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  تقديم
 

ىل نبيــه الــذي احلمــد هللا وكفــى والــصالة والــسالم عــ
 ..اصطفى،  وبعد

سلك الناس يف العامل مذاهب شتى يف مواجهـة اإليـدز، 
هذا املرض الذي حظي باهتامم عاملي غري مسبوق ربام لعجز 
ٍالعامل عن إجياد عالج شاف له أو مطعوم واق منه، رغم أننا  ٍ
نعيش عرص العلم والطب بكل أبعاده، وربام ألنه قاتل ظهر 

ــشك ــه ًفجــأة واســتهدف ب ــشباب وعــىل وج ــيس ال ل رئي
 !!ًمدليل الغرب من الشاذين جنسيااخلصوص 

فمن الناس من أبـاح الزنـا والـشذوذ رشيطـة اسـتعامل 
ً ألهنـم ال يقيمـون وزنـا ،العازل الذكري لتجنب اإلصـابة



 ٤

ٍحلالل أو حرام، وكأن الرشائع الساموية جـاءت ملخلوقـات 
 .أخرى وليست للبرش

 وحجـر الزاويـة يف نطـالقومنهم مـن جعـل نقطـة اال
ــة إرضــاء اهللا ــاىلالوقاي ــارك وتع ــه ، تب  بالبعــد عــن حرمات

 مـن حتـريم ،وااللتزام بأوامره التي أكدهتا الرشائع الساموية
 ومن هؤالء إخواننا يف منظمـة ،للزنا والشذوذ واملخدرات

  فكان هذا البحث الذي قدمه األستاذ الـدكتور،نوافذ اخلري
ن مـا ورد يف هـذا البحـث ألوسامعيل حممد حنفي احلاج، إ

نقـوم بـه يف مـرشوع وقايـة الـشباب مـن إضافة قيمـة ملـا 
ــا ــدز يف االحتــاد الع ــسيا واإلي ــة جن ــراض املنقول  يملًاألم

فإنه ليرسنا أن نعتمده كأحـد ، للجمعيات الطبية اإلسالمية
املواد التي نقدمها ألعضاء فريقنا العاملي يف هـذا املـرشوع، 

ًالذي نراه صحيحا ومتامشـيا مـع وذلك إلشاعة هذا الفهم  ً



 ٥

، ناهيك عن ثبات احلرمة التـي جـاء كل املخرجات العلمية
هبا وحي السامء، هلذا فأفضل وأفعل وسيلة للوقاية من هـذا 

ً املنقولـة جنـسيا هـي مراض من سلسلة األأشباههاملرض و
أما احللول الرتقيعية فإننا نـرى .. االلتزام برشع اهللا وال غري

 .لعنيفشلها رأي ا
جزى اهللا الباحث واإلخوة يف منظمة نوافذ اخلري األجـر 
ٌوالثواب وتقبل اهللا منا ومنهم، واهللا غالب عىل أمره ولكـن 

 .أكثر الناس ال يعلمون
 الدكتور عبد احلميد القضاة

 عوللمرشاملدير التنفيذي 
االحتاد العاملي للجمعيات الطبية اإلسالمية



 ٦

  تقديم
  من منظمة نوافذ اخلري 

  هل اخلري واإلميان يف كل مكانأل
 

مل تظهر الفاحشة يف قـوم قـط حتـى ":  قال رسول اهللا
يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع التـي مل تكـن يف 

صدقت يا رسـول اهللا، هـا نحـن يف ) أسالفهم الذين مضوا
هذا العامل املضطرب نشهد ونرى رأي العني بـام نطقـت بـه 

امئة عـام صـىل اهللا عليـك يـا علـم قبل أكثر من ألف وأربع
 :اهلدى
 .ًطاعة لربنا وخوفا من غضبه وعذابه •
 .محاية ألمتنا من االنحالل والتمزق •
 . اهلم والغمنمحاية ألنفسنا م •



 ٧

ومواصــلة جلهــود منظمــة نوافــذ اخلــري يف حماربــة  •
الظواهر السالبة يف املجتمع يرسها أن تقدم هذا السفر القيم 

احلـاج سامعيل حممد حنفي إ/ سريللداعية اإلسالمي الربوف
جامعة أفريقيا العاملية لتقـديم البـديل بعضو هيئة التدريس 

، يـدزإلالرشعي للـربامج املطروحـة يف الـساحة ملكافحـة ا
ًعسى أن يكـون هـذا الس ِفـر هاديـا إلعـداد خطـة عمـل  َ
ــة ملكافحــة  ــشعبية واإلعالمي ــة وال ــسات احلكومي للمؤس

 .نها اإليدزًاألمراض املنقولة جنسيا ومن بي
نسأل اهللا أن جينبنا الزلل وأن يتقبل مـن شـيخنا اجلليـل 

 من  حممد حنفي جهده، وكل اخلريينإسامعيل/ الربوفوسري
 .أبناء األمة

 رشف الدين عىل خمتار
السودان/ ملنظمة نوافذ خلري العامنياألم



 ٨



 ٩

 مقدمة
 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل رسـول اهللا    

 ..، حممد بن عبد اهللا، وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعداألمني
ُفإنه مما يسعدين أن أسهم يف التصدي ملرض مـن أخطـر 
أمراض العرص وهو مرض نقص املناعة املكتسبة املعـروف 

، هذا الداء اخلطري الـذي مل يعـد يفـرق بـني فئـة )اإليدز(بـ
وأخرى، مع كون أكثر الذين يتعرضون له من فئة الـشباب 

ن هم عامد األمة يف املـستقبل وقوهتـا، والـذين يـدرس الذي
حيـث التجمعـات  –الكثري منهم يف اجلامعات واملـدارس 

 مما استدعى أن يقف اجلميع وقفـة -املؤدية النتشار املرض
انتباه واهتامم، وقفـة مراجعـة ودراسـة تبحـث عـن كيفيـة 
التصدي للمرض بل للكارثة قبل أن تعم، وذلك عرب احلامية 
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 وقاية، ليس بالوسائل احلسية فحـسب وال باألخالقيـةأو ال
ًوحــدها، بــل بــاالثنني معــا، وهــو مــا جيتمــع يف التــدابري 
اإلسالمية التي نحن بصدد احلديث عنها هنا بإذن اهللا تعاىل، 
حتى يعرف كل منا واجبـه ودوره، وحتـى تقـوم اجلهـات 

 .املعنية بدورها املنوط هبا
إلسالم أمر أصيل وينـدرج إن أمر الوقاية وتدابريها يف ا

التي تقيض بإغالق مجيع السبل  )١()سد الذرائع(حتت قاعدة 
حتـت قواعـد املؤدية إىل املحرم أو إىل الرضر، كام أنه يندرج 

درء املفاسد  مقدم عىل جلب املـصالح املرجـوة مـن ": مثل
 . )٢(ورائه
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بمعنى أن منع الـيشء ) الدفع أقوى من الرفع: (وقاعدة 
ُيعد أقوى يف التأثري، ويف التعامل مع ذلك اليشء قبل وقوعه 

الضار مما لو انتظرنا أن يقع ثم نحاول بعد ذلك إزالته، هذا 
ُباإلضافة إىل كون الدفع يقع عن طريق الوقاية يعـد أسـهل 
ّوأيرس وأقل تعقيدا من الرفع آلثار الرضر الذي حل، وهذا  ً

ًجير أرضارا ومفاسد أخرى معه الوقاية "م وهذا معنى قوهل. َ
 )١(. ولكن الفقه اإلسالمي أسبق يف ذلك"خري من العالج

مر بغض البرص عن املحرمات وقاية من الوقوع أليس األ
فيها؟ أليس النهي عن خلوة الرجل باملرأة وقاية مـن وقـوع 
كليهام يف الفاحشة؟ أليس األمر بأخذ احلذر من العدو، حتى 

  املسلمني؟يف أثناء الصالة وقاية من وقوع رضره عىل
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ً مثل ترشيع الصوم نجد الوقايـة نـصا يف ًوإذا تأملنا ترشيعا
ــول اهللا ــرآن يق ــبحانه الق ــاىل س 3  4  5  6        ] :وتع

7     8     9     :       ;     <    =    >      ?   
  @Z )سورة البقرة) ١٨٣. 
إن الصوم الذي خلص اهللا حكمتـه يف العبـارة القرآنيـة "

هـو أهـم أبـواب الوقايـة بمعنـاه ) علكم تتقـونل(املعجزة 
عـىل الشامل، فلن تتحقق التقوى إال إذا كان اجلوع ذا تأثري 

اجلسم والعقل والروح بحيث يـسهل توجـه هـذه القـوى 
األساسية إىل غاية واحدة يف جـو مـن الـصفاء والطهـارة ، 

 )١(.وهي غاية التقوى
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لباءة من  من مل يستطع اأمل يأمر الرسول الكريم : أقول
ُالشباب ليتزوج بأن يصوم، وأخرب أن الصوم يعد محايـة لـه 

 ووقاية؟ أال يتعلق ذلك بموضوعنا؟
 نريـد أن -نحـن املـسلمني–ُوحتى ال يتـوهم أننـا   

ّنفرض وجهة نظرنا عىل اآلخرين ونضيق عليهم فإننا البـد 
أن نوضح أن يف الكتاب املقـدس عنـد أهـل الكتـاب عـدة 

اين التي فيها دعوة للعفـة والنقـاء نصوص تتضمن تلك املع
 .والوقاية من كل املوبقات

هل فكرنا يف أن نخاطـب الغـربيني وغـريهم ممـن   
بمثـل هـذه ) اإليـدز(انتـرش عنـدهم هـذا املـرض الفتـاك 

 ملعاجلـة أمـر الـشهوات الطاغيـة النصوص عن رسولنا 
فقة لدى أقوامهم لدرجة أهنم ال يعرفون أين يفرغوهنـا داملت
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أم احليوان؟ أيف النساء فقط؟ أم الرجـال؟ فقط نسان أيف اإل
 أم األطفال؟

ًإن أمر الوقاية عندنا يف اإلسالم أمر يـسري لـيس مكلفـا 
ألنه يكون بالكف واالمتناع، وهو ليس كالبـذل والعطـاء، 
ًويكفي أن متتنع عن الطعام أحيانا وقاية بام حيمـي صـحتك 

شة وعـن من بعض األمراض، وأن متتنع عـن إتيـان الفاحـ
مرافقة أصدقاء السوء وعن النظـر إىل املثـريات واالسـتامع 
. إليها، بام حيميك من املوت بأمراض ال يكاد يوجد هلا عالج

والبدائل موجودة بحمد اهللا يف ما خلق اهللا من النعم اجلليلة 
 .واخلريات العديدة

 – طًإن خطابنا يف هذا الكتيب ليس موجها للمسلني فقـ
– وإنام هي كلامت للجميع -أعتز بإسالميًوإن كنت مسلام 

ألننا نحب اخلري هلم كلهم ونتـأمل ملـا يـؤملهم، ولـذا سـيجد 
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 بنـصوص مـن الكتـاب - بعد القرآن-القارئ أننا نستشهد
 .ًاملقدس بعهديه كام أرشنا آنفا

إننا نود أن نقول هنا إن األساس الذي تقوم عليه الوقاية 
خلبيثـة يـتم بـااللتزام من األمـراض امن اإليدز وما شاهبه 

ًبتعاليم اإلسالم شكال ومضمونا، فاخلري فيهـا ملـن الزمهـا  ً
 .والرش ملن بارحها

ًإذا إن نجحنا يف إقنـاع اآلخـرين هبـذه التـدابري الواقيـة 
ًفكأهنا دعوة هلم مجيعا للعودة إىل القيم الطيبـة واملثـل التـي 

ن ًتسود لدهيم، وكذلك دعوة هلم مجيعا العتنـاق هـذا الـدي
ألن مصلحتهم فيه ودرء املفاسد عنهم موجـود فيـه، وهـم 

 .كبقية البرش مصلحيون بطبعهم
آمــل أن أرصــد يف هــذا الكتيــب املــوجز أهــم التــدابري 
ًالرشعية التي تشكل منهجا ينبغي األخذ به لوقاية أمتنا مـن 



 ١٦

ــك  ــذا احلــد وتل ــد ه ــرضر عن ــدز حتجــيام لل ــرض اإلي ًم
حتى نحقـق ..  أكثراإلحصائيات بحيث ال يتعدى ذلك إىل

ـــاىل ـــه تع 9  :     ;  >  =  <  ] : قول

  I  HG  F  E  D  C   B  A  @  ?
O  N  M   LK  J   Q  P  Z) سورة النساء) ٢٩ 

    t  s   r  q  p       w  v  u] :  ســـبحانهوقولـــه

  �    ~  }    |  {z   yxZ )سورة البقرة) ١٩٥. 
 لإلنسان مـن اإليـدز فإىل هذه التدابري التي حتقق الوقاية

 :بإذن اهللا تعاىل



 ١٧

  تسهيل الزواج وتشجيعه: ًأوال
ـــبحانه ـــول اهللا س !  "  #  $  %  ] : يق

  2  1  0/  .  -  ,  +  *   )  ('  &
  3Z )سورة النــور) ٣٢. 

يا معـرش الـشباب مـن اسـتطاع ":  ويقول رسول اهللا
 .)١("منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج

، )اإليدز(فإن كنا نتكلم عن أسباب الوقاية من هذا الداء 
فإن علينا  أن نقفل أبواب الدخول إليـه، ومـن أمههـا ميـل 
ًالرجل إىل املرأة ميال فطريا، وبام أن اإلسالم دين الفطرة فهو  ً

ً ال حيارهبا بل هيذهبا، ولـذا رشع الـزواج ليكـون طريقـا ًإذا
ًسليام صحيحا للعالقة بني اجلنس ني تضمن الثمرات الطيبـة ً

 .هلذه العالقة وليس الثمرات اخلبيثة
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إذا كان اإلسالم قد أعلن احلرب عىل مرتكبي الفواحش 
ُوأوجب أن تقام عليهم العقوبـات القاسـية الـشديدة فإنـه 
رشع الطريق إلشباع الرغبات اجلنسية بطريقة الزواج، إنـه 

 )١(.اهللا منهالسبيل القويم يف مقابل اليسء املقيت الذي حذر 
ويف كتب أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنـصارى دعـوة 

ًليس جيـدا "): بالعهد القديم(يعرف قد جاء فيام للزواج، ف
 )٢("ًأن يكون آدم وحده، فاصنع له معينا نظريه

ولكن أقـول لغـري "): العهد اجلديد( يعرف بـ جاء فيامو
ولكـن ألنه حسن هلم إذا لبثوا كام أنا، : املتزوجني ولألرامل

إن مل يضبطوا أنفسهم أن يتزوجوا ألن التـزوج أصـلح مـن 
 )٣(."التحرق
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ومن ثم جيب عىل الدولة وأفراد املجتمع االجتهـاد   
يف تبسيط أمر الزواج واإلعانة عليه بتقديم الدعم للراغبني 
يف الزواج، ويف إقامة الزواج اجلامعي للشباب يف املؤسسات 

 . الوظائف املناسبة هلم، وتوفرياملختلفة، ومنها اجلامعات
  

حماربة االخـتالط بـني اجلنـسني يف املرافـق : ًثانيا
  واملؤسسات املختلفة

حيث ثبت أن االختالط بني الشباب والشابات يتناسب 
 .ًطرديا مع انتشار الفاحشة ومن ثم انتشار اإليدز

يل سد الـذرائع، وكـأن بُوالتفريق بني اجلنسني يعد من ق
ط ذريعة إلثارة الشهوات، وهذه ذريعة املراد هنا أن االختال

واملثل للزنا، والزنا ذريعة لإليدز، فيجب سد هذه الذرائع، 
 ."الباب البجيب الريح سدو واسرتيح": السوداين يقول
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  حماربة الفواحش: ًثالثا
 )١(.ُوالفاحشة هي ما عظم قبحه من األفعـال واألقـوال

T  S  R    Q  P  W    V   U   ] : وقد حرم اهللا الفواحش

  Y   XZ )وهنانا حتى عن قرباهنـا. رافـسورة األع) ٣٣ :
 [¾        ¿          À          Á            Â      Ã          Ä        Å   Z

 .سورة األنعام) ١٥١(
        : ةــر الفاحـشـى نـشـرض علـان هو الذي حيـوالشيط

 [  «  ª   ©  ̈ §    ¦    ¥  ¤
 ±  °¯  ®  ¬  ³  ² Z ) ســورة البقــرة) ٢٦٨ .

ٌإذا فكل من يسري عىل هذا النهج فيه شبه من الشيطان ً. 
وأعظم الفواحش اللواط، فإنه عنـوان انتكـاس الفطـرة 
: البرشية، والذين يامرسونه أحط من احليوانات وأضل منها
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 [®        ̄        °              ±      ²        ³            ´  
 ¸  ¶  µ   Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º    ¹ 

  ÃZ )سورة النمل) ٥٥- ٥٤. 
والزنا كذلك من الفواحش الكبار التـي جـاء اإلسـالم 

ـــا  ZZ  ]  \[  ^     _  `  b   a  ] : بتحريمه
 .سورة اإلرساء) ٣٢(

ويف الكتاب املقدس بعهديه القديم واجلديد حتريم قاطع 
لعـرش التـي تلقاهـا يف الوصية السابعة من الوصايا ا": للزنا

 ."ال تزن": موسى عليه السالم
 )١("الزاين بامرأة عديم العقل": يف العهد القديم كذلك

 ليشتهيها كل من ينظر إىل امرأةأن ": ويف اإلنجيل كذلك
 )٢("فقد زنا هبا يف قلبه

                                                
 
 



 ٢٢

ال ختـالطوا .. ال ختـالطوا الزنـاة": ويف اإلنجيل كـذلك
 )١(."ن بينكموتؤاكلوا مثل هذا، اعزلوا اخلبيث م

ــيس ــشذوذ اجلن ــريم لل ــدس حت ــاب املق إذا ": ويف الكت
اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد أصـبح كالمهـا 

ُرجسا، يقتالن، دمهام عليهام ً".)٢( 
فيجب عىل الدولة اإلسالمية واملجتمع اإلسـالمي منـع 

É  È  Ç    Æ  Å  ] : كل الوسائل التي تدعو إىل الزنـا

Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê    Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ   
Ù    Ø    ×Z) سورة النــور) ١٩. 

فكل من نـرش املـواد اخلليعـة أو روج هلـا أو تـساهل يف 
 .أمرها لغرض يف نفسه يدخل يف هذه اآلية

                                                
 

 



 ٢٣

مل تظهر الفاحشة يف قوم قط : ويف احلديث الصحيح  
هبا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع التي مل تكن حتى يعلنوا 

 )١("ذين مضوايف أسالفهم ال
فهذا اإليدز تأكيد هلذا احلديث، ولن يكون املـرض   

 .األخري ما دام الناس يتامدون يف فحشهم
  

عدم التساهل مع من يتعمد نقـل املـرض : ًرابعا
  إىل األصحاء

وذلك أنه قد يقوم شخص أو مجاعة مـا بـالتخطيط   
ً إىل اآلخرين، إما بمواقعتهم جربا أو والتدبري لنقل العدوى

                                                


 



 ٢٤

ًخداعا، وبالتعزيز باألطفال والفتيات الصغريات، أو بحقن 
 .ضحاياهم بالدماء امللوثة بفريوس املرض، أو بغري ذلك

ُفإن من يفعل ذلك يعد من املفـسدين يف األرض الـذين 
Q  P  O  N  M  L   K  ] : قــال عــنهم

Z  Y  X  W  V  U  T   S  R   [    
\     ]   _     `       a      b   d  c   e      g  f  

   n  m  l  k  j  ihZ )سورة املائدة) ٣٣. 
ُفإن كانت اآلية تفهم عىل أهنـا تتنـاول قطـاع الطريـق الـذين  ُ
ـإن مـن  ًيأخذون املال عالنية واعتربت ذلك إفسادا يف األرض، ف ً

ُاليوم يعدون يف يسعون لنرش اآلفات واألمراض الفتاكة يف الناس 
X  W  V  U  T   S  R  Q  ] : قمة املفسدين

  _   ̂ ]   \  [Z  YZ )سورة البقرة) ٢٠٥. 



 ٢٥

ولذا جيب عىل الدولة توقيع أقىص العقوبات عىل أمثـال 
هؤالء وعدم الرأفة هبم، كام جيب عىل من تصله معلومة عن 
يشء من ذلك إبالغها إىل اجلهـات الرسـمية، كـام ال يمنـع 

من بذل الوسع يف مناصحة املـصابني وتـذكريهم بـأن ذلك 
هذا ابتالء وأن عليهم الصرب والتوبة والرجوع إىل اهللا، وأنـه 
ال ينفعهم نقل املرض إىل اآلخرين، بل ذلك يزيد من إثمهم 

 .وعقاهبم عند اهللا
ًويذكرون أن رجال كنديا كـان يعمـل عمـل قـوم لـوط ً 

حه األطباء بعـدم وكان من أوائل من أصيبوا باإليدز، ونص
 -ممارسة اجلنس مع أحد، فامرسه بطريقـة حممومـة جنونيـة

ُحيث زعم أنه مارسه مع ألف شـخص يف أمريكـا قبـل أن 
 )١(.!!م١٩٨٤هيلك عام 

                                                
 



 ٢٦

مع االنتباه عىل أن سوء التعامل مع املصابني باملرض قـد 
ًيكون دافعا أساسيا لكثـري مـنهم إىل حماولـة االنتقـام بنـرش  ً

 .حاءاملرض يف األص
  

جيب على مـريض اإليـدز أن ميتنـع عـن : ًخامسا
  الزواج من شخص معافى

ألن املعارشة اجلنسية هـي أعظـم وسـيلة النتـشار هـذا 
املرض اخلبيث، ومن حق أولياء املرأة منعها إذا وافقت عىل 
الزواج من شخص مصاب هبذا املرض، ونكاح املـرأة مـن 

نهم مالـك ًغري ويل باطل وفقـا لـرأي مجهـور العلـامء، ومـ
 .ومجهور أصحاهبم وأتباعهم عدا احلنفيةوالشافعي وأمحد 

وعـىل رأي اجلمهــور أن يكــون لألوليــاء احلــق يف منــع 
ُموليتهم من الزواج بمريض اإليدز، وال تـستطيع املـرأة أن 



 ٢٧

تدعى عند القايض بأن أولياءهـا عـضلوها، ألن الـزوج يف 
منـع : (مـةًهذه احلالة ليس كفؤا، والعضل كام يقول ابن قدا

 .)١()ُّاملرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك
وعند النصارى ال ينعقد الزواج بني امرأة ورجل مصاب 

 )٢(.بالشذوذ اجلنيس، وال بني رجل وامرأة متارس السحاق
اإلسالمية أن تسن من القوانني ما حيفظ عـىل وعىل الدولة 

  ذلك منع األصحاء من التزوج بمـريضنالناس حياهتم، وم
  )٣(.اإليدز وأمثاله من األمراض املعدية التي يصعب عالجها

                                                





 
 
 



 ٢٨

 بـنفس ةويمكن النظر يف إمكانية تزوج املصاب بمـصاب
 كام -املرض، مع األخذ يف احلسبان وقاية اجلنني من املرض

 .ًسيتضح يف سادسا
 

جيب علـى املـرأة املـصابة باإليـدز جتنـب : ًسادسا
  احلمل واإلجناب

ات والوسـائل التـي حتـول دون ويلزمها اختاذ االحتياط
احلمل، وذلك وقاية جلنينها، حيث دلت اإلحصاءات عـىل 
أن نسبة انتقال العدوى إىل اجلنني يف أثناء احلمل تبلغ عرشة 
يف املائة، ونسبة انتقاله إىل الطفل أثناء الوضـع وبعـده تبلـغ 

 )١(.ثالثني يف املائة

                                                


 



 ٢٩

 إذا ًوال مانع رشعا مـن أن تقـوم األم بحـضانة طفلهـا،
أصيبت باإليدز، إال أن األحوط عدم إرضـاع األم املـصابة 
باإليدز طفلها إذا أمكن أن توجد امرأة ترضـعه أو يف حـال 

 .توافر بدائل له عن لبن األم
فال مفر من إرضاعه محاية له مـن ذلك ّأما يف حال تعذر 

 )١(.اهلالك
  
  

                                                









 



 ٣٠

   التدقيق يف إجراءات الوافدين من اخلارج: ًسابعا
لفحص واملراجعة املناسبة بعد دخوهلم البالد، سيام وذلك با

 .الذين يأتون من بالد غري إسالمية أو بالد ينترش فيها املرض
 :ًأخريا

نخلص إىل جمموعة من التوصيات التي نرى أن الوقايـة 
ًمن مرض اإليدز ال حتقق إال هبا، وأن األخذ هبا يعد واجبا  ُ

 بـه فهـو واجـب ًرشعيا، بحسبان أن ما ال يتم الواجب إال
 .)١("ام تقول القاعدة األصوليةك"

                                                



 



 ٣١

  التوصيات
 

ًرسميا وشعبيا  ) أ ً: 
عىل الدولة عـرب مجيـع مؤسـساهتا وعـىل املجتمـع عـرب 

 :منظامته وأفراده مراعاة اآليت
ــشجيعه، بحــسبانه  -١ ــرشعي وت ــزواج ال ــسهيل ال ت

 .الطريق الوحيد للعالقة اجلنسية بني الرجل واملرأة
 .جلنسني يف مجيع املرافقحماربة االختالط بني ا -٢
توقيع أقىص العقوبات عىل من يتعمد نقل املـرض  -٣

 .لألصحاء
حماربة الفواحش وسد مجيع الـسبل املؤديـة إليهـا،  -٤

 .ومعاقبة أصحباها
ضبط إجراءات الزواج، وعدم الـسامح بـالتزاوج  -٥

 .بني مريض اإليدز مع أحد األصحاء



 ٣٢

القيام برصـد دقيـق حلـاالت احلمـل واإلنجـاب  -٦
 .ة حاالت األمهاتومتابع

 
ًدعويا وتربويا ) ب ً : 

ــسات  ــع املؤس ــويني ومجي ــدعاة والرتب ــىل األرس وال ع
 :الرسمية والشعبية مراعاة اآليت

التأكيد عىل أمهيـة الـدعوة والرتبيـة اإلسـالمية يف  -١
ة دتنشئة النشء واملجتمع، ورضورة توجيه األجيـال اجلديـ

من وقـايتهم إىل السلوك امللتزم بتعاليم اإلسالم، ملا يف ذلك 
من االنحرافات بكل أنواعها والتـي تـؤدي يف الغالـب إىل 
األمــراض العــضوية الفتاكــة كاإليــدز ومــا يــصاحبه مــن 

 .األمراض النفسية للمريض وأقاربه



 ٣٣

التأكيد عىل أمهية التوعية الدينية الصحيحة جلميـع  -٢
 .فئات املجتمع وخاصة النشء والشباب

كل املنابر املتاحة االهتامم بتقوية الوازع الديني عرب  -٣
مثل وسائل اإلعالم واملسجد ومجعيات النفع العام العاملـة 

 .يف هذا املجال
رضورة توضـــيح األحكـــام الـــرشعية املتعلقـــة  -٤

باملامرسات اجلنسية املحرمـة سـواء كـان ذلـك مـن حيـث 
ًاملامرسة املبارشة أو غريها، وسواء باملشاركة فيها شخصيا أو 

 . وجوه املساعدةاملساعدة عليها بأي وجه من
التأكيد عىل أمهية قيام الدعاة بدور أكرب يف خماطبـة  -٥

ٍاملعنيني يف هذا اجلانـب مـن شـباب اله مـستهرت يميـل إىل 
املجون واالنفالت، وأولياء أمور غري مبـالني وال مـدركني 
خلطورة اإليدز، واملطلوب تكثيف وعظ اجلميـع بخطـورة 



 ٣٤

طبيعة ملقارفة احلرام، اإليدز وحرمة الزنا، وأن اإليدز نتيجة 
يف أغلب األحـوال، وأنـه عـذاب يف الـدنيا قبـل اآلخـرة، 

مر أمام اهللا تعاىل بسبب تقـصريه إن كـان ومسؤولية ويل األ
ًوالدا أو مسئوال ً. 

 

 :ًاجتامعيا) جـ
ــني  -١ التأكيــد عــىل أمهيــة دور األرسة والعالقــات ب

 أفرادها يف بناء الشخصية اإلسالمية السوية وغرس اإليـامن
والقيم يف النفوس ومتابعة األبناء ومالحظـتهم ملعاجلـة أي 

 .انحراف عند بدايته
 .أمهية االهتامم بالتوعية والتثقيف الديني لألرسة -٢
رسي وقوة العالقـات بـني أفـراد أمهية الرتابط األ -٣

األرسة حتى ال يلجـأ أحـد أفرادهـا إىل معاجلـة مـشكالته 
 .ء السوءوأزماته بطريقته اخلاصة عرب أصدقاء وقرنا



 ٣٥

تنـشأ أمهية االلتفات إىل املشكالت واخلالفات التـي  -٤
داخل األرسة، والتوعية بالطريقة الرشعية للتعامـل معهـا وأن 

 .املختصة بدورها يف هذا اإلطار) املوثوقة(تقوم اجلمعيات 
التأكيد عىل دور املؤسـسات التعليميـة كاملـدارس  -٥

 األرسة واجلامعات، وأمهية وجود اتصال مستمر بينها وبني
 .ًحلل املشكالت مبكرا بالتعاون فيام بينها

أمهية الرعاية الجتامعية السليمة يف كل املؤسسات،  -٦
 .وذلك للتعامل مع املنحرفني أو املبتلني باملامرسات املحرمة

أمهية التدريب للمدرسني وفق منهج خيضع لتعـاليم  -٧
الستكـشاف املبكـر لديننا وقيمنـا، وذلـك هبـدف املـساعدة 

ت االنحراف، والعالقات اخلاطئة، بل وبداية املرض، إن حلاال
 .مل يكن لوقاية هؤالء فلوقاية غريهم من األسوياء

 



 ٣٦

 :ًصحيا) د
ــصحية، وتوضــيح املخــاطر    -١ ــة ال ــتامم بالتوعي االه

الصحية لإليدز مع عرض املعلومات واألرقام والصور التي 
 .توضح خطورة املرض

ميع وذلـك عـرب أمهية تطبيق الفحص الدوري للج   -٢
مراكز وجهات موثوقة وتقنـني ذلـك واإللـزام بـه يف كـل 
املعامالت واملرافق، مـع مراعـاة التـدرج املناسـب لتطبيـق 

 .الربنامج
التأكيد والتشديد عىل جتنب أي خطـورة أو عمليـة   -٣

طبية أو غريها قد تؤدي إىل نقل املرض من املصاب إىل غريه 
 :وذلك مثل



 ٣٧

قق مـن سـالمته، أو مـشتقات دم  نقل دم مل يتم التح-أ
ملوثة كالبالزما أو العامل الـذي يـساعد عـىل جتلـط الـدم 

 .ملرىض اهليموفيليا
 نقل عضو أو نسيج من جسم مصاب إىل آخر سليم -ب

 .مثل زرع الكىل أو قرنية العني أو غريها من األعضاء
 استخدام إبرة حلقن شخص مصاب بالعـدوى ثـم -جـ

 .ةوخز شخص سليم بنفس اإلبر
 استخدام أدوات سـبق أن اخرتقـت جلـد شـخص -د

مصاب أو تلوثت بدمـه أو سـوائل جـسمه مثـل شـفرات 
احلالقة أو فرشاة األسنان وأدوات الوشم والـوخز بـاإلبرة 

 .وثقب األذن وكي شعر الوجه للسيدات
 . هـ تشديد الرقابة والفحص عىل الوافدين من اخلارج

 



 ٣٨

 :ًإعالميا) هـ
عـاليم الـرشعية عنـد وضـع االلتزام بـالقيم والت -١

الربامج واخلطط اإلعالمية بام يضمن تناغمها وتوافقهـا يف 
 .الدعوة إىل الفضيلة وحماربة الرذيلة

ــضمن  -٢ ــان بقــوانني ت ــدعايات واإلعالن ضــبط ال
 .التزامها بالقيم والدعوة إىل العفة والتنفري من الفاحشة

األعامل التـي يـتم عرضـها، التدقيق يف الربامج و -٣
ستجلبة من دول أخـرى، وحماولـة حتقيـق االكتفـاء سيام امل

ًالذايت إسالميا يف هذا اجلانب قدر املستطاع ٍ. 
حماربة البث الفاضـح عـرب اإلنرتنـت والقنـوات  -٤

 .الفضائية بواسطة التقنيات احلديثة



 ٣٩

  اخلامتة
  

رضورة احلذر عند االستفادة من جتارب اآلخرين  -١
مة ضالة املؤمن يف جمال الوقاية من اإليدز، وذلك ألن احلك

نعم، ولكن الكثري مـن جتـارهبم ووسـائلهم تتعـارض مـع 
الذي تعتمد عليـه ) الواقي الذكري(قيمنا، مثل ما يعرف بـ 

ًبرامج اآلخرين اعتامدا أساسيا يف جهود الوقاية من اإليدز،  ً
حيث إننا نرى أنه قد يشجع عىل ارتكاب الفاحـشة بـام فيـه 

يكون يف مأمن من املـرض من طمأنينة ملن يريد ذلك بأنه س
كام أنه ينايف احلياء الذي !! إذا مارس الفاحشة وهو يستعمله

ــة . هــو اإليــامن ثــم إن األســاس الــذي تقــوم عليــه الرؤي
اإلسالمية يف الوقاية من املرض هـي العفـة التـي جيـب أن 

ًيرتبى عليها الناس خلقا وسلوكا ً. 



 ٤٠

رضورة أن تكون قيمنا اإلسالمية هـي الـضابطة  -٢
خـل اكمة للتنسيق الذي يتم بـني اجلهـات املختلفـة دواحلا

الصحية، األمنيـة، االجتامعيـة، الدينيـة، الرتبويـة، : الدولة
يف سبيل وضع وتطبيق الربامج املناسبة للوقايـة . اإلعالمية

ًمن اإليدز وذلك تعاونا عىل الرب والتقوى عىل أسس سليمة 
ـــة رش ـــةعوحتـــت مظل p  o  n  m  lk  j  ] : ي

  s  rq  u      tZ ) سورة البقرة) ١٣٨. 
هذا ما تيرس يل رصده وتدوينه يف هذا الكتيب، أرجو أن 

ًملناسبة، آمال أن ينفع اهللا به مـن يكون قد تم بيانه بالطريقة ا
 .قرأه

   واحلمد هللا رب العاملني


