
 www.ahmadrabah.com  اإلباحية.. سم بطعم العسل!

 

- 1 - 

 سم بطعم العسل!اإلباحية.. 

 

مدمناً  ن كنت  إ إن كنت غير متابع لإلباحية فيمكنك تجاوز هذه الفقرة، واالنتقال إلى التي تليها، أما المقال..بل أن تقرأ ق

ن على الورقة األسئلة اآلتية، ثم أجب عليها..  ،مع نفسك وحيداً اجلس و وأحضر ورقة وقلم، فقم لإلباحية  أعد لكبعد ذوودوِّ

ستشعر نظرتك له. ،نبتمع  مع أجوبتها  ة األسئلةقراء سان آخر، حاول أن ت ول أن حا .حاول أن تتخيل أنك تقرأ إجابات إلن

 ارجع إلى المقال لنتعاون معاً على الحل... مث ..ه، وتستشعر مشكلتهحالتم قيِّ ت

 األسئلة: -

  ؟)جنة أو نار( هللا عند حسابها وما ،)حالل أو حرام( اإلباحية مشاهدة حكم ما -1

  معها؟ تتنافى أم السليمة، اإلنسانية فطرتك مع اإلباحية تنسجم هل -2

 : قة أخرىيبطر إن كان اإلجابة ضبابية وغير واضحة لديك فسوف أسألك

  ينبذونها؟ أم اإلباحية العقالء األسوياء الناس يتقبل هل .أ

  الممثلة؟ تلك مكان في أختك أو أمك تكون أن تقبل هل .ب

 المتابعة؟ قبل عليه كنت مما أفضل ونفسية بدنية بصحة ناآل أنت هل .ج

 

شاهدات هذه أن تتوقع هل -3 نفسية جسدية و وأمراض وخيمة باليا في ستوقعك أم المستقبل، في جنسياً  بك ستسمو الم

 ؟أليمة واجتماعية

 جاحكن آفاق وسد تاريخك تلويث في طعنة أم مستقبلك،وشخصك  بناء في خطوة هي المشاهدات هذه أن تتوقع هل -4

 إجرامي؟ مستقبل باتجاه ودفعك

أم هناك شيء دائماً يعكِّر صفوك وتحاول .. عندما تخلو بنفسك نفسكهل تتوافق مع .. ذاتكهل أنت اآلن راٍض عن  -5

 أن تتعالى عن استماع صوته وتبحث عن الراحة بعيداً عنه؟! 

 لطلب الجرأة تمتلك هلف !!اإلدمان في حقاً  وقعت لعلك ؟متابعة اإلباحية على اإلدمان نفسككككك على تخاف هل -6

 هم؟عقولب تثقيحبونك و ممن المساعدة

  عنها؟ حيادي أم لها، عدو أو لإلباحية داعم أنك على نفسك تصنف هل -7

ب ر أال -8  ؟وتنمو لتستمر لها دعماً  المواقع لتلك زيارتك تعت 

 يف تساهم تجسس وأدوات فيروسات على المواقع هذه تحتويه مما جهازك على الخاصة بياناتك سالمة تضمن هل -9

  ذلك؟ بعد وجنسياً  مالياً  ابتزازك ليتم وحركاتك خصوصياتك على تتجسس أو جهازك تدمير

 عاإلشكككبا تحقق وال اإلثارة تحقق إنها بالطبع: ال!! ُتشكككبعك؟ هل كن..بالطبع: نعم، ل المواقع، هذه تثيرك هل -11

 إلى توجهكسكك هذه كأثارت   فإن لذلك أعصككابه، فتتلف بتناولهما له تسككم  وال والمياه األكل أمامه تضككع العطشككان كالجائع

 .الذي يرشدونك إليه ويدلونك عليه مالمحر   اإلشباع طرق

 

ثك عنها من األلف إلى الياء...إن شعرت   بحجم الكارثة التي أنت فيها اآلن فتعال معي أحدِّ

 

ل ق   لما  فكان ،وطبيعته إلنسانطرة افل موافقاً  أنزله، اإلسالم شرع هللا أنزل ولما، وشهوة وروحٍ  بعقلٍ  خلقه اإلنسان هللاُ  خ 

 . الشهوة أداء في حقه له ويحفظ، روحه عليه ويحفظ، عقل ه اإلنسان على يحفظ ديناً  اإلسالمُ 

ب   ولم الشككهوات، اإلسككالمُ  يمنع ل م  ف ك  ب الشككهوات، هذه نظم   لكنه والمسككتحبات، الميول   يقمع ولم الرغبات، ي   ههذ وهذ 

ستحبات، الميول روا وال يسرفوا ال ولكن، ويشربوا يأكلوا أن الناس   أمر -مثالً - فنراه، الرغبات وزك ى والم ذ   أمر نراهو، ُيب 

 وهيأ ،فيه ورغب، الحالل الشككرعي بالزواج الناس   أمر   ونراه، يعصككوا وال يتكبروا ال ولكن، ويتجملوا يتزينوا أن الناس

سبابه ه ل، أ س  سائله و د، الحرام الزنا عن نهى لكنه. .و شد   يق الوصول إليه بالتحذيرطر الناس على وقطع، عنه البعد في و

ال  : }تعالى فقال، مقدماته من ُبوا و  ق ر  ا ت  ن  هُ  الزِّ ان   إِن  ةً  ك  ش  اء   ف اِح س  بِيالً  و   تقربوا، ال: بل تزنوا، ال: يقل ولم[ 32: اإلسراء{ ]س 

صحبة الحرام، الخلوة: منها كثيرة، ، وهيالزنا مقدمات تفعلوا ال: أي نواة  وهنا-( اإلباحية) الحرام والنظر الحرام، أهل و

 . ..-حديثنا هنا
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 النفسو الشككيطان، على الهين الخفيف العقليعكف عليه و الرديء، واإلعالم السككيئة، الرفقة تنشككره وباء  اإلباحية... 

إما لغيابها، أو للقراءة  النتائج إدراك وعدم الحياتية الخبرة وقلة والعملي، العلمي الفراغ :يدعم ذلك بالسككككوء، األمارة

 ..السطحية لها

 

 : اباية اإل أرقام في -

 مواد شكككخ ( 28258) ويشكككاهد اإلباحية، المواد على( دوالر 317564) ينف ق: اإلنترنت على ثانية كل في -

 .البحث مواقع في" إباحية" كلمة شخ ( 372) ويكتب اإلباحية،

 .جديداً  إباحياً  فيلماً  األمريكية المتحدة الواليات تصدر دقيقة 39 كل -

شذوذ تعرض منها موقع( 111111) ،موقع مليون 4.2 اإلباحية المواقع عدد بلغ - صفحات وعدد األطفال، مع ال  ال

 .شهرياً  زائر مليون العالم في اإلباحية للمواقع الزوار وعدد ،صحيفة مليون 421 اإلباحية

 .اإللكترونية الرسائل مجموع من 8% أي مليون 2.5 اليومية اإلباحية الرسائل عدد -

 .التحميالت مجموع من %35 بمعدل إباحية، وصور أفالم تحميل تقريباً  جيجا ونصف بليون -

 تحاصر المواقع من %25 من وأكثر فقط، للكبار بكونها إنذار على تحتوي ال اإلباحية المواقع من %66 من أكثر -

  .منها الخروج عند زوارها

 

 : اإلاباية  مشاهدة آثار -

ز ،مكتسككب شككائن سككلوك.. اإلباحية  أن والمصككيبة اإلثارة، وحصككول التصككف  محاوالت في التكرار خالل من يتعز 

صيد ليوقعوا مادتهم مونيقدِّ  كيف يعرفون له المروجين  دائماً، متجددة ابأنه تتميز التي األفالم تلك فيقدمون شباكهم، في ال

 . عطشاً  إال منه الشرب يزيد ال البحر، ماء مثل أنها كما معين، حد عند تقف وال بل ابداً، تنتهي وال

 

شاب تجعل اإلباحية  مثمر، نافع عمل أي من حياته دخلت ما إذا فت حرمه ،شهوته أمام ضعيفاً  البهيمية، لغريزته أسيراً  ال

شهوات الغرائز دائرة هي ضيقة، دائرة في وتحصره ر وال سم   ملةحا رأسه إلى مشاهدها تزحف التي الشاشة تلك خلف الت

سم سل، بطعم ال صراعيها، على الجهنمية البوابة تلك فاتحة الع شباب يقع حتى م سهولة ال على  عملي أن بعد لها؛ ضحية ب

شاهدة الجيل إقناعب أخصائيونإيقاعهم   ينتام   لوجه غفلة في ومالياً  جنسياً  استغاللهم ثم ومن وأفالمها، اإلباحية الصور لم

 …أهاليهم من

 

 دميهامسكككتخ لدى إدماناً  وتصكككب  تتفاقم قد توابع تتبعها بل عابرة، تمر   ال ما غالباً  الباليا تلك مشكككاهدة أن المشككككلة

 .بالمستحيل أشبه حلماً  منها التخل  ويغدو أعمارهم، كانت مهما ومشاهديها

 

 :والسلوكي النفسي المستوى فعلى (1

 ؤديت الكوكايين، إدمان من أخطر تعد اإلدمان من حالة إلى يؤدي اإلباحية المشاهد على االعتياد أن نفسيون أطباء يؤكد

 عم الخطر ذلك عن اإلقالع عن عاجزاً  اإلرادة مسلوب   المشاهدُ  هذا يصب  حيث كبيرة؛ وجسدية نفسية اضطرابات إلى

شديدة رغبته صب  بذلك، ال شهوة وت سية ال  هذا يقوده أن ويمكن الحياة، في وتركيزه الوحيد، وتفكيره اهتمامه محط   الجن

شباع يريد ألنه الفاحشة؛ ارتكاب إلى  في يسقطف االنحرف، سبيل إال أمامه يجد فال كانت، صورة بأي الجنسية رغبته إ

 له سككيءي التي يتة،المق السكرية العادة ممارسككة في يقع أو الخطيرة، الجنسكية باألمراض تنذر والتي الفاحشكة، مسكتنقع

 ..  واجتماعياً  ونفسياً  صحياً  إدمانها

 

 : واإلجرام اإلباحية
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 عدمو العنف، في زيادة سككلوكهم في ذلك يؤثر ما غالباً  واإلباحية الدعارة في يخوضككون الذين بأن النفس علماء يؤكد

صاب لجرائم لوتقب   اآلخرين، لمصائب اكتراث ستقرارها عليها أعينهم اعتياد بحكم االغت  فوسهم،ون أفكارهم كوامن في وا

 من عاتية موجات وتشكككل الفاحشككة، على اآلخرين وإرغام االغتصككاب، بجرائم الرغبة تورث اإلباحية هذه مثل أن كما

 . بذلك النفس هواجس

 

 تلك في رآه مشككهداً  يقلد كان منهم %57 اإلباحية، المواد اسككتخدام من يكثرون المغتصككبين المجرمين من %86 إن  

 .لجريمته تنفيذه حين المصادر

 

 الجنسي باالعتداء قام رجل منهم كان السجون، في مجرماً  24 واستجواب بمقابلة( FBI) األمريكية االستخبارات قامت

 ! فقط سنوات 4 العمر من يبلغ سنا ضحاياه أصغر وكان. جميعاً  قتلهم ثم مريع، بشكل أوالد خمسة على

 في سدهبج فيلقي األطفال أحد يقتل مثالً  فكان باالً، لها يلقي يعد لم أنه لدرجة الجرائم هذه أمثال على المجرم هذا اعتاد

سيارة شنطة  أو راألنها أحد في الجثة من وتخل  ذهب مشاغله جميع من فرغ فإذا الغداء، ويتناول العمل إلى يذهب ثم ال

 !!القمامة مكبات

 

 كما هم،أوسمت أسمى على والحائز لديهم، والمتفوقين البارزين وأحد الكشافة، في فعاالً  عضواً  ذلك قبل المجرم هذا كان

 .المسيحية بالديانة المبشِّرين أحد كان

 

 الجنسب شغفي يكن لم صباي في مني ُمنعت قد واإلباحية الدعارة مواد أن لو: )قال السجن ودخوله وإدانته اعتقاله وبعد

شذوذ  ذلك كل كان وما. وقاتل ،لألطفال ومغتصب جنسياً، شاذ فأنا للغاية، شنيعاً  كان علي أثرها فإن ليتحقق، واإلجرام وال

 (. حياتي في واإلباحية الدعارة مواد وجود لوال ليتحقق

 .والسلوكي النفسي المستوى على اإلباحية بالء هذا

 

 : األسري المستوى وعلى (2

 رجل ُوجود اافترضن فلو وتعقيد، فلسفة إلى تحتاج ال فطرية عالقة   الزوجين بين الخاصة العالقة أن بداهة المعلوم فمن

هما، الكون هذا في ثالث دون من وامرأة ر  ا بالزواج تعالى هللا وأم  لِم   وحواء آدم بين األمر تم   وهكذا، الزواج يتم   كيف ل ع 

 .-السالم عليهما-

 

 دارةإ فنون مهمتعلِّ  اإلباحية المواقع أو األفالم مشككاهدة أن للبعض والجان اإلنس من وأعوانه الشككيطان يبرر ما وكثيراً 

صة العالقة شر الزواج، بعد وتنوعها الخا شباب بين المفهوم هذا وينت  بعد ونسيفاجئ فإنهم كبير، خطأ وهذا الزواج، قبل ال

صوِّ  كانت كما ليس األمر أن الزواج عايات األفالم تلك لهم رهت ساقطة الهابطة والدِّ  نشرو الفطرة، هذه لطيِّ  تسعى التي وال

عي لما تماماً  مغاير   مفعول   الدعايات لهذه بل الجيل، إلى واإلساءة الرذيلة جوها، يد  ب ت   فقد مروِّ  فالماأل يشاهد من أن علمياً  ث 

سية  هال فادحة، جنسية أخطاء تحتوي ألنها زوجه؛ مع الخاصة عالقته في أبداً  يرتاح ال -امرأة أو كان رجالً - الهابطة الجن

 نسككيةالج الخالفات بذور وتزرع كليهما، من االنجذاب وتقليل الرغبة تالشككي إلى تؤدي وهي الزوجين، على وخيمة نتائج

ساء وكذلك بعضهم، عن يختلفون الرجال ألن   ذلك بينهما؛ ، والمعيار تختلفن، الن  وما ذاك، نهم يشمئز   هذا يعجب فما نسبيٌّ

 انضككباط مع فطرةً  زوجه مع حاجته إشككباع تعالى هللا ويلهُمه خصككوصككيته، لكل   األمر، وهكذا تلك، منه تنفُرُ  هذه تحب ه

 . بالشرع

 

مان أحدهما أو كالهما على اإلباحية ال تتوقف كرتها عن االنحدار  عد إد ية المشكككككالت بين الزوجين ب فإن متوال لك  لذ

 ة إلى أودية الخالف السحيقة، التي تأتي على الزوجين واألوالد معاً.والتعاظم حتى تصل باألسر
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 : الصحي المستوى وعلى (3

 سوالهرب ،للعقم المسككبب كالزهري ،األمراض أصككناف بشككتى المقيت الفعل لهذا والممارسككون المتابعون ابتلي فقد

 عن إال تنتقل ال التي األمراض من وعدد... وغيرها ،واإليدز ،الدماغ وأمراض ،والحرشكككفية ،والسككيالن ،(القُوباء)

 .الجنسية اإلباحية طريق

 

 : اإلاباية  استعمار -

 دول هي Google البحث موقع على إباحية كلمات عن بحثاً  الدول أكثر كانت 2112 عام وحتى 2114 عام منذ

سالمية  وجود عن" األيكس" العالمي اإللكترونية المواقع تصف  ومعلومات بيانات وتدقيق تحليل موقع كشف وقد وعربية، إ

 . للغاية متقدم ترتيب في المواقع تلك وكانت ،مصر في تصفحاً  األكثر موقعاً  25الك قائمة ضمن إباحية مواقع 8

 

 راتبم العربية الدول بعض احتالل عن العالم حول الجنسككية للمواقع متابعة الدول أكثر حول إعداده تم تقرير وكشككف

 للمواقع دةمشككاه الدول ألكثر التقرير في األول المركز السككعودية العربية المملكة احتلت فقد كبير، بشكككل مفاجئة متقدمة

 .الثانية المرتبة في جاءت التي مصر على ذلك في متقدمة اإلنترنت على اإلباحية

 

صفحات امتالكاً  الدول ألكثر أخرى إحصائيات ففي: اآلخر الجانب من لننظر  ألمريكيةا المتحدة الواليات تأتي إباحية ل

 …صفحة مليون 8.5 بريطانيا ثم صفحة، ماليين 11 ألمانيا تليها صفحة، مليون 244.5 يتعدى بنصيب القائمة مقدمة في

 

 !األخرى؟ الحياة مجاالت كل في واآلخرة المتابعة في األولى هي العربية الدول لماذا

 !؟المتابعة في ومتأخرة األخرى الحياة مجاالت في واألولى الوباء هذا تصدير في األولى هي االستعمارية الدول لماذا

 ! لالعتبار؟ ومثاالً  ارتباطاً  األمرين بين أليس

 !جهن مية؟ بطرق فكرياً  فيستعمروهم عربلليروجوها  أن دواصق المشوهة الثقافة هذه باعثي أن هذا يؤكد أال

عم يأكلون العرب أن والطامة  ! ذلك تمنع وأخالقي ة دينية ثقافات من لديهم ما رغم الط 

 

  الرذيل ؟ هذه من نساؤنا سلمت هل -

 عدد ضعف الدردشة غرف زوار من النساء عدد ويبلغ ،نساء هن اإلباحية المواقع زوار من %23 أن إحصائيات تفيد

 .اإلباحية المواقع تصف  على مدمنون الزائرات النساء من %17 ونسبة الرجال،

 

 : في اإلسالم اإلاباية  يكم -

صور إلى النظر يحرم  الجرائم من وهو الوسائل، من غيرها أو المجالت أو التلفزيون طريق عن كان سواء اإلباحية ال

 يف عنه المنهي العينين زنا من ذلك أن شك وال ،عادة واتخذها ذلك على داوم إذا التحريم ويعظم الدنيئة، واألخالق المنكرة

 [. عليه متفق] «النظر العينين زنا» :صلى هللا عليه وسلم النبي قول

 

 لقلب،ا في ووحشة الفطرة، في وفساداً  البصيرة، في وضعفاً  الدين، في رقة اإلنسان تورث ذلك على المداومة هذا، وإن

 .عفتها وينق  المرأة حياء يخدش وهو الوجه، في وظلمة
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 الرجل زهدو المجون، بأهل والتشبه الشاذين، بطرائق والتأثر الشهوات، وإثارة الفاحشة، تزيين: منها كثيرة مفاسد وفيه

 . بزوجها والمرأة بامرأته

 

ِمنِين   قُل  : } تعالى لقوله إليه، النظر يحرم ما كل عن البصككر غض المسككلم على والواجب وا لِل ُمؤ  اِرِهم   ِمن   ي ُغضكك  صكك   أ ب 

ف ُظوا ح  ي  ُهم   و  لِك   فُُروج  ى ذ  ك  بِير   هللا    إِن   ل ُهم   أ ز  ا خ  ُعون   بِم  ن  ص  قُل  *  ي  اتِ  و  ِمن  ن   لِل ُمؤ  ض  ُض غ  اِرِهن   ِمن   ي  ص  ن   أ ب  ف ظ  ح  ي  هُ  و  { ن  فُُروج 

 [. 31-31: النور]

 

 يها،ف والمساهمة لها والدعاية وترويجها فيها واالشتراك البيوت إلى وإدخالها مشاهدتها المسلم على يحرم أنه فالحاصل

 .األشكال من شكل بأي

 

 ابذلك؟ اابتُلي لمن الحل ما -

 ،هللا يغضككب فيما للوقت مضككيعة   يفعلُه ما بأن   وقناعُتهُ  إيمانه وقوةُ  ذاته الفرد إرادةُ  إال -هللا معونة بعد- لهذا عالج   ال

 .أكثر وصبراً  إرادة المهمة احتاجت وطال تجذر وكلما شك، بال أهون الخطأ طريق أول في واإلقالع

 

 :اآلتي النحو على خطوات خالل من يتم الحضيض هذا من نفسه المرء واستنقاذ

 أن  ب التامة والقناعة واألفالم، المواقع خالل من الجنسككية اإلثارة عن واالبتعاد نهائياً، المتابعة عن التوقف محاولة 

ضيع هذه أمثال تتبع سبيل هو الزواج وأن خطأ ، الطريقة بهذه الموا صحيحة ال سليمة ال  شوفهت له تروي التي والناجعة، وال

 .اطالعه وحب

شاب ليعلم - صبر أن بد ال هأن ال صير حتى ي سيفت  زواجه، أوان ي  هللا ضيعي ولن حينئذ، الزواج باب له تعالى هللا و

 .والسعادة فيه الزواج وتسريع للتوفيق مدعاة يكون صبره ولعل ذلك، اجتناب على صبره تعالى

 العالجية، سيةالنف بالجلسات فُيعال ج ،الجنسي اإلدمان حد بلغت الحالة تكون عندما للمعالجة النفسي الطبيب استشارة -

 .الطبية العقاقير ووصف المعرفي والعالج

 .البالء هذا من استخراجه على ويشرف أمره ليتابع له، ويرتاح فيه يؤثِّر دين ذي واعٍ  بشخ  االستعانة -

 .ذكرهت فربما اإلنترنت، على كثيرة وهي البصر، غض أو باآلخرة تذكر خلفية إلى الجهاز شاشة خلفية تغيير -

 .يذكره األذان فلعل جهازه على األذان برنامج تنصيب -

 .اإلباحية المواقع يحجب برنامج تنصيب -

، فإن تردي الرياضكككة ومنها نافعات، بأعمال واالشكككتغال المفيدة، والعالقات االجتماعية التللصكككِّ  األبواب فت  -

 .العالقات االجتماعية للشخ  وانعزاله عن محيطه بيئة خصبة لنمو هذا الوباء بين ثناياه

 .افعةالن الكتب في أو اإلنترنت على االستمرار من وترهيب الفعل هذا ترك في ترغيب على الحاوية المواد قراءة -

ِمنِ  قُل  : }تعالى هللا بقول مراراً  النفس وتذكير هللا، مع متينة عالقة وبناء والعبادة، العلم مجالس التزام - وا ين  لِل ُمؤ  ض   ي ُغ

اِرِهم   ِمن   صكك  ف ُظوا أ ب  ح  ي  ُهم   و  لِك   فُُروج  ى ذ  ك  بِير   هللا    إِن   ل ُهم   أ ز  ا خ  ُعون   بِم  ن  قُل  *  ي صكك  اتِ  و  ِمن  ن   لِل ُمؤ  ضكك  ضككُ غ  اِرِهن   ِمن   ي  صكك   أ ب 

ن   ف ظ  ح  ي  ُهن   و  ف ى ال هللا    إِن  : }تعالى هللا وبقول ،[31-31:النور{ ]فُُروج  خ  هِ  ي  ل ي  ء   ع  ي  ِض  فِي شككك  ال األ  ر  اءِ  فِي و  م   آل{ ]السككك 

 [5:عمران

 .الورطة هذه من يخرجه أن سبحانه هللا عسى منه، واإلكثار الدعاء، استجابة أوقات تحري -

 . العالية والتربية األخالق أصحاب الرفاق من بدائل عن والبحث السوء، رفاق من النفس على المحافظة -

 

 .. ختاما  

 قاألخال وانحطاط اإلباحية به يقصككد لم الهائل العلمي التطور هذا وإن كبير، المعلومات شككبكة اسككتخدام من النفع إن

 كل في تعلمه يمكن عما تحصكككى أن من أكثر واألمثلةً  كثيرٍة، بأمورٍ  يسكككتفيد أن للمرء يمكن بل المحرمات، ومشكككاهدة

 .أكثرها وما مفيدة، والمواقع اإلنترنت استخدام من المجاالت


