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)صور االحنراف اجلنسي ومراتبه يف ضوء السنة النبوية (التوصيف واملعاجلات
 إميان بنت يوسف صالح أبو اجلدائل.د
امللخص
 مع بيان املعاجلات النبوية،يف هذا البحث حماولة إلبراز صور ومراتب االحنراف اجلنسي يف ضوء السنة النبوية
لالحنرافات اجلنسية من خالل استعراض مجلة من أحاديث النيب ﷺ اليت يستنبط منها كيفية عالج هذه االحنرافات
 مث عرج على صور هذا االحنراف، ولقد استعرض هذا البحث مفهوم االحنراف،ابلطرق والوسائل الوقائية والعالجية
 مع التأكيد على سابقيه اإلسالم يف، وكشف عن منهج النيب ﷺ يف معاجلات االحنرافات اجلنسية رغم تعددها،ومراتبه
.وضع التدابري الوقائية والوسائل العالجية لتخليص اجملتمعات منها
 صور ـ االحنراف اجلنسي ـ االحنرافات اجلنسية ـ التوصيف ـ املعاجلات ـ يف ضوء السنة النبوية:الكلمات املفتاحية

Manifestations of Sexual Deviation and its Levels in the light of the
Prophetic Sunnah (Analysis and treatments)
Dr. Eman Yousif Abu ljadayel
Summary
The research endeavors to highlight levels and manifestations of sexual
deviations through the lens of prophetic Sunnah. Subsequently,
showcasing prophetic treatments of sexual deviations by demonstrating a
set of the prophet’s hadiths (peace be upon him). Which can elicit a remedy
for this phenomenon using preventative and curative methods. Similarly,
through the perspective of the prophetic Sunnah, the research outlines the
concept of deviation and its manifestations and levels. It unveils the
prophet's approach (peace be upon him) to remedy sexual perversions
notwithstanding their assortment. With an assertion on the precedence of
Islam in setting preventive measures and curative means to rid societies of
this phenomenon.
Keywords: Manifestations, - Sexual Deviance- Sexual Perversions Analysis- Treatments - The Prophetic Sunnah's Perspective
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املقدمة
إ ّن احلمد هلل ،حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من
يهده هللا؛ فال مضل له ،ومن يضلل؛ فال هادي له ،وأشهد أال إله إال هللا ،وحده ال شريك ل ـ ـ ــه ،وأشهد
حمم ًدا عبده ورسوله.
أ ّن ّ

أما بعد :فقد سعى اإلسالم من خالل تشريعاته إىل هتذيب النفس وختليصها من أدران الشر ونوازع

الباطل ،وجعلها بذلك سليمة ،معافاة ،قوية ،قادرة على الفعل اإلجيايب واإلصالح اجملتمعي ،متهيداً ألن
يكون املسلم مواطناً صاحلاً .بينما يعد االحنراف اجلنسي جرمية نكراء ،وفاحشة شنيعة ،واحنرافًا عن الفطرة
والدين  ،يرتتب عليه مفاسد عظيمة ،وأضرار جسيمة ،يصطلي بنارها الفرد واجملتمع .واملتأمل ملنهج النيب
ﷺ يف عالج االحنراف اجلنسي يدرك أن اإلسالم أَوىل اجلنس والرغبة اجلنسية عناية خاصة؛ فنصوص
الوحيني اليت نصت على مشروعية قضاء الوطر بينت األحكام الشرعية املرتبطة ابملسائل اجلنسية ،ودعت
إىل اجتناب السلوك اجلنسي الشاذ احملرم ،ووجهت املسلم إىل السلوك اجلنسي السوي الذي يقوم عليه
اجملتمع الصاحل؛ ليدرك -حقيقةً -أن هللا -تعاىل -حينما خلق اإلنسان وركب فيه هذه الغريزة اليت هي

سبب
أهم غرائزه وأكثرها ضراوة على وجه اإلطالق ،مل يرتكه يهيم على وجهه؛ وإمنا كرم هذه الرغبة وجعلها َ
ِ
ات َح َسب َو َمجَال،
يب ﷺ ،فَـ َق َ
بقائه ،ف َع ْن َم ْع ِق ِل بْ ِن يَ َسار ،قَ َ
ت ْامَرأَةً ذَ َ
َصْب ُ
ال :إِِّّن أ َ
الَ :جاءَ َر ُج ٌل إ َىل النِ ِّ
ُود؛
«ال»ُ ،مث أ َََتهُ الثانِيَةَ فَـنَـ َهاهُُ ،مث أ َََتهُ الثالِثَةَ ،فَـ َق َ
َوإَِّنَا َال تَلِ ُد ،أَفَأَتَـَزو ُج َها ،قَ َ
ال :ا
ود ال اْول ا
ال« :تا ازَّو ُجوا ال اْو ُد ا
فاِإِِّن ُم اكاثٌِر بِ ُك ُم ْاْل اُم ام»( .)1كما جعل احلاجة إىل اجلنس ليس دافعا هاما يف تكوين األسرة فحسب؛ وإمنا
انفعا يعم حياة الفرد واجملتمع كلها؛ يدرك من خالله ما ينبغي جتاه هذه الغريزة ،وما ال ينبغي ،مع
أثرا ً
ً
توضيح سبل الوقاية والعالج من االحنراف ملن تعمد هتك مقاصد اإلسالم الشرعية يف حفظ الدين،
والنسل ،والعرض ،وهبذا يكون لإلسالم السبق يف وضع املعاجلات الوقائية والعالجية ،الفردية واجلماعية يف
محاية الفرد واجملتمع من صور االحنراف واألضرار الناجتة عنه.
وهناك جمموعة من األحباث واملؤلفات العلمية اليت تناولت ظاهرة االحنراف اجلنسي ابلبحث ،لكنها تناولت
املوضوع تبعا لتخصصات أصحاهبا يف علم الشريعة والفقه والقانون أو علم النفس وعلم االجتماع ،وأما
صور االحنراف اجلنسي ومراتبه يف ضوء السنة النبوية (التوصيف واملعاجلات) ،فلم أجد من كتب فيه على
وجه اخلصوص.

( )1احلديث أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب النكاح ،ابب النهي عن تزويج من مل تلد من النساء ،)220/2( ،احلديث رقم (،)2050
والنسائي يف سننه الكربى ،كتاب النكاح ،ابب النهي عن تزويج املرأة اليت ال تلد ،)160 /5( ،احلديث رقم ( ،)5323قال احلاكم
ِ
ث ص ِح ِ ِ
ِ ِِ ِ
السيَاقَ ِة" ،ووافقه الذهيب يف التلخيص ،وصححه األلباّن يف إرواء الغليل،
يف املستدركَ :
"ه َذا َحدي ٌ َ ُ
يح ْاإل ْسنَادَ ،وَملْ ُُيَِّر َجاهُ هبَذه ّ
( ،)195 /6احلديث رقم (.)1784
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هادًي
وهذا البحث هو حماولة للتعرف على صور االحنراف اجلنسي ومراتبه يف ضوء السنة النبوية؛ ليكون ً
لألمة يف مواجهة الفنت املوجهة حنو الشباب ،مع بيان ما يف حتقيق هذا العالج من غاية عُظمى حيصل
من خالهلا الفرد على مقتضى ما جبل عليه ،مع إعطاء أمنوذج كامل ِ
للحكم واملعاّن والغاًيت اليت راعاها
اجرا هلم عن الشر.
الدين يف عالج االحنراف وهلديه ﷺ يف هذا الزمان؛ ليكون ً
حافزا للشباب على اخلري وز ً
واعتمدت يف هذا البحث على املنهج االستقرائي والوصفي الذي يتتبع اهلدي النبوي يف بيان صور ومراتب
ومعاجلات االحنراف اجلنسي ،واليت برزت يف أقواله وأفعاله ﷺ.
وقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة ،ومبحثان ،وخامتة على النحو اآلت:
املقدمة :وفيها بيان أمهية املوضوع ،وذكر سبب االختيار ،ومنهج البحث ،وخطة البحث.
املبحث األول :صور االحنراف اجلنسي (التوصيف والصور واملراتب) يف ضوء السنة ،وفيه مخسة مطالب:
ط) ،توصيفه ،وصوره ،ومرتبته يف ضوء السنة النبوية.
املطلب األول( :اللِّ َوا ُ

ِ
اق) ،توصيفه ،وصوره ،ومرتبته يف ضوء السنة النبوية.
الس َح ُ
املطلب الثاّنّ ( :
املطلب الثالث( :إتيان البهيمة) ،توصيفه ،وصوره ،ومرتبته يف ضوء السنة النبوية.
املطلب الرابع( :الزان) ،توصيفه ،وصوره ،ومرتبته يف ضوء السنة النبوية.
املطلب اخلامس( :العادة السرية) ،توصيفها ،وصورها ،ومرتبتها يف ضوء السنة النبوية.
املبحث الثاّن :املعاجلات النبوية لالحنرافات اجلنسية ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :املنهج النبوي الوقائي
املطلب الثاّن :املنهج النبوي العالجي
اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.

4

املبحث اْلول :صور االحنراف اجلنسي (التوصيف والصور واملراتب) يف ضوء السنة النبوية:
مال
فَ ،
فَ :ع َد َل و َ
احَرْوَر َ
وحتَر َ
ف َح ْرفاً ،و ْاحنََر َ
ف عن الشيءَْ ،حي ِر ُ
االحنراف يف اللغة :أصلهَ :ح َر َ
ف ،و ْ
()2
الصواب ،وحاد عن الطّريق املستقيم أو
خص :إذا مال عن ّ
جادة ّ
اإلنسا ُن عن شيء  .واحنرف الش ُ
احنرفت غريزتُه ( .)3ومعىن االحنراف يف اللغة ال يقتصر على الذم ،وإمنا يشمل معان أخرى ،فقد ينحرف
ا

ٗ

املرء لقومه أو لعدو ،أو ينحرف عن العدو ،قال تعاىل :إَِّل ُم َت َح ِرفا لِقِ َت ٍال ] األنفال ،[16 :إال أنه

جرى استعمال هذه الكلمة يف الذم غالباً.

ِ
ِ
العروض واألشياء وجيمع على
نس يف اللغة :كل ضرب من الشيء والناس والطري ،وحدود النحو و
اجل ُ
أجناس ( ،)4ويغلب استعماله فيما يتعلق ابالتّصال الشهواّنّ بني الذكر واألنثى (.)5
ويعرف االحنراف اجلنسي :أبنه عبارة عن سلوكات ذات داللة جنسية غري مقبولة اجتماعيا؛ حيث إن
َّ

هذا السلوك ُيلق مشاكل كثرية ومتنوعة عندما تكون هناك حماوالت إلظهار هذه السلوكات ( .)6وقيل:
هو التمتع اجلنسي بطرق ترفضها القيم األخالقية والدينية ،وتدينها األعراف والتقاليد والقوانني االجتماعية.

وقيل :هو فقد الشخص السيطرة على توازنه بسبب اضطراب نفسي ما (.)7
وأما االحنراف اجلنسي من منظور شرعي فيمكن أن يقال فيه :هو احنراف سلوكي جنسي عن الطريق
احملدد شرعا ملمارسة اجلنس ،مستهجن دينيا وأخالقيا وجمتمعيا.
ط) ،توصيفه ،وصوره ومرتبته يف ضوء السنة النبوية:
املطلب اْلول( :اللِِ اوا ُ
ِ
ِ
َي
توصيف اللِِ اوا ُ
ط :عرف اللِّ َوا ُ
ط يف اللغة :أبنه إتْـيَا ُن الذ ُكوِر ِيف الدبُِر ،يـُ َقال :الَ َط الر ُجل ل َواطًا َوالََو َط ،أ ْ
ط اصطالحا :هو إدخال احلشفة يف دبر ذكر (.)8
َع ِمل َع َمل قَـ ْوِم لُوط ،واللِّ َوا ُ
من صوره:
( )2حممد بن أمحد بن األزهري ،هتذيب اللغة ،احملقق :حممد عوض مرعب ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :األوىل،
2001م ،)12/5( ،إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،الناشر:
دار العلم للماليني – بريوت ،الطبعة :الرابعة  1407هـ.)1343/4( ،

( )3أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،الناشر :عامل الكتب ،الطبعة :األوىل 1429 ،هـ.)475/1( ،

( )4اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي ،العني ،احملقق :مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي ،الناشر :دار ومكتبة اهلالل.)55/6( ،
( )5أمحد خمتار عبد احلميد ،معجم اللغة العربية املعاصرة.)406 /1( ،

( )6خولة أمحد حيىي ،االضطراابت السلوكية واالنفعالية ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :األوىل2000 ،م( ،صـ .)99
( )7غادة نصار ،الرتبية اجلنسية والفضائيات وأثرها على الشباب ،الناشر :العريب للنشر والتوزيع ،الطبعة :األوىل ،القاهرة2017 ،م( ،صـ
()8

.)99

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،الطبعة الثانية ،دار السالسل ،الكويت1404 ،هـ.)19 /24( ،
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 -اللوطية الكربى :وتعرف بوطء الذكر يف دبره بتغييب حشفة أصلية ( ،)9وأول من عمل هبذا

َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َٰ َ َ
َُ ً ۡ َ َ َ
حشة َما
االحنراف قوم لوط عليه السالم ،قال هللا تعاىل﴿ :ول
وطا إِذ قال ل ِق ۡو ِمهِۦ أتأتون ٱلف ِ
َ ۡ َ َٰ َ َ ا ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ
َ ََ ُ
ون ٱلر َج َال َش ۡه َو ٗة مِن ُدون ٱلن َساءِ بَ ۡل أَ ُ
كم ب َها م ِۡن أَ َ
نت ۡم قَ ۡومٞ
ت
أ
َل
م
ك
ن
إ
ي
م
ل
ع
ل
ٱ
ِن
م
د
ح
سبق
ِ ِ
ِ
ٖ
ِ
ِ
ِ
ُّ ۡ ُ َ
ون﴾ [األعراف .]81، 80 :وقد يكون اختيارًي إذا توفرت عناصر الرضا والقبول بني
ۡسف
م ِ

طرفني وكان كال الطرفني يف سن الرشد الذي يوجب تطبيق النظام القضائي ،خبالف اللِّ َواط
اإلجباري الذي ال يتوفر فيه عناصر القبول والرضا بني الطرفني ،أو قد يكون بني األطفال أو بني
الر ُج ِل ،اواال
الر ُج ُل إِ اَل اع ْوارةِ َّ
املراهقني غري الناضجني جنسيا( ،)10قال رسول هللا ﷺ « :اال يا ْنظُُر َّ
بوِ
اح ٍد ،واال تُ ْف ِ
الْمرأاةُ إِ اَل اعورةِ الْمرأاةِ ،واال ي ْف ِ
ضي ال اْم ْرأاةُ إِ اَل
الر ُج ُل إِ اَل َّ
ضي َّ
ْا اْ ا ُ
اْ
ا
الر ُج ِل ِيف ثا ْو ٍ ا
ِ ِ ()11
«ال ي ب ِ
ال اْم ْرأاةِ ِيف الث َّْو ِ
الر ُج ال اواال ال اْم ْرأاةُ ال اْم ْرأاةا»(.)12
الر ُج ُل َّ
اش ُر َّ
ب ال اْواحد»  ،وقال ﷺ :ا ُا
 اللوطية الصغرى :وهي أن أيت الرجل أهله يف الدبر ،ومسيت ابللوطية الصغرى ألن الزوجة واألمةموضع مجاع الرجل يف اجلملة فأورثت شبهة( ،)13فعن عمرو بن ُش َعيب عن أبيه عن جده ،أن
النيب ﷺ قال" :هي اللوطَّيةُ الصغرى" ،يعين الرجل أييت امرأته يف ُدبُرها (.)14
مرتبة اللِِواط يف ضوء السنة النبوية :هي من أشد املراتب وأعالها وأقبحها يف تصنيف االحنرافات
اجلنسية وأكثرها بشاعة؛ ذلك ألن اللوطي قد ارتكب جرمية أخالقية ال تليق ابلنوع اإلنساّن وال ابلفطرة
اليت فطر هللا عليها اخللق ملا فيها من العدوان على اإلنسانية واخلروج عن فطرة هللا وسننه الطبيعية وهلذا

َ
َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َٰ َ َ
َُ ً ۡ َ َ َ
َ ُ
حشة َما َس َبقكم ب ِ َها م ِۡن أ َح ٖد
مساه هللا تعاىل ابلفاحشة ،قال تعاىل﴿ :ول
وطا إِذ قال ل ِق ۡو ِمهِۦ أتأتون ٱلف ِ
م َِن ٱ ۡل َعَٰلَم َ
ي﴾[األعراف ،]80 :إضافة إىل ذلك أن هللا تعاىل قد أنزل على قوم لوط عليه السالم مامل
ِ
َ
َ
َ َ َُۡ ُ ا ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ
ج َعل َنا عَٰل َِي َها َساف ِل َها
ۡشق ِي ف
ينزل على أسالفهم من العذاب ،وقال تعاىل﴿ :فأخذتهم ٱلصيحة م ِ
()9

بتصرف :أبو مالك كمال بن السيد سامل ،صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب اْلئمة( ،الناشر :املكتبة التوفيقية ،القاهرة،

 2003م.)46/4 ،

( )10بتصرف :عبد اإلله حممد النوايسة ،املثلية اجلنسية الرضائية بني التجرمي واإلابحة ،جملة الشريعة والقانون ،العدد السابع والثالثون،
1430هـ( ،صـ .)248 ،247
( )11احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب احليض ،ابب حترمي النظر إىل العورات ،)266 /1( ،احلديث رقم (.)338
( )12احلديث أخرجه احلاكم يف مستدركه ،يف كتاب األدب ابب وأما حديث سامل بن عبيد النخعي يف هذا الباب ،)320 /4( ،احلديث
ِ
ِ ِ
ِ
يث ِ
احل ِد ِ
يث " ،ووافقه الذهيب.
ي فَـ َق ْد أ ْ
رقم ( ،)7777وقالَ :ه َذا َحد ٌ َ
َمجَ َعا َعلَى صحة َه َذا َْ
صح ٌ
يح َعلَى َشْرط الْبُ َخا ِر ِّ
( )13بتصرف :وهبه الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :الرابعة.)191/4( ،

( )14احلديث أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص ،)254 /6( ،قال اهليثمي يف جممع الزوائد (:)298 /4
َمحد
ال الص ِح ِ
َمحَ َدَ ،والْبَـزا ِر ِر َج ُ
َمحَ ُدَ ،والْبَـز ُارَ ،والط ََرب ِاّن ِيف ْاأل َْو َس ِطَ ،وِر َج ُ
يح ،وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب (َ :)198 /3رَواهُ أ ْ
ال أ ْ
َرَواهُ أ ْ
َوالْبَـزار ورجاهلما رجال الص ِحيح ،وحسنه األلباّن يف صحيح الرتغيب والرتهيب (.)625/2
6

ََۡ َ ۡ َ َ َۡ ۡ َ َٗ
يل﴾ [احلجر .]74 ،73 :وقد ذم اإلسالم هذا الفعل على لسان
وأمطرنا علي ِهم حِجارة مِن س ِ
ِج ٍ

الرسول الكرمي ﷺ ،فعن ابن عباس ِ
قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :ملعون امن اع ِمل بعمل قوم

لوط"( ،)15وامللعون :الذي تربأ هللا منه وأبعده من رمحته وثوابه( ،)16بل أوجب النيب ﷺ على من فعل هذا
ُوط ،فااقْت لُوا ال اف ِ
الفعل احل ّد ،قال ﷺ« :من وج ْد ُمتُوهُ ي عمل اعمل قا وِم ل ٍ
ول بِ ِه» ( ،)17قال ابن
اع ال اواملاْفعُ ا
ُ
اْ اا
اْ ا ُ ا ا ْ
تيمية (ت728 :هـ) " :اتفقوا على قتلهما .وعليهما االغتسال من اجلنابة ،ترتفع اجلنابة من االغتسال؛
لكن ال يطهران من جناسة الذنب إال ابلتوبة"(.)18
ِ
الس احا ُق) ،توصيفه ،وصوره ،ومرتبته يف ضوء السنة النبوية:
املطلب الثاّنِ ( :
ِ
ِ
سح َق الشيءَ يسحقه َس ْح ًقا أي دقه أشد الدق ،وقيل:
الس َح ُ
اق يف اللغة :أبنه َ
توصيف ِ
الس احا ُق :عرف ّ
ِ (ِ )19
اق يف االصطالح :هو إتيان املرأة
الس َح ُ
الس ْح ُق :الدق ُ
الرقيق .وقيل :هو ُمطلق الدق بعد الد ّق  ،و ّ
املرأة ،ومساحقة املرأتني ،أي تدالكهما ،واستمتاع كل واحدة منهما ابألخرى( ،)20والفرق بينه وبني الزان
أن السحاق ال إيالج فيه(.)21
ومن صوره :أن متارس املرأة مع أخرى اجلنس سواء كانتا يف مرحلة الطفولة أو املراهقة أو النضج؛ فتمثل
ال
إحداهن دور الرجل واألخرى دور املرأة على تراضي واتفاق يف الغالب( ،)22وهو بال شك زان بينهن ،قَ َ
ال رس ُ ِ
رس ُ ِ
«ال ي ب ِ
ِ
الر ُج ُل َّ
اش ُر َّ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم :ا ُا
ول هللا َ
ول اَّلل َ
الر ُج ال اواال ال اْم ْرأاةُ ال اْم ْرأاةا» ،وقَ َ َ ُ
َُ
صلى هللاُ
ِ
ِ
السحا ُق ب ْا ِ
س ِاء ِزاًن با ْي نا ُه َّن»(. )23
َعلَْيه َو َسل َم ِ « :ا ا
ني النِ ا
( )15احلديث أخرجه أمحد يف مسنده ،مسند ابن عباس ،)436 /2( ،احلديث رقم ( ،)1875وإسناده صحيح ،صححه األلباّن يف صحيح
اجلامع الصغري وزًيدته (.)1024 /2
( )16أبو العباس أمحد بن حسني بن علي بن رسالن ،شرح سنن أيب داود ،حتقيق :عدد من الباحثني بدار الفالح إبشراف خالد الرابط
الناشر :دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث ،الفيوم  -مجهورية مصر العربية ،الطبعة :األوىل 1437 ،هـ.)515 /9( ،

( )17احلديث أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب احلدود ،ابب ما جاء يف حد اللوطي ،)109 /3( ،احلديث رقم ( ،)1456وإسناده صحيح،
صححه احلاكم يف املستدرك ( )395 /4ووافقه الذهيب ،وصححه األلباّن يف إرواء الغليل (.)17/8
( )18أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية ،الفتاوى الكربى ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1408 ،ه،412 /3( ،
.)413
( )19بتصرف :ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة :الثالثة 1414 :هـ ،)152 /10( ،د أمحد خمتار عبد احلميد عمر،
معجم اللغة العربية املعاصرة.)1042 /2( ،

( )20أبو مالك كمال بن السيد سامل ،صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب اْلئمة.)51/4( ،
( )21وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية الكويتية.)19 /24( ،

( )22بتصرف :مروان إبراهيم القيسي ،اإلسالم واملسألة اجلنسية ،دار عمار ،األردن ،الطبعة :الثانية( ،صـ .)101
( )23احلديث أخرجه الطرباّن يف معجمه الكبري ،)63/22( ،احلديث رقم ( ،)153قال اهليثمي يف جممع الزوائد (َ " :)256 /6رَواهُ الط ََرب ِاّن،
ِ
ول اَّللِ  -صلى اَّلل علَي ِه وسلم ِ " :-
ات" ،وقال الغماري يف املداوي
ال َر ُس ُ
َوَرَواهُ أَبُو يـَ ْعلَى َولَ ْفظُهُ :قَ َ
«س َح ُ
اق النِّ َساء بـَْيـنَـ ُهن ِزًان» "َ .وِر َجالُهُ ثَِق ٌ
َ ُ َْ ََ َ
7

ِ
ِ
اق من أقبح املراتب وأخبثها وأشنعها بني البنات ألنه
الس َح ُ
مرتبه ِ
الس احا ُق يف ضوء السنة النبوية :يعد ّ
َ

َ

َ ُ َ َٰٓ

ۡ

َ ۡ َ َ َٰ َ َ َ َٰ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ
ون﴾ [املؤمنون ،]7 :فهو
فعل حمرم ميضي يف فاعله قوله تعاىل﴿ :فم ِن ٱبتغ وراء ذل ِك فأولئِك هم ٱلعاد

زان بينهن يف احلرمة وحلوق اإلمث والعار وإن تفاوت املقدار يف العقوبة لعدم اإليالج ذلك ألن األمر حبفظ
الرج ِل ،واال الْمرأاةُ إِ اَل اعورةِ
ِ
يعم املرأة كذلك ( ،)24قال رسول هللا ﷺ « :اال يا ْنظُُر َّ
الر ُج ُل إِ اَل اع ْوارة َّ ُ ا ا ْ
ْا
الفرج ّ
ب الْو ِ
ِ
الرج ِل ِيف ثاو ٍ ِ ٍ
ِ
الْمرأاةِ ،واال ي ْف ِ
اح ِد»،
ضي َّ
الر ُج ُل إِ اَل َّ ُ
اْ ا ُ
ْ
ب اواحد ،اواال تُ ْفضي ال اْم ْرأاةُ إِ اَل ال اْم ْرأاة ِيف الثَّ ْو ِ ا
الرجل يف ثوب واحد ،وال املرأة إىل املرأةِ يف ثوب
قال القاضي عياض(ت544:هـ) ":ال يفضى الرجل إىل ُ
واحد "  :أي ال ُيلو فإَّنما إذا خليا متجردين دون إزار فإن يف مبَاشرةِ أحدمها اآلخر ملس عورةِ كل واحد

ملسها كالنظر إليها" (.)25
منهما صاحبه ،و ُ

املطلب الثالث( :إتيان البهائم) ،توصيفه ،وصوره ،ومرتبته يف ضوء السنة النبوية:
توصيف إتيان البهائم :هو أن يطأ اإلنسان البهيمة من احليوان ،حياول من خالهلا إشباع رغبته اجلنسية

من خالل ذلك الوطء ،وعادة ما تستخدم احليواانت املستأنسة (.)26

من صوره :أن حياول بعض من الذكور واإلانث استعمال احليواانت كالكالب والقردة وغريها يف إمتام

العملية اجلنسية من خالل تغييب الرجل ذكره يف فرج هبيمة ،أو متكني املرأة للحيوان من نفسها فيطئها،

أو تقوم إبدخال ذكره يف فرجها(.)27
مرتبه إتيان البهيمة يف ضوء السنة النبوية :أن الطبع السليم أيىب هذا النوع من الوطء اخلبيث الشنيع؛
ألنه ممارسة قذرة ال يفعلها إال من عرف ابالحنراف واالحنالل اخلارج عن الفطرة ،وألنه فرج يف فرج حرام

لعلل اجلامع الصغري للمناوي ( " :) 215 /4قال اهليثمي :رجاله ثقات ،لكن أورده الذهيب يف الكبائر ومل يعزه ملخرج ،بل قال :يروى ،مث
أيضا عن واثلة ،والنور اهليثمي قال عن هذا احلديث [ :]256 /6رجاله ثقات كما نقل الشارح ،ويف
قال :وهذا إسناد لني وعزاه للطرباّن ً
كل ذلك عندي وقفة ألن احلديث خرجه ابن حبان يف الضعفاء يف ترمجة بشر بن عون [ ،]190 /1وضعفه األلباّن يف سلسلة األحاديث
الضعيفة (.)105 /4
()24
الص ِغ ِي ،احملقق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم ،الناشر:
ح اجلا ِامع َّ
َّنوير اش ْر ُ
بتصرف :حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الت ُ
مكتبة دار السالم ،الرًيض ،الطبعة :األوىل 1432 ،هـ.)463 /6( ،
ِ ِ ِ ِ
( )25عياض بن موسى بن عياض اليحصيب ،اشرح ِ
املُعلِ ِم ب اف اوائِ ِد ُم ْسلِم ،احملقق :الدكتور حيْ َىي
كم ُ
ال ْ
ُْ ا
املُس َّمى إِ ا
صحيح ُم ْسل ِم لل اقاضي عيااض ا
إِ ْمسَاعِيل ،الناشر :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ.)188 /2( ،
( )26بتصرف :عبد السالم حامد زهران ،الصحة النفسية والعالج النفسي ،الناشر :عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة ،القاهرة2005 ،م،
(صـ  452ـ  ،)454صونيا براميلي ،االحنرافات اجلنسية ،الناشر :املؤسسة احلديثية للكتاب ،طرابلس2009 ،م( ،صـ 21ـ .)137

( )27بتصرف :مروان إبراهيم القيسي ،اإلسالم واملسألة اجلنسية( ،صـ  ،)102 ،101وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية
الكويتية.)33 /44( ،
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ال يباح حبال من األحوال ،وليس حمل لالستمتاع ألنه وطء ال تشتهيه الطباع( ،)28وهذا الفعل ميضي فيه
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم قال« :ل ااع ان َّ
اَّللُ ام ْن اوقا اع اعلاى
يب
حديث ابْ ِن َعباس َر ِض َي اَّللُ َعْنـ ُه َماَ ،ع ِن النِ ِ
َ
ّ
َ َ َ ُ َ َٰٓ َ ُ
اَبِيم ٍة»( ،)29أتكيدا على حرمة هذا الفعل وجترميا لفاعله قال تعاىلَ ﴿ :ف َم ِن ٱ ۡب َت َ َٰ
غ َو َرا َء ذَٰل ِك فأ ْولئِك ه ُم
ا
ۡ
َ
ُ
ٱل َعادون﴾ [املؤمنون.)30(]7 :
املطلب الرابعِِ ( :
الزًن) ،توصيفه ،وصوره ،ومرتبته يف ضوء السنة النبوية:
ِ
ِ
الزًنِّ :
توصيف ِِ
إيالج احلَ َش َف ِة ب َف ْرج حمرم َبعْينِه خال َعن
الزان يف اللغة :هو الرق ِّي على الشيء ،واصطالحاُ :
املرأَةِ من غ ِري َع ْقد َش ْرعِ َي( ،)31ومنهم من عرفه تعريفا مطوال يبني ضوابط
هى ،وقيلُ :ه َو َو ْطءُ ْ
شْبـ َهة ُم ْشتَ ً
الزان املوجب للحد ،فقالوا :هو الوطء احلرام يف قبل املرأة احلية املشتهاة يف حالة االختيار يف دار العدل،
ممن التزم أحكام اإلسالم ،اخلايل عن حقيقة امللك ،وحقيقة النكاح ،وعن شبهة امللك ،وعن شبهة النكاح،
وعن شبهة االشتباه يف موضع االشتباه يف امللك والنكاح مجيعا(.)32
من صوره:
 البِغاءُ :والبغي هي املرأة الفاجرة املأجورة على مضاجعة الرجال ،والبغاء يعد حرفتها ،سواء كانبتعدد عالقاهتا اجلنسية مع أكثر من رجل ،أو من خالل اختاذ الصديق والعشيق ليفجر هبا سرا
َ

َ

َ

َ

ا
ۡي ُم َ َٰ َ
ۡ َ
دون إعالن بذلك( ،)33قال تعاىل :غ ۡ َ
ان [النساء،]25 :
خذ َٰ ِ
ت َوَّل ُمت ِ
س ِفحَٰ ٖ
ت أخد ٖ
وهو يعد احنرافا جنسيا وجرمية تدرج ضمن جرائم اجلنس؛ ألن غاية الفعل اجلنسي يف البغاء خترج
عن نطاق اإلشباع اجلنسي الشرعي( ،)34فهو كبرية من كبائر الذنوب توجب دخول النار ،وقد

َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ َٰٓ ا َ َ
ن ى إِن ُهۥ َكن
حرم هللا تعاىل ممارسة هذا الفعل على كال اجلنسني ،قال هللا تعاىل :وَّل تقربوا ٱلزِ

( )28بتصرف :أمحد بن حسني بن علي بن رسالن ،شرح سنن أيب داود ،حتقيق :عدد من الباحثني بدار الفالح إبشراف خالد الرابط،
الناشر :دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث ،الفيوم ،الطبعة :األوىل 1437 ،هـ.)467 /14( ،
()29
ِ
يث ِ
يح ِْ
اإل ْسنَ ِاد
احلديث أخرجه احلاكم يف مستدركه ،يف كتاب احلدود ،)410 /4( ،احلديث رقم ( ،)8104قال احلاكمَ :
"ه َذا َحد ٌ َ
صح ُ
َوَملْ ُُيَِّر َجاهُ" ،ووافقه الذهيب يف التلخيص ،وصححه األلباّن يف السلسة الصحيحة (.)1364 /7

البدر التمام شرح بلوغ املرام ،احملقق :علي بن عبد هللا الزبن ،الناشر :دار هجر ،الطبعة :األوىل،
( )30احلسني بن حممد بن سعيد
الالعيُ ،
ّ

1428هـ.)63/9( ،

()31
الرزاق احلسيين ،اتج العروس ،دار اهلداية ،)225/38( ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
ّ

املعاصرة.)1001 /2( ،

( )32وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته.)293/7( ،

( )33حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ابلتعاون مع مركز البحوث
والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة ،الناشر :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،الطبعة :األوىل،
 1422هـ.)602 /6( ،

( )34بتصرف :عبد السالم حامد زهران ،الصحة النفسية والعالج النفسي( ،صـ  452ـ  ،)454صونيا براميلي ،االحنرافات اجلنسية( ،صـ
21ـ .)137
9

َف َٰ ِح َش ٗة َو َسا َء َسب ِ ٗيل[ اإلسراء ،]32 :وعن عائِ َشةَ ،زوج النِ ِيب ﷺ أَخربتْه :أَن النِّ
اح ِيف
ك
َ
َ
ْ ََ ُ
َ
َْ َ ّ
ِ
اجل ِ
اهلِي ِة َكا َن علَى أَربـع ِة أ َْحناء :فَنِ َك ِ ِ
اح الن ِ
ب الر ُج ُل إِ َىل الر ُج ِل َوليـتَهُ أَ ِو
َ َْ َ َ
ٌ
َ
اح مْنـ َها ن َك ُ
اس اليَـ ْوَمَُ :يْطُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ت ِم ْن طَ ْمثِ َها :أ َْر ِسلي
آخ ُرَ :كا َن الر ُج ُل يـَ ُق ُ
ول ال ْمَرأَته إِذَا طَ ُهَر ْ
ابْـنَـتَهُ ،فَـيُ ْ
اح َ
صدقـُ َها ُمث يـَنْك ُح َهاَ ،ون َك ٌ
ِ
إِ َىل فُالَن فَ ِ ِ ِ
ك الر ُج ِل ال ِذي
ني َمحْلُ َها ِم ْن ذَل َ
استَـْبضعي منْهَُ ،ويـَ ْعتَ ِزُهلَا َزْو ُج َها َوالَ ميََس َها أَبَ ًداَ ،حَّت يـَتَـبَ َ
ْ
ضع ِمنْه ،فَإِذَا تَـبني َمحلُها أَصاهبا زوجها إِذَا أَحب ،وإِمنَا يـ ْفعل ذَلِك ر ْغبةً ِيف َجناب ِة الولَدِ،
ِ
تَ ْستَـْب ُ ُ
َ َ ْ َ َ ََ َ ْ ُ َ
َ َ َ َُ َ َ َ
ََ َ
ِ
فَ َكا َن ه َذا النِّ َكاح نِ َك ِ ِ
الع َش َرةِ ،فَـيَ ْد ُخلُو َن َعلَى
آخ ُرَْ :جيتَ ِم ُع الرْه ُ
اح اال ْستْب َ
َ
اح َ
ط َما ُدو َن َ
ض ِاعَ .ون َك ٌ
ُ َ
املرأَةُِ ،كلهم ي ِ
ت إِلَْي ِه ْم،
تَ ،وَمر َعلَْيـ َها لَيَال بـَ ْع َد أَ ْن تَ َ
ت َوَو َ
ض َع َمحْلَ َها ،أ َْر َسلَ ْ
ض َع ْ
صيبُـ َها ،فَإِذَا َمحَلَ ْ
ُْ ُ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول َهلُْم :قَ ْد َعَرفْـتُ ُم الذي َكا َن م ْن أ َْم ِرُك ْم
فَـلَ ْم يَ ْستَط ْع َر ُج ٌل مْنـ ُه ْم أَ ْن ميَْتَن َعَ ،حَّت َْجيتَ ِمعُوا عنْ َد َها ،تَـ ُق ُ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
يع أَ ْن ميَْتَنِ َع
ت ،فَـ ُه َو ابْـنُ َ
َحب ْ
َوقَ ْد َولَ ْد ُ
ك ًَي فُالَ ُن ،تُ َس ّمي َم ْن أ َ
ت ِاب ْمسه فَـيَـ ْل َح ُق به َولَ ُد َها ،الَ يَ ْستَط ُ
ِ
ِ
ِ
اح َّ ِ
َّاس ال اكثِيُ ،فا يا ْد ُخلُو ان اعلاى املاْرأاةِ ،الا متاْتانِ ُع ِِمَّ ْن اجاءا اها ،او ُه َّن
بِه الر ُج ُل،ا ن اك ُ
الراب ِع :اَْيتام ُع الن ُ
ْب اعلاى أابْ واَبِِ َّن راَي ٍ
الب غااَيُ ،ك َّن ي ْن ِ
ت
اد ُه َّن اد اخ ال اعلاْي ِه َّن ،فاِإذاا اَحالا ْ
ت تا ُكو ُن اعلا اما ،فا ام ْن أ اار ا
ص ْا
ا
ا اا
ا ا
ت اَحْلا اها ُِ
ط
ُجعُوا اَلاا ،او اد اع ْوا اَلُ ُم ال اقافاةاُُ ،ثَّ أا ْْلاُقوا اولا اد اها ِابلَّ ِذي يا ارْو ان ،فاالْتاا ا
ض اع ْ
اه َّن اواو ا
إِ ْح اد ُ
ِ
ِ
اح
ك «فا لا َّما بُعِ ا
بِ ِه ،او ُد ِع اي ابْ ناهُ ،الا مياْتانِ ُع ِم ْن ذالِ ا
ث ُُما َّم ٌد ا
صلَّى هللاُ اعلاْيه او اسلَّ ام ِابْلا ِِق ،اه اد ام ن اك ا
ِِ ِ
ِ
اح الن ِ
َّاس اليا ْوام»(.)35
اجلااهليَّة ُكلَّهُ إَِّال ن اك ا
ِ ِ ِ
فع ْن َجابِر رضي هللا عنه " ،أ َّ
ال
ول يُ اق ُ
ُيب ابْ ِن اسلُ ا
وحذر من إجبار النساء عليهَ ،
ان اجا ِرياةا ل اع ْبد هللا بْ ِن أ اٍِ
ش اكتاا ذالِ ا ِ
ال اَلاا :أ اُم ْي امةُ ،فا اكا ان يُ ْك ِرُه ُه اما اعلاى ِِ
س ْي اكةُ ،اوأُ ْخ ارى يُ اق ُ
الزاًن ،فا ا
َّب ا
صلَّى هللاُ
اَلااُ :م ا
ك إ اَل النِ ِِ
َ
ََ ُ ۡ ُ ْ َََ ُ ۡ ََ
ۡ
ِ
لَع ٱ ۡۡل َغاءِ إ ِ ۡن أ َر ۡد َن ََتَ ُّص ٗنا َِلَ ۡب َت ُغوا ْ َع َر َض ٱ ۡ َ
ۡل َي َٰوة ِ ٱ ُّدلن َيا َو َمن
سلَّ ام ،فاأانْ از ال هللاُ ﴿ :وَّل تك ِرهوا فتيَٰت ِكم
ِ
اعلاْيه او ا
ُ ۡ
كر ُّ
هه ان فَإ ان ٱ ا َ
ّلل ِم ۢن َب ۡع ِد إ ۡك َرَٰهِه ان َغ ُفور ٞارح ٞ
ِيم ﴾[النور .")36( ]33 :بل ورتب على ممارسة الزان زوال
ِ
ِ
ِ
ي ِ
ِ
ال النِيب صلى هللا علَي ِه وسلم« :الا ي زِّن َّ ِ
ب
نور اإلميان ونزوعه ،قَ َ
اْ
الز ِاّن ح ا
ني يا ْزِّن او ُه او ُم ْؤم ٌن ،اوالا يا ْش ار ُ
َ ُ َْ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس
ب او ُه او ُم ْؤم ٌن ،اوالا يا ْس ِر ُق ح ا
اخلا ْم ار ح ا
ني يا ْش ار ُ
ني يا ْس ِر ُق او ُه او ُم ْؤم ٌن ،اوالا يا ْن تا ِه ُ
ب ُُنْباةا ،يا ْرفا ُع الن ُ
ِ
ِِ
ال
ني يا ْن تا ِهبُ اها او ُه او ُم ْؤِم ٌن»( ،)37وجعل انتشاره عالمة على قرب قيام الساعة ،قَ َ
ارُه ْم ح ا
إِل ْايه ف ا
يها أابْ ا
صا

( )35احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،ابب من قال ال نكاح إال بويل ،)15 /7( ،احلديث رقم (.)5127
{وَال تُ ْك ِرُهوا فَـتَـيَاتِ ُك ْم عَلَى الْبِغَ ِاء} [النور،]33 :
( )36احلديث اخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب التفسري ،ابب ِيف قَـ ْولِِه تَـ َع َ
اىلَ :
( ،)2320/4احلديث رقم (.)3029
( )37متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب املظامل والغصب ،ابب النهىب بغري إذن صاحبه ،)136 /3( ،احلديث رقم (،)2475
وأخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب اإلميان ،ابب بيان نقصان اإلميان ابملعاصي ونفيه عن املتلبس ابملعصية على إرادة نفي كماله/1( ،
 ،)76احلديث رقم (.)57
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ول اَّللِ صلى هللا علَي ِه وسلم " :إِ َّن ِمن أا ْشر ِ
الس ا ِ
ِ
ب
َر ُس ُ
اط َّ
ْم اوياثْ بُ ا
ت اجلاْه ُل ،اويُ ْش ار ا
اعة :أا ْن يُ ْرفا اع العل ُ
ْ ا
َ ُ َْ ََ َ
اخلا ْم ُر ،اوياظ اْه ار ِِ
الزاًن "(.)38
 زًن احملارم :وهو احلصول على اللذة اجلنسية عن طريق جمامعة احملرمات من النساء ،وغالبا مايكون ابإلكراه واالعتداء عليهن ،وهو مرفوض دينيا واجتماعيا وخلقيا ،وترتكب مثل هذه
االحنرافات وجرائم االغتصاب للمحارم عادة حتت أتثري املسكر ،أو اجلهل والفقر ،أو عند انعدام

الغرية على احملارم( ،)39وعادة ما يكون سببها هو ضعف اإلميان والرتبية األسرية؛ حبيث يكون

ُ َ ۡ ََ ُ
ت عل ۡيك ۡم
اجلو األسري العام خاليا من احلشمة والتفريق بني اجلنسني( ،)40قال تعاىل ﴿:ح ِرم
َ ُ َۡ
ُ
َ ُ ُۡۡ
ُ
َ َُ ُ
َ ُ ُ َ ََ ُ ُ َ ُ ُ
ُاَ ُ ُ
ت َوأ ام َه َٰ ُتك ُم
أمهَٰتك ۡم َو َبناتك ۡم َوأخوَٰتك ۡم َوع اَٰمتك ۡم َوخَٰلَٰتك ۡم َو َبنات ٱۡل ِخ َو َبنات ٱۡلخ ِ
ُ ُ ُ
ُ ا َٰ
ُ
ا َٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َ َٰ ُ ُ
كم م َِن ٱ الر َض َٰ َعةِ َوأُ ام َه َٰ ُ
جورِكم مِن
ت ن َِسائِك ۡم َو َر َبَٰٓئ ِ ُبك ُم ٱل ِت ِِف ح
ٱل ِت أۡرضعنكم وأخوت
َ
َ ا َ ُ ُ ْ َ َ ۡ
ُ ا َٰ َ َ ۡ
َ َٰٓ ُ
ُ
ا ََ َُ َ ََ ُ
اح عل ۡيك ۡم َو َحلئِل أ ۡب َنائِك ُم
ن َِسائِك ُم ٱل ِت دخل ُتم ب ِ ِه ان فإِن ل ۡم تكونوا دخل ُتم ب ِ ِهن فل جن
ا َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ َ َ ۡ
َت َم ُعوا ْ بَ ۡ َ
ورا ارح ٗ
ّلل ََك َن َغ ُف ٗ
ي ٱ ۡۡلُ ۡخ َت ۡي إ اَّل َما قَ ۡد َسلَ َف إ ان ٱ ا َ
ِيما ﴾ [
ٱَّلِين مِن أصلبِكم وأن
َۗ ِ
ِ ِ
ا
َ
ََ ا
ََ َ ُ ْ َ َ
ُ ُ
ِحوا َما نك َح َءابَاؤكم م َِن ٱلن ِ َساءِ إَِّل َما ق ۡد َسلف إِن ُهۥ
النساء ،]23 :وقال تعاىل ﴿ :وَّل تنك
ً
َ َ َ َ ٗ ۡ
ال :مر ِيب خ ِايل
َكن ف َٰ ِحشة َو َمق ٗتا َو َسا َء َسبِيل ﴾ [ النساء  ،]22 :وعن الرب ِاء بن عازب ،قَ َ

َ
َ
َ ْ ََ
ِ
ول َِّ
ِ
صلَّى َّ
اَّللُ اعلاْي ِه او اسلَّ ام إِ اَل
ال« :با اعثاِين ار ُس ُ
يد؟ قَ َ
ت :أَيْ َن تُِر ُ
اَّلل ا
أَبُو بـُْرَدةَ بْ ُن نيَار َوَم َعهُ ل َواءٌ ،فَـ ُقلْ ُ
ج ْام ارأاةا أابِ ِيه أا ْن آتِياهُ بِارأْ ِس ِه» ( ،)41فدل ذلك على أنه فعل حمرم والعقوبة فيه مغلطة
ار ُج ٍل تا ازَّو ا
ذلك ألنه مجع بني الزان واالعتداء على ذوات الرحم احملرمني ،قال ابن القيم (ت751 :هـ) :عن

( )38متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب العلم ،ابب رفع العلم وظهور اجلهل ،)27 /1( ،احلديث رقم ( ،)80وأخرجه مسلم
يف صحيحه ،يف كتاب العلم ،ابب رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفنت يف آخر الزمان ،)2056 /4( ،احلديث رقم (.)2671
( )39عادل موسى عوض ،جرمية زًن احملارم وآاثرها وعقوبتها يف الفقه اإلسالمي ،كلية الدراسات اإلسالمية ،بسوهاج( ،صـ ،)649 ،648

حممود أمحد شعيب ،زًن احملارم وأثره على الفرد واجملتمع ،جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،دمنهور ،العدد الثاّن ،اجمللد الثالث،
2017م( ،صـ .)529
( )40بتصرف :عبد السالم حامد زهران ،الصحة النفسية والعالج النفسي( ،صـ  452ـ  ،)454صونيا براميلي ،االحنرافات اجلنسية( ،صـ
21ـ .)137
( )41احلديث أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب أبواب األحكام ،ابب فيمن تزوج امرأة أبيه ،)635 /3( ،احلديث رقم ( ،)1362قال الرتمذي:
ِ
ِ
ِ
الرب ِاء َوقَ ْد
يب َوقَ ْد َرَوى ُحمَم ُد بْ ُن إِ ْس َح َ
الرب ِاء َح ِد ٌ
ي بْ ِن ََثبِتَ ،ع ْن َعْب ِد اَّللِ بْ ِن يَِز َ
اق َه َذا احلَد َ
" َحد ُ
يث َح َس ٌن غَ ِر ٌ
يثَ ،ع ْن َعد ِّ
يدَ ،ع ِن ََ
يث ََ
رِوي ه َذا احل ِديث ،عن أَ ْشعث ،عن ع ِدي ،عن ي ِزيد ب ِن ِ
ِ
الرب ِاء ،عَ ْن َخالِِه ،عَ ِن
ي ،عَ ْن يَِز َ
الرباء ،عَ ْن أَبِ ِيه َوُرِوي عَ ْن أَ ْش َع َ
ث ،عَ ْن عَد ّ
يد بْ ِن ََ
ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ّ َ ْ َ َ ْ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح َعلَى َشْرط ُم ْسلمَ ،وَملْ ُُيَِّر َجاهُ " َولَهُ َش َواه ُد َع ْن
صلى اَّللُ َعلَْي ِه َو َسل َم" ،وقال احلاكم يف املستدرك (َ " :)208 /2ه َذا َحد ٌ
يث َ
يب َ
صح ٌ
النِ ِّ
ِ ِ ِ
ع ِد ِي ب ِن ََثبِت ،وع ِن ال ِ ِ
ي بْ ِن ََثبِت" ،وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة (" :)116 /3هذا إسناد صحيح رجاله
َ ّْ
ْرباء ،م ْن غَ ِْري َحديث عَد ِّ
َ َ ََ
ثقات" ،وقال ابن حجر يف فتح الباري ( " :) 118 /12يف سنده اختالف كبري وله شاهد من طريق معاوية بن مرة" ،وصححه األلباّن يف
إرواء الغليل (.)18 /8
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وطء األم والبنت واألخت " :فإن النفرة الطبيعية عنه كاملة ،مع أن احلد فيه من أغلظ احلدود
يف أحد القولني وهو القتل بكل حال حمصنا كان أو غري حمصن"(.)42
 زًن اْلموات :وهو رغبة يف ممارسة اجلنس مع املوتى ومضاجعتهم سواء كانوا ذكورا أو إانَث منالقبل أو الدبر ،وصاحب هذا االحنراف هو شخص ليس ابلسوي ذلك ألنه فعل ترفضه النفس
وأتنفه ( ،)43لكونه غري مشتهى ،فمن كان له طبع سليم وعقل مستقيم فإنه ينفر عنه ،وإمنا يفعل
ذلك بعض السفهاء لغلبة الشبق عليهم( .)44وهو بال شك أعظم جرما من زان احليّة ألن للميت
ال رسول هللا ﷺ« :فاِإ َّن
حرمه تكفل صيانة عرضه يف حال موته كحال حياته على اإلطالق؛ قَ َ

ض ُك ْم ،با ْي نا ُك ْم اح ار ٌام ،اك ُح ْرام ِة يا ْوِم ُك ْم اه اذاِ ،يف اش ْه ِرُك ْم اه اذاِ ،يف بالا ِد ُك ْم
ِد اماءا ُك ْم ،اوأ ْام اوالا ُك ْم ،اوأا ْع ارا ا
اه ُد الغاائِب ،فاِإ َّن َّ ِ
الش ِ
اه اذا ،لِيُ با لِِ ِغ َّ
سى أا ْن يُبا لِِ اغ ام ْن ُه او أ ْاو اعى لاهُ ِم ْنهُ»( ،)45وقد حرم
ا
الشاه اد اع ا

اإلسالم إيذاء امليت بكسر عظمه أو تقطيعه فكيف ابالعتداء عليه جنسيا!؟ ،قال رسول هللا
ﷺ « :اكسر اعظ ِْم الْميِِ ِ
ت اك اك ْس ِرهِ احيًّا»(.)46
ا
ُْ
 زًن الصغار :هو ممارسة اجلنس مع الصغار واألطفال القصر من القبل أو الدبر ،وغالبا ما يكونمصحواب ابإلكراه واالغتصاب واخلداع ،وقد يكون املرتكب هلذا السلوك ذكرا أو أنثى من األقارب
أو غريهم( ،)47وهو يعد حراما وجرما عظيما ،وكارثة يف حق الطفولة ملا يرتتب عليه من آَثر
نفسية وسلوكية وجسدية قد يعاّن منها هذا الصغري فرتة طويلة من حياته( ،)48وملا فيه من البشاعة

املنافية للفطرة السليمة اليت فطر هللا عليها البشر فقد حرم اإلسالم هذا االعتداء اجلنسي بشكل

( )42مشس الدين ابن قيم اجلوزية ،اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف أو الداء والدواء ،الناشر :دار املعرفة ،املغرب ،الطبعة :األوىل،
1418ه( ،صـ .)174
( )43بتصرف :مروان إبراهيم القيسي ،اإلسالم واملسألة اجلنسية( ،صـ .)102
ْب ،الناشر :املطبعة الكربى األمريية ،القاهرة ،الطبعة :األوىل،
( )44فخر الدين الزيلعي احلنفي ،تبيني اْلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ال ِِ
شلِ ِِ
 1313هـ.)164 /3( ،
( )45احلديث متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب العلم ،ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم« :رب مبلغ أوعى من سامع»1( ،
 ،)24/احلديث رقم ( ،) 67واللفظ له ،وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والدًيت ،ابب تغليظ حترمي الدماء
واألعراض واألموال ،)1305 /3( ،احلديث رقم (.)1679
( )46احلديث أخرجه أبو داود يف سننه ،يف كتاب اجلنائز ،ابب يف احلفار جيد العظم هل يتنكب ذلك املكان؟ ،)212 /3( ،احلديث رقم
( ،)3207قال النووي يف خالصة األحكام (" :) 1035 /2رواه أبو داود ،وابن ماجه ،والبيهقي أبسانيد صحيحة ،وفيه سعد بن سعيد،
وهو خمتلف يف توثيقه ،وقد روى له مسلم يف " صحيحه " ،وصححه األلباّن يف إرواء الغليل (.)215 /3
( )47مروان إبراهيم القيسي ،اإلسالم واملسألة اجلنسية( ،صـ .)105

( )48خالد بن حممد الشهري ،التحرش اجلنسي ابْلطفال ،موقع صيد الفوائد.http://www.saaid.net/tarbiah/292.htm،
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عام ،قال تعاىل﴿ :واال َتق َر ُبوا ٱلز َٰٓ
ن ى إِنا ُهۥ َك َن ف َٰ ِح َشة َو َسا َء َسبِيل﴾ [اإلسراء ،]32 :ورتب عليه
ِ
ا

العقوبة املستحقة على الفاعل.

مرتبة الزًن يف ضوء السنة النبوية :الزان مبختلف صوره وأشكاله اليت مرت يعد من كبائر الذنوب وهو من

أقبح املعاصي اليت يعاقب عليها املذنب يف حياته ملا له من أضرار على الفرد واجملتمع واألسر ،لكونه يصيب
العرض والشرف ،ويسهم يف زعزعة وتصدع اجملتمع واَّنياره ،وهذا ما أمجعت عليه الشرائع السماوية السابقة،
ِ ِ
ِ ِ
ِ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم ،فَ َذ َك ُروا لَهُ أَن
َع ْن َعْبد اَّلل بْ ِن عُ َمَر َرض َي اَّللُ َعْنـ ُه َما ،أَن اليَـ ُه َ
ود َجاءُوا إِ َىل َر ُسول اَّلل َ
ول اَّللِ صلى هللا علَي ِه وسلم« :ما اَِت ُدو ان ِيف التَّوراةِ ِيف اشأ ِ
الر ْج ِم».
ال َهلُْم َر ُس ُ
َر ُج ًال ِمْنـ ُه ْم َو ْامَرأَةً َزنـَيَا ،فَـ َق َ
ْن َّ
َ ُ َْ ََ َ ا
ْا
ِ
ِ
ِ
ض َع
ض ُح ُه ْم َوُْجيلَ ُدو َن ،فَـ َق َ
وها ،فَـ َو َ
فَـ َقالُوا :نـَ ْف َ
ال َعْب ُد اَّلل بْ ُن َسالَمَ :ك َذبْـتُ ْم إِن ف َيها الر ْج َم فَأَتَـ ْوا ِابلتـ ْوَراة فَـنَ َش ُر َ
ِ
َح ُد ُه ْم يَ َدهُ َعلَى آيَِة الر ْج ِم ،فَـ َقَرأَ َما قَـْبـلَ َها َوَما بـَ ْع َد َها ،فَـ َق َ
ال لَهُ َعْب ُد اَّلل بْ ُن َسالَمْ :ارفَ ْع يَ َد َك ،فَـَرفَ َع يَ َدهُ
أَ
فَإِذَا فِيها آيةُ الرج ِم ،فَـ َقالُوا :ص َد َق ًي ُحمم ُد ،فِيها آيةُ الرج ِم ،فَأَمر هبِِما رس ُ ِ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم
َ َ َ
َ َ ْ
ول اَّلل َ
َ َ ْ ََ َ َ ُ
()50
)
49
(
ت الر ُج َل َْجينَأُ َعلَى امل ْرأَةِ يَِق َيها احلِ َج َارةَ "  .ولقد تناول القرآن الكرمي هذه
ال َعْب ُد اَّللِ :فَـَرأَي
فَـ ُرِمجَا ،قَ َ
ُ
ْ
َ
ٗ
ٗ
َ َ
اجلرمية يف عدد من السور ،فقال هللا تعاىلَ ﴿ :و ََّل َت ۡق َر ُبوا ْ ٱلز َ َٰٓ
ن ى إِنا ُهۥ َك َن ف َٰ ِح َشة َو َسا َء َسبِيل﴾ [اإلسراء:
ِ

ا َُ َ ا َ ۡ ُ ْ ُا
َۡ ٞ
ۡ ُ َ ْ ََ َ َۡ َ َۡ ُ ۡ ُ
ِلةٖٖۖ َوَّل تأخذكم ب ِ ِه َما َرأفة ِِف
ح ٖد مِنهما مِائة ج
 ،]32وقال تعاىل ﴿ :ٱلزانِية وٱلز ِان فٱج ِ
ِلوا ُك َو َٰ ِ
ُ ُۡ ُۡ ُ َ
ا
ون بٱ اّللِ َوٱ ۡۡلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخِر َو ۡليَ ۡش َه ۡد َع َذ َاب ُه َما َطائ َفة ٞم َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِي ﴾[ النور ،]3 :كما
ِٖۖ
ِين ٱّللِ إِن كنتم تؤمِن ِ
ِ
د ِ
َ
َ َۡ
أكد هللا سبحانه وتعاىل على أن طهارة الفروج عالمة من عالمات اإلميان ،وقال تعاىل :ق ۡد أفل َح
ا ۡ ُ ۡ ُ َ َ ا َ ُ ۡ ا َ َٰ َ َٰ ُ َ
َ َ ۡ َ َٰ ُ َ َ ا َ ُ َ
ُۡ ۡ ُ َ ا َ ُ
ون 
ِين ه ۡم ع ِن ٱللغوِ مع ِرضون وٱَّلِين هم ل ِلزكوة ِ فعِل
ِين ه ۡم ِِف صلت ِ ِهم خشِ عون وٱَّل
ٱلمؤمِنون ٱَّل

يبني للناس أن الزان فيه اعتداء على النفس والغري بتوجيه هذه الغريزة وقضائها
[ املؤمنون ]1،5 :حَّت ّ
ال:
بشكل ال يتفق مع احلكمة اإلهلية اليت تقتضي بقاء النوع اإلنساّن واستمراره ،ف َع ْن َم ْع ِق ِل بْ ِن يَ َسار ،قَ َ
ُود فاِإِِّن ُم اكاثٌِر بِ ُك ُم ْاْل اُم ام»( .)51فالزواج والزان وإن
ود ال اْول ا
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم« :تا ازَّو ُجوا ال اْو ُد ا
يب َ
قال النِ ِّ

كاان يشرتكان يف الوطء إال أن الزواج عمل مشروع منظم أبحكام وقوانني وشروط وضوابط شرعية ،وله
أهداف نبيلة سامية ،خبالف الزان فهو عمل غري مشروع جرمه اإلسالم والشرائع السماوية ووضعت له
()49
ِ
ال أَحنَ ِ
(جنَأَ َعلَى الش ْي ِء) َحنَا ظَ ْهَرهُ َعلَْي ِه،
ت ِمبَْع ًىن ،قَ َ
ت ال َْمْرأَةُ َعلَى َولَد َها َحْنـ ًوا َو َحنَ ْ
َي أَ َكب َعلَْيـ َها يـُ َق ُ ْ
أْ
ال بن الْ َقط ِاع َ
َجنَأَ َعلَْيـ َها :أ ْ

انظر :ابن حجر العسقالّن ،فتح الباري شرح صحيح البخاري.)129 /12( ،
( )50متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب احلدود ،ابب الرجم يف البالط ،)165 /8( ،احلديث رقم ( ،)6819وأخرجه مسلم
يف صحيحه ،يف كتاب احلدود ،ابب رجم اليهود أهل الذمة يف الزان ،)1326 /3( ،احلديث رقم (.)1699
( )51احلديث أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب النكاح ،ابب النهي عن تزويج من مل تلد من النساء ،)220/2( ،احلديث رقم (،)2050
والنسائي يف سننه الكربى ،كتاب النكاح ،ابب النهي عن تزويج املرأة اليت ال تلد ،)160 /5( ،احلديث رقم ( ،)5323قال احلاكم
ِ
يث ص ِح ِ ِ
ِ ِِ ِ
السيَاقَ ِة" ،ووافقه الذهيب يف التلخيص ،وصححه األلباّن يف إرواء الغليل،
يف املستدركَ :
"ه َذا َحد ٌ َ ُ
يح ْاإل ْسنَادَ ،وَملْ ُُيَِّر َجاهُ هبَذه ّ
( ،)195 /6احلديث رقم (.)1784
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عقوابت بدنية( .)52وقد حذر النيب ﷺ من ممارسة الزان ومقدماته فقال ﷺُ « :خ ُذوا اع ِِينُ ،خ ُذوا اع ِِين،
ٍ
ِ ٍ
قا ْد اج اعل هللاُ اَلُ َّن اسبِ ايال ،الْبِك ِ
ب ِابلثَّيِِ ِ
الر ْج ُم»(،)53
ب اج ْل ُد ِمائا ٍة ،او َّ
ْر ِابلْب ْك ِر اج ْل ُد مائاة اونا ْف ُي اسناة ،اوالثَّيِِ ُ
ُ
ا
ليؤكد ألمته أن من ابتغى وراء ذلك كان البد من عقابه عقااب شديدا مرعبا.
املطلب اخلامس( :العادة السرية) ،توصيفها ،وصورها ،ومرتبتها يف ضوء السنة النبوية:
توصيف العادة السرية :وهي االستمناء مبحاولة إخراج املين من خالل استثارة اللذة اجلنسية عن طريق
ملس األعضاء التناسلية والعبث فيها ابليد أو بشيء آخر ،وتستخدم بديال للجماع اجلنسي ،وتوجد لدى
املراهقني والكبار من الذكور واإلانث ،واإلسراف فيها يتسبب يف أضرار جسمية ،نفسية ،واجتماعية،
منها :الشعور ابإلمث ،واخلوف ،واألفكار الومهية( ،)54وألن قضاء الوطر حاجة ماسة حيتاجها البشر فقد
حرض النيب ﷺ عليه وأمر من وجد االستطاعة أن يبادر إليها ،كونه وسيلة االشباع احلقيقي ،قال رسول
اب م ِن استطااع ِمن ُكم الباءةا فا لْي ت زَّوج ،ومن اَل يست ِطع فاعلاي ِه ِاب َّ ِ
ش ار َّ
هللا ﷺ « :اَي ام ْع ا
لص ْوم فاِإنَّهُ لاهُ
الشبا ِ ا ْ ا ا ْ ُ ا ا ا ا ا ْ ا ا ْ ْ ا ْ ا ْ ا ْ
ِو اجاءٌ»(.)55
من صورها :أن يكون االستمناء ابليد ،أو غريها من أنواع املباشرة ،أو ابلنظر ،أو ابلفكر ،ومنها:

 االستمناء ابليد إن كان جملرد استدعاء الشهوة ،أو لتسكني الشهوة املفرطة الغالبة اليت ُيشىمعها الزىن.
 االستمناء ابملباشرة فيما دون الفرج يشمل كل استمتاع  -غري النظر والفكر  -من وطء يفغري الفرج ،أو تبطني ،أو تفخيذ ،أو ملس ،أو تقبيل(.)56
مرتبة العادة السرية يف ضوء السنة النبوية :وهي وإن كانت من املمارسات اجلنسية الشاذة املنتشرة بني
الشباب واإلانث ،وهلا آَثر سيئة وأبعاد مدمرة ابلنسبة ملن اعتادها وداوم عليها ،إال أن حرمتها ال تصل
إىل حرمة اللواط والزان ،ذلك ألن ضررها ال يتعدى الشخص نفسه ،وال يساهم يف انتشار الرذيلة وال
( )52بتصرف :موّن عنبيه ،جرمية الزًن وأثرها على مسائل شئون اْلسرة ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق والعلوم اإلنسانية ،جامعة زًين
عاشور ،اجلزائر2017 ،م( ،صـ أ.)49 ،
( )53احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب احلدود ،ابب حد الزىن ،)1316/3( ،احلديث رقم (.)1690
()54بتصرف :حممد رواس قلعجي ،حامد صادق قنييب ،معجم لغة الفقهاء ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية1408 ،

هـ( ،ص ،)65 ،الصادق املنا حممد ،الضوابط الشرعية لتهذيب الغريزة اجلنسية ،مؤسسة الرحاب احلديثة ،بريوت ،الطبعة :األوىل،
1423ه( ،صـ  ،)70 ،69صونيا براميلي ،االحنرافات اجلنسية( ،صـ 21ـ .)137
()55
ِ
ِ
اع ِمْن ُك ُم البَاءَةَ فَـ ْليَـتَـَزو ْج،
استَطَ َ
«م ِن ْ
يب َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َمَ :
متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب النكاح ،ابب قَـ ْول النِ ِّ
ِألَنه أَغَض لِلْبص ِر وأَح ِ
اح " ،)3/7( ،احلديث رقم ( ،)5065وأخرجه مسلم يف صحيحه ،يف
ب لَهُ ِيف النِّ َك ِ
ُ
ص ُن للْ َفْرِج» َوَه ْل يـَتَـَزو ُج َم ْن الَ أ ََر َ
ََ َ ْ َ
كتاب النكاح ،ابب استحباب النكاح ملن َتقت نفسه إليه ،ووجد مؤنه ،واشتغال من عجز عن املؤن ابلصوم ،)1018 /2( ،احلديث رقم
(.)1400
( )56زارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية الكويتية.)100 ،98 /4( ،
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التلوث اخللقي يف اجملتمع ،ألن ممارستها ال تكون إال يف اخلفاء ومن ذلك أطلق عليها اسم العادة السرية(،)57
ۡ
ۡ
ٓ
ادو ان﴾ [املؤمنون ،]7 :فمَّت
ع
ٱل
ك فاأ ُْوٰلائِ ا
إال أَّنا تدخل يف عموم قوله تعاىل﴿ :فا ام ِن ٱب تا غا ٰى اوارآءا ٰذالِ ا
ك ُه ُم ا ُ
ِ
صلى هللاُ َعلَْي ِه
يب َ
ما انغمس الشباب يف النظر و الفكر احلرام وغريه كان ذلك دافعا للوقوع فيها ،ف َعن النِ ِّ
الع ْ ِ
آد ام احظَّهُ ِم ان ِِ
َو َسل َم قال« :إِ َّن َّ
ني النَّظا ُر ،اوِزاًن
الزاًن ،أا ْد ار اك ذالِ ا
ب اعلاى ابْ ِن ا
ك الا اُماالاةا ،فا ِزاًن ا
اَّللا اكتا ا
اللِِ ِ ِ
ك أ ْاو يُ اك ِِذبُهُ» ،إىل جانب أن يف ممارستها
ص ِِد ُق ذالِ ا
ج يُ ا
س امتا ََّّن اوتا ْشتا ِهي ،اوال اف ْر ُ
ا
سان املاْنط ُق ،اوالنَّ ْف ُ
واختاذها السبيل الوحيد إلفراغ الشهوة ضياع حلظ اإلنسان من الزواج وتفويت هلذا اخلري الكبري ،قال رسول
اب م ِن استطااع ِمن ُكم الباءةا فا لْي ت زَّوج ،ومن اَل يست ِطع فاعلاي ِه ِاب َّ ِ
ش ار َّ
هللا ﷺ « :اَي ام ْع ا
لص ْوم فاِإنَّهُ لاهُ
الشبا ِ ا ْ ا ا ْ ُ ا ا ا ا ا ْ ا ا ْ ْ ا ْ ا ْ ا ْ
ِو اجاءٌ».
املبحث الثاّن :املعاجلات النبوية لالحنرافات اجلنسية:
املطلب اْلول :املنهج النبوي الوقائي:
اضحا للوقاية من االحنراف اجلنسي ،وذلك من خالل تفعيل اإلجراءات
قد رمست السنة النبوية منهجا و ً
الوقائية اليت حتد من الوقوع يف مثل هذه االحنرافات اجلنسية ،بتعطيل دوافع اإلَثرة اجلنسية واحلد منها؛

ألَّنا القوة الكامنة احملركة للدوافع اجلنسية ،ومن تلك املعاجلات الوقائية:
الرتبية اإلميانية العميقة :اليت تقود الناشئة إىل تقوى هللا تعاىل ومراقبته يف السر والعلن ،وإىل الصرب وقوة
العزمية ،فهي الضمان الوحيد والدافع الذي يدفع ابملرء التباع أوامر هللا تعاىل واجتناب نواهيه واإلذعان إىل

َ َٰٓ َ ُّ َ ا َ َ َ ُ ْ ا ُ ْ ا َ ُ ُ ْ َ ٗ
ٗ
ّلل َوقولوا ق ۡوَّل َسدِيدا يُ ۡصل ِۡح
تنفيذ أحكامه؛ لنيل رضا هللا تعاىل ،قال تعاىل  :يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱ
َ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ َ ُ
ولۥ َف َق ۡد فَ َ
ك ۡم َو َمن يُطِعِ ٱ ا َ
از فَ ۡو ًزا َع ِظ ً
ّلل َو َر ُس َ ُ
يما [األحزاب70 :ـ
لكم أعملكم ويغ ِفر لكم ذنوب َۗ

 ،]71والريب أن يف الصرب عن معصية هللا تعاىل وحبس اجلوارح عن الفواحش – حيث يعد هذا النوع
من أعظم أنواع الصرب -ما يدل على شرف النفس وزكائها وفضلها ،وأنفتها من أن حتط من قدرها ،قال
ِ
صِِْربهُ َّ
الص ِْرب»(.)58
يا اوأ ْاو اس اع ِم ان َّ
ص َّْرب يُ ا
ﷺ « :اوام ْن ياتا ا
اَّللُ ،اواما أُ ْعط اي أ ا
اح ٌد اعطااءا اخ ْ ا

غض البصر :ذلك ألن إطالق البصر يعد من أخطر الوسائل اليت تؤدي إىل إَثرة الغريزة اجلنسية ،وهلذا
كان من هديه ﷺ األمر بغض البصر حَّت يقطع كل السبل املؤدية إىل الفاحشة ،قال ﷺ« :إًِي ُك ْم
وا ْجللُوس ِيف الطرقَ ِ
ول هللاِ ﷺ« :فَإِذَا
ال َر ُس ُ
ث فِ َيها ،قَ َ
ات» قَالُواًَ :ي َر ُس َ
ول هللاِ َما لَنَا بُ ٌّد ِم ْن َجمَالِ ِسنَا نـَتَ َحد ُ
ُ
َ ُ َ
( )57بتصرف :الصادق املنا حممد ،الضوابط الشرعية لتهذيب الغريزة اجلنسية( ،صـ .)72 ،70
( )58احلديث متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،ابب االستعفاف عن املسألة ،)122/2( ،احلديث رقم (،)1469
وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،ابب فضل التعفف والصرب ،)729 /2( ،احلديث رقم (.)1053
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ِ
ِ
ص ِرَ ،وَكف ْاألَذَىَ ،وَرد الس َالِم
يق َحقهُ» قَالُواَ :وَما َحقهُ؟ ،قَ َ
ال« :غاض الْبا ا
س فَأ َْعطُوا الط ِر َ
أَبـَْيـتُ ْم إال الْ َم ْجل َ
و ْاألَمر ِابلْمعر ِ
وفَ ،والنـ ْه ُي َع ِن الْ ُمنْ َك ِر»( .)59وقد حرم هللا تعاىل إطالق البصر ،إال أنه إذا كان بصر املسلم
َ ْ ُ َ ُْ
أحياان -دون قصد -على ُحمرم فإن هللا يتجاوز عن النظرة األوىل الفجائية؛ فعن عن ج ِري ِر ب ِن عبدِ
يقع ً
َ
َ ْ َ ْ َ ْ َْ
()60
ِ
ْت رس ا ِ
وع ِن ابْ ِن بـَُريْ َدةَ،
اص ِر ا
هللاِ ،قَ َ
ول هللا ﷺ اع ْن ناظا ِر الْ ُف اجاءاة فاأ اام ارِّن أا ْن أ ْ
ص ِري» َ ،
ف با ا
ال « :اسأال ُ ا ُ
اك
اك ْاْل ا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َع ْن أَبِ ِيه ،قَ َ
س ْ
تل ا
ول اَّللِ ﷺ لِ َعلِ ّي « :اَي اعلِي اال تُ ْتبِ ِع النَّظ اْرةا النَّظ اْرةا ،فاِإ َّن ل ا
ُوَل اول ْاي ا
اْل ِخرة» ( .)61وليس ذلك أمر ُيص الرجال دون النساء إمنا يشمل اجلميع ،قال تعاىل  :قُل ل ِۡل ُم ۡؤ ِمن َ
ِي
ْ اُ
َ
َ
ُ ۡ
ْ
ۡ
َي ُغ ُّضوا م ِۡن أبۡ َص َٰ ِره ِۡم [ النور ،]30 :وقال تعاىلَ  :وقل ل ِل ُم ۡؤم َِنَٰ ِت َيغ ُض ۡض َن م ِۡن أبۡ َص َٰ ِره اِن [ النور:

.]31

اْلض على الزواج املبكر :فاإلسالم هو دين الفطرة اليت فُطر الناس عليها وال ميكن أن يعارضها أو

حيارهبا بشيء؛ بل قد هذهبا وجعل من طرق هتذيبها إشباعها ابحلالل من خالل الزواج ،قال تعاىل :

ُ ۡ َ ۡ َ َٰ ٗ َ ۡ ُ ُ ْ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ا َ ا ٗ َ َ ۡ َ ً ا
َ ُ
َ َ
َ
َۡ َ َ َ ُ
ۡحة إِن ِِف ذَٰل ِك
َوم ِۡن َءايَٰتِهِۦ أن خل َق لكم م ِۡن أنفسِكم أزوجا ل ِتسكنوا إِۡلها وجعل بينكم مودة ور
َۡ َََ ا ُ َ
َ
ون [الروم ،]21 :ورفض كل ما سوى الزواج من عالقات غري شرعية سواء بني
ت ل ِقو ٖم يتفكر
ٓأَلي َٰ ٖ

الرجل واملرأة من خالل االتصال اجلنسي غري املشروع ،أو من خالل االتصال اجلنسي املثلي بني اجلنسني،
َ

َ

َ ُ َ َٰٓ

ۡ

َ ۡ َ َ َٰ َ َ َ َٰ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ
ون [املؤمنون ،]7 :وحض الشباب ابلتحديد
قال هللا تعاىل  :فم ِن ٱبتغ وراء ذل ِك فأولئِك هم ٱلعاد
الشبا ِ
ش ار َّ
اع البااءاةا
على الزواج؛ نظرا ألَّنم مظنة قوة الدافع اجلنسي ،فقال ﷺ « :اَي ام ْع ا
استاطا ا
اب ،ام ِن ْ
ِ
ص ُن لِ ْل اف ْر ِج»( ،)62كما حذر من مغبة االمتناع عن تزويج الكفء من
ص ِر اوأ ْ
اح ا
فا ْليا تا ازَّو ْج ،فاِإنَّهُ أاغاض للْبا ا

الشباب؛ حيث إن ذلك سيكون سببا الحنرافهم عن جادة الصواب ،وسببا يف انتشار الفساد يف األرض،
ض ْو ان ِديناهُ او ُخلُاقهُ فاأانْكِ ُحوهُ ،إِالَّ تا ْف اعلُوا تا ُك ْن فِ ْت ناةٌ ِيف اْل ْار ِ
سا ٌد،
فقال ﷺ« :إِذاا اجاءا ُك ْم ام ْن تا ْر ا
ض اوفا ا

ِۡ ۡ
ِۡ ۡ ِ
ص ِرِه ۡم
( )59احلديث متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب االستئذان ،ابب قول هللا تعاىل  :قُل لِل ُمؤمنِ ا
ني ياغُضواْ من أاب ٰا
ۡ
وج ُه ۡم [ سورة النور ،)51 /8( ،]30 :احلديث رقم ( ،)6229وأخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب اللباس والزينة،
اواَي افظُواْ فُ ُر ا
ابب النهي عن اجللوس يف الطرقات وإعطاء الطريق حقه ،)1675 /3( ،احلديث رقم (.)2121
( )60احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اآلدب ،ابب نظرة الفجاءة ،)1699 /3( ،احلديث رقم (.)2159
( )61أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب النكاح ،ابب ما يؤمر به من غض البصر ،)246 /2( ،احلديث رقم ( ،)2149والرتمذي يف سننه،
يث
«ه َذا َح ِد ٌ
كتاب أبواب اآلداب ،ابب ما جاء يف نظرة الفجاءة ،)398 /4( ،احلديث رقم ( ،)2777قال الرتمذي يف سننهَ :
ِ
يث ِ
ِ ِ ِ
يح عَلَى َشْر ِط ُم ْسلِم،
يب ،الَ نـَ ْع ِرفُهُ إِال م ْن َحديث َش ِريك» ،وصححه احلاكم يف املستدرك ( )212/2فقالَ :
«ه َذا َحد ٌ َ
صح ٌ
غَ ِر ٌ
َوَملْ ُُيَِّر َجاهُ»} ،ووافقه الذهيب ،وحسنه األلباّن يف صحيح اجلامع الصغري وزًيدته.)1316 /2( ،
( )62متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،ابب من مل يستطع الباءة فليصم ،)3/7( ،احلديث رقم ( ،)5066ومسلم
يف صحيحه ،كتاب النكاح ،ابب استحباب النكاح ملن َتقت نفسه إليه ،ووجد مؤنه ،واشتغال من عجز عن املؤن ابلصوم،
( ،)1018/2احلديث رقم (.)1400
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ول ِ
ِ
ال :إِذاا جاء ُكم من تا ر ا ِ
ث م َّر ٍ
ات»
هللا ،اوإِ ْن اكا ان فِ ِيه؟ قا ا
قاالُوا :اَي ار ُس ا
ض ْو ان ديناهُ او ُخلُ اقهُ فاأانْك ُحوهُ ،ثاالا ا ا
ا ا ْ اْ ْ

( ،)63فبالزواج الشرعي ُحتصن األمم ،وتندثر الفاحشة ،ويصان اجملتمع من أضرار االحنرافات اجلنسية (.)64
النهي عن التبتل :وهو االنقطاع عن النكاح واعتزال النساء ،وما يتبعه من املالذ إىل العبادة؛ وذلك ألن
ترك مالذ احلياة واالنقطاع إىل العبادة من الغلو يف الدين والرهبانية املذمومة ،قال رسول هللا ﷺ للذين
أرادوا االمتناع عن اللحم والنوم والنكاح من أجل االشتغال ابلعبادة« :أَنْـتم ال ِذين قـُلْتم َك َذا وَك َذا؟ أَما واَّللِ
َ َ
ُُ َ ُْ َ
ِ
ِِ
َّلل وأَتْـ َقا ُكم لَه ،لَكِ ِين أَصوم وأُفْ ِطر ،وأُصلِّي وأَرقُ ُد ،وأاتا ازَّو ِ
ب اع ْن ُسن َِِّت
إِِّّن َأل ْ
َخ َشا ُك ْم َ ْ ُ ّ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ ا ُ
ساءا ،فا ام ْن ارغ ا
ج النِ ا
س ِم ِِين»( ،)65ولقد راعت ال شريعة اإلسالمية احلاجة البشرية للنكاح مبا يتوافق مع طلب اآلخرة من
فا لاْي ا
غري إجحاف وال إفراط ،فلم أيذن النيب ﷺ للصحايب اجلليل عثمان بن مظعون  يف التبتل ،ومل يقره
ِ
يد بْن املسيِّ ِ
َّب ﷺ اعلاى
ب ،أَنهُ َِمس َع َس ْع َد بْ َن أَِيب َوقاص ،يـَ ُق ُ
ول« :لااق ْد ار َّد ذالِ ا
ك ،يا ْع ِين النِ َّ
عليه؛ فعن َسع ُ ُ ُ َ
ٍ
ص ْي ناا»(.)66
اج ا
از لاهُ التَّبا ت ال الا ْختا ا
ُعثْ اما ان بْ ِن امظْعُون ،اول ْاو أ ا
حترمي اخللوة ابْلجنبية أو اْلمرد :حيث إن اخللوة هبما يتأتى هلما فيها ما ال يتأتى خارجها ،وقد ال يقع

احملظور من أول خلوة ،ولكنه ا خطوة مهمة ،وأثر ميتد إىل أن يوقع يف الرذيلة ،ويوجب الرتدي يف السبل
ِ
ِ ِ
ال« :الا اَيْلُاو َّن ار ُج ٌل ِاب ْم ارأاةٍ إَِّال ام اع ِذي اُْم ارٍم» فَـ َق َام
يب ﷺ قَ َ
املفضية إىل الفاحشة ،ف َعن ابْن َعباسَ ،عن النِ ِّ
الً :ي رس َ ِ
ِ
«ارِج ْع فَ ُحج َم َع
ت ِيف َغ ْزَوةِ َك َذا َوَك َذا ،قَ َ
ول اَّللْ ،ام َرأَِت َخَر َج ْ
ت َحاجةًَ ،وا ْكتُتْب ُ
الْ :
َر ُج ٌل ،فَـ َق َ َ َ ُ
ك»()67؛ لذلك جاءت التوجيهات الشرعية َترة تنهى عنها َّنيا َتما ،كما يف احلديث السابق ،وَترة
ْامَرأَتِ َ
يَت ار ُج ٌل ِعْن اد ْام ارأاةٍ ثايِِ ٍ
ب ،إَِّال أا ْن يا ُكو ان اًنكِ احا
ول هللاِ ﷺ« :أ ااال اال يابِ ا َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
متنع منه ،ف َع ْن َجابِر ،قَ َ
( )63احلديث أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب أبواب النكاح ،ابب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ،)386 /2( ،احلديث رقم
ِ
ِ
صلى اَّللُ عَلَيْ ِه َو َسل َم غَ ْ َري
ص ْحبَةٌَ ،والَ نـَ ْع ِر ُ
«ه َذا َح ِد ٌ
( ،)1085قال الرتمذيَ :
يب َ
يبَ ،وأَبُو َحاِت ال ُْمَزِّن لَهُ ُ
يث َح َس ٌن غَ ِر ٌ
ف لَهُ عَن النِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يح ِْ
اإل ْسنَادَ ،وَملْ ُُيَِّر َجاهُ» ،وذكر ابن امللقن يف
«ه َذا َحد ٌ
َه َذا احلَديث» ،وصححه احلاكم يف مستدركه ( )179 /2فقالَ :
يث َ
صح ُ
خمتصر تلخيص الذهيب ( )635 /2أبنه تعقبه بقوله« :قلت :فيه عبد احلميد بن سليمان أخو فليح .قال أبو داود :كان غري ثقة ووثيمة
غري معروف» ،وحسنه األلباّن يف إرواء الغليل (.)266 /6

( )64بتصرف :مروان إبراهيم القيسي ،اإلسالم واملسألة اجلنسية( ،صـ .)74
( )65احلديث متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،ابب الرتغيب يف النكاح ،)2 /7( ،احلديث رقم ( ،)5063وأخرجه
مسلم يف صحيحه ،كتاب النكاح ،ابب استحباب النكاح ملن َتقت نفسه إليه ،)1020 /2( ،احلديث رقم (.)1401
( )66احلديث متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،ابب ما يكره من التبتل واإلخصاء ،)4/7( ،احلديث رقم (،)5073
وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب النكاح ،ابب استحباب النكاح ملن َتقت نفسه إليه ،ووجد مؤنه ،واشتغال من عجز عن املؤن
ابلصوم ،)1020 /2( ،احلديث رقم (.)1402
( )67احلديث متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،ابب ال ُيلون رجل ابمرأة إال ذو حمرم ،والدخول على املغيبة/7( ،
 ،)37احلديث رقم ( ،)5233وأخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب احلج ،ابب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه،)978 /2( ،
احلديث رقم (.)3141
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أ ْاو ذاا اُْم ارٍم»( ، )68وَترة يعلق اإلميان ابهلل واليوم اآلخر على عدم اخللوة ابلنساء( ،)69ف َع ْن جابر بن عبد
ِ ِ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
س ام اع اها ذُو
هللا  قال ،قال رسول هللا ﷺ « :ام ْن اكا ان يُ ْؤم ُن ابلل اوالْيا ْوم ْاْلخ ِر ،فا اال اَيْلُ او َّن اب ْم ارأاة ل ْاي ا
اُْم ارٍم ِم ْن اها ،فاِإ َّن ااثلِثا ُه اما َّ
الش ْيطاا ُن (.»)70
الفصل بني اْلوالد يف املضاجع :فقد أمر النيب ﷺ ابلتفريق بينهم يف املضاجع بعد بلوغ سن العاشرة؛
حذرا من غوائل الشهوة ،وحرصا على العفة والطهارة وغرسها يف الناشئة ،وسدا ملنافذ الشيطان؛ ف َع ْن
ال رس ُ ِ
«م ُروا أ َْوَال َد ُك ْم ِابلص َالةِ َو ُه ْم أَبْـنَاءُ َسْب ِع
َع ْم ِرو بْ ِن ُش َعْيبَ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،ع ْن َج ِّدهِ ،قَ َ
ول اَّلل ﷺُ :
ال :قَ َ َ ُ
ِِ
ضِ
اج ِع»( ،)71قال الطييب (ت:)743 :
وه ْم َعلَْيـ َهاَ ،وُه ْم أَبْـنَاءُ َع ْشر اوفا ِِرقُوا با ْي نا ُه ْم ِيف ال اْم ا
نيَ ،و ْ
سن َ
اض ِربُ ُ
«فإذا بلغوا عشراً ضربوا على تركها ،وفرقوا بني األخ واألخت مثال يف املضاجع؛ لئال يقعوا فيما ال ينبغي؛

ألن بلوغ العشر مظنة الشهوة ،وإن كن أخوات»(.)72

االستئذان وحفظ العورة :وهو منهج نبوي راق يف تدريب وتربية الناشئة على األخالق الفاضلة منذ

نعومة أظفارهم حَّت إذا ما كربوا اعتادوا هذه األخالق ،وتعليم األوالد والبنات وتعويدهم على االستئذان

َ
وحفظ العورات هلو من أهم وسائل جلب العفة وسد ابب الفتنة والتطلع إىل احلرام ،قال تعاىل  :يََٰٓأ ُّي َها
ُ ُ ا َ َ َ َ ۡ ََۡ ُ ُ ۡ َ ا َ َۡ َُُۡ ْ ۡ
َ
ُ ۡ َ َ َٰ َ
ام ُنوا ْ ل ِيَ ۡس َ ۡ
ث َ
ِين َء َ
ۡللُ َ
ٱ اَّل َ
ا
َٰ
ُ
ت مِن ق ۡب ِل
ر
م
ل
ث
م
ِنك
م
م
تذِنكم ٱَّلِين ملكت أيمَٰنكم وٱَّلِين لم يبلغوا ٱ
ٖ
َ ۡ َ َ َٰ ۡ َ َ َ َٰ ُ َ ۡ َ ا ُ َ
َ َ َۡ ۡ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ
َ ا َ َ
ت لك ۡم ل ۡي َس
صل َٰوة ِ ٱلفج ِر وحِي تضعون ثِيابكم مِن ٱلظ ِهۡية ِ و ِم ۢن بع ِد صلوة ِ ٱل ِعشاءِ ثلث عور َٰ ٖ
َ َ َٰ َ ُ َ ُ ا ُ َ ُ
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ ُ َ ُ ۢ َ ۡ َ ُ ا َ َٰا ُ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ
ك ۡم َ َ َٰ
ّلل لك ُم
لَع َب ۡع ٖض كذل ِك يب ِي ٱ
عليكم وَّل علي ِهم جناح بعدهن طوفون عليكم بعض
( )68احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب السالم ،ابب حترمي اخللوة ابألجنبية والدخول عليها ،)1710 /4( ،احلديث رقم (.)2171

( )69عبد الرمحن بن عبد هللا الغضياّن ،اخللوة احملرمة وعقوبتها يف الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستري من جامعة انيف للعلوم العربية للعلوم
األمنية1425 ،هـ( ،صـ 5ـ .)65
( )70احلديث أخرجه أمحد يف مسنده ،يف مسند جابر بن عبد هللا  ،)19 /23( ،احلديث رقم ( ،)14651واحلديث حسن لغريه ،وبعضه
صحيح ،وهنا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة وعنعنه أبو الزبري ،وصححه األلباّن يف إرواء الغليل ( ،)215/6وقال" :لكن احلديث
ول اَّللِ
ت فِي ُكم َكم َق ِام رس ِ
الَ :خطَبَـنَا عُ َمُر ِابجلَابِيَ ِة فَـ َق َ
صحيح ،فإن له شواهد تقويه منها :ما روي عن ابْ ِن عُ َمَر قَ َ
اس ،إِِّّن قُ ْم ُ ْ َ َ ُ
الًَ :ي أَيـ َها الن ُ
ُوصي ُكم ِأبَصح ِايبُ ،مث ال ِذين يـلُوََّنُمُ ،مث ال ِذين يـلُوََّنُمُ ،مث يـ ْفشو ال َك ِذب حَّت َحيلِف الرجل وَال يستحلَف ،وي ْشه َد الش ِ
ال« :أ ِ
اه ُد
ﷺ فِينَا فَـ َق َ
ََ ْ َ ُ
ُ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َْ ْ ُ ََ َ
ْ َْ
ََ ْ
وَال يستَ ْشه ُد ،أََال َال ُيَْلُون رجل ِابمرأَة إِال َكا َن ََثلِثَـهما الشيطَا ُن ،علَي ُكم ِابجلماع ِة وإًِي ُكم وال ُفرقَةَ فَإِن الشيطَا َن مع الو ِ
اح ِد َوُهو ِمن ِاالثْـنَ ْ ِ
ني
َُ ْ
َ ُْ َ
َ ْ ْ ََ َ َ ْ َ ْ
َ َ
ْ ََ َ
َ َ ُ ٌ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ال ُْم ْؤم ُن» أخرجه الرتمذي ( )25/2واحلاكم ( )114/1و
اعةََ ،م ْن َسرتْهُ َح َسنَـتُهُ َو َساءَتْهُ َسيِّئَـتُهُ فَ َذل َ
وحةَ اجلَنة فَـلْيَـلَْزم اجلَ َم َ
أَبْـ َع ُدَ ،م ْن أ ََر َاد ُْحببُ َ
البيهقي ( ) 91/1من طريق حممد بن سوقة عن عبد هللا بن دينار عنه ،وقال الرتمذي " :حديث حسن صحيح غريب " ،وقال احلاكم" :
صحيح على شرط الشيخني " ،ووافقه الذهيب .قلت :وهو كما قاال".
( )71احلديث أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الصالة ،ابب مَّت يؤمر الغالم ابلصالة ،)133 /1( ،احلديث رقم ( ،)459قال النووي يف
«حديث حسن .رواه أَبُو داود إبِسناد حسن» ،وقال األلباّن يف صحيح أيب داود (« :)401 /2إسناده
رًيض الصاحلني (:)126
ٌ
حسن صحيح» ،وكذلك أمحد شاكر يف حتقيقه ملسند اإلمام أمحد (.)242 /6
( )72شرف الدين احلسني بن عبد هللا الطييب ،شرح الطيب على مشكاة املصابيح املسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) ،احملقق :د.
عبد احلميد هنداوي ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة املكرمة ،الطبعة :األوىل1417 ،هـ.)871 /3( ،
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َ
ت َوٱ ا ُ
ِيم َحك ٞ
ّلل َعل ٌ
ِيم [ النور ،]58 :فإذا ما بلغوا احللم وجب عليهم ذلك دائما وأبدا ،قال -
ٱٓأۡلي َٰ ِ

َ ََ َۡ َ ُ
ُ
تذِنُوا ْ َك َما ٱ ۡس َ ۡ
ۡللُ َم فَ ۡليَ ۡس َ ۡ
ِين مِن َق ۡبلِه ۡم َك َذَٰل َِك ُي َب ُ
ت َذ َن ٱ اَّل َ
ِنك ُم ٱ ۡ ُ
ي
تعاىلِ  :-إَوذا بَلغ ٱۡل ۡطفَٰل م
ِ
ِ
اُ َ ُ
ك ۡم َء َايَٰتِهِۦ َوٱ ا ُ
ِيم َحك ٞ
ّلل َعل ٌ
ِيم [ النور ،]59 :قال الطاهر بن عاشور (ت1393 :هـ)" :وتعيني
ٱّلل ل
َۗ

االستئذان يف هذه األوقات الثالثة؛ ألَّنا أوقات خلوة الرجال والنساء ،وأوقات التعري من الثياب ،وهي

أوقات نوم ،وكانوا -غالبا -ينامون جمردين من الثياب اجتزاء ابلغطاء ،وقد مساها هللا تعاىل :عورات،
وأطلقت العورة على ما يكره انكشافه ،كما مسي ما ال حيب اإلنسان كشفه من جسده عورة"( .)73كما
أن التعري وعدم حفظ العورة هو من فعل أهل اجلاهلية ملا سلبوا من احلياء واحلشمة ،وقد حض النيب ﷺ
ول اَّللِ َع ْوَراتـُنَا َما
تًَ :ي َر ُس َ
الَ :حدثَِين أَِيبَ ،ع ْن َج ِّدي ،قَ َ
على حفظ العورات فعن َهبُْز بْ ُن َحكِيم قَ َ
ال :قـُلْ ُ
الر ُج ُل يا ُكو ُن
اح اف ْ
ك» ،فا اق ا
ََنِْت ِمْنـ َها َوَما نَ َذ ُر؟ قَ َ
الَّ :
ك أ ْاو اما املا اك ْ
ت اميِينُ ا
ك إَِّال ِم ْن ازْو اجتِ ا
ظ اع ْوارتا ا
الْ « :
ال« :فا َّ
الر ُج ُل يا ُكو ُن اخالِياا ،قا ا
الر ُج ِل؟ قا ا
ْت :او َّ
ام اع َّ
اح ٌد فاافْ اع ْل» ،قُل ُ
استاطا ْع ا
ت أا ْن اال يا ار ا
ال« :إِ ْن ْ
اَّللُ
اها أ ا
ال ﷺ « :اال يا ْنظُُر
احق أا ْن يُ ْستا ْحياا ِم ْنهُ»( ،)74وحذر من التساهل يف كشف العورات وَّنى عن ذلك ،قَ َ
أا
بوِ
ِ
الرج ِل ،واال الْمرأاةُ إِ اَل اعورةِ الْمرأاةِ ،واال ي ْف ِ
اح ٍد ،اواال
الر ُج ُل إِ اَل َّ
ضي َّ
َّ
ْا اْ ا ُ
الر ُج ُل إِ اَل اع ْوارة َّ ُ ا ا ْ
الر ُج ِل ِيف ثا ْو ٍ ا
ب الْو ِ
ِ
ِ
اح ِد» ،قال النووي (ت676:هـ)" :ففيه حترمي نظر الرجل إىل عورة
تُ ْفضي ال اْم ْرأاةُ إِ اَل ال اْم ْرأاة ِيف الث َّْو ِ ا
الرجل ،واملرأة إىل عورة املرأة ،وهذا ال خالف فيه ،وكذلك نظر الرجل إىل عورة املرأة ،واملرأة إىل عورة الرجل
حرام ابإلمجاع ،ونبه ﷺ بنظر الرجل إىل عورة الرجل على نظره إىل عورة املرأة ،وذلك ابلتحرمي أوىل ،وهذا
التحرمي يف حق غري األزواج والسادة(.")75
الصيام :فقد ّدل النيب ﷺ الشباب والشاابت على ما يلجم الشهوة اجلنسية يف حال عدم القدرة على
الزواج ،فالصوم وسيلة لقطع الشهوة والغريزة املفضية للوقوع يف الفاحشة ،فقال ﷺ « :اوام ْن اَلْ يا ْستا ِط ْع،
لص ْوِم؛ فاِإنَّهُ لاهُ ِو اجاءٌ» ،قال النووي (ت676 :هـ)" :وأما الوجاء ،فبكسر الواو وابملد ،وهو رض
فا اعلاْي ِه ِاب َّ
اخلصيتني ،واملراد هنا :أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر املين ،كما يفعله الوجاء" ( ،)76وال شك أن

( )73حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،الناشر :الدار التونسية للنشر ،تونس 1984 ،هـ293 ،18( ،ـ
.)295
( )74احلديث أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب أبواب اآلداب ،ابب ما جاء يف حفظ العورة ،)97 /5( ،احلديث رقم ( ،)2769وقال:
امسُهُُ :م َعا ِويَةُ بْ ُن َحْي َدةَ ال ُق َش ِْرييَ ،وقَ ْد َرَوى اجلَُريْ ِريَ ،ع ْن َحكِي ِم بْ ِن ُم َعا ِويَةَ َوُه َو َوالِ ُد َهبْز» ،وصححه
يث َح َس ٌنَ ،و َجد َهبْز ْ
«ه َذا َح ِد ٌ
َ
ِ
يث ص ِ
يح ِْ
اإل ْسنَ ِاد َوَملْ ُُيَِّر َجاهُ» ،ووافقه الذهيب ،وحسنه األلباّن يف إرواء الغليل (/6
ح
د
ح
ا
ذ
«ه
وقال:
)
199
/
4
(
كه
مستدر
يف
احلاكم
ََ َ ٌ َ ُ
.)212
( )75حميي الدين حيىي بن شرف النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن اْلجاج ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة:
الثانية1392 ،ه.)30 /4( ،
( )76املرجع السابق.)173 /9( ،
19

الصوم له أثر عظيم يف َخلق العفة والطهارة؛ وذلك ألنه يذهب هواجس النفس وثورات الشهوات ،لذلك

كان الصيام يف حق من مل جيد النكاح مستحبا؛ لكونه يكسر الشهوة وجينب انتهاك احلرمات(.)77

ۡ
التعفف واالستعفاف :ملن مل يتيسر له الزواج حَّت ييسره هللا تعاىل عليه ،قال هللا تعاىلَ  :-وليَ ۡس َت ۡعفِ ِف
َ ۡ
ا َ َ َ ُ َ َ
احا َح ا
ِك ً
ت ُي ۡغن َِي ُه ُم ٱ ا ُ
ال ﷺ« :ثَالَثَةٌ ح ٌّق علَى هللاِ
َٰ
ق
و
]،
33
[النور:

ۦ
ه
ل
ض
ف
ِن
م
ّلل
َيدون ن
ِ
ِ
َ
َۗ
ٱَّلِين َّل ِ
َ
َ َ

ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
اف»( ،)78قال الطييب
الع اف ا
ب ال ِذي يُِر ُ
يد األ ََداءَ ،اوالنَّاك ُح الَّذي يُ ِري ُد ا
َع ْوَُّنُْم :الْ ُم َجاه ُد يف َسب ِيل هللاَ ،واملُ َكاتَ ُ
(ت743 :هـ )" :إمنا آثر هذه الصيغة إيذاانً أبن هذه األمور من األمور الشاقة اليت تفدح اإلنسان وتقصم
ظهره ،ولوال أن هللا تعاىل يعينه عليها ال يقوم هبا ،وأصعبها العفاف؛ ألنه قمع الشهوة اجلبلية املركوزة فيها،
وهي مقتضى البهيمية النازلة يف أسفل السافلني ،فإذا استعف وتداركه عون هللا تعاىل ،ترقى إىل منزلة
املالئكة وأعلى عليني"(.)79
حرم إبداء املرأة زينتها لألجانب عنها ،فقال
ـ ُمافظة املرأة على اْلجاب والعفة :وذلك أن الشارع قد ّ
َ

ا

تعاىلَ  :-وَّل ُي ۡبد َِين زِينَ َت ُه ان إَِّل َما َظ َه َر م ِۡن َهاى [ النور ،]31:وجعل أعظم سبل الوقائية للمجتمع

ََۡ ۡ ۡ َ ُ
ِب ُمره اِن َ َ َٰ
لَع
فرض احلجاب على نساء املؤمنني بنص قوله -تعاىل  :-وۡل ِ
ۡضبن ِ ِ
من شيوع الفاحشة َ
َ
َ
َ َٰٓ ُّ َ ا ُّ ُ
ۡ َ َٰ َ
ِي يُ ۡدن َ
ك َو َب َنات َِك َون َِساءِ ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ُُ ا
ِي
ج
ب قل ِۡلزو ِ
جيوب ِ ِهنى [ النور ،]31:وقوله -تعاىل  :-يأيها ٱنل ِ
َ
َ
ا َ َٰ َ َ ۡ َ َٰٓ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ا ُ َ ُ
ٗ
ٗ
ا
َعل ۡي ِه ان مِن َجلَٰبِيب ِ ِهن ذل ِك أدن أن يعرفن فل يؤذينَۗ وَكن ٱّلل غفورا رحِيما [األحزاب ،]59:فأمر

عموما ابحلجاب ،ويبدأ بزوجاته وبناته؛ ألَّنن آكد من غريهن ،وألن اآلمر
هللا نبيه ﷺ أن أيمر النساء ً

لغريه ينبغي أن يبدأ أبهله ،قبل غريهم ،قال السعدي (ت1376 :هـ) يف احلكمة من احلجاب" :دل على
وجود أذية ،إن مل حيتجب؛ وذلك ألَّنن إذا مل حيتجب ،رمبا ظن أَّنن غري عفيفات ،فيتعرض هلن من يف
قلبه مرض ،فيؤذيهن ،ورمبا استهني هبن ،وظن أَّنن إماء ،فتهاون هبن من يريد الشر .فاالحتجاب حاسم
ملطامع الطامعني فيهن"( .)80كما منع ما ُحيِّرك الرجل ويُثريه؛ كضرب املرأة برجليها ،وخضوعها بقوهلا ،فقال

ََ َ ۡ ۡ َ َۡ ُ ا ُۡ َ َ َ ُۡ
َ ا َ ُ ُ ْ َ ا َ ً َ ُّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
َ
ۡضبن بِأرجل ِ ِهن ِۡلعلم ما ُيفِي مِن زِينت ِ ِهن وتوبوا إَِل ٱّللِ َجِيعا أيه ٱلمؤمِنون
تعاىل  :-وَّل ي ِ( )77بتصرف :أمحد بن علي بن حجر العسقالّن ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،الناشر :دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ ،رقم كتبه
وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد
العزيز بن عبد هللا بن ابز ،)112 /9( ،صالح سلطان ،أثر الصيام يف هتذيب الشهوات ،املنتدى اإلسالمي العاملي للرتبية /3 ،يونيو/
2018م.http://montdatarbawy.com/show/122956 ،
( )78احل ديث أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب أبواب فضل اجلهاد ،ابب ما جاء يف اجملاهد والناكح واملكاتب وعون هللا إًيهم،)236 /3( ،
ِ
يث ِ
يح َعلَى
احلديث رقم ( ،)1655وقالَ " :ه َذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن ،".وصححه احلاكم يف مستدركه ( )174 /2فقالَ :
«ه َذا َحد ٌ َ
صح ٌ
َشْر ِط ُم ْسلِمَ ،وَملْ ُُيَِّر َجاهُ» ،ووافقه الذهيب ،وحسنه األلباّن يف اجلامع الصغري وزًيدته (صـ .)537
( )79شرف الدين احلسني بن عبد هللا الطييب ،شرح الطيب على مشكاة املصابيح املسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن).)2262 /7( ،

( )80عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي ،تيسي الكرمي الرَحن يف تفسي كالم املنان ،احملقق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،الناشر:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420هـ( ،صـ .)671
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ا
َۡ
َۡ َ
َ ا ُ ُۡ
َ
ٞ
ََ َۡ َ
ل َعلك ۡم تفل ُِحون [ النور ،]31:وقال -تعاىل  :-فل َتض ۡع َن ب ِٱلق ۡو ِل ف َي ۡط َم َع ٱَّلِي ِِف قلبِهِۦ َم َرض
ُۡ َ ٗ
ٗ
َوقل َن ق ۡوَّل ام ۡع ُروفا[األحزاب .]32:كما منع املرأة من التطيب عند خروجها ،حَّت لو كان إىل املسجد،

قال النِيب ﷺُ « :كل اع ْ ٍ
ت ِابملا ْجلِ ِ
ت فا ام َّر ْ
استا ْعطاار ْ
س فا ِه اي اك اذا اواك اذا» يـَ ْع ِينَ :زانِيَةً
ني ازانِياةٌ ،اواملاْرأاةُ إِذاا ْ
ّ
( ،)81أي :إن استعملت العطر الذي يظهر رحيه ألجل أن يشموا ريح عطرها (فهي كذا وكذا) كناية عن
كوَّنا زانية ( ،)82قال الطييب (ت743:هـ)" :ذلك ألن خروجها من بيتها متطيبة مهيجة لشهوات الرجال
وفتح ابب عيوَّنم اليت هي مبنزلة رائد الزان .وحكم عليها مبا حيل على الزاّن من االغتسال من اجلنابة مبالغة
()83
ال :قَ َ
حرم سفرها بغري َحمرم ،ف َع ِن ابْ ِن َعباس َر ِض َي اَّللُ َعْنـ ُه َما ،قَ َ
ال النِيب ﷺ« :الا
وتشديداً عليها"  .و ّ
ول اَّللِ ،إِِّّن
ال َر ُج ٌلًَ :ي َر ُس َ
سافِ ِر املاْرأاةُ إَِّال ام اع ِذي اُْم ارٍم ،اوالا يا ْد ُخ ُل اعلاْي اها ار ُج ٌل إَِّال اوام اع اها اُْم ارٌم» ،فَـ َق َ
تُ ا
َخ ُر َج ِيف َجْي ِ
«اخ ُر ْج َم َع َها» (.)84
يد احلَج ،فَـ َق َ
ش َك َذا َوَك َذاَ ،و ْامَرأَِت تُِر ُ
أُِر ُ
الْ :
يد أَ ْن أ ْ
القضاء على سبل ترويج وإشاعة االحنرافات اجلنسية :واليت تنشئ عادة عرب االنرتنت ووسائل التواصل
االجتماعي أو اإلعالم املرئي؛ واليت تلعب دورا كبريا يف بث السموم واألفكار اهلدامة من خالل إشاعة
االحنرافات اجلنسية بنشر األخبار والصور اإلابحية والفيديوهات اخلادشة للحياء ،واملشاركة يف املنتدًيت
اجلنسية ،وأغاّن الفيديو -ما يسمى بـ«كليب» -املثرية للشذوذ واملثلية اجلنسية( ،)85وسواء كان هذا
الرتويج لال حنرافات عرب وسائل التواصل االجتماعي أو غريها من املنظمات واجلمعيات اليت تنادي ابملثلية

( )81احلديث أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب أبواب اآلداب ،ابب ما جاء يف كراهية خروج املرأة متعطّرة ،)106 /5( ،احلديث رقم
( ،)2786قال الرتمذي« :هذا حديث حسن صحيح» ،وقال احلاكم يف املستدرك« := = )430 /2( ،حديث صحيح اإلسناد ومل
ُيرجاه» ،ووافقه الذهيب ،وصححه األلباّن يف صحيح اجلامع الصغري وزًيدته.)120 /1( ،
( )82العظيم آابدي ،حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر ،عون املعبود شرح سنن أيب داود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة:
الثانية1415 ،هـ.)153 /11( ،
( )83بتصرف :شرف الدين احلسني بن عبد هللا الطييب ،شرح الطيب على مشكاة املصابيح.)1131 /4( ،
( )84احلديث متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب أبواب تقصري الصالة ،ابب يف كم يقصر الصالة ،)43 /2( ،احلديث رقم
( ،)1086وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب احلج ،ابب سفر املرأة مع حمرم إىل احلج وغريه ،)957 /2( ،احلديث رقم (.)1338
( )85بتصرف :يعقوب يونس خليل األسطل ،املشكالت النفس اجتماعية واالحنرافات السلوكية لدى املرتددين على مراكز االنرتنت

مبحافظة خان يونس  ،حبث ماجستري مقدم لكلية الرتبية قسم اإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي ،اجلامعة اإلسالمية بغزة1432 ،هـ،
(صـ .)77 76
21

اجلنسية واليت هدفها هو حتريك الشهوات وإظهار العورات وفضح اخللوات()86؛ فإن كبح هذا الفساد
مسؤولية كبرية تلقى على كاهل اجلميع ،قال رسول هللا ﷺُ « :كل ُك ْم ار ٍاع اوام ْس ُؤ ٌ
ول اع ْن ار ِعيَّتِ ِه»(.)87
ومن سبل القضاء على إشاعة االحنرافات اجلنسية:
سوا» ( ،)88وقال ﷺ:
سوا ،اوالا اَتا َّ
«والا احتا َّ
ـ حترمي التجسس وتتبع العورات ،قال رسول هللا ﷺ :ا
سُ
سُ
ِ
ِِ
َسلَ َم بِلِ َسانِِه َوَملْ يـُ ْف ِ
وه ْم اواال تاتَّبِعُوا اع ْواراهتِِ ْم،
ني اواال تُ اعِِيُ ُ
ض ا ِإلميَا ُن إِ َىل قَـلْبِهَ ،ال تـُ ْؤذُوا املُ ْسلم َ
«ًي َم ْع َشَر َم ْن أ ْ
َ
فاِإنَّه من تات بَّع عورةا أ ِ
ضحه ولاو ِيف جو ِ
اَّللُ اع ْوارتاهُ ،اوام ْن تاتا بَّ اع َّ
اخ ِيه املُ ْسلِ ِم تاتا بَّ اع َّ
ف ار ْحلِ ِه»
اَّللُ اع ْوارتاهُ يا ْف ا ْ ُ ا ْ ا ْ
ُ ا ْ ا ا اْ ا

(.)89

ـ ـ حترمي اجملاهرة ابلزان ،أو املثلية اجلنسية ،أو مضاجعة األطفال ،أو الدعوة إىل فعلها ،أو إظهار اإلعجاب
ِ
ينَ ،وإِن
أبهلها بوضوح ودون مواراة أو حياء أو خجل ،قال رسول هللا ﷺُ « :كل أ َُّم ِِت ُم اع ا
اًف إَِّال املُ اجاه ِر ا
ِ
ِ
صبِ َح َوقَ ْد َس َرتَهُ اَّللُ َعلَْي ِه ،فَـيَـ ُق َ
ت البَا ِر َحةَ
ولًَ :ي فُالَ ُنَ ،عملْ ُ
اهَرةِ أَ ْن يـَ ْع َم َل الر ُج ُل ِابللْي ِل َع َم ًالُ ،مث يُ ْ
م َن املُ َج َ
ِ
ف ِس ْ َرت اَّللِ َعْنهُ» (.)90
صبِ ُح يَكْش ُ
َك َذا َوَك َذاَ ،وقَ ْد َاب َ
ت يَ ْس ُرتُهُ َربهَُ ،ويُ ْ
املطلب الثاّن :املنهج النبوي العالجي:
هذه املعاجلات تتمثل يف درء اخلطر إبزالة املسببات ،والعمل على إعادة التوازن والوضع الطبيعي للمجتمع
بسد منافذ االحنراف من خالل التخطيط للعملية اجلنسية السليمة ،بوضع القواعد اليت تضمن إمتام النشاط
( )86كجمعية حلم اللبنانية ومجعية (كيف كيف املغربية) ،لالستزادة راجع :إبراهيم بن تيجان جكييت ،الزواج املثلي يف ضوء مقاصد
الشريعة اإلسالمية ،الناشر :مركز ابحثات لدراسات املرأة ،جدة ،الطبعة :األوىل1437 ،هـ( ،صـ 112ـ .)116
( )87احلديث متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،ابب العبد راع يف مال سيده،
وال يعمل إال إبذنه ،)120 /3( ،احلديث رقم ( ،)2409وأخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة ،ابب فضيلة اإلمام العادل ،وعقوبة اجلائر،
واحلث على الرفق ابلرعية ،والنهي عن إدخال املشقة عليهم ،)1459 /3( ،احلديث رقم (.)1829
( )88احلديث متفق عليه  ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األدب ،ابب ما ينهى عن التدابر والتحاسد ،)19 /8( ،احلديث رقم
( ،) 6064وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب األدب والرب والصلة ،ابب حترمي الظن ،والتجسس ،والتنافس ،والتناجش وحنوه/4( ،
 ،)1985احلديث رقم (.)2563
( )89احلديث أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب أبواب الرب والصلة ،ابب ما جاء يف تعظيم املؤمن ،)378 /4( ،احلديث رقم ( ،)2032قال
ِ
ِ
يث حسن غَ ِريب َال نـَع ِرفُه إِال ِمن ح ِد ِ
يث احلُس ْ ِ
«وَرَواهُ ابْن
الرتمذيَ :
«ه َذا َحد ٌ َ َ ٌ ٌ ْ ُ
ْ َ
ني بْ ِن َواقد» ،قال الزيلعي يف ختريج أحاديث الكشافَ :
َ
ِ
حبان ِيف ص ِحيحه ِيف أول الْقسم الث ِاّن ،وهو سنَد ِ
ِ
يضرهُ تفرد َحيْ َىي بن أَ ْكثَم؛
ََُ َ َ
َ
َ
صحيح؛ فَإن أ َْو ََف بن دهلم َوثـ َقهُ الن َسائ ّي َوابْن حبَانَ ،وَال ّ
ِ
ِ
ِ
فَإِنه مقرون ابجلارود بن معاذ وقد وثـ َقه النسائِ
يح ْ ِ
ِ
ني» ،وصححه األلباّن يف
ح
الص
رجال
اله
ج
ر
ي
ق
اب
و
ة
م
َئ
األ
ة
اع
مج
نه
ع
ى
و
ر
قد
و
،
ي
ْ
َ َ َ ُ َ ّ َ ََ َ ُ َ َ
ُ
َ
َ
ََ
صحيح اجلامع الصغري وزًيدته (.)1323 /2
( )90احلديث متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب األدب ،ابب سرت املؤمن على نفسه ،)20 /8( ،احلديث رقم (،)6069
وأخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب الزهد والرقائق ،ابب النهي عن هتك اإلنسان سرت نفسه ،)2291 /4( ،احلديث رقم (.)2990
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اجلنسي ضمن اإلطار الصحي الشرعي الذي شرعه اإلسالم ،أو من خالل التنظيم للعملية اجلنسية ،بوضع
احللول اليت تضمن عالج االحنرافات اجلنسية ،وحتديد السبل الكفيلة إلشباع الدافع اجلنسي ،أو من خالل
التوجيه للعملية اجلنسية ،ابلشكل الذي يضمن استقرار اجملتمع املسلم وخلوه من مظاهر االحنرافات اجلنسية
وعواقبها ،وذلك عن طريق:
االستمتاع اجلنسي بني الزوجني :والذي يقتضي إشباع االحتياجات العاطفية واجلنسية بني الزوجني،
فإذا كان مثة تقصري من طرف جتاه اآلخر أدى ذلك إىل حدوث خلل يف تنظيم العالقة الزوجية ،فنجاح
االتصال احلسي بني الزوجني يعد أحد أهم أسباب جناح الزواج ،وهذا ابلتايل يسهم يف استقرار اجلنسني

ُ ُ
استقرارا عاطفيا ونفسيا ،وذلك سيكون عامال مهما يف استقرار اجملتمع( ،)91قال تعاىل  :ن َِساؤك ۡم
َ ۡ  ٞا ُ ۡ َُۡ ْ َ ۡ َ ُ َ ا ۡ
ك ۡم أ َٰن شِئ ُت ۡمى [البقرة ،]223 :لذلك غلظ اإلسالم العقوبة على املرأة اليت متتنع
حرث لكم فأتوا حرث

الرجل امرأاتاهُ إِ اَل فِر ِ
ِ
ضباا ان اعلاْي اها
ات غا ْ
اش ِه فاأابا ْ
ت فابا ا
ا
عن فراش زوجها بال سبب ،فقال ﷺ« :إذاا اد اعا َّ ُ ُ ْ ا
صبِ اح»( ،)92قال ابن حجر (ت852:ه)" :جواز لعن العاصي املسلم إذا كان على
ل ااعنا ْت اها املاالائِ اكةُ اح ََّّت تُ ْ
وجه اإلرهاب عليه؛ لئال يواقع الفعل فإذا واقعه فإمنا يدعى له ابلتوبة واهلداية"( ،)93وكانت تلك العقوبة
جزاء ما يرتتب على هذا االمتناع من فساد عظيم قد يقع على الزوج.

ـ االستقرار النفسي والعاطفي يف اْلسرة :وذلك أن استقرار األبوين عاطفيا ونفسيا سيعمل على استقرار
األسرة وحفظها من التصدعات ،فاجلو األسري املشحون ابلصراعات والنزاعات غري املتناهية من أبرز
العوامل املؤدية أبفراد األسرة إىل الوقوع يف االحنرافات اجلنسية ،كبديل لنسيان مشاكلهم األسرية يف ظل
غياب وانعدام الرقابة الذاتية ( .)94وقد رتب الشارع الكرمي األجور على اإلشباع العاطفي والنفسي ،فرغب
ُود؛ فاِإِِّن ُم اكاثٌِر بِ ُك ُم ْاْل اُم ام» ،وقال ﷺ:
ود ال اْول ا
يف نكاح الودود الولود البكر ،قال ﷺ« :تا ازَّو ُجوا ال اْو ُد ا
ضِ
ضِ
ك» ( .)95كما جعل تزين املرأة لزوجها وتعطرها
اح ُك ا
اح ُك اها اوتُ ا
ك ،اوتُ ا
«فا اه َّال اجا ِرياةا تُالا ِعبُ اها اوتُالا ِعبُ ا
ال« :سئِل رس ُ ِ
ِ
س ِاء اخ ْيٌ؟
وتوددها عمال تؤجر عليه ،وكذلك الرجل ،ف َع ْن أَِيب ُهَريْـَرةَ ،قَ َ ُ ا ا ُ
ول هللا ﷺ :أاي النِ ا
( )91مروان إبراهيم القيسي ،اإلسالم واملسألة اجلنسية( ،صـ 74ـ .)75

ِ ِ
ِ
ِ
ني
( )92احلديث متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب بدء اخللق ،ابب إِذَا قَ َ
ني َواملـَالَئ َكةُ ِيف الس َماء ،آم َ
َح ُد ُك ْم :آم َ
ال أ َ
ُخَرى ،غُ ِفَر لَهُ َما تَـ َقد َم ِم ْن َذنْبِ ِه ،)116 /4( ،احلديث رقم ( ،)3237وأخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب
فَـ َوافَـ َق ْ
ت إِ ْح َد ُامهَا األ ْ
النكاح ،ابب َْحت ِرِمي ْامتِنَاعِ َها ِم ْن فَِر ِ
اش َزْوِج َها ،)1060 /2( ،احلديث رقم (.)1436
( )93ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري.)294 /9( ،

( )94نذير بوحنيكه ،االحنراف اجلنسي يف اجملتمع :قراءة سوسيولوجية يف العوامل واْلاثر ،جامعة الشاذيل بن جديد الطارف ،الناشر:
جملة التميز الفكري للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،العدد(1جانفي 2019م)( ،صـ .)5
( )95احلديث متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النفقات ،ابب عون املرأة زوجها يف ولده ،)66 /7( ،احلديث رقم (،)5367
وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الرضاع ،ابب استحباب نكاح البكر ،)1087 /2( ،احلديث رقم (.)715
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ِ
ِ ِ
قا ا َّ ِ
ْرهُ ِيف نا ْف ِس اها اوامالِ ِه»( ،)96و َع ِن ابْ ِن
سرهُ إِذاا ناظاار ،اوتُطيعُهُ إِذاا أ اام ار ،اواال ُُتاال ُفهُ ف ا
يما ياك ا
ال« :الذي تا ُ
ُحب أا ْن أاتازيَّن لِلْمرأاةِ ،اكما أ ِ
الِ " :إّن أ ِ
ول:
اىل -يـَ ُق ُ
ُحب أا ْن تاتا ازيَّ ان ِِل ال اْم ْرأاةُ" ،ألَن اَّللَ -تَـ َع َ
عباس  قَ َ ِ
ا ا اْ ا
وَهلن ِمثْل ال ِذي علَي ِهن ِابلْمعر ِ
وف وما أ ُِحب أَ ْن أ ِ
ول:
اىل -يـَ ُق ُ
ف َح ِّقي َعلَْيـ َها؛ ألَن اَّللَ -تَـ َع َ
َستَـنْط َ
ْ
َْ
ََ
َ ُْ
َُ ُ
()97
ِِ ِ ِ
اح ِد ُك ْم
أجرا ،قال ﷺ « :اوِيف بُ ْ
ض ِع أ ا
َ ول ّلر َجال َعلَْيهن َد َر َجةٌ ، ورتب اإلسالم على مجاع الرجل لزوجته ً
ِ
ص ادقاةٌ» ،قَالُواً :ي رس َ ِ
ض اع اها ِيف اح ار ٍام
َجٌر؟ قَ َ
ال« :أ اارأايْ تُ ْم ل ْاو او ا
ا
َح ُد َان َش ْه َوتَهُ َويَ ُكو ُن لَهُ ف َيها أ ْ
ول هللا ،أ ََأيِت أ َ
َ َُ
ِِ
اج ٌر» (.)98
ك إِذاا او ا
يها ِوْزٌر؟ فا اك اذلِ ا
ض اع اها ِيف ا ْْلااال ِل اكا ان لاهُ أ ْ
أا اكا ان اعلاْيه ف ا
التعدد :وهذا من كمال الشرع يف جانب ضبط الغريزة اجلنسية؛ فمَّت كانت هناك زوجة ،لكنها مل تشبع
رغبات الزوج ،فاإلسالم يبيح للرجل القادر املستويف لشروط التعدد أن ينكح من النساء مثىن وثالث

َ ۡ ۡ َا
َ
َ َ ۡ َ َٰ ُ َ َ
ُ ْ َ َ َ َ ُ
َن َوثلَٰث َو ُر َب َٰ َعى فإِن خِف ُت ۡم أَّل
اب لكم م َِن ٱلنِساءِ مث
كحوا ما ط
ورابع ،قال هللا -تعاىل  :-فٱن ِ
َ ۡ ُ ْ َ َ َ ً َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َٰٓ َ ا
ُ ْ
ن أَّل َت ُعولوا [النساء ،]3 :فهو تشريع إهلي تقتضيه
تعدِلوا فوَٰحِدة أو ما ملكت أيمَٰنكم ذَٰل ِك أد

ظروف احلياة وينسجم مع منطق طبيعة املرأة اليت خلقها هللا عليها .وهو ليس تشريعا جديدا تفرد به

اإلسالم ،وإمنا جاء اإلسالم والرجل يتزوج عشرة نسوة ،أو أكثر أو أقل ،فحدد هذا الزواج وقيده أبربع
كحد أقصى ،وأمر ابلعدل بني الزوجات ،والقدرة على مؤونة اجلميع ،فإذا مل يتحقق ذلك وجب االقتصار
على الواحدة ( ،)99قال الغزايل (ت505 :هـ)" :ومن الطباع ما تغلب عليها الشهوة؛ حبيث ال حتصنه املرأة
الواحدة ،فيستحب لصاحبها الزًيدة على الواحدة إىل األربع فإن يسر هللا له مودة ورمحة واطمأن قلبه هبن،
وإال فيستحب له االستبدال"(.)100
االقناع خبطورة االحنراف اجلنسي :إن حماوالت فرض االجتهادات واآلراء من غري إقناع أمر غري جمدي،
ولن يرتتب عليه أي منفعة ما مل جيد قبوال وصدى لدى الشباب؛ لذلك كان ال بد من اللجوء إىل احلوار
( )96احلديث أخرجه أمحد يف مسنده ،مسند أيب هريرة  ،)383 /12( ،احلديث رقم ( ،)7421واحلديث صححه احلاكم يف مستدركه
ِ
يث ِ
يح َعلَى َشْر ِط ُم ْسلِمَ ،وَملْ ُُيَِّر َجاهُ» ،ووافقه الذهيب ،وقال العراقي (« :)127 /2سنده صحيح»،
(175 /2فقالَ :
«ه َذا َحد ٌ َ
صح ٌ
وخالفهم األلباّن يف السلسة الصحيحة ( )453 /4فقال« :كذا قالوا ،وليس كذلك؛ بل هو حسن فقط ،كما ذكران ،فإن ابن عجالن
متكلم فيه ،خاصة يف روايته عن سعيد عن أيب هريرة ،وهو يف نفسه صدوق كما يف "التقريب" ،وكذا "امليزان"».
ِِ
{ولِ ِّلر َج ِال َعلَْي ِهن َد َر َجةٌ} ،)272 /5( ،رقم
( )97األثر أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ،كتاب الطالق ،ابب َما قَالُوا ِيف قَـ ْوله -تعاىلَ :-
( ،) 19608وإسناده صحيح ،صححه أمحد شاكر يف عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري ( ،)277 /1قال ابن مفلح يف الفروع
وتصحيح الفروع ( " :)380 /8إسناده حسن".
( )98احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،ابب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف ،)697 /2( ،احلديث
رقم (.)1006
( )99الصادق املنا حممد ،الضوابط الشرعية لتهذيب الغريزة اجلنسية( ،صـ 21ـ.)22

( )100حممد بن حممد الغزايل الطوسي ،إحياء علوم الدين ،الناشر :دار املعرفة ،بريوت.)30/2( ،
24

وحماولة اإلقناع إبقامة احلجة والدليل ،وليس املطلوب من احلوار واإلقناع التسليم املطلق إال يف األمور
املقطوع هبا ،لذلك فعملية استعراض خطورة االحنراف اجلنسي على الشباب ابلوعظ واإلرشاد رمبا ال تكفي
وحدها ،ولكن إذا اجتمع احلوار املقنع مع الوعظ وبيان الدليل والعلة يف التحرمي سيكون ذلك أجنع وأنفع
ول
ال :اَي ار ُس ا
إبذن هللا( ،)101ولقد طبق ﷺ هذا العالج الناجع مع الشاب الذي سأله اإلذن ابلزان ،فَـ َق َ
ِ
هللا ،ائْ اذ ْن ِِل ِاب ِِ
ال:
ال« :ا ْدنُ ْه ،فا اد اًن ِم ْنهُ قا ِريباا» .قا ا
لزاًن ،فاأاقْبا ال الْ اق ْو ُم اعلاْي ِه فا از اج ُروهُ اوقاالُوا :ام ْه .ام ْه .فا اق ا
ال :اال -و ِ
ال« :أ ُِ
َّاس َُِيبوناهُ ِْل َُّم اهاهتِِ ْم».
هللا -اج اعلا ِين هللاُ فِ اداءا اك .قا ا
ك؟» ،قا ا
س قا ا
احتبهُ ِْل ُِِم ا
ا
ال « :اواال الن ُ
فا اجلا ا
ول ِ
ال :اال -و ِ
هللا ،اج اعلا ِين هللاُ فِ اداءا اك قا ا
هللا -اَي ار ُس ا
ك؟» ،قا ا
قا ا
ال« :أافاتُ ِحبهُ ِالبْ ناتِ ا
َّاس َُِيبوناهُ
ا
ال « :اواال الن ُ
ال :اال -و ِ
هللا -اج اعلا ِين هللاُ فِ اداءا اك .قا ا
ك؟» ،قا ا
لِبا نااهتِِ ْم» .قا ا
ال« :أافا تُ ِحبهُ ِْلُ ْختِ ا
َّاس َُِيبوناهُ
ا
ال « :اواال الن ُ
ال :اال -و ِ
هللا -اج اعلا ِين هللاُ فِ اداءا اك .قا ا
ك؟» ،قا ا
ِْلا اخ اواهتِِ ْم» .قا ا
ال« :أافاتُ ِحبهُ لِ اع َّمتِ ا
َّاس َُِيبوناهُ
ا
ال « :اواال الن ُ
ال :اال -و ِ
هللا -اج اعلا ِين هللاُ فِ اداءا اك .قا ا
ك؟» ،قا ا
لِ اع َّماهتِِ ْم» .قا ا
ال« :أافاتُ ِحبهُ ِخلاالاتِ ا
َّاس َُِيبوناهُ
ا
ال « :اواال الن ُ
ِ
ال :فَـلَ ْم
ض اع يا ادهُ اعلاْي ِه اوقا ا
ِخلا ااالهتِِ ْم» .قا ا
ص ْن فا ْر اجهُ» قَ َ
ال :فا او ا
الله َّم ا ْغف ْر ذانْ باهُ ،اوطا ِِه ْر قا لْباهُ ،او اح ِِ
الُ « :
ِ
ِ
متفهما خلصائص مرحلة
ت إِ َىل َش ْيء» ( ،)102وذلك يبني أن النيب ﷺ كان
يَ ُك ْن بـَ ْع ُد ذَل َ
ك الْ َف ََّت يـَلْتَف ُ
ً
الشباب؛ حيث النضج اجلنسي ،وعرامة الشهوة ،وقوهتا لدى السائل ،فكانت املوعظة املؤيدة ابلعلة واحلوار

املقنع املعتمد على إَثرة عاطفة الغرية والعفة مع الرمحة به والرفق والدعاء له سببا يف إعراضه عن الزان (.)103
إقامة اْلدود :ففي إقامة احلدود والتعزيرات منع وصد عن إشاعة الفاحشة يف اجملتمعات ،ف َع ْن أَِيب ُهَريْـَرةَ
ض ،اخي ِْل ْاه ِل ْاْلار ِ ِ
ال رس ُ ِ
ِ
احا»
قَ َ
ض م ْن أا ْن ميُْطاُروا أ ْارباعِ ا
ني ا
ْ
صبا ا
ول اَّلل ﷺ « :اح ٌّد يُ ْع ام ُل بِه ِيف ْاْل ْار ِ ٌْ
ال :قَ َ َ ُ

( ،)104قال الطييب (ت743 :هـ)" :إن يف إقامتها زجراً للخلق عن املعاصي والذنوب ،وسبباً لفتح أبواب
السماء وإرخاء غراهبا ،ويف القعود عنها والتهاون هبا اَّنماك هلم يف املعاصي ،وذلك سبب ألخذهم ابلسنني
واجلدب وإهالك اخللق"( .)105ومن املصاحل املرتتبة على تطبيق احلدود :حلول األمن واألمان يف اجملتمع،
ونشر الطمأنينة واالستقرار بني أفراده ،قال ابن تيمية (ت728 :هـ)" :إن العقوابت الشرعية كلها أدوية
( )101حممد شاكر الشريف ،حنو تربية إسالمية راشدة من الطفولة إَل البلوغ ،الناشر :جملة البيان ،الطبعة :األوىل1427 ،هـ( ،صـ 150

ـ .)151
( )102احلديث أخرجه أمحد يف مسنده ،مسند األنصار ،)545 /36( ،احلديث رقم ( ،)22211قال األلباّن يف السلسلة الصحيحة (/1
« :)713إسناده صحيح ورجاله ثقات».
( )103بتصرف :حممود خليل أبو دف ،منهج الرسول ﷺ يف تعديل السلوك وكيفية االستفادة منه يف تعليمنا املعاصر ،كلية الرتبية،
جامعة الزقازيق2006 ،م( ،صـ .)13
( )104احلديث أخرجه ابن ماجه يف سننه ،كتاب احلدود ،ابب إقامة احلدود ،)848 /2( ،احلديث رقم ( ،)2538حسنه األلباّن يف
صحيح اجلامع الصغري وزًيدته (.)254 /1
( )105شرف الدين احلسني بن عبد هللا الطييب ،شرح الطيب على مشكاة املصابيح.)2529 /8( ،
25

انفعة يصلح هللا هبا مرض القلوب وهي من رمحة هللا بعباده ورأفته هبم الداخلة يف قوله -تعاىلَ  :-و َما
َۡ َ َۡ َ
ك إ اَّل َر ۡ َ
ۡح ٗة ل ِۡل َعَٰلَم َ
ي [األنبياء ،]107 ،فمن ترك هذه الرمحة النافعة لرأفة جيدها ابملريض ،فهو
ِ
أرسلنَٰ ِ

الذي أعان على عذابه وهالكه"( .)106كما أن يف إقامة احلدود حتقي ًقا للمنع العام ومحاية للمجتمع املسلم؛

َ َ
َ ٞ
ۡ ۡ
ولذلك شرعت إقامتها علنا يف حضرة الناس( ،)107قال هللا -تعاىلَ  :-وليَش َه ۡد عذ َاب ُه َما َطائِفة م َِن
ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِي [ النور ،]2:قال ابن قيم اجلوزية (ت751 :هـ)" :وليس مقصود الشارع جمرد األمن من املعاودة

ليس إال ،ولو أريد هذا لكان قتل صاحب اجلرمية فقط ،وإمنا املقصود الزجر والنكال والعقوبة على اجلرمية،
وأن يكون إىل كف عدوانه أ قرب ،وأن يعترب به غريه ،وأن حيدث له ما يذوقه من األمل توبة نصوحا ،وأن
يذكره ذلك بعقوبة اآلخرة ،إىل غري ذلك من احلكم واملصاحل"(.)108

عاما ،وحد الزاّن احملصن الرمي ابحلجارة حَّت
وشرع هللا تعاىل حد الزاّن غري احملصن جلد مائة مع التغريب ً

ا َُ َ ا َ ۡ ُ ْ ُا
َ ََۡ ٞ
ۡ ُ َ ْ ََ َ َۡ َ َۡ ُ ۡ ُ
ِلةٖٖۖ َوَّل تأخذكم ب ِ ِهما رأفة
ح ٖد مِنهما مِائة ج
املوت ،قال -تعاىل  :-ٱلزانِية وٱلز ِان فٱج ِ
ِلوا ُك َو َٰ ِ
ُ ُۡ ُۡ ُ َ
ا
ون بٱ اّللِ َوٱ ۡۡلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخِر َو ۡليَ ۡش َه ۡد َع َذ َاب ُه َما َطائ َفة ٞم َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِي [ النور،]2:
ِٖۖ
ِين ٱّللِ إِن كنتم تؤمِن ِ
ِ
ِِف د ِ

ِ
ِ
ْر ِابلْبِ ْك ِر اج ْل ُد ِمائا ٍة اونا ْف ُي اسنا ٍة،
وقال ﷺُ « :خ ُذوا اع ِِينُ ،خ ُذوا اع ِِين ،قا ْد اج اع ال هللاُ اَلُ َّن اسب ايال ،الْبك ُ
ب ِابلثَّيِِ ِ
الر ْج ُم»( ،)109وكذلك ما ثبت عن الرسول ﷺ أنه رجم ماعز بن مالك
ب اج ْل ُد ِمائا ٍة ،او َّ
اوالثَّيِِ ُ
والغامدية حينما اعرتفا عنده ابلزان( ،)110ويدخل يف حد الزان وطء األموات واألطفال والشيوخ ،وكذلك
ِ
ِ
ال:
يد؟ قَ َ
الرب ِاء ،قَ َ
ت :أَيْ َن تُِر ُ
الَ :مر ِيب َخ ِايل أَبُو بـُْرَدةَ بْ ُن نيَار َوَم َعهُ ل َواءٌ ،فَـ ُقلْ ُ
احلال يف زان احملارم ،ف َع ِن ََ
ب عثاِين رس ُ ِ
ج ْام ارأاةا أابِ ِيه أا ْن آتِياهُ بِارأْ ِس ِه» (.)111
اا ا ُ
ول هللا ﷺ إِ اَل ار ُج ٍل تا ازَّو ا

وش ِرع حد للمثلية اجلنسية ،فكان حد اللواط القتل ،سواء أكان حمصنا أم غري حمصن ،قال ﷺ « :ام ْن
ُ
ِ
وط ،فااقْت لُوا ال اف ِ
وج ْد ُمتُوهُ ي عمل اعمل قا وم لُ ٍ
ول بِ ِه» .وأما السحاق ،فقد نصت الكتب الفقهية
اع ال اواملاْفعُ ا
ُ
اا
اْ ا ُ ا ا ْ
على أنه ال حد يف املساحقة بني املرأتني ،وأنه ال يشملهما حد الزان ،ونقل غري واحد من العلماء اإلمجاع
على ذلك ،قال ابن القطان (ت628 :هـ)" :واتفقوا على أنه -أي السحاق -ال حد يف شيء من
( )106تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،جمموع الفتاوى ،حملقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،الناشر :جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الشريف ،املدينة النبوية1416 ،ه.)290 /15( ،
( )107فضل إهلي ،التدابي الوقائية من الزًن يف الفقه اإلسالمي ،مكتبة املعارف ،الرًيض( ،صـ .)252

( )108حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :حممد عبد السالم إبراهيم ،الناشر:
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل1411 ،هـ.)82 /2( ،
( )109احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب احلدود ،ابب حد الزان ،)1316 /3( ،احلديث رقم (.)1690
( )110احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب احلدود ،ابب من اعرتف على نفسه ابلزان ،)1323 /3( ،احلديث رقم (.)1695
( )111احلديث أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب األحكام ،ابب فيمن تزوج امرأة أبيه ،)36 /3( ،احلديث رقم ( ،)1362قال الرتمذي:
ِ ِ
ِ
ِ
يث ِ
الرب ِاء َح ِد ٌ
«حد ُ
يب» ،وصححه احلاكم يف املستدرك ( )208 /2فقالَ :
يح َعلَى َشْرط ُم ْسلمَ ،وَملْ
«ه َذا َحد ٌ َ
صح ٌ
َ
يث َح َس ٌن غَ ِر ٌ
يث ََ
ُُيَ ِرجاه ،ولَه َشو ِاه ُد عن ع ِد ِي ب ِن ََثبِت ،وع ِن الْرب ِاءِ ،من َغ ِري ح ِد ِ
يث َع ِد ِّ
ي بْ ِن ََثبِت» ،وصححه األلباّن يف إرواء الغليل (.)18 /8
َّ ُ َ ُ َ َْ َ ّ ْ
َ َ ََ ْ ْ َ
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()113
()112
ان م ْلعونـَتَ ِ
ِ ِ
ان؛ لِ َما
ذلك"  ،إال أنه حرام وحمظور كالزان إبمجاع أهله العلم ،وفيه التعزير  ،فَـ ُه َما َزانيَـتَ َ ُ
ت الْمرأاةُ الْمرأاةا ،فا ُهما ازانِي تا ِ
ان» (.)114
يب ﷺ أَنهُ قَ َ
ا ا
ال« :إذاا أاتا ْ ا ْ ا ْ
ُرِو َ
ي َع ْن النِ ِّ

أما عقوبة إتيان البهيمة ،فقد أمجعت األمة على حرمة هذا الفعل ،إال أنه ال يدخل يف عموم الزان؛ ألنه ال
يدخل يف معناه ،وهو مما تعافه األنفس ،واحلامل عليه َّناية السفه ،أو فرط الشبق ،والواجب فيه التعزير ال
ِ
ال َعطَاءٌ،
ال أَبُو َد ُاوَدَ :وَك َذا قَ َ
يمةا اح ٌّد» قَ َ
احلد ( ،)115ف َع ِن ابْ ِن َعباس ،قَ َ
س اعلاى الَّذي اأيِْيت الْبا ِه ا
ال« :ل ْاي ا
ال ا ْحلَ َك ُم« :أ اارى أا ْن َُْيلا اد ،اواال يُ ْب لا اغ بِ ِه ا ْْلا َّد» (.)116
َوقَ َ
أما عقوبة إتيان املرأة يف دبرها فقد أمجعت األمة على حرمة هذا الفعل( ،)117وهي منكر وكبرية من الكبائر،
قال رسول هللا ﷺ « :املْعُون ام ْن أتاى امرأتاه يف ُدبُ ِرها»( ،)118إال أنه ال يرتتب عليها احلد وإمنا التعزير،

قال النووي (ت676 :هـ)" :إذا كان هللا -تبارك وتعاىل -قد حرم الوطء يف الفرج عند احمليض ألجل
األذى ،فكيف ابحلش الذى هو موضع أذى دائم وجنس الزم ،مع زًيدة املفسدة ابنقطاع النسل الذى هو
املقصد األ مسى من مشروعية الزواج فضال عن خساسة هذا العمل ودانءته مما يفضى إىل التلذذ مبا كان
يتلذذ به قوم لوط ،وما يعد شذوذا يف الشهوة يتنزه عنها املؤمنون األطهار وأبناء امللة األخيار؟! وكفى هبذا
العمل احنطاطا أن أحدا ال يرضى أن ينسب هذا القول إىل إمامه"(.)119

( )112علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي أبو احلسن ابن القطان ،اإلقناع يف مسائل اإلُجاع ،احملقق :حسن فوزي الصعيدي ،الناشر:
الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ،الطبعة :األوىل 1424 ،هـ.)253 /2( ،

( )113أبو احلسن علي بن حممد املاوردي ،اْلاوي الكبي يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزّن ،احملقق :الشيخ علي
حممد معوض  -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ/13( ،
 ،)224يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب القرطيب ،الكايف يف فقه أهل املدينة ،احملقق :حممد بن حممد أحيد ولد ماديك
املوريتاّن ،الناشر :مكتبة الرًيض احلديثة ،الرًيض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :الثانية1400 ،ه ،)1073 /2( ،موفق الدين
عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ،املغين ،الناشر :مكتبة القاهرة1388 ،هـ.)61 /9( ،

«رَواهُ الط ََرب ِاّن،
( )114احلديث أخرجه الطرباّن يف معجمه الكبري ،)63 /22( ،رقم ( ،)153قال اهليثمي يف جممع الزوائد (َ :)265 /6
ِ
ول اَّللِ ﷺِ :
ات» ،وضعفه األلباّن يف ضعيف اجلامع الصغري
ال َر ُس ُ
َوَرَواهُ أَبُو يـَ ْعلَى َولَ ْفظُهُ :قَ َ
«س َحا ُق النِّ َساء بـَْيـنَـ ُهن ِزًان»َ .وِر َجالُهُ ثَِق ٌ
وزًيدته (صـ .)490

( )115بتصرف :أمني حسني يونس ،أثر الزًن يف مسائل اْلحوال الشخصية ،الناشر :دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة :األوىل،
2010م( ،صـ 28ـ .)40
( )116األثر أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب احلدود ،ابب فيمن أتى البهيمة ،)159 /4( ،احلديث رقم ( ،)4464وهو موقوف على ابن
عباس  ،وقد صححه أبو داود ،وكذلك صححه الرتمذي فقال« :وه َذا أ ِ
ِ ِ ِ
الع َم ُل َعلَى َه َذا عِنْ َد أ َْه ِل العِلْ ِم،
َصح م َن احلَديث األَولَ ،و َ
ََ َ
اق» ،وحسنه األلباّن يف إرواء الغليل (.)13-12 /8
َوُه َو قَـ ْو ُل أ ْ
َمحَ َدَ ،وإِ ْس َح َ
( )117علي بن حممد املاوردي ،اْلاوي الكبي.)317 /9( ،

( )118احلديث أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب النكاح ،ابب يف جامع النكاح ،)490 /3( ،احلديث رقم ( ،)2162قال البوصريي يف
مصباح الزجاجة (« :)110 /2هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» ،وصححه األلباّن يف السلسة الصحيحة (.)1024 /2
( )119حمي الدين حيىي بن شرف النووي ،اجملموع شرح املهذب ،الناشر :دار الفكر.)420 /16( ،
27

كما حرم القذف حترميا قاطعا؛ لكونه كبرية من كبائر الذنوب مع ترتيب احلد على من اقرتفه ومل يتب ،قال

َ ا َ َۡ ُ َ ُۡ ۡ َ َ ُ ا َۡ َۡ ُ ْ َۡ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َۡ ٗ َ َ َۡ َ ُ ْ
ت ثم لم يأتوا بِأربعةِ شهداء فٱج ِِلوهم ثمَٰن ِي جِلة وَّل تقبلوا
هللا -تعاىل  :-وٱَّلِين يرمون ٱلمحصنَٰ ِ
َ ُ ۡ َ َ َٰ َ ً َ َ ٗ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ َ َٰ ُ َ
ون [النور.]4 :
لهم شهدة أبدا وأولئِك هم ٱلفسِق

إيقاع العقوابت على ترويج الفاحشة واعتبارها من اجلرائم املعلوماتية :فإن اإلسالم حرم إشاعة

االحنرافات اجلنسية بكافة أشكاهلا عرب وسائل التواصل االجتماعي أو اإلعالم املرئي ،أو إنشاء الشبكات
اإلابحية أو الرتويج لألنشطة املخلة ابآلداب العامة سواء بنشر األخبار أو الرتويج للمقاطع اإلابحية أو

ا ا َ ُ ُّ َ
ون أَن تَشِ َ
يع
الصور املاجنة؛ حيث تعد جرمية حذر منها سبحانه تعاىل قال تعاىل  :إِن ٱَّلِين ُيِب
َ ُ ْ َُ ۡ َ َ ٌ َ
ۡ
َۡ
َ َ اُ َ ۡ َ ُ ََ ُ ۡ َ َۡ َُ َ
ح َش ُة ِف ٱ اَّل َ
ون [النور،]19:
اب أ ِۡل ٞم ِِف ٱ ُّدلن َيا َوٱٓأۡلخِرة ِ وٱّلل يعلم وأنتم َّل تعلم
ِين َءامنوا لهم عذ
ٱلفَٰ ِ
ِ

ث بِ ُك ِِل اما اَِس اع» (.)120
قال ﷺ « :اك افى ِابل اْم ْرِء اك ِذ ااب أا ْن َُيا ِِد ا

وقد رتب الشرع عليها العقوابت الشرعية الزاجرة لكل من يتعدى على الدين والعرض والنسل وينتهك
حرمتها ،أو ساهم يف نشر الرذيلة يف أوساط الناس ،قال رسول هللا ﷺ « :ام ْن اد اعا إِ اَل ُه ادى ،اكا ان لاهُ ِم ان
ْاْلاج ِر ِمثْل أُجوِر من تابِعه ،اال ي ْن ُقص ذالِ ا ِ
ض االل ٍاة ،اكا ان اعلاْي ِه ِم ان ِْ
اإل ُِْث
ُجوِرِه ْم اش ْي ئاا ،اوام ْن اد اعا إِ اَل ا
ك م ْن أ ُ
ْ ُ ُ ا ْ اُ ا ُ
آاث ِم ِه ْم اش ْي ئاا»( ،)121فقد تكفلت التشريعات اجلنائية اإلسالمية
ك ِم ْن ا
ِمثْ ُل ا
ص ذالِ ا
آاثِم ام ْن تابِ اعهُ ،اال يا ْن ُق ُ
بتعزير األشخاص الذين يثبت يف حقهم إشاعة وترويج االحنرافات اجلنسية أو الدعوة إليها ،وقد نص نظام

مكافحة اجلرائم املعلوماتية يف اململكة العربية السعودية على العقوابت التالية:
ـ السجن مدة ال تزيد عن مخسة أعوام.
ـ غرامة مالية ال تزيد عن ثالثة ماليني رًيل (.)122
ليدرك اإلنسان أن اإلسالم قطع دابر الفساد وأهله سواء قبل وقوعه أو حَّت بعد وقوعه ،فما من داء إال
وقد أوجد هللا له الدواء.

( )120احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ،املقدمة ،ابب النهي عن احلديث بكل ما مسع ،)10 /1( ،احلديث رقم (.)5
( )121احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب العلم ،ابب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هدى أو ضاللة،)2060 /4( ،
احلديث رقم (.)2647
( )122بتصرف :إبراهيم رمضان إبراهيم عطاًي ،اجلرمية اإللكرتونية وسبل مواجهتها يف الشريعة اإلسالمية واْلنظمة الدولية ،كلية الشريعة
والقانون بطنطا1436 ،هـ( ،صـ  ،)385هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء ،جمموعة األنظمة السعودية ،نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية يف

اململكة العربية السعودية ،أنظمة
25df73d6-0f49-4dc5-b010.a9a700f2ec1d/1

املواصالت واالتصاالت ،اجمللد السابع1428 / 3 / 8،هـ،
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بفضله ومنّه تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين حممد ،وعلى
آله وصحبه أمجعني.
بعد رحلة َمتِ َيعة يف ظالل أحاديث نبيّنا الكرمي ﷺ ،وإرشاداته النبوية اجلليلة ،أحببت أن أدون أبرز ما
توصلت إليه من النتائج والتوصيات ،وهي كاآلت:
أوال :أبرز النتائج:
 إن للزواج مقاصد أصيلة ،خبالف االحنرافات اجلنسية ،فإن مقاصدها تناقض املقاصد األصيلةللدين احلنيف.
 إن يف إشاعة املعاجلات الوقائية والعالجية من االحنرافات اجلنسية حفاظا على السنة. ضرورة العمل على سد منافذ اإلَثرة اجلنسية وسد مواردها املتمثلة يف اإلعالم املرئي وغري املرئيووسائل التواصل االجتماعي.
كبريا يف عالج االضطراابت النفسية واالجتماعية
 إن يف التوعية أبضرار االحنراف اجلنسي ًدورا ً
والسلوكية واحلد من رغبة النزوع إىل الشر.
عالجا فورًًي ومبادرة يف القضاء عليه.
 إن االحنراف اجلنسي وخاصة املتعدي الضرر يتطلب ً-

إن التحفظ وغياب الوعي ابلثقافة اجلنسية أمر ال يتماشى مع مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف

وقيمه.
 الرتبية اجلنسية اخلاطئة واحلياة اجلنسية الشاذة ختلقان إنساان مليئا ابلعقد يف كل تصرفاته ،وابلشذوذيف أفكاره وأعماله خبالف الرتبية اإلسالمية.
اثنيا :أبرز التوصيات:
 ضرورة تفعيل دور وسائل اإلعالم املسموع واملرئي ووسائل التواصل االجتماعي لتوعية أفراد اجملتمعمبخاطر وتداعيات االحنرافات اجلنسية على اجملتمع.
 ضرورة االهتمام ابلشباب يف مجيع جماالت احلياة ،مع العمل على إشراكهم يف جماالت العملالتطوعي للحد من أوقات الفراغ اليت قد حتيد هبم عن جادة الصواب.
 العمل على إنشاء منظمات توعوية جتابه تلك املنظمات اليت تنادي ابحلرية اجلنسية ،واملثلية معوضع احللول والربامج احلديثة ملواجهة مثل هذه التحدًيت.
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املراجع

 القرآن الكرمي ابن القطان ،علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي ،اإلقناع يف مسائل اإلُجاع ،احملقق :حسنفوزي الصعيدي ،الناشر :الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ،الطبعة :األوىل 1424 ،هـ.
 ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ،الفتاوى الكربى ،الناشر :دار الكتب العلمية،الطبعة :األوىل1408 ،ه،
 ابن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد ،املسند ،احملقق :السيد أبو املعاطي النوري ،الناشر :عاملالكتب ،بريوت ،الطبعة :األوىل1419 ،هـ.
 ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر ،التحرير والتنوير ،الناشر :الدار التونسيةللنشر ،تونس 1984 ،هـ.
 ابن قدامه ،موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد ،املغين ،الناشر :مكتبة القاهرة1388 ،هـ. ابن قيم اجلوزية ،مشس الدين ،اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف أو الداء والدواء،الناشر :دار املعرفة ،املغرب ،الطبعة :األوىل1418 ،ه.
 ابن ماجه ،حممد بن يزيد ،أبو عبد هللا ،القزويين ،سنن ابن ماجه ،احملقق :شعيب األرنؤوط -عادل مرشد  -حممد كامل قره بللي َ -عبد اللّطيف حرز هللا ،الناشر :دار الرسالة العاملية ،الطبعة:
األوىل1430 ،هـ 2009 -م.

 ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة :الثالثة 1414 :هـ. أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي ،سنن أيب داود ،احملقق :حممد حمييالدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،بريوت.
 أبو دف ،حممود خليل ،منهج الرسول ﷺ يف تعديل السلوك وكيفية االستفادة منه يف تعليمنااملعاصر ،كلية الرتبية ،جامعة الزقازيق2006 ،م.
 األزهري ،حممد بن أمحد ،هتذيب اللغة ،احملقق :حممد عوض مرعب ،الناشر :دار إحياء الرتاثالعريب ،بريوت ،الطبعة :األوىل2001 ،م
 األسطل ،يعقوب يونس خليل ،املشكالت النفس اجتماعية واالحنرافات السلوكية لدىاملرتددين على مراكز االنرتنت مبحافظة خان يونس ،حبث ماجستري مقدم لكلية الرتبية قسم
اإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي ،اجلامعة اإلسالمية بغزة1432 ،هـ.
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 األلباّن ،أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ،إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل،إشراف :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة :الثانية  1405هـ.
 األلباّن ،أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ،سلسلة اْلحاديث الصحيحة وشيء من فقههاوفوائدها ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرًيض ،الطبعة :األوىل ،مكتبة املعارف1422 ،هـ.
 األلباّن ،أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ،صحيح اجلامع الصغي وزَيدته ،املكتب اإلسالمي. األلباّن ،أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ،صحيح وضعيف اجلامع الصغي وزَيدته ،املكتباإلسالمي.
 األلباّن ،أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ،صحيح وضعيف سنن أيب داود ،من إنتاج مركز نوراإلسالم ألحباث القرآن والسنة ،اإلسكندرية.
 البخاري ،حممد بن إمساعيل ،أبو عبد هللا ،اجلعفي ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أموررسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأَيمه ،احملقق :حممد زهري بن انصر الناصر ،الناشر :دار
طوق النجاة ،مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ،الطبعة :األوىل،
1422هـ.
 براميلي ،صونيا ،االحنرافات اجلنسية ،الناشر :املؤسسة احلديثية للكتاب ،طرابلس2009 ،م. البصري ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ،تفسي القرآن العظيم ،احملقق :سامي بن حممدسالمة ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420ه.
 بوحديبه ،عبد الوهاب ،اإلسالم واجلنس ،ترمجة وتعليق :هالة احلوري ،الناشر :رًيض الريسللكتب والنشر ،الطبعة :الثانية2001 ،م.
 بوحنيكه ،نذير ،االحنراف اجلنسي يف اجملتمع :قراءة سوسيولوجية يف العوامل واْلاثر ،جامعةالشاذيل بن جديد الطارف ،الناشر :جملة التميز الفكري للعلوم االجتماعية واإلنسانية،
العدد(1جانفي 2019م).
 البوصريي ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر ،مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه،احملقق :حممد املنتقى الكشناوي ،الناشر :دار العربية ،بريوت ،الطبعة :الثانية1403 ،ه.
 الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،اجلامع الكبي ،احملقق :بشار عوادمعروف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1998 ،م.
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 جرب ،دندل ،الزًن :حترميه أسبابه ودوافعه نتائجه وأاثره ،الناشر :مكتبة املنارـ الزرقاء ،األردن،الطبعة :األوىل1405 ،هـ.
 جكييت ،براهيم بن تيجان ،الزواج املثلي يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية ،الناشر :مركزابحثات لدراسات املرأة ،جدة ،الطبعة :األوىل1437 ،هـ.

 اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق:حممد عبد السالم إبراهيم ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل1411 ،هـ.
 احلراّن ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،جمموع الفتاوى ،احملقق :عبد الرمحن بنحممد بن قاسم ،الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية1416 ،ه.
الصغِ ِي ،احملقق :د .حممد
ح اجلا ِامع َّ
َّنوير اش ْر ُ
 احلسين ،حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد ،الت ُإسحاق حممد إبراهيم ،الناشر :مكتبة دار السالم ،الرًيض ،الطبعة :األوىل 1432 ،هـ.
الرزاق ،اتج العروس ،دار اهلداية.
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
 -احلسيينّ ،

ْب ،الناشر :املطبعة
 احلنفي ،فخر الدين الزيلعي ،تبيني اْلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ال ِِشلِ ِِ
الكربى األمريية ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1313 ،هـ.

 الراميين ،حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بنسليمان املرداوي ،احملقق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:

األوىل  1424هـ.

 الزحيلي ،وهبه ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :الرابعة. زهران ،عبد السالم حامد ،الصحة النفسية والعالج النفسي ،الناشر :عامل الكتب للنشر والتوزيعوالطباعة ،القاهرة2005 ،م.
 سامل ،أبو مالك كمال بن السيد ،صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب اْلئمة ،الناشر:املكتبة التوفيقية ،القاهرة 2003 ،م.
 السعدي ،عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا ،تيسي الكرمي الرَحن يف تفسي كالم املنان ،احملقق:عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420ه.
 السعدي ،عبد امللك بن عبد الرمحن ،العالقات اجلنسية غي الشرعية وعقوبتها يف الشريعةوالقانون ،الناشر :دار األنبار ،بغداد1989 ،م.
 شاكر ،أمحد ،عمدة التفسي عن اْلافظ ابن كثي ،الناشر :دار الوفاء ،املنصورة ،الطبعة :الثانية،1426هـ.
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 الشريف ،حممد شاكر ،حنو تربية إسالمية راشدة من الطفولة إَل البلوغ ،الناشر :جملة البيان،الطبعة :األوىل1427 ،هـ.
 شعيب ،حممود أمحد ،زًن احملارم وأثره على الفرد واجملتمع ،جملة كلية الدراسات اإلسالميةوالعربية ،دمنهور ،العدد الثاّن ،اجمللد الثالث2017 ،م.
 الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق :الدكتور عبد هللا بن عبداحملسن الرتكي ابلتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند
حسن ميامة ،الناشر :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،الطبعة :األوىل 1422 ،هـ
 الطوسي ،حممد بن حممد الغزايل ،إحياء علوم الدين ،الناشر :دار املعرفة ،بريوت. الطييب ،شرف الدين احلسني بن عبد هللا ،شرح الطيب على مشكاة املصابيح املسمى ب(الكاشف عن حقائق السنن)  ،احملقق :د .عبد احلميد هنداوي ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى
الباز ،مكة املكرمة ،الطبعة :األوىل1417 ،هـ،
 الطييب ،شرف الدين احلسني بن عبد هللا ،شرح الطيب على مشكاة املصابيح املسمىب (الكاشف عن حقائق السنن) ،احملقق :د .عبد احلميد هنداوي ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى
الباز ،مكة املكرمة ،الطبعة :األوىل1417 ،هـ.
 ظهري ،فضل إهلي ،التدابي الوقائية من الزًن يف الفقه اإلسالمي ،الناشر :مكتبة املعارف،الرًيض.
 عبد هللا ،عبد الرحيم صاحل ،عوامل االحنراف اجلنسي ،ومنهج اإلسالم يف الوقاية منهاوعالجها ،الناشر :دار النفائس للنشر والتوزيع ،الطبعة :األوىل1992 ،م.
 العسقالّن ،أمحد بن علي بن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،الناشر :دار املعرفة،بريوت 1379 ،هـ ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام إبخراجه وصححه
وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز.
 عطاًي ،إبراهيم رمضان إبراهيم ،اجلرمية اإللكرتونية وسبل مواجهتها يف الشريعة اإلسالميةواْلنظمة الدولية ،كلية الشريعة والقانون بطنطا1436 ،هـ.
 العظيم آابدي ،حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر ،عون املعبود شرح سنن أيب داود ،دارالكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :الثانية1415 ،هـ.
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 عمر ،أمحد خمتار عبد احلميد ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،الناشر :عامل الكتب ،الطبعة:األوىل 1429 ،هـ.
 عنبيه ،موّن ،جرمية الزًن وأثرها على مسائل شئون اْلسرة ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق والعلوماإلنسانية ،جامعة زًين عاشور ،اجلزائر2017 ،م.
 عوض ،عادل موسى ،جرمية زًن احملارم وآاثرها وعقوبتها يف الفقه اإلسالمي ،كلية الدراساتاإلسالمية ،بسوهاج.
 الغضياّن ،عبد الرمحن بن عبد هللا ،اخللوة احملرمة وعقوبتها يف الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستريمن جامعة انيف للعلوم العربية للعلوم األمنية1425 ،ه.
 الفارايب ،إمساعيل بن محاد اجلوهري ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أمحدعبد الغفور عطار ،الناشر :دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة :الرابعة  1407هـ.
 الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم ،العني ،احملقق :مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي،الناشر :دار ومكتبة اهلالل.
 القرطيب ،يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب ،الكايف يف فقه أهل املدينة ،احملقق :حممد بنحممد أحيد ولد ماديك املوريتاّن ،الناشر :مكتبة الرًيض احلديثة ،الرًيض ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :الثانية1400 ،ه.
 قلعجي ،حممد رواس ،قنييب ،حامد صادق ،معجم لغة الفقهاء ،دار النفائس للطباعة والنشروالتوزيع ،الطبعة :الثانية 1408 ،هـ
 القيسي ،مروان إبراهيم ،اإلسالم واملسألة اجلنسية ،الناشر :دار عمار للنشر والتوزيع ،الطبعة:الثانية ،عمان1990 ،م.
البدر التمام شرح بلوغ املرام ،احملقق :علي بن عبد هللا
الالعي ،احلسني بن حممد بن سعيدُ ،
ّ
الزبن ،الناشر :دار هجر ،الطبعة :األوىل1428 ،هـ.

 املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد ،اْلاوي الكبي يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرحخمتصر املزّن ،احملقق :الشيخ علي حممد معوض ،الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ.
 حممد ،الصادق املنا ،الضوابط الشرعية لتهذيب الغريزة اجلنسية ،مؤسسة الرحاب احلديثةللطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت1423،ه.
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 مسلم ،مسلم بن احلجاج ،أبو احلسن ،القشريي ،النيسابوري ،املسند الصحيح املختصر بنقلالعدل عن العدل إَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر:
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 املودي ،أبو األعلى ،تفسي سورة النور ،تعريب :حممد عاصم احلداد ،الناشر :دار الفكر ،دمشق،1960م.
 النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساّن ،سنن النسائي الكربى ،حققهوخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أشرف عليه :شعيب األرنؤوط ،قدم له :عبد هللا بن عبد
احملسن الرتكي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل1421 ،هـ.
 نصار ،غادة ،الرتبية اجلنسية والفضائيات وأثرها على الشباب ،الناشر :العريب للنشر والتوزيع،الطبعة :األوىل ،القاهرة2017 ،م.
 نصار ،غادة ،الرتبية اجلنسية والفضائيات ،وأثرها على الشباب ،الناشر :العريب للنشر والتوزيع،الطبعة :األوىل ،القاهرة2017 ،م.
 النوايسة ،عبد اإلله حممد ،املثلية اجلنسية الرضائية بني التجرمي واإلابحة ،جملة الشريعة والقانون،العدد السابع والثالثون1430 ،هـ.
 النووي ،حمي الدين حيىي بن شرف ،اجملموع شرح املهذب ،الناشر :دار الفكر. النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن اْلجاج ،الناشر :دار إحياءالرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :الثانية1392 ،هـ.
 النيسابوري ،أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا ،املستدرك على الصحيحني ،حتقيق :مصطفىعبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل1411 ،ه.
 اهليثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،بتحرير احلافظني اجلليلني:العراقي وابن جحر ،دار الكتب العلمية ،بريوت 1408 ،هـ.
 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،الطبعة الثانية ،دار السالسل،الكويت1404 ،هـ.

ِ ِ ِ ِ
 اليحصيب ،عياض بن موسى بن عياض ،اشرح ِال
كم ُ
ُْ ا
س َّمى إِ ا
صحيح ُم ْسل ِم لل اقاضي عيااض املُ ا
املُْعلِ ِم ب اف اوائِ ِد ُم ْسلِم ،احملقق :الدكتور ْحي َىي إِ ْمسَاعِيل ،الناشر :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،
مصر ،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ.
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 حيىي ،خولة أمحد ،االضطراابت السلوكية واالنفعالية ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع ،الطبعة :األوىل2000 ،م.
 يونس ،أمني حسني ،أثر الزًن يف مسائل اْلحوال الشخصية ،الناشر :دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان ،الطبعة :األوىل2010 ،م.
املواقع االلكرتونية:
 -خالد

بن

حممد

الشهري،

التحرش

اجلنسي

ابْلطفال،

موقع

صيد

الفوائد،

.http://www.saaid.net/tarbiah/292.htm
 صالح سلطان ،أثر الصيام يف هتذيب الشهوات ،املنتدى اإلسالمي العاملي للرتبية /3 ،يونيو2018 /م،.http://montdatarbawy.com/show/122956
 هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء ،جمموعة اْلنظمة السعودية ،نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية يف اململكة العربيةالسعودية،

أنظمة املواصالت واالتصاالت ،اجمللد السابع8 ،

1428 / 3 /هـ.
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