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òß‡Ôß@
والصـــالة والســـالم عـــىل رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم      بســـم اهللا واحلمـــد هللا 

 :وبعد
اللـــواط كـبــرية مـــن الكـبــائر تـنــايف الفطـــرة الـتــي فطـــر اهللا      قـــد خيفـــى عـــىل اـلــبعض أن 

ثـى وال يـأيت ذكـرا  ًالناس عليها, بل إن اهللا تعاىل فطـر احليـوان عـىل أن الـذكر يـأيت األ
نــا ذكــرا اشــتهى ذكــرمثلــه ً, ومــا علمنــا أن حيوا ً ا مثلــه, فكيــف يــرىض اإلنســان الــذي ً

 ! أن ينزل نفسه منزلة أقل من منزلة احليوان? كرمه اهللا تعاىل
ِولقد كرمنا بني آدم وَمحَلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات : ( قال تعاىل      ِ َِ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ََّ ْ َْ َ ْ َ ْ َُّ َُ َ ََ ِ ْ ْ ْ َِّ َ ِ َ َ ْ

ْوفضلناهم عىل كثري ممن  ََّ ِ ٍ ِ َ َ َ َّْ ُ َ ْ ًخلقنا تفضيالَ َِ ْ َْ َ ء ) َ  ٧٠:اإلرسا
a@é¼Š@áîÔÛa@åia@ÞbÓZ@

ًمل يبتل اهللا تعاىل هبذه الكبرية قبل قوم لوط أحدا من العاملني, وعـاقبهم عقوبـة مل       ً ِ
ـــواع العقوبـــات مـــن اإلهـــالك ًيعاقـــب هبـــا أمـــة غـــريهم, ومجـــع علـــيهم مـــن  وقلـــب ,أ

َ فنكــل هبـــ,مــن الســـامء هبـــم, ورمجهــم باحلجـــارة ديــارهم عـلــيهم, واخلســف  مل ًم نكـــاالّ
ّينكلــه بأمــة ســواهم وذلــك لعظــم مفســدة هــذه اجلريمــة التــي تكــاد األرض متيــد مــن ; ّ

نبهـــــا  إذا عملـــــت عليهـــــا, وهتـــــرب املالئكـــــة إىل أ ِجوا قطـــــار الســـــموات واألرض إذا ُ
ّفيصـيبهم معهـم; وتعـج األرض إىل رهبـا  َ خشية نزول العذاب عىل أهلها;شاهدوها ّ
 .عاىل, وتكاد اجلبال تزول عن أماكنهاتبارك وت

ًوال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال {: ومن تأمل قوله سبحانه      ِ َ َ َ ََ ُ ًَ َ َ َْ َِ َّ َ َِ ِّ ُ سـورة [} َ
ء َأتـــأتون الفاحشـــة مـــا ســـبقكم هبـــا مـــن أحـــد مـــن {: وقولـــه يف اللـــواط ] .٣٢: اإلرسا َ ْ َِ ٍ ِ َِ ََ ِ ْ َ َُ َ َ َ ََ ْ ُ َْ

َالعـــاملني  ِ َ َ ـــه ســـبحانه نكـــ ] .٨٠:  األعـــرافســـورة[} ْ ر َّتبـــني لـــه تفـــاوت مـــا بيـــنهام, وأ



 ٤

ه فها يف اللواط, وذلك يفَّالفاحشة يف الزنى, أي هو فاحشة من الفواحش, وعر يد أ
, أي أـتـأتون اخلصــلة الـتـي اســتقر فحشــها عـنـد كــل أحــد, جــامع ملعــاين اســم الفاحشــة
ف االسـم إىل غريهـا,  غنيـة عـن ذكرهـا, بحيـث ال يـنرص,فهي لظهور فحشها وكاملـه

َوفعلــت فعلتــك التــي فعلــت {: وهــذا نظــري قــول فرعــون ملوســى َْ َّ َ َْ ْ َ ََ َ َِ َ : ســورة الشــعراء[} َ
 .أي الفعلة الشنعاء الظاهرة املعلومة لكل أحد ] .١٩
ا َممـ{: حـد مـن العـاملني قـبلهم, فقـالثم أكد سـبحانه شـأن فحشـها بأهنـا مل يعملهـا أ     

ْســــبقكم هبــــا مــــن  َِ َ ِ ْ َُ َأحــــد مــــن العــــاملنيَ ِ َ َ َ َْ ِ ٍ ح ـبـــام تشــــمئز مـنـــه َّ, ـثـــم زاد يف التأكـيـــد ـبـــأن رص} َ
 ًالقلوب, وتنبو عنه األسـامع, وتنفـر منـه الطبـاع أشـد نفـرة, وهـو إتيـان الرجـل رجـال

ثـــى, فقـــال َإنكـــم لتـــأتون الرجـــال{: مثلـــه ينكحـــه كـــام يـــنكح األ ََ ِّ َْ ُ َ َّْ ُ : ســـورة األعـــراف[} ِ
٨١. [  
اســتغنائهم عــن ذـلـك, وأن احلامــل هلــم علـيـه ـلـيس إال جمــرد الشــهوة ال ه عــىل َّـثـم نـبـ     

ثـــى, ومـــن قضـــاء الـــوطر ولـــذة االســـتمتاع,  احلاجـــة التـــي ألجلهـــا مـــال الـــذكر إىل األ
وحصول املودة والرمحة التي تنسى املرأة هلا أبوهيا, وتـذكر بعلهـا, وحصـول النسـل 

صـــني املـــرأة وقضـــاء الـــذي هـــو حفـــظ هـــذا النـــوع الـــذي هـــو أرشف املخلوقـــات, وحت
وطرهـــا, وحصـــول عالقـــة املصـــاهرة التـــي هـــي أخـــت النســـب, وقيـــام الرجـــال عـــىل 
بـيــاء واألولـيــاء واملـــؤمنني,  النســـاء, وخـــروج أحـــب اخللـــق إىل اهللا مـــن مجـــاعهن كاأل

بـيــاء بأمـتــه إىل غـــري ذـلــك مـــن مصـــالح − صـــىل اهللا علـيــه وســـلم −ومكـــاثرة النـبــي   األ
لــواط تقــاوم ذلــك كلــه, وتــريب عليــه بــام ال يمكــن حرص النكــاح, واملفســدة التــي يف ال

 .فساده, وال يعلم تفصيله إال اهللا



 ٥

ثــم أكــد قــبح ذلــك بــأن اللوطيــة عكســوا فطــرة اهللا التــي فطــر اهللا عليهــا الرجــال,      
بهـا اهللا يف الـذكور, وهـي شـهوة النسـاء دون الـذكور, فقلبـوا َّوقلبوا الطبيعـة التـي رك

والطبيعـة فـأتوا الرجـال شـهوة مـن دون النسـاء, وهلـذا قلـب األمر, وعكسـوا الفطـرة 
كسـوا يف ُلبـوا هـم, ونُاهللا سبحانه علـيهم ديـارهم, فجعـل عاليهـا سـافلها, وكـذلك ق

 .العذاب عىل رؤوسهم
: ثم أكد سبحانه قبح ذلـك بـأن حكـم علـيهم بـاإلرساف وهـو جمـاوزة احلـد, فقـال     

تم قوم مرسفون{ َبل أ ُ َِ ْ ُ ٌ ْْ ُ ْ َ ْ  ] .٨١: رة األعرافسو[} َ
@@@@@_óãÛa@À@éäß@kí‹Ó@ëc@ÙÛˆ@Ýrß@õbu@Ýç@ÝßdnÏ@

ُونجينـــــاه مـــــن القرـيــــة التـــــي كاـنــــت تعمـــــل {: وأكـــــد ســـــبحانه ذلـــــك علـــــيهم بقولـــــه      َّ َْ ْْ َ َ ُ ْ َّ ََ َ َْ َ ِ ِ َِ َ
َاخلبائث  ِ َ َ بياء[} ْ  ] .٧٤: سورة األ

ٍهنـم كـانوا قـوم سـوء ِ إ{: ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفني يف غاية القبح فقـال      ْ َْ َ ْ ََّ ُ َ ُ
َفاسقني ِ ِ بياء[ } َ  ] .٧٤: سورة األ

َ رب انرصين عــىل القــوم املفســدين {: وســامهم مفســدين يف قــول نبــيهم      ُ ْ ِِّ ِ ْ َْ ِ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ ســورة [} َ
 ] .٣٠: العنكبوت

ْ إنا مهلكو أهل هذه القر{: وسامهم ظاملني يف قول املالئكة إلبراهيم      َُ ْ ِ ِ َ ِْ َ ُ ِ ْ َّ َية إن أهلها ِ ََ ْ َ َّ ِ ِ
َكانوا ظاملني  ِ ِ َ ُ  ] .٣١: سورة العنكبوت[} َ

@.)١(, ومن ذمه اهللا بمثل هذه املذماتفتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات     
@
@

                                                 

 ).٤٠٤−١/٣٩٥(الداء والدواء البن القيم ) ١(
 



 ٦

ÂaìÜÛa@òîàm@kjò“ybÏ@Z 
ه زنى, كام قال اهللا تعاىلاللواط  اهللا ذكر      ُوال تقربوا {: باسم الفاحشة ليبني أ َ ْ َ َ َ 

ًإنه كان فاحشة وساء سبيال  َناِّالز ِ َ َ َ َ ًُ َ ََ َِ َّ ء[} ِ @.)١( ]٣٢: سورة اإلرسا
     ò“ybÐÛaëZإىل أن اســتغرقت − يف العظــم والشــناعة −اخلصــلة التــي بلغــت :  أي 

ــواع الفحــش, فكوهنــا فاحشــة مــن أشــنع األشــياء, وكــوهنم ابتــدعوها وابتكروهــا,  أ
ضا  .)٢(وسنوها ملن بعدهم, من أشنع ما يكون أ

ÂaìÜÛa@Ñí‹ÈmZ@

@@@@@@òÌÛ@ÂaìÜÛaZ  ,َكـل يشء لصـق بيشء فقـد الطف اللـواط هـو اللصـوق َ ْ َْ ِ  إين يقـال. ِهِبـ َ
يعنـــي احلـــب الـــالزق بالقلـــب وقـــد الط حبـــه يلـــوط  ,اًا وليطـــًلوطـــيف قلبـــي ألجـــد لـــه 
: ويقــال. هــذا أمــر ال يلـتـاط بصــفري, أي ال يلصــق بقلـبـييقــال و  . أي لصــق:ويلــيط

فسهاستالطوه, أي ألز @. ا, أي ملطته به وطينتهًولطت احلوض بالطني لوط. مقوه بأ

     @sîÜÛa@ÞbÓëZفاشـتق ً كان نبيٌ لوط , ا بعثه اهللا إىل قومه فكذبوه وأحدثوا مـا أحـدثوا
  .)٣( ملن فعل فعل قومهًالناس من اسمه فعال

     bĆÇ‹’@ÂaìÜÛaZ٤( إتيان الذكر الذكر(. 
     ëbĆ›íc@Òğ‹ŽÇ@diéãZ ـثـى غــري  إيــالج احلشــفة أو قــدرها يف دـبـر ذكــر وـلـو عبــده أو أ

 .)٥(زوجته وأمته
  

                                                 

 .)٧/٢٤٣(اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ) ١(
 .)٢٩٦:ص( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان )٢(
 .)٣/٢٢٢(, غريب احلديث )٧/٣٨٩(, لسان العرب )١٤/١٩(, هتذيب اللغة )٣/١١٥٥(تاج اللغة ) ٣(
 .)١٣/٢٢٢(  احلاوي الكبري )٤(
 .)٤/١٧٦( حاشية البجريمي عىل اخلطيب )٥(
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ÂaìÜÛa@áí‹¥@óÜÇ@òäÛaë@lbnØÛa@åß@òÛ†þaZ@
bÛëc@ZlbnØÛa@åß@òÛ†þaZ@

@@@@@ قــــــــــال تعــــــــــاىل: ® tβθ è? ù' s? r& tβ# t ø. —%! $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊇∉∈∪ tβρ â‘ x‹ s? uρ $ tΒ t, n= y{ ö/ ä3 s9 

Ν ä3 š/ u‘ ô⎯ ÏiΒ Ν ä3 Å_≡ uρ ø— r& 4 ö≅ t/ öΝ çFΡ r& îΠ öθ s% šχρ ßŠ% tæ 〈] ١٦٦−١٦٥:الشعراء[ 

      قال اهللا تعاىلو: ® $ »Ûθ ä9 uρ øŒ Î) tΑ$ s% ÿ⎯ Ïμ ÏΒ öθ s) Ï9 tβθ è? ù' s? r& sπ t± Ås≈ xø9$# $ tΒ Νä3s)t7 y™ $ pκ Í5 ô⎯ÏΒ 

7‰ tn r& š∅ ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩∇⊃∪ öΝ à6 ¯Ρ Î) tβθ è? ù' tG s9 tΑ$ y_ Ìh9 $# Zο uθ öκ y− ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 ö≅ t/ 

óΟ çFΡ r& ×Π öθ s% šχθ èù Ì ó¡ •Β ∩∇⊇∪ $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 z># uθ y_ ÿ⎯ Ïμ ÏΒ öθ s% Hω Î) β r& (# þθ ä9$ s% Ν èδθ ã_ Ì ÷z r& 

⎯ ÏiΒ öΝ à6 ÏG tƒ ö s% ( öΝ ßγ ¯Ρ Î) Ó¨$ tΡ é& tβρ ã £γ sÜ tG tƒ ∩∇⊄∪ �çμ≈ oΨ ø‹ yfΡ r' sù ÿ… ã& s# ÷δ r& uρ ω Î) … çμ s? r& z öΔ $# ôM tΡ% x. 

š∅ ÏΒ t⎦⎪ Î É9≈ tó ø9 $# ∩∇⊂∪ $ tΡ ö sÜ øΒ r& uρ Ν Îγ øŠ n= tæ # \ sÜ ¨Β ( ö ÝàΡ $$ sù y# ø‹ Ÿ2 šχ% x. èπ t7 É)≈ tã 

š⎥⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 @].٨٤−٨٠:األعراف[ 〉 #$

ه قال لقومه, توبيخا منه هلم عىل فعلهمخيرب  تعاىل      إنكم, أهيا القوم, : ً عن لوط أ
احـــه اهللا لكـــم لتـــأتون الرجـــال يف أدبـــارهم, شـــهوة مـــنكم لـــذلك, مـــن دون الـــذي أب

َإنكم لتأتون الرجال( : قوله تعاىلو ,ن النساءَّوأحله م َِّ َْ ُ َ َّْ ُ   , أي هذا استفهام إنكار )ِ

فــــق للشــــهوة  كـيـــف ـتـــذرون النســــاء اـلـــاليت خلقهــــن اهللا لكــــم, وفــــيهن املســــتمتع املوا
لون عىل أدبار الرجال, التـي هـي غايـة مـا يكـون يف الشـناعة واخلبـث, ِبْقُوالفطرة, وت

ـتـان واألٌوحمـل  عــن مالمســتها ًخبـاث, الـتـي يســتحيي مــن ذكرهـا فضــال ختــرج مـنـه األ
 .وقرهبا

تم  ,ُاملجاوز ما أمر به: املرسفIflæìÏ‹žŽß@ćâžìÓ@žáŽnžãc@žÝfliH@Zوقوله         متجاوزون ملا فأ
ض, حده اهللا متجرئون عىل حمارمه  ا ًمرسفون يف كل األعامل فال يبعد منكم أ



 ٨

 .)١(قدامكم عىل هذا اإلرسافإ
َّا كان جواب قوم لوط للوط, إذ وبخهم عىل فعلهم القبيح, وركوهبم ما حرم وم      ُ

 . ًأخرجوا لوطا وأهله: اهللا عليهم من العمل اخلبيث, إال أن قال بعضهم لبعض

     I@@flæëŽ‹Şèİflnflí@ć‘bflãc@žáŽèŞãgH  ـاس يتنزهـون عـام نفعلـه نحـن مـن أي ُ إن لوطا ومن تبعه أ ً
 .)٢(ارإتيان الرجال يف األدب
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َوملــا جــاءت مالئكتنــا لوطــا, ســاءه جميــئهم: يقــول تعــاىل ذكــره      َ وضــاق بمجيــئهم  ,ً
ًذرعا( ْ ـه مل يكـن يعلـم أهنـم رسـل اهللا يف و ; بمجيـئهمًضـاقت نفسـه غـام أي,  )َ ُذلـك أ

حــال مــا ســاءه جميــئهم, وعلــم مــن قومــه مــا هــم عليــه مــن إتيــاهنم الفاحشــة, وخــاف 
ــه ســيحتاج إ ىل املدافعــة عــن ًعـلـيهم, فضــاق مــن أجــل ذـلـك بمجـيـئهم ذرعــا, وعلــم أ

ُوجــــاء لوطــــا قومــــ ) .هــــذا يــــوم عصــــيب: (أضــــيافه, ولــــذلك قــــال ه يســــتحثون إليــــه, ً

                                                 

 .)٢/١٣٦ ( البن اجلوزي, زاد املسري يف علم التفسري)٢٩٦:ص( تيسري الكريم الرمحن )١(
 .)٢/١٣٦ (, زاد املسري)٢٩٦:ص ( تيسري الكريم الرمحن,)١٢/٥٤٩,٥٤٨( تفسري الطربي )٢(
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َيرعــدون مــع رسعــة امليش, ممــا هبــم مــن طلــب الفاحشــة ْ ومــن قبــل كــانوا يعملــون  ( .ُ
قـال يـا قـوم ( , من قبل جميئهم إىل لـوط, كـانوا يـأتون الرجـال يف أدبـارهم,) السيئات

فـاتقوا اهللا وال ختـزون ( ّفـانكحوهن فهـن أطهـر لكـم,أمته يعني نساء , ) هؤالء بنايت
الفاحشة التي فاخشوا اهللا, أهيا الناس, واحذروا عقابه, يف إتيانكم أي , ) يف ضيفي

, وال تذلوين بأن تركبوا مني يف ضيفي ما ) وال ختزون يف ضيفي (تأتوهنا وتطلبوهنا 
ُأليس منكم رجل ذو رشد, , ) أليس منكم رجل رشيد ( .ُيكرهون أن تركبوه منهم

ْقــالوا لقــد { َينهــى مــن أراد ركــوب الفاحشــة مــن ضــيفي, فيحــول بيــنهم وبــني ذلــك? َ ََ ُ
ُعلمــت مــا لـنـا يف بناـتـك مــن حــق وإـنـك ـلـتعلم مــا نرـيـد   ُ َ َِّ َ ُ َ َْ َ َْ َ َ َْ َِ ٍّ ِ ِ َ ََ ِ َ ِ لقــد : (ـقـال قــوم ـلـوط لـلـوط }َ

َ, ألهنن لسـن لنـ) ما لنا يف بناتك من حق(, يا لوط ) علمت ْ وإنـك لـتعلم ( ًا أزواجـا,َ
ٍقــال لــو أن يل بكــم قــوة أو آوي إىل ركــن شــديد { ., إنــا نريــد الرجــال) مــا نريــد ِ َ ٍْ ُ َْ ِ ِ ْ َّ َْ ًَ ُ َّ َُ ِ ِ َ قــال } َ

ـس مـن أن  لوط لقومـه حـني أبـوا إال امليض ملـا قـد جـاؤوا لـه مـن طلـب الفاحشـة, وأ
تنرصين عليكم صار , بأ) لو أن يل بكم قوة: (يستجيبوا له إىل يشء مما عرض عليهم

ضم إىل عشرية مانعة متنعنـي مـنكم,  ) أو آوى إىل ركن شديد (وأعوان تعينني  , أو أ
 .ِّ بينكم وبني ما جئتم تريدونه مني يف أضيايفُتْحلل
ـلــو أن يل بكـــم ـقــوة أو آوي إىل ركـــن (قاـلــت املالئكـــة لـلــوط, ملـــا ـقــال ـلــوط لقومـــه      

نا ْلِرسـُ, أ) يا لـوط إنـا رسـل ربـك: (م منهم, ورأوا ما لقي من الكرب بسببه) شديد
فـأرس ( ن عليـك األمـرّإلهالكهم, وإهنم لن يصلوا إليك وإىل ضيفك بمكـروه, فهـو

ـت وأهلـك ببقيـة مـن الليـل ) بأهلك بقطع من الليل إال ( فاخرج من بني أظهـرهم أ
ـتـك مـا أصـاب قومــك مـن العــذاب إـنـه مصـيب ) إنـه مصــيبها مـا أصـاهبمامرأتـك  امرأ

فاســتبطأ ذلــك مــنهم لــوط .  إن موعــد قومــك اهلــالك الصــبح)موعــدهم الصــبحإن (



 ١٠

أي عـنـد الصــبح ) ألــيس الصــبح بقرـيـب: (فقــالوا! ِّـبـىل عجلــوا هلــم اهلــالك: وقــال هلــم
 )جعلنا عاليها(ُنزول العذاب هبم, وملا جاء أمرنا بالعذاب وقضاؤنا فيهم باهلالك, 

 ) .حجارة مـن سـجيل(وأرسلنا عليها , ) سافلها وأمطرنا عليها(يعني عايل قريتهم 
ـه ن) منضود ( ,  احلجر والطنيوهو ِّضـد بعضـه إىل بعـض, فصـري ُصفة ذلـك الطـني أ ُ ِ

 .حجارة
, ) ومــا هــي مــن الظــاملني ببعيــد(, معلمــة عنــد اهللا, أعلمهــا اهللا) َّمســومة عنــد ربــك(

ا عــىل ومــا هــذه احلجــارة الـتـي أمطرهتــ: ًفإـنـه يقــول تعــاىل ذكــره متهــددا مرشكــي قــريش
قــــوم لــــوط, مــــن مرشكــــي قومــــك, يــــا حممــــد, ببعيــــد أن يمطروهــــا, إن مل يتوبــــوا مــــن 

 .)١(رشكهم
bĆîãbq@ZòäÛa@åß@òÛ†þaZ@

 من وجدمتوه يعمل«: عن ابن عباس, أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال −     
 .)٢(»عمل قوم لوط, فاقتلوا الفاعل واملفعول به

ي صىل اهللا عليه وسـلم يف الـذي يعمـل عمـل قـوم لـوط عن أيب هريرة, عن النب −     
 . )٣(»ارمجوا األعىل واألسفل, ارمجومها مجيعا«: قال

                                                 

 .٤٣٨−١٥/٤٠٧ تفسريي الطربي )١(
قطني , والدار)٢٥٦١( ماجه , سنن ابن)١٤٥٦(, سنن الرتمذي )٤٤٦٢( انظر صحيح سنن أيب داود )٢(
وحـــديث ابـــن عبـــاس خمتلـــف يف ثبوتـــه, : قـــال احلـــافظ) ٨/٢٣١(, والبيهقـــي يف الســـنن الكـــربى )٤/١٢٤(

 ).٤/١٥٨(التلخيص 
 .حديث حسن: قال األلباين) ٦/١٧(, واإلرواء )٢٥٦٢( سنن ابن ماجه )٣(



 ١١

لعن اهللا مـن عمـل «: قال: عن ابن عباس, أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم −     
عمــل قــوم لــوط, لعــن اهللا مــن عمــل عمــل قــوم لــوط, لعــن اهللا مــن عمــل عمــل قــوم 

 .)١(»لوط
ìÜÛa@Ša‹šcÂaZ@

رها يف الفرد واجلامعة  . شدد االسالم يف عقوبة هذه اجلريمة آلثارها السيئة وأرضا
ر ما ييل  :ومن هذه األرضا

QM@ñc‹¾a@åÇ@òjË‹ÛaZ@

 إىل حـد العجـز عـن األمـررصف الرجل عن املرأة, وقد يبلغ بـه يمن شأن اللواط أن 
 .د النسلمبارشهتا, وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج, وهي إجيا

RM@lb—Çþa@À@qdnÛaZ  
 باالنعكاس النفيس اإلصابةا, أحد نتائجه ً تأثريا خاصاألعصابتؤثر يف  هذه العادة

ـه مـا خلـق ليكـون رجـال, وينقلـب الشـعور  يف خلق الفرد, فيشعر يف صميم فـؤاده بأ
إىل شــذوذ, بــه يــنعكس شــعور الالئــط انعكاســا غريبــا, فيشــعر بميــل إىل بنــي جنســه, 

 .جه أفكاره اخلبيثة إىل أعضائهم التناسليةوتت
SM@òîÈîjİÛa@òîÐäÛa@ôìÔÛa@ÒbÈšg:  

 بـــأمراض عصـــبية شـــاذة وعلـــل نفســـية شـــائنة, تفقـــده لـــذة لإلصـــابةعلـــه عرضـــة فيج
 والرجولـة, فتحيـي فيـه لوثـات وراثيةخاصـة, وتظهـر اإلنسـانيةاحلياة, وتسـلبه صـفة 

 .وتدعو إىل تسلطها عليهعليه آفات عصبية كامنة تبدهيا هذه الفاحشة, 
SM „¾a@óÜÇ@qdnÛaZ@@

 ا ًا يف تفكريه, وركودًا يف توازن عقل املرء, وارتباكا عامً كبريًاللواط اختالال

                                                 

 ).٣٤٦٢(لسلسة الصحيحة وانظر ا, )٢٩١٥(ومسند اإلمام أمحد , )٧٢٩٧(سنن النسائي الكربى  )١(
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 ,ا يف إرادتهًا شديدًغريبا يف تصوراته, وبالهة واضحة يف عقله, وضعف
 فـوق  إىل قلة االفرازات الداخلية التـي تفرزهـا الغـدة الدرقيـة, والغـدد ذلك يرجعو

, فيضطرب عملها وختتل وظائفهاًالكىل, وغريها مما يتأثر باللواط تأثر  .ا مبارشا
TM ÂaìÜÛa@òíbÐ×@â‡ÇZ@

هنا بعيدة شباع العاطفة اجلنسية وذلك ألاط علة شاذة, وطريقة غري كافية إلاللو 
صــــل عــــن املالمســــة الطبيعيــــة, ال تقــــوم بإرضــــاء املجمــــوع العصــــبي, شــــديدة األ

 .العضيل, سيئة التأتري عىل سائر أجزاء البدنالوطأة عىل اجلهاز 
VM@éÓ¸ë@áîÔn¾a@pý›Ç@õb¦ŠaZ  

ســـجته وارختـــاء عضـــالته وســـقوط بعـــض  ســـبباللـــواط  يف متـــزق املســـتقيم وهتـــك أ
ـئـه, وفقــد الســيطرة عــىل املــواد الربازيــة و عــدم اســتطاعة القــبض عليهــا, ولــذلك أجزا

تعفـنـة بحـيـث ختــرج مــنهم بغــري إرادة أو جــد الفاســقني دائمــي التلــوث هبــذه املــواد املن
 .شعور
WM@kÜÔÛa@æbÔÐ‚ë@Š‡—Ûa@ÕîšN@

م بحــال وـيـرتكه, بضــيق الصــدر وـيـرزؤهم بخفقــان القلــبيصــيب مقرتفـيـه واللــواط 
لـف العلـل مراض وجيعلهم هنبـة ملختصابة بشتى األمن الضعف العام يعرضهم لإل

 .وصابواأل
XM@@óÜÇ@qdnÛaþaÜbänÛa@õb›ÇòîZ@

 ويعمـل عـىل القضـاء عـىل احليويـة ,نزال الرئيسية يف اجلسـمإلواط مراكز ايضعف الل
عـدم مربعـد قليـل مـن الـزمن بىل تركيـب مـواد املنـي ثـم ينتهـي األاملنوية فيه, ويؤثر عـ

صــــابة ـبـــالعقم ممــــا حيكــــم عــــىل الالئطــــني ـبـــاالنقراض القــــدرة عــــىل إجيــــاد النســــل, واإل
 .والزوال



 ١٣

 
YM@bíŠbnäë‡Ûaë@†ìÐînÛaZ@

مــــراض اريا وغريمهــــا مــــن األت العــــدوى ـبـــاحلمى التيفوديــــة والدوســــنللــــواطايســــبب 
ثيم,  اخلبيثــــة التــــي تنتقــــل بطريــــق التلــــوث بــــاملواد الربازيــــة املــــزودة بمختلــــف اجلــــرا

 .)١(اململوءة بشتى أسباب العلل واالمراض
ÂaìÜÛa@‡yZ@

ÂaìÜÛa@‡y@À@aìÇŒbämë@LÂìÛ@âìÓ@ÝàÇ@áí‹¥@óÜÇ@áÜÈÛa@Ýçc@μi@Òý‚@üN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 ÏÕí‹Ï@kç‰صناقتل الفاعل واملفعول به وإن مل حي:  إىل أن حد اللواط. 
 .ي جاءت عن الصحابة يف هذا البابحديث ابن عباس واآلثار الت −١ :وحجتهم
 .هو أغلظ من الزنا:  الزنا, قالواالقياس عىل −٢        

د قولـيــه واـبــن تيمـيــة واـبــن  وهـــذا مـــذهب ماـلــك ورواـيــة عـــن أمحـــد والشـــافعي يف أحـــ
 . القيم

@âìÓ@ÞbÓëZ حد اللواط كحد الزنا; يرجم حتى املوت إن كـان حمصـنا, وجيلـد إن كـان ً ُ
ًبكرا ويغرب عاما َّ , وهو املشهور عن الشافعي والثـوري وروايـة عـن أمحـد وقـول )٢(ًُ

 . أيب يوسف وحممد من احلنفية وغريهم
@òÐîäy@ìic@kçˆëــه لــيس حمــل وطء, ولكــن يعــزرَّ إىل أن اللــواط الحــد ف  )٣(يــه; أل

 . فاعله, وهو مذهب ابن حزم

 

                                                 

ر ) ٤٣٢−٢/٤٢٩( فقــــه الســــنة )١( : ملخصــــة مــــن كـتـــابذكرهــــا الشــــيخ ســــيد ســــابق يف كتاـبـــه هــــذه االرضا
 .للدكتور حممد وصفي"االسالم والطب "

َ عبادة بن الصامت قال  يشار إىل حديث)٢( َ ِ ِ َّ َ َِ ْ َ ِقال رسول اهلل صىل اهللا عليه وسلم : ُ َّ ُ َُ َ ُخذوا عني خذوا  "َ ُُ ُِّ ِّعني َ َ
ُقد جعل اهلل هلن سبيال البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم َّ َ ُ ُ َْ َ َ ِّ ُ ِّ َ َ َ َّ َ ٍَ ِ ٍ ٍ َِ َُ َ ُ ْْ ْ ْ ْ ً َِ َّ َّ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ْ ُ َ ُ َّ ." 

نة )١٦٩٠(أخرجه مسلم   .)٤٤١٥(, وأبو داود )٦٢٤٨(, ومسند أيب عوا
رد املحـتـــار . ٌإـنـــه يطـلـــق عــــىل رضـبـــه دون احلــــد, غـلـــط: موسً التأدـيـــب مطلقــــا, وـقـــول القــــا:التعزيـــر لغــــة) ٣(

)١٥/٢٠٢.(  



 ١٤

bç‹i†@À@ñc‹¾a@ómc@aˆg@Ýu‹Ûa@À@aìÐÜn‚aëZ@

@òÐöb @oÛbÔÏZ إن كانــت زوجتــه فقــد ارتكــب حمرمــا وال حــد عليــه, وهــذا مــذهب ّ ً
 . احلنابلة وأيب حنيفة والشافعي وغريهم

@òÐöb @oÛbÓëZ َّدبرها, حيد حد الزاين كام تقدم, وهو  إن أتى الرجل املرأة األجنبية يف َ ُ
مــــــذهب ماـلـــــك والشــــــافعي واحلنابـلـــــة وطائفــــــة مــــــن احلنفـيـــــة واألوزاعــــــي وأيب ـثـــــور 

 . وغريهم
òÛd¾a@À@õbèÔÐÛa@ÞaìÓc@Z@

@@@@Âìj¾a@À@õbuIYOXXZH@

 رمحهام –ومن أتى امرأة أجنبية يف دبرها فعليه احلد يف قول أيب يوسف وحممد 
 رمحــه اهللا تعــاىل, وكــذلك الـلـواط عـنـد أيب – والتعزـيـر يف قــول أيب حنيفــة –اهللا تعــاىل 

 . حنيفة يوجب التعزير عليهام
وعنــــدمها حيــــدان حــــد الزنــــا; يرمجــــان إن كانــــا حمصــــنني, وجيلــــدان إن كانــــا غــــري 

 . انتهى. حمصنني, وهو أحد قويل الشافعي
@ôØÛa@òãë‡¾a@À@õbuITOTXUZH@

ت من أتى امرأة أجنبية  يف دبرها, وهي ليست لـه بـامرأة وال بملـك يمـني, أرأ
َأحيــد حــد الزنــا يف قــول مالــك? قــال ُ . ٌهــو وطء: ًنعــم حيــد حــد الزنــا; ألن مالكــا قــال: َ

ت إن فعل ذلك رجل بصبي, أو كبري بكبري, ما حدهم? قال: قلت : قال مالك: أرأ
ُمن فعل ذلك بصـبي رجـم ومل يـرجم الصـبي, وإن فعـل ذلـك كبـري بكبـري ر ًَمجـا مجيعـا ُ ِ

وال يرجم حتى يشهد عليـه أهنـم نظـروا إليـه كـاملرود : قال مالك: وإن مل حيصنا, قال
 . ًيف املكحلة, من البكر والثيب يرمجان مجيعا

@@@@ðëb¨a@À@ð†Šëb¾a@ÞbÓIQSORRR@ZH@

واســتدل ... ًاللــواط هــو إتيــان الــذكر الــذكر, وهــو مــن أغلــظ الفــواحش حتــريام
ات سورة األعراف  ـه مـن أغلـظ : قـال... وحديث ابن عبـاس كـام تقـدمبآ إذا ثبـت أ

 . الفواحش ففيه أغلظ احلدود
ًيلقــــى مــــن شــــاهق منكســــا ـثـــم ـيـــرجم : ـقـــال اـبـــن عـبـــاس: ـقـــال) ٢٢٣:ص(ويف  ُ
ًوهذا قول من ذكرنا من الصحابة, وليس هلم فيه خمالف فكان إمجاعا بعد . باحلجارة



 ١٥

ه فرج مقصود باالستمتاع فوجب أن يت ًعلـق بـه وجـوب احلـد; قياسـا عـىل نص, وأل
ه أغلظ من الزنا; إذ ال سبيل إىل استباحته, فوجـب أن ال يسـقط فيـه ُق بل املرأة, وأل

ُإـنــه ال يطـلــق علـيــه اســـم الزـنــا, فقـــد أطـلــق اهللا علـيــه اســـم : وـقــوهلم. حـــد الزـنــا كالزـنــا
 ... الفاحشة التي جعلها زنا

ه كحد الزنا, رجع الشافعي : نقله الربيع وقال: القول الثاين إليه عن األول, أ
ًيرجم فيه املحصن, وجيلد فيه البكـر مائـة ويغـرب عامـا, وبـه قـال الزهـري والثـوري  َّ ُ

 . وأبو يوسف وحممد
@@@@@@âþa@À@ïÈÏb“Ûa@ÞbÓIUOQSWZH@

öΝ ®: قـــــــــــــال اهللا عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ä. äτ !$ |¡ ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θ è? ù' sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© ( 〈 
ُاإلتيان يف الدبر حتى يبلغ منه مبلغ اإلتيان يف القبل حمـرم بالكتـاب ]. ٢٢٣: البقرة[

 . انتهى. ثم السنة
َوال يقـبـل عــىل الزـنـا واللــواط إال أربعــة يقوـلـون: قــال الشــافعي ـنـا ذـلـك مـنـه : ُْ رأ

ـه قـال إذا أتـى : يدخل يف ذلك منها دخول املرود يف املكحلة, وحكى أبو ثـور عنـه أ
وهــذا قــول أيب يوســف وحممــد, : حــده حــد اـلـزاين, قــال: برهــا, ـقـالالرجــل املــرأة يف د
وحكــــــي هــــــذا القــــــول عــــــن عــــــثامن البتــــــي . حكمــــــه حكــــــم الــــــزاين: وقــــــال أبــــــو ثــــــور

 . )١(واألوزاعي
@@@@@@Ì¾a@kyb–@ÞbÓIXOQSP@HÂaìÜÛa@áí‹¥@À@òäÛaë@æe‹ÔÛa@òÛ†c@Öb@æc@‡ÈiZ@

ً, فروي عنه أن حده الرجم بكرا  يف حده– رمحه اهللا –اختلفت الرواية عن أمحد      
ومالـــك وأحـــد قـــويل ... ًكـــان أو ثيبـــا, وهـــذا قـــول عـــيل وابـــن عبـــاس وجـــابر بـــن زيـــد 

ه ليس بمحل الوطء: وقال احلكم وأبو حنيفة... الشافعي   . ال حد عليه; أل
وقــول مــن أســقط احلــد عنــه خيــالف الــنص واإلمجــاع, وقيــاس : قــال ابــن قدامــة

ولــو وطـــئ زوجتــه أو مملوكـتــه يف ... ا بيــنهام مــن الفـــرقالفــرج عــىل غـــريه ال يصــح ملـــ
 . ًدبرها, كان حمرما ال حد فيه; ألن املرأة حمل للوطء يف اجلملة

@@@@@@Êë‹ÐÛa@À@|ÜÐß@åia@ÞbÓIVOWVZH@

, أو ثيبا? روايتان ًوهل اللوطي الفاعل واملفعول به كالزاين? أو يرجم بكرا ً . 
                                                 

 ). ٥٠٩−١٢/٥٠٨(واألوسط ) ٧/٨٣(انظر األم ) ١(



 ١٦

@@@@@@óènä¾a@òíbË@‹’@À@õbuIXOTUX@ZH@

ُولوطي فاعل ومفعول به كزان, فمـن كـان مـنهام حمصـنا رجـم, وغـري املحصـن  ً ٍ
غـــري زوجتـــه ورسيتـــه كـــاللواط, : ودبـــر أجنبيـــة أي... ًب عامـــاَّاحلـــر جيلـــد مائـــة ويغـــر

 . ويعزر من أتى زوجته أو رسيته يف دبرها
@@@@@óÜa@À@õbu@ü@ây@åiIQROSYVHZ@

 مل يوجــب ذـلـك وال رســوله  علـيـه الســالم ال قـتـل علـيـه وال حــد, ألن اهللا تعــاىل
ه أتى منكر  تغيري املنكر   فالواجب بأمر رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم,اًفحكمه أ
 يف رضب التعزـيـر اـلـذي حــده رســول اهللا  صــىل اهللا علـيـه وســلم بالـيـد, فواجــب أن ي

 .ذلك ال أكثر, ويكف رضره عن الناس فقط
     @åiü@ôëbnÐÛa@Êìàª@À@õbu@òîàîmISTOQXR@HÂaìÜÛa@áØy@åÇ@éßý×@‹Èß@ÀZ  

أمــا الفاعــل واملفعــول ـبـه فيجــب ـقـتلهام رمجًــا باحلجــارة, ســواء كاـنـا حمصــنني, أو 
وســــاق حــــديث ابــــن عـبــــاس, وألن  ... غــــري حمصــــنني; ملــــا يف الســــنن عـــــن النبــــي 

 . انتهى.  اتفقوا عىل قتلهامأصحاب النبي 
والشـــوكاين يف ) ٢٣٩:ص(اء والـــدواء وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن القـــيم يف الـــد

 ). ٣/٤٩٥(السيل اجلرار 
 |îu‹më@kîÔÈmZ@

ه الصواب يف هذه املسألة أن من فعل فعل قوم لوط  والذي أرجحه وأعتقد أ
ُفعقوبته عقوبة الـزاين, يـرجم حتـى املـوت إن كـان حمصـنا وجيلـد مائـة جلـدة وي ب َّغـرً

 ألن اللـواط يقـاس عـىل الزنـا وهـو –ء  الفاعل واملفعول فيه سـوا–ًسنة إن كان بكرا 
قياس جيل; ألن اهللا تعاىل أطلق لفظ الفاحشة عىل الزنا وعىل اللواط, بل هو أغلظ 

 بـل مجـع ,ًمن الزنا, فقد عاقب اهللا تعاىل قـوم لـوط عقوبـة مل يعاقـب هبـا أحـدا غـريهم
ًعليهم صنوفا من العذاب, فقلب ديارهم عليهم وخسف هبم وأهلكهـم, ومل يفعـل 

 . ذلك بالزناة
كــذا العلــة مــن اللــواط والزنــا االســتمتاع, فلــام اشــرتكا يف العلــة وجــب التســوية 
بينهام يف احلكم, كام هو معلوم عند األصوليني, وهـو املشـهور مـن مـذهب الشـافعي 

 . وأمحد يف أحد قوليه وطائفة من احلنفية والثوري وغريهم



 ١٧

 دبرهــا, حيــد حــد الــزاين, وكــذلك احلكــم يف الرجــل الــذي أتــى امــرأة أجنبيــة يف
, وهـــذا مـــذهب مالـــك  ًيـــرجم إن كـــان حمصـــنا وجيلـــد مائـــة وينفـــى ســـنة إن كـــان بكـــرا ُ ً

, واهللا تعــاىل نفـيـة وأيب ثـور واألوزاعــي وغـريهموالشـافعي واحلنابلـة وطائفــة مـن احل
 .أعلم

_ÂaìÜÛa@‡y@ojrí@@@@@@@

ــه ال يثبــت إال بأربعــ عـــدول  ة شــهودّذهــب كــل مــن قــال باحلــد يف اللــواط إىل أ
 . , أو باالعرتافكالزنامسلمني 

    òÛd¾a@À@õbàÜÈÛa@ÞaìÓc@Z@
@@@@@@À@õbu@ïãaë‡Ûa@é×aìÐÛaIRORPYHZ@

رشط الـــــرجم بـــــاللواط كرشط حـــــد الزنـــــا مـــــن مغيـــــب مجيـــــع احلشـــــفة أو قـــــدرها,      
 .والثبوت إما باالعرتاف املستمر أو شهادة أربع من العدول

 @@@@@À@ïÈÏb“Ûa@ÞbÓâþaI@WOUYZH@

  . مجاعًوالشهادة عىل اللواط وإتيان البهائم أربعة ال يقبل فيها أقل منهم; ألن كال     
   @@@À@ð†Šëb¾a@ÞbÓjØÛa@ðëb¨aI@@QSORQWHN@

وال جيـــوز عـــىل الزـنــا والـلــواط وإتـيــان البهـــائم إال أربعـــة يقوـلــون : " ـقــال الشـــافعي     
نا ذلك منه يدخل يف ذلك دخول املرود  .  يف املكحلةرأ

@@@@@@Êìàa@À@ðëìäÛa@ÞbÓIRPORURZH@

  . فكان كالزنا يف الشهادة,ه كالزنا يف احلد أل;ال يقبل يف اللواط إال أربعة     
   @@Ì¾a@À@òßa‡Ó@åia@ÞbÓI@YOWX@ZH@

كل زنا أوجب احلد, ال يقبـل فيـه إال أربعـة شـهود, باتفـاق العلـامء; لتنـاول الـنص      
ْواـلـذين يرمــون املحصــنات ـثـم مل ـيـأتوا بأربعــة شــهداء فاجلــدوهم {: ه تعــاىلـلـه, بقوـلـ َ ْ َّ ُ ُْ ُ َ ُِ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ََ ُ َُ ِ ِ َِ َ ِْ ْ َ َ ْ َّ

ًثامنني جلدة  َ ْ َ َ ِ َ ـه زنـاويـدخل فيـه اللـواط, ] . ٤: النور[} َ .. .ووطء املـرأة يف دبرهـا; أل
: قوله تعاىلوقد بينا وجوب احلد به, وخيص هذا بأن الوطء يف الدبر فاحشة, بدليل 

َأتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحـد مـن العـاملني{ ِ َ َْ َ َ ْ َْ ِْ ٍ ِ َِ ََ ِ ْ َ َُ َ َ َ ََ ُ وقـال اهللا ] . ٨٠: األعـراف[} َ



 ١٨

ْوالــــاليت يــــأتني الفاحشــــة مــــن نســــائكم فاستشــــهدوا علــــيهن أربعــــة مــــنكم {: تعــــاىل ْ ْ ْ َُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ ََ َّ ْ ْ َ ََ َ ِ َِ ْ ََّ ُ َْ َ َ ْ ِ {
 .لدبر, دخلت يف عموم اآليةفإذا وطئت يف ا] . ١٥: النساء[
@@@@@ÂaìÜÛa@À@ÊìÓìÛa@åß@òíbÓìÛa@ÝjZ@
QM@¶bÈm@@™ý‚⁄aZ@

َكذلك لنرصف عنه السوء والفحشاء   ®: قال تعاىل يف قصة يوسف عليه السالم َ َُّ َْ َ َُ َْ ْ ََ َ ِ ْ ِ َِ
َإنه من عبادنا املخلصني ِ َ ْ ُ َ ْ ُْ َ َِّ ِ ِ  ]٢٤ :يوسف[ 〉ِ

áîÔÛa@åia@ÞbÓZ@

ْوأخرب سب َُ َ َ ْ ه رصف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخالصه, َ ِحانه أ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ْْ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ََ َ َُّ َْ ِ ْ َ َ َ َ َّ َ َ
َفــإن القلــب إذا أخلــص وأخلــص عملــه هلل مل يــتمكن منــه عشــق الصــور فإنــه إنــام  َّ َّ َِ ِ ِ ُِ َ ُّ ُ ْ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َّ َِ ُ ْ ِ ِْ َّ َ َْ َ ِ َّ ِ َ َ َ ْ َْ ْ َْ َ

ٍيتمكن من قلب فارغ ِ َ ٍَ ْ ْ ُ َِ َّ َ َ)١( . 
RM@x‹ÐÛa@ÅÐ¢@¶bÈm@a@‹ßc@ÞbrnßaZ@

امهنـم  ®: قال تعاىل ْوالذين هم لفروجهم حافظون إال عىل أزواجهـم أو مـا ملكـت أ ُ َ َ ْ ْ ُ ُْ ْ ْ َ ََ َ َْ َ َ َِّ ِِ ِْ َ َّ ِ َ ُ ُِ ِ ُِ
َفإهنم غري ملومني فمن ابتغى وراء ذلك فأوئلك هم العادون  َ َ َُ َُ َ َ َ ْ َُّ َ َِ ِ ُِ َ ْ ِ َ ُ ُ ْ َ ُ  ]٧−٥ :املؤمنون[ 〉ِ

a@ÞbÓ@r×@åiZ@

َوالذين قد حفظوا فروجهم من احلرام َِ ْفال يقعون فيام هناهم اهلل عنه من زنا ولواط,  َّ ُ ُ َِ ِْ َ ُ ََّ ُ َُ َ َ َ ََ
امهنــم مــن الرساري  ِّال يقربــون ســوى أزواجهــم التــي أحلهــا اهلل هلــم أو مــا ملكــت أ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َِ َ َّ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُ َُ َُ َُ َ َْ َ َ َّ ََّ َّ ْ َ ُْ

ُومن تعاطى ما أحله َ َ ْ ََّ َ َ ََ َ اهلل لـه فـال لـوم عليـه وال حـرج, وهلـذا قـالَ َ َ َ ََ َ ََ ِ َ َ َ َ ْ ْ َُ ََ ِ َ ُ َفـإهنم غـري ملـومني  :َّ ِ ُ َ ْ َُّ ْ َ ُ ِ َ
ِفمــــــــن ابتغــــــــى وراء ذلــــــــك أي غــــــــري األزواج واإلمــــــــاء فأوئلــــــــك هــــــــم العــــــــادون أي  َ ََ َ َُ َ َ ْ َُ َ َ َُ َ َِ ُِ َِ ِ ْ ِْ ْ َ ْ َ َ ْ ِ

َاملعتدون ُ َ ْ ُ ْ)٢(.  

                                                 

 ).٢١٢:ص(اجلواب الكايف ) ١(
 ).٥/٤٠٤(تفسري ابن كثري ) ٢(



 ١٩

ِن سهل بن سعد, عن رسول اهلل ع− َّ ِ ُ َ َ َْ ْ ْ َْ ٍ ِ ْ َ صـىل اهللا عليـه وسـلم قـالِ َّ ََ َ َ َ ْ َِ َ ُ َمـن يضـمن يل مـا «: َّ َ َِ ْ َ ْْ
َبني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة َّ َ ُ ْ ْ ْ َ ْ ََ ََ ْ َ ْْ َ ِ ِِ َ ََ َْ َ«)١(.  

Þbİi@åia@ÞbÓZ  
 . فيام ال حيل لهيعنى فرجه فلم يستعمله) وما بني رجليه(

دنيا اللســان والفــرج, فمــن وقــى  ودل هبــذا احلــديث أن أعظــم اـلـبالء عــىل العبــد ىف الــ
 . )٢(رشمها فقد وقى أعظم الرش

UM@‹—jÛa@ÅÐyZ 
ْقل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم  ® :قال تعاىل  ْ ُ ْ ْ ُُ َ َ ْ ُّ َْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُُ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ْ ُ َ ْ ْ

َإن اهلل خبري بام يصنعون  َُّ ْ ََ َ ِ ٌِ َ َ َّ ُوقل للمؤمنات يغض) ٣٠(ِ ْْ َ َِ ِ َِ ُ ْ ْ َضن من أبصارهن وحيفظن ُ َ َّ َ ْ َْ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ
َّفروجهن ُ َ ُ  ]٣١−٣٠ :النور[.〉 ُ

ÞbÓ„î“Ûa@ð‡ÈÛa@Z 
ْيغضـــــوا مـــــن أبصـــــارهم{  ِ ِ َ ْ َْ َ ِ ُّ عـــــن النظـــــر إىل العـــــورات وإىل النســـــاء األجنبيـــــات, وإىل } ُ

املـــردان, الـــذين خيـــاف بـــالنظر إلـــيهم الفتنـــة, وإىل زينـــة الـــدنيا التـــي تفـــتن, وتوقـــع يف 
 .املحذور

ْحيفظـــوا فـــروجهمَو{ ُ ُْ َ ُ ُ َ عـــن الـــوطء احلـــرام, يف قبـــل أو دبـــر, أو مـــا دون ذلـــك, وعـــن } َ
 . )٣(التمكني من مسها, والنظر إليها

TM@ò¨b—Ûa@òjz—ÛaZ@

َواصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعيش يريدون  ® :قال تعاىل َ ُْ َ ْ َِ ُ َ َ َ َ َ ْ َِّ ُِ ِ ِْ ْ ََّ ِ ْ َ َ ََّ ُ َ ْ ِ 

                                                 

 ).٦٤٧٤(صحيح البخاري ) ١(
 ).١٠/١٨٦(رشح صحيح البخاري البن بطال ) ٢(
 ).٥٦٦:ص(تيسري الكريم الرمحن ) ٣(



 ٢٠

ُوجهه وال تعد َْ َ ُ َ ْ ْ عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا وال تطع من أغفلنا قلبه عن ََ ُ َ ْ ْ َ َ َ ُ َْ َ َْ َْ َ ََ َ ْ َْ َ َ ِْ ُِ ْ ُّ ُ َُ َ ْ ِ ِ َ 
ه وكان أمره فرطا  ًذكرنا واتبع هوا ُ َُ ُ ُْ َ ُ َ َ َ ََ َ َْ َّ َ ِ  .]٢٨: الكهف[.〉ِ

ð‡ÈÛa@„î“Ûa@ÞbÓZ@

م وإن ففيهـــا األمـــر بصـــحبة األخـيــار, وجماهـــدة اـلــنفس عـــىل صـــحبتهم, وخمـــالطته     
 .كانوا فقراء فإن يف صحبتهم من الفوائد, ما ال حيىص

ْوال تعد عيناك عنهم{ ُ ْ ْ َْ ََ ََ ُ  .ال جتاوزهم برصك, وترفع عنهم نظرك: أي} َ
َتريد زينة احلياة الدنيا{ َْ ُّ ُ ُِ َ ْ َ َ ِ فإن هذا ضـار غـري نـافع, وقـاطع عـن املصـالح الدينيـة, فـإن } ِ

فكـــار واهلـــواجس فيهـــا, وتـــزول مـــن ذلـــك يوجـــب تعلـــق القلـــب بالـــدنيا, فتصـــري األ
القلـــب الرغبـــة يف اآلخـــرة, فـــإن زينـــة الـــدنيا تـــروق للنـــاظر, وتســـحر العقـــل, فيغفـــل 
القلــب عــن ذكــر اهللا, ويقـبـل عــىل اللــذات والشــهوات, فيضــيع وقـتـه, وينفــرط أمــره, 

 . )١(فيخرس اخلسارة األبدية, والندامة الرسمدية
َعــــن أيب موســــى ريض اهلل ع و− َُ َّ َ ِ َ َ ُ ِ َ َنــــه, عــــن النبــــي صــــىل اهللا عليــــه وســــلم قــــالْ َّ ََ َ َ َِّ ْ َ ُِ َ َُ َّ ِ َّ ُمثــــل : " ِْ َ َ

ِاجللـــيس الصـــالح والســـوء, كحامـــل املســـك ونـــافخ الكـــري, فحامـــل املســـك ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َِّ ُِ َ َ َ ْ َ ََّ ِ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْإمـــا أن : َ َ َّ ِ
َحيــذيك, وإمــا أن تبتــاع مـنـه, وإمــا أن جتــد مـنـه رحيــا ط ْ ًْ ِ ُ َ ُ َ ْ َ َْ ِْ ِ َِ َ َِ َ َ ََّ َّ ِْ ِ َ ِيبــة, وـنـافخ الكــريُ ِ ُِ َ َ َ َإمــا أن حيــرق : ًِّ ِْ ْ َُّ َ ِ

ًثيابك, وإما أن جتد رحيا خبيثة  َ ِْ َ ً ِ َ ِ َ َ َّ ِ َ ََ َ ِ")٢(. 
UM@âì—Ûa@ëc@bØäÛaZ@

َيـا مـعرش الشـباب مـن اسـتطاع البـاءة«: قال لنا رسول اهللا :  عن عبد اهللا قال− ََ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َْ َ ِ َّ َ َ)٣( 
ْفليتــزوج فإنــه أغــض للــ ِْ ُّ ََ َ ُ ْ َّ ََّ َِ َ ُبرص وأحصــن للفــرج ومــن مل يســتطع فعليــه بالصــوم فإنــه لــه َ ُ ْ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ََ َ َّْ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْْ َ ِ َ ِ َ

                                                 

 ).٤٧٥:ص(تيسري الكريم الرمحن ) ١(
 ).٢٦٢٨(واللفظ له, ومسلم ) ٥٥٣٤(أخرجه البخاري ) ٢(
اجلامع, مشتقة من املباءة وهي املنزل, ومنه مباءة اإلبل وهي مواطنهـا, ثـم قيـل : أصلها يف اللغة: الباءة) ٣(

 ).٥/١٨٨ ( مسلم برشح النووي–ًباءة, ألن من تزوج امرأة بوأها منزال : لعقد النكاح



 ٢١

ٌوجاء َ ِ)٢(»)١(. 
áîÔÛa@åia@ÞbÓ@Z@

فـــع  وقـــد أرشـــد النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم الشـــباب الـــذين هـــم مظنـــة العشـــق إىل أ
 اهللا أدوـيـتهم يف الصــحيحني مــن حــديث اـبـن مســعود ريض اهللا عـنـه ـقـال قــال رســول

يـــا مـــعرش الشـــباب مـــن اســـتطاع مـــنكم البـــاءة فليتـــزوج فإـنــه : "صـــىل اهللا عليـــه وســـلم
فأرشـدهم إىل الـدواء الشـايف الـذي وضـع هلـذا األمـر  "أغض للبرص وأحصن للفـرج

ثــم نقلهــم عنــه عنــد العجــز إىل البــدل وهــو الصــوم فإنــه يــكرس شــهوة الــنفس ويضــيق 
كثــرة الغــذاء وكيفيتــه فكميــة الغــذاء عليهــا جمــاري الشــهوة فــإن هــذه الشــهوة تقــوى ب

وكيفيته يزيدان يف توليـدها والصـوم يضـيق عليهـا ذلـك فيصـري بمنزلـة وجـاء الفحـل 
 .)٣(وقل من أدمن الصوم إال وماتت شهوته أو ضعفت

a‚cëZ@
áîÔÛa@åia@ÞbÓZ@

 :والكالم يف دواء هذا الداء من طريقني
ّ حسم مادته قبل حصوهلا:أحدمها       َْ. 
 . قلعها بعد نزوهلا:والثاين      
َّوكالمها يسري عىل من يرسه اهللا عليه, ومتعذر عىل من مل يعنه, فـإن أزمـ       ِ ّ ّْ ِ ُ ة األمـور ّ
 .بيديه

 :ّما الطريق املانع من حصول هذا الداء, فأمرانأف    

                                                 

 –أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع رش املني كام يفعله الوجاء : هو رض اخلصيتني, واملراد هنا: الوجاء) ١(
 ).٥/١٨٨(مسلم برشح النووي 

 ).١٤٠٠(ومسلم ) ٥٠٦٥(أخرجه البخاري ) ٢(
 ).٢١٩:ص(روضة املحبني ) ٣(



 ٢٢

     bàç‡ycZغـض اـلـبرص , فـإن النظـرة ســهم مسـموم مـن ســهام إبلـيس ّ َومـن أطـلـق . ّ
تهِحلظاته د ّ الـبرص عـدة منـافع, وهـو بعـض أجـزاء هـذا الـدواء ِّويف غض. ُامت حرسا
 .النافع
@@@@@ïãbrÛaZاشتغال القلب بام يصده عن ذلك, وحيول بينه وبني الوقوع فيه ّ ّ. 
@@@@@éÐäi@ÉÐnäí@@bàç‡yc@ëc@a‡čÔÏ@æg@åí‹ßc@¶g@éjyb–@xbn±@a‰çëZ@

@@@@@bàç‡ycZات املحبـوب واملكـروه, فيـؤثر أعـىل ّ بصرية صحيحة يفرق هبا بـني درجـ
ّوهذا خاصة . َاملكروهني ليخلص من أعالمها َاملحبوبني عىل أدنامها, وحيتمل أدنى

ِّ عاقال من كان بضدُّالعقل, وال يعد  .ً ذلك, بل قد تكون البهائم أحسن حاال منهً
@@@@@ïãbrÛaZف ًفكثــريا مــا يعــر. فعــل والــرتك قــوة عــزم وصــرب يــتمكن هبــا مــن هــذا ال

فـعُالرجل قدر التفاوت, ولكن يأبى له ضعف نفسه  , ومهته وعزيمته عـىل إيثـار األ
ومثــل هــذا ال ينتفــع بنفســه, وال . مهتــه ّمــن جشــعه وحرصــه ووضــاعة نفســه وخســة

 .)١(ينتفع به غريه
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