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ثانویة حمان الفطواكي

الصحیةوالتواصلیةالتربیةحدةو بكالوریااألولى

:من الغریزة الجنسیة اإلسالمموقف -أ
عند الحیوان وأساسیااعتبرھا دافعا فطریا -

زین للناس حب (وقد اقرھا القران. واإلنسان 

.14:آل عمران).من النساء والبنینالشھوات

جة طبیعیة تتحتم معالجتھا و تنظیمھا اعتبرھا حا-
.وفق قواعد ومبادئ سامیة

؟انمي خلق العفة لديكیف -4

...بالطاعات والعمل المفیدالنفسشغل . القاعدة االولى
فالرفقة الصالحة  مدعاة .األخیارةصاحبم.  القاعد التانیة 

لى اهللا علیھ صقال الرسول. للخیر وعون للمرء على نفسھ 
لمرء على دین خلیلھ فلینظر أحدكم من ا(:و سلم
.أخرجھ احمد عن أبي ھریرة.)یخالل

لتنمیتھا الن فالح و التخطیطةراداإلةقویت. القاعدة الثالثة 
االنسان في دیاره وآخرتھ رھین بمدى قدرتھ على مخالفة 

.ھواه وتھذیب غرائزه
من النظرة عینالوقایةوبصرالحفظ . القاعدة الرابعة

قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم (:تعالىقال . ئنةخاال
ویحفظوا فروجھم ذلك أزكى لھم إن اهللا خبیر بما یصنعون 

وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارھن ویحفظن فروجھن ٌ
وال یبدین زینتھن إال ما ظھر منھا ولیضربن بخمرھن على 

ُبُعوَلِتِھنََّوَلا ُیْبِدیَن ِزیَنَتُھنَّ ِإلَّا ِلجیوبھن وال یبدین زینتھن
.30:النور ....)

ھھا نحو الخیر ویوجتوخواطرالھذب ت. القاعدة الخامسة
.غال بالتفكیر في الخیاالت المھیجةیمنعھا من االنش
.بالصبر والصالة والدعاء ةناستعالا.القاعدة السادسة
تطوع بالصیام الن الصیام مدرسة لا. القاعدة السابعة

... ومحراب العبادة 

...بالسوء األمارةالفروج والترفع عن ھواجس النفس إلحصانشرعيسبیل -
.و ما یالزمھاالنحرافمنافذوسد لضبط الدافع الجنسي إراديأخالقي منھج-
..و الترفع عن الشھواتالتسامي أي:المیولإعالء-أ:رادي لتحقیقإعملیة إرادیة و سلوك-

.عن الدافع الجنسي یصرفآخرإنتاجيفي نشاط الطاقة أي تصریف:التحویل-ب

.ةحالصبة الفواحش وحفظرالعفة ودورھا في محا- 6

:مفھوم العفة وحقیقتھا -1 حقیقتھا-بالعفةمفھوم-أ

المنھج االسالمي في تدبیر الغریزة-2

القدرة -بالتدرج-ینمي: البعد عن المثیرات الخارجیة -1
على التفاعل المنضبط و اإلیجابي مع العالم الخارجي، 

:بواسطة
الشرعیة المنظمة اآلدابتزام لابن الشرعي یالتحص-أ

.وسائل االتصال الحدیثة و الختالط لللنظر و
...تحصین المجتمع بتنمیة األجواء اإلیمانیة- ب
.بالمسؤولیة في نشر قیم العفةلتحصین بالتوعیة ا- ج
وذلك بدفع الخواطر توقي المثیرات الخارجیة-2

المھیجة بالذكر وشغل الفكر فیما ینفع من علم وعمل 
...من الصیام واإلكثاروتجنب الفراغ 

المتناع ا:لغة-
.عن الشيء

ترك :شرعا-
ما ال یحل إلى ما 

.یحل

:المفھوم العلمي
ھي حصول حالة للنفس تمتنع بھا عن غلبة 

عن محارم اهللا عز وجل في فتكف. الشھوة علیھا
من و المشرب وغیرھاالمأكلفي :يءشكل 

.الجوارحأعمال الوجدان و 

الریبة والفتنة والفسادألسبابودفع اضاألعرحفظ -ا
....االستغاللوواإلباحیة

واآلفاتوالشرور األذىمن تامین سالمة المجتمع-ب
عوامل االنھیار و كل الفتاكة األمراضومن 

وإذا أردنا أن نھلك قریة أمرنا :(قال تعالى .الحضاري
)فدمرناھا تدمیرامترفیھا ففسقوا فیھا فحق علیھا القول

.16:اإلسراء
زجرھا صد النفس وبحراسة الفضیلة في المجتمع-ج

ھتك الرذائل وھاويمإلىعن االنحراف واالنزالق 
...األعراض

ال
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ل
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دور العفة في محاربة الفاحشة -3

:ثوابت المنھج الرباني في تدبیر الدافع الجنسي-ب
والذین ھم (:.:الزواج معالجة عملیة لمشكل الشھوة- 

إّال على أزواجھم أو ما ملكت ٌلفروجھم حافظون
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك ملومینٌ أیمانھم فإنھم غیر

.31- 30:المعارج)ھم العادون
قال . ، إذا ضعفت القدرةاالستعفاف و الصومالضبط و - 

یا معشر الشباب من استطاع :(صلى اهللا علیھ و سلم 
منكم الباءة فلیتزوج فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج 

أخرجھ )ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء
.البخاري


