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الشذوذ والضالل
الشــذوذ والضــالل
مجلبة للعقوبة اإللهية

رغم زخم األحــداث التي تشغل العامل،

فال تكاد ختلو املجالت اليومية والدورية،

من إشارة قريبة أو بعيدة هلذا املرض (اإليدز)

أو غريه من األمراض املنقولة جنسي ًا ،فمن
إحصائية عنها يف بلد ،إىل تفصيل عنها يف
آخر إىل نفي أو إثبات لوجودها ،إىل التقليل

أو التضخيم من خطورهتا ،إىل ضحية جديدة
هلا ،إىل حمارضة أو ندوة أو مؤمتر عنها ،ولعل
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أهم ما نرش عنها من منظمة الصحة العاملية
مفاده أن مرض اإليدز هو واحد من األمراض

املنقولة جنسي ًا ،إذ تبني هلم أن معظم املصابني

به هم من الزناة والشاذين جنسي ًا ،ومن مدمني
املخدرات باحلقن الوريدية.

وبنظرة عاجلة إىل هذا ،يتبني أن مصدر

هذا البالء هو الزنا و الشذوذ ،إذ أن إدمان
املخدرات هو شذوذ ،يتبعه شذوذ من نوع آخر،

وأن الدم الذي نقل هذا املرض إىل الذين أصيبوا

به ،وكذلك الدم الذي دخل يف صناعة بعض
العالجات جاء أص ً
ال من شاذين كام أن السائل

املنوي امللوث الذي يوضع يف رحم األنثى يف
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التلقيح الصناعي جاء كذلك من شاذين.
وإذا كانت هذه صفات املصاب والناقل

(الشذوذ) ،فام هي مميزات العقوبة التي يصاب

هبا ،وهل من سبيل إىل جتنبها؟ وما هي صفات
املخلوقات التي تسببها؟ وأين أسلحة الطب
والتقدم العلمي عنها؟ بل وأيــن األديــان
ونظريات املصلحني االجتامعيني والرتبويني
منها؟ وأين وسائل الدفاع الطبيعية ضدها؟ وما

هو العالج ؟! قبل اإلجابة عىل هذه التساؤالت
نذكر ببدهيتني تُفيض كل منهام لألخرى،
وينسامها كثري من الناس.

أوالً :أن قضية احلياة واملوت هي أهم قضية
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تشغل بال اإلنسان يف هذا الوجود ،تشغله

قبل لباسه وطعامه ورشابه ،ومتعه وتناسله،
وقبل أي يشء آخر ،ألهنا تتعلق بوجوده أو

عدمه ،فعندما يثوب إىل رشده ،ويتصور العدم
والفناء ،تراه يستغل كل ما يملك وما ال يملك

– إن استطاع – للتشبث باحلياة ولو للحظة،

فيستكثر من اخلري لنفسه ،للمحافظة عىل
جسمه سلي ًام ،ليدوم طويالً ،أما إن بقي سادر ًا

يف غيه ،هائ ًام وراء شهواته ،فال خيطر بباله عدم

أو فناء ،وال تشغله سالمة جسم ،ال بل ّ
يسخر

كل طاقاته وقواه ،إلشباع غرائزه ،فال يفيق
إالّ عىل طرقات املوت تدق بابه ،وقد ختىل عنه
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اجلميع حتى أجهزة جسمه التي أتلفها وهو
يلهث وراء شهواته.

وثاني ًا :أن ُعمر البرشية عىل ظهر هذه األرض

طويل ،وطويل جد ًا إذ تعاقب عليها أقوام

وأقوام ،تعهدهتم العناية الربانية من وقت آلخر،
بأنبياء ورسل حتمل هلم هدى السامء ،لرتدهم إىل
الطريق املستقيم ملا فيه خريهم وسعادهتم ،ويف

كل مرة تثور ثائرة الظاملني يف األرض ،وتنشب
املعركة بني احلق والباطل ،معركة غري متكافئة

بني الرسل وبني أصحاب االمتيازات واجلاه،

حفاظ ًا ودفاع ًا عن امتيازاهتم ومراكزهم،

ويستعمل هؤالء هيمنتهم بذكاء ،فيحولوا
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املعركة لتصبح بني الشعوب – وهم جزء منها
– وبني األنبياء والرسل ،مومهني الشعوب ،أن
خطر الدعوة اجلديدة سيقع عليهم ،وماذا يملك

الرسول من وسائل اإلعالم غري صدق دعوته،

يعرضها بمنطق ولني!! ﴿ َف ُقوال َل ُه َق ْوالً َّل ِّين ًا َّل َع َّل ُه
َيت ََذك َُّر َأ ْو َي َْشى﴾ [طه .]44 :
ولكن أنّى للظامل أن ُيصغي ملنطق!! وينترص

الظاملون بمعايري البرش ،فتتدخل العناية الربانية

لنرصة املظلوم ،يتدخل اخلالق بالوقت والكيفية،

والسالح واألسلوب الذي يــراه ،فيعاقبهم
﴿وك ََذلِ َك
بعقوبات صارمة ال تُبقي وال تذرَ ،
َأ ْخ ُذ َر ِّب َك إِ َذا َأ َخ َذ ا ْل ُق َرى َو ِه َي َظ َ
الِ ٌة إِ َّن َأ ْخ َذ ُه
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ِ
يم َش ِديدٌ ﴾ [هود .]102 :
َأل ٌ
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عقوبات تأيت عىل آخرهم ،لينظف األرض

من رجسهم ،ويستخلف هبا عباده الصاحلني،
مؤكد ًا أهنا (العقوبة) للظاملني واملتكربين،

للضالني والفاسدين ،للشاذين واملغايرين
للفطرة واالستقامة ﴿ َف َل َّم َجاء َأ ْم ُرنَا َج َع ْلنَا
َعالِ َي َها َسافِ َل َها َو َأ ْم َط ْرنَا َع َل ْي َها ِح َج َار ًة ِّمن ِس ِّج ٍ
يل
نض ٍ
ود﴾ [هود .]82 :
َّم ُ
وال يظنّن املنقطعون عن هدى السامء يف
واقع حياهتم ،أو املنتسبون له شكالً ،أهنم يف

منجى من العقوبة ،بل ستناهلم كام تنال الظاملني
سواء بسواء ،ما مل يؤدوا حق هذا الدين عليهم،
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بتبليغه للناس ،ما مل يعيشوه واقع ًا يف نفوسهم

وبيوهتم وشوارعهم وأنديتهم ومؤسساهتم،
﴿وا َّت ُقو ْا فِ ْتنَ ًة الَّ ت ُِصي َب َّن ا َّل ِذي َن
ويف واقعهم كله َ
ِ
آص ًة َوا ْع َل ُمو ْا َأ َّن اللَّ َش ِديدُ
َظ َل ُمو ْا منك ُْم َخ َّ
ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ [األنفال .]25 :
نعم عاقبهم اهلل يف الدنيا بأسلحة مل تكن ختطر

عىل بال تلك األقوامَ ..... ﴿ ،و َما َي ْع َل ُم ُجنُو َد
َر ِّب َك إِال ُه َو[ ﴾ ....املدّ ثر .]31 :
أمـا عقاهبـم يف اآلخـرة ،فأمـره موكـول إليه

وحـده ،ومـن صـور هـذه العقوبـات الدنيويـة
ماييل ( (( :

((( قصص األنبياء ،عبد الوهاب النجار.
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ضنك العيش:
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الذي عاقب اهلل به آل فرعون ،وكل من
﴿و َم ْن َأ ْع َر َض
يعرض عن ذكر اهلل ،قال تعاىلَ :
َعن ِذك ِْري َفإِ َّن َل ُه َم ِع َ
ش ُه َي ْو َم
يش ًة َضنك ًا َون َْح ُ ُ
ا ْل ِق َيا َم ِة َأ ْع َمى﴾ [طه .]124 :
الطوفان :

الذي عاقب به قوم نوح قال تعاىلِ :
﴿مَّا
َخطِي َئ ِاتِ ْم ُأ ْغ ِر ُقوا َف ُأ ْد ِخ ُلوا نَار ًا َف َل ْم َ ِ
يدُ وا َلُم ِّمن
ِ
نصار ًا ﴾ [نوح .]25 :
ُدون اللَِّ َأ َ
الريح العقيم :

﴿و َأ َّما َعا ٌد
التي عاقب هبا قوم عاد ،قال تعاىلَ :
ص َ ٍ
َف ُأ ْه ِلكُوا بِ ِر ٍ
ص َعاتِ َي ٍة﴾ [احلاقة . ]6 :
يح َ ْ
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الخســف:

الذي عاقب به قارون ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َخ َس ْفنَا
بِ ِه َوبِدَ ِار ِه األَ ْر َض[ ﴾ ..القصص. ]81 :
الصيحة (الصاعقة):

التي عاقب هبا ثمود قوم صالح عليه السالم،
ّملا خالفوا أمر اهلل ورسوله قال تعاىل﴿ :و َأ َخ َذ ِ
ت
َ
ِ
الص ْي َح ُة َف َأ ْص َب ُحو ْا ِف ِد َي ِ
ار ِه ْم
ا َّلذي َن َظ َل ُمو ْا َّ
ني﴾ [هود . ]94 :
َجاثِ ِم َ
التيــه:

الذي عاقب به قوم موسى عليه السالم،

عندما خالفوه وأعرضوا عن اجلهاد ،ودخول
األرض املقدسة ،فحرم عليهم دخوهلا أربعني
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سنة ،فوقعوا يف التيه والضياع يف صحراء سيناء،

يسريون ليل هنار للخروج منها وال هيتدون،
ني
قال تعاىلَ ﴿ :ق َال َفإِ َّنَا ُم َ َّر َم ٌة َع َل ْي ِه ْم َأ ْر َب ِع َ
ون ِف األَ ْر ِ
َسنَ ًة َيتِ ُيه َ
ض َف َ
ال ت َْأ َس َع َل ا ْل َق ْو ِم
ا ْل َف ِ
ني﴾ [املائدة . ]26 :
اس ِق َ
المسـخ:

الذي عاقب به بني إرسائيل عندما عصوا

أمر اهلل وخالفوا عهده الذي أخذه عليهم ،من

تعظيم يوم السبت ،فمسخهم إىل صورة القردة
﴿و َل َقدْ َع ِل ْمت ُُم ا َّل ِذي َن
واخلنازير ،قال تعاىلَ :
ا ْعتَدَ و ْا ِمنكُم ِف السب ِ
ت َف ُق ْلنَا َل ُ ْم كُونُو ْا ِق َر َد ًة
َّ ْ
ْ
َخ ِ
ني﴾ [البقرة . ]65 :
اس ِئ َ
-13-

الشذوذ والضالل

الجراد والقمل والضفادع:

التي سلطها اهلل عىل آل فرعون ،قال تعاىل:
﴿ َف َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْي ِه ُم ال ُّطو َف َ
الـ َـرا َد َوا ْل ُق َّم َل
ان َو ْ َ
ٍ
ٍ
و َّ ِ
ْبو ْا
َ
اس َتك َ ُ
الض َفاد َع َوالدَّ َم آ َيات ُّم َف َّصالَت َف ْ
ني﴾ [األعراف . ]133 :
َوكَانُو ْا َق ْوم ًا ُّم ْ ِر ِم َ
التدمير:

الذي يعاقب به كل من يعرض عن ذكر اهلل،
﴿وإِ َذا َأ َر ْدنَا َأن
ويرتكب الفواحش واملنكرات َ
ِ
تفِ َيها َف َف َس ُقو ْا فِ َيها َف َح َّق َع َل ْي َها
ُّنْل َك َق ْر َي ًة َأ َم ْرنَا ُم ْ َ
َاها تَدْ ِمري ًا ﴾ [اإلرساء . ]16 :
ا ْل َق ْو ُل َفدَ َّم ْرن َ
الغــرق:

الذي أهلك اهلل به فرعون وقومه عندما عصوا
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موسى عليه السالم ،فهاجر بنو إرسائيل ،وحلق
هبم فرعون وجنوده ،قال تعاىلَ ﴿ :فان َت َق ْمنَا ِمن ُْه ْم
َاه ْم ِف ا ْل َي ِّم بِ َأ َّنُ ْم ك ََّذ ُبو ْا بِآ َياتِنَا َوكَانُو ْا
َف َأ ْغ َر ْقن ُ
ني﴾ [األعراف . ]136 :
َعن َْها َغافِ ِل َ
تسليط األعداء:

الذي عاقب به بني إرسائيل ،بأن سلط عليهم

فرعون ،يذيقهم سوء العذاب ،يقتل كل ذكر

يولد هلم ،ويبقي عىل البنات ،ويأمر باستعامهلم يف
﴿وإِ ْذ ن ََّج ْينَاكُم
أرذل األعامل وأشقها ،قال تعاىلَ :
م ْن ِ
آل فِ ْر َع ْو َن َي ُسو ُمو َنك ُْم ُس َو َء ا ْل َع َذ ِ
اب ُي َذ ِّب ُح َ
ون
ِّ
َأ ْبنَاءك ُْم َو َي ْست َْح ُي َ
ون نِ َساءك ُْم َو ِف َذلِكُم َبال ٌء ِّمن
ِ
يم﴾ [البقرة . ]49 :
َّر ِّبك ُْم َعظ ٌ
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حجارة من سجيل:

التي عاقب هبا قوم لوط ،بعد أن دمر قراهم

ألهنم أول من ابتدع (الشذوذ) اللواط عىل ظهر

البسيطة ،كام عاقب هبا أبرهة احلبيش عندما جاء
هلدم الكعبة ،قال تعاىل﴿ :ت َْر ِم ِيهم بِ ِح َج َار ٍة ِّمن
ِس ِّج ٍ
يل﴾ [الفيل . ]4 :
ولكي ندرك بشاعة جريمة اللواط (الشذوذ)،

وهي سبب العقوبة التي حاقت بقوم لوط،
حيسن بنا أن نعرض لقصتهم رسيع ًا ،لكي نطلع

عىل مصارع الذين غضب اهلل عليهم ،ليكون
يف ذلك عربة لقوم يعقلون ،وتتلخص قصتهم
يف أهنم أدمنوا ممارسة اللواط ،فأرسل اهلل هلم
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﴿و ُلوط ًا إِ ْذ َق َال لِ َق ْو ِم ِه
نبيه لوط ًا عليه السالم َ
ِ
ِ
ص َ
َأت َْأت َ
ون﴾ [النمل،]54 :
ُون ا ْل َفاح َش َة َو َأنت ُْم ُت ْب ُ
فأجابه قومه إجابة منكرة ،إجابة كل جمتمع

يسمي التدين رجعية وتعصب ًا ،والطهارة جريمة

﴿و َما ك َ
اب
َان َج َو َ
يستحق فاعلها النفي بسببهاَ ،
ِِ
وهم ِّمن َق ْر َيتِك ُْم إِ َّنُ ْم
َق ْومه إِالَّ َأن َقا ُلو ْا َأ ْخ ِر ُج ُ
َاس َي َت َط َّه ُر َ
ون﴾ [األعراف .]82 :
ُأن ٌ

واسـترشى الشـذوذ وصـار يمارس عالنيـة

يف أنديتهـم ،كما هـي احلـال يف العـامل الغـريب

اليـوم ،وطفـح الكيـل فلا حـوار لـوط معهـم
جيـدي ،وال إقناعـه هلـم بالتـزوج مـن النسـاء

يفيـد ،وقالـوا لـه يف َص َلـفَ ﴿ :ف َما ك َ
اب
َان َج َو َ
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َقو ِم ِ
ـذ ِ
ـه إِال َأن َقا ُلـوا ائْتِنَـا بِ َع َ
ُنـت
اب اللَِّ إِن ك َ
ْ
ِمـن الص ِ
ين ﴾ [العنكبـوت  . ]29 :فرتبـت
اد ِق َ
َ َّ
السماء األمـر ،وأرسـل اهلل وفـد ًا مـن مالئكته،

برئاسـة سـيدنا جربيـل ،عليه السلام ،يف مهمة
مزدوجـة حيـث توجهـوا أوالً إىل أيب األنبيـاء

إبراهيم ،حياورهم يف شـأن قوم لـوط ،واحتامل

رجوعهـم عـن غيهم ،ولكـن املالئكـة بينت له
ِ
يـم َأ ْع ِر ْض
أن اهلل قـد حسـم القضية ﴿ َيـا إِ ْب َراه ُ
َعـ ْن َه َ
ـذا إِ َّن ُه َقـدْ َجـاء َأ ْم ُـر َر ِّب َ
ـم آتِ ِيه ْم
ـك َوإِ َّنُ ْ
ـذاب َغي مرد ٍ
ود﴾ [هـود  ، ]76 :ثم خرجوا
َع َ ٌ ْ ُ َ ْ ُ
مـن عنـده قاصديـن قـوم لـوط ،هبيئـة شـباب

مرشقـة وجوههـم ،وسـيمة خلقتهـم ،والتقـوا
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بنبـي اهلل لوط عىل مشـارف سـدوم ،وهو جيهل

حاهلـم ،فلما عرف أهنـم ضيوفه وضـع يده عىل
﴿ه َ
قلبـه ،وكتـم أنفاسـه ومتتـم قائ ً
ـو ٌم
لا َ
ــذا َي ْ
ِ
يب﴾[هـود  ،]77 :وظـل طـوال الطريـق
َعص ٌ
يعـرض عليهم أن ينرصفـوا عنه ،قائ ً
لا واهلل ما

أعلـم على وجـه األرض أهـل بلـد أخبث من

هـؤالء ،وتسـتمر املالئكـة يف صحبتـه ،لتنفيـذ
أمـر اهلل .ودخلوا بيته ،وما أن أخذوا جمالسـهم،
حتـى أرسعـت زوجتـه الكافرة ،ألخبـار القوم

هبـذا الصيـد الثمني قائلـة هلـم :إن يف يبت لوط
رجـال مـا رأيت مثـل وجوههـم قـط ،فهرعوا

كاملجانين ،وعسـكروا حـول الـدار ،وحـاول
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لـوط إقناعهـم واسـتثارة أحاسـيس الشـفقة
واستجاشـة مشـاعر الرجولـة عندهـم دون
ــؤالء َبن ِ
فائـدةَ ﴿ ،ق َ
َـات ُهـ َّن َأ ْط َه ُر
ـال َيـا َق ْو ِم َه ُ

ِ
َلكُـم َفا َّت ُقـو ْا اللَّ والَ ُت ُ ِ
ـس
ْـزون ِف َض ْيفـي َأ َل ْي َ
َ
ْ
ِ
ُـم َر ُج ٌـل َّر ِشـيدٌ ﴾ [هـود  ،]78 :لكنهـم
منك ْ
ـت َما
أجابـوه بـكل صفاقـةَ ﴿ ،قا ُلـو ْا َل َقـدْ َع ِل ْم َ
ـق َوإِن َ
َلنَـا ِف َبنَاتِ َ
َّـك َل َت ْع َل ُم َمـا ن ُِريدُ ﴾
ـك ِمـ ْن َح ٍّ
[هـود .]79 :

وتأزم املوقف ،وانتاب احلزن الشديد قلب

نبي اهلل لوط ،ويكشف الضيوف عن حقيقتهم
ويطلبون إليه مغادرة املكانَ ...﴿ ،ف َأ ْ ِ
س بِ َأ ْه ِل َك
بِ ِق ْط ٍع ِّم َن ال َّل ْي ِل َوالَ َي ْلت َِف ْت ِمنك ُْم َأ َحدٌ إِالَّ ا ْم َر َأت َ
َك
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ِ
ِ
الص ْب ُح
اب ْم إِ َّن َم ْوعدَ ُه ُم ُّ
إِ َّن ُه ُمصي ُب َها َما َأ َص َ ُ
الص ْب ُح بِ َق ِر ٍ
يب﴾ [هود  ، ]81 :وبقيت
َأ َل ْي َس ُّ

حشودهم عىل الباب فخرج عليهم جربيل
ورضب وجوههم بطرف جناحه فطمس عىل

أعينهم فرجعوا إىل بيوهتم يتخبطون الطريق،
وجاء الصبح ،الصبح املوعد ،فاقتلع قراهم،

ورفعها إىل علياء السامء وجعل عاليها سافلها،

ثم تتبعت الطري من مل يكن منهم يف هذه القرى،
متطرهم بحجارة مصنوعة من طني مشوي،
خمتوم عىل كل منها اسم صاحبها ،حيمل الطري
منها ثالثة أحجار ،حجرا يف منقاره واثنني يف
رجليه ترمي هبا قوم لوط ،فبينام يكون الواحد
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منهم بني الناس ،إذ تسقط هذه احلجارة فتهلكه
حتى أهنتهم عن آخرهم ﴿ َف َل َّم َجاء َأ ْم ُرنَا َج َع ْلنَا
َعالِ َي َها َسافِ َل َها َو َأ ْم َط ْرنَا َع َل ْي َها ِح َج َار ًة ِّمن ِس ِّج ٍ
يل
نض ٍ
ود﴾ [هود . ]82 :
َّم ُ
وهكذا طوى اهلل سبحانه صفحة من
صفحات املفسدين يف األرض ،وترك لنا بعض

آثارهم (منطقة البحر امليت) ،لعلها تكون عربة
﴿و َل َقد ت ََّر ْكنَا ِمن َْها آ َي ًة َب ِّينَ ًة
وعظة لقوم يعقلونَ ،
ِّل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ [العنكبوت . ]35 :

*

*
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تحذو حذو قوم لــوط !!

وبعـد  ..ألسـت تـرى معـي أن املجتمعات

الغربيـة حتـذو حـذو قـوم لـوط حـذو النعـل

بالنعـل! فما املانـع أن يصيبهـا مـا أصاهبـم؟؟
ال تعجـل فسـيصيبها ،أليـس الصبـح بقريب؟
وربما بأسـلحة ال يعلمهـا إالّ الذي سيسـلطها

عليهـم ،ومـا الكـوارث واألوبئـة اجلديـدة
ومـا خيتزنـه املعسـكران ،مـن أسـلحة الفتـك
والدمـار ،إالّ إرهاصـات تنـذر بذلـك ،فهـل

مـن مدكـر؟؟
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اإلصابة باألوبئة الجديدة:

التي عاقب ويعاقب هبا كل جمتمع يشذ عن
الطريق املستقيم ،قال صىل اهلل عليه وسلم« :إِ َّن
الس َق َم((( ِر ْج ٌز ُع ِّذ َب بِ ِه َب ْع ُض
َه َذا ا ْل َو َج َع َأ ِو َّ
األُ َم ِم َق ْب َلك ُْمُ ،ث َّم َب ِق َي َب ْعدُ بِاألَ ْر ِ
ب
ضَ ،ف َي ْذ َه ُ
ا َْل َّر َة َو َي ْأ ِت األُ ْخ َرىَ ،ف َم ْن َس ِم َع بِ ِه بِ َأ ْر ٍ
ضَ ،فال
َي ْقدَ َم َّن َع َل ْي ِهَ ،و َم ْن َو َق َع بِ َأ ْر ٍ
ض َو ُه َو ِ َبا َفال
ُي ِْر َجنَّ ُه ا ْل ِف َر ُار ِمنْ ُه» (رواه مسلم).

شر ا ُْل َه ِ
ـس
اج ِريـ َن َ ْ
خ ٌ
وقـال ﷺَ « :يـا َم ْع َ َ
ِ
ُوهـ َّن:
ُـم ِ ِبـ َّنَ ،و َأ ُعـو ُذ بِـاللَِّ َأ ْن تُدْ ِرك ُ
إِ َذا ا ْبتُليت ْ
ِ
َل َت ْظ َه ِ
ـو ٍم َق ُّ
ـطَ ،حتَّـى ُي ْع ِلنُـوا
ـر ا ْل َفاح َشـ ُة ِف َق ْ
ْ
((( السقم الطاعون
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ِ َبـا ،إِال َف َشـا فِ ِيه ُم ال َّطا ُع ُ
ـاع ا َّلتِي
ـونَ ،واألَ ْو َج ُ
ِ
ِ
ـوا »
َل ْ َتكُـ ْن َم َض ْ
ـت ِف َأ ْسلاف ِه ُم ا َّلذيـ َن َم َض ْ
(رواه ابـن ماجـة وهـو حسـن).
اسـت ََح َّل ْت ُأ َّمتِي ِسـتًّا َف َع َل ْي ِه ُم
وقـال ﷺ« :إِ َذا ْ
ِ
((( ِ
ش ُبـوا
ـار :إِ َذا َظ َه َـر ف ِيه ُ
الدَّ َم ُ
ـم التَّال ُعـ ُن َ ،و َ
ْ
َـذوا ا ْل ِق َي َ
يـرَ ،و َّات ُ
ـان،
ال ِر َ
ـورَ ،و َلبِ ُسـوا ْ َ
الُ ُم َ
ـال ،والنِّسـاء بِالنِّس ِ
ـال بِالر َج ِ
ـاء»
َ َ ُ َ
الر َج ُ ِّ
َوا ْك َت َفـى ِّ
(رواه البيهقـي) .

((( َق َال َر ُس ُ
ول اهللِ َص َّل اللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم « :ال ت ََز ُال َه ِذ ِه ُالْ َّم ُة
ِ
ِ
ِ
َع َل َ ِ
شي َع ٍة َما َل ْ َي ْظ َه ْر ف ِيه ْم َث َل ٌ
ثَ :ما َل ْ ُي ْق َب ْض من ُْه ُم ا ْلع ْل ُم،
ِ
وي ْك ُثر فِ ِيهم و َلدُ ِْ ِ
الس َّق ُار َ
ون « َقا ُلواَ :و َما
ْ َ
النْثَ ،و َي ْظ َه ْر ف ِيه ُم َّ
ََ ْ
ِ
ِ
ِ
ون؟ َق َال« :ن َْش ٌء َيكُون َ
الس َّق ُار َ
الز َمانَ ،ت َّيت ُُه ْم َب ْين َُه ْم إ َذا
ُون آخ َر َّ
َّ
تَال َق َوا التَّال ُع ُن»».
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وبعد :أليس اكتفاء الرجال بالرجال،
والنساء بالنساء ،هو الشذوذ بعينه؟ وهو الذي
أثمر لنا أمراض ًا مل تكن يف أسالفنا ،فهل اإليدز

وما شاهبه من األمراض املنقولة جنسي ًا أمراض

قديمة أم جديدة ؟.

لقد اجتمعت هلذا املرض ( اإليدز ) والفريوس

املسبب له ( كمثال لألمراض ااملنقولة جنسي ًا)،
خصائص وصفات غريبة جعلت منه أمر ًا غري

عادي ،حار به اخلاصة ،وأرعب العامة ،حار

به اخلاصة ،ملا عرفوه من طرق انتقاله ،وكيفية
عمله ،ورسعة تكاثره ،والتغري الرسيع الذي
يطرأ عليه ،وآثاره املدمرة عىل الفرد واملجتمع،
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واختياره العجيب ألهم أجهزة اجلسم (جهاز

املناعة) ،ثم الغموض الذي يكتنف بعض

أعراضه وأطواره ،والوهن املريع الذي يؤول
إليه املريض ،حتى تصبح أضعف اجلراثيم

مؤهلة للقضاء عليه.

وأمـا رعـب العامـة الـذي بلـغ درجـة

اهلسـترييا ،فسـببه جهلهـم املطبـق باملـرض
اجلديـد ،ورسعـة فتكـه ،والنهايـة املفجعـة

للمصابين بـه ،وكلفـة املعاجلة الباهضـة وعدم
جـدوى العلاج للآن ،ثـم اختيـاره ألعـز

شـهواهتم طريقـ ًا إلصابتهـم باملـرض ،ومـن
هـذه اخلصائـص والصفـات مـا يلي:
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أوالً :عدم قدرة اإلنسان عىل صناعة ُطع ٍم
ٍ
واق من اإليدز والسفلس والسيالن حتى هذا

الوقت ،رغم اجلهود اجلبارة واألموال الطائلة
التي أنفقت عىل هذه األبحاث .

ثانيـ ًا :اإليـدز يتحـدى الطـب إذ ال عالج له

إىل اآلن ،رغـم األبحـاث الكثيرة اجلاريـة هلذا

الغرض.

ثالث ًا :اآلثــار االقتصادية املدمرة لإليدز

واألمــراض اجلنسية األخــرى ،وهذه عقوبة

كبرية ،حيث تنفق الواليات املتحدة األمريكية

لوحدها سنويا مبلغ ثالثة عرش مليار دوالر ،أما

الفاتورة العاملية السنوية فهي مئات املليارات.
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رابع ًا :القتل البطيء.

الشذوذ والضالل

فالعقوبة التي حتيق باإلنسان وتقتله فور ًا،

هي أقل إيالم ًا لنفسه من تلك التي تذيقه

العذاب الطويل قبل أن تقتله ،واألمراض

املنقولة جنسيا بشكل عام ،واإليدز بشكل

خاص ،من هذا النوع ،فهي بآالمها النفسية

وعذاهبا اجلسامين ،تقتل صاحبها ألف مرة قبل

أن تؤدي إىل موته ،لذا فهي توصف أحيان ًا،
بأهنا ِّ
معذبة أكثر منها قاتلة.

فالشاذ الذيمارس اجلنس،أوتناول املخدرات

ولو مرة واحدة ،يبقى يف قلق دائم ،يصغي لكل

ما يقال عن املرض وتستلفت نظره كل ظاهرة
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يف جسمه ،وهيزه كل عارض حيس فيه ،فيقتله

الوسواس ،ويف أعامقه سؤال حائر ،هل أصبت
ي َس ُب َ
ون ك َُّل َص ْي َح ٍة
باملرض أم ال؟!ْ َ .... ﴿ ...
َع َل ْي ِه ْم﴾ [املنافقون  ]4 :وسواء ظهرت عليه أم مل

تظهر أعراض اإلصابة باملرض ،أو تكرر ظهورها
واختفاؤها ،يبقى الشاذ يف حالة ترقب وانتظار،

فإذا تأخر ظهورها أو اختفت ،يظن أنه قد شفي

وسلم ،ثم يفاجأ بظهورها ،وقد تستمر أعراض

املرض بالظهور واالختفاء ،يف بعض األمراض

املنقولة جنسي ًا ردح ًا من الزمن ،فيبقى املريض
معلق ًا يف الفراغ ،فال هو طريح الفراش ،وال

هو بالسليم املعاىف .وهكذا فالشذوذ والضالل
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جملبة للعقوبة الدنيوية التي يمكن للمراقب أن

يراها ويرصدها ،أما العذاب اآلخر فهو األدهى
ِ ِ
ِ
ْب َل ْو
اب َو َل َع َذ ُ
واألمر ﴿ك ََذل َك ا ْل َع َذ ُ
اب اآلخ َرة َأك َ ُ

كَانُوا َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [القلم . ]33 :

ويف الطرف املقابل متاما فاإليامن وااللتزام

برشع اخلالق يقودان صاحبهام إىل السالمة

اجلسمية والنفسية يف الدنيا ،ثم إىل النعيم اخلالد،

حيث اجلائزة الكربى واملتعة التي ال تنقطع ،يف
﴿و َأ َّما َم ْن
جنة عرضها الساموات واألرضَ ،
اف َم َقا َم َر ِّب ِه َو َنَى النَّ ْف َس َع ِن ْال َ َوى * َفإِ َّن
َخ َ
النَّ َة ِه َي ا َْل ْأ َوى﴾ [النازعات .]41 -40:
َْ
وهلل األمر أوالً وآخر ًا ..
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