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بسم هللا الرحمن الرحٌم وصلى هللا على نبٌه الكرٌم  : المقدمة

الحمد هلل وكفى والصبلة والسبلم على النبً المصطفى وآله الشرفاء 

وصحبه الخلفاء ومن اتبعهم من األوفٌاء إلى أن ٌطوي هللا السماء وٌحشر 

الخبلبق للقضاء فٌلجم العرق األشقٌاء وٌظل هللا فً ظل عرشه السبعة 

السعداء، جعلنا هللا وإٌاكم من السبعة السعداء الذٌن ٌظلهم  هللا فً ظل 

عرشه ٌوم ال ظل إال ظله آمٌن وبعد، 

- فً الوقت الذي ٌعٌش فٌه العالم الٌوم وطؤة ظلم وهٌمنة حضارة الشإم

وما دعت إلٌه من حٌاة إباحٌة متحررة من كل القٌم - الحضارة الحفرٌة

األخبلقٌة والمعاٌٌر اإلنسانٌة، هانحن نعٌش مخلفات هذه  الحضارة وما 

هانحن نعٌش مخلفات هذه الحضارة .دعت إلٌه من ذعر وضٌاع وتٌه وركام

وأمراض جنسٌة  (فقدان المناعة المكتسبة:السٌدا)وما دعت إلٌه من أٌدز 

أخرى مستعصٌة، لماذا الذعر؟ لماذا التٌه والركام والضٌاع؟ ولماذا 

؟ ولماذا محاربة المخدرات الٌوم بعد ما عاشت اإلنسانٌة (السٌدا)األٌدز

سنوات من تشجٌع انتشارها بٌن صفوؾ الشباب والشابات؟ ولماذا الدعوة 

إلى تحرٌم اللوطٌة بعد انتشارها فً أوروبا أثناء الدعوة اإلباحٌة الداعٌة 

إلى الرجوع إلى حٌاة الؽاب الحٌوانٌة؟ 

إن أسباب ذلك كله هو أن اإلنسان الجهول إذا لم ٌحترم ما حرم هللا علٌه ٌقع 

فً عواقب وخٌمة تدفعه إلى الندم حٌث ال ٌنفع الندم وإلى الحزن حٌث ال 

ٌنفع األلم، اسؤلوا الشٌطان عما ٌعٌشه من حسرات وصدمات وندم وحزن 

فهذه رسالة .وألم بسبب عصٌانه رب العالمٌن واتباعه فهمه وهواه الكاذبٌن

. م تسعى إلى إرشاد الدعاة واألبمة1997ألفناها سنة 

وإن هذه التجارب والمساوئ التً نعٌشها الٌوم وهذه األنات والتنهدات التً 

هً حسرات وتؤسفات، وهً إذ تطلق  (السٌدا)ٌطلقها المصابون باألٌدز 

أمام أطباء عاجزٌن عن كل شفاء ألنه داء أرسله من بٌده الشفاء سخطا منه 

اه، وفً الحدٌث الشرٌؾ الذي روته هوعلى من عصاه ودفع به إلى اتباع  



 Page 3 اتباع نبي الهدى
 

أم المإمنٌن زٌنب بنت جحش رضً هللا عنها حٌن سؤلت نبً الهدى محمد 

نعم :"قال" أنهلك وفٌنا الصالحون؟:"بن عبد هللا صلى هللا علٌه وسلم قابلة

رواه أحمد ومسلم فلما كثر الخبث وأصبح من ٌنكره ٌتهم " إذا كثر الخبث

بالتطرؾ واإلرهاب سلط هللا على هذه المجتمعات الساخطة علٌه المستبٌحة 

لشرعه والمستهزبة بتعالٌمه أمراضا وآفات ال قبل لهم بها عاجزٌن عن 

مكافحتها، قاصرٌن عن فهم  مٌكانٌسماتها فلجإوا إلى اإلنذار والتحذٌر 

لكنهم لم ٌعرفوا " إحذروا األٌدز أو السٌدا فإنه داء ال دواء له: وإلى شعار

لماذا الداء فؤنكروا أن ٌكون له دواء، ونحن سنبٌن إن شاء هللا أن له دواء 

لكن دواءه ال ٌعرفه إال من تؤكد من صحة معنى سورة العصر، قال جل 

 إاِلَّ الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا (2) إِنَّ اإلِنَساَن لَفًِ ُخْسٍر (1)َواْلَعْصِر ): وعبل

ْبرِ  الَِحاِا َوَتَواَصْوا بِاْلَح ِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ  إنها سورة قصٌرة ،{(3)الصَّ

حددت سبب وجود اإلنسان فً هذا الكون وبٌنت طبٌعة عبلقته بالخالق كما 

حددت طبٌعة عبلقته  بالخبلبق، وقد بٌن هللا خسران اإلنسان فً أكثر من 

ٌِن }آٌة إال من اتبع رسله واتقاه، قال جل وعبل فً سورة التٌن َوالتِّ

ُتوِن  ٌْ  لََقْد َخلَْقَنا اإلِنَساَن فًِ (3) َوَهَذا اْلَبلَِد األَِمٌِن (2) َوُطوِر ِسٌنٌَِن (1)َوالزَّ

 إاِلَّ الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا (5) ُثمَّ َرَدْدَناهُ أَْسَفلَ َسافِلٌَِن (4)أَْحَسِن َتْقِوٌٍم 

ُر َمْمُنوٍن  ٌْ الَِحاِا َفلَهُْم أَْجٌر َغ ٌِن (6)الصَّ ُبَك َبْعُد بِالدِّ ٌَُكذِّ ُ ( 7) َفَما  َس هللاَّ ٌْ أَلَ

َقالَْا ُرُسلُهُْم } صدق هللا العظٌم 5 إلى 1التٌن من  "({8)بِأَْحَكِم اْلَحاِكِمٌَن 

َمَوااِ  أَفًِ ِ َشكٌّك َفاِطِر السَّ ؟    [واألرض هللاَّ

وقد بٌن لنا من خبلل هذه اآلٌات أن اإلنسان مآله الخسران إذا اتبع طرٌق 

قُوا فِْتَنًة }: الشٌطان والعصٌان وخالؾ شرع الدٌان، ألم ٌقل لنا جل وعبل َواتَّ

َ َشِدٌُد اْلِعَقاِب  ًة َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ   {.(25)ال ُتِصٌَبنَّ الَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

إن المتتبع للذعر الذي ٌخٌم على عقول األطباء والباحثٌن فً أمور األٌدز 

لٌتؤكد من أن الحق حق أرسل رسوله بدٌن الحق وال ٌقبل إال الحق  (السٌدا)

: وقد قال لنا جل وعبل
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ْكِف } ٌَ ُه اْلَح ُّ أََولَْم  َن لَهُْم أَنَّ ٌَّ َتَب ٌَ ى  اتَِنا فًِ اآلَفاِ  َوفًِ أَْنفُِسِهْم َحتَّ ٌَ َسُنِرٌِهْم آ

ٍء َشِهٌٌد  ًْ ُه َعلَى ُكلِّ َش َك أَنَّ (  53فصلت ) { (53)بَِربِّ

لقد فكرت كثٌرا قبل أن أقدم على تؤلٌؾ هذه الرسالة لكننً لما الحظت أن 

فٌها الكثٌر والكثٌر من العبر التً ربما ساهمت فً هداٌة من قرأها من 

المرتابٌن واإلباحٌٌن تشجعت لكتابتها رؼم المشاكل الجمة التً تعرضت لً 

: خاصة وأنه ٌعتبر أهم شإون الساعة، وقد قال النبً صلى هللا علٌه وسلم

  ."من لم ٌهتم بأمور المسلمٌن فلٌس منهم"

ِ َوَما َنَزلَ }وقال جل وعبل  أِْن لِلَِّذٌَن آَمُنوا أَْن َتْخَشَع قُلُوُبهُْم لِِذْكِر هللاَّ ٌَ أَلَْم 

ُكوُنوا َكالَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتابَ  ٌَ  خاصة وأن هذه اآلٌة الكرٌمة {..ِمْن اْلَح ِّ َوال 

ذكر عبد هللا بن المبارك وهو أحد  تابعً التابعٌن، مات إثر ؼزو وٌكفٌك 

علما وورعا وفضبل ما قال عنه أهل الجرح والتعدٌل من سبب هداٌته 

واستقامته وتعلمه العلم والحدٌث والحث علٌه فقد قال رحمه هللا أنه كان 

ٌشرب النبٌذ وٌعزؾ على العود وذات لٌلة سمع وكؤن العود ٌقول منبها له 

ِ  }:ولما هو فٌه أِْن لِلَِّذٌَن آَمُنوا أَْن َتْخَشَع قُلُوُبهُْم لِِذْكِر هللاَّ ٌَ   {..أَلَْم 

فبدأ ٌتعلم الحدٌث وٌعمل به وٌدعو إلٌه وٌنفق ماله فً سبٌل هللا وٌؽزو فً 

سبٌل هللا حتى مات رحمه هللا بعد رجوعه من ؼزو فً سبٌل هللا، فهذه 

العبر التً ٌعٌشها اإلنسان فً ذاته وٌتوصل إلٌها من خبلل دعواته، 

ومشاهداته، لتجعلنا ننبه ونذكر بهادم اللذات وهللا إنه هٌهات هٌهات آت، 

أكثروا من ذكر :"وقد صح أنه صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم قال

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسابً وابن ماجه " هاذم اللذاا

وهاذم  اللذات هو الموت ألنه من تؤكد من أن . وصححه ابن حبان والحاكم

الموت الحقه ال محالة البد من أن ٌستعد له وٌتزود لمبلقاته والعمل لما بعد 

قُلْ إِنَّ اْلَمْوَا ):قال تعالى جل من قابل.الموت والبعث والحساب والعقاب

ُئُكْم  َنبِّ ٌُ َهاَدِة َف ِب َوالشَّ ٌْ وَن إِلَى َعالِِم اْلَغ ُه ُمالقٌُِكْم ُثمَّ ُتَردُّ وَن ِمْنُه َفإِنَّ الَِّذي َتفِرُّ

 { بَِما ُكنُتْم َتْعَملُون
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:فقدان المناعة المكتسبة: تعرٌف األٌدز أو السٌدا/ 1  

؟ كٌؾ ظهر ومتى ظهر؟ ما هً الفبات التً ظهر (األٌدز)ما هو السٌدا 

فٌها هذا الداء الذي ال ٌجد له الطب الحدٌث دواء حتى اآلن؟ ولماذا ظهر 

 فٌها هذا المرض؟                                                                

وترجمته إلى : هو ترجمة لكلمة فرنسٌة السٌدا: تعرٌفه(: األٌدز)السٌدا -(1

فقدان المناعة المكتسبة وقٌل متبلزمة القصور فً المناعة : العربٌة هو

:                                                                         المكتسبة  

                                          SIDA: syndrome immuno- déficitaire acquis  

 وقد بدأ العالم المعاصر الذي كان باألمس ٌعٌش حٌاة إباحٌة حٌوانٌة  

وٌعاقب من ٌعارض نهجه اإلباحً الحٌوانً وكل من ٌتعقل وٌتبصر وٌعً 

خطورة نهجه الحٌوانً اإلباحً ٌعالج اإلشكالٌة المطروحة علٌه أال وهً 

معالجة مرض السٌدا أو األٌدز والدراسات لمعرفة حقٌقته لكنهم ال ٌزالون 

 حٌن أعلن عن خمس حاالت 1981 ٌونٌو 5ٌتعثرون فقد بدأ الذعر ٌوم 

 خطٌرة لوحظت فً الربة بسبب طفٌلً ابنٌمو سٌستس كارن                 

 )Pneumo systis carine(  

عن طرٌق  م1981 إلى ماٌو 1980 وكان ذلك فً الفترة ما بٌن أكتوبر 

المركز الفٌدرالً لؤلبحاث الوبابٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وكانت 

هذه اإلصابات تبلحظ أساسا فً أوساط المدمنٌن على المخدرات والمخنثٌن 

وقد تزاٌدت األعداد فً أوساط هذه  (الشذوذ الجنسً)الذٌن ٌعٌشون اللوطٌة 

فلو كانت اإلضاءة – لكنهم لم ٌفهموها – الفبات اإلباحٌة كإنذار لؽضب هللا 

الحمراء فً الطرق لكفوا عن السٌر مخافة الحوادث والهبلك، لكن لما كانت 

اإلضاءة الحمراء على مستوى األخبلق والعادات االجتماعٌة اإلباحٌة 

السٌبة والعبادات تمادوا فً إباحٌتهم ومخالفاتهم الشرعٌة فتضاعفت 

اإلصابات على مستوى المصابٌن باالٌموفٌلٌا المدمنٌن على المخدرات 

.                                                                 والشاذٌن جنسٌا  
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لوك "وكان من أول من عزل الفٌروس المسبب لمرض السٌدا البروفٌسور 

المصري " سعد خوري" ومساعده البروفٌسورpr.Luc Montagner"مونتنًٌ

 إال أن هذا الفٌروس الذي تم عزله  فً مخبر الباستاور كان أساسا الفٌروس

) VIH1) الذي ٌصٌب المدمنٌن على المخدرات والشاذٌن جنسٌا الذٌن

ٌتعاطون اللوطٌة، إال أن هذٌن األستاذٌن اكتشفا فً هذا المخبر بالذات 

وهذا الفٌروس   (VIH2)فٌروسا جدٌدا فً فصٌلة دم قادمة من دولة السنؽال

ٌصٌب أساسا الزناة ٌعنً اإلباحٌٌن فً الحٌاة الجنسٌة وكان ذلك فً سنة 

 م وقد قامت مجلة هذا المخبر بتقدٌم نشرات إخبارٌة تنم عن حالة 1986

الذعر والفزع والقلق الشدٌد التً ٌعٌشها هذان األستاذان وأعوانهما فً 

مخبر الباستور هذا، ولكن الفبات الضالة والشرابح اإلباحٌة تمادت فً 

نهجها الوخٌم وفكرها اللبٌم وعملها السقٌم، فضاعؾ هللا سخطه، وهكذا 

ظهر جلٌا للدكاترة وجود مرض حدٌث وداء جدٌد ٌصٌب المرضى فٌولد 

االنتهازٌة أو بعض األورام  (األخماج)عندهم بعض اإللتهابات الجرثومٌة 

. الخبٌثة وخصوصا أورام كابوزي أو سارقوم كابوزي

وكان شعور األطباء فً أول األمر مدهشا ألنهم تعودوا أن هذه االلتهابات 

الجرثومٌة وبعض هذه األورام الخبٌثة ما كانت تصٌب من المرضى إال من 

تدنت مناعته أو هبطت بواسطة عقاقٌر خاصة ٌقدمونها له عادة من رفض 

الجسم لؤلعضاء الطاربة فً العملٌات كزراعة الكلى، أو زراعة القلب، أو 

وقد اكتشفت . ما شابه ذلك من الزراعات العضوٌة األخرى عند اإلنسان

هذه الدراسات األولٌة على أن هذه المناعة المتدنٌة إنما هً المناعة الخلوٌة 

، "ت"مع ما ٌنتج عن هذا التدنً من انخفاض فً عدد الخبلٌا اللنفاوٌة  

فتؤكد األطباء بؤن السبب الربٌسً لهذا الخمج كان عامبل خارجٌا وساما 

للمناعة الخارجٌة للجسم، وهو ٌإدي إلى مجموعة من األعراض الممٌزة 

:    بإضافة إلى القصور فً المناعة المكتسبة أو تدنً هذه المناعة كما ٌلً

إن هذا القرن عبارة : قرن كابوزى أو ورم كابوزى أو سارقوم كابوزى (1

عن ورم أو تكاثر ؼٌر منظم لخبلٌا خبٌثة محددة لسرطان ٌتناول األنسجة 
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الضامة، اكتشفه منذ زمن قدٌم طبٌب جلدي ٌدعى كابوزى، ومن الجدٌر 

بالذكر هنا أن األكثرٌة الساحقة من المصابٌن بهذا الورم، وحتى زمن 

اكتشاؾ متبلزمة القصور فً المناعة المكتسبة كانوا من أصل شرق 

أوسطً أو ٌهودي كما كانوا فوق سن الستٌن عاما، أال ترى أن هذه األورام 

الخبٌثة  التً كانت ال تصٌب إال بعض فبات الٌهود فً الشرق األوسط 

والتً انتشرت الٌوم فً العالم مع انتشار الماسونٌة العالمٌة والحكومة 

السرٌة للشٌطان الٌهودي ربما كانت سخطا من هللا عز وجل لمن نهج نهج 

الٌهود المؽضوب علٌهم الذٌن ٌعٌشون حٌاة إباحٌة حٌوانٌة؟ أال ترى أن هذا 

الجانب ٌستحق النقاش ودعمه باألدلة األصولٌة من الكتاب والسنة؟ وهذا ما 

.  سنبٌنه فً هذا الفصل إن شاء هللا

هذه األورام عبارة عن : األورام اللٌنفٌنٌة األولٌة فً الجهاز العصبً ( 2

مرض خبٌث  

فً هذا الجهاز اللٌمفوي أو اللٌمفاؾ ٌتكاثر فً الدماغ أو فً  (سرطان)

.  الجهاز العصبً المركزي وٌشل عمل الدماغ

التهابات الكٌسة الربوٌة وهذه االلتهابات الجرثومٌة عبارة عن حٌوان  ( 3

أولى انتهازي وفتاك ٌصٌب المرضى ذوي المناعة الناقصة أو المفقودة 

.  وعلى األخص أولبك الذٌن ٌشكون من أورام خبٌثة

إن   (HEPRES)الخبلء البسٌط الذي ٌصٌب الجلد والؽشاء المخاطً  (4

الخبلء أو القوباء نوع من االلتهابات التً ٌسببها فٌروس  الهربس وهو 

مملوءة بسابل  (أكٌاس)عبارة عن واحدة أو مجموعة من الحوٌصبلت 

صاؾ وتكون مرتفعة بعض الشًء على الجلد أو الؽشاء المخاطً، إن هذا 

المرض هو عادة مرض بسٌط وحمٌد العواقب وهو خبٌث إذا تمٌز بثبلثة 

.     انتشار المرض بشكل واضح على كل الجلد والؽشاء المخاطً: *عناصر

                                 . إذا ترافق مع وجود قصور فً المناعة الخلوٌة المكتسبة*

 . إذا ما تجاوزت فترته خمسة أسابٌع*
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وتتمٌز هذه االلتهابات بالخبث فتدوم أكثر من أربع : التهابات األمعاء – 5

أسابٌع وتشمل أعراضه استهبلكا متكررا وارتفاعا فً درجة الحرارة 

وعرقا ؼزٌرا وهبوطا فً الوزن  

هذا االلتهاب ٌسببه قطر ٌسمى المبٌضات : التهاب المبرئ  المستعصً – 6

(  (Herpesأو ٌسببه فٌروس الخبلء البسٌط  ( Candida)  - ALbiamsالبٌض 

هذا المرض عبارة عن آفة تصٌب الدماغ فً مناطق : اعتبلل دماؼً – 7

متعددة منه مع ما ٌصاحب هذا من اضطراب فً وظٌفة الدماغ كتؽٌرات 

فً حالة الوعً، وتؽٌٌرات فً السلوك الشخصً ونوبات اختبلج وشلل 

.  بسٌط

وتسبب هذه األخماج بعض : التهاب السحاٌا أو التهاب الدماغ – 8

. الطفٌلٌات أو الفطرٌات أو الفٌروسات

وهو فقدان المناعة المكتسبة مرضا  (السٌدا)وهكذا ٌكون مرض األٌدز 

ثانوٌا ناتجا عن إصابة بفٌروس متمٌز، وٌتركز هذا المرض على عنصرٌن 

:  مهمٌن للتشخٌص

.  القصور فً المناعة الخلوٌة المكتسبة– ا 

.              وجود أحد هذه األمراض الثمانٌة أو أكثرٌتها– ب 

وقد الحظ األطباء المتخصصون أن هذا المرض الخبٌث الذي ال دواء له 

:  ٌصٌب أساسا

اللوطٌة أهل الشذوذ الجنسً هم أكثر الناس تعرضا لهذا المرض على  – 1

:  اإلطبلق فً أول األمر وهما فبتان

(  المفعول بهم أو فٌهم)المستقبلون للقضٌب فً شرج  (- أ 

.  الشاذون الفاعلون أو المفترسون (- ب 
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.  المدمنون على المخدرات بواسطة الحقن – 2

فهاتان الفبتان المارقتان على شرع هللا كثٌرا ما ٌتعرض أصحابهما لؽضب 

هللا وسخطه وهم أول من تعرضوا لئلصابة علما بؤن الفٌروس الذي ٌصٌب 

الزناة تتؽٌر تركبته عن الفٌروس الذي أصاب أصحاب الشذوذ الجنسً 

.    والمدمنٌن على المخدرات

إن الزنى ٌعرض صاحبه إلى اإلصابة بهذا المرض الخبٌث : الزناة – 3

قُوا فِْتَنًة ال ُتِصٌَبنَّ الَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنُكْم }لكنه انطبلقا من قوله جل وعبل  َواتَّ

َ َشِدٌُد اْلِعَقابِ  ًة َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ  فإنه قد ٌتعرض البعض لئلصابة بهذا {َخاصَّ

:  المرض وهم

المصابون بمرض الناعور أو االٌموفٌلٌا وهو أحد األمراض الخلقٌة  – 4

 فً الدم وهو مادة 8الموروثة، وهو ٌتمٌز بعوز أو عجز فً العامل رقم 

 (تجمد)كٌماوٌة موجودة فً دم الجسم السلٌم وتلعب دورا مهما فً التخثر 

الدم عند إصابة اإلنسان بجرح ما وعند ما ٌكون هناك عجز فً هذه المادة، 

فإن المصاب بهذا المرض ٌنزؾ بسهولة ؼٌر عادٌة عند ما ٌجرح بسبب 

حادث أو خبلل عملٌة جراحٌة وهذا ما ٌجعل هإالء المرضى بحاجة دابمة 

.  للدم أو مشتقاته

.   ـ متلقو الدم ومشتقاته إذا كان هذا الدم متلوثا بفٌروس السٌدا5

 ـ الرضٌع والمولود إذا كانت أمه مصابة ولم تتوفر له الحماٌة الصحٌة 6

.  عند الوالدة

.   ـ مخالطو المصابٌن بالمرض والنماذج المخبرٌة الموبوءة7

ـ العدوى إثر زواج مع مصاب بالمرض 8

كانت هذه عجالة طبٌة تقدٌمٌة للجانب الطبً المحض لمرض األٌدز 

ٌدفعنا إلى تحلٌل هذه المعلومات من الناحٌة الشرعٌة انطبلقا من  (السٌدا)
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أصحاب اللوطٌة، : الفبات األربعة التً تتعرض لهذا المرض الخبٌث وهى

:  المدمنون على المخدرات، الزناة وأصحاب العدوى

: أصحاب اللوطٌة أو الشذوذ الجنسً/  أ

إن الكبلم عن هذا  الصنؾ ممن ؼضب هللا علٌه وتبره تتبٌرا ٌدفعنا إلى 

متى ظهرت اللوطٌة فً المجتمع البشرى؟ وكٌؾ : طرح األسبلة التالٌة

كانت عقوبة أصحاب أهلها؟ وهل عقوبة أهلها اآلن ذكرها شرعنا؟ وكٌؾ 

 نتعامل مع أصحابها؟                                                            

فبجوابنا على هذه األسبلة جوابا شافٌا مقنعا نكون قد قدمنا ما أوجب الشرع 

علٌنا وهو إنكار المنكر للحدٌث الذي أخرجه مسلم عن أبً سعٌد الخدري 

من رأى منكم منكرا ": رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

فلٌغٌره بٌده فإن لم ٌستطع فبلسانه فإن لم ٌستطع فبقلبه وذلك أضعف 

الدٌن النصٌحة قلنا لمن ٌا رسول " :ولقوله صلى هللا علٌه وسلم" اإلٌمان

 أخرجه البخاري "هللا؟ قال هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمٌن وعامتهم

تعلٌقا كما أخرجه مسندا مسلم وأبو داود والترمذى والنسابً وابن ماجه 

.  إلخ..وأحمد وابن خزٌمة وؼٌرهم

لقد أخبرنا هللا جل وعبل  ـ متى ظهرا اللوطٌة فً المجتمع البشرى؟ 1

عن ظهور فاحشة اللوطٌة فً المجتمع البشرى فً كتابه العزٌز، بل فً 

أما فً : الكتب المنزلة من عنده وخاصة فً التوراة واإلنجٌل والقرآن

التوراة واإلنجٌل فبالرؼم من التحرٌفات التً طرأت علٌهما فإنهما الزالتا 

تقران بتحرٌم اللوطٌة ضمن توصٌاتهما العشرة، لكننا سنركز أساسا فً 

هذه النقطة على ما تضمنته آي الذكر الحكٌم وأحادٌث النبً الكرٌم خاصة 

فٌما ٌتعلق بظهور الفاحشة وعقوبتها، قال جل وعبل مخبرا أن أول من 

عرؾ هذه الفاحشة أمة لوط علٌه السبلم فتسمت باسم الرسول الذي أرسل 

إلٌهم لٌردهم إلى جادة الطرٌق وٌذكرهم بالمٌثاق الذي أخذه هللا علٌهم وهم 

ال ٌزالون فً عالم الؽٌب ٌوم أهبط هللا أبانا آدم علٌه السبلم إلى األرض 
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َولُوطاً إِْذ َقالَ لَِقْوِمِه أََتأُْتوَن ): وذلك  ٌوم عرفة عند نعمان قال جل وعبل

َجالَ (80)اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمْن اْلَعالَِمٌَن  ُكْم لََتأُْتوَن الرِّ  إِنَّ

َساِء َبلْ أَْنُتْم َقْوٌم ُمْسِرفُونَ  وفً  [80,81األعراؾ ] (َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّ

ُكْم لََتأُْتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها }:سورة العنكبوت َولُوطاً إِْذ َقالَ لَِقْوِمِه إِنَّ

بٌِلَ َوَتأُْتوَن (28)ِمْن أََحٍد ِمْن اْلَعالَِمٌَن  َجالَ َوَتْقَطُعوَن السَّ ُكْم لََتأُْتوَن الرِّ ئِنَّ
 أَ

ِ إِْن ُكناَ  ْن َقالُوا اْئتَِنا بَِعَذاِب هللاَّ
 فًِ َناِدٌُكْم اْلُمنَكَر َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه إاِلَّ أَ

اِدقٌِنَ  فبٌن هللا جل وعبل من خبلل هذه اآلٌات أن  (28,27اآلٌة) {ِمْن الصَّ

أول شذوذ جنسً وقع فً البشرٌة كان فً أمة لوط فؤرسله هللا جل وعبل 

إلى هذه األمة الشاذة لٌعٌدها إلى جادة الطرٌق من خبلل تذكرتها بالمٌثاق 

الذي أخذه هللا على بنً آدم وقد أخبر عنه جل وعبل فً سورة األعراؾ 

َتهُْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى }:فقال ٌَّ َك ِمْن َبنًِ آَدَم ِمْن ُظهُوِرِهْم ُذرِّ َوإِْذ أََخَذ َربُّ

ا َعْن َهَذا  ا ُكنَّ اَمِة إِنَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ُكْم َقالُوا َبلَى َشِهْدَنا أَْن َتقُولُوا  أَنفُِسِهْم أَلَْسُا بَِربِّ

كتاب تصحٌح االعتقاد لمن أراد التوبة " وقد بٌنا فً كتابنا {.172َغافِلٌَِن 

أن الرسول لوطا علٌه السبلم أرسله هللا إلى أمته لٌبٌن لها " من العباد

صحٌح االعتقاد واتباع شرع هللا بتنظٌم النكاح المباح مصداقا لقوله صلى 

قٌل وما " من قال ال إله  إال هللا  مخلصا دخل الجنة:"هللا علٌه وسلم

إال أن أصحاب ". أن تحجزه عن محارم هللا:"إخبلصها ٌا رسول هللا؟ قال

مدٌنة سدوم الذٌن أرسل إلٌهم النبً الرسول لوط علٌه السبلم كانوا قوم 

سوء، فكان جوابهم ٌطبعه التحدي والؽطرسة، وقد بٌنه هللا جل وعبل من 

َوَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه }:خبلل آي الذكر الحكٌم، فمنها ما فً سورة األعراؾ

َتَطهَُّرونَ  ٌَ هُْم أَُناٌس  تُِكْم إِنَّ ٌَ وفً  [82اآلٌة ]{إاِلَّ أَْن َقالُوا أَْخِرُجوُهْم ِمْن َقْر

َوَتأُْتوَن فًِ َناِدٌُكْم اْلُمنَكَر َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه إاِلَّ أَْن }:سورة العنكبوت

اِدقٌِنَ  ِ إِْن ُكنَا ِمْن الصَّ وفً سورة النمل  [29اآلٌة ] {َقالُوا اْئتَِنا بَِعَذاِب هللاَّ

ُكْم لََتؤُْتوَن (54)َولُوطاً إِْذ َقاَل لَِقْوِمِه أََتؤُْتوَن اْلَفاِحَشَة َوأَْنُتْم ُتْبِصُروَن }  أَبِنَّ

َساِء َبْل أَْنُتْم َقْوٌم َتْجَهلُوَن  َجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّ  َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه (55)الرِّ

َتَطهَُّروَن  ٌَ هُْم أَُناٌس  تُِكْم إِنَّ ٌَ اآلٌات ] {59إاِلَّ أَْن َقالُوا أَْخِرُجوا آَل لُوٍط ِمْن َقْر

ْكَراَن ِمْن اْلَعالَِمٌَن }:وفً سورة الشعراء [58,57  َوَتَذُروَن َما (165)أََتؤُْتوَن الذُّ
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ُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم َبْل أَْنُتْم َقْوٌم َعاُدوَن  ا * 166)َخلََق لَُكْم َربُّ ٌَ َقالُوا لَبِْن لَْم َتْنَتِه 

ولكن إذا كان  [167،166،156اآلٌات ] {(167)لُوُط لََتُكوَننَّ ِمْن اْلُمْخَرِجٌَن 

العاصً الظالم لنفسه لم ٌتعظ ولم ٌنتبه ولم ٌنزجر وتطاول على رسل رب 

العالمٌن ولم ٌخش مكر هللا رب اإلنسان والجن أجمعٌن وتمادى فً نهج 

الشٌطان اللعٌن، فما هو مصٌره وكٌؾ كانت عاقبة هإالء المجرمٌن 

المارقٌن على شرع هللا الضالٌن؟ 

 إذا كان هللا جل وعبل حصر خبر أول شذوذ :عاقبة أصحاب اللوطٌة*

جنسً فً آٌتٌن أو ثبلثة تقدمت، وحصر طبٌعة سلوك هإالء الضالٌن 

أصحاب السوء المعاندٌن فً خمس آٌات من خمس سور أو أكثر بقلٌل، فإن 

السور واآلٌات التً أخبرت عن مصٌر هذه األمة المنحرفة التً وصفها هللا 

قال جل : بؤنها أمة سوء جاءت فً أكثر من خمس عشرة سورة نذكر منها

َناهُ َوأَْهلَُه إاِلَّ اْمَرأََتُه َكاَنْت ِمْن اْلَؽابِِرٌَن  }:وعبل فً سورة األعراؾ ٌْ َفؤَنَج

َؾ َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْجِرِمٌَن  (83) ٌْ ِهْم َمَطراً َفانُظْر َك ٌْ اآلٌة ]{ (84)َوأَْمَطْرَنا َعلَ

ُكْم }: وقال جل وعبل فً سورة العنكبوت. [82,83 َولُوطاً إِْذ َقاَل لَِقْوِمِه إِنَّ

ُكْم لََتؤُْتوَن  (28)لََتؤُْتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمْن اْلَعالَِمٌَن  أَبِنَّ

بٌَِل َوَتؤُْتوَن فًِ َناِدٌُكْم اْلُمنَكَر َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه إاِلَّ  َجاَل َوَتْقَطُعوَن السَّ الرِّ

اِدقٌَِن  ِ إِْن ُكنَت ِمْن الصَّ َقاَل َربِّ انُصْرنًِ َعلَى  (29)أَْن َقالُوا اْبتَِنا بَِعَذاِب هللاَّ

ا ُمْهلُِكو  (30)اْلَقْوِم اْلُمْفِسِدٌَن  ا َجاَءْت ُرُسلَُنا إِْبَراِهٌَم بِاْلُبْشَرى َقالُوا إِنَّ َولَمَّ

ِة إِنَّ أَْهلََها َكاُنوا َظالِِمٌَن  ٌَ َقاَل إِنَّ فٌَِها لُوطاً َقالُوا َنْحُن  (31)أَْهِل َهِذِه اْلَقْر

ُه َوأَْهلَُه إاِلَّ اْمَرأََتُه َكاَنْت ِمْن اْلَؽابِِرٌَن  نَّ ٌَ ا أَْن  (32)أَْعلَُم بَِمْن فٌَِها لَُنَنجِّ َولَمَّ

ا  َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطاً ِسًَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم َذْرعاً َوَقالُوا ال َتَخْؾ َوال َتْحَزْن إِنَّ

وَك َوأَْهلََك إاِلَّ اْمَرأََتَك َكاَنْت ِمْن اْلَؽابِِرٌَن  ا ُمنِزلُوَن َعلَى أَْهِل  (33)ُمَنجُّ إِنَّ

ْفُسقُوَن  ٌَ َماِء بَِما َكاُنوا  ِة ِرْجزاً ِمْن السَّ ٌَ ًة  (34)َهِذِه اْلَقْر ٌَ َولََقد َتَرْكَنا ِمْنَها آ

ْعقِلُوَن  ٌَ َنًة لَِقْوٍم  ٌِّ ، وقال جل وعبل فً (35 إلى 28اآلٌات من ){ (35)َب

َها اْلُمْرَسلُوَن }: سورة الذارٌات ٌُّ ا أُْرِسْلَنا إِلَى  (31)َقاَل َفَما َخْطُبُكْم أَ َقالُوا إِنَّ

ِهْم ِحَجاَرًة ِمْن ِطٌٍن  (32)َقْوٍم ُمْجِرِمٌَن  ٌْ َمًة ِعْنَد َربَِّك  (33)لُِنْرِسَل َعلَ ُمَسوَّ

َفَما َوَجْدَنا فٌَِها  (35)َفؤَْخَرْجَنا َمْن َكاَن فٌَِها ِمْن اْلُمْإِمنٌَِن  (34)لِْلُمْسِرفٌَِن 
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ٍت ِمْن اْلُمْسلِِمٌَن  ٌْ َر َب ٌْ َخافُوَن اْلَعَذاَب األَلٌِمَ  (36)َؼ ٌَ ًة لِلَِّذٌَن  ٌَ { َوَتَرْكَنا فٌَِها آ

ْرَنا }: وقال جل وعبل فً سورة القمر ( 37 إلى 31اآلٌات من ) سَّ ٌَ َولََقْد 

ِكٍر  ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ُذِر  (32)اْلقُْرآَن لِلذِّ َبْت َقْوُم لُوٍط بِالنُّ ا أَْرَسْلَنا  (33)َكذَّ إِنَّ

َناُهْم بَِسَحٍر  ٌْ ِهْم َحاِصباً إاِلَّ آَل لُوٍط َنجَّ ٌْ نِْعَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َكَذلَِك َنْجِزي  (34)َعلَ

ُذِر  (35)َمْن َشَكَر  َولََقْد َراَوُدوهُ َعْن  (36)َولََقْد أَنَذَرُهْم َبْطَشَتَنا َفَتَماَرْوا بِالنُّ

َنهُْم َفُذوقُوا َعَذابًِ َوُنُذِر  ٌُ فِِه َفَطَمْسَنا أَْع ٌْ َولََقْد َصبََّحهُْم ُبْكَرًة َعَذاٌب  (37)َض

وقال جل  ( 39 إلى 32اآلٌات من ]{ َفُذوقُوا َعَذابًِ َوُنُذرِ  (38)ُمْسَتقِرٌّ 

ُ َمَثبلً لِلَِّذٌَن آَمُنوا ِاْمَرأََة فِْرَعْوَن إِْذ : وعبل فً سورة التحرٌم  َوَضَرَب هللاَّ

نًِ ِمْن  نًِ ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَملِِه َوَنجِّ ِة َوَنجِّ تاً فًِ اْلَجنَّ ٌْ َقالَْت َربِّ اْبِن لًِ ِعْنَدَك َب

الِِمٌَن  (  11)اْلَقْوِم الظَّ

هكذا أخبرنا هللا جل وعبل عن مصٌر أمة لوط التً كانت تعمل فاحشة 

حٌث كانت تعمل فٌها فاحشة اللوطٌة، عاقبة " سدوم"اللوطٌة ومصٌر مدٌنة 

وخٌمة حٌث جعل هللا عالٌها سافلها وأمطر علٌها حجارة من فوقها فدمرتها 

ودمرت كل من كان فٌها بؤفظع وأبشع طرٌقة التدمٌر والتتبٌر، لذلك لم 

ٌختلؾ فقهاء األمصار فً عقوبة من ٌتعاطى هذه الفاحشة أنه ٌعدم أو ٌرجم 

وقد جاءت األحادٌث الصحٌحة الصرٌحة تحث . واختلفوا فً طرٌقة إعدامه

على قتل من نهج نهج أمة لوط، فقد صح عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه 

من وجدتموه ٌعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن ):قال

أخرجه اإلمام أحمد وأبو  (وجدتموه وقع على بهٌمة فاقتلوه واقتلوا البهٌمة

والحاكم " السنن الكبرى"داود والترمذي والنسابً وابن ماجه والبٌهقً فً 

" نصب الراٌة"والزٌلعً فً " سننه"والدارقطنً فً"المستدرك"فً 

إال أن المذهب الحنفً ٌعتبر هذا .وؼٌرهم كثٌر" إرواء الؽلٌل"واأللبانً فً 

العمل الشنٌع الخطٌر على المجتمعات مثل الزنى حٌث ٌرجم المحصن 

.  وٌجلد البكر وهو قول معتمد فً المذهب المالكً، وهللا أعلم

وإذا كان ما تقدم من اآلي تحذر من اللوطٌة وتنبه على خطورتها وخطورة 

عواقبها فً الدنٌا واآلخرة فإن الرسول الهادي األمٌن صلى هللا علٌه وسلم 
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أخرجه اإلمام  ( عمل قوم لوط،إن أخوؾ ما أخاؾ على أمتً):كان ٌقول

أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما 

وفٌه مقال، فتبٌنت خطورة ظاهرة اللوطٌة على المجتمعات اإلسبلمٌة كما 

هً خطٌرة على المجتمعات الكفرٌة، وقد نبه على ذلك من لم ٌعد تسمع منه 

سوى أنات الندم وتنهدات األلم بعد ما عزؾ عن جمٌع الملذات، فهذا 

أستاذ اللؽة الفرنسٌة فً الجامعة  (Dr Emmanuel)أمانٌول / األستاذ د

م  وهو فً حالة اإلصابة 1989ٌصرح للصحافة سنة  (5بارٌس )الخامسة 

بؤنه تابب وراجع إلى المسٌحٌة، ألنه تؤكد  (السٌدا)الصرٌحة بمرض األٌدز 

أن هذا المرض سخط من هللا على من عصاه وارتكب الفواحش وأنه كان 

الذي مات بسبب مرض مماثل " مٌتشل افوكو"ٌمارس اللوطٌة مع أستاذه 

وهكذا نتؤكد من أن  (األٌدز)لمرضه وذلك قبل أن ٌعثر على فٌروس السٌدا 

.  اتباع شرع هللا ٌوقً المرء سخط هللا

تلخٌص الحبٌر تخرٌج "زعم ابن حجر فً كتابه : ـ الرد على ابن حجر*

بؤن المالكٌة تقول بجواز لواط النساء وأنه وقؾ " أحادٌث الرافعً الكبٌر

على كتاب السر لهم ٌبٌح ذلك  والمعروؾ أن تحرٌم إتٌان النساء فً 

أعجازهن أو أدبارهن مسؤلة إجماع ٌنبنً على حدٌث متواتر كما بٌنا ذلك 

وخرجنا الحدٌث فً كتابنا " اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"فً كتابنا 

وقد حاول الحافظ ابن حجر عبثا  (فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر)

هنا أن ٌجعل من هذه المسؤلة مسؤلة خبلؾ وافترى فً تلك المحاولة الٌابسة 

ما افتراه على ابن عمر رضً هللا عنهما واإلمام مالك رحمه هللا وها نحن 

:  نبٌن ذلك بحول هللا وقوته

فعلى هذا المستوى قام الحافظ ابن حجر بمحاولة : من الناحٌة الحدٌثٌة: أوال

ٌابسة تجعلنا وكؤننا أمام األمر الواقع مإكدا أن اإلمام مالك قد ثبتت عنه هذه 

القولة الشنٌعة وأن أصحابه من المدٌنة أثبتوها عن ابن عمر رضً هللا 

عنهما، إال أننا إذا ما قمنا بدراسة حدٌثٌة بحتة وأخضعنا األسانٌد التً قدمها 

علم )وعلم التعدٌل والتجرٌح  (علم علل الحدٌث)لعلم التعلٌل والتصحٌح 
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فإن هذا البناء الذي شٌده سٌتداعى ال محالة ألنه بناء شبٌه ببناء  (الرجال

َوإِنَّ  }:العنكبوت، وقد حذرنا هللا جل وعبل من بناء العنكبوت قاببل جل وعبل

ُت اْلَعْنَكُبوتِ  ٌْ ٌُوِت لََب إن الحافظ ابن حجر تساهل هنا أكثر من  {أَْوَهَن اْلُب

مرة، وسكت على أكثر من سند واه وأكثر من رجل هالك وقد ثبت أنه 

من روى عنً حدٌثا ٌرى أنه كذب فهو أحد }: صلى هللا علٌه وسلم قال

أخرجهما { ببس مطٌة الرجل زعموا}:وقال صلى هللا علٌه وسلم {الكاذبٌن

{ الحدٌث إٌاكم والظن فإن الظن أكذب}:وقال صلى هللا علٌه وسلم. مسلم

ْفَعلُوَن }: وقال جل وعبل ٌَ َ َعلٌٌِم بَِما  ئاً إِنَّ هللاَّ ٌْ ٌُْغنًِ ِمْن اْلَح ِّ َش نَّ ال  إِنَّ الظَّ

وقد ؼر بعض مقلدٌه العمل الهابل الذي قام به فٌما ٌخص بتهذٌب { (36)

كتب الرجال التً سبقته لكن العمل الذي قام به فً ؼٌر كتب الرجال كله 

ناقص إما ألنه اكتفى بالنقل فً كتب الرجال ولم ٌستفد من نقله إال فً فتح 

الباري على ما فٌه من نقص أما كتبه األخرى كالمطالب العالٌة فً زوابد 

وإن " تلخٌص الحبٌر تخرٌج  أحادٌث الرافعً الكبٌر"و" المسانٌد الثمانٌة

فإنها كانت ملٌبة " نٌل األوطار"كان الشوكانً أكثر من النقل منها فً كتابه 

باألخطاء الحدٌثٌة والثؽرات وعلى سبٌل المثال ال الحصر قمنا بتتبع أسانٌد 

أحادٌثه المنكرة التً حاول من خبللها أن ٌلصق باإلمام مالك تهمة بريء 

:  منها براءة الذبب من دم ٌوسؾ، فهو عندما ٌقول مثبل

روى ": شرح العتبٌة"وقال ابن رشد فً كتاب البٌان والتحصٌل فً )* 

: العتبً عن ابن القاسم عن مالك أنه قال له وقد سؤله عن ذلك مخلٌا به  فقال

ولم أدرك أحدا اقتدي به فً الدٌن ٌشك ):حبلال لٌس به بؤس قال ابن القاسم

أولهما فٌما ٌخص بالعتبً نفسه، : قلت والجواب على ذلك من شقٌن (فٌه

محمد العتبً بن أحمد بن عبد العزٌز ): ابن فرحون" الدٌباج"قال عنه فً 

: ابن عتبة بن جمٌل بن أبً سفٌان وقٌل هو مولى آلل عتبة بن أبً سفٌان

العتبً لٌس ٌتصل نسبه : وهو أصح قرطبً ٌكنى أبا عبد هللا قال ابن لبابة

بعتبة إنما كان له جد ٌسمى عتبة ونسب إلٌه باألندلس سمع من ٌحً بن 

النوازل، كان ابن لبابة ٌقول لم ٌكن هنا ٌتكلم مع العتبً فً الفقه وال كان 

قال ابن لبابة هو الذي جمع  (..)بعده أحد ٌفهمه إال من تكلم عنه 
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المستخرجة وكثر فٌها من الرواٌات المطروحة والمسابل الشاذة وكان ٌإتى 

: بالمسؤلة الؽرٌبة فإذا أعجبته قال أدخلوها فً المستخرجة، وقال ابن وضاح

رأٌت جلها كذبا ومسابل ال :"فً المستخرجة خطؤ كثٌر قال محمد بن الحاكم

فهذا ٌكفً لتضعٌؾ ما فً العتبٌة حول هذا الشذوذ علما بؤن " أصول لها

.  وقد سٌؤتً تخرٌجه" هً اللوطٌة الصؽرى"النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

ولم أدرك أحدا اقتدي به فً )وأما من الناحٌة الفقهٌة، فنقله عن ابن القاسم 

فهو من ؼرابب ابن القاسم وقد قاله هو نفسه علما بؤن اإلمام  (دٌن ٌشك فٌه

وابن القاسم من أهل مصر وقد رجع إلٌها – مالك لما أخبر أن أهل مصر 

ٌقولون عنه بؤنه قال بجواز إتٌان النساء فً – قبل وفاة مالك بؤكثر من سنة 

كذبوا  ):أعجازهن أو أدبارهن تؽٌر لونه من شدة الؽضب واالستنكار ثم قال

علً، كذبوا علً، أال ٌعلمون العربٌة ألم ٌسمعوا قول هللا جل 

وهل ٌكون الحرث إال فً  {نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم َفأُْتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتمْ }:وعبل

محل المنبت وقد وجده القعنبً ٌبكً فسؤله ماذا ٌبكٌه فقال له ٌا ابن 

لٌتنً جلدت على كل كلمة قلتها فً هذا الدٌن وما صدر منً ما ):قعنب

فمن كان هذا موقفه من فتاوٌه الصادقة المعتمدة على الكتاب والسنة  (صدر

فما عساه ٌكون موقفه من هذه الترهات التً كذب عنها وأبدى ضعفها 

وجهل أصحابها بالعربٌة وطرٌقة استنباط األحكام الشرعٌة من أدلتها 

األصولٌة، فإلى هللا المشتكى من هذا النوع من األراجٌؾ والترهات التافهة 

البعٌدة عن كل نزعة علمٌة بل هً أقرب إلى التشوٌهات الشخصٌة من هً 

. إلى الحقابق العلمٌة

الجامع ألحكام ):قلت وأما على الصعٌد الفقهً، قال القرطبً فً تفسٌره

وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرإون من ذلك،  (القرآن

َفؤُْتوا َحْرَثُكْم أَنَّى }:ألن إباحة اإلتٌان مختصة بموضع الحرث لقوله تعالى

، وألن الحكمة فً خلق األزواج بث النسل، فؽٌر موضع النسل ال {ِشْبُتمْ 

إنه عندنا : ٌناله ملك النكاح، وهذا هو الحق، وقد قال أصحاب أبً حنٌفة

وألن القذر واألذى فً موضع النحو أكثر : والبط الذكور سواء فً الحكم
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من دم الحٌض، فكان أشنع، وأما صمام البول فؽٌر صمام الرحم، قال ابن 

قال لنا الشٌخ اإلمام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسٌن : العربً فً قبسه

الفرج أشبه شًء بخمسة وثبلثٌن، وأخرج ٌده عاقدا : فقٌه الوقت وإمامه

مسلك البول ما تحت الثبلثٌن، ومسلك الذكر والفرج ما : بها، وبها وقال

اشتملت علٌه الخمسة وقد حرم هللا تعالى الفرج حال الحٌض ألجـل النجاسة 

العارضة، فؤولى أن ٌحرم الدبر ألجل النجاسة البلزمة، وقال مالك البن 

وهب وعلً بن زٌاد لما أخبراه أن ناسا بمصر ٌتحدثون عنه أنه ٌجوز ذلك 

كذبوا علً، كذبوا علً، كذبوا :فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذٌب الناقل فقال

وهل  {نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم  }:علً، ثم قال ألستم قوما عربا؟ ألم ٌقل هللا تعالى

الحرث إال فً موضع المنبت وما استدل به المخالؾ من أن قوله عز 

 شامل للمسالك بحكم عمومها فبل حاجة فٌها، فهً {أَنَّى ِشْئُتمْ }:وجل

مخصصة بما ذكرناه وبؤحادٌث صحٌحة حسان مشهورة رواها عن رسول 

هللا صلى هللا علٌه وسلم اثنا عشر صحبٌا بمتون مختلفة، كلها متواترة على 

تحرٌم إتٌان النساء فً األدبار، ذكرها أحمد بن حنبل فً مسنده، وأبو داود 

والنسابً والترمذي وؼٌرهم، وقد جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها فً 

ولشٌخنا أبً  عباس أٌضا فً ذلك  (تحرٌم المحل المكروه):جزء سماه

قلت وهنا ٌتضح أن  (إظهار إدبار من أجاز الوطء فً األدبار):أٌضا

القاضً ابن العربً قال بما ٌقول به المالكٌون وهو تحرٌم إتٌان النساء فً 

األدبار خبلفا لما أوهم نقل ابن حجر عنه، قلت مإٌدا ما ذهب إلٌه ابن 

العربً والقرطبً وهنا ٌتضح وهم ابن حجر فً ما نسبه البن العربً وأبً 

اإلشعاع واإلقناع بمسابل )العباس القرطبً وؼٌرهما وقد بٌنا فً كتابنا 

. نقبل عن الحافظ ابن القطان الفاسً اإلجماع على تحرٌم المسؤلة (اإلجماع

اإلشعاع واإلقناع )وهو إجماع ٌنبنً على حدٌث متواتر خرجناه فً كتابنا 

فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث )وكذلك فً كتابنا  (بمسابل اإلجماع

وقد سبقنا إلى القول بتواتره الحافظ أبو جعفر الكتانً فً كتابه  (المتواتر

: لكنه لم ٌخرجه فخرجناه كما ٌلً (نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر)

: رواه (النهً عن وطء النساء فً أدبارهن أو أعجازهن)
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أخرجه أحمد وابن ماجه والبٌهقً بسند فٌه حجاج بن : خزٌمة بن ثابت* 1

أرطاة وقد عنعنه وأخرجه النسابً والدارمً والطحاوي بسند فٌه مجهول 

أخرجه األثرم وأبو داود والترمذي والنسابً : أبو هرٌرة* 2. الحال

والدارمً وابن ماجه والطحاوي وابن الجارود والبٌهقً وأحمد والدارقطنً 

أخرجه الترمذي والنسابً وابن ماجه : ابن عباس* 3والطبرانً وابن شاهٌن

والطحاوي وابن الجارود والبٌهقً وأحمد والدارقطنً والطبرانً وابن 

أخرجه الدارمً وقال ابن حجر نفسه فً تلخٌص : علً بن طلق* 4. شاهٌن

   .أخرجه الترمذي والنسابً وابن حبان: الحبٌر

أخرجه أحمد والبزار والطبرانً والهٌثمى فً مجمع الزوابد  : ابن عمرو* 5

                                                . رجاله ثقات كما أخرجه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: وقال

قال ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر أخرجه اإلسماعٌلً فً معجمه : أنس* 6

.  بسند فٌه ٌزٌد الرقاشً ضعفوه

أخرجه الحسن بن عرفة بسند ضعٌؾ جدا كما فً : أبً بن كعب* 7

أخرجه ابن عدي وكذلك جاء فً شرح : ابن مسعود* 8 .تلخٌص الحبٌر

وإسناد ابن عدي واه والطحاوى  (محاش النساء حرام):معانً آلثار بلفظ

األثرم بإسناد فٌه ابن لهٌعة كما خرجه عبد : عقبة بن عامر* 9. أمثل منه

.  هللا بن أحمد بن حنبل فً زوابد مسند أبٌه

والبزار  (الكبٌر)أخرجه أبو ٌعلى والطبرانً فً : عمر بن الخطاب* 10

ووثق رجال أبً ٌعلى كما رواه النسابً  (مجمع الزوابد)وعنهم الهٌثمى فً 

 . أخرجه الدارقطنً والطحاوي فً شرح: جابر بن عبد هللا* 11. والبزار

أخرجه الدارمً فً مسنده والطحاوي فً شرح معانً : ابن عمر* 12

 . أخرجه البٌهقً : أبو الجوٌرٌة* 13. اآلثار

 (مجمع الزوابد)أخرجه أحمد وعنه الهٌثمً فً : على بن أبً طالب* 14

.  أخرجه البٌهقً: أبو الدرداء- 15. ووثق رجاله
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فلما تواترت هذه اآلثار عن ":"شرح معانً اآلثار"وقال الطحاوى فً 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالنهً عن وطء المرأة فً دبرها، ثم عن 

وقد ". أصحابه وعن تابعٌهم وما ٌوافق ذلك وجب القول به وترك ما ٌخالفه

وخرجناه " فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"بٌنا تواتره فً كتابنا 

تخرٌجا وافٌا شافٌا فراجعه إن شبت ثم إننا بٌنا أن جمٌع الطرق التً ذكرها 

ابن حجر عن مالك كانت واهٌة ال تخلو من علة قادحة خفٌة ٌرد بها 

الحدٌث الذي ظاهره السبلمة عند أهل الصنعة من المحدثٌن أهل التعلٌل 

والتصحٌح والتعدٌل والتجرٌح، بل بٌنا أن أكثرٌة هذه الطرق ال تخلو من 

وجود كذاب أو منكر الحدٌث أو سٌا الحفظ فٌنحط الحدٌث الضعٌؾ إلى 

درجة الواهً والموضوع بسبب هذه األسانٌد الواهٌة أو الموضوعة فحٌنبذ 

تتفلت األحادٌث وتتحطم الحجج على صخرة علم العلل وعلم الرجال فٌتبٌن 

َبُد }:مصداقا لقوله تعالى (الحق ٌعلو وال ٌعلى علٌه):صدق المقولة ا الزَّ َفأَمَّ

ْمُكُث فًِ األَْرِض  ٌَ اَس َف نَفُع النَّ ٌَ ا َما  ْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّ ٌَ وما ٌنفع الناس هو أن  {َف

نصدع بالحق وأن ال تؤخذنا فً الحق لومة البم مهما كان فضل خصمنا 

شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة عزٌز علٌنا ولكن : تؤسٌا باإلمام الذهبً حٌن قال

إكمال المنة فً معرفة النسخ من "الحق أحب إلٌنا منه، وقد بٌنا فً كتابنا 

النسخ واإلجماع لمن أراد "وهو الجزء األول من كتابنا " القرآن والسنة

فً نقدنا لمدرسة القاضً أبً بكر بن العربً وجبلل " التبصر واإلتباع

الدٌن السٌوطً عند قولهما إن آٌة السٌؾ نسخت مابة وأربعا وعشرٌن آٌة، 

ولم ٌبٌنا لنا هذه المابة واألربعة والعشرٌن آٌة  فً حٌن بٌنا أنه لم ٌتم 

اإلتفاق على نسخه سوى عشرٌن آٌة حررها الحذاق والكبر،بٌنا أنه لم ٌقع 

اإلجماع على نسخه منها سوى ست آٌات، أن هذا النوع من األلؽاز ٌتنافى 

مع دور العلماء المنوط بهم، فدور العالم أن ٌقرب الشرٌعة للعباد كً ٌعملوا 

بها، أما تعقٌدها باأللؽاز وتقدٌمها فً شكل أراجٌؾ وترهات فهذا ٌتنافى مع 

دور العالم وٌحط من شؤنه مهما بلػ من العلم وٌكشؾ عن حقٌقة ذاته وهو 

ن قبله وقد صرح بذلك الشافعٌون عنه كما فً  أنه ال ٌزال مقلدا لما ُدوِّ

إضاءة الشٌخ محمد حبٌب هللا بن ماٌؤبى ومن كان هذا شؤنه فهو أقرب إلى 
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الببؽاء منه إلى العلماء، ونحن إذ ال نتعصب ألحد نصدع بقول الحق راجٌن 

من دعا إلى هدى فله أجره ):أن ٌصدق فٌنا حدٌث أو على األصح شقه

كما نرجو من هللا  (وأجر من عمل به دون أن ٌنقص ذلك من أجورهم شٌبا

ومن دعا إلى ضبللة فعلٌه وزرها ووزر من ): أن ٌجنبنا الشق األخٌر وهو

.                                                            أخرجه مسلم وؼٌره  (عمل بها دون أن ٌنقص ذلك من أوزارهم شٌبا

وما توفٌقً إال باهلل علٌه توكلت وإلٌه أنٌب وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 

.  العالمٌن

: أصحاب اإلدمان على المخدراا ومغٌباا العقل/  ب 

إن هذا الباب ٌعالج جل أمراض المجتمعات العصرٌة المقلدة للحضارات 

الحفرٌة، فهإالء ٌعٌشون فً جو من الدوران والبلأدرٌة ال ٌمكنهم التحرر 

منه، فهم عبٌد لشٌاطٌنهم الذٌن ٌقدمون لهم المخدرات والخمور والمؽٌبات 

" فً ظل السبع المثانً لتقوٌة الوازع اإلٌمانً"العقلٌة وقد بٌنا فً نقلتنا 

. الحلول الجذرٌة لهذا الداء العضال وهذا النهج الذي ال ٌنهجه إال الجهال

وقد تنبه علماإنا أعنً بذلك علماء المسلمٌن ألنهم هم العلماء حقا 

 (2) إِنَّ اإلِنَساَن لَفًِ ُخْسٍر (1)َواْلَعْصِر }:الراسخون فً العلم لقوله جل وعبل

ْبِر  الَِحاِا َوَتَواَصْوا بِاْلَح ِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ  {3إاِلَّ الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ومن هإالء العلماء زروق فً شرح الرسالة، وأبو الحسن فً شرح المدونة 

والقرافً فقد  ذكر القرافً وابن تٌمٌة الحفٌد المعروؾ بشٌخ اإلسبلم 

اإلجماع على تحرٌم الحشٌشة، حٌث بٌن ذلك وقد بٌن ذلك العبلمة أبو عبد 

هللا سٌدي محمد المدنً علً كنون فً حاشٌته على الرهونً فبٌن أن 

قول : "(إال المسكر)المخدرات لها خطورة جمة قال معقبا على قول خلٌل 

محمد البنانً وخبلؾ ما فً الحطاب أي نقبل عن التوضٌح إال أنه عبر 

فهو المعول علٌه ال ما  (ص)بعسل الببلذر وهو كذلك فً التوضٌح وسلمه 

لزروق وفً الحطاب أٌضا عن ابن فرحون من نوع ٌؽطً العقل إذا صار 

قارصا وٌحدث نوعا من السكر فإن شرب لذلك حرم وٌحرم منه القدر الذي 

وفٌه نظر لما علم من أن المسكر ٌحرم تناول قلٌله ككثٌره . هـ /ٌؽطً العقل
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قلت ولػ رحمه هللا تعالى تؤلٌفا حسنا مفٌدا جدا فً الشراب . وهللا أعلم

المسمى بماء الحٌاة المعالج بالتقطٌر ولمن ٌجزم فٌه وهللا أعلم بكونه مسكرا 

والعامة مطبقون على أنه مسكر فبل أدري هل ذلك لجهلهم بحقٌقة السكر أم 

الخ، كونها من ..كٌؾ األمر قاله الشٌخ مٌاره، وقول زروق وكذا حشٌشة

المفسدات هو مقتضى كبلم أبً الحسن فً شرح المدونة واختاره القرافً 

ال أرى أهلها ٌمٌلون إلى القتال والنصرة بل علٌهم الذلة والمسكنة : قاببل

قاببل ألن إتبلؾ األموال  (مق)وربما عرض لهم البكاء وصححه المواق 

فٌها إنما ٌدل على أنهم ٌجدون فٌها لذة ما وأما تعٌٌن كونها الطرب المماثل 

وإنما لم ٌتكلم . هـ/لطرب الخمر فبل إال إذا عم إشعار له باألخص المعٌن

علٌها األبمة المجتهدون ألنها إنما ظهرت فً أواخر المابة السادسة 

وانتشرت فً دولة التتار، وقال العلقمً فً شرح الجامع حكً أن من العجم 

قدم القاهرة وطلب دلٌبل على تحرٌم الحشٌشة وعقد لذلك مجلسا فاستدل 

نهى رسول هللا صلى هللا علٌه ": الحافظ زٌن الدٌن العراقً بحدٌث أم سلمة

 فؤعجب الحاضرٌن، وقد نبه السٌوطً على "وسلم عن كل مسكر ومفتر

صحته واحتج به ابن حجر على حرمة المفتر لو لم ٌكن شرابا ال مسكرا فً 

باب الخمر من العسل من شرح البخاري وكذا احتج به القسطبلنً فً 

قد : قال فً المواهب.وأخرجه أبو داود واإلمام أحمد. هـ/المواهب أٌضا

جمع بعضهم فٌها مابة وعشرٌن مضرة دٌنٌة وبدنٌة حتى قال بعضهم كلما 

فً الخمر من المذمومات موجود فً الحشٌشة وزٌادة فإن أكثر ضرر 

لطابؾ المنن "وقال فً .  هـ/الخمر فً الدٌن ال فً البدن وضررها فٌهما

قد ذكر الشٌخ قطب الدٌن العسقبلنً خلٌفة شٌخ الشٌوخ شهاب ": واألخبلق

الدٌن السهروردي رحمه هللا تعالى فً الحشٌشة مابة وعشرٌن مضرة 

دنٌوٌة وأخروٌة وقال الحكماء إنها تورث أكثر من ثبلثمابة داء فً البدن 

كل داء ال ٌوجد له دواء فً هذا الزمان فمنها تنقٌص القوى وتحرٌق الدماء 

وتقلٌل الحٌاء وتنقٌب الكبد وتقرٌح الجسد وتجفٌؾ الرطوبات وتضعٌؾ 

اللثاث وتصفٌر اللون وتحفٌر األسنان وتورث البخر فً الفم وتولد السوداء 

والجذام والبرص والخرس وضعؾ القوة وموت الفجؤة وتورث كثرة الخطإ 
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والنسٌان والضجر من الناس، وتولد الخٌال الفاسد ونسٌان الحال والمآل 

والفراغ من أمور اآلخرة وتنسً العبد ذكر ربه، وتجعل صاحبها جلٌسا 

إلبلٌس وتفسد العقل وتقطع النسل وتجلب األمراض واألسقام مع تولد 

البرص والجذام وتورث اإلبنة وتولد الرعشة وتحرك الدهشة وتسقط شعر 

األجفان وتجفؾ المنً وتظهر الداء الخفً وتضر األحشاء وتبطل األعضاء 

وتقوى النفس وتظهر العلة وتحبس البول وتزٌد فً الحرص وتسهر الجفون 

وتضعؾ العٌون وتورث الكسل عن الصبلة وحضور الجماعات والوقوع 

فً المحظورات وارتكاب اإلجرام وجماع اآلثام والوقوع فً الحرام وأنواع 

وقد بلؽنا عن جمع بلؽوا حد : األمراض واألسقام، قال الشٌخ قطب الدٌن

التواتر أن اإلكثار من أكلها ٌورث موت الفجؤة كما وقع لكثٌر ممن ٌتعاطاها 

وبعضهم اختلت عقولهم وبعضهم ابتلوا بؤمراض متعددة وأسقام متنوعة من 

الدق والسل واحتراق السوداء وضٌق النفس واالستسقاء وسوء الخاتمة، 

واتفق العلماء والحكماء أنها خبٌثة ضارة بالجسد والعقل صادة عن ذكر هللا 

تعالى وعن الصبلة وما كان هذا فعله فهو حرام بإجماع أهل اإلسبلم ألن ما 

ورأٌت فً كبلم ابن البٌطار أن عبلج ترك . ٌإدي إلى الحرام فهو حرام

أكل الحشٌشة ٌكون بالقًء بالمشمس والماء المسخن  تنقً المعدة منه، 

وشراب الحماض فً ؼاٌة النفع لذلك، قال شٌخ اإلسبلم قطب الدٌن 

ال ٌخفى أن تناول الحشٌشة واإلقدام علٌها حرام عند أكثر علماء : المذكور

وهً من : اإلسبلم من أهل الحجاز والٌمن والعراق ومصر والشام، قال

المخدرات المسكرات كجوزة الطٌب والزعفران والشٌكران ونحو ذلك مما 

وأفتى الشٌخ ابن بدر الدٌن بن جماعة بؤن الحشٌشة . ٌتلؾ العقل والفكرة

حرام ببل خبلؾ وقال بعض األطباء إنها مخدرة وأكثرهم على أنها مسكرة 

وعلى بابعها وآكلها اإلثم والتعزٌر قال وكذلك زارعها وطابخها : قال

وحاملها والمحمولة إلٌه والراضً بذلك والساكت فٌمنع وٌجزر فإن تاب 

من ذلك وإال ضرب وعزر بالدرة ضربا شدٌدا بإجماع أبمة المذاهب 

من أباح أكلها فهو زندٌق ولٌس لؤلبمة : األربعة حتى قال بعض العلماء

إنها : األربعة فٌها كبلم ألنها لم تكن فً زمنهم، قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة
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ظهرت وسط المابة السادسة ولما أفتى فٌها اإلمام المازري بالتحرٌم رجع 

من كان أفتى فٌها باإلباحة من أصحاب أبً حنٌفة إلى التحرٌم مع خطر 

قٌمتها وأمروا بتؤدٌب بابعها وكان مستند من أفتى بإباحتها البراءة األصلٌة، 

فلما اشتهر فسادها فً أعراؾ العجم رجعوا وقالوا إنها مضرة بالعقل 

والبدن وتجعل العبد إن أكل ال ٌشبع وإن أعطً ال ٌقنع وإن كلم ال ٌسمع 

. هـ/وتجعل الفصٌح أبكما والصحٌح أبلها والٌقظان نابما 

واعلم أن الحشٌشة المعروفة حرام كالخمر ٌجلد : ونقل فً الزواجر مانصه

وهى أخبث من : آكلها أي على قول ابن جماعة من العلماء، قال الذهبً

الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج أي إفسادا عجٌبا حتى ٌصٌر فً 

متعاطٌها تخنث قبٌح أي إبنة ونحوها ودٌاثة عجٌبة وؼٌر ذلك من المفاسد 

وال ٌصٌر له من المروءة شًء البتة، وٌشاهد من أحوالها خنوثة طبع 

وفساده وانقبلبه إلى أشر من طبع النساء ومن الدٌاثة على زوجته وأهله، 

فطبلبع األجانب ما ٌقضً العاقل منه بالعجب العجاب وكذا متعاطً نحو 

البنج واألفٌون والخمر أخبث من جهة ألنها تفضً إلى الصٌال على الؽٌر 

.  وإلى المخاصمة والمقاتلة والطٌش وكبلهما ٌصد عن ذكر هللا وعن الصبلة

وحكى القرافً ):ورأى آخرون من العلماء تعزٌر آكلها كالبنج إلى أن قال

: ، وقال من استحلها فقد كفر، قال(وابن تٌمٌة اإلجماع على تحرٌم الحشٌشة

وإنما لم ٌتكلم فٌها األبمة األربعة ألنها لم تكن فً زمنهم وإنما ظهرت فً 

.."  إلخ..آخر المابة السادسة وأول المابة السابعة حٌن ظهرت دولة التتار

نقلت كبلم كنون رؼم طوله ألهمٌته وألنه ٌبرز جلٌا أن علماءنا بٌنوا قدٌما 

ٌعنً مرض األٌدز أو )أن الحشٌشة تإدي إلى فقدان المناعة المكتسٌة 

.  بؤكثر من قرن قبل اكتشافه (السٌدا

 وقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً المجلد الرابع والثبلثٌن من فتاوٌه، 

فهً بمنزلة ؼٌرها من . الملعونة المسكرة (الحشٌشة)وأما: "204الصفحة 

المسكرات والمسكر منها حرام باتفاق العلماء، بل كل ما ٌزٌل العقل فإن 

كالبنج، فإن المسكر ٌجب فٌه الحد، : المسكر ٌحرم أكله ولو لم ٌكن مسكرا
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فحرام عند " الحشٌشة المسكرة"وأما قلٌل . وؼٌر المسكر ٌجب فٌه التعزٌر

جماهٌر العلماء، كسابر القلٌل من المسكرات وقول النبً صلى هللا علٌه 

ٌتناول ما ٌسكر وال فرق بٌن أن " مسكر خمر وكل خمر حرام كل": وسلم

فلو طبخ كالخمر .. ٌكون المسكر مؤكوال، أو مشروبا، أو جامدا، أو مابعا

ولو أماع الحشٌشة وشربها كان حراما ونبٌنا صلى هللا علٌه .. كان حراما

وسلم بعث بجوامع الكلم فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة فً كل ما ٌدخل 

فً لفظها ومعناها، سواء كانت األعٌان موجودة فً زمانه أو مكانه، أو لم 

تناول ذلك ما كان بالمدٌنة من خمر التمر  (كل مسكر حرام):تكن فلما قال

وؼٌرها، وكان ٌتناول ما كان بؤرض الٌمن من خمر الحنطة والشعٌر 

والعسل وؼٌر ذلك، ودخل فً ذلك ما حدث بعده من خمر لبن الخٌل الذي 

ٌتخذه الترك ونحوهم فلم ٌفرق أحد من العلماء بٌن المسكر من لبن الخٌل 

والمسكر من الحنطة والشعٌر وإن كان أحدهما موجوداً فً زمنه فكان 

ٌعرفه واآلخر لم ٌكن ٌعرفه، إْذ لم ٌكن بؤرض العرب من ٌتخذ خمرا من 

فإن أول ما بلؽنا أنها ظهرت بٌن المسلمٌن فً  (الحشٌشة)لبن الخٌل وهذه 

أواخر المابة السادسة وأوابل السابعة، حٌث ظهرت دولة التتار، وكان 

لما أظهر الناس ما نهاهم هللا ورسوله  (جنكسخان)ظهورها مع ظهور سٌؾ 

عنه من الذنوب سلط علٌهم العدو، وكانت هذه الحشٌشة الملعونة من أعظم 

المنكرات، وهً شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه والمسكر شر 

منها من وجه آخر، فإنها مع أنها تسكر آكلها حتى ٌبقى مسطوال تورث 

التخنث والدٌوثة، وتفسد المزاج، فتجعل الكثٌر كالسفنجة وتوجب كثرة 

األكل وتورث الجنون، وكثٌر من الناس صار مجنونا بسبب أكلها، ومن 

الناس من ٌقول إنها تؽٌر العقل فبل تسكر كالبنج ولٌس كذلك بل تورث 

نشوة ولذة وطربا كالخمر، وهذا هو الداعً إلى تناولها، وقلٌلها ٌدعو إلى 

كثٌرها كالشراب المسكر، والمعتاد لها ٌصعب علٌه فطامه عنها أكثر من 

إنه : الخمر، فضررها من بعض الوجوه أعظم من الخمر ولهذا قال الفقهاء

فمن شرب من شراب : "ٌجب فٌها الحد، كما ٌجب فً الخمر إلى أن قال

مسكر أو حشٌشة مسكرة لم ٌحل له قربان المسجد حتى ٌصحو، وال تصح 
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صبلته حتى ٌعلم ما ٌقول، والبد أن ٌؽسل فمه، وٌدٌه، وثٌابه فً هذا وهذا، 

وصبلة فرض عٌنه لكن ال تقبل منه حتى ٌتوب أربعٌن ٌوما،كما قال النبً  

من شرب الخمر لم تقبل له صبلة أربعٌن ٌوما، فإن :"صلى هللا علٌه وسلم

تاب تاب هللا علٌه، فإن عاد وشربها لم تقبل منه صبلة أربعٌن ٌوما فإن تاب 

تاب هللا علٌه، فإن عاد فشربها كان حقا على هللا أن ٌسقٌه من طٌنة الخبال 

"  قٌل وما طٌنة الخبال؟ قال عصارة أهل النار

إن هذه ما فٌها آٌة وال حدٌث، فهذا من جهله، فإن القرآن : أما قول القابل

والحدٌث فٌهما كلمات جامعة هً قواعد عامة، وقضاٌا كلٌة تتناول كلما 

دخل فٌها، وكلما دخل فٌها فهو مذكور فً القرآن والحدٌث باسمه العام ، 

: 210وإال فبل ٌمكن ذكر كل شًء باسمه الخاص إلى أن قال فً الصفحة 

هذه الحشٌشة الصلبة الحرام، سواء سكر منها أو لم ٌسكر، والسكر منها "

حرام باتفاق المسلمٌن ومن استحل ذلك وزعم أنه حبلل فإنه ٌستتاب، فإن 

تاب وإال فقتل مرتدا ال ٌصلى علٌه، وال ٌدفن فً مقابر المسلمٌن وأما إن 

هً لقٌمة الذكر والفكر، وتحرك العزم الساكن إلى : اعتقد ذلك قربة، وقال

فهو أعظم وأكبر فإن هذا من جنس دٌن : أشرؾ األماكن، وتنفع فً الطرٌق

النصارى الذٌن ٌتقربون بشرب الخمر، ومن جنس من ٌعتقد الفواحش قربة 

ُ ):قال هللا تعالى.وطاعة َها آَباَءَنا َوهللاَّ ٌْ َوإَِذا َفَعلُوا َفاِحَشًة َقالُوا َوَجْدَنا َعلَ

ِ َما ال َتْعلَُمونَ  أُْمُر بِاْلَفْحَشاِء أََتقُولُوَن َعلَى هللاَّ ٌَ َ ال   ومن (أََمَرَنا بَِها قُلْ إِنَّ هللاَّ

:  كان ٌستحل ذلك جاهبل وقد سمع بعض الفقهاء ٌقول

"  وحرام تحرٌم ؼٌر الحرام*    حرموها من ؼٌر عقل ونقل   

فإنه ما ٌعرؾ هللا ورسوله أنها محرمة والسكر منها حرام باإلجماع، وإذا 

قلت وقد " عرؾ ذلك ولم ٌقر بتحرٌم ذلك فإنه ٌكون كافرا مرتدا كما تقدم

اإلجماع على تحرٌم " اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"أخرجنا فً كتابنا 

الخمر والمخدرات انطبلقا من كتاب الحافظ ابن القطان الفاسً فً كتابه 

وعن القرافً وابن تٌمٌة كما نقله عن الجمٌع "اإلقناع فً مسابل اإلجماع "

كنون علً المرٌنً المالكً المؽربً فً حاشٌته على الرهونً كما بٌنا أن 



 Page 26 اتباع نبي الهدى
 

فتح الرب "هذا اإلجماع ٌعتمد على حدٌثٌن متواترٌن أْخَرْجَناهُماَ فً كتابنا 

كل : "أولهما قوله صلى هللا علٌه وسلم" الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

قطؾ األزهار "أخرجه جبلل الدٌن السٌوطً  فً كتابه " مسكر حرام

عن خمسة عشر صحابٌا وتبعه الزبٌدي فً " المتناثرة فً األخبار المتواترة

نظم المتناثر فً "والكتانً فً " لقط الآللا المتناثرة من األخٌار المتواترة"

:  قلت خرجناه كما ٌلً" الحدٌث المتواتر

أخرجه البخاري ومسلم والنسابً والدارمً ومالك وعبد الرزاق : عابشة ( 1

.                                              وابن حبان" موارد الظمآن"والحمٌدي والدارقطنى والطحاوي والبؽوى والهٌثمى فً 

البخاري ومسلم والنسابً والدارمً وابن ماجه وأحمد والطحاوي وعبد : أبو مسلم ( 2

.                                                                                                      الرزاق

.                                  أبو داود والترمذي والنسابً وأحمد والطحاوي والطبرانً: ابن عباس ( 3

.                                                        الترمذي والنسابً وأحمد والطحاوي: أبو هرٌرة ( 4

مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وابن حبان وأحمد : ابن عمر ( 5

.                                                                      والطحاوي وعبد الرزاق والطبرانً والدارقطنى وأبو نعٌم

.                                                 أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطنى: ابن مسعود ( 6

موارد "الترمذي وابن ماجه وابن حبان والهٌثمً فً : معاوٌة بن أبى سفٌان ( 7

.                                                        األشج العصري والنسابً والترمذي: أبو موسى (8". الظمآن

.                                                                       الترمذي والهٌثمً: أنس بن مالك (9

.                   الترمذي وابن ماجه والطحاوى والهٌثمى وابن حجر فً المطالب العالٌة: عمر  (10

.                                                                   الطبرانً والهٌثمى: حواتة بن جبٌر ( 11

.                                                                     الطبرانً وعنه الهٌثمى: زٌد بن ثابت ( 12

.                                                   الترمذي والطبرانً وعنه الهٌثمى: قٌس بن سعٌد  ( 13

.                                                                  الترمذي وأحمد وابن منٌع: أبو سعٌد ( 14

".                                     زوابد البزار"الترمذي والبزار وعنه الهٌثمى فً : قرة بن إٌاس ( 15

".                                              مجمع الزوابد"مسلم وأحمد والبؽوي والهٌثمى فً : جابر ( 16

.                                                                                الترمذي والدارقطنى: على ( 17

.                                                                                        الترمذي: الدٌلم ( 18

".                              جمع الزوابد"الترمذي وأبو ٌعلى والطبرانً والهٌثمى فً : مٌمونة ( 19

.                                                                 الترمذي والطحاوى: النعمان بن بشٌر (20

".                                           المطالب العالٌة"الترمذي وابن حجر فً : وابل بن حجر (21
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.                                                                          الترمذي: عبد هللا بن المؽفل ( 22

.                                          الترمذي وأبو داود وأحمد والدارقطنى والطحاوى: أم سلمة (23

الترمذي وأحمد وهو فً صحٌح مسلم كما فً تلخٌص الحبٌر البن حجر                   : برٌدة ( 24

.                                                                أحمد وعبد الرزاق والطحاوى: ابن عمرو ( 25

.                                                              أحمد والدارمى والطحاوى: سعد بن عبادة ( 26

.                                                                                     الطبرانى: ابن منٌع ( 27

.                                                                                      عبد الرزاق: عطاء ( 28

".                                                      موارد الظمآن"الهٌثمى عن ابن حبان فً : أم حبٌبة ( 29

".                         موارد الظمآن"الطحاوى والدار قطنى والهٌثمى فً : سعد بن أبى وقاص ( 30

.                                                                                          الطحاوى: أبو سلمة (31

.  عبد الرزاق الصنعانً: طاووس بن مسلم ( 32

ما أسكر منه " وفً رواٌة "ما أسكر كثٌره فقلٌله حرام":وكذلك حدٌث

نظم المتناثر فً الحدٌث " تفرد به الكنانً فً "الفر  فملء الكف منه حرام

:  قلت رواه" المتواتر

أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حجر فً التلخٌص                         : جابر ( 1

أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان                                                            : عابشة ( 2

النسابً وابن ماجه                                                                               : ابن عمر ( 3

ابن ماجه وفً سنده لٌن وانقطاع ورواه أٌضا الطبرانى                                         : ابن عمرو ( 4

النسابى والبزار وابن حبان والهٌثمى                                               : سعد بن أبى وقاص ( 5

الدارقطنى                                                                                               : على ( 6

الحاكم فً المستدرك                                                                      : حواتة بن جبٌر ( 7

الطبرانى   : زٌد بن ثابت ( 8

قلت وفً تواتره نظر، قلت ومع أن األدٌان السماوٌة التً سبقتنا لم تحرم 

المسكرات ومؽٌبات العقل بل أباحت الٌهودٌة والنصرانٌة ذلك فإن شرع 

نبٌنا محمد بن عبد هللا صلى هللا علٌه وسلم حرمه كما بٌن العلماء أن مقاصد 

حفظ الدٌن وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، : الشرع خمسة هً

وحفظ النسل والعرض، وانطبلقا من مقاصد الشرع ٌتم تحرٌم كل مؽٌب 

للعقل خاصة إذا كان ٌهدد النفس المستعملة له، وهكذا قام علماء المجمع 
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الفقهً العالمً التابع لرابطة العالم اإلسبلمً بإصدار فتٌا تقول بؤن باعة 

المخدرات من الحرابة وتبٌن أن اإلخبار عنهم واجب كل مسلم وأن من 

قتلوه وهو فً طرٌقه لئلببلغ عنهم ٌعتبر شهٌدا، كما أقر هذا اإلجماع  

.  المجمع الفقهً التابع لمنظمة المإتمر اإلسبلمً

:  الزنى والزناة/  ج

إن أول من نبه على أن هذا المرض ٌنتقل عن طرٌق الممارسات الجنسٌة 

عن طرٌق الزنى هو مخبر الباستور بفرنسا، بل إن هذا المخبر بٌن أن 

الفٌروس الذي ٌصٌب الزناة ٌختلؾ بقلٌل عن الفٌروس الذي ٌصٌب أهل 

اللوطٌة واإلدمان على المخدرات، فهكذا بٌن هذا المخبر انطبلقا من فصٌلة 

الذي ٌصٌب الزناة هو من  (السٌدا)دم قادمة من السٌنؽال أن فٌروس األٌدز 

 متواجد أكثر فً دول إفرٌقٌا VIH2، كما بٌن أن الفٌروس VIH2تركبة 

 الذي ٌصٌب أصحاب VIHIالواقعة فً جنوب الصحراء، بٌنما فٌروس 

الشذوذ الجنسً والمدمنٌن على المخدرات  ٌوجد أكثر فً دول الؽرب، فإذا 

تؤكدت من صحة هذه المعلومات الطبٌة والعلمٌة، فاعلم أن هللا جل وعبل 

ُه اْلَح ُّ أََولَْم }:قال َن لَهُْم أَنَّ ٌَّ َتَب ٌَ ى  اتَِنا فًِ اآلَفاِ  َوفًِ أَْنفُِسِهْم َحتَّ ٌَ َسُنِرٌِهْم آ

ٍء َشِهٌدٌ  ًْ ُه َعلَى ُكلِّ َش َك أَنَّ ْكِف بَِربِّ َنى  َوال َتْقَرُبوا}وقد قال جل وعبل . {ٌَ الزِّ

ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساءَ   صدق هللا العظٌم   ({32)َسبٌِالً  إِنَّ

ألم ٌبٌن الطب المعاصر من خبلل هذه الكشوؾ أن الزنى فاحشة وأن سبٌله 

؟ ألم ٌإكد (األٌدز)سًء للؽاٌة؟ ألم ٌإكد الطب أن سبٌل الزنى هو السٌدا 

ذلك البروفسور لوك مونتانًٌ ومساعده البروفسور سعد خوري من مخبر 

الباستور بفرنسا إثر فحصهم لفصٌلة دم قادمة من السٌنؽال؟ إن علم الطب 

المجرد الحدٌث لم ٌؤت بجدٌد بالنسبة للمإمن المتقً ألنه ٌنطلق من تعلٌمات 

ربه وٌرجع إلٌها فً سلوكه الٌومً، وهو ٌعلم ٌقٌنا صحة ما قاله ربه عز 

ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبٌِالً ))وجل  َنى إِنَّ وبٌنته السنة  (( (32) َوال َتْقَرُبوا الزِّ

النبوٌة انطبلقا من الحدٌث الشرٌؾ الذي أخرجه ابن ماجه والبزار والبٌهقً 

ٌا معشر ":عن ابن عمر أن رسول هللا صلى علٌه وسلم قال– واللفظ له – 
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المهاجرٌن خصال خمس إن ابتلٌتم بهن ونزلن بكم أعوذ باهلل أن 

ظهر فٌهم )فً قوم قط حتى ٌعلنوا بها إال  لم تظهر الفاحشة: تدركوهن

.   الحدٌث"وفشا فٌهم األوجاع التً لم تكن فً أسالفهم (الطاعون

أما الفاسق المرتاب وؼٌره من أصحاب القلوب المرٌضة فإنهم ٌحتاجون 

إلى دلٌل وبرهان  وقد ٌؤتً الدلٌل تارة بصفة زجر كما هو الحال هنا إال 

اتَِنا فًِ اآلَفاِ  َوفًِ أَْنفُِسِهْم }: أنه ٌنطبق علٌه قوله جل وعبل ٌَ َسُنِرٌِهْم آ

ٍء َشِهٌدٌ  ًْ ُه َعلَى ُكلِّ َش َك أَنَّ ْكِف بَِربِّ ٌَ ُه اْلَح ُّ أََولَْم  َن لَهُْم أَنَّ ٌَّ َتَب ٌَ ى  : فصلت]{َحتَّ

إذا أنت تؤكدت من هذه الحقابق العلمٌة وهذه المعلومات الطبٌة فاعلم  [53

فً جمٌع الدول اإلسبلمٌة الٌوم راجع إلى ضعؾ  (السٌدا)أن وجود األٌدز 

لكنك ٌا عبد " األنا"تفشً الزنى وتلذذ : اإلٌمان وكثرة المخالفات الشرعٌة

هللا إن لم تنزجر عما عنه هللا نهى وزجر فإنك ستعرض نفسك للوزر 

والضٌاع والتٌه والدمار ولزوجتك العدوى واالنهٌار وألبنابك الفناء والعار 

والشنار فؤنت األبتر وأنت الجهول األفقر، ال حسنة لك وأنت األهلك 

األهلك، إن ظاهرة الزنى المتفشٌة الٌوم فً كل أنحاء العالم تجعلنا نتخوش 

من ظهور هذا الداء الذي لم ٌوجد له حتى اآلن دواء فً البوادي واألماكن 

النابٌة من األرٌاؾ فً البلدان اإلسبلمٌة ونظرا لضعؾ التؽطٌة الصحٌة 

فإن هذا الداء سٌنتشر بصفة رهٌبة تدفع إلى الذعر، وقد قال جل وعبل 

ٌُِصٌَبهُْم َعَذاٌب أَلٌِمٌ } ٌَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن ُتِصٌَبهُْم فِْتَنٌة أَْو  ْحَذْر الَِّذٌَن  ٌَ  {َفْل

ًة َواْعلَُموا أَنَّ }: وقال تعالى قُوا فِْتَنًة ال ُتِصٌَبنَّ الَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّ َواتَّ

َ َشِدٌُد اْلِعَقابِ    {هللاَّ

:مرض األٌدز أو السٌدا فً العالم/ د  

الفتاك الذي ٌعرض صاحبه إلى الهبلك داء لم  (السٌدا  )إن مرض األٌدز 

ٌجد الطب حتى اآلن له دواء فاكتفت المنظمة الدولٌة للصحة بتنظٌم 

الندوات والملتقٌات للتثقٌؾ والتحذٌر من هذا المرض ورسم البرامج لهذا 

الؽرض ونشر ما توصلت به من نتابج فروعها فً العالم وقد انطلقنا فً 

هذا الباب من آخر أرقام نشرتها هذه المنظمة مع أننا ال نشك فً عدم 
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صحتها ألننا متؤكدون من أن أهل البوادي واألرٌاؾ النابٌة قد ٌظهر فٌهم 

هذا المرض من خبلل بعض عدوى تجارنا فً بعض الدول األخرى التً 

تكثر فٌها اإلصابة بهذا المرض حٌث ٌموت المصابون بهذا المرض دون 

أن ٌعثر على ذلك األطباء، كما أنه فً بعض الدول األخرى التً تعٌش 

حروبا أهلٌة، فإن الؽطاء الصحً معدوم واألوببة واألمراض قد تنتشر هً 

األخرى دون تدخل األطباء وفً جمٌع هذه الحاالت فإن كتابنا ٌبقى من 

أنجع الوسابل وأمتن الحبابل لتوعٌة وتثقٌؾ المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن إلى 

أن التمسك بشرع هللا والرجوع إلى هللا فً كل األمور هو المنقذ إن شاء هللا 

من فزع أطباء هذا العصر أمام تضخم هذا األمر ألنه بالرجوع إلى شرع 

هللا واالعتصام باهلل وإتباع سنة رسول هللا ٌقع االطمبنان بقدر هللا  مصداقا 

ِ }لقوله جل وعبل  ُ لََنا ُهَو َمْوالَنا َوَعلَى هللاَّ ٌُِصٌَبَنا إاِلَّ َما َكَتَب هللاَّ قُلْ لَْن 

لْ اْلُمْؤِمُنونَ  َتَوكَّ ٌَ فهو مطمبن بالقدر خٌره وشره حلوه ومره أما الذي  {َفْل

ٌتعرض لسخط هللا بسبب ارتكاب معصٌة هللا فإنه ٌشعر بالندم حٌن ال ٌنفع 

َ }الندم  فٌبقى شعاره شعار من سبقه من الكفار  َتَنا أََطْعَنا هللاَّ ٌْ ا لَ ٌَ قُولُوَن  ٌَ

ُسولَ    {َوأََطْعَنا الرَّ

 م1997تقرٌر منظمة الصحة العالمٌة سنة ) فً العالم [ٌدز األ]السٌدا أو 

 % المصابون اسم الدولة % المصابون اسم الدولة

 جنوب وجنوب شر  آسٌا

 آفؽانستان

 بنؽبلدش

 البوتان

 برٌناي دار السبلم

 كامبودجٌا

 الهند

 

( -) 100. 

21.000 

(-) 100 

300 

120.000 

4.100.000 

51.000 

 

0,005 

0,03 

0,005 

0,20 

2,4 

0,82 

0,05 

 إفرٌقٌا جنوب الصحراء

 جنوب إفرٌقٌا

 آنؽوال

 بنٌن

 بوتسوانا

 بركنا افاسو

 بورندي

 

2800000 

100000 

52000 

190000 

350000 

240000 

310000 

 

12,9

1 

2,12 

2,06 

25,1

0 

7,17 
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 أندنوسٌا

 إٌران

 مالٌزٌا

 باناما

 مالدوفٌا

 نابال

 الباكستان

 الفٌلٌبٌن

 الووس

 سنؽافوره

 اسرٌبلنكا

 تاٌبلندا

 افٌتنام

 شر  أوربا وآسٌا الوسطى

 أرمٌنٌا

 آذرابٌجان

 ببلرٌوس

 البسنة والهرسك

 بلؽارٌا

1.000 

66.000 

440.000 

(-)100 

2500 

62.000 

23.000 

1.000 

3.100 

6.700 

770.000 

86.000 

 

 

(-)100 

(-)100 

9.000 

750 

300 

0,005 

0,66 

1,79 

0,05 

0,24 

0,09 

0,06 

0,04 

0,15 

0,07 

2,23 

0,22 

 

 

0,01 

0,005 

0,17 

0,04 

0,01 

 الكامرون

 جزر القمر

 الكونؽو

 ساحل العاج

 ادجٌبوتً

 أرٌتارٌا

 األتٌوبٌا

 ؼامبٌا

 ؼامبٌا

 ؼانا

 ؼٌنٌا

 ؼٌنٌا بٌساو

 ؼٌنٌا االستوابٌة

 كٌنٌا

 اللزوتو

 لٌبرٌا

 مادؼاشر

 ماالوي

 مالً

 جزر القمر

400 

95000 

670000 

32000 

49000 

2500000 

22000 

13000 

200000 

70000 

11000 

2300 

1600000 

82.000 

42000 

8200 

670000 

84000 

500 

8,30 

4,89 

0,14 

7,78 

10,0

6 

10,3

0 

3,17 

9,31 

4,25 

2,24 

2,38 

2,09 

2,25 

1,21 

11,6

4 

8,35 

3,65 

0,12 

14,9

2 

1,67 

0,08 
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 :ـ السٌدا أو األٌدز فً العالم العربً اإلسالمً*

هً األولى بالقٌمة المطلقة والثانٌة بالقٌمة النسبٌة                                          140000: السودان قبل االنفصال/1

هً الثانٌة بالقٌمة المطلقة واألولى بالقٌمة النسبٌة                                                        32000ادجٌبوتً /2

هً الثالثة بالقٌمة المطلقة والرابعة بالقٌمة النسبٌة                                         11000: الصومال/ 3

  وهً الثالثة بالقٌمة المطلقة والعاشرة بالقٌمة النسبٌة                                   1000:  الجزابر/ 4

 وهً الخامسة بالقٌمة المطلقة والثالثة عشر بالقٌمة النسبٌة                                8100: مصر/ 5

 وهً السادسة بالقٌمة المطلقة والثالثة بالقٌمة التسبٌة                                           5900: مورٌتانٌا ج إ / 6

 وهً السابعة بالقٌمة المطلقة والثالثة عشرة بالقٌمة 5000: المملكة المؽربٌة/ 7

 وهً الثامنة بالقٌمة المطلقة والسابعة 2400: اإلمارات العربٌة المتحدة/ 8النسبٌة  

 وعً التاسعة بالقٌمة المطلقة والثانٌة 2200: الجمهورٌة التونسٌة/ 9بالقٌمة النسبٌة  

 وهً العاشرة بالقٌمة المطلقة 1500: جمهورٌة لبنان/ 10عشرة بالقٌمة النسبٌة  

 وهً الحادٌة عشرة بالقٌمة المطلقة 1400: لٌبٌا/ 11والتاسعة بالقٌمة النسبٌة 

 وهً الثانٌة عشرة 1100: المملكة السعودٌة/ 12ة،والحادٌة عشرة بالقٌمة النسبً

 وهً الثانٌة 1100: الكوٌت/ 13بالقٌمة المطلقة والسادسة عشر بالقٌمة النسبٌة  

 وهً الرابعة عشرة 900: السمن/ 14عشرة بالقٌمة المطلقة والسابعة بالقٌمة النسبٌة  

 وهً السابعة عشرة 800: سورٌا/ 15بالقٌمة المطلقة والسادسة عشرة بالقٌمة النسبٌة 

 وهً الثامنة عشرة 660: األردن/ 16بالقٌمة المطلقة والسادسة عسرة بالقٌمة النسبٌة 

 وهً التاسعة 500: البحرٌن/ 17بالقٌمة المطلقة والخامسة عشرة بالقٌمة النسبٌة 

 وهً العشرون 300: العراق/ 19عشرة بالقٌمة المطلقة والسادسة بالقٌمة النسبٌة  

ال توجد لها إحصابٌة : فلسطٌن/20بالقٌمة المطلقة والتاسعة عشرة بالقٌمة النسبٌة

  الحادٌة عشرة بالقٌمة المطلقة والخامسة بالقٌمة النسبٌة400: جزر القمر/ 21،محددة 

 وهكذا ٌتبٌن من خبلل الجرد أن عالمنا العربً اإلسبلمً ٌعرؾ المنكر 

فٌجب علٌه تفعٌل مإسسات األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر وهللا تعالى 

. أعلم
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 : وصلنا إلٌه والذعر الناجم عن ذلكاالجدول التالً ٌبٌن خطورة م

 

Le nom de la 

zone اسم المنطقة 

Fin 1977 آخر سنة Fin 2003 آخر سنة 

جنوب 

Afriqueالصحراء   

Subsaharienne 

21.101.060 25 à 28,2      

millions 

Asie du sud et 

sud Est  جنوب وشرق

 آسٌا

5.932.900 4,6 à 8,2     

millions 

أمرٌكا 

 Amériqueالبلتٌنٌة

latine  

1.151.500 1,3 à 1,9       

millions 

أمرٌكا 

 Amérique duالشمالٌة

Nord  

853.000 790.000 à 1,2 

millions 

أوربا الشرقٌة وآسٌا 

 Europeالوسطى

orientale et Asie 

centrale  

85.450 1,2 à 1,8          

millions 

 Asieشرق آسٌا والهادي

de l’Est et 

pacifique  

 

429.960 700.000 à 1,3     

millions 



 Page 34 اتباع نبي الهدى
 

شمال افرٌقٌا والشرق 

 Afrique duاألوسط

Nord et moyen 

orient 

47.560 470.000à 

730.000  

 Europeأوربا الؽربٌة

occidentale  

354.800 520.000à 

680.000  

 Caraïbes 287.300 350.000àالكراٌٌب 

590.000  

أسترالٌا وزلندا 

 Australie etالجدٌدة

Nouvelle Zélande 

 12.000 à 18.000  

 

إن منظمة الصحة العالمٌة نشرت فً آخر تقرٌر صحً لها فً شهر دسمبر 

ما ٌبرز فظاعة األمر وخطورته، فعدد المصابٌن بالمرض ٌقدرون بستة و 

 ملٌونا ،كما أن عدد المصابٌن الجدد ٌقدرون 36.1ثبلثٌن ملٌونا ومابة ألؾ 

وكذلك عدد الوفٌات ٌقدر بثبلثة " ملٌونا 5.3بخمسة مبلٌٌن وثبلثمابة ألؾ 

كما ٌقدر عدد جمٌع الوفٌات منذ ظهور المرض  بواحد " ملٌونا 3مبلٌٌن 

"  21.8وعشرٌن ملٌونا و ثمانمابة ألؾ 

إن آخر  إحصاء نشرته منظمة الصحة العالمٌة ٌفزع إذ تقول بؤن عدد 

 المصابٌن فً العالم 

. ملٌونا وهو فً تزاٌد مستمر44وصل   

أعاذنا  (السٌدا )كذا لم تنج أٌة دولة من دول العالم من وجود مرض األٌدز 

وهذا حسب رأٌنا راجع إلى تبلقح الحضارات اإلباحٌة . هللا وإٌاكم منه
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وتفاعل العناصر المنتجة مع نهجها ومنهجها، ومع أن هذه األرقام تبقى 

                                                                           .تقرٌبٌة 

الحلول المقترحة هل هً فعلٌة أم وهمٌة؟/ هـ  

 (السٌدا)تعتمد المنظمة الدولٌة للصحة على التوعٌة وإخبار الناس أن األٌدز 

داء ال ٌعرفون له دواء وٌحذرون الناس وٌدعونهم إلى العفة والنزاهة 

واالبتعاد عن المؽٌبات العقلٌة إال أنهم ٌطرحون بالنسبة لمن ٌصر على 

أما نحن . الزنا استعمال العازل فً حٌن ٌشككون فً فعالٌة استعمال العازل

دواء ألن النبً صلً هللا علٌه وسلم أخبرنا  (السٌدا)فإننا نإكد بؤن لؤلٌدز 

قلت وداء السٌدا سخط هللا وعقوبته . بؤنه ال ٌوجد داء إال وجعل هللا له دواء

فدواإه التوبة النصوح إلى هللا واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، وقد 

ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبٌِالً )قال هللا جل وعبل   َنى إِنَّ وقال . (َوال َتْقَرُبوا الزِّ

ٌا معشر المهاجرٌن خصال خمس إن ": رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم

لم تظهر الفاحشة فً قوم : ابتلٌتم بهن  ونزلن بكم أعوذ باهلل أن تدركوهن

وفً )قط حتى ٌعلنوا بها إال فشا فٌهم األوجاع التً لم تكن فً أسالفهم 

ولم  (إال ظهر فٌهم الطاعون واألمراض التً لم تكن فً أسالفهم: رواٌة

ٌنقصوا المكٌال والمٌزان، إال أخذوا بالسنٌن وشدة المؤونة وجور 

السلطان، ولم ٌمنعوا زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السماء، ولوال 

علٌهم عدو  البهائم لم ٌمطروا ولم ٌنقضوا عهد هللا وعهد رسوله إال سلط

من غٌرهم فٌأخذوا بعض ما فً أٌدٌهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب هللا، إال 

 أخرجه ابن ماجه فً سننه  والبزار فً مسنده والبٌهقً (جعل بأسهم بٌنهم

إال ما بٌن المعكفٌن، وصححه محمد ناصر الدٌن – واللفظ له – فً سننه 

. األلبانً تبعا للهٌثمً وتلمٌذه ابن حجر كلهم عن ابن عمر رضً هللا عنهما  

هذه توجٌهات هللا جل وعبل  فٌما ٌخص بالزنا وتحذٌراته منه بٌنتها 

توجٌهات الهادي األمٌن أبً القاسم محمد بن عبد هللا خاتم النبٌٌن وإمام 

المرسلٌن صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم وقد أوتً جوامع  الكلم، وقد أكد 

ذلك المرض الذي  (األٌدز)علماء الطب أن طاعون هذا العصر هو السٌدا  
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ال دواء له عندهم فاقتصروا على التحذٌرات من الوقوع فٌه قابلٌن الوقاٌة 

خٌر من العبلج خاصة أن المرض ال عبلج له وقد قال رسول هللا صلى هللا 

لم ٌبق شا  ٌقرب إلى الجنة وٌباعد من النار إال " علٌه وعلى آله وسلم 

بسند جٌد وقد تقدم أن هذه التحذٌرات " سننه"أخرجه الدارمً فً " وبٌن لكم

.  الربانٌة والتوجٌهات النبوٌة  كلها تحذر من الزنا وتإكد أن طرٌقه وخٌمة

تإدي إلى الهبلك وهذا مما ٌعد من اإلعجاز العلمً للقرآن والسنة، وقد ثبت 

إنما أخشى علٌكم ": أنه صلى هللا علٌه وعلى آله  وصحبه وسلم قال

 رواه المنذري فً "شهواا الغً فً بطونكم وفروجكم ومضالا الهوى

" صحٌح رواه أحمد والبزار والطبرانً"وقال األلبانً" الترؼٌب والترهٌب"

 ". ونهى النفس عن الهوى:"وقال تعالى

عن ابن عباس رضً هللا عنهما " المستدرك"ولما أخرجه الحاكم فً 

" هللا إذا ظهر الربا والزنا فً قرٌة، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب"مرفوعا 

وروى "القرضاوي . ووافقه الذهبً وقال د" صحٌح اإلسناد: " وقال الحاكم

حسن، أخرجه الحاكم عن :"وتعقبه األلبانً قاببل" نحوه أبو ٌعلى  بإسناد جٌد

طرٌق عمرو بن أبً قٌس عن سماك بن حرب عن عكرمة  خاصة، لكن 

الحدٌث حسن بشاهده الذي  أشار إلٌه المإلؾ وهو من حدٌث عبد هللا بن 

" مسعود وما ذكره فً التخرٌج  أخذه من الترؼٌب وكذا من مجمع الزوابد

قلت بل الحدٌث  حسن صحٌح لحسن طرٌق الحاكم وصحة طرٌق أبً ٌعلى 

. وهللا أعلم

لقد طرح علً أحد طبلب الجامعة اإلسبلمٌة بالنٌجر السإال : تنبٌه

لماذا ٌكون المرض أقل فً أوربا منه فً إفرٌقٌا الواقعة جنوب :"التالً

إن الفبات الثبلثة المارقة : الصحراء وقد بدأ فٌهم المرض قبلنا؟ فؤجبته قاببل

قد بدأ المرض فً البداٌة فً . على شرع هللا حٌثما وجدت أصابها المرض

أصحاب اللوطٌة والمدمنٌن على المخدرات وهم قلة جدا ومع محاربة  

المخدرات على الصعٌد العالمً تقلص عدد المصابٌن نسبٌا فً الؽرب مع 

: أنه مازال مرتفعا  بعض الشًء، ففً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
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 90000:   واٌطالٌا110000:  وفرنسا120000:  واسبانٌا810000

بٌنما فً جنوب الصحراء  ٌنتشر المرض بسبب الزنى  ولما كان .. الخ

الزنى ٌنتشر بصفة مذهلة كان السٌدا أٌضا ٌنتشر بذعر وسرعة مفزعة، 

م 1989سنة "  ساحل األحد"وقد بٌنت ذلك فً مقال نشرته صحٌفة نٌجرٌة 

 فبٌنت أن كل حامل 900حٌث كان عدد المصابٌن فً النٌجر آنذاك 

للمرض ٌقوم بنشره عند كل ممارسة  جنسٌة ولم ٌتعظوا  فوصل عدد 

 كذلك الحال فً الدول األخرى  التً 61000 إلى  1997المصابٌن سنة 

وصلت المبلٌٌن كما أنه ٌبلحظ فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة أن 

أكثرٌة المصابٌن هم أساسا من جالٌاتنا فً الخارج تجارا وؼٌر تجار وهم 

منحدرون من الرٌؾ وهذا ما ٌجعل البرنامج الوطنً لمحاربة السٌدا فً 

مورٌتانٌا ٌتخوش من انتشار المرض فً البوادي واألرٌاؾ أعاذنا هللا 

وإٌاكم من إصابته؟ لذلك أنشؤت مورٌتانٌا لجنة تنفٌذٌة وطنٌة  لمكافحة 

. السٌدا برباسة الوزٌر األول

: حول التعاٌش مع المصابٌن بمرض األٌدز

إن التعاٌش مع المصابٌن بمرض فقدان المناعة المكتسبة كثٌرا ما ٌطرحه 

بعض الناس لذلك أحببنا أن نقدم فتٌا حول التعاٌش مع المصابٌن بمرض 

فقدان المناعة المكتسبة الصادر عن المجمع الفقهً التابع لمنظمة المإتمر 

إن مجلس المجمع الفقهً فً دورة :"اإلسبلمً حٌث جاء فٌها ما ٌلً

 ذي 6-1مإتمره التاسع بؤبً ظبً بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة من 

م بعد اطبلعه على 1995[ابرٌل] نٌسان 6-1الموافق / هـ1415القعدة 

البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة 

وبعد  [13/8]82واألحكام المتعلقة به، والقرار رقم  [األٌدز]المكتسب 

:  استماعه إلى المناقشات التً دارت حوله قرر ما ٌلً

حٌث أن المعطٌات الطبٌة المتوافرة حالٌا : حول حكم عزل المرٌض: أوال

تإكد أن العدوى بفٌروس العوز المناعً البشري مرض نقص المناعة 

ال تحدث عن طرٌق المعاٌشة أو التنفس أو الحشرات أو  [األٌدز]المكتسبة 
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االشتراك فً األكل أو فً الشراب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات 

الطعام ونحو ذلك من أوجه المعاٌشة فً الحٌاة الٌومٌة العادٌة، وإنما تكون 

االتصال الجنسً بؤي / 1: العدوى بصورة ربٌسٌة بإحدى الطرق التالٌة

استعمال اإلبر الملوثة، / 3نقل الدم الملوث أو مشتقاته، / 2شكل كان

االنتقال من / 5وكذلك أمواس الحبلقة، / 4.والسٌما بٌن متعاطً المخدرات

.. األم المصابة إلى طفلها أثناء الحمل

وبناء على ما تقدم فإن عزل األم المصابة عن طفلها إذا لم ٌخش منها 

عن زمبلبهم األصحاء، ؼٌر واجب  [وكذلك المصابٌن العمال]العدوى 

.                                                                         شرعا، وٌتم التصرؾ مع المرضى وفق اإلجراءات الطبٌة المعتمدة

تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة : حول حكم تعمد نقل المرض :ثانٌا

إلى السلٌم منه بؤٌة صورة من صور التعمد عمل محرم،  [األٌدز]المكتسبة 

وٌعد من كبابر الذنوب واآلثام، كما أنه ٌستوجب العقوبة الدنٌوٌة وتتفاوت 

. هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على األفراد وتؤثٌره على المجتمع

فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبٌث فً المجتمع، فعمله هذا 

ٌعد نوعا من الحرابة والفساد فً األرض، وٌستوجب إحدى العقوبات 

إنما جزاء الذٌن ٌحاربون }: "المنصوص علٌها فً آٌة الحرابة ـ قال تعالى

وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء  [33:المابدة  ] اآلٌة {..هللا ورسوله

شخص بعٌنه، وتمت العدوى، ولم ٌمت المنقول إلٌه بعد، عوقب المتعمد 

بالعقوبة التعزٌرٌة المناسبة وعند حدوث الوفاة ٌنظر فً تطبٌق عقوبة القتل 

وأما إن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعٌنه ولكن لم . علٌه

.                                                تنقل إلٌه العدوى، فإنه ٌعاقب عقوبة تعزٌرٌة

نقص المناعة المكتسبة  بعدوى مرض حكم إجهاض المصابة :ثالثا

  [األٌدز]

نظرا ألن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة 

نفخ – إلى جنٌنها ال ٌحدث ؼالبا إال بعد تقدم الحمل   [األٌدز]المكتسب 

لما . أو أثناء الوالدة، فبل ٌجوز إجهاض الجنٌن شرعا– الروح فً الجنٌن 
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كانت المعلومات الطبٌة الحاضرة تدل على أنه لٌس هناك خطر مإكد من 

لولٌدها  [األٌدز]حضانة األم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب 

السلٌم، وإرضاعها له، شؤنها فً ذلك شؤن المخالطة والمعاٌشة العادٌة، فإنه 

ال مانع شرعا من أن تقوم األم بحضانته ورضاعته ما لم ٌمنع من ذلك 

من الزوج  من الزوجٌن فً طلب الفرقة ح  السلٌم: خامسا. تقرٌر طبً

 [األٌدز] مرض المناعة المكتسب :المكتسب المصاب بعدوى نقص المناعة

.  مرض معد تنتقل عدواه بصورة ربٌسٌة باالتصال الجنسً

 ٌعد :مرض موا [األٌدز]نقص المناعة المكتسب  اعتبار مرض: سادسا

مرض موت شرعا، إذا اكتملت أعراضه،  [األٌدز]مرض المناعة المكتسب 

وأقعد المرٌض عن ممارسة الحٌاة العادٌة، واتصل به الموت، وٌوصً بما 

تؤجٌل موضوع حق المعاشرة الزوجٌة مع اإلصابة باألٌدز : أوال: ٌلً

. الستكمال بحثه

ضرورة االستمرار على التؤكد فً موسم الحج من خلو الحجاج من : ثانٌا

وهللا  [األٌدز ]األمراض الوبابٌة، وبخاصة مرض نقص المناعة المكتسب 

. الموفق

ٌبلحظ على المجمع أنه احتاط فً فتٌاه فٌما ٌخص بحضانة األم : تنبٌه

المصابة ورضاعتها لولٌدها السلٌم، فقد ثبت لدى منظمة الصحة العالمٌة أن 

المرض ٌنتقل عن طرٌق الرضاعة ولذلك ٌنبؽً تجنب الرضٌع كل النساء 

. المصابات بهذا المرض وهللا الموفق

كما أصدر المجمع الفقهً التابع لرابطة العالم اإلسبلمً هو اآلخر الفتٌا 

: حٌث قال: التالٌة فٌما ٌتعلق بالكشؾ الطبً

 لقد جاء فً دورة المجلس الفقهً اإلسبلمً لرابطة العالم :كشف الدم

 1424 / 10 / 23-19اإلسبلمً السابع عشر المنعقدة بمكة المكرمة فً الفترة 

  : م ما ٌل2003ً / 12 / 17-13المزافق / ها
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إن عقد النكاح من العقود التً تولى الشارع الحكٌم وضع شروطها، : أوال

ورتب علٌها آثارها الشرعٌة، وفتح الباب للزٌادة على ما جاء به الشرع 

.                                                     كاإللزام بالفحوص الطبٌة قبل الزواج وربط توثٌق العقد بها أمر ؼٌر جابز

ٌوصً المجلس الحكومات والمإسسات اإلسبلمٌة بنشر الوعً بؤهمٌة : ثانٌا

الفحوص الطبٌة قبل الزواج، والتشجٌع على إجرابها، وتٌسٌر تلك 

.                                                            الفحوصات للراؼبٌن فٌها، وجعلها سرٌة ال تفشى إال ألصحابها المباشرٌن

. وهللا ولً التوفٌق وصلى هللا على نبٌنا محمد وآله وصحبه

 

:فخالصة بحثنا ستكون من النقاط التالٌة: الخالصة  

داء ال دواء  (السٌدا)تعتبر منظمة الصحة العالمٌة أن مرض األٌدز  – 1

له، بٌنما نعتبره نحن داء له دواء، إال أن داء األٌدز أو السٌدا ٌعتبر ؼضبا 

من هللا وسخطا منه، فبل ٌكون دواإه إال فً التوبة النصوح إلى هللا جل 

وعبل، فبالرجوع إلى هللا واتباع شرع هللا ٌتحصن المرء إن شاء هللا من هذا 

علما بؤن كل مرض عند المسلمٌن ٌكفر الذنوب عند التوبة ).المرض الخبٌث

                                                                        . (النصوح

الذي ال دواء له  (السٌدا)تعتبر منظمة الصحة العالمٌة أن األٌدز  – 2

ٌمكننا أن نتجنب إصابته عن طرٌق العازل مع أن التقرٌر السنوي الذي 

ونحن نقول ما دام هذا المرض سببه سخط هللا إثر . أصدرته ٌشكك فً ذلك

معصٌته فإن العازل ال ٌجنبه وال ٌنجً منه ألن الزنى هو ولوج الفرج فً 

َوال :" بعازل أو بؽٌر عازل علما بؤن هللا جل وعبل قال [أو فً الدبر]الفرج 

ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبٌِالً  َنى إِنَّ :" ولقوله صلً هللا علٌه وسلم" َتْقَرُبوا الزِّ

إن ابتلٌتم بهن ونزلن بكم أعوذ باهلل – المهاجرٌن خصال خمس ٌا معشر

لم تظهر الفاحشة فً قوم قط حتى ٌعلنوا بها إال فشا فٌهم : أن تدركوهن

وهذا ٌإٌده سلوك بعض . الحدٌث"األوجاع التً لم تكن فً أسالفهم

المصابٌن أنفسهم بهذا المرض، فقد ثبت أن السلوك العام  لبعض المصابٌن 
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ٌسعى إلى إفشابه فً صفوؾ الناس وخاصة  (السٌدا)بمرض األٌدز 

المسإولٌن واألؼنٌاء رجال األعمال أهل األموال كً ٌنفقوا األموال 

وٌخططوا بالتعاون مع األطباء والرجال إلى البحث عن الدواء والقضاء 

على الداء فهكذا تجد اآلن الفتٌات األنٌقات الجمٌبلت الفاتنات المصابات 

ٌحاولن ممارسة الجنس مع المسإولٌن الكبار للدول كالملوك والرإساء 

وأصحاب رإوس األموال، وقد شاع أن بعض الخٌاطٌن والدٌوثٌن والقوادة 

ٌقومون بواسطات بٌن هإالء وأولبك حتى ٌشٌع المرض وتشٌع الفاحشة 

ٌُِحبُّوَن أَْن َتِشٌَع اْلَفاِحَشُة فًِ الَِّذٌَن آَمُنوا }:"وقد قال جل وعبل إِنَّ الَِّذٌَن 

ْعلَُم َوأَْنُتْم ال َتْعلَُموَن  ٌَ  ُ ا َواآلِخَرِة َوهللاَّ ٌَ ْن وهذا  {(19)لَهُْم َعَذاٌب أَلٌٌِم فًِ الدُّ

:" ٌحد من أهمٌة وفعالٌة العازل خاصة، وانطبلقا من قوله جل وعبل

ٌُِصٌَبهُْم َعَذاٌب أَلٌِمٌ  ٌَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن ُتِصٌَبهُْم فِْتَنٌة أَْو  ْحَذْر الَِّذٌَن  ٌَ   ".َفْل

 (.. الرازوار والحدٌد، الخ )استعمال الموسى : * فإننا نحذر مما ٌلً

استعمال فرش السواك وكذلك جمٌع أنواع المساوٌك * المستعمل قبلكم  

.                                    استعمال اإلبر، وقاطعات األظفار المستعملة قبلكم.  * المستعملة قبلك

االنتباه من أجل التحكم فً نقل الدم وحقنه والتؤكد من أنه ؼٌر موبوء                        * 

االنتباه من أجل التحكم  فً الوالدة أثناء تولٌد النساء المصابات، الخ                                    * 

..                    االبتعاد عن رضاع المصابات إذا كان ٌنتقل عن طرٌقه المرض، الخ* 

.                               االبتعاد عن الزنى واللواط وكل الفواحش ما ظهر منها وما بطن* 

.                            االبتعاد عن المخدرات وخاصة ما ٌحقن منها وما ال ٌحقن* 

..    الكؾ عن المسكرات وكل ما ٌفقد العقل ألنه أم الكبابر،الخ* 

( ِ ْعَتِصْم بِاهللَّ ٌَ ِ َوفٌُِكْم َرُسولُُه َوَمْن  اُا هللاَّ ٌَ ُكْم آ ٌْ َف َتْكفُُروَن َوأَْنُتْم ُتْتلَى َعلَ ٌْ َوَك

  (َفَقْد ُهِدَي إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتقٌٍِم 

. وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن  

:عبد هللا بن حرمة الرسالة التالٌة/ قد وجه إلٌنا د: تنبٌه  

إلى السٌد مصطفً ولد إدوم داعٌة وكاتب    
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طلب دعم                                           : الموضوع  

  م                       2004 ٌونٌو 8رسالتكم بتارٌخ : المرجع

 السٌد العزٌز، 

بعد قراءتنا واهتمامنا الكبٌر لمإلفكم المصحوب مع الرسالة المعلن عنها 

أعبله فإننا نؤسؾ عن إخباركم بؤن الكتابة التنفٌذٌة الوطنٌة لمحاربة السٌدا 

ال ٌمكنها أن تعطً جوابا إٌجابٌا لطلبكم، وذلك نظرا للطابع اإلقصابى 

لبعض مقتطفاته التً ال تتبلءم مع  توجٌهات الدولة، إن اإلستراتجٌة 

تخصص حصة مهمة لمشاركة األعبلم الدٌنٌٌن فً الوقت الذي تعارض فٌه 

كل مقتطؾ إقصابى أو إلؽابى لبعض األشخاص المصابٌن بهذا المرض 

وإنى أطلب منكم أن تتقلبوا، أٌها السٌد، التعبٌر عن فابق اإلحترام   

. عبد هللا ولد حرمه األمٌن التنفٌذى للجنة الوطنٌة لمكافحة السٌدا / د

:                                الرد على أراجٌف جماعة عبد هللا

لٌس عبد هللا هو أول من علق على كتابنا فقد تحدانا قبله أحد معاونٌه 

بوقاحة وهو محمد األمٌن حم فزاز عندما قال لنا إن الكتاب لو كانت له 

قٌمة علمٌة لتولت طباعته دار من دور النشر الكثٌرة ومثله ناببته فاطمة 

إنك تزعم دواء الناس بالقرآن والحدٌث وهذا : بنت محم عندما قالت لنا بتحد

ما ال نعرؾ عنه الكثٌر فبل بد من تقرٌظه من رجال الدٌن وإن المرجعٌة 

عندنا العبلمة حمدا بن اتاه فدفعنا هذا التحدي إلى طلب األخ الفاضل حمدا 

والشك : "تقرٌظ الكتاب فامتاز تقرٌظه بتعبٌرات تشفً الصدور مثل قوله

كما بٌن :"وقال قبل ذلك" أن االستدالالت التً قدمها هً الصٌدلٌة الصحٌحة

أٌضا من الشرٌعة اإلسبلمٌة ما لم تصل إلٌه الحضارة الؽربٌة فً مكافحة 

وعلى هذا األساس فإنً أوصً الجهات :"وختم تقرٌظه قاببل" هذا المرض

المختصة، بهذا المجال أن تحرص على نشر هذا الكتاب وأن تدعو مإلفه 

إلى المشاركة المٌدانٌة سواء كان ذلك على الصعٌد الوطنً أو اإلقلٌمى أو 
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الدولً ففً ذلك شرؾ لئلسبلم وللمسلمٌن وللجمهورٌة اإلسبلمٌة 

"   المورٌتانٌةـ

هذا الخطاب موجه : "عبد هللا قال لنا/ولما قدمنا بتقرٌظ األستاذ حمدا إلى د

إال أنه فضل " إلى جمٌع الهٌبات من الربٌس نحو األسفل فبل اعتراض علٌه

أن ٌرسل لنا بصفة رسمٌة جوابا ملٌبا باألراجٌؾ التً تذكر بؤراجٌؾ 

العلمانٌٌن نسؤل هللا أن ٌهدٌه إلى تحكٌم الوحً المنزل من عند هللا كتابا 

وسنة فً التعامل مع الوقابع واألحداث بعٌدا عن عقٌدة المنافقٌن عندما قالوا 

{ ِ وا َوهلِلَّ ْنَفضُّ ٌَ ى  ِ َحتَّ قُولُوَن ال ُتْنفِقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسوِل هللاَّ ٌَ ُهْم الَِّذٌَن 

َمَواِا واألرض ولكن المنافقٌن ال ٌفقهون        {َخَزائُِن السَّ

نعم، إن الذي ٌؤبى الحلول التً قدمتها نصوص القرآن الصرٌحة واألحادٌث 

الصحٌحة الصرٌحة وٌتهمها باإلقصاء والمٌز العنصري لٌستحق التحامل 

َهاِر }:والنقد إال أننا نسؤل هللا لنا وله الهداٌة، فاهلل ٌقول لَ فًِ النَّ ٌْ ُتولُِج اللَّ

 ًِّ َا ِمْن اْلَح ٌِّ ِا َوُتْخِرُج اْلَم ٌِّ ًَّ ِمْن اْلَم ِل َوُتْخِرُج اْلَح ٌْ َهاَر فًِ اللَّ َوُتولُِج النَّ

ِر ِحَساٍب  ٌْ  وإنً ألبرأ إلى هللا من عمل هإالء ({27)َوَتْرُزُ  َمْن َتَشاُء بَِغ

عبد هللا ومعاونوه / أال ٌعترؾ د.وأتبرأ من كل من تبرأ من القرآن والحدٌث

بحرمة الزنى واللواط واستعمال المخدرات سواء أصٌب أهلها بداء السٌدا 

أم لم ٌصابوا؟ فإن استحلوا ذلك فقد ارتدوا والعٌاذ باهلل بنص  (األٌدز)

وإن اعترفوا بحرمة ذلك فقد " أو كمستحل"مختصر الشٌخ خلٌل عند قوله

إن خبلصة . أقاموا على أنفسهم الحجة بضرورة إنكار المنكر الذي قمنا به

فبل داعً إلتباع .الكتاب تدعو المصابٌن وؼٌر المصابٌن إلى التوبة النصوح

ٌُْخِرَجنَّ األََعزُّ ِمْنَها األََذلَّ ):أسلوب المنافقٌن قُولُوَن لَئِْن َرَجْعَنا إِلَى اْلَمِدٌَنِة لَ ٌَ

ْعلَُمونَ  ٌَ ةُ َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمنٌَِن َولَِكنَّ اْلُمَنافِقٌَِن ال  ِ اْلِعزَّ إنهم ٌنفقون  (َوهلِلَّ

األموال إلفشاء المرض أكثر مما نتصور، فسٌنفقونها فتكون علٌهم حسرة 

لقد أخبرنى بكثٌر من اإلستٌاء بعض العسكرٌٌن وعناصر الشرطة بؤن 

فقهاء هإالء المرجفٌن فً المدٌنة ٌدعون إلى استعمال العازل وهكذا ٌتضح 

أن الذٌن ٌدعون إلى أن تشٌع الفاحشة فً الذٌن آمنوا ٌشجعون إفشاء 
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المرض ال محاربته كما ٌعارضون، وٌقصون كل كتاب ٌدعو إلى الجادة 

والطرٌق األنجع فً محاربة هذا الوباء فإلى هللا المشتكى وإنا هلل وإنا إلٌه 

                                                                          .راجعون

بسم هللا الرحمن الرحٌم وصلى هللا على نبٌه الكرٌم 

  (من بحر الخفٌف)السٌدا فشا : نداء السٌدا وعنوانه

فشا فالنداء " السٌدا"ٌا إلهً 

ٌا قوي إلٌك نشكو ُعصاًة 

ٌا كرٌم متى عالُج الطبٌِب   

ٌا حلٌم أََّنْا ُزَناةٌ مصابة     

ٌا بدٌع َجنِْبَنا عداوى شذوذ   

ٌا متٌن نرجو هنا َتْحسٌسا  

ٌا مبٌن حٌ  ٌدعوه واٍل  

  ٌا شفٌع ما ٌفعل السفهاء

ٌا لطٌُف اْلُعْتَبى لك والخشوع  

 ٌا رحٌم هذا الطرٌ  الذي قد  

ٌا سمٌع نرجوك رًبا دواًء 

ٌا كبٌر هل مرة السٌدا قد  

ٌا علٌم أٌن اْلِعِزٌَِن الدعاة  

ٌا سرٌع هذا َتَحاِمً المعاصً  

ٌا عظٌٌم هذا خطاب وجٌه  

 ٌا مجٌب هذا توجٌه داع 

  

ٌا عباٌد فْعلُ المعاصً البالء  

بوا أخالقا َكْم َعّم داء  َخرَّ

 ٌبقى فً السٌدا نصٌح َعَناُء 

فاَْخَذُروا ِمْن أن تختلط الدماء 

عازل ال ٌكون فٌه اْلِوَقاُء     

ٌٌِعٌن الداعً حٌث اْلَبَراُء  قْد 

  من ٌوالً فً الرب نِْعَم اْلوالء

قد ٌعادٌه من دعاه النداء  

فالبالء قد ٌرفعه الدعاء  

ٌرضً هللا كً ٌجًء الشفاء 

فأعطناه مهما عاج السناء  

توقظ السامدٌن حٌث البناء  

أٌن أعالم كلهُم  َعالَُء  

َقْد َدَعْتُه اْلُجلَى َفَباَن الَدَهاُء  

فً بالد وعظ دعاه الغالء  

  ٌا ُعَصاةٌ ترُك المعاصً الدواء

 

قد قرأت هذه القصٌدة على جمع من لجنة اإلفتاء لرابطة العلماء : تنبٌه

المورٌتانٌٌن بحضور الشٌخ محمد شٌخنا بن المراٌط اباه، ربٌس 

اللجنة،رحمه هللا وإٌانا فً آخر جلسة له إذ لم ٌرجع للرابطة بعد هذه الجلسة 
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وعلق األستاذ محمد عبد هللا بن الحسن على القصٌدة قاببل بؤنها ٌنبؽً أن 

  .تستوفً جمٌع أسماء هللا الحسنى

فقلت للجمٌع بؤن فً القطعة الشعرٌة كفاٌة من الوعظ وتذكرة لمن وفقه هللا 

 {وذكر فإن الذكرى تنفع المإمنٌن}:التباع الشرع، قال تعالى

وما توفٌقً إال باهلل علٌه توكلت وإلٌه أنٌب، وأستؽفر هللا وال حول وال قوة 

.  إال باهلل العلً العظٌم، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن
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:الفهرسا  

02 
05 
10 
20 
28 
29 
32 
33 

35 
37 
40 
42 

:المقدمة  
(فقدان المناعة المكتسبة)تعرٌؾ األٌدز أو السٌدا  

:أـ أصحاب اللوطٌة أو الشذوذ الجنسً  
:أصحاب اإلدمان على المخدرات/ ب  
:الزنى والزناة/ ج  
:مرض األٌدز أو السٌدا فً العالم/ د  

:ـ مرض األٌدز أو السٌدا فً العالم العربً اإلسبلمً  
:ـ الجدول التالً ٌبٌن خطورة ما وصلنا إلٌه  

الحلول المقترحة هل هً فعلٌة أم وهمٌة/ هـ  
 ـ حول التعاٌش مع المصابٌن بمرض األٌدز أو السٌدا

:النقاط التالٌة: ـ الخبلصة   
:الرد على أراجٌؾ عبد هللا  

نداء السٌدا : قصٌدة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Page 49 اتباع نبي الهدى
 

 

 

  

 

 

     

  

 


