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امللخص
يعد مفهوم الشذوذ اجلنسي هو عبارة عن ممارسات جنسية خمالفة للفطرة السوية اليت فطر هللا الناس عليها ،ومن
املؤسف لقد انتشر هذا الشذوذ اجلنسي يف جمتمعات الدول الغربية على نطاق واسع ،فالقى استحساان مجا بني العديد
من أواسط الناس ،فنشروا احنرافاهتم إىل البالد اإلسالمية حقدا ونكاية هبم ،وظهرت طائفة ممن ينتسب إىل اإلسالم
ويفسروهنا مبا
من املفكرين والباحثني غري املنصفني يدافعون عن هذه اجلرمية النكراء ،ويلوون أعناق النصوص الشرعية ّ
يتوافق مع أهوائه م .إن اهلدف من وراء هذا البحث هو بيان لآلايت القرآنية واألحاديث النبوية الصحيحة الواردة يف
معاجلة الشذوذ اجلنسي لبيان بطالن الشذوذ اجلنسي وإثبات أنه احنراف عن فطرة هللا تعاىل ال كما يدعى أنه حق من
حقوق اإلنسان ،وكذلك إظهار عواقبه الوخيمة على مستوى الفرد واجملتمع ،وقد اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على
املنهج املوضوعي وذلك ابلنظر إىل نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة اليت تعاجل قضية الشذوذ اجلنسي،
ورجع الباحث إىل كثري من املصادر اهلامة اليت بينت هذه القضية مثل كتب التفاسري وشروحات كتب املذاهب األربعة
وغريهم ،وكان من أهم نتائج هذا البحث أن الشذوذ اجلنسي أييت نتيجة اجلهل أبضراره الدينية واإلجتماعية والصحية،
وكذا ضعف إدارك الواقعني يف الشذوذ اجلنسي عن حقيقته وأسبابه مما أدى إىل زايدة تفشى ظاهرة الشذوذ اجلنسي
لديهم.
147

Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah
Vol. 17, Special Issue, (2021), pp. 147-162
ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328
Submission date: 1 April 2021
Accepted date: 5 July 2021

. اللوطية الصغرى، السحاق، اللواط، الشذوذ اجلنسي:الكلمات املفتاحية

ABSTRACT
The concept of homosexuality is considered as sexual practice contrary to the normal instincts
that God gave people, and unfortunately, homosexuality has spread in Western societies on a
large scale. This concept is met with great approval by Western people, resulting in spite and
hatred by this group to Islam and Muslims as a whole Making things worse, a group of so-called
Islamic thinkers and researchers has emerged to defend this heinous crime by interpreting legal
texts according to their desires. Hence, this research aims to explain the Qurʾānic verses and
authentic Prophetic hadiths on homosexuality, demonstrating the invalidity of this concept and
proving that it is a deviation from nature intended by God Almighty to humans and cannot be
deemed as a human right. Undoubtedly homosexuality has dire consequences on individuals and
societies. In this study, the researcher referred to many important sources (i.e., texts of the Noble
Qurʾān, Sunnah of the Prophet, books of exegesis, explanations on books of the four schools of
thought, and others) that deal with the issue.
Keywords: homosexuality, homosexuality, lesbianism, and lesser homosexuality.

 املقدمة.1
يعترب الشذوذ اجلنسي خروج عن الفطرة السليمة ويعد من احملرمات العظيمة يف الشريعة اإلسالمية فهو سلوك
 ولألسف لقد انتشر،حمرم هدفه اشباع الشهوة الشيطانية دون مراعاة لألحكام اإلسالمية والعادات واألعراف اجملتمعية
 وله صور وأشكال عدة،هذا الشذوذ اجلنسي البشع يف دول العامل ومسي مبصطلحات كثرية ليكون مقبوال عند الناس
فمنها على سبيل اإلمجال ال احلصر مثل اللواط والسحاق ومجاع البهائم واالستمتاع اجلنسي عن طريق األدوات احلديثة
اليت يصعب حصرهاـ ف اهلدف من وراء هذا البحث هو بيان لآلايت القرآنية واألحاديث النبوية الصحيحة الواردة يف
 وقد اعتمد الباحث يف،معاجلة الشذوذ اجلنسي لبيان بطالن الشذوذ اجلنسي وإثبات أنه احنراف عن فطرة هللا تعاىل
هذه الدراسة على املنهج املوضوعي وذلك ابلنظر إىل نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة اليت تعاجل قضية
.الشذوذ اجلنسي
 أهم صور الشذوذ اجلنسي احملرمة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية.2
:يتناول يف هذا املبحث صور من الشذوذ اجلنسي احملرمة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ضمن مطالب مخسة
. اللواط2.1
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اللواط هو عمل قوم لوط ،1ويكون إبتيان الذكور يف الدبر وعرفه الفقهاء إبدخال احلشفة يف دبر ذكر،2
ويعترب جرمية منكرة وفعلة قبيحة ،ميجها الذوق السليم ،وأتابها الفطرة السوية ،ومتقتها الشرائع السماوية ،3وذكر ابن
القيم رمحه هللا تعاىل أن هللا سبحانه وتعاىل بني عقوبة اللوطية وما حل هبم من البالء يف عشر سور من القرآن الكرمي
وكان منها :قوله هللا تعاىل :ﭐﱡﭐﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰﲱ
ﲸ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅﱆ
ﲹ
ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶﲷ
ﱊﱌﱍﱎﱏﱐﱑ ﱒﱓﱔﱕ
ﱋ
ﱇﱈﱉ

ﱚﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱠ ]سورة األعراف [84-80 :وقال
ﱛ
ﱖ ﱗﱘ ﱙ
هللا سبحانه :ﭐﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱠ [احلجر ،]76-72 :إىل غري
ذلك من اآلايت الكرمية.
لقد لعن رسول هللا صلى هللا عليه سلم من يقوم جبرمية اللواط فقال رسول هللاِ صلى هللا ِ
عليه وسلم:
عمل بعم ِل ِ
قوم ٍ
ِ
لوط" ،4بل هو ملعون من هللا سبحانه وتعاىل على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم
"ملعون َمن َ َ
اَّلل من ع ِمل عمل قَـوِم لُ ٍ
وط" ،5وحذر النيب صلى هللا عليه وسلم أمته من هذا الفعل
فقال عليه الصالة والسالم" :لَ َع َن هُ َ َ َ َ َ َ
اف علَى أُهم ِيت عمل قَـوِم لُ ٍ
وط" ،6حىت إن هللا سبحانه وتعاىل ال
الشنيع فقال عليه الصالة والسالم" :إِ هن أَخ َو َ
َخ ُ َ
ف َما أ َ
ََ ُ
اَّللُ إِ َىل َر ُج ٍل أَتَى
ينظر لفاعل جرمية اللواط نظرة رمحة حىت يتوب منها فقال عليه الصالة والسالم":ال يـَنظُُر ه
َر ُجال أَو امَرأَة ِيف الدُّبُِر"7ـ وهللا إهنا خلسارة عظيمة  .-وقد أمجع الصحابة رضوان هللا عليهم على إقامة حد القتل على

 1الفارايب ،اجلوهري إمساعيل بن محاد الفارايب1987 ،م ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،بريوت :دار الكتب العلمية ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار

.1158/3
 2وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية1427 - 1404 ،ه ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،الكويت( :دون انشر).19/24 ،
 3احلمد ،حممد بن إبراهيم1994 ،م ،اجلرمية اخللقية =عمل قوم لواط= األضرار= سبل الوقاية والعالج ،الرايض :دار ابن خزمية ،ص.5 :
 4الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك1998 ،م ،سنن الرتمذي ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ج ،4ص .57رقم:
.1456
 5ابن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبد هللا الش.يباين1999 ،م ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ط ،2بريوت :مؤسسة
الرسالة .ج ،5ص .85رقم.2915 :
 6الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك ،سنن الرتمذي ،ج ،4ص .57رقم.1457 :
 7الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك ،سنن الرتمذي ،ج ،3ص.461رقم.1165 :
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اللوطي 8وذلك عمال بقوله صلى هللا عليه وسلم" :من وجدمتُُوه يـعمل عمل قَـوِم لُ ٍ
ول بِِه".
وط فَاقـتُـلُوا ال َفاعِ َل َوال َمفعُ َ
َ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ

9

فالصحابة رضوان هللا عليهم اتفقوا على قتل االثنان األعلى واألسفل .سواء كاان حمصنني أو غري حمصنني ومل ختتلف
الصحابة يف قتله؛ ولكن اختلفوا يف كيفية قتله ،فروي عن الصديق رضي هللا عنه أنه أمر بتحريقه وعن غريه قتله وعن
بعضهم :أنه يلقى عليه جدار حىت ميوت حتت اهلدم وقيل :حيبسان يف أننت موضع حىت ميوات .وعن بعضهم :أنه يرفع
على أعلى جدار يف القرية ويرمى منه ويتبع ابحلجارة كما فعل هللا بقوم لوط .وقال بعضهم :يرجم .وعلى هذا أكثر
السلف .قالوا ألن هللا رجم قوم لوط وشرع رجم الزاين تشبيها برجم قوم لوط فريجم االثنان سواء كاان حرين أو مملوكني
10
أو كان أحدمها مملوكا واآلخر حرا إذا كاان ابلغني فإن كان أحدمها غري ابلغ عوقب مبا دون القتل وال يرجم إال البالغ.
ولقد شدد الشارع احلكيم على جرمية اللواط ملا هلا من املفاسد العظيمة على الفرد واجملتمع فهي انتكاسة يف الفطر

وفساد يف الطبع ،ي قتل الفضلية ،ويهدم األخالق ،ويورث نفس مرتكبه الرذيلة والدانءة ،فيقضي على احلياء ،ومييت
الغرية يف النفوس ،وحيل الكوارث واألسقام يف اجملتمع ،وبسببه تنتشر األمراض واألوبئة 11.أبعد هذا البيان القارع من
الكتاب والسنة وامجاع الصحابة أييت من أييت من حثالة الناس من يقول أبن اللوط ليس شذوذ جنسي وإمنا هي حرية،
ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠﭐ ]احلج[46 :
فاللواط من أعظم الفواحش واجلرائم والرذائل بل هي جرمية بشعة ال يرتكبها إال الفسقة من الناس ويعد اللواط
من أعظم صور الشذوذ اجلنسي احملرم يف القرآن الكرمي والسنة النبوية.
 2.2اللوطية الصغرى
تعترب اللوطية الصغرى وهي إتيان الزوجة يف دبرها من أنواع الشذوذ اجلنسي احملرمة يف الكتاب العزيز والسنة
ﲵ ﳂ ﱠ ]البقرة ،[223 :قال ابن عباس:
ﲶ
النبوية ،قال هللا تعاىل :ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
احلرث موضع الولد؛ فإن احلرث هو حمل الغرس والزرع .وكانت اليهود تقول :إذا أتى الرجل امرأته يف قبلها من دبرها
جاء الولد أحول فأنزل هللا هذه اآلية ،وأابح للرجل أن أييت امرأته من مجيع جهاهتا ،ولكن يف الفرج خاصة .ومىت
وطئها يف الدبر وطاوعنه عزرا مجيعا ،فإن مل ينتهيا وإال فرق بينهما ،12وقال رسول هللاِ صلى هللا عليه وسلم ِيف ِ
الذي
 8ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم1995 ،م ،جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،املدينة املنورة :جممع امللك فهد
لطباعة املصحف الشريف ،ج ،28ص.335-334
 9أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين2009 ،م ،سنن أيب داود ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،وحممد كامل قره بللي ،القاهرة :دار الرسالة العاملية،
ج ،4ص .158رقم.4462 :
 10ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،ج ،28ص.335-334
 11مصري ،عبد الصبور عبد القوي2016 ،م ،اجلرائم الواقعة على العرض واألخالق ،الرايض:مكتبة القانون االقتصاد ،ص .214
 12ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،ج ،32ص.267
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ِ ِ ِ
"هي اللُّ ِ
ِ
الصغَرى" 13وحذر صلى هللا أمته من هذه الفعلة الشنعية يف أحاديث كثرية منها
وطيهةُ ُّ
أييت امرأته يف دبرهاَ :
"ملعُون َمن أَتَى امَرأَتَهُ ِيف ُدبُِرَها" 14بل إن هللا سبحانه وتعاىل ال ينظر إليه نظر رمحة قال
قوله صلى هللا عليه وسلم َ
صلى هللا عليه وسلم" :ال يـَنظُُر هللاُ إِ َىل َر ُج ٍل َج َام َع امَرأَتَهُ ِيف ُدبُِرَها"،15وال خالف بني الفقهاء يف حرمة وطء املرأة
األجنبية يف دبرها وأنه من كبائر الذنوب ملا رواه أبو هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال
16
"ملعُون َمن أَتَى امَرأَة ِيف ُدبُِرَها".
َ
فللوطية الصغري مفاسد عظيمة جدا مثل مفاسد اللواط ،ومنها اإلصابة مبرض اإليدز ،والعقم بني الزوجني،
والسرطان ،ومن مفاسدها كذلك عدم إشباع العاطفة اجلنسية بني الزوجني مما يؤدي إىل االختالفات الزوجية،
17
والتباغض والتنافر وقد يصل إىل الطالق.
 2.3السحاق.
ِ
السحاق هو فعل النِ ِ
ساء ِ
الفقهاء ِيف أن
بعض ِهن بِبعض ،18أو استمتاع املرأة ابملرأة ،19وال ِخالف بني
السحاق حرام وقد عده ابن حجر ِمن الكبائِِر .واتفق الفقهاء على أنه ال حد ِيف ِ
ِ
الس ِ
حاق؛ ألنه ليس ِزىن .وإِمنا ِجيب
ِ 20
فِ ِيه التع ِزير؛ ألنه معصية.
ويعترب السحاق حمرم ألنه خمالف قوله تعاىل:ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ ]املعارج ،[31-29 :ووجه
الداللة من اآلايت الكرمية أن املرأة إذا أابحت فرجها المرأة أخرى فإهنا مل حتفظه وتعترب من العادين والعادي هو
21
املتجاوز حلدود هللا ابرتكابه فعل حمرم.

 13ابن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ج ،11ص .554رقم.6967 :
 14أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داود ،ج ،3ص .489رقم.2162 :

 15ابن ماجه ،حممد بن يزيد أبو عبد هللا القزويين2003 ،م ،سنن ابن ماجه ،حتقيق :صدقي مجيل العطار ط ،1بريوت :دار الفكر ،ج ،1ص .619رقم:
.1923
 16ابن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ج ،16ص .157رقم.10206 :
 17الشروف ،إبراهيم حممد أمحد2005 ،م ،الصحة الوقائية لألسرة يف ضوء املقاصد الشرعية ،األردن :دار املقتبس .ص.144
 18وزارة األوقاف والشئون اإلسالمي1427-1404 ،ه ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،الكويت( :دون انشر) .ج ،24ص.19
 19اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء1424 ،ه ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،حتقيق :أمحد بن عبد الرزاق الدويش ،الرايض :دار
املؤيد للنشر والتوزيع ،ج ،22ص.69
 20وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،.املوسوعة الفقهية الكويتية ،ج ،24ص.251
 21الثمايل ،حممد بن عوض2017 ،م ،الوطء احملظور العقوبة واآلاثر ،جملة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،ع 70ص.42
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لقد حذر النيب صلى هللا عليه وسلم من أسباب السحاق فقال عليه الصالة والسالم" :الَ يـَنظُُر الهر ُج ُل إِ َىل
ِ ِ
بوِ
اح ٍد ،والَ تـُف ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ضى ال َمرأَةُ إِ َىل ال َمرأَةِ ِِف
َ
َعوَرة الهر ُج ِلَ ،والَ ال َمرأَةُ إ َىل َعوَرة ال َمرأَةَ ،والَ يـُفضى الهر ُج ُل إ َىل الهر ُج ِل ِف ثـَو َ
ب الو ِ
ِ
اح ِد" 22وهذا احلديث الشريف يفيد حترمي السحاق كذلك ألنه افضاء املرأة إىل املرأة ،وللسحاق آاثره
الثـهو َ
السلبية ويكفيها مصبية أن املساحقة عرضت نفسها هبذا العمل الشاذ القبيح لغضب هللا سبحانه وتعاىل وأهنا على
خطر عظيم ألن املعصية بريد الكفر ،وقد قال هللا تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ ]النور[63 :
وللسحاق آاثره السئية على املرأة كوهنا تسخط رهبا سبحانه وتعاىل وأنه سبيل إىل الزان والسحاق كذلك ال
يثمر أوالدا ابلتايل ستحرم املرأة من األمومة وكذلك حترم نفسها من الزواج ويفوهتا الوائم واحملبة ،23فتنب من ذلك أن
السحاق من أنواع صور الشذوذ اجلنسي الذي جاء حترميها يف الكتاب والسنة النبوية.
 2.4إتيان البهائم.
يمة ،لِدخولِِه حتت ِ
حرمة ِ
إتيان البهائم يكون ِ
وطء الب ِه ِ
بوطء احليو ِان ِيف دب ِرهِ أو قبلِ ِه واتفق الفقهاء على ِ
عموم

قولِِه تعاىل:ﭐﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ ]املعارج ،[31-29 :ولقوله صلى هللا عليه وسلم (ملعون من أتى هبِيمة)

24

واحلديث فيه دليل واضح على اللعن من هللا ملن أتى هبيمة وال يكون اللعن إال على ارتكاب ذنب عظيم مثل إتيان
ِ
تيان الب ِه ِ
اإلمث والفو ِ
ِ
ش ،ويدخل ِيف حك ِم إِ ِ
الفقهاء على أنه ِمن كبائِِر ِ
اح ِ
مكنت
يمة ما لو
البهائم ،25ونص مجع ِمن
فوطئها ،أو أدخلت ِهي ذكره ِيف ِ
املرأة حيواان  -ككلب وقِرد وحن ِوِمها ِ -من ِ
نفسها ِ
فرجها ،26فإذا تبني ذلك علم أن
إتيان البهائم من صور الشذوذ اجلنسي احملرمة ابلكتاب والسنة النبوية.
 2.5االستمتاع ابلدمى اجلنسية وأدواهتا.

 22مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القرشريي النيسابوري1991 ،م ،صحيح مسلم ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،
ج ،1ص ،226رقم.338 :
 23جالجل ،خملوف حممد حممد2016 ،م ،الرتهيب من حمظورات شرعية يف ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة واألطباء حنوها ،مصر :كلية أصول الدين
والدعوةد اإلسالمية بطنطا ،ص.1445
 24الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك ،سنن الرتمذي ،ج ،4ص .57رقم.1456 :
 25العبادي ،حامد بن حممد بن متعب2003 ،م ،العقوبة التعزيرية جلرمية الزان يف الفقه اإلسالمي ،الرايض :جامعة انيف العربية للعلوم األمنية .ص.58
 26وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،ج ،44ص.33
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الدمية اجلنسية وأدواهتا :هي نوع من األلعاب اجلنسية تكون مشابه يف حجم وشكل الشريك من أجل
احلصول على مساعدة يف االستمناء ،وقد تكون الدمية جسم كامل مع الوجه ،أو جمرد احلوض مع
األعضاء كاملهبل والشرج والفم والقضيب من أجل التحفيز اجلنسي ،وقد تكون بعض أجزائها قابلة لالهتزاز ،ورمبا
تكون قابلة للنقل أو التبادل.
فيتنب أن املقصود من التعريف أن هذه الدمى عبارة عن هياكل مصنوعة من مادة السليكون أو غريه من
املواد ذات جودة عالية أتخذ أشكال تشبه اإلنسان أو شيء من أجزاءه تستخدم أغلبها يف ممارسة الشذوذ اجلنسي.
إن االستمتاع ابلدمى اجلنسية وأدواهتا أيخذ حكم اإلستمناء ،وقد عرف الفقهاء اإلستمناء إبنه هو إخراج
ِ ِ 27
يدهِ استِدعاء لِلشهوةِ ،أو غري حمرم كإِخر ِاج ِه بِ ِ
املين بِغ ِري ِمجاع ،حمرما كان ،كإِخر ِاج ِه بِ ِ
يد زوجته.
ِِ
االستِمناء ال بد فِ ِيه ِم ِن استِ ِ
االستِمناء ِمن الرجل ِ
وسيلة ما .ويكون ِ
املستمين بِ ِ
املين ِيف ِ
وِ
ِ
ومن املرأةِ.
يقظة
دعاء ِِ
واالستمناء حمرم ألنه خمالف لِقولِِه تعاىل:ﭐﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ ]املعارج.[31-29 :
لزوجة و ِ
االستِمتاع إال ِاب ِ
والعادون هم الظالِمون املتجا ِوزون ،فلم يبِ ِح هللا سبحانه وتعاىل ِ
األمة ،وحيرم بِغ ِري
ذلِك 28.قال شيخ االسالم ابن تيمية( :االستمناء ابليد فهو حرام عند مجهور العلماء وهو أصح القولني يف مذهب
أمحد وكذلك يعزر من فعله .ويف الق ول اآلخر هو مكروه غري حمرم وأكثرهم ال يبيحونه خلوف العنت وال غريه ونقل
عن طائفة من الصحابة والتابعني أهنم رخصوا فيه للضرورة :مثل أن خيشى الزان فال يعصم منه إال به ومثل أن خياف
إن مل يفعله أن ميرض وهذا قول أمحد وغريه .وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه) 29وخالصة القول يعترب
اإلستمتاع ابلدمى حمرم شرعا قياسا على حكم االستمناء ولو كان االستمناء جائز لدلنا عليه رسول هللا صلى هللا
وعليه وسلم ألنه طريق سهل مع قوة الشهوة بل أرشدان نبينا صلى هللا عليه وسلم إىل الصيام.
يعترب االستمتاع ابلدمى اجلنسية وأدواهتا له آاثر سلبية عظيمة على صحة البدن من الناحية الطبية ويكون
عرضة للعجز اجلنسي مع زوجته والشعور ابلكابة واهلم والغم واخلوف واهللع والعزلة بل يعد كارثة اجتماعة كربى فيؤدي
إىل عزوف الشباب عن الزواج مما يؤدي إىل انتشار العنوسة وهبذا األمر يساعد على انتشار الفساد يف األرض ،ومن
آاثرها السلبية أن هدف مروجيها هو اهنيار اجملتمعات اإلسالمية واحنرافها عن األخالق السوية.
 27املرجع نفسه ،ج ،44ص.33
 28وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،ج ،4ص.98
 29ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،ج ،34ص.230-229
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فإذا تبني ذلك علم أن االستمتاع ابلدمى اجلنسية وأدواهتا من أنواع الشذوذ اجلنسي احملرمة ابلكتاب العزيز والسنة
النبوية ،فالواجب احلذر من خطرها واجتباها.
 .3األضرار النامجة عن الشذوذ اجلنسي
جاءت أحكام اإلسالم لتصلح الفرد واجملتمع ،وحرمت الشريعة اإلسالمية كل شئ يضر ابإلنسان ،ومما
حرمته الشريعة احملمدية الشذوذ اجلنسي بكل صوره ،وضبط اإلسالم الغريرة الشهوانية ابلزواج أو الصيام ومل تبح الشذوذ
اجلنسي؛ ألن للشذوذ اجلنسي على أصحابه وممارسيه آاثر سلبية خطرية تؤثر على حياهتم أتثريا ابلغا ،فالشذوذ اجلنسي
مل يؤثر فقط على حياة البشر من الناحية الدينية بل ترك أيضا آاثرا سلبية على الناحية االجتماعية والصحية ،وسيتناول
هنا األضرار النامجة عن الشذوذ اجلنسي ضمن مطالب ثالثة:
 3.1األضرار لبدينية
ال حظ الباحث أن األضرار الدينية اليت جنمت عن الشذوذ اجلنسي كثرية ومتنوعة وخطرها عظيم على دين
املسلم وأخالقه ومفاسدها خارجة عن احلصر والتعداد ،وسيعرض الباحث يف هذا املطلب نزر يسري عن أهم األضرار
الدينية يف هذا اجملال على النحو التايل:
إن أصحاب الشذوذ اجلنسي متوعدين بلعنة هللا عليهم ومقته وال ينظر هللا إليهم يوم القيامة نظر رمحة ،فكيف
تكون حياة عبد قد حلت ِ
اَّللُ َمن َع ِم َل
عليه لعنة هللاِ ومقته ،وأعرض عنه بِوج ِه ِه ،30قال صلى هللا عليه وسلم "لَ َع َن ه
عمل قَـوِم لُ ٍ
وط" ،31ومعلوم أن اللواط من أشد أنواع الشذوذ اجلنسي فصاحبه متوعد بعذاب عظيم يف الدنيا واآلخرة
ََ َ
ويدخل يف ذلك أيضا من أييت أدابر النساء ،إال أن يتغمدهم هللا بتوبة نصوحا صادقة ومن اتب اتب هللا عليه.
ابت ،وغض بصره ِ
ِ
الطاعات والقر ِ
ِ
احملرمات اتب هللا عليه والتائِب ِمن ِ
الذنب كمن ال ذنب
وحفظ فرجه ع ِن
أ-
32
له ،ولكِن هذا ِيف ِ
حق التائِبِني خاصة.
ب-

إن صاحب الشذوذ اجلنسي متنجس جناسة معنوية مغلظة وذلك أن اترك اللواط متطهر كما دل عليه القرآن

يف قوله تعاىل:ﭐﭐﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ ]األعراف .[82 :ففاعله غري متطهر من ذلك فيكون

 30ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد هللا مشس الدين ،د.ت ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،بريوت :مؤسسة
الرسالة ،ج ،4ص.242-241
 31ابن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ج ،11ص .554رقم.2915 :
 32ا بن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد هللا مشس الدين1429 ،هـ ،اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف
أو الداء والدواء ،جدة :جممع الفقه اإلسالمي ،ص.165
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متنجسا 33.وكذلك متنجس جناسة حسية فإِن الدبر هو م حمل القذر والنجو ،فيستقبله الرجل بوجهه
35

ت-
ث-

ويالبسه ،34فأهل الشذوذ اجلنسي لذاهتم وسعادهتم يف قضاء شهواهتم بني النجاسات واألوساخ واخلراءة.
إن فاعل اللواط واملفعول به إذا كان راضي ابلفعل يعرضون أنفسهم للقتل كما قال صلى هللا عليه وسلم
ِِ 36
ول به".
"اقتلُوا ال َفاعِ َل َوال َمفعُ َ
من آفات الشذوذ اجلنسي أنه ممرض للقلوب فإِنه يذهب ِاب ِ
ِ
القلوب فإِذا فقدها
حلياء مجلة ،واحلياء هو حياة
37
وحينئِذ ِ
القلب ،استحسن القبِيح ،واستقبح احلسنِ ،
فقد استحكم فساده.

ج-

يتعرض الزوج الشاذ الذي أييت الزوجة يف دبرها لألمث ألن من حق زوجته وطئها يف احلرث ووطؤها ِيف دب ِرها
يقضي وطرها ،وال ِ
يف ِوت حقها ،وال ِ
حيصل مقصودها ،ومعرض نفسه للعن هللا له قال عليه الصالة والسالم
38
(ملعون من أتى امرأة ِيف دب ِرها).
اَّللُ إِ َىل َر ُج ٍل أَتَى
يعترب أهل الشذوذ اجلنسي معرضون أنفسهم من الطرد من رمحة هللا ( :ال ينظُُر ه
َر ُجال أَو امَرأَة ِيف الدُّبُِر) 39أي أنه مطرود من رمحة هللا ألنه أتى منكر هني هللا ورسوله عنه 40.وكذلك خمالفني
العمل ،ومل خيلق له ،وإمنا الذي هىيء له الفرجِ ،
حلكمة هللا تعاىل ألن الدبر مل يتهيأ ِهلذا ِ
فالعادلون عنه إِىل
41
الدب ِر خا ِرجون عن ِح ِ
كمة هللاِ وشرعِ ِه ِ
مجيعا.

خ-

وصف هللا أهل الشذوذ اجلنسي بقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ح-

ﱜ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ ]األنبياء ،[74 :ووصفهم أبهنم
ﱝ
ﱙﱚﱛ
مفسدين قال تعاىل حكتية عن لوط عليه الصالة والسالم :ﱡﭐﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﱠ
]العنكبوت ،[30 :ووصفهم هللا تعاىل أبهنم ظاملني بقوله :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ

ﱋﱍﱎﱏﱐﱑ ﱠ ]العنكبوت.[31 :
ﱌ
ﱈ ﱉﱊ

 33ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،ج ،15ص386
 34ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد هللا مشس الدين ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ج ،4ص.241
 35إمساعيل ،مجال بن عبد الرمحن ،د.ت ،وال تقربوا الفواحش ،السعودية :وزارة األوقاف السعودية ،ص.60
 36الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك ،سنن الرتمذي ،ج ،4ص .57رقم.1456 :
 37ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد هللا مشس الدين2012 ،م ،الطب النبوي ،بريوت :دار اهلالل ،ص.198
 38ابن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ج ،16ص .157رقم.10206 :
 39الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك ،سنن الرتمذي ،ج ،3ص .461رقم.1165 :
40اللحام ،سعيد حممد ،2000 ،شرح الرتغيب والرتهيب ،الرايض :دار عامل الكتب.
 41ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ،أبو عبد هللا ،مشس الدين ،الطب النبوي ،ص.197
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يتضح مما سبق بيانه أن هذه األضرار الدينية اخلطرية ،هي نتائج الشذوذ اجلنسي احملرمة يف الكتاب والسنة،
فنوصي املسلم أن يقف عند أمر هللا سبحانه وتعاىل وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم وأن ال يتبع اهلوى حىت ال يعرض
نفسه هلذه األضرار اخلطرية اليت هلا عوائب سيئة يف الدنيا واآلخرة.
 3.2األضرار االجتماعية
هناك العديد من األضرار االجتماعية الكثرية واملتنوعة اليت يسببها الشذوذ اجلنسي ،إالّ أن هذه اآلاثر السلبية
تتباين فمنها ما هو خيتص ابلفرد ومنها ما خيتص ابجملتمع ،ومما ال شك فيه أن من حقوق أي جمتمع أن ينعم
ابلسلم واألمن واالستقرار ،والشذوذ اجلنسي بكل صوره نذير خراب للمجتمع وإفساد للقيم وما قوم لوط منا ببعيد،
ولعلنا أن نتناول يف هذا املطلب أهم األضرار االجتماعية ابلنسة للفرد أوال مث نبني األضرار االجتماعية ابلنسبة
للمجتمع ككل على النحو التايل:
أوال :األضرار االجتماعية ابلنسبة للفرد نفسه:
إن الشذوذ اجلنسي يضر ابلفرد ضرار قد ال يرجى برؤه؛ وذلك ألن الشذوذ اجلنسي جيعل الفرد يفقد القيم النبيلة
واألخالق احلميدة ويعطله عن القيام ابحلقوق املرتتبة عليه مما يقلل من انتاجه العلمي والعملي واالجتماعي وابلتايل
تفقد ثقة الناس به ويصبح شخص غري مرغوب به ،ولعلنا نلخض أبرز تلك األضرار االجتماعية ابلنسبة للفرد نفسه
على النحو التايل:

ب-

اإلصابة مبرض اإلدمان اجلنسي ذلك املرض الذي جيعل صاحبه الشهواين املندفع مشغوال يف مجيع أوقاته
بتخيالت شهونية ، 42وإذا كان كثرة اجلماع احلالل قد تضر ابلفرد فما ابلك ابلشذوذ اجلنسي فهو الضرر
احلقيقي للدين واألخالق والصحة.
تقلب املزاج وضعف الشخصية وعدم استقالهلا والشعور ابخلسارة واليأس والتوتر النفسي والرتدد والتخاذل

أ-

ت-

وعدم املباالة واالرتباك والتشائم وامللل والتبلد العاطفي واخلوف الشديد والوحشة واالضطراب واحلزن والعزلة
43
واالنطواء وكثرة الوساوس واألوهام.
إن هناية هذا األضرار النفسية اآلنفة الذكر هي اإلنتحار وتشري الدراسات إىل أن :اللوطيني معرضون للقتل
أكثر من مئة مرة من الشخص العادي ،وعادة يقتلون من قبل لوطيني آخرين 44.وكذلك معرضون ألبشع
اجلرائم من سرقة واغتصاب وإدمان للمخدرات واخلمور.

 42احلمد ،حممد بن إبراهيم1994 ،م ،اجلرمية اخللقية =عمل قوم لواط= األضرار= سبل الوقاية والعالج ،الرايض :دار ابن خزمية ،ص.18
 43املرجع نفسه ،ص.18
 44زيو ،لعجل2017 ،م ،التصورات االجتماعية للجنسية املثلية لدى الطالب اجلامعي .اجلزائر :جامعة  8ماي قاملة ،ص.91
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ث-

يعترب الشذوذ اجلنسي من األسباب املعتربة اليت تؤدي إىل العجر اجلنسي والعجر اجلنسي آفة تضر املتزوجني
ومن جهة أخرى قد يؤدي هذا العجر إىل اخليانة الزوجية وابلتايل قد حيدث الطالق بينهما.

من ميارس الشذوذ اجلنسي يشعر ابلذنب وأن الناس يعلمون بقبح فعله ،فلسوء فعله ساء ظنه ،45وهذا يف
حق من كان له قلب حي أما من مات قلبه فإنه ال يشعر بوخز ضمريه وأتنيبه.
اثنيا :األضرار االجتماعية ابلنسبة للمجتمع:
كما أن الشذوذ اجلنسي يضر ابلفرد فهو كذلك يضر ابجملتمع أبسره ألن الفرد يعترب هو اخللية األوىل
للمجتمع ،فإذا فسد الفرد فسد اجملتمع ،واجملتمعات ال تتقدم وال تنمو إال إذا كان شباهبم متصفني ابألخالق النبيلة
بعيدين كل البعد عن الشهوات والرذائل ،وال شك أن الشذوذ اجلنسي بكل أنواعه من أعظم العوامل اليت هتدم اجملتمع،
ومن هذا املنطلق ميكن لنا أن نتناول هنا أبرز األضرار االجتماعية اليت يسببها الشذوذ اجلنسي ابلنسبة للمجتمع ككل
على الشكل التايل:
إن الشذوذ اجلنسي يعزف الشباب عن الزواج الشرعي مما يسبب انتشار ظاهرة العنوسة ويفتح الباب أمام
أ-

ب-
ت-

الشباب للممارسات غري الشرعية ومنها الشذوذ اجلنسي ،وأتخري الزواج لة عوائب سيئة على اجملتمع إذ
ابلزواج الشرعي حيصل االستقرار وحيصل العفاف والبعد عنه يعد من أسباب الشذوذ اجلنسي.
من أسباب الشذوذ اجلنسي انتشار اجلرائم واالعتداء على األعراض وهذا ما يهدد كيان اجملتمع.
تفكك الوحدات اجملتمعية ،ومتزق أواصر القريب ،وتقطيع صالت الرحم ،46ومتزيق الروابط العائلية واالجتماعية.

ث-
ج-
ح-

انتشار البغضاء والكراهية بني الناس ،وخلت قلوهبم من اإلحساس ابلغرية واحلمية ،والشعور ابلذنب.47
زايدة نسبة املشكالت االجتماعية.48
قلة األمن وشيوع الفوضى وكثرة االضطراابت يف اجملتمع.49

خ-

زوال اخلري والربكات

50

 45احلمد ،حممد بن إبراهيم ،اجلرمية اخللقية =عمل قوم لواط= األضرار= سبل الوقاية والعالج ،ص.17
 46عبد الوهاب ،حنان شبابنه إبراهيم2018 ،م ،التدابري الواقية والعالجية للمجتمع من الشذو اجلنسي يف ضوء القرآن الكرمي ،مصر :جامعة سوهاج كلية
اآلداب ،ج ،1ص.169
 47املرجع نفسه ،ج ،1ص.169
 48املرجع نفسه ،ج ،1ص.169
 49الصاوي ،عادل الصاوي حممود2017 ،م ،جرمية التعدي ابلتسبب يف املرض ابملمارسات اجلنسية الشاذة يف ضوء الطب والدين ،السعودية :کلية العلوم
اإلدارية واإلنسانية قسم احلقوق بکليات بريدة ،ص.98
 50الصاعدي ،علي بن دخيل هللا بن دخيل2011 ،م ،االحنراف اجلنسي بني الثقافة االسالمية والثقافة الغربية ،املدينة املنورة :جامعة طيبة ،ص.98
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د-

من سلبيات الشذوذ اجلنسي أنه سبيل إىل معرفة الفساق من الناس ابلتايل سيتعرف صاحبة على أفسق

ذ-

الناس مما يؤثر فيه على دينة وأخالقه بل حىت على حتصيله الدراسي بسبب اإلمهال يف الدراسة مما يرتتب
عليه ضعف التحصيل الدراسي.
إن الشذوذ اجلنسي يعترب انتهاك حلفظ الساللة البشرية ألن هللا خلق األنسان ودعى حلفظ نسله عن طريق
الزواج ا لشرعي فيعد الشذوذ اجلنسي جتاوز ملنهج هللا يف الفطرة السوية وامتداد البشرية ابلشكل األمثل مما
يؤدي إىل قلة النسل وضعف مقومات اجملتمع.51

ومن خالل ما سبق ميكن القول أن هذه األضرار االجتماعية هي حصاد الشذوذ اجلنسي وال طريق للوقاية من هذه
األضرار الفتاكة إال ابلعودة إىل كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم.
 3.3األضرار الصحية
هناك العديد من األضرار الصحية اليت ارتبطت ابألشخاص الذين ميارسون الشذوذ اجلنسي سواء إتيان
الذكور أو إتيان الزوج زوجة يف أثناء فرتة احليض وغريه من أنواع الشذوذ ،وقــد أثبــت الطــب احلــديث أن إتيان املرأة
يف دبرها له أضرار خطرية ،حيث يسبب اإلتيان يف الدبر مرض الزهري ،والتهاب الكبد الوابئي ،والدوسنتاراي،
واحلساسية ،ورضوض خمتلفة يف املستقيم وفتحة الشرج ،والسيالن ،وااللتهاب احلبييب والليمفاوي ،والقرحة الرخوة،
والدودة الدبوسية ،واألمراض الفطرية ،واللؤلؤة املعدية وحنو ذلك ،52وسيتناول الباحث بعضا من تلك األمراض
الصحية على سبيل املثال ال احلصر وهي على النحو التايل:
أ-

مرض (االيدز) وهو وابء يعرف ابسم (متالزمة العوز املناعي املكتسب) وهو من أخطر األمراض يف اتريخ
البشرية ومل يوجد له عالج حىت اآلن ،53وبينت الدراسات العلمية احلديثة أن مرض (اإليدز) ال ينتقل إال
عرب متنفسني مها :اللواط ووطء النساء يف احمليض.54

ب-

مرض السيالن":غونوراي" ويسمى "القرقعة" هو عدوى تسببها جرثومة النيسرية البنية ،ويعترب سبب اإلصابة
هبذا املرض السيالن عن طريق ممارسة اجلنس سواء كان اجلنس املهبلي أو الفمي أو الشرجي مع شخص

 51احملروقي ،ميادة مصطفى حممد2019 ،م ،االنتهاكات القانونية والشرعية الىت متثلها العالقات املثلية الشاذة ،مصر :جامعة املنصورة ،ص.470
 52الصاوي ،عادل الصاوي حممود2017 ،م ،جرمية التعدي ابلتسبب يف املرض ابملمارسات اجلنسية الشاذة يف ضوء الطب والدين ،اإلسكندرسة :حولية
کلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،ص.87
 53الروين ،نبيلة علي حسني2015 ،م ،خطر الغزو الفكري الغريب املعاصر على املرأة املسلمة :دراسة تطبيقية على مصطلح اجلندر ،السودان :جامعة القرآن
 2القرآن الكرمي والعلوم االسالمية ،ص.169
 54فقريي ،علوية حممد عثمان2015 ،م ،الرتبية الوقائية فيما روته أمهات املؤمنني يف شئون النساء ،جامعة افريقيا العاملية -املركز االسالمي االفريقي،
(.181-182 ،)30
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مصاب ابلعدوى وقد يؤدي هذا املرض إىل العقم ،55وترتفع نسبة هذا املرض يف االماكن اليت يكثر فيها
االتصال اجلنسي احملرم.56
ت-

مرض الزهري  :هو مرض تناسلي قدمي ومزمن ينتقل عن طريق االتصال اجلنسي املباشر بني املريض والسليم
ومضافعات هذا املرض قد يضعف القلب ويصيب اجلهاز اهلضمي أبكمله وقد يؤدي هذا املرض كذلك إىل
إصابة الدماغ ابلشلل العام ،وقد أثبت األطباء أن اإلابحية اجلنسية هي العامل األول يف انشار هذا
املضرض.57

ث-

مرض اهلربس :هو مرص فريوسي له نوعان النوع األول ) (HSV1يسبب العدوى وظهور البثور على
الشفاه والوجه ومناطق أخرى ،وقد يصاب به الشخص بسبب مالمسة إفرازات املريض ،كما أن له أسبااب
نفسية وعضوية متعددة ،والنوع الثاين  (HSV2):يصيب املنطقة التناسلية والشرج ،وينتقل هذا املرض عن
طريق االتصال اجلنسي احملرم أو عن طريق الفم عند الشاذين ،وعن طريق اجلنس الشرج ،وبينت الدراسات
املسحية يف الدول الغربية أن هذا املرض يكاد ينعدم عند األزواج امللتزمني ابلعالقة الزوجية إذا مل يكونوا قد
أصيبوا به قبل الزواج ،وال يوجد عالج هنائي للمرض ،لكن هناك عقارات ختفف من أعراضه.58

ج-

مرض الثآليل التناسلية :وهو مرض ينتج عن التهاب فريوسي ينتشر بني األشخاص النشيطني جنسيا ،وأكد
الدكتور (أورال) أن  %60من النساء و %83من الرجال الذين ظهرت الثآليل على مقاعدهم اعرتفوا أبهنم
شاذين ويالط هبم ،وأحياان تتحول هذه الثآليل إىل أورام سرطانية.59
وبني كثري من األطباء أن استخدام الواقي عند االتصال اجلنسي ال حيمى وال يقي وقاية كاملة من اإلصابة

ابألمراض التناسلية وذلك ألن الواقي ال يغطي بشكل اتم العضو التناسلي ،ويدخل يف ذلك مجيع األدوات املستخدمة
للوقاية من األمراض اجلنسية.
يف ضوء ما سبق ظهر لنا أن هذه األضرار الصحية هي من جراء الشذوذ اجلنسي ،وال جناة من هذه األخطار
الصحية إال ابلتخلق أبخالق واملباديء اإلسالم احلميدة.
 55مديرية التحكم ابألمراض السارية دائرة الصحة2013 ،م ،قسم الصحة العامة واخلدمات السريرية ،والية غريب أوسرتاليا( :بدون انشر) ص .1
 56جابر ،عبد الناصر حممد2017 ،م ،التدابري الشرعية للوقاية من األمراض اجلنسية ،األردن :جامعة آل البيت ،ص.282
 57املرجع نفسه ،ص.282
 58الفوزان ،صاحل بن حممد2014 ،م ،أثر مرض اهلربس على عقد النكاح دراسة فقهية ،الرايض :الرائسة العامة للبحوث العلمية واالفتاء ،ص.258
 59جابر ،عبد الناصر حممد ،التدابري الشرعية للوقاية من األمراض اجلنسية ،ص.284
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 اخلامتة.4
 فالشاذ،الشذوذ اجلنسي هو احنراف عن الفطرة السوية خيرج فيه أصحابه عن سبل االتصال اجلنسي الطبيعي
، وسحاقا ابلنسبة للنساء،جنسا هو الشخص الذي يستمتع مع أانس من نفس جنسه ويسمى لواطا ابلنسة للرجال
 وله أضرار جسيمة جدا على،فالشذوذ اجلنس ي بكل صوره خروج عن تعاليم وأحكام القرآن الكرمي والسنة النبوية
 فحرم اإلسالم الشذوذ اجلنسي بكل صوره ألنه من،حياة البشر سواء على اجملتمع ككل وكذلك على الصعيد الفردي
أكرب الفواحش وأقبح الرذائل ولتنوع أضراره وأخطاره وال خيفى على أهل البصائر والعقول أن أحكام الشرع املطهر
مرتتبط ارتباطا وثيقا مبصلحة البشر وبقدر حتقيق تلك األحكام تكون سعادة اإلنسان وفالحه وبقدر تركه لتلك
 وبعد هذا، وهذه احلكم ال ميكن ألحد أن يعرفها كلها فهي كثرية جدا ومتنوعة،األحكام تكون شقاوته وتعاسته
البيان القارع من الكتاب والسنة وامجاع الصحابة أييت من أييت من حثالة الناس من يقول أبن اللوط ليس شذوذ
ِ  فإِهنا ال تعمى األبصار وٰلكِن تعمى القلوب،جنسي وإمنا هي حرية
.اليت ِيف الصدوِر
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