الدافقة .وتفرز أثناء الدفق سائ ً
ال
ٍ
تفاعل قلوي خفيف ،خيلو من املخاط ،ليمتزج بالسائل
شفاف ًا ،ذا
املنوي ،فيزيد من سهولة ورسعة حركة النطف .وهو غني باألغذية،
لذا فهو يزيد من املخزون الغذائي للسائل املنوي.
وإىل جانب الربوستات هناك غدتان أخريان تلحقان باجلهاز
التناسيل للذكر ،مها (غدتا كوبر) ،وكل منهام مكورة بحجم حبة
الكرز ،وتتصل كل منهام باإلحليل بواسطة قناة مفرغة ،يرتاوح
طوهلا من  4-3سم ،ومهمة ٌ
كل منهام إمداد السائل املنوي بإفراز
لزج شفاف ،خيرج أثناء الدفق ويصب يف اإلحليل.
ومن لطف اهلل بالرجل أن جعل له خصيتني ،علام أن خصية
واحدة قادرة عىل إنتاج ما يكفي من احليوانات املنوية لإلخصاب
والتكاثر.
اجلهاز التنا�سلي عند الأنثى
يتألف اجلهاز التناسيل عند األنثى من عضوين مزدوجني :مها
املبيضان ،والنفريان «قناتا فالوب» ،وعضوين منفردين :مها الرحم،
واملهبل.
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املبي�ضان:
يوجد املبيضان يف اجلزء السفيل من البطن ،ويبلغ حجم كل
منهام حبة اللوز ،ولوهنام مائل إىل البياض ،وهلام وظيفتان:
أوهلام :إفراز اهلرمونات األنثوية ،املسؤولة عن تنظيم الصفات
األنثوية يف األنثى ،كنمو الثديني ،ونعومة الصوت ،وضيق األكتاف،
وسعة األرداف ،وترسب الدهن حتت اجللد ،وحدوث العادة الشهرية.
وثانيهام :تكوين ال ُبويضات ،وحترير بويضة واحدة كل شهر
«اإلباضة» .ويتناوب املبيضان يف هذه العملية ،إذ يفرز املبيض األيمن
بويضة يف شهر ما ،و ُيفرز املبيض األيرس بويضة يف الشهر الذي يليه،
وهكذا .ويستمر إنتاج البيوض عند املرأة يف األحوال العادية ،من
سن البلوغ  13-9سنة حتى سن اليأس  55 – 45سنة ،و ُيقدر عدد
البيوض التي ينتجها املبيضان خالل هذه الفرتة بنحو أربعمئة بويضة.
النفريان «قناتي فالوب»:
ومها أنبوبان رفيعان يفتحان عىل الرحم ،ال يتجاوز قطر اجلزء
الداخيل منهام  2ملم ،يف حني يتسع اجلزء اخلارجي قليالً ،وتسمى
هنايته بالبوق أو الصيوان .وينتهي البوق بنتوءات صغرية تُشبه
األصابع ،وتكون هذه األصابع دائ ًام يف حركة مستمرة؛ كي تلتقط
البويضة عندما خترج من املبيض .وقد لوحظ أن حركتها تبلغ الذروة
يف اليوم الرابع عرش لبداية احليض ،أي عند حدوث اإلباضة .وتكاد
هذه األصابع أن تالمس املبيض يف حركتها؛ وذلك كي ال تفلت
البويضة الصغرية منها ،فتضيع داخل البطن.
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واجلزء الذي ييل الصيوان من النفري ،ذو قطر كبري تقريب ًا يبلغ
 1سم ،وفيه يتم اإللقاح عادة .أما اجلزء اآلخر من النفري ،فذو قطر
دقيق ويمتد قرابة  3سم ،ويفتح يف زاوية الرحم اجلانبية أو ما يسمى
قرن الرحم.
الرحــم:
بعد أن يتم تلقيح البويضةُ ،يصبح من الرضوري هلا أن تستقر
يف مكان أمني ،وقرار مكني .يتأمن هلا فيه أسباب احلامية والرعاية
والنمو ،وهذا املكان اهلام هو الرحم « ﱹ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﱸ(((.
والرحم يف األساس عضلة جموفة إجاصية الشكل ،يبلغ حجمها
حوايل  8سم طوالً و 5سم عرض ًا و 3سم سمك ًا .وقد خص اهلل
عضالت الرحم بالقدرة الفائقة عىل التمدد وقت احلاجة .فالرحم
الذي ال يتجاوز طوله يف األحوال العادية  8سم ،يتمدد ليتسع لطفل
يزن  4-3كغم ،باإلضافة للمشيمة والسائل األمينويس واألغشية
امللحقة بالطفل ،وبذا يتضاعف حجم الرحم عرشات املرات.
يغطى عنق الرحم من الداخل غشاء رقيق ،يفرز مادة خماطية تسده،
ومتنع دخول اجلراثيم إىل داخله .وقد وجد أن هذا السائل ا ُملخاطي
يصبح شفاف ًا جد ًا وغاية يف الرقة يف اليوم الرابع عرش لبداية احليض،
أي عند اإلباضة؛ وذلك كي ُي َس ِّهل عىل احليوانات املنوية الوصول إىل
((( املرسالت .21
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البويضة ،ليحصل التلقيح فاحلمل ،وبالتايل حفظ النوع البرشي.
وعنق الرحم الذي ال يزيد اتساع فوهته عىل بضعة ملمرتات،
يتسع أثناء الوالدة بحيث يسمح بخروج الطفل واملشيمة من هذه
الفتحة الضيقة ،ﱹ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﱸ(((.
والرحم مثبت بواسطة عدد من األربطة الليفية ،التي تتمتع
ببعض احلرية يف احلركة ،حسب مقتضيات احلمل وتنامي اجلنني
والوالدة .كام يتأثر وضعها بامتالء املثانة من عدمه ،وبحركة األحشاء.
املهبـــل:
هو عبارة عن ممر يبلغ طوله  10-8سم قابل للتمدد والتقلص،
حسب مقتضيات احلال ،إذ يتمدد أثناء اجلامع ،وعند الوالدة بحيث
يتسع خلروج الطفل.
وجدار املهبل الداخيل مبطن بغشاء سميك ،ونوع من اخلاليا
كتلك التي تُبطن الفم ،وذلك كي تقي املهبل من أثر االحتكاك
أثناء الوالدة أو اجلامع .ويوجد يف املهبل نوع من البكترييا العصوية
النافعة « ،»Lactobacilliتأخذ عىل عاتقها حتليل املادة السكرية
“اجلاليكوجني” ،املوجودة يف خاليا جدار املهبل ،وحتويلها إىل
حامض اللبن .وهذا الوسط احلاميض ُيساعد عىل قتل كثري من البكترييا
((( عبس .20-17

67

واجلراثيم الضارة ،لذلك يبقى املهبل سلي ًام ،خالي ًا من االلتهابات ،طيلة
غز من جراثيم األمراض املنقولة جنسيا.
فرتة اخلصوبة ،ما دام مل ُي َ
الفــرج:
وهو اجلزء اخلارجي من اجلهاز التناسيل عند املرأة ،ويتكون
من عدة أجزاء ،لكل منها وظيفته اخلاصة .وهذه األجزاء مهمة جد ًا
وهي:
البظر :وهو بروز بسيط ُيشبه القضيب عند الذكر ،لكنه أصغر
منه حج ًام ،كام ال توجد فيه فتحة بولية.
 الشفران الصغريان :ومها حساسان جد ًا ،وحيميان مدخلاملهبل.
 الشفران الكبريان :ومها حساسان أيض ًا ،وهلام دور يف احلاميةكذلك.
 فتحة القناة البولية (الصامخ البويل) :وهي تتصل بإحليلاملرأة القصري ،الذي يشكل املجرى البويل ابتدا ًء من املثانة.
 فتحة املهبل :وقد سبقت اإلشارة إليه. غشاء البكارة :غشاء رقيق صلب ،هاليل الشكل يف الغالب.به فتحة صغرية تسمح بخروج دم احليض عند العذارى .وهذا
الغشاء يتمزق عند الزواج أو الوالدة.
 العانة :وهي املنطقة املكسوة بالشعر يف أسفل البطن .وهيليست من األعضاء اجلنسية.
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املنهج اال�سالمي يف التثقيف اجلن�سي و�ضوابطه ال�شرعية
�أو ًال :اال�سالم والغريزة اجلن�سية
خلق اهلل اإلنسان ،وسخر له الكون ،الشمس متده بالضياء
واحلرارة ،والقمر يمده بالنور ،واألرض يدب عليها ،يأكل من
خرياهتا ،الدواب ذللها له تأتيه طائعة رغم قوهتا ،يمخر عباب البحر
ويرشب ماءه ،ويركب السامء ويتنفس هواءها ،يسكن يف الليل
ويعمل يف النهار ،وبذا مل خيلقه عبث ًا ،وال أراد له أن يكون يف هذه
احلياة مهالً ،بل حيمل رسالة وله مهمة أقلها عامرة األرض وخالفة
خالقه عليها.
استودعه العقل ،وزوده بالطاقات والقدرات ،حتى إذا استعمل
هذا العقل يف حدود الطاقات ،كانت حياته عىل األرض رتيبة سعيدة،
وله يف اآلخرة جنة اخللد ،خلقه ومل يرتكه وحيد ًا ،بل كانت وستستمر
رعايته له إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها ،من خالل رسل وأنبياء
ومصلحني أرسلهم ويرسلهم عىل رأس كل قرن ،يصلحون شأنه
ويقومون مسريته لتستقيم باستقامته البرشية ،ولتبقى جنته خرضاء
يانعة ،ال تعبث هبا شياطني اإلنس واجلن ،فتنقلب من عامرة لألرض
إىل خراهبا ،ومن جنة تسعده إىل جهنم حترقه.
ومن مجلة ما استودعه من غرائز وطاقات ،غريزة اجلنس؛ حلفظ
نوعه واستمرار حياته ،وهو اآلن – وبعد أن عبثت هبا الصهيونية
باسم العلم – ال بد أن يقف أمامها أحد مواقف ثالثة.
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فإما أن يطلق هلا العنان دونام ضوابط أو حدود كام هو شأن
اإلباحية ،فيصبح اإلنسان يف ظلها دابة يف قطيع ،قصارى جهده
وأمله يف احلياة األكل والرشب واجلنس ،وماذا تطلب البهائم أكثر
من ذلك؟ ويتحول املجتمع إىل جمتمع هبائم ،يعيش املرء فيه هائ ًام
عىل وجهه ،ال يعرف بيت ًا يلجأ إليه ،وال أرسة حين إليها وال حرمة
يدافع عنها .وال عالئق حتدد ما له وما عليه ،بل حيددها ضعفه
وقوته .ويف ذلك انحطاط باإلنسان إىل مرتبة احليوان.
وإما أن يتجاهل وجودها ،وحيبسها خلف أسوار عالية،
ويكبتها بقيود مطلقة كام هو شأن الرهبانية .ويف ذلك مغايرة
للحقيقة ،ومصادمة للفطرة ،ووأد ملا خلق اهلل فيه .فيتصارع مع
نفسه ومع الكون من حوله ،ويضع حد ًا جلنسه واستمرار نوعه،
فيشقى وال تستقيم حياته ،وال يصرب عىل ذلك طوي ً
ال حتت ضغط
غرائزه الفطرية .فينفلت من التزاماته أمام الناس وأمام نفسه،
ويامرس اجلنس رس ًا  ...لكنه يشعر باهنزام داخيل؛ ألنه يقول شيئ ًا
ويامرس شيئ ًا آخر معاكسا متام ًا له  ....فيقع يف دوامة التناقض ،التي
جتعل معيشته ضنكا .والشواهد عىل ذلك كثرية !!
وإما أن يكون صادق ًا مع نفسه فيعرتف بوجودها ،ويصغي
إىل متطلباهتا وحاجتها امللحة لإلشباع .فيشبعها وفق نظام معني،
دون كبت مرذول أو انطالق جمنون .وهبذا ال يصادم الفطرة،
وال يتناقض مع نفسه ،وال يتصادم مع الكون من حوله ،ويسمو
بإنسانيته ويرتفع عن مستوى البهائم ،ويستمر نوعه ،وحيقق عامرة
األرض التي استخلفه اهلل فيها.
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أين اإلسالم من هذه
املواقف وبأهيا أخذ ؟؟؟.
إنه ابتداء جاء لإلنسان من رب اإلنسان ،الذي استخلفه يف
األرض ،وكلفه عامرهتا ،وبني له السبيل إىل ذلك .خاطب فيه العقل
والروح مع ًا ،وأشبعهام مع ًا حتى ال يعيش التناقض .فلم يرتك العقل
ينمو عىل حساب الروح أو العكس ،وبذا ارتقى به أن هيبط إىل مرتبة
احليوان .فرشع له الزواج سبي ً
ال إلشباع غريزته اجلنسية ،وطريق ًا
لبناء األرسة التي حين إليها ،والبيت الذي يأوي إليه ،ووسيلة حلفظ
النوع الذي تستمر معه عامرة األرض .وجنبه التصادم مع نفسه ،بأن
أوجب عليه الزواج ،وحرم عليه الرهبانية واحلرمان.
هذا املوقف العدل الوسط لإلسالم ،بني جنون انطالق
الشهوة ،وفوىض املامرسة اجلنسية ،وبني الكبت واحلرمان ،وبني أن
يعيش املسلم جنة عرضها األرض .إنه موقف أسعد الفرد وبالتايل
أسعد البرشية ،وحفظ استمرار النوع اإلنساين ،وعامرة األرض
بانسجام كامل بني اإلنسان ونفسه ،وبينه وبني الكون من حوله.
فنظرته إىل اجلنس نظرة شمولية ،تستند إىل اإلحاطة الكاملة
بطبيعة اإلنسان وتركيبه الفسيولوجي والنفيس .وهتدف إىل حتقيق
التوازن ،واالنسجام يف إشباعها .فلم يسمح باختزان الطاقة اجلنسية
للفرد مدى احلياة؛ ألن ذلك مغاير هلا ،وال تستقيم بدوهنا .ال بل
أمر باستخراجها بام يوافق الرشع؛ لتحقيق مقاصده اإلنسانية .ومع
أن يف استخراجها لذة ومتعة ،إالّ أنه مل يقرص استخراجها عىل هذا
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اهلدف وحده .بل قصد إىل جانب ذلك بناء األرسة ،وتوطيد أوارص
املودة والرمحة بني الرجل واملرأة ،والبنت والولد ،واألم واألب
وذوهيام .لتكون األرسة موطن الراحة واالستقرار ومصنع األجيال،
ثم استمرار النوع وتكاثر النسل وعامرة األرض.
وفوق ذلك جعل يف استخراجها ،وممارسة اجلنس ابتغاء العفة
وإنجاب الولد ،عبادة مأجورة .ويف ذلك يقول  ...( ويف ب�ضع
�أحدكم �صدقة ،قالوا� :أي�أتي �أحدنا �شهوته يا ر�سول اهلل ويكون له
فيها �أجر؟ قال �ألي�س �إن و�ضعها يف حرام كان عليه وزر؟ فكذلك �إذا
و�ضعها يف حالل كان له �أجر)(((.
ويف ضوء ما تقدم ،من نظرة االسالم الشمولية اىل الغريزة
اجلنسية وغايتها ،وتعامله الفطري الوسطي والعميل يف التعايش
معها ،فيام يريض اهلل تبارك وتعاىل ،من هذه األرضية الصلبة ينطلق
قطار التثقيف اجلنيس ،بضوابطه الرشعية ،التي تتناسب ومراحل
األبناء العمرية عىل النحو التايل:
ثاني ًا :املراحل (الفئات) ال ُعمرية
ال شك أن اإلنسان – شأنه شأن كل كائن حي – يمر خالل
حياته يف مراحل عمرية متعددة ،ختتلف فيها احتياجاته ،ومتطلباته
احلسية واملعنوية ،كام تتميز كل مرحلة عن غريها بخصائص متيز
((( رواه مسلم.
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قدراته ،واهتامماته ،ومسؤولياته .وقد اجتهد العلامء يف خمتلف
امليادين يف بيان هذه املراحل العمرية ،وحتديد فواصلها الزمنية،
وتفصيل خصائصها .وقد كثرت االجتهادات ،وتعددت التقسيامت،
وتباينت تباين التخصصات العلمية ذاهتا؛ فلعلامء النفس واالجتامع
تقسيامهتم التي ختتلف عن تقسيامت علامء الرشع والقانون ،ولعلامء
األحياء تقسيامهتم التي ختتلف عن هذا وذاك؛ إذ لكل اسسه املعتمدة
يف التصنيف وأغراضه اخلاصة ،وبحسب هذه األغراض ختتلف
التصنيفات أو تتشابه.
وبام أننا نتحدث هنا عن موضوع تربوي وترشيعي واجتامعي،
فقد رأينا أن نعتمد تصنيفا مركبا يوافق األهداف التي وضع من
أجلها هذا املبحث  ...ولنستبني كيف جاءت هذه التقسيامت ،وعىل
أي أساس وضعت ،ال بد من التعرف إىل ما ورد يف القرآن والسنة
هبذا اخلصوص:
املراحل ال ُعمرية يف القر�آن الكرمي:
ورد بيان مراحل حياة اإلنسان من حيث القوة والضعف،
قال تعاىل :ﱹ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﱸ((( .وهكذا أشارت اآلية الكريمة إىل ثالث مراحل هي
((( الروم .54
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الطفولة الضعيفة ،والقوة والعنفوان ،ثم الضعف واملشيب .كام جاء
تأكيد ذات املعنى وذات التقسيم يف موضع آخر حيث يقول عز
وجل :ﱹ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﱸ((( ،وقد عرجت اآلية الكريمة هنا عىل مراحل
خلق اإلنسان منذ بداية النشأة األوىل إىل رحلة اخللق يف الرحم
وحتى أرذل العمر فاملوت هناية رحلة احلياة الدنيا.
ومرحلة الطفولة نفسها ورد فيها أكثر من مستوى وتقسيم ،إذ ورد
ذكر الرضيع ،وبيان مرحلة الرضاعة ومدهتا ،قال تعاىل :ﱹﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﱸ((( ،فاملرحلة
األوىل من حياة اإلنسان هي الطفل الرضيع ،وتستمر منذ الوالدة
حتى عمر سنتني .كام جاء ذكر مرحلة الطفولة نفسها وتقسيمها إىل
مميز وغري مميز ،يف معرض احلديث عن حكم كشف املرأة زينتها يف
(((
قوله تعاىل :ﱹ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﱸ
((( احلج .5
((( البقرة .233
((( النور .31
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وقد بني بعض املفرسين معنى ﱹ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﱸ بأهنم األطفال الذين ال يميزون املرأة الشوهاء من احلسناء،
إذ أهنم ال يفهمون أحوال النساء وعوراهتن وتعطفهن يف املشية
وحركاهتن وسكناهتن .وهذا له حكم خمتلف عن الطفل املميز.
ولتفاوت القدرات عىل التمييز لدى األطفال ،يصعب حتديد العمر
الفاصل بني املميز وغري املميز ،غري أن البعض اعترب سن العارشة
هو سن التمييز الذي قد يدعوا لتحريك الشهوة؛ إذ هو السن الذي
أمر فيه احلديث بالتفريق يف املضاجع بني األوالد .فيكون التقسيم
من هذه الناحية من الوالدة حتى ما دون العارشة مرحلة الطفولة
غري املميزة ،ومن العارشة حتى البلوغ مرحلة الطفولة املميزة .علام
أننا نعتقد أن سن التمييز يف هذا الزمن قد أصبح أقل من العارشة،
بسبب تعرض الطفل ملا تنفثه الفضائيات من املعلومات املختلفة
والصور الفاضحة ،التي تثري الغرائز اهلاجعة قبل وقتها ،وتسبب
تضخام يف املعلومات عند الطفل الصغري ،مما يؤدي إىل نمو غري
متكاىفء ،خمتلف عن النمو الفطري املتوازن «جسام وعقال».
ومن املراحل العمرية التي وردت يف القرآن الكريم ،مرحلة
هامة وفاصلة يف حياة اإلنسان ،وهي مرحلة البلوغ «بلوغ احللم»،
والتي ترتبت عليها أغلب أحكام اإلسالم ،من حيث مسؤولية
اإلنسان عن خياراته ،وترصفاته ،مسؤولية تامة .قال تعاىل:
ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
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ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﱸ((( ،وعالمتها للذكر االحتالم
واإلنزال ،ولألنثى احليض ,وهي عادة يف عمر  13سنة عىل الغالب
األعم ،تزيد أو تنقص قليالً.
ومن احلدود الفاصلة بني املراحل العمرية لإلنسان حد الرشد،
والذي ورد ذكره يف جمال املعامالت ،وبلوغ اإلنسان سن القدرة عىل
حتمل ال املسؤوليات املالية والترصف هبا ،قال تعاىل :ﱹ ﯥ ﯦ
(((
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﱸ
وهي مرحلة ذات عالقة بالنمو العقيل ،ولذلك حتتاج إىل اختبار
إلثبات القدرة والتأهل ملرحلة الرشد ،وتكون يف العادة متزامنة مع
سن البلوغ ،أو تالية له.
أما مرحلة قمة القوة التي يبلغها اإلنسان ،فقد بينها القرآن
وحدد صفتها وسنها بوضوح حيث قال:ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
((( النور .59-58
((( النساء .6
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ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﱸ((( ،وعىل الرغم من ورود تعبري
(األشد) يف ستة مواضع يف القرآن الكريم ،إال أن هذا هو املوضع
الوحيد ،الذي قرنت فيه صفة األشد بالعمر أربعني سنة.
وأخري ًا ورد ذكر مرحلة املشيب ثم اهلرم وأرذل العمر،
واحلديث عن فقدان العلم واملعرفة يف هذه املرحلة التي يطلق عليها
اخلرف يف اللغة العربية ،والعودة بعقلية الطفل الذي ال يعلم شيئا يف
هذه احلياة ،كام جاء يف قوله تعاىل:ﱹ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ
(((
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﱸ
ونفس العبارة والتوصيف وردت يف سورة احلج املشار إليها آنف ًا،
وتتضمن هذ املرحلة صفة ورد ذكرها بحكم خاص يف النساء،
هي القواعد ،قال تعاىل:ﱹ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱸ((( ،وبني مفهوم هذا
املصطلح بانقطاع رجائهن من الزواج فال رغبة هلن به وال يرغب
هو هبن.

((( األحقاف .15
((( النحل .70
((( النور .60
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املراحل ال ُعمرية يف ال�سنة النبوية املطهرة:
ورد فيها الكثري مما يوافق ما جاء يف كتاب اهلل عز وجل ،يف
التقسيامت التي أوردناها آنفا .ولكن من أشهر ما زاد عليها ،حديث
حسن اشتهر بني الناس ،احلديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده أن رسول اهلل  قالُ ( :م ُروا �أَ ْو َ
بال�ص َال ِة َوهُ ْم
ال َد ُكم ّ
اء َ�س ْبع ِ�س ِن َ
اء َع ْ�ش ٍر ِ�سننيََ ،و َف ّر ُقوا
ني َو ْ
ا�ض ِر ُبوهُ ْم َع َل ْي َها َوهُ ْم �أَ ْب َن ُ
�أَ ْب َن ُ
اج ِع)((( ،فهذا حديث حيدد مرحلتني فاصلتني يف حياة
َب ْي َن ُه ْم يف املَ َ�ض ِ
الطفل ،املرحلة األوىل هي بداية سن التعلم والتلقي ،وفهم األوامر
ووعيها واتباعها ،وهو سن السابعة «سن األمر ،أو سن التعليم،
كام جاء يف رواية أخرى علموا أوالدكم» .واملرحلة الثانية مرحلة
اإللزام والعقاب ،ومرحلة التفريق يف املضاجع ،وهي سن العارشة.
يعاقب فيها الطفل عىل ترك الصالة وتكاسله عنها ،ويلزم فيها
بالنوم يف فراش مستقل؛ حذر ًا من غوائل الشهوة.
وعىل هذا فإننا سنعتمد ثامنية مراحل عمرية ،أو حمطات
ومفاصل ذات أحكام خاصة ،وخصائص مميزة تنعكس عىل
مسؤوليات الفرد واملجتمع.
ثالثا :التثقيف اجلن�سي و�ضوابطه ال�شرعية ح�سب املرحلة ال ُعمرية
وعطفا عىل ما سبق ،من نظرة االسالم الشمولية حلياة االنسان
عىل هذه االرض ،والغريزة اجلنسية جزء منها ،تتناغم مع ضوابطها؛
((( رواه أبو داود.
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ليعيش هذا االنسان حياة طيبة كريمة ،تليق بكيانه البرشي ،بعيدا
عن الشيطان واعوانه .فقد جعل رسولنا  الدين اساس ًا رئيس ًا يف
اختيار الزوجني لبعضهام ،ودهلام عىل ما حيفظ هلام نسلهام مستقبال
بعيدا عن الشيطان وغوايته ،فأمرمها بالدعاء عند املبارشة احلميمية
(قبل اجلامع) وقبل ان يتكون اجلنني؛ يقول الرسول ( :لو �أن
�أحدكم �إذا �أتى �أهله قال :ب�سم اهلل ،اللهم جنبنا ال�شيطان ،وجنب
ال�شيطان ما رزقتنا ،فق�ضي بينهما ولد مل ي�ضره)(((.
وقد ب ّينا فيام سبق املراحل والفئات العمرية التي وردت يف
الكتاب والسنة ،وعىل ضوء ذلك اعتمدنا ثامنية مراحل مفصلية؛
ألغراض التثقيف اجلنيس .وكام أن لكل مرحلة منها خصائصها
وخصوصيتها ،فإن هلا أحكامها املتعلقة بالتثقيف اجلنيس ،وما يتصل
به من أمور عملية ونظرية ،جتب مراعاهتا واالنتباه هلا واالهتامم هبا.
مستوى معني من املعلومات ،التي جيب أن يزود
ولكل منها كذلك
ً
هبا الطفل أو البالغ؛ لتستقيم احلياة به وله ،وتفصيل ذلك فيام ييل:
التثقيف يف مرحلة الطفولة:
غري
يقول صاحب القاموس املحيط“ :وال ِّط ْف ُل ،بالكرسَّ :
الص ُ
كل ٍ
من ِّ
يشء ،أو ا َمل ْولو ُد” ،وهي تشمل املرحلة العمرية منذ الوالدة
حتى بداية البلوغ .وتتميز هذه املرحلة بشكل عام بعدم املسؤولية،
((( رواه البخاري.
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وعدم التكليف الرشعي .ولكن بحاجة ماسة إىل الرعاية والتعليم
والرتبية واإلرشاد ،ومتتاز كذلك برسعة التطور والنمو لدى الطفل،
واملرور بعدة أطوار متاميزة خالهلا؛ وهلذا يتم تقسيمها إىل مخسة
أطوار عىل النحو التايل:
�أ .الطفل الر�ضيع:
وهذا الطور يستمر منذ الوالدة حتى عمر سنتني ،حيث يصبح
الولد فطي ًام ،وال يعود بحاجة إىل الرضاعة من أمه .وفيام يتعلق
بالتثقيف اجلنيس فال حيتاج الطفل يف هذه املرحلة إىل أكثر من:
* مراعاة الوالدين له بعدم ممارسة العالقة الزوجية «اجلامع»
أمامه.
* عدم تعري أي من الوالدين متام ًا أمامه.
فليس كونه ال يستطيع الكالم ،أو ال يتذكر ذلك يف املستقبل،
أنه ال يعي كل ما جيري حوله ،بل تكون قوة االستكشاف لديه
والتعرف ملا حوله عالية جد ًا ،وقد ترتك مثل هذه املناظر تأثريات
ختتزن يف عقله الباطن «الال وعي» ،وتؤدي يف املستقبل كام بينت
الدراسات؛ إىل تأثريات سلوكية سلبية .وقد هنى العديد من
الرتبويني والفقهاء عن هذا السلوك الذي قد يغفل عنه الكثري من
اآلباء واألمهات لظنهم عدم تأثر الطفل هبذه املشاهد.
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ب .الطفولة املبكرة:
وهذا الطور يستمر من عمر سنتني «الفطام» حتى عمر ست
سنوات .ويف هذا العمر يصبح الطفل أكثر وعي ًا ملا جيري حوله،
وأكثر قدرة عىل احلركة والتنقل املستقل ،وحب االستطالع وتقليد
الكبار؛ ويف هذا يقول العلامء« :أن سلوك أبنائنا يف سني املراهقة هي
انعكاس ملا زرعناه يف أنفسهم يف الست سنوات االوىل من حياهتم»؛
وهلذا ال بد من مراعاة ما ييل:
* التأكيد عىل ما ورد يف طور الرضيع.
* تعليم الطفل حكم االستئذان عىل الوالدين ،يف أوقات
العورات التي بينها اهلل تعاىل يف قوله :ﱹ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﱸ(((؛ وذلك حتى ال يقع برص الطفل عىل عورة اآلخرين ،أو
هيئة للوالدين ال جيب أن يرامها عليها ،مما يرتك أثر ًا سلبيا يف نفسية
الطفل ،قد ينعكس عىل شكل سلوك خاطئ مع أخوته ،نتيجة حب
االستطالع والتقليد الذين يتميز هبام يف هذا السن.
* جيب تعويد الطفل عىل غض البرص عن النظر إىل عورات
((( النور .58
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اآلخرين ،وخصوص ًا أقرانه ،إذ يغفل الكثريون عن ذلك.
* جيب عدم االستهتار أو حتوير أي سؤال يطرحه الطفل
عىل الوالدين ،خاصة فيام يتعلق بأعضاء جسمه ،وجيب اإلجابة
عليها بطريقة مالئمة لقدرته عىل الفهم ،واجلواب جيب أن يكون
صحيحا ،ولو كان جزئيا غري كامل؛ بسبب عدم املعرفة أو صغر
سن الطفل السائل.
* جيب عدم هنر الطفل لطرح مثل هذه األسئلة ،فإن ذلك
يؤدي إما إىل اللجوء إىل مصادر أخرى للحصول عىل اإلجابة التي
يبحث عنها ،وبالتايل ال تضمن نظافة هذه املصادر وسالمتها من
جهة ،ومن جهة أخرى قد يزعزع ثقة الطفل بوالديه ،ويدفعه إىل
عدم اللجوء إليهام يف توجيه األسئلة التي تدور يف ذهنه ،واللجوء
إىل املصادر األخرى .كام قد يؤدي إىل كبت الطفل ملا يدور يف خلده
من التساؤالت ،التي هي يف األصل نتاج التطور الطبيعي ملستوى
الوعي واالستكشاف لديه .وعملية كبتها والرتدد يف طرحها،
تساهم يف كتم روح التعلم واالستطالع وحب املعرفة لديه؛ فينتج
لدينا طفل حمدود الذكاء والقدرة عىل التعلم أو الرغبة فيه .أو بمعنى
آخر تقتل روح التعلم لديه وختيفه من أدواته.
* جيب عىل األم خاصة ،غرس حرمة إظهار العورة لآلخرين
عند الطفل منذ الصغر.
* جيب إرشاك الطفل باحلوار ،إذا سأل عن أي أمر جنيس،
حتى تعرف ما عنده من معلومات.
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* جيب أن تسأل أهل االختصاص عن الطريقة املثىل جلــواب
الطفـل ،إذا مل تكن متأكد ًا مما عندك.
* جيب إقالع األم عن عادة ال ُغسل اجلامعي لكل االطفال معا
يف آن واحد ،وإذا كانت مضطرة لذلك؛ فال بد من تغطية العورة
املغلظة هلم مجيعا.
جـ .الطفولة الو�سطى:
وهي الطفولة من سن سبع سنوات حتى سن تسع سنوات.
ومع بداية هذا الطور يبدأ التعليم املنهجي للطفل يف املدارس .فهو
السن الذي أمر الرسول  ببدء تعليمهم بعض الواجبات الرشعية
كالصالة .ولذلك جيب مراعاة ما ييل:
* جيب التاكيد عىل االلتزام بقواعد الطور السابق «الطفولة
املبكرة».
* الرتكيز يف هذه املرحـلـة علــى تعـليـم الطفــل الصــالة؛
بالقدوة وحسن التشجيع.
* جيب أن نبادر بتقديم بعض املعلومات البسيطة ،من باب
التعليم والتثقيف ،سوا ًء العام أو الرشعي ،املرتبطة باملوضوع
اجلنيس.
* تعليم الطفل مفهوم العورة ،ووجوب سرتها ،وموضوع
غض البرص عن النظر إىل عورات اآلخرين ،وما جيوز النظر إليه وما
ال جيوز .ووظيفة األعضاء التناسلية ورضورة عدم العبث هبا .وربام
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تزويده ببعض املعلومات البسيطة عن الفرق بني الذكر واألنثى،
سوا ًء من ناحية البنية اجلسدية ،أو الوظيفة املجتمعية.
* تعليم الطفل معنى الطهارة ،وأهنا من رشوط صحة الصالة،
وهنا نجد الكثري من املداخل للحديث حول األعضاء احلساسة من
اجلسم ،سوا ًء القبل أو الدبر ،وكيفية التأكد من طهارهتام ،والعناية
بنظافتهام ،وما جيب غسله منهام ،وأنواع اإلفرازات التي خترج منهام،
وصفة هذه اإلفرازات من حيث الطهارة والنجاسة ،وأثرها عىل
الوضوء .يكون ذلك يف اجواء جدية وظالل ايامنية ،تُشعر الطفل
انه اقرتب من الرجولة.
* فتح مدخل من خالل ما سبق للحديث عن احليض واجلنابة،
وأحكامهام بشكل عام ،ربام بدون اخلوض يف تفاصيلها الدقيقة.
* يمكن لألم االستعانة باجلزء االول من سلسلة قصص
“لبيب ولبيبة واألرسة السعيدة” املذكورة يف هذا الفصل حتت بند
رابعا.
د .الطفولة املت�أخرة:
ويف هذا الطور الذي يستمر من سن عرش سنوات حتى سن
اثنتي عرشة سنة ،يقوم األهل واملربون بمراعاة أن الطفل بدأ طور
التفاعل مع املؤثرات اجلنسية.
* جيب التفريق بني األوالد يف املضاجع يف هذا السن ،ولعل
ِ
والروايات ا ُملختلفة لألحاديث النبوية الرشيفة
الص َي َغ ا ُملتعدِّ َد َة ِّ
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َ
تأمر بذلك ،دليل عىل َّ
الرسول الكريم ، ،قد َن َّب َه لألمر
أن
التي ُ
يف ُمناسبات ِعدة ممّا َيدُ ُّل عىل أمه َّيتِه ومدى االهتام ِم بِ ِه ،حتذير ًا من
الش ِ
غوائل َّ
هوة وإن كانوا إخوة وأخوات.
* جيب التأكيد عىل ما تم تعليمه للطفل يف املراحل السابقة،
وعدم التهاون يف إلزامه هبا ،ومعاقبته ربام إذا تغافل عنها ،قياسا عىل
ا�ض ِر ُبوهُ ْم َع َل ْي َها َوهُ ْم
حديث الرسول ، ،يف موضوع الصالة (َ ...و ْ
اء َع ْ�شر ِ�سننيَ)(((؛ واملزيد من الرتكيز والتوضيح والتفصيل ملا
�أَ ْب َن ُ
تعلمه من أسس فيام سبق .فالرتكيز عىل آداب االستئذان ،وغض
البرص.
* جيب تعليم الطفل مفهوم اخللوة وحرمتها ،وحكم ملس
املرأة األجنبية وعدم مصافحتها ،واحلكمة من كل هذه األحكام
الرشعية.
* كل ما سبق هي أمور رشعية جيب تزويد الطفل هبا يف هذا
السن والتأكد من فهمها ،ومتام وعيه هبا .إذ إهنا كلها واجبات رشعية
جيب االلتزام هبا.
* مساعدة األبناء عىل تكوين أصدقاء مـن عوائـل حمافظـة
ومهتمة بأبنائها .ومن املهم جد ًا معرفة أصدقاء الطفل املقربني،
والذين يتأثر هبم ،ومدى سالمة بيئتهم املنزلية ،وسلوكياهتم
وأدهبم ،وطبيعة األحاديث التي تدور بينهم ،وذلك للتأكد من
((( حديث حسن رواة الرتمذي وأبو داوود.
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سالمة الرفقة ،فال يرشح له من خالهلم ما خيل بالرتبية ،أو يشوه
التصور الذي نرمي إىل بنائه يف دواخلهم بخصوص العالقة بني
اجلنسني.
* حماورة الولد حول بعض العالمات كتغري الصوت وظهور
الشعر واالنتصاب واجلنابة.
* حماورة البنت حـول احليـض واجلنـابـة والطهــارة...الـخ.
* اقتناص الفرص مــن قبـل املربيـن وخـاصـة الوالـديــن
للحديث حول هذه األمور بغطاء ديني ،كقصـة وردت يف القرآن
الكريم أو احلديث الرشيف.
* يمكن للوالدين واملعلمني واملعلامت االستفادة من سلسة
«لبيب ولبيبة واألرسة السعيدة» فهي تُغطي معظم ما سبق يف ضوء
الرشيعة االسالمية.
وعالوة عىل كل ما سبق ،ال بد من تذكري األم خاصة ببعض
األمور اهلامة لتنشئة الطفل ،ومساعدته لتثبيت ميوله الفطرية ،التي
تتناسب وخلقته الترشحيية ،حيث ثبت أن للبيئة دور ًا مه ًام يف توجيه
امليول منذ الصغر سلب ًا أو اجياب ًا .وهذا مما دلنا عليه رسول اهلل  يف
احلديث الرشيف حيث قال« :كل مولود يولد عىل الفطرة ،فأبواه
هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه « ،أي أن لألبوين دور ًا مه ًام جد ًا ألهنام
أقرب أجزاء البيئة للمولود ...هلذا فان للبيئة التي يعيش فيها الطفل
أمهية خاصة يف نشأته ،ولذلك فإنه ال بد لألم من مراعاة ما ييل من
السنة األوىل من عمر الطفل ،ذكرا أو انثى مع املساواة التامة بينهام:
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ٍ
فلكل نوعي ُة العابه ،فال يعقل أن
 -1جيب االنتباه لأللعاب،
ننشىء طفلة عىل ألعاب السيف والدبابة واملدفع...الخ ،كام اليعقل
أن ننشىء ولدا ذكرا عىل العاب العرائس وفساتينهن واحللق
والذهب  ....الخ
		  -2جيب االنتباه ايضا للمالبس واملظهر العام من قصة
شعر أو غريها ،فلكل ما خيصه مما تعارف الناس عليه.
		  -3جيب عىل األم االجتهاد يف إخفاء عملية الرضاعة
الطبيعية عن اعني االوالد الذكور ،ألن هذا فعل انثوي رصف ،وقد
ُسجلت حاالت يقلد فيها األبناء الذكور امهاهتم يف ذلك مما أثر عىل
ميوهلم عند الكرب سلب ًا.
		  -4جيب تعليم االطفال األدعية املأثورة وخاصة أدعية
اليوم والليلة.
 -5اعتامد بعض القصص اهلادفة عند نومهم مستقاة من
القرآن الكريم ،كقصة مريم العذراء وقصة سيدنا يوسف عليه
السالم ،ومن أحاديث الرسول  ،كحديث (�سبعة يظلهم اهلل
يف ظ ّله يوم ال ظل �إال ظله� :إمام عادل ،و�شاب ن�ش�أ يف طاعة اهلل،
ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه ،ورجل ذكر اهلل
خالي ًا ففا�ضت عيناه ،ورجل قلبه معلق بامل�ساجد ،ورجل ت�صدق
ب�صدقة ف�أخفاها حتى ال تعلم �شماله ما تنفق ميينه ،ورجل دعته
امر�أة ذات من�صب وجمال فقال� :إين �أخاف اهلل رب العاملني)(((.
((( متفق عليه.
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وحديث الثالثة نفر الذين آواهم املبيت اىل كهف ،حيث قال
( :انطلق ثالثة نفر ممن كان قبلكم حتى �آواهم املبيت �إىل غار
فدخلوه ،فانحدرت �صخرة من اجلبل ف�سدَّ ت عليهم الغار؛ فقالوا:
تد ُعوا اهلل تعاىل ب�صالح
�إنه ال ينجيكم من هذه ال�صخرة �إال �أن ْ
�أعمالكم .قال رجل منهم :اللهم كان يل �أبوان �شيخان كبريان ،وكنت
ال �أَغْ ِب ُق قبلهما �أه ًال وال ما ًال .فن�أى بي طلب ال�شجر يوم ًا ،فلم �أ ِرجع
�إليهما حتى ناما ،فحلبت لهما َغ ُب َ
وق ُهما ،فوجدتهما نا ِئ َمينْ فكرهت �أن
�أوقظهما و�أن � َ
أغبق قبلهما �أه ًال �أو ما ًال ،فلبثت – والقدح على يدي –
َ
يت�ضاغونَ عند قدمي
�أنتظر ا�ستيقاظهما حتى برق الفجر – وال�ص ْبية
– فا�ستيقظا ،ف�شربا غبوقهما .اللهم �إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك
َف َف ِّرج عنا ما نحن فيه من هذه ال�صخرة ،فانفرجت �شيئ ًا ال ي�ستطيعون
اخلروج منه .قال الآخر :اللهم �إنه كانت يل ابنة عم ،كنت �أحبها
ك�أ�شد ما يحب الرجال الن�ساء ،ف�أردتها على نف�سها ،فامتنعت مني،
حتى �أملت بها �سنة من ال�سنني ،فجاءتني ف�أعطيتها ع�شرين ومائة
دينار؛ على �أن تخلي بيني وبني نف�سها ،ففعلت ،حتى �إذا قدرت عليها
اتق اهلل ،وال تف�ض اخلامت �إال بحقه ،فان�صرفت عنها وهي
قالتِ :
�أحب النا�س �إ َّ
يل ،وتركت الذهب الذي �أعطيتها .اللهم �إن كنت فعلت
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ،فانفرجت ال�صخرة غري
�أنهم ال ي�ستطيعون اخلروج منها .وقال الثالث :اللهم �إين ا�ست�أجرت
راء و�أعطيتهم �أجرهم ،غري رجل واحد ترك الذي له وذهب.
� َأج َ
فثمرت �أجره حتى كرثت منه الأموال ،فجاءين بعد حني فقال:
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يا عبد اهلل �أ ِّد �إ َّ
يل �أجري ،فقلت :كل ما ترى من �أجرك :من الإبل
والبقر والغنم والرقيق .فقال :يا عبد اهلل ال ت�ستهزئ بي! فقلت:
ال �أ�ستهزئ بك .ف�أخذه كله ،فا�ستاقه ،فلم يرتك منه �شيئ ًا .اللهم
�إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه .فانفرجت
ال�صخرة ،فخرجوا مي�شون)(((.
وهكذا فالقصص كثرية ،جيب استعامهلا ألهنا تغرس يف نفوس
االطفال معاين إيامنية سامية.
هـ .مرحلة املراهقة:
وتعني يف األصل اللغوي االقرتاب ،فراهق الغالم أي قارب
ورهقت اليشء رهق ًا أي قربت منه .وهي من سن  13إىل
االحتالم،
ُ
 15سنة (ما مل يبلغ الطفل ،حيث يبلغ البعض يف بعض البيئات هبذا
السن) ،فهي مرحلة ما قبيل البلوغ ،وليست مرحلة البلوغ نفسها،
عىل غري مفهومها لدى البعض .فإذا احتلم الولد ،أو حاضت البنت،
فقد دخل يف املرحلة التي تليها ،أي مرحلة البلوغ .أما املراهقة فهي
مرحلة التهيئة للبلوغ ،التي جيري خالهلا العديد من التغريات
احلسية ،والنفسية ،والذهنية ،عىل الطفل لتنبئه أن أمر ًا هام ًا سيحدث
له! هلذا فهي مرحلة حساسة ودقيقة ،وتصبح معقدة إذا كان األهل
قد أغفلوا الرتبية والتوجيه والرعاية يف املراحل السابقة.
((( متفق عليه.
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هذه املرحلة التي يسميها البعض مرحلة الوالدة اجلديدة،
جيتهد فيها املراهق لالنفالت من الطفولة املعتمدة عىل الكبار،
ويبحث عن االستقالل الذايت .فيالحظ عىل نفسه بداية تغيريات
جسمية رسيعة؛ بسبب زيادة إفراز هرمونات النمو ،كزيادة واضحة
يف الطول ،وزيادة يف الوزن ،وكثرة الدهون عند اإلناث خاصة،
وكذلك نمو اهليكل العظمي بشكل عام ،وتغري يف الصوت بالنسبة
للذكور ،ونمو الشعر يف أماكن حساسة ،كالعانة واإلبط .وبعض
هذه التغيريات قد يتأخر إىل ما بعد البلوغ (خالل فرتة البلوغ وليس
املراهقة).
ِ
اخلجل
* من املهم جد ًا يف هذه املرحلة تعليم الطفل عد َم
من الس ِ
ؤال عن التطورات التي تحَ ُ
صل مع ُه ،سواء كانت نفسية أو
ُّ
ِ
ِ
ؤال عن ك ُِّل ما ُ
الس ُ
خاطره.
جيول يف
جسد َّي ًة أو عاطف َّي ًة .بل ُيمكن ُه ُّ
ِ
َ
والعقل
الواس َع،
در
* جيب ان يجَ ِد املراهق عند والديه َّ
الص َ
واجلواب ّ
جو من االحرتام والتقدير واإلكبار.
تفه َم،
الشايف يف ٍّ
َ
ا ُمل ِّ
وليس اللو ُم أو الدَّ َ
طهر
والعتاب! فهذا
هش ُة
كتاب اهلل الكري ِم ا ُمل َّ
ُ
ُ
َ
ُ
يتحدث عن الن ِ
ِّكاح لترَ ِ َد فيه الكلم ُة ومشتقاتهُ ا  23مرة ،و ُمبارشة
األزواج لنسائهم وردت عرشات املرات بصيغ خمتلفة كذلك.
* جيب التأكد من أن املراهق يف هذه املرحلة يعرف متاما معنى
البلوغ ،وعالماته ،وما هي األحكام املتعلقة به فع ً
ال وترك ًا ،وما قد
يواجه خالل مرحلة البلوغ من مشاكل وأمور قد توقعه يف مطبات
وحماذير رشعية .فمثال:
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�أ .جيب التأكد من أنه يتقن التطهر للصالة من كال احلدثني
األكرب واألصغر ،فيعرف أحكام االستنجاء وكيفيته.
ب .وجيب ان يعرف متاما معنى اجلنابة وأحكامها ،واحليض
وأحكامه (بالنسبة لإلناث) ،والغسل بفرائضه وسننه ومستحباته
وكيفيته ،وآداب اخلالء.
جـ .كام يتم التأكد من التطبيق السليم آلداب االستئذان،
وغض البرص ،وحرمة النظر إىل الصور العارية ،وعدم مصافحة
غري املحارم ،ومعنى العورة لكل من الرجل واملرأة ،وما جيوز كشفه
وما جيب سرته عىل كل من املحارم واألجانب ،وكذلك بيان من هم
املحارم ومن هم األجانب.
د .كام جيب أن يعرف سنن الفطرة ،وما يتعلق منها بالنظافة
الشخصية ،أو ما يدخله البعض حتت مسمى الصحة اجلنسية ،مثل
حلق العانة ،ونتف اإلبط ،حيث يكون الشعر حديث النمو يف هذه
املناطق ،وال عهد له بكيفية تنظيفها سابق ًا.
هـ .كام جيب ان يتلقى دروس ًا جنس َّي ًة ،حول كافة املخلوقات
ٍ
كوظيفة حيو َّي ٍة رضور َّية الستمرار
تتكاثر ،و ُط ُر ِق تكا ُثرها
التي
ُ
ُ
حيصل يف النّباتات إىل ما هو عليه احلال عند
ُوجودها .انطالق ًا ممّا
بتدر ٍج تصا ُعدي من
احليوانات ،وصوالً إىل ما يكون بني بني البرشُّ .
الس ِ
الصعب  ...ومن العادي إىل
هل إىل َّ
البسيط إىل ا ُملعقد  ...ومن َّ
ِ
ِ ِ
ِ
شم ِة.
احلرج؛ يف ٍّ
جو علمي َيتم َّي ُز باجلدِّ َّية واملصداق ّية واحل َ
و .كام يوىص وبشدة ،إعطاء الطفل فكرة عامة خالل هذه
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املرحلة – ويتم استكامهلا وتفصيلها خالل املرحلة القادمة – حول
العالقات اجلنسية ،وما حيرم منها وما حيل .فيبني له ما هي العادة
الرسية وحكمها وأرضارها ،واللواط وبشاعته وحكمه وعقوبته،
وكذلك الزنا ومضاره وخطورته وعقوبة فاعله.
ز .جيب ضبط ما يعرض يف البيـت مـن خالل (تشفري)
املحطات يف التلفـاز ،حيث الكثري من الفضائيات غري املنضبطة
بمرسحياهتا وأفالمها ،حتى ال تؤثر سلبا عىل األبناء.
ح .جيب دفع األبناء إلـى مـراكـز الفضيلـة حلفـظ القـرآن
الكريم حيث الصحبة الصاحلة .واجلو القرآين اجلاد والتوجيه
السليم.
ط .جيب تـوجيـه األبنـاء نحو الرياضة واملطالعـة لالهتامم
بأجسامهم وعقوهلم.
ي .مناقشة حمتويات قصص لبيب ولبيبة واألرسة السعيدة مع
اآلبناء والبنات من قبل األب واألم ،كل يف اختصاصه.
وتقديم املعلومات والتثقيف يف هذه املرحلة يقع عبؤه عىل
كاهل املدرسني واملدرسات باإلضافة للوالدين .فاملسؤولية هنا
مشرتكة ،وجيب التعاون والتنسيق ليتم القيام هبا عىل أتم وجه.
التثقيف يف مرحلة البلوغ:
وهي فصل اخلطاب ،واحلد احلاسم ما بني متام املسؤولية
ونقصاهنا ،وهي العالمة الفارقة يف حياة اإلنسان .فبظهور عالمات
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البلوغ يصبح اإلنسان العاقل مسؤوالً عن ترصفاته مسؤولية كاملة،
وهلذا ُسمي سن التكليف الرشعي؛ إذ أنه مطالب بأداء الواجبات
الرشعية ،واجتناب املنهيات واملحرمات ،وتطبق عليه العقوبات
الرشعية «القانونية» إذا خالف أو قرص يف يشء من ذلك.
ولعل مرحلة البلوغ هي املرحلة الوحيدة يف حياة اإلنسان
املرتبطة – غالب ًا – بحدث حمدد وواضح ،ليس للشخص نفسه أو
لغريه يد يف حتديد موعده ،أو تقديمه أو تأخريه :فإن كان كل من
الفطام والزواج حدث حمدد وواضح يف حياة اإلنسان ،إال أن له
اخليار يف حتديد موعد الزواج ،وللوالدين اخليار يف حتديد موعد
الفطام ،وليس كالبلوغ .وإن كانت بقية املراحل العمرية تأيت نتيجة
تطور نموه اجلسمي والعقيل ،خارج ًا عن سيطرته وحتكمه ،إال أهنا
غري مرتبطة بحدث حمدد وواضح كالبلوغ .وهذا ينم عن أمهية هذه
املرحلة ومفصليتها؛ لذا متيزت هبذا التحديد والوضوح والطبيعية
والتلقائية.
وبعيد ًا عن اخلالفات بني القوانني الوضعية ،واملذاهب الرشعية
يف مسألة سن التكليف ،فإن موضوعنا هنا خمتلف ،ال هيدف إىل
إلزام بتكليف ،أو تنفيذ عقوبة لتقصري يف واجب أو خمالفة ممنوع؛
وإنام نحن بصدد تثقيف وتعليم وتربية ،وارشاد وتوضيح وبيان.
وبام أن هذا اإلنسان “البالغ” قد ملكه اهلل هذه النعمة “القدرة عىل
اإلنجاب” وأودع فيه هذه الشهوة “امليول للجنس اآلخر”؛ فال
جيوز أن ترتك هذه القوى من غري ضوابط وحدود ومسؤوليات.
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فإذا كان السن القانوين الوضعي لتحمل املسؤولية  18سنة ،وبلغ
الشاب والفتاة مرحلة الشهوة والقدرة عىل اإلنجاب يف سن 15
سنة مثالً ،فهذا يعني أهنام إذا اقرتفا عالقة غري رشعية ،فإهنام ليسا
مسؤولني عن ترصفهام ،وال عام قد يرتتب عىل هذا الترصف! وليس
من فساد قد يفتك يف أي جمتمع ،أكرب من أن يكون لدى فرد فيه قدرة
عىل فعل أمر ما ،دون أن يتحمل مسؤولية نتاج فعله .هلذا ارتبطت
املسؤولية الرشعية هبذه الظاهرة “ظاهرة البلوغ” ومل ترتبط ببلوغ
سن معني كالقوانني الوضعية.
وعندما يبلغ الشاب أو الفتاة هذا السن ،جيب أن يكون عارف ًا
بكل ما يرتتب عليه من مسؤوليات رشعية ،واجتامعية ،ومدركا
ملدى احلزم واحلسم يف رضورة االلتزام هبذه املسؤوليات ،واتباع
التعليامت؛ والتي يكون قد تعلمها وتدرب عليها سابقا يف املراحل
السابقة ،فيلتزم هبا بعد اآلن التزاما تام ًا .كام جيب أن يكون عارف ًا بام
يرتتب عىل كل خمالفة هلذه التعليامت من آثار وخماطر وأرضار صحية
ونفسية وسلوكية واجتامعية ،تعود عىل املجتمع أو عىل الشخص
نفسه ،وبالتايل طبيعة العقوبات التي ترتتب عليها؛ ليكون هذا دافعا
له للتقيد هبا ،ورادعا له عن جتاوزها وجتاهلها من جهة ،ومن جهة
أخرى ليتحقق العدل التام معه يف تطبيق العقوبة حال إرصاره عىل
جتاوز احلدود وجتاهل القوانني .ومعرفة وسائل كبح مجاح الشهوة
والتوجيهات النبوية يف هذا الصدد.
كام يتوجب تثقيف البالغ يف هذه املرحلة ِ
باحلكَم الكامنة خلف
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املوضوع اجلنيس برمته وتفصيله .من حيث أنه وسيلة ألهداف
سامية هي :حفظ النسل البرشي وتوالده واستمرار وجوده ،وتوثيق
عرى األرسة بميول كل من الزوجني إىل اآلخر ،واتصاله جسديا يف
جو من املودة والرمحة والطمأنينة والعاطفة النظيفة؛ تكون قاعدة
صلبة لبناء جمتمع قوي يف عالقاته ومبادئه وأخالقه وأعرافه ومثله
وروابطه ،كام تعد العالقة اجلنسية وسيلة تتعبد اهلل من خالهلا ،فأنت
مأجور بإمساكها خارج إطار الزواج الرشعي احلالل ،ومأجور
كذلك يف ترصيفها يف احلالل الذي أباحه اهلل لك ،ففي احلديث
الرشيف الذي رواه أبو ذر ريض اهلل عنه ،وقد جاء فيه قول الرسول
 ...( :وَفيِ ُب ْ�ض ِع �أَ َح ِد ُك ْم َ�صدَ َق ٌة» َقا ُلواَ :يا َر ُ�س َ
الل� ،أَ َي�أْ ِتي َ�أ َحدُ َنا
ول هّ ِ
َ�ش ْه َو َتهُ َو َي ُكونُ َلهُ ِفي َها �أَ ْج ٌر؟ َق َ
ال�« :أَ َر�أَ ْي ُت ْم َل ْو َو َ�ض َع َها فيِ َح َر ٍام �أَ َكانَ
َع َل ْي ِه ِفي َها ِو ْز ٌر؟ َف َك َذ ِل َك �إِ َذا َو َ�ض َع َها فيِ الحْ َ َال ِل َكانَ َلهُ �أَ ْجر)(((.
وبام أن هذه الفئة من الشباب ،هي الفئة األكثر عرضة للتأثر
بحمالت التضليل والتشويه ،التي تشن من قبل الغرب عىل
املجتمعات املحافظة خاصة ،وشعوب العامل الثالث بشكل عام،
تقوم عليها مجعياهتم اإلباحية ،لتبث سمومها يف أرجاء الدنيا؛
فيتوجب تسليح هذه الفئة من املجتمع بالتوعية التامة وكشف هذه
املؤامرات من حيث اجلهات القائمة عليها ،وأهدافهم التي يسعون
إليها ،واألسباب التي تكمن خلفها ،والوسائل واألساليب التي
((( رواه مسلم.
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يتبعوهنا إليقاع الشباب فيها ،واملخاطر التي سوف تؤدي إليها .ذلك
أن هذه الفئة من الشباب هي احللقة األضعف يف املجتمع عندما
نتحدث عن املوضوع اجلنيس ،إذ أهنم يف فورة الشهوة وعنفواهنا من
جهة ،ويف سن تقل معه القدرة عىل ضبط النفس والتحكم فيها من
جهة أخرى ،ومن جهة ثالثة مل تزل خربهتم يف احلياة قليلة وعودهم
غض طري ،يف مواجهة كل ما حياك هلم ويد َّبر ،وما جيمع له من
رصد ،وما جييش له من إعالم ُومكَر .فال بد من الوقوف إىل
مال و ُي َ
جانبهم ،نعضدهم ونساندهم ونحافظ عليهم ونحميهم ،وإال فإن
مستقبل األمة أصبح يف أيدي أعدائها الذين ال يرمحون ،وال يرقبون
يف مؤمن إالً وال ذمة.
التثقيف يف مرحلة التهيئة للزواج:
وهذه املرحلة تتلو مرحلة البلوغ ،لكنها مرتبطة بحدث معني،
لإلنسان احلرية يف حتديد زمانه .فمصري كل بالغ بعد هذا احلدث
“البلوغ” – عىل األغلب – أن يتزوج ،ليكّون أرسة مستقلة ،فتلك
سنة احلياة .ومن أجل أن تقوم هذه األرسة – التي هي عامد املجتمع
– عىل أساس متني؛ عىل كل من الزوجني أن يكون عىل وعي تام
بأمهية هذا البناء اجلديد ،ومقومات قوته واستمراريته ،والثامر
املرجوة منه.
وقد أعجبنا ما تفرضه السلطات املاليزية عىل الشباب املقبلني
عىل الزواج (ذكور ًا وإناثا) ،من اخلضوع لدورات جمانية متخصصة
96

تعقد هلم؛ ليتلقى الشاب خالل هذه الدورة ،كل املعلومات الرشعية
األساسية التي تؤهله ليكون زوج ًا ناجح ًا .وال تتم إجراءات عقد
القران إال إذا كان حيمل شهادة تثبت حضوره هلذه الدورة املختصة،
ونجاحه يف امتحاهنا .ترشف الدولة عىل هذه الدورات ،ويقوم
عليها خمتصون ،وتعقد بشكل دائم عىل مدار العام.
ونؤكد هنا عىل رضورة أن تطبق مثل هذه اإلجراءات يف
كل الدول اإلسالمية ،سوا ًء من خالل اجلهات الرسمية املعنية،
أو مؤسسات املجتمع املدين التطوعية ،وأن يتم تطوير مثل هذه
الدورات ،لتشتمل عىل موضوعات يف التثقيف اجلنيس ،وأخرى يف
الصحة العامة ،باإلضافة إىل اجلوانب الرشعية :ومثال ذلك :أول
لقاء بني الزوجني ،آداب “ليلة الزفاف” ،اإلثارة اجلنسية ومراحلها،
وحمظورات الوطء ،وما يوجب الغسل من اجلامع ومقدماته،
واملامرسة اجلنسية “بني احلالل واحلرام” ومشكالهتا ،واحلمل
والوالدة ،والصحة اإلنجابية من منظورنا االسالمي الثقايف “ال كام
يعرضه الغرب” ،مع بعض املبادئ اهلامة يف العناية بالطفل ،وأسس
الرتبية ومسؤولية كل من األم واألب وأمهية تكامل دورمها ،وحقوق
كل من الزوجني وواجباهتام .وما شابه ذلك من موضوعات يتم
إعدادها من قبل خمتصني وخرباء يف املجاالت املختلفة :الرشعية
والصحية والرتبوية والعالقات األرسية وغريها.
وقد نخص كال األبوين بدورة متخصصة قبيل احلصول عىل
املولود األول هلام ،لتأهيلهام لدورمها اجلديد يف احلياة ،حتى يكونا
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املحضن املناسب لطفل سعيد ينشأ نشأة سليمة يف ظل والدين
واعيني ،يعرفان دورمها بشكل واضح وسليم جتاه طفلهام ،يقومان
عىل رعايته وتربيته بوعي وإدراك .فكل األمهات اجلديدات ،ربام
يرتبكن عند إنجاب املولود األول ،بل منذ أيام احلمل األوىل؛ لعدم
وجود اخلربة ،فيلجأن إىل األمهات واجلدات ،اللوايت ربني أبناءهن
ربام يف ظروف ختتلف ،وزمن خمتلف ،قد ال تناسب بعض وسائله،
الظروف التي ولد فيها هذا املولود اجلديد.
رابع ًا :اجلل�سة القر�آنية العائلية الأ�سبوعية
هذه نصيحة لكل أب وأم ،أن خيصصا جلسة أسبوعية جلميع
أفراد العائلة ،بغض النظر عن تفاوت األعامر .ليجلسوا إىل بعضهم،
جيلس فيها الزوج إىل زوجته وأوالده ،ذكورا وإناثا ،يقرأون...
ويتذاكرون  ..ويتحدثون يف شؤون األرسة  ...والتخطيط للمستقبل،
قبل فوات األوان ،فإن فائدهتا تظهر باالستمرار واملداومة والتبكري.
فلو ُعقدت كل يوم مجعة ،ملدة ترتاوح بني الساعة إىل
الساعتنيُ ،قبيل الصالة ...لقراءة سوريت الكهف ويس ،واملأثورات
ٍ
ٍ
منتقاة ثم قراء ٌة من رياض الصاحلني ،ثم قراء ٌة
آليات
تفسري
ثم
ّ ...
ٌ
كتاب ٍ
ٍ
خمتار ،مثل صفات الرسول  -  -أو كتاب
ألحد األبناء من
“ذوقيات املسلم”  ...وما شابه ذلك ،ثم سؤال الزوجة عن مهوم
األوالد ومشكالهتم خالل األسبوع ،حل ّلها بالتحاور والتشاور بني
اجلميع ،ثم لو تبعها إعالن سامح وعفو عن أي خطأٍ ارتُكب خالل
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األسبوع إذا ذكره صاحبه من االوالد ،رشيطة عدم العودة إليه ،ثم
اال ِّطالع عىل العالمات وبرامج االمتحانات للتعاون يف تيسريها،
ثم اخلتمة بالصالة عىل رسول اهلل  مائة مرة.
األمر بسيط لكنه حيتاج اىل مثابرة وطول نفس ،وستجد لذلك
وكبارا ،سوريت الكهف
صغارا
فوائد عديدة ،منها أن حيفظ اجلميع،
ً
ً
ويس ،واألدعية املأثورة ،تلقائي ًا مع الوقت .ثم سامعهم تفسري
العديد من سور القرآن الكريم ،ثم جمموع ٌة كبري ٌة من األحاديث
النبوية الرشيفة .عالوة عىل ما ُيناقش من كتب ،كام سيعتاد كل
واحد منهم أال خيرج من البيت إلاّ وهو عىل وضوء ،مع حفظ أدعية
اليوم والليله.
واألهم من ذلك أن االعتياد عىل هذه اجللسة ،خيفف مهوم
الزوجةُ ،
وحيل مشاكل األوالد أوالً بأول .ثم التعود عىل احلوار
منذ الصغر  ...وطرح اآلراء  ...والتكلم أمام اآلخرين  ...عالوة
عىل تصحيح املفاهيم اخلاطئة ،التي يمكن التقاطها من املدرسة أو
الشارع .ثم إعطاء اجلوائز التشجيعية عىل التفوق وحفظ القرآن
الكريم ،بحيث يصبح كل عضو يف األرسة م َّطلع ًا عىل برامج اآلخرين
ملزيد من التعاون يف تنفيذها .وملزيد من اجلذب وحتبيب األبناء هبذه
اجللسه جيب أن تنتهي بغداء شهي ،أو رحلة ترفيهية إىل مكان حيبونه.
هذا سيجعل األمر من املسلامت ،عند األبناء والبنات ،أن يستمروا
عىل مثل هذه اجللسة يف بيوهتم بعد الزواج واالستقالل .وهذا سيجعل
من األمر سنة حسنة ،يأيت الوالدين خراجها يف كل حني .فكيف إذا
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نقلها كل واحد إىل أبنائه وأحفاده؟ ال شك أن وراء األمر خري ًا عمي ًام،
عاجال يظهر عىل أوالدك ،وآجال ياتيك خريها بعد مماتك.
وعالقة هذه اجللسة اإليامنية بالتثقيف اجلنيس كبرية ،إذا ُأحسن
استغالهلا من قبل الوالدين .فمثال إذا قرأنا قول اهلل تبارك وتعاىل عىل
لسان مريم العذراء :ﱹ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﱸ((( ،فأعطيت هذه اآلية الكريمة للولد وللبنت أن يأتيا
بتفسريها يف اجللسة القادمة؛ فسيجتهد كل منهم يف ذلك .فإذا جاء
املوعد القادم ناقش األب ابنه يف معانيها ،واألم مع ابنتها ،والنتيجة
أننا سنجدهم قد عرفوا املعنى إما متاما ،فنثني عليهم ،أو جزئيا،
فنكمله نحن هلم كل عىل حدة .فيعرف الطفل أن املرأة ال تلد إال إذا
كان هلا زوج .إال يف هذه املعجزة بقدرة اهلل تبارك وتعاىل ،وهكذا مع
(((
اآلية الكريمة :ﱹﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱸ
فيعرف األطفال معنى الزنا .وغريه الكثري من اآليات الواردة يف
القرآن الكريم ،يعرفون كل ذلك يف ظالل القرآن الكريم ،يف جو من
اجلدية بل والقدسية التي تربط الطفل بقرآنه ،فيعرف احلرام ويبتعد
عنه ،ويعرف احلالل فيأتيه.
وكذلك أحاديث املصطفى  ،وهي باملئات ،تتحدث عن
الزوج والزوجة ،وما بينهام من عالقات ،خاصة اجلنسية منها .فإذا
عرف االوالد بعض ذلك من خالل هذه اجللسة املتكررة ويف مثل
((( مريم .20
((( اإلرساء .32
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هذه االجواء اإليامنية ،فال شك أن الزمن كفيل برتاكم املعلومات
املفيدة ،التي تريض اهلل ورسوله الكريم .وتساعد فلذات األكباد
عىل معرفة متسلسلة سليمة ،يف جلسات حتفها املالئكة وتتنزل فيها
شآبيب الرمحة ،تساعدهم وهم يف طريقهم اىل بلوغ آمن ،فيحفظ اهلل
عليه مراهقته ،ويكون له شأن كبري عند اهلل تبارك وتعاىل.
هذه الفوائد ال تجُ نى من جلسة يتيمة أو اثنتني ،أو جلسة يف
الشهر ...بل ال بد من االستمرار فيها  ...واملداومة عليها أسبوعيا
 ...مهام كان عمر الطفل صغري ًا  ...أو عمر األب كبري ًا  ...فال بد
أن تبدأ  ...وال بد من كرس حاجز الرتدد  ...ومقارعة الشيطان...
واإلرساع يف االلتزام هبا  ...فأفراد األرسة مجيعا بحاجتها...
وفوائدها عظيمة لألبناء واآلباء واألمهات ...عىل حد سواء ...
لقد ثبت أن ال يشء جيلب السعادة يف هذه احلياة للوالدين بعد
اإليامن ،مثل الولد الصالح والبنت الصاحلة .كام ثبت من مشاهدات
الواقع الكثرية أن املال واجلاه واملنصب أمور زائلة ،وال جتلب سعادة
وحدها  ...فكم من غني ليس بسعيد ،وكم من مشهور حيسبه
الناس سعيد ًا فتنتهي حياته باالنتحار ،إذن فام بال اآلباء منشغلني
عن أوالدهم ليال وهنارا ،هذا برشكاته وآخر بتجاراته  ...حتى
أصبحت تربية أبنائنا ليست نتاجنا ،بل نتاج اخلادمات واإلنرتنت
والفضائيات  ...واحلصيلة :تراجع يتلوه تراجع ،مع مزيد من
االنفالت واالنحالل.
خيربنا أهل االختصاص أننا نحصد سلوك ًا من أبنائنا يف سني
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مراهقتهم كإنعكاس ملا زرعناه فيهم يف السنوات الست األوىل
من حياهتم  ...فامذا زرع األب املشغول ليال وهنارا – جلمع املزيد
من املال – يف نفوس أبنائه حني ُيغادرهم يف الصباح الباكر وهم
نيام ،ويعو ُد إليهم يف ساعة متأخرة وهم نيام أيضا؟! وماذا زرعت
األم املشغولة بعملها ومكياجها وموضاهتا ،وسلمت األمر كله
للخادمات؟! والنتيج ُة مزيد من امليوعة والفساد األخالقي،
والعقوق والتفكك األرسي وخراب البيوت  !...ويف النهاية ندم
متأخر  ...والت حني مندم.
فهذه قصة من الواقع ،لشاب عريب مسلم هاجر اىل بالد يف
اقىص الرشق ،قبل أكثر من نصف قرن ،حيث كانت تلك البالد
بكرا ،وجمال العمل فيها متيرس ومفتوح عىل مرصاعيه ،اهنمك
ورزق بابنتني ،كام ُرزق ماال كثريا حتى أصبح
بالعمل ،ثم تزوجُ ،
مليونريا معروفا ،لكن هذا املال الذي مجعه بكده وعرقه كان يشغله
دائام عن صغريتيه ،وبعد ان جتاوزتا سن البلوغ ،تفاجأ والدمها
بغياهبام عن البيت! و ُدهش لدرجة الصدمة عندما وجدمها قد تركتا
رسالة موقعة منهام ،تُفيد بأهنام قررتا ترك البيت اىل األبد ليعيشا
وحدمها بحرية تامة ،بعيدا عن والدهيام وعىل طريقتهام اخلاصة!!....
وحسب قوانني تلك البالد ،فهذه تُعد حرية شخصية ،لذلك
اليستطيع أحد – بحكم القانون – اجبارمها عىل غري ما يريدان ...
ولكم أن تتصوروا حال هذا الوالد املسكني  ...وهو يزفر بشكواه
املريرة التي يقول فيها« :ليتني أعود فقري ًا كام كنت وتعود ابنتاي
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إىل حضني وبيتي» !...فاالنشغال يف مجع املال ،وترك األبناء وهم
صغار ال ُيفيد ،بل يعو ُد باحلرسة والندامة عىل الوالدين؛ بسبب
ضياع األبناء ،ثم عىل املجتمع بشكل عام.
والنصيحة املبذولة لآلباء واألمهات :أن استفيدوا من
هذه اجللسة غري املكلفة قبل فوات األوان .وانصحوا ألبنائكم
ّ
وحذروهم مما يرضهم ....فام أمجل ان يسمعوا مثال النصائح

كرم اهلل وجهه وهم يف سن صغرية لتُساعد يف
املنسوبة لإلمام عيل ّ
نضجهم املبكر ومنها مثال« :كن عىل حذر من الكريم اذا اهنته ،ومن
العاقل اذا احرجته ،ومن اللئيم اذا اكرمته ،ومن األمحق اذا مازحته،
ومن الفاجر اذا عارشته ...،وإين ذقت الطيبات كلها فلم اجد اطيب
امر من احلاجة اىل الناس،
من العافية ،وذقت املرارات كلها فلم اجد ّ
ونقلت احلديد والصخر فلم اجد اثقل من الدين ...،واعلم بأن
الدهر يومان ،يوم لك ويوم عليك ،فإذا كان لك فال تبطر ،وإذا كان
عليك فال تضجر ،فأصرب فكالمها سينحرس ،...
خام�سا :ق�ص�ص مل�ساعدة الآباء والأمهات يف تثقيف الأبناء جن�سي ًا
لقد أدركنا من خالل عملنا يف مرشوع وقاية الشباب ،مدى
حاجة جمتمعاتنا االسالمية اىل برامج جادة يف التثقيف اجلنيس،
مستلة من وحي عقيدتنا ،ومالئمة لبيئتنا وعاداتنا وتقاليدنا .ألن كم
املعلومات املخطوءة عند اليافعني والشباب ،وحتى بعض املتزوجني
واملتزوجات ،كبري وال بد من تصحيحه .وأفضل تصحيح وأهونه
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وأكثره جدوى ،هو ما كان منذ الصغر .حيث يكون الطفل صفحة
بيضاء ناصعة ،وأكثر تقبال وتأثرا ،ولذلك ال بد أن يبادر الوالدان
الغتنام هذه الفرصة لتأسيس االطفال عىل مفاهيم صحيحة
سليمة .قبل ان يأخذها الطفل مشوهة من غري مصدرها السليم
اآلمن ،مصداقا لقوله تعاىل :ﱹ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﱸ((( ،فالوالدان عليهام مسؤولية عظيمة يف ذلك ،كيف
ال ومها األقرب إىل الطفل ،فمعهام ُيصبح ومعهام ُيميس ،والرسول
العظيم يقول( :كل مولود يولد على الفطرة ،ف�أبواه يهودانه� ،أو
ين�صراه� ،أو ميج�سانه)(((.
وقد وجدنا هتيب ًا كبري ًا من األباء وألمهات عىل حد سواء ،بل
حرج ًا كبري ًا يف طرح هذه املواضيع ومناقشتها مع ابنائهم ،ونفس
اليشء عند املعلمني واملعلامت مع طالهبم وطالباهتم ....ولذلك
ضاع االبناء يف هذا اجلو املرتدد ،املتدثر بام يظنونه رداء احلياء .علام
ان الدراسات قد بينت أن أكرب مصدر لتلقي هذه املعلومات هو من
االصدقاء !!...وفاقد اليشء ال ُيعطية !! كام بينت أن دور الوالدين
يف التثقيف اجلنيس لألبناء كان أقلها عىل اإلطالق  !!...ولقناعاتنا
الراسخة بأن االسالم قد وضع لنا أسس ًا؛ لتهذيب النفس البرشية
((( النحل .78
((( متفق عليه.
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من مهدها إىل حلدها ،صاحلة لكل زمان ومكان .ما التزم هبا قوم إالّ
ٌ
رجال،
ُهدوا إىل سواء السبيل ،فكانت جمتمعاهتم فاضلة ،أطفاهلم
ورجاهلم شباب ،يسابقون الزمن يف عمل اخلري ،طمع ًا يف األجر
والثواب .يشعرون بأن خدمة اإلنسانية يف مكافحة هذه اآلفات
فرض ٍ
عني عليهم ،بحكم تكليف اهلل هلم واستخالفهم يف األرض.
وقد وفقنا اهلل –تبارك وتعاىل– يف مرشوع وقاية الشباب
إلنجازات فاقت توقعنا ،وأصبح هلذا املرشوع متطوعون يف كل
األوطان واألصقاع .وقد أدخلنا موقعنا عىل اإلنرتنت إىل أماكن مل
نصلها بعد ،ومل نعقد هبا دوراتنا التدريبية املجانية ...فكان من ضمن
متطوعينا املربية الفاضلة القاصة بسمة اخلاطري من سلطنة ُعامن،
التي نذرت نفسها ومواهبها وجهدها خلدمة الطفولة ...فكانت هلا
سلسلة من القصص الرتبوية اهلادفة .وحتققت بذلك أمنية غالية،
وهي أن يبعث اهلل هلذا املرشوع من يساعد يف وضع القصص
اهلادفة؛ إلدخال مفاهيم الثقافة اجلنسية لألطفال واليافعني ،بلغة
عربية سليمة ،وحتت مظلة رشعية صحيحة ،متوازنة ،ال إفراط
فيها وال تفريط ،مصدرها اآليات الكريامت ،وأحاديث املصطفى
– عليه الصالة والسالم – حتى قيض اهلل لنا هذه املربية الفاضلة.
فكانت هذه السلسلة« ،لبيب ولبيبة واألرسة السعيدة» يف أربعة
أجزاء ،وقد القت قبوال كبريا .ف ُطبع منها عرشات االآلف،
وهي توزع جمان ًا – كغريها من مطبوعات املرشوع – عىل الشباب
واألطفال واملهتمني واملربني .عالوة عىل رفعها عىل موقعنا ،وغريه
105

من املواقع واملدونات املختلفة .كام القت قبوال كبريا لدى املسلمني
الناطقني بغري العربية ،لذلك تطوع اخلريون منهم لرتمجتها اىل اللغة
اإلنجليزية واألندونيسية .آملني أن نساهم مع غرينا يف درء اخلطر
عن فلذات أكبادنا ،ألن الشيطان وفضائياته وأعوانه يرتبصون هبم
ليل هنار ،واهلل غالب عىل أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
وقد قصدنا من هذه السلسلة املبسطة أن نضعها بني أيدي
أطفالنا ،كل حسب عمره ،فهي تصلح ملن كان عمره ما بني السابعة
والثالثة عرش ،خاصة إذا تبع قراءهتا الفردية نقاش الولد مع والده يف
بعض حمتوياهتا ،ونقاش البنت مع أمها ملزيد من الفهم والتوسع .كام
قصدنا أن نشجع األم املرتددة املتحرجة من الكالم يف هذا املوضوع
مع ابنتها ،وكذلك األب .وقد أدركنا بعض ما نريده وهلل احلمد،
حسبام أفادت به التغذية الراجعة .وحسبنا أننا قد وضعنا اللبنة األوىل
يف هذا املضامر ،تاركني التفصيل والتحسني ألهل االختصاص ،من
الرتبويني وعلامء الرشع احلنيف.
ونكتفي هنا بإلقاء نظرة رسيعة عىل العناوين الفرعية ،التي
ُطرحت يف هذه السلسلة لتتجرأ أكثر للحديث فيها مع األبناء،
ولتفتح باب األسئلة واالستفسارات يف أجواء إيامنية ،وظالل من
القصص القرآين التي نحب أن نربط الطفل هبا منذ نشأته .وهذه
العناوين متسلسة من األبسط اىل البسيط :ففي اجلزء األول من قصة
لبيب ولبيبة واألرسة السعيدة ،كانت هذه العناوين الفرعية:
106

 اجللسة العائلية قصة من القرآن الكريم أمراض جنسية جديدة التوجيه واإلرشاد رفقاء السوء اإلنرتنت واألطفال التحرش اجلنيس األقراص املدجمة التقليد األعمى التثقيف اجلنيسأما اجلزء الثاين من هذه السلسلة :فقد كان الرتكيز فيه عىل
ترسيخ بعض املفاهيم اجلديدة يف الثقافة اجلنسية عند االطفال،
الذين هم شباب املستقبل وعدته ،بمظلة رشعية ولغة سليمة
ومفاهيم صحيحة .وقد شجعنا ما القاه اجلزء األول من اهتامم
منقطع النظري ،ليس من االطفال فحسب ولكن من االباء واالمهات
عىل حد سواء .ونحن يف مرشوعنا الرتبوي الوقائي ،نبدأ مع الطفل
منذ والدته ،وال نرتكه إال وقد قدمنا له كل ما نستطيع ،يف املراحل
املختلفة لنموه اجلسمي والعاطفي ،ليبحر بسالم يف هذا املحيط
املتالطم ،آملني ان يصل شاطئ الطهر والعفاف بسالم ،ويعيش
«فيه احلياة الطيبه» واهلل خري حافظا وهو أرحم الرامحني .والعناوين
الفرعية التي ضمها اجلزء الثاين هي:
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 قصة سيدنا يوسف البئر العميق االبتالء اجلديد حييا العدل ،حييا العدل! معاذ اهلل !! جزاء الصابرين حارسة املعبد مريم البتول الطفل املعجزةوهكذا قضت سنة اهلل يف خلقه ،نمو بطيء ،وتطور تدرجيي،
من مرحلة الطفولة إىل البلوغ ،حيث التكليف وما يرتتب عليه...
مرحلة حساسة ودقيقه حتتاج إىل مربني ،جيتمع فيهم رحيق اخلربة
وحب الشباب .ففي مرحلة االحتالم واجلنابة
وحنان األبوة ُ
والنشاط اجلنيس والعاطفي ،إن يسرّ اهلل للشباب من يأخذ بأيدهيم
إىل اخلري ودروبه ،كان هلم وألمتهم شأن عظيم ،وإن كانت األخرى
فلن جيدوا إال اإلدمان واإليدز والضياع وهدر الطاقات......
وهذا اجلزء الثالث من هذه السلسلة املباركة «مفاهيم يف
الثقافة اجلنسية لألطفال يف ضوء الرشيعة اإلسالمية» هو ملساعدة
هؤالء الشباب يف هذه املرحلة احلساسة ،بل ملساعدة اآلباء الذين
خيجلون أن يناقشوا هذه األمور مع فلذات أكبادهم .فال يفيقون ّإال
عىل ّأناهتم بعد فوات األوان ،والت حني مندم !! ،واملواضيع التي
طرحناها يف هذا اجلزء هي:
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 املراهق الصغري املدرسة والبيت جلسة خاصة جد ًا البلوغ والتكليف شارب وحلية مخس من الفطرة صالة اجلمعة االحتالم والرجولة اغتسال الطهارة العادة الرسيةأما اجلزء الرابع من هذه السلسلة ،التي تسري باليافعني نحو
بلوغ آمن ،فقد خاطبت الفتيان والفتيات ،الذين وضعوا القدم
األوىل يف دائرة البلوغ .الذي ُيرتب عليهم تكاليف تعبدية مهمة.
ومع أن هذا اجلزء موجه أكثر للبنات يف هذه املرحلة احلساسة ،إالّ
أن نصيب األمهات فيه كبري ،ليجدن من خالله الشجاعة الكافية
ملناقشة تطورات البلوغ والتكليف وما يرتتب عليها من كامل العبادة
مع فلذات أكبادهن من البنات .فسبحان من خلق البنات والبنني،
وجعلهم قرة عني وزينة للحياة الدنيا ،وصىل اهلل عىل علم اهلدى
ومنارة اخللق والرتبية ،الذي جعل إحسان تربية البنات خاصة،
مدخال اىل اجلنة وحرزا لوالدهيم من النار.
البنات  ...هذا الظل اخلفيف ،والقلب الرقيق احلنون
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وإالّحساس املرهف – خاصة يف مرحلة البلوغ وسن التكليف –
ال يستوعبه إالّ حضن داىفء وقلب كبري .امتزج فيه احلنان والغرية
واملعرفة وسعة الصدر وحسن الترصف  ...وهل نجد ذلك إالّ عند
عز نظريه حب ًا وتفاني ًا وإيثار ًا .وقد احتوى
األم ؟! هذا املخلوق الذي ّ
هذا اجلزء عىل ما ييل:
 زيارة خاطفة مهوم خاصةجلسة خاصة جدا البلوغ والتكليف مخس من الفطرة خوف بسبب اجلهل االحتالم واجلنابة االغتسال والطهارة العادة الرسية احليض األم خري صديق ساحمني يا رب !!هذه سلسلة لبيب ولبيبة واألرسة السعيدة ،بسيطة وسهلة،
وتعطي دافعية للوالدين أن يتكلموا مع فلذات اكبادهم حول هذه
األمور احلساسة ،أو يضعوها عىل األقل أمامهم ليستفيدوا منها
قبل فوات اآلوان .فاألمور اجلنسية وإغراءاهتا هي أكثر ما يتاجر
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به اخلصوم  ...ونتيجة انشغالنا عن ابنائنا وإمهاهلم خاصة يف الصغر
 ...يقع املحذور الذي يفسد علينا سعادتنا وربام آخرتنا.
�ساد�س ًا :الأدب «الإتيكيت» الإ�سالمي يف املعا�شرة الزوجية
َّملا كان الزنى طريق ًا منحرف ًا لترصيف الطاقة اجلنسية ،ملا يؤدي
إليه من اختالط لألنساب ،واهنيار لألرس واملجتمعات ،وانتشار
لألمراض ،وطغيان للرذائل ،واندثار للفضائل ،فإنه بحق عدوان
عىل الفطرة البرشية السليمة ،وعدوان عىل األرسة يف التآلف واملودة
والطمأنينة واالستقرار ،وختريب ظاهر للمجتمع الذي يقوم عىل
الفرد أوالً واألرسة ثاني ًا.
وملا كان من نتيجته أمراض جنسية خطرية ،تتصدر قوائم
األمراض السارية ،حتطم األفراد وتأيت عىل املجتمعات .رأينا
أن األديان الساموية جتمع عىل حتريمه وحماربته ،وبالذات
الدين اإلسالمي الذي شدد يف النهي عنه واالقرتاب منه،
ملا يؤدي إليه من مشاكل ضارة ،ويف هذا الصدد يقول
(((
تعاىل :ﱹ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱸ
ويقول أيض ًا :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

((( اإلرساء .32
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ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﱸ(((.
واإلسالم إذ حيرم الزنى وما يؤدي إليه ،يبتغي من وراء ذلك بناء
املجتمع الفاضل .الذي يتفيأ الفرد ظالله ،منسج ًام مع نفسه والكون
من حوله ،ليثمر األرسة القوية املرتابطة ،واملجتمع املتوازن النظيف.
وهو يف سبيل ذلك يريس من القواعد واألسس ما يكفل حتقيق هذه
الغاية ،فهو عندما حيرم سلوكا ًما ال يعتسف األمر ،إذ يدرك مسبق ًا
آثاره السيئة عىل اإلنسان الذي خلقه عىل هيئته يف أحسن تقويم.
فهو عندما حيرم الزنى مث ً
ال يدرك آثاره املدمرة عىل الفرد واملجتمع،
لذا فقد شدد يف حتريمه والنهي عنه ،وتوعد فاعله واملجتمع الذي
يشيع فيه بسوء العاقبة يف الدنيا واآلخرة .لذا رأيناه حيرمه وحيرم
كل ما يفيض إليه ،سد ًا للذريعة ،فهو حيرم كل مقدماته ودواعيه من
تربج جاهيل ،وخلوة آثمة ،واختالط عابث ،وصورة عارية وأدب
مكشوف وغناء فاحش .وباملقابل فهو يسعى جاد ًا إىل إشاعة اجلو
االجتامعي النظيف والبيئة الطاهرة اخلالية من كل مغريات تؤدي إىل
الوقوع يف املنكر ،ليتفرغ الناس للعمل اجلاد املثمر.
وهو يف سبيل ذلك بدأ يف الفرد فأحسن تربيته ،وغرس يف
نفسه ميزان ًا حساس ًا يزن فيه كافة أعامله ،وواعظ ًا ذاتي ًا حيبب إليه
اخلري وينفره من الرش .ثم أسس األرسة الكريمة عىل أساس الزواج
الرشعي ،وأضفى عليها جو ًا من السكينة واملودة والرمحة والرتابط،
((( الفرقان .69-68
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ثم انتهى باملجتمع ،فأرسى له الضوابط والقواعد ،واألسس
الوقائية التي تسد منافذ الشيطان .فحرم كل عالقة جنسية تقوم عىل
وحرم كل قول أو فعل ،يفتح نافذة إىل عالقة حمرمة،
غري الزواجّ ،
وسهل
لذلك فتح الباب عىل مرصاعيه للزواج ،ودعا إليه وشجعه ّ
أمره ،وهنى عن التبتل والكبت .فال حيل للمسلم أن ُيعرض عن
الزواج مع القدرة عليه ،بدعوى التبتل إىل اهلل ،أو التفرغ للعبادة
واالنقطاع عن الدنيا.
فقد ع ّلم رسول اهلل  املسلمني عندما قال� ...( :إمنا �أنا
�أعلمكم باهلل و�أخ�شاكم له .ولكني �أقوم و�أنام و�أ�صوم و�أفطر و�أتزوج
الن�ساء فمن رغب عن �سنتي فلي�س مني)((( .ومل يرتك اإلسالم فرصة
إال وحض فيها عىل الزواج ،حض عىل تسهيله وتيسريه دون
عراقيل أو قيود .ألنه احلل العميل ،والطريق الفطري السليم إلفراغ
الشحنة اجلنسية ،فقد وجه عليه الصالة والسالم نداء إىل الشباب
عامة ،فقال( :يا مع�شر ال�شباب من ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج ف�إنه
�أغ�ض للب�صر و�أح�صن للفرج ومن مل ي�ستطع فعليه بال�صوم ف�إنه له
وجاء)(((.
واإلسالم ،العتبارات إنسانية هامة فردية واجتامعية ،أباح
للمسلم أن يتزوج بأكثر من واحدة رشيطة العدل ،حتى ُيشبع هذه
((( رواه البخاري.
((( متفق عليه.
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الغريزة املهمة ،ويغلق كل املنافذ الشيطانية التى يمكن أن يتسلل
منها ،إلغوائه بالفاحشة .وغني عن الذكر ،بل والتذكري بأن هذه
الغريزة هي عند املرأة كام هي عند الرجل ،لذلك ال بد من إشباعها
من خالل الزواج عند الطرفني عىل حد سواء .وهذا قد يغيب ذلك
عن بعض األزواج ،جهال من عند أنفسهم ،خاصة أن وصول
الرجل اىل النشوة أرسع منه عند املرأة .وتسكت املرأة بسبب حيائها،
فترتاكم هذه احلاجة النفسية امللحة ....وتبدأ املشاكل دون سبب
ظاهر ،ويفعل الشيطان فعله  ...ويقع املحذور يف غياب االزواج،
وتنترش املامرسات اجلنسية املحرمة ،خاصة يف أجواء االختالط
واالنفتاح والتحرر  ...وهذا هو السوس الذي ينخر عظم املجتمع.
ومن املفيد أن نذكر ما توصل إليه علامء االجتامع واختصاصيو
الغدد الصم يف الغرب ،من أن املرأة متر يف مخس مراحل يف حياهتا،
لكل منها خصوصيتها ،فإذا فهمها الزوج استطاع أن يفرس الكثري
من ترصفات املرأة ،ويتفهم احتياجاهتا:
�أولها �سن اخل�صوبة :ويقع ما بني الثامنة عرشة واخلامسة
والعرشين ،وفيه تكون أكثر حب ًا للزواج ،وأرسع محالً ،وأكثر شهوة.
وثانيها مرحلة الأمومة :وهي تقريب ًا بني اخلامسة والعرشين
والثالثني ،ويف هذه الفرتة تكون املرأة أكثر مي ً
ال للعناية بأطفاهلا،
قليلة الشهوة ،ولكن متارسها ارضا ًء لزوجها ،لدرجة أن كثري ًا من
األزواج يشعرون بيشء من اإلمهال من قبل زوجاهتم.
وثالثها مرحلة اجلن�س :وهي من الثالثني إىل األربعني،
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وخالهلا تفور املرأة جنسي ًا ،وتكون أكثر املراحل استمتاع ًا باجلنس
يف حياهتا ،فتلتفت خالهلا أكثر إىل نفسها وإىل زوجها.
ورابعها مرحلة املراهقة الثانية والت�أقلم :وهي مرحلة خطرية
يف حياة املرأة وخاصة يف الغرب ،حيث تبدأ عالمات الكربعندها
بالظهور أوالً بأول ،يرافق ذلك سيل من التفسريات السلبية
املتومهة ،سيام وأن الزوج يف هذا العمر يبدأ بالرتاجع اجلنيس؛
فتتوهم بأنه هيملها ويبتعد عنها  ...ولذلك تكون بأمس احلاجة إىل
إظهار التقدير واحلب واحلنان والرمحة والسكن ،أكثر من حاجتها
إىل اجلنس  ...فإذا مل جتد هذا التقدير عند زوجها ،ووجدته خارج
البيت ،عند غريه ،ربام مالت والنت وضعفت ،ال بحثا عن اجلنس
ولكن عن التقدير واالحرتام  ...وهنا تقع الطامة الكربى ،فيكثر
الطالق وتتفكك األرس ،وهذا ما أشارت إليه الكثري من الدراسات
عن الواقع يف الغرب.
وخام�سها مرحلة اجلدة «جامعة الأحفاد» :وهي مرحلة تعيد
الكثري من السعادة والبهجة واحلرارة إىل نفوس الكبار يف بيوت
العوائل املحرتمة ،خاصة يف بالدنا العربية واإلسالمية ،عل ًام أن
هذه العالقة احلميمة بني اجلدة وأحفادها غري موجودة يف الغرب،
فطبيعة احلياة عندهم أخرجت اجلدات من التداول ،وكأن الواحدة
منهم يف هذه املرحلة أصبحت تعد أيامها للتاليش ،وال مكان هلا إال
مأوى العجزة  ...مما أدى إىل الشعور باملرارة من هذه النهاية املؤملة،
فزادت أحزاهنا وكآبتها ومآسيها  ...كام زادت حاالت اإلنتحار.
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وألن رسولنا العظيم ال ينطق عن اهلوى ،وال يحُ ب ألتباعه إالّ

اخلري والسعادة ،يف كل مراحل احلياة ،حذر من كل ما يعكر صفو
العالقة بني الزوجني أشد التحذير ،ووضع لنا من التعليامت الكاملة،
التي إذا ُطبقت متاما ،كنا أبعد الناس عن اخللل والزلل والفتور
والتناحر  ...فاألسلوب االسالمي يعتمد الوقاية من االساس،
ألن الوقاية دائام وأبد ًا خري من العالج .هلذا وضع رسولنا الكريم
للزوجني مجلة من األمور والتعليامت؛ لضامن حياة زوجية كريمة
ومتعة حقيقية يف كل املراحل ،تنقلهم من سعادة إىل أخرى ،ومتنع
ظهور أي من اآلثار السلبية سالفة الذكر ،ومن هذه التعليامت ما ييل:

الت َّج ُ
الهيئة:
إ�صالح
ِ
مل و� ُ
جيب أن تنتبه الزوجة دائام ملظهرها ،فال يقع نظر الزوج إال
عىل ما يرسه ويبهجه منها ،ألن ذلك يسد بعض احلاجات النفسية
الصامتة عنده ،وتديم حبل االنجذاب املطلوب بينهام .فال يعقل أن
تكون األنثى بأهبى مظهر وأحسنه ،حتى إذا تزوجت وفازت بفتى
األحالم ،أمهلت مظهرها بحجج خمتلفة! ونفس اليشء ينطبق عىل
الزوج ،وللحفاظ عىل ذلك ودوامه ،أرشدنا  ملا يضمن استمرارية
اإلنجذاب واإلرتواء النفيس ،فعن ٍ
جابر ريض اهللُ عن ُه قـال( :كـنـّا
َ
ُ
فقال:
لندخ َل
قدمنا املدينة ذهبنا
مـ َع الـنّبي  يف
غزوة فل ّما ِ
ٍ
َ
عثة و َت ْ�س َت ِح ُّد املُغ ِّي ُ
ال�ش ُ
نـدخ َـل ليــ ًال لــكي تمُ
�شــط ّ
�أمـهـلونـا حـتى ُ
بة)(((.
((( متفق عليه.
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واحلكمة من هذا التأخري واضحة .وهي إعطاء الزوجة التي غاب
عنها زوجها مزيدا من الوقت ،حتى تتجمل لزوجها ،ومتشط شعرها
وترتبه .ليس هذا فحسب ،بل أوضح رسول اهلل  املزيد ،عندما
قال :وتستحد املغيبة .أي مزيد ًا من الوقت ،للزوجة التي غاب عنها
زوجها؛ لتزيل شعر العانة  ...مزيد ًا من النظافة والتجمل للزوج!!
كل ذلك للحفاظ عىل هذا الرباط العظيم ،واجلنة املصغرة ،واألرسة
الكريمة  ....والنظافة والتجمل الزمة للمسلم حيثام كان ،وخاصة
إذا قدم من سفر ،فالتجمل ليس للزوجة فقط ولكن للطرفني عىل
حد سواء .قال  ألصحابه ،وكانوا يف سفر قادمني عىل أهليهم
وإخواهنم�( :إنكم قادمون على �إخوانكم ف�أ�صلحوا رحالكم و�أح�سنوا
لبا�سكم ،حتى تكونوا ك�أنكم �شامة يف النا�س ف�إن اهلل ال يحب الفح�ش
وال التفح�ش)(((.
املر�سال:
العالقة احلميمة بني الزوجني ليست حركات ميكانيكية،
جمردة من األحاسيس واملشاعر ،وكأهنا تؤدى آلي ًا  ...بل هي نتيجة
تفاعالت نفسية ،ومشاعر ونظرات وكلامت رقيقة ،هتيئ اجلو ملثل
هذه املامرسة املرشوعة ،لتؤيت أحسن ثامرها من املتعة احلالل .يقول
رسول اهلل ( :ال يقعن �أحدكم على امر�أته كما تقع البهيمة،
((( رواه أبو داود.
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وليكن بينهما ر�سول ،قيل :ما الر�سول يا ر�سول اهلل؟ قال :القبلة
والكالم)(((.
الدعاء اخلا�ص باملعا�شرة:
أمر ميسور ونتيجته عظيمة «ولد ال يرضه شيطان» ،راس مال
ذلك نية سليمة واستحضار لنعمة اهلل وقدرته ُ ...يميض الوالدان
السنني الطوال ويبذالن اجلهود املضنية إلبعاد الشيطان عن األبناء.
ورسولنا العظيم يدلنا عىل أقرص الطرق وأفعلها .ف َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس
َرضيِ َ اهلل َعنْ ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اللهَِّ َصلىَّ اللهَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ( :ل ْو �أَنَّ
�أَ َحدَ هُ ْم �إِ َذا �أَ َرا َد �أَ ْن َي ْ�أ ِت َي �أَ ْه َلهُ َق َ
الل اللَّ ُه َّم َج ِّن ْب َنا َّ
ال�ش ْي َطانَ
ا�س ِم هَّ ِ
الِ :ب ْ
َو َجن ِّْب َّ
ال�ش ْي َطانَ َما َر َز ْق َت َناَ ،ف ِ�إنَّهُ ِ�إ ْن ُي َقدَّ ْر َب ْي َن ُه َما َو َلدٌ فيِ َذ ِل َك لمَ ْ َي ُ�ض َّر ُه
َ�ش ْي َطانٌ �أَ َبدً ا)((( .ويف تفسري معنى قدموا ألنفسكم يف قوله تعاىل:

ﱹ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﱸ((( ،قال
ابن عباس وعطاء :أي قدموا ذكر اهلل عند اجلامع ،وأشار التفسري إىل
احلديث السابق(((.

((( رواه الديلمي.
((( رواه البخاري.
((( البقرة .223
((( تفسري القرطبي.
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مراعاة حق الطرفني:
وللحفاظ عىل استمرار توازن طريف املعادلة يف األرسة ،ال بد
من أن ُيشبع كل منهام اآلخر .فهذا حق جيب أن يؤدى للرشيكني،
ليكون االرتواء واإلشباع .وتنرصف بعدها اجلهود واألفكار للبناء
والرتبية .ف َع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍكَ ،ق َال َر ُس ُ
ول اللهَِّ َصلىَّ اللهَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:
اج َتهُ َق ْب َل �أَ ْن
(�إِ َذا َجا َم َع �أَ َحدُ ُك ْم َ�أ ْه َلهُ َف ْل َي ْ�صدُ ْق َهاُ ،ث َّم �إِ َذا َق َ�ضى َح َ
اج َت َها)(((.
اج َت َها َفال ُي ْع ِج ْل َها َحتَّى َتق ِْ�ض َي َح َ
َتق ِْ�ض َي َح َ
املعاودة:
يتفاوت الناس يف قدراهتم اجلنسية ،وهذا أمر طبيعي ،فمنهم
من ال يرتوي من ممارسة واحدة ،وهذا حقه ،وبالتايل ينشد مزيدا من
االستمتاع ،وألن عىل كل متعة رضيبة ،فإن الرضيبة االسالمية غالبا
ما تكون مزيدا من النظافة ،لتكون خريا عىل خري مثل ُغسل اجلنابة
مثال ،وكذلك األمر إذا أراد أحد الزوجني املعاودة ،قال رسول اهلل
ثم �أرا َد � ْأن يعـــو َد فليتو�ضــ�أ بينهما ُو�ضوء ًا
�( :إذا �أتى �
أحدكم �أهلهُ َّ
ْ
ف�إنَّهُ � ُ
أن�شط لل َعو ِد)((( ،وعن أيب سعيد ،قال :قال رسول اهلل �( :إذا
جامع الرجل �أول الليل ،ثم �أراد �أن يعود ،تو�ض�أ و�ضوءه لل�صالة)(((.
((( رواه أبو يعىل بإسناد حسن.
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.
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االغت�سال �أو الو�ضوء قبل النوم:
ومن اآلداب التي وضعها لنا رسول اهلل  ،هي الوضوء أو
االستحامم بعد اجلامع ،وقبل أن يأوي اىل فراشه للنوم ،فعن عبد اهلل
بن أيب قيس قال�( :س�ألت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها… قلت :كيف كان
ي�صنع يف اجلنابة� ،أكان يغت�سل قبل �أن ينام �أم ينام قبل �أن يغت�سل؟
قالت :كل ذلك قد كان يفعل ،رمبا اغت�سل فنام ،ورمبا تو�ض�أ فنام،
قلت :احلمد هلل الذي جعل يف الأمر �سعة)(((.
حترمي احلديث يف �أ�سرار املعا�شرة الزوجية:
من الناس من يتكلم فيام يلزم وفيام ال يلزم ،فيام يعرف وفيام ال
يعرف ،فيكثر سقطه وخطأه .ومنهم من يسرت اهلل عليه فيأبى إال أن
يفضح نفسه ،ويتكلم يف أخص خصوصياته .فعن أيب هريرة ريض
اهلل عنه ،عن رسول اهلل  قال( :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر،
فليقل خريا �أو لي�صمت ،ومن كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر ،فليكرم
جاره ،ومن كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر ،فليكرم �ضيفه)((( .ونعيد
ما أوردناه يف فصل سابق من هذا الكتاب (حيسبونه حيا ًء)؛ ملزيد من
التأكيد والتذكري ،حيث أرشنا إىل أن (احلياء السوي يفرض الصمت
الكامل يف جمالني هلام عالقة باألمور اجلنسية اخلاصة:
((( رواه مسلم.
((( متفق عليه.
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الأول :هو جمال أرسار املبارشة الزوجية ،فهذا أمر خاص جد ًا،
ال جيوز ألحد احلديث فيه بأي حال من األحوال .وال ُيطرح إال بني
الزوجني فقط ال غري .فهي أرسار ختصهام دون غريمها ،مهام بلغت
درجة قرب أو قرابة اآلخرين.
والثاين :هو جمال العبث واللهو ،والتسيل والوصف والتندر،
بأمور تتعلق باملتعة اجلنسية .مما ُيزيح عنها رداء الصون والعفاف،
ويعرضها لالبتذال .هذا فض ً
ال عام قد يثريه مثل هذا الكالم من
الشهوة ،ال سيام عند اآلخرين.
وقد هنى رسولنا الكريم عن ذلك هنيا قاطعا حيث جاء يف
احلديث الرشيف ،عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال�( :صلى بنا
ر�سول اهلل ، ،فل ّما �س ّلم � َ
أقبل علينا بوجه ِِه فقال :جما ِل َ�سكم ،هل
ُ
الرجل �إذا �أتى �أهلهُ � َ
أغلق با َبهُ و�أرخى ِ�سترْ ُه ُث ّم َيخْ ُر ُج ف ُيحدِّ ُث
منكم
ُ
فيقول :فعلتُ ب�أهلي كذا وفعلتُ ب�أهلي كذا؟ ف�سكتوا .ف�أقبل على
الن�ساء فقال :هل منكن من تحُ دِّ ث؟ فجثت فتاة كعاب على �إحدى
ركبتيها وتطاولت لرياها ر�سول اهلل وي�سمع كالمها ،فقالت� :إي واهلل
�إنَّهم َيتحدثون وا َّن ُه ّن ليتحد ْثن .فقال ،عليه ال�سالم :هل تدرون ما
َم َث ُل من فعل ذلك؟ �إنَّ مثل من َ
فعل ذلك ُ
مثل �شيطانٍ و�شيطانة لقي
بال�سكة فق�ضى حاج َته منها والنا�س ينظرون)(((.
�أحدُ هُ ما �صاح َبهُ ِّ

((( رواه أمحد وأبو داود.

121

كيف حتفظ ابناءك من العـادة ال�سرية؟
متهيد:
لقد بني اهلل تعاىل لعبادة املامرسات اجلنسية املسموح هبا
«احلالل» ،ورغب هبا وحث عليها قال تعاىل :ﱹ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﱸ((( .وحرصها يف العالقة
الزوجية ،وعد ما كان خارج هذا اإلطار من العدوان «فهو حرام»
قال تعاىل :ﱹ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﱸ(((.
وحتى العالقة الزوجية ال جتوز فيها املامرسات اجلنسية
الشاذة ،يف غري موضع احلرث «الفرج» ،قال تعاىل :ﱹ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﱸ((( .كام حرمها يف الظروف
التي تؤدي إىل الرضر لكال الزوجني «يف فرتة احليض» ،قال تعاىل:
ﱹﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
((( الروم .21
((( املؤمنون .7-5
((( البقرة .223
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ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﱸ(((.
ومن نافلة القول احلديث عن حرمة العالقات اجلنسية بني
الذكور «فعل قوم لوط» ،وبني اإلناث «السحاق» ،أو ما يسموهنم
أحاديي اجلنس ،أو املثليني .قال تعاىل :ﱹ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﱸ(((.
فهذه أمور جاءت األحكام فيها واضحة ومبارشة :قطعية
الداللة ،بنص القرآن الكريم :قطعية الثبوت .ال جمال فيها للمواربة،
وال االجتهاد .وما ذلك إال لدقتها ،وأمهيتها وحساسيتها ،وخطورهتا
عىل الفرد واملجتمع .وهي من األمور املعلومة لدى الصغري والكبري
من عامة الناس ،فض ً
ال عن خاصتهم وأهل العلم منهم .وال نرى
أهنا حتتاج إىل الكثري من النقاش يف هذا املقام؛ فقد تم تغطيتها بشكل
أكثر تفصي ً
ال يف كتابنا مبادئ الوقاية يف اإلسالم.
أما موضوع االستمناء ،واملعروف باسم العادة الرسية ،فهو من
املامرسات اجلنسية التي قد يلتبس األمر فيها ،وقد تكون من املشتبهات
التي حتتاج إىل النقاش املطول ،والتوضيح املفصل ،بل تأخذ أحكام ًا
خمتلفة باختالف احلال .هلذا أفردنا له هذا الفصل ،وخصصنا له بحث ًا
مستقالً؛ آملني أن نلقي الضوء عليه من خمتلف جوانبه ،لنخرج منه
بتصور واضح ،وقناعة مبنية عىل أسس علمية ،وحقائق واقعية.
((( البقرة .222
((( األعراف 81-80
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املقدمة:
وج ْلدُ
ُعرفت العادة الرسية بأسامء متعددة مثل :االستمناءَ ،
ُع َميرْ َ ة ،واالرتضاء الذايت ،ونكاح اليد .كام وردت عدة صيغ
لتعريف هذه املامرسة منها:
ٌ
فعل اعتاد املامرس القيام به يف معزل عن الناس مستخدم َا
*
وسائل متنوعة حمركة للشهوة ،أقلها اخليال اجلنيس ،وذلك من
أجل الوصول إىل القذف.
* العبث باألعضاء التناسلية بطريقة منتظمة ومستمرةُ ،بغية
استجالب الشهوة واالستمتاع بإخراجها ،وتنتهي عند البالغني
بإنزال املني ،وعند الصغار باالستمتاع فقط دون إنزال.
* الوصول إىل الرعشة اجلنسية وهزة اجلامع ،وذلك عن طريق
املداعبة املستمرة للعضو التناسيل عند الرجل والبظر عند
املرأة.
* استثارة ذاتية بغرض املتعة اجلنسية.
ولعل تعدد األسامء ،التي ُأطلقت عىل هذه العادة ،وتنوعها،
وكثرهتا ٌ
دليل عىل انتشارها عرب العصور ،ويف خمتلف املجتمعات،
كام تن ُُّم عن نظرة هذه املجتمعات هلا .وفيام يأيت ٌ
رسيع ملا حتمله
حتليل
ٌ
ٍ
معان ونظرات:
هذه األسامء من
العادة ال�سرية :تمُ ارس رس ًا يف اخلفاء ،بعيدا عن علماآلخرين وأنظارهم .وقد ال تظهر عليه عالمات ممارستها ،فتبقى
ٍ
رفض اجتامعي ،وتأثري عىل
رس ًا مع نفسه .وذلك ملا هلذه العادة من
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مدى احرتام اآلخرين ملامرسها من قبل املجتمع .والعادة إشارة إىل
أن من يامرس هذا األمر يعتا ُد عليه ويص ُعب تركه.
اال�ستمناء :عىل وزن استفعال ،وفيه معنى التكلف يفالطلب ،وهو طلب نزول املني بغري الطريق الطبيعي «اجلامع،
االحتالم».
 َج ْلدُ ُعمَيرْ َ ة :وكثري ًا ما ُعرب عنها هبذا االسم يف كتب الفقه،«ج ْلد» يشري إىل األذى واألمل املرتتب عىل هذا األمر دنيا
ولعل تعبري َ
ودين ًا .كام أن إطالق اسم ُعمرية عىل الذكر «العضو التناسيل» فيه مزيدٌ
من األدب ،والبعد عن العبارات ،التي قد تثري من يطالع هذا املوضوع،
إذا استعمل االسم احلقيقي .كام أنه صيغ ُة تصغري من شأهنا أن تُوحي
ٍ
وتنفري من سوء فعلته.
بلطف هذا املخلوق ،وغلظة من جيلده،
يب عن املشكلة ،إلعطاء
االرت�ضاء الذاتي :وهوتعبري غر ٌ
ٌ
هذه املامرسة اس ًام خفيف ًا عىل املسامع ،حيوي معنى الرىض أو طلب
شخيص .وكل ذلك راجع
الرىض ،وكلمة «الذايت» لتشري أن األمر
ٌّ
يشجع
للثقافة الغربية ،وطريقة التفكري يف تلك املجتمعات .كام
ُ
االسم عىل التحدث باألمر بدون خجل وربام بتوسع.
ِ
يشري إىل األصل
النكاح يف هذه التسمية
ذكر
نكاح اليدُ :ُ
والوضع الطبيعي ،وهو أن الشهوة واملتعة اجلنسية تُطلب من خالل
املعارشة الزوجية .وذكر اليد إشارة إىل أن الغالب األعم هو استعامل
اليد يف هذه املامرسة.
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التاريخ واالنت�شار:
نجد يف بطون الكتب ما ُيفيد َّ
بأن هذا املوضوع قد ُطرق
منذ القدم ،حيث ناقشه أهل العلم املختصون يف العلوم الدنيوية
والرشعية عىل حد سواء ،حتى إن بعض الكتب الساموية القديمة
«اإلنجيل» ورد فيها ذكر االستمناء وتقبيح فاعله .كام ناقشه العديد
من علامء الطب يف العرص اإلسالمي املبكر وأهل الفقه املتقدمون.
لذا فإنه من األمور التي ظهرت مبكر ًا يف حياة البرشية.
أما االنتشار ،فنستطيع اجلزم أنه ال خيلو جمتمع من املجتمعات
من هذا النوع من املامرسات .ومن الواضح أنه يتأثر بعوامل اجتامعية
عدة .لذلك خيتلف انتشاره من جمتمع آلخر ،ومن حقبة زمنية إىل
أخرى ،حسب توافر هذه العوامل والتي سنفصل فيها الحق ًا :مثل
النظرة االجتامعية ،والنظرة الدينية ،ومدى انحالل املجتمع وحمافظته
والوضع االقتصادي ...الخ ،كام يتأثر باملرحلة العمرية “الفئات
العمرية” ،واملستوى الثقايف ،واحلس الديني لدى هذه املجتمعات،
لكن ال يوجد دراسات إحصائية موضوعية تطرقت إىل هذه العادة
إال يف أواخر عرصنا احلديث ،حيث انترشت الدراسات واألبحاث
وتطورت وتعددت يف كل املجاالت وامليادين ،ولعل من أواخر ما
كشفت عنه هذه الدراسات اإلحصائية أن  %98 – 90من الشباب
و % 70من الشابات مارسوا هذه العادة يف وقت ما ،أو ما زالوا
يامرسوهنا .كام أشارت هذه الدراسة أن  53باأللف من األطفال
سجلوا ممارسة مثل هذا النشاط اجلنيس.
سن  9-7سنوات قد َّ
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ويؤكد بعض الباحثني أن ممارسة هذه العادة “االستمناء” قد
تبدأ بطريقة مقصودة يف سن التاسعة ،وتعترب أن الطفل يف هذه السن
يقرتب من البلوغ ،ونمو الرغبة اجلنسية املوجودة يف داخله ،ويرى
البعض اآلخرأهنا قد تبدأ يف سن أبكر من ذلك “ست سنوات”.
نظرة الأديان �إىل هذه املمار�سة:
نظرت معظم األديان الساموية – ألمهية اجلانب األخالقي
لدى اإلنسان يف ترشيعاهتا – إىل هذه املامرسة نظرة التخطئة والتأثيم،
ولكن اإلسالم كان أكثرها واقعية ،إذأعطى املسألة أحكام ًا خمتلفة،
باختالف مقتىض احلال ابتدا ًء من التحريم «لغري رضورة» وانتها ًء
باإلباحة وربام الوجوب ،إذا تأكد أن هذه املامرسة تدفع رضر ًا أكرب
«الزنا ،االهنيار النفيس».
البداية والدوافع:
تبدأ املامرسة مع نمو الرغبة اجلنسية املودعة داخل اإلنسان عند
االقرتاب من سن البلوغ ( )9 – 6سنوات ،وقد يتم التعرف عىل
هذه املامرسة من طرق عده منها- :
 -1طريق تلقائي حيث يكتشف الشخص ذاتي ًا لذة مداعبة أعضائه
التناسلية من خالل العبث هبا.
 -2قراءة أو سامع حديث عن هذه املامرسة وكيفيتها بشكل مفصل
فتثور الشهوة ،ويدفعه الفضول الكتشاف املجهول.
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 -3تع ُّلم هذه املامرسة من خالل اآلخرين ،األصدقاء  ...زمالء
دراسة ،أخوة َأكرب سن ًا ،أقارب وربام خدم؛ وقد يامرسوهنا
معهم .وكذلك بعض املجالت اإلباحية ،ومواقع اإلنرتنت،
وأرشطة الفيديو واألفالم اهلابطة.
وتكون – بعد البداية – كل املؤثرات عىل الشهوة دوافع هلذه
املامرسة ،خصوص ًا يف غياب إمكانية تفريغ هذه الشهوة بالطريق
الطبيعي السليم “الزواج” ،ومن أهم هذه الدوافع:
 -1التفكري يف اجلنس اآلخر والشهوة ،وختيل الصور املحركة هلا.
 -2التحدث عن األمر “اجلنس” مع اآلخرين.
 -3النظر إىل ما يثري الشهوة ،كالصور عند تصفح املجالت أو
مشاهدة اإلعالنات ،أو أفالم حتوي مناظر جنسية ،وما أسهل
احلصول عليها من خالل اإلنرتنت.
 -4قراءة ما ُيثري الشهوة من قصص ومناقشات ،سيام تلك التي
تتحدث بتفصيل ُمشني.
وكثريا ما تمُ ارس هذه العادة يف مساكن جيتمع فيها الناس من
جنس واحد مثل:
 .1املدارس الداخلية.
 .2السجون واملعتقالت.
 .3املالجىء.
 .4املعسكرات.
وقد ُيامرسها املتزوجون ألسباب منها:
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 .1غياب الطرف اآلخر “رشيك احلياة”.
 .2وجود موانع أو معوقات للجامع ،مثل احلمل واملرض.
 .3بعد اجلامع ،عند إهناء طرف بينام مل يصل اآلخر للنشوة
املطلوبة.
الأ�ضرار هل هي حقيقية �أم موهومة؟
من خالل استعراض ما كُتب يف أرضار هذا املوضوع ،نجد
أن الغالبية العظمى تضع قوائم كبرية ألرضار االستمناء .بينام ُ
يميل
البعض – وهم قلة – إىل التقليل من شأن هذه القوائم ،والتشكيك يف
مصداقيتها .ومن خالل الدراسة املتخصصة ،نجد أن الذين يميلون
إىل حتريم هذه العادة ُيبالغون يف ذكر مضارها .بينام الذين يميلون
إىل إباحتها – وهم عىل األغلب من اإلباحيني – ُينكرون أغلب
هذه املضار .ولكنهم ال يتمكنون من إنكارها مجيع ًا ،خصوص ًا تلك
املضار املرتتبة عىل املبالغة يف ممارستها.
ولكن هناك إمجاع عىل مضار اإلدمان عىل هذه العادة ،واملبالغة
يف ممارستها “ 3مرات فأكثر أسبوعيا” .ولعلنا نقف هنا عىل هذا األمر
بكل موضوعية ،بعيد ًاعن الغلو والتخويف ،أو التهاون والتخفيف؛
هبدف الوقوف عىل احلقائق لنستبني سواء السبيل .ولكن قبل ذلك
لنحاول إجياد اإلجابة الواقعية عن السؤالني التاليني:
 -1هل يمكن ملن يامرس هذه العادة أال يغايل فيها ،وال يصبح
مدمن ًا؟
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 -2وهل من فرق بني التفريغ اجلنيس الطبيعي (بني الزوجني)
واالستمناء؟
ُ
اإلنسان “جسد وروح” خلق ًا متكامالً ،متشابكة عنارصه
يشكل
احلسية واملعنوية ،بعضها ببعض .فعمل الغدد الصامء يتأثر بالوضع
النفيس لإلنسان ،فتفرز اهلرمونات املناسبة للحالة ك ًام ونوع ًا ،والتي
بدورها تُنظم عمل اجلسم .وتوازهنا يؤدي إىل سالمته ،وعدم اعتالله
عق ً
ال وجسد ًا وروح ًا .وعليه فإن املامرسة اجلنسية عند اإلنسان ،إنام
هي عملية متكافئة عضويا ونفسيا ،يشرتك فيها كيان اإلنسان كامالً.
وليس جمرد حركة ميكانيكية لتفريغ شهوة .بل قوامها األول واألهم
ما عرب عنه اهلل عز وجل بالسكن واملودة والرمحة .فالشوق للطرف
اآلخر “الزوج للزوجة ،أو الزوجة للزوج” ليس جمرد الشوق ملن
تنام ومتارس اجلنس معه وحسب ،بل هو احلب ،حينام يسكن كل
من الرجل واملرأة إىل اآلخر فتكتنفهام العاطفة الزوجية ،وتربط بني
روحيهام الرمحة واملودة؛ فيكون لقاؤمها عاطفي ًا مجيال وحب ًا متبادال.
ليأيت النوم واجلنس ف ُيضفي عىل العاطفة والسكن شعور ًا بديع ًا،
وكأن هذه اإلضافة “النوم واجلنس” متنح اقرتانا جسديا بعد أن كان
االقرتان الروحي بني هذين الزوجني!
أما االستمناء فهو عملية تفريغ ،بصورة جسدية بحتة ،تعتمد
عىل التخيالت والتصورات ال غري .فتكون مرهقة للجسد والروح
مع ًا؛ ألهنا تأيت بتفاعل اجلسد وحده بعيدا عن الروح واملعاين
العاطفية .لذا ال يمكن الوصول إىل اإلشباع اجلنيس باالستمناء،
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بل يحُ ِدث جوعة جنسية تقود إىل املزيد .إذ ًا فهنالك فرق كبري جدا
بني العالقة اجلنسية بني األزواج ،والعملية اجلنسية االنفرادية
“االستمناء” ،بل وحتى العالقة اجلنسية غري الرشعية “الزنا”.
وتُسمى هذه العادة باالرتضاء الذايت ،وهذا يعني أن الشخص
املامرس هلا حياول أن يكتفي ذاتي ًا بتفريغ شهوته ،بينام يف األحوال
الطبيعية “الفطرية” ،ال بد من وجود الزوجني ليتشاركا يف هذه
العملية .إذ ال تتم إال يف مكان خاص ويف وقت مناسب ،فهذه
العوامل جمتمعة هي التي هتيئ الفرصة لذلك اللقاء اآلمن .بينام
فرص العادة الرسية أكثر بكثري ،إذ يمكن ممارستها يف أي مكان
يستطيع الشخص أن خيلو لنفسه فيه ،وهذا من أهم العوامل التي
تقود املامرس إىل إدمان هذه العادة.
وتفيد الدراسات أن كل من ُيامرس هذه العادة مهد ٌد بخطر
إدماهنا ،وإن الكثريين ممن ُيامرسوهنا هم حق ًا مدمنون هلا .حتى
أولئك الذين يستخدموهنا بشكل مقنن بفرتات زمنية معينة ال
يستطيعون تركها ،فهم مدمنون هلذه العادة!! وهبذا نكا ُد نجزم أنه
ال يمكن ملن ُيامرس هذه العادة إال أن يكون مدمن ًا هلا .وهو ُعرضة
بشكل كبري جد ًا إىل املغاالة فيها؛ ألن كل ممارسة تحُ دث جوعة
ملا بعدها  ...مما يوقعه يف سلسلة من املخاطر الصحية والنفسية،
سنتحدث عنها يف موقعها من هذا البحث.
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عواقب اال�ستمناء:
فكام أسلفنا ،نجد أن الذين يميلون إىل حتريم هذه العادة،
يبالغون يف ذكر مضارها .بينام الذين يميلون إىل إباحتها ،ينكرون
أغلب هذه املضار ،ولكنهم ال يستطيعون انكارها مجيع ًا ،خصوص ًا
تلك املضار املرتتبة عىل املبالغة يف ممارستها .وجل هذه العواقب
املذكورة من قبلهم ،ترتبط باإلدمان عليها واملغاالة فيها .وهي
أرضار جسيمة وكثرية ،إذا صحت ،ويمكن أن تؤثر عىل خمتلف
ٌ
أجهزة اجلسم ،كام أن هلا آثار ًا ليست عىل الصعيد الفردي فحسب،
بل عىل املجتمع واألمة بأكملها.
اآلثار الصحية عىل أجهزة اجلسم:
 -1اجلهاز التناسيل:
* رسعة القذف.
* ضعف االنتصاب.
* فقدان الشهوة أوالً بأول.
* خشونة يف جلد القضيب عند الرجالُ ،ت ْف ِقده بعض
خصوصيته.
* تضخم البظر عند األنثى.
* احتقان وتضخم الربوستاتا.
* حرقان عند التبول ،ونزول بعض اإلفرازات املخاطية.
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* التهابات مزمنة بالربوستاتا.
* حساسية تظهر عىل األعضاء التناسلية ،تولد حكة غري
معروفة السبب.
 -2اجلهاز العصبي:
* إضعاف املقدرات الذهنية «الذاكرة والقدرة عىل الرتكيز».
* التأثري عىل أعصاب اجلهاز التناسيل ،بحيث ال تتجاوب مع
املثريات الطبيعية «عند الزواج» ،فتعويد األلياف العصبية
عىل اهلياج اليدويُ ،يضعف إرواؤها باهلياج الطبيعي خالل
اجلامع عند الزواج.
* اضطراب الرؤية.
 -3أجهزة اجلسم األخرى:
* إهناك لقوى اجلسم ،واستنزاف للطاقة وهدرها .فقد قدر
العلامء أن قذفة واحدة تُعادل جمهود ركض  3كيلو مرتات.
* كسل ووهن وشحوب يف الوجه ،ورغبة زائدة يف النوم.
* مشكالت وآالم يف الظهر واملفاصل والركبتني.
* قد تؤثر عىل غشاء البكارة عند اإلناث ،وتفقد الفتاة عذريتها
بسبب حركات ال إرادية يف حلظة الرعشة اجلنسية.
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اآلثار االجتامعية:
 -1السقوط واالنحراف :هناك خدعة من نسج الشيطان
وتلبيسه واستدراجه ،خصوص ًا للشباب املؤمن ،تدفع به إىل
ممارسة هذه العادة ،ثم املغاالة فيها فاإلدمان عليها .مفاد هذه
اخلدعة ،أن ممارسة هذه العادة بقصد البعد عن الزنا ،خاص ًة أننا
نعيش زمان ًا كثرت فيه الفت ُن ،واإلغراءات ،ومثريات الشهوات،
وتعثر فرص الزواج؛ فيلجأ الشباب إىل هذا األسلوب إلمخاد نار
الشهوة ومقاومة الفتن .لكن اخلربة واعرتافات املامرسني ،كشفت
عن حقيقة هي عكس ذلك؛ إذ يفتح عليه الشيطان باب ًا من جهنم
يرضم من خالله نار الشهوة .فيدفعه إىل البحث عن املزيد،
وعن طريق لتحويل ممارساته إىل واقع ،فال جيدُ غري طريق الغي
واالنحالل والبغي ،ليتورط يف مشكالت أخالقية وانحرافات
عن سواء السبيل .حتى وإن تربى يف بيئة حمافظة ،وقد ورد يف
(((
احلديث الرشيف�( :إن ال�شيطان يجري من ابن �آدم جمرى الدم)
 .وكل ذلك من تلبيس إبليس وختطيطه ،ليوقع من استعىص عليه
من الناس يف رشاكه .وهيلك بذلك احلرث والنسل ،ويف احلديث:
(�إن ال�شيطان ح�سا�س حلا�س فاحذروه على �أنف�سكم.((()...
 -2استمرار العادة بعد الزواج :حيث ال جيد املامرس هلذه العادة
((( رواه مسلم.
((( رواه الرتمذي.
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املتعة يف سواها .فال يرىض من الطرف اآلخر وال ُيرضيه .فيؤدي
ذلك إىل نقص يف العالقة العاطفية والودية ،عالو ًة عىل العالقة
اجلنسية ،فيفيض ذلك إىل نفور وظهور املشكالت التي قد تنتهي إىل
الطالق .وقد اطلعنا عىل حاالت ملتزوجني كادوا أن ينهوا حياهتم
باالنتحار؛ بسبب ادماهنم عىل العادة الرسية رغم أهنم متزوجون.
 -3كثرة حاالت الطالق وانتشار الفواحش والعالقات
املحرمة :فعندما ال جيد أي من الطرفني ما ُيشبع رغباته «احتياجاته»
اجلنسية لدى اآلخر ،فيظن أن السبب من الرشيك اآلخر ،فيعمد إما
إىل الطالق أواستبدال هذا الرشيك بآخر –وهذا لن حيل املشكلة
بالنسبة للطرف املامرس طبع ًا– أو أن يعمد إىل طريق الفحش
واحلرام ،للحصول عىل البديل .ولن حيل هذه املشكلة بل تصبح
مشكلة اجتامعية أكثر منها شخصية.
 -4االنطواء واالنعزال عن اآلخرين :إذأن املستمني جيد دائ ًام
ضالته يف البعد عن اآلخرين ،واخللو بنفسه؛ ليامرس هذه العادة متى شاء.
 -5زوال احلياء احلقيقي من اهلل وظهور احلياء املزيف لدى
املدمن :فيحرص املدمن عىل إخفاء ممارساته عن الناس ،وأال يعلم هبا
أحد منهم ،لكنه ال هيتم أن اهلل يراه وهو يصنع ذلك وال يستحي منه.
 -6اغتيال عفة املجتمع وحياءه:
 اخليال العفيف النظيف يتحول –عند ممارس هذه العادة–إىل خيال متنقل يف مجيع جماالت اجلنس والشهوة ،بال تعفف
أو حياء من نفسه.
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 اإلنسان اخللوق عفيف النظر ،غضيض الطرف عن املحارم،وعن عورات اآلخرين .لكن إذا أدمن االستمناء ،حتول إىل
إنسان متتبع للعورات ،يالحقها ويتصيدها .عالو ًة عىل
التحديق فيها وإمعان النظر ،كلام سنحت فرصة لذلك.
 -7التقصري يف أداء الواجبات جتاه األهل والذرية :عادة
االستمناء هذه تستهلك الكثري من وقت املدمن وجهده ،بل
وتركيزه وانشغاله الذهني ،وربام جزء ًا ال بأس به من أمواله .وكان
أوىل بكل هذا أهله ،رعاية وإنفاق َا وتربي ًة ومالحظة ومتابعة .وهل
يكون املدمن هنا قادر ًا عىل أداء واجباته نحو أرسته ،ومحايتهم من
كل ما حييط هبم من خماطر .وخاصة ما يتعلق باملشكالت األخالقية،
والقيم االجتامعية والرتبوية املختلفة؟.
الآثار االقت�صادية على الفرد والوطن:
 -1التعامل مع املواد اإلباحية وإنفاق املال يف سبيل احلصول
عليها ،مما ُيفقد الشخص جز ًءا من دخله بال مردود ،سوى املزيد من
الغرق يف الرذيلة؛ ألنه أصبح كشارب ماء البحر املالح لريتوي ،فال
يزداد إال عطش ًا .وقد أظهرت بعض الدراسات أن جمموع األموال
التي ُأنفقت عىل املواد اإلباحية وأفالمها احلية بلغت عرشات
املليارات من الدوالرات!
 -2التحصيل العلمي والعميل :مل تعد ظروف التعليم ثم العمل
والكسب أمر ًا سهالً ،فاجلامعات تتطلب معدالت مرتفعة ،واحلصول
عىل فرصة عمل يتطلب كذلك معدل خترج مرتفع ًا من اجلامعة
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باإلضافة إىل املهارات واخلربات العملية .وهذا كله يتطلب عق ً
ال
ناضج ًا مليئ ًا باملعلومات األكاديمية واملهارات والقدرات املختلفة.
ويتطلب كذلك نشاط ًا بدني ًا وصحة جيدة وانتظام ًا يف العمل .وكل
ذلك يصعب – إن مل يكن مستحي ً
ال – عىل مدمن االستمناء أن يقوم
بمتطلباته وهو غارق يف بحور الشهوة ،وهذه العادة السيئة ،ذات
اآلثار املدمرة عىل اجلسم والنفس “والتي مر ذكرها وبياهنا” .وإن
متكن البعض من الصمود عىل هذه احلالة بعض الوقت ،غري أهنم
قد ال يستمرون عىل ذلك وقت ًا طويالً .مما يؤثر عىل إنتاجية املجتمع،
واقتصاديات الوطن ،فض ً
ال عن أثر ذلك عىل الفرد نفسه.
 -3الرغبة يف النوم وإضاعة الوقت :فيقل اإلنتاج ويقل النشاط
خالل العمل ،ولكل هذا آثاره – التي ال ختفى عىل كل ذي لب –
عىل صعيد الفرد واملجتمع واألمة عىل حد سواء .تقول الدراسات
التي ُأجريت يف أمريكا أن العادة الرسية تكلف االقتصاد األمريكي
ما ال يقل عن  3.14مليار دوالر نقص ًا يف اإلنتاجية شهري ًا!!
الآثار النف�سية:
اإلحساس باحلرسة والندم.الشعور بالذنب وانكسار النفس.تأنيب الضمري وعدم احرتام الذات.التوتر والقلق النفيس.حدة املزاج “العصبية”.137

العـادة ال�سـريـة واجلـرميـة:
«لو أن املواد اإلباحية منعت عني يف صغري ،ملا وصل يب
الشغف باجلنس والشذوذ إىل هذا احلد  ...لقد كان أثرها عيل
شنيع ًا للغاية ،فأنا اآلن شاذ  ...ومغتصب  ...وقاتل  »!! ...هبذه
الكلامت أهنى «آرثر غاري بايشوب» اعرتافاته قبل أن ُيعدم! ...
رغم أن املعروف عنه ظاهري ًا أنه يف غاية اللطف واملرح ،والبعد عن
السذاجة يف الكالم .وقد كان منذ صغره من البارزين املتفوقني ،كام
التحق بسلك الكشافة ثم التبشري ،وحاز عىل أعىل األوسمة يف هذا
املجال .غري أنه ُقبض عليه لقتله مخسة أطفال– يف أوقات متفرقة
– بعد االعتداء عليهم جنسي ًا ،وكان عمر أصغرهم «داين دافس»
 4سنوات .كان يعتدي عىل الطفل جنسي ًا ،ثم يقتله ويضعه يف
صندوق سيارته ،وبعد إهناء أعامله الوظيفية اليومية وتناول غدائه
بشكل طبيعي ،يقوم بالتخلص من اجلثة!!
ولعل من أهم الدراسات امللفتة لالنتباه ،تلك التي قارنت
بني انتشار اجلريمة ،وانتشار العادة الرسية يف الواليات املتحدة .إذ
كشفت الدراسة عن ازدياد يف معدل انتشار اجلريمة كلام زاد معدل
انتشار العادة الرسية ،ونقصانه كلام نقص األخري ،وذلك ما بني
عامي 1960م و 2000م.
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الوقـايـة خيـر مـن العـالج:
موضوع الوقاية والعالج يف هذا األمر متداخل جد ًا ،فجميع
اخلطوات الوقائية مفيدة جد ًا يف املساعدة للخروج من املشكلة
وعالجها .وهناك خطوات ونصائح للعالج ،لكن ال نحتاجها
للوقاية ،فهي بمنزلة الدواء الذي ال يتناوله إال املريض .وهلذا سنبدأ
بذكر األمور الوقائية واالحرتازية ،والتي تفيد يف العالج ،ثم نتكلم
عن اخلطوات العالجية.
* الوقاية “قبل أن يقع املحظور” نصائح لألهل:
 .1مراقبة األهل لألبناء خصوص ًا يف سن املراهقة ،والبقاء قريب ًا
منهم ،وتوثيق العالقة الودية معهم “مصادقتهم” ،كي يكون األهل
هم املرجع األسايس لألبناء .ومتابعة تطورات نضوجهم النفيس
والعاطفي يف هذه الفرتة ،لتوجيهها الوجهة السليمة الصحيحة.
 .2توجيه األبناء منذ الصغر إىل كيفية اختيار الصديق الصالح،
واالبتعاد عن رفاق السوء ،واختيار األصدقاء املناسبني هلم –إن
أمكن– بام اليلغي شخصية االبن ،أو يؤدي إىل إخفائها.
 .3تثقيف األبناء ،وتوضيح ما حيصل هلم من تغريات جسمية
ونفسية ،خالل هذه املرحلة التي يعيشوهنا .وتوعيتهم نحو خماطر
التعامل اخلاطئ مع هذه التطورات ،والسري يف طريق الفساد .وبيان
خماطر هذه العادة ومضارها من قبل األهل ،أو أخذهم إىل أهل
االختصاص “أطباء ومرشدين نفسيني” لتلقي النصيحة.
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 .4إشغال الوقت “وقت األبناء” بكل ماهو نافع ومفيد،
وهتيئة األدوات التي حيتاجوهنا ،وتشجيعهم ملامرسة هوايات نافعة.
 .5الرتبية الدينية السليمة ،وإنشاء األبناء عىل طاعة اهلل
وخشيته ،وبغض املعايص واخلوف من الوقوع فيها“ ،تقوية الوازع
الديني لدى األبناء”.
 .6إبعاد األبناء قدر املستطاع عن مشاهدة املناظر املثرية ،أو
مطالعة املوضوعات والقصص التي من شأهنا حتريك الغرائز.
عالوة عىل مشاهدة األفالم ومواقع االنرتنت اإلباحية ،وتربيتهم
عىل معاين العفة والتعفف .وجيدر بالذكر هنا اإلشارة إىل بحث
ُأجري يف بريطانيا يف الثامنينيات عىل طالب املدارس االبتدائية.
تضمن البحث عرض لقطات إباحية ومشاهد جنسية مثرية أمام
بعض هؤالء الطالب ،بينام تم وصف هذه اللقطات نظري ًا للقسم
اآلخر منهم؛ فكانت إجابة الذين شاهدوا اللقطات بأهنم يرغبون
بمامرسة ما شاهدوه بأعينهم ،بينام مل تكن نفس اإلجابة لدى الذين
سمعوا بذلك (.)!if you see it you want to do it
 .7احلد من فرص اخللوة يف ظروف تسمح هلم بمامرسة هذه
العادة ،وعدم السامح هلم بقضاء وقت طويل يف احلامم “خصوص ًا
عند االستحامم”.
 .8تعويد األبناء عىل التسرت منذ الصغر ،وتنفريهم من التعري
أو العبث بأعضائهم التناسلية.
 .9تعويد األبناء عىل النظافة منذ الصغر ،خصوص ًا بعد
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التبول والتربز ،والتنظيف اجليد ملكان خروج السبيلني ،حفاظ ًا عىل
صحتهم من جهة ،ولتجنب إصابة األعضاء التناسلية بالتهابات،
تؤدي إىل احلكة؛ مما يدفع االبن واالبنة إىل حك هذه األعضاء ،ومن
ثم التعود عىل العبث هبا.
 .10التقليل من استعامل التوابل والبهارات يف الطعام
خصوص ًا يف سن املراهقة.
 .11الزواج املبكر لألبناء والبنات قدر املستطاع ،فإنه أغض
للبرص وأحصن للفرج ،كام جاء يف احلديث الرشيف.
 .12تعويد االبناء “خصوص ًا يف مرحلة املراهقة” عىل اإلكثار
من الصيام وتشجيعهم عىل ذلك.
 .13إبعاد األبناء كل البعد عن وسائل اللهو غري املباح،
كالغناء واملوسيقى ،خصوص ًا ما يثري العاطفة نحو اجلنس اآلخر،
وحيرك الشهوة.
بـرنـاجمـك العـالجـي:
أول خطوات العالج هي القناعة التامة بمضار هذه العادة،
ورضورة التخلص منها ،ثم تأيت بعد ذلك اخلطوات اآلتية:
 .1اجلأ إىل اهلل تعاىل بصدق وإخالص ،واطلب منه املدد
والعون فمن كان مع اهلل كان اهلل معه ،ومن دعاه صادق ًا لبى دعوته.
وقد ورد يف دعاء التوبة ...“( :ثم العزم “اللهم إين تبت إليك
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ورجعت إليك وندمت عىل ما فعلت وعزمت أال أعود””)
 .2ثق بنفسك وقوة إرادتك ،وأنك قادر ومصمم عىل التغلب
عىل هذه املشكلة.
 .3استشعر حب اهلل ،عز وجلِ ،
وانو ترك هذه العادة إرضا ًء
له ،تبارك وتعاىل ،ومن ثم حمافظ ًة عىل صحتك ،وعىل عالقتك مع
ربك وعالقتك مع اآلخرين.
 .4احرتم ذاتك وقرارك ،واعلم أنك أنت الرقيب عىل نفسك
واملريب هلا ،التزام ًا وترك ًا وتعويد ًا.
 .5ختلص من كل ما لديك من مواد جنسية «صور ،فيديو،
مواقع انرتنت ،قصص مسموعة أو مقروءة ،قنوات فضائية،
الخ »...ختلص من كل ذلك هنائي ًا؛ إعالن ًا منك عن صدق التوبة
وإخالص النية.
 .6ال ختلد إىل النوم إال إذا كنت نعس ًا «شديد النعاس» ،وغادر
الفراش مبارشة بمجرد االستيقاظ.
 .7ال تشغل ذهنك باملشكلة ،واترك صداقة كل من يذكِّرك
هبا ،أو ُيعاين منها «فحقيقة املشكلة وجودها يف ذهنك» واشغل
نفسك يف أمور هامة ،وذات فائدة.
 .8غادر الرسير فور ًا إذا شعرت بالرغبة الشديدة ملامرسة
االستمناء وأنت فيه ،غري من وضعك ،وارصف تفكريك عن هذه
(((.

((( مل أجد له أصل فيام لدي من مراجع.
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الرغبة .اجلس مع اآلخرين ،اتصل بصديق جيد ،اقرأ شيئ ًا من
ِّ
وصل شيئ ًا من النوافل ،امسك مصحف ًا
القران الكريم ،توضأ
بيدك ...ضمه لصدرك وإن مل تقرأ فيه  ...الخ
 .9اتبع برناجم ًا لتامرين النشاط اليومي ،وضاعف نشاطك
«خصوص ًا الريايض» كلام شعرت بزيادة الضغط النفيس.
 .10ضع أهداف ًا زمنية لالمتناع .تبدأ باليوم ثم األسبوع ثم
الشهر ....الخ
 .11غيرِّ مفهومك الذايت عن نفسك باملخيلة الذهنية ،وذلك
بأن تمُ يض بعض الوقت يومي ًا تتخيل نفسك فيها قوي ًا  ...منضبط ًا ...
يسهل عليك التغلب عىل حاالت الغواية واإلغراء.
 .12جاهد من أجل صقل وتطوير قدراتك ومواهبك .وحسن
عالقتك مع اهلل ثم مع عائلتك واآلخرين.
 .13كن أليف ًا ودود ًا ،ادفع نفسك لتكون مع اآلخرين ،وتعلم
بأن تستمتع بالعمل واحلديث معهم.
 .14كن حذر ًا من املواقف التي حتبطك أو تلك التي تسبب
لك الشعور بالوحدة وامللل والتثبيط ،ووهن العزيمة .خطط مسبق ًا
لتجاوز مثل هذه احلاالت من خالل قراءة الكتب ،زيارة األصدقاء،
القيام بعمل مفيد  ...وهكذا.
 .15قم بعمل رزنامة جيب عىل بطاقة صغرية لشهر ،امحلها
معك وال تُرها ألحد .إذا كان لديك فشل يف السيطرة عىل نفسك
ِّلون اليوم باألسود .هدفك هو عدم وجود أيام سوداء .ستكون هذه
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الرزنامة مذكرة مرئية قوية للسيطرة الذاتية .متعن هبا جيد ًا عندما
تراودك نفسك ،جمتهد ًا يف تذكريها حتى ال تضيف يوم ًا أسو َد آخر.
احتفظ هبذه الرزنامة حتى حتصل عىل األقل عىل ثالثة أشهر نظيفة.
 .16حدد األوقات والظروف التي جتعلك تعاين من هذه
املشكلة ،عندها ستعرف كيف حيصل ذلك .خطط لكرس ذلك،
وفك قيدك من خالل نشاطات مضادة.
 .17حافظ عىل مثانتك خالية ،باالمتناع عن تناول كميات
كبرية من السوائل قبل الذهاب للنوم.
 .18قلل من كمية التوابل والبهارات يف طعامك .تناول أقل
ما يمكن من الطعام خالل الليل.
 .19اجلم نفسك وال تدعها ترجع إىل أي من العادات أو امليول
السابقة ،التي كانت جزء ًا من املشكلة ،فالشيطان ال يستسلم ،كن
رزين ًا واثق ًا من الدفاع .حافظ عىل املواقف العقلية اإلجيابية .يمكنك
كسب هذه املعركة ،نشوة النرص التي ستشعر هبا عندما تنجح
ستعطيك دافع ًا قوي ًا للمتابعة ،وروح ًا جديدة للتحدي .إهنا معركة
حقيقية بينك وبني الشيطان ،إياك أن خترسها...قال رسول اهلل :
(�إن امل�ؤمن ل ُين�ضي �شيطانه كما ُين�ضي �أحدكم بعريه يف ال�سفر)(((.
 .20أكثر من الصيام .واجتهد أن تبقى عىل طهارة؛ فإهنا طاردة
للشيطان ،وجالبة للربكة .قال رسول اهلل ، ،ألنس بن مالك( :يا
((( رواه أمحد.
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بني �إن ا�ستطعت �أال تزال على الطهارة فافعل ،ف�إن من �أتاه املوت وهو
على الو�ضوء �أعطي ال�شهادة)(((.
العــالج البـغـ�ضــي «الرابط»:
يف جمال العالج النفيس هناك تقنية جد فعالة تسمى العالج
البغيض «العالج بالبغض والكره» .عندما نقرن تفكرينا بأشياء
نبغضها جد ًا «مثرية لالشمئزاز» مع تفكرينا باألشياء املمتعة غري
املرغوب فيها ،فإن التفكري «االشمئزازي» والشعور باالشمئزاز
سوف يبدأ بإلغاء «طرد» الشعور باملتعة .فإذا قرنت أمر ًا بغيضا
«مثري ًا لالشمئزاز» بفقدانك السيطرة عىل نفسك ،فسوف يساعدك
ذلك عىل التوقف عن املامرسة .عىل سبيل املثال إذا انتابتك الرغبة
باالستمناء ،ختيل كأنك هبذه املامرسة تستحم يف حوض من الديدان،
وستأكل العديد منها إذا قمت هبذا الفعل .ستجد أن الرغبة ستزول
أو تصبح بحدها األدنى .فتسهل السيطرة عىل األمر ومتتنع عن
املامرسة أوالً بأول حتى ،تقلع عن هذه العادة بإذن اهلل.
راقـبـوا �أبناءكم:
هناك إشارات ودالئل جيب مالحظتها من قبل الوالدين
واملربني ،إذ يمكنهم من خالهلا معرفة إذا كان املراهق –ذكر ًا كان
((( رواه الرتمذي.
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أم أنثى– مدمن عىل ممارس العادة الرسية:
 .1هل يعاين ابنك من حب الشباب؟  ...غالبا مايؤدي
االستمناء إىل زيادة اهلرمونات ،التي تعترب السبب األويل لظهور
حب الشباب ،وقلة من املراهقني الذين اليامرسون االستمناء
ُيعانون من هذا األمر!!
 .2هل يعاين ابنك من الفتور والوهن ،وحاالت من احلزن ؟!!
 ...غالب ًا ما يكون السبب يف ذلك عند املراهقني هو االستمناء املزمن
“إدمان العادة الرسية”.
 .3هل يقوم ابنك بقفل باب غرفته أو غرفة نومه باملفتاح؟! ...
حرص املراهقني عىل اخلصوصية ليس صحي ًا!!  ...فالفرصة تكون
بذلك سانحة لالستمناء.
 .4هل تالحظ وجود آثار للسائل املنوي عىل غطاء فرش
الرسير الذي ينام عليه “املاليات”؟  ...قطع ًا هو مصدره !!
 .5هل تالحظ أن لديه أفكارا حتررية ،أو آرا ًء سياسية منبثقة
عن النظرية املثالية؟  ...الضعف الفكري ينجم عادة عن االستمناء،
ويدفع باجتاه تبني فكر غري سوي أو التعاطف معه.
 .6هل يتتبع ابنك املوضات والرصعات يف لباسه وترسيح
شعره ؟!  ...إذا كان ال يستطيع مقاومة املوضات وجماراة األقران؛
فال يمكنه مقاومة الرغبة باالستمناء كذلك.
 .7إذا حتدثت معه عن املشكلة ،هل يبدو مذنب ًا ويريد دفع
التهمة عن نفسه بشدة ؟!  ...قليل جد ًا من املراهقني الذين يتحدثون
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عن مشكلتهم بانفتاح!!
 .8هل تظهر عليه أي من العالمات الواردة يف موضوع عواقب
إدمان العادة الرسية مثل:
 الوهن والشحوب والكسل؟ كثرة النسيان وعدم الرتكيز؟ تراجع يف التحصيل العلمي؟ الرغبة الزائدة يف النوم؟إن وجود مالحظة أو أكثر ،من املالحظات املذكورة آنفا ،ليس
دلي ً
ال قاطع ًا عىل أن االبن ممارس للعادة الرسية ،لكنها قرائن كلام
كثرت زادت االحتاملية .فإذا ما حام الشك لديكم حول أبنائكم،
فال يسيطرن عليكم االضطراب واخلوف ،بل تعاملوا مع املسألة
بروية وتؤدة ،واتزان وهدوء أعصاب ،ويفضل استشارة ذوي
االختصاص قبل البدء بالتدخل ،أو مصارحة اإلبن بذلك .ولتكن
احلكمة واملوعظة احلسنة مها السبيل والدليل .ونكرر النصيحة
فنقول :انتبهوا لفلذات أكبادكم  ...إهنم أمانة يف أعناقكم!!
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�ضوابط و�أخالقيات التثقيف اجلن�سي
اهتم اإلسال ُم بموضوع الرتبية اجلنسية إهتامم ًا بالغ ًا ،وكان
ٍ
ممارسة
رضوري ومفيدٌ لإلنسان ،ناهي ًا عن أي
س ّباق ًا إىل كل ما هو
ٌ
واجب
خم ّل ٍة أمام الصغري أو الكبري .فالرتبية اجلنسية القويمه هي
ٌ
ترتب عليها من
واجب ملا
ورضورةٌ ،إذ هي من الناحية الدينية
َ
ٌ
ٍ
ٍ
تربوية
لنشأة
أحكا ٍم رشعية .ومن الناحية النفسية هي رضورةٌ،
ٍ
ٍ
خالية من ال ُعقد والتشوهات النفسية واألمراض اجلسدية.
سليمة،
ولقد جاءت الرتبية اجلنسة مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بمجموعة من
طلب العلم،
القيم التي اقرتنت هبا وزادهتا أمهية وقدسية أال وهيُ :
واخللق ،وصح ُة العبادة .ونذكر هنا بحديث عائشة ريض
واحليا ُء،
ُ
األنصار بقوهلا( :رحم ُ
ِ
ن�ساء الأن�صا ِر مل
اهلل عنها يف مدحها نساء
اهلل َ
مينعهن
احلياء �أن يتف َقهنَ يف الدين)(((.
َّ
ُ
إن مفهوم الرتبية اجلنسية ،أو الثقافة اجلنسية ،من وجهة ٍ
َّ
نظر
ٍ
مشتمل عىل كل ما تضمنته النصوص الرشعية من أوامر،
رشعية،
َ
ٍ
أو ٍ
قناعات ،أو إصدار أحكا ٍم حول
نواه ،أو معلومات؛ لبناء
القضايا املتعلقة باجلنس ،واملامرسات اجلنسية ،وما يمت هلا بصلة
ِ
ُ
سلوك الناس جتاه هذه
تعديل
مبارشة أو غري مبارشة .ويقصدُ هبا
األمور ،بام يتفق مع املقاصد الرشعية .فعملية التثقيف اجلنيس إنام
((( صحيح مسلم.
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هي منظوم ٌة أخالقي ٌة مهني ٌة ،قبل أن تكون عملية تعليمية ،جيب أن
ٍ
وحذر ،ويف ٍ
ٍ
ِ
جو من
بحرص
الصالح
نوع من العمل
تؤدى عىل أهنا ٌ
ِ
اجلد َّية واالهتامم؛ حتى تُؤيت أكلها .من هنا ،كان ال بد من التنويه
ٍ
جمموعة من القواعد األخالقية ،التي جيب أن تُراعى من قبل
إىل
القائمني عىل التثقيف اجلنيس ،من مربني وأولياء أمور مسؤولني عن
ِ
تنشئة اجليل وتربيته:
لص الني َة هلل يف أدائه ملهمة التثقيف اجلنيس.
* أن يخُ َ
* أن يتحىل باحلكمة واملوعظة احلسنة ،وأن يستقر يف روعه أنه
من وسائل رمحة اهلل ،ومغفرتهِ ،
وسرته ،وحبه لعباده.
ِ
اللسان ولو يف
ويعف
حلق،
ُّ
أن يتصف بالوقار فال يطيش ولو ٍّ
فكاهة ،يوحي بالثقة ويبعث عىل االحرتام ،مهذب ًا مع اجلميع .كام
يتسم باجلدِّ ِية ،واالحتشام ،منضبط ًا بالضوابط واحلدود
ب أن
يجَ ُ
َ
الرشعية.
يوفق إليها إال هو ،وال حيرم منها
* يعلم أن اهلداية من اهللِ ،ال ُ
إال هو.
* أن يتوفر له حدٌ أدنى من العلوم الصحية ،واألخالق
ِ
ملعاجلة
والتوجيهات النبوية ،واألحكام الفقهية؛ فال ُيرشدُ إىل حمر ٍم
ٍ
ٍ
ٍ
نفسية.
سلوكية ،أو
مشكلة
ِ
ِ
والطهارة ،واحلفاظ
العفة
* أن يكون قدو ًة فيام يدعو إليه ،من
يأمر بام ال يأمتِر به ،وال ينهى عام
عىل صحته ،والقيام بحق بدنه؛ فال ُ
ال ينتهي عنه.
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فيلتمس توفيقه
* أن يدرك أنَّه من وسائل اهللِ يف هداية خلقة،
ُ
ٍ
نجاح ،مبتعد ًا
ينسب لنفسه الفضل فيام يوفقه اهلل إليه من
من اهلل ،وال
ُ
ِ
ٍ
مبارش أو غري مبارش.
والتفاخر بشكل
عن الزهو
ِ
ِ
ِ
الصحيحة ،التي
العلمية
املعلومة
* أن ُيلز َم نفس ُه بتقدي ِم
ِ
ِ
ِ
ِ
لتطوير
العمرية .ويسعى
املستهدفة وفئتها
جنس الفئة
تتناسب مع
ُ
معارفه يف هذا املجال باستمرار.
ِ
ِ
وتبسيط
املستخدمة
* أن يعمل عىل تنويع وسائل التعليم
ٍ
ِ
املعلومة ،كام جيب أن يتفهم تفرد َّ
واحد من األبناء وطبيعته.
كل
تعرتضه يف برنامج
* أن يعمل عىل تذليل العقبات التي قد
ُ
ِ
بمشورة أهل الرأي والعلم ،واملجادلة بالتي هي
التثقيف اجلنيس،
أحسن.
ِ
وتقدمه ،واالطالع عىل كل
* أن يداوم عىل مواكبة العل ِم
ٍ
جديد ونافعٍ.
ٍ
بجدية ،بعيد ًا عن اهلزل أو التندر
أن يطرح حماور النقاش
باألفكار التي يتم طرحها.
ٍ
ٍ
حمرجة ،قد ختدش احلياء العام
ألفاظ
* أن يتجنب أي
لآلخرين ،ويعتمد املصطلحات الرشعية والعلمية عند احلديث عن
القضايا احلساسة.
َ
متكافلون فيام بينهم عىل وقاية األبناء،
* أولياء األمور واملربون
متكاملون بتنوع اهتامماهتم ،وختصصاهتم .فاملريب أخو املريب ،وزمي ُله
رسالة ٍ
ٍ
ٍ
وعمل عظي ٍم ،حتقيق ًا لقول اهلل عز وجل :ﱹ ﯭ
نبيلة،
يف
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ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﱸ(((.
ومن واجب املريب أن يبذل من علمه وخربته وجتربته لكل من
علم فكتمه،
حيتاجها؛ وذلك لوجوبه بقول الرسول ( :من ُ�سئل عن ٍ
�أجلمه اهلل بلجام من نا ٍر يوم القيامة)((( .ولفضله بقوله �( :إذا
ٌ
ٌ
علم
�صدقة
مات الإن�سان انقطع عنه عمله �إال من ثالث:
جارية� ،أو ٌ
ينتفع به� ،أو ولد �صالح يدعو له)(((.
* ليس املريب عنرص ًا منعزالً أو وحيد ًا يف التوجيه واإلصالح،
عضو يف فريق كبري من املشتغلني يف الرتبية؛ فعليه أن ُيو ِّث َق
بل هو
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
األهداف
وتكبري
املسؤولية
التعاون اإلجيايب ،وحتمل
الت
ِص َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واإلصالح اخلاصة
التوجيه
عملية
أطراف
املشرتكة ،بني خمتلف
بمنظومة الرتبية الكلية.
فصالح
* من أجل األبناء كانت الرتبية ،وليس العكس ...
ُ
ِ
ِ
األمة غاي ٌة ،والرتبية والتوجي ُه
النشء ،ونظافة املجتمعِ ،وسالمة
وسيل ٌة .واالبن خمدو ٌم والرتبية والتوجيه خاد ٌم .فينبغي عىل املريب
ِ
ِ
ٍ
ِ
صالح األبناء ،وما يعو ُد عليهم
بوحي من
واجلهود
الظروف
تطويع
ُ
ِ
ِ
بالصحة والسالمة والعافية .وكل ذلك يف إطار رشعي ُمو َّثق.
((( املائدة .2
((( سنن أيب داود.
((( رواه الستة ماعدا البخاري ،وأمحد يف املسند.
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النوع من الرتبية غدا رضور ًة إنساني ًة ،وحاج ًة أساسي ًة،
* وهذا
ُ
ُ
شرتط هلا
وليست ترف ًا أو كامالً؛ هلذا تُعدُّ خدم ًة ال ُير ُّد طالِبها ،وال ُي
ب الزكا ُة عىل ِ
املال فإهنا
أجر .فإنام هي زكا ُة عل ِم املريب ووقته؛ وكام تجَ ِ ُ
ٌ
ِ
والوقت ،واجلهد.
تجَ ِب ُعىل العل ِم،
ِ ِ
ِ
رت عوراتهِ م ،واحرتام
أرسار
* واملريب مؤمتن عىل
الناس وس ُ

خصوصياهتم ،ألنهَّ م يكشفون له عن خباياهم ،و ُيودعونه بعض
رمة الرس ِ
مطمئنني إىل ح ِ
وحفظِه .باإلضافة
أرسارهم طواعي ًة،
َ
ُ
إىل أنه مطلب رشعي عام ،إذ يقول الرسول ( :من �سرت م�سلم ًا،
�سرته اهلل يف الدنيا والآخرة)((( .فال جيوز نرش يشء من ذلك ،إال
للرضورة وبدون ذكر ملا قد يكشف عن هوية األشخاص.
ِ
حقوق األبناء يف إِبدا َء اآلراء التي تخَ تلف عام يتم
* احرتا ُم
يتم مناقشتها ُبأسلوب علمي مقنع وهادئ.
طرحه ،عىل أن َّ
ُ
ويؤثر فيه
يتفاعل معه،
حيوي يف املجتمعِ:
عضو
* املريب
ٌ
ٌ
ُ
وهيتم بأموره ،عم ً
ال باحلديث الرشيف :قال رسول اهلل ( :الدين
ُّ
ُ
الن�صيحةُ ،قلنا ملن يار�سول اهلل ،قال :هلل ولكتابه ولر�سوله ولأئمة
امل�سلمني وعامتهم)(((.
ِ
ِ
ِ
العادات
ويكافح
الفضيلة،
بنرش
هيتم
* عىل املريب أن
َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
حلسنى ،وخاص ًة َ
انتشار
تلك التي تُؤدي إىل
واملامرسات اخلاطئة با ُ
((( رواه مسلم.
((( رواه الستة ما عدا البخاري ،وأمحد يف املسند.
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األمراض اجلنسية .ويدعو إىل االلتزا ِم الديني الراشد إذ أنِّه من أهم
أسباب رضوان اهلل ،ثم الوقاية من األوبئة واآلفات املهلكة.
ِ
بأعراف املجتم ِع الذي ُ
* وعىل املريب أن يكون عىل ٍ
يعمل
وعي
ِ
َ
يدع من التوجيهات،
ليقرر ما
فيه ،وعاداته وتقاليده؛
يأخذ وما ُ
واإلجراءات الصحية ،والعادات والسلوكيات؛ ليستعمل أحسنها
يعكر صفو
وأقرهبا لفهمهم وعاداهتم ،ويبتعدَ عن كل ما يمكن أن
َ
العملية الرتبوية.
ٌ
ِ
إصالح النشىء
هبم
عضو اجيايب يف املجتمعِ،
* املريب
ٌ
مسكون ِّ
وتربيته ،متحمل تبعات خمالطة الناس ،والصرب عىل أذاهم؛ مصداق ًا
ُ
رب على �أذاهم،
للحديث الرشيف( :امل�ؤمنُ الذي
يخالط النا�س وي�ص ُ
� ُ
ؤمن الذي ال يخالط
رب على �أذاهم)(((.
ِ
أف�ضل من امل� ِ
النا�س ،وال ي�ص ُ
ِ
َ
مهمته
حيافظ عىل
* وعىل املريب – مهام كانت عواطف ُه – أن
ِ
ُ
ُ
حيفظ
احلفاظ عىل صحة اإلنسان وتوجيهه إىل ما
األساسية ،وهي
ُ
ويصون أخالقه وصحة سلوكياته.
عليه صحت ُه وسالمت ُه،
يطوع
* وال جيوز ملن يمته ُن الرتبية والتثقيف اجلنيس أن
َ
ِ
والتضليل ،وكل ما من شأنه
إمكانياته ،يف خدمة أي نوع من األذى
َ
إحلاق األذى اجلسدي أو النفيس أو األديب باإلنسان أي ًا كان ،من
خالل أدائه ملهمة التثقيف اجلنيس ،مهام كانت االعتبارات السياسية
واالجتامعيه.
((( رواه البخاري ،وأمحد ،والرتمذي ،وابن ماجة.
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ِ
َ
ُسبب
* أن
تكون أبعدَ ما ُيمكن عن إثارة النقاشات التي ت ُ
االستفزاز ملشاعر احلضور.
احلرج أو
َ
َ
ِ
ِ
بل املريب يف منع املداخالت من ق ِ
الذكي من ق ِ
ُ
بل
التدخل
*
ُّ
ُسبب حرج ًا لآلخرين.
بعضهم وهي التي قد ت ُ
تكون عالقة املريب باآلخرين قائم ًة عىل مبدأِ
ِ
َ
«التقبل غري
* أن
ِ
ِ
واملهارات اإلجيابية ،وتبصريهم
املرشوط» متهيد ًا إلكساهبم املعارف،
بام هو سلبي وإجيايب.
* ُ
ويتوقع أخطاءهم ،ويعدها مؤرش ًا
يتقبل املريب عثرات الغري،
ُ
ِ
عىل ِ
عملية الرتبية ،مع اإلعداد املسبق للوسائل الكفيلة
اجتاه سري
بمواجهة تلك العثرات.
مشاعر اآلخرين ومواقفهم ،وينقدها نقد ًا بنا ًء،
يتفهم املريب
*
َ
ُ
ويتجنب إطالق األحكام الوصفية
احلوار والربهان العلمي.
قوامه
ُ
ُ
أو التنبؤية عليهم.
ِ
االختالط ما أمكن ،واعتامد مبدأ الفصل النوعي،
ُّب
* جتن ُ
ِ
ِ
ِ
صعيد املربني واألبناء
والتثقيف اجلنيس ،عىل
جلسات الرتبية
يف
«املربون الذكور مع األبناء الذكور ،واإلناث مع اإلناث» وال تخُ الف
هذه القاعدة إال للرضورة القصوى ،وهي تقدر بقدرها.
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اخلال�صة
أهيا املربون األفاضل ،أيتها املربيات الفضليات ،أولياء األمور
الكرام ،أبناءنا وبناتنا األحبة  ...لقد جاء هذا الكتاب ،بكل ما فيه
من حمتويات وفصول ،بعد رحلة طويلة يف جمال التثقيف اجلنيس
ونتاج خربة واسعة يف هذا املجال .جاب مرشوعنا «وقاية الشباب»
أرجاء العامل ،عملنا خالهلا مع خمتلف اخللفيات الثقافيةُ .خطت
أوىل كلامته قبل عقد من السنني ،لتنضج بعد ذلك فصوله ،وتتكامل
أفكاره ،وتتبلور مبادئه عىل مدار هذه السنوات .ليربز لنا أخريا هذا
املصنف عىل هيئته التي بني أيديكم ،ال تعدو كل كلمة فيه أن تكون
ٍ
قلب ٍ
زفرة أمل ،أو بارقة أمل ،أو خفقة ٍ
مشفق ،أو رصخة خملص
حمب
ٍ
حاذق خملص؛ كل ذلك يصدر من مشكاة
ملتاعٍ ،أو حكمة خبري
عاطفة جياشة غامرة ،جتاه النشء وجيل املستقبل.
ِّف ليكون دلي ً
ال يقتنى ،فريجع إليه بني احلني واآلخر ،وعند
ُصن َ
احلاجة .ولتتم الفائدة منه عىل أتم وجه ،ننصح بأن تتم قراءته بتمعن
وتركيز ،وقد تتم قراءة بعض الفصول عدة مرات؛ لريسخ يف الذهن
حمتواها ،ويستقر يف الوجدان فحواها .وال بد من معاودة قراءة قائمة
املحتويات املرة تلو املرة ،حتى يسهل عىل الوالد واملريب الرجوع إليها
وقت احلاجة ،ورسعة الوصول إىل الفصل املناسب .ثم احلرص عىل
أن يبقى الكتاب يف متناول اليد ،مع مالحظة املراحل العمرية التي
يكون فيها األبناء ،والرجوع إىل الكتاب؛ ملعرفة ما املطلوب من
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املريب نحو األبناء يف هذه املرحلة ،وكيفية الترصف معهم.
وهبذا املصنف ،نأمل أن نكون قد قدمتا اخلدمة املناسبة،
للمربني وأولياء األمور ،يف بيان مفهوم الرتبية اجلنسية ،وأمهيتها،
ومرشوعيتها .وكيفية متابعتها لدى األبناء ،يف خمتلف مراحلهم
العمرية؛ إلعطائهم حقوقهم الكاملة يف كل مرحلة ،ومعاجلة
قضاياهم بام يناسبها ويتالءم معها ،من غري زيادة وال نقصان.
سائلني اهلل القبول منا ومنكم ،وأن يقي شباب هذه األمة مكر
املاكرين ،وكيد الكائدين ،ورش املرتبصني
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