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اإلباحية و الطهارة

ما هى الغريزة الجنسية-
الثورة الجنسية-
)masturbation(العادة السرية -
المتحولون-المثلية-
.العالقات الجنسية قبل الزواج-
االفالم اإلباحية-
الكتاب المقدس-
الزواج بحسب فكر هللا-



الغريزة الجنسية

الغريزة الجنسية مسؤولة عن طاقة العطاء
)التجارب ( الغريزة الجنسية مسؤولة عن االبداع 

الغريزة الجنسية جزء من كيان االنسان يشمل نمو و نضوجة و اتجاة لألخر

)testosterone(الهورمونات الذكرية التستوستيرون  
)estrogen(الهورمونات االنوثية االستروجين



Testosterone
تستوستيرون

تخصيص المزيد من الخاليا للقيام بالوظائف المميزة للمخ الذكرى
انشاء دوائر عصبية جديدة داخل المخ الذكرى

....)الرئة (  يساهم فى تغير الوظائف الفسيولوجية للجسم
تغير معدل االيض االساسى

)في االلعاب transgenderمشكلة ال(بناء اقوى للعظام و العضالت و االوتار 
امداد بقصبة هوائية و شعب هوائية اوسع

اعداد الجهاز الهضمى ليخدم مهام عضلية اكبر



Testosterone
تستوستيرون

امداد الرجل بكم اكبر من الغدد العرقية فى الجلد
)يعمل كجهاز تبريد كفء يمكنة التخلص من الحرارة(

تشكل االعضاء التناسلية
اكساب الرجل القدرات العقلية التنظيمية

يعمل على اعداد جسد الرجل للتحديات العضلية و العقلية



Estrogen
استروجين

)اكثر صمودا من الرجل( جسم المرأة يتحمل اإلجهاد طويل المدى 
يعمل على صفات المرأة العقلية و النفسية

يعمل على تشكل مخ المرأة
يعمل على تشكل االعضاء التناسلية

يعمل على تشكل رحم األم
يعمل على تشكيل غريزة االمومة



الثورة الجنسية

الفريد كنزى
June 23, 1894 – August 25, 1956  

أسس معهد أبحاث الجنس في جامعة إنديانا ،1947 
تقارير كينزي  1948

April 9, 1926 – September 27, 2017 هاج هفنر
اسس مجلة بالى بوى 1953





نحدر قلق ، كما هو الحال دائًما ، من أن إضفاء الشرعية على زواج المثليين سيؤدي إلى م
ا أصبح زلق ، مما يسمح للبشر بالزواج من جميع أنواع النباتات والحيوانات؟ حسنًا ، ربم

، تزوجت  2006في عام : الوضع رهيباً قبل وقت طويل من إلغاء قانون الدفاع عن الزواج
)  ار لسندريالاختص(المليونيرة البريطانية اليهودية شارون تندلر من زميلتها الثديية سيندي 

.، وهي دولفين ، في إيالت ريف



الثورة الجنسية
طة تم زيادة عدد جرائم االغتصاب بالقهر التى تمت بواس 1969و  1960ما بين 

%86بنسبة  18اشخاص تحت سن 
طفل يتم خطفهم و اغتصابهم سنويا فى امريكا 29000

وصل المصابين بمرض السيالن الى مليون حالة  1977و 1965ما بين 
اعلنت اوروبا ان االمراض المنقولة جنسيا اصبحت وباء 1963

بعد اعالن حقوق المثليين فى شمال  2000شخص مات بحلول سنة  500000
امريكا

AIDSمليون شخص مات بسبب  35
من االطفال بدون أب% 57



الثورة الجنسية

عد سلوكا اجتمعت جمعية علم النفس االمريكية لتعلن ان الشذوذ الجنسى لم ي: 1975
.منحرفا بل سلوكا مقبوال

ات الزنا ظهر عدد من علماء النفس فى برنامج تليفزيونى ليعلنوا ان عالق: 1998
التى يرتكبها المتزوجين ليست ضارة بل بالحرى مفيدة

ة بين نشرت مجلة علم النفس االمريكية نتائج دراسة ان العالقة الجنسي: 1998
.البالغين و االطفال ليست دائما ضارة



الثورة الجنسية
ل الرجال و قد اقُيل لورينس سومرز الرئيس السابق لهارفرد الفتراضه ان عقو•

النساء قد تكون مختلفة
تفكير فى الجمعية النفسية االمريكية من االخصائيين التوقف عن ال APAتطلب •

لجنسىالتوقف عن الكالم فى اضرار النشاط ا,الرجال و النساء انهم مختلفين 
دية التعد(يُطلب من االخصائيين النفسيين حضور اضطرارى ورش عمل •

)مريض ميرام جروسمان(لمواجهه العنصرية الجنسية) الثقافية 
luvyيحتوى موقع • league)الى مؤتمر يضم ثمانياً من مؤسسات التعليم الع

ان إرشادات سلوكية لممارسات ك) الخاصة فى شمال شرق الواليات المتحدة 
مرشدين النفسيين يتم تصنيفها اضطرابات عقلية فى التدريبات التى كان يتلقاها ال

فى الثمانينات



الثورة الجنسية

السادية و المازوكية اضطرابات   APAال تصنف الرابطة النفسية االمريكية •
إال اذا تسبب للشخص فى قدر من القلق او االعاقة

LGBTQ  )twitter , youtubeاضطهاد كل من يتكلم عكس االتجاه • , 
news , ……(

...... ,و االفالم و التعليم  2020قوانين االوسكار •
 conversion( او العالج  genderمن الممنوعات األن التكلم عن •

therapy(



Masturbation
العادة السرية

اإلفراط فى العادة السرية يسبب احتقان للرجل
)ة الجسديةتاثر على العالق( اإلفراط فى العادة السرية يسبب امراض كثيرة للرجل 

تصيب للشاب الوقوع فى االنعزال و التمركز حول الذات
تصيب للشاب بالتعود على هذة الطريقة فيهرب من العالقة الزوجية

فيقع  )االفالم االباحية ( يجد الشاب صعوبة فى ممارسة العادة السرية دون محفز 
فى فخ االفالم اإلباحية

يقع فى دائرة  (فيكثر االنسان منها ,العادة السرية ال تشبع و لكن تشعل الشهوة اكثر 
)االدمان



Masturbation
العادة السرية

اإلفراط فى العادة السرية يسبب بعض المشاكل الجسدية للفتاة
لعدم ( اإلفراط فى العادة السرية يسبب االحتقان المزمن فى الحوض لدى الفتاة

)اشباع الرغبة الجنسية كامال
تجعل الفتاة تتعود على هذة الطريقة و هذة اللمسات

العادة السرية تصبح ادمان للشباب
اجالذين ادمنوا على العادة السرية لم يتوقفوا على ممارسة هذة العادة بعد الزو

يتعلم الشاب العادة السرية تصبح المخرج او المالذ للشاب و الفتاة وقت الصعوبات ف
و الفتاة الهروب من المواقف بدل من التحدى



المثلية
ي الطفلة االنثالطفل الذكر 

االب                     االماالب                     االم

اب متخاذل: الجرح من الوالد 
يكره جنسه فيتصرف كبنت 

ام متسلطة: الجرح من االم 
ن تخليه يكره الجنس االخر فيكو

الرجل لكن مع رجل اخر

ام متخاذلة: الجرح من االم 
تكره جنسها و تتصرف كولد 

اب بيضرب : الجرح من االب 
 تكره الراجل فتكون مع...انثوي ,

ست و تكون ست في العالقة

الهوية الجنسية

الجرح من الوالد نفس 
الجنس

 الجرح من الوالد الجنس
االخر



المثلية
ي الطفلة االنثالطفل الذكر 

االب                     االماالب                     االم

طفلة حساسةطفل حساس

االعتداء ( اختبارات مؤذية فى الطفولة 
)الجنسى

لدينالتاثير السلبى للوا
النظام االسري 

الشخصية و مدى 
استعدادها طفل حساس

ولد متربي وسط بنات كبنت
فينتمي لالنوثة 

ولد متربي وسط بنات كبنت
فينتمي لالنوثة 

تربية وسط والد مع احساس 
بالدونية  الشديدة 



المثلية
ي الطفلة االنثالطفل الذكر 

االب                     االماالب                     االم

كل شيء يبدا من البيت و نظرة الوالدين للطفل و الطفلة

الجرح الخاص بصورة الجسد

كره جنسه

كره الجنس االخر



المثلية

)الوراثة و الهرمونات(العوامل البيولوجية 

ليس اختالف الهرمونات بين المثليين و : الهرمونات
لجنين انما اختالف التاثير الهورمونى على مخ ا, الغييرين 

الذكر او االنثى داخل رحم األم



المثلية



المثلية

التاثير الوراثى 
Genetic Influence

التحديد الوراثى
Genetic Determination

غالبا ما يحدد الصفات الوراثية 
السلوكية مثل ادمان الكحول او 

السمنة

لون العين او الشعر

حديد و ليس الت بالتاثير الوراثىينتمى الى ما يسمى  المثليةالجانب الوراثى من 
الوراثى



المثلية
)Kathy Koch phd( ال يوجد دليل علمى ان المثلين يولدون هكذا            

و  بل هى فى االساس تتعلق بالرفض, ال تتعلق الجنسية المثلية بالجنس (
)   االنفصال عن النفس و األخريين و عن الهوية النوعية للشخص نفسه 

سليد مثلية بعد التعافى 



المثلية
بعض االثباتات العلمية

1991ليفاي 
ما بين   hypothalamusتحت المهاد ) مجموعة عصبية( اختالف تركيب (

يصل حجمها فى ) INAH3(الرجال الغيرين و المثليين فى مجموعة عصبية 
االفراد الغيرين الى ضعف حجم مثليتها فى المثليين 



المثلية
:النقد

و مرض االيدز يؤثر  AIDSشخص كلهم ماتوا بمرض  19البحث كان على -
على المخ

نفوا السلوك المثلى و المثلية 19من  2-
لديهم كتلة عصبية اكبر فى الغدة النخامية 19من  3-
لديهم كتلة عصبية اصغر 19من  6-
ً (انه لمن الهزل افتراض ما اذا كان جزء صغير جداً من الدماغ ( )  مجهرى تقريبا

يد ال يمكن لتجمع عصبى دماغى تحد, يكفى لحسم اختيار الموضع الجنسى 
دكتور شارلز سوكارايدز استاذ الطب النفسى فى جامعة البرت اينشاتين )      االختيار الجنسى



المثلية

جينية  يجدر االنتباه لما لم احققه بالدراسة و انا لم اثبت ان الميول المثلى محددة(
ين ولدوا انا لم اذكر ان الرجال المثلي, لم اجد سببا جينياً لكون الشخص مثلى و , 

يما يتعلق و هو اكثر االخطاء شيوعاً بين ما قام الناس باستنتاجه ف, الطريقة بهذه 
والً حيث انى فحصت عق, وال حددت مركزاً دماغياً للمثلية فى الدماغ , بعملي

والدة الشخاص راشدين فنحن نعلم ان كانت الفروقات التى وجدتها موجودة منذ ال
)ليفاي)          (ام ظهرت فيما بعد 



المثلية
1991دراسة بايلى و بيالرد 

)شيوع المثلية بين االخوة التوائم و االخوة بالتبنى ( 
تم دراسة على التوائم الذى احدهم على االقل مثلى

من التوائم المتطابقة كالهما مثليين% 52
من التوائم االخوة كالهما مثليين% 22
من االخوة بالتبنى  كالهما مثليين% 11



المثلية
النقد

يكمن الخطأ الفادح بهذه الدراسة فى طريقة تفسير النتائج-
اذن الجينات ليس لها دور, من التوائم المتطابقة لم يكونوا مثليين % 48-
ات االخوة قد تم اجتذابهم عن طريق اعالن, لم تكن العينة عشوائية بل منحازة -

مدفوعة فى مجالت و جرائد مثلية و لم تظهر فى النشرات الدورية العامة

كامنة  تفترض دراسات التوائم المتطابقة ان هذه المثلية لم تكن, فى الحقيقة (
ات النه حتى التوائم المتطابقة لم يكونوا دوماً  ذوى اتجاه, فيهم منذ الوالدة 
سايمون ليفاي) جنسية متطابقة 



المثلية

لىباي) يفسر ما ظهر من عدم التوافق بين التوائم عامل بيئى البد من وجود (
 

)الشخصية و علم النفس االجتماعى ( نشرت جريدة  2000
%11ألف من التوائم المتطابقة وجدوا الطرفين مثليين بنسة 33



المثلية

1993دراسة هامر 
له عالقة بالمثلية) X   )Xq28كرموسوم 

:النقد

فسها هناك عدة أدلة تنص على ان الشبكات العصبية فى الدماغ تغير تشكيل ن(
لعوامل لذا قد تنشأ اختالفات فى عقل المثلى كنتيجة ل, استجابة لخبرة معينة 

)الدكتور كينيث كليفينجتون)       ( البيئية و السلوكية



المثلية

لقد اهمل هامر االخوة الغيريين, لم تكن هناك مجموعة مرجعية •
لم يتم اثبات تاثير المقطع المحدد مع الكروموسوم على التوجة الجنسى•
اتُهم هامر من قبل احد مساعديه انه اسقط بعض النتائج•
ا توصل لم يتمكن جماعة من الباحثين الكنديين من التوصل لنتائج مطابقة كم•

لها هامر

)  المثلية, االمراض العقلية , لم يتم اثبات وجود جينات محدده لالدمان (
)ايفان اس مجلة ساينتيفيك(                                               



المثلية
عامل معين لم يتم ايجاد ما يسمح للعلماء باستنتاج كون التوجه الجنسى محتوماً ب(
بان يعتقد الكثيرين ان العوامل الفطرية و التربوية كالهما يلع, عوامل محددة , 

الجمعية النفسية االمريكية                                                                     )دوراً معقداً 

اد يقترح ال يوجد عالم ج, تم اسقاط النظرية الجينية للمثلية , اليوم و بشكل عام (
حة تم التوصل الى ادله علمية كثيرة و مرج, صحة عالقة سببية بسيطة كهذه 

)خالل الثمانين سنة الماضية تُظهر ان المثلية قد تكون حالة مكتسبة 
)مساترز و جونسون(                                                                                     

ن قد نجح اآلالف من الرجال و النساء حول العالم فى تغيير ميولهم الجنسية م
نسبة النجاح% 65المثلية الى الغيرية 

....).,ايرك ويلسون , روبرت كرونماير , لورينس هاترد , جوزيف نيكولوسى, تشارلز سوكارايدز , ايرفيغ بيبر (



المثلية
النسبة الغيريون المثلين المؤشر 

1:35 97.2% 2.8% إجمالى النسبة فى 
المجتمع ذكورا

1:70 98.6% 1.4 % إجمالى النسبة فى 
المجتمع إناث

1:13 4 50 متوسط عدد الشركاء 
طول العمر

1:41 83% %2اقل من  نسبة الملتزمين تجاة 
شريك واحد



المثلية
يدمر مفهوم الزواج من األساس-

من حاالت اإلصابة بالسفلس كان من المثليين% 64-

كل ضحايا االيدز شواذ و رجال ثنائي و مدمنين, بمركز ادارة و مكافحة االمراض  1987

)السادية_ الماسوشية ( يزداد االيذاء بين المثليين -

يزداد نسبة االنتحار بين المثليين-

عدم الحصول على الشبع الكافى النفسى او الجسدى من العالقة -
-



المثلية

يزداد نسبة الخيانة و الترك -

يتعرض الطفل االحتياج النفسى,اذا تبنى شريكان طفل -
و درجات  ,االطفال الذين يعيشون مع اباء و امهات متزوجين يظهرون االفضلية فى التعليم (

)الصحة النفسية و النمو الجنسى حتى البلوغ , التخرج 
             2008 report by witherspoon institute ( marriage and 

the public good )

حياة تفتقر لالمان و اإللتزام و السعادة و الشبع الجسدى و النفسى



المثلية
ه عن و قل الشىء نفس, اما اإلبادة فاصبحت كذلك , السيد المسيح لم يعد من المقدسات 

ة فحتى الستينات كان الخطاب الغربى يرى ان ثمة معيارية ما و ثم, الشذوذ الجنسى 
و لكن مع غياب المعيارية , و لهذا كان هناك مفهوم للشذوذ و االنحراف , انحراف عنها 

د الحرية و بالتدرج اصبح الشذوذ شكالً من أشكال تاكي, تآكل بالتالى مفهوم الشذوذ تماماً 
ختيار تعبيراً عن حق الفرد فى ا, التى تتجاوز ايه معيارية اجتماعية , الفردية المطلقة 

و بذلك  ,الهوية الجنسية التى تعجبه و يمكنه من خاللها تحقيق ذاته على افضل وجه ممكن 
اً متبلوراً تحول الشذوذ الجنسى كونه انحرافاً الى عالمة من عالمات التفرد و تعبيراً نماذجي

( تعة عن المنظومة الحضارية و االخالقية السائدة فى المجتمع فى تمركزها حول الذات و الم
تقبل الشذوذ  و اصبح, و فى عدم اكتراثها بالقيم الدينية و االجتماعية او باية ثوابت انسانية 

قاطعاً  و اصبح رفضها دليالً , الجنسى عالمة من عالمات التحضر وسعة األفق و التعددية 
"                                                       اصوليته"على تزمت الشخص و تطرفة بل 

)عبد الوهاب المسيرى(



المثلية

المثلية فى الحيوانات

الجنسية و  الحيوانات ال تستطيع الكالم فيمكن الخلط بين سلوكها بحسب الغريزة-
سلوكها بحسب غريزة العنف و السيطرة

الغريزة الجنسية ال يمكن ان تتجه اال لالخر من اجل البقاء-
ن ان ال يمك( يجهل علماء الحيوانات تفسير سلوك مثل المثلية فى الحيوانات -

)تكون جنسية مثلية فى الحيوانات



المتحولون 
Transgender 

Gender
Sex

Transgender :متحول
Two spiritsراجل  و امرأة
Cisgenderنفس الجنس

Non-binary
Gender queer

Genderfluid
Gender neutralوال راجل وال امرأة

Gender expression :كيفية التعبير



المتحولون 
Transgender 

Gender
نوع

Sex
جنس

هويةعند الوالدة

Transgender
متحول

Two spirits
راجل  و امرأة

Non-
binary Cisgender

نفس الجنس

Gender 
queer

Genderfl
uid

Gender 
neutral

متغير من وقت  رافض االتنين
للتاني

لم يقرر بعد



المتحولون 
Transgender 

يجب ان نفرق بين المشكلة الجسدية و النفسية -
ية هناك من ينتموا الى جسداً اخر عقال و جسداً و لكن يمتكلون اعضاء جنس-

لجنس اخر
هناك من لديهم مشاكل نفسية تجعلهم يكره جسده التى ينتمى له -
ىهناك الكثير من المتحولون فى اوروبا و امريكا يرجعون الى جنسهم مرة اخر-
)دايفيد -بريندا –بروس ( حالة -

ندا دخلت و حصل كدة فلما بري) بنت(فالدكتور قالهم الزم نحوله لبريندا, فاالدكتور غلط و قطع العضو الذكري لبروس , اخوات راحوا يعملوا عملية ختان  2( 

رجعوه لدافيد  تلبس و تخرج زي الرجالة فاشتكت الهله ثم عملوا عملية تصحيحية و, بتحب االلعاب العنيفة , مش بتحب العرايس , شعرت انها مش بنت , البلوغ 
غيرت في الطب كله الن مينفعش تنشئة طفل رجل في بيئة انثي و العكس...سنة و تبني و انتحر  24و اتجوز و هو عنده 



المتحولون 
Transgender 

( االنسان مثل اى حيوان أخر لديه نوعان فقط , ) two Genders(هناك نوعان فقط -
  Yو الكروموسوم   Xالكروموسوم , ) رجال و نساء

Intersex people  )الجنس المتداخل(
Intersexuality   تسبب فيها تحول نادر جدا جدا و يكون االنسان لدية الخصائص

و ليس جنس ثالث) الجسدية(الذكورية و االنثوية 
نطاق واسع من الرجولة و االنوثة

ن نعم هناك طيف واسع من االنوثة و الرجولة و يعتمد على ليس على البيئة فقط و لك
.مستوى الهرمونات فى الجسم و عده عوامل اخرى 

مهما حاول االنسان التغير مستحيل , التغير مستحيل 
Christiane nusllein-Volhard   2022\8\12مقابلة  1995نوبل فى الطب عام



المتحولون 
Transgender 

)اخطاء في النكوين تجعل الطفل ال يخرح بالصورة الصحيحة(انواع  6
1. Congenital Adrenal hyperplasiaتضخم الغدة الكظرية الخلقي
2. Androgen insensitivity syndromeمتالزمة عدم الحساسية لألندروجين
3. Gonadal dysgenesisخلل تكون الغدد التناسلية
4. Hypospadias المبال التحتاني
5. Turner syndrome متالزمة تيرن
6. Klinefelter syndrome متالزمة كالينفيلتر



المتحولون 
Transgender 

االسباب
Non-xx or non-XY
Turner syndrome متالزمة تيرن
Androgen insensitivity syndromeمتالزمة عدم الحساسية لألندروجين
Partial Androgen insensitivity syndromeمتالزمة عدم الحساسية لألندروجين
Congenital Adrenal hyperplasiaتضخم الغدة الكظرية الخلقي Classic CAH--Late 
onset CAH
Vaginal agenesis
True hermaphrodites مخنث  
Idiopathic   مجهول السبب



المتحولون 
Transgender 

تكوين االعضاء تعتمد على الكثير من العوامل
 SNB spinal nucleus of the BULBOCAVERNOSUS

)مثل تكوين صدر المرأة ال يوجد له تفسير علمى محدد( هناك بنية غير مفهومة 

الهرمونات غير المكتملة تجعل االعضاء غير مكتملة

فشل فى ارسال االشارات الالزمة بين االعضاء تساهم فى التشوهات فمثال



)نوع(المتحولون 
Transgender 

Leydig cell hypoplasia نقص تنسج خاليا اليديغ
Leydig and Sertoli cellsتكوين الخصية فى الجنين يعتمد على 

Sertoli  خلية سيرتوليlady killer قاتل النساء
 testosterone relayجزء من   (pituitary glad)غدة نخامية)عندما يفشل 
system   من ارسال اشارة قويةLeydig cell  فال تتكون الخصية جيداً مما يؤدى الى

و لكن باعضاء تشبة االنثوية  XYفشل فى تكوين االعضاء الذكورية فيولد ولد 

...)سببه تلوث او ادوية او(حله العملية 



)نوع(المتحولون 
Transgender 

  Leydig cell hypoplasia                        نقص تنسج خاليا اليديغ

Leydig Cell

تكوين الخصية 
testicle فى الجنينSertoli  Cell 

lady killer

pituitary 
glad غدة نخامية

testoster
one relay

جزء من

فال تتكون 
اً الخصية جيد

مما يؤدى الى 
فشل فى 
تكوين 

االعضاء 
الذكورية 
فيولد ولد 

XY   و لكن
ة باعضاء تشب

االنثوية



)نوع تاني(المتحولون 
Transgender 

testicular feminization mutation 
Androgen insensitivity (testicular feminization)  :تانيث الخصية

مما يؤدى الى )منها بيخرج هرموني الذكورة و االنوثة(  androgenفشل فى مستقبالت 
والد ذكر باعضاء تناسلية انثوية

مقاومل الفعال ال  Xو لكن تحدث تشوهات في كروموزوم  XYيتكون الذكر 
androgen

ويالتي بدورها توقف تكوين األعضاء التناسلية الذكرية وتعطي النمط الظاهري األنث



)نوع ثالث(المتحولون 
Transgender 

Congenital Adrenal hyperplasia تضخم الغدة الكظرية الخلقي

 إلى نقص أحد اإلنزيمات) الطفرة(يؤدي تغيير الجين  ,تنتج الغدد الكظرية هرمونات مهمة 
.الالزمة لصنع هذه الهرمونات

انزيم مفقود مما يؤدى الى تكوين امرأة و لكن باعضاء ذكورية

الذي ينتج هرمون (alpha-5نقص انزيم , حالة مشهورة فى قرية فى الدومينكان 
dihydrotestosterone (DHT)( يجعل االطفال يولدون نساء حتى البلوغ



العالقات الجنسية قبل الزواج

هر اجريت دراسة في مراكز االستشارات النفسية الجامعية و التي ظ  2005عام 
ي و الت, فيها ارتفاع في عدد الطالب الذين اصابتهم مشكالت نفسية خطيرة 

من المراكز احتجزت %  91, تضاعفت فيها عدد ساعات االستشارات النفسية 
نم الطالب حاولوا االنتحار % 36طالبا بالمستشفي السباب مفسية و اكثر من 

مرة و اكثر 

ميريام جروسمان .د



العالقات الجنسية قبل الزواج
ما سوف تفعل االن ستدفع ثمنه غدا

دالكنة تجربة عاطفية عميقة ج, الجنس ليس كممارسة كرة القدم او السباحة -
الجنس قبل الزواج يدمر مقدرة الشخص على ممارسة العالقة الجسدية بعد -

الزواج
العالقة الجسدية مع عدد شركاء يجعل الزواج عرضة اكثر للفشل-
لجنسالجنس قبل الزواج يجعل االنسان يفصل بين الحب و الجنس او الزواج و ا-
عدم  الجنس قبل الزواج مع عدد شركاء يجعل الشريك او الشريك يشعر بملل او-

)حالة المخ( االثارة مع شريك واحد 



العالقات الجنسية قبل الزواج
نسبة الخيانة الزوجية اكثر بكثير بين الزوجيين الذى لهم عالقات قبل 

)احصائية(الزواج

كل واحد ليه (الجنس قبل الزواج يؤدى الى مقارنات غير ضرورية و غير عادلة-

significant(

 الجنس قبل الزواج يجعل العاطفة و المشاعر تلتهب و يخطىء الشخص فى-
.اختيار شريك الحياة لعدم رؤية االمور

الجنس قبل الزواج يساهم فى انتشار االمراض الجنسية-
الرحم غير الناضج مساحة متحولة اكبر فيكون عرضة للعدوى-
ة الجنس قبل الزواج يؤدى الى االجهاض فى معظم االحيان مما يؤدى الى خسار-

(afterabortion.com)نفسية كبيرة للمرأة



العالقات الجنسية قبل الزواج
الجنس قبل الزواج يؤدى الى ظهور ظاهرة االم الوحيدة مما يجعل الطفل فى -

)يدمر المجتمع( احتياج نفسى لوجود أب
بعة كلياالجنس قبل الزواج يحصر الجنس فى الجسديات مما يجعل العالقة غير مش

-يةالخصوص-الوحدة( الجنس قبل الزواج يفقد العالقة الجسدية معناة االسمى 
)المشاركة الوجدانية الكاملة

الجنس قبل الزواج يجعل الجنس قاصر على االخذ و ليس العطاء
عند ممارسة الجنس يفرز هرمون اسمه اوكسى توسين

يهاتفرزه االم وقت الوالدة لذا تشعر بانتماء الطفل ل) يسمى بهرمون االحضان(
يجعل الرجل يشعر بالمسؤلية تجاة المرأة

انية يجعل المرأه تشعر بالثقة و االنتماء للرجل  و يساعد على خلق رابطة انس
قوية



العالقات الجنسية قبل الزواج

)يتم افراز االوكسيتوسين اثناء النشاط الجنسي( 

ه تجدينه المرة الثانية تخرجين مع, في البداية تلتقينه و تجدينه شخصا محتمال 
ظة و المرة الثالثة تخرجين معه و تمارسين معه الجنس و منذ تلك اللح. مقبوال  

وسينما يقف وراء ذلك هو االوكسيت.....ما بعدها ال تتصورين شكل الحياة بدونه

احد علماء علم النفس العصبي



العالقات الجنسية قبل الزواج

:سالت المريضة الدكتورة , ) الجنس الكاجوال( عن عالقة حب عابرة

!وبنا؟لماذا يخبروننا كيف نحمي اجسادنا من الحمل و ال يخبروننا كيف نحمي قل

ميريام جروسمان. د



العالقات الجنسية قبل الزواج

فة الذى ترتدى اشكال العالقات الحميمة السائدة كافة هذه األيام قناع السعادة الزائ(
, ر فعندما امعنا النظ, كان الحب بين االزواج و الحب الحر فيما بعد يرتديانه 

, جراح , حب خائب , اعصاب محطمة , نزعنا القناع و ظهرت لنا رغبات محبطة 
كما حل االداء الجيد فى الفراش محل , انانية و قهر , ووحدة و نفاق , محاوف 

ادى فقد الفيزيقا مكان الميتافيزيقا و اما العفة و الزواج االح, االحساس بالنشوة 
)ا ازيلت جميعها تماما من الحياة الحرة للتجربة الحسية التى ال يعلمها احد من

)افى معالج متمرس يلتقى كل يوم بضحايا الجنس الص( فولكمار زيجوش (                  
One night stand



العالقات الجنسية قبل الزواج
اء الجيد ال فالتركيز على االد, ال تتوافق االهتمامات التقنية مع العواطف االنسانية 

, لى الميتافزيقا فليست الفيزيقا طريق ا, يترك وقتاً و ال متسعاً لالحساس بالنشوة 
جذابة لقد كانت العواطق و النشوة و الميتافزيقا هى المصدر الذى اعتادت القوة ال

تعصت فاس, للجنس ان تتدفق منه و مثلما يتدفق األن و لكن هذا السحر اختفى 
الرغبات على االشباع 

ة الحسية ال تثير التجرب, فعندما يتحول الجنس الى حدث فسيولوجى فى الجسد 
يلة  فإن ذلك ال يعنى ان الجنس تحرر من االعباء الثق, سوى لذة جسدية ممتعة 

اً ان بل يعنى على العكس تمام, الزائدة المقيدة غير الضرورية و غير المجدية 
عه فصار يفيض بامآل ليس بوس, االعباء التى يحملها زادت عن حدها المعقول 

)زيجمونت باومان( تحقيقها 



العالقات الجنسية قبل الزواج

ى نهاية ان ارتباط الجنس بالحب و المن و االسقرار و الخلود عبر استخالف الذرية لم يكن ف
الحياة  ربما ال امل فى حل تناقضات المتأصلة فى, االمر قيداً و ال خسارة كما ساد االعتقاد 

لى نحو ع, فى ظل غياب الروابط ) ال تخفيفها و ال ابطالها و ال تحديدها ( الجنسية المحبطة 
على  ربما كانت تلك الروابط إبداعات ثقافية فذة ال عالمات, افضل من حلها فى ظل وجودها 

)زيجمونت باومان( الفشل الثقافى او التصورات الثقافية الخاطئة  



العالقات الجنسية قبل الزواج

اء بن) تعاهدنا على أال يفرقنا إال الموت ( هذا النموذج شهد طهور الحب القائم على عبارة 
ى اطار ف, قبول االلتزمات القاطعه , قبول المخطر و العواقب , الجسور على شاطىء األبدية 

ى لم تكن هذه االمور زائدة او غير ضرورية  و ال مفيد او قمعية بل كانت عل, هذا النموذج 
سان مثلما تتعارض األن مع االن, العكس تتوافق من الغرائز الطبيعية لالنسان المشبع 

المستهلك 

)انزيجمونت باوم)( إن الزواج هو قبول التبعات التى ترفض اللقاءات العابرة قبولها ( 



العالقات الجنسية قبل الزواج

ما كانت  و بقدر, عشت في عصر محاكم التفتيش الماكارثية و القوائم الهوليودية السوداء 
االن تحت  فلم يكن هناك ذاك االحساس الباطن بالترويع الفكري الموجود, تلك االشياء مقيتة 

مظلة الصواب النفسي 

  APAرئيس سابق لل



العالقات الجنسية قبل الزواج
هل االحتياطات اثناء العالقة كافية لعدم االصابة باالمراض المنتقلة جنسيا؟

عادة ما تكون غير مؤذية لكن بعض انواعها , جديدة   HPVهناك مليون حالة سنويا لل
امراة يمتن  4000حوالي ...بل منها ما يسبب السرطان , خطيرة و ال يتم اكتشافها مبكرا

.سنويا من سرطان عنق الرحم  و هو تقريبا نفس عدد ضحايا االيدز
.لرحمبل االنواع االقل خطورة ممكن ان تتسبب في قروح علي االعضاء التناسلية و عنق ا

.للطفل و يسبب له مرض تنفسي HPVيتم نقل ال
 تقليل المخاطر بما يسمي الجنس االكثر امنا - ايديولوجية ترويج مبدا االباحة و التجريبية(

...)بدال من منع االنتشار كما يحدث في امراض القلب و السمنة و 



خاصة المبكرةالعالقات الجنسية قبل الزواج

مساحة متحولة اكبر و يحوي خالي اكثر عرضة , يوجد في عنق الرحم غير الناضج 
لخاليا فتلك ا, تشكل تلك الخاليا الهشة دائرة حمراء فاتحة في وسط عنق الرحم , للعدوي 

تشكل مساحة اكبر لتلقي العدوي بمقارنة مع من هن في سن اكبر 



االفالم االباحية
 من البنات يتعرضون لمشاهد اباحية بالخطا قبل% 62من االوالد و % 93•

18سن 
بنات يتعرضون لمشاهد الفالم اباحية للجنس جماعي% 57اوالد و % 83•
بنات يتعرضون لمشاهد الفالم اباحية للمثليين% 35اوالد و % 69•
بنات يتعرضون لمشاهد الفالم اباحية بها عنف% 23اوالد و % 39•
ة مع بنات يتعرضون لمشاهد الفالم اباحية لعالقة جنسي% 18اوالد و % 32•

حيوانات
بنات يتعرضون لمشاهد الفالم اباحية بها مشاهد % 10اوالد و % 18•

اغتصاب
بنات يتعرضون لمشاهد الفالم اباحية يتخللها اطفال% 9اوالد و % 15•



االفالم االباحية
دقيقة ينتج فيلم اباحي علي االنترنت 30كل •

يشاهد افالم اباحية 30000, كل ثانية •
 
مليار دوالر ارباح 13•



االفالم االباحية

من مدمني االفالم االباحية فقدوا االهتمام بالعالقة الزوجية% 50•

من مشاهدي االفالم االباحية  فقدوا شريك الحياة% 40•

يعانون  من مشاكل مادية% 50•

فقدوا وظيفتهم 3/1•

من حاالت الطالق بسبب االفالم% 56•



االفالم االباحية

ت معظم الذى يشتركون فى التمثيل  من الرجال و النساء يعملون عمليا•
تجميلية في اجسامهم 

Genitals Cosmetic Surgery

ن يتم تصوير الفيلم علي عدة ايام مما يعطي صورة خاطيء عن العالقة م•
حيث الوقت

م يتم تزويد الصوت  و تحسين الصورة و اختيار المشاهد مثل اي فيل•
سينمائي



االفالم االباحية

ممثلي االفالم االباحية يدمنون علي المخدرات•

ممثلي االفالم االباحية يتعرضون لالصابة بامراض كثيرة •

ممثل افالم اباحية نتيجة مرض او انتحار  208لقد مات  2014منذ •

من ممثلي االفالم االباحية يعانون من امراض مزمنة% 66•

انتاج المزيد من االفالم االباحية يشجع التجارة بالبنات•



االفالم االباحية
....)ان لم يتم ممارسة عمل(االثارة الكثيرة التي تضر بالرجل و المراة •
االفالم لها نفس التاثير مثل المخدرات•
االفالم تغير من كيمياء المخ باثارة جزء في المخ يسمي •

(hedonic
االفالم تفرز الدوبامين و يوصل الي اقصي المراحل•
سيرونيثين, اندروفين , االفالم تفرز ادرينالين •
ح غير يصب, حينما يفرز الجسم الكثير من المواد بمشاهدة االفالم االباحية •

قادر علي افرازها من غير مواد اباحية
االفالم تعطي مفهوم خاطيء عن العالقة الجنسية•



االفالم االباحية
االفالم تعطي مفهوم خاطيء عن شكل الرجل و شكل المراة •
االفالم تعطي مفهوم خاطيء عن الشعور في العالقة•
االفالم تجعل من الفتاة سلعة او منظر•
االفالم و المشاهد تبقي في الذاكرة فترة طويلة•
قتاالفالم يجعل عقل الشاب و الفتاة مليء بالمشاهد و التخيالت طول الو•
االفالم تدمر العالقات•
االفالم تدمر العالقات الزوجية•
االفالم تجعلك تري اشياء •
االفالم تصيب الشباب و البنات باالنعزال•



االفالم االباحية
االفالم تجعل الشباب و الفتيات  بالوقوع في فخ العادة السرية•
االفالم تزيد من نسبة االغتصاب في المجتمع•
االفالم تصيب الشباب بالعقم النفسي•
االفالم تصيب البنات بالبرود الجنسي•
االفالم تصيب الشباب و البنات  باهمال جوانب اخري في حياتهم•
االفالم تجعل االنسان سهل االكتئاب•
االفالم تجعل االنسان في دائرة مفرغة•
االفالم االباحية سلوك تصاعدي•



االفالم االباحية

الدوبامين
المركيات 
االفيونية

تقدير قيمة اي  
عمل او تجربة

ما يشعرك 
بالسعادة

)المتعة(

االفالم
االباحية

المعدل 
االعلي

تفرز 
الكثير

االنسان

المخ



االفالم االباحية
ماذا يحدث للمخ؟

ة معدل الدوبامين هو المعيار الذى يساعدك فى تقدير قيمة اى عمل او تجرب
نية االفالم االباحية تعطى المعدل االعلى و تفرز الكثير من المركبات االفيو

ما يشعرك بالسعادة) المتعة(
ماذا يفعل المخ؟-

لتقليل بعد الكثير من المشاهدات يبدأ المخ فى التصدي ضد اإلثارة المفرطة  با
من الدوبامين

)االدمان –زيادة الجرعة  –التحمل—التبلد( 



االفالم االباحية

لوثيق فتتحول الى االرتباط ا, الدماغ تسجل الفعل و المكافأة و تربط االثنين 
)العقم النفسى( بالفعل و االعتماد عليه 

 كلما ضعفت, كلما طالت فترة المشاهدة و المده للشخص لالفالم االباحية (
)الروابط العصبية فى جهاز المكافأة و تأكل القشرة الرمادية للمخ

)تقرير االبحاث فى معمل ماكس بالنك ألمانيا(                                           



تاكل المادة الرمادية
  –ال حتي لو باعتد –اكد باحثو المانيا ان االنكباب علي مشاهدة المرئيات الجنسية •

مرتبط ارتباط تالزمي مع الضمور في المادة الرمادية في مناطق من قشرة الدماغ 
متخصصة بالوظائف االدراكية 

حديثة االكتئاب  هو حالة هبوط في مستوي الطاقة مع ضعف في التحفيز و االبحاث ال•
لدافع تؤكد ان الدوبامين هو المسئول االساسي عن التحفيز و هو الي يمنح االنسان ا

بب لذلكو الخلل في االشارات التي يرسلها الدوبامين هو المس, للسعي للقيام بعمل ما 
لعصبية او ضمور المادة الرمادية تعني قلة التفرعات العصبونية و نقص في الروابط ا•

رسلها و يترجم ذلك عمليا الي انخفاض في االشارات التي ي, مع العصبونات االخري  
)ن االفالمفي الطرق الطبيعية البعيدة ع( الدوبامين و بالتالي ضعف االثارة الجنسية 



االفالم االباحية
المنطقة  خمول فى نشاط الفص الجبهى للدماغ حيث يقل النشاط العصبى فى•

الجبهية لدماغ المدمن  مما يؤدى الى ضعف قوة اإلرادة لديه
لدماغ و التغيرات التى يُحدثها االدمان فى القشرة الرمادية للفص الجبهى ل•

عاالتالمادة البيضاء مرتبطة ارتباطاً تالزمياً مع ضعف التحكم فى االنف
تدنى القدرة على التنبوء بالعواقب و فقدان السيطرة على السلوك•
)المثيرات التى ال تتوقف, االيحاءات ( الحساسية المفرطة •
اختالل فى الدوائر العصبية التى تتحكم فى الضغط النفسى •

..)…, االنتكاسات , االكتئاب (                             



تاثير االفالم االباحية علي المراهقين



تاثير االفالم االباحية علي المراهقين
و بمجرد ان 
ط تتشكل الرواب
العصبونية 
الجديدة بعد 

مرحلة 
ن فا, التشذيب 

 الدماغ يتمسك
و , بها بشدة 

ت تترسخ الصال
التي تكونت 
 بين السلوك و
ية  االثارة الجنس

و تظهر 
االبحاث ان 

 اقوي الذكريات
و اكثرها 

رسوخا عند 
االنسان هي 
ي التي تكونت ف

سن المراهقة و 
كذلك العادات 
 القبيح منها و

الحسن



االفالم االباحية

ر نفس متع الحياة تحفز و تثير العصبونات في جهاز المكافاة و لكنها ال تثي
ذبية من فالمتع االخري اقل جا, العصبونات التي تستثار بسبب شهوة الجنس 
متع الجنس 

غاري ويلسون



الكتاب المقدس
• Adultery Vs fornication
Adultery :voluntary sexual intercourse between a 
married person and someone other than his or her 
lawful spouse
Fornication: voluntary sexual intercourse between 
two unmarried persons or two persons not married 
to each other



الكتاب المقدس
رِّ  21: 7مر ، فِْسٌق، قَتْلٌ ِزنىً : يَرةُ ألَنَّهُ ِمَن الدَّاِخِل، ِمْن قُلُوِب النَّاِس، تَْخُرُج األَْفَكاُر الّشِ

Original Word: πορνεία, ας, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine

Transliteration: porneia
Phonetic Spelling: (por-ni'-ah)

Short Definition: fornication, idolatry
Definition: fornication, whoredom; met: idolatry.

.



الكتاب المقدس
4202 porneía (the root of the English terms "pornography, 
pornographic"; cf. 4205 /pórnos) which is derived from pernaō, "to sell 
off") – properly, a selling off (surrendering) of sexual 
purity; promiscuityof any (every) type.

نَاَولِكْن ِلَسبَِب  2: 7كو  1 ِلُكّلِ َواِحَدٍة َرُجلَُها، ِليَُكْن ِلُكّلِ َواِحٍد اْمَرأَتُهُ، َوْليَُكنْ الّزِ
ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ  نَى إِنَّ َمْن َطلََّق اْمَرأَتَهُ إالَّ ِلِعلَّةِ : َوأَمَّ ُج مُ  الّزِ .َطلَّقَةً فَِإنَّهُ يَْزنِييَْجعَلَُها تَْزنِي، َوَمْن يَتََزوَّ

32: 5مت 

نَا بَ . تِْلكَ األَْطِعَمةُ ِلْلَجْوِف َواْلَجْوُف ِلألَْطِعَمِة، َوهللاُ َسيُبِيُد هذَا وَ " بُّ َولِكنَّ اْلَجَسَد لَْيَس ِللّزِ ّبِ، َوالرَّ ْل ِللرَّ
).13: 6كو  1." (ِلْلَجَسدِ 



الكتاب المقدس
ا َواِحًدايَُكوُن االثْنَاِن َجَسدً «: اِحٌد؟ ألَنَّهُ يَقُولُ ُهَو َجَسٌد وَ  بَِزانِيَةٍ أْم لَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ َمِن اْلتََصَق 

16: 6كو  1

4204 [e]
pornē
πόρνῃ



الكتاب المقدس
الَ فَاِسقُوَن َوالَ الَ ُزنَاةٌ َوالَ َعبََدةُ أَْوثَاٍن وَ : ؟ الَ تَِضلُّواأَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ الظَّاِلِميَن الَ يَِرثُوَن َملَُكوَت هللاِ  

9: 6كو  1َوالَ ُمَضاِجعُو ذُُكورٍ  َمأْبُونُونَ 

.إِنَّهُ ِرْجسٌ . َوالَ تَُضاِجْع ذََكًرا ُمَضاَجعَةَ اْمَرأَةٍ  22
َس بَِها 23 إِنَّهُ فَاِحَشةٌ . ْمَرأَةٌ أََماَم بَِهيَمٍة ِلنَِزائَِهاَوالَ تَِقِف ا. َوالَ تَْجعَْل َمَع بَِهيَمٍة َمْضَجعََك فَتَتَنَجَّ

فى الترجمة السبعينية 18هذا اللفظ يقرر ما قالة الكتاب المقدس الويين 



الكتاب المقدس
، بَْل ِلألَثََمِة وَ : َعاِلًما هَذا" اِر َواْلُخَطاِة، لِ أَنَّ النَّاُموَس لَْم يُوَضْع ِلْلبَاّرِ ِديَن، ِلْلفُجَّ لدَّنِِسيَن اْلُمتََمّرِ

َهاِت، ِلقَاتِلِ  نَاِة، ِلُمَضاِجِعي الذُُّكوِر، لِ "ي النَّاِس َواْلُمْستَبِيِحيَن، ِلقَاتِِلي اآلبَاِء َوقَاتِِلي األُمَّ َساِرقِي النَّاِس، ِللزُّ
ِحيَح،ِلْلَكذَّابِيَن، ِلْلَحانِثِيَن، َوإِْن َكاَن َشْيٌء آَخُر يُقَاِوُم التَّ  ).10-9: 1تي  1" (ْعِليَم الصَّ

ِلذِلَك ,مِ  بِاِإلثْ اِس َوإِثِْمِهِم، الَِّذيَن يَْحِجُزوَن اْلَحقَّ ألَنَّ َغَضَب ِهللا ُمْعلٌَن ِمَن السََّماِء َعلَى َجِميعِ فُُجوِر النَّ " 
,  ِف الطَّبِيعَةِ  االْستِْعَماَل الطَّبِيِعيَّ بِالَِّذي َعلَى ِخالَ أَْسلََمُهُم هللاُ إِلَى أَْهَواِء اْلَهَواِن، ألَنَّ إِنَاثَُهُم اْستَْبَدْلنَ 

، اْشتَعَلُوا بَِشْهَوتِِهْم بَْعِضِهْم ِلبَ َوَكذِلَك الذُُّكوُر أَْيًضا تَاِرِكيَن اْستِْعَماَل األُْنثَى الطَّبِيعِ " اِعِليَن ْعٍض، فَ يَّ
).27-18: 1رو ." (الَِلِهِم اْلُمِحقَّ اْلفَْحَشاَء ذُُكوًرا بِذُُكوٍر، َونَائِِليَن فِي أَْنفُِسِهْم َجَزاَء ضَ 

َد َمِدينَتَْي َسُدوَم َوَعُموَرةَ، َحَكَم َعلَْيِهَما بِاالنْ " بط  2" (وا،ْفُجرُ ِقالَِب، َواِضعًا ِعْبَرةً ِلْلعَتِيِديَن أَْن يَ َوإِْذ َرمَّ
2 :6(



الكتاب المقدس
:المشكلة

الثقافة
التربية

انتشار االفالم االباحية
ازدواجية المعاير

الفهم الخاطى للدين
اَء اْمَرأَتَهُ فََحبِلَْت َوَولََدْت قَايِينَ  َوَعَرفَ  ّبِ تك«: تِ َوقَالَ . آَدُم َحوَّ 1: 4 اْقتَنَْيُت َرُجالً ِمْن ِعْنِد الرَّ

3045 [e]     yā·ḏa‘       knew ע                       ָיַד֖
     

ّبِ، َوَرَجعُوا َوَجاُءو بَاحِ َوَسَجُدوا أََماَم الرَّ اَمةِ َوبَكَُّروا فِي الصَّ قَانَةُ اْمَرأَتَهُ أَلْ  َوَعَرفَ . ا إِلَى بَْيتِِهْم فِي الرَّ
بُّ ذََكَرَها    19: 1صم  1َحنَّةَ، َوالرَّ



الكتاب المقدس

بُّ اِإللهُ آلَدَم َواْمَرأَتِِه أَْقِمَصةً ِمْن ِجْلٍد َوأَلْ  21: 3بََسُهَما  تك َوَصنََع الرَّ

الكلمة ,  (hasah)و ليس (labash)هى ) 3:20تـك) ( ألبسهما(جاءت الكلمة العبرية المقابلة ل
)زاخفاء عار و نزع عرى مخ(االولى تعنى يزين او يلبسهما ليجعلهما جذابين ام الثانية فتعنى 

رس ابونا تاد:دعونى أنمو (لكن االختالف هو فى الغاية من التغطية   , كالهما  يعنيان تغطية عرى 
)يعقوب ملطى

Original Word:3847   ָלַבׁש [e]
Transliteration: labash or labesh

Phonetic Spelling: (law-bash')
Short Definition: clothed



الكتاب المقدس
نظرة هللا للجسد

َكًرا َوأُْنثَى َخلَقَُهمْ ذَ . َعلَى ُصوَرِة ِهللا َخلَقَهُ . فََخلََق هللاُ اِإلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِهِ 
ْلبَْحِر َوأَْخِضعُوَها، َوتََسلَُّطوا َعلَى َسَمِك ا أَثِْمُروا َواْكثُُروا َواْمألُوا األَْرَض،«: َوبَاَرَكُهُم هللاُ َوقَاَل لَُهمْ 

. ٌن ِجداَوَرأَى هللاُ ُكلَّ َما َعِملَهُ فَِإَذا ُهَو َحسَ  ,  َوَعلَى َطْيِر السََّماِء َوَعلَى ُكّلِ َحيََواٍن يَِدبُّ َعلَى األَْرِض 
31-26:  1َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصبَاٌح يَْوًما َساِدًسا  تك 

)القديس اكليمنضس السكندرى( ال يجب ان نخجل من ان نسمى ما لم يخجل هللا من ان يخلقة  



الكتاب المقدس
هللا خلق الغريزة الجنسية  لتكون

مصدر طاقة,مصدر عطاء 
لتكوين كل ما يخص المرأة و الرجل,  مصدر ابداع,اتجاة لالخر 

الجنس جزءا من الكيان االنسانى الصالح الذى خلقة هللا-
الجنس فى مفهومة الواسع يمثل رباط الحب و العاطفة التى تضم الزوجين معا

الجنس وسيلة اتساع قلب االنسان ليمارس نمو شخصية و نضوجها



الكتاب المقدس
:العالقة الزوجية

هُ َويَْلتَِصقُ   ُجُل أَبَاهُ َوأُمَّ 24: 2تك   ًدااحِ  بِاْمَرأَتِِه َويَُكونَاِن َجَسًدا وَ ِلذِلَك يَتُْرُك الرَّ
’e·ḥāḏ  259

بُّ إِلُهنَا َربٌّ : اِْسَمْع يَا إِْسَرائِيلُ  4: 6ث ت َواِحدٌ الرَّ



الكتاب المقدس
ُجُل اْلَمْرأَةَ َحقََّها اْلَواِجَب، َوَكذِلَك اْلَمْرأَةُ أَيْ  ُجلَ ِليُوِف الرَّ ِدَها، بَْل لَْيَس ِلْلَمْرأَِة تََسلٌُّط َعلَى َجسَ  , ًضا الرَّ

ُجلِ  ُجُل أَْيًضا لَْيَس لَهُ تََسلٌُّط َعلَى َجسَ . ِللرَّ 4: 7كو  1ِدِه، بَْل ِلْلَمْرأَِة  َوَكذِلَك الرَّ

ِهيَّةِ الظَّبْ , ِليَُكْن يَْنبُوُعَك ُمبَاَرًكا، َواْفَرْح بِاْمَرأَِة َشبَابَِك  يُْرِوَك ثَْديَاَها فِي ُكّلِ لِ . يَِة اْلَمْحبُوبَِة َواْلَوْعلَِة الزَّ
18-20: 5أَْجنَبِيٍَّة، َوتَْحتَِضُن َغِريبَةً   أم فَِلَم تُْفتَُن يَا اْبنِي بِ  , َوْقٍت، َوبَِمَحبَّتَِها اْسَكْر َدائًِما

ا إِذَا اتََّخذَ َرُجٌل اْمَرأَةً َجِديَدةً، فَالَ يَْخُرْج فِي اْلُجْنِد، َوالَ  بَْيتِِه َسنَةً  ُحرا يَُكوُن فِي. يُْحَمْل َعلَْيِه أَْمٌر مَّ
5: 24َواِحَدةً، َويَُسرُّ اْمَرأَتَهُ الَّتِي أََخَذَها  تث 

بارك هللا عرس قانا الجليل



الكتاب المقدس
الشهوة Xالحب 

الحب عطاء 
العالقة الزوجية عالقة حب و عطاء و خروج عن الذات نحو االخر

)تكون مشبعة جدا للطرفين(العالقة الزوجية تشمل الجسد و النفس 
العالقة الزوجية عالقة نمو و اكتشاف

انتماء  مما يزيد من حب و) االكستوسين -االندروفين –الدوبامين ( العالقة الزوجية تفرز 
الطرفين لبعض

بة و المرأة تتمتع اكثر فى اطار الزواج الن الشعور فى العالقة يكون االهتمام و الصح
الحميمة و االمان



الكتاب المقدس
الزواج يبنى المجتمع

الزواج يحفظ العهد
الزواج يجعل االثنين ملتزمين 

الزواج يجعل االثنين يتحملون المسؤلية
الزواج تاكيد لخروج الشخص عن ذاتة

الزواج اسمى عالقة فى االنسانية 
الزواج عهد  

شبع و وحدة حقيقية=حب+جنس



النصائح و الحلول
الحب الغير مشروط -
تقبل الشخص و رفض السلوك-
الفرق بين المشاعر او االفكار و السلوك-
الصالة الدائمة-
الدفع للتوبة-
البحث عن العالج المناسب-
تشجيع المقاومين للسلوكيات الخطأ حتى لو هناك سقوط-
)كأم , كأب ( البدأ بى قبل االخريين -
)ال تركز على خطية بعينها دون األخر( التشجيع على حياة القداسة فى العموم  -



النصائح و الحلول
:المثلية 

الخطوات األربعة 
االنتقال -1
االمتناع عن االنشطة الجنسية-
تكوين شبكة داعمة-
بناء الشعور الذاتى باالستحقاق و تذوق قيمة العالقة مع هللا-
)عالج معرفى( التاسيس -2
المواصلة مع شبكة الدعم-
المواصلة فى بناء الشعور باالستحقاق و اختبار قيمة العالقة مع هللا-
)حل المشكالت  –التواصل ( بناء المهارات مثل -



النصائح و الحلول
عالج الجروح المثلية العاطفية و العالقاتية-3
اتمام جميع الخطوات السابقة -
اكتشاف المسببات الجذرية للجروح المثلية العاطفية و العالقاتية-
بدء عملية الغفران و تحمل المسؤولية-
تطوير عالقات صحية و شافية مع االقران-

عالج الجروح الغيرية العاطفية و العالقاتية -4
اتمام جميع الخطوات السابقة -
اكتشاف المسببات الجذرية للجروح الغيرية العاطفية و العالقاتية-
المواصلة فى عملية الغفران و تحمل المسؤولية-
تطوير عالقات صحية و شافية مع افراد الجنس األخر-



النصائح و الحلول االدمانات
معرفة السبب-
تغير االماكن-
تغير السلوك و العادات-
تغير اشخاص-
)كشف االفكار دائما امامهم -(المساندة و المساعدة  -
)وسائط النعم)(االفخارستيا, التوبة , الصالة ( اللجوء الى هللا -
)النفسى , المعرفى , السلوكى ( التاهيل -
ازالة االيحاءات و المؤثرات و المسببات-
ممارسة الرياضة-
اشغال الوقت -
اكتساب الهوايات الجديدة -



المراجع
:المثلية 

Pamphlet ( what you need to know about marriage ) 
www.heritage .org/marriage

Same-sex marriage: sean mcdowell and john stonestreet
هل هللا ضد المثليين  سام البيري

األخر القريب ريتشارد كوهين
التئام وطن ريتشارد كوهين

compeoplecanchange.www.
orgpfox.www.
netcouragerc.www.

صديقى مثلى  أوسم وصفى 
شفاء الحب أوسم وصفى



المراجع
االفالم االباحية

Wired for intimacy , how pornography hacked the male braing
William mstruthers

دماغك تحت تاثير االباحية غارى ويلسون
االباحية ليست حالً  ميريام جروسمان

Transgender

Sex on the brain  Deborah bulm
عمر الشريف.المخ د



هُ ِمْن أَْجِل هَذا يَتُْرُك الرَّ : َوقَالَ  ُجُل أَبَاهُ َوأُمَّ
وُن االثْنَاِن َجَسًدا َويَْلتَِصُق بِاْمَرأَتِِه، َويَكُ 
5: 19َواِحًدا مت 


