
 212-242، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره حقوق و علوم قضایی 

ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir 

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir  پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

414 
 

 

1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 
 

 معنی و مفهوم  لواط در قرآن و احادیث

 

 بهمن فتاحی

 

 کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

 
لواط همجنس بازی مردان در فقه اسالم و قوانین مجازات اسالمی  چکیده:

که عمل زشت همبستری و طی دو انسان دو مذکز و جمع شدن آن دو با 

یم رود.این عمل از جمله انحرافات یکدیگر برای اطفای غریزه جنسی به کار 

جنسی می باشد که در شرع مقدس از قبیح ترین اعمال به حساب می آید. 

نسبت به حرمت لواط اتفاق نظر فقها وجود دارد و از جمله ضروریات دین 

شمرده می شود . قانون گذار به تبعیت از شرع مقدس اسالم لواط را جرم 

تعیین نموده است. مستند شرعی حکم دانسته و برای آن مجازات سنگینی 

قانون .سوره نمل و روایات شرعی است 44و  44سوره اعراف و آیات  4لواط آیه 

به تعریف و بیان مجازات  194و  199در موارد  2931مجازات اسالمی سال 

رکن قانون لواط را تعریف می  199این جرم پرداخته و در حال حاضر ماده 

 نماید.

همجنس بازی مردان -جرایم جنسی -لواط واژه های کلیدی:  
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 مقدمه:

اش را بر بشر گسترانیده که از جمله جرایمی است که در باری را بیش از پیش سایهبازی امروز رزایل شوم و تأسفعمل همجنس

تب فقهی به صورت مختصر باشد و در کقانون مجازات اسالمی به آن اشاره شده و از نظر فقهی حرمت آن دارای سوابق زیادی می

باشد که در عصر حاضر آثار مخرب و ننگینی را بازی مذکر میبازی لواط یا همان همجنسجرایم همجنسبدان پرداخته شده است. 

( اشاره نمود. از بعد بررسی تخصصی این جرم ارکان HIVتوان به بیماری ایدز )به بار آورده است که از جمله این آثار مخرب می

شود. اشخاصی دهنده آن، نحوه اثبات، میزان مجازات و نحوه سقوط این جرم با توجه به قانون مجازات جدید پرداخته می تشکیل

اند که با پیروی از قوم زشت و فاسد لوط مرتکب این جنایت شوند حق خداوند متعال را نادیده گرفتهکه مرتکب این عمل شنیع می

ه و به عنوان هنجار اجتماعی شناخته شده که در دول غربی این عمل زشت بصورت قانون درآمداند شوند تا جایی پیشرفت کردهمی

 است و توجیه ناشایست آنها بر این است که از آن به چشم منع ازدیاد نسل و سقوط اقتصادی جامعه نگاه دارند.

اختصاصی و با نگاهی جامع و یقاتی بصورت نماید که در خصوص جرم لواط و سؤاالت مربوط به آن تحقبنابراین ضرورت ایجاب می

از نظر حقوقی و فقهی بررسی کنیم. آنچه را که ما در این مقاله باید بر آن مانور بدهیم موانع لواط است که خود یک  ترکامل

عمل  بازی مردان آن است که کسانی که مرتکب اینموضوع از چند موضوعی است که در مورد جرم لواط است. منظور از همجنس

 گردد.هایی ساقط میشود و در چه حالتّ بر آنها جاری میشوند در چه صورت حدزشت و ناپسند می

نیست و از  بازی مردان اعم از دخول یا سایر استمناعات است هرچند دومی به دلیل شرعی موضوع حدّلواط به معنای همجنس

گی به این جرم و عمل شنیع به بالی بزرگ دچار گشته و دوزخ نیز گناهان کبیره، فاحشه و زشت است. در ناپسندی قوم لوط هم

در انتظار آنان است و شهرشان ویران و مایه پند و عبرت آیندگان شد. خداوند نطفه را ایجاد نمود تا مایه بقای نسل و نوع انسان 

، نمل، عنکبوت، قمر های اعراف، هودسوره شود که بایستی در رحم زن قرار گیرد لذا خداوند با توجه به این عمل خالف انسانی در

 و نجم، لوط را یادآوری و در خصوص عذابشان تذکر داده است تا برای دیگران عبرت شود.

گیرد. اکثر فقها بر این در تماس جنسی دو مرد چه دخول صورت بگیرد و چه بصورت تفخیذ و غیر آن باشد که دخولی صورت نمی

به حدّ است باید دست کم مقدار حشفه داخل شده باشد و به عملیات جنسی موضوع اتفاق نظر دارند که در تحقق لواطی که منجر 

 بدون دخول لواط کفشی از باب مجاز است.

بارت نوظهور داعش که مخفف در واقع لواط به معنای عملی است که قوم لوط مرتکب بلکه مبدع آن عمل زشت شدند. اخیراً ع

 دولت اسالمی عراق و شام است مشتقات مختلفی مانند تدعش و غیره ساخته شده است.
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 گفتار اول: مفهوم لواط در فقه

شخص آزاد و عاقلی که با اختیار و بدون آنکه مجبور باشد، اقرار کند که آلت مردانگی خود را گرچه به اندازه حشفه در پشت 

شود خواه اند، کشته میاست، یا آنکه چهار گواه مرد عادل بر علیه او شهادت دهند که این کار را از او دیدهمذکری فرو کرده 

 محصَن باشد و خواه نباشد.

)نحوه کشتن( او یا به شمشیر یا به سوزاندن با آتش یا به وسیله سنگسار یا فرو ریختن دیوار بر او یا به فرو افکندنش از بلندایی 

 ار بلند است.مانند دیو

گفته( ، جمع کرد و کیفر دیگر یکی از آن چهار کیفر )پیشتوان میان دو کیفر از این کیفرها که یکی از آنها آتش زدن باشدمی

 گونه که )نخست( با شمشیر کشته یا سنگسار یا تیرباران شود و سپس سوزانده شود.باشد. بدین

 

 بَالِغَاً عَاقِالً مُختَراً؛ وَ المَفعُولُ بِهِ قُتِلَ کَذَلِکَ إن کَانَ

 فَاعِلَاً وَ مَفعُولَاً؛ وَ یُعَزَّرُ الصَّبِیُّ

 یرَهُ، بِخِالفِ التَّأدِیبِ.کَذلِکَ. وَ التَّأدِیبُ فِی مَعنَی التَّعزِیرِ هُنَا وَ إن إفتَرَقَا مِن حَیثُ أنَّ التَّعزِیرَ یَتَنَاوَلُ المُکَلَّفَ وَ غَ وَ یُؤدَّبُ المَجنُونُ

 .عُزِّرَکَاإلقرَارِ بِالزِّنَا وَ  وَ لَو أقَرَّ بِهِ دُونَ األربَعِ لَم یُحَدَّ

 .حُدُّوا لِلفِریَهِأو اختَلَّ بَعضُ الشَّرائطِ وَ إن کَانوُا األربَعَهً،  دُونَ األربَعَهِعَلَیهِ  وَ لَو شَهَدَ

 لِأنُّهُ أقوَی مِنَ البَیِّنَهِ. کَغَیرِه مِنَ الحُدُودِ، وَ یَحکُمُ الحَاکِمُ فِیهِ بِعِلمِهِ

کسی که مفعول واقع شده باشده )یعنی کسی که با او عمل لواط شده است( نیز در صورتی که عاقل، بالغ و مختار باشد کشته 

 شود.می

 شود.و کودک چه فاعل باشد و چه مفعول تعزیر می
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مفعول( تنبیه نیز در این جا به همان معنای تعزیر است گرچه این  شود )خواه فاعل باشند و خواهگونه تنبیه میو دیوانه نیز همین

شود و هم غیرمکلّف )چون دیوانه و کودک(، برخالف تنبیه )که فقط وت دارند، از آن رو که تعزیر هم شامل مکلّف میدو با هم تفا

 ویژه غیرمکلفّان است(.

 شود.د و تعزیر میشواگر کسی کمتر از چهار بار اقرار کند حدّ بر او جاری نمی

و اگر گواهانی که شماره آنها به چهار مرد نرسد، گواهی دهند یا اگر چهار نفر هستند فاقد برخی از شرایط گواهی باشند، )کار آنها 

ا ایجاب خورند. )مانند اقرار به زنا که هم اقرار کمتر از چهار بار در آن حدّ رتهمت ناروا تلقی شده( و به جهت إفترا، حدّ )قذف( می

 خورند(.کنند و خود حدّ قذف میکرد و موجب تعزیر بود و هم گواهان کمتر از چهار نفر در آن حدّ را ثابت نمینمی

تواند به علم خود حکم کند. مانند دیگر حدود زیرا )چنانکه پیش از این نیز گفته در این باره )یعنی درباره لواط نیز( قاضی می

 تر است.قویباشد( علم قاضی از )ظنّ( 

لِلفَاعِلِ وَ المَفعُولُ مَعَ البَلَوغِ وَ العَقلِ وَ اإلختِیَارِ  بَینَ اإللیَبنِ فَحَدُّهُ مَائهُ جَلدهٍجَعلِ الذَّکَرِ  إیقَابَاً کَالتَّفخِیذِ أوالفِعلُ  وَ إن لَم یَکُن

 کَمَا مَرَّ.

 وَ یُجلَدُ غَیرُهُ. وَ قِیلَ یَرجَمُ المُحصَنُ

 یُقتَلُ مُطلَقاً.وَ قِیلَ 

ها به یکدیگر یا قرار دادن آلت بین دو کپل )این اعمال بازی با داخل کردن آلت مردانگی نباشد، مانند مالیدن راناگر همجنس

شوند( و حدّ آن برای فاعل و مفعول یکصد تازیانه است. البته در صورتی که عاقل بالغ دارای اختیار باشند، چنانکه تفخیذ نامیده می

 گذشت.

 خورد(.باز مُحصَن چنین نکند حدّ او سنگسار است و در صورتی که غیرمُحصَن باشد یکصد تازیانه )میو گفته شده: اگر همجنس

  شوند )خواه نرینه را داخل کرده باشند و خواه داخل نکرده باشند(.و )در نظریه دیگری( گفته شده: در هر صورت کشته می
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؛ لِأنَّهُ کَبِیرَهٌ وَ أصحَابُ قُتِلَ فِی الثَّالِثَهِعَلَیهِ بِأن حُدَّ مَرَّهٍ  مَرَّتَینِ مَعَ تَکرَارِ الحَدِّالَّذی لَا یُوجِبُ القَتلَ إبتِدَاءً  فِعلُوَ لَو تَکَرَّرَ مِنهُ ال

أصحَابُ الکَبَائِرِ »یُونُسَ عَن أبِی الحَسَنِ المَاضِی عَلَیهِ السَّالمُ قَالَ:  الکِبَائرِ مُطلَقاً إدا اُقِیمَ عَلَیهِمُ الحَدُّ مَرَّتَینِ قُتِلوُا فِی الثَّالِثَهِ، لِرَوَایهِ

 «.کُلُّهَا إذا اُقِیمَ عَلَیهِمُ الحَدُّ مَرَّتَینِ فِی الثَّالِثَهِ

 لِرَوَایهِ أبِی بَصِیرً: قَالَ أبُوعَبدهلِلِ عَلَیهِ السَّالمُ: وَاألحوَطُ فِی الرَّابِعَهِ  

 ،«إذا جُلِدَ ثَالثَاً یُقتَلُ فِی الرَّابِعَهِالزَّانِی »

 وَ إلن الحَدَّ مَبنِیُّ عَلِی التَّخفِیفِ،

 وَ لِإلحتِیَاطِ فِی الدِّماءِ؛

 الخَاصِّ وَ هُوَ األجوَدُ.مَا عَدَا وَ تُرجَّحُ هَذِهِ الرِّوَایَهُ بِذلِکَ وَ بِأنَّهَا خَاصَّهٌ، وَ تِلکَ عَامَّهٌ، فَیُجمَعُ بَینَهُمَا بِتَخصِیصِ العَامِّ بِ

اگر کاری که نخستین بار موجب کشتن نیست )یعنی همان تفخیذ( دو بار تکرار شود و هر دو بار بر فاعل حدّ جاری شده باشد در 

 شود زیرا این کار گناه کبیره است و مرتکبان همه گناهان کبیره در صورتی که دو بار بر آنها حد جاری شدهسومین بار کشته می

 شوند به دلیل روایت یونس از امام موسی کاظم )ع( که فرمودند:باشد در سومین مرتبه کشته می

 «شوند.مرتکبان کبیره هرگاه دو بار بر آنان حد جاری شود در سومین نوبت کشته می»

 گوید:مام صادق )ع( میبصیر که به نقل از اتر با احتیاط آن است که در نوبت چهارم کشته شود. به دلیل روایت ابیو موافق

 «.شودزناکار هرگاه سه بار حدّ خورده باشد در چهارمین بار کشته می»

 )همچنین( به دلیل اینکه بنای حدّ )همیشه( بر تخفیف است.

 ها که یکی از مسائل بسیار مهم است(.ها )و جاننیز برای احتیاط در مسئله خون

یت اخیر خاص )و ویژه حدّ زنا( است. امّا آن یکی عام بوده )و درباره همه گناهان کبیره به دالیل باال گفته و نیز به دلیل آنکه روا

یابد؛ بنابراین )طبق قاعده(، جمعِ میانِ دو روایت، با تخصیص عامّ به وسیله گوید( روایت اخیر بر روایت پیشین ترجیح میسخن می
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ین مرتبه پس از اجرای دو حدّ نخست حاکم است( )مجرم در سومخاص میسّر است. )بدین معنا که در همه گناهان کبیره دلیل 

 شود(.شود مگر در زنا و لواط که به حکم روایت اخیر که خاص زناست در چهارمین بار و پس از اجرای سه حدّ کشته میکشته می

 و این نظریه جمع بهتر است.

 عَلَی مَا فُصِّلَ. قَتلَاً أو رَجمَاً أو جَلداًوَ لَو تَابَ قَبلَ قِیَامِ البَیِّنَهِ سَقَطَ الحَدُّ عَنهُ، 

 وَ لَو تَابَ بَعدَهُ لَم یَسقُطِ الحَدُّ.

 ؛مَعَ اإلقرَارِلَو تَابَ  وَ کَذَا

 کَالزِّنَا. بَینَ العَفوِ وَ اإلستِیفَاءِقَبلَ التَّوبَهِ  وَ لَکِن یَتَخَیِّرُ األمَامُ فِی المُقِرِّ

 بِمَا یَراهُ الحَاکِمُ، لِأنَّهُ مِن جُملَه المَعَاصِی؛ غُالمَاً بَشَهوَهٍوَ یُعَزَّرُ مَن قَبَّلَ 

عَلَی  عِینَالذَکَرانِ المُجتَمِعَانِ تَحتَ إزَار وَاحِدٍ مُجَرَّدَینِ وَ لَیسَ بَینَهُمَا رَحِمَ مِن ثَالثِینَ سَوطاً إلی تِسعَهٍ وَ تِسیُعَزَّرُ  وَ کَذَا

 المَشهوُرِ.

شود خواه )حد او( کشتن باشد، یا سنگسار یا ز( پیش از آنکه گواهان گواهی دهند توبه کند، حد از او ساقط میبااگر )همجنس

 تازیانه به تفصیلی که )در شمارش حدود( گفته شد.

 شود. امّا اگر پس از گواهی گواهان توبه کند حدّ ساقط نمی

 د.همچنین است اگر همراه با اقرار )یعنی پس از آن( توبه کن

ای که پیش از توبه اقرار کرده است مخیّر است که اقرار کننده را عفو کند یا حدّ را )بر او( جاری کند امّا امام در مورد اقرار کننده

 کرد.همانگونه که در زنا عمل می

 در زمره گناهان است. زشود. زیرا این کار نیای که حاکم صالح بداند، تعزیر میکسی که پسری را از روی شهوت ببوسد، به اندازه
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شوند همچنین براساس نظریه مشهور فقیهان دو نفری که برهنه زیر یک لحاف باشد و با یکدیگر خویشاوندی نداشته باشد تعزیر می

 ( از سی تازیانه تا نود و نه تازیانه )باشد یعنی تا آنجا که به اندازه حدّ نرسد(. تواندو تعزیر ایشان می)

 گفتار دوم: 

 لواط در قرآن و احادیث معنی

و )سپس چنان( بارانی )از سنگ( بر آنها  وَ امْطَرْنا عَلَیْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الُمجْرِمینَ؛»فرماید: باره میقرآن کریم در این

امام  و حضرت امام صادق چنانچه از« ها را در هم کوبید و نابود ساخت( پس بنگر سرانجام کار مجرمان چه شد!فرستادیم؛ )که آن

است است که: مروی  (السّالمشدیدتر است. از حضرت صادق )علیه زنا آن از عقوبت و حرمت السّالم( رسیده بلکهعلیهما) رضا

السّالم( قال: سمعته یقول حرمة الدبر اعظم من حرمة الفرج و ان اهلل اهلک امة لحرمة الدبر و لم یهلک احداً عن ابی عبداهلل )علیه»

قومی را برای عمل لواط هالک فرمود، )قوم لوط( ولی کسی را  خداوند ستی کهدرلحرمة الفرج؛ حرمت لواط از زنا بیشتر است، به

نْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ لِانَّ اللَّهَ اهْلَکَ امَّةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ وَاعْلَمْ انَّ حُرْمَةَ الدُّبُرِ اعْظَمُ مِ»السالم( فرمود: و امام رضا )علیه». برای زنا هالک نفرمود

)قوم لوط( به خاطر عمل لواط بدان که حرمت لواط از زنا بیشتر است؛ زیرا خداوند قومی را [24 ]وَ لَمْ یُهْلِکْ احَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ؛

 «.هالک کرد، ولی کسی را برای زنا هالک نکرد

 وسلّم( من جامع غالماً جاء یوم القیمة جنباً الآلهوعلیهاهللقال رسول اهلل )صلی»است که فرمود:  مروی (حضرت رسول اکرم )ص از

جهنم و سائت مصیراً ثم قال ان الذکر یرکب الذکر فیهتز العرش لذلک و ان الرجل   ینقیه ماء الدنیا و غضب اهلل علیه و لعنه و اعدله

لیؤتی فی حقبة فیحبسه اهلل علی جسر جهنم حتی یفرغ اهلل من حساب الخالئق. ثم یؤمر به الی جهنم فیعذب بطبقاتها طبقة طبقة 

کند او را پاک نمی دنیا شود و آبمی محشر وارد جنب روز قیامت  یخرج منها؛ کسی که با پسری جمع شودحتی یرد اسفلها وال

هرگاه کسی لواط »فرماید و بد جایگاهی است. سپس فرمود: را برایش آماده می دوزخ فرموده، لعنت بر او است و او را خشم خدا و

فرماید و ملوط )مفعول( را در کنار را برایش آماده می جهنم فرموده و غضب لرزه درآید و خداوند او را لعنت وبه عرش خدا کند،

 «اندازند و در طبقات دوزخ همیشه معذب خواهد بوداو را در جهنم میدارند تا خالیق از حساب فارغ شوند، پس جهنم نگه می
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 کفربودن لواط

 

ها را دارد.( اللواط مادون الدبر و الدبر هو الکفر؛ لواط )که از گناهان کبیره است و این عقوبت»فرمود:  (السّالمامیرالمؤمنین )علیه

گردیده و اگر  ضروری دین است زیرا منکر کفر بداند حاللمادامی است که دخول در مخرج نشود، اما حکم دخول در دبر اگر آن را

 «مانند کفر است عذاب حالل نداند، در شدت و طول»آن را 

السّالم( عن اللواط فقال: ما بین الفخذین، و سئلته عن الذی یوقب، فقال عن حذیفة بن منصور قال: سئلت ابا عبداهلل )علیه

گفت که از حضرت صادق  حذیفة بن منصور لّم(؛وسآلهوعلیهاهللانزل اهلل علی نبیه )صلی« لما»السّالم( ذاک الکفر بما )علیه

فرمود: ما بین دوران است، پرسیدم از کسی که در دبر دخول السّالم( از لواط که از گناهان کبیره است پرسیدم، حضرت )علیه

 «باشد، یعنی انکار قرآن استنماید فرمود که این عمل کفر و انکار آنچه خدا بر پیغمبرش فرستاده میمی

 سنگ عذاب هنگام مرگ

قال ما من عبد یخرج من الدنیا من سجیل السّالم( فی قوله تعالی و امطرنا علیها حجارة عن ابی بصیر عن ابی عبداهلل )علیه»

یستحل عمل قوم لوط ـ و فی روایة الوسائل من مات مصراً علی اللواط لم یمت االرماه اهلل تعالی بحجر من ذلک الحجارة تکون فیه 

، )و ای که عمل قوم لوط را حالل بداندالسّالم( مروی است که: نیست بندهمنیته و لکن الخلق الیرونه؛ از حضرت صادق )علیه

های میرد مگر اینکه در آن ساعت خداوند بر او سنگی از همان سنگکردن اصرار داشته باشد.( نمیدیگر کسی که بر لواط روایت در

وی در خوردن همان سنگ است و برای اینکه رسوا نشود، خداوند آن سنگ را از نظر  مرگ اندازد وعذابی که بر قوم لوط بارید، می

 «خلق پوشیده است

 های قوم لوط بر ظالمینعذاب

شدن شهرهای آنها بعد زیر و رودر قرآن مجید سه نوع عذاب برای قوم لوط بیان فرموده: صیحه باریدن سنگ عذاب بر آنها، و 

و این تهدید سختی است به « کنندگان دور نیست.عذابی که بر قوم لوط نازل شد از ظلم و ما هی من الظالمین ببعید؛»فرماید: می

 .کسانی که عمل آنها را مرتکب شوند
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 شدن الطی به قوم لوطملحق

، عمر امر به کشتنش نمود، حضرت اقرار غالمی که موالی خودش را کشته بود پس از، عمر غالمی که موالیش را کشت: در زمان

موالی خودت را کشتی؟ عرض کرد به زور با من لواط کرد پس او را کشتم آن السّالم( از غالم پرسید چرا امیرالمؤمنین )علیه

آییم پس به عمر فرمود غالم را تا سه روز اید؟ گفتند: آری هم اکنون از دفنش میحضرت از اولیای مقتول پرسید آیا او را دفن کرده

 .نگهدار و پس از سه روز اولیای مقتول حاضر شوند

حضرت به اتفاق عمر و اولیای مقتول بر سر قبرش آمدند از اولیایش پرسیدند این قبر صاحب شماست؟ پس از گذشتن سه روز آن 

را ندیدند، پس آن  جنازه برسید، چون به لحد رسیدند و آن را برداشتند لحد را بشکافید تا به قبر گفتند: آری، سپس فرمود

من،  امت وسلّم( فرمود: هر کس ازآلهوعلیهاهللنگفتم شنیدم از رسول خدا )صلی دروغ قسم گفت و فرمود: به خدا تکبیر حضرت

برد و به او را فرو می زمین کهماند تا ایناز دنیا برود پس در قبرش بیش از سه روز نمی توبه عمل قوم لوط را مرتکب شود و بدون

 .شودی ایشان محشور مینماید پس در زمرهاند ملحق میجایی که قوم لوط هستند و هالک گردیده

 بودن لواطفاحشه

کن زنا و لواط را و لواط بدتر از زنا است و این دو  السّالم( فرمود: بترس و ترکو زشت است: حضرت رضا )علیه فاحشه لواط هم

چه از زنا به فاحشه تعبیر فرموده این در قرآن مجید چنان.شودبرای صاحبش می آخرت گناه موجب هفتاد و دو گونه درد در دنیا و

فرماید: و لوطاً اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من می سوره اعراف چه درعمل شنیع را هم فاحشه خوانده چنان

کنید که در نهایت زشتی است، پیش از لوط به قوم خود گفت آیا کاری را می العالمین انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء؛

کنید بلکه و زنان را رها می شهوت شوید در هنگامگرد چنین کار زشتی نگشته، آیا شما با مردان جمع می بشر شما کسی از افراد

 «.کنندگانیدشما اسراف

 از لواطهای جلوگیری راه

 :فرموده تحریم ی آن استبرای جلوگیری از پیش آمدن چنین عمل شنیعی چند چیز را که مقدمات قریبه و بعیده

 نگاه شهوت آلود

صورتش در نیامده( حرام است و سوء اثر و شدت عقوبت نظر حرام  کردن از روی شهوت به جوان امرد )پسری که هنوز مو بهنگاه

و الملوک المرد ایاکم و اوالد االغنیاء »وسلم( مروی است که: وآلهعلیهاهلل، به تفصیل بیان شده است. از رسول خدا )صلّیروایات در
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بیشتر است. پس بر هر مسلمانی واجب  دختر باکره جوان زیبای امرد از فتنه فتنه فان فتنتهم اشد من فتنة العذاری فی خدورهن؛

 «.است از چشمان خود نهایت مواظبت را بکند که به چنین گناه بزرگی مبتال نشود

 ی شهوتبوسه

من قبل غالماً بشهوة »ص( فرمود: السّالم( که پیغمبر )بوسیدن جوانی از روی شهوت حرام است چنانچه از حضرت صادق )علیه

 «فرمایدلجام می آتش الجمه اهلل تعالی بلجام من نار؛ کسی که جوانی را از روی شهوت ببوسد خداوند او را در قیامت به لجامی از

و اذا قبل الرجل غالماً بشهوة لعنته مالئکة السماء و مالئکة االرض و مالئکة الرحمة »که: السّالم( مروی است و از حضرت رضا )علیه

های زمین و مالئکه آسمان هایو مالئکة الغضب و اعدله جهنم و سائت مصیراً؛ هرگاه مردی جوانی را از روی شهوت ببوسد مالئکه

 «باشداو را لعنت کنند و جهنم برایش آماده شود و مکان بدی جایگاهش می مالئکه غضب و مالئکه رحمت و

من قبل غالماً بشهوة عذبه اهلل تعالی الف عام فی النار؛ کسی که جوانی را از روی شهوت »و نیز از پیغمبر )ص( مروی است که: 

و اگر مسلم شد که کسی جوانی را از روی شهوت بوسیده  «.فرمایدداوند او را در آتش جهنم، هزار سال معذب میببوسد خ

 .زندصالح بداند او را می حاکم شرع بخورد و حدش از سی تا نود تازیانه است هر قدر که حد باید

 خوابیدن دو مرد یا دو زن

، و فرقی زن حرام است و همچنین است حکم دودر یک بستر و زیر یک لحاف در صورتی که هر دو عریان باشند،  مرد خوابیدن دو

شده یعنی آنها را یکصد تازیانه معین حد زنا بین محرم و بیگانه نیست. و در چند روایت است که باید آنها را حد زد و برایش هم

شود به  تعزیر شود که بنابر مشهور پس از اثبات در نزد حاکم شرع بایدذکر می مساحقه بزنند. در باب دوم این رساله ضمن گناه

اند که چون برای خوابیدن دو مرد عریان زیر یک لحاف حد معین شده، پس از کمتر از حد )صد تازیانه(. و بعضی از علماء فرموده

 .گناهان کبیره است

وسلّم( الصبی و الصبی و الصبی و الصبیة و آلهوعلیهاهللقال رسول اهلل )صلی»وسلّم( مروی است که: آلهوعلیهاهللو از رسول خدا )صلی

یا  برادر الصبیة و الصبیة یفرق بینهم فی المضاجع لعشر سنین؛ بستر فرزندان خود را از سن ده سالگی جدا سازید، یعنی دو

  «.یا برادر و خواهر زیر یک لحاف از همان کوچکی نخوابند خواهر دو
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 اثبات لواط

السّالم( مروی است که: پس از کشتن، بدنش را به آتش بسوزانید و این گناه بزرگ مانند زنا به یکی و از حضرت امیرالمؤمنین )علیه

شود: یکی اقرار است به اینکه فاعل یا مفعول یا هر دو به این گناه خود چهار مرتبه اقرار کند و اگر کمتر از چهار از دو چیز ثابت می

اند چهار مرتبه اقرار باید در چهار فرموده فقهاء شود و بعضی ازشود و تنها تعزیر )تادیب( میکند حد بر او جاری نمی مرتبه اقرار

پس اگر ) اختیار و حریت و عقل پس اگر نابالغ باشد تادیب باید شود.( و کمال) بلوغ کنندهمجلس واقع شود و شرط است در اقرار

 ( .بوده حد ندارد اکراه و اجبار به

گان دهندهنموده و اگر گواهی یدیم که فالن با فالن لواطچهار مرد عادل بالمعاینه است یعنی بگویند به چشم خود د شهادت دوم

 شود بر آنها باید جاری شود وکه بعداً ذکر می حد قذف گردد بلکهشود و حد جاری نمیکمتر از چهار نفر باشند گواهی آنها رد می

شود. و هر یک از اقرار و گواهی اگر بر دخول در دبر باشد حد توبه کند حد بر او جاری نمی شهود اگر شخص الطی پیش از گواهی

 .ها باشد حد آن یکصد تازیانه استیعنی دخول در الیه و ران تفخیذ آن کشتن است و اگر بر

)پس )صالح( از  النَّصِحِینَ تُحِبُّونَ لَّا لَکِن وَ لَکُمْ وَنَصَحْتُ رَبِّى رِسَالَةَ أَبْلَغْتُکُمْ لَقَدْ یَقَوْمِ قَالَ وَ عَنْهُمْ فَتَوَلَّى  سوره اعراف: 93آیه      

آنان روى برگرداند و گفت: اى قوم من! همانا پیام پروردگارم را به شما رساندم و براى شما خیرخواهى کردم، ولى شما دلسوزان و 

 خیرخواهان را دوست ندارید.(

ت باشد، و ممکن است پس از هالکتشان باشد، حجّ اتمام عنوان به و عذاب نزول از قبل صالح، حضرت سخن دارد احتمال   نکته ها:

شنوند، فرمودند: آرى، خدا صلى اهلل علیه وآله نیز بر لب چاه بدر با اجساد کفّار سخن گفت پرسیدند: مگر آنان مىآنگونه که رسول

 شما از آنها شنواتر نیستید.

شما به جاى زنان، براى شهوت سراغ   )همانا ن دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَإِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّ  سوره اعراف: 12آیه 

 کارید.(روید، بلکه شما قومى اسرافمردان مى

داشت فرستاد. لذا بخش مهم کار   اى که در آن گناه و فحشا رواجحضرت ابراهیم ، حضرت لوط را به منطقه  نکته ها و پیام ها:

حضرت لوط، مبارزه با فحشا و منکرات جنسى بود، که بیشترین مشکل جامعه بود. قوم حضرت لوط، با مهمانان خود عمل زشت 

ان ى قرآن، حضرت لوط علیه السالم ازدواج با دختران خود را به آندادند تا مردم از مهمان شدن بترسند. به گفتهلواط انجام را مى
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کنندگان اعمال ابداع«الفاحشة»بازى و لواط، از گناهان کبیره و عملى بسیار زشت است. پیشنهاد کرد، امّا آنان نپذیرفتند. همجنس

لواط، تجاوز به حقوق زنان « ما سبقکم بها من احد من العالمین»باشند. زشت، مرتکب گناهى بزرگتر و مستحقّ مالمتى بیشتر مى

 «انتم قوم مسرفونالنساء بل دون»در جامعه است. 

یَتَطَهَّرُونَ)و جواب قوم لوط، جز این نبود که   سوره اعراف: وَ مَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّآ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْیَتِکُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ 11آیه 

طلبند )و با ما نیستند(.( در این آیه نکته و گفتند: آنان را از آبادى خود بیرون کنید، زیرا آنان مردمى هستند که پاکدامنى را مى

 پیام خاصی وجود نداشت.

کَانَتْ مِنَ الْغَبِرِینَ)پس ما لوط و خاندان او را به جز همسرش، که از بازماندگان )در فَأَنجَیْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ   سوره اعراف: 19آیه 

 عذاب( بود، نجات بخشیدیم.(

 و شدند خارج شهر از یارانش و لوط بنابراین. بماند باقى او و بروند همراهانش که کسى. است بازمانده معناى به ،«غابِر»  نکته ها:

  .شد فراهم عذاب ىزمینه

سوره ذاریات، به جز خویشاوندان  93شود و هم به پیروان راستین، ولى با توجّه به آیه ، هم به خویشاوندان نزدیک گفته مى«اهل»

 کس به آن حضرت ایمان نیاورد.نزدیک، هیچ

 به شهوت ی غریزه برای ، زنان بودن با شما آیا) تَجْهَلُونَ وْمٌقَ أَنتُمْ بَلْ النِّسَاء دُونِ مِّن شَهْوَةً الرِّجَالَ لَتَأْتُونَ أَئِنَّکُمْ  سوره نمل: 44آیه 

 یشه اید.(پ جهالت( و نادان) مردمی شما بلکه ?روید می مردان سراغ

عنکبوت می خوانیم : )و  133قوم لوط در برابر چشم یکدیگر و در جلسه ی علنی ، لواط می کردند. در آیه ی   نکته ها و پیام ها:

می دهید. در این آیه نیز می فرماید: )و انتم     تأتون فی نادیکم المنکر( یعنی شما در انجمن و جلسه ی علنی ، منکر انجام

 یرت و آگاهی گناه می کنید.تبصرون ( یعنی در برابر چشم یکدیگر و یا با بص

 لواط از گناهان کبیره است، زیرا در آیات بعد آمده است که عذاب الهی را به دنبال دارد.

در آیات دیگر قرآن کریم آمده است : همسر برای آرامش ، تربیت نسل و تعاون در زندگی ، است ، ولی در این جا تنها مسأله ی 

لوط هدفی جز شهوت نداشتند. )شهوه من دون النساء(. حرمت لواط، مخصوص اسالم نیست . شهوت را بیان کرده است ، زیرا قوم 
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)أتأتون الفاحشه( زشتی لواط بر همه روشن است . )و انتم تبصرون ( هم جنس گرایی ، برخاسته از بی فرهنگی است . علم و 

 تم قوم تجهلون (دانشی که انسان را از گناه باز ندارد، جهل است . )لتأتون الرجال ... ان

 گفتار سوم: 

 کنندهتوبه لواط

چه شود و چنانشود و اگر بعد از آن توبه کند، ساقط نمیکرده، اگر قبل از گواهی شاهدان، توبه کند، حد ساقط میکسی که لواط

ببخشد یا حد بر وی جاری السالم( و همچنین نایب او حق دارد، او را واسطه اقرار باشد، سپس توبه کند، امام )علیهثبوت آن به

الم( در السّروزی حضرت امیرالمؤمنین )علیه»کند که: السّالم( روایت میکتاب الحدود از حضرت صادق )علیه فروع کافی در .کند

ام پاکم کن، )یعنی بر من اجرای حد فرما.( بودند مردی آمد و گفت یا امیر المؤمنین، با پسری لواط نموده اصحاب میان جماعت

شود لذا ، حد ساقط میشبهه کرده باشد، )چون به سبب احتمالات شاید سودائی در طبعت حرکت حضرت فرمود: برو به خانه

فرمود شاید حواست حاضر نیست و اقرارت از روی کمال عقل و شعور نیست.( روز دیگر آمد و همان اقرار را کرد و خواهش اجرای 

 .ودحد را تکرار نم

کنی تا آنکه سه مرتبه باز گشته و حضرت ثانیاً فرمود: به منزلت رو، شاید سودائی در طبعت حرکت کرده و چنین اقراری می

چهارم حضرت فرمود: پیغمبر )ص( در این واقعه سه حکم فرموده هر یک  طور اقرار و سپس خواهشش را تکرار کرد. در مرتبههمان

ین که دست و پایت را ببندند و از کوه پرتابت کنند یا این که با شمشیر تو را بکشند یا با آتش تو را خواهی اختیار کن یکی ارا می

 .بسوزانند؟ عرض کرد یا علی کدام یک از اینها دشوارتر است، فرمود سوزاندن با آتش، گفت آن را اختیار کردم

خواند سپس گفت خدایا گناهی  نماز خاست و دو رکعتی کار خودت را بکن، گفت چنین خواهم کرد، پس برحضرت فرمود: تهیه

تو آمدم و از او خواهش کردم مرا از گناه پاک  وصی رسول از من سر زده که تو به آن دانایی و من از گناه خود ترسیدم و به نزد

خواهم که این عقوبت را میتر بود انتخاب کردم از تو مختار فرمود خداوندا من آن را که سخت عقوبت کند، او مرا بین سه نوع

و مرا در آخرت به آتش خود در جهنم نسوزانی پس گریان برخاست و در گودالی پر از آتش که برایش   ی گناهان من گردانیکفاره

السّالم( بر حالش رقت فرمود و گریان شد و کشید. حضرت امیرالمؤمنین )علیهآماده شده بود نشست آتش از اطرافش شعله می

ای مرد که مالئکه آسمان و زمین را به گریه درآوردی به درستی  همه به گریه درآمدند، پس از آن، حضرت فرمود: برخیزاصحاب 

 «.ات را پذیرفت، برخیز و به آن گناهی که کردی نباید برگردیکه خداوند توبه
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 نتیجه گیری:

عمل زشت شدند. اخیراً عبارت نوظهور داعش که مخفف در واقع لواط به معنای عملی است که قوم لوط مرتکب بلکه مبدع آن 

کرده، اگر قبل از گواهی کسی که لواطدولت اسالمی عراق و شام است مشتقات مختلفی مانند تدعش و غیره ساخته شده است.

رار باشد، سپس واسطه اقچه ثبوت آن بهشود و چنانشود و اگر بعد از آن توبه کند، ساقط نمیشاهدان، توبه کند، حد ساقط می

  .السالم( و همچنین نایب او حق دارد، او را ببخشد یا حد بر وی جاری کندتوبه کند، امام )علیه
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