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 تقديم
 

تعمل المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، بصفتها منظمةً متخصصةً في المجاالت التربوية والعلمية 

 واالتصالية في العالم اإلسالمي، على معالجة عدد من القضايا والمشاكل المعاصرة التي تستقطب والثقافية

اهتمامات العاملين في المجاالت التربوية والعلمية والثقافية والفكرية في بلدان العالم اإلسالمي، وتسعى إلى 

ر إسالمية، هادفةً إلى تعريف الجيل تقديم التوجيهات السديدة والسليمة للتصدي لهذه التحديات من وجهة نظ

الناشئ بتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف، ومبادئه السامية، وتحصينه بمكارم األخالق التي تحفظ له كرامته 

 .اإلنسانية التي كرمه اهللا سبحانه وتعالى بها

تاكة التي تواجه أحد التحديات الخطيرة باعتبار أنه من األوبئة الف) اإليدز(ويعد وباء نقص المناعة 

المجتمعات اإلنسانية الحديثة بشكل عام، خاصة في الدول النامية، حيث أشارت تقارير منظمة الصحة 

 في وفاة مليونَي شخٍص في إفريقيا من مجموع ستة 1998العالمية، إلى أن هذا المرض قد تسبب في عام 

شكل أخطر قضية صحية تواجه إفريقيا، مليون شخص مصاب بهذا المرض في العالم، أي أن هذا الوباء ي

 .متجاوزا بذلك خطورة مرض المالريا

ووعياً من المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة بخطورة هذا الداء العضال الذي يواجه العديد من 

لبشرية المناطق في العالم اإلسالمي، وانعكاسات ذلك على عرقلة جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية وا

فيها، ومن أجل حماية اإلنسان المسلم من اآلفات المعاصرة، قامت بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لشرق 

المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، بتأليف هذا الكتيب الموجه أساساً لتالميذ 

 والذي يتضمن مقدمةً عامةً حول اإليدز، أسبابه، المدارس اإلعدادية والثانوية، وللقارئ غير المتخصص،

وأعراضه، وأخطاره على صحة اإلنسان ومستقبل البشرية، والوقاية منه، مع بيان وجهة النظر اإلسالمية 

 .حول الموضوع، ودور القيم اإلسالمية في حماية اإلنسان من المخاطر المحدقة به

 .عالى، وأن ينفع به أبناء العالم اإلسالمينسأل اهللا أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه ت
 

 الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري

 المدير العام للمنظمة اإلسالمية

 للتربية والعلوم والثقافة
 
 
 



 الوحدة األولى

 معلومات أساس عن اإليدز

 ).أبعاد المشكلة( األيدز : الفصل األول 

 .أعراض مرض اإليدز: الفصل الثاني 

 أين تكثر اإلصابة بمرض اإليدز ؟: الث الفصل الث

 .أهم ردود الفعل عند المصابين بفيروس اإليدز: الفصل الرابع 

 .العناية بمرضى اإليدز: الفصل الخامس 

 .األمراض المنقولة باالتصال الجنسي: الفصل السادس 
 
 
 



 اإليـدز
 

 أبعاد المشكلة: الفصل األول 
 

وقد هيأ له اهللا .ة أساس وهي مقاومة األمراض المعدية  التي تهددهفي جسم كل إنسان جهاز مناعي له وظيف

سبحانه وتعالى أن يميز األعراض الغريبة أو الخطرة التي تطرأ على الجسم، فيبدأ في مهاجمتها، ثم يأخذ في 

ابه صنع مواد جديدة تسمى األجسام المضادة، وهي شديدة الفعالية ضد الكائن الذي نفذ إلى داخل الجسم وأص

ويعد اإليدز أو متالزمة العوز المناعي المكتسب، من أخطر األمراض التي يتعرض لها اإلنسان . بالعدوى

في الوقت الحاضر، إذ أن هذا المرض الفتاك يهاجم الذكور واإلناث، وبخاصة الشباب منهم، وينشأ بفعل 

مناعى التي تدافع عن جسم اإلنسان ضد فيروس العوز المناعي البشري الذي  يهاجم أساساً خاليا الجهاز ال

والفيروسات كائنات حية صغيرة جداً تحدث أمراضاً مختلفة كثيرة في اآلدميين . أنواع العدوى المختلفة

وهذه الفيروسات ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وهي في الحقيقة من أصغر . والحيوانات وأحياناً في النبات

روس العوز المناعي البشري يتوالد في خاليا معينة في دم اإلنسان تسمى خاليا وفي. الكائنات الحية وأبسطها

ومكْمن الخطورة . الدم البيضاء، وهذه الخاليا تكون جزءاً هاماً جداً فيما يعرف بالجهاز المناعي في اإلنسان

م المضادة إزالة عندما يصاب اإلنسان بعدوى فيروس العوز المناعي البشري، في أن ال تستطيع تلك األجسا

الفيروس إزالة كاملة من الجسم، وبعدها يبدأ الفيروس اللعين في تدمير خاليا الدم البيضاء تدريجياً إلى أن 

تفقد القدرة على أداء مهمتها في حماية جسم اإلنسان من األمراض المعدية التي يستطيع األصحاء مقاومتها 

 .والتغلب عليها دون صعوبة

 لعوز المناعي البشري ؟كيف ينتقل فيروس ا

 . عن طريق االتصال الجنسي بشخص مصاب بالعدوى*

 . من أم مصابة بالعدوى إلى طفلها قبل أن يولد أو حديث الوالدة*

 . عن طريق نقل دم ملوث بفيروس اإليدز إلى شخص سليم*

 :تدريبات الفصل األول 

 .ضع مكان النقط ما يناسب من العبارات. 1

يعد من أخطر األمراض التي يتعرض لهـا اإلنـسـان، ................................ ...اإليدز أو ) أ

و ................................... ألن هـذا المـرض الفـتاك يـهاجـم 

 ...................................و ................................... 

 ...................................................................يحدث اإليدز بفعل ) ب

، ألنها ..................................................الفيروسات ال يمكن رؤيتها ) ج

................................................... 



تسمى خاليا ....................... ..................يتوالد فيروس العوز المناعي البشري في ) د

......................................... 

بعدها يبدأ الفيروس اللعين ......................................... عندما يصاب اإلنسان باإليدز ال ) هـ

 .........................................في 

أو من أم ......................... عن طريق ) اإليدز(شري ينتقل فيروس العوز المناعي الب) و

 .......................أو عن طريق نقل دم ........................................................ 
 
 



 أعراض مرض اإليدز: الفصل الثاني 
 

لين الصحيين والمرشدين هنالك أعراض أكثر شيوعاً يحتمل أن يصاب بها مرضى اإليدز، ويمكن للعام

االجتماعيين تقديم المعلومات لمرضى اإليدز وألسرهم لكي يستطيعوا اتقاء هذه األعراض، ومعالجتها، 

ومعرفة متى ينبغي لهم التماس المساعدة بشأنها، وأكثر األعراض شيوعاً، والتي يمكن التعامل معها من 

 :شمل خالل األسرة والتماس المساعدة من المسؤول الصحي، ت

 .ـ  ارتفاع في درجة الحرارة مع رشح العرق الغزير ليالً الذي يستمر عدة أسابيع دون سبب معروف

 .ـ اإلسهال

 .ـ المشكالت الجلدية

 .ـ أمراض الفم والحلق

 .ـ السعال وصعوبة التنفس

 .ـ الغثيان والتقيؤ

 .ـ القلق واالكتئاب

 .ـ الشعور بالتعب واإلعياء دون سبب ظاهر

 .الخوف واالهتزاز العقليـ حاالت 

 :الحمى : أوالً 

الحمى هي ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق المعدل الطبيعي، والحمى ليست في حد ذاتها مرضاً، ولكنها 

 :عالمة واضحة على أن في الجسم خلالً ما، وهي من األعراض المشتركة بين عدة أمراض مثل 

 .نـ األمراض االنتهازية المتصلة باإليدز كالتدر

 .ـ األمراض المتوطنة  كالمالريا

 .ـ عدوى فيروس العوز المناعي البشري

في حاالت التدرن البد من التعرف عليه مبكراً نظراً إلى إمكان انتشاره بسهولة إلى األشخاص اآلخرين 

اء والتدرن مرض مزمن يدوم طويالً، ومعٍد وتسببه عدوى جرثومته، ويمكن الشف. بالمنزل وبخاصة األطفال

)  عاما25ً إلى 15من سن (منه بالمعالجة الصحيحة، وفي أغلب األحيان يصيب هذا المرض الشباب 

 .بخاصة ضعاف البنية منهم أو سيئي التغذية أو المقيمين مع شخص مصاب بالمرض

م وأه. والتدرن يصيب الرئتين عادة، ويسبب السعال والبصق، وأحياناً ينفث المريض دماً عندما تشتد وطأته

 :أعراض التدرن عند المصابين بفيروس العوز المناعي البشري هي 

 .ـ سعال مزمن

 .ـ نقص الوزن وزيادة الضعف

 .ـ حمى خفيفة



 .ـ العرق أثناء الليل

 .ـ ألم بأعلى الظهر أو الصدر

 .ـ فقد الشهية

ل ثالثة إذاً فعلى جميع مرضى اإليدز الذين لديهم أعراض تنفسية أو صدرية أو عامة ال تنصرف خال

 .أسابيع، الذهاب مباشرة إلى مسؤول الرعاية الصحية إلجراء اختبار الكشف عن التدرن

 :اإلسهال : ثانياً 

وكما هو معلوم، فإن . اإلسهال شائع جداً في مرضى اإليدز، ويصاحب اإلسهال أحياناً مغص بالبطن وتقيؤ

وفي حالة اإلسهال يحتوي البراز على ماء . عدد مرات التبرز تختلف في اليوم عادة باختالف الطعام والسن

وقد يحتوي على الدم فيسمى اإلسهال عندئذ زحات . أكثر من المعتاد، فيسمى برازاً ليناً أو مائياً حسب الحالة

 ).دوسنتاريا(

 .واإلسهال أكثر شيوعاً في مرضى اإليدز عنه في سواهم، وذلك لضعف جهاز المناعة لديهم

 : اإليدز هي وأهم أسباب إسهال مرضى

 . األمراض المعوية التي يسببها غذاء أو ماء فاسدان غير نظيفين*

 . األمراض االنتهازية ذات الصلة باإليدز*

 . التأثيرات الجانبية لبعض األدوية*

 خطر اإلسهال على المصاب باإليدز

يرة من الماء والملح من إن خطري اإلسهال الرئيسين هما الجفاف وسوء التغذية، والجفاف هو فقد كمية كب

 .جسم اإلنسان، ويؤدي إلى الوفاة إذا لم يعالج

فجسم اإلنسان الطبيعي ينظم كمية الماء واألمالح التي يحتاج إليها عن طريق عملية أخذ وعطاء، فيأخذ الماء 

ألمالح عن واألمالح من الغذاء والشراب اللذين يتناولهما اإلنسان، ويتخلص مما يزيد عن حاجته من الماء وا

ولكن عندما يصاب . طريق التبرز والتبول والعرق، فيتوازن الماء الداخل والخارج في جسم الشخص السليم

الشخص باإلسهال، يسوء أداء األمعاء ويختل التوازن، وتزيد عن المعتاد كمية الماء واألمالح التي تنصرف 

 . مما يؤدي إلى الجفافعن طريق األمعاء، فيصبح ما هو مخزون منها في الجسم قليالً

 ما هي المشكالت األخرى التي قد تصاحب اإلسهال ؟

 . التهاب الجلد في منطقة الشرج*

 . البواسير*

 :المشكالت الجلدية : ثالثاً 

المشكالت الجلدية شائعة في مرضى اإليدز، ويمكن السيطرة عليها بالمعالجة الصحيحة، ولكن نادراً ما يشفى 

 :وأكثر المشكالت الجلدية شيوعاً بين مرضى اإليدز، هي . الشخص منها تماماً

 . الطفح*



 . حكة الجلد*

 . التقرحات المؤلمة بسطح الجلد*

 . جفاف الجلد الزائد*

 . بطء التئام الجروح*

 . الدمامل والخراجات*

 :مشكالت الحلق والفم : رابعاً 

ان، شائع بين مرضى اإليدز، وتصل إن االلتهاب الذي يحدث في الفم، مصحوباً ببقع بيضاء على اللس

والمشكالت األخرى . االلتهابات أحياناً إلى الحلق والمرئ محدثة ألماً عند البلع مما يعوق األكل والشرب

 .المرتبطة بالمرض تتمثل في نفطات وقرحات على الشفتين ومشكالت األسنان

 األمراض التالية قد تسبب التهاب الفم والحلق لدى مرضى اإليدز

والسالق يؤدي إلى حدوث بقع بيضاء محاطة باحمرار في الفم والحلق ) داء فطريات الخمائر( السالق *

 .والمرئ

 ).تشققات وقرحات بالفم( سوء التغذية *

 . مشكالت األسنان*

 :السعال وصعوبة التنفس : خامساً 

وأكثر . أن تكون خطيرةالمشكالت التنفسية وبخاصة األمراض الرئوية الشائعة في مرضى اإليدز، ويمكن 

وتشمل أكثر أسباب المشكالت . األعراض شيوعاً هي السعال المزمن وقصر التنفس وزيادة إخراج المخاط

 :التنفسية شيوعاً ما يلي 

 . البرد واإلنفلونزا*

 . االلتهاب الشعبي*

 . االلتهاب الرئوي*

 . التدرن*

 . مشكالت القلب*

 :الغثيان والتقيؤ : سادساً 

 : والتقيؤ يؤثران تأثيراً شديداً على صحة مرضى اإليدز، وينشأ هذان العارضان عن الغثيان

 .ـ األدوية

 .ـ حاالت العدوى

 .ـ مشكلة بالمعدة أو األمعاء

 .ـ فيروس العوز المناعي نفسه

 .والغثيان والتقيؤ قصيرا األجل جداً في مرضى اإليدز، وينصرفان تلقائياً أو بعد معالجة السبب



 :القلق واالكتئاب : سابعاً 

فعند علم . أزمةً للمريض وأسرته وأصدقائه" اإليدز"يسبب تشخيص عدوى فيروس العوز المناعي البشري 

وكذلك يصيبه االكتئاب، وهو شعور . المريض باإلصابة، ينتابه القلق والتوتر والعصبية والخوف والفزع

 : بالحزن وفقدان الحيلة، وللقلق أعراض بدنية وعقلية تشمل

 .ـ قلة الشهية

 .ـ الشعور بقصر التنفس

 :التعب والضعف : ثامناً 

يمكن لإليدز في أحيان كثيرة أن يجعل الشخص يشعر بالتعب والضعف الشديدين، بخاصة في مراحل 

 :ويمكن أن ينجم الضعف واإلرهاق عن بعض المشكالت التالية أو كلها . المرض المتأخرة

 .إليدزـ األمراض التنفسية المتصلة با

 .ـ سوء التغذية

 .ـ االكتئاب

 .ـ فقر الدم

 :حاالت الخوف واالهتزاز العقلي : تاسعاً 

وتتفاوت . االهتزاز العقلي أو الخوف شائع بين مرضى اإليدز، إذ أن إصابة الدماغ تسبب هذه األعراض

 أو العجز درجة هذه األعراض حسب مستوى اإلصابة، وهي تتمثل في شعور المريض بالبطء في التفكير

وقد تشمل هذه التغيرات العقلية صعوبة في أحد . في التصرف، واألسرة أول من يالحظ هذه األعراض

 :الجوانب التالية وأحياناً في جميعها 

 .ـ عدم القدرة على التفكير بوضوح، وعدم متابعة تسلسل األحاديث أو المهام

 .لتنبؤ بسلوكهـ سلوكياً يصبح الشخص المريض سهل اإلثارة، وال يمكن ا

 .ـ يفقد المريض قدرته على التحكم، وقد تنهار قواه الجسمية فيسقط أو يرتعش

 .ـ االكتئاب الشديد

 :مشكالت التغذية : عاشراً 

يتسبب اإليدز دائماً في نقص شديد في الوزن، حتى لدى األشخاص الذين يتناولون غذاء وافياً، ويرجع ذلك 

 :ألسباب كثيرة، تشمل ما يلي 

 .تعذر الحصول على أغذية مغذية بالقدر الكافيـ 

 .ـ األلم أو الصعوبة في البلع

 .ـ الغثيان والتقيؤ

 .ـ اإلسهال المزمن

 .ـ التدرن



 .ـ االكتئاب أو القلق

 .ـ الحمى ألي سبب

 :تدريبات الفصل الثاني 

 ما هي أكثر األمراض الشائعة التي تالزم مرضى اإليدز ؟) أ

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 من هم أكثر مرضى اإليدز المعرضين لإلصابة بالتدرن ؟) ب

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 ما هي أعراض التدرن عند مرضى اإليدز ؟) ج

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 لماذا ؟. اإلسهال يسبب خطورة صحية كبيرة لمريض اإليدز) د

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 .اذكر ثالثة من األمراض الجلدية الشائعة لدى مرضى اإليدز) هـ

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 .صف التهاب الفم الشائع بين مرضى اإليدز، وكيف يمكن التعرف على األمراض المنقولة) و

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 ما أسباب التقيؤ لدى مرضى اإليدز ؟) ز

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 ما هي األعراض البدنية والعقلية المصاحبة للقلق واالكتئاب ؟) ح

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 .عدد أسباب الضعف والتعب لدى مرضى اإليدز) ط

........................................................................................... 

........................................................................................... 



 .عرف حاالت الخوف واالهتزاز العقلي) ي

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 قدان الوزن لدى مرضى اإليدز ؟ما هي أسباب ف) كـ
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 دز ؟أين تكثر اإلصابة بمرض اإلي: الفصل الثالث 
 

 :تكثر عدوى اإليدز واألمراض المنقولة جنسياً في الحاالت التالية 

 . الذين يمارسون الجنس بغير ضوابط، ذكوراً كانوا أو إناثاً*

 في أوساط مدمني المخدرات والمخمورين، بخاصة أولئك الذين يتعاطونها عن طريق الحقن في الوريد، *

 .ختالط الدموعن طريق الحقن بإبر محاقن غير معقمة، ال

 المشاركة في األدوات التي تثقب الجلد، كإبر الحقن الملوثة وغير المعقمة واألدوات الثاقبة للجلد، *

 .كالمباضع التي تستعمل ألخذ عينات الدم، وأدوات ثقب اآلذان والوشم

 ؟) اإليدز(ما هي الحاالت التي ال ينتقل بها فيروس العوز المناعي البشري 

 :ى بفيروس  العوز المناعي البشري في الحاالت التالية ال تنتقل العدو

 . في محيط األسره أو العمل*

 . تنفس نفس الهواء والسعال والعطس*

 . المخالطة في األماكن المزدحمة كالمواصالت العامة*

 . في السوق*

 . بالتجاور في قاعات الدراسة*

 . عند اللعب الجماعي*

 . المصافحة*

 . المعانقة*

 .ال الحمامات ودورات المياة العامة استعم*

 . ماء الغسل وحوض االستحمام*

 . حمامات السباحة*

 . أدوات األكل والشرب*

 . أدوات العمل*

 . لدغات البعوض والبق والحشرات األخرى وعضة أي حيوان آخر*

 :ليس لإليدز لقاح أو عالج 

 .لى لقاح يحمي اإلنسان منهحتى اآلن لم يتم التوصل إلى دواء يشفي من مرض اإليدز، وال إ

وعلى الرغم من كثرة التجارب العلمية التي جرت حتى اآلن، فقد عجز الطب أن يجد عالجاً ناجعاً للمداواة 

 .من اإليدز

 .}وال تُلقُوا بأيديكم إلى التَّهلُكَة { . إن الوقاية حماية للحياة، فليس هناك عالج ضد اإليدز
 



 الوقاية خير من العالج
 

 :ات الفصل الثالث تدريب

 اذكر الحاالت التي تكثر فيها عدوى اإليدز ؟) أ

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 اذكر الحاالت التي ال ينتقل فيها فيروس العوز المناعي البشري ؟) ب

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
 
 



 أهم ردود الفعل عند المصابين بفيروس اإليدز: الفصل الرابع 

 :ذا المرض اللعين تتمثل في أهم ردود الفعل لدى المصابين به

وهي رد فعل طبيعي ومؤلم عند العلم باإلصابة والتوقعات التي تنتاب اإلنسان، ألن المسألة :  الصدمة *

 .مسألة حياة أو موت

ومن عالمات الكآبة فقدان الشهية واألرق واالنزعاج النفسي والقلق، بخاصة في أوساط األسرة :  الكآبة *

 .واألقارب والجيران

ألن . يساور المريض شعور بالفضيحة والعار والخوف من المجتمع الذي يعيش فيه:  اإلحساس بالعار *

 .المجتمع المسلم ينبذ بطبيعته أي سلوك مناٍف للدين والعادات والتقاليد واالستقامة

بتعد عن الكبائر يفقد المريض إحساسه في الحياة كإنسان سوي يخاف اهللا تعالى، وي:  فقدان االحترام للذات *

 .والمحرمات التي تؤدي إلى التهلكة، ويشعر باالكتئاب والحزن الدائم والحاجة لالعتماد على الغير

 .}وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحق { : وهذا يخالف قوله تعالى :  مراودة المريض فكرة االنتحار *

 :ء كثيرة، منها على سبيل المثال يخاف األشخاص المصابون باإليدز من أشيا:  الخوف *

ـ إن كان المريض مؤمناً باهللا واليوم اآلخر، وقد حمل المرض عن طريق اتصال جنسي غير مشروع، 

 .فينتابه الندم والشعور بالذنب

 .ـ فقد وظيفتهم

 .ـ علم اآلخرين في الحي ومكان العمل بأنهم مصابون بتلك العدوى

 ).انه وجيرانهأن يعيش منبوذاً بين أقر(ـ النبذ 

 .ـ ترك أطفالهم ضعفاء يتامى بعد الموت

 .ـ دنو الموت

 :تدريبات الفصل الرابع 

 .ضع مكان النقط ما يناسب من العبارات

 .......................هناك ردود فعل كثيرة لدى المصابين بمرض اإليدز، أهمها ) أ

 ..........................و ..... ......................و .......................... و 

 .والشعور باالكتئاب

 :بعـض مـرضى اإليدز يفكـرون في االنتحار، ولـكن االنتحار يخالف قوله تعالى ) ب

 } .....................................................................{ 

 ـها عــلى سبــيل المـثال اإلثــمالمـصابون باإليـدز يخـافون مـن أشـياء كثيـرة، مـن) ج

 .........................و ........................... و ........................... و 

 .وقرب الموت.......................... و 
 



 

 العناية بمرضى اإليدز: الفصل الخامس 

 :مختلفة التي تصيب المريض باإليدز فيما يلي بعض اإلرشادات لما يمكن عمله بناء على األعراض ال

 كيف نتعامل مع الحمى في المنزل ؟

من األفضل استعمال مقياس الحرارة لمعرفة ما إذا كان الشخص محموماً أم ال، أو أن تضع ظهر يدك على 

 .جبهة المريض، وتضع اليد األخرى على جبهتك، فإذا كانت به حمى يمكن اإلحساس بالفرق

 المنزل ؟كيف نخفض الحمى في 

 . نزع أي مالبس أو بطاطين غير ضرورية*

 . الهواء المتجدد يساعد على خفض الحمى*

 تبريد الجلد باالستحمام، أو سكب الماء عليه، أو وضع قطعة من القماش مشبعة بالماء على الصدر *

 .والجبهة، أو مجرد مسح الجلد بقطعة مبتلة من القماش، وترك الماء يتبخر

 ال ؟كيف تتقي اإلسه

 تناول طعاماً نظيفاً ومأموناً، إذ أن الطعام غير المغسول، أو الذي ال يحمى من األوساخ والذباب *

 .والحيوانات، غير مأمون العواقب

 : نظف يدك، خاصة *

 .ـ بعد استخدام المرحاض

 .ـ بعد مساعدة شخص آخر في قضاء الحاجة

 .ـ بعد تنظيف األطفال أو المرضى

 .و شراب لآلخرينـ قبل إعداد طعام أ

 كيف يعالج اإلسهال بالمنزل ؟

 . اشرب سوائل أكثر من المعتاد، اشرب كمية بقدر ما تستطيع*

 واصل األكل لتتفادى سوء التغذية، وحتى إذا لم يشعر اإلنسان بالجوع، فيجب عليه أن يأكل على فترات *

المناسبة من خليط الحبوب والبقول وتتكون األغذية . متقاربة كميات صغيرة من الغذاء الذي يسهل هضمه

 .المتاحة محلياً، أو خليط من الحبوب واللحم أو السمك، وكذلك منتجات األلبان والبيض والموز

 :ما يمكن عمله بالمنزل لألمراض الجلدية 

كقاعدة عامة، فإن كثرة تنظيف الجلد بالماء وبالصابون وتجفيفه بين مرات الغسل، يقي من معظم المشكالت 

شائعة، وبما أن معظم المشكالت الجلدية تعطي إحساساً بالحكة، وألن حك الجلد قد يزيد األمر سوءاً، إما ال

 .بجرح الجلد، وإما بإحداث تلوث أو نشره، فيفضل اجتناب ذلك بتقليم األظافر

 :وعلى العموم يمكن تخفيف الحكة بعدة وسائل، منها على سبيل المثال 

 .بالترويح عليه بمروحة تبريد الجلد بالماء أو *



 . وضع دهانات تلطّف الجلد، وتنقّيه من الجفاف مثل الكالمينا*

 . تجنّب ما يزيد سخونة الجلد مثل تعريض مناطق الحكة للدفء*

 . استخدام األدوية التقليدية الفعالة المتاحة محلياً*

كثر شيوعاً، وهي تظهر فجأة في وبالنسبة لمرضى اإليدز، فإن التفاعالت الناجمة عن الحساسية لألدوية أ

أغلب األحيان، وتبدأ كطفح جلدي واحمرار وحكة جلدية، وفي هذه الحاالت تجب مراجعة المعالج الذي 

 .وصف الدواء

 :وفي الغالب، فإن األدوية التي تحدث تفاعالت في مرضى اإليدز تشمل 

 . األدوية المضادة للتدرن*

 . المضادات الحيوية*

 .دة للسرطان األدوية المضا*
 

 :الحاالت التي تحتم على المرضى وأسرهم التماس المساعدة 

 . إذا صحب المشكلة الجلدية صديد أو احمرار أو حمى*

 إذا انبعثت من الجرح رائحة كريهة، أو خرج منه سائل بني أو رمادي اللون، أو إذا اسود الجلد المحيط *

 .به، وتكونت به فقاعات هوائية

شكلة الجلدية ألماً شديداً، وتسببت في عجز المريض عن النوم ليالً، أو عن أداء عمله أثناء  إذا أحدثت الم*

 .النهار

 . إذا ظهرت أعراض الحساسية لبعض األدوية*

 . إذا جرح المريض، وظهرت به قرحة مفتوحة*

 :العناية بأمراض الفم والحلق 

نصف ملعقة صغيرة من (ة ماء ملحي دافئ للمساعدة على الوقاية من مشكالت الفم والحلق، يكفي مضمض

ال يبلع وإال (، وكذلك يمكن استعمال محلول للمضمضة برفق في الفم ثم يبصق )الملح في فنجان من الماء

 ).فإنه يصيب المعدة ويسبب غثياناً

 :العناية بحاالت السعال 

  متى يتحتم على المرضى وأسرهم التماس المساعدة ؟*

 : إذا كان المريض يعاني السعال وصعوبة التنفس، إضافة إلى ما يلي يجب التماس المساعدة،

 ).حمى شديدة( ارتفاع فجائي في درجة الحرارة *

 . شعور المريض بألم أو ضيق شديدين*

 . تحول لون البصاق إلى الرمادي أو األصفر أو األخضر*

 . وجود دم في البصاق*



اصة إذا صاحبه بصاق دموي أو ألم في الصدر أو صعوبة في  استمرار السعال أكثر من ثالثة أسابيع، وبخ*

 .التنفس

 :مشكالت التغذية لدى المريض 

 :ما يجب عمله في المنزل 

ويجب حث الناس على التفكير . تجب العناية بتغذية المريض، فهو أشد حاجة إلى الغذاء من الشخص السليم

ألغذية التي تفيد اإلنسان وهو سليم الصحة، هي إن ا. في األغذية التي تساعدهم على التمتع بصحة جيدة

 .األغذية نفسها التي تفيده وهو مريض

 :وللعلم، فإن جميع األغذية المألوفة تقع في إحدى المجموعات الثالث اآلتية 

وفول الصويا والفول السوداني والبيض ) اللوبيا والفاصوليا والفول(أغذية بناء الجسم، وهذه تشمل البقول . 1

 .حم والسمك واللبنوالل

األغذية المولدة للطاقة، وتشمل البطاطس والسكر واألرز والدخن والذرة والدهون الحيوانية والزيوت . 2

 .النباتية

 .األغذية التي تحمي الجسم من العدوى، وهي األغذية الغنية بالفيتامينات مثل الفواكه والخضروات. 3

 .، ولو أن تناول الطعام الواقي يعود بفائدة أكثركما أن أخذ أقراص الفيتامينات يعود بفائدة
 

 :تدريبات الفصل الخامس 

 :أجب عن األسئلة التالية 

 كيف نخفّض درجة حرارة الجسم ؟. 1

 ما هي طرق الوقاية من اإلسهال ؟. 2

 ما هي الحاالت التي توجب التماس المساعدة في األمراض الجلدية ؟. 3

 تعب والوهن لدى المرضى ؟ماذا تفعل للعناية بحاالت ال. 4

 ما هي أساليب الوقاية الواجب اتباعها في حاالت الخوف ؟. 5

 اذكر أنواع األغذية التي يحتاج إليها الجسم ؟. 6
 
 



 األمراض المنقولة باالتصال الجنسي: الفصل السادس 
 

في مرضى اإليدز األمراض المنقولة باالتصال الجنسي، واألمراض التي تصيب المنطقة التناسلية، شائعة 

وهناك دالئل توحي بأن األمراض المنقولة باالتصال الجنسي تحدث آفات . من النساء والرجال على السواء

 .تقرحية تعزز انتقال فيروس العوز المناعي البشري عن طريق االتصال الجنسي

 متى يتحتم على المرضى وأسرهم التماس المساعدة ؟

 :تالية ـ إذا شكا المريض أحد األعراض ال

 .ـ صعوبة أو ألم عند التبول

 .ـ وجود قروح تناسلية

ـ وجود إفراز غير معتاد، غزير أو كريه الرائحة أو مصحوب بحكة أو ذي لون أخضر أو أصفر أو 

 .رمادي

 .ـ شعور المرأة بألم في أسفل البطن، وبخاصة إذا صحبته حمى

 .ر موعدهاـ توقف دورة المرأة، أو عدم انتظامها، أو قدومها في غي

 .ـ وجود إفراز من القضيب

 .ـ وجود تورم أو ألم أو كليهما

 :تدريبات الفصل السادس 

 :أكمل مكان النقاط 

شائعة في مرضى ...................... األمراض األخرى المنقولة باالتصال الجنسي، واألمراض الـ) أ

 .اإليدز من النساء والرجال

عن طريق .................. جنسي عندما تحدث آفات تقرحية تفرز األمراض المنقولة باالتصال ال) ب

 .االتصال الجنسي

 :يتحتم على مرضى اإليدز وأسرهم التماس المساعدة في الحاالت التالية ) ج

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
 
 



 الوحدة الثانية

 موقف اإلسالم من مرض اإليدز

 .إليدز من وجهة نظر إسالميةالوقاية من ا: الفصل السابع 

 .تحريم العالقات الجنسية خارج إطار الزواج: الفصل الثامن 

 .خطورة معاقرة المخدرات، وكل ما يخامر العقل: الفصل التاسع 

 .تحريم كل مايؤدي إلى الحرام: الفصل العاشر 

 .العقوبات الزاجرة: الفصل الحادي عشر 
 
 



 من وجهة نظر إسالميةالوقاية من اإليدز : الفصل السابع 

 إذاً، كيف نحمي أنفسنا من مخاطر اإليدز واألمراض المنقولة جنسياً ؟

من الواضح أن اإليدز وجميع األمراض المنقولة جنسياً، لها من الظروف والعوامل التي تتسبب في العدوى، 

ينية، والمبادئ األخالقية التي جاء ما يستطيع كل إنسان تجنبه لو اتبع سلوكاً واعياً قويماً، والتزم بالتعاليم الد

ففي قيمنا وتقاليدنا، ما يمنع وقوع مثل هذه . بها اإلسالم، والتي هي محور ثقافتنا المتميزة وتقاليدنا الموروثة

 .وال يغير اهللا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الكوارث

 ما هي أنجع السبل للوقاية من اإليدز واألمراض المنقولة جنسيا ؟

ن األديان السماوية ال تحرم المتع الحسية تحريماً مطلقاً، وال تبيحها إباحة مطلقة، وإنما تنظم ممارستها ؛ إ

ومن هنا يتأكد بأن األخذ بالتعاليم الدينية كفيل . فتفرق بين الحرام والحالل، فالحرام ممنوع والحالل مباح

وإن التعاليم الدينية .  المدمر لحياة األفراد والجماعاتبإغالق كل األبواب المفتوحة التي يدخل منها هذا الوباء

كما أنها تأمر بالمحافظة على . تحل الزواج، وترغب فيه وتحرم كل وسائل االستمتاع الجنسي غير الشرعية

القوى العقلية لإلنسان، وتحرم كل مؤثر عليها من مخدر أو مفتر أياً كان نوعه، وبغض النظر عن طريقة 

 إلى أنها توجب العناية بالنظافة العامة، والصحة العامة، عناية تمنع اإلنسان من الوقوع في إضافة. تناوله

 .مسببات اإلصابة باألمراض المهلكة

 كيف نتجنب اإلصابة بمرض اإليدز ؟

ولكن ما هي أهم سبل الوقاية من . <الوقاية خير من العالج>: البد من االلتزام بالقاعدة الفعالة المعروفة 

 اإليدز الخطير ؟مرض 

 الزواج: أوالً 

تحض كل األديان السماوية على العناية البالغة بالزواج والروابط الزوجية، فقد حثَّ الدين اإلسالمي الحنيف 

فالقرآن الكريم ذكر بوضوح أن الزواج نعمة . على الزواج، وأسبغ عليه قدسية تجعله فريداً عن سائر العقود

واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة { : قال تعالى . هيمن بها اهللا على عباد

 ).1(}ورزقكم من الطيبات َأ فَبالباطل يؤمنون وبنعمة اهللا يكفرون 

ومن آياته أن خلق لكم من { : بل إن القرآن الكريم يصف خلق األزواج بأنه آية من آيات القدرة الربانية 

 ).2(}تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون أنفسكم أزواجاً ل

كما أن القرآن الكريم يحث المجتمع بكل فئاته وأفراده على تزويج من لم يتزوج من الرجال والنساء، وجاء 

غِْنِهم اهللا من وأنكحوا األيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء ي{ : ذلك في قوله تعالى 

 ).3(}وليستعفف الذين ال يجدون نكاحاً حتى يغنيهم اهللا من فضله ^ فضله واهللا واسع عليم 

وواضح من هذه اآليات الكريمة أن اهللا سبحانه وتعالى يأمرنا بالعفة والطهارة والبعد عن العالقات العاطفية 

فالعفة . هللا من فضله وييسر لهم سبل الزواجخارج إطار الزواج، ويبشر الفقراء أن يصبروا أن يغنيهم ا

الجنسية من أهم مقاصد الزواج ألنها تقي اإلنسان من الشر واآلثام والوقوع في فخ الخطيئة، ومن الفساد 



السلوكي المترتب على اإلباحة الجنسية، ألن المتزوج يقنع بما أحلَّ اهللا له، وال يتعدى حدود اهللا بانتهاك 

، )4(نص القرآن الكريم نصاً واضحاً على حصر النشاط الجنسي في الزواج وملك اليمينالمحرمات، ولهذا 

إال ^ والذين هم لفروجهم حافظون { : واعتبر كل نشاط جنسي خارج عنهما محرماً، وفي ذلك قولُه تعالى 

 ).1(}ادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الع^ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 

 :تدريبات الفصل السابع 

 .اشرح العبارات التالية مع ذكر بعض النماذج) أ

 .التمسك بتعاليم الدين الحنيف والقيم اإلسالمية يقينا شر اإلصابة بمرض اإليدز. 1

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

وبغض النظر عن التعاليم الدينية تحّل الزواج، وتحرم كل مؤثر من مخدر أو مفتر، أياً كان نوعه، ) ب

 .طريق تناوله

 .ذكر القرآن الكريم بأن الزواج نعمة يمن بها اهللا على عباده) ج

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 .يحث القرآن الكريم المجتمع بكل فئاته وأفراده على تزويج من لم يتزوج من النساء والرجال) ج

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
 
 



  خارج إطار الزواجتحريم العالقات الجنسية: الفصل الثامن 

لحماية اإلنسان من مخاطر اإليدز واألمراض المنقولة جنسياً، فقد حرم الدين اإلسالمي الحنيف كل أنواع 

 .العالقات الجنسية خارج إطار الزواج الشرعي

فاإلسالم وكل األديان السماوية، تحارب الزنى وتحرمه، فالزنى يؤدي إلى انحالل األسرة وتفككها وانهيار 

ألخالق والسقوط في فخ الرذيلة، والنص القرآني واضح في هذا الخصوص، وذلك في قول اهللا تبارك ا

 ).1(}وال تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيالً { : وتعالى 

ولحماية اإلنسان من فاحشة الزنى، فقد حرم اإلسالم الخلوة بين الرجل والمرأة األجنبية عنه، وحرم االختالط 

ف التي تؤدي إلى الرذيلة، وحرم النظرات الفاحشة بين الجنسين، كما حرم النظر إلى العورات، في الظرو

 .والتبرج

الزانية والزاني { : ومن المعلوم أن اإلسالم لم يحرم الزنى فقط، بل جعل له عقاباً رادعاً، ففي القرآن الكريم 

دين اهللا إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم بهما رأفة في 

 ).2(}وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 

وال تقربوا الفواحش ما ظهر { : ونهى اإلسالم نهياً قاطعاً عن الفواحش ومنها الزنى، وذلك في قوله تعالى 

 ).3(}منها وما بطن 

لمألوفة والمتعارف عليها بالشذوذ الجنسي أو وكما حرم اإلسالم الزنى، حرم أيضاً العالقات الجنسية غير ا

 اللواط، بخاصة بين الذكور، وفي هذا السياق أشار

ولوطاً إذْ قال لقومه أتأتون الفاحشة { : القرآن الكريم في مواضع متعددة، إلى خطيئة قوم لوط، فقال تعالى 

 ).1(}تجهلون أئنّكم لتأتون الرجال شهوةً دون النساِء بل أنتم قوم ^ وأنتم تبصرون 

ثـم { : وقد بين القرآن الكريم ما حلَّ بقوم لوط من دمار نتيجة إصرارهم على هذه المعـصية، قال تعالى 

إن في ذلك آليةً وما كان أكثرهم مؤمنين ^ وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذَرين ^ دمرنا اآلخرين 

{)2.( 

 والمرأة، وبين الرجل والرجل، ألنها من قبيل األعمال كذلك يحرم اإلسالم العالقات الشاذة بين الرجل

{ : الشيطانية التي تدفع إلى تغيير الفطرة، وقد أخبرنا القرآن الكريم بغرض الشيطان في قوله تعالى 

 ).3(}وآلمرنَّهم فليغَيرن خلق اهللا ومن يتخِذ الشيطان ولياً من دون اهللا فقد خسر خسراناً مبيناً 

لكبائر وقايةٌ لإلنسان من األمراض المنقولة جنسياً ومنه اإليدز، إذ أن مثل هذه األفعال وفي تجنّب هذه ا

المخالفة للطبيعة البشرية، تشكّل وباء على األفراد والمجتمع، وتقع في دائرة االنحالل األخالقي، فتجلب العار 

 .سائر األمراض المنقولة جنسياًعلى فاعليها، إضافة إلى تعريض أنفسهم لمخاطر اإلصابة المحققة باإليدز و
 



 :تدريبات الفصل الثامن 

 :أكمل النقاط الواردة في النص اآلتي 

 اإلسالم وكل األديان السماوية تحارب الزنى، فالزنى يؤدي إلى) أ

 :وفي ذلك قوله سبحانه وتعالى ........................................................ 

........................................................................................... 

 لحماية اإلنسان من فاحشة الزنى، فقد حرم اإلسالم) ب

........................................................................................... 

 ات الجنسية غير المألوفة والمتعارفكما حرم اإلسالم الزنى حرم أيضاً العالق) ج

 ..............................................................................عليها بـ 

 ...........................................وفي ذلك قوله تعالى في خطيئة قوم لوط 
 
 



 خطورة معاقرة المخدرات،: الفصل التاسع 

 لعقلوكل ما يخامر ا

تلتقي كل األديان السماوية في تحريم كل ما يضر بالعقل أو يذهبه أو يفسده، وقد اتفق سائر العلماء على أن 

 .الشريعة وضعت ضوابط للمحافظة على الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال

 أم الكبائر، ألنها أم المخدرات وقد حرم اإلسالم المخدرات وتعاطي الخمر، إذ أن الخمر في اإلسالم هي

إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان { : وقد جاء في محكم التنزيل . جميعاً

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوةَ والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ^ فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

 ).1(} أنتم منتهون ذكر اِهللا وعن الصالِة فهل

فهذا النص القرآني الصريح قاطع في تحريم الخمر، بل حكم عليها بأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، 

وحكْم المخدرات في التحريم هو نفسه حكم . أي البعد عن شربها وبيعها وأكل ثمنها وشرائها وحملها وإهدائها

أال إن كل مسكر حرام وكل مخدر حرام، وما أسكر >: شريف الخمر، وفي هذا جاء في الحديث النبوي ال

بل يكون حكم المخدرات أشد من حكم الخمر إذا تعلق ). 2(<كثيره حرم قليله وما خمر العقل فهو حرام

 .بتعاطي السموم البيضاء المهلكة مثل الهيروين والكوكايين، واالتجار فيها

الملوثة وغير المعقمة، التي يستعملها متعاطو المخدرات، والحكمة في اجتناب المخدرات تكمن في الحقن 

وكذلك تكمن خطورة . حيث تنقل اإليدز وغيره من األمراض الفتاكة المهلكة من المريض إلى السليم

 .المخدرات في اإلقدام على سلوك محفوف بالخطر، بما في ذلك ممارسة الدعارة للحصول على المخدرات
 



 :تدريبات الفصل التاسع 

 :مإل النقاط اآلتية ا

 :الشريعة وضعت ضوابط للمحافظة على الضرورات الخمس، وهي ) أ

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 :حرم اإلسالم تعاطي الخمر، وقد جاء ذلك في قوله تعالى ) ب

........................................................................................... 

 درات في التحريم جا في الحديث النبوي الشريف قياساً على الخمرحكم المخ) ج

........................................................................................... 

........................................................................................... 

  المخدرات المهلكة واالتجار فيهاحكم تعاطي) د

........................................................................................... 

........................................................................................... 
 
 



 حرامتحريم كل ما يؤدي إلى ال: الفصل العاشر 

لم تكتف األديان السماوية وخاتمها اإلسالم بالنص على تحريم الفواحش، بل دعت إلى سد الذرائع، وإغالق 

سد "وهي قاعدة إسالمية معروفة استنبطها الفقهاء المسلمون تعرف بـ . كل السبل الموصلة إلى الحرام

طهير المجتمع من اإلغراءات واإلثارة، ويهدف سد الذرائع إلى ت. والذرائع هي الطرق والوسائل". الذرائع

 .خوفاً على الناس من الوقوع في فخ الرذيلة المؤدية إلى المرض والهالك والضياع

المجتمع اإلسالمي المثالي تسوده العفة والطهارة والعالقات القائمة على الرحمة والتكافل والحياة األسرية 

 .السليمة

قودنا إلى ما حرم اهللا جل جالله، ليقينا شرور الدنيا وأهوال المرض، وقد أوصانا اإلسالم بالبعد عن كل ما ي

ومن بين المحرمات تحريم كل العالقات . مثل مرض اإليدز المهلك، وغيره من األمراض المنقولة جنسياً

وجاء في القرآن . الجنسية خارج إطار الزواج، كما حرم اإلسالم الدخول إلى بيوت الغير دون استئذان

يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم { : م الكري

فإن لم تجدوا فيها أحداً فال تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى ^ لعلكم تذكرون 

 ).1(}لكم واهللا بما تعملون عليم 

 .غض النظر عما ال يحل النظر إليه من عورات الرجل والمرأةإضافة إلى ذلك، أمر القرآن ب

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن اهللا { : وجاء هذا في اآلية الكريمة 

وقل للمؤمنات أن يغْضضن من أبصارهن ويحفَظْن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ^ خبير بما يصنعون 

ر منها وليضربن بخُمِرِهن على جيوبهن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ظه

أو ) 1(أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكتْ أيمانهن

هروا على عورات النساء وال يضربن بأرجلهن التابعين غير أولي اإلربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظ

 ).2(}ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى اهللا جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 

فواضح من هذه اآلية الكريمة أن اهللا سبحانه وتعالى قد حدد تحديداً قاطعاً كل ما هو محرم على المرأة من 

إلى الغواية، حصانةً لها، وحفاظاً على عفتها وطهارتها وحيائها، وكذلك كشف للعورات، والتبرج الذي يقود 

فالحياء مطلوب في المرأة، وكذلك الرجل، إذ أنه يقي اإلنسان . الرجل أوجبت عليه الشريعة ستر عوراته

ترب المسلم من الوقوع في المنكرات أو فعل المحرمات، ويشعره باإلثم وتأنيب الضمير، إذا تابع غرائزه، واق

 .من المحرمات، فالشعور باإلثم يؤدي إلى مراجعة النفس وطلب التوبة

 :تدربيات الفصل العاشر 

 :ـ رتّب الكلمات اآلتية لتكون جملة مفيدة 

 .بسد ـ هناك ـ قاعدة ـ معروفة ـ استنبطها ـ الذرائع ـ العلماء ـ تعرف ـ إسالمية) أ

سوده ـ القائمة ـ على الرحمة ـ العالقات ـ والتكامل الطهارة ـ اإلسالمي ـ الفقه ـ المجتمع ـ ت) ب

 .والحياة األسرية السليمة



 .الغير ـ بيوت ـ استئذان ـ حرم ـ الدخول ـ اإلسالم ـ إلى ـ دون) ج

مطلوب ـ الحياء ـ في المرأة وكذلك الرجل ـ ألنه ـ المحرمات ـ يقي اإلنسان المسلم ـ من الوقوع ) د

 .ـ في المنكرات
 
 



 العقوبات الزاجرة: لحادي عشر الفصل ا

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينْهون عن المنكر وأولئك هم { : قال تعالى 

 ).1(}المفلحون 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، >: وفي الحديث الشريف 

 .)2(<وذلك أضعف اإليمان

كما حدثنا القرآن الكريم عن النفس األمارة بالسوء التي تغلب على طبيعة طائفٍة من عباد اهللا، فتقودهم إلى 

. المعاصي والفواحش والغواية واالنحراف السلوكي، فيقعون في رذيلة اإليدز واألمراض المنقولة جنسياً

والشيطان ... وشباب فاسق ماجن... كشفاتنساء سافرات من... واألمثلة لهذه النماذج موجودة في مجتمعاتنا

 .يعربد في كل مكان

وهذه النماذج السيئة نراها بأعيننا، ونسمع أصواتها بآذاننا، غير أن لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر آداباً 

تجب مراعاتها، أهمها العلم والورع وحسن الخلق، كما أن له عدة مراتب، منها التعريف بالمصيبة، ثم 

ظ بكالم لطيف، ثم اإلقـدام عـلى المـنع بالتـخويف والتـهديد والتذكير بآيات القـرآن، مثل قوله الوع

 .#وأحاديث الرسول). 3(}وإن الفجار لفي جحيم ^ إن األبرار لفي نعيم { : تـعالى 

لد الزاني وبما أن الناس ليسوا سواء في أحكام الشرع والتزام أوامره، فقد شرع اإلسالم للزنى عقاباً هو ج

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم { : غير المحصن، ففي سورة النور قوله تعالى 

ووضعت ). 1(}بهما رأفة في دين اهللا إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 

 .حصنالسنة النبوية الشريفة عقوبة الرجم للزاني الم

وهذا أمر رباني صريح باالبتعاد عن الزنى، بل جعل عقابه مائة جلدة أمام طائفة من المسلمين، وفي هذا 

 .إعالن وتشهير بالزانية والزاني، فهل يستطيعان بعد هذا العقاب األليم أن يعودا فيستمتعا بالعالقة المحرمة ؟
 

 :تدربيات الفصل الحادي عشر 

 ـ امإل النقاط

 ........................................ولتكن منكم أمة يدعون { : اهللا تعالى قال ) أ

 .}أولئك هم المفلحون 

 من رأى منكم منكراً فليغيره بيده>: جاء في الحديث الشريف ) ب

....................................................................................... 

 .<إليمانوذلك أضعف ا

 األمارة بالسوء، ألنها تقود إلى................. حدثنا القرآن الكريم عن ) ج

....................................................................................... 

 .الن وتشهيرأمام طائفة من المسلمين، وفي هذا إع................... حرم اهللا الزنا، وجعل عقابه ) د



 

 .72سورة النحل، اآلية ) 1(

 .21سورة الروم، اآلية ) 2(

 .33-32سورة النور، اآليتان ) 3(

ملك اليمين في اآلية يعني جواز االستمتاع باإلماء، ولكن الرق في اإلسالم كان مشروعاً العتبارات ) 4(

قوق اإلنسان، وإقرار الدول عملية لم يعد لها وجود في عصرنا هذا، بخاصة بعد اإلعالن العالمي لح

 .اإلسالمية له
 

 .7-5سورة المؤمنون، اآليات ) 1(
 

 .32سورة اإلسراء، اآلية ) 1(

 .2سورة النور، اآلية ) 2(

 .151سورة األنعام، اآلية ) 3(
 

 .55-54سورة النمل، اآليتان ) 1(

 .174-172سورة الشعراء، اآليات ) 2(

 .119سورة النساء، اآلية ) 3(
 

 .91-90رة المائدة، اآليتان سو) 1(

 .564رواه مالك في الموطأ، ص ) 2(
 

 .28-27سورة النور، اآليتان ) 1(
 

 .36-35راجع التعليق السابق، في هامش ص ) 1(

 .31-30سورة النور، اآليتان ) 2(
 

 .104سورة آل عمران، اآلية ) 1(

 .رواه مسلم) 2(

 .14-13سورة االنفطار، اآليتان ) 3(
 

 .2لنور، اآلية سورة ا) 1(
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