
 عند المسلمين والجواب عنها الجنسشبهة حب 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على مجيع األنبياء واملرسلني، أما بعد:
ممارسة اجلنس، وأن دين  نسألتين سائلة امسها روزانا عما تسمعه يف الكنائس من أن املسلمني حيبو 

 حيثهم على ذلك، فأجبتها قائال: اإلسالم

الرغبة اجلنسية موجودة يف اجلنس البشري،  أنعليه واجلواب مثل هذا السؤال، أكثر املثقفات يسألوين 
الرغبة باحلالل وليس باحلرام، فالرجل يستمتع مع زوجته أن ، طاملا فهذا ليس عيباسواء الرجل أو املرأة، 

 اجلنسية مثل الرغبة يف األكل والشرب واملؤانسة مع األصدقاء.
 .س، وهو حمرم يف مجيع الشرائعنس مع بنات الناويذهب ميارس اجلجته ن الرجل خيون زو يف ألعيب اوإمنا 

جيوز  الزوجته، فمع يكون يف حدود الزوج  أنلالستمتاع اجلنسي، وهو  اواإلسالم جعل هناك قانون
اإلسالم هو حفظ  واحلكمة يف هذا املنع يف شريعة ختون زوجها، أن وال الزوجة  ،خيون زوجته أنللزوج 

ال يعلمون من آباؤهم، وكذلك لئال والد غري شرعيني كرامة الزوج والزوجة، وصيانة اجملتمع من وجود أ
 حتمل املرأة من غري زوجها، فإذا جاءها مولود رباه زوجها وهو ال يعلم بأنه ليس ابنه يف احلقيقة.

ألن شريعة اإلسالم تأمر هبذا، وهلذا فقد  والذي يطبق هذا القانون يف العامل ُهـنَّ النساء املسلمات،
، خبالف النساء املسيحيات ملسلمات نظيفة وسليمة من األمراضأرحام النساء ا أنأثبتت اإلحصائيات 

واليهوديات مثال، فإن الغالب جدا أن الواحدة منهن تتقلب من فراش إىل فراش طوال فرتة شباهبا، 
 مثل مرمي العذراء ومثل نساء األنبياء.هذا إطالقا،  ال يفعلنالنساء الشريفات و 

مثل سيارة األجرة  تعيشالبنت مسكينة ف ،املرأة مبتذلة متاما يف اجملتمعات املسيحية فإنومع األسف 
بينما يف  ،امللجأ تذهب إىلستهلك متاما وتكرب وبعد ما تُ  ،ستأجر باليوم والليلةتُ  ،ومثل الغرف الفندقية

ألن العالقة  ،ميوت حىتهتتم بزوجها كذلك والزوجة   ،متوتوأمه حىت بزوجته  رجلل كيهتم   اإلسالم
 وليس على االستمتاع املؤقت واخليانات. ،بينهم قائمة على الوفاء واحلب الصادق

 ،باإلسالمله عالقة وليس  ،راجع لقوة جسم الرجل واملرأة فإنهالتقليل  أومن اجلنس  اإلكثارومسألة 
وهكذا، فالرغبة فيه مثل الرغبة يف  ،ومنهم من ميارسه أسبوعيا ،يوميااجلنس  من مُيارس فهناك من الناس

وهذا أمر  ،قليلةأنس شهوهتم و ، وسطشهوهتم ناس أو  ،قوية أكلهلم شهوة هناك أناس  ،والشرب األكل
 معروف يف الثقافة الطبية.

الكالم  وهذا ،املرأة ناجلنس وحيتقرو  ناملسلمني حيبو  وللعلم فإن القساوسة ينشرون يف الكنائس أن
وتبني  ،(اإلسالميةحصلت هلم فرصة االطالع على الثقافة  )الذينعند املثقفني واملثقفات زيفه انكشف 



مع الراهبات بالسر يف القذرة مايل الع نيعملو  الذينوهم  ،املرأة ويبتذلوها جنسيا نرو حيتق الذينهنم هم أ
 ،اخلمر معهنويشربوهم  ،أزواجهم علمبدون  البنات على ممارسة اجلنس معهم بالسر نوجيربو  ،سئالكنا
فإذا ال يعلم هبذا، والزوج مسكني  قسيس من، ورمبا محلت املسكينة أزواجهنعلى خيانة  هننجيربو بل 

بل ابن ، وهو ليس ولده تهونفق تربيتهيصرف على يظن أن االبن ابنه، فأجنبت ابنا فبطبيعة احلال فإنه 
تنفضح، وحضرة القسيس ناسي على إفشاء السر حىت ال قادرة املسكينة ليست والزوجة القسيس، 
، كل يوم ينام حسب القائمة املوجودة عنده يف الكنيسة لبنت ثانية وثالثة ورابعةمتاما، وذهب املوضوع 

للرعية ويقولون هلن إن املسلمات حمتقرات،  يأتونويف النهاية ويشرب اخلمر معها، مع بنت جديدة، 
 ودين اإلسالم حيتقر املرأة!

 وأترك التعليق للقارئ املثقف والقارئة املثقفة املنصفة.

 مت الكالم حبمد اهلل.

 كتبه ماجد بن سليمان
majed.alrassi@gmail.com 
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