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اإلهداء
إىل كل أم ربت وتعبت.....لًتى فلذة كبدىا
من أفضل الرجال...
إىل كل أب انتظر ليكرب ابنو ....ليفرح بو..
إىل كل معلم ومريب....يريد من غرسو أن
يؤيت أُكلو.....
أىديكم حبثي ادلتواضع...مع خالص الشكر

حبث يف _عمل قوم لوط

2

المقدمة
بسم اهلل الرضبن الرحيم
احلمد هلل الذي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،والصالة والسالم على من حذر
أمتو من مضالت الفنت ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،لو النعمة ولو الفضل ولو
الثناء احلسن ،وأشهد أن زلمدا عبده ورسولو بعثو ربو بأحسن سبيل وأفضل كتاب وأقوم سنن
تسليما كثَتا أما بعد:
فإن ربنا قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،ومن تلك الفواحش (عمل قوم
لوط) واليت بدأت تنتشر يف اجملتمعات ادلسلمة بشكل ملحوظ ،وقد كانت قبل ذلك ال تكاد
تذكر ،و(عمل قوم لوط )(ٔ)ىو موضوع حبثنا ،وقد امسيت حبثي هبذا االسم ،ومل امسو
(اللواط)لسببُت:
(ٔ)
أحدمها لوروده بعدة أحاديث هبذا اللفظ كقولو ( :ولَ َع َن اهلل َمن َع ِم َل َع ِوم لُوط)
مل قَ َ
ألن يف لفظ ( اللواط) بعض احلرج عند الناس لشناعة فعلو ،وعظم ذنبو .وكان سبب اختياري ذلذا البحث:
 قلة الدراسات عنو خاصة يف وقتنا احلاضر ،مع خطورتو على اجملتمعات ادلسلمة ،وعظمآثاره النفسية و االجتماعية والصحية .
 وكذلك دلا دلستو بنفسي من هتاون بعض اآلباء واألمهات هبذا األمر ومسبباتو ،وعدممتابعة ابناءىم ومالحظتهم.
 كثرة شكوى ادلرشدين الطالبيُت يف ادلدارس االبتدائية وادلتوسطة والثانوية من ظهورىذا األمر بُت الطالب.

(ٔ) السنن الكربى للبيهقي ،باب ما جاء يف ربرمي اللواط ج ٛصٕٓٗ
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وسأقدم يف حبثي ىذا دراسة سلتصرة عن تلك األسباب بإذن اهلل تعاىل ،وسنستخلص منها
توصيات للفرد و اجملتمع لعلهم ينتفعون هبا  ،فينجوا يف دنياىم وأخراىم.
وقد واجهتٍت بعض الصعوبات حينما شرعت يف حبثي ،منها قلة ادلراجع والدراسات احلديثة
اليت تناولت ىذا ادلوضوع ،وايضا تزامن كتابيت لو مع االمتحانات الشهرية ،وايضا لقلة
وقت فراغي حبكم أنٍت ربة منزل  ،ومع تلك الصعوبات إال أنٍت اضبد اهلل ان قررت إدارة
ادلعهد وضع ىذه ادلادة لنا حىت يتسٌت لنا البحث يف امهات الكتب.
وىذا عرض موجز دلباحث ىذا البحث وىي كالتايل:
ادلبحث االول :تعريف عمل قوم لوط .
ادلبحث الثاين :اول من ابتدعو يف االرض.
ادلبحث الثالث :ربرديو وعقوبة مرتكبو واالثار الواردة يف ذمو.
ادلبحث الرابع  :أحكام متعلقة باللواط .
ادلبحث اخلامس :أضرار اللواط .
ادلبحث السادس :سبل الوقاية والعالج.
واتقدم بالشكر اجلزيل إلدارة ىذا الصرح الذي خيدم كتاب اهلل وعلومو ،أن قررت لنا ىذه
مادة البحث العلمي ،والشكر موصول ألستاذتنا/عبَت الشربمي على عطائها ادلميز  ،وسعة
صدرىا على أسئلتنا اليت ال تنتهي.
كما أشكر بنييت/نسيبو على مساعدهتا يل بكتابة ىذا البحث ،وارجو من اهلل تعاىل قبول
عملي وان يكون خالصا لوجهو الكرمي سبحانو ىو ويل ذلك والقادر عليو.
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املبحث األول
تعريف ومعنى (اللواط)
حيمل لفظ(لََو َط) (ٔ)معٌت احلب وااللتصاق واإللزاق.
ومصدره (اللواط) و وىو اكتفاء الرجال بالرجال يف األدبار.
ِ
ِّساء بَ ْل أَنتُ ْم قَـ ْوٌم ُّم ْس ِرفُون}
قال تعاىل{:إِنَّ ُك ْم لَتَأْتُو َن ِّ
الر َج َال َش ْه َوةً ِّمن ُدون الن َ
[األعراف ، ]ٛٔ:فقولو شهوة فيها معٌت احلب الذي ىو من معاين (لََو َط) وذلذا صار
(لُوط) اسم علم من الط بالقلب  ،أي لصق حبو بالقلب .
ومل ديتنع ىذا االسم (اللواط) على ىذه الفعلة الشنعاء  ،و(اللوطي) على فاعلها وقد أصبع
على اطالقها العلماء من غَت خالف يُعرف  ،فالفقهاء يعقدون أحكام اللواط واللوطية
يف مصنفاهتم الفقهية  ،وكذلك ادلفسرون وادلتحدثون واللغويون .
(من
ومساه النيب ( عمل قوم لوط) يف عدة أحاديث منها ؛عن ابن عباس  قالَ :
(ٕ)
وجدسبُوه يعمل عمل ِ
قوم لوط فاقتلوا ال َف ِ
ادلفعول بو)
اعل و َ
َ َ
َ
ُ
وقد جاء عند الًتمذي مثالً قال ( باب ما جاء يف حد اللوطي ).
وأبو داود وابن ماجة قاال ( باب فيمن عمل عمل قوم لوط) .
(ذم اللواط) للهيثم بن خلف الدوري وكتاب (القول ادلضبوط يف ربرمي
ومثالً يف كتبهم ككتاب ّ
فعل قوم لوط ) حملمد الواسطي .
حل ىذا اإلشكال يف كتابو (ادلفردات ص  )ٜٗ٘فقال (وقوذلم
والراغب األصفهاين قد َّ
تلوط فالن اذا تعاطى فعل قوم لوط  ،فمن طريق االشتقاق فإنو اشتُق من لفظ (لوط)
الناىي عن ذلك ال من لفظ ادلتعاطُت لو ) انتهى .
ويوجد لذلك نظائر يف الشرعية مثل لفظ (اإلسرائيليات) نسبة اىل يعقوب --

(ٔ) لسان العرب ،البن منظور جٔصٔٗٙ
(ٕ) رواه اضبد وابو داود والًتمذي ،وابن ماجو يف سننو باب فيمن عمل عمل قوم لوط برقمٖٖٜٔ
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ومثل لفظ (القدرية) ومذىبهم نفي القدر .
ومنو ىنا (عمل قوم لوط :لوطي) ويراد بو النسبة اىل هنيو ال إليو عليو السالم .
فال تلتفت دلا قالو بعض الكتاب يف قصص األنبياء وانكارىم على ىذه اللفظة (اللواط)(ٔ).
فهذا معٌت اللواط لغة واصطالحا  ،وبعض األمور ادلتعلقة بإطالق ىذا اللفظ رلملة.

(ٔ) معجم ادلناىي اللفظية ،لبكر أبو زيد جٔ صٗٗٙ
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المبحث الثاني
أول من ابتدعو في األرض
{ولُوطًا
أول من وقع منهم اللواط ىم قوم لوط ومل يسبقهم أح ٌد اىل ىذه الفاحشة  ،قال تعاىل َ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
َح ٍد ِّمن الْ َعالَ ِمُت}[األعراف]ٛٓ:
إ ْذ قَ َال ل َق ْومو أَتَأْتُو َن الْ َفاح َشةَ َما َسبَـ َق ُكم هبَا م ْن أ َ
مث عرف اللواط يف سلتلف األزمنة والعصور  ،وكان اذلنود يتمتعون بالغلمان واليونانيون وكان
يوجد لديهم يف األوساط الفكرية خاصو  ،مث انتقلت منهم إىل الفرس  ،وعرف ذلك عند
العرب أيضاً  ،واستمر ىذا الشذوذ على مر العصور وعرفتو كثَت من األمم الغربية قددياً وحديثاً،
ووجدت طائفة مسوا أنفسهم ب(الشاذين جنسياً) يفعلون كفعل قوم لوط وأخذوا يسعون اىل
تشريع وجودىم شيئاً فشيئاً  ،ومن نتائج تكاثر الشاذين جنسياً يف العامل الغريب اهنم أصبحوا
يشكلون قوة ضاغطو على أرض الواقع  ،شلا دفع بكثَت من الدول اىل تعديل قوانينها اليت كانت
ُربرم الشذوذ اجلنسي حىت سباشت مع رغبات الشواذ يف بالدىا  ،حىت إنو مت إقرار زواج الشواذ
يف ست بلدان يف العامل (ٔ) ،واخرج اسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس قال :كان
الذي ضبلهم على اتيان الرجال دون النساء اهنم كانت ذلم شبار يف منازذلم و حوائطهم وشبار
خارجو على ظهر الطريق وإهنم أصاهبم قحط وقلة من الثمار ،فأخذ يقول بعضهم لبعض
:إنكم إن منعتم شباركم من ابناء السبيل كان لكم فيها عيش ،اجعلوا سنتكم إن جاء يف
بالدكم غريبا أن تنكحوه وغرموه أربعة دراىم ،فإن الناس ال يظهرون ببالدكم إذا فعلتم ذلك،
فذلك الذي ضبلهم على ما ارتكبوه من األمر العظيم.
وكذلك ما روي عن بعض رواة ابن عباس قال :إما كان بدء عمل قوم لوط ان ابليس جاءىم
عند ذكرىم ما ذكروا يف ىيئة صيب اصبل صيب رآه الناس ،فدعاىم اىل نفسو فنكحوه ،مث جروا
(ٕ)
على ذلك
فانظر رضبك اهلل كيف أن إبليس سبب كل بلية البن آدم أعاذنا اهلل وإياكم منو.

(ٔ) انظر :ظاىرة الشذوذ يف العامل العريب ،د .هنى قاطرجي
(ٕ) الدر ادلنثور للسيوطي ٖٜٗٙ/

. https://saaid.net/daeyat/nohakatergi/ٖٔٓ.htm
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المبحث الثالث
تحريمو وعقوبة مرتكبو واآلثار الواردة فيو
واصبع ادلسلمون على أن التلوط من الكبائر اليت حرمها اهلل تعاىل{ :أَتَأْتُو َن ُّ
الذ ْكَرا َن ِم َن
ِ
ِ
ِ
ادون}[الشعراء]ٔٙٙ:
الْ َعالَمُت۞ َوتَ َذ ُرو َن َما َخلَ َق لَ ُك ْم َربُّ ُك ْم م ْن أ َْزَواج ُكم بَ ْل أَنتُ ْم قَـ ْوٌم َع ُ
أي رلاوزون من احلالل إىل احلرام (ٔ).
ومل يثبت عنو  أنو قضى يف اللواط بشيء ألن العرب مل تكن تعرفو  ،ولكن ثبت عنو  أنو
ادلفعول ِبو)(ٕ) .
الفاعل و َ
قال ( :اقتلواُ
َ
واصبع الصحابة على قتلو  ،وإمنا اختلفوا يف كيفية قتلو فقال ابو بكر( يرمى من شاىق) ،
وقال علي ( يهدم عليو حائط)  ،وقال ابن عباس( يقتالن باحلجارة) .
ِ ٍ
وسئل ابن
عمل عملَ قوم لوط فاقتلوه)ُ ُ
وقد ذكر عن عمر بن اخلطاب  أنو قال  (:من َ
عباس ما حد اللوطي؟ فقال( :ينظُر اعلى بيتٍ يف القريةِ فَتمىَ ُمث يتبُع باحلجارةِ )(ٖ).
ومن أقوال التابعُت يف حكمو  ،ما روي عن ابن شهاب يقول ( :على اللوطي الرجم أُحصن أم
مل حيصن ُسنة ماضية) .
الدبـُُر أعظم حرمة
وعن قتادة عن جابر بن زيد ُ :سئل يف رجل غشى رجل يف دبره ؟ فقالُ :
،يرجم أُحصن أم مل ُحيصن .
من الفرج
ُ
ِ
الثيب
وعن عطاء عن ابن ادلسيب اهنما كانا يقوالن  (:الفاعلَ وادلفعولُ بوِ دبنزلة الزناَ ُ
يرجم َ
والبكرَ )

(ٔ) كتاب الكبائر للذىيب جٔص٘ٙ
(ٕ)سنن ابن ماجو ،باب من عمل عمل قوم لوط برقم ٕٕ٘ٚ
(ٖ)كتاب زاد ادلعاد البن القيم صٚ٘ٚ
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وروي عن عبد اهلل بن معمر أنو قال  (:اللوطي يقتُل )
وصنف ابن القيم يف كتابو الكبائر فقال  :الكبَتة احلاديو عشرة  :اللواط  ،مث قال  :قد
خص اهلل علياً يف كتابو العزيز قصة قوم لوط يف غَت موضع من ذلك  ،قولو تعاىل { :فَـلَ َّما َجاء
ِ
ِ
ِ
ِ
نضود}[ىود]ٕٛ:
أ َْم ُرنَا َج َع ْلنَا َعاليَـ َها َسافلَ َها َوأ َْمطَْرنَا َعلَْيـ َها ح َج َارًة ِّمن س ِّج ٍيل َّم ُ
قوم لوط لَعن اهلل فعلَهم ثَالثاً )(ٕ) .
أخوف ما
وذلذا قال النيب ( 
ُ
ُ
أخاف علي ُكم َعمل ُ
دسبوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل وادلفعول بو )(ٖ)  ،وقال ابن
وقال َ (:من َ
وج ُ
عباس  (ينظُر أعلىَ بناِء يف القريةِ فيلقىَ ِ
منو ُمث يُتبع باحلجارة كِما فُعِل بقوم لوط ).
َ ُ
ويف ىذه اآليات واألحاديث كفاية على عظم ذنب اللواط  ،وعظيم عقوبتو يف اآلخره
نسأل اهلل العافيو وادلعافاة الدائمة.
)ٔ(

(ٔ) كتاب ذم اللواط  ،اآلجري  ،صٕٙ-٘ٛ
(ٕ) سنن الًتمذي  ،كتاب احلدود  ،رقم ٔٗ٘ٚ
(ٖ) األحاديث ادلختارة  ،للضياء ادلقدسي  ،رقم ٕٕٓ
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المبحث الرابع
أحكام متعلقة باللواط
يلحق باللواط اتيان ادلرأة يف دبرىا  :فهو ما حرمو اهلل تعاىل ورسولو  ،لقولو تعاىل :
ِ
ث لَّ ُكم فَأْتُواْ حرثَ ُكم أ َّ ِ
ِ
ِّمواْ ألَن ُفس ُك ْم َواتَّـ ُقواْ اللّوَ َو ْاعلَ ُمواْ أَنَّ ُكم ُّمالَقُوهُ
ََّن شْئتُ ْم َوقَد ُ
َْ ْ
{ن َسآ ُؤُك ْم َح ْر ٌ ْ
َوبَ ِّش ِر الْ ُم ْؤِمنُِت}[البقرة ، ]ٕٕٖ:أي كيف شئتم مقبلُت أومدبرين يف موضع واحد .
فعن ابن عمر -رضي اهلل عنهما -مرفوعاً وموقوفاً (ىيَ اللوطيةُ الصغُرى ))ٔ(.
وقد روى أبو ىريرة  عن رسول اهلل  --أنو قال(:ملعُو ٌن من أتى حائضاً أو امرأةً يف
دبرىا ) (ٕ).
ُ
وكثَت من اجلهال واقعون يف ىذه ادلعاصي  ،وذلك لقلة معرفتهم ومساعهم للعلم  ،وجيب على
العبد أن يتوب اىل اهلل من صبيع الذنوب ويسأل اهلل العفو عما مضى منو يف جهلو والعافية
(ٖ)
فيما بقى من عمره .
يلحق باللواط أيضاً إتيان البهيمة  :فقد روى ابو داود وغَته عن ابن عباس  عن النيب 
قال(:من أتىَ هبيمةً فاقتلُوىا واقتلوهُ معها ))ٗ( وىي من الفواحش اليت ال تقبلها الفطرة
أنو
َ
السليمة .
يلحق باللواط االستمناء  :قال شيخ اإلسالم رضبو اهلل  :واالستمناء ال يباح عند أكثر العلماء
خيش ذلك  ،وقد أوجب بعضهم احلد  ،والصرب على
سلفاً وخلفاً سواءً خشي العنت أم مل َ
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ
ضلِ ِو
احا َح َّىت يـُ ْغنِيَـ ُه ْم اللَّوُ ِمن فَ ْ
ين الَ َجي ُدو َن ن َك ً
احملرمات واجب  ،قال تعاىلَ :
{ولْيَ ْستَـ ْعفف الذ َ
}[النور ]ٖٖ:واالستعفاف ىو ترك ادلنهي عنو كما يف احلديث الصحيح عن ايب سعيد
تعفف يـع ْفو اللَّو وِمن يستغ ِن يغُنو اللَّو م ِّن فَ ْ ِ ِ
اخلدري عن النيب ( :ومن يس ِ
صبَّـ ُر
ضلو َوَم ْن يَـتَ َ
َ
َُ ُ ُ َ ْ َ
ََ ْ َ
(ٔ) رواه النسائي ،يف السنن الكربى ،باب ذكر اختالف الناقلُت رقم ٜٓٔٚ
(ٕ) رواه اإلمام أضبد ،يف مسنده ،برقم ()ٔٙ/ٔ٘ٚ
(ٖ) كتاب الكبائر  ،للذىيب صٔٙٓ-ٙ
(ٗ) ادلنتقى من كتاب الًتغيب والًتىيب ،للقرضاوي  ،صٕٗٚ
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ِ
الصِ ِرب)(ٔ)مثل الصرب على مرارة احلاجو  ،ال
أح ُد َعطَ ِاء َخْيـَرا َو ْأو َس ُع ِم َن َّ
يَ ْ
صبُـَرهُ اللَّوُ َوَما أ ُْعط َي َ
)ٕ(
جيزع شلا ابتلى بو من فقر  ،أو الصرب على ادلرض  ،وعلى فاعلو التعزير وليس كالزنا
السحاق :مل يذكر ِ
ِ
السحاق بالقرآن  ،أما يف السنو فهناك أحاديث كثَته تنهى وربذر من
(ٖ)
اق بـُت الن ِ
بينهن)
ِّساء َزنَّا َ
عواقبو  ،فقال عليو الصالة والسالم ّ (:
الس َح ُ َ ْ َ َ
ِ
اميت ِستِّا فَـ َعلَّْي ِه ْم
وقال  رابطاً ىذه الصفة وبُت اقًتاب عالمات الساعة  (:إذاَ ا ْستَ َحلَّ ْ
ت ُ
ِ ِ
ِ
اخلمور ،و ِ
لبسوا ْ ِ ِ َّ
الد َ
َّما ِر ،اذا ظَ َهَر ف ُيه ْم الت ََّالعُن َو َش ِربُوا ُْ ُ َ
ِّساءُ
احلَر َير َوازبَ ُذوا الْ َقْيـنَاتَ ،وا ْكتَـ َفى الن َ
ِ )ٗ(
ِ
الر َّجال)
الر َّج ِال بِ ُّ
ِّس ِاء َو ُّ
بالن َ
واستند فقهاء اإلسالم على ىذه األحاديث من أجل ربرمي ِ
السحاق واعتباره من الكبائر
(٘)
وأوجبوا عليو التعزير  ،واعتباره معصيو ال حد فيها وال كفاره .
الشذوذ اجلنسي  :وىو أمشل من اللواط  ،فقد ورد يف اللغة العربية ألفاظ استخدمت يف التعبَت
عن الشذوذ منها  :اللواط  ،ادلساحقة  ،اتيان البهائم  ،صباع األموات .
وقد جاءت ىذه العبارة (الشذوذ اجلنسي) من االنفتاح على الغرب وما نتج عنها من علوم
عنيت بتحليل بعض الظواىر االجتماعية وبيان اسباهبا ونتائجها .وىذا التعريف للشذوذ
اجلنسي مل بيق على حالو  ،فمع بدء الدعوات اىل التعاطف مع الشاذين جنسياً يف العامل
بدأت تغيب عبارة "الشذوذ اجلنسي" واستبدلوىا بعبارة "ادلثلية اجلنسية" . Homosexuality
وقد انتشرت يف اآلونة االخَتة يف العامل العريب بشكل ملحوظ  ،وأجريت دراسات
كثَته عن ىذه الظاىرة منها استبانة لألستاذ /عبد اهلل آل يعن اهلل يف أحد الثانويات
بادلملكة العربية السعودية على ()ٕٔٚطالب وكانت اإلجابات كالتايل :
 ىل تفعل الزنا ( ٜنعم) ( ٕٓٛال) ىل تفعل اللواط (ٕٖ نعم) ( ٔٗٛال)ومن األسباب اليت ذكروىا وسهلت ذلم ذلك (القنوات االباحية والصور والعشق
(ٔ) ادلسند ادلوضوعي اجلامع للكتب العشرة  ،صهيب عبد اجلبار  ،برقم ٜٔٗٙ
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

رلمع فتاوى ابن تيمية  ،ج ٔٔ ص ٘٘ٚٗ-٘ٚ
اجلامع الصغَت  ،للسوطي  ،برقم ٖٖٖٛ
رلمع الزوائد  ،للهيثمي  ،برقم ٕٔٔٗٚ
مرجع سابق ،د.هنى قاطرجي https://saaid.net/daeyat/nohakatergi/ٖٔٓ.htm
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ووجود اخلادمات يف البيوت)
فكل ىذه األحكام ادلتعلقة باللواط حكمها حكم اللواط بالتحرمي -كما وردت األدلة
ادلذكورة سابقاً -فيجب على ادلرء االبتعاد عنها وعن مسبباهتا حىت ينجوا من عقاب
اهلل . 

(ٔ) استبيان األستاذ عبد اهلل آل يعن اهلل  ،صيد الفوائد .

http://www.saaid.net/Doat/abdullah/ٕٜ.htm
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المبحث الخامس
أض ـ ـ ـ ـ ـرار الل ـ ـ ـ ـ ـواط
 األضرار الدينية  :كما رأينا من قبل يف ادلباحث السابقة من ربرديو وعقوبة مرتكبو ،فيجب على فاعلو التوبة النصوح من ىذا العمل  ،فإن فاحشة اللواط عظيمة ومن
كبائر الذنوب  ،وذبب فيها التوبة العاجلة  ،قال تعاىل { :قُل يا ِعب ِاد َّ ِ
َسَرفُوا
ين أ ْ
ي الذ َ
َْ َ َ
الذنُ َ ِ ِ
َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم الَ تَـ ْقنَطُوا ِمن َّر ْضبَِة اللَّ ِو إِ َّن اللَّوَ يَـ ْغ ِفر ُّ
ور
وب َصب ًيعا إنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ُ
ُ
يم}[الزَمر]ٖ٘:
الرِح
ُّ
َّ
بل ومن واسع رضبة اهلل سبحانو أنو يبدل سيئات التائب حسنات  ،قال تعاىل { :إِالَّ
من تَاب وآمن وع ِمل عمالً ِ
ِّل اللَّو سيِّئاهتِِم حسنَ ٍ
ات َوَكا َن اللَّوُ َغ ُف ًورا
صاحلًا فَأ ُْولَئِ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
ك يـُبَد ُ ُ َ َ ْ َ َ
(ٔ)
ِ
يما}[الفرقان]ٚٓ:
َّرح ً

 األضرار الصحية  :منها الرغبة عن ادلرأة حىت يبلغ بو العجز عن مباشرهتا فتتعطل اىموظيفة من وظائف الزواج وىو اإلصلاب .
التأثَت على األعصاب  ،وىذا يؤثر على نفس الرجل فيشعر أنو ما ُخلق ليكون رجالً ،
مث ينقلب ىذا الشعور اىل شذوذ ويكون عرضة إلصابتو باألمراض العصبية .
 التأثَت على ادلخ  :فيؤدي اىل ارتباك يف تفكَته وشرود يف الذىن وضياع العقل . ارزباء عضالت ادلستقيم وفقد السيطرة على ادلواد الربازية لذلك يكون اللوطي دائمالتلوث هبا ألهنا زبرج بال اراده .
 يسبب أمراض كثَتة مثل التيفود و الدوسنتاريا وفقد ادلناعة ادلكتسبة وغَتىا من(ٕ)
األمراض .

(ٔ) موقع اسالم ويب  ،فتوى يف توبة من اللواط  ،رقم الفتوىٕٖٙ٘٘ :
ٖٕ٘٘?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=ٙ

(ٕ) فقو السنو  ،سيد سابق  ،صٖٓٚ

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php
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 أضرار على الفرد والمجتمع  :ومنها اخلروج عن الفطرة اليت فطر اهلل عليها الناسحىت ادلخلوقات األخرى سبارس اجلنس بُت الذكور واالناث .
 ضعف األمة ؛ فانقراض نسلها نتيجة استغناء الرجال عن النساء وما يًتتب على ذلكمن آثار اجتماعية كتفكك اجملتمع وضعف العالقات األسرية .
)ٔ(
 افساد الناشئة من الصغار الذين ال يعرفون مدى اجلرم الواقع من ىذه الرذيلة . األضرار النفسية ؛ وآثارىا عاجلو جراء التعرض للعنف فيتضرر الطفل  ،وىناك اضرارطويلة ادلدى منها ادمان ادلخدرات  ،وأمراض نفسية أخرى ،وخطر التعرض للعنف
واالضلرافات اجلنسية لدى األطفال اكثر ما يتعرضون لو ويسبب ذلم اضلرافات خطَته
(ٕ)
مستقبالً .

(ٔ) مقال آثار الشذوذ على اجملتمع ،موقع ادلكتبة االسالمية  ،أ.عمر حسنو
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php

(ٕ) االعتداء اجلنسي على األطفال  ،زلمد شريف سامل ،موقع طبيب نفساين دوت كوم
http://alrai.com/article/ٖٙٚٓٔٗ.htm
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المبحث السادس
سبل الوقاية والعالج
ٔ -عدم النظر اىل ادلردان أو النساء بشهوة  :دلا صح عن النيب انو قال ":وزناَ
(ٔ)
النظر"
العُتِ ُ
ألجل ذلك بالغ الصاحلون يف اإلعراض عن ادلردان وعن النظر إليهم وسلالطتهم
ورلالستهم  ،قال احلسن بن ذكوان  :ال ذبالسوا أوالد األغنياء فإن ذلم صوراً
كصور العذارى منهم أشد فتنة من النساء .
وحرم بعض العلماء اخللوة مع األمرد يف بيت أو حانوت أو ضبام قياساً على ادلرأة
(ٕ)
رجل بامرأة اال كان الشيطان ثالثهما "
ألن النيب  قال ":ما خال ٌ
وقد أنشد أبو الطيب ادلتنيب شعراً :
عظم النا ِر من ُمستصغ ِر الشرِر
ادث َمْبدؤىا من النَظ ِر
ُك ُل احلو ُ
ُ
وم ُ
وادل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرء مادام ذا ع ٍ
يف اعُت الغيد موقوف على اخلط ِر
ُت يقـ ـ ـ ـ ـ ــلبها
كم نظرةٍ فعلت يف مكب صاحبها فِعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الس ـ ـ ـِـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـهام بال ٍ
قوس وال وت ِر
ُ
ال مرح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـباً بسـ ـ ـروٍر عاد بالضرِر
يسر ناظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـره ما ضر خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاطره
وسهم من سهام ابليس .
وكان يقال  :النظر بريد الزنا ،
ٌ
(ٖ)
فمن تركو هلل أورثو اهلل حالوة العبادة جيدىا اىل يوم القيامة .
ٕ -عدم مصاحبة الصغار للكبار :ألنو سبب لوقوع مثل ىذا الفعل  ،فًتى أحدىم
يتخذ الغالم باسم الصحبة والصداقة للوصول اىل غايتو السيئة وىي الشهوة الدنيئة
(ٗ)
و أضرار عالقتهم هبم كعالقة األخالء خبليالهتم .
(ٔ) صحيح البخاري ،برقم ٖٕٗ. ٙ
(ٕ) ادلسند ادلوضوعي اجلامع للكتب العشرة ،صهيب عبد اجلبار ٖٖٕٓ .
(ٖ) كتاب الكبائر  ،للذىيب ص ٜ٘-٘ٛ
(ٗ) صيد الفوائد ،زلمد بن سامل البلوش
.htmٔ٘ٓhttps://saaid.net/rasael/
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تعليم االبناء اختيار اجلليس والصاحب الصاحل  :عن ايب ىريرة -رضي اهلل عنو -أن
(ٔ)
ِ ِ ِِ
أح ُد ُك ْم ِم ْن خيالل)
رسول اهلل  قال  (:الْ َم ْرءُ َعلَى دي ِن َخليلو فَ َل يَـْنظَُر َ
فينبغي للوالدين أن يلحقا أوالدمها برفقة صاحلة وإبعادىم عن رفقاء السوء .
ض الظَّ ِ
الرس ِ
املُ َعلَى يَ َديْ ِو يَـ ُق ُ
{ويَـ ْوَم يَـ َع ُّ
ول َسبِيالً
ول يَا لَْيتٍَِت َّازبَ ْذ ُ
ت َم َع َّ ُ
قال تعاىل َ :
ِ
ِ
َضلٍَِّت َع ِن ِّ
الذ ْك ِر بَـ ْع َد إِ ْذ َج ِ
اءين َوَكا َن
يَا َويْـلَ َىت لَْيتٍَِت َملْ أ ََّزب ْذ فُالَنًا َخليالً لََق ْد أ َ
الشَّيطَا ُن لِ ِإلنس ِ
ان َخ ُذوالً }[الفرقان ، ]ٕٜ:فنأخذ من اآلية أن اخلليل حيشر مع
ْ
َ
خليلو يف اآلخرة وحُت ذلك يندم حُت ال ينفع الندم  ،فيجب على اآلباء إرشاد
ابنائهم وتوجيههم إىل رلالسة األخيار والبعد عن األشرار (ٕ).
ربط الطفل بادلسجد  :وىذا ادلسلك من أعظم مسالك الًتبية والتعليم  ،فادلسجد
ىو بيت اهلل وفيو جيتمع الصاحلون ادلخلصون الراكعون الساجدون اآلمرون
بادلعروف والناىُت عن ادلنكر احلافظون حلدود اهلل  ،وىؤالء القوم ال يشقى
جليسهم سواء كان صغَتاً أو كبَتاً  ،وكان الصحابة يصطحبون أوالدىم لصالة
(ٖ)
العيد .
تعليم الطفل ادلعلومات اإلسالمية العامة عن ىذه ادلناطق  ،واخباره أن ىذه ادلنطقة
خاصة ال أحد ديسها ولو كان قريباً لو  ،وأن رلرد االقًتاب من ىذه ادلنطقة فإن
ذلك خطأ كبَت يعاقب عليو القانون  ،واعطاء الطفل الثقة حىت يدافع عن نفسو
إذا ما حاول اح ٌد استغاللو  ،واعطائو أوامر واضحو بأن ال يركب مع الغرباء دون
ٍ
اذن من أىلو.
ومن العالج اذا وقع شيء من ذلك :فلو أخرب الطفل أحد الوالدين أن أحداً اعتدى
عليو جنسياً  ،فيجب أن يؤخذ كل ما يقولو جبديو  ،ألنو إذا مت ذباىلو فلن يُفصح
رلدداً اذا اعتدى عليو جنسياً ويستمر استغاللو سنُت .
واعطائو الكثَت من احلب والطمأنينة  ،والفخر بشجاعتو وأنك تعلم أنو خائف وال

(ٔ) مسند اإلمام أضبد برقم ( )ٕٛٓٛ
(ٕ) اذلدي النبوي يف تربية األوالد  ،سعيد القحطاين ص٘ٔٚ
(ٖ) االشكالية ادلعاصرة يف تربية الطفل ادلسلم  ،سعيد عبد العظيم ص ٓٓٔ
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يرغب حبدوث ىذا لو .
اطلب ادلساعدة من طبيب نفسي أو أخصائي اجتماعي  ،وأبلغ عن ادلعتدي كي
ال يتكرر ذلك على ٍ
أطفال آخرين (ٔ).
ىذا عرض رلمل ألسباب وعالج ظاىرة اللواط ،عسى اهلل أن ييسر ألمتنا األخذ هبا ،
والسَت على منهاج السلف الصاحل.

(ٔ) االعتداء اجلنسي على األطفال  ،د.زلمد شريف سامل ،
http://www.tabibnafsany.com/child_sexual_abuse.htm
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الخاتمة
احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات والصالة والسالم على ادلبعوث رضبة
للربيات  ،فقد مت حبثي بفضل اهلل ومنتو وكرمو ،وأرجوا منو عز وجل أن ينفع بو من قرأه
وأن يكون ىذا العمل خالصاً لوجهو الكرمي..

وبعد ..فإين أستخلص بعض التوصيات بعد حبثي عن أسباب ومسببات اللواط
فيجب على ادلعلمُت وادلربُت ومعلمي حلق القرآن االىتمام دبا يلي:
_ وعظ الشباب وربطهم خبالقهم وعقيدهتم.
_ ربطهم بادلسجد وزلبتهم الرتياده واحملافظة على الصالة.
_ الًتبية الصاحلة لألبناء والدعاء ذلم حبفظهم من سوء.
_ الًتابط األسري وإشاعة احملبة بُت األبناء ووالديهم.
_ غرس القيم ومراقبة اهلل يف نفوس األبناء والطالب.
_ اختيار الصديق الصاحل الذي يدذلم على اخلَت.
_ استشارة ذوي اخلربة  ،واستشارهتم عند حدوث مشكلو.
وأيضا حصلت من خالل اطالعي على الكتب وادلراجع وادلواقع ادلفيدة ،على النتائج التالية:
_ عظم ادلسئولية اليت يتحملها الوالدين ألهنما احملضن األول لألبناء  ،واللبنة األوىل يف

دباء شخصيتو وعقيدتو.
_ أن ادلعلم مسئول عمن ربت يديو من الطالب ،بتوجيههم وغرس القيم الفاضلة يف
نفوسهم ،وبلحق هبم معلمي ربفيظ القرآن يف احللق.
_ اجملتمع ككل مسئول بعد كل ىؤالء عن عصب األمة وىم شباهبا ،بتوجيههم وبنائهم
البناء القومي من نساء ورجال.
وفقنا اهلل وإياكم دلا حيبو و يرضاه ،وأن يصلح شباب أمتنا وجيعلهم ىداة مهتدين ،غَت
ضالُت وال مضلُت ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العادلُت ،وصلى اهلل وسلم على ادلبعوث رضبة
للعادلُت.
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فهرس اآليات
اآلية
ث لَّ ُكم فَأْتُواْ حرثَ ُكم أ َّ ِ
ِ
ِّمواْ
ََّن شْئتُ ْم َوقَد ُ
َْ ْ
{ن َسآ ُؤُك ْم َح ْر ٌ ْ
ألَن ُف ِس ُك ْم َواتـَّ ُقواْ اللّوَ }
ال لَِقوِم ِو أَتَأْتُو َن الْ َف ِ
ِ
اح َش َة َما َسبَـ َق ُكم ِهبَا
{ولُوطًا إ ْذ قَ َ ْ
َ
ٍ
ِ
ِ
َحد ِّمن الْ َعالَمُت}
م ْن أ َ
ِ
ِّساء بَ ْل أَنتُ ْم قَـ ْوٌم
الر َج َ
إِنَّ ُك ْم لَتَأْتُو َن ِّ
ال َش ْه َوًة ِّمن ُدون الن َ
ُّم ْس ِرفُون}
{فَـلَ َّما َجاء أ َْم ُرنَا َج َع ْلنَا َعالِيَـ َها َسافِلَ َها َوأ َْمطَْرنَا َعلَْيـ َها
ِ
ِ
نضود}
ح َج َارًة ِّمن س ِّج ٍيل َّم ُ
{أَتَأْتُو َن ُّ
الذ ْكَرا َن ِم َن الْ َعالَ ِمُت۞ َوتَ َذ ُرو َن َما َخلَ َق لَ ُك ْم
َربُّ ُك ْم ِم ْن أ َْزَو ِاج ُكم }
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
احا َح َّىت يـُ ْغنيَـ ُه ْم اللَّوُ
ين الَ َجي ُدو َن ن َك ً
َ
{ولْيَ ْستَـ ْعفف الذ َ
ِ
ِ
ِ
ضل و }
من فَ ْ
ض الظَّ ِ
ت
املُ َعلَى يَ َديِْو يـَ ُق ُ
{:ويـَ ْوَم يـَ َع ُّ
ول يَا لَْيتٍَِت َّازبَ ْذ ُ
َ
الرس ِ
ول َسبِيالً }
َم َع َّ ُ
{إِالَّ من تَاب وآمن وع ِمل عمالً ِ
ِّل
ك يـُبَد ُ
صاحلًا فَأ ُْولَئِ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
اللَّو سيِّئاهتِِم حسنَ ٍ
ات }
ُ ََ ْ َ َ
{قُل يا ِعب ِاد َّ ِ
َسَرفُوا َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم الَ تَـ ْقنَطُوا ِمن
ين أ ْ
ي الذ َ
َْ َ َ
َّر ْضبَِة اللَّ ِو }

السورة

رقمها

الصفحة

البقرة

ٖٕٕ

ٜ

األعراف

ٓٛ

ٙ

األعراف

ٔٛ

ٗ

ىود

ٕٛ

ٛ

الشعراء

ٔٙٙ

ٚ

النور

ٖٖ

ٜ

الفرقان

ٕٜ

٘ٔ

الفرقان

ٓٚ

ٕٔ

الزَمر
ُّ

ٖ٘

ٕٔ
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فهرس األحاديث

احلديث

اف َعلَي ُك ْم عُ ِم َل قُـ َّوُم لَ ْوط)
َخ َ
َخ َّو ُ
ف َما أ َ
)أ ُ
ِ
ِ
َّم َار)
)إذاَ ا ْستَ َحلَّ ْ
ت اميت ستِّا فَـ َعلَ ُيه ْم الد َ
)اُقْـتُـلُوا الْ َف ِ
ول بِِو)
اع َل َوالْ َم ْفعُ َ
ِّس ِاء َزنَّا بَـْي ُنه َّن)
الس َح ُ
اق بَـ ْ َ
) ّ
ُت الن َ
)الْ َم ْرءُ َعلَى ِدي ِن َخلِيلِ ِو)
) َما َخ َال َر ُج ُل بإمرأة ًاال َكا َن الشَّْيطَا ُن ثَالِثَـ ُه َما)
ِ
ِ
عها)
يمةُ فأقتلوىا َواُقْـتُـلُوهُ َم َ
)م ْن أَتَى َهب َ
) ِم ْن وجدسبوه يـُ ْع َم ْل َع َم ُل قُـ َّوم لَ ْوط)
)وِّزنَا الْ َع ْ ِ
ُت النَّظَر)
َ
) َولِ َع ْن اللَّ ِو ِم ْن َع َم ِل َع َم ِل قُـ َّوِم لَ ْو ِط)

الراوي

الصفحة

سنن الًتمذي

ٛ

رلمع الزوائد للهيثمي

ٓٔ

سنن ابن ماجة

ٚ

اجلامع الصغَت للسيوطي

ٓٔ

مسند اإلمام أضبد

٘ٔ

ادلسند ادلوضعي اجلامع
للكتب العشرة ،صهيب
عبد اجلبار

ٗٔ

ابن عباس

ٜ

ابن عباس

ٗ

صحيح البخاري

ٗٔ

السنن الكربى للبيهقي

ٕ
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فهرس المصادر والمراجع
ٔ .القرآن الكرمي.
ٕ .السنو النبوية .
ٖ .كتاب ادلنتقى من الًتغيب والًتىيب للمنذري  /يوسف القرضاوي  /مركز حبوث السنو
والسَتةٕٓٔ٘ /م  /ادلكتبة الوقفية .
ٗ .كتاب الكبائر  /الذىيب /ادلتوىف سنة ٚٗٛه  /دار الندوة احلديثة /بَتوت .
٘ .كتاب زاد ادلعاد يف ىدي خَت العباد  /ابن القيم اجلوزية  /القسم  / ٕٜٔكتب السَتة
النبوية /احملقق شعيب األرناؤوط .
 .ٙمعجم ادلناىي اللفظية  /بكر ابو زيد  /دار العاصمة  /ط ٖ .
 .ٚرلموع الفتاوى  /البن تيمية  /ادلتوىف سنة  / ٕٚٛرلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف
الشريف ٔٗٔٙ/ه .
 .ٛلسان العرب  /البن منظور  /دار صادر بَتوت  /ط ٖ .
 .ٜاذلدي النبوي يف تربية األوالد يف ضوء الكتاب والسنة  /سعيد بن علي القحطاين /
ٕٖٗٔه.
ٓٔ .ذم اللواط  /اآلجري البغدادي  /ادلتوىف سنة ٖٓٙه  /مكتبة القرآن للطباعة والنشر /
القاىرة .
ٔٔ .الفاحشة عمل قوم لوط  /زلمد بن ابراىيم احلمد  /الناشر دار خزدية  /طٔ /
٘ٔٗٔه.
ٕٔ .الدر ادلنثور  /السيوطي  /ادلتوىف سنو ٗٛٚه  /مركز ىجر للبحوث والدراسات
اإلسالمية ٕٔٗٗ /ه  /طٔ.
ٖٔ .فقة السنة  /سيد سابق  /ادلتوىف سنة ٕٓٗٔه  /دار الكتاب العريب  /بَتوت  /طٖ.
ٗٔ .االشكالية ادلعاصرة يف تربية الطفل ادلسلم  /سعيد عبد العظيم ٕٓٓٔ /م /ادلكتبة الوقفية
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المصادر اإللكترونية :
_ظاىرة الشذوذ يف العامل العريب  /د.هنى فاطرجي  /موقع صيد الفوائد /
https://saaid.net/daeyat/nohakatergi/ٖٔٓ.htm

_مقال التحذير من مصاحبة الكبَت للصغَت  /د .زلمد البلوش  /موقع صيد الفوائد /
.htmٔ٘ٓhttps://saaid.net/rasael/

_االعتداء اجلنسي على األطفال  /د.زلمد شريف سامل /موقع طبيب نفساين دوت كوم
http://www.tabibnafsany.com/child_sexual_abuse.htm

_مقال آثار الشذوذ على اجملتمع  /عمر حسنو  /موقع ادلكتبة االسالمية.
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php

_موقع اسالم ويب  /فتوى يف توبة من اللواط  /رقم الفتوىٕٖٙ٘٘ :
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php
=ٕٖٙ٘٘?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id

_استبيان عبد اهلل آل يعُت اهلل /صيد الفوائد

.htmٕٜhttp://www.saaid.net/Doat/abdullah/
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