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  مقدمة
.. روحى.. علمى.. صریح.. جرئ.. كتاب جدید.. ھذا الشر عظیم

حرب اإلباحیة .. نھا حرب عنیفة على ھذا الجیلأ .ومثالى أیضًا.. واقعى
  .)٥:  ١یو ( "لنُّوُر ُیِضيُء ِفي الظُّْلَمِة َوالظُّْلَمُة َلْم ُتْدِرْكُھاَو" وخطایا الجسد

على ھذا  ..والصدیق القدیم اإلبن الحبیب..عادل بطرس/ نشكر الدكتور
 ـ البحث الدسم الذى یجمع فیھ بین خبرتھ الطویلة كإستشارى لألمراض الجنسیة

إلى جانب خبرتھ الروحیة  ـ من أكثر المتمیزین فى مصر فى ھذا المجالھو و
إلى قراءاتھ الطویلة وإیضًا .. مصر الجدیدةب سكخادم شباب فى كنیسة مارمرق

بأسلوبھ الصریح  ءهفاجئ قاروھذا الكتاب قد ُی ،جوانبوعلمھ الغزیر فى كل ال
فھم ما نأن  ولكن صار من الضرورى اآلنالذى قد ال یروق لبعض المتدینین 

َألنََّنا َال َنْجَھُل "الخبیثة  الشیطانعرف مؤامرات نو یعانیھ شبابنا من تحدیات
ر قصص یترفع الكتاب المقدس عن ذكوكما لم  ..)١١:  ٢كو ٢(" َأْفَكاَرُه

اب عقاب اهللا الطبیعى لكل ھكذا یشرح لنا ھذا الكت. .نحرافات كثیرة وعواقبھاإ
 ن التقلیل من شأن العقاب األبدىنحرافات ومضاعفاتھا على األرض دوھذه اإل

  .الذى ال شفاء منھ ـ فى حالة عدم التوبة ـ

لھ المجد  التى قدمھا لنا المسیح.. الطھارة.. وفى ھذا الكتاب تجد الحل
والزواج المسیحى المثالى الذى یصون الطرفین لحیاة مقدسة .. حیاة كمنھج

نرجو أن یكون ھذا الكتاب سالحًا قویًا فى ید ف .تصل بھما إلى األبدیة السعیدة
الشباب ویمدھم بمعلومات دقیقة وأفكار محددة تعین الكل فى طریق جھادھم 

  .الروحى

لقداسة البابا المعظم األنبا الرب یحفظ لنا وعلینا حیاة صاحب الغبطة وا
 .بغنى التعالیم النقیة وصدق الخدمة الرعویة عقولنا شنودة الثالث الذى أنار

  .ة مدیدةملاالرب یحفظ لنا حیاتھ سنینًا كثیرة وأزمنة س

داود ملعى /أبونا



6 
 



7 
 

  مقدمة املؤلف
عن یندر الحدیث فى كنیستنا القبطیة األرثوذكسیة عن الخطایا الناجمة 

مع أن الكتاب المقدس نفسھ أورد الكثیر من األمثلة .. أو الخطایا الجنسیةالمیول 
ولعل أشھرھم داود الملك .. عن سقوط بعض بنى البشر فى مثل ھذه الخطایا

والنبى، وتحدث أیضًا عن عفة وطھارة البعض مثل یوسف الصدیق وسوسنة 
  .العفیفة

مثلیة ولقد تحدث قداسة البابا شنودة الثالث عن الجنسیة ال
Homesxuality  وكان ذلك بمناسبة ٢٠٠٣فى أكثر من مؤتمر سنة ،

انتخاب أو تعیین أسقف ذى میول مثلیة إلحدى الكنائس األسقفیة بالوالیات 
  .المتحدة األمریكیة

ولقد بدأ حدیث قداستھ باإلعتذار واألسف فى الخوض فیھ من حیث أنھ 
ولقد حدد . ة علیھولكن الضرورة موضوع.. مفروغ منھ ولیس ذو موضوع

قداستھ موقف الكنیسة القبطیة األرثوذكسیة برفض ھذا اإلتجاه مستندًا إلى 
والسید المسیح ساق العشرات من الشواھد الكتابیة .. كلمات الكتاب المقدس

وحدد مخاطر ھذا اإلتجاه من حیث أنھ یھدد كیان األسرة التى ھى حجر الزاویة 
وطھارة .. ینبغى أن یكون علیھا المجتمع فى بناء المجتمع والمثالیات التى

ودعا كنائس العالم قاطبة .. الكنیسة وتأثیر ذلك على مستقبل الوحدة بین الكنائس
 ١٤یو ( "ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني َفاْحَفُظوا َوَصاَیاَي"إلى اإللتزام بتعالیم الكتاب المقدس 

 :١٥(.  

ن بأسترالیا لشباب كنائسنا وفى حدیث لنیافة األنبا سوریال  أسقف ملبور
تكلم عن ضرورة التمسُّك .. ٢٠٠٩فى لوس أنجلوس بالوالیات المتحدة سنة 

كما تحدث أیضًا عن المشاھد .. بالعفة والطھارة فى مجتمعات تنادى بعكس ذلك
  .اإلباحیة وكیفیة مواجھتھا

 وإن كان ..بل ھو مقدم للجمیع لیس معنیًا فقط بالشباب وھذا الكتاب
:  ٢تى ٢( "َأمَّا الشََّھَواُت الشََّباِبیَُّة َفاْھُرْب ِمْنَھا"ھم أكثر عرضة للسقوط  بالشبا
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فھا نحن نرى سقطة الملك داود الكبرى، وفى عصرنا الحالى سقطات .. )٢٢
جنسیة لرئیس دولة عظمى مثل الوالیات المتحدة ورئیس وزراء دول إقتصادیة 

َواآلَن َأیَُّھا اَألْبَناُء "زمان ومكان  كبرى مثل إیطالیا وغیرھم كثیرون فى كل
. َال َیِمْل َقْلُبَك ِإَلى ُطُرِقَھا َوَال َتْشُرْد ِفي َمَساِلِكَھا .اْسَمُعوا ِلي َوَأْصُغوا ِلَكِلَماِت َفِمي

  .)٢٦ـ  ٢٤:  ٧أم ( "َألنََّھا َطَرَحْت َكِثیِریَن َجْرَحى َوُكلُّ َقْتَالَھا َأْقِوَیاُء

ا الكتاب سوف تجد عدد من القصص تتكلم عن خطایا وبین صفحات ھذ
وأیضًا قصص تتكلم عن عفة وطھارة بعضھم من خالل .. بنى البشر الجنسیة

  .وكذا النتائج المترتبة عنھا.. الكتاب المقدس

وھناك عدد من األبواب تتحدث عن مظاھر المیول الجنسیة مثل 
ة والعالقات الجنسیة قبل المواعدة والصور والمشاھد اإلباحیة والعادة السری

  .إلخ... الزواج وخارج إطار الزواج والجنسیة المثلیة

ولنا أن نعلم أن اإلباحیة الجنسیة أخذت منحنى خطیر وسریع منذ عقد 
الستینات من القرن العشرین وھى ما أطلق علیھ بالثورة الجنسیة والحریة 

بب ظھور الوسائل الجنسیة واإلباحیة الجنسیة، وتفاقمت األمور بعد ذلك بس
البصریة والسمعیة وكذا وسائل اإلتصال األكثر حداثة وسرعة مثل الفضائیات 

  .إلخ... واإلنترنت والمحمول

ملیون  ١٠وللمقارنة فقد كان حجم إنتاج األفالم اإلباحیة ال یزید عن 
بلیون دوالر فى نھایة  ١٠دوالر فى السنة فى بدایة السبعینات فأصبح 

كبر من أنتاج األفالم السینمائیة فى ھولیوود بالوالیات المتحدة التسعینات وھو أ
وفى ھذا المقام أود أن . فى العالم سنویًا دوالر بلیون ٥٠ ویتجاوز اآلن.. فقط

أنوه أن األرقام الوارد ذكرھا إنما تعكس بحث أو دراسة معظمھا بالوالیات 
تتغیر بحسب الزمان  المتحدة وقد توجد أبحاث ودراسات وأرقام مختلفة إذ أنھا

  .والمكان

ولقد انتشرت الكثیر من المفاھیم المضللة والكاذبة والخاطئة فى العالم 
وساعد على ذلك العولمة ووسائل .. أجمع والمقدر لھا المزید من اإلنتشار

  . اإلتصال الحدیثة والسریعة كما سنبّین
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.. )٩:  ١٧أر ( "!ٌس َمْن َیْعِرُفُھَاْلَقْلُب َأْخَدُع ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوُھَو َنِجی"وألن 
فلقد ترك اإلنسان ربھ وذھب یبحث عن الملذات والشھوات الجسدیة وتناسى 

َألنَُّھ ِإْن ِعْشُتْم َحَسَب اْلَجَسِد َفَسَتُموُتوَن َوَلِكْن ِإْن ُكْنُتْم "وصیة الكتاب المقدس 
  .)١٣:  ٨رو ( "ِبالرُّوِح ُتِمیُتوَن َأْعَماَل اْلَجَسِد َفَسَتْحَیْوَن

واألدھى من ذلك أن ھؤالء استحضروا ألنفھسم معلمین كذبة ألنھم 
َألنَُّھ َسَیُكوُن َوْقٌت َال َیْحَتِمُلوَن ِفیِھ التَّْعِلیَم الصَِّحیَح، َبْل َحَسَب َشَھَواِتِھُم اْلَخاصَِّة "

ُفوَن َمَساِمَعُھْم َعِن اْلَحقِّ، َوَیْنَحِرُفوَن َیْجَمُعوَن َلُھْم ُمَعلِِّمیَن ُمْسَتِحكًَّة َمَساِمُعُھْم، َفَیْصِر
  . )٤ـ  ٣:  ٤تى ٢( "اَلى اْلُخَراَفاِت

فصولھ عن النتائج المتوقعة لخطایا الزنا  فى ثم یستطرد الكتاب
وعقوبات اهللا للزناه وإمكانیة التوبة، وینتھى ھذا الكتاب بنھایة سعیدة ألولئك 

ة من المتزوجین وبركات اهللا لھم األرضیة الذین تمّسكوا بحیاة العفة والطھار
  .منھا والسماویة كوعده

وأنى أود من أعماق قلبى أن أشكر األب والصدیق المحبوب وزمیلى 
داود لمعى على دعوتى لكتابة ھذا الكتاب وتقدیمھ ومراجعتھ البناءة / أبونا

  .والمتخصصة

قدیسنا بشفاعة أمنا الطاھرة العذراء القدیسة مریم وكاروز دیارنا 
مارمرقس الرسول وصلوات قداسة البابا المعظم األنبا شنودة الثالث ادام اهللا 

  .حیاتھ لنا سنین طویلة وأزمنة سالمیة مدیدة

  املؤلف
  عادل بطرس زغلول/ دكتور

  مدیر عیادة العدوى المنقولة جنسیًا والتناسیلة بالحوض المرصود

  لعالمیةة احاستشارى العدوى المنقولة جنسیًا بمنظمة الص

  بمنطقة شرق البحر المتوسط وجنیف
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  ..الباب األول

  

  

  

  قصص من 
  الكتاب املقدس
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البشر الجنسیة عن خطایا  لكتاب المقدس الكثیر والكثیر جدًاحكي لنا ای
  .من بدایتھ إلى نھایتھ

یذكر كیف أن الشھوات الجنسیة امتلكت وتسلطت على ).. ٦تك (ففي 
اَألْرِض، َوُوِلَد َلُھْم َبَناٌت، َأنَّ َأْبَناَء َوَحَدَث َلمَّا اْبَتَدَأ النَّاُس َیْكُثُروَن َعَلى "بني البشر 

َفَقاَل . اْخَتاُروا َفاتََّخُذوا َألْنُفِسِھْم ِنَساًء ِمْن ُكلِّ َما. اِهللا َرَأْوا َبَناِت النَّاِس َأنَُّھنَّ َحَسَناٌت
. .)٣ـ  ١:  ٦تك ( "َشٌرَال َیِدیُن ُروِحي ِفي اِإلْنَساِن ِإَلى اَألَبِد، ِلَزَیَغاِنِھ، ُھَو َب: الرَّبُّ

رض فیما وكان ھذا في أیام نوح وكانت النتیجة ھي الطوفان وإھالك كل األ
َأْمُحو َعْن َوْجِھ اَألْرِض اِإلْنَساَن الَِّذي َخَلْقُتُھ، اِإلْنَساَن : َفَقاَل الرَّبُّ"عدا أسرة نوح 

َوَأمَّا ُنوٌح َفَوَجَد ِنْعَمًة . ِزْنُت َأنِّي َعِمْلُتُھْمَمَع َبَھاِئَم َوَدبَّاَباٍت َوُطُیوِر السََّماِء، َألنِّي َح
  ).٨ـ  ٧: ٦تك( "ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ

  ..وبالرجوع إلى قصص الكتاب المقدس فى العھد القدیم

 

في حادثة سدوم وعمورة أھلك الرب المدینتین بسبب التعدیات الجنسیة 
ممارسة الجنس  واعتقد أن أھل المدینة أرادوُی ..سونھاالمختلفة التي كانوا یمار

عتقادھم أن مثل تلك الممارسة سوف تعطیھم قوة أعلى مع المالكین إل
Supernatural من قوة الطبیعة العادیة لمعرفة أنھما مالكین ولیسوا بشر ..

 ىبنتإلذلك لم یھتموا أبًدا ب ،ى المنتشر فى ذلك الوقتوھذا نوع من الفكر الوثن
ُأْخِرُجُھَما ِإَلْیُكْم َفاْفَعُلوا ِبِھَما َكَما َیْحُسُن ِفي . ُھَوَذا ِلي اْبَنَتاِن َلْم َتْعِرَفا َرُجًال"لوط 

َأْیَن : َفَناَدْوا ُلوًطا َوَقاُلوا َلُھ"وفضلوا عنھم المالكین  ، )٨:  ١٩تك ( "ُعُیوِنُكْم
  .)٥:  ١٩تك ( "ُھَما ِإَلْیَنا ِلَنْعِرَفُھَماَة؟ َأْخِرْجالرَُّجَالِن اللََّذاِن َدَخَال ِإَلْیَك اللَّْیَل

ـ بعد ھروبھما من  وال تنتھي القصة عن ھذا الحد بل أن بنات لوط ادعتا
َلْیَس ِفي اَألْرِض َرُجٌل "ناك رجل على األرض بخالف والدھم أنھ لیس ھ سدوم ـ

ا كانتا ألنھم مغالطةوفي ھذا  )..٣١:  ١٩تك ( "ِلَیْدُخَل َعَلْیَنا َكَعاَدِة ُكلِّ اَألْرِض
 نوا بالقرب من ھذا الموضعوعشیرتھ كا عم أبوھموھو أن أبونا إبراھیم  تعرفان

 ىالذ انھا كانت مع أبیھمالمحارم ألفكانت النتیجة خطیة زنا .  .وغیرھم الكثیر
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ثم  ..)٣٣:  ١٩تك ( "َوَدَخَلِت اْلِبْكُر َواْضَطَجَعْت َمَع َأِبیَھا"كان تحت تأثیر الخمر 
  .)٣٥:  ١٩تك ( "َوَقاَمِت الصَِّغیَرُة َواْضَطَجَعْت َمَعُھ"الصغیرة 

 َفَوَلَدِت" اأبیھممن  وأنجبتا نسًال احبلتا من أبیھموكانت النتیجة أنھما 
َأْیًضا  َوالصَِّغیَرُة. ، َوُھَو َأُبو اْلُموآِبیِّیَن ِإَلى اْلَیْوِم»ُموآَب«اْلِبْكُر اْبًنا َوَدَعِت اْسَمُھ 
 ٣٧:  ١٩تك ( "، َوُھَو َأُبو َبِني َعمُّوَن ِإَلى اْلَیْوِم»ِبْن َعمِّي«َوَلَدِت اْبًنا َوَدَعِت اْسَمُھ 

  ).٣٨ـ 

مجتمعة بالمقاییس  أفعال جنسیة ٣على  ىابنتا لوط ینطو لتھفعوما 
  ..حالیًاالموجودة 

لى میزة ما أو ستعمال الجنس للحصول عإ بالكلمة والمقصود ..عھارةفعل ـ  ١
  .إیجاد نسل أومال 

 .تحت تأثیر الخمر الوالدھم.. غتصابإفعل ـ  ٢

 .وھو األب ھنا ..محارم ألنھا مع قریب ..ازنفعل ـ  ٣

قد أثرتا  فى سدوم وعمورة ومن الواضح أن الشر والحیاة مع األشرار
 ىفي ھذا األمر بل شرعتا ف یرةلم تناقش الكب ةریعلى ابنتا لوط حتى أن الصغ

  .التنفیذ

أختھا كذا ا وبنات لوط الفكرة وأباحت الكبرى لنفسھ استحسنتلقد 
 ..إلى اهللا ماقلبیھولم یرفعا  ..الدھمو یأخذا موافقة أو مشورةن أن ممارستھا دو

وھذا یعود إلى جو النجاسة والدعارة والعھارة الموجودة في سدوم وعمورة 
ولھذا ینبغى على  ..خالقیة فاسدةزینھم األخالقیة مختلة وقیمھم األاكانت موف

  ).١٧:  ١٩تك ( "اْھُرْب ِلَحَیاِتَك"یخالط األشرار بل یھرب منھم اإلنسان أن ال 

الذكور بعد سن البلوغ قد یحدث  ھنا معلومة طبیة أحب أن أضیفھا أنو
عدد من  ىنتصاب للعضو الذكرإوكذلك  ..من حین إلى آخر لھم احتالم لیًال

ومعلومة أخرى من حیث أن میعاد الدورة الشھریة  ..اء النومأثن لیلةالمرات كل 
قد تتزامن لھوالء األناث التى یعیشن تحت سقف واحد وھذا یفسر حدوث 

  .التبویض ثم الحمل لبنات لوط فى یومین متتالین
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بنة الكبرى اسم ختارت اإلابنتین في التسمیة فكانت أن ولقد احتارت اإل
بنة واإل. .ذا ھو أخوھا في نفس الوقتبنھا ھإألن » من أب« أىموآب 

وھذا ما یحدث  ..ىبن شعبإعمون أي  ىبن» ىابن عم«بنھا إالصغرى أسمت 
بنتھا أو إل األمأن تحبل  اآلن في القرن الواحد والعشرین فمن الممكن مثًال

لنالحظ ف.. !!ولكن ھنا بدون عالقة زنا.. من خالل طفل األنابیبألختھا األخت 
ال " ..موآب وعمون  على موالید ابن الزنإات العقاب الخاص بأوقع ذ أن الرب

ال َیْدُخل َعمُّوِنيٌّ َوال ُموآِبيٌّ ِفي َجَماَعِة ، .....َیْدُخِل اْبُن ِزنًى ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ
ومتتالیتین  وجعل الوصیتین متالزمتین ..)٣ـ  ٢:  ٢٣تث (" ِإلى اَألَبِد .....ِ.الرَّبِّ

ولقد اعتبر الرب أنھ ھذه خطیة زنا بكل المقاییس ومنع . سفى الوحى المقد
  .نسل ھاتین القبیلتین من الدخول فى جماعة الرب

إسرائیل مثل  ىعلى شعب بن تعدیات من ھاتین القبیلتینوحدث بعد ذلك 
 ىلیلعن الشعب اإلسرائیل قبل نھایة حیاة موسى النبى رھم لبلعام بن بعوراجئاست

  ).٢٥حتى  ٢٢سفر العدد ( الشعب اإلسرائیلي في الزنا سقوطل ًاسببھذا  وكان

َوَأْنَقَذ ُلوًطا "بالبر  ھشھد الكتاب المقدس ل وبالرغم من تقصیر لوط فقد
ِإْذ َكاَن اْلَبارُّ، ِبالنََّظِر َوالسَّْمِع َوُھَو . اْلَبارَّ، َمْغُلوًبا ِمْن ِسیَرِة اَألْرِدَیاِء ِفي الدََّعاَرِة

  ).٨ـ  ٧:  ٢بط ٢( "رََّة ِباَألْفَعاِل اَألِثیَمِةْم، ُیَعذُِّب َیْوًما َفَیْوًما َنْفَسُھ اْلَباَساِكٌن َبْیَنُھ

 ـ ألنھ أحب العالم ـ الخصبةختار األرض اأنھ  تكمن فى خطیئة لوط
 ىفكانت النتیجة أنھ سكن وسط األشرار ف ..األرض الجرداء لعمھ إبراھیم ًاتارك

 كل ثروتھوامرأتھ  بعد أن فقد منھا لرب لشرھا فخرجا ھاأھلك التى مدینة سدوم
َالصِّیُت َأْفَضُل ِمَن اْلِغَنى اْلَعِظیِم َوالنِّْعَمُة الصَّاِلَحُة َأْفَضُل ِمَن اْلِفضَِّة "سمعتھ و

 ىن لوط لم یندمج مع أھل المدینة فأمن وعلى الرغم  ..)١:  ٢٢أم ( "َوالذََّھِب
مما یراه ویسمعھ من أفعالھم  فیومًا ومًاالدعارة وأن نفسھ كانت تتعذب ی

صارت و ..بنتیھإبھ من خالل لتصقت إن ھذه األفعال األثیمة قد أإال  ..األثیمة
 وكما تنسبفي اللغة العربیة » طالوال« یھإل ًاتنسب دائمالجنسیة المثلیة 

اللغة  ىف ”Sodomy“إلى مدینة سدوم  الشرجیةالممارسات الجنسیة 
  .اإلنجلیزیة
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 تك( "الَِّتي َوَلَدْتَھا ِلَیْعُقوَب ِلَتْنُظَر َبَناِت اَألْرِض» َلْیَئَة«َوَخَرَجْت ِدیَنُة اْبَنُة "
 لقد خرجت دینة بعد أن استقر المطاف بأسرتھا بجوار مدینة شكیم ..)١:  ٣٤

ث حی» فدان آرام« ىعن المدن ف ًاأن عاشت طفولتھا بعید بعد فى أرض كنعان
بنیامین لم ( كانت دینة ھى األخت الوحیدة بین أحد عشر أخ. .بیت خالھا البان
  .والجاریتین لیئة وراحیل منیعقوب  ھم أبناء )یكن قد وِلد بعد

خرجت دینة لتنظر كیف تعیش بنات  الراحة والفراغومع حیاة 
وأشیاء أخرى تثیر ) اإلباحیة(ومعیشتھم ) الموضة(فى ملبسھم  !..األرض؟

ابن حمور واشتھاھا رآھا شكیم لقد .. فماذا كانت النتیجة؟ ..كفتاة لھافضو
  .ھافقدت دینة عذراویتوإغتصبھا و

إصالح ولقد حاول األب  ..ألرضل ًارئیس ىالحو شكیم ابن حمور كان
لیس  اًَجد ًاسخی د دینة من أبوھا یعقوب وكان عرضھوذلك بطلب ی ابنھخطأ 

عالقات  ىف لكى یدخال سویًا شیرتینععلى مستوى أسرتین بل على مستوى 
یا . .ًامعلیمتلكوا األرض  ًاوأیض ..یصیر الكل أسرة واحدةوھرات عائلیة ومصا
  !!لھا من صفقة

كانت  ىذھبیة ألسرة یعقوب التوعلى الرغم مما قد یبدوا لنا أنھا فرصة 
َغْیِر اْلُمْؤِمِنیَن،  َال َتُكوُنوا َتْحَت ِنیٍر َمَع" ..إال أن اهللا أوصانا ..دة في األرضمشرَّ

َمَع  َألنَُّھ َأیَُّة ِخْلَطٍة ِلْلِبرِّ َو اِإلْثِم؟ َوَأیَُّة َشِرَكٍة ِللنُّوِر َمَع الظُّْلَمِة؟ َوَأيُّ اتَِّفاٍق ِلْلَمِسیِح
ِهللا َمَع اَألْوَثاِن؟ َوَأیَُّة ُمَواَفَقٍة ِلَھْیَكِل ا َبِلیَعاَل؟ َوَأيُّ َنِصیٍب ِلْلُمْؤِمِن َمَع َغْیِر اْلُمْؤِمِن؟

ِإنِّي َسَأْسُكُن ِفیِھْم َوَأِسیُر َبْیَنُھْم، َوَأُكوُن «: َفِإنَُّكْم َأْنُتْم َھْیَكُل اِهللا اْلَحيِّ، َكَما َقاَل اُهللا
  ).١٦ـ  ١٤:  ٦كو  ٢( "َلُھْم ِإَلھًا َوُھْم َیُكوُنوَن ِلي َشْعبًا

وأوالده ارتضوا تلك ترى لو أن یعقوب . .خداعات العدو ى احدىھذه ھ
 أم أنھم سیكونون» إسرائیل«عن شعب اهللا بعد ذلك المصاھرة ھل كنا سنسمع 
  !؟»دینة«من أھل العالم بسبب فعلة 
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 تجاریة یستطیعرئیس مدینة شكیم أن الزواج صفقة » حمور« لقد ظنَّ
یعقوب وخاصة شمعون  ىولكن بن ..شكیم ھبندینة إل ىأن یقتن بأرضھ ومالھ

وا وغدروا بھم إذ اشترطوا علیھم أن یختتن الجمیع حمور وشكیم مكر ىوالو
مصاھرات ویصیر الكل عائلة  ىالمدینة حتى یحق لھم الدخول ف رجال كلو

 ..ولكنھم فى الواقع كانوا یضمروا لھم الشر.. إسرائیلبنى واحدة بسبب تقلید 
 ..وم الثالثكل المختونین في الی سیفھما وقتال ىستل شمعون والوإختتنوا أوإذا 

خوتھما األمر فقاموا بقتل أستغل بقیة إثم  ..ختھما من بیت شكیمأسترجعا دینة إو
الواضح أنھم  منو ..أھل مدینة شكیم ونھبوا المدینة وسبوا األطفال والنساء

ان یحتاج لبعض وضع ال یسمح لھم بالدفاع عن نفسھم فجرح الخت ىكانوا ف
  .یندمل ىالوقت لك

 :َفَقاَال"  تفكیرھماإنتقامًا للشرف حسب یعقوب كان  اابنما فعلھ  ًاطبع
س الوقت خاف یعقوب نف ىولكن ف.. )٣١:  ٣٤تك ( "َأَنِظیَر َزاِنَیٍة َیْفَعُل ِبُأْخِتَنا؟"

خاصة أنھ . .ستعداء األمم والقبائل المجاورة ألھل شكیمإنتقام وإعلى أسرتھ من 
بیت (» بیت إیل«ذھب إلى فكان أن ترك المكان و ..فى وسطھم وأقلیةغریب 

السكینة والھدوء  من ئلرب إلى ھناك وحتى تكتسب نفسھ شحیث دعاه ا) اهللا
ُثمَّ ".. نتقامإو ىاغتصاب وإذالل وقتل وسرقة وسب منبعد ھذه الحوادث البشعة 

َمْذَبًحاِ ِهللا الَِّذي  ُقِم اْصَعْد ِإَلى َبْیتَِ ِإیَل َوَأِقْم ُھَناَك، َواْصَنْع ُھَناَك«: َقاَل اُهللا ِلَیْعُقوَب
وقبل مغادرة یعقوب  ..)١:  ٣٥تك ( "ْبَت ِمْن َوْجِھ ِعیُسو َأِخیَكَظَھَر َلَك ِحیَن َھَر

 ىواألقراط الت اآللھة الغریبةوأسرتھ لشكیم إلى بیت إیل جمع یعقوب كل 
تك ( "ِعْنَد َشِكیَمُبْطَمِة الَِّتي َفَطَمَرَھا َیْعُقوُب َتْحَت اْل"من أھل شكیم  ًاسابقجمعوھا 

كانت تستعمل للعبادة الوثنیة  ىوذلك للتخلص من تلك األغراض الت ..)٤:  ٣٥
ھذا إشارة إلى دفن  وفي ..الوثنیةوغیر ذلك من الخرافات  ..مثًال إلبعاد الحسد

القداس ( "تذكار الشر الملبس للموت. ".وكل فكر شریر ىكل عمل شیطان
  ).الباسیلى

ورة أن یقتفى أثره أو ینتقم منھ المجا مم والقبائلاأل منسر أحد جولم ی
:  ٣٥تك ( "ْسَعْوا َوَراَء َبِني َیْعُقوَبَوَكاَن َخْوُف اِهللا َعَلى اْلُمُدِن الَِّتي َحْوَلُھْم، َفَلْم َی"
٥.(  
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على  تأثیره الزنا ال یقتصر شیطانیظھر من ھذه األحداث وكأن و
واألجیال  ككلوالمجتمع  الده ومن حولھرتكب الفعل بل یتعداه إلى أسرتھ وأوُم

  .قصة بنات لوط وقصة دینة وشكیم ىما شاھدنا فكالمتعاقبة 

  

.. ویھوذا ھو أحد أبناء یعقوب.. نقرأ قصة یھوذا وثامار) ٣٨تك (فى 
 وقد تنبأ أبوه ..السید المسیح أتىوالذى من نسلھ  رئیس أحد أسباط إسرائیلوھو 
َال َیُزوُل َقِضیٌب ِمْن َیُھوَذا َوُمْشَتِرٌع ِمْن َبْیِن ِرْجَلْیِھ َحتَّى َیْأِتَي ِشیُلوُن " ب بھذایعقو

 المقصود بشیلون ھو رئیس السالمو.. )١٠:  ٤٩تك ( "َوَلُھ َیُكوُن ُخُضوُع ُشُعوٍب
   .قرونبعدة بعد ذلك  ةوقد تحققت ھذه النبوء ـ السید المسیح ىأ ـ

 وھم من اإلسماعیلیینیوسف إلى  ھماأخ یعقوببناء أبعد أن باع ف
وكانت  ..رئیس الشرطة ىباعوه بدورھم إلى فوطیفار المصر الذینو ..التجار

ببیعھ لھؤالء أن ال یتركوه یموت في البئر بل أن یتخلصوا منھ  ھذه فكرة یھوذا
وذھب لیتزوج من ابنة  ..نیھوذا عشیرتھ لحیالتجار، وبعد ھذه الحادثة ترك 

 جدهنظر إلى عورة  ھبسبب أن ..وكما نعلم فقد لعن نوح كنعان ىرجل كنعان
وقد كرر نوح لحام أبو كنعان ثالث مرات أنھ سیكون .. )٢٩ـ  ٢٠:  ٩تك ( نوح

أعطى البركة إلبنیھ سام  وفى نفس الوقت.. عبد العبید ألخوتھ سام ویافث
 ىعرف فُییة الجنسیة نوع من اإلباحذا الوھ ..ویافث ألنھما سترا عورة أبیھما

  .بصةالبص ىأ ”Voyeurism“أیامنا ھذه بـ 

َوَنَظَر ".. ه المرأة الكنعانیة ولدت لھ ثالث بنینما تزوج یھوذا من ھذلو
َیُھوَذا ُھَناَك اْبَنَة َرُجل َكْنَعاِنيٍّ اْسُمُھ ُشوٌع، َفَأَخَذَھا َوَدَخَل َعَلْیَھا، َفَحِبَلْت َوَوَلَدِت اْبًنا 

ُثمَّ َعاَدْت . »ُأوَناَن«ُثمَّ َحِبَلْت َأْیًضا َوَوَلَدِت اْبًنا َوَدَعِت اْسَمُھ . »ِعیر«اْسَمُھ َوَدَعا 
بعد انقضاء سنین و .)٥ـ  ٢:  ٣٨تك ( "»ِشیَلَة«َفَوَلَدْت َأْیًضا اْبًنا َوَدَعِت اْسَمُھ 

 ..وكانت تدعى ثامار بنھ البكرإلامرأة إسرائیلیة لتكون زوجة  اختار یھوذا
أن ثامار فاضلة  ًاوكان یعرف أیض ًابنھ ھذا كان شریرإ نأ وكان یھوذا یدرك
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ولكن الرب أماتھ بسبب شره ولم یذكر الكتاب المقدس . .ھا لھجومع ذلك زوَّ
  . شره ىنواح

ن یجب والمكان كا الزمانذلك  ىقتضى العادات القبلیة الموجودة فوبم
 ،للمیت حتى یقیم نسًال "أونان" ىبنھ الثانإل "ثامار"على یھوذا أن یزوج 

یرث وبھذا  ىالذبنھا ھو اأن زوجة المیت ال ترث بل أیضًا األعراف أقتضت و
ولكن أونان مع أنھ  ..أونانب ت ثاماروھكذا تزوج. .تظل ثروة األسرة داخلھا

إقامة عالقة زوجیة كاملة  ىقبل ھذه الزیجة إال أنھ لم یقم بالدور المنوط بھ وھ
بل أقام عالقة جنسیة جسدیة بخبث بحیث ال یصل سائلھ  ..رمع زوجتھ ثاما

لتواء األنانیة واإلھذا نوع من  ىفو ..)٩:  ٣٨تك ( إلى رحم ثامار ىالمنو
لثامار وعدم تنفیذه لوصیة الزواج ھنا وھو إیجاد  ىستغالل الجسدوالخداع واإل

  .نسل السم أخوه المیت

 بعد النھایة المأساویة الجانب اآلخر ترى ماذا كان إحساس ثامار ىوف
 ىوھا ھ ..لزیجتھا األولى من رجل شریر أماتھ الرب ودون إیجاد الذریة

انتھت بنھایة أكثر مأساویة حیث تزوجت من ابن یھوذا  تىالزیجة الثانیة ال
یسقط  ىلملذاتھ فقط وكان یترك سائلھ المنو ًااستغلھا جنسی ىأونان الذ ىالثان

ید ھذا الوضع فیھ الكثیر من اإلذالل لھا حیث وبالتأك ..على األرض كل مرة
 ىواجبھ الزوج ىأن ال یفعل ھكذا بل علیھ أن یؤد وتكرارًا طلبت منھ مرارًا

  . قبلھا وإیجاد النسل لھا ولكنھ لم یفعل

 فتصرف ..النفسیة والعاطفیة ثامار وقت احتیاجات ىفي أ ىأونان لم یلب
َفَقُبَح " ًاماتة الرب أیضأف ..ًاتمام رجسیًاوكان أنانیا ن ًابشع أونان كان استغالًال

  ).١٠:  ٣٨تك ( "ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ َما َفَعَلُھ، َفَأَماَتُھ َأْیًضا

میت ُس ًاوأیض ..Onanismمیت خطیئة أونان بالعادة السریة لقد ُس
وھذه اللفظة أدق من سابقتھا  .. Coitus interruptusبالجماع المتقطع 
كل  ىى األجیال وفتنسب إلى أونان على مد Onanismولكن تظل كلمة 

  .المراجع الطبیة
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وكان . ".وأونان اعیر"امار ملعونة حیث أماتت ابنیھ لقد ظن یھوذا أن ث
جھا ابنھ الثالث یزّو أن صرفھا من بیتھ إلى بیت أبیھا فارغة ووعدھا أن

اْقُعِدي َأْرَمَلًة «: َماَر َكنَِّتِھَفَقاَل َیُھوَذا ِلَثا" بوعده أبدًا فىولكنھ لم ی "ھشیل"واألخیر 
. »َلَعلَُّھ َیُموُت ُھَو َأْیًضا َكَأَخَوْیِھ«: َألنَُّھ َقاَل. »ِفي َبْیِت َأِبیِك َحتَّى َیْكُبَر ِشیَلُة اْبِني
  ).١١:  ٣٨تك ( "َفَمَضْت َثاَماُر َوَقَعَدْت ِفي َبْیِت َأِبیَھا

المكان  من ًاجد ًان قریبأن یھوذا كا نالحظ أنھ على الرغم من لكنو
ولكنھ لم یذھب لزیارتھا ویسألھا عن حالھا وعن  ..تسكن فیھ ثامار ىالذ

أن تستقر وفى نفس الوقت كانت ثامار تفعل ما أوصاھا بھ یھوذا وھى . سالمتھا
ولقد نفذت ثامار لھ ھذا الطلب في انتظار أن ینفذ وعده  ..في بیت أبیھا كأرملة
َفَخَلَعْت َعْنَھا ِثَیاَب َتَرمُِّلَھا " ولكنھ لم یبر بوعده ..لثالث شیلةلھا بأن یزوجھا ابنھ ا

َألنََّھا َرَأْت َأنَّ َوَتَغطَّْت ِبُبْرُقٍع َوَتَلفََّفْت َوَجَلَسْت ِفي َمْدَخِل َعْیَناِیَم الَِّتي َعَلى َطِریِق ِتْمَنَة 
  ).١٤:  ٣٨ك ت( "ِشیَلَة َقْد َكِبَر َوِھَي َلْم ُتْعَط َلُھ َزْوَجًة

 لیجز" تمنھ"وذھب ھو وصدیقھ إلى .. وكان یھوذا قد ترمَّل وتعزَّى
خلعت ثیاب ترملھا وتغطت ببرقع وجلست بھذا األمر ف ثامارعلمت و.. غنمھ
یقول ثم  ..)١٤:  ٣٨تك ( ھاتظار مرور یھوذا حمیطریق فى انقارعة ال على

:  ٣٨تك ( "، َألنََّھا َكاَنْت َقْد َغطَّْت َوْجَھَھاَفَنَظَرَھا َیُھوَذا َوَحِسَبَھا َزاِنَیًة"الكتاب 
 ىمعز ىأن یمارس معھا الجنس بمقابل جدـ مباشرة ـ  امنھ یھوذا طلبف. )١٥

لم یكن معھ فى ھذه اللحظة أى من الغنم  ولكن ثامار لم تستأمنھ ـ ألنھ، من الغنم
فأعطاھا خاتمھ . .فطلبت منھ رھن لحین الوفاء باإلتفاق یھا ما اتفق علیھ ـلیوف

  ).١٨ـ  ١٦:  ٣٨تك (وعصابتھ وعصاه  

لمنطقة لم یكن یھوذا إلى ھذه ا جئم وكان.. لقد أصابت ثامار فى حدسھا
البحث عن امرأة  أیضًا بل كان !..جزاز غنمھوالوحید ھو  ىغرضھ األساس

ومما یدل أیضًا على ذلك أنھ لم یكن معھ أى من الغنم  ..معھا بعد ترملھ ىلیزن
  .ھذه اللحظةفى 

ئ یھوذا فھا ھو یبحث عن امرأة لقد كانت ثامار على علم بأخالق ومباد
ثم یسلمھا خاتمھ والعصابة  ..ثم وعوده الكاذبة ..یشبع رغباتھ الجنسیة ىلك

ختم عقود البیع  ىفالخاتم یستخدم ف ..ىالكثیر من المعان والعصا الذین یحملون
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حتى ال یسرق ) عصابة(ط أو حبل والشراء وعادة ما یحمل حول الرقبة بشری
ومجمًال فمن كان  ..أما العصا فقد كان ینحت علیھا اسم صاحبھا ..أویضیع

  .كان یعتبر من الوجھاء األثریاءیحمل ھذه األشیاء 

یاء كانت رخیصة عندك یا یھوذا؟ وعلینا أن نسأل یھوذا ھل ھذه األش
باع  ىھ بعمھ عیسو الذالشبأقرب  ھنا یھوذا ..طت فیھا؟جل لذة وقتیة فرَّألأ

ویھوذا األسخریوطى الذى باع سیده  ریة ألخوه یعقوب من أجل أكلة عدسالبكو
  .من أجل ثالثین من الفضة

وبعد ثالثة أشھر من ھذا التاریخ ظھرت علیھا أعراض الحمل وأخبر 
والحقیقة أنھا  ..فطلب یھوذا حرقھا ألنھا زانیة ..أن ثامار كنتھ حبلى یھوذا

لیھوذا للتخلص منھا نھائیًا ولتغطیة وعده الكاذب بأن یزوجھا ابنھ كانت فرصة 
  .شیلة

والعصا ففھم  والعصابة أما ثامار فلم تشھر بیھوذا بل أرسلت إلیھ الخاتم
ِمَن الرَُّجِل : َأمَّا ِھَي َفَلمَّا ُأْخِرَجْت َأْرَسَلْت ِإَلى َحِمیَھا َقاِئَلًة" ھو أن ثامار حبلى منھ

:  ٣٨تك ( "َحقِّْق ِلَمِن اْلَخاِتُم َواْلِعَصاَبُة َواْلَعَصا ھِذِه: َوَقاَلْت ،!َلُھ َأَنا ُحْبَلى الَِّذي ھِذِه
ھا وأفضلیتھا عنھ بسموُّ ھنا فقط اعترف یھوذا بأخطائھ واعترف أیضًا.. )٢٥

َفَلْم َیُعْد َیْعِرُفَھا   َة اْبِنيِھَي َأَبرُّ ِمنِّي، َألنِّي َلْم ُأْعِطَھا ِلِشیَل :َفَتَحقََّقَھا َیُھوَذا َوَقاَل"
َوِفي َوْقِت "وحبلت ثامار وولدت لیھوذا فارص وزارح  ،)٢٦:  ٣٨تك ( "َأْیضًا

َوَكاَن ِفي ِوَالَدِتَھا َأنَّ َأَحَدُھَما َأْخَرَج َیدًا َفَأَخَذِت اْلَقاِبَلُة . ِوَالَدِتَھا ِإَذا ِفي َبْطِنَھا َتْوَأَماِن
َوَلِكْن ِحیَن َردَّ َیَدُه ِإَذا َأُخوُه َقْد ". َھَذا َخَرَج َأوًَّال: "ِدِه ِقْرِمزًا َقاِئَلًةَوَرَبَطْت َعَلى َی

َوَبْعَد َذِلَك ". َفاِرَص"َفُدِعَي اْسُمُھ ". ِلَماَذا اْقَتَحْمَت؟ َعَلْیَك اْقِتَحاٌم: "َفَقاَلْت. َخَرَج
  .)٣٠ـ  ٢٧:  ٣٨تك ( "َزاَرَح"َفُدِعَي اْسُمُھ . َخَرَج َأُخوُه الَِّذي َعَلى َیِدِه اْلِقْرِمُز

بعد طول  وعوضھا ثامار فسامح.. وھنا نرى معامالت اهللا ألوالده
وھذه بركة " فارص وزارح"أعطاھا اهللا اثنین من الذكور ومذلتھا ومعاناتھا، 

واألھم من ھذا وذاك .. كثیرة من قبل اهللا وتعزیة لیھوذا فى فقده لعیرا وأونان
  .د المسیح أتى من نسل یھوذا تحقیقًا للنبؤة ولوعدهأن السی
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وھم فئة من  ـ یوسف إلى اإلسماعلیین ھماأخأبناء یعقوب بعد أن باع  
باعوه ھؤالء بدورھم إلى فوطیفار ثم  ،)٣٧تك ( بعشرین من الفضة ـ التجار

وكان .. رعونوھو رجل مصرى رئیس الشرطة فى قصر ف" خصى فرعون"
فوطیفار ـ رئیس الشرطة فى  تعلم من بدایة زواجھا أن وكانت.. امرأةلفوطیفار 

لن یستطیع تلبیة احتیاجاتھا الجسدیة فى یوم من األیام كونھ  بیت فرعون ـ
ولكنھا تزوجتھ .. ألطفال ًاتستطیع أن تكون أمولن .. "خصى فرعون"

وھذا .. والسلطة والعظمة الستكمال الشكل اإلجتماعى والحصول على القوة
  .إلخ...... یعلمنا أن نحذر من أن یكون الزواج غرضھ مادى أو اجتماعى

لذا .. وكان سبب بركة لبیت فوطیفار.. وعمل یوسف كعبد فى بیت سیده
.. ل ھو عبد متمیز جدًا فى بیت سیدهب ..عند فوطیفار لم یعد یوسف مجرد عبد

، وكان یوسف یبلغ من العمر )٣٩تك (ت فقد أوكلھ فوطیفار على كل ما فى البی
  .سنة وكان حسن الصورة والمنظر ١٨حوالى 

: َوَحَدَث َبْعَد َھِذِه اُألُموِر َأنَّ اْمَرَأَة َسیِِّدِه َرَفَعْت َعْیَنْیَھا ِإَلى ُیوُسَف َوَقاَلِت"
 َیْعِرُف َمِعي َما ِفي اْلَبْیِت ُھَوَذا َسیِِّدي َال: "ْمَرَأِة َسیِِّدِهَفَأَبى َوَقاَل أل، "اْضَطِجْع َمِعي"

َوَلْم ُیْمِسْك َعنِّي . َلْیَس ُھَو ِفي َھَذا اْلَبْیِت َأْعَظَم ِمنِّي ،َوُكلُّ َما َلُھ َقْد َدَفَعُھ ِإَلى َیِدي
:  ٣٩تك ( "؟َوُأْخِطُئ ِإَلى اِهللاَفَكْیَف َأْصَنُع َھَذا الشَّرَّ اْلَعِظیَم . َألنَِّك اْمَرَأُتُھَشْیئًا َغْیَرِك 

ر یحمل ثالثة من المبادئ وجواب یوسف العفیف إلى إمرأة فوطیفا. )٩ـ  ٧
  ..الھامة

وكلھ على كل ما فى البیت بما فى أأمانة یوسف تجاه سیده الذى ائتمنھ و ـ ١
  .ذلك زوجتھ

  . زوجتھ معوأنھ ال یستطیع أن یخون فوطیفار .. احترام یوسف للزواج ـ ٢

  .هللامخافة یوسف وحبھ  ـ ٣

 موجھة هللا خطیة حیث أنھا "الشر العظیم"یوسف الزنا بأنھ  لقد وصف
وعادة ما یسبق ھذه الخطیة أقوى أنواع اإلغراءات وھى اإلغراءات  ،وللجسد
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الكثیر من مبادئ اإلیمان من أبویھ یعقـوب  كان قد تعلم یوسـفولكن  .الجنسیة
  .وراحیل ومن أجداده إسحق ورفقة وإبراھیم وسـارة

التجربة  وشدةعلى اهللا بسبب طبیعة  یوسف یتذمر لمآتون التجربة  فىو
یندمج مع العبید  مول ..وھو بعد شاب صغیر مدلل أخذ عنوة من بیت أبیھ

زمالئھ فى ممارساتھم وعبادتھم وكالمھم البطال ولكنھ توجھ إلى اهللا بالصالة 
 ،)٨:   ١٦مز  ( "َیِمیِني َفَال َأَتَزْعَزُع َألنَُّھ َعْن. َجَعْلُت الرَّبَّ َأَماِمي ِفي ُكلِّ ِحیٍن"

ناس تحت ظروف التجربة ع من اإلستجابة كثیرًا ما یحدث إلوھذا النو
وخصوصًا تجربة الوحدة أو الغربة أو الھجرة أو السجن حیث ال یجدون من 

  .ألنھ الروح الُمعزى القدوسیعزیھم إال روح اهللا 

صحة العالمیة وبعض تحاول المنظمات الدولیة مثل منظمة ال 
الحكومات دعوة الناس إلى اإلمتناع أو تجنب ممارسة الجنس خارج إطار 

رصد لھ المالیین وُی ..Abstinence "متناعاإل"یطلق علیھ الزواج وھو ما 
من الدوالرات وذلك حتى ال یصاب الناس بعدوى منقولة جنسیًا أو أن تحبل 

ئ وال الضمیر وال التعلیم والنصح ولكن ال المباد .الفتیات خارج إطار الزواج
بل ربما یكون السقوط من  ..مواجھة إغراءات كھذهتكفى لوالمشورة واإلرشاد 

أو أن یحاول بعض الناس اإللتفاف حول الموضوع بممارسة  ..أول تجربة
ظانین أن ھذه الممارسات لن تصیبھم بأى مرض ولن یكون  غیر الكاملالجنس 

لھذه  التصدىالشئ الوحید الذى یستطیع الصمود وبالتأكید  ولكن.. ھناك حمل
ل كوسف ولكن من أین لی ..والھروب غراءات ھو العفة والنظرة الطاھرةاإل

  ؟ھذه المخافة
لم یفكر یوسف فى . ولھ نفوذفى بیت رجل ثرى  یوسف وكیًالن كا

ولكن  ..السرقة مثًال إلستخدام المال فى الھرب والعودة إلى أھلھ وعشیرتھ
َفَوَجَد ُیوُسُف ِنْعَمًة "وامتأل بیت فوطیفار بركة بسبب یوسف  ًان أمینیوسف كا

َوَكاَن ِمْن ِحیَن َوكََّلُھ . ِفي َعْیَنْیِھ َوَخَدَمُھ َفَوكََّلُھ َعَلى َبْیِتِھ َوَدَفَع ِإَلى َیِدِه ُكلَّ َما َكاَن َلُھ
َوَكاَنْت . اَرَك َبْیَت اْلِمْصِريِّ ِبَسَبِب ُیوُسَفَعَلى َبْیِتِھ َوَعَلى ُكلِّ َما َكاَن َلُھ َأنَّ الرَّبَّ َب

  ).٥ـ  ٤:  ٣٩تك ( "َبَرَكُة الرَّبِّ َعَلى ُكلِّ َما َكاَن َلُھ ِفي اْلَبْیِت َوِفي اْلَحْقِل
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كان یوسف یبدو أمام امرأة فوطیفار ھذا الفتى الغض الطرى حسن 
 وحبائلھا وسطوتھا،الصورة والمنظر وأنھ سرعان ما سیسقط أمام إغراءاتھا 

ربما  ولكنھا ..وكانت تلح علیھ یومًا فیومًا وھذا وحده كاف إلسقاط كثیرین
ت أنھ لیس لھ خبرات سابقة أو أنھ یخاف من فوطیفار أو یخاف أن ظّن

 نار الرغبةب ھالاعشتوكان ابتعاده عنھا سبب إل. أحد ممن فى المنزل ایشاھدھم
َوَكاَن ِإْذ "  المحاوالت مع یوسف مرارًا عاودت كانت ، لذافأكثر أكثروالشھوة 

تك ( "َلَھا َأْن َیْضَطِجَع ِبَجاِنِبَھا ِلَیُكوَن َمَعَھا َیْسَمْعَأنَُّھ َلْم  َكلََّمْت ُیوُسَف َیْومًا َفَیْومًا
فمن األوقع كتابة  ..تبدو للوھلة األولى غریبة "یسمع"وكلمة  ).١٠:  ٣٩
أن یوسف أغلق والمقصود .. الحواس ولكن السمع ھو أحد.. ًالمث "یسمح"

بمعنى أن إغراءاتھا لم تكن لتجد أى طریق إلى قلبھ وفكره  ..حواسھ كلھا
  .وعقلھ

 ٣٩ تك" (اضطجع معى" بدون مواربة ًاوكان كالمھا إلى یوسف مباشر
حتى أنھا أمسكت بثوبھ بقوة لدرجة أنھ انخلع مع محاولة ھروب یوسف .. )٧: 

فلم تستطع أن تسیطر على نفسھا بسبب طول ).. ١٢:  ٣٩تك (من أمامھا 
ضطجاع اإل فرفض یوسف أمَّا ..مقاومة یوسف لھا والكبت الجنسى بداخلھا

وھرب من مكان الخطیة وكان یزداد تمسكھ باهللا فى صالة المخدع  معھا
تفھم أن عفة یوسف  لكنھا لمو ..الداخلى طالبًا أن ینقذه اهللا من ید سیدتھ الشریرة

  .ھى من اهللاومخافتھ 

 ..فكیف لعبد عبرانى غریب ..ائھأصیبت فى كبریافامرأة فوطیفار  أّما
فكان أن لفقت لھ تھمة  !..وھى تمتلكھ.. یصدھا عن رغباتھا بما فى ذلك جسده

فھا ھو ثوب یوسف العفیف فى یدھا دلیل إتھام علیھ فكان أن صرخت بصوت 
ھا فوطیفار القصة مرة عظیم وأخذت تكرر على مسامع أھل بیتھا ثم على زوج

َفَكاَن " حتد غضبھفأ.. والمرة الثانیة للتأكید وكان زوجھا ال یصدقھا ..بالتفصیل
ِبَحَسِب َھَذا اْلَكَالِم َصَنَع ِبي ": َلمَّا َسِمَع َسیُِّدُه َكَالَم اْمَرَأِتِھ الَِّذي َكلََّمْتُھ ِبِھ َقاِئَلًة

ـ وھو  كان یمكن فى ھذه اللحظةو. ).١٩:  ٣٩تك " (َأنَّ َغَضَبُھ َحِمَي "َعْبُدَك
 بل وضعھ فى السجن ..أن یقتل یوسف ولكنھ لم یفعل ُمصاب فى شرفھ ـ
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وھذا  ،السجون بھا الكثیر من المظلومین وعادة ما تكون ھذه )..٢٠:  ٣٩تك(
  .تمامًا دل على أن فوطیفار لم یصدق زوجتھی

نا جمیعًا رجاًال وھى ل ..دائمًا بقصة یوسف العفیف وتتغنى الكنیسة
ونساًء مثاًال نحتذى بھ لیس فقط فى مثل ھذه االغراءات الجنسیة بل ما شابھھا 

... مثل العادة السریة والمشاھد اإلباحیة والكالم البطال والھذر والھوى ..أیضًا
  .فى الكتاب المقدس، فیوسف الصدیق ھو مثال للعفة إلخ

 نماذج للطھارة دس ثالثة یوجد فى الكتاب المق" ..یقول األب قیصریوس
یوسف وسوسنة والعذراء مریم، یتمثل الرجال  ..یجب أن نتمثل بھا

  ".بیوسف والنساء بسوسنة والعذارى بالقدیسة مریم

 إن استطعت أن تتمثل بیوسف وتترك ثوبك فى ".. یقول القدیس جیروم
من  ..ع ربك ومخلصك القائل فى اإلنجیلریك تتبفبُع ..ید سیدتك المصریة

  ".یترك كل مالھ ویحمل صلیبھ ویتبعنى ال یكون لى تلمیذًا ال

 كان یوسف أكثر مجدًا من كل منتصر ".. یقول القدیس یوحنا ذھبى الفم
مكلل وھو مستمر تحت القیود، وكانت امرأة فوطیفار أكثر بؤسًا من أى 

  ".سجین حتى وإن قطنت المساكن الملوكیة

 

م رنُِّم ..جدًا ىداود الملك والنب نحب ًاوشعبكنیسة  ناعلى الرغم من أن
یحسن  ًاوموسیقی ..رقیق الحس والوجدان ًاكان شاعر ىالذ ..إسرائیل الحلو

لقبھ الكتاب بإمام المغنین وُی ..العزف على المزمار والقیثار والعشرة األوتار
. الصعبة في عدد من الخطایاإال أنھ سقط . .ولھ الكثیر من المواھب والصفات

زناه مع  ىفھا قداسة البابا شنودة الثالث ھكما یص» سقطة داود الكبرى«ولعل 
 نساء ذلك الوقت سبع ىعلى الرغم من أنھ كانت لھ ف ىع زوجة أوریا الحثبتشبَّ

َبُنوَن ِفي  َوُوِلَد ِلَداُوَد"و ..)٢٧:  ١٨صم ١( "اْبَنَتُھ اْمَرَأًة ِمیَكاَلَفَأْعَطاُه َشاُوُل "
َأِبیَجاِیَل اْمَرَأِة َوَثاِنیِھ ِكیآلَب ِمْن  ،َأِخیُنوَعَم اْلَیْزَرِعیِلیَِّةَوَكاَن ِبْكُرُه َأْمُنوَن ِمْن . َحْبُروَن
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یَّا َمِلِك َجُشوَر، َوالرَّاِبُع َأُدوِن َمْعَكَة ِبْنِت َتْلَماَيَوالثَّاِلُث َأْبَشاُلوَم اْبَن . َناَباَل اْلَكْرَمِليِّ
. اْمَرَأِة َداُوَد َعْجَلَةَوالسَّاِدُس َیْثَرَعاَم ِمْن  ،ِبیَطاَل، َواْلَخاِمُس َشَفْطَیا اْبَن َأَحجِّیَثاْبَن 

  ).٥ـ  ٢:  ٣صم ٢( "َھُؤَالِء ُوِلُدوا ِلَداُوَد ِفي َحْبُروَن

داود النبي قتل جلیات الجبار والدب واألسد ولم یقو علیھ شاول الملك 
 ..سقط الشھوةولكن أمام . .بشالومأن صرویة قائد جیشھ وال ابنھ وال یوآب ب

أنھ كان ھناك من  ًابیتھا تستحم ولعلھا لم تفكر أبد ىبل كانت ف لم تغویھ والمرأة
َوَكاَن ِفي " یقول الكتاب عنھ ىوھو داود الملك الذ  Voyeurیتلصص علیھا 

ِه َوَتَمشَّى َعَلى َسْطِح َبْیِت اْلَمِلِك، َفَرَأى ِمْن َعَلى َوْقِت اْلَمَساِء َأنَّ َداُوَد َقاَم َعْن َسِریِر
َفَأْرَسَل َداُوُد َوَسَأَل َعِن . َوَكاَنِت اْلَمْرَأُة َجِمیَلَة اْلَمْنَظِر ِجدا. السَّْطِح اْمَرَأًة َتْسَتِحمُّ

َفَأْرَسَل . »َم اْمَرَأَة ُأوِریَّا اْلِحثِّيِّ؟َأَلْیَسْت ھِذِه َبْثَشَبَع ِبْنَت َأِلیَعا«: اْلَمْرَأِة، َفَقاَل َواِحٌد
ُثمَّ َرَجَعْت . َداُوُد ُرُسًال َوَأَخَذَھا، َفَدَخَلْت ِإَلْیِھ، َفاْضَطَجَع َمَعَھا َوِھَي ُمَطھََّرٌة ِمْن َطْمِثَھا

 ١١صم ٢( "»ِإنِّي ُحْبَلى«: َد َوَقاَلْتَوَحِبَلِت اْلَمْرَأُة، َفَأْرَسَلْت َوَأْخَبَرْت َداُو. ِإَلى َبْیِتَھا
  ).٥ـ  ٢: 

مرأة ا منالزنا  ىوھ ـ ائج الخطیةوأخذ داود یفكر كیف یتخلص من نت
وبالقطع ھذه الخطیة قد سبقتھا مقدمات وربما خطایا  ـ متزوجة والحبل منھ

.. ربما توقف داود عن قیادة الجیوش كسابق عھده ..أوصلت إلیھاأخرى 
 أو مال قلبھ إلى.. ل فى صلواتھ ومزامیرهأو أھم.. وأصبح لدیھ وقت فراغ

  .أو أطلق العنان لیشتھى ما لقریبھ.. الرفاھیة والتنّعم

زوج بتشبع من  ىعلى فعلتھ بأن یستدع ىغطحاول داود الملك أن ُی
یضطجع معھا ویحسب الحبل الموجود  ىبزوجتھ لك ىخطوط الجیش حتى یلتق

مستعد أن  ىكقائد وجند أبَى لقد ..ولكن ھیھات ..ىفي رحمھا من أوریا الحث
م مع امرأتھ تنعُّ ىحیاتھ من أجل الملك ومن أجل المملكة أن یكون لھ أ ىیفتد

 ًاواحد ًال یتمنون یومامع أن الكثیرین ممن یذھبون إلى ساحة القت ..أثناء الحرب
َفَقاَل َداُوُد . »َلْم َیْنِزْل ُأوِریَّا ِإَلى َبْیِتِھ«: َفَقاُلوا ِلَداُوَد".ھمأوالدمع زوجاتھم و

ِإنَّ «: َفَقاَل ُأوِریَّا ِلَداُوَد» َأَما ِجْئَت ِمَن السََّفِر؟ َفِلَماَذا َلْم َتْنِزْل ِإَلى َبْیِتَك؟«: ُألوِریَّا
التَّاُبوَت َوِإْسَراِئیَل َوَیُھوَذا َساِكُنوَن ِفي اْلِخَیاِم، َوَسیِِّدي ُیوآُب َوَعِبیُد َسیِِّدي َناِزُلوَن 

ى َوْجِھ الصَّْحَراِء، َوَأَنا آِتي ِإَلى َبْیِتي آلُكَل َوَأْشَرَب َوَأْضَطجَع َمَع اْمَرَأِتي؟ َوَحَیاِتَك َعَل
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وخابت خطة داود .. )١٢ـ  ١٠:  ١١صم ٢( "»َال َأْفَعُل ھَذا اَألْمَرَوَحَیاِة َنْفِسَك، 
  .فعلھا بمكر ودھاء ىاألولى الت

نفسھ وذلك بقتلھ في ساحة  ىالحثللتخلص من أوریا  أخرىر خطة فدبَّ
.. نفسھ بید أوریا التخلص من أوریا سل خطاببل أن داود الملك أر ..الحرب

َوَكَتَب ِفي اْلَمْكُتوِب . َوِفي الصََّباِح َكَتَب َداُوُد َمْكُتوًبا ِإَلى ُیوآَب َوَأْرَسَلُھ ِبَیِد ُأوِریَّا"
ُیْضَرَب َحْرِب الشَِّدیَدِة، َواْرِجُعوا ِمْن َوَراِئِھ َفاْجَعُلوا ُأوِریَّا ِفي َوْجِھ اْل«: َیُقوُل

والغدر ھذه التى  خیانةال درجة من ىأ ..)١٥ـ  ١٤:  ١١صم ٢( "»َوَیُموَت
َال َیُقْل َأَحٌد ِإَذا ُجرَِّب ِإنِّي ُأَجرَُّب ِمْن ِقَبِل " وصل إلیھا الملك داود بسبب شھوتھ

َوَلِكنَّ ُكلَّ َواِحٍد ُیَجرَُّب ِإَذا . رٍَّب ِبالشُُّروِر َوُھَو َال ُیَجرُِّب َأَحدًااللَِّھ، َألنَّ اللََّھ َغْیُر ُمَج
ُثمَّ الشَّْھَوُة ِإَذا َحِبَلْت َتِلُد َخِطیًَّة، َواْلَخِطیَُّة ِإَذا َكُمَلْت ُتْنِتُج . اْنَجَذَب َواْنَخَدَع ِمْن َشْھَوِتِھ

  .)١٥ـ  ١٣:  ١یع ( "َمْوتًا

وقد ذكر اآلباء  .اإلنسان وتخدر قلبھ وعقلھ وفكره ىمتع الخطیة
لة أو غفتسبقھا إما الشھوة أو ال كل خطیة" ..ن ھذا األمر حینما قالواالقدیسو
  ."النسیان

 هوغدر وخیانتھ بسبب خطة داود الحرب فعًال ىأوریا فاستشھد و
ھ وھو علی ىولماذا یبك .داود بمقتل أوریا فلم یھتم ولم یبك علیھ وعلم، ألوریا

وإنما أرسل إلى یوآب قائد جیشھ یطمئنھ من  ..الذي دبر قتلھ مع سبق اإلصرار
وقال لھ  !!!على الرغم من كونھ مدبره.. في الحرب ىأ التكتیكناحیة ھذا الخط

  ).٢٥:١١صم٢( "السَّْیَف َیْأُكُل ھَذا َوَذاَكَال َیُسْؤ ِفي َعْیَنْیَك ھَذا اَألْمُر، َألنَّ "

ام مناحة بتشبع على زوجھا بعد أی انتظر داود أیامًاة ولتكتمل الجریم
، َوَضمََّھا ِإَلى َبْیِتِھَوَلمَّا َمَضِت اْلَمَناَحُة َأْرَسَل َداُوُد " ..ضمھا داود إلى بیتھ ثم أوریا

 "ِفي َعْیَنِي الرَّبَِّفَقُبَح َوَأمَّا اَألْمُر الَِّذي َفَعَلُھ َداُوُد . َوَصاَرْت َلُھ اْمَرَأًة َوَوَلَدْت َلُھ اْبنًا
  ).٢٧:  ١١صم ٢(

 ىقاضوملك و ىنب إنحداره ونسى أنھلم یشعر داود أبًدا بمدى جرمھ وو
قتل جلیات الجبار  ونسى أنھ ھو الذى.. وقائد الجیش والجمیع یحبونھ ویھابونھ

  .لم یحسن األمر فى عینى الربو. .وھتفت لھ بنات إسرائیل
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 تىه بكل الخطایا والتعدیات اللذي ذكرَّا ىفأرسل الرب لداود ناثان النب
َأْنَت "فقال لھ ناثان  ..)٦ـ  ١:  ١٢صم ٢( وزوجتھ ىحق أوریا الحث ىرتكبھا فإ

 ..العقوبة األرضیة من قبل اهللا ىوأعلن ناثان النب. )٧:  ١٢صم ٢( "ُھَو الرَُّجُل
 ..قائًال م توبة حقیقیة واعترف بھاولكنھ سامحھ من جھة العقوبة األبدیة ألنھ قد

الرَّبُّ َأْیًضا َقْد َنَقَل « َفَقاَل َناَثاُن ِلَداُوَد. »َقْد َأْخَطْأُت ِإَلى الرَّبِّ« َفَقاَل َداُوُد ِلَناَثاَن"
العقوبات األرضیة فقد كانت إلى  اأمَّ .)١٣:  ١٢صم ٢( "»َال َتُموُت. ْنَك َخِطیََّتَكَع

َذا ُأِقیُم َعَلْیَك الشَّرَّ ِمْن َبْیِتَك، َوآُخُذ ِنَساَءَك َأَماَم َھَئَن: َھَكَذا َقاَل الرَّبُّ" ..داود ممات
َال َواآلَن  ،َعْیَنْیَك َوُأْعِطیِھنَّ ِلَقِریِبَك، َفَیْضَطِجُع َمَع ِنَساِئَك ِفي َعْیِن َھِذِه الشَّْمِس

َت اْمَرَأَة ُأوِریَّا اْلِحثِّيِّ ِلَتُكوَن َلَك ، َألنََّك اْحَتَقْرَتِني َوَأَخْذُیَفاِرُق السَّْیُف َبْیَتَك ِإَلى اَألَبِد
 ).١١ـ  ١٠ :  ١٢صم ٢( "اْمَرَأًة

 العقوبات كالتالى وتوالت.. 

  ١٢صم ٢( حبلت بھ بتشبع من داود ذىال اموت ابن الزن ..األولىالعقوبة 
 ).٢٣ـ  ١٥: 

 یغتال أمنون إنتقامًا منھ  أبشالوم ..بعد زمن طویل ..العقوبة الثانیة
 ).١٣صم ٢( ھثامار أخت تصابھإلغ

 صم ٢(داود أبیھ  من لُملكاغتصاب مؤامرة أبشالوم إل ..العقوبة الثالثة
١٥(.  

  داود سرارىعلى  ًاجنسی بن داود ـأبشالوم ـ ا عتداءإ ..الرابعةالعقوبة 
  ).٢٣ـ  ٢٠:  ١٦صم ٢( وضح النھار ىنیة وفعال أبیھ

أن الحصانة د أثبتت ویقول قداسة البابا شنودة الثالث أن سقطة داو
كما .. السقوطفلیس الزواج وحده كافیًا لحمایة الرجل من  ..ىالخارجیة ال تكف

. ال ُیَكثِّْر لُھ ِنَساًء ِلَئال َیِزیَغ َقلُبُھ"أنھ أھمل شریعة موسى التى أوصت الملك 
 ..الداخلیةبد من الحصانة فال.. )١٧:  ١٧تث ( "َوِفضًَّة َوَذَھبًا ال ُیَكثِّْر لُھ َكِثیرًا

وكما  ..شھوة امرأة ثامنة فىالوقوع  منالسبع زوجات لم یكن كافیات لمنعھ 
  .)٢٣:  ٤أم ( "نَّ ِمْنُھ َمَخاِرَج اْلَحَیاِةَفْوَق ُكلِّ َتَحفٍُّظ اْحَفْظ َقْلَبَك، َأل"قال الكتاب 
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فإن  ـ فقط أو بالفكر حتى ولو كانت بالعینـ  عندما تدخل خطیئة الزنا
كف عن محاوالتھ إلسقاط جمیع أفراد البیت كما حدث مع داود نا ال َیشیطان الز

على داود أمنون  یعاقبفقد زنا أمنون ابن داود مع ثامار أختھ ولم . .وبیتھ
  . بسرارى أبیھا رد على أبیھ فقد زنبشالوم ابن داود المتمأأیضًا و. .فعلتھ

 أحد ب یدأدونیا أن یطل حاول أحد أوالده وھو ..وحتى بعد موت داود
كما نعلم محرمة  ىوھ )..١٧:  ٢مل ١( "یةمونأبیشج الش"داود  ات أبیھزوج

  ).٢٥ـ  ٢٣:  ٢امل ( علیھ ألنھا زوجة أبیھ فكان أن قام سلیمان الملك علیھ وقتلھ

َوَأَحبَّ اْلَمِلُك ُسَلْیَماُن ِنَساًء "یقول عنھ الكتاب فداود  ابنسلیمان الملك أّما 
َوَكاَنْت َلُھ َسْبُع ِمَئٍة ِمَن النَِّساِء السَّیَِّداِت، َوَثَالُث ِمَئٍة ِمَن  .......َغِریَبًة َكِثیَرًة

َوَلْم َیُكْن َقْلُبُھ َكاِمًال َمَع الرَّبِّ ِإَلِھِھ َكَقْلِب َداُوَد  .......َفَأَماَلْت ِنَساُؤُه َقْلَبُھ. السََّراِريِّ
 "شَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ، َوَلْم َیْتَبِع الرَّبَّ َتَمامًا َكَداُوَد َأِبیِھَوَعِمَل ُسَلْیَماُن ال ..........َأِبیِھ

  .وإنھیارھاانت النتیجة تمزیق مملكة إسرائیل وك. )٦ـ  ١:  ١١امل (

 

إحدى الحروب الصغیرة خرج داود إلى  ىیذكر قداسة البابا أنھ ف
 ىبیشاأیاء وكاد أحد األعداء أن یقتلھ لوال تدخل ده فأصابھ اإلعیالحرب مع عب

َوَكاَنْت َأْیضًا َحْرٌب َبْیَن اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن َوِإْسَراِئیَل، َفاْنَحَدَر َداُوُد "بن صرویة فأنقذه 
َداُوَد َلُھ ِحیَنِئٍذ َحَلَف ِرَجاُل ........َوَعِبیُدُه َمَعُھ َوَحاَرُبوا اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن، َفَأْعَیا َداُوُد

:  ٢١ صم٢( "ُتْطِفُئ ِسَراَج ِإْسَراِئیَل َال َتْخُرُج َأْیًضا َمَعَنا ِإَلى اْلَحْرِب، َوَال«: َقاِئِلیَن
  )١٧ـ  ١٥

 ١٦ صم١(قیل عنھ فیھا أنھ جبار بأس ورجل حرب  ىاألیام الت لقد ولت
ا األسد قتل فیھ ىالت األیام، إذ أن صحتھ قد أصابھا الضعف والوھن، بعد )١٨: 

قتل فیھا جلیات الجبار  ىالتأیضًا و ..)٣٦ـ  ٣٤:  ١٧صم ١( لھ ةوالدب لینقذ شا
واستطاع مع  ،)٥١:  ١٧صم ١( وھو بعد شاب یافع وراعى غنم وقطع رأسھ

زواجھ من میكال ابنة  لف لیقدم بذلك مھرغرجل من ال ٢٠٠أن یقتل  ھرجال
  .)٢٧:  ١٨صم ١( الملك شاول
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وفقد جسده حرارتھ  ،سن السبعینبعد لم یبلغ قد شاخ داود ومات ول
ـ  وزوجة جدیدة جمیلةحاضنة لھ ختاروا إانوا یدثرونھ بالثیاب فلم یدفأ فوك

مل ١( كانت تخدمھ ولم یعرفھا مع أنھا كانت تعتبر زوجة لھ أبیشج الشونمیة ـ
  .)٤ـ  ١:  ١

وحكم اسرائیل  القصور ىبعد أن سكن ف ًاأصاب داود صحیترى ماذا 
الطعام  ىط فالتخمة والسمنة من اإلفراو ال شك أنھا حیاة الراحة ..؟ن سنةعیأرب

 وكذا الحروب والمؤامرات والفتن والتوتر والدسائس على مدى سنین طویلة
إلى  أیضًا ىیؤد قد ىبعد ذلك إلى السكر والضغط والذ ىیؤد ى قدالذاألمر 
   ."ىالضعف الجنس"العنة 

سنة كانت لھ عالقة زوجیة  ٩٩بلغ  ىم الذنا إبراھییأبنقرأ عن وبالعكس 
ى وقد تعدَّ طورة ورزق منھا خمسة أوالدقثم بعد ذلك  ..بأمنا سارة وحبلت منھ

والطعام  وھذه ھي حیاة الخیمةسنة،  ١٧٥ عمر یناھزومات عن .. المائة
  .البسیط على الرغم من قسوة حیاة الخیام والصحراء

 

فیھا  أناقشوسوف .. قصة ثامار وأمنوننجد  )٢٢ـ  ١ : ١٣صم ٢(فى 
  :النقاط التالیة

 تأثیر جمال ثامار على أمنون.  

 ثامار ضدأبداھا أمنون  ىطبیعة العنف الت. 

 عواقب الجریمة. 

نفس الوقت لم یكن  ىوف ..ونكانت ثامار شدیدة الجاذبیة بالنسبة ألمن
ب ولكن لیس من نفس األم یستطیع أن یتزوجھا ألنھا أختھ من نفس األ أمنون

وبسبب ھذا  ..م مثل ھذا الزواجأنزلھا اهللا كانت تحرِّ ىوشریعة موسى الت
ولم  ـ وكل ممنوع مرغوبـ شتعلت رغبتھ لھا أكثر فأكثر أ ىالوضع القانون
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 ..غتصابھا ولكن لم یكن یعرف الطریقةإ لقد كان یرید. .نفسھ ىع التحكم فیستط
قد استغل كونھ  ومن المحتمل أن أمنون .."یوناداب" الشریر ھلذا استعان بصدیق

 ىھ ىمن أختھ ثامار الت ًاقام بھذا الفعل مع أخریات أقل شأنبمثابة ولى العھد و
  .ىالبیت الملك منالواقع أمیرة  ىف

حتى یضع لھ خطة لیحكم  الشریر ونادابیبصدیقھ  أمنون ستعانإ لقد
/ كاملة ن تكون جریمتھ نفس الوقت أ ىوف ..قبضتھ على ثامار من ناحیة

وألنھ . .من ناحیة أخرى ىویتم تكتم األمر والفضیحة داخل البیت الملك محبوكة
 ىعتداء الذعتبار عواقب الجریمة واإلاإل ىلم یضع ف ھفإن ىوشھوان ىكان أنان

  .ستضعف أختھ ثامارإو أنھ فوق القانون ًاوربما ظن أیض ،قدم علیھھو ُم

  :نوناتثالث مك لغرائزنا الجنسیةو

  .Biologicalالبیولوجیة ـ  ١

  .Physiologicalالفسیولوجیة ـ  ٢

  . Psychosexualالنفسیة الجنسیة ـ  ٣

من خبراء  قام بتحلیل جریمة أمنون مع ثامار خبیروعلى ھذه األسس 
متخصص فى الجرائم وھو  FBI بـ الشھیر ىاألمریك ىمكتب التحقیق الفیدرال

من  ئمع ش» غتصاب بسبب النفوذإ«ة إلى وتم تصنیف ھذه الجریمالجنسیة 
   .. Sadistic Typeالمیول التعذیبیة

كون نتیجة لإلثارة الجنسیة العنیفة مع ی ا النوع من الجرائم الجنسیةوھذ
 الجانىمن جانب  وتكون الجریمة مصاحبة لشئ من العنفالتخطیط المسبق 

البكارة  نتھاك غشاءإالضحیة بأضرار جسدیة جسیمة سوى  ولكن ال تصاب
  .غتصابآلالم النفسیة الناتجة عن فعل اإلوا

 ..بأخیھا فى تمارضھ ثامار ىأن تعتنالشریرة وناداب یولقد كانت فكرة 
لذا  ..تصرفاتھ ىأو الشك من اآلخرین ف ھةال تثیر الُشب ىمن األفكار الت ىوھ

  .وعند أبوه الملك داود عنده كانت مقبولة جدًا
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لم یمسھا إنسان من قبل  ىمار كانت عذراء أویشیر الكتاب المقدس أن ثا
وھذا  ،كذلك اأثار أمنون باألكثر حیث أن معارفھ السابقین لم یكونوما ھذا  ولعل

 ًاھ غاضبولعل ھذا ھو السبب الذي جعل ىبالنسبة ألمیر في قصر ملك جائز جدًا
 ربماو وربما كانت خائفة مقاومة ثامار ألمنون كانت ضعیفة غتصابھا ألنإد بع

  .كان یریدھا ھو عنیفة

أنھ  FBIخبیر  یفسر من قبل ..والقول أن میول أمنون كانت سادیة
مما یعطیھ لذة جنسیة أكبر  ..ربنحرافھ كان یتوقع منھا مقاومة عضلیة أكإسبب ب

كما یصفھا  لذلك كانت البغضة كبیرة جدًا ..غتصابھ لثامارإ منل علیھا لم یحص
ا َأْمُنوُن ُبْغَضًة َشِدیَدًة ِجّدًا َحتَّى ِإنَّ اْلُبْغَضَة الَِّتي َأْبَغَضَھا ُثمَّ َأْبَغَضَھ" الكتاب المقدس

لم تكن فى الحقیقة  .)١٥:  ١٣صم ٢( "ِإیَّاَھا َكاَنْت َأَشدَّ ِمَن اْلَمَحبَِّة الَِّتي َأَحبََّھا ِإیَّاَھا
  .فیھا الكثیر من األنانیة والذات Eroticبل شھوة  Aghapyمحبة 

وھذا یحدث عند  ..ًا جنسیًا ولیس إعتداًء فقطنحرافإعتبر یھ أمنون ما فعل
  !! ب أو باإلیذاءبعض الناس الذین ال یصلون إلى الشھوة الجنسیة إال بالضر

ال مانع عندھا من  وأنھثامار للفكاك من ید أمنون تذلل وعلى الرغم من 
طلبھا وتملكتھ  أمنون تجاھلإال أن  ..زوجھا بعد أخذ موافقة الملك داودأن یت

وكان  ..ىما رأى بتشبع أمرأة أوریا الحثكما تملكت أبیھ داود عند الشھوة تمامًا
َال «: َفَقاَلْت َلُھ .»!ُقوِمي اْنَطِلِقي«: َوَقاَل َلَھا َأْمُنوُن"ثم طردھا خارجًا  ..ما كان

َفَلْم َیَشْأ َأْن . »ِذي َعِمْلَتُھ ِبيَھَذا الشَّرُّ ِبَطْرِدَك ِإیَّاَي ُھَو َأْعَظُم ِمَن اآلَخِر الَّ! َسَبَب
  ).١٦ـ  ١٥:  ١٣صم ٢(" َیْسَمَع َلَھا

َمْلُعوٌن "د أن اهللا أوصى موسى النبي ھكذا نج. .وبالعودة إلى سفر التثنیة
:  ٢٧تث ( "آِمیَن: ُقوُل َجِمیُع الشَّْعِبَوَی. َمْن َیْضَطِجُع َمَع ُأْخِتِھ ِبْنِت َأِبیِھ َأْو ِبْنِت ُأمِِّھ

٢٢.(  

نتقم القد بل .. لم یؤدب الملك داود ابنھ البكر أمنون على فعلتھ الجسیمة
 تعذبت امارثوالبد أن .. لزأبشالوم ألختھ ثامار بعد أن حدد إقامتھا في المن

عاشت و. .ھا الملك داود لھایسبب عدم إنصاف أبببسبب ما حدث لھا و ًاكثیر
  .بعد ھذه الحادثة ھا أبشالومیمنزل أخ ىوحدھا بدون زواج ف
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ت سقف أخطأ بموافقتھ على بقاء ثامار مع أمنون تحداود الملك كما أن 
أنھا بحسب شریعة  یعرف تمامًاسن الشباب و ىواحد وھو یدرك أن كلیھما ف

  .الوخیمة ، وكانت لھذه الجریمة الكثیر من العواقبمة علیھحرَّموسى ُم

 

 قصة سوسنة العفیفة وطھارتھاة القبطیة األرثوذكسیة الكنیستذكر 
ـ فى قراءات لیلة  باألسفار القانونیة الثانیة( ١٣نیال داالمذكورة فى 

ن یسمع عن عفتھا وطھارتھا ویتغنى بھا أالشعب یحب و )..أبوغلمسیس
 ىوسرعة بدیھتھ األمر الذ متھوحك ىموقف دانیال النب أیضًاو ..مثال اویتخذھ

سبب شھادة ساقة إلیھ بكانت ُمالتى أدى إلى إنقاذ سوسنة من حكم الموت و
. .بابل ىمنفاه ف ىف ىن للشعب اإلسرائیلیقاضی كانان یالزور من الشیخین اللذ

  .ستحقا الموت لشھادة الزور على سوسنة العفیفةإوقد 

غامھا على ممارسة ن مكیدة ضد سوسنة وذلك إلرالقد دبر القاضی
تھامھا إوإال فإنھا سوف تساق إلى الموت با تحت اإلكراه والتھدید مالجنس معھ

  . أنھا فاجرة وزانیة

 ىمن أحد أعضاء مكتب التحقیق الفیدرال ًاحثت ھذه القضیة أیضولقد ُب
FBI ذلك أن مثل تلك الجرائم تتكرر على مدى  ..بالجرائم الجنسیة المختص

ستعمال آلیات العصر من تلیفون وكمبیوتر إ شكال مختلفة معبأتاریخ البشریة 
  .لخإ.....وكامیرات ومحمول

 ولھم الكثیر جدًا ىالشعب اإلسرائیل ىلقد كان القاضیان وھما شیخان ف
بھا إلى أبعد  انسان فیھا وشغوفراقبان سوسنة وكانا یتفرَّحترام والمھابة ُیمن اإل

ھذا الحد فھذا ال یشكل جریمة یعاقب علیھا وإلى  الحدود ألنھا كانت جمیلة جدًا
ِإنَّ ُكلَّ َمْن َیْنُظُر ِإَلى " كما قال السید المسیح االقانون ولكنھا تشكل خطیئة زن

  ).٢٨:  ٥مت ( "اْمَرَأٍة ِلَیْشَتِھَیَھا َفَقْد َزَنى ِبَھا ِفي َقْلِبِھ
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 رتكبا تعدیات جنسیة وتعدیات أخرىإن ومن المؤكد أن ھذین القاضیی
  ..ایذكر عنھم ىفدانیال النب. .سابقة لحادثة سوسنة كما سنرى بعد ذلك

 " تلك السنة وھما من الذین قال  ىقیم شیخان من الشعب للقضاء فأوكان قد
 ىیحسبون مدبر ثم قد صدر من بابل من شیوخ قضاةن اإلأالرب فیھم 

 ).. ٥:  ١٣دا " (الشعب

 " رتكبت من قبلإ ىخطایاك التلیك أیھا المتعتق األیام الشریرة لقد أتت عیا" 
  )..٥٢:  ١٣دا (

 "كما مخافة منكما أما بنت نوكن یحدث ھكذا كنتما تصنعان مع بنات إسرائیل
  ).٥٧:  ١٣دا " (یھوذا فلم تحتمل فجوركما

رتكاب جریمة زنا مع سوسنة العفیفة إن على شفا االفاجر ناھذولقد كان 
 دفاعت قدیمة منحرفة كما یظھر من القاعكما أن لھما .. ا یضمران الشروكان

  .دانیال

زماننا لربما التقطا لھا بعض  ىن فاكانا یعیش اوإذا ما تصورنا أنھم
الجنسیة المنحرفة من خالل  اإشباع رغباتھما بھا كلما أرادا یتلذذ ىور لكالص

لربما  أو محموًال ًاتلیفون نالقاضیان یمتلكا ھذانوإذا ما كان  .العادة السریة
 هالخطیة داخل قلب اإلنسان وفكر منبتوھكذا . لخإ.... عنھا وعن جمالھا تكلما

  .ىبالفعل الماد احتراس ثم یستكمل الشھوة والفكر وبدون

ح الواحد ولقد تملكت الرغبة والخطیة داخل قلبیھما بدون أن یصرِّ
ل الخطیة ھكذا فاإلنسان ال یبوح بھا قب ًاقلبھ الردیة ودائم لآلخر عن مكنونات

ِلَذِلَك ُكلُّ َما ُقْلُتُموُه ِفي الظُّْلَمِة ُیْسَمُع ِفي "ویسقط  ًاسقوط ولكن عندما تتملكھ تمامال
  ).٣:  ١٢لو ( "النُّوِر َوَما َكلَّْمُتْم ِبِھ اُألُذَن ِفي اْلَمَخاِدِع ُیَناَدى ِبِھ َعَلى السُُّطوِح

فة لإلیقاع أسرار البیت وأین توجد سوسنة العفی ًایعرفان تمام القد كان
 في الجرائم الجنسیة عادة ما یكون مرتكب الفعل یعرف ًاوھكذا دائم ..بھا

تظاھر یوم الحادثة  ىوف .ھااتاتھا وعادنمن حیث تحركاتھا وسك الضحیة تمامًا
العفیفة  ھحیث سوسن العودة إلى الحدیقة ظھرًا انیتھم ىنصراف وفاإلثنان باإل

فبعد أن تالقیا داخل  .وھذا ما حدث بالضبط ..تستحم وأحیانًا ..معتادة أن تتمشى
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وج سوسنة ح الواحد لآلخر عن سبب رجوعھ إلى حدیقة یواقیم زصرَّ ..الحدیقة
الیوم رقبان توكان في بعض األیام بینما ھما م" ھال اوتحرقھم اومدى شغفھم

 ىفما قبل ومعھا جاریتان فقط وأرادت أن تغتسل ف مثل أمسأنھا دخلت  الموافق
  .)١٥:  ١٣دا ( "ة ألنھ كان حرالحدیق

ستحمام ن إلحضار العطور والزیوت لزوم اإلفبعدما صرفت الجاریتی
عند ھذه  ،أن ھناك عیون متلصصة ىوأصبحت وحدھا بالحدیقة ولم تكن تدر

لھا ورغبتھما  اا بمدى شھوتھمحعلیھا الشیخان داخل الحدیقة وصرَّھجم  النقطة
 ن لم تقم بھذا الفعلإدیدھا بالشھادة الزور في ممارسة الجنس معھا ثم أخذا بتھ

  .یحالقب

یث أنھما من ح اسوسنة العفیفة قوة ھذین الرجلین وقوة شھادتھم أدركت
 ..وال یوجد داخل الحدیقة من یشھد معھا ..ن للشعبیلیس فقط رجلین بل قاضی

ن إني إمر من كل جھة ففتنھدت سوسنة وقالت لقد ضاق بي األ"یقول الكتاب ھنا 
لقد  ..)٢٢:  ١٣دا (" یدیكماأنجو من أن لم افعل فال إلت ھذا فھو لي موت وفع

موت للوال  اختارت أن تسلم جسدھا للموت وال تسلم جسدھا لھؤالء الشیخین
دا ( "أن أخطأ أمام الرب منل ثم أقع بین أیدیكما أن ال أفع ىیر لولكن خ" ىاألبد
٢٣:  ١٣.(  

أمام  ىالطبیع ىفقط الضعف األنثو اتھ لیسطیَّ ىیحمل ف ًاالتنھد أیضو
فرفضت األمر للتو وصرخت  ..ولكنھ تسلیم األمر لمن لھ األمر ..رجلین سطوة

  .طالبة النجدة
 ھذینقام أحد فقد التھمة على سوسنة العفیفة  ناالشیخ ھذانُیثبت  ىولك

على سوسنة ما یكون إحدى األدلة الجنائیة  ىلك بسرعة بفتح أبواب الحدیقة
.. ًازور ھاواقعیو ًاا أنھ كان موجودیعأدَّ ىطریقة ھروب الشاب الذبت ولكى یث

وصرخت سوسنة بصوت عظیم فصرخ الشیخان علیھا وأسرع أحدھما وفتح "
ن لھما یالقاضی ھذینواضح ھنا أن و.. )٢٥ـ  ٢٤:  ١٣دا ( "أبواب الحدیقة

  .تھامات والكذب والشھادة الزورتلفیق اإل ىخبرات فممارسات و
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حوال العادیة فإن مثل تلك األمور الجنسیة یتم التعتیم علیھا األ ىوف
بالتستر  یقوماقد كان من المناسب أن وكونھما شیخان ف ،ولیس اإلعالن عنھا

یقیما  ىألنھما كانا صدیقین لزوجھا یواقیم وكان یفتح داره لھما لك ةعلى سوسن
شك فى  عندما البار خطیب العذراء مریم النجاروھنا نتذكر یوسف  ..القضاء

مت ( تخلیتھا سرًا ادیر بالسیدة العذراء بل أرھالتش یشأكیف أنھ لم  حبل العذراء
   ).٢٥ـ  ١٨:  ١

ـ  ًاالزور ولكنھما أیض والشھادة بالكذبط فق لم یكتفیا الشیخان ولكن
ھذا إیالم شدید ومھانة  ىوف ..وجھھا ىیغط ىأزاال البرقع الذـ  أثناء المحاكمة
 ىوكأنما یریدان التأكید على أن جمالھا كان سبب ف ..الشعب لھا أمام جمیع

أشد  یذكر أمر آخر ىولكن دانیال النب ..سقوطھا وسقوط الشاب وربما آخرین
 فأمر"یریدان المزید  كان بعد من الشھوة بھا بل یشبعاوھو أنھما لم  إنحرافًا

  ).٣٢:  ١٣دا ( "ھذان الفاجران أن یكشفا وجھھا وكانت مبرقعة لیشبعا من جمالھا

أو وضع الید على الكتاب  المحكمةحركة أشبھ بحلف الیمین أمام  ىوف
وسط الشعب ووضعا  ىن فافقام الشیخ"الحركة ن بھذه اقام الشیخ ..المقدس

  .لیؤكدا على صدق قولھما )٣٤:  ٣دا ( "أیدیھما على رأسھا

 ًاأبد بللشع ھذه الشھادة الزور ولم تقل ھوج ىلم تسكت سوسنة العفیفة ف
یرى ویسمع  ىالذـ  وقلبھا بصراخ إلى اهللابل رفعت صوتھا » أنا مظلومة«

فصرخت ".. واستجاب لھا اهللا على الفور ..ـ فى صالة سھمیة مكنونات القلب
قبل  ئالبصیر بالخفایا العالم بكل ش ىسوسنة بصوت عظیم وقالت أیھا اإللھ األزل

مما  ًار وھا أنا أموت ولم أصنع شیئالزوب ىَّأنك تعلم أنھما شھدا عل ،أن یكون
وللوقت قام .. )٤٤ـ  ٤٢:  ١٣دا ( "ستجاب الرب لصوتھاأف ،ھذان ىَّافترى عل

  .فیما یشبھ اإلستئنافدانیال للدفاع عن سوسنة العفیفة أمام القضاة 

 ..ضح أن دانیال كان یمتلك الكثیر من الحكمة واإلفراز والذكاءمن الوا
 ..لیثبت كذبھما أمام القضاء والشعب على حده كل ھمالالسؤ نیففصل بین الشیخ

رة رأیتھما شج ىتحت أ"وھو  ىبالسؤال الجوھر ىوكان من الممكن أن یكتف
 ..كما قال الشیخان» ن أو یواقعھاایتعانق« ًاولم یقل أبد )٥٤:  ١٣دا ( "یتحدثان

  .ھذا الكثیر من الحیاء من جانب دانیال ىوف
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 أیھایا" ھقال ل األول ھ للشیخستجواب الموجَّاإل الرد على قبل أن یسمعو
قضیة أارتكبت من قبل بقضائك ى ایاك التالمتعتق األیام الشریرة لقد أتت علیك خط

 "ال اهللا البرئ والذكي ال تقتلھماظلم وحكمك على األبریاء وإطالقك للمجرمین وقد ق
ال وأسلم نك الجمیا نسل كنعان ال یھوذا قد فت" ىوقال للثان. .)٥٣ـ  ٥٢:  ١٣دا (

ھكذا كنتما تصنعان مع بنات إسرائیل وكن یحدثنكما مخافة الھوى قلبك إلى الفساد 
  ).٥٧ـ  ٥٦:  ١٣دا ( "أما بنت یھوذا فلم تحتمل فجوركمامنكما 

 ھمخطایاعن  لیس فقط الشیخین ویالحظ ھنا أن دانیال یوجھ كالمھ إلى
بل أیضًا عن تعویج  ئیلحق بنات إسرا ىف من قبلھا اارتكب ىالجنسیة الت

 أزكمت األنوف إلىن قد یالقاضی ھذینأن رائحة ظلم وفجور  ویبدو. .القضاء
وھما الشیخین والقاضیین بھذا األسلوب  ذینیتكلم مع ھ جعلھ ىالحد الذ

ثبت ت أن قبلحتى و المنفى ىف ىمة صفوف الشعب الیھودمقد ىالمعتبران ف
على حدة من  لكلیھما ولكن كلِّ ىوھرثم سأل نفس السؤال الج .علیھما التھمة

ن فاآل..... شجرة رأیتھما یتحدثان ىفاآلن إن كنت قد رأیتھا فقل تحت أ".. اآلخر
وكان ردھما  )٥٨ـ  ٥٤:  ١٣دا ( "ة شجرة صادفتھما یتحدثانأیتحت  ىقل ل

ذكر شجرة  ىعلى نفس السؤال مختلف فاألول ذكر شجرة الضروة والثان
القیل یحتمل ن بما ال یالشیخ ھذینلشعب كذب ا وأثبت أمام دلل ولقد ..السندیانة

إذ قد  ومختلفة، أن إجابة كل واحد كاذبة ًاكان متأكد ًایھو شخص والقال ولكن
ال للشیخ األول بعد سماع فق ىحكم على الشیخ األول قبل أن یسمع للشیخ الثان

 بأن یشقك لقد صوبت كذبك على رأسك فمالك اهللا قد أمر من لدن اهللا"أقوالھ 
قد صوبت كذبك على رأسك فمالك "وقال للشیخ الثاني  .).٥٥:  ١٣دا ( "شطرین

  ).٥٩:  ١٣دا ( "ده سیف لیقطعك شطرین حتى یھلككمااهللا واقف وبی

أنھما شھدا بالزور  قاموا على الشیخین وقد أثبت دانیال من نطقھما"عندئذ 
شریعة موسى فقتلوھما  فى بما عوا بھما كما نویا أن یصنعا بالغریب عمًالوصن

  ).٦٢ـ  ٦١:  ١٣دا ( "ذلك الیوم ىف ىوخلص الدم الذك

نحرافات الجنسیة كانت موجودة في الشعب والواقع أن مثل تلك اإل
إلسرائیل  ىالكاھن والقاض ىوقد حدثت من أبناء عال ..بعد ذلك ىاإلسرائیل

لِّ َما َعِمَلُھ َبُنوُه ِبَجِمیِع َوَشاَخ َعاِلي ِجدا، َوَسِمَع ِبُك". .وفنحاس ىوھما حفن
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اصم ( "ِفي َباِب َخْیَمِة االْجِتَماِعِإْسَراِئیَل َوِبَأنَُّھْم َكاُنوا ُیَضاِجُعوَن النَِّساَء اْلُمْجَتِمَعاِت 
خطورة ھذه الخطیة بالذات وأنھا من  احذرھم اوالواقع أن عالي أبوھم) ٢٢:  ٢

 ىموجھة إلى اهللا ذاتھ فقال لھم عالموجھة لیس فقط من إنسان إلى إنسان بل 
. ِلَماَذا َتْعَمُلوَن ِمْثَل ھِذِه اُألُموِر؟ َألنِّي َأْسَمُع ِبُأُموِرُكُم اْلَخِبیَثِة ِمْن َجِمیِع ھَذا الشَّْعِب"

ِإَذا َأْخَطَأ . دُّوَنَتْجَعُلوَن َشْعَب الرَّبِّ َیَتَع. َال َیا َبِنيَّ، َألنَُّھ َلْیَس َحَسًنا اْلَخَبُر الَِّذي َأْسَمُع
َوَلْم » َفِإْن َأْخَطَأ ِإْنَساٌن ِإَلى الرَّبِّ َفَمْن ُیَصلِّي ِمْن َأْجِلِھ؟. ِإْنَساٌن ِإَلى ِإْنَساٍن َیِدیُنُھ اُهللا

ولقد .. )٢٥ـ  ٢٣:  ٢صم ١( "َیْسَمُعوا ِلَصْوِت َأِبیِھْم َألنَّ الرَّبَّ َشاَء َأْن ُیِمیَتُھْم
  .الموت اھذه الخطیة فكانت عقوبتھم فى اسوفنح ىحفن استمر

من أتت أنھا ـ  الكاھن ىالقاضیین وأوالد عال ـلواقعتین الخطورة في ا
  .لھم نفوذ وسلطان وسطوة على اآلخرین رجال

 

بعة رجال ماتوا كلھم لیلة قد تزوجت بس ابنة رعوئیل كانت سارة
أن سارة ابنة رعوئیل في راجیس المادیین واتفق في ذلك الیوم عینة " الزفاف

ألنھ قد عقد لھا على سبعة رجال  ،سمعت ھي أیًضا تعییًرا من إحدى جواري أبیھا
ـ  ٧:  ٣طو ( "قتلھم أثر دخولھم علیھا في الحالوكان شیطان اسمھ ازموداوس ی

٨.(  

ـ  من سبط نفتالى، وكان یرافقھ المالك رافائیل وكان طوبیا ابن طوبیت
، المادیینفى رحلتھ إلى غابیلوس فى راجیس مدینة  كان یحسبھ انسانًا ـالذى 
المالك وقال لھ أن یخطب سارة ابنة رعوئیل، وعندما خاف طوبیا من  وكلمھ

المالك رافائیل السبب  لھ أوضحالزواج منھا بسبب موت أزواجھا السبعة ف
فائیل استمع فقال لھ المالك را"ھا ثم أوصاه أن یتزوج ھمالحقیقي وراء موت

أن الذین یتزوجون فینفون  .فأخبرك من ھم الذین یستطیع الشیطان أن یقوى علیھم
أولئك  مااللذین ال فھم لھ لویتفرغون لشھوتھم كالفرس والبغ اهللا من قلوبھم

فأنت إذا تزوجتھا ودخلت المخدع فأمسك عنھا ثالثة أیام  .للشیطان علیھم سلطان
  ).١٨ـ  ١٦:  ٦طو ( "تفرغ معھا إال للصلواتتوال 
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فاضلة بل  ةس فقط زوجلی تھكانت مكافأو.. سمع طوبیا الوصیة وقد
ى وتحل البركة عل"إیجاد الذریة الصالحة وطول العمر  ىف بركة رعوئیل ًاأیض

ثالث والرابع ویكون بنیكما إلى الجیل ال ىكما وبننیوتریان ب ،زوجتك وعلى والدیكما
. ).١١ـ  ١٠:  ٩طو ( "المالك إلى دھر الدھورھ إسرائیل من إل ًانسلكما مبارك

بیا نصف مالھ كلھ وكتب وأعطى رعوئیل لطو" حمیھ یلكل أموال رعوئ ًاوأیض
   ).٢٤:  ٨طو ( "علیھ بعد موتھما ىأن یستول ىلباقبالنصف ا ًالطوبیا صك

 ..وموقف یھوذا من ثامار ..إلى موقف رعوئیل من طوبیا ًاأنظروا أیض
 ى طوبیا من الموت وكاد أن یمنعھ من أن یتزوج من ابنتھلقد خاف رعوئیل عل

 ٧طو (حتى ال یموت مثلما مات أزواجھا السبعة من قبل لوال تشجیع المالك لھ 
وخاف على . .ج ثامار من أوالده األشرار عیرا وأونانلكن یھوذا زوَّ ..)١٢: 

  .شیلة ولم یزوِّجھ لھا

لسارة  ًاا كان قریبموسى ألن طوبی وكان ھذا الزواج بحسب شریعة
قرابتھا على حسب شریعة  ىحتى تتزوج ھذه بذ ھ ألجل ذلك ساقكما اهللا إلىَّـَّوَلعل"

یمین ابنتھ سارة وسلمھا إلى یمین بأعطیكھا، ثم آخذ  ىواآلن ال تشك أن ،موسى
ا وھو یقرنكما ویتم طوبیا قائًال إلھ إبراھیم وإلھ إسحق وإلھ یعقوب یكون معكم

  ).١٥ـ  ١٤:  ٧طو ( "بركتھ علیكما

طوبیا ذ أن إ.. أھلھما وبیا وسارة فى حفظ لوصایا اهللا ووصیةوعاش ط
 ..موقع سكناه التى كانت بنھ بضرورة ترك مدینة نینوىاأوصى كان قد  األب

عاصمة  مع أنھا كانت المدینة العظمى فى العالم فى ذلك الوقت وكانت
نبوءة ب على درایةن طوبیا كان اإلمبراطوریة األشوریة التى تحكم العالم، ولك

 وترك الوصیة بناإلیمان سمع طوبیا اإلب، لذا النبى بھالك ھذه المدینة حومنا
وأخذ كل ثروتھ وغادرھا ھو وزوجتھ سارة فیھا بعد أن دفن أبوه وأمھ  نینوى

 بنى اسمعوا یا"الختامیة قبل موتھ ھكذا  الشیخ طوبیتوأوالده وكانت كلمات 
كم بعمل العدل نیوأوصوا ب ،رب بحق وابتغوا عمل مرضاتھألبیكم اعبدوا ال

 اسمعوا لى یا ،والصدقات وأن یذكروا اهللا ویباركوه كل حین بالحق وبكل طاقتھم
بنى ال تقیموا ھھنا بل أى یوم دفنتم والدتكم معى فى قبر واحد ففى ذلك الیوم 

ـ  ١٤طو ( "وجھوا خطواتكم للخروج من ھذا الموضع فإنى أرى إن إثمھ سیھلكھ
  ).١٣ـ  ١٠



39 
 

 

وإنما یقودنا إلى .. ولیس الغرض منھ شھوة جسدیة.. أن الزواج لھ قدسیتھ ـ ١
وھذا ما قالتھ سارة . نوال اإلكلیل عن أتعابنا وجھادنا من خالل الحیاة األسریة

بعة فى صالتھا متضرعة إلى اهللا أن یرفع عنھا التجربة الصعبة فى موت س
 ىقد صنت نفس أنىقط و شتھ رجًالألم  ىنأنك یا رب عالم بأ"أزواج لیلة زفافھا 

عاشر السالكین أوال  ىرباب المالھأ مازجأ كن قطأولم . منزھة عن كل شھوة
  ).١٨ـ  ١٦:  ٣طو " (ىلخوفك ال لشھوت تخذ رجًالأن أنما رضیت بوأ. بالطیش

ونحصل أیضًا .. إننا ننال ملكوت اهللابسماعنا وتنفیذنا لوصایا اهللا وأحكامھ ف ـ ٢
  .. وأھمھا.. على الكثیر من البركات األرضیة

 زوجة صالحة وزوج صالح. 

 الصالحةشیخوخة الطول العمر و.  

 رؤیة األحفاد. 

 میراث اآلباء. 

 حفظ اهللا لنا من الشرور.   

وأن طرق .. أن اهللا بمحبتھ للبشر وطول أناتھ یخرج من الجافى حالوة ـ ٣
َألنَُّھ َكَما َعَلِت السََّماَواُت َعِن اَألْرِض "كاره مختلفة عن طرق بنى البشر وأفالرب 

  .)٩:  ٥٥أش ( "َھَكَذا َعَلْت ُطُرِقي َعْن ُطُرِقُكْم َوَأْفَكاِري َعْن َأْفَكاِرُكْم
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  دةـواعـامل
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 فى زماننا الحاضر قد. .)٣:  ٣عا ( "َھْل َیِسیُر اْثَناِن َمعًا ِإْن َلْم َیَتَواَعَدا؟"
فالغرض األساسى من المواعدة  ..ا كان فى السابقیختلف معنى المواعدة عمَّ

ھو التعرف على إنسان من الجنس اآلخر لمعرفة جوانب شخصیتھ وحیاتھ 
إلیجاد شریك الحیاة وذلك وإھتماماتھ وعواطفھ وطریقة تبادل الحدیث معھ 

المادیة ولكن بسبب أن العالم حولنا أخذ منعطف اإلھتمامات . .المناسب
والجسدیة والجنسیة فإن المواعدة أخذت نفس المنعطف وأصبح الجانب المادى 

  .المواعدة مجالوالجسدى والجنسى ھو الذى یسود فى 

فى مصر تحدث المواعدة باألكثر بین الشباب الجامعى والخریجین 
 بین الجنسینولكن بدرجة أقل بین المراھقین عندما تبدأ المیول الجنسیة تزداد 

  .المراھقة األولى واتن المواعدة كثیرًا ما تبدأ فى سنكن فى الغرب فإول

ال یقبل المواعدة إال فى سن الزواج وفى .. والمنطق الروحى.. والكنیسة
نور معرفة األھل وأب االعتراف وفى حدود الئقة للتعارف قبل اإلرتباط بدون 

  .أى محاولة تجاذب عاطفى أو جنسى

 

   ..للتسلیة وقضاء وقت ممتع ـ١

  ).١:  ٢فى (" ِإْن َكاَنْت َتْسِلَیٌة َما ِلْلَمَحبَِّة"
  .على إستقاللیة ونمو ونضوج الفتى أو الفتاة إثبات ـ٢

  .جاذبیة الفتى أو الفتاةتأكید  ـ٣

  !.الفتاة وأحیانًاالفتى  من جانت قیادةالسیطرة ولل ـ٤

  .واإلھتمام واألمان على الصداقة والحب والدعم للحصول ـ٥

  .تقلید األقران واألصدقاء ـ٦
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یمّیز اإلنسان من  بالنسبة للكثیرین تكون المواعدة فرصة إلظھار كل ما
وكذلك  ..واختیار مكان بعید عن األنظار ..ختیار المالبس المالئمةاف ..الخارج

  .لخإ... والتباھى بالبذخ ..حلو الكالم

 

سبب صراعًا كبیرًا داخل بعض األسر، ویعتقد یالسن المناسب للمواعدة 
الكثیر من المراھقین والشباب أن الوقت قد حان للمواعدة وتكون حقیقة األمر 

  ..ومنھا.. ن اإلجابة على عدد من األسئلةیعدعلى المتوا لذا. .غیر ذلك

 فى كل مرة ترى أو تتعرف بإنسان جدید؟  ھل تنجذب إلى الجنس اآلخر 

 ھل ھو حب من أول نظرة؟  

  ھل تنوى المواعدة من أجل الزواج؟ 

  ؟الزواج مادیة إلتمامالنفسیة والعقلیة والھل لدیك اإلمكانیات المناسبة  

 ھل نذرت نفسك للعفة سواء فى النظرات أو الكالم أو التصرف؟  

 ستقاللیة عن األھل؟ إلھل تعنى المواعدة بالنسبة لك اإلحساس با 

 ؟على موافقة األھل وأب اإلعتراف ھل حصلت  

 تحدى المجتمع أو إغاظة  ھل تعنى المواعدة بالنسبة لك المظھریة أو
 األصدقاء؟ 

 ؟ وھل أنت صادق مع نفسك؟ھل أنت صادق فى مشاعرك  

  ھل مكان وزمان المواعدة مناسب لظروفك وإمكانیاتك؟  
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التى تظل  الذكریات المؤلمةیسبب الكثیر من  ..ق العاطفىـّطر التعلخـ ١
مما یخلق مشاكل داخل الزواج أو عدم  ..حتى بعد الزواج من إنسان آخر كامنة

  .آخرب العاطفىاآلخر جیدًا بسبب التعلق الطرف ب اإلحساس

دأ تبفى كثیر من األحیان  ..شھوات الجسدیة والحسیة والجنسیةخطر الـ ٢
، ولكن من الناحیة األخرى ھناك من یضمر فى قلبھ المواعدة بقضاء وقت ممتع

إقامة عالقة جنسیة، ولكن من المھم أن یعرف المتواعدون التسلسل الطبیعى 
ن التى یوھذا التسلسل ھو فى الواقع إجابات المتواعد ..الذى یتم بین اثنین

مع مالحظة أنھا تتسارع  ..جمعھا الباحثون لدراسة ھذه الظاھرة اإلجتماعیة
فالمراھق الصغیر تكون كل أمانیھ أن .. وتتباطأ طبقًا للظروف وسن الطرفین

  ..من حیث النسبة األعلى فاألقل والتدرج كاآلتى.. یمسك بید فتاتھ

 اإلمساك بالیدین.  

 حول الشخص اآلخر/ضم الذراع أو الذراعین مع.  

 التقبیل.  

 سیةمداعبة الجسم مع تغطیة األعضاء الجن.  

 مداعبة الجسم مع كشف األعضاء الجنسیة.  

 مالمسة األعضاء والمناطق الجنسیة بعضھا لبعض.  

 جماع جنسى.  

.. جماع ألول مرة من خالل المواعدةروف التى تؤدى إلى الالظ أّما
  ..فى البحث كالتالى من حیث النسبة األعلى فاألقل المتواعدین إجاباتفكانت 

 ریكىجسدیًا إلى ش ًانجذبلقد كنت ُم.  

 یًالقد كنت فضول.  
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 لقد كنت وحدى بالمنزل.  

 لقد عاملنى شریكى بلطف وحنان.  

 لقد أقام أصدقائى عالقة مماثلة.  

  الھوى(لقد أحسست بالرومانسیة.(  

 أردت أن تكون العالقة أكثر عمقًا وقربًا.  

 لقد كنت فى حالة حب.  

 لقد جعلنى ھذا أشعر بالنضوج.  

 توقفلقد كنت فى حالة إثارة ولم أستطع ال.  

 لقد كان شریكى فى حالة إثارة ولم یستطع السیطرة على نفسھ.  

  شریكىلقد كنت تحت تأثیر الخمر والمخدرات وكذلك.  

التعلق العاطفى والجسدى خالل  ..خطر اإلصابة بعدوى منقولة جنسیًاـ ٣
ن فأنت ال تعرف الكثیر عَم ..المواعدة یجعلك ال ترى شیئًا على اإلطالق

أن مثل ھذه العالقة  فغالبًاعالقة جنسیة بإقامة  سمح طرف آلخر ، فإذا ماهتواعد
قد حدثت من قبل مرة ومرات، وبالتالى فھناك إحتمال لإلصابة بعدوى منقولة 

وتدل اإلحصائیات أن معظم اإلصابات   . .جنسیًا حتى لو كان التالمس خارجیًا
 أیضًا قط بسبب نشاطھم الجنسى ولكنتحدث فى المراھقین والشباب لیس ف

  .اإلصابة بالعدوىب الحذر من البالغین فى توخى ألنھم أقل احتیاطًا

یحدث حتى قد وھو خطر حقیقى و ..خطر حدوث حمل غیر مرغوب فیھـ ٤
وعة ولقد أوردت موس ـ التاسعة فصاعدًاـ فى السنوات األولى من المراھقة 

 ..فى أحشائك؟فاعلة بالجنین الذى  ماذا أنِت ..جینز أقل من ذلك ولكن السؤال
  ھل ستتخلصین منھ وتصبحین أیضًا قاتلة لنفس بریئة؟

ھذا النوع من المواعدة یحمل  ..خطر المواعدة مع زمیل فى العملـ ٥
وھذا الوضع  ..ین حیاتك الشخصیة وحیاتك المھنیةفھنا خلط ب ..ضافیةأخطاراًَ إ

 ..لالعم فى وقتشخصیة  ًاأمور داخل العمل ألنك سوف تناقش ًارتباكإیثیر 
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أیضًا قد تؤدى  ،ومن ثم إضاعة الوقت والجھد الخاص بالعمل المنوط بھ إلیك
مثل ھذه العالقة إلى إبتزاز وتحرش جنسى خصوصًا بین رئیس ومرؤوس 

 ئكوضغینة مع زمال وبالتأكید سوف تتغیر صورتك داخل العمل وتخلق عداًء
ذا ما حدث وإ ..حصولك على مزایا مادیة أو معنویةسواء بسبب الغیرة أو 

بالریاء والتوتر  ًاخالف فى الرأى داخل العمل فقد یصبح العمل مشحون
  .ھذا بخالف التأثیر على سمعة الطرفین. .والبغضة

غاظة أو اإلنتقام من اإلخطر المواعدة من أجل إثارة اإلعجاب أو ـ ٦
فى ھذه الحالة فأنت  ..شخص آخر أو إكتساب الھیمنة والنفوذ والمكانة

من أصدقائك وتكسب مجموعة من األعداء الذین سوف  تخسر مجموعة
  .یناصبونك العداء وربما تصل األمور إلى الضرب وأحیانًا القتل

 

  .خصوصًا بالنسبة للفتیات ..تأثیر المواعدة على سمعتكـ ١

  .وقیم أسرتك الروحیةتأثیر المواعدة على قیمك ـ ٢

  .لمواعدة على عواطفك ونفسیتكتأثیر اـ ٣

  .تأثیر المواعدة على عالقاتك مع األھل واألصدقاء والكنیسةـ ٤

  .تأثیر المواعدة على دراستك واھتماماتك األخرىـ ٥

حوالى  ولألسف فقد أثبتت بعض الدراسات فى الوالیات المتحدة أن
 للتحرش الجنسى واإلعتداء الجسدى، وفى نمن المراھقات قد تعرض% ٢٠

أن  أظھرت فى أطلنطا CDC دراسة أخرى من مركز السیطرة على األمراض
 ٧٤حمل فى من المراھقین والمراھقات كان لھم نشاط جنسى ما وحدث % ٥٠

 ن أكبر نسبة للعدوى المنقولة جنسیًا تحدث فى المراھقینأو !فتاة من كل ألف
  .والمراھقات
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  ..الباب الثالث
  

  
  

الصور واملشاهد 
  اإلباحية
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م أو حتى نحت الصور والمشاھد اإلباحیة ھى عبارة عن تصویر أو رس
الت والكتب ودور جوھى تشمل الم ..لألعضاء الجنسیة وللنشاط الجنسى

  .إلخ.. ..العرض من سینما ومسرح وحانات التعرى والنوادى اللیلیة

 الذى ائیة واإلنترنت والتلیفون الخلوىأضف إلى ذلك القنوات الفض
فى  وما قد یجد ...كامیرا وشاشة مضیئة ملونة كبیرة حتوى علىیأصبح 

وھى فى الوقت الحالى تصل إلى كل أنحاء العالم وكل بیت وكل  ..المستقبل
  .جھاز مرئى ومسموع

.. Pornography وقد أطلق على الصور والمشاھد اإلباحیة كلمة
تعنى ھؤالء الذین  وھى ..Porneیونانى مشتقة من كلمة أصل وھى كلمة من 
  .یمارسون الزنا

والجدید ینھى تمامًا عن الزنا سواء أكان  الكتاب المقدس بعھدیھ القدیمأن 
  ..بالفعل أو بالنظر أو بالقلب أو بالفكر

 "٢٨:  ٥مت (" ِإنَّ ُكلَّ َمْن َیْنُظُر ِإَلى اْمَرَأٍة ِلَیْشَتِھَیَھا َفَقْد َزَنى ِبَھا ِفي َقْلِبِھ.( 

 "َخاِرَجٌة َعِن اْلَجَسِد َلِكنَّ الَِّذي ُكلُّ َخِطیٍَّة َیْفَعُلَھا اِإلْنَساُن ِھَي . ُاْھُرُبوا ِمَن الزَِّنا
  ).١٨:  ٦اكو (" َیْزِني ُیْخِطُئ ِإَلى َجَسِدِه

 " ٣:  ٤اتس (" َأْن َتْمَتِنُعوا َعِن الزَِّنا. َقَداَسُتُكْم: َألنَّ َھِذِه ِھَي ِإَراَدُة اِهللا.(  

مقدسة داخل  زوجیة ن عالقةیلقد خلق اهللا فینا الغریزة الجنسیة لتكو  
ِلَذِلَك " بین الزوجین جسدًا ونفسًا وروحًاومن أجل تعمیق الوحدة ج االزو أطار
.. )٢٤:  ٢تك ( "الرَُّجُل َأَباُه َوُأمَُّھ َوَیْلَتِصُق ِباْمَرَأِتِھ َوَیُكوَناِن َجَسدًا َواِحدًا َیْتُرُك

ِمُروا َواْكُثُروا َأْث: "َوَباَرَكُھُم اُهللا َوَقاَل َلُھْم"وأیضًا من أجل إنجاب الذریة الصالحة 
  ).٢٨:  ١تك ( ....."َواْمُألوا اَألْرَض

 



49 
 

 

 

إعالن سواء أكان صورة أو  منقد یبدو للوھلة األولى أن ما تراه   
ان سواء أكرض اإلعالن غلفتاة جمیلة وجذابة وربما یرافقھا فتى بحسب  ًامشھد

شراء  مقصود بھ ..إلخ... أو فیلم جدید عن مالبس أو عطور أو حتى طعام
وكثیرًا ما تكون بتوجھات  ..إثارة إنتباھك ھو أیضًا مقصود بھالالمنتج، ولكن 
  .كل منتج تقریبًا معمتداولة فى الغرب وھى  ،جنسیة واضحة

یین على ھذا بخالف إنتاج األفالم اإلباحیة التى تدر مكاسب بالمال
باإلضافة إلى .. یومیًا أو أكثر ًاجدید یًاإباح ًافیلم ٥٠ناك حوالى فھ ..منتجیھا

  .كلھ بغرض تحقیق المكاسب المادیةھذا .. محالت تأجیر ھذه األفالم

خالل المحمول مدفوعة  خدمات المشاھدات اإلباحیة منھذا بخالف 
ملیون  ٤٢٠ أّما اإلنترنت فقد قدرت عدد الصفحات اإلباحیة بحوالى الثمن،
.. دوالر فى الثانیة الواحدة ٣٧٨٠ومكاسبھا تصل إلى .. تزداد یومیًا صفحة

  .اإلجمالیة من مكاسب اإلنترنت% ٧٠والذى یقدر بـ

 

ون على أن صّرن من مناصرى الصور والمشاھد اإلباحیة ُیوثیرك  
اإلنسان و ..یضرلیة واللھو وال الصور والمشاھد اإلباحیة ھى نوع من التس

ـ  ھأنھ ال ضرر من البعض ونتیجة لھذا الفضول ـ الذى یعتقد.. بطبیعتھ فضولى
عنوانھ اإللكترونى  اضافة أن. .االزنالعادة السریة و یقع فىفإنھ یسمع ویرى و

 فیجد طوفانًا من المراسالت من المواقع اإلباحیة.. قد أصبح معروفًا لدى الشبكة
  .للمزید منھاتجتذبھ 
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جد أن أكثر المترددین على اإلنترنت ھم من المراھقین والشباب، وقد ُو
ویستمر الحال ویمضى المراھق أو . .وھناك من ھم أصغر سنًا من ذلك

یلى ذلك وقد  فى رؤیة مثل ھذه المشاھد واإلستنماء،أوقاتھ المراھقة معظم 
لیاء األمور سواء آباء أو أووقد تجد بعض البالغین .. الشدید لألسفو .اإلدمان

  .المقاییس واألعراف أمھات منغمسین فى ھذه األمور وھى زنا بكل

 

من ھؤالء یعانون من إنطواء وخجل وخوف  ًاأثبتت الدراسات أن كثیر  
من اآلخرین وغیر إجتماعى، وفى نفس الوقت یجد أن  ًامن أن یكون مرفوض

من خالل األنترنت یعطیھ قدرًا من مل مع نفس الجنس أو الجنس اآلخر التعا
  .وذلك لعدم معرفة اسمھ أو مكانھ أو ھویتھ الخصوصیةالتخفى و

 

لذا فمن الممكن التعرف  ..ا شبكة واحدة یتشارك فیھا الجمیعحیث أنھ  
مھما كانت درجة شذوذ ألنھ  ..ھولة وسرعة وسریةعلى مترددین متشابھین بس

على عكس الخجل .. وإنحراف ھذه األفكار والنزوات فكل شئ مباح ومتاح
وھناك بالطبع ما ھو . .والحرج إذا ما تم ھذا الحدیث أو المبادالت وجھًا لوجھ

  .أكثر من ذلك بكثیر

 

وأحیانًا  الصوروالمشاعر وتبادل الحدیث  كثیرًا ما تكون مثل ھذه  
الخطوة األولى لتكوین عالقة جنسیة جسدیة بین فردین من جنس ھى  ..المشاھد

مجموعة ال یربطھم سوى ھدف واحد  أو.. نفس الجنس فردین منأو  ..مغایر
  .والمنحرفة ھو رغباتھم الجنسیة الحمیمة
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Chatting

Cybersex 

 

ھ وقد غرس ..الطبیعة اإلنسانیة فىالجنسیة شئ طبیعى موجود  ریزةـالغ
َأْثِمُروا َواْكُثُروا ". ، فقد أمر اهللا آدم وحواء بذلكاهللا القدوس فینا ألكثر من سبب

أن تزداد المحبة والعاطفة بین وأیضًا من أجل  ..)٢٨:  ١تك ( "َواْمُألوا اَألْرَض
َلْیَس َجیِّدًا َأْن َیُكوَن آَدُم َوْحَدُه َفَأْصَنَع َلُھ ُمِعینًا ": َوَقاَل الرَّبُّ اِإلَلُھ. "الزوجین

: َألنَّ َھِذِه ِھَي ِإَراَدُة اِهللا" ة المقدسةفالعاطومن أجل .. )١٨:  ٢تك ( "َنِظیَرُه
َأْن َتْمَتِنُعوا َعِن الزَِّنا، َأْن َیْعِرَف ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َأْن َیْقَتِنَي ِإَناَءُه ِبَقَداَسٍة . َسُتُكْمَقَدا

َأْن َال َیَتَطاَوَل َأَحٌد َوَیْطَمَع . َوَكَراَمٍة، َال ِفي َھَوى َشْھَوٍة َكاُألَمِم الَِّذیَن َال َیْعِرُفوَن اَهللا
 "َذا اَألْمِر، َألنَّ الرَّبَّ ُمْنَتِقٌم ِلَھِذِه ُكلَِّھا َكَما ُقْلَنا َلُكْم َقْبًال َوَشِھْدَناَعَلى َأِخیِھ ِفي َھ

  ).٦ـ  ٣:  ٤تس ١(

 ..وھو زواج إتحادى مع اهللا بال إنفصال ..الزواج ھو خطة اهللا للبشریة
ِذي َجَمَعُھ اللَُّھ َال ُیَفرُِّقُھ فالَّ. ِإذًا َلْیَسا َبْعُد اْثَنْیِن َبْل َجَسٌد َواِحٌد". .وھو سر مقدس

  .)٦:  ١٩مت ( "ِإْنَساٌن

 

كونھ  القرن العشرین كان ھناك تحفظ فى إستعمال آلة التلیفون ةفى بدای  
.. فى العلن والسر على المزید من التواصل بین الناساختراع جدید لھ القدرة 

فى  ر عالج حقیقىبغی وكانت جدًا آنذاك منتشرة جنسیًاكانت العدوى المنقولة و
بعد استخدام  غیر مسبوقة ًاأخذت أبعادولكن ھذه المشاكل الجنسیة  .ذلك الحین

  .نیعشرالھذه التكنولوجیا الحدیثة فى مطلع القرن الواحد و
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  ٢٠٠٥فى الوالیات المتحدة قدرت مكاسب األفالم اإلباحیة فى عام 
 ١٠بالمقارنة بأفالم ھولیوود التى یبلغ دخلھا  ..بلیون دوالر ١٢بحوالى 

   .ملیون فیلم إباحى سنویًا ٥٠٠حوالى  تأجیر ویتمبلیون دوالر، 

  كانت  ..شاب وفتاة فى المرحلة الثانویة ٦٠٠شملت  دراسة أخرى
من الفتیات قد شاھدوا المواد % ٨٢من الشباب و% ٩١نتائجھا أن 

  .سمح لھم الرقابة الرسمیة برؤیتھااإلباحیة من النوع الفاحش والذى ال ت

 ممن یتعاملون مع اإلنترنت قد % ٧٧جد أن فى سویسرا ُو دراسة أجریت
  .منھم یزورون تلك المواقع یومیًا% ١٩إباحیة وأن حوالى  ًاشاھدوا أفالم

 

یة على أشكالھا استطاع أن اكتشفت الدراسات أن التعرض للمواد اإلباح  
المواد اإلباحیة اإلقتناع بأن لدرجة  ..یغیر من مبادئ ومشاعر وسلوك ھؤالء

وھى لیست بخطیئة إنما  ..عند البعضمفیدة وربما  ..یر ضارةغالعنیفة الشاذة و
  .غرضھا التسلیة وإستھالك الوقت

 قة بین المراھقین وأولیاء األمورالعال.  

مجالت  منافة تستحوذ علیھا اإلباحیة الجنسیة یواجھ مراھقو الیوم ثق
وقد تشغل مثل ھذه األمور . إلخ... وإعالنات ومودیالت المالبس وإنترنت

اإلستذكار بل  نعلیس فقط  ممما یعیقھ ..الكثیر من وقتھم لدرجة اإلدمان
  .ونویسمع ونملوثة بما یر مومشاعرھ مأفكارھ تأصبح

فالحرب  ..جیھ والمساندة والحزموالتوأولیاء األمور التعاطف على و
إتخاذ بعض التدابیر مثل عدم وجود كمبیوتر علیھم اء قوى ووشدیدة واإلغ
  .وتشفیرھا وكذلك بمعزل عن األسرةوتلیفزیون 
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 حترام النفس وال الجنس اآلخرعدم إ.  

 ..على الرجال غیر العنیفةدرس بعض العلماء تأثیر المشاھد اإلباحیة   
ال  ..لى النساء كأنھن أدوات لھو جنسیةبدأوا ینظرون إواستنتجوا أن الرجال 

ن التسلیة المشتركة أو ا نوع مھنأكنسیة ن إلى العالقة الجویشبعون منھا وینظر
ن النساء یریدون أو ..خذ من ھذه العالقة ما یریدهیأوأن كل طرف  ..المتبادلة

لنقطة تنتھى ھذه وعند ھذه ا ،یة الحمیمة وإن لم یطلبوھانسأیضًا ھذه العالقة الج
  .العالقة أو المبادلة

على الرجال نحو  العنیفةوفى دراسة أخرى عن تأثیر المشاھد اإلباحیة 
تبطل إحساس الرجل  ..دالنساء وجد أن المشاھدة المنتظمة لمثل تلك المشاھ

بمعنى أن األمور قد تتطور إلى الضرب والعنف  ..تجاه النساء بالتعاطف
  .أیضًاواإلغتصاب وربما القتل 

 توقعات غیر واقعیة.  

اإلباحیة توقعات ظھر الشباب والفتیات الذین تسیطر علیھم المشاھدات ُی  
حیث ینظر  ..ختیار شریك الحیاة بالنسبة للمظھر الخارجىاغیر واقعیة عند 

إلى الشریك أنھ لیس بالجمال وال القوام وال الجاذبیة التى قد یراھا فى 
  .اإلعالنات والمشاھد

ن فقد تصور تلك المشاھد أشیاء ال یمكن أ ..النسبة لألداء الجنسىا بأمَّ
عالوة على ذلك فقد یرغب أحد الزوجین فى  ..تقارن بأداء األزواج الطبیعیین

 ..وإن لم یتمكن من ذلك فقد تتطور األمور إلى العنف والضرب ..تقلید ما یراه
اإلنفصال وتشرید وبالتالى إلى المقاومة والخوف وعدم اإلستقرار وبعد ذلك 

  .األطفال

 

فعند تعرض المدمن  ..ان الكحولیات والمخدرات والسجائرمثل إدممثلھ   
ھرمون األدرینالین وھرمونات أخرى  الكظریةالغدة  منللمشاھد اإلباحیة یفرز 
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وبة وھذه كلھا تصیب اإلنسان بحالة من التوتر والعصبیة المصح ..المخ من
وبتكرار التعرض لما سبق یعتاد الجسم على ھذه المواد بدرجة  ..بتھیج

وعند التوقف عن المشاھدات اإلباحیة تظھر أعراض مختلفة على  ..إدمانیة
ھیئة ضیق وتوتر وتغیر فى سرعة ضربات القلب وضغط الدم 

Withdrawal Symptoms.  

  .وإدمان الجنس لھ أربعة مراحل
  .دة المناظر اإلباحیة إلتمام العادة السریةمشاھ ..المرحلة األولى

  .إرتیاد أماكن لممارسة الجنس ولكن بدون عاطفة ..المرحلة الثانیة

  .جنسیة مع شخص معین مصحوبة بعاطفةعالقة  نیتكو ..المرحلة الثالثة

فیھا تتصاعد درجة اإلدمان إلى حد التھیج واإلنفعال  ..المرحلة الرابعة
وقد تتصاعد األمور إلى حد اإلغتصاب  ..ذاء جسدىوینتج عنھا إی ..الجنسى

  .وربما القتل أیضًا

ر إنسان فیما وأنھ إذا ما خیِّ ..أن إدمان الجنس ھو أصعب أنواع اإلدمان  
المشاھد فما أسھل الحصول على  ،تمامًا ھذا المنزلق فعلیھ اإلبتعاد عن ..یدمنھ

قالع عنھ أصعب من كل فھو منتشر جدًا واإل. .الجنسیة وبدون مقابل اإلباحیة
  .أنواع اإلدمان األخرى

 

وتظل تلك  ..ما یراه اإلنسان یظل مخزونًا فى ذاكرتھ وفى الال وعى
وال توجد أى طریقة  ..المشاھد تتردد أمام عینیھ سواء أثناء صحوه أو نومھ

لتعامل مع ھذه الخیاالت والطریقة الوحیدة ل ..الذاكرة منالمشاھد  ھذهإلزالة 
روحیة  بممارساتھو اإلمتناع عن المزید منھا تمامًا ثم طمسھا  ..والذكریات

  .جتماعیة وثقافیةوإوإھتمامات ریاضیة  وخدمة وتوبة
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كثیر من المراھقین والشباب البالغین من الجنسین الذین یشاھدون 
وتصبح اللذة . .یعیشون فى خوف دائم من إفتضاح أمرھم المناظر اإلباحیة

مما یؤدى إلى إنحرافات جنسیة مثل التلذذ بمشاھدة  ..الجنسیة مرتبطة بالخوف
جماع أو الكشف عن األعضاء الجنسیة األخرى، كما أن الشعور بالذنب یرافق 

  .اإلنغماس فى مثل تلك المشاھدات

 ..یش فى قلق وإكتئاب وإنطواءفیع ..وبمرور الزمن تتغیر مشاعره كلیة
وتضعف المحبة إلى أقصى درجة لمن حولھ من أفراد أسرتھ وأصدقائھ الذین 

وغالبًا ما یھرب من المسئولیة سواء أكانت فى  ..ال یشاطرونھ ما یشتھیھ
  .اإلستذكار للطلبة والمسئولیات األسریة للمتزوجین

 

یتعرض األشخاص الذین یشاھدون المناظر اإلباحیة  من الطبیعى أن  
فقد أظھرت بعض الدراسات أن ثلثا الذكور  ..إلى العدوى المنقولة جنسیًا

من اإلناث قاموا بتجریب بعض الممارسات التى یشاھدونھا سواء % ٤٠و
مما یدل على قوة تأثیرھا على السلوك  ..مباشرة بعد المشاھدة أو بعدھا بأیام

  .ن یتعاطونھالجنسى لم

وى منقولة اتلك الممارسات ظھرت فى العالم عد انتشار وزیادة بسببو
مثل اإلیدز وأنواع میكروبات جدیدة تقاوم  ..جنسیًا لم تكن معروفة من قبل

بسبب المضادات الحیویة الموجودة حالیًا لم تكن لتصیب اإلنسان لوال إنحرافھ 
لم عفات تلك العداوى التى أضافة إلى مضا ،الجنس الفموى والجنس الشرجى

  .تكن موجودة من قبل

حتى  خاسرة ا معركة اإلنسان مع اإلیدز فقد قال الخبراء أنھا معركةأمَّ  
  .بسبب الفیروس ٥مصابین باإلیدز یموت  ٦اآلن فمن بین كل 
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ن مثل ایھما یشاھدقد ال یرى المتزوجون أى مشاكل فى أن أحدھما أو كل
ولكنھم سوف یكتشفون خالل  ..وأنھ ال مانع من ذلك ..ھذه الصور والمشاھد

  ..ومنھا. .الزواج أن األمر جد خطیر ویؤثر بالسلب على كل محاور حیاتھم
  عالقتھمنظرة جدیدة على.  

سوف تكتشف الزوجة غالبًا إلى أن تلك العالقة قد بنیت على الغش 
سوف تشعر الزوجة غالبًا أن ھذا الزوج ال یحبھا بل و ..والنفعیة والخیانة
وإذا ما استمر ھذا الزواج فسوف تشعر  ..فقط للمتعة یًاجسد یستغلھا إستغالًال

  .أنھم یخدعون من حولھم واإلدعاء أنھم أزواج سعداء

 نظرة جدیدة إلى الذات.  

 وإنحراف شذوذبسبب  سوف تعانى الزوجة غالبًا من صراع داخلى
قیمھا  وھذا یؤثر على.. ومحاولة إرضائھ من جھة أخرى.. جھةمن الزوج 

قد تشعر الزوجة أنھا غیر أیضًا و ..ومثالیتھا وتدینھا أیضًا كإنسانة وزوجة
مرأة ضعیفة ا أنھا أو ..وبة وغیر جدیرة أن تكون زوجةجذابة وغیر مرغ

  .وغبیة فى مواجھة ھذا الزوج األمر الذى قد یقودھا باإلحساس بالدونیة

 نظرة جدیدة إلى اآلخر.  

وسوف . .شخصیة ھذا الزوج ومثلھ وقیمھإكتشاف سوف تعید الزوجة 
وسوف یسقط من  .."الذى كنت أعرفھ أو أتمناه الزوجإنھ لیس " تقول لنفسھا

 ..ًاأو أب ًاوأنھ مدمن جنس وأنانى وال یستحق أن یكون زوج ..نظرھا واحترامھا
فھو غیر  ..ى تأثیر ذلك على األطفالھذا باإلضافة إل ،ومعقد نفسیًا ووجدانیًا

  .متاح بالنسبة لھم كأب لھ دور فى العنایة بھم وتعلیمھم ورعایتھم وتأدیبھم

أنھ كلما كانت أشارت ب دراسات حول ھذا الموضوع ُنِشرتولقد 
العالقات بین الشریكین قد أخذت طریقھا إلى اإلحباط والمشاعر السلبیة 

قع اإلباحیة، وھذه المشاعر سوف تزداد عند األخرى فسوف تزداد زیارة الموا
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زیادة التردد على ھذه المواقع وأیضًا فى طول مدة المكوث أمامھا وھكذا إلى 
  .ماال نھایة وھذا ھو اإلدمان بعینھ

بل ھو وسیلة إتصال  ..اإلباحیة اإلنترنت لیس فقط للصور والمشاھدإن 
وطبعًا  ..ھولة ویسرفعالة وسریعة ورخیصة وتصل إلى كل أنحاء العالم بس

  .دل من خاللھا ثم اللقاء بعد ذلكیمكن الحدیث والتصویر والتبا

 قلملخص القول أننا على شفا ما ھو أكثر من اإلنفالت الجنسى 
 ..إال أنھا قد تكون ھدامة جدًا ..فكما أن ھذه التكنولوجیا نافعة جدًا .."إنفجار"

المشاھد اإلباحیة بكافة ھذه لقد بدأت وتؤثر تأثیرًا مباشرًا على الجمیع تقریبًا، و
َوَلِكِن اْعَلْم َھَذا "منحنیات خطیرة فى منتصف التسعینات و ًاأبعادتأخذ  صورھا

انَُّھ ِفي اَألیَّاِم اَألِخیَرِة َسَتْأِتي اْزِمَنٌة َصْعَبٌة، َألنَّ النَّاَس َیُكوُنوَن ُمِحبِّیَن َألْنُفِسِھْم، 
ظِِّمیَن، ُمْسَتْكِبِریَن،ُ َجدِِّفیَن، َغْیَر َطاِئِعیَن ِلَواِلِدیِھْم، َغْیَر َشاِكِریَن، ُمِحبِّیَن ِلْلَماِل، ُمَتَع

َدِنِسیَن، ِبَال ُحُنوٍّ، ِبَال ِرضًى، َثاِلِبیَن، َعِدیِمي النََّزاَھِة، َشِرِسیَن، َغْیَر ُمِحبِّیَن ِللصََّالِح، 
بِّیَن ِللَّذَّاِت ُدوَن َمَحبٍَّة ِللَِّھ، َلُھْم ُصوَرُة التَّْقَوى َخاِئِنیَن، ُمْقَتِحِمیَن، ُمَتَصلِِّفیَن، ُمِح

َفِإنَُّھ ِمْن َھُؤَالِء ُھُم الَِّذیَن َیْدُخُلوَن ، َفَأْعِرْض َعْن َھُؤَالِء. َوَلِكنَُّھْم ُمْنِكُروَن ُقوََّتَھا
َیَتَعلَّْمَن ِفي ُكلِّ ، ِبَشَھَواٍت ُمْخَتِلَفٍة اْلُبُیوَت، َوَیْسُبوَن ُنَسیَّاٍت ُمَحمََّالٍت َخَطاَیا، ُمْنَساَقاٍت
  ).٧ـ  ١:  ٣تى ٢( "ِحیٍن، َوَال َیْسَتِطْعَن اْن ُیْقِبْلَن اَلى َمْعِرَفِة اْلَحقِّ اَبدًا
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  ..الباب الرابع
  

  
  

يةالعادة السر  
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 عرف بأنھا اإلثارة الذاتیة لألعضاء التناسلیةالعادة السریة أو االستنماء ُت
 ..الذكور وأیضًا اإلناثإلى درجة الشبق أو التفریغ ویمارسھا 

مشتقة من األصل الالتینى  Masturbationوكلمة 
Manustupration أما فى . ومعناه استعمال الید بحیث یحدث اضطراب

  ".. العادة السریة"مصر فنحن نطلق علیھ مجازًا لفظ 

وعلى نفس المنوال أطلق العامة والناس على العدوى المنقولة جنسیًا 
" السریة"وعلى العیادات والتى تتعامل معھا لفظ " ةاألمراض السری"لفظ 

  ". الحوض المرصود"وكانت أشھرھم سریة 

وھكذا كانت ثقافة المصریین فى نھایة القرن التاسع عشر وعلى األقل 
فقد تبقى على " سریة"أما كون ھذه األمور .. النصف األول من القرن العشرین

  .ھذا المنوال إلى األبد فى مصر

فقد تصل فى  ..عدد من یمارسھا تحددإحصائیات دقیقة  وال توجد 
. بین الذكور وحوالى نصف ھذه النسبة بین اإلناث %٩٩بعض الدراسات إلى 
 ..بین اإلناث %٤٠بین الذكور و %٦٠حوالى  تجـدھاوفى دراسات أخرى 

مارس باألكثر بین المراھقین والمراھقات وتقل فرصة ممارستھا مع وھى ُت
وعادة ما ینخفض عدد المرات التى  ..ارسھا بعض المتزوجینوقد یم ..السن

 .تمارس فیھا العادة بعد فترة المراھقة والزواج

وفى احدى الدراسات تبین أن المراھق إن لم یتعلم من أقرانھ أو بأیة 
ن الذین ال یمارسون یالعادة السریة فإن ھؤالء المراھقوسیلة أخرى كیفیة إتمام 

وھذا من  ..حتالمن أنھم إنما بدأوا فیما یعرف باإلتشفوالعادة السریة سوف یك
 ..!یةـیولوجیة الطبیعیة طالما أنھا لیست مصحوبة بأحالم جنسـاألمور الفس

ویجد المراھق أن مالبسھ الداخلیة یوجد علیھا آثار إفراز السائل المنوى، وھذا 
  .بة أقلـود إفراز مھبلى ولكن بنسـیحدث أیضًا لإلناث من حیث وج

من  آالف بضع تعود إلى ة العادة السریةقدم الشواھد على ممارسأ
وكان للفراعنة واإلغریق آراء  ،قبل المیالد فى أرض السومریین السنین

متضاربة عنھا، وفى القرن السابع عشر كانت عقوبة ممارسة العادة السریة ھو 
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الكثیر فى احدى الوالیات األمریكیة وتحدث عنھا  ت القوانینّنحیث ُس الموت
" اعترافات"من الفالسفة والكتاب مثل جان جاك روسو فى كتابھ الشھیر 

عندما تكون العادة السریة مقرونة بالخیاالت : "عندما قال ١٧٨٠المنشور سنة 
استئذان الجنسیة فھذا یشكل نوع من االغتصاب الفكرى وھو یحدث بدون 

كنوع من التعدى  اھاالذى كان یر"لفیلسوف عمانوئیل وكذلك ا .."للطرف اآلخر
  ".على القانون األخالقى الكونى

التوبة  لكنیسة القبطیة األرثوذكسیة فھى تراھا خطیة تستلزمأما ا  
  .إلیھا ومقاومتھااإلعتراف وعدم الرجوع و

القرن العشرین كان ھناك الكثیر من إلى أوائل  ١٧ومن القرن   
 ..جسم العقلیة والبدنیةعتقادات الخاطئة من حیث كونھا تؤثر على وظائف الاإل

وات وراغبى الثراء السریع مثل ثرمن صائدى ال ونثم استغل الموقف الكثیر
“Kellogg” صاحب الماركة التجاریة لنوع من الكورن فلیكس األكثر شھرة 

فى الوالیات المتحدة، وكانت دعایة ھذا الكورن فلیكس أنھ یقلل من الرغبة 
  !!!. عادة السریة ن العالجنسیة ویساعد على اإلقالع 

عداًء شدیدًا لھذه الممارسة  منتصف القرن التاسع عشر كان ھناك منو
واسعة لمختلف األدوات واألجھزة التى تباع لمنع ممارسة العادة السریة  ًاسوقو

مثل أجراس یسمع صوتھا عند حدوث انتصاب أو آالت حادة تخترق العضو 
، ھذا إلخ... لھا مواصفات خاصة الذكرى مسببة آالم إلیقاف اإلنتصاب ومالبس

مبیعات الكتب التى تصف العادة وبأنھا خطیة الخطایا ونجاسة  باإلضافة إلى
فمثًال سوف  ..النجاسة واألمراض الروحیة والنفسیة والعضویة التى تسببھا

یظھر لممارس العادة شعر فى راحة الیدین وطبیًا وعلمیًا ال یمكن أن یحدث 
 !.خ الطب وال البشریةھذا ولم یحدث فى تاری

وانقلب الحال من النقیض إلى النقیض فى الستینات من القرن العشرین 
كون العادة السریة ھى وراء الكثیر من األمراض النفسیة ب اإلعتقاد فبدًال من

للكثیر من األمراض النفسیة " شفاء"، أصبحت العادة السریة ھى والعضویة
بأنھا النشاط الجنسى " توماس باز"والعضویة، وقد وصفھا المحلل النفسى 
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فى القرن التاسع عشر كانت العادة السریة تعتبر أنھ " :لبنى البشر وقالاألول 
 " !.ءفى القرن العشرین فلقد أصبحت شفاا أّم ..ًامرض

الكثیر من المغالطات واألكاذیب المتعلقة بالعادة السریة  ھناك وكما كان
التى تدعو  اإلدعاءاتعة أخرى من مجمو فھكذا یكون ..فى القرون السابقة

وتشجع على ممارسة العادة السریة ولكن لألسف فال یوجد الكثیر من األبحاث 
التى تدحض ھذه األكاذیب حیث یعتبر الكثیرون ھذه العادة أنھا لذة العلمیة 

بحوث  نفاق علىاإلوبالتالى ال یوجد ما یستوجب  ..شخصیة ال ضرر منھا
  .الحریات الجنسیة ناھیك عن ناشطي. .العلمیة جادة فى ھذا المج

أجھزة وآالت وأطعمة فى القرون الماضیة كانت ھناك سوق رائجة من 
أما اآلن فھناك سوق أكثر رواجًا  ..وكتب تساعد على اإلقالع عن العادة السریة

على ممارسة العادة السریة إضافة إلى تساعد  ألفالم وكنت وأطعمة وأجھزة
  .إلخ... فى اإلنترنت والكمبیوتر والمحمول والفضائیاتالتطور التكنولوجى 

كل األفكار البناءة والھدامة مة قد أصبحت سیدة الموقف لذا فوألن العول
 والقلیل  ..والخداع فسوف تجد الكثیر من الكذب والغش.. متوفرة وبسھولة منھا
 .والنقاءوالطھارة والعفة من الحقیقة جدًا 

 سألھ بیالطس البنطى یتردد دائمًا والذىلذا فالسؤال المحورى الذى 
 اإلجابةوكان ھذا السؤال ھو .. )٣٨:  ١٨یو ( "َما ُھَو اْلَحقُّ؟"للسید المسیح 

 ).٣٧:  ١٨یوم ( "ُكلُّ َمْن ُھَو ِمَن اْلَحقِّ َیْسَمُع َصْوِتي"على قول السید المسیح 
المسیح وآباء  یستند على الكتاب المقدس وتعالیم السید إذًا فالبحث عن الحق

  .الكنیسة والتقلید الُمسلم لنا
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  یتكلم عنھا المسیح لم یمنع ممارسة العادة السریة ألنھ لم  الســیدأن
السید المسیح أوضح بجالء أن فعل الزنا ال یرتبط فقط بالفعل ولكن .. ًابتات

 ..یأتىالمادى فقط بل یضاف علیھ ما 
: َقْد َسِمْعُتْم َأنَُّھ ِقیَل ِلْلُقَدَماِء". .األفكار والحواس غیر النقیة.. الداخلمن   
ِإنَّ ُكلَّ َمْن َیْنُظُر ِإَلى اْمَرَأٍة ِلَیْشَتِھَیَھا َفَقْد َزَنى ِبَھا ِفي : َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم .َال َتْزِن

ْلُیْمَنى ُتْعِثُرَك َفاْقَلْعَھا َوَأْلِقَھا َعْنَك َألنَُّھ َخْیٌر َلَك َأْن َیْھِلَك َأَحُد َفِإْن َكاَنْت َعْیُنَك ا. َقْلِبِھ
َوِإْن َكاَنْت َیُدَك اْلُیْمَنى ُتْعِثُرَك َفاْقَطْعَھا . َأْعَضاِئَك َوَال ُیْلَقى َجَسُدَك ُكلُُّھ ِفي َجَھنََّم

مت ( "ْھِلَك َأَحُد َأْعَضاِئَك َوَال ُیْلَقى َجَسُدَك ُكلُُّھ ِفي َجَھنََّمَوَأْلِقَھا َعْنَك َألنَُّھ َخْیٌر َلَك َأْن َی
وضح أن الزنا ھنا قد یكون من خالل النظرة التى تشتھى أو أو، )٢٩ـ  ٢٧:  ٥

 ..شتھاء من عدمھإن كان ما یراه مناسب ویستحق اإل إلنسانلحدد تحتى نظرة 
 أحد العین ھىكما أوضح أن .. لیست طاھرةفھذه النظرة لیست فیھا عفة و

خصوصًا بالنسبة للذكور وأحیانًا  ..شتھاء كما فى العادة السریةخل لإلامدال
ِسَراُج اْلَجَسِد ُھَو اْلَعْیُن َفَمَتى َكاَنْت َعْیُنَك َبِسیَطًة َفَجَسُدَك ُكلُُّھ َیُكوُن َنیِّرًا " لإلناث

ھناك  ولكن قد تكون ..)٣٤:  ١١لو ( "ْظِلمًاَوَمَتى َكاَنْت ِشرِّیَرًة َفَجَسُدَك َیُكوُن ُم
  .بالنسبة لإلناثأو اللمس أخرى وباألكثر السمع  حواس

 

 ِّفمارسھا حتى  ..ك الجنسیةؤفك كیف تعمل أعضاالعادة السریة سوف تعر
وھى تطبیق عملى  ..وتنوع فیھا ..تكتشف بنفسك ما ھى أفضل الطرق

  .مشاھد جنسیة تشاھدھا أفضل من أى كتاب تقرأه أو
سقط تمعرفة شیطانیة حتى  ھى ولكن مثل ھذه المعرفة فى الواقع

سوف تجد أنك أصبحت أسیرًا لھا ال فبعد اكتشاف اللذة الكامنة فیھا  ..ھلكتو
وھذا ما حدث مع أمنا حواء !.. فلقد أصبحت عادة.. تستطیع الفكاك منھا بسھولة

فى معرفة ال  ھى وآدم حتى أسقطتھا ..واءفقد أغوت الحیة أمنا ح ..وأبونا آدم
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َبِل اُهللا َعاِلٌم َأنَُّھ َیْوَم َتْأُكَالِن ِمْنُھ َتْنَفِتُح " ضرورة لھا وھى معرفة الخیر والشر
.. ولكن عندما عرفا.. )٥:  ٣تك ( "َأْعُیُنُكَما َوَتُكوَناِن َكاِهللا َعاِرَفْیِن اْلَخْیَر َوالشَّرَّ

َفَخاَطا . َفاْنَفَتَحْت َأْعُیُنُھَما َوَعِلَما َأنَُّھَما ُعْرَیاَناِن".. فخجال.. عرفا أنھما عریانان
فھل كانوا فى حاجة إلى .. )٧:  ٣تك ( "َأْوَراَق ِتیٍن َوَصَنَعا َألْنُفِسِھَما َمآِزَر

وھل أنت فى حاجة إلى .. وإلى أین ذھبت بھما ھذه المعرفة؟!.. ؟المعرفة
و تریثت قلیًال سوف تعرف ما ھو نافع ویبنى وال ل.. ة؟معرفة العادة السری

ُكلُّ اَألْشَیاِء َتِحلُّ ِلي . ُكلُّ اَألْشَیاِء َتِحلُّ ِلي َلِكْن َلْیَس ُكلُّ اَألْشَیاِء ُتواِفُق"یتسلط علیك 
  .)١٢:  ٦كو ١( "َلِكْن َال َیَتَسلَُّط َعَليَّ َشْيٌء

 

 نفسك كل األجزاء المثیرة فى كتشف ببممارسة العادة السریة سوف ت
  . وربما لن تفعل ھذا مع زوجتك بسبب عدم اللیاقة أو الخجل منھا جسدك

اتھ اإلجابة من حیث أن ھناك ممارسات حمل فى طّییھنا  واإلدعاء
وقد أتى ذكرھا فى  ..وھناك أخرى محرمة ..جنسیة مسموحة وھى لمجد اهللا

، )مذكورة بالتفصیل فى الباب األول( مارالكتاب المقدس مثل خطیة أونان مع ثا
مثل الشرج  ..وأیضًا استعمال أجزاء فى الجسم غیر مخصصة للعالقة الجنسیة

ولقد أصبح الجنس الفموى اآلن من الممارسات الشائعة والتى أحیانًا ما  ..أو الفم
یحضر المرضى من أجلھا إلى عیادات العدوى المنقولة جنسیًا إذ أنھا أیضًا 

  .للعدوى سواء البكتیریة أو الفیروسیةمكان 

ِلَذِلَك َأْسَلَمُھُم اُهللا ِإَلى َأْھَواِء اْلَھَواِن َألنَّ ".. وقد تكلم عنھا بولس الرسول
َوَكَذِلَك الذُُّكوُر َأْیضًا  .ِإَناَثُھُم اْسَتْبَدْلَن اِالْسِتْعَماَل الطَِّبیِعيَّ ِبالَِّذي َعَلى ِخَالِف الطَِّبیَعِة

ِكیَن اْسِتْعَماَل اُألْنَثى الطَِّبیِعيَّ اْشَتَعُلوا ِبَشْھَوِتِھْم َبْعِضِھْم ِلَبْعٍض َفاِعِلیَن اْلَفْحَشاَء َتاِر
َوَكَما َلْم َیْسَتْحِسُنوا َأْن ُیْبُقوا . ُذُكورًا ِبُذُكوٍر َوَناِئِلیَن ِفي َأْنُفِسِھْم َجَزاَء َضَالِلِھِم اْلُمِحقَّ

َمْمُلوِئیَن ِمْن ُكلِّ . ِھْم َأْسَلَمُھُم اُهللا ِإَلى ِذْھٍن َمْرُفوٍض ِلَیْفَعُلوا َما َال َیِلیُقاَهللا ِفي َمْعِرَفِت
 ١رو ( "ِإْثٍم َوِزنًا َوَشرٍّ َوَطَمٍع َوُخْبٍث َمْشُحوِنیَن َحَسدًا َوَقْتًال َوِخَصامًا َوَمْكرًا َوُسوءًا

  ).٢٩ـ  ٢٦: 
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 ف تساعدك على النوم الھادئ وسوف تشعرك بالراحة العادة السریة سو
  .واالسترخاء

 زوجیةمنقول عما یحدث بین زوجین متحابین بعد عالقة  ا اإلدعاءوھذ 
  . لزوجیة والعادة السریة متماثلینوكأن العالقة ا ..مشبعة

 Prolactinمثل بروالكتین  فرزـُتالتى  ھناك عدد من الھرموناتف
 ..أثناء اإلثارة الجسدیة وغیرھا والنورأدرینالین Serotoninوالسیروتونین 

باإلشباع الجنسى وفى نفس الوقت یمنعھ من  اإلنسانوإفراز البروالكتین یشعر 
ومستوى ھذا الھرمون  ،ممارسة العالقة أو العادة السریة بسرعة مرة ثانیة

تفع ریكون مرتفعًا أیضًا أثناء النوم لذا یشعر اإلنسان برغبة فى النوم إذا ا
مرات أعلى بعد  ٤ولقد وجد أیضًا أن مستوى ھذا الھرمون یكون ، اهمستو

وإذا ما ُحقن حیوان بھذا .. بین زوجین عنھ بعد العادة السریة الزوجیةالممارسة 
  .ویرغب فى النوم ًاالھرمون فإنھ یصبح ُمجھد

وھو ما ُیعرف بھرمون ( Oxytocinوھناك ھرمونات أخرى مثل 
ساعد على النوم والتخلص من یالتى  فى النساء ناء الشبقفرز أثُیالتى  )الحب
وفى الواقع فلقد وجد العلماء أن ھذه الھرمونات التى تفرز فى المخ . التوتر

تحاد بینھما مما ة بین الزوجین وترفع من مستوى اإلالثقباإلحساس  نتعزز م
  .حمل المسئولیةیساعد بعد ذلك على إعالة أطفالھم وت

 Positronدراسات باألشعة المقطعیة وجدت بعض الوقد 
Emission Tomography Scan  القذف أو أنھ لكى یصل اإلنسان إلى

وھذا فى حد  ..الشبق فیجب أن یكون خالیًا من كل المخاوف والتوتر والقلق
فى ید اإلنسان أنھ  ذلك لشعور ..النوماإلسترخاء ثم  ذاتھ یساعد اإلنسان على

مشبعة جسدیًا  زوجیة مقدسة بعد عالقة ام مطمئنیجعلھ ینمما اهللا الحانیة 
  .ونفسیًا وعاطفیًا وروحیًا أیضًا
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 بسرطان البروستاتا كلما ة الرجال لعادة السریة سوف تقلل فرصة إصابا
  .فى ممارستھا تانتظم

األطباء فى استرالیا،  أحدمن  ٢٠٠٣بحث سنة فى  اإلدعاء ُنشر ھذا
مارست العادة السریة فى سن مبكرة أى العشرینات كلما  وذكر أیضًا أنھ كلما

مرات أسبوعیًا  ٥أن تكرار العادة السریة  وأدعى ..زادت فرصتك فى النجاة
  .حیاة الشخص تقل إلى الثلث فى مستقبل اإلصابةتجعل فرصة 

 مع الشركاء زاد عددفكلما .. وكانت األبحاث السابقة قد أثبتت العكس
إلى  ترتفع بسرطان البروستاتا اإلصابةفرصة فإنھ  ..الجنسیة اتالممارس
ھذا الكالم  صحة ، لكن واحد من األطباء األسترالیین طعنوا فى%٤٠حوالى 

من حیث أن العادة السریة ال یوجد فیھا شركاء جنسیین وبالتالى ال یمكن 
وقد أحدث ھذا . اإلصابة بأى عدوى منقولة جنسیًا تؤدى إلى سرطان البروستاتا

فھل . .صحفیة وردود فعل واسعة النطاق إذ أنھ یھم كل الرجال فرقعةث البح
معنى ھذا الكالم أننا سنجد نسبة عالیة جدًا من سرطان البروستاتا فى البتولیین 

  .!ًاسواء أكانوا علمانیین أو رھبان

أن األطباء سوف یطلبون من الناس  ..المعنى الثانى وھو األخطر
ل من فرصة اإلصابة بسرطان البروستاتا ذلك أن ممارسة العادة السریة لإلقال

  .مواطن أمریكى سنویًا ٣٠,٠٠٠سرطان البروستاتا یصیب حوالى 

.. عدم مصداقیة البحثولكن أحد الصحفیین تعقب ھذه الدراسة وأثبت 
وذلك لجذب جمھور الصحافة .. لعلمىبل كان فیھ إضافات لم یذكرھا البحث ا

ُنشر بحث أخر أكثر دقة  ٢٠٠٤من عام فى سنة كالعادة، وبعد ھذا البحث بأقل 
  .وأكبر شمولیة ومنشور فى مجلة علمیة لھا احترامھا فنـّد ھذه اإلدعاءات
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  "..اإلحتالم" تعریف

وفى  ،دون إرادة اإلنسان من فتحة البولھو خروج السائل المنوى ب
 Nocturnalاألحیان یكون أثناء النوم ویسمى اإلحتالم اللیلى  بعض

Emission..  ولكنھ أحیانًا یكون فى صحو اإلنسان فى نھایة التبول أو التبرز
وھذا معناه فى كلتا الحالتین أن مقدار السائل المفرز قد وصل " الحذق"بسبب 

وھذه الكمیة تختلف من  .على اإلحتفاظ بھا ًاإلى كمیة كافیة لم یعد الجسم قادر
لمتزوجین خصوصًا إذا وقد تحدث أیضًا ل ..إنسان إلى آخر ومن سن إلى سن

أو  الشھریةقل عدد مرات الممارسات الجنسیة بسبب الحمل أو السفر أو الدورة 
وفى كل األحوال فإن إفراز السائل المنوى یقل مع السن بسبب . إلخ. ..الصوم

  ".التستوستیرون"تناقص ھرمون الذكورة 

  "..القذف"تعریف 

ومن  ..اإلنسانبإرادة  من فتحة البول ھو خروج السائل المنوى
المعروف طبیًا أن السائل المنوى یفرز من الحویصالت المنویة والبروستاتا 

بالترتیب ویصب السائل المنوى فى % ١، %٣٠، %٦٩والخصیتین بنسبة 
أثناء العالقة الزوجیة أو الجنسیة وأیضًا من خالل  یقذفوھو  ..مجرى البول

 ..خروجھ أو حتى عدم خروجھالعادة السریة، ویمكن للرجل التحكم فى توقیت 
  . یسبب احتقان فى منطقة الحوض مع بعض اآلالم قد ولكن ھذا التحكم

وكلما تقدم اإلنسان فى العمر كلما كان تحكمھ فى خروج السائل المنوى 
بإنتصاب  ًاوقد لوحظ أیضًا أن القذف قد یحدث أثناء النوم ویكون مصحوب. أقل

، أو ما شابھSexsomnia  نسىوخروج السائل المنوى وذلك بسبب حلم ج
ویكون توارد مثل ھذه األحالم بسبب رؤیة المشاھد الجنسیة أو التفكیر فى 

مما یؤثر على عقل اإلنسان الباطن ویكون عرضة  الیقظةاألمور الجنسیة أثناء 
  .لھذا النوع من القذف
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 العادة السریة لھا بعض الفوائد بالنسبة للنساء.  

ولكن الواقع غیر  ..البعض أن العادة السریة ال تمارس بین النساءیعتقد 
وجد أن  ١٩٩٤ذلك على اإلطالق، ففى بحث أجرى فى الوالیات المتحدة سنة 

قد مارسوا العادة السریة خالل العام  ٥٩ - ١٨من النساء بین سن % ٤٠حوالى 
تائج كل ولكن ن .نساء یمارسونھا أسبوعیًا ١٠وأن واحدة من كل  ..المنصرم

ولقد أجاب الكثیر منھم فى ماعدا واحدة . والزمان مكانبحث تختلف من حیث ال
والبعض رفض حتى  ..أنھم أحسوا بتأنیب الضمیر والخوف والخجل والندم

والتقارب ن باألكثر العاطفة والحب النساء یرید بعض ذكركما . الفكرة
Intimacy  ف عن الرجل من حیث أن المرأة تختل.. یةالجسد اللذةأكثر من

الناحیة البیولوجیة من ناحیة اإلثارة الجنسیة حیث أنھا أبطأ من الرجل بحوالى 
 Arginineمرات بسبب بعض مستقبالت فى المخ التى تسمى  ٤

Vasopressin (AVP) باإلضافة .. وھى أقل فى النساء عنھا فى الرجال
   .فى الرجال) تستوستیرون(إلى ھرمون الذكورة 

  ..د النساءة العادة السریة عنأسباب ممارس
لمرغوب حمل غیر اإلصابة بعدوى منقولة جنسیًا أو قد تخاف المرأة من ا ـ١

  .فیھ

 ًابھذه األمور لتأخذ أبعاد الغرباھتم لقد ف.. تأثیر المجتمع ووسائل اإلعالمـ ٢
  .”Sexualisation“ أكبر شمولیة

الترھل أو أنھا ال  اء بسببا لم یعد جذابًا سوقد تشعر المرأة أن جسدھ أحیانًا ـ٣
  . أو أنھا لھا مشاعر دونیة لذا تمارس العادة السریة مع نفسھا" المودیل"تشبھ 

فیأخذ من المرأة وال یعطى سواء من الناحیة العاطفیة  یًاقد یكون الزوج أنان ـ٤
  .أو النفسیة )الشبق( الجسدیةأو الناحیة 
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العالقة ن حیث أن م والطبیةالعلمیة  للمعلوماتإجماًال ھناك خلط 
 فھو ..العاطفیةالجسدانیة والنفسیة و ال العادة السریة فى نتائجھالزوجیة تماث

ویساعد  ..وم ویقوى عضالت الحوض عند النساءیساعد على اإلسترخاء والن
داء "ویقلل من فرصة حدوث عضلة القلب إذ أنھ یشبھ التمرین الریاضى 

نفسھا مع المرأة  تتوحدة فھى دعوة أن ومن الناحیة النفسیة والعاطفی ،"السكرى
وھذا فى الواقع ضد وصیة  ..وجسدھا فى فعل العادة السریة مثلھا مثل الرجل

  ..الكتاب المقدس
  َوَال ُتَقدُِّموا َأْعَضاَءُكْم آَالِت ِإْثٍم ِلْلَخِطیَِّة َبْل َقدُِّموا َذَواِتُكْم ِللَِّھ َكَأْحَیاٍء ِمَن اَألْمَواِت

  ).١٣:  ٦رو ( "ُكْم آَالِت ِبرٍّ ِللَِّھَوَأْعَضاَء

 " َفِإنَّ الَِّذیَن ُھْم َحَسَب اْلَجَسِد َفِبَما ِلْلَجَسِد َیْھَتمُّوَن َوَلِكنَّ الَِّذیَن َحَسَب الرُّوِح َفِبَما
َألنَّ ، ٌمَألنَّ اْھِتَماَم اْلَجَسِد ُھَو َمْوٌت َوَلِكنَّ اْھِتَماَم الرُّوِح ُھَو َحَیاٌة َوَسَال، ِللرُّوِح

اْھِتَماَم اْلَجَسِد ُھَو َعَداَوٌة ِللَِّھ ِإْذ َلْیَس ُھَو َخاِضعًا ِلَناُموِس اِهللا َألنَُّھ َأْیضًا َال 
  ).٨ـ  ٥:  ٨رو (" فالَِّذیَن ُھْم ِفي اْلَجَسِد َال َیْسَتِطیُعوَن َأْن ُیْرُضوا اَهللا، َیْسَتِطیُع

َألنَّ َكِلَمَة اِهللا ".. ا سنجد أنلو وضعت األمور فى نصابھا الصحیح فإنن
َحیٌَّة َوَفعَّاَلٌة َوَأْمَضى ِمْن ُكلِّ َسْیٍف ِذي َحدَّْیِن، َوَخاِرَقٌة ِإَلى َمْفَرِق النَّْفِس َوالرُّوِح 

رجل واحد . )١٢:  ٤عب ( "َواْلَمَفاِصِل َواْلِمَخاِخ، َوُمَمیَِّزٌة َأْفَكاَر اْلَقْلِب َوِنیَّاِتِھ
.. ”Monogamy“أكثر من امرأة  یسواوللیسوا أكثر من رجل  ..دةإلمرأة واح
وأن .. ن أمام اهللایالوصیة إذ أنھم متساوالرجل والمرأة بنفس ا الوحىثم أوصى 

وأیضًا فى األمور .. مودةحقوق زوجیة متبادلة فى حب و االرجل والمرأة لھم
َلْیَس ِلْلَمْرَأِة ، َوَكَذِلَك اْلَمْرَأُة َأْیضًا الرَُّجَل ِلُیوِف الرَُّجُل اْلَمْرَأَة َحقََّھا اْلَواِجَب" الجسدیة

َتَسلٌُّط َعَلى َجَسِدَھا َبْل ِللرَُّجِل َوَكَذِلَك الرَُّجُل َأْیضًا َلْیَس َلُھ َتَسلٌُّط َعَلى َجَسِدِه َبْل 
  .)٤ـ  ٣:  ٧اكو (" ِلْلَمْرَأِة

ف معین من ھناك ضع والكتاب المقدس أیضًا یتكلم عن أنھ لو كان  
 وأأكثر من اإلشباع الجسدى  یًاعاطف ًاناحیة المرأة كونھا عاطفیة وترید إشباع

َفَیِجُب َعَلْیَنا َنْحُن اَألْقِوَیاَء َأْن َنْحَتِمَل َأْضَعاَف الضَُّعَفاِء َوَال ".. النسبة للرجلالعكس ب
.. السید المسیحفھذه ھى المحبة التى تعلمناھا من .. )١:  ١٥رو ( "ُنْرِضَي َأْنُفَسَنا

  .كل یساعد اآلخر ویقیم اآلخر
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 لة جنسیًا من جراء العادة السریةلن تصاب بأى عدوى منقو.  

ذلك لعدم وأن إنتقال عدوى جنسیة ال یمكن حدوثھ فللوھلة األولى و  
  .حقیقة اختلفت فى عالم الیوماللكن و .وجود طرف ثانى

قد قد یكون وإمرأة أدوات لإلثارة الذاتیة من الممكن أن یستعمل رجل أو  ـ١
ستخدمھا أحد من قبل، وقد وجد على سبیل المثال فیروس السنط التناسلى ا

HPV  على الغالف الخارجى للعازل الطبى وھو من مادة بالستیكیة، على
الید التى لكن الرغم من أن ھذا العازل یستعمل من أجل حمایة الطرف اآلخر، و

إلى العازل ثم إلى  الفیروساألعضاء الجنسیة المصابة نقلت مع  أوًال تالمست
  .الشریك

ن أو أكثر استعمال العادة السریة مع بعضھم حتى لو لم تتطور اقد یتبادل اثن ـ٢
  .األمور إلى ممارسة عالقة جنسیة كاملة

كثیرًا ما تتطور األمور وال تقف عند حد العادة السریة بل تكون العالقة ـ ٣
   .وما العادة السریة إال تمھید ..لةالجنسیة كام

 

 

ھى األقل أھمیة ولكنھا موجودة ولیست بالقلیلة كما قد یدعى البعض   
ألن العادة السریة بطبیعتھا تھدف فقط إلى الحصول على اللذة ولیست فیھا 

كأنھا شئ مبتور ینجم عنھ عدد من و ..ىإشباع عاطفى أو نفسى أو روح
  ..ة منھاالمشكالت الجسدی
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وھذا یسبب آالم  ..احتقان منطقة الحوض واألعضاء الجنسیة والتناسلیةـ ١
وتزداد ھذه اآلالم حدة إذا لم تنتھى العادة  ..سواء بالنسبة للذكور أو اإلناث
  .بالوصول إلى القذف أو الرعشة

معظم من یمارس العادة السریة  ..التناسلیةجروح وكدمات فى األعضاء ـ ٢
، ولكن البعض Routine Masturbatorیداومون علیھا بطریقة روتینیة 

، وھذا النوع قد Binge Masturbatorمنھم قد یصل إلى درجة الھوس 
یمضى الساعات الطویلة فى الممارسة والتكرار حتى لو أدى ذلك إلى خدوش 

البعض منھم إلى طبیب وأحیانًا تدخل  وجروح وكدمات ونزیف، وقد یحتاج
وھذا اإلفراط ھو محاولة من مدمن العادة إلى الحصول على الراحة . جراحى

  .!عاالتھ من خالل آالمھ العضویة من قلقھ وانف

، یعانون من ھذه المشكلةالعادة السریة  ىممارسمن  كثیر ..القذف السریعـ ٣
تزوجین ألنھا عالقة تبادلیة ألن والمفترض أن ھذه المشكلة ھى فقط خاصة بالم

من الذكور وبعد % ٩٠ثانیة بعد اإلیالج فى  ٦٠-٣٠القذف عادة ما یحدث بین 
، وھذه المشكلة تسبب الحقًا الكثیر من المتاعب %١٠دقیقة إلى اثنتین فى 

د المراھق حیث تعوَّ ..ھو ممارسة العادة السریة وأحد أسبابھا ..الزوجیة
منھا عدم اكتشاف أمره أو عدم  ..اء ألسباب مختلفةوالشاب على سرعة األد

مناسبة المكان أو الزمان، وھذا یضیف على الممارس إحساس إضافى بالقلق 
  . والتوتر، وھكذا یدخل فى دائرة مفرغة

 

ة السریة فعل وھذا بسبب كون العاد ..ستحواذ والتمركز حول الذاتاإلـ ١
وكونھا منفردة فذلك یلغى .. ولة اإلكتمال أو الشبع بدون آخرفیھا محا منفرد

كل ھذا یؤدى إلى األنانیة ومحبة  ..العالقة الكاملة بین شریكین أو زوجین
َوَلِكِن اْعَلْم َھَذا انَُّھ ِفي اَألیَّاِم اَألِخیَرِة َسَتْأِتي "الذات، وقد وصفھا بولس الرسول 

َس َیُكوُنوَن ُمِحبِّیَن َألْنُفِسِھْم، ُمِحبِّیَن ِلْلَماِل، ُمَتَعظِِّمیَن، َألنَّ النَّا اْزِمَنٌة َصْعَبٌة،



72 
 

ِبَال ُحُنوٍّ، ِبَال  ُمْسَتْكِبِریَن، ُمَجدِِّفیَن، َغْیَر َطاِئِعیَن ِلَواِلِدیِھْم، َغْیَر َشاِكِریَن، َدِنِسیَن،
َخاِئِنیَن، ُمْقَتِحِمیَن،  ِحبِّیَن ِللصََّالِح،ِرضًى، َثاِلِبیَن، َعِدیِمي النََّزاَھِة، َشِرِسیَن، َغْیَر ُم

َفِإنَُّھ ِمْن َھُؤَالِء ُھُم الَِّذیَن َیْدُخُلوَن  ..........ُمَتَصلِِّفیَن، ُمِحبِّیَن ِللَّذَّاِت ُدوَن َمَحبٍَّة ِللَِّھ،
ـ  ١:  ٣تى ٢( "ُمْخَتِلَفٍة اْلُبُیوَت، َوَیْسُبوَن ُنَسیَّاٍت ُمَحمََّالٍت َخَطاَیا، ُمْنَساَقاٍت ِبَشَھَواٍت

٦.(  

اإلكثار من الخیاالت والمشاھد الجنسیة  ..الجامح والمشاھدتغذیة الخیال ـ ٢
وكلما زادت ممارسة العادة كلما  ..وذلك لتتمیم العادة أمر ال مفر منھ لممارستھا

كان التردد على ھذه المشاھد وبالذات من خالل الفضائیات واإلنترنت 
كذا یفقد اإلنسان اھتمامھ بمن حولھ من أھل وأقارب وأصدقاء وھ ..والمحمول

وبالتدریج  ..وتبرد محبتھ لآلخرین ویفقد مثالیتھ ویصعب معاملتھ أو التفاھم معھ
إلیذاء من حولھ والناس، وقد یفضل العادة  ًایصبح من أضداد المجتمع مستعد

ھد وألن الصور والمشا. السریة حتى فى وجود شریك أو زوجة بعد ذلك
اإلباحیة قد أصبحت متكررة فإنھ یرید المزید والجدید واألكثر عنفًا وإبتذاًال 

 تتطوروقد .. إدمان المخدراتوشذوذًا، وھذا یجعل األمور أكثر خطورة من 
 واإلعتداء علىاألمور إلى أفعال یعاقب علیھا القانون مثل التحرش الجنسى 

كشف عن العورة وال Voyeurism والبصاصون Molestation األطفال
Exhibitionism والقتل واإلغتصاب.  

كثیرًا ما یشعر المراھق أو الشاب أو الشابة  ..التقدیر المتدنى للذاتـ ٣
ذلك ألن اإلنسان فى مقتبل العمر  ..بالذنب خصوصًا ممن ھم داخل الكنیسة
 ..تأكید نفسھ ویبغى النضوج والنجاحوفى فترة المراھقة والشباب یسعى ل

رى أنھ ال یستطیع أن یسیطر على العادة السریة فإنھ كثیرًا ما یفقد وعندما ی
ولقد وجد أن اإلحساس . الثقة بنفسھ ویخجل من نفسھ ویعزل نفسھ عن أصدقائھ

بین المراھقین والشباب ویزداد أكثر بكثیر بین % ٥٠بالذنب قد یصل إلى 
  .والشابات اتالمراھق
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كما ھرب یوسف  كل الروحیة فیما أوصانا اهللا أن نھرب منھاتكمن المشا
َأمَّا الشََّھَواُت الشََّباِبیَُّة َفاْھُرْب ِمْنَھا، َو اْتَبِع اْلِبرَّ َو اِإلیَماَن َو ".. من امرأة فوطیفار

فإن لم .. )٢٢ : ٢تى ٢( "اْلَمَحبََّة َو السََّالَم َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن الرَّبَّ ِمْن َقْلٍب َنِقيٍّ
رغبتك فى و طھارتك وإذا سقطت ولم تتب فسوف تفقد.. فربما تسقط تھرب

ِإَذا َجَلْسُت ِفي . ِإَذا َسَقْطُت َأُقوُم. َال َتْشَمِتي ِبي َیا َعُدوَِّتي"القیام من سقطة الخطیة 
فسوف  وبدل اإلیمان بوصایا اهللا وأحكامھ ..)٨:  ٧مي ( "الظُّْلَمِة َفالرَّبُّ ُنوٌر ِلي
ھم على أنك فى طھارة من تعرفھم فأنت تظن سوف تتشكوتتشكك فى أقوال اهللا 

.. وبدل المحبة فسوف تكون بغضة وخصام كما فعل أونان مع ثامار ..شاكلتك
ِاْتَبُعوا السََّالَم َمَع اْلَجِمیِع، َواْلَقَداَسَة الَِّتي ِبُدوِنَھا َلْن " وھذا عكس السالم والقداسة

وعدم عن اهللا بسبب الخطیة  اإلنفصالوبعد  ..)١٤:  ١٢عب ( "الرَّبَّ َیَرى َأَحٌد
َألْن ِمَن اْلَقْلِب َتْخُرُج " یأتى بمزید من الخطایا الداخلیة والخارجیة عنھاالتوبة 

  .)١٩:  ١٥مت ( "َقْتٌل ِزنًى ِفْسٌق ِسْرَقٌة َشَھاَدُة ُزوٍر َتْجِدیٌف: َأْفَكاٌر ِشرِّیَرٌة
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  ..اخلامسالباب 
  

  
  

  العالقة اجلنسية
   قبل وخارج إطار الزواج
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 الزواج فى مصر من الكبائرإطار القات الجنسیة قبل وخارج تعتبر الع
وقلما نكتشفھا، أما فى الغرب والوالیات المتحدة فال یعتبرھا معظم الناس أنھا 

، والكتاب المقدس یبین كیف أن ھذه الخطیة بالذات Funخطیة بل مجرد لھو 
الورع ویقول أبونا  .مكروھة جدًا عند الرب، وھى أیضًا موجھة إلى الجسد

طى حساسیتھ مرھفة نحو القمص سیداروس عبد المسیح أن المصرى القب
   .أى خطیئة أخرى نحوأكثر منھا  اخطیئة الزن

عرفھا بولس الرسول بأنھا الخطیئة الوحیدة التى فیھا اإلنسان فاعل لقد و
َي َخاِرَجٌة َعِن اْلَجَسِد ُكلُّ َخِطیٍَّة َیْفَعُلَھا اِإلْنَساُن ِھ. ُاْھُرُبوا ِمَن الزَِّنا". .ومفعول بھ

  .)١٨:  ٦كو ١( "َلِكنَّ الَِّذي َیْزِني ُیْخِطُئ ِإَلى َجَسِدِه

اآلباء واألمھات والكنیسة والمجتمع ككل قلقون جدًا على الحیاة الجنسیة 
للمراھقین والشباب بالذات، فالجسد ینمو سریعًا أثناء فترة المراھقة ومعھ 

الجنسین وھذا النمو  ىنسیة والرغبات الجنسیة لكلالصفات الجنسیة والمیول الج
الجسدى حتمى، أما النمو العاطفى والروحى فقد ال یسیر جنبًا إلى جنب مع 

  .النمو الجسدى مما یخلق مشاكل كثیرة

 المحبة تورھا تناقصصكلما أغرق اإلنسان نفسھ فى المادیات بكل و  
لرُّوُح ِضدَّ اْلَجَسِد، َوَھَذاِن ُیَقاِوُم َأَحُدُھَما اآلَخَر، َألنَّ اْلَجَسَد َیْشَتِھي ِضدَّ الرُّوِح َوا"

ولكن ألن اإلنسان مخلوق روحانى .. )١٧:  ٥غل ( "َحتَّى َتْفَعُلوَن َما َال ُتِریُدوَن
ولیس جسدانى فقط فإنھ یتوق أن یكون محبوبًا وأن یجد الحب والقبول ممن 

وعمیق وعطاء حقیقى ال ھدف حب حقیقى . حولھ من أھلھ وأصدقائھ وأقرانھ
  .منھ سوى العطاء ولیس األخذ وال ریاء فیھ وال غش وال خداع فیھ

فنحن  ،)٨:  ٤یو ١( "َمْن َال ُیِحبُّ َلْم َیْعِرِف اَهللا، َألنَّ اَهللا َمَحبٌَّةَ"وألن   
الحب إن لم یكن فینا ھذا للناس وأن نبادلھم  ًاجمیعًا ال نستطیع أن نعطى حب

والسید المسیح أوضح ھذا فى  ،ا الینبوع ھو من روح اهللا القدوسوھذ ..الینبوع
َوَلِكْن  .ُكلُّ َمْن َیْشَرُب ِمْن َھَذا اْلَماِء َیْعَطُش َأْیضًا: َأَجاَب َیُسوُع"لقائھ مع السامریة 

ُء الَِّذي ُأْعِطیِھ َمْن َیْشَرُب ِمَن اْلَماِء الَِّذي ُأْعِطیِھ َأَنا َفَلْن َیْعَطَش ِإَلى اَألَبِد َبِل اْلَما
  .)١٤ـ  ١٣:  ٤یو ( "َیِصیُر ِفیِھ َیْنُبوَع َماٍء َیْنَبُع ِإَلى َحَیاٍة َأَبِدیٍَّة
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إذا شعرت شعورًا مریحًا تجاه عمل ما " اإللحادیة احدى الفلسفاتتقول 
 وھو شعار ینتھجھ الكثیر من المراھقین والشباب" Just do itفأفعلھ 

ى الكثیر من الملصقات والمالبس الخارجیة والداخلیة تجد الشعار علواألمریكى 
  ولكن أین روح اإلفراز؟ وأین روح الحكمة؟ وأین مخافة اهللا؟. .وكل شئ تقریبًا

َفَال ُبدَّ َأْن َتْأِتَي اْلَعَثَراُت . َوْیٌل ِلْلَعاَلِم ِمَن اْلَعَثَراِت"یقول الكتاب المقدس 
وعثرة أخرى من .. )٧:  ١٨مت ( "الَِّذي ِبِھ َتْأِتي اْلَعْثَرُةَوَلِكْن َوْیٌل ِلَذِلَك اِإلْنَساِن 

فالزواج بالنسبة للبعض ھو ورقة  ..ھؤالء الذین یدعون إلى عدم الزواج
 واإلنجاب تحت مظلة القانون العامشرعیة أو قانونیة تتیح لك ممارسة الجنس 

ِة اَألِخیَرِة َیْرَتدُّ َقْوٌم َعِن اِإلیَماِن، َتاِبِعیَن انَُّھ ِفي اَألْزِمَن: َوَلِكنَّ الرُّوَح َیُقوُل َصِریحًا"
َماِنِعیَن  ِفي ِرَیاِء اْقَواٍل َكاِذَبٍة، َمْوُسوَمًة َضَماِئُرُھْم، اْرَواحًا ُمِضلًَّة َوَتَعاِلیَم َشَیاِطیَن،

ُتَتَناَوَل ِبالشُّْكِر ِمَن َعِن الزَِّواِج، َوآِمِریَن اْن ُیْمَتَنَع َعْن اْطِعَمٍة َقْد َخَلَقَھا اُهللا ِل
  .)٣ـ  ١:  ٤اتى ( "اْلُمْؤِمِنیَن َوَعاِرِفي اْلَحقِّ

األب أنتونى م كونیارس وھو راعى أرثوذكسى فى كتب  احدى فى
یام؟ ھذا التركیز على الجنس فى ھذه األلماذا كل " ..نیویورك بالوالیات المتحدة

حقًا لیس لھا ھدف أو غایة نھا أدلیًال على أن حضارتنا تنجرف، و ألیس ھذا
ذات قیمة؟ یوضع الجنس فى مكانھ الطبیعى الذى حدده اهللا عندما یعرف 

 منإن لم یعرف اإلنسان لماذا یعیش، عندئذ ینحط الجنس . اإلنسان قصد الحیاة
لحیاة القصد النبیل منھ لیكون مجرد لھو وتسلیة للناس الذین یعبثون بصفات ا

  .قلیلة القیمة المحیطة بھم

ى األمراض       ز السیطرة عل در مرك ات     CDCلقد ق ى أطلنطا بالوالی ف
ة           د مارسوا عالق ى سن العشرین ق ا وحت راھقین بھ اع الم المتحدة أن ثالثة أرب

  !.جنسیة
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راھقین  بعض الم ؤال ل ذا الس ؤل ھ دما ُس باب    وعن وا ش ن أن یكون ن الممك  ًاـ وم
  ..كانت إجاباتھم كالتالى خریجین ـجامعیین أو 

 

نفس الشئ یفعلون لدیھ إعتقاد أن زمیلھ أو زمیلتھ كل مراھق ومراھقة 
التقلید األعمى ھو لسان حال و. .ویقلد یظنوھو إعتقاد غیر صحیح ولكنھ 

الیوم أن  حدثلماذا ی"ب أنتونى كونیارس ویعلق األالمراھق أو المراھقة، 
لو  أغلب الناس یسیرون وراء الجموع، ویقصد السیر وراء الرأى السائد حتى

 ..؟ن یختاروا ھدفھم الخاص فى الحیاةألیس ألن الناس یرفضون أ ..؟كان خطأ
إن الشخص ویضیف . لذا فإنھم یفضلون أن یتركوا للجموع أن یسیروا حیاتھم

ون شخصیة ثرمومتریة یعكس بیئتھ الذى یختار ھدفھ فى الحیاة ال یمكن أن یك
  .بیئتھ منبل ھو شخصیة ثرموستاتیة یؤثر ویغیر ) برودة –حرارة (

وإرشادًا أ اھقین والشباب لم یتلقوا تعلیمًاالواقع أن معظم ھؤالء المر  
ونصحًا من أولیاء األمور أو قسوس الكنیسة أو مدرسین أو برامج أومشورة أ

عكس صحیح فقد تلقوا معلومات مغلوطة وغیر بل ربما ال ..تعلیمیة مفیدة وبناءة
َربِّ اْلَوَلَد ِفي " فیھاأتت التجربة الجنسیة سقطوا  دقیقة من أقرانھم، وعندما

  .)٩:  ٢٢أم ( "َطِریِقِھ َفَمَتى َشاَخ َأْیضًا َال َیِحیُد َعْنُھ

 

أن الكثیر من  وأحیانًا البالغین شبابالمراھقین وال ھناك انطباع عام لدى
یمارس المرئیة التى تطلعنا بھا وسائل اإلعالم قد توحى أن الجمیع  المشاھد

وطبعًا مفھوم أن ھذا غیر صحیح ألن الذى یمثل وینتج  ..الجنس بطرق مختلفة
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ولكن بالنسبة للمراھق  ..یًاجماھیر ًاونجاح ًاضخم ًاویخرج ویسوق یرید إیراد
فتاة الشاشة فى مظھرھا أنا أقل من فتى أو  ھل"لسان حالھ یكون أو المراھقة 
وألجل أن تدور عجلة رأس المال فإن  "لماذا ال أصبح مثلھم؟ ..وتصرفاتھا

ھناك من یبحث عن ھؤالء الفتیان الحسان أو الفتیات الجمیالت لكى یقوموا 
ؤالء ومن ھ ..فالوجوه الجدیدة مطلوبة ..الشاشة بنفس األدوار التى رأوھا على

ستجد من یبحث عن الشھرة أو التباھى أو اإلثارة أو المال والشابات الشباب 
ھذه وراء  اإلنسیاق بعدو ..مالمادیة أو إلستكمال دراستھ ھملشدة إحتیاجات

 مودراستھ معفتھ ..وأن كل شئ قد ضاع ..م كانوا فریسةأنھ یدركونالخدعة 
ویحذرنا  ..قب األخرىوكل العوا منفسھأإلى  مونظرتھ موروحیاتھ موأھلھ

َواآلَن َأیَُّھا اْلَبُنوَن اْسَمُعوا ِلي َوَال َتْرَتدُّوا " تاب المقدس من الزنا ومن عواقبھالك
ِلَئالَّ ُتْعِطَي َزْھَرَك  .َأْبِعْد َطِریَقَك َعْنَھا َوَال َتْقُرْب ِإَلى َباِب َبْیِتَھا. َعْن َكِلَماِت َفِمي

ِلَئالَّ َتْشَبَع اَألَجاِنُب ِمْن ُقوَِّتَك َوَتُكوَن َأْتَعاُبَك ِفي َبْیِت  .اِسيآلَخِریَن َوِسِنیَنَك ِلْلَق
َكْیَف َأنِّي َأْبَغْضُت «: َفَتُقوَل .َفَتُنوَح ِفي َأَواِخِرَك ِعْنَد َفَناِء َلْحِمَك َوِجْسِمَك. َغِریٍب

 "ِت ُمْرِشِديَّ َوَلْم َأِمْل ُأُذِني ِإَلى ُمَعلِِّميََّوَلْم َأْسَمْع ِلَصْو!. اَألَدَب َوَرَذَل َقْلِبي التَّْوِبیَخ
  .)١٣ـ  ٧:  ٥أم (

 

ھناك مجموعة من األسباب والظروف والدوافع التى تحدد للشاب أو 
  .فسیةالمراھق الطریق الذى سوف ینتھجھ بناء على الدراسات الن

ور فاألسرة المترابطة التى یتواجد فیھا األب واألم ھو أھم دو ..دور األسرةـ ١
فى وفاق ومحبة ومودة ھى بحد ذاتھا مثل أعلى للمراھق والشاب فھى أصل 

وكلما كان الحدیث بین األھل واألوالد عن أسئلتھم  ..التعلیم والتوجیھ والمراقبة
الد الجنسیة مقنع وودى وبدون مشاعر الخجل وعلى قدر ما یمكن أن یفھمھ األو

باإلضافة إلى تعلیمھم بعض األساسیات عن تكوینھم التشریحى والوظائف 
كان  ..لجنین وما ھى العادة الشھریةالفسیولوجیة والبیولوجیة وكیفیة تكوین ا
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أیضًا  ..ذلك أفضل من حصولھم على معلومات مشوھة أو كاذبة من أقرانھم
  .المراھقة والعكس یجب إیضاح المیول الجنسیة التى یشعر بھا المراھق تجاه

فى السنوات األولى من المراھقة لم یكن أبدًا الحب  ..الحب والرومانسیةـ ٢
 Egocentricھو السبب فى إقامة عالقة جنسیة بل باألكثر الذات واألنانیة 

والنمو الجسدى والفضول وطلب اللذة، أما بالنسبة للمراھقین األكبر سنًا فجزء 
تجاذب جسدى وعاطفى ( ة ھو عالقة رومانسیةجنسیمن الدافع إلقامة عالقة 

  ).ونفسى

وجد أنھ كلما كان فارق السن  ..فارق السن بین المراھقین والمراھقاتـ ٣
كلما كانت فرصة حدوث  ..سنوات ٥حوالى  ..بین المراھق والمراھقة كبیر

 یقوم بالضغط على المراھقة األكبر سنًا عالقة جنسیة أكبر والسبب أن المراھق
یقارب اإلكراه، وبالمناسبة فقد دلت  ضغطلممارسة الجنس وھو  ر سنًااألصغ

اإلحصائیات أن أغلب ھذه الممارسات الجنسیة تأتى من أقارب ومعارف 
إذا ما تم إكتشاف و ـ كما قد یعتقد البعض ـ  عادة من الغرباء ولیسوأصدقاء 

ة تكون األحضان ففى العاد السن یم والتكذیب، أما صغارعتاألمر فعادة ما یتم الت
  .والتقبیل والتالمس ھى كل شئ

عادة ما تطیح بعقل ھؤالء ھى   ..الخمور والمكیفات والمخدراتـ ٤
مما قد یفسح .. والتدخین لتناول ھذه المسكرات الفسادإلى مجالس المراھقین 

ة فى النھایة إلى إقامة عالققد یدفع مما  ..تقارب جسدى ونفسى وعاطفىمجال ل
ُطوَبى ِللرَُّجِل الَِّذي َلْم " ولھذا یقول المزمور ..أبدًا فى الحسبان جنسیة لم تكن

َیْسُلْك ِفي َمُشوَرِة اَألْشَراِر َوِفي َطِریِق اْلُخَطاِة َلْم َیِقْف َوِفي َمْجِلِس اْلُمْسَتْھِزِئیَن َلْم 
  .)١:  ١مز ( "َیْجِلْس

اسات التى أقیمت أكدت الدر ..ن والشباب بالكنیسةیعدم إرتباط المراھقـ ٥
فى الغرب أنھ كلما كان المراھق والشاب أكثر إقتراباًً من الكنیسة وإجتماعاتھا 

َلِكْن " وُبعدًا عن ھذه اإلنحرافات كلما كان أكثر إلتزامًا بتعالیم الكتاب المقدس
  .)٢:  ١مز ( "ِفي َناُموِس الرَّبِّ َمَسرَُّتُھ َوِفي َناُموِسِھ َیْلَھُج َنَھارًا َوَلْیًال
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 إنتشرت الكثیر من األفكار ..لھجوم على عفة المراھقین والشباباـ ٦
والشعارات مفادھا أن المراھقین والشباب ھم عبارة عن أفراد بدون  العالمیة

عقل یتم التحكم فیھم من خالل ھرموناتھم وأن ھؤالء مجرد وحوش بعقل 
 شئ یمكن شھوانى، ومعظم األفالم تظھر أن العالقة الجنسیة ما ھى إال

سھلة الغانى وكذا األ ..طبیعىھذا شئ أن ممارستھ كلما سنحت الظروف بذلك و
الجنسیة یجب أن تكون فى  ةالعالق أّما أن ..المخوھى تغسل  الحفظ والتردید

إطار الزواج إنما ھى أفكار قد عفا علیھا الزمان وال تصلح للقرن الواحد 
یشعرون  قد وطھارتھم وعذریتھم فإن الذین احتفظوا بعفتھم لذلكوالعشرین، 

مازالوا یحتفظون بعذریتھم، وعلى الرغم أن إذا كانوا بالخجل إذا ما سئلوا 
وكل ما ھو جدید  كل ما ھو نقىو یعنى كل ما ھو طاھر" عذراء"كلمة مدلول 

  .إال أن مدلولھ اآلن فى الغرب یعنى أنھ ال لزوم لھ ..ولم یمس

والكثیر من .. )١٤:  ٢٠خر ( "َتْزِن َال"لقد تناسى بعض الناس الوصیة 
َالرُّوُح " ھا حمایة اإلنسان وإعالء اإلنسانكلمات الكتاب المقدس التى من شأن

 "َاْلكَالُم الَِّذي ُأَكلُِّمُكْم ِبِھ ُھَو ُروٌح َوَحَیاٌة. َأمَّا اْلَجَسُد فَال ُیِفیُد َشْیئًا. ُھَو الَِّذي ُیْحِیي
  .)٦٣:  ٦یو (
 "ََّضْربًا َوِخْزیًا َیِجُد ، اْلُمْھِلُك َنْفَسُھ ُھَو َیْفَعُلُھ. اِني ِباْمَرَأٍة َفَعِدیُم اْلَعْقِلَأمَّا الز

  ).٣٣ـ  ٣٢:  ٦أم " (َوَعاُرُه َال ُیْمَحى

 "ُكلُّ َخِطیٍَّة َیْفَعُلَھا اِإلْنَساُن ِھَي َخاِرَجٌة َعِن اْلَجَسِد َلِكنَّ الَِّذي . ُاْھُرُبوا ِمَن الزَِّنا
َأْم َلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ َجَسَدُكْم ُھَو َھْیَكٌل ِللرُّوِح اْلُقُدِس ، ْزِني ُیْخِطُئ ِإَلى َجَسِدِهَی

. َألنَُّكْم َقِد اْشُتِریُتْم ِبَثَمٍن الَِّذي ِفیُكُم الَِّذي َلُكْم ِمَن اِهللا َوَأنَُّكْم َلْسُتْم َألْنُفِسُكْم؟
  ).٢٠ـ  ١٨:  ٦اكو " (ُكْم َوِفي َأْرَواِحُكُم الَِّتي ِھَي ِللَِّھَفَمجُِّدوا اَهللا ِفي َأْجَساِد

علیھا ألنھا  تندرنكیف أن زمیالتھا  أمریكیة ذكرت شابة مسیحیة
ت وكان ..وكیف أنھا ترید أن تبقى عذراء إلى یوم زواجھا ..الزالت عذراء

كانكم فى بإمكانى فى أى وقت أن أصیر مثلكم ولكن لن یكون بإم"علیھم إجابتھا 
   ."أى وقت أن تصیروا مثلى
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واإلنبھار .. أسھل اإلنقیاد فى سن المراھقة ما ..دور األصدقاء واألقرانـ ٧
 واإلنجذاب وراء التباھى باإلنحرافات والسوء.. ببعض الشخصیات البراقة

دھاء وسیطرة  فھو األكثر.. ویكون قائد مجموعة السوء أشبھ برئیس عصابة
  ).الشلة(على أفراد المجموعة 

والواقع أن قوة الشخصیة وثبات ووضوح الھدف ھو الذى یجعل من 
وكلما كان سن المراھق أو الشاب  ..هءقویًا وقائدًا وتنساق الناس ورا اإلنسان

. ُھْم ُعْمَیاٌن َقاَدُة ُعْمَیاٍن. ُاْتُرُكوُھْم" ما كان من السھل إنقیاده وقیادتھصغیرًا كل
  .)١٤:  ١٥مت ( "ُد َأْعَمى َیْسُقَطاِن ِكَالُھَما ِفي ُحْفَرٍةَوِإْن َكاَن َأْعَمى َیُقو

 ..بسیطة والفكرة ..تنتھى ال والبشر الشیطان حیل ..الجنس الفموىـ ٨

 األمراض على السیطرة مركز إحصائیات وبحسب ھائلة، شعبیة واكتسبت

CDC قاموا سنة ١٩ -  ١٥ بین أعمارھم تتراوح التى المراھقین من %٥٠ فإن 

 المراھقین ھؤالء إعتقاد ھو الظاھرة ھذه وراء والسبب ..الفموى الجنس مارسةبم

 ال وبالطبع ..صحیح غیر وھذا ..جنسیًا المنقولة العدوى ینقل ال األسلوب ھذا أن
 فالجنس مصر فى أما .األسلوب بھذا حامل المراھقة تصبح أن إحتمال یوجد

  !.البكارة بغشاء إلحتفاظا یمكن وھنا ،لألسف احتماًال األكثر ھو الشرجى

 

 

 كلمات إن ال مانع من الممارسات الجنسیة من سن المراھقة فصاعدًا و
وبناء على .. فى زمن لم یكن بھ سن المراھقة كتبت قد الكتاب المقدس

  .تحّرقعانى من كثیر من الكبت والذلك فإن مراھق الیوم ی
المراھق  ال شك أن تأخر سن الزواج أو عدم وجوده أصًال یرھق

 أیضًا بل یوجد.. ن نتبع غرائزنا بدون ضبطیولكننا لسنا جسدانی.. الشابو
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والذى .. )١٩:  ٥تس ١( "َال ُتْطِفُئوا الرُّوَح"جانب روحى یعمل فینا ویوجھنا 
وحضور القداسات  عترافى المعمودیة باإلضافة إلى الصالة والتوبة واالنلناه ف

كل ھذه .. والتناول والخدمة واإلجتماعات وكافة الممارسات الروحیة األخرى
.. أسلحة تساعدنا وتقوینا على الھروب من العثرات الجنسیة الملقاه أمامنا

مراھق وشاب ومتزوج .. فشیطان الزنا قوى جدًا ویرید أن یسقطنا جمیعًا
اَلِم َشْھَوَة اْلَجَسِد، َوَشْھَوَة اْلُعُیوِن، َوَتَعظَُّم اْلَمِعیَشِة، َلْیَس َألنَّ ُكلَّ َما ِفي اْلَع" ومسن

إذا ما ُتركنا للحواس ولألفكار  ، أما)١٦:  ٢یو ١( "ِمَن اآلِب َبْل ِمَن اْلَعاَلِم
الخادعة واإلباحیة وكل ما ھو للجسد فإن مثل تلك الشھوات سوف تقودنا إلى 

َوِإْن َلْم ُتْحِسْن َفِعْنَد اْلَباِب . ِإْن َأْحَسْنَت َأَفَال َرْفٌع"قط العثرات الجنسیة وسوف نس
   .)٧:  ٤تك ( "َخِطیٌَّة َراِبَضٌة َوِإَلْیَك اْشِتَیاُقَھا َوَأْنَت َتُسوُد َعَلْیَھا

وكیف كانت  ..وكان فى ریعان الشباب أذكروا دائمًا یوسف العفیف
وھى  ..وطیفار وھو مجرد عبد لھذه المرأةالعثرة الملقاه أمامھ من إمرأة سیده ف

   .ولكنھا لم تكن تمتلك روحھ ..تمتلك جسده

 

  وتعطینا مستوى أعمق  الممارسات الجنسیة سوف تقربنا من بعضأن
   ).قبل الزواج( والحبمن التفاھم واإلحساس 

ه أما الذى تقصد. Erosالحب الذى یقصده العالم ھو الحب الشھوانى 
تعبیر  فعًال فالعالقة الجنسیة ھى. Aghapyالكنیسة فھو الحب المسیحى 

ھذه العالقة الخاصة المقدسة جدًا ھى قمة  لكنو ،والحب للتقارب طبیعیة ونتیجة
وھى نھایة طریق طویل من التعارف والتفاھم والحب .. العالقة ولیست بدایتھا

   .ة وأخیرًا نوال األكلیلوحلول الروح القدس فى سر الزیج والصالة والتعاھد

أنھن لم  شابة وامرأة ١٠٠,٠٠٠كانت إجابة حوالى فى احدى األبحاث 
یكنَّ سعداء وشعروا بالدونیة واإلحباط عندما كانت العالقة الجنسیة فقط ھى 

 .السبب فى التقارب
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وھو سر من أسرار الكنیسة وفیھ یحل الروح  إكلیل ُیسمىسر الزیجة 
لیس ف ..كلل البد أوًال أن یجاھد ویغلب وینتصرفالذى ُی ..القدس على الزوجین

َوَلِكْن ِمْن َبْدِء اْلَخِلیَقِة " ..وحسیة الزواج مجرد تقارب جسدى وملذات جنسیة
 ،ِمْن َأْجِل َھَذا َیْتُرُك الرَُّجُل َأَباُه َوُأمَُّھ َوَیْلَتِصُق ِباْمَرَأِتِھ ،َذَكرًا َوُأْنَثى َخَلَقُھَما اللَُّھ

فالَِّذي َجَمَعُھ اللَُّھ َال ، ِإذًا َلْیَسا َبْعُد اْثَنْیِن َبْل َجَسٌد َواِحٌد. ُكوُن اِالْثَناِن َجَسدًا َواِحدًاَوَی
   .)٩ـ  ٦:  ١٠مر (" ُیَفرِّْقُھ ِإْنَساٌن

 

  من المستحب أن نتعرف على بعض جسدیًا وجنسیًا حتى ما نتأكد أننا
  .فال معنى أن نتزوج ونفشل متوافقون جنسیًا

 فألسباب ..یةالجنس الثورةإن ھذه األكذوبة ھو ما یحدث اآلن بعد 
إقتصادیة وإجتماعیة وسیاسیة أصبح للمرأة حریة أكبر تعادل الرجل باإلضافة 

وأن كل واحد من .. بالرجل إلى تلك المنظمات التى تدعو لمساواة المرأة
تى یریدھا ثم یمضى كل واحد إلى حال سبیلھ الطرفین یأخذ من العالقة اللذة ال

مع اإلحتراس من الحمل أو اإلصابة بعدوى .. وبذلك یحدث تعادل للطرفین
الذى ال یرید  الحقیقة أن المرأة ھنا سقطت فى فخ الرجللكن و ..منقولة جنسیة

فقد أسلمت جسدھا  ..منھا إال جسدھا فقط وأصبحت ھى أكثر تبعیة للرجل
 وبالتالى فال حقوق زوجیة علیھ بل حریة زائفة مدمرة. ھالرجل لیس ھو زوج

وبذلك تكون العالقة الجنسیة بھذه الطریقة . .بدون العاطفة التى تریدھا المرأة
  .باإلضافة إلى الطمع واألنانیة والذات.. حتیاجات بیولوجیةإل ًاتحقیق لیست إال

لعطاء الذى یتسم با ى ثمرة الحب الحقیقىفھ العالقة الزوجیةأما 
من  یئًاوالعالقة الزوجیة تأخذ ش.. واإلھتمام والبذل والوفاء وإحترام اآلخر

ختبر قبل  یمكن أن توال.. الوقت واإلستقرار واألمان كى ما یحدث توافق
تك ( "َوَعَرَف آَدُم َحوَّاَء اْمَرَأَتُھ َفَحِبَلْت"مثلما حدث .. عھد أو تقدیس الزواج بدون

یر إلى العالقة الزوجیة فقط بل إلى مكنونات والمعرفة ھنا ال تش )١:  ٤
   .شخصیة حواء أیضًا
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فقبل  ..الزوجیةبالنسبة للعالقة  الزواج المسیحى لھ منظور مختلف
فأصبحوا  وحلول الروح القدسأما بعد الزواج .. أثنین بل ًاواحدا الزواج لیس

َوُأمَُّھ َوَیْلَتِصُق ِباْمَرَأِتِھ َوَیُكوُن  ِمْن َأْجِل َھَذا َیْتُرُك الرَُّجُل َأَباُه"إثنین  اولیس ًاواحد
فالَِّذي َجَمَعُھ اللَُّھ َال ُیَفرُِّقُھ . ِإذًا َلْیَسا َبْعُد اْثَنْیِن َبْل َجَسٌد َواِحٌد. اِالْثَناِن َجَسدًا َواِحدًا

  .)٦ـ  ٥:  ١٩مت ( "ِإْنَساٌن

 

 ذا سیؤدى إلى متانة العالقة بعد كلما كانت العالقة الجنسیة مبكرة فإن ھ
  .ذلك

والحقیقة ھى العكس، فعلى الرغم أن العالقة الجسدیة أو الجنسیة بین 
ولكنھا تفتقد  ..یعطى لھم بعض الملذات الحسیة والجسدیة والشباب المراھقین

واألنانیة والفضول  وألنھا متمركزة حول حب الذات ،إلى الكثیر من الثبات
أو فتیان وفتیات "  دون جوان"أو " كازانوفا"دقاء بمظھر والظھور أمام  األص

والعكس "  She is hot ..ھذه الفتاة مثیرة"فیقول الفتى عن الفتاة  ..الشاشة
 ویركز منتجوا األفالم على ھذه النقطة .."He is sexy"بالنسبة للفتاة 

أن  من الناس جمیعًا مھما اختلفت أعمارھم ومعنى ھذا أنھم یریدون.. بالذات
  .Sexualisation یًاجنس ویجعلوا كل شئیفكروا بنفس الطریقة 

 

 مریض أو خجول أنك إذا لم تمارس الجنس فأنت إما تعانى من الكبت أو.  

 نفسھمأوھذه األكذوبة تبدو لصغار المراھقین مخیفة ألنھا تضعف ثقتھم ب
والنفس  جسدلل ھو مؤٍذ نللمراھقی ولكن الواقع غیر ذلك فممارسة عالقة جنسیة

، وفى بحث أجرى فى إحدى الجامعات األمریكیة على لروحاوالعاطفة و
مجموعة من المراھقین الذین یمارسون الجنس وجد فیھ أن ھؤالء ھم أكثر 
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أما . ھم المدرسى أقلءكما أن أدا ..عرضة لتناول الخمور والمخدرات
الكآبة والوحدة واإلحساس ن من یالمراھقات فباإلضافة إلى ما سبق فقد یعان

  .بالدونیة مع میول إنتحاریة

 

  من كل ھذه  یعانى المرءفلماذا  ..من حاالت الزواج بالطالق% ٥٠تنتھى
  .یناسب الزمن الذى یعیشھ لم یعد الزواجف. المشاكل الناجمة عن الطالق

فى الحقیقة و.. )٦ـ  ٤:  ١٩مت ( لقد أوضح السید المسیح قدسیة الزواج
َألنَّ اْلَخِلیَقَة َنْفَسَھا َأْیضًا "بل لیعطینا الحریة .. یكبلنا بھالم یعطنا اهللا الوصیة ل

ألن الزواج .. )٢١:  ٨رو ( "َسُتْعَتُق ِمْن ُعُبوِدیَِّة اْلَفَساِد ِإَلى ُحرِّیَِّة َمْجِد َأْوَالِد اِهللا
متبادلة واإلخالص والوفاء فھو مبنى على المحبة ال.. ھو سر من أسرار الكنیسة

ِلَیُكِن الزَِّواُج ُمَكرَّمًا ِعْنَد ُكلِّ َواِحٍد، "ولیس على الرغبة الجنسیة .. الذات وبذل
  .)٤:  ١٣عب ( "َوَأمَّا اْلَعاِھُروَن َوالزَُّناُة َفَسَیِدیُنُھُم اُهللا. َواْلَمْضَجُع َغْیَر َنِجٍس

أنھما بعد الكبر رزقھما  وكیف.. ومن أمثلة ذلك زواج إبراھیم وسارة
وكیف أنھما بعد الكبر رزقھما اهللا .. وأیضًا زكریا وألیصابات.. اهللا باسحق

 وفى الحالتین لم یتخل طرف عن اآلخر بسبب عدم اإلنجاب.. بیوحنا المعمدان
  . أو أى سبب آخر

أن ھناك عالقة .. ًامختلف ًامجتمع ٨٠وجد الباحثون فى دراسة عن ولقد 
وجدوا أنھ كلما زادت اإلباحیة كلما و ..المجتمع وعدم الزواج حریةبین مقدار 

، لذلك انخفضت ثقافة األمة وقدرتھا على اإلبداع ونموھا الذھنى والرقى الثقافى
الدول الكثیر من المحاذیر حتى تتفادى ھذا بعض المجتمعات و فلقد أخذت

  .المصیر

دد بسبب خطایا النجاسة وتع سادت ثم بادتھناك إمبراطوریات 
كما نتذكر أن اهللا قد جلب  ،)مثل اإلمبراطوریة الرومانیة( الزوجات والسرارى

وأیضًا أحرق اهللا سدوم وعمورة .. الطوفان بسبب ھذه المعاصى على العالم
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ِإنَّ ُصَراَخ َسُدوَم َوَعُموَرَة صعد الي َقْد َكُثَر : "َوَقاَل الرَّبُّ"بسبب خطایاھم الجنسیة 
  .)٢٠:  ١٨تك ( "ِجّدًاوعملھم َقْد َعُظَم 

 

 ن الذى أدراك أن اإلنتظار أفضل؟لماذا اإلنتظار؟ َم  

بسبب كل ما سبق وبسبب التجارب القاسیة والمھلكة والممیتة التى 
عاناھا الكثیرون من حمل وإجھاض وموت وعدوى منقولة جنسیًا وإیدز وآالم 

عض بالدفاع عن الزواج تحت شعار قام الب عندماف ..عاطفیة ونفسیة وإنتحار
 شیطانیة فقامت حركة مضادة  .."True Love Wait"الحب الحقیقى ینتظر  

والعجیب  ..تطالب الحكومات بمزید من الحریات الجنسیة وتقنین ھذه الحریات
أن ھذه الحریات موجودة منذ نھایات القرن التاسع عشر بعد أن أصبحت 

 ..خارج الزواج ملغاة أو مجرد حبر على ورق القوانین التى تتعامل مع الزنا
ولكنھم فى الواقع یریدون ما ھو أكثر مثل إتاحة زواج قانونى مدنى بین رجل 

   .بعض البالدطبقت فعًال فى والتى ورجل 

المراھقة وربما أیضًا خالل سنوات  واتبالتأكید علینا اإلنتظار خالل سن
بًا أو طالبة وتعولھ أسرتھ كما أن الدراسة الجامعیة فالكثیر منا ال یزال طال

حیث أن میولھ للجنس اآلخر الزالت عامة أى  من الكثیرین لم ینضجوا بعد
ولكن إن كنت قد . لیست لشخص واحد بل ھى متقلبة وكذا النضوج الروحى

بدأت بتحمل المسئولیة وأعباء العمل وإنتھیت من دراستك أو قاربت اإلنتھاء 
 كعترافا ك، إذن من المستحسن سؤال والدیك وأبل ًامالئم ًامنھا ووجدت إنسان

  .حتى ما یجیز لك الضوء األخضر

فمن إنتحار إلى عدوى جنسیة للناس قتاًال  كان دائمًا والحق أن إبلیس
الزال شیطان الزنا یعمل بكل قوة فى و.. إلى تفكك أسرى وخراب البیوت قاتلة

 ن مھما كان مقدسًا ویسبىوكل مكا أفكاره إلى قلوب وبیوت الناس دخلُیوالعالم 
َأْنُتْم ِمْن َأٍب ُھَو ِإْبِلیُس َوَشَھَواِت َأِبیُكْم ُتِریُدوَن " الرجال والنساء والصغار والكبار
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. َذاَك َكاَن َقتَّاًال ِللنَّاِس ِمَن اْلَبْدِء َوَلْم َیْثُبْت ِفي اْلَحقِّ َألنَُّھ َلْیَس ِفیِھ َحقٌّ. َأْن َتْعَمُلوا
  . )٤٤:  ٨یو ( "َم ِباْلَكِذِب َفِإنََّما َیَتَكلَُّم ِممَّا َلُھ َألنَُّھ َكذَّاٌب َوَأُبو اْلَكذَّاِبَمَتى َتَكلَّ

 

   .تقدیر المیل الجنسى والحكمة فى ضبطھـ ١

جنسیة وغریزة جنسیة ال یمكن تجاھلھا  یجب أن نعترف أن لدینا میوًال
لبنى البشر ھو التقارب الجسدى والجنسى والعاطفى وأن من أحب األشیاء 

 روحیةوطاقات ھناك طاقات نفسیة الجسد ونتذكر أنھ  نھذبولكننا نقدر ان 
َألنَُّھ ِإْن ِعْشُتْم َحَسَب اْلَجَسِد َفَسَتُموُتوَن َوَلِكْن ِإْن ُكْنُتْم ِبالرُّوِح "ال ندركھا قد  ھائلة

  .)١٣:  ٨رو ( "َتْحَیْوَنُتِمیُتوَن َأْعَماَل اْلَجَسِد َفَس

مثل المشاھد اإلباحیة والعادة  ..إذا علینا تجنب كل ما یثیر ھذه الغریزة
 وكذا.. وكل ما ھو لیس للبنیان  Chattingالسریة واألحادیث التلیفونیة والـ

أو العمل فى مكان  ..أو عمل السوء سوى التسكع ھمال ھدف ل الذین صدقاءاأل
 الجسدیة حتیاجاتاإلودراسة مفیدة وھوایة تلبى ا بعمل دل كل ھذاواستب ..معثر

َال َیُقْل َأَحٌد ِإَذا ُجرَِّب ِإنِّي ُأَجرَُّب ِمْن ِقَبِل اللَِّھ، َألنَّ " والنفسیة والروحیة والذھنیة
ِإَذا اْنَجَذَب  َوَلِكنَّ ُكلَّ َواِحٍد ُیَجرَُّب، اللََّھ َغْیُر ُمَجرٍَّب ِبالشُُّروِر َوُھَو َال ُیَجرُِّب َأَحدًا

  ).١٤ـ  ١٣:  ١یع ( "َواْنَخَدَع ِمْن َشْھَوِتِھ

  .كن لك غیرة مقدسةـ ٢

ن حولك من وأنظرى إلى َم ..ن حولك من الشباب األطھارأنظر إلى َم
أذكر دائمًا یوسف العفیف  ..وكن لك غیرة مقدسة ..الفتیات العفیفات العذارى

 ینن الرجال منھم والنساء الذلقدیسیأنظر أیضًا قصص ا. وسوسنة العفیفة
  .من الدنس وأفكارھم أجسادھمحفظوا 
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وردد معھ كل  ..مثل داود ..وأنظر أیضًا إلى الذین زنوا وسقطوا وتابوا
وھو المزمور التى تردده الكنیسة فى  ..المزمور الخمسین ..حین مزمور التوبة

  .كل صلوات السواعى

   .نظر إلى مستقبلك الزیجى من اآلنأ ـ٣

وإذا كنت كذلك فتأكد أن الطرف اآلخر  ..ى على طھارتك وعفتكابق
سوف یدرك ذلك وسوف تكون ھناك ثقة متبادلة ولن یكون للشك موضع طالما 

َاِإلْنَساُن الصَّاِلُح ِمْن َكْنِز َقْلِبِھ الصَّاِلِح " فإنھ أن تصرفاتك وكالمك یدل على ذلك
َفِإنَُّھ ِمْن َفْضَلِة . ُر ِمْن َكْنِز َقْلِبِھ الشِّرِّیِر ُیْخِرُج الشَّرَُّیْخِرُج الصََّالَح َواِإلْنَساُن الشِّرِّی

 مملوءة الزوجیة عالقتك تكون سوف تتعجل الو ..)٤٥:  ٦لو ( "اْلَقْلِب َیَتَكلَُّم َفُمُھ
كلما  نھ كلما استقرت العالقة الزوجیةومن الناحیة العلمیة فإ .وسعادة فرح

التى یتحسن آدائھا طالما  الزوجیةخذ حتى فى العالقة أصبح العطاء أكثر من األ
المحبة الزوجیة واألسریة فى ازدیاد إضافة إلى المحافظة على الصحة  أن

  .والجسد من الترھل

نتظر سبع سنوات من الخدمة الشاقة فى رعى ا یعقوب أبو اآلباءأن 
 ةزوجخذ راحیل یأ اللصوص والحیوانات المفترسة لكىصد الغنم واألخطار و

 "َفَخَدَم َیْعُقوُب ِبَراِحیَل َسْبَع ِسِنیٍن َوَكاَنْت ِفي َعْیَنْیِھ َكَأیَّاٍم َقِلیَلٍة ِبَسَبِب َمَحبَِّتِھ َلَھا"لھ 
وانعكس ھذا على یوسف العفیف .. ثم استمر حبھ لھا طول األیام )٢:  ٢٩تك (

  . ابنھ

  .سیةجنن فى اإلستجابة لإلثارة الغیر متماثلی الكلاعرف أن ـ ٤

لوحظ من خالل بعض التجارب العلمیة أن إستجابة الرجال لإلثارة 
رع وأقوى عنھا فى النساء واإلثارة ھنا تأتى فى المقام ـمرات أس ٤الجنسیة ھى 

بعض األحاسیس  إمرأة رجل یبادلولكى  ..األول بالحواس مثل النظر بالذات
لذا وبصفة عامة فإنھ  ..والكالم العاطفى فھذا یأخذ منھ بعض الوقت والمجھود

  .ار بالحواس ویتفاعل وھذا ما یفضلھـیث
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التالمس والعاطفة الكالم و أما المرأة فإنھا تثار باألكثر من خالل
وھذا یقودھا بالتالى إلى اإلثارة الجنسیة وھذا ما تفضلھ  ..الجیاشة واألحاسیس

  .وتصبوا إلیھ

یجاھدوا مع  أن  ..ب على المراھقین والشبابجاء على ھذا الكالم فیـبن
وأن . )١:  ٣١أى ( "!َعْھدًا َقَطْعُت ِلَعْیَنيَّ َفَكْیَف َأَتَطلَُّع ِفي َعْذَراَء"طھارة أعینھم 

  .یتجنبوا مالمسة جسد المرأة مالمسة مقصود بھا اإلثارة الجنسیة

س التى بأن ال یبالغوا فى إرتداء المال ..توكذا على المراھقات والشابا
َاْلُحْسُن ِغشٌّ "بأى نوع من التالمس الجسدى  نوأال یسمح ..ابتسبب إثارة للشب

  ).٣٠:  ٣١أم ( "َواْلَجَماُل َباِطٌل َأمَّا اْلَمْرَأُة اْلُمتَِّقَیُة الرَّبَّ َفِھَي ُتْمَدُح

 ..فالمعامالت الجنسیة فقط لن تقوم ببناء األسرة ..أما بالنسبة للمتزوجین
العالقات الجنسیة سوف تجد مكانھا وطریقھا  أما إذا كانت المحبة متبادلة فإن

  .الصحیح

  .تقود غرائزك الجنسیة وعواطفكك ال تدع أحاسیسـ ٥

وما  ھذا فخ یقع فیھ الكثیرون وھو ما یقال عنھ الحب من أول نظرة
وإذا كان اھتمامك بالمظھر  ..فھذا لیس بحب بل ھو شھوة الجسد والعین ..شابھ

عمیاء اذ أنك قد حجبت عنھا باقى  الخارجى فقط فسوف تكون بصیرتك
و فكرھا أو فكیف تحبھا وأنت ال تعرف عنھا شئ عن عاطفتھا أ.. المعطیات
.. )٩:  ١٧أر ( "!َاْلَقْلُب َأْخَدُع ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوُھَو َنِجیٌس َمْن َیْعِرُفُھ"!.. ؟روحیاتھا

ھناك الكثیر و ..فعلیك أن تتعرف علیھا من النواحى الفكریة والنفسیة والروحیة
وبإمكانك . من الكتب والندوات توجھ الشباب إلختیار شریك الحیاة المناسب

سؤال األھل واألقارب واألصدقاء بشرط أن یكون لھم روح الحكمة واإلفراز 
  .آباء اإلعتراف والمرشدین اضافة إلى
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 الجنسیة باحیةاإل بسبب تنھار أن یمكن ضارةح أیة أن قبل من ذكرت  

 ثالبح وتل ثالبح من فھناك ..مجتمع ألى األول المكون ھى التى األسرة وتفكك
 فى یحدث ما إلى الضوء إلقاء إلى تھدف ذلك وغیر والعلمیة اإلجتماعیة منھا

 وتحاول مشاكلھا تناقش التى المفتوحة الصناعیة والمجتمعات األمریكى المجتمع

 فإنھا المسیحى بالدین عالقة لھا ولیس علمانیة باألساس حكومات وألنھا ..ھاحل

 من ھناك الدول ھذه داخل ولكن ..وعلمیة إجتماعیة بأسالیب مشاكلھا حل تحاول

 ووصایا كلمات والشباب المراھقین تعلم التى طةیالنش الدینیة والمنظمات الكنائس

   .المقدس الكتاب

إتجاه یدعو إلى العفة بعد السقوط ویطلق  كھنا فى الوالیات المتحدة
ِإَذا . َال َتْشَمِتي ِبي َیا َعُدوَِّتي" Second Virginityعلیھا العذراویة الثانیة 

ولكن َمن ھى  ..)٨:  ٧مي ( "ِإَذا َجَلْسُت ِفي الظُّْلَمِة َفالرَّبُّ ُنوٌر ِلي. َسَقْطُت َأُقوُم
ن المرأة الخاطئة المسیح لم یدسید إن ال ..أنھ الجسد والعالم والشیطان.. عدوتى؟

 "اْذَھِبي َوَال ُتْخِطِئي َأْیضًا. وَال َأَنا َأِدیُنِك"بل قال لھا .. التى ضبطت فى فعل الزنا
  .ألن باب التوبة الزال مفتوحًا.. )١١:  ٨یو (

 بشھوة ،المقدسة غیر العالقات عن الناشئة العواقب مقدار تشبیھ ویمكن  

 سن فى الوزن فى اإلنسان یزداد رویدًا فرویدًا الزائد ابوالشر الطعام حب

 ثم المشى ثم الجرى یستطیع وال بدینًا ویصبح ..الزواج وبعد المراھقة أو الطفولة

 ال ذلك بعد ثم ..متحرك مقعد یستعمل ثم ..مثًال السیارة كرسى على ًاقعید یصبح
 األمراض من انىیع أنھ إذ ..یحملھ نَم إلى یحتاج بل نفسھ یحمل أن یستطیع

 فى وھبوط والكلوى الكبدى الفشل ثم الدھون نسبة وزیادة والضغط السكرك القاتلة

 تؤدى األمراض ھذه فكل وبالمناسبة ..الویل كل فالویل ًامدخن كان ما وإذا القلب

  ).الجنسى الضعف( العنھ إلى
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ة ضیفلیست الق ..قط بل للفتیان أیضًاال یقصد ھنا للفتیات ف ..فقدان العذریةـ ١
وبحسب  ..وھذا ینطبق على الجمیع قبل كل شئ،بل العفة  "غشاء البكارة"

إحصائیات مركز السیطرة على األمراض فى الوالیات المتحدة فإن حوالى 
قد مارسوا عالقة جنسیة كاملة، سنة  ١٩ـ  ١١ ثالثة أرباع المراھقین فى سن

 ..١٩٩١ن نسبة الممارسین فى تناقص بدایة من عام ولكن المركز ذكر أیضًا أ
ء وھذا یعود إلى أن إستشعار الخطر المحدق والذى یھدد لیس فقط ھؤال

الحركات التى تدعو إلى اإلمتناع  فقامت ..المراھقین وأسرھم بل األمة ككل
Abstinence movement  أو تدعو إلى العفةTrue love wait  أو

بسبب  الكل فى وضع استنفارف ...سیاسیةالجتماعیة وإلادینیة وال منھا ..أخرى
  .الخ...ظھور مرض اإلیدزالحمل خارج اطار الزواج و

ھذا ما قد یحدث فى منطقة شرق  ..اج قسریًا أو غیر مرغوب فیھزو ـ ٢
قد والحقیقة أن ھذا األمر .. )المغرب غربًا إلى أفغانستان شرقًا( المتوسط

ِإَذا َوَجَد َرُجٌل َفَتاًة َعْذَراَء َغْیَر " ..سرائیلى ھكذاموسى للشعب اإل بھ أوصى اهللا
ُیْعِطي الرَُّجُل الِذي اْضَطَجَع َمَعَھا َألِبي  ،َمْخُطوَبٍة َفَأْمَسَكَھا َواْضَطَجَع َمَعَھا َفُوِجَدا

ال َیْقِدُر َأْن . َذلَھاالَفَتاِة َخْمِسیَن ِمَن الِفضَِّة َوَتُكوُن ِھَي لُھ َزْوَجًة ِمْن َأْجِل َأنَُّھ َقْد َأ
فى  ألزم الرجل ونالحظ ھنا أن اهللا.. )٢٩ـ  ٢٨:  ٢٢تث ( "ُیَطلَِّقَھا ُكل َأیَّاِمِھ

عذراء وغیر مخطوبة ولكنھ  منھا بسبب كونھاوصیتھ ألزم الرجل بالزواج 
ولكن ما یحدث فى الشرق لیس  ..تحت أى ظروفزواج ال یمكن إنفصام عراه 

من نصیب  قد یكون القتل من نصیب الفتاة أو التعذیب بل ..بالضرورة ھكذا
  .الفتى

إذا ما أقیمت عالقة جنسیة كاملة فإن إحتماالت الحمل تكون  ..الحملـ ٣
فى المراھقات بسبب إرتفاع معدل الخصوبة  ما یمكن بل إنھا أعلى ..قائمة
  .لدیھم
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ن جد فیھا أفى الوالیات المتحدة ُو ٢٠٠٤ولقد أجریت دراسة فى عام 
منھا ملیون حالة حمل  خارج اطار الزواج ملیون حالة حمل ٦,٤ھناك حوالى 

مراھقات  ٤ ھناك مراھقات ١٠فمن أصل كل  ..لمراھقات غیر متزوجات
 ١٠وھذه ھى أعلى نسبة فى الدول الصناعیة فھى  ..حوامل قبل سن العشرین
نصف فى ألمانیا ولكنھا المرات أكثر من فرنسا و ٤مرات أكثر من الیابان و

% ٤٥حوالى  للحوامل العدد اإلجمالى من، وتبلغ نسبة غیر المتزوجات إنجلترا
% ٥٠الطالق التى تصل إلى  رتفاع نسبإواإلحجام عن الزواج  ھو والسبب

  .المتزوجین فى

الحمل الغیر مرغوب فیھ قد یتبعھ إجھاض وھو قتل والوصیة  ..جھاضاإل ـ٤
  .)١٣:  ٢٠خر ( "َال َتْقُتْل"واضحة 

فإن حوالى  ..ملیون حالة حمل ٦,٤أن من بین وجد  ٢٠٠٤فى عام و
وألن معظم . .ملیون حالة قد أجھضت أثناء الحمل فى الوالیات المتحدة ١,٢

لكن و ..اإلجھاض تبیحلذا فإنھا  ..علمانیة دولحكومات الدول الصناعیة ھى 
 واردولكن اإللتفاف حول القانون أمر توجد دول أخرى ال تسمح باإلجھاض 

  .ومعروف

 المتحدة الوالیات فى الحمل حاالت من %٤٥ أن ذكرت ..شرعى غیر طفل ـ٥

 األمریكیة الفیدرالیة الحكومة أن وجد ولقد ..متزوجات غیر وفتیات لسیدات ھى

 نواحى شتى فى المراھقات األمھات لتساعد دوالر بلیون ١٥ حوالى تدفع

 ومن ..األب غیاب فى واألم الطفل بین ومتبادلة قویة عالقة ھناك ألن ..نحیاتھ

  ..ذلك نتیجة
 متاعب بالنسبة لألم المراھقة.  
  .ـ متاعب نفسیة١

  .ـ متاعب دراسیة وتعلیمیة٢

  .ـ متاعب وظیفیة إذا ما كانت أم عاملة٣

  .ـ متاعب صحیة مختلفة٤
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  .حیث یكون اإلعتماد األكثر على األھل والمعارف.. اإلعتمادیةـ ٥

  .فقر.. ـ متاعب مادیة٦

  ىبالنسبة للطفل غیر الشرعمتاعب.  
  .ـ أطفال أقل وزن وصحة ومشاكل صحیة مزمنة١

  .ـ رعایة صحیة أقل بكثیر٢

  .ـ متاعب فى التنشئة والتربیة٣

  .ـ متاعب دراسیة وتعلیمیة٤

  .ـ التعرض للتشرد واإلدمان واإلستغالل مثل أطفال الشوارع والمالجئ٥

ة فى الوالیات المتحدة وجد أن فى دراسف ..العدوى المنقولة جنسیًاـ ٦
 أموال الرعایة الصحیة واإلجتماعیة دوالر من ٢,٦٥توفر الحكومة الفیدرالیة 

لكل دوالر تدفعھ فى برامج مكافحة العدوى المنقولة جنسیًا، ومن تجربتى 
المنقولة جنسیًا وجدت أن  عدوىالشخصیة فى الوالیات المتحدة فى عیادات ال

ل مراكز طبیة متخصصة على أعلى مستوى تتحمل كل الوالیة نفسھا ومن خال
... نفقات المریض وشریكھ من فحص وتحالیل ودواء وخدمة إجتماعیة وتوعیة

وذلك للحفاظ على صحة  ..وذلك بخالف أى مشكلة صحیة أخرى ..مجانًا ..إلخ
  .لكك األمةورفاھیة 

 منقولة بعدوى سنة ٢٤ ـ ١٥ بین والمراھقین الشباب من %٥٠ حوالى ویصاب

 ..مراھقین ربعھم أن وجد سنویًا مصاب ملیون ١٩ حوالى منو ..عام كل جنسیًا

 الكبرى الصحراء خط جنوب أفریقیا فى أخرى شعوب فى ترتفع ةالنسب وھذه

 العالمیة الصحة منظمة وجدت ومؤخرًا ..آسیا شرق وجنوب الھند فى وكذلك

 مقاومة لھ أصبح سیالنال میكروب أن أطلنطا فى األمراض على السیطرة ومركز

 أن المقدر من فإنھ وبالتالى ..األرض وجھ على المعروفة الحیویة المضادات لكل

 حالة ٣٥٠,٠٠٠ من المتحدة بالوالیات بالسیالن المصابة الحاالت عدد تتضاعف

 مقاومة إلى باإلضافة ..٢٠١٠ عام بعد حالة ٧٠٠,٠٠٠ حوالى إلى سنویًا



95 
 

 بعض وموت الحدیثة الحیویة المضادات لبعض SYPHILIS الزھرى میكروب

 واشنطن العاصمة فى اإلعالمیة الوسائل جعل مما ..بھ الوالدة الحدیثى األطفال

 المنقولة العدوى مجال ىف الثالث العالم دول عداد فى أصبحنا لقد" وتقول تصرخ

  .٢٠١٠ أبریل من بدءًا التصاعد فى أخذ الحدیث ھذا .".جنسیًا

 

اإلباحى والعالقات  للتیار نمن الفتیات بالذات الذین استسلم الكثیر
وإحترام من  واتھنلذ نواحترامھ نعفتھ یسترجعنلو أمكن أن  ینالجنسیة تمن

 ات ھى عالقات مؤقتة عابرة وتبینأن مثل تلك العالق ند أدركلق ..نحولھم لھ
  .توھمنب أو األمان كما أبدًا اإلحساس بالح نضمن الشلة لم یعطھ نأن وجودھ

  .الشعور بالذنب ومشاعر أخرى ـ ١

ممارسات  رنشابة وسیدة اختب ١٠٠,٠٠٠فى دراسة أجریت على 
لیست بموجودة أو  نوجد أن العالقة العاطفیة مع أزواجھ ..ل الزواجقبجنسیة 

إضافة إلى  ..الجنسیة السابقة للزواج نھا فى عالقتھنھى أقل من تلك التى جرب
باإلحباط  نمع شعورھ نیكن سعداء فى التقارب الجسدى مع أزواجھ أنھم لم

إلى الطالق أو الخیانة  أحیانًا تؤدى المشاعر والعواطف وھذه ..والدونیة
وكلما  ..خارج الزواج العودة ثانیة إلى العالقات الجنسیةأحیانًا و ..الزوجیة

 ..أكثر وأكبر العالقات العاطفیة والجسدیة كلما كانت العواقب وتعددت طالت
وإذا انغمس اإلنسان أكثر كلما كان إستعداده للزواج والمحافظة على العھد أقل 

  .ومثل ھذا الزواج ھو فى مھب الریح

بعد أن بلغت سن الثالثین وكانت  األمریكیات تصف إحدى الشابات
بعض الشباب  على عرفتتكانت قد إذ  ..تشعر ببعض الیأس والضیق واإلحباط

عندما أقامت  ولكنھا تصف مشاعرھا ..دداقة والزمالة وتبادل الویل الصعلى سب
ثم أصبحت  ..وأنھا أغضبت اهللا ..شعرت بالكثیر من الندم فقد عالقة جنسیة
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وكذا فى عالقتھا مع ھذا الصدیق التى أصبحت نكد فى  ..نفسھا وروحھا مكمدة
رتیاح فقد وتروى أنھا فى عالقتھا السابقة عندما كانت تستشعر عدم اإل ..نكد

أما بعد العالقة الجنسیة فقد أصبحت فى  ..كانت تتخلص من تلك الصداقة بأدب
وأصبحت  ..حالة وسواس وقلق خوفًا من أن یھرب ھذا الصدیق وال یعود

وأصبحت شخصیة . .ال محالة تأتىغیورة علیھ ومتوقعة المصائب سوف 
وأصبحت متشبثة بھ إلى  ..من قبل ھامضطربة نفسیًا األمر الذى لم یحدث ل

أقصى درجة وأدركت كم ھى عمیقة تلك المشاعر عندما تسلم المرأة جسدھا 
  .!لرجل

أما بالنسبة للفتیان والشباب فإنھم یحاولوا أن یتناسوا األمر وینصرفوا   
ھوایة أو ربما أو  العنیفة عنھ بممارسة أشیاء محببة إلى نفوسھم مثل الریاضة

 ..التدخین بشراھة وتناول المسكراتواإلحباط ف إلى الموقیقودھم ف ..العكس
  . ولكن قلما یعبرون عن عواطفھم أو أحاسیسھم لصدیق أو أب إعتراف

باإلضافة إلى اآلالم العاطفیة والنفسیة فإن كل عالقة مستقبلیة بین فتى و
وفتاة وشاب وشابة سوف یلقى علیھا ظالل كثیفة من الشك والتردد والخوف 

  .یة وما إلى ذلك من أحاسیس نتیجة لتجربة سابقة ومؤلمةوعدم المصداق

طبعًا ھناك من لم یشعر بأى ذنب، ففى دراسة على طلبة المدارس العلیا 
َأْن "ین قول بولس الرسول ھلاجمنھم لم یشعروا بأى شئ مت% ٤٠وجد أن 

یَن ِمَن الَِّذیَن َأْخَطُأوا ِمْن َقْبُل َوَلْم ُیِذلَِّني ِإَلِھي ِعْنَدُكْم، ِإَذا ِجْئُت َأْیضًا َوَأُنوُح َعَلى َكِثیِر
  .)٢١:  ١٢كو ٢( "َیُتوُبوا َعِن النََّجاَسِة َو الزَِّنا َو اْلَعَھاَرِة الَِّتي َفَعُلوَھا

  .Broken heartالعالقات المحطمة  ـ ٢

إلى أن ممارسة عالقة جنسیة بین فتى وفتاة  الدراساتإحدى  أوضحت
من % ٥٠بالنسبة لـ  وذلك.. نقطاع العالقة بینھما كلیةوشاب وشابة یؤدى إلى إ

والسبب أن أحد األطراف شعر أنھ خضع  ..من اإلناث %٢٥الذكور وحوالى 
أو روحى نفسى أو لإلستغالل، كما أن تلك العالقة لم تنمى أى تقارب عاطفى 

  .ناھیك أن الثقة بینھما لم تعد موجودة ..بل جسدى فقط
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  .اإلدمان الجنسىـ ٣

من طالب الجامعات األمریكیة و % ٤٤ھرت إحدى الدراسات أن أظ
من الطالبات بینوا أن اإلتصال الجنسى قبل الزواج یولد رغبة عارمة % ٢٦

ِإَلى اْلَمَكاِن . ُكلُّ اَألْنَھاِر َتْجِري ِإَلى اْلَبْحِر َواْلَبْحُر َلْیَس ِبَمآلَن"فى طلب المزید منھ 
  .)٧:  ١جا ( "َھاُر ِإَلى ُھَناَك َتْذَھُب َراِجَعًةالَِّذي َجَرْت ِمْنُھ اَألْن

فراغھم الدراسى أو اإلجتماعى أو  لءفعندما یقوم الناشطون جنسیًا بم
فریسة  فإنھ سرعان ما یصبح ..الریاضى أو الروحى بالممارسات الجنسیة

سرعان ما أصبحت  ولكنھا.. وضحیة لتلك الممارسات التى بدأت كمجرد رغبة
ُكلُّ َمْن َیْشَرُب ِمْن َھَذا اْلَماِء َیْعَطُش " أن یرتوىإشباعًا كامًال بدون  لبسیدًا یط

  .)١٣:  ٤یو ( "َأْیضًا

  ..یذكر شاب خبرتھ الشخصیة كاآلتى

نت أسمع من أقرانى أن ممارسة الجنس ھى الطریق للتخلص من ك
ن ولكن العكس كا ..ولكنھ أفضل ..مثلھ مثل العادة السریة ..التوتر الجنسى

كان أكثر قوة من  بحیث أنھالرغبة  منصحیحًا حیث أن ممارسة الجنس زادت 
ولم أكن أستطیع السیطرة علیھ وفى نفس الوقت لم أكن  ..تعاطى المخدرات

  .ارتوى منھ

ن عرفتھم كانوا أسوأ منى حاًال فقد كانوا ال ویضیف الشاب كل َم
ملتھبة ال تنطفئ بل ار لقد كان مثل ن ..یتحدثون وال یفكرون إال فى الجنس

َأَو ، َأَیْأُخُذ ِإْنَساٌن َنارًا ِفي ِحْضِنِھ َوَال َتْحَتِرُق ِثَیاُبُھ؟" ..اًال وتحرقناعتزداد إشت
  .)٢٨ـ  ٢٧:  ٦أم ( "َیْمِشي ِإْنَساٌن َعَلى اْلَجْمِر َوَال َتْكَتِوي ِرْجَالُه؟

 

الرحمة  داود النبى لقد طلب ..خالقنا عن اهللا عدإنفصال وُبالخطیة ھى 
والرأفة ثم طلب أن یطھر واعترف بإثمھ وبخطیئتھ التى ھى ماثلة أمامھ فى كل 
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أنھ  اعترف وزوجھا إال أنھ أوریا الحثى مرأةاوعلى الرغم أنھ أخطأ إلى  ..حین
  .فى المقام األول وتعدى على وصایاه ویستحق العقاب ..أخطأ إلى اهللا

ولم یتصالحوا  ..بأى خطیة أو ذنب واشعریالبشر لن  عضولكن ھناك ب  
الذین یعملون  أما" ھؤالء یقول عنھم الكتاب المقدس.. مع اهللا وال مع أنفسھم

فى  واتسبب ین، وھناك أخر)١٠:  ١٢طو ( "المعصیة واإلثم فھم أعداء ألنفسھم
َفَال . ِمَن اْلَعَثَراِت َوْیٌل ِلْلَعاَلِم"ویقول عنھم الكتاب المقدس  ..إسقاط ھؤالء الصغار

 ،)٧:  ١٨مت ( "ُبدَّ َأْن َتْأِتَي اْلَعَثَراُت َوَلِكْن َوْیٌل ِلَذِلَك اِإلْنَساِن الَِّذي ِبِھ َتْأِتي اْلَعْثَرُة
َحتَّى َمَتى َتْعُرُجوَن َبْیَن اْلِفْرَقَتْیِن؟ ِإْن َكاَن " تینقرفبین ال تعرج ىرأخ ومجموعة

ھؤالء ینطبق .. )٢١:  ١٨امل ( "َفاتَِّبُعوُه، َوِإْن َكاَن اْلَبْعُل َفاتَِّبُعوُه الرَّبُّ ُھَو اللََّھ
ولكن اهللا یحذر ھؤالء  .."ساعة لقلبك وساعة لربك"علیھم المثل الشعبى الشھیر 

َأَنا َعاِرٌف َأْعَماَلَك، َأنََّك َلْسَت َباِردًا "أیضًا فى تحذیره إلى مالك كنیسة الالودكیین 
َھَكَذا َألنََّك َفاِتٌر، َوَلْسَت َباِردًا َوَال َحاّرًا، َأَنا ُمْزِمٌع . َلْیَتَك ُكْنَت َباِردًا َأْو َحاّرًا. َحاّرًاَوَال 

  .)١٦ـ  ١٥:  ٣رؤ ( "َأْن َأَتَقیََّأَك ِمْن َفِمي

روحیة بین زوجین متحابین مضبوطة ولھا حدود  الزوجیةأخیرًا العالقة 
ْعِرَف ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َأْن َیْقَتِنَي ِإَناَءُه ِبَقَداَسٍة َوَكَراَمٍة، َال ِفي َأْن َی"جسدیة ونفسیة و

ھنا یضع الكتاب و.. )٥ـ  ٤:  ٤اتس ( "َھَوى َشْھَوٍة َكاُألَمِم الَِّذیَن َال َیْعِرُفوَن اَهللا
.. )الشھوة(وجسدیة ) الكرامة(ونفسیة ) القداسة(روحیة .. ثالث مبادىءالمقدس 

 ..م یبین كیف یمكن لھذه المبادىء أن تتوافق مع بعضھا فى مختلف الظروفث
َو  َال َیْسِلْب َأَحُدُكُم اآلَخَر ِإالَّ َأْن َیُكوَن َعَلى ُمواَفَقٍة ِإَلى ِحیٍن ِلَكْي َتَتَفرَُّغوا ِللصَّْوِم"

:  ٧اكو ( "ْیَطاُن ِلَسَبِب َعَدِم َنَزاَھِتُكْمالصََّالِة ُثمَّ َتْجَتِمُعوا َأْیضًا َمعًا ِلَكْي َال ُیَجرَِّبُكُم الشَّ
.. من الواضح ھنا أن اهللا یرید خالص اإلنسان وأیضًا راحتھ وسعادتھو) ٥

وھذه المبادىء أوضحھا الكتاب المقدس وقوانین اآلباء الرسل والكنیسة وكذا 
  .بالرجوع إلى أب االعتراف

ان وسعادتھ من النواحى قد یظن بعض الناس أن اهللا ال یرید راحة اإلنس  
َلْیَس َجیِّدًا َأْن َیُكوَن آَدُم َوْحَدُه : "َوَقاَل الرَّبُّ اِإلَلُھ".. الجسدیة وھذا عكس إرادة اهللا

َوَبَنى الرَّبُّ اِإلَلُھ الضِّْلَع الَِّتي َأَخَذَھا ِمْن آَدَم اْمَرَأًة  ......َفَأْصَنَع َلُھ ُمِعینًا َنِظیَرُه
وأنھا لیست  شعر آدم أنھا جزء منھو.. )٢٢ـ  ١٨:  ٢تك (  "َلى آَدَمَوَأْحَضَرَھا ِإ
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َھِذِه ُتْدَعى . َھِذِه اآلَن َعْظٌم ِمْن ِعَظاِمي َوَلْحٌم ِمْن َلْحِمي: "َفَقاَل آَدُم" غریبة عنھ
  .)٢٣:  ٢تك ( "اْمَرَأًة َألنََّھا ِمِن اْمِرٍء ُأِخَذْت

لیس فقط من  نبل ھما متكامالن حواء غریبة عنھ لم یشعر آدم أبدًا أ
یخجالن من بعضھما على  وناولم یك ..النواحى الجسدیة بل النفسیة والروحیة

ِلَذِلَك َیْتُرُك "إذ أن الخطیة لم تكن قد دخلت بعد إلى جنة عدن  االرغم من عریھم
َوَكاَنا ِكَالُھَما ُعْرَیاَنْیِن آَدُم ، دًاَجَسدًا َواِحالرَُّجُل َأَباُه َوُأمَُّھ َوَیْلَتِصُق ِباْمَرَأِتِھ َوَیُكوَناِن 

  ).٢٥ـ  ٢٤:  ٢تك ( "َواْمَرَأُتُھ َوُھَما َال َیْخَجَالِن

ِمْن َأْجِل َھَذا َیْتُرُك الرَُّجُل «: َوَقاَل"اآلیة  ولقد أكد السید المسیح على نفس  
ِإذًا َلْیَسا َبْعُد اْثَنْیِن َبْل َجَسٌد  .َسدًا َواِحدًاَأَباُه َوُأمَُّھ َوَیْلَتِصُق ِباْمَرَأِتِھ َوَیُكوُن اِالْثَناِن َج

   .)٦ـ  ٥:  ١٩مت ( "فالَِّذي َجَمَعُھ اللَُّھ َال ُیَفرُِّقُھ ِإْنَساٌن. َواِحٌد

َألنَّ " ة والروحیةنفسیلبناء حیاتك الجسدیة والللمحافظة واإلختیار لك 
  .)٧:  ٤تس ١(" َداَسِةاَهللا َلْم َیْدُعَنا ِللنََّجاَسِة َبْل ِفي اْلَق
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ة خطورة من كل النواحى، الجنسیة المثلیة ھى أكثر الممارسات الجنسی
فلقد أثبتت اإلحصائیات إرتفاع . .اإلصابة بالعدوى المنقولة جنسیًا ھاومن ضمن

نسب العدوى المنقولة جنسیًا إذا ما قورنت بالمجموعات األخرى مثل اإلدمان 
   .لحقنعن طریق ا

ة أخرى فإن ھؤالء المثلیین جنسیًا ال یحبذوا الذھاب إلى طبیب من ناحی
كثرة الممارسات فإن ھؤالء یكتسبون عدد كبیر من العدوى ول ..ألكثر من سبب

ما تكون العدوى غیر قابلة للشفاء وتقاوم  غالباًًو ..المنقولة جنسیًا فى وقت واحد
مرض اإلیدز  اھیك عنن. .للمضادات الحیویة المتوفرة مقاومتھاالعالج بسبب 

  .الوصمة والعزل والفقر والموت فى آن واحدالمرض و حیث كانت الُمحصلة

مرتفع للغایة  وفرصة المثلیین لإلصابة بأى أمراض منقولة جنسیًا
ألكثر وذلك  ..)أى الذین بالطبیعة یمیلون للجنس اآلخر( الغیریین بالمقارنة مع

  ..منھا من سبب

 – ٥٠٠كبیر جدًا من الشركاء قد یصل من عدد ممارسات جنسیة مع ـ ١
 ٤ذى یصل عدد شركاؤھم ال الغیریینخالل سنى حیاتھم بالمقارنة مع  ١٠٠٠

  ).إحصائیات غربیة( فى المتوسط

الجنس الشرجى عنیف للغایة ویؤدى إلى خدوش وتھتك باألنسجة ومن ـ ٢
  .بسھولة أكبر خاللھا یستطیع المیكروب أو الفیروس الدخول

ت فإنھ ال یحترس ألى تحذیرایین عمومًا یدمنون الجنس، وكأى مدمن المثلـ ٣
  .عرض الحائط أى تحذیراتبیضرب ، ومثل وجوب إستعمال العازل الطبى
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 –واألم على وجھ الخصوص  –أحیانًا ما یحدث أن والدى الطفل 
أو " الذكورة"من حیث  "..النوعیة األساسیة"أطلق علیھ یعطیان الطفل ما 

بعكس ما و بمعنى أنھما یعامالن الطفل بغض النظر عن جنسھ" األنوثة"
وكذلك  ..یعامالنھ كبنت ابمعنى إذا كان الطفل ولد فإنھم ..فترض أن یكونُی

فإذا كان  ،وفیما ھو ینمو فسوف یتعلم ما یخص الجنس اآلخر.. العكس للبنات
وعند وصولھ إلى مرحلة البلوغ فإنھ من  ..فإنھ یفضل اللعب مع البنات ولد

وربما یرتبط ویواعد ولدًا آخر ألنھ فى  ..البداھة أن میلھ سیكون نحو الذكور
والعكس صحیح أیضًا للبنات، وفى نفس الوقت فإن . الحقیقة تربى على أنھ بنت

نھ ببساطة ولد من حیث ھذا الولد قبل البلوغ لن یجد صحبة جیدة فى البنات أل
وھذه العزلة تؤدى بھ إلى الوحدة والتعاسة ألنھ یجد نفسھ غیر مقبول  ..الخلقة

  .ال یستطیع أن یجارى األوالد الذكورفى نفس الوقت و ..فى مجتمع البنات

  ..دراستھا ودراسة تأثیرھا على النشء وھناك بعض النقاط التى یجب

 العالقات العائلیة المشوشة.  
یطرة واألب السلبى الشخصیة أحد أھم األسباب فى األم المُستعتبر 

قد تكون سیطرة األم أقل وضوحًا فقد و .تكوین الجنسیة المثلیة فى أوالدھم
وھناك األم أو األب  ..تتحكم فى البیت بمراوغة وخفیة ولكن بإستبداد أیضًا

غبیاء ویقوم م الطفل أن كل الناس من الجنس المغایر ھم أشرار أو أـِّعلالذى ُی
وتزداد  ..الطفل إلى اإلعتقاد بأن ھذا صحیحفیمیل  ..بسب ھؤالء طوال الوقت

  .إذا كان الوالد اآلخر سلبى أو غیر متواجدقناعتھ 
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وھناك نموذج ضار آخر إذا ما اختارت األم أحد أوالدھا لتأتمنھ على 
ن أن یدرك وبدو ..وفى ھذه الحالة فإن ھذا الطفل یكون بمثابة الزوج ..أسرارھا

وھو ھنا یقوم  ..الولد ما یحدث لھ یبدأ باإلمتثال ألمھ واإلستجابة لكل توجھاتھا
ولكن .. لمقصود ھنا أى عالقة جنسیة بینھمبالدور الذى تتوقعھ أمھ منھ ولیس ا

  .ھذا یؤثر على میلھ الجنسى الطبیعى فینحرف نحو الجنسیة المثلیة

  األسرة داخل النشءتربیة إنحرافات فى.  
دلیل  "..الوقایة من الجنسیة المثلیة"ولوس فى كتاب جوزیف نیك

یقول أن ھناك عدد من المظاھر بین األطفال تدل على إمكانیة ظھور  ..الوالدین
وھذه المظاھر تقع تحت تصنیف  ..المثلیة فى وقت الحق عند بلوغھم الجنسیة

  ..مثل Cross gender behaviourما یسمى بسلوكیات الجنس اآلخر 

اإلعالن المتكرر من جانب الطفل أو الطفلة عن الرغبة فى اإلنتماء للجنس  ـ١
  .اآلخر

  .تفضیل الذكور لمالبس اإلناث أو العكس ـ٢

كأن  ..ختیار ولعب األلعاب الخاصة بالجنس اآلخراالتفضیل المستمر فى  ـ٣
  .البنت اللعب بالمسدسات والسیاراتُتفضل فضل الصبى اللعب بالعرائس وُی

  .التفضیل الشدید للعب مع أقران من الجنس اآلخر بدًال من نفس الجنس ـ٤

أى أن یلعب بإستمرار  ..الجنس اآلخر فى أى لعبة تمثیلیة دور ختیارا ـ٥
  .األوالدوالبنات أدوار  البناتاألوالد أدوار 

والواقع أن ھناك عالقة قویة بین السلوك األنثوى فى فترة طفولة 
حیث یشعر األوالد فى سن مبكرة  ..فیھم عند البلوغ الصبیان والمیل الجنسى

بنوع من عدم الراحة مع أقرانھم وبإحساس دفین بأنھم أقل من أقرانھم من نفس 
المات أنوثة وقد الحظ الطبیب أن أغلب المثلیین لم تظھر علیھم ع .الجنس

غیاب "ولكن أغلبھم كانت تظھر علیھ عالمات  ..واضحة أثناء طفولتھم
وھذا یظھر من عدم اإلھتمام بالریاضة وعدم الرغبة فى ممارسة  .."الذكورة

مما یجعلھم یبتعدون عن أقرانھم،  ..األلعاب التى بھا شئ من العنف أو اإللتحام
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 ض األوالد صفات تعتبر محببة مثلوفى نفس الوقت قد یظھر على بع
عد على وھذه الصفات تسا ..العقل المبكرو المیول الفنیةو الذكاءو حساسیةال

  .مزید من اإلبتعاد عن أقرانھم من نفس الجنس

لكن اآلباء واألمھات غالبًا ما ال یدركون ھذه العالمات وینتظرون إلى 
  .ما بعد فوات األوان لیسعوا فى طلب المساعدة ألوالدھم أو بناتھم

أو " طفل مثلى"سمھ اأنھ ال یوجد شئ  الوالدینولكن أھم رسالة إلى 
إذا تركت مثل ھذه الحاالت بدون توجیھ وعالج فإن  ولكن" مراھق مثلى"

  .(Bisexual)أغلبھا سوف یتحول إلى الجنسیة المثلیة أو الجنسیة المزدوجة 

 دور األب ودور األم.  
فى حقیقة األمر یلعب األب دورًا رئیسیًا فى تنمیة صفات الذكورة لدى 

أما  ..ًاتصنع ولدفاألم  ..واألب أھم من األم فى تنمیة صفات الذكورة ..ابنھ
وھذا یحدث فى سن مبكرة جدًا من سن سنتین إلى سن  ..األب فیصنع رجًال

  .خمس سنوات

رید أن یكون مثل أبیھ أو مثل فى ھذا السن یقرر الولد داخلیًا إن كان ی
لذلك على األب أن یؤكد ذكورة ابنھ من خالل قبولھ لذكورة أبیھ والعالقة .. أمھ

مثل  بالذكورب خاصة العمشاركتھم فى أ من خالل ویحدث ھذا ..الجیدة معھ
فى بناء ھذه فشلوا دون أن یقصدوا  األباءكثیر من  ،إلخ......لعب كرة القدم

أو ضعف الذكورة لدى الولد  طباعھمأو إختالف  ھمإنشغالالعالقة سواء بسبب 
  .مما جعل تنمیة الذكورة فیھم یحتاج إلى وقت طویل ومجھود

ح للولد أن یذھب إلى عالم ًا مھما فى أن تتیكذلك األم تلعب دور
 راغبة فى تملك الولد وجعلھ الولد المدللالاألم المسیطرة وال تكون .. الرجال

أكثر من الالزم بحیث  تؤنبھواألفضل أن ال  ـ Mom's little boy لھا ـ
 تتسخ ال ،ال تلعب لعبًا عنیفًا"أن تقول لھ  تجعل من كل شئ ممنوعًا مثل

وربما شئ من  تعلقة بالقوةفالذكورة م "..إلخ.... كن مطیعًا دائمًامالبسك، 
مع تكرار ھذه . .اإلندفاع والشجاعة التى قد یحبطھا التأدیب والخوف الزائد
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بدًال من أن  ..الذكوریمیل إلى عالم  ھسن المراھقة فإن ھبلوغ الضغوط وعند
  .نحو اإلناث طبیعیًا یكون

بة لإلناث ألنھن یولدن أصًال فى عالم ھذا الوضع غیر موجود بالنسإن 
 بینھن لذلك فإن الجنسیة المثلیة بین اإلناث أقل كثیرًا فى حدوثھا. .اإلناث

على  فمثًال بعض األباء قد یعاملون بناتھم. .وتحتاج إلى ظروف تربویة مختلفة
بسبب رغبتھم فى إنجاب ذكر، وھذا بالتأكید یؤثر  نأنھم أوالد متجاھلین أنوثتھ

أو جزء من السبب وأحیانًا تكون األم ھى السبب . .األنثویة نشخصیتھفى 
وقد تجد فى  ..لھا أو اإلساءة المتكررة الفظةبنتھا أو طریقة تعاملھا اغیابھا عن ف

، وعند بلوغھا الذكوراألب أو الجد القلب الحانى الذى یأخذھا دائمًا إلى عالم 
 بدًال من أن یكون میلھا الجنسى األناثسن المراھقة فإنھا تكون شغوفة بعالم 

  .الذكورإلى عالم  الطبیعى

 

د داخل الطفل إحساسھ بجنسیتھ ـَّفیما بین سن الثانیة والخامسة یتول
بأسلوب األب واألم ویتم  تتأثرویتحدد فیھا سمات الذكورة أو األنوثة والتى 

، عادات التى تترسخ فیما ینموالسلوك والا بصورة مصغرة من حیث متقلیدھ
الوالد من نفس ف ..وھذا یحتاج إلى وقت طویل یقضیھ الطفل مع األب واألم

  .والوالد من الجنس المغایر یشجع وال یسفھ ویحب ..الجنس یعلم ویوجھ ویحب

الطفل بین سن الرابعة والخامسة إلى الحضانة أو اللعب مع  وینتقل
فل فى تكوین صداقات، وھذه الصداقات تضیف إلى أطفال آخرین ویبدأ الط

فالطفل یحتاج بشدة إلى حب وقبول أقرانھ من نفس . الھویة الجنسیة للطفل
. .یكون لنفس الجنس فى ھذه المرحلة الجنس حیث أن میلھ الجنسى الطبیعى

وھذه الصداقات أیضًا تلعب دورًا أساسیًا فى عملیة بناء الھویة الجنسیة 
Gender Identity.  

  



107 
 

الوالدین وباألخص مع الوالد من نفس مع  فى عالقتھ المتخبط أما الطفل
الجنس قد یختبر درجة مماثلة من البعد أو الرفض فى العالقة مع أقرانھ من 

فالولد ھنا یمیل للشخصیة األنثویة مما یعرضھ للرفض من األوالد . نفس الجنس
ھذه المرحلة  نھایةفى  لناھیك أن األطفا ..خصوصًا األوالد األكثر ذكورة

فكثیرًا ما نسمع  ..یمیلون للتفاخر بجنسھم وإلى رفض أى شبھ بالجنس اآلخر
من األوالد من ینعت ولد آخر أنھ كالبنات والبنات تشمئز من تصرفات األوالد 

  .وھذا طبیعى جدًا فى ھذا السن) الصبیان(

تظل وھن لإلختالط بالبنات ویلعب معھن بطریقت مثل ھذا الولد یضطرو
وھكذا یتشكل قبل مرحلة  مدفونة داخلھ، الذكور رغبتھ فى اإلقتران باألوالد

وعند البلوغ یشعر ھذا المراھق أنھ . .ویشعر أنھ نفسیًا أقرب إلیھنالبلوغ 
أنھ فتاة مع  علىنفسیًا ألنھ تشكََّل منجذب عاطفیًا وجنسیًا إلى المراھقین وذلك 

دث مع المراھقة حیث تشعر أنھا منجذبة ونفس الشئ یح ..شریحیًا فتىأنھ ت
أكثر من الناحیة العاطفیة والجنسیة إلى المراھقات مثلھا ألنھا نفسیًا أصبحت 

  .فتى مع أنھا تشریحیًا فتاة

وھنا قد تتحقق الرغبة الدفینة التى لم یستطع تحقیقھا وھو التواجد فى 
وقد یجد . .عاطفیة مجتمع وأصدقاء من نفس الجنس ولكن بطریقة جنسیة

فى  اإلختالط بین الجنسین التى ال تحبذ المجتمعات المتحفظةفرصة أكبر فى 
وقد یستمر ھذا الخلط والتشویش طوال العمر من . .سن المراھقة والشباب

  .خالل أسلوب الحیاة المثلى

كثیر من المراھقین یجتازون مرحلة من النمو اإلجتماعى الجنسى تسمى 
المرحلة نجد أن الفتاة وصدیقتھا المقربة أو الولد  وفى ھذه" إلتصاق التالمذة"

وقد یكون  ..وصدیقھ المقرب متعلقین ببعضھما بشكل ال یمكن الفصل بینھما
وقد یصل األمر أحیانًا إلى أن یستحما معًا  ..ھناك بعض الحب الجسدى بینھما

أو أن یستكشف كل منھما المناطق الجنسیة الخاصة باآلخر، وبإستمرار ھذه 
قد یصعب حمیمیة الجسدیة قد تتكون فى المراھق عادات وسلوك جنسى مثلى ال

  .بعد ذلك التخلص منھ
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ذكر  بین زوج وزوجة أوأو تكامل العالقات المثلیة لیست عالقة تكافل 
المفقودة  الفتى ذكورتھستكمل یبل ھى عالقة یحاول كل طرف فیھا أن  ..وأنثى

ولكن ألن  ..أو الشابة أنوثتھا المفقودةأو أن تستكمل الفتاة  ..من الطرف اآلخر
ن العالقة ال فإ، لذلك مشوشةالعالقة الجنسیة ھنا غیر طبیعیة، كما أن العاطفة 

سبة للفتیات والشابات فإن أما بالن. .آخرتدوم ویترك الشاب صدیقھ لیبحث عن 
إلى ولكنھا ال تدوم  نبیعتھالجنسیة والعاطفیة أكثر إستقرارًا بحكم ط نعالقتھ

عنصر التكامل غیر موجود وبالتالى فقد یحدث إنفصام فى العالقة بین ألن  األبد
  .اثنتین لیعاودا البحث عن عالقات جدیدة وھكذا

 

ما فى حیاة الكثیرین من الشواذ  إعتداء ھناك تجربةأثبتت الدراسات أن 
وقد یلعب . .مبكر مع أحد الشواذ جنسیًا األكبر سنًا واعتداء لقاء ىبمعن ..جنسیًا

وبالتأكید سیكون أكثر  ..ھذا اإلختبار دورًا مھمًا فى تنمیة سلوك الجنسیة المثلیة
وھناك إیذاء من نوع آخر وھو الترك واإلھمال، لذا  ارھا،تكر وقعًا وتأثیرًا عند

من خالل سلوكیات توفر  المشّوه اقعفإن كثیرین منھم قد یتعاملون مع ھذا الو
وكثیرًا ما تكون تلك السلوكیات  ..من التھدئة واإلقالل من القلق ًالھم نوع

  ).العادة السریة(شیوعًا اإلستثارة الذاتیة  ھاأكثرو ..جنسیة

 ..لجنسیة المتكررة إلى مشاعر مشوشةوقد تؤدى مثل ھذه اإلعتداءات ا
والخجل وربما الخوف بسبب بالخزى  اھقةالمراھق أو المر قد یشعرفمن ناحیة 

قد ومن ناحیة ثالثة  ..د یشعر ببعض اللذة الجنسیةقومن ناحیة أخرى  ..التھدید
یحصل ھذا الصبى أو تلك الفتاة على بعض الحب واإلھتمام المشروط طبعًا 

  .نفس السن منوالذى كان یشتاق أن یحصل علیھ من الوالدین أو من األقران 

على عدد من  ٢٠٠٩عام  الدراسات اإلحصائیة وقد أجریت بعض
وجد فیھا أن .. المثلیین ومن المترددین على عیادات العدوى المنقولة جنسیًا

ووجد أن . .من ذكور متكررة جنسیةقد تعرضوا إلعتداءات  ھممن %٤٠
 النسبة أقل وأن AIDS منھم قد أصیبوا بفیروس نقص المناعة البشرى% ٢,٥
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كما . .جنسیة مبكرة إلعتداءاتء الذین لم یتعرضوا فى ھؤال% ١,٨من ذلك 
  .ات ومتاعب فى التواصلرول والمخدمشاكل أخرى مثل إدمان الكح توجد

رد فعل للرفض وھو  ..ھو محصلة كل ما سبقو ..ثم یأتى التمرد
سواء من الوالدین أو من المراھق  أو واإلھمال الذى یعانى منھ الصبى

التمرد ضد اهللا والشك فى وجوده أو رفضھ  ویصل التمرد إلى حد.. األقران
ھؤالء الذین عانوا من اإلعتداءات الجنسیة المتكررة ولم یجدوا  من وباألخص

  .من یدافع عنھم أو یلجأوا إلیھ

 

وفى بعض المجتمعات القدیمة كما فى سدوم  ..حالیًافى الغرب 
یر السلوك الجنسى المثلى من األمور المقبولة التى یعتبر وإلى حد كب ..وعمورة

المثلیین بالدعایة  الناشطین من وأحیانًا یقوم بعض ..إعتراضات كبیرة تجدال 
وبالتأكید فإن بعض المراھقین الذین ھم  .."Gay is Okay" للسلوك المثلى

ى عرضة أكثر من غیرھم  إلى الحیرة والتشویش فیما یتعلق بمیولھم الجنسیة إل
الممارسات الجنسیة مع أقرانھم من نفس  الشعارات ثم تأتى قبول مثل تلك

خصوصًا مع مداومة تلك  إلى إدمان الجنسیة المثلیة وقد تؤدى. .بعد ذلك الجنس
  .الممارسات

تتأكد بعد ویجب أن نعلم أن فى فترة المراھقة بالذات وھى الفترة التى لم 
كن للمراھق إما أن یمیل ناحیة من الممفأنھ  ..الشخصیة خصائصكل فیھا 

  .التوجھ المثلى أو یمیل ناحیة التوجھ الغیرى

لھا أسبابھا الجنسیة فى الستینیات فكانت كأى ثورة  ثورةعندما قامت الو
والتجریم  ..من أھم أسبابھا الكبت الجنسى والتجریمكان و ..ولھا نتائجھا أیضًا

من الصعب أن یتمتع قادتھا ھو فعل یعاقب علیھ القانون، وكأى ثورة ھوجاء 
جنس قبل ( ًاوأصبح كل شئ متاح ..ًافكان رد الفعل خطیر ..بأى نوع من التعقل

الزواج وخارج الزواج وبین المراھقین وحمل المراھقات والجنس المثلى 
).. ذكورًا بذكور وإناثًا بإناث والجنس بین البالغین واألطفال ومع الحیوانات
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لإلباحیة  نتیجة ھو.. د ذلك بعشرین سنة فقطبع وكان ظھور فیروس اإلیدز
  .ممارسة الجنس بكل صوره وأشكالھالمتزایدة و

 

  ..عنصرین ینقسم العامل البیولوجى المسبب للجنسیة المثلیة إلى  

  .ـ عنصر الوراثة١

یس  بالتأث"المثلیة إلى ما یسمى الجانب الوراثى فى یرجع  وراثى ول  یر ال
ا یحدد     ""Genetic influenceوالتأثیر الوراثى  "..حدید الوراثىالت ًا م غالب

درات    ان المخ منة وإدم ل الس لوكیة مث فات الس ا. .الص وراثى   أم د ال التحدی
"Genetic Determination" و رة     فھ ون البش ل ل دیة مث فات الجس الص

  .العینینوالشعر و
ا أو    يوراث  دالتأثیر الوراثى یعنى أن یولد الطفل ولدیھ استعدا لسلوك م

ة وجود بعض            ..لمرض ما ى حال ور إال ف ى الن ر إل ذا السلوك ال یظھ ن ھ ولك
 العالقة باألب واألم واألقران والتعلیمالتى ذكرناھا مثل  العوامل البیئیة األخرى

  .إلخ... والمجتمع
دوا        ین ول ین النشطین أن المثلی اء والمثلی ن العلم طبعًا ھناك من یّدعى م

  .وبالتالى فلنتركھم وشأنھم" Genetic Determination"ھكذا 

  .اتـ عنصر الھرمون٢

والمقصود ھنا لیس اختالف فى نسبة الھورمون المؤنث والمذكر بین 
إنما المقصود ھو إختالف التأثیر الھورمونى على مخ  ..المثلیین والغیریین

  .الجنین الذكر داخل الرحم
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ن المولود من الناحیة التشریحیة وفى ھذه الحالة فإنھ على الرغم من أ
فنجده یمیل ألمھ أكثر من  ..إال أن سلوكھ یمیل ناحیة األنوثة ..مولود ذكرھو 
وإذا ما أكدت األم على ھذا  ..ویكون مؤھًال أن یتوحد نفسیًا بھا أكثر ..أبیھ

فمثل ھذا الطفل  ..كما ذكرنا غیاب األب وعوامل أخرى وزاد علیھالسلوك 
غیره على التأكید على ھویتھ الذكریة وھى المھمة التى یجب  یحتاج أكثر من

  .أوًال أن یضطلع بھا أبوه

أن العامل البیولوجى فى تكوین الجنسیة المثلیة یمثل .. خالصة األمر
 طبیعي ولیس كما یدعى البعض أن ھذا سلوك.. أقل وأضعف العوامل تأثیرًا
  .یفرضھ الجسد على صاحبھ

 

  . العدوى المنقولة جنسیًاـ ١

ن من الرجال قد یبحاث قاطبة فى العالم أن المثلیاأل معظملقد دلت 
بسبب كثرة الشركاء إلى جانب .. أصیبوا بالكثیر من العدوى المنقولة جنسیًا

باإلضافة .. نوع من الخشونة والعدوانیة التى یصاحبھا تعدد الممارسات الجنسیة
ال یھتموا كثیرًا بوقایة أنفسھم من العدوى على الرغم من علمھم إلى أن المثلیین 

متوقع وھذا  ..بفیروس نقص المناعة البشرىلألصابة  معرضونالتام بأنھم 
ویضربون عرض ، المخدراتبالنسبة لكل المدمنین سواء للجنس أو الخمور أو 

  .الحائط بكل المحاذیر

من المجتمع % ٢إلى  ١ربما یشكل المثلیون جنسیًا من الرجال 
 من اإلصابات بفیروس نقص المناعة المكتسب% ٧٠األمریكى، ولكن حوالى 

AIDS  حوالى  وأصیب ،من مرضى الزھرى% ٦٣ھم حاملوھا، وكذلك
 Hepatitis B "ب"بفیروس التھاب الكبد الوبائى منھم  % ٧٥إلى % ٥٠

كور نسبة ھذا المرض بین الذ منمرة أكثر  ٥٠-٢٠وتعتبر ھذه النسبة من 
  .المغایرین جنسیًا
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وھناك السیالن الذى ال یصیب فقط مجرى البول بل الحلق بسبب 
الجنس الفموى والشرج بسبب الجنس الشرجى ناھیك عن الكالمیدیا التى 

بسبب الجنس الشرجى فقد انتقلت كما أنھ . .تصیب نفس األماكن والزھرى طبعًا
بالعكس لدرجة أن األطباء المیكروبات الموجودة بالقولون إلى مجرى البول و

، وھناك بعض "متالزمة أمراض أمعاء المثلیین جنسیًا"أطلقوا علیھا إسم 
تصل إلى قناة فالوب بالرحم وتسبب قد المیكروبات التى تصیب الجھاز التنفسى 

  .انسداده وبالتالى عقم لدى المرأة

بنصف  WSWن الجنس مع نساء یمارس ئىولقد قدر عدد النساء اال
رجال أو أقل، ولقد كان یعتقد فى السابق أن حدوث عدوى منقولة جنسیًا عدد ال

 ..ولكن األبحاث والتقاریر تدل على عكس ذلك. .أمر نادر فى ھذه المجموعة
أیضًا شركاء من الرجال، ولم یوجد فى  نوالسبب أن بعض ھؤالء النسوة لدیھ

، وأیضًا ًامطلقمع رجال الجنس  نلم یمارس نفقط منھ% ٧ھذا البحث سواء 
ات بالحقن فى ممارسات خطرة مثل إدمان المخدر انخرطن نفإن الكثیر منھ

أنواع العدوى المنقولة جنسیًا بما فى ذلك  كافة نالوریدى، ولقد وجدت بھ
فیروس نقص المناعة المكتسب وفیروس الكبد أ، ب، جـ والسنط التناسلى الذى 

  .یؤدى إلى سرطان عنق الرحم

دولة من دول العالم تجرم من یمارس  ٨٥أكثر من علم أن نعلینا أن 
بسبب إستھانتھم وعزوفھم عن طلب المساعدة الطبیة فإن  ولكنالجنسیة المثلیة 

عیادات على الرغم من أن . .كثیرین یقعوا فریسة ھذه العداوى وتداعیاتھا
متنوعة وھى خدمات  ..خدمة متكاملة لھؤالء تقدم العدوى المنقولة جنسیًا

التحالیل  یزداد عددو ولكنھا باھظة التكالیف ـ ـ فى معظم البالد الغربیة مجانیةو
الحلق  یضاف إلیھا لیس فقط فى مجرى البول أو عنق الرحم بل والبحوث
التطعیمات للسنط التناسلى وفیروس الكبد أ وفیروس باإلضافة إلى . .والشرج

  .مویجب أن تكون نتائج التحالیل سلبیة قبل التطعی.. ببد الك
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  .الشعور بالوحدة والرفضـ ٢

لوصم والتمییز المثلیون جنسیًا باألكثر حیاة التعاسة والرفض وایعیش 
عن  نووبالتالى ینفصل ..یحصلوا على قبول المجتمع لھم ألنھم بصفة عامة لم

فیھ القبول واإلنتماء، وھذا  نونحو المجتمع المثلى الذى یجد نوالمجتمع ویتجھ
لذا نجد أن ھذا . وة التباعد واإلغتراب وعدم النضوج النفسىاإلبتعاد یزید من ھ

المجتمع یسوده اإلستغالل والخیانة مما یجعلھم ینغمسون فى عالقات جنسیة 
حتى أنھم كثیرًا ما یمارسون  ..بحثًا عن الحب واإلنتماء ولكن بدون جدوى أكثر

ى الجنس مع غرباء معرضین أنفسھم لخطر اإلصابة بكافة أنواع العدو
  .الجنسیة

  .الشعور بالذنب وكراھیة الذاتـ ٣

یعانى المثلیون جنسیًا معاناة شدیدة من شعور دائم بالذنب والعار مھما 
إنما  ..موھذا لیس مرده فقط لنظرة المجتمع لھ ..كان إنكارھم لھذه الحقیقة شدیدًا

شعور أنھا خطیة تخالف الوضمیر الالدینیة أو تبكیت  ةتربیالقد یعود إلى 
  .لطبیعة وال تلیق بالبشر وبالتالى مرفوضةا

  .الحیاة المثلیة وإدمان الجنسـ ٤

ذة أو الھروب من األلم النفسى قد ـّكل سلوك ھدفھ الحصول على الل
نعلم  على سلوكھو العجز عن السیطرة و .."إدمانى"یتحول إلى سلوك قھرى 

  .تمامًا أنھ مؤذى

  .التوجھ نحو اإلباحیة واإلنحرافـ ٥

كافة أنواع اإلنحرافات الجنسیة إلى نمط حیاة المثلیین جنسیًا  یتطور
أنواع باإلضافة إلى  ..وغیر الجنسیة، فقد تؤدى إلى إدمان السجائر والمخدرات

تلحق  التىنت والمحمول والقنوات الفضائیة، كثیرة من اإلباحیة من خالل اإلنتر
  .ونفسیة صحیة ومادیةجسدیة وأضرارًا 
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 السادیة"إنزال العقاب والضرب باآلخرین  مثل ..أضرار جسدیة "
  .وغیرھا من التشوھات الجسدیة المتعمدة

 أھمھا العدوى المنقولة جنسیًا وإدمان الدخان والمخدرات  ..صحیة أضرار
  .والخمور وما یتبعھ من تدمیر الصحة

 القلق واإلكتئاب والتفكك األسرى منھا ..أضرار نفسیة.  

 وغیرھا.. لفشل والبطالةالخسارة وا مثل ..أضرار مادیة.  

 

أن الوقایة  حواكثیر من األطباء النفسیین الذین تعاملوا مع المثلیین صرَّ
وأن مساعدة المبتدئین فى ھذا الطریق على الخروج منھ .. خیر من العالج

  . أفضل وأسھل من المتقدمین فیھ والمدمنین لھ

توجد .. ننھقتأحیانًا ات ھذا السلوك ووبینما تتیح بعض المجتمع
ویتناسون أن .. معاقبة ممارسیھمجتمعات أخرى تجّرمھ وتحّرمھ وتبالغ فى 

  .ودعم حتى یتركوا ھذا الطریق ھؤالء یحتاجون إلى مساعدة



 

  .فلموقـ ا١

ما ھو موقفك من زوجتك كونھا .. "نبدأ بسؤال األب بعض األسئلة منھا
ھل ترى فى زوجتك أنھا شریكة حیاتك وھى  ..؟الزوجیةأنثى ومن العالقات 

 ..وھل تجد فى العالقة الجسدیة الجنسیة أنھا نجاسة؟ ..على قدم المساواة منك؟
  اتك مع أطفالك؟ونفس األسئلة لألم، وھل ینعكس كل ذلك على سلوكك وتصرف
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مغایر أو حتى فى نفس فإذا كنت مثًال تشعر أن كل واحد من الجنس ال
قد ف !. ھى نجاسة أو رغبة حیوانیة الزوجیةوأن العالقة  ..ىءالجنس شخص س

ینعكس ذلك على تصرفاتك، ومن المحتمل أن یتفق طفلك فى ھذا الرأى 
  . ویرفض نفسھ أو ترفض نفسھا

 قد خلقنا على صورتھ ومثالھ سواء أكنت ولكن إذا ما أدركت أن اهللا
ألطفالك سواء أكانوا و اهللا لك محبةفبالتأكید فإنك سوف تختبر  ..ذكرًا أو أنثى
  .ذكورًا أم إناثًا

  .التعلیمـ ٢

الحقائق  ھموالدم أیتعلص وقت لییجب على أولیاء األمور تخص
أصدقاء منھم وین كانوا قریبتى بسھولة إال إذا أألساسیة عن الجنس، وھذا لن یا

  .)٦:  ٤ھو ( "َقْد َھَلَك َشْعِبي ِمْن َعَدِم اْلَمْعِرَفِة"لھم 

ولكن األكثر أھمیة ھو  ..والمراھقین شفھیًا أمر ضرورى األوالدتعلیم و
د كما فعل معنا السی ..والدكأل االذى تقدمھ القدوةأن یكون كالمك متناغمًا مع 

تقول ألوالدك ال للمواقع اإلباحیة وأنت  فال یمكن أن ..وفعل مـَّالمسیح أنھ عل
  .وتدخل شیطان الزنا بنفسك إلى داخل منزلك تشاھدھا فى السر

یعملون ویلعبون  بعض الوقت ودعوھموالدكم أل خصصوا ..أیھا اآلباء
بما تقومون بھ من ھوایات وریاضة كل بحسب طاقتھ،  نودعوھم یقومو ..معكم

 وقد تعلمھا نجارًا منذ طفولتھ،  كان ھ المجد ــ ل تذكروا جیدًا أن السید المسیحو
وانظروا كیف كان یقضى وقتھ . .من القدیس یوسف النجار الذى كان یالزمھ

  .لھا عالقة بالطبیعةالتى قالھا فى الخلوة ویتأمل الطبیعة حتى أن معظم األمثال 

المنزلیة على  ندعوا بناتكن تساعدكن فى أعمالك ..ھا األمھاتتأی
فى  بنتك إمرأة سعیدةإ وذلك لتكون ..اإلنجاز سیكون أقل من المطلوبالرغم أن 
مھارات الطبخ واألعمال المنزلیة  كبنتإالمقصود فقط أن تتعلم ولیس  ..المستقبل

  .بل باألكثر الطریقة األنثویة اللطیفة التى تتعاملین بھا معھا
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الجنسیة المثلیة قد أصبحت موضوعًا صریحًا وعامًا ونظرًا ألن 
ب على الوالدین شرحھ فإنھ یتوجَّ لذا.. متكرر فى وسائل اإلعالم المرئیةو

فى سن المراھقة دون  وباألكثر.. وافیًا.. عقالنیًا.. شرحًا مبسطًا ألوالدھم
  .الدخول فى تفاصیل كثیرة

  .والقدوة المثالـ ٣

ھ فعلوھذا ما كان ی ..التعلیم وحده ال یترسخ فى الذھن بدون مثل واضح
َوَأمَّا َعَلى . َوِبُدوِن َمَثٍل َلْم َیُكْن ُیَكلُِّمُھْم"مع تالمیذه ومع الشعب  مسیحالسید ال

  .)٣٤:  ٤مر (" اْنِفَراٍد َفَكاَن ُیَفسُِّر ِلَتَالِمیِذِه ُكلَّ َشْيٍء

من المسئولیة .. أن یقدموا صورة  الرجولة الحقیقیة.. یجب على اآلباء
والتواجد والحوار .. لقیادة الطبیعیة للبیتوا.. والحزم عند الضروروة.. والعطاء

  .والتوازن والحكمة فى كل شئ.. مع كل أفراده

أن تقدم صورة الوداعة والخضوع الالئقة .. ویجب على األمھات
  .والبشاشة وطول البال.. مع البساطة واإلحترام للرجل.. بالزوجة المسیحیة

  .الحمایةـ ٤

فیجب أن  ..لعصر الذى نعیش فیھلھ أھمیة بالغة فى اإن عنصر الحمایة   
  .خارجھلخطیرة فى عالمنا داخل المنزل وتكون واعیًا بالتأثیرات ا

اإلحصائیات الموجودة تدل أن معظم اإلعتداءات الجنسیة كانت من أحد 
ممن قد یكون لھم عالقة ود أو ما شابھ  الجیراناألقارب أو المعارف أو 

غرباء، لذا یجب علیك أن یكون أوالدك ویأتى فى المرتبة الثانیة ال ..والدكبأ
 الولد وأن یعرف ..تحت سمع وبصر شخص یمكن الوثوق بھ فى حالة غیابك

إذا ما بادر ھذا الشخص أو غیره بأى عمل جنسى یشوبھ شائبة علیھ إبالغك  أنھ
حتى تتولى حمایتھ، وكذا أى تحرش جنسى من قبل أقارب أو غرباء، وقد 

 .ھذه المواقف بدافع الخوف من التھدید والفضیحة ىعلجرت العادة على التستر 
 أوالدكراقب تصرفات فعلیك أن تحدث یفى شك مما  ًاأو أم ًاأب وإن كنت
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فى  أوالدكنادرًا ما تكذب، فإما أن یتصرف ف وھھموج ومالمح موأحاسیسھ
فى التعامل  ًاإطار من الخوف والقلق مع شخص ما أو یكون ھادئًا ومستریح

  .د من أن تمنع ھذا الشخص عن بیتك مھما كانت عالقتك بھوال تترد. .معھ

علیك أوًال أن تمنعھ مجددًا وأن  یًاجنس ًاتحرش أوالدكوإذا ما واجھ 
لھم طول الوقت وكل وقت  ًاتجعل عالقتك مع أوالدك إیجابیة وفكرك مفتوح

  .معك واك ویتفاعلوأن یحب ألوالدكحتى یمكن 

ـ بالرغم أنھ فى أحیان  أوالدك من أصدقاء یًامثل ًامراھق اكتشفتوإذا 
بل عاملھ معاملة فیھا محبة  ..فال تطرده وتظھر غضبك كثیرة یصعب اكتشافھ ـ

ال یدركون المعاناة  كانوان تنقل رؤیتك إلى أھلھ فربما واألفضل أ ..مسیحیة
  .أوالدك أوًال مولكن اِح ..التى یعیش فیھا

ھم كیف یحبون بعضھم علموا أوالدكم وأصدقائ.. أیھا اآلباء واألمھات
ولكن بدون حمیمیة جسدیة أو خلع مالبس أمام بعضھم، وأال تكون ھناك 

وبدون مبالغة أو  مالمسات جسدیة بخالف المصافحة وقبالت الود على األكثر
  .إكثار

 

ھدیھ بعمفاھیم الوحى اإللھى یعتمد اإلنسان المسیحى والكنیسة على 
َال َتُظنُّوا "والعھد الجدید ُیكمِّل العھد القدیم كما قال السید المسیح .. القدیم والجدید

  .)١٧:  ٥مت ( "َما ِجْئُت َألْنُقَض َبْل ِلُأَكمَِّل. َأنِّي ِجْئُت َألْنُقَض النَّاُموَس َأِو اَألْنِبَیاَء

ولم  ..واحدةخلق ذكرًا واحدًا وأنثى  قد اهللا فى العھد القدیم یذكر أن
 أیضًا لم یخلق أنثتینو ..وأنثتین أو أكثر من اإلناث ًاوال ذكر ًاوذكر ًایخلق ذكر

 لتزاوج وذلك من أجل إیجاد الذریةبا اوأوصاھم ..فقط وأنثى ًاذكر خلق بل
، ُھْمَذَكرًا َوُأْنَثى َخَلَق. َعَلى ُصوَرِة اِهللا َخَلَقُھ. َفَخَلَق اُهللا اِإلْنَساَن َعَلى ُصوَرِتِھ"

. .)٢٨ـ  ٢٧:  ١تك ( "َأْثِمُروا َواْكُثُروا َواْمُألوا اَألْرَض: "َوَباَرَكُھُم اُهللا َوَقاَل َلُھْم
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َوَال ُتَضاِجْع َذَكرًا ُمَضاَجَعَة "من الجنسیة المثلیة  فى التوراة حذرھم اهللا كذلك
  .)٢٢:  ١٨ال ( "ِإنَُّھ ِرْجٌس. اْمَرَأٍة

حى المقدس ھذه الممارسات المثلیة بشدة وفى العھد الجدید أدان الو
ي ِلَذِلَك َأْسَلَمُھُم اُهللا ِإَلى َأْھَواِء اْلَھَواِن َألنَّ ِإَناَثُھُم اْسَتْبَدْلَن اِالْسِتْعَماَل الطَِّبیِعيَّ ِبالَِّذ"

ى الطَِّبیِعيَّ اْشَتَعُلوا َوَكَذِلَك الذُُّكوُر َأْیضًا َتاِرِكیَن اْسِتْعَماَل اُألْنَث .َعَلى ِخَالِف الطَِّبیَعِة
ِبَشْھَوِتِھْم َبْعِضِھْم ِلَبْعٍض َفاِعِلیَن اْلَفْحَشاَء ُذُكورًا ِبُذُكوٍر َوَناِئِلیَن ِفي َأْنُفِسِھْم َجَزاَء 

 المسیحى داخل الزواج وواضح أنھ حتى. .)٢٧ـ  ٢٦:  ١رو ( "َضَالِلِھِم اْلُمِحقَّ
جنس فموى وال ب م یسمحفل ..ال یلیقبین الزوج وزوجتھ فھناك ما یلیق وما 

وبالطبع " ذكورًا بذكور"وبالطبع لم یسمح بالجنسیة المثلیة .. جنس شرجىب
  .حتى ولو لم یذكرھا نصًا" ًابإناث ًاإناث"

وواضح أن التركیب التشریحى لجسم الرجل وأعضاءه الجنسیة وكذلك 
من  الجسدىتكامل مع بعضھما لتنفیذ خطة اهللا لیس فقط فى ال نالمرأة یتكامال

بعضھما وتكمال روحى  أجل إنجاب الذریة بل أیضًا تكامل نفسى وروحى تجاه
  .اهللا خالقھما اهجت

 

 أحرقھا اهللا بسبب استیائھ من الخطیة والنجاسة فیھا،  ..سدوم وعمورة
العربیة وفى اللغة اللغة  فى" اللوطى"وقد ُعرف ممارس ھذه الخطیة بـ 

  .)١١ـ  ١:  ١٩تك (نسبة إلى سدوم " Sodomy"بالـ  اإلنجلیزیة

 قام شعب إسرائیل كلھم على سبط  ..التى لسبط بنیامین ةمدینة جبع
حیث كانت الحرب شدیدة .. بنیامین حتى كادوا أن یفنوا جمیعًا فى الحرب

أن یمارسوا الجنس أرادوا  بعض رجال المدینةبسبب أن وكان ذلك .. جدًا
اعتدوا .. ولكن عندما رفض الُمضیف.. مع رجل غریب دخل المدینة

على سریة الرجل الغریب واغتصبوھا طوال اللیل حتى ماتت فى صباح 
 .)٢٨ـ  ١٥:  ١٩قض (الیوم التالى 
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 فى زمن بولس  یھاكانت ھذه الخطیة منتشرة ف ..مدینة كورنثوس
ُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ الظَّاِلِمیَن َال َیِرُثوَن َمَلُكوَت َأْم َلْس"الرسول، لذلك حذرھم منھا 

ُمَضاِجُعو َال ُزَناٌة َوَال َعَبَدُة َأْوَثاٍن َوَال َفاِسُقوَن َوَال َمْأُبوُنوَن َوَال ! اِهللا؟ َال َتِضلُّوا
َال َخاِطُفوَن َوَال َساِرُقوَن َوَال َطمَّاُعوَن َوَال ِسكِّیُروَن َوَال َشتَّاُموَن َو .ُذُكوٍر

وأیضًا كتب بولس الرسول إلى . )١٠ـ  ٩:  ٦كو ١( "َیِرُثوَن َمَلُكوَت اِهللا
َعاِلمًا َھَذا َأنَّ النَّاُموَس َلْم ُیوَضْع "تلیمذه تیموثاوس محذرًا من ھذه الخطیة 

ِسیَن َواْلُمْسَتِبیِحیَن، ِلَقاِتِلي ِلْلَبارِّ، َبْل ِلَألَثَمِة َواْلُمَتَمرِِّدیَن، ِلْلُفجَّاِر َواْلُخَطاِة، ِللدَِّن
، ِلَساِرِقي ِلُمَضاِجِعي الذُُّكوِرِللزَُّناِة، . اآلَباِء َوَقاِتِلي اُألمََّھاِت، ِلَقاِتِلي النَّاِس

تى ١( "النَّاِس، ِلْلَكذَّاِبیَن، ِلْلَحاِنِثیَن، َوِإْن َكاَن َشْيٌء آَخُر ُیَقاِوُم التَّْعِلیَم الصَِّحیَح
َألنَّ ُأْجَرَة اْلَخِطیَِّة ِھَي َمْوٌت َوَأمَّا "وأن عقوبة الخطیة ھى الموت  .)١٠ـ  ٩

وھو نفس ما . .)٢٣:  ٦رو ( "ِھَبُة اِهللا َفِھَي َحَیاٌة َأَبِدیٌَّة ِباْلَمِسیِح َیُسوَع َربَِّنا
َفَقْد َفَعَال  َوِإَذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع َذَكٍر اْضِطَجاَع اْمَرَأٍة".. قیل فى العھد القدیم

  .)١٣:  ٢٠ال ( "َدُمُھَما َعَلْیِھَما. ِإنَُّھَما ُیْقَتَالِن. ِكَالُھَما ِرْجسًا

دافع ولألسف فھؤالء المثلیین سواء أكانوا رجاًال أو نساًء لدیھم من ُی
 سمح لھمتأن بعض الكنائس فى الغرب حتى  ..كأنھا قضیة رأى عام ..عنھم

د أیضًا بعض القساوسة واألساقفة لدیھم نفس وربما نج ..بالحیاة المثلیة
ن لھم قوانین تسمح بزواج رجل من تُسوھناك بعض الحكومات  ،تالممارسا

  .بما لھم من حقوق وواجبات للمجتمعرجل 

.. بعدید من الحججفعون عن أنفسھم ن یدایھؤالء المثلیلألسف فإن و
ٌت َال َیْحَتِمُلوَن ِفیِھ التَّْعِلیَم َألنَُّھ َسَیُكوُن َوْق" ..وھو ما قال عنھ بولس الرسول

 الصَِّحیَح، َبْل َحَسَب َشَھَواِتِھُم اْلَخاصَِّة َیْجَمُعوَن َلُھْم ُمَعلِِّمیَن ُمْسَتِحكًَّة َمَساِمُعُھْم،
  .)٤ـ  ٣:  ٤تى ٢( "َفَیْصِرُفوَن َمَساِمَعُھْم َعِن اْلَحقِّ، َوَیْنَحِرُفوَن اَلى اْلُخَراَفاِت
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د أسود ِلمثلھم مثل الذى ُو ..وال ید لھم فى ذلك ..أنھم خلقوا ھكذا
فى حین أن اهللا  ..!!! ھموبالتالى ال لوم علی ..ولم یكن لھ إرادة فى ذلك اللون

 ..اهللاحواء ووبسبب ھذه اإلرادة فقد عصى آدم  ..قد خلق اإلنسان بإرادة حرة
  .كعقوبةودخول الموت  وكانت النتیجة طرده من الجنة

ولكن حقیقة األمر أنھم اكتسبوا ھذا المیل المثلى للجنس أثناء نموھم 
وبعض المثلیین ال رغبة لھم فى  الجھاد .. ھكذا ومن خالل التربیة ولم یولدوا

ائل والتوبة ضد ھذه الخطیة والبعض اآلخر یستمرئھا والبعض ضللتھ وس
  .ألخ.... نواألعالم والنشیطی

 

  . .!!!أن المثلیة الجنسیة ال تؤذى أحد
  ..فھى تؤذى المثلیین وتؤذى اآلخرین أیضًا تمامًا ولكنھا عكس ذلك

المختلفة  العدوى أنواعفإن  ..مما سبق كما أوضحنا ..المثلیینتؤذى 
مثل فیروس  ..الغیریین عن المنقولة جنسیًا تنتشر فیھم بأضعاف أضعاف النسب

رضة تنتقل إلى الفئة ھذه الفئة األكثر ُع منإلخ، و... نقص المناعة والزھرى
، كلھ ر العجینرضة وإلى مجموع الناس فھى مثل الخمیرة التى قد تخمِّاألقل ُع
 ٢١-٨الدراسات أن عمر المثلى یقل عن الغیرى بحوالى  ىحداجدت ولقد َو

  .الت الصحیة المختلفةبسبب العداوى والمشك سنة

یحاول ھؤالء المثلیین أن یثبتوا فى ذھن المراھقین  ..اآلخرینوتؤذى 
ولكن . .”Gay is Okay“عیب بالذات أن المثلیة لیس فیھا أى خطر أو 
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یت المراھق أو الولد على الفضیلة فإنھ سوف یعیش بھا الحقیقة أنك إذا ربَّ
َربِّ اْلَوَلَد ِفي َطِریِقِھ َفَمَتى ". .الرذیلةیتھ على والعكس صحیح إذا ربَّ طوال حیاتھ

  .)٦:  ٢٢أم ( "َشاَخ َأْیضًا َال َیِحیُد َعْنُھ

 

 یّاالذى یمارسھا وال تخص أى إنسان أأن المثلیة ھى شئ یخص فقط 
  !!!كان بما فى ذلك اهللا الذى خلقنا

كخالق ومدّبر  نوع من اإللحاد وإنكار لوجود اهللا ھوالقول ھذا ولكن 
وكأن اإلنسان صار ھو مرجعًا لنفسھ فقط فى تحدید .. ومخلص للبشر.. للكون

َوَال ُتَضاِجْع َذَكرًا ُمَضاَجَعَة "إلغاء ألحكام اهللا ووصایاه  الخیر والشر، وھو أیضًا
َذَكٍر َوِإَذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع "وأیضًا العقوبة .. )٢٢:  ١٨ال ( "ِإنَُّھ ِرْجٌس. اْمَرَأٍة

:  ٢٠ال ( "َدُمُھَما َعَلْیِھَما. ِإنَُّھَما ُیْقَتَالِن. اْضِطَجاَع اْمَرَأٍة َفَقْد َفَعَال ِكَالُھَما ِرْجسًا
١٣(.  

 

مرأة وأن الكتاب إجل والزواج بین رجلین مثلھ مثل الزواج بین ر
  !!! ةالزنا والدعارة وھذه العالقة لیست بھا ھذه الشبھ المقدس منع

 منولكن فى واقع األمر فإن الكتاب المقدس یمنع أى عالقة جنسیة 
ین المثلیین وال حتى بین خالل الجنس الشرجى كما ھو حادث فى العالقة ب

ِلَذِلَك َأْسَلَمُھُم اُهللا ِإَلى َأْھَواِء اْلَھَواِن َألنَّ ِإَناَثُھُم اْسَتْبَدْلَن اِالْسِتْعَماَل " األزواج
َوَكَذِلَك الذُُّكوُر َأْیضًا َتاِرِكیَن اْسِتْعَماَل اُألْنَثى  .ِبالَِّذي َعَلى ِخَالِف الطَِّبیَعِة الطَِّبیِعيَّ

الطَِّبیِعيَّ اْشَتَعُلوا ِبَشْھَوِتِھْم َبْعِضِھْم ِلَبْعٍض َفاِعِلیَن اْلَفْحَشاَء ُذُكورًا ِبُذُكوٍر َوَناِئِلیَن ِفي 
  .)٢٧ـ  ٢٦:  ١رو ( "ِم اْلُمِحقََّأْنُفِسِھْم َجَزاَء َضَالِلِھ
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خطیة بكل وبرغم كل ما سبق من إیضاح عن أن الجنسیة المثلیة ھى  
الزنا فھى  خطیة مثل أیضًا ولكنھا ..اییس وھى ككل خطیة موجھة ضد اهللالمق

نى ھذا ولكن لیس مع ..وھالكًا أكثر قوة وأشد تأثیرًا ولكنھاموجھة ضد الجسد، 
ویتحرر  الخطیةمحى ت فإن ُوجدت التوبة الحقیقة. .رانأنھا بدون توبة أو غف

َلِكِن . َوَھَكَذا َكاَن ُأَناٌس ِمْنُكْم" من كل ضغوط الشھواتاإلنسان بالنعمة والجھاد 
  .)١١:  ٦كو ١( "اْغَتَسْلُتْم َبْل َتَقدَّْسُتْم َبْل َتَبرَّْرُتْم ِباْسِم الرَّبِّ َیُسوَع َوِبُروِح ِإَلِھَنا

كان الشخص المثلى أو مجموعة منھم موجودة داخل الكنیسة ا إذا أّم
كما قال بولس أن تقطع من الكنیسة  فیجب.. ھذا اإلتجاهإلى  وتؤید وتدعو

َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ َخِمیَرًة َصِغیَرًة ُتَخمُِّر اْلَعِجیَن ُكلَُّھ؟ ِإذًا َنقُّوا ِمْنُكُم " ..الرسول
َألنَّ ِفْصَحَنا َأْیضًا اْلَمِسیَح . ِلَكْي َتُكوُنوا َعِجینًا َجِدیدًا َكَما َأْنُتْم َفِطیٌر اْلَخِمیَرَة اْلَعِتیَقَة
َفاْعِزُلوا ..... .َال ُتَخاِلُطوا الزَُّناَةَكَتْبُت ِإَلْیُكْم ِفي الرَِّساَلِة َأْن ....... َقْد ُذِبَح َألْجِلَنا

  .)١٣ـ  ٦كو ١(" اْلَخِبیَث ِمْن َبْیِنُكْم

یرید أن یرجع إلى اهللا بالتوبة  ًالكن لیس معنى ھذا أال نساعد إنسانو
 بالتأكیدولكن اهللا یحب الخاطىء ویكره الخطیة .. بل نساعده یًاحتى لو كان مثل

من داخل لھ خبرة فى ھذا الموضوع رشد یحتاج إلى أب إعتراف وُمالمثلى ھذا 
توجیھات  ھناكفى ھذا الموضوع، و متخصص ىنفس طبیبالكنیسة وأیضًا 

یجب أن ُیراعَى تقدیمھا بوضوح خصوصًا  فى التعلیم والتربیة عامة
  ..للمراھقین

وعن العالقة الزوجیة المقدسة  عنتأكد من أن ذلك المراھق یفھم نظرة اهللا ـ ١
الجنسیة المثلیة من خالل الشواھد من ضمنھا رفض اهللا لإلنحرافات الجنسیة و

  .ابیةالكت

رفع ھذه الخطایا توبة واإلعتراف والصالة من أجل ال على التشجیع المستمر ـ٢
 التائبینوأن اهللا یقبل جمیع  ..وأنھ لیست ھناك خطیة بال غفران ،وعدم تكرارھا

  .)٤:  ٢تى ١( "الَِّذي ُیِریُد َأنَّ َجِمیَع النَّاِس َیْخُلُصوَن َوإَلى َمْعِرَفِة اْلَحقِّ ُیْقِبُلوَن"
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وقطع كل العالقات السابقة  اإلغراءاتب من الھروالتشجیع المستمر على  ـ٣
وبالطبع فإن ھؤالء لن یتركوه فى حالھ، لذا علیھ أن یتجنب  ..مع المثلیین

  .إلخ... وخالفھ Chatting الخروج معھم وتبادل الحدیث

المحببة إلى نفسھ والتى تمتص طاقتھ أو الریاضة  الھوایةشجعھ أن ینمى  ـ٤
  .ومشغولیتھ

روحیة الجتماعات اإلكلمة اهللا وحضور فى على التأمل  رالتشجیع المستم ـ٥
  .ترفیھیةالروحیة والكنسیة الرحالت الو

یتكلم بولس الرسول عن خاطئ كورنثوس الذى زنا وأفرزتھ الكنیسة 
 "ُسوَعَأْن ُیَسلََّم ِمْثُل َھَذا ِللشَّْیَطاِن ِلَھَالِك اْلَجَسِد ِلَكْي َتْخُلَص الرُّوُح ِفي َیْوِم الرَّبِّ َی"
ِمْثُل َھَذا َیْكِفیِھ َھَذا اْلِقَصاُص الَِّذي "ثم أعادتھ بعد أن أعلن توبتھ .. )٥:  ٥كو ١(

ُتَساِمُحوَنُھ ِباْلَحِريِّ َوُتَعزُّوَنُھ، ِلَئالَّ ُیْبَتَلَع ِمْثُل  -ِباْلَعْكِس  - ِمَن اَألْكَثِریَن، َحتَّى َتُكوُنوا 
  .)٨ـ  ٦:  ٢كو ٢( "ِلَذِلَك َأْطُلُب َأْن ُتَمكُِّنوا َلُھ اْلَمَحبََّة .َھَذا ِمَن اْلُحْزِن اْلُمْفِرِط

 ..لجمیع بما فى ذلك ھؤالء المثلیینیوجد رجاء دائمًا لأنھ  ..رـتذكَّ
واهللا یغفر كل الخطایا حتى لھؤالء طالما أنھ  ..وھناك دائمًا من یقدم المساعدة

  .اهللایرید التوبة والعودة إلى أحضان 
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  ..الباب السابع
  

  

  

نتائج أخرى خلطايا 
  والنجاسة الزنا 
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حصائیات منظمة الصحة العالمیة یصاب كل یوم نحو ملیون إل بقًاط
 ىالبشر ىالمناع وزذلك فیروس الع ىشخص بأحد العدوى المنقولة جنسیًا بما ف

  . العالم ىملیون مصاب سنویًا ف ٣٦٥ ىأن ھناك حوال ى، أ)اإلیدز(

التاریخ القدیم وكتب عنھا آباء الطب وعرفھا  ىُعرفت ھذه األمراض ف
خر مع بدایة عصر النھضة وظھور مرض آ ًاس ولكنھا أخذت منعطفالنا

التى و ىتصال الجنسیق اإلالزھرى وھو عدوى میكروبیة تنتقل أساسًا عن طر
فى  لینالبنس عقار "فلمنج"وإلى أن اكتشف العاِلم صاب إلى موت الُم ىقد تؤد
نجحت أول تجربة إلستخدام العقار فى عالج  ١٩٤٣وفى عام  ..١٩٢٨عام 

  .كما نجح أیضًا فى عالج مرض السیالن.. لزھرىا

عندما بدأت الثورة الجنسیة فى الستینات من القرن العشرین ولكن 
.. مع الرجل إختراع حبوب منع الحمل ومطالبة المرأة بالمساواةوواكبھا 

میكروبات تنتقل عن طریق العدوى الجنسیة مقاومة للمضادات  بعد ذلك ظھرت
خترع العلماء المزید من المضادات الحیویة وطرق إف ..اكالحیویة المعروفة آنذ

ئل الثمانینات من القرن أوا ىف ولكن ..الوقایة األخرى للسیطرة على الموقف
أشتھر أوًال بظھوره بین الذى ظھر مرض قاتل جدید وھو اإلیدز العشرین 

 یمكن أن ثم بمرور الوقت اكتشف أن العدوى الفیروسیة ..المثلیین من الرجال
عملیات نقل الدم ومشتقاتھ  ىرجل والمرأة واألم وطفلھا وكذا فتنتقل بین ال
  . والرضاعة

وفقدان المناعة  HIV ىالبشر ىأدى ظھور فیروس العوز المناع
 Acquired immune deficiency syndrome" AIDS"المكتسب 

سھا ھتمام بمكافحة كافة أنواع العدوى المنقولة جنسیًا وعلى رأإلى إعادة اإل
ھتمام الدولة إھتمام یطفو ویخبو بحسب ولكن من المفھوم أن ھذا اإل ..إلیدزا

حافظة بصفة عامة تقوم الحكومات واألفراد المجتمعات الُم ىفف .والناس
 ىا فأّم ..السریة والكتمان ىض في طبمحاوالت مضینة إلبقاء ھذه األمرا

األفراد بكل وسیلة الدول المتقدمة ودول جنوب شرق آسیا فتقوم الحكومات و
ممكنة لحث الناس على الوقایة والعالج بل والبحث عن شركاء المرضى أینما 

  . كانوا لعالجھم
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بناء على ھذا فإن إحصائیات منظمة الصحة العالمیة أكدت أن منطقة 
 تعدإلى أفغانستان شرقًا غربًا  تمتد من المغرب ىالت EMROشرق المتوسط 

فریقیا السوداء من حیث زیادة معدل أ نطقة دولممنطقة من العالم بعد  ىثان
  . اإلصابة باإلیدز

فى أوائل القرن العشرین كان ھناك ثالث أمراض فقط معروف أنھا 
 ..تنتقل عن طریق اإلتصال الجنسى وھى الزھرى والسیالن والقرحة الرخوة

 Venereal diseasesوسمیت ھذه األمراض مجتمعة باألمراض الزھریة 
إلھ الحب عند اإلغریق، ثم أطلق علیھا ) الزھرة( Venusنوس نسبة إلى فی

األمراض  ثممسمیات أخرى مثل األمراض التناســلیة وھو مسمى غیر دقیق 
تشمل مجموعة أكبر ل Genito–Urinary Medicine  البولیة – التناسلیة

األمراض  ُلقبتثم  ..العقم عند الرجال والنساء من ضمنھامن األمراض 
 Sexuallyمیت بالعدوى المنقولة جنسیًا وأخیرًا ُس .. STDة جنسیًا المنقول

Transmitted Infections منظمة الصحة العالمیة والوالیات  من قبل
  .األمراض التناسلیةتسمى المتحدة األمریكیة، أما فى مصر فالزالت 

مصر الكثیر من عیادات  ىأوائل القرن العشرین أنشئت ف ىفو
وأطلق علیھا العامة لفظ  ..المدن واألحیاء المكتظةفى  اسلیةوالمستشفیات التن

وكانت ھذه العیادات تعمل أساسًا على المرضى  المستشفیات السریةوالعیادات 
عرات وبیوت الدعارة االمصابین بأحد العداوى التناسلیة واصدار رخص للد
ب الضغوط بسب ١٩٤٩ولكن القوانین المنظمة لھذا العمل ألغیت فى عام 

  .إلجتماعیة والسیاسیةا

إلى  ـ من الناحیة الواقعیة ـ تحولت العیادات التناسلیةمع مرور الوقت 
ھو عیادة و ى لھاالرسم المسمىمع األحتفاظ ب لألمراض الجلدیة عیادات

  .األمراض الجلدیة والتناسلیة

یًا لم تعالج من عقم الرجال سببھ عدوى منقولة جنس% ٢٠وجد أن لقد 
 ىالعدوى ف من ألنھ ال یمكن إثبات ھذا النوعو.. حینھا ىمة فبالطریقة السلی

نھا البحث ع ىیل الدقیقة وأیضًا لعدم الرغبة فالتحال توافركثیر من األحیان لعدم 
  . وَمن یصحبھ مع المریضى تساؤالت كثیرة كلفتھا والدخول فترتفاع إو
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یة نتیجة لثقافتھ الطبوأن المریض  فى دول الغرب على النقیض نجدو
وجود أعراض مرضیة بل لیس بسبب  ..العالیة یذھب إلى الطبیب منذ البدایة

وھنا الطبیب  ..أثناء اللقاء الجنسى أو إنزلق نقطعإقد  ىبسبب أن العازل الطب
حیث تقوم بدون مقابل،  وغالبًایملك كافة التحالیل المتقدمة للتشخیص المبكر 

   .ل كافة النفقاتبتحمُّالدولة 

ى المنقولة جنسیًا العدوتحدد أن منظمة الصحة العالمیة حصائیات إ
كون قتصادیًا ضخمًا خصوصًا بالنسبة للبلدان النامیة حیث تإعبئًا صحیًا وشكل ت

  . عتالل الصحةاقتصادیة الناتجة عن من الخسائر اإل% ١٧مسئولة عن 

 

بعضھا جدید وھناك  مسبب للعدوى المنقولة جنسیًا ٥٠ھناك أكثر من 
ولكن  ..HIVمثلما حدث مع فیروس العوز المناعى المكتسب  ..المزید دائمًا

ھناك أیضًا من ھو أقل شھرة نتیجة لممارسات جنسیة شرجیة مثل اإلنتامیبا 
Entamoeba histolytica  أو عن طریق الفم والرئة مثل كالمیدیا
Chlamydia pneumonia.  

دوى المنقولة جنسیًا حسب المجموعات ویمكن تصنیف مسببات الع
البیولوجیة التى تنتمى إلیھا أو حسب األعراض المشتركة التى تسببھا، وفى ھذه 

  .أى مجموعة أعراض تأتى سویًا.. الحالة تسمى متالزمة

 

  ..الفیروساتـ ١

  .HIVفیروس العوز المناعى المكتسب ـ ١

  .HSV 1, 2یروس الھربس البشرى فـ ٢
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  .HPVفیروس الحلیمات البشرى ـ ٣

  .Molluscum Contagiosumفیروس الملیساء المعدیة ـ ٤

  .Hepatitis A, B, C, Dفیروس الكبد أ، ب، جـ ، د    ـ ٥

  . Enteric virusesفیروسات معویة ـ ٦

  .أخرىـ فیروسات ٧

  ..البكتیریاـ ٢

  .Neisseria gonorrhoeaeسیالن سیالنى ـ ١

  .Chlamydia trachomatisسیالن غیر سیالنى ـ ٢

  .Treponema pallidumزھرى ـ ٣

  .Haemophilus ducreyiالقرحة الرخوة ـ ٤

  .ـ أخرى٥

  ..طفیلیات وحیدة الخلیةـ ٣

  .Trichomonas Vaginalisترایكومونات المشعرات ـ ١

  .Entamoeba histolyticaإنتامیبا ـ ٢

  .ـ أخرى٣

  ..خارجیة طفیلیاتـ ٤

  .Sarcoptes scabieiالجرب ـ ١

 .Phthirus pubisقمل العانة ـ ٢
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ھى عبارة عن مجموعة من األعراض المرضیة تظھر  المتالزمة
  .مما ُیمكـّن الطبیب من تحدید التشخیص.. متزامنة

 Acquired immune"اإلیدز"متالزمة العوز المناعى البشرى ـ ١
deficiency syndrome.  

  .وأھم مسبباتھا الجونوكوك والكالمیدیا ..متالزمة السیالنـ ٢

  .وأھم مسبباتھا الزھرى والقرحة الرخوة ..متالزمة القرحة التناسلیةـ ٣

  .متالزمة العدوى المعویة فى الشرج والقولون واألمعاءـ ٤

  .Ophthalmia neonatorumالرمد الصدیدى عند حدیثى الوالدة ـ ٥

  .حتى اآلن أخرى متالزمة ١٢وھى حوالى  ..أخرىـ ٦

قامت منظمة الصحة العالمیة بإستنباط مثل ھذه المتالزمات وذلك لعدة 
النسبة ألطباء الرعایة األساسیة أھمھا سرعة التشخیص وتوحیده بمن أسباب 

مكافحة واألولیة وضرورة إعطاء الدواء مباشرة وذلك لمكافحة العدوى و
  . نتقالھاإ

 لعمل إختبارات معملیة اتإمكانیمعظم بلدان العالم الثالث التى ال تمتلك 
فمثًال عندما یعانى مریض من إفراز  ..لذا فإنھا تنتھج ھذا األسلوب ..متقدمة

وحرقان بمجرى البول فإن الطبیب المعالج یعطیھ مباشرة على األقل نوعان من 
 ..نتشارًا وھى الجونوك والكالمیدیاببات إالمضادات الحیویة لمكافحة أكثر المس

وإذا ما أصیب طفل خالل األیام األولى من والدتھ برمد صدیدى فى العین فإن 
الطبیب یعطیھ نفس المضادات الحیویة إذ وجد أنھا نفس مسببات متالزمة 

ووجد أن ھذه اإلستراتیجیة فعالة جدًا فى مكافحة العدوى وإنتقالھا  ..السیالن
  .إنتشارھا على مستوى وبائى والحد من
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ھو الوسیلة الرئیسیة إلنتقال العدوى سواء كان  ..اإلتصال الجنسى أو الحمیمـ ١
مجرى  إتصاًال كامًال أو جزئیًا ویمكن أن یكون من خالل أنسجة مخاطیة مثل

  .والجلد الفم والشرجالبول و

وحساسیتھا الفائقة للظروف البیئیة من حرارة ورطوبة  ضعف المسبباتـ ٢
 "قاعدة التوالیت"نتقلت من جماد مثل إن العدوى قد أا القول بّمأ ..ومطھرات

 فى الكثیر من األحیان نما ھو ھروب المریض والطبیبأ ذا القولوما شابھ فھ
وھذا ھو الوضع السائد فى مصر ألنھ ال یوجد ثقافة  ..من مواجھة الموقف

طبیة حقیقیة، ولقد أجریت بعض الدراسات العلمیة على قاعدة التوالیت فوجد 
أنھ شبھ مستحیل إنتقال معظم ھذه المیكروبات والفیروسات ألنھا ضعیفة جدًا 

  .وال یمكنھا التكاثر حیث الظروف غیر مالئمة إطالقًا

ثره أى إختفاء األعراض مع بقاء المسبب داخل الجسم وتكا ..مونخاصیة الِكـ ٣
ھنا ُیفرز المسبب دومًا من خالل  ..ًاسواء تعاطى أو لم یتعاطى اإلنسان عالج

األغشیة المخاطیة فى مجرى البول أو المھبل أو الفم أو المستقیم ویمكنھ أن 
  .یصیب شخص آخر إذا ما أتیحت لھ الظروف المناسبة

 یصل لھالمناعة والبقاء فى أماكن ال قدرة المسبب على خداع جھاز اـ ٤
  .بسھولة

 )درجة عدوى( فھناك مسببات ذات إعدائیة ..إختالف دینامیكیات الوباءـ ٥
عالى ) الجونوكوك(فمثًال میكروب السیالن  ..منخفضة أو متوسطة أو عالیة

بینما فیروس العوز . .)أسابیع( قصیرة تعتبراإلعداء فترة اإلعداء غیر أن 
صیة إعدائیة منخفضة خا ووفیروس الھربس البسیط ذ HIVالمناعى البشرى 

یكونوا قادرین على اإلعداء لمدة  للفیروسإال أن األشخاص الحاملین  ..نسبیًا
مثل الزھرى تتمیز بخاصیة  ًاھناك أمراضكما أن ، )سنین( طویلة فى الزمن
  .)شھور( إعدائیة متوسطة
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فإذا ما أصابت عدوى منقولة جنسیًا أنثى فإن اإلصابة تكون  ..نوع المریضـ ٦
عن الذكر بسبب عوامل تشریحیة  أضافة إلى مضاعفات شدیدة طورةأكثر خ

فالخجل مثًال سیعطل ذھابھا إلى الطبیب فتكون  ..وفسیولوجیة وأیضًا نفسیة
تؤخر ذھابھا إلى  التىجتماعیة اإلعوامل ال ناھیك عنالعدوى فیھا قد تضخمت، 

  .الطبیب

د تكون مختلفة من ق ..سلوكیات إلتماس الرعایة الصحیة بالنسبة للعدوىـ ٧
ففى دول الغرب یسارع المریض إلى طلب العالج لمعرفتھ  ..مكان إلى مكان

على  الطبیة ضحلة فالثقافةا ھنا أّم ..لھ ولشریكھ المسبقة بخطورة العدوى
ولم أجد بین المرضى  الرغم من توفر المعلومات وباللغة العربیة من األنترنت

عن طبیعة مرضھ من خالل  فى مستشفى تناسلى غیر واحد فقط بحث
  .اإلنترنت

مثل اإلستخدام الصحیح للعازل الطبى أو العازل  ..السلوكیات الوقائیةـ ٨
حیث أن ھناك بعض الدول تمد مواطنیھا بالعازل مجانًا أو یكون  ..الذكرى

وفى بالد أخرى یكون العازل  ..متاح بأسعار منخفضة ومتداول فى كل مكان
ذى موضوع ویكاد یجمع الجمیع على أنھ بحد ذاتھ الطبى غالى الثمن وغیر 

  .!شر

تفاعل السكان مع ( جتماعیة والدیموغرافیةتجاھات اإلواستنادًا إلى اإل
فإن المجتمعات  ..تجاھات السلوكیة الجنسیة والسفر والھجرةواإل ..)البیئة

 رتفاعاإل ىف ًاخذآللعدوى المنقولة جنسیًا سیظل السكانیة واألفراد المعرضون 
  . أو الدول الصناعیة ىدول العالم النام ىسواء ف

 ىأن عدد حامل ٢٠٠٨دیسمبر  ىرت منظمة الصحة العالمیة فقدَّ
 ٢,٧ملیون شخص مصاب وأن  ٣٢,٢ ىالعالم ھو حوال ىفیروس اإلیدز ف

وأن عدد من قضوا نحبھم ومنذ  ..نفس العام ىصابة جدیدة حدثت فإملیون 
ملیون  ٢٥ ىیقدر بحوال ٢٠٠٨لى نھایة إ ١٩٨١عام  ىظھور أول أصابة ف

  . شخص
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تحدث فى المقام األول عن طریق العالقة نتقال السائدة طریقة اإل
 ىعاطأیضًا بسبب تو ..ینیمثلبین ال وباألكثرواإلناث الجنسیة سواء بین الذكور 

سنة نصف الذین  ٢٤ ـ ١٥سن  ىالمخدرات عن طریق الحقن ویمثل الشباب ف
  . أصیبوا بالعدوى

تتزاید بشكل  HIVكما أوضحت المنظمة أن العدوى بفیروس اإلیدز 
لھؤالء من  ىالمراھقین والشباب ویقول الخبراء أن السلوك الجنسخطیر بین 

ستعمال النادر واإل ًاشركاء متعددین ذكورًا وإناث مع ىتصال الجنسحیث اإل
  . الذكرى یجعلھم أكثر عرضھ لإلصابة بالعدوى ىللواق

مثل نقل الدم أو مشتقاتھ  ..نتشار الفیروسرى إلھناك طرق أخو
ن ات یحملوكذا األطفال المولودین من أمھ ..واإلجراءات المتعلقة بنقل الدم

  .الفیروس سواء أثناء الحمل أو الوالدة أو من خالل الرضاعة

وبالطبع فسوف ینعت المصاب بالفیروس طبیب األسنان كسبب إلصابتھ 
فحتى لو  ..من ھذه المقولة ىءبرم أن ھذا الطبیب لنا أن نعلولكن . .باإلیدز

فإن فرصة  ..الت جراحیة یقطر منھا دم بھ الفیروسآستعمل ھذا الطبیب ا
  . قطرات الدم ىاإلصابة الزالت بعیدة بسبب ضعف ھذا الفیروس وقلة تركیزه ف

الفقدان  ىف ..نقص المناعة المكتسب متالزمة أى.. یتصف مرض اإلیدز
من األمراض توصف  بمتالزمةویصاب  ..اعة الطبیعیة لإلنسانللمن ىالتدریج

میكروبات وفیروسات وطفیلیات ال تشكل خطرًا على اإلنسان  ىأ" نتھازیةباإل"
نتشارًا بین إوأكثر األمراض  ..یعمل جھاز المناعة لدیة بكفاءة ىالطبیعي الذ

الطفیلیة  واإلصابة ى، السل الرئوىلتھاب الرئومرض اإل.. "ىاإلیدز ھ ىمصاب
  Kaposi Sarcoma ىالسرطان یدعى الورم اللحم ىالرئویة ونوع ف

  . "وأمراض جلدیة وطفیلیة أخرى

 HIVنقص المناعة المكتسب  فیروسلألصابة بألعراض المبكرة ا
  ..ھى وتكاثره

  . عیاء مزمن یدوم لعدة شھورـ إ١
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 . یًاشھر كجم أو أكثر ٧الوزن یبلغ  ىنقص تدریجى ال یمكن تفسیره فـ ٢

 . أعلى الفخذ وتحت األبط والرقبة ىنتفاخ الغدد اللیمفاویة فـ إ٣

 . إسھال مزمنـ ٤

  . الخ.... سواء الفطریة أو الفیروسیة جلدیة مزمنة ات وعدوىلتھابـ إ٥

علینا أیضًا أن نعرف أن الدراسات البیولوجیة والدراسات الخاصة 
نسیًا لدى اإلنسان المصاب بالوبائیات قدمت قرائن على أن العدوى المنقولة ج

بمعنى إذا كان إنسان مصاب  ..تكون بمثابة عامل معزز لدخول فیروس اإلیدز
لإلصابة أیضًا بفیروس اإلیدز  مرتفعحتمال اإلفھنا یكون  بالسیالن أو بالزھرى

ر بأن حاالت العدوى المنقولة جنسیًا تیّس"وھذا بدوره أدى إلى المقولة المعروفة 
وأیضًا إذا كان إنسان مصاب باإلیدز وأصیب إصابة . ".إلیدزكتساب فیروس اإ

  . ئھینضح أكثر بالفیروس على كل شركاجدیدة بعدوى منقولة جنسیًا فإن جسمھ 

قترف یمقبل على زواج ولم ھل یوجد إرتباط بین ما سبق بشخص  ولكن
  ؟ًاعدوى منقولة جنسی ىب بأصیفحشاء أو نجاسة من قبل أو لم  ىأ

نتقال العدوى المنقولة جنسیًا تطورًا إرفتنا حول دینامیكیة لقد تطورت مع
 ىلفیروس العوز المناع ىالحقبة الماضیة مدفوعة برعب الوباء العالم فىكبیرًا 
 ىولقد أوضحت النماذج الریاضة والبحوث ما یل ..HIV/AIDS ىالبشر

  ..التالىتخلیص األمر كلھ في الشكل ویمكن 

الجاسرةالمجموعات  المجتمع العام  

 ناقلون 
 بتواترات عالیة
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  :عالیة والمجموعات الجاسرة بتواتراتقلون المجموعات السكانیة النا

البغایا من اإلناث والذكور والمخنثین وعمالئھم الذین قد یمارسون الجنس ـ ١
  . مع أزواجھم بعد ذلك

الشاحنات لمسافات طویلة داخل وخارج  ىالسكان المرتحلون مثل سائقـ ٢
 . القطر والمالحین والعمال المھجرین داخل وخارج القطر

طیون الذین یقترفون ممارسات شرجیة مع زبائنھم واللواطیون الذین اللواـ ٣
 . یمارسون الجنس مع نساء إلى جانب اللواطة

 . نساء× نساء ـ ٤

وخاصة من كان منھم من  IDUبالحقن الوریدى  متعاطو مواد اإلدمانـ ٥
ن یمارس البغاء للحصول على تكالیف تلك المواد المخدرة البغایا أو َم

Exchange of sex for drugs . 

 . خاصة األحداث منھم ..المساجینـ ٦

 . أطفال الشوارع واألیتام والالجئون والمتشردونـ ٧

ن معھم وبخاصة من یبحث عن المتعة الجنسیة ووبعض المتعامل ونحئالساـ ٨
  .أثناء السیاحة

تنتقل العدوى المنقولة جنسیًا بین ومن األشخاص الذین تكون عوامل 
سیالن، زھرى، سنط (مرتفعة بسبب وجود عدوى أو أكثر  الخطر لدیھم

ھؤالء ھم الناقلون  ..)مثًال ىالبغ(ستمرار إوتغییر الشركاء ب ..)لخإ... ىتناسل
 ..ومن ھذه المجموعة تنتقل إلى المجموعات السكانیة الجاسرة ..بتواترات عالیة

وعة السكانیة ومن ھذه المجم ..ھؤالء األشخاص الذین ینشدون اللذة الجنسیة ىأ
الجاسرة أو من مجموعة الناقلون بتواترات عالیة تذھب العدوى إلى المجتمع 

  . العام
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بیتھا أو حدیثة الزواج قام زوجھا بفعل  ىزوجة مصونة ف ..مثًال
حدى تلك األمراض المعدیة إل استباحة جنسیة قبل الزواج أو بعده وكان حامًال

  .أو العكس سیةصابتھا بعدوى جنإ ىفالنتیجة المتوقعة ھ

من % ٦٠فختان الذكور یقلل نسبة  ..عامل أخر ھو ختان الذكور
وأیضًا یقلل من نسبة  ..كتساب فیروس اإلیدز إذا ما تعرض لھ اإلنسانإفرصة 

الیھود أوًال  ىكتشفت ھذه النقطة بالذات فإولقد  ..العدوى بمیكروب الزھرى
   .ىدنظرًا ألنھم یمارسون الختان كجزء من الطقس الیھو

أیضًا المراھقون والمراھقات بالذات معرضون أكثر لعوامل خطر 
 ىاإلصابة بالعدوى المنقولة جنسیًا وخاصة اإلصابة بفیروس العوز المناع

ألنھم قد یفتقدون المعلومات والمھارات والرعایة الصحیة  ..HIV ىالبشر
الجنسیة  وتكون عالقتھم ..ىیحتاجونھ أثناء مرحلة النمو الجنس ىوالدعم الذ

غیر مخطط لھا ومشتتة وفي كثیر األحیان راجعة لوجود ضغط أو قسر أو 
أحیان أخرى مقابل تحقیق مكاسب أو  ىوف ..كراه من إنسان معروف لدیھمإ

سن  ىمصر قد تتزوج بعض الفتیات ف ىوف .."الشلة" ىضمان القبول ف
معاملة  المراھقة على الرغم أن القانون یمنع ذلك ولكنھن سیعاملن جنسیًا

ومن المعروف طبیًا أن العدوى فى ھذا السن .. المبالغات بسبب زواجھن
  . ناھیك عن المضاعفات البالغة.. الصغیر أشد وطأه

 

 جتماعات والندوات والمؤتمرات سواء من خالل اإل ..زیادة المعرفة
واألباء الكھنة أو المناقشات الفردیة من أاب أو للخدام للمراھقین أو الشب
  . خادم إلى مخدوم

  أو  ـ الخط الساخن مثًالـ خالل التلیفون  منخلق طلب على المعلومات
 .اإلنترنت حیث توجد إجابة لبعض األسئلة
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  إطالق النبذات والرسائل بطرق مختلفة للوصول إلى من ھم أو محتمل
 . أن یكونوا في خطر

 لیل من أثار الوصمة والتمییز بسب طبیعة ھذه العدوىالتق . 

  توجیھ بعض المصابین إلى العیادات المتخصصة العامة منھا والخاصة
ربوع مصر الثابت منھا  ىالمنتشرة اآلن ف ىوكذا مراكز الفحص الطوع

 . .تقوم بعمل اختبارات اإلیدز مجانًا ىوالمتنقل الت

إلى عدم البحث عن  ىتؤد قد لمریضت األبحاث أن سلوكیات اـَّقد دلول
طبیب أصًال أو عدم أخذ الجرعات المناسبة وعدم اكتمال العالج كما ھو 

الذى یبین عدد األشخاص المصابین نزوًال إلى عدد مبین فى الجدول 
  . الذى شفى منھم من مرضھ

  

  

  

  

  

  

  
  

 بعد استئذان المریض أو یقوم الطبیب بذلك ..ھالمریض لشریك إبالغ.. 
والغرض ھنا لیس التشھیر بل الغرض ھو عالج الزوجین أو الشریكین 

إلى األجنة  بحیث ال یتم تبادل العدوى بینھما مرة أخرى أو انتقالھا
أو بالتالمس  مثل اإلیدز والموالید وأحیانًا األطفال سواء أكان بالرضاعة

ویمكن إعطاء الدواء إلى . .ةأو الملیساء المعدی ىفي حالة السنط التناسل
حالة إمتناعھ عن الحضور  ىالمریض إلعطائھ للزوج أو الشریك ف

 عدد االشخاص المصابین بالعدوي

 عدد االشخاص الواعین بمرضھم                                                           

ایة الصحیة            عدد المرضي الذین یسعون للحصول علي الرع  

عدد االشخاص الذین شخصت أمراضھم علي انھا منقولة جنسیا  
       

 العدد الذي تلقي العالج                             

العدد الذي شفي من المرض    
                

 عدد المرضي الذین لم یشفوا                
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عتبار اإل ىمراعاة الجوانب السریة المتعلقة بھؤالء واألخذ ف مع ..للعالج
  .المجتمع ىجتماعیة السائدة فاألعراف الدینیة والجنسیة واإل

م الجرعة الواحدة ونظاالدواء  ىعتبار سھولة تعاطى اإلأیضًا یؤخذ ف
عن طریق  ىلسنط التناسلوا Bفیروس الكبد ھو المفضل والحصانة من 

ولكن ھذه اللقاحات تؤخذ قبل اإلصابة ولیس بعدھا وال یوجد حتى  ..لقاحات
  . اآلن لقاح مضاد لفیروس اإلیدز

یتم خاللھا إطالق  ىتصال والحوار التنتقاء قنوات اإلإ عندومن المھم 
فمجتمع المدینة  ..ھتمام المستمعینإاألقدر على الوصول إلى  من ھو ..الرسائل

  . غیر مجتمع القریة ومجتمع الغنى والوفرة غیر مجتمع الفقر

الزمالء  ..خالت المستھدفةاالتد ى توصیلومن بین القنوات الناجحة ف
 Training of the Trainer ىف زمالئھم وقادة الرأیطلعون بتثقضالذین ی

(TOT)..  تعتمد على  ىأیضًا فاعلیة المحاضرات التثقیفیة الصحیة التكما ثبتت
ما بین  ىتصال فتعتمد على اإل ىالھیئات أو الجمعیات أو المؤسسات أو الت

من شخص  ىتعتمد على األسلوب الفرد ىاألفراد والمناقشات الجماعیة أو الت
  ).النفس الواحدة والمرشد(خر آإلى 

 المراھقین الوصول إلى ىف ـ سنلطبقًا ل ـ وتفید البرامج المدرسیة
 ..)وجامعة ىثانو مراحل(المدارس والجامعات  ىالشباب الموجودین فو

 ..وتوظیف قنوات أخرى مثل التعلم من األقران بشرط درایتھم التامة وخبرتھم
ستخدام اللغة العامیة إفمن المھم  یتم من خاللھا التثقیف ىوأیًا كانت القناة الت
وأن ال تقوم ھذه الرسائل  ..بالحساسیة للذكور واإلناث وأن تتمیز الرسالة

كذلك ال  ..بتعزیز أیة أعراف أو عادات تزید من انتشار العدوى المنقولة جنسیًا
ن باإلمكان تحقیقھا أو ال یكوعند طالب الخدمة توقعات عالیة یجب إحداث 

 ىنحن ففمثًال  ..ألنھا سوف تكون لھا أثار ضارة جدًا وعكسیة ..الوفاء بھا
لبعض  sensitiveوحساس  specific دقیق ىمصر ال نملك تشخیص معمل

  . HIVفیما عدا  رتفاع تكلفتھا وندرة الطلب علیھاباإلضافة إلى إ العدوىھذه 
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ة والجنسیة أننا ندعو قد یتبادر إلى الذھن بسبب قصور ثقافتنا الصحی
 ًالیس شر ىالعازل الطبو ..جنسیة خارج إطار الزواجالقات اللعاإلى تشجیع 

تنظیم  ىالمكان المناسب مثل استخدامھ ف ىحد ذاتھ بل یجب أن یستخدم ف ىف
، وأیضًا یجب العلم أن بعض العدوى المنقولة جنسیًا ال یمكن تفادیھا األسرة

مثل السنط التناسلى والزھرى، كما أن اإلنسان قد ال فقط  بالعازل الطبى
دم العازل الطبى بطریقة سلیمة أو قد ینقطع أو ینزلق أثناء اإلستخدام، لذا یستخ

 ولكن. .ألسباب طبیة محددة نحض على العفة ولیس إستخدام العازل الطبى إال
  .ُینصح بھ أحیانًا

 

اه الجنسیة متسبب فى عدوعى أحد الزوجین على اآلخر أنھ القد یدَّ
خذ اإلحتیاطات لذا وجب التنویھ عن ھذا الموضوع أل ..ویطالب ببطالن الزواج

راء تحالیل وفحوصات إضافیة لما قبل اج بالضرورةلیس و جالمتاحة قبل الزوا
  .الزواج بل أن یفحص الخطیبین جیدًا سلوك أحدھم اآلخر وسیرتھ

بات الكثیر من تلك العدوى ال یوجد فى مصر اآلن تحالیل مؤكدة إلث
المنقولة جنسیًا إال فى مرض الزھرى ومتالزمة نقص المناعة المكتسب 
وفیروس الكبد ب، جـ مع العلم أن جمیع تلك العدوى المشار إلیھا یمكن أن 

  .تنتقل عن طریق الدم مباشرة ولیس بالضرورة عن طریق اإلتصال الجنسى

اجھة مثل تلك المشاكل تثار عند موبعض التساؤالت التى وھناك 
  ..منھا ال توجد إجابة واضحة مؤكدةو ..والحاالت
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  ؟بأى طریق وصلت ھذه العدوى/ س

معظم ھذه العدوى تنقل فقط عن طریق التالمس الجنسى المباشر مع 
 ..ولكن بعضھا یصل أیضًا عن طریق الدم وبعض سوائل الجسم ..المریض

مارسون الجنس ویتعاطون المخدرات وقد تكون بكلتا الطریقتین لھؤالء الذین ی
  .عن طریق الحقن

  من أصیب أوًال بالعدوى؟/ س

 ..متخصصین ولكن واقع األمر غیر ذلكقد تبدو اإلجابة بسیطة لغیر ال
فنحن نعرف أن معظم تلك العدوى تظل كامنة وبدون أى أعراض إكلینیكیة 

ة كما ھو لشھور وسنین وربما طوال العمر حتى لو تنجس اإلنسان مرة واحد
  .التالى مبین بالجدول

فى أى إتجاه حدثت العدوى؟ ھل من الزوج إلى الزوجة أو العكس؟ / س
  وھل یوجد طرف ثالث أو أكثر؟

فظھور اإلصابة فى أحد الزوجین أوًال  ..واإلجابة ھنا أیضًا غیر مؤكدة
فربما تكون العدوى كامنة  ..لتقط العدوى من اآلخرإال یعنى بالضرورة أنھ قد 

ذلك الزوج الذى یعانى من  أو ..ن تعاود الظھور فیھ فى مناسبة أخرىفیھ ولك
حدوث سیالن بعد إتصالھ بزوجتھ أثناء الدورة الشھریة ویلقى باللوم على 

تكون الحقیقة غیر ذلك إلصابتھا منھ أوًال وبدون و. !.أو على الطمثالزوجة 
وبات وفى أثناء الطمث یتضاعف عدد المیكر ..أعراض أو أعراض طفیفة

وفى أحیان  ..)ذھابًا ومجیئًا( العدوىل قنوتكون قادرة أكثر على  لدیھا الكامنة
لوجود شئ ما كما ھو حادث  ًاأو مدرك مدركغیر أخرى یكون أحد الزوجین 

 مجرد زائدة جلدیة غیر ذات أھمیة وال تسبب أى ألم كونھفى السنط التناسلى 
باإلختصار ال توجد  .ما بالمئاتولكن عند الطرف اآلخر تكون بالعشرات أو رب

  .شكك فى الطبیبكذب وُیوأحد أطراف المشكلة سوف ُی.. جابة واحدة قاطعةا
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ھى العدوى التى تحدث خالل األیام أو األسابیع األولى بعد الزواج مثل 
بحرقان،  ًاویكون اإلفراز البولى مصحوب ..السیالن والكالمیدیا فى الرجال

تقریبًا من الرجال ال یحدث أى أعراض على الرغم من % ١٠ولكن فى 
مھبلیة اإلفرازات الأما فى النساء فتكون اإلصابة وتظل العدوى كامنة، 

وإذا  ..من النساء ال یظھر أى أعراض% ٧٠ولكن فى  ..المصحوبة بحرقان
وفى ھذه  ..طبیعیةازات مشابھة تحدث ظھرت أعراض فسوف تختلط مع إفر

الحالة یتم العالج وتختفى األعراض الحادة ولكن لیس بالضرورة تمام الشفاء 
من الطبیب فیستریح  "قاعدة التوالیت"ویتم تكتم األمر ویلقى بالالئمة على 

  .ولكن تبقى ظالل من الشك بین الزوجین بعد ذلك. !.ویریح

ر خالل األسابیع األولى من الزواج أو والھربس التناسلى أیضًا قد یظھ
ولقد استطاع . وھذا ما یحدث غالبًا ..ولكن بدون أعراضقد ینتقل الفیروس 

العلماء اإلستدالل على ذلك بوجود ھذه الفیروسات فى سوائل الجسم مثل اللعاب 
  .ولكن بتحالیل دقیقة ومتقدمة جدًا واإلفرازات المھبلیة

 

وھذه المجموعة تضم أساسًا  ..العدوى بعد شھور من الزواج ھنا تظھر
ویتزاید السنط التناسلى وھو عبارة عن زوائد جلدیة .. السنط التناسلى والزھرى

ال فى المنطقة التناسلیة بصورة مطردة وخصوصًا عند حدوث حمل للسیدات و
وس نفسھ الفیر أما. .ممكن ن أعراضھ اإلكلینیكیةیوجد لھ شفاء ولكن التخلص م

  .وإلى األبد الجلد خالیایظل كامنًا داخل 
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وقد یظھر فى الزوجة على شكل  ..الزھرى أصبح مرض نادر الوجود
قرحة أو طفح جلدى أو إجھاض متكرر ثم حمل ووالدة طفل قبل األوان أو 

المریض فى وُشِخَص طفل مشوه وتحالیلھ مؤكدة وعالجھ ممكن إذا حضر 
  .الوقت المناسب

 

 قاتلةقد تتأخر سنین طویلة لظھور أعراض محددة وھى تضم عدوى 
فیروس نقص المناعة المكتسب والذى عادة ما ینتقل بالممارسة الجنسیة  وھى

  .فى حالة إصابة أحدھم أو الشركاء بین الزوجین

لیس ھناك قاعدة محددة وال یوجد تحالیل طبیة تستطیع أن تؤكد أو تنفى 
ولكن فى حالة وجود ملف طبى بھ تحالیل مؤكدة أجریت  ..أوًالمن الذى أصیب 

ومع ذلك لیست یقینیة  ..فى ھذه الحالة تكون المعرفة أفضلآلخر فلسبب أو 
  . تمامًا فربما یكون الطرف الثانى قد أصیب أیضًا قبل الزواج

تھم فیھا الطبیب وقد ُی.. إلى قضایا فى المحاكم المنازعاتوقد تصل ھذه 
س عن إبالغ أحد طالبى الزواج بإصابة الشریك بالفیروس كما حدث فى بالتقاع

أحد القضایا فى استرالیا عندما طلبت امرأة من الشریك ضرورة إجراء تحلیل 
فیروس نقص المناعة المكتسب قبل زواجھما ولم یبلغھا أحد بالنتیجة ال الشریك 

نقص المناعة وال الطبیب فأقامت دعوى على الطبیب ألنھا أصیبت بفیروس 
  .وكانت قد أجرت لنفسھا نفس التحالیل قبل الزواج وكان سالبًا. .المكتسب

بفلوریدا  مصاب بالفیروس) مثلى( وقضیة أخرى ضد طبیب أسنان
من مرضاه المصابین بفیروس نقص المناعة  ٢٨، وقد أقام بالوالیات المتحدة

مت المحكمة دعوى مفادھا أن الطبیب ھو مصدر العدوى، وحك HIVالمكتسب 
ببراءة الطبیب حیث أنھ من المعروف طبیًا أن فیروس نقص المناعة المكتسب 
ھو فیروس ضعیف ویموت سریعًا وشبھ مستحیل حدوث عدوى من آالت طبیة 

وبالمناسبة  ..%٠,٢٣إال إذا كانت تقطر دمًا ونسبة حدوث اإلصابة ھنا حوالى 
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أن التعویضات تصبح  لممع الع!.. كان ھؤالء المرضى من المثلیین أیضًا
  .بالمالیین إن إستطاع المجنى علیھ إثبات الحالة

وفیما یلى جدول یوضح إحتماالت إنتقال العدوى المنقولة جنسیًا فى كل 
مع العلم أنھ كلما  ..مرض على حدة وكذلك مدة حضانة المرض ومدة اإلعداء

ت طرق نقل وكلما تعدد ..تعددت مرات الممارسة تزداد فرصة إلتقاط العدوى
العدوى سواء بالتالمس فقط مثل السنط التناسلى أو بالتالمس وسوائل الجسم 
المختلفة مثل فیروس نقص المناعة أو بالتالمس والدم مثل الزھرى فإن 

  .الفرصة تزداد
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فترة   المرض
  فترة اإلعداء  الحضانة

  نسبة اإلعداء

Receptive  Insertive  تكرار
  المعاشرة

 ١٠-٢  سیالن
  %٥٠  %٢٠  %٥٠  شھر ١٢حتى   أیام

 ٦٠-٢  كالمیدیا
  %٦٨  %٥٠-٣٠  %٥٠-٣٠  سنین -شھور  یوم

 ٩٠-٩  زھرى
  %٥٠  %٢٠  %٢٠  شھر ٢٤حتى   یوم

أسابیع  ٣  سنط تناسلى
  %٦٠  مرتفعة  مرتفعة  سنوات  سنة -

 ١٢-٢  ھربس
  %٥٠  مرتفعة  مرتفعة  طوال العمر  یوم

  فیروس ب

١٨٠-٣٠ 
  یوم
 ٦٠عادة 
  یوم

  شھرین - شھر
لحاالت فى ا

  الحادة
  %٧٥-٢٥  غیر معروف  غیر معروف

  فیروس جـ
شھور فى 
اإلصابة 
  الحادة

طوال العمر إذا 
كان الفیروس 

  نشط
  %٥  نادرة  نادرة

فیروس نقص 
  المناعة

٦-١ 
  طوال العمر  أسابیع

  شرجى
٣.٢-٠.٨%  

  مھبلى
٠.٠٥-
٠.١٥%  

٠.٠٣-
٠.٠٩%  

تزداد بطول 
  المعاشرة
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  ..الباب الثامن
  

  
  

  عقوبة اهللا للزناة
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 تؤكد كراھیة اهللا لھذه.. والعھد الجدید ..ھناك قصص فى العھد القدیم
.. بدایة من الطوفان أیام نوح.. وتأدیبھ الشدید لَمن یتھاون فیھا.. الخطایا
ھالك أھل شكیم بسبب خطیة دینة بنت و.. بحرق سدوم وعمورة.. مرورًا
.. وإنحراف الشعب الیھودى مرات كثیرة فى زمن القضاة والملوك.. یعقوب

إنتھاًء بحادثة خاطئ كورنثوس وتأدیب .. بیتھ بسبب خطیتھوعقاب اهللا لداود و
  ..ونذكر بعض ھذه الصور بالتفصیل.. الكنیسة لھ حتى اكتلمت توبتھ

) ١٦ـ   ١٣قض( 

قد بشرھا المالك كان و ،)٢:  ١٣قض ( عاقركانت م أل ھو ابن شمشون
ًا نذیروكونھ ، )٧:  ١٣قض (تھ من یوم میالده إلى یوم مما بأنھا ستلد نذیر اهللا

كانت مھمة شمشون و، )٥:  ٦عد ( حلق رأسھ طوال فترة نذرههللا فال یجب أن ی
  .ھى أن یخلص شعبھ من ید الفلسطینیین

وكبر الصبى شمشون وباركھ الرب، ویبدو أن ھذه البركة كانت ظاھرة 
ُكُھ ِفي َمَحلَِّة َدانٍَ َبْیَن َواْبَتَدَأ ُروُح الرَّبِّ ُیَحرِّ"علیھ بوضوح ألبویھ ولعشیرتھ 

ولكن شمشون طلب من أبویھ أن یزوجاه .. )٢٥:  ١٣قض ( "ُصْرَعَة َوَأْشَتُأوَل
أن ال یتزوج صریحة وھى  من إمرأة فلسطینیة على الرغم من أن وصیة اهللا

.. لكونھ نذیر الرب من ھذا الزواج اه أیضًاوالد هوحذر ..یھودى من إمرأة وثنیة
: َفَقاَل َلُھ َأُبوُه َوُأمُُّھ"فى ھذا الزواج قدمًا صمم على المضى و تثلھ لم یملكن

َأَلْیَس ِفي َبَناِت ِإْخَوِتَك َوِفي ُكلِّ َشْعِبي اْمَرَأٌة َحتَّى َأنََّك َذاِھٌب ِلَتْأُخَذ اْمَرَأًة ِمَن 
قض ( "َألنََّھا َحُسَنْت ِفي َعْیَنيِلي  ِإیَّاَھا ُخْذ: اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن اْلُغْلِف؟ َفَقاَل َشْمُشوُن َألِبیِھ

إلى صفاتھا نظر و اشتھاھا بعینیھ ن شمشمونأومن الواضح  ..)٣:  ١٤
، وكان ھذا الزواج ھو بدایة احتكاكھ بعد تحدث إلیھایالجسدیة فقط ولم 

قض (بكشف األحجیة  ألن ھذه المرأة قد خانتھ أوًال بالفلسطینیین وانتقامھ منھم
إذ تزوجت صاحبھ أھلھا وكل عشیرتھا ھى و ةثانیخانتھ و ،)١٨ـ  ١٠:  ١٤

بدون أن یكتب لھا شمشون كتاب طالق بحسب األعراف التى كانت سائدة فى 
بل زوجتھ فقط  ینتقم شمشون من أسرةولم  )..٢٠ـ  ١٩:  ١٤قض (ھذا الوقت 
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ـ  ١:  ١٥قض ( حرق زروعھم وكرومھم وحقولھمو.. فلسطینیینانتقم من كل ال
٨(.   

وكان  ..من الصراعات بینھ وحده وبین الفلسطینیین ككل سلسلةوبعد 
نسب اإلنتصار بل هللا  لم یعطى المجد شمشونإال أن  ..لھ دائمًا ًااإلنتصار حلیف

ِإنََّك َقْد َجَعْلَت ِبَیِد : ُثمَّ َعِطَش ِجّدًا َفَدَعا الرَّبَّ"لنفسھ ولم یتذكر اهللا إال عندما عطش 
َفَشقَّ اللَُّھ  ،َواآلَن َأُموُت ِمَن اْلَعَطِش َوَأْسُقُط ِبَیِد اْلُغْلِف، ْلَخَالَص اْلَعِظیَمَعْبِدَك َھَذا ا

ِلَذِلَك َدَعا . َفَشِرَب َوَرَجَعْت ُروُحُھ َفاْنَتَعَش، َفَخَرَج ِمْنَھا َماٌء، الَجْوَف الَِّذي ِفي َلْحٍي
ثم .. )٢٠ـ  ١٨:  ١٥قض ( "ى َھَذا اْلَیْوِمالَِّتي ِفي َلْحٍي ِإَل» َعْیَن َھقُّوِري«اْسَمُھ 
  . إلسرائیل عشرون سنة )حكم( قضى

المدن  من  واحدة ة وھىوبعد عشرین سنة ذھب شمشون إلى غزَّ  
َقْد َأَتى «: َفِقیَل ِلْلغَِّزیِّیَن.. "زنى مع امرأة فلسطینیةو ،ة الخمس الكبرىفلسطینیال

َفَھَدُأوا . ِھ َوَكَمُنوا َلُھ اللَّْیَل ُكلَُّھ ِعْنَد َباِب اْلَمِدیَنِةَفَأَحاُطوا ِب. »َشْمُشوُن ِإَلى ُھَنا
، َفاْضَطَجَع َشْمُشوُن ِإَلى ِنْصِف اللَّْیِل. »عَُِْنَد ُضوِء الصََّباِح َنْقُتُلُھ«: اللَّْیَل ُكلَُّھ َقاِئِلیَن

ِدیَنِة َواْلَقاِئَمَتْیِن َوَقَلَعُھَما َمَع ُثمَّ َقاَم ِفي ِنْصِف اللَّْیِل َوَأَخَذ ِمْصَراَعْي َباِب اْلَم
:  ١٦قض ( "َوَوَضَعَھا َعَلى َكِتَفْیِھ َوَصِعَد ِبَھا ِإَلى َرْأِس اْلَجَبِل الَِّذي ُمَقاِبَل، اْلَعاِرَضِة

  .)٣ـ  ٢

 "دلیلة" لم یكتفى شمشون من نساء الفلسطینیین بل تعرف على الثالثة
وأحبھا حب جسدى  ..الجنسیة الشھوة ضولم یكن ھذا بغرض الزواج بل بغر

 ١٦قض ( "َوَكاَن َبْعَد َذِلَك َأنَُّھ َأَحبَّ اْمَرَأًة ِفي َواِدي َسْوَرَق اْسُمَھا َدِلیَلُة" ..عاطفى
.. ولكن عندما عرف أقطاب ورؤساء الفلسطینیین عن ھذه العالقة الجدیدة .)٤: 

وطلبوا منھا أن .. لفضةذھبوا إلى دلیلة ووعدوھا بإعطائھا مبلغ كبیر من ا
تتملقھ وتزید من تقربھا منھ وإغرائھ حتى تعرف ما بداخلھ وتعرف سر قوتھ 

وإستجابت .. ب علیھوذلك حتى یستطیعوا التغل.. وتعرف ما یمكن أن یضعفھ
  ..   شمشون منودعونا نحلل شخصیة دلیلة وموقفھا  دلیلة لرغبتھم،

  .تكرارًا لشمشونھا أسلمت جسدحیث أنھا .. دلیلة بال مبادئ ـ١

  .بدون أى تھدید الفضةقبلت أن تأخذ دلیلة  ـ٢
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  .دلیلة بدأت فورًا فى تنفیذ الخطة ـ٣

حیث كانت تسألھ مباشرة عن .. دلیلة كان لھا سلطان وسیطرة على شمشون ـ٤
  .سر قوتھ وماذا تفعل إلذاللھ

سؤالھا كررت ف.. مشون لھا طلبًا للشھوة واللذةدلیلة كانت تستغل خضوع ش ـ٥
حتى .. وكانت تعاتبھ عندما یكذب علیھا وتسألھ عن دلیل حبھ لھا.. ثالث مرات

  .سقط فى المرة الرابعة وأباح لھا بكل شئ

فإفترستھ الخطیة وأخذت .. ترك الباب مفتوحًا للخطیة فقد شمشونأما 
  .. تقطع أوصالھ

موطنھ  ترك مسئولیتھ كقاضى إلسرائیل وعاشر امرأة فلسطینیة بعیدًا عن ـ١
  .وداخل معسكر العدو

 وكان.. عاطفتھنفسھ وجسده و سلـَّمأ وأیضًا.. سلَّم نفسھ لخطیة الزنا ـ٢
 َوِإْن َلْم. ِإْن َأْحَسْنَت َأَفَال َرْفٌع"عند باب الحجرة  ینمتربصالفلسطینیین والشیاطین 

  .)٧:  ٤تك ( "َوَأْنَت َتُسوُد َعَلْیَھا ُتْحِسْن َفِعْنَد اْلَباِب َخِطیٌَّة َراِبَضٌة َوِإَلْیَك اْشِتَیاُقَھا

حیث كذب ثالث .. بعد خطیة الزنا وقع فى خطیة أخرى وھى خطیة الكذب ـ٣
  .لدلیلة سر قوتھب یبوحمرات حتى ال 

بل  ..شعره مع العلم أن قوتھ لم تكن فى.. استھان باهللا القدوس وكسره نذره ـ٤
تیاج إلظھار قوة اهللا كان یحل فكلما كان ھناك إح .نذره وتكریس حیاتھ هللا فى
   .الروح القدس فیعطیھ قوة وشجاعة یستطیع أن یتمم العمل المنوط بھ لیھع

لقد كان لشمشون الجبار سلطان على الشعب اإلسرائیلى كلھ رجال 
َوَلمَّا َكاَنْت " ھ حتى أنھ طلب الموتتھ وضایقتخضعأإمرأة وحیدة  ولكن.. ونساء

.. )١٦:  ١٦قض ( "َضاَقْت َنْفُسُھ ِإَلى اْلَمْوِت، ُكلَّ َیْوٍم َوَأَلحَّْت َعَلْیِھُتَضاِیُقُھ ِبَكَالِمَھا 
ولكنھ ظل  ..یتركھا ویعود إلى عملھ وبلده وأھلھأن وكان بإمكان شمشون 

وبعـد ذلك اسـتدعت دلیلة رجًال لیقص شعره  ..أخبرھا بسرهو أسیرًا لھا
، َواْبَتَدَأْت ِبِإْذَالِلِھ، ْت َرُجًال َوَحَلَقْت َسْبَع ُخَصِل َرْأِسِھَوَأَناَمْتُھ َعَلى ُرْكَبَتْیَھا َوَدَع"

والواقع أن شمشون ھو  ..فارقھإذ أن اهللا قد  ..)١٩:  ١٦قض ( "َوَفاَرَقْتُھ قَُّوُتُھ
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اهللا بأفعالھ وكسر نذره، ولم تكتف دلیلة بقص شعره بل قامت بإذاللھ الذى فارق 
  .أیضًا

لقد كان بدون بصیرة  ..الفلسطینیون ھو قلع عینیھ یفعلھ وكان أول شئ
ثم أوثقوه بسالسل وجعلوه مثل البھیمة  ..أیضًا روحیة واآلن أصبح بدون بصر

ھنا فقط عاد شمشون إلى نفسھ وقدم و.. ًا وذلیًاللیعمل على الساقیة مأسور
ة واستجاب اهللا إلى صلواتھ المستمر.. بدموع على شریط خطایاه السالفة التوبة

 ..الروحیة بصیرتھ إلیھعادت رویدًا رویدًا و ..ودموع عینیھ التى فقدت البصر
  .یطول قلیًال قلیًال شعر رأسھ وبدأ

َوَأمَّا َأْقَطاُب اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن َفاْجتمعوا لیذبحوا ذبیحة عظیمة " ..وبعد زمان
:  ١٦قض ( "لداجون الھھم ویفرحوا وقالوا قد دفع الھنا لیدنا شمشون عدونا

أوقفوه بین األعمدة بعد أن أخذوا كل و.. وأتوا بشمشون لیلعب أمامھم ..)٢٣
لیس فقط من الخمر .. وكانوا سكارى. .وإستھزائھم بالرب إلھھ منھ تسلیتھم

وھنا وجد شمشون الفرصة .. بالقوة واإلنتصار النشوة والزنا بل أیضًا من
ًا طریقة بناء ھذه المعابد سانحة لإلنتقام من الفلسطینیین إذ كان یعرف تمام

ولكنھ  ..وكیف أنھ یوجد عمودین متوسطین إذا أزالھم وقع المعبد على من فیھ
فدعا "إلى اهللا  أوًال بل رفع قلبھ العمل مباشرة ھذه المرة لم یشرع فىفى 

نتقم أیا اهللا ھذه المرة فقط ف شددنيالرب اذكرني و یا سیديشمشون الرب وقال 
ولم یكن ما فعلھ .. )٢٨:  ١٦قض ( "من الفلسطینیین نقمة واحدة عن عیني

وكان شمشون .. قائمًا ألن عند مواجھة العدو یكون احتمال الموت.. إنتحارًا
.. مستعد بالتوبة والصالة والعودة إلى األحضان األبویة التى كان مشتاقًا إلیھا

ن وقال شمشون لتمت نفسي مع الفلسطینیی"واستجاب اهللا لصالتھ األخیرة 
وانحنى بقوة فسقط البیت على االقطاب وعلى كل الشعب الذي فیھ فكان الموتى 

  .)٣٠:  ١٦قض ( "ماتھم في حیاتھأماتھم في موتھ اكثر من الذین أالذین 

قدم شمشون توبة حقیقیة عن خطایاه وأعطاه اهللا النصرة وانتقم لنفسھ 
َوَماَذا ".. لرسولولشعبھ وأصبح شمشون من أبطال اإلیمان كما قال عنھ بولس ا

َأُقوُل َأْیضًا؟ َألنَُّھ ُیْعِوُزِني اْلَوْقُت ِإْن َأْخَبْرُت َعْن ِجْدُعوَن، َوَباَراَق، َوَشْمُشوَن، 
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الَِّذیَن ِباِإلیَماِن َقَھُروا َمَماِلَك، َصَنُعوا ِبّرًا،  َوَیْفَتاَح، َوَداُوَد، َوَصُموِئیَل، َواَألْنِبَیاِء،
  .)٣٣ـ  ٣٢:  ١٦قض ( "، َسدُّوا َأْفَواَه ُأُسوٍدَناُلوا َمَواِعیَد

) ٢٥ـ  ٢٢عد( 

سنة  ٤٠الشعب اإلسرائیلى فى بریة سیناء حوالى  قاد موسى النبى
أن ھذا  ملك مؤاب رأى باالقولما  فى الكثیر من المعارك الحربیة،انتصر و

لذا  ..سبب أن اهللا كان معھمب الشعب ال یمكن اإلنتصار علیھ فى معركة حربیة
إذ استقدم بلعام بن بعور  ..أى أن یكون اهللا ضد شعبھ ..ة عكسیةخطخطط ل

 ..ةالشعب اإلسرائیلى مقابل أجر عنوذلك لیل وكان ساحرًا وعرافًا وذا مشورة
ولكن اهللا لم یسمح أبدًا لبلعام أن یلعن الشعب . .وكان بلعام یتوق إلى ھذه األجرة

اهللا عما ینبغى أن  إذ كان یسأل ..ى الرغم من تكرار محاوالتھاإلسرائیلى عل
  .یفعلھ

إال أنھ قدم لباالق مشورة شریرة وھو  ةالخمسنبواتھ  منوعلى الرغم 
  .أن یلقى معثرة لھذا الشعب

لزنا مع النساء بدفعھم للقد كانت خطة بلعام ماكرة وخبیثة وذلك  
وتناسى ھؤالء  "ببعل فغور"عروف كھنة للوثن الم نكالموآبیات وھؤالء النساء 

 سوى اهللا وحده أن ال یعبدوا المستبیحین من الشعب وصیة اهللا لموسى النبى
  .اهللا وانھزموا إلى حین ضبغعلیھم  ولقد حلَّ.. وأن یمتنعوا عن الزنا

 وجاءت نقمة الربغور ببعل فأفراد الشعب اإلسرائیلى  ضبع تعلقو
  ..كاآلتى

َفَحِمَي َغَضُب . َوَتَعلَق ِإْسَراِئیُل ِبَبْعِل َفُغوَر".. ائیلىـ تعلیق رؤوس الشعب اإلسر١
ُخْذ َجِمیَع ُرُؤوِس الشَّْعِب َوَعلِّْقُھْم ِللرَّبِّ «: َفَقال الرَّبُّ ِلُموَسى. الرَّبِّ َعلى ِإْسَراِئیل

: ُموَسى ِلُقَضاِة ِإْسَراِئیلَفَقال . »ُمَقاِبل الشَّْمِس َفَیْرَتدَّ ُحُموُّ َغَضِب الرَّبِّ َعْن ِإْسَراِئیل
  .)٥ـ  ٣:  ٢٥عد ( "»اْقُتُلوا ُكلُّ َواِحٍد َقْوَمُھ الُمَتَعلِِّقیَن ِبَبْعِل َفُغوَر«
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ُثمَّ َقال الرَّبُّ ".. بسبب مكایدھمالمدیانیین ـ قام الرجال اإلسرائیلیین بقتل ٢
ُھْم َضاَیُقوُكْم ِبَمَكاِیِدِھِم الِتي َكاُدوُكْم ِبَھا َألنَّ، َضاِیُقوا الِمْدَیاِنیِّیَن َواْضِرُبوُھْم« :ِلُموَسى

ِفي َأْمِر َفُغوَر َوَأْمِر ُكْزِبي ُأْخِتِھْم ِبْنِت َرِئیٍس ِلِمْدَیاَن الِتي ُقِتلْت َیْوَم الَوَبِإ ِبَسَبِب 
  .)١٨ـ  ١٦:  ٢٥عد ( "»َفُغوَر

یرة الرب نحاس بن ھارون الكاھن الذى غار غیأوقفھ ف شدید وباءحدث ـ ٣
َفلمَّا َرَأى َذِلَك ِفیَنَحاُس ْبُن َأِلَعاَزاَر ْبِن ".. وقتل إسرائیلیًا یزنى مع امرأة من موآب

َوَدَخل َوَراَء الرَُّجِل  .َھاُروَن الَكاِھنُِ َقاَم ِمْن َوَسِط الَجَماَعِة َوَأَخَذ ُرْمحًا ِبَیِدِه
َفاْمَتَنَع . َما الرَُّجل اِإلْسَراِئیِليَّ َوالَمْرَأَة ِفي َبْطِنَھااِإلْسَراِئیِليِّ ِإلى الُقبَِّة َوَطَعَن ِكلْیِھ

  .)٨ـ  ٧:  ٢٥عد (  "الَوَبُأ َعْن َبِني ِإْسَراِئیل

عدوى "ویعتقد بعض المفسرین أن الوباء الذى أصاب اإلسرائیلین ھو  
: َسىَوَقال لُھْم ُمو".. وھى عدوى منقولة جنسیًا من النساء الموآبیات" السیالن

ِإنَّ َھُؤالِء ُكنَّ ِلَبِني ِإْسَراِئیل َحَسَب َكالِم َبلَعاَم َسَبَب ِخَیاَنٍة . َھل َأْبَقْیُتْم ُكل ُأْنَثى َحیًَّة؟«
وأمر .. )١٦ـ  ١٥:  ٣١عد ( "ِللرَّبِّ ِفي َأْمِر َفُغوَر َفَكاَن الَوَبُأ ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ

وأیضًا طلب من  ..اء التى لم تزنموسى بقتل ھؤالء النساء واستبقى النس
اإلسرائیلیین الذین اشتركوا فى الحرب أن یخرجوا خارج المحلة سبعة أیام 

 حتى ال ینقلوا العدوى إلى زوجاتھم ذلك بمثابة عزلكالوصیة وكان  للتطھیر
  .بینھم الوباء یتوقفحتى  كعالج األعشاب أعطوھم بعضوربما 

بلعام بن بعور لكى یحذر أبناء  شخصیةس الكتاب المقد ذكروفى العھد الجدید 
بل أن بعض الكتاب  ..اهللا من السقوط فى خطایا النجاسة والشھوة والزنا

  ..Balaamismوصفوھا بالبلعامیة 

  .طریق بلعامـ ١

. َلُھْم ُعُیوٌن َمْمُلوٌَّة ِفْسقًا َال َتُكفُّ َعِن اْلَخِطیَِّة، َخاِدُعوَن النُُّفوَس َغْیَر الثَّاِبَتِة"
َقْد َتَرُكوا الطَِّریَق اْلُمْسَتِقیَم، َفَضلُّوا َتاِبِعیَن  .َأْوَالُد اللَّْعَنِة. َلُھْم َقْلٌب ُمَتَدرٌِّب ِفي الطََّمِع

َوَلِكنَُّھ َحَصَل َعَلى َتْوِبیِخ َتَعدِّیِھ، ِإْذ َمَنَع .ْبِن َبُصوَر الَِّذي َأَحبَّ ُأْجَرَة اِإلْثِم َطِریَق َبْلَعاَم
من الواضح  .)١٦ـ  ١٤:  ٢بط ٢(  "ُم َناِطقًا ِبَصْوِت ِإْنَساٍناَقَة النَِّبيِّ ِحَماٌر َأْعَجَحَم
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من تبكیت  وعلى الرغم ) إباحیة وخداع ومحبة المال(ھنا مالمح ھذا الطریق 
  .الضمیر إال أن الكثیرین یصمُّون أذانھم

  .بلعام ـ ضاللة٢

َألْجِل ُأْجَرٍة،  َضَالَلِة َبْلَعاَمیَق َقاِییَن، َواْنَصبُّوا ِإَلى َوْیٌل َلُھْم َألنَُّھْم َسَلُكوا َطِر"
إال أن  لحقا على الرغم من معرفة .)١١:  ١یھ ( "َوَھَلُكوا ِفي ُمَشاَجَرِة ُقوَرَح

  .البعض یستسلم للتعالیم الضالة والمضلة

  .بلعام تعلیمـ ٣

، الَِّذي ِبَتْعِلیِم َبْلَعاَمُھَناَك َقْومًا ُمَتَمسِِّكیَن َأنَّ ِعْنَدَك : َوَلِكْن ِعْنِدي َعَلْیَك َقِلیٌل"
َأْن َیْأُكُلوا َما ُذِبَح ِلَألْوَثاِن، : َكاَن ُیَعلُِّم َباَالَق َأْن ُیْلِقَي َمْعَثَرًة َأَماَم َبِني ِإْسَراِئیَل

ا فالزن".. الغایة تبرر الوسیلة"خالصة تعلیم بلعام أن  .)١٤:  ٢رؤ ( "َوَیْزُنوا
  .والطمع فى المال یبرر الغش والنصب والسرقة.. Funمثًال یصبح لھو برىء 

 

  ..كنیسة برغامس

 ٢رؤ (وآخرین بتعالیم النقوالویین  كان ھناك قومًا متمسكین بتعلیم بلعام
م قومًا متسمكین بتعلی.. فى كنیسة برغمس كان ھناك عثرتان ..)١٥ـ  ١٤: 

یؤدى أیضًا فى النھایة وكان تعلیم النقوالویین .. بلعام وآخرین بتعالم النقوالویین
تعلیم النقوالویین ھو السلوك فى الملذات من طعام  ومضمون.. إلى الزنى

  .وجنس

وحذرھم من عدم  وقد وبخ السید الرب المجموعتین ودعاھم للتوبة
َفُتْب َوِإلَّا " تعالیم وھذه الخطایاالتوبة كما أنھ وعد بمكافأة كل َمن یغلب ھذه ال

َمْن َلُھ ُأُذٌن َفْلَیْسَمْع َما َیُقوُلُھ الرُّوُح  .َفِإنِّي آِتیَك َسِریعًا َوُأَحاِرُبُھْم ِبَسْیِف َفِمي
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اَء، َمْن َیْغِلُب َفَسُأْعِطیِھ َأْن َیْأُكَل ِمَن اْلَمنِّ اْلُمْخَفى، َوُأْعِطیِھ َحَصاًة َبْیَض. ِلْلَكَناِئِس
ـ  ١٦:  ٢رؤ ( "»َوَعَلى اْلَحَصاِة اْسٌم َجِدیٌد َمْكُتوٌب َال َیْعِرُفُھ َأَحٌد َغْیُر الَِّذي َیْأُخُذ

١٧(.  

  ..كنیسة ثیاترا

غارقة فى الخطیة لذا كان التحذیر أشد وطأة  ھذه الكنیسة لقد كانت
شباك  إیزابل تغوى اآلخرین وتوقعھم فى بتركھوحذر اهللا مالك الكنیسة  .وقوة

َأنََّك : َلِكْن ِعْنِدي َعَلْیَك َقِلیٌل".. لھا عقاب شدیدأّما إیزابل نفسھا ف.. ة ویزنواالخطی
ُكُلوا ُتَسیُِّب اْلَمْرَأَة ِإیَزاَبَل الَِّتي َتُقوُل ِإنََّھا َنِبیٌَّة، َحتَّى ُتَعلَِّم َوُتْغِوَي َعِبیِدي َأْن َیْزُنوا َوَیْأ

َھا َأَنا ُأْلِقیَھا ِفي . َوَأْعَطْیُتَھا َزَمانًا ِلَكْي َتُتوَب َعْن ِزَناَھا َوَلْم َتُتْب .َما ُذِبَح ِلَألْوَثاِن
 .ِفَراٍش، والَِّذیَن َیْزُنوَن َمَعَھا ِفي ِضیَقٍة َعِظیَمٍة، ِإْن َكاُنوا َال َیُتوُبوَن َعْن َأْعَماِلِھْم

َجِمیُع اْلَكَناِئِس َأنِّي َأَنا ُھَو اْلَفاِحُص اْلُكَلى  َفَسَتْعِرُف. َوَأْوَالُدَھا َأْقُتُلُھْم ِباْلَمْوِت
  .)٢٣ـ  ٢٠:  ٢رؤ ( "ِمْنُكْم ِبَحَسِب َأْعَماِلِھ َواْلُقُلوبَِ، َوَسُأْعِطي ُكلَّ َواِحٍد

عى كنائس فى الغرب تدَّ بعض ھناكـ فالتاریخ یعید نفسھ ـ ف لألسفو
یة واآلخر یمھد لعالقات بین بعضھا یسمح بالعالقات المثلأنھا كنائس اهللا و

ولكنھا مثل إیزابل تعلم وتنادى  ..نتیجتھ النھائیة السقوط فى الزناالشباب تكون 
بجراءة وتغوى وتسقط الكثیرین فى خطایا اإلباحیة والعالقات المثلیة وتكون 

  .النتیجة النھائیة السقوط فى الزنا
 "َأْن َتْمَتِنُعوا َعِن الزَِّنا، َأْن َیْعِرَف ُكلُّ َواِحٍد . َقَداَسُتُكْم: َألنَّ َھِذِه ِھَي ِإَراَدُة اِهللا

ِمْنُكْم َأْن َیْقَتِنَي ِإَناَءُه ِبَقَداَسٍة َوَكَراَمٍة، َال ِفي َھَوى َشْھَوٍة َكاُألَمِم الَِّذیَن َال 
ْمِر، َألنَّ الرَّبَّ َأْن َال َیَتَطاَوَل َأَحٌد َوَیْطَمَع َعَلى َأِخیِھ ِفي َھَذا اَأل. َیْعِرُفوَن اَهللا

َألنَّ اَهللا َلْم َیْدُعَنا ِللنََّجاَسِة َبْل ِفي . ُمْنَتِقٌم ِلَھِذِه ُكلَِّھا َكَما ُقْلَنا َلُكْم َقْبًال َوَشِھْدَنا
  ).٧ـ  ٣:  ٤تس ١(" اْلَقَداَسِة

 "َال ُزَناٌة َوَال !  َتِضلُّواَأْم َلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ الظَّاِلِمیَن َال َیِرُثوَن َمَلُكوَت اِهللا؟ َال
َوَال َساِرُقوَن َوَال  ،َعَبَدُة َأْوَثاٍن َوَال َفاِسُقوَن َوَال َمْأُبوُنوَن َوَال ُمَضاِجُعو ُذُكور

:  ٦كو ١(" َطمَّاُعوَن َوَال ِسكِّیُروَن َوَال َشتَّاُموَن َوَال َخاِطُفوَن َیِرُثوَن َمَلُكوَت اِهللا
  ).١٠ـ  ٩
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  ..الباب التاسع
  

  
  

  ةـوبـالت
  ..كاهن يتوب ..أسقف يتوب

  ..راهب يتوب
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توبنى "بونا المتنیح المحبوب یوسف أسعد ھذه األمثلة فى كتابھ أورد أ
وسوف أنقلھا لكم بدون أى أضافات ولعلنا نتذكر أیضا بعض .. "یارب فأتوب

یومیات "الزنا على یدیھ كما أوردھا فى كتابھ  منمن قصص أناس تابوا 
  . وأخرى "تائب

رس ولعل أكثر ھذه القصص شھرة ھى تلك السیدة التى كانت تما
الدعارة فى بیتھا وكیف أنھ ذھب إلى بیتھا مرارًا وتكرارًا ـ وأنا أثق أنھ استأذن 
أوًال أب اعترافھ قبل أن یذھب إلیھا تمامًا كم فعل قدیسوا كنیستنا على مر 
األجیال ـ وبصلوات أبونا یوسف أسعد وبجھاد ھذه المرأة  وبمؤازرة السماء 

األموال التى ربحتھا من الزنا  وألقتھا تابت ھذه المرأة وقررت التخلص من كل 
وعند .. فى الترعة حتى جاء وقت نیاحتھا الذى حدث بعد وقت وجیز من توبتھا

ولقد . صالة الجناز أشتم الحاضرون رائحة بخور یتصاعد من جسدھا الطاھر
أوردت ھذه القصة بالذات ألن أبطالھا كانوا یعیشون بیننا ولھم نفس ظروفنا و 

من القصص ولكنى سوف أكتفى بھذه القصص الثالث للداللة على  ھناك الكثیر
  .قوة خطیئة الزنا وحرب أبلیس لنا من خاللھا وأن ال أحد معصوم منھا

 

أحد األساقفة كان یخاف اهللا وكان إبلیس یحسده ویرید أن یلقیھ فى 
تھ وتلمیذه غائب عنھ وفى یوم من األیام كان جالسًا فى قالی.. بعض مصایده

فدخلت علیھ صبیة حسنة جمیلة الصورة جدًا وألقت بذاتھا بین یدیھ وصارت 
  . تعترف لھ وتبكى وكشفت وجھھا وبدأت تحدثھ فألقى إبلیس شبكتھ وأوقعھ معھا

فدخل .. ویولولولكن األسقف لما أخطأ رجع إلى نفسھ وبدأ یصرخ 
سقف التائب فظل واقفًا على قدمیھ أما األ.. علیھ تلمیذه وتعجب من حال أسقفھ

صائمًا باكیًا أسبوعًا كامًال ولم یشرب الماء البتھ حتى أنھ وقع على األرض من 
  .اإلعیاء فى الیوم السابع

.. ولما لم یعلم أحد سره خلع ثیاب األسقفیة وكان یوم عید من األعیاد
رب من الیوم ال"ترك عكازه وجاء أمام المذبح ورماھا وإلتفت إلى الشعب وقال 
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".. معكم یا أخوة صلوا علىَّ فأننى من اآلن ما بقیت أصلح أن أكون علیكم مقدمًا
یا أبانا من أجل "فبكى كل الشعب من كبیرھم إلى صغیرھم وأمسكوه وقالوا لھ 

یا أوالدى أنا الحزین الشقى لى "فقال لھم ".. اهللا التجعلنا أیتامًا وأعلمنا خبرك
وضیَّعت الجمیع فى ساعة واحدة ألننى نجست  أربعون سنھ أتعب وأحزن

یا أبانا نحن نحمل ھذه الخطیة "فصرخوا جمیعھم وقالوا ".. جسدى الحقیر ھذا
فأمسكوه ومنعوه من الخروج .. فلم یقتنع بشىء من ھذه".. علینا وعلى أوالدنا

  . البتھ

أى شىء تریدونى أن "أنھ مغلوب منھم قال لھم  األسقف لما علمو
فصرخ الجمیع بصوت واحد وقالوا  .."ال"قال ".. بدأ لنا القداسا"قالوا   "أعمل؟

مبارك ولكن على شرط أن "فقال . ".من أجل اهللا اعمل طاعة وال تخالف"
فبدأ القداس ".. نعم"قالوا  "والطاعة وال تخالفون فیما یصلح شأنى ةتعملوا المحب

ن یخالفنى فھو ممنوع من ن خالفتمونى وَمما أنا أسقفكم أ" وبعد اتمامھ قال لھم
لى إن فى الكنیسة من كبیر ودعا جمیع َم ةلى باب الكنیسإثم خرج  "..اهللا

ن یرید أن یخرج یطأ من أجل اهللا كل َم"لى امرأة وعبد وجاریة وقال إصغیر 
ن یعمل ھذا یا مسیح العالم اغفر لھ وَم"بقدمھ على وجھى ثالث دفعات ویقول 

لقى على ذ عملوا كما أمرھم وھو ُموإ .".المسیحفھو یعرف أى أجر ینالھ من 
لیس من أجل "رعب الجمیع قال أذ بصوت قوى إوجھھ والناس یطأون علیھ 

فلما  .."الوطء علیك قد غفرت لك لكن ألجل تواضعك واعترافك بخطایاك
   .استقر الصوت فى أذان الشعب مجدوا اهللا فى أسقفھم التائب

 

وبعد ذلك تفكر فى  ..ة كاھن یخدعھ الشیطان فزنانییطنطبالقسكان 
وصلى أن یرشده  مرًا خطئھ وخطر علیھ ساعة موتھ فبكى على نفسھ بكاًء

لى جبل أولینس ویعترف لشیخ إفألھمھ الرب أن یمضى .. ماذا یفعل الرب
بعد أن وقعت فى الزنا جسرت أن "فقال لھ الشیخ  ..قدیس بجمیع زالتھ

ن الكاھن بعد أن یسقط ھكذا ما لھ دواء أ"قال الشیخ ".. نعم"فقال لھ  "..تكھن؟
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ن جسر وكھن فما أأما . .خالصة ةسوى أن یتخلى عن الكھنوت ویتوب توب
  ".مضى بحزنما بقیت لى توبة و"فحزن الكاھن وقال  "..أظن أن لھ دواء

ولما  سألھ عن سبب حزنھ  األب بطرس العجیبوفیما ھو ماضى القاة 
أس الذى وقع فیھ الكاھن قال لھ فلما أراه الرب الی ..ھ خطأه وقول الشیخ لھأعلم

اهللا لى قالیتى وإمعى  ىأعتقد ما توجد خطیئة تغلب محبة اهللا للبشر فتعال"
  ."یدبرنا

ن الزنا للقسیس أمر صعب وثقیل إ"بطرس  األب وفى القالیة قال لھ
نى واثق أن الرب یقبل أووغیر الئق بھ واآلن ال تكھن حتى تتوب توبة نقیة 

الرب وطلب من الشیخ أن فلما سمع الكاھن ذلك شكر  "..ینتوبتك مع التائب
ثم  دموعھ وانسحاقھ وافق أن یبقى معھبطرس  األب فلما رأى. .یبقیھ معھ

 .اهللا مستعطفًا صائمًا وعظھ وظل معھ تائبًا
فوافق  بطرس مكان سفلى فسألھ الكاھن أن یقیم فیھ األب وكان فى قالیة

ر طرفھا فى لیھ الكاھن وأخذ سلسلة وعلقھا فى رقبتھ وسمَّإفمضى  ..الشیخ
 فقال لھ ..لیھ فرآه مربوط بالسلسلةإولما تخلف الكاھن ثالث أیام نزل  ..الحائط

لماذا عملت ھذا؟ وكیف یمكنك أن تخدم ضروریات الجسد وأنت مقید "
وحان اآلن  لطیب كثیرًالقد تمتع جسدى با"فأجاب الكاھن التائب  "..ھكذا؟

الوقت ألصبر على الرائحة الخارجة منى وأسألك أن تفتقدنى كل یومین أو 
بطرس وكان یعد لھ قوتھ كل  األبفوافقھ  "..ثالثة بخبز وماء لضرورة الجسد

  .یومین أو ثالثة

أما الكاھن التائب فكان یبل خبزه بدموعھ قبل أن یأكلھ وثبت على ھذه 
بطرس أن توبة الكاھن قبلت  لألبث سنوات حتى أعلن الرب الحیاة القاسیة ثال

لیھ وعرفھ بقرب رحیلھ وأراد أن یفكھ من إفنزل . وھو عتید أن یفارق الدنیا
 بھا، السلسلة أما الكاھن التائب فطلب أن ال یفكھ منھا بل یدعھ یموت مغلوًال

ء صالتھ بطرس وحلھ منھا صلى الكاھن التائب وفى أثنا األبولما لم یوافقھ 
  .!روحھ التائبةأسلم 
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وبعد ذلك ندما  ..نساءلى العالم وعاشرا إنطلقا إراھبان بالزنى ف قوتل
لى ھذه ؟ لقد تركنا عمل المالئكة وجئنا إماذا ربحنا"وقال بعضھما لبعض 

لى البریة إ جھنم النار فلنرجعلى إالنجاسة ومصیرنا بعد ذلك أن نمضى 
حبسا نفسیھما سنة لى الشیوخ فأمروھما أن َیإفأتیا  ..لى البریةإفرجعا . ".ونتب

 وماًء وكانوا یعطوھما خبزًا ..لى اهللا كى یتحنن علیھماإواحدة ویتضرعا 
  . بالتساوى

خ أحدھما فلما انقضى قانون تأدیبھما وخرجا من حبسھما أبصر الشیو
باء من ذلك ألن فعجب األ.. خر حسن المنظر باشًامتغیر الوجھ وأبصروا األ

فسألوا المتغیر  ..ولكن منظرھما لیس بواحد حبسھما وطعامھما كان واحدًا
كنت أتذكر شرورى "فقال  .."ماذا كان تفكیرك أثناء مدة حبسك؟"الصورة 

خر ثم سألوا األ".. عد لى ومن شدة  فزعى لصق لحمى بعظمىوالعذاب الُم
كنت أشكر اهللا الذى "فأجاب  "..ك؟وأنت ماذا كنت تفكر وأنت جالس فى حبس"

بأن أعمل عمل المالئكة  خلصنى من نجس العالم ومن العذاب الدائم وأنعم علىَّ
 ".ن توبة كلیھما واحدة عند اهللاأ"فقال الشیوخ  .."وعلى ذلك كنت أفرح

باحیة والزنا سواء أكان بالعاطفة اإلوالجھاد ضد خطایا الھوى و ةالتوب
كر أو بالجسد أو مجتمعین لیس باألمر السھل بل طویل أو بالف) الرومانسیة(

َأْسَتِطیُع ُكلَّ َشْيٍء ِفي اْلَمِسیِح الَِّذي " ..لى مؤزارة النعمة أوًالویحتاج إوشاق 
  .)١٣:  ٤فى ( "ُیَقوِّیِني



160 
 



161 
 

 

  ..العاشرالباب 
  

  
  

بيوت .. ةبيوت صال
  ..ركةـبيوت ب.. طهارة

  )من األواشى الكبار(
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مجرد عھد واتحاد وشركة بین ذكر وأنثى  الزواج في المسیحیة لیس
.. )٣٢:  ٥أف ( "َھَذا السِّرُّ َعِظیٌم" یسة السبعةبل ھو سر من أسرار الكن ..بالغین

 واحدًا اًَجسد یصبحانفین من خالل ھذا السر ویحل الروح القدس على الخطیب
فالشركة بین الزوجین لیست ثنائیة كعقد ولكنھا ثالثیة كعھد .. واهللا في وسطھم

قیل عن لھذا .. ألن روح اهللا القدوس ھو أحد أطراف ھذا الزواج یؤمنھ ویظللھ
حال  بأى وال یمكن ..)١٤:  ٢مل ( "ِھَي َقِریَنُتَك َواْمَرَأُة َعْھِدَك"ھذا الزواج 

أو نقض ھذا العھد الذى تم فى حضور اهللا على ید أبونا الكاھن وأمام  نفصالإ
ِإذًا َلْیَسا َبْعُد اْثَنْیِن َبْل "مذبحھ المقدس داخل الكنیسة أمام ھیكل رب الصباؤوت 

  .)٦:  ١٩مت ( "فالَِّذي َجَمَعُھ اللَُّھ َال ُیَفرُِّقُھ ِإْنَساٌن. ٌدَجَسٌد َواِح

  ..شكل منظور ىیمة غیر منظورة فنعمة عظ ىالزواج المسیحف

 الماء المقدس من خالل ..نعمة الوالدة الجدیدةھى  ..فالمعمودیة.  

 الزیت المقدس من خالل ..الروح القدس تثبیتنعمة ھو  ..والمیرون. 

 كیف یدخل . .ینمشكل العروسین المتقد ىف ..تحادنعمة اإل ..والزواج
ھذا السر  ..ًاواحد ًاویخرجان من الكنیسة جسد. .ثنینإالخطیبین الكنیسة ك

 .!عظیم

الزوجین  على ىفالبد أن تأت ..والزواج مثل كل نعمة تحتاج إلى جھاد
واج والز ..وعصیبةأوقات صعبة  اعلیھم ىسوف تأت ًاأوقات ھادئة سالمة وأیض

كلل إال من لھ ألنھ لن ُی» إكلیل«یحتاج إلى جھاد وبذل ونسمیھ نحن األقباط 
  .المحبة ىتعب ف

ا َوَیَناُل ِرًضى ِمَن َمْن َیِجُد َزْوَجًة َیِجُد َخْیًر"عطیة من اهللا  ًاوالزواج أیض
 ًالجنة مع اهللا ولم یكن ینقصھ شیئا ىفمع أن آدم كان ف.. )٢٢:  ١٨ أم( "الرَّبِّ
َلْیَس َجیًِّدا َأْن : َوَقاَل الرَّبُّ اِإللُھ"عین ُمویحتاج إلى شریك  ًااهللا رآه وحید ولكن

  .)١٨:  ٢ تك( "یًنا َنِظیَرُهَیُكوَن آَدُم َوْحَدُه، َفَأْصَنَع َلُھ ُمِع
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كل  ىشریكین فذلك معناه أننا نتشارك ف ىوحیثما أصبح أنا وزوجت
 شركاء ..الفرح والنجاح اءكشر ..زناأللم والح كاءوشر ..القرار شركاء. .ئش

فراش وشركاء .. الفقر والغنى شركاء.. المرض والصحة شركاء.. المصیر
َلُھ  َوَكذِلَك الرَُّجُل َأْیًضا َلْیَس. َبْل ِللرَُّجِل َجَسِدَھا َلْیَس ِلْلَمْرَأِة َتَسلٌُّط َعَلى"الزوجیة 

   .)٤:  ٧ كو١( "َتَسلٌُّط َعَلى َجَسِدِه َبْل ِلْلَمْرَأِة

 ..قالرجل والمرأة من الشھوات الجنسیة والكبت والتحرُّ ىوالزواج یحم
إطار الزواج فإنھ یكون  ىنھ طالما دخل اإلنسان فیظنون أ البعضلألسف فإن و

ِلَیُكِن الزَِّواُج "ولكن الكتاب المقدس یقول غیر ذلك  ..قد خرج من دائرة القداسة
 "َوَأمَّا اْلَعاِھُروَن َوالزَُّناُة َفَسَیِدیُنُھُم اُهللا. َواْلَمْضَجُع َغْیَر َنِجٍس ُمَكرَّمًا ِعْنَد ُكلِّ َواِحٍد،

حیاة مملوءة بل ھى  ..سةاولیست نج طاھرةلعالقة الزوجیة فا.. )٤:  ١٣عب (
  .واإلستقرار البركةو المحبةمن 

إلى یوسف العفیف فبعد تجربتھ القاسیة مع امرأة فوطیفار مثًال أنظر 
ثم خروجھ من السجن وتولیھ على كل .. السجن ىف ھوضعثم  ..سیده زوجة

 )٤٥ـ  ٤٢:  ٤١تك (" فارع أسنات بنت فوطى"ثم زواجھ من .. أرض مصر
ورزقوا .. المصریینآلھة  ةعبادتركت التى عبدت اهللا الحى مع یوسف زوجھا و

ذ قال ى إمنسَّاألول ھو .. سنوات الشبع طفلین ىبنعمة البنین وأنجبت أسنات ف
 أفرایمالثانى ھو و.. )٥١:  ٤١تك ( "َتَعِبي َوُكلَّ َبْیِت َأِبي اَهللا َأْنَساِني ُكلَّ" یوسف

  .)٥٢:  ٤١تك ( "ُمْثِمًرا ِفي َأْرِض َمَذلَِّتياَهللا َجَعَلِني " إذ قال یوسف

 

 

 ..)٣٣:  ٦مت ( "َوھِذِه ُكلَُّھا ُتَزاُد َلُكْماِهللا َوِبرَُّه  اْطُلُبوا َأوًَّال َمَلُكوَتلكن "
نظیره بل  ًاأو معین ًاریكلیس فقط لیجد ش ..المسیح ىفاإلنسان المسیحي یتزوج ف

ِاْثَناِن َخْیٌر ِمْن ". .إلى طریق الملكوتلكى یسیرا معًا  ..ًاروحی ًالیجد شریك ًاأیض
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َوَوْیٌل ِلَمْن . َألنَُّھ ِإْن َوَقَع َأَحُدُھَما ُیِقیُمُھ َرِفیُقُھ. ِبِھَما َصاِلَحًةَواِحٍد َألنَّ َلُھَما ُأْجَرًة ِلَتَع
  .)١٠ـ  ٩:  ٤جا ( "ُھَو َوْحَدُه ِإْن َوَقَع ِإْذ َلْیَس َثاٍن ِلُیِقیَمُھ

في قالیتھ  ىتاریخ الكنیسة حینما كان القدیس أبو مقار یصل ىحدث فلقد 
قاریوس أنك لم تصل بعد إلى درجة امرأتین یا م«یقول لھ  ًاأنھ سمع صوت

ـ بسبب أن القدیس أتاه فكر أن البتولیین أفضل من  »موجودتین في تلك المدینة
لھ  تافقال ..یعیشانھا ىعن حیاة التقوى الت اوسألھم افذھب إلیھم المتزوجین ـ 

كیف یكون لنا حیاة تقوى؟ لقد كنا نائمتین مع زوجینا باألمس ولكن الشیخ 
ھذا  ىنحن نحیا كغرباء ف«لھ  تاتسلكانھ فقال ىأن تخبراه بالتدبیر الذ امھمألز

ھذا المنزل منذ  ىالعالم ولكن قبلنا أن نتزوج بأخین ونحن نحیا حیاة مشتركة ف
كلمة ردیئة ولكن عشنا في  ىسنة ولم یحدث قط أن تعاركنا أو صدر منا أ ١٥

الكاملة مع زوجینا  البتولیةة ولقد طلبنا أن نحیا حیا ..سالم طوال ھذه المدة
كلمة  ىمع اهللا ونفسینا أال تنطق شفانا بأ ولكنھما رفضا وعندئذ صنعنا عھدًا

روحھ ى بالحق أن اهللا یعط«  ولما سمع القدیس مقاریوس ذلك قال ..ردیئة
، راھًبا أو ًاالقدوس لكل أحد حسب استقامة ھدفھ سواء كان بتوًال أو متزوج

  .»علمانیًا

)ضعفھبما ال یتعارض مع الھدف األول أو ُی( 

ل أو النجاح أو الطموح أو ھتمام الزائد بالعممثل إنجاب الذریة أو اإل
اَألِمیُن َكِثیُر  َالرَُّجُل"مناء مع اهللا كلما زادت البركات وكلما كنا أ .ألخ.. الثروة

ویقول  .)٣٠:  ٣١أم ( "ِقَیُة الرَّبَّ َفِھَي ُتْمَدُحُة اْلُمتَّاْلَمْرَأ" ..)٢٠:  ٢٨أم ( "اْلَبَرَكاِت
:  ٧كو ١(" َوِإْن َتَزوََّجِت اْلَعْذَراُء َلْم ُتْخِطْئ. ِإْن َتَزوَّْجَت َلْم ُتْخِطْئ"الكتاب المقدس 

٢٨.(  

 ھذه البركة ىولكن قد ال تعط ..جاإنجاب الذریة ھدف ھام داخل الزو
ولیس . نوھو األوالد الروحیی ..لھم ما ھو أفضل یكونالمتزوجین أو لبعض 

قد  الزوجیة معنى أن كل عالقة زوجیة ھدفھا فقط إنجاب الذریة ولكن العالقة
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تعمیق الروابط الجسدیة  ىتستمر إلى ما بعد سن اإلنجاب وھدفھا األساس
  .والنفسیة والروحیة بین الزوجین

 

أفضل حاًال  نیكونو إلقاء النكات على المتزوجین إال أنھم یحلو للبعض
ئد الصحیة والنفسیة والروحیة ناك عدد كبیر من الفواھف.. من العزاب

على الحیاة الصحیة  ھناوسوف أركز  ..تعود على المتزوجین ىالت
  ..للمتزوجین

 

 ..كمیة والنوعیةالحضیر الطعام من حیث الزوجة بت ىبصفة عامة تعتن
باإلقالل من الدھنیات والنشویات واإلكثار من  ىوالزوجة الحكیمة سوف تعتن

ن الزوج اإلقالع عن ما تطلب الزوجة م ًاوكثیر. خضروات الطازجة والفاكھةال
والغذاء  ..عدم شرب الخمر وذلك للمحافظة على نفسھ وأسرتھالتدخین و

أكثر من المأكوالت الخارجیة  وصحتھ ظ جسد اإلنسانیحف الصحى المنزلى
Take away ،یاضة سواء داخل على الزوجین أن یمارسا بعض الر ىینبغو

الحیاة المعاصرة بھا الكثیر من سبل الراحة خاصة أن .. المنزل أو خارجھ
  .لذا أصبح الكثیر من المتزوجین أكثر ترھًال ..التمتعو

 

مثل  ..ن أن یظال تحت مظلة طبیة ماایحرص ن فعادَةاثنإعندما یتزوج 
 والكنیسة مجتمعقدمھا الی ىأو من خالل الخدمات الطبیة الت ىالتأمین الصح

جد أن الذین ھم تحت ھذه ُو ًاوأیض. اب قد ال یھتمونزَّولكن الع ..أماكن العملو
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الفحوصات الدوریة على الصحة العامة من الطبیة یمیلون إلى إجراء  المظلة
ن البروستاتا للرجال ضغط وسكر وفحص دالالت األورام الخاصة بسرطا

 الزوجیننایة أن ع ًاوجد أیضكما  .ًاأوسع انتشاركونھما للنساء  ىوسرطان الثد
إلى اإلقالل من طلب الرعایة الصحیة والذھاب إلى  تؤدى ًاببعضھما صحی

  .المستشفیات واألطباء

 

 Depression الزواج یقلل من أعراض اإلحباط أكدت األبحاث أن
َفَرحًا َمَع اْلَفِرِحیَن َوُبَكاًء "ال والسیدات على السواء الرج ىف Anxietyوالقلق 

إذا شاركت حزنك مع «یقول  ىوالمثل اإلنجلیز. )١٥:  ١٢رو ( "َمَع اْلَباِكیَن
  .»فإنھ یقل إلى النصف وإذا ما شاركت فرحك مع أحد فإنھ یتضاعف أحد

من خالل حیاتھم الزوجیة  ناالزوج ىانھ إذا ما تفاد ًاجد أیضوقد ُو
ا أمَّ ..الدم سوف یتناقص ىفإن إفراز األدرینالین ف ..المستقرة التوتر والعصبیة

ضغط  ىدائم ف رتفاعإباإلنسان إلى  ىلة ازدیاده بصفة مستمرة فھذا یؤدحا ىف
خ والكلى القلب والم مثلإلى إصابة كافة األعضاء  ىوھذا بدوره یؤد ..الدم

  .ویؤدى إلى الضعف الجنسىواألطراف 

اإلستقرار النفسى الذى یوفره الزواج كما قصده اهللا یحفظ سالم إن 
قلق وتوتر دائم  ىفإذا كنت تعیش ف ..اإلنسان ویحمیھ من متاعب نفسیة كثیرة

 ىأن الشعور بالسعادة یقو ًاجد أیضولقد ُو ،عرف الراحة أو النومت فأنت لن
  .جھاز المناعة والعكس صحیح

في أطلنطا بالوالیات  CDCتقریر لمركز السیطرة على األمراض  ىوف
جد أنھم أقل شكوى من ُو ..متزوج ١٢٧,٠٠٠على  ىبحث أجر ىالمتحدة ف

  .غیر المتزوجین فیما یختص بالصداع وآالم الظھر

د على حا إذا حدث طالق أو انفصال بین الزوجین حتى لو كان كل واأم
من نسبة  نفإن المطلقین یعانو.. قناعة أنھ لیس المتسبب ولیس ھو المخطئ
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وأیضًا ھذا اإلحباط قد یطول لسنوات، و .. depressionمرتفعة من اإلحباط 
بكر أو بھم إلى الموت الم ىإلى مشاكل عاطفیة وانفعاالت تؤد ھؤالءیتعرض 

لتھاب مراض القلب والسكتة الدماغیة واإلاإلصابة بأاضافة إلى  ..نتحاراإل
عن  ةفى سن مبكر وكل ھذه المشاكل تحدث ..رتفاع ضغط الدمإو ىالرئو

  .لمتزوجینا مثیالتھا بین

 ىینتھ ىالزواج الثان أن الغربیة یاتولقد أظھرت بعض اإلحصائ
والزواج الرابع  ..%٨٧ ىلثالث فوالزواج ا ..من الحاالت% ٧٦ ىبالطالق ف

  .ًاحة یعادل تدخین علبة سجائر یومیتأثیر الطالق على الصكما أن  %.٩٣ ىف

 

من العازب أو المطلق  ًابحاث أن المتزوج أطول عمراأل بعض تأكد
 من حیث ..ًاھذا یعود لألسباب المذكورة سابقو ..بالنسبة للرجل ًاوخصوص

 ..ىوالروح ىوالنفس ىالجسد هستقرارإو ..یةسلوكیاتھ الصحبھتمام المتزوج ا
، فتحمل المسئولیة عن طیب خاطر یجعل إضافة تربیة األطفال أیضًا ویمكن

أنھ إذا قمت بتربیة حیوان  ًاجد أیضُووبالمثل  ..لحیاة المتزوج معنى وھدف
قد  و معك فإن ھذاألیف داخل المنزل یبادلك بعض المشاعر وتتالمس معھ وھ

  .طیل عمركُی

 

ونفسیة أسر سعیدة عادة بصحة جسدیة  ىدین فواألطفال المولیتمتع 
وھذا لیس معناه  ..نفصالتحطمت بالطالق أو اإل ىوروحیة أوفر من األسر الت

بة أعلى ولكن النس ..قة یعانون من المشاكلـَّاألسر المطل ىأن كل األطفال ف
تحت  ا مع استمرارھماھمحالة وجود مشاكل بین زوجین وعدم اتفاق ىوف، بینھم

  .وضع أفضل من أبوین مطلقین ىف ا یكونونفإن أطفالھم ..سقف واحد
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بعد الثورة  القرن العشرین منالسبعینات  ىانتشرت ف ىواألكذوبة الت
فشلھا من أثبتت » طالق سعید أفضل من زواج تعیس«مفادھا  ىالت الجنسیة

ِاْثَناِن َخْیٌر ِمْن َواِحٍد َألنَّ َلُھَما " جتماعیةواقع بعض الدراسات اإلحصائیة واإل
َوَوْیٌل ِلَمْن ُھَو َوْحَدُه ِإْن . َألنَُّھ ِإْن َوَقَع َأَحُدُھَما ُیِقیُمُھ َرِفیُقُھ ،ُأْجَرًة ِلَتَعِبِھَما َصاِلَحًة

  .)١٠ـ  ٩:  ٤جا ( "َوَقَع ِإْذ َلْیَس َثاٍن ِلُیِقیَمُھ

التعلیم وفشل  ىوف الطالق یعانون من مستوى أقل فاألطفال تحت ظرف
نسبة و ..المخدرات ىمعرضون أكثر لتعاط كما أنھم ..سوق العمل ىأكبر ف

لقة فإن األطفال ا إذا تزوج المطلق أو المطأمَّ ..حدوث طالق عند زواجھم أعلى
  .عتداءات جنسیةإعنف أو  إحباطات أو عزلة أو مخاوف أو من نقد یعانو

 

الكثیر من اآلیات  ىیؤكد الكتاب المقدس والكنیسة على ھذه النقطة ف
 إذا كانوا محبین وأمناء ًابركة سوف تحل بمنزل الزوجیة خصوصوكیف أن ال

ِبَھا َیِثُق َقْلُب َزْوِجَھا َفَال َیْحَتاُج . ِلَئِاْمَرَأٌة َفاِضَلٌة َمْن َیِجُدَھا؟ َألنَّ َثَمَنَھا َیُفوُق الَآل"
َتْشُعُر َأنَّ ِتَجاَرَتَھا  ......َتْجِلُب َطَعاَمَھا ِمْن َبِعیٍد. ِھَي َكُسُفِن التَّاِجِر ......ِإَلى َغِنیَمٍة

اِطٌل َأمَّا اْلَمْرَأُة َاْلُحْسُن ِغشٌّ َواْلَجَماُل َب ......ِسَراُجَھا َال َیْنَطِفُئ ِفي اللَّْیِل. َجیَِّدٌة
أم ( "َأْعُطوَھا ِمْن َثَمِر َیَدْیَھا َوْلَتْمَدْحَھا َأْعَماُلَھا ِفي اَألْبَواِب. اْلُمتَِّقَیُة الرَّبَّ َفِھَي ُتْمَدُح

  .)٣١ـ  ١٠:  ٣١

بخالف  ـ قدیًما لم یكن مفترض أن تقوم النساء بعمل خارج المنزل
دبیرھا الحسن مع حكمتھا كانت تحافظ على ولكن مع ذلك فإن ت ى ـالحال الوضع

َاْلَبْیُت َوالثَّْرَوُة ِمیَراٌث ِمَن اآلَباِء َأمَّا الزَّْوَجُة اْلُمَتَعقَِّلُة َفِمْن " ھاتثروة زوجھا وتنمی
  .)١٤:  ١٩أم ( "ِعْنِد الرَّبِّ

قد یكون خروج الزوجة للعمل ضرورة مادیة  ىعصرنا الحال ىوف
ر اإلمكان فى دمراعاة عدم التقصیر بق كن یجبل.. نفسیةأجتماعیة وو

وأیضًا وجوب مشاركة الزوج فى تحّمل بعض األعباء  كزوجة وأمالمسئولیات 
    .المنزلیة
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أھم عنصر  ىعلى الزواج أن العالقة الزوجیة ھالمقدمین  بعضیعتقد 
بدایة الزواج من حیث  ىف ًاعنصر ھام خصوص ىوبالطبع ھ ..داخل الزواج

 ىتقّوف والروحى ىوالنفس ىالعاطفالجسدى و تعمل على مزید من التقاربأنھا 
ن بمرور الوقت أن ولكن الزوجان سوف یدركا ..أواصر المحبة بین الزوجین

بحسب ظروف السن أخرى  ًاأحیانالھبوط  ىوف أحیانًا الصعود ىالعالقة آخذة ف
  .متداخلة أمور ىھو والمرضىوالسفر واألوالد 

 الزوجیةوعالقتھم  بین المتزوجین العلمیةالطبیة و ولقد وجدت الدراسات
  :المنتظمة بعض المعلومات الھامة

  .إصابة أقل بأمراض القلبـ ١

 ًامرات أسبوعی ٣ ـ ٢ ما تكررت وجدت دراسة أن العالقة الزوجیة إذا
أن  ًاجد أیضوو ..فھذا یقلل بمقدار النصف من فرصة اإلصابة بنوبة قلبیة

أثناء نبضة  ١٥٠الدقیقة إلى  ىنبضة ف ٧٠ منسرعة نبضات القلب یتضاعف 
ولكن لیس معنى ھذا البحث أن الوقایة من أمراض القلب یعود فقط  ..العالقة

والتدخین وعدم والدھون   السمنة مخاطر ھناك ألنإلى العالقة الزوجیة 
  .لخإ. .ممارسة أى نشاط ریاضى والتوتر والقلق واإلحباط

وھنا قصتین مختلفتین فى الكتاب المقدس عن الصحة والحیاة 
  ..ألبونا إبراھیم وداوود النبى الزوجیة

 ..ابن تسـع وتسعین سنة ـ كان شـیخًا متقـدمًا فى السن أبـونا إبراھیم
ولكن كانت صحتھ جیدة ألنھ ركض عندما .. وكانت أمنا سارة متقدمة فى السن

وكان قادرًا على إنجاب ذریة سواء من ھاجر .. )٧ : ١٨تك (زاره المالكان 
مما یدل .. )٢٥تك (وبعد ذلك من قطورة .. )٢١تك (و من سارة أ.. )١٦تك (
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على أن حیاة البادیة والخیمة والتعفف فى األكل قد أكسب أبونا إبراھیم صحة 
  .سنة ١٧٥جیدة ومات عن سن 

ون سنة تقریبًا فلم الذى عاش على األكثر سبع لداود النبىأما بالنسبة 
فقد عاش فى القصور الملكیة مع ما بھا من ملذات  ..تكن صحتھ على ما یرام

ولعل ھذا بسبب .. ومات مبكرًا.. انھارت صحتھ سریعًاھكذا و. .وتنعم وتنعمات
   .وكثرة الفتن بالذات مع أوالده تعدد زوجاتھ

  )Testosterone(إفراز ھرمون الذكورة ـ ٢

إفراز ھرمون  ىجیة عند الرجل إلى زیادة فة الزوتؤدي العالق
كوین عضالت أقوى وعظام وھذا الھرمون یساعد الرجل على ت ..الذكورة

 ًامع العمر خصوص قلیًال ذا الھرمون یتناقصوھ .جھاز المناعة ىصلبة ویقو
نتصاب في غیر وجود تناقص قدرة الرجل على اإلقد تو ..٤٠سن الـ  نھایةمع 

لم أذكر  ىومن الواضح أنن ..الضغط والسكرأمراض أخرى كالقلب و
  .البروستاتا كما یعتقد الكثیرون

   Oxytocinالنساء  ىف إفراز ھرمون الحبـ ٣

لك أن تسمیتھ كذلك یعكس ذ ..یحلو للكثیرین تسمیتھ بھرمون الحب
 ىتتزاید نسبة إفراز ھذا الھرمون ففعند حدوث عالقة زوجیة  ..ىوضع حقیق

الھرمون أثناء الوالدة بمستویات عالیة إذ یساعد على  كما ُیفرز ھذا.. الدم
نقباضات الھرمون یساعد على اإلوھذا .. إنقباضات الرحم لتتم عملیة الوالدة

 ىف ىإلى صعود الحیوان المنو ىم أثناء العالقة الزوجیة مما یؤدداخل الرح
ت وھذه اإلنقباضا..المھبل في اتجاه الرحم ثم قناة فالوب وقد یحدث الحمل

  .العالقة الزوجیةتعطى راحة وھدوءًا نفسیًا للزوجة بعد 

یبقى على أواصر الھرمون  ھذا افراز وبمرور الوقت وطول األیام فإن
  .المحبة بین الزوجین
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  .التالمسـ ٤

بل  عالقة جنسیة كاملةعبارة فقط عن  ىست كل عالقة زوجیة ھلی
ولقد  ..قدم السنمع ت خصوصًا واألحضان ھناك أشكال أخرى أھمھا التالمس

 ئونفس الش ..وجدت الدراسات أن التالمس یساعد على التواصل بین الزوجین
 ىیؤد األم مع الطفل تالمسجد أن عدم الوالدة حیث ُو ىبالنسبة لألطفال وحدیث

 .ضطرابات نفسیةإإلى 

 .لتقارباـ ٥

اإلنسان من اإلحباط  ىیق ىوالروح ىوالنفس ىالتقارب الجسد
depression..  نقطاع عن العالقات الناس أن فترة اإلوقد یعتقد بعض

یتیح نوع من التقارب  ولكن واقع األمر أنھ ..غیر مرغوب فیھ ئالزوجیة ش
 ..إذ أنھ یجنب العالقة الجسدیة لفترة ..یحتاج إلیھ كال الطرفین ىوالروح ىالنفس

بحث  وفى. ًاالعالقة الزوجیة أكثر شوقنفس الوقت تكون العودة إلى  ىوف
أن قوة الحب داخل  وجد ى مجالت الصحة النفسیة لألسرةإحد ىمنشور ف
  .)٦:  ٨نش ( "َألنَّ اْلَمَحبََّة َقِویٌَّة َكاْلَمْوِت" لب على قوة المالتغاألسرة ت

 .١خ ھو العضو الجنسي رقم المـ ٦

لنساء فإن المخ یفرز عند حدوث القذف عند الرجال أو الشبق عند ا
یعتبر  endorphinذا الموصل وھ neurotransmitter ىموصل كیمیائ

ولكن  Natural Opiates المكیفات الطبیعیةمن الناحیة الكیمیائیة مثل 
موصل یشعر اإلنسان وھذا ال ..ضروغیر ُم ىلذا فإنھ طبیع ..خمصدره ھو الم
من مقدار التوتر ویضیف نوع من نشراح ویقلل نبساط واإلبالكثیر من اإل

كل ھذا یضیف للعالقة الزوجیة  ..نب األرقسترخاء قد یساعد على النوم وتجاإل
  .جو من السعادة والمرح

یفرز مع  ىن الذأن األندورفین یضاد تأثیر الكورتیزو ًاجد أیضولقد ُو
ظ الجسم بالدھون األدرینالین نتیجة للتوتر وھذا الكورتیزون یسبب احتفا
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منتظمة یفرز األندروفین أثناء ممارسة الریاضة الأیضًا و، وبالتالي السمنة
ر باإلجھاد لذا یشعر الریاضیین بشعور من الراحة ولیس الشعو ..والمستمرة

بعد ذلك یقطفون یشعرون باإلجھاد ولكن أول الطریق قد  ففى، كما یظن البعض
َال َیْحَتاُج "وبذل مجھود  تحتاج إلى مثابرة ومداومةولكن الریاضة !.. ثمارھا

  .)١٢:  ٩مت ( "َضىاَألِصحَّاُء ِإَلى َطِبیٍب َبِل اْلَمْر

 .نتظام العالقة الزوجیةـ إ٧

ى المھبل من نتظام العالقة الزوجیة تساعد السیدات على المحافظة علإ
نقطاع الدورة حیث یقل إفراز ھرمون إسن  عند ًاالضمور والضیق خصوص

نتظام العالقة الزوجیة مثل إ ىوھناك أشیاء إضافیة ف ..Estrogenاألنوثة 
لمظھر الجذاب الشكل العام واعلى حتفاظ المعنویة العالیة واإلفاظ بالروح حتاإل

  .إلخ. .وتجنب السمنة

 

  .الحظ ماذا تأكلـ ١

 ًاعلیك اإلكثار من الخضروات والفواكھ الطازجة والمطبوخة طبخ 
حتى تحتفظ بالعناصر الغذائیة والفیتامینات واألمالح  ..على البخار ًاخفیف

إال للحوامل واألطفال وتحت  وما شابھ الفیتامینات ىف ًاوال تصدق كثیر ..لمفیدةا
 الدم التى تساعد على ارتفاع دھنیات تجنب المقلیاتویجب  .ظروف طبیة معینة

  .وقد یؤدى ھذا إلى الضعف الجنسىضغط الدم تصلب الشرایین وارتفاع ثم 

  .الحظ وزنكـ ٢

 ىاإلصابة بداء السكر كثیرة منھا أمراض إلىبك  ىؤدتقد الوزن  زیادة
كافة  ىناھیك عن المضاعفات األخرى ف. ابلتھاب األعصإإلى  ىؤدمما ی



173 
 

ظام ومفاصل ثم تتوج بالعجز أجھزة الجسم من مخ وكلى وأعصاب وع
  .ىالجنس

  .مارس الریاضة بصفة منتظمةـ ٣

وسبیًال مع أنھا  ًامصر ال یجدون إلى الریاضة متسع معظم الناس في
سوف  ىالت ةالریاضمارس حاول أن ت .ألنھا ببساطة صحتك من عملكأھم 

حة أو ربما صید أو السبا ىربما المش. ًاوعصبی ًاتریحك جسدی ىتدوم معك والت
ھذه األثناء یفرز مادة  ىن المخ فأل ..مثل الشطرنج ما ىالسمك أو عمل ذھن

Opiates داخل المخ مما یریح األعصاب والعضالت المتوترة.  

  .فادي التوتر والعصبیةتـ ٤

النھایة إلى  ىف ىیؤد فى العمل وداخل المنزل استمرار التوتر والعصبیة
ضغط  ىرتفاع دائم فإإلى  ىالدم مما یؤد ىمستوى األدرینالین ف ىرتفاع دائم فإ

على الجھاز  ًاوأیض ..ة األعضاء من قلب ومخ وكلىالدم مما یؤثر على كاف
  .ىجنسال إلى الضعف ىمما یؤد ىالدور
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العالم یحاول الفكاك من المشاكل الناجمة من اإلباحیة الجنسیة والعالقات 
  Abstinenceالجنسیة خارج أطار الزواج بطرق شتى منھا اإلمتناع 

ھذا غیر .. والشریك الواحد واستخدام العازل الطبى أن لم یتمكن من ھذه وتلك
  .أسالیب متعددة جمیعھا أتت بنجاحات محدودة

الوحیدة التى لیست بھا  طةر أن اهللا وضع لنا خطتھ اإللھیة وھى الخغی
ِلَذِلَك َیْتُرُك الرَُّجُل َأَباُه "وأوصانا بھا فى العھد القدیم وفى العھد الجدید .. شائبة

مر (، )٥:  ١٩مت (، )٢٤:  ٢تك ( "َوُأمَُّھ َوَیْلَتِصُق ِباْمَرَأِتِھ َوَیُكوَناِن َجَسدًا َواِحدًا
أما اإلنسان فقد رأى بعد سقوطھ وطرده من جنة عدن غیر ذلك . )٧:  ١٠

ولكن اهللا لم یتركنا من أجل حبھ الالنھائى وبذل ذاتھ من . .وأنفصل عن اهللا
أما الشیطان فأنھ ینصب لنا فخاخھ كل حین ولكن المتمّسك بتعالیم . .أجلنا

َنا الشَّْیَطاُن، َألنََّنا َال َنْجَھُل ِلَئالَّ َیْطَمَع ِفی"الكتاب المقدس ال یجھل أفكاره وحیلھ 
  .)١١:  ٢كو ٢( "َأْفَكاَرُه

َألنَّ اْلَجَسَد َیْشَتِھي "جسد أحیانًا شھوات غیر مقدسة ألنھ أرضى یشتھى ال
ِضدَّ الرُّوِح َوالرُّوُح ِضدَّ اْلَجَسِد، َوَھَذاِن ُیَقاِوُم َأَحُدُھَما اآلَخَر، َحتَّى َتْفَعُلوَن َما َال 

َوَلِكنِّي "لى مداھا ونقع فى الخطیئة إوقد تصل األمور .. )١٧:  ٥غل ( "یُدوَنُتِر
َأَرى َناُموسًا آَخَر ِفي َأْعَضاِئي ُیَحاِرُب َناُموَس ِذْھِني َوَیْسِبیِني ِإَلى َناُموِس اْلَخِطیَِّة 

  .)٢٣:  ٧رو ( "اْلَكاِئِن ِفي َأْعَضاِئي

باحیة من خالل إومغشوشة و ةاذبجتاحت العالم تعالیم كافلقد  وأخیرًا
ك بأھداب التعلیم لذا علینا التمّس ..الوسائل المرئیة والسمعیة السریعة والحدیثة

َكْي َال َنُكوَن ِفي َما َبْعُد َأْطَفاًال ُمْضَطِرِبیَن َوَمْحُموِلیَن ِبُكلِّ "الصحیح داخل الكنیسة 
ونسعى وراء . .)١٤:  ٤أف ( "ى َمِكیَدِة الضََّالِلِریِح َتْعِلیٍم، ِبِحیَلِة النَّاِس، ِبَمْكٍر ِإَل

  "ِاْتَبُعوا السََّالَم َمَع اْلَجِمیِع، َواْلَقَداَسَة الَِّتي ِبُدوِنَھا َلْن َیَرى َأَحٌد الرَّبَّ"
  .)١٤:  ١٢عب (
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  قائمة المراجع

  .المراجع العربیة ..أوًال
 ٢٠٠٨الطبعة األولى  ـشر للطباعة مكتبة الن ـ عن البتولیة: یوحنا ذھبى الفم /القدیس.  
 ـالقاھرة  -األنبا رویس  ـ شریعة الزوجة الواحدة فى المسیحیة: شنودة الثالث /األنبا قداسة البابا 

  .١٩٩٢الطبعة الثامنة 
 الكلیة اإلكلیریكیة لألقباط  ـ تأمالت فى حیاة یعقوب ویوسف: شنودة الثالث /قداسة البابا األنبا

  .١٩٩٦ة األولى الطبع ـاألرثوذكس 
 الطبعة  ـالكلیة اإلكلیریكیة بالقاھرة  ـ تأمالت فى حیاة داود النبى: شنودة الثالث /قداسة البابا األنبا

 . ٢٠٠٣األولى 
 المكتبة المرقسیة بملوى ـ العفاف المسیحى: بیمن /نیافة األنبا . 
 ١٩٨٣الطبعة األولى  - مطرانیة ملوى وإنصنا واألشمونین ـ الجنس مقدسًا: بیمن /نیافة األنبا.  
  ١٩٩٣الطبعة الثانیة  ـمكتبة أسقفیة الشباب  ـ أذكر خالقك فى أیام شبابك: متاؤس /األنبانیافة.  
 ٢٠٠٠الطبعة األولى  ـمكتبة أسقفیة الشباب  ـ تحدیات القرن الجدید: موسى /نیافة األنبا.  
  ١٩٩٥لطبعة األولى ا ـاألسرة المسیحیة  :بوال أسقف طنطا وتوابعھا /األنبانیافة.  
 الحیاة األسریة السلیمة :یوأنس /نیافة األنبا. 
 ١٩٧٠كنیسة مار جرجس بسبورتنج  ـ الحب الزوجى :تادرس یعقوب ملطى /القمص. 
 ١٩٨٣األنبا رویس  ـسفر التكوین  :تادرس یعقوب ملطى /القمص . 
 ١٩٩٥ -نج كنیسة الشھید مارجرجس باسبورت ـ سفر العدد: تادرس یعقوب ملطى /القمص. 
 كنیسة القدیسة مریم  ـ الزنا والزناه وزنى المحارم فى الكتاب المقدس: مرقس عزیز خلیل /القمص

  .٢٠٠٧الطبعة األولى  -) المعلقة(العذراء والشھیدة دمیانة 
 الطبعة األولى  -شبرا مصر  ـمكتبة مارجرجس  ـ مذكرات زوج: سیداروس عبد المسیح /القمص

١٩٩٩.  
 الطبعة األولى  -شبرا مصر  ـمكتبة مارجرجس  ـ مذكرات زوجة: عبد المسیح سیداروس /القمص

١٩٩٩.  
 الطبعة األولى  - شبرا مصر  ـمكتبة مارجرجس  ـ مذكرات أم: سیداروس عبد المسیح /القمص

١٩٩٩. 
 حیاة صالحة للمتزوجین: أشعیاء میخائیل /القمص.  
 الطبعة األولى  - مصر الجدیدة  ـر مرقس كنیسة ما ـ دراسة وتفسیر سفر طوبیا: یوحنا باقى /القس

١٩٩٦.  
 ٢٠٠٥الطبعة األولى  ـدار نوبار للطباعة  ـ تأمالت فى حیاة یوسف: داود لمعى /القس. 
 األولى الطبعة ـكنیسة مار مرقس بمصر الجدیدة  ـ الزواج المسیحى. ب. أ: داود لمعى /القس 

٢٠٠٩.  
 األسكندریة  ـیسة مارجرجس واألمیر تادرس كن ـ بیت الحب والشھوة: تادرس عطیة اهللا /القس

  .٢٠١٠الطبعة الثانیة 
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 الطبعة األولى  ـمطبعة الدلتا  ـ الزواج العرفى طریق یبدأ من النھایة: تادرس عطیة اهللا /القس
٢٠٠٨.  

 اإلستراتیجیة العالمیة بشأن الوقایة من األمراض المنقولة جنسیًا ومكافحتھا: منظمة الصحة العالمیة 
  .٢٠٠٧ جینیف ـمنظمة الصحة العالمیة  ـ ٢٠١٥-٢٠٠٦ ـ
 ـالمكتب اإلقلیمى لشرق المتوسط  ـ معالجة األمراض المنقولة جنسیًا: منظمة الصحة العالمیة 

 .١٩٩٦مصر  -األسكندریة 
 اإلیدز والعداوى / تقویة استجابة القطاع الصحى لفیروس العوز المناعى: منظمة الصحة العالمیة

منظمة الصحة  ـ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(إقلیم منظمة الصحة العالمیة لشرق المتوسط  المنقولة جنسیًا فى
  .٢٠٠٧العالمیة 

 سیاسات ومبادئ الوقایة والرعایة  ـاألمراض المنقولة جنسیًا  :برنامج األمم المتحدة لمكافحة اإلیدز
   ٢٠٠٠المكتب اإلقلیمى لشرق المتوسط  ـمنظمة الصحة العالمیة  ـ
 ١٩٧٦الطبعة الثانیة  ـالتربیة الكنسیة بالجیزة  ـ أسئلة الشباب حول العفة: رمسیس نجیب /دیاكون.  
 كنیسة مار مرقس القبطیة  ـ المسیح فى الزواج واألسرة: باقى سلیمان نبیل /كتوردستاذ أ

 .٢٠٠٧الطبعة األولى  ـاألرثوذكسیة بمصر الجدیدة 
 دار نوبار  ـ الجزء الثالثـ  لعلم والدینالثقافة الجنسیة بین ا :جرجس عبد المالك بدیر /ستاذ دكتورأ

  .٢٠٠٨الطبعة األولى  ـللطباعة 
 الطبعة  ـإمبابة  -مكتبة كنیسة العذراء والشھید أبانوب  ـ تربیة العفة: سعد فرنسیس/ ستاذ دكتورأ

  .٢٠٠٨األولى 
  ٢٠٠٩ولى الطبعة األ ـدار الشروق  ـ األمراض المنقولة جنسیًا: عبد الرحیم عبد اهللا /كتوردأستاذ.  
 لجنة األسرة أسقفیة الخدمات العامة  ـ الفھم المتبادل بین الزوجین: موریس تاوضروس /دكتور

  .الطبعة الثانیة ـواإلجتماعیة 
 ٢٠٠٠ ـ مكتبة أسقفیة الشباب ـ المعنى المسیحى للجنس: عادل حلیم /كتورد. 
 ٢٠٠٢شركة ھارمونى للطباعة  ـ عواطف شبابیة: عادل حلیم /كتورد. 
 ٢٠٠٣شركة ھارمونى  ـ "رؤیة مسیحیة"الجسد : عادل حلیم /كتورد.  
 ٢٠٠٩الطبعة األولى  -كنیسة مار مرقس بمصر الجدیدة  ـ لیس ھو زوجك: نیفین عادل /كتورةد.  
 ٢٠٠٨الطبعة األولى  -كنیسة مار مرقس بمصر الجدیدة  ـ لیس لى إنسان :نیفین عادل /كتورةد.  
 الوقایة . العالج. كشف الحقائق عن الجنسیة المثلیة واألسباب ـ شفاء الحب: أوسم وصفى /كتورد

الطبعة  ـاألزمات النفسیة كیف تواجھھا؟ مكتبة أسقفیة الشباب : مجدى إسحق /دكتور.٢٠٠٧القاھرة 
  .١٩٩٠األولى 

 مطرانیة ملوى وإنصنا واألشمونین  ـ األسرة أیقونة الكنیسة: إیریس حبیب المصرى /األستاذة
١٩٨٤.  

 ١٩٨٥الطبعة الثالثة  ـلبنان  ـبیروت  ـمنشورات النور  ـ الجنس ومعناه اإلنسانى: بندلى كوستى.  
 األردن  ـأوفیر للطباعة والنشر  ـ دلیل تقدیم المشورة إلى الشبیبة :جوش ماكدویل وبوب ھو ستیتلر

  .٢٠٠٨الطبعة العربیة الخامسة  ـ
 ـالقاھرة  ـلوجوس  ـ األكاذیبشغل فى عصر الخرافات و: جوش ماكدویل وبوب ھو ستیتلر 

  .٢٠٠٠الطبعة الثانیة 
 ١٩٩١الطبعة األولى  ـ دار الطباعة القومیة بالفجالة ـ روعة الجنس فى الزواج :تیم ویفرلى الھاى. 
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 ٢٠٠٩طبعة أولى  ـمركز بیت الحیاة  ـ أطفالنا والثقافة الجنسیة :كیتزمان. جریس ھـ.  
 ثانیة الطبعة ال ـدار الثقافة  ـزوج بعد تنك فنحن لم ال جنس من فضل: إبان ستیوارت جریجورى

١٩٩٩. 
 نصائح للمقدمین على الزواج والمتزوجین ـ ؟!كیف تجعل زواجك سعید: كونیارس. أنتونى م /األب 

  .٢٠٠٥روض الفرج  ـ مطبعة مدارس األحد ـ
 ٢٠٠٦الطبعة الثالثة  ـروض الفرج  ـ مطبعة مدارس األحد: كونیارس. أنتونى م /األب.  
 الطبعة األولى  ـروض الفرج  ـ مدارس األحد ـ اإللحاد المعاصر: كونیارس. أنتونى م /األب

٢٠٠٩.  
 ٢٠٠٠طبعة أولى  ـمكتبة المنار  ـ نحو زواج أفضل :جارى تشیمان.  
 الطبعة  ـكنیسة مار جرجس بإسبورتنج  ـ رؤیا یوحنا الالھوتى: من تفسیر وتأمالت اآلباء األولین

  .١٩٧٣الثانیة 
 الطبعة األولى - روض الفرج ـ بیت مدارس األحد ة ـسفر القضا: نجیب جرجس /ألرشیدیاكونا 

١٩٩٦.  
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