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  ل اع  وجعل    ،أليًما  عذابً   لوط  بقوم  هللا  أنزل    وقد  الكبائر،  أعظم    من  لوط    قوم    فعل    إن
 عقوبة  فاعلها  استحق    كما  ثالًًث،   فاعلها  صلى هللا عليه وسلم  هللا  رسول    ولعن    ها،ل  ساف    قريتهم

 . أليًما وعذابً  شديدة
ش ة    أ َت  ت ون    ل ق و م ه    ق ال    إ ذ    و ل وطًا }:  تعاىل  قال ب  ق ك م  م ا   ال ف اح   ال ع ال م ي    م  ن    أ ح د    م ن    ِب  ا  س 

و ةً   الر  ج ال    ل ت أ ت ون    إ ن ك م    (80) ر ف ون    ق  و م    أ نت م    ب ل    الن  س اء    د ون    م  ن  ش ه    ك ان    و م ا  (81)  مُّس 
ر ج    ق ال وا   أ ن   إ ّل    ق  و م ه    ج و اب   ن اه    ( 82)  ي  ت ط ه ر ون    أ َن س    إ َّن  م    ق  ر ي ت ك م    م  ن  وه مأ خ  ل ه    ف أ جن ي     إ ّل    و أ ه 
ر م ي    ع اق ب ة    ك ان    ك ي ف    ف انظ ر    م ط رًا  ع ل ي ه م  و أ م ط ر َن    (83)  ال غ اب ر ين    م ن    ك ان ت    ام ر أ ت ه     { ال م ج 

 .[84-80: ]األعراف
ن اه    و ل وطًا}:  بخلبيث  العمل   هذا  واصًفا   أخرى  آية   يف  تعاىل  هللا  وقال ًما  آت  ي     و ع ل ًما   ح ك 

ن اه   ان وا  إ َّن  م   اخل  ب ائ ث   ت  ع م ل   ك ان ت  ال ت   ال ق ر ي ة   م ن   و جن  ي   ق ي   س و ء   ق  و م   ك   . [74: ]األنبياء {ف اس 
 غي     م ن  هللا    لع ن    هللا ،  ل غ ي    ذب ح    م ن  هللا    »لع ن  :  عنهما   هللا  رضي  عباس  بن  هللا  عبد  وعن

وم   ،  ُت  ،  عن  األ عمى   كم ه    م ن  هللا    ولع ن    األ رض    م ن  هللا    ولع ن    وال د ه،   س ب    م ن  هللا    ولع ن    الس بيل 
 ولع ن  ،  لوط    ق وم    ع م ل    عم ل    م ن  هللا    ولع ن  ،  لوط    ق وم    ع م ل    عم ل    م ن  هللا    ولع ن    م واليه،   غ ي    تو ىل  
« ق وم   ع م ل   عم ل   م ن هللا      .(1)لوط 

ََّّعلىََّّأخافََّّماََّّأخوف َََّّّ»إن َّ:  قال  وسلم  عليه  هللا   صل ى  النب    أن    هللا  عبد  بن  جابر  وعن
   .(2) لوٍط«َََّّّقوم ََّّعمل ََّّأميت

 :  أقوال ثالثة علىتها عقوب يف العلماء اختلف وقد
ة كيفي  يف  اختلفوا  مث  حمصن،  غي  أو  حمصًنا  فاعلها  كان  سواء  ،القتل  عقوبتها  أن:  األول

  .قتله
 

السلسلة   يف  هوو   ، (4417)  حبان  ابنصححه  و   (،2539)  يعلى  وأبو  (،2816)   أمحد   أخرجه   (1)
 (. 3462)  الصحيحة 

"  ( 1457)   والرتمذي  ،( 15092)  أمحد  أخرجه   (2) غريب وقال:  حسن  حديث   يف هو  و   "،هذا 
 (. 1552)  اجلامع  صحيح
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 . الزَن كعقوبة  عقوبتها  أن: والثاين
   .(1)اإلمام يقدرها تعزيرية  عقوبتها  أن: والثالث

  وتقنينه،   اجلنسي،   الشذوذ  مع  التطبيع  يف  مسبوقة  غي  موجة    من  تعاين   اليوم  البشريةو 
  وتربوية   قانونية   منظومات   أساسها   على  أقيمت   واهية   مبستندات   مرتكبيه،  حقوق   عن  والدفاع

  اهلوموفوبيا   أسطورة  أساسها   على  وصيغت  ،وأغان    ومسلسالت   وبرامج  وأفالم  وطبية   وأخالقية
 على   واملعرتض  الطبيعي،  هو   ا وثقافيًّ   وقانونيًّا  علميًّا-الشاذ  أصبح   حبيث   املثلية(  من  الرهاب )

 املريض. هو الشذوذ
  وكانت   ذلك،   على  أبدل ة    أيتوا  أن  املالحدة   من  اجلنسي  للشذوذ  املربرون   حاول  وقد

 : نوعي على أدلتهم
  املثلية  وجود  فذكروا:ََّّوالطبيعةََّّالتجرييبََّّالعلمَََّّّإىلََّّمستندةََّّواهيةََّّشبهات:ََّّاألولََّّالنوعَّ

 والتقبيح!  التحسي يف مصدر احليواَنت   سلوك وكأن احليواَنت، يف
 تلك  وكأن  العقلية،  األمراض  قائمة  من  املثلية  تحذف  الصحية  املنظمات   أن  وذكروا
   وتشرتى! أصحاِبا ذمم تباع ّل  نزيهة  منظمات  املنظمات 

  هذا  أسخف  فما  ،اليسرى  بيده  وأيكل  يكتب  الذي  األعسر  مبثابة  هو  الشاذ  أن  ذكرواو 
 القياس! 

 إىل   مييل  أن   إما  فالفرد  ،الثالثة  الطبيعية  امليول  أنواع  أحد  اجلنس  نفس  إىل  امليل  أن  ذكرواو 
ن.   له  يكون   أو  جنسه،   نفس  إىل  مييل   أو  اآلخر،  اجلنس  ي ال 

 املستندات   من  ذلك   غي  إىل  امل
 .الفكري اّلحنطاط على دال ةال الواهية

  ، 2019  سنة  Nature  جملة  ونقلتها  Science  جملة  نشرهتا  صادمة  دراسة  أن  غي

 
 لشرح   البصائر  تنوير  : يف  ميسر  بشكل   مبينة  ملصادرها   معزوة   وأدلتها   األقوال  تلك  تفاصيل   انظر  (1)

 األصلية  للمصادر  بلعزو  نطول  وّل   (،67-63:  )ص:    الفوزان   هللا  عبد  للشيخ   الكبائر  منظومة 
  املقصود.   عن   خنرج  ّل  حىت
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 الشذوذ  ارتباط  على  دلياًل   جيدوا  ومل  ،إنسان   مليون  نصف   بياَنت   فحصوا  بحثي  أن   بينت
 )املثلية(.  اتريخ  يف صدمة أكرب ذلك  ل  ث  وم   بجلينات، اجلنسي

  عي   هي  اللواط  عن  تنشأ  الت  )األمراض:  هللا  رمحه  صدقي  توفيق   حممد  الدكتور  يقول
  وإذا  الشرج،  ويف  الذكر  يف  جروح  إحداث   يف  غالًبا   عنها   وتزيد   الزَن،   عن  تنشأ  الت  األمراض

  الشرج  عضالت   وترُتي  عقباه،  ُت  م د  ّل  ما  عنها  نشأ  األمراض  ببعض  اجلروح  هذه  تضاعفت
 اإلنسان.  إرادة بغي وغيه الرباز نزول يسهل قد حىت

  وما   كافة،  اآلداب   على  وقاض    والرجولية،   للشهامة  ومبيد  لألخالق،  مفسد  وهو
  ومهتهم،  ومروءهتم  هتمجند  وذهاب   رجاهلا،   ثلتخن    وتدهورت   تاحنط    إّل   أمة  فيها  انغمست

 فشيًئا.  شيًئا بيدوت    عليها بونفيتغل   أعدائها؛ ملقاومة ذلك  بعد تصلح فال
  كثيًا؛   النساء  إىل  ميلهم  يقل    الدنيئة  الشهوة  تلك   يف  املنغمسي  الرجال  أن  هذا  على  زد

 الوجهة.  هذه من أيًضا  فتضعف ،ةاألم   عدد فيقل
  تضيع  ّل  أنه   وهي  ة،اجتماعي    واحدة  وجهة  من  الزَن  من  ضررًا  أخف    اللواط  إن  نعم،

   .(1)واألوّلد( العباد حلقوق إضاعة بذلك  أقل   فهو اللقطاء، به  توجد وّل األنساب، بسببه
  ثقافية   مستندات:ََّّاجلنسيََّّالشذوذََّّلتربيرََّّاملالحدةََّّمستنداتََّّمنََّّالثاينََّّوالنوعَّ

 مستنكرًا  أمرًا  ليس  اللواط  فعل  عن  احلديث  أن:  العرب   املالحدة   يذكره   ما  حاصل و   ، واترخيية
  ما   يف  ينظر  ومن  .أشعارهم  يف  وذكروه  ،والعلماء  اخللفاء  فعله  فقد  اإلسالمي،  العريب  الرتاث   يف

 بقصد  السنة  أهل  ضد    الرافضة  يثيه   ما  على  منه  كثي    يف  يعتمدون  سيجدهم  هؤّلء  يذكره
   عليهم. التشنيع

 ضمن   ذلك   وسيكون  ،تعاىل  هللا  إبذن  املقالة  هذه  يف  عنه  ث سنتحد    ما  هو  النوع  وهذا
 :  اآلتية  احملاور

 
 ضمن   ، للسفاريين  السياط   قرع :  واللواط  الزَن  مفسدة   بي   املقارنة  يف  وانظر  .18  اجمللد   املنار،  جملة  (1)

  ذاته.  يف   أفحش   واللواط  لوازمه،  يف   أفحش   الزَن   أن   قرر   حيث (،432  / 1)  البهي  اجملموع
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َّ
َّ:ََّّالعربََّّفََّّلوطَّقومََّّفعلَّندرة:َّاحملورَّاألول

 رأى  من  حجة  ذكر  يف  (ه 365:  )ت   الشافعي  الشاشي  القفال  بكر  أبو  اإلمام  قال
 الفظاعة  َّناية  يف  كاَن  وإن  األمران  )وهذان:  القتل  بغي  والبهائم  الذكران  أتى  من  َتديب

ََّّمنََّّالنادرََّّفَََّّّإلَََّّّيعرفوهنماََّّيكونواََّّملََّّفإهنمَََّّّالعرب،ََّّوخصوًصا  قليل،  فمرتكبهما   والشناعة
 من  تةمؤق    غي  بعقوبة  عنهما   الردع  يقع  أن  ينكر   ّل   ِبما  ساملتدن     ة  ل  وق    ماه  ت  ل  ق  فل    ، الناس

 دهيؤك    ما  وهذا  .(1) منها(  يرتكبه  ملا  املرتكب  توبة  تظهرأن    إىل  الطويل،  واحلبس  املؤمل  الضرب 
   .(2)العرب( يف معروفة الفاحشة تكن )ومل: بقوله تيمية  ابن

  أحد ،  من   لوط   قوم  فعل  وقوع  يستبعد  امللك   عبد  بن  الوليد  األموي  اخلليفة  كان  قدو 
 .(3) هذا( يفعل أحًدا أن ظننت   ما الق رآن يف لوط   آل   ذكر هللا أن )لوّل: ويقول
  هذا   ظهور  مصدر  عن  األوائل   كتابه  يف  ( ه 395:  )ت   العسكري  هالل  أبو   تحد ث ي
 يف  الغزو   كثر  حي  اللواط   ظهر  ما  أول) :  فقال  ذلك   سبب   وبي  املسلمي،   اتريخ   يف  الفعل
 يف   البعوث   ومجع   خراسان،   افتتح  حي  وذلك   أهليهم،  عن  الناس  غيبة  وطالت  ،سالماإل  صدر

  وطالت   أنفسهم،  خاص  يف  خيدموَّنم  وصفاء  واُتذوهم  فيها،  املشركي  ذرارى   واوسب    ثغورها،
 بعض  يف  النساء  جمرى  جيرون  ورأوهم  األنس،  يكون  حسبها  وعلى  هلم،   والصحبة  معهم  اخللوة

 من   دوهمعو    ملا  بينهم،  يالذ  لألنس  وأطاعوهم  فأجابوهم،  الفعل  ذلك   منهم  فطلبوا  صفاهتن،
 هلم.  اّلنقياد شدة

َّمنَََّّّاجلاهليةََّّأهلََّّهيعرفََّّومل  سالم،اإل   صدريف    خراسان  من  ظهر  ما  ولأ  ابتداؤه   وكان
ََّّعادهتمَََّّّمنََّّوكانََّّمثل،َََّّّولََّّشعرََّّفيهَََّّّيروََّّملََّّأنهََّّذلكََّّعلىَََّّّوالدليلََّّأصاًل،ََّّوالعجمََّّالعرب

ََّّلسانَََّّّعنََّّوحكايتهمََّّواجلوز،َََّّّالفأرفََََّّّّكقوهلمَََّّّالزهيدَََّّّالشىءفََََّّّّالكثريةَََّّّاألشعارََّّيقولواََّّنأ
 

 (.557: )ص  الشريعة   حماسن  (1)
 (.248  / 32)  الشريعة   حماسن  (2)
  (.169)ص:   للسيوطي  اخللفاء   اتريخ   ينظر:  (3)
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ََّّوصفوه،َََّّّأوََّّبهََّّلع ريِ  واََّّعندهمََّّالفعلََّّذلكََّّمعروفًاََّّكانََّّولوََّّ،ذلكََّّوغريَََّّّوالريبوعَََّّّالضب
َّ.َّد ون هَّماَّيصفون ََّّهنمإف

  أنه  عنه  هللا  رضي  علي  املؤمني  أمي  عن  أو  وسلم  عليه  هللا  صل ى  النب  عن  يرو   ما  أما
  يسمى  يالذ  بلداء  مبتلى  كان  املنكوح  فإن  حائطًا،  عليهما  فألقى  رجاًل   ينكح  رجاًل   رأى

 ِبذا  اجلاهلية  يف   العرب   رؤساء  من  مجاعة  ذكر  وقد  النكاح،  لشهوة  ذلك   يكن  ومل  األبنة،
 ضرب  نفسه  من  نمك    مث   الداء  هذا  به  من  على  ترى  الف ر س  وكانت  جهل،   أبو   منهم  الداء،
  نطفة  عضي    ألن ه    القاتل  مبنزلة   الناكح   جيعلون  وكانوا   أيًضا،   مثله  ذلك   به   فعل  من  وعلى  الرقبة،
   .(1) (لذلك  قتله  يرون فكانوا نسان،إ منها يكون كان

 ذكرها   العرب   يف  اللواط  شيوع  عدم  على  العسكري  هالل  أبو  ذكرها  الت  احلجة  هوهذ
  ولو  الغلمان،  قوا لتعش    األعراب يف    شائعة الشهوة  هذه  كانت  )ولو:  قال  حيث  أيًضا،  اجلاحظ

  يف  ولتنافسوا  وتفاخروا،   به،   ولتهاج وا   النسيب،  من  بب   فيه  وجلاءهم  ِبم،   لنسبوا  قوهمتعش  
 سالمتهم على يدل والذي وأخبار، أشعار فيه وحلدثت خيفى، ّل ما  ذلك يف  وجيري الغلمان،

 ينزل   من  بعضيف    إّل  هو  فليس  هذا  من  ء يش  هناك  كان  وإن   املعاين،  هذه  عدم  ذلك   من
 فأما  اجلوهرية،  إّل  األعرابية  خصال  من  فيهم  ليس  وهؤّلء  األسواق،  يقرب   أو  الطريق،  قارعة

 كله.  ذلك  خالف على فهم والفروسية واألنفة  والفصاحة األخالق
  أهل   بعض  وذكر  بلفاشي،   ليس  الفاحشة   هذه  من  شيًئا  بهلند   أن  الناس  ذكر  وقد
 بذلك  األشعار  جند  مل  ولكن  الشأن،  ِبذا  اليمن  ملوك  وبعض  اجلاهلية  قبائل  وبعض  البلدان
   .(2) متفقة( به  واألخبار متسعة

 والقلة  الندور  سبيل  على  العرب   من  اللواط  وقوع  هلو   !املالحدة؟  يد عيه  مما  هذا  فأين
 أن  تريد  الت  عصرَن  يف  اجلنسي  الشذوذ  وجةمب  ي قارن  ذلك   له  ثقافًة،  أو   عادةً   يكون  أن  دون

 منه   حيذر  من  وجتعل  بلقواني،  مرتكبيه  وُتمي  مقبولة،  ثقافةً   وجتعله  اجلنسي  الشذوذ  ُتمي

 
 (.384-383)ص:   األوائل  (1)
  (.554)ص:   لباللثع واملنسوب  املضاف  يف   القلوب   مثار ينظر:    (2)
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 األمرين.  بي شتان ؟!خمتالًّ 
  يصح    مما  العرب   فعل  أن  نسلم  فال  مشتهرًا،  فيهم  اللواط  كان  العرب   أن  جدًّل   مناسل    لوو 

  كانوا   جاهليتهم  يف  العرب   فإن  ، بإلطالق  تقبيحها  أو  األفعال  ُتسي  يف  إليه  يستند  أن
 القرآن. عليهم أنكرها وقد اجلهل، غاية على  تدل   عجائب يصنعون
ل    ت  ع ل م    أ ن    س ر ك    »إ ذ ا:  عنهما   هللا  رضي  عباس  ابن  قال ث ي    ف  و ق    م ا  ف اق  ر أ    ال ع ر ب    ج ه    الث ال 

ائ ة   ر    ق د  } :  األ  ن  ع ام    س ور ة    يف    و م    ق د  }:  ق  و ل ه    إ ىل  {  ع ل م    ب غ ي     س ف ًها  أ و ّلد ه م    ق  ت  ل وا  ال ذ ين    خ س 
ان وا  و م ا ض لُّوا ت د ين   ك     .(1) «{م ه 

  وممن   العرب،  والقضاة  اخللفاء  يف  الفعل  هذا  شيوع  يد عون  اجلنسي  الشذوذ  ودعاة
  إنف  حجة،  فيه  هلم  وليس  سق،بلف  الشهي  امللك   عبد  بن  يزيد  بن  الوليد  ذلك   يف  به  حيتجون
 من   غفلهي    ما  وهذا  فعله،  ما  على  املسلمون  يقره  ومل  خلعه،  أسباب   من  كان  بللواط  اشتهاره

  بخلمر   اشتهر  نعم  زندقة،   وّل  كفر  الوليد  عن  يصح    )ومل:  الذهب  يقول  الفعل،  هذا  له   نينسبو 
   .(2)(لذلكَّعليهَّفخرجوا ط،والتلو  

  )والذي:  بردي  تغري  ابن  قال  املؤرخي،  بعض  ذلك   حرج    كما  عقله  يف  خمتالًّ   كان  وهو
  أن   ميكنه   كان  ا زنديقً   كان   وإن  وإّل  خلل،  عقله  يف  كان  نهإ:  هذا  الوليد   حق  يف  أَن  أقوله

  عليه  الناس   قيام  من  الدنيوية   األمور  عواقب  من  ا خوفً   والزندقة؛  اإلحلاد  من  يفعله  فيما  يتسرت
 على   فحماله  اعتقاد؛  سوء  مع  العقل  َنقص  كان  أنه  غي  ذلك،  أشبه  وما  اخلالفة  من  وخلعه

  الوليد   بن  يزيد  عمه   ابن  ونصبوا  قاطبة،   الناس   عليه  خرج  أمره  وزاد  فسقه  كثر  وملا  منه.  وقع  ما
 . (3) شرحها( يطول أمور معه هلم ووقع  هذا، الوليد وقاتلوا للخالفة، ورشحوه امللك، عبد بن

ث  ر    الذين  وقضاهتم  املسلمي  علماء  ومن   بستباحة   رميهم   من  املعاصرون  الرافضة  أك 
  القاضي :  العلمانيي  من  اجلنسي  الشذوذ  عن  املدافعون  منهم  ذلك   واستمد   اجلنسي،  الشذوذ

 
 (.3524)  البخاري   أخرجه   (1)
  (.555  / 3)  م اإلسال  اتريخ   (2)
  (. 104)ص:   واخلالفة  السلطنة  ول  من   يف   اللطافة  مورد  (3)
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 كتب  من  ونقوّلت   ،شعرية   وأبيات   كلمات   إىل  استناًدا  بذلك   ورموه  هللا،   رمحه   أكثم  بن  حيىي
   إليه. ذلك  نسبة  صحة عدم وغيه أمحد اإلمام بي وقد ، (1) األدب 

  ببدعة،  عرفناه ما: فقال أكثم بن حيىي عن أمحد سألت  : عمه عن  اخلاقاين مزاحم أبو قال
ََّّهللا!َََّّّسبحان:ََّّفقالََّّالناس،َََّّّه َّيرم يََّّماََّّلهََّّوذكر:  وزاد   أبيه،  عن  أمحد  بن  هللا  عبد  قال  وكذا

 .(2) شديًداَّإنكارًاَّهذاَّوأنكرََّّ!هذا؟َّيقولَّومنَّهللا!َّسبحان
 . (3) طبقاته يف يعلى أيب ابن له  ترجم حيث  احلنابلة، من معدود أكثم بن حيىيو 

 حيىي   كان:  يقول  إسحاق  بن  إمساعيل  مسعت  :  يوسف  بن  حممد  عمر  أبو  القاضي  وقال
  كنت  ولقد  الغلمان،   أمر  من  به   ر م ي    مما  شيء  فيه  يكون   أن  من  تعاىل   هللا  إىل  أبرأ  أكثم  بن

 . (4) د ع ابة فيه كانت  ولكن  تعاىل، هللا من اخلوف شديد فأجده سرائر ه على أقف
ك ى  مبا  ي شت  غ ل  )ّل:  وقال  الثقات   يف  حبان  ابن  وذكره   يصح   ّل  أكثرها  ألن   عنه،  حي 

   .(5) عنه(
َّ:َّالعريبَّالشعرَّفََّّاملذكرََّّالغزلََّّأوَّالشاذَََِّّّالغزلَّاهَّاتَّ:ََّّاحملورَّالثاين

  ظهر   قد  ذلك   كان   وإن   فيهم،   اللواط  لندرة   تبًعا   بملردان   التغزل  تعرف  ّل   أيًضا  العرب   إن
  كأيب   اجمل ان  الشعراء  بعض  أشعار  يف  ووجد  ،العب اسي  العصر  يف  األخرى  بألمم  خ لط ت هم  بعد

 اجلنسي. الشذوذ دعاة بشعره حيتج  الذي (6) نواس

 
 (. 158-156)ص:    للثعالب   القلوب   مثار:  مثاًل   انظر  (1)
 (. 180  /11)  التهذيب   هتذيب ينظر:    (2)
 (. 413-410  / 1)  احلنابلة   طبقات  (3)
 (. 181  /11)  التهذيب   هتذيب ينظر:    (4)
 اتريخ:  انظر  ذلك،   ترك   مث  الشبيبة،  أايم   كان   ردللم    ميله  أن   يف  رأي   وللذهب  (.266  /9)  الثقات   (5)

  (.10  / 12)  النبالء  أعالم  وسي  (،1283 /5)   اإلسالم
 آراء  من  األدبية  الدراسات  يف   جاء   وما   العباسي،  العصر   يف  املذكر  الغزل  ظاهرة   يف  مطوًّل   حبثًا   انظر  (6)

 حسي   ليوسف  اهلجري  الثاين  القرن   يف  الغزل   اجتاهات  :كتاب  يف  اجلنسي  والشذوذ  نواس  أيب   بشأن 
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  يف  اإلسالم  قبيل  الشعر  مولد  أايم  من  قاطبة  الشعراء  )إن:  األصفهاين  حسن  بن   محزة  قال
  فلما   النساء،  جهة  من  عشقهم  دواعي  كانت  إذ  غي،  ّل  بلنساء  تشبيبهم   كان  أمية  بين  آخر

سو د ة  أقبلت
 
  ّلرتباطهم  اللواط  فيهم  أحدث   خراسان  أهل  من  املشرق  من  -العباس  بنو-  امل
  سبب  اخلراسانيي  يف  الفاحشة  هذه  حلدوث   وكان   بلذكران،   الدولة  شعراء  فشبب  الغلمان،

  خراسان   أجناد  يف   اللواط  أشاع   الذي  السبب  أن   زعم  املعلمي،  كتاب   يف  اجلاحظ   حكاه 
 حي   واجلواري  النساء  اصطحاب   عليهم  تعذ ر  حي  وذلك   الغلمان،  مع  البعوث   يف  خروجهم

 بين  على  خالفًا  النساء،  يصحبها  أّل  العساكر  تلك   الدولة  صاحب  اخلراساين  مسلم  أبو  سن  
  فتعود   خيدموَّنم،  غلمان  من  بد  هلم  يكن  ومل  العساكر،  يف  معهم  النساء  إخراجهم  يف  أمية

 منهم. متكنت وقد إّل منازهلم إىل امنه يقفلوا فلم أسفارهم، يف ذلك  القوم
 الغلمان  قواتعش    ولو  ِبا،  الغلمان  قوالتعش    األعراب   يف  شائعة  الشهوة  هذه  كانت  ولو
  خيفى   ّل  ما  الشر   من  ذلك   يف  وجيري  فيهم،   ولتنافسوا  ولتفاخروا  ولتهاجوا   ِبم،  لنسبوا

   .(1) مكانه(
  خالفًا   بألمارد  يتغزلون  الفرس  بالد  أهل  أن  )اعلم:  اهلندي  احلسين  احلي  عبد  يقولو 
 لسان  على  بلرجال  يتغزلون  اهلند  وأهل  بلنساء،  يتغزلون  العرب   أهل  فإن  اهلند،  وأهل  للعرب 

 .(2) النساء(
  العصر   يف  الفساد  من  بغداد  أصاب   عما  له  حديث  يف  ضيف  شوقي  الدكتور  يقول
 والعهر،   الفجر  على  وهتالًكا  جموَنً   كلها  كانت  بغداديف    احلياة  أن  ذلك   معىن  )وليس:  العب اسي

  ذلك  كل  اجلواري،  تسر ي  حق  من  للرجل  أعطاه  وما  اإلسالم  أبحه  يالذ  الزوجات   تعدد  فإن
يف    نبالغ  ّل  أن  يبغين  ذلك   أجل  ومن  الفساد،  هوةيف    مجيعها  بغداد  سقوط  دون  حيول  كان

 احلياة  عن  ُتلوا  قد  مجيًعا  بغداد  أهل  أن  نظن  وأن   ،حينئذ  والعبث  اجملون  موجة  تصور

 
 (. 295-195)ص:    بكار

 (. 45-44  / 2)  فروخ   عمرل   العريب   األدب  اتريخ   ينظر:  (1)
 (. 283)ص:    واملعارف   العلوم  أنواع  يف  العوارف  معارف : اهلند   يف اإلسالمية  الثقافة  (2)
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 النخاسي  بيوت   حيث  الكرخ  هو   إمنا  والدين،  والتقاليد  اخللق  حيوطها  الت  الطاهرة  املستقيمة
 حياء.  وّل استخفاء غييف  واجملون للشراب  والشعراء الفتيان من  عليها يفدون ومن واملقيني
  من   أول  وكان   املرد،  بلغلمان  التعلق  آفة  هي  مزرية  آفة  واخللعاء  اجملان  هؤّلء  أشاع  وقد

  استحياء،   وّل  مواربة  غييف    تصرحيا  بذلك   يصرح  وهو  احلباب،  بن  والبة  فيهم  بلغزل  اشتهر
  العصر   وزر   يتحمل  الذي  رأينا يف    هو  بل  نواس،   أيب  إفساد  وزر   يتحمل  الذي   هو  إنه :  ويقال

   خنًقا. والرجال الشباب  كرامة  خينق الذي املقيت الغزل هذا من فيه  شاع وما كله
 العراق،  مدن   من  وغيها  بغداديف    اخلصيان  الغلمان  كثرة  شيوعه  أسباب   من  كان  ورمبا

   النساء. لبس ليلبس حىت  رجولته  عنه تسقط من منهم وكان
  حي   األمي  أن  ويروى  والرجال،  للشباب   الفتً   الغلمان  لبس  يلبس  من  اجلواري  من  وكان

 لتلك  درءا زبيدة أمه ورأت  فيه، السوء قالة فشاعت وآثرهم، اخلصيان قد م اخلالفة إليه أفضت
  عن  ينصرف  حىت   الرجال،   لبس  ألبستهن  اجلواري،  من  بعشرات   إليه  تبعث  أن  القالة

 الصنيع،  هذايف    جاروه   أن  كثيون  يلبث ومل  للناس،  وأبرزهن  يديه،  بي   خيتلفن  فكن  ،اخلصيان
 السر   هو  ذلك   ولعل  بحلاَنت،  الساقيات يف    البدعة  هذه  وعم ت  بلغالميات،  ييسم    وكن
   املذكر. بضمي اجلواري بعض عن يتحدث  ما كثيًا  نواس  أب أن يف

  بي  املخنثي  كثرة  حينئذ  واهليئة  يالز يف    واخلصيان  اجلواري  بي   التبادل  هذا  تتمة  ومن
 شعورهن  وضفر  وثياِبن  عاداهتنيف    بلنساء  يتشبهون  وكانوا   الدفوف،  على  والضاربي  املغني
 .(1) بحلناء(  أظافرهن وصبغ

 ذ ك ر   الغزل  درسنا  )إذا :  فروخ   عمر   الدكتور  ويقول
  بيئات   يف   ينشأ  وجدَنه  املقصود  امل

  يديرها   يكن  مل  وهذه  احلاَنت،  يف  بدأ  إمنا  أنه  جيًدا  نعلم  إننا   إذ  واملسلمي،  العرب   عن  أجنبية 
  أن   لك   قيض  وإذا  أبًدا،   اجلدل  ُتتمل  ّل  نقطة  تلك   اليهود،   أو   اجملوس  الفرس  أو   الروم  سوى

  مع   قلت  ذلك،  على  تدل  كلها وكانت  القطعتي،  أو  القطعة  أو   البيتي،   أو  البيت  تقرأ

 
 (. 283)ص:    واملعارف   العلوم  أنواع  يف  العوارف  معارف : اهلند   يف اإلسالمية  الثقافة  (1)
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 . (1) القاعدة( يثبت الشاذ: اإلنكليز
  ووجهه   شيعه  الذي  هو  كان  وإن  املذكر،  الغزل  يبتدع  مل  )إنه:  نواس  أيب   شأن  يف  ويقول

  إن :  الزايت   مع  القول  من  مندوحة  جند  ّل  إننا   بعد،   فيما  فيها  استقر  الت  املعروفة  نواحيه   إىل
  األدب،   على  جناية  كانت  املاجن  الشاعر  هذا  شرعها  الت  -املذكر  الغزل-  الطريقة  هذه

   .(2)العرب( شعر اتريخ يف ووصمة 
  دلياًل   ليس  بعدها  وما  العباسية  الدولة  زمن  يف  العرب   شعر  يف  الغزل   من  النوع  هذا  ووجود

 ،أشعارهم  بعض  يف  استعلموه  الذين  األفاضل  من  حىت  مستنكرًا  كان  إذ  ، (3)مشروعيته  على
  على   اقتدارهم  إبثبات   أشعارهم  لرتويج   كان  النوع   هلذا  استعماهلم  أبن  -هل م  واعت ذ ر  -  واعتذروا

 :  الوردي ابن يقول ذلك  ويف الفاحشة، رتويجل ّل األدبية، املعاين وتوليد عصرهم أهل جماراة
رد   ق ال   م  ن  

 
 والن ار   ب الع ار   ف ث ق   ف ع ل ت   ف إن   ...  تصاحب ه    ن  أ فاحذر بمل

 والشاري  واملبتاع   الب ض اع ة   ب ئس   ... بئعها غي   اش ت راها م ا ب ض اع ة  
 إنكار   غ ي ر   م  ن   ذائًعا  وشائًع  ا ...  مشتهرًا اليوم   اللواط   صار   قوم   اي

 إكبار   ه ز   م ن ه   ي  ه  ت  زُّ  والع  رش   ... أم م   ق ب لن ا  م ن   هلك ت   ب  ه   ذن  ب  
 للباري أعصاه   ما  أكب  ر   هللا   ... حرم ت   قد الل وط ي    ع لى عدن   ج ن ات  
 (4) أشعاري  ترويج   به   قصدي املرد   ف ي ...  ل ت قد م   ش ع ر   من هللا   أس ت غ ف ر  

 أشرار   أفعال   من   وح اش اي   خ نا  ...  ي تبع ه   ليس   قول   ذلك   لكن  
 

 (. 54-53)ص:   األمي  وحممد  الرشيد   هارون  شاعر :  نواس  أبو  (1)
  (.74-73  /3)   العريب  األدب  اتريخ   (2)
 (. 252-251 /32)  تيمية  ابن  اإلسالم  لشيخ   الفتاوى   جمموع : بملردان   التغزل   حكم يف  انظر  (3)
 يف   البيت هذا يف الوردي  ابن به اعتذر مبا الصفدي  أيبك بن خلليل القونوي الفضل أيب اعتذار انظر (4)

 إليه   نسبه  ما   صح   إن  حجر  ابن   للحافظ  ي عت ذر   وبه   (، 45)ص:    تيمية  ابن   من  الصفدي   موقف 
 ورد   وقد  ، بلغلمان   التغزل   من   ( 28)ص:    الطحاوي   جعفر  أيب  اإلمام   سية   يف   احلاوي   يف   الكوثري

  . ئهوعلما  اململوكي   العصر   أدبء من وغيه  األندلسي   حيان  أيب  شعر  يف الغزل  من النوع  هذا
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 (1) ب أطهار   ب ات ت   ولو   الن س اء   دون   ... مآزر ه  م   شدوا حارب وا إذا قوم  

  أبياته   عن  به   جياب   ما  أحسن  هو  اعتذار   من  ذكره  وما   ،الوردي  ابن  اإلمام  هللا   رحمف
 :  فيها قال  حيث ،املردان  وصف فيها  جاء الت ّلميته يف املعروفة

 ا ل ك ف ل   م ر ت ج    م ر د  األ و ع ن   ...  ط ر ب ت  أ   هل  و   آل ة   ع ن   و ال ه  
ف    ت  ب د ى إ ن   أل س ل   ي  ز ر ي م اس   ما و إ ذ ا ... الضُّح ى َش  س   ت  ن ك س   ب 

ن اه   إ ن   ز اد   ر    ق س  لب د  ل ن اه   ...  س ن ا ب   ف اع ت د ل   ب غ ص ن    و ع د 
 ج ل ل   أ م رًا جتد   هتواه   أنت   .. . الذ ي ح سن   م نت  ه ى يف واف  ت ك ر  

  الناظم  كان  )وملا:  فقال  األبيات   ذههل  شرحه  يف  الغزي  الدين  جنم  العذر  هذا   إىل  أشار  وقد
  األمرد   إىل  النظر  أن  شك   وّل  األمرد،  أوصاف  بذكر  ل  فتغز    األدب،  صناعة  عليه  غلبت  أديًبا

  ذلك  أمر  صغ ر  ولكنه  التغزل،  ولطافة  األدب   رقة  أخذته  ولكنه  شهوة،  بغي  ولو  حرام  اجلميل
  يف   أنشد  "غالم  مئة  على  الكالم"  ومساه  غالم  مئة  وصف  يف  نظمه  من  جزًءا  مجع  وملا  األمرد،

 :  معتذرًا أوله
  ما وهللا

 
 اجلمان كعقود  فيهم نظمت   ...  وإن ياد  ر  م   د  ر  امل

 . (2)الزمان(  خرج ينظم  يقوله ...  الذي اقف  ن    رام من ولكن
 :  أيًضا الوردي ابن ويقول

 ر د   ما
 علم ي  َّناية    وّل ... مه  ي أكرب   امل

 وحلم ي  ت قاي  حاشا ... لوط   قوم   من ولس ت  
 نظم ي فنف ق ت   كذا  ...  دهري خر ج   وإمنا

 
 (. 289-288)ص:    الوردي   ابن  ديوان   (1)
 (. 71-70)ص:   الندية  التحفة   (2)
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َّ:ََّّشرعيةَّلَّةي َّق َّس َّف ََّّظاهرةَّهوَّاإلسالميََّّالتاريخََّّفََّّلوطََّّقومَّفعل:ََّّثالثاحملورَّالَّ
  وذكرهم   هلا،   ومجعهم  اإلسالمي  التاريخ  يف  اللواط  قصص  عن   املالحدة  حديث   إن  
 على   ذلك   يف  معتمدين  ، ومكذوبة  صحيحة  منقوّلت   من  به   تون أي  ما   وكل  ذلك،  يف  األشعار
  التاريخ  يكون  أن   إمكانية  يف  ننازع  ّل  فإننا  النزاع،  حمل  غي  يف  ذلك   كل  ،وغيهم  الروافض

 من  منه  أعظم  هو  ما  على  اشتمل   كما   القبيل،  هذا  من  فردية  ممارسات   على  اشتمل  اإلسالمي
  على   دلياًل   ليس   ذلك   وجود   أن  غي  والسلوكية،  العقدية  واّلحنرافات   والضالّلت   البدع

  لفعله. مربرًا وّل ،مشروعيته
د  فقد  عصور  يف   القومي  اإلسالمي  السلوك  عن  خروج  أو  ف سقي ة،  كظاهرة  الفعل  هذا  و ج 

 رد ان،  فتنة  من   التحذير  يف  بعدهم  نفم    السلف  عن  كثية  نقوًّل   جند  إننا  حىت  املسلمي،
  امل

 ذلك  يف  خاصًّا  كتابً   احملد ثي  طريقة  على  اهلجري  الرابع  القرن  يف  اآلجري  بكر  أبو   وصنف
  )قرع  :مس اها  ذلك   يف  خمتصرةً   رسالة   املتأخرين  من  السفاريين  وصنف  ،اللواط(  )ذم    :مس اه

 اللواط  ذكر  من  الكبائر  يف  املفردة  الكتب  من  كتاب    خيلو  وّل  اللواط(،  أهل  قمع  يف  السياط
 . (1) مجلتها يف

 الطيب   أبو   يقول  ذلك   ويف  ،والضالل  البدع  أهل  بسلوكيات   املردان   فتنة   ذكر  وارتبط
  إىل   النظر  إليه  تضيف  أَّنا  السماع  تسمع  الت  الطائفة  هذه  عن  )بلغين:  تعاىل  هللا   رمحه   الطربي

  اّلزدايد   به  تقصد  أَّنا  وتزعم  واحلواشي،  الثياب   من  واملصبغات   يبحلل   زينته   ورمبا  ،األمرد  وجه
  اهلوى   متابعة  يف  النهاية  وهذه  الصانع،  على   بلصنعة  واّلستدّلل  واّلعتبار  بلنظر  اإلميان  يف

 العلم. وخمالفة العقل وخمادعة
ك م    و يف  } :  تعاىل  هللا  قال ر ون {ت  ب    أ ف ال    أ نف س   إ ىل    ي نظ ر ون    أ ف ال    }:  وقال  ،[21  الذارايت:]  ص 

ي    ب ل  ٱإل    و َٰت    م ل ك وت    يف    ي نظ ر وا    }أ و مل   :  وقال  ،[17:  ]الغاشية   {خ ل ق ت    ف  ك  { ر  و ٱأل     ٱلس م َٰ  ض 

 
)ص:   للهيتمي  الكبائر   اقرتاف  عن   والزواجر  (،208-201)ص:    للذهب  الكبائر :  مثاًل   انظر  (1)

 البصائر  وتنوير  (،185-178)ص:    للسفاريين  الكبائر  منظومة  لشرح  والذخائر  (،228-235
 (. 67-63)ص:   للفوزان   الكبائر  منظومة  لشرح
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 عنه.  َّناهم ما إىل اّلعتبار من به هللا أمرهم عما فعدلوا ،[185: ]األعراف
 استوفت  فإذا الشهية، واملآكل الطيبة األلوان تناول بعد ذكرَنه  ما الطائفة هذه تفعل وإمنا

  ولو   املرد،  وجوه  إىل  بلنظر  واّلستمتاع  والرقص،  السماع  من  يتبعها  مبا  طالبتهم  نفوسهم  منها
   .(1) ونظر( مساع إىل حينوا مل الطعام من تقللوا أَّنم

  وربطها  متعددة،  جوانب  من  الظاهرة  هذه  عن  احلديث  يف  وفرة  جتد    املماليك   عصر  يفو 
 .املتصو فة سلوكيات  ببعض  ربطها إىل إضافة  الرتكي ، بلعنصر
 لسالمش   ترجم  ملا  كثي  ابن    ذكره  ما  املماليك   زمن  يف  الفاحشة  هذه  شيوع  على  يدل  ومما

 من   سالمش  كان   )وقد:  قال  أبيه،   مثل  أيًضا  السلطنة  ول  قد  وكان   بيربس،   الظاهر  ابن
  املردان،   حيبون  الذين  واللوطية   كثي ،  خلق    به  افتنت  وقد  منظرًا،  وأِباهم  اًل ك  ش    الناس  أحسن
 . (2) وقورًا( مهيًبا رئيًسا عاقال وكان  ،الشعراء به وشبب
 :  املماليك  زمن عاصر الذي الوردي ابن قول تقد م قدو 

 إنكار   غ ي ر   م  ن   ذائًعا  وشائًع  ا ...  مشتهرًا اليوم   اللواط   صار   قوم   اي
  بلدولة   التحقوا  ن الذي  التتار   أمراء  من  وهو -  الباب   ابن   جنكلي  ترمجة   يف  حجر   ابن  وقال
   إىل  ل  ي  م    له  يكن  )ومل:  -اململوكية

 
  الت  أوّلده  أم  على  مقتصر  بل  السراري،  إىل   وّل  ،رد  امل

 . (3)البالد( من معه حضرت 
  حيث  ،العثمانية   الدولة  عاصر  الذي  السفاريين  زمن  حىت  الرتكي  بلعنصر  ذلك   ربط  وبقي

 عظم  مع  واشتهر،  واستفاض  ،األتراكََّّبنيََّّسيما  وتداول،  وظهر  فشا  قد  الداء  هذا  )فإن:  قال
   . (4) وومخه( اقرتافه وفظاعة وجرمه، قبحه

 
 فئات  عن  الشافعي  القناوي   ذكره  ما  وانظر  .(239-238)ص:    اجلوزي  بنّل  إبليس  تلبيس  ينظر:  (1)

 (. 72-71)ص:   اإلخوان  نصيحة   شرح   الرمحن  الرحيم  فتح  يف زمانه   متصوفة من
 (. 358  / 13) -الرتاث  إحياء  : ط-  والنهاية  البداية  (2)
 (. 1461)   رقم  ترمجة   ،الكامنة  الدرر   (3)
 / 1)  احلنبلي  الفقه   ومصنفات   لرسائل   البهي  اجملموع   ضمن   ،اللواط  أهل   قمع  يف   السياط  قرع   (4)

 



15 
 

  بذلك  ليستدل  غيهم  أو   املماليك   زمن  يف  الظاهرة  هذه  وجود  جمرد  يف  ليس  والشأن
  األئمة   من  مرفوضةً   منكرةً   ظاهرةً   كانت  فإَّنا   اجلنسي،   الشذوذ  تربير  على  واملالحدة   العلمانيون
  األحوال. من حبال   يربروَّنا   يكونوا ومل والعلماء،
ريته   الشيطان  كيد  أبلغ  )ومن:  القيم  ابن  يقول  أحدهم   مي  ين    أنه:  بلصور  بملفتوني  وس خ 

  مث ..  مبواخاته.   وأيمره  لفاحشة،  ّل  تعاىل،  هلل  األجنبية   املرأة   تلك   أو  األم ر د    ذلك   حيب  إمنا   أنه
 : أقسام أربعة والغي   الضالل هذا بعد ه م  

  والتصوف،  الفقر  إىل  واملنتسبي  العامة،  طوائف   يف  كثي  وهذا  هلل،  هذا  أن  يعتقدون  قوم
 األتراك. من وكثي

ًا. ومكرًا خداًعا هلل أنه يظهرون  وإمنا هلل، ليس هذا  أن الباطن يف يعلمون وقوم  وتسرتُّ
  ؛أخبث  وجه    ومن  التوبة،  من  هلم  ي  ر ج ى  ملا  ؛ك أولئ   من  املغفرة  إىل  أقرب    وجه    من  وهؤّلء

  كثي  على  اشتبه  كما  بعضهم  على  األمر  اشتبه  قد  وأولئك   احملر م.  وأيتون  التحرمي  يعلمون  ألَّنم
  الزه اد  من  هللا  شاء  م ن    ذلك   يف  ووقع  وطاعة،  قربة  املالهي  أصوات   استماع  أن  الناس  من

 ومشاهدهتا  الصور  بعشق  التمتع   أن   وإمياَنً   علًما  أضعف   هو   من  على  اشتبه   وكذلك   والع ب اد،
 وق ربة.  عبادة ومعاشرهتا
 الذين  الضال  ي  أولئك   من  يكونون   فتارة   الكربى،   الفاحشة  مقصودهم :  الثالث  القسم

ء  ّل  الت-  احملبة  هذه  أن  يعتقدون   نفعل :  فيقولون  معصية،  الفاحشة  وأن  تعاىل،  هلل  -فيها  و ط 
  يظهرون   الذين  الثاين  القسم  أهل  من  يكونون  واترة   تعاىل،  هللا  لغي  أمرًا  ونفعل  تعاىل،   هلل  شيًئا 

 والفاحشة.  الكذب  بي فيجمعون ذلك،  خبالف األمر أن يعلمون وهم هلل، احملبة  هذه أن
 اّلقرتان   من  هذين  بي  حيصل  فإنه  للنكاح،  م ضاه ئون  واملواخاة  املخادنة  هذه  يف  وهم
  وقد   والكيف،  الك م    يف  اترة  عليه  يزيد  وقد   الزوجي،  بي  حيصل  ما  نظي  واملخالطة  واّلزدواج

  لكن  هللا،  يف  املتحاب ي  املتواخيي  اقرتان  يشبه   ما  اّلقرتان  من  بينهما  حيصل  وقد  عنه،  ينقص
ما  يعظم  هللا  يف  املتحاب ي  فإن  هلل،   حبًّا   أشدُّ   آمنوا  الذين   هذه  خبالف  ويثبت،  ويقوى  ُتاِبُّ

 
415 .) 
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 الشيطانية.  واحملبة املواخاة
  يفعله  كما  بفالن،   فالن   تزو ج:  ويقولون  زواًجا،  يسمُّونه   حىت  اّلتصال  بينهما   يشتدُّ   قد  مث

  ذلك،   على  احلاضرون  وي قر مها  ،الفسقة  جم  ان  من  ودينه  تعاىل  هللا  آبايت   املستهزئون
بهم منه، ويضحكون  والنكاح. املزاح ذلك  مثل  وي عج 

  كثي   اعتقد  ورمبا  هللا،  عدو  وامللتحي  هللا،  حبيب  األمرد:  هؤّلء  زَندقة  بعض  يقول  ورمبا
ََّّإينَََّّّ،جربيلََّّاي:ََّّاندىَََّّّالعبدََّّهللاََّّأحبََّّ»إذاَّ:  بقوله  مراد  وأنه   صحيح،  هذا  أن  املردان  من

،  أن  فيعجبه  األرض،  يف  احملبة  له  توضع  وأنه  احلديث،   «...فالانَََّّّأحب  بذلك  ويفتخر  حي  ب 
  حمبته   على  يتغايرون  الناس   وأن   البلد،  ح ظ وة  أو  معشوق،  هو:  يقال  أن   ويعجبه  الناس،   بي

  ذلك. وحنو
 ر دان  وطء  ترجيح  إىل  هؤّلء  من  بكثي  األمر  آل  وقد

  هو:  وقالوا  النسوان،  نكاح  على  امل
 على   واحلبس  النفقة،   وفرض  القاضي،  إىل  والشكوى  النكاح،  وم ؤ ونة  والوّلدة،  احل ب ل  من  أسلم

 احلقوق.
  ألن  ؛ الصبيان  مجاع   أيخذ  مما   أكثر  القوة   من  أيخذ  النساء   مجاع  إن :  بعضهم  قال   ورمبا

 الطبيعة. حبكم اآلخر احملل جيذب  مما أكثر واملاء  القوة من جيذب  الفرج
 . خاص   ومعشوق ومملوك، مؤاجر،: أقسام ثالثة إىل به املفعول   الطائفة هذه وقس مت

رات  البغااي إزاء: فاألول  أنفسهن.  املؤج  
 والسُّر  ي ة.  األمة إبزاء : والثاين

 املعشوقة. األجنبية أو  الزوجة، إبزاء : والثالث
  املردان   اُتاذ  بعضهم  فض ل  ورمبا  اإلَنث،   من  نظيه  عن  بقسم  منهم  كل    وتعوض
 .(1) ورسله(   وكتبه ودينه  هلل وحماد ة مضاد ة وهذا ،وجوه من النساء على واستفراشهم

  املماليك   حسان  فاُت  ذوا  واملرتفي،  التجار   يف  ذلك   فشا  )وقد:  اهليتمي  حجر  ابن  وقال
 

 (. 870-866 /2)   ن الشيطا  مصائد  من   اللهفان  إغاثة  (1)
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 يف   والعذاب   والبوار  اخلزي  وأعظم  الظاهرة،  الدائمة  اللعنة  أشد  فعليهم  لذلك؛  وبيًضا  سوًدا
  وهالك   للفقر  املوجبة  الفظيعة،  البشيعة  الشنيعة  القبائح  هذه  على  داموا  ما  واآلخرة  الدنيا

 واألماَنت.  املعامالت  يف واخليانة ،الربكات  وامنحاق األموال،
  ومل   وأعطاه،  عليه  أنعم  ملن  معاملته  وقبيح   جناه،  ما  سوء  من  افتقر  قد  أكثرهم  جتد  ولذلك 

  احلياء   جلباب   خلع  على  املبنية   املبارزة   ِبذه   بر ز ه   بل  ورازقه،   وموجده  وخالقه   برئه   إىل  يرجع
  بل  البهائم،   بصفات   والتحلي  والفتوة،  الشهامة  أهل  صفات   سائر  عن  والتخلي  واملروءة،

 عنها   تعففت  برذيلة   فناهيك   مثله،  ينكح  ذكرًا  حيواَن   جند  ّل  إذ  وخلة،   صفة  وأفظع  أبقبح
 قذره،   من  أسفل  هو  بل  كال   كبي،  أو  رئيس  صورة  يف  هو  مبن  فعلها   يليق  فكيف  احلمي،
 عهد وخائن  واملهانة، اخلزي وأخو والسرف، بلشرر وأحق اجليف، من وأننت خربه، من وأشأم

   .(1) وحرقًا(  جهنم يف وهالًكا  وسحًقا، له فبعًدا األمانة، من عنده له  وما هللا
  ترتبط   فسقية  ظاهرة  كانت  وغيه  املماليك   زمن  يف  اجلنسي  الشذوذ  جرمية   أن   يتبي  وِبذا
  أو   يستحلها  من  أن   وبينوا   الرفض،   أشد    العلماء  رفضها   اجملتمع،   يف  منحرفة  فئات   بسلوكيات 

ك م    ِبا   يتدين  الدولة  مؤسسات   من  مدعومةً   ظاهرةً   تكن  ومل  اإلسالم،   عن  ورد ته  بك فر ه   حي 
 تكون.   أن اليوم املالحدة يريدها  كما  بلقواني حممية  وّل ،اإلعالم ووسائل
  حملمد   كالم  ففي  هذا،   زماننا   حىت   بملردان اللواط  ستبيحوني  والضالل  البدع  أهل  بقي  وقد
 املقابل  اخلط  من  ورؤوسهم  احلوزويون   يقوم  )بملقابل:  نصه  ما  الكشميي  الرضوي  احلسن

  عمر،  )عيد  :يسموَّنا  جمالس  إقامة  يف  وتنسيق  وحبساب   وخليفته  اخلوئي  مامإلا  خط  وهو
 الرخيص  والكالم  العورة  إظهار  قبيل  من   قبيحة  أعمال  وتتخللها  املوائد،  فيها  وتبسط

ََّّهذاَََّّّفَََّّّأنَََّّّالسالمََّّعليهََّّالصادقَََّّّلإلمامََّّحديثًاَََّّّهناكَََّّّأنَََّّّبدعوى  املضحكة،  والسفاسف
 !َّالقلمَّرفعََّّاليوم

  وذلك  الكبار،  اخلطباء  وبعض  احلوزوية  الشخصيات   من  جمموعة  على  قبض  أنه  وأتذكر
  سري،   مكان  يف  طهران  َشال  يف  اليوم  هذا  يف  حيتفلون  وهم  الثمانينات   أواساط  يف

 
 (. 235  /2) الكبائر  اقرتاف  عن  الزواجر  (1)



18 
 

ََّّثَََّّّجدائل،َََّّّذوَََّّّمجيلَََّّّأمردََّّأرمينََّّغالمََّّويتوسطهمَّ  املوسيقى،  أنغام  على  ويرتاقصون
 . (1)(معهَّوالالأخالقيةَّالداعرةََّّاألعمالَّبعضَّارتكابَّعلىََّّيتعاقبون
َّ:ََّّالعبيدَّمعَّاجلنسيَّالشذوذََّّملمارسةَّاملستحلنيَّعلىَّالعلماءََّّردود:َّرابعاحملورَّالَّ
  ظاهرة  فقط  تعد  ومل  الديين،  بلتأوُّل  يستبيح ها  من  وج د ت   اململوكي  العصر  يف  الفعلة  هذه

 بل  السلطان،  ذوي  من  القضائية  وبلعقوبة  البيان،  ذوي  من  والرتهيب  بلزجر  ت عاجل  سقيةف  
 . بلعبيد بللواط يتعل قما  سيما ّل  ، فقهي عالج   إىل احتاجت
  النساء  مؤاخاة  كاستحالل  ،الفواحش  بعض  يستحل    من  هؤّلء  )ومن:  تيمية  ابن  يقول
  يف  حمرًما  كان  وإن  ،معهن  يفعله  مبا  الربكة  هلن  حيصل  أنه  منه  زعما  ،ِبن  واخللو  األجانب
  هو   ومباشرهتم  إليهم  بلنظر  التمتع  أن  ويزعم  ،املردان  من  ذلك   يستحل  من  وكذلك   الشريعة.

  مبقدمات  وأيمرون  ،اخلالق  حمبة  إىل  املخلوق  حمبة  من  يرتقى  حىت  ،السالكي  لبعض  طريق
 مباح  ط  التلوُّ   إن :  يقول  من  يستحلها  كما  الكربى،  الفاحشة  يستحلون  وقد  ،الكربى  الفاحشة

  بغي   املسلمي  قتل  يستحل  من  مبنزلة  وهم  املسلمي،  بتفاق  كفار  كلهم  فهؤّلء  اليمي،  مبلك 
 ُترميًا   احملرمات   من  أَّنا  يعلم  الت  احملرمات   من  ذلك   وغي  أمواهلم  ويغنم  حرميهم  ويسب  حق،
  فال   به،  يعذر  جهاًل   األحكام  هذه  ببعض  جاهاًل   يكون  من  الناس  من  لكن  ،متواترًا  ظاهرًا
 . (2) (الرسالة بالغ  جهة من احلجة عليه تقوم حىت أحد بكفر حيكم
  طبقات   على  اململوك  بلغالم  اللواط  يف  الشرعي  احلكم  اشتباه   عن  تيمية   ابن  يتحد ث و 
  )خاطبين : القضية  هذه  يف  وخماطبة   له  سؤال  منهم  وقع  وأنه   فيه،   عاش  الذي  اجملتمع  من  خمتلفة
  اّلعتقادات  هذه   من  عندهم  وكان  والفقراء،  والعامة  اجلند  من  طوائف   عنها  وسألين  فيها

 .(3) هللا(  سبيل عن صدهتم قد خمتلفة ألوان الفاسدة
  بلغالم  التلوط  استباحة  يف  التأول  هذا   إليه  أد ى  الذي  الفساد  مبلغ  عن  أيضا  ويتحد ث 

 
 (. 74)ص:    الواقع   من   اهلروب   حمنة   (1)
 (. 406-405  / 11)   الفتاوى  جمموع  (2)
 (.186)ص:   احملبة  يف قاعدة  (3)
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 الضعيف  القول  ذلك   من  فيتول د    ،ضعيًفا  قوًّل   يكون   قد  اخلالف   ذلك   )مث :  فيقول  اململوك،
 ومن  اجلاهلي،  بعض  خطأ  هو  الذي  الفاسد   الظن  وهذا  اجملتهدين،  بعض  خطأ  هو  الذي

  العاملي.  رب   وسخط   الشياطي،  وطاعة  الدين،  تبديل    الظاملي  بعض  فرية  هو  الذي  الكذب 
  ّل   أبَّنا  األمة  تتمدح   كما   سيده   إّل  يعرف  ّل   أبنه  يتم د ح    املماليك   من  كثيًا  أن  نقل  حىت

  خدينه  إّل  يعرف  ّل  أبنه   يتمد ح    األحداث   املردان  من  كثي  وكذلك   وزوجها.   سيدها  إّل  تعرف
 زوجها.  إّل تعرف  ّل أبَّنا املرأة تتمدح كما  ومؤاخيه  وصديقه

  عما  عفيف  أبنه  يتمد ح  قد  الصبيان  من  واألحداث   بملماليك   الزَنة  من  كثي  وكذلك 
 املؤمن  يتمدح  كما  قرينه  هو  الذي  مملوكه  ىسو   عما   أو  كالزوجة،  قرينه   هو  الذي  خدنه   سوى
 .(1) ميينه(  ملكت ما أو زوجته عن إّل عفيف  أبنه

  لكالم  وُتريف  للوحي،  ُتريف  على انبىن  بململوك  اللواط  ّلستباحة   التأو ل  هذا   أن  ويذكر
 : العلم أهل

ه م  أ ز    ع ل ىَٰ   إ ّل  } :  تعاىل  بقوله  فاّلستدّلل  للوحي  التحريف  أما  ن  ه م  أ مي  َٰ   م ل ك ت    م ا  أ و    و َٰج 
 الذ ك ر،  مبملوكه  الرجل  يستمتع  أن   إبحة  على  [30:  املعارج  ، 6:  ]املؤمنون  {م ل وم ي    غ ي     ف إ َّن  م  

  املدلول. نفس على [221: ]البقرة {ر ك مُّش   م  ن خ ي    م ن  مُّؤ   د  و ل ع ب  } : تعاىل بقوله واّلستدّلل
 اّلستدّلل   ووقوع  الرتك(،  )ج ه ال  : مساهم  ممن  األول  اّلستدّلل  وقوع  تيمية  ابن  ويذكر

   عنه.  تيمية  ابن   سأل وأنه العلم، ويطلب القرآن يقرأ كان  ممن واحد   من الثاين
  إىل   ونسبتها  خالفية،   املسألة  هذه  أن  فبدعوى  املسألة  يف  العلم  أهل  لكالم  التحريف  أما
  اململوك   إتيان   أن  على  انعقد  قد   اإلمجاع  أن   مع  ، تعاىل  هللا   ما رمحه  حنيفة  وأيب  مالك   مذهب

  كافر.  ذلك  مستحل   وأن اللواط، من يعد
 حالل  الذكران  أبن  فاّلعتقاد  املسلمي،  إبمجاع   كفر  هذا  أن  املعلوم  )ومن:  تيمية  ابن  قال

   .(2) وغيهم( والنصارى واليهود  املسلمي إبمجاع  وكفر بطل ملك  غي أو مبلك 
 

 (.187)ص:   احملبة  يف قاعدة  (1)
 (.186)ص:   احملبة  يف قاعدة  (2)
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   .(1) جمرم( لوطي   فهو مبملوكه ف  ع ل   من أن على األمة )وأمجعت: الذهب وقال
 من   لوط  قوم  فعل  مبملوكه  فعل  من  أن  على  األمة  )وأمجعت:  اهليتمي  حجر  ابن  وقال

  واملالئكة   هللا لعنة  عليه   مث هللا،  لعنة  عليه مث   هللا،   لعنة  فعليه  امللعوني؛  الفاسقي  اجملرمي  اللوطية
 . (2) أمجعي( والناس

 مالك  اإلمام  إىل  عليهم  املشنعون  السنة  أهل  وخصوم  بلعبد  للواط  املستحلون  استند  وقد
  سنوضحه   ما  وهذا  ذلك،  فساد  -القيم  وابن  تيمية   كابن-  العلماء  وبي   وغيمها،  حنيفة  وأيب
 :  اآلتية النقاط يف

َّ:َّتعاىلَّهللاَّرمحهَّمالكَّاإلمامََّّإىلَّذلكَّنسبةَّإبطال -1
  يف  كتابً   مه  بعض    وصن ف ):  فيقول  مالك  ملذهب  القول  هذا  نسبة   وجه  القي م  ابن  يشرح

  من   الد ب ر  يف  اجلماع  فيه  وذكر  املالكي«،  املذهب  يف  »بب :  أثنائه  يف  وقال  الباب،  هذا
 واإلَنث. الذكور

  إنه  حىت  الباب،   هذا  يف  مذهًبا  د  همسوأ  الناس  أشد     من  تعاىل  هللا   رمحه  مالًكا  أن  ع ل م  وقد
  دلت   كما  املذاهب،  أصح   هو  ذلك   يف  وقوله  ثيًبا،   أو   كان  بكرًا  حدًّا،   اللوطي  قتل  يوجب

  يف   أقواهلم  اختلفت  وإن  وسلم  عليه  هللا  صلى   هللا  رسول  أصحاب   عليه   واتفق  النصوص،  عليه
 . ..قتله كيفية

ب  قد  أنه  الغلط  وسبب يف   امرأت ه  الرجل   وطء  جبواز  القول  تعاىل  هللا  رمحه  مالك   إىل  ن س 
 استقر    مل ا  مث  بتحرميه،  م صر  حة  كلُّها  فكت  ب هم  أصحابه،  وعلى  مالك   على  كذب    وهو  دبرها،

  ببً   البابي  وجعلوا   الذكور،  إىل  اإلَنث   من  اإلبحة  نقلوا  ذلك   ي بيح  مالًكا  أن    هؤّلء  عند
   .(3) األمة( إبمجاع قائله من وزندقة كفر    وهذا واحًدا،

  ِبم   جيتمع  قد  )وآخرون:  فيقول  التأول  هذا  على  اجلرأة  ظروف  عن  تيمية  ابن  ويتحد ث 
 

 (.208-207)ص:    الكبائر  (1)
 (. 235  /2) الكبائر  اقرتاف  عن  الزواجر  (2)
 (. 870  / 2)  اللهفان  إغاثة  (3)
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 مذاهبهم   تكون  ّل  الذين  املسلمي  أئمة  ويكذب   ،خالفًا  املسألة  هذه  يف  إن  :هلم  يقول  من
  يف  مباح هو ويقول  مالك، مذهب على  فيكذب  الروم أبرض يكون من مثل بالده، يف ظاهرة

   .(1) مالك( مذهب
  بلد  يف  يكون  ّل  القضي ة  هذه  يف  مالك   مذهب  على  الكذب   على   اإلقدام  أن    يتبي  فهنا

  يكون   بل  مذهبه،  فيها   يشتهر   ّل  بلد  يف  وإمنا  ومحلته،  وأتباعه   مبذهبه   العارفون  فيه   ينتشر
  التتار   من  حمتل ة  تيمية  ابن  عصر  يف  )تركي ا(   الروم  بالد   كانت   وقد  ضعيًفا،   أصاًل   فيها   اإلسالم

   والنصارى.
 : ذلك  يف فقال مالك، لإلمام القول هذا الشعراء جم ان بعض   نسب وقد

ط ر نج اللعب …:  قائل األئمة من الشافعي    حرام  غي بلش 
 :األحكام من  ييرو  ما كل  يف … مصد ق وهو قال حنيفة وأبو

 اآلًثم من أمن على فاشرب  …  جائز  واملرب ع املثل ث شرب 
 غالم وظهر  جارية ظهر  يف … تكرُّما (2)الف قاح مالك  وأبح
 األرحام عن يستغىن وبذاك  … ع م ية جلد حل أمحد واحلرب
 إمام  بقول    مسألة كل  يف … واحتجج وقامر وازن ولط فاشرب 

  ي ضرب  أن   الشاعر  هذا  مثل  يف  )رأيي:  األبيات   هذه  على  معلًقا  السبكي  ابن  قال
  املسلمي   أئمة  على  أجرتأ  لقد  وأخزاه!  تعاىل  اّلل    فقب حه  األسواق.  يف  به  وي طاف   بلسياط،

  قمارًا،   الشطرنج  تسمية   يف  الكل  وعلى  إليه،   عزاه   فيما  مالك   على  افرتى  وقد   املؤمني.  وهداة
 إىل   -تعاىل  بّلل    والعياذ-  يؤول  حاله  هذه  وم ن    مس اه؛  ما  على  والشرب   واللواط  الزَن   وإطالق
 .(3) الزندقة(

 
 (.186)ص:   احملبة  يف قاعدة  (1)
 اللواط.   هو  (2)
  (. 81)ص:    النقم   ومبيد   النعم   معيد   (3)
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  كتابه   يف  احلل  ي  املطهر  ابن  ذلك   ذكر  وقد  ، (1)مالك   لإلمام  القول  هذا  ينسبون  الرافضةو 
  اللواط  إبحة  من  حكاه  ما   )وأما:  فقال  كالمه  بطالن   تيمية   ابن  وبي    الكرامة(،  )منهاج
  مالك،   على  به  التشنيع  قصد  وأظنه   السنة،  أهل  علماء  من  أحد  يقله  مل  كذب   فهو  بلعبيد

  مالك. عن هذا حيكي  من اجلهال من رأيت فإين
  املدينة   أهل   من  طائفة  عن  حكي  ملا   فإنه  النساء،  حشوش  يف  عنه  حيكى  ما  ذلك   وأصل

 كذلك.  املماليك  أدبر أن اجلاهل ظن روايتان، فيه مالك  عن وحكي  ذلك، إبحة
  قدره  جاللة  مع  مالك   على  فكيف  مالك،  دون  هو  من  على  الغلط  أعظم  من  وهذا

 املذاهب   أبلغ  من  وأنه   الذرائع،   بسد  وأحكامه  الفواحش،  عن  صيانته   وكمال  مذهبه  وشرف
 ؟!والبدع املنكرات  عن وَّنًيا للحدود، إقامة

 قول   هذا  أن  كما   يكفر،   أنه   املماليك   إتيان  استحل  من  أن  يف  مالك   مذهب  خيتلف  وّل
 هي   الت  أمته  وطء  استحالل  مبنزلة  هذا  استحالل  أن  على  متفقون فإَّنم  املسلمي،  أئمة  مجيع
  إذا   مملوكته   أن  فكما   أبيه،   أو   ابنه   موطوءة  هي  أو   الرضاعة،   من  أخته   أو   الرضاعة،   من  بنته 

  هذا   فإن  بلتحرمي،  أوىل  فمملوكه  املسلمي،  بتفاق  له  تباح  ّل  صهر  أو  برضاع  حمرمة  كانت
  أو   كان  حمصنا  اإلَنث   وطء   خبالف  ميي،  ملك   وّل  نكاح  بعقد  يباح  ّل  مطلًقا  حمرم  اجلنس

  يف   كما ،  به  واملفعول   الفاعل  عندهم  يقتل  فإنه  مملوكه،  غي  أو  مبملوكه  تلوط  سواء  حمصن،  غي
  داود   أبو   رواه  به«ََّّواملفعولََّّالفاعلََّّ»اقتلوا:  قال  أنه   وسلم  عليه  هللا   صلى  النب  عن  السنن
 وغيه.

 مذهبه   يكن  فمن  الشافعي،  قول  أحد  وهو  عنه،  املنصوصة  الرواية  يف  أمحد  مذهب  وهذا
  ذلك؟! أبح أنه عنه حيكى كيف  الزَن، من أشد هذا أن

ه    مل  وكذلك    من   كثيًا  ولكن  ذلك،  ُترمي  على  متفقون  هم  بل  العلماء،  من  غيه  ي ب ح 
  دون  مبا  يعزر  أو  حيد  هل:  فاعلها  على  احلد  إقامة  يف  ويتنازعون  ُترميها،  على  يتفقون  األشياء

 
 فيها   حار  مسائل  كتابه  يف  األئمة  على  يفرتونه  ما  يف  األبيات  ِبذه  حمسن  آل  علي  الرافضي  استشهد   (1)

  (. 196)ص:   السنة  أهل
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   .(1) الرضاعة(  من ابنته هي الت أمته  وطئ لو  كما  احلد،
َّ:ََّّهللاَّرمحهَّحنيفةَّأيبَّاإلمامََّّإىلَّذلكَّنسبةَّإبطال -2

 الفعل،   هذا  على  احلد    يوجب  ّل  لكونه  ؛حنيفة  أيب  اإلمام  إىل  القول  هذا  سبن    وأيًضا
 .التحرمي عدم منه يلزم  احلد  إجياب  عدم أن افظنو 

ه   ما  هذا  )ونظي:  القي  م  ابن  يقول   مذهب   أن :  وغيهم  الرتُّ ك  وج ه ال   الفسقة  من  كثي  يتومه 
 الصغائر. من صغية  تكون  أن وغايته الكبائر،  من ليس هذا أن تعاىل هللا  رمحه حنيفة أىب

  من  وأصحابه  حنيفة  أب  هللا  أعاذ  فقد  األئمة،  على  والب  ه ت  الكذب   أعظم  من  وهذا
 احلد ،   فيه  يوجب  مل  تعاىل  هللا  رمحه  حنيفة  أب  رأوا  مل ا  أَّنم  اجلهلة  الفسقة  هؤّلء  وشبهة  ،ذلك 
  أب  فإن  كاذب،  ظن  وهذا  صغائرها،   من  بل   الذنوب،  كبائر  من  ليس  أنه  ذلك   على  رك بوا

 جرم   من  أعظم  اإلسالم  أهل  مجيع   وعند  عنده   ج ر مه   وإن   أمره،  خلف ة  احلد    فيه   ي سقط  مل   حنيفة
  أنواع  من  عليهم  ومجع  األمم،  من  أم ة  به   يعاقب  مل  مبا  أهله  سبحانه  هللا   عاقب  وهلذا  الزىن،

 غيهم. على جيمعه مل ما العذاب 
ي    األمم،  طباع   يف  مركوز   هذا  ف حش  أن :  احلد  فيه   أسقط  من  وشبهة 

  بلوازع  فيه  فاكت ف 
ي    كما  الط ب عي،

 شرب   على  احلد    ور تب  والدم،  البول  وشرب   الر جيع  أكل  يف  بذلك   اكت ف 
 النفوس.  إليه  تدعو  مما لكونه  ؛اخلمر

  لذلك،  الداعي  أقوى   هللا  حدود  املتعدية  اخلبيثة  النفوس   يف  أبن  هذا  عن  جييبون  واجلمهور
  وج د ته،   وخالته  وابنته   أمه  وطئ  من  على  احلد    وجب  ولذلك   الزىن،  يف  احلد    من  أوىل  فيه  فاحلد  
رًا حال،   بكل  القتل  هذا  ح دُّ  بل ذلك،  عن  ط ب عي  وزاجر  وازع    النفوس  يف   كان  وإن   أو   كان  ب ك 

 وغيه. أمحد مذهب وهو األقوال، أصح يف حم  ص ًنا،
 ر دان( عن ن فرهتا من بكثي أعظم ذلك  عن النفوس ون  ف رة هذا،

 .(2) امل

 
 (. 437-435  / 3)  النبوية  السنة  منهاج   (1)
 (. 871-870  / 2)  اللهفان  إغاثة  (2)
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ب    الذين  احلنفية   أئمة  ومن  اإلمام :  عنهم  يصح  وّل  بلعبيد  اللواط  إببحة   القول  إليهم  ن س 
:  )ويقال:  الفهرست  يف  ترمجته   يف  الشيعي  املعتزل  الندمي   ابن  قال  حيث  الطحاوي،   جعفر  أبو
  وابن   .(1)اخلدم(  نكاح  يف  له  يرخص  اليمي،  ملك   نكاح  يف  كتابً   طولون  بن  ألمحد  تعمل  إنه

 صنفه   من  على  ينادي  املذكور  ومصن  ف ه  به،  موثوق  )غي:  حجر  ابن   احلافظ  قال  كما  الندمي
 . (2)والزيغ( بّلعتزال
  على   ردًّا  العلماء  أشد  من  أنه:  الطحاوي  لإلمام  القول  هذا  نسبة  بطالن  على  يدل    ومما
   .(3)اإلثفار مبيحي
: القرشي  معاوية  بن  حممد  عن  الطحاوي  ترمجة  يف  حجر  ّلبن  (4)امليزان  لسان  كتاب   ويف
ئ ة  الثالث  قبل مصر )دخلت  جهة من: يعين .فظيع عظيم أبمر الطحاوي يرمون مصر وأهل م 

 التفسي  وهذا  اخلصيان(.  أمر  من  (5)اجليش  أب  به   أفىت  إنه :  قيل  ما  جهة  من  أو   القضاء،  أمور
 متريض. بصيغة ذكره حجر ابن لكون  فيه حجة   ّل

 الطحاوي   )وكان:  فقال  نقله،  ما  نقله  بسبب  عليه  وح ط    حجر،  ّلبن  الكوثري  أساء  وقد
  ثبوت   قوى  فإنه   حجر  ابن  خبالف   ثفار،اإل  مبيحي  على  ا ردًّ   العلماء  أشد  من  عنه  هللا   رضي
 يف   لالتغزُّ   أيب   مل  من  لكن  خجاًل،  العامل  جبي  ييند  مما  وهذا  احلبي،  التلخيص  يف  به  القول

  األقذار  بصنوف  الطاهرة  اجلباه   يلطخ  أن  أيىب  ّل  الشان،   هذا  يف  رسائل  مخس   وألف  الغزّلن،
 . (6) اهلذاين( من

  له  يندى  ما  أن  غي  ،املقصود  عن  خنرج  ّل  حىت  الكوثري  كالم   مناقشة  يف  نطو ل  وّل
 

  (.257)ص:    الفهرست   (1)
 (. 557  / 6)  امليزان  لسان   (2)
  دبرها.  يف املرأة إتيان هو:  واإلثفار  (.23  /2)   اآلًثر   معاين  شرح  :انظر  (3)
  .(620  / 1)لسان امليزان    (4)
 ذي  يف   للفاحشة  مماليكه   قتله:  )يقال:  ترمجته  يف   جاء   طولون،   بن  أمحد  بن   مخارويه  :هو  اجليش  أبو  (5)

 (. 448 /13)  النبالء  أعالم سي  .رقاِبم(  ضربت   مث  مران،   بدير  ومائتي ومثاني  اثنتي  سنة  احلجة،
  (.28)ص:    الطحاوي  جعفر  أيب   اإلمام  سية  يف احلاوي  (6)
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  انتصارًا  أعراضهم  يف   العلماء  لقذف  أدت   الت  والفقهية   العقدية  التعصُّب ات   هو   حقًّا  اجلبي
 من   األشعري    األهوازيُّ   به  رمى  ما  ذلك   ونظي   ذلك،  مبثل  له  اّلنتصار  وزجي  ّل  ممعظ    إلمام
   .(2)ذلك  مبثل األهوازي    برمي لألشعري عساكر ابن   فانتصر ، (1)غالم   ظهر على املوت 
َّ:َّالشافعيةَّبعضََّّإىلَّذلكَّنسبةَّإبطال -3

  اململوك،   ه بغالم    طالتلوُّ   وهو   الصور،  بعض  يف  احلد    بسقوط  يقول  من  الشافعية  ومن
 يف  أو  أجنب  يف  الفعل  هذا  يصدر  أن  بي  ذلك   يف  فرق  )وّل:  الرفعة  ابن  قال  الشبهة،  لوجود
 الصحيح. على مملوكة،

  أخته  وطئ  لو   كما   ،امللك   لقيام   قوّلن؛  احلد   وجوب   يف  كان  مملوكه  يف  جرى   إذا:  وقيل
 .(3) األبيوردي سهل أيب الشيخ إىل احلسي القاضي نسبه ما  وهذا اململوكة، الرضاع من

 يف   يتجه  مل  فإذا  اجلملة،  على   لب  الق    يف  اإلتيان  يبيح  مث     امللك   أبن  فرقوا  بألول  والقائلون
 . (4) حبال( النوع هذا يبيح وّل شبهة،  انتهض األخت

  خالف    بلغه  قد  من  )ومنهم:  القول  هذا  مبثل  اّلحتجاج  على  معلًقا  تيمية   ابن  يقول
  قال   فرمبا  التحرمي،  يف  خالف    ذلك   أن    فيظنُّ   الصور،  بعض  يف  احلد     وجوب   يف  العلماء  بعض
قد ر  احلد     على  اخلالف   بي  يفرق   وّل  اعتقده،  أو  ذلك 

 
 من  يكون   قد  الشيء  وأن   والتحرمي،  امل

 . (5)(مقدر حد   فيه  وليس اخلنزير وحلم وامليتة كالدم  احملرمات  أعظم

 
 حمقق   نقل وقد   (.771)ص:  املفرتي  كذب  تبييكتاب ب ملحقة ،بشر أيب  ابن مثالب رسالة :انظر (1)

  ن.ا مكذوبت القصتي  أن   الذهب   اإلمام   عن ( 711-710)ص:   الكتاب
)ص:   والدساكر  اجليوش   مجع  يف   عليه   اهلادي  عبد  ابن  رد    وانظر  (. 710)ص:    املفرتي   كذب   تبيي  (2)

469-470.)  
 الكربى   الشافعية  طبقات :  وانظر  مطبوعة،   غي   وهي   تعليقته،   يف   حسي  القاضي   إليه   ذلك   نسب   (3)

 (. 45  / 4)  السبكي  ّلبن
 (. 190-189 /17)  التنبيه  شرح  يف  النبيه  كفاية  (4)
 (. 187-186)ص:   احملبة  يف قاعدة  (5)
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  إليها  يفطن  مل   َتويالت   وهي  ،منحرفة  َتويالت   على  اعتمد   عبيدبل  اللواط  أن   يتبي   وِبذا
 األتراك  أولئك   كان  فقد  وأمثاهلما،  وأركون  شحرور  كمحمد  زماننا  يف  واحلداثيون  املالحدة

 احلداثيي  هؤّلء  من  أسبق  -جهلهم  على-  القيم  وابن  والذهب  تيمية  ابن  َنقشهم  الذين  اجلهلة
   !(الديين النص قراءة جتديد) يف

َّ:ََّّاجلنسيََّّللشذوذَّمربرًاَّليسََّّالقرآنَّفََّّنياملخلدَّالولدانََّّذكر:َّامساحملورَّاخل
 من   اجلنة  يف  نياملخلد  الولدان  ذكر  فيها   ورد  الت   اآلايت   أن  اجلنسي  الشذوذ  أنصار  يزعم
   اجلنسي! الشذوذ مربرات 

ن  و ل    ه م  ع ل ي    ي ط وف  } :  تعاىل  هللا  يقول   ه م  ع ل ي    و ي ط وف  }:  ويقول  [17:  ]الواقعة   {خمُّ ل د ون    د َٰ
ن  و ل   ب     ت  ه م  ر أ ي     إ ذ ا  خمُّ ل د ون    د َٰ  ه م  ع ل ي    و ي ط وف  }:  ويقول  ،[19:  ]اإلنسان  {م نث ورًا  ل ًؤال ؤ    ت  ه م  ح س 
   .[24: ]الطور  {ن ون  م ك   ل ؤ  ل ؤ   ك أ َّن  م    هل  م   م ان  غ ل  

  يف  اجلوزي  ابن  )قال:  مفلح  ابن  اإلمام  هقال  ما  املسألة  هذه  يف  عليه   وقفت  ما  أوضح  ومن
 وكل  ثواب،  من   اآلخرة  يف  ما  أمنوذج  الدنيا  يف  وم ست  ل ذ     نمستحس    كل:  املصون  السر  كتابه
 عقاب. أمنوذج ومؤذ مؤمل

  اآلخرة؟ يف مثله حلصول أمنوذًجا األمرد ن  س  ح   يكون أن  جيوز فهل: قيل فإن
 األمنوذج. مقصود حصل  جارية يف  وأضعافه  مثله وجد فإذا حسن، أمنوذج أنه: فاجلواب 

  إليه،   تشرئب  كانت  مما  حظر  ما  مثل  فيباح  اآلخرة،   يف  هذا  مثل  ينال أن  جيوز   أنه :  والثاين
 كذلك.   الولدان كان  ورمبا ذ ك ر، غي من الرجال هيئة على الصبيان فيوجد

 فقال  ،(1) القزويين  يوسف  وأيب  الوليد  بن  علي  أيب  بي  املسألة  هذه   جرت :  عقيل  ابن  قال
 مجلة   من  هذا  فيكون  لذلك،  الشهوات   وإنشاء  اجلنة  يف  الولدان  مجاع  ميتنع  ّل:  علي  أبو

  يف   أمن  قد  وهذا  النسل،  قطع  وألجل  لألذى،  حمالًّ   لكونه   الدنيا   يف  منه  منع  إمنا   ألنه  ؛اللذات 

 
 أهل   قمع  يف  السياط قرع : انظر حنيفة،  أيب صاحب  يوسف  أليب   الكالم  هذا  فنسب السفاريين  وهم (1)

 (. 437  /1)   البهي  اجملموع  ضمن  ،اللواط
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  املوجبة   العربدة  إيقاع   وهو   السكر،  غائلة  من  أمنوا   ملا  اخلمر  شرب   أبيحوا  ولذلك   ؛اجلنة
 العقل.  وزوال للعداوة

 للوطء. احملل هذا خيلق ومل عاهة، الذكور  إىل امليل: يوسف أبو فقال
 يبق  مل نسل يكن ومل أزيل فإذا وأذى، تلويث فيه حمل إىل امليل  هي العاهة: علي أبو فقال

 اجلوزي.  ابن ذكره ما انتهى .للعاهة وجه وّل واملتعة، اّللتذاذ جمرد إّل
 على   يبقى  هل  النار  يف  أقارب   اجلنة  أهل  من  له  عمن  سئل:  أيًضا  عقيل  ابن  فنون  ويف
   طبعه؟

  [47:  ]احلجر  {ل   غ    ن  م    م  ه  ور  د  ص    يف    ا م    ان  ع  ز  ن   }و  :  بقوله  الطبع  تغي  إىل  أشار  قد:  فقال
   .(1)الغي( مال وأخذ اللواط، إىل وامليل ،التحاسد فيزيل

  اجلوزي   ابن   قدم  بل  اآلايت،  تفسي  يف  إمجاع  حمل  ليس  القول  هذا  أن  أوًّل    ترى  فأنت
 الولدان.  جلماع ذكر   فيه ليس الذي األول القول
  الشناعة  يزيل   ما   اجلنة  يف   الولدان  مجاع  إمكانية  إىل  ذهب  من  ذكره  ما  تفاصيل  يف  إن   مث

  ألهل   عليه  املتفق  التنعم  وهو  أصاًل   ذلك   يف  هلم  وأن  اجلنسي،  الشذوذ  دعاة  ِبا  يشنع  الت
  أهل   ألن  ؛وعصرها  وبيعها  مخورهم  شرب   اخلمور  ألهل  يربر  من  كشأن  فشأَّنم  ،بخلمر  اجلنة
  السُّخ ف. من ذلك  يف ما خيفى وّل اخلمور، بشرب  يتنعمون اجلنة

  التمتع   يف أورب  مدنية  خطوات  واتباع  الرتف  هو  الفاحشة  هذه  فشو  سبب  أن:ََّّواخلالصة
 الغرب،   عبيد  هم  الفاحشة  لتلك   فاملربرون  ،-املنار  صاحب  يقول  كما-  واللذات   بلشهوات 

 أهل   على  الروافض  تشنيعات   على  فيها  يعتمدون   العريب،  الرتاث   من  بكلمات   تدث روا   وإن
  والتاريخ   املعصوم  الشرع  بي  فيها  يفر قون  ّل  األدب،  كتب  من  رديئة  منقوّلت   وعلى  السنة،
 الواهية،  من  الصحيحة   املنقوّلت   مييزون  وّل  املعصومي،  غي  البشر  حلوادث   تسجيل  هو  الذي

  التلبيس   غاية  يف  ذلك   يف  وهم  كذلك،  ليس  وما  هللا  دين  يف  معتربةً   حجةً   يعد  ما  وّل

 
 (. 56-54  / 10)   الفروع  (1)
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   والعافية. السالمة هللا نسأل والتدليس،
   وسلم. وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على هللا وصلى

 


