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يــدز( وهــي عبــارة صــةيةة فالعفــة مطلــب      والعلــم نقضــي علــى األ  

ــم مبــا يصــلح هلــم        ــا , وهــو خــالقهم وأعل ــا الن شــرعي أمــر اهلل به

أمرهم بالعفة والعالقات الصةيةة الشرعية ونهاهم عن سـوى ذلـك   

ــوعــن كــل مــا جيــر إىل احلــرام ابتــداء مــن الننــرة     ــل لُِّق  نَيؤمنملُم

والكلمــة اللينــة بــني املــرأة والرجــل يف غــري   مهماِربَصــن َأممــ واالضكــُغَي

ال خيلـون رجـل   ))وخلـو الرجـل بـاملرأة     وال ختضعن بـالقول حملها 

((بــامرأة فــإن الشــيطان ثالثهمــا
 (26)

فكــل مــا جيــر إىل احلــرام فهــو   

 حرام.

يـــه بالرذيلـــة والوقـــوع يف إإن هـــذا املـــرض كمـــا قلـــت ارتـــبط 

يـع املصـابني بهـذا املـرض وقعـوا      احلرام وهذا بالطبع ال يعـا إن   

يف الرذيلة ولكنها كما قلت أهم أسـباب انتشـاره يف العـام أ ـع     

ــا والشــذوذ اجلنســي       ــة اجلنســية احملرمــة كالزن ــش العالق عــن طري

 وغريه من العالقات احملرمة.

وقد وصل عدد املصابني باملرض يف ,تلف أحناء العـام إىل مـا   

أن كــان قبــل حــوالي عشــر    يزيــد علــى أربعــني مليــون مصــاب بعــد  

سنوات ال يتجـاوز األلـف مصـاب, فيـا تـرى مـا هـي األرقـام املتوقعـة          

 للمرض يف األعوام القليلة القادمة.
                                                           

, صــةيةه. ابــن حبــان يف 199, ص 1, ج املســتدرك( رواه احلــاكم يف 26)

 .437, ص 5, ج صةيةه. النسائي يف 436, ص 10ج
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وانتشـــار املـــرض يزيـــد ويتكـــاثر يف منـــاطش العـــام اجلديـــد أو  

بـا وأمريكـا وبعـا الـدول     ــ كمـا يقولـون ـــ أي يف دول أور    املتةرر

ي آسيا ومن تسـري علـى شـاكلتها,    اإلفريقية, ويف دول شرق وجنوب

وهي الدول الع أما تقنن العالقة بني غري األزواج ــ أعـا الـدعارة ـــ    

وتسمح بها وتعت ها من مصـادر الـدخل والسـياحة, أو الـع ال تعـري      

هلـــذه العالقـــة أي اهتمـــام وال تســـتعيبها وتـــرى أنهـــا أمـــًرا طبيعًيـــا,  

ن غــري حمــدود ويســري  وبالتــالي فــإن انتشــار املــرض يف تلــك البلــدا  

سريان النار يف اهلشيم, رغم كثرة األإلاث العلمية ملقاومته ورغـم  

صرم ماليني بل آالم املاليني من الدوالرات للقضاء عليـه أو احلـد   

وترتكــز معنــم األإلـاث علــى املختــ ات والكيميــاء   ,مـن انتشــاره 

 واألإلاث املعملية املختلفة الع حتى اآلن م  دي شيء.

الي فإن من يسافرون لتلك البلدان وخصوًصا من ال يراعـون  وبالت

ــة     ــون أنفســهم يف الرذيل ـــ الضــوابط الشــرعية ويوقع ـــ ال يــح اهلل ـ ـ

يـدز  معرضون أن يصابوا مبا أصيب به أهل تلك البالد من مـرض األ 

وغريه من األمراض األخرى املرتبطة بالفة  وبالتـالي فهـم جيلبـون    

 ال يح اهللــ ار ولبالدهم املرض والدمار ألنفسهم املوت وألهلهم الع

, وبالتالي فإنه من الضروري توعية املسافرين من الشباب وغريهم ــ

حـــول هـــذا املـــرض وتوزيـــع بعـــا النشـــرات اخلاصـــة يف املطـــارات   

ومنافذ احلدود ولعل سريـك الـوازع الـديا والعقـل حيـد مـن إقـدام        
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تؤدي هلذا املرض مع من سدثه نفسه بهذا املرض أو بالفاحشة الع 

 املعصية هلل.

وتوجــد بعــا البلــدان الــع ال يــزال يننــر للفاحشــة فيهــا بننــرة   

استغراب وعيب وسريم مثـل الـدول اإلسـالمية أو الـع ينتشـر فيهـا       

اإلســـالم أو ســـبش أن أثـــر اإلســـالم يف عاداتهـــا, فمـــا يـــزال انتشـــار  

كطبيعة  املرض فيها حمدوًدا, ومع أنها ال ختلو من وجود الفاحشة

ــا إال أن الــذين يقومــون بهــا يســترتون وال      ا تمعــات البشــرية عموًم

يتناهرون بذلك ويعت ونه عيًبا اجتماعًيا وأخالقًيـا ناهيـك عـن مـن     

كانت لديه قناعة دينية حتـى لـو أقرتـه قـوانني تلـك البلـدان, ولعـل        

هــؤالء مــع وجــود اخلطــر بيــنهم إال أن عــدم ا ــاهرة فيــه حيــد مــن    

م تنهر الفاحشـة يف  )): ذا تصديش حلديث رسول اهلل املرض وه

قوم قـط حتـى يعلنـوا بهـا إال فشـا فـيهم الطـاعون واألوجـاع الـع م          

,((تكــن مضــت يف أســالفهم الــذين مضــوا 
 (27)

فا ــاهرة مــن أهــم   

أسباب انتشار الفاحشة, والفاحشـة مـن أهـم أسـباب املـرض, واهلل      

نمـا حـرم الفاحشـة أراد    الذي خلش املرض هو الـذي خلـش البشـر وحي   

إبعاد خلقه عن األمراض املختلفة, سواء منها البدنية أو االجتماعية 

حكــم اخلــالش عــز وجــل يف عــاله ومــا أنصــةه أأو األخالقيــة, فمــا 

َواَل َتقالَرُبـواال الزَِّنـى ِإن ـُه َكـاَن َفاحمَشـًة َوَسـاء       خللقـه لـو اتبعـوا هـداه     
                                                           

 . 1332ص  2, ج , باب العقوباتيف سننه( رواه ابن ماجه, 27)
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كــــل يــــوم تتضــــح حكمــــة ويف ( ]اإلســــراء , 32اآليــــة ) َســــبمياًل

تشريعه, وكان يكفـي النـا   يًعـا عالًجـا للمـرض ووقايـة منـه        

العفة الع أمر اهلل بهـا  يـع الرسـل وأتبـاع األنبيـاء وخـامتهم نبينـا        

واهلل  ,الــذي يف شــريعته حــل لكــل مشــكالت البشــر      حممــد 

وال حــول وال قــوة إال بــاهلل العلــي   ,املســتعان وعليــه وحــده الــتكالن 

 العنيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


