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  الرتبية اجلنسية من منظور إسالمي رؤية شرعية تربوية معاصرة
  : ملخص الدراسة

 ..یعد الجنس من الدوافع الرئیسیة التي توجه تفكیر اإلنسان المسلم وسلوكه
ولذلك كان من األهمیة تربیة هذا الدافع في إطار الشریعة اإلسالمیة لیتمكن اإلنسان 

في إطار القیم والمعاییر األخالقیة السائدة في المجتمع المسلم فیما بعد التحكم بهذا الدافع 
  . اإلسالمي

والجنس كدراسة علمیة شرعیة تربویة، ال یجوز لنا الهروب من واقعها، بل إن 
دراسة العلم ینبغي أن تتحدى الخجل، فالجنس حقیقة واقعیة ملموسة، إنه كیان كل فتى 

ة التي نعیشها في أعماقنا، ونتحدث وكل فتاة ولیس من العقالنیة أن نهرب من الحقیق
  . عنها مع أنفسنا

والتربیة الجنسیة قضیة حساسة، تتطلب من اآلباء واألمهات والمربین المعرفة 
الدقیقة ألوقاتها ومشكالتها وحاجاتها وأحكامها وأسالیب التعامل التربوي معها، وتدور هذه 

نس والتربیة الجنسیة، من خالل الدراسة على تحدید الرؤیة الشرعیة والتربویة حول الج
  . التركیز حول نصوص الشریعة اإلسالمیة حول قضیة الجنس والتربیة الجنسیة

  : واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، ومن أهم نتائج الدراسة
تناول اإلسالم القضایا الجنسیة بمنتهى الصراحة والوضوح، وعرضها في أنقـى ثـوب،  .1

  . ات تتناسب وهذه القضایاواستخدم في ذلك عبار
إن التربیة الجنسیة ضرورة حتمیة في الحیاة، ألن الغریزة الجنسیة إذ لم توجه بصورة  .2

 .صحیحة ستؤثر على سعادة الشباب، وستحول حیاتهم ومستقبلهم إلى بؤس وشقاء

ًإعطــاء التربیــة الجنــسیة اهتمامــا كبیــرا فــي المــدارس باعتبارهــا المــصدر الــرئیس فــي  .3 ً
 . فاهیم التربیة الجنسیة بطریقة علمیة وصحیحة تتناسب مع المراحل العمریةتقدیم م

أن التربیة الجنسیة یجب أن تبدأ في حیاة الكبار قبـل الـصغار، حتـى یـتمكن الوالـدین  .4
 . من التعرف على القواعد اإلسالمیة المنظمة للنشاط الجنسي
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  : مقدمة
 باهللا من شرور أنفسنا وسیئات إن الحمد هللا نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ

أعمالنا، من یهده اهللا فال مضل له ومن یضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا 
ًوحده ال شریك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على المحجة البیضاء لیلها 

ین و كنهارها ال یزیغ عنها إال هالك، فالصالة والسالم على خیر المعلمین والمرسل
  : أما بعد المؤدبین سیدنا محمد 

 الفردي السلوك في حیاة اإلنسان، وهي بال شك مؤثرة في مهمةالجنس قضیة 
عاتنا  مجتمفي، فدراسة الجنس عادة ما ترتبط بالمحاذیر، وال سیما االجتماعيوالسلوك 
  . ة المحافظالشرقیة

لیس من ، غیر ناضج، فعلميوالهروب من الحدیث عن الجنس أسلوب غیر 
، یمس حیاة اإلنسان الیومیة، ویلمس حیويالمناسب أن نهرب من مناقشة موضوع 

 فيلم یجرؤ على ذلك، أو لمجرد الخجل من التحدث  جوانب خطره فیها، لمجرد أن العرف
  . الموضوع

یجوز لنا الهروب من واقعها، بل إن  ال شرعیة تربویة، والجنس كدراسة علمیة
، إنه كیان كل فتى ملموسةتحدى الخجل، فالجنس حقیقة واقعیة  أن تینبغيدراسة العلم 

 أعماقنا، ونتحدث في ولیس من العقالنیة أن نهرب من الحقیقة التي نعیشها ةوكل فتا
  . عنها مع أنفسنا

 معین، حتى ال یتحول هذا الحدیث إلى أسلوبوالحدیث عن الجنس، یحتاج إلى 
زلنا   التي ماالتربیةنسیة قضیة هامه من قضایا كالم مثیر دون داع، كما تعد التربیة الج

ً ممارساتنا التربویة المعاصرة، كما هي قضیة أثارت جدال واسعا حول أفضل فينواجهها  ً
وذلك  الجنسيالوسائل التي نعد بها أبناءنا لمقابلة مشاكل الحیاة التي یكون مركزها الدافع 

 یتجهون بالطاقة الجنسیة تجعلهم صحیحةًیكتسب أبناؤنا قیما واتجاهات من أجل أن 
   . معناهاالحیاة تفقد رخیصةلدیهم إلى مقصودها الصحیح ولیس إلى ملذات 

 المعرفة، تتطلب من اآلباء واألمهات والمربین حساسةوالتربیة الجنسیة قضیة 
  .  معهاالتربويالدقیقة ألوقاتها ومشكالتها وحاجاتها وأحكامها وأسالیب التعامل 

ء واألمهات والمربین قد یترددون في إرشاد األبناء وتوجیه سلوكهم ن بعض اآلباإ
 ال مبرر لهما، أو بسبب اللذانالمتصل بالناحیة الجنسیة، بسبب الحیاء أو الخجل 

 الغریزة استقذار أعضاء الجنس، أو استقباحالغموض الذي یرسب في أعماق األبناء 
  . الجنسي واالتصالالجنسیة 
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 في هلجنس قائمه على إدراك فطرة اهللا في اإلنسان، ورامیونظرة اإلسالم إلى ا
ً ومیوله، بحیث ال یتجاوز حدود فطرته، وال یسلك سلوكا أشواقهنفس الوقت إلى تلبیه 

  . ًمنحرفا یصطدم مع غریزته
شرعي  علمي الجنسیة من خالل إطار التربیةونحن في حاجة ماسه إلى دراسة 

 النابعة من القرآن السمحة ا وتعالیمهإلسالمیةالشریعة اصحیح وذلك في ضوء تربوي 
 نقیه من سلیمة، فنحن نرید أن ندرس هذا الموضوع دراسة الشریفةالكریم والسنة النبویة 

  . الشوائب
  : مشكلة الدراسة

نعیش الیوم في عصر یتطلب فیه من اإلنسان المسلم أن یواجه الطفرات القیمیة 
ة الثالثة فإن إدخال التربیة الجنسیة في حیاتنا أصبح والتربویة المتغیرة، ونحن في األلفی

ًأكثر إلحاحا من أي وقت سابق، وذلك بسبب التغیرات الجذریة في القیم، وفي ظل التطور 
العلمي والتكنولوجي وظهور وسائل اإلعالم المختلفة، والفضائیات، واإلنترنت، والهواتف 

یه واإلرشاد لألبناء فیما یتعلق بالتربیة النقالة وغیرها، أصبح األمر یتطلب تقدیم التوج
 الصحیحة السلیمة كنوع من أنواع تالجنسیة، وتزویدهم بالمعارف والممارسات والسلوكیا

ٍالتربیة الوقائیة ؛ للمحافظة على سالمة األبناء وصحتهم من أجل تنشئة جیل واع مثقف 
  . )1(یر حیاتهمًمفكر، بعیدا عن األهواء والمتغیرات التي یمكن أن تؤثر في س

كما نقرأ ونشاهد كل یوم في وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئیة عن جرائم الشرف 
واالغتصاب والتحرش الجنسي، باإلضافة إلى معدالت النمو المتزایدة لألمراض المنقولة 
ًجنسیا التي أصبحت ناقوس خطر، یمكن أن یؤدي إلى هالك أجیال المستقبل، وقد یعود 

إلى ظهور ما یسمى بالعولمة، وظهور القنوات الفضائیة ووسائط السبب في ذلك 
التكنولوجیا الحدیثة، كل ذلك أدى إلى صعوبة الضبط والسیطرة على عقول الشباب 
وتفكیرهم، مما أدى إلى حدوث انحرافات جنسیة لدى هذه الفئة من الشباب بسبب عدم 

ٕفإن ضعف واهمال التربیة ًوجود توعیة وتثقیف جنسي لدیهم، وتأسیسا على ما سبق، 
الجنسیة قد یؤدى إلى وجود انحرافات جنسیة في المجتمعات العربیة واإلسالمیة، واألخطر 
من ذلك أن نترك الشباب یحصلون على ثقافة ومعلومات جنسیة من مصادر غیر صحیحة 

   .)2(كوسائل اإلعالم المختلفة واإلنترنت

                                                        
اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعیة نحو تدریس التربیة " : هادي محمد طوالبةهاني حتمل عبیدات و )1(

  .1306ص ، م2013، 40المجلد ، مجلة العلوم التربویة، "الجنسیة في المدارس األردنیة 
  .1309ص : المرجع السابق) 2(
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 تفكیر اإلنسان المسلم وسلوكه، ویعد الجنس من الدوافع الرئیسیة التي توجه
ولذلك كان من األهمیة تربیة هذا الدافع في إطار الشریعة اإلسالمیة لیتمكن اإلنسان 
المسلم فیما بعد التحكم بهذا الدافع في إطار القیم والمعاییر األخالقیة السائدة في المجتمع 

  . اإلسالمي
بط في العدید من ویعاني اإلنسان المسلم في بعض مراحل حیاته من التخ

القضایا والمشكالت التي ترتبط بالناحیة الجنسیة، مما قد ینشأ عنه بعض التصورات 
  .الخاطئة عن الجنس والتربیة الجنسیة

ًونظرا ألهمیة موضوع التربیة الجنسیة جاءت هذه الدراسة لتناول موضوع التربیة 
ا للوصول إلى تربیة جنسیة الجنسیة من وجهه النظر الشرعیة وكذلك األبعاد التربویة له

  . آمنة لشبابنا في مجتمعاتنا العربیة واإلسالمیة لحمایتهم من الضیاع واالنحراف
  : أهمیة الدراسة

  : ترجع أهمیة الدراسة في الوقت الحاضر إلى أمور كثیرة في مقدمتها ما یلي
ــسیة فــي إطــار  - ــه أنظــار المــسئولین إلــى أهمیــه موضــوع الجــنس والتربیــة الجن توجی

  . الشریعة اإلسالمیة
توجیــه أنظــار البــاحثین فــي مجــالي الــشریعة اإلســالمیة والتربیــة إلــى القیــام بدراســات  -

ًمماثلــة نظــرا ألن الدراســات العربیــة التــي تناولــت الجــنس والتربیــة الجنــسیة والقــضایا 
 . المرتبطة بها قلیلة

سألة التربیــة إبــراز تعــالیم الــدین اإلســالمي وبعــض قواعــد التربیــة الحدیثــة تجــاه مــ -
 . الجنسیة

  : أهداف الدراسة
  : تهدف هذه الدراسة إلى ما یلي

تــوفیر المعلومــات الــصحیحة الــسویة عــن التربیــة الجنــسیة المــستقاة مــن الــشریعة  -
 . اإلسالمیة

تنمیــة الــوعي بــالجنس والتربیــة الجنــسیة للطفــل و المراهــق والبــالغ فــي ضــوء تعــالیم  -
 . اإلسالم

  . وتكامله وواقعیته في تناول موضوع الجنس والتربیة الجنسیةإظهار شمولیة اإلسالم  -
  : منهج الدراسة



 م 2016أكتوبر لسنة )  الجزء الخامس170: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -89-

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، الذي یعبر عن القضیة المدروسة 
من خالل جمع المعلومات وتصنیفها، ومن ثم تحلیلها، وكشف العالقات بین أبعادها 

ًالمختلفة، من أجل تفسیرها تفسیرا كافیا،  والوصول إلى النظرة الدینیة والتربویة لقضیة ً
  . الجنس والتربیة الجنسیة في إطار رؤیة شرعیة تربویة معاصرة

   :حـدود الدراسـة
الدراسة حول تناول موضوع التربیة الجنسیة من منظور إسالمي من  تدور هذه

ن خالل مخالل تحدید الرؤیة الشرعیة والتربویة حول الجنس والتربیة الجنسیة، وذلك 
  . حول قضیة الجنس والتربیة الجنسیة الشریعة اإلسالمیة نصوص علىالتركیز 
 : دراسةأداة ال

الع على األدبیات طتمثلت أداة هذه الدراسة في اعتماد الباحث على اإل 
 موضوع الجنس والتربیة الجنسیة حیث یقوم تناولتوالمصادر والمراجع والبحوث التي 

تفسیر الموضوعات ذات الصلة بموضوع الدراسة، ومن ثم الخروج  وتحلیل وءالباحث بانتقا
  . بالعدید من التوصیات

  : خطوات الدراسة
سوف تقسم الدراسة الحالیة إلي خمسة مباحث رئیسیة إلى جانب الخاتمة 

  :  كالتاليوالتوصیاتوالنتائج 
شأ  منـ– علـم الجـنس –تمهیـد (اإلطـار النظـري والدراسـات الـسابقة  :المبحث األول -1

 التعلیـق علـى – الدراسـات الـسابقة – التطور الحضاري في عالم الجنس –الجنس 
 ). الدراسات السابقة

 اإلســالم – فطریــة الــدافع الجنــسي –تمهیــد (الجــنس فــي اإلســالم  :المبحــث الثــاني -2
 ).  اإلسالم والجنس–والغریزة الجنسیة 

 حكمة –ج في اإلسالم  مشروعیة الزوا–تمهید (الزواج في اإلسالم  :المبحث الثالث -3
 ).  اختیار الزوجین–الزواج 

 أهمیـة التربیـة – مفهوم التربیة الجنسیة –تمهید (التربیة والجنس  :المبحث الرابع -4
  ). أهداف التربیة الجنسیة–الجنسیة 

 المـنهج –تمهیـد (التربیة والجنس رؤیة شرعیة تربویـة معاصـرة  :المبحث الخامس -5
 دور األسرة المـسلمة فـي – الثقافة الجنسیة وأهمیتها –اإلسالمي للتربیة الجنسیة 

 كیـف یعامـل األوالد فـي – دور األم فـي التربیـة الجنـسیة للفتـاة –الثقافـة الجنـسیة 
 ). األمور الجنسیة؟
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة :المبحث األول
  : تمهید

ى، فال یوجد  یهتم به كل فرد سواء كان ذكر أو أنثحیويموضوع الجنس موضوع 
 موضوع الجنس من جمیع جوانبه في التفكیر فيً هذا الوجود من لم یهتم یوما فيفرد 

ًالمختلفة، ویلعب الجنس دورا هاما   حیاة اإلنسان فالتوالد والتكاثر من أهم ظواهر فيً
   .الطبیعة، وهو طاقة من أكثر الطاقات الموجهة لمشاعر الناس وسلوكهم

  : علم الجنس
ــم الــذي یــدرس التفــاعالت الــسلوكیة والــسیكولوجیة والجــسدیة علــم الجــنس  هــو العل

 العصبيویولى هذا العلم اهتمامه بالجهاز  ..الجنسي الجنسیة أو النشاط بالرغبةالمرتبطة 
  .  نفسهالجنسي الفروق الجنسیة والفعل في، وینظر دائما والتناسلي والجلدي

ـــین ـــواع معینـــه مـــن األول لتحدیـــ ؛ )3( وتعنـــى كلمـــة جـــنس أحـــد معنی د وتعریـــف أن
ــة  ــسمى باللغــة اإلنجلیزی ــة ت ــسانیة، وفــي هــذه الحال ً، فیقــال مــثال Genusالجماعــات اإلن

  .الجنس السامي أو الجنس الحامي أو الجنس اآلري أو السكسوني، وهكذا
ــاني ــى الث ــث  أمــا المعن ــذكیر أو التأنی ــة الت ــى طبیع  Sex أيلكلمــة جــنس، فهــي تعن

  .)4(باإلنجلیزیة 
ًة جنس هنا تعنـى وتحـدد نـوع الكـائن إذا مـا كـان ذكـرا أو أنثـى، ومـا یتبـع هـذه فكلم

لـذلك فـإن المجتمـع  . مـن مـصاحبات هـذه الكلمـة مـن خـصائص وصـفات ومـشتقاتالكلمة
 خاصا للجـنس، ألن الـدافع الجنـسي یتمیـز عـن سـائر الـدوافع بأنـه لـه دور ًیعطى اهتماما

  . د والمجتمعملحوظ ووظیفة ذات آثار متعددة على الفر
  : منشأ الجنس

ِومـن:  زوجین قال تعالىيءاقتضت حكمة اهللا تعالى أن خلق من كل ش ِّكـل َ ٍشـيء ُ ْ َ 
َخلقنا ْ َ ْزوجـین لعلكـم َ ُ ََّ َ َ ِ ْ َ َتـذكرون ْ ُ َّ َ َ)5( فالزوجیـة نظـام ثابـت فـي كـل الوجـود فـي اإلنـسان، فـي ،

ًن، فمـثال الـذرة تحتـوى علـى النبات والحیوان، في الذرة وفي المجـرة، وفـي المتحـرك والـساك

                                                        
، م1992 ،القاهرة، مكتبة المحبة، 1جـ ، التربیة الجنسیة عند األطفال والمراهقین:  عریانصبحينظمى ) 3(

  . 11ص 
  . 11ص ، المرجع السابق) 4(
  . 49: الذاریات) 5(
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ــرون الــسالب یقابلهــا البروتــون الموجــب ــاء الــسالب والموجــب، یقــول  .اإللكت وفــي الكهرب
ِ ومنسبحانه وتعالى  ِّكل َ ِالثمرات ُ َ َ َجعل َّ َ َفیها َ ِزوجین ِ ْ َ ْ ِاثنین َ ْ َْ )6( .  

 نظرنــا إلــى اإلنــسان، إذ یتكــون خلقــه مــن ذكــر وأنثــى وأن یكــون التقــاء هــذین ٕواذا
ٕالزوجین سببا تتجلى فیه قدرة الخالق جل وعال فـي وجـود اإلنـسان وابـداع خلقـة ولیتحقـق  ً

 معنى التقارب والتآلف بینهما، ولیكـون ذلـك التبـاین فـي اإلنساني النوع اختالفمن خالل 
ً اإلنسان أساسا للتراحم، ومدخال للتواد والتعاطف حتى تقوم األسرة علـى بنيجنس   المـودةً

ْ ومن :ا أخبر اهللا تعالى في كتابه الكریم بقوله، كموالرحمة ِ ِآیاته َ ِ َخلق َْأن َ َ ُلكم َ ْمن َ َْأنفسكم ِّ ُ ِ ُ 
ًَأزواجا َ ُلتسكنوا ْ ُ ْ َ َإلیها ِّ ْ َوجعل َِ َ ُبینكم ََ َ ْ ًمودَّة َ َ ًورحمة  َّ َ َْ َ)7(.   

 مـودةوال شك أن ما یترتب علـى مـا جـرت بـه سـنة اهللا فـي خلـق الـذكر واألنثـى مـن 
 بالتناسل والتكاثر وحفظه من اإلنساني بقاء النوع استمرارما یؤدى إلیه ذلك من ورحمه و
 إلى ما شاء اهللا، كل ذلك مـا كـان مـن الممكـن أن یتحقـق لـوال مـا جـرت بـه تلـك االنقراض

 اهللا عز وجل بخلق الذكر واألنثى ونأى بذلك عن إطار أستأثر، ولهذا الحكیمة اإللهیةالسنة 
، ولم یجعل بمقدور أحد من خلقه أن یوجد على ما یهوى واستطاعهلم ما منحه لخلقه من ع

ِ لله :فهو وحده القادر على ذلك، قال تعالى، )8(أنوثةمن ذكوره أو  ِملك السماوات َِّ َ َ َُّ ُ ِواَألرض ْ ْ ْ َ 
ُیخلق ُ ْ َیشاء َما َ ُیهب َ ْلمن ََ َ َیشاء ِ ُإناثا ویهب َ ََ َ ً َلمن َِ َیشاء ِ َالذكور َ ُ ْوجهمَُیز ْأَو * ُّ ُ ُ ًذكرانا ِّ َْ ُواناثا ویجعل ُ َ َ َْ َ ً َ ِٕ 

َیشاء َمن ًعقیما َ ِ َ  )9(،  وقال تعالىََأیها َ یا ُالناس ُّ ُخلقناكم َِّإنا َّ ََ ْ ٍذكر ِّمن َ َ َوأُنثى َ ًوجعلناكم شعوبا َ َُ َ َُ ْ ُ َ ْ 
َوقبائل ِ ََ ُلتعارفوا َ َ َ َ َْأكرمكم ِإنَّ ِ َ َُ َعند ْ ِاللـه ِ َُأتقـاكم َّ َ ْ ْ) 10( ،الى وقـال تعـُوَأنـه َّ َخلـق َ َ ِالـزوجین َ ْ َ ْ َالـذكر َّ َ َّ 
َواُألنثى ْ َ) 11( ،وقال عز من قائل َأیحسب ُ ََ ُاإلنسان ْ َ َیترك َأن ِْ َْ ًسدى ُ َْألم*  ُ ُیك َ ًنطفة َ َ ْ ٍّمني ِّمن ُ ِ َّ 
َیمنى  ْ َكان َُّثم *ُ ًعلقة َ َ َ َفخلق َ َ َ َّفسوى  َ َ َفجعل *َ َ َ ِمنه الزوجین َ ْ َ ْ َّ ُ ْ َالذكر ِ َ ْواُأل َّ   . ))12َنثىَ

 بوضوح على أن اهللا وحده هـو الـذي یقـدر علـى أن یخلـق الكریمةحیث دلت اآلیات 
 ألي اإلنسان لیس بمقـدورهم ذلـك، وهـو مـا یفیـد أنـه لـیس بنيًما یشاء ذكرا أو أنثى وأن 

ألن كـل منهمـا خلـق اهللا ومكمـل  . اإلنسان أفـضلیة یتمـایز بهـا علـى اآلخـربنيمن نوعى 
                                                        

   .3: الرعد) 6(
   .21: الروم) 7(
، سلسلة البحوث اإلسالمیة، اإلسالمي التشریعالحقوق المعاصرة للمرأة في حق : هللا مبروك النجار عبدا) 8(

  . 5ص ،  هـ1429، القاهرة، فاألزهر الشری، )18(الكتاب ، )39(السنة 
   .50، 49: الشورى) 9(
   .13: الحجرات) 10(
   .45: النجم) 11(
   .39 – 36: القیامة) 12(
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ِواللیل :، یرشد إلى ذلك قوله تعالىأجلهقهما اهللا من لصاحبه فیما خل َّْ َیغشى َِإذا َ ْ ِوالنهـار َ َ َّ َ 
َّتجلى  َِإذا َ َوما*َ َخلق َ َ َالذكر َ َ َواُألنثى  َّ ْ ْسعیكم ِإنَّ* َ ُ َ ْ َّلشتىْ  َ َ َ )13(.  

  : التطور الحضاري في عالم الجنس
لزیادة األعداد،  األول یمارس الجنس رغبة في التناسل البدائيكان اإلنسان 

 وحب البقاء، فكان یتزوج عشرات النساء وینجب االستمراریةوزیادة قوته الفعلیة في رحلة 
 وعدم الحمایة من ممارسة الجنس اإلنجاب من أجل الرئیسيبالمئات، وكان هدفه 

  . االنقراض
ومما رسخ نظریة اإلنجاب هذه لدى اإلنسان األول تواجده بین الحیوانات واقترابه 

 الحیوان التي تدفعه لحب غریزةن حیاتها، فكان یمارس الجنس مع أمه وأخته بنفس م
 الحیاة ولیس للحصول الستمرارالبقاء، ولهذا نرى أن الجنس في تلك األثناء كان وسیلة 

  . على متعة من الحیاة
 الرئیسيومع مرور األیام وتالقى الحضارات وتطور المجتمعات أصبح الهدف 

ات هو المتعة ولیس اإلنجاب، ویثبت ذلك أننا أصبحنا نطالب بتحدید من تلك الممارس
  . سكانيًالنسل خوفا من حدوث انفجار 

 في تجسید وتحدید رئیسيكان لألدیان السماویة عبر التاریخ البشرى دور ولقد 
  . سیكولوجیة الجنس في المجتمعات على اختالفها

ففي الكتب  .. وتنظیم الجنسفمع ظهور الیهودیة بدأ ما یمكن أن نسمیه تقنین
توالت التحریمات لكثیر من " الدینيدستور الیهود "من العهد القدیم " لخمسة األولىا"

 مع الحیوانات، وتحریم العادة والزنا المحارم االسلوكیات الجنسیة وأولها الشذوذ وزن
  . )14(السریة واعتبارها وباال من عمل الشیطان

ً تأثیرافوس الشباب وخاصة المراهقین منهم وبالطبع تلك الصورة أثرت في ن
ًمدمرا، وخاصة على عالقتهم بدینهم، وأیضا برغباتهم المكبوتة التي ال حول لها وال قوة  ً

  . لهم بوجودها داخلهم

                                                        
   .4 – 1: اللیل) 13(
   .17ص ، م2006، القاهرة، دار الملتقى للنشر والتوزیع، 1طـ ، الجنس والحب: مهجة زاید) 14(
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الجنس كمتعة في نشید اإلنشاد الذي " العهد القدیم " وفي نفس الوقت تناول 
رات قریبه كان یرفض المتدینون منهم ولفت . سلیمانالنبيمن المفترض أنه على لسان 

  ). 15ً( بدعوى أن الحصول على العینة یعتبر كفراالمنوي تحلیل للسائل أيإجراء 
 للجنس تغلب علیها الروحانیة ومن یرید أن النظرةأما في المسحیة فقد كانت 

ًیتقرب هللا علیه أن یترك تلك األمور، ویعیش في األدیرة مبتعدا تماما عن الناس وعن 
ًالمتع الدنیویة، ولقد حددت المسیحیة زوجة واحده لكل رجل وزواجا أبدیا، وال یتم الطالق 

  ). 16(ًإال في حاالت قهریة كالخیانة الزوجیة مثال
وجاء اإلسالم بعد خمسة قرون لیضع اللمسات المنطقیة بین الجنسین، حیث 

من أخرى إذا كان هناك  سبب والزواج أليأباح الطالق في حالة استحالة الحیاة الزوجیة 
 وكرمها ورفع من قیمتها، ومن هذه كثیرةًداع لذلك مع مراعاة العدل، وأعطى للمرأة حقوقا 

 أن طاعة أوضحختیار فیمن ترغبه، ولكنه اال حریة وأعطاهاالحقوق أال تكره على الزواج، 
رجل  وكان خیر دلیل وشارك للعالقة بین ال– سبحانه وتعالى –الزوج من طاعة اهللا 

  . والمرأة، وأصبح دستور حیاتنا نستمد منه كل ما نرید معرفته
ًوجاء اإلسالم مبیحا الطالق مع استحالة العشرة، وحارب الرهبانیة التي تجعل 
ًاإلنسان متفرغا للعبادة عازفا عن الدنیا منقطعا عن إشباع عواطفه وغرائزه، مما یؤدى  ً ً

الكریمة  :، قال تعالىة، فهو دین دنیا ومعاملالختالل وظائف الجسم وظهور العقد النفسیة
ِزقِ الرَنِ مِباتِیَّالطَ وِهِادَبِعِل َجَخري َأِتَّ اهللا الَةَینِ زَمَرَن حَل مُ ق )17( وقد جاء حدیث ،

ً صریحا وواضحا فیما معناه حینما جاء ثالثة أشخاص یستفسرون عن عبادة  الرسول ً
   : وقد قالوا ما یأتيالرسول 

  . ًأما أنا فإني أصلى اللیل أبدا :حدهمقال أ
  . ًوأنا أصوم الدهر أبدا وال أفطر :قال آخرو
  . ًوأنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا :قال آخرو

 ألخشاكم هللا إنيأنتم قلتم كذا وكذا ؟ أما واهللا "  : إلیهم فقالفجاء رسول اهللا 
ساء، فمن رغب عن سنتي فلیس وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج الن

  ). 18"(منى 
                                                        

   .18، 17ص ص ، )المرجع السابق () 15(
   .18 ص، )السابق المرجع  ()16(
   .32: األعراف) 17(
   .في صحیح الجامع) 5572 (انظر حدیث رقم) صحیح (:رواه البخاري ومسلم) 18(
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   :قد اتفقت جمیع األدیان في عدد من األمور منهامما سبق فو
 . طهارة الرجل والمرأة الجنسیة :ًأوال

 هــذا إن اســتحالت اإلســالميالبعــد عــن الخیانــة وتحریمهــا، وقــد عــالج الــدین  :ًثانیــا
  . العشرة بالطالق

ألنه یعتبر من األمراض النفـسیة واالجتماعیـة  الجنسيتحریم ممارسة الشذوذ  :ًثالثا
  . الخطیرة

ــي  :ًرابعــا ــة ف ــسان ومنحــه الحریــة الكامل ــة الجنــسیة لإلن ــان الحری ــت جمیــع األدی كفل
  . اختیاره لشریك حیاته

نــصت األدیــان الــسماویة كلهــا علــى مــسئولیة الرجــل تجــاه زوجتــه وأبنائــه،  :ًخامــسا
  . حسنىوعلى وجوب طاعة الزوجة له ومعاملته بال

 دینهم فهو السبیل الوحیـد للمحافظـة علـى بتعالیمأن یتمسكوا المسلم وعلى الشباب 
  . ٕسیكولوجیة الجنس لدیهم وابعادهم عن كل ما هو ضار

   :الدراسات السابقة
هناك العدید من الدراسات العلمیة، التى اهتمت بالجنس والتربیة الجنسیة، وذلك 

ختیار الدراسات البحثیة التى تفید الدراسة الحالیة باعتبارها موضوع الساعة، وقد تم ا
ًوترتبط بشكل كبیر بموضوع الدراسة الحالیة، ولقد تم ترتیب الدراسات ترتیبا تاریخیا من  ً

  : ًاألحدث إلى األقدام وفقا للعرض اآلتي
هــدفت هــذه  :)19("التربیــة الجنــسیة فــي ضــوء القــرآن الكــریم والــسنة  ":دراســة بعنــوان) 1(

ة إلــى البحــث فــي التربیــة الجنــسیة فــي ضــوء القــرآن الكــریم والــسنة النبویــة، حیــث الدراســ
تناولت الدراسة صور العدوان والشذوذ الجنسي، واألمراض الناتجة عـن العالقـات الجنـسیة 
المشبوهة مع توضیح أهـم األمـراض الناتجـة عـن االتـصال الجنـسي غیـر المـشروع، وعـن 

ًم ووسـائطها وكیفیـة تعلیمهـا، وكـذلك تناولـت أیـضا دور آلیات التربیة الجنسیة فـي اإلسـال
األسرة والمدرسة والمسجد في تعلیمها لألبناء، ومدى اهتمام القرآن الكریم والـسنة النبویـة 
في التربیة الجنسیة، ووضع حلول للحد من مظاهر االنحراف الجنسي، واستخدمت الدراسة 

وتوصــلت الدراســة إلــى . داف الدراســةالمــنهج االســتقرائي التحلیلــي الوصــفي لتحقیــق أهــ
  : مجموعة من النتائج منها

                                                        
رسالة ماجستیر غیر ، "التربیة الجنسیة في ضوء القرآن الكریم والسنة ": فاروق عطیة یوسف بخیت) 19(

  . م2010، ، نابلس، جامعة النجاح الوطنیةكلیة التربیة، منشورة 
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  . الجنس عملیة طبیعیة یحتاجها اإلنسان وال یستغنى عنها في جمیع األحوال -
 . أن االستخدام الصحیح للغریزة الجنسیة یكون من خالل الزواج -

 . تناول اإلسالم القضایا الجنسیة بمنتهى الصراحة والوضوح -

  . ت المجتمع المختلفة في قضیة التوعیة الجنسیةضرورة تعاون مؤسسا -
التربیة الجنسیة في كتب التربیة اإلسالمیة لمرحلـة التعلـیم األساسـي " :دراسة بعنوان) 2 (

هـدفت هـذه الدراسـة إلـى استقـصاء الموضـوعات المرتبطـة بالتربیـة  :)20("العلیا في األردن 
 األساسـي العلیـا فـي األردن، وتكونـت الجنسیة فـي كتـب التربیـة اإلسـالمیة لمرحلـة التعلـیم

. العینة من كتب الـصف الثـامن والتاسـع والعاشـر األساسـي التـي اختیـرت بطریقـة قـصدیه
ًموضـوعا موزعـة ) 89(ولبلوغ الهدف من الدراسة صمم الباحث قائمة تحلیل تـشتمل علـى 

ین، في مجاالت خمسة، وجرى التأكد من صدق القائمة بعرضها على مجموعة من المحكم
وقـد  .مـن خـالل اسـتخدام معادلـة كـوبر) 0,89(كما جرى حـساب معامـل ثباتهـا الـذي بلـغ 

ــات ــب وجمــع البیان ــوى الكت ــل محت ــار لتحلی واتبعــت الدراســة المــنهج . طبقــت القائمــة كمعی
الوصفي التحلیلي مستخدمة أسلوب تحلیل المحتوى، لكونه أنسب المناهج وأكثرها مالئمـة 

ة المستخدمة في الدراسة قائمة تحلیل، قام الباحث ببنائهـا لتـستخدم لغایات الدراسة، واألدا
وتوصـلت الدراسـة إلـى مجموعـة . ًمعیارا في تحلیل محتـوى دروس كتـب التربیـة اإلسـالمیة

أن معظم الموضوعات الجنسیة قد وردت في محتوى الفقرات ثم العناوین : من النتائج منها
بین ) 0,01(ً عالقة دالة إحصائیا عند مستوى داللة الفرعیة، ثم العناوین الرئیسیة، وتبین

ومن . تضمین الموضوعات في الوحدات الدراسیة لكتاب التربیة اإلسالمیة والصف الدراسي
  : أهم توصیات الدراسة

 االهتمام بموضوعات التربیة الجنسیة في كتب التربیة اإلسالمیة عند تألیف هـذه الكتـب -
  . من جدید أو عند تطویرها

األخـذ بعـین االعتبـار طبیعـة الـصف الدراسـي ومطالبـة النمائیـة عنـد توزیـع موضـوعات  -
التربیــة الجنــسیة، فــي محتـــوى كتــب التربیــة اإلســالمیة المقـــررة، بحیــث یراعــي تسلـــسل 

ًالموضوعات وتتابعها الرأسي من صف إلى آخر، كما ونوعا بطریقة متسقة ً.   
ألسس وأهـداف التربیـة الجنـسیة واتجاهـاتهم  تقویم مدى وعي معلمي التربیة اإلسالمیة -

  . نحوها

                                                        
، "التربیة الجنسیة في كتب التربیة اإلسالمیة لمرحلة التعلیم األساسي العلیا في األردن " : صالح هندي) 20(

  .123- 107ص ص ، م2007، 2، العدد 3المجلد ، المجلة األردنیة في العلوم التربویة
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هـدفت هـذه الدراسـة إلـى : )21("التربیة الجنسیة من منظـور إسـالمي "  :دراسة بعنوان) 3(
التعرف على مفهوم التربیة الجنسیة وأهدافها وخصائصها وأهمیتها مـن منظـور إسـالمي، 

المالئمة لكل مرحلة مـن مراحـل ٕوابراز دور المؤسسات التربویة في تنشئة المسلم التنشئة 
ًكما هدفت الدراسة إلـى مواجهـة االنحرافـات الجنـسیة وقائیـا وعالجیـا وفـق المنظـور . نموه ً

اإلســالمي، إضــافة إلــى الكــشف عــن أهــم التحــدیات التــي تقــف أمــام تربیــة جنــسیة آمنــة، 
م نتـائج ومـن أهـ. ونموذج مقترح لتحقیق هذه التربیة من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة

  : الدراسة
أن التربیة الجنسیة في اإلسالم هي التربیة التي تمـد الفـرد المـسلم وفـق مراحـل نمـوه  -

الجنــسي والعقلــي بالمعلومــات الالزمــة لكیفیــة التعامــل مــع القــضایا المتعلقــة بــالغریزة 
ـــة  ـــیم األخالقی ـــة اإلســـالمیة والق ـــضوابط التربوی ـــادئ وال ـــسیة فـــي إطـــار مـــن المب الجن

  .ة السائدة في المجتمعواالجتماعی
 . أن التربیة الجنسیة جزء مهم من عملیة إعداد الناشئ المسلم وتنمیة شخصیته -

أن التربیة الجنسیة في اإلسالم مـسئولیة مـشتركة بـین األسـرة والمدرسـة والمؤسـسات  -
 . األخرى

أن االنحراف الجنسي له آثاره السلبیة على الجوانب الـصحیة والنفـسیة واالجتماعیـة،  -
ًأن التدابیر الوقائیة والجزائیة في اإلسالم تعد حاجزا منیعا لمنع شیوع االنحرافو ً.  

هدفت هـذه : )22( "التربیة الجنسیة في األسرة بین المفهوم والممارسة " :دراسة بعنوان) 4(
الدراسة إلى التعرف على واقع التربیة الجنسیة، ومدى تقبل الوالدین ألسـئلة أبنـائهم حـول 

واســتخدم الباحــث المــنهج .  فــي التربیــة الجنــسیةملجــنس ومــدى مــساهمتهموضــوعات ا
ًالتحلیلي مستخدما االستبانة كأداة في الحصول على المعلومـات المتعلقـة بمفهـوم الجـنس 

هنـاك نــسبة عالیـة مــن : ومـن أهــم نتـائج الدراســة. وأسـالیب التربیـة الجنــسیة عنـد األســرة
ًاإلحـراج كـان سـببا رئیـسیا . الجنسیة مـع أبنـائهمالوالدین ال یتحدثون بصراحة عن األمور  ً

فـي عـدم التحــدث عـن الجــنس، وان معظـم اآلبـاء ال یــسهمون فـي التربیــة الجنـسیة داخــل 
. المنزل، على الرغم مـن إقـرارهم بـأن المنـزل یـسهم بـصورة أساسـیة فـي التربیـة الجنـسیة

ــدین بالثقافــة الج: ومــن أهــم توصــیات الدراســة نــسیة والمــساهمة فــي ضــرورة اهتمــام الوال

                                                        
، جامعة الیرموك، رسالة ماجستیر غیر منشورة، التربیة الجنسیة من منظور إسالمي:  عمر نایل العزام)21(

  . م2002، األردن
الجامعات العربیة  مجلة اتحاد، "المفهوم والممارسة التربیة الجنسیة في األسرة بین " : عیسى الشماس) 22(

  . م2003، )3(العدد ، )1(المجلد ، جامعة دمشق، كلیة التربیة، للتربیة وعلم النفس
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التربیة الجنسیة مع التأكید على ضرورة إدخال معلومـات أولیـة ومبـسطة عـن الجـنس فـي 
   .المناهج مثل العلوم والتربیة اإلسالمیة

موضـوعات التربیــة الجنـسیة فــي كتـب التربیــة اإلسـالمیة بالمرحلــة "  :دراسـة بعنــوان) 5 (
هدفت هـذه الدراسـة إلـى معرفـة مـدى : )23(") دراسة تحلیلیة(اإلعدادیة في مملكة البحرین 

اهتمـام محتــوى كتــب التربیــة اإلســالمیة بالمرحلـة اإلعدادیــة بمملكــة البحــرین بموضــوعات 
التربیة الجنسیة، ومن أجل ذلك قـام الباحـث بتحلیـل كتـب الـصف األول، والثـاني، والثالـث 

ًوعا موزعة على موض) 128(م، والتي اشتملت على 2002/2003اإلعدادي للعام الدراسي 
فقــرة، وتبــین بعــد ) 1530(صــفحة، كمــا قــسمت هــذه المواضــیع إلــى فقــرات بلغــت ) 482(

فقـرة فقـط، وهـي بـذلك ) 134(تحلیل النتائج أن الفقرات المرتبطـة بالتربیـة الجنـسیة بلغـت 
، وجـاء كتـاب الـصف األول اإلعـدادي فـي المرتبـة األولـى، %)8,76(مثلت نـسبة مقـدارها 

ً اإلعدادي، وأخیرا الثالث اإلعدادي، وقد ركز الباحث علـى جملـة مـن المفـاهیم ویلیه الثاني
ــصالة، الحــیض،  ــسي، البلــوغ، االحــتالم، الطهــارة، الغــسل، الجنابــة، ال منهــا النــضج الجن
 النفاس وعالقته بالوالدة، العورة في اإلسالم، الفاحشة، الزنا، اللواط، السحاق، االسـتمناء،

  : ومن أهم نتائج الدراسة. ، كبح الشهوةاالستعفاف، االستئذان
یعتـرف الــنص التعلیمـي فــي مختلـف الوحــدات بالـشهوة الجنــسیة عنـد اإلنــسان وعــدم  -

  . ًاستقذارها إطالقا، بل یوضح للطالب قرائنها ومعطیاتها
تفــصیل العالقــة بــین الــشهوة الجنــسیة ووظیفتهــا العــضویة، ومــن هنــا اعتبــر الــنص  -

یة التناسل وحفظ النوع البشري، ولیس غایة في حد ذاتها التعلیمي وسیلة لتحقیق غا
 . یهدف اإلنسان لتحقیقها

تحدید اإلطار االجتماعي والتربوي السلیم الذي یتم تصریف هذه الشهوة الجنسیة مـن  -
ًخاللــه، وذلــك نــزوال عنــد الــضوابط األخالقیــة والدینیــة التــي تــسمح للطالــب مــن نــسج 

  . ن ضرر أو إضرارسلوكه وتصرفاته على منوالها، دو
وانتهت الدراسة إلى جملة من التوصیات إلجراء دراسات مماثلة في الدول العربیة 
واإلسالمیة، ودراسة تقویم مدى فهم المعلمین والمعلمات ألسس وأهداف التربیة الجنسیة 
واتجاهاتهم نحوها، ودراسة برنامج إعداد معلم التربیة اإلسالمیة في جامعة البحرین 

   .مدى إسهامه في إمداد المعلمین بمفاهیم وأسس التربیة الجنسیةلمعرفة 
 

                                                        
تب التربیة اإلسالمیة بالمرحلة اإلعدادیة في موضوعات التربیة الجنسیة في ك" : نسمیر نور الدی) 23(

، البحرین، جامعة البحرین، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، )"دراسة تحلیلیة(مملكة البحرین 
  . م2003
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  : التعلیق على الدراسات السابقة
یتبین لنا من خالل العرض السابق للدراسات السابقة، أن الجنس والتربیة 
الجنسیة أصبحا من القضایا الهامة في مجال البحوث العلمیة والدینیة والتربویة، وقد 

سابقة الجانب المفاهیمي للتربیة الجنسیة وأهم الموضوعات التي یجب تناولت الدراسات ال
    .تناولها في منهج التربیة اإلسالمیة في المراحل التعلیمیة المختلفة

وتتشابه الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في اهتمامها بدراسة الجنس 
 تعرض الموضوع من وجهة والتربیة الجنسیة، ولكنها تختلف عنهم في أن الدراسة الحالیة

ًالنظر الشرعیة والتربویة في آن واحد وصوال إلى األهداف التربویة للتربیة الجنسیة من 
منظور إسالمي، وكذلك معرفة دور األسرة المسلمة تجاه أبنائها فیما یتعلق بالتربیة 

  . والثقافة الجنسیة في إطار الشریعة اإلسالمیة
ن الدراسات السابقة من اإلطار النظري، ومن وسوف تستفید الدراسة الحالیة م

  . النتائج والتوصیات
  الجنس في اإلسالم :المبحث الثاني

  : تمهید
 دافع الجنسيًیمثل الجنس مرتكزا أساسیا من مرتكزات الحیاة اإلنسانیة، فالدافع 

 الحیاة و امتداد باستمرار مركب في طبیعة اإلنسان لحكمة إلهیة سامیة تتصل يفطر
ًد، وهو من أقوى الدوافع وأكثرها أصالة في النفس، كما هو أشدها تأثیرا في السلوك الوجو

  . اإلنساني
   :الجنسيفطریة الدافع  :ًأوال

 مركب في طبیعة ي على أنه فطرالجنسيیتحدث القرآن الكریم عن الدافع 
َ زین عدیدة، قال تعالىأخرىاإلنسان، كدوافع  ِّ ِللناس ُ َّ ُّحب ِ ِالشهوات ُ َ َ َمن َّ َالنساء والبنین ِ َِ ْ َ َ ِّ 

ِوالقناطیر ِ ََ ْ َِالمقنطرة َ َُ َ َمن ْ ِالذهب ِ َ ِوالفضة والخیل َّ ْ َ ْ َْ َِ ِالمسومة َِّ َ َُّ َ ِواَألنعام ْ َ ِوالحرث َْ ْ َ ْ َذلك َ ِ ِمتاع الحیاة َ َ َ ْ ُ َ َ 
َالدُّنیا ُوالله ْ ّ ُعنده َ َ ُحسن ِ ْ ِالمآب ُ َ ْ )24 .(  

األرض على نفس  یم أحب شهواتفي هذه اآلیة الكریمة یجمع القرآن الكر
 واألنعام وهذه المخصبةاإلنسان وهي النساء والبنین واألموال المكدسة والخیل واألرض 

  . خالصة للرغائب األرضیة

                                                        
   .14: آل عمران) 24(
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َ زین من فهمه لآلیة الكریمة ًانطالقاویرى البعض  ِّ ِللناس ُ َّ ُّحب ِ ِالشهوات ُ َ َ َمن َّ ِ 
َالنساء ِّسق والرؤیة المسلمة المتناغمة للحیاة، ویضیف  أن المتعة الجنسیة حق ثابت یت

ًالقرآن فضال عن األبعاد الحسیة والبیولوجیة واألخالقیة للجنس بعدا جمالیا، لیصبح الحب  ً ً
َزین  متعه وبهجة من نعمة تعالى فكلمة ِّ  من زینة لها تأتىالمتصلة بحب الشهوات (ُ

متع الجنسیة، مما یجعل لهذه ًالحلیة، وهي تنسحب هنا أیضا على ال ..معنى الزخرفة
  ). 25(المتع خلفیة جمالیه فاتنة

ًبالشهوات والغرائز والنوازع الفطریة عموما، فاإلسالم ال یعرف الكبت ألنه یعترف 
ٕوال یقوم نظامه على قهرها والغائها، ولكنه ینظمها ویضبطها، وینبه اإلنسان  وال یستقذرها،

لى ما هو أكبر من الدنیا وأحسن، إذ أتبع تقریر  فوقها، والتطلع إللتساميإلى استعداده 
ُوالله  :هو أسمى وأعبر، فقال سبحانه ، بالدعوة إلى ماالحقیقةتلك  ّ ُعنده َ َ ُحسن ِ ْ ِالمآب  ُ َ ْ *

ُقل َأؤنبئكم ُ َِّ ُْ ٍبخیر ُ ْ َ ْذلكم ِّمن ِ ُ ِ َللذین َ ِ ْاتقوا َِّ َ َعند َّ ْربهم ِ َِ ِجنات تجري ِّ ْ َ ٌ َّ َتحتها ِمن َ ِ ْ َاَألنه َ َخالدین ُارْ ِِ َفیها َ ِ 
ٌوَأزواج َ ٌمطهرة ورضوان َْ َْ َِ ٌ َ َّ َ َمن ُّ ِالله ِّ ُوالله ّ ّ ٌبصیر َ ِ ِبالعباد  َ َِ ْ ِ)26(.   

 التوازنًوالقرآن في أسالیبه البیانیة یقابل دوما متاع الدنیا بنعیم اآلخرة، لتحقیق 
ها، فیشغلهم عن في سلوك الناس حتى ال یسترسلوا في تناول شهوات الدنیا، ویستغرقوا فی

  . ذكر اهللا واآلخرة
إن الدافع الجنسي المتمثل في الرغبة في النساء وحب النساء دافع فطرى أصیل، 

 منها، أو إحساسه بالسعي لتحقیق يءفال یالم اإلنسان على شعوره في الرغبة في ش
 الغرائز، ًنزوعه نحوها ما دام مرتبطا بالقوانین التي شرعها اهللا سبحانه تعالى إلجابة هذه

فلیس على اإلنسان من حرج إذا شعر بإلحاح الغزیرة على نفسه، ولیس اتجاهه المشروع 
ًلتلبیتها مكروها، بل هو فریضة في بعض األحیان حین تشتد وطأتها ویرتفع سوطها، وفي 
الحاالت السویة فإن االستجابة للغزیرة بالزواج المشروع سنة مؤكده یسارع إلیها المسلم 

  . ًدرا على أعبائهامادام قا
والمشكلة في الجنس أنه ضرورة في آن واحد، ضرورة ألن الحیاة ال یمكن أن 
تستمر إال بالتزاوج الدائم الذي ال یقف في جیل من األجیال، فالبد أن یكون في نفس كل 
فرد ما یحمله على طلب الجنس اآلخر لیتم الزواج، ویخرج النسل الجدید الذي یعمر 

أن یكون هذا الدافع من العنف واإللحاح بحیث ال یتمكن الفرد من اإلفالت األرض، والبد 
  . منه

                                                        
بة أصول التربیة الجنسیة عند اإلمام أبى الفرج ابن الجوزى، دار الصحا :العال حسن إبراهیم عبد) 25(

   .245ص ، هـ1426، للتراث ،طنطا
  .15: آل عمران) 26(
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  : اإلسالم والغریزة الجنسیة :ًثانیا
ًجاء اإلسالم ملبیا لكافة االحتیاجات والمطالب الحیویة لإلنسان، واهللا سبحانه 

فاإلنسان ومتطلبات قیام الحیاة، وفسیولوجیته وتعالى خالق الخلق ویعلم غرائز اإلنسان 
  . یحتاج إلى الغذاء والكساء وغیر ذلك كثیر

ُوتبدأ أولى مشاكل اإلنسان باحتیاجاته إلى الطعام والشراب وال یجد شیئا من ذلك 
  . فیبدأ الصراع بین هذا الفرد وما حوله من البشریة ومختلف الكائنات

ثام تأتى وتعد الغریزة الجنسیة من أقوى الغرائز البشریة، ومعظم الشرور واآل  
من االنحراف بها عن نهج اهللا سبحانه وتعالى وقد أكد اإلسالم تلبیته لمطالب الغریزة 

  . الجنسیة وذلك بواسطة الزواج
إن الغریزة الجنسیة فطریة، یولد بها اإلنسان والحیوان، هدفها الحفاظ على 

ً جزءا مهما في الساللة البشریة أو الحیوانیة من االنقراض ؛ لذلك كانت التربیة الجنسیة ً
ویضع ٕحیاتنا، وما جاء اإلسالم لیكبت الغریزة الجنسیة، وانما جاء لیضبطها، وینظمها، 

ًستقرار وأمان بعیدا عن الرذیلة ؛ لیحیا الناس في الها القواعد الصحیحة    .)27(واالنحرافٍ
ًواإلسالم بناء على تصوره لطبیعة اإلنسان والحتیاجاته الفطریة، ولضرورة تحقق 

توازن في إشباعاته النفسیة والحسیة، یعتبر الغریزة الجنسیة إحدى الطاقات الفكریة في ال
تركیب اإلنسان التي یجب أن یتم تصریفها، واالنتفاع بها في إطار الدور المحدد لها، 

  . شأنها في ذلك شأن سائر الغرائز األخرى
مرأة، فكل عالقة والزواج في اإلسالم هو أساس العالقة المشروعة بین الرجل وال

َ والذینبین رجل وامرأة ال تستند إلى الزواج هي عالقة ممنوعة، قال تعالى َِّ ْهم َ ْلفروجهم ُ ُِ ِ ُ ِ 
َحافظون ُ ِ ْعلى َأزواجهم َِّإال َ ِ ِ َ ْ َ ْملكت َما ْأو َ َ َ َْأیمانهم َ َُ ُ ْفإنهم ْ ُ َّ ُغیر َِ ْ َملومین  َ ِ ُ َ)28 .(  

اشرة في غیر الحالل، وحفظ ویحرص اإلسالم على حفظ الفروج من دنس المب
الجماعة والمجتمع من انطالق الشهوات بغیر حساب، ومن فساد البیوت واألنساب 
والجماعة التي تنطلق فیها الشهوات بغیر حساب جماعة معرضه للخلل والفساد، وهي 

فالمقیاس الذي ال یخطئ لالرتقاء البشرى هو تحكم ، جماعه هابطه في سلم البشریة
  . ریة، وتنظیم الدوافع الفطریة في صورة مثمرة نظیفةاإلرادة البش

ة مـن التحـریم إلـى التحلیـل، وتـتم الوحــدة أتقـل العالقـة بـین الرجـل والمــروبـالزواج تـن
ُ والله الروحیة بینهما قال تعالى ّ َجعل َ َ ُلكم َ ْمن َ ْأَنفسكم ِّ ُ ِ ََأزواجا وجعل ُ َ َ ََ ً ُلكم ْ ْمن َ َُأزواجكم ِّ ِ َ َبنین ْ ََوحفد َِ َ  ًةَ

                                                        
   .1ص، مرجع سابق:  فاروق عطیة یوسف بخیت)27(
   .6، 5: المؤمنون) 28(



 م 2016أكتوبر لسنة )  الجزء الخامس170: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -101-

ْومن :وبه یشعر كال الزوجین السكن والمودة والرحمة قال تعالى، )29(( ِ ِآیاته َ ِ َخلق َْأن َ َ ُلكم َ َ 
ْمن ًَأنفسكم َأزواجا ِّ َ ْ ْ ُ ِ ُلتسكنوا ُ ُ ْ َ َإلیها ِّ ْ َوجعل َِ َ ُبینكم ََ َ ْ ًمودَّة َ َ ًورحمة َّ َ َْ َ )30(.   

ینافیه، سواء كان  حث اإلسالم على الزواج والترغیب فیه والزجر عن كل مسلك ولقد
َ فـانكحوا مـا :ً بالغریزة أو تعطیال لها عـن أداء وظائفهـا قـال تعـالىًانحرافا ْ ُ ِ َطـاب َ ُلكـم َ َمـن َ ِّ 
َالنساء ِّ )31(.   

وحینما یدعو اإلسالم إلى الزواج فهو یتوافق مع الفطرة اإلنسانیة، ویؤدي إلى حفـظ 
وســالمة المجتمــع مــن الزنــا النــسل واألنــساب والمحافظــة علــى النــوع عــن طریــق شــرعي، 

  . واالنحرافات
  : اإلسالم والجنس :ًثالثا 

یعترف اإلسالم بالغریزة الجنسیة، ویقدر أهمیتها ویضعها في مكانها الصحیح 
من نسیج الحیاة اإلنسانیة، فهو یتكلم عن العالقة الجنسیة وعن األحكام المنسیة بألفاظ 

ًم، ویسلط األضواء على طاقة الجنس معترفا بها  الالزواالحتشام في الدقة الرغبةتربط بین 
ًاعترافا كامال صریحا قویا، ثم یجتاز مرحلة التنظیم فیربیها ال بالقمع والكبت ولكن بالتأدیب  ً ً ً
والتهذیب واألخذ منها بأعدل نصیب، حتى إنه لیجعل للزوج صدقة في بضعه، بقول 

 شهوته ثم لیأتيإن أحدنا  :اهللارسول  یا :قالوا" كم صدقة دوفي بضع أح: "  الرسول
 :نعم، قال :أرأیتم لو وضعها في حرام أكان علیه وزر ؟ قالوا"  :یكون له علیها أجر ؟ قال

  ). 32"(فإذا وضعها في حالل فله علیها أجر " 
 من أعمال اعتباره إلى درجة والزوجةویشیر هذا الحدیث إلى رفع عالقة الزوج 

ا یكون األمر دون هروب أو استنكار أو حط من قیمة هذا هكذوالخیر التي یثابان علیها، 
ًالعمل الذي شرعه اهللا لعباده مع زوجاتهم حالئلهم حفاظا على عفة الزوج واحصانا  ًٕ

  .  األسروانحرافاتًللفروج ومنعا لخلط األنساب 
ویتناول اإلسالم هذه الطاقة المودعة أمانه في جسم اإلنسان فیضبطها ویهذبها 

  ).33( یكون منها إال ثمرة طیبه هي الذریة الصالحةوینظفها فال
                                                        

  . 72: النحل) 29(
   .21: الروم) 30(
  .3: النساء) 31(

   .)21482(برقم ) 35/281 (ورواه أحمد في مسنده، )1006(برقم ) 7/67(رواه مسلم في صحیحة ) 32(
، 122ص ص ،  هـ1401، القاهرة، دار المعارف، حقیقة اإلنسان: أحمد إسماعیل یحیى، ى عبدهعیس) 33(

123.   
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على أدائها إذ  ًویعتبر اإلسالم الجنس جزءا من العبادة، یستحث الرسول 
، فإذا قیل أنه یقصد بذلك الزواج ذاته لما فیه من "أكملوا نصف دینكم بالزواج : " یقول

حبب "  :فهو الذي یقول أنه ینظر إلى الناحیة األخالقیة ال الجنسیة، أيإحصان الفرد، 
  . )34"( في الصالة عینيإلى من دنیاكم الطیب والنساء وجعلت قرة 

ویقرر القرآن الكریم أن العالقة بین الرجل والمرأة لیست مجرد إشباع شهوة 
ْومن :الفرج، بل هي عالقة تكامل من أجل العمران، بقول اهللا تعالى ِ ِآیاته َ ِ َخلق َْأن َ َ ُلكم َ ْمن َ ِّ 

َِأنفس ًكم َأزواجاُ َ ْ ْ ُلتسكنوا ُ ُ ْ َ َإلیها ِّ ْ َوجعل َِ َ ُبینكم ََ َ ْ ًمودَّة َ َ ًورحمة َّ َ َْ َ)35( .  
، وال وسیلة أخرى إال الغریزةوفي اإلسالم یكون الزواج هو وسیلة إجابة  

الفوضى التي حرمها اإلسالم حین حرم السفاح الذي فیه تستحل األعراض وتستباح 
 َوال  والفساد، ومن هنا كان التنفیر والزنا، قال اهللا تعالىالحرمات وتتعدد مسالك الجریمة

ْتقربوا ُ َ ْ َالزن َ ُإنه اِّ َكان َِّ ًفاحشة َ ََ ًوساء سبیال ِ ِ َ َ َ)36( .  
فهي تبدأ بالنهي الجازم ،  التي یستجلیها الفكربالمعاني زاخرةواآلیة یراها العلماء 

َوال" ً فضال عن الوقوع، االقترابالذي یحذر من مجرد  ْتقربوا َ ُ َ ْ إشارة إلى ما في هذا الجرم  " َ
ُإنه" من هالك محقق وفساد كبیر، وتأتى األسباب المقنعة  َكان َِّ ًفاحشة  َ ََ حیث الفاحشة " ِ

ًوساء سبیال " هي األمر القبیح الذي تجاوز في شناعته كل الحدود  ِ َ َ یرضاه لنفسه إنسان  "َ
، فیتبدد أمنه وینفرط نظام إنسانیتهقومات أو یسلكه عاقل، إنه ینتهي بسالكه إلى ضیاع م

ً، وساء سبیال یقره اللذة، ویتألم من حیث أراد السعادةحیاته، ویشقى من حیث ظن 
ًالمجتمع أو ترضاه أمة تبتغى مكانا كریما في الحیاة، إذ یجرد المجتمع من العاطفة النبیلة  ً

  ). 37(واألخالق الضروریة لتقدم الحیاة ونمائها
ثالثة ال یكلمهم  " ادیث الشریفة تبین عاقبة الزنا، فیقول الرسول وجاءت األح

ٍشیخ زان،  : ولهم عذاب ألیم–وال ینظر إلیهم  : وقال معاویة–اهللا یوم القیامة، وال یزكیهم 
  . )38("وملك كذاب، وعائل مستكبر 

                                                        
  .  في صحیح الجامع)3124(: انظر حدیث رقم) صحیح(:  )8887 (وأخرجه النسائي، أخرجه الترمذي) 34(
   .21: الروم) 35(
   .32: اإلسراء) 36(
مكتبة ، )نظرات في الواقع تستهدى روح اإلسالم  (ةاإلسالم والمشكلة الجنسی: الواحد مصطفي عبد) 37(

   .29، 28ص ص ،  هـ1392، القاهرة، المتنبي
   .)107(حدیث رقم ، باب بیان الثالثة الذین ال یكلمهم اهللا یوم القیامة، 1ج، صحیح مسلم: رواه مسلم) 38(
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ً ویحذر اإلسالم من مجرد مقاربة الزنا إذ یأخذ الطریق على أسبابة الدافعة توقیا
 في غیر الضرورة، ویحرم الخلوة وینهي عن التبرج بالزینة، قال االختالطیكره  ..للوقوع فیه

ََأیها َ یا :تعالى ُّالنبي ُّ ََألزواجك ُقل َِّ ِ َِّ َوبناتك ْ ِ َ َ َونساء َ َالمؤمنین َِ ِ ِ ْ ُ َیدنین ْ ِ ْ ِعلیهنَّ ُ َْ ِجالبیبهنَّ  ِمن َ ِ ِ َ َ
)39( ، تثیر السمع بالقول، قال تعالى كما ینهي سبحانه وتعالى المرأة أنَتخضعن ََفال ْ َ ْ َ 

َبالقول فیطمع َ ْ َ َ ِ ْ َ ْ ِقلبه ِفي َِّالذي ِ ِ ْ ٌمرض َ َ َوقلن َ ُْ ًْقوال َ ًمعروفا َ ُ ْ َّ )40( وینفي الخوف من العیله ،
ْقد  بسبب األوالد، قال تعالى واإلمالق َخسر َ ِ َالذین َ ْقتلوا َِّ َُ ًَأوالدهم سفها َ َْ ََ ْ ُ ِبغیر َ ْ َ ْعل ِ ْوحرموا ٍمِ ُ َّ َ  َما َ

ُرزقهم ُ َ َ ُالله َ َِافتراء ّ َعلى ْ ْالله قد َ َ ِ ْضلوا ّ ُّ َوما َ ْكانوا َ ُ َمهتدین َ َِ ْ ُ)41( ،وقال تعالىَوال ْتقتلوا َأوالدكم َ ُ َ ْ ْ ُُ َْ 
َخشیة َ ْ ٍإمالق َ ْ ُنحن ِ ْ ْنرزقهم َّ ُ ُ ُ ْ ُوایاكم َ َّ ِٕ ْقتلهم إنَّ َ ُ َْ ًكان خطءا َ ْ ِ َ ًكبیرا  َ ِ َ)42( ، العقاب على ویوقع أشد

َوال :الجریمة حین تقع، قال تعالى ْتقتلوا َ ُُ َالنفس َْ ْ َحرم َِّالتي َّ َّ ُالله َ َّإال ّ َبالحقِّ ِ َومن قتل ِ ُِ َ ًمظلوما َ َُ ْ 
ْفقد َ َجعلنا َ ْ َ ِلولیه َ ِِِّ ًسلطانا َ َ ْ َفال ُ ِیسرف َ ْ ِفي القتل ُ ْ َ ْ ُإنه ِّ َكان َِّ ًمنصورا َ َُ ْ)43( وعلى رمى المحصنات ،

 الترديإلى آخر وسائل الوقایة والعالج لیحفظ المسلمین من .. . .ت دون برهانالغافال
  . واالنحالل

 تنزیه النفس عنه، ینبغيًرجسا  ً الجنسیة عارا أوالغریزةال یعتبر اإلسالم الحدیث عن  
فالقرآن الكریم حین یتحدث عنها یصلها بأهداف سامیة، وبین ما یتعلق بها من أحكام مثل حق 

َّأُحل:  الزوجیة لیلة الصیام، قال تعالىرةالمعاش ْلكم ِ ُ َلیلة َ َ ِالصیام َْ َ ُالرفث ِّ ْنسآئكم َِإلى ََّ ُ ِ َِ)44 ( ، وحرمه
َوال :، فال تعالىاالعتكافالمعاشرة لمن نوى  ُتباشروهنَّ َ ُ ِ ُْوأَنتم َُ َعاكفون َ ُ ِ ِالمساجد ِفي َ ِ َ َ ْ )45 ( ، وكذلك

ِویسأَلونك عن :الحیض، قال تعالى أثناء فترة بالزوجة االتصالتحریم  َ ََ َ ُ ْ ِالمحیض َ ِ َ ْقل ْ  ًَأذى َُهو ُ
ْفاعتزلوا َُِ ْ َالنساء َ َالمحیض وال ِفي ِّ َ ِ ِ َ ُتقربوهنَّ ْ ُ َ ْ َحتى َ َّ َیطهرن َ ْ ُ ْ َفإذا َ َتطهرن َِ ْ َّ َ ُفأتوهنَّ َ ُ ْ ْمن َ ُحیث َأمركم ِ ُ َ َ ُ ْ َ 

ُالله َالله ِإنَّ ّ ُّیحب ّ ِ َالتوابین ُ ِ ُّویحب ََّّ ِ ُ َالمتطهرین َ ِ ِّ َ َ ُ ْ)46 .(   
واإلسالم حین یطرح قضیة الجنس یعلم الناس أسـماء األعـضاء التناسـلیة، وسـماها 

وهـي لفظـه عامـه تـشمل أعـضاء التـذكیر والتأنیـث، ) الفـروج (اهللا تعالى في كتابه العزیـز 

                                                        
   .59: األحزاب) 39(
  . 32: األحزاب) 40(
   .140: األنعام) 41(
   .31: اإلسراء) 42(
   .33: اإلسراء) 43(
   .187: البقرة) 44(
   .188: البقرة) 45(
   .222: البقرة) 46(
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َللمؤمنین ُقل :یقول اهللا تعالى ِ ِ ْ ُ ُّیغضوا ِّْ ُ ْمن َ َْأبصارهم ِ ِ ِ َ ُویحفظـو ْ َ ْ َ ْفـروجهم اَ ُُ َ ُ)47(، وقولـه ُوقـل َ 
َللمؤمنات یغضضن ْ ُ ْ َْ ِ َ ِ ْ ُ ْمن ِّ َِأبصارهنَّ ِ ِ َ َویحفظن ْ ْ َ ْ َ ُفروجهنَّ َ َ ُُ)48( ، وهذه التسمیة تذكر في المواقـف

الحازمة العلمیـة، كمـا جـاء فـي أول سـورة المؤمنـون، فقـد وصـفهم اهللا بأوصـاف یقـع فـي 
اف ســابقة والحقــة تــشعر بــالجالل، قــال وســطها هــذا األمــر وتــرد هــذه التــسمیة بــین أوصــ

ْ قـد :تعـالى ََأفلـح َ َ َالمؤمنـون  ْ ُ ِ ْ ُ َالـذین*ْ ِ ْهـم َّ ْصـالتهم ِفـي ُ ِ ِ َ َخاشـعون َ ُ ِ َوالـذین* َ ِ َّ ْهـم َ ِعـن ُ ِاللغـو َ ْ َّ 
َمعرضون  ُ ِ ْ َوالذین*ُ َِّ ْهم َ ِللزكاة ُ َِ َفاعلون  َّ ُ ِ َوالذین* َ َِّ ْهم َ ْلفروجهم ُ ُِ ِ ُ َحـافظون ِ ُ ِ َعلـ َِّإال*َ ْى َأزواجهـمَ ِ ِ َ  ْأو ْ

ْملكت َما َ َ َْأیمانهم َ َُ ُ ْفإنهم ْ ُ َّ ُغیر َِ ْ َملومین  َ ِ ُ ِفمن* َ َ َابتغى َ َ َوراء ْ َذلك َ ِ َفُأولئك َ َِ ْ ُهم َ َالعادون  ُ ُ َ َوالذین* ْ َِّ ْهم  َ ُ
َْألماناتهم َِ ِ َ ْوعهدهم ِ ِ ِ ْ َ َراعون  َ ُ َوالذین *َ َِّ ْهم َ َعلى ُ َصلواتهم یحافظون  َ ُ ِ َِ ُ ْ ِ َ َُأول*ََ َئكْ ُهم ِ َالوارثون  ُ ُ ِ َ َالذین*ْ َِّ 

َیرثون الفردوس ْ َ َْ ِ ْ ُ ِ ْهم َ َفیها ُ َخالدون ِ ُ ِ َ)49.(   
ٕوهنا نجد أن حفظ الفروج جاء بین الخشوع في الصالة والبعد عن اللغو وایتاء 
الزكاة، وبین رعایة األمانة ورعایة العهد والمحافظة على أوقات الصالة، وتوسطه دلیل 

  . )50(االحتقار والخطر وعدم دیةوالج االهتمامعلى 
، مسمى إفراز التناسليكذلك سمى اهللا تعالى في قرآنه الكریم إفرازات الجهاز 

ًالذكر منیا، وجاء ذكره في القرآن الكریم تذكیرا لإلنسان بخلقة، وأن القادر على البدء قادر 
ْ َألم، قال تعالى اإلعادةعلى  ُیك َ ًنطفة َ َ ْ ٍّمني ِّمن ُ ِ َیمن َّ ْ َكان َُّثم* ى ُ ًعلقة َ َ َ َفخلق َ َ َ َّفسوى َ َ َ)51 ( ،

ُ َأفرَأیتم :وقال تعالى ْ َتمنون  َّما ََ ُ ْ ُتخلقونه ُْأَأَنتم *ُ َ ُْ ُ َنحن الخالقون َْأم َ ُُ ِ َ ْ ْ َ)52( المنوي، فالسائل 
ًمادة الخلق والحیاة والتسلسل البشرى، كما یسمى أیضا بالماء الدافق، كما في قوله 

َ فلینتعالى ْ ُاإلنسان ُِظرَ َ َّمم ِْ ِخلق ِ َخلق*ُ ِ ٍماء دافق ِمن ُ ِ َ َّ)53  .(  
ُ یخرج :وقد حدد القرآن الكریم مكان هذا الماء في جسم اإلنسان، فقال تعالى َُ ْ 

ِبین ِمن ْ ِالصلب َ ْ ِوالترائب ُّ ِ ََّ َ)54( فاإلنسان خلق من هذا الماء الذي یجتمع في صلب الرجل ،
  . ترائب المرأة وهي عظام صدرها العلویةوهو عظام ظهره الفقاریة، ومن 

                                                        
  . 30: النور) 47(
   .32: النور) 48(
  . 11 – 1: المؤمنون) 49(
  . 102ص ، مرجع سابق: العال حسن إبراهیم عبد) 50(
  . 38، 37: القیامة) 51(
  . 59، 58: الواقعة) 52(
  . 6، 5: الطارق) 53(
  . 7: الطارق) 54(
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ِ ویسَألونك عن :ً األنثى حیضا، قال تعالىإفرازوسمى القرآن الكریم  َ ََ َ ُ ْ ِالمحیض َ ِ َ ْ 
ْقل ْفاعتزلوا ًَأذى َُهو ُ َُِ ْ َالنساء َ َالمحیض وال ِفي ِّ َ ِ ِ َ ُتقربوهنَّ ْ ُ َ ْ َحتى َ َّ َیطهرن َ ْ ُ ْ َ)55( .  

ُ الله :، قال تعالىوالوالدةمل كذلك ذكر القرآن الكریم ألفاظ الح ُیعلم ّ َ ْ ُتحمل َما َ ِ ْ ُّكل َ ُ 
َوما َأُنثى ُتغیض َ َاَألرحام وما َِ َ ُ َ ُتزداد ْ َ ُّوكل َْ ُ ٍشيء َ ْ ُعنده َ َ ٍبمقدار  ِ َ ْ ِ ِ)56( ، وقوله تعالى ُوالله ّ َ

َُأخرجكم َ َ ِبطون ِّمن ْ ُ ُْأمهاتكم ُ ُ ِ َ َتعلمون َال َّ ُ َ ْ ًشیئا َ ْ َ)57( ، ضاأیوقوله تعالى:ً  ْولقد َ َ َخلقنا َ ْ َ َاإلنسان َ َ ِْ 
ٍمن ساللة َِ َ ٍطین  ِّمن ُ ُجعلناه َُّثم *ِ ََ ْ ًنطفة َ َ ْ ٍقرار ِفي ُ ٍمكین  ََ ِ َثم خلقنا *َّ َّْ َ َ َالنطفة ُ َ ْ ًعلقة ُّ َ َ َفخلقنا َ ْ َ َ َالعلقة َ َ َ َ ْ 

ًمضغة َ ْ َفخلقنا المضغة ُ ََ َْ ُ ْ َْ ًعظاما َ َ َفكسونا ِ ْ َ َ َالعظام َ َ ِ َُّلحما ثم ْ ً ْ ُنشأناهَأ َ َْ َخلقا آخر َ َ ًَ َفتبارك ْ َ ََ ُالله َ َُأحسن َّ َ ْ 
َالخالقین  ِ ِ َ ْ)58( ، وله فیما أحله اهللا أسماء الجنسيكما ذكر القرآن الكریم أسماء اللقاء ،

َ فاآلن :، كما في قوله تعالىالمباشرة منها كثیرة ْباشروهنَّ وابتغوا َ ُ َ ْ َ ُ ُ ِ َكتب َما َ َ ُالله َ ْلكم ّ ُ َ)
59( ،

ْنسآؤكم :، وذلك في قوله تعالىوالحرث ُ ُ َ ٌحرث ِ ْ ْلكم َ ُ ْفأتوا َّ ُ ْ ْحرثكم َ ُ َ ْ ُْشئتم ََّأنى َ ْ ِ)
وفي هذه ، )60

ً من اإلخصاب والتوالد، فما دام هذا اللقاء حرثا، وأهدافه الجنسياآلیة إشارة إلى اللقاء 
َجناح َّ ال :فلیكن الحرث في الموضع الذي تحقق غایة الحرث، والمس في قوله تعالى َُ 

ْعلیكم ُ ْ َ ُُطلقتم ِإن َ ْ َالنساء ما ََّ َ ْلم ِّ ُتمسوهنُّ َ ُّ َ َ)61(والقربان كما في قوله تعالى ،: َوال ُتقربوهنَّ َ ُ َ ْ َ 
َحتى َّ َیطهرن َ ْ ُ ْ َفإذا َ َتطهرن َِ ْ َّ َ ُفأتوهنَّ َ ُ ْ ْمن َ ُحیث َأمركم ِ ُ َ َ ُ ْ ُالله  َ ّ)62( ، وقضاء الوطر، وذلك في قوله

َّ فلما :تعالى َقضى ََ َزید منها َ ْ ِّ ٌ ْ ًَوطرا َ َزوجناكها َ َ ََ ْ ْلكي َّ َ َیكون َال ِ ُ َعلى َ َالمؤمنین َ ِ ِ ْ ُ ٌحرج ْ ِفي َأزواج ََ َ ْ ِ 
َْأدعیائهم ِ ِ َِ ْقضوا َِإذا ْ َ ُمنهنَّ َ ْ ًَوطرا ِ َ)63( ،والدخول، في قوله تعالى: ُوربائبكم ُ ُ َِ َ ِالالتي َ  ِفي َّ
ُحجوركم ِ ُ ِنسآئكم الالتي ِّمن ُ َِّ ُ ُ َ ُخلتمَد ِّ ْ ِبهنَّ َ ْلم َِفإن ِ ْتكونوا َّ ُ ُ ُدخلتم َ ْ َ ِبهنَّ َ َفال ِ َجناح َ ْعلیكم  َُ ُ ْ َ َ)64( ،

َفما :واالستمتاع، كما في قوله تعالى ُاستمتعتم َ َ َْ ُبه منهنَّ ْْ ْ ِ ِ ُفآتوهنَّ ِ ُ ُأُجورهنَّ َ َ ًفریضة  ُ ََ ِ)65( ، أما
َوال :، قال تعالى المحرم في اإلسالم فسماه القرآن الكریم زناالجنسياللقاء  ْتقربوا َ ُ َْ َالزنى َ ُإنه ِّ َِّ 

                                                        
  . 222: البقرة) 55(
   .8: الرعد) 56(
   .78: النحل) 57(
  . 14 – 12: المؤمنون) 58(
   .178: البقرة) 59(
   .223: البقرة) 60(
  . 236: البقرة) 61(
  . 222: البقرة) 62(
  . 37: األحزاب) 63(
  . 23: النساء) 64(
  . 24: النساء) 65(
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َكان ًفاحشة َ ََ ًوساء سبیال  ِ ِ َ َ َ)66(كما سماه سفاحا، قال تعالى ،ً: ٍمحصنات َ َ ْ َْغیر ُ ٍمسافحات َ َِ َ ُ 
ُوال تكرهوا :كذلك سماه البغاء، فقال تعالى، )67( ِ ُْ ْفتیاتكم ََ ُ ِ ََ َعلى َ َالبغاء َ ِ ْإن ْ ََأردن ِ ْ ًتحصنا َ ُّ َ َ)68(.   

 عن هذه المسمیات التي االستعاضة نجد أنه قد شاع فیه الحاليوفي واقعنا 
 عامیة تسبب الحرج حین یتداول الناس دارجةعلمنا القرآن الكریم إیاها فاستبدلت بكلمات 

، ومما نبیلةالحدیث عن الجنس، وعلى الرغم مما أضفاه اإلسالم على الجنس من معان 
 من ضوابط فرضتها تعالیمه فلم یكن اإلسالم لیترك جنسيالأحاط به موضوع النشاط 

 یرتفع بها فال یصرفها اإلنسان أخالقيالطاقة الجنسیة التي زود بها اإلنسان دون إطار 
  .  لدیه شهوة الجنساشتعلتكما یصرفها الحیوان إذا 

  الزواج في اإلسالم :المبحث الثالث
  : تمهید

اهتم بها اإلسالم وأوالها عنایته، وهو یعد عقد الزواج من أوثق العقود التي 
میثاق غلیظ تترتب علیه وتنعقد بموجبه الحقوق والواجبات بین الزوجین، فیتحقق لألسرة 
استقرارها وتسود السكینة والمودة بین أفرادها، مما یجعل األسرة تمثل لبنة قویة في بناء 

طرابات النفسیة الناجمة عن ًالمجتمع تؤدي دورها وتنهض برسالتها بعیدا عن العقد واالض
وغیر ذلك مما یضر بالكیان األسري ویفقد . .التفكك األسري، واالنحرافات السلوكیة

  . )69(المجتمع دعامة قویة من دعاماته
زوج الشيء، وزوجه إلیه،  :االقتران واالرتباط، تقول العرب : والزواج في اللغة 

ُكذلك وزوجنهم   :قرنه به، قال تعالى َ َ ََ ََ ِ ٍبحور عینَ ٍِ ُ َ )70( أي قرناهم، ویطلق على كل من ،
َوقلنا  ًقال تعالى مخاطبا آدم ، )71(الرجل والمرأة اسم الزوجین إذا ارتبطا بعقد الزواج  ُ َ

َیاأدم اسكن أَنت وزوجك الجنة َّ َ ُ ََ َ َُ َ َُ )72.(   

                                                        
  . 32: النساء) 66(
  . 24: النساء) 67(
  . 33: النور) 68(
ص ، م2009، الریاض، مكتبة الرشد ناشرون، 2ج، الثقافة اإلسالمیة: الدین المؤمن سعد بدإیمان ع) 69(

129.   
   .54: الدخان) 70(
   .135ص ، مرجع سابق: الدین المؤمن سعد إیمان عبد) 71(
   .35: البقرة) 72(
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ذلك العقد االجتماعي الحقوقي الذي یقوم بین رجل " كما یعرف الزواج بأنه 
ة لتحقیق اإلشباع العاطفي والوجداني والجنسي، ویهدف إلى تأسیس أسرة والقیام وامرأ

بكامل المسؤولیات المترتبة عن هذا العقد، وذلك وفق ما تقتضیه النصوص أو اإلجراءات 
القانونیة واألعراف أو المواثیق الدینیة، یبدي الطرفان االلتزام بها أثناء تسییر شؤون 

   . )73("حیاتهما الزوجیة 
ًالزواج شرعا في عرف المحدثین یراد به النكاح، بمعنى العالقة الناشئة بین زوجین و

  .  والصداق والشاهدین العدلین، ویتم بإیجاب وقبولكالولي یستوفي شروطه وأركانه شرعيبعقد 
 تمایلت أيتناكحت األشجار،  :ویطلق النكاح في اللغة ویراد به الجمع والضم، یقال

وهي أن النكاح ،  )74(ًى بعض، وقد نقل العلماء في معنى هذا اللفظ أقوال أربعة وانضم بعضها إل
ُفانكحوهنَّ  :حقیقة في العقد مجاز في الوطء، لقول اهللا تعالى ُ ِ ِبإذن َ ْ َِأهلهنَّ  ِِ ِ ْ)75( والوطء ال ،

ا تناكحو ( أنه حقیقة في الوطء مجاز في العقد، لقوله أيیجوز إال باإلذن وقیل بالعكس، 
ً فیهما، وقیل إنه بمعنى الضم مطلقا یشمل ضم األجسام، وضم لفظي، وقیل إنه مشترك )ثروا اتك

ً في العقد، وقد ورد النكاح في القرآن الكریم مقصودا به العقد، والثانياألقوال، واألول في الوطء 
َطلقها َِفإنإال في قوله تعالى  َ َفال ََّ ُّتحل َ ِ ُله َ ُبعد ِمن َ ْ َحتى َ َّ ًنكح زوجاَت َ َْ َ ْغیر ِ حیث أرید به ، ) )76هَ

  .  دخوله بها بعد العقدأيزواج المطلقة برجل آخر 
عقد یفید حل استمتاع كل من " یعرف النكاح بأنه  :وفي اصطالح فقهاء الشریعة

، وكلمة عقد تشمل العقود التي أحلها اهللا لعباده كلها، "الرجل والمرأة باآلخر على الوجه المشروع 
تخرج ما سوى عقد النكاح من العقود " یفید حل استمتاع كل من الرجل والمرأة باآلخر : " وجملة

السابقة كالبیع واإلجازة والرهن وغیر ذلك من أنواع ) عقد (األخرى المتعددة التي تدخل تحت كلمة 
ً مقیدا یفید أن االستمتاع یجب أن یكون) على الوجه المشروع : (العقود، وتقید االستمتاع بعبارة 

به الشریعة إذ االستمتاع المشروع هو الذي تدعو إلیه الفطرة السلیمة، حیث یجب أن  بما أمرت
ْنسآؤكم  على الوجه الذي بینه التشریع اإلسالمي في قوله تعالى یبعضهمایستمتع الزواجان  ُ ُ َ ِ 

ٌحرث ْ ْلكم َ ُ ْفأتوا َّ ُ ْ ْحرثكم َ َُ ْ َ )77.( د، والعقد هو مجموع اإلیجاب استمتعوا في موضع تكوین الول :أي

                                                        
، القاهرة، العربيدار الفكر ، بنیة األسرة العربیة المعاصرة والتغیرات االجتماعیة: محمد لبیب النجیحي) 73(

   .24ص 
   .144ص ، مرجع سابق: اهللا مبروك النجار عبد) 74(
   .25: النساء) 75(
   .32: البقرة) 76(
   .223: البقرة) 77(
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زوجتك ابنتي أو موكلتي أو نفسي إذا كان  :مع القبول، كقول ولى المرأة أو وكیلها أو هي ذاتها
  . قبلت فهذا القبول :ًاإلیجاب صادرا منها، فهذا إیجاب، فإذا قال اآلخر

  : في اإلسالممشروعیة الزواج 
ًمن كان مستطیعا قادرا علیه، ففي دعا اإلسالم إلى الزواج وحث علیه ورغب فیه لكل  ً

 في وحل المعصیة االنزالقالزواج عصمه للشباب من الزلل والخطیئة وحفظ لحیاته وخطاة من 
 ..والرذیلة، وفیه حفظ للعین من النظر إلى ما حرم اهللا، فالنظرة سهم مسموم من سهام إبلیس

 فیه المودة والسكن والرحمة وفي الزواج حصانة للشرف وحمایة لألخالق ثم هو إلى جانب هذا
 مع اإلنسانيٕ وانتشار واكثار للنوع الزوجيوالسعادة والطمأنینة لألسرة واألمان واالستقرار للبیت 

  . بقائه وحفظه
ْومن :والزواج له أدله مشروعه منها قوله تعالى ِ ِآیاته َ ِ َخلق َْأن َ َ ُلكم َ ْمن َ َْأنفسكم  ِّ ُ ِ ُ

ًَأزواجا َ ُلتسكنوا ْ ُ ْ َ ْإلی ِّ َوجعل َهاَِ َ ُبینكم ََ َ ْ ًمودَّة َ َ ًورحمة َّ َ َْ َ )78( ، وكذلك قول الرسول " معشر  یا
الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، فمن لم 

كنا "  :وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال ،)79"(یستطع فعلیه بالصوم فإنه لو وجاء 
؛ يیا رسول اهللا أال نستخص : والسالم لیس لنا نساء فقلنانغزو مع النبي علیة الصالة

إذا "  : قال رسول اهللا :قال والزواج نصف الدین فعن أنس، )80("فنهانا عن ذلك 
 ینبغي، وأنه سنة )81"( الباقيتزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، فلیتق اهللا في النصف 

 فمن سنتيالنكاح "  :ال رسول اهللا ق : رضي اهللا عنها قالتعائشةالمحافظة علیها فعن 
 مكاثر بكم األمم، ومن كان ذا طول فلینكح، فإني فلیس منى، وتزوجوا بسنتيلم یعمل 

وقد بین القرآن الكریم أن الرسل ) 82"(ومن لم یجد فعلیه بالصیام، فإن الصوم وجاء له 
َولقد َأرسلنا :قال تعالى ..كانت لهم أزواج وذریة ْ َ َْ ْ َ ًرسال َ ُ َقبلك نِّم ُ ِ َوجعلنا َْ ْ َ ْلهم ََ ُ ًَأزواجا َ َ ًوذریة ْ َّ ِّ ُ َ 

َوما َكان  َ ٍرسولَ ُ َیأتي َأن َ ِْ ٍبآیة َ َ َّإال ِ ِبإذن ِ ْ ِالله ِِ ِّلكل ّ ُ ٍَأجل ِ ٌكتاب َ َ ِ )83(.  
، قلبي، وقرب روحي ارتباطإن الحكمة والغایة من مشروعیة الزواج هو أنه 

، نفسياطفي، وسكن ع وارتواءر في الذریة، ، وحفظ لألسر وتكاثاالجتماعیةودعم للحیاة 
                                                        

   .21: الروم) 78(
   .2485ح . كتاب النكاح، ومسلم .4677ح  .كتاب النكاح، البخاري) 79(
  . )4784 (قمحدیث ر، باب الترغیب في النكاح، كتاب النكاح، البخاري) 80(
  . في صحیح الجامع) 6148 (: انظر حدیث رقم) حسن (.رواه اإلمام أحمد) 81(
  . في صحیح الجامع) 6498 (: انظر حدیث رقم) صحیح (. ماجهابنرواه ) 82(
   .38: الرعد) 83(
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 خلف االنزالق، وسنة نبویة، وتحقیق للتوازن وحمایة للرجل والمرأة من فطرىوتحقیق 
  .  الجیاشة المحرقة لقواهما والمتردیة بهما في طریق الهاویةواالنفعاالتالعواطف 

  : حكمة الزواج
علیه حیاته، ویضمن لقد خلق اهللا اإلنسان ووضع فیه من الغرائز ما یحفظ 

بقاءه على األرض، ومن أهم هذه الغرائز التي وضعها اهللا فیه الغریزة الجنسیة، وهي من 
ًخلق اهللا، ولیس عیبا على اإلنسان أن یطلبها ویسعى إلیها، كما یسعى إلى الطعام 

  . والشراب
  : وهناك أهداف رئیسیة للزواج هي

   .شةتحصین كل من الزوجین على حد سواء عن الفاح -1
ْومنالطمأنینة النفسیة وهي ما عبر عنها القرآن الكریم بقوله تعالى  -2 ِ ِآیاته َ ِ َخلق َْأن َ َ َ 

ُلكم ْمن َ ًَأنفسكم َأزواجا ِّ َ ْ ْ ُ ِ ُلتسكنوا ُ ُ ْ َ َإلیها ِّ ْ َوجعل َِ َ ُبینكم ََ َ ْ ًمودَّة َ َ ًورحمة  َّ َ َْ َ)84( . 
 مكاثر فإنيودود الولود تزوجوا ال"  بقوله دوام النسل وهو ما عبر عنه رسول اهللا  -3

  . )85("بكم األمم یوم القیامة 
ًتوزیع األعمال توزیعا ینتظم به شأن البیت من جهة، كما ینتظم به العمل خارجة من  -4

جهة أخرى، مع تحدید مـسئولیة كـل مـن الرجـل والمـرأة، فیمـا ینـاط بـه مـن أعمـال ؛ 
والد، وتهیئـة الجـو الـصالح فالمرأة تقوم على رعایة البیت، وتدبیر المنزل، وتربیة األ

بینمـا یـسعى الرجـل،  .للرجل، لیـستریح فیـه، ویجـد مـا یـذهب بعنائـه، ویجـدد نـشاطه
 . وینهض بالكسب، وما یحتاج إلیه البیت ؛ من مال ونفقات

وبهذا التوزیع العادل یؤدى كل منهما وظائفه الطبیعیة على الوجه، الذي یرضاه 
 . المباركةاهللا، ویحمده الناس، ویثمر الثمار 

 الــزواج مــن تــرابط األســر، وتقویــة أواصــر المحبــة بــین العــائالت، هعلــى أن مــا یثمــر -5
وتوكید الـصالت االجتماعیـة، ممـا یباركـه اإلسـالم، ویعـضده ویـسانده، فـإن المجتمـع 

 . )86(المترابط المتحاب، هو المجتمع القوى السعید

                                                        
   .21: الروم) 84(
) 252ص/ 3ج(لك رهیب من ترك النكاح وكراهة ذفصل في الت (أخرجه األصبهاني في الترغیب والترهیب) 85(

      .)2464(برقم 
   .301ص ، 1999، القاهرة، العربيدار الفتح لإلعالم ، 2ج ، 2طـ ، السنةفقه : السید سابق) 86(
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ن أسـرة سـلیمة وتربیـة ذریـة  وكـذلك لتكـویوالروحـي النفسيأن حكمة الزواج في السكون 
َ ولـیخش :صالحة على تعالیم اإلسالم الصحیحة، ویقول سـبحانه وتعـالى ْ َ ْ َالـذین َ ِ ْلـو َّ ْتركـوا َ ُ ْمـن ََ ِ 

ْخلفهم ِ ِ ْ ًذریة َ َّ ْافا خافواَ◌ِضع ُِّ ُ ْعلیهم ًَ ِ َْ ُفلیتقوا َ َّ َ َالله َْ ْولیقولوا ّ ُ ُ َ ْ ًقوال َ ًسدیدا َْ ِ َ)87.(  ویقول الرسـول " : لـو
باسم اهللا، اللهم جنبنـا الـشیطان وجنـب الـشیطان مـا رزقتنـا،  : أهله، قاليأحدكم إذا أتأن 

وفـي هـذا توجیـه إلـى أن تكـون البدایـة  .)88("ًفیولد بینهما ولد، فال یصیبه الـشیطان أبـدا 
ُربانیة ال شیطانیة، فإذا ذكر اسم اهللا تعالى في بدایة الجماع ُأسس ما بین الـزوجین علـى 

 .  یضره الشیطان بإذن اهللالتقوى فال
إن الزواج في اإلسـالم إخـالص وحـب ومـودة ووفـاء، فهـو لـیس وسـیلة لحفـظ النـوع 

 والــسكن القلبـي والهـدوء النفـسي لالطمئنــان فحـسب، بـل هــو فـوق ذلـك، وسـیلة اإلنـساني
  . ، باإلضافة إلى ذلك فهو سنة كونیة من سنن الحیاةالوجداني

   :اختیار الزوجین
 رغـم تعـدد –حثون والمفكرون والكتاب األجانب وحتى العدید من الناس لم یفطن البا
 إلــى األساســیات التــي یقــوم علیهــا االختیــار الزواجــي، وهــي الــدین –الجهــود واألبحــاث 

والخلق، الـدین الـذي مـن خاللـه تتزكـى النفـوس وتتطهـر ویبـارك اهللا فیهـا ویرضـى عنهـا، 
معنى جمیل وراق ومحبوب، فهو التواضع والخلق الذي یحمل صاحبه أو صاحبته على كل 

وهو الحلم، وهو الصدق، وهو العفو عند المقدرة، وهو التضحیة واإلیثـار، وفـي هـذا یقـول 
ال تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن یردیهن وال تزوجوهن ألموالهن "  :الرسول 

ــدین وألمــة خرقــاء ســوداء  ذات دیــن فعــسى أمــوالهن أن تطغــیهن ولكــن تزوجــوهن علــى ال
   ).89"(أفضل 

وكثر ممن فشل في زواجه یعزى أهم أسباب الفشل بعد إرادة اهللا إلى عملیة االختیار 
بــل كثیــر مــن  .فــي األســاس والتــي لــم تكــن تلقــى أهمیــة أو أولویــة بمــسألة الــدین والخلــق

 كمــا یحــصل فــي الوقــت –الخــاطبین یــشترطون الجمــال أو النــسب، أو المــال أو الوظیفــة 
 ربما علـى حـساب الـدین والخلـق ومـا أن یتحقـق لـه المطلـوب حتـى یـدرك خطـأه – الحالي

   .النفسيالفادح، وربما دخل في دوامة من المشكالت النفسیة واالجتماعیة والصراع 
َ ومـن :ولقد تحدث القرآن الكریم عن اختیار الزوجة في كثیر من آیاته قال تعالى َ 

ْلـم ْیـستطع َّ َِ َ ْمـنكم ْ ُ ًطـوال ِ ِیـنكح المحـصنات َأن َْ َِ َ ْ ُ ْ َ ِالمؤمنـات َ َ ِ ْ ُ ِفمـن ْ ْملكـت ِّمـا َ َ َ َُأیمـانكم َ ُ َ ُمـن فتیـاتكم ْ ُ ِ ََ َ ِّ 

                                                        
  . 9: النساء) 87(
  . )1434(ومسلم بلفظ مقارب برقم ، )9/228(فتح الباري ) 5165(رواه البخاري برقم ) 88(
   .)1932( رقم –ذوات الدین  باب تزویج –كتاب النكاح :  ماجهابنسنن ) 89(
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ِالمؤمنـات َ ِ ْ ُ ُواللـه ْ ّ َُأعلـم َ َ ْبإیمـانكم ْ َُ ِ ُبعـضكم ِِ ُ ْ ٍمـن بعـض َ ْ َ ُفـانكحوهنَّ ِّ ُ ِ ِبـإذن َ ْ ِ َِأهلهـنَّ ِ ِ ُوآتـوهنَّ ْ ُ ُُأجـورهنَّ  َ َ ُ
ِبالمعروف ُ َْ ْ ٍمحصنات ِ َ َ ْ َغیر ُ ْ ٍسافحاتُم َ َِ َوال َ ٍمتخذات َأخدان َ َ ْ ِ َِ َّ َفإذا ُ ُِأحصنَّ َِ ْفإن ْ ََأتین َِ ٍبفاحشة َْ َِ َ ِفعلیهنَّ ِ ََْ َ 
َنصف ما ُ ْ َعلى ِ ِالمحصنات َ َ َ ْ ُ َمن ْ ِالعذاب ِ َ َ َذلك ْ ِ ْلمن َ َ َخشي العنت ِ َ َ ْ َ ِ ْمنكم َ ُ ْ ْتصبروا َوَأن ِ ُ ِ ْ ٌْخیر َ ْلكم َ ُ ُوالله َّ ّ َ 

ٌغفور ُ ٌرحیم َ ِ َّ)90(ل تعـالى ، وقاوال َ ْتنكحـوا َ ُ ِ ِالمـشركات َ َ ِْ ُ َّحتـى ْ ِیـؤمنَّ َ ْ ٌوَألمـة ُ َ ٌمؤمنـة َ َ ِ ْ ِّخیـر مـن ُّ ٌ ْ َ 
ٍمـشركة َ ِْ ْولـو ُّ َ َْأعجبـتكم َ ُ ْ َ َ َوال ْ ْتنكحـوا َ ُ ِ َالمـشركین ُ ِ ِِ ُ ْحتـى یؤمنـوا ْ ُ ِ ْ ُ ٌولعبـد ََّ ْ َ ٌمـؤمن ََ ِ ْ ٌخیـر ُّ ْ ٍمـشرك ِّمـن َ ِ ْ ْولـو ُّ َ َ 
َْأعجبكم ُ َ َ ُْأولـئك ید ْ َ َ ِ َ َعونْ ِالنـار َِإلى ُ ُواللـه َّ ّ َیـدعو َ ُ ِالجنـة َِإلـى َْ َّ َ َِوالمغفـرة ْ َِ ْ ْ ُبإذنـه ویبـین َ ِّ َُْ َ ِ ِ ِآیاتـه ِِ ِ ِللنـاس َ َّ ِ 
ْلعلهم ُ َّ َ َیتذكرون  َ ُ َّ ََ َ)91(.   

ومن أسمى الصفات التي تتحلى بها الزوجـة، ویجـب علـى راغـب الـزواج أن یـضعها 
مـا قالـه اهللا   بها حینما یرید اختیار زوجتـهنصب عینه، وأن یتحراها ویبحث عن المتصفة

َعسى :تعالى ُربه َ ُّ ُطلقكنَّ ِإن َ َ ُیبدله َأن ََّ َ ِ ْ ًَأزواجـا خیـرا ُ ْ َ ً َ ُمـنكنَّ ْ ٍمـسلمات ِّ َِ ٍمؤمنـات ُْ َ ِ ْ ٍقانتـات ُّ َِ ٍتائبـات َ َِ َ 
ٍعابدات َ ِ ٍسائحات ثیبات َ ٍ َِ ََِّ ًوَأبكارا َ َ ْ َ )92(.   

بة والمرغوبة في إقامة بیـت هـادئ آمـن مـستقر وقد جمعت اآلیة كل الصفات المطلو
  ). 93(یستطیع أن ینهض بما یسند إلیه من تبعات فیؤدى رسالته في المجتمع

تــنكح المــرأة ألربــع لمالهــا، ولحـــسبها،  " قــال رســول اهللا  :ة وعــن أبــى هریــر
  ). 94"(ولجمالها، ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداك 

اك بالتراب من الفقر، وهي دعاء على من رغب التصقت ید :ومعنى تربت یداك
  . في غیر ذات الدین

 بها الدعاء، بل أراد بها الحث على الزواج ولم یقصد الرسول  :ویقول العلماء
بالمرأة ذات الدین ولیس معنى هذا أن اإلسالم ینهي عن الزواج بالمرأة ذات الجمال، أو 

م أال یراعى المسلم عند الزواج الناحیة الحسب أو النسب، ولكن الذي یحذرنا منه اإلسال
  . الدینیة، ویا حبذا لو كانت المرأة ذات دین وتجمع إلى الدین الحسب والنسب والمال

                                                        
  . 25: النساء) 90(
   .221: البقرة) 91(
   .5: التحریم) 92(
مجمع البحوث ، هدیة مجلة األزهر، الطفولة في ظل الشریعة اإلسالمیة: جاد الحق على جاد الحق) 93(

   .5ص ،  هـ1416، القاهرة، اإلسالمیة
   .)2/880) (1466 (م برقمومسل، )9/132(فتح الباري ) 5090(رواه البخاري برقم ) 94(
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ًتحدیدا للمرأة الصالحة، وأنها الجمیلة، المطیعة، البارة،  ویضع الرسول 
ٕ أطاعتك، واذا ٕخیر النساء ؛ من إذا نظرت إلیها سرتك، واذا أمرتها"  :األمینة، فیقول 

  ).95"(ٕأقسمت علیها أبرتك، واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك 
لقد حثت الشریعة اإلسالمیة الزوج على حسن اختیار الزوجة، وقد ورد في 

 األكفاء وانكحواتخیروا لنطفكم "  قال  أن رسول اهللا رضي اهللا عنهاالحدیث عن عائشة 
  . )96"(نكحوا إلیهم أو

تم االختیار من أسرة عرفت بالصالح والتقوى وااللتزام بمنهج كما ینبغي أن ی
إیاكم وخضراء  " وعامل التربیة الفاضلة قال  اإلسالم حتى یجتمع عامل الوراثة الصالحة

المرأة الحسناء في المنبت السوء  :، قالوا وما خضراء الذقن یا رسول اهللا، قالالدمن
  . )98"( دساس تخیروا لنطفكم فإن العرق " وقال ، )97"(

ًامرأة لعزها لم یزده اهللا إال ذال، ومن تزوجها لمالها لم یزده  من تزوج: " وقال 
ًإال فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم یزده اهللا إال دناءة، ومن تزوج امرأة لم یرد بها إال أن 

  . )99"(یغض بصره، ویحصن فرجه أو یصل رحمه بارك اهللا له فیها، وبارك فیها له 
 الدین ذيأولیاء المخطوبة بأن یبحثوا عن الخاطب  قابل أرشد الرسول وبالم

والخلق لیقوم بالواجب األكمل في رعایة األسرة وأداء حقوق الزوجیة، وتربیة األوالد، 
:  على الشرف وتأمین حاجات البیت بالبذل واإلنفاق، فقال الغیرة في الصحیحة والقوامة

" كبیرٕه فزوجوه، واال تفعلوا تكن فتنه في األرض وفساد إذا جاءكم من ترضون دینه وخلق" 
  . )101"(من زوج كریمته من فاسق، فقد قطع رحمها "   :كما قال ، )100(

باإلضافة إلى أنه من المستحسن أن یكون ثمة تقارب وتكافؤ بین الزوج  
ادي والعلمي والثقافي، مما یعین على السن والمركز االجتماعي واالقتص :والزوجة من حیث

  . دوام العشرة وبقاء األلفة

                                                        
   .)2/163(في مستدركه والحاكم ، )2/633(ابن ماجه في السنن رواه ) 95(
   . )1113 (رقم. أخرجه الحاكم النیسابورى في المستدرك على الصحیحین) 96(
  . رواه الدارقنطى) 97(
  . رواه ابن ماجه) 98(
   .رواه ابن حبان) 99(
  . 395ص، 3ج، سنن الترمذي : الترمذي )100(
   .بإسناد صحیحرواه ابن حبان ) 101(
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  التربیة والجنس :المبحث الرابع
  : تمهید

 – إذا تمت فیه على ما ینبغي –لح كل أخالق اإلنسان، وتجعله ُن التربیة تصإ
قویما منزها عن العیوب والنقائض التي تالحظ في مجموع النوع اإلنساني ولیس في هذه 

  . أدنى مبالغة بل هي الحقیقة التي ال ریب فیهاالدعوى 
إننا ال نتحدث عن  . التي تتضمن ثقافة فكریةالتربیةوما نتحدث عنه هو 

اإلباحیة فالثقافة الفكریة، تهدف إلى صقل الفكر وفهم الحیاة وبناء الشخصیة، من أجل 
ة صعاب الحیاة، إن تثقیف الفرد، یعاونه على مواجه .نجاح الحیاة الحالیة والمستقبلیة

  . ، ال تنفصل عنهاالتربیة الجنسیة جزء من والتربیة .وتأمین المستقبل
 لكي –فإن تعلیم األبناء عن حیاتهم البد  .والجنس، جزء أصیل من حیاة الفرد

ٕفالحیاة ترتبط بالحب، والزواج، وانجاب  . أن یحتوى على مفهوم الجنس–ًیكون شامال 
لذا ال یمكن أن نهرب من  .ك من جوانب الحیاة األصلیةالنسل، والصداقة، إلى غیر ذل
  . مهمالعین عما هو  الواقع، وال یجوز لنا أن نغمض

وتؤتى التربیة بوجه عام ثمارها في مرحلة الصغر، ألن هذا السن هو المناسب 
 والتوجیه والتقویم واإلصالح، والمسئولیة الكبیرة تقع على عاتق الوالدین، خاصة في للتلقي

  .  الجانب من التربیة الجنسیةهذا
فالبد من التدرج في غرس القیم والمفاهیم التي تعین األبناء على فهم هذا األمر، 

 على الوالدین عند الدخول، االستئذانحیث یعود الوالدان األبناء وهم صغار السن على 
اآلداب التي  أن نعلم األبناء كیفیة قضاء الحاجة وینبغيوكذا االستئذان على الكبیر، كما 

تتعلق بها من استتار وتطهر بعدها وغیر ذلك، وأن نراقب ونالحظ حركات األبناء ونوجههم 
ًنحو عدم تحسس األماكن الحساسة في الجسم وأنه من العیب أن یفعل أحد ذلك، وسیرا 

، یحرص الوالدان على التفریق بین األبناء في المضاجع، أو على األقل النبويعلى الهدى 
 لكان أفضل، ألن العاشرةق المكان فصل البنین عن البنات، ولو حدث ذلك قبل إذا ضا
ً الیوم فتحت أذهان األطفال وعلمتهم أمورا لم یكن أقرانهم یتعلمونها قبل ماإلعالوسائل 

  .  والحذرالحیطةسنوات مضت، لذا البد من 
ًواذا كانت التربیة الجنسیة نمطا من أنماط  ستحیل أن ، فإن كل تربیة یالتربیةٕ

  . ً لهذه التربیة مضافا إلیه تجارب العصرالتراثيتتطور إال من خالل المنجز 
ً  مقنناًونحن في أمس الحاجة لبرامج تعلیمیة تتناول هذا الموضوع تناول علمیا

شأنه شأن أیة معارف أخرى من خالل حجرة الدرس أو الفضل بالمدرسة، و أیضا من 
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 یتناول الدین مسائل الجنس وأبعاد هذا التناول خالل مدرسین متدینین یوضحون كیف
   .الخ .. تكوین األسرة والرجولة واألنوثة والنضجلمعانيوتعریف األبناء  ..ومعانیة

المهم أن تكون محصلة التربیة التي ترتبط بهذه الثقافة مناسبة من حیث 
تصل عن مضمونها للوقت والسن والمرحلة التي تقدم فیها، وأن توجد الوسائل التي 

ًطریقها المعلومة، واذا نجحنا في هذا سنحصل على فرد یتمتع بصحة جنسیة مفهوما ٕ 
فالتربیة الجنسیة هي التي تدعم وترسخ ما فطرنا اهللا علیه وهي التي تیسر  ..ًوسلوكا

  .  السلیمالجنسينمونا نحو النضج 
ً الجنسیة، لیست شیئا مستقال عن التربیة الالتربیةومن هنا نرى أن  شاملة، في ً

 لصقل شخصیة الطفل، وتربیته التربیةإنها جزء من بناء  . والعلمیةالثقافیةكل مجاالتها، 
، حاضرها ومستقبلها، وبذلك یكون أقدر الحیاة، تعاونه في مواجهة ناضجةتربیه روحیة 

  . على مواجهة الصعاب والمواقف بثبات ونجاح
  : مفهوم التربیة الجنسیة

ة لم یعرف إال منذ عهد قریب، حین أدرك العالم أن مصطلح التربیة الجنسی
 تربوي موجه یهتم بفهم اإلنسان تعلیمي یحتاج إلى جهد تربويالصحة الجنسیة هي هدف 

لطبیعة الدافع الجنسي ومساعدته في اتخاذ القرار الصحیح فیما یتعلق بنشاطه الجنسي، 
 في ظهور هذا المصطلح وكان للتقدم في علوم الطب واألحیاء وعلم النفس أثر واضح

  . وانتشاره
والتربیة الجنسیة عملیة تربویة تستهدف الصحة الجنسیة وتوافق السلوك 

  . الجنسي للفرد، بما تتضمنه هذه العملیة من جوانب معرفیه ووجدانیة واجتماعیة
الجنسیة بأنها سائر التدابیر التربویة التي یمكن أن تعین الشباب  وتعرف التربیة 
 الغریزة لمواجهة مشكالت الحیاة، تلك المشكالت التي تتمركز حول ؤا على التهیبكیفیة م
  ).102(الجنسیة

 الصالحة التي تؤهله لحسن التكیف في المواقف الخبرةكما تعرف بأنها إعطاء الفرد 
ً أن یكتسب اتجاها عقلیا صالحا إزاء المسائل الجنسیة الخبرةویترتب على إعطاء هذه  ..الجنسیة ً ً

   .)103(اسلیةوالتن

                                                        
، م1952، القاهرة، دار المعارف: نجیب اسكندر، محمد رفعت: ترجمة، التربیة الجنسیة: سیرك بیبى) 102(

   .9ص 
              ، م1969، القاهرة، مكتبة النهضة المصریة، أسس الصحة النفسیة: قوصيالعزیز ال عبد) 103(

   .506ص 
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وهي كذلك نوع من التربیة التي تمد اإلنسان بالمعلومات العلمیة والخبرات 
في إطار التعالیم الدینیة والقیم  .. واالتجاهات السلیمة إزاء المسائل الجنسیةالصالحة

  . )104( في المجتمع مما یؤهل لحسن التوافق في المواقف الجنسیةالسائدةاألخالقیة 
، تدور في الغالب على العملیة التربویة متعددةریفات أخرى وللتربیة الجنسیة تع

 والخبرة بالمعرفةوالجهد التربوي المبذول إلدراك األفراد لطبیعتهم الجنسیة وتزویدهم 
 ةنفعالیللمسألة الجنسیة وما یتعلق بالجنس في أبعاده المختلفة الجسمیة والنفسیة واال

 به من أحل صحة الفرد المرتبطةیم والمفاهیم  الجنسي والقوالسلوك والتناسل واألخالقیة
  ).105(وطهارة المجتمع وسالمته

 – بالتدریج – وتوعیته – الذكر واألنثى –ویقصد بالتربیة الجنسیة تعلیم الولد 
، حتى إذا شب بالغریزةباالختالفات بین الجنسین، وبالقضایا التي تتعلق بالجنس وترتبط 

ًوعرف ما یحل وما یحرم، وأصبح السلوك المتمیز خلقا الولد وترعرع، تفهم أمور الحیاة، 
  . )106( والضاللالغوایةله وعادة، فال یجرى وراء شهوة، وال ینحرف في طریق 

والتربیة الجنسیة لیست مجرد إعطاء حقائق بیولوجیة عن الجنس، بل تشمل، 
ع صورها  على وجه األرض والعالقات اإلنسانیة في أرواإلنسانياإلطار الواسع للتواجد 

، والمشاعر اإلنسانیة العمیقة والطاهرة، وتحلیل جسم اإلنسان بكل مشتملة، المتعددة
  . ونماذج معیشیة للحیاة البشریة

إن التربیة الجنسیة، تشمل صورة أدق، لنموذج رائع لما أراده اهللا سبحانه وتعالى 
، فهي تربیة ميإسالوالتربیة الجنسیة عندما تقدم كموضوع  .للبشریة، في أحسن صورها

ًسلیمة تبنى كیان اإلنسان روحیا وعاطفیا وثقافیا، وینتج عن هذه التربیة،  ً  الطفل احترامً
 ثقته بنفسه، إلى جانب فهمه لدوره وزیادةلذاته، وتعزیزه لجسده، ولكل أعضاء جسمه، 

  . أنثىفي الحیاة كذكر أو 
ات الخاطئة  تحمیه من الخوف، ومن المعلومالصحیحةإن التربیة الجنسیة 

 سلیمةوتعاونه على النجاح في حیاته الروحیة والعاطفیة، كما تدفعه إلى بناء حیاة زوجیة 
  . ، عند زواجهوصحیحة

                                                        
            ، م1977، القاهرة، عالم الكتب، علم نفس النمو الطفولة والمراهقة: نالسالم زهرا حامد عبد) 104(

   .406ص 
   .115ص ، مرجع سابق: العال حسن إبراهیم عبد) 105(
، م1995، القاهرة، شركة سفیر، )13(سلسلة سفیر التربویة ، التربیة الجنسیة لألبناء: على مدكور) 106(

  . 8ص 
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 حیث الحوار یفتح اآلفاق الفكریة والمعایشةوتتم التربیة، بكل أنواعها، بالحوار 
تربیة الطفل أن تعاون ال.  تعاون على مشاركة الطفل حیاتهوالمعایشةإلى مجاالت عدیدة، 

ًینمو، وأن ینضج فكریا وعاطفیا وروحیا ً تعاون الطفل أن یصیغ حیاته وشخصیته . ً
  . باألسلوب األمثل لمواجهة الحیاة، وقیمها، ومشكالتها

  : أهمیة التربیة الجنسیة
 أن أعداء اإلسالم النواحيلعل أخطر هذه  .كثیرةالتربیة الجنسیة مهمة من نواح 

ًیرا لضرب اإلسالم، فهي السبیل الذي یمكن أن تنجح من خالله جهود یتخذونها مدخال خط
هذه القوى إلبعاد الشباب عن دینهم، واإلسالم منهج شامل، ینظم شئون الحیاة كلها، 
ًویقضى في كل شأن، ویضع له نظاما محكما، وال یقف مكتوفا أمام المشكالت الحیویة  ً ً

 :صالح حیاة الناس، ویقول اهللا سبحانه وتعالى التي البد من معالجتها إلالمهمةوالقضایا 
ٍّكلل َجعلنا ُ ْ َ ْمنكم َ ُ ًشرعة ِ َ ْ ًومنهاجا ِ َ ْ ِ َ)107( ،ًویقول أیضا: َونزلنا َْ َّ َعلیك َ ْ َ َالكتاب َ َ ِ ًتبیانا ْ َ ْ ِّلكل ِ ُ ٍشيء ِّ ْ َ 

ًوهدى ورحمة َ َْ َ ًَ َوبشرى ُ ْ ُ َللمسلمین َ ِ ِ ِْ ُ ْ)108.( نسیة فلیس من المعقول أن تسود الثقافة الج
 والمرئیة، وفي المسموعةالمنحرفة من تكشف وتخنث وترجل وشذوذ وسائل اإلعالم 

  .  من زوایا المجتمع، وال یعترض لكل ذلك معترضزاویة، وفي كل والنواديالشوارع 
ولیس من المعقول أن تحرق نیران الجنس أبناء المسلمین بالوقوع في مخاطرها 

 بشأنها، خاصة في الوعيورة المسألة، وضرورة وشرورها، وال یوجد من یوجههم إلى خط
هذه الفترة التي یمد فیها المجتمع أبناءة بالمشكالت ویضن علیهم بالحلول، باإلضافة إلى 

 الوعيأن واقعة غنى بالمثیرات والمهیجات، شحیح بفرص الزواج، وعرض الحلول ونشر 
  . الصحیح بهذه القضیة

 من مبادئ الثقافة الجنسیة والتربیة عریضةإن اإلسالم قد اشتمل على قاعدة 
فال  . والصبیان والشباب والرجال والنساءاألطفال – بالتدریج – أن یتفهمها ینبغيالتي 
 والغموض عندما والرغبة والرهبة أن یتهم اإلسالم بأنه وراء مشاعر الخوف والقلق ینبغي

  ).109(تثار قضیة من قضایا التربیة الجنسیة
ها تدعو اآلباء والمربین إلى مناقشة القضایا المتعلقة إن األدلة الشرعیة كل

 والتوعیة قد تصل إلى حد المناقشةبل إن  . الجنسیةوالغریزةبأعضاء التناسل والجنس 
  . شرعيالوجوب إذا ترتب علیها حكم 

                                                        
   .48: المائدة) 107(
  . 89: النحل) 108(
  . 11، 10ص ص ، مرجع سابق: على أحمد مدكور) 109(
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 الرجل والمرأة، ویزوده نطفتيفالقرآن الكریم یعلم اإلنسان أنه مخلوق من أخالط 
 والوالدةفة في رحم المرأة، وعن العلقة والمضغة، وعن الحمل بالمعلومات عن النط

ْولقد : الجنسیة، قال تعالىوالغریزةوالرضاعة، وعن صلة كل ذلك بالجنس  َ َ َخلقنا َ ْ َ َاإلنسان َ َ ِْ 
ٍمن ساللة َِ َ ٍطین  ِّمن ُ ُجعلناه َُّثم *ِ ََ ْ ًنطفة َ َ ْ ٍقرار ِفي ُ ٍمكین  ََ ِ َثم خلقنا *َّ َّْ َ َ َالنطفة ُ َ ْ ًلقةَع ُّ َ َفخلقنا َ ْ َ َ َالعلقة َ َ َ َ ْ 

ًمضغة َ ْ َفخلقنا ُ ْ َ َ َالمضغة َ َ ْ ُ ًعظاما ْ َ َفكسونا ِ ْ َ َ َالعظام َ َ ِ ًلحما ْ ْ َُأنشأناه َُّثم َ َْ َخلقا آخر َ َ ًَ َفتبارك ْ َ ََ ُالله َ َُأحسن َّ َ ْ 
َالخالقین ِ ِ َ ْ)110 .(  

ا إذا لم  وأمثالهالمعانيفكیف یفهم الوالد أو البنت في سن التمییز أو البلوغ هذه 
 والرضاعة والوالدةوكیف یفهم األطفال والصبیان معنى الحمل ! یشرحها اآلباء والمربون ؟

 أمي في بطن وضعنيمن أین جئت ؟ ومن الذي  :؟ وكیف ال نجیب عن أسئلة األطفال
  . إلى غیر ذلك من األسئلة..... . .؟

لى المؤمنین، ن القرآن الكریم یعلم اإلنسان أن الزنا فاحشة، ویحرمه عأكما 
ویحرم اللواط والسحاق، ویذكر على لسان لوط أن .  بالشرك والكفرةانیز والالزانيویصف 

  . قومه كانوا مسرفین فاسقین، ألنهم كانوا یأتون الرجال ویتركون النساء
 عند قراءة المعانيال یستطیع أحد أن یقول بعدم أهمیة فهم األوالد والشباب لهذه 

 الجنسیة، فهذا مسلك غیر سلیم، ویتنافي مع مضامینهاا لهم وبیان القرآن، وعدم تفسیره
ثم إن هذا یتعارض مع وظیفة القرآن الكریم في حیاة  .اإلسالميقواعد التربیة في التصور 

ًوقرآنا الناس، ومع دعوة الحق سبحانه وتعالى إلى فهمه وتدبره، قال تعالى ُْ ُفرقناه َ َ ْ ُلتقرأَه ََ َ ْ َ ِ 
َعلى ِالناس َ َعلى َّ ٍمكث َ ْ ُونزلناه ُ َ َْ َّ ًتنزیال َ ِ َ)111 .(  

لقد حرص اإلسالم على التربیة الجنسیة التي تتسق مع منهج اهللا ونظامه للحیاة 
  . ً جزءا من التربیة الشرعیة والتربیة العملیة في آن واحدوباعتبارهابصفة عامه، 

  : أهداف التربیة الجنسیة
 من العمل التربوي، وهي محددات أو ةالمقصودتعنى األهداف التربویة الغایات 

 التي تسعى التربیة لبلوغها من أجل نفع الفرد والمراميأطر توضح مسار الفعل التربوي 
 قائم على وتعلیميوصالح المجتمع، ویعنى الهدف التربوي فیما یعنیه وجود عمل تربوي 

   .استبصار مسبق للنهایة الممكنة التي یوصل إلیها هذا العمل
أهداف التربیة بصفه عامة بثقافة المجتمع وما تتضمنه تلك الثقافة من  وتتأثر

 توجیه وقیم وتقالید وأعراف وتفاعالت اجتماعیة، فهذه الثقافة تقوم بدور فاعل في عقیدة

                                                        
  . 14 – 12: المؤمنون) 110(
  . 106: اإلسراء) 111(
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 وفق لدوافعه واالستجابة یكیف حیاته على النحو الذي یمكنه من إشباع حاجاته كيالفرد 
ٕا لحیاته، والى جانب ثقافة المجتمع فإن حاجات الفرد  ارتضاه المجتمع أساسقیمينظام  ً

  .  تؤثر في تحدید وصیاغة األهداف التربویةودوافعه
 للتربیة الجنسیة هو اإلسهام في الشخصیة السویة األساسيوال شك أن الهدف 

ًخلقیا واجتماعیا وعقلیا وجسمیا وشعوریا ً ً ً  على القیام بواجبات الخالفة القادرةالشخصیة .. ً
  . وفق منهج اهللا في األرض بإعمارها وترقیة الحیاة على ظهرها

   :یأتيوهذا إنما یتأتى من خالل تحقیق مجموعة من األهداف أهمها ما 
تقدیم المعرفة الصحیحة عن الجنس والنشاط الجنسي، وأهمیته ووظیفته ووسـائل  -1

  . إشباعه على نحو سلیم وكما أراد الخالق سبحانه وتعالى
 بحقیقة الحیاة الجنسیة، والتعبیر المشروع عن الدافع الجنسي بالزواج تزوید الفرد -2

 للنـشاط الجنــسي كمـا تحــددها الــضابطةوالممارسـة الجنـسیة الــصحیحة والمعـاییر 
  . ٕمبادئ الدین وقیمه، والعالقات الصحیحة بین الجنسین واعالء الدافع الجنسي

ــرد أن یعطــى التقــدیر  -3 ــاون التربیــة الجنــسیة الف ــرامواالحتع  الكامــل لكــل أعــضاء ت
 . جسمه، وبذلك یدرك الطفل أن كل األعضاء لها قیمه أیا كانت وظیفتها

 شهواته انطالق یقوم بضبط سلوكه الجنسي والحد من كيتنمیة اإلرادة لدى الفرد  -4
 . واإلفراط المضر في إشباع دوافعه

ًتعــاون التربیــة الجنــسیة الفــرد وتعــده إعــدادا طیبــا -5 واج فــشلت، فكــم مــن حــاالت ز .ً
بسبب نقص المعلومات الجنسیة، وكم من زوجین تعثرا في بدء حیاتهما الزوجیة، 

 . لعدم معرفتهما بالجنس، أو كیفیة ممارسته أو احترام ذاتهما عند ممارسته
ــرد علــى إشــباع الفــضول، وحــب االســتطالع، بأســس  -6 تعــاون التربیــة الجنــسیة الف

ء إلــى مــصادر أخــرى أو االلتجــاء منظمــة هادفــة، وهــذا یحمــى الفــرد مــن االلتجــا
 . للتجریب لزیادة معلومات مع ما في التجریب من مخاطر

ضـطرابات سـلوكیة، ا العمل على مواجهة المشكالت الجنسیة وما ینجم عنهـا مـن  -7
وهي في الغالب األعم تكون أى المشكالت الجنسیة نتیجة جهـل اإلنـسان بـاألمور 

 . والمسائل والحقائق المتعلقة بالجنس
ن التربیة الجنسیة، لیست محاضره أو نصائح، بل هي نمو متدرج في الحیاة، أ

وتهدف التربیة الجنسیة من منظور إسالمي إلى یشمل النمو في المعرفة، واالختبار، 
ٕتثقیف الفرد وتزویده بالمعلومات الصحیحة واكسابه االتجاهات السلیمة والخبرات 
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مع مراحل نموه في إطار التعالیم الصحیحة، فیما یتعلق بالمسائل الجنسیة 
  ).112(اإلسالمیة

أن التربیة الجنسیة في إطار الشریعة اإلسالمیة تهدف إلى إكساب الفرد المسلم 
القیم والمبادئ اإلسالمیة الصحیحة من أجل أن یعبر بحیاته إلى بر األمان، كما تهدف 

صحة جنسیة إلى خلق توافق في السلوك الجنسي لدى الفرد من أجل الوصول إلى 
 . ونفسیة سلیمة بعیده عن االضطرابات والمشاكل السلوكیة

  
  
  
  
  

  التربیة والجنس رؤیة شرعیة تربویة معاصرة :المبحث الخامس
 : تمهید

 تتحدث كثیرةآیات  .إن رب العالمین قد ذكر في كتابه العزیز في أكثر من موضع
   :عن االتصال بالجنس، وعن خلق اإلنسان، وعن الفاحشة

َالذینَو ْهم َِّ ْلفروجهم ُ ُِ ِ ُ َحافظون  ِ ُ ِ ْعلى َأزواجهم َِّإال *َ ِ ِ َ ْ َ ْملكت َما ْأو َ َ َ َْأیمانهم َ َُ ُ ْفإنهم ْ ُ َّ ُغیر َِ ْ َ 
َملومین  ِ ُ ِفمن* َ َ َابتغى َ َ َوراء ْ َذلك َ ِ َفُأولئك َ َِ ْ ُهم َ َالعادون ُ ُ َ ْ)113( .  
ِویسَألونك عن َ ََ َ ُ ْ ِالمحیض َ ِ َ ْقل ْ َِفاعتز ًَأذى َُهو ُ ْ ْلواَ َالنساء ُ َالمحیض وال ِفي ِّ َ ِ ِ َ ُتقربوهنَّ ْ ُ َ ْ َ 

َحتى َّ َیطهرن َ ْ ُ ْ َفإذا َ َتطهرن َِ ْ َّ َ ُفأتوهنَّ َ ُ ْ ْمن َ ُحیث َأمركم ِ ُ َ َ ُ ْ   ). )114ّاللهُ  َ
ولقد ْ َ َ َخلقنا َ ْ َ َاإلنسان َ َ ٍمن ساللة ِْ َِ َ ٍطین  ِّمن ُ ُجعلناه َُّثم *ِ ََ ْ ًنطفة َ َ ْ ٍقرار ِفي ُ ََ 

ٍمكین ِ َّ)115( .  
                                                        

، ٕالتربیة الجنسیة في اإلسالم وامكانیة تقدیمها لطلبة المدارس والجامعات: سعید إسماعیل القاضي) 112(
  .م2006، القاهرة، دار الفكر العربي، 1ط
   .7 – 5: المؤمنون) 113(
   .222: رةالبق) 114(
   .13: المؤمنون) 115(
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 َوال ْتقربوا َ ُ َ ْ َالزنى َ ُإنه ِّ َكان َِّ ًفاحشة َ ََ ًوساء سبیال ِ ِ َ َ َ)116.(  
ًولوطا ُ ْإذ َ َقال ِ ِلقومه َ ِِ ْ ََأتأتون َ ُ َالفاحشة َْ َ ِ َ َسبقكم بها َما ْ ِ ُ َ َ ْمن َ ٍَأحد ِ َالعالمین ِّمن َ ِ َ َ ْإنكم*  ْ ُ َِّ 

َلتأتون ُ َْ ًالرجال شهوة َ َ ْ َ َ َ ِدون ِّمن ِّ َالنساء ُ ْبل ِّ ٌقوم ُْمَأنت َ ْ َمسرفون  َ ُ ِ ْ ُّ)117( . 
،  تتحدث بوضوح عمن یحفظ اإلنسان فرجه وعمن ال یحفظهالقرآنیةفهذه اآلیات 

 وتكوینها في رحم المرأة، وعن الزنا وكونه النطفةوعن المحیض واعتزال النساء فیه، وعن 
 نيالمعاًفاحشة وساء سبیال، وعمن یأتون الرجال شهوة من دون النساء إلى آخر هذه 

  . التي تتصل بالجنس، وترتبط بالغریزة
 على هذه اآلیات وغیرها دون فهم، وتصبح سور القرآن أبناؤنافهل نرید أن یمر 

  . ًنصوصا یحفظونها، دون فهم أو إدراك لمعاینها ؟
وفي عالم الیوم المئات من القنوات اإلباحیة التي تمأل الفضاء، وما دار في 

ان وروایات وقصص ومجالت ومطبوعات تدور حول فلكها من أفالم ومسلسالت وأغ
 الصریح والهابط، عالوة على العدد غیر المحدود من المواقع اإلباحیة يالجنس اإلباح

ًعلى شبكة اإلنترنت، ومن المستحیل اعتراض هذا السیل المنهمر اعتراضا تقلیدیا مباشرا  ً ً
  . والتشویش والحجب بالمصادرة اإلعالمیة بمفهومها البسیط الرقابةیعتمد على 

في حصن الدفاع ) دینیة، اجتماعیة، وطنیة، جنسیة (والتربیة بجمیع مجاالتها 
األول واألخیر، والبد للمجتمعات اإلسالمیة المحافظة على وجه التحدید في عصر لفضاء 

 جوهري غیر المحدود من تربیة إسالمیة تستوعب الجنس كجانب الرقميالمفتوح والعالم 
تكفل ، سلیمة والحاجة البشریة وجهة ربانیة الغریزةإلنسانیة، وتوجه هذه من الحیاة ا

في وقت  .. للمجتمع ككلاإلنسانيالسعادة للزوجین والحیاة األسریة لألبناء وحفظ النوع 
  . واحد

ومن ناحیة أخرى قد یترتب على نقص التربیة الجنسیة، في إطار التربیة 
ود شرعیة أو تجاوز آداب وأحكام إسالمیة، اإلسالمیة ارتكاب محرمات أو تجاوز حد

كاألحكام المتعلقة بالطهارة والجنابة والحیض والوضوء، ومحظورات الحج واالعتكاف في 
  ).118(المساجد وغیرها

  : المنهج اإلسالمي للتربیة الجنسیة

                                                        
   .32: اإلسراء) 116(
   .81 – 80: األعراف) 117(
  . 59ص ، م2005، المملكة العربیة السعودیة، وزارة التربیة والتعلیم، )118(العدد : مجلة المعرفة) 118(
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 للتربیة الجنسیة، مسألة تتعذر بدون اإلسالميإن تحدید أهداف وغایات المنهج 
 والعلمیة الفسیولوجیة واالجتماعیةمن الدراسات الفقهیة والتربویة تضافر مجموعة 

   :المتخصصة، واألمر ال یمنع محاولة المعالجة النظریة التعمیمیة التالیة
  وتلبیة حاجات ومیول غرائز اإلنسانياستشعار فضل اهللا سبحانه وتعالى بحفظ النوع ،

   .البشر المتعلقة بالجنس بما یرضى اهللا عز وجل
 الشرعي في دائرة الزواج اإلنسانير الجنس حص.   
  تزویــد الــشباب المقبــل علــى الــزواج، بــسلوكیات وقــیم وتــصورات ســلیمة فیمــا یتعلــق

  .بالحیاة الزوجیة في جانبها الجنس
  ،ــة األوالد ــزواج واإلنجــاب وتربی ــالجنس وال ــة ب ــام الــشرعیة المتعلق معرفــة جمیــع األحك

  .یة والوالدیة في ضوئهاوالتقید بها، وممارسة الحیاة الزوج
  هـدفا حیاتیـا وأولویــة معیـشیة یـسعى الــشباب إلـى تحقیقهـا فــي الــشرعيجعـل الـزواج 

  .أقرب فرصة ممكنة
  كسلوك وقیمة یتمیز بها المسلمون، المتزوجون منهم اإلسالميتمثل العفة بمفهومها 

  .وغیر المتزوجین
 لتنكیت والسباب والشتائم البذیئة تجنب األلفاظ البذیئة المرتبطة بالجنس في المزاج وا

  .في حالة الغضب
  ــساد ــحــصر الف ــة وســائل اإلعــالم اإلباحیــة ياألخالق ــسي ومطالع ــا والــشذوذ الجن  والزن

  .والهابطة في أضیق نطاق ممكن
 الشریعةویمكن القول أن یكون محتوى منهج التربیة الجنسیة في إطار 

 آدم بدًأ من الوالدة، فالحمل، بنيألنثى من اإلسالمیة یتناول كل ما یتعلق بحیاة الذكر وا
 والفتاة، والتفریق بینهم في المضاجع، وتحجب الصبيفالرضاعة، فالفطام، فستر عورة 

النساء عن األطفال الذین اطلعوا على عورات النساء، واستئذان الذین لم یبلغوا الحلم من 
ِقبل ِمن :قال تعالىثة، األوالد إذا دخلوا على من هو أكبر منهم في األوقات الثال ِصالة َْ َ َ 

ِالفجر ْ َ َوحین ْ ِ َتضعون َ ُ َ ُثیابكم َ َ َ َمن ِ َِالظهیرة ِّ ِ ِومن َّ ِبعد َ ْ ِصالة َ َ َالعشاء َ ِ ْ)119( وكل األحكام والسنن ،
التي شرعها الخالق عز وجل واألسئلة التي وجهها الصحابة والصحابیات والمتعلقة 

كاالحتالم، والغسل، والحیض، والترغیب في الزواج   الرسولبالزواج، وحفظ الفرج، إلى 
، وكل ما یدفع إلیه، والباءة، وآداب الفراش، واألخوة من الرضاعة والمحارم وغض الشرعي

  . وغیرها .. .البصر، والتحذیر من فاحشة الزنا واللواط والشذوذ الجنسي
                                                        

   .58:  النور)119(
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 سنجدها  على األفكار األساسیة في التربیة الجنسیةعریضةًولو وضعنا خطوطا 
  : )120(كالتالي
 أهمیة نظافة وطهارة األعضاء.  
 وما ینتجه من تغیرات في حجم وشكل األعضاءالهرموني التغییر  .  
  طریقـة أي تعـاطيتسلیط الضوء على األمراض الناتجة عن العبث باألعـضاء أو 

 . لممارسة الجنس الخاطئ
 توعیة الطفل كیف یواجه محاولة استغالله أو حتى التحرش به . 
 ًمواجهة المشكلة لو حدث، ال سمح اهللا، حالة تحرش فعال أو اغتصاب. 

وتعد التربیة الجنسیة بالمدارس ذات أهمیة بالغة في دعم معارف واتجاهات 
 أن تتضمن التربیة ینبغي الرسميوسلوكیات الشباب، فهناك اتفاق على أن مناهج التعلیم 

شیر الدالئل إلى أن مناهج التربیة الجنسیة، وقد تحقق ذلك بالفعل في بعض الدول، وت
 :  أن تتضمن العناصر التالیةینبغيالجنسیة 

 التقلیل من المخاطر السلوكیة الخاصة .  
  ًأساسا نظریا یفسر ویـشرح المـؤثرات المختلفـة التـي تـؤثر فـي اختیـارات وسـلوكیات ً

 . الناس التي تتعلق بالجنس اآلخر
  المخاطرمحتوى یختص بمخاطر النشاط الجنسي وتقلیل . 
  والــذي یحتــوى علــى معلومــات وعواقبــهمحتـوى یخــتص بمخــاطر النــشاط الجنــسي ،

 .  لذلكالمصاحبةتتعلق بتحدید النسل وتنظیم األسرة وطرق تجنب المخاطر 
  محتوى یختص بالضغوط التي یمارسها األقران والمجتمع ككل على الشباب، والـذي

  .فاوض ومهارات تأكید الذات لممارسة االتصال والتالفرصةمن شأنه أن یوفر 
  المـداخل واالتجاهــات المختلفـة والمتنوعــة للتعلــیم والـتعلم والتــي تعمـل علــى إشــراك

 . باحتیاجاتهمالشباب وترتبط 
 وبمــا یقولونــه مــع تزویــدهم بأهمیتــهأنــاس یؤمنــون  یجــب أن یقــوم علــى البرنــامج 

 . المفیدةبالتدریب الخاص واالستشارة 

                                                        
 لعددا، مجلة المعرفة ،"ما الذي یهمنا في تعلیم أوالدنا في الثقافة الجنسیة ؟ " : سلطان الثمیرى) 120(

   .18ص ، م2005، المملكة العربیة السعودیة، وزارة التربیة والتعلیم، )118(
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ء ال یتجزأ من التربیة العامة، فالتربیة العامة هي عملیة أن التربیة الجنسیة جز
إعداد الفرد للحیاة، إذ أنه لن تتحقق النتائج التربویة المرجوة إذا لم یكن هناك فهم ومعرفه 

 . .التربیة، والنفسیة، واألخالقیة، والثقافیة :واسعة للمبادئ العامة
ر مسئولیة المنزل كما أنها والتربیة الجنسیة كأحد جوانب التربیة العامة تعتب

 نجد أن المنزل لم یؤهل والعربي الشرقيًمسئولیة المدرسة أیضا، ولكن بالنسبة لمجتمعنا 
 النفسیین، واألخصائیینورجال الدین،  ، بل أن األطباء،المهمةبعد للقیام بهذه 

ألمر ، مع مشاركة ولى االوظیفة هذه أداءً االجتماعیین یساهمون أیضا في واألخصائیین
المهم أن یكون الشخص المشارك على قدر كاف من الثقافة في العلوم  .المستنیر

 ..االجتماعیة المرتبطة بالتربیة الجنسیة مثل العلوم البیولوجیة، والعلوم الدینیة، والعلوم
ًوأن یكون متمتعا أیضا بدرجة كافیة من االتزان    . )121( والصفات الخلقیة الطیبةاالنفعاليً

 عدم االستعجال في تطبیق الضروريیمكن القول إنه من  ..ًلیس آخراًوأخیرا و
تجربة تدریس مادة التربیة الجنسیة، قبل توفر المناهج المناسبة لثقافة البلد، وعاداته 
وتقالیده، وتأهیل المعلمین والمعلمات على ید اختصاصیین في هذا المجال الشائك، 

مین حول كیفیة التعامل مع هذه المادة، وعندها البد من وضع تعلیمات واضحة للمعل
بحیث یمكن تحقیق الهدف األكبر من تدریسها، وهو القضاء على أكبر قدر من العقد 
النفسیة الناجمة عن النقص المعرفي، وانعدام الشعور بالمسؤولیة عن عواقب إطاعة 

 بین ٕالهوى، واخراج الحدیث عن الجنس من الظالم، إلى النور، بحیث یتحول التعامل
ٕالجنسین من المناورة المستمرة حول الجنس، إلى التعاون المشترك بین إنسان وانسان 
ًمن أجل إنشاء مجتمع سلیم نفسیا وسلوكیا، ومن أجل رفعة وطن یحتاج إلى التعاون بین  ً

   .الجنسین
  : الثقافة الجنسیة وأهمیتها

، فاإلنسان إلنسانيا بسلوكه ترتقيٕال تغیر الثقافة الجنسیة فكر اإلنسان، وانما 
 الجنسیة سیفهم نفسه، وسیفهم اآلخر وسیتمكن من التعامل مع نفسه دوافعهالذي یفهم 
 أو معرفة علمیة، علميوالبد أن نتعرف على أجسامنا وحقائق الجنس بشكل  .ومع اآلخر

  . ووظائف أعضائنا البیولوجیة، والبد من معرفة وظائف األعضاء
نسي فتح أبواب التواصل بین المربین والطفل فیما وأحد أهم مقاصد التثقیف الج

 بما في ذلك طبیعة وطبیعیة هذه الرغبات والمشاعر والحاجات، وعالقة معرفتهیحتاج إلى 
ٕ وادراكه ال كوسیلة أو مفهوم لمكافحة العفةاألخالق بالدین، وهذا یساعد على فهم مفهوم 

                                                        
مجلة النفس ، "ٕالتربیة الجنسیة للفتیه والفتیات واعدادهم للحیاة " : الواحد یوسف سلیمان عبد) 121(

، 2005، القاهرة، سیةالجمعیة العالمیة اإلسالمیة للصحة النف،  )81 (العدد، )20 (السنة، المطمئنة
   .16، 15ص ص 
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 وهذه واإلسالمي والبشرى إلنسانيا في السلوك كأساساالنحراف فقط كوظیفة ثانویة، بل 
  ).122(وظیفته األساسیة

اتضح أنه عندما یكبر األطفال ویصبحون في السن التي تسبق ذهابهم إلى  
المدرسة وما فوقها، فإن كثیرین منهم یخفون اهتمامهم بالجنس عن أعین الكبار وآذانهم، 

عمال المتعلقة بالجنس  االبتدائیة یمارس قسم كبیر من األطفال بعض األالدراسةوفي سن 
  ).123(كمالحظة السلوك الجنسي لدى الحیوان أو الناس 

 من التثقیف الجنسي مع أنه یتفاوت بین طفل وأخر وسن يءًإذا البد من ش
  : )124( منهامتعددةوأخرى ومجتمع وآخر، لكنه یمارس ألهداف 

  ةالـشرعیإفهام الطفل أن هذه الممارسـة طبیعیـة فـي وقتهـا المناسـب وشـروطها 
  . األخالقیةوكذلك 

  وحفظ النفس بحسب العمر والزمان والمكانالعفةوینتج عن هذا إدخال مبادئ  . 
  للطفل لتقلیل الفضول المرتبط بالمنع لدیة ما قد یدخله فـي مهمةإدخال مبادئ 

جو التشوق والقابلیة لالستغالل بسبب رغبته في هذا النوع من التثقیف بحسب 
  .ظروف المكان والزمان

 علیم الطفل األحكام الشرعیة التي یحتاج إلیها في هذا المجال سواء من الـستر ت
  . ًوأحكامه أو الغسل والتطهر عموما

  كسر الحاجز الذي یوجد بین الطفل والمربین من حیث شعوره بأن هذا الموضوع
 . الخطیر ال یمكن سؤال الكبار عنه لسبب أو آلخر

 الـذي العلمـيد المجتمـع، كمـا أن المـنهج إن الثقافة الجنسیة ضرورة لجمیع أفـرا
مـن   للمدارس والجامعات وغیرهـاضروري سلیمةیهدف إلى عادات واتجاهات وقیم جنسیة 

 . المؤسسات العلمیة
والبد أن تدرس الثقافة الجنـسیة بطریقـة تدریجیـة وعلمیـة حـسب الفئـة العمریـة، 

  . ، وهكذانويالثا، غیر اإلعدادي، غیر الطالب في االبتدائيفالطالب في 
  : في الثقافة الجنسیةالمسلمة دور األسرة 

                                                        
، وزارة التربیة والتعلیم، )118(العدد ، مجلة المعرفة، التربیة والتثقیف الجنسي: عمر إبراهیم المدیفر) 122(

   .9ص ، م2005، المملكة العربیة السعودیة
   .13، 12 ص ص، م1988، القاهرة، مؤسسة الخانجى، أوالدنا وكیف نصارحهم: القباني صبري) 123(
   .11، 10 ص ص، مرجع سابق: إبراهیم المدیفر عمر) 124(
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إن عالقة األبوین البد أن تقوم على الحب والود والتعاطف واألحاسیس الطیبة، 
ٕألن هذا االرتباط ال یخص الوالدین فقط وانما یفید الطفل فینعكس الحب على شخصه 

  . ال في حب والدیه له ويءر أن العالقة ال تؤثر علیه في ش، ویشعباالطمئنانفیشعر 
ویجب أن نعلمه عندما یتساءل عن حیاته ووجوده بأن هذا الوجود مرتبط أوال 
ًوأخیرا بقدرة اهللا سبحانه وتعالى، وهذه القدرة بعثها اهللا في نفس كل من األب واألم، 

  . وأعطاهما القدرة على إظهاره للوجود بطریقة معینة لن یستطیع تفهمها في سنة الصغیرة
 بواسطة الحكى والقص، وخاصة الطفل الذي يء شأي له نشرح الممكن أن ومن

 جسدي هي التي تجمع بین اإللهیةًلم یتعد السادسة بعد، بأن نقنعه مثال بأن القدرة 
ًاألبوین وأیضا تنجبه وتظهره للوجود، ثم نوضح له فیما بعد أن لألبوین خصوصیة یجب 

  . الخ ..أن یحترمها
 على النوم في مكان مستقل به منذ والدته ألن في ذلك ویجب أن نعود الطفل

ًأهمیة كبیرة له نفسیا حتى یتعود االستقالل، ولكن ال یجب أن نتركه أو نحرمه من جرعات 
العطف والحنان المطلوبة والتي یحتاج إلیها، بل تلتصق األم به وهو في مكانه الخاص 

كانه ویتعود أن یرى والدیه معا في ومع مرور الزمن سیتعود م ..وتلبى كافة احتیاجاته
فراش واحد أثناء النوم دون أن تقلقه هذه العالقة، ألنه مع الوقت سیشعر بأن التحام 

  .  الحیاةالستمرار وضروري طبیعي يءوالدیه ش
وقد تقع األسرة في خطأ عندما تزرع في نفوس أوالدها الخوف من البنات أو من 

ٕلیهم ومنعهم من االنحراف، واذا زاد الخوف عن حده الجنس اآلخر، في محاولة للحفاظ ع
 التعامل مع الرجال ألنهم في وبالتاليًسیحاول بالطبع األبناء االبتعاد عن البنات جنسیا، 

ًوهكذا كلما كان المجتمع مغلقا ووضع حواجز  ..اعتقادهم أقل خطورة من التعامل اآلخر
وذ الجنسي بین األوالد وتنمو نظریة تقول نفسیة بین األوالد والبنات كلما زادت نسبة الشذ

أى األفضل بالنسبة لألوالد البنات، ومع ذلك " الخوف من األفضل"عنها األبحاث النفسیة 
  . یخافون من ارتباطهم بهن

یذهب بعض علماء علم النفس إلى أن التربیة الجنسیة تبدأ ببدایة مرحلة 
اء التناسلیة، وتسیطر فیها الحاجة المراهقة حیث أنها الفترة التي تنضج فیها األعض

   .الجنسیة على غیرها من الدوافع والحاجات
ویرى الباحثون في هذا المیدان أن التربیة الجنسیة تبدأ عقب الوالدة مباشرة، بل 
أن المیول واالتجاهات الجنسیة لدى الطفل قد تتأثر باتجاهات الوالدین ومیولها نحوه قبل 

إلى معامله المولود الذكر على انه  ..لوالدین في إنجاب أنثىفقد تؤدى رغبه ا .أن یولد
أنثى، وقد تتأثر فكرة هذا الطفل عن ذاته وتتأثر اتجاهاته نحو الجنس بهذه المعاملة، وقد 

   .یحدث العكس إذا كانت الرغبة في إنجاب طفل ثم جاء المولود طفلة
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وقد  .ار الجنسینوأدو ویجب التأكید أن المجتمع هو الذي یحدد عادات وسلوك
 وبالتاليیختلف الدور الذي یقوم به الرجل والمرأة باختالف المجتمع الذي یعیشون فیه، 

تتحدد أسالیب معاملة الذكور واإلناث تبعا لما رسمه المجتمع، وما حدده من أدوار لكل 
العادات واالتجاهات السلوكیة التي ینبغي أن یتعلمها  فالمجتمع هو الذي یحدد .جنس

مال كل مولود باألسلوب الذي ویحتم ذلك على الوالدین أن یعا .طفل ذكر كان أو أنثىال
ًولكن یحدث أحیانا  .م مع جنسه ویعده ألداء دوره وتحمل مسئولیاته في المجتمعءیتال

وقد . نتیجة لرغبة خاصة للوالدین أو أحدهما أن یعامل الذكر معامله األنثى أو العكس
ًك إلى حد كبیر، وقد تؤدى المبالغة في هذا الصدد أحیانا إلى أن یغالى بعض اآلباء في ذل

   .)125(یكون الذكر أو األنثى لدیهم اتجاهات سلبیة نحو الذكورة واألنوثة
خالل الطفولة المبكرة  إن أسلوب الوالدین في التربیة واتجاهاتهما نحو الطفل

ًتلعب دورا هاما في فكرة الطفل عن ذاته وفي اتجاهاته نحو    . جنسه ونحو الجنس اآلخرً
 في ًماهمًوقد یلعب أسلوب التعامل بین األب واألم مع بعضهما البعض دورا 

  . یجابیة أو السلبیةتكوین االتجاهات الجنسیة اإل
ًدورها كامال في التربیة الجنسیة ألبنائها یجب المسلمة  تحقق األسرة ولكي

  : )126(اآلتيمراعاة 
 نسیة منذ طفولته واألم تستطیع أن تقوم بدور هام البدء في تربیة الطفل تربیة ج

في هذه الناحیة عن طریق عملیة الرضاعة حیث أن هـذه العملیـة تتـصل بحاجـة 
  . ملحة كبرى لدى الطفل في شهوره األولى

  أن یتسم مسلك اآلباء واستجاباتهما نحو عملیة اإلخـراج لـدى الطفـل فـي شـهوره
دى االتجاهات الوالدیة نحو عملیـة اإلخـراج  والموضوعیة، إذ تؤباإلیجابیةاألولى 

ًدورا هاما في تربیة األطفال تربیة جنسیة ً . 
  ًحسن مواجهة لمسلك األبنـاء جنـسیا فـي الطفولـة المبكـرة حیـث أن الطفـل یعتمـد

 . على حاسة اللمس في استكشاف العالم المحیط به
  ن الدافع الجنسي قبل األوااستشارة عمل من شأنه أيضرورة تفادى . 

                                                        
ص ص ، م1971، القاهرة، عالم الكتب، دراسات في سیكولوجیة النمو: العزیز الفقى حامد عبد) 125(

210 ،211.   
، القاهرة، مكتبة المحبة، مشكالت األبناء النفسیة والتربویة أسبابها وطرق عالجها: طلعت ذكرى) 126(

   .151، 150ص ص ، م 1989
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  عــن تــساؤالت األطفــال فیمــا یتعلــق اإلجابــةضــرورة تحــرى الــصدق واألمانــة فــي 
 . بالمیالد والتناسل، مع تحلى اآلباء بسعة الصدر

 الطفــل أو یــصدر منــه مــن تــساؤالت، هضــرورة تقــدیم إجابــات فوریــة لمــا یبدیــ 
 .ًفتساؤالت الطفل مهما كانت تعد أمورا طبیعیة وهو على حق توجیهها

  
  

 : في التربیة الجنسیة للفتاهالمسلمة  دور األم
إن واجب كل أم أن ترشد ابنتها وتصارحها بكل ما یتعلق بموضوع األخالق 

 في االنحراف یؤدى إلى النواحي، وحقیقة المسائل الجنسیة، ألن الجهل بهذه االجتماعیة
  .ًالسلوك نظرا لقلة الدراسة باألمور الجنسیة

  : )127(ألبنتهاالتربیة الجنسیة في المسلمة  دور األم یليوفیما 
  بوقـت ) العـادة الـشهریة ( ابنتهـا بالمعلومـات قبـل میعـاد الطمـث إحاطةعلى األم

  . ًكاف، لئال تفاجأ بها الفتاه قبل أن تعرف ماهیتها وأسبابها فتضطرب نفسیا
  ،والفطنة، وبعد النظر، والذكاءوالیقظةعلى األم أن تجمع بین الحكمة، والرفق ،. 

ــذكرفعلیهــا  ــسیة والجــسمیة  ابنتهــاأن ت ــدة النف  أن التطــورات واإلحــساسات الجدی
ــة ــرات فــسیولوجیة طبیعیــة وعادی  ..ترجــع إلــى مــا حــل بجــسمها وعقلهــا مــن تغی

وتعطــف علیهــا وتقــدر شــعورها ومعاونتهــا لتنتــصر علــى كــل هــذه اإلحــساسات 
 . الجدیدة الغریبة

 عـضائها التناسـلیة ؛ وذلـك ٕعلى األم إحاطة ابنتها وارشادها عـن حقیقـة وظیفـة أ
بمنتهي الوضوح والصدق والصراحة، وبذلك تثق ابنتها فیها وتشعر بحریة كاملة 

واجهتها مـشكلة واستعـصى علیهـا حلهـا، وبـذلك لـن تقـع   إلیها كلماااللتجاءفي 
 الحیـاةفي خطیئة، طالما كانـت محـصنة ومـسلحة بالمعلومـات الجنـسیة وحقـائق 

 . وخفایاها
 علـــى أن تراقبهـــا عـــن قـــرب ألبنتهـــاتعلم إطـــالق بعـــض الحریـــة علـــى األم أن تـــ 

ــراغ  ــات الف ــاة وتنظــیم أوق ــي الحی ــذي تــسلكه ف ــق ال ــى ســالمة الطری ــان إل لالطمئن
  . لفتاتها، وتعویدها على تربیتها فیما یعود علیها بالنفع

                                                        
، القاهرة، دار المعارف، )16(العدد ، كتاب المعارف الطبي، الصحة النفسیة والزواج السعید: كلیر فهیم) 127(

   .73ص ، م2002
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  ـــیم والمعـــاییر ـــرام الق ـــصالحة فـــي التـــصرفات واحت علـــى األم أن تكـــون القـــدوة ال
 . دینیة واالجتماعیةاألخالقیة، ال

  علـى األم أن تتقـرب إلــى ابنتهـا، ومعاملتهـا كــصدیقه وتفـسر لهـا كــل مـا یــصعب
 . فهمه من أمور خاصة بالحیاة الزوجیة

ًوبــذلك یمكــن للفتــاه أن تعــیش مــستقبال حیــاة زوجیــة ســعیدة، خالیــه مــن المتاعــب، ألنهــا 
  .مسلحه بكل المعلومات الصحیحة عن الزواج الصحیح

  ؟ مل األوالد في األمور الجنسیةیعاكیف  
 ربما یدرسون أشیاء االبتدائیة وخاصة في المراحل الصغیرةاألبناء في السن 

 القریبة، فیسأل الولد في الغالب والدته المختلفةجنسیة عن طریق المؤسسات التعلیمیة 
  .  وتخجل األم، وربما أجابت طفلها بأن یسأل والده–منه 

كسؤال كیف  اإلجابة علیها بسهولة مهما كان الطفل، وهناك بعض األسئلة یمكن
، وهي في ذلك قد وافقت بطنيخرجت من  :؟ تستطیع األم حینئذ أن تقولُولد؟ وكیف خرج

ُوالله َأخرجكم: قول اهللا تعالى َ َ ْ ُ ّ ِبطون ِّمن َ ُ ُْأمهاتكم ُ ُ ِ َ َتعلمون َال َّ ُ َ ْ َ)128( ، وهذه هي الحقیقة، ثم
 أال تكذب االعتباركثرة السؤال مادامت أنها أجابته، آخذه في تحاول األم صرف الطفل عن 

وأما سؤال الطفل والدته عن الختان، فیمكنها أن تخبره بأن المقصود به  .علیه بحال
  . وهي بذلك قد أجابته بما یكفه عن المزید من السؤال .العورة

لهم  لألطفال الصغار الذین یكون من العبث شرح هذه األشیاء بالنسبةهذا 
ًتفصیال، والتي تؤدى بدورها إلى سلسلة من األسئلة لن تنتهي، وكلها تحتاج إلى إیضاح 
ال یستوعبه الطفل إنما یفتح عینیه على أمور تكون معرفتها أضر من جهلها، ومن المهم 

  . عوراتهمتنبیه األطفال الصغار إلى عدم العبث في 
  : التفریق بین األطفال في المضاجع

ً بین األطفال في المضاجع صیانة لهم، وحفاظا علیهم من ق التفریأوجب اإلسالم
في فراش تحت لحاف   الرذیلة، حیث أن النومياالنحراف، أو التردي واالنزالق في مهاو

ًواحد، یؤدى باألطفال إلى نمو الغریزة الجنسیة بسرعة متزایدة، فال یجدون طریقا إلنقاذها 
 وكم من شذوذات تحدث ال یشعر بها األبوان، إال ببعض االنحراف والشذوذ الجنسي،

أمورهم، وقصروا في  ًفتكون سببا في دمار هؤالء األطفال األبریاء الذین تساهل آباؤهم في
الذي حض اآلباء على رعایة األطفال والتفریق بینهم في الفراش   إتباع أوامر الرسول

                                                        
   .78: النحل) 128(
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أبناء سبع سنین، واضربوهم مروا أوالدكم بالصالة وهم "   ال یقع المحظور فقال لكي
  . )129"(علیها وهم أبناء عشر وفرقوا بینهم في المضاجع 

فالخوف على األوالد والذریة من أن یلحقهم الشیطان بعبث، أو یلحقهم نوع من 
 بالتفریق بین األوالد في البحث واالطالع عما بین األوالد وبعضهم، أمر رسول اهللا 

 . )130(المضاجع إن بلغوا سن العاشرة 
إن هذا التفریق یبدأ في سن العاشرة، حیث تكون الغریزة في طریقها للنمو، ویتم 
التفریق بأال ندع طفلین ینامان تحت لحاف واحد، أو ینامان في سریر واحد، وكلما ابتعدوا 

  . عن بعضهما فهو أفضل
 كل منهم بغرفة، وقد یكون بتخصیص سریر لكل باستقاللفالتفریق قد یكون 

غرفة مشتركة، وقد یكون بغطاء مستقل لكل فرد إذا اشترك أكثر من واحد في منهم في 
  . سریر

ًومن لم یستطع ذلك وهو قلیل إذا لم یكن نادرا كانت المسئولیة علیه في التربیة 
ومراقبة األهل لسلوك األبناء على درجة عالیة من األهمیة، فاألب ینصح البنین،  .والرقابة

ثنان یشتركان في رقابة سلوك األبناء والبنات كل یقدر ما یسمح واألم تنصح البنات، واال
له الموقف، وتبقى األم أقدر على نصح البنات من األب، كما یبقى األب أقدر على نصح 

  . البنین من األم
  :  من النوم على البطن ویمنعهم

بینما أن مضجع في  : قالرضي اهللا عنهما عن أبیه الغفاري قیسة بن طخفعن 
فنظرت، فإذا  :قال ".إن هذه ضجعه یبغضها اهللا "  : برجله، فقالیحركني بطنيمسجد على ال

وال شك أن النوم على البطن ، )131"(هذه ضجعة أهل النار "  :وفي روایة . رسول اهللا
ٕفیه احتكاك مذموم، یوقظ الشهوة ویحرك الغریزة، واذا كبر األوالد وبلغوا فماذا یقال لهم في 

  . یة ؟األمور الجنس
هنا األمر یحتاج إلى التدرج فإذ بلغ یقال له ما یكفي لمعالجة مشاكل البلوغ، 

 الغسل وأركانه، وكذلك البنت تعرف على دماء الحیض وأحكام وأحكامكرؤیة المنى بالفعل، 
                                                        

  .  في صحیح الجامع5868: انظر حدیث رقم) حسن (:رواه أبو داود )129(
مكتبة طریق ، 1ط، اإلسالمیة والغربالثقافة الجنسیة بین الشریعة : المعز الفیومي  عاطف بن عبد)130(

  . 11ص، م2012، المصلحین
  
   .وابن ماجه،  )5040 (أبو داوداحمد ورواه ) 131(
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ً منه، ومعنى الجنابة وسبب حدوثها مثل أن یستیقظ النائم أحیانا فیجد والطهارةالحیض 
 هذه األمور من عسل وأحكام، باالحتالمه وثوبه، وهو ما یسمى  على جسدالجنابة
ًوال ینبغي أن یستحى من ذلك حیاء من توضیح األحكام فإنه حق، واهللا ال  .وكیفیته

وأشد من خجل امرأة صحابیه  یستحى من الحق ولیس خجل األم واألب حینئذ بأعظم
 إن اهللا ال یستحى من الحق، رسول اهللا، یا :عن مثل ذلك قائلة  الرسولأجنبیة سألت 

نعم إذا رأت "ًبال نكیر وال تحفظ قائال   هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فأجاب
  ). 132"(الماء 

وحین یعترف اإلسالم بوجود الطاقة الجنسیة في الكائن البشري فإنه یحدد لهذا 
  : الكائن الطریق السلیم لتصریف هذه الطاقة، وهو طریق الزواج

ال بد من تعریفهم بأمور قبل الزواج ال غنى عن وهنا بالغون یریدون الزواج، الف
 المعاشرة الزوجیة، ولقاء الزوجین خاصة أول مرة، وذلك من الواجب، كأحكاممعرفتها، 
 حدوث مشاكل واضطرابات وحرج، وربما وصل األمر إلى الطالق بسبب احتماللتفادى 

ُكنا نخفیه، وقد رأینا في الواقع هذه الحاالت  ناس ما ثم یبدو للالصحیحةالجهل بالمعاشرة 
 هذا أهلإنما كان  :فعن ابن عباس قال : الرسولبالفعل بل وحدثت هذه األمور في زمن 

 من یهود ومن أهل كتاب، الحي قبل اإلسالم، مع هذا أي من األنصار وهم أهل وثن الحي
دون بكثیر من فعلهم، وكان أمر أهل یقت ًوكانوا یرون لهم فضال علیهم في العلم، فكانوا

وذلك أستر ما تكون المرأة، ، )ًنوما على جنب  :أي(الكتاب أال یأتوا النساء إال على حرف 
 من قریش الحي من األنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحيفكان هذا 

ذون بهن ویتلذ) لى أقفائهن ع یأتون النساء وهن نائمات ىأن(ًیشرحون النساء شرحا 
مقبالت ومدبرات ومستلقیات، فلما قدم المهاجرون المدینة تزوج رجل منهم امرأة من 

إنما كنا نؤتى على حرف، فأصنع  :األنصار، فذهب یصنع بها ذلك، فأنكرته علیه، قالت
ْنسآؤكم:  فأنزل اهللا  أمرهما، فبلغ ذلك رسول اهللافشري، فاجتنبنيٕذلك واال  ُ ُ َ ٌحرث ِ ْ ْلكم َ ُ َّ 

ْأتواَف ُ ْحرثكم ْ ُ َ ْ ُْشئتم ََّأنى َ ْ ِ)
 : مقبالت، ومدبرات، ومستلقیات، یعنى بذلك موضع الولد، أي)133

   .)134( الفرجأي
ٕ وأبیه وان كان یشوبه الخجل االبنًولهذا، فإن حوارا یدور بین البنت وأمها، أو 

  .  ودرء في الوقت نفسه لمفسده محتملهمنفعةلكنه فیه 

                                                        
   .)278( باب إذا احتلمت المرأة –كتاب الغسل : صحیح البخاري) 132(
  . 223: البقرة) 133(
وكذلك انظر ، 250 صحیح البخاري ص) 4253 (ورواه البخاري برقم: وحسنه األلباني، رواه أبو داود) 134(

  . )2146( باب في جامع النكاح – كتاب النكاح –سنن أبي داوود 
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ناء في األمور الجنسیة بأسلوب تربوي من منظور وینبغي أن نتعامل مع األب
 واً بعیدا عما ال یراعى فیه الضوابط الشرعیة ومراحل عمر الطفل، أو ما یتناقلإسالمي

األبناء من معلومات عن طریق زمالئهم في المدارس والجامعات وغیره، وخاصة ما یذیعه 
  . رفاق السوء الذین لم یعلموا أو یوجهوا

ئذ أن یقوموا بدور من یضع النقاط على الحروف، وذلك بتلقین وعلى اآلباء حین
كما یوجهون  .أبنائهم، وتنظیم معلوماتهم وتهذیب سلوكهم، كل مرحلة على قدر استیعابها

 من حوادث وأحداث جنسیة زمالئهم لما یردده واالستماعإلى أال یسترسلوا في السماع 
 توجهاتهم، وعلى األبناء أن یبلغوا أهلیهم  حتى ال تفسد أخالقهم أو تنحرفنیةوأفكار شهوا

ًبكل ما یجدونه غریبا علیهم في سلوك زمالئهم من أشیاء لم یرونها من قبل ولم یسمعوا 
ٕعنها من آبائهم حتى یستطیع الوالدان ضبط األمور وتحصین األبناء وافادتهم وتبصیرهم 

  . بما ینفعهم أو یضرهم
  : خـاتمة

ً لها مازالت موضوعا شائكا اإلبداعياول اإلسالم إن المسألة الجنسیة رغم تن ً
ًومحاطا بسیاج من التكتم والتحریم والتجاهل من المربین ومن المؤسسات التعلیمیة، 
ومازالت آراء علمائنا ومفكرینا المسلمین في موضوع الجنس والتربیة الجنسیة موضع 

جهة للمشاعر والسلوك  طاقة هائلة موباعتبارهتجاهل رغم ما أبدعوه في مجال الجنس 
ًودافعا أصیال عمیقا في الكیان البشرى، وفي مجال الثقافة الجنسیة بما  ً  من معارف تشملهً

 الشرسة والوافد للهجمة التصديوتعین على  وقیم واتجاهات تتفق وعطاء اإلسالم الثرى
 تزین لعالقات جنسیة غیر اإلعالممن ثقافة جنسیة تقذف بها الفضائیات ووسائل 

، وتنشر ثقافة الشذوذ وتثیر مشاعر الشرعي خارج إطار الزواج ٕوانجابروعة، مش
  . وأحاسیس المراهقین من أبنائنا

 في تناول اإلسالمإن األمر یتطلب تربیة جنسیة صحیحة تأخذ في اعتبارها منهج 
مسألة وتغیرات عصرنا الذي نعیش فیه وتستهدف الكشف عن الجنس وعن صحیح 

شئة تأثیره على الحیاة اإلنسانیة وتلقى علیه الضوء كجزء هام وأساس  وتبرر للنامفاهیمه
  .  االجتماعیةالحیاةمن نسیج 

كما أن األمر یتطلب تربیة جنسیة تمكن الفرد من تنظیم مشاعره الجنسیة 
ً قیما وتكسبهوضبطها، وتعینه على حسن التكیف في المواقف الجنسیة المختلفة، 

قة الجنسیة إلى مقصودها الصحیح، ولیس إلى ملذات واتجاهات تجعله یتوجه بالطا
 من وتقي معناها، تربیة تحقق الضرورة وتستجیب لها، وتمنع الضرر الحیاةرخیصة تفقد 

  . آثاره
  : یلي ومن خالل العرض السابق نخلص إلى نتائج من أهمها ما
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كریم تعالج بینت الشریعة اإلسالمیة أمور الغریزة الجنسیة بكل وضوح، فآیات القرآن ال .1
ًمشكالت الجنس بصراحة ووضوح، كما أن السنة النبویة تتضمن كثیـرا مـن األحادیـث 

 . الشریفة المتعلقة بموضوعات الجنس

أن الدین اإلسالمي ال ینتقص من أهمیة الجنس وال ینكره، بل إن اإلسالم أضفى علیه  .2
 . ًمعنى رفیعا

لوضوح، وعرضها في أنقـى ثـوب، تناول اإلسالم القضایا الجنسیة بمنتهى الصراحة وا .3
  . واستخدم في ذلك عبارات تتناسب وهذه القضایا

ًأن الجنس قضیة تتصل بحیاة األفـراد اتـصاال مباشـرا، لهـا تأثیراتهـا الواضـحة علیهـا،  .4 ً
 . وعلى سلوك المجتمعات واألمم

على الرغم من أن الجانب الجنسي بما فیه من دوافع قویة نفسیة على حیاة اإلنـسان  .5
ٕخصیته، نجد أن اإلسالم دین الفطرة ما جاء لیغیـر مـسار هـذه الفطـرة، وانمـا جـاء وش

 . لیضبطها، ویبین مسارها الصحیح

إن التربیة الجنسیة ضرورة حتمیة في الحیاة، ألن الغریزة الجنسیة إذ لم توجه بصورة  .6
 . صحیحة ستؤثر على سعادة الشباب، وستحول حیاتهم ومستقبلهم إلى بؤس وشقاء

 . واج هو الطریق الوحید لتفریغ الشهوة الجنسیة المشروعةالز .7

ًإعطــاء التربیــة الجنــسیة اهتمامــا كبیــرا فــي المــدارس باعتبارهــا المــصدر الــرئیس فــي  .8 ً
تقدیم مفاهیم التربیة الجنسیة بطریقة علمیة وصـحیحة تتناسـب مـع المراحـل العمریـة 

 . لصلة بالتربیة الجنسیةلتشبع الحاجات المعرفیة للمتعلمین في الموضوعات ذات ا

مراعاة الترتیب المنطقي في تقـدیم الموضـوعات والمفـاهیم الخاصـة بالتربیـة الجنـسیة  .9
 – االســـتمراریة –التسلــسل (فــي كــل المراحــل حــسب المعـــاییر الموضــوعة للمنــاهج 

علــى اعتبــار أن التربیــة الجنــسیة تربیــة مــستمرة فــي كــل المراحــل العمریــة ) التكامــل 
 . لإلنسان

زواج حكم وفوائد كثیرة منها المحافظة على النوع اإلنساني، والتحصن من الشیطان، لل .10
 . وسالمة األفراد والمجتمع من االنحالل األخالقي واألمراض الجنسیة الخطیرة

ضرورة العمل على نشر الثقافة األسریة بما في ذلك الثقافة الجنسیة منذ سن مبكرة ؛  .11
 . وین الفرد واألسرة والمجتمعلما لهذه الثقافة من آثار في تك

أن التربیة الجنسیة یجب أن تبدأ في حیاة الكبار قبـل الـصغار، حتـى یـتمكن الوالـدین  .12
من التعرف على القواعد اإلسالمیة المنظمة للنشاط الجنـسي، وهـذا بالتـالي سیـساعد 
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حبة األبناء على اتخاذ المواقف السلیمة القادرة على مواجهة التغیرات الجنسیة المصا
 . لكل فترات النمو

لألسرة دور في تعلیم األبناء أصول التربیـة الجنـسیة الـصحیحة وفـق معـاییر اإلسـالم  .13
 . وشرائعه

ــنفس واالبتعــاد عــن المثیــرات الجنــسیة وغــض البــصر عــن  .14 العفــة والطهــارة وتزكیــة ال
 . المحرمات حصن منیع من الوقوع في الرذیلة والشذوذ الجنسي

 . خالقي للتربیة الجنسیة المستمد من الشریعة اإلسالمیةالتأكید على البعد األ .15

أن مناهج التربیة اإلسالمیة هي من أهم المناهج التي تـستطیع تنـاول قـضایا التربیـة  .16
   .الجنسیة ومناقشتها، وذلك لتناول آیات القرآن الكریم واألحادیث النبویة لهذه القضایا

ًوأخیرا ولیس آخرا وصایا نوردها النصائح والنوصي بمجموعة  ..ً
   :ًإجماال لآلباء والمربین تفیدهم في هذا المجال وهي

 حب االستطالع الجنسي عند الطفـل بطریقـة تتناسـب مـع قدراتـه العقلیـة وعـدم إشباع .1
 فـي األلیفة بمالحظة الحیوانات االستعانةالتهرب من اإلجابة عن استفساراته، ویمكن 

  . تعرف الطفل على حقائق الجنس
ــلالعــدم ردع  .2 ــث طف ــى العب ــزز واالشــمئزاز إذا لجــأ إل  بأعــضائه بقــسوة أو إظهــار التق

  . التناسلیة، وعلى اآلباء أن یحولوا انتباههم إلى أمر آخر بلباقة وذكاء
مراقبة الطفـل بدقـة لمنعـه مـن التعـرض للمثیـرات الجنـسیة، ومتابعـة ردود أفعالـه إزاء  .3

   .المشاهد غیر المناسبة في حال التعرض لها
أن یعمـل الوالـدان علـى تحریـر األبنـاء مـن سـیطرتهما تـدریجیا وأن یحـوال دون ینبغي  .4

ًتعلقهــم بهمــا تعلقــا عاطفیــا عنیفــا حتــى یتــاح لهــم االســتقالل العــاطفي فــي الوقــت  ً
   .المناسب

 من شقاق یراهًأن تكون العالقة طیبة بین الوالدین حتى ال یشب الطفل مثقال بمرارة ما .5
   .اة الزوجیةبینهما فتتشوه نظرته للحی

عدم التحیز للذكور علـى حـساب اإلنـاث داخـل األسـرة فـإن هـذا قـد یغـرس فـي نفـوس  .6
  . اإلناث كراهیة الجنس اآلخر

تعوید الطفل آداب االستئذان عند الدخول على أحد خاصة عند الدخول على الوالـدین  .7
  . لنقطع على الشیطان طریق إثارة الشهوات في نفوس األبناء
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ــاء أ .8 ــاء تعلــیم األبن ــو كــانوا زمالئهــم، فهــذا مــن الحی ال یخلعــوا مالبــسهم أمــام أحــد، ول
  .الواجب

التفریق بین األبناء في المضاجع بدایة من سن عشر سنوات ولو كان قبل ذلـك فهـو  .9
  .أفضل

تعوید الطفل النوم على الشق األیمن ونهیه عن النوم علـى الـبطن وتحویلـه عـن ذلـك  .10
  .كلما فعلها

  . ملء وقت الفراغ لألبناءو الحسنة، الرفقةلحرص على  السیئة واالرفقةتجنب  .11
على اآلبـاء واألمهـات واألسـر المـسلمة دور كبیـر فـي تربیـة جنـسیة إسـالمیة، وبنـاء  .12

ــب عــنهم آداب وأخــالق وواجبــات  ــال تغی ــوي أفــضل، ف ــیم نب ــافي واعــي، وتعل وعــي ثق
ــب  ــي جمیــع مراحــل أعمــار األوالد والفتیــات، وال تغی عــنهم بــرامج اإلســالم التربویــة ف

  . التربیة الصحیحة، وال مصطلحات اإلسالم العفیفة الطاهرة
تعلیم األبناء البالغین غض البصر عن النساء والبنت عن الرجال، وكذلك تعلیم البنت  .13

 . معنى الحیض وما ینبغي خالله
عدم التهرب من أسئلة األبناء الجنسیة لـئال یلجـأ أحـدهم إلـى المعلـم أو األصـدقاء أو  .14

 ینبغي إرشاد األبناء لما یسألون عنه في ولكن معلومات خاطئة، فیعطیهألقارب، أحد ا
  . هذا المجال دون حجل وبأسلوب مهذب راق
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