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 آثار اإلباحية على الدماغ 
 أعيدوا دماغي إيلَّ فقد دمرته اإلباحية!

 ! أعيدوا دماغي إيلَّ فقد دمرته اإلباحية

 . إن ما تقرأه هو احلق. االباحية تغريالدماغ بل و تدمره نعم،

تطورات أمهية يف فهمنا للدماغ يف العقدين األخريين هو اكتشاف ما يسمى واحدة من أكثر ال
بعبارة أخرى   باملرونة العصبية. فـ "العصبية" تعين الدماغ و "املرونة" تعين القابلية للتغري ، أو

باستمرار ينشيء مسارات مبنية على العادات اليت تقوم   ، فقد اكتشف العلماء أن الدماغ
 . أنت ا

اخلاليا العصبية اليت تنشط أو  : إن  قالوا  ح كيف يعمل الدماغ ، فإن علماء الدماغلشر
 . معا، تتواصل معا مبا يشبه األسالك تثار

 ما هي اخلاليا العصبية ؟ وما هو السبب يف إثارا ؟

حيصل تنشيط خلاليا املخ يف نفس الوقت من شيء ما رأيته أو مسعته أو مشمته أو أيا  عندما
فإن خاليا الدماغ تقوم بإطالق املواد الكيميائية اليت تساعد على تقوية العالقة بني كان، 

 .اخلاليا العصبية

، وهي مادة كيميائية  على سبيل املثال، عند تناول طعام لذيذ يقوم الدماغ بإفراز الدوبامني
و اليدين مع شخص ما يهمك كأبيك أ تشعر بأنك على حنو جيد . أو إذا تعاقدت  جتعلك

مع   أمك ، فدماغك يطلق مادة كيميائية تسمى األوكسيتوسني، اليت تساعدك على الترابط
أو إذا كنت يف كل مرة تذهب لزيارة عمك مثال و كان يأخذك يف عناق كبري مث  .الناس



3 
 

، ألن عقلك   شعورا مجيًلا جًدا جتاه عمك   رمبا سينشيء لديك اآليس كرمي ،فهذا   يقدم لك
 . سارات تربط العم مع الشعور بالسعادة واحلبسوف يقوم ببناء م

إن لديك العديد من األنواع من مسارات الدماغ جلميع أنواع األشياء: ركوب الدراجة، 
الدماغ يصنع  وتناول الطعام، و املشي على الشاطيء. وعندما ينظر الشخص إىل االباحية فإن 

 . مسارات جديدة لذلك أيضا كما يف األمثلة السابقة

.   ما مثل غريها من املواد امللموسة املسببة لإلدمان، فإن االباحية تغرق الدماغ بالدوبامنيمتا
الدماغ بالدوبامني بصفة مستمرة نتيجة االستخدام الدائم، تقل عدد    لكن بعد أن يغرق

و  و اليت تكون كزوائد صغرية على النريون " اخلاليا العصبية " مستقبالت الدوبامني
 .إىل رسالة الدوبامني  تستمع   اليت

نفس مستويات  مع وجود عدد أقل من املستقبالت، حىت و لو كان الدماغ يقوم باستقبال
. نتيجة لذلك،   الدوبامني نتيجة للمشاهد السيئة، فإنه لن يشعر بتأثري الدوبامني بنفس القدر

 دركات ومثله مثل مدمن املخدرات، سيتجه للبحث عن مستوى أعلى من اإلثارة، ويهبط يف
أسوأ وأسفل نتيجة هلذه العادة السيئة، وذلك أمًلا يف حتقيق نفس املستوى الشعوري (الزائف) 
الذي كان ينتابه يف البداية. لقد بدأ الشخص يفقد حساسيته، ومعها يفقد اتزانه ورشده. 

 ◌ۗ  َلُهْم َأْزَكٰى ذَِٰلَك ◌ۚ ُفُروَجُهْم (ُقل لِّْلُمْؤِمِنَني َيُغضُّوا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا   وسبحانه القائل:
 .٣٠ اآلية - النور) َيْصَنُعوَن ِبَما َخِبٌري اللََّه ِإنَّ

الدوبامني و يعتاد عليه ، و هذا   املستخدم يتكيف مع فمع االستخدام املتكرر لإلباحية فإن
لشخص أن ا   هو أحد األسباب اليت تصل به حىت اإلدمان هلذه املشاهدات املحرمة. و سيجد

موجة عالية من الدوبامني لن جتعل    األنشطة اليت كان ميارسها و اليت كانت سببا يف إفراز
و بالتايل ستترك تلك التجربة هذا   الشخص مع مرور الوقت يشعر بالسعادة كما السابق ،

 . متدين و غري مستقر  العاصي يف شعور أو إحساس 
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ع يف جمموعة جديدة كاملة من املشاكل، الشخص يق  يف اإلدمان، فإن  مبجرد الوقوع
اجلزء من الدماغ الذي يساعد على التفكري يف األشياء  أضرار اإلدمان تظهر و تؤثر على   ألن

 . عرب اختيارات جيدة

أظهرت الدراسات أن إدمان املخدرات بأشكاهلا ميكن أن يسبب   ألكثر من عشرة أعوام
اجلزء من   ص اجلبهي" يبدو تقنيا حقا، حيث إنهإن "الف   الفص اجلبهي للدماغ. انكماش يف 

الدماغ الذي يتحكم يف حل املشكالت واختاذ القرارات املنطقية. لكن الدراسات األخرية 
اليت تسبب ها النوع من الضرر، ولكن أيضا تظهر نفس  وجدت أنه ليس فقط األدوية 

الطعام، وإدمان االنترنت،  املشاكل مع أنواع أخرى من اإلدمان، مثل اإلفراط يف تناول  هذه 
 .وإدمان اإلباحية

لكن هناك أخبار جيدة جدا بفضل اهللا ورمحته و هي أن املرونة العصبية اليت تكلمنا عنها يف 
مقدمة املقال تعمل يف كال االجتاهني، و هذا يعين أن الضرر يف الدماغ ميكن أن يتراجع و 

 .السلوكيات املحرمة و الغري صحيةيشفى عندما حيافظ الشخص على نفسه بعيدا عن هذه 

و اآلن أخي ما عليك سوى أن تعود إىل اهللا و تقلع عن اإلباحية ليعود إليك دماغك الذي 
الَِّذيَن آَمُنوْا  * ُقْل ِإنَّ الّلَه ُيِضلُّ َمن َيَشاء َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمْن َأَناَب }دمرته اإلباحية بإذن اهللا 

  سورة الرعد   {ِذْكِر الّلِه َأَال ِبِذْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِب

  .فهو سبحانه يهدي إليه من أناب

 .جزاكم اهللا خريا
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  فقدان الشعور وتبلد احلس اإلباحية تسبب 

وجد الباحثون أن مستخدمي املواد اإلباحية يتأقلمون مع ما يشاهدون أي أم يعتادون على 
تجابة الدماغ للمتعة حدث له نوع من التخدير، وهو ما يؤدي إىل فقدام اس ألن  ذلك

 .للمشاعر اخلاصة باالستثارة تدرجييا وتبلد احلس مع استغراقهم يف وحل اإلباحية

 

عندما تثري اإلباحية شخصا، فإن الدماغ يطلق ما يسمى بالدوبامني و هي مادة كيميائية جتعل 
 .تة واملزيفة بطبيعة احلالاملدمن يشعر باملتعة املؤق

بواسطة بروتني معني و   يتكون الدوبامني من خالل الدماغ ، ويترك وراءه مسارا يسري
 .، وهو ما يربط الشعور باملتعة و اإلثارة مع النظر إىل املشاهد السيئة [ iFosB ]يدعى 

عنا نتذكر "هذا شعور جيد "، وهذا الربوتني اآلخر يقول لك : " د الدوبامني يقول لك: 
 ."أن نعود إىل هنا مرة أخرى عمَّا قريب  كيف لنا 

من السهل على    إىل العمل لبناء مسار يف الدماغ ليجعل  فيقوم الربوتني املذكور بالذهاب
 .الشخص أن يفعل ذلك مرة أخرى

عندما حتدث هذه الدورة مع السلوكيات الصحية والطيبة فذلك شيء جيد، ولكن عندما 
 .إىل املتاعب يات املضرة فهذا يؤدي هذا حيدث مع السلوك

املشكلة هي أنه عندما ينظر الشخص باستمرار إىل مشاهد من هذا النوع ، فإن هذا 
من الدوبامني اليت ال يستخدمها الدماغ السليم ، و بالتايل فإن   الدماغ مبستويات عالية يغمر

ض مستقبالت الدوبامني اليت الدماغ يتعامل مع هذا الفيض من الدوبامني عرب التخلص من بع
تستقبله . و نتيجة هلذا و مع عدد أقل من املستقبالت، ال ميكن للمستخدم ان يشعر بآثار 
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الدوبامني ، و إذا ذه املشاهد اليت كانت تثريه تبدو فجأة مملة. هنا يتم فقدان الشعور وتبلد 
 .احلس مع اإلباحية

تقليص مستقبالت   االباحية يف دماغ مستخدم يعتقد العديد من الباحثني أنه حينما يبدأ 
يكون حباجة  اليت كان يشعر ا يف البداية ،فإنه  الدوبامني، فإنه لكي حيصل على نفس اإلثارة

إىل زيادة أكرب من الدوبامني، مثله مثل مدمن املخدرات الذي يريد زيادة اجلرعة للحصول 
ر األخالقي بزيادة املشاهدة و خاصة األكثر على نفس األثر السابق و هنا يبدأ مرتلق اإلحندا

تطرًفا و احنالًلا و إيذاًءا ، فاملدمن يبحث عن الصدمة، و يشعر بامللل و الضيق و عدم الراحة 
 .يف ذات الوقت

اجلمع بني الشهوة  عند  بالسعادة  مع مرور الوقت يبدأ املدمن يف الشعور  عالوة على ذلك
النساء و هن يتعرضن   أن االباحية مليئة مبواد تعرض   والعدوانية. و هذا هو السبب يف 

لألذى جسديا. كما اا السبب يف أن العديد من مدمين االباحية جيدون أنفسهم ينحدرون 
لقبول كل فعل كانوا يرفضونه بأخالقهم قبل ذلك، فتنحدر مستويام الفكرية بصورة غري 

 .عادية عند التعامل مع من حوهلم وتز شخصيتهم

من خالل شهواتك، و لكن  ما يعمق أيضا إدمان اإلباحية تلك اآللية لتعمل ليس فقط ك
لالستسالم  أكثر عرضة   أوضاعا جمهدة "حزن أو قلق" كمثال، فتكون أيضا كلما واجهت

ملشاهدة هذه املقاطع، فتصبح أسريا هلا فال جتد لديك أي طريقة للتعامل مع الضغوط 
 .هلاء املؤقت باالباحية الزائفةواإلجهاد غري اللجوء اىل اال

إن هذه حلقة وى بصاحبها إىل أسفل سافلني، و هلذا السبب ندعوك للتوقف سريًعا حتی ال 
تزداد تدهورا و سوءا فهذا األمر السقوط فيه بال قاع فتظل وي مث وي مث وي بال قرار 

أسوأ مما انت فيه و أسوا مما فمهما بلغ بك االحندار و التدهور توقف ألن هناك دائما ما هو 
َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو )  :تتخيل ( و استعن باهللا و ال تعجز ) . وتذكر قوله تعاىل
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ٰى َعَل َظَلُموا َأنُفَسُهْم َذَكُروا اللََّه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم َوَمن َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإلَّا اللَُّه َوَلْم ُيِصرُّوا
 .١٣٥اآلية  -آل عمران  (َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُمونَ 
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  اإلباحية شوهتين

 شوهتين اإلباحية

 .)مجلة واقعية يعترف ا كل مستخدم للمواد اإلباحية (حىت و لو يف قرارة نفسه

إن املدمنني هلذه املواد جيدون أنفسهم مثارين بأشياء تدعو لإلمشئزاز فهي ضد عقيدة و أخالق 
ن اإلسالم . ومبجرد بدء مشاهدة األفعال أمامهم، يتم اإلحياء هلؤالء املشاهدين أن هذه دي

طبيعية و أكثر شيوعا مما هو متخيل، وهكذا يتم إيصال تلك  السلوكيات هي أكثر من 
 املفاهيم اخلاطئة و املشوهة هلم حتت ضغط الشهوة و اإلثارة. فهل بعد ذلك التشويه تشويه؟

 

 . بدو بسيطا، لكنه يف الواقع مثاال لبعض علوم الدماغ املعقدةإن األمر قد ي

 .""مسار املثوبة شيء يف الدماغ يسمى لديها    البشر وحىت عدد من الكائنات األخرى

احلياة الصحية من خالل مكافأة لك عندما تفعل شيئا  تشجيعك على  جزء من مهامه هو
على ) يصنع جتربة جديدة، تناول الطعام) أو على سبيل املثال) على قيد احلياة إما أن يبقيك

تثري حياتك بالتجارب اُملرضية سبيل املثال، العالقة الزوجية املشروعة)، أو عندما 
 .والعالقات املثمرة 

 ما هي الطريقة اليت يقوم مبكافئتك ا ؟

الطريقة اليت يكافئك ا هي عن طريق ضخ املواد الكيميائية، خاصة ما يسمى 
 . بامني"، من خالل الدماغ"الدو بـ
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عند استمتاعك بشيء  الدوبامني جيعلك تشعر بالسعادة، ولكن آثاره ليست مؤقتة فقط
يقوم ببناء مسارات جديدة يف الدماغ اليت تربط معا أجزاء خمتلفة من  أيضا  و لكنه معني

 .ذلك مرة أخرى  التجربة املمتعة لديك، فبالتايل تتذكر وتتحفز على أن تفعل نفس 

باستجابة تسعدنا و جتعلنا  أنواع من السلوكيات اليت ترتبط  وهذا هو السبب يف أن هناك 
 . مسرورين، مث تصبح عادات ندور حوهلا

العيش  على يساعدنا    عندما حيدث ذلك مع السلوكيات الصحية والسوية والسليمة فإن ذلك
هلا  والضارة فسيكون بشكل جيد، ولكن عندما حيدث مع السلوكيات السرية وغري الصحية

 .تأثري معاكس

أنه فقط يتسلى، ساعتها  يف املواد اإلباحية، يف حني يعتقد بالنظر  فعندما يقوم شخص ما
مشغوال يف بناء مسارات العمل بني كل ما حيدث على الشاشة اخلاصة  الدماغ يكون 

تقوم تلك املواد  ومشاعر اإلثارة لديه. و هذا الذي حدث شيء صعب، حيث به
على مر الزمن، فيقوم الدماغ بربط تلك األسالك ببعضها    بتغيري دماغ اُملستخِدم  اإلباحية

. فها هنا الدماغ    البعض و حيدث التغيري املتعلق باإلثارة فيحدث اإلدمان لتلك املواد السيئة
، ُوِضع مستثري سليب أمامه، فقام بعمله على أكمل وجه، ألنه مل يفرق بني ما هو مفيد وضار

 .فهذه مسئوليتك أنت كإنسان لك عقل وقلب وتستطيع التحكم يف جسدك و توجهه

أثبتت األحباث الغربية أن عقول مستخدمي اإلباحية سرعان ما تصبح معتادة على اإلباحية 
اليت رأوها من قبل، ومن مث تقوم باالنتقال إىل أشكال أكثر تطرفا وسوًءا، وتزداد نسبة القبول 

ة أمامها أو مقاومتها من داخل النفس. ناهيك عن حتقري صورة املرأة وممارسة هلا، وتقل الصدم
 .العنف جتاهها نتيجة هلذه الصورة املشوهة
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اليت ترىب عليها  للبدء يف تغيري األفكار واملواقف   إن املشاهد ملا هو سيء لديه االستعداد
يف السلوك وغالبا ما تكون  ويدعمها الدين اإلسالمي و اخللق القومي ، بل هو معرض لتغيريات

 . ليست ببعيدة

 اآلن تأكدت من خطورة اإلباحية وقدرا على تشويهك؟

َوَكذَِٰلَك ُنَفصُِّل اْلآَياِت )  :هلذا السبب ندعوك للتوقف، وندعوك لتخشع من قوله سبحانه
آَياِتَنا َفانَسَلَخ ِمْنَها َفَأْتَبَعُه الشَّْيَطاُن  َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي آَتْيَناُه    ) ١٧٥َوَلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن( 

 ◌ۚ َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َولَِٰكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اْلَأْرِض َواتََّبَع َهَواُه     ) ١٧٦َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن( 
 َكذَُّبوا الَِّذيَن اْلَقْوِم َمَثُل ذَِّٰلَك ◌ۚ ْكُه َيْلَهث ْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتْتُرَت ِإن اْلَكْلِب َكَمَثِل َفَمَثُلُه
َساَء َمَثًلا اْلَقْوُم الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا    ( 177 )َيَتَفكَُّرونَ  َلَعلَُّهْم اْلَقَصَص َفاْقُصِص ◌ۚ  ِبآَياِتَنا

 .١٧٧- ١٧٤األعراف  (َوَأنُفَسُهْم َكاُنوا َيْظِلُمونَ 

   



11 
 

   العصراإلباحية كوكايني

 :"يقول الدكتور نورمان دويدج يف كتابه " الدماغ الذي يغري نفسه
املواد اإلباحية تعد متعة زائفة وخادعة وتوحي للمدمن أا ختفف من التوتر اجلنسي،و  [

اإلدمان، و التعود ، و يؤدي هذا يف اية املطاف إىل    لكنها يف احلقيقة تفضي إىل
فسها، و بالطبع يف املتعة احلقيقية الشرعية اليت بني األزواج يف املتعة املزيفة ن   اخنفاض

 . ]  بدرجة أكرب

أن يكون هناك إدمان، جيب  يعتقدون أنه من أجل األطباء والباحثون  و منذ فترة طويلة جدا
مثل السجائر والكحول، أو   تدخل إىل اجلسم أن يكون منطويا على مادة خارجية

ت بعد دراستهم إلدمان اإلباحية حيث إن التأثري واحد و املخدرات. لكن هذه النظرة تغري
 .الضرر فادح

السجائر و   و فهمنا كيفية عمل اإلدمان، لتبني لنا أن  الدماغ،  خاطفة على   إذا ألقينا نظرة
 .الكحول و املخدرات لديهم قواسم مشتركة أكثر مما قد يعتقد البعض

يف كوب، يف حني تشعل   يسكب لكحولفا  بالتأكيد فإم خيتلفون يف طريقة تعاطيهم،
يف النهاية يدخلوا إىل اجلسم ، و مجيعهم هلم نفس التأثري على  بالنار، و لكن    السجائر

 .االدمان : عن طريق إغراقه مبادة كيميائية تسمى بالدوبامني و هذا ما يسبب  املخ

 .الشيء بالضبط  و اإلباحية تفعل نفس

و اإلباحية لديهما الكثري من القواسم املشتركة. حيث يف الظاهر ال يبدو أن الكوكايني 
ُيشترى واحدا منهما يف األزقة بصورة غري طبيعية، بينما اآلخر جماين للتحميل عرب شبكة 
اإلنترنت. واحد عادة ميكن احلصول عليه بتكلفة عالية جدا، يف حني أن اآلخر تكلفته 

 .سعر االتصال بشبكة اإلنترنت عايل السرعة  فقط
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 أين هو التشابه بينهما؟ف

 .التشابه داخل الدماغ

أن تفعل  يف حتفيزك على   وتتمثل مهمته  ، "مسار املثوبة"يسمى   جمهزة بشيء  أدمغتنا
على قيد احلياة مثل تناول الطعام أو ممارسة   األشياء اليت تبقيك أنت و اجلينات اخلاصة بك 

ئك ا هي عن طريق إفراز الدوبامني يف الطريقة اليت يكاف العالقة احلميمية الشرعية، و
 . جيد   الدماغ، ألن الدوبامني جيعلك تشعر بأنك على حنو

فليس فقط ألن عقلك قد تكيف على حتفيز معني ، شريطة أن تقوم بفعل شيئ معني ،فهذا ال 
 .يعين دائما أنه جيد بالنسبة لك

عندما تتناول كعكة الشوكوالتة على سبيل املثال، الدماغ ينتج مستويات أعلى من الدوبامني 
هناك   خلبز القمح الكامل. نعم ستشعر مبتعة و لكن  أكثر من تلك املفرزة عند تناولك

جمموعة من املشاكل الصحية  بأمراض القلب، و زيادة الوزن، و تطور احتماالت إلصابتك
 .األخرى

ص بالبحث يف السريعة اجلنسية. عندما يقوم الشخ اإلباحية هي يف األساس كالوجبات 
حمتملة، و يبدأ الدماغ بضخ  اإلباحية، فإن الدماغ يعتقد أنه يرى فرص تزاوج

فعلى عكس العالقة احلميمية الشرعية و الصحية اليت تتراكم مع مرور الوقت مع   .الدوبامني
تيارا ال ائي من املثريات الصارخة اليت تقوم   شخص فعلي و سوي، فإن اإلباحية تقدم

ماغ مبستويات عالية من الدوبامني يف كل مرة ينقر فيها املستخدم على صورة بإغراق الد
 .جديدة
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يف موقف يتسبب عنه الوصول الزائد من املواد الكيميائية ليزيد الشعور  و ضع عقلك 
بالسعادة قد يبدو مثل فكرة جيدة يف البداية، و لكن كما هو احلال مع الوجبات السريعة، ما 

 .يف هذه احلالة ليس كذلك على اإلطالق هو  يديبدو و كأنه شيء ج

العالية ، و  املواد الكيميائية   فيضانات من  فعند استخدام املواد االباحية تنهمر على الدماغ 
و هي  مستقبالت الدوبامني من الدماغ  . مع مرور الوقت، سيخفض بالرد يبدأ الدماغ

 .زها يف الدماغالدوبامني مبجرد إفرا  اليت تستقبل املواقع الصغرية

غالبا ما يتوقف وجود نفس  مع مرور الوقت و تكرار املشاهدة  ونتيجة لذلك، فإن اإلباحية
إثارة   أكثر  اإلباحية أو العثور على نسخ  يف املزيد من بالنظر التأثري، و هلذا يقوم املستخدم

 .  للحصول على نفس اآلثار

املخ مما يؤدي إىل   ت جديدة يف ، أدى ذلك إىل صنع مسارا  يف اإلباحية   كلما حبثت
استخدامها أسهل وأسهل للمستخدم لتتحول يف اية املطاف إىل سلوك سواء  جعل 

 .  أو ال يريد فعل ذلك   كان

يف  " مسار املثوبة "إن    املخاطر مرتفعة بشكل خاص، حيث بالنسبة للمراهقني، فإن
العقول  أدمغة الكبار، ألن أكثر قوة من املراهقني لديها استجابة مرتني إىل أربع مرات   أدمغة

 . يف سن املراهقة تطلق مستويات أعلى من الدوبامني ما جيعلهم عرضة أكرب لإلدمان

إننا ندعو كل مدمن هلذا النوع من املخدرات، خمدرات العصر احلايل، أن يستيقظ على حقيقه 
ِإنَّا )  :بتالء وواجبه فيهأنه مدمن و أن عقله يتصرف كعقل املدمن. وندعوه ليتذكر هذا اال

ِإنَّا َهَدْيَناُه السَِّبيَل ِإمَّا    ) ٣َخَلْقَنا اْلِإنَساَن ِمن نُّْطَفٍة َأْمَشاٍج نَّْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه َسِميًعا َبِصًريا( 
  .٣-٢اآليات  -اإلنسان (َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفوًرا
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  آثار اإلباحية على العالقات

  
  كزوج باحية أضعفتيناإل

االباحية تعد عاملا افتراضيا مزيًفا مليئا باجلنس، و لكن ما ال يذكره املقدمون هلذه املشاهد 
السيئة هو أنه كلما ذهب مشاهدها بعيدا فيها وعاملها اخليايل ابتعد عن العامل الواقعي بنفس 

و حياته تأذَّت روحه و مشاعره و أفكاره و عالقاته   القدر أي يف عكس االجتاه متاما، و
 .ككل

إىل ممارسة أقل للعالقة الزوجية املشروعة، ويقل مستوى    تؤدي إن مشاهدة االباحية غالبا ما
اإلشباع واإلرضاء الناتج عنها،بل وبالنسبة لكثري من املستخدمني، ففي اية املطاف تعين 

 .اإلباحية بالنسبة هلم العزوف بالكلية عن العالقة الزوجية املشروعة

أي   يف   ة من أكثر الدراسات مشوال على استخدام االباحية و اليت مل ُيجرى مثلهاففي واحد
وقت مضى، وجد الباحثون أنه بعد التعرض هلذه املواد اهلابطة، كان كل من الرجال والنساء 

 .سعادة يف عالقتهم بشريك حيام، و أقل ميًلا للعالقة الزوجية املشروعة و أسوأ فيها أقل 

الناس يشعرون بقدر  فقط كفيل بأن جيعل  ن التعرض لإلباحية و لو ملرة واحدةكما أظهرت أ
 أقل من احلب ألزواجهم. ملاذا؟

الشخص هذه املواد السيئة، جيري إعادة رسم خرائط الطريق اجلنسي يف  ألنه عندما يشاهد
الشخص لديه جتربة من هذا النوع ويشعر حينها بشعور جيد،   فعندما يكون الدماغ.

حلثه على العودة إىل هناك مرة أخرى . ومبا أن أدمغتنا تفضل  خريطة  الدماغ يكون فإن 
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ومثري مع جرعة  اليت تؤدي إىل شيئ جديد  ، و خرائط الدماغ هذه هي  اجلديد و احلديث
تلك  إضافية من املواد الكيميائية يف الدماغ، فإا جتعلنا نشعر بشعور جيد مع تعزيز و تقوية 

 . الدماغيف املسارات 

طريق املشي ملسافات طويلة، فسوف  خرائط الدماغ لدينا إما أن ُتستخدم أو ُتفقد، متاما مثل
إذا مل حيصل مشى عليها فلن   أما .تبدأ اخلرائط يف النمو على املدى الطويل عند املشي عليها
وتصبح يكون هناك مرور من خالهلا  تظهر تلك املسارات و ستختفي مسارات الدماغ اليت ال

 .أضعف

املخ مث يربط  إنشاء وتعزيز مسارات يف    يف االباحية، يبدأ يف   فعندما يبدأ الشخص يف البحث
مع الصور االباحية. ويف الوقت نفسه فإن   الشعور املزيف بالسعادة الوقتية الذي يشعر به 

واج، فيجد الرؤية و اللمس بني األز املسارات ال تربط اإلثارة مع أشياء طبيعية مثل  هذه 
املستخدمون انفسهم يف النهاية ال يثارون بشيء سوى هذه املواد السيئة وفقط ألن مسارام 

 .العقلية تشكَّلت عليها

من غري  - أكثر سوًءا. فعدد منهم    حيصل بدرجة و بالنسبة للمراهقني، فإن هذا األمر 
ى املشاهد اإلباحية قبل الزواج، قد يطلع عل  -امللتزمني إسالميا ومن التابعني ألصدقاء السوء 

 .املشاهد تبدأ يف تعليمهم عادات مليئة بالعنف والتسلط واخليانة وسوء املعاملة   و تبدأ هذه

عالقة مسيئة مع آخرين،   و مبا أن معظم الناس ليسوا متحمسني جدا حول فكرة أن تكون هلم
ذه سقطة أخرى يف هذا فإن املراهقني يكافحون من أجل التواصل مع شركاء حقيقيني، وه

فتراهم يشرعون يف إقامة عالقات سيئة حمرمة، وذلك ألم ال يعرفون كيف يتم  .الطريق
وكما قال عامل األحياء   التواصل مع اآلخر سوى من خالل ما تعلموه عرب الشاشة الفاسدة. 

 رياضة خاطئة، فهو على  أكثر من جمرد تدريب  إن مشاهدة اإلباحية هو"غاري ويلسون، 
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كانوا يريدون حقا تعلمها  الرياضة اليت    على ممارسة   لقدرة هؤالء الرجال و تبديد  حمو
 ."((أي العالقة الزوجية املشروعة

من  إن املعتقدات و املشاعر ليست هي الشيء الوحيد الذي يتغري بسبب ذلك، فعدد
مشكلة عندما   متام الوضوح أن لديهم واضحا هلم   املستخدمني الذكور هلذا املواد سيصبح

يدركون أم مل يعودوا قادرين على العالقة الزوجية املشروعة على اإلطالق من الناحية 
 .اجلسدية

ضعف االنتصاب ، كان هذا حيدث تقريبا    قبل ثالثني عاما، عندما كان يشكو رجل من
ية من بداية األربعني ، بسبب أن جسده يكرب وأن األوعية الدمو ، عادة   لكبار السن فقط

ضعف االنتصاب املزمن  .لديه تبدأ يف االنسداد ، مما جيعل من الصعب احلفاظ على االنتصاب
قبل   األيام لكن كانت تلك  . تقريبا ٣٥كان من النادر مساعه عن شخص أقل من سن الـ 

ظهور هذا املستوى من اإلحنالل وانتشاره، أما اليوم فالعديد من صغار السن يشكون من 
 .و هذه املشكلة يف الدماغ وهي ليست عضويةنفس املشاكل، 

املواد الكيميائية يف مركز املكافأة يف الدماغ، وهذه املكافأة يتم  إن االنتصاب يعمل بواسطة 
يشم شيًئا أو يشعر بشيء يشغله و يثريه.املشكلة   أو يسمع إصدارها عندما يرى الرجل أو 

مركز املكافأة لديهم يف أدمغدم عرب بالنسبة ملستخدمي االباحية هي أن االباحية خطفت 
احلصول على كمية زائدة من هذه املواد الكيميائية فوق الطبيعي. و نتيجة لذلك، يستجيب 
الدماغ للمستخدم عن طريق خفض كمية املواد الكيميائية اخلاصة باملكافأة واملنتجة من ِقبله، 

ك عندما تكون واقفا جبانب جهاز و يتوقف عن االستجابة هلذه املواد الكيميائية. مثال ذل
تغطي أذنيك من جراء   الكثري من الضوضاء حىت أنك  يرن، حيث حيدث إنذار احلريق الذي

تفعله أدمغة مستخدمي اإلباحية عندما تكون مستويات املواد   هذه الضوضاء. هذا هو ما 
 .الكيميائية مرتفعة جدا، فإا حتارا من خالل منع االستجابة



17 
 

املستخدمني لإلباحية يشغلون أدمغتهم باإلثارة الومهية أثناء اجللوس  فإن ى ذلك،وعالوة عل
يف الصور االفتراضية، بدال من ربطها بالزوج أو الزوجة يف عالقة   يبحثون وحيدين يف غرفة

 .مشروعة

املخ، فإن العديد من مستخدمي االباحية  و تغيري مسارات نظرا لالستجابة اجلنسية املنخفضة
ن مدمنني عليها من أجل بدء أية ممارسة جسدية مع شريك حيام، ومع الوقت تصبح يصبحو

هذه املشاهد نفسها غري ذات جدوى، وال يعود للعالقة املشروعة تأثري كذلك، فيتدمر 
 .الشخص بسبب دماغه بصورة شديدة نتيجة إلدمانه

هذا اإلدمان، يعود الدماغ إىل  و تتقي اهللا و تتعاىف من  لكن ما إن تقلع عن االباحية بإذن اهللا
طبيعته و تعود املسارات إىل طبيعتها و تصري حياتك طبيعية و القدرة على ممارسة العالقة 

 .الزوجية سوية وطبيعية

اللهم اهدنا و اهد بنا و اجعلنا هداة مهتدين و اشف مجيع املسلمني املبتلني من هذا الداء 
آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوآَمُنوا ِبَما ُنزَِّل َعَلٰى ُمَحمٍَّد َوالَِّذيَن ) :آمني، اهللا وقولك احلق

 ٢اآلية  -حممد  (َباَلُهمْ  َوَأْصَلَح َسيَِّئاِتِهْم َعْنُهْم َكفََّر ◌ۙ َوُهَو اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم 
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  اإلباحية جعلتين وحيدا!

حة مزيفة وخمدرة للمستخدمني من إن صناعة اإلباحية لديها طريقة خادعة تقوم فيها بتوفري را
القلق، واالكتئاب، والشعور بالوحدة (لدقائق معدودة أو ساعات قالئل)، مث يف املقابل 

   .نفس هذه املشاكل أسوأ بكثري على املدى الطويل ومباشرة بعد انتهاء األثر املخدر هلا جتعل

ق املشاهدين، فإن العزلة تنمو و منتجي هذه املواد السيئة، فحينما يزداد قلق و إرها   هذا خيدم
تسبب املزيد من العودة اىل الوراء حيث االباحية مرة أخرى. فتكون النتيجة النهائية للمدمن 

 . هي خسارة يف الدنيا واآلخرة كما تعلمون بالطبع

الوقت مع دورة استخدام املواد اإلباحية، فإنه ال   يف أي وقت يقوم فيه الشخص بانفاق"
، كما يقول "يكون هذا ُمحِبط و ُمهني و يسبب نوع من كراهية الذات ميكن إال أن

الدكتور غاري بروكس، و هو طبيب نفساين غريب عمل مع مدمين االباحية خالل الـ 
 . سنة املاضية   ٣٠

زاد خمه من ربط اإلثارة خبيال مزيف، و كلما بات   فكلما زاد الشخص من استهالك اإلباحية
نتيجة لذلك، فإن  .عالقة حقيقية مع شخص حقيقي عندما يتزوج من الصعب له أن يقيم

إم ال يعرفون كيف هلم أن  .العديد من املتزوجني يبدأون يف الشعور بشيء خاطئ عندهم
 .يتأثروا بشخص حقيقي، ناهيك عن تكوين عالقة شخصية عميقة مع أحد

عندما " :املدمر لإلباحية تقول إحدى الباحثات حول العالقات اإلنسانية تعليًقا على األثر
الشباب والشابات   كنت أسأل عن الشعور بالوحدة، فإن صمتا عميقا حزينا يرتل على

على حد سواء، إم يعرفون أم وحيدون و هذه [االباحية] هي جزء كبري من هذا 
صية إا تشري إىل العزلة املدمرة للشخصية، والعزلة ميل يفرضه إدمان املع ."الشعور بالوحدة

 .و العادات السيئة مثل تلك املشار إليها
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أي  - "اإلخفاء الذايت"وقد وجدت الدراسات أنه عندما ينخرط الناس يف منط مستمر من 
فإن هذا  -أصدقائهم وأفراد أسرهم   ا سرا بعيدا عن  عندما يفعلون أشياء خمزية وحيتفظون

ملشاكل نفسية حادة لكل من يضر ليس فقط بعالقام و لكن أيضا جيعلهم أكثر عرضة 
االباحية، و غالبا ما يترافق ذلك عادة مع مشاكل متمثلة  الذكور واإلناث من مستخدمي

القلق، و مشاكل متعلقة مبسألة شكل اجلسم وضعف الصورة الذاتية، ومشاكل العالقات    يف
   .و انعدام األمن، واالكتئاب

اوون شيئا أكثر من جمرد جمموع أجزاء من االباحية تقدم الصورة الكاذبة أن البشر ال يس
ميكن أن يقدموا من خالل هذا اجلسد. هذه التصورات غالبا ما  اجلسم ومقدار املتعة اليت

كيفية رؤيتهم ألنفسهم و لغريهم من الناس   و تؤثر على   يف الزحف إىل املدمنني عليها   تبدأ
 .وير العالقات احلقيقيةتط  يف احلياة احلقيقية، و هذا جيعل من الصعب عليهم

تصنع احلاجز الذي يسمم العالقات   فإن االباحية   بروكس: "يف غالب األوقات  يقول
   الطبيعية". 

   
(َأَلْم َيْأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر   عافانا اهللا و إياكم من كل سوء، قال تعاىل :

قِّ َوَلا َيُكوُنوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبُل َفَطاَل َعَلْيِهُم اْلَأَمُد اللَِّه َوَما َنَزَل ِمَن اْلَح
  ١٦اآلية  -احلديد  )َفاِسُقوَن مِّْنُهْم َوَكِثٌري ◌ۖ َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم 
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  اإلباحية تقتل احلب

 . احلب احلقيقي يعين أناسا حقيقيني يف عالقة شرعية حقيقة هي عالقة الزواج
 . العالقات احلقيقية أكثر صعوبة وأقل إرضاء االباحية جتعل

 .احلب احلقيقي  االباحية ميكن أن جتعلك تسخر من
ولكنها أسهل. لكن  -كما يقولون - أا مثل احلب املواد اإلباحية تدعي أا تبيع احلب و

 .بالطبع اإلباحية ال تفعل ذلك

حيتاج إىل شخص حقيقي. هذا الشخص  و كما ترى يف واقع احلياة فإن احلب احلقيقي
مستمع جيد ودائما يأخذ  لديه أفكار و مواهب. هذا الشخص   احلقيقي

شخص هو عبارة عن مزيج فريد من  . قكل  مشاعرك و أحاسيسك لسماع وقته   من
 . نوعه،هذا املزيج الرائع هو الذي جيعلك تقع يف حبه

 .هد و االستثمارأن احلب احلقيقي يتطلب اجل   لكن هناك حقيقة و هي

يوما ما أحداثا صعبة فلم  قد واجه  شريك حياتك يف احلياة احلقيقية هناك فرصة ألن يكون 
يكن لديه الوقت ليفعل بالضبط ما تريد ، أحياًنا يكون لديه احتياجاته اخلاصة اليت حتتاج إىل 

 . النظر فيها و تقديرها و العمل على حلها و مشاركته إياها

ملواد اإلباحية ال توفر أيا من تلك التجارب الثرية، لكنها توفر الكذب بعينه، و بالطبع فإن ا
فمن يظهرون يف املشاهد حيملون االبتسامة الباهتة دوًما. ويبدو أن ال أحد لديه أي احتياجات 

 .خاصة به ، ال آراء، أو مشاعر أو أحاسيس

 األزواج؟ أليس كذلك؟ال يبدو مشاًا بالطبع لواقع احلياة أو احلب احلقيقي بني 
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اخليال، و  و الشيء املهم هنا هو أن األمر ال يتعلق فقط بكون اإلباحية درب من دروب 
 .تكوين عالقات حقيقية لكنها أيضا جتعل من الصعب على املستخدمني

 ملاذا؟

العديد من الصناعات األخرى اليت ينفق عليها مليارات الدوالرات، هذه  مثلها مثل  ألا 
 .بأشياء غري واقعية من أجل احلفاظ على اجتذام  املشاهدين  د اهلابطة تغذياملوا

أن هذه املشاهد املزيفة كلما أدمنها الشخص أكثر بدت له عالقته بشريك حياته  املشكلة يف
تنحدر باملرء سريعا  غري مثرية مبا فيه الكفاية، مما جيعله يرجع مرة أخرى هلا، فهي دورة مفرغة

مظلم خميف بكل معاين الكلمة. مع استمرار املشاهدة يتم تلقينهم أفكارا و  يف نفق عميق
طبيعة العالقة الزوجية ! اإلباحية حتقر من شأن   معتقدات خاطئة عما من املقترح أن تكون 

املرأة بكافة الطرق، ويتم تصويرها كأداة يتم استغالهلا ملصلحة الرجل وفقط، لذا فإنه ليس 
 .رؤية النساء ذه الطريقة كذلك  يف دمنني من الرجال أن يبدأوامن املستغرب على امل

ففي دراسة عن آثار االباحية متت يف الغرب، سئل املشاركون عن رأيهم يف املرأة؛ أظهرت 
النتائج أن املدمنني هلذه املشاهد كانوا يفضلون أن تكون املرأة خانعة وتابعة للرجل بال هوية 

ى.هذا بالطبع خالف ما جيب أن تكون عليه العالقة الزوجية بني أو شخصية ُتحترم أو ُتراع
 .مبنية على االحترام املتبادل  الطرفني، فهي جيب أن تكون

يتعرضون إىل املواد اإلباحية، يقيمون أنفسهم على   الذين كما وجدت األحباث أن الرجال
 .من الرجال امللتزمني أم أقل يف احلب مع زوجان

قد  استخدام االباحية يف كثري من األحيان  أولئك الذين يستمرون يفمع مرور الوقت، 
يفقدون االهتمام بالعثور على احلب متاما. و يرتبط االستخدام املتكرر لإلباحية مع الشعور 

 .بشكل عام، و أقل ثقة يف العواطف من احلب بالسخرية
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و الشعور و كأنه ال ميكن  العديد من زوجات مستخدمني االباحية ينتهي م احلال إىل القلق
 .أبدا أن ترقى م العالقة الزوجية إىل عالقة حمبة و ألفة و رمحة بينهما

اإلباحية تؤثر سلبا على قدرة الشخص على أن يكون شخصا حقيقيا ، غري أناين، و يعرف 
 غالبا ما يعين أنه يف اية املطاف سيصري أحد املمسوخني على  معىن احلب احلقيقي، و هذا 

شكل بشر من القابعني أمام شاشات الكمبيوتر بال إرادة أو هوية أو دراية بواقعهم و أسرهم 
و زوجام، فبيوم تتهاوى و تتفكك بل و تنهار، و هو يف سكرته ال يدري إال حينما خير 
السقف عليه أو لرمبا عمره يضيع بال زوجة أو أوالد فتجده قد حرم نفسه النعيم احلقيقي من 

 . ذة متومهة يتعذب ا يف كل حلظةأجل ل

 دعونا نتامل آية عظيمة يف كتاب اهللا

َوِمْن َآَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل )يقول تبارك وتعاىل 
 .[٢١الروم: ] (َفكَُّروَنَبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَآَياٍت ِلَقْوٍم َيَت

يقول د عبد الدائم الكحيل : هذه اآلية ختفي وراءها أسرارًا علمية كثرية ينبغي علينا 
كمؤمنني أال منر عليها مرور الكرام، بل أن نتوقف ونتأمل ونتدبر حىت نزداد إميانًا وتسليمًا هللا 

 .[٢٢األحزاب: ] (َتْسِليًماَوَما َزاَدُهْم ِإلَّا ِإَمياًنا َو) :عز وجل كما قال تعاىل

 كيف حيدث السكون بني الزوج والزوجة؟

يؤكد الباحثون يف جمال علم النفس على أمهية أن يكون للرجل زوجة، ويقولون إن وجود 
زوجة بقربه دائمًا سوف ختفف التوتر النفسي بشكل كبري وختفف القلق واإلحباط. ويف 

وخباصة سفرًا متكررًا من أجل العمل أو التجارة دراسة حديثة وجدوا أن الرجل عندما يسافر 
أو الدراسة، فإن احتمال أن ُيصاب بأمراض القلب تنخفض جدًا عندما يكون بصحبة 

 !زوجته
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وجدوا أيضًا أن الرجل املتزوج أكثر قدرة على التركيز واإلبداع، أما املرأة املتزوجة فقد 
املتزوجة، ويف ظل العنف املرتيل الذي نراه وجدوا أا أكثر قدرة على العطاء من املرأة غري 

اليوم يف الدول املتقدمة، فإن العلماء يؤكدون أن معظم هذا العنف ناتج عن خمالفة الزواج 
الطبيعي، واللجوء إىل الزواج غري الشرعي، حيث جتد رجًال وامرأة يعيشان معًا دون أي عقد 

 .زواج، وهذا يؤدي إىل عدم االستقرار

) أن العامل املتزوج أكثر ٢٠٠٦ديثة أجراها علماء جامعة كانساس (نوفمرب تؤكد دراسة ح
قدرة على اإلبداع واإلنتاج العلمي من العاِلم األعزب، ولكن الدراسة تؤكد على أن اإلنتاج 
العلمي ينخفض لدى النساء املتزوجات بسبب انشغاهلن بشؤون املرتل وتربية األطفال 

 .ومسؤولية الزوج

ك أن عطاء املرأة املتزوجةينصب باجتاه أطفاهلا وبيتها وزوجها، وهذا من نعمة ومن هنا ندر
اهللا تعاىل على الزوجني ليعيشا يف راحة تامة. ووجد العلماء أيضًا أن الشخص الذي يعزف 
عن الزواج ويعيش وحيدًا يكون معرضًا بنسبة أكرب إىل أمراض التوتر النفسي والنوبات 

 !القلبية

 !ل للكالم الطيبالتأثري املذه

الكلمة الطيبة صدقة! هكذا أخربنا النيب األعظم عليه الصالة والسالم، هذا إذا كانت الكلمة 
الطيبة لشخص غريب فكيف إذا كانت لزوجة أو زوج، كم سيكون أجرها وثواا عند اهللا 

 مذهل على تعاىل؟! ويؤكد الباحثون اليوم أن الكالم املليء باحلنان والعاطفة والرفق له تأثري
 .كل من الزوجني، وخيفف إىل حد كبري من املشاكل بينهما

لقد نشر منذ أيام خرب اعتربه األطباء مبثابة طفرة يف عامل الطب، فقد أصيبت امرأة مبرض 
فقدت معه الوعي ودخلت يف حالة غيبوبة، واستمرت على هذه احلال عدة أشهر، ولكن 

لمها كالمًا لطيفًا ويؤكد هلا بأنه حيبها وحيرص زوجها كان جيلس كل يوم جبانبها وهو يك
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عليها، ومع أن األطباء سخروا منه إال أن هذا الزوج أكد هلم أن الكالم الطيب له تأثري 
 .مذهل

العجيب أن الزوجة الغائبة عن الوعي استعادت وعيها بشكل مفاجئ!! ووقف األطباء 
ون هلا أن تبقى هكذا عدة سنوات، ولكن مندهشني أمام هذه احلالة الفريدة اليت كانوا يتوقع

 .الكالم له تأثريه املذهل الذي تعجز عنه وسائل الطب

من هنا عزيزي القارئ رمبا ندرك ملاذا كان النيب عليه الصالة والسالم يكثر من الكالم الطيب 
مع زوجاته، لدرجة أن آخر وصية أوصى ا بل وختم ا وصاياه كانت من أجل أن 

ساء خريًا، فهل هناك أعظم من هذا النيب الكرمي؟ ليت علماء الغرب يعرفون هذه نستوصي بالن
احلقيقة! إم يصرفون اليوم باليني الدوالرات لعالج العنف املرتيل واالعتداء واللواط ولكن 
دون فائدة، لذلك يا أحبيت هل علمتم ملاذا اهتم النيب الكرمي مبسألة النساء وأعطاها اهتمامًا 

 .لنقرأ معًا الفقرة التالية لندرك خطورة االبتعاد عن وصية النيب وبلغة األرقام بالغًا؟

 ماذا حيدث لو خالف األزواج فطرة اهللا؟

إن اهللا تعاىل قد أودع بني الزوجني شعورًا متبادًال يؤدي إىل سكون الزوج إىل زوجته، 
ن هناك من األزواج من يبتعد وسكوا إليه أيضًا، وبالتايل تزداد بينهما املودة والرمحة، ولك

عن طريق اهللا تعاىل ويعصي أوامره، وال يقدر هذه النعمة من اهللا تعاىل، فما هي النتيجة، 
 :لنتأمل هذه اإلحصائيات يف بالد الغرب حيث نسبة اإلحلاد أكرب ما ميكن

حادثة  تقول اإلحصائيات الرمسية يف الواليات املتحدة األمريكية إنه يف كل ربع دقيقة هناك
عنف مرتيل تقع يف مكان ما، هذا فقط يف أمريكا! وتقول اإلحصائيات إن ثالثة أرباع 

 !الضحايا هم من النساء
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من نساء أوربا تعرضت حلادثة عنف  % ٢٥تبني أن  ١٩٩٢يف دراسة أوربية أجريت عام 
 .(Council of Europe 1992) مرتيل يف حياا ملرة واحدة على األقل

رصدت اإلحصائيات أكثر من مليون ونصف حادثة عنف يف أمريكا منها  ١٩٩٨يف عام 
حالة انتهت بالقتل (طبعًا هذا يف عام واحد ويف بلد واحد فتأمل كم عدد احلاالت  ١٨٣٠

يف عشر سنوات ويف دول متعددة!!)، والعجيب أننا نرى الكثري من العيادات النفسية واملراكز 
قد ُخصصت لعالج آثار العنف بني األزواج، ولكن  واجلمعيات واملواقع على اإلنترنت

 .لألسف األرقام يف ازدياد

وقد أخذنا اإلحصائيات احلديثة التالية من أحد املواقع اخلاصة بنساء الواليات املتحدة 
 :األمريكية فقط

 !ثانية هناك امرأة ُيعتدى عليها جسديًا من قبل زوجها ٩يف كل  -

مت االعتداء عليهن عاطفيًا  % ٣٧تداء عليهن جسديًا، و من نساء أمريكا مت االع % 7 -
 .بالكالم البذيء والشتم

 .باملئة ٢٦نسبة النساء احلوامل الاليت مت االعتداء عليهن تصل إىل  -

وتؤكد اإلحصائية أن نسبة كبرية جدًا من العنف وجرائم القتل ضد النساء تأيت من قبل 
ىل عاقبة من يبتعد عن سنَّة اهللا تعاىل ويسلك طريقًا األزواج غري الشرعيني!! فانظروا معي إ

ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها َلا َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه ) :ختالف الفطرة اإلهلية، يقول تعاىل
 .[٣٠الروم: ] (َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُمونَ 

يت يف اهللا! إن معظم هذه احلاالت ناتج عن عدم اإلميان باهللا واليوم اآلخر، يؤكد علماء أحب
النفس أن أمجل إحساس لدى املرأة أن حتس بقيمتها عند الرجل، وحتس بأا شيء كبري يف 
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نظره، وهذا يساعد على استقرار احلالة النفسية للمرأة بشكل كبري، ومن هنا ندرك عظمة 
 !!(استوصوا بالنساء خريًا) :ة الرائعةالوصية النبوي

  

  خدع اإلباحية

 . اإلباحية ليست سوى زيف و ختدير سينمائي و جتارة

 . تفوت عليك أفضل أجزاء من العالقات الزوجية احلميمية  اإلباحية 

 .مثل الوجبات السريعة املضرة  اإلباحية 

ني مبطاردة شيء غري يف االباحية، كل شيء وهم يف وهم. إن مستخدمي االباحية مهووس
 .العالقات الفعلية املشروعة   يفوت عليهم حقيقي

فبسبب جراحي التجميل الذين يغريون خلق اهللا سبحانه، وبعض املساعدة من املؤثرات 
البصرية، فإن النساء يف هذه األفالم اهلابطة ال تقدم أي شيء قريب إىل الصورة الواقعية أو 

الناس الذين يدمنون هذه املشاهدات ألمثال هؤالء، هم أكثر  الناس العادية. نتيجة لذلك، فإن
عرضة من غريهم ليشعروا بالسخط ألم يبدون سيئيني بالنسبة ملا يرونه يف املشاهد، كما 

 .أم يسخطون شركاء حيام ألم ال يقارنوا بتلك الصور املزيفة

جسدية ، و  وع أعضاءاإلباحية احتيال كبري ألن الشخص قيمته يف املشهد تساوي جمم
املمارسة نفسها تكون مشوهة متاما كذلك، فما يستغرق أياًما من املعاناة و الذل و اهلوان يتم 
عرضه على أنه دقائق من السعادة الغامرة على الرغم من كمية العنف والضرب الذي حتتويه 

 !! تلك املشاهد
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حدا يف يوم حار، و أتيت لداخل دعنا نقول، على سبيل املثال، إذا كنت قد مشيت ميال وا
البيت و وجدت هناك كأسني من املاء على طاولة املطبخ . واحد هو املاء العادي من الصنبور 
، و اآلخر هو املياه املاحلة. كالمها قد يبدو واحدا فكالمها مياه . لكن يف حني أن كوبا 

ن ذي قبل. على مر أكثر م  ، فإن اآلخر سوف يزيدك جفافا واحدا سيشبع جسمك باملاء
الزمن، فإن املياه العادية سوف تبقيك على قيد احلياة، أما شرب املياه املاحلة فقط سيقوم 

 .بقتلك. إنه نفس الشيء مع العالقات الشرعية واملشاهدات الغري شرعية

 ملاذا؟

و  الزوجية يتم بناء عالقات صحية قائمة على الصدق و االحترام ألنه يف العالقات احلقيقية 
 .احلب. لكن يف االباحية تستند العالقات على اهليمنة و االزدراء و سوء املعاملة و العنف

صعبا عليه أن يكون له عالقة   كلما توغل الشخص أكثر يف جتربة اإلباحية و أفكارها، كان
اإلباحية تقتل احلب أو حىت احلياة احلميمية احلقيقية مع  حب حقيقية مع شركاء حيام. حقا

 .  ك احلياةشري

 :لنذكر دوًما قول اهللا

  . ( َوَلا َتْقَرُبوا الزَِّنا ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيًلا )

َوَلا َتْقَرُبوا الزَِّنا  )َيُقوُل َتَعاَلى َناِهًيا ِعَباَدُه َعِن الزَِّنا َوَعْن ُمَقاَرَبِتِه َوُهَو ُمَخاَلَطُة َأْسَباِبِه َوَدَواِعيِه 
 َأْي َذْنًبا َعِظيًما ( ُه َكاَن َفاِحَشًةِإنَّ

 . َأْي َوِبْئَس َطِريًقا َوَمْسَلًكا ( َوَساَء َسِبيًلا )
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  زوجي مدمن إباحية فماذا أفعل؟

جيدا مبا يكفي ملعرفة مىت يكون هناك شيء   يعرف شريك حياته معظمنا يريد أن يعتقد أنه 
 . خاطئ

انون من إدمان مشاهدة اإلباحية فنحن حينها أن أزواجنا يع ألول وهلة نكتشف  عندما
نكون   حقا، وكثري منا يبدأ يف تذكر إشارات خفية أو عالمات حتذيرية مندهشني نكون

رمبا وقتها مل نعرها اهتماما. نعم إنه ميكن أن  الحظناها على طول الطريق لكننا قد
 . أملا رهيبا مقززا، والشعور به مؤمل  هذا يكون

يف املستقبل هو  هذا الشعور    ل الذي ميكن أن مينعك من الوقوع يف مثلإن الطريق األمث
تتعلمي ليس فقط جتنب صرف النظر عن هذه اإلشارات و العالمات التحذيرية لكن   أن

عليك أن تشاهديها و بنشاط . قومي بتدوين األشياء اليت الحظتيها و أشعرتك باألمل حينما 
كان رد فعلك معها و تذكري أيضا كيف كان  علمت خبيانة زوجك و تذكري جيدا كيف

 . رد فعله هو حينما ذكرتيها له

ال   شريك حياتك قد يستجيب لشكوكك بالرفض، ويتهمك جبنون الغرية، أو غري ذلك و 
أحيانا  .يتفاعل بالطريقة اليت كنت تشعرين حباجة هلا للرد على املخاوف اخلاصة بك

؛ خاصة عندما يعطيك شريك حياتك ابتسامة   امصدق ميكن أن يبدو مطمئنا و  الرفض هذا
أي مشاعر غري  و بأنه مل تكن هناك وخيربك أنه بطبيعة احلال كل شيء على ما يرام،  مطمئنة 

إذا كانت األمور تسري على حنو أفضل يف العالقة بينكما ،   صحية يف اآلونة األخرية. خاصة
 .ل جيدشيء يسري بشك زوجك قد يستشهد ذا كدليل على ان كل
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إذا كان زوجك  ، او   خماوفك أو شكوكك حول احتمال االنتكاسة تزداد عندما
استجابة مصحوبة بالغضب واالامات، فمن املهم   حول سلوكه ، أو يستجيب  يكذب

 .بالنسبة لك أن تكون على علم بأن هذه التفاعالت عادة ما حتدث لعدة أسباب

طبيعة املحددة لإلدمان، فإن املدمنني بشكل بغض النظر عن ال  مدمن " و شريك حياتك "
ومحاية أنفسهم من غضب من حوهلم.  ما و قعوا فيه من مأزق  عام مييلون إىل حماولة محاية

اإلمساك  لتجنب حول سلوكه    قد يكذب   فإنه بناءة   مواجهة تواجهينه هذا يعين أنه عندما
بإلقاء اللوم على الطرف اآلخر ("أنت صرف االنتباه عنه   ،فقد حياول به و تثبيت التهمة عليه

و  تتجسسني علي ("أنت اامات مضادة و يستمر يف اللوم  دفعتيين لذلك!")، مما جيعل هناك 
مدبرة مرتل فظيعة !" أو "لقد  أخطاء أخرى ("أنت    ، أو اختراع("!"أنت ال تثقي يب

 .!") و هكذا  وزنك   زاد

من أي إدمان هو عملية صعبة بصورة عامة و  حقا و حمبط ، و التعايف  شريك حياتك مصاب
إصالح عالقتكما و بسرعة أكرب وبسهولة    عاطفيا بصفة خاصة . كال منكم رمبا ترغبون يف

إبطاء عملية املصاحلة وإعادة البناء.   أكثر، وأحيانا على حد سواء سوف تكوين حمبطة مع 
زوجك  يف تعايف  بطء التقدممتاما كما لديك احلق يف التعبري عن شعورك باإلحباط إزاء 

صعوبة   باالحباط جتاه  ، فشريك حياتك لديه احلق يف كونه يشعر باإلضافة إىل أفعاله
 . فيعرب عن ذلك بالغضب يشعر باألمل املشترك ألنه بالتاكيد وضعكما 

يبدو أن كل شيء فيها يسري جيدا و على ما   قد يكون هناك حلظات أثناء عملية التعايف
العودة إىل املسار  . عالقتك بدأت يف  متفائل ريك حياتك يقظ، حنون، و، فش  يرام

الصحيح. و قمت باستعادة احلميمية بينكما . لعلكي تتذكري كيف كان اكتشاف خيانة 
يف جتنب ذلك حىت و لو كان ذلك يعين أن   ترغبني شريك حياتك مؤملا ، و قد كنت

م قليال يف املدى القصري، لكن على املدى بعض األشياء. فهذا قد يعطيك السال  تتغافلي عن
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بأنشطة شريك حياتك مبا   الطويل سيكون من اخلطأ مبكان . و من املهم أن تكوين على بينة
 . فكوين حذرة بشكل كاٍف   يف ذلك االنتكاسات املحتملة

هذا اإلدمان غري صحي لشريك حياتك أيضا. نعم ال ميكنك حتمل مسؤولية أفعاله، و لكن 
عن  املساعدة يف توفري مصدر املحبة واملساءلة الوجدانية. فمن أجل مساعدة زوجك ميكنك

، عليك أن تكوين على علم ا. و اعلمي أن من خالل عدم  طريق توفري تلك املساءلة له
. و سوف  توفري تلك املساءلة، سوف تسمحني لشريك حياتك مبواصلة إيذاء نفسه

أن "تفلت" هذه السلوكيات املدمرة و تصبح خارج أيضا فكرة أنه من املمكن   تعززين 
 . السيطرة إن مل تقفي جبواره

لديك احلق يف محاية نفسك. سلوك شريك حياتك اإلدماين ميكن أن يضعك يف خطر من 
نواح كثرية. على املستوى العملي املحض، ميكن أن يؤدي اإلدمان على املشاهد السيئة إىل 

شطة معينة كالزنا من جانب زوجك قد تنهي الزواج؛ أن   إمهالك كلية و كذلك ممارسة
واملواد اإلباحية ميكن أن يتسبب عنها ديون ضخمة بسبب إمهال الزوج لعمله ما قد يتسبب 

 .لكم باملتاعب، وميكن للرجل ارتكاب أخطاء تؤثر على مسعة العائلة

و  هذا الشعوراالستماع إىل  عليك  إذا كنت تعتقدين أن هناك شيئا خاطئا يف سلوك زوجك،
 . ال تتجاهلينه حىت متنعيه من االنتكاس و االحندار مرة اخرى. سانديه

فأنت    من املهم طرح املوضوع مع شريك حياتك بطريقة هادئة وبناءة. فإنه ال يزال حمبا لك
شريكة حياته، إنك قد ال حتصلي على رد فعل كما كنت تأملني ، ولكن ستكونني 

 .مهدت الطريق للتقدم  قد

زوجك مسؤوال عن أفعاله، وقومي حبماية نفسك من االضطراب العاطفي الذي يأيت   اجعلي
 .حىت مستوى مل يعد من املمكن جتاهله   من السماح لألشياء باالحندار
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لشريك حياتك، اطليب املساعدة من مستشار أو غريه من    إذا كان لديك صعوبة يف فعل هذا
َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكًما مِّْن َأْهِلِه ) :شخص موثوق به حكيم . يقول سبحانه

 -النساء (َخِبًريا َعِليًما َكانَ  اللََّه ِإنَّ  ◌ۗ َوَحَكًما مِّْن َأْهِلَها ِإن ُيِريَدا ِإْصَلاًحا ُيَوفِِّق اللَُّه َبْيَنُهَما 
 .٣٥اآلية 

   
ا أثناء التعايف هل من املمكن عودة العالقة الزوجية إىل طبيعته

  من اإلباحية ؟

 من إدمان اإلباحية؟  أثناء فترة العالج  كيف يستعيد الزوج عالقته بزوجته 

قد يفهم من العنوان أنين أوجه كالمي يف هذا املقال إىل صاحب املرض أي من أدمن اإلباحية 
حد سواء إن حديثي يف هذا املقال موجه إىل الطرفني الزوج و الزوجة على  ، ال ،  وفقط 

فهما عماد األسرة و عليهما أن يتعاونا ملنع ايارها و تفككها و ضياعها فبالتأكيد كالمها 
 . من ابتلي ذا البالء بالطبع هلا دور كبري يف هذا حريص على هذا فلكل دوره ، فزوجة

جية عليك أن تعمل على عودة العالقة الزو الَشَرك َشَرك اإلباحية  أخي يا من وقعت يف هذا 
 تعافيك من إدمانك لإلباحية هذا شيء مهم للغاية  أثناء  احلميمية إىل طبيعتها

 و لكن هل هذا ممكن و حنن يف طريقنا ملعاجلة إدمان اإلباحية ؟

 . هذا ما حنن ذاهبون للنظر فيه من خالل هذه املقالة

 .واد اإلباحيةامل  أال و هي مشاهدة الكثري من الزجيات اليوم  منها  هناك مشكلة كبرية تعاين

 .رائع  من قبل املواد اإلباحية، و إذا كان األمر كذلك، فهذا  تشاهد  رمبا مل
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أشجعكم على القراءة، ألن االباحية منتشرة جدا، وعلينا أن نفهم ذلك فقط  ولكن ما زلت
 .ملساعدة أزواجنا و أبنائنا، وكذلك أصدقائنا الذين ميرون ذه الصدمة

من أكرب   إدمان املواد اإلباحية لألسف هو اآلن واحد الفعل مدمرة ب ، آثار االباحية مدمرة
أسباب الطالق عند املجتمع الغريب فأنا أنقل لكم من مقاالت غربية أقوم بترمجتها كما 

و رمبا يكون هذا أيضا يف جمتمعاتنا لكن ال توجد على حد علمي إحصائيات موثقة  تعلمون 
الزواج و تفكك    تشري إىل أن اإلباحية تدمرتثبت ذلك لكن هناك مؤشرات و قوية 

 .  يف كل املجتمعات  األسر 

اهتمام  أيضا تدمري لطاقات الرجال، و إا واحدة من أكرب أسباب اخنفاض  إن اإلباحية
 . الرجال بزوجام

على شرحية من الذكور يف سن الشباب أظهرت قلة معاشرم لزوجام  ففي دراسة واحدة
منني على املواد اإلباحية ، و على الرغم من كوم يف سن الشباب إال أم ألم كانوا مد

 انصرفوا عن تصريف شهوم يف احلالل بسبب اإلباحية

متيل إىل  أنه و مبجرد أن تصبح مدمنا على االباحية،  إنه ألمر حمزن حقا فاحلقيقة تقول
لذي ساغوه لك يف صورة العزوف عن الشيء احلقيقي و تعيش يف اخليال املمرض الكئيب ا

 . كاذبة تستهويك و تدفعك إىل اهلالك

بالدرجة الكبرية كما يف  إننا قد ننكر يف باديء األمر أن هذه املشكلة متواجدة مبجتمعاتنا
و لكن بالتعمق و بالبحث   الغرب و اليت قد ُتحدث شرخا بالعالقات الزوجية و تدمرها 

يف متابعة شعوا للمواقع اإلباحية على الشبكة ستجد أن بالدا مسلمة حتتل رتبا متقدمة 
 العنكبوتية

 :  أمل يقل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الذي أخرجه مسلم
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ِشًربا بشٍرب ، وذراًعا بذراٍع . حتَّى لو َدخلوا يف ُجحِر  . لتتَّبعنُّ َسنَن الَّذين من قبِلكم "
 " ! اليهوُد والنَّصاَرى ؟ قال : فَمن ؟ضبٍّ التَّبعتموهم ُقلنا : يا رسوَل اِهللا 

  
تلك هي احلقيقة املرة رغم أننا أعزنا اهللا باإلسالم إال أننا نقلد الغرب تقليدا أعمى ال حنافظ 

إال ما  -على هويتنا و ال ديننا بل نتبعهم و لألسف نلتقط ما يلقونه لنا من قاذورات و فقط 
 . دون وعي أو إدراك - رحم ريب

  
ول أن نستفيد مما ينفعنا فمثال هم يصنعوا اإلباحية يف الفترة األخرية من هذا الزمان و ال حنا

فريق منهم ليس  بصورة مل يسبق هلا مثيل من قبل و يروجوا هلا فأحرقتهم و أحرقتنا و ها هو
 .بالقليل حيذر منها و ينصح باالبتعاد عنها و يعاجل من أدمنوا عليها

  
إلباحية من املسلمني كالدعوة إىل خلع احلجاب و االختالط و فهل وجدنا ممن دعوا إىل ا

و غري ذلك مما  ..........عرض مشاهد العري بالقنوات التليفزيونية و املجالت و اجلرائد و 
هو معلوم و غري خاف هل وجدنا هؤالء يتوبون و يقلعون و يرجعون إىل الصواب كما رجع 

ن أي ال جدل يف أن دعوم باطلة و حمرمة يف ديننا هؤالء مع األخذ يف االعتبار أننا مسلمو
 . فاللهم اهدنا و اهدهم إىل سبل اهلدى و السالم

  
 و دعونا نتوقف قليال عند اختيار النيب صلى اهللا عليه و سلم جحر الضب بالذات

  
مما قاله أهل املعرفة باألجحار أن جحر الضب جيمع بني القذارة  يقول نزار حممد عثمان : و

 .لشديدة، والضيق الشديد؛ األمر الذي ال يدع لعاقل جماال لرؤية أي مجاليات فيها
على وزن مستشرقني، وأعين م معتادي دخول حجر الضب؛  - غري أن كثريًا من املستغربني

ال يرون يف جحر الضب ما تراه الفطرة السليمة؛ فالقذارة الشديدة، والضيق  -تبعًا للغرب 
 يف كل حال؛ الشديد مذموم عندهم
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القذارة الشديدة  - تبعًا لذلك -لكنه إذا اقترن بالغرب صار مقبوًال!، بل وحممودًا!!.. وتصري 
صفة حممودة عندهم؛ ألا تعد نوعا من السلوك الشخصي الذي ينم عن البعد العملي يف 

إذ أا ال تساير  الشخصية الضبية؛ إذ أا ال جتد وقتًا للنظافة، إضافة للرتعة الليربالية فيها؛
املجتمع يف تقديره للنظافة؛ بل تستمتع جهارًا بالقذارة، وتتطالب املجتمع بأن ال حيرمها حقها 
يف أن تكون قذرة، وتدعو األمم املتحدة إىل إدراج القذارة ضمن حقوق اإلنسان، وحماسبة 

 ..!!كل من ميجد النظافة؛ ألن يف ذلك تعريضا بالشخصية الضبية

، و لكن ببطء و مع مرور الوقت  فليست كل الزجيات تعاين من هذه املشكلة  ....نكمل 
 . فإن الرجل املدمن لإلباحية يصبح أقل اهتماما بزوجته

 .أشياء أكثر تطرفا   و عندما يكون مهتما ا فإنه مييل إىل الرغبة يف جتربة

ن ما دون التخيل، أل يف أن ينشيء عالقة مع زوجته  و كذلك لديه أيضا صعوبة 
اإلباحية كما شرحنا بالتفصيل يف مقاالتنا السابقة من تأثري اإلباحية على الدماغ  به  قامت 

من تغيري طريقة تفكري الدماغ فهو يفكر باإلثارة عرب الصور املثرية اليت استقرت يف خميلته عرب 
املدمنني على  املشاهدة على عكس العالقة الواقعية . وبالتايل، فإن معظم الرجال الذين هم من

من دون التركيز على  املواد اإلباحية ال ميكن يف الواقع احلصول على إثارة لألسف الشديد
 .عدد قليل من الصور يف أدمغتهم أوال

و هل ميكن له إعادة العالقة احلميمية  التعايف من إدمان االباحية؟  ميكن لزوجك  إذن هل 
 ؟ بك مرة أخرى

  

دعونا ننظر يف بعض اخلطوات النتعاش حقيقي و لعودة العالقة الزوجية احلميمية اململؤة 
 . باملودة و األلفة و الرمحة مرة ثانية
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خطوات عملية للزوجة لتستعيد عالقتها  " و الستكمال املوضوع اقرأي املقال التايل 
  .  " بزوجها أثناء تعافيه من اإلباحية

  

خطوات عملية للزوجة لتستعيد عالقتها بزوجها أثناء تعافيه 
  من اإلباحية

وجة بشكل كبري و سنناقش يف هذا املقال بعض اخلطوات العملية اهلامة و اليت ستساعد الز
بإذن اهللا على عودة العالقة الزوجية احلميمية اململؤة باملودة و األلفة و الرمحة بينها و بني 

 . زوجها مرة ثانية

 إدمانا  عليك أن تفهمي أن مشاهدة اإلباحية من املمكن أن تكون.١

حية متثل إغراء كبريا بكثري ، فاملواد اإلبا  إن الرجال أكثر تأثرا باملشاهد اإلباحية من النساء
هلم و هذه حقيقة أخربنا ا النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الذي أخرجه البخاري 

 "ما َتركُت َبعدي ِفتَنًة أضرَّ على الرجاِل مَن النساِء" : حيث قال

فقد قال النيب صلى اهللا عليه و   فهي فتنة مهلكة و هلذا حذرنا صلى اهللا عليه و سلم منها 
إنَّ الدنيا خضرٌة حلوٌة ، و   ": م يف احلديث الذي صححه األلباين يف السلسلة الصحيحةسل

إنَّ اَهللا عزَّ وجلَّ ُمستخِلُفكم فيها ، لينظَر كيف تعملون ، فاتَّقوا الدنيا ، و اتَّقوا النساَء ، 
 "فإنَّ أوَل فتنِة بين إسرائيل كانت يف النساءِ 

كثرية   جنى من تلك الفتنة و قد شرع لنا اإلسالم أحكامافالسعيد من صرب و اتقى اهللا و 
التقاء شرها منها غض البصر و الزواج و الصوم ملن مل يستطع الزواج و غريها من األحكام 

 . الطيبة
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يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة  ) : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له  فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن

 متفق على صحته (وجاء

ما استفاد املرء بعد تقوى اهللا  ) :و أخرج ابن ماجة يف السنن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
خريًا من زوجة صاحلة إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإذا 

أن أعظم ما  –صلوات اهللا وسالمه عليه  -فبيَّن  .  (غاب عنها نصحته يف نفسها وماله
 -يستفيده الرجل بعد تقوى اهللا هو الزوجة الصاحلة ألا تعف فرجه وتغض بصره كما بيَّن 

صلوات اهللا وسالمه  - يف احلديث الذي أشرنا إليه أوًال، بل قال  –صلوات اهللا وسالمه عليه 
 .رواه مسلم يف صحيحه (صاحلةالدنيا متاع وخري متاعها املرأة ال ) :- عليه

و أكثر  أكثر   إىل احلاجة للمشاهدة   فبمجرد بدء مشاهدة اإلباحية ، فإن الشخص مييل  
للحصول على متعة أعلى كما كانت يف املرات األوىل ،و بنفس الطريقة إن مدمين 

 .يشعر بأنه سكران  املزيد واملزيد من املشروبات حىت  الكحوليات حيتاجوا إىل 

ا فإا ال تسبب م يظنون أهذا ما يعتقده   اإلدمان  ال تغري التوازن الكيميائي يف الدماغ، و أ
إن  . ففي احلقيقة  هذه الدورة من اإلدمان . هذا ال يعين أنه ال ميكن كسر  كثري من الرجال

 العديد من الرجال يريدون كسرها، و لكن ال يعرفون كيف ؟

الكحول   ا مدمن  املوضوع، وبنفس الطريقة اليت يشعر إم يشعرون بعار كبري حول هذا 
 .أال وهي الشعور بالعار

. و سوف   ، فإنك ستشعرين بالغضب عندما تعلمني  إذا كان زوجك لديه إدمان لإلباحية
. ولكن  يف بداية األمر  باخلجل، و رمبا باالنتقام قليال. هذا هو الطبيعي و باالمشئزاز  تشعرين

من التعاطف. االستماع إىل قلب زوجك.    ويل قدر ما تستطيعني بقليلعندما دأين ، حا
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يتوقف   ال يعرف كيف له أن   ، و لكن   يعود فهو إذا كان تائبا يريد أن
 .مساعدته فعليك  ؟؟ 

التائبني،عليك وضع بعض القواعد احلازمة جدا وإنذاره . ألن الزواج ال  و إذا مل يكن من 
سواء   إدمان االباحية على املدى الطويل. فتلك هي اخليانة  مع على قيد احلياة  بقاؤه ميكن

سرقة لالهتمام بك    لكنه يف الواقع   كان يعترف ا أو ال. فهو رمبا ال يفكر ذه الطريقة
 . الزواج بالكامل يقوض أساس ، بل إنه  كزوجة حتتاج إىل كامل االهتمام من زوجها

 .يف إاء إدمان اإلباحية ساعديه .٢

إىل اختاذ بعض اإلجراءات لوضع حد لإلدمان. وسيكون لطيفا اذا كان ميكنه وقف    تاجحن
 .السهولة  حيدث ذه ذلك من تلقاء نفسه، ولكن هذا نادرا ما

ال  و هو فنحن ال نطلب من مدمن الكحول على سيل املثال أن يوقف شرب الكحوليات
لطريقة ، فزوجك ال ميكن أن ا  من الكحول يف املرتل. و بنفس  حيتفظ بزجاجات يزال

 . إدمان االباحية دون إزالة إغراء اإلنترنت و التلفاز من املرتل يوقف
املثبتة على احلاسوب بدون معرفته  متاما مؤقتا، أو وضع برامج احلماية   ميكن إيقاف االنترنت

ء فهذا . و كذلك حذف كل القنوات اليت تعرض النسا لكلمة املرور ومراقبة تاريخ املشاهدة 
 . ال يقل خطرا عن املواقع اإلباحية كما سنشرح الحقا

 .معه حول هذا املوضوع حتدثي 

احلفاظ على نفسه من  أنه اذا كان يريد  يف البداية، ولكن وضحي له  خائفا إنه قد يكون
غضب اهللا و األسرة من التفكك و الضياع و احلفاظ عليك فعليه أن يتخذ تلك 

 .  أن تقومي بذلك بطريقة فيها حب و مودة ترجيه و حاويل  اخلطوات
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أنا أعرف أنك غاضبة ، ولكن إذا قميت بلومه و قميت بتقمص دور املحاِضرة له فبهذا سوف 
األفضل بدال من القيام ذا أن ختربيه أنك سوف   تدفعيه يف االجتاه املعاكس إىل االبتعاد، 

اخربيه أنك و هو ستعمالن سويا  حنة، تكوين جبواره تسانديه و تساعديه على اجتياز هذه امل
على إعادة بناء العالقة الزوجية بينكما مرة أخرى و جعلها مرضية لكما أخربيه أنك تريدي 

و  ،   جعل حياتكما الزوجية مليئة باأللفة و املحبة و جعلها مجيلة و أكثر قربا
ص حكيم أو شخ  كمتخصص  إشراك طرف ثالث تستشرييه يف هذا األمر  حتتاجني رمبا

 . مؤمتن

 .إنه حباجة إىل شريك املساءلة .٣

يف احلقيقة هناك  إن معظم الرجال حيتاجون نوعا من شريك املساءلة للتعايف من هذا اإلدمان ،
ال ميكن   رأي يقول بأنه بإمكان الزوجة أن تلعب دور هذا الشريك و رأي آخر يقول بأنه

إذا عاد مرة أخرى   مع زوجته كون صادقاللزوجة أن تكون هذا الشريك، ألنه ال ميكن أن ي
 . للمشاهدة

بدور هام يف تشكيل مثل  و حنن يف بالدنا اإلسالمية فإن املسجد مثال من املمكن أن يقوم
، قومي بتشجيع زوجك على العثور   تلك املجموعات أقصد جمموعات املساءلة و املراقبة

 .ميكن حماسبته  على رجل تقي 

وتر تلقائيا بإرسال بريد الكتروين إىل شخص من اختيارك إذا ميكن لبعض برامج الكمبي
 .  إىل موقع مشكوك فيه،فيمكن هلذا الشريك رصده الستخدامه لشبكة اإلنترنت ذهب

يف الفترة األوىل.جيب ان تعلمي   جيب أن تكوين على علم، أيضا، أنه من املحتمل أن ينتكس
سوف  و ستالحظي أنه ،  بداية األمريف اإلباحية صعبة جدا  أيضا أن كسر دورة إدمان

يكون متقلب املزاج، و مضطربا ،و غاضبا . و عليك أن تتفهمي أنه ال ميكن أن يكون بني 
. وأحيانا سوف يسقط، سواء كان ذلك يف العمل حيث إنه ال يزال   كامال عشية و ضحاها

 .لديه خدمة اإلنترنت أو عندما يكون يف أحد الفنادق أو شيء
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بعض املواد الغذائية اليت كنت  التوقف عن  أن حاولت جبد النقاص الوزن ؟ أو هل سبق لك
 ؟ حتبينها

 . كان ذلك صعبا أليس كذلك ؟

 ؟ املأكوالت اليت حتبينها عند انتزاع واحدة من  باالستنكار  و تذكري كيف كنت تشعرين 

إذا كان ما  . م الصحيحيف االجتاه العا ال يعين أنه ال يتحرك   فهذا  أنه إذا سقط ثانية تذكري 
زال ملتزما بكسر اإلدمان، ساحميه و شجعيه على التحدث مع شريك املساءلة " صديقه " عن 

 .ذلك

بعض األحيان، بالطبع،  ففي االباحية. التزامه بالسعي لترك    وإذا رفض فتأكدي منه عن
 .  آخر احلصول على املساءلة من شخص   يصعب

  

 .  ةأعيدي بناء حياتك الزوجي .٤

أعيدي بناء حياتك الزوجية فإنه من املمكن أن تكون العالقة بينكما أقوى بكثري بعد اإلقالع 
 . عن اإلباحية

وهنا اجلزء الصعب. فإن املواد اإلباحية، واخليال، و االستنماء يسريان جنبا إىل جنب. فبالنسبة 
رجل   العافية . فإذا قالاآلخر نسأل اهللا دون  للذكو نادرا ما يكون واحدا من هذه الثالثة 

لك أنه مدمن على املواد اإلباحية،فهذا يعين أيضا أنه يتخيل و أنه يستنمي لألسف تلك هي 
 . احلقيقة

هذه  غالبا ما تكون  حنو زوجته مرة أخرى و  للخروج من تلك الدورة حبيث يتم توجيه رغبته
بعد االباحية لن تكون   لزوجية منذ البداية أن العالقة ا  أن نفهم   عملية طويلة جدا. علينا 
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   .  بالطريق السهل
معك. إذا كنت ترغبني يف إعادة بناء العالقة   أوال، عليك أن تعطيه احلرية ليكون صادقا

 .   احلميمة مرة أخرى ، فإنه حيتاج إىل أن يكون حرا يف أن يقول أنه غري قادر

،  ه هو صورة بدال من زوجتهيثري الدماغ فأصبح الذي   ألن اإلباحية غريت و أعادت تشكيل
الصور اليت )مؤثر خارجي  يف حالة عدم توفر   بالعجز  العديد من الرجال يف الواقع اصيبوا 

زوجام، يبدأون   من أجل معاشرة  فالكثري من الرجال لألسف ). على رؤيتها  الدماغ تعود
 . تلك الصور اإلباحية ألنه قد اعتاد على ذلك  يف ختيل  أوال

دمة لكم أنا آسف حقا لو أخربتكم أنا الكثري من مدمين اإلباحية يعتقدون أم قد تكون ص
 .سيكونون عاجزين إذا أقلعوا عن اإلباحية

عليك بوضع خطة الستعادة زوجك مرة أخرى اهتمي به اقِض معه وقتا أطول و لو استطعيت 
ثريات اليت اعتاد أن تسافري معه إىل مكان هاديء و ليكن أسبوعا مثال وحدكما بعيدا عن امل

اقترحي عليه ذلك  عليها إىل مكان ال يوجد فيه اختالط أو نساء متربجات او تلفاز و انترنت 
 .و شجعيه فسيكون ذلك بداية طيبة لبدء حياة جديدية مليئة باألمل و احلب

ألن الضغط سيجعله يلجأ مرة  فالبتدريج و بعد ترك النظر إىل اإلباحية و بدون ضغط عليه 
سيستعيد زوجك نشاطه و يبدا الدماغ بالتأقلم مع الوضع   ى إىل اخليال، فالبتدريجاخر

عينيه امألي وقت فراغه ، ال تدعيه وحده حدثيه افتحي  اجلديد و تصبحني أنت و فقط ملء
له أبواب أمل جديدة أشعريه أنك ساحمتيه ألنك حتبيه و ألنك ترغبني يف البقاء جبواره 

بونه و حيتاجون إليه إىل نصحه إىل رعايته إىل عطفه فهو كل شيء يف أن األوالد حي أخربيه 
  . حيام
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 .من اخلطأ التفكري بأنك يف منافسة مع املواد اإلباحية .٥

مع زوجك من جديد فأنت تفكري يف أنك يف  يف إعادة بناء حياتك  عادة و أنت تفكرين 
إىل الدخول إىل تلك املواقع املدمرة منافسة مع اإلباحية فيقودك تفكريك اخلاطيء و شيطانك 

 يف تلك املواد و لكن أحذرك فهي اخلطيئة الكربى ألن هذا زوجك لتشاهدي ما يثري

 يغضب اهللا جل و عال فال حيل لك فعل ذلك، : أوال

 قد تقعني أيضا أنت يف هذا الَشَرك و العياذ باهللا ، : ثانيا

ري بتلك الطريقة تفكري خاطيء فال حتاويل تقليد من اخلطأ أن تقرري فعل هذا ألن التفك : ثالثا
 . هؤالء الفجار فهذا سيغذي عنده إدمانه من جديد و يقويه

عالقته احلميمية بك عن طريق عالقته بك و ليس   إن ما حيتاجه حقا هو احلصول على إشباع
ا هو من خالل إثارة بصرية أو خيالية ، و هو يف فترة التعايف األوىل ما حيتاجه زوجك حق

و إعادة توجيه طاقته يف اجتاه خمتلف أي إليك أنت ، لو حاوليت أن حتاكي اإلباحيني  تغيري 
أنت ذا مل تكوين قد قدمت أي   أنت ذا تشجعيه ألن حيتفظ مبا يف خياله حيا ال يزول و

 . شيء لتستعيدي دماغه مرة أخرى إىل طبيعته ، و أعتقد أنك قد فهميت ما أعنيه

حياتك الزوجية بعد اإلباحية تعين قضاء وقت ممتع مع بعضكما البعض رمبا يف إن استعادة 
 . قراءة القرآن أو االستماع إىل فيلم عن خملوقات اهللا و التفكر فيها

و احذري يف هذا الوقت بالذات و كل وقت التلفاز ففيه بداية اخليط الذي سريجعه بكل 
آلن هي بالفعل إباحية و تقود إىل اإلباحية تأكيد إىل سابق عهده فاألفالم و املسلسالت ا

األكثر تطرفا اليت يتوارى الناس ملشاهدا يف اخلفاء و كأن تلك املعروضة على شاشات التلفاز 
مباحة و ال يستحىي منها و العياذ باهللا و غريها يستحىي منها كالمها إباحية الكليبات العارية و 
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تق اهللا يف نفسك و زوجك و أوالدك و ال تلقوا الرقص و غريه كل هذه املواد إباحية فا
 . بأنقسكم و أهليكم إىل التهلكة

َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة  ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْمَياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ) : يقول اهللا تعاىل
سورة  ) .﴾ (٦َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن(َعَلْيَها َمَلاِئَكٌة ِغَلاٌظ ِشَداٌد َلا َيْعُصوَن اللََّه 

 .( التحرمي

 .أهم خطوة .٦

و تذكري أن اهم شيء سيحافظ لك على زوجك و على أسرتك و على حياتك و بإمكانه 
حتقيق السعادة و شفاء زوجك سريعا هي الصالة نعم الصالة اليت هي عماد ديننا و إذا 

دت فسد كل شيء هي النجاة هي الصلة اليت بيننا و بني صلحت صلح كل شيء و إذا فس
ما رأيك أن تقوم إىل  على الصالة حثيه بغري أمر بان تقويل له مثال  اهللا حافظي أنت و هو 

 الصالة؟

ادعي اهللا كثريا أن يعايف زوجك ذكريه أن يدعوه فهو الرب الرحيم أن يطلب منه أن يعينه و 
إجلأي إىل اهللا فيهما و كوين على ثقة أنه  الليل و ركعة الوترحافظا على ركعيت قيام  يقويه، 

 .سيعيد إليك حياتك مجيلة أفضل من أي وقت مضى

 : يقول اهللا تعاىل -صلى اهللا عليه وسلم  - قال : قال النيب  -رضي اهللا عنه  - عن أيب هريرة 
ه يف نفسي ، أنا عند ظن عبدي يب ، وأنا معه إذا ذكرين ، فإن ذكرين يف نفسه ذكرت ):

وإن ذكرين يف مإل ذكرته يف مإل خري منهم ، وإن تقرب إيل بشرب تقربت إليه ذراعا ، وإن 
 . رواه البخاري ومسلم   ( تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا ، وإن أتاين ميشي أتيته هرولة
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نة ناصحة ذو و أخريا من املمكن يف خالل رحلة التعايف التحدث إىل واحدة مقربة لك أمي
و  خربة تتقي اهللا إن كنت مضطرة إىل املشورة الختاذ قرار معني يصعب عليك اختاذه مبفردك 
 احذري ال تكلمي أي أحد يف مثل هذا ألن هذا سيؤثر على نظرة الناس لزوجك بعد ذلك

اصربي و جتلدي و استعيين بربك و سيعود بإذن اهللا إليك زوجك إنسانا جديدا نظيفا رائعا 
 . ا تتمنيه و أفضلكم
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  زوجيت تتعذب .... و السبب اإلباحية
 .... هذا ما يعترف به كل مدمن على اإلباحية و تلك هي احلقيقة بال شك

يف كثري من  مستخدمي اإلباحية يعانني  العديد من الدراسات أن زوجات أظهرت
دمار النفسي ، و كذلك بال فقدان الشعور و من اخليانة و عدم الثقة و اإلحساس من األحيان

من أعراض القلق و  و كذلك يعانني يشاهدوا اإلباحية   أن أزواجهن الغضب عندما يعلمن
 . اإلكتئاب

و إليك حقيقة مزعجة: فعلى الرغم من أن االباحية قد تبدو يف نظر البعض شيئا ميكن 
قة ال يؤثر االستخدام حقي  فإن هذا  للمستخدمني اختياره ليفعلوا ما يريدونه من خالله

 .زوجام أيضا باألسوأ و ليس لألفضل يؤثر على ،و لكنه بالسلب فقط عليهم

الذين درسوا آثار االباحية و وسائل اإلعالم ألكثر  قال اثنان من الباحثني يف جمال اإلباحية و
فإنه ال يوجد مؤشرات إجيابية أو " عاما، أنه عندما يتعلق األمر باستخدام االباحية ٣٠من 
 ."   ريات جيدة لإلباحية ميكن اإلخبار عنها فكلها سوءتأث

أن لدى  مل يتوصلوا إىل فإم االباحية  و بعبارة أخرى، يف كل حبث جدي مت القيام به عن
،و هلذا  أية فوائد. هذا ما سجلته كل الدراسات اليت أجريت ذا الصدد  اإلباحية 

ة ليس فقط للمستخدم، ولكن أيضا استخدام االباحية ميكن أن يسبب أضرارا جسيم فإن
 . ألولئك القريبني منه و خاصة الزوجة

ميكن أن يتسبب يف رؤية  لإلباحية  وقد أظهرت الدراسات أنه حىت االستخدام العارض
. و عندما يستخدم الشخص اإلباحية بصورة متكررة  املستخدم لزوجته على أا أقل جاذبية

لرضا بالزوجة و يكون أقل أداء جنسيا و أقل رغبة يف فسيكون أكثر عرضة بكل تأكيد لعدم ا
 . معاشرة زوجته
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؟ من املحتمل بقوة أن يرجع ذلك   ملاذا خيبة األمل املفاجئة اليت يشعر ا الزوج جتاه زوجته
من التصور اخليايل ملن يستخدموا جتاه مظاهر الناس و تصرفام  تعزز إىل حقيقة أن اإلباحية

يرون زوجام غري مثريات كما يف اخليال اإلباحي و أن لن يرقني  فهي كذبة كربى حيث
 . ملثل هذا املستوى اخلداعي يف اإلباحية

سنجد أن تغرين جراحيا بعمليات  الواقعي إىل أن النساء الاليت يظهرن يف االباحية  و بالنظر 
 " إنه حقا ة التجميل تلك هي احلقيقة و مت حتسني صورن بالفوتوشوب تلك هي احلقيق

 . " خداعا بصريا

 سبع نساء واحدة فقط من و لكم أن تتخيلوا وفقا الستطالع للرأي الوطين األمريكي فإن
 . جيب أن تبدو عليه النساء يعتقدن أن لإلباحية تأثري على الرجال من جهة توقعام عما  ال

عرض بتلك األفالم الذي يتم خداع املستخدمني به . و لكن أيضا فيما ي و ليس فقط ذلك 
سعيدة مع أي رجل يريد أن يفعل ما يريده حىت و لو كان أمرا خطريا، ومؤملا   من كون املرأة

أو مهني إا اإلباحية اليت أوصلت البشر املمارسني هلا إىل مدارك اهلالك و أنزلتهم منازل 
 . البهيمية

 ١٠سعة مشاهد من أصل أن ت أشرطة الفيديو االباحية األكثر انتشارا دراسة عن أظهرت
، إال أن الضحايا من اإلناث   تظهر فيها النساء و هن يعاملن معاملة مهينة لفظيا و جسديا

أو تبدو و كأا غري متأثرة ، شيء يدعو لالمشئزاز . فاإلباحية  دائما تقريبا بسرور   يستجنب
ينة جتاه املرأة ، وعادة ما هي ساحقة مه  باألفعال اجلنسية القبيحة و اليت انتشارا متشبعة األكثر

 . تكون موجهة حنو تعزيز متعة الرجال

ما ينبغي أن   حول ا تقوم بتشويه ألفكار الذكور املستخدمني لإلباحيةونتيجة لذلك فإ
العمل بأشياء   وغالبا ما يطلب الزوج من زوجته العالقة الزوجية بني الزوجني  عليه  تكون

 . بسبب ما تلقاه من فهم سيء و مغلوط من أفالم اإلباحية   مهينة و أحيانا حمرمة
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. ألن املرأة يف  عالقة غري مرضية للزوجة وجود ثري من أعمق بك إن األمل العاطفي يكون  
و االحترام، و الصدق،  على الثقة  محيمية مبنية  عالقة   تتوقع غالبا  ديننا و ثقافتنا اإلسالمية

تعلم املرأة أن شريكها يستخدم اإلباحية، اليت متجد  و الود ، و الرمحة ، و احلب، فعندما 
ترمه الدين اإلسالمي احلنيف : من عدم احترام و إساءة عادة العكس من كل هذا الذي حي

الثقة يف شريك حياا،   وعدوان، وخيانة، فإنه ال ميكن أن تلحق الضرر فقط من اهتزاز
 .ولكن أيضا يهز أساس كل ما بين عليه تلك العالقة

ما فقد و جدت العديد من الدراسات ك األمل ميكن أن يكون له عواقب وخيمة جدا.  إن هذا
فقدان الشعور   من يف كثري من األحيان مستخدمي اإلباحية يعانني  أن زوجات  ذكرنا سابقا 

أن  و من اخليانة و عدم الثقة و الشعور بالدمار النفسي ، و كذلك الغضب عندما يعلمن
و كذلك تظهر  من أعراض القلق و اإلكتئاب و كذلك يعانني يشاهدوا اإلباحية  أزواجهن

إىل االنتحار و   حىت  من اضطرابات ما بعد الصدمة، وبعضها قد تصل   اتبعض عالم  عليهن
العياذ باهللا هذا عندهم يف الغرب الفاسد أخالقيا تاملوا و تفكروا كيف أودت م اإلباحية إىل 
هذا املرتلق اخلطري من تدمري للنفس و الزوجة و األوالد حىت أنه قد يصل كما ذكرت 

ية إىل أمراض نفسية خطرية هم الذين أباحوها و نشروها و الدراسات بزوجة مدمن اإلباح
قننوها و صدروها مث جيرون االن األحباث و الدراسات اليت تكشف عن كل سوء أتت به 
اإلباحية و حياول بعضهم جاهدا لوقف هذا السم املهلك املدمر !!!!مث جتد من بعض ممن يف 

لو كنا مثلهم ، فهم يصرخون اآلن من شدة بالدنا بالد املسلمني من يدعو بدعوم و يتمىن 
األمل و يتوجعون و يبحثون عن دواء يربأ جراحهم النازفة و حنن نريد أن حنزو حزوهم نسأل 

 . اهللا العافية

أن أزواجهم يستخدموا  يعلمون و الذي جيعل األمر أكثر سوءا فإن غالبية النساء الذين 
عن أي دعم إجتماعي فهم بالفعل حيتاجوا   حد ما اإلباحية يعزلوا أنفسهم على األقل و إىل 

إىل دعم و مشورة ففي كثري من احلاالت جتد هؤالء النساء يرفضن البوح مبا حيدث من 
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أن يعرف  مؤمتن خشية أزواجهم و لو مبشورة من طبيب نفسي متخصص أو حكيم صاحل 
 . الناس ما يفعله أزواجهم أو يوجهون اللوم له

ان  من مدمين اإلباحية أخربوا من خالهلا   النساء املتزوجات  نأظهرت دراسة واحدة ع
بالقلق أيضا بطريقة أو    أن يشعرن  و ،   غري مكترثني او أنانيني غالبا بأن أزواجهن  يشعرن

 .بأخرى من أن املشكلة كانت خطأهن

 ملاذا يف رأيكم قلن هذا الكالم ؟؟

يف األسواق و الشوارع و  نساء أمامهنألن تركوا أزواجهم ينظرون لل لو صدقوا لقلن 
ينظرون إىل املشاهد اليت تغضب اهللا يف التلفاز بل و يشاركوهم و األوالد رؤية تلك املشاهد 

إن كانت   من غري قلق أو خوف من اهللا أو غضب حلرماته اليت تنتهك نعم إن تلك املشكلة و
ن الزوجة تتحمل املسئولية جبزء كبري مسئولية الزوج الذي وقع يف براثن اإلباحية املهلكة إال أ

منها من جهة أخرى يف نفس اخلط حيث تغافلت عن أخطاء زوجها اليت بدت يف أول األمر 
سهلة و عادية من وجهة نظرها لكنها املعاصي ولود أي تلد بعضها البعض فكلما وقع يف 

كره أو من غري يذ   منكر عليه معصية و مل يتب و متادى ووقع يف ما هي أشد منها من غري
يعينه على الطاعات و يدفعه إىل اخلريات أو يتخذ موقفا ليوقفه و يثنيه عن الطريق الذي  أحد 

سار فيه إا الزوجة الصاحلة اليت من املفروض أن تقوم ذا الدور إن الحظت ذلك ومن 
 . البداية فهي الصاحبة احلق فالزوجة يدها بيد زوجها تصلح بيتها

الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَلْيَها َمَلاِئَكٌة ﴿ َياَأيَُّها 
 ﴾ (٦ِغَلاٌظ ِشَداٌد َلا َيْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن(

  . فاللهم اهدنا و اهد رجال و نساء املسلمني اللهم آمني
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  الغرب مزقتـــه اإلباحية ... و إليكم دليل!

    كم هذا حزين ؟
هذه لقطة أخذت من تعليق حقيقي من قبل شخص حقيقي من الغرب تركت على وظيفته 

    .األخرية على إينستاجرام
 ." حقا " إن اإلباحية تدمر العالقات و تؤثر على حياة الناس

 

 .اجلميع احلقيقة حول كيفية أن اإلباحية ضارة حقادعونا نستمر يف نشر الكلمة حىت يعلم 
 

 امسحوا يل أن اقدم لكم ترمجة هلذا احلوار

يقول : أيب كان لديه مشكلة و هي أن اإلباحية كانت بوابته لإلدمان و اليت أدت به ليس 
 فقط إلی خيانة أمي

قة بدال من لكن جعلته يضع نفسه يف سجن فهو يقضي الساعات مغلقا عليه غرفته ينظر حبما
  قضاء الوقت مع أوالده و زوجته

 . و تتركهم بدون آباء و أمهات متزقهااإلباحية ال تقتل فقط احلب إا تدمر األسر و 
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و بعد أن قرأمت التعليق السابق بالطبع وصلتكم رسائل عدة من هذا التعليق بصورة مباشرة و 
 ." ت و تؤثر على حياة الناسأن اإلباحية تدمر العالقا "غري مباشرة منها بالطبع 

قد أعادم فطرم السليمة   بعض الغربيني كما ترون مع فسادهم و ضالهلم  و منها أن
 .الصواب من رفض لإلباحية حيث أدركوا خطورا على النفس و األسرة و املجتمع  إىل

مغنيني أو  و رغم ذلك جتد بعض من أبناء جلدتنا سواء كانوا كتابا أو ممثلني أو خمرجني أو
و شهوام  ............ خيدعون مستمعيهم الذين أعمتهم أهواؤهم
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بأا هي سبيل النجاة من بعض مشكالت   لفكرة نشر اإلباحية و إشاعتها   يروجون   فتجدهم
املجتمع و العياذ باهللا بل و سبيل التقدم و يستشهدون بأن الغرب قد تقدم ألنه حترر و فعل ما 

ود من دين أو خلق و يصورون ملن يغتر م أن الغرب الذي صنع اإلباحية حيلو له من غري قي
 . و نشرها سعيد و مستمتع و يف احلقيقة عكس ذلك كما ترون

َأَفَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم  : حني يقول وصدق اهللا عز وجل 
 [٢٣اجلاثـية:] ِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمْن َيْهِديِه ِمْن َبْعِد اللَّهِ َعَلى َسْمِعِه َوَقْل

 من يهديه من بعد اهللا؟

َوَجَعَل َعَلى َبَصِرِه  ما دام أن اهللا أضله وختم على مسعه وقلبه، فال يسمع كالم اهللا وال يفقهه
 !يه من بعد اهللا؟] فال يرى طريق اهللا، فمن يهد٢٣اجلاثـية:] ِغَشاَوًة

 وملاذا أضله اهللا وختم على مسعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة؟

لو اختذ إهله مواله هلدي، ولكن ملا اختذ إهله هواه أضله  [٢٣اجلاثـية:] اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواهُ  ألنه
 اهللا، حىت ال يأيت شخص فيقول: إن اهللا هو الذي ختم على قلبه ومسعه وقدر عليه الغواية،

 .ال. إمنا ختم اهللا على قلبه ومسعه وبصره حني اختذ إله هواه :فنقول

 عافاين اهللا و إياكم
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  آثار اإلباحية على املجتمع
  

  اإلباحية فرقت بيين و بني زوجيت وأوالدي
...... نعم هذا ما يقوله كل من أدمن اإلباحية  اإلباحية فرقت بيين و بني زوجيت و أوالدي 

 . و أصر و مل يرجع و مل يتب و متادى

اإلباحية غالبا ما يعاين من   لديه مشكلة بسبب  فقد وجدت األحباث أن الزواج من شخص
نقص يف األلفة و احلساسية جتاه زوجته ، فضال عن مزيد من القلق، والسرية، والعزلة، 

العديد من املستخدمني   وضعف يف العالقة الزوجية . و يف اية املطاف فإن
إىل جانب فقدام للعالقة الزوجية القوية ذات املودة و  - و ظائفهم   يفقدون أيضا  لإلباحية
الكمبيوتر باألماكن اليت يعملون ا ،   اإلباحية على أجهزة  عن   نتيجة لبحثهم - الرمحة 

 . وهذه الزجيات غالبا ما تنتهي بالطالق عافانا اهللا و كل املسلمني

إّن الشيطان ينصب عرَشه على )) :جاء يف احلديث  إبليس اللعنيو هذا ما ُيفرح عدو اهللا
ما زلُت بفالن حىت فّرقت بينه وبني أبيه أو بينه  :املاء، ويبّث جنوده فيأتيه الواحُد ويقول

ما فعلَت، يوِشك أن يصاحله. ويأتيه آٍت ويقول: ما زلُت بفالن  :وبني أّمه أو أخيه، يقول
ته، قال: فيدنيه ويضّمه إليه ويقول: أنَت وأنت وأنت)) رواه حىت فّرقت بينه وبني امرأ

 .فعدّو اهللا يفرح بالّتفريق بني الزوجني، يفرح بتشتيت األسرة وتفّرقها .مسلم
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يف احلياة من املمكن أن جتد شخصا يريد مثال أن يصبح ناجًحا يف العمل أو الدراسة وصاحب 
ار، وتقفي آثار النابغني يف جماله، والصرب عطاء ومكانة. ما عليه إًذا هو االجتهاد ليل 

 .والبذل، مع العناية بصحته وأوقاته ليصل بتوفيق اهللا

لكن دعونا نقول لكم أنه إذا قرر أحدكم ان جيعل ذلك يف خطته فعليه أن يبدأ مبكرا ليصل، 
حيث أن النجاح ال يتحقق بني يوم وليلة. لكنك إن أردت ذلك فلن تصل إال إذا تركت 

ني السجائر مثًلا و حتولت إىل نظام غذائي منضبط . لكن هل ستصل لذلك اهلدف تدخ
 . الطموح مع إدمان اإلباحية مثًلا؟! طبًعا ال، ألا تعيق عن الوصول هلذا اهلدف

البد لك أن تتخلى عما  أي أنه لكي تعيش حياة سعيدة مطمئنة و هادئة و تصبح فردا ناجحا 
تتخلى عن اإلسراف يف بعض املباحات اليت إذا أفرطت فيها  يغضب اهللا من شهوات حمرمة و

يقول  زمام نفسك و ذا فإنك إن فعلت ذلك عشت سعيدا و ناحجا   تضرك البد أن متلك
 : املوىل جلى و عال

 َأْجَرُهمْ  َلَنْجِزَينَُّهْمَو ◌ۖ " َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة 
 ٩٧النحل  -"َيْعَمُلوَن َكاُنوا َما ِبَأْحَسِن

و تلك هي النقطة ، معظمنا لديه فكرة عن ما نريد القيام به يف احلياة، وبالنسبة لغالبية الناس 
  فإم خيططون حليام ، و تتضمن هذه اخلطة وجود األسرة.

يقولون أن الزواج أولوية  -على فساده -لغربمن الشباب يف ا ٪٨٠يف الواقع، أكثر من 
  هامة يف خطة حيام، هذا عندهم يف الغرب سبحان اهللا!

املتزوجني فهم كثريا ما يقولون إم "راضون جدا" يف حيام و هم متزوجون   وبالنظر إىل
  هذا اهلدف ممتاز . عما إذا كانوا بغري زواج ، بالطبع 

  . اإلباحية حيث إن الزواج و اإلباحية ال جيتمعان  لكن املشكلة تكمن يف مستخدمي
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اإلباحية    يف الواقع، أثبتت األحباث أن العديد من النساء يف الغرب يرين أن مشاهدة
 . ملاذا؟ ديدا خطريا للحياة الزوجية  يعد 

أوقاتا طويلة بعيدا عنهن و عن أوالدهن يف  ألن األزواج املتابعني للمواد اإلباحية يقضون 
قت الذي تكون هي يف حاجة إليه و إىل قربه منها و ليشاركها تربية األوالد و رعايتهم و الو

فإن ينظرن إىل   وعالوة على ذلك حل مشكالم و قضاء مصاحلهم و الترفيه عنهم،
اإلباحية على أا خيانة من الزوج للزوجة أو نوع قريب من اخليانة حيث ينظر  مشاهدة 

حفيظتها و غريا بطبيعة احلال كأي امرأة طبيعية   ت غريها و ذلك يثريالرجل إىل نساء أخريا
 . ذات فطرة سليمة

 !!! الغرب الذي يصرح بالفجور و يسمح به و ينشر اإلباحية عند هذا

و لكن عند النساء املسلمات العفيفات الطاهرات احلافظات للغيب مبا حفظ اهللا بالطبع يرين 
عل اإلباحية مهددة للحياة الزوجية وبقائها مستقرة و قوية و أن ما سبق من األسباب اليت جت

مبنية على أواصر احلب و األلفة و الرب و املودة. و لكن فوق كل هذه األسباب و غريها ترى 
املرأة املسلمة اليت تتقي را أن اخلوف من غضب اهللا إن هي رضيت و أقرت و وافقت 

 جتعلها تقر و توقن أن اإلباحية هي أكرب ديد زوجها على ما يفعله هو أهم األسباب اليت
لألسرة كلها ، و كذلك خوفها من أن اهللا يرتل عقابه على زوجها فال يوفق ألي خري و 
 يضيق عليه يف رزقه و يكون سببا يف ضياع األوالد و ضياعها بسبب تلك املعاصي و الذنوب

اْلَأْرَض ِمْن َبْعِد َأْهِلَها َأْن َلْو َنَشاُء َأَصْبَناُهْم  َأَوَلْم َيْهِد ِللَِّذيَن َيِرُثوَن} :- تعاىل - قال 
 ١٠٠ِبُذُنوِبِهْم}األعراف 

َفُكّلًا َأَخْذَنا ِبَذنِبِه َفِمْنُهم مَّْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصبًا َوِمْنُهم مَّْن َأَخَذْتُه الصَّْيَحُة َوِمْنُهم } :وقال 
ِمْنُهم مَّْن َأْغَرْقَنا َوَما َكاَن اللَُّه ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكن َكاُنوا َأنُفَسُهْم مَّْن َخَسْفَنا ِبِه اْلَأْرَض َو

 ٤٠َيْظِلُموَن} العنكبوت 
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و قال جل و عال : {َوَكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه َأِليٌم َشِديٌد} 
 ١٠٢هود 

وجدت  اهرية مبشاهدة املواد اإلباحية هو الذي يدعو للقلق فحسب، فقدو ليست اخليانة الظ
الدراسات أن املستخدمني لإلباحية من املتزوجني هم أكثر عرضة من غري املستخدمني للوقوع 

 .يف الفواحش

الرجال الذين يشاهدون املعاملة السيئة للنساء يف األفالم "  :وكما قال أحد الباحثني
فإم سيلجأون  إذا مل يتمكنوا من االخنراط يف هذا السلوك مع زوجام  اإلباحية باستمرار

 . و العياذ باهللا " إىل الوقوع يف جرمية الزنا

الناس الذين ينظرون إىل  إىل هذا احلد، فإن وحىت إذا كان املستخدم لإلباحية ال يذهب بعيدا 
هال يف التعامل مع النساء أكثر تسا  أيضا أكثر احتماال أن يكونوا  املواد اإلباحية هم

األجنبيات عنهم أي الذين ال حيل هلم مصافحتهن أو النظر إليهن فتجد هؤالء الرجال على 
سبيل املثال يتابعن بأنظارهم النساء املتربجات يف الشوارع و األسواق، من غري شعور بأي 

الذي هو منهي عنه حرج أو حياء و رمبا يكون هذا أمام األوالد، و جتدهم يعتربون االختالط 
بني الرجال و النساء األجنبيات شيئا عاديا بل و مطلوبا و ضروريا، فتحدث الكوارث بسبب 
ذلك فينظر الزوج لزوجة اآلخر و ينظر اآلخرون إىل زوجته و كل يسخط على ما وهبه اهللا 

زوجة من نعمة الزوجة ألن الشيطان نعوذ باهللا منه يريه األخريات أمجل و أى و كذلك ال
 . تسخط رمبا فيتزعزع أمن األسرة و استقرارها بسبب التساهل يف مثل هذه األمور

وصلت إىل حد   ونتيجة لذلك، فإن عدد حاالت الطالق املتعلقة باستخدام اإلباحية قد
مدمين  يقول الدكتور غاري بروكس، وهو طبيب نفساين غريب عمل مع    ،  اإلنفجار

 مسح ألعضاء األكادميية األمريكية و يف  " :عاما ٣٠االباحية ملدة 
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من املحامني أن الطالق كان سببه   % ٦٢، قال ٢٠٠٢يف عام  ُعِمل  الذي و للمحامني
  " عامال كبريا فيه اإلباحية حيث كانت هلا

و سواء اار الزواج أو ال فإن الزوج ليس فقط املتضرر من مشاهدته لإلباحية بل إن األطفال 
، إما عن طريق التعرض مباشرة إىل صور إباحية تكون يف   هم أيضا ضحايا أيضا يكونوا غالبا 

أو يتم إمهاهلم من قبل أحد الوالدين الذي يضيع   القنوات أو اهلواتف النقالة أو احلاسوب،
األوقات اليت من املفترض أن يقضيها معهم يف رعايتهم فتجد مثال هذا الطفل يعاين من أزمات 

عات طويلة يقوم بأنشطة هلا تأثريات ضارة و خطرية على األطفال، و نفسية نتيجة لتركه سا
جتد ذاك الطفل يعاين من أمراض سوء التغذية و هذا الطفل اآلخر متأخر يف دراسته و.....و 

 .......... إخل

من كل مخسة من املستطلعني  واحدا   يف الغرب وجدوا أن ٢٠٠٤أجري عام   ففي استطالع 
باحية تأخذ الوقت الذي من املفترض أن يقضوه مع الزوجة و األوالد و الذكور اعترف أن اال

يف االباحية    أمضى مخس ساعات أو أكثر أسبوعيا يبحث من  بني املستخدمني وجدوا أن من
 .% ٣٧إىل    و يطالع فيها هذا العدد وصل

حيحا، معظم الناس يريدون أن يكونوا سعداء يعيشون حياة هادئة راضية مطمئنة أليس هذا ص
هذا اهلدف و احلصول عليه جيب أن  و كذلك يكون هلم أسرة سعيدة مستقرة و للوصول إىل

. و إننا كلما تعلمنا أكثر عن االباحية وآثارها املدمرة سيصبح أكثر  نقلع عن اإلباحية متاما
 . أصعب وأصعب  وضوحا لنا أن االباحية جتعل الوصول إىل تلك األهداف

ال يزيد يف العمر إال )) :- صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا  وخنتم حبديث نبوي: قال
رواه ابن ماجه  ((الرب، وال يرد القدر إال الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق خبطيئة يعملها

 .وحسنه األلباين. اللهم املسلمني أمجعني آمني
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  اإلباحية تقودك إىل العنف اجلنسي
الغربيني بتحليل حمتوى عدد من املشاهد اإلباحية قبل بضع سنوات، قام فريق من الباحثني 

 اهلابطة، فماذا وجدوا ؟؟

من مضموا العدوان  ٪٤٩من حمتواها العنف اجلسدي و يف  ٪٨٨وجدوا أا تضمنت يف 
اللفظي. و استنتجوا أن هذه املشاهد تؤثر بالسلب على نفسية املشاهد و تطبع فيها صوًرا 

 !! خاطئة

 تلك العالقة القوية بني هذه اإلباحية و مستويات العنف و جرائم فانظر كيف توصلوا إىل
االعتداء، أي أن حريتهم املزيفة مل ينتج عنها إال زيادة الشر، و وهم إفراغ الشهوات مل ينتج 
عنه الراحة والطمأنينة بل العكس هو الصحيح. فسبحانه وتعاىل احلكيم العليم الذي حرم أول 

 ! أول تلك اخلطوات النظرة احلرام خطوة من خطوات الضالل و

 
يزعم منتجوا هذه املواد الفاسدة أن هذا العنف اجلسدي و اللفظي يعترب شيئا هامشيا و أنه 
ميكن للناس اختيار ما حيلو هلم! ومن املعلوم أن اإلباحية كلها سوء وجرم كبري، والواقع هو 

و لفظيا وبالشتائم، وهذا يطبع يف ذهن  أن غالبية االباحية السائدة مملؤة بأذية النساء بدنيا
 .املدمن هلذه املواد أسوأ األفكار واملعتقدات

من الوقت، إما أن يكون رده  ٪٩٥إن املتضرر والضحية يف هذه املشاهد الغري سوية، يف 
سلبًيا أو مسروًرا لقاء الذل واهلوان الذي يالقيه على الشاشة! إم ال يشعرون وخمدرون، أو 

ل أم قد فقدوا آدميتهم! حىت احليوان إذا ضربته واستخدمت ضده العنف يغضب لك أن تقو
 !!و ينفعل و قد يرد على عنفك جتاهه بعنف مثله

بعبارة أخرى، يف االباحية، يتم ضرب النساء و يبتسمن! أقول لكم لو قلنا أم قد فقدوا 
 .وصفهم بذلك اآلدمية و فقدوا الشعور و اإلحساس ملا نكون قد ذهبنا بعيدا يف
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الدراسة تلو الدراسة وجدت أن من يراقب االباحية هو أكثر احتماال للوقوع يف استخدام 
اإلكراه اللفظي، واملخدرات، والكحوليات واليت قد تفضي إىل وقوعه يف جرمية الزنا و العياذ 

 .دات السيئةباهللا. أي أن اإلباحية تولد العنف يف نفس مدمنها ال حمالة مع مداومته على املشاه

اليت تعزز   إن أولئك الذين يبحثون باستمرار عن االباحية هم أكثر احتماال لدعم األفكار
سوء املعاملة واالعتداء على النساء والفتيات، فهذه املشاهد املشوهة تصور فرق القوة بني 

 .النوعني، حيث الرجال هم املهيمنون والنساء منقادون ومطيعون يف ذل

نوع من التقدمي الإلنساين للعالقة بني الزوجني جتعل ذلك العنف من الرجال مشاهدة هذا ال
ضد النساء يبدو طبيعيا. وأين ذلك من تاكيد أن العالقة بني الرجل و املرأة قد بنيت يف 
األصل على املودة و الرمحة و االحترام و التوقري، ال على هذا األساس الذي يقدمونه ملدمين 

 . ةتلك األفالم القبيح

دراسة خمتلفة، أثبت التحليل  ٣٣إن التغيريات ال تتوقف دائما على موقف املدمن. فعند حتليل 
للمشاهد اإلباحية تزيد من السلوك العدواين لدى الفرد، مبا يف ذلك وجود   التعرض   أن

عنيفة و أيضا ارتكاب اعتداءات عنيفة يف الواقع. إذن ليس من املستغرب أنه كلما    خياالت
 . د أكثر، أنه سيكون أكثر دعما للعنف و تصرفاته ستكون عنيفة بال شكشاه

إذا كنت تتساءل كيف جيلس شخص ما على كرسي يراقب هذه املعاصي واآلثام، مث تقوم 
 هذه املشاهد بتغيري ما يفكر به الشخص و يفعله يف الواقع؟

 .اجلواب يعود اىل كيفية تغيري االباحية للدماغ

ليس فقط عندما نفعل   سميه العلماء "اخلاليا العصبية املرآة"، وهي خاليا تثارأدمغتنا هلا ما ي
 .األشياء بأنفسنا، ولكن أيضا عندما نشاهد اآلخرون يفعلون األشياء
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باخلوف. ملاذا    هذا هو السبب يف أننا وحنن نشاهد اآلخرون من املمكن أن نبكي، أو نشعر
ف إنساين أمامهم حىت لو ألناس أغراب، كما يف ميكن لبعض الناس التأثر عاطفيا عند موق

 مكان العمل مثًلا أو الدراسة؟

عندما يكون الشخص مراقبا لإلباحية، فإن الدماغ يكون مشغوال بربط ما حيدث على 
الشاشة باإلثارة اجلسدية بطرق عديدة، متاما مثلما إذا كان الشخص يقوم بالفعل يف الواقع. 

ه االعتداء على اآلخر، فإن هذا الشخص هو أكثر عرضة لربط فمثًلا لو شاهد مشهد مضمون
أن الناس اآلخرين ليسوا  - باخلطأ -هذا النوع من العنف مع كونه مثري. إن املدمنني يتعلمون

أكثر قيمة من األشياء املادية املصنوعة الستخدامها يف املتعة وفقط، فهم ليسوا بشًرا من حلم 
 .ودم

، هو عندما ُتظهر اإلباحية ضحايا العنف و هم يستمتعون ذا الذي جيعل األمر أشد سوءا
العنف، فإن املدمن يظن يف خياله املريض أن من الناس من يريدون وحيبون أن يعاملوا ذه 

 .الطريقة، ومن مث يعطي نفسه إذنا أن يتصرف ذه الطريقة نفسها يف حياته فعًلا

حنو العنف، وهي قد تتراوح من مضايقة النساء إن هذا اإلدمان يؤدي إىل تغريات يف السلوك 
لفظيا، إىل مشاكل خطرية مثل االعتداء عليهن و الوقوع يف الفاحشة، وهذا هو سبب جرأة 
بعض الرجال الذين ابتعدوا عن طريق اهلداية و الرشاد على فعل تلك اجلرمية و غريها من 

 . جرائم التحرش

عدوانية لدى املدمنني عرب العديد من الدراسات لقد مت التأكد من وجود تلك املعتقدات ال
البحثية، حيث أثبتت أم يكونون أكثر عدوانية يف احلياة الواقعية عند ممارستهم للعالقة مع 
الطرف اآلخر. إن اإلباحية سبب رئيس للعنف واالعتداء اجلسدي معا بشكل خاص، وقد 

ى هذه املشاهدات كانوا ست مدمنني عل   وجدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين كانوا
 .مرات أكثر عرضة ألن يقوموا جبرمية واالعتداء من هؤالء الذين ال يشاهدوا
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بالطبع، فإن كل من يشاهد هذا الفساد فإنه عرضة ألن يتحول إىل معتدي مع الوقت إذا ترك 
ى نطاق يعين أن استخدام هذه املواد ال يزال يرتبط مبوجة من العنف عل  هذا  نفسه هكذا، و

واسع. هل يوجد إنسان سوي يقبل أن يطبع عقله وروحه على أن اإلذالل والعنف هو جزء 
هل هذا هو ما يفترض أن يكون؟   طبيعي من العالقة احلميمية الشرعية بني الزوج والزوجة؟

إن هذا اإلدمان جيعل من الصعب على الرجال الشعور باملتعة احلقيقة والراقية مع زوجام، 
بفكرهم املشوه يريدون أن ينفذوا ما رأوه، وهل ميكن للرجل أن يؤذي زوجته وترد ألم 

 هي بالسعادة والسرور؟ هل كان العدوان أبًدا حًبا؟

 : أخي ، إنك بأفعالك تلك تغضب الرمحن و تعصيه ، و امسع قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
 .. ْذُتُموُهنَّ ِبَأَماِن اللَِّه ، َواْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اللَّهِ َاتَُّقوا اللََّه ِفي النَِّساِء ؛ َفِإنَُّكْم َأخَ  )
   (١٢١٨رواه مسلم ( (

   !!أفهكذا يكون أمان اهللا ، يا عبد اهللا ؟
   !!أوهكذا تفعل بكلمة اهللا ، يا عبد اهللا ؟

 ) ا ِبالنَِّساِء َخْيًرااْسَتْوُصو ( : أهكذا تفعل بوصية النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقد قال لك
 .   )١٤٦٨) ومسلم (٣٣٣١رواه البخاري (

َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم َألْهِلِه َوَأَنا  ) : وقال صلى اهللا عليه وسلم : وقوله صلى اهللا عليه وسلم
) وصححه األلباين يف صحيح ١٩٧٧) وابن ماجه (٣٨٩٥رواه الترمذي ( ( َخْيُرُكْم َألْهِلي

 . الترمذي
 . ١٩النساء/ ( َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ ) : ون املعروف ، وقد قال اهللاأوهكذا يك

ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن  ) : أو هكذا تكون الرعاية ، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم
ِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َواْلَمْرَأُة َرِعيَِّتِه اْلِإَماُم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َأْهِل

َراِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها َواْلَخاِدُم َراٍع ِفي َماِل َسيِِّدِه َوَمْسُئوٌل َعْن 
ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوُكلُُّكْم َراٍع َرِعيَِّتِه َقاَل َوَحِسْبُت َأْن َقْد َقاَل َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َماِل َأِبيِه َوَم

 . (١٨٢٩) ومسلم (٨٩٣رواه البخاري ( ( َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 
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أما مسعت الصحايب اجلليل ، َعاِئَذ ْبَن َعْمٍرو ، رضي اهللا عنه ، وقد دخل َعَلى ُعَبْيِد اللَِّه ْبِن 
َأْي ُبَنيَّ ، ِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه  ) : ِزَياٍد ، الوايل الظامل ، َفَقاَل له الصحايب

رواه مسلم  ( !! َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل : ِإنَّ َشرَّ الرَِّعاِء اْلُحَطَمُة ؛ َفِإيَّاَك َأْن َتُكوَن ِمْنُهْم
)١٨٣٠( .   

 أما ختشى أن تكون ـ أنت ـ منهم ؟؟
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  اإلباحية حرَّفت فكري

 -عندما ينقصهم االلتزام بتعاليم اإلسالم ويتركون أنفسهم جللساء السوء -ة املراهقنيإن غالبي
اجلنسية من اإلباحية. وقد وجد الباحثون مرارا وتكرارا أن الناس    قد حيصلون على معلومام

الذين شاهدوا كمية كبرية من اإلباحية هم أكثر عرضة ملمارسة العالقات الغري شرعية وعدم 
ىت الزواج، مما يؤدي م إىل الزنا واحلمل السفاح وتدمري روابط األسرة واملجتمع، الصرب ح

 .واجلميع يعلم مآل ذلك يف الدنيا واآلخرة. فمعظم النار من مستصغر الشرر

 

الصحة املدرسية اخلاصة بك هو  مادة ميكنك أن تتخيل ماذا سيحدث لو كان الذي يدرس
 شخص مدخن؟

ة ألن تسمع منه عن أن التدخني قد يسبب سرطان الرئة و كذلك لن تكون هناك فرص كبري
ان التدخني ميكن أن يكون سببا يف قصف صحتك والوفاة السيئة. بل على النقيض قد حياول 

 . سيعزز لديك فرصة أن تقضي وقتا ممتعا  أن يقول لك أن التدخني 

سخيفا   االفتراض يبدو هل ستكون مقتنًعا به بعد تشويه صورة الصحة ذا الشكل؟ إن هذا 
 أليس كذلك ؟

فاملراهقون يتم تشويه صورة العالقة الزوجية الشرعية لديهم بنفس  هنا تكمن املشكلة:
الشكل. فبدًلا من الصحة يتم تقدمي السجائر هلم مع وهم احلياة الصحية العامرة... السجائر 

 .هنا هي املواد اإلباحية
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املدخن و هو يف صحة جيدة مستمتعا بشرب مثلما تظهر إعالنات السجائر حيث يبدو 
فكرة مشوهة متاما    السجائر و هو ينفخ الدخان خارجا من فمه، فإن اإلباحية تقوم بتقدمي

 .عن الزواج والعالقة بني الزوجني وكيف جيب أن تكون بصورة سوية

ن يتعدد يف أكثر األحيا بل و  يف االباحية، يتم تصوير الزنا بني الغرباء و كأنه شيء عادي،
هؤالء الغرباء يف مستوى ال بط احليوانات إليه وهي ليست كائنات كرمها اخلالق عز وجل. 
كذلك يتم تصوير املمارسات العنيفة والإلنسانية كأا شيء عادي أو حىت ممتع. فاملنافسة هي 

 .يف التطرف جلذب االنتباه أكثر وأكثر

املدمنني على املواد اإلباحية، يف مقال كتب جون وود، وهو معاجل غريب يعمل مع الشباب 
هذه املشاهد أوصلت الشباب إىل أن العالقة  " :يتحدث عن آثار االباحية، كتب يقول

الطبيعية العادية هي شيء ممل جًدا، ومن هنا هبطت م ملستويات غاية يف السوء من ناحية 
 "!د وهذا هو العادياملمارسات الوحشية و الغري آدمية، و أومهتهم أن هذا هو التجدي

نتيجة لذلك، تظهر الدراسات أن الناس الذين ينظرون إىل اإلباحية هم أكثر ميال إىل التفكري 
يف الزنا مع العديد من األفراد، وبصور يؤذون فيها مجيع املشتركني فيه أذية جسدية ومعنوية 

عالقة احلميمية، كبرية ، من أجل تقليد ما شاهدوه من مشاهد. إذن ليس املوضوع موضوع ال
 .لكنه التقليد األعمى وهذا خطر اتباع خطوات اهلالك اليت حذرنا اهللا سبحانه وتعاىل منها

تأثرا كبريا    وقد وجد عامل االجتماع مايكل كيميل أن التخيالت لدى الرجال تتاثر
ات باالباحية، وتضطرب لديهم القدرة على إصدار األحكام السوية، فيلومون زوجام امللتزم

عند رفض تنفيذ ما يأيت يف هذه املشاهد. فماذا تكون النتيجة؟ طبًعا ميل هؤالء املجاهرين 
 .بالسوء إىل التمادي يف ممارسام حىت يقعوا يف فخ الزنا واملتعة احلرام الوامهة والزائلة

سوأ إن اإلباحية ال تظهر أي شيء ميت بصلة إىل اخلري يف العالقة بني الزوجان، لكنها تظهر أ
َأَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإلََٰهُه )     :ما يف اإلنسان عندما ينحدر إىل مستنقع الشهوة، وسبحانه القائل
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 ِإْن ◌ۚ َأْم َتْحَسُب َأنَّ َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن    ) ٤٤(   َهَواُه َأَفَأنَت َتُكوُن َعَلْيِه َوِكيًلا
 ٤٤-٤٣اآليات  - الفرقان  (َسِبيًلا َأَضلُّ ُهْم َبْل ◌ۖ لَّا َكاْلَأْنَعاِم ِإ ُهْم

َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم )  :أين ما تظهره هذه املشاهد من احلقيقة الراقية يف ديننا هلذه العالقة
 لَِّقْومٍ  َلآَياتٍ  ذَِٰلكَ  ِفي ِإنَّ ◌ۚ مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة 

 ٢١اآلية  -الروم  (َيَتَفكَُّرونَ 

العواقب  أيضا    هل تتوقف صناعة الوهم والضالل على ذلك فقط؟ كال، فإم مل يبينوا
الذي ميارسونه. فهم ال يظهرون األمراض املنقولة باالتصال  املترتبة على ذلك النوع من اجلنس

ال سرطان عنق  حاالت احلمل السفاح و  شركاء؛ وال يظهروناجلنسي يف حالة الزنا مع ال
متزيق اجللد أو الكدمات. إن كل شيء   الطفيليات املعوية، و ال يظهرون لك  و ال  الرحم
 !!!!! على ما يرام و أم يشعرون باالرتياح  تقريبا   يظهر

ء دور السعيدات إن إهانة النساء و إذالهلن هو روتني يف هذه املشاهد كذلك، وميثلن النسا
 أثناءها، فهل هذا هو الواقع؟

جمموعة كبرية من املعلومات اليت ميكن   أن جتمع   إن الصور هي أقوى معلم، ألنه ميكن هلا 
للمشاهد أن يفهما بسرعة كبرية. وبينما الكلمات ميكن تفسريها على أا آراء ، فإن أدمغتنا 

 .قد متيل إىل أن تفسر الصور على أا حقائق

مغتنا أيضا تتعلم بشكل أفضل عندما تكون يف حالة إستثارة، وهنا قد يتعلم اإلنسان الغارق أد
يف وحل اإلباحية معلومات خاطئة، ويعزز هذه املعلومات الحًقا بالتكرار ويربط ذلك باملتع 

ملسارات  وهذا كله يصنع الظروف املثالية .املحرمة، بالضبط كما املدمن للمواد امللموسة
 .(يف الدماغ (حىت لو كان مضمون التعلم باطًلا التعلم
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نتيجة لذلك، يربط مشاهدي االباحية رغبام حنو اجلنس اآلخر بالنظر إىل صور 
غري واقعية حتت األضواء وبعد التعديل، و بدال من التعلم حول كيفية بناء عالقات  و افتراضية

بيعي و من املثري أن يبقى وحيدا أمام يشعر املستخدم لالباحية بأنه من الط   مع أناس حقيقيني،
 .احلاسوب. إنه ألمر حمزن

وقال الدكتور غاري بروكس، أستاذ علم النفس الغريب الذي يدرس تأثري االباحية على 
إن األوالد الذين يتعرضون هلذه الصور مبكًرا ُيحتمل أن تبقى التأثريات " :الرجال

 ." السلبية هلا معهم بقية حيام

قيقة أمامك واضحة فتامل يف حالك و إىل أي نقطة وصلت بسبب تلك املواد هذه هي احل
املحرمة فارجع و تب و اتركها و ال تتردد وفقك اهللا، فهل من تردد واهللا سبحانه 

ْحَسَن الَِّذي َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلُنَكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأ)  :القائل
  ٧اآلية  -العنكبوت  -(َكاُنوا َيْعَمُلوَن

   



65 
 

  أسرار اإلباحية املأساوية
بالنسبة ملشاهدي اإلباحية، ميكن أن تظهر املواد اإلباحية هلم يف شكل عامل من اخليال و 

اإلباحية فهي  يف صنع املواد املتعة و االثارة الومهي. اما بالنسبة ألولئك الذين يشاركون  من
يف املخدرات واألمراض والعبودية وصناعة اإلجتار  ليست كذلك فهم غارقون مع جتارم

 .بالبشر وممارسات االعتداء

تعترف إحدى العامالت يف صناعة اإلباحية فتقول: "صناعة املواد اإلباحية حتتاج إىل 
هو أن صناعة   ؤكدامل يصدم اجلمهور. الشيء شيء و كأنك ستسقط من اهلاوية، شيء فعل 

املواد اإلباحية كلها غري أخالقية. يف أثناء التصوير نتعرض للركل والضرب، ونبكي حنن ومن 
معنا، ويف حاليت مل أمتكن من التنفس، حيث كنت أتعرض للضرب و أختنق، و بالنسبة هلم مل 

 ."ظلوا مستمرين يف التصوير، واستمروا غري عابئني بنا يتوقفوا و

واد اإلباحية تعمل جاهدة يف سبيل احلفاظ على صورة ومهية ولكن براقة، ووراء إن صناعة امل
 .الكامريا يوجد الواقع، وهو العنف، واملخدرات ، و اإلجتار بالبشر

قد يعتقد الواهي الغارق يف هذا العامل أن ممثلي اإلباحية يستمتعون مبا يفعلونه أمام الشاشات، 
ملستمر ويتم سبهم بأبشع األلفاظ من قبل املنتجني وذلك لكن احلقيقة أم حتت التهديد ا

 .إلجبارهم على فعل أشياء ال يقبل إنسان القيام ا أو تصورها

جمرد مجاد، جمرد شيء،  تقول أحد املتعرضات هلذه التجربة السيئة: "إنه ُينظر إليك على أنك 
ال يستطيعون التعامل مع    ألم  روح. ممثلي اإلباحية يتناولون املخدرات وليس كإنسان لك

ما يزيد عن ذلك   و الطريقة اليت يتم معاملتهم ا. مخسة وسبعون يف املئة 
متخصصني يف هذه الصناعة لتخديرك أكثر،  املخدرات لتخدير أنفسهم. هناك أطباء   يتناولون

الربد مثال فإم يقومون بإعطائك أي شيء تريده ألن كل ما   حىت إنك إذا أصبت برتالت
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عيونك  همهم هو املال. أنت بالنسبة هلم رقم . رمبا يكون جسمك مليء بالكدمات وي
 ."سوداء ممزقة، كل هذا ال يعنيهم

ليزيدوا من مبيعام هو خداعهم املتمثل يف إظهار أن  جزء من كذب مننتجي اإلباحية 
أن يصدق هذا  جذابة بإرادم. قد يرغب املشاهد املغيَّب ناس  اإلباحية ترفيه مباح يقوم به

هو أن بعض من    ألنه يريد أن يوهم نفسه أن املمثلني يستمتعون مبا يفعلونه. ما ال يقولونه
رؤوسهم، و أم إذا   جتاه مسدسات مصوبة هؤالء الناس يف احلقيقة لديهم وراء الكواليس

وأ توقفوا عن االبتسام، فسوف تنفجر رؤؤسهم". إم جمرد سلعة للمنتج جيب أن تستغل بأس
 .شكل

بطبيعة احلال فإن اإلجتار بالبشر هو عمل حتت األرض، مما جيعل احلصول على إحصاءات 
 .تقشعر هلا األبدان للضوء    احلاالت اليت تظهر  . لكن احلقائق بالنسبة إىل صعب  ثابتة

، مت العثور على رجلني يف ميامي أمضوا مخس ٢٠١١فعلى سبيل املثال، يف عام 
نساء إىل فخ اإلجتار بالبشر، و بعد استدراجهن يقوموا بتخديرهن يستدرجون ال  سنوات

يف  املواد اإلباحية بيعه ملروجي اختطافهن واالعتداء عليهن، مع تصوير ذلك مث باملخدرات و
فتاة معاقة   يف ذلك العام نفسه مت اام زوجني يف والية ميسوري بإجبار .مجيع أحناء البالد

نق والكهرباء والغرق و التشويه، للموافقة على تصوير املشاهد ذهنيا، بالضرب واجللد واخل
 .اإلباحية

هذه احلاالت هي جمرد غيض من فيض. هناك الكثري من تلك القصص موجودة يف 
رمبا بعض الضحايا تكتشف أمورهم، والبعض اآلخر ال حيصى عدده يعاين يف  ، الواقع

 .ممارسة الزنا مقابل املال صمت. كما ال يزال البعض اآلخر ضحية إلجبارهم على

فإنه ليس   نظًرا ألن املواد اإلباحية جتعل هذا االستغالل الغري أخالقي لآلخرين يبدو طبيعًيا، 
من املستغرب وجود عالقة قوية بني استخدام املواد اإلباحية وامليل إىل ممارسة الزنا كمرحلة 
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أفالما إباحية مهدت هلذه   هدواقد شا املرجح أم  الحقة. فالرجال الذي يفعلون ذلك من
اجلرمية، وبالطبع فهم قد اتبعوا خطوات الشيطان الرجيم نعوذ باهللا منه أدت م إىل ذلك، 

ومع هذه اخلطوات، ال يبايل أحدهم إذا كان من ميارس معها  .وكانت اإلباحية هي املدخل
هم سعادا وهو يف مستعبدة ومتاجر ا، ألنه يتوهم أا تفعل ذلك برضاها بل وقد يتو

 .ضالله، بسبب تؤثره بالوهم الذي شاهده من قبل

إن بعض الدراسات أظهرت أن حوايل نصف من يعملن يف متثيل هذه املشاهد السيئة هن نساء 
 .متاجر ن ومستعبدات وجمربات

 .يف النهاية، االباحية تؤدي إىل الزنا وتعد الشرارة األوىل له

زز و مفزع و خميف حينما تعرف تلك احلقائق اليت يف غالب كما قرأت كم أن هذا شيئ مق
 .االحتماالت كانت غائبة عنك

جمرد قطعان من الذئاب يف صورة بشر يفعلون كل شيئ قبيح مستغلني غرقك أنت يف حبر 
الشهوة املحرمة و مستغلني ضعفك و هزميتك ليفسدوا يف األرض ويدمروا البشر و يغووم، 

سكرة تريد أن تتجرع املزيد و تبقى سكرانا ال تفيق و ال تنتبه،  و انت رغم كل هذا يف
 . كمريض هزيل مغيب

َواللَُّه ُيِريُد َأن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الشََّهَواِت َأن َتِميُلوا   " :يقول جل وعال
 .(٢٧اآلية  -النساء )  "  َمْيًلا َعِظيًما

ي .......أخيت أفيقوا انتبهوا أصرخ فيكم كفى كفى اقطع صلتك م و ال مث ال ......أخ
 .مباضيك الكئيب انفض عن نفسك ذلك الغبار و طهر نفسك من الوحل

 .أفرغ على رأسك كأسا من ماء االميان الصايف و اشرب مثله من ماء التقوى
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 .ارجع لربك استعن به كي خيلصك من عبوديتهم

 .نتجوا اإلباحية فأنت أيضا يف الواقع يتاجرون بك ليدمروك افهم كما يتاجرون بالبشر لي

اهرب منهم و من سبيلهم استجمع قواك وهذا هو اهللا خالقك القوي العزيز الرحيم التواب 
حيب أن يراك تائبا يفرح برجوعك إليه ال تتردد قم و تطهر و قف بني يديه متذلال باكيا نادما 

يتوب عليك و أن يوفقك ألن تتخلص من تلك  متوسال ان خيلصك من الذنوب و أن
 .األغالل

ا َوانُصْرَنا َوَما َكاَن َقْوَلُهْم ِإلَّا َأن َقاُلوا َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِإْسَراَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوَثبِّْت َأْقَداَمَن)
 ١٤٧اآلية  - آل عمران  (َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَ 

 .و ارمحنا و خذ بنواصينا إليك أخذ العزيز عليكاللهم تب علينا 
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  !؟ ريخ اإلباحية و إلی أين حنن ذاهبونات
علی حد  هناك دوما أعوان للشيطان و جنود له من اإلنس يف املجتمعات الغربية و الشرقية

اهللا ، و سواء ، هؤالء الشياطني يدعون إلی اإلباحية ، و يدعون إلی التمرد علی أوامر 
اخلروج عن طاعته و يزينون ألوليائهم الباطل ، ليتبعوا طريقهم و لبئس املصري ، هؤالء 
يشككون يف خطر املواد اإلباحية و غالبا ما يدللون على صحة رأيهم الباطل بأن االباحية 
موجودة منذ زمن طويل فما اجلديد ؟؟!!! فقد ُوجدت رسوم إباحية علی اجلدران احلجرية 

وف القدمية و كذلك رسم اإلغريق املنحلون أخالقيا بالطبع صورا مثلها علی بالكه
 . الفخاريات القدمية

ما يريد أن يوصله هؤالء ملستمعيهم هو أن الصور و الرسومات اإلباحية موجودة منذ أزمنة 
لكن أي صاحب عقل سيستطيع  - علی حد زعمهم  - بعيدة و مل تؤثر بشيء يف املجتمع 

 . اإلباحية علی الفرد و األسرة واملجتمع بكل سهولة و بغري مزيد من اجلهدإدراك خطورة 

مث باملقارنة بني تلك األزمنة و زماننا سنجد أن اإلباحية حينما ُاستبيحت لدی البعض منذ 
 القدم و حىت اآلن و ُترك هؤالء يصنعون ما حيلو هلم عرب تلك األزمان ماذا حدث ؟

إىل تيار الائي    لی اللوحات القدمية و على املزهريات الطينيةفقد تطور األمر من رسومات ع
ساعة خالل اليوم  ٢٤من أشرطة الفيديو اليت تصور األعمال املشينة و احلقرية على مدار الـ

 . بكل سهولة علی جهاز حممول

 ما الذي تغري ؟  و لكن

و ضحاها، فالغرب مثل معظم التحوالت الثقافية الكبرية، فإن شيئا مل حيدث بني عشية 
نوعا ما حاله غري  1953املتحرر من قيود الدين و العفة و احلياء يف غالبه كان قبل العام 

 .بعدها
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 نعم كان هناك احنالل لكن ليس ذه الصورة البشعة اليت نعرفها عنهم اآلن

 ؟ ١٩٥٣و لكن ملاذا العام 

 .جملة إباحيةبنشر أول نسخة من   يف هذا العام قام شخص أمريكي يدعی هيو 

سبق نشر تلك املجلة خبمس سنوات نشر كتاب أثار اجلدل يف املجتمع األمريكي وقتها 
لشخص يسمی د.ألفريد تكلم فيه بوقاحة عن احلياة اجلنسية و هذا الكاتب كان أول من 
تكلم علنا عن اجلنس ذا الشكل الذي مل يعهده املجتمع األمريكي من قبل و لكم أن تتخيلوا 

 .ق كتاباته القذرة تلك قبوال لدی الناس و أصبحت كتبه رهينة األرففمل تل

استفاد هيو من هذا االجتاه يف جملته ، لتحقيق أقصى قدر من املبيعات، و بتفكري إبليسي بدأ 
ينشر مقاالت ألفريد إلی جانب الصور االباحية ، حتی يقدمها و كأا مقاالت علمية لرجل 

ا يكسر حاجز الرهبة و اخلوف لدی الناس فيزداد اإلقبال و تزداد ُيقدم علی أنه عامل و ذ
 .املبيعات فتظهر و كأا شيء ال ُيستحىي منه و بالتدريج اعتاد الناس علی ذلك 

مث حدث التحول الكبري ، عندما بدأت أجهزة الفيديو يف الظهور ملستخدمي االباحية، و هذا 
دور السينما خلسة ، كل ما كان عليهم القيام به هو  يعين أنه بدال من احلاجة إىل الذهاب إىل

 . الذهاب لتأجري األفالم و مشاهدا

 مث غري اإلنترنت كل شيء

مرة واحدة ظهرت االباحية على شبكة اإلنترنت، و فجأة وجد اإلنسان نفسه بضغطات قليلة 
احية على بأصابعه متصال باإلنترنت مث جيد معظم املواد متاحة، و انفجرت صناعة االب

 .االنترنت
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، ارتفع عدد املواقع اإلباحية بنسبة مهولة عياذا باهللا ختيلوا ٢٠٠٧و  ١٩٩٨فبني عامي 
 .%١,٨٠٠وصلت إلی 

عن حركة البحث على اإلنترنت يف شهر مايو من ذلك  ٢٠٠٤ووفقا لدراسة أجريت عام 
جوجل، وياهو، و  العام ،توصلت إلی أن زيارة املواقع االباحية كانت ثالث مرات أكثر من

 .إم إس إن جمتمعة

واإلباحية لألسف مل تعد من وراء شاشة الكمبيوتر و حسب فاآلن االباحية أصبحت متاحة 
بشكل أكرب ، و بأسعار معقولة ، و بصورة جمهولة عن أي وقت مضى ، و أكثر الناس يف 

وانب حيام أمريكا قد أصبحوا مدمنني و أصبحت االباحية هناك نافذة يف كل جانب من ج
.لدرجة أن بعض ألعاب الفيديو حتتوي عريا كامال . و تلصق على ألواح التزحلق على 

الصور اإلباحية و تسوق للمراهقني ، حىت أصبحت لعب األطفال أكثر جنسية كذلك   الثلج
 .  ، شيء مقزز و خميف حقا

املنتجني و الكتاب يعرضوا بأمريكا أيضا ، حيث إن   و قد تأثرت الربامج التلفزيونية و األفالم
 .املشاهد املشينة للحفاظ على انتباه اجلمهور الذي اعتاد على االباحية

قد زادت عدد املشاهد الفاحشة على التلفزيون األمريكي إلی  ٢٠٠٥و  ١٩٩٨فبني عامي 
 ٢٠من  ٪٧٠  ، أظهرت أن٢٠٠٥وعام  ٢٠٠٤الضعف تقريبا. ويف دراسة أجريت يف عام 

 .  ين غالبا ما يشاهد من قبل املراهقني به حمتوى مسيءبرنامج تليفزيو

و كلما أصبح املجتمع مشبعا جنسيا، فإن املزيد من صانعي االباحية يضخون أصعب و 
 . باقون يف حالة استثارة نسأل اهللا العافية  أصعب املواد للتأكد من أن مستخدمي اإلباحية

ثالثون عاما " ] "نفسهالدماغ الذي يغري  " األخري يف كتابهدويدج ، الدكتور نورمان كتب 
و انتشرت الصور الشهوانية و   مضت" و صانعي اإلباحية ينشرون كل ما هو فاضح و حقري
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أصبحت اآلن تظهر حىت على وسائل اإلعالم السائدة طوال اليوم، يف كل شيء، مبا يف ذلك 
تلفزيونية، واإلعالنات، وهلم مقدمات الربامج التلفزيونية ، وأشرطة الفيديو ، واملسلسالت ال

ساعة يف  ٢٤لدى الناس اإلنترنت عايل السرعة ، و هو كصنبور معهم طوال   اليوم،  جرا.
اليوم. فقد كان منذ زمن ليس ببعيد جهاز كمبيوتر واحد مشترك يف كثري من األحيان جلميع 

إلضافة إىل اهلواتف أفراد العائلة فأصبح اآلن هناك جهاز كمبيوتر حممول رمبا لكل فرد ، با
و مع إطالق نظارات جوجل، فإنه من املمكن اآلن أن يكون هلا شاشة بتقنية   الذكية ،

اإلنترنت أمام أعيننا تقريبا كل دقيقة من اليوم فكلما ارتفع توافر االباحية، زادت آثاره املدمرة 
 [على الدماغ و العالقات و املجتمع 

نة األخرية يقول : [ إدمان املواد اإلباحية مل يعد جمرد كما كتب املعاجل جون وودز يف اآلو
 ." مشكلة خاصة ، بل هو مشكلة صحية عامة

هكذا رأينا كيف أن شرع اهللا إذا ُنحي و املنكر مل ُينكر و ُترك استشرى الفساد و انتشر و 
عصاة حتكم و طغى ، و يصعب بعد ذلك ازالته و ازالة آثاره املهلكة ، فلو ُضرب على أيدي ال

و الفجار و ما تركوهم بدعوى احلرية و التعددية الفكرية و غريها من الترهات ما وصل 
العامل إىل ما فيه اآلن من ضياع و تفكك و احنالل ، فانظر إليهم اآلن يصرخون من ويالت 

 .  اإلباحية

 رفمن اآلثار املترتبة على ترك هذه الفريضة فريضة األمر باملعروف و النهي عن املنك*
*** 

يقول ماهر السيد : من األمور اليت ال مراء فيها أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا فشا 
يف األمة وارتفعت راياته متيزت السنة من البدعة، وعرف احلالل من احلرام، وأدرك الناس 

عن  الواجب واملسنون، واملباح واملكروه، ونشأت الناشئة على املعروف وَأِلَفته، وابتعدت
 .املنكر وامشأزت منه، وُنكِّست رايات النفاق، وانزوى أهل الباطل

والعكس بالعكس: إذا ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وُعطِّلت هذه الشعرية؛ فويٌل 
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يومئذ للفضيلة من الرذيلة، وويٌل ألهل احلق من املبطلني، وويٌل ألهل الصالح من سفه 
 .اجلاهلني وتطاول الفاسقني

 ***:ترك األمر باملعروف من صفات املنافقني** -١

اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلُمْنَكِر َوَيْنَهْوَن َعِن ) :قال تعاىل
 .[٦٧التوبة:](اْلَمْعُروفِ 

 ***:عموم العقاب** -٢

 :إن فشو املنكرات وكثرة اخلبث ملنذر بعموم العقاب
ا سئل الرسول صلى اهللا عليه وسلم: ألك وفينا الصاحلون؟ قال:" نعم، إذا كثر مل

 ."اخلبث
وقال:"ما من قوٍم ُيعمل فيهم باملعاصي هم أكثر وأعز ممن يعمل ا مث ال يغريونه؛ إال 

 .[حسنه األلباين يف الصحيحة] ."يوشك أن يعمهم اهللا بعقاب

؛ فتموت الغرية على احلرمات، وتسود إن شيوع املنكرات يطفئ جذوة اإلميان -٣
 :الفوضى، وتنتشر اجلرمية، وحييق بالقوم مكر اهللا

والذي نفسي بيده! لتأمرنَّ باملعروف، ولتنهونَّ عن املنكر، أو لُيوشكنَّ اهللا أن يبعث "
عليكم عقاًبا منه مث تدعونه فال يستجاب لكم".[الترمذي. وقال: هذا حديث حسن، 

 .[وحسنه األلباين

 *** :اللعن واإلبعاد من رمحة اهللا** -٤
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ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِني ِإْسرائيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا )
، ٧٨َن)[املائدة:َكاُنوا ال َيَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس َما َكاُنوا َيْفَعُلو * َوَكاُنوا َيْعَتُدونَ 

٧٩] 

 ***:الغرق يف أوحال الفاحشة والرذيلة والعقوبة** -٥

مثل القائم على حدود اهللا والواقع فيها؛ كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب "
بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من 

نصيبنا خرًقا ومل نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا يف 
 (البخاري) ."هلكوا مجيًعا، وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيًعا

 .ويف قصة أصحاب القرية املذكورة يف سورة األعراف خري شاهد على هذه احلقيقة
د واملجتمعات، كما قال و باجلملة؛ فإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر صمام األمان لألفرا

إذا أمرت باملعروف شددت ظهر املؤمن، وإذا يت عن املنكر، " :سفيان رمحه اهللا
وإن ترك هذه الشعرية ضياع لألفراد واملجتمعات. نسأل اهللا تعاىل أن  ."أرغمت أنف املنافق

 حيفظ بالد املسلمني من كل سوء.انتهى كالمه

و النهي عن املنكر و باألرقام تعالوا نستعرض سويا  و لكي نثبت خطورة ترك األمر باملعروف
وصل العامل العريب و اإلسالمي يف متابعة اإلباحية نسأل    إحدى اإلحصائيات لنرى إىل أين

و باإلستعانه بأشهر مواقع حتليل زيارات صفحات األنترنت"  ٢٠١٢اهللا العافية ففي عام 
ر املواقع اإلباحيه تبني تصدر الواليات أليكسا " ملعرفة أكثر الدول دخوال اىل أحد أشه

املتحده لعدد الزيارات اىل هذه املواقع تليها إيران مث اإلمارات ومصر والبحرين والكويت 
باملرتبه السابعه تليها قطر باملركزالعاشر و السعوديه باملركز احلادي عشر علما بأن هناك رقابه 

والسعوديه البلد الذي يتصدر قائمة صارمةوحجب للمواقع اإلباحيه يف كل من الكويت 
 الدول األكثر حجبا للمواقع .
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  ملا قرأت تلك اإلحصائيات تذكرت حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

علم من أعالم نبوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، يبني فيه صلى اهللا عليه وسلم حال   و هو
ومشاتهم ألهل الكتاب من اليهود  كثري من هذه األمة يف اتباعهم سبيل غري املؤمنني،

َعْن َأِبي َسِعيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  :والنصارى حيث جاء يف احلديث
ُجْحَر َضبٍّ َلَسَلْكُتُموُه َقاَل َلَتتَِّبُعنَّ َسَنَن َمْن َقْبَلُكْم ِشْبًرا ِبِشْبٍر َوِذَراًعا ِبِذَراٍع َحتَّى َلْو َسَلُكوا 

   [ُقْلَنا َيا َرُسوَل اللَِّه اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َقاَل َفَمْن" [ البخارى

كناية عن شدة املوافقة هلم يف املخالفات واملعاصي ال الكفر،و هو دال على كمال املتابعة. مث 
الم ألن نوره قد ر األنوار إن هذا خرب معناه النهي عن اتباعهم و عن االلتفات إىل غري اإلس

مبالغة يف االتباع  "وشرعته نسخت الشرائع، وقوله: "حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه
هلم، فإذا اقتصروا يف الذي ابتدعوه فستقتصرون، وإن بسطوا فستبسطون حىت لو بلغوا إىل 

 .غاية لبلغتموها
بيل املؤمنني، ويترك مشاة والواجب على املسلم أن يلتزم شرع اهللا تعاىل، وأن يتبع س

 .الكافرين، وأن يعلن الوالء لإلسالم وأهله، وأن يتربأ من الكفر وأهله

و سبحان اهللا فقد خص رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم جحر الضب لشدة ضيقه 
 . ورداءته كما هو معلوم عنه فطريقهم ضيق و رديء و مننت كما ترون

باملعروف و ينهوا عن املنكر كل مبا يستطيع بداية من احلكام و حىت فاملسلمون إن مل يأمروا 
أقل فرد فيهم سنهلك مجيعا و ستغرق السفينة و سيعم العقاب تلو العقاب حىت نرجع و نعود 
و ما إعصار توسينامي منا ببعيد و لعلكم تذكرون ما فعله بدول عدة و خاصة بشواطيء 

ب املعاصي . و أنت أخي و أنِت يا أخيت و اجبكم إندونسيسا منذ عدة سنوات كل هذا بسب
كبري جتاه أسرتكم أوال من منع املنكرات يف البيوت و مراقبة و متابعة أوالدكم مث املجتمع من 

 . حولكم
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 و السؤال اآلن هل حنن أحسن حاال من الغرب أم ماذا ؟

لنسبة النتشار كنت أحتدث إىل صديق عن هذا األمر فقلت له حنن أحسن حاال من الغرب با
اإلباحية ، فقال يل : كيف و حنن مسلمون ؟؟؟!!! فعندما نقارن جمتمعا من املفترض أنه يطبق 
تعاليم دينه اإلسالمي و جمتمع آخر علماين ليربايل فالوضع يف املجتمعات اإلسالمية حينئذ 
جيب أن يكون أحسن من ذلك بكثري بل إننا لألسف أسوأ حينما نضع اعتبار كوننا 

 . قلت له : صدقت ، و نسأل اهللا السالمة و العافية  سلمنيم
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  ماذا أفعل لو علمت أن ابين يشاهد موادا إباحية ؟

========================== 

  : خطوات عملية حلل تلك املشكلة اليت كثر السؤال عنها يف اآلونة األخرية 

--------------------------- ------- 

إن التربية منذ الصغر هي اللبنة األوىل يف تقومي سلوك األبناء بزرع الوازع الديين  .١
القدوة احلسنة فال معىن أن ينهى األب ابنه عن  واألخالقي وخلق الضمري لديهم و

 .اجللوس لساعات أمام الكمبيوتر، واألب يفعل ذلك
ثناء البحث باخلطأ و ليس عمدا أوال إذا كنت شاكا أو رمبا يكون موقع قد وقع عليه أ .٢

أو أنه مل يقع بفضل اهللا يف مثل هذا فتكلم معه يف موضوع (اإلنترنت)، و ُقم بتوجيهه 
بدون ما ُتشعره بأنَّك َتعلم شيًئا، و أنَّه إذا مل نستخدْم هذا اجلهاز يف املفيد، فإننا 

ى عنها! وأنَّ هناك سنجلب على أنفِسنا مشاكَل نفسيَّة واجتماعيَّة عديدة حنن يف ِغًن
(أفالًما خليعة) ال بدَّ أن نبتعَد عنها؛ ألا تؤذينا ِدينيا وُخلقيا، وتؤذي صحَّتنا، فال بدَّ 

و أنت تسمح مبشاهدة  أن نبتعد عنها و ال يصح أن تقول بالطبع مثل هذا الكالم 
لسة كلَّ له ج األفالم يف بيتك و املسلسالت و األغاين و العياذ باهللا ، واجعل 

أسبوع، َتكلَّم معه عِن األضرار واألمراض اليت جتلبها األفالُم والصور، وإْن شاء اهللا 
سيبتعد عنها تدرجييا (بترهيب) ِمن عدم ُرؤيتها؛ ألنَّها ستغضب اهللا و ستورث له 

 !األمراض
ون كن على علم أن بعض األوالد ملن هم يف بداية املراهقة كِسنِّ الثالثة عشرة ، يبدأ .٣

مراهقٌة مبكِّرة فيبحثون عِن االستقالل و الذاتية، ويكونون يف حاجٍة إىل الصداقة 
 – computer– واملصاحبة، وحيبون االحتفاَظ بأسراِرهم الشخصيَّة (الب توب

 .(املحمول –النت 
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و إن كنت متأكدا ففي الغالب يكون هذا بدافع الفضول فهو مثال قد مسع أصدقاءه  .٤
ذا فشاهدها بدافع الفضول فال تستخدم العنف معه و كن إجيابيا يتكلمون عن مثل ه

هذا سيضر و لن ينفع  .......... و ال متن عليه فتقول أنا تعبت يف تربيتك و أنا و أنا
، قل له أنك تثق به و حببه هللا و خوفه منه و أن ثقتك به مل تز و مل تتغري و امهس يف 

 . القك و أنك لن تكرر ذلك ثانيةأذنه وقل له أنا أحبك أنا أثق يف أخ
يفضل أن تصطحبه إىل مكان هاديء خارج البيت أو داخله و اجلس معه و ضمه  .٥

إليك و قبله و قل له أنك اكتشفت كذا و كذا و استمع منه ما الذي جعله يشاهد 
 تلك املقاطع السيئة؟؟؟

ل التوبة ويغفر بشر، والبشر خيطئون ويستغفرون ، واهللا سبحانه وتعاىل يقب اعلم أنه  .٦
 . الذنوب، ويبدل السيئات حسنات إذا تاب الشخص وأخربه بذلك

انُقل له اخلربَة له ِمن حكاياتك، و قم بتعليمه أنَّ اإلنساَن قد يقع أحياًنا يف ذنوب  .٧
خفيَّة و َعظيمة، ولكن ِمن السهل أن يترَكها بتوبٍة إىل اهللا واستغفار، وأنَّ اإلنسان إذا 

ناله سخُط اهللا، وِمن َثمَّ سوف يسخط عليه الناس، وأنَّه سوف مل يُتْب فسوف َي
 .َيفشل يف حتقيِق أهدافه

و اعلم أنك مهما كنت لتفعل فإن ولدك و مع وصوله ملرحلة املراهقة كان سيتعرض  .٨
ملا حدث معه بشكل أو آخر، فبالرغم من الصدمة الكبرية اليت تعرضت هلا مما 

 .ًا إىل أن ولدك سيئ أو ال خلق لهاكتشفت، اطمئن هلذا، فليس مؤشر
ومن املفيد كذلك أن ال تغّيرنظرتك هلذا االبن، فهو مل يتغّير ملجرد أنه تعرض هلذا 
األمر، وهو يف البداية مل يسع إليه، إمنا تعرض له من دون إرادة منه، ومن بعدها فعل 

وقوع ما فعل من باب حب االستطالع.و لكن احذر ان تتحمل أنت بشكل او بآخر 
 . ابنك يف مثل هذا

انتهز هذه الفرصة فهي فرصة مناسبة للحديث الواعي واهلادف معه،فهذا احلديث رمبا  .٩
مل يكن ممكنًا من قبل ألنه سيبدو على أنه غريب متامًا، بينما اآلن هو الوقت املناسب 
ليتحدث والده معه يف مثل هذه األمور.و كمعظم األسر عندما كان أصغر كنتم 
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احلالل واحلرام" وغريه من األمور، واآلن و هو يف هذا العمر ميكن "معه عن  تتحدثون
أن تتحدثوا معه يف األمور اجلنسية وغريها، واليت م الشاب املراهق يف هذا العمر، 
واحلديث بشكل أقرب للواقع وحتدياته، وليس كالمًا نظريًا فيما جيوز وما حيرم، 

االبن عليكم وخاصة على أبيه بعض األسئلة و  ولتكن هذه أيضا فرصة مناسبة ليطرح
املواضيع اليت تشغل بال الشباب املراهق، ورمبا هذه أيضًا فرصة مناسبة للتقارب 
األكرب بني االبن وأبيه. هذه فرصة ذهبية مناسبة إلنزال التربية السابقة و احلديث 

احلرام و بني بينكم وبني أوالدكم على أرض الواقع، والربط بني مقدمات احلالل و
املواقف العملية اليت تفرض نفسها علينا وعلى أبنائنا يف هذا العصر احلديث.و ال شك 
أن السماح له مبشاهدة العري و النساء املتربجات يف التلفاز هو من أسباب دفع 
املراهق و غريه إىل البحث عن املواد األكثر تطرفا ألنه قد تعود على النظر إىل احلرام 

قني أنك إذا مسحت بتلك املواد التليفزيونية يف بيتك فإن هذا سيهلك فكن على ي
 . األوالد و البيت كله فكن على بينة من أمرك

ويتوجب أن يعرف األب واألم يف البداية كل األخطار املترتبة على الصور  .١٠
واملشاهد اإلباحية من الناحية النفسية واجلسمية، عن طريق البحث يف موقعنا ، 

ألضرار، وترتيب األفكار قبل الدخول مع الولد أو البنت يف جلسة وحصر كل ا
حوار، لكي يستطيع األب أو األم السيطرة على موضوع احلوار، وحتقيق أهداف ذلك 
احلوار اية اجللسة؛ ألّن من أعظم أسباب فشل احلوار بني األب وابنه أن يبدأ األب 

مقنعة لإلبن، وبالتايل يلجأ احلديث يف موضوع ليس لديه معلومات كافية وحجج 
 .الوالد ألسلوب العنف؛ ألّنه فشل يف أسلوب احلوار مع ابنه

له من خالله املخاطر الناجتة عن مشاهدة الصور و   أؤكد عليك أن توضح .١١
األفالم اخلليعة ، و ما تسببه من أمراض نفسية و عضوية ال حتمد عقباها و هذا ما 

 .نقله له بصورة يفهمهاستجده بالتفصيل مبوقعنا فاقرأه و ا
قم مبتابعة سلوكياته، وتقومي أخطائه أوًال بأول، بأسلوب احلوار البناء الذي  .١٢

يقوي جسور التواصل بني الولد و والديه، ليصبح االبن قادرًا على مصارحة والديه 
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بكل ما يستجد عليه من مواقف مل تكن مألوفة له يف السابق، ويتناقش مع والديه بكل 
اطمئنان، و إياك و القسوة و اجلفاء مع االبن أو البنت حال وقوعهم يف أي أرحيية و 

خطأ، خصوصًا إن كانوا يف سن املراهقة، حيث إّن تلك املرحلة العمرية هلا من امسها 
مرهقة" جدًا للشاب والفتاة، ومها يف أمس احلاجة ملن يقف جبانبهم، "نصيب، فهي 

 .فسية السيئة أثناء هذه املرحلةواستيعاب حالتهم، ومراعاة ظروفهم الن
أمَّا عند الكالم معه، فبال شك كلمة حرام و عيب مهمة لكن أيضا ال مل  .١٣

على املخاِطر واألمراض اليت سُتهاجم جسَده يف السنوات القاِدمة، وذلك    التركيز
بشكل مجيل وقريب، نِصل إىل املطلوب ِمن إيصال املعلومة، وال 

ئَة؛ ألنَّنا كلما نفرناهم ويناهم وشدَّدنا عليهم باُحلرمة فقط البذي الكلمات   نستخدم 
، ستكون النتيجة عكسيَّة، وسيتمسَّكون مبا هم عليه ِمن أخطاء و معاٍص؛ ولكن 
كلَّما كان األسلوب طيًبا وحمبًَّبا، ومبطًَّنا باحلب واخلوف، كان هناك ِردَّة ِفعل إجيابية، 

 .إن شاء اهللا تعاىل
للولد أّن الشيطان يزين تلك املشاهد يف نفوس البعض، ليغمسهم  قم بالتوضيح .١٤

ا يف نار جهنم، وأن اهللا سوف حياسبنا على كل ما نعمل، مع تذكري االبن باملوت 
وساعة الرحيل من الدنيا اليت ال تأيت إّال فجأة، فهل يرضى أن ميوت وهو يشاهد تلك 

 .مماته؟ الصور؟، وهل يرضى أن جيدها أهله يف جواله بعد
و ال شك أن االبن يف حاجة اآلن باإلضافة للحديث والدردشة، حيتاج ال  .١٥

أقول للـ"املراقبة" وإمنا أفضل كلمة "املتابعة" أي متابعته عن قرب لضمان سري األمور 
بالشكل السليم، وللتأكد من استقامة السلوك، سواء من ناحية املواقع على النت، 

ليت حيضرها وتشغل باله، وال يتأتى كل هذا إال من وطبيعة األصدقاء، واألنشطة ا
 ..خالل التعايش واحلياة اليومية واالختالط بني أفراد األسرة

البدَّ ِمن املتابعة السريَّة ملا يتمُّ ِفعله على (الكمبيوتر)، وبدون أن ُتخربه أنَّك  .١٦
رتل، تراقب جهاَزه؛ ألنَّ هذا سوف جيعله يبحث عن مصدٍر آخر، وليكن خارَج امل

َيعين مثًال: قل له: لو  :وسوف تتصاَعد املشكلُة، فاغرس فيه املراقبَة بشكٍل غري مباشر
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مسحت أْعطين تليفونك أتَّصل، أو أنا نْفسي أرى موضوًعا ما على (الكمبيوتر)، 
 .بالتعريض من غري كِذب

لل، وأنصح جبزٍء خفيٍّ، وِمن غري ِعلمه متاًما، راقبه حببٍّ؛ لتحدِّد موضَع اخل .١٧
 .وتعاجله بطريق غري مباشر

و هناك مشكلة من مشاكل وجود االنترنت و هي مشكلة الصور اخلليعة  .١٨
فرمبا تفتح موقعا   الفاجرة على اجلهاز ، وهذه الصور رمبا تأيت بغري قصد على اجلهاز، 

، وتأتيك مثل هذه الصورة كفتحة إجبارية كنوع من الدعاية لتلك  عاديا غري ملتزم 
لفاجرة ، ومن املمكن منع ظهور هذه الصور بسهولة عن طريق شيئني، أوهلما املواقع ا

تعديل اختيارات حبث جوجل ليتم التعامل مع الصور بالوضع اآلمن املتحفظ من 
، وثانيهما بترتيل "خالل رابط خاص على صفحتهم يسمى "تغيري إعداد البحث اآلمن

ة االنترنت ويسمى "برنامج منع برنامج على اجلهاز وميكن إجياده بسهولة على شبك
، فيمكن هلذا الربنامج أن مينع "anti-porn" املواقع اإلباحية" ومن أشهرهم برنامج

 .ظهور أية صفحة فيها صورة فاجرة
مع إقراري خبطر الصور اخلليعة والفاجرة و عظم ضررها على املسلم صغريا أو  .١٩

االنترنت ، إمنا اخلطر أيضا الشديد  كبريا رجال أو امرأة إال أين ال اعتربها أخطر ما يف
و التخوف األكرب يأيت من إدمان برامج احلوار (الشات) وهي اليت تستطيع أن جتعل 
من بعض األبرياء األبرار يتحولون إىل أشقياء فجار بعد فترة من اعتيادهم هلا و تنازهلم 

كار يوما بعض يوم، فالشات أغلبه كذب صريح أو مستتر يف املعلومات واألف
والسمات واملشاعر، فالشيخ الفاين يضع صورة لشاب وسيم، والعجوز الشمطاء 
تدعي أا فتاة صغرية باهرة اجلمال، والفقري يدعي الغىن والقاسي القلب يدعي أنه 
ودود ولطيف، ومعظم هؤالء يكذبون ويعلمون أم يكذبون ويعلمون أيضًا أن من 

صنعونه بأنفسهم.هذه هي النقطة األشد أمامهم يكذبون ولكنهم يعيشون يف وهم ي
خطرًا واليت جيب التصدي هلا والتخوف منها واحلرص على عدم وقوع الزوجة 

 .واألبناء فيها
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وهلذا البد من تقنني ومتابعة اإلنترنت للجميع لألبناء والزوجة؛ فهذا واجبك  .٢٠
 .الذي سيسألك اهللا عنه

ان عام كالصالة مثال و يف مك -إن كان ثابتا  -جيب وضع جهاز الكمبيوتر  .٢١
ليس يف غرفة مغلقة وأن يفتحه من يفتحه أمام اجلميع دون أن يستتر مبا يراه أو يفعله، 
وتكون املشكلة أصعب إن كان اجلهاز حمموال أو صغريًا لوحيًا أو من هاتف حممول 
فحينها تكون األمور أكثر صعوبة فحينئذ جيب أن تكون هناك رقابة من بعيد، وال 

ألب ابنه بأنه يراقبه ، و جيلس حلاسوب االبن؛ إلجناز بعض األعمال، فهذه يشعر ا
فرصة لتنبيه االبن بأن خصوصيته ميكن أن ختترق، وسيشعر بالعار واخلزي لو اكتشف 

 .والده بأنه يشاهد مواقع إباحية
فأنصُحكم بأالَّ تتركوه وحَده على اإلطالق، و دائًما اجلسوا معه، وال بدَّ ِمن  .٢٢

جلهاز (الكمبيوتر) إىل غرفة املعيشة كما ذكرنا ، و ال نتركه يف غرفته اخلاصَّة نقل ا
ُمغَلقة األبواب، أو عندما َترونه جيلس مبفرده على اجلهاز أحضر أنت كتاًبا و قم 
بِقراءته جبانبه، فال تؤهلوا له املكان و البيئة الفاسدة، اليت ال يوَجد عليه رقيٌب، ولكن 

 .جلهاز أماَم عينيكم ، فهذا أفضل وآمن له ِمن خماطر اَخللوةعندما يكون هو وا
ال شك أن اإلنترنت يف حياتنا صار ضرورة حياتية للكثري منا و أصبح منعه أو  .٢٣

عدم توصيله ال يعترب حال ناجعا و ناجحا ملشكالته و لكن إذا وجدت ولدك أو حىت 
من الزمن حىت عودة  أنت قد أصبحتما خارج السيطرة فافصل االنترنت متاما فترة

إال إذا كان هو سبب من   و بناء قوة إميانية داخلية حتميه من خطره  التوازن إليه 
 .أسباب رزقك مثال فابقه مع االحتياطات اليت ذكرناها

تواصل إجتماعية جيب أن يكون الربيد واحد و معلوم و   إن كان هناك مواقع  .٢٤
للجميع دون خشية، فاخلشية هنا و كلمة السر فيه معلومة لكي يكون حسابه معلوم 

بياناته  إخفاء كلمات السر هي موضع شك وريبة، و إنشاء بريد آخر غري معلوم 
يدخل به اإلنسان على تلك الربامج موضع شك وريبة فاألصل أنه لن يتتبع أحد أحدا 
و لن يتدخل يف خصوصياته، و لكن الريبة تكمن يف التخفي واالستتار، وليكن كل 
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النور ال الظالم.و عليك أخي ان يكون لك حساب على اجلي ميل و سجل شيء يف 
به الدخول على اليوتيوب يف كل أجهزة العائلة اجلوال و احلاسوب و من خالله 
تستطيع بعد ذلك من جوالك أو حاسوبك البحث يف تاريخ املشاهدة لليوتيوب عن 

يوب على الوضع كل ما تشاهده األسرة من خالله و كذلك ضبط إعدادات اليوت
 . اآلمن

يتم احلذر من أدوات التحدث بالصوت أو الصورة "املايك والكامريا"  .٢٥
فوجودها واستعماهلا مع الغرباء ضار ومريب، وميكن السيطرة عليها إن كانت 

 .منفصلة، أما إن كانت مدجمة كما يف احلواسب املحمولة فيجب االنتباه هلا
بداية سنوات املراهقة، و اغمرهم باحلب  اقترب من األبناء والبنات، خاصًة يف .٢٦

والعواطف أكثر من األطفال الصغار، فنحن يف جمتمعنا مع األسف الشديد نعطي 
احلب الشديد لالبن أو البنت منذ والدته، حىت يصبح عمره سبع سنوات، ونبدأ يف 

ح إخفاء مشاعر احلب، ورمبا يقول البعض إّنه مل يقبل خد ابنه أو ابنته منذ أن اصب
) سنوات، وهذا اجلفاء وإخفاء املشاعر جيعل الولد أو البنت يشعر جبوع ١٠عمره (

عاطفي وهو بأمس احلاجة للعاطفة أكثر من العواطف اليت كان ينعم ا يف سنوات 
عمره األوىل؛ مما يوجب على األم واألب عدم إخفاء مشاعر احلب ألبنائهم وبنام 

 حىت اية سن املراهقة
األب عدم إخفاء مشاعر احلب ألبنائهم وبنام حىت اية سن على األم و .٢٧

املراهقة، والقرب منهم، وحماولة إشغال أوقات فراغهم، إما بإحلاقهم يف حلقات 
حتفيظ القرآن أو تسجيلهم يف نواد رياضية، وتشجيعهم على أن يكونوا أبطاال يف 

 .ة للفراغاملستقبل وتعزيز الثقة بالنفس لديهم، لكي ال يصبحوا فريس
و ال بدَّ أن يكون هناك صداقة متينة ونقاش، وال نكتفي فقط بتعليق وتوجيه؛  .٢٨

 .بل ُنصادقهم ونتقرَّب منهم
مدى قربك  راجع وأبنائك، و النظر يف عالقتك ببيتك   و عليك أن تعيد .٢٩

القرب منهم، وتلمس  عليك مقصرًا يف هذا اجلانب فيتوجب منهم، فإن كنت
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م عن بدائل مفيدة، يشغلون ا أوقات فراغهم، بدال مثال من احتياجام، والبحث هل
تركهم فريسة للتلفاز و أفالمه و مسلسالته و كليباته اإلباحية فرمبا كان الولد يعاين 
مشاكل دراسية أو نفسية أو اجتماعية، وأنت آخر من يعلم، وكذلك جيب على األب 

أصدقاء، فرمبا يكون من   نأن يعيد النظر يف عالقة أوالده مبن حييطون م م
من يزودهم ذه الصور لغرض إفسادهم، وإذا توصل األب ملعرفة مصدر  اصدقائه

 . الصور حيذر الشخص املقصود من إفساد أوالده وحيذر ابنه من مصاحبتهم
و اعلم أن للرجل قوامة يف بيته له أن يتابع زوجته وأبناءه يف كل ما يفعلون،   .٣٠

ام، بل هو نوع من قيامه بواجبه الشرعي الذي أمره اهللا وليس يف ذلك نوع من اال
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها النَّاُس } :به حني قال

، وعليه فالبد وأن يقوم بذلك الواجب، وقد ال يتم هذا الواجب إال {َواْلِحَجاَرُة
االنترنت إذا كان ال يعلم كيف يدار االنترنت، فأظن أنك بالتحاقك بدورة لتعليم 

 البد و أن تتعلمه حىت تقوم بدورك وقوامتك
قبل كل شيء إذا أراد اإلنسان أن يقوم أسرته فعليه بداية أن يلزم نفسه بتقوى  .٣١

َوْلَيْخَش } :اهللا سبحانه، فتقوى اهللا هي األساس لصالح الذرية كما قال اهللا سبحانه
َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم َفْلَيتَُّقوا اللََّه َوْلَيُقوُلوا َقْوًال الَِّذيَن 
، وجيب أن يعلم كل إنسان أن اهللا حيفظ العبد املؤمن يف ذريته ويعاقب  {َسِديدًا

ت اهللا بأن يريه يف أهله وذريته مثل ما كان يتعامل مع حرما -إن شاء  –املسيء 
 .وأعراض الناس

قبل كل شيء وبعده وأثناءه جيب استمرار التربية اإلميانية لألبناء، ألنه مهما  .٣٢
بلغ اإلنسان مبلغه يف املراقبة واملحاسبة يستطيع أي إنسان أن يغافله ويفعل أي شيء 
فال نتيجة إال باستدامة الطاعة واحلث عليها وكثرة تذكري األهل واألبناء بتقوى اهللا 

فعل الصاحلات وبترك املنكرات وتذكريهم دوما بعاقبة املحسن واملسيء أمام اهللا عز وب



85 
 

وجل فهو العاصم من كل خطر وضرر، وبعد ذلك التوكل على اهللا والدعاء أن حيفظ 
 .اهللا ذريتنا فهو ويل ذلك والقادر عليه

أوؤكد مرة ثانية على ضرورة إشغال وقت فراغ االبن واية مشتركة، وأال  .٣٣
 .ون مطالعة اإلنترنت هو اهلواية الوحيدة له، ويفضل هواية خارج البيتيك

حماولة التقرُّب منهم واُجللوس معهم، ومتابعة األفالم املفيدة واملسلية، واحلديث  .٣٤
يف حوارات نافعة ُتفيدهم، وممكن فْتح ِنقاش مع الوالدة أماَمه على كيفية مواَجهة أي 

إعطاء أْمثلة، ولكن يتمُّ ذلك بدون أن ُتوجِّهي له شْخص ُيشاِهد أشياَء خمالفًة مع 
 .كالًما مباشرًا

محل مقاطع صوتية دينية تشتمل على قصص و عرب مؤثرة تناقش مثال عاقبة  .٣٥
الذنوب و خطورة صديق السوء و قم بتشغيلها أثناء ذهابكم ألي مكان بالسيارة فهي 

دون فرض على الولد بل و فرصة طيبة من املمكن أن تتكرر ملدة كافية إسبوعيا و ب
كأا جاءت عفوية فيعتاد ذلك كلما ركب السيارة تشغل املواد الصوتية النافعة بدال 

 . من الغناء الذي هو مزمار الشيطان
تنبيه االبن بعدم فتح الرسائل جمهولة املصدر، وكذلك الروابط اليت تصل  .٣٦

 .بطريقة عشوائية
واستشعار معىن الشرف وبأن لديه ربط االبن بأسرته وخاصة أخواته البنات،  .٣٧

أخوات جيب أن حيافظ عليهن مبحافظته على مسعته، وكذلك عدم االجنرار وراء 
 . مغريات فتيات أخريات عرب مواقع التواصل االجتماعي

زرع الرقابة الشخصية داخل نفس االبن منذ الصغر، وذلك ال يتأتى إال بالثقة  .٣٨
 .يف تصرفاته املتبادلة والتربية القومية وعدم الشك

معه عن ِصفام واهتماماِتهم، ووطِّد عالقَتك بأولياء   تابع أصدقاَءه و حتاور .٣٩
 .أمورهم لالطمئنان عليهم، و عَدم إعطائه فرصَة التعرف على آخرين جمهولني

 .َتحدَّث معه دائًما عن مراقبِة اهللا  .٤٠
 .ُمناقشة اهلموِم واألسرار دائًما بُروح احلّب - .٤١
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 .ِمن الثقة املتبادلة إعطاؤه قْدًرا  .٤٢
 .حكاية بعِض األسرار له وائتمانه عليها، فيبادلك بأسراِره - .٤٣
التركيز على اإلجيابيات + عدم املقارنة + عَدم االستهزاء + الثناء عليه  - .٤٤

 .والفْخر به
املتابعة القاِئمة على َدْعم الثِّقة بالنْفس، وليس اخلوف عليه ِمن التفلُّت أو  - .٤٥

 .االحنراف
 .ل االستماع له أكثر ممَّا نوجِّه له الكالمحاو  .٤٦
التدريب على مهاراِت اختيار األصدقاء، وتوضيح أنَّ هناك أصدقاء لديهم  - .٤٧

 صفاٌت سيِّئة، وال بدَّ علينا ِمن االبتعاد عنهم
َتكليفه ببعِض املهامِّ اليت ُيخِرج فيها جهَده؛ ممَّا ُيثبت ِمن خالله القدرَة على  .٤٨

شتراك له يف ألعاب ِرياضيَّة مجاعيَّة ككرة القَدم، حبيث َيشَغل وقَته على املسؤوليِة، واال
 قْدر املستطاع

 الثناء والتقدير للنجاح يف أيِّ جانب، والتركيز على اإلجيابيات ال السلبيَّات  .٤٩
 .اخلروج والُفَسح والتآِخي، ال األوامر - .٥٠
ا و يف املسجد فهو تقوية اجلانب اإلمياين و خاصة الصالة فال اون فيها أبد .٥١

اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب  " . احلاضنة اليت ستنقذه كلما حاد عن طريق اهللا
 َوَأِقِم الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر اللَِّه َأْكَبُر َواللَُّه َيْعَلُم َما

فبيَّن جل وعال أن الصالة تنهى عن الفحشاء وتنهى  .[٤٥:العنكبوت] " َتْصَنُعونَ 
عن املنكر، فمن أقام الصالة كما أمر اهللا ته بال ريب عن الفحشاء وعن املنكرات، 

 .فهذا أمر البد منه
اصرب حىت  و إذا كرب و شب فسارع إىل زواجه و اجعل هذا هدفا له قل له  .٥٢

سيعينكم على ذلك ففي احلديث الصحيح  تتزوج و عاونوه بكل ما تقدروا عليه و اهللا
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ثالثٌة حقٌّ على اللَِّه عوُنُهم: اُملجاهُد يف سبيِل اللَِّه، واُملكاِتُب  "  :   قال رسول اهللا
   "الَّذي يريُد األداَء، والنَّاكُح الَّذي يريُد العفاَف

وخنتم حوارنا خبالصة الكالم البد من وجود لغة احلوار مع أبنائنا،احلوار  .٥٣
ملفقود بني األباء و األبناء البد أن يكون بيننا صداقة متينه ونقاش و ال نكتفي فقط ا

بتعليق وتوجيه بل نصادقهم ونتقرب منهم أفضل من أن جيدوا ضالتهم يف املاسنجر مع 
 .حمترفني يف اإليقاع م يف املحرمات

ثل و ليحرص األب أن ال تنتهي جلسة احلوار إّال بوعد صادق بعدم تكرار م .٥٤
 . هذه األفعال؛ ملا هلا من أضرار بالغه على دين الشخص وصحته النفسية والبدنية

  

 مجع و ترتيب د حممد عبد اجلواد

 . حفظنا اهللا أوالدنا و أوالد املسلمني

  

  

  

 


