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Abstract
Homosexuality has spread widely in Western societies. It has bin defended and
promoted by the supporters and this poison has bin spread to Muslim
countries. Muslim activists have stood up for it. They defend it and even
challenged the legal texts that prohibit this act. This research aims to identify,
elucidate and analyse the main rationales of homosexual supporters. This
research aims to review the legal texts of Islamic law and the sayings of jurists
to demonstrate its invalidity and refute their argumentation. This is to
demonstrate that this criminal behavior is an ethical and unacceptable
deviation, thus highlighting its corruption, harms and impacts on society. This
research found and discuss the following premises. The supporters opined that
homosexuality is in line with the common fitrah created by Allah. This
statement is invalid as the common fitrah that has bin created by Allah to
mankind only tend to be good things, kind behavior, moral values
recommended by Islam. It excludes evils, vices, and immoral dids like adultery,
sodomy, and lesbianism. They also claimed that the noble Qur’an and the
Sunnah of the Prophet did not prohibit homosexuality. It is refuted by the
explicit Qur’anic verses and prophetic sayings in prohibiting this ugly act. They
also quoted evidence from revealed (naqli) and rational (aqli) knowledge that
permitted homosexuality. It is refuted by the opinion of prominent scholars
and highlighted history. The supremacy of Muslims and the progress of their
civilization were underlined by their noble knowledge and morals, and the
implications of medical science for this deviant behavior.
Keywords: Homosexuality, Western, Rationale, Islamic Law, Societies.

مل ّخص البحث

دفاعا
الشذوذ الجنسي في المجتمعات الغربيّة
ّ انتشر
ً  والقى من مناصريه،اسعا
ً انتشارا و
ً
 ويدافعون، فبرز نشطاء مسلمون يناصرونه، وبثّوا سمومه إلى بالد المسلمين،وترويجا
ً
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تحرمه! يهدف هذا البحث إلى بيان وتوضيح
عنه ،ويطعنون في النّصوص ّ
الشرعيّة الّتي ّ
الشريعة
الشذوذ الجنسي ،وتحليلهاّ ،ثم عرضها على نصوص ّ
مسوغات مناصري ّ
أبرز ّ
السلوك اإلجرامي
اإلسالميّة ،وأقوال الفقهاء؛ لبيان بطالنها ،وتفنيدها ،وإثبات أ ّن هذا ّ
ومضاره وأثره على المجتمع.
شرعا وال عرفًا ،وإبراز مفاسده
انحراف
أخالقي غير مقبول ً
ّ
ّ
الشذوذ الجنسي ما يأتي:
مسوغات مناصري ّ
وخلُص البحث إلى النّتائج اآلتية :إ ّن أبرز ّ
وتم تفنيدها بأ ّن الله تعالى خلق
السليمة الّتي فطر الله النّاس عليهاّ ،
أنّه يوافق الفطرة ّ

السلوك الحسن ،والقيم األخالقيّة الّتي
النّاس على فطرة سليمة ،ال تميل ّإال إلى الخير و ّ
كالزنا واللّواط
الرذائل واألشياء المستقبحةّ ،
دعا إليها اإلسالم ،وتنأى عن الخبائث و ّ
وتم
يحرما ّ
الشذوذ الجنسيّ ،
السنّة النّبويّة لم ّ
السحاق .كما زعموا أ ّن القرآن الكريم و ّ
و ّ
تفنيدها بأ ّن اآليات القرآنيّة واألحاديث النّبويّة صريحة بتحريم هذا الفعل القبيح ،واستدلّوا
الرّد عليها بأقوال العلماء ،وبإبراز
بأدلّة نقليّة وعقليّة تجيز ّ
وتم تفنيدها و ّ
الشذوذ الجنسيّ ،
ورقي حضارتهم بعلومهم وأخالقهم
صفحات من التّاريخ المشرق تسطّر سيادة المسلمين ّ
السلوك المنحرف.
النّبيلة ،وبما ّ
توصل إليه علم الطّ ّ
ب من آثار تنجم عن هذا ّ

الشريعة اإلسالميّة،
الشذوذ الجنسي ،الغربيّة،
المسوغاتّ ،
الكلمات المفتاحيّةّ :
ّ
المجتمعات.
الجنسي أو المثليّة الجنسيّة من األسس
ّ
والمرتكزات الّتي ينبغي أن يقوم عليها المجتمع

مق ّدمة البحث

الجنسي في المجتمعات الغربيّة
الشذوذ
انتشر ّ
ّ
أمرا مألوفًا لديهم،
انتشارا و ً
ً
اسعا ،وأضحى ً
خاصة،
مؤسسات وجمعيّات
ّ
وصارت لفئاته ّ
الرأي
وكتب
ّ
حريّة ّ
ومجالت ،تحت مظلّة ّ
وترويجا ،وبثّوا
دفاعا
والتّعبير ،والقى من مناصريه ً
ً

اإلسالمي ،وما ذاك التّفكير ّإال لهدم اإلسالم،
ّ
وإفساد المسلمين ،ليس ّإال!
يهدف هذا البحث إلى بيان وتوضيح
الشذوذ الجنسي
أبرز
مسوغات مناصري ّ
ّ
وحماته ،وتحليلها،
الشريعة اإلسالميّة،
ّ
بطالنها ،وتفنيدها،

سمومه إلى بالد المسلمين ،وأصبح ثقافة
مكتسبة في بعضها ،فبرز نشطاء مسلمون
ويترحمون على فاعليه،
يناصرونه ،ويدافعون عنهّ ،

شرعا وال
اإلجرامي انحراف
أخالقي غير مقبول ً
ّ
ومضاره.
عرفًا ،وإبراز مفاسده
ّ
إ ّن البحث في هذا الموضوع من

تحرمه !
ويطعنون في النّصوص ّ
الشرعيّة الّتي ّ
والعجيب أن نجد من هؤالء المف ّكرين -الّذين
الشذوذ
ينتسبون إلى اإلسالم -من يجعل ّ
https://perdanajournal.com/

ّثم عرضها على نصوص
وأقوال الفقهاء؛ لبيان
السلوك
وإثبات أ ّن هذا ّ
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الزمان الّذي
األهميّة بمكان ،ال سيّما في هذا ّ
ّ
بالسقوط واالنحطاط األخالقي ،فال ّدفاع
اتّسم ّ
الرذيلة أو الفاحشة في بالد المسلمين،
عن هذه ّ

الشذوذ الجنسي سلوك غير مألوف عند
إ ّن ّ
المسلمين ،يخالف الفطرة الّتي فطر الله النّاس

القوة للمسلمين،
األخالق ،وأنّها تمثّل معاقد ّ
وال سبيل إلى هدمها ّإال بإغراقهم في مستنقع
الرذيلة الّذي أصبحوا يئنّون ويرزحون
وأوحال ّ
جادين إلفساد
تحت وطأته ،لذا فعملوا
ّ

ورجل آخر ،والّذي يعرف باللّواط ،أو بين امرأة
بالسحاق ،لذا
وامرأة أخرى ،والّذي يعرف ّ
فالشذوذ الجنسي :مصطلح مستحدث يطلق
ّ
على ممارسات جنسيّة شاذّة منحرفة مع جنس

شذوذ الجنسي
ال ّ

لكل
والتّرويج لها ،وحمايتها ،تعتبر عمليّة هدم ّ
القيم واألخالق الحميدة ،وهذا الّذي يصبو إليه
األعداء؛ حيث أدركوا الحقائق عن مكارم

يتزوج رجل
عليها ،وهي النّكاح ّ
الشرعي؛ أن ّ
الشذوذ الجنسي
شرعا .ويتّخذ ّ
تحل له ً
بامرأة ّ
صورا متع ّددة؛ منها العالقة الجنسيّة بين رجل
ً

أخالقهم ،وغزوهم بألوان الفساد واالنحراف
جادة
الخلقي ،فانحرف كثير من ّ
الشباب عن ّ
ُ
الرذيلة .لذا فشباب
ّ
الحق ،وغرق في أوحال ّ

آخر ،غير طبيعيّة ،تخالف الفطرة اإلنسانيّة
السليمة الّتي فطر الله النّاس عليها ،وخارجة عن
ّ
1
نطاق المألوف  .والمثليّة الجنسيّة جزء من

ولم يجد الباحث حسب اطّالعه دراسة
الزاوية؛
أكاديميّة تناولت هذا الموضوع من هذه ّ
الشذوذ الجنسي،
مسوغات مناصري ّ
جمعت ّ

وأصبح شيئًا مألوفًا ،يمارس علنًا ،وتقام له
وتذب
الحفالت ،وله جمعيّات ّ
تروج لهّ ،
خاصة ّ
عنه ،وسنّت له قوانين تحميهّ ،ثم انتشر في

األمة اإلسالميّة اليوم بحاجة إلى مثل هذه
ّ
تهتم بالتّربية األخالقيّة ،تنشلهم من
البحوث الّتي ّ
عزهم
الرذائل ،وتعيدهم إلى ّ
الوقوع في مستنقع ّ
األمة.
السالف ،ومجدهم الغابرّ ،
وتؤهلهم لقيادة ّ
ّ

الشذوذ الجنسي ،وهي متعلّقة باألمور العاطفيّة
ّ
والجنسيّة المرتبطة بنفس الجنس.
اسعا في
الشذوذ
انتشر هذا ّ
انتشارا و ً
ً
كبيرا فيها،
المجتمعات الغربيّة ،والقى صدى ً

الشريعة اإلسالميّة ،لذا
وعرضتها على نصوص ّ
جاءت هذه ال ّدراسة إلثراء ميدان البحث العلمي
في هذا المجال .وسوف يتناول الباحث
األول يح ّدد أبرز
الموضوع من خالل محورين؛ ّ

بعض البلدان اإلسالميّة ،وبرز نشطاء مسلمون
بمسوغات
يناصرونه ،ويؤيّدونه ،ويدافعون عنه
ّ
المسوغات
أهم هذه
ّ
واهية ،وسوف نبرز ّ
المبررات كما يلي:
و ّ

مسوغات مناصري
األول :أبرز
المحور ّ
ّ

 1انظر :مختار ،أحمد ،وآخرون1043 .هـ .معجم
اللّغة العربيّة المعاصرة .ط .1د.م :عالم الكتب .ج.4
ص.1134

الشذوذ الجنسي ،والثّاني
مسوغات مناصري ّ
ّ
الشريعة
يناقش هذا
المسوغات من منظور ّ
ّ
اإلسالميّة.

https://perdanajournal.com/

الجنسي يوافق
الشذوذ
األولى :أ ّن ّ
ّ
السليمة الّتي فطر الله النّاس عليها.
الفطرة ّ
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السليمة ،وإذا كان
يزعمون أنّه ال يخالف الفطرة ّ
ال يخالفها فما ذنب فتاة أو فتى ق ّدر الله لهما
أن يولدا وفيهما هذه الغريزة ،ودون اختيار منهما

يحرم
الثّانية :أ ّن القرآن الكريم لم ّ
الشذوذ الجنسي أو المثليّة الجنسيّة .حيث
ّ
الشاذّ أو المثليّة
يسمى بالجنس ّ
صرحوا بأ ّن ما ّ
ّ

يعاقبان على ذلك؛ أل ّن الله يحاسب العبد على
خياراته ،وليس على ما هو عليه ،كالمريض،
فهو ال يعاقب على ما ليس له فيه ذنب .4كما
أ ّن الحقيقة العلميّة تقول :إ ّن فطرة البعض من

فسادهم في األرض ،والّذي يتراوح بين عبادة
االقتصادي،
السرقة ،واالستغالل
ّ
األصنام ،و ّ
وهذه هي الحقيقة الثّابتة اليوم عند أهل اليهوديّة
والمسيحيّة ،أ ّن قوم لوط كانوا من قطّاع الطّريق،

النّزوع لمثيلهما في الجنس ! أل ّن ممارستهما
الجنس مع مثيل أو مثيلة ال يكون عن محض
اختيار ،بل إ ّن ذلك من طبيعتهما ،لذا فال

محرًما في القرآن ،وما ذكره القرآن
الجنسيّة ليس ّ
يجرمه
عن قوم لوط ،فليس فيه ّ
نص صريح ّ
ويحرمه! وخسف الله بهم األرض بسبب
ّ

جل النّاس ،فهما إذن
النّاس تخالف فطرة ّ
فطرتان ،لذا فال داعي إلعالن الحرب بينهما؛
أل ّن اإلسالم يحترم اإلنسان في فطرته ،فكما

مجرد
ً
فضال على أ ّن ما ذكر في القرآن عنهم ّ
قصصي وما هو
قصص ،وهناك فرق بين ما هو
ّ
0
حكمي!
ّ

الحق في أن يعيش ويُحترم
خلقه الله ،له
ّ
مرد لما أراده الله في بشره أو
بفطرته ،وال ّ
عرض لهم على ما خلقوا
البعض منهم .وفي التّ ّ
عليه :تع ٍّّد لحدود الله بإيجاد الحرام في غير

تحرم
السنّة النّبويّة لم ّ
الثّالثة :أ ّن ّ
الجنسي .قالوا :لم يرد حديث صحيح
الشذوذ
ّ
ّ
الشذوذ الجنسي أو اللّواط
يحرم ّ
السنّة النّبويّة ّ
في ّ

كل األحاديث المرويّة فيه ،غير
أو ّ
السحاق ،و ّ
مذكورة ال عند البخاري وال عند مسلم وال عند
التّرمذي وال عند ابن ماجة ،وإن وجدت في

فطري لدى البشر
طبيعي
مظانّه ،لذا فهو أمر
ّ
ّ
8
والحيوانات ،تسبّبه جينات طبيعيّة.
 4انظر :عثمان ،فرحات .في تجديد العروة الوثقى
نسي،
اإلسالميّة ،مقالة نشرت وترجمت إلى الفر ّ
الرابط:
ص 11وما بعدها .وانظر إلى هذا ّ
com/anbaa-

kapitalis.

tounes/2016/06/16/11-

شوهد

http://www.

في

تاريخ

.13/06/2019

 8انظر :عثمان ،فرحات .مصدر سابق ،ص.18،10
الرابط،https://ar. qantara. de/content/ :
وانظر إلى ّ
شوهد في تاريخ .4413/40/ 13:حوار في موقع
قنطرة مع المثلي محسن هندريكس ،وهو إمام جماعة
المثليّين والمثليّات جنسيًّا في مدينة كيب تاون في
https://perdanajournal.com/

01

جنوب أفريقيا ،أجرى الحوار يانيس هاغمان ،حول
رؤيته لإلسالم والمثليّة الجنسيّة والتّفسير القرآني.
 0انظر :عثمان ،فرحات .مصدر سابق ،ص،41وما
بعدها .وانظر إلى الرابط السابقhttps://ar. qantara. :
ّ
ّ
الرابط،https://www. dw. com/ar/ :
 ،de/content/و ّ
شوهد في تاريخ .13/06/2019 :حوار  DWاإلعالميّة
محمد زاهد ،إمام مسجد
مع المثلي جنسيًّا لودفيك ّ
ومؤسس عدداً من الجمعيّات منها جمعيّة
في فرنساّ ،
"المثليّون المسلمون" ،ومسجد "المثليّين في باريس"
يحرم
عام  ،4414ودار الحوار حول (اإلسالم لم ّ
المبررات).
المثليّة الجنسيّة :ال ّدوافع و ّ
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الشذوذ
الرابعة :استدلّوا بأدلّة تجيز ّ
0
الجنسي أو المثليّة الجنسيّة حسب زعمهم،

مما يبيّن مدى
يعتبرهم مرضى أو مجانينّ ،
تسامح أخالقه وقبوله بهذه الفطرة في بعض
البشر!
﴿وٱل َق َو ِع ُد ِم َن ٱلنِّ َس ِاء ٱلَّتِي َال
( )8قوله تعالى َ
ِ
عن
اح أَن يَ َ
س َعلَي ِه َّن ُجنَ ٌ
ض َ
يَر ُجو َن ن َكاحاً فَـلَي َ
ثِيابـه َّن َغير متَـبـ ِرج ِ
ت بِ ِزينَ ٍّة﴾ (القرآن .النّور:
َ َُ
َ ُ َّ َ
الالتي يجلسن
 ،)04قالوا :فهناك بعض النّساء ّ
دون نشاط ،ودرجت العادة على تفسير هذه
اآلية بأنّها تشير إلى النّساء المسنّات اللّواتي ال
اجهن ،لكن هناك نساء كثيرات ال
يُرجى زو ّ

شك،
محل ّ
الكتب األخرى ،لكن تبقى ّ
صحتها ّ
المتزمتين
وكان تحريمه من اجتهاد بعض الفقهاء ّ
الّذين تأثّروا بتعاليم اليهوديّة والمسيحيّة ! فهناك

تدل على أ ّن
اإلسراء ،)30 :قالوا :هذه اآلية ّ
يتصرف وفق شاكلته ،أي على
لإلنسان أن ّ
الوجه الّذي خلقهم الله عليه ،وعلينا ّأال نحكم
يتصرفون كما خلقوا عليه
على أحد منهم ،فهم ّ

فيها إجازة ضمنيّة للّواط والمساحقة ،وذلك
7
بتعاطي اللّواط مع ملك اليمين!
حريّات في الغرب ،أو كما
( )5ما نراه اليوم من ّ
يقول أهل التّ ّزمت من انحالل أخالقي ،كان

نصوا على أنّه لم يرد في تحريمه شيء،
فقهاء ّ
كالشافعي ،حيث قال في موضوع اللّواط :لم
ّ
يصح عن رسول الله في تحريمه وال في تحليله
ّ
شيء ،وكذلك ابن حزم الظّاهري ،حيث إنّه لم
5
أي تحريم للمثليّة.
السنّة ّ
ير في القرآن أو ّ

الرجال ،مثل المساحقات!
يرغبن في ّ
الزواج من ّ
ِ
ك
ك فَأ ُْولَئِ َ
( )0قوله تعالى ﴿فَ َم ِن ٱبتَـغَى َوَراءَ َذل َ
ادو َن﴾ (القرآن .المؤمنون ،)7 :قالوا:
ُه ُم ٱل َع ُ

وهي ما يلي:
( )1قوله تعالى ﴿قُل ُك ّل يَع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِهۦ
فَـَربُّ ُكم أَعلَ ُم بِ َمن ُه َو أَه َدى َسبِيال﴾ (القرآن.

موجودا عند العرب والمسلمين ،عندما كانوا في
ً
بي،
أوج حضارتهم ،فكان المسلم كالمواطن الغر ّ
ينعم بحقوقه كاملة ،بما في ذلك ح ّقه المشروع

فطريًّا!
( )4قوله تعالى ﴿ َغي ِر أ ُْولِي ٱ ِإلربَِة ِم َن ِّ
ٱلر َج ِال أَ ِو
ٱل ِطّ ِ َّ ِ
ور ِت ٱلنِّ َس ِاء﴾
ين لَم يَظ َه ُرواْ َعلَى َع َ
فل ٱلذ َ

في حياته الجنسيّة الخصوصيّة ،فمثل هذه
حتما
حريّات هي من التّرف الثّقافي الّذي يتبع ً
ال ّ
ومن يرمي بالفحش ومخالفة
التّق ّدم الحضاريَ ،
األخالق َمن تعاطى الجنس مع من شاكله فيه،

(القرآن .النّور ،)81 :قالوا :فالمخنّثون الّذين
ليس لديهم رغبة في النّساء ﴿غير أولي اإلربة﴾،
كانوا يعيشون في بيت رسول الله ،ولم يكن

فهو يخالف العلم في ما وصل إليه ،وينتهك
أبسط حقوق اإلنسان ،وهي أن يحيا حياة
طبيعيّة ومطمئنّة ،كما يقتضيها ذاته.

 5انظر :عثمان ،فرحات .مصدر سابق ،ص،43وما
بعدها .وانظر إلى الرابطين السابقينhttps://ar. :
ّ
ّ
.https://www. dw. com/ar/ ، qantara. de/content
0
الرابط،https://ar. qantara. de/content/:
انظر إلى ّ
شوهد في تاريخ .4413/40/ 13:حوار في موقع
قنطرة مع المثلي محسن هندريكس.
https://perdanajournal.com/
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قالوا :وال ننسى أنّنا نعيش اليوم
سائدا
عالم مختلف عن العالم الّذي كان ً
أكثر من ألف عام ،فيجب علينا أن ننظر

المبررات الّتي أباحوا
مناقشة هذه
ّ
المسوغات أو ّ
الشريعة
الشذوذ
الجنسي في منظور ّ
بها ّ
ّ
اإلسالميّة في المحور التّالي.

في
قبل
إلى

القرآن مج ّد ًدا ،ونرى كيف يمكن لإلسالم أن
يصبح رحمة لجزء من المجتمع الّذي يعاني
3
الشذوذ الجنسي!
حاليًّا من ّ

مسوغات مناصري
المحور الثّاني :مناقشة ّ
شريعة اإلسالميّة
شذوذ
الجنسي في منظور ال ّ
ال ّ
ّ
الجنسي يوافق الفطرة
الشذوذ
األولى :قولهم :إ ّن ّ
ّ
السليمة الّتي فطر الله النّاس عليها :هذا دليل
ّ
يدل على فساد فطرة القائل به! فإ ّن الله تعالى
ّ
ِ
ت ٱللَّ ِه ٱلَّتِي فَطََر
يقول في محكم تنزيله ﴿فطَر َ
َّاس َعلَ َيها﴾ (القرآن .الروم )84 :ويقول تعالى
ٱلن َ
َّ ِ
ِ
َحس ُن ِم َن ٱللَّ ِه ِصبغَةً َونَح ُن
﴿صبغَةَ ٱلله َوَمن أ َ
لَهُۥ َعبِ ُدو َن﴾ (القرآن .البقرةَ ،)183 :و َع ْن أَبِي
ال :قَ َ
ُهَريْـَرَة َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ ،قَ َ
صلَّى اللهُ
ال النَّبِ ُّي َ
ِ ِ 3
علَي ِه وسلَّم { ُك ُّل مولُ ٍّ
ود يُولَ ُد َعلَى الفطَْرة}.
َْ
َْ ََ َ
السلف من أهل
والمعروف عند ّ
عامة ّ

المسوغات لدعاة ومناصري
هذه أبرز
ّ
الشذوذ الجنسي ،والتّي تتمثّل بإيجاز في أربع
ّ
نقاط رئيسة:
الجنسي ال يخالف الفطرة
الشذوذ
األولى :أ ّن ّ
ّ
السليمة ،فممارسته ال يكون عن محض اختيار،
ّ
بل طبيعيًّا وفطريًّا.
نص صريح من القرآن الكريم
والثّانية :ليس هناك ّ
ويحرمه ،واآليات الواردة
الشذوذ
يجرم ّ
الجنسي ّ
ّ
ّ
في ذلك كلّها قصصيّة ،والعقاب الّذي نزل على
قوم لوط ليس لشذوذهم ،وإنّما بفسادهم في
األرض.

الصبغة :اإلسالم
التّأويل أ ّن المراد بالفطرة أو ّ
واالستقامة ،وقال بعضهم :الفطرة :هي ِ
الخلقة
والهيئة الّتي في نفس الطّفل ،الّتي هي ُمع ّدة
ومهيأة ألن يميّز بها مصنوعات الله تعالى،

والثّالثة :لم يرد حديث في صحيحي البخاري
الجنسي أو المثليّة
الشذوذ
يحرم ّ
ومسلم ّ
ّ
الجنسيّة ،وإن وردت في غيرهما من الكتب

شك ،لذا فما ورد
محل ّ
الستّةّ ،
ّ
فصحتها تبقى ّ
مجرد اجتهاد من بعض
من حرمته ،فهو ّ
الفقهاء.
الرابعة :استدلّوا على جوازه ببعض النّصوص من
وّ

ويستدل بها على ربّه ،ويعرف شرائعه ويؤمن
ّ

3
محمد بن إسماعيل.
البخاري ،أبو عبد اللهّ ،
ّ
محمد زهير بن
1044هـ .صحيح البخاري ،تحقيقّ :
ناصر النّاصر .ط .1د.م :دار طوق النّجاة .ج.4
ص .144رقم الحديث ،1835 :ومسلم ،أبو الحسن،
الحجاج .د.ت .صحيح مسلم ،تحقيق:
مسلم ابن
ّ
محمد فؤاد عبد الباقي .بيروت :دار إحياء التّراث
ّ
العربي .ج .0ص .4407رقم الحديث.4053 :

القرآن الكريم ،وبوجوده عند العرب والمسلمين
اري
في أوج حضارتهم ،كما أ ّن العلم الحض ّ
يتم
الحديث ال يراه فاحشة أو رذيلة .وسوف ّ

 3انظر :عثمان ،فرحات .مصدر سابق ،ص ،03وما
بعدها .وانظر إلى .https://ar. qantara. de/content/
https://perdanajournal.com/
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14
الشوكاني" :الفطرة في األصل:
به .وقال ّ
السابقة
الخلقة ،والمراد بها هنا -أي في اآلية ّ
11
ال ّذكر :-الملّة ،وهي :اإلسالم والتّوحيد"،

ِ ِ
الْبـر ِاج ِم ،ونـَْتف ِْ ِ ِ
اص
َ ُ
اإلبطَ ،و َح ْل ُق الْ َعانَةَ ،وانْت َق ُ
ََ
14
ِ
ِ
ِ
الْ َماء}َ ،و َع ْن أَبي ُهَريْـَرَة َرض َي اللَّهُ َعْنهُ قال:
ِ
ول
صلَّى اللهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يـَ ُق ُ
َسم ْع ُ
ت النَّبِ َّي َ
ِ
{الفطْرةُ خمسِ :
ص
الختَا ُنَ ،و ِاال ْستِ ْح َد ُادَ ،وقَ ُّ
َ َْ ٌ
ِ 18
ِ
ِِ
ف اآلبَاط}.
يم األَظْ َفا ِرَ ،ونـَْت ُ
الشَّاربَ ،وتَـ ْقل ُ
السعدي" :10الفطرة" هي
قال عبد ّ
الرحمن ّ
اِ
لخلقة الّتي خلق الله عباده عليها ،وجعلهم

كالصدق ،واألمانة ،والكرم ،والع ّفة ،والطّهارة،
ّ
الرذائل واألشياء
وتنأى عن الخبائث و ّ
السالم
المستقبحة .لذا ع ّد نبيّنا عليه ّ
الصالة و ّ

وجعل تعالى شرائع الفطرة نوعين:
الروح ،وهو اإليمان بالله
أحدهماّ :
يطهر القلب و ّ
وتوابعه من خوفه ورجائه ،ومحبّته واإلنابة إليه،

السنّة كما سيأتي.
وتأتي بمعنى ّ
وعليه؛ فإ ّن الفطرة في نفس الطّفل،
السلوك
ُمع ّدة ومهيئة للتّمييز بين الخير و ّ
الشّر ،و ّ
الض ّارة،
السلوك ّ
الشاذّ ،واألشياء ّ
الس ّ
وي ،و ّ
ّ
واألشياء النّافعة ،واألشياء المستقبحة ،واألشياء
السلوك
المستحسنة ،فال تميل ّإال إلى الخير و ّ
الحسن والقيم األخالقيّة الّتي دعا إليها اإلسالم؛

مفطورين عليها :على محبّة الخير وإيثاره،
الشّر ودفعه ،وفطرهم حنفاء مستع ّدين
وكراهة ّ
قرب إليه،
لقبول الخير واإلخالص لله ،والتّ ّ

وتنميه،
فهذه تزّكي النّفس،
ّ
وتطهر القلب ّ
الرذيلة ،وتحلّيه باألخالق
وتذهب عنه اآلفات ّ
الجميلة ،وهي كلّها ترجع إلى أصول اإليمان
وأعمال القلوب.

أشياء كثيرة من الفطرة الّتي تميل إليها األنفس،
وقص
كقص ّ
السواكّ ،
ّ
الشارب ،وإعفاء اللّحية ،و ّ
األظفار ،وغسل البراجم ،ونتف اإلبط ،وحلق
ِ
ت:
فع ْن َعائ َشةَ ،قَالَ ْ
العانة ،والختان ،وغير ذلك؛ َ
ِ
ال رس ُ ِ
{ع ْشٌر ِم َن
صلَّى اللهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َ
ول الله َ
قَ َ َ ُ
ِ ِ ِ
ِِ ِ
الس َو ُاك،
الْ ِفطَْرةِ :قَ ُّ
ص الشَّاربَ ،وإ ْع َفاءُ اللّ ْحيَةَ ،و ّ
ص ْاألَظْ َفا ِرَ ،و َغ ْس ُل
اق الْ َم ِاءَ ،وقَ ُّ
استِْن َش ُ
َو ْ

والنّوع الثّاني :ما يعود إلى تطهير الظّاهر

14
محمد بن أحمد.
انظر :القرطبي ،أبو عبد اللهّ ،
 .1300الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :أحمد
البردوني ،وإبراهيم أطفيش .ط .4القاهرة :دار الكتب
المصريّة .ج .4ص ،100ج .10ص.43 ،45
ووي ،أبو زكريّا ،يحيى ابن شرف1834 .ه.
والنّ ّ
الحجاج .ط.4
المنهاج شرح صحيح مسلم ابن
ّ
بي .ج .4ص.414
بيروت :دار إحياء التّراث العر ّ
11
محمد بن علي1001 .ه .فتح القدير.
ّ
الشوكانيّ ،
ط .1دمشق ،بيروت :دار ابن كثير ،دار الكلم الطّيّب.
ج .0ص.453

https://perdanajournal.com/
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الحجاج .صحيح
 14مسلم ،أبو الحسن ،مسلم بن
ّ
مسلم .مصدر سابق .ج .1ص .448رقم الحديث:
.401
18
محمد بن إسماعيل.
البخاري ،أبو عبد اللهّ ،
ّ
صحيح البخاري .مصدر سابق .ج .7ص .104رقم
الحديث ،5331 :ومسلم ،أبو الحسن ،مسلم بن
الحجاج .صحيح مسلم .مصدر سابق .ج .1ص
ّ
 .444رقم الحديث.457 :
10
الرحمن بن ناصر.4444 .
السعدي ،عبد ّ
انظرّ :
وقرة عيون األخيار في شرح جوامع
بهجة قلوب األبرار ّ
األخبار ،تحقيق :عبد الكريم بن رسمي آل ال ّدريني.
الرشد للنّشر والتّوزيع .ج .1ص.53
ط .1د.م :مكتبة ّ
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ونظافته ،ودفع األوساخ واألقذار عنه ،وهي هذه
العشرة ،وهي من محاسن ال ّدين اإلسالمي؛ إذ
لتتم
هي كلّها تنظيف لألعضاء ،وتكميل لهاّ ،

الشريف
السليمة ،كما جاء في الحديث ّ
فطرته ّ
ِ
ت ِعبَ ِادي ُحنَـ َفاءَ ُكلَّ ُه ْمَ ،وإِنـ َُّه ْم أَتَـْتـ ُه ُم
{ َوإِنّي َخلَ ْق ُ
ِِ
ِ
ت َعلَْي ِه ْم
اجتَالَْتـ ُه ْم َع ْن دين ِه ْمَ ،و َحَّرَم ْ
ين فَ ْ
الشَّيَاط ُ
ت لَ ُه ْمَ ،وأ ََمَرتْـ ُه ْم أَ ْن يُ ْش ِرُكوا بِي َما لَ ْم
َحلَْل ُ
َما أ ْ
15
أُنْ ِزْل بِِه ُس ْلطَانًا}.

الرجل،
الرجل بشهوته إلى ّ
الفطرة ،فعندما يميل ّ
والمرأة إلى المرأة ،ليس من الفطرة في شيء،
الرجل يميل إلى األنثى ،واألنثى تميل
فالفطرة أ ّن ّ
يحب
الرجل ،ومن الفطرة :أ ّن اإلنسان
ّ
إلى ّ

فضال عن أهل
السليمةً ،
المروءات ،ذوي الفطر ّ
كل عاقل بأ ّن هذا الفعل تأباه
ال ّدين ،بل يجزم ّ
ِ
وتتقزز
الخلقة األصليّة بحكم فطرتها ونشأتهاّ ،
جل
منهّ ،
فأي فعل أفظع من أن يشتهي ّ
الر ُ

صحتها وتكون مستع ّدة لكل ما يراد منها.
ّ
السلوك
فالشذوذ
ّ
الجنسي إذن ينافي ّ
ّ
الفطري ،والقيم األخالقيّة الّتي تميل إليها

الرذيلة ال تليق بأهل
فهذا الفعل أو هذه ّ

أي قبح أشنع من أن
جل ،أو المرأةُ المرأ َة ! و ّ
ّ
الر َ
الرجل بموضع األذى والقذر والنّجاسة!
يتل ّذذ ّ
السعدي :إ ّن الفطر
قال ّ
العالمة ّ

الولد ،كما أ ّن الله تعالى خلق الله البشر من
حواء ،وليس من ذكرين ،أو أنثيين! وجعل
آدم و ّ
المودة وا ّلرحمة ،فقال
الرجل بالمرأة ّ
في زواج ّ
﴿وِمن ءَايَتِ ِهٓۦ أَن َخلَ َق لَ ُكم ِّمن أَن ُف ِس ُكم
تعالى َ
ِ
ِ
حمةً
أَزَوجاً لّتَس ُكنُواْ إلَي َها َو َج َع َل بَينَ ُكم َّم َوَّد ًة َوَر َ
ِ ِ
ك َأليَت لَِّقوم يـَتَـ َف َّك ُرو َن﴾ (القرآن.
إِ َّن في ذَل َ
َرسلنَا ُر ُسالً ِّمن
الروم ،)41 :وقال تعالى ﴿ َولََق ْد أ َ
ِ
ِ
الرعد:
قَبل َ
ك َو َج َعلنَا لَ ُهم أ َ
َزوجاَ َوذُّريَّة﴾ (القرآنّ .
﴿وٱللَّهُ َج َع َل لَ ُكم ِّمن
 ،)83وقال تعالى َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
أَن ُفس ُكم أَزَوجاً َو َج َع َل لَ ُكم ّمن أَزَوج ُكم بَن َ

السليمة تستقبح هذه الفاحشة ،فقال
والعقول ّ
في قوله تعالى ﴿أَتَأْتُو َن الْ َف ِ
اح َشةَ﴾ أي :الفعلة
الشنعاء الّتي تستفحشها العقول والفطر
ّ
الشرائع﴿ ،وأَنْـتُم تـُب ِ
ص ُرو َن﴾ ذلك
وتستقبحها ّ
َ ْ ْ

ظلما
وتعلمون قبحه ،فعاندتّم وارتكبتم ذلك ّ
منكم وجرأة على الله﴿ ،أَئِنَّ ُك ْم لَتَأْتُو َن ِّ
ال
الر َج َ
ِ ِ ِ
ِ
توصلتم إلى
َش ْه َوةً م ْن ُدون النّ َساء﴾ أي :كيف ّ

للرجال ،وأدبارهم
هذه الحال ،صارت شهوتكم ّ
محل الغائط والنّجو والخبث ،وتركتم ما خلق
ّ
الله لكم من النّساء من المحال الطّيّبة الّتي
جبلت النّفوس إلى الميل إليها﴿ ،بَ ْل أَنْـتُ ْم قَـ ْوٌم

َو َح َف َدة﴾ (القرآن .النحل ،)74 :وقال تعالى
﴿وٱللَّهُ َخلَ َق ُكم ِّمن تـَُراب ثَُّم ِمن نُّط َفة ثَُّم
َ
ِ ِ
ض ُع إَِّال
َج َعلَ ُكم أَزَوجاً َوَما تَحم ُل من أُنثَى َوَال تَ َ
بِعِل ِم ِهۦۚ﴾ (القرآن .فاطر ،)11 :وغيرها من

متجرئون على
تَ ْج َهلُو َن﴾ متجاوزون لحدود الله ّ

السليمة التّزاوج
اآليات ال ّدلّة على أ ّن من الفطرة ّ
الرجال والنّساء ،وإنجاب األوالد.
بين ّ
الجنسي ال
الشذوذ
لذا من زعم أ ّن ّ
ّ
ينافي الفطرة ،فقد طرأ على فطرته فساد،

الحجاج .صحيح
 15مسلم ،أبو الحسن ،مسلم بن
ّ
مسلم .مصدر سابق .ج .0ص .4137رقم الحديث:
.4305

الشياطين وأعوانهم عنها ،أي صرفوه عن
واجتالته ّ
https://perdanajournal.com/
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ّأما قولهم بأ ّن هذا الفعل تسبّبه جينات
أيضا :فقد أبطل
طبيعيّة ،وتمارسه الحيوانات ً
العلم الحديث هذا االعتقاد الخاطئ؛ فعلى

العالمة ابن القيّم :أ ّكد سبحانه
وقال ّ
وتعالى شأن فاحشة قوم لوط ،بأنّها لم يعملها
أحد من العالمين قبلهم ،فقال ﴿ َما َسبَـ َق ُك ْم بِ َها
ِمن أ ٍّ ِ
ِ
ين﴾ ،ثم زاد في التّأكيد بأن
ْ َ
َحد م َن الْ َعالَم َ
تشمئز منه القلوب ،وتنبو عنه
صرح بما
ّ
ّ
األسماع ،وتنفر منه الطّباع أش ّد نفرة ،وهو إتيان
رجال مثله ،ينكحه كما ينكح األنثى،
الرجل ً
ّ
ال َشهوًة ِمن دونِ
ِ
فقال﴿ :إنَّ ُك ْم لَتَأْتُو َن ِّ
الر َج َ ْ َ ْ ُ
النِّ َس ِاء﴾.

سبيل المثال ،أجرى فريق من الباحثين في
جامعة "نورث ويستيرن" األميركيّة دراسة علميّة
ووي
عام  4410شملت فحص الحمض النّ ّ

ألربعمائة ذكر من المثليّين الجنسيّين ،ولم
يتم ّكن الباحثون من العثور على جين واحد
الجنسي ،وقالوا :إ ّن
توجههم
مسؤول عن ّ
ّ
وإما غير ضروريّة
"الجينات كانت ّإما غير كافيةّ ،
الرجال شاذًّا جنسيًّا.
لجعل ّ
أي من ّ

ّثم أ ّكد قبح ذلك بأ ّن اللّوطيّة عكسوا
الرجال ،وقلبوا
فطرة الله الّتي فطر الله عليها ّ
الطّبيعة الّتي رّكبها الله في ال ّذكور ،وهي شهوة

كما علّق أستاذ علم الجينات األميركي
قائال" :الجينات
آالن ساندرز على هذه ال ّدراسة ً

القصة الكاملة ،إنّها ليست كذلك".
ليست هي ّ
وانتقد الفيلسوف وأستاذ القانون إدوارد شتاين
 Edward Steinدراسة الطّبيب النّفسي فرانز
كالمان الّذي خرج بنتيجة مفادها :أ ّن أحد
األخوين التّوأمين إذا خرج شاذًّا جنسيًا أو مثليًّا،

النّساء دون ال ّذكور ،فقلبوا األمر ،وعكسوا
الفطرة والطّبيعة ،ولهذا قلب الله سبحانه عليهم
ديارهم ،فجعل عاليها سافلها ،وكذلك قلبوا هم،
ون ّكسوا في العذاب على رؤوسهم 17.إ ّن هذه

الفاحشة نتاج بيئات انتكست فطرة أصحابها
السويّة،
والعياذ بالله،
ّ
وتجردت عن معانيها ّ
فحرفوا القرآن عن معانيه الحقيقيّة ،واتّبعوا
ّ
أهواءهم وشياطينهم وشهواتهم.

فإ ّن اآلخر يكون كذلك ،فكشف أستاذ القانون
أي دليل يثبت أ ّن
تبن على ّ
زيفها؛ ألنّها لم َ

التّوائم المدروسة هي بالفعل توائم متطابقة
13
مما يثبت عدم مصداقيّة مزاعم
جينيًّا،
ّ
الشذوذ الجنسي ،أنّه أمر تح ّدده
مناصري ّ

10
الرحمن بن ناصر1044 .ه.
السعدي ،عبد ّ
انظرّ :
الرحمن في تفسير كالم المنّان ،تحقيق:
تيسير الكريم ّ
مؤسسة
الرحمن ابن ّ
معال اللّويحق .ط .1د.مّ :
عبد ّ
الرسالة .ج .1ص.040
ّ
17
محمد بن أبي بكر.
انظر :ابن قيّم الجوزيّةّ ،
1013هـ .الجواب الكافي لمن سأل عن ال ّدواء
الشافي أو ال ّداء وال ّدواء .ط .1المغرب :دار المعرفة.
ّ
ج .1ص.171 ،174

https://perdanajournal.com/

 13للمزيد من ذلك يراجع :شتاين ،إدوارد .1333 .
وجه
الرغبة :العلم ،النّظريّة ،وأخالقيّات التّ ّ
عدم تطابق ّ
الجنسي .نيويورك :مطبعة جامعة أكسفورد .ص،105
وانظر إلى :عرفة ،إسماعيل .الشذوذ الجنسي حتميّة
جينيّة أم سلوك مكتسب؟ مقال نشر على شبكة
https://midan.
aljazeera.
اإلنترنت.
net/intellect/sociology/2017/8/2
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الجينات ،وتعالى الله أن يخلق في مخلوقاته
السلوكيّ .أما
جينات تميل ّ
للشّر واالنحراف ّ
الجنسي لدى
المثلي
بالسلوك
االستدالل
ّ
ّ
ّ

ذلك ،ولم يخسف الله بمن ش ّذ من قوم لوط،
مطرا من العذاب ّإال بسبب
ولم يمطر عليهم ً
الرذيلة والفاحشة ،فقال تعالى في محكم
هذه ّ
تنزيله ﴿لَ َعمرَك إِنـ َُّهم لَِفي س ِ ِ
عم ُهو َن
كرتهم يَ َ
َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ين فَ َج َعلنَا َعليَـ َها َسافلَ َها
َخ َذ ُته ُم َّ
فَأ َ
ٱلص َ
يحةُ ُمش ِرق َ
َوأَمطَرنَا َعلَي ِهم ِح َج َارة ِّمن ِس ِّج ٍّيل﴾ (القرآن.
الحجر.)70-74 :
السكرة
قال ّ
السعدي" :وهذه ّ
العالمة ّ
هي سكرة محبّة الفاحشة الّتي ال يبالون معها
الرسل حالهم ،زال
بعذل وال لومّ ،
فلما بيّنت له ّ

صح القياس،
على مثيلتها اإلنسانيّة؛ ألنّه إن ّ
قياسا
ألجزنا لإلنسان أن يقتل إنسانًا آخر عبثًاً ،
على بعض الحيوانات ،كالقطط والكالب
13
وغيرها.

الشمس حين كانت العقوبة عليهم أش ّد،
شروق ّ
﴿فَ َج َع ْلنَا َعالِيَـ َها َسافِلَ َها﴾ أي :قلبنا عليهم
مدينتهمَ ﴿ ،وأ َْمطَْرنَا َعلَْي ِه ْم ِح َج َارةً ِم ْن ِس ِّج ٍّيل﴾
44
تتبع فيها من ش ّذ من البلد منهم".

السلوك المثلي
الحيوانات على ّ
صحة وغريزيّة ّ
البشري ،فهو استدالل خاطئ من وجهين:
األول :المتعارف عليه في عالم الحيوان ،أ ّن
ّ

ال ّذكر ينزو على األنثى ،ولم نسمع أو نر أ ّن
ال ّذكر ينزو على ال ّذكر واألنثى على األنثى ّإال
الخلقي.
من دعاة اإللحاد والعولمة واالنحراف ُ
وعلى فرض أ ّن ال ّذكر نزا على ال ّذكر،

الضيق والكرب،
عن لوط ما كان يجده من ّ
ليال فنجوا ،و ّأما أهل
فامتثل أمر ربّه وسرى بأهله ً
ِ
ين﴾ أي :وقت
َخ َذتْـ ُه ُم َّ
القرية ﴿فَأ َ
الصْي َحةُ ُم ْش ِرق َ

الرغبة الجنسيّة،
فليس ذلك من دافع ّ
الشهوة و ّ
وإنّما ألسباب أخرى ،ال عالقة لها بذلك .ثانيًا:
يصح قياسها
السلوّكيات الحيوانيّة ،ال ّ
أ ّن الغرائز و ّ

تجرم هذا
ومن النّصوص القرآنيّة الّتي ّ
ال
﴿ولُوطًا إِذ قَ َ
جل وعال َ
الفعل ّ
وتحرمه قوله ّ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
َحد
ل َقومهٓۦ أَتَأتُو َن ٱل َفح َش َة َما َسبَـ َق ُكم ب َها من أ َ
ِمن ِ
ال َشهوة ِمن د ِ
ين إِنَّ ُكم لَتَأتُو َن ِّ
ون
ٱلر َج َ َ ّ ُ
َّ َ
ٱلعلَم َ
ٱلنِّ َسا ِء بَل أَنتُم قَوم ُّمس ِرفُو َن﴾ (القرآن .األعراف:
ال
﴿ولُوطًا إِذ قَ َ
 ،)31-34وقوله سبحانهَ :
لَِق ِ
وم ِهٓۦ أَتَأتُو َن ٱل َف ِح َشةَ وأَنتُم تُ ِ
بص ُرو َن أَئِنَّ ُكم
َ
ال َشهوة ِمن د ِ
لَتَأتُو َن ِّ
ون ٱلنِّ َس ِاء بَل أَنتُم قَوم
ٱلر َج َ َ ّ ُ
جهلُو َن﴾ (القرآن .النمل ،)55-50 :وقوله
تَ َ

الثّاني :قولهم :إ ّن القرآن الكريم لم
الجنسي أو المثليّة الجنسيّة :إ ّن
الشذوذ
يحرم ّ
ّ
ّ
الشذوذ
يحرم ّ
الّذي يزعم أ ّن القرآن الكريم لم ّ
الجنسي أو المثليّة الجنسيّة ،ال يفقه القرآن
ّ
شيئًا ! فإ ّن اآليات كثيرة وصريحة في تحريم
 13انظر :درابانت وآخرون .)4414( .الجينوم والتّوجه
الجنسي .ماونتن فيو :كاليفورنيا .مقالة منشورة على
شبكة اإلنترنتhttps://blog. 23andme. com/wp- :

content/uploads/2012/11/Drabant-Poster-v7.

 ،pd,19/06/2019وانظر إلى :عرفة ،إسماعيل .تهاوي
للشذوذ الجنسي .مقال نشر
أكذوبة التّبرير
العلمي ّ
ّ
https://www. aljazeera.
على شبكة اإلنترنت.

44
الرحمن بن ناصر .تيسير الكريم
السعدي ،عبد ّ
ّ
الرحمن في تفسير كالم المنّان .مصدر سابق .ج.1
ّ
ص.088

net/news/healthmedicine/2017/8/2
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ِ
﴿ولُوطًا ءَاتَينَهُ ُحكما َوعلما َونَ َّجينَهُ
جل وعال َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث إنـ َُّهم َكانُواْ
ٱلخبَئ َ
م َن ٱل َقريَة ٱلَّتي َكانَت تَّع َم ُل َ
ِِ
ين﴾ (القرآن .األنبياء ،(70 :وقوله
قَ َ
وم َسوء فَسق َ
ال لَِق ِ
وم ِهٓۦ
﴿ولُوطًا إِذ قَ َ
تق ّدست أسماؤه وصفاته َ
ِ ِ
ِ
ِ
َحد ِّم َن
إنَّ ُكم لَتَأتُو َن ٱل َفح َش َة َما َسبَـ َق ُكم ب َها من أ َ
ِ
ال وتَقطَعُو َن َّ ِ
ين أَئِنَّ ُكم لَتَأتُو َن ِّ
يل
َ
ٱلر َج َ َ
ٱلعلَم َ
ٱلسب َ
وتَأتُو َن فِي نَ ِادي ُكم ٱلمن َكر فَما َكا َن جواب قَ ِ
وم ِهٓۦ
ََ َ
ُ ُ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نت م َن
إَِّال أَن قَالُواْ ٱئتنَا ب َع َذاب ٱللَّه إن ُك َ
َّ ِ ِ
ين﴾ (القرآن .العنكبوت،)43-43 :
ٱلصدق َ
ِ
ِ
ُّ
ين
كرا َن م َن َ
ٱلعلَم َ
وقوله تعالى ﴿أَتَأتُو َن ٱلذ َ
َوتَ َذ ُرو َن َما َخلَ َق لَ ُكم َربُّ ُكم ِّمن أَزَوِج ُكم بَل أَنتُم
ادو َن﴾ (القرآن .الشعراء.(100-105 :
قَوٌم َع ُ
فهذه النّصوص القرآنيّة صريحة بتحريم

وقال ابن القيّم :و ّلما كانت مفسدة
اللّواط من أعظم المفاسد ،كانت عقوبته في
ال ّدنيا واآلخرة من أعظم العقوبات ،ولم ِ
يبتل الله

41
محمد ،علي بن أحمد .د.ت.
انظر :ابن حزم ،أبو ّ
مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت
واالعتقادات .بيروت :دار الكتب العلميّة .ج.1
محمد.
ص .181وابن هبيرة ،أبو المظ ّفر ،يحيى ابن ّ
السيّد
1048ه .اختالف ّ
األئمة العلماء ،تحقيقّ :
يوسف أحمد .ط .1بيروت :دار الكتب العلميّة .ج.4
ص .455وانظر :النّووي ،أبو زكريّا ،يحيى بن شرف.
السبكي
د.ت .المجموع شرح المه ّذب مع تكملة ّ
والمطيعي .د.م :دار الفكر .ج .44ص ،40وال ّذهبي،
محمد بن أحمد1040 .ه .الكبائر،
أبو عبد اللهّ ،
تحقيق مشهور بن حسن آل سليمان أبو عبيدة .ط.4
اإلمارات :مكتبة الفرقان .ص .441فالمسألة مجمع
عليها ،وال حاجة من ذكر فتاوى الفقهاء المعاصرين.

محمد بن جرير.
 44انظر :الطّبري ،أبو جعفر،
ّ
1044ه .جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق:
الرسالة.
محمد شاكر .ط .1د.مّ :
أحمد ّ
مؤسسة ّ
ج .14ص ،507وانظر :القرطبي ،أبو عبد الله،
محمد بن أحمد1830 .ه .الجامع ألحكام القرآن،
ّ
تحقيق :أحمد البردوني ،وإبراهيم أطفيش .ط.4
القاهرة :دار الكتب المصريّة .ج .7ص ،408ج.18
ص ،413وانظر :ابن كثير ،أبو الفداء ،إسماعيل ابن
عمر1044 .ه .تفسير القرآن العظيم ،تحقيق :سامي
محمد سالمة .ط .4د.م :دار طيبة .ج.8
ابن ّ
ص.005
 48البيهقي ،أبو بكر ،أحمد ابن الحسين1040 .ه.
محمد عبد القادر عطا .ط.8
السنن الكبرى ،تحقيقّ :
ّ
بيروت :دار الكتب العلميّة .ج .3ص .045رقم
الحديث.17443 :

بنص القرآن الكريم .قال
فهي فاحشة ّ
الشنيعة
المفسرون :وكانت فاحشتهم القبيحة ّ
ّ
الّتي كانوا يأتونها ،والّتي عاقبهم الله عليها ،هي

إتيان ال ّذكور ،وذكرها الله باسم الفاحشة ليبيّن
44
الصحابة الكرام على قتله،
أنّها زنى ،لذا اتّفق ّ
علي رضي الله عنه :إ ّن هذا ال ّذنب لم
قال ّ
تعص به ّأمة من األمم ّإال ّأمة واحدة صنع الله
بها ما علمتم ،أرى أن يحرق بالنّار ،فاجتمع
رأي أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم
48
أن يحرق بالنّار.

الرذائل ،وقد أجمع العلماء على
هذا النّوع من ّ
حرمته وأنّه من الفواحش وكبيرة من الكبائر،
افعي وأحمد على
األئمة الثّالثة مالك و ّ
واتّفق ّ
الش ّ
41
أنّه يوجب الح ّد.
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َّ ِ
ين ُهم
الرذيلة والفاحشة ،كقوله تعالى َ
﴿وٱلذ َ
ّ
ِ
ِ
لُِف ُروج ِهم َحفظُو َن﴾ (القرآن .المؤمنون )5 :أي:
محرًما ،من زنى أو لواط،
"فال يطأون بها وطأً ّ

غيرهم ،وجمع عليهم من أنواع العقوبات بين
اإلهالك ،وقلب ديارهم عليهم ،والخسف بهم،
نكاال
السماء ،فنكل بهم ً
ورجمهم بالحجارة من ّ

أو وطء في دبر ،أو حيض ،ونحو ذلك،
ممن
ويحفظونها ً
ومسهاّ ،
أيضا من النّظر إليها ّ
أيضا وسائل
ال يجوز له ذلك ،ويتركون ً

لم ينكله ّأمة سواهم ،وذلك لعظم مفسدة هذه
الجريمة الّتي تكاد األرض تميد من جوانبها إذا
عملت عليها ،وتهرب المالئكة إلى أقطار

40

السماوات واألرض إذا شاهدوها ،خشية نزول
ّ
وتعج
العذاب على أهلها ،فيصيبهم معهم،
ّ
األرض إلى ربها تبارك وتعالى ،وتكاد الجبال
تزول عن أماكنها ،وقتل المفعول به خير له من

المحرمات ال ّداعية لفعل الفاحشة".
ّ
الشذوذ بأ ّن القرآن لم
لذا فقول دعاة ّ
الشذوذ الجنسي ،وأ ّن ما ذكر
يحرم اللّواط أو ّ
ّ
مجرد قصص ،وأ ّن
في القرآن عن قوم قوط ّ

وقال اإلمام ابن جرير الطّبري 45في قوله
ِ ِ
ِ
ت تَـ ْع َم ُل
تعالى ﴿ َونَ َّجْيـنَاهُ م َن الْ َق ْريَة الَّتي َكانَ ْ
ونجيناه من عذابنا الّذي
الْ َخبَائِ َ
ث﴾ أيّ :
أحللناه بأهل القرية الّتي كانت تعمل الخبائث،

الص ّحة ،يتعارض
وزعم باطل ،ال أساس له من ّ
السابقة ال ّذكر ،ومع
مع صريح اآليات القرآنيّة ّ
أئمة التّفسير.
أقوال ّ
أي عاقل أن يحكم بأ ّن
كما ال يتجرأ ّ

كانوا يعملونها من المنكر ،فأخرجه الله حين
الشام.
أراد إهالكهم إلى ّ
تحرم هذه
كما أ ّن هناك آيات أخرى ّ

القصة في أكثر من سورة في كتابه الحكيم
هذه ّ
لمجرد التّسلية فحسب؛ فإ ّن آيات القصص
ّ
واألمثال وغيرها فيها العبر والموعظة ويستنبط
منها كثير من األحكام .قال اإلمام القرافي:

40
محمد بن أبي بكر.
انظر :ابن قيّم الجوزيّةّ ،
الشافي أو ال ّداء
الجواب الكافي لمن سأل عن ال ّدواء ّ
وال ّدواء .مصدر سابق .ج .1ص.103
45
محمد بن جرير .جامع
انظر :الطّبري ،أبو جعفرّ ،
البيان في تأويل القرآن .مصدر سابق .ج.13
ص.078-074

قصة مذكورة في
كل ّ
"وقد قال بعض العلماءّ :
عما
كتاب الله تعالى فالمراد بذكرها االنزجار ّ

قتال ال ترجى الحياة
وطئه ،فإنّه إذا وطئه قتله ً
معه ،بخالف قتله ،فإنّه مظلوم شهيد ،وربما
40
ينتفع به في آخرته.

هالكهم لم يكن بسبب الفاحشة ،وإنّما بسبب
فسادهم في األرض؛ والّذي يتراوح بين عبادة
السرقة ،واالستغالل االقتصادي ،قول
األصنام ،و ّ

وهي قرية َس ُدوم ،وكانت الخبائث الّتي
وخ ْذفهم
يعملونها :إتيان ال ّذكران في أدبارهمَ ،
أخر
النّاس ،وتضارطهم في أنديتهم ،مع أشياء َ

مجرد قصص
ذكر قوم لوط في القرآن كان ّ
للتّسلية فحسب ،وال يترتّب عليها أحكام! تعالى
الله سبحانه ،وجلّت قدرته وحكمته أن يذكر
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40
الرحمن بن ناصر .تيسير الكريم
السعدي ،عبد ّ
ّ
الرحمن في تفسير كالم المنّان .مصدر سابق .ج.1
ّ
ص.337
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شهرا﴾ مع قوله
﴿وحمله وفصاله ثالثون
ً
افعي،
﴿وفصاله في عامين﴾؛ وعليه جرى ّ
الش ّ
الرضاع
و ّ
احتج بها أبو حنيفة على أ ّن أكثر ّ

القصة من المفاسد الّتي البسها أولئك
في تلك ّ
الرهط ،واألمر بتلك المصالح التي البسها
ّ
47
المحكي عنه".
الزركشي :فإ ّن آيات
وقال اإلمام ّ
القصص واألمثال وغيرها يستنبط منها كثير من
صرح به
األحكام ،وهو قسمان :أحدهما :ما ّ

43
رد
شهرا ،فهذا ّ
سنتان ونصف ،أي ثالثون ً
ٍّ
الشذوذ
شاف ،ونصوص قرآنيّة كافية لتحريم ّ
السمع وهو شهيد.
الجنسي ،لمن ألقى ّ

الشافعي تحريم
إلى آية أخرى كاستنباط ّ
االستمناء باليد من قوله تعالى ﴿ ّإال على
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ إلى قوله ﴿فمن

السنن
سواء من أحد
ّ
الصحيحين ،أو ّ
والمسانيد ،وال يشترط العمل بالحديث أن
الشذوذ!
الصحيحين كما يزعم دعاة ّ
يكون في ّ

صحة صوم الجنب
سبيل المؤمنين﴾ ،واستنباطه ّ
باشروهن﴾ إلى قوله:
من قوله تعالى ﴿فاآلن
ّ
﴿حتّى يتبيّن لكم الخيط األبيض من الخيط

الصحابة ومن
كان ،إذا كان
ً
معموال به عند ّ
السلف
بعدهم أو عند طائفة منهم ،ف ّأما ما اتّفق َّ
على تركه ،فال يجوز العمل به؛ ألنّهم ما تركوه

تحرم
السنّة النّبويّة لم ّ
الثّالثة :قولهم :إ ّن ّ
الشذوذ الجنسي ،وكان تحريمه من اجتهاد
ّ
أيضا ،فقد دلّت
بعض الفقهاء :وهذا زعم باطل ً
الشنيع،
السنّة النّبويّة على تحريم هذا الفعل ّ
ّ

في األحكام؛ وهو كثير ،وسورة البقرة والنّساء
والمائدة واألنعام مشتملة على كثير من ذلك،
والثاني :ما يؤخذ بطريق االستنباطّ ،ثم هو على
قسمين :أحدهما :ما يستنبط من غير ضميمة

العادون﴾ ،واستنباط
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم ّ
صحة أنكحة الك ّفار من قوله تعالى ﴿امرأت
ّ
حمالة الحطب﴾ ونحوه،
فرعون﴾﴿ ،وامرأته ّ
حجيّة اإلجماع من قوله﴿ :ويتّبع غير
واستنباطه ّ

صح الحديث وجب
فلم يقل بهذا أحد ،فمتى ّ
معارضا ،قال
منسوخا أو
العمل به ،ما لم يكن
ً
ً
األئمة وفقهاء أهل
اإلمام ابن رجبّ :
"فأما ّ
الصحيح حيث
الحديث؛ فإنّهم يتّبعون الحديث ّ

فدل على جواز الوقاع في
األسود من الفجر﴾ّ ،
جميع اللّيل ،ويلزم منه تأخير الغسل إلى النّهار.
والثّانية :ما يستنبط مع ضميمة آية
علي وابن عبّاس رضي الله
أخرى ،كاستنباط ّ

ّإال على علم أنَّه ال يعمل به" 43،كما اتّفق

أقل الحمل ستّة أشهر من قوله تعالى
عنهما أ ّن ّ

 47القرافي ،شهاب ال ّدين أحمد بن إدريس1010 .ه.
نفائس األصول في شرح المحصول ،تحقيق :عادل
محمد معوض .ط .1د.م:
أحمد عبد الموجود ،وعلي ّ
مكتبة نزار مصطفى الباز .ج .3ص.8384
https://perdanajournal.com/
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43
محمد بن عبد الله.
ّ
الزركشي ،أبو عبد الله ّ
محمد
1870ه .البرهان في علوم القرآن ،تحقيقّ :
أبو الفضل إبراهيم .ط .1د.م :دار إحياء الكتب
العربيّة .ج .4ص.5-8
43
الرحمن بن أحمد1040 .ه.
ابن رجب ،عبد ّ
مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي .تحقيق:
أبو مصعب ،طلعت بن فؤاد الحلواني .ط .1د.م:
الفاروق الحديثة للطّباعة والنّشر .ج .8ص.17
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َن رس َ ِ
َعبَّ ٍّ
ال
صلَّى اللهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ول اللَّه َ
اس ،أ َّ َ ُ
{لَعن اللَّه من ع ِمل عمل قَـوِم لُ ٍّ
وط} قَالَ َها
َ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ ْ
ال
ثَالثًاَ 88،و َع ْن َع ْم ِرو بْ ِن أَبِي َع ْم ٍّرو ،فَـ َق َ
{م ْلعو ٌن من ع ِمل عمل قَـوِم لُ ٍّ
وط}َ 80،و َع ْن َعْب ِد
َ ُ َ ْ َ َ ََ َ ْ

صحة أصول الكتب الخمسة؛ وهي
العلماء على ّ
صحيح البخاري ،وصحيح مسلم ،وسنن أبي
وضم
داود ،وسنن النّسائي ،وجامع التّرمذيّ ،

لتأخر
بعض العلماء إليها سنن ابن ماجة؛ ّ
صح من األحاديث في هذه
مرتبتها عنها ،فما ّ
84
يحتج بها.
الكتب ّ
الصحيحة ما
ومن هذه األحاديث ّ
ال رس ُ ِ
يأتيَ :ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍّ
صلَّى
اس ،قَ َ
ول اللَّه َ
ال :قَ َ َ ُ
ِ
{م ْن َو َج ْدتُ ُموهُ يـَ ْع َم ُل َع َم َل قَـ ْوِم
اللهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َ
وط ،فَاقْـتُـلُوا الْ َف ِ
لُ ٍّ
ول بِِه}َ 81،و َع ْن
اع َلَ ،والْ َم ْف ُع َ
ِ
صلَّى اللهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فِي
أَبي ُهَريْـَرَةَ ،ع ِن النَّبِ ِّي َ
الَّ ِذي يـعمل عمل قَـوِم لُ ٍّ
{ار ُج ُموا ْاأل َْعلَى
وط قَ َ
ال ْ
َْ َ ُ َ َ َ ْ
وه َما َج ِم ًيعا}َ 84،و َع ِن ابْ ِن
َس َف َل ،ا ْر ُج ُم ُ
َو ْاأل ْ

محمد.
 84الخطّابي ،أبو سليمان ،حمد بن
ّ
السنن .ط .1حلب :المطبعة العلميّة.
1851ه .معالم ّ
ج .0ص.804
 81أبو داود ،سليمان بن األشعث .د.ت .سنن أبي
محمد محيي ال ّدين عبد الحميد.
داود .تحقيقّ :
بيروت :المكتبة العصريّة .ج .0ص .153رقم
الحديث .0004 :قال أبو داود :رواه سليمان بن
بالل ،عن عمرو بن أبي عمرو مثله ،ورواه عبّاد بن
منصور ،عن عكرمة ،عن ابن عبّاس رفعه ،ورواه ابن
جريج ،عن إبراهيم ،عن داود بن الحصين ،عن عكرمة،
عن ابن عبّاس رفعه .قال األلباني :حسن صحيح.
محمد ناصر ال ّدين .د.ت.
الرحمنّ ،
األلباني ،أبو عبد ّ
صحيح وضعيف سنن أبي داود .اإلسكندريّة :مركز نور
السنّة .باب .0004
اإلسالم ألبحاث القرآن و ّ
84
محمد ين يزيد .د.ت.
ابن ماجة ،أبو عبد اللهّ ،
محمد فؤاد عبد الباقي .د.م:
سنن ابن ّ
ماجة .تحقيقّ :
دار إحياء الكتب العربيّة .ج .4ص .350رقم
الحديث ،4504 :قال األلباني :حسن بما قبله.
https://perdanajournal.com/
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محمد ناصر ال ّدين .د.ت .صحيح وضعيف
األلبانيّ ،
ماجة .اإلسكندريّة :مركز نور اإلسالم
سنن ابن ّ
السنّة .ج .0ص .04باب .4504
ألبحاث القرآن و ّ
88
محمد بن حنبل.
أحمد ،أبو عبد الله أحمد بن ّ
1041هـ .المسند .تحقيق :شعيب األرنؤوط ،وعادل
الرسالة .ج.5
مرشد ،وآخرون .ط .1د.مّ :
مؤسسة ّ
ص .38رقم الحديث .4318 :قال المح ّققون:
الرحمن
إسناده حسن ،رجاله رجال ّ
الصحيح غير عبد ّ
السنن ،وعلّق له
بن أبي ّ
الزناد ،فقد روى له أصحاب ّ
البخاري ،وروى له مسلم في المق ّدمة ،وهو حسن
الحديث .وقال الحاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد
يخرجاه ،وقال ال ّذهبي مع ّقبًا :صحيح .انظر:
ولم ّ
محمد بن عبد الله1011 .ه.
الحاكم ،أبو عبد اللهّ ،
الصحيحين .تحقيق :مصطفى عبد
المستدرك على ّ
القادر عطا .ط .1بيروت :دار الكتب العلميّة .ج.0
ص ،830رقم الحديث .3454 :وقال أحمد شاكر:
إسناده صحيح ،انظر :أحمد ،أبو عبد الله ،أحمد بن
محمد بن حنبل1010 .هـ .المسند ،تحقيق :أحمد
ّ
محمد شاكر .ط .1القاهرة :دار الحديث .ج.8
ّ
ص .434رقم الحديث.4310 :
80
محمد بن عيسى1835 .هـ.
التّرمذي ،أبو عيسىّ ،
محمد شاكر،
سنن التّرمذي .تحقيق وتعليق :أحمد ّ
ومحمد فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة عوض .ط.4
ّ
مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.
وصححه
ج .0ص .57رقم الحديث،1050 :
ّ
محمد ناصر ال ّدين .د.ت .صحيح
األلباني .األلبانيّ ،
وضعيف سنن التّرمذي .اإلسكندريّة :مركز نور اإلسالم
السنّة .ج .8ص ،050باب .1050
ألبحاث القرآن و ّ
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ول:
اللَّ ِه بْ ِن ُم َح َّم ِد بْ ِن َع ِق ٍّيل ،أَنَّهُ َس ِم َع َجابًِرا يَـ ُق ُ
ِ
ال رس ُ ِ
ف
َخ َو َ
صلَّى اللهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم {إِ َّن أ ْ
ول اللَّه َ
قَ َ َ ُ
اف علَى أ َُّمتِي عمل قَـوِم لُ ٍّ
وط}َ 85،و َع ْن
َخ ُ َ
َما أ َ
ََ ُ ْ
ال رس ُ ِ
أَنَ ٍّ
صلَّى اللهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
س قَ َ
ول الله َ
ال :قَ َ َ ُ
{إِ َذا استَحلَّ ِ
َّم ُار ،إِ َذا
ْ َ ْ
ت أ َُّمتي َخ ْم ًسا فَـ َعلَْي ِه ُم الد َ
ورَ ،ولَبِ ُسوا الْ َح ِر َير،
ظَ َهَر الت ََّالعُ ُنَ ،و َش ِربُوا الْ ُخ ُم َ
وات ِ
ال بِ ِّ
َّخ ُذوا الْ ِقيَا َنَ ،وا ْكتَـ َفى ِّ
الر َج ِال،
الر َج ُ
َ
80
ِ
ِ
ِ
ِ
َوالنّ َساءُ بالنّ َساء}َ ،و َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍّ
ال {لَ َع َن
اس ،قَ َ
وقال مح ّققو المسند :شعيب األرنؤوط وآخرون:
صرح بالتّحديث
إسناده حسنّ ،
محمد بن إسحاق قد ّ
عند أحمد ( ،)4310وباقي رجاله ثقات رجال
محمد
ّ
الصحيح .انظر :أحمد ،أبو عبد الله أحمد بن ّ
بن حنبل .المسند .مصدر سابق .ج .8ص.803
85
محمد بن عيسى .سنن
التّرمذي ،أبو عيسىّ ،
التّرمذي .مصدر سابق .ج .0ص .53رقم الحديث:
 ،1057وقال :هذا حديث حسن غريب ،إنّما نعرفه
محمد بن عقيل بن أبي
من هذا الوجه عن عبد الله بن ّ
طالب ،عن جابر .وقال الحاكم :صحيح اإلسناد،
وقال ال ّذهبي مع ّقبًا :صحيح .انظر :الحاكم ،أبو عبد
الصحيحين.
محمد بن عبد الله .المستدرك على ّ
اللهّ ،
مصدر سابق .ج .0ص ،837رقم الحديث.3457 :
محمد ناصر ال ّدين .صحيح
وحسنه األلباني .األلبانيّ ،
ّ
وضعيف سنن التّرمذي .مصدر سابق .ج .8ص،057
باب .1057
 80البيهقي ،أبو بكر ،أحمد بن الحسين1048 .ه.
وخرج أحاديثه:
شعب اإليمان ،ح ّققه وراجع نصوصه ّ
العلي عبد الحميد حامد ،وأشرف على تحقيقه
عبد ّ
الرياض:
وتخريج أحاديثه :مختار أحمد النّدوي .طّ .1
بالرياض بالتّعاون مع ال ّدار
الرشد للنّشر والتّوزيع ّ
مكتبة ّ
السلفيّة ببومباي بالهند .ج .7ص .843رقم الحديث:
ّ
محمد
 .5430قال األلباني :حسن لغيره .األلبانيّ ،
https://perdanajournal.com/

ِ
ِ
ين ِم َن ِّ
الر َج ِال،
النَّبِ ُّي َ
صلَّى اللهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ُ
الم َخنَّث َ
والمتـرِجالَ ِ
وه ْم ِم ْن
ت ِم َن النِّ َس ِاءَ ،وقَ َ
ال :أ ْ
َخ ِر ُج ُ
َ َُ َ ّ
صلَّى اللهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
بـُيُوتِ ُك ْم ،قَ َ
ال :فَأ ْ
َخَر َج النَّبِ ُّي َ
87

َخَر َج عُ َم ُر فُالَنًا}.
فُالَنًاَ ،وأ ْ
تدل داللة
الصحيحة ّ
فهذه األحاديث ّ
الشذوذ الجنسي سواء كان
واضحة على تحريم ّ

الرجال أو النّساء ،وصريحة بقتل الفاعل
بين ّ
الصحابة على
والمفعول به ،وقد نقلنا اتّفاق ّ
ذلك ،كما أنّها صريحة بلعن فاعلها وطرده من
رحمة الله تعالى ،وأ ّن عاقبته وخيمة في ال ّدنيا
نصوحا إلى الله.
واآلخرة ،إن لم يتب توبة
ً
كما دلّت على لعن المخنّثين من
مشتق من االنخناث وهو التّثنّي
الرجال ،وهو
ّ
ّ

كسر ،والمخنّث :هو الّذي يتشبّه بالنّساء
والتّ ّ
في أقواله وأفعاله وحركاته ومالبسه ،أو في ٍّ
بعض
الزمان يطلق على من يفعل
من ذلك ،وفي هذا ّ
أيضا
هذا مخنّث ،وكذلك من يالط به ،ودلّت ً
وهن
المترجالت من النّساء:
على لعن
ّ
ّ
بالرجال.
الرجوليّة ،المتشبّهات ّ
المتكلّفات في ّ
الصالة
فأمر نبيّنا المصطفى عليه ّ
لئال يفضي األمر بالتّشبّه
السالم بإخراج هؤالء؛ ّ
و ّ

ناصر ال ّدين1041( .ه) .صحيح التّرغيب والتّرهيب.
السعوديّة :مكتبة
الرياض ،المملكة العربيّة ّ
طّ .1
المعارف للنّشر والتّوزيع .ج .4ص .000رقم
الحديث.4450 :
87
محمد بن إسماعيل.
البخاري ،أبو عبد اللهّ ،
ّ
صحيح البخاري .مصدر سابق .ج .7ص .153رقم
الحديث.5330 :
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السحاق83؛
إلى فعل منكر عظيم ،كاللّواط ،و ّ
أيضا ،وقد أجمع
فإنّه كاللّواط في الحرمة ً
العلماء على أ ّن سحق المرأة للمرأة حرام ،وأ ّن

محرم وشنيع
لذا فهذا الفعل بنوعيه ّ
السنّة؛ واألدلّة الّتي ذكرناها
بنصوص الكتاب و ّ
متضافرة على تحريمه ،وهي كافية إللجام أفواه
الشذوذ الجنسي،
دعاة ومناصري ّ
يحرم
ألسنتهم .فقولهم :إ ّن القرآن لم ّ
باطل بما ذكرناه من اآليات القرآنيّة

الرجل
مجرد النّظر إلى العورة حرام ،سواء نظر ّ
ّ
الرجل ،أو المرأة إلى عورة المرأة،
إلى عورة ّ
الرجل إلى عورة المرأة ،والمرأة إلى
وكذلك نظر ّ
حق غير
الرجل ،فهذا حرام باالتّفاق في ّ
عورة ّ
83
الرحم ِن اب ِن أَبِي سعِ ٍّ
ِ
يد
األزواج؛ لحديث َعْبد َّ ْ َ ْ
َ
َن رس َ ِ
ِِ
صلَّى اللهُ َعلَْي ِه
ول الله َ
يَ ،ع ْن أَبيه ،أ َّ َ ُ
الْ ُخ ْد ِر ِّ
الر ُج ِلَ ،وَال
َو َسلَّ َم قَ َ
ال َ
الر ُج ُل إِلَى َع ْوَرِة َّ
{ال يـَْنظُُر َّ
الْمرأَةُ إِلَى عورةِ الْمرأَةِ ،وَال يـ ْف ِ
الر ُج ُل إِلَى
ضي َّ
ََْ َ ْ َ ُ
َْ
َّ ِ
ب وِ
اح ٍّد ،وَال تـُ ْف ِ
ٍّ
ضي الْ َم ْرأَةُ إِلَى
َ
الر ُج ِل في ثـَ ْو َ
ِ ِ
ب الْو ِ
ِ
اح ِد} 04،وقد ع ّد بعض
الْ َم ْرأَة في الثـ َّْو َ
السحاق من الكبائر؛ أل ّن اللّعن من
العلماء ّ
عالمات الكبائر ،ومن هؤالء العلماء :ال ّذهبي،
01
وابن حجر ،وغيرهما.

السنّة حديث صحيح
وقولهم :إنّه لم يرد في ّ
يحرمه :باطل بما أوردناه من األحاديث النّبويّة
ّ
اجتهادا من
الشريفة ،وقولهم :إ ّن تحريمه كان
ّ
ً
بعض الفقهاء :باطل بالنّصوص القرآنيّة والنّبويّة

افعي وابن حزم
واإلجماع ،وقولهم :إ ّن اإلمام ّ
الش ّ
يحرماه :باطل وكذب وافتراء عليهما ،فقد
لم ّ
نقلت -آن ًفا -إجماع العلماء واتّفاقهم على

افعي
ونص اإلمام ّ
تحريمه وأنّه من الكبائرّ ،
الش ّ
في أحد قوليه على رجم من يعمله ،سواء كان
04
محصنًا أو غير محصن.
وفي قوله الثّاني :يقتل إن كان محصنًا،
ويح ّد إن كان غير محصن؛ ففي المجموع شرح
المه ّذب :إ ّن الله سبحانه أمطر الحجارة على
قوم لوط فقتلهم بها ،ورتّب العلماء للقتل

83
محمد محمود بن
انظر :العيني ،بدر ال ّدين أبو ّ
أحمد .د.ت .عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
بيروت :دار إحياء التّراث العربي .ج .44ص.04
83
محمد ،علي بن أحمد .مراتب
انظر :ابن حزم ،أبو ّ
اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات.
ووي ،أبو زكريّا،
مصدر سابق .ج .1ص ،181والنّ ّ
يحيى بن شرف1834 .ه .المنهاج شرح صحيح
الحجاج .ط .4بيروت :دار إحياء التّراث
مسلم ابن
ّ
العربي .ج .0ص.84
الحجاج .صحيح
 04مسلم ،أبو الحسن ،مسلم بن
ّ
مسلم .مصدر سابق .ج .1ص  .400رقم الحديث:
.883
 01انظر :ابن حجر العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن
علي1873 .ه .فتح الباري شرح صحيح البخاري،
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وإخراس
الشذوذ:
ّ
الكريمة،

المأمور به على معاني ما جاء فيه من أحكام

58

محمد فؤاد عبد الباقي ،وقام
رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثهّ :
محب ال ّدين
وصححه وأشرف على طبعه:
بإخراجه
ّ
ّ
العالمة عبد العزيز بن عبد
الخطيب ،وعليه تعليقات ّ
الله ابن باز .بيروت :دار المعرفة .ج .14ص.888
محمد ابن أحمد .الكبائر.
وال ّذهبي ،أبو عبد اللهّ ،
مصدر سابق .ص.440
04
محمد بن إدريس.
انظرّ :
الشافعي ،أبو عبد اللهّ ،
األم .بيروت :دار المعرفة .ج .7ص.138
1014هّ .
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رجما إن كان
ّ
الشريعة ،فقالوا :يقتل بالحجارة ً
بكرا وال يقتل،
محصنًا ،ويجلد مائة إن كان ً
وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيّب وعطاء بن

الراسخون فيهّ ،أما
أن يبيّن معانيه ّإال أولو العلمّ ،
القائلون بآرائهم المزعومة الّتي ال تستند إلى
الشرع ،وإنّما
دليل
شرعي ،وال تتّفق مع مقاصد ّ
ّ

المحرمة :كلحم الخنزير ،والميتة ،وال ّدم،
ّ
الزنى ،وسائر المعاصي ،من أحلّه أو
والخمر ،و ّ
مما ذكرنا فهو كافر ،مشرك حالل
أحل شيئًا ّ
ّ
00
ال ّدم والمال" .

اآلية داللة على أ ّن اإلنسان يعمل وفق هواه
الجن
وشهوته ،فهذا ينافي الغاية الّتي خلق الله ّ
الرسل يدعون
واإلنس من أجلها ،وبعث جميع ّ
إليها ،وهي عبادته ،واتّباع أوامره ،واجتناب

إلى أهوائهم وشهواتهم ،فال مكان لها ّإال في
قاذورات األفكار ومزابلها.
أئمة التّفسير أ ّن في
ثانيًا :لم يرد عن ّ

خعي والحسن وقتادة ،وهو أظهر
أبي رباح والنّ ّ
08
نص اإلمام ابن حزم على
قولي ّ
افعي  .كما ّ
الش ّ
"أ ّن فعل قوم لوط من الكبائر والفواحش

ذم من يعصي الله،
نواهيه ،بل هي صريحة في ّ
ويخالف أوامره ،ويتع ّدى حدوده ،لذا قال
كل
ّ
العالمة ّ
الشوكاني في تفسيره لهذه اآلية" :أ ّن ّ

الشذوذ
الرابعة :استدلّوا بأدلّة تجيز ّ
ّ
احدا
الجنسي أو المثليّة الجنسيّة ،سنعرضها و ً
ونرد عليها ،وهي ما يلي:
تلو اآلخرّ ،

إنسان يعمل على ما يشاكل أخالقه الّتي ألفها،
وهذا ذ ٌم للكافر ومدح للمؤمن ،فربّكم أعلم بمن
سبيال؛ ألنّه الخالق لكم ،العالم بما
هو أهدى ً
جبلتم عليه من الطّبائع ،وما تباينتم فيه من

(األول) :قوله تعالى ﴿قُل ُك ّل يَع َم ُل َعلَى
ّ
َهدى َسبِيال﴾
َشاكِلَتِ ِهۦ فَـَربُّ ُكم أَعلَ ُم بِ َمن ُه َو أ َ
تدل
(القرآن .اإلسراء ،)30 :قالوا :هذه اآلية ّ
يتصرف وفق شاكلته ،أي
على أ ّن لإلنسان أن ّ

على الوجه الّذي خلقهم الله عليه ،وعلينا ّأال
تصرفون كما خلقوا
نحكم على أحد منهم ،فهم ي ّ
عليه فطريًا.
أقول أوًال :ال يجوز أن ِ
يقدم على
ّ
ودب من المنخنقة
هب ّ
تفسير كالم الله من ّ
جل
والموقوذة والمتردية والنّطيحة ،فكالم الله ّ
يصح
وعال وتعالى له حرمة ومكانة عظيمة ،فال ّ

السعدي{" :قُ ْل ُكلٌّ} من
وقال ّ
العالمة ّ
النّاس {يـَ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِه} أي :على ما يليق
الصفوة األبرار ،لم
به من األحوال ،إن كان من ّ

 08انظر :النّووي ،أبو زكريّا ،يحيى بن شرف .المجموع
السبكي والمطيعي .مصدر
شرح المه ّذب مع تكملة ّ
سابق .ج .44ص.48
00
محمد ،علي بن أحمد .د.ت.
ابن حزم ،أبو ّ
المحلّى باآلثار .بيروت :دار الفكر .ج .14ص.833

05
محمد بن علي1010 .ه .فتح القدير.
ّ
الشوكانيّ ،
ط .1دمشق ،بيروت :دار ابن كثير ،دار الكلم الطّيّب.
ج .8ص.841

https://perdanajournal.com/

الطّرائق ،فهو الّذي يميّز بين المؤمن الّذي ال
يعرض عند النّعمة ،وال ييأس عند المحنة ،وبين
الكافر الّذي شأنه البطر للنّعم والقنوط عند

النّقم".

05

لرب العالمين ،ومن كان من
يشاكلهم ّإال عملهم ّ
غيرهم من المخذولين ،لم يناسبهم ّإال العمل
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بي الّذي لم
المخنّث ،وقيلّ :
الشيخ الكبير ،و ّ
الص ّ
يدرك .وهذا االختالف كلّه متقارب المعنى،
همة ينتبه بها إلى
ويجتمع فيمن ال فهم له وال ّ
الصفة كان ِهيت المخنّث
أمر النّساء .وبهذه ّ
فلما سمع
عند رسول الله صلى الله عليه وسلمّ ،
منه ما سمع من وصف محاسن المرأة :بادية

للمخلوقين ،ولم يوافقهم إال ما وافق أغراضهم.
{فَـَربُّ ُك ْم أ َْعلَ ُم بِ َم ْن ُه َو أ َْه َدى َسبِيال} فيعلم من
يصلح للهداية فيهديه ،ومن ال يصلح لها
فيخذله وال يهديه" 00،وهذا كقوله تعالى ﴿ فَ َمن
َشاء فَلي ِ
ؤمن َوَمن َشاءَ فَليَك ُفر﴾ (القرآن.
َ ُ
رب
الكهفّ ،)43 :ثم جاء التّهديد والوعيد من ّ
ِ َِّ ِ
ّ ِ
َحا َط بِ ِهم
ين نَ ًارا أ َ
العزة ﴿إنَّا أَعتَدنَا للظلم َ
ِ
ِ
ِ ِ
ٱلمه ِل يَش ِوي
ُسَرادقُـ َها َوإن يَستَغيثُواْ يـُغَاثُواْ ب َماء َك ُ
ٱلوج َ ِ
اب َو َساءَت ُمرتَـ َف ًقا﴾ (القرآن.
س ٱلشََّر ُ
ُُ
وه بئ َ
يتصرفون وفق ما
الكهفّ )43 :أما قولهم :فهم ّ
ِ
األول.
خلقوا عليه فطريًّا ،فقد فُـنّ َد في المحور ّ
(الثّاني) قوله تعالى ﴿ َغي ِر أ ُْولِي ٱ ِإلربَِة
ِ َّ ِ
ِمن ِ ِ
ين لَم يَظ َه ُرواْ َعلَى
ٱلر َجال أَ ِو ٱلطّف ِل ٱلذ َ
َ ّ
عور ِ
ت ٱلنِّ َس ِاء﴾ (القرآن .النّور ،)81 :قالوا:
ََ
فالمخنّثون الّذين ليس لديهم رغبة في النّساء
﴿ َغي ِر أ ُْولِي ٱ ِإلربَِة﴾ ،كانوا يعيشون في بيت
رسول الله ،ولم يكن يعتبرهم مرضى أو مجانين،

تكسر خلقةً ،ولم يشتهر
لين ،وفي أعضائهم ّ
عنهم شيء من األفعال القبيحة ،وعليهم أن
وإال لحقهم اإلثم كما قال
يتكلّفوا إزالة ذلكّ ،
أهل العلم.

مما يبيّن مدى تسامح أخالقه وقبوله بهذه
ّ
الفطرة في بعض البشر.
أئمة التّفسير؛
ننقل ّأوًال تفسير اآلية من ّ

قال الحافظ ابن حجر في معرض
كالمه على المتشبّهين بالنّساء خلقةً" :ويؤمر
بتكلّف تركه واإلدمان على ذلك بالتّدريج ،فإن

07

بنت غيالن ،أَمر باالحتجاب منه".
فعلى قول أ ّن المراد بغير أولي اإلربة:
المخنّث ،فقد كانوا يدخلون في عهد رسول الله
على النّساء ،ويستطعمون الطّعام ،ال شهوة لهم،

يشتهوهن ،فهؤالء ال لوم
وال يكترثون بالنّساء وال
ّ
عليهم ،وال يلحقهم اللّعن الوارد في األحاديث
السابقة؛ ألنّهم على أصل ِ
الخلقة ،في كالمهم
ّ

لم يفعل وتمادى دخله ال ّذ ّم ،وال سيّما إن بدا
الرضا به ،وأخذ هذا واضح من
منه ما ّ
يدل على ّ
03
لفظ المتشبّهين".
ثانيًا :إ ّن المخنّثين في عصرنا الحاضر،

قال اإلمام القرطب ّي" :واختلف النّاس في معنى
قوله ﴿أو التّابعين َغي ِر أ ُْولِي ٱ ِإلربَِة﴾ فقيل :هو
األحمق الّذي ال حاجة به إلى النّساء ،وقيل:
الرجل يتبع القوم فيأكل معهم
األبله ،وقيلّ :

ويرتفق بهم ،وهو ضعيف ال يكترث للنّساء وال
الخصي ،وقيل:
يشتهيهن ،وقيل :العنّين ،وقيل:
ّ
ّ

07

محمد بن أحمد .الجامع
القرطبي ،أبو عبد الله ّ
ألحكام القرآن .مصدر سابق .ج .14ص.480
 03ابن حجر العسقالني ،أبو الفضل ،أحمد بن علي.
فتح الباري شرح صحيح البخاري .مصدر سابق.
ج .14ص.884

00
الرحمن بن ناصر .تيسير الكريم
السعدي ،عبد ّ
ّ
الرحمن في تفسير كالم المنّان .مصدر سابق .ج.1
ّ
ص.005
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يخوض في كتاب الله العظيم من غير علم وال
يفسرون
السفهاء الّذين ّ
هدى ،وهم الجهلة و ّ
فسر
كالم الله حسب أهوائهم وشهواتهم ،وقد ّ
ٍّ
بمعان متقاربة ،نقتصر
المفسرون اآلية
علماؤنا
ّ
على أحدها:
والْ َقو ِ
الالتي قعدن
اع ُد ِم َن النِّ َس ِاء أيّ :
َ َ
ِ
الشهوة ﴿الالتي ال يـَ ْر ُجو َن
عن االستمتاع و ّ
ِ
احا﴾ أي :ال يطمعن في النّكاح ،وال يطمع
ن َك ً
عجوزا ال تشتهى ،أو
فيهن ،وذلك لكونها
ً
ّ
س
دميمة الخلقة ال تَشتهي وال تُشتهى﴿ ،فَـلَْي َ
ض ْع َن
اح﴾ أي :حرج وإثم ﴿أَ ْن يَ َ
َعلَْي ِه َّن ُجنَ ٌ
ثِيَابـَ ُه َّن﴾ أي :الثّياب الظّاهرة ،كالخمار ونحوه،
﴿ َغيـر متـبـ ِرج ٍّ
ات بِ ِزينَ ٍّة﴾ أي :غير مظهرات
ْ َ َُ َ ّ َ
تجمل بثياب ظاهرة ،ومن ضرب
للنّاس زينة ،من ّ
األرض برجلها ،ليعلم ما تخفي من زينتها؛ أل ّن
الزينة على األنثى ،ولو مع تستّرها ،ولو
مجرد ّ
ّ
كانت ال تشتهى يفتن فيها ،ويوقع النّاظر إليها
في الحرج ﴿ َوأَ ْن يَ ْستَـ ْع ِف ْف َن َخْيـٌر لَ ُه َّن﴾،

الصفة
يختلفون عن أولئك ،فهم يكتسبون هذه ّ
كالما وحركة وهيئة،
القبيحة ،فيتشبّهون بالنّساء ً
بل كثير منهم يسعى لتغيير أعضائه ،ويبرز الثّدي

تفرق بينه وبين األنثى في
في صدره ،فال تكاد ّ
كثيرا من
المظهر والمنطق والملبس .وقد رأينا ً
هؤالء في بالد جنوب شرق آسيا ،فهؤالء هم

الملعونون ،فال يدخلون تحت اآلية الكريمة الّتي
استدلّوا بها ﴿غير أولي اإلربة﴾ ،وإنّما يندرجون
تحت المخنّثين الّذين أمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم بإخراجهم وطردهم ،فَـ َع ْن ابْ ِن َعبَّ ٍّ
اس،
ِ
ِ
ين
قَ َ
ال {لَ َع َن النَّبِ ُّي َ
صلَّى اللهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ُ
الم َخنَّث َ
الرج ِال ،والمتـرِجالَ ِ
ِ
ال:
ت ِم َن النِّ َس ِاءَ ،وقَ َ
َ َُ َ ّ
م َن ِّ َ
صلَّى
وه ْم ِم ْن بـُيُوتِ ُك ْم .قَ َ
ال :فَأ ْ
أْ
َخ ِر ُج ُ
َخَر َج النَّبِ ُّي َ
03
ِ
َخَر َج عُ َم ُر فُالَنًا}.
اللهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فُالَنًاَ ،وأ ْ
﴿وٱل َق َو ِع ُد ِم َن
(الثّالث) قوله تعالى َ
ِ
ِ ِ َِّ
اح
يس َعلَي ِه َّن ُجنَ ٌ
ٱلنّ َساء ٱلتي َال يَر ُجو َن ن َكاحا فَـلَ َ
أَن يضعن ثِيابـه َّن َغير متَـبـ ِرج ِ
ت بِ ِزينَة﴾ (القرآن.
َ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ
الالتي
النّور ،)04 :قالوا :فهناك بعض النّساء ّ
يجلسن دون نشاط ،ودرجت العادة على تفسير
هذه اآلية بأنّها تشير إلى النّساء المسنّات

واالستعفاف :طلب الع ّفة ،بفعل األسباب
تزوج وترك لما يخشى منه
المقتضية لذلك ،من ّ
ِ
يع﴾ لجميع األصوات
الفتنةَ ﴿ ،واللَّهُ َسم ٌ
ِ
كل
﴿ َعل ٌ
يم﴾ بالنّـيّات والمقاصد ،فليحذرن من ّ
قول وقصد فاسد ،وليعلمن أ ّن الله يجازي على
ذلك.54

اجهن ،لكن هناك نساء
اللّواتي ال يُرجى زو ّ
الرجال ،مثل
كثيرات ال يرغبن في ّ
الزواج من ّ
المساحقات.
لم يقل أحد من أهل العلم قاطبة بأ ّن

تفسيرا
هكذا ّ
فسر علماؤنا اآلية الكريمة ً
ينسجم مع مبادئ القرآن وروحه ومقاصده

الرجال،
النّساء ّ
الالتي ال يرغبن في ّ
الزواج من ّ
السحاق .وإنّما يقول بذلك َمن
يباح ّ
لهن ّ

03
محمد بن إسماعيل.
البخاري ،أبو عبد اللهّ ،
ّ
صحيح البخاري .مصدر سابق .ج .7ص .153رقم
الحديث.5330 :
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السامية؛ فهو يدعو اإلنسان إلى الع ّفة والطّهارة
ّ
والفضائل ،الّتي تكسب اإلنسان محبّة عند الله
وعند خلقه ،ويسمو به عن األخالق الهابطة

حريّات في
(الخامس) ما نراه اليوم من ّ
الغرب ،أو كما يقول أهل التّ ّزمت من انحالل
موجودا عند العرب والمسلمين،
أخالقي ،كان
ً
ّ

صاحبه طريق الفساد ،فتضيع تلك القيم
والمبادئ واألخالق النّبيلة ،وال يصبح لها مكان
ويحل
في قلبه ،فتنتكس فطرتهّ ،
ويحرم الطّيّباتّ ،
السالمة
الفواحش والخبائب! نسأل الله ّ

الحريّات هي من التّرف
الخصوصيّة ،فمثل هذه ّ
حتما التّق ّدم الحضاري ،ومن
قافي الّذي يتبع ً
الثّ ّ
يرمي بالفحش ومخالفة األخالق من تعاطى
الجنس مع من شاكله فيه ،فهو يخالف العلم

عندما كانوا في أوج حضارتهم ،فكان المسلم
كالمواطن الغربي ،ينعم بحقوقه كاملة ،بما في
ذلك ح ّقه المشروع في حياته الجنسيّة

كالزنى واللّواط
الرذائلّ ،
المشينة ،والفواحش و ّ
السحاق ،لكن عندما ينغمس القلب في
و ّ
ينحل أخالقيًّا ،ويتّبع
الشهوات والمل ّذات،
ّ
ّ

في ما وصل إليه ،وينتهك أبسط حقوق
اإلنسان ،وهي أن يحيا حياة طبيعيّة ومطمئنّة،
كما يقتضيها ذاته .وال ننسى أنّنا نعيش اليوم في

والعافية.

ّ
(الرابع) قوله تعالى ﴿فَ َم ِن ٱبتَـغَى َوَراءَ
ِ
ادو َن﴾ (القرآن .المؤمنون:
ك فَأ ُْولَئِ َ
َذل َ
ك ُه ُم ٱل َع ُ
 ،)7قالوا :فيها إجازة ضمنيّة للّواط والمساحقة،
51
وذلك بتعاطي اللّواط مع ملك اليمين.
لم يقل أحد من العلماء بهذه اإلجازة
الضمنيّة الّتي ال تصدر ّإال عن أهل األهواء
ّ

سائدا قبل
عالم مختلف عن العالم الّذي كان ً
أكثر من ألف عام ،فيجب علينا أن ننظر إلى
القرآن مج ّد ًدا ،ونرى كيف يمكن لإلسالم أن
يصبح رحمة لجزء من المجتمع الّذي يعاني

في الجهل ،يتكلّمون في معاني القرآن مع
فلووا أعناق
عروهم عن الفهم ّ
ّ
الصحيح للغتهّ ،
تصب في أهوائهم .وقد سبق
اآليات ،وجعلوها ّ
الصريحة من القرآن
الصحيحة و ّ
أن ذكرنا األدلّة ّ

العالقة بين العلم واألخالق متداخلة ومتوازية،
فال علم بال أخالق ،وال أخالق بال علم ،وما
أي حضارة دون هذه الثّنائيّة ،وما انهارت
قامت ّ
الشاعر
أي حضارة ّإال بسقوط أخالقها .قال ّ
ّ

54

الشذوذ الجنسي.
حاليًّا من ّ
الشذوذ ومناصريه ال يفقهون
إ ّن دعاة ّ
وإال لما خفيت عليهم أ ّن
من التّاريخ شيئًاّ ،

الضالل الّذين سلكوا المسالك
الزيغ و ّ
وّ
مصدرا
الشهوات
المنحرفة ،وجعلوا الهوى و ّ
ً
وطري ًقا ومسل ًكا آلرائهم الفاسدة ،إنّهم مطبقون

أهميّة
أحمد شوقي مسطًّرا بيتًا من ّ
الشعر في ّ
األخالق ومكانتها لألمم ،فقال:

تحرم هاتين الفاحشتين ،ونقلنا
السنّة الّتي ّ
و ّ
إجماع العلماء واتّفاقهم على ذلك ،وإنّهما من
الكبائر.

 54انظر :عثمان ،فرحات .مصدر سابق .ص .03وما
بعدها .وانظر إلى الرابطين السابقينhttps://ar. :
ّ
ّ
.qantara. de/content/

 51انظر :عثمان ،فرحات .مصدر سابق ،ص.40
https://perdanajournal.com/
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إِنَّما األُمم األ ُ ِ
ت
َخالق ما بَقيَت  ...فَِإن ُه ُم َذ َهبَ ْ
َُ
َخالقُـ ُهم َذ َهبُوا.
أْ
إﻥّ ﺍلسّلوﻙ ﺍألخالقي ﺍلمنحرﻑ هو

الرذائل
على ارتكاب المذمومات وانتحال ّ
السياسيّة منهم
وسلوك طرقها ،فتفقد الفضائل ّ
جملة ،وال تزال في انتقاص إلى أن يخرج الملك

طريق ﺍالنهياﺭ ﺍلحضاﺭﻱ ،ﻭﺃﻥّ ﺭقي ﺍألمم ال
يتحقّق بتوﺍفر ﺍلقوّﺓ ﺍلماﺩيّة ،ﺃﻭ ﺭقي العقل ،بل
بتوﺍفر ﺍألخالﻕ الفاضلة ﺍلحسنة ،والمتتبّع

من أيديهم ويتب ّدل به سواهم ،ليكون نعيًا عليهم
في سلب ما كان الله قد أتاهم من الملك،
وجعل في أيديهم من الخير".58
وقال في موضع آخر :ومن مفاسد
الشهوات واالسترسال
الحضارة االنهماك في ّ
فيها لكثرة التّرف ،فيقع التّفنّن في شهوات البطن
من المآكل والمالذّ والمشارب وطيبها ،ويتبع

للتّاريخ اإلسالمي العظيم ،يجد أ ّن العرب قد
أسسوا حضارة عظيمة بين المشرق والمغرب
ّ
مر السنين تقوم على العلم واألخالق
على ّ
الفاضلة ،المنبثقة من تعاليم اإلسالم ،فتميّزوا عن

ذلك التّفنّن في شهوات الفرج بأنواع المناكح
الزنا واللّواط ،فيفضي ذلك إلى فساد النّوع،
من ّ
وإذا فسد اإلنسان في أخالقه ودينه فقد فسدت

باقي األمم والحضارات ،وفاحت شذى
كل صنوف العلم بين
أخالقهم وغزارة علمهم في ّ
القاصي وال ّداني ،وكتب التّاريخ تزخر بذلك.

مسخا على الحقيقة.50
إنسانيّته وصار ً
ّأما قولهم :ومن يرمي بالفحش ومخالفة
األخالق من تعاطى الجنس مع من شاكله فيه،
فهو يخالف العلم في ما وصل إليه ،وينتهك

الشذوذ الجنسي :ال
لذا نقول لدعاة ّ
أسس
تفتئتوا الكذب واالفتراء على التّاريخ ،فما ّ
المسلمون الحضارات العظيمة ،وما تميّزوا عن
باقي األممّ ،إال بعلومهم وأخالقهم النّبيلة ،ال

أبسط حقوق اإلنسان ،وهي أن يحيا حياة
طبيعيّة ومطمئنّة ،كما يقتضيها ذاته ! نقول لهم:
أي علم تقصدونه؟! وهل تؤخذ األحكام
ّ

بالفحش وتعاطي الجنس كما تفترون .إ ّن
األخالق تعكس حضارة األمم ،ﻭبقدﺭ ما تسمو
ﺃخالﻕ ﺍألمّة تسود وتعلو حضاﺭتها ،ﻭبقدﺭ ما

الماديّة اإلباحيّة؟!
ّ
الشرعيّة من حضارة الغرب ّ

تندحر ﺃخالقها ﻭتضيع قيم الفضيلة فيها،
ط بين األمم وتهوي
تذهب هيبتها وتنح ّ
حضاﺭتها ،والتّاريخ أكبر شاهد على أ ّن تدهور
األخالق كان له دور كبير في سقوط

58
محمد.
الرحمن بن ّ
ابن خلدون ،أبو زيد عبد ّ
1043هـ .ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر
الشأن األكبر .تحقيق :خليل
ومن عاصرهم من ذوي ّ
شحادة .ط .4بيروت :دار الفكر .ج .1ص.134
محمد.
 50انظر :ابن خلدون ،أبو زيد،
عبدالرحمن بن ّ
ّ
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن
الشأن األكبر .مصدر سابق .ج.1
عاصرهم من ذوي ّ
ص.003-007

الحضارات ،وما سقط المسلمون ّإال عندما
سقطوا في مستنقع المنكرات ،ونسوا فضائلهم،
الشهوات والمغريات ،وفي
واسترسلوا في ألوان ّ
العالمة ابن خلدون:
هذا يقول ّ
"إذا تأذّن الله بانقراض الملك من ّأمة ،حملهم
https://perdanajournal.com/
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ّأما قولهم :إنّه يجب النّظر في القرآن
مج ّد ًدا ليتواءم مع هوى المخنّثين! فنقول :ليس
الجنسي
الشذوذ
من التّجديد في القرآن يا حماة ّ
ّ

ويتقرب إليه بعلوم تناقض منبع
وهل يتعبّد الله ّ
العلوم وأصلها؛ وهو كتاب الله وسنّة رسوله؟!
الشرعيّة ،المستقاة
لهذا ّلما أعرضتم عن العلوم ّ

السنّة ،ورميتم بهما وراء ظهوركم،
من القرآن و ّ
واتّبعتم َمن أطلقت لهم حضارتهم عنان
تجردت قلوبكم عن مراقبة الله
ّ
الشهواتّ ،

إباحة الفواحش والمنكرات ،وليس من التّجديد
لي أعناق
الشذوذ
في القرآن يا دعاة ّ
الجنسي ّ
ّ
الشهوات!
اآليات وفق األهواء و ّ

فهنيئًا لكم ،ولساداتكم.
كما أ ّن العلم اليوم يك ّذبكم ،فهو على
ب اليوم يح ّذر
نقيض زعمكم الباطل؛ فعلم الطّ ّ

الفحشاء والمنكرات.
فهذه ثوابت ،وأحكام أساسيّة ،جاءت
الشريعة اإلسالميّة لتأسيسها وتوطيدها
ّ

فإ ّن القرآن كما أسلفنا يدعو إلى مبادئ
الشرعي ،ال تتغيّر وال
وقيم ثابتة في أصل الوضع ّ
الزمان ،فهو يدعو إلى الع ّفة
مر ّ
تتب ّدل على ّ
والطّهارة ومكارم األخالق ،ويسمو بأصحابه عن

وخشيته ،فأحللتم ما أحلّه الغرب ،ودعوتم إلى
الحريّة الجنسيّة ،والمنكرات،
ما دعوا إليه؛ من ّ
السبيل كما ضلّوا ،وتخبّطتّم
فضللتم عن سواء ّ
في دياجير وغياهب الظّلمات كما تخبّطوا،

الشذوذ
اإلنسان من الوقوع في مستنقع ّ
الشذوذ والمثليّة
الجنسي؛ حيث أثبت وأ ّكد أ ّن ّ
الجنسيّة إذا انتشرت بين قوم انتشرت فيهم
وتضخم
الزهري،
ّ
األمراض الخبيثة؛ كاإليدز و ّ

في (كامبردج) بريطانيا .ومن أنواع األمراض الجنسيّة
والتّناسليّة الّتي ذكرها ما يأتي:
الزهري
مرض
السيالن ) ،(Urethritisمرض ّ
ّ
الزهري المستوطن )،(Endemic Syphilis
)ّ ،(Syphilis
مرض ااهربس ) ،(Herps Progentialisمرض فقدان
المناعة (اإليدز) ) ،(AIDSالثواليل التّناسليّة (Genital
خوي المعدي (Mollascum
الر ّ
) ،Wartsالمرض ّ
) ،Contagiosumالقرحة اآلكلة ) ،(Chancroidمرض
التّرايكومونس ) ،(Trichomonal Infestationمرض
المتقر
الجرب ) ،(Scabiesالمرض الحبيبي األربي
ّ
) ،(Granuloma Inguinaleالمرض الحبيبي اللّمفاوي
التّناسلي ) ،(Lymph Granuloma Venerumقمل العانة
) ،(Pediculosis Pubisمرض الفطريّات العنقوديّة
) ،(Candidiasisمرض رايتر ) ،(Reiters Diseaseمرض
بهست ) .(Behcet Diseaseانظرhttp://www. :

البروستاتا ،والتهاب الكبد الفيروسي ،ومرض
الشرج
السيالن ،ومرض الهربس ،والتهابات ّ
ّ
الجرثوميّة ،ومرض التّيفوئيد ،ومرض األميبيا ،كما

الرجال المثليّين
أ ّن هناك دراسة طبّـيّة كشفت أ ّن ّ
الجنسي
الشذوذ
والمخنّثين الّذين يمارسون ّ
ّ
ترتفع فرص إقدامهم على االنتحار ،وإلحاق
األذى بأنفسهم ،وترتفع فرص إصابتهم
باالكتئاب ونوبات الهلع ،إلى غير ذلك من
األمراض البدنيّة والنّفسيّة.55
 55انظر :حجازي ،محمود .له مقاالت في بيان هذه
األمراض ،وهو استشاري األمراض الجلديّة والتّناسليّة
https://perdanajournal.com/
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صحة
المثلي الجنسي لدى الحيوانات على ّ
السلوك المثلي البشري ،استدالل خاطئ
وغريزيّة ّ
وقياسا.
عرفًا ً

بنصوصها ،كما أنّها بنيت على أساس
األمة ،ال
مقاصدي ،يدرأ المفاسد واألضرار عن ّ
الزمان والمكان.
تتغيّر بتغيّر ّ

يحرم
الثّانية :أ ّن القرآن لم ّ
وتم تفنيدها بأ ّن اآليات
الجنسيّ ،
صريحة بتحريم هذا الفعل القبيح ،ولم

الخاتمة

الشذوذ
ّ
القرآنيّة
يخسف

الجنسي في المجتمعات
الشذوذ
ّلما انتشر ّ
ّ
دفاعا
الغربيّة
اسعا ،والقى من مناصريه ً
انتشارا و ً
ً
أئمة مساجد
ً
وترويجا ،وبرز نشطاء مسلمون و ّ
ويبررون ذلك
يناصرونه ،ويدافعون عنه،
ّ
بمسوغات واهية ،رأى الباحث وجوب التّص ّدي
ّ

الله بمن ش ّذ من قوم لوط ،ولم يمطر عليهم
الرذيلة
مطرا من العذاب ّإال بسبب هذه ّ
ً
المفسرين في ذلك.
والفاحشة ،وذكرنا أقوال ّ
السنّة النّبويّة الش ّذوذ
الثّالثة :لم ّ
تحرم ّ

شرعا وال
امي انحراف
أخالقي غير مقبول ً
ّ
اإلجر ّ
ومضاره وأثره على
عرفًاّ ،ثم إبراز مفاسده
ّ
توصل البحث في هذا الموضوع
المجتمع .وقد ّ
أهمها :إ ّن أبرز
إلى نتائج كثيرة ،وسوف أبرز ّ

الشنيع ،وال يشترط
حرمت هذا الفعل ّ
وصريحة ّ
الصحيحين،
العمل بالحديث أن يكون في ّ
صح الحديث وجب العمل به عند أهل
فمتى ّ
معارضا ،كما
منسوخا أو
العلم ،ما لم يكن
ً
ً

وتم تفنيدها بأ ّن الله
فطر الله النّاس عليهاّ ،
تعالى خلق النّاس على فطرة سليمة ،ال تميل ّإال
السلوك الحسن ،والقيم األخالقيّة
إلى الخير و ّ
الّتي دعا إليها اإلسالم ،وتنأى عن الخبائث

الشذوذ الجنسي؛ وهي ما يلي:
ّ
األول :قوله تعالى ﴿قُ ْل ُك ٌّل يَـ ْع َم ُل َعلَى
ّ
َشاكِلَتِ ِه فَـَربُّ ُك ْم أ َْعلَ ُم بِ َم ْن ُه َو أ َْه َدى َسبِ ًيال﴾،
أئمة التّفسير أ ّن في
الرّد عليه بأنّه لم يرد عن ّ
وتم ّ
ّ

الصحيحين
الجنسي ،وليس هناك حديث في ّ
مجرد اجتهاد بعض الفقهاء،
يحرمه ،وإنّما هو ّ
ّ
وتم تفنيدها بأ ّن هناك أحاديث صحيحة
ّ

ومبرراتهم الواهية ،وتحليلهاّ ،ثم
ّ
لمسوغاتهم ّ
الشريعة اإلسالميّة ،وأقوال
عرضها على نصوص ّ
السلوك
الفقهاء؛ لبيان بطالنها ،وإثبات أ ّن هذا ّ

أجمع العلماء على تحريمه ،وع ّدوه كبيرة من
الكبائر.
الرابعة :استدلّوا بأدلّة نقليّة وعقليّة تجيز
ّ

الشذوذ الجنسي وحماته ما
مسوغات مناصري ّ
ّ
يلي:
السليمة الّتي
األولى :إنّه يوافق الفطرة ّ

اآلية داللة -ال من قريب وال من بعيد -على أ ّن
اإلنسان يعمل وفق هواه وشهوته ،فهذا ينافي
الجن واإلنس من أجلها،
الغاية الّتي خلق الله ّ
وهي عبادته ،واتّباع أوامره ،واجتناب نواهيه ،بل

كالزنا واللّواط
الرذائل واألشياء المستقبحةّ ،
وّ
السحاق! وقولهم :إ ّن هذا الفعل تسبّبه جينات
و ّ
طبيعيّةّ ،تم تفنيده بأ ّن العلم الحديث أبطل هذا
االعتقاد الخاطئ ،وزعمهم بأنّه فعل تمارسه
بالسلوك
الحيواناتّ ،تم تفنيده بأ ّن االستدالل ّ
https://perdanajournal.com/
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ِ
ادو َن﴾ .قالوا :فيها إجازة
ك فَأُولَئِ َ
َذل َ
ك ُه ُم الْ َع ُ
ضمنيّة للّواط والمساحقة ،وذلك بتعاطي اللّواط
الرّد عليه بأنّه لم يقل أحد
وتم ّ
مع ملك اليمينّ ،

أوامره ،ويتع ّدى حدوده.
الثّاني :قوله تعالى ﴿ َغْي ِر أُولِي ِْ
اإل ْربَِة ِم َن
الرج ِال أَ ِو ال ِطّْف ِل الَّ ِذين لَم يظْهروا علَى عور ِ
ات
ِّ َ
َ ْ َ َ ُ َ ََْ
النِّ َس ِاء﴾ .قالوا :فالمخنّثون الّذين ليس لديهم
رغبة في النّساء كانوا يعيشون في بيت رسول
الرّد عليه بأنّه على قول أ ّن المراد بغير
وتم ّ
اللهّ ،
أولي اإلربة :المخنّث ،فقد كانوا يدخلون في
عهد رسول الله على النّساء ،ويستطعمون
الطّعام ،ال شهوة لهم ،وال يكترثون بالنّساء وال
يشتهوهن ،ولم يشتهر عنهم شيء من األفعال
ّ

الضمنيّة الّتي ال تصدر
من العلماء بهذه اإلجازة ّ
الضالل الّذين سلكوا
الزيغ و ّ
ّإال عن أهل األهواء و ّ
الشهوات
المسالك المنحرفة ،وجعلوا الهوى و ّ

مصدرا وطري ًقا ومسل ًكا آلرائهم الفاسدةّ ،أما
ً
األجالء فقد اجتمعوا على تحريمهما.
علماؤنا ّ
الشذوذ الجنسي كان
الخامس :إ ّن ّ
موجودا عند العرب والمسلمين ،عندما كانوا في
ً

القبيحةّ ،أما المخنّثون في عصرنا الحاضر ،فهم
الصفة القبيحة ،واشتهر عنهم
يكتسبون هذه ّ
األفعال القبيحة ،لذا فهم وال يدخلون تحت

الحريّات هي من
أوج حضارتهم ،ومثل هذه ّ
حتما التّق ّدم
التّرف الثّقافي الّذي يتبع
ً
الحضاري ،ومن يرمي بالفحش ومخالفة

الّتي استدلّوا بها ﴿غير أولي
يندرجون تحت المخنّثين الّذين
صلى الله عليه وسلم بإخراجهم

األخالق من تعاطى الجنس مع من شاكله فيه،
فهو يخالف العلم في ما وصل إليه،كما يجب
علينا أن ننظر إلى القرآن مج ّد ًدا بحيث يواكب
وتم تفنيده بأ ّن ﺍلسّلوﻙ
العصر الّذي نعيشهّ ،

الزواج
قالوا :وهناك نساء كثيرات ال يرغبن في ّ
وتم تفنيده بأنّه
الرجال ،مثل المساحقاتّ ،
من ّ
لم يقل أحد من أهل العلم قاطبة بأ ّن النّساء
لهن
ّ
الالتي ال يرغبن في ّ
الرجال ،يباح ّ
الزواج من ّ

أسس المسلمون الحضارات
ﺍلحسنة ،وما ّ
العظيمة ،وما تميّزوا عن باقي األممّ ،إال بعلومهم
وأخالقهم النّبيلة ،ال بالفحش وتعاطي الجنس
السلوك
كما تفترون ،وزعمهم بأ ّن تحريم هذا ّ

اآلية الكريمة
اإلربة﴾ ،وإنّما
أمر رسول الله
وطردهم.

الثّالث :قوله تعالى ﴿والْ َقو ِ
اع ُد ِم َن
َ َ
ِ
النِّس ِاء َّ ِ
س َعلَْي ِه َّن
الالتي َال يـَ ْر ُجو َن ن َك ً
َ
احا فَـلَْي َ
جنَاح أَ ْن يضعن ثِيابـه َّن َغيـر متـبـ ِرج ٍّ
ات بِ ِزينَ ٍّة﴾،
ُ ٌ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َُ َ ّ َ

ﺍألخالقي ﺍلمنحرﻑ هو طريق ﺍالنهياﺭ
ورقي
ﺍلحضاﺭﻱ ،ﻭﺃﻥّ سيادة المسلمين
ّ
حضارتهم تح ّقق بتوﺍفر ﺍألخالﻕ الفاضلة

السحاق ،وكيف يقولون بذلك ،وقد اتّفقوا على
ّ
حرمته ،وع ّده بعضهم كبيرة من الكبائر! وإنّما
تفسيرا ينسجم مع مبادئ القرآن
فسرها علماؤنا
ّ
ً
السامية الّتي يدعو إليها.
وروحه ومقاصده ّ
ّ
الرابع :قوله تعالى ﴿فَ َم ِن ابْـتَـغَى َوَراءَ

ينافي العلم !
الشرعيّة ال
ّتم تفنيده بأ ّن األحكام ّ
الماديّة اإلباحيّة ،وإنّما
تؤخذ من حضارة الغرب ّ
السنّة،
من العلوم ّ
الشرعيّة ،المستقاة من القرآن و ّ

https://perdanajournal.com/
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ببث
كل ما يخالف القيم اإلسالميّة ،وتلزمها ّ
من ّ
البرامج الهادفة إلى تربية النّشء نظريًّا وعمليًّا
على مبادئ اإلسالم وقيمه المثلى.

عليه ،ويح ّذر اإلنسان من الوقوع في مستنقع
الشذوذ الجنسي؛ لما يسبّبه من أمراض خبيثة
ّ
وخطيرة ،منها البدنيّة ،ومنها النّفسيّة،

ّأما قولهم :يجب النّظر في القرآن
فتم تفنيده
مج ّد ًدا ليتواءم مع هوى المخنّثينّ ،
بأنّه ليس من التّجديد في القرآن إباحة الفواحش

المصادر والمراجع

ابن حجر العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن

لي أعناق
والمنكرات ،وليس من التّجديد ّ
الشهوات .فإ ّن القرآن يدعو
اآليات وفق األهواء و ّ
الشرعي،
إلى مبادئ وقيم ثابتة في أصل الوضع ّ
الزمان ،كالع ّفة
مر ّ
ال تتغيّر وال تتب ّدل على ّ

علي .1304 .فتح الباري شرح صحيح
البخاري .رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه:
محمد فؤاد عبد الباقي ،وقام بإخراجه
ّ
محب
وصححه وأشرف على طبعه:
ّ
ّ
العالمة
ال ّدين الخطيب ،وعليه تعليقات ّ
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز .بيروت:
دار المعرفة.

والطّهارة ومكارم األخالق ،فهذه ثوابت،
وأحكام أساسيّة ،بنيت على أساس مقاصدي،
األمة ،فال مجال
يدرأ المفاسد واألضرار عن ّ

لالجتهاد فيها.
األمهات
ختاما يذ ّكر الباحث اآلباء و ّ
ً
بمسؤولية تربية أبنائهم التّربيّة اإليمانيّة المبنيّة
على تقوى الله ومراقبته وخشيته ،ومراقبة

محمد علي بن أحمد .د.ت.
ابن حزم ،أبو ّ
المحلّى باآلثار .بيروت :دار الفكر.
محمد ،علي بن أحمد .د.ت.
ابن حزم ،أبو ّ
مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت
واالعتقادات .بيروت :دار الكتب
العلميّة.
محمد.
ابن خلدون ،أبو زيد،
عبدالرحمن بن ّ
ّ

تصرفاتهم ،ومعرفة أصدقائهم ،وإبعادهم عن
ّ
وتشجع على الفاحشة؛ من
الوسائل الّتي تزيّن
ّ
المسلسالت واألفالم واألغاني الماجنة،
الصور العارية؛ وذلك
والقصص الغراميّة ،و ّ
لحفظهم من االنحراف.
كما يوصي العلماء وال ّدعاة واألساتذة
يهتموا في محاضراتهم وخطبهم
بأ ّن
ّ

 .1333ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي
الشأن األكبر .تحقيق :خليل شحادة.
ّ

ط .4بيروت :دار الفكر.
الرحمن بن أحمد.4448 .
ابن رجب ،عبد ّ
مجموع رسائل الحافظ ابن رجب
الحنبلي ،تحقيق :أبو مصعب ،طلعت

بالموضوعات الّتي تعالج هذه األمراض الخبيثة
الوافدة من الثّقافة الغربيّة ،ويبرزوا للنّشء
الشباب دين الفضيلة والحياء .ويوصي
و ّ
الحكومات اإلسالميّة بأن تسعى لتطهير أجهزة

بن فؤاد الحلواني .ط .1د.م .الفاروق
الحديثة للطّباعة والنّشر.

إعالمها المختلفة -مرئيّة ومسموعة ومقروءة،-
https://perdanajournal.com/
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محمد بن أبي بكر.1337 .
ابن قيّم الجوزيّةّ ،
الجواب الكافي لمن سأل عن ال ّدواء
الشافي أو ال ّداء وال ّدواء .ط .1المغرب:
ّ

د.ط .اإلسكندريّة :مركز نور اإلسالم
السنّة.
ألبحاث القرآن و ّ
محمد ناصر ال ّدين .4444 .صحيح
األلبانيّ ،

محمد سالمة .ط .4د.م .دار
سامي بن ّ
طيبة.
محمد ين يزيد .د.ت.
ابن ّ
ماجة ،أبو عبد اللهّ ،
محمد فؤاد عبد
سنن ابن ّ
ماجة ،تحقيقّ :

محمد ناصر ال ّدين .د.ت .صحيح
األلبانيّ ،
ماجة .د.ط.
وضعيف سنن ابن
ّ
اإلسكندريّة :مركز نور اإلسالم ألبحاث
السنّة.
القرآن و ّ

األئمة العلماء.
 .4444اختالف
ّ
السيّد يوسف أحمد .ط.1
تحقيقّ :
بيروت :دار الكتب العلميّة.
أبو داود ،سليمان بن األشعث .د.ت .سنن أبي

السنّة.
القرآن و ّ
محمد بن إسماعيل.
البخاري ،أبو عبد الله ّ
ّ
 .4441صحيح البخاري .تحقيق:
محمد زهير بن ناصر النّاصر .ط .1د.م.
ّ

الرياض،
التّرغيب والتّرهيب .طّ .1
السعوديّة :مكتبة
المملكة العربيّة
ّ
المعارف للنّشر والتّوزيع.

دار المعرفة.
ابن كثير ،أبو الفداء ،إسماعيل ابن عمر.
 .1333تفسير القرآن العظيم ،تحقيق:

محمد ناصر ال ّدين .د.ت .صحيح
األلبانيّ ،
وضعيف سنن التّرمذي .د.ط.
اإلسكندريّة :مركز نور اإلسالم ألبحاث

الباقي .د.ط .د.م .دار إحياء الكتب
العربيّة.
محمد.
ابن هبيرة ،أبو المظ ّفر يحيى بن
ّ

دار طوق النّجاة.
البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين.4448 .
محمد عبد
السنن الكبرى .تحقيق:
ّ
ّ

محمد محيي ال ّدين عبد
داود ،تحقيقّ :
الحميد .بيروت :المكتبة العصريّة.
محمد بن حنبل.
أحمد ،أبو عبد الله أحمد بن ّ

القادر عطا .ط .8بيروت :دار الكتب
العلميّة.
البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين.4444 .
شعب اإليمان .ح ّققه وراجع نصوصه

محمد
 .1335المسند .تحقيق :أحمد ّ
شاكر .ط .1القاهرة :دار الحديث.
محمد بن حنبل.
أحمد ،أبو عبد الله أحمد بن ّ
 .4444المسند .تحقيق :شعيب
األرنؤوط ،وعادل مرشد ،وآخرون .ط.1
الرسالة.
د.مّ .
مؤسسة ّ
محمد ناصر ال ّدين.
الرحمن ّ
األلباني ،أبو عبد ّ
د.ت .صحيح وضعيف سنن أبي داود.

https://perdanajournal.com/

العلي عبد الحميد
ّ
وخرج أحاديثه :عبد ّ
حامد .وأشرف على تحقيقه وتخريج
أحاديثه :مختار أحمد النّدوي .ط.1
الرشد للنّشر والتّوزيع
الرياض :مكتبة ّ
ّ
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الرحمن بن ناصر.4444 .
السعدي ،عبد ّ
ّ
وقرة عيون األخيار
بهجة قلوب األبرار ّ
في شرح جوامع األخبار .تحقيق :عبد

السلفيّة
ّ
بالرياض بالتّعاون مع ال ّدار ّ
ببومباي بالهند.
محمد بن عيسى.
التّرمذي ،أبو عيسى،
ّ

الكريم بن رسمي آل ال ّدريني .ط .1د.م.
الرشد للنّشر والتّوزيع.
مكتبة ّ
محمد بن إدريس.
الشافعي ،أبو عبد الله
ّ
ّ

 .1375سنن التّرمذي .تحقيق وتعليق:
ومحمد فؤاد عبد
محمد شاكر،
ّ
أحمد ّ
الباقي ،وإبراهيم عطوة عوض .ط.4

مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
البابي الحلبي.
محمد بن عبد الله.
الحاكم ،أبو عبد اللهّ ،
الصحيحين.
 .1331المستدرك على ّ

األم .د.ط .بيروت :دار
ّ .1334
المعرفة.
الرغبة:
شتاين ،إدوارد .1333 .عدم تطابق ّ
وجه
العلم .النّظريّة ،وأخالقيّات التّ ّ

السنن .ط .1حلب:
 .1384معالم ّ
المطبعة العلميّة.
درابانت وآخرون .4414 .الجينوم والتّوجه
الجنسي .ماونتن فيو :كاليفورنيا.

القدير .ط .1دمشق ،بيروت :دار ابن
كثير ،دار الكلم الطّيّب.
محمد بن جرير.1333 .
الطّبري ،أبو جعفر ّ
جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق:

محمد بن أحمد.
ال ّذهبي ،أبو عبد الله
ّ
 .4448الكبائر .تحقيق مشهور بن
حسن آل سليمان أبو عبيدة .ط.4

مؤسسة
محمد شاكر .ط .1د.مّ .
أحمد ّ
الرسالة.
ّ
محمد محمود بن أحمد.
العيني ،بدر ال ّدين أبو ّ

د.م .دار إحياء الكتب العربيّة.
الرحمن بن ناصر.1333 .
السعدي ،عبد ّ
ّ
الرحمن في تفسير كالم
تيسير الكريم ّ
معال
المنّان .تحقيق:
عبدالرحمن بن ّ
ّ

 .1335نفائس األصول في شرح
المحصول .تحقيق :عادل أحمد عبد
محمد معوض .ط.1
الموجود ،وعلي ّ
د.م .مكتبة نزار مصطفى الباز.

الجنسي .نيويورك :مطبعة جامعة
أكسفورد.
محمد بن علي .1330 .فتح
الشوكاني،
ّ
ّ

تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا .ط.1
بيروت :دار الكتب العلميّة.
محمد.
الخطّابي ،أبو سليمان حمد بن
ّ

د.ت .عمدة القاري شرح صحيح
البخاري .د.ط .بيروت :دار إحياء
التّراث العربي.
القرافي ،شهاب ال ّدين أحمد بن إدريس.

اإلمارات :مكتبة الفرقان.
محمد بن عبد الله.
ّ
الزركشي ،أبو عبد الله ّ
 .1357البرهان في علوم القرآن.
محمد أبو الفضل إبراهيم .ط.1
تحقيقّ :

الرسالة.
اللّويحق .ط .1د.مّ .
مؤسسة ّ

https://perdanajournal.com/

00

Perdana: International Journal of Academic Research (Social Sciences & Humanities)
Vol. 7. No. 1 – April Issue 2020

 الشذوذ الجنسي حتميّة جينيّة. إسماعيل،عرفة
أم سلوك مكتسب؟

eISSN: 2600-9463

.محمد بن أحمد
، أبو عبد الله،القرطبي
ّ
. الجامع ألحكام القرآن.1300
. وإبراهيم أطفيش،أحمد البردوني:تحقيق

https://midan.aljazira.net/intellect/soci
ology/.
https://blog.23andme.com/wpcontent/uploads/2012/11/Draban

. دار الكتب المصريّة: القاهرة.4ط
 معجم اللّغة.4443 . وآخرون، أحمد،مختار
 عالم.م. د.1 ط.العربيّة المعاصرة

t-Poster-v7.pd,19/06/2019.

العلمي
 تهاوي أكذوبة التّبرير. إسماعيل،عرفة
ّ
.للشذوذ الجنسي
ّ

.الكتب
.ت. د.الحجاج
ّ  أبو الحسن مسلم بن،مسلم
محمد فؤاد عبد
ّ : تحقيق.صحيح مسلم
 دار إحياء التّراث: بيروت.ط. د.الباقي

https://www.aljazira.net/news/he
althmedicine/2017/8/2.
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إنكار
: "فردانا.اآلراء الواردة في هذه المقالة هي آراء المؤلف
المجلة العالمية في البحوث األكاديمية" لن تكون
مسؤولة عن أي خسارة أوضرر أومسؤولية أخرى بسبب
.استخدام مضمون هذه المقالة
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