


 

 

 

 

 




 
 

 






 

  



 

 

 

 


 


د عـبـد .د حمـمـد رأـفـت ـعـثامن، أ. جمـمـع البـحـوث اإلـسـالمية ومثـلـه أ-١

د حممد املختار املهدي، وأصـدر املجمـع شـهادته .الرمحن العدوي، أ
 .ذكورة يف أول الكتابامل

ً عاملـا مـن هيئـة ١٥٠وتضـم ( هيئة علامء اجلمعية الرشعية الرئيسـية – ٢
حممـد / ، وقد مثلها رئيسها األستاذ الدكتور)تدريس جامعة األزهر

 .املختار حممد املهدي

ـة للـمـرأة والطـفـل، ومثلتـهـا رئيـسـتها مهندـسـة – ٣ / اللجـنـة اإلـسـالمية العاملـي
 . كاميليا حلمي

عيل / دار اإلفتاء املرصية، وقد اطلع عليها وزكاها األستاذ الدكتور – ٤
 . مفتي اجلمهورية،مجعة

ـام  – ٥ ـدير ـع ـه ـم ـة، ومثـل ـدعوة واإلغاـث ـاملي لـل ـالمي الـع املجـلـس اإلـس
 .توفيق الرشيف/ املجلس األستاذ

رابـطــة اـحتــاد اجلامـعــات اإلـســالمية، ومثلـهــا األـمــني الـعــام األـســتاذ  – ٦



 

 

 

 .د السالمجعفر عب/ الدكتور

 هيئة اإلغاثة اإلنسـانية بنقابـة أطبـاء مرص، ومثلهـا رئيسـها األسـتاذ – ٧
 .عبد القادر حجازي/ الدكتور

 االحتاد العاملي للجمعيات الطبيـة، ومثلـه باملراسـلة رئيسـه األسـتاذ – ٨
 .عيل مشعل/ الدكتور

صــالح عبــد املتعــال، أســتاذ علــم االجــتامع /  األســتاذ الــدكتور– ٩
 .البحوث االجتامعية واجلنائيةومستشار 

ـدكتور– ١٠ ـيس قســم /  األســتاذ اـل ـري، أســتاذ ورـئ ـنعم الربـب ـد اـمل عـب
 . جامعة املنوفية– كلية الطب –الترشيح وعلم األجنة 

ضـاة، خبـري األمـراض املنقولـة عبد احلميـد الق/  األستاذ الدكتور– ١١
ـة اإلـسـجنـسـي المية ا واإلـيـدز، يف االـحتـاد الـعـاملي للجمعـيـات الطبـي

)FMA.( 

نجـوى عبـد املجيـد، أسـتاذ الوراثـة البرشيـة /  األستاذة الـدكتورة– ١٢
 .باملركز القومي للبحوث

***** 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 




ـدين ضــوابط الســلوك اإلنســاين  ـا مــن اـل ـذي رشع لـن ـد هللا اـل احلـم
 والصـالة والـســالم عـىل مـن أرـسـى قواعـد الـسـالمة والرشف ،الرشـيد

 وعـىل آلـه ، خري خلـق اهللا،نا حممد بن عبد اهللا سيد،والعفة بمنهج سديد
 . ومن سلك سبيلهم إىل يوم نلقى اهللا،وصحبه الدعاة اهلداة

 ..أما بعد

فبناء عىل طلب األمانة العامة للمجلس اإلسالمي العـاملي للـدعوة 
ـة  ـاهرة(واإلغاـث ـيق بالـق ـب التنـس ـس يف ) مكـت ـية للمجـل ـة التأسيـس واهليـئ

ـ،اجتامعـهـا األـخـري يف ـعـامن ـاون  ـم ـة لتـع ـة الرشعـي ـامء اجلمعـي ـة عـل ن هيـئ
ً باعتبارهـا عضـوا بـارزا يف ،العاملني بالكتاب والسـنة املحمديـة بمصــر ً

 أن تتوىل إصدار رؤيـة إسـالمية موثقـة ملتزمـة بمصـادرها ،هذا املجلس
 بالتعـاون ـمـع ، ونصوـصـها الترشيعيـة، وعناصــرها اإليامنيـة،األساسـية

املجلـس اإلسـالمي العـاملي (أة والطفـل اللجنة اإلسـالمية العامليـة للمـر
 ).للدعوة واإلغاثة

ـني  ـادة املهتـم ـل ضــمت الـس ـة عـم ـد جلـس ـم عـق ـك ـت ويف ـسـبيل ذـل



 

 

 

 االـحتـاد الـعـاملي للجمعـيـات الطبـيـة : مـثـل؛واملتخصـصـني يف ـهـذا األـمـر
 وأعضـاء اللجنـة ، وبعض أعضاء جممع البحـوث اإلسـالمية،اإلسالمية

ـيه،اإلســالمية العامليــة للمــرأة والطفــل  املتخصصــات يف الرتبيــة ن وـف
مـت  وقا،)سـيأيت ذكـر أسـامئهم( واحتاد اجلامعات اإلسـالمية ،والقانون

 ، مواجهـة وبـاء اإليـدزنة منهج اإلسـالم يفِّاهليئة بإصدار هذه الورقة مبي
ـة ـذه املواجـه ـم املتحــدة يف ـه ـفة وسياســات األـم ـل فلـس  كأحــد ،يف مقاـب

 ونظـرة الغـرب ،ياتيـة املختلفـةالساحات املهمة للرصاع بـني األنـامط احل
 ،ًللحرية يف طرق ترصيف الشهوة بعيدا عـن الضـوابط الدينيـة واخللقيـة

جيـب أن «:  حيث جاء فيهـا؛مما خيدم ما هتدف إليه بروتوكوالت صهيون
 ، إن فرويـد منـا. فتسـهل سـيطرتنا،نعمل لتنهار األخـالق يف كـل مكـان

يال يبقـى يف نظـر وسيظل يعرض العالقات اجلنسية يف ضـوء الشـمس كـ
 ، ويصبح مهه األكـرب هـو إرضـاء غرائـزه اجلنسـية،الشباب يشء مقدس

 وقـد وافتـنـا اللجنـة اإلـسـالمية العامليـة للـمـرأة .»وعندئـذ تنهـار أخالـقـه
 .والطفل بمعظم املعلومات املوثقة لذلك

أما بيان ما يف ديننا اإلسالمي من قيم ومبادئ وترشيعات تدل عـىل 
 الـذي  وبخاصـة يف هـذا الـعرص،وحاجة البرشية إليهاستقالليته وسموه 

ا دون أن يبحث عن احلقيقـة ولـو كانـت مـع افتتن بحضارة األقوى مادي
ـمـع ، ًء ـهـي الـتـي توـلـت ـهـذا اجلاـنـب ـكـامال ـفـإن هيـئـة العـلـام؛الـضـعفاء

 . ما ورد يف اجلانب األولمراجعة



 

 

 

 فيام أوحى ،وفق اهللا تعاىل البرشية إىل أن تتفيأ ظالل اهلدى والرشاد
 . إنه ويل ذلك والقادر عليه. إىل رسل اهللا األجماد،به رب العباد
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ـه أن مناقـشـة موـضـوع  ـممـا ال ـار اإلـيـدز ـشـك فـي ـة لدون اعتـب لخلفـي

وللتنـوع الـبرشي وحـق الشـعوب يف أن للمجتمعـات  الدينيـةوالثقافية 
أحـد أهـم خيـالف حتيا كام تفرض عليها منظوماهتـا العقديـة والفلسـفية، 

وصيات الثقافية والدينية  وهي احلفاظ عىل اخلص،وظائف األمم املتحدة
 السـاحات املهمـة ىحـدإ  هـيلإليـدزالوقايـة والعـالج  فلسفة ف،لألمم

 ويـتجىل ذلـك فـيام تفرضـه األمـم ،بني األنامط احلياتية املختلفـةللرصاع 
املتحدة ومؤسسات التمويل الدولية من وصـفات للعـالج ربـام خالفـت 

 .وب األرضيف كثري من أركاهنا بعض القيم اخلاصة بكثري من شع

وحياول هـذا الكتـاب، عـرب مـنهج مقـارن، بيـان مـنهج اإلسـالم يف 
مواجـهـة وـبـاء اإلـيـدز، وذـلـك بداـيـة بتـقـديم رؤـيـة نقدـيـة جلـهـود األـمـم 
املتحدة يف مواجهة املرض، منذ أن تـم اكتشـافه، وحماوالهتـا املسـتمرة يف 

كـار تعبئة اجلهود الدولية مستندة إىل أصول فلسفية تقوم عىل منظومـة أف
ًاحلضارة الغربية، حماولة فرضها عىل العامل عرب اسرتاتيجية املنح واملنع ِ. 

ًوحرصا عىل إبراز ما لدى برنامج األمم املتحدة يف التعامل مع هذا 



 

 

 

 مـن مقاومتـه ً وما يؤدي إليه هذا الربنامج من زيادة انتشاره بدال،املرض
امج من تشجيع عـىل وتقليصه واحلد من انتشاره، بام يؤدي إليه هذا الربن

، ومن ثـم يـؤدي إىل القضـاء عـىل »آمنني« والشذوذ ما داما زنىممارسة ال
أخالق وقيم األمة املسلمة، وجرها إىل نظـام احلضــارة الغربيـة بكـل مـا 

 ممـا يسـتدعي احلـذر واليقظـة عنـد طـرح ؛فيها من إباحية وفوىض خلقية
 بـأن الـدول ًتجـةُحـدة حمهذه الربامج يف مؤمترات عاملية تتبناها األمم املت

لة إدخـال هـذه الـربامج ِاوُ وحم،املوقعة عىل وثيقتها ملتزمة بتنفيذ براجمها
 مـع أن مـن أهـم ، مـن حقـوق اإلنسـانايف حركة املنظمة العاملية عىل أهنـ

مبــادئ املنظمــة اـحــرتام خصوصــيات الـشــعوب وعقائــدها ونظمـهــا 
ـة ـ؛االجتامعـي ـائدة يف ـه ـة الـس ـديم الرؤـي ـا تـق ـذا آثرـن ـؤمترات أوال ـل ، ًذه اـمل

 مـن هـذا املـرض ومـن أمثالـه، الوقاية احلقيقيـةيتلوها منهج اإلسالم يف 
 عىل منهج اخلالق العليم الـذي يضـمن تنظيم حياة األرسة واملجتمعويف 

 .السعادة واالستقرار

* * * 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

الفصل األول


 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 





يف  اخللفـيـة الفلـسـفية لتـنـاول األـمـم املتـحـدة ـملـرض اإلـيـدزظهـرت 

أغلب الوثائق التي صدرت عنها، ولعل أهم تلك الوثائق عىل اإلطـالق 
، ووثيقـة املـؤمتر العـاملي الرابـع ١٩٩٤هي وثيقة مؤمتر القاهرة للسـكان 

يف نيويـورك ) ٥+بكـني ( تبعهـا مـن وثيقـة ، ومـا١٩٩٥للمرأة يف بكـني 
٢٠٠٠. 

ــة بكـــني  ــنحرص احلـــديث يف صـــحة النســـاء ١٩٩٥ويف وثيـق ، ـي
 وكـأن املشـكلة ليسـت يف ،واملراهقات باملامرسات اجلنسـية غـري املأمونـة

ـة ـا ممارـسـات جنـسـية ـغـري رشعـي ـا ،كوـهن ـري « ولـكـن املـشـكلة يف كوـهن ـغ
 .»مأمونة

املتحدة عىل منظومـة عنـارص وبشكل عام تقوم فلسفة وثائق األمم 
فلسفة احلضارة الغربية ورؤيتهـا لإلنسـان، والكـون، واحليـاة، ولقضـية 

 -الصحة واملرض، وملوضوع العالقات اجلسـدية بـني الرجـال والنسـاء 
 ففي املجتمعات الغربية التي انـترش فيهـا - اا شاذًحتى وإن أخذت طابع

 ،بحريـة السـلوك الشـخيصعىل عدم املسـاس سفة الوقاية لالوباء تقوم ف



 

 

 

 .ث مع قارص أو باإلكراهُدَوالقبول بحرية االتصال اجلنيس ما مل حي

ـة  ـاط اإلـيـدز باملامرـسـة ـغـري املرشوـع وـتـرى األـمـم املتـحـدة أن ارتـب
ـوم -للجــنس وبالشــذوذ  ـي تـق ـامل الـت ـن الـع ـاطق ـم ـك املـن  خاصــة يف تـل

ـطـاق منظوماـهتـا الفكرـيـة والدينـيـة ـعـىل ـحتـريم ممارـسـة اـجلـنس ـخـارج ن
 عـىل عـار وصـمة جعل هذا املـرض -  وكذلك حتريم الشذوذ،الزواج

 َّ ومن ثـم،زدراءجعل املصابني هبذا املرض عرضة لال كام املريض، جبني
ا لألـمـم ًطبقـ( ممـا يـؤدي ؛لتـزام هـؤالء املـرىض الصـمت حيـال املـرضا

 .إىل زيادة انتشار املرض) املتحدة

 بمريض اإليدز إنام هي وترى األمم املتحدة أن الوصمة التي تلحق
، رم هـذه العالقـات وتـدين ممارسـتهانتاج قيم ثقافية ومعتقدات دينية حت

 التي الكبرية العقبات بني من - ا لألمم املتحدةًوفق -وبالتايل فهي تعد 
 ويف هـذا اإلطـار يصـبح .املـرض انتشـار منع إىل الرامية اجلهود تعرقل
 التـي تتبناهـا األمـم اناإلنسـ حقـوق قضـايا أهـم مـن »التمييـز«رفـع 

 .املتحدة

 ** * 



 

 

 







 : الوسائل يفوتتمثل تلك


تفرض الثقافة الغربية عىل الفتاة املراهقة ممارسة العالقة اجلنسـية يف 

 ولو مل تفعل ،)طبيعية(مجتمع ولصديقاهتا أهنا فتاة سن صغرية لتثبت لل
ا أفرزت تلك الثقافـة  وتدرجيي.ذلك فهي يف نظر املجتمع معقدة ومنبوذة

ـات  ـعة Teen Pregnancyـظـاهرة محــل املراهـق ـي صــارت واـس  الـت
تنص القوانني الغربية عىل أن تتكفـل احلكومـة و. االنتشار يف تلك البالد

ًا كبـريا يقـع عـىل ً بـال زوج، ممـا يشـكل عبئـا ماديـمتباملرأة احلامل ما دا
كاهل تلك احلكومات، فارتأت أن احلل هو العمل عىل احلد من النتـائج 

 أي اـحلـد ـمـن ؛)وـلـيس مـنـع املامرـسـة ذاـهتـا( اجلنـسـية ةالـسـلبية للمامرـسـ
ألطفـال مـا يطلـق عليـه  وذلك عن طريق تعليم ا،ظاهرة محل املراهقات

 Sex ـمــن ـخــالل تعـلــيم اـجلــنس ، Safe Sexاـجلــنس اآلـمــن
Educationطـفـــــــال قـبـــــــل املامرـســـــــة األوىل  يف اـملـــــــدارس لأل

 ٢٨١ا ملـا جـاء يف البنـد ًوفقـ [١st Practice Before theللجـنس



 

 

 

  .]من وثيقة بكني) ز و، هـ، ج،(

 حيث يـتعلم األطفـال أن ؛ سنوات٩-٨ويتم ذلك بالفعل يف عمر 
هي ممارسـة Heterosexual Practice ) الطبيعية(املامرسة التقليدية 

 ألهنا ؛Unprotected practice، وغري حممية Unsafe sexخطرة 
 STDsتتسبب يف حدوث احلمـل، وتسـبب انتقـال األمـراض اجلنسـية 

ـــدز ـــرض اإلـي ـــها ـم ـــىل رأـس ـــات الشــــاذة ،وـع ـــرب املامرـس ـــنام تعـت  بـي
Homosexual Practices  ــة ــادة الرسـي  Masturbation والـع

ـات ـي مم بالنـسـبة للفتـي ـةـه ـتم  !Safe Practicesارـسـات آمـن ـذا ـي  ـل
ىل باإلضـافة إ ،Sex Educationتدريسها ضمن مـواد تعلـيم اجلـنس 

ـة، ـات الطبيعـي ـات تفصــيلية ـعـن املامرـس ـوق معلوـم ـة ـت  حــدوث يوكيفـي
  .احلمل

توفري معلومات كاملة « :تعرف األمم املتحدة الثقافة اجلنسية بأهناو
، بـام يف ذلـك  املـأمون واملسـئولودقيقة عن السـلوك اجلـنيس اإلجيـايب

                                     
 نجيب إسكندر، الرتبية اجلنسية، دار : ةسريل بيبي، ترمج: ملزيد من التفاصيل انظر

 .١٩٩٩املعارف، الطبعة الثانية، القاهرة، 
هو استخدام كافة الوسائل أثناء املامرسة اجلنسية ملنع احلمل :  تعريف اجلنس اآلمن

فهو االستخدام الطوعي هلذه : ومنع اإلصابة باألمراض اجلنسية، وأما اجلنس املسئول
كام ورد يف دليل تدريبي للمراهقني، أصدره االحتاد (آلخر الوسائل باالتفاق مع ا

 .١١٢، ص٢٠٠١، عامن، االحتاد، )الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر
كيف حتمي : وللحصول عىل مزيد من التفاصيل عن اجلنس اآلمن، انظر اجلزء األول

 ؟HIVنفسك من اإلصابة بـ 



 

 

 
 بغـيـة ؛االـسـتخدام الـطـوعي لوـسـائل الوقاـيـة الذكرـيـة املناـسـبة والفعاـلـة

 .»الوقاية من فريوس اإليدز


) Sex Education(امج تعلـيم اجلـنس ونورد مقتطفات مـن بـر

 :يف مدارس بعض الدول

ية إحـدى املدارس الثانوية الربيطان:  

 ألن الشـواذ ؛البد من تطـوير السياسـة املدرسـية يف تعلـيم اجلـنس«
ًنادرا ما يستفيدون بتعليم اجلنس يف املدارس، حيث يتم مناقشـة اجلـنس 

ـاير  ـى؛ )Heterosexuality(املـغ ـذكر واألنـث ـني اـل  وممارســة العــادة ،أي ـب
 .»)Homosexuality( وهيمش الشذوذ ،الرسية سواء لنفسه أو آلخرين

ومن ثم عىل برنامج تعليم اجلـنس أن يـدعم هـؤالء ويسـاعدهم يف 
 وجيعلهم يقـاومون الشـعور القـوي باالشـمئزاز ،حتديد هويتهم اجلنسية

من أنفسهم بوصفهم شواذ، بحيـث ال يضـطرون إىل التعامـل واالهـتامم 
 ـبـل ،بـاجلنس اآلخـر لتحويـل وحمـو شـذوذهم أو إخفائـه عـن اآلخـرين

أي اخلـوف مـن ؛ )Homophobiaرهبة الشـذوذ (مساعدهتم عىل مقاومة 
 : فالذي يسبب هذه الرهبة أربعة أمور،ممارسة الشذوذ

                                     
- ،الفقرة ل،١٠٨، البند ١٩٩٥ وثيقة بكني . 
 - املدارس ملاذا اللواطة يف(موجود لدى املكتبة الربيطانية بعنوان  هذا الربنامج 

 .)الثانوية؟



 

 

 

 . عدم اإلبالغ عن أي جتارب أو مشاعر شاذة– ١

 مثـل اجلـنس ؛تكوين وجهة نظـر سـلبية عـن أنـواع السـلوك اجلـنيس – ٢
 .الفموي أو الرشجي

 اـجلـنس  االلتصـاق باالعتقـادات الدينيـة اجلامـدة التـي تـرفض– ٣
 .والشذوذ

 . افتقاد االتصال االجتامعي مع الشاذين والشاذات– ٤

 أما .ًوهذه الرهبة جتعل املدارس مكانا غري آمن للشاذين والشاذات
 أي ؛)اـخلـروج(إذا سـاعدنا ـهـؤالء عـىل أن يقوـمـوا ـبـام يسـمى عملـيـة 

سـوف يكـون ف وإخبـار ذلـك لآلخـرين، ،تصنيف نفسه كشـاذ أو شـاذة
 .ًمفيدا

جيـب أن ) اخلـروج(اك ثالثة موضوعات أساسية تتعلق بعملية وهن
 :، وهيتكون املدارس عىل دراية هبا

ون ُّأن اخلروج رضورة وجتربة إجيابيـة ألغلـب الصـغار الـذين يشـب – ١
 .شاذين وشاذات

 . أن العديد من الشواذ يكونون خائفني من رد الفعل السلبي– ٢

 .الصغار) خروج(ـ  أن الدعم وضامن السالمة رضوريان ل– ٣

                                     
 بمعنى اخلروج عن الصمت، وإخبار اجلميع بحقيقة األمر. 



 

 

 
 ،)اخلـروج(ويضمن هـذا الوصـول إىل املرحلـة األخـرية يف عمليـة 

 ويشـعر الصـغار أن الشـذوذ طريقـة ،التي تعني االنفتاح كشـاذة أو شـاذ
 ،خيوضون جتربـة ممارسـة احلـب مـع شـعور بالثقـة ومن ثم ،متاحة للحياة

  ـبـل، اـلـذي يمكـن أن يوـصـموا ـبـهوالقـدرة ـعـىل مقاوـمـة الشـعور بالـعـار
 ،صـل باللواطـةَّتُا بام يمثـل قـوة كبـرية لتحـدي العـار املالفخر لكونه شاذ

 .»)الظهور( لغريهم األقل قدرة عىل وتوفري قدوات إجيابية

  ــا ــامج التثقيـــــــــــف اجلنســـــــــــي يف ترتانيـــــــــ للمراحـــــــــــل    برنـــــــــ
 :١٣-٦العمرية 

ًوهذا أحد الربامج املدرسية للثقافة اجلنسية الـذي وضـع خصيصـا 
َّ حيث يطب؛ الثالثلدول العامل ق عىل تالميذ املدارس يف تنزانيا منذ هنايـة ُ

 وقد متت املطالبة بتعميمه عىل مجيع املنـاطق بعـد جتربتـه .)م٢٠٠٣(عام 
 :يف العاصمة دار السالم

 : للطلبة-أوالً

 :سنوات) ٩-٦( املراحل السنية من –أ 

 تعريف األعضاء التناسلية ووظـائف كـل عضـو، ورشح
                                     

 انظر: 
 org.avert، pdf.homosexualityinschool/pdfs/media/org.avert.www 

  صدر الربنامج ذاته ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عن االحتاد الدويل جلمعيات
، "دليل تدريبي للشباب.. العمل مع الشباب "الصليب األمحر واهلالل األمحر بعنوان 

 .٢٠٠١ن، االحتاد، ، عام)١١٠١/٦/٢٠٠٤(برقم إيداع لدى املكتبة الوطنية 



 

 

 

 . وبخاصة اإليدز،تغريات املختلفة للجسد، واألمراض التناسليةال



ِّ تعرض املدر- ًسـة صـورا لألعضـاء التناسـلية للفتـى والفتـاة أمـام ُ
خلـع مالبسـهام تطلـب مـن ولـد وبنـت و ،األطفال، ثم تسأهلم عام رأوه

 .الداخلية

ت  عمل فريق عمل حول وظـائف األعضـاء التناسـلية والتغيـريا-
 .التي قد تطرأ عليها، والعناية بصحة اجلسم

 :سنة) ١٢-١٠( املراحل السنية من –ب 



 .التوعية باجلسد، وتعليم العالقات اجلنسية املبكرة



ِّ ـتـأمر املدر- ـنهم والتفـكـري يف األعـضـاء ُ ـذ ـبـإغامض أعـي ـسـة التالمـي
 .التناسلية للرجل واملرأة

 األعضاء التناسلية للرجـل، وتلميـذ برسـم  تكليف تلميذة برسم-
 .األعضاء التناسلية للمرأة، مع متييز األجزاء عىل الرسم

 التعليق عىل الصور، ووصف األعضاء التناسلية، ووضـع صـور -
ـذ ـعـن  ـالغني وبالـغـات، وـسـؤال التالمـي ـة لصــغار وصــغريات وـب مقارـن



 

 

 
 .االختالفات يف بنية كل منهم

ِّ عىل املدر- العالقـات اجلنسـية املبكـرة ومقـدماهتا، سة رشح معنـى ُ
محـل وانتـقـال لألـمـراض التناـسـلية وكيفـيـة ووصـف ـمـا يـنـتج عنـهـا ـمـن 

 واألمـراض (Teen Pregnancy)، مع رشح معنى محل القـارصات جتنبها
 : وبخاصة اإليدز، ويتم هذا عن طريق،اجلنسية

ِّعقد املدر*  ال لتي تشارك يف إثـارة األطفـًسة حوارا حول األشياء اُ
  كيف يتم اإلغواء اجلنيس؟؛اجنسي

حـوار مفتـوح وحوار مفتوح حـول كيفيـة جتنـب احلمـل املبكـر، * 
حول اإليدز ووصف أعراضه، مع نصـح التالميـذ يف حـال ظهـور أحـد 

وأن يقـول  الـذهاب إىل أقـرب مستشـفى،: هذه األعراض عليـه بـأمرين
 .بصدق هذه األعراض لرشيكه يف العالقة اجلنسية

 :للمعلمني -ثانيا
 .ورشة لتعليم املعلمني كيفية تدريس املنهج



تعرـيـف ووـصـف األعـضـاء التناـسـلية للرـجـل واـملـرأة ووـظـائفهام، 
 . وتعليم الصحة اإلنجابية لألطفال،ومعرفة أمهية التثقيف اجلنيس

 :اجللسة األوىل

 سؤال املعلمني حول ماهية األسـئلة التـي يتلقوهنـا مـن األطفـال -



 

 

 

 عضاء التناسلية؟ وهل بمقدورهم اإلجابة؟حول األ

 ـيـتم تقـسـيمهم إىل جمموـعـات، ويطـلـب ـمـن ـكـل جمموـعـة رـسـم -
كـي يتمكنـوا مـن  األعضاء التناسلية الداخلية واخلارجية للرجل واملـرأة

ا ـهـل ـجيـدون ـهـذا األـمـر هاـمـ: وـسـؤاهلمتوـصـيل املعلوـمـات للتالمـيـذ، 
 لألطفال ليتلقوه يف عمر مبكر؟

 .حول انتقال اإليدز واجلنس اآلمن وغري اآلمن: ةاجللسة الثاني

ـذكر ســلوكا جنســي- ًا آمنــا وغــري آمــن، وتصــنيف ً كــل معلــم ـي
 ).آمن وغري آمن( ووضع كل سلوك حتت فئة ،السلوكيات اجلنسية

 .اكيفية استخدام العازل الطبي عملي التدريب عىل -

 :اجللسة الثالثة

ـة - ـة إمكانـي ـك  كـيـف يرشح املعلـمـون للطلـب ـع الرشـي ـاوض ـم التـف
 العازل؟ حول استخدام

 يتم طرح سؤال عىل املعلمني حـول افـرتاض عالقـة جنسـية بـني -
 اثنني من الطلبة، وكيفية الترصف؟

اجلـنس اآلمـن، :  أن مصطلحاتيتضح لنا يف الصفحات التاليةوس
إنـام متثـل العازل الطبي، الرشيـك، الصـحة اإلنجابيـة، الثقافـة اجلنسـية، 

                                     
 موقع منظمة: انظر )CCBRT(،  tz.or.ccbrt.www. 



 

 

 
وأـهنـا ـسـبب النتـشـار احلرـيـة اجلنـسـية يف املجتمـعـات الغربـيـة، مـفـردات 

 .لقضاء عليهااملرض وليس 

اليونسـكو اإلقليمـي يف  مدير مكتب ،فيكتور بلريدكتور وكام يؤكد 
ا  باإليدز واألمراض املنقولة جنسـيتتيح الربامج املتعلقة«: ً قائال،بريوت

ً الشـباب كثـريا، مواضـيع أخـرى ال يـتكلم عنهـاالفرصة لطرح ومناقشـة 
 بني الرغبـات املتأججـة والتقاليـد اجلنس واحلياة اجلنسية، والرصاع: مثل

 .»االجتامعية، والرغبة بالقيام بسلوكيات خطرة

 حجـم تقليـلالثقافة اجلنسـية املـراد نرشهـا تركـز عـىل حماولـة تلك 
املشــكالت النامجــة عــن احلريــة اجلنســية املطلقــة، عــن طريــق إتاحــة 

ِّتقل اجلنسية للصبية واملراهقني، مع توفري الوسائل التي املعلومات  مـن لُ
 ومـن ،، أو حتـى الـتخلص منـه)غري املرغوب فيه(األمراض، أو احلمل 

 التي تعترب أحد أهـم بنـود املواثيـق ،ثم كانت الصحة اإلنجابية واجلنسية
الدولية الصادرة عن األمم املتحدة، هي املـدخل الـرئيس لتقنـني احلريـة 

 ونرشهـا يف ثقافـات األمـم األخـرى بـالتزامن مـع ،الفوىض اجلنسـيةأو 
توريد وسائل منع احلمل للدول النامية، بل ونقـل التكنولوجيـا إىل هـذه 

ودة اجلـ ذات اتاج وتوزيع وسائل منع احلمل حمليـ لتتمكن من إن؛البلدان
 .عاليةال

                                     
 ٥االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، مرجع سبق ذكره، ص. 



 

 

 



طبيعـة العالقـة اجلنسـية إن االجتاه نحـو تعلـيم الصـغار واملـراهقني 
واستخدام وسائل منع احلمل، وإتاحة الفرصـة كاملـة هلـم إلقامـة تلـك 

 هـذا ،ة عليهـا، حتـى لـو وصـلت إىل الشـذوذالعالقات وإضفاء الرشعي
ـاة  ـة الواـحـدة ـسـيؤدي إىل اـلـدمار واـهلـالك وفـسـاد احلـي االـجتـاه ذو النهاـي

وقـد  .س عليهـا ألن كل ذلك مضاد للفطرة التـي خلـق اهللا النـا؛والكون
ـلـت ـهبـالك أـصـحاهبا، ـكـام يف َّـسـابقة فعج مارـسـت ـهـذه الـفـواحش أـمـم

مصارع األمم السابقة عندما اتبعت الشـهوات، واسـتمرأت الفـواحش، 
 . ومارست الشذوذ، فلم تقم هلا قائمة

ومع ذلك نرى أن املواثيـق األمميـة وأجهـزة اإلعـالم العامليـة تـروج 
حات الفاسدة، حتى وصـلت تطبيقـات لتلك املفاهيم املغلوطة واملصطل

تلـك اـلـدعاوى يف الثقافـات املـسـتهدفة إىل منـاهج التعـلـيم واملؤسـسـات 
 . عن وسائل اإلعالم املختلفةًالدينية واجلمعيات األهلية، فضال

 وهــــذه التحــــديات والضــــغوط اخلارجيــــة عنــــدما تصــــادف 
ًضــعفا مــن داخــل املجتمعــات املســتهدفة جتــد فرصــا أوســع للتمــدد  ً

وهـذا مـا نجـده يف موضـوع الثقافـة اجلنسـية !  وربـام الرشعيـة،جذروالت
 ويضـغط ـعـىل أعصـابنا لنتقبـل املـصـطلح ،وهـو حيـارص قيمـنـا وأعرافنـا

 .وتطبيقاته



 

 

 




 اإليـدز أن ارتبـاط: تقوم فلسفة الوثائق الدوليـة عـىل تصـور مفـاده
باجلنس غري املرشوع وبالشذوذ جعل هذا املرض وصمة عار عىل جبـني 
املريض، كام جعل املصابني هبذا املرض عرضة لالزدراء، خاصة يف تلك 
املـنـاطق ـمـن الـعـامل الـتـي تـقـوم منظوماـهتـا الفكرـيـة والدينـيـة ـعـىل ـجتـريم 

 ومـن ثـم التـزام، الشذوذ، وحتريم وممارسة اجلنس خارج نطاق الـزواج
 .هؤالء املرىض الصمت حيال مرضهم

 مـن ، فإن تلك النظرة التجريمية ملسـببات اإليـدز الرئيسـة؛ومن ثم
 - ًوفقا لفلسفة الوثائق الدوليـة - وشذوذ، التي تصم املريض، تعد ىنِز

ـمـن ـبـني العقـبـات الكـبـرية الـتـي تعرـقـل اجلـهـود الرامـيـة إىل مـنـع انتـشـار 
ش نتيجـة َّ هيمـريض أال حـق املـن تـرى الوثـائق بأنـه مـَّ ثـمومن ،املرض

 بل عىل املجتمع أن يسـعى إلدماجـه بـني ،ا كان سبب اإلصابة أي،صابتهإ
ـة إـصـابته ـار ذـلـك  ،أـفـراده، واحلـفـاظ ـعـىل رسـي ا ـمـن حـقـوق حـقـواعتـب

 ًإرغامـه عـىل إجـراء فحـوص طبيـة يعـد انتهاكـا« فإن ، وبالتايل.اإلنسان
نسـان التـي منهـا اـحلـق يف اإل ًومـن ثـم يعـد انتهاـكـا حلقـوق خلصوصـيته،

العمل، فإذا ما اختذت السلطات املحليـة إجـراءات تتسـم بـالتمييز ضـد 
 الــذين يعملــون يف حقــل اجلــنس : مثــل،مجاعــات معينــة مــن النــاس

 ؛ً فـإن هـذا يعـد متييـزا؛)العـامل األجانـب( أو ،)الشـواذ( و،)الداعرات(



 

 

 

ا لتعلـيامت أهـل رغـم خمالفـة هـذ« ،»ًوبالتايل انتهاكا حلقـوق اإلنسـان
ختصـاص اـلـذين يـطـالبون ـعـىل وجـه اخلـصـوص بفـحـص األجاـنـب اال

 .»املرتددين عىل البالد للتأكد من خلوهم من فريوس اإليدز

ـهـو لـذا يـعـد أخـطـر ـمـا يف فلـسـفة األمـم املتـحـدة يف مواجـهـة اإلـيـدز 
املطالبة برفع الوصمة عن املريض بغض النظر عن سبب إصـابته بـاملرض، 

، واإلحلاح املستمر عىل رضورة دمج قضية حقوق اإلنسانبوربط ذلك 
ً طبـقـا -ـفـال ـجيـوز ـمـع إخـفـاء حقيـقـة مرـضـه، ـمـريض اإلـيـدز يف املجتـمـع 

 احتجـازه أو منعـه مـن ممارسـة حياتـه بشـكل -لسياسات األمـم املتحــدة 
ًطبيعي، أو املطالبة بإجراء التحليـل لطالـب الوظيفـة منعـا لتعرضـه للنبـذ 

 .نت إصابته باملرضَّ ما تبيداخل عمله إذا

ا دمج املريض يف املجتمع بتلك الكيفيـة التـي ًال جيوز مطلقنرى أنه و
ترص عليهـا األمـم املتحـدة للعديـد مـن األسـباب، منهـا أسـباب تـعـود إىل 

 .املريض نفسه، وأسباب تعود إىل طبيعة املرض وطرق انتقال العدوى

                                     
  فريوس نقص املناعة البرشية واألمراض التي تنقل باجلنس(العمل مع الشباب(، 

 ، عامن، املكتبة الوطنية، جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحرويلدحتاد الاال
 .١٠٣،١٠٢ ص،م٢٠٠١

،الوقاية من األمراض املعدية، دار الطالئع، دليل العائلة يف  حسن فكري منصور 
 .١٢٣، ص٢٠٠٠القاهرة، 

 ن السياسات أنه م: م٢٠٠٦ التقرير السنوي لربنامج األمم املتحدة لإليدز جاء يف
التأكد من أن حقوق اإلنسان حمفوظة، وحممية، : العملية الرضورية ملنع اإليدز

 .وحمرتمة، وتقليل التفرقة العنرصية



 

 

 
 ،باب نفسـية وبدنيـة فهـي أسـ، أما األسباب التي تعـود إىل املـريض

حيث تنشـأ حـاالت نفسـية قاسـية لـدى مـريض اإليـدز نتيجـة للشـعور 
 حتـى مـن أقـرب ،ًالعارم الذي جيتاحه من حيث كونه منبوذا من اجلميع

ن أظهروا غري ذلك أمامـه، فـاملريض يشـعر باسـتمرار أنـه إ و،الناس إليه
مصدر خوف لآلخـرين، فالكـل يتعامـل معـه بحـذر بـالغ وقلـق عميـق 

 .سبب اخلوف من العدوىب

 الغضـب مـن :كام ينتابه فيها مـزيج مـن التمـرد والغضـب واليـأس
 ويدنيـه برسعـة مـن فوهـة ،ًاملرض الذي باغته ومل يكن يعمل لـه حسـابا

 وقـد تتولـد لديـه مشـاعر .القرب، والتمرد عـىل جمتمعـه الـذي يعـيش فيـه
ـع ـة للجمـي ـد والكراهـي ـري: فيســأل نفســه،احلـق ـريض وـغ ـا اـمل ـاذا أـن ي  ـمل

ا إىل اآلخـرين حتـى ال ًأصحاء؟ وهنا قد حياول أن ينقـل املـرض متعمـد
 . يعاين وحده من ويالت الداء العضال

 ،ف معـهُّأما األسباب التي تعـود إىل طبيعـة املـرض وصـعوبة التكيـ
ـي ال تـتـو ـدان الفـقـرية الـت ـة وال ـسـيام يف البـل ـا االحتياـطـات األمنـي افر فيـه

:  سـعد الـدين املكـاوي.يقـول دف ،إليـدزا يف التعامل مع مـريض اصحي
وهناك بعض األشخاص يتعاملون بطريقة مبـارشة مـع مـريض اإليـدز «

 أو هؤالء الذين يقومون بعملية التـدليك باملسـاج، فكـل  ...مثل احلالق

                                     
أمراض جديدة حتري البرش، القاهرة، بستان )بترصف(سعد الدين حممد املكاوي .  د ،ُ

 .٦٥، ٦٤، ٦٣، ص٢٠٠٠املعرفة، الطبعة األوىل، 



 

 

 

ـؤالء معرضــون ال ـة وجــود جــروح يف ـه ـيهم يف حاـل ـدوى إـل ـال الـع نتـق
 .» فيتمكن الفريوس من النفاذ منها إليهم،أجسادهم

 فهـو ينـترش يف ،هذا الفريوس يوجد يف سوائل اجلسـم املختلفـة«إن 
 كـام يوجـد ،الدم والسائل املنوي والسائل املهبيل وإفرازات عنـق الـرحم

 غــري أن إنتقــال ،يف اللعــاب والــدموع ولــبن األم والســائل النخــاعي
 أو الـسـائل ،الـفـريوس ـحيـدث بـصـفة رئيـسـة ـمـن ـخـالل اـلـدم ومـشـتقاته

 أن ينتـقـل اإـفـرازات املهـبـل وعـنـق اـلـرحم، وـمـن الـسـهل ـجـداملـنـوي أو 
ال يـدري (لشخص سـليم ) حامل العدوى(املرض أثناء خمالطة املريض 

 حيـث إن العـربة بوصـول الفـريوس ؛)أن الذي خيالطـه حامـل للمـرض
 وهـذا يمكـن أن يـتم مـن خـالل سـحجات أو .لدم الشخص السليم

ـإ،ـجـروح صــغرية يف جـلـد الـشـخص الـسـليم ذا ـمـا الـمـس الـشـخص  ـف
احلامل للفريوس هذه اجلروح بجروح مثيلة هلا لديه، أو بيـد ملوثـة بـأي 

نتقـل الفـريوس مـن ا ؛سوائل جنسية من جسمه حيـث يرتكـز الفـريوس
 وأصـبح لـدينا مصـاب ،الشخص احلامـل للفـريوس للشـخص السـليم

 .جديد باإليدز

يف ًولنا أن نتخيـل مـثال طفلـة صـغرية قـد أصـيبت بجـرح مـا وهـي 
 ومـا يشـكله ذلـك مـن ،مدرستها، والمسـت مدرسـتها املصـابة باإليـدز

                                     
٦٧، ٦٦، صبقاسالرجع مل ا. 
٥٠، ٤٩ املرجع السابق، ص. 



 

 

 
ـة، أو اـجلـر ـة الربيـئ ـاة ـهـذه الطفـل ري إـحـدى ُاح اـلـذي ـجيـَّخـطـر ـعـىل حـي

 فتنتقـل إليـه - وهو ال يعلـم ذلـك -العمليات اجلراحية ملريض باإليدز 
العدوى نتيجة جرح صغري يصـيبه بإحـدى أدوات اجلراحـة امللوثـة بـدم 

 . غري ذلك من األمثلة الكثرية التي ال حرص هلااملريض، إىل

 اإلرصار عـىل إدمـاج مـريض - بعد كل ما سبق -فهل من احلكمة 
ـه احلــق يف أن حيمــوا  ـدز يف املجتمــع، دون أن يكــون للمحيطــني ـب اإلـي
أنفسهم من العـدوى؟ وهـل جيـوز تعـريض املجتمـع السـليم املعـاىف إىل 

  اإليدز؟  ملشاعر مرىضًراعاةُاخلطر املحدق م

ـ ـة ـبـدمج ـمـريض اإلـيـدز يف املجتـمـع واحلـفـاظ ـعـىل إنـن ا ـنـرى أن املطالـب
 حيـث فيـه سـلب حلـق بقـيـة ؛رسيتـه ينطـوي يف حـد ذاتـه عـىل مغالـطـة كـربى

ـة أـفـراده ـمـن اإلـصـابة ـهبـذا اـملـرض اخلـطـري؛ ـبـل ـجيـب ـعـىل  املجتـمـع يف محاـي
لفحص املجتمع أن يعمل عىل حتديد األشـخاص املصـابني هبـذا الفـريوس بـا

 .نتشارها حتى يتم النجاح يف احلد من -ي اإلجبارى وليس الطوع -


 :عقد ورش لنشر القناعة بإزالة الوصمة-أ

بـرامج األمـم املتحـدة اخلاصـة باإليـدز  تطبيق عىلحياول العاملون 

                                     
جملة التبيان، اجلمعية الرشعية، القـاهرة، أغسـطس،  من حمارضة للدكتور رضا الطيب ،

٢٠٠٦ . 



 

 

 

 تمعاتنـا ليبـدو وكأنـه قناعـة بسـيادة السـلوك اجلـنيس املحـرم يف جمإرساء
ا لقبول سياسـات األمـم املتحـدة ًجزء من تشكيلة املجتمع، وذلك متهيد

 زـنـىائـمـة ـعـىل ـكـون ال والق وـعـدم االـعـرتاض عليـهـا،اخلاـصـة باإلـيـدز
 .نام هي ممارسات طبيعية، وحق من حقوق اإلنسانوالشذوذ إ

ومن تلك الربامج عقد ورشـات عمـل لـنرش تلـك القناعـة، حيـث 
ـة تـقـدم إحـصـائيات ـتـدعم تـلـك تـطـرح يف ت ـلـك الورـشـات أوراق بحثـي

 م يف إحدى تلك الورشاتِّدُبحث ق -عىل سبيل املثال  -القناعة، ومنها 
ـة والرعاـيـة ـملـرىض (بعـنـوان  ـة يف ـجمـال الوقاـي مـسـامهة العـلـوم االجتامعـي

 أثنـاء -بـد أن نوضـح  ال«:  جـاء فيـه،)اإليدز لرفـع الوصـمة األخالقيـة
 أن السلوك اجلنيس شائع يف املجتمعات، وأكثر - ملرضالتوعية العامة با

 قـائم - مثـل السـلوك اجلـنيس -ًتنوعا مما كنا نتصور، والسلوك اللوطي 
ًوموجـود يف كـل املجتمعـات، ويشـكل جـزءا مـن التشـكيلة االجتامعيـة 

 وذلـك ألن ؛والتفاعل االجتامعي املتصـل بـالتعبري عـن اجلـنس الـبرشي
 ـشــأنه أن يـســاعد ـعــىل نـجــاح السياـســات امت ـمــنَّـســلُقبــول ـهــذه امل

  .»االجتامعية

وتبدو هنا واضحة حماولة اإلحياء بأن املجتمعات اإلسالمية قد 
حتولت لتصري شبيهة إىل حد كبري باملجتمعات الغربية، التي ال تعترب 

                                     
 عيل أبو ليلة، الورشة اإلقليمية حول املنظور الثقايف لفريوس اإليدز من أجل التنمية .د

 ).م٢٠٠٠ مايو ٢٤-٢٠(ة املستديمة يف الدول العربية اإلفريقية، القاهر



 

 

 
بل املجتمع، كخطوة ِق  والشذوذ اجلنيس من األمور املرفوضة منزنىال

 .مة املرتبطة باملرضللوصول إىل إزالة الوص

 نـرى أن الوصـمة مرتبطـة يف األسـاس بمسـببات ،ويف هذا اإلطـار
املرض، فلو أن املرض جاء نتيجة لنقل لدم ملوث أو أي خطأ آخـر غـري 

 ال تلحق الوصمة بـاملريض، بـل حيظـى بكـل التعـاطف فعندئذمقصود، 
 .ومشاعر اإلشفاق واألسى

ـق ال ـن طرـي ـرض ـع ـا إذا جــاء اـمل ـىأـم ـزـن ـو وصــمة أو الـش  ،ذوذ فـه
واملريض موصوم، فاملرض واملريض كل ال يتجزأ، ويدل عىل هذا قـول 

َْقل أغري اهللاَِّ أبغـي ربـ﴿ :اهللا تعاىل ِْ َ ََ َ ْ ُّ وهـو رب كـل يشء وال تكسـب كـل اُ َ ُِّ َ ُُ ُّ َ ُِ ٍْ ْ َ
ْنفس إال عليها وال تزر وازرة وزر أخرى ثم إىل ربكم مرجعكم ْ َّ َ َّ َ َ َ ُ ُْ ُ َُ ِّ َِ َ ُ َْ ْ َُ ٌ ِ ِ َ ٍ ُ فينبئكم ْ ُ َِّ ُ َ

َبام كنتم فيه ختتلفون ُ ِ ِ َِ ُ ُْ َ ْ َ ِ﴾وبالتايل فلـيس هنـاك أحـد ممـن يقفـون موقفـا ؛ ً

ًمعارضا للسياسات التي تعمل عىل إشاعة الفاحشة يساوي بـني املـرض 
 ونقـل - عـىل سـبيل املثـال -ث بفريوس اإليدز َّالناشئ عن نقل دم ملو

 نتيـجـة لعالـقـات جنـسـية ًاـملـرض ـعـن طرـيـق الـشـذوذ اـجلـنيس ـمـثال، أو
 .حمرمة

واملغالـطـة الـتـي تـقـوم ـهبـا األـمـم املتـحـدة ـهـي إرـجـاع ـسـبب جتـنـب 
مريض اإليـدز إىل الوصـم، مـع أن السـبب الـرئيس يف جتنـب األصـحاء 

                                     
  ١٦٤سورة األنعام، اآلية. 



 

 

 

وهـي مغالطـة . ملريض اإليدز هو اخلوف مـن العـدوى، ولـيس الوصـم
 وهـو إدمـاج مـريض اإليـدز يف املجتمـع مـع ؛مقصودة لتحقيق العكـس

 بانتشـار - كام أسـلفنا -حلفاظ عىل رسية إصابته، وهو ما هيدد املجتمع ا
 .املرض

 :تطبيع املصطلحات-ب

ولتطبيع الفواحش يف املجتمعات املسلمة، تعمل األمم املتحدة 
تتسم  - أدق ىبمعن -عىل نرش مصطلحات بديلة تتسم باحليدة، أو 

نواعها، بالربود، فهي ال تعطي أي انطباعات سلبية للفواحش بأ
باعتبارها املسببات الرئيسة ملرض اإليدز، بل توحي بأهنا ممارسات 

 بل جمرد ممارسات يقوم هبا الناس ،عادية يومية ال هي إجيابية وال سلبية
تعدد ( بعبارة ًمثال) زنىال( فتستبدل كلمة ،ضمن نمط حياهتم اليومي

 املتاجرات يف اجلنس التجاري(بـ) العاهرات( و،)رشكاء اجلنس
، )الرجال الذين يامرسون اجلنس مع الرجال(بـ) الشواذ(، و)نوزبائنه

 ).متعايش مع اإليدز(بـ) مريض اإليدز(و

املطالبـة باحلـديث عـن اإليـدز كمـرض عـادي كـاإلنفلونزا «نجد و
 وعدم إطالق أي ألفاظ حكمية عليه بأنه آفة أو لعنة أو طاعون ،وغريها
ـلـل األخالـقـي، أو العـقـاب  بالتح وـعـدم وـصـفه بألـفـاظ تربـطـه،اـلـعرص

ً، وصوال إىل الـدعوة إىل التعامـل مـع الفئـات املنحرفـة مـن أمثـال يهلاإل
ـة ـالـشـواذ واـلـداعرات بإجيابـي  وـجـاءت ـهـذه ،ا، وـعـدم ـصـدهم اجتامعـي



 

 

 
الدعوة رصحية يف املنتـدى اإلقليمـي الثـاين للقـادة الـدينيني الـذي عقـده 

ــي  ــم املتـحــدة اإلنامـئ ــاهUNDPصـــندوق األـم ــوفمرب ٩-٦رة  يف الـق  ـن
 حيث طرح الصـندوق ورقـة لإلعالميـني تشـمل املصـطلحات ؛٢٠٠٦

 قـل وال(اجلديدة املطلوب استبداهلا باملصطلحات القديمة حتـت عنـوان 
 ).تقل

أـمـا ـعـن الكيفـيـة الـتـي ـيـتم ـهبـا تطبـيـع املـصـطلحات، فتـبـدأ بـطـرح 
ُاملـصـطلح لإلـعـالم، ـفـإذا الـقـى قـبـوال ومل ي واـجـه باالعرتاـضـات يـطـرح ً

ا الرتاجـع ًيـتم فـورف أما إذا جوبـه باالعرتاضـات القويـة .، وهكذااهغري
ا، مع التمسك به بدعوى أن الـدول وقعـت عـىل ، والتربؤ منه ظاهريعنه

ا ـمـثلام ـحـدث يف املنـتـدى اإلقليـمـي الـثـاين ًمتاـمـ ،مـثـل ـهـذه املـصـطلحات
ــردات  ــري املـف ــامء املـشــاركون تغـي ــض العـل ــدينيني، ـحــني رـف للـقــادة اـل

ـة ، وتـسـمية األـشـياء بأـسـامئها،ةاإلـسـالمي ـاظ الرشعـي  والتمـسـك باأللـف
 والشذوذ يف مقابل املصطلحات املقرتحة، قام منظمـو زنىكاإلباحية وال

 وإعـالن أهنـا ليسـت صـادرة عـن األمـم ،املؤمتر عىل الفور بـالتربؤ منهـا
ُ وإنـام هـي عبـارة عـن مطالبـات خاصـة مـن ،املتحدة وال حتمل شـعارها

 وذلـك حـني ا، لرفـع الوصـم عنهـ؛)واذ والـداعراتالشـ(تلـك الفئـات 
ــدز ــم املتحـــدة لإلـي ــامج األـم ــي لربـن ــب اإلقليـم ــديرة املكـت ــت ـم : قاـل

املصطلحات املكتوبة بالورقة إنام هي مراعاة ملشاعر هذه الفئات، وهـي «
ًمصطلحات حلامية حقوق اإلنسان، كام أهنا مصطلحات موجودة ضـمنا 



 

 

 

 .»عت عليها كل الدول العربيةَّيف معاهدات األمم املتحدة التي وق

 يف استخدام مصطلحات ال تـوحي بتجـريم -ونحسب أن ذلك االجتاه 
 حتـى يـتم التعاـمـل مـع تـلـك ، أمـر مقصـود لذاـتـه-قـانوين أو حتـريم رشـعـي 

 فـهــي ـعــىل األـقــل ؛الـســلوكيات باعتبارـهــا ـســلوكيات إن مل تـكــن طبيعـيــة
ثم فاملرض الناشئ عـن تلـك  ومن ،ًسلوكيات عادية ال حتمل إدانة وال وصام

 .ًالسلوكيات هو كذلك ال حيمل إدانة وال وصام

 : قلب احلقائق-ج

فنجد التناول اإلعالمي لقضية مـرىض اإليـدز يركـز عـىل احلـاالت 
التي أصيبت باملرض عن طريق اخلطأ، كمن أصيب يف حادث ونقل إليه 

  بيـنام تؤكـد اإلحصـاءات،دم ملوث وما شابه، هبـدف كسـب التعـاطف
 ،زـنـى(ـعـىل أن الـسـبب اـلـرئيس يف نـقـل وانتـشـار اـملـرض ـهـو الفاحـشـة 

 وفيام ييل رسم يبني النسـب احلقيقيـة ملسـببات .) خمدرات باحلقن،شذوذ
 :املرض

                                     
 - ٢٠٠٦/ ١١/ ٨ إسالم أون الين. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 الشذوذ بني الرجال                               أسباب أخرى                       املخدرات باحلقن  متعاطي
 

 خمدرات وشذوذ العالقة اجلنسية بني الرجال والنساء           


 


 :املعادلة املخيفة

 يف نقل املرض ونرشه هو ممارسة كام هو معروف أن السبب الرئيس
 تتجـاوزاألمم املتحـدة أن إال ، ) خمدرات باحلقن، شذوذ،زنى(الفاحشة 

حيـث  ؛تلك األسباب وتنتقـل إىل مرحلـة مـا بعـد اإلصـابة بـاملرض عن
يف انتشار املرض، وتركـز ًسببا رئيسا ) صمت املريض بشأن مرضه( ُّعدت

 أي أن يتحـدث املـريض اساهتا عىل رضورة كرس حاجز الصـمت؛يف سي
بسـبب  عادة ما يصمت وال يعلـن عـن إصـابته بـاملرض فهو ،عن مرضه

 الرجال النساء



 

 

 

 وسبب هذه الوصمة يرجع إىل التقاليد والقيم . التي تلحق به»الوصمة«
 :لتي تعمل وفقها األمم املتحدة هي لذا فاملعادلة ا؛والثقافات

 

صمت  سببها سببه
  املريض

 الوصمة
 

القيم والتقاليد 
 والثقافات

       
 

لكرس   
حاجز 
 الصمت

 
إلزالة 
  الوصمة

تغيري القيم 
د والتقالي

 والثقافات

 :املعادلة النهائية 

 بد من ال
لكرس حاجز 

 الصمت
 

تغيري القيم والتقاليد 
والثقافات التي جترم الشذوذ 
واملامرسات اجلنسية خارج 

 نطاق الزواج

 

 تعقد األمم املتحدة ورشـات ،)كرس حاجز الصمت(وحتت عنوان 
ـدان العــامل  ـري مــن بـل ـة يف كـث ـل ودورات تدريبـي ـدان  و-عـم بخاصــة بـل



 

 

 
 وتعطـي ، مسـتهدفة التعامـل مـع فئـة معينـة هـي فئـة الشـباب-اجلنوب 

 ).زيادة وعي الشباب حول اإليدز (:لتلك الدورات عناوين جذابة مثل

 مـن UNFPAمثال ذلك ما قام به صندوق األمـم املتحـدة للسـكان 
 تراوحـت ،نحــو ألـف مراهـق ومراهقـةلإطالق محلة مدرسـية يف لبنـان 

سـنة، مـن خمتلـف مـدارس العاصمــة بـريوت، ) ١٧-١٢(ني أعامرهم ب
كرس حاجز الصمت حول قضايا الصحة (ضمن إطار نشاطات مرشوع 

، ويركـز التـدريب يف الـدورة عـىل أمــور )لنتحـدث.. اجلنسية للشـباب 
التوقي من األمـراض البلوغ والتغيريات الفسيولوجية والنفسية، وكيفية 

 قـام هبـا الربنـامج .أثناء املامرسة اجلنسـية) يدزاإل(ا بام فيها املنقولة جنسي
 .الوطني ملواجهة اإليدز

ـوه مــن  ـدورة ومــا تلـق ـراهقني حــول اـل ـيم ردود أفعــال اـمل ويف تقـي
 جـاءت النتيجـة مرضـية للقـائمني عـىل معلومات وتغري يف السلوكيات،

ـة ـدل ، الورـش ـا وـت ـيل عليـه ـوى الفـع ـىل املحـت ـات املشــاركات ـع تعليـق
 اسـتفادت )كرس حـاجز الصـمت(ورة التـي حتمـل عنـوان  فالد؛للدورة

وأن حبـوب منـع ! منها املشاركات بأن ممارسة اجلـنس تـؤدي إىل احلمـل
ن العفـة هـي السـبيل إ :ملاذا مل نجـد مـن يقـول! احلمل ال تقي من االيدز

 الوحيد للوقاية من اإليدز؟ 

                                     
، ٢٠٠٤ كانون األول، ١٤، حتقيقات، لبنان، ١٧٧٨جملة املستقبل، الثالثاء، العدد ) ١(

 .٧ص



 

 

 

 ونحـن ـنـرى أن اخلـطـر احلقيقـى يف كرس ـحـاجز الـصـمت، ـلـيس يف
ـه،  ـات االنحــراف اجلــنيسذاـت ـع عالـق ـه يتخــذ وســيلة لتطبـي ـل ألـن   يفـب

 فتقـل ،املجتمع، وتطبيع الشـذوذ، وجعـل املجتمـع يـألف احلـديث عنـه
 .ىل نمط حياةإا  ويتحول تدرجيي، النفوسبشاعته يف


 ،ادة الـدينيني ألسـبابتبنت األمـم املتحـدة سياسـة االسـتعانة بالقـ

 :منها

 إعطاء الضوء األخرض لكافة مؤسسـات املجتمـع لتتحـدث يف  -١
مثل هذه املوضوعات التي تعد يف املجتمعات املحافظة من األمـور التـي 

 .ُجيب أن يتم مناقشتها وفق أطر حمددة

ماذا يمكن أن (بعنوان  ٢٠٠٣ ففي وثيقة أصدرها اليونيسيف عام 
 :ورد فيها) يون مع األطفال والشباب جتاه اإليدز؟يفعل القادة الدين

 :إن القادة الدينيني بام هلم من موقع فريد يستطيعون« 

  زيادة الوعي العام-

  مساندة الفكر املستنري والسياسات والقوانني-

  إعادة توجيه املصادر اخلريية من أجل الرعاية-

 .» تقسيم األدوار- 



 

 

 
 ـفــإن دور ،وـعــىل ـهــذا

ــد ــادة اـل ــن يف الـق ينيني يكـم
ــــر ـحـــاجز الصــــمت،  كـس

ز يـــوإهنـــاء الـــرفض والتمي
ــــوانني،  بالسياســـــات والـق
ــــن  ــــل ـم ــــه التموـي وتوجـي
زكــوات وتربعــات اىل هــذا 
اجلانب مـع تقسـيم األدوار، 
فلكل دوره ضمن املنظومة، 
فــإذا رـفــض رـجــال اـلــدين 
ــن  ــرب ـع ــىل املـن التـحــدث ـع

إزالـة اجلهـد يف  كسبيل للوقاية، فيكفي أن يبذلوا العازل الطبياستخدام 
 ، حيث تستأنف مؤسسات أخرى الرتويج الستخدام العازل الوصمة

ً وذلك طبقـا . كالربامج املدرسية، ووسائل اإلعالم املختلفة؛الطبي

إذا كان لـدى بعـض رجــال الـدين غضاضـة يف «: ملا جاء يف هذه الوثيقة
ا الرتويج للواقي الذكري كجزء من خطــة الوقايـة، فبإمكـاهنم أن يـدعو

 .»هذا اجلزء للحكومات وإىل جهات أخرى

مسـئول ( وليـد بـدويًونذكر يف هذا الصدد ترصحيـا أدىل بـه السـيد 
 عقـدنا ورشـة عمـل ٢٠٠٢يف سبتمرب «): برنامج األمم املتحدة اإلنامئي

هناك «: رع اهلند يقولإعالن يتوسط أحد شوا
استخدم : لوقف اإليدز طريقة واحدة فقط

 .»العازل الطيب عند ممارسة اجلنس



 

 

 

يف صنعاء، واهلـدف كـان احلصـول عـىل تأييـد تلـك احلكومـات العربيـة 
لنا إىل رؤية موحدة لرضورة السرتاتيجية مواجهة اإليدز، وبالفعل توص

وقـد أبـدى أهـل .. .كرس حاجز الصمت، وإرشاك باقي فئـات املجتمـع 
ًالفـن واإلعالميـون، ومـن قـبلهم اجلمعـيـات األهليـة، بـل وأيضـا ممثـلـو 

ــال  ــن ردود أفـع ــي ـختــوفهم ـم ــامج اإلنامـئ ــدينالربـن ــال اـل  ـخــالل رـج
ـاك حاجــة م ـدوا أن هـن ـدناها، وأـك ـي عـق ـة الـت لحــة االجتامـعـات املختلـف

 ؛الضوء األخرض من رجـال الـدين اإلسـالمي واملسـيحيللحصول عىل 
باعتبـارهم يشـكلون قـوة رئيسـة يف إمكاهنـا أن تـأذن ألي فـرد بـالتحرك 
ًلكرس حاجـز الصمت، لذلك قررنا وفقا لالسـرتاتيجية التـي وضـعناها 

إرجاء هـذا القطـاع املهـم مـن املجتمـع حتـى النهايـة، بعـد أن نكـون قـد 
هيـد الطريـق ووضـع األساسـات مـع الفئـات األخـرى مـن فرغنا مـن مت

 .»املجتمع

األمني العام املساعد بجامعـة  - بكري ا ما ذكرته السيدة نانيسًوأيض
 للقـادة  الثاين املنتدى اإلقليميا لإلعالميني يف كلمته يف- الدول العربية

 :٢٠٠٦ نوفمرب الدينيني املنعقد يف

جمتمعاتنـا ىل إ اسـتطاعتنا أن نصـل يفا ًكانت القيادات الدينيـة سـبب«
 .»وهو ما كان من الصعب دوهنم ، هذا املجالالعربية يف

                                     
  م٧/١/٢٠٠٤حديث أدىل به لصحيفة األهرام املرصية، العدد. 
 ،م٢٠٠٦\١١\٨ إسالم أون الين . 



 

 

 
 أن رجال الـدين قـد يشـكلون حـائط صـد أمـام الـربامج التـي – ٢

، خاصـة أهنـم املختلفة إىل بثها يف املجتمعتسعى األمم املتحدة بوكاالهتا 
ًفهم نابعـة أصـال مـن ليسوا كباقي فئات قـادة الـرأي يف املجتمـع، فمـواق

 .نصوص رشعية

ًوبدا هذا واضحا يف ورشة عمل أقيمت بني وزارة الصحة السورية 
واألطفـال  علامء الدين يف جمال الوقايـة للشـباب دور واليونيسيف لتعزيز

 نحن نتكلم عـن رفـع الوصـمة«: ًمن اإليدز، حيث طرح أحدهم سؤاال
يوـصـم ـهبـذا ـمـع أن واهللا رشع قـطـع ـيـد الـسـارق، وـنـرى قـطـع ـيـده ل.. .
ومـا سيوصـم بـه سـيجعله ..  .رشع احلنيف حافظ عىل صحة اإلنسـانال

 .»ًرادعا لآلخرين وله

 . د،ئل مدير الربنـامج الـوطني ملواجهـة اإليـدز يف سـورياُوحينام س
 عن سبب االسـتعانة برجـال الـدين، خاصـة أن هنـاك أربعـة ،عامد الدقر

ً معهـدا ١٢٠ جامع، و٨٠٠٠ماليني شخص يتوجهون إىل املساجد عرب 
ً معـهـدا لـتـدريس العـلـوم الرشعـيـة، وـهـو أـمـر ـلـه ٢٢لتحـفـيظ الـقـرآن، و

ـكل  ـيس بالـش ـالم ـل ـه إىل إـع ـاد فـي ـت يوجــه االنتـق ـرية، يف وـق دالالت كـث
احلاجة ماسة إىل فتح احلوار مع رجـال الـدين، «إن : ً رصح قائال،األمثل

ف حتـت عبـارة بل إىل تدريبهم يف قضايا اجتامعية وصحية عادة مـا تصـن
 .»)ًحمافظا(يف جمتمع ال يزال ) املسكوت عنه(



 

 

 

 ،)وضـع برنـامج خـاص لرجـال الـدين(ويف سؤال وجه لـه حـول 
نعم، فكل املشاركني سيتم تدريبهم عرب ورشات متتابعـة حتـى «: أجاب

ـب  ـن ـخـالل اخلـط ـدين ـم ـداين لرـجــال اـل ـل املـي ـدأ بالعـم نصــل إىل أن نـب
 .»نشـر هذه األفكارواللقاءات والتفاعل مع املجتمع ل

كرس حـاجز (و) إزالـة الوصـمة عـن املـرض(وهكـذا للوصـول إىل 
 ملحاولـة ، جلأت األمـم املتحـدة إىل االسـتعانة بالقـادة الـدينيني)الصمت

قبـول ( يكـون خطـاب ، للتعامل مـع مـرىض اإليـدزصك خطاب جديد
 ).لعارالوصم با(ا إىل ًأو مستند) عقابيا(ً، وليس خطابا )رتام ورمحةواح


ـدأت سلـسـلة أو  ـى أدق  -وـب ـة( -بمعـن ـن األنـشـطة ـهـدفها ) محـل ـم

وضع اخلطاب الديني وجهود رجـال الـدين عـىل أجنـدة األمـم املتحـدة 
ورؤيتـهـا يف حمارـبـة ـمـرض اإلـيـدز، فـقـام الربـنـامج اإلقليـمـي لإلـيـدز يف 

 بعقـد مـؤمتر يف ،لألمـم املتحـدة التابع للربنامج اإلنامئـي ،املنطقة العربية
حتت رعايـة األمانـة العامـة جلامعـة ) م٢٠٠٤ ديسمرب ١٣-١١(القاهرة 

الـدول العربيـة، يف إطـار إرشاك القـادة الـدينيني لـكرس حـاجز الصـمت 
ًوقـد أصـدر املـؤمترون بيانـا هبـذا . حول مرض اإليدز يف املنطقة العربيـة

 يف الـبالد العربيـة ملواجهـة إعالن القـاهرة للقـادة الـدينيني(الشأن سمي 

                                     
 عامد الدقر .فريال زهرة، حوار مع د-ya/asp/arabic/org.hivinfocus.www

asp.studies . 



 

 

 
 والذي سبقه اتفاق دمشق املبدئي للقادة الدينيني يف الـبالد ،)وباء اإليدز

 .العربية للتصدي لوباء اإليدز

 اإلعالن يدرك بوضوح أهنـا تصـب يف خدمـة واملتأمل يف بنود ذلك
ِّشيوع املفاهيم الغربية التي تستهدف تغيـري القـيم والثقافـات التـي جتـرم 

 : وذلك ألهنارسات اجلنسية خارج نطاق الزواج؛امامل

ــ- ـب ـب ـع « تطاـل ـل ـم ـوارق يف التعاـم ـة أي ـف ـدزإزاـل ـرىض اإلـي  ـم
ـز، واإلقصــاء، والتهمــيش، والوصــم( ـد عــىل رضورة ،)التميـي  والتأكـي

بغـض النظـر عـن سـبب أو ، »متتعهم بكافـة احلريـات وحقـوق اإلنسـان
ن ـهـذا اـملـرض ـهـو أـنـه ـمـن املـعـروف أـبـرغم  (مـصـدر اإلـصـابة ـبـاملرض

 ارتـكـاب الفاحـشـة الـسـبب األـسـاس يف إـصـابة ُّـمـرض ـسـلوكي، ويـعـد
 وتبـدو بـذلك أهنـا تعطـي ملـامرس ،)مـن إمجـايل اإلصـابات% ٩٥حـوايل 

الفاحشة الضوء األخرض لالستمرار يف جريمته، فـال عقوبـة رادعـة وال 
 ، مع تبشـريه)دعوته للتوبة(و) عدم املوافقة عىل سلوكه(توبيخ، بل فقط 

يف حـال إصـابته باإليـدز بـأن املجتمـع سـيتقبله ويتضـامن معـه ويعاملـه 
 .كأخ، وأنه سيحصل عىل كل الدعم املادي واملعنوي والرعايـة واحلنـان

ـد ـعـدم أـخـذ ) التـحـريم(ولـفـظ  ـك عـن ـة واـحـدة فـقـط، وذـل ورد يف حاـل
ــي(االحتياـطــات الالزـمــة  ــازل الطـب ــد ممارـســة ) أي اـســتخدام الـع عـن

                                     
 دون أدنى إشارة إىل سبب اإلصابة باإليدز. 



 

 

 

  !يف نقل املرض لآلخرين مما يتسبب ؛الفاحشة

عـىل متتـع ـمـريض اإليـدز بكافـة حـقـوق أن التأكـيـد   كـام تشـري إىل-
، يعـنـي أن ـمـن يـسـتنكر أو برصف النـظـر ـعـن ـسـبب اإلـصـابةاإلنـسـان، 

ـن  ـذاك اـملـريض، أو ـم ـل اـملـرض ـل ـي تـسـببت يف نـق ـيـرفض الفاحـشـة الـت
يطاـلـب ـبـإجراء الفـحـوص الطبـيـة اإلجبارـيـة واإللزامـيـة يعاـقـب بتهـمـة 

بام فيها ممارسة (تمييز وانتهاك حقوق اإلنسان، فحرية املامرسة اجلنسية ال
ُّتعد) الشذوذ اجلنيس ا مـن حقوقـه، لبيان العاملي حلقـوق اإلنسان حق يف اُ

ًوهبذا يقف هذا البند عائقا أمام تطبيق القوانني والترشيعـات اإلسـالمية 
 .التي حتمي املجتمع من الرذيلة

 كـام يـنص اإلعـالن، ،)لتعليمية هـذه القضـيةتناول املؤسسات ا (-
 وهـو مـا تـنص ،)Safe sexاجلنس اآلمن (يتم عن طريق تعليم األطفال 

:  ويشـمل اجلـنس اآلمـن.الدولية يف تناوهلا لقضـية اإليـدزعليه املواثيق 
تعليم األطفـال السـبل املختلفـة للمامرسـات اجلنسـية مـع جتنـب انتقـال 

يؤدي إىل انتشار الفاحشة بني األطفال بـام هلـم اإليدز أثناء املامرسة، مما س
 .من ميل فطري لتجريب كل ما يتعلمونه

ويوضح خطورة هـذا البنـد مـا جـاء يف جريـدة احليـاة حتـت عنـوان 
مثـل هـذا «): تالمذة مرص موعودون بثقافة جنسـية بمواصـفات عربيـة(

 ـقـد يـكـون مقدـمـة لتقـبـل -إـعـالن الـقـاهرة للـقـادة اـلـدينيني  -اإلـعـالن 



 

 

 
دماج قضايا الصحة اجلنسية واإلنجابية يف املناهج الدراسية للمـراهقني إ

واملراهقات، وهي اخلطـوة التـي واجهـت معارضـة عنيفـة عقـب مـؤمتر 
ـة يف التفـكـري ـتـوال ،م١٩٩٤الـسـكان ـسـنة  ـا أـصـحاب التقليدـي ي اعتربـه

 إليـه مـن مبـادئ نرش الصـحة تدعوة إىل الفحش والفساد بسبب ما دعـ
  .»اجلنسية وغريها

 بالصـورة الـواردة )تناول املجاالت اإلعالمية لقضية اإليـدز (-
ز اخلوف والرهبة واخلجل مـن يف اإلعالن يؤدي يف الواقع إىل إزالة حاج

 وهذا أمر يؤدي إىل نرش الفاحشـة، خاصـة بالنسـبة للمـراهقني، .املرض
ـد ـري للتقلـي ـل فـط ـن مـي ـدهيم ـم ـام ـل ـات .ـب ـك بالدراـس  ونـسـتدل ـعـىل ذـل

ـة اإلعال ـف واجلريـم ـالم العـن ـت أن مشــاهدة أـف ـي أثبـت ـة الـت ـة املختلـف مـي
ـال  ـة إىل ارتكاـهبـا ـلـدى األطـف وتـعـاطي املـخـدرات ـمـن األـسـباب املؤدـي

 .واملراهقني

ـرض آخــر، - ـأي ـم ـدز ـك ـرض اإلـي ـائس ـم ـاول املســاجد والكـن  تـن
بغـض النظـر عـن  ،)بالء من عنـد اهللا(والتأكيد عىل أن مرض اإليدز هو 

                                     
  م٢١/١٢/٢٠٠٤أمينة خريي، جريدة احلياة، بتاريخ. 
  الربنامج اإلقليمي لإليدز يف الدول العربية يعمل)HARPAS (- يف إطار رشاكة مع 

 عىل إنتاج -)  حلقة١٢ مسلسالت مكونة من ٣تبث (إذاعة صوت العرب اإلقليمية 
 ويركز عىل األشخاص املتعايشني مع اإليدز وفريوسه، ،مسلسل يذاع عىل مدار العام

ا أن تعزز السلوك املالئم الرافض وعىل جمموعة من قضايا التوعية التي من شأهن
 .للوصمة والتمييز اللذين يعاين منهام األشخاص املتعايشون مع اإليدز وفريوسه

http://harpas.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=١٥&Itemid=٩٧  



 

 

 

أنه كرس ـحـاجز الرهـبـة واـخلـوف واخلـجـل ـمـن  ـمـن ـشـ،ـسـبب اإلـصـابة
 .ًاملرض، مما يشجع أيضا عىل انتشار الفاحشة بصورة أكرب

 يتضمن اإلعالن اإلقـرار الضـمني بمامرسـة الفاحشـة، واالجتـار -
ـه ـذي ورد فـي ـد اـل ـن خــالل البـن ـك ـم ـا، وذـل ـىل رضورة «: فيـه ـد ـع التأكـي

يـدز ونرشه، الوصول إىل الفئات األكثر عرضة مـن غريهـا لإلصـابة باإل
والتأكيد عىل رضورة تنـوع املـداخل والطـرق التـي سنصـل هبـا إىل هـذه 

ـات،  ـائنهم، ومتعــاطي املخــدرات الفـئ ـاجلنس وزـب ـاجرين ـب خاصــة املـت
ــع الرجـــال ــذين يامرســـون اجلـــنس ـم ــاحلقن، والرجـــال اـل ــاقي ـب  ، وـب

 ألن جمـرد ذكـر هـذه ؛، حيـث االعـرتاف هبـم»أصحاب العادات الضارة
ًاملوافقة عىل سلوكهم، فضال عن جتنـب ذكـر أي صـورة الفئات قد يعني 

لألخـذ عىل أيدهيم، أو توقيع أي عقوبة رادعة هلم، ويف هذا خطر عظيم 
 .عىل األمة

 ويف هــذا . يقدم اإلعالن مصـلحة الفــرد عـىل مصـلحة املجتمـع-
 .تعارض شديد مع أساس قيام الدولة ومع مقاصد الرشع


ــ ــد ـت ــدليل (إـصــدار ) م٢٠٠٤(ال ـصــدور إـعــالن الـقــاهرة وـق اـل

حتت إرشاف برنامج األمم املتحـدة اإلنامئـي، ) اإلسالمي ملواجهة اإليدز
والشـباب، واملجتمـع، لألئمة، والـدعاة، : والذي تناول جمموعة رسائل



 

 

 
 وقـدم الـدليل نفـس وسـائل األمـم املتحـدة يف مقاومـة .ومرىض اإليـدز

 . ABC:  وهي؛اإليدز

عـىل نفـس غـرار ) الدليل املسيحي ملواجهـة اإليـدز(باملثل، صدر و
الـدليل اإلسـالمي، ثـم تـم عقـد عـدد مـن الـدورات التدريبيـة لـتـدريب 
ـالمي  ـدليلني اإلـس ـتهدف باـل ـور املـس ـف اجلمـه ـىل تعرـي ـدين ـع رـجـال اـل
واملسيحي، فأقيمـت يف دمشـق ويف طـرابلس الغـرب بليبيـا ويف املغـرب 

 .واليمن والكويت

ـقـد ـصـندوق األـمـم املتـحـدة اإلنامـئـي ورـشـة عـمـل لقـيـادات وـكـذلك ع
إعـالن طـرابلس (دينية نسائية عربية يف طرابلس الغرب بليبيـا، وصـدر عنهـا 

 والذي قدم جمموعـة مـن ،)للقائدات الدينيات للدول العربية ملواجهة اإليدز
 .رضورة إدخال الثقافة اجلنسية يف املدارس: التوصيات أخطرها

كان هلا نصيبها  - كباكستان  غري العربية -سالمية كذلك الدول اإل
من حماوالت توظيف اخلطاب الديني بعقد ورش عمل تستهدف رجال 
الدين، بل وتـم عمـل دليـل ملواجهـة مـرض اإليـدز، عـىل غـرار الـدليل 

                                     
 ٢١سبل األمم املتحدة للوقاية من اإليدز، ص: انظر. 

اعتمد الدليل الذي أصدره صندوق األمم املتحدة اإلنامئي نفس السبل مع تعديل 
طفيف، حيث أضاف العفة مع االمتناع، كام أضاف الزوج إىل الوفاء للرشيك، مع 

 .ن أرص عىل ممارسة الفاحشةالتأكيد عىل استعامل العازل الطبي مل



 

 

 

 .اإلسالمي السابق ذكره

يف إطار الدعم املقـدم ملقـرري ، م٢٠٠٣ويف بنجالديش يف ديسمرب 
ـةالسياـسـات و  استـضـاف ـصـندوق األـمـم املتـحـدة ،الشخـصـيات الدينـي

 بغـرض تـدريب القـادة ؛ًللسكان ووزارة الشئون الدينيـة مـؤمترا لألئمـة
ـة  وـفـريوس نـقـص ، وحـقـوق اـملـرأة،اـلـدينيني يف ـجمـال الـصـحة اإلنجابـي

 .املناعة البرشية

واملناشط التي يتم فيها ترويج األجندة الغربية عـرب القـادة الـدينيني 
ستهدف كافـة العواصـم العربيـة واإلسـالمية؛ ففـي تومتواصلة مستمرة 

، ويف ٢٠٠٦  مـايو٢٨-٢١ورشة عمل للقادة الدينيني عقدت طرابلس 
، ـثـم يف ٢٠٠٦ يونيـو ٥-٤القـاهرة ورشـة تدريبيـة للقائـدات الـدينيات 

، ويف صـنعاء ٢٠٠٦  نوفمرب٢٧ ورشة وطنية للقادة الدينيني يف يأبو ظب
ـ ـة للـقـادة اـل ُ ـثـم يف الرـبـاط ،٢٠٠٦ ديـسـمرب ٦-٢دينيني يف ورـشـة وطنـي

 ، ويف ديب٢٠٠٧ مـارس ٢٠-١٠ورشة تدريبية وطنيـة للقـادة الـدينيني 
، ويف البـحـرين ٢٠٠٧برـيـل إ ١٨-١٦ورـشـة عـمـل للـقـادة اـلـدينيني يف 

، ثم اجلزائـر ورشـة ٢٠٠٧بريل إ ٢٤-٢٢ورشة تدريبية للقادة الدينيني 
 تـونس ورشـة تـدريب ويف، ٢٠٠٧ يوليـو ٥-٢قليمية للقـادة الـدينيني إ

                                     
  باكستان تستعني بعلامء دين يف مواجهة اإليدز بوعظ وملصقات حتمل آيات من القرآن

 ٢٣هـ، املوافق ١٤٢٧ مجادى الثاين ٢٧لإلرشاد، جريدة الرشق األوسط، األحد 
 .١٠٠،٩٩م، العدد ٢٠٠٦يوليو 



 

 

 
وهكذا يأيت تطبيـق هـذه ...  ٢٠٠٨ مايو ١٦-١٤وطنية للقادة الدينيني 

ًالسياسة وفقا لبنـود الوثـائق الدوليـة التـي أكـدت عـىل أمهيـة االسـتعانة 

 .بالقادة الدينيني




تبدو منظومة عمل األمم املتحدة واحدة يف كل القضايا، من حيـث 
 ومسـار ،املسار احلكومي:  مها؛متوازيني) خطني/صعيدين(العمل عىل 

منظامت املجتمع املدين، أو حماولـة تكبيـل الـدول والشـعوب باتفاقيـات 
لفكـاك عىل درجة عالية من درجات اإللزام، بحيث ال تسـتطيع الـدول ا

 أصدر األمـني العـام لألمـم املتحـدة ،)م٢٠٠٠( ففي أول ديسمرب ؛منها
رـسـالة بمناـسـبة الـيـوم الـعـاملي ملتالزـمـة نـقـص املناـعـة املكتـسـب، وـكـان 

مـنـذ الـعـام ً اإلـلـزام الـسـيايس لـلـدول، وفـعـال ًتركـيـزه فيـهـا واـضـحا ـعـىل
ًأكثـر وضـوحا منـذ أن اعتمـدت يكون بدأ شكل هذا اإللزام ) م٢٠٠١(

 يونـيــو ٢٧-٢٥مــن (للجمعيــة العامــة ) ٢٦(ـ ورة االســتثنائية الــالــد
 ).إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البرشية) (م٢٠٠١

                                     
 لتعليم والتدريب توفري حلقات العمل وا):  بكني–ح /١٠٨البند : (مثال

للمتخصصني فيام يتعلق بالوقاية من فريوس اإليدز واألمراض األخرى التي تنتقل 
عن طريق االتصال اجلنيس، وعواقبها عىل كل من املرأة والرجل من مجيع األعامر 
للوالدين، وصناع القرارات، وقادة الرأي عىل مجيع مستويات املجتمع املحيل، بام يف 

 ."نية والتقليديةذلك السلطات الدي



 

 

 

ويف مـسـار ـفـرض اإلـلـزام الـسـيايس وتكبـيـل اـلـدول باملوافـقـة ـعـىل 
ا ـعـن اإلـيـدز ًـقـدت األـمـم املتـحـدة ـمـؤمترا عاملـيـ ع،إعالنـات واتفاقـيـات

ثالثــة م، وقــد وضــع ١٣/٩/٢٠٠٣يقيــا واألمــراض اجلنســية يف أفر
، وتم التصديق عليها من قبل الدول Three onesًخطوطا رئيسة سميت 

 : عىلThree onesاملشاركة، وحتتوي 

 االتفاق عىل وضع اإلطار الفعيل لعالج مرض اإليدز، والذي – ١
يضمن دجمه ضمن إطار اخلطة الوطنية والقومية للـدول كجـزء 

 . يف هذا املجالمن برامج إنفاق الدول

ـة – ٢ ـة الثنائـي ـنظامت الدولـي ـع اـمل ـة ـم ـدز القومـي ـرامج اإلـي ـابق ـب  تـط
 .واملتعددة

 . االتفاق عىل مستوى الرقابة ونظم التقويم بالدول– ٣

–
 يونـيـو، ٢ ـمـايو إىل ٣١ بنيوـيـورك يف الـفـرتة ـمـن ،م٢٠٠٦ويف ـعـام 

ً مؤمترا عن اإليـدز خصـص لتقيـيم عقدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة
 وقـد ورد يف أحـد .تنفيذ احلكومات له خالل السنوات اخلمـس املاضـية

 بتكثيـف - نحـن الـدول -نلتـزم «: عـىل سـبيل املثـال) ٢٩البنـد (بنوده 
اجلهود من أجل سن الترشيعات واألنظمة وغريها من التـدابري الكفيلـة 

بفـريوس اإليـدز وأفـراد ني بالقضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املصـاب



 

 

 
 الفـئــات الـضــعيفة، وكفاـلــة ـمتــتعهم الكاـمــل بجمـيــع حـقــوق اإلنـســان

 ووضـع ،واحلريات األساسية، ويف الوقـت نفسـه احـرتام خصوصـيتهم
اســرتاتيجيات تكفــل مواجهــة مــا يــرتبط بالوبــاء مــن وصــمة العــار 

 .»واالستبعاد االجتامعي

ـامي للـمـؤمتر، عارـضـت ب ـان اخلـت ـدان وعـنـد إـصـدار البـي ـعـض البـل
األفريقية، وبعض الدول الكاثوليكية، وجمموعـة مـن الـدول اإلسـالمية 

 أن يتـضــمن - ـعــىل رأـســها مرص -داخــل منظـمــة اـملــؤمتر اإلـســالمي 
اإلعـالن اإلشـارة إىل أن الوـبـاء ينـترش بشـكل أرسع ـبـني الفئـات األكـثـر 
عرضة لإلصابة بالفريوس، والتي تضـم الشـواذ والعـاهرات ومتعـاطي 

 قد يعنـي ن جمرد ذكر هذه الفئاتإات عن طريق احلقن، حيث املخدر
املوافقة عىل سلوكهم، كـام عارضـت تشـجيع اسـتخدام العـوازل الطبيـة 
ًخشية أن يمثل ذلك إقرارا أو تغاضيا عن أنشطة غـري رشعيـة، أو إقـرارا  ًً

 ).زنىال(ملامرسة اجلنس بشكل غري رشعي 

ـدت مرص  ـان أصــدرته وزارة-ولـقـد أـب ـة  يف بـي ـة املرصـي  - اخلارجـي
رفضها لتقنـني بعـض السـلوكيات التـي ختـالف تعـاليم اإلسـالم بحجـة 
معاجلة مرض اإليدز، وقالت مساعد وزير اخلارجية للعالقـات متعـددة 

إن مرص مل تعـرتض خـالل املـؤمتر عـىل «:  نائلـة جـرب السـفرية،األطراف

                                     
  م٢٠٠٤بينام ورد ذكرها يف إعالن القاهرة للقادة الدينيني، ديسمرب. 



 

 

 

ـال ـة لضــامن احلــق يف الـع ـة زمنـي ـالن أي أـهـداف أو خـط ج تضــمني اإلـع
والوقاية، إال أهنا رفضت حماولة بعض األطراف استغالل قضـية اإليـدز 
كذريعـــة لفـــرض قـــيم غربيـــة مرفوضـــة عـــىل املجتمعـــات العربيـــة 

أن قـيم املجتمـع املرصي النابعـة ) نائلـة جـرب(؛ وأوضحت »واإلسالمية
ـه وإـسـالمه ليـسـت قابـلـة للتـفـاوض، مؤـكـدة رـفـض بالدـهـا  ـمـن عروبـت

د إلجبارها عىل القبول بتقنني العالقات غـري ممارسة الضغوط عىل الوفو
ـة واإلســالمية،  ـيم املجتمعــات العربـي ـي تتعــارض مــع ـق الســوية، والـت

ن هذه الضـغوط متـارس يف الوقـت الـذي تـرفض فيـه نفـس إ :وأضافت
األـطــراف االـعــرتاف ـبــأن أـســباب اإلـصــابة بـمــرض اإلـيــدز تـشــمل 

 .املامرسات السلوكية غري السوية

 مـن ذلـك  كويف عنان يعرب عـن خيبـة أملـهولعل ذلك ما جعل
 ويعترب أن العامل أخفق يف الوفاء بـالوعود التـي قطعهـا قبـل مخسـة ،البيان

إن الغالبيـة السـاحقة ـمـن «: أعـوام ملواجهـة ـمـرض اإليـدز، وقـال عـنـان
 حيـث ؛»الدول فشلت يف الوفاء بالتزاماهتا بشـكل يبعـث عـىل اإلحبـاط

الشواذ :  وهم؛فئات األكثر عرضة للمرضبد من ذكر ال كان يرى أنه ال

                                     
  م٢٠٠٦تقرير اإليدز السنوي لألمم املتحدة لعام. 
  موقع شبكة البي يب يس 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_٥٠٤٣٠٠٠/٥٠٤٣٢٤٠.stm ،  
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_٥٠٣٥٠٠٠/٥٠٣٥٢٩٦.stm 



 

 

 
 ينبغـي – ًوفقا حلـديث كـويف عنـان –، كام كان والعاهرات واملدمنون

مـن الشـباب بـني %) ٩(أن حيصل ما ال يقل عـن ) م٢٠٠٥(بحلول عام 
 الالزـمـة سـنة عـىل املعلومـات والتثقيـف واخلـدمات) ٢٤-١٥(سـن 

 .لوقاية أنفسهم من اإلصابة

اإلـلـزام السـيايس تعـمـل بقيـة منظوـمـة وهياـكـل وعـىل نـفـس مـنهج 
األمم املتحدة عىل نرش اسـرتاتيجيات برنـامج املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة 

ـة لرشق املتوســط ملواجهــ ـة الصــحة العاملـي ـدز واألمــراض املنقوـل ة اإلـي
 .اجنسي

وـمـن ذـلـك يتـبـني أن مـسـتويات العـمـل اـلـدويل يف مواجـهـة اإلـيـدز 
 :ثالثة، هي

 .د األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة العمل عىل صعي-١

 . العمل عىل املستوى اإلقليمي مثل إقليم رشق املتوسط-٢

 وذلـك بإنشـاء برنـامج قـومي ملواجهـة ،العمل عـىل مسـتوى البلـدان -٣

                                     
 وفقا لرؤيتها –عرتاف بالشواذ والعاهرات؛ ألن ترص األمم املتحدة عىل رضورة اال ً– 

ًعدم االعرتاف هبذه الفئات، أو االعرتاف سلبا هبم؛ أي جتريم سلوكهم، هيمش 
 .هؤالء ويقصيهم عن أي تعامل إجيايب يف إطار محالت التوعية والوقاية

نس، ، تقرير تو)مراجعة وحتليل القوانني املتعلقة بمرض اإليدز( وحيد القرشييش .د
 .م٢٠٠٥املفوضية السلمية حلقوق اإلنسان، سبتمرب 

 إشارة إىل توفري العازل الطبي للشباب. 



 

 

 

 .اإليدز يف كل دوله




كـان خطـاب األمـني العـام ) م٢٠٠٦(لعاملي لإليدز عـام يف اليوم ا
: ً واضحا يف الرتكيز عىل البعد املايل حينام قال، كويف عنان،لألمم املتحدة

ا جلهـود مواجهـة دوالر متوافرة سنوي)  مليارات٨ (ُلدينا اليوم ما يناهز«
ـل  ـة مقاـب ـدان النامـي ـدز يف البـل ـون٣٠٠(اإلـي ـن )  ملـي ـد ـم ـل عـق دوالر قـب

 .»اآلن

أما عن توجيه هذه األموال الطائلة فيقـول املـدير التنفيـذي لـربامج 
إـنـه تـم ختـصـيص نـصـف «:  بـيـرت بيـوت،األمـم املتـحـدة ملكافحـة اإلـيـدز

، Abstinenceاألـمـــوال املوجـهـــة للوقاـيـــة لـصـــالح ـبـــرامج االمتـنـــاع 
ـام يعـنـي أن النـصـف اآلـخـر ـتـم ختصيصــه Be Faithfulواإلـخـالص  ، ـب

 .» بام جيعلها يف متناول اجلميعCondomsالطبية لصالح توفري العوازل 

 :متويل هذه الربامج يف البلدان الفقرية

ـيـتم متوـيـل ـبـرامج مواجـهـة اإلـيـدز يف البـلـدان الفـقـرية ـعـن طرـيـق 
 :مؤسسات التمويل الدولية بعدة أشكال خمتلفة

 .التعاون مع وكاالت األمم املتحدة املعنية باملرض: أوهلا

 احلكوـمـات الوطنـيـة، وذـلـك بإنـشـاء ـبـرامج التـعـاون ـمـع: وثانيهـا 



 

 

 
 .متخصصة يف حماربة مرض اإليدز

 وـهـذان املـسـاران .التـعـاون ـمـع ـمـنظامت املجتـمـع اـملـدين: والثالـث 
األـخـريان ـمهـا نـظـام عـمـل األـمـم املتـحـدة، حـيـث تنقـسـم ـكـل 

قـسـم خـاص ـبـالوفود الرـسـمية املمثـلـة : اجتامعاهتـا إىل قـسـمني
 ـخـاص بـمـنظامت ٍم ـمـوازلـلـدول واحلكوـمـات الوطنـيـة، وقـسـ

ًاملجتمع املدين، وغالبا ما جتعل هذا القسم مراقبا أو حتى حكام  ً ً
عىل احلكومات؛ وبذلك تتحول مؤسسـات املجتمـع املـدين إىل 
وكيـل لألـمـم املتحـدة بفـضـل إمكاـنـات التمويـل الكـبـرية الـتـي 
تتهافت عليهـا تلـك املـنظامت، وتكـون يف النهايـة أحـد أدوات 

 .يف تنفيذ رؤيتها وسياستها وأفكارهااألمم املتحدة 

مل يـكـن التموـيـل األجنـبـي إال أـحـد أـهـم آلـيـات وـسـبل االـخـرتاق «
ـة إلعــادة رســم خــرائط  ـة الرشعيــة الدولـي ـنن حتــت راـي اخلــارجي املـق
املجتمعات يف شتى أنحاء العامل، ومما ساعد عملية االخرتاق هذه ظهـور 

نيـة يف البلـدان املختلفـة مراكز قوي ثقافية واجتامعية عىل الساحات الوط
 ، وقادرة عىل مترير األجندات اخلارجيـة والـرتويج هلـا،راغبة يف التعاون

وحماولة اقتسام كعكة التمويل مع احلكومات التي تسـعى هـي األخـرى 
 ، مـن خـالل قبـول سياسـاته العومليـة،لتأكيد اندماجها يف النظام العـاملي



 

 

 

 .»سواء يف التجارة أو حقوق اإلنسان

ظهر موضـوع التهديـد بقطـع املـنح واملسـاعدات الدوليـة عنـدما وي
ًتعتمد مؤسسات التمويل التابعة لألمم املتحدة خطابا يقوم عـىل إلزاميـة 
ـة، ـسـواء  اـسـتخدام وـصـفة الـعـالج الـتـي تـقـدمها تـلـك اـملـنظامت الدولـي
بالعمـل عـىل كســر حـاجز الـصـمت هبـدف إزالـة الوصمــة عـن ـمـرض 

تـنرش مـنظامت التمويـل الدوليـة أن حجـب ومريض اإليـدز، أو عنـدما 
املعلومات اخلاصة باإليدز أو ختفيفها ال يعني إضعاف الـوعي بـاملرض، 
وبالتايل املسامهة بانتشاره فحسب، بل قد ينتج عنه حجب للمسـاعدات 

 .الدولية

  *  * * 

                                     
 قضايا املرأة من وطنية املنطلقات إىل عوملة األجندات(نادية مصطفى حممود .د( ،

 .م، إسالم أون الين٤/٨/٢٠٠٣



 

 

 







وي لربنامج اإليدز التابع لألمم املتحدة عام جاء يف التقرير السن
االمتناع، : ن  األهداف األخالقية ملحاربة اإليدز تتضمنأ« ،م٢٠٠٦

وتأخري ممارسة اجلنس بني صغار السن، وتوحيد العالقة اجلنسية، 
وختفيض عدد الرشكاء يف العالقة اجلنسية، واالستعامل الصحيح 

كن التي انترش فيها مرض واملستمر للعازل الطبي خاصة يف األما
ًاإليدز، وتتطلب الوقاية الفعالة ملرض اإليدز تغيريا يف العادات املتوطنة 

ن املامرسة غري اآلمنة أ ذلك ؛والعادات االجتامعية املتعلقة باجلنس
أن إقناع األشخاص النشطني أسهمت يف انتشار املرض يف أفريقيا، و

 سوف يكون  الرشيكا بقبول ختفيض عدد رشكائهم وتوحيدجنسي
ًا وسببا يف نجاح اجلهود الوقائية من مرض اإليدز ذات املدى مصريي

 .»الطويل

كام جاء يف برنـامج احلملـة العامليـة ملواجهـة اإليـدز الـذي أصـدرته 
 :م ما ييل٢٠٠٠األمم املتحدة عام 

أن هناك عدة طرق للوقايـة مـن االنتقـال اجلـنيس لفـريوس العـوز «



 

 

 

ـاع : وـهـي تـشـملاملـنـاعي اـلـبرشي،  ، واإلـخـالص )Abstinence(االمتـن
، واسـتعامل العـازل الطبـي )Be Faithful to your Partner(للرشيـك 

)Condom(«. 

Abstinence
 :املقصود باالمتناع يف لغة األمم املتحدة هو

  االستمناء باليد-

  العادة الرسية املزدوجة-

 س األعضاء التناسلية ممارسة اجلنس بدون تالم-

 . ممارسة اجلنس الفموي بدون قذف بالفم-

فيها من خمالفة للفطرة السوية، فهـي  وهذه املامرسات، إضافة إىل ما
تقي من اإلصابة بفريوس اإليدز، فلو كان يف اجللد املعـرض ملالمسـة  ال

 أو الغـشـاء املـخـاطي - ـسـحجات–ًالـسـوائل اجلنـسـية جروـحـا صــغرية 
 . متزقات ولو صغرية يمكن أن ينتقل الفريوس من خالهلااملبطن للفم به

Be Faithful to your Partner
 يف مواثيق األمـم املتحـدة -  تعني الرشيك-) Partner(تفيد كلمة 

                                     
  م، ١٩٩٧العربية، ، مجهورية مرص )الرعاية التمريضية ملرىض اإليدز(انظر كتاب

 .١٨ص



 

 

 
 نــوع مـن املسـاكنة واملعـارشة بـني ، بشـكل عـام، أيويف الثقافـة الغربيـة
. ، أو رجلـني، أو امـرأتني)ن ربـاط رشعـيولو بدو(اثنني، رجل وامرأة 

ـه اإلخــالص بمعنــاه  ـيس املقصــود ـب ـك ـل ـاإلخالص للرشـي ـايل ـف وبالـت
) االكتـفـاء برشـيـك واـحـد(األخالـقـي والقيـمـي، وإـنـام املقـصـود ـبـه ـهـو 

 . بني االثنني فقط- يف حال إصابة أحدمها باملرض -حلرص العدوى 

Condom
، ـجـاء ـحتـت بـنـد )م١٩٩٤(ـقـة ـمـؤمتر الـقـاهرة للـسـكان ـعـام يف وثي

ـيـرى املرشوع أـنـه ينبغـي أن يـصـبح تـشـجيع اـسـتخدام «: معاجلـة اإلـيـدز
 وتوريـدها وتوزيعهـا بصـورة ،جيدة النوعية) العوازل الطبية(الرفاالت 

موثوقة، عنارص ال تتجـزأ مـن مجيـع خـدمات رعايـة الصـحة التناسـلية، 
ـنظام ـع اـمل ـىل مجـي ـي ـع ـة ذات الصــلة وينبـغ ـة   وال–ت الدولـي ســيام منظـم

 أن تزيد بصورة كبـرية مـن رشائهـا، كـام ينبغـي العمـل -الصحة الدولية 
عىل إتاحـة الرفاالت والعقاقري للوقاية والعـالج مـن األمـراض املنقولـة 

 مـع ، وبأسعــار متهـاودة،عن طـريق االتصال اجلنيس عىل نطـاق واسـع
 .» األساسيةإدراجها يف مجيع قوائم العقاقري

ولقد سـارعت أجهـزة األمـم املتحـدة ومنظامهتـا املختلفـة واملهتمـة 
بشئون الصحة إىل الدعوة إىل توزيـع العـازل الطبـي عـىل طلبـة املـدارس 

                                     
  األمم املتحدة، إعالن ومنهاج عمل بكني مع اإلعالن السيايس والوثيقة اخلتامية ملؤمتر

 .م٢٠٠٢بكني بعد مخس سنوات، نيويورك، إدارة شئون اإلعالم باألمم املتحدة، 



 

 

 

واجلامعات واجلنود يف اجلـيش والسـجون، ومل حتـاول هـذه األجهـزة أن 
جتعــل ضــمن براجمهــا دعــوة النــاس إىل التمســك بــالقيم واألخــالق 

 ـكـي ـيـتم ـكـبح ـمجـاح الـشـهوة فاـضـلة، أو اـلـدعوة إىل اـلـزواج املبـكـرال
 . خاصة يف سن الشباب،اجلنسية العارمة وترشيدها

 فالعازل الطبي لـيس ،وليس هناك ما يمكن تسميته باملامرسة اآلمنة
ًآمنـا بـاملعنى املشـار إليـه متاـمـا، ال مـن اإليـدز وال  مـن أغلـب األـمـراض ً

ن الوكـاالت الدوليـة ذاهتـا تعـده ضـمن املامرسـات ا، بـل إاملنقولة جنسي
 – ـمـا تـعـده – أي أهنـا مل تـصـنفه ـضـمن فئـة ؛اجلنسـية متوـسـطة اخلـطـورة

 .ممارسات آمنة أو ممارسات أقل خطورة


مع العلم أن االدعـاء بـأن اسـتعامل العـازل الطبـي يقـي مـن انتقـال 

ية األـخـرى ـمـن ـشـخص إىل آـخـر ال يمـكـن اإلـيـدز أو األـمـراض اجلنـسـ
االعتامد عليه، فالعازل يقلل نسبة انتقال هذه األمراض، ولكنـه ال يمنـع 
بالرضورة من اإلصابة بفريوس اإليدز، حيث املسـام امليكروسـكوبية يف 

 ألن حجمهـا يكـون ؛العازل تسمح لفريوس اإليدز بـاملرور مـن خالهلـا

                                     
 بكر، لألسف فإن جممل سياسات األمم املتحدة ووثائقها تصب يف اجتاه حماربة الزواج امل

سنة، يف الوقت الذي تشجع فيه ممارسة اجلنس للمراهقني ) ١٨(ًوتعده عنفا ضد األطفال 
 .عن طريق برامج التثقيف اجلنيس

 الرعاية التمريضية ملرىض اإليدز، اليونيسيف، مرجع سبق ذكره، : ملزيد من التفاصيل انظر
 .١٨ص



 

 

 
وجـود حالـة وس، خاصـة يف أكرب منه، فيصاب الشخص بعـدوى الفـري

 ،تقرحات يف أعضائه اجلنسية، وقد يتهتك العازل أثناء العمليـة اجلنسـية
، ثـم إنـه بعـد املامرسـة يتسـع هـذا العـازل ًويؤدي أيضا إىل اإلصابة به

 .ل بالفريوسَّحمُويسمح بخروج السائل امل

 عـىل ولقد أثبتـت دراسـات عديـدة أن العـازل الطبـي غـري مـانع
ق من انتقال فريوس اإليدز، ونتائج هذه الدراسات أثبتتهـا نرشة اإلطال

ـات  ـدز يف الوالـي ـات اإلـي ـز معلوـم ـن مرـك ـدز الصــادرة ـع خــدمات اإلـي
 .املتحدة

ـرز مستشــار ـل إن أـب ـي يـب ـامج األمــم املتحــدة اإلنامـئ  UNDP برـن
 العـامل العـريب ذكـر والعاملني عىل ترويج أجندة األمم املتحدة لإليـدز يف

 بأنـه كطبيـب ينصـح ، للقادة الـدينيني الثاينيملنتدى اإلقليمعىل هامش ا
ـواق ـأن اـل ـذكريمرضــاه ـب ـيهمي اـل ـاال  وال، خطــر عـل عتامد ينصــحهم ـب

 .عليه

إن السياسات املعتمدة يف توزيـع العـازل الطبـي يف أفريقيـا وبلـدان 
ـن  ـازل آـم ـأن الـع ـوحي ـب ـامي ـت ـامل الـن ـميته %)١٠٠(الـع ـك تـس ـن ذـل ، وـم

                                     
 ١١٣ عبد اخلالق يونس، مرجع سابق، ص.د. 
 ٥ الطبي يمنع احلمل لكنه ال حيمي من اإليدز، فمتوسط حجم مسام العازل العازل 

 . ميكرون٠٫١ املسبب لإليدز فهو HIVميكرون، وأما فريوس 
٢٤٣٨٦:  انظر=asp?ID.print\com.ikhwanonlline.www://http  



 

 

 

ًن واحـدا أضفاء خاصية الوقاية عليه، لكـن احلقيقـة  إل؛بالواقي الذكري
ـهـذا ـعـىل ـفـرض (ـمـن ـكـل عرشة يـسـتخدمون الـعـازل يـصـاب باإلـيـدز 

ـرية يف )اـسـتخدامه بـشـكل صــحيح ـد نـسـبة كـب ـذه تـع ، ونـسـبة الفـشـل ـه
 .األمراض املميتة

وهذا ما جعل أحد اخلرباء املناهضني لسياسة ترويج العازل الطبـي 
ما رأيك لو أنك متارس رياضـة القفـز يف اهلـواء «:  من اإليدز يقولٍكواق

ـك ـل ـل ـل بنـسـبة :وقـي ـذه %)٩٠( إن الباراـشـوت يعـم ـل ـسـتامرس ـه ، ـه
 .»الرياضة؟

 ؛لذا نحن نرى أن الرتويج للعازل الطبي لـيس للوقايـة مـن اإليـدز
نه ال حيمي مـن املـرض، وإنـام لغـرض آخـر هـو منـع احلمـل، ونجـد إإذ 

يذية لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان صدى ذلك يف تقرير املديرة التنف
 : م تقول فيه٢٠٠٣لعام 

إن دمج برامج فريوس نقـص املناعـة البرشيـة بـاألمراض املنقولـة «
ا عـن طريـق االتصـال اجلـنيس مـع بـرامج الصـحة اإلنجابيـة هـي جنسي

اسرتاتيجية يمكن أن تفيض إىل حتسـني سـبل الوقايـة والعـالج، كـام أهنـا 
 .»تفيض إىل خصوبة أقل

ًوأما عن تأخري سن املامرسة فإننا نالحظ عجبا، فعـىل النقـيض مـن 
نه حتـت سـتار احلريـة إإذ  ؛ذلك تصب السياسات يف عكس ذلك الطريق



 

 

 
 ًالشخصية وحقوق اإلنسان ال زالت تكرس املـؤمترات املتواليـة بنـودا

 ممـا أدى إىل ؛تنزل بعملية التثقيف اجلنيس إىل سنوات قبل املامرسة األوىل
فض سن املامرسـة نتيجـة التجريـب النـاجم عـن التثقيـف، وال زالـت خ

سياسات األمم املتحدة تستهدف توزيـع أكـرب كميـة ممكنـة مـن العـوازل 
 ـمــع مالحـظــة التثقـيــف اـجلــنيس -الطبـيــة الـتــي رـبــام منـعــت احلـمــل 

 . بالتأكيد لن متنع انتقال مرض اإليدزا لكنه- للمراهقات واملراهقني

                                     
 تصميم برامج حمددة موجهة إىل الرجال من مجيع األعامر واملراهقني «: نودمن تلك الب

هتدف إىل توفري معلومات كاملة ودقيقة عن السلوك اجلنيس واإلنجايب املأمون ... 
بام يف ذلك االستخدام الطوعي لوسائل الوقاية الطبية املناسبة والفعالة؛ ! واملسئول

راض األخرى التي تنتقل عن طريق االتصال بغية الوقاية من فريوس اإليدز واألم
 "اجلنيس، وذلك من خالل مجلة أمور، منها االمتناع، ومنها استخدام الواقيات الطبية

املاسة إىل منع حاالت احلمل غري املرغوب  ضوء احلاجة ويف«، )بكني  – ز/١٠٨ البند(
التصال اجلنيس، فيه، واالنتشار الرسيع ملرض اإليدز وغريه من األمراض املنقولة با

وشيوع االعتداءات اجلنسية والعنف، ينبغي للحكومات أن تضع سياستها الوطنية 
؟، وواقع السلوك »ُّعىل أساس تفهم أفضل للحاجة إىل احلياة اجلنسية للبرشية املسئولة

 ). وثيقة مؤمتر السكان– ٣٧-٧البند  ("اجلنيس احلايل
  استخدام العازل الطبي، وترى أن اإليدز يزداد جدا ترفض الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان

إن العازل ال حيمي من : بسبب إتاحة تلك العوازل الطبية، فكام قال أحد كرادلة الفاتيكان
، فوجدت منظمة BBC وكان هذا الكالم يف إذاعة. اإليدز، وربام يساعد عىل االنتشار

إن فاعلية العـازل تصل  :قالتو الصحة العاملية أن رسالة الكاردينال خطرية، فردت
نتيجة لعدم استخدامه بطريقة  يفشل% ١٠وإن  لو استخدم بطريقة صحيحة،% ٩٠إىل

فهو مضلل وخطري % ١٠٠طاملا أن العازل ال يعطي محاية : صحيحة، فرد الكاردينال بقوله
 .وهي رؤية جديرة باالعتبار). اجلنس اآلمن(التكلم عن 

 .١٩٩٤ ,٢ Aids News Service, Aids Information Center, September: انظر
 .٦، الفصل Report on the Global AIDS Epidemic ٢٠٠٦        انظر تقرير األمم املتحدة 



 

 

 

 التـي أكـد عليهـا األمـني ،)التوعية اجلنسية(نوان ضع حتت عُا وممو
الـعـام لألـمـم املتـحـدة ومعـظـم كـلـامت املـشـاركني ـمـن اـلـدول الغربـيـة يف 

 أن مفهـوم الكلمـة الغـريب َّم، يتبـني٢٠٠٦مؤمتر األمم املتحـدة يف يونيـو 
اهلادفة إىل رفع حواجز القيم والبقيـة الباقيـة مـن ) التوعية(واملتغرب هو 

ـم املتـحـدة -) عراقيلـهـا( ـة األـم ـا لرؤـي ـة اجتامعـيـ-ً طبـق ا يف وـجـه  القائـم
 .ني سائر فئات األعامرانتشار اإلباحية اجلنسية عىل خمتلف املستويات وب

 .وهذا ينسجم مع ما هو معروف عن مؤمترات دولية أخرى

* **  

                                     
  طاحوـنـــة املدنـيـــة املادـيـــة، موـقـــع إـســـالم أون الـيـــن، .. نبيـــل ـشـــعيب، اإلـيـــدز

 .م١٩/٧/٢٠٠١



 

 

 

 




 هـذه - وعىل كل العـامل -إن الغرب كحضارة مهيمنة يفرض علينا 
، ُالفلسفة عندما يعوملها، ويضع عليها أختام وشعارات األمم املتحدة

 UNفرغم أن الوظيفة األساسية لألمم املتحدة التي نص عليهـا ميثاقهـا 

Charterع البرشي والثقايف لألمـم والشـعوبُّاحلفاظ عىل التنو«:  هي« ،
عـىل خمتلـف أمـم وـشـعوب إال أن سياسـاهتا تسـتبطن اإلكـراه والضـغط 

املعمورة عىل وسائل حمددة يف مواجهة مرض اإليـدز، وهـي وسـائل ثبـت 
ـة ضــعف جــدواها ـدان الغربـي ـواء يف البـل ـرض - ـس ـث نشــأ اـمل  أو - حـي

 .البلدان التي اعتمدت تلك الوسائل

 -ًولو أن أفكار الغرب وفلسفاته، بل وممارساته، كانت وقفـا عليـه 
 فـهــذا هــو حقـهــم يف االختـيــار ويف -م ملــا اـســتحقت منــا كـثــري اهــتام

ًولـو شـاء ربـك جلعـل النـاس أمـة واحـدة وال ﴿: االختالف، قال تعـاىل َ َِّ ً َ ََّ َُ َ َ ُّ ََْ َ َ َ
َيزالون خمتلفني  ِ ِ َ َْ ُُ َ ْ إال من رحم ربك ولـذلك خلقهـم*َ َ َ َّ َُ َ َ َ َ َِ ِ َِ َومتـت كلمـة ربـك  ُّ َِّ َ َ َُّ ِ َ ْ

َّألمألن جهنم من اجلنة والنا َّ َِّ ِِ َ ََ َْ َّ َ َس أمجعنيَ ِ َ ْ َ ِ﴾ ولكن ما دعانا إىل االهـتامم ،
بتلــك الفلســفات هــو مــا رأينــاه مــن حمــاوالت حثيثــة لفــرض تلــك 

                                     
 ٢٠٠٤ UNAIDS.  
  ١١٩،١١٨سورة هود، اآليتان. 



 

 

 

الفلـسـفات واملامرـسـات عليـنـا يف عاملـنـا اإلـسـالمي، ـمـن ـخـالل مواثـيـق 
 ومتارس كافـة الوسـائل مـن ترغيـب ،دولية تصدرها هيئة األمم املتحدة

 .وترهيب يف سبيل متريرها وتطبيقها


فلـسـفة األـمـم (وـمـن أـهـم مـفـردات الثقاـفـة الغربـيـة الـتـي تكرـسـها 

التعامل مع تداعيات املـرض، بـل وتقنـني : )املتحدة ملواجهة وباء اإليدز
 وعىل هذا األساس يتم التعامل مع نتائج مشكلة انتشار مـرض .مسبباته

 . الفاحشة وانتشار املخدراتاإليدز، وليس مع مسبباهتا من شيوع

إن االختالف األسايس بني النظرة اإلسـالمية والنظـرة الغربيـة ملواجهـة 
ًا، حـيـث يمـنـع أساـسـا ًـسـالم يـعـالج املـشـكالت عالجـا ـجـذريأن اإل: اإليـدز

 والشذوذ وكل مـا يـؤدي إلـيهام، األمـر الـذي زنىمسببات املرض بتحريمه ال
 . باألمراض اجلنسيةيمثل احلامية احلقيقية من اإلصابة


  سـواء يف، بالغـة اخلطـورةيتقوم األمم املتحدة بعملية تزييف للوع

إذا  - بـام يصـل بنـا ،عرضها ملسببات مرض اإليدز أو سـبل الوقايـة منـه
نحـدار إىل نفـس اهلاويـة التـي سـقطت فيهـا  إىل اال- سايرنا هـذا االجتـاه
 .املجتمعات الغربية

 بـأن املنطقـة العربيـة مهـددة لإلحيـاءمـم املتحـدة ففي حماولة مـن األ



 

 

 
مـني  مسـاعد األ- »أمـة العلـيم السوسـوة«بالفناء هبذا املرض، رصحت 

ـب اإلالـعـام لأل ـم املتـحـدة وـمـدير املكـت ـابع ـم ـة الـت قليـمـي لـلـدول العربـي
 يف بيـان صـحفي صـادر عـن برنـامج - نامئـيمـم املتحـدة اإللربنامج اإل

تعتـرب «: قليمي للدول العربيـة، املكتب اإلUNDPنامئي تحدة اإلمم املاأل
ـصـابة ا يف مـعـدالت اإلًكثـر املـنـاطق ارتفاعـأاملنطقـة العربـيـة واحـدة ـمـن 

ا لوجود عوامل حتفـز عـىل ً نظر؛بفريوس نقص املناعة عىل مستوى العامل
 مثـل الفقـر والرصاعـات والتفـاوت بـني اجلنسـني وسـيادة ،هذه الزيادة

ائق يصاب شخص بفريوس نقـص املناعـة الرجل، فنجد أن كل عرش دق
 .»يف الدول العربية

 فريى أن اإليـدز ينـترش يف املنطقـة ،تقرير التنمية البرشية العربيةأما 
 :العربية لألسباب التالية

ـتيض -١ ـام يـق ـالفريوس، ـب ـة املعرفــة ـب ـة وعــدم كفاـي  التثقيــف قـل
 .اجلنيس

  يقـتيضقلة املوارد املناسـبة فـيام يتعلـق بـالتعليم والصـحة، بـام -٢
 .نثوية ومبيدات امليكروباتتوفري الواقيات الذكرية واأل

ا ًعدم القدرة عىل التفاوض بشـأن ممارسـة اجلـنس األكثـر أمانـ -٣

                                     
 بيان صحفي صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلنامئي، املكتب اإلقليمي للدول 

 .٢٠٠٦ نوفمرب ٧العربية، القاهرة، 



 

 

 

 وـمـن ـثـم املطالـبـة بـتـدريبهن ـعـىل ،ـهـذا بالنـسـبة لـلـداعرات(
ـىل  ـة ـع ـك يف املامرـس ـى ـجيـربن الرشـي ـاوض حـت ـارات التـف مـه

 .)استخدام الواقي

 .العالقة الزوجية -٤

 . تعدد الزوجات -٥

 وانتشـار بط كذلك التقرير بني ختان اإلنـاثير: ختان اإلناث -٦
 . اإليدز

 هوهو ربط يتسم بالسذاجة، فلو أن اخلوف مـن اخلتـان يف نقلـ
ـة، كــان ل ـة ملوـث ـق اســتخدام أدوات جراحـي ـن طرـي ـدز ـع إلـي

يمكن االكتفاء بالتأكيد عىل رضورة االهتامم بتعقـيم األدوات 
ا لعدم نقل العدوى، أما املطالبة بالقضاء هنائيا ًوتطهريها ضامن

                                     
 ،كان األوىل أن يتم إجياد مهن ووظائف بديلة هلؤالء العاهرات يتكسبن منها العيش َ

اليني خاصة وأن الدعم املقدم للتدريب عىل التفاوض وتوفري الواقيات يصل إىل م
 .الدوالرات املقدمة من األمم املتحدة

 يعد اإليدز فرصة ذهبية إلقحام العالقة الزوجية ضمن أسباب انتقال املرض، من جهة 
ًملحاربة الزواج، يف مقابل التغايض متاما عن الزنى، وذلك يف تناقض واضح، وليس 

 .ًغريبا عىل األمم املتحدة
اإلسالمي هو السبب يف انتشار اإليدز، أما تعدد وكأن تعدد الزوجات يف العامل  ()٣(

أال يوازي تعدد .. عىل األقل !! اخلليالت يف الغرب فليس له أي عالقة بنقل املرض
الزوجات ما تطالب به األمم املتحدة من االكتفاء برشيك واحد؟ أم أن رشيكني 

 ).!ًتربطهام عالقة غري رشعية أكثر أمانا ممن تربطهم الروابط الرشعية؟



 

 

 
فأي منطق هذا؟ وبـنفس ! عىل اخلتان بحجة أنه ناقل للعدوى

هذا املنطق، جتب املطالبة بإلغاء مهنـة طبيـب األسـنان، ومهنـة 
 !اح، وغريها من املهن التي قد تتسبب يف نقل الفريوسَّاجلر

 البوابـة ُّملتحـدة تعـد نجد أن قضية اإليدز بالنسـبة لألمـم ا،ومن هنا
ـرأة  الذهبـيـة الـتـي ـمـن خالـهلـا يمـكـن إدراج أجـنـدهتا اخلاـصـة بقـضـايا اـمل
كاملــة، مــن إدمــاج للثقافــة اجلنســية يف املــدارس واإلعــالم، وتوزيــع 

عـىل كـل األفـراد مـن كـل األعـامر، وحماربـة ) أنثويـة وذكريـة(الواقيات 
 .. .ا اجلنسية بزوجها ومتكني املرأة من التحكم يف عالقته،التعدد واخلتان

 وفتح الباب عىل مرصاعيـه أمـام ،ويف النهاية تضييق الطريق أمام احلالل
 .احلرام

ب خريطة العامل لتوزيع نسب اإلصابة باإليـدز مـا أشـار إليـه ِّ وتكذ
ا ً حيـث يظهـر واضـح؛، وتقرير التنميـة البرشيـة العـريبUNDP ترصيح

امل إصـابة باإليـدز، واـلـذي فيهـا أن املنطقـة العربيـة هـي أـقـل منـاطق العـ
 إىل سـيادة القـيم الدينيـة التـي حتـرم وـجتـرم - كـام هـو معـروف -يرجـع 

 :الفواحش



 

 

 

 

خريطة صادرة عن منظمة الصحة العاملية يتضح فيها أن الدول 
اإلسالمية هي األقل يف اإلصابة باملرض

 



 

 

 

خريطة صادرة عن برنامج األمم املتحدة لإليدز يتضح فيها 
 سالمية هي األقل يف اإلصابةكذلك أن املنطقة اإل
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 الفصل الثاين




 

 

 



 

 

 

 





هة مـرض اإليـدز عـىل جمموعـة مـن يقوم املنهج اإلسالمي يف مواج

املـسـلامت العقدـيـة والفلـسـفية يف االـجـتامع وـسـنن العـمـران والعالـقـات 
 وعـىل جمموعـة مـن القواعـد احلاكمـة يف النظـر إىل األصـول ،االجتامعية

 تلك األصول التـي تتحـدد عالقتهـا ؛ واحلياة، والكون،اإلنسان: الثالثة
 ونمـط ، ومعيارية الصـواب،باهللا وبرشيعة حاكمة حتدد مصادر الترشيع

ــبرش ــني اـل ــة ـب ــد اهللا رب الـعــاملني،العالـقــات االجتامعـي  ، حـيــث توحـي
ومعيارـيــة الرشيـعــة اإلـســالمية واـلــرتاحم ـبــني اـلــبرش ـكــنمط ـحــاكم 

 ويف ـهـذا اإلـطـار الـعـام ـيـأيت اـملـنهج اإلـسـالمي .للعالـقـات ـبـني الـنـاس
هـداف  من حيث إن احلفاظ عىل اجلسد من أهم أ،ملواجهة مرض اإليدز

ُاـملـؤمن «: ملسو هيلع هللا ىلص وـمـن أـهـم ـسـبل الـقـوة الـتـي يـقـول عنـهـا النـبـي ،اإلـسـالم ِ ْ ُْ

ِالقوى خري وأحب إىل اهللاَِّ من املؤمن الضعيف ِ ِ َِّ ِ ْ ُْ َ ُّ َ َ َُّ َ ِْ َِ ٌ ْ َ«. 

بني املنهج اإلسـالمي وسياسـات األمـم املتحـدة يف إن أهم الفروق 

                                     
  ،صحيح مسلم، كتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهللا

 .٦٩٤٥حديث رقم 



 

 

 

ـنهج اإلـسـالمي يعـمـل ـعـىل  ـدز تـكـاد ـتـنحرص يف أن اـمل ـاء اإلـي ـعـالج وـب
 بـيــنام ، وـحمــارصة رشوره، ومعاـجلــة مـصــادره،جتفـيــف مـنــابع اـملــرض

ى َّسـمُ يَّ بالـدفاع عـام،سياسات األمم املتحـدة حتـافظ عـىل منـابع املـرض
ـع  ،حـقـوق الـشـواذ واحلرـيـات اجلنـسـية وتعـمـل ـعـىل ـصـعيد التعاـمـل ـم

 وذلـك مـن بـاب املحافظـة عـىل ، بمثل تبني شيوع العازل الطبـي،اآلثار
 يف الوقـت الـذي تـدمر فيـه حقـوق أمـم وشـعوب ودول ،حرية األفـراد

 .حتاول أن تقاوم فرض نمط احلياة الغريب عىل العاملني

* * * 



 

 

 

 





ً وفتح هلا بابا وحيدا ،الم أنه راعى الغرائز اإلنسانيةمن حقائق اإلس ً

 . والتمتع بلذائذها،ًومهذبا لتفريغ طاقاهتا

ً ـلـذلك ـحـدد ـهلـا إـطـارا ؛الـشـهوة اجلنـسـية: وـمـن أـهـم ـهـذه الغراـئـز
ًرشيفا عفيفا عن طريق االرتباط بني الرجل واملرأة بميثاق غلـيظ حمـوط  ً

االرتبـاط رضورة مـن رضورات ً معرتفا بأن ذلك ،باحلب والود والرمحة
ْهـن لبـاس لكـم وأنـتم (:  حيث يقـول سـبحانه؛احلياة كالطعام واللباس ُْ َ ُ َّ ٌ َ َّ ُِ

َّلباس هلن ٌ ََُّ ِ(، بل إن تعبري القرآن الكريم عن أصل اخللقة بأنـه سـبحانه 
خلقنا مـن نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا يـدل داللـة واضـحة عـىل 

 سـواء ،الحتياجـات العضـوية والنفسـيةاالتفاق يف امليـول والرغبـات وا
 ،كان املعنى أن املرأة جزء من الرجل فهو حمتاج إىل تكملة مـا نقـص منـه

لقا مـن ُ أم كان املعنى أن املرأة والرجل خ،وهي حمتاجة لاللتصاق بالكل
ـنهام،أـصـل واـحـد ـة بـي  ـكـام أن ، ـممـا يؤـكـد أوارص الـقـرب واـملـودة الفطرـي

ًتبط بامرأة زوجا كـام سـمى هـذه املـرأة اإلسالم قد سمى الرجل الذي ار

                                     
  ١٨٧سورة البقرة، اآلية. 



 

 

 

ًأيضا زوج  وقـد . عن اآلخـرً هذا أنه ال يتصور أحدمها منفصال ومعنى،اً
 :ًسالم هلذا الزواج أهدافا ساميةحدد اإل

 وهذا واضـح يف قولـه . من أمهها بقاء النسل وتواصل األجيال– ١
ُيا أهيا الناس اتقـوا ربكـم ا( :سبحانه وتعاىل َ َُ َّ ُُ َّ َّ َ ُّ ِّلـذي خلقكـم مـن َ ُ َ َ ََ ِ

ـريا  ـنهام رـجـاال كـث ـث ـم ـا وـب ـا زوجـه ـق منـه ًنـفـس واـحـدة وخـل َّ َِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ ْ َ ًَ َ َ َ ِْ َ ُ َ َ َ ٍ ْ َّ
ًونساء َ ِ(،وقوله تعاىل  :) ًواهللاَُّ جعل لكم من أنفسـكم أزواجـا َ ََ ْ َ َْ َ َْ ُِّ ُِ ُ

َوجعل لكم من أزواجكم بنني وحفـدة ورزقكـم مـن الطيبـ َ َ َ َ ْ َ َِّ ِّ َ َِّّ ُ ُ َُ َ ََ َ ًْ َ َ ِ ِ ِات َ

َأفبالباطل يؤمنون وبنعمت اهللاَِّ هم يكفـرون َ ُْ َ ْ َ ُُ َْ ُ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ ِ ْ ِ َ(وقولـه تعـاىل ، :
ْنساؤكم حرث لكم فـأتوا حـرثكم أنـى شـئتم( ْ ْ ْ ْ ْ َُ ْ ُ ُِ َِّ ُ ُ َُ َ َّ ٌَ َْ َ( وال يتـأتى ،

 ،ًلزارع أن حيــرث أرضـا وهـو ال يرجـو مـن وراء حــرثه ثمـرة
ـول رـســولنا  ـدويف ـق ُتزوـجـوا«: ملسو هيلع هللا ىلص حمـم َّ َ ـإَ ـودود ـف ـود اـل ِ الوـل َ َ ُ َ َ َْ ُ ِّنى ْ

ْمكاثر بكم ٌ ُُ َِ ِ«.  

 بحيـث ؛ حتقيق العفة واإلشباع اجلنيس لدى كل مـن الـزوجني– ٢
ال يفكر أحدمها يف اخليانة واالنحراف واالعتداء عـىل أعـراض 

 .اآلخرين

                                     
  ١سورة النساء، اآلية. 
  ٧٢سورة النحل، اآلية. 
  ٢٢٣سورة البقرة، اآلية. 
 ،٣٢٤٠ حديث رقم سنن النسائي، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم. 



 

 

 
ـل – ٣ ـنهام للعـم ـل ـم ـرغ ـك ـنفيس ليتـف ـكن اـل ـس والـس ـق األـن  وحتقـي

ْومن آياتـه أن ﴿:  قال تعاىل،ه وألمتهواإلنتاج املثمر النافع لنفس َ ِ ِ َِ ْ َ
ُخلق لكـم مـن أنفسـكم أزواجـا لتسـكنوا إليهـا وجعـل بيـنكم  ُ ُ َُ ُ َ ْ َْ ْ ْ ْ َِّ َ َ َ ً َ َْ َ ِّ َ ََ َ َِ ُ َ

ًمودة ورمحة َ َ َّ َْ َ َإن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون ًَّ َُّ َ ََّ ٍَ َ ْ َ ِّ ٍَ َِ ِ﴾. 


سـالم أمـر الـزواج كـي يسـد  اإلَّوحتى تتحقـق هـذه األهـداف يرس

 إنـام جعـل الصـداق ، ومل جيعل املرأة سلعة تباع وتشـرتى،ثغرات الفساد
 ؛الذي يدفعـه الـزوج هلـا نحلـة وهديـة تعـرب عـن رغبتـه يف الـزواج منهـا

ًإن أعظم النكاح بركة «: ملسو هيلع هللا ىلصب يف عدم التغايل يف املهور فقال َّولذلك رغ َ َِّ ََ ِْ َ َ َ َّ ِ

ًأيرسه مؤنة َ ْ ُ َ ُْ ُ َ«. 

وقد اهتدى عقالء الغرب إىل ما أمر به اإلسالم منذ أكثر مـن أربعـة 
 تيسـري ًعرش قرنا من أمهية الزواج املبكـر للشـباب، وواجـب املجتمـع يف

 يشـغل منصـب خبـري الرتبيـة بـاملجلس يوالـذ -سبله، فيقـول أحـدهم 
ـز ـة الصــحية يفياملرـك ـرتا للرتبـي ـة «:  إنجـل ـرد النصــح حلامـي ـي ـجم ال يكـف

بـد مـن تنفيـذ إصـالحات  حلاح اجلنس عليه، بل الإورته والشباب من ف
اجتامعية بعيدة املدى، وأول هـذه اإلصـالحات إزالـة احلـواجز املتعـددة 
ـة األـجـور، وأزـمـة املـسـاكن، والتعـنـت ـمـن  لـلـزواج املبـكـر، كـعـدم كفاـي

                                     
  ٢١سورة الروم، اآلية. 
  ٢٥٢٦٤مسند أمحد، حديث السيدة عائشة، حديث رقم. 



 

 

 

 وربـام كـان يعـادل األول يف األمهيـة، رضورة ، وثانيهـا،جانب الوالدين
ًم مسـتقبال مرموقـا إذا هـم احتفظـوا بحيـويتهم ومل إقناع الشباب بـأن هلـ ً

ـل  ـه الفائـقـة تأجـي ـا يـسـتحق لقيمـت ـدهيم يف ـحـارضهم ـم يـبـدودها، وأن ـل
 .»إشباع رغباهتم اجلنسية إىل أن حيني وقت زواجهم

وإزاء هـــذه التيســـريات واإلرشـــادات أغلـــق اإلســـالم أبـــواب 
ـان حــد ال ـراض، وـك ـىل األـع ـدوان ـع ـواحش والـع ـىالـف ســالم  يف اإلزـن

ً وكانت وسائل إثباته أيضا صعبة حفاظا عىل كرامة اإلنسان مـن ،ًشديدا ً
 .أن يلوكها الناس بال تثبت وتبني

* * *

                                     
) ٢٤، ٢٣سريل بيبي، مرجع سابق، ص. 



 

 

 
 





–

ـن  ـادئ أن ال ـسـبيل إىل تـكـوين أرسة إال ـم نـسـتخلص ـمـن ـهـذه املـب
ـرأة ـال يف اإل،ـخـالل رجــل واـم ـه ال ـجم ـثيل وال إىل  وأـن ـزواج اـمل ـسـالم لـل

 وكـان حتـذيره مـن هـذا ،ارتكـاب أي ترصف خيـرج عـن هـذه الضـوابط
ً حيث كان هنيه عن القرب منهـا مشـعرا بأهنـا كـالوحش ؛ًاخلروج حاسام

ُوال تقربــوا ﴿:  قــال تعــاىل،املفــرتس إذا اقــرتب منــه اإلنســان افرتســه َ ْ َ
َالفواحش ما ظهر منها وما بطن َ ََ ََ َ ََ َْ ِ َِ َ﴾. 

 من األرضار الصحية واألوبئة العامة التـي ملسو هيلع هللا ىلصوقد حذر املصطفى 
ِمل تظهـر الفاحشـة يف«:  فقـال،ترتتب عىل شـيوع الفاحشـة يف أي جمتمـع ُ َْ ِ َ ِ َ ْ َ ْ َ 

ِقوم قط حتى يعلنوا هبا إال فشـا فـيهم الطـاعون واألوجـاع التـ ِ َِّ َ َُ َ ْ َ ُ ْ َ َْ ُ َّ ُُّ َ ُِ َ ٍَ َّ ِ ِ ُ ْ مل تكـن يَّ ُ َ ْ َ

ِمضت يف ْ َ ِ أسالفَ َ ْ ْهم الذين مضـواَ ََ َ ُِ َّ ِ«. ولفـظ الطـاعون ينطبـق متامـا عـىل ً
إباـحـة  وإن ظـهـور الفاحـشـة واالـسـتعالن ـهبـا ـعـىل هيـئـة .مـرض اإلـيـدز

                                     
  ١٥١سورة األنعام، اآلية. 
  ٤١٥٥سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات، حديث رقم. 



 

 

 

ا مـن حقـوق اإلنسـان هـو الـداعي لـذلك ، واعتباره حقـالشذوذ اجلنيس
عليـه   لـوطالكريم الشذوذ فاحشة مل يسـبق قـوم إذ اعترب القرآن ؛الطاعون

ًولوطـ﴿ :  عليـه السـالمهمنبـي قـال  إذ؛ فيهـاٌالسالم أحـد ِ إذ قـال لقومـه اُ ِ ِْ َ َ َْ

َأتـأتون الفاحشـة مـا سـبقكم هبـا مـن أحـد مـن العـاملني  ِ ٍ ِ َِ َ َ َ ْ َِّ َ َ ََ َِ ُ ََ َ َ َ ُ َ إنكـم لـتـأتون  *َْ ُ َْ َ ْ ُ َّ
َالرجال شهوة من دون النسـاء بـل أنـتم قـوم مرسفـون ُ َِ ْ ُّ ٌ ْ َ ِّ ِّْ َ ُ َ ََ ُْ َِّ ِ ِ ً ْ َ﴾ ، وتكـرر مـن

َأتأتون الـذكران مـن ﴿:  تبكيتهم عىل هذا الفعل الشنيععليه السالمم نبيه ِ َ ََ ْ ُ َُّ ْ َ

َالـعـاملني  ِ َ ٌ وـتـذرون ـمـا خـلـق لـكـم ربـكـم ـمـن أزواجـكـم ـبـل أـنـتم ـقـوم *َ ْ ِّ َ ْ َ ُْ َ َ ْ َُّ ْ َ َُ ْ َ ََ َُ ُ ُِ َ َ َ

َعادون ُ َ﴾. 

 ومـن معـه عليـه السـالمً وحني أرصوا عىل فعلتهم واعتـربوا لوطـا 
عليـه وا باإلنـذارات اإلهليـة، أمـر اهللا تعـاىل نبيـه ءتهزمن املتطهرين، واس

ـدهم الصــبحالســالم ـل ألن موـع ـن اللـي ـت ، أن يرسي بقطــع ـم ـم كاـن  ـث
ِّفلام جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من ﴿العقوبة  َ ْ ْ ْ َ َ ُ ًْ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ ََ َ ْ ََ ََ َ ََ َ َّ َ

ٍسجيل منضود  ُِ َّ ٍ َ مسومة عنـد ربـك*ِّ ِّ ََّ َ َ َُ ِ ٍ ومـا هـي مـن الظـاملني ببعيـدً ِ ِِ ِ َِ َِ َ َّ َ َ ﴾. 
وهكذا ينذر القرآن الكـريم كـل مـن أتـى فعـل قـوم لـوط أن خيسـف اهللا 

 ويصـفهم ، وأن يمطرهم بحجارة من سجيل منضود،تعاىل هبم األرض
 . وما هذا اجلزاء من الظاملني ببعيد،بأهنم ظاملون

                                     
  ٨١،٨٠سورة األعراف، اآليتان.  
 ١٥٦،١٥٥رة الشعراء، اآليتان سو. 
  ٨٣،٨٢سورة هود، اآليتان. 



 

 

 
ع الباحثون عىل وإذا كان هذا هو حكم الشذوذ أو اللواط الذي أمج

 فإننا نـرى ؛من الشواذ) اإليدز(من املصابني هبذا الداء % ٨٠أن أكثر من 
ـي - ـون إلعجــازه الترشيـع ـديننا مبيـن ـزون ـب  أن النصــيحة - ونحــن معـت

بـد مـن  األوىل التي جيب أن نجهر هبا حلكامنـا ولشـعوبنا ولشـبابنا أن ال
من يامرس الشـذوذ اإلرساع يف إقرار التجريم والتحريم واالحتقار لكل 

 وأن تتضمن الترشيعـات اجلنائيـة يف كـل الـبالد العربيـة عقوبـة ،اجلنيس
بـد أن يتضـمن هـذا الترشيـع عقوبـة رادعـة  كـام ال. ،هذا الفعـل الشـنيع

ألولئك الذين ينرشون هذا الوباء يف بالدنا ممن يريدون اإلقامة بيننا مـن 
 .بع هلذا املرض اخلطري وهبذا نضمن القضاء عىل معظم املنا.املصابني به


 وـعـىل وـجـوب أـخـذ ،ـمـع إـمجـاع العـلـامء ـعـىل حرـمـة ـهـذه اجلريـمـة

 : اختلفوا يف تقدير العقوبة املقررة هلا إىل مذاهب ثالثة،مقرتفيها بالشدة

ً سواء كان فـاعال أو مفعـوال بـه،القتل ولو كان غري حمصن: األول ً، 
ْمـن«: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  َ وجـدمتوه يعمـل عمـل قـوم لـوط فـاقتلوا الفاعـل َ ْ ُ ْ ُ َ َ ُِ ٍَ َُ ِْ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َ ُ ُ
ِواملفعول به ِ َ ُ َْ َْ«، وورد عن عيل بن أيب طالب  أنه رجم من يعمل هـذا 

 أن حكمـه أن يقتـل  وورد عـن أيب بكـر ،ًالعمل حمصنا أو غـري حمصـن
 )امريض اهللا عـنه ( وذهب عمر وعـثامن،بالسيف ثم حيرق لعظم املصيبة

  رميـه مـن أعـىل )ريض اهللا عـنهام( ابن عباس ي ورأ،إىل هدم حائط عليه

                                     
  ٤٤٦٤سنن أيب داود، كتاب احلدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، حديث رقم. 



 

 

 

 .بناء يف احلي

 ، وـيـرجم املحـصـن، جيلـد البـكـر ويغـرب،ه حـد اـلـزاينُّـحـد: الثـاين
َإذا أتـى «: ملسو هيلع هللا ىلص مستأنسـني بحـديث رسـول اهللا ،زنـىا عـىل الًوذلك قياسـ َ َ ِ

َالرجل الرجل فهام زانيان َّ َِّ َ َ ُ َ َ ُُ ُ«. 

 . والشافعي يف قول له، وهو مذهب أيب حنيفة.تعزيرال: الثالث


 وهـذه جريمـة ،ويأيت بعد ذلك يف الدرجـة إتيـان الزوجـة يف دبرهـا

ً حيث حدد اهللا عز وجل للرجل مكانا وحيدا إلتيان ،وكبرية يف اإلسالم ً
ٌنسـاؤكم ـحـرث ﴿:  فقـال،املـرأة هـو مـكـان احلـرث والنـسـل ْ ْ ََ ُ ُ ُلكـم ـفـأتوا ِ ْ َ ْ ُ َّ

ْحرثكم أنى شئتم ْ ُْ ْ ِ َّ َُ َ َ﴾، ِمن أتـى امرأتـه يف«: ملسو هيلع هللا ىلص وقال ُ َْ ََ ََ ْ ِ دبرهـا مل ينظـر اهللاَُ ُِ ْ َ ْ َ َ ُ ُ 
ِتعاىل إليه يوم القيامة ِ َِ َ َ َ ْْ َ َْ َِ َ«. 

–
ـني النـسـاء ـام أـمحـد ،ـكـام ـحـرم اإلـسـالم الـسـحاق ـب  فـقـد روى اإلـم

ِوال تـفيض«:  قال يف حديث طـويلملسو هيلع هللا ىلص أنه ،ومسلم وأبو داود والرتمذي ْ ُ َ َ 
ـرأة يف ـرأة إىل اـمل ِاـمل ِ َ َْ َْْ ََْ ِ ـ الُ ِوب الواحــدـث َ ْْ ـاىل،»ِ ـه تـع ـامء قوـل ـض العـل :  وفرس بـع

                                     
  ١٧٤٩٠سنن البيهقي، كتاب احلدود، باب ما جاء يف حد اللوطي، حديث رقم. 
 ٤٣٤-٤٣٢يراجع كتاب فقه السنة، املجلد الثاين، ص. 
  ٢٢٣سورة البقرة، اآلية. 
  ١١٨٧سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب من أتى امرأته يف دبرها، حديث رقم. 



 

 

 
َوالاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن ﴿ َ َْ ِّ ْ ْ ْ ْ َ َُ ْ ُ ِّ ًَ َ ََ َ َّ ََ ِ ُِ َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ

ُشـهدوا فأمـسـكوهن يف البـيـ ُْ َّ ُِ َُ ِ َ َُ َّوت حـتـى يتوفـاهن اـملـوت أو جيـعـل اهللاَُّ ـهلـن ِ َ ْ ْ ْ َّ ُ َ ََُ َ َ َ ُ َ ََّ َّ َ ِ

ًسبيال ِ َ﴾وسامها القــرآن الكـريم ، بأهنا نزلت يف مبارشة النساء للنساء 
 . وأمـر بعزهلن عن املجتمع حتى الوفاة أو التوبة النصوح،فاحشة

–
 وهتكم عـىل رأس النفـاق ،البغاء وشدد يف النهي عن كام حرم اإلسالم

 وجيـرب اإلماء اململوكات لـه عـىل البغـاء ،يف املدينة بأنه كان يتاجـر باألعراض
 بالرغم من أن هؤالء يكرهن هـذه املامرسـة ،ليحصل عىل مقابل مادي خبيث

َوال تكرهـوا فتيـاتكم عـىل البغـاء إن أردن(:  فقـال،املمقوتـة ويـردن التحصـن ْْ َ َُ ْ ََ ِ َِ ُ ِْ َ َ َُ ِ 
َّحتصنا لتبتغـوا عـرض احليـاة الـدنيا ومـن يكـرههن فـإن اهللاََّ مـن بعـد إكـراههن  ْ َ ْ َّ َ ْ ُِّ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َْ ُّ َ ََّ ََ ُّ ِ ْ ْ َ َُ ِّ ً َ

ٌغفور رحيم َّ ٌِ ُ َ(يف قولـه تعـاىلزنـى ذلك أن اهللا تعـاىل قد حرم القرب من ال؛  :
ًوال تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيال﴿ َ َّ َِ َ َ ََ ً ِْ َ َ َ ِّ َُ ُ﴾، فكيـف يبـيح فـتح بيـوت 

 الدعارة واملتاجرة باألعراض؟

–
َّوحرصا عىل شيوع خلـق الطهـارة والعفـة يف األمـة حـر م اإلسـالم ً

ئ عـىل ِّرُ وجيـ، ونرش مـا يثـري الغرائـز،التشجيع عىل ارتكـاب الفـواحش

                                     
  ١٥سورة النساء، اآلية. 
  ٣٣سورة النور، اآلية. 
  ٣٢سورة اإلرساء، اآلية. 



 

 

 

ِإن الـذين حي﴿: احلرام يف وسائل اإلعالم املختلفة، فقال سبحانه ُِ َ َ َبـون أن َّ َ ُّ
ِتشيع الفاحشـة يف الـذين آمنـوا هلـم عـذاب ألـيم يف الـدنيا واآلخـرة واهللاَُّ  ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ْ َْ َُّ ُ َِ َِ ٌ َ َ ََ َُ َ ُ َ

َيعلم وأنتم ال تعلمون ُ ْ ُ ََ َْ َْ ُ َ﴾، بل جعل اإلسـالم مـن خلـق احليـاء سـياجا ً
 والعبـارات التـي ،ًحصينا يمنع املسلم من اخلوض يف األلفاظ املكشـوفة

 أو الرواـيـات ، أو تتـحـدث ـعـن املخادـنـة والعـشـق،ـفـاتن اـملـرأةتـصـف م
 ،واألـفـالم واملرسحـيـات الـتـي تـبـدو فيـهـا اـملـرأة مميـلـة ومـثـرية ومتكـشـفة

: ملسو هيلع هللا ىلص حـيـث ـقـال ؛ر النـسـاء اـلـاليت يفعـلـن ذـلـك ـمـن ـسـوء املـصـريَّوـحـذ
ـار مل أرُمهــا« ـل الـن َـصـنفان ـمـن أـه َ َ َْ َ ِ َّ ِْ ْ ْ ِ ِِ ـ:َ ُ ـقـوم معـه َ َْ ٌ ــَ ِم ـس ــْ َياط ـك ٌ ْأذـَ ـَ َناب البـق َْ ِ ِر ـَ

ْيضــ ـاسـَ َربون هبــا الـن َُّ َ ِ َ َ ونســ،ِ ِ ِاء كاســـَ َ ــٌ َيات عارـي َِ َ ــٌ ِات ـمم ُ ــٌ ِيالت ماـئ َ ٌ ٌالت ـَ َ
َرءوسهن ك َّ ُ ُ َأسنمة البخت املائلة ال يـدخلن اجلنـة وال جيـدن رحيهـاـُُ َ َ َ ُِ َ ْ َّ ُ ْ ِْ َ َ َْ َ ََْ ْ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َّ وإن ،َ ِ َ

َرحيها ليوجد من مسرية كذا و ْ َ ََ َ ُِ ِ ِ
َ َ ُ َ َ َكذاِ َ«. 

* * * 

                                     
  ١٩سورة النور، اآلية. 
 سيات العاريات املائالت املميالت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكا

 .٥٧٠٤حديث رقم 



 

 

 

 




 النسـاء بعـدم اخلضـوع ُرْ أمـ: والعفـة من الوسـائل الرشعيـة للوقايـة– ١
ِفال ختضعن بـالقول ﴿:  قال تعاىل،بالقول كي ال يطمع فيهن الفساق ْ َ َْ ْ ِ َ ْ َ َ

ًفيطمع الذي يف قلبـه مـرض وقلـن قـوال معروفـ َْ ْ َ ََّ َ َ َ ًَ َ ْ ُ ْ َ ٌَ ِ ِِ ِ ؛ ويف ترصيـح ﴾اْ
ية بتوجيه النساء إىل القـول املعـروف يفيـد أن صـوت املـرأة لـيس اآل

 .عورة بإطالق

 حيـث قـال رسـول اهللا ؛ ومنها حتريم خلـوة الرجـل بـاملرأة األجنبيـة عنـه– ٢
ٍال خيلون رجـل بـامرأة إال ومعهـا ذو حمـرم«: ملسو هيلع هللا ىلص َ َ َ ْ َْ َ َُّ ٌ َُ َ َ ُ ََّ َِ ٍ َ ِ ْ َ وال تسـافر املـرأة إال مـع ،َ ََ ْ ََّ َْ َِ ُ َ ِ ِ ُ

ْذى حم َ ٍرمِ َ«، بل إن اإلسالم قد أكد عىل هذا املبدأ يف حـق قريـب الـزوج 
ً من حيث إن كثريا من الناس يتسـاهلون فيـه ،أو الزوجة من غري املحارم

 فقـال ، أو ابن عم الزوجة هبـا،كام يف حال خلوة أخي الزوج بزوجة أخيه
ِإياكم والدخول عىل النساء« :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  َ ْ َِّّ ُ ُّ َُ َ ََ َ فقال،»ِ َ ِ رجـل مـن األنصـارَ َ َ ُْ َ ِ ٌ َ :

َيا رسول اهللاَِّ ُ َ َأفرأيت احلمو ،َ ْْ َ َْ ََ َ َ قال؟َ ُاحلمو املوت« :َ ْ َُْ َْْ«. 

                                     
  ٣٢سورة األحزاب، اآلية. 
  ٣٣٣٦صحيح مسلم، كتاب احلج، باب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه، حديث رقم. 
  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ال خيلون رجل بامرأة إال ذو حمرم، حديث رقم

٥٢٣٢. 



 

 

 

 ومنها األمـر بفـرض السـرت عـىل كـل جسـدها بلبـاس ال يشـف وال – ٣
 ما عدا الوجـه والكفـني، عـن كـل الرجـال مـا عـدا املحـارم ،يصف

ُوال يبدين زينته(:  فقال،واألزواج َ َ ِ َ ِْ ِن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آبـاء ُ ِ ِ َِ ْ َّ َ ْ َّ ُ ُ ََّ ِ َ ِ َ

ْبعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواهنن أو بني إخواهنن أو  َّ َ َ ْ َّ َ ْ َّ ُ ُ ْ ْ َّ ْ ْ َّ ُ َُ َ َ ِ َ َ ِ َ َ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ

َّبني أخواهتن َ َِ ِ َ َ ِ(،َن عائشةــَع و َ ِ َ ِ أن أسامء بنـت أبـ)ريض اهللا عنها( ْ َِ َ ََ ْ َ َ ْ ى َّ
ِبْكر دخلت عىل رسول اهللاَِّ  ُ َ َ َ ْ َ َ َ ٌوعليها ثيـاب رقـاق ملسو هيلع هللا ىلصٍَ َ َِ ٌ َ َ ْ َِ َ فـأعرض عنهـا ،َ ْ َ َ َْ َ َ

ُرسول اهللاَِّ  ُ َ وقالملسو هيلع هللا ىلصَ َ ُيا أسامء«: َ َ ْ ْ إن املرأة إذا بلغت املحيض مل تصلح ،ََ ْ َُ َ ََ ْ َ َْ ََْ َِ ِ ِ َِ َ ْ َّ
َأن يرى منها إال هذا وهذا ََ َ َ َّ ِ َ ْ ِ َ ُ ْ ِ وأشار إىل وجهه»َ ِ ْ َ ََ َِ َ ِ وكفيهَ ْ ََّ َ. 

 والسـري يف ، ومشـية السـوء، والـتكرس، ومنها هني املرأة عـن التـربج– ٤
 أو تتـعـرض ألذى ،الطرـقـات متعـطـرة، حـتـى ال يـسـترشفها الرـجـال

َذلـك أدنـى أن يعـرفن فـال يـؤذين﴿:  كـام قـال تعــاىل،الفساق َ ْ ْْ ُ َ َُ َْ َ ْ َ ََ َ ِ﴾، 
ِن عاصـَعو َ َ عن م،ٍمـْ ْ ْوىل أبى رهــَ ُ ِ َ َ ٌ واسـمه عبيـد - ٍمـْ ْ َ ُ َُ ُ َ أن أبـا هريـرة -ْ َ َْ َُ َ ََّ

ِلق َ امرأة متطيبة تريد املسـجد فقـَيَ َ َْ ً ََ ُ ُ َ ًِ ْ ُ َ ِْ َ ِّ ِيـا أمـة اجلبـار: َالـَ َّ ََ َْ َ َأيـن تريـدين ،َ َ ِْ ِ ُ ؟ َ
ِقالت َ َاملسجد: َ ِ ْ َقال ،َْ ِوله تطيبت: َ ْ َّ ُ ََ ْقالت؟ ََ َ ْنعـم: َ َ َ قـال،َ ُفـإنى سـمعت : َ ْ ِ َ ِّ ِ َ

ُرس ُ يقولملسو هيلع هللا ىلص َول اهللاَِّـَ ُ ْأيام امـرأة تطيبـت ثـم خرجـت إىل املسـجد مل «: َ َ َِْ ٍِ ْ َ َّ َّ َ ْ َُّ ُِ ْ َ ْ ََ َ َ َ ََ
َتقبل هلا صالة حتى تغتسل ْ ِْ َ َ َّ ُْ ََ َ ٌَ ََ«. 

                                     
 ٣١ية سورة النور، اآل. 
  ٤١٠٦سنن أيب داود، كتاب اللباس، باب فيام تبدي املرأة من زينتها، حديث رقم. 
  ٥٩سورة األحزاب، اآلية. 
  ٤١٣٧سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة النساء، حديث رقم. 



 

 

 
 فـالنظرة سـهم ؛ ومنها األمر بغض الـبرص لكـل مـن الرجـل واملـرأة– ٥

ْقـل للمـؤمنني يغضـوا مـن﴿: مسموم من سهام إبلـيس، قـال تعـاىل ِ ِ ُِّ ُ َ َُ ْ ْ ِّ ُ 
َأبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن اهللاََّ خبري بام يصـنعون  َُّ ْ َ ْ َ َْ َ َ َْ ْ ْ ُ َْ ٌِ ِ َُ َُ ََ ِ َِ ُ ُ َ َ ِ

َّ وقل للمؤمنات يغضضـن مـن أبصـارهن وحيفظـن فـروجهن وال * َ َ ْ َّ َ ْ ْ َُ ُ َ َُ َْ َ ْ ُِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ ْ ِّ ُ

َّيبـــدين زينـــتهن إال مـــا ظهـــر منهـــا ولـــيْرضبن بخمـــرهن َ ْ َّ َ ِْ ِ ِِ ُِ َ َ َ ُُ ْ َ َِ ْ َ َ َُ َ عـــىل ِ َ
َّجيوهبن ُِ ِ ُ﴾. غض البرص مـن حـق الطريـق ملسو هيلع هللا ىلص وقد جعل الرسول 

: ـعـن نـظـر الفـجـأة فـقـال ملسو هيلع هللا ىلصئل ُ وـسـ،لـكـل ـمـن جيـلـس يف الطرـقـات
َارصف برصك« َ َ َْ ْ ِ«. 

 حتـى ال ، األمر باالستئناس واالستئذان عند دخول بيوت اآلخرين– ٦
:  تعـاىلتقع عني الداخل عىل ما ينبغي سرته من عورات النساء، قـال

ًيا أهيا الـذين آمنـوا ال تـدخلوا بيوتـ﴿ ُ ْ َ ُُ َ َُ َُ َِ
َ ُّ ُ غـري بيـوتكم حتـى تستأنسـوا اَ ْ ْ ُ ِْ ِْ َ َ َّ َ ُُ َ َ

َوتسلموا عىل أهلها ذلكم خري لكم لعلكم تـذكرون  ُ ْ ْ ْ ْ ُ ََّ َ َ َُ ُ ُ َُّ َ َّ َ َ َِّ ْ ٌَ
ِ َِ ُ فـإن مل جتـدوا *َ ِ َ ْ َّ َ

ًفيـهـا أـحـد َ َ َ ُ ـفـال ـتـدخلوها حـتـى ـيـؤذن لـكـاِ َ َ َُ ْ ُ َّ ُ ْ ََ َ ُم وإن قـيـل لـكـم ارجـعـوا َ ِ ْ ُ ُْ َ َ ِ

ٌفارجعوا هو أزكى لكم واهللاَُّ بام تعملون عليم َ ْ ِْ َ ْ َ ُ َُ ُ ََ َ َْ ِ ُ َ ِ َ﴾. 

 أمر األطفال الذين مل يبلغوا سن التكليف باالستئذان عىل أبوهيم يف – ٧
ُيا أهيا الذين آمنوا (:  وحددها بثالثة حني قال،أوقات النوم والراحة َ ََ ِ َ َ ُّ َ

                                     
  ٣٠،٣١سورة النور، اآليتان. 
 ٢١٥٠ض البرص، حديث رقم سنن أيب داود، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غ. 
  ٢٨،٢٧سورة النور، اآليتان. 



 

 

 

ِليستأذ ِْ َ ْ َنكم الذين ملكت أيامنكم والذين مل يبلغوا احللم مـنكم ثـالث َ َ ُ ُ َّ َ َْ َ َ ْ ْ َ ُُ ُ ُ ُ َ ُِ ِ ُِ َْ َ َْ َ َ ْ
ْمرات من قبل صالة الفجر وحني تضعون ثيابكم من الظهـرية ومـن  َ َ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍ

َ ِ َّ ِّ َ ِّ َّ َُ َ َ َ َ ِ َ ِ َ

ْبعد صالة العشاء ثالث عورات لكم ليس عليكم وال علي ْ ْ ْ ْ ََ َ َ َّ ُ ََ َ َ ْ َ َ ْ َُ ُ ٍَ ِ ِ ِ ٌهم جنـاح ِ َُ ْ ِ

ُبعدهن طوافـون علـيكم بعضـكم عـىل بعـض كـذلك يبـني اهللاَُّ لكـم  ِّ ُ ْ ُْ ُ َُ َ َُ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َّ ُ ْ ََ ِ َ َ ٍَ ُ َ ُ َ

ـيم ـيم حـك ـات واهللاَُّ عـل ٌاآلـي ٌ َِ ِ َِ َ(. ـغ ـال مبـل ـغ ـهـؤالء األطـف ـا إذا بـل  أـم
َوإذا بلـغ ﴿:  قـال تعـاىل، فعليهم االستئذان يف كل األوقات،الرجال َ ََ

ِاألطفال من ُ َ ْ َكم احللم فليستأذنوا كام استأذن الذين من قـبلهم كـذلك َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ َ َ ُِ ْ ََ َ َ ْ َُ ْ َْ ُ َُ ُ

ٌيبني اهللاَُّ لكم آياته واهللاَُّ عليم حكيم ٌ َ ْ ِّ ُِ ِ ِ َِ َ َُ َ ُ﴾. 

* * * 

 

                                     
  ٥٨سورة النور، اآلية. 
  ٥٩سورة النور، اآلية. 



 

 

 

 




متيز اإلسـالم بشموليته يف الطرح لكافة جوانب حيـاة املسـلم حتـى 
ـ ـل أن يوـل ـك  ،دقـب ـل ومل يتحــرج وذـل ـالزواج والتناـس ـتم ـب ـحــني اـه ن ـم

 .التطـرق إىل كل ما يشـغل تفكري املسلم يف أمور حياته اخلاصة

ًوألن اإلسالم منهج حياة متكامل يتعامل مع اإلنسان روحا ونفسا  ً
ًوعقال وجسدا ًرا منـه أن يتغافـل عـن جـزء مهـم مـن َّتصـوُن ميكـ فلـم ،ً

 فرشع هلا من األحكام مـا حيفـظ ،ة اجلنسية أال وهو الغريز،تكوين البرش
 وحيفظ عىل األمم حياهتا واستمرارها؛ لـذلك ،عىل املجتمعات متاسكها

ً حيـث جعلهـا جـزءا ؛اهتم اإلسالم أيام اهتامم بام يتصل بالشهوة اجلنسية
 ،من الرتبية العامة واملهمة يف ذات الوقت بالنسبة للشـباب مـن اجلنسـني

ـة اال ـرتبط بالثقاـف ـة الـسـائدةوـهـي ـت ـة ،جتامعـي ـة والرتبوـي ـيم الفكرـي  والـق
 : ويتلخص ذلك يف،والدينية يف املجتمع

إكساب املعلومات وتشكيل املواقف واألفكار حول اجلنس بام 
؛ ألهنا تتعلق بأمر بد منه  وهي يف حد ذاهتا أمر ال،يةيالئم املرحلة السن

ىل فطـري وبحاجة عضوية ونفسية ملحة، واإلنسان إذا ما وصل إ
مرحلة معينة سيبدأ البحث فيها سواء علم من معه أو مل يعلموا، ولكن 



 

 

 

 أن مسئولية املجتمع بداية من األرسة واملدرسة :الذي ينبغي أن يقال هو
 واخلطرية -واجلامعة واملجتمع ككل هي يف وصول تلك الثقافة اهلامة 

و  بطريقة مدروسة ومرتبة يراعى فيها حال الشاب أ-  نفسهيف الوقت
 مع ،ً بحيث يتدرج فيها تدرجا يسمح له باملعرفة واإلدراك،الشابة

  .احلفاظ عليه من التشتت واالنحراف

 وهو مبثوث ،واإلسالم يسمح هبذا ويعرضه يف أنقى ثوب وأطهره
ا أبناء املسلمني يف سن يف كتب العلم وأبواب الفقه التي كان يتعلمه

 ما يالحظ يف القرآن  لكن يالحظ يف كتب أهل العلم،امبكرة جد
 والتلميح دون الترصيح ،الكريم والسنة املطهرة من حمافظة عىل األلفاظ

 ومؤدية للغرض ، واستعامل عبارات غاية يف األدب- قدر اإلمكان -
َأو المستم النساء﴿:  مثل قول اهللا عز وجل، نفسهيف الوقت َ ُ ْ َِّ ُ ْ َ﴾، 

ْنساؤكم حرث لكم ﴿: وقوله تعاىل ْ ْ َُ َُّ ٌ َ ُ ُفأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا ِ ْ ْ ِّْ ُ ْ َُ َِ َّ َُ َ ْ َ
ْألنفسكم ُ ِ ُ َ﴾، ٍعن ابن عباسً وأيضا ما جاء َّ َْ َِ َقال )ريض اهللا عنهام (ِ َ :

ِجاء عمر إىل رسول اهللاَِّ  ُ َ ُ َ ََ ِ ُ َفقال ملسو هيلع هللا ىلصَ َ َيا رسول اهللاَِّ: َ ُ َ ُهلْكت ،َ َ َقال ،َ َوما «: َ َ
َأهلكك َ َ ْ َ قال؟»َ ُحولت: َ ْ َّ َرحيل ِ ْ َالليلة َ َ َ قال،َّْ ُفلم يرد عليه رسول اهللاَِّ : َ َ َ َُ َ ُ ِْ ْ َّ ََ

ً شيئاملسو هيلع هللا ىلص ْ َقال ،َ ِفأنزل اهللاَُّ عىل رسول اهللاَِّ : َ ُ َ َ َ ََ َْ َ هذه اآليةملسو هيلع هللا ىلصَ َ ِ ِ ْنساؤكم ﴿: َ َُ ُ ِ

                                     
  ٤٣سورة النساء، اآلية. 
  ٢٢٣سورة البقرة، اآلية. 
 كناية عن اإلتيان يف القبل من اخللف. 
 كناية عن الزوجة. 



 

 

 
ْحرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ْ ْ ْ ُْ ْ ُِ َّ ُ َُ َ َّ ٌَ َْ َ أقبل وأدبر واتق الدبر واحليضة﴾َ ْ ْ َْ ِ َ ُ َ ْ ََ ُّْ َِّ ِ َِ َ 

 .إىل آخر هذه العبارات املغلفة بغالف األدب والوقار... 


لقد وصف السياق القرآين أدق تفاصيل احلياة اجلنسية بسمو وعفة 

 واألمثلـة ،ث عواقـب غـري محيـدةِّورُ وال ي،بام ال حيرك شهوة عند الناس
م عـن الوضـوء والغسـل واملالمسـة  منهـا سـياق األحكـا،عىل هذا كثرية

وقـضـاء اـلـوطر يف مواـقـع متـعـددة ـمـن الـقـرآن الـكـريم، وـكـذلك ـسـياق 
 بتفاصـيل ،عليـه السـالماإلغواء والرغبـة كـام يف تفاصـيل قصـة يوسـف 

 ال يمـكـن أن يـكـون ـلـه آـثـار ٍدقيـقـة ومـعـربة ـجـاءت يف ـسـياق ـقـرأين راق
 النظـر والرتكيـز  وكذلك يف أحكـام،سلبية كام للسياق الروائي اإلغرائي

ـة  ـرج يف إـشـارات واضــحة لنقـط ـظ الـف ـبرص وحـف ـة وـغـض اـل ـعـىل العـف
 وحتذيره من أن خيرجهـا عـن إطارهـا البنـاء ،ضعف طبيعية عند اإلنسان

  .الصحيح

وتتمثل إحدى هذه الطرق للتوعية يف تقرير أمهيـة الشـهوة اجلنسـية 
 جـل  قـال اهللا،ين يصـف الشـهوات اإلنسـانيةآلدى اجلنسني يف سـياق قر

ـاطري ﴿: ـشـأنه ـني والقـن ـن النســاء والبـن ـاس حــب الشــهوات ـم ـن للـن ِزـي ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َّ َُ ْ َْ ََ َ َ ُّ ُ ََ َِّّ ِ

ُاملقنطرة من الذهب والفضة واخليل املسومة واألنعام واحلرث ذلك متاع  َ َّ َ ََ َ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََْ ُ َْ ُِ ْ َ ِ َّ ِ َّ َ

                                     
 ٣٢٤٧ن، باب ومن سورة البقرة، حديث رقم سنن الرتمذي، كتاب تفسري القرآ. 



 

 

 

ِاحلياة الدنيا واهللاَُّ عنده حسن املآب َ َُ ُ ُْ َ ََ ُِّ ِْ﴾،  ثم وصف طبيعة التجاذب بـني
اجلنسني وتأسيس مفهوم املسـئولية الفرديـة يف حفـظ الـنفس واآلخـرين 

 ثــم وصــف طبيعــة اللقــاء الــبرشي ،عــن الفــواحش ومنــاطق الزلــل
 وأـنـه قـضـاء لـلـوطر وـنـوع ـمـن التكاـمـل اإلنـسـاين الـسـامي ال ،وجاذبيتـه

 .ًشهوة مستقذرة يتخلص منها املرء ختلصا


 وتوعيــة كــل مــنهام ،املقصــود منهــا هــو تعلــيم الولــد أو البنــت

 ، وترتبط بالغريزة،ومصارحته منذ أن يعقل بالقضايا التي تتعلق باجلنس
 وتفهم أمور احلياة عـرف مـا حيـل ، الولدَّ حتى إذا شب،وتتصل بالزواج

ً وأصبح السلوك اإلسالمي املتميز خلقا له وعـادة،وما حيرم  فـال جيـري ،ُ
 . وال يتخبط يف طريق التحلل،اء الشهوةور

ـة ـئة االجتامعـي ـات ووـسـائل التنـش ـاء واألمـه ـئولية اآلـب  ،وتـلـك مـس
ا  ومؤسسـات التنشـئة تـوفر جـو، واألم مـع ابنتهـا،فاألب يتكلم مع ابنه

ًمن الطهر والعفاف ينشأ فيه اجليل املسلم بعيـدا عـن مثـريات التشـويش 
ِعـن ابـن  ف،ئولية ملؤسسـة األرسة وقـد صــرح الرشع هبـذه املسـ،واإلثارة ِْ َ

َعمر  َ ِّ عن النبى ،)ريض  اهللا عنهام(ُ ِ َّ ِ َقال ملسو هيلع هللا ىلصَ َكلكم راٍع«: َ ْ ُ ُّ ٌ وكلكم مسـئول ُ ُ ُْ َ ْ ُ ُّ َ
ِعن رعيته ِ َِّ َ ْ َ واألمري راٍع،َ ُ

ِ َ ِ والرجل راٍع عىل أهـل بيتـه،َ ِ ْ َ ََّ ْ َ ُ َِ َ َ َ واملـرأة راعيـة عـىل ،ُ ٌَ ََ َ ِْ ُ َ َْ

                                     
  ١٤سورة آل عمران، اآلية. 



 

 

 
ِبيت زوجها وولد َِ َ َ ْ ََ ِ َ ِ فكلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيته،ِهْ ِ َِّ َ ْ َ ْ َ ْْ َ ٌَ ُ ُُ ُ ُُّ ُّ َ«. 


من الرضوري أن يكون هنـاك إطـار خـاص ضـمن عنـارص الرتبيـة 
ًبحيـث يتلـقـى األبـنـاء ذكـورا وإناـثـا ـقـدرا مناـسـبا منهـا يلـيـق ويتـفـق ـمـع  ً ًً

أعـراف الـعرص ً ويتفق أيضا مع ،مراحل السن ومستوى الثقافة والوعي
 .دهوعاداته وتقالي

وذـلـك ـهبـدف إبـعـاد الطالـسـم واألكاذـيـب الـتـي ـقـد يتلقوـهنـا ـمـن 
ــة تيس ــة إىل ءمصـــادر جاهـل ــة احلميـم ــم للعالـق ــم ورؤاـه  وحتـــذر ،فهمـه

 يواجهـون حلظـة البلـوغ دراسات أكاديمية كثرية من خطورة ترك املراهقني
الرشعيـة  ومـن النصـوص ،بمفردهم من غري أي متهيـد مسـبق أو إعـداد

عـىل  سبق من تنظـيم عمليـة دخـول األطفـال التي تشري إىل هذا املعنى ما
 .آبائهم


 بـل تكـون بالتـدريج مـن ،ومصارحة األبوين ال تأيت يف سن حمـددة

 وذلك برشح ما حيدث مـن نضـوج جـنيس لإلنسـان ،خالل عمر الطفل
 املراهـق أو املراهقـة كتغيـري  أي رشح ما يطرأ عـىل،وللطفل خالل عمره

                                     
  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب املرأة راعية يف بيت زوجها، حديث رقم

٥٢٠٠. 



 

 

 

 ، وذـلـك يـكـون ـخـالل الطفوـلـة،يف شـكل اجلـسـم ـخـالل ـفـرتة النضـوج
 - بصـفة عامـة -ًوبعدما يكـرب قلـيال يبـدأ األبـوان برشح معنـى الـزواج 

 وعنـد بدايـة سـن املراهقـة مـن ،وحاجة الكون إليه للحفـاظ عـىل النـوع
 .التصـال اجلـنيسالطبيعي أن يبدأ املراهق بتساؤل عن ماهيـة الـزواج وا

 وـسـيكون للمراـهـق ـسـلوك ـجتـاه ،وهـنـا ـجيـد اإلجاـبـة عـنـد األب أو األم
 وجيـب أن هيـتم ،ذلك خيتلـف بمراحـل عـام إذا تعـرف مـن مصـدر آخـر
 .رشح الوالدين بالواجبات الدينية والبعد عن املحرمات


 آداب  ويـتعلم فيهـا األبنـاء،وهي مرحلـة ابتدائيـة: املرحلـة األوىل  

 حتـى يتكـون لـدهيم مـن القـيم أن هنالـك حرمـات ،االستئذان والنظــر
 ).١٠-٧( وهذه تكون ما بني سن ،ينبغي أن تقدس

رشح ما يطرأ عىل املراهق واملراهقـة مـن تغـريات : املرحلة الثانية 
بـد مـن   وهنـا ال.)١٤-١٠(ً وهذه غالبا تكون ما بـني سـن ،فسيولوجية

 .التفريق بينهم يف املضاجع

ـزواج : املرحلــة الثالثــة  ـى اـل ـة -رشح معـن  وحاجــة - بصــفة عاـم
ً وهذه تكون غالبا عندما يـدخل الشــاب ،الكون إليه للحفاظ عىل النوع

ًعطـى قـدرا وافيـا ُ ويف هذه الفرتة ي.سنة وما بعدها) ١٥(مرحلة املراهقة  ً
 ، وواجـبـات الزوـجـة نـحـو زوجـهـا،ـمـن واجـبـات اـلـزوج نـحـو زوجـتـه



 

 

 
 .عباء وتكاليف تكوين األرسة وأهداف الزواجوإشعار املراهق بأ


 فقبـل وصـول ،تحدث يف مثل هذه األمور مع من حيتاجهاُ إنام ي–١

 لسن التمييـز ال قيمـة للكـالم معـه -ً ذكرا كان أو أنثى -االبن 
 .يف مثل هذه األمور

 ، ـعـرض ـهـذه املـسـائل لـكـل إنـسـان بحـسـب حالـتـه واحتياـجـه–٢
ً املراهقة مـثال  كمـن هـو مقبـل عـىل الـزواج فليس من يبدأ سن

 .بعد أيام

 تقـــديم جرعـــات مناســـبة لألبنـــاء تتناســـب مـــع أعامرهـــم –٣
 ومن خالل مؤسسة التنشئة االجتامعية اللصـيقة ،واحتياجاهتم

 حتـى ال يكـون األمـر مفاجـأة عنـدما يشـب ،بالطفل كـاألرسة
جيـد  وهـذه املرحليـة يف التثقيـف مناسـبة حتـى .االبن أو البنت

 وإال سـيطلبها ،ًاالبن ردودا عىل تسـاؤالته املتعلقـة هبـذا األمـر
 فكـأن ، أو من خالل طرق غـري مرشوعـة،ةمن مصادر غري آمن

تقديم هذا النوع من املعلومـات هبـذه الصـورة املتدرجـة هـو يف 
احلقيقة جرعات مناعة ومحاية لألبنـاء مـن خطـوات الشـياطني 

 .ومن إغواء املارقني

دب القرآن الكريم والسنة املطهرة يف الكالم يف هـذه  التمسك بأ–٤



 

 

 

 وهو الوصول للغاية املطلوبة بـأكثر الطـرق ،األمور قدر الطاقة
ًأدبا وهتذيبا  ومـا زال ،ً فيتعلم اإلنسـان اجلـنس واألدب مجيعـا،ً

 .احلياء شعبة من اإليامن إىل أن تقوم الساعة

نسـان وحمـور  اإلِّ احلذر من أن يكون هذا املوضوع هـو كـل هـم–٥
ـام ختــرج ،تفكــريه ـرية رـب ـه أرضار كـث ـل هــذا ـل ـاإلفراط يف مـث  ـف

 .بصاحبها عن حد االعتدال


إن أهم اآلثار النفسـية والفكريـة لـألرسة هـي نشـأة أطفـال يف ظـل 
منظومات اجتامعيـة حتفـظ علـيهم سـالمتهم النفسـية وتعلمهـم املبـادئ 

 فـاألرسة هـي املحضـن الطبيعـي األمثـل ،والـرتاحماألساسية كالتعاون 
 . وفيـه احلنـان والرعايـة، حمضن فيه احلـرارة والـدفء املطلوبـان،للطفل

 .وهذا ما تفقده وتفتقر إليه وسائل التنشئة االجتامعية األخرى

 بـل كـذلك ، ال برعاية أجسادهم فقـط،واألرسة هي حمضن األفراد
 وتبدأ مسـئولية األرسة يف هـذا .وسهمُبغرس القيم الدينية واخللقية يف نف

 ،املجـال قـبـل تـكـوين اجلـنـني بحـسـن اختـيـار ـكـل ـمـن اـلـزوجني لآلـخــر
َعـن أبـى هريـرة  ف،ُوأولوية املعيار الديني واخللقـي يف هـذا االختيـار َ َْ ْ َُ ِ َ، 

ِّعن النبى  ِ َّ ِ َ قالملسو هيلع هللا ىلصَ َتنكح املرأة ألربٍع«: َ ُْ َْ ُ َ َْ َ ْ َ ملاهلـا وحلسـبها ومج؛ُ َ ََ َ ِ َ َ َِ ِ َاهلـا ولـدينهاَِ ِ ِ ِ َِ َ، 



 

 

 
َفاظفر بذات الدين تربت يداك ََ ْ َ َِّ َْ ِ ِِ ِ َ َْ«. 

ـأنكحوه«: ملسو هيلع هللا ىلص وـقـال  ـه ـف ـه وخلـق ـن ترَضــون ديـن ُإذا ـجـاءكم ـم ُ ُ َ ُ ْ ْ َِ ِْ َ َ َ ُ َُ َ َ َُ ْ َ ْ َ َّ إال ،ِ ِ

ِتفعلوه تكن فتنة يف ٌ َُ ْ َ َِ ْ ُ َُ ٌ األرض وفساد عريضْ ِ َ ٌ ََ َْ ِ َ«. 

عبـادة واألخـالق ألفـراد وتستمر هذه املسئولية بتعلـيم العقيـدة وال
 ومتابـعـة ذـلـك حـتـى بـلـوغ األطـفـال ، وـتـدريبهم ـعـىل ممارـسـتها،األرسة

 .ُرشدهم واستقالهلم باملسئولية الدينية والقانونية عن ترصفاهتم

واألديان كلها تنظر إىل األرسة التي تتكـون مـن الـزوجني واألوالد 
 ومن ثم ،مععىل أهنا اللبنة األساسية للمجتمع، إذا صلحت صلح املجت

 ودـخـول ،فـإن الواجـب اـلـديني املحافظـة عـىل األرسة وتقوـيـة روابطهـا
 فالشـخص البـالغ إذا أصـيب ،ًفريوس اإليدز عـىل األرسة هيـدمها متامـا

 فـيفيض ؛ ومنهـا إىل األطفـال، فإنه ينقلها إىل زوجه أو زوجتـه،بالعدوى
احلاميـة مـن  من أن يـوفر هلـا األمـن وًته كلها إىل املوت واهلالك بدالبأرس

املخاطر واملحافظة عىل احلياة؛ فـإن مـن يعـرض نفسـه للعـدوى باإليـدز 
 ويف فقـد فلـذات األكبـاد الـذين يولـدون ،يتسبب يف فقد األرسة لعائلها

 وإذا تذكــرنا قـول ،مصابني يقاسـون مـن املـرض الـذي ينتهـي باهلــالك

                                     
  ٥٠٩٠صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب األكفاء يف الدين، حديث رقم. 
 حديث رقم ...  التزويج من ذي سنن البيهقي، كتاب النكاح، باب الرتغيب يف

١٣٨٦٣. 



 

 

 

َكفى باملرء إثام أن يضيع م«: ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اهللا  ِّ ُ َْ َ ْ َ ً ْ ِ
ِ َْ ِ َ ُن يقـوتَ ُ َ ْ«، فإننـا نتبـني أن 

 بـل والتـزام ،الوقاية من مـرض اإليـدز واجـب دينـي وفـرض اجتامعـي
 .قومي

* * * 

                                     
  ١٦٩٤سنن أيب داود، كتاب الزكاة، باب يف صلة الرحم، حديث رقم. 



 

 

 

  




طلب أطبـاء مـن مسـئويل الصـحة الـرتويج خلتـان الرجـال بوصـفه 
وقال متحدثون يف املـؤمتر الـدويل وسيلة للحد من انتشار مرض اإليدز، 

ـث عرش ل ـدزإلالثاـل ـاـي ـوب أفريقـي ـد يف جـن ـر مــن نصــف : املنعـق  إن أكـث
 يف بعض املجموعـات يمكـن حتاشـيها بواسـطة يدزصابة باإلحاالت اإل

  .اخلتان

ىل أن اخلتان حيمي الرجال من عا ًت دراسات أجريت مؤخرَّلفقد د
وقـد ،  ومن احـتامل نقـل العـدوى للنسـاء،إليدزخطر اإلصابة بمرض ا

ن اخلتـان يرفـع مـن املسـتوى الصـحي لـدى ىل أعا ًدلت الدراسات أيض
 . وذلك بمنع نمو البكترييا خلف القلفة،األفراد

 إن : مـن جامعـة إيلينـوي يف شـيكاغو،وقال الـدكتور روبـرت بـييل
 HIV واإلصـابة بفـريوس يـدزاخلتان يمكن اسـتخدامه كسـالح ضـد اإل

ا  جدي من األدلة للتفكريٍ كافٍّعرب عن اعتقاده بوجود كم، كام املسبب له
  .يدزفرة ملحاربة اإلاضافة اخلتان إىل األسلحة القليلة املتوإيف 

 البـالغ تعـداده ،أجرى الدكتور بييل دراسته عىل شعب اللو يف كينيـا



 

 

 

ن أوجـد بـييل ف ،امرس رجاله اخلتـانُي  والذي ال، ماليني شخص٣زهاء 
 .نهما بيصابة باإليدز مرتفعة جدنسبة اإل

ـدمت  ـة أـخـرى، ـق ـويفاـلـدكتورة ـمـن ناحـي ـد الـطـب ،آن ـب ـن معـه  ـم
 مـدن ٤ دراسـة حـول انتشـار اإليـدز يف ، ببلجيكـاأنتورباالستوائي يف 

 الزامبيـة حيـث وإنـدوال الكينيـة كيسـومو مدينتي بويفاختارت ، أفريقية
 يف الـكـامريون ياووـنـدييـنـترش ـمـرض اإلـيـدز بنـسـب عالـيـة، وـمـدينتي 

جـدت الباحثـة قـد وو. ل يف بينني حيث ينترش املرض بنسبة أقـوكوتونو
ن نسب اإلصابة باإليدز تتبع نسـب اخلتـان، ممـا حـدا هبـا إىل أالبلجيكية 

 .تأييد الدعوة إىل ختان الرجال

* * * 

                                     
 - موقع يب يب يس،منظمة الصحة العاملية تقر اخلتان ملكافحة اإليدز ، 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_٦٥٠٨٠٠٠/٦٥٠٨٨٧٥.stm   



 

 

 
 






ُاإلمـام «:  يف قولـهملسو هيلع هللا ىلصأن يستشعروا املسئولية التي محلها إياهم نبينـا  َ ِ

َراٍع ومسئول عن ر ْ َ َْ َ ٌَ ِعيتهُ ِ َِّ«،إن اهللا سائل كل راع عـام اسـرتعاه «:  وقوله
 : وعليهم أن يعلموا أنه،»حفظ أم ضيع

بد للقضـاء عـىل هـذا الوبـاء مـن ترشيـع نافـذ يف كـل الـدول   ال– ١
 وإتـيـان اـملـرأة يف ، والـشــذوذزـنـىاإلـسـالمية بتـحـريم وـجتـريم ال

ـا والســحاق ـة اجلنســية،دبرـه ــواع اإلباحـي ـع أـن ـ، ومجـي ق  وتطبـي
ــاة والشـــواذ واملتـــاجرين  حــــدود اهللا يف املنحـــرفني مـــن الزـن

 .باألعراض

بد مـن احليلولـة دون الوقـوع يف تلـك الفـواحش بمحـارصة   ال– ٢
كاخللوة واالختالط احلـر والعالقـات املشـبوهة خـارج : أسباهبا

 ومراقبة وسائل اإلعالم مراقبة صارمـة للحفاظ ،نطاق الرشيعة
 .لتزام الكلمة اهلادفة واخلرب الصادق وا،عىل القيم واألخالق

                                     
-   ٨٩٣صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، حديث رقم. 



 

 

 

بد مـن إلـزام كـل مـن يدخــل الـبالد لإلقامـة مـن األجــانب   ال– ٣
 .بإثبات خـلوه من هذا الفريوس

بد من إصالح املؤسسات التعليمية يف مجيع املراحل بـام يتفـق   ال– ٤
 وأن ، وأن يكون تدريس الدين مادة أصـيلة،مع قيمنا اإلسالمية

أداء دورهـم يف مجيـع مـن ن ون املتخصصـوء الفـاقهلعلامان مكَُّي
 .املجاالت والنوادي واملراكز الشبابية

 والتشديد عىل جتـار ،بد من إغالق احلانات ومصانع اخلمور  ال– ٥
 .املخدرات

ـدز – ٦ ـاس بمـخـاطر اإلـي ـة الـن ـام يف توعـي  لوـسـائل اإلـعـالم دور ـه
 أن عليهـا  كـام،سيام يف احلض عـىل العفـة  وال،وسبل الوقاية منه

أن تتجـنـب ـعـرض ـكـل ـمـا ـمـن ـشـأنه إـثـارة الغراـئـز أو اإلـغـراء 
 .بالرذيلة



 : ولعل أمهها،أن يقوموا بمهامهم الكبرية

 بـام رشعـه اهللا تعـاىل مـن القـيم ، بطـرق خمتلفـة، التوعية الدائمـة– ١
 تـلـك ،ه علـيـه مـن خـطـورة اتـبـاع الـشـهواتَّ وـمـا نـبـ،واألخـالق

 إـنـام جيـعـل اهللا ،الـتـي ال ـختـتص بخـسـارة اآلـخـرة فـقـطاخلـطـورة 
 ،تعاىل العقوبة يف الدنيا للفرد باإلصابة هبـذه األمـراض اخلطـرية



 

 

 
 كـام ،وللمجتمع بالطاعون واألوجاع التـي مل تكـن يف أسـالفهم

وما أمـراض اإليـدز والسـيالن  ، وأثبته الواقعملسو هيلع هللا ىلصأخرب املعصوم 
 .والزهري إال نتيجة لالنحراف اخللقي

 ورضورة مكافحـة انتشـاره ، رشح اآلثار اخلطرية ملرض اإليـدز– ٢
 وتعريف املدعوين بام قاله أهل الطب واإلحصـاء ،بشتى الطرق

عن اخلطر الداهم الذي يستهدف األمة اإلسالمية للقضـاء عـىل 
 وعـىل أخالقهـم وتقاليـدهم العريقـة التـي محـتهم ،صحة أبنائها

 .األمراضطول السنني املاضية من تلك األوبئة و

عن طريـق العـدوى التـي ال ذنـب  - حث املصابني هبذا املرض – ٣
ــأخالق اإلســـالم ل عـــىل اال- هلـــم فيهـــا ــزام ـب  الصـــرب مـــنـت

 فـام ذلـك عـىل اهللا تعـاىل بعزيـز، ،واالحتساب والـدعاء بالشـفاء
ـه ـكـن فيـكـون ـإنام يـقـول ـل ـراهيم ،ًوـهـو إذا أراد ـشـيئا ـف  وـهـذا إـب

ُوإذا مرْضـت ﴿: دة الـوحي يعلـن عـن عقيـعليـه السـالماخلليل  ِ َ َ

ِفهو يشفني ِ ْ َ َ ُ َ﴾. 

العقوبة عىل مرتكـب الفاحشـة، وال يمنـع مـن احلث عىل إيقاع  – ٤
 ولو بطريق التعزيـر الـذي أقـره املـذهب -ذلك إصابته باملرض 

 وأن يكثـروا ،أن يسارعوا بالتوبة والندمعىل  ثم حثهم -احلنفي 

                                     
  ٨٠سورة الشعراء، اآلية. 



 

 

 

 ويكفـر ،اىل علـيهممن الطاعات واحلسنات حتـى يتـوب اهللا تعـ
ـائبني،عــنهم ســيئاهتم ـوح للعصــاة الـت ـة مفـت ـاب التوـب  قــال ، فـب

ًوإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحل﴿:تعاىل َِِّ َِ َ َ ََ ََ ٌَ َّ َ َ ثم اهتدىاِّ َ ْ َّ ُ﴾. 

 فاإلسـالم ال رضر ،ً حتذير املصابني عموما من اإلرضار بغريهم– ٥
َال رضر وال«: ملسو هيلع هللا ىلصفـيــه وال رضار، ـكــام ـقــال  ََ َ َ َ رضارَ

ِ«، وأـكــرب 
:  قــال تـعــاىل،الكبــائر اإلرشاك بــاهللا تـعــاىل واإلرضار بالنــاس

ـا اكتســبوا فقــد ﴿ ـات بغــري ـم ـؤمنني واملؤمـن ـؤذون اـمل ـذين ـي ِواـل ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََّ ُ ََ َ ْ َُ ْ َِ َ ِ ْ ْ َ ُْْ َُ
ًاحتملوا هبتان َ َْ ُ َُ ً وإثاماْ ً مبينْ ِ  وبخاصة أقرب الناس إلـيهم مـن ،﴾اُّ

ُم، فعىل املريض أن يفصح عن مرضه أبنائهم وزوجاهتم وأقارهب
يف حاالت اإلقدام عىل الزواج أو التداوي عنـد طبيـب األسـنان 

 أو غـريه مـن صـور التعامـل التـي تكـون مظنـة ،أو التربع بالـدم
 .لنقل املرض

 حث اآلباء عىل متابعة سلوك األبناء يف داخـل البيـت وخارجـه – ٦
ـتـب عليـهـا ـمـن  ـهلـم ـمـن ـهـذه املامرـسـات اخلاطـئـة وـمـا يرتًمحايـة

ــة املســـتمرة عـــىل مـــا يشـــاهدونه يف ،أخطـــار ــك بالرقاـب  وذـل

                                     
  ٨٢سورة طه، اآلية. 
 ديث رقم سنن ابن ماجه، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره، ح

٢٤٣٠. 
  ٥٨سورة األحزاب، اآلية. 



 

 

 
 ويف وســـائل اإلعـــالم ، ويف شـــبكة املعلومـــات،الفضـــائيات

ـة ــرآن ،املختلـف ـات الـق ـوحي وتوجيـه ـادات اـل  وحتصــينهم بإرـش
نـا اآلبـاء واألزواج وأوليـاء ُّ بـه ربَّ فذلك أهـم مـا وىص؛الكريم
َيا أهيا ا﴿:  قال تعاىل،األمور ُّ َ ْلذين آمنـوا قـوا أنفسـكم وأهلـيكم َ ْ َ َُ ُِ ِْ ََ َُ ُ َُ

ًـنـار ٌ وقودـهـا الـنـاس واحلـجـارة عليـهـا مالئـكـة ـغـالظ ـشـداد ال اَ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ٌِ ٌ َ َُ َ ْ ََ ُ ْ َّ
َيعصـون اهللاََّ ـمـا أـمـرهم ويفعـلـون ـمـا ـيـؤمرون ْ َ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َُ َ ُ ُ ْْ َ﴾.ـقـال قـتـادة  :

 . واهنوهم عن معصيته،مروهم بطاعة اهللا

ـيـي املـسـتقيمني ُرب الـعـاملني ووـعـده ـبـأن حيمثوـبـة   التـشـويق إىل– ٧
ً ويمتعهم متاعا حسنا إىل أجل مسمى،حياة طيبة  وحيميهم مـن ،ً

 مع ما ينتظـرهم مـن النعـيم الـدائم يف جنـات ،الضالل والشقاء
 .اخللد والرضوان

 أو يف ، التنبيه إىل ما حرمه اإلسـالم مـن إتيـان النسـاء يف دبـرهن– ٨
ت  أسباب أكيدة لإلصابة بأمراض والتهابا فتلك،أثناء حيضهن

 .للطرفني ال حتمد عقباها

 ومـا أروع قـول ، التوجيه إىل التكامل يف القضـاء عىل هذا الـداء– ٩
ِمثل القائم عـىل حـدود اهللاَِّ والواقـِع فيهـا كمثـل «: ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى  َ ْ َ َ ْ ُ ََ ََ َُ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ِ

                                     
  ٦سورة التحريم، اآلية. 
 أثر صحيح، رواه عبد الرزاق يف مصنفه. 



 

 

 

ٍقوم اسـتهموا عـىل سـفينة َِ ََ ُ َْ ََ َْ ْ فأصـاب بع،ٍ َ َ َ َ ْضـهم أعالهـا وبعضـهم َ ُْ ُُ ُْ َ َ َ َْ َ

َأسفلها َ َ ْ ِ فكان الذين يف،َ َ ِ َّ َ َ ْ أسفلها إذا استقوا من املاء مروا عىل مـن َ َ َ َْ ُّ َ ْ َْ َ َِ ِ َِْ َ ِ َ َ َ

ُفوقهم فقالوا َ ََ َْ ُ َّ لو أنا:ْ َ ْ ِ خرقنا يفَ َ َْ ً نصيبنا خرقـَ ْ َ َ ِ ِ َ ومل نـؤذ مـن فوقنـا،اَ َ ْ ْ ََ َ ِ ْ ُ ْ َ، 
َفإن يرتكوهم وما أر َ ْ ََ َ ُ ُ ُ ْ ْ ِ ًادوا هلكوا مجيعـاَ َ ُِ َ ُ ْ وإن أخـذوا عـىل أيـدهيم ،َ ِْ ِ َ ََ َ َُ َ ْ ِ

ًنجوا ونجوا مجيعا ْ َ َ ْ َِ َ َ َ«.  

 استشعار امليثاق اإلهلي الذي أخذه اهللا تعاىل علـيهم وجعلهـم – ١٠
ْولـتكن مـنكم ﴿:  قـال تعـاىل، ودعاة إىل اخلري،بسببه قادة للرأي ُِّ ُ َ ْ

ـأ ْأـمـة ـيـدعون إىل اـخلـري وـي َ ْ َ َِّ َ َ ٌَ ُ ْ ِمرون ـبـاملعروف وينـهـون ـعـن املنـكـر ُ َِ ُ َِ َ ْ َْ ََ ْ َ ُ ُ ُِ

َوأولئك هم املفلحون ُ ُ ِْ ِْ ُ ُ َ َ ُ﴾، وما أعظم هذا الوسام الـذي أعطـاه 
ً وبـأهنم أحسـن قـوال كـام ،اهللا تعاىل للدعاة بـأهنم هـم املفلحـون

ًومن أحسـن قـوال ممـن دعـا إىل اهللاَِّ وعمـل صـاحل﴿: قال ًِ َِ َ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ََّ ِّ َ َ وقـال اََ َ

ـن املســلمني ـي ـم َإنـن ِ ِ ِ ِْ ُ َ َّ﴾. ،ـدى ـور واـهل ـاعل الـن ـة ملـش ـم محـل  إنـك
 قـال عـنكم املصـطفى ،واجبكم كشف الزيف وادعـاء املبطلـني

ِوإن العلامء ورثة األنبياء«: ملسو هيلع هللا ىلص َ َِ ِْ َ ُ َ َ َْ ُ ََ َ َ وإن األنبياء مل يورثوا دينـارا وال ،َّ ََ َ ًَ ِّ ُ ََ ِ ُ ْ َ ِ ِْ َ َّ
ًدرَمها ْ َ ورثوا العلم،ِ َّْ ْ ُِ ْ فمن؛َ َ ٍ أخذه أخذ بحظ وافرَ ِِ َ َ ٍُّ َ ََ ََ َ«. 

                                     
  صحيح البخاري، كتاب الرشكة، باب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه، حديث رقم

٢٤٩٣. 
  ١٠٤سورة آل عمران، اآلية. 
  ٣٣سورة فصلت، اآلية. 
 ٣٦٤٣يب داود، كتاب العلم، باب احلث عىل طلب العلم، حديث رقم سنن أ. 



 

 

 
 ولدـيـه روح ، ـمـن املفـيـد إـعـداد فرـيـق ـخـاص مثـقـف ومتـفـرغ– ١١

 يتأـهـل ـمـن ـخـالل دورة ،اخلدـمـة العاـمـة ـمـن اـلـذكور واإلـنـاث
ـا ـة املشــكلة وحجمـه ـىل حقيـق ـا ـع ـع فيـه ـة يطـل ـزود ،تدريبـي  ويـت

 ـثـم ،باملعلومـات الالزمـة واملـهـارات التـي تؤهلـه لتثقـيـف غـريه
ذا الفريق من املتطوعني واملتطوعـات بإلقـاء سلسـلة مـن يقوم ه

م العمريـة  للشـباب حسـب مـراحلهِّاملحارضات التثقيفيـة تبـني
 وسـبل ، وطـرق انتشـارها،ا وخطورهتـااألمراض املنقولة جنسي

 مع تدعيم هـذه املحـارضات بالصـور واألرقـام يف ،الوقاية منها
ك بالتنـسـيق  وذـلـ،ـجـو االلـتـزام الرشـعـي يف املـضـمون والـطـرح

 .والتكامل مع اجلهات الرسمية والطوعية

*** 



 

 

 



 

 

 

 




ـوان  ـدوة بعـن ـة ـن ـوم الطبـي ـدت املنظمــة اإلســالمية للعـل ـة (عـق رؤـي
) ٢٥-٢٣( يف الفـرتة مـن ،)إسالمية للمشاكل االجتامعية ملرض اإليـدز

، )م١٩٩٣(ديسـمرب ) ٨-٦( التـي توافقهـا ،)هــ١٤١٤(مجادى اآلخـرة 
 :ر الندوة كام ييلوكانت حماو

اجلوانب الطبية ملرض اإليـدز مـن حيـث أسـبابه وطـرق انتقالـه -١
 .وخطورته

 :اجلوانب الفقهية، وتشتمل عىل-٢
 .حكم عزل مريض اإليدز-أ

 .د نقل العدوىُّحكم تعم-ب
 .حقوق الزوج املصاب وواجباته-ج

 .بة بعدوى اإليدزاأحكام إجهاض األم املص-٣

 .بة باإليدز لوليدها السليم وإرضاعهجواز حضانة األم املصا-٤

حق السليم من الـزوجني يف طلـب الفرقـة مـن الـزوج املصـاب -٥
 .بعدوى اإليدز



 

 

 

 .حق املعارشة الزوجية-٦

 .اعتبار مرض اإليدز مرض موت-٧

ثالثة أيام اسـتغرقتها النـدوة يف األبحـاث واملناقشـات، وعىل مدى 
 -  مركز الطـب اإلسـالمي والتي عقدهتا يف- انتهت يف جلستها اخلتامية

 :إىل اآلراء والتوصيات التالية

 :عزل املريض-١

ا أن العـدوى بفـريوس العـوز املعلومات الطبية املتوافرة حاليـتؤكد 
يـق املعايشـة، أو املالمسـة، أو رال حتدث عن ط) اإليدز(املناعي البرشي 

  احلرشات، أو االشـرتاك يف األكـل والرشب، أو املـراحيض،والتنفس، أ
أو محاـمـات الـسـباحة، أو املقاـعـد، أو أدوات الطـعـام، أو ـغـري ذـلـك ـمـن 
أوجـه املعايـشـة يف احليـاة اليومـيـة العاديـة، وإـنـام تنتقـل الـعـدوى بـصـورة 

 :رئيسة بإحدى الطرق التالية
 .االتصال اجلنيس بأي شكل كان-أ

 . نقل الدم امللوث أو مشتقاته-ب
 . متعاطي املخدراتاستعامل املحاقن امللوثة، وال سيام بني-ج
 .االنتقال من األم املصابة إىل طفلها-د

 فـإن عـزل املصـابني مـن التالميـذ أو العـاملني أو ؛بناء عىل ما تقدم
  .غريهم عن زمالئهم األصحاء ليس له ما يسوغه



 

 

 
 : تعمد نقل العدوى– ٢

تعمد نقل العدوى بمرض اإليـدز إىل السـليم منـه بأيـة صـورة مـن 
 ـكـام أـنـه ، ويـعـد ـمـن كـبـائر اـلـذنوب واآلـثـام،مـصـور التعـمـد عـمـل ـحمـر

يستوجب العقوبة الدنيوية، وتتفاوت هذه العقوبة بقـدر جسـامة الفعـل 
 .وأثره عىل األفراد وتأثريه عىل املجتمع

 ،ـفـإن ـكـان قـصـد املتعـمـد إـشـاعة ـهـذا اـملــرض اخلبـيـث يف املجتـمـع
ـة واإلفـســاد يف األرض   ويـسـتوجب،ًفعمـلـه ـهـذا يـعـد نوـعـا ـمـن احلراـب

َإنـام ـجـزاء اـلـذين ﴿: إحـدى العقوـبـات املنصـوص عليـهـا يف آيـة احلراـبـة َِ َ ُ َ َ َّ
ًحياربون اهللاََّ ورسوله ويسعون يف األرض فسـاد ْ َ ُ ُ ََ ْ ْ َ ُ ََ ِ َ ِِ َ ََ ْ أن يقتلـوا أو يصـلبوا أو اُ ُ َ َْ َ ََّ ُ َُ َُّ

َتقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلـك ِ ِ ٍ ِ َِ ُ َِ ْ ُ ِّ ْ ْ َْ َ ْ ْ ْ ُ ََ َ َ َُ ِ َّ ٌ هلـم خـزي ُ ْ ِ ْ َُ

ٌيف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم َ ْ َِ ِ َِ ٌ ََ ِ َُِ ْ ُّ﴾. 

وإن كان قصــده هـو تعمـد نقـل العـدوى لشـخص بعينـه، وكانـت 
ـا ـه غالـب  وأدت إىل قـتـل ، وانتقـلـت الـعــدوى،ًـطــريقة اإلـعـداء تـصـيب ـب

 .ً يعاقب بالقتل قصاصا،املنقـول إليه

داء شـخص بعينـه ومتـت وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعـ
 عوقـب املتعمـد بالعقوبـة التعزيريـة ، ومل يمت املنقول إليه بعـد،العدوى

                                     
  التي عقدهتا ) رؤية إسالمية للمشاكل االجتامعية ملرض اإليدز(من توصيات ندوة

 ). هـ١٤١٤(مجادى اآلخرة ) ٢٥-٢٣(املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف الفرتة من 



 

 

 

 . وعند حدوث الوفاة يكون من حق الورثة الدية أو القصاص،املناسبة

 ،وأما إذا كان قصده هـو تعمـد نقـل العـدوى إعـداء شـخص بعينـه
 . فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية،ولكن مل تنتقل إليه العدوى

 : إجهاض األم املصابة بعدوى اإليدز– ٣

كاـنـت املنظـمـة اإلـسـالمية للعـلـوم الطبـيـة ـقـد عـقـدت ـنـدوة ـحـول 
 وتوصـلت يف موضـوع حكـم اإلجهـاض ،)اإلنجاب يف ضوء اإلسالم(

إن اجلنني حي من بدايـة احلمـل، وإن حياتـه حمرتمـة يف كافـة « :إىل ما ييل
ان عليهـا باإلسـقاط إال أطوارها، خاصة نفخ الروح، وأنه ال جيوز العدو

للرضورة الطبية القصوى، وخالف بعض املشاركني، فرأى جـوازه قبـل 
 .»ًمتام األربعني يوما، وخاصة عند وجود األعذار

وترى الندوة أن هذا احلكم ينطبق عىل األم احلامل املصابة بعـدوى 
 .اإليدز

 : حضانة األم املصابة باإليدز لوليدها السليم وإرضاعه– ٤

انت املعطيات الطبية احلارضة تـدل عـىل أنـه لـيس هنـاك خطـر ملا ك
مؤكد من حضانة األم املصابة بعدوى اإليدز لوليدها السـليم، شـأهنا يف 
ًذلك شأن املخالطة واملعايشة العاديـة، فـرتى النـدوة أنـه ال مـانع شــرعا 
مــن أن تقــوم األم بحضــانته، إذا أمكـــن أن توجـــد للرضــيع مرضــعة 

                                     
 ٣٦٤٣ طلب العلم، حديث رقم سنن أيب داود، كتاب العلم، باب احلث عىل. 



 

 

 
 .توفـر له من بدائـل لبن األم تغذية كافيةترضـعه، أو أن 

 حق السليم مـن الـزوجني يف طلـب الفرقـة مـن الـزوج املصـاب            – ٥
 :بعدوى اإليدز

ترى الندوة أن لكل من الزوجني طلب الفرقة مـن الـزوج املصـاب 
ـار أن اإلـيـدز ـمـرض م،بـعـدوى اإلـيـدز  تنتـقـل ـعـدواه بـصـورة ٍـعـدُ باعتـب

 .رئيسة باالتصال اجلنيس

 : حق املعاشرة الزوجية– ٦

 فـإن لغـري املصـاب مـنهام أن ،ًإذا كان أحد الزوجني مصـابا باإليـدز
يمتنع عن املعاشـرة اجلنسية ملا سبق ذكـره مـن أن االتصــال اجلـنيس هـو 

 .الطريق الرئيس لنقل العدوى

 .اعتبار مرض اإليدز مرض موت-٧

أعراضـه، ًال يعد مرض اإليدز مرض مـوت رشعـا إال إذا اكتملـت 
 .وأقعد املريض عن ممارسة احلياة العادية، واتصل باملوت

  هل املرض عقوبة من اهللا أم ابتالء؟ -٨

أن اإليـدز  - قضـاة فلسـطني قـايض -ي يرى الشيخ تيسيري التميمـ
ذـنـب ـلـه، وعقوـبـة ـملـن   آن واـحـد، فـهـو اـبـتالء ـملـن العقوـبـة واـبـتالء يف

                                     
  مرجع سبق)عية ملرض اإليدزرؤية إسالمية للمشاكل االجتام(من توصيات ندوة ،. 
 املرجع السابق . 
 املرجع السابق . 



 

 

 

َوال تقر﴿ : لقوله تعـاىل؛زنىاستمرأ ال ْ َبـوا الزنـى إنـه كـان فاحشـة وسـاء َ َ ً َ َّ َِ َ َ َ ُِّ ُ
ًسبيال ِ َ﴾.  

:  عضـو جممـع البحـوث اإلسـالمية- ي بيـوميعبد املعط .ويقول د
 وعـىل ، عن اإلنسـان دون إرادتـهً رغام يأيتيإن اإلبتالء هو احلدث الذ«

نقل الدم، من األم (هذا إذا انتقل املرض إىل املريض بطرق غري مقصودة 
ذا كانـت اإلصـابة عـن إ، أمـا ًشـك مبـتىل ون هنا املريض باليك) للجنني

 فكلنا يعلـم خطورهتـا وحرمتهـا ،طريق املامرسات غري الرشعية والشاذة
 وهنـا يكـون ،ىل التهلكـةإ بنفسـه ي ويلقـ،ومع ذلك يقدم البعض عليهـا

ا ً يكون تشجيعيج الدعاة واألئمة هلذا الرأَّذا روإ بل ،ًاملريض غري مبتىل
  .» لألفعال املحرمةً وغطاءىزنعىل ال

  :موقف علماء الدین من
 :إزالة الوصمة -١

ا لتنفـري ًللمذنب هو أمر مقصود رشعـ) متييز(أو ) وصمة(إن وجود أي 
املجتمـع مـن الـسـلوكيات املنافيـة لـلرشع، ـبـل إن القـرآن يـدعو إىل أن يـكـون 

ُوليشـهد عـذاهب﴿: العقاب أمام طائفة مـن النـاس، قـال تعـاىل َ ََ َ َْ َ ْ َام طائفـة مـن ْ ِّ ٌ َ ِ َ َ
َاملؤمنني ِ ِ ْ  وذلك يف شأن الزاين والزانية، كذلك فـإن قطـع يـد السـارق يعـد ،﴾ُْ

ن هـذه إِّا ووصمة حتى يرتدع من تسول لـه نفسـه اقـرتاف املعـايص، بـل ًمتييز

                                     
  http://www.ikhwanonline.com ٢٠٠٦\١٤\١١   
  ،١٣/١٢/٢٠٠٦األهرام. 



 

 

 
 .الوصمة تعد من حقوق االنسان ألهنا حتافظ عىل املجتمع ككل

 :اللعب باملصطلحات -٢

 عـىل اللعـب -حيني ي مسـلمني ومسـ- الـدين اعرتض معظم علامء
 ويقول القس بشـوي كامـل ،سامئهاأشياء بغري باملصطلحات وتسمية األ

قد  لفاظهذه األ« :-مرصب الراهب بكنيسة القديس يوسف بالزقازيق -
ن تم االعرتاض عليها من قبل بعض رجال الدين، ويوجد اتفـاق أسبق 

 وهـذه التعبـريات ،لفـاظذه األحيني عىل رفض هيتام بني املسلمني واملس
 .»التي حتمل مدلوالت ترتبط بالثقافة الغربية

 ـعـىل -   ـقـايض قـضـاة فلـسـطني- ـكـد الـشـيخ تيـسـري التميـمـيأـكـام 
ا ما ً واصف،مامهاأهنا تستحق التوقف أ و،فكارخطورة طرح مثل هذه األ

ـه األ ـه مــؤامرة عــىل املصــطلحات أمــم املتحــدة يف هــذا الشــأن بتفعـل ـن
ـة اإل،ســالميةاإل ـة العربـي ـس اهلوـي ـة لطـم ـدت ســالمية وحماوـل ـد أـك ، وـق

 - لسـان حـال اجلمعيـة الرشعيـة - »جملـة التبيـان«الندوات التي عقدهتا 
 .عىل هذا املعنى

ــن      -٣ التـــرويج الســـتخدام الـــواقي الـــذكري كوســـيلة للوقايـــة مـ
 :اإليدز بني غري املتزوجني

لـذكري اعترب معظـم علـامء الـدين أن الـرتويج السـتخدام الـواقي ا

                                     
بحوث اإلسالمية، يف حوار يف جريدة األهرام عبد املعطي بيومي، عضو جممع ال.  د

 .١٣/١٢/٢٠٠٦املرصية 



 

 

 

حيـث  ،كوسيلة للوقاية من انتقال اإليدز يشجع عىل ارتكاب الفواحش

ـن الشــيخ تيســري التميمــ ـايض– يأعـل ـدى –  قضــاة فلســطني ـق  يف املنـت
ـ ـدين ـب ـامء اـل ـاع عـل ـام ملحــاوالت إقـن ـاين، رفضــه الـت ـي الـث قراره إالتعليـم

ا يف ً معتمـد،وخاصـة املـراهقني والشـواذ ونـزالء السـجونبـه، والسامح 
ا إىل وجـود ً مشـري،ذا األمر عىل أنه يشجع عىل انتشـار الفاحشـةرفضه هل

ا من احلمل، ومن ثـم لـو أبـاح العلـامء ًعالقات جنسية حمرمة ال تتم خوف
ـن اإلـيـدز وـبـرأي فقـهـي ـة ـم ـذكري بذريـعـة الوقاـي  ؛اـسـتخدام اـلـواقي اـل

 .ىل فساد كبريإفسوف يؤدي ذلك 

* * * 
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 ،ً وصالة وسالما عىل خري بني اإلنسـان،ًمحدا هللا عىل ما وفق وأعان
 .وعىل كل من سار عىل هدى القرآن

 ..وبعد

 أن –ً ـبـام ال ـيـدع ـجمـاال لـشـك – ـلـه َّفلعـل الـقـارئ الـكـريم ـقـد تـبـني
 واخرتاق القـيم السـامية ،املقصود من هذه املؤمترات هو إشاعة الفاحشة

إهنـا حلـرب رشسـة عـىل أخـالق .. ي املبـارك التي جاء هبـا الـوحي اإلهلـ
 :األمة التي ال كيان هلا بغريها

َوإنام األمم األخالق ما بقيت َ َِ ُ َ ُُ َ َّ ِفإن       ِ  مهو ذهبت أخالقهم ذهبواَ

ولعلنا إثر ذلك ندرك قيمة النصيحة النبوية لنبي األمة الذي خيشـى 
 ـعـىل ـمـا ترـكـت بـعـدي فتـنـة ـهـي أرض« :ملسو هيلع هللا ىلصعليـهـا ـمـن العـنـت يف قوـلـه 

 فـإن أول ؛فاتقوا الدنيا واتقوا النساء...« :، وقوله»الرجال من النساء

                                     
  ،صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء

 .٧١٢١حديث رقم 



 

 

 

 .»فتنة بني إرسائيل كانت يف النساء

ولعـل املـخـدوعني باحلـضـارة الغربـيـة ومـا ـتـدعو إلـيـه ـمـن انـحـالل 
 ينـأون بأنفسـهم عـن هـذا املصـري وذاك اجلـزاء اإلهلـي ،وشذوذ ودعارة

ُ الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنـوا َّإن﴿: الوارد يف قوله تعاىل ََ َ َ ُّ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َِ َ َ َ َ ُ
َهلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة واهللاَُّ يعلم وأنتم ال تعلمون ُ ْ ُ َ َ َ ٌ َْ َْ ْ ٌ ََ ُ َُّ َِ ِ ِْ ِ َ َُ﴾. 

واهللا ندعو أن تتجه اجلهود املخلصـة إىل أن تقـوم هنضـة األمـة عـىل 
لتي من أبرزها احلياء والعفـاف، فاحليـاء  ا،تراثها العريق وأخالقها املتينة

 .خري كله كام أخرب الصادق األمني

 . وعىل من سلك سبيله إىل يوم الدين،وصىل اهللا وسلم وبارك عليه









                                     
 ٧١٢٤رقم  صحيح مسلم، نفس الكتاب والباب، حديث.  
  ١٩سورة النور، اآلية. 
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