
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ؟ "شهوةلل" عالج أو" لحبل" ةقي  تن   هل هو

 ؟ "عابرة جنسية مجامعة" أو "حميمة حب مجامعة" هوهل 
  المكموتةالمكبوتة و اتوالبيضوانات المنوية الحي ضغط تخفيف مجرد هوهل 

 ؟ال أكثر فسوق وفجورمحض أو 
 

وان النساء هن الجناة  ،زنا بمثابة اعتبارهينبغي  في ما الذكور مفهوم نمطأن واضحة، ال هللا تعاليم مع أو بدون ،على نطاق واسعيبدو 
 عشيقاتال نقتنيعلينا أن "و... (5 :مجلد، فيروس) "لنعيمل، وليس لكرامةل اسم يه زوجة"( كلمة) :في هذه ُملخص ناأيام حتى على مر التاريخ

بسبب  حتى اآلن،. وفيات بيوت مدبراتكن يأن و شرعيين أطفاالا  لنا نحمليل زوجاتالو ،ةمستمرلخدمتنا ال محظياتوال ،تنامتعل
ا مسك عليه  الذي كان قد الزاني أن يقتل ألي رجل سولون (اليوناني) األثينيع شر  الم   يسمح، فقط لزوجا المرتكب ضد (الزنا) الجرم

 .(المقال لكاتباألسود ب والتأكيد طيبنتال). (بلوطارخوسكتابات  (هياترا)=خطبة ضد نيائرا) "لتبساا بالجرمم  
 

َنا. َقَداَسُتُكم  : ألَنَّ هِذِه ِهَي إَِراَدةُ هللاِ " وا َعِن الزِّ َتنِع  َتنَِي إَِناَءه  بَِقَداَسٍة َوَكَراَمةٍ ، أَن  َتم  م  أَن  َيق  ك  ِرَف ك لُّ َواِحٍد ِمن  َوٍة أَن  َيع  ، الَ ِفي َهَوى َشه 
ِرفُونَ  َجاَسِة َبل  ألَنَّ هللاَ لَم  ... هللاَ  َكاألَُمِم الَِّذيَن الَ َيع  َنا لِلنَّ ع  َخَدَع ِمن  " (...7-3: 4تسالونيكي 1)" ل َقَداَسةِ لِ َيد  َجَذَب َوان  ب  إَِذا ان  لَّ َواِحٍد ي َجرَّ َولِكنَّ ك 

َوتِهِ  ِزُئوَن، ".. .(14:1يعقوب )" َشه  َته  ٌم ُمس  َماِن األَِخيِر َسَيُكوُن َقو  ُه ِفي الزَّ وِرِهم  إِنَّ َتِزلُوَن . َسالِِكيَن بَِحَسِب َشَهَواِت ف ج  هُؤالَِء ُهُم ال ُمع 
َسانِيُّوَن الَ ُروَح لَُهم   ، َنف  فُِسِهم   .(11-11: 1يهوذا )" ِبأَن 

 

 قبل أن حتى مةحر  الشجرة المُ  ثمرة ليا  فع حواءاشتهت ، حيث "البراءة بزمن"المعروفة  خالل الفترة في الجنة واألسى حسرةال بدأت
ت، الحي ة هاخدعت  ا  شريك آدم تدجن  ، ثم "ذلكلعمل الشيطان دفعني " :تقول مسكها بالجرم المشهود ان خطة في حال تم   وحضر 

حد ول - مرغوب ممنوع كل": المثل الشعبي معخبرتنا و خبرتهمفق واتت، وبالتالي "اليد الواحدة ال تصفق": ممفهول ا  ، تدعيمبالجرم
 :بها والتمتع هالمسللحصول عليها و الرغبة القوية تمل كت وبعدها نظرة هاتتل لمحة مع بدأ كل شيء. "(شتهىمُ ) بعيد

 

َها َبِهَجٌة " ِل، َوأَنَّ َدةٌ لأِلَك  َجَرَة َجيِّ أَة  أَنَّ الشَّ ٌة لِلنََّظرِ َفَرأَِت ال َمر  َجَرَة َشِهيَّ ي وِن، َوأَنَّ الشَّ َطت  َرُجلََها . لِل ع  ، َوأَع  َفأََخَذت  ِمن  َثَمِرَها َوأََكلَت 
ا َمَعَها َفأََكلَ  ض  ا؟ َحاَشا ".. .(3:3تكوين )" أَي  ت  الُِح َمو  ا، لَِكي  َتِصيَر . َبِل ال َخِطيَّةُ ! َفَهل  َصاَر لِي الصَّ ت  الِِح َمو  ِشَئة  لِي ِبالصَّ ة  ُمن  َهَر َخِطيَّ لَِكي  َتظ 

ا ِبال َوِصيَّةِ  ُة َخاِطَئة  ِجد    .(13:7رومية )" ال َخِطيَّ
 

الذات  مع، سواء كان ذلك ةجنسيال ات والغرامياتمطاردالهو " عابرة مجامعة جنسية"و " مجامعة حب حميمة" بين القاسم المشترك
من خالل  الجنس نفس أو الُمغايرالجنس مع  والقيود البدعو ةاصطناعياستنمائية  ادوات أو استخدام/و االستمناءو اللمس من خالل
 للغاية اسةالحس   اعضاء ومناطق الجسد تحفيزو  ثارةإلوا مرتجلةال المداعباتالمتبادلة والتحضيرية والمغازالت و األدوار عشرات

كل ما و الحيوانات مع أخيرا  ، وسوتراكوما التي اقترضوها من موسوعات  البهلوانيةواالوضاع  الحركات العديد من إلى جانب
 .فضائيةواجسام مريخية  كائناتمع له ي  نجحوا بتخ

 

 لمجرد خارج الزواجبطريقة طليقة غير ُمقيدة في و ممارسة الجنس نحو ةموجه" ممارسة الجنس/الغزوات الجنسية" عبارة له
مصطلح هل  .بان شخص اخر شاركهم الفراش كي يتفاخر الشخص أو، الرغبات الجنسية، وتلبية الكبت عن الترويح غرض

 ؟األطفال النجاب مصنع يه ،االمرتبطة به والملذات العالقة الحميمة بجانب، "المجامعة الجنسية"
 

 هو طوعي الزنا اند يلتأك (مع البالغين او حديثي السن ا  لواط أو ا  جماع سواءغير قانوني  جنسي قسري اختراق) واالغتصاب الزنا نميز بينقبل كل شيء، دعونا و أوال  
بى/سفاح المحارم مع .غير طوعي هو االغتصاب بينما  لز  العُ  والمراهقين األطفال، ولكن طوعا   بممارسة الجنسن والبالغيقوم ، القُر 
 "moich" ةاليونانيو" "adulter الالتينيةاللغة جذر كلمة زنا في  معنى .الصغار من جانب ةغير طوعي هانا، فعتدى عليهمالمُ 
الفعل و" زنا"كلمة تنبع  ربما، "adult=البالغون/الكبار" رتكبهايالتي و، والطبيعية االلهية القوانين التشريعيةب" والعبث الفساد"
بشكل  هللا اتمخلوق جمال تحفة حرمة ، وكأن المرء ينتهك"ُحسن أو جمال" اي" ينةزِ /زي ن" الجذر من العربية اللغةفي " ىزن"

المرء بعمله سيقوم  مال ةقسب  مُ  ومعرفةنية  تدل علىوالتي " الراشدين" انها تدل على اليونانية والعربيةو الالتينية من ستنتجن. جنائي
 .به للقيام التخطيط أو
 

الغرور و حب الذاتبدافع  الرجالعادة  يرتكبها، جاخارج نطاق الزو جامحة اتدطارومُ  ةبتذلمُ  عالقات هو الزنا على الرغم من أن
ُيظهر نفسه  كي الجنسي برود النساءرد فعل و طلقمُ ال ذاتمحبة ال استيعابو عجرفتالو ثقة بالنفسالم دوع بحتة نرجسية من خالل

ا 1رقم  شيقع  اللباقة أو عدم عجز الذكور الجنسيو ا  جنسيالسبب هو عدم االكتفاء واالشباع  بالنسبة للنساء، ال يعلو عليه احد؛ ام 
 التمستق منهنكثير  :اوال  والهجر، واألهم من ذلك  البيتية واإلساءات االنتهاكاتاالقتصادية و والتوقعات والتغنج المغازلة وتقنيات
عدم الثقة و التعاليجنون  هوسب عادة متحريكهالتي يتم ، الشعور بالنقصووعدم المساواة  الُمتأصل االنتقام بسبب :وثانيا   ،ماليا  

  .بالنفس
 

، (مصاغة 23:1 يعقوب)" األلسنة الجامحة"و ( مصاغة 2-1:4 يعقوب) " الحسد والخصام والحكمة الشيطانية"بسبب  المشاحناتتجوش ، على العموم
التي ومجتمعة أو فرادى،  كانت ميتة، سواءخطايا السبع المُ هي النتائج المباشرة لل والتي والطالق إلى جنب مع الالمباالة جنبا  

 االفتخار: يناالرب  ثالثة أنواع الحب ل ومعاكسةمضادة  هاجميع ا، أنهتأمل فيهاإذا يدرك المرء  ؛أو كال الزوجين احديمارسها 
يجب . أبينا آدم العصيانألول مرة أمنا حواء مع شريكها في  متهارتكبوالتي الشهوة والجشع والغضب، و (كسل) والمزاجيةوالشراهة 
من خالل  ضمانتهما ومتعهداته إيفاءواجباتهم ومسؤولياتهم في جديا  ب بالقيام دليل على أن األزواج جادين في أنفسهمالأن يظهر 

 . (مصاغة 4-2:1 يعقوب)" التجاربالفرح والصبر في خضم "الحوار والتعاون في 



  

 

 

 

 الزواج غير فيرغبة في تغيير الوضع الراهن كما هو الحال  حميم دوتعب   لخي  ت نشوةو الزنا من خالل شهوة ارتكاب يتم  ما  غالبا  
 فعل ودرد فقدوا كلروا وتخد   حيث، وحفالت الجنس الثالثية والجماعية، االزواج والزوجات من يتبادلونوالعهرة  مثل ،األحادي
وكأنهم ، المتبادلة يةوعود الزوجوخارقين القدسية الزواج  يندنسهكذا م، غيرهاوالخجل والخوف والرعب واالشمئزاز بين  الهول
 :على حد سواء يقولون

 

رٍ " ُب َخم  ٍم َوُشر  ُل لَح  ُر َغَنٍم، أَك  ُح َبَقٍر َوَنح  َجٌة َوَفَرٌح، َذب  ا َنُموتُ لَِنأ ُكل  " :ُهَوَذا َبه  َنا َغد  ، ألَنَّ َرب  ا، ... َوَنش  ِكر  َتفَّ ُمس  ا َول َنش  ر  وا آُخُذ َخم  َهلُمُّ
ا َبل   ِم َعِظيم  َيو  رٍ َوَيُكوُن ال َغُد َكهَذا ال  َثَر بَِكثِي  ، ُمحِ ".. .(31:15كرونثوس 1؛ 12:53؛ 13:22اشعيا )" أَك  فُِسِهم  اَس َيُكوُنوَن ُمِحبِّيَن ألَن  بِّيَن لِل َماِل، ألَنَّ النَّ

َر َشاِكِريَن،  ، َغي  َر َطائِِعيَن لَِوالِِديِهم  فِيَن، َغي  ِبِريَن، ُمَجدِّ َتك  ِميَن، ُمس  َزاَهِة، َشِرِسيَن، َدنِِسينَ ُمَتَعظِّ ى، َثالِبِيَن، َعِديِمي النَّ ، باِلَ ِرض  ، باِلَ ُحُنوٍّ
الَِح،  َر ُمِحبِّيَن لِلصَّ َتِحِميَن، ُمَتَصلِِّفيَن، َخائِنِينَ َغي  اتِ ، ُمق  يَن لِلَّذَّ ِحبِّ ٍة لِلِ  م  ل وَن ال ب ي وَت، ... ُدوَن َمَحبَّ خ  م  الَِّذيَن َيد  الَِء ه  َفإِنَّه  ِمن  هؤ 

َتلَِفةٍ  َساَقاٍت بَِشَهَواٍت م خ  ن  الٍَت َخَطاَيا، م  َحمَّ اٍت م  ب وَن ن َسيَّ  .(3، 4-2: 3تيموثاوس 2)" َوَيس 
 

 والتعبد للجنس الدعارةو حماقةوال ةالشهووالشبق و المجونووالزنا والخيانة  العفه عدم قبل الزواج" المجامعة الجنسية" تعنيهل 
بى/سفاح المحارماالغتصاب و لتشمل الفجور الجنسي وجميع أعمال تعزيز األلفة و توليد علىتساعد  المجامعة الجنسية أو أن، القُر 

الزواج  تؤدي إلى في أن الشخصأمل ي، ممارستهاأثناء أو  ؛الحب في التأجج شعلة استمرارية على حفاظا  تفتح يو زدهري كيحب ال
ت  ٪5 -+/ :ةالجنسي مغامراتال هذه من المتفرقة ان االحصاءات اظهرت ؟ال بعدها لعيش بسعادةل ، دائمو ناجح زواج إلىاد 

ت  -+/25٪  .والبؤس الطالقب انتهت٪ 36 غير سعيدة،زيجات لاد 
 

ة تظهر الدراسات ، وطويلة األجل قصيرة عالقات خارج نطاق الزواج فيهم  من النساء ٪23ومن الرجال  ٪56إلى أن  الموسع 
 لمستوى تقريبا  النساء  تصلاالستقالل المالي، وو المؤيدة لإلجهاض والحركات النساء وتحرير رتحر  مع  هذه األيام فيلكنني أعتقد 

 ان والنساء لرجالمن الممكن ل .واإلذالل جرحلل ا  ابتالع أكثر من النساء أن الرجال أيضا   تبين الدراسات. المئويةالنسبة  ل فياالرج
االجتماعية  بسبب الضغوط، والبعض اآلخر الحب الحقيقي في سيناريوهات المغفرة ابطريقة تمليه الُمنقذة زيجاتهم في وايستمر
 .األطفال مصلحة لمجرد أو/و والشخصي االقتصادي انعدام األمنو، والدينية

 

 يةأرضك نتوء أو عقدة دائما   هناك يكونإعادة توصيله مرة أخرى، سوف ب احد نجححتى لو ، وتماما   لحبلانه بعدما ينقطع االحقيقة 
لم  فقط، تفتت أو قد انقطع حبلال إذا كان. "عادت حليمة لعادتها القديمة"وعوارض  هفواتال بسبب الخوف من والريبةنعدام الثقة ال

 قد الزوجة/الزوج بأن بالمعلوميةاآلن  مصاب متوازنالصحي وال الزواج الن الحياتية لما قبل الخيانة قاعدةال ةلمعتادتبقى االمور ا
 موضوع في الوقت الراهنمؤجلين  فقط لفترة محدودة معا   ايعيش انن يزوجمن الممكن لل، الحالتين في .الزواجهذا  قدسية دنست
من أجل  "اصفح وانسى" مبدأ واخالصبصدق  يتبنيا ما نادرا   المعنيين زوجينال تشير الدراسات إلى أن .للوقت المناسب الطالق

 .المستقبلية المطبات التغلب على
 

، سواء نوالمخالف اسيواجه العقوبات التي ومدى" زنا" ُيعتبر ما أسسبيتعلق  بما كبيرا   اختالفا   البلدانقوانين تختلف ، على مر التاريخ
 التي ينتمي اليها المرءثقافة ال أو والفلسفة الدين بموجبالغرامات،  أو/و السجن واالنبذ  وا او االعدام حتى الموت الجلد أو الرجم

 االشتهاء/الطمعو ،التعبد لالوثان لتشمل الروحي" الزنا" للتمييز بين قوانين األديان العديد منت سن   .فيه الشخص يعيش والبلد الذي
خارج نطاق  عالقة غرامية في رتكبوالمُ  غير المشروع الجنسي الجماع يشمل، وهذا جسديال "الزنا"بين و عن الدين واالرتداد
 :الصارمةصاياه وو وحدانية هللال ا  تشويه هماسوا مثلي .الزواج

 

ٍل، " َجِة َبع  َرأٍَة َزو  ا َمَع ام  َطِجع  َنانِ إَِذا ُوِجَد َرُجٌل ُمض  َتُل االث  أَةُ : ُيق  أَِة، َوال َمر  َطِجُع َمَع ال َمر  ُجُل ال ُمض   (.22:22تثنية )" الرَّ

 

أبعد من  ذهب يسوع. خطيبة/خطيب أو زوجة/زوج ليس شخص عريكشف و مع هللا وبشر أخرى آلهة اشراكبمثابة  ي، هباختصار
ا أََنا َفأَقُوُل لَُكم  ": ذلك َتِهَيَها، َفَقد  َزَنى ِبَها ِفي َقل بِهِ إِنَّ ُكلَّ َمن  : َوأَمَّ َرأٍَة لَِيش  ُظُر إِلَى ام  ا َوَشر  "، وأيضا (21:5 متى) "َين  ٍم َوِزن  لُوئِيَن ِمن  ُكلِّ إِث  َمم 

ا َوُسوء   ر  ا َوَمك  ال  َوِخَصام  ا َوَقت  ُحوِنيَن َحَسد  ٍث، َمش   .(21:1 ميةرو) "َوَطَمٍع َوُخب 
 

لكن ، اجتماعيا  وغير أخالقي غير مشروع  أ  خطو ىجريمة كبر الزنا أن جميع المجتمعات والدول تعتبر، في حين هذا في عصرنا
 ثلي الجنسمالحركة م قبول والسماحال موقفها بالتوازي معاختيار شخصي  الزنا أنبعذر تتسلح  حيث محايدكميا  موقفها حُ اصبح 

LGBT ذات  التشريعيةالقوانين تنفيذ  واوخففجريمة الزنا اعتبار بشكل غير رسمي قد الغوا ل. كحق شخصي إلجهاضوالساعيات ل
األديان ال تزال مع ذلك، . بالجرم الجناة متلبسين على الدعاوى القضائية ويتم القبض تقام، حتى عندما العقوباتبالمالحقة و الصلة

 ُتصن ف. الشروعمل مميتة والشهوه الخطايا المساواة مع  الدينواالرتداد عن اللواط مع واألنظمة الثيوقراطية األساسية تعتبره جريمة 
تطبق فإنها ال تزال  ومعه؛ "قوالفس"و " الزنا"ضمن فئة  الغرامي والتداعبمغازلة الالتقبيل وااليدي وحتى تشابك هذه البلدان 
بتر فرض بهذه الدول قوانين اإلعدام تغاير في بعض الحاالت، . أساليب عقوبات اإلعدام اإلجرائيةوالنبذ بما يختص ب القانون الديني

 .أو غرامات مالية/السجن ووالتشويه اعضاء الجسد و
 

ف   غير مشروعجماع ك  قوانينهابغض النظر عن  (ا  لواط أو ا  جماع ليست زوجته مرأةاالذكر في عضو عضو إيالج ) "الزنا"البلدان جميع األديان وُتعر 
نجد . ،مرة واحدةل أو عابرة أو في عالقة مستمرة، سواء عزبة أو وامرأة متزوجة متزوج أو اعزب بين رجل خارج إطار الزواج

عبث "أو " الزوجيةالخيانة "، "الزواججريمة ضد "، "المودة تغريب"، "زواج عرفي =جنائيةمحادثة ": الشعارات هذه في الزنا استدالال  
 (ني أو مدنيالعيش معا  بدون زواج دي=Common law marriages) "العرفيةالزيجات " ننسىال ان دعونا و، من بين أمور أخرى" زير النساءالدون جوان 
 الجماع ُيدرج .المنصوصة كتابيا  غير و غير الرسمية هاممارساتب ،(open marriages)" ةغير الُمقيد ةقيالطلالزيجات القات ع"بما في ذلك 

 أو المطلقات/المطلقينفي ذلك  بما ،متزوج أو غير متزوج كالهما أحدهما أو إذا كان ، بغض النظرمرأةو رجل بين غير المشروع
الزنا،  رتكبيفقط  المتزوجبان  العديد من البلدانتعتبر  .والبغاء الدعارةوالفجور الزنا و ضمن من الناحية القانونية األرامل/األرمل
ا   .قانونيا  منفصال  عن االخر الزنا ارتكبكل واحد منهما  ،فعليه ،كل على حدة االثنين متزوجين كانإذا ام 

 

َرأٍَة َفَعِديُم ال َعق لِ " انِي ِبام  ا الزَّ َعلُهُ . أَمَّ َسُه ُهَو َيف  لُِك َنف  بَ . ال ُمه  َحى ِجَراحٍ  َضر  ا َيِجُد، َوَعاُرهُ الَ ُيم  ي   (.33-32: 3أمثال ) "َوِخز 

 



  

 

 

الُمرتكب بحق  الجرم/القائمة على الخطأ ألسرةل والمدنية قوانين الدينيةال ال يتجزأ منجزء ك قضائية نصوص ضمن الزنا قوانين تقع
 لما يختص القانونية تهحصان في كثير من األحيانكان يستغل  في اإلمبراطورية الرومانية أن الزوج كتب التاريخ تخبرنا. االسرة

 أقل شأنا  من فهيرجل، وبالتالي احدى ممتلكات ال المرأة، من حيث الدينية الشرائعمرارا   القوانين العلمانية تعكس .الزنا قوانينب
 "جرائم الشرفب"للسماح  أرضية زناها صبحوعليه يمالكها، ليجلب العار واالهانة  ممارستها العهر أو الزنا هاونتائج ارتكاب الرجل،

تم مسكهما  إذا عشيقهاالزوجة و بقتل سمحي تكساسوالية في ن وقانالكان حيث ، اأمريك حتى في .فوري لالنثىعقاب كالمطلوبة 
 تمسكإذا  ُيسمح به ماذاولكن ، زوجتهل الرجل مسك نرى اذا  ، مرة أخرى .1174في عام  هذا القانون ألغي. فعل الزنا فيملتبسين 
 ؟هازوج الزوجة

 

في اكثر  .الذكور اسرته واسرتها وأفراد زوجها ملكية حقوق انتهكت أنها ما يهم، ألن هللا قوانين عصيان ليس مهمأنه من  يبدو 
 المرأة النهم يعتبرون ليس شريكها بالجريمة، ولكن حتى الموت ضربتُ  أو بالرصاص او ُترمى ،كخروف مرأةلاذبح تُ ، الحاالت

االوالد غير الشرعيين وانجاب غير المرغوب فيها  حاالت الحمل في حتى ،األخرى النتائج تتلخص .شريكها ولكن ليس لزنال ةرتكبم
 .هاومجتمع سرتهاأل ةحيالفضجلب العار وو، المعدية األمراض ان تنتقل ،البناديق

 

 غير المشروعةجنسية الجرائم الإلى انتهاك المبادئ وارتكاب  ميالون ، ولكن البشرإنسان كل كيان في والصالح الشرف هللازرع  قد
األديان والمجتمعات  ُتصن ف. المجتمع العار ونبذ يجلبون على انفسهمالخير، وبالتالي  عمل الشر أكثر من هم لعملعن طريق اختيار

بى/المحارم سفك عالقات يمارسونمع أولئك الذين  المرتدينهؤالء  بما في جرائم جنسية جنائية  ترتكبحيوانات مفترسة بمثابة  القُر 
 .وهذا عين الصواب، ذلك مغتصبي االطفال

  

 (تسلط الذكور) أديانهم الشوفينية تشريعاتمن  ةطويل ةلمدالثقافات الوثنية األخرى  مون باالضافة الىمسلالاليهود واستفاد الرجال 
بين مخالفات تافهة من الطعام  تحرق النهاطالق  ورقة، حيث يمكن للرجل أن يعطي زوجته على النساء هموالمحظورات التي فضلت

ذوي  اثنين من الشهود ُيحضرالزوج أن  تطالب والتي ةالواضحالمقدسة  همكتب نصوصأخرى إلى جانب الزنا على الرغم من 
بالجرم  انها متلبسةأن المرأة قد ارتكبت الزنا ووا بيشهدلشهود في المحاكم اإلسالمية  واربعةفي المحاكم اليهودية  السمعة الحسنة

 .ارتشاهمو اهماشترالذين  شهودالالمرأة تحت رحمة وضمير زوجها و تاركةهذه التشريعات، ب غالبا  ال تعمل  ولكنالمشهود، 
 

الزوجات  وقناية تعددبما في ذلك أكثر من زوجة واحدة، ان يكون له  لرجللسمح في العديد من األديان والثقافات أنه في حين يُ  المؤلم
 .وملوثا   يصبح ملطخا  سالزواج  األطفال في نسب نقاء والن واالرتباك في أبوة األطفال انجابها البناديق بحجة بذلك للمرأة ال يسمح

 

عندما تزني  ولكن، التي زنى معهامرأة لمنزل االى انه يبصق من المنزل إلى الشارع أو ف، الرجل يزنيعندما : "العرب قولعند 
طبائع " :كونفوشيوسل اق. ألن هللا خلقهم متساوين في الحقوق والخيارات سقيم، وهو منطق "، تبصق من الشارع إلى بيتهامرأةال

ال معتقدات الشعبية الشوفينية، لل خالفا  ". ا البعضمعن بعضههي سبب تباعدهم عاداتهم  ولكنعلى حد سواء، هي  والنساءالرجال 
الجنسين من بمختلفة والالفوارق البدنية في األمشاج المرتبطة ) فيزيولوجيا  بدنيا  وأحيائيا رجلالن عرجل لكنها تختلف ال عن مرأة تشريحيا  الختلف ت

، عريضينووركين  نافرينثديين والمرأة تجويف،  ىلدأكثر لدى الرجال بينما الجسم ُيغطي شعر و أكبرحجم عضو بارز ذا : التناسلية ءعضااألمثل خصائص االعضاء والجسم ك

غير و ينبشرية جمعاء المتزوجالوبالتبعية  (13:26 خروج)على السواء  والمتزوجةمتزوج الهللا  اوصى. (، الخشهريةالرة دوطمث ال: الحيضو
، ولغير (17:26 خروج) همماوخد ئهموأشقا اقربائهم وجيرانهموزوجات  أزواج وا اشتهاءتجنبان ي، وينوبار   ينعفيف واكونيأن  ينالمتزوج

 .والفسوق الشبق والفسقو والخالعة الفجورو اإلباحية الفرار منالمتزوجين 
 

 مجردة منانها  أو، في مكان آخر المتعة هاأو التماس فضيلةنقصها للعلى الرغم من ": يحسب له حساب آخر سقيم عقيم هذا منطق
، بهاأقاروعلو  عظمةب ةفخور ،زوجة انتهكتإذا  ...إلهك باستمرار هازوج عبادة زوجة وفيةيتوجب عليها ك، ولكن الصفات الجيدة

الخامس، الفصل ، من الهند القديمةقوانين مانو ). "الناس العديد من يرتاده في مكان الكالبتفترسها  أن الملك يأمر، (الزوج) هالرب به التي تدين هاواجب
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اُموَس َصالٌِح، إِن  َكاَن أََحٌد " لَُم أَنَّ النَّ َنا َنع  اَولِكنَّ ِملُُه َناُموِسي   َتع  َة، ".. .(1:1تيموثاوس 1)" َيس  َهَواِت ال َعالَِميَّ ِكَر ال فُُجوَر َوالشَّ اَنا أَن  ُنن  ُمَعلَِّمة  إِيَّ
ق َوى ِفي ال َعالَِم ال َحاِضرِ  َعقُِّل َوال بِرِّ َوالتَّ  (.12:2تيطس )" َوَنِعيَش ِبالتَّ

 

 :اليهودية والمسيحية في التشريعات جسديالو روحيال مرتدالزنى  عتبريُ  قليلة لما أمثلة هذه ليست سوى
 

ِحيَح، " لِيَم الصَّ ع  َتِملُوَن ِفيِه التَّ ُه َسَيُكوُن َوق ٌت الَ َيح  ه م  ألَنَّ ةا َمَساِمع  َتِحكَّ َعلِِّميَن م س  وَن لَه م  م  َمع  ِة َيج  تيموثاوس 2)" َبل  َحَسَب َشَهَواتِِهم  ال َخاصَّ

يٌر َوَفاِسقٌ " (...3:4 لُُب آَية   ِجيلٌ ِشرِّ بُّ " (...31:12متى )" َيط  َرةَ ... أََنا الرَّ ِشَف ال َعو  َساٌن إِلَى َقِريِب َجَسِدِه لَِيك  َتِرب  إِن  َرَة . الَ َيق  َرَة أَبِيَك َوَعو  َعو 
ِشف   َك الَ َتك  ِشف   .... أُمِّ َرأَِة أَِبيَك الَ َتك  َرَة ام  َرَة أُخ  . ..َعو  َنتِكَ  ...ِتكَ َعو  َنِة اب  نَِك أَِو اب  َنِة اب  َرَة اب  َرأَِة أَِبيَك  ...َعو  ِت ام  َرَة بِن  َرَة  ...َعو  َعو 
ِت أَِبيَك  ِتَك  ...أُخ  َرَة َكنَّ ِشف   ...َعو  ِتَها الَ َتك  َرأٍَة َوِبن  َرَة ام  َجَعَك لِ ... الخ.... َعو  َرأَِة َصاِحِبَك َمض  َعل  َمَع ام  َس ِبَهاَوالَ َتج  ٍع، َفَتَتَنجَّ  ...َزر 

َرأَةٍ  ا ُمَضاَجَعَة ام  سٌ . َوالَ ُتَضاِجع  َذَكر  َس ِبَها. إِنَُّه ِرج  َجَعَك َفَتَتَنجَّ َعل  َمَع َبِهيَمٍة َمض  َرأَةٌ أََماَم َبِهيَمٍة لِِنَزائَِها. َوالَ َتج  إِنَُّه . َوالَ َتقِِف ام 
ِض " (...23-3: 11الوي )" َفاِحَشةٌ  َضاَءُكُم الَِّتي َعلَى األَر  َة، : َفأَِميُتوا أَع  ِديَّ َوَة الرَّ ه  َجاَسَة، ال َهَوى، الشَّ َنا، النَّ َثانِ وَ الزِّ َمَع الَِّذي ُهَو ِعَباَدةُ األَو  " الطَّ

 .(5:3كولسي )
 

َها الشَّابُّ " َرح  أَيُّ َك قَ  (أَيَُّتَها الَشاَبةُ ) ِاف  ُه َعلَى هِذِه في َحَداَثِتَك، َول َيُسرَّ لَم  أَنَّ َك، َواع  َني  أَى َعي  لُك  ِفي ُطُرِق َقل بَِك َوِبَمر  اِم َشَباِبَك، َواس  ل ُبَك ِفي أَيَّ
ُنوَنةِ  ي  ِمَك، ألَنَّ ال حَ  .األُُموِر ُكلَِّها َيأ تِي بَِك هللاُ إِلَى الدَّ ِعِد الشَّرَّ َعن  لَح  ِزِع ال َغمَّ ِمن  َقل ِبَك، َوأَب  َباَب َباِطالَنِ َفان   ...(16-1: 11الجامعة )" َداَثَة َوالشَّ

ُضوَعٌة لِِسنِيَن َكِثيَرةٍ : أَقُوُل لَِنف ِسي" َراٌت َكثِيَرةٌ، َمو  َرِحي. َيا َنف ُس لَِك َخي  َرِبي َواف  َتِريِحي َوُكلِي َواش  لََة  !َياَغبِيُّ : َفَقاَل لَُه هللاُ ! ِاس  هِذِه اللَّي 
؟ َتَها لَِمن  َتك ون  َدد  َك، َفهِذِه الَّتِي أَع  َك ِمن  لَب  َنف س   .13:16كرونثوثس 1؛ 32:13؛ حزقيال 1-1؛ 3:3؛ ارميا 12:11ومثيل لهذه في مزمور  (.26-11: 12لوقا )" ت ط 

 

، لوضع أو قانون أو حصة على وجه التحديدالمذكر أو المؤنث  الكتاب المقدسآيات  تخاطبعندما  انه ما عدابالذكر  من الجدير
في على نحو مالئم و بدون تفرقةعليهما سوية  مقاطع الكتاب المقدس في العديد منمنفصلين  امرأة وأرجل كلمة استخدام  ينطبق

غير  ه منيبدو أن" .ةمتكافئالغير  الزيجاتتحت نير حتى  حساب اآلخر واحد على منالقداسة البر وو هللا العفة يتطلب ال. وقت واحد
.. .(William E.H. Lecky لكي ويليام كتابات حسب" القانونية المأثورات"في ( Ulpian) كتب آولبين)" بنفسه هاال يمارس وهو الزوجة منالعفة لرجل ا تطلبي ان لةاعدال
ِني، " َرى َيز  ُج بِأُخ  َرأََتُه َوَيَتَزوَّ ِنيُكلُّ َمن  ُيَطلُِّق ام  ُج ِبُمَطلََّقٍة ِمن  َرُجل َيز   .(11:13لوقا ) "َوُكلُّ َمن  َيَتَزوَّ



  

 

 

 

قتصر على الناس غير ي دون انالزنا،  بارتكابنا يدفعنا إلى االنخراط في جميع أنواع العالقات خارج نطاق الزواجالذي ما 
 دون زواج) وااللتزام الضمني في الزيجات المشتركةالمتزوجين الذين ينخرطون في عالقات عابرة وطويلة األجل على أساس اإلخالص 

المغامرة بحساس اإلالسرية و له .وسالبا  للعيون أكثر اخضرارا  في الحديقة االخرى العشب كيبدو الزنا  حسب المظاهر، ؟ (ديني أو مدني
 :دىاتساهم بتحطيم اي زواج مجتمعة او فرهذه بعض االمور التي غراء؟ اإلثارة واإلوراء سعيا  انة الدافعة والقوة الطن  هما الباعث 

توعك و الزوجة،الزوج أو أمراض وعاهات و ودرجة العلم والطبائع زدراءواال والتحقير والمشاحناتالملل والشعور بالوحدة 
إلناث، ندرة ممارسة الجنس، ومتاعب في االبرود الجنسي و الذكور، في، والعجز الجنسي العادة بسببالزوجات والصديقات 

 .أو تربية األطفال/و يةالمال االمور عالوة على ،المرغوب حقق الجنسيلم  لعيش المنزلية نظرا   االدارةأو /نوم و ةغرففي  الزوجين
 

للتأكد  اختبار شعلة الجنس ليقنع الرجل نفسه بانه ال يزال ذلك الفحل؛ اما بالنسبة للمرأة إعادة في الزناالرغبة بيتم اشعال بصفة عامة 
 مجرد وبتالعب قتصادية، أو أخيرا  الاالتطلعات  وأاالنتقام  أو عن الغيرة بحتا   ناجمة هل هي .امرغوب فيهجذابة و ال تزالأنها ب

بداية ولكن ال نهاية، كان أعظم سر لل لحياتنا  اقائمة لهالا؟ في حين أن نمرح كلما حصلنا عليهما اكثر فاكثر يزيد وشبقشهوة 
تدمير لتجنب كل ما يثير لدينا عالقة وليس  للغاية ممتعةو األنفاس سالبةبناءة  آحادية ةيزوجعالقة في دائما اآلن و ان نكونالجنسية 
 .أزواجنا غيرشخص آخر مع  والملذاتاإلشتهاء والرغبات ويسبب لنا اآلثارات والغرائز 

 

بِيَخاِت األَدَ " ِريَعَة ُنوٌر، َوَتو  َباٌح، َوالشَّ ِظَك ِمَن . ِب َطِريُق ال َحَياةِ ألَنَّ ال َوِصيََّة ِمص  رِ لِِحف  ي  يَرِة، ِمن  َملَِق لَِسانِ /الَرُجِل الِشرِّ أَِة الشِّرِّ  ال َمر 
َنِبيَّ  َنبِيَّةِ /األَج  َتِهيالَ . األَج  َتِهَينَّ َجَمالََها/َتش  كِ يَ ، َوالَ ِبَقل ِبكِ /ِبَقل ِبكَ  َجَمالَهُ /َتش  كَ  /أ ُخذ  ُء . ِبُهُدِبَها/ِبُهُدِبهِ  َتأ ُخذ  َتِقُر ال َمر  َرأٍَة َزاِنَيٍة َيف  ُه ِبَسَبِب ام  ألَنَّ

ف َس ال َكِريَمةَ  َتِنُص النَّ َرأَةُ َرُجل آَخَر َتق  ٍز، َوام  َساٌن َعلَى ال جَ . إِلَى َرِغيِف ُخب  ِشي إِن  َتِرُق ثَِياُبُه؟ أََو َيم  ِنِه َوالَ َتح  ا ِفي ِحض  َساٌن َنار  ِر أََيأ ُخُذ إِن  م 
َرأَِة َصاِحبِهِ  ُخُل َعلَى ام  الَهُ؟ هَكَذا َمن  َيد  َتِوي ِرج  ا. َوالَ َتك  َها الَ َيُكوُن َبِريئ   .(21-23: 3امثال ) "ُكلُّ َمن  َيَمسُّ

 

 العودة دائما النهم يتوقون ربما النساءمن  أكثر عالقات خارج نطاق الزواج الرجال ىلدأن الشخصي  يتقييمو مالحظتي يه ههذ
الذي شعروا به  واألمنفئ دالتمتع بالو ،رضعوا منهما الذي نالثديإلى حضن و لحياة،ل أول ضوء من خالله رأواالذي  النفق إلى

ان يضمهم احد ، يحبون الرجال والنساء ركي يزده .ا  عيرضطفال   دائما الرجل يبقىأخرى، ، وبعبارة ومقبلين نونيمحضمحمولين و
تم  البشر بأن ستنتجتأكيدا  ن .جنسيال الحسي أو التواصل البرئ لهذا ونقاشو   وهمموتهم، تهم الى والد من ويحضنهم ويقبلهم ويداعبهم

 الحياة الجنسيةملذات و قوة الحب دغدغة مع، والديهمينات بج ،(ارحام امهاتهم) الحمل في مصنع مسبقا  سلكية ودوا بشبكة تحميلهم وزُ 
سن  إلىالى ان يصلوا  بطيئةالنمو العملية  مراحل خالل العديد من الشهوات الُمحرقة تهدئةلاثارتها  كيف وبديهيا   ا  حدسي ونتعلموسي

 .والممارسة التطبيقيبدأ  حيث المراهقة
 

بعضها  مع لتناسب األعضاء التناسليةأعطانا و وارواحنا، ناوجينات اعضائنافي المغازلة و الرومانسية علم وفنب وزودنا خلقنا هللا
فرق كبير  هناك. (24:2تكوين ) جسد واحدك االنصهار وتحقيق، الجنسية تنالحيا مثير والئق التواصل فع   من خاللتحقيق ذلك ل البعض
والعبودية  سلبيةال البورنوغرافية اإلباحيةالصناعة دالالت و بالحس الجسدي رتبطت ما غالبا   الذي ،النشاطات الجنسية بين
المشترك  النشوةو تذوقال فن أشكالواعظم  من أعلى عد واحدةالتي تُ و هللا، التي اعطانا اياها الجنسيةالتزاوجية بين واالنحرافات، و

والرسومات من اللوحات  ٪16 ان نأخذ بعين االعتبارما علينا سوى ان ، فن اأنه تأكد منكي ن. بين زوج وزوجة البدنيو الروحاني
 تناحياو حبنا موجهة إلثارةهي  والموسيقىواألغاني  االغاني وكلمات األشعارو والمسرحيات واالفالم والمنحوتات والروايات

 .واندفاعا   ورغبة  والتهابا   ا  توق الجنسية
 

َنَع لَهُ : "واحد احد فريق ن فيالعبي هللا جعلنا ا َنِظيَرهُ لََها/َفأَص  قين الترابط الجسدي والروحي  فنعة ورفي  (11:2تكوين ) "َهاَنِظيرَ  /ُمِعين  تو 
 شرايين، تتصلب ثاراأل عند .ه بوعي ودرايةسبتكنوبجهد وجد  هأن نتعلم عليناينبغي  حيثالنجاح، والسعادة و الرومانسية حنين الى

 عاصف نتحرق ونتحكوك بجموح التي تجعلناو تهيجا  بتدفق الدم النساءبظر ومهبل يتورم الدم وبعدما ان تمتلئ ب الرجال قضيب
على التزاوجية  ممارسة الجنس ، اخترناالجسدبسبب شهوات  .اسة وليطفة كلها نعومة وحبحس   وحركاتبلمسات  ولكن بالمقابل

 جميعممارسة في  سواء كان ذلك إلى آخر، ممتع يصبحمحرج لواحد و هو مخيف ما، الجنس في ؛التي اعطانا اياها هللا الجنسية
 ا  كثير نوعاقام ال. االستنماءأو البهائم و مع الرجال والنساء والسحاق اللواط، خارج نطاق الزواج ،قبل الزواج يةالجنس العمليات أنواع
 وحيوانات األخرى حيواناتهم االليفة مع ممارسة الجنس في فعليا   منهم بعضانخرط الو حيواناتهم األليفة، مع الروحي التعلق من

 .للمرأة 1رقم  العدو الثعابين،، وخاصة بشكل عام
 

ذرية لضمان بفي أسرار قوة اإلنجاب والتربية والحمل  أساسا   معينة محصورة مهمةلبشر ا كي يؤديخلق هللا الجنس ليس فقط 
 شعلة الولعللحفاظ على  أكثر استقرارا  لحياة  فترة ليس فيها انجاباستمرارية الجنس البشري، لكنه خطط أيضا أنه سيكون هناك 

رغبة ممارسة الجنس  اودع فقد. الروحية والجسدية والعاطفية إلى حياة التزام وتكاتف وألفة الزوجينوحاجة  على عافيةق ووالتشو  
لَّ َمن  " :يسوعتنبع من قول ذهن ال٪ من الجنس هو في  16، وبالتالي فإن فكرة أن القلب والعقل في ر  إِنَّ ك  ظ  إِلَى  (بصره من خالل بصيرته)َين 

َتِهَيَها، َفَقد  َزَنى بَِها فِي  َرأٍَة لَِيش   ".واالهمال الفكر والقول والفعلأخطأت ب"...  ةمافي فعل الندن والمسيحييردد . "َقل بِهِ ام 
 

ر بناقالت  البشر واجساد ز أدمغةجه   وعليه فقدالحيوي،  ئيعلى حد سواء ممتع ومرح من خالل علمه الكيمياان يكون  للجنس هللا قد 
وهذه ، والنشوةالتناسلية لخلق اإلثارة  ئنافي التواصل بين أدمغتنا وأعضا وضرورية ، التي تعتبر حاسمةةكيميائية عصبي ومرسالت
ال في األوعية ، فع  (العبيرلرواح واستجابة لتتفاعل )، الدوبامين، السيروتونين، وأكسيد النيتريك، الفيرومونات (مواد التشحيم)األوكسيتوسين : بعضها

، وهرمون االستروجين، بينما ديهايدرو ابيندروستون، (األدرينالين)الهرمونات وتحفيز الخاليا الصباغية التي تقوم بالمعوية وألفا ببتيد 
لحب، لزيادة اإلثارة والترقب وتسهيل اندفاع تدفق الدم والتي سوف للكل الرجال والنساء منشطات  التستوسترون هيالهرمونات و

متؤدي إلى اإلثارة واالنتصاب و صبح ن وانقع في الحب نإفراز سوائل الجسم والعطرية التي تجعلنا عند النساء ، والتحف ل والتور 
 .بقمة النشوة جنسيةتنا الوإتمام مغامر استعداد لتجربةعلى  نغدو وبعدها ينهاجسو، مذهولين، مغرمين، ولهنين

 

 تستيقظ معهاالتي  المواد الكيميائية في نفسهل يتقاسمون مشاركة ؟ النظام العصبي نفسب وموصلين ينمبرمجالذكور واإلناث هل 
بشكل  انهم مجهزين نفسانيا   أظهرت الدراسات؟ هم وزالزل نشوتهمآثارتو الجياش هموتعرق همتنفسوالجنسية  همورغبات تهماشهو

أنهم ف، لالناث حصرا   اتهرمونالوللذكور  حصرا   مادة كيميائية كان التستوستيرون أن عبر التاريخمعتقدات لل خالفا   ولكن مختلف
أفعالنا  معا   التجي ش والتدف قانفعال يملي  معا ، حيث تستوستيرونوالالهرمونات لديهم  على حد سواء اإلناثالذكور و ان اآلنيعتقدون 



  

 

 

معظم اكتشفوا أن  حيث ،"ا  َمِني   سائال   قذفي الرجلو، حليبا  تدر  المرأة"، االعتقاد القديم الجديد هذا االكتشافيناقض  .ردود أفعالناو
للنساء  تستوستيرون قاتزل قتسو  تنتج و بروكتر وجامبلالشركة االمريكية  قرأت أن. على حد سواء باالثنين بالفعل موقت النساء

 والشهوة ليكن النزعة ن تناظريا  فقدتي لوال كذلكو الرغبة الجنسية نفقدو تستوستيرونالمستويات هرمون  ت عندهنتي انخفضلواال
 .جنسيا   اتشطان
 

لِكِ " َرأَت كَ /إِلَى َرج  تَِياق كِ  إِم  تَِياق كَ /َيك ون  اش   ئهمبقاو جاذبيتهم على األزواج يحافظ يجب أن، جنسيا   الزوجين نشيطين بقىلي .(13:3تكوين )" اش 
 وتوفيربشغف التغازل  نهجابتكارية و إبداعيةبان يتحلوا  ضافةاإلأجرؤ على و حسية، هيام مصدر شهوةو بهم ينمرغوبو بينمحب  

التكاتف األلفة و طويلة من لرحلة لهما يخطط ما لم حصولهمالدى  شبه االموات مجرد إحساس هما الحب والجنس .والفرص االجواء
رسمها لتعج يتم شخصية  خارطة طريق علىد يهو التأك الزواج .مثيرةالتمتع بحياة جنسية و على قيد الحياة الحب للحفاظ على

بمعنى اخر،  .متكررة اتقاءلو رومانسية أجواء يمكن أن تؤدي إلى التي واالستعدادات والحوافز ألجواءبالمشاعر والرغبات وا
 آليا   الجنس يصبح وعليهبعضها البعض ب همتهم واهتمامهماألزواج يفقد ، ذلكعلى  ا  خالف .اشتهاء بعضهما البعض على الدوام

 .التي شعروا بها وعاشوها من قبل اإلثارة لتك مكان آخر المنعطفات وااللتففات بحثا  عنفي اتخاذ  ايةبدالوتكون ، ا  ميكانيكي
 

هؤالء  .ان يستمروا لسنين عديدة مديدة الزوجينب يدفع دائما التزاما   ةعاطفيالالحياة الجنسية و العشرة من خالل حب العمر رفقة ستولد
على يتوجب التي  الخام من الحديد قطعتين مثل الزواج هو. منعشو لذيذ عصير ليمون هم الحلو والمر  ليمونمن  صنعواالذين  هم

 ."حتى يفرقنا الموت: "دائم تحالف صهرو الحواف لتنعيمفي نار متقدة حرارة شديدة ل هماخضعيأن  الزوجين
 

ندرة من  بكثير ، وأكثراتجيالزم تحط   ومجالأن احد األسباب الرئيسية في نطاق  وتكرارا   مرارا   ايضا   وقد أظهرت الدراسات
لزواج يجب أن يكون هناك حوار اكي ينجح . وكأن االخر غير موجود المعاملة الصامتة أو المونولوجات يالجنس، هممارسة 

من الصمت ألن  وجدال حجة يبنيحد أن أليمكن ال . لقضايا على المدى القصير والطويلكل امستمر ومناقشة مفتوحة إليجاد حلول ل
ممثلة ة والسلبية الالمباالفي نهاية المطاف تزحف . والنزاعات المشاكسات، السخط والعدائية، والتباعدالصمت يولد االغتراب 

 .مأساوية لتشمل الطالق والقتلتكن سيناريوهات مخيفة إذا لم ب
 

وهدايا  وإيحاءكلمات ب واالغراء والمناورة واالثارة فظللبا ا  عاطفي الجنسية نارغبات عننعب ر  عرف كيفنأن  بديهيا   مبرمجون نحن
ُيقال لنا ان  هألن للقيام بذلكخاطئة  صحيحة أوطريقة  هناك أنه ال يوجد أن نقول المسلم به، وأنه من لغة الجسد أو/و العيون وغمز
ي ال  ... أريدك ... أنا أحبك "، الجبل من أعلى صرخنأن وخالصة القول هي  ؛أجسادنا تعرية إلى جانب في الزواج أرواحنا نعر 

 بالضرورة ال يقلل فهذا، تنقصها اللباقة رغباتنا عن فيها نعبر التي إذا كانت الطريقة ."أنت حبي وحياتي...  بدونك أستطيع العيش
 لي تقول، ولكن هي اليوم مرات في حوالي عشر "كأحب" زوجتيلأقول : "ذات مرة صديق لي قال. نارغباتحبنا وصدق و من شدة
 تطلبت له ."من الطرق األخرى مئات في يوميا   تقولها، ألنها توازنعدم في ذلك  وأنا ال أرى ... الشهر مرة واحدة فيحوالي 

 ؟"كمانأنا "أو " أيضا كأحب" الميكانيكيةكليشيهات لمثل ا ا  رسميجوابا  " أحبك"
 

 ،ةمثير، ةساحر، ة، رائعجدا   حلوةأنت "، "أعشقك"، "اشتهيك" (تقدر عكسها... عمومها يخاطب الرجل المرأة) الى وحين حينبين  ةتتبيللو غيرنا الماذا 
 كلأنت  ... تيجن ... الوحيدة ي، وأشعة شمسيأشعة شمس ...حياتيأنت ". "اآلنك أريدك وأريد"، "يفخرل، يا ة قلبيحبيب انت" أو

 اسقيك حتى أستطيع أن ها فيهأريدالتي  الوحيدة  الوردة ألنك ئي يشع  إنا، وورد إناء فقط أنا" :زوجتهل الزوج ان يقول أو". ليشيء 
تخيل ال أستطيع "". كنت ضائعا   بدونك ،حياتيمعنى ل حبكو كوجوداعطى "أو  ."الحبب تزهرين كجعلاو العناقواالطفك ب، بالقبل
ي ت، شريكتيزميلي وتصديق، تيحبيبوحبي  كلكونو حياتي لمجيئك في أنا كم ممنون أقول لكال أستطيع أن "، "بدونك العيش

واضمك  أكون معكانا على جمر ان "". كيلاجسدي  اعضاءجميع تتوق و ذهني، يفكر فيك ،يقلب يئن اليك" أو.. ".مقاسمتي الحياةو
 ".اعيبين ذر

 

ألنه  الرسالة، ختلف علىا ولكن مبدأال ارفض ؛االتحادو الحسية الجنسية التالعب ملذات يمكن أن يحل محل ال شيء البعض أن يقول
 المواد الكيميائية أن يؤكد العلماء. روحوعقل وعظام وجسد و ولحم دم ولكن ساعة في اليوم 24 جنس آلةبمثابة  إنسان ال يوجد
 مرتفعة تبقىربما من حيث  ،الجنسخالل ممارسة  لدينا البالزما مستويات الدمب تزيد والنورادرينالين االدرينالين مرسالت، العصبية

يكون ان  الذكرة أكثر متعة من ما هو". الذاكرة ذكر في تركإذا  ليل أو نهار يضيع ال"أنه  كما يقالو، الممارسة ساعة بعد 23 لمدة
 ؟األنفاس تسلب ةمشترك ةجنسي مغامرةفي  الحبيب معالشخص 

 

يفكر  سوف كل إنسانوذلك ألن  ،يوم 24/7/335 فهو والعاطفيالروحي االتحاد  في حين أن متفاوتو مؤقت هواالتحاد الجسدي 
اتكاء الواحد ، بيد يدا   التنزه، شهوانية ةحسي نظراتتصويب  ،حب عبارة لواقع نطقانه  .24/7/335 والالحبيب طب مشغوال  ويكون 

 يمكن أن يكون في الحديقة أو السريرأو  البعض على األريكة اتقبيل بعضهمو بعضهما البعض بحرارة احتضانأو ، على اآلخر
نظرا   طويل األمد زواجكل  أساس، ألنه متكامال   كامال   ا  جسدي ا  جماع كان كما لو معا   جسدالو روحلل منجزا  للنشوة ا  جنسي ا  افراج
 .هحبيبالمرء مع  كونيل المستمرالتوق ووالتفاني  والتكاتف التقاربو للتولع

 

التي نتحكم بتصويبها افتتاحا   المنبعثةاإليحائية و وذبذبات النشوة ،والنظرات المتبادلة، الكلماتب معهااللتان ننطق الشوق و حنانال
 ر وال تحصىقد  ال تُ  التي مبهجةال هللابعطايا المجيد  االحتفال التي تؤدي إلى الروحية نا الكيماويةمرسالتناقالتنا و هيممارسة الجنس ل

 ناجمة عن عفوية تكون ممارسة الجنس، كثير من الوقت .المذهل ولع والولهالب المشحونة الجسدية العالقة الجنسي في لنشاطنا
 مفاجئة مثلك، بوعي أو بغير وعي، ةالجسدي الحبيبكلمات ولغة  إيحائيا  من التي نستخلصها والمحفزات اإلشارات البصرية

 وما إلى ذلك؛الرقصات، و ونوعية الثياب تجلس/يجلس التي الطريقةأو  عارية/عارينصف  نائم أو، االستحمام الزوجة عند/الزوج
نبأ عظيم،  بعد سماع ةمتوقعو محسوسة من المفهوم حيث ،مقررة سلفا  النه  في بعض األحيانممارسة الجنس  تم  ت، حاالت أخرى في
 .العديد، من بين وعطالت نهاية األسبوع والعطل الرومانسية الرحالتوخارج البيت، بعد ليلة و
 

مأساس فشل و هقول مبتذل دون أي وزن أو حقيقة ألنه ثبت أن بالواقع" الحب أعمى" ت عبارةليس العديد من الزيجات  تحط 
 هماحتياجاتالزوجة عن حرياتهم و/الزوج يتخلىفي الكتاب المقدس، لذلك هو مسعى خيري حيث  والمحبةتساوى الحب ي. والعالقات

. تساوى الحب أيضا مع المودة والتعاطفي. فدائهمو تهمحمايوا بتعهد منو ون بهمعتز  وي ونهميحب الذينألولئك  تهم الشخصيةوراح
والذي دفعه ليشن التعاطف، العطف والتي أظهرت له  (نعومي واتس)آن دارو  لفتاةل المستملكغيور والالقرد العمالق كينغ كونغ أتذكر حب 



  

 

 

أحدب " هوغو فيكتور قصة أتذكر وكذلك. نهايته المأساوية على حسرة الرعب تبكي منالفتاة  ا  ركاتل تقُ  شاملة الى ان تدميرحملة 
 شربتل فقط ماء أعطىها .سنة 13ذات جميلة ال الغجرية، الفتاة إزميرالدا المتوج، يقع في حبالحمقى  بابا، كواسيمودو حيث" نوتردام
حكم الموت  بعد تنفيذ. والشفقة والعطف بحياته بسبب الحب خاطر .وهي مقيدة بالسالسل تحت اشعة الشمسعطشها  إلرواء

 .ومات بجانبها ونام، قبرها عند إلى كواسيمودوذهب ، هادفنو إزميرالداب
 

في كثير من األحيان حدث عرضي وبمحض الصدفة، ولكنه بشكل جيد  اد وتخطيطستعدعن سابق اكون يما  الوقوع في الحب نادرا  
 إطرائيةمشترك  القامة مغامرة تعاون اهللا كانتوهدف خطة  النأن يكون تعهد اذعان  فإنه ال ينبغي أبدا  . الزنا كما هو الحال مع

طوبي يوشعور  الحب في الزواج أبدا  والوقوع في الحب ليس . ممتعةالو ةالحميم بالعواطف الجي اشة تعج افعاما  بالتساوي  ةوتكميلي
 ه، وإحرازوتواجده ته، وقدرالتواصلإلدراك وسهولة ل تهفي قابليتنموا  وحقائقه الراهنة عهاقو الن جذور ردة افعالوأفالطوني 

مستخدمين  اتمسؤوليالو اتواجبوالمشاركة في الف والمساءلة من خالل التوافق المتناغم على التكي   هقدرت حيث نسبر تهواستدام
سود يجعله لنتنشط ي كي واحشائناأفواهنا، وتجاويف قلوبنا  قفأسوأدمغتنا،  قباب لنقشه على نااتيوامكان ناقدراتو حواسناجميع 

 .ويستمر في الحياة
 

، سواء بسبب بالمرارة على شريكه االفضل ان يمتلئ الشريك الزاني ، يفرضان المضجعيدنسوالزنا  او الزوجة عندما يرتكب الزوج
باالنخداع والخيانة الشعور  ويتبعها "الذي ال املكه انا او افعلهيملك او يعمل العشيق او العشيقة ما " :الشعور بالقصور واالغيرة 

أو امرأة  كامل رجل كونه أقل من وكأنهش وغير مرغوب فيه، هم  مُ  يستنتج الشخص المغبون بانه وأخيرا   .والتصغير والرذل
الن ثمن انظر قبل أن تقفز : "حدهم مرةقال أ. لطالقا فعالية للحصول علىاألكثر  يةالحاالت، يصبح الزنا األرض اغلبفي . ُمتكاملة

شريك في جريمة الزنا، لك أرخص بكثير ومجزي من أن يكون  زوجتك/البقاء مع زوجك أن الحقيقة. "مكلف جدا  الطالق والفشل 
 بطاقة اخترت شراء كفي شبكة القلق والخوف والشعور بالذنب ألن انضيعي، المؤقتة اللحظية ةالمتع اذا تناسينا، كومال كوقتحيث 
في عالقة خارج نطاق  همانخراط يكون البعض لطفين للغاية في معاملتهم الزواجهم اثناء. الزنا حديقة متنزهدخول ل ةمؤقت لهو

ولؤم مسيئين  ن بشراسةوآخر يتصرف، في حين ابدا  لديهم أي نية للطالق  ه ليس، وعلى األرجح ألنخيانتهمالزواج، إلخفاء 
 .الطالقللحصول على  مزواجهأل
 

هم ان يجدوا وقتا  ضطريولربما الوقات ومناوبات وساعات مختلفة، من ما  ،العملالى ومن  كال الزوجينالحاضر يتنقل  عصرنا في
 بطريقة متقطعة شخصيةخاصة و ممارسة الجنس وتيرةتبقى ، ولكن المتنافرةحتى المزدحمة و جداولهم ضمنالجنس  لممارسة
 يصبغونهاالعواطف التي والوقت و االهتمام عين خارج نطاق الزواج ات غير شرعيةعالق في المنخرطين هؤالء اولىإذا . وارتجالية
 .الحاضر عالمنا كما هو الحال فيليس القاعدة و ا  نادر الزنا، يصبح زوجاتهمازواجهم و نحو العشيق أو المعشوقة على ويرشقونها

 في حد ذاتهر يتفكال يولد. هفعلتمما  أكثر بكثير تفكر في األمر منا، فإن الغالبية ا  فعلي الجنس احدنا يمارس كم مرة بغض النظر عن
الملذات و األحاسيسمليئة ب فعلية جسدية وعاطفية مشاعر أو توقعا   كان ذلكان سواء ، الشبق لوعات جميع أنواع ممارسة الجنسو
 ليلناأو /و يومنا بقية تكرارا   ملذاتال كثافة هذه ستدغدغنا، ولكن لبضع ثوان فقط، تستمر شديدة أوجية برعشاتتنتهي لالمسرات، و

 .متشوقين لكثير مثلها اللذات التي اختبرناها شدة رتصو  و ونعيد التحسس، سترجعن ونحن
 

 :واستيعابهابها  للتفكير الكلماتهذه  أترككم مع
 

ة  ال َكاِملَة  " ِة، َبِل ال َمَحبَّ َف فِي ال َمَحبَّ فَ الَ َخو  َف إِلَى َخاِرٍج ألَنَّ ال َخو  َرح  ال َخو  هِ  َتط   .ِعَقابٌ  َولَه   َعَذابٌ  فِي 
ألِنَّ               ل  فِي ال َمَحبَّةِ  وا  .(11:4يوحنا 1) "َمن  َخاَف لَم  َيَتَكمَّ

 لغة الحب
  .التافهة االمتضاعات على الحبيرتفع 

 والروح الحر  والوالء  المتقدةالتفاهم المتبادل والعاطفة واعية والرعاية الو الدافئوالحنان  الصداقة المخلصة الحب يخلق

  .الرقيق القلبو السخية والنفس
 

 . الجنسي قشو  توال الحنينو االنجذاب من ىالمراحل األولفي  والشهوات النشوات لذيذ الحب

 . انصهار روحينب اا واحد اا جسد اصبحا نصفين هو جمال الحب
 

 ... تعذيب ال تهذيب الحب ... مستمرالى عناية ممرض  الحب يحتاج

 ...بمحبة وبلباقة تصحيحهاوتقوم بالعيوب تكتشف  الحب مع

 .ويفتديك ويعبدك ويهيم بك لي أل هك اا مزار وسينصب لك حبيبك مذبحه، على ذبيحة نفسك تقدم الحبمع 

 جاهز  القلب الجسم عن طريق، ولكن الخفيةروحك  رغبات عن معبراا ختلف تو جراشتت الحبفي 

 .واأللفةالتقارب  بيلهو شرارة ويستعيد وينسىعلى استعداد ليغفر و
  

  راحة، أو دون هوادة هو العمل ...الحب

  العمل، في راحة هو ...الحب



  

 

 

 التنازل، رضاء والا جنون هو ...الحب

 ، تخمةال دون هو الجوع ...الحب

 .والنار الجامحة العطش هو ...الحب

 
 
 


