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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

 موضوع البحث: 
اســتعراض لصــور االنحــراف اجلنــي ومراتبــه يف ضــوء الســنة النبويــة مــع بيــان التوصيــف واملعاجلــات هلــذه 

االنحرافات.

 هدف البحث: 
إبــراز صــور ومراتــب االنحــراف اجلنــي يف ضــوء الســنة النبويــة، مــع بيــان املعاجلــات النبويــة لالنحرافــات 

اجلنســية مــن خــالل اســتعراض مجلــة مــن أحاديــث النبــي H التــي يســتنبط منهــا كيفيــة عــالج هــذه 

االنحرافــات بالطــرق والوســائل الوقائيــة والعالجيــة.

 مشكلة البحث وأسئلتها:
• ما صور ومراتب االنحراف اجلني وتوصيفاته يف السنة النبوية؟

• ما املنهج النبوي العالجي والوقائي من االنحراف اجلني؟

 نتائج البحث: 
• إن االنحراف اجلني جريمة نكراء وفاحشة شنيعة.

• إن االنحراف اجلني وخاصة املتعدي الرضر يتطلب عالًجا فورًيا ومبادرة يف القضاء عليه.  

• إن لإلســالم الســبق يف وضــع املعاجلــات الوقائيــة والعالجيــة، الفرديــة واجلامعيــة والتــي هتدف 

إىل محايــة الفــرد واملجتمــع مــن صــور االنحــراف اجلنــي واألرضار الناجتــة عنه.

الة )املفتاحية(:  الكلامت الدَّ
صور - االنحراف اجلني - االنحرافات اجلنسية - التوصيف - املعاجلات - السنة النبوية.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

F

ــيئات  ــن س ــنا وم ــن رشور أنفس ــاهلل م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه، ونس ــده، ونس ــد هلل، نحم  إّن احلم

أعاملنــا، مــن هيــده اهلل؛ فــال مضــلَّ لــه، ومــن يضلــل؛ فــال هــادي لــه، وأشــهد أال إلــه إال اهلل، وحــده 

ال رشيــك لـــــــــه، وأشــهد أّن حمّمــًدا عبــده ورســوله. 

أما بعد: 

ــر  ــن أدران ال ــا م ــس وختليصه ــب النف ــه إىل هتذي ــالل تريعات ــن خ ــالم م ــعى اإلس ــد س فق

ونــوازع الباطــل، وجعلهــا بذلــك ســليمة، معافــاة، قويــة، قــادرة عــى الفعــل اإلجيــايب واإلصــالح 

املجتمعــي، متهيــدًا ألن يكــون املســلم مواطنــًا صاحلــًا. بينــام يعــد االنحــراف اجلنــي جريمــة نكــراء، 

وفاحشــة شــنيعة، وانحراًفــا عــن الفطــرة والديــن، يرتتــب عليــه مفاســد عظيمــة، وأرضار جســيمة، 

يصطــي بنارهــا الفــرد واملجتمــع. واملتأمــل ملنهــج النبــي H يف عــالج االنحــراف اجلنــي 

ــة اجلنســية عنايــة خاصــة؛ فنصــوص الوحيــن التــي نصــت  يــدرك أن اإلســالم َأوىل اجلنــس والرغب

ــت إىل  ــية، ودع ــائل اجلنس ــة باملس ــة املرتبط ــكام الرعي ــت األح ــر بيَّن ــاء الوط ــة قض ــى مروعي ع

اجتنــاب الســلوك اجلنــي الشــاذ املحــرم، ووجهــت املســلم إىل الســلوك اجلنــي الســوي الــذي يقــوم 

عليــه املجتمــع الصالــح؛ ليــدرك حقيقــًة أن اهلل تعــاىل حينــام خلــق اإلنســان وركــب فيــه هــذه الغريــزة 

ــام  ــه؛ وإن ــى وجه ــم ع ــه هيي ــالق، مل يرتك ــه اإلط ــى وج ــا رضاوة ع ــزه وأكثره ــم غرائ ــي أه ــي ه الت

ــاَل: َجــاَء َرُجــٌل  ــِن َيَســاٍر ريض اهلل عنــه، َق ــِل ْب ــْن َمْعِق ــه، فَع كــرم هــذه الرغبــة وجعلهــا ســبَب بقائ

ــا،  ُجَه ــُد، َأَفَأَتَزوَّ ــا اَل َتلِ َ ــاٍل، َوإِنَّ ــَرَأًة َذاَت َحَســٍب َوَجَ ــُت اْم ــاَل: »إِنِّ َأَصْب ــيِّ H ، َفَق إىَِل النَّبِ

ــٌر  ــإِنِّ ُمَكاثِ ــوَد؛ َف ــَوُدوَد اْلَوُل ــوا اْل ُج ــَة، َفَقــاَل: َتَزوَّ ــاُه الثَّالَِث ــمَّ َأَت ــاُه، ُث ــَة َفنََه ــاُه الثَّانَِي ــمَّ َأَت ــاَل: »اَل«، ُث َق

ــَم«)1(. كــام جعــل احلاجــة إىل اجلنــس ليــس دافًعــا مهــاًم يف تكويــن األرسة فحســب؛ وإنــام  بُِكــُم اْلَُم

)1( احلديــث أخرجــه أبــو داود يف ســننه، كتــاب النــكاح، بــاب النهــي عــن تزويــج مــن مل تلــد مــن النســاء، )220/2( ح)2050(؛ 
والنســائي يف ســننه الكــرى، كتــاب النــكاح، بــاب النهــي عــن تزويــج املــرأة التــي ال تلــد، )160/5( ح)5323(، قــال احلاكــم 
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أثــًرا نافًعــا يعــم حيــاة الفــرد واملجتمــع كلهــا؛ يــدرك مــن خاللــه مــا ينبغــي جتــاه هــذه الغريــزة، ومــا 

ال ينبغــي، مــع توضيــح ســبل الوقايــة والعــالج مــن االنحــراف ملــن تعمــد هتــك مقاصــد اإلســالم 

الرعيــة يف حفــظ الديــن، والنســل، والعــرض، وهبــذا يكــون لإلســالم الســبق يف وضــع املعاجلــات 

الوقائيــة والعالجيــة، الفرديــة واجلامعيــة يف محايــة الفــرد واملجتمــع مــن صــور االنحــراف واألرضار 

الناجتــة عنــه. 

وهنــاك جمموعــة مــن األبحــاث واملؤلفــات العلميــة التــي تناولــت ظاهــرة االنحــراف اجلنــي 

بالبحــث، لكنهــا تناولــت املوضــوع تبعــا لتخصصــات أصحاهبــا يف علــم الريعــة والفقــه والقانــون 

ــة  أو علــم النفــس وعلــم االجتــامع، وأمــا صــور االنحــراف اجلنــي ومراتبــه يف ضــوء الســنة النبوي

)التوصيــف واملعاجلــات(، فلــم أجــد مــن كتــب فيــه عــى وجــه اخلصــوص. 

ومن تلك الدراسات: 

ــث  - ــة(، للباح ــة الغربي ــالمية والثقاف ــة اإلس ــني الثقاف ــي ب ــراف اجلن ــة الوىل: )االنح الدراس

عــي بــن دخيــل اهلل الصاعــدي، وهــي رســالة ماجســتري بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، 

بجامعــة طيبــة، عــام 2011م، وهــذه الدراســة قامــت عــى املقارنــة بــن الثقافــة اإلســالمية 

والثقافــة الغربيــة يف األحــكام والقوانــن واإلجــراءات الوقائيــة مــن حيــث الشــذوذ اجلنــي 

ــوء  ــه يف ض ــي ومراتب ــراف اجلن ــور االنح ــة بص ــة اخلاص ــف الدراس ــا ختال ــا جيعله ــط مم فق

الســنة النبويــة.

الدراســة الثانيــة: )عوامــل االنحــراف اجلنــي ومنهــج اإلســالم يف الوقايــة منهــا وعالجهــا(،  -

للباحــث عبــد الرحيــم صالــح عبــد اهلل، وهــو كتــاب مطبــوع مــن إصــدارات دار النفائــس 

ــار  ــي واآلث ــراف اجلن ــل االنح ــت عوام ــة تناول ــذه الدراس ــام 1413هـــ، وه ــاألردن، ع ب

ــَياَقِة"، ووافقــه الذهبــي يف التلخيــص، وصححــه األلبــاين يف  ــِذِه السِّ َجــاُه هِبَ ْســنَاِد، َومَلْ ُيَرِّ يف املســتدرك: "َهــَذا َحِديــٌث َصِحيــُح اإْلِ
إرواء الغليــل، )195/6( ح)1784(.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ــراف  ــن االنح ــة م ــالم يف الوقاي ــج اإلس ــة ومنه ــم املادي ــيوع املفاهي ــن ش ــة ع ــرة الناجت املدم

اجلنــي.

ــون(،  - ــة والقان ــا يف الرشيع ــة وعقوبته ــري الرشعي ــية غ ــات اجلنس ــة: )العالق ــة الثالث الدراس

ــاب يف األصــل رســالة ماجســتري مــن  ــد الرمحــن الســعدي، والكت ــد امللــك عب ــور عب للدكت

ــات  ــات العالق ــاول عقوب ــى تن ــت ع ــة قام ــذه الدراس ــنة 1989م، وه ــداد، س ــة بغ جامع

ــون.  ــة والقان ــة يف الريع ــري الريع ــية غ اجلنس

ــنة  ــوء الس ــه يف ض ــي ومراتب ــراف اجلن ــور االنح ــى ص ــرف ع ــة للتع ــو حماول ــث ه ــذا البح وه

ــا لألمــة يف مواجهــة الفتــن املوجهــة نحــو الشــباب،  النبويــة )التوصيــف واملعاجلــات(؛ ليكــون هادًي

مــع بيــان مــا يف حتقيــق هــذا العــالج مــن غايــة ُعظمــى حيصــل مــن خالهلــا الفــرد عــى مقتــى مــا 

جبــل عليــه، مــع إعطــاء أنمــوذج كامــل للِحكــم واملعــاين والغايــات التــي راعاهــا الديــن يف عــالج 

االنحــراف وهلديــه H يف هــذا الزمــان؛ ليكــون حافــًزا للشــباب عــى اخلــري وزاجــًرا هلــم 

عــن الــر.

وقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة، ومبحثني، وخامتة عى النحو اآليت: 

املقدمــة: وفيهــا بيــان أمهيــة املوضــوع، وذكــر ســبب االختيــار، ومنهــج البحــث، . 1
وخطــة البحــث.

ــب( يف . 2 ــور واملرات ــف والص ــي )التوصي ــراف اجلن ــور االنح ــث الول: ص املبح
ــب:  ــة مطال ــه مخس ــنة، وفي ــوء الس ض

املطلب الول: )اللَِّواُط(، توصيفه، وصوره، ومرتبته يف ضوء السنة النبوية.   -

َحاُق(، توصيفه، وصوره، ومرتبته يف ضوء السنة النبوية.   - املطلب الثان: )السِّ

املطلب الثالث: )إتيان البهيمة(، توصيفه، وصوره، ومرتبته يف ضوء السنة النبوية.   -
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املطلب الرابع: )الزنا(، توصيفه، وصوره، ومرتبته يف ضوء السنة النبوية.   -

ــوء  - ــا يف ض ــا، ومرتبته ــا، وصوره ــة(، توصيفه ــادة الرسي ــس: )الع ــب اخلام املطل
ــة.  ــنة النبوي الس

املبحث الثان: املعاجلات النبوية لالنحرافات اجلنسية، وفيه مطلبان: . 	

املطلب الول: املنهج النبوي الوقائي -

املطلب الثان: املنهج النبوي العالجي -

اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.  . 	

املصادر واملراجع.. 	

واعتمــدت يف هــذا البحــث عــى املنهــج االســتقرائي والوصفــي الــذي يتتبــع اهلــدي النبــوي يف 

                                                                                                            ، H بيــان صــور ومراتــب ومعاجلــات االنحــراف اجلنــي، والتــي بــرزت يف أقوالــه وأفعاله

وكان منهجــي يف ختريــج احلديــث عــى النحــو التــايل:

• ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف البحث بعزوها إىل مصادرها من الكتب الستة، فإن كان 

احلديث يف الصحيحن أو أحدمها اكتفيت بذلك، فإن مل يكن فيها فمن بقية الكتب التسعة.

• إذا ورد احلديث يف غري الصحيحن فتبن درجة احلديث، وبعض كالم العلامء فيه.

• عدم تكرار ختريج احلديث أو اإلشارة إليه بــ )سبق خترجيه( لعدم إثقال احلوايش.

• عزو اآليات القرآنية إىل سورها، بذكر اسم السورة ورقم اآلية.

ــم  وأخــريا، أســأل املــوىل أن يتقبــل هــذا البحــث بقبــول حســن وجيعلــه خالصــا لوجهــه الكري

ــد  ــيدنا حمم ــى س ــم ع ــِل الله ــر، وص ــة جدي ــر وباإلجاب ــك قدي ــى ذل ــه ع ــول، إن ــه القب ــل ل وأن جيع

ــه أمجعــن. ــه وصحب وعــى آل
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

املبحث األول: 
صور االنحراف اجلنيس

 )التوصيف والصور واملراتب( يف ضوء السنة النبوية

االنحراف يف اللغة: 

ــاَل  ــَدَل وم ــَرْوَرَف: َع َف، واْح ــرَّ ــَرَف، وحَتَ ــًا، واْنَح ــِرُف َحْرف ــيء، حَيْ ــن ال ــَرَف ع ــه: َح أصل

ــق  ــن الّطري ــاد ع ــواب، وح ــاّدة الّص ــن ج ــال ع ــخُص: إذا م ــرف الشَّ ــن يشء)1(. وانح ــاُن ع اإلنس

املســتقيم أو انحرفــت غريزُتــه )2(. ومعنــى االنحــراف يف اللغــة ال يقتــر عــى الــذم، وإنــام 

ــاىل:                                                                    ــال تع ــدو، ق ــن الع ــرف ع ــدو، أو ينح ــه أو لع ــرء لقوم ــرف امل ــد ينح ــرى، فق ــاٍن أخ ــمل مع يش

ــًا. ــذم غالب ــة يف ال ــذه الكلم ــتعامل ه ــرى اس ــه ج ــال: 16[، إال أن ژ ى  ائژ ]األنف

اجِلنُس يف اللغة: 

ــى  ــع ع ــياء وجيم ــروِض واألش ــو والع ــدود النَّح ــري، وح ــاس والطَّ ــيء والن ــن ال كلُّ رضٍب م

ــى )4(. ــر واألنث ــن الذك ــهوايّن ب ــال الشَّ ــق باالّتص ــام يتعل ــتعامله في ــب اس ــاس )3(، ويغل أجن

ف االنحراف اجلني:  ويعرَّ

بأنــه عبــارة عــن ســلوكات ذات داللــة جنســية غــري مقبولــة اجتامعيــا؛ حيــث إن هــذا الســلوك 

يلــق مشــاكل كثــرية ومتنوعــة عندمــا تكــون هناك حمــاوالت إلظهــار هــذه الســلوكات)5(. وقيــل: هو 

)1( هتذيــب اللغــة، ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري، املحقــق: حممــد عــوض مرعــب، النــارش: دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، 
ط1، 2001م، )12/5(؛ الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، إلســامعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب، حتقيــق: أمحــد عبــد 

ــ ، )1343/4(. الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــن - بــريوت، ط4،  1407 هـ
)2( معجم اللغة العربية املعارصة، ألمحد خمتار عبد احلميد عمر، النارش: عامل الكتب، ط1، 1429 هـ، )475/1(. 

)3( العــني، للخليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي، املحقــق: مهــدي املخزومــي وإبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة اهلــالل، 
.)55/6(

)4( معجم اللغة العربية املعارصة، ألمحد خمتار عبد احلميد، )1/ 406(.
)5( االضطرابات السلوكية واالنفعالية، خلولة أمحد حييى، دار الفكر للطباعة والنر والتوزيع، ط1، 2000م، )ص 99(.

13



التمتــع اجلنــي بطــرق ترفضهــا القيــم األخالقيــة والدينيــة، وتدينهــا األعــراف والتقاليــد والقوانــن 

االجتامعيــة. وقيــل: هــو فقــد الشــخص الســيطرة عــى توازنــه بســبب اضطــراب نفــي مــا )1(. 

وأما االنحراف اجلني من منظور رشعي فيمكن أن يقال فيه: 

ــا  ــتهجن ديني ــس، مس ــة اجلن ــا ملامرس ــدد رشع ــق املح ــن الطري ــي ع ــلوكي جن ــراف س ــو انح ه

ــا.  ــا وجمتمعي وأخالقي

َواُط(، توصيفه، وصوره ومرتبته يف ضوء السنة النبوية:  املطلب األول: )اللِّ

َواُط:  توصيف اللِّ

ــا َوالََوَط، َأْي  ُجــل لَِواًط ــال: الََط الرَّ ــِر، ُيَق ُب ــوِر يِف الدُّ ُك ــاُن الذُّ ــه إِْتَي ــَواُط يف اللغــة: بأن عــرف اللِّ

ــَواُط اصطالحــا: هــو إدخــال احلشــفة يف دبــر ذكــر )2(. ــوٍط، واللِّ ــْوِم ُل َعِمــل َعَمــل َق

من صوره:

• اللُّوطية الكرى: 

وتعــرف بــوطء الذكــر يف دبــره بتغييــب حشــفة أصليــة)3(، وأول مــن عمــل هبــذا االنحــراف قــوم 

ــاىل: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ   ــال اهلل تع ــوط S، ق ل

ۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    ژ  ]األعــراف: 80 ،81[. وقــد يكــون اختياريــا 

إذا توفــرت عنــارص الرضــا والقبــول بــن طرفــن وكان كال الطرفــن يف ســن الرشــد الــذي يوجــب 

ــَواط اإلجبــاري الــذي ال يتوفــر فيــه عنــارص القبــول والرضــا  تطبيــق النظــام القضائــي، بخــالف اللِّ

)1( الرتبية اجلنسية والفضائيات وأثرها عىل الشباب، لغادة نصار، العريب للنر والتوزيع - القاهرة، ط1، 2017م، )ص 99(.
)2( املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،  ط2، دار السالسل - الكويت، 1404هـ، )24/ 19(.

)3( صحيــح فقــه الســنة وأدلتــه وتوضيــح مذاهــب الئمــة، بتــرف: أبــو مالــك كــامل بــن الســيد ســامل، املكتبــة التوفيقيــة - القاهــرة، 
2003 م، )46/4(.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

بــن الطرفــن، أو قــد يكــون بــن األطفــال أو بــن املراهقــن غــري الناضجــن جنســيا)1(، قــال رســول 

ُجــُل  ــْرَأِة، َواَل ُيْفــِي الرَّ ــْرَأُة إىَِل َعــْوَرِة امْلَ ُجــِل، َواَل امْلَ ُجــُل إىَِل َعــْوَرِة الرَّ اهلل H: »اَل َينُْظــُر الرَّ

       :H ــال ــِد«)2(، وق ــْوِب اْلَواِح ــْرَأِة يِف الثَّ ــْرَأُة إىَِل امْلَ ــِي امْلَ ــٍد، َواَل ُتْف ــْوٍب َواِح ــِل يِف َث ُج إىَِل الرَّ

ــْرَأَة«)3(. ــْرَأُة امْلَ ُجــَل َواَل امْلَ ُجــُل الرَّ »اَل ُيَبــارِشُ الرَّ

• اللُّوطية الصغرى: 

وهــي أن يــأيت الرجــل أهلــه يف الدبــر، وســميت باللُّوطيــة الصغــرى؛ ألن الزوجــة واألمــة موضع 

 ،M مجــاع الرجــل يف اجلملــة فأورثــت شــبهة)4(، فعــن عمــرو بــن ُشــَعيب عــن أبيــه عــن جــده

يــُة الصغــرى«، يعنــي الرجــل يــأيت امرأتــه يف ُدُبرهــا )5(. أن النبــي H قــال: »هــي اللُّوطَّ

 مرتبة اللِّواط يف ضوء السنة النبوية: 

هــي مــن أشــد املراتــب وأعالهــا وأقبحهــا يف تصنيــف االنحرافــات اجلنســية وأكثرهــا بشــاعة؛ 

ذلــك ألن اللُّوطــي قــد ارتكــب جريمــة أخالقيــة ال تليــق بالنــوع اإلنســاين وال بالفطــرة التــي فطــر 

ــة  ــننه الطبيعي ــرة اهلل وس ــن فط ــروج ع ــانية واخل ــى اإلنس ــدوان ع ــن الع ــا م ــا فيه ــق مل ــا اخلل اهلل عليه

وهلــذا ســامه اهلل تعــاىل بالفاحشــة، قــال تعــاىل: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  

)1( املثليــة اجلنســية الرضائيــة بــني التجريــم واإلباحــة، بتــرف: عبــد اإللــه حممــد النوايســة، جملــة الريعــة والقانــون، العــدد الســابع 
والثالثون، 1430هـــ، )ص 247، 248(.

)2( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب احليض، باب حتريم النظر إىل العورات، )1/ 266( ح)338(.
ــَذا  ــم: "َه ــال احلاك ــاس ، )233/3( ح)2773(، ق ــن عب ــد اهلل ب ــند عب ــنده، مس ــد يف مس ــام أمح ــه اإلم ــث أخرج )3( احلدي
ــِة َهــَذا احْلَِديــِث "، ووافقــه الذهبــي، وقــال اهليثمــي يف جممــع الزوائــد  ِط اْلُبَخــاِريِّ َفَقــْد َأمْجََعــا َعــَى ِصحَّ َحِديــٌث َصِحيــٌح َعــَى رَشْ
ِحيــِح َوَكَذلـِـَك  ِغــرِي، َوَأَحــُد إِْســنَاَدْي َأمْحَــَد َوِرَجاُلــُه ِرَجــاُل الصَّ ايِنُّ يِف الصَّ ــرَبَ اُر َوالطَّ ومنبــع الفوائــد، )102/8(: "َرَواُه َأمْحَــُد َواْلَبــزَّ

اِر". ِرَجــاُل اْلَبــزَّ
)4( الفقه اإلسالمي وأدلته، بترف: وهبه الزحيي، دار الفكر-  دمشق، ط4، )191/4(.

)5( احلديــث أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده، مســند عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص ، )254/6( ح)6706(، والنســائي يف 
ســننه الكــرى، كتــاب عــرة النســاء، بــاب ذكــر حديــث عبــد اهلل بــن عمــرو فيــه، )8/ 196( ح)8947(، قــال اهليثمــي يف جممــع 
ِحيــِح"، وقــال املنــذري  اِر ِرَجــاُل الصَّ ــَد، َواْلَبــزَّ ايِنُّ يِف اأْلَْوَســِط، َوِرَجــاُل َأمْحَ ــرَبَ اُر، َوالطَّ ــُد، َواْلَبــزَّ الزوائــد، )4/ 298(: "َرَواُه َأمْحَ
ــح الرتغيــب  ــاين يف صحي ِحيــح"، وحســنه األلب ار ورجاهلــام رجــال الصَّ ــزَّ يف الرتغيــب والرتهيــب، )3/ 198(: "َرَواُه َأمْحــد َواْلَب

والرتهيــب، )625/2(.
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 S ــوط ــوم ل ــى ق ــزل ع ــد أن ــاىل ق ــك أن اهلل تع ــة إىل ذل ــراف: 80[، إضاف ۋ    ۅ  ۅ  ژ ]األع

ــاىل: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ــال تع ــذاب، وق ــن الع ــالفهم م ــى أس ــزل ع ــامل ين م

ــول  ــان الرس ــى لس ــل ع ــذا الفع ــالم ه ــد ذم اإلس ــر: 73، 74[.  وق ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹژ  ]احلج

ــن  ــون َم ــي H: »ملع ــال النب ــال: ق ــاس  ق ــن عب ــن اب ــم H ، فع الكري

َعِمــل بعمــل قــوم لــوط«)1(، وامللعــون: الــذي تــربأ اهلل منــه وأبعــده مــن رمحتــه وثوابــه)2(، بــل أوجــب 

ــُل  ــوُه َيْعَم ُ ــْن َوَجْدمُت ــال H: »َم ــّد، ق ــل احل ــذا الفع ــل ه ــن فع ــى م ــي H ع النب

َعَمــَل َقــْوِم ُلــوٍط، َفاْقُتُلــوا الَفاِعــَل َوامَلْفُعــوَل بـِـِه«)3(، قــال الرتمــذي )ت:279 هـــ( بعــد أن ســاق هذه 

ــن أو مل  ــم أحص ــه الرج ــم: أن علي ــرأى بعضه ــي، ف ــد اللوط ــم يف ح ــل العل ــف أه ــة: "واختل الرواي

حيصــن، وهــذا قــول مالــك، والشــافعي، وأمحــد، وإســحاق، وقــال بعــض أهــل العلــم مــن فقهــاء 

التابعــن منهــم: احلســن البــري، وإبراهيــم النخعــي، وعطــاء بــن أيب ربــاح، وغريهــم، قالــوا: حــد 

اللوطــي حــد الــزاين، وهــو قــول الثــوري، وأهــل الكوفــة"، وقــال ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: " وألن 

ــة  ــة، ترتفــع اجلناب أصحــاب النبــي H اتفقــوا عــى قتلهــام. وعليهــام االغتســال مــن اجلناب

مــن االغتســال؛ لكــن ال يطهــران مــن نجاســة الذنــب إال بالتوبــة")4(.

)1( احلديــث أخرجــه أمحــد يف مســنده، مســند ابــن عبــاس، )2/ 436( ح)1875(، وإســناده صحيــح، صححــه األلبــاين يف صحيــح 
اجلامــع الصغــري وزيادتــه، )2/ 1024(.

)2(  رشح ســنن أيب داود، أليب العبــاس أمحــد بــن حســن بــن عــي بــن رســالن، حتقيــق: عــدد مــن الباحثــن بــدار الفــالح بــإرشاف 
خالــد الربــاط، دار الفــالح للبحــث العلمــي وحتقيــق الــرتاث – الفيــوم،  مجهوريــة مــر العربيــة، ط1، 1437 هـــ، )9/ 515(.
)3( احلديــث أخرجــه الرتمــذي يف ســننه، كتــاب احلــدود، بــاب مــا جــاء يف حــد اللوطــي، )3/ 109( ح)1456(؛ وأبــو داود يف ســننه، 
كتــاب احلــدود، بــاب فيمــن عمــل عمــل قــوم لــوط، )158/4( ح)4462(؛ وابــن ماجــه يف ســننه، يف كتــاب احلــدود، بــاب مــن 
عمــل عمــل قــوم لــوط، )856/2( ح)2561(؛ صححــه احلاكــم يف املســتدرك، )4/ 395(، ووافقــه الذهبــي، وصححــه األلبــاين 

يف إرواء الغليــل، )17/8(. 
)4( الفتاوى الكرى، ألمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية، دار الكتب العلمية، ط1، 1408هـ،  )412/3، 413(.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

َحاُق(، توصيفه، وصوره، ومرتبته يف ضوء السنة النبوية:  املطلب الثاين: )السِّ

َحاُق:  توصيف السِّ

ــل:  ــدق، وقي ــد ال ــه أش ــْحًقا أي دق ــحقه َس َء يس ــيَّ ــَحَق ال ــه س ــة: بأن ــَحاُق يف اللغ ــرف السِّ ع

ــَحاُق يف االصطــالح: هــو  قِّ )1(، والسِّ ــدَّ قُّ بعــد ال ــدَّ ــق ال ــل: هــو ُمطل ــُق. وقي قُّ الرقي ــدَّ ــْحُق: ال السَّ

ــرى)2(،  ــام باألخ ــدة منه ــتمتاع كل واح ــام، واس ــن، أي تدالكه ــاحقة املرأت ــرأة، ومس ــرأة امل ــان امل إتي

ــه)3(. ــالج في ــحاق ال إي ــا أن الس ــن الزن ــه وب ــرق بين والف

ومن صوره: 

ــج؛  ــة أو النض ــة أو املراهق ــة الطفول ــا يف مرحل ــواء كانت ــس س ــرى اجلن ــع أخ ــرأة م ــارس امل أن مت

ــال  ــو ب ــب)4(، وه ــاق يف الغال ــرايض واتف ــى ت ــرأة ع ــرى دور امل ــل واألخ ــن دور الرج ــل إحداه فتمث

ــْرَأَة«. ــْرَأُة امْلَ ــَل َواَل امْلَ ُج ــُل الرَّ ُج ــارِشُ الرَّ ــوُل اهللَِّ H: »اَل ُيَب ــاَل َرُس ــن، َق ــا بينه ــك زن ش

َحاُق يف ضوء السنة النبوية:  مرتبه السِّ

ــَحاُق مــن أقبــح املراتــب وأخبثهــا وأشــنعها بــن البنــات؛ ألنــه فعــل حمــرم يمــي يف  يعــد السِّ

ــا بينهــن يف احلرمــة  ــون: 7[، فهــو زن ــه تعــاىل: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ  ]املؤمن ــه قول فاعل

ــظ  ــر بحف ــك؛ ألن األم ــالج ذل ــدم اإلي ــة لع ــدار يف العقوب ــاوت املق ــار وإن تف ــم والع ــوق اإلث وحل

ُجــِل، َواَل  ُجــُل إىَِل َعــْوَرِة الرَّ الفــرج يعــّم املــرأة كذلــك )5(، قــال رســول اهلل H: »اَل َينُْظــُر الرَّ

)1( لســان العــرب، بتــرف: ابــن منظــور، دار صــادر - بــريوت، ط3، 1414 هـــ، )10/ 152(، معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة، 
ــار عبــد احلميــد عمــر، )2/ 1042(. ألمحــد خمت

)2( صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الئمة، أليب مالك كامل بن السيد سامل، )51/4(.
)3(  املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، )24/ 19(.

)4( اإلسالم واملسألة اجلنسية، بترف: مروان إبراهيم القيي، دار عامر - األردن، ط2، )ص 101(.
ــد  ــد إســحاق حممَّ ِغــرِي، بتــرف: حممــد بــن إســامعيل بــن صــالح بــن حممــد احلســني ، املحقــق: د. حممَّ ُح اجَلاِمــع الصَّ )5( التَّنويــُر رَشْ

إبراهيــم، مكتبــة دار الســالم - الريــاض، ط1، 1432 هـــ، )463/6(.
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ــْرَأِة يِف  ــْرَأُة إىَِل امْلَ ــْوٍب َواِحــٍد، َواَل ُتْفــِي امْلَ ُجــِل يِف َث ُجــُل إىَِل الرَّ ــْرَأِة، َواَل ُيْفــِي الرَّ ــْرَأُة إىَِل َعــْوَرِة امْلَ امْلَ

الثَّــْوِب اْلَواِحــِد«، قــال القــايض عياض)ت:544هـــ(:" ال يفــى الرجــل إىل الرُجــل يف ثــوٍب واحــٍد، 

وال املــرأة إىل املــرأِة يف ثــوٍب واحــٍد  : أي ال يلــو فإهنــام إذا خليــا متجرديــن دون إزار فــإنَّ يف مَبــارشِة 

أحدمهــا اآلخــر ملــس عــورِة كل واحــٍد منهــام صاحبــه، وملُســها كالنظــر إليهــا" )1(.

 املطلــب الثالــث: )إتيــان البهائــم(، توصيفــه، وصــوره، ومرتبتــه يف ضــوء الســنة 
النبويــة: 

توصيف إتيان البهائم: 

ــن  ــية م ــه اجلنس ــباع رغبت ــا إش ــن خالهل ــاول م ــوان، حي ــن احلي ــة م ــان البهيم ــأ اإلنس ــو أن يط ه

ــة )2(. ــات املستأنس ــتخدم احليوان ــا تس ــادة م ــوطء، وع ــك ال ــالل ذل خ

من صوره: 

ــا يف  ــردة وغريه ــكالب والق ــات كال ــتعامل احليوان ــاث اس ــور واإلن ــن الذك ــض م ــاول بع أن حي

إمتــام العمليــة اجلنســية مــن خــالل تغييــب الرجــل ذكــره يف فــرج هبيمــة، أو متكــن املــرأة للحيــوان 

مــن نفســها فيطئهــا، أو تقــوم بإدخــال ذكــره يف فرجهــا)3(.

ى إِكــاَمُل امُلْعلـِـِم بَفَوائـِـِد ُمْســلِم، لعيــاض بــن موســى بــن عيــاض اليحصبــي، املحقــق:  ُح َصِحيــح ُمْســلِِم لِلَقــاِض ِعَيــاض امُلَســمَّ )1( رَشْ
الدكتــور حْيَيــى إِْســاَمِعيل، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيع - مــر، ط1، 1419 هـــ، )188/2(.

)2( الصحــة النفســية والعــالج النفــي، بتــرف: عبــد الســالم حامــد زهــران، عــامل الكتــب للنــر والتوزيــع والطباعــة - القاهــرة، 
2005م، )ص452، 454(؛ االنحرافــات اجلنســية، لصونيــا براميــي، املؤسســة احلديثيــة للكتــاب - طرابلــس، 2009م،                  

.)137 )ص21، 
)3( اإلســالم واملســألة اجلنســية، بتــرف: مــروان إبراهيــم القيــي، )ص 101، 102(؛ املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة، وزارة األوقــاف 

والشــئون اإلســالمية، )33/44(.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

مرتبه إتيان البهيمة يف ضوء السنة النبوية: 

إّن الطبــع الســليم يأبــى هــذا النــوع مــن الــوطء اخلبيــث الشــنيع؛ ألنــه ممارســة قــذرة ال يفعلهــا 

ــاح  ــرام ال يب ــرج ح ــرج يف ف ــه ف ــرة، وألن ــن الفط ــالل اخلــارج ع ــراف واالنح إال مــن عــرف باالنح

بحــال مــن األحــوال، وليــس حمــل لالســتمتاع؛ ألنــه وطء ال تشــتهيه الطبــاع)1(، وهــذا الفعــل يمــي 

فيــه حديــث اْبــِن َعبَّــاٍس ، َعــِن النَّبـِـيِّ H قــال: »َلَعــَن اهللَُّ َمــْن َوَقــَع َعــىَل َبِيَمــٍة«)2(، 

تأكيــدا عــى حرمــة هــذا الفعــل وجتريــام لفاعلــه قــال تعــاىل: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ژ  

]املؤمنــون: 7[)3(.

نا(، توصيفه، وصوره، ومرتبته يف ضوء السنة النبوية:  املطلب الرابع: )الزِّ

نا:  توصيف الزِّ

ِقــيِّ عــى الــيِء، واصطالحــا: إيــالُج احلََشــَفِة بَفــْرٍج حمــرٍم بَعْينِــه خــاٍل  نــا يف اللغــة: هــو الرُّ الزِّ

ــَي)4(، ومنهــم مــن عرفــه تعريفــا  ِع ــٍد رَشْ ــْرَأِة مــن غــرِي َعْق ــَو َوْطُء امل َعــن شــْبَهٍة ُمْشــَتهًى، وقيــل: ُه

مطــوال يبــن ضوابــط الزنــا املوجــب للحــد، فقالــوا: هــو الــوطء احلــرام يف قبــل املــرأة احليــة املشــتهاة 

يف حالــة االختيــار يف دار العــدل، ممــن التــزم أحــكام اإلســالم، اخلــايل عــن حقيقــة امللــك، وحقيقــة 

ــتباه يف  ــع االش ــتباه يف موض ــبهة االش ــن ش ــكاح، وع ــبهة الن ــن ش ــك، وع ــبهة املل ــن ش ــكاح، وع الن

)1( رشح ســنن أيب داود، بتــرف: أمحــد بــن حســن بــن عــي بــن رســالن، حتقيــق: عــدد مــن الباحثــن بــدار الفــالح بــإرشاف خالــد 
الربــاط، دار الفــالح للبحــث العلمــي وحتقيــق الــرتاث - الفيــوم، ط1، 1437 هـــ، )467/14(.

ــرى،  ــننه الك ــائي يف س ــاس ، )436/2( ح)1875(؛ والنس ــن عب ــد اهلل ب ــند عب ــنده، مس ــد يف مس ــه أمح ــث أخرج )2( احلدي
كتــاب الرجــم، بــاب مــن وقــع عــى هبيمــة، )6/ 486( ح)7299(، قــال احلاكــم يف املســتدرك )410/4(: "َهــَذا َحِديــٌث َصِحيــُح 

َجــاُه"، ووافقــه الذهبــي يف التلخيــص، وصححــه األلبــاين يف السلســة الصحيحــة، )1364/7(. ْســنَاِد َومَلْ ُيَرِّ اإْلِ
ــر، ط1،  ــن، دار هج ــد اهلل الزب ــن عب ــي ب ــق: ع ــّي، املحق ــعيد الالع ــن س ــد ب ــن حمم ــن ب ــرام، احلس ــوغ امل ــامم رشح بل ــدُر الت )3( الب

1428هـــ، )63/9(.
)4( تــاج العــروس، ملحّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الــرّزاق احلســيني، دار اهلدايــة، )225/38(؛ معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة، ألمحــد 

خمتــار عبــد احلميــد عمــر، )1001/2(.
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امللــك والنــكاح مجيعــا)1(. 

من صوره:

•  البِغاُء: 

والبغــي هــي املــرأة الفاجــرة املأجــورة عــى مضاجعــة الرجــال، والبغــاء يعــد حرفتهــا، ســواء كان 

بتعــدد عالقاهتــا اجلنســية مــع أكثــر مــن رجــل، أو مــن خــالل اختــاذ الصديــق والعشــيق ليفجــر هبــا  

رسا دون إعــالن بذلــك)2(، قــال تعــاىل: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہہ  ژ   ]النســاء: 25[،  وهــو يعــد 

انحرافــا جنســيا وجريمــة تــدرج ضمــن جرائــم اجلنــس؛ ألن غايــة الفعــل اجلنــي يف البغــاء ختــرج 

عــن نطــاق اإلشــباع اجلنــي الرعــي)3(، فهــو كبــرية مــن كبائــر الذنــوب توجــب دخــول النــار، وقد 

حــرم اهلل تعــاىل ممارســة هــذا الفعــل عــى كال اجلنســن، قــال اهلل تعــاىل: ژ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  

ــَكاَح  ــُه: »َأنَّ النِّ ْت ــيِّ H َأْخرَبَ ــَة ، َزْوَج النَّبِ ــن َعاِئَش ک   گ  ژ  ]اإلرساء: 32[، وع

ــِل  ُج ــُل إىَِل الرَّ ُج ــُب الرَّ ــْوَم: َيُْط ــاِس الَي ــَكاُح النَّ ــا نِ ــَكاٌح ِمنَْه ــاٍء: َفنِ ــِة َأْنَح ــىَل َأْرَبَع ــِة َكاَن َع يِف اجَلاِهلِيَّ

ــْن  ــَرْت ِم ــِه إَِذا َطُه ــوُل اِلْمَرَأتِ ــُل َيُق ُج ــُر: َكاَن الرَّ ــَكاٌح آَخ ــا، َونِ ــمَّ َينْكُِحَه ــا ُث ــُه، َفُيْصِدُقَه ــُه َأِو اْبنََت َولِيََّت

ــا  ُلَه َ َحْ ــنيَّ ــى َيَتَب ــًدا، َحتَّ ــَها َأَب ــا َوالَ َيَمسُّ ــا َزْوُجَه ــُه، َوَيْعَتِزُلَ ــَتْبِضِعي ِمنْ ــاَلٍن َفاْس ــِي إىَِل ُف ــا: َأْرِس َطْمثَِه

ــُل  ــاَم َيْفَع ، َوإِنَّ ــا إَِذا َأَحــبَّ ــا َزْوُجَه ــا َأَصاَبَ ُلَه َ َحْ ــنيَّ ــإَِذا َتَب ــُه، َف ــَتْبِضُع ِمنْ ــِذي َتْس ــِل الَّ ُج ــَك الرَّ ــْن َذلِ ِم

ْهــُط  َتِمــُع الرَّ ــَكاُح نِــَكاَح ااِلْســتِْبَضاِع. َونِــَكاٌح آَخــُر: َيْ ــَكاَن َهــَذا النِّ ــِد، َف ــِة الَوَل ــًة يِف َنَجاَب ــَك َرْغَب َذلِ

ــاٍل  ــا َلَي ــرَّ َعَلْيَه ــْت َوَوَضَعــْت، َوَم َل ــإَِذا َحَ ــا، َف ــْم ُيِصيُبَه ُه ــْرَأِة، ُكلُّ ــىَل امَل ــوَن َع ِة، َفَيْدُخُل ــرَشَ ــا ُدوَن الَع َم

َتِمُعــوا ِعنَْدَهــا،  ــى َيْ َلَهــا، َأْرَســَلْت إَِلْيِهــْم، َفَلــْم َيْســَتطِْع َرُجــٌل ِمنُْهــْم َأْن َيْمَتنـِـَع، َحتَّ َبْعــَد َأْن َتَضــَع َحْ

)1( الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيي، )293/7(.
)2( جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر الطــربي، حتقيــق: الدكتــور عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي بالتعــاون 
مــع مركــز البحــوث والدراســات اإلســالمية بــدار هجــر الدكتــور عبــد الســند حســن ياممــة، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع 

واإلعــالن، ط1، 1422 هـ، )602/6(.
ــا  ــية، لصوني ــات اجلنس ــران، )ص452، 454(، االنحراف ــد زه ــالم حام ــد الس ــرف: عب ــي، بت ــالج النف ــية والع ــة النفس )3( الصح

ــي، )ص21، 137(. برامي
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ي َمــْن َأَحبَّــْت  ــْم: َقــْد َعَرْفُتــُم الَّــِذي َكاَن ِمــْن َأْمِرُكــْم َوَقــْد َوَلــْدُت، َفُهــَو اْبنُــَك َيــا ُفــاَلُن، ُتَســمِّ َتُقــوُل َلُ

َتِمــُع النَّــاُس الَكثـِـرُي،  ابـِـِع: َيْ ُجــُل، َونـِـَكاُح الرَّ بِاْســِمِه َفَيْلَحــُق بـِـِه َوَلُدَهــا، الَ َيْســَتطِيُع َأْن َيْمَتنـِـَع بـِـِه الرَّ

َّــْن َجاَءَهــا، َوُهــنَّ الَبَغاَيــا، ُكــنَّ َينِْصْبــَن َعــىَل َأْبَواِبـِـنَّ َراَيــاٍت َتُكــوُن  َفَيْدُخُلــوَن َعــىَل امَلــْرَأِة، الَ مَتَْتنـِـُع ِم

ــُم  ــا، َوَدَعــْوا َلُ َلَهــا ُجُِعــوا َلَ َلــْت إِْحَداُهــنَّ َوَوَضَعــْت َحْ ، َفــإَِذا َحَ َعَلــاًم، َفَمــْن َأَراَدُهــنَّ َدَخــَل َعَلْيِهــنَّ

ــُه، الَ َيْمَتنـِـُع ِمــْن َذلِــَك »َفَلــامَّ ُبِعــَث  ــِذي َيــَرْوَن، َفاْلَتــاَط بِــِه، َوُدِعــَي اْبنَ ُقــوا َوَلَدَهــا بِالَّ الَقاَفــَة، ُثــمَّ َأْلَ

ــاِس الَيــْوَم«)1(.   ــُه إاِلَّ نِــَكاَح النَّ ــِة ُكلَّ ، َهــَدَم نِــَكاَح اجَلاِهلِيَّ ــد H بِاَلــقِّ ُمَمَّ

وحــذر مــن إجبــار النســاء عليــه، فَعــْن َجابـِـٍر ، » َأنَّ َجاِرَيــًة لَِعْبــِد اهللِ ْبــِن ُأيَبٍّ اْبــِن َســُلوَل 

ــيِّ  ــَك إىَِل النَّبِ ــا، َفَشــَكَتا َذلِ َن ــاَم َعــىَل الزِّ ــَكاَن ُيْكِرُهُه ــا: ُأَمْيَمــُة، َف ــاُل َلَ ــا: ُمَســْيَكُة، َوُأْخــَرى ُيَق ــاُل َلَ ُيَق

H، َفَأْنــَزَل اهللُ: ژ ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   کک  ک  ک  گ  گ  گ  

ــور: 33[")2(.   گ  ڳ   ڳ  ڳ     ژ ]الن

ــْزِن  ــيُّ H: »الَ َي ــاَل النَّبِ ــا زوال نــور اإليــامن ونزوعــه، َق بــل ورتــب عــى ممارســة الزن

ُق  ُق ِحــنَي َيْسِ ُب َوُهــَو ُمْؤِمــٌن، َوالَ َيــْسِ ُب اخَلْمــَر ِحــنَي َيــرْشَ اِن ِحــنَي َيــْزِن َوُهــَو ُمْؤِمــٌن، َوالَ َيــرْشَ الــزَّ

ــٌن«)3(،  ــَو ُمْؤِم ــا َوُه ــنَي َينَْتِهُبَه ــْم ِح ــا َأْبَصاَرُه ــِه فِيَه ــاُس إَِلْي ــُع النَّ ــًة، َيْرَف ــُب ُنَْب ــٌن، َوالَ َينَْتِه ــَو ُمْؤِم َوُه

اِط  ــْن َأرْشَ ــوُل اهللَِّ H: » إِنَّ ِم ــاَل َرُس ــاعة، َق ــام الس ــرب قي ــى ق ــة ع ــاره عالم ــل انتش وجع

ــا »)4(.  َن ــَر الزِّ َب اخَلْمــُر، َوَيْظَه ــرْشَ ــَت اجَلْهــُل، َوُي ــُم َوَيْثُب ــَع الِعْل ــاَعِة: َأْن ُيْرَف السَّ

)1( احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب النكاح، باب من قال: ال نكاح إال بويل، )7/ 15( ح)5127(.
)2( احلديــث اخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب التفســري، بــاب يِف َقْولـِـِه َتَعــاىَل: ژ ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎژ  ]النــور: 33[، )2320/4( 

ح)3029(.
)3( متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب املظــامل والغصــب، بــاب النهبــى بغــري إذن صاحبــه، )136/3( ح)2475(؛ 
وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب اإليــامن، بــاب بيــان نقصــان اإليــامن باملعــايص ونفيــه عــن املتلبــس باملعصيــة عــى إرادة 

نفــي كاملــه، )76/1( ح)57(.
)4( متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب العلــم، بــاب رفــع العلــم وظهــور اجلهــل، )1/ 27( ح)80(؛ وأخرجــه 
مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب العلــم، بــاب رفــع العلــم وقبضــه وظهــور اجلهــل والفتــن يف آخــر الزمــان، )2056/4( ح)2671(.
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•  زنا املحارم: 

ــا  ــا م ــاء، وغالب ــن النس ــات م ــة املحرم ــق جمامع ــن طري ــية ع ــذة اجلنس ــى الل ــول ع ــو احلص وه

ــل  ــب مث ــا، وترتك ــا وخلقي ــا واجتامعي ــوض ديني ــو مرف ــن، وه ــداء عليه ــراه واالعت ــون باإلك يك

ــر،  ــل والفق ــكر، أو اجله ــري املس ــت تأث ــادة حت ــارم ع ــاب للمح ــم االغتص ــات وجرائ ــذه االنحراف ه

ــة  ــامن والرتبي ــف اإلي ــو ضع ــببها ه ــون س ــا يك ــادة م ــارم)1(، وع ــى املح ــرية ع ــدام الغ ــد انع أو عن

ــا مــن احلشــمة والتفريــق بــن اجلنســن)2(، قــال  ــة؛ بحيــث يكــون اجلــو األرسي العــام خالي األرسي

ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     ڌ   ڍ   ژ  تعــاىل:  

ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ     ژ ] النســاء: 23[، 

وقــال تعــاىل:     ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  

اِء بــن عــازب ، َقــاَل:» َمــرَّ يِب َخــاِل َأُبــو ُبــْرَدَة ْبــُن نَِيــاٍر َوَمَعُه  ڇ    ژ ] النســاء : 22[، وَعــْن الــرَبَ

َج اْمــَرَأَة َأبِيــِه َأْن آتَِيُه بَِرْأِســِه«  لـِـَواٌء، َفُقْلــُت: َأْيــَن ُتِريــُد؟ َقــاَل: َبَعَثنـِـي َرُســوُل اهللَِّ H إىَِل َرُجــٍل َتــَزوَّ

)3(، فــدل ذلــك عــى أنــه فعــل حمــرم والعقوبــة فيــه مغلظــة ذلــك ألنــه مجــع بــن الزنــا واالعتــداء عــى 

)1( جريمــة زنــا املحــارم وآثارهــا وعقوبتهــا يف الفقــه اإلســالمي، لعــادل موســى عــوض، كليــة الدراســات اإلســالمية  - ســوهاج، 
)ص 648، 649(، زنــا املحــارم وأثــره عــى الفــرد واملجتمــع، ملحمــود أمحــد شــعيب، جملــة كليــة الدراســات اإلســالمية والعربيــة 

- دمنهــور، العــدد الثــاين، املجلــد الثالــث، 2017م، )ص 529(.
ــات  ــي، االنحراف ــا برامي ــران، )ص452، 454(، لصوني ــد زه ــالم حام ــد الس ــرف: عب ــي، بت ــالج النف ــية والع ــة النفس )2( الصح

اجلنســية، )ص 21، 137(.
ــال  ــه، )635/3( ح)1362(، ق ــرأة أبي ــزوج ام ــن ت ــاب فيم ــكام، ب ــواب األح ــاب أب ــننه، كت ــذي يف س ــه الرتم ــث أخرج )3( احلدي
ــُد ْبــُن إِْســَحاَق َهــَذا احلَِديــَث، َعــْن َعــِديِّ ْبــِن َثابـِـٍت،  اِء  َحِديــٌث َحَســٌن َغِريــٌب َوَقــْد َرَوى حُمَمَّ الرتمــذي: " َحِديــُث الــرَبَ
اِء، َعــْن  ــرَبَ ــِن ال ــَد ْب ، َعــْن َيِزي ــَذا احلَِديــُث، َعــْن َأْشــَعَث، َعــْن َعــِديٍّ ــْد ُرِوَي َه اِء   َوَق ــرَبَ ــَد، َعــِن ال ــِن َيِزي ــِد اهللَِّ ْب َعــْن َعْب
ــيِّ H"؛ وقــال احلاكــم يف املســتدرك  ــِه، َعــِن النَّبِ اِء، َعــْن َخالِ ــِن الــرَبَ ، َعــْن َيِزيــَد ْب ــِه َوُرِوي َعــْن َأْشــَعَث، َعــْن َعــِديٍّ َأبِي
 ،  اِء َجــاُه،  َوَلــُه َشــَواِهُد َعــْن َعــِديِّ ْبــِن َثابِــٍت، َوَعــِن اْلــرَبَ ِط ُمْســِلٍم، َومَلْ ُيَرِّ )208/2(: " َهــَذا َحِديــٌث َصِحيــٌح َعــَى رَشْ
ِمــْن َغــرْيِ َحِديــِث َعــِديِّ ْبــِن َثابـِـٍت"؛ وقــال البوصــريي يف مصبــاح الزجاجــة، )116/3(: "هــذا إســناد صحيــح رجالــه ثقــات"؛ 
وقــال ابــن حجــر يف فتــح البــاري )12/ 118(: " يف ســنده اختــالف كبــري ولــه شــاهد مــن طريــق معاويــة بــن مــرة"؛ وصححــه 
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ذوات الرحــم املحرمــن، قــال ابــن القيــم )ت: 751هـــ(: عــن وطء األُم والبنــت واألخــت: " فــإن 

النفــرة الطبيعيــة عنــه كاملــة، مــع أن احلــد فيــه مــن أغلــظ احلــدود يف أحــد القولــن وهــو القتــل بــكل 

حــال حمصنــا كان أو غــري حمصــن")1(. 

• زنا الموات: 

وهــو رغبــة يف ممارســة اجلنــس مــع املوتــى ومضاجعتهــم ســواء كانــوا ذكــورا أو إناثــا مــن القبــل 

أو الدبــر، وصاحــب هــذا االنحــراف هــو شــخص ليــس بالســوي ذلــك ألنــه فعــل ترفضــه النفــس 

وتأنفــه )2(، لكونــه غــري مشــتهى، فمــن كان لــه طبــع ســليم وعقــل مســتقيم فإنــه ينفــر عنــه، وإنــام 

يفعــل ذلــك بعــض الســفهاء لغلبــة الشــبق عليهــم)3(. وهــو بــال شــك أعظــم جرمــا مــن زنــا احلّيــة؛ 

ألن للميــت حرمــة تكفــل صيانــة عرضــه يف حــال موتــه كحــال حياتــه عــى اإلطــالق؛ َقــاَل رســول 

ــَذا،  ــْم َه ــِة َيْوِمُك ــَراٌم، َكُحْرَم ــْم َح ــْم، َبْينَُك ــْم، َوَأْعَراَضُك ــْم، َوَأْمَواَلُك ــإِنَّ ِدَماَءُك اهلل H: »َف

ــَو  ــْن ُه ــَغ َم ــى َأْن ُيَبلِّ ــاِهَد َعَس ــإِنَّ الشَّ ــَب، َف ــاِهُد الَغائِ ــِغ الشَّ ــَذا، لُِيَبلِّ ــْم َه ــَذا، يِف َبَلِدُك ــْهِرُكْم َه يِف َش

َأْوَعــى َلــُه ِمنْــُه«)4(، وقــد حــرم اإلســالم إيــذاء امليــت بكــرس عظمــه أو تقطيعــه فكيــف باالعتــداء عليه 

ــا«)5(. ِه َحيًّ ــِت َكَكــْسِ جنســيا!؟، قــال رســول اهلل H: »َكــْسُ َعْظــِم امْلَيِّ

األلباين يف إرواء الغليل، )18/8(.
)1( اجلــواب الــكايف ملــن ســأل عــن الــدواء الشــايف أو الــداء والــدواء، لشــمس الديــن ابــن قيــم اجلوزيــة، دار املعرفــة - املغــرب، ط1، 

1418هـ، )ص174(.
)2( اإلسالم واملسألة اجلنسية، بترف: مروان إبراهيم القيي، )ص102(.

، لفخــر الديــن الزيلعــي احلنفــي، املطبعــة الكــربى األمرييــة - القاهــرة، ط1،  ــْلبِيِّ )3( تبيــني القائــق رشح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ
1313هـ، )164/3(.

ــن  ــى م ــغ أوع ــي H: "رب مبل ــول النب ــاب ق ــم، ب ــاب العل ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي ــث متف )4( احلدي
ســامع"، )24/1( ح)67(، واللفــظ لــه، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب القســامة واملحاربــن والقصــاص والديــات، بــاب 

ــم الدمــاء واألعــراض واألمــوال، )1305/3( ح)1679(. ــظ حتري تغلي
ــكان؟، )212/3(                  ــك امل ــب ذل ــل يتنك ــم ه ــد العظ ــار جي ــاب يف احلف ــز، ب ــاب اجلنائ ــننه، يف كت ــو داود يف س ــه أب ــث أخرج )5( احلدي
ح )3207(؛ وأخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه، كتــاب اجلنائــز، بــاب يف النهــي عــن كــرس عظــام امليــت، )541/2( ح)1616(، قــال 
النــووي يف خالصــة الحــكام )2/ 1035(: "رواه أبــو داود، وابــن ماجــه، والبيهقــي بأســانيد صحيحــة، وفيــه ســعد بــن ســعيد، 

وهــو خمتلــف يف توثيقــه، وقــد روى لــه مســلم يف  صحيحــه "؛ وصححــه األلبــاين يف إرواء الغليــل، )215/3(.
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• زنا الصغار: 

ــون  ــا يك ــا م ــر، وغالب ــل أو الدب ــن القب ــر م ــال الق ــار واألطف ــع الصغ ــس م ــة اجلن ــو ممارس ه

مصحوبــا باإلكــراه واالغتصــاب واخلــداع، وقــد يكــون املرتكــب هلــذا الســلوك ذكــرا أو أنثــى مــن 

األقــارب أو غريهــم)1(، وهــو يعــد حرامــا وجرمــا عظيــام، وكارثــة يف حــق الطفولــة ملــا يرتتــب عليــه 

مــن آثــار نفســية وســلوكية وجســدية قــد يعــاين منهــا هــذا الصغــري فــرتة طويلــة مــن حياتــه)2(، وملــا 

ــذا  ــالم ه ــرم اإلس ــد ح ــر فق ــا الب ــر اهلل عليه ــي فط ــليمة الت ــرة الس ــة للفط ــاعة املنافي ــن البش ــه م في

االعتــداء اجلنــي بشــكل عــام، قــال تعــاىل: ژ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  ژ ]اإلرساء: 32[، 

ورتــب عليــه العقوبــة املســتحقة عــى الفاعــل.

مرتبة الزنا يف ضوء السنة النبوية: 

الزنــا بمختلــف صــوره وأشــكاله التــي مــرت يعــد مــن كبائــر الذنــوب وهــو مــن أقبــح املعــايص 

التــي يعاقــب عليهــا املذنــب يف حياتــه ملــا لــه مــن أرضار عــى الفــرد واملجتمــع واألرس، لكونــه يصيب 

العــرض والــرف، ويســهم يف زعزعــة وتصــدع املجتمــع واهنيــاره، وهــذا مــا أمجعــت عليــه الرائــع 

 Hَِّــوِل اهلل ــاُءوا إىَِل َرُس ــوَد َج ــَر، َأنَّ الَيُه ــِن ُعَم ــِد اهللَِّ ْب ــْن َعْب ــابقة، َع ــاموية الس الس

َفَذَكــُروا َلــُه َأنَّ َرُجــاًل ِمنُْهــْم َواْمــَرَأًة َزَنَيــا، َفَقــاَل هَلـُـْم َرُســوُل اهللَِّ H: »َمــا َتِــُدوَن يِف التَّــْوَراِة 

ْجــَم  ــا الرَّ ــْم إِنَّ فِيَه ــُن َســاَلٍم: َكَذْبُت ــُد اهللَِّ ْب ــاَل َعْب ــُدوَن، َفَق َل ــْم َوُيْ ــوا: َنْفَضُحُه ْجــِم«. َفَقاُل يِف َشــْأِن الرَّ

ْجــِم، َفَقــَرَأ َمــا َقْبَلَهــا َوَمــا َبْعَدَهــا، َفَقــاَل  وَهــا، َفَوَضــَع َأَحُدُهــْم َيــَدُه َعــىَل آَيــِة الرَّ ــْوَراِة َفنَرَشُ َفَأَتــْوا بِالتَّ

ــُد،  ــا ُمَمَّ ــوا: َصــَدَق َي ــِم، َفَقاُل ْج ــُة الرَّ ــا آَي ــإَِذا فِيَه ــَدُه َف ــَع َي ــَدَك، َفَرَف ــْع َي ــاَلٍم: اْرَف ــُن َس ــُد اهللَِّ ْب ــُه َعْب َل

ــُأ)	(  نَ ــَل َيْ ُج ــُت الرَّ ــُد اهللَِّ: َفَرَأْي ــاَل َعْب ــا، َق ــاَم َرُســوُل اهللَِّ H َفُرِجَ ــَر ِبِ ــِم، َفَأَم ْج ــُة الرَّ ــا آَي فِيَه

)1( اإلسالم واملسألة اجلنسية، ملروان إبراهيم القيي، )ص105(.
)2( التحرش اجلني بالطفال، خلالد بن حممد الشهري، موقع صيد الفوائد.

http//:www.saaid.net/tarbiah.292/htm. 

ِء َحنَــا  ــَأ َعــَى الــيَّْ ــاِع "َجنَ ــْرَأُة َعــَى َوَلِدَهــا َحنْــًوا َوَحنَــْت بَِمْعنًــى، َقــاَل ابــن اْلَقطَّ ــَأ َعَلْيَهــا: َأْي َأَكــبَّ َعَلْيَهــا ُيَقــاُل َأْحنَــِت امْلَ )3( َأْجنَ
َظْهــَرُه َعَلْيــه"ِ، انظــر: فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، البــن حجــر العســقالين، )12/ 129(.
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ــور،  ــن الس ــدد م ــة يف ع ــذه اجلريم ــم ه ــرآن الكري ــاول الق ــد تن ــاَرَة «)1(. ولق ــا اِلَج ــْرَأِة َيِقيَه ــىَل امَل َع

فقــال اهلل تعــاىل: ژ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  ژ                  ]اإلرساء: 32[، وقــال تعــاىل: ژ ڀ  ڀ  

ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ٿٿ  ٿ    ٺ    ٺ  ٺ     ڀ  ٺ       
ــات  ــن عالم ــة م ــروج عالم ــارة الف ــى أن طه ــد اهلل E ع ــام أك ــور: 3[، ك ڄ  ڃ   ژ      ] الن

اإليــامن، وقــال تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ ] املؤمنــون : 1-5[ حتــى يبــّن للنــاس أن الزنــا فيــه 

اعتــداء عــى النفــس والغــري بتوجيــه هــذه الغريــزة وقضائهــا بشــكل ال يتفــق مــع احلكمــة اإلهليــة التي 

 :H ِّــي ــاَل: قــال النَّبِ ــِن َيَســاٍر، َق ــِل ْب ــْن َمْعِق تقتــي بقــاء النــوع اإلنســاين واســتمراره، فَع

ــٌر بُِكــُم اْلَُمــَم«. فالــزواج والزنــا وإن كانــا يشــرتكان يف الــوطء  ــَوُدوَد اْلَوُلــوَد َفــإِنِّ ُمَكاثِ ُجــوا اْل »َتَزوَّ

إال أن الــزواج عمــل مــروع منظــم بأحــكام وقوانــن ورشوط وضوابــط رشعيــة، ولــه أهــداف نبيلــة 

ســامية، بخــالف الزنــا فهــو عمــل غــري مــروع جرمــه اإلســالم والرائــع الســاموية ووضعــت لــه 

 :H مــن ممارســة الزنــا ومقدماتــه فقــال H عقوبــات بدنيــة)2(. وقــد حــذر النبــي

ــنَّ َســبِياًل، اْلبِْكــُر بِاْلبِْكــِر َجْلــُد ِماَئــٍة َوَنْفــُي َســنٍَة، َوالثَّيِّــُب  »ُخــُذوا َعنِّــي، ُخــُذوا َعنِّــي، َقــْد َجَعــَل اهللُ َلُ

ْجــُم«)3(، ليؤكــد ألمتــه أن مــن ابتغــى وراء ذلــك كان البــد مــن عقابــه عقابــا  بِالثَّيِّــِب َجْلــُد ِماَئــٍة، َوالرَّ

شــديدا مرعبــا.

)1( متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب احلــدود، بــاب الرجــم يف البــالط، )8/ 165( ح)6819(؛ وأخرجــه مســلم 
يف صحيحــه، يف كتــاب احلــدود، بــاب رجــم اليهــود أهــل الذمــة يف الزنــا، )1326/3( ح)1699(.

)2( جريمــة الزنــا وأثرهــا عــىل مســائل شــئون الرسة، بتــرف: مــوين عنبيــه، رســالة ماجســتري، كليــة احلقــوق والعلــوم اإلنســانية، 
ــر، 2017م، )أ – يف املقدمــة إىل ص49(. ــان عاشــور - اجلزائ جامعــة زي

)3( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب احلدود، باب حد الزنى، )1316/3( ح)1690(.
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 املطلــب اخلامــس: )العــادة الرسيــة(، توصيفهــا، وصورهــا، ومرتبتهــا يف ضــوء 
الســنة النبويــة: 

توصيف العادة السية: 

وهــي االســتمناء بمحاولــة إخــراج املنــي مــن خــالل اســتثارة اللــذة اجلنســية عــن طريــق ملــس 

األعضــاء التناســلية والعبــث فيهــا باليــد أو بــيء آخــر، وتســتخدم بديــال للجــامع اجلنــي، وتوجــد 

لــدى املراهقــن والكبــار مــن الذكــور واإلنــاث، واإلرساف فيهــا يتســبب يف أرضار جســمية، نفســية، 

واجتامعيــة، منهــا: الشــعور باإلثــم، واخلــوف، واألفــكار الومهيــة)1(، وألن قضــاء الوطــر حاجة ماســة 

حيتاجهــا البــر فقــد حــرض النبــي H عليــه وأمــر مــن وجــد االســتطاعة أن يبــادر إليهــا، 

ــَتَطاَع  ــِن اْس ــَباِب َم ــرَشَ الشَّ ــا َمْع ــول اهلل H: »َي ــال رس ــباع احلقيقــي، ق ــيلة االش ــه وس كون

ــُه َلــُه ِوَجــاٌء«)2(. ــْوِم َفإِنَّ ْج، َوَمــْن َلْ َيْســَتطِْع َفَعَلْيــِه بِالصَّ ِمنُْكــُم الَبــاَءَة َفْلَيَتــَزوَّ

من صورها: 

أن يكون االستمناء باليد، أو غريها من أنواع املبارشة، أو بالنظر، أو بالفكر، ومنها: 

• االســتمناء باليــد إن كان ملجــرد اســتدعاء الشــهوة، أو لتســكن الشــهوة املفرطــة الغالبــة التــي 

يشــى معهــا الزنــى. 

ــع، ط2،  ــر والتوزي ــة والن ــس للطباع ــي، دار النفائ ــادق قنيب ــد ص ــي، حام ــد رواس قلعج ــرف: حمم ــاء، بت ــة الفقه ــم لغ )1( معج
1408 هـــ، )ص 65(؛ الضوابــط الرشعيــة لتهذيــب الغريــزة اجلنســية، للصــادق املنــا حممــد، مؤسســة الرحــاب احلديثــة - بــريوت، 

ط1، 1423هـــ، )ص69، 70(؛ االنحرافــات اجلنســية، لصونيــا براميــي، )ص21، 137(.
ــاَءَة  ــُم الَب ــَتَطاَع ِمنُْك ــِن اْس ــيِّ H: »َم ــْوِل النَّبِ ــاب َق ــكاح، ب ــاب الن ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي )2( متف
ُج َمــْن الَ َأَرَب َلــُه يِف النِّــَكاِح «، )3/7( ح )5065(؛ وأخرجــه مســلم  ــُه َأَغــضُّ لِْلَبــَرِ َوَأْحَصــُن لِْلَفــْرِج َوَهــْل َيَتــَزوَّ ْج، ِلَنَّ َفْلَيَتــَزوَّ
يف صحيحــه، يف كتــاب النــكاح، بــاب اســتحباب النــكاح ملــن تاقــت نفســه إليــه، ووجــد مؤنــه، واشــتغال مــن عجــز عــن املــؤن 

ــوم، )2/ 1018( ح)1400(. بالص
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• االســتمناء باملبــارشة فيــام دون الفــرج يشــمل كل اســتمتاع - غــري النظــر والفكــر - مــن وطء 

يف غــري الفــرج، أو تبطــن، أو تفخيــذ، أو ملــس، أو تقبيــل)1(.

مرتبة العادة السية يف ضوء السنة النبوية: 

وهــي وإن كانــت مــن املامرســات اجلنســية الشــاذة املنتــرة بن الشــباب واإلنــاث، وهلا آثار ســيئة 

وأبعــاد مدمــرة بالنســبة ملــن اعتادهــا وداوم عليهــا، إال أن حرمتهــا ال تصــل إىل حرمــة اللــواط والزنــا، 

ذلــك ألن رضرهــا ال يتعــدى الشــخص نفســه، وال يســاهم يف انتشــار الرذيلــة وال التلــوث اخللقــي 

يف املجتمــع، ألن ممارســتها ال تكــون إال يف اخلفــاء ومــن ذلــك أطلــق عليهــا اســم العــادة الرسيــة)2(، 

ــا ااِلْســتِْمنَاُء َفاأْلَْصــُل فِيــِه التَّْحِريــُم ِعنـْـَد مُجُْهــوِر اْلُعَلــاَمِء، َوَعــَى  قــال ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: " َأمَّ

َنــا. َوَاهللَُّ َأْعَلــُم" )3(، وهــو يدخــل يف عمــوم قولــه تعــاىل: ژ ڃ  ڃ   َفاِعِلــِه التَّْعِزيــُر؛ َوَلْيــَس ِمْثــَل الزِّ

ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ژ  ]املؤمنــون: 7[، فمتــى مــا انغمــس الشــباب يف النظــر و الفكــر احلــرام وغــريه 

كان ذلــك دافعــا للوقــوع فيهــا، فَعــِن النَّبـِـيِّ H قــال: »إِنَّ اهللََّ َكَتــَب َعــىَل اْبــِن آَدَم َحظَّــُه ِمــَن 

َســاِن امَلنْطـِـُق، َوالنَّْفــُس مَتَنَّــى َوَتْشــَتِهي، َوالَفْرُج  َنــا، َأْدَرَك َذلـِـَك الَ َمَاَلــَة، َفِزَنــا الَعــنْيِ النََّظــُر، َوِزَنــا اللِّ الزِّ

ــهوة  ــراغ الش ــد إلف ــبيل الوحي ــا الس ــتها واختاذه ــب أن يف ممارس ــُه«)4(، إىل جان ُب ــَك َأْو ُيَكذِّ ُق َذلِ ــدِّ ُيَص

ضيــاع حلــظ اإلنســان مــن الــزواج وتفويــت هلــذا اخلــري الكبــري، قــال رســول اهلل H: »َيــا 

ــُه َلــُه ِوَجــاٌء«،  ــْوِم َفإِنَّ ْج، َوَمــْن َلْ َيْســَتطِْع َفَعَلْيــِه بِالصَّ ــَباِب َمــِن اْســَتَطاَع ِمنُْكــُم الَبــاَءَة َفْلَيَتــَزوَّ َمْعــرَشَ الشَّ

فهــي تعــد عــى الفطــرة وجــب كبــح مجاحــه والتصــرب عليــه حتــى يغنــي اهلل تعــاىل مــن يشــاء مــن 

ــي  ــإن خ ــور:33[. ف ــاىل: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ     ژ       ]الن ــال اهلل تع ــه، ق فضل

العنــت وشــدة الشــبق الواقــع عليــه؛ ونــوى هبــا ســد حاجتــه خوفــا مــن تعاطــي الزنــا أو اللــوط فإهنــا 

)1( املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، )98/4، 100(.
)2( الضوابط الرشعية لتهذيب الغريزة اجلنسية، بترف: الصادق املنا حممد، )ص 70، 72(.

)3( الفتاوى الكرى، البن تيمية احلراين، )3/ 439(.
)4( احلديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب االســتئذان، بــاب زنــا اجلــوارح دون الفــرج، )54/8( ح )6243(، 

وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب القــدر، بــاب قــدر عــى ابــن آدم حظــه مــن الزنــا وغــريه، )2046/4( ح)2657(.
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وإن كانــت ليســت الوســيلة الســليمة لقضــاء الوطــر لكوهنــا انحــراف؛ إال أهنــا ال تدخــل يف حــدود 

احلــرام القطعــي كالزنــا يف هــذه احلالــة، وقــد حرمهــا مجهــور العلــامء بــال حاجــة وهــو أصــح القولــن 

يف مذهــب أمحــد، وقيــل: مكــروه غــري حمــرم، وأكثــر العلــامء ال يبيحونــه خلــوف العنــت وال غــريه، 

ونقــل عــن طائفــة مــن الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم والتابعــن أهنــم رخصــوا فيــه للــرضورة: مثــل 

أن يشــى الزنــا فــال يعصــم منــه إال بــه، ومثــل أن يــاف إن مل يفعلــه أن يمــرض، وهــذا قــول أمحــد 

وغــريه، وأمــا بــدون الــرضورة فلــم يرخصــه أحــد)1(.

)1( بترف: ابن تيمية احلراين، الفتاوى الكرى، بترف: ابن تيمية احلراين، )3/ 439(.
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املبحث الثاين: 
املعاجلات النبوية لالنحرافات اجلنسية

 املطلب األول: املنهج النبوي الوقائي:

قــد رســمت الســنة النبويــة منهجــا واضًحــا للوقايــة مــن االنحــراف اجلنــي، وذلــك مــن خــالل 

ــل  ــية، بتعطي ــات اجلنس ــذه االنحراف ــل ه ــوع يف مث ــن الوق ــد م ــي حت ــة الت ــراءات الوقائي ــل اإلج تفعي

دوافــع اإلثــارة اجلنســية واحلــد منهــا؛ ألهنــا القــوة الكامنــة املحركــة للدوافــع اجلنســية، ومــن تلــك 

املعاجلــات الوقائيــة: 

الرتبية اإليامنية العميقة: . 1

التــي تقــود الناشــئة إىل تقــوى اهلل تعــاىل ومراقبتــه يف الــرس والعلــن، وإىل الصــرب وقــوة العزيمــة، 

فهــي الضــامن الوحيــد والدافــع الــذي يدفــع باملــرء التباع أوامــر اهلل تعــاىل واجتنــاب نواهيــه واإلذعان 

إىل تنفيــذ أحكامــه؛ لنيل رضــا اهلل تعــاىل، قــال تعــاىل:         ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   

ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇژ ]األحــزاب: 70 - 71[، والريــب أن يف 

الصــرب عــن معصيــة اهلل تعــاىل وحبــس اجلــوارح عــن الفواحــش - حيــث يعــد هــذا النــوع مــن أعظــم 

أنــواع الصــرب-  مــا يــدل عــى رشف النفــس وزكائهــا وفضلهــا، وأنفتهــا مــن أن حتــط مــن قدرهــا، 
.)1(» ــْرِ ا َوَأْوَســَع ِمــَن الصَّ ُه اهللَُّ، َوَمــا ُأْعطـِـَي َأَحــٌد َعَطــاًء َخــرْيً ْ ْ ُيَصــرِّ قــال H: »َوَمــْن َيَتَصــرَّ

ــاب االســتعفاف عــن املســألة، )122/2(  ح)1469(؛  ــزكاة، ب ــاب ال ــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كت )1( احلديــث متفــق علي
ــاب فضــل التعفــف والصــرب، )729/2( ح)1053(. ــزكاة، ب ــاب ال وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، كت
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غض البر: . 2

ــزة اجلنســية،  ــارة الغري ــؤدي إىل إث ــي ت ذلــك ألن إطــالق البــر يعــد مــن أخطــر الوســائل الت

وهلــذا كان مــن هديــه H األمــر بغــض البــر حتــى يقطــع كل الســبل املؤديــة إىل الفاحشــة، 

ــنَا  ــْن جَمَالِِس ــدٌّ ِم ــا ُب ــا َلنَ ــوَل اهللِ، َم ــا َرُس ــوا: َي ــاِت َقاُل ــوَس يِف الطُُّرَق ُل ــْم َواجْلُ اُك ــال H: »إِيَّ ق

ــُه«  ــَق َحقَّ ــوا الطَِّري ــَس َفَأْعُط ــْم إاِلَّ امْلَْجلِ ــإَِذا َأَبْيُت ــوُل اهللِ H: َف ــاَل َرُس ــا، َق ُث فِيَه ــدَّ َنَتَح

ــاَلِم َواْلَْمــُر بِامْلَْعــُروِف، َوالنَّْهــُي َعــِن  ، َوَكــفُّ اْلََذى، َوَردُّ السَّ ــُه؟، َقــاَل: َغــضُّ اْلَبــَرِ َقاُلــوا: َوَمــا َحقُّ

ــا - دون  ــع أحياًن ــلم يق ــر املس ــه إذا كان ب ــر، إال أن ــالق الب ــاىل إط ــرم اهلل تع ــد ح ــِر«)1(. وق امْلُنَْك

ٍم فــإن اهلل يتجــاوز عــن النظــرة األوىل الفجائيــة؛ فَعــْن َعــْن َجِريــِر ْبــِن َعْبــِد اهللِ ريض  قصــد - عــى حُمـَـرَّ

ي« )2(،  َف َبــَرِ ــَرِن َأْن َأرْصِ ــاَل: »َســَأْلُت َرُســوَل اهللِ H َعــْن َنَظــِر اْلُفَجــاَءِة َفَأَم اهلل عنــه، َق

، اَل ُتْتبِــِع  : »َيــا َعــِيُّ وَعــِن اْبــِن ُبَرْيــَدَة، َعــْن َأبِيــِه ، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللَِّ H لَِعــِيٍّ

ــَك اْلِخــَرُة« )3(. وليــس ذلــك أمــر يــص الرجــال دون  ــَك اْلُوىَل َوَلْيَســْت َل ــإِنَّ َل ــَرَة، َف ــَرَة النَّْظ النَّْظ

النســاء إنــام يشــمل اجلميــع، قــال تعــاىل: ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ژ ]النــور: 30[، وقــال تعــاىل: 

ژ ک  ک    گ  گ  گژ  ]النــور: 31[.

الض عىل الزواج املبكر: . 	

فاإلســالم هــو ديــن الفطــرة التــي ُفطــر النــاس عليهــا وال يمكــن أن يعارضهــا أو حيارهبــا بــيء؛ 

بــل قــد هذهبــا وجعــل مــن طــرق هتذيبهــا إشــباعها باحلــالل مــن خــالل الــزواج، قــال تعــاىل: ژ ڈ  

ــاىل: ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   ــول اهلل تع ــاب ق ــتئذان، ب ــاب االس ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي ــث متف )1( احلدي
ڍ  ڍ  ڌڌ   ژ ]النــور: 30[، )51/8( ح)6229(؛ وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب اللبــاس والزينــة، بــاب 

النهــي عــن اجللــوس يف الطرقــات وإعطــاء الطريــق حقــه، )1675/3( ح)2121(. 
)2( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب األدب، باب نظرة الفجاءة، )1699/3( ح)2159(. 

)3( أخرجــه الرتمــذي يف ســننه، كتــاب أبــواب اآلداب، بــاب مــا جــاء يف نظــرة الفجــاءة، )398/4( ح)2777(، وأبــو داود يف ســننه، 
كتــاب النــكاح، بــاب مــا يؤمــر بــه مــن غــض البــر، )246/2( ح)2149(، قــال الرتمــذي يف ســننه: "َهــَذا َحِديــٌث َغِريــٌب، الَ 
ِط ُمْســِلٍم، َومَلْ  يــٍك"؛ وصححــه احلاكــم يف املســتدرك )212/2( فقــال: "َهــَذا َحِديــٌث َصِحيــٌح َعــَى رَشْ َنْعِرُفــُه إاِلَّ ِمــْن َحِديــِث رَشِ

َجــاُه"؛ ووافقــه الذهبــي؛ وحســنه األلبــاين يف صحيــح اجلامــع الصغــري وزيادتــه، )1316/2(.  ُيَرِّ
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ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱژ 

ــرأة  ــل وامل ــن الرج ــة ســواء ب ــات غــري رشعي ــزواج مــن عالق ــروم: 21[، ورفــض كل مــا ســوى ال ]ال

مــن خــالل االتصــال اجلنــي غــري املــروع، أو مــن خــالل االتصــال اجلنــي املثــي بــن اجلنســن، 

قــال اهلل تعــاىل: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ ]املؤمنــون: 7[، وحــض الشــباب بالتحديــد عــى 

ــِن  ــَباِب، َم ــرَشَ الشَّ ــا َمْع ــال H: »َي ــي، فق ــع اجلن ــوة الداف ــة ق ــم مظن ــرا ألهن ــزواج؛ نظ ال

ــُه َأَغــضُّ لِْلَبــَرِ َوَأْحَصــُن لِْلَفــْرِج«، كــام حــذر مــن مغبــة االمتنــاع عــن  ْج، َفإِنَّ اْســَتَطاَع الَبــاَءَة َفْلَيَتــَزوَّ

ــواب،  ــادة الص ــن ج ــم ع ــببا النحرافه ــيكون س ــك س ــث إن ذل ــباب؛ حي ــن الش ــفء م ــج الك تزوي

ــُه  ــُه َوُخُلَق ــْوَن ِدينَ ــْن َتْرَض ــْم َم ــال H: »إَِذا َجاَءُك ــاد يف األرض، فق ــار الفس ــببا يف انتش وس

ــاَل: إَِذا  ــِه؟ َق ــوَل اهللِ، َوإِْن َكاَن فِي ــا َرُس ــوا: َي ــاٌد، َقاُل ــٌة يِف الَْرِض َوَفَس ــْن فِْتنَ ــوا َتُك ــوُه، إاِلَّ َتْفَعُل َفَأْنكُِح

اٍت« )1(، فبالــزواج الرعــي حُتصــن األُمــم،  َجاَءُكــْم َمــْن َتْرَضــْوَن ِدينَــُه َوُخُلَقــُه َفَأْنكُِحــوُه، َثــاَلَث َمــرَّ

وتندثــر الفاحشــة، ويصــان املجتمــع مــن أرضار االنحرافــات اجلنســية )2(.

النهي عن التبتل: . 	

ــادة؛ وذلــك ألن  ــزال النســاء، ومــا يتبعــه مــن املــالذ إىل العب وهــو االنقطــاع عــن النــكاح واعت

تــرك مــالذ احليــاة واالنقطــاع إىل العبــادة مــن الغلــو يف الديــن والرهبانيــة املذمومــة، قــال رســول اهلل 

ــادة:  ــتغال بالعب ــل االش ــن أج ــكاح م ــوم والن ــم والن ــن اللح ــاع ع ــن أرادوا االمتن H للذي

»َأْنُتــُم الَِّذيــَن ُقْلُتــْم َكــَذا َوَكــَذا؟ َأَمــا َواهللَِّ إِنِّ َلَْخَشــاُكْم هللَِِّ َوَأْتَقاُكــْم َلــُه، َلكِنِّــي َأُصــوُم َوُأْفطـِـُر، َوُأَصيِّ 

ُج النَِّســاَء، َفَمــْن َرِغــَب َعــْن ُســنَّتِي َفَلْيــَس ِمنِّــي«)3(، ولقــد راعــت الريعــة اإلســالمية  َوَأْرُقــُد، َوَأَتــَزوَّ

ــوه«،                                    ــه فزوج ــون دين ــن ترض ــم م ــاء »إذا جاءك ــا ج ــاب م ــكاح، ب ــواب الن ــاب أب ــننه، كت ــذي يف س ــه الرتم ــث أخرج )1( احلدي
)2/ 386( ح)1085(، قــال الرتمــذي: "َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن َغِريــٌب، َوَأُبــو َحاتِــٍم امْلُــَزيِنُّ َلــُه ُصْحَبــٌة، َوالَ َنْعــِرُف َلــُه َعــِن النَّبِــيِّ 
ــنَاِد، َومَلْ  ْس ــُح اإْلِ ــٌث َصِحي ــَذا َحِدي ــال: "َه ــتدركه، )179/2( فق ــم يف مس ــه احلاك ــِث"؛ وصحح ــَذا احلَِدي ــرْيَ َه H َغ
َجــاُه"؛ وذكــر ابــن امللقــن يف خمتــر تلخيــص الذهبــي، )635/2( بأنــه تعقبــه بقولــه: "قلــت: فيــه عبــد احلميــد بــن ســليامن  ُيَرِّ

ــل، )266/6(.  ــاين يف إرواء الغلي ــنه األلب ــروف"، وحس ــري مع ــة غ ــة ووثيم ــري ثق ــو داود: كان غ ــال أب ــح. ق ــو فلي أخ
)2( اإلسالم واملسألة اجلنسية، بترف: مروان إبراهيم القيي، )ص74(.

)3( احلديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب النــكاح، بــاب الرتغيــب يف النــكاح، )2/7(،  ح)5063(؛ وأخرجــه 
31



احلاجــة البريــة للنــكاح بــام يتوافــق مــع طلــب اآلخــرة مــن غــري إجحــاف وال إفــراط، فلــم يــأذن 

النبــي H للصحــايب اجلليــل عثــامن بــن مظعــون   يف التبتــل، ومل يقــره عليــه؛ فعــن 

ــاٍص ريض اهلل عنــه، َيُقــوُل: »َلَقــْد َردَّ  ــَن َأيِب َوقَّ ــُه َســِمَع َســْعَد ْب ــُن امُلَســيِِّب ريض اهلل عنــه، َأنَّ َســِعيُد ْب

ــَل الَْخَتَصْينَــا«)1(. َذلِــَك، َيْعنـِـي النَّبِــيَّ H َعــىَل ُعْثــاَمَن ْبــِن َمْظُعــوٍن، َوَلــْو َأَجــاَز َلــُه التََّبتُّ

حتريم اخللوة بالجنبية أو المرد: . 	

حيــث إن اخللــوة هبــام يتأتــى هلــام فيهــا مــا ال يتأتــى خارجهــا، وقــد ال يقــع املحظــور مــن أول 

خلــوة، ولكنهــا خطــوة مهمــة، وأثــر يمتــد إىل أن يوقــع يف الرذيلــة، ويوجب الــرتدي يف الســبل املفضية 

ُلــَونَّ َرُجــٌل بِاْمــَرَأٍة إاِلَّ  إىل الفاحشــة، فَعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس ، َعــِن النَّبـِـيِّ H َقــاَل: »الَ َيْ

ــُت يِف َغــْزَوِة َكــَذا  ــًة، َواْكُتتِْب ــَرَأِت َخَرَجــْت َحاجَّ ــا َرُســوَل اهللَِّ، اْم ــَرٍم َفَقــاَم َرُجــٌل، َفَقــاَل: َي َمــَع ِذي َمْ

َوَكــَذا، َقــاَل: »اْرِجــْع َفُحــجَّ َمــَع اْمَرَأتـِـَك«)2(؛ لذلــك جــاءت التوجيهــات الرعيــة تــارة تنهــى عنهــا 

هنيــا تامــا، كــام يف احلديــث الســابق، وتــارة متنــع منــه، فَعــْن َجابِــٍر ريض اهلل عنــه، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل 

ــارة  ــَرٍم«)3(، وت ــا َأْو َذا َمْ ــوَن َناكًِح ــٍب، إاِلَّ َأْن َيُك ــَرَأٍة َثيِّ ــَد اْم ــٌل ِعنْ ــنَّ َرُج اهللِ H: »َأاَل اَل َيبِيَت

  يعلــق اإليــامن بــاهلل واليــوم اآلخــر عــى عــدم اخللــوة بالنســاء)4(، فَعــْن جابــر بــن عبــد اهلل

ُلــَونَّ بِاْمــَرَأٍة َلْيــَس  قــال، قــال رســول اهلل H: » َمــْن َكاَن ُيْؤِمــُن بـِـاهللِ َواْلَيــْوِم اْلِخــِر، َفــاَل َيْ

مسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه، )1020/2(، ح)1401(. 
)1( احلديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب النــكاح، بــاب مــا يكــره مــن التبتــل واإلخصــاء، )4/7( ح)5073(؛ 
وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب النــكاح، بــاب اســتحباب النــكاح ملــن تاقــت نفســه إليــه، ووجــد مؤنــه، واشــتغال مــن عجــز 

عن املــؤن بالصــوم، )1020/2( ح)1402(. 
ــول  ــرم، والدخ ــرأة إال ذو حم ــل بام ــون رج ــاب ال يل ــكاح، ب ــاب الن ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي ــث متف )2( احلدي
عــى املغيبــة، )37/7( ح)5233(؛ وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب احلــج، بــاب ســفر املــرأة مــع حمــرم إىل حــج وغــريه، 

ح)3141(.   )978/2(
)3( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب السالم، باب حتريم اخللوة باألجنبية والدخول عليها، )1710/4( ح)2171(. 

)4( اخللــوة املحرمــة وعقوبتهــا يف الفقــه اإلســالمي، لعبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل الغضيــاين، رســالة ماجســتري مــن جامعــة نايــف للعلــوم 
العربيــة للعلــوم األمنية، 1425هـــ، )ص 5، 65(. 
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ــْيَطاُن )1(«. ــَرٍم ِمنَْهــا، َفــإِنَّ َثالَِثُهــاَم الشَّ َمَعَهــا ُذو َمْ

الفصل بني الوالد يف املضاجع: . 	

فقــد أمــر النبــي H بالتفريــق بينهــم يف املضاجــع بعــد بلــوغ ســن العــارشة؛ حــذرا مــن 

غوائــل الشــهوة، وحرصــا عــى العفــة والطهــارة وغرســها يف الناشــئة، وســدا ملنافــذ الشــيطان؛ فَعــْن 

ــُروا  ــوُل اهللَِّ H: »ُم ــاَل َرُس ــاَل: َق ِه M، َق ــدِّ ــْن َج ــِه، َع ــْن َأبِي ــَعْيٍب، َع ــِن ُش ــِرو ْب َعْم

ُقــوا َبْينَُهــْم يِف  ُبوُهــْم َعَلْيَهــا، َوُهــْم َأْبنَــاُء َعــرْشٍ َوَفرِّ ــاَلِة َوُهــْم َأْبنَــاُء َســْبِع ِســننَِي، َواْضِ َأْواَلَدُكــْم بِالصَّ

امْلََضاِجــِع«)2(، قــال الطيبــي )ت: 743(: "فــإذا بلغــوا عــرًا رضبــوا عــى تركهــا، وفرقــوا بــن األخ 

واألخــت مثــال يف املضاجــع؛ لئــال يقعــوا فيــام ال ينبغــي؛ ألن بلــوغ العــر مظنــة الشــهوة، وإن كــن 

أخــوات")3(.

االستئذان وحفظ العورة: . 	

وهــو منهــج نبــوي راٍق يف تدريــب وتربيــة الناشــئة عــى األخــالق الفاضلــة منــذ نعومــة أظفارهم 

حتــى إذا مــا كــربوا اعتــادوا هــذه األخــالق، وتعليــم األوالد والبنــات وتعويدهــم عــى االســتئذان 

ــريه،  ــن لغ ــث حس ــد اهلل ، )19/23( ح)14651(، واحلدي ــن عب ــر ب ــند جاب ــنده، يف مس ــد يف مس ــه أمح ــث أخرج )1( احلدي
ــل،  ــاين يف إرواء الغلي ــه األلب ــري؛  وصحح ــو الزب ــه أب ــة وعنعن ــن هليع ــظ اب ــوء حف ــف لس ــناد ضعي ــا إس ــح، وهن ــه صحي وبعض
)215/6(، وقــال: "لكــن احلديــث صحيــح، فــإن لــه شــواهد تقويــه منهــا: مــا روي عــن اْبــِن ُعَمــَر َقــاَل: َخَطَبنَــا ُعَمــُر بِاجلَابَِيــِة 
َــا النَّــاُس، إيِنِّ ُقْمــُت فِيُكــْم َكَمَقــاِم َرُســوِل اهللَِّ H فِينـَـا َفَقــاَل: »ُأوِصيُكــْم بَِأْصَحــايِب، ُثــمَّ الَِّذيــَن َيُلوَنـُـْم، ُثــمَّ  َفَقــاَل: َيــا َأهيُّ
ُلــَونَّ َرُجــٌل بِاْمــَرَأٍة  ــاِهُد َواَل ُيْسَتْشــَهُد، َأاَل اَل َيْ ُجــُل َواَل ُيْســَتْحَلُف، َوَيْشــَهَد الشَّ الَِّذيــَن َيُلوَنـُـْم، ُثــمَّ َيْفُشــو الَكــِذُب َحتَّــى َيْلـِـَف الرَّ
ــْيَطاَن َمــَع الَواِحــِد َوُهــَو ِمــَن ااِلْثنَــنْيِ َأْبَعــُد، َمــْن َأَراَد ُبْحُبوَحــَة  اُكــْم َوالُفْرَقــَة َفــإِنَّ الشَّ ــْيَطاُن، َعَلْيُكــْم بِاجَلاَمَعــِة َوإِيَّ إاِلَّ َكاَن َثالَِثُهــاَم الشَّ
ــَك امْلُْؤِمــُن « أخرجــه الرتمــذي، )25/2(؛ واحلاكــم )114/1(؛ و  ْتــُه َحَســنَُتُه َوَســاَءْتُه َســيَِّئُتُه َفَذلِ ــِة َفْلَيْلــَزِم اجَلاَمَعــَة، َمــْن رَسَّ اجَلنَّ
البيهقــي )91/1(، مــن طريــق حممــد بــن ســوقة عــن عبــد اهلل بــن دينــار عنــه، وقــال الرتمــذي: " حديــث حســن صحيــح غريــب 

"، وقــال احلاكــم: " صحيــح عــى رشط الشــيخن "، ووافقــه الذهبــي. قلــت: "وهــو كــام قــاال".
)2( احلديــث أخرجــه أبــو داود يف ســننه، كتــاب الصــالة، بــاب متــى يؤمــر الغــالم بالصــالة، )133/1( ح)459(، قــال النــووي يف 
ريــاض الصالــني، )ص126(: "حديــٌث حســن. رواه َأُبــو داود بإِســناٍد حســٍن"؛ وقــال األلبــاين يف صحيــح أيب داود، )401/2(: 

"إســناده حســن صحيــح"؛ وكذلــك أمحــد شــاكر يف حتقيقــه ملســند اإلمــام أحــد، )242/6(. 
)3( رشح الطيبــي عــىل مشــكاة املصابيــح املســمى بـــ )الكاشــف عــن حقائــق الســنن(، لــرف الديــن احلســن بــن عبــد اهلل الطيبــي،  

املحقــق: د. عبــد احلميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - مكــة املكرمــة، ط1، 1417هـــ، )871/3(.
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وحفــظ العــورات هلــو مــن أهــم وســائل جلــب العفــة وســد بــاب الفتنــة والتطلــع إىل احلــرام، قــال 

ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ     ۅ   تعــاىل: ژ 

ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ    وئ    ەئەئ   ائ   ائ   ىى   ې   ې   ې   ې         ۉ     ۉ    ۅ  

ــب  ــم وج ــوا احلل ــا بلغ ــإذا م ــور: 58[، ف ېئ  ېئ   ىئىئ  ىئ               ی    ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ     ژ  ]الن

عليهــم ذلــك دائــام وأبــدا، قــال تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  

ڀ             ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ    ژ  ]النــور: 59[، قــال الطاهــر بــن عاشــور )ت:1393هـ(: 

ــات  ــاء، وأوق ــال والنس ــوة الرج ــات خل ــا أوق ــة؛ ألهن ــات الثالث ــذه األوق ــتئذان يف ه ــن االس "وتعي

ــا - ينامــون جمرديــن مــن الثيــاب اجتــزاء  ــوا – غالب التعــري مــن الثيــاب، وهــي أوقــات نــوم، وكان

بالغطــاء، وقــد ســامها اهلل تعــاىل: عــورات، وأطلقــت العــورة عــى مــا يكــره انكشــافه، كــام ســمي 

مــا ال حيــب اإلنســان كشــفه مــن جســده عــورة")1(. كــام أن التعــري وعــدم حفــظ العــورة هــو مــن 

فعــل أهــل اجلاهليــة ملــا ســلبوا مــن احليــاء واحلشــمة، وقــد حــض النبــي H عــى حفــظ 

ي، َقــاَل: ُقْلــُت: َيــا َرُســوَل اهللَِّ،  َثنـِـي َأيِب، َعــْن َجــدِّ ــُز ْبــُن َحِكيــٍم   َقــاَل: َحدَّ العــورات فعــن هَبْ

َعْوَراُتنَــا َمــا َنــْأيِت ِمنَْهــا َوَمــا َنــَذُر؟ َقــاَل: »اْحَفــْظ َعْوَرَتــَك إاِلَّ ِمــْن َزْوَجتِــَك َأْو َمــا َمَلَكــْت َيِمينُــَك«، 

ُجــُل  ُجــِل؟ َقــاَل: »إِْن اْســَتَطْعَت َأْن اَل َيَراَهــا َأَحــٌد َفاْفَعــْل«، ُقْلــُت: َوالرَّ ُجــُل َيُكــوُن َمــَع الرَّ َفَقــاَل: الرَّ

ــورات  ــف الع ــاهل يف كش ــن التس ــذر م ــُه«)2(، وح ــَتْحَيا ِمنْ ــقُّ َأْن ُيْس ــاهللَُّ َأَح ــاَل: »َف ــا، َق ــوُن َخالًِي َيُك

ُجــِل، َواَل امْلَــْرَأُة إىَِل َعــْوَرِة امْلَــْرَأِة،  ُجــُل إىَِل َعــْوَرِة الرَّ وهنــى عــن ذلــك، َقــاَل H: »اَل َينُْظــُر الرَّ

ــْوِب اْلَواِحــِد«،  قــال  ــْرَأِة يِف الثَّ ــْرَأُة إىَِل امْلَ ُجــِل يِف َثــْوٍب َواِحــٍد، َواَل ُتْفــِي امْلَ ُجــُل إىَِل الرَّ َواَل ُيْفــِي الرَّ

ــس، 1984 هـــ،  ــر -  تون ــية للن ــدار التونس ــور، ال ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن حمم ــد ب ــن حمم ــر ب ــد الطاه ــر، ملحم ــر والتنوي )1( التحري
.)295  ،293/18(

ــو داود  ــاب مــا جــاء يف حفــظ العــورة، )97/5( ح)2769(؛ وأب ــواب اآلداب، ب ــاب أب )2( احلديــث أخرجــه الرتمــذي يف ســننه، كت
يف ســننه، كتــاب احلــامم، بــاب النهــي عــن التعــري، )134/6( ح)4017(؛ وابــن ماجــه يف ســننه، كتــاب أبــواب النــكاح، بــاب 
ــَدَة  ــُن َحْي ــُة ْب ــُمُه: ُمَعاِوَي ــٍز اْس ــدُّ هَبْ ــٌن، َوَج ــٌث َحَس ــَذا َحِدي ــذي: "َه ــال الرتم ــامع، )3/ 106( ح)1920(، ق ــد اجل ــرت عن التس
ــٍز"؛ وصححــه احلاكــم يف مســتدركه، )199/4( وقــال:  ، َعــْن َحِكيــِم ْبــِن ُمَعاِوَيــَة َوُهــَو َوالِــُد هَبْ ، َوَقــْد َرَوى اجلَُرْيــِريُّ يُّ الُقَشــرْيِ

ــل، )212/6(.  ــاين يف إرواء الغلي ــنه األلب ــي؛ وحس ــه الذهب ــاُه"، ووافق َج ــنَاِد َومَلْ ُيَرِّ ْس ــُح اإْلِ ــٌث َصِحي ــَذا َحِدي "َه
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

النــووي )ت:676هـــ(: "ففيــه حتريــم نظــر الرجــل إىل عــورة الرجــل، واملــرأة إىل عــورة املــرأة، وهــذا 

ال خــالف فيــه، وكذلــك نظــر الرجــل إىل عــورة املــرأة، واملــرأة إىل عــورة الرجــل حــرام باإلمجــاع، 

ــم  ــك بالتحري ــرأة، وذل ــورة امل ــره إىل ع ــى نظ ــل ع ــورة الرج ــل إىل ع ــر الرج ــه H بنظ ونب

أوىل، وهــذا التحريــم يف حــق غــري األزواج والســادة")1(.

الصيام: . 7

فقــد ّدل النبــي H الشــباب والشــابات عــى مــا يلجــم الشــهوة اجلنســية يف حــال عــدم 

القــدرة عــى الــزواج، فالصــوم وســيلة لقطــع الشــهوة والغريــزة املفضيــة للوقــوع يف الفاحشــة، فقــال 

ــووي )ت: 676هـــ(:  ــال الن ــاٌء«، ق ــُه ِوَج ــُه َل ــْوِم؛ َفإِنَّ ــِه بِالصَّ ــَتطِْع، َفَعَلْي ــْن َلْ َيْس H: » َوَم

"وأمــا الوجــاء، فبكــرس الــواو وباملــد، وهــو رض اخلصيتــن، واملــراد هنــا: أن الصــوم يقطــع الشــهوة 

ــة  ــق العف ــم يف َخل ــر عظي ــه أث ــوم ل ــك أن الص ــاء" )2(، وال ش ــه الوج ــام يفعل ــي، ك ــع رش املن ويقط

والطهــارة؛ وذلــك ألنــه يذهــب هواجــس النفــس وثــورات الشــهوات، لذلــك كان الصيــام يف حــق 

مــن مل جيــد النــكاح مســتحبا؛ لكونــه يكــرس الشــهوة وجينــب انتهــاك احلرمــات)3(.

التعفف واالستعفاف: . 	

ــه، قــال اهلل تعــاىل: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ــزواج حتــى ييــرسه اهلل تعــاىل علي ــه ال ملــن مل يتيــرس ل

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ژ ]النــور: 33[، وَقــاَل H: »َثاَلَثــٌة َحــقٌّ َعــىَل اهللِ َعْوُنـُـْم: امْلَُجاِهــُد يِف 

)1( املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن الجــاج، ملحيــي الديــن حييــى بــن رشف النــووي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط2، 
 .)30/4( 1392هـ، 

)2( املرجع السابق، )173/9(.
)3( فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، بتــرف: أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين، دار املعرفــة - بــريوت، 1379هـــ، رقــم 
كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأرشف عــى طبعــه: حمــب الديــن اخلطيــب، عليــه 
تعليقــات العالمــة: عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن بــاز، )112/9(؛ أثــر الصيــام يف هتذيــب الشــهوات، لصــالح ســلطان، املنتــدى 

اإلســالمي العاملــي للرتبيــة، 3/ يونيــو/ 2018م.
 http//:montdatarbawy.com/show.122956/ 
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َســبِيِل اهللِ، َوامُلَكاَتــُب الَّــِذي ُيِريــُد الََداَء، َوالنَّاكـِـُح الَّــِذي ُيِريــُد الَعَفــاَف«)1(، قال الطيبــي )ت: 743هـ( 

: "إنــام آثــر هــذه الصيغــة إيذانــًا بــأن هــذه األمــور مــن األمــور الشــاقة التــي تفــدح اإلنســان وتقصــم 

ظهــره، ولــوال أن اهلل تعــاىل يعينــه عليهــا ال يقــوم هبــا، وأصعبهــا العفــاف؛ ألنــه قمــع الشــهوة اجلبليــة 

املركــوزة فيهــا، وهــي مقتــى البهيميــة النازلــة يف أســفل الســافلن، فــإذا اســتعف وتداركــه عــون اهلل 

تعــاىل، ترقــى إىل منزلــة املالئكــة وأعــى عليــن")2(.

مافظة املرأة عىل الجاب والعفة: . 	

ــاىل: ژ ڳ  ڳ        ــال تع ــا، فق ــب عنه ــا لألجان ــرأة زينته ــداء امل ــّرم إب ــد ح ــارع ق ــك أن الش وذل

ــة  ــيوع الفاحش ــن ش ــع م ــة للمجتم ــبل الوقائي ــم س ــل أعظ ــور:31[، وجع ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ژ ]الن

فــرَض احلجــاب عى نســاء املؤمنــن بنــص قولــه تعــاىل: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ژ  ]النــور:31[، وقوله 

تعــاىل: ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   

ۓ  ڭ  ڭ  ژ ]األحــزاب:59[، فأمــر اهلل نبيــه H أن يأمــر النســاء عموًمــا باحلجــاب، ويبــدأ 

بزوجاتــه وبناتــه؛ ألهنــن آكــد مــن غريهــن، وألن اآلمــر لغــريه ينبغــي أن يبــدأ بأهلــه، قبــل غريهــم، 

ــن؛  ــة، إن مل حيتجب ــود أذي ــى وج ــاب: "دل ع ــن احلج ــة م ــعدي )ت: 1376هـــ( يف احلكم ــال الس ق

ــرض،  ــه م ــن يف قلب ــن م ــرض هل ــات، فيتع ــري عفيف ــن غ ــن أهن ــام ظ ــن، رب ــن إذا مل حيتجب ــك ألهن وذل

فيؤذهيــن، وربــام اســتهن هبــن، وظــن أهنــن إمــاء، فتهــاون هبــن مــن يريــد الــر. فاالحتجــاب حاســم 

ك الرجــل وُيثــريه؛ كــرضب املــرأة برجليهــا، وخضوعها  ملطامــع الطامعــن فيهــن")3(. كــام منــع مــا حُيــرِّ

)1( احلديــث أخرجــه الرتمــذي يف ســننه، كتــاب أبــواب فضــل اجلهــاد، بــاب مــا جــاء يف املجاهــد والناكــح واملكاتــب وعــون اهلل إياهم، 
)236/3( ح)1655(؛ والنســائي يف ســننه الكــرى، كتــاب العتــق، بــاب املكاتــب، )47/5( ح)4995(، قــال الرتمــذي: " َهــَذا 
َجــاُه"،  ِط ُمْســِلٍم، َومَلْ ُيَرِّ َحِديــٌث َحَســٌن"؛ وصححــه احلاكــم يف مســتدركه، )174/2(، فقــال: "َهــَذا َحِديــٌث َصِحيــٌح َعــَى رَشْ

ووافقــه الذهبــي، وحســنه األلبــاين يف اجلامــع الصغــري وزيادتــه )ص537(. 
ــي،  ــد اهلل الطيب ــن عب ــن احلســن ب ــق الســنن(، لــرف الدي ــح املســمى بـ)الكاشــف عــن حقائ ــي عــىل مشــكاة املصابي )2( رشح الطيب

 .)2262/7(
)3( تيســري الكريــم الرحــن يف تفســري كالم املنــان، لعبــد الرمحــن بــن نــارص بــن عبــد اهلل الســعدي، املحقــق: عبــد الرمحــن بــن معــال 

اللوحيــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ، )ص671(.
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بقوهلــا، فقــال تعــاىل: ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  

مئژ ]النــور:31[، وقــال تعــاىل: ژ ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ]األحــزاب:32[. كــام منــع املــرأة مــن التطيــب عنــد خروجهــا، حتــى لــو 

ْت بِامَلْجلـِـِس  كان إىل املســجد، قــال النَّبـِـّي H: »ُكلُّ َعــنْيٍ َزانَِيــٌة، َواملـَــْرَأُة إَِذا اْســَتْعَطَرْت َفَمــرَّ

ــًة )1(، أي: إن اســتعملت العطــر الــذي يظهــر رحيــه ألجــل أن يشــموا  َفِهــَي َكــَذا َوَكــَذا« َيْعنِــي: َزانَِي

ريــح عطرهــا )فهــي كــذا وكــذا( كنايــة عــن كوهنــا زانيــة )2(، قــال الطيبــي )ت:743هـــ(: "ذلــك ألن 

خروجهــا مــن بيتهــا متطيبــة مهيجــة لشــهوات الرجــال وفتــح بــاب عيوهنــم التــي هــي بمنزلــة رائــد 

الزنــا. وحكــم عليهــا بــام حيــل عــى الــزاين مــن االغتســال مــن اجلنابــة مبالغــة وتشــديدًا عليهــا")3(. 

ــيُّ H: »الَ  ــاَل النَّبِ ــاَل: َق ــاٍس ، َق ــِن َعبَّ ــِن اْب ــرم، فَع ــري حَم ــفرها بغ ــّرم س وح

ــا َرُســوَل  ــَرٌم، َفَقــاَل َرُجــٌل: َي ــَرٍم، َوالَ َيْدُخــُل َعَلْيَهــا َرُجــٌل إاِلَّ َوَمَعَهــا َمْ ــْرَأُة إاِلَّ َمــَع ِذي َمْ ُتَســافِِر امَل

ــا« )4(. ــُرْج َمَعَه ــاَل: اْخ ، َفَق ــجَّ ــُد اَل ــَرَأِت ُتِري ــَذا، َواْم ــَذا َوَك ــِش َك ــُرَج يِف َجْي ــُد َأْن َأْخ اهللَِّ، إِنِّ ُأِري

القضاء عىل سبل ترويج وإشاعة االنحرافات اجلنسية: . 10

والتــي تنشــئ عــادة عــرب االنرتنــت ووســائل التواصــل االجتامعــي أو اإلعــالم املرئــي؛ والتــي 

تلعــب دورا كبــريا يف بــث الســموم واألفــكار اهلدامــة مــن خــالل إشــاعة االنحرافــات اجلنســية بنــر 

ــرة، )106/5(  ــرأة متعّط ــروج امل ــة خ ــاء يف كراهي ــا ج ــاب م ــواب اآلداب، ب ــاب أب ــننه، كت ــذي يف س ــه الرتم ــث أخرج )1(  احلدي
ح)2786(؛ وأبــو داود يف ســننه، كتــاب الرتجــل، بــاب يف املــرأة تطيــب عنــد اخلــروج، )248/6( ح)4174(؛ والنســائي يف ســننه، 
ــح"؛  ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــذي: "ه ــال الرتم ــب، )349/8( ح)9361(، ق ــن الطي ــاء م ــره للنس ــا يك ــاب م ــة، ب ــاب الزين كت
وقــال احلاكــم يف املســتدرك، )430/2(: "حديــث صحيــح اإلســناد ومل يرجــاه"؛ ووافقــه الذهبــي؛ وصححــه األلبــاين يف صحيح 

اجلامــع الصغــري وزيادتــه، )120/1(. 
)2( عــون املعبــود رشح ســنن أيب داود، للعظيــم آبــادي حممــد أرشف بــن أمــري بــن عــي بــن حيــدر، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، 

 .)153/11( 1415هـ،  ط2، 
)3( رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح، بترف: رشف الدين احلسن بن عبد اهلل الطيبي، )1131/4(. 

ــر الصــالة، )43/2(  ــاب يف كــم يق ــالة، ب ــري الص ــواب تقص ــاب أب ــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كت ــق علي ــث متف )4( احلدي
ــريه، )957/2( ح)1338(. ــج وغ ــرم إىل احل ــع حم ــرأة م ــفر امل ــاب س ــج، ب ــاب احل ــه، كت ــلم يف صحيح ــه مس ح)1086(؛ وأخرج
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األخبــار والصــور اإلباحيــة والفيديوهــات اخلادشــة للحيــاء، واملشــاركة يف املنتديات اجلنســية، وأغاين 

ــج  ــذا الرتوي ــواء كان ه ــية)1(، وس ــة اجلنس ــذوذ واملثلي ــرية للش ــب(- املث ــمى بـ)كلي ــا يس ــو -م الفيدي

لالنحرافــات عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي أو غريهــا مــن املنظــامت واجلمعيــات التــي تنــادي 

باملثليــة اجلنســية والتــي هدفهــا هــو حتريــك الشــهوات وإظهــار العــورات وفضــح اخللــوات)2(؛ فــإن 

ُكــْم  كبــح هــذا الفســاد مســؤولية كبــرية تلقــى عــى كاهــل اجلميــع، قــال رســول اهلل H: »ُكلُّ

َراٍع َوَمْســُؤوٌل َعــْن َرِعيَّتِــِه«)3(. 

ومن سبل القضاء عىل إشاعة االنحرافات اجلنسية: 

ُســوا«)4(،  سَّ ُســوا، َوالَ َتَ سَّ حتريم التجســس وتتبــع العورات، قال رســول اهلل H: »َوالَ حَتَ

وقــال H: »َيــا َمْعــرَشَ َمــْن َأْســَلَم بِلَِســانِِه َوَلْ ُيْفــِض اإِليــاَمُن إىَِل َقْلبـِـِه، اَل ُتــْؤُذوا امُلْســلِِمنَي َواَل 

ــَع اهللَُّ  ــُه، َوَمــْن َتَتبَّ ــَع اهللَُّ َعْوَرَت ــَع َعــْوَرَة َأِخيــِه امُلْســلِِم َتَتبَّ ــُه َمــْن َتَتبَّ ــْم، َفإِنَّ وُهــْم َواَل َتتَّبُِعــوا َعْوَراهِتِ ُ ُتَعريِّ

َعْوَرَتــُه َيْفَضْحــُه َوَلــْو يِف َجــْوِف َرْحلـِـِه« )5(.

)1( املشــكالت النفــس اجتامعيــة واالنحرافــات الســلوكية لــدى املرتدديــن عــىل مراكــز االنرتنــت بمحافظــة خــان يونــس، بتــرف: 
ــة  ــوي، اجلامع ــه الرتب ــي والتوجي ــاد النف ــم اإلرش ــة قس ــة الرتبي ــدم لكلي ــتري مق ــث ماجس ــطل، بح ــل األس ــس خلي ــوب يون يعق

اإلســالمية - غــزة، 1432هـــ، )ص76، 77(.  
)2( كجمعيــة حلــم اللبنانيــة ومجعيــة )كيــف كيــف املغربيــة(، لالســتزادة راجــع: الــزواج املثــي يف ضــوء مقاصــد الرشيعــة اإلســالمية، 

إلبراهيــم بــن تيجــان جكيتــي، مركــز باحثــات لدراســات املــرأة - جــدة، ط1، 1437هـــ، )ص112، 116(.
)3( احلديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب يف االســتقراض وأداء الديــون واحلجــر والتفليــس، بــاب العبــد راع 
يف مــال ســيده، وال يعمــل إال بإذنــه، )120/3( ح)2409(؛ وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب اإلمــارة، بــاب فضيلــة اإلمــام 

العــادل، وعقوبــة اجلائــر، واحلــث عــى الرفــق بالرعيــة، والنهــي عــن إدخــال املشــقة عليهــم، )1459/3( ح)1829(.
)4( احلديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب األدب، باب ما ينهــى عــن التدابــر والتحاســد، )19/8( ح)6064(؛ 
وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب األدب والــرب والصلــة، بــاب حتريــم الظــن، والتجســس، والتنافــس، والتناجــش ونحــوه، 

)1985/4( ح)2563(.
ــن، )378/4( ح)2032(،  ــم املؤم ــاء يف تعظي ــا ج ــاب م ــة، ب ــرب والصل ــواب ال ــاب أب ــننه، كت ــذي يف س ــه الرتم ــث أخرج )5( احلدي
ــٍد"، قــال الزيلعــي يف ختريــج أحاديــث  ــِن َواِق ــُه إاِلَّ ِمــْن َحِديــِث احلَُســْنِ ْب قــال الرتمــذي: "َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن َغِريــٌب اَل َنْعِرُف
َقــُه  الكشــاف، )344/3، 345(: "َوَرَواُه اْبــن حَبــان يِف َصِحيحــه يِف أول اْلقســم الثَّــايِن، َوُهــَو َســنَد َصِحيــح؛ َفــإِن َأْوَف بــن دهلــم َوثَّ
َقــُه النََّســاِئّي، َوقــد َرَوى َعنــُه  ــُه مقــرون باجلــارود بــن مَعــاذ َوقــد َوثَّ َيــى بــن َأْكَثــم؛ َفإِنَّ النََّســاِئّي َواْبــن حَبــان، َواَل يــرّضُه تفــرد حَيْ

"؛ وصححــه األلبــاين يف صحيــح اجلامــع الصغــري وزيادتــه، )1323/2(.  ِحيَحــْنِ ــة َوَباِقــي ِرَجالــه رجــال الصَّ مَجاَعــة اأْلَِئمَّ
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ــا، أو  ــوة إىل فعله ــال، أو الدع ــة األطف ــية، أو مضاجع ــة اجلنس ــا، أو املثلي ــرة بالزن ــم املجاه حتري

 :H إظهــار اإلعجــاب بأهلهــا بوضــوٍح ودون مــواراة أو حيــاء أو خجــل، قــال رســول اهلل

ْيــِل َعَمــاًل، ُثــمَّ ُيْصبـِـَح َوَقــْد  ُجــُل بِاللَّ تـِـي ُمَعــاًف إاِلَّ امُلَجاِهِريــَن، َوإِنَّ ِمــَن امُلَجاَهــَرِة َأْن َيْعَمــَل الرَّ »ُكلُّ ُأمَّ

ــُح  ــُه، َوُيْصبِ ُه َربُّ ــرُتُ ــاَت َيْس ــْد َب ــَذا، َوَق ــَذا َوَك ــَة َك ــُت الَباِرَح ــاَلُن، َعِمْل ــا ُف ــوَل: َي ــِه، َفَيُق ُه اهللَُّ َعَلْي ــرَتَ َس

ــُه« )1(. َيْكِشــُف ِســرْتَ اهللَِّ َعنْ

 املطلب الثاين: املنهج النبوي العالجي: 

 هــذه املعاجلــات تتمثــل يف درء اخلطــر بإزالــة املســببات، والعمــل عــى إعــادة التــوازن والوضــع 

الطبيعــي للمجتمــع بســد منافــذ االنحــراف مــن خــالل التخطيــط للعمليــة اجلنســية الســليمة، بوضــع 

القواعــد التــي تضمــن إمتــام النشــاط اجلني ضمــن اإلطــار الصحــي الرعي الــذي رشعه اإلســالم، 

أو مــن خــالل التنظيــم للعمليــة اجلنســية، بوضــع احللــول التــي تضمــن عــالج االنحرافــات اجلنســية، 

وحتديــد الســبل الكفيلــة إلشــباع الدافــع اجلنــي، أو مــن خــالل التوجيــه للعمليــة اجلنســية، بالشــكل 

الــذي يضمــن اســتقرار املجتمــع املســلم وخلــوه مــن مظاهــر االنحرافــات اجلنســية وعواقبهــا، وذلك 

ــن طريق:  ع

االستمتاع اجلني بني الزوجني: 

والــذي يقتــي إشــباع االحتياجــات العاطفيــة واجلنســية بــن الزوجــن، فــإذا كان ثمــة تقصــري 

مــن طــرف جتــاه اآلخــر أدى ذلــك إىل حــدوث خلــل يف تنظيــم العالقــة الزوجيــة، فنجــاح االتصــال 

ــتقرار  ــهم يف اس ــايل يس ــذا بالت ــزواج، وه ــاح ال ــباب نج ــم أس ــد أه ــد أح ــن يع ــن الزوج ــي ب اجلن

اجلنســن اســتقرارا عاطفيــا ونفســيا، وذلــك ســيكون عامــال مهــام يف اســتقرار املجتمــع)2(، قــال تعاىل: 

ــه، )20/8( ح)6069(؛  ــى نفس ــن ع ــرت املؤم ــاب س ــاب األدب، ب ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي ــث متف )1( احلدي
ــه، )2291/4( ح)2990(.  ــرت نفس ــان س ــك اإلنس ــن هت ــي ع ــاب النه ــق، ب ــد والرقائ ــاب الزه ــه، يف كت ــلم يف صحيح ــه مس وأخرج

)2( اإلسالم واملسألة اجلنسية، ملروان إبراهيم القيي، )ص74، 75(. 
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ــي  ــرأة الت ــى امل ــة ع ــالم العقوب ــظ اإلس ــك غل ــرة: 223[، لذل ژ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ژ ]البق

ُجــُل اْمَرَأَتــُه إىَِل فَِراِشــِه َفَأَبــْت  متتنــع عــن فــراش زوجهــا بــال ســبب، فقــال H: »إَِذا َدَعــا الرَّ

َفَبــاَت َغْضَبــاَن َعَلْيَهــا َلَعنَْتَهــا امَلاَلئَِكــُة َحتَّــى ُتْصبـِـَح«)1(، قــال ابــن حجــر )ت:852هـــ(: "جــواز لعــن 

العــايص املســلم إذا كان عــى وجــه اإلرهــاب عليــه؛ لئــال يواقــع الفعــل فــإذا واقعــه فإنــام يدعــى لــه 

بالتوبــة واهلدايــة")2(، وكانــت تلــك العقوبــة جــزاء مــا يرتتــب عــى هــذا االمتنــاع مــن فســاد عظيــم 

قــد يقــع عــى الــزوج.

االستقرار النفي والعاطفي يف الرسة: 

ــن  ــا م ــتقرار األرسة وحفظه ــى اس ــيعمل ع ــيا س ــا ونفس ــن عاطفي ــتقرار األبوي ــك أن اس وذل

ــل  ــرز العوام ــن أب ــة م ــري املتناهي ــات غ ــات والنزاع ــحون بالراع ــو األرسي املش ــات، فاجل التصدع

ــة يف  ــاكلهم األرسي ــيان مش ــل لنس ــية، كبدي ــات اجلنس ــوع يف االنحراف ــراد األرسة إىل الوق ــة بأف املؤدي

ظــل غيــاب وانعــدام الرقابــة الذاتيــة )3(. وقــد رتــب الشــارع الكريــم األجــور عــى اإلشــباع العاطفــي 

ــوَد؛  ــَوُدوَد اْلَوُل ــوا اْل ُج ــال H: »َتَزوَّ ــر، ق ــود البك ــودود الول ــكاح ال ــب يف ن ــي، فرغ والنف

ــا  ــَك، َوُتَضاِحُكَه ــا َوُتاَلِعُب ــًة ُتاَلِعُبَه ــالَّ َجاِرَي ــال H: »َفَه ــَم«، وق ــُم اْلَُم ــٌر بُِك ــإِنِّ ُمَكاثِ َف

َوُتَضاِحــُكَك«)4(. كــام جعــل تزيــن املــرأة لزوجهــا وتعطرهــا وتوددهــا عمــال تؤجــر عليــه، وكذلــك 

؟  ــرْيٌ ــاِء َخ ــوُل اهللِ H: َأيُّ النَِّس ــئَِل َرُس ــاَل: »ُس ــه، َق ــَرَة ريض اهلل عن ــْن َأيِب ُهَرْي ــل، فَع الرج

ــاَمِء،  )1( احلديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب بــدء اخللــق، بــاب إَِذا َقــاَل َأَحُدُكــْم: آِمــَن َواملـَــاَلِئَكُة يِف السَّ
َم ِمــْن َذْنبِــِه، )116/4( ح)3237(؛ وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب  ــا األُْخــَرى، ُغِفــَر َلــُه َمــا َتَقــدَّ آِمــَن َفَواَفَقــْت إِْحَدامُهَ

ِريــِم اْمتِنَاِعَهــا ِمــْن فِــَراِش َزْوِجَهــا، )1060/2( ح)1436(. النــكاح، بــاب حَتْ
)2( فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر، )294/9(. 

)3( االنحــراف اجلنــي يف املجتمــع: قــراءة سوســيولوجية يف العوامــل واآلثــار، لنذيــر بوحنيكــه، جامعــة الشــاذيل بــن جديــد الطــارف، 
جملــة التميــز الفكــري للعلــوم االجتامعيــة واإلنســانية، العدد1)جانفــي 2019م(، )ص5(.  

)4( احلديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب النفقــات، بــاب عــون املــرأة زوجهــا يف ولــده، )66/7( ح)5367(؛ 
ومســلم يف صحيحــه، كتــاب الرضــاع، بــاب اســتحباب نــكاح البكــر، )1087/2( ح)715(. 
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ــِه«)1(، وَعــِن اْبــِن  الُِفــُه فِيــاَم َيْكــَرُه يِف َنْفِســَها َوَمالِ ُه إَِذا َنَظــَر، َوُتطِيُعــُه إَِذا َأَمــَر، َواَل خُتَ ــِذي َتــُسُّ َقــاَل: الَّ

ــاىَل  ــْرَأُة، ألَنَّ اهللََّ َتَع ــَن يِل امْلَ ــبُّ َأْن َتَتَزيَّ ــاَم ُأِح ــْرَأِة، َك ــَن لِْلَم ــبُّ َأْن َأَتَزيَّ ــاَل: "إينِّ ُأِح ــاٍس  َق عبَّ

ــا؛ ألَنَّ اهللََّ  ــي َعَلْيَه ــَتنْطَِف َحقِّ ــبُّ َأْن َأْس ــا ُأِح ــرة: 228[َوَم ــوُل: ژ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ژ  ]البق َيُق

-َتَعــاىَل- َيُقــوُل: ژ ں  ں  ڻڻ  ژ ]البقــرة: 228[")2(، ورتــب اإلســالم عــى مجــاع الرجــل لزوجتــه 

أجــًرا، قــال H: »َويِف ُبْضــِع َأَحِدُكــْم َصَدَقــٌة«، َقاُلــوا: َيــا َرُســوَل اهللِ، َأَيــأِت َأَحُدَنــا َشــْهَوَتُه 

َوَيُكــوُن َلــُه فِيَهــا َأْجــٌر؟ َقــاَل: َأَرَأْيُتــْم َلــْو َوَضَعَهــا يِف َحــَراٍم َأَكاَن َعَلْيــِه فِيَهــا ِوْزٌر؟ َفَكَذلـِـَك إَِذا َوَضَعَهــا 

ــٌر« )3(. ــُه َأْج ــاَلِل َكاَن َل يِف اْلَ

التعدد: 

وهــذا مــن كــامل الــرع يف جانــب ضبــط الغريــزة اجلنســية؛ فمتــى كانــت هنــاك زوجــة، لكنهــا 

مل تشــبع رغبــات الــزوج، فاإلســالم يبيــح للرجــل القــادر املســتويف لــروط التعــدد أن ينكــح مــن 

النســاء مثنــى وثــالث وربــاع، قــال اهلل تعــاىل: ژ ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ ]النســاء: 3[، فهــو تريــع إهلــي تقتضيــه ظــروف احليــاة وينســجم 

ــه اإلســالم،  ــرد ب ــدا تف ــا جدي ــو ليــس تريع ــا اهلل عليهــا. وه ــي خلقه ــرأة الت ــة امل ــع منطــق طبيع م

ــده  ــزواج وقي د هــذا ال ــر أو أقــل، فحــدَّ ــزوج عــرة نســوة، أو أكث ــام جــاء اإلســالم والرجــل يت وإن

بأربــع كحــد أقــى، وأمــر بالعــدل بــن الزوجــات، والقــدرة عــى مؤونــة اجلميــع، فــإذا مل يتحقــق 

ــاب  ــرى، كت ــننه الك ــائي يف س ــرة  ، )383/12( ح)7421(؛ والنس ــند أيب هري ــنده، مس ــد يف مس ــه أمح ــث أخرج )1( احلدي
ــٌث  ــَذا َحِدي ــال: "َه ــتدركه، )175/2( فق ــم يف مس ــه احلاك ــري"، )161/5( ح)5324(؛ وصحح ــاء خ ــاب "أي النس ــكاح، ب الن
َجــاُه"؛ ووافقــه الذهبــي؛ وقــال العراقــي، )127/2(: "ســنده صحيــح"؛ وخالفهــم األلبــاين يف  ِط ُمْســِلٍم، َومَلْ ُيَرِّ َصِحيــٌح َعــَى رَشْ
السلســة الصحيحــة، )453/4(، فقــال: "كــذا قالــوا، وليــس كذلــك؛ بــل هــو حســن فقــط، كــام ذكرنــا، فــإن ابــن عجــالن متكلــم 

فيــه، خاصــة يف روايتــه عــن ســعيد عــن أيب هريــرة، وهــو يف نفســه صــدوق كــام يف التقريــب، وكــذا امليــزان".
ــاىل: ژ ں  ں  ڻڻ  ژ ، )272/5(  ــِه تع ــوا يِف َقْولِ ــا َقاُل ــاب َم ــالق، ب ــاب الط ــه، كت ــيبة يف مصنف ــن أيب ش ــه اب ــر أخرج )2( األث
ح)19608(؛ وإســناده صحيــح، صححــه أمحــد شــاكر يف عمــدة التفســري عــن احلافــظ ابــن كثــري، )277/1(،  قــال ابــن مفلــح يف 

الفــروع وتصحيــح الفــروع، )380/8(: " إســناده حســن".
)3( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع عى كل نوع من املعروف، )697/2( ح)1006(. 
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ــاع مــا تغلــب  ذلــك وجــب االقتصــار عــى الواحــدة )1(، قــال الغــزايل )ت: 505هـــ(: "ومــن الطب

ــدة إىل  ــى الواح ــادة ع ــا الزي ــتحب لصاحبه ــدة، فيس ــرأة الواح ــه امل ــث ال حتصن ــهوة؛ بحي ــا الش عليه

األربــع فــإن يــرس اهلل لــه مــودة ورمحــة واطمــأن قلبــه هبــن، وإال فيســتحب لــه االســتبدال")2(.

اإلقناع بخطورة االنحراف اجلني: 

إن حمــاوالت فــرض االجتهــادات واآلراء مــن غــري إقنــاع أمــر غــري جمــدي، ولــن يرتتــب عليــه 

أيُّ منفعــة مــا مل جيــد قبــوال وصــدى لــدى الشــباب؛ لذلــك كان ال بــد مــن اللجــوء إىل احلــوار وحماولة 

ــق إال يف  ــليم املطل ــاع التس ــوار واإلقن ــن احل ــوب م ــس املطل ــل، ولي ــة والدلي ــة احلج ــاع بإقام اإلقن

األمــور املقطــوع هبــا، لذلــك فعمليــة اســتعراض خطــورة االنحــراف اجلنــي عــى الشــباب بالوعــظ 

واإلرشــاد ربــام ال تكفــي وحدهــا، ولكــن إذا اجتمــع احلــوار املقنــع مــع الوعــظ وبيــان الدليــل والعلة 

يف التحريــم ســيكون ذلــك أنجــع وأنفــع بــإذن اهلل)3(، ولقــد طبــق H هــذا العــالج الناجــع 

ــِه  ــْوُم َعَلْي ــَل اْلَق ــا، َفَأْقَب َن ــَذْن ِل بِالزِّ ــا َرُســوَل اهللِ، اْئ ــاَل: »َي ــا، َفَق مــع الشــاب الــذي ســأله اإلذن بالزن

ــَك؟، َقــاَل:  ــُه ِلُمِّ ــُه َقِريًبــا. َقــاَل: َفَجَلــَس َقــاَل: َأحُتِبُّ َفَزَجــُروُه َوَقاُلــوا: َمــْه. َمــْه. َفَقــاَل: اْدُنــْه، َفَدَنــا ِمنْ

ــُه اِلْبنَتِــَك؟، َقــاَل: اَل  َهاهِتِــْم. َقــاَل: َأَفُتِحبُّ ــاُس ُيِبُّوَنــُه ِلُمَّ اَل -َواهللِ- َجَعَلنـِـي اهللُ فِــَداَءَك. َقــاَل: َواَل النَّ

-َواهللِ- َيــا َرُســوَل اهللِ، َجَعَلنـِـي اهللُ فـِـَداَءَك َقــاَل: َواَل النَّــاُس ُيِبُّوَنــُه لَِبنَاهِتـِـْم. َقــاَل: َأَفُتِحبُّــُه ِلُْختـِـَك؟، 

ــَك؟،  تِ ــُه لَِعمَّ ــاَل: َأَفُتِحبُّ ــْم. َق ــُه ِلََخَواهِتِ ــاُس ُيِبُّوَن ــاَل: َواَل النَّ ــَداَءَك. َق ــي اهللُ فِ ــاَل: اَل -َواهللِ- َجَعَلنِ َق

اَلتـِـَك؟، َقــاَل:  هِتـِـْم. َقــاَل: َأَفُتِحبُّــُه خِلَ َقــاَل: اَل -َواهللِ- َجَعَلنـِـي اهللُ فـِـَداَءَك. َقــاَل: َواَل النَّــاُس ُيِبُّوَنــُه لَِعامَّ

ــاَل:  ــِه َوَق ــَدُه َعَلْي ــَع َي ــاَل: َفَوَض ــْم. َق ااَلهِتِ ــُه خِلَ ــاُس ُيِبُّوَن ــاَل: َواَل النَّ ــَداَءَك. َق اَل -َواهللِ- َجَعَلنِــي اهللُ فِ

ٍء« )4(،  ــْن َفْرَجــُه َقــاَل: َفَلــْم َيُكــْن َبْعــُد َذلـِـَك اْلَفَتــى َيْلَتِفــُت إىَِل َشْ ــْر َقْلَبــُه، َوَحصِّ اللُهــمَّ اْغِفــْر َذْنَبــُه، َوَطهِّ

)1( الضوابط الرشعية لتهذيب الغريزة اجلنسية، للصادق املنا حممد، )ص 21، 22(.
)2( إحياء علوم الدين، ملحمد بن حممد الغزايل الطويس، دار املعرفة - بريوت، )30/2(.

)3( نحو تربية إسالمية راشدة من الطفولة إىل البلوغ، ملحمد شاكر الريف، جملة البيان، ط1، 1427هـ، )ص150، 151(. 
)4( احلديــث أخرجــه أمحــد يف مســنده، مســند األنصــار، )545/36( ح)22211(؛ قــال األلبــاين يف السلســلة الصحيحــة،  )713/1(: 
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

وذلــك يبــن أن النبــي H كان متفهــاًم خلصائــص مرحلــة الشــباب؛ حيــث النضــج اجلنــي، 

ــع املعتمــد  ــة واحلــوار املقن ــدة بالعل ــت املوعظــة املؤي ــدى الســائل، فكان وعرامــة الشــهوة، وقوهتــا ل

عــى إثــارة عاطفــة الغــرية والعفــة مــع الرمحــة بــه والرفــق والدعــاء لــه ســببا يف إعراضه عــن الزنــا )1(.

إقامة الدود: 

ــْن َأيِب  ــات، فَع ــة يف املجتمع ــاعة الفاحش ــن إش ــد ع ــع وص ــرات من ــدود والتعزي ــة احل ــي إقام فف

ُهَرْيــَرَة   َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللَِّ H: »َحــدٌّ ُيْعَمــُل بـِـِه يِف اْلَْرِض، َخــرْيٌ ِلَْهــِل اْلَْرِض 

ِمــْن َأْن ُيْمَطــُروا َأْرَبِعــنَي َصَباًحــا«)2(، قــال الطيبــي )ت: 743هـــ(: "إن يف إقامتهــا زجــرًا للخلــق عــن 

املعــايص والذنــوب، وســببًا لفتــح أبــواب الســامء وإرخــاء غراهبــا، ويف القعــود عنهــا والتهــاون هبــا 

اهنــامك هلــم يف املعــايص، وذلــك ســبب ألخذهم بالســنن واجلــدب وإهــالك اخللــق")3(. ومــن املصالح 

املرتتبــة عــى تطبيــق احلــدود: حلــول األمــن واألمــان يف املجتمــع، ونــر الطمأنينــة واالســتقرار بــن 

أفــراده، قــال ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: "إن العقوبــات الرعيــة كلهــا أدويــة نافعــة يصلــح اهلل هبــا 

ــاىل:             ژ ک   ــه تع ــة يف قول ــم الداخل ــه هب ــاده ورأفت ــة اهلل بعب ــن رمح ــي م ــوب وه ــرض القل م

ک  گ  گ  گ ژ ]األنبيــاء: 107[، فمــن تــرك هــذه الرمحــة النافعــة لرأفــة جيدهــا باملريــض، فهــو 

الــذي أعــان عــى عذابــه وهالكــه")4(. كــام أن يف إقامــة احلــدود حتقيًقــا للمنــع العــام ومحايــة للمجتمــع 

املســلم؛ ولذلــك رشعــت إقامتهــا علنــا يف حــرضة النــاس)5(، قــال اهلل تعــاىل: ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

"إسناده صحيح ورجاله ثقات".
)1( منهــج الرســول H يف تعديــل الســلوك وكيفيــة االســتفادة منــه يف تعليمنــا املعــارص، بتــرف: حممــود خليــل أبــو دف، 

ــة، جامعــة الزقازيــق، 2006م، )ص13(. ــة الرتبي كلي
)2( احلديــث أخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه، كتــاب احلــدود، بــاب إقامــة احلــدود، )848/2( ح)2538(؛ وحســنه األلبــاين يف صحيــح 

اجلامــع الصغــري وزيادتــه، )254/1(.
)3( رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح، لرف الدين احلسن بن عبد اهلل الطيبي، )2529/8(.

)4( جممــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة، املحقــق: عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم، جممــع امللــك فهــد 
لطباعــة املصحــف الريــف - املدينــة النبويــة، 1416هـــ، )290/15(.

)5( التدابري الوقائية من الزنا يف الفقه اإلسالمي، لفضل إهلي، مكتبة املعارف - الرياض، )ص252(.
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ڃ    ژ  ]النــور:2[، قــال ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(: "وليــس مقصــود الشــارع جمــرد األمــن 

مــن املعــاودة ليــس إال، ولــو أريــد هــذا لــكان قتــل صاحــب اجلريمــة فقــط، وإنــام املقصــود الزجــر 

ــريه، وأن  ــه غ ــرب ب ــرب، وأن يعت ــه أق ــف عدوان ــون إىل ك ــة، وأن يك ــى اجلريم ــة ع ــكال والعقوب والن

حيــدث لــه مــا يذوقــه مــن األمل توبــة نصوحــا، وأن يذكــره ذلــك بعقوبــة اآلخــرة، إىل غــري ذلــك مــن 

احلكــم واملصالــح")1(. 

ورشع اهلل تعــاىل حــد الــزاين غــري املحصــن جلــد مائــة مــع التغريــب عاًمــا، وحــد الــزاين املحصن 

الرمــي باحلجــارة حتــى املــوت، قــال تعــاىل: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   

 :H ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ  ]النــور:2[، وقــال
ــنَّ َســبِياًل، اْلبِْكــُر بِاْلبِْكــِر َجْلــُد ِماَئــٍة َوَنْفــُي َســنٍَة، َوالثَّيِّــُب  »ُخــُذوا َعنِّــي، ُخــُذوا َعنِّــي، َقــْد َجَعــَل اهللُ َلُ

ْجــُم«، وكذلــك مــا ثبــت عــن الرســول H أنــه رجــم ماعــز بــن  ــٍة، َوالرَّ ــُد ِماَئ ــِب َجْل بِالثَّيِّ

ــال  ــوات واألطف ــا وطء األم ــد الزن ــل يف ح ــا)2(، ويدخ ــده بالزن ــا عن ــام اعرتف ــة حين ــك والغامدي مال

اِء، َقــاَل: »َمــرَّ يِب َخــاِل َأُبــو ُبــْرَدَة ْبــُن نَِيــاٍر َوَمَعُه  والشــيوخ، وكذلــك احلــال يف زنــا املحــارم، فَعــِن الــرَبَ

َج اْمــَرَأَة َأبِيــِه َأْن آتَِيــُه  لِــَواٌء، َفُقْلــُت: َأْيــَن ُتِريــُد؟ َقــاَل: َبَعَثنـِـي َرُســوُل اهللِ H إىَِل َرُجــٍل َتــَزوَّ

بَِرْأِســِه«.

ــن،  ــري حمص ــا أم غ ــواء أكان حمصن ــل، س ــواط القت ــد الل ــكان ح ــية، ف ــة اجلنس ــد للمثلي ع ح ورُشِ

ــِه«. وأمــا  ــوَل بِ ــَل َوامَلْفُع ــوا الَفاِع ــوٍط، َفاْقُتُل ــْوِم ُل ــَل َق ــُل َعَم ُــوُه َيْعَم ــْن َوَجْدمُت قــال H: »َم

الســحاق، فقــد نصــت الكتــب الفقهيــة عــى أنــه ال حــد يف املســاحقة بــن املرأتــن، وأنــه ال يشــملهام 

حــد الزنــا، ونقــل غــري واحــد مــن العلــامء اإلمجــاع عــى ذلــك، قــال ابــن القطــان )ت: 628هـــ(: 

ــالم  ــد الس ــد عب ــق: حمم ــة، حتقي ــم اجلوزي ــن قي ــعد اب ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــني، ملحم ــن رب العامل ــني ع ــالم املوقع )1( إع
ــريوت، ط1، 1411هـــ، )82/2(. ــة - ب ــب العلمي ــم، دار الكت إبراهي

)2( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلدود، باب من اعرتف عى نفسه بالزنا، )1323/3( ح)1695(. 
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ــا  ــور كالزن ــرام وحمظ ــه ح ــك")1(، إال أن ــن ذل ــد يف يشء م ــحاق - ال ح ــه - أي الس ــى أن ــوا ع "واتفق

ــر)2(. ــه التعزي ــه العلــم، وفي بإمجــاع أهل

ــه ال يدخــل يف  ــان البهيمــة، فقــد أمجعــت األمــة عــى حرمــة هــذا الفعــل، إال أن ــة إتي أمــا عقوب

ــة الســفه، أو  ــه هناي ــاه، وهــو ممــا تعافــه األنفــس، واحلامــل علي ــه ال يدخــل يف معن ــا؛ ألن عمــوم الزن

ــَى  ــَس َع ــاَل: "َلْي ــاٍس  ، َق ــِن َعبَّ ــِن اْب ــد )3(، فَع ــر ال احل ــه التعزي ــب في ــبق، والواج ــرط الش ف

ــَد، َواَل  َل ــاَل احْلََكــُم: "َأَرى َأْن جُيْ ــاَل َعَطــاٌء"، َوَق ــَذا َق ــو َداُوَد: "َوَك ــاَل َأُب "، َق ــْأيِت اْلَبِهيَمــَة َحــدٌّ ــِذي َي الَّ

 .)4(" ــدَّ ــِه احْلَ ــَغ بِ ُيْبَل

أمــا عقوبــة إتيــان املــرأة يف دبرهــا فقــد أمجعــت األُمــة عــى حرمــة هــذا الفعــل)5(، وهــي منكــر 

وكبــرية مــن الكبائــر، قــال رســول اهلل H: »َمْلُعــون َمــْن أَتــى امرأَتــه يف ُدُبِرهــا«)6(، إال أنــه 

ــد  ــووي )ت: 676هـــ(: "إذا كان اهلل - F- ق ــال الن ــر، ق ــام التعزي ــد وإن ــا احل ــب عليه ال يرتت

حــرم الــوطء يف الفــرج عنــد املحيــض ألجــل األذى، فكيــف باحلــش الــذى هــو موضــع أذى دائــم 

ونجــس الزم، مــع زيــادة املفســدة بانقطــاع النســل الــذى هــو املقصــد األســمى مــن مروعيــة الزواج 

)1( اإلقنــاع يف مســائل اإلجــاع، لعــي بــن حممــد بــن عبــد امللــك الكتامــي أبــو احلســن ابــن القطــان، املحقــق: حســن فــوزي الصعيدي، 
الفــاروق احلديثة للطباعــة والنر، ط1، 1424 هـــ، )253/2(. 

)2( الــاوي الكبــري يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي وهــو رشح خمتــر املــزن، أليب احلســن عــي بــن حممــد املــاوردي، املحقــق: الشــيخ 
عــي حممــد معــوض، الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، لبنــان، ط1، 1419 هـــ، )224/13(؛ 
ــد  ــد ول ــن حممــد أحي ــي، املحقــق: حممــد ب ــرب القرطب ــد ال ــن عب ــن حممــد ب ــد اهلل ب ــن عب ــة، ليوســف ب ــكايف يف فقــه أهــل املدين ال
ماديــك املوريتــاين، مكتبــة الريــاض احلديثــة - الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية، ط2، 1400هـــ، )1073/2(، املغنــي، ملوفــق 

الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة، مكتبــة القاهــرة، 1388هـــ، )61/9(.   
)3( أثــر الزنــا يف مســائل الحــوال الشــخصية، بتــرف: أمــن حســن يونــس، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع - عــامن، ط1، 2010م، 

)ص28، 40(. 
ــو داود  ــة، )65/4( ح)1455(، وأب ــى البهيم ــع ع ــن يق ــاء فيم ــا ج ــاب م ــدود، ب ــاب احل ــننه، كت ــذي يف س ــه الرتم ــر أخرج )4( األث
ــال  ــاس ، ق ــن عب ــى اب ــوف ع ــو موق ــة، )159/4( ح)4464(، وه ــى البهيم ــن أت ــاب فيم ــدود، ب ــاب احل ــننه، كت يف س
ــِث  ــَن احلَِدي ــحُّ ِم ــَذا َأَص ــال: "َوَه ــذي فق ــه الرتم ــرو"، وصحح ــن أيب عم ــرو ب ــث عم ــف حدي ــم يضع ــث عاص ــوداود: "حدي أب
ــل، )12/8، 13(.  ــاين يف إرواء الغلي ــنه األلب ــَحاَق"؛ وحس ــَد، َوإِْس ــْوُل َأمْحَ ــَو َق ــِم، َوُه ــِل الِعْل ــَد َأْه ــَذا ِعنْ ــَى َه ــُل َع ِل، َوالَعَم األَوَّ

)5( الاوي الكبري، لعي بن حممد املاوردي، )317/9(. 
)6( احلديــث أخرجــه أبــو داود يف ســننه، كتــاب النــكاح، بــاب يف جامــع النــكاح، )490/3( ح)2162(، قــال البوصــريي يف مصبــاح 

الزجاجــة، )110/2(: "هــذا إســناد صحيــح رجالــه ثقــات"؛ وصححــه األلبــاين يف السلســة الصحيحــة، )1024/2(. 
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فضــال عــن خساســة هــذا العمــل ودناءتــه ممــا يفــى إىل التلــذذ بــام كان يتلــذذ بــه قــوم لــوط، ومــا 

يعــد شــذوذا يف الشــهوة يتنــزه عنهــا املؤمنــون األطهــار وأبنــاء امللــة األخيــار؟! وكفــى هبــذا العمــل 

انحطاطــا أن أحــدا ال يــرىض أن ينســب هــذا القــول إىل إمامــه")1(.

كــام حــرم القــذف حتريــام قاطعــا؛ لكونــه كبــرية مــن كبائــر الذنــوب مــع ترتيــب احلــد عــى مــن 

اقرتفــه ومل يتــب، قــال اهلل تعــاىل: ژ ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱڱ  ڱ  ں   ں    ژ ]النــور: 4[. 

إيقاع العقوبات عىل ترويج الفاحشة واعتبارها من اجلرائم املعلوماتية: 

ــل  ــائل التواص ــرب وس ــكاهلا ع ــة أش ــية بكاف ــات اجلنس ــاعة االنحراف ــرم إش ــالم ح ــإن اإلس ف

االجتامعــي أو اإلعــالم املرئــي، أو إنشــاء الشــبكات اإلباحيــة أو الرتويــج لألنشــطة املخلــة بــاآلداب 

العامــة ســواء بنــر األخبــار أو الرتويــج للمقاطــع اإلباحيــة أو الصــور املاجنــة؛ حيــث تعــد جريمــة 

ــاىل: ژ ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی   ــال تع ــاىل ق ــبحانه تع ــا س ــذر منه ح

َث  ــدِّ ــا َأْن ُيَ ــْرِء َكِذًب ــى بِامْلَ ــال H: »َكَف ــور:19[، ق جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خب    ژ ]الن
ــا َســِمَع« )2(.  ــُكلِّ َم بِ

ــن  ــى الدي ــدى ع ــن يتع ــكل م ــرة ل ــات الرعيــة الزاج ــا العقوب ــرع عليه ــب ال ــد رت وق

والعــرض والنســل وينتهــك حرمتهــا، أو ســاهم يف نــر الرذيلــة يف أوســاط النــاس، قــال رســول اهلل 

H: »َمــْن َدَعــا إىَِل ُهــًدى، َكاَن َلــُه ِمــَن اْلَْجــِر ِمْثــُل ُأُجــوِر َمــْن َتبَِعــُه، اَل َينُْقــُص َذلِــَك ِمــْن 

ــَك  ــُه، اَل َينُْقــُص َذلِ ــاِم َمــْن َتبَِع ــُل آَث ــِم ِمْث ْث ــِه ِمــَن اإْلِ ــٍة، َكاَن َعَلْي ُأُجوِرِهــْم َشــْيًئا، َوَمــْن َدَعــا إىَِل َضاَلَل

ِمــْن آَثاِمِهــْم َشــْيًئا«)3(، فقــد تكفلــت التريعــات اجلنائيــة اإلســالمية بتعزيــر األشــخاص الذيــن يثبــت 

)1( املجموع رشح املهذب، ملحي الدين حييى بن رشف النووي، دار الفكر، )420/16(. 
)2( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ، املقدمة، باب النهي عن احلديث بكل ما سمع، )10/1( ح)5(.  

ــة،  ــاب مــن ســن ســنة حســنة أو ســيئة ومــن دعــا إىل هــدى أو ضالل ــاب العلــم، ب )3( احلديــث أخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كت
ح)2647(.  )2060/4(
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

يف حقهــم إشــاعة وترويــج االنحرافــات اجلنســية أو الدعــوة إليهــا، وقــد نــص نظــام مكافحــة اجلرائــم 

املعلوماتيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية عــى العقوبــات التاليــة: 

•السجن مدة ال تزيد عن مخسة أعوام. 

•غرامة مالية ال تزيد عن ثالثة مالين ريال)1(.

ليــدرك اإلنســان أن اإلســالم قطــع دابــر الفســاد وأهلــه ســواء قبــل وقوعــه أو حتــى بعــد وقوعه، 

فــام مــن داء إال وقــد أوجــد اهلل له الــدواء.

ــا،  )1( اجلريمــة اإللكرتونيــة وســبل مواجهتهــا يف الرشيعــة اإلســالمية والنظمــة الدوليــة، بتــرف: إبراهيــم رمضــان إبراهيــم عطاي
كليــة الريعــة والقانــون - طنطــا، 1436هـــ، )ص385(، هيئــة اخلــرباء بمجلــس الــوزراء، جمموعــة األنظمــة الســعودية، نظــام 
مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، أنظمــة املواصــالت واالتصــاالت، املجلــد الســابع، 8 / 3 / 1428هـــ.  
https//:laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails25/df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d.1/
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

A

احلمــد هلل الــذي بفضلــه ومنـّـه تتــم الصاحلــات، والصــالة والســالم عى ســيد األولــن واآلخرين 

حممــد، وعــى آلــه وصحبــه أمجعن.

بعــد رحلــة َمتِيَعــة يف ظــالل أحاديــث نبّينــا الكريــم H ، وإرشــاداته النبويــة اجلليلــة، 

أحببــت أن أدون أبــرز مــا توصلــت إليــه مــن النتائــج والتوصيــات، وهــي كاآليت:

 أوال: أبرز النتائج:

ــن  ــرة والدي ــن الفط ــا ع ــنيعة وانحراف ــة ش ــراء وفاحش ــة نك ــي جريم ــراف اجلن 1. إن االنح
ــم. ــلوك القوي والس

2. إن االنحراف اجلني وخاصة املتعدي الرضر يتطلب عالًجا فورًيا ومبادرة يف القضاء عليه.  

3. إن التحفــظ وغيــاب الوعــي بالثقافــة اجلنســية أمــر ال يتامشــى مــع مبــادئ الديــن اإلســالمي 

احلنيــف وقيمــه.

4. إن للــزواج مقاصــد أصيلــة، بخــالف االنحرافــات اجلنســية، فــإن مقاصدهــا تناقــض املقاصــد 

ــن احلنيف.  ــة للدي األصيل

5. إن يف إشاعة املعاجلات الوقائية والعالجية من االنحرافات اجلنسية حفاظا عى السنة. 

6. رضورة العمــل عــى ســد منافــذ اإلثــارة اجلنســية وســد مواردهــا املتمثلــة يف اإلعــالم املرئــي 

وغــري املرئــي ووســائل التواصــل االجتامعــي.

ــية  ــات النفس ــالج االضطراب ــرًيا يف ع ــي دوًرا كب ــراف اجلن ــأرضار االنح ــة ب 7. إن يف التوعي

ــر. ــزوع إىل ال ــة الن ــن رغب ــد م ــلوكية واحل ــة والس واالجتامعي
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 ثانيا: أبرز التوصيات: 

ــي  ــل االجتامع ــائل التواص ــي ووس ــموع واملرئ ــالم املس ــائل اإلع ــل دور وس 1. رضورة تفعي
ــع.  ــى املجتم ــية ع ــات اجلنس ــات االنحراف ــر وتداعي ــع بمخاط ــراد املجتم ــة أف لتوعي

2. رضورة االهتــامم بالشــباب يف مجيــع جمــاالت احليــاة، مــع العمــل عــى إرشاكهــم يف جمــاالت 

العمــل التطوعــي للحــد مــن أوقــات الفــراغ التــي قــد حتيــد هبــم عــن جــادة الصــواب. 

ــة اجلنســية،  ــادي باحلري ــه تلــك املنظــامت التــي تن ــة جتاب 3. العمــل عــى إنشــاء منظــامت توعوي

ــة ملواجهــة مثــل هــذه التحديــات. ــة مــع وضــع احللــول والربامــج احلديث واملثلي
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

أوالً: القرآن الكريم. مصحف املدينة االلكرتون.

ثانيًا: املراجع البحثية:

أثــر الزنــا يف مســائل الحــوال الشــخصية، أمــن حســن يونــس، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع -   .1

ــامن، ط1، 2010م.  ع

إحياء علوم الدين، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس )ت: 505هـ(، دار املعرفة - بريوت.   .2

إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل، أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن، بــن احلاج   .3

ــاويش،  ــري الش ــاين )ت: 1420هـــ(، إرشاف: زه ــقودري األلب ــن آدم، األش ــايت ب ــن نج ــوح ب ن

املكتــب اإلســالمي، بــريوت، الطبعــة: الثانيــة 1405 هـــ.

ــس  ــاض الري ــة احلــوري، ري ــق: هال ــة وتعلي ــه، ترمج ــاب بوحديب ــد الوه اإلســالم واجلنــس، لعب  .4

ــر، ط2، 2001م. ــب والن للكت

اإلسالم واملسألة اجلنسية، ملروان إبراهيم القيي، دار عامر للنر والتوزيع - عامن، ط2، 1990م.   .5

االضطرابــات الســلوكية واالنفعاليــة، خلولــة أمحــد حييــى، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع،   .6

ط1، 2000م.

ــن  ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــني، ملحم ــن رب العامل ــني ع ــالم املوقع إع  .7

ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد الســالم إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة - 

بــريوت، ط1، 1411هـــ. 

ــو  ــريي الفــايس، أب ــي احلم ــك الكتام ــد املل ــن عب ــد ب ــن حمم ــاع، عــي ب ــاع يف مســائل اإلج اإلقن  .8

ــة  ــاروق احلديث ــدي، الف ــوزي الصعي ــن ف ــق: حس ــان )ت: 628هـــ( املحق ــن القط ــن اب احلس

ــر، ط1، 1424 هـــ.   ــة والن للطباع
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ــه،  ــر بوحنيك ــار،  لنذي ــل والث ــيولوجية يف العوام ــراءة سوس ــع: ق ــي يف املجتم ــراف اجلن االنح  .9

ــانية،  ــة واإلنس ــوم االجتامعي ــري للعل ــز الفك ــة التمي ــارف، جمل ــد الط ــن جدي ــاذيل ب ــة الش جامع

2019م(. العدد1)جانفــي 

10. االنحرافات اجلنسية، لصونيا براميي، املؤسسة احلديثية للكتاب - طرابلس، 2009م.

ــِريب                  ــروف بامَلغ ــّي املع ــعيد الالع ــن س ــد ب ــن حمم ــن ب ــرام، للحس ــوغ امل ــامم رشح بل ــدُر الت 11. الب

ــر، ط1، 1428هـــ. ــن، دار هج ــد اهلل الزب ــن عب ــي ب ــق: ع )ت: 1119 هـــ( ، املحق

12. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس،  ملحّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الــرّزاق احلســيني أبــو الفيض 

بيــدي )ت: 1205هـــ(، دار اهلداية. امللّقــب بمرتى الزَّ

،  لعثــامن بــن عــي بــن حمجــن البارعــي فخــر  ــْلبِيِّ 13. تبيــني القائــق رشح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ

الديــن الزيلعــي احلنفــي )ت 743 هـــ(، احلاشــية: شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن 

ــْلبِيُّ )ت: 1021 هـــ(، املطبعــة الكــربى األمرييــة - القاهــرة،  يونــس بــن إســامعيل بــن يونــس الشِّ

ط1، 1313 هـ.

14. التحريــر والتنويــر »حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســري الكتــاب املجيــد« ،                                                                                                                                                

ــدار  ــي )ت : 1393هـــ(، ال ــور التون ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن حمم ــد ب ــن حمم ــر ب ــد الطاه   ملحم

التونســية للنــر - تونــس، 1984 هـــ.

15. التدابري الوقائية من الزنا يف الفقه اإلسالمي، لفضل إهلي ظهري، مكتبة املعارف - الرياض.

16. الرتبيــة اجلنســية والفضائيــات، وأثرهــا عــىل الشــباب، لغــادة نصــار، العــريب للنــر والتوزيــع - 

القاهــرة، ط1 ، 2017م.

ــري  ــن كث ــر ب ــن عم ــامعيل ب ــداء إس ــم، أليب الف ــرآن العظي ــري الق ــمى تفس ــري املس ــن كث ــري اب 17. تفس

ــة  ــن حممــد ســالمة، دار طيب ــم الدمشــقي )ت: 774هـــ( املحقــق: ســامي ب القــريش البــري ث

للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

18. تفســري الطــري املســمى )جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن(، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن 

كثــري بــن غالــب اآلمــي أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( حتقيــق: الدكتــور عبــد اهلل بــن عبــد 

ــور  ــر الدكت ــدار هج ــالمية ب ــات اإلس ــوث والدراس ــز البح ــع مرك ــاون م ــي بالتع ــن الرتك املحس

عبــد الســند حســن ياممــة، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع واإلعــالن، ط1، 1422 هـــ

ِغــرِي، حممــد بــن إســامعيل بــن صــالح بــن حممــد احلســني، الكحــالين  ُح اجَلاِمــع الصَّ 19. التَّنويــُر رَشْ

ثــم الصنعــاين، أبــو إبراهيــم، عــز الديــن، املعــروف كأســالفه باألمــري )ت: 1182هـــ(، املحقــق: 

ــد إبراهيــم، مكتبــة دار الســالم - الريــاض، ط1، 1432 هـــ.  ــد إســحاق حممَّ د. حممَّ

20. هتذيــب اللغــة، ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، أبــو منصــور )ت: 370هـــ( املحقــق: 

ــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط1، 2001م. حممــد عــوض مرعــب، دار إحي

ــد  ــن عب ــارص ب ــن ن ــد الرمحــن ب ــد اهلل عب ــان، أليب عب ــم الرحــن يف تفســري كالم املن 21. تيســري الكري

اهلل بــن نــارص بــن محــد الســعدي )ت: 1376هـــ(، املحقــق: عبــد الرمحــن بــن معــال اللوحيــق، 

مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ.

ــم  ــة، إلبراهي ــة الدولي ــالمية والنظم ــة اإلس ــا يف الرشيع ــبل مواجهته ــة وس ــة اإللكرتوني 22. اجلريم

ــة الريعــة والقانــون - طنطــا، 1436هـــ.  ــا، كلي رمضــان إبراهيــم عطاي

23. جريمــة الزنــا وأثرهــا عــىل مســائل شــئون الرسة، ملــوين عنبيــه، رســالة ماجســتري، كليــة احلقــوق 

والعلــوم اإلنســانية، جامعــة زيــان عاشــور - اجلزائــر، 2017م.

ــة  ــوض، كلي ــى ع ــادل موس ــالمي، لع ــه اإلس ــا يف الفق ــا وعقوبته ــارم وآثاره ــا املح ــة زن 24. جريم

ــوهاج. ــالمية- س ــات اإلس الدراس

25. اجلــواب الــكايف ملــن ســأل عــن الــدواء الشــايف أو الــداء والــدواء، ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب 

بــن ســعد شــمس الدين ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، دار املعرفــة - املغــرب، ط1، 1418هـ.
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ــي  ــن ع ــزن، أليب احلس ــر امل ــو رشح خمت ــافعي وه ــام الش ــب اإلم ــه مذه ــري يف فق 26. الــاوي الكب

بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البــري البغــدادي الشــهري باملــاوردي )ت: 450هـــ( املحقــق: 

الشــيخ عــي حممــد معــوض، الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، 

ــان، ط1، 1419 هـ.   لبن

ــاين، رســالة  ــد اهلل الغضي ــن عب ــد الرمحــن ب 27. اخللــوة املحرمــة وعقوبتهــا يف الفقــه اإلســالمي، لعب

ماجســتري مــن جامعــة نايــف للعلــوم العربيــة للعلــوم األمنيــة، 1425هـــ. 

ــات  ــة الدراس ــة كلي ــعيب، جمل ــد ش ــود أمح ــع، ملحم ــرد واملجتم ــىل الف ــره ع ــارم وأث ــا املح 28. زن

ــث، 2017م. ــد الثال ــاين، املجل ــدد الث ــور، الع ــة - دمنه ــالمية والعربي اإلس

29.  الزنــا: حتريمــه أســبابه ودوافعــه نتائجــه وأثــاره، دنــدل جــرب، مكتبــة املنــار - الزرقــاء، األردن، 

ط1، 1405هـ.  

ــز  ــي، مرك ــان جكيت ــن تيج ــم ب ــالمية، إبراهي ــة اإلس ــد الرشيع ــوء مقاص ــي يف ض ــزواج املث 30. ال

ــدة، ط1، 1437هـــ. ــرأة - ج ــات امل ــات لدراس باحث

ــارص  ــد ن ــن حمم ــد الرمح ــا، أليب عب ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشء م ــث الصحيح ــلة الحادي 31. سلس

ــة  ــاين )ت: 1420هـــ(، مكتب ــقودري األلب ــن آدم، األش ــايت ب ــن نج ــوح ب ــاج ن ــن احل ــن، ب الدي

ــاض، ط1، 1422هـــ.  ــع - الري ــر والتوزي ــارف للن املع

32.  ســنن ابــن ماجــه، البــن ماجــة أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

ــد كامــل قــره بلــي - َعبــد  )ت: 273 هـــ( املحقــق: شــعيب األرنــؤوط - عــادل مرشــد - حممَّ

الّلطيــف حــرز اهلل، دار الرســالة العامليــة، ط1، 1430هـــ - 2009م. 

33.  ســنن أيب داود، أليب داود ســليامن بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــري بــن شــداد بــن عمــرو 

ِجْســتاين )ت: 275هـــ( املحقــق: حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، املكتبــة العريــة  األزدي السِّ

- بــريوت.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

34. ســنن الرتمــذي املســمى اجلامــع الكبــري، ملحمــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الضحــاك 

الرتمــذي أبــو عيســى )ت: 279هـــ(، املحقــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب اإلســالمي- 

بــريوت، 1998م.

ــائي                        ــاين النس ــي اخلراس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أمح ــد الرمح ــرى، أليب عب ــائي الك ــنن النس 35. س

ــعيب  ــه: ش ــلبي، أرشف علي ــم ش ــد املنع ــن عب ــه: حس ــرج أحاديث ــه وخ )ت: 303هـــ(، حقق

ــريوت، ط1،  ــالة - ب ــة الرس ــي، مؤسس ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب ــه: عب ــدم ل ــؤوط، ق األرن

1421هـ. 

36. رشح الطيبــي عــىل مشــكاة املصابيــح املســمى بـــ )الكاشــف عــن حقائــق الســنن(، للحســن بــن 

ــداوي،  ــد هن ــد احلمي ــن الطيبــي )ت: 743 هـــ(، املحقــق: د. عب ــد اهلل  رشف الدي ــن عب حممــد ب

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - مكــة املكرمــة، ط1، 1417هـــ.

37. رشح الطيبــي عــىل مشــكاة املصابيــح املســمى بـــ )الكاشــف عــن حقائــق الســنن(، للحســن بــن 

ــداوي،  ــد هن ــد احلمي ــن الطيبــي )ت: 743 هـــ(، املحقــق: د. عب ــد اهلل  رشف الدي ــن عب حممــد ب

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - مكــة املكرمــة، ط1، 1417هـــ.

ــِد ُمْســلِم، للقــايض عيــاض  ــِم بَفَوائِ ى إِكــاَمُل امُلْعلِ ُح َصِحيــح ُمْســلِِم لِلَقــاِض ِعَيــاض امُلَســمَّ 38. رَشْ

بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصبــي الســبتي أبــو الفضــل )ت: 544هـــ(، املحقــق: 

الدكتــور حْيَيــى إِْســاَمِعيل، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع - مــر، ط1، 1419 هـــ.

ــارايب                   ــري الف ــاد اجلوه ــن مح ــامعيل ب ــر إس ــة، أليب ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 39. الصح

ــ . )ت: 393هـــ(، حتقيــق: أمحــد عبد الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــن - بــريوت، ط4، 1407 هـ

40. الصحــة النفســية والعــالج النفــي، لعبــد الســالم حامــد زهــران، عــامل الكتــب للنــر والتوزيــع 

والطباعــة - القاهــرة، 2005م. 
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 H41. صحيــح البخــاري املســمى )اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمور رســول اهلل

وســننه وأيامــه(، أليب عبــد اهلل، حممــد بــن إســامعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية ابــن بردزبــه البخاري 

اجلعفــي )ت: 256هـــ(، املحقــق: حممــد زهــري بــن نــارص النــارص، النــارش: دار طــوق النجــاة، 

مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط1، 1422هـــ.

42. صحيــح اجلامــع الصغــري وزيادتــه، أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن، بــن احلــاج نــوح بــن 

نجــايت بــن آدم، األشــقودري األلبــاين )ت: 1420هـــ(، املكتــب اإلســالمي. 

ــامل،  ــيد س ــن الس ــامل ب ــك ك ــة، أليب مال ــب الئم ــح مذاه ــه وتوضي ــنة وأدلت ــه الس ــح فق 43. صحي

ــرة، 2003 م. ــة - القاه ــة التوفيقي املكتب

ــول اهلل  ــدل إىل رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح املخت ــند الصحي ــمى )املس ــلم املس ــح مس 44. صحي

H(، لإلمــام مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــريي النيســابوري )ت: 261هـــ(، 

ــاء الــرتاث العــريب - بــريوت. ــد الباقــي، دار إحي املحقــق: حممــد فــؤاد عب

45. صحيــح وضعيــف اجلامــع الصغــري وزيادتــه، أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن، بــن احلــاج 

نــوح بــن نجــايت بــن آدم، األشــقودري األلبــاين )ت: 1420هـــ(، املكتــب اإلســالمي.

46. صحيــح وضعيــف ســنن أيب داود، أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن، بــن احلــاج نــوح بــن 

نجــايت بــن آدم، األشــقودري األلبــاين )ت: 1420هـــ(، مــن إنتــاج مركــز نــور اإلســالم ألبحــاث 

القــرآن والســنة - اإلســكندرية.

47. الضوابــط الرشعيــة لتهذيــب الغريــزة اجلنســية، للصــادق املنــا حممــد، مؤسســة الرحــاب احلديثــة 

للطباعــة والنــر والتوزيــع - بريوت،1423هـ. 

48. العالقــات اجلنســية غــري الرشعيــة وعقوبتهــا يف الرشيعــة والقانــون، لعبــد امللــك بــن عبــد الرمحــن 

الســعدي، دار األنبــار - بغــداد، 1989م. 

49. عمدة التفسري عن الافظ ابن كثري، ألمحد شاكر، دار الوفاء - املنصورة، ط2، 1426هـ.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

50. عوامــل االنحــراف اجلنــي، ومنهــج اإلســالم يف الوقايــة منهــا وعالجهــا، عبــد الرحيــم صالــح 

عبــد اهلل، دار النفائــس للنــر والتوزيــع، ط1، 1992م. 

ــاح  ــنن أيب داود وإيض ــب س ــم: هتذي ــن القي ــية اب ــه حاش ــنن أيب داود ومع ــود رشح س ــون املعب 51. ع

عللــه ومشــكالته ، ملحمــد أرشف بــن أمــري بــن عــي بــن حيــدر، أبــو عبــد الرمحــن، رشف احلــق  

الصديقــي العظيــم آبــادي )ت: 1329هـــ( دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط2، 1415هـــ. 

52. العــني، أليب عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي البــري                                    

الســامرائي، دار ومكتبــة اهلــالل. )ت: 170هـــ(، املحقــق: مهــدي املخزومــي وإبراهيــم 

53. الفتــاوى الكــرى، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم بــن عبــد 

اهلل بــن أيب القاســم بــن حممــد ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي الدمشــقي )ت: 728هـــ( دار الكتــب 

ــة، ط1، 1408هـ. العلمي

ــن  ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــاري، أليب الفض ــح البخ ــاري رشح صحي ــح الب 54. فت

حجــر العســقالين )ت: 852هـــ( دار املعرفــة - بــريوت، 1379هـــ، رقم كتبــه وأبوابــه وأحاديثه: 

حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأرشف عــى طبعــه: حمــب الديــن اخلطيــب، 

عليــه تعليقــات العالمــة: عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن بــاز. 

55. الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع لعــالء الديــن عــي بــن ســليامن املــرداوي، ملحمــد بــن مفلــح 

ــي                          ــي احلنب ــم الصاحل ــى ث ــديس الرامين ــن املق ــمس الدي ــد اهلل ش ــو عب ــرج أب ــن مف ــد ب ــن حمم ب

)ت: 763هـــ(، املحقــق: عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي، مؤسســة الرســالة، ط1، 1424 هـــ.

56. الفقه اإلسالمي وأدلته، لوهبه الزحيي، دار الفكر- دمشق، ط4.

57. الــكايف يف فقــه أهــل املدينــة، جلــامل الديــن أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد ابــن عبــد 

الــرب بــن عاصــم النمــري القرطبــي املالكــي )ت: 463 هـــ(، املحقــق: حممــد بــن حممــد أحيــد ولد 

ماديــك املوريتــاين، مكتبــة الريــاض احلديثــة - الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية، ط2، 1400هـــ.
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58. لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

الرويفعــى اإلفريقــى )ت: 711هـــ( دار صــادر - بــريوت، ط3،         1414 هـــ. 

59. املثليــة اجلنســية الرضائيــة بــني التجريــم واإلباحــة، لعبــد اإللــه حممــد النوايســة، جملــة الريعــة 

والقانــون، العــدد الســابع والثالثــون، 1430هـــ.

60.  جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد،  أليب احلســن نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر بــن ســليامن اهليثمــي 

)ت: 807هـــ( حتريــر: احلافظــن اجلليلــن: العراقــي وابــن جحــر، دار الكتــب العلميــة - بريوت، 

1408 هـ. 

61. جممــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم بــن عبــد 

اهلل بــن أيب القاســم بــن حممــد ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي الدمشــقي )ت: 728هـــ(، املحقــق: عبد 

الرمحــن بــن حممد بــن قاســم، جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الريــف - املدينــة النبويــة، 

1416هـ. 

62. املجموع رشح املهذب، أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )ت: 676هـ(، دار الفكر.  

ــه  ــن محدوي ــن حممــد ب ــد اهلل ب ــن عب ــد اهلل احلاكــم حممــد ب 63. املســتدرك عــىل الصحيحــني، أليب عب

بــن ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــامين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، حتقيق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1411هـــ. 

64. املســند، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين )ت: 241هـــ( 

املحقــق: الســيد أبــو املعاطــي النــوري، عــامل الكتــب - بــريوت، ط1، 1419هـــ.

ــت  ــز االنرتن ــىل مراك ــن ع ــدى املرتددي ــلوكية ل ــات الس ــة واالنحراف ــس اجتامعي ــكالت النف 65. املش

بمحافظــة خــان يونــس، ليعقــوب يونــس خليــل األســطل، بحــث ماجســتري مقــدم لكليــة الرتبيــة 

قســم اإلرشــاد النفــي والتوجيــه الرتبــوي، اجلامعــة اإلســالمية - غــزة، 1432هـــ. 
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ــن  ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــن أمح ــهاب الدي ــاس ش ــه، أليب العب ــن ماج ــد اب ــة يف زوائ ــاح الزجاج 66. مصب

إســامعيل بــن ســليم بــن قايــامز بــن عثــامن البوصــريي الكنــاين الشــافعي )ت: 840هـــ(، املحقق: 

حممــد املنتقــى الكشــناوي، دار العربيــة - بــريوت، ط2، 1403هـــ. 

67. معجم اللغة العربية املعارصة، ألمحد خمتار عبد احلميد عمر، عامل الكتب، ط1، 1429 هـ.

ــة  ــس للطباع ــي، دار النفائ ــادق قنيب ــد ص ــي، حام ــد رواس قلعج ــاء، ملحم ــة الفقه ــم لغ 68. معج

والنــر والتوزيــع، ط2، 1408 هـــ

ــي  ــن قدامــة املقــديس اجلامعي ــن حممــد ب ــن أمحــد ب ــد اهلل ب ــو حممــد عب ــن أب ــي، ملوفــق الدي 69. املغن

الدمشــقي الصاحلــي احلنبــي )ت:620 هـــ(، مكتبــة القاهــرة، 1388هـــ.

ــا حميــي الديــن حييــى بــن رشف النــووي  70. املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن الجــاج، أليب زكري

)ت: 676هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط2، 1392هـــ. 

ــا  ــه يف تعليمن ــتفادة من ــة االس ــلوك وكيفي ــل الس ــلم يف تعدي ــه وس ــى اهلل علي ــول ص ــج الرس 71. منه

ــق، 2006م.  ــة الزقازي ــة - جامع ــة الرتبي ــو دف، كلي ــل أب ــود خلي ــارص، حمم املع

72. املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة، وزارة األوقــاف والشــئون اإلســالمية، ط2، دار السالســل - 

الكويــت، 1404هـــ.

ــان،  ــة البي ــة إىل البلــوغ، ملحمــد شــاكر الريــف، جمل ــة إســالمية راشــدة مــن الطفول 73. نحــو تربي

1427هـ.  ط1، 
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املواقع االلكرتونية: 

ــة، 3/  ــي للرتبي ــالمي العامل ــدى اإلس ــلطان، املنت ــالح س ــهوات، لص ــب الش ــام يف هتذي ــر الصي أث  .1

ــو/ 2018م. يوني

 http//:montdatarbawy.com/show.122956/ 

التحرش اجلني بالطفال، خلالد بن حممد الشهري، موقع صيد الفوائد.  .2

 http://www.saaid.net/tarbiah/292.htm. 

جمموعــة النظمــة الســعودية، نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية،   .3

ــابع، 8 / 3 /  ــد الس ــاالت، املجل ــالت واالتص ــة املواص ــوزراء، أنظم ــس ال ــرباء بمجل ــة اخل هيئ

1428هـ.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-

a9a700f2ec1d/1
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