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 املقدمة
ه الذي بنعمته تتم الصاحلات ، والصالة والسالم على من بعثه اللَّه للعاملني هدى ورمحة ، احلمد للّ

وعلى من تبعهم .. ممن التزموا دين اللَّه ، وجاهدوا يف اللَّه حق جهاده .. وعلى آله وأصحابه والتابعني 
 .بإحسان إىل يوم الدين 

" تربية األوالد يف اإلسالم " ي من كتاب فقد رغب إيل بعض اإلخوة املخلصني أن أ�تق: وبعد 
 :لطبعه يف كتاب مستقل ، وذلك لسببني " مسؤولية الرتبية اجلنسية " املطبوع ثا�يا حبث 

يف الطبعة األوىل من الكتاب املذكور ، فيسهل على " الرتبية اجلنسية " لعدم وجود حبث : األول 
 إىل األجزاء األخرى املوجودة عنده ، وهبذا ال جيد األخ األخ الذي اقتنى الطبعة األوىل أن يشرتيه ليضمه

 .يف �فسه حرجا وال مشقة 
 .ألمهية البحث يف معاجلة قضايا اجلنس ، ودوافع الغريزة اليت فطر اللّه الناس عليها: الثا�ي 

تربية ويف تقديري أن اآلباء واألمهات واملربني مجيعا إذا ساروا على املنهج الذي رمسه اإلسالم يف 
�شأ الولد على االستقامة القومية ، والرتبية اخللقية .. الولد جنسيا ، وضبطه غريزيا ، واستقامته خلقيا 

ويف ذلك سعادته واستقراره واتزا�ه يف الد�يا ، ويف اآلخرة .. الفاضلة ، والسلوك اإلسالمي املتميز 
 .والشهداء والصاحلي ن وحسن أولئك رفيقًا يكون مع الذين أ�عم اللّه عليهم من النبيني والصديقني 

اللَّه أسأل أن يرد املسلمني إىل املنهج الربا�ي األقوم عسى أن يستعيدوا جمدهم الداثر، وعزهتم 
كما أسأله أن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إ�ه باإلجابة جدير واحلمد للّه رب .. السليبة 
 .العاملني 

 
 املؤلف                                                                                                   

 عبد اللّه �اصح علوان

 )٤(الصفحة 



 

 مسؤولية الرتبية اجلنسية
املقصود بالرتبية اجلنسية تعليم الولد ، وتوعيته ، ومصارحته منذ أن يعقل القضايا اليت تتعلق 

حتى إذا شب الولد وترعرع وتفهم أمور احلياة عرف ما .. ج باجلنس ، وترتبط بالغريزة ، وتتصل بالزوا
حيل ، وعرف ما حيرم ، وأصبح السلوك اإلسالمي املتميز خلُقًا له وعادة ، فال جيري وراء شهوة ، وال 

 ..يتخبط يف طريق حتلّل 
لى املراحل وأرى أن هذه الرتبية اجلنسية اليت جيب أن يهتم املربون هبا ، ويركزوا عليها تقوم ع

 :التالية 
سنوات الذي يسمى بسن التمييز ، يلقَّن الولد آداب االستئذان،  ) ١٠ - ٧( يف سن ما بني * 

 .وآداب النظر 
سنة الذي يسمى بسن املراهقة ، يجنب الولد كل االستثارات  ) ١٤ - ١٠( ويف سن ما بني * 

 .اجلنسية 
يسمى بسن البلوغ يعلَّم الولد آداب االتصال اجلنسي سنة الذي  ) ١٦ - ١٤( ويف سن ما بني * 

 .إذا كان مهيأ للزواج 
ويف سن ما بعد البلوغ ، الذي يسمى بسن الشباب يعلَّم الولد آداب االستعفاف إذا كان ال * 

 .يقدر على الزواج 
 .هل جيوز مصارحة الولد جنسيا وهو يف سن التمييز ؟ : وأخريا * 

 هذه البحوث مرتبة مفصلة ، لتعرف كيف تأمر ولدك هبا - أخي القارئ -ديك واآلن أضع بني ي
ولتعلم أيضًا أن هذا اإلسالم العظيم مل يرتك جا�با من جوا�ب الرتبية إال وقد أرشد . ، وتوجهه إليها 

 لتقوم مبسؤوليتك كاملة جتاه من جعل اللّه يف عنقك واجب تربيته!!.. املربني إليه ، ودلّهم عليه 
 .وتوجيهه 
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 :وإليك هذه البحوث مرتبة يف مراحلها وعلى اللّه قصد السبيل 
  آداب االستِئذَان- ١

 أدب االستئذان يف هذا الفصل الذي بني يديك لكو�ي - أخي املربي -ال أريد أن أحبث معك 
  .)١(حبثته مفصلًا يف الفصل الذي قبله 

أصول االستئذان على األهل يف أوقات يكون ولكن الذي أريد أن أتطرق إليه هو تعويد الولد 
 .الرجل ، أو املرأة يف حالة ال جيوز أن يطلع عليها أحد من األوالد الصغار 

يأيها الذين آمنوا { : والقرآن الكريم قد فصل هذا األدب األسري بأوضح بيان حني قال 
 مرات من قبل صالة الفجر ، وحني ليستأذ�كم الذين ملكت أميا�كم والذين مل يبلُغُوا احلُلُم منكم ثالث

 تضعون ثيابكم من الظهرية ، ومن بعد صالة العشاء ثالث عورات لكم ليس عليكم وال عليهم جناح
وإذا بلغ * بعدهن طوافون عليكم بعضكُم على بعض كذلك يبين اللّه لكم اآليات واللّه عليم حكيم 

  ] .٥٩ ، ٥٨: النور [  } ..الذين من قبلهم األطفال منكم احلُلُم فليستأذ�وا كما استأذن 
فاللّه سبحا�ه يرشد املربني يف هذا النص إىل أصول الرتبية املنزلية يف استئذان الصغار على أهليهم 

 .حينما يكو�ون يف سن ما قبل البلوغ 
 :وهذا االستئذان يكون يف ثالثة أحوال 

 .ن �ياما يف فرشهم  من قبل صالة الفجر ألن الناس إذ ذاك يكو�و:األول 
 . وقت الظهرية ألن اإل�سان قد يضع ثيابه يف تلك احلال مع أهله :الثا�ي 
 . من بعد صالة العشاء لكون الوقت وقت �وم وراحة :الثالث 

وال خيفى ما يف االستئذان يف هذه األوقات الثالثة من تعليم الولد أصول األدب مع األهل حتى ال 
 .طالعه على حالة ال حيسن أن يرى أهله فيها يفاجأ الولد إذا دخل با

                                                 
 .المذآور في آتاب التربية " مسؤولية التربية االجتماعية "  الفصل الذي هو )١(
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أما إذا بلغ األوالد سن الرشد والبلوغ فعلى املربني أن يعلموهم آداب االستئذان يف هذه األوقات 
وإذا بلغ األطفال منكم احلُلم فليستأذ�وا كما استأذن { : الثالثة ويف غريها امتثالًا لقوله تبارك وتعاىل 

 . } الذين من قبلهم
لذي عنده دراية يف أصول الرتبية وقواعدها يعلم بيقني أن هذه اللفتات القرآ�ية تدل داللة وا

واضحة على أن اإلسالم اهتم اهتماما بالغًا يف تربية الولد منذ أن يعقل على احلياء املمدوح ، 
لشباب كان حتى إذا بلغ الولد سن ا.. والسلوكيات االجتماعية اخليرة ، واألدب اإلسالمي الرفيع 

 !! ..النموذج احلي يف كريم أخالقه ، ومحيد فعاله 
وكم تكون الفضيحة بالغة حني يدخل الولد إىل غرفة النوم فجأة ويرى أبويه يف اتصال جنسي ، ثم 

 .خيرج وحيدث أصدقائه الصغار مبا رأى ؟ 
 .ره ؟ وكم يكون الولد مذهولًا كلما عادت الصورة إىل ذهنه ، وختيل املشهد يف خاط

وكم ينحرف الولد إذا أحس امليل إىل اجلنس اآلخر وسبق أن رأى كيف يكون االتصال ، وتتم 
 اللذة ؟

فما على املربني إال أن يأخذوا بأدب القرآن الكريم يف تلقني الولد منذ أن يعقل آداب االستئذان إن 
 !!..لوك االجتماعي اخلير أرادوا ألوالدهم اخللق الفاضل ، والشخصية اإلسالمية املتميزة ، والس

* * * 
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  آداب النظَر-٢

ومن القضايا اهلامة اليت جيب أن يركز املربي عليها ، ويهتم هلا أن يعود الولد يف سن متييزه آداب النظر 
رف ويف ذلك صالح أمره ، واستقامة أخالقه إذا شا.. حتى يعلم الولد ما حيل من النظر إليه وما حيرم 

 ..على البلوغ ، وبلغ سن التكليف 

 :وهذه هي اآلداب اليت جيب أن يلَقَّنها ويعود عليها مرتبة كما يلي 
 : أدب النظر إىل احملارم -أ 

 .كل امرأة حترم على الرجل حرمة مؤبدة فهي من ذوات حمارمه 
 .وكل رجل حرم على املرأة الزواج منه حرمة مؤبدة فهو من ذوي حمارمها 

 :لى هذا يدخل يف احملارم وع
 :احملرمات بسبب النسب * 

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم { : وهن سبع �سوة ذكرهن اللّه تعاىل بقوله 
  ] .٢٣: النساء [ } وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت 

 :واحملرمات بسبب املصاهرة * 
 :وهن أربع من النسوة 

: النساء [ } ..وال تنكحوا ما �كح آباؤكم من النساء { : ه تعاىل  زوجة األب لقول- ١
٢٢. [  

  ] .٢٣: النساء [  } وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم{ :  زوجة االبن لقوله تعاىل - ٢
  ] .٢٣: النساء [ } وأمهات �سائكم { :  أم الزوجة لقوله تعاىل - ٣
الالتي يف حجوركم من �سائكم الالتي دخلتم هبن وربائبكم { :  بنت الزوجة لقوله تعاىل - ٤

  ] .٢٣: النساء [ } فإن مل تكو�وا دخلتم هبن فال جناح عليكم 
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 :واحملرمات بسبب الرضاع * 
  ] .٢٣: النساء [ } وأمهاتكم الالتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة { : لقوله تعاىل 

حيرم من الرضاع ما حيرم  " -: أصحاب السنن  فيما رواه مسلم و-: وقوله عليه الصالة والسالم 
 " .من النسب 

فما حرم عن طريق النسب من أم وبنت وأخت وعمة وخالة وبنت األخ وبنت األخت حرم 
وهلم ... �ظريه عن طريق الرضاع كاألم من الرضاع ، والبنت من الرضاع ، واألخت من الرضاع

 .جرا 
 حمارمه الصدر ، وما فوق ، وما حتت الركبتني إىل أسفل إن فاملَحرم الذكر ، حيلّ له أن يرى من

 .وإن مل يأمن الشهوة فال حيل له النظر سدا للذرائع ... أمن شهوته وشهوهتا 
وبناء على هذا يباح للذكر احملرم النظر من ذوات حمارمه إىل مواضع زينتها الظاهرة والباطنة 

 واألذن ، والعضد ، والساعد ، والكف ، والساق الذي الرأس ، والشعر ، والعنق ، والصدر ،: وهي 
 ..حتت الركبة إىل القدم ، والوجه ، والثدي 

 .فال حيل له النظر إليه أبدا .. أما ما عدا ذلك من البطن والظهر والفخذ 
أو وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن { : واألصل يف ذلك قوله تبارك وتعاىل 

  ] .٣١: النور [  } ..أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواهنن أو بين إخواهنن أو بين أخواهتن 
فيحرم على احملرم الذكر وال سيما إذا بلغ سن املراهقة أن يرى إحدى حمارمه من النساء وقد 

أو .. ن ارتدت الثياب القصرية اليت ارتفعت إىل ما فوق الركبتني ، فتسبب عن ذلك كشف الفخذي
 .ارتدت ثوبا يصف أو يشف ما حتته وقد بدت العورة اليت حيرم النظر إليها 

كما حيرم على البنت أو املرأة أن ترى ما بني السرة والركبة من أحد حمارمها ولوكان ابنها، أو 
 ..م وإن أمنت الفتنة ومل ختف الشهوة ولو من أجل التغسيل والتدليك يف احلما.. أخاها ، أو أباها 

  ] .٢٢٩: البقرة [ } حدود اللّه فال تعتدوها ومن يتعد حدود اللّه فأولئك هم الظاملونتلك  { -
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 : أدب النظر إىل املخطوبة -ب 

الشريعة اإلسالمية أجازت للخاطب أن ينظر إىل خمطوبته ، كما أجازت للمخطوبة أن تنظر إىل 
 . اختيار شريك احلياة خاطبها ليكون كل من االثنني على بينة من األمر يف

 :للمغرية بن شعبة .. واألصل يف ذلك قول النيب صلى ا عليه وسلم فيما رواه مسلم 
 .، أي هذا النظر أدعى لدوام احملبة واإللفة " ا�ظر إليها فإ�ه أحرى أن يؤدم بينكما " 

 تزوج امرأة من وروى مسلم والنسائي أن رجلًا جاء إىل النيب صلى ا عليه وسلم فأخربه أ�ه
ا�ظر إليها فإن يف أعني : " ال ، قال : األ�صار، فقال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ظرت إليها ؟ قال 

 ) .يعين الصغر " ( األ�صار شيئًا 
 :لكن هلذا النظر آداب فعلى اخلاطب أن يراعيها 

 .لى الزواج منها  ال جيوز أن ينظر اخلاطب إال إىل الوجه والكفني بعد أن يعزم ع- ١
 . جيوز تكرار النظر إذا دعت احلاجة حتى تنطبع الصورة احلسية يف الذهن - ٢
 . جيوز أن حتدثه ، وجيوز أن حيدثها يف جلسة اخلطوبة والنظر - ٣
 ال جيوز مصافحة املخطوبة حبال ، لكوهنا أجنبية قبل إجراء العقْد ، واألجنبية حيرم - ٤

ما مست يد رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يد امرأة يف : ي عن عائشة مصافحتها ملا روى البخار
 .املبايعة قط ، وإمنا مبايعتها كا�ت كالما 

 ال جيوز أن جيتمعا إال بوجود أحد حمارم املخطوبة ألن اإلسالم حيرم اخللوة باألجنبية ، ملا - ٥
ل بامرأة ، وال تسافرن امرأة إال ومعها ذو أال ال خيلون رج: " روى الشيخان عنه عليه الصالة والسالم 

 " .حمرم 
هذا وال بد من اإلشارة هنا إىل أن ما ا�تشر يف بعض األوساط املتحللة من أن اخلاطب خيتلط 

إن هذه الدعوى يرفضها اإلِسالم .. خبطيبته بال حدود وال قيود بدعوى التعرف على أخالقه وأخالقها 
ألن هذه اخللطة تسيء إىل مسعة .. ى مع أبسط مبادئ الفضيلة واألخالقلكوهنا تتناف.. ، بل حيارهبا 

 )١٠(الصفحة 



 

املخطوبة أكثر من أن تسيء إىل مسعة اخلاطب، فقد ال يتم الزواج فتصبح الفتاة عرضة للتهمة ، ومثارا 
ومعنى هذا أهنا أصبحت .. مما جيعل الكثري من الناس يف إعراض تام عن الزواج منها .. للشبهة 

 .سوق الكساد عا�سا يف 
ومن �احية أخرى فإن هذه اخللطة اآلمثة لن حتقق أهدافها للتكلّف الظاهر الذي يبديه كل واحد 
منهما إىل اآلخر ، وكم مسعنا عن رجال و�ساء بقوا يف اخلطوبة سنني، فلم متض فرتة زمنية على الزواج 

ف على األخالق خبلطة املخطوبة ؟ فأين التعر!. من بعضهم بعضًا ، وإذ حتدث الفرقة ، ويقع الطالق 
 ..أال فليتذكر أولو األلباب 

 : أدب النظر إىل الزوجة -جـ 

أل�ه ملا جاز املس واجلماع فإ�ه .. فيجوز للزوج أن يرى من زوجته كل شيء بشهوة أو بغري شهوة 
دمها إىل عورة جيوز ما دوهنما وهو النظر إىل مجيع بدهنا من باب أوىل ، وإن كان األفضل أال ينظر أح

قُبض رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ومل ير مين ومل أر منه : " صاحبه حلديث عائشة رضي اللّه عنها 
واألصل يف جواز الرؤية لكل شيء ما رواه أبو داود والرتمذي والنسائي عن معاوية بن حيدة  . )١(" 

احفظ عورتك إال من زوجتك أو : "  قال عوراتنا ما �أتي منها وما �ذر ؟: قُلت يا رسول اللّه : قال 
إال على أزواجهم أو ما ملكت * والذين هم لفروجهم حافظون { : وقال تعاىل " . ما ملكت ميينك 

  ] .٦ ، ٥: املؤمنون [ } أمياهنم فإهنم غري ملومني 
 
 : أدب النظر إىل املرأة األجنبية -د 

ت غري مشتهاة ، ولكن ما هي املرأة األجنبية ، ال جيوز للرجل أن ينظر إىل امرأة أجنبية ولو كا�
 .وما هو الرجل األجنيب ؟ 

 :الرجل األجنيب 

                                                 
 " .آتاب الحظر ، فصل النظر  " ٨ انظر فتح القدير جـ )١(

 )١١(الصفحة 



 

هو من حيل للمرأة الزواج منه كابن عمها ، وابن عمتها ، وابن خاهلا ، وابن خالتها، وزوج أختها ، 
 ..وزوج خالتها 

 :واملرأة األجنبية 
ته ، وابنة خاله ، وابنة خالته ، وزوجة أخيه، من حيل للرجل الزواج منها كابنة عمه ، وابنة عم

 "  ...وأخت زوجته وعمتها وخالتها " وزوجة عمه ، وزوجة خاله ، 
فال جيوز ألحدمها . ويلحق بالرجل الصيب إذا كان مراهقًا أو مميزا يفرق بني الشوهاء واحلسناء 

 .النظر إىل املرأة األجنبية 
 :وتعاىل واألصل يف حتريم النظر قوله تبارك 

* قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن اللّه خبري مبا يصنعون { 
  ] .٣١ ، ٣٠: النور [  } ..وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن 

 :أما األحاديث 
 رضي اللّه  فقد روى الطربا�ي واحلاكم ، وقال احلاكم صحيح اإلسناد عن عبد اللّه بن مسعود-
النظرة سهم من سهام : " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل : عنه قال 

 " .إبليس ، من تركها من خمافيت أبدلتُه إميا�ًا جيد حالوته يف قلبه 
: "  وروى أمحد والطربا�ي عن أبي أمامة رضي اللّه عنه عن النيب صلى ا عليه وسلم قال -

 " . من مسلم ينظر إىل حماسن امرأة ثم يغض بصره إال أحدث اللّه له عبادة جيد حالوهتا يف قلبه ما
 وروى أمحد ، وابن حبان يف صحيحه ، واحلاكم عن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه أن -

حدثتكم اصدقوا إذا : اضمنوا يل ستًا من أ�فسكم أضمن لكم اجلنة: " النيب صلى ا عليه وسلم قال 
 " .، وأوفوا إذا وعدمت ، وأدوا إذا ائتمنتم ، واحفظوا فروجكم ، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم 

: " عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النيب صلى ا عليه وسلم قال ..  وروى الشيخان -
ألذ�ان ز�امها السمع ، كُتب على ابن آدم �صيبه من الز�ى فهو مدرك ال حمالة ، العينان ز�امها النظر ، وا

 )١٢(الصفحة 



 

واللسان ز�اه الكالم ، واليد ز�اها البطش ، والرجل ز�اها اخلطى ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك 
 " .الفرج أو يكذبه 

سألت رسول اللّه صلى ا :  قال - رضي اللّه عنه -عن جرير ..  وروى مسلم والرتمذي -
 " . بصرك اصرف: " عليه وسلم عن �ظر الفجاءة فقال 

كنت عند رسول اللّه صلى :  وروى أبو داود والرتمذي عن أم سلمة رضي اللّه عنها قالت -
ا عليه وسلم، وعنده ميمو�ة ، فأقبل ابن أم مكتوم ، وذلك بعد أن أمر�ا باحلجاب ، فقال النيب صلى 

 " .احتجبا منه : "ا عليه وسلم 
: ال يبصر�ا وال يعرفنا ؟ فقال النيب صلى ا عليه وسلم يا رسول اللّه أليس هو أعمى : فقلنا 

 " .أفعمياوان أ�تما ألستما تبصرا�ه ؟ "
فهذه النصوص تؤكد تأكيدا تاما مبا ال يقبل اجلدل أن �ظر الرجل إىل املرأة األجنبية حرام ، وأن 

 .ن النظر فتنة �ظر املرأة إىل الرجل األجنيب حرام أيضًا إذا كا�ا يف جملس واحد وترتّب م
 هو - كما يقول صاحب الظالل-وال شك أن الغاية اليت يهدف إليها اإلسالم من غض البصر 

فعمليات . إقامة جمتمع �ظيف ال هتاج فيه الشهوات يف كل حلظة ، وال تستثار فيه الغرائز يف كل حني 
 ، والنظرة اخلائنة ، واحلركة االستثارة املستمرة تنتهي باإل�سان إىل سعار شهوا�ي ال ينطفئ وال يرتوي

كلها ال تصنع شيئًا إال أن هتيج ذلك السعار الشهوا�ي .. املثرية ، والزينة املتربجة ، واجلسم العاري
وإحدى وسائل اإلسالم إىل إ�شاء جمتمع �ظيف هي احليلولة دون هذه االستثارة وإبقاء .. انون 

 .وبقوة الطبيعة دون استثارة مصطنعة الدافع الفطري العميق بني اجلنسني سليما 
لقد شاع يف وقت من األوقات أن النظرة الربيئة ، واحلديث الطلق ، واالختالط امليسور ، 

شاع أن هذا تنفيس وترويح ، .. والدعابة املرحة بني اجلنسني ، واالطالع على مواضع الفتنة املخبوءة 
عقَد النفسية ، وختفيف من حدة الضغط اجلنسي ، وإطالق للرغبات احلبيسة ووقاية من الكبت ومن ال

ولكن �سي هؤالء الذين يتمسكون مبثل هذه النظريات واألفكار أن .. وما وراءه من ا�دفاع غري مأمون 
 )١٣(الصفحة 



 

امليل الفطري بني الرجل واملرأة ميل عميق يف التكوين احليوي، ألن اللّه سبحا�ه قد �اط به امتداد احلياة 
قيق اخلالفة هلذا اإلِ�سان فيها ، فهو ميل دائم يسكن فرتة ثم يعود ، وإثارته يف كل على هذه األرض ، وحت

حني تزيد من عرامته ، وتدفع إىل اإلِفضاء املادي للحصول على الراحة ، فإذا مل يتم هذا تعبت 
 .األعصاب املستثارة وكان هذا مبثابة عملية تعذيب مستمرة 

لضحكة تثري ، والدعابة تثري ، والنربة املعربة عن هذا امليل فالنظرة تثري ، واحلركة تثري ، وا
والطريق املأمون هو تقليل هذه املثريات حبيث يبقى هذا امليل يف حدوده الطبيعية ثم تليب تلبية ... تثري 

وهذا هو املنهاج الذي اختاره اإلِسالم وارتضاه للجنس البشري ليتم . طبيعية عن طريق الزواج املشروع 
دوءه النفسي ، واستقراره الفكري ، وراحته العصبية ، ورباطه السليم الذي يربط بني سائر أبناء له ه

 !! ..اإلِ�سان 
 :وما أحسن ما قال بعضهم يف استثارة النظر 

 الشرر مستصغر من النار ومعظم        النظرii من  مبداها  احلوادث  كل
 وتَرii  وال  قوس  بال  السهام  فعل        صاحبهاii قلب يف فعلت �ظرةٍ  كم

i  عني  ذا  دام  ما   واملرء iالغيد أعني يف        يقلّبها على موقوف iiطَرخ 
ما   مقلته   يسر   ضر   iiا  ال        مهجتَهعاد  بسرور  مرحب i iبالضَّرر 

 :وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم القائل فيما رواه الطربا�ي 
عني حرست يف سبيل اللّه ، وعني بكت من خشية اللّه ، وعني : ة ال ترى أعينهم النار ثالث " -

 " .كفت عن حمارم اللّه 

 : أدب �ظر الرجل إىل الرجل -هـ 
ال جيوز أن ينظر الرجل إىل الرجل فيما بني سرته إىل ركبته ، سواء أكان الرجل املنظور إليه قريبا 

ا ، وسواء أكان مسلما أم بعيد؟.. ا أو كافر 
 ..فإ�ه جيوز إذا أمن الناظر الشهوة .. أما عدا ذلك كالبطن والظهر والصدر 

 )١٤(الصفحة 



 

ال ينظر : " واألصل يف حرمة هذا النظر ما رواه مسلم عن النيب صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
 .. " .الرجل إىل عورة الرجل ، وال املرأة إىل عورة املرأة 

 " .احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك  " -: ن وما رواه أمحد وأصحاب السن
 " .ما بني السرة والركبة عورة : " وأخرج احلاكم عنه عليه الصالة والسالم 

وروى احلاكم أن النيب صلى ا عليه وسلم رأى رجلًا مكشوف الفخذ ، فقال له موجها 
 " .غط فخذك فإن الفخذ عورة : " ومرشدا 

 " .الفخذ عورة : " مذي ويف رواية للرت
 :من هذه النصوص يتبني 

أ�ه ال جيوز للرجل أن يكشف جزءا من سرته إىل ركبته ال يف رياضة ، وال يف سباحة ، وال يف 
 ..وإن أمن الشهوة .. تدريب ، وال يف محام 

ال طاعة ملخلوق يف معصية : " وإذا أمره أحد بكشف جزء من عورته فعليه أال يطيعه للحديث 
 " .اخلالق 

فهذا .. أما ما �سب إىل املالكية بأن العورة هي السوأتان فقط ، وما عدا السوأءتني جيوز كشفه 
 .االدعاء غري صحيح بل هو من اجلهل والتضليل 
 :إن العورة عند املالكية تنقسم إىل قسمني 

 . عورة بالنسبة للصالة - ١
 . وعورة بالنسبة للنظر - ٢

 :لصالة فتنقسم إىل قسمني أما العورة بالنسبة ل
 ) .القبل والدبر (  وهي السوأتان :عورة مغلظة 
 . وهي ما بني السرة والركبة :عورة خمففة 

 . فالعورة املغلظة ، إذا كشفت يف الصالة تعاد مطلقًا ، سواء أخرج وقتها ، أم مل خيرج ؟ -
 )١٥(الصفحة 



 

 .، أما إذا خرج وقتها، فال تعاد  والعورة املخففة ، إذا كُشفت يف الصالة تعاد يف الوقت فقط -
 :أما العورة بالنسبة للنظر 

 .فيحرم كشفها سواء أكا�ت مغلظة أم كا�ت خمففة 
 . فعورة الرجل مع رجل آخر ما بني سرته وركبته -
 . وعورة املرأة مع املرأة إذا كا�تا مسلمتني ما بني السرة والركبة -
ة كلها عورة ما عدا الوجه والكفني يف قول ، ومجيع بدهنا  وعورة املرأة املسلمة مع املرأة الكافر-

 .يف قول آخر 
 وعورة املرأة مع حمارمها هي غري الوجه ، وغري اليدين ، وغري الرأس ، وغري العنق، وغري ظهر -
 ...أما ما عدا ذلك فهو عورة ال حيل النظر إليه .. القدمني 

 " .لكبري ا�تهى ملخصا من حاشية الدسوقي على الشرح ا" 
فيتبني من هذا النص الفقهي املالكي أن األئمة األربعة رضي اللّه عنهم متفقون على أن عورة الرجل مع 
الرجل هي ما بني السرة والركبة ، وبناء على هذا حيرم النظر فيما بينهما ، وحيل الرجل فيما عدا ذلك 

)١(.  

 
 

                                                 
فصلينا ) : ابن أنس ( ول الّله صلى اهللا عليه وسلم غزا خيبر ، قال  ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الّله عنه ، أن رس)١(

عندها صالة الغداة ، فرآب نبي الّله صلى اهللا عليه وسلم ، ورآب أبو طلحة ، وأنا رديف أبي طلحة ، فأجرى نبي الّله صلى اهللا عليه 
انحسر اإلزار عن فخذ نبي الّله صلى اهللا عليه وسلم وسلم في زقاق خيبر، وإن رآبتي لتمس فخذ نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، و

 ...وإني ألرى بياض فخذ نبي الّله صلى اهللا عليه وسلم
بغير ) أي انكشف ( على أن فخذه عليه الصالة والسالم انحسر  : " - آما قال اإلمام النووي في شرح مسلم -حديث أنس هذا محمول 

 فيه أنه استدام آشف الفخذ مع إمكان الستر ، وأما قول أنس فإني ألرى فخذه صلى اهللا وليس.. اختياره لضرورة اإلغارة واإلجراء 
 .هـ . أ" . عليه وسلم فمحمول على أنه وقع بصره عليه فجأة ال أنه تعمَّده 

 :واحتج ابن حزم الظاهري بحديث أنس على أن فخذ الرجل ليس بعورة ولكن الفقهاء ردوا عليه بوجوه هي 
دة أحاديث أن فخذ الرجل عورة ، أقواها ما رواه مالك ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي وذآره البخاري في صحيحه  ثبت من ع- ١

غط فخذيك فإن الفخذ : " مر علي رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم وعلّي ُبْرَدة وقد انكشفت فخذي ، فقال : معلًقا عن َجرْهَد قال 
 " ....عورة 

إذا تعارض حديثان ، فإذا أمكن التوفيق بينهما وفق ، وقد وفق النووي بين حديث أنس ، وحديث جرهد : ل  قال علماء األصو- ٢
 .حيث حمل حديث أنس على آشف النبي صلى اهللا عليه وسلم فخذه بغير اختياره لضرورة اِإلغارة على يهود خيبر آما سبق ذآره 

، " إذا تعارض الُمحرم والمبيح رجح المحرم : " تعارضين قال علماء األصول  على فرض أنه ما أمكن التوفيق بين الحديثين الم- ٣
 .فبناء على هذه القاعدة المعتبرة لدى علماء األصول أخذ العلماء بجانب حرمة آشف الفخذ من غير ما ضرورة 

واألئمة .. هرية ومن ذهب مذهبهم  األئمة المجتهدون مجمعون على أن فخذ الرجل عورة وأن النظر إليه حرام ولم يشّذ سوى الظا- ٤
 . ردوا مزاعمهم ، وفندوا آراءهم - آما رأيت -األعالم 

 آشف الفخذين من غير ما ضرورة ينبو عن الذوق السليم ، ويصطدم مع الحياء اإلسالمي النبيل ، ويتنافى مع أدب االجتماع ، - ٥
 ..وأخالقية اإلسالم 

 )١٦(الصفحة 



 

 : أدب �ظر املرأة إىل املرأة -و 

املرأة إىل املرأة ما بني سرهتا وركبتها ، سواء أكا�ت املرأة املنظور إليها قريبة أم ال جيوز أن تنظر 
 .بعيدة ؟ وسواء أكا�ت مسلمة أم كافرة ؟ 

 :واألصل يف ذلك احلديث الذي سبق ذكره 
 " .ال ينظر الرجل إىل عورة الرجل ، وال املرأة إىل عورة املرأة " 

 " . السرة والركبة عورة ما بني: " واحلديث الذي رواه احلاكم 
 " .والفخذ عورة : " وحديث 

 :فمن هذه النصوص يتبني 
ال .. حيرم على املرأة أن تنظر إىل فخذ ابنتها ، أو أختها ، أو أمها ، أو جارهتا ، أو صديقتها 

ني ترى واحلكمة يف هذا التحريم لتكون املرأة مصو�ة من هياج الغريزة وتوقدها ح.. يف محام وال يف غريه 
الذي " السحاق " وقد تؤدي هذه االستثارة اجلنسية باملرأة إىل .. منظرا مثريا ، أو مشهدا فيه فتنة 

 ..هو فعل املرأة باملرأة إطفاء لثورة الغريزة فيها ، وإمخادا لعرامها 
) أي اللواط ( اكتفاء الرجال بالرجال  " -: ومن عالمات الساعة ، كما صح يف األحاديث 

 ) " .أي السحاق ( كتفاء النساء بالنساء وا
فعلى النساء املسلمات الغيورات أن يتجننب النظر إىل عورات �ساء مثلهن سواء أكان ذلك أثناء 
خلع الثياب لالستحمام ، أو التدليك يف احلمام أو يف حفالت األعراس حيث العري السافل والتكشف 

 .املمقوت الذي يندي له جبني احلياء 
لرجال الغيورين أن ال يأذ�وا لزوجاهتم ، وال لبناهتم يف دخول احلمامات العامة الشتماهلا وعلى ا

والرسول عليه الصالة . على التكشف والعري واملفاسد ، كما هو شائع يف أوساطنا االجتماعية اليوم 
 :والسالم هنى عن ذلك 

 )١٧(الصفحة 



 

من كان يؤمن : " م أ�ه قال  روى النسائي والرتمذي وحسنه واحلاكم عنه عليه الصالة والسال-
 " .احلمام ) زوجته ( باللّه واليوم اآلخر فال يدخل حليلته 

 وروى الطربا�ي أن �ساء محص أو الشام دخلن على عائشة رضي اللّه عنها فقالت، أ�نت الالتي -
 تضع ثياهبا ما من امرأة: " تُدخِلْن �ساءكن احلمامات ؟ مسعت رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يقول 

 " .يف غري بيت زوجها إال هتكت السرت بينها وبني رهبا 
ستفتح عليكم أرض : " وروى ابن ماجة وأبو داود عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 

العجم ، وستجدون فيها بيوتًا يقال هلا احلمامات ، فال يدخلنها الرجال إال بإزار ، وامنعوها النساء إال 
 " . أو �فساء مريضة

 : أدب �ظر املرأة الكافرة إىل املرأة املسلمة -ز 

 أي -حيرم على املرأة املسلمة أن تكشف شيئًا من مفاتنها أمام امرأة كافرة إال ما يبدو عند املهنة
وال يبدين زينتهن { :  كاليدين ، والوجه ، والرجلني لعموم قوله تعاىل كما جاء يف سورة النور -اخلدمة 

 .} ... أو �سائهن ... لبعولتهن إال 
يفهم أن املرأة املسلمة ال جيوز أن تبدي زينتها إال إذا كان  }  أو �سائهن{: فمن قوله تعاىل 

حبضرهتا �ساء مسلمات صاحلات ، أما إذا كان يف الس �ساء غري مسلمات، أو �ساء مسلمات 
 .فاجرات فال جيوز هلا إبداء الزينة 

فعورة احلرة املسلمة مع احلرة : " .. حريم هو ما جاء يف حاشية الدسوقي واحلكمة يف هذا الت
لئال تصفها لزوجها الكافر ، فالتحريم لعارض ) واحلكمة ( الكافرة ما عدا الوجه واليدين على املعتمد ، 

 " .ال لكوهنا عورة 
لمة فاجرة أيضًا وحيرم كذلك على املرأة املسلمة أن تكشف شيئًا من مفاتن جسمها أمام امرأة مس

 :ما يلي " يف اهلدية العالئية " جاء .. حتى ال تصف حماسنها عند الرجال 

 )١٨(الصفحة 



 

أي (وال ينبغي للمرأة الصاحلة أن تنظر إليها الفاجرة ألهنا تصفها عند الرجال فال تضع " ... 
 .اهـ " جلباهبا وال مخارها ) املرأة الصاحلة 

�ذكره } أو �سائهن { : دي فهم خاص يف قوله تعاىل وللشيخ الوقور العالمة أبي األعلى املودو
النساء املختصات } أو �سائهن {: إن املراد بقوله تعاىل " : [ تفسري سورة النور " كما ورد يف كتابه 

هبن بالصحبة واخلدمة والتعارف ، سواء أكن مسلمات أو غري مسلمات ، وأن الغرض من اآلية أن خترج 
تي ال يعرف شيء عن أخالقهن وآداهبن وعاداهتن ، أو تكون أحواهلن الظاهرة من دائرة األجنبيات الال

مشتبهة ال يوثق هبا ، فليست العربة يف هذا الشأن باالختالف الديين ، بل هي باالختالف اخلُلقي، 
فللنساء املسلمات أن يظهرن زينتهن بدون حجاب وال حترج للنساء الكرميات املنتميات إىل البيوت 

 .وفة اجلديرة باالعتما د على أخالق أهلها سواء أكن مسلمات أو غري مسلمات املعر
وأما الفاسقات الالتي ال حياء عندهن ، وال يعتمد على أخالقهن ، وآداهبن ، فيجب أن 
حتتجب عنهن كل امرأة مؤمنة صاحلة ولو كن مسلمات ، ألن صحبتهن ال تقل عن صحبة الرجال ضررا 

 . ] ....!!على أخالقها 
ولكن هؤالء النساء الكرميات غري املسلمات ذوات األخالق ، والفضل يف هذا العصر ؟ يف 
تقديري أن هذا ال يوجد إال يف بيئات حمدودة ، فعلى املرأة املسلمة أن حتتاط لدينها ومسعتها خمافة التأثر 

 !!.بأخالق غري دينها ، أو بأخالق مسلمات مستهرتات ال يرعني شرفًا وال حرمة 
 : أدب النظر إىل األمرد -حـ 

 . سنة ١٥ إىل ١٠األمرد هو الشاب الذي مل تنبت حليته بعد ، وهو الذي يرتاوح عمره ما بني 
والنظر إىل األمرد جائز ، إذا كان لضرورة كالبيع والشراء ، واألخذ والعطاء ، والتطبيب والتعليم 

 .وحنوها من مواضع احلاجة 
 ...جل االلتذاذ باجلمال فهو حرام لكو�ه جير إىل الشهوة ويؤدي إىل الفتنة أما إذا كان النظر من أ

  ] .٣١: النور [  } ..قل للمؤمنني يغضّوا من أبصارهم { : ودليل احلرمة قوله تعاىل 
 )١٩(الصفحة 



 

 :ولقد بالغ السلف الصاحل يف اإلِعراض عن املُرد احلسان والنظر إليهم وجمالستهم 
 جتالسوا أوالد األغنياء فإن هلم صورا كصور العذارى وهم أشد ال: "  قال احلسن بن ذكوان -

 " .فتنة من النساء 
أخرجوه عين ، أرى مع : "  ودخل سفيان الثوري احلمام فدخل عليه صيب حسن الوجه فقال -

 " .كل امرأة شيطا�ًا ، ومع كل أمرد سبعة عشر شيطا�ًا 
ابن : من هذا منك ؟ قال : ه فقال له  وجاء رجل إىل اإلمام أمحد ، ومعه صيب حسن الوج-

ال جتئ به إلينا مرة أخرى ، وال متش معه بطريق لئال يظن بك من ال يعرفك ويعرفه : " قال . أخيت 
 " .سوءا 

 " .إذا رأيتم الرجل حيد النظر إىل الغالم األمرد فاهتموه : "  وقال سعيد بن املسيب -
من غري ما ضرورة هي خمافة الوقوع يف الفتنة ، سدا للذرائع واحلكمة يف حتريم النظر إىل األمرد 

 ..وحسما للفساد 
 ..واملسلم التقي الورع هو الذي حيتاط لدينه وخلقه ومسعته ، ويتقي حبذر مواطن التهم 

 : أدب �ظر املرأة إىل الرجل األجنيب -ط 
 أو هم يلعبون ألعابا غري حمرمة جيوز للمرأة املسلمة أن تنظر إىل الرجال وهم ميشون يف الطرقات ،

والدليل على هذا ما ثبت يف الصحيحني أن رسول اللّه . ، أو هم يتعاطون البيع والشراء ، أو غري ذلك 
صلى ا عليه وسلم جعل ينظر إىل احلبشة ، وهم يلعبون يف حراهبم يف املسجد يوم العيد ، وعائشة 

 . يسرتها منهم حتى ملّت ورجعت، وذلك سنة سبع هجرية رضي اللّه عنها تنظر إليهم من ورائه وهو
 " .أفعمياوان أ�تما ألستما تبصرا�ه ؟ ... احتجبا منه : " وأما حديث 

فمحمول على اجتماع أم سلمة وميمو�ة مع ابن أم مكتوم يف جملس واحد ، وحتديق بصرهن إليه 
 !!.مقابلةً ومواجهة 

 )٢٠(الصفحة 



 

إن هناك فرقًا دقيقًا بني �ظر املرأة إىل " : [ احلجاب " كتابه يقول العالمة أبو األعلى املودودي يف 
الرجال ، و�ظر الرجال إىل النساء من حيث اخلصائص النفسية للصنفني ، وذلك أن طبيعة الرجل اإلِقدام 

، ) حليائها ( فهو إذا أحب شيئًا يسعى يف إحرازه والوصول إليه ، ولكن يف طبيعة املرأة التمنع والفرار 
ي ما دامت على فطرهتا ومل تنسلخ منها ، ال ميكن أن يكون فيها من اجلرأة والوقاحة ما تتقدم به وه

 .بنفسها إىل شيء حتبه وتعجب به 
وقد راعى الشارع عليه الصالة والسالم هذا الفرق بني طبعي الصنفني فلم يشدد يف النهي عن 

 إىل األجنبية ، وقد اشتهر حديث عائشة رضي �ظر املرأة إىل األجنيب تشديده يف النهي عن �ظر الرجل
اللّه عنها أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أراها لعب احلبشة حبراهبم يف املسجد مما يفيد أ�ه ليس يف 
�ظر النساء إىل الرجال حمظور على اإلطالق ، وإمنا املكروه اجتماع النساء والرجال يف جملس واحد 

 وأيضًا ال جيوز من النظر ما -هي أم سلمة أن حتتجبا من ابن أم مكتوم  كن-وحتديق بعضهم إىل بعض 
 ] .خياف منه الفتنة 

 أي حديث -واستُدِلّ هبذا احلديث : " ويقول العالمة ابن حجر القسطال�ي يف شرح البخاري 
 على جواز رؤية املرأة األجنبية للرجل األجنيب دون العكس ، ويدل له -�ظر عائشة إىل احلبشة 

استمرار العمل على خروج النساء إىل املساجد واألسواق واألسفار منتقبات لئال يراهن الرجال ، ومل 
 " .يؤمر الرجال قط باال�تقاب لئال يراهم النساء ، فدل على اختالف احلكم بني الفريقني 

 كوجه املرأة لسنا �قول إن وجه الرجل يف حق املرأة عورة: وهبذا احتج اإلِمام الغزايل للجواز فقال 
يف حق الرجل ، فيحرم �ظر املرأة إىل الرجل عند خوف الفتنة ، وإن مل تكن فتنة فال ، إذ مل تزل الرجال 

فلو استووا ألُمروا بالتنقب أو منعن من .. على مر الزمان مكشويف الوجوه ، والنساء خيرجن منتقبات 
 ..اخلروج 

 :ة إىل األجنيب جائز بشرطني والذي أخلص إليه بعد ما تقدم أن �ظر املرأ
 .أن ال يرتتب على النظر مما خيشى منه الفتنة : األول 

 )٢١(الصفحة 



 

 .أن ال يكون التحديق يف جملس واحد مواجهة ومقابلة : الثا�ي 
 : إىل عورة الصغري )١( أدب النظر -ي 

دوهنا، ثم إذا الصغري سواء أكان ذكرا أو أ�ثى ال عورة له إذا كان ابن أربع سنني فما : قال الفقهاء 
زاد على األربع فعورته القبل والدبر وما حوهلما ؛ حتى إذا بلغ حد الشهوة صارت عورته كعورة البالغ 

 .على التفصيل الذي سبق ذكره ، وكلما عود�اه السرتكان أفضل 

 : حاالت ضرورية يباح فيها النظر -ك 
.. ة ولو كا�ت دميمة غري مشتهاة سبق أن ذكر�ا أ�ه ال جيوز للرجل أن ينظر إىل امرأة أجنبي

قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم { : لعموم قوله تعاىل ... سواء أكان النظر بشهوة أو بغري شهوة 
 .} وحيفظوا فروجهم 

  .)٢(" اصرف بصرك : " ولشمول قوله عليه الصالة والسالم 
 ..ولكن يستثنى من هذا النظر حاالت ضرورية ، وأمور طارئة 

 :لى الرتتيب التايل �ذكرها ع
 : النظر بقصد اخلطبة - ١

 " .أدب النظر إىل املخطوبة " سبق الكالم عليه بشكل مفصل يف حبث 
 : النظر بقصد التعليم - ٢

 :جيوز النظر إىل وجه املرأة األجنبية من غري زينة بقصد التعليم بشرط 

  .و الد�ياأن يكون العلم الذي تتعلّمه معترباً شرعاً فيه صالح الدين  -
 ... وأن يكون يف حدود اختصاصها كتعليمها أصول التمريض وفن الوالدة -
 . وأن ال خيشى من النظر إىل وجهها فتنة -

                                                 
 . باب شروط الصالة البن عابدين ،" رد المحتار "  انظر )١(
 "اصرف بصرك : "  روى مسلم أنه عليه الصالة والسالم حين سئل عن نظر الفجاءة قال )٢(

 )٢٢(الصفحة 



 

 . وأن ال يرتتب على التعليم خلوة -
 . وأن ال يوجد �ساء يقمن بالتعليم مقام الرجال -

ال حتوم حوله .. �ظيف طاهر أراد تكوين جمتمع .. وال شك أن اإلِسالم حني وضع هذه القيود 
حتى تبقى الفتاة صينة طاهرة ، ال متتد إليها يد بإثم ، وال تنظر إليها .. الشبه ، وال توجه إليه التهم 

 !!.عني خبيا�ة 
  ] .٥٩: األحزاب [  } ذلك أد�ى أن يعرفن فال يؤذين{ : وصدق اللّه العظيم القائل 

 
 
 
 : النظر بقصد املداواة - ٣

جيوز أن ينظر الطبيب من األجنبية إىل املواضع الـيت يقـوم علـى عالجهـا ، كمـا روى مسـلم عـن أم                 
                 عليـه وسـلم يف احلجامـة فـأمر الـنيب صـلى ا سلمة رضي اللّه عنها أهنا استأذ�ت رسول اللّه صلى ا

 .عليه وسلم أبا طيبة أن حيجمها 
 :شروط ومعاجلة الطبيب للمرأة األجنبية ال جتوز إال ب

 . أن يكو ن الطبيب تقيا أمينا عدلًا ذا اختصاص وعلم - ١
 . أن ال يكشف من أعضاء املرأة إال قدر احلاجة إذا تعين النظر - ٢
 . أن ال تكون هناك امرأة خمتصة تقوم مقام الطبيب يف علمه واختصاصه - ٣
 ..ا ، أو أختها ، أو جارهتا  أن تكون املعاجلة بوجود حمرم ، أو زوج ، أو امرأة ثقة كأمه- ٤
 . أن ال يكون الطبيب كافرا مع وجود مسلم - ٥
 فإذا توفرت هذه الشروط جيوز للطبيب أن ينظر أو يلمس موضع العورة بالنسبة للمـرأة ، ألن                  - ٦

ومـا جعـل    { : فبمـدؤه يف ذلـك      .. اإلِسالم يدفع عـن النـاس احلـرج ، وجيلـب هلـم املصـلحة والتيسـري                  
  ] .٧٨: احلج [  } لدين من حرجعليكم يف ا

 )٢٣(الصفحة 



 

  ] .١٨٥: البقرة [  } يريد اللّه بكم اليسر وال يريد بكم العسر{ 
 : النظر بقصد احملاكمة والشهادة - ٤

ملـا يرتتـب علـى    .. جيوز للقاضي والشاهد أن ينظر من املرأة إىل الوجه والكفني وإن خافا الفتنـة      
از النظر لكون املنتقبة غري معروفة لدى القاضـي ، ولـدى       وإمنا ج .. النظر من إحقاق حق ، ودفع ظلم        

فتكشف عن وجهها يف هذه اللحظات على أهنا هي املعنية حتى ال تلتبس األمور ، وتضيع     .. الشاهد  
وما ذاك إال ألن اإلِسالم دين الواقـع واحليـاة ، حيقـق للنـاس مصـاحلهم ، وحيفـظ هلـم        .. يف اتمع احلقوق  

  ] .٥٠: املائدة [  } ن من اللّه حكما لقوم يوقنون ؟ومن أحس{ : حقوقهم 
ــدة ، ليعــرف أهــل احلميــة والغــرية مــن الرجــال      ويف هــذا املقــام أســوق هــذه القصــة التارخييــة اخلال
والنســاء ، كيــف كــان الســلف الصــاحل يتحرجــون مــن أن تكشــف املــرأة وجههــا أمــام الرجــال ، ولــو كــان  

 .الكشف جائزا شرعا ؟ 
 إسحاق قاضي الري واألهواز يف القرن الثالـث اهلجـري ينظـر يف قضـايا النـاس ،          جلس موسى بن  

وكان بني املتقاضني امرأة ادعت على زوجها أن عليه مخسمائة دينـار مهـرا هلـا ، فـأ�كر الـزوج أن هلـا يف                       
ل قد أحضرتُهم ، فاستدعى القاضي أحدهم وقا: هات شهودك ، فقال : ذمته شيئًا ، فقال له القاضي    

مـاذا  : قـومي ، فقـال الـزوج        : ا�ظر إىل الزوجة لتشري إليها يف شهادتك ، فقام الشاهد وقال للزوجـة              : له  
البـد أن ينظـر الشـاهد إىل امرأتـك وهـي مسـفرة لتصـح عنـده معرفتـه هبـا ،                       : تريدون منها ؟ ، فقيل له       

 إ�ـي أشـهد القاضـي    فكره الرجل أن تضطر زوجته إىل الكشف عن وجهها للشـهود أمـام النـاس ، فصـاح                
على أن لزوجيت يف ذميت هذا املهر الذي تدعيه وال تُسفِر عن وجهها ، فلما مسعت الزوجة ذلـك أكـربت                 

، فصــاحت تقــول !! يف رجلــها أ�ــه يضــن بوجههــا علــى رؤيــة الشــهود ، وأ�ــه يصــوهنا عــن أعــني النــاس    
، فقـال  !!  منـه يف الـد�يا ، واآلخـرة    إ�ي أُشهدك على أ�ي قد وهبت لـه هـذا املهـر ، وأبرأتُـه              : للقاضي  

 " !!.اكتبوا هذا يف مكارم األخالق . " القاضي ملن حوله 

 )٢٤(الصفحة 



 

بـأدب النظـر إىل احملـارم ،        : فما على املربني إال أن يأخذوا بآداب اإلِسالم يف النظر سواء ما يتعلق              
رجـل إىل املـرأة األجنبيـة ،    أوبأدب النظر إىل املخطوبة ، أو بأدب �ظر الزوج إىل زوجته ، أو بأدب �ظـر ال       

أو بــأدب �ظــر الرجــل إىل الرجــل ، أو بــأدب �ظــر املــرأة إىل املــرأة، أو بــأدب �ظــر املــرأة الكــافرة إىل املــرأة   
املسلمة ، أو بأدب �ظر الرجـل إىل األمـرد ، أو بـأدب �ظـر املـرأة إىل األجـنيب ، أو بـأدب النظـر إىل عـورة                    

م ، أو بأدب النظر بقصد املداواة ، أو بـأدب النظـر بقصـد احملاكمـة                 الصغري ، أو بأدب النظر بقصد التعلي      
 ..أو الشهادة 

كل هذه اآلداب من النظر جيـب علـى اآلبـاء واألمهـات واملربيـات مجيعـا أن يعطـوا ألبنـائهم القـدوة                        
إلسـالمية  إن أرادوا هلم اخلُلق الفاضل، والشخصية ا      .. العملية فيها ، ثم يلقنوها أبناءهم تعليما وتوعية         

واللّه سبحا�ه لـن يتِـرهم أعمـاهلم ،    .. املتميزة ، والسلوك االجتماعي اخلري ، والرتبية اإلسالمية السامية        
 !! ..ولن ينقصهم أجورهم وثواهبم يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٥(الصفحة 



 

  جتنيب الولد اإلثارات اجلنسية- ٣

الكربى اليت أوجبها اإلسالم على املربي أن جينب ولده كل ما يثريه جنسيا ، من املسؤوليات 
العاشرة إىل ( وذلك حينما يبلغ الولد سن املراهقة ، وهو السن الذي يرتاوح ما بني .. ويفسده خلقيا 

 ) ..البلوغ 
اإل�سان فإذا قد أمجع علماء الرتبية واألخالق أن مرحلة املراهقة هي من أخطر املراحل يف حياة 

عرف املربي كيف يربي الولد ؟، وكيف ينتشله من أوحال الفساد ، وبيئات االحنالل ؟ وكيف يوجهه 
التوجيه األمثل ؟ فعلى األغلب أن الولد ينشأ على اخللق الفاضل ، واألدب الرفيع ، والرتبية اإلسالمية 

 ..السامية 
 بأن جينبوا أوالدهم إثارة اجلنس وهياج الغريزة هذه ومما يدل على أن اإلِسالم أمر األولياء واملربني

وليضْربن خبُمرهن على جيوهبن وال يبدين زينتهن إال { : قال تعاىل يف سورة النور : النصوص التالية 
  ] .٣١: النور [  } ...أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء ... لبعولتهن 

ا كان صغريا ال يفهم أحوال النساء ، وعوراهتن وإثارهتن ، فيؤخذ من هذا النص ، أن الولد إذ
 وهو السن الذي بعد -فال بأس بدخوله على النساء ، فأما إذا كان مراهقًا ، أو قريبا من سن املراهقة

 فال ميكن من الدخول على النساء لكو�ه يفرق بني الشوهاء واحلسناء ، وتتحرك الشهوة يف -التاسعة 
 ... منظرا مثريا �فسه إذا رأى

 . } أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء{ : يقول اإلمام ابن كثري يف تفسري آية 
يعين لصغرهم ال يفهمون أحوال النساء وعوراهتن ، من كالمهن الرخيم ، وتعطفهن يف املشية ، [ 

وله على النساء ، فأما إذا فإذا كان الطفل صغريا ال يفهم ذلك فال بأس بدخ.. وحركاهتن وسكناهتن 
كان مراهقًا أو قريبا منه حبيث يعرف ذلك ويدريه ، ويفرق بني الشوهاء واحلسناء ، فال ميكّن من 

: " الدخول على النساء ، وقد ثبت يف الصحيحني عن سيد�ا رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 

 )٢٦(الصفحة 



 

احلمو : " قال ) أي قريب الزوج ( أفرأيت احلمو ؟ : قيل يا رسول اللّه " إياكم والدخول على النساء 
 " ] .املوت 

مروا أوالدكم بالصالة وهم : "  روى احلاكم وأبو داود عن النيب صلى ا عليه وسلم أ�ه قال -
 " .أبناء سبع سنني واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم يف املضاجع 

هات مأمورون شرعا أن يفرقوا بني أبنائهم يف املضجع إذا فيؤخذ من هذا النص أن اآلباء ، واألم
بلغوا سن العاشرة ، خمافة إذا اختلطوا يف فراش واحدٍ ، وهم يف سن املراهقة ، أو ما يقارهبا أن يروا 

 ..ما يثريهم جنسيا ، ويفسدهم خلقيا .. من عورات بعضهم البعض يف حال النوم أو يف اليقظة 
لى أن اإلِسالم يأمر األولياء بأن يتخذوا التدابري اإلِجيابية ، واألسباب وهذا دليل قاطع ع

حتى ينشأ على الصالح ، ويرتبى على .. يف جتنيب الولد اهلياج الغريزي ، واإلثارة اجلنسية .. الوقائية 
 !!.الفضيلة واخللق الفاضل 

 رضي اللّه عنهما يوم  روى البخاري أن النيب صلى ا عليه وسلم أردف الفضل بن العباس-
 فطفق الفضل ينظر إىل امرأة وضيئة من خثعم كا�ت تسأل - وكان الفضل �اهز البلوغ -النحر خلفه 

النيب صلى ا عليه وسلم عن أمور دينها ، فأخذ النيب صلى ا عليه وسلم بذقن الفضل ، فحول 
 .وجهه عن النظر إليها 

لَويت عنق ابن عمك ؟ فقال : للرسول صلى ا عليه وسلم أن العباس قال : ويف رواية للرتمذي 
 " .رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما من الفتنة : " عليه الصالة والسالم 

: يؤخذ من فعل النيب صلى ا عليه وسلم يف حتويل وجه الفصل عن النظر إىل املرأة ، ومن قوله 
 " .فلم آمن عليهما من الفتنة "

ا كله أن النيب صلى ا عليه وسلم كان يهتم يف توجيه الولد املراهق ، أو البالغ يؤخذ من هذ
خمافة أن يقع يف الفتنة ، أو يرتدى يف الفساد .. يف كل مايصلحه خلقيا ، ويضبطه غريزيا .. الشاب

 !!..واالحنالل 
 )٢٧(الصفحة 



 

ح اجليل وتربية األوالد ، وهذه لفتة تربوية كرمية من �يب اإلسالم صلوات اللّه وسالمه عليه يف إصال
 ..وتقويم اعوجاج اتمع 

 !!..وما أكثر مواقفه اإلِصالحية ، ولفتاته الرتبوية عليه الصالة والسالم 
فنستخلص من هذه النصوص اليت أورد�اها آ�فًا أ�ه جيب على املربي أن جينب ولده كل ما يثريه 

 الفاحشة ، ويرتدى يف مهاوي الرذيلة ، ويتقلب يف حتى ال يقع يف حبائل.. غريزيا ، ويهيجه جنسيا 
 ..محأة الفساد واالحنالل 

 :ومسؤولية املربي يف جتنيب الولد اإلِثارات اجلنسية تتحقق يف جا�بني 
 . مسؤولية الرقابة الداخلية :األول 
 . مسؤولية الرقابة اخلارجية :الثا�ي 

 : أما الرقابة الداخلية -
 :واعد اإلسالم يف منع كل ما يهيج الولد غريزيا ، ويثريه جنسيا فيجب أن يتبع املربي ق

من قبل صالة الفجر ، ووقت : فدخوله على أهله يف سن التمييز يف أوقات الراحة والنوم * 
 - على الغالب -ألن الولد .. مما يثريه جنسيا .. الظهرية ، ومن بعد صالة العشاء بدون استئذان 

 .ة من تكشف العورات ال حيسن أن يرى أهله فيها يفاجأ باطالع على حال
 أن يعلِّم ولده الصغري أدب االستئذان يف هذه األوقات - كما مر -لذا وجب على املربي 

أما إذا بلغ سن البلوغ فعلى املربي أن يعلمه أدب االستئذان يف هذه األوقات الثالثة ويف . الثالثة 
 ..غريها 

 وهو السن ما -بيات وهن يف أمجل زينة ، وهو يف سن املراهقة ودخوله على النساء األجن* 
 .. مما يثري الولد جنسيا -بعد التاسعة 

 . أن مينع ولده املراهق من الدخول على النساء األجنبيات - كما مر -لذا وجب على املربي 

 )٢٨(الصفحة 



 

..  بعدها و�ومه مع إخوته البنني ، أو البنات يف مضجع واحد ، وهو يف سن العاشرة ، وما* 
 .مما يثري الولد جنسيا ، وال سيما حينما يضمه وإياهم حلاف واحد 

 . أن يفرق بينهم يف املضاجع - كما مر -لذا وجب على املربي 
مما يثري .. وحتديق �ظره إىل مكان العورة املكشوفة من املرأة ، وهو يف سن التمييز وما بعده* 

 ..الولد جنسيا 
 . أن يعلم الولد منذ �شأته آداب النظر - كما مر -لذا وجب على املربي 

وإفساح اال له ، لريى يف البيت من شاشة التلفزيون املناظر املثرية ، والتمثيليات املاجنة، * 
 ...مما يثري الولد جنسيا ... والدعايا ت الفاجرة 

ه الكبري على الفضيلة  أن مينع من البيت وجود التلفزيون خلطر- كما مر -لذا وجب على املربي 
  .)١(واألخالق 

وترك احلبل له على غاربه يف أن يقتين ما شاء من الصور العارية ، واالت املاجنة ، والقصص 
مما يثري الولد .. دومنا سؤال وال رقيب ... الغرامية املهيجة ، والتسجيالت الغنائية املثرية 

 ...جنسيا 
د ، وأن يلقي �ظرة إىل مكتبه ، ليعرف كيف يرشده ، وكيف لذا وجب على املربي أن يراقب الول

 .يوجهه إذا رآه اقتنى شيئًا من هذا ؟
وإتاحة اال له يف أن يصادق من قريباته ، أو من بنات اجلريان ، وهو يف سن املراهقة من * 

 .مما يثري الولد جنسيا .. شاء حبجة الدراسة واالجتهاد ، أو الصداقة الربيئة 
جب على املربي أن ال يفسح اال لولده وال البنته يف توثيق العالقة بني الذكور واإل�اث ، ملا لذا و

 ...هلذه العالقات من خطر كبري على الفضيلة واألخالق 

                                                 
 ..تجد فيه لحجج الدامغة في تحريم اقتناء التلفزيون بوضعه الحالي اليوم " حكم اإلسالم في وسائل اإلعالم "   ارجع إلى آتابنا )١(

 )٢٩(الصفحة 



 

إىل غري ذلك من هذه املثريات اليت تفسد أخالق الولد ، وترمي به يف متاهات االحنالل وامليوعة 
 .واإلباحية 

ن جينبها الولد بتوجيهه الزكي ، وإرشاده السديد ، وحكمته الرشيدة ، وال يعدم فعلى املربي أ
 ...وسيلة يف إصالح الولد ، وتوعيته ، وتربيته الرتبية الفاضلة 

 : أما الرقابة اخلارجية -
فهي ال تقل عناية واهتماما عن الرقابة الداخلية ، ذلك ألن وسائل إفساد الولد خلقيا أكثر من أن 

 أخطر هذه الوسائل اليت تثري الولد جنسيا ، - أخي املربي -صى ، وال بأس أن أضع بني يديك حت
 :لتكون على رؤية تامة يف كل ما يسبب إفساد الولد ، ويوقعه يف مهاوي اهلالك ... وهتيجه غريزيا 

 : مفسدة السينما واملسرح - ١
 .. ومظاهر الفساد اإلباحية ملا يعرض فيهما من مفاتن اجلنس ، واستثارات الشهوة ،

 وسيلة للتحلل ، ومرتعا للمجون - ويالألسف -حتى إن السينما واملسرح اليوم أصبحتا 
 بابا للرزق، - عن طريق السينما أو املسرح -بل صارت التجارة باألعراض واجلنس .. وامليوعة 

طة الد�يئة من يهود وغري يهود ، عند أصحاب املطامع اجلنسية ، وذوي النفوس اهلاب.. وميدا�ًا للسبق 
 ..من مسلمني ينتسبون ظلما وزورا إىل اإلسالم ، ومن غري املسلمني 

 : مفسدة أزياء النساء الفاضحة - ٢
ملا تستلفت �ظر املراهقني والشباب ، فال ميلك أحدهم أن يشعر بشيء من االستقرار أمام هذه 

إ�ه ال يستطيع مالحقة مواكب احلسان الفاتنات .. حة املفاتن املبتذلة ، وأمام هذه األزياء الفاض
 .الكاشفات عن اجلسد ببصره فضلًا عما يندفع بغريزته إىل ما وراء ذلك 

 .فماذا يفعل املراهق أو الشاب أمام هذا التيار اجلارف من املفاسد ؟ 
ي خيرتع من الذ. إن ذلك يرهق األعصاب ، ويفسد األخالق ، ويصرف عن اجلد والعمل البناء 

 .هذه األزياء ؟ 
 )٣٠(الصفحة 



 

إهنم حفنة من التجار أكثرهم من اليهود الذين يريدون أن تعم الفوضى يف كل األحناء ، وأن جيتثوا 
 !!..لتنحل قواها ، ويسهل السيطرة عليها وامتالك زمامها .. أصول األخالق الفاضلة من اتمعات 

 . أخالقنا إن أولئك يصدرون عن عقائد غري عقائد�ا ، وأخالق غري
هو .. واالخنراط يف بوتقة التقليد األعمى ... إن شعور التبعية النفسية ، واإلحساس بالنقص 

الذي يدفع النساء غري الواعيات يف بلد�ا إىل أن ينسقْن حبكم عواطفهن وأهوائهن يف تيار األزياء 
 .الفاضحة اليت تستهدف الفتنة واإلغراء 
ملسلمة أن تنقاد وراء ذلك التيار اآلسن الذي يسلبها خصائصها ولست أدري كيف ترضى املرأة ا

ومما جيسم اخلطر ، أن .. ، وأصالتها ، وحييلها إىل مسخ شائه باسم الرقي ، والتحضر ، والتقدمية 
تيار العبث باألزياء ال يقف عند حد ، بل إ�ه يولع بكل غريب ، ويتجه إىل كل ما يلفت األ�ظار ويثري 

 !!.العجب 
قد تفننت األزياء يف إبراز الفتنة واإلِغراء باالحنراف ، فلم تدع لذلك وسيلة إال اجتهت إليها مهما ل

 !!..بدت معيبة ممجوجة ، ومهما امتهنت كرامة اإل�سان ، وأحالته إىل سلعة أقلَّ من احليوان 
ان النساء ، أن التخلف واملرأة املعاصرة طائعة ذليلة لكل ما خيتاره هلا العابثون ، وقد وقَر يف أذه

 .كما يصفوهنا ا�قطاع عن احلضارة ، وتأخر عن موكب املد�ية والتقدم " األزياء العاملية " عن هذه 
ال ترى بأسا يف اتباع هذا التيار اجلارف من فوضى .. ولئن كا�ت املرأة األوربية أو األمريكية 

 .؟ !يار بأسا وأي بأس األزياء ، فإن املرأة املسلمة البد أن ترى يف هذا الت
 .أن ترى فيه بأسا ملا يصيب العزاب من كَبتٍ وما جيرهم إىل الفوضى اجلنسية واالحنالل 

أن ترى فيه بأسا ملا يدفع النساء اجلاهالت الفقريات إىل أن يتعاطني الز�ى سرا للحصول على املال 
 !!.ها هبذه األزياء ، حتى تظهر إحداهن يف اتمع مبظهر فاتن مجيل ، يف ظهور

أن ترى فيه بأسا ملا يقع بني األزواج ، والزوجات من مشاجرات وخصومات من أجل أن تشبع 
 .املرأة هنمها يف ارتداء الزي اجلديد 

 )٣١(الصفحة 



 

إن املرأة املسلمة مطالبة بأن حتيا يف حدود أخالقها ، ومبادئها ، وأصالتها اإلسالمية ، وأن 
طمأ�ينته ، وأن ترحم املراهقني والعزاب مبا تظهر به من مظهر احلشمة حتافظ على استقامة اتمع ، و

فتعترب شرعا حائدة عن مبادئ اإلسالم .. وإال .. والكمال ، ومبا ترتديه من زي اجلالبيب واحلجاب 
 ...، ومسرتسلة الفسوق والعصيان ، خاضعة للهوى ، منقادة للضالل 

} لّه ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهموما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى ال{ 
  ] .٣٦: األحزاب [ 

 : مفسدة املواخري السرية والعلنية - ٣
و�ساء فقدن من �فوسهن رباط .. ملا حتتويه من رجال فقدوا معنى النخوة ، والشرف ، والغرية 

لينطلقوا يف حلبة اإلِباحية جيتمعون معا يف هذه األوكار اآلمثة ، .. الكرامة ، واحلياء ، والعفاف 
 ..كاخلنازير يف اخلسة والد�اءة ، وكالبهائم يف السفاد وهياج الغريزة 

يغشاها فى كل آن طالب املتعة .. إهنا ساحات لإلِباحية واملفاسد ، إهنا أماكن للدعارة واخلنا 
جلاهل للحضارة وهي عدوى أصابتنا من جراثيم التقليد ا...واجلسد ، وعشاق امليوعة واالحنالل 

 ..الغربية ، أو رؤية قشورها دون جوهرها ، وهي داللة على قتل الوقت بالعبث، وضياع قيمة احلياة 
وقته وماله يف سبيل االطالع على العورات ، .. فما معنى أن يبدد اإل�سان األمحق ... وإال 

ال تستقيم معها أوىل أو أخرى وكلها .. وارتكاب املآثم ، والتدرج حنو اإلباحية ، واقرتاف املنكرات 
 !! ..؟

فهي .. وهذه املواخري سواء أكا�ت سرية أم علنية باب واسع لفوضى الغريزة ، واالتصال باجلنس
ويف مشاهدها املثرية ، يفقد . بيئات آسنة قذرة ، تنمو فيها جراثيم اخلطيئة واإلثم وتتعدد ألواهنا 

حني يرى الوجوه اآلمثة ، ... تدرج على سلم اإلباحيةاإل�سان زمام �فسه ، ويفسق عن أمر ربه ، وي
 ...واألجساد العارية ، واملفاتن املغرية 

 )٣٢(الصفحة 



 

ويف ظالل املسكرات ، واملخدرات تفتح األبواب املغلقة ، وتوقظ الفنت النائمة ، وينصرف الناس 
 ..ال احلرام إىل ألوان النزوات واللهو احلقري، واالتص.. عن اجلد ، واالستقامة ، وأداء الرسالة 

ويف العالقات املنحرفة ، اليت تنبت جذورها يف هذه البيئات الفاسدة واملواخي ر اآلمثة ، تنهدم 
 !!..أسر ، وتتقوض بيوت ، وتنحرف �ساء ، وتُقْبر مروءات ، وتنتهك حرمات ، وتبدد أموال 

 كثري من البنات الالئي وال يقف خطر هذه املواخري عند هذا احلد ، بل إهنا متتد بيد الفساد إىل
تنزلق أقدامهن إىل هذه اهلاوية ، استجابة إلغراء املال ، وإشباع الوطر ، والتمتع باللذة العارضة ، اليت 

 ...يعقبها املصائب واآلالم 
 هذه الصور من ا�زالق البنات يف هاوية - أخي املربي -وأريد يف هذا اال أن أضع بني يديك 

 :رؤية لديك واضحة الرذيلة ، لتكون ال
 بينما كا�ت معلمة الرياضة ، تعطي درس الرياضة لطالبات الصف العاشر يف إحدى املدارس -أ 

الثا�وية للبنات ، وإذ بطالبة تقع على األرض فجأة لدوران أصاهبا ، وفورا تنقل إىل املستشفى إلسعافها 
 .، وبعد فحص طيب جلسمها تبني أن الطالبة حبلى من الز�ى 

ا أخذ التحقيق جمراه ، تبني أن الطالبة مرتبطة بِوكْرٍ من أوكار الدعارة السرية يف البلد مع مخس ومل
 !!..طالبات من سنها ، واألهل واملدرسة ال يعلمون من أمرهن شيئًا 

وتبني أيضًا �تيجة التحقيق ، أن طالبة من هذه الطالبات كا�ت ممتهنة الدعارة السرية قبل دخوهلا 
واستطاعت بأساليبها املغرية أن تزين لرفيقاهتا طريق .. رسة ، بوحي من أمها الداعرة إىل املد

 ..الفحشاء واملنكر حتى أوقعتهن يف هذا املصري املخزي ، والنهاية األليمة 
وال شك أن . واملسؤولون يف التعليم لفّو املوضوع ، وطمسوا على احلادثة خمافة الفضيحة 

 ...كرب يف اإلفساد واإلغواء للصحبة الفاسدة أثرها األ
 أب ماجن متحلل ليس له من هم ، سوى أن جيري وراء اللذة واجلنس ، إشباعا لشهوته -ب 

ساقته �زواته احليوا�ية يوما إىل وِكْرٍ من أوكار الدعارة السرية ، فدخله ، وإذا بالقواد املشرف .. اآلمثة 
 )٣٣(الصفحة 



 

لزا�يات ، فخطفت عينه صورة ابنة من بناته املتعلمات ، على الوكر ، يعرض على زبائنه صور البغايا ا
 ..فذهل جلسامة املفاجأة ، ولكن ضبط أعصابه ، ريثما يتبني األمر على حقيقته 

فسوف تراها ) كذا ( ادخل غرفة : أرغب صاحبة هذه الصورة ، فقال له : فقال للقواد 
 !!..الستقبال الزبائن حاضرة مهيأة لك ، فدخل ، وإذا بابنته على أمت استعداد 

ولكن الفتاة حني رأت أباها ماثلًا أمامها سيطر عليها الذعر ، وملكها اخلوف ، وصدمت صدمة 
تريد إ�قاذ .. فما كان منها إال أن أسرعت حنو الباب ، وهي يف ذعر أليم، وصياح هائج.. شديدة 

 ...�فسها من أبيها 
والغَرية ، وسرى يف عروقه دم اال�تصار للعرض أما األب فقد تفجرت يف رأسه ينابيع النخوة 

ولكن حضور الناس ..  كالوحش الكاسر يريد خنقها - بدون وعي -فهجم على ابنته .. والشرف 
 .وحتى هنا ا�سدل الستار ، وما عرِف ماذا مت يف مصري الفتاة ؟.. السريع حال دون ذلك 

سبب ا�زالق هذه الفتاة هو الرفقة إن : والذين عندهم دراية يف مالبسات احلادثة قالوا 
فابنة اجلريان اليت كا�ت ترافقها إىل املدرسة ، هي اليت زينت هلا طريق الشر ، وصيرهتا .. الفاسدة 

 ..هذا املصري اآلثم 
ومل يدر أحد من أهلها ، أن ابنتهم استعاضت عن املدرسة ، وكرا للدعارة قربت فيه شرفها 

 !!..وعفافها 
 ..لصحبة الفاسدة أثرها األكرب يف اإلغواء واإلفساد وال شك أن ل

 حدثين من أثق به من املدرسني املخلصني الغيورين ، أ�ه دخل أحد املقاهي يف البلد ، -جـ 
ليبحث عن صديق له هناك ، ويف أثناء دخوله لفت �ظره دخول طالب ، وطالبات ، يصعدون تباعا إىل 

 ...عه حب االستطالع ألن يعرف ملاذا وإىل أين ؟الطابق العلوي يف ذلك املقهى ، فدف
رأى أكثر من يؤمون الطابق طالبا .. وما أن وصل هبو الطابق الثا�ي حتى ذهل من هول ما رأى 

 .، وطالبات ، رآهم يف عناق ، يف قبالت ، يف غزل ، يف ضحكات فاجرة، يف إثارة داعرة 
 )٣٤(الصفحة 



 

ت العالقات ؟ من الذي أتى هبم إىل هذا فتساءل كيف وصل هؤالء إىل بعضهم بعضًا ؟ كيف مت
 .املكان ؟ 

دروس من العهر واالحنالل يتلقوهنا من التلفاز ، ويتلقوهنا من السينما ، ويتلقوهنا من الة املائعة ، 
فكان من �تيجة ذلك .. ويتلقوهنا من القصة املثرية ، ويتلقوهنا من األغا�ي الرقيعة ، ويتلقوهنا من الشارع

 !! ..واألهل ال يعلمون من أمر أوالدهم وبناهتم شيئًا .. ري احملزن ، والنهاية األليمة هذا املص
 ..وال شك أن للبيئة الفاسدة أثرها األكرب يف اإلغواء واإلفساد 

أهنم اطلعوا وهم يف ..  حدثين أكثر من واحد من مديرين ومديرات ، وإداريني ، وإداريات -د 
 كثرية تأتي إىل املدرسة بواسطة الربيد ، حتمل يف طياهتا عبارات الغزل ، أعماهلم اإلدارية على رسائل

قتلوا من دراستهم الوقت الكثري يف سبيل ماذا ؟ .. تدجبها أقالم طالب أوطالبات .. والعشق والغرام 
وما ذاك إال إلمهال الرقابة .. يف سبيل رسالة يكتبها عاشق لعشيقته ، أو تكتبها عشيقة لعشيقها 

نزلية من األبوين ، أو إلمهال التوجيه الرتبوي الواعي من املدرسة ، أو لتأثريات الفساد االجتماعي ، امل
 .الذي استشرى يف اتمع ، يف كل مكان 

فالولد سواء أكان ذكرا أو أ�ثى إذا كان خاوي العقيدة ، فارغ اخللق ، ميت الضمري، خيالط 
 ...نتهي إىل هذا املصري املخزي ، والنهاية األليمة األشرار ، ويصاحب الفجار ، فال بد أن ي

 ..وال شك أن للبيئة الفاسدة والصحبة الفاجرة ، أثرها األكرب يف اإلغواء واإلفساد 
 : مفسدة املظاهر اخلليعة يف اتمع - ٤

 .يتلفت الشاب ، أو املراهق يف الشارع ، ويف الساحات العامة فماذا يرى ؟ 
اليت متأل السينما والصحف واالت واإلِعال�ات ، والشوارع ، واملنازل ، يرى الصور العارية 

يرى .. يرى النساء الكاسيات العاريات ، وهي يف أهبى زينة، وأفنت منظر .. والنوادي ، واملسارح 
يرى الطالب ، والطالبات .. األزياء الفاضحة ، من �ساء ال يرعني للشرف حرمة ، وال لألخالق وز�ًا 

 .ذهاهبم إىل املدرسة ، وعند ا�صرافهم منها كأهنم جراد منتشر يف اختالطهم وازدحامه م عند 
 )٣٥(الصفحة 



 

وكم مسعنا ، من كلمات قذرة ، وجهها طالب ماجن إىل طالبة ماجنة مستهرتة وهي سائرة يف 
 .الطريق ؟ 

، وقد يرى املراهقني ، واملراهقات متجمعني على باب السينما ، ينظرون إىل صور العهر والتحلل
 بدفع مثن البطاقة ، حتى يشهدا معا فيلما ماجنا - على موعد ، أو غري موعد -يغري املراهق املراهقة 
 ..، أو مسرحية مائعة 

على أن فخذه عليه  : " - كما قال اإلمام النووي يف شرح مسلم -حديث أ�س هذا حممول 
وليس فيه أ�ه استدام .. اإلغارة واإلجراء بغري اختياره لضرورة ) أي ا�كشف ( الصالة والسالم احنسر 

كشف الفخذ مع إمكان السرت ، وأما قول أ�س فإ�ي ألرى فخذه صلى ا عليه وسلم فمحمول على أ�ه 
 .هـ . أ" . وقع بصره عليه فجأة ال أ�ه تعمده 

 واحتج ابن حزم الظاهري حبديث أ�س على أن فخذ الرجل ليس بعورة ولكن الفقهاء ردوا عليه
 :بوجوه هي 
 ثبت من عدة أحاديث أن فخذ الرجل عورة ، أقواها ما رواه مالك ، وأمحد ، وأبو داود ، - ١

مر علي رسول اللّه صلى ا عليه وسلم : والرتمذي وذكره البخاري يف صحيحه معلقًا عن جرهد قال 
 ...." غط فخذيك فإن الفخذ عورة : " وعلي بردة وقد ا�كشفت فخذي ، فقال 

إذا تعارض حديثان ، فإذا أمكن التوفيق بينهما وفق ، وقد وفق :  قال علماء األصول - ٢
النووي بني حديث أ�س ، وحديث جرهد حيث محل حديث أ�س على كشف النيب صلى ا عليه 

 .وسلم فخذه بغري اختياره لضرورة اإلِغارة على يهود خيرب كما سبق ذكره 
إذا تعارض : " التوفيق بني احلديثني املتعارضني قال علماء األصول  على فرض أ�ه ما أمكن - ٣

، فبناء على هذه القاعدة املعتربة لدى علماء األصول أخذ العلماء جبا�ب " املُحرم واملبيح رجح احملرم 
 .حرمة كشف الفخذ من غري ما ضرورة 

 )٣٦(الصفحة 



 

ه حرام ومل يشذّ سوى  األئمة اتهدون جممعون على أن فخذ الرجل عورة وأن النظر إلي- ٤
 . ردوا مزاعمهم ، وفندوا آراءهم - كما رأيت -واألئمة األعالم .. الظاهرية ومن ذهب مذهبهم 

 كشف الفخذين من غري ما ضرورة ينبو عن الذوق السليم ، ويصطدم مع احلياء اإلسالمي - ٥
 ..النبيل ، ويتنافى مع أدب االجتماع ، وأخالقية اإلسالم 

 !!..أو أكثر من ذلك ، وهو يف سن املراهقة ، وثورة الشباب يرى كل ذلك ، 
 .وال شك ، أن للبيئة الفاسدة ، أثرها األكرب يف اإلِغواء واإلِفساد 

 : مفسدة الصحبة السيئة - ٥
 :ذكرت يف القسم األول يف فصل " تربية األوالد يف اإلسالم " يف كتابي 

 :ما يلي .. " أسباب االحنراف عند األوالد " 
من العوامل الكبرية اليت تؤدي إىل احنراف الولد ، رفاق السوء واخللطة الفاسدة ، وال سيما إذا " 

فسرعان ما يتأثر مبصاحبة الفجار ، ومرافقة .. كان الولد بليد الذكاء ، ضعيف العقيدة ، متميع اخللق 
سري معهم يف طريق بل ي.. وسرعان ما يكتسب منهم أحط العادات ، وأقبح األخالق .. األشرار 

الشقاوة خبطى سريعة ، حتى يصبح اإلجرام طبعا من طباعهم ، واالحنراف عادة متأصلة من عاداهتم ، 
 .. " .ويصعب بعد ذلك رده إىل اجلادة املستقيمة ، وإ�قاذه من وهدة الضالل ، وهوة الشقاوة 

 ماللصحبة الفاسدة من .. "مفسدة املواخري "  حني تكلمنا عن - أخي املربي -ولقد رأيت 
ألن .. إىل الفاحشة ، وسوقهما إىل بيئة الفساد واالحنالل.. خطر كبري ، يف جر املراهق ، أو املراهقة 

املرء على  :" - فيما رواه ابن حبان -الصاحب ، كما يقول الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم 
 " .دين خليله ، فلينظر أحدكم من خيالل 

 " .إياك وقرين السوء فإ�ك به تُعرف  : " - فيما رواه ابن عساكر -ضًا وكما قال أي
 :ورحم اللّه من قال 

i   باملقارن   ،   قرين   فكل        قرينه عن وسل ، تسأل ال املرء عن iيقتدي 
 )٣٧(الصفحة 



 

 : مفسدة االختالط بني اجلنسني - ٦
من أثر كبري على الفضيلة ملا الختالط البنني ، والبنات ، وهم يف سن التمييز ، واملراهقة 

 ..واألخالق ، والعلم ، واالقتصاد ، واجلسم ، واألعصاب 
يف بعض البيئات .. وقد قامت بدعة االختالط بني اجلنسني يف املدارس ومكاتب الوظائف 

اإلسالمية ، اليوم حبجة أن االختالط ما بني اجلنسني يهذب الغريزة ، ويصرف كوامن الشهوة وجيعل 
 ..ساء بالرجال أمرا مألوفًا وعاديا اجتماع الن

  " .مسؤولية الرتبية العقلية: " يف فصل " تربية األوالد يف اإلسالم " وكنت قد ذكرت يف كتابي 
الرد املقنع باحلجة ، والدليل على كل من يزعم ، أن االختالط ما بني اجلنسني يهذّب الغريزة ، 

 ..املرأة أمرا طبيعيا مألوفًا وحيد الشهوة ، وجيعل اللقاء بني الرجل 
" . الرد على دعاة االختالط "  إىل الفصل املذكور ، واقرأ فيه حبث - أخي املربي -ارجع 

  .)١(جتد ما يشفي الغليل إن شاء اللّه  
 أهم وسائل اإلِفساد يف متييع الولد خلقيا ، وإثارته جنسيا ، وهي وسائل - أيها املربون -تلكم 
 !!..سباب مهلكة كما رأيتم مدمرة ، وأ

 إال أن تقوموا مبسؤولياتكم كاملة ، يف رقابة الولد ، ومالحظته، سواء أكا�ت - إذن -فما عليكم 
 ..الرقابة داخلية ، أو خارجية 

ولكن هل الرقابة وحدها جتدي ، أم هناك وسائل إجبابية أخرى ، جيب أن ينتهجها املربون يف 
 .إصالح الولد ؟ 

، أن هناك ثالث وسائل إجيابية إذا ا�تهجها املربون ا�صلح الولد خلقيا ، وإ�ضبط يف تقديري 
 ..غريزيا 

                                                 
 .ففيها الرد الكافي على دعاة االختالط " يور إلى آل أب غ"  ارجع إلى رسالتنا )١(

 )٣٨(الصفحة 



 

وكان كامللك يف طهره وصفائه ، وكالنيب يف قدوته وأخالقه ، وكاملرشد الربا�ي يف روحا�يته 
 ...وتقواه 

 :وهذه الوسائل اإلجيابية مرتبة كما يلي 
 . وسيلة التوعية - ١
 .تحذير  وسيلة ال- ٢
 . وسيلة الربط - ٣
 : وسيلة التوعية - ١

مما ال خيتلف فيه اثنان ، أن الولد إذا لقّن منذ �عومة أظافره ، أن هذا الفساد االجتماعي ، 
هو من خمططات اليهودية ، الذي عم اتمعات اإلسالمية يف كل مكان ، .. واالحنالل األخالقي 

 ..ية والشيوعية ، والصليبية ، واالستعمار
 يصبح عنده النضج والفهم والوعي ما يردعه عن االسرتسال يف - إذا ما كرب -فإن الولد 

 .وال شك أن وسائل هذا اإلِفساد عندهم .. الشهوات ، وما يرده عن كثري من املفاسد 
هو اجلنس ، والسينما ، واملسرح ، والة ، والصحيفة ، وبرامج التلفزيون واإلذاعة ، واألزياء ، 

 ..وما شابه ذلك .. و�شر الصور العارية ، ومواخري الدعارة السرية والعلنية 
ئاالستشعا ر "يف حبث ..  هذه املخططات موسعة شواهدها - أخي املربي -وسوف جتد 

 " .تربية األوالد يف اإلسالم " من كتاب " باملسؤولية 
 . يف كتاب الرتبية �فسه "الرتبية العقلية " وسبق أن أحملنا عن هذه املخططات يف فصل 

وال بأس يف .  إىل هذين البحثني ، جتد ما يشفي الغليل إن شاء اللّه - أخي املربي -فارجع 
 عن اخلطوط العريضة هلذه املخططات ، لرتسخ يف - أخي املربي -هذا املقام أن أعرض لك باختصار 

 :ذاكرتك مكائد أعداء اإلسالم يف إفساد اتمع اإلسالمي 
 

 )٣٩(الصفحة 



 

 :ليهود واملاسو�ية ا* 
الذي يفسر كل شيء يف سلوك اإل�سان عن طريق الغريزة اجلنسية ، " فرويد "  إهنم تبنوا آراء -

 ..واالسرتسال يف طريق الشهوة واللذة 
الذي أفسد على الكثري عقائدهم ، وأخالقهم، " كارل ماركس "  إهنم تبنوا آراء اليهودي -

ما هو البديل عن عقيدة األلوهية ؟ : لوهية ، وملا قيل لكارل ماركس وألغى األديان ، وهاجم عقيدة األ
 .البديل هو املسرح ، اشغلوهم عن عقيدة األلوهية باملسرح : قال 

الذي ألغى األخالق ، وأباح لكل إ�سان أن يفعل ما يؤدي إىل " �يتشه "  إهنم تبنوا آراء -
 ..استمتاعه 
فمن أقواهلم وأقوال ... عن طريق اجلنس واملرأة .. مكان  إهنم يعملون لتنهار األخالق يف كل -

 :املاسو�يني 
جيب علينا أن �كسب املرأة ، فأي يوم مدت إلينا يدها فُز�ا باحلرام ، وتبدد جيش املنتصرين " 

 " .للدين 
 :االستعمار والصليبية * 
 : يقول أحد أقطاب املستعمرين الكبار -
يم األمة احملمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع ، فأغرقوها يف حب كأس ، وغا�ية ، تفعالن يف حتط" 

 " .املادة والشهوات 
 :يف مؤمتر املبشرين يف القدس " القس زومير "  ومما قاله -
وبالتايل جاء النشء اإلسالمي .. إ�كم أعددمت �شئًا يف ديار املسلمني ال يعرف الصلة باللّه " 

 يهتم بالعظائم ، وحيب الراحة والكسل ، وال يصرف مهه يف د�ياه إال يف طبقًا ملا أراد له االستعمار ، ال
الشهوات ، فإذا تعلم فللشهوات ، إذا مجع املال فللشهوات ، وإن تبوأ أمسى املراكز ففى سبيل الشهوات ، 

 ... " .ففي سبيل الشهوات جيود بكل شيء 
 )٤٠(الصفحة 



 

 :الشيوعية واملذاهب املادية * 
ما قاله الشيوعيون يف وثيقتهم " تربية األوالد يف اإلسالم "  يف كتاب -ي  أخي املرب-كنا قد حبثنا 

 :، وهاحنن ذا جنتزئ هذا القول الرتباطه مبوضوعنا " االستشعار باملسؤولية " السرية مفصلًا يف حبث 
وجنحنا يف تعميم ما يهدم الدين من القصص ، واملسرحيات ، واحملاضرات ، والصحف ، " 

ؤلفات اليت تروج لإلحلاد وتدعو إليه ، وهتزأ بالدين ورجاله ، وتدعو للعلم وحده ، وجعله واالت ، وامل
 " .اإلله املسيطر 

أن اليهودية واملاسو�ية ، والشيوعية ، والصليبية، والتبشري : فمن هذه األقوال واملخططات يتبني [ 
 اتمعات اإلسالمية عن طريق على إفساد.. متضافرون ، متفامهون ، متعاو�ون .. ، واالستعمار 

اخلمر ، واجلنس ، واملسرح ، واالت ، والصحف ، والربامج التليفزيو�ية واإلذاعية ، و�شر الكتب 
 ..وترويج القصص واملسرحيات الالأخالقية .. واملؤلفات الالدينية 

ابا من حتى رأينا شب..  إىل هدفهم اخلبيث ، وغايتهم الد�يئة - ويالألسف -وقد وصلوا 
قد ا�طلقوا وراء الغرائز والشهوات ، وا�زلقوا يف .. جِلْدتنا ويتكلمون بألسنتنا ، وينتسبون إىل إسالمنا 

وأصبحوا يف حالة يرثى هلا ال هم هلم ، وال غاية سوى .. مزالق التحلّل وامليوعة والتقليد األعمى 
فيلم داعر ، أو مسرحية فاجرة ، أو متثيلية التقلب يف محأة الرذيلة والشهوة ، واال�صراف إىل مشاهدة 

وهكذا !!.. ماجنة ، أو ارتياد صالة يذحبون على أعتاهبا معا�ي النخوة والرجولة والشرف 
 .)١(... ] يفعلون 

حتى يعرفوا ..  إال أن تقوم بدور التوعية جتاه أوالدك وأفالذ أكبادك - أخي املربي -فما عليك 
وال بأس أن تلقي يف روعهم أهنم إذا تقلبوا يف محأة .. يبيتّه املتآمرون ما خيطط هلم األعداء ، وما 

فيكو�ون منفّذين من حيث يعلمون أو ال يعلمون مؤامرات .. الفساد ، وا�ساقوا وراء التحلل واإلباحية 

                                                 
  .٥٩ - ٥٨ص " حكم اإلسالم في وسائل اإلعالم "  من آتابنا )١(

 )٤١(الصفحة 



 

 يف أرض اإلسالم ،.. وخمططات املاسو�ية والتبشري واالستعمار .. اليهودية ، والصليبية ، والشيوعية 
 ..وبالد املسلمني 

أن هذا التلقني الواعي ، يلعب دورا كبريا يف إقناعهم العقلي ، والوجدا�ي ، وبالتايل : ويف تقديري 
 !! .يف كفهم عن الفواحش واحملرمات 

 : وسيلة التحذير - ٢
 إذا ا�تهجها املربون يف توجيههم ، وتوعيتهم تعد من أعظم الوسائل - يف �ظري -هذه الوسيلة 

 ..اإلجيابية ، يف كف الولد عن احملرم ، وزجره عن الفاحشة 
هذه الوسيلة تصور للولد حقيقة األخطار اليت تنجم عن االسرتسال يف الشهوات واال�زالق فى 

 أهم األخطار اليت تنجم عن الز�ى - أخي املربي -وها أ�ذا أضع بني يديك . متاهات التحلل واإلباحية 
عسى أن تقوم بواجب التوعية .. لعالقات املشبوهة لتكون الرؤية لديك واضحة واالتصال احلرام ، وا

 ..والتحذير حنو ولدك ، فيكف تلقائيا عن الفاحشة احملرمة ، والتحلل املمقوت 
  .)١( أخطار الفاحشة - أيها املربون -وإليكم 

 : اخلطر الصحي - ١
 :مرض السيالن * 

ابا حادا أو مزمنا يف الرحم واخلصيتني ، وقد يؤدي إىل العقم ، ويسبب الته.. ينتقل بعملية الز�ى 
 .وإىل التهاب يف املفاصل ، وقد يؤثر على املولود ، فيحدث التهابات يف عينيه تؤدي إىل العمى 

 :مرض الزهري * 
 ومسي عاميا بداء اإلفرجني لصدوره عن اتمعات اإلِفرجنية اليت يكثر فيها الز�ى ، وتفشو بني

 .أبنائها الفاحشة 
 :مرض التقرحات اجلنسية * 

                                                 
 .للمؤلف عبد الباقي مضون مع بعض التصرف " خطر االختالط والتبرج "  من آتاب )١(

 )٤٢(الصفحة 



 

ينتقل باالتصال اجلنسي احملرم ، ويسبب التهابات يف العقَد البلغمية ، قد تؤدي إىل خراجات 
 .قيحية مزمنة ، والتهابات يف ااري البولية ، وآالما مفصلية ، وتورمات يف األطراف 

 :مرض القرح اللني * 
 .، ويسبب تقرحا مؤملًا يف اجلهاز التناسلي قد ينتشر ليكتسح اجللد ينتقل عن طريق الز�ى 

 :مرض النضج اجلنسي املبكر * 
.. يصاب به بعض األوالد �تيجة لتهيج الشهوة قبل أواهنا ، واستثارة الغريزة قبل اكتمال غُددها 

 ..ويسبب تشوهات بد�ية ، وأمراضًا عصبية و�فسية 
 ..مراض الصحية ، واجلسمية إىل غري ذلك ، من هذه األ

 : اخلطر النفسي واخللقي -ب 
 :قد يصاب هذا الشهوا�ي املندفع حنو البهيمية باألمراض التالية 

 :مرض الشذوذ اجلنسي * 
اكتفاء الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، هذا املرض أصيبت : وهو مرض خطري ، من �تائجه 

فهناك �صف مليون من الرجال ، .. ضارة كأمريكا وا�كلرتا به جمتمعات كثرية تدعي التقدم ، واحل
 ..بأمريكا، وهؤالء علنيون جماهزون حمرتفون " �يويورك " والنساء املصابني هبذا الشذوذ يف مدينة 

 .أما املتسرتون املستخفون فحدث عن كثرة عددهم وال حرج 
 :مرض اهلوس اجلنسي * 

من �كاح ، وتقبيل ، .. اته ، بتخيالت شهوا�ية غريزية حيث ترى املريض مشغولًا ، يف مجيع أوق
وضم ، وعناق ، وتصورات ألعضاء املرأة من وجه ، وعينني ، وعنق ، وشفتني ، وهندين ، وسوأة ، 

وتراه منصرفًا من كل شيء فيكثر �سيا�ه ، ويقل اهتمامه ، وتشتد غفلته ويضعف .. وفخذين 
و كأ�ه مكروب حمزون ، وتسبب هذه الظاهرة األليمة حنولًا يف وتراه كأ�ه غيب خممور ، أ.. ا�تباهه 

 ..اجلسم ، وضعفًا يف الذاكرة، وقلقًا يف النفس 
 )٤٣(الصفحة 



 

 :ومن أخطار الز�ى اخللقية يف اتمعات اإل�سا�ية بشكل عام * 
 .. الشباب الشارد السارد يف الشهوة ، واملخمور يف احلشيش ، واخلمر ، واألفيون -
 ..املائع املريض جسميا ، وعقليا ، وخلقيا ، و�فسيا  اجليل املتحلل -
 .. عصابات القتل ، واخلطف ، واالغتصاب اجلنسي -
 .. عصابات التهريب للمخدرات ، كاألفيون ، واحلشيش -
 .. جتار الشهوات والغرائز ، وبيع الفتيات ، وتأجري البغايا -
لتغطية اجلرائم ، وهضم .. ال القا�ون  عصابات من األطباء ، واحملامني ، واحلكام ، ورج-

 .القا�ون ، لقاء الرشوة باجلنس ، واملال 
 ..يتعرى فيها روادها من كل رداء للفضيلة بال حياء ، وال خجل ..  �وادي العراة العلنية -
 .. مواخري مرخصة منتشرة هنا ، وهناك لتأجري العاهرات -
 ..فاف  أفواج من املومسات حيرتفن الز�ى للعيش الك-
 .. األغا�ي الفاحشة ، واملوسيقى الراقصة املثرية ، واملسرحيات اآلمثة املهيجة -
 .. كتب اجلنس وجمالت العري ، وكباريهات الرقص ، واون -
 ..اإلباحيني املتشبهني باحليوا�ات ، واخلنافس ) اهليبيني (  أفواج -
 ..والز�ى ، والفاحشة الالمنتمني الغارقني يف السكر ، ) البوب (  أفواج -
 إباحيون مستهرتون يكفرون بكل فضيلة ، ويستبيحون كل رذيلة ، ويسريون مع األهواء ، -
 ..والنزوات 

 .إىل غري ذلك من مظاهر الفساد ، واإلباحية اليت ال ميكن حصرها ، وال تعدادها 
 :وكان من �تيجة ذلك * 

 يف خطر ، وأن شباب روسيا ال  م بأن مستقبل روسيا١٩٦٢سنة " خروتشوف " أن صرح 
 .يؤمتن على مستقبلها أل�ه مائع منحل غارق يف الشهوات 
 )٤٤(الصفحة 



 

أيضًا بأن مستقبل أمريكا يف خطر ، ألن شباهبا منحل غارق " كنيدي " ويف الوقت �فسه صرح 
، يف الشهوات ، ال يقدر املسؤولية امللقاة على عاتقه ، وأ�ه من بني كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد 

 ..ستة غري صاحلني ، ألن الشهوات اليت أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم اجلسمية والنفسية 
وقد سرت عدوى ، هذه املوجات اإلِباحية ، يف اتمعات الغربية ، والشرقية على اتمعات 

 حتى أصبحنا �سمع عن كثري من أقبية الز�ى ، ومواخري الفاحشة ، وأ�دية - ويالألسف -اإلسالمية 
منتشرة هنا وهناك .. القمار ، ومسارح اون ، وأوكار اخلمر واحلشيش ، وصاالت العري والرقص 

 .حتت مسع وبصر املسؤولني ، ورجاالت احلكم يف أكثر من البالد اإلِسالمية ، وال حول وال قوة إال باللّه 
اء الفتيات وتأجري  عن جتار للغرائز ، والشهوات لشر- واألسى حيز يف �فوسنا -وأصبحنا �سمع 

 !!..وهذا منتشر يف طول البالد ، وعرضها دومنا �كري وال �ذير .. البغايا 
 .!!..وأقبل كثري من شبابنا حنو اللذة ، واجلنس واخلمر دومنا سائل وال رقيب 

 .وهذا يعرفه القاصي والدا�ي من املسلمني 
 : اخلطر االجتماعي -جـ 

سال يف الفاحشة ، يضر مبصلحة الفرد ، واألسرة على حد من القضايا املسلّم هبا أن االسرت
 .سواء ، بل خطر على اتمع بشكل عام 

من هذه األخطار هتديد األسرة بالزوال ، ألن الشاب العزب حني يشبع هنمه احليوا�ي باحلرام ، * 
 ترغب باحلمل ، وال وكذلك الزا�ية ، فإهنا ال.. ال ميكنه حبال ، أن يفكر بتكوين أسرة وإجناب أوالد 
 !!.فهي حتاول التخلص منه بأية وسيلة .. ترضى بالولد لضرر احلمل اجلسمي ، والنفسي عليها 

من هذه األخطار ظلم املواليد ، واألطفال ، ألن اتمع الذي يهرب من الزواج ، وينساق * 
ويف ذلك ظلم لألوالد .. أ�ساب يعج بأوالد ، ال كرامة هلم ، وال .. أبناؤه وراء االحنالل واإلِباحية 

 ..وأي ظلم ؟

 )٤٥(الصفحة 



 

 ظلم هلم ألن الولد حمروم عطف األبوين ، وأين احلب والعطف واحلنان وهو تربية احملاضن -
 .واملستشفيات ؟ 

 وظلم هلم ألن الولد حني يعي ويستشعر بأ�ه ابن الز�ى والعار فإ�ه يتعقّد �فسيا ، وقد ينحرف -
 !!.ن أداة إجرام على الفرد ، واتمع بل على األمن واالستقرار سلوكيا ، وعلى الغالب يكو

من هذه األخطار ، شقاء الرجل وشقاء املرأة على السواء ، ذلك ألن الرجل واملرأة ال جيدان * 
.. احلياة اهلا�ئة السعيدة ، والعيش املستقر الكريم ، إال يف ظالل الزوجية القائمة على املودة والرمحة 

مر تراه معدوما يف اتمع الذي ال يروج فيه سوق الزواج ، ويف األمة اليت تسري وراء التميع وهذا األ
 !! .واالحنالل 
من هذه األخطار ، قطع صلة الرحم ، والقرابة ، ألن العزب حني ينساق وراء شهوته وغريزته * 

وهذا وال شك ، .. بته ورمحه تراه منبوذًا حمتقرا لدى الصلحاء من قرا.. يف سوق امللذات واحملرمات 
 ..مما يؤصل يف �فسيته روح التمرد والعقوق ، ويؤجج بينه وبينهم �ريان العداوة والبغضاء 

 . يعدل العقوق ، وقطيعة الرحم يف �ظر اإلسالم ؟ - بعد اإلشراك باللّه -وليس مثة ذ�ب 
 ..وبصرية إىل غري ذلك من هذه األخطار واملضار اليت ال ختفى على كل ذي عقل 

 : اخلطر االقتصادي -د 
مما ال خيتلف فيه اثنان ـ أن الذين يقضون أوقاهتم يف سوق امللذات ، والشهوات هم ممن ختلوا عن 

 :فهؤالء يسببون اهنيار االقتصاد يف األمة وذلك .. الزواج املشروع ، وا�ساقوا وراء الفاحشة اآلمثة 
 .لضعف القوى 

 .وقلة اإل�تاج 
 .ب غري املشروع واختاذ الكس

 :أما ضعف القوى * 

 )٤٦(الصفحة 



 

فألن العزب ، الذي ينساق وراء اللذة ، والفاحشة ميرض عقليا ، وميرض جسميا ، وميرض 
 ..خلقيا ، وميرض �فسيا 

فال يستطيع .. وال شك أن املريض حني ميرض ، تضعف قواه ، وينحط جسمه ، وتنهار عزميته 
 !!. وال أن يضطلع بواجب على النهج الصحيح أن ينهض مبسؤولية على وجهها األكمل ،

 ..ويف ذلك تعطيل لالقتصاد ، وتأخري للحضارة 
 :أما قلة اإلِ�تاج * 

ال يف طريق .. فألن األموال تبدد يف طريق امليوعة والشهوات ، وإشباع هنم الغريزة واجلنس 
.. ، وال ينهض مبسؤوليته وألن املتحلل املاجن ال خيلص يف عمله .. اال�تاج ، ومصلحة االقتصاد 

 ..ال�عدام الردع الديين ، والزاجر األخالقي يف قلبه وضمريه 
 ..ويف ذلك فساد لألخالق وطعنة لالقتصاد 

 :أما اختاذ الكسب غري املشروع * 
فألن املاجن الوضيع الذي ليس له من تقوى اللّه رادع ، يريد أن حيصل على املال ، إلشباع هنمه 

 طريق الربا وامليسر ، طريق اللهو والرتف ، طريق الرشوة واالختالس ، طريق .. طريق املادي من أي
االجتار باألعراض ، واالجتار باملصورات العارية ، واالجتار باالت املاجنة ، واالجتار باألفالم اخلليعة ، 

 ..واالجتار باملسكرات واملخدرات ، واالجتار بالكتب الفاحشة ، والقصص الغرامية 
إىل غري ذلك ، من هذه الوسائل غري املشروعة ، يف مجع املال ، اليت ال تعود على اتمع إال 

إذ تُهدر الطاقات املنتجة ، .. باخلسران والضرر ، والفقر والبطالة ، وقتل القِيم ومكارم األخالق 
جني األ�ا�ية واحملسوبية وتتعطّل املكاسب املشروعة ، ويعيش اتمع أسري االستغالل واللصوصية ، وس

 !!.، وعبد الشهوة واللذة واهلوى 
 ..ويف ذلك حتطيم لتقدم األمة ، وتضعيف القتصادها وإ�تاجها 

 : اخلطر الديين واألخروي -هـ 
 )٤٧(الصفحة 



 

.. وأخريا فإن العزب ، ال يستعفف عن حمارم ا ، وال يصون �فسه عن مزالق الشهوة، والفتنة 
 . ، عدد معاملها النيب عليه الصالة والسالم فإ�ه يصاب بأربع خصال ذميمة

إياكم والز�ى ، فإن فيه أربع : " روى الطربا�ي يف األوسط عن النيب صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
 " .يذهب البهاء عن الوجه ، ويقطع الرزق ، ويسخط الرمحن ، ويسبب اخللود يف النار : خصال 

 : ومن خطره الديين -
ز�ي ينسلخ من ربقة اإلميان ، فقد روى البخاري ومسلم عن النيب صلى ا عليه أن الزا�ي حني ي

 .. " .ال يز�ي الزا�ي حني يز�ي وهو مؤمن : " وسلم أ�ه قال 
 : ومن خطره األخروي -

أن الزا�ي إذا بقى مصرا على املعصية من غري توبة ، حتى أدركه املوت ، فاللّه سبحا�ه يضاعف 
 :قيامة ، وخيلّده يف النار ، وبئس املصري ، قال تعاىل يف سورة الفرقان له العذاب يوم ال

والذين ال يدعون مع اللّه إهلًا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اللّه إال باحلق وال يز�ون ، ومن  { -
 . } يفعل ذلك يلْق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مها�ًا

وهي ..  أهم األخطار ، اليت تنجم عن الز�ى ، وارتكاب الفاحشة -  أيها املربون-تكلم 
 تضر بالصحة ، وتضر باألخالق ، وتضر بالنفس ، وتضر بالعقل ، وتضر - كما رأيتم -أخطار أليمة 

 ..بالدين ، وتضر باألسرة ، وتضر باتمع 
فإ�ه .. ه األضرار من هذه األخطار ، ويبصر هذ- منذ �عومة أظفاره -فالولد حينما يحذر 

ينشأ حني ينشأ على احلصان والعفاف ، ويكف عن الفواحش واحملرمات، ويتّبع سبيل اإلسالم يف سلوكه 
 وأخالقه ، وال يفكر يف إشباع الغريزة إال بالزواج املشروع ، واالتصال احلالل امتثالًا ألمر النيب صلى ا

 ] .رواه اجلماعة .. " [ منكم الباءة فليتزوج يا معشر الشباب من استطاع :" عليه وسلم القائل 
 :ومن التحذيرات اليت جيب أن يتلقنها الولد ، ممن يشرفون على تربيته وتوجيهه 

 )٤٨(الصفحة 



 

حتذيره من الردة ، وحتذيرة من اإلِحلاد ، وحتذيره من اللهو احملرم ، وحتذيره من التقليد األعمى ، 
 .خالق ، وحتذيره من احلرام بشكل عام وحتذيره من رفقة السوء ، وحتذيره من مفاسد األ

يف القسم الثالث من كتاب " قاعدة التحذير "  تفاصيل هذه التحذيرات يف - أخي املربي -وجتد 
 .فارجع إليه جتد فيه ما يبلّ الصدى إن شاء اللّه " تربية األوالد يف اإلسالم " 

اط يف بوتقة الكفر ، والضالل ، وال شك أن التحذير من الردة ، واإلِحلاد جينب الولد االخنر
 ..واإلباحية 

 ..وأن التحذير من اللهو احملرم جينب الولد االسرتسال يف محأة الشهوات وامللذات 
 ..وأن التحذير من التقليد األعمى جينب الولد متيع الشخصية وا�تهاك الكرامة 

 ..لقي وأن التحذير من رفقة السوء جينب الولد االحنراف النفسي والشذوذ اخل
 ..وأن التحذير من مفاسد األخالق جينب الولد التقلب يف أوحال الرذيلة ومستنقع الفحشاء 

ويف هذا .. وأن التحذير من احلرام جينب الولد التعرض للمفاسد واألمراض واآلفات النفسية 
ظيم إصالح للولد ، وتثبيت لعقيدته ، وتقويم خللقه ، وتقوية جلسمه ، و�ضج لعقله، وتكوين ع

 .وعلى مثل هذا فليعمل العاملون ..لشخصيته 
 : وسيلة الربط - ٣

من املؤكد يقينا ، أن الولد إذا ارتبط بروابط اعتقادية ، وروابط روحية ، وروابط فكرية ، 
منذ سن التعقّل والتمييز إىل أن تدرج يافعا .. وروابط تارخيية ، وروابط اجتماعية ، وروابط رياضية 

بل يصبح ..  ينشأ على اإلميان ، ويرتبى على التقوى - وال شك -فإن الولد .. عرع شابا ، إىل أن تر
عنده من مناعة العقيدة الربا�ية ما يستعلي هبا على اجلاهلية ، وينتصر على اهلوى ، ويستقيم على احلق 

 ..واهلدى 
 وهل من ارتباط أعظم من ارتباط العقيدة ، والفكرة ، والروح ؟

 ة أفضل من صحبة املرشد الربا�ي ، والرفيق الصاحل ؟وهل من صحب
 )٤٩(الصفحة 



 

 وهل من سلوك أمسى من سلوكية األ�بياء ، والصحابة ، والسلف ؟
 :إذن فما على املربي 

إال أن يربط الولد بالعقيدة ، وأن يربطه بالعبادة ، وأن يربطه باملرشد ، وأن يربطه بالصحبة 
أن يربطه باملسجد والذكر واملراقبة ، والقرآن الكريم، وأن الصاحلة ، وأن يربطه بالدعوة والداعية ، و

 .يربطه بالتاريخ واألجماد وسرية األ�بياء ، والصحابة ، والصاحلني 
 أن تقوم مبسؤولية الربط على وجهها األكمل ، فاقرأ تفاصيل هذا كله - أخي املربي -وإذا أردت 

جتد فيها ما يوصلك إىل املنهج األقوم ، " ية األوالد ترب" يف القسم الثالث من كتاب " قاعدة الربط " يف 
 .إن شاء اللّه .. يف تربية الولد إميا�يا ، وإعداده خلقيا 

..  األثر األكرب يف إصالح الولد ، وتقويم خلقه وسلوكه )١(ومما ألفت �ظرك إليه أن للرتبية اإلميا�ية 
، ومراقبته يف السر ، والعلن ، وخشيته يف املتقلّب ، ذلك ألن الولد إذا تربى على اإلميان باللّه سبحا�ه 

ال تستهويه مادة ، وال تستعبده شهوة ، وال .. فإ�ه يصبح إ�سا�ًا سويا ، وينشأ شابا تقيا .. واملثوى 
فإذا دعته امرأة ذات منصب ، .. يتسلط عليه الشيطان ، وال تلتعج يف أعماقه وساوس النفس األمارة

أخاف اللّه رب العاملني ، وإذا وسوس له شيطان قال ليس لك علي سلطان ، وإذا زين إ�ي : ومجال قال 
 !!..ال أبتغي اجلاهلني : قال .. له قر�اء السوء طريق الفحشاء ، واملنكر

هذا هو منهج اإلسالم ، يف اإلِصالح والرتبية ، فإ�ه يبدأ بإصالح الفرد من داخل النفس اإل�سا�ية 
.. يبدأ اإلصالح والرتبية بطهارة الضمري ، وهتذيب الوجدان ، وإرهاف الشعور ، ال من خارجها ، 

والتدرج على مراقبة اللّه عز وجل يف السر ، والعلن ، واإلحساس من أعماق القلب بأن اللّه سبحا�ه مع 
هذا وعلى مثل .. اإلِ�سان يرقبه ويراه ، ويعلم سره وجنواه ، ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور 

 ..فلينهج املربون وليعمل العاملون 
 : والذي أخلص إليه بعد ما تقدم -

                                                 
 .ي العليل إن شاء الّله من آتاب التربية تجد فيه ما يشف" مسؤولية التربية اإليمانية "  ارجع إلى فصل )١(

 )٥٠(الصفحة 



 

إذا أخذوا بوسائل اإلِسالم .. أن املربني مجيعا من آباء ، وأمهات ، ومصلحني ، ومعلمني 
فإن الولد يتجنب كل ما .. من توعية ، أو حتذير وربط يف إصالح الولد ، وتربيته ،وإعداده : اإلجيابية 

ويبتعد عن أسباب الزيغ والفساد ، وعن عوامل امليوعة .. جنسيا ، ويفسده خلقيا يثريه 
لصفاء .. بل يكون يف اتمع قمر هداية ، ومشس إصالح ، وملكًا ميشي على األرض.. واالحنراف 

 ..�فسه ، وطهارة قلبه ، وكريم أخالقه ، ومجيل معاملته ، ولطف معاشرته ، ومظهر تقواه 
حتى ينجوا من املسؤولية .. ملربني مجيعا ، ألن يأخذوا مبنهج اإلسالم يف تربية األوالد اللهم وفق ا

وحتى يروا اجليل املسلم يف تطبيق لإلسالم شامل ، ويف .. بني يديك يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون 
مكا�ة ساحقة ، ويومئذ التزام ملباديء القرآن كامل ، ويف جهاد يف سبيل اللّه دائم ، ويف عزة من اد و

 .يفرح املؤمنون بنصر اللّه 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٥١(الصفحة 



 

  تَعليم الولد أحكام املراهقَةِ والبلُوغ- ٤
اإلسالم على املربني من آباء ، وأمهات ، ومعلمني ، ومن املسؤوليات الكربى اليت أوجبها 

.. يله الغريزي ، و�ضجه اجلنسي تعليم الولد منذ أن مييز األحكام الشرعية اليت ترتبط مب.. ومرشدين 
والذكر ، واأل�ثى يف هذا التعليم سواء لكوهنما مكلفني شرعا ، ومسؤولني عن عمليهما أمام اللّه عز وجل 

 ..، ثم أمام املربني ، وأمام اتمع 
لذا وجب على املربي أن يصارح الصيب إذا بلغ سن املراهقة ، وهو السن الذي يرتاوح ما بني 

 )١٥ - ١٢ (  سنة ، أن يصارحه أ�ه إذا �زل منه مين)فْقٍ ، وذو شهوة )١أصبح بالغًا ومكلفًا ..  ذو د
 .شرعا ، جيب عليه ما جيب على الرجال الكبار من مسؤوليات ، وتكاليف 

ووجب على املربي أيضًا ، أن يصارح البنت إذا بلغت سن التاسعة فما فوق ، وتذكرت احتالما 
أصبحت بالغة ، ومكلفة شرعا جيب ..  ورأت املاء الرقيق األصفر على ثوهبا بعد االستيقاظ )٢(

؛ وكذلك وجب على املربي أيضًا أن .. عليها ما جيب على النساء الكبار من مسؤوليات وتكاليف
ة يصارح البنت أيضًا ، أ�ه إذا بلغت سن التاسعة فما فوق ، ورأت دم احليض أصبحت بالغة ، ومكلف

 ..شرعا ، جيب عليها ما جيب على النساء الكبار من مسؤوليات ، وتكاليف 
حتى .. فاإلِسالم حيمل األبوين أولًا ، وآخرا مسؤولية مصارحة األوالد يف هذه األمور اهلامة
وكل ما .. يكو�وا على توعية كاملة ، وفهم عميق ، يف كل ما يتصل حبياهتم اجلنسية ، وميوهلم الغريزية 

 ..يرتتب عن ذلك من واجبات دينية ، وتكاليف شرعية 
وكم مسعنا عن بنات بقني سنني عدة ، وهن غري طاهرات لكوهنن ال يعلمن ماذا يرتتب عن 

 .اجلنابة ، واحليض من أحكام ؟ 

                                                 
 المني من الرجل يوصف أنه غليظ أبيض آرائحة الطلع أي آطلع النخل وهي قريبة من رائحة العجين ، أما عند يبسه فرائحته )١(

 .آرائحة بياض البيض 
 . االحتالم ما يراه النائم في نومه والمراد به الجماع )٢(

 )٥٢(الصفحة 



 

وكم مسعنا عن بنني بلغوا سن الشباب ، وهم يف جنابة دائمة ، لكوهنم ال يعلمون ماذا يرتتب عن 
 .واجلنابة من أحكام ؟ االحتالم ، 

ورمبا تصلي البنت ، ويصلي الولد ، ومها يف جنابة ، أو يف حال عذر ، ويظنان أهنما يؤديان حق 
 ..اللّه يف الطاعة والعبادة 

إذن فمن هو املسئول عن مصارحة الولد جنسيا ، وتوعيته غريزيا قبل أن يناهز الولد سن 
 .االحتالم ، ويشارف على البلوغ ؟ 

.. شك أن األبوين مسؤوالن أولًا ، ثم من يشرفون على تعليمه ، وتربيته من معلمني ومرشدين ال 
 ..مسؤولون ثا�يا 

فالولد يكون أجهل ما يكون يف األحكام اليت تتصل حبق ربه ، وحق �فسه، وحق دينه .. وإال 
 !! ..وهو يظن أ�ه حيسن صنعا 

حكام الشرعية اليت ترتتب على بلوغ الولد ودخوله  أهم األ- أخي املربي -واآلن أضع بني يديك 
لتعلمها الصيب قبل أن يصل إىل مقام الرجال ، وتعلمها البنت قبل أن تصل إىل مقام .. سن االحتالم 

 .النساء 
* * * 

 : وإليك أهم هذه األحكام -
ستيقاظه بللًا ، ال  الولد سواء أكان ذكرا ، أو أ�ثى إذا ذكر احتالما ، ومل جيد على ثوبه بعد ا- ١

 .جيب عليه الغسل 
ملا روى أمحد ، والنسائي عن خولة بنت حكيم أهنا سألت النيب صلى ا عليه وسلم عن املرأة 

ليس عليها غُسل حتى تُنزل ، كما أن الرجل ليس عليه غسل " ترى يف منامها ما يرى الرجل ، فقال 
 " .حتى ينزل 

 )٥٣(الصفحة 



 

: " لنيب صلى ا عليه وسلم عن املرأة حتتلم يف منامها ، فقال أهنا سألت ا: ويف رواية النسائي 
 " .إذا رأت املاء فلتغتسل 

 الولد سواء أكان ذكرا ، أو أ�ثى إذا رأى على ثوبه بعد استيقاظه بللًا ومل يذكر احتالما - ٢
 .وجب عليه الغُسل 

ئل رسول اللّه صلى ا س: ملا روى اخلمسة ، إال النسائي عن عائشة رضي اللّه عنها قالت 
، وعن الرجل يرى أ�ه قد " يغتسل : " عليه وسلم عن الرجل جيد البلل ، وال يذكر احتالما ، فقال 

. املرأة ترى ذلك عليها الغُسل : ، فقالت أم سلَيم " ال غُسل عليه : " احتلم وال جيد البلل ، فقال 
 " .�عم ، إمنا النساء شقائق الرجال : "قال 

..  �زول املين من الرجل ، أو املرأة على سبيل الدفق ، والشهوة بالعادة السرية ، أو غريها - ٣
 .يوجب الغسل 

كنت رجلًا مذّاء ، : " ملا روى أمحد ، وابن ماجة ، والرتمذي عن علي كرم اللّه وجهه قال 
 " . الغُسل  الوضوء ، ويف املين)١(يف املذّي " فسألت النيب صلى ا عليه وسلم فقال 

 فاغتسل من اجلنابة ، فإذا مل تكن حاذفًا فال تغتسل )٢(إذا حذَفْت املاء : " ويف رواية ألمحد 
. " 

واحلذف هو قذف املين من الذكر بشهوة، ويف احلديث ، تنبيه ، أن ما خيرج لغري شهوة ، إما 
 .سل ملرض ، أو برد ، أو ضرب على الظهر ، أو محل شيء ثقيل ، ال يوجب الغُ

وهو ما فوق موضع اخلتان ، ويسمى باحلشفَة يف قُبلٍ أو دبرٍ، على : (  وغيبة رأس الذكر - ٤
 ..الفاعل ، املفعول به يوجب الغسل سواء أ�زلَ أم مل ينزل 

                                                 
 .مع أهله ، أو ما يخرج عند رؤية ما يثيره من النساء ما يخرج من الرجل عند المالعبة :  المذي )١(
 .المني :  الماء )٢(

 )٥٤(الصفحة 



 

: قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم : ملا روى مسلم عن عائشة رضي اللّه عنها ، أهنا قالت 
 " .ومس اخلِتان اخلِتان فقد وجب الغسل) هي اليدان والرجالن ( ها األربع إذا جلس بني شعبِ" 

إذا التقى اخلتا�ان ، وغابت : " ويف مسند عبد اللّه بن وهب ، أ�ه قال عليه الصالة والسالم 
 " .احلشفة ، وجب الغسل أ�زل ، أو مل ينزل 

 . املرأة  يوجب الغُسل على)٢( والنفاس )١( وا�قطاع مدة احليض - ٥
بتشديد الطاء أي يغتسلن ، وروى } وال تقربوهن حتى يطهرن { : لقوله تبارك وتعاىل 

 فسألت النيب صلى )٣(البخاري عن عائشة ، رضي اللّه عنها ، أن فاطمة بنت حبيش كا�ت تستحاض 
 :ا عليه وسلم فقال 

وإذا أدبرت فاغتسلي ذلك عِرق ، وليست باحليضة ، فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة ، 
 " .وصلي 

 .وثبت الغسل من النفاس باإلِمجاع ، وبالقياس على احليض 
 فمن البديهي بعد أن تعلم الولد موجبات الغسل ، وجب أن يتعلم فرائضه ، وسنته ، - ٦

 وكيفيته ، حتى إذا وقع الولد يف اجلنابة ، عرف كيف يغتسل حتى يصبح طاهرا ؟
 :رائض الغسل ، وسننه ، وكيفيته حتى تعلمها ولدك  ف- أخي املربي -وإليك 

 .أما الفرائض فغسل فمه وأ�فه ومجيع بد�ه 
با فاطّهروا{ : لقوله تبارك وتعاىل 

                                                

نإن كنتم ج { . 
فما يف غُسلِهِ حرج كداخل العني يسقط ، وماال حرج فيه جيب غَسلُه ، وغسل داخل الفم ، 

 .واأل�ف مما ال حرج فيه 

 
وأقل الحيض ثالثة أيام ولياليها ، ) بنت خمسين سنة ( هو الدم الذي ينفضه رحم امرأة بالغة ، ال داء بها ، وال إياس :  الحيض )١(

 .وأآثره عشرة ، وأقل الطهر خمسة عشر يوًما ، وال حد ألآثره 
هذه األحكام . هو الدم الذي تراه المرأة قبل ثالثة أيام ، وبعد عشرة أيام في الحيض ، وبعد أربعين يوًما في النفاس : الستحاضة  ا)٢(

 .على فقه أبي حنيفة رحمه الّله 
 .هو دم رحم امرأة يعقب والدة الولد ، وال حد ألقله ، وأآثره أربعون يوًما :  النفاس )٣(

 )٥٥(الصفحة 



 

حتت كل شعرة جنابة ، فبلُّوا : " داود ، والرتمذي عنه عليه الصالة والسالم ، أ�ه قال وروى أبو 
 " .الشعر ، وأ�قوا البشرة 

 .أي أ�قوا باملاء مجيع أجزاء البدن 
فبناء على هذه األوامر الشرعية ، جيب غسل كل جزء من أجزاء البدن ، مبا ال حرج يف غسله 

 .. ، وحتت ما يف اخلامت الضيق ، وظاهر األذ�ني ، وما حتت اإلِبطني كالسرة ، وفرج املرأة الظاهري
أما السنن والكيفية ، فيبدأ بغسل يديه ، وفرجه ، ويزيل النجاسة ، ثم يتوضأ وضوءه للصالة ، 
إال رجليه فإ�ه يؤخرمها إىل آخر الغُسل ، ثم يفيض املاء على بد�ه ثالثًا ، ثم يغسل الرجلني يف مكان ال 

 .ع فيه املاء جيتم
حدثتين : عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال " " الكتب الستّة " وأصل ذلك ما روى أصحاب 

أي ما " لرسول اللّه صلى ا عليه وسلم غسله من اجلنابة " أي قربت " أد�يت : خاليت ميمو�ة قالت 
، ثم أفرغ على وجه ، وغسله بشماله ، فغسل كفيه مرتني أو ثالثًا ، ثم أدخل يده يف اإلِ�اء " يغتسلُ به 

، ثم توضأ وضوءه للصالة ، ثم " لنقائها من النجاسة "ثم ضرب بشماله األرض ، فدلكها دلكًا شديدا 
أفرغ على رأسه ثالث حفنات ، كل حفنة ملء كفيه ، ثم غسل سائر جسده ، ثم تنحى عن مقامه ذلك 

 " .فغسل رجليه ، ثم أتيته باملنديل فرده 
 .رجل إذا كان له ضفائر من الشعر فيجب عليه حلها حتى يصل املاء إىل أثناء الشعر وال

أما املرأة ، فال جيب حل ضفائرها ، بل يكفيها أن يصل املاء إىل أصول شعرها ، ملا روى أبو 
 :داود من أهنم استفتوا رسول اللّه صلى ا عليه وسلم عن ذلك فقال 

فليغسل حتى يبالغ أصول الشعر ، وأما املرأة فال ، "  ينثر شعره أي" أما الرجل فلينثر رأسه " 
أفأ�قضه للحيضة : " ويف رواية ملسلم " . عليها أن تنقُضه ، لتَغِْرف على رأسها ثالث غرفات يكفيها 

ال ، إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيات ، ثم تفيضي عليك املاء فتطهري : قال . واجلنابة 
. " 

 )٥٦(الصفحة 



 

 : الغسل ومن سنن
البداءة بالنية ، والتسمية ، والسواك ، وختليل اللحية واألصابع ، ودلك ما أمكن دلكه من 

 ..اجلسم 
 املاء لبعده �صف ساعة ، أو خاف زيادة املرض - من جيب عليه الغسل -وإذا مل جيد 

 ..باستعمال املاء ، أو ما وجد ما يسخن به املاء يف الربد ، أو خاف عدوا أو عطشا
 .فإ�ه جيوز له يف مثل هذه األحوال التيمم 

ضربة .. ضربتان على كل طاهر من جنس األرض ، كالرمل ، واحلجر ، والرتاب : وكيفيته 
فلم جتدوا ماء فتيمموا { : ملسح وجهه ، وضربة ليديه مع مرفقيه ، لقوله تبارك وتعاىل يف سورة املائدة 

 . } هصعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من
: التيمم ضربتان  : " - فيما رواه الدارقطين واحلاكم وصححه -ولقوله عليه الصالة والسالم 

 " .ضربة للوجه ، وضربة للذراعني إىل املرفقني 
ويشرتط يف التيمم النية ، من أجل أداء عبادة مقصودة ، ال تصح إال بالطهارة ، وكيفية واحدة 

 . أي للوضوء ، والغسل األصغر ، واألكرب ،: لرفع احلدثني 
 ومن البديهي ، أن يتعلم الولد أيضًا ما حيرم عليه إذا كان يف حال جنابة حتى ال يقع يف - ٧

 .احملرم 
 أهم هذه احملظورات ، اليت حظرها اإلسالم على اجلنب ، وذوات - أخي املربي -وإليك 

 :األعذار من النساء 
صالة بإمجاع املسلمني ، وبالنسبة للقضاء، فإهنا حيرم على احلائض ، والنفساء الصوم ، وال* 

كان : " .. تقضي الصوم ، وال تقضي الصالة ، ملا روى الستة عن عائشة رضي اللّه عنها ، أهنا قالت 
 " .يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ، وال �ؤمر بقضاء الصالة 

 )٥٧(الصفحة 



 

 أُحِلُّ املسجد جلنبٍ ، وال فإ�ي ال.. " ..  وحيرم عليهما دخول املسجد ، ملا روى أبو داود -
 " .حائض 

 . وحيرم عليهما ، الطواف بالكعبة ، أل�ه من املسجد ، للحديث الذي سبق ذكره -
 وحيرم على األزواج االستمتاع من احلائض والنفساء ما حتت اإلزار فيما بني السرة، والركبة -

 . } فاعتزلوا النساء يف احمليض{ : لقوله تعاىل 
سألت رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ما حيل : و داود ، عن عبد اللّه بن سعد قال وملا روى أب

 " .لك ما فوق اإلزار : " يل من امرأتي وهي حائض ؟ فقال 
 " .أ�ه صلى ا عليه وسلم كان ال يباشر إحداهن ، حتى يأمرها أن تأتزر : " ويف املتفق عليه 

اء قراءة شيء من القرآن الكريم ، ملا روى الرتمذي ،  وحيرم على اجلنب ، واحلائض ، والنفس-
 :وابن ماجة ، عن ابن عمر ، رضي اللّه عنهما ، عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قال 

 " .ال تقرأ احلائض واجلُنب شيئًا من القرآن " 
: اء ، حنو هذا إذا كا�ت القراءة على قصد التالوة ، أما إذا كا�ت القراءة على قصد الذكر والثن

أوعلمت احلائض أو .. " هو اللّه أحد " ، " احلمد للّه رب العاملني " ، " بسم اللّه الرمحن الرحيم " 
 .اجلنب حرفًا بقصد التعليم ، فال بأس به باالتفاق ألجل العذر والضرورة 

ة هل جيوز للحائض ، والنفساء ، أن تقرأ القرآن ، ومتس املصحف إذا كا�ت معلمة أو متعلم
 .؟ 

يف مذهب اإلمام أمحد قول ورواية عنه ، أن احلائض والنفساء جيوز هلا قراءة القرآن، واختاره 
 " .اإل�صاف " الشيخ ابن تيمية كما يف 

وعند اإلمام مالك جيوز للحائض والنفساء قراءة القرآن الكريم ، ومس املصحف إذا كا�ت عاملة 
ويف ذلك  ) ٩٣ - ٩٢ و ٦٥ : ١جـ ( دير حباشية الصاوي للدر" الشرح الصغري " ، أو متعلمة كما يف 

 ..يسر كبري على الطالبات واملعلمات 
 )٥٨(الصفحة 



 

 قراءة اليسري من القرآن - ومن باب أوىل احلائض والنفساء -وجيوز عند مالك أيضًا للجنب 
دالل على ، أو لالست" من أمل ، أو إصابة عني" للتعوذ عند النوم ، أو للخوف ، أو للتربك ، أو للرقيا 

  ..)١(حكم شرعي 
 وحيرم على غري املتوضيء ، واجلنب ، واحلائض و النفساء مس املصحف ، إال بغالف -

 .}  ال ميسه إال املطهرون {: منفصل ، لقوله تبارك وتعاىل 
ملا بعثين رسول اللّه صلى : وملا روى احلاكم يف املستدرك ، وصححه عن حكيم بن حزام ، قال 

 " .ال متس القرآن إال وأ�ت طاهر : "  إىل اليمن قال ا عليه وسلم
ويف البخاري ، عن أبي وائل ، أ�ه كان يرسل جاريته ، وهي حائض إىل أبي رزين ، لتأتيه 

، وأبو وائل ، وأبو رزين من " أي باخليط الذي يعلق به كيس املصحف " باملصحف ، فتمسك بعالقته 
 .ن الصحابة كبار التابعني ، رضي اللّه عنهم ، وع

 وحيرم على اجلنب الصالة ، ملا فيها من قراءة القرآن كما سبق ذكره قبل قليل ، وحيرم عليه -
ال أُحل املسجد جلنب ، وال حائض : " دخول املسجد ، وحيرم عليه الطواف ، للحديث الذي سبق 

. " 
 . يف تأخري الصالة أما صوم اجلنب ، فإ�ه صحيح ، ولكن يأثم صاحبه ، إذا كا�ت اجلنابة سببا

 املُحتلم الذي استيقظ ، ورأى على ثوبه منيا ، فإن كان رطبا ، فال يطهر إال بالغسل، وإن كان -
عن عائشة رضي اللّه " مسنده "والبزار يف " سننه " يابسا ، فيطهر بالفرك ، ملا روى الدارقطين يف 

ى ا عليه وسلم إذا كان يابسا ، وأغسله إذا كنت أفرك املين من ثوب رسول اللّه صل: " عنها قالت 
 " .كان رطبا 

 " .فيخرج إىل الصالة ، وإن بقع املاء لفي ثوبه : " ويف رواية 

                                                 
 ص ١جـ " النقاية "بشرح آتاب " فتح باب العناية " ه العالمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تحقيقه لكتاب  ارجع إلى ما آتب)١(

٨ ٢١ - ٢١٧.  

 )٥٩(الصفحة 



 

 على تعليم هذه األحكام ألوالدك ، وهم يف سن التمييز ، والتعقل - أخي املربي -فاحرص 
عرفوا ما جيوز فعله وما حيرم ، .. هم حتى إذا بلغوا سن التكليف ، وأصبحت هذه العبادة فرضًا علي

وعرفوا حكم الشريعة يف كل ما يتعلق بالغريزة ، ويتصل بالبلوغ ، بل تشملهم خريية التفقه بالدين ، 
وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم القائل يف احلديث الذي رواه .. وحيظون بفضيلة العلم والتعليم 

 " .ا يفقهه يف الدين من يرد اللّه به خري: " الشيخان 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٦٠(الصفحة 



 

  الزواج واالتصال اجلنسي- ٥
اللّه سبحا�ه خلق اإل�سان ، وأودع فيه عدة ميول ، وغرائز كلها ضرورية حلفظ جنسه ، وبقاء 

وأ�زل من التشريعات ، واألحكام ما يليب حاجات هذه امليول والغرائز ، وما يكفل هلا .. �وعه 
 ..نماء والبقاء االستمرار وال

ليسري اإل�سان مع .. وما الزواج الذي شرعه اإلسالم ، إال تلبية لغريزة امليل إىل اجلنس اآلخر 
دون أن تعرتضه عقبة ، ودون أن .. فطرته اجلنسية ، وميله الغريزي بكل تالؤم ، وجتاوب ، واتساق 

 - أخي املربي -ن أريد أن أضع بني يديكواآل.. يتأثر من فتنة احلياة ، وهياج الغريزة ، وأشواق الفطرة 
لتعلم علما أكيدا �ظرة اإلسالم إىل .. هذه احلقائق اليت تتصل بالغريزة اجلنسية ، وترتبط حبكمة الزواج 

 ! ..اجلنس ، وملاذا شرع اللّه الزواج ؟
 : أما �ظرة اإلسالم إىل اجلنس -
 ، ورامية إىل تلبية أشواقه، )١( اإل�سان  على إدراك فطرة- كما أحملنا سابقًا - فهي قائمة - ١

وميوله حتى ال يتجاوز أي فرد يف اتمع حدود فطرته ، وال يسلك سبيال منحرفًا يصطدم مع 
.. بل يسري على مقتضى املنهج القويم السوي ، الذي رمسه اإلسالم ، أال وهو الزواج .. غريزته 

 :وصدق اللّه العظيم ، القائل يف حمكم تنزيله 
 } ومن آياته أن خلق لكم من أ�فسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة { -

  ] .٢١: الروم [ 
ومن هنا جيب أن �علم ، أن اإلسالم حرم العزوف عن الزواج ، والزهد فيه بنية التفرغ للعبادة ، 

بل .. ا ، له أسبابه ، ووسائله وال سيما إذا كان املسلم قادرا على الزواج متيسر.. والتقرب إىل اللّه 

                                                 
 الطبعة الثانية ، وارجع إلى ما ١٩ص " ال رهبانية في اإلسالم " في فصل " عقبات الزواج "  ارجع إلى ما آتبناه في آتابنا )١(

 .تجد البحث فيهما وافًيا " الزواج فطرة إنسانية " ية ، تحت عنوان آتبناه أيًضا في آتاب الترب

 )٦١(الصفحة 



 

جند يف شريعة اإلسالم ، أن الشريعة حاربت بشدة ال هوادة فيها ، كل دعوة إىل رهبا�ية بغيضة ، 
 .وعزوبة ذميمة ، لكوهنا تتعارض مع فطرة اإل�سان، وتصطدم مع غرائزه وميوله 

ه أبدلنا بالرهبا�ية ، إن اللّ: " فقد روى البيهقي يف حديث سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه 
 " .احلنيفية السمحة 

من كان موسرا ألن : " وروى الطربا�ي والبيهقي عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
 " .ينكح ثم مل ينكح فليس مين 

: ومن مواقف الرسول صلى ا عليه وسلم يف تربية اتمع ، ومعاجلة آفات النفوس هذا املوقف 
جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب صلى ا عليه " ي ومسلم عن أ�س رضي اللّه عنه روى البخار

وأين حنن من النيب : فقالوا " وجدوها قليلة " وسلم ، يسألون عن عبادته ، فلما أخربوا كأهنم تقالّوها 
 !! .صلى ا عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذ�به وما تأخر ؟

 !! .. ، فإ�ي أصلي الليل أبدا أما أ�ا: قال أحدهم 
 !! ..أ�ا أصوم الدهر ، وال أفطر : وقال آخر 
 !! ..أ�ا أعتزل النساء ، فال أتزوج أبدا : وقال آخر 

أ�تم قلتم كذا وكذا ؟ أما واللّه إ�ي ألخشاكم للّه : " فجاء رسول اللّه صلى ا عليه وسلم فقال 
 وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنيت فليس مين وأتقاكم له ، ولكين أصوم وأفطر ، وأصلي

. " 
وهذا املوقف من رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أعظم برهان على أن هذا اإلِسالم دين الفطرة 

ومن أحسن من اللّه حكما . إىل أن يرث اللّه األرض ومن عليها .. ، وشريعة احلياة ، ورسالة اخللود 
 .لقوم يوقنون ؟ 

 )٦٢(الصفحة 



 

من هذه النظرات الصائبة إىل اجلنس ، جند أن اإلسالم يعترب تصريف الشهوة باحلالل ،  و- ٢
من األعمال الصاحلة اليت يستأهل صاحبها رضوان اللّه ، ويستحق األجر .. وإشباع الغريزة بالزواج 

 ..والثواب 
ا روى مسلم يف صحيحه عن أبي ذر ، رضي اللّه عنه ، أن أ�اسا من أصحاب النيب صلى 

باألجور يصلّون كما �صلي، ويصومون " الغنى " يا رسول اللّه ذهب أهل الدثور : عليه وسلم قالوا للنيب 
 ..كما �صوم ، ويتصدقون بفضول أمواهلم 

أو ليس قد جعل اللّه لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة ، : " قال عليه الصالة والسالم 
صدقة ، وبكل حتميدة صدقة ، وأمر باملعروف صدقة ، وهني عن وبكل تكبرية صدقة ، وبكل هتليلة 

 ) " .أي اجلماع( املنكر صدقة ، ويف بضْعِ أحدكم صدقة 
 .أيأتي أحد�ا شهوته ، ويكون له فيها أجر ؟ : قالوا يا رسول اللّه 

 " أرأيتم لو وضعها يف حرام كان عليه وزر ؟ : " قال عليه الصالة والسالم 
 .!!بلى : قالوا 
 " .فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له فيها أجر :" قال 

أال فليفهم من يتهمون اإلسالم بالكبت اجلنسي ، هذه احلقائق يف �ظرة اإلسالم إىل اجلنس ، وموقفه 
 !! ..الصريح من غرائز اإل�سان 

" كم صدقة ويف بضْع أحد"  ومن األمور اليت جيب أن يعرفها األزواج ، أال جيعلوا من مفهوم - ٣
ميلًا كليا إىل إشباع الشهوة ، وقضاء الوطر ، والتقلب يف مضاجعة الزوجات ، حيث يقعدهم ذلك عن 

ذلك ألن اإلسالم أ�تج لنا اإل�سان .. واجبات دعوية ، ومهمات جهادية يف سبيل اللّه ، و�صرة اإلِسالم 
لب حقًا على حق ، أو واجبا على القوي املتوازن الذي يعطي كل ذي حق حقه يف احلياة ، دون أن يغ

بل إذا تعارضت مصلحة اإلسالم ، واجلهاد ، والدعوة إىل اللّه مع مصلحة املعاش ، والزوجة .. واجب 
، والولد ،واملال ، فينبغي على املسلم أن يغلب مصلحة اجلهاد والدعوة على كل مصلحة د�يوية ، ومنفعة 

 )٦٣(الصفحة 



 

ألن إقامة اتمع اإلسالمي ، وتثبيت دعائم الدولة  .. شخصية ، ومشاعر �سبية ، ووطنية ، وأسرية
هي غاية الغايات ، بل هي أمسى األهداف واألمنيات .. املسلمة ، وهداية اإل�سا�ية التائهة إىل اإلسالم 

وهذا صريح يف موقف ربعي بن عامر ، حني وقف أمام رستم يف حرب القادسية .. يف �ظر اإلسالم 
 :ليقول 

ه ، لنخرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اللّه ، ومن ضيق الد�يا إىل سعتها ، ومن ابتعثنا اللّ" 
 " .جور األديان إىل عدل اإلِسالم 

 بعض النماذج يف تغليب السلف الصاحل مصلحة اإلسالم ، واجلهاد على - أخي املربي -وإليك 
 سيما مشاعر الركون إىل األهل وال.. كل مصلحة ذاتية ، ومنفعة شخصية ، ومشاعر أسرية و�سبية 

 :والزوجات 
 هذا الصحابي املؤمن ، حنظلة بن أبي عامر ، الذي تزوج مجيلة بنت أُبي ، ليلة اجلمعة ، - ١

، فما أن مسعها حنظلة حتى تقلد سيفه ، " حي على اجلهاد " ويف صباح ذلك اليوم �ادى املنادي 
تال يف غزوة أُحد ، فلما بدأت احلرب قاتل قتال األبطال ولبس درعه ، وامتطى جواده ، ثم سار إىل الق

، ثم ا�كشف املسلمون ، فأخذ حنظلة يقاتل ، وهو مير بعينيه بني صفوف املشركني يف أُحد ، حتى 
جيد أبا سفيان ، فلما وجده هجم عليه ، فوقع أبو سفيان ، وحنظلة يريد ذحبه بالسيف ، فصاح أبو 

ع الصوت رجال ، فهجموا على حنظلة وضربوه ضربة قاتلة حتى سفيان مستنجدا بقريش ، فسم
 .استُشهد رضي اللّه عنه 

: " وها هو ذا النيب صلى ا عليه وسلم يطلعه اللّه سبحا�ه على عامل الغيب ، فيقول ألصحابه 
 ، ويسرع )١(" أ�ي رأيت املالئكة ، تغسل حنظلة بني السماء واألرض مباء املزن يف صحاف الفضة 

 فأرسلوا إىل امرأته يسألوهنا فأخربهتم أ�ه ما ..الصحابة إىل حنظلة ، ينظرون إليه فإذا رأسه يقطر ماء
 !! ..مسع هيعة احلرب حتى خرج وهو جنب مل يغتسل فغلسته املالئكة 

                                                 
 . حديث حنظلة رواه الترمذي واإلمام أحمد )١(

 )٦٤(الصفحة 



 

، وكا�ت حسناء ، " عاتكة بنت زيد "  تزوج عبد اللّه بن أبي بكر ، رضي اللّه عنهما -ب 
ق بالغ ، وأدب رفيع ، فشغلته عن مغازيه وجهاده ، فأمره أبوه الصديق رضي اللّه عنه مجيلة ذات خلُ

 :، فطلقها ، فمر به أبوه وهو ينشد " إهنا شغلتك عن مغازيك فطلّقها : " بطالقها ، وقال معلّلًا 
 تطلّقii ذ�ب غري يف  مثلها  وال        مِثلَها اليوم طلّق مِثْلي  أر  فلم
)١( لوامق وإ�ي مين كرب على        ومنصِب ورأي زلٌج خلق هلا

فرقّ له أبوه ، فأمره أن يراجعها فراجعها ، ثم شهد مع النيب صلى ا عليه وسلم غزوة بالطائف 
 .فأصابه سهم ، فمات بعده باملدينة رضي اللّه عنه 

أن سار رسول اللّه  بعد -أن أبا خيثمة رجع من سفر ..  روى الطربا�ي ، وابن إسحق -جـ 
هلما " أي خيمتني "  إىل أهله يف يوم حار ، فوجد امرأتيه يف عريشني -صلى ا عليه وسلم بعدة أيام 

يف بستان له قد رشت كل واحدة منهما عريشها ، وبردت له ماء فيه ، وهيأت له فيه طعاما ، فلما 
رسول اللّه صلى ا عليه : " له ، فقال دخل قام على باب العريش ، فنظر إىل امرأتيه وما صنعتا 

وسلم يف الشمس ، والريح ، واحلر ، وأبو خيثمة يف ظل بارد ، وطعام مهيأ ، وامرأة حسناء يف ماله 
 .وما هذا بالنصف ؟ !! .. مقيم ؟

فهيأتا له .. واللّه ال أدخل واحدة منكما حتى أحلق برسول اللّه صلى ا عليه وسلم : ثم قال 
ه زادعليه وسلم ، حتى " أي بعريه" ا ثم قدم �اضح فارحتله ، وخرج يف طلب رسول اللّه صلى ا

  .أدركه حني �زل تبوك 
وال شك أن أمة اإلسالم ، وشباب اإلسالم ، حني يقدمون حب اللّه سبحا�ه ، وحب رسوله 

ه على كل غال ورخيص يف عليه الصالة والسالم ، وحب اجلهاد يف سبيل اللّه ، وحب الدعوة إىل اللّ
.. فاللّه سبحا�ه ميكّن هلم يف األرض ، ويبدهلم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ضعفهم قوة ... احلياة 

فليرتبصوا حتى يأتي .. وإال .. وتصبح الد�يا حتت سلطاهنم ، واإل�سا�ية كلها منقادة ألمرهم وهنيهم 
                                                 

 .لمحّب :  لوامق )١(

 )٦٥(الصفحة 



 

للّه ال يهدي القوم اخلارجني عن طاعته ، احلائدين عن هديه اللّه بأمره ، وينزِل هبم �قمته وعذابه ، وا
 !!.وصراطه 

 :وصدق اللّه العظيم القائل يف حمكم تنزيله 
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوا�كم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقرتفتموها وجتارة {  -

سبيله فرتبصوا حتى يأتي اللّه ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اللّه ورسوله وجهادٍ يف 
  ] .٢٤: التوبة [  } بأمره واللّه ال يهدي القوم الفاسقني

فاإلسالم كلفها مبهمة اخلروج كلما .. وعلينا أال �غفل دور املرأة يف واجب الدعوة واجلهاد 
 ..سنحت احلاجة ، ودعت الضرورة 

ى ا عليه وسلم ، وصحابته وقد وقفت املرأة املسلمة فيما مضى إىل جا�ب رسول اللّه صل
 ..تقاتل بالسيف دوهنم ، وتُسعف اجلرحى ، وترعى املرضى ، وتنقل القتلى ، وتصنع الطعام 

 : وإليكم الشواهد -
كنا �غزو مع رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، : "  روى مسلم عن الربيع بنت معوذ قالت -أ 

غزوت مع رسول اللّه صلى : "  رواية أم عطية األ�صارية قالت ، ويف" و�رد اجلرحى، والقتلى إىل املدينة 
ا عليه وسلم سبع غزوات أخلُفُهم يف رحاهلم ، أصنع هلم الطعام ، وأداوي اجلرحى، وأقوم على 

 ) " .أي املرضى ( الزمنى 
 وروى ابنهشام يف سريته أن أم سعد بنت سعد بن الربيع دخلت على أم عمارة فقالت -ب 

خرجت أول النهار وأ�ا أ�ظر ما يصنع :  فقالت - أي يف غزوة أُحد - يا خالة أخربيين خربك :هلا 
الناس ، ومعي سقاء فيه ماء ، فا�تهيت إىل رسول اللّه صلى ا عليه وسلم وهو يف أصحابه والدولة 

سلم فقمت أباشر ، فلما اهنزم املسلمون احنزت إىل رسول اللّه صلى ا عليه و) النصر ( للمسلمني 
 اجلراح إيل تعنه بالسيف ، وأرمي عن القوس ، حتى خلَص القتال ، وأذب.. 

 )٦٦(الصفحة 



 

أن صفية بنت عبد املطلب رضي اللّه عنها حني رأت يهوديا يطوف ..  وروى ابن هشام -جـ 
واألمثلة على ذلك . يف احلصن شدت وسطها ، وأخذت عمودا ثم �زلت من احلصن فضربته حتى قتلته 

 !!..ثرية ، أعظم من أن حتصى ، وأكرب من أن تستقصى ك
فإهنا كالرجل .. أما واجبها يف تبليغ الدعوة إىل اللّه ، واألمر باملعروف ، والنهي عن املنكر 

واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر { : سواء بسواء قال تعاىل 
: التوبة [  } الزكاة ويطيعون اللّه ورسوله أولئك سريمحهم اللّه إن اللّه عزيز حكيمويقيمون الصالة ويؤتون 

٧١. [  
 أهم النظرات اإلسالمية ، اليت جيب أن يتلقنها الولد ، وهو يف سن التمييز - أخي املربي -تلكم 

قيق غاية �بيلة ، حتى إذا أمت أمر اخلطوبة ، ودخل عتبة الزواج عرف أن االتصال باجلنس هو وسيلة لتح
أال وهي إقامة دولة اإلِسالم ، وعندئذ يتوازن بعد الزواج ليؤدي كل ذي حق حقه يف احلياة دون أن 

 ..يتساهل يف مسؤولية ، أو يتقاعس عن واجب 
 !! .وهذا هو اإلسالم يف حقيقته وصفائه ومفاهيمه 

  .)١(أما ملاذا شرع اللّه الزواج ؟ 
" �ظرة اإلسالم إىل اجلنس" ، من هذا الكتاب حتت عنوان فسبق أن ذكر�ا يف موضوع آخر 

احلكمة من مشروعية الزواج ، وها حنن أُوالء �أتي على أهم الفوائد اليت جينبها املتزوج من الزواج 
 :باختصار لالستذكار والعربة 

 : من الفوائد -
 :احملافظة على األ�ساب 

 } ا ، وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفَدةجعل لكم من أ�فسكم أزواجواللّه { : قال تعاىل 
  ] .٧٢: النحل [ 

                                                 
 .تجد فيه البحث مفصًلا وافًيا إن شاء الّله " عقبات الزواج "  ارجع إلى آتابنا )١(

 )٦٧(الصفحة 



 

 :ومن الفوائد 
 :سالمة اتمع من االحنالل اخلُلقي 

 فليتزوج فإ�ه أغض )١(من استطاع منكم الباءة : يا معشر الشباب : " قال عليه الصالة والسالم 
 ) .رواه اجلماعة .. " ( للبصر ، وأحصن للفرج 

 : من الفوائد -
 :عاون الزوجني على مسؤولية األسرة ت

والرجل راع يف أهله ، ومسؤول عن رعيته ، واملرأة راعية يف بيت : " قال عليه الصالة والسالم 
 " .رواه الشيخان .. " " زوجها ، ومسؤولة عن رعيتها 

 : من الفوائد -
 :سالمة اتمع من األمراض واآلفات 

 ) .رواه مالك وابن ماجه " . ( رر وال ضرار ال ض: "  قال عليه الصالة والسالم -
 : من الفوائد -

 :السكن الروحي والنفسي 
ومن آياته أن خلق لكم من أ�فسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  { : قال تعاىل -
  ] .٢١: الروم [  } ..ورمحة

 : ومن الفوائد -
 :إجناب ذرية اإلِسالم الصاحلة 

رواه عبد " "تناكحوا تناسلوا فإ�ي مباه بكم األمم يوم القيامة : " والسالم  قال عليه الصالة -
 " .الرزاق والبيهقي 

                                                 
 .القدرة على الزواج :  الباءة )١(

 )٦٨(الصفحة 



 

 حني يفهم هذه احلقائق ، عن الزواج فإ�ه يندفع إليه بكليته ، ويسعى إليه، - أخي املربي -فالولد 
 .ما استطاع إىل ذلك سبيلًا 

 :يحة  هذه النص- أخي املربي -وأريد أن أمهس يف أذ�ك 
 من الناحية املادية ، فينبغي أن تساهم مسامهة فعالة يف تسهيل - أيها األب -إن كنت ميسورا " 

أسباب الزواج لولدك ، لتنقذه من اهلواجس النفسية ، والتأمالت اجلنسية ، اليت تسيطر على عقله ، 
حنالل اخللقي الذي يفتك وتنقذه أيضًا من اال.. وتفكريه ، وتقف عائقًا يف طريق غايته ، أو تعليمه 

وال يتأتى هذا إال بتيسري أسباب الزواج من �احية ، وإمداده بالنفقة من .. بصحته ، ويسيء إىل مسعته 
�احية أخرى ، وكل هتاون، أو تقصري يف هذا السبيل ، يعرض ولدك الشاب إىل أوخم النتائج ، وأخطر 

 !! .العواقب 
 ميسورين يبخلون عن تقديم املساعدات املادية ، واملعنوية وكثريا ما �سمع عن آباء أغنياء ،

ولكنهم .. ألبنائهم ، متذرعني بأن أبناءهم بلغوا السن اليت تسقط عنهم تقديم املعو�ة ، ووجوب النفقة 
لو دروا ، أن املال الذي يقدمو�ه هو مبثابة قوارب إ�قاذ مما يعا�و�ه من اضطراب بالتفكري ، وفساد يف 

ملا خبلوا ، وتقاعسوا يف تقديم أقصى املؤازرة ، وتيسري أسباب .. ، وقلق يف النفس اخلُلق 
 !! ..الزواج 

وملاذا يبخل األب امليسور على ولده ، وملاذا ال ييسر له طريق الزواج ؟ هل سيخلد يف احلياة 
 .هل املال الذي حبوزته سيأخذه معه إىل اآلخرة ؟ . ؟ 

وسيؤول ..  يف حفرة صغرية ليس فيها أثاث وال رياش وال زينةإ�ه سيموت ال حمالة ، وسيوضع
 ..املال إىل ورثته ال حمالة 

 عساألب املوسر مباله ، ولينفق مما جعله اللّه مستخلفًا فيه ، وليبدأ مبن يعول ، ولْي دجإذن فلي
م يف احلديث الذي رواه جهده يف تسهيل أسباب الزواج لولده ، وليستمع إىل ما يقوله عليه الصالة والسال

 )٦٩(الصفحة 



 

، ودينار تصدقت به على " إعتاق عبد " دينار أ�فقته يف سبيل اللّه ، ودينار أ�فقته على رقبة : " مسلم 
 " .مسكني ، ودينار أ�فقته على أهلك ، أعظمها أجرا ما أ�فقته على أهلك 

  .)١(واللّه سبحا�ه ال يضيع أجر من أحسن عملًا 
 أن تعرف منهج اإلسالم يف اختيار الزوجة ، فارجع إىل ما كتبناه يف -  أخي املربي-وإذا أردت 

جتد فيه إن " الزواج ا�تقاء ، واختيار : "حتت عنوان " تربية األوالد يف اإلسالم " القسم األول من كتاب 
�ظر إليها فال جتد بدا إال أن ختتار لولدك الزوجة الصاحلة ، اليت إذا .. شاء اللّه البحث وافيا كاملًا 

سرته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته يف ماله ، وعرضه ، فإذا رزقه اللّه منها غالما 
 :دعا ربه هبذا الدعاء 

 . } ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماما { -
 ..وأعا�ته على تربيته وإعداده ، ليكون عضوا �افعا يف احلياة 

بعد هذا كله �وضح املراحل اليت جيب أن يسري عليها املتزوج ليلة الزفاف من حني أن خيلو 
ليعلم من يريد أن يعلم أن اإلِسالم بتشريعه الشامل قد علمنا كل .. بعروسه إىل أن تتم العملية اجلنسية 

 !! ..شيء حتى آداب الزفاف ، وأصول املعاشرة الزوجية 
 :وات التالية واملراحل هي اتباع اخلط

 . يستحب أن يضع اليد على رأس العروس ، ويسمي اللّه سبحا�ه ويدعو هلا بالربكة - ١
إذا تزوج : " ملا أخرج البخاري ، وأبو داود ، وغريمها عن النيب صلى ا عليه وسلم قال 

م إ�ي أسألك من الله" فيأخذ بناصيتها ، وليسم اللّه عز وجل ، وليدع بالربكة وليقل .. أحدكم امرأة 
وأعوذ بك من شرها ، وشر ما جبلتها " أي خلَقْتَها وطبعتها عليه " خريها ، وخري ما جبلتها عليه ، 

 " .عليه 
                                                 

 . للمؤلف ٦٤ص " بات الزواج عق"  من آتاب )١(
وطرق معالجتها على ضوء اإلسالم ، ليعرف الحلول العملية التي وضعها اإلسالم في " عقبات الزواج " أنصح آل أب أن يقرأ آتاب 

 .تذليل عقبات الزواج 

 )٧٠(الصفحة 



 

ملا أخرج ابن .  ويستحب للعروسني ، أن يصليا ركعتني ، ويدعوا اللّه سبحا�ه بعد الصالة - ٢
إ�ي تزوجت جارية شابة : له أبو حريز فقال جاء رجل يقال : " أبي شيبة بسند جيد عن شقيق فقال 

إن : " ، فقال عبد اللّه بن مسعود ، رضي اللّه عنه " تبغضين " ، وإ�ي أخاف أن تَفْركَين " أي بكرا " 
أن يكَره إليكم ما أحل اللّه لكم ، فإذا أتتك ) أي الشيطان ( اإلِلْف من اللّه ، والفِرك من الشيطان يريد 

اللهم بارك يل يف أهلي ، وبارك هلم يف ، اللهم امجع بيننا ما : " صلي وراءك ركعتني وقل فأمرها أن ت
 " .مجعت خبري ، وفرق بيننا إذا فرقت إىل خري 

 .. ويستحب للزوج أن يالطف عروسه ، ويقدم هلا شيئًا تشربه ، أو تأكله - ٣
عائشة " زينت " قّينت : ملا أخرج أمحد يف مسنده ، أن أمساء بنت يزيد بن السكن قالت 

، فجاء عليه الصالة والسالم إىل جنبها فأُتي " للنظر إليها مجلُوة مكشوفةً " رضي اللّه عنها لِجلْوهتا 
... فشرب ، ثم �اوهلا النيب صلى ا عليه وسلم فخفضَت رأسها واستَحيت " قدح كبري " بعس لنب 

. " 
أكمل املؤمنني : " بسند جيد عن النيب صلى ا عليه وسلم أ�ه قال وروى الرتمذي ، والنسائي 

 " .إميا�ًا، أحسنهم خلُقًا ، وألطفهم بأهله 
خريكم خريكم ألهله ، وأ�ا خريكم ألهلي : " وروى الرتمذي عنه عليه الصالة والسالم أ�ه قال 

. " 
ا هلا ، وزوالًا لوحشتها ، ومتتينا ألواصر املودة ، واحملبة والشك أن هذه املالطفة إيناس

 . لكل داخل دهشة ، ولكل غريب وحشة - كما يقولون -أل�ه ... بينهما 
ملا للتجريد من الثياب من الراحة للبدن، والسهولة :  من آداب املباشرة أن يتخلعا من ثياهبما - ٤

 ..يف التقلب ، والزيادة يف املتعة ، واأل�س للزوجة 
ي حتت حلاف واحد ، ملا روى أمحد ، والرتمذي ، وأبو داود عن النيب واألفضل ، أن يكون التعر

 " .إن اللّه تعاىل حيي سِتِِّري حيب احلياء والسرت : " صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
 )٧١(الصفحة 



 

إياكم والتعري ، فإن معكم من ال : " وأخرج الرتمذي ، عنه عليه الصالة والسالم ، أ�ه قال 
فاستحيوهم " أي اجلماع " ، وحني يفضي الرجل إىل أهله " قضاء احلاجة  " يفارقكم إال عند الغائط

 " .وأكرموهم 
قُبِض رسولُ اللّه صلى ا عليه " وسبق أن ذكر�ا حديث عائشة رضي اللّه عنها ، أهنا قالت 

 " .وسلم ومل ير مين ومل أر منه 
إذا جامع أحدكم أهله ، فال : " ومما يؤكد أفضلية السرت ، ما رواه الرتمذي بسند ضعيف 

 .أي احلمارين " يتجردان جترد العريين 
 . ومن آداب املباشرة املالعبة والعناق ، والقبلة قبل أن يأتيها - ٥

ال يقعن أحدكم : " ملا روى أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس عنه عليه الصالة والسالم 
 " .القُبلة والكالم : وما الرسول ؟ قال : سول ، قيل على امرأته ، كما تقع البهيمة ، ليكن بينهما ر

أن يقارب : عدد منه .. ثالثة من العجز : " وروى أبو منصور أيضًا عنه عليه الصالة والسالم 
الرجل جاريته ، أو زوجته ، فيصيبها قبل أن حيدثها ، ويؤا�سها ، ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل 

  .)١(" أن تقضي حاجتها 
ذا احلديث �ستدل أن على الزوج أن يالحظ أثناء العملية اجلنسية توافق زوجته معه يف من ه

 .احلصول على اللذة واإل�زال 
فليتمهل على أهله حتى " أي الزوج " ثم إذا قضى وطره : " .. يقول اإلمام الغزايل يف إحيائه 

 ثم القعود عنها إيذاء هلا، واالختالف يف تقضي هي أيضًا هنمتها ، فإن إ�زاهلا رمبا يتأخر فيهيج شهوهتا ،
  .)٢(.. " طبع اإل�زال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقًا إىل اإلِ�زال ، والتوافق يف اإلِ�زال ألذّ عندها 

                                                 
 للغريزة ، تلذذ في الجماع ،  الحديثان وإن آان فيهما ضعف فمعناهما صحيح ، لما للمالعبة من المالطفة الزوجية ، واالستثارة)١(

 ...وتهيئة نفسية للمباشرة 
 .آداب المعاشرة :  باب ٥٠ ص ٢ إحياء علوم الدين جـ )٢(

 )٧٢(الصفحة 



 

وذلك ما روى البخاري عن ابن عباس :  ومن آداب اجلماع أن يدعو الزوج هبذا الدعاء - ٦
بسم اللّه ، : "لو أن أحدكم أتى أهله قال : "  عليه وسلم أ�ه قال رضي اللّه عنهما عن النيب صلى ا

 " .فإن قضى بينهما ولد مل يضره الشيطان أبدا " اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا 
 . جيوز أن يأتي أهله على أية كيفية مادام اإلتيان يف الفرج - ٧
  ] .٢٢٣:البقرة[ } لكم فأتوا حرثكم أ�َّى شئتم�ساؤكم حرث { :  لقوله تبارك وتعاىل -

ائتوا �ساءكم يف موضع احلرث ، وهوالفرج كيف شئتم سواء أتيتموهن من أمام أو من : واملعنى 
 ..خلف ، أو على جنب 

إذا أتى الرجل امرأته من : كا�ت اليهود تقول : " روى البخاري عن جابر رضي اللّه عنه قال 
�ساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أ�َّى { : فنزلت !!.. كان الولد أحول " ي الفرج أ" دبرها يف قُبلها 

 .} شئتم 
 .مقبلةً ومدبِرة إذا كان ذلك يف الفرج : فقال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم 

وأفضل هيئات اجلماع ، ما حقق رغبة الطرفني ، وميكن االستئناس حبديث أم املؤمنني السيدة 
اختلف رهط من : اللّه عنها التايل الذي رواه مسلم عن أبي موسى األشعري قال عائشة ، رضي 

وقال " أي املين " ال جيب الغُسل إال من الدفق أو املاء : املهاجرين ، واأل�صار ، فقال األ�صاريون 
: أ�ا أشفيكم من ذلك ، قال : بل إذا خلط فقد وجب الغُسل ، وقال أبو موسى : املهاجرون 

يا أماه إ�ي أريد أن أسألك عن شيء ، وأ�ا أستحييك ، : ذ�ت على عائشة فأُذن يل فقلت فاستأ
فما يوجب : ال تستحيي أن تسألين عما كنت سائلًا عنه أمك اليت ولدتك فإمنا أ�ا أمك ، قلت : قالت 

 الغُسل ؟
س بني شعبِها إذا جل: " على اخلبري سقطت ، قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم : قالت 

 " .، ومس اخلِتان اخلِتان فقد وجب الغُسل " أي بني يديها ورجليها "األربع ، 

 )٧٣(الصفحة 



 

 وإذا أراد العود يف اجلماع ، فيستحب له الوضوء لكو�ه أ�شط ، ملا روى مسلم، وأبو داود ، - ٨
يتوضأ بينهما وضوءا إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعود ، فل" عن الين صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 

والغسل أفضل ، ملا روى أبو داود والنسائي عن النيب صلى ا عليه وسلم أ�ه " . ، فإ�ه أ�شط للعود 
يا  : - راوي احلديث -طاف ذات يوم على �سائه ، يغتسل عند هذه ، وعند هذه ، قال أبو رافع

 " .طيب ، وأطهر هذا أزكى ، وأ: " رسول اللّه أال جتعله غُسلًا واحدا ؟ قال 
وإذا تكاسال فيستحب أن يتوضأ قبل ..  األفضل يف حقهما ، املسارعة إىل االغتسال - ٩

 .النوم 
كيف كان : سألت عائشة رضي اللّه عنها قلت : قال . ملا روى مسلم ، عن عبد اللّه بن قيس 

 م ، أم ينام قبل أن يغتسل ؟يصنع رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يف اجلنابة ؟ أكان يغتسل قبل أن ينا
 " .كل ذلك قد كان يفعل ، رمبا اغتسل فنام ، ورمبا توضأ فنام : " قالت 
 .احلمد للّه الذي جعل يف األمر سعة : قلت 

وإمنا كان الغُسل أفضل ، ألن أحدمها إذا استيقظ سارع إىل صالة الفجر دون تكاسل ، أو فوات 
 ..يث الربد والزكام ، أو مشقة وال سيما يف فصل الشتاء ح

 . وجيوز للزوجني أن يغتسال معا يف مكان واحد - ١٠
كنت أغتسل أ�ا ورسول اللّه صلى ا : ملا روى الشيخان ، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت 

: دع يل ، دع يل، قالت : عليه وسلم من إ�اء بيين وبينه واحد ختتلف أيدينا فيه ، فيبادر�ي حتى أقول 
 " .جنبان ومها 

اللّه أحق أن يستحيا منه : " جيوز أن يغتسال عريا�ني مع بعضهما ، ولكن السرت أفضل حلديث 
 .رواه أصحاب السنن إال النسائي " . 

 : على الزوجني أن يتنبها للمحظورات التالية -

 )٧٤(الصفحة 



 

 ملا روى  حيرم على الزوجني التحدث إىل الناس مبا مارسا من عملية الوقاع إشارة أو كالما ،- ١
 )١(شر الناس منزلة عند اللّه يوم القيامة الرجل يفضي : " مسلم عن النيب صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 

 " .إىل املرأة ، وتفضي إليه ثم ينشر سرها 
وروى أمحد ، وأبو داود عن أبي هريرة رضي اللّه عنه صلى بنا رسول اللّه صلى ا عليه وسلم 

جمالِسكم ، هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق : " أقبل علينا فقال "  صالته ا�تهى من" ، فلما سلّم 
.. فعلت بأهلي كذا ، فعلت بأهلي كذا ؟ فسكتوا : بابه وأرخى سِتْره ، ثم خيرج فيحدث فيقول 

على إحدى ركبتيها ، " شابة " هل منكن من حتدث ؟ فجثت فتاة كَعاب : فأقبل على النساء ، فقال 
إي واللّه ، إهنم يتحدثون ، : طاولت لرياها رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، ويسمع كالمها ، فقالت وت

هل تدرون ما مثلُ من فعل ذلك ؟ إن مثل من فعل ذلك : وإهنن يتحدثن ، فقال عليه الصالة والسالم 
منها والناس ، فقضى حاجته " بالطريق " مثل شيطان ، وشيطا�ة لقي أحدهم صاحبه بالسكة ، 

 " .ينظرون 
 . حيرم على الزوج إتيان الزوجة يف الدبر - ٢
ال ينظر : "  ملا أخرج النسائي ، وابن حبان بسند جيد عن النيب صلى ا عليه وسلم أ�ه قال -

 " .اللّه إىل رجل يأتي امرأته يف دبرها 
ملعون من يأتي النساء يف  " : وروى ابن عدي ، وأبو داود ، وأمحد عنه عليه الصالة والسالم -
 .يعين أدبارهن " حماشِهن 
 وروى أصحاب السنن ، إال النسائي وسنده صحيح ، عن النيب صلى ا عليه وسلم أ�ه -

 " .من أتى حائضًا ، أو امرأة يف دبرها ، أو كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أُ�زل على حممد: قال 
: سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته يف دبرها؟ فقال" :  وروى النسائي عن طاوس قال -

 .وسنده صحيح " هذا يسألين عن الكفر 
                                                 

 .آناية عن الجماع :  ُيفضي )١(

 )٧٥(الصفحة 



 

وال شك أن إتيان الدبر مضر بالصحة ، واجلسم ، ومنافٍ ملبادئ الفضيلة ، واألخالق ، وشارة 
ؤولية وقد فصلنا القول عن هذه الظاهرة اخلبيثة يف مس.. فارقة ، من شارات الشذوذ ، واالحنراف 

 جتد البحث ، وافيا، كافيا ، مقنعا إن - أخي املربي -الرتبية اجلسمية من كتاب الرتبية ، فارجع إليه 
 .شاء اللّه 
فاعتزلوا النساء {:  حيرم على الزوج ، أن يأتي أهله ، أيام احليض ، والنفاس ، لقوله تعاىل - ٣
 " .فقد كفر مبا أُ�زل على حممد .. من أتى حائضًا : ، وسبق أن ذكر�ا حديث  } يف احمليض

أما حتريم إتيان املرأة يف النفاس ، فقد ثبت يف القياس ، وذلك قياس النفاس على احليض ، 
 .الشرتاكهما يف العلة والسبب ، وثبت يف اإلمجاع أيضًا 

ني السرة ولقد ذكر�ا يف البحث السابق ، أ�ه جيوز للزوج ، أن يستمتع من املرأة ما فوق اإلِزار ما ب
، والركبة يف حاليت احليض والنفاس ، وحيرم عليه االستمتاع مبا حتت اإلِزار ، واحلكمة يف هذا التحريم ، 

ومن حام حول .. احلد من ا�طالقة النفس األمارة ، من أن تقع فيما هو حمظور شرعا ، ومضر جسما 
حته ، ويأخذ جبا�ب األتقى ، واألورع يف احلمى أوشك أن يقع فيه ، واملسلم عليه أن حيتاط لدينه ، وص

 .سلوكه ، وتصرفاته ، ومعاملته 
 :وقد ثبت طبيا أن الوقاع يف زمن احليض ، والنفاس حيدث األضرار اآلتية 

 آالم أعضاء التناسل يف األ�ثى ، ورمبا أحدثت التهابات يف الرحم يف املبيض ، أو يف احلوض - ١
 .. ورمبا أدى ذلك إىل تلف املبيض وإحداث العقْم ، حيث تضر صحتها ضررا بالغًا ،

 إن دخول مواد احليض ، يف عضو التناسل ، عند الرجل ، قد يحدث التهابا صديديا يشبه - ٢
" بالزهري " السيالن ، ورمبا امتد ذلك إىل اخلصيتني فآذامها ، و�شأ من ذلك عقم الرجل ، وقد يصاب 

 .أة ، إذا كا�ت جراثيمه يف دم املر
وعلى اجلملة ، فقرباهنا يف هذه املدة قد حيدث العقم يف الذكر ، أو يف األ�ثى ، ويؤدي إىل التهاب 

 !!..أعضاء التناسل ، وإضعاف الصحة ، وكفى ذلك ضررا 
 )٧٦(الصفحة 



 

ومن ثَم أمجع األطباء املُحدثون ، يف بقاع املعمورة على ، وجوب االبتعاد عن املرأة يف هذه املدة ، 
�طق

                                                

 : بذلك القرآن الكريم ، املنزل من لدن حكيم خبري كما 
: البقرة [)١( } ...ويسألو�ك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض { 

٢٢٢. [  
ومن ابتُلي بوقاع زوجته ، وهي حائض ، أو �فساء فليكفر عن ذ�به بالتوبة الصادقة النصوح، 

ويف مذهب ابن عباس ، وقتادة ، . ل عند مجهور الفقهاء واستغفار اللّه عز وجل ، والندم على ما فع
يتصدق مبا يعادل دينارا .. واألوزاعي ، وإسحاق ، وأمحد يف الرواية الثا�ية ، والشافعي يف قوله القديم 

على حسب حاله من اليسر ، أو العسر على حسب حال الدم أمحر ، أو  .. )٢(، أو �صف دينار 
 أصحاب السنن ، والطربا�ي عن ابن عباس ، رضي اللّه عنهما عن النيب للحديث الذي رواه.. أصفر 

، " يتصدق بدينار أو �صف دينار : " صلى ا عليه وسلم ، يف الذي يأتي امرأته ، وهي حائض قال 
 " .إذا كان دما أمحر فدينار ، وإن كان دما أصفر فنصف دينار : " ويف لفظ للرتمذي 

 : وأهل العلم ، واالختصاص ومما ينصح به األطباء ،
وحدود االعتدال مرتان يف كل أسبوع ..  أن يكون معتدلًا يف قضاء الشهوة ، وإشباع الوطر - ١

ولكن عليه أال يفرط ، .. ، وله أن يزيد ، أو ينقص حبسب حاجته وحاجتها يف اإلعفاف والتحصني 
تعطيل عن العمل واال�صراف عن محل ألن الكثرة تؤدي إىل اإلضرار باجلسم ، واهنيار يف العقل ، و

 ..مسؤولية اإلسالم 
 . املداعبة أولًا ، ثم قضاء الشهوة ، وقد سبق ذكر ذلك - ٢

 
 ، ونقل الشيخ المراغي ٢٢٢: البقرة .. " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى : " من تفسير قوله تعالى " المراغي "  تفسير )١(

 .ألضرار عن آبار األطباء المّحدثين هذه ا
 . ق س تقريًبا ١١٠ غرامات ، وغرام الفضة يساوي بالعملة السورية بـ٣ درهًما من الفضة ، والدرهم يساوي ١٢ الدينار يقدر بـ )٢(

 )٧٧(الصفحة 



 

 أن يتحين الزوج الوقت املناسب للوقاع ، ألن مزاج املرأة حساس ، فإذا أتاها يف وقت، ال - ٣
إىل الكره ، وزرع البغضاء والشحناء فرمبا آل األمر .. يتفق مع مزاجها ، كأن تكون مريضة ، أو متعبة 

 ..، وأحيا�ًا إىل الفراق 
 على الزوج ، قبل أن ينزع ، أن يراعي حال زوجته ، يف احلصول على اللذة ، وإشباع الشهوة - ٤

 .، وقد سبق ذكر ذلك أيضًا 
ال ما  اجلماع جائز يف كل الشهور ، واألوقات ، واأليام ، ويف كل ساعة من ليل ، أو هنار ، إ- ٥

 .حرمته الشريعة ، كأن يكو�ا صائمني ، صيام الفرض مثلًا ، أو كا�ت الزوجة يف حالة حيض ، أو �فاس 
للحديث الذي رواه البخاري ، عن رسول اللّه .. ولكن من السنة ، الوقاع يوم اجلمعة ، وليلته 

"  راح ، فكأمنا قرب بد�ةً من اغتسل يوم اجلمعة ، غُسل اجلنابة ، ثم: " صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
، ومن راح يف الساعة الثا�ية ، فكأمنا قرب بقرة ، ومن راح يف الساعة الثالثة ، فكأمنا قرب كبشا " مجلًا 

أقرن ، ومن راح يف الساعة الرابعة ، كأمنا قرب دجاجة ، ومن راح يف الساعة اخلامسة ، فكأمنا قرب 
 " .الئكة يستمعون الذكر بيضة، فإذا خرج اإلمام ، حضرت امل

 ..ويف احلديث الذي رواه أبو داود ، والنسائي 
ومشى ومل يركب ، " أي إىل الصالة "  يوم اجلمعة ، واغتسل ، وبكّر ، وابتكر )١(من غسل " 

 " .أجر صيامها ، وقيامها : ود�ا من اإلمام ، واستمع ومل يلْغُ كان له بكل خطوة عمل سنة 
 أن تراعي مزاج زوجها ، فيما يرغب من تزين ، ومالطفة ، ووقاع يف أوقات  على الزوجة ،- ٦

روى البخاري، ومسلم عن النيب .. خمصوصة ـ فال حيل هلا تقف دون رغبته ، أو تصوم �فلًا بدون إذ�ه 
إذا دعا رجل امرأته إىل فراشه ، فلم تأت فبات غضبان عليها ، : " صلى ا عليه وسلم ، أ�ه قال 

 " .ها املالئكة حتى تصبح لعنت
 " .حتى يرضى عنها : " ويف رواية 

                                                 
 .أي جامع امرأته فأحوجها إلى الغسل :  من غسَّل )١(

 )٧٨(الصفحة 



 

، " أي �فلًا " ال حيل المرأة أن تصوم : "  وروى البخاري ، عنه عليه الصالة والسالم ، أ�ه قال -
 " .، إال بإذ�ه " أي حاضر مقيم يف البلد " وزوجها شاهد 

 ..تِلكم أهم النظرات إىل اجلنس ، من وجهة �ظر اإلسالم 
 أخي -فاحرص.. وتلكم أميز اآلداب يف االتصال اجلنسي ، من زاوية الشريعة الربا�ية الغراء 

 أن تلقنها أوالدك ، وهم يف السن اليت تؤهلهم للزواج ، حتى إذا دخلوا عتبته ، وعصموا أ�فسهم -املربي 
 .به ، عرفوا كيف يكون االتصال ؟ وكيف يتم الزواج؟ 

ا الزوجات الصاحلات ، إذا �ظر أحدهم إىل زوجته سرته ، وإذا أمرها اللّه أسأل أن يهيء لشبابن
 .اللهم آمني .. أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته يف �فسها وماله 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٧٩(الصفحة 



 

)١( ولْيستعفِف ِ الَّذين لَا يجدون �ِكاحا - ٦

إذا تيسر لإلِ�سان فإ�ه حيلّ  .. مما ال خيتلف فيه اثنان ، أن املال أساس السعادة ، وعصب احلياة
 .له كل عقدة ، ويذلل يف طريقه كل عقبة ، ويوصله إىل كل غاية 

 :وصدق من قال 
 ومجاالii مهابة  الرجال  تكسو        كلها املواطن يف  الدراهم  إن

 قتاالii أراد ملن  السالح  وهي        فصاحةً أراد ملن اللسان فهي
يف بيئة اجتماعية متغطرسة ، تعترب املال كل شيء ، .. علم وخلق ورمبا يوجد إ�سان ، ذو 

ولو كان إمام احلرمني ، وعامل .. لكو�ه فقري احلال ، ضيق اليد .. فرتاه غري مكرتث به ، وغري مأبوه له 
 !! ..الثقلني 

 :ورحم اللّه من قال 
i  ابن  وخطُّ  حسان   فصاحةُ iٍقْلَةلقمانٍ  وحكمةُ        م  ،  ابنِ وزُهد iiمهأد 

i  يباع  ال   ،   عليه   و�ودي        مفْلِس واملَرء ، املرء يف اجتمعت إذا iِمهبِدِر 

 :ولقد صدق الشاعر ، حني صور لنا اعتبار املال يف بيئة اجلهل والغنى حني قال 
متوت دا األُسوعالربايا يف ج        لْقى  الطري  وحلمم i iلكِالبل 
i على ينام  جهلٍ  وذو iٍريرعِلْمٍ  وذو        ح  على ينام iiالتّراب 

 هو العصب احلَساس ، الرتقاء سلَّم احلياة ، وهو الوسيلة - كما هو مشاهد -فاملال إذن 
 !! .األساسية للوصول إىل أي غاية ، وهو االعتبار األول لدى أهل اجلهل والضّالل

 الشباب ، إذا رغبوا يف الزواج ، واملال غري متيسر لديهم ؟ولكن ، ماذا يفعل 
 .وماذا يصنعون إذا مل يروا ممن يعايشوهنم تكافلًا ، وال عطفًا ؟ 

                                                 
 إلى آخر ١٥٣الطبعة الثانية من ص " ... عقبات الزواج " ن آتابنا  هذا منقول طبق األصل مع بعض التصرف ، واالختصار م)١(

 عند االنتهاء من - أخي المربي-الذي نحن بصدده اآلن ، وستلحظ " التربية الجنسية " الفصل ، وقد آثرت نقله الرتباطه ببحث 
 .قراءته وجه هذا االرتباط 

 )٨٠(الصفحة 



 

 !! .إهنم يريدون أن يعصموا أ�فسهم بالزواج ، ولكن ال جيدون السبيل إليه 
ل دوهنم عقبات وعقبات إهنم يريدون أن يستجيبوا لدواعي الغريزة ، بالرباط املقدس ولكن حتو

)١(. !!  
إهنم يريدون أن يلبوا �داء الرسول صلى ا عليه وسلم ، يف دعوة الشباب إىل الزواج ، ولكن مل 

 !!.جيدوا املال ، ومل جيدوا من البيئة اليت يعايشوهنا عطف اإل�سان على أخيه اإل�سان 
 .م اجلاحمة ؟ إذن ما السبيل إىل إحصان �فوسهم ، واحلد من ثورة غرائزه

. السبيل إىل ذلك ، هو أن يستجيبوا لدعوة القرآن الكريم ، يف التمسك حببل اإلعفاف والتسامي 
وهذا هو الطريق الوحيد ، يف إصالح �فوسهم ، وإحصان فروجهم ، والرتفّع عن هواجس �فوسهم األمارة 

 ..بالسوء 
: النور [  } تى يغنِيهم اللّه من فضلهولْيستَعففِ الذين ال جيدون �كاحا ح{ :  قال تعاىل -

٣٣. [  
هذه الدعوة القرآ�ية إىل العفّة تربية �فسية كرمية ، تقوي يف �فوس الشباب اإلرادة ، وترسخ يف 

 .قلوهبم العزمية ، وجتعل منهم أ�اسي كاملالئكة ، ومتنحهم دائما الطمأ�ينة واالستقرار ؟ 
 .سالم ، يف وصول الشباب إىل قمة العفة والتسامي ؟ ولكن ما هو املنهج الذي وضعه اإل

  :)٢(املنهج يرتكز يف القواعد التالية 
 . الزواج يف سن مبكّرة - ١
 . غض البصر عن احملرمات - ٢
 . االبتعاد عن املثريات اجلنسية - ٣
 . ملء الفراغ مبا ينفع - ٤

                                                 
 العالج اإلسالمي الناجع لكل عقبة - أخي المربي -على ضوء اإلسالم تجد وطرق معالجتها ، " عقبات الزواج "  ارجع إلى آتابنا )١(

 .تقف في طريق الزواج ، ولعلك تستأنس بها ، وتسير على نهجها 
ص " وليستعفف الذين ال يجدون نكاًحا " الطبعة الثانية تحت عنوان " عقبات الزواج "  هذا المنهج منقول بتصرف من آتابنا )٢(

١٥٣.  

 )٨١(الصفحة 



 

 . اختيار الرفقة الصاحلة - ٥
  . األخذ بالتعاليم الطبية- ٦
 . تقوية الوازع الديين - ٧
 : أما الزواج يف سن مبكرة -

فلكو�ه أجنع الوسائل اإلجيابية يف احلافظ على أخالق املسلم القومية ، بل هو السبيل الطبيعي 
الوحيد ، لتصريف هذه الشحنة العارمة من الشهوة، هذا عدا ما للزواج من فوائد خلقية ، واجتماعية ، 

حينما " ملاذا شرع اللّه الزواج ؟ " قد فصلنا القول عن هذه الفوائد يف حبث وصحية ، و�فسية ، ول
 .يف مكان آخر من هذا الكتاب " أدب االتصال اجلنسي " تطرقنا إىل 

ومن هنا ، تتجلى احلكمة من أمر النيب صلى ا عليه وسلم للشباب حني استثار مشاعرهم 
 .. " .ن استطاع منكم الباءة فَلْيتزوج م: يا معشر الشباب : " هبذا النداء اللطيف 

 : أما غض البصر عن احملرمات -
بشكل ال يرتك شبهة ملرتاب ، أو التباسا " أدب النظر " فلقد فصلنا عن القول يف حبث 

 !! ..ملتشكّك 
  جتد ما يشفي الغليل ، إن شاء اللّه ؟- أخي القارئ -فارجع إليه 

 :ية أما االبتعاد عن املثريات اجلنس
فمن القضايا املسلّم هبا ، أن االختالط يف أجواء النساء الكاسيات العاريات املتربجات ، وأن 
قراءة القصص الغرامية ، واالت اخلليعة اليت يقوم على تروجيها جتار الغرائز ، واألعراض ، وأن مشاهدة 

وأن السماع إىل .. سارح العرض األفالم اخلليعة ، والتمثيليات املاجنة يف التلفاز ، والسينما ، وم
 ..األغا�ي اخلليعة املاجنة ، اليت تبثها أمواج األثري يف كل مكان 

مما خيدر الغرية ، ويلوث الشرف ، ومييع اخلُلُق ، ويضعف الذاكرة ، ويثري الغريزة ، .. كل ذلك 
 ..وجير الشباب ، إىل أحابيل الز�ى ، وشباك الفاحشة.. ويقتل الشخصية 

 )٨٢(الصفحة 



 

  ] .٣٢: النساء [ }  سبيلًا وال تقربوا الز�ى إ�ه كان فاحشة وساء{ : ل تعاىل  قا-
إن أرادوا أن حيافظوا على توازهنم .. فعلى الذين ال جيدون �كاحا أن يبتعدوا عن هذه املثريات 

 ..اإلرادي ، وا�ضباطهم النفسي واخلُلقي ، وصحتهم العقلية ، واجلسدية 
 !! .احلني األطهار ، واملؤمنني األبرار وهبذا يكو�ون من زمرة الص

 : أما ملء الفراغ مبا ينفع -
فمن املسلّمات لدى علماء النفس ، والرتبية ، أن الشاب املراهق إذا اختلى لنفسه وقت فراغه ، 

فال جيد �فسه إال وقد حتركت شهوته ، .. تَرِد عليه األفكار احلاملة ، والتخيالت اجلنسية اآلمثة 
 ..ريزته أمام هذه املوجة من التأمالت واخلواطر وهاجت غ

 فما العالج للتخلص من سوا�ح اخلواطر ، وتأمالت الغرائز ؟
 :العالج 

 .أن يعرف الشاب ، سواء أكان مراهقًا ، أو غري مراهق كيف يقضي وقت فراغه ؟
لفراغ ، إما يقضي وقت ا!! وما أكثر جماالت الفراغ النافعة لدى الشباب ، إن أراد أن ميألها 

برياضة بد�ية يقوي جسمه ، أو �زهة بريئة يروح هبا عن �فسه ، أو مطالعة مفيدة ، يكمل هبا ثقافته ، أو 
عمل يدوي ينمي به ميوله ، أو حضور حلقة روحية توجيهية يهذب هبا خلُقه ، أو مباراة ثقافيه يروض 

إىل .. ، ووسائل اجلهاد يعد ليوم الكريهة �فسه هبا عقله ، أو متارين على الرمي والسباحة وركوب اخليل 
غري ذلك من هذه ااالت النافعة اليت هي من صلب الدين ، وصميم اإلسال م، فإذا سلك الشباب 

فإهنم يكو�ون من زمرة الصاحلني األطهار ، واملؤمنني .. مجيعا هذا املسلك ، وساروا يف هذا الطريق 
 .األبرار 

 :الصاحلة  أما اختيار الرفقة -
فإهنم ال يقودو�ه إال إىل خري ، وال .. فمن املعلوم يقينا ، أن الذي يصاحب أهل التقوى ، واإلميان 

 .يأخذون به إال إىل هداية ، وال يصحبو�ه إال إىل منافع دينية ، ومصاحل خلقية ، وعلمية 
 )٨٣(الصفحة 



 

 ، وال يدفعون به إال فإهنم ال يقودو�ه إال إىل ضالل.. وأن الذي يصاحب أهل املنكر والعصيان 
 ..إىل غواية ، وال يصحبو�ه إال إىل منافع شخصية ، وغايات د�يوية 

املرء على دين خليله  : " - فيما رواه الرتمذي -وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم القائل 
 " .فلينظر أحدكم من خيالل 
 :وصدق من قال 

i    باملقارن    قرين     فكل        قرينه عن وسل ، تسأل ال املرء عن iيقتدي 
 -فإ�ه .. فإذا صاحب الشاب ، من يثق بدينه ، وأخالقه ، وختير الرفقة املؤمنة الصاحلة 

 !! . يكون من زمرة الصاحلني األطهار ، واملؤمنني األبرار -وال شك 
 :أما األخذ بالتعاليم الطبية 

 سلطان الغريزة ، ومجوح الشهوة هو ما فإن مما ينصح به علماء الصحة ، والطب يف التخفيف من
 :يلي 

 اإلكثار من احلمامات الباردة يف موسم الصيف ، وصب املاء البارد على العضو التناسلي يف - ١
 .الفصول األخرى 

 . اإلكثار من األلعاب الرياضية ، والتمارين اجلسمية - ٢
 . جتنب األطعمة احملتوية على هبارات وتوابل - ٣
 .ل ما أمكن من املنبهات العصبية كالقهوة والشاي  اإلِقال- ٤
 .. عدم اإلِكثار من اللحوم احلمراء والبيض - ٥
 عدم النوم على الظهر ، أو البطن ، بل السنة أن ينام على شقّه األمين ، مستقبلًا بوجهه - ٦

 .القبلة 

 )٨٤(الصفحة 



 

: " ن شعاره يف ذلك واإلسالم حيض املسلم ، على أن ينتفع من أي علم �افع فيه صالح له ، أل
  " .)١(احلكمة ضالّة املؤمن أ�َّي وجدها فهو أحق هبا 

فما على الشاب املستعف ، إال أن يأخذ هبذه التعاليم الطبية ، إن أراد أن يكون من زمرة 
 .الصاحلني األطهار ، واملؤمنني األبرار 

 : أما تقوية الوازع الديين -
ب الرتبية ، عن الوسائل يف غرس العقيدة الربا�ية يف �فس فإ�ا عرضنا يف مواضع كثرية ، من كتا

الولد ، وعن املراحل املتدرجة ، اليت تؤدي إىل ترسيخ الرتبية اإلِميا�ية يف الطفل حتى إذا درج حنو 
وكان .. صلح حاله ، وازدا�ت أخالقه .. املراهقة ، وشارف حنو البلوغ ، وتقلّب يف محأة الشباب 

 .رض كامللك ميشي على األ
 : أما ما يقوي الوازع الديين -

فمن املعلوم ، أن ربط الولد بالعقيدة الربا�ية ، وتربيته على مراقبة اللّه يف السر والعلن، وحضور 
جمالس العلم والذكر ، واملداومة على الفروض وصالة النفل ، واملواظبة على تالوة القرآن ، والتهجد يف 

واالستماع إىل أخبار الصحابة والسلف ، . ر على صيام املندوب والتطوع الليل والناس �يام ، واالستمرا
 ..واستذكار املوت وما بعده، واالرتباط بالرفقة الصاحلة واجلماعة املؤمنة 

كل ذلك ، إذا فعله الشاب ، قوي يف �فسه الوازع الديين ، وجتنب مواطن الفساد ، وابتعد عن 
 .فة والتسامي امليوعة والتحلل ، ووصل إىل قمة الع

 : منوذجني عظيمني يف العفَّة والتسامي للتأسي ، واالقتدا ء - يا شباب -وإليكم 
يوسف عليه السالم ، شاب يف ريعان الشباب مكتمل الرجولة ، رائع الفتوة ، تدعوه إىل : [ األول 

وراودته { : �فسها امرأة ذات منصب ومجال ، واألبواب مغلقة ، والسبل ميسرة، كما حكى القرآن 
 .} اليت هو يف بيتها عن �فسه وغلقت األبواب وقالت هيت لك 

                                                 
 . الترمذي و العسكري والقضاعي   رواه)١(

 )٨٥(الصفحة 



 

 .فماذا كان موقفه أمام هذا اإلِغراء ، وتلك الفتنة اليت ختطف األبصار ؟ 
اللّه إ�ه ربي معاذ { : أال�ت قناته ، فاستسلم وخان عِرضًا اؤتُمِن عليه ؟ كال ، إمنا قال 

 . } ظاملونأحسن مثواي إ�ه ال يفلح ال
ولقد حاولت امرأة العزيز ، بكيدها ومكرها ، بكل ما لديها من ألون اإلغراء ، والتهديد أن 

ولقد راودته { : تُذيب من صالبته ، وتُضعضع من مشوخه ، وأعلنت ذلك للنسوة يف ضيق وغيظ 
 .} ن عن �فسه فاستَعصم ولئِن مل يفعل ما آمره ليسجنن وليكو�ن من الصاغري

رب السجن {: ولكن الشاب يوسف عليه الصالم اجته بكليته إىل اللّه يسأله املعو�ة والعصمة 
 . } أحب إيل مما يدعو�ين إليه ، وإال تصرف عين كيدهن أصب إليهن وأكن من اجلاهلني

صر ومغريات اإلثم ، ففشلت املغريات ، وا�ت.. كا�ت فتنة بني ضمري املؤمن وخشيته الربا�ية 
 .)١(] اإلِميان 

وهذه امرأة يف عهد عمر بن اخلطاب ، رضي اللّه عنه ، ذهب زوجها إىل اجلهاد ، : الثا�ي 
وغاب عنها كثريا ، فتخيم عليها كآبة الوحشة ، وهتجم عليها هواجس الوحدة، ويثور يف عرقها دم 

إال حاجز اإلميان، ووازع املراقبة فال يصدها عن ارتكاب احملرم .. األ�وثة ، وتتأجج فيها �ار الغريزة 
 :ويف جنح الليل البهيم مسعها عمر رضي اللّه عنه تنشد . للّه 

 أُالعبهii    حبيب    ألّا    وأرقين        جا�به واسود الليلُ هذا طال لقد
i  السرير  هذا  من  حلُرك        عواقبهii  تُخْشى  اللّه  لوال  فواللّه iجوا�به 

كم تصرب : يوم الثا�ي ، دخل عمر رضي اللّه عنه ، على ابنته حفصة أم املؤمنني ، وقال هلاويف ال
 .الزوجة على زوجها إذا غاب ؟ 

 .أربعة أشهر : قالت 

                                                 
 .للدآتور مصطفى عبدالواحد " اإلسالم والمشكلة الجنسية "   من آتاب )١(

 )٨٦(الصفحة 



 

أال حيبسوا جنديا عن أهله : فأرسل اخلليفة الراشد إىل قواده املرابطني يف جبهات القتال يأمرهم 
 .أكثر من أربعة أشهر 

وبني الدافع إىل اإلِثم ، والفاحشة .. ة بني استشعار هذه املرأة املؤمنة خشية اللّه كا�ت فتن
 !! .فهمدت الدوافع وا�تصر اإلِميان 

* * * 
 ..تلكم أهم بنود املنهج يف وصول الشاب املسلم إىل قمة العفة والتسامي 

إحكام وتطبيق ، وال شك أن الشاب إذا اتبع أصول هذا املنهج ، وسار على بنوده بدقة ، و
فإ�ه ينتصر يف احلياة على كل الوساوس الشيطا�ية ، والنفسية اليت تعتلج بني جواحنه ، .. ومثابرة 

بل يكون كاأل�بياء يف األخالق ، .. ويتغلب على كل الدوافع الغريزية اليت تتوهج يف أعماق كيا�ه 
ليوم الذي يغنيه اللّه من فضله ، ويسهل حتى يأتي ا.. وكاملالئكة يف الطهر ، وكالسلف الصاحل يف العفة

واللّه سبحا�ه دائما يتوىل املتقني األبرار وجيعل هلم من كل همٍّ فرجا ، .. عليه أسباب الرزق واملعاش 
ومن يتَّقِ اللّه جيعل له خمرجا ويرزقه من { : أل�ه القائل يف محكم تنزيله .. ومن كل ضيق خمرجا 

  ] .٣ ، ٢: ق الطال[ } حيث ال حيتسب 
: النور [ } وليستعفف الذين ال جيدون �كاحا حتى يغنيهم اللّه من فضله { : والقائل أيضًا 

٣٣. [  
 ألن الكبت كما عرفه - كما يتوهم البعض -وهذه العفّة ، والتسامي ليس من الكبت يف شيء 

اإلِثم ملن يزاوهلا ، ولو كان هو استقذار العملية اجلنسية ، واالستشعار ب: " علماء النفس والرتبية 
 " .مزاولتها عن طريق الزواج 

الزواج واالتصال : " وهذا معناه هو الرتهنب ، ولقد عقد�ا حبثًا خاصا حول الرتهنب يف حبث 
؟ وكيف .. كيف أن اإلِسالم ذم العزوبة ، و�فر من الرهبا�ية - أخي املربي -، ولقد رأيت " اجلنسي 

 )٨٧(الصفحة 



 

فأين الكبت، وهذا هو اإلِسالم يف مبادئه وواقعيته .. ة للفطرة ، واستجابة للغريزة أ�ه شرع الزواج تلبي
 .؟

 - يف اإلسالم -وبناء على هذا ، فإن الفتى الشاب ، حني يحس بالرغبة الغريزية فإ�ه ال حيتاج [ 
أمر طبيعي ال أن يستعيذ باللّه من هذا اإلِحساس ارد ، ألن اإلِسالم يقرر يف صراحة أن هذه الرغبة 

 .�كران له وال خالف عليه 
وعلى ذلك ، ال حيتاج أن يكبت الشعور هبذه الرغبة ، لكي يتطهر يف �ظر الناس ، و�ظر 

وال حيتاج كذلك أن يشعر باإلِثم من جمرد هذا اإلِحساس ، ومن ثم تنتفي كل االضطرابات .. �فسه 
 . واليت تؤدي إىل اجلرمية يف حاالت الشذوذ النفسية ، والعصبية اليت تنشأ من الشعور باإلِثم ،

وإمنا وضع .. ولكننا �علم أن اإلسالم مل يبح للفرد ، أن يطيع هذا اهلاتف الغريزي حسبما اتفق 
 .لذلك احلدود الشرعية اليت يكون مباحا يف داخلها ، حمرما فيما وراءها 

يم ملا وراءها تعليق ينظّم فهذا التحر.. هذا صحيح ، ولكن هذا شيء ، والكبت شيء آخر 
 .)١(] النشاط ، ولكن ال يقطعه من منبته ، وال حيرم اإلحساس به يف أية حلظة بني اإلِ�سان و�فسه 

ومما يؤكد أن الكبت ليس له وجود يف ظالل الرتبية اإلسالمية ، أن إ�سا�ًا ما ، وهو يف حياة 
.. ة ، وترجح لديه أ�ه سريمتي يف أحضان الفاحشة العزوبة ، إذا متلّكته الشهوة ، وحتكّمت فيه الغريز

فيجوز له شرعا أن يلجأ إىل العادة السرية لتسكني غريزته ، والتخفيف من حدة شهوته ، أخذًا بالقاعدة 
 " .خيتار أخف الضررين ، وأهون الشرين : " األصولية اليت تقول 

ن جللب الشهوة ، وإثارهتا وهي هادئة، أما إن االستمناء باليد حرام ، إذا كا: " هلذا قال الفقهاء 
إذا غلبت الشهوة ، حبيث شغلت البال ، وأقلقت اخلاطر ، وأوقفت على باب الفاحشة ، وتعين 

                                                 
 .للدآتور مصطفى عبد الواحد " اإلسالم والمشكلة الجنسية "  من آتاب   )١(

 )٨٨(الصفحة 



 

االستمناء طريقًا لتسكينها فإن األمر جائز ، ومكافئ بعضه بعضًا ، وينجو بصاحبه رأسا برأس ، أي ال 
  .)١( " أجر عليه وال وزر ، فال يثاب وال يعاقب

أال فلتخرس ألسنة الذين يقولون ، إن اإلسالم دين الكبت ، والرهبا�ية ، وإن �ظرته إىل اجلنس 
 !! ..�ظرة استقذار وترفع وكراهية 

 .. أن هذا االدعاء ليس له أصل يف مبادئ اإلسالم اخلالدة- أخي القارئ -ولقد رأيت 
 : ويف مسك اخلتام -

بري األستاذ ، على الطنطاوي ، متثل لو�ًا من الوعي اإلسالمي أثبت كلمة طريفة ، للكاتب الك
املعاصر ، للشباب فهي منوذج فريد للفهم البصري ، واإلقناع اهلادئ الذي يدعو إىل احلق باحلكمة 

 ..واملوعظة احلسنة 
 " .يا بين " يقول حفظه اللّه يف رسالة له 

 ملاذا تكتب إيل على تردد واستحياء ؟[ 
 وحدك الذي حيس هذه الوقدة يف أعصابه ، من ضرم الشهوة ، وأ�ك أ�ت وحدك حتسب أ�ك

 ! ..الذي اختص هبا دون الناس أمجعني ؟
ولئن أرقك . ال ، يا بين ، هون عليك ، فليس الذي تشكو داءك وحدك ، ولكنه داء الشباب 

صغارا وكبارا ، ولطاملا �فى عن هذا الذي جتد ، وأ�ت يف السابعة عشرة ، فلطاملا أرق كثريين غريك ، 
 ..عيوهنم لذيذ الكَرى ، ولطاملا صرف عن درسه التلميذ ، وعن عمله العامل ، وعن جتارتخ التاجر 

فماذا يصنع الفتى يف هذه السنوات ، وهي أشد سين العمر اضطرام شهوة ، واضطراب جسد ، 
 .وهيجا�ًا وغليا�ًا ؟
 ماذا يصنع ؟

                                                 
 وسبق أن ذآرناه في بحث  ن٤٢للعالمة المرحوم الشيخ محمد الحامد ص " ردود على أباطيل "  هذا النص الفقهي من آتاب )١(

 .من آتاب التربية " حكم العادة السرية "

 )٨٩(الصفحة 



 

 !.هذه هي املشكلة 
 .تزوج : ما سنة اللّه ، وطبيعة النفس ، فنقول له أ

اخرت إحدى ثالث ، كلها شر ، ولكن إياك أن : وأما أوضاع اتمع ، وأساليب التعليم فتقول له 
 !.تفكر يف الرابعة اليت هي وحدها اخلري ، وهي الزواج 

 على التفكري  إما أن تنطوي على �فسك ، على أوهام غريزتك ، وأحالم شهوتك ، تدأب- ١
فيها ، وتغذّيها بالروايا ت الداعرة ، واألفالم الفاجرة ، والصور العاهرة حتى متأل وحدها �فسك ، 
وتستأثر بسمعك وبصرك ، فال ترى حيثما �ظرت إال صور الغيد الفواتن ، تراهن يف الكتاب إن فتحته ، 

 .. ويف رؤى املنام -، ويف أحالم اليقظة ويف طلعة البدر إن حملته ، ويف محرة الشفق ، ويف سواد الليل 
 سبيلii بكلّ ليلى  يل  متثِّل        فكأمنا ذكرها أل�سى أريد

 .ثم ال تنتهي بك احلال إال إىل اهلوس ، أو اجلنون ، أو اهنيار األعصاب 
وقد تكلم يف حكمه .. ، " العادة السرية " " االستمناء "  وإما أن تعمد إىل ما يسمو�ه - ٢

وهو إن كان أقلّ الثالثة سرا وأخفها ضررا ، لكنه إن جاوز حده ... قهاء ، وقال فيه الشعراء الف
ركَّب النفس باهلم ، واجلسم بالسقم ، وجعل صاحبه الشاب كهلًا حمطما ، كئيبا مستوحشا ، يفر من 

رء باملوت ، وهو يف الناس وجيبن عن لقائهم ، وخياف احلياة ويهرب من تبعاهتا ، وهذا حكم على امل
 .رباط احلياة 

 وإما أن تغرف من محأة اللذة احملرمة ، وتسلك سبل الضالل ، وتؤم بيوت الفحش ، تبذل - ٣
صحتك ، وشبابك ، ومستقبلك ، ودينك يف لذة عارضة ، ومتعة عابرة، فإذا أ�ت خسرت الشهادة 

ذي أملت فيه ، ومل يبق لك من قوتك وفتوتك ما اليت تسعى إليها ، والوظيفة اليت حترص عليها ، والعلم ال
 .تضرب به يف جلة العمل احلر 

كال إ�ك كلما واصلت واحدة زادك الوصال هنما ، كشارب املاء .. وال حتسب بعد أ�ّك تشبع 
امللح ال يزداد شربا إال ازداد عطشا ، ولو أ�ك عرفت آالفًا منهن ثم رأيت أخرى متمنعة عليك ، 

 )٩٠(الصفحة 



 

 ، لرغبت فيها وحدها ، وأحسست من األمل لفقدها، مثل الذي حيسه من مل يعرف امرأة معرضة عنك
 !! .قط 

وهبك و جدت منهن كل ما طلبت ، ووسعك السلطان واملال ، فهل يسعك اجلسد؟ وهل تقوى 
 .الصحة ، على محل مطالب الشهوة ؟ 

، يف القوة ، وكا�وا أبطالًا ، يف دون ذلك ، وتنهار أقوى األجساد ، وكم من رجال كا�وا أعاجيب 
الربع ، والصرع ، والرمي ، والسبق ، ما هي إال أن استجابوا إىل شهواهتم ، وا�قادوا إىل غرائزهم حتى 

 ..أمسوا حطاما 
وجعل مع الرذيلة .. الصحة والنشاظ : إن من عجائب حكمة اللّه ، أ�ه جعل مع الفضيلة ثواهبا 

ولرب رجل ما جاوز الثالثني ، يبدو ملا جاء على �فسه كابن ستني ، ..  واملرض االحنطاط: عقاهبا 
 .وابن ستني يبدو من العفاف كشاب يف الثالثني 

من حفظ شبابه حفِظَت له شيخوخته : " ومن األمثال اإلِفر�ج اليت مسعناها وهي حق وصدق 
 ")١(.  

 .هذا الداء فما الدواء ؟: وكأ�ي أمسعك تقول 
دواء أن تعود إىل سنة اللّه وطبائع األشياء اليت طبعها اللّه عليها ، إن اللّه ما حرم شيئًا إال أحلَّ ال

 .شيئًا مكا�ه ، حرم املراباة ، وأحل التجارة ، وحرم الز�ى ، وأحل الزواج ، فالدواء هو الزواج 
أعقِّد هذا الفصل ، الذي كتبتُه فليس إال التسامي ، وأ�ا ال أريد أن .. فإذا مل يتيسر لك الزواج 

 :، ليكون مفهوما واضحا ، مبصطلحات علم النفس ، لذلك أعمد إىل مثال أمثّله لك 
 !.أترى إىل أبريق الشاي ، الذي يغلي على النار ؟

                                                 
 " .هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها اهللا في الكبر : "   يذآرني هذا المثل ما روي عن أحد السلف الصالح قوله )١(

 )٩١(الصفحة 



 

إ�ك إن سددته فأحكمت سده ، وأوقدت عليه ، فجره البخار احملبوس ، وإن خرقْتَه سال ماؤه 
ق ، وإن وصلت به ذراعا كذراع القاطرة ، أدار لك املصنع ، وسير القطار، وعمل ، فاحرتق اإلبري

 !!..األعاجيب 
 :فاألوىل 

 .حالة من حيبس �فسه على شهوته ، ويفكر فيها ، ويعكف عليها 
 :والثا�ية 

 .من يتبع سبيل الضالل ، ويؤم مواطن اللذة احملرمة 
 :والثالثة 

 ) .املستعف ( حالة املتسامي 
.. فالتسامي ، هو أن تنفس عن �فسك ، جبهد روحي ، أو عقلي ، أو قليب ، أو جسدي 

بااللتجاء إىل اللّه، واالستغراق يف العبادة ، .. يستنفد هذه القوة املدخرة ، وخيرج هذه الطاقة احملبوسة 
لرياضة ، والعناية أو باال�قطاع إىل العمل ، واال�غماس يف البحث ، أو باجلهد اجلسدي باإلقبال على ا

 ..بالرتبية الدينية ، أو البطولة الرياضية 
 حمب لنفسه ال يقدم أحدا عليها ، فإذا وقف أمام املرآة ، ورأى استدارة - يا بين -واإل�سان 

أحب إليه من كل .. كتفيه ، ومتا�ة صدره ، وقوة يديه ، كان هذا اجلسم الرياضي املتناسق القوي 
رضى أن يضحي به ، ويذهب قوته ، ويعصر عضالته ، ويعود به جلدا على عظم ، جسد أ�ثى ، ومل ي

 ..من أجل سواد عيين فتاة ، وال من أجل رزقتهما
الزواج ، وهو العالج الكامل ، فإن مل يكن فالتسامي ، وهو مسكِّن مؤقت، : هذا هو الدواء 

 ..ولكنه مسكن قوي ، ينفع وال يؤذي 
 ..، أو املفسدون أما ما يقوله الغافلون 

 )٩٢(الصفحة 



 

من أن دواء هذا الفساد االجتماعي ، هو تعويد اجلنسني االختالط حتى تنكسر باالعتياد حدة 
وقد جربت .. حتى يقضي هبا على البغاء السري ، فكالم فارغ " احملالت العمومية " الشهوة ، وفتح 

الت العمومية، فإ�نا إذا أقرر�اها أما احمل.. االختالط ، أمم الكفر كلها ، فمازادها إال شهوة ، وفسادا 
، وجب أن �وسعها حتى تكفي الشبان مجيعا ، وإذن فينبغي أن يكون يف القاهرة أكثر من عشرة آالف 

 .. على األقل )١(بغي ، ألن يف القاهرة مائة ألف شاب 
ل تفتح وإذا حنن جوز�ا للشباب ارتيادها فاستغنوا بذلك عن الزواج ، فماذا �صنع بالبنات ، ه

 !.من الذكور ؟" بغايا " هلن أيضًا حمالت عمومية فيها 
 :كالم فارغ يا بين واللّه 

وما تقوله عقوهلم ، ولكن غرائزهم ، وما يريدون إصالح األخالق ، وال تقدم املرأة ، وال �شر 
 ويبتدعون كل يوم املد�ية ، وال الروح الرياضية ، وال احلياة اجلامعية ، إمنا هي من ألفاظ يتلمظون هبا ،

جديدا منه ، يهولون هبا على الناس ، ويروجون به لدعوهتم ، وما يريدون إال أن خنرج هلم بناتنا ، 
وأخواتنا ليستمتعوا برؤية الظاهر ، واملخفي من أجسادهن ، وينالوا احلالل ، واحلرام من املتعة هبن ، 

الت يف احلفالت ، وينخدع مع ذلك بعض اآلباء ويصاحبوهن منفردات يف األسفار، ويراقصوهن متجم
 ...فيضحون بأعراضهم ، ليقال إهنم من املتمدينني 

وبعد ، فيا بين عليك بالزواج ، ولو أ�ك طالب التزال فإن مل تستطعه ، فاعتصم خبوف اللّه، 
 .اهـ  ] واال�غماس يف العبادة ، والدرس ، واالشتغال بالفن ، وعليك بالرياضة فإهنا �عم العالج

 : أيها الشباب والشابات -

                                                 
 " .يا بني "  سنة في الحين الذي نشر المؤلف رسالته ٢٥ هذا االحصاء منذ )١(

 )٩٣(الصفحة 



 

هذا هو احلل الوحيد ملشكلتكم اجلنسية ، فإياكم أن تسمعوا إىل أدعياء التقدمية ، الذين يزينون 
 أو )١(إن حل املشكلة هتذيب الغريزة باالختالط منذ الصغر : لكم املنكر وحيسنون الفجور بقوهلم 

 ..إشباع الغريزة باحلرام 
ما هم يف احلقيقة إال منفذون، من .. مبا ال يفهمون ، واملتبجحون مبا ال يعقلون فهؤالء اهلارفون 

جلر .. حيث يعلمون ، أو ال يعلمون ، خمططات اليهودية ، والصليبية ، ومؤامرات املاسو�ية ، والشيوعية 
ون من أجل أتدر.. الشباب والشابات ، يف اتمعات اإلسالمية ، إىل وجودية فاجرة ، وإباحية داعرة 

 ماذا ؟
 .من أجل أن ينصرف شباب اإلسالم عن اجلبهات املرسولة للكفاح ، واجلهاد 

 ..من أجل أن يطأطؤوا رؤوسهم حلكم الطغاة واملستبدين 
 ..من أجل أن يصفقوا لكل �اعق ، ويقبلوا حكم كل ملحد 

 ..من أجل أن يكو�وا قطعا�ًا تسوقها عصا العبيد 
فتحصنوا بالصرب ، واربطوا قلوبكم باللّه ، .. ه االدعاءات الكاذبة  من هذ- يا شباب -فحذار 

وارفضوا بكلّيتكم دعوة كل إِباحي فاجر ، وتبجح كل وجودي .. وتوجوا رؤوسكم بعزة اإلسالم 
 :وامسعوا إىل ما يقوله سبحا�ه يف حمكم تنزيله .. ملحد 

 }  ، وضلُّوا عن سواء السبيلوال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ، وأضلوا كثريا{ 
  ] .٧٧: املائدة [ 

* * * 
 
 
 

                                                 
 .فإن فيها الرد القاطع على هذا االفتراء بشكل ال يترك شبهة لمرتاب " إلى آل أب غيور يؤمن باهللا " ى رسالتنا   ارجع إل)١(

 )٩٤(الصفحة 



 

  هل يجوز مصارحة الولد جنسيا ؟- ٧
هل جيوز للمربي ، أن يصارح الولد يف كل ما .. يتساءل الكثري ، من املربني من آباء ، وأمهات 

 .سيطرأ عليه من إرهاصات املراهقة ، وظواهر البلوغ ؟ 
 . العضو التناسلي ، ووظيفته ، وعن احلمل ، والوالدة ، وكيفيتهما ؟ صوهل له ، أن حيدثه عن

 .وهل له أن يعرفه بكيفية االتصال اجلنسي إذا دخل عتبة الزواج ؟ 
كل هذه التساؤالت يتوقف الكثري عن اإلِجابة عليها لتحيرهم بني اجلواز ، وعدمه ، الذي يبدو 

 ، أ�ه جيوز للمربي أن يصارح ابنه ، أو ابنته يف القضايا اليت من األدلة الشرعية ، اليت سنعرضها فيما بعد
بل أحيا�ًا تكون املصارحة واجبة ، إذا ترتب عليها حكم شرعي ، .. تتعلق باجلنس ، وترتبط بالغريزة 

 .كما سيأتي بيا�ه 
 :وإليكم هذه األدلة مرتبة 

 : وعن الفاحشة  آيات كثرية تتحدث عن االتصال باجلنس ، وعن خلق اإلِ�سان ،- ١
إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني * والذين هم لفروجهم حافظون  { -

  ] .٧ - ٥: املؤمنون [  } فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون* 
  ] .١٧٨: البقرة [  } أُحلَّ لكم ليلة الصيام الرفَث إىل �سائكم { -

و أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض ، وال تقربوهن حتى يطُهرن فإذا ويسألو�ك عن احمليض قل ه{ 
  ] .٢٥٢: البقرة [  } تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اللّه

  ] .٢٢٣: البقرة [  } �ساؤكم حرث لكم فأتوا حرثَكُم أ�َّى شئتم { -
 } رضتُموإن طلقتموهن النساء من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما ف { -

  ] .٢٣٧: البقرة [ 

 )٩٥(الصفحة 



 

} .. ثم جعلناه �طفًة يف قرار مكني *  ولقد خلقنا اإل�سان من ساللةٍ من طني  {-
  ] .١٣ - ١٢: املؤمنون [ 

  ] .٢: اإل�سان [  } إ�ا خلقنا اإل�سان من �طفة أمشاج �بتليه فجعلناه مسيعا بصريا { -
مه كُرها ووضعته كُرها ومحلُه وفصالُه ثالثون  ووصينا اإل�سان بوالديه إحسا�ًا محلته أ {-

  ] .١٥: األحقاف [ } شهرا 
  ] .٣٢: اإلسراء [  } وال تقربوا الز�ى إ�ه كان فاحشة وساء سبيلًا { -

الزا�ي ال ينكِح إال زا�ية أو مشركة ، والزا�ية ال ينكِحها إال زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على { 
  ] .٣: النور [  } املؤمنني

إ�كم لتأتون * ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من العاملني  { -
  ] .٨١ - ٨٠: األعراف [  } الرجال شهوة من دون النساء بل أ�تم قوم مسرفون

فهذه اآليات القرآ�ية ، تتحدث بوضوح عمن حيفظ اإل�سان فرجه ، وعمن ال حيفظه ، وعن 
ليلة الصيام ، وعن احمليض واعتزال النساء فيه ، وعن املوضع الذي يكون فيه منبت " اع اجلم" الرفث 

الولد ، وعن طالق املرأة قبل مسها ، وعن النطفة وتكوينها يف رحِم املرأة ، وعن خلق اإل�سان من 
�ى وكو�ه اخالط النطفتني الرجل واملرأة ، وعن محل الولد يف بطن أمه ، ومدة إرضاعه ، وعن الز

إىل آخر هذه املعا�ي اليت تتصل .. فاحشة وساء سبيلًا ، وعمن يأتون الرجال شهوة من دون النساء
 ..باجلنس وترتبط بالغريزة 

فكيف يفهم الولد ، وهو يف سن التمييز ، والتعقل ، تفسري هذه اآليات ، وأمثاهلا إذا مل تتضح 
 .راد منها ؟ لديه من قبله معلمه ، أو مربيه حقائقها وما ي

إن على املعلم ، أو املربي أن يطمس معا�ي هذه اآليات : وال ميكن أن يقول متبصر عاقل 
بتفسريات أخرى ، ال متت إىل املعنى املراد بصلة ، أو أن مير عليها مرور الكرام دون توضيح هلا، أو 

 )٩٦(الصفحة 



 

اإلِسالمية األصلية ، ويتناقض ألن هذا املسلك غري سليم يتنافى مع قواعد الرتبية .. تفسري ملضموهنا 
 :مع دعوة القرآن الكريم إىل فهمه ، وتدبره ، قال تعاىل 

  ] .٢٩: ص [  } كتاب أ�زلناه إليك مباركٌ ليدبروا آياته وليتذكَّر أولوا األلباب{ -
ك ويعترب من يفعل ذل.. بل جند القرآن الكريم يتنكر على من يقرؤون القرآن ، وال يتدبرون آياته 

 ..خاوي الروح ، مقْفَل القلب ، قاسي النفس 
  ] .٢٤: حممد [  } أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا{ :  قال تعاىل -

ومن هنا �علم ، أن القرآن الكريم اشتمل من مجلة ما اشتمل على ثقافة جنسية ، ال بأس مبا فتّح 
 ..من آفاق ، ووضّح من معامل 
 .. أن يتفهمها الصغار والكبار ، والشيب والشبان ، والنساء والرجال وهذه الثقافة ، ينبغي

حينما .. ومن مثرات هذه الثقافة ، أن املسلم يعلم ما حيل وما حيرم ، ويعرف ما يأتي وما يذر 
 ..يريد إشباع الوطر ، وقضاء الشهوة 

إلهلي حينما مير على اآليات ومن مثرات هذه الثقافة ، أن املسلم يزداد قناعة ، وإميا�ًا باإلبداع ا
اليت تتحدث عن خلق اإلِ�سان وتكوينه ، وعن تطوره ، وهو يف رحم أمه من �طفة ، ثم إىل علقة ، ثم 

 إىل مضغة ، ثم إىل بشر سوي.. 
ومن مثرات هذه الثقافة ، أن املسلم يؤمن إميا�ًا جازما يوما بعد يوم بصالحية هذا اإلسالم، وخلود 

وأ�ه الدين الوحيد الذي يليب حاجات النفس اإل�سا�ية ، .. لة على مدى الزمان واأليام مبادئه الشام
 .ويواكب أطوار احلضارة ، واملد�ية إىل أن يرث اللّه األرض ، ومن عليها 

 . ومن األدلة القوية ، اليت تدل على أن املصارحة يف قضايا اجلنس ، أمر ضروري للولد - ٢
حتى إذا ظهرت عليه .. ن التمييز أحكام البلوغ ، وإرهاصات املراهقة تعليم الولد ، وهو يف س

 .بل عرف احلالل واحلرام .. الظواهر ، عرف ما وجب عليه فعله ، وما وجب عليه تركه 

 )٩٧(الصفحة 



 

تعليم الولد أحكام املراهقة : " ولقد بسطنا القول يف تبيان هذا يف حبث سبق ذكره حتت عنوان 
 " .والبلوغ 

 . جتد ما يبلّ الصدى - املربي  أخي-ارجع إليه 
 ومن األدلة القوية أيضًا اليت تدل على أن املصارحة يف قضايا اجلنس ، أمر الزم للولد ، تعليم - ٣

 .الولد حينما يشارف على البلوغ ، ويدخل عتبة الزواج 
 " .أصول االتصال اجلنسي ، وآداب اإلِشباع الغريزي " 

الزواج واالتصال : " يف حبث سبق ذكره قبل قليل حتت عنوان ولقد فصلنا القول يف هذه املسائل
 " .اجلنسي 

 . جتد ما يشفي الغليل - أخي املربي -ارجع إليه 
تلكم أظهر األدلة ، يف جواز مصارحة الولد ، وهو يف سن التمييز ، عن قضايا اجلنس ، ومسائل 

 .الغريزة 
اجلنسية ألوالدك ، ألن الشرع حيتم عليك  بواجب التوعية - أخي املربي -فبعد هذا البيان قم 

 ..أن توضح هلم هذه احلقائق ، حتى ال يقعوا يف حبائل اجلهل ، وموبقات اإلِثم ، ومتاهات الفوضى 
 :ولكن أذكرك بشيئني هامني 

 أعط لكل مرحلة من مراحل السن ، حكمة يف التعليم ، فال يعقل أبدا أن تعلمه مثلًا أصول - ١
 . ، وهو يف سن العاشرة ، وهتمل تعليمه أحكام املراهقة والبلوغ االتصال اجلنسي

 ومن األفضل ، أن تشرف األم على تعليم البنت ، يف هذه القضايا اجلنسية ، ألن أخذ - ٢
ويف حال عدم وجود األم ، تقوم باملهمة أي مرشدة أخرى ، .. البنت عن األم آخذ ، وألقن ، وأوعى 

 .تقوم مقامها 
* * * 

 
 )٩٨(الصفحة 



 

 :د وبع
 أهم اخلطوط الرئيسية ، اليت وضعها اإلسالم يف تربية الولد جنسيا، - أيها املربون -فتلكم 

 ..وتكوينه سلوكيا ، وضبطه غريزيا 
فما أحوج أهل الفكر ، والرتبية ، واإلصالح ، أن يأخذوا مبنهج اإلِسالم ، يف الرتبية اجلنسية ، 

 ..لغريزي وأن يسريوا على هدي القرآن يف اال�ضباط ا
عسى ، أن جند أبناء اجليل اإلسالمي ، وقد اكتملت شخصيتهم ، وصفت سريرهتم ، وتقومت 

وعندئذ .. أخالقهم ، وحتررت من اآلفات النفسية ، واملفاسد االجتماعية �فوسهم ، وقلوهبم
اإل�سا�ي راية يستطيعون أن ينهضوا بأداء الرسالة ، ويقوموا بواجب املسؤولية ، ويرفعوا يف مساء الوجود 

 ..التوحيد ، وشعار اإلسالم 
وأريد أن يفهم ، كل ذي عقل ، وبصرية ، أن هذا اإلسالم العظيم ، حني عاجل مشاكل اإل�سان ، 
وآفات اتمع ، كان العالج شاملًا لكل اجلوا�ب ، ومهيمنا على كل النواحي ، ألن اإلسالم شرع اللّه 

فمن حكم به عدل ، ومن اهتدى ..  للعاملني هاديا ، ومبشرا، و�ذيرا اخلالد أ�زله اللّه سبحا�ه ، ليكون
 .به سعد ، ومن دعا إليه هدي إىل صراط مستقيم 

إال األخذ بنظرية .. ولن ينقذ العامل اليوم ، من فوضى الغريزة املتفلّتة ، واالحندار اخللقي اجلارف 
ح لإل�سا�ية احلياة املتواز�ة املتكاملة ، اليت حتقق اإلِسالم يف اجلنس ، لكوهنا تضع كل شيء موضعه ، وتتي

 معنى اإل�سا�ية ، وتلّيب أشواق اإل�سان ؟
وياليت املسلمني يعلمون هذه احلقائق ، ويطبقون هاتيك املبادئ ، ويسريون على مبادئ اإلسالم 

 .العظيم 
، ويرجعون خري أمة فإذا فعلوا ذلك فإهنم يستعيدون كرامتهم بني األمم ، ومكا�تهم حتت الشمس 

 ..أخرجت للناس 
 وآخر دعوا�ا أن احلمد للّه رب العاملني

 )٩٩(الصفحة 


