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 جريمة المواط

 ما معنى المواط ؟

المواط ىو االتصال الجنسي بين ذكرين ، و ىو نوع من أنواع الممارسات الجنسية 
 الشاذة التي تسبب أضرارًا بالغة الخطورة عمى الصعيدين الفردي و االجتماعي .

 ما ىو تاريخ ىذه الظاىرة الشاذة)المواط(؟

ىذا االنحراف الُخمقي بدأ ألول مرة في قوم ُلوط و لم يكن الناس يفعمون ذلك  يبدو أن
من قبل ، و َيدُُّل عمى ذلك قول اهلل تعالى : } َوُلوًطا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِو َأَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما 

اَل َشْيَوًة مِّن ُدوِن النَِّساء َبْل َأنُتْم َسَبَقُكم ِبَيا ِمْن َأَحٍد مِّن اْلَعاَلِميَن * ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرِّجَ 
 َقْوٌم مُّْسِرُفوَن {

و تدل بعض األحاديث عمى أن الُمعمُِّم األول ليذا االنحراف الخطير ىو إبميس)لعنة 
اهلل عميو( فقد َروى أبو بصير " ِإنَّ ِإْبِميَس َأَتاُىْم ِفي ُصوَرٍة َحَسَنٍة ِفيِو َتْأِنيٌث ، َعَمْيِو 

اٌب َحَسَنٌة ، َفَجاَء ِإَلى َشَباٍب ِمْنُيْم َفَأَمَرُىْم َأْن َيَقُعوا ِبِو ، َفَمْو َطَمَب ِإَلْيِيْم َأْن َيَقَع ِبِيْم ِثيَ 
أَلََبْوا َعَمْيِو ، َو َلِكْن َطَمَب ِإَلْيِيْم َأْن َيَقُعوا ِبِو ، َفَممَّا َوَقُعوا بو أعجبيم ذلك ، ثُمَّ َذَىَب 

 َرَكُيْم ، َفَأَحاَل َبْعَضُيْم َعَمى َبْعٍض " .َعْنُيْم َو تَ 

 ما ىي األضرار التي تنتج عن المواط؟

 يمكن تقسيم األضرار الناتجة عن المواط إلى عدة أنواع:

 األضرار الفردية :وىي اإلصابة بالعديد من األمراض وىي: -ٔ



التياب  -مرض اإليدس مرض فقد المناعة المكتسبة الذي يؤدي عادة إلى الموت  -
التيابات  -مرض اليربس  -مرض السيالن  -مرض الزىري  -الكبد الفيروسي 
ثواليل  -الديدان المعوية  -مرض االميبيا  -مرض التيفوئيد  -الشرج الجرثومية 

فيروس السايتوميجالك الذي قد يؤدي  -مرض قمل العانة  -مرض الجرب  -الشرج 
 وي التناسمي .المرض الحبيبي الممفا -إلى سرطان الشرج 

وقد سبق أن تكممت عن بعض األمراض في بحث اإلباحية وبعض األمراض 
 الجنسية .

مفسدة لنفسية الشـباب يزرع السـمبية فييم  -(ٔاألضرار االجتماعية والنفسية: ) -ٕ
وال يشـبع عواطفيم، فيم ال يستطيعون ممارستو غالبًا إال بعد تعاطي الخمر أو 

مي من المتعة بداخميم؛ وىذا يعني أنو يجرُّىم إلى المزيد من المخدِّرات لخمق جو وى
 الدمار والعدائية.

ويكفي أن يشعر الواحد منيم أنو قد سمبت عنو رجولتو التي يفتخر بيا ، والتي  -(ٕ)
 ىي تاج فخر الرجل . 

مفسدة لمنساء المواتي ينصرف أزواجين عنين إلى الرجال، ويقصِّرون فيما  -(ٖ)
ن إحصانين، فينجرفن إلى طريق االنحراف أو الشذوذ بين بعضين، يجب عمييم م

أو يرتمين في أحضان رجال غرباء عنين. وبذلك تشيع الفاحشة في المجتمع ، 
 وينقمب المجتمع إلى وكر كبير تصيح فيو الشياطين و تصرخ . 

ل تقميل النسل؛ فمن وقع في براثن الشذوذ فرغب عن الزواج، وتنصَّل من تحمُّ  -(ٗ)
مسؤوليتو، فقد ساىم في تيديم مجتمعو، والحدِّ من نسبة التوالد فيو. ويكفيو أنو قطع 

 نسبو وأوقف نسمو .

 من ىم الضحايا لممارسة عمل قوم لوط؟



إن أىم الضحايا لممارسة عمل قوم لوط ىم األطفال األبرياء الذين يذىبون صيد 
 :سيل بيد ممارسي ىذا العمل،وىناك عدة أنواع لمضحايا 

األقارب! نعم، أقول األقارب وال بد أن يسأل سائل وىل يممك ىذا الشاذ القوة أن  -ٔ
يفعل ذلك مع أقاربو؟فأقول نعم، فاإلنسان الشاذ إنسان فقد كل معنا لألخالق حيث 
انو ينتظر كل فرصة تسمح لو بذلك،فيمارس المواط مع أوالد عمو أو أخوالو أو أي 

 قريب يخمو بو .

ارس:ويمكن أن نقسميم إلى قسمين حسب اإليقاع بيم وىم:أوال طالب المد -ٕ
الطالب الذين يقعون ضحايا لمعممييم )وال أقصد الكل في ذلك (فذلك ال يشكل نسبة 

% حيث انو يوجد بعض المعممين الذين يستغمون مراكزىم من اجل إشباع رغباتيم ٚ
مات العالية في الجنسية ،فييددون الطالب بالرسوب في صفو، أو بإعطاء العال

المادة إذا فعل ما يريد مما يدفع ىذا الطفل إلى قبول ذلك ألنو ال يرى فيو ما 
يؤذيو،وال يعرف ماذا يفعل لغياب الوعي واإلرشاد األبوي.ثانيا الطالب الذين يقعون 
ضحايا لمطالب األكبر سنًا منيم ونرى ذلك بشكل كبير وال سيما في المدارس التي 

دأ من األول إلى نياية المرحمة الثانوية فالطالب الذي في الصف تحوي صفوفًا تب
الثاني الثانوي يكون في أوج سن المراىقة فيبدأ يبحث عن الضحايا من الطالب 

-أشرطة الفيديو-األلعاب-األصغر سنًا وذلك بمغريات كثيرة منيا المال
 الخ.............

يث أننا نرى تنشأ عالقات بين أوالد أوالد الجيران:وىي منتشرة أيضا في بالدنا ح -ٖ
الجيران بغض النظر عن فارق السن بينيم،فإذا ما كان احد ىؤالء شاذًا بدأ يحاول 
أن يوقع بضحيتو،واألمر سوف يكون في غاية السيولة الن الجار ال يتوقع أن 
 يصدر ذلك من أوالد احد جيرانو ألنو يعتبره أخ البنو، والشاذ لديو الفرصة الن يدعو
 الطفل إلى بيتو في أي وقت يسمح بذلك،وتحت غياب الوعي والنصح يحدث الخطأ.



 

األصدقاء:وىؤالء ال يمكن أن نسمييم الضحايا،ألنيم ىم من أوقعوا أنفسيم في  -ٗ
ىذا العمل الخبيث،والشيطان )لعنة اهلل عميو( استطاع أن يغوييم ،والسبب الرئيسي 

ابعون األفالم اإلباحية ويمارسون العادة السرية الذي يؤدي إلى ذلك ىو أنيم كانوا يت
 أمام بعضيم،فينشأ لدييم نوع من أنواع الشواذ. 

 ما األسباب التي تؤدي إلى ىذا الشذوذ؟

غياب التربية القائمة عمى الفيم الصحيح المرن لإلسالم، والبعيد عن مظاىر  -ٔ
 الكبت، والقير، واالضطياد، واإلحباط.

د والبنات إلى وظيفة الجنس في الحياة، واألساليب المشروعة عدم توجيو األوال -ٕ
لتمبية الغريزة الجنسية، والحكمة في تحريم العالقات الجنسية بغير الطرق المشروعة، 

 وحكم الشرع في عمميات الشذوذ، وتعارضيا مع الحياة الطبيعية لإلنسان. 

م من أن يشبعوا ما في عدم االىتمام بتمبية حاجات الجنسين ومطالبيم، وحرماني -ٖ
نفوسيم من حاجة إلى شراء ما يحتاجونو مّما يناسبيم، وأن يكون ليم كيان اقتصادي 

 يحّسون بو، ألن ىذا الحرمان كثيرًا ما يؤدي إلى االنحراف.

عدم مراقبة اآلباء ألبنائيم في تصرفاتيم وسموكيم، إضافة إلى اإلىمال وعدم  -ٗ
حرية ليم، أو التعنت في كبتيم ومنعيم من كل المباالة، والتطرف في إطالق ال

شيء، فمو كان اآلباء يوازنون بين اإلفراط والتفريط في الحريات، ويصحبونيم في 
بعض مناشطيم ، ويحسنون توجيييم في اختيار أصدقائيم، ويجعمون منيم أصدقاء 

راف مسئولين ومحترمين، ولرأييم مكانة وتقديرًا؛ لو حصل ذلك كمو لما كان لالنح
 سبيل إلييم. 



عدم تبيان ما يترتب عمى الفاحشة في الدنيا من أمراض جسمية، ونفسية،  -٘
وصحية، وردود أفعال عمى ممارسة الحياة الطبيعية؛ إلى جانب ما في الحياة األخرى 
من عقاب عند اهلل، وغضب منو، ثم الحكم الشرعي المترتب عمى ممارسة الشذوذ 

 الشرع والمجتمع لو .الجنسي، ومدى استبشاع 

حرمان الولد من الحنان مما يجعمو فريسة سيمة لكل من يشعره بشيء من  -ٙ
 االىتمام.

مجالسة المرد من الشباب،والمقصود بيم صغار السن، وأصحاب الجمال ومن  -ٚ
 ال لحية لو.

 ترك األوالد يجالسون من ىم أكبر منيم سنًا فيقعوا فريسة ليم. -ٛ

 ار نقل ما يحدث ليم في الخارج إلى آبائيم خوفًا منيم.عدم تعويد الصغ -ٜ

 إرسال األوالد إلى أقاربيم في بالد بعيدة حيث يقل الرقيب ويحدث ما يحدث.-ٓٔ

عدم متابعة األوالد في المدارس ومعرفة من يصاحبون وما يحدث معيم -ٔٔ
 فييا،وتقييدىم بأوقات دخول وخروج المدرسة.

تركيم مع ما يثير الغرائز وينشر الرذائل،من تمثميات وصحف  -ٕٔ
 ومجالت،وغناء.

باإلضافة إلى أن ىناك بعض األسباب التي تؤدي إلى حدوث الشذوذ عند -ٖٔ
دخال التحاميل الشرجية وىذا كمو يؤدي إلى إثارة  الطفل تمقائيًا مثل الحقنة الشرجية وا 

ليدخمو في الفتحة الشرجية حتى قد يصل  الطفل جنسيًا،فيبدأ بالبحث عن كل شيء
 إلى ممارسة المواط مع غيره.

 ما ىي أساليب الوقاية من ذلك؟



إن أىم األساليب لموقاية من ذلك ىو تجنب األسباب السابقة قدر االمكان،فكما يقول 
 المثل )درىم وقاية خير من قنطار عالج(.

وما ىو الحد لمن يفعل  وفي نياية ىذا البحث أحب أن أبين حكم الشرع في ذلك
 ذلك:

قد لعن المصطفى صموات ربي وسالمو عميو من فعل ىذه الفعمة المقيتة ثالث 
لعنات متواليات حيث قال : ))..َوَلَعَن المَُّو َمْن َعِمَل َعَمَل َقْوِم ُلوٍط َوَلَعَن المَُّو َمْن 

(. وخرج الطبراني من َٚقْوِم ُلوٍط(() َعِمَل َعَمَل َقْوِم ُلوٍط َوَلَعَن المَُّو َمْن َعِمَل َعَملَ 
ذا كثر  حديث جابر رضي اهلل عنو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال فيو : ))..وا 
الموطية رفع اهلل يده عن الخمق فال يبالي في أي واد ىمكوا(( . أما عن عقوبة ىذه 

م عنو صموات الجريمة الدنيئة فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والبييقي وغيرى
ربي وسالمو عميو قولو : ))من َوَجْدُتُموُه َيْعَمُل َعَمَل َقْوِم ُلوٍط َفاْقُتُموا اْلَفاِعَل َواْلَمْفُعوَل 

(.وفي رواية ابن ماجة َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َعْن النَِّبيِّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ِفي ِٜبِو(()
 (.ُٓٔلوٍط َقاَل : ))اْرُجُموا اأْلَْعَمى َواأْلَْسَفَل اْرُجُموُىَما َجِميًعا(() الَِّذي َيْعَمُل َعَمَل َقْومِ 

أحبتي في اهلل ومن الناس من يتساىل في عمل تمك الجريمة المنكرة مع زوجتو ، 
فنقول لو تعال واسمع إلى ما ينذرك بو خير الورى صموات ربي وسالمو عميو فعن 

ا أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال : ))ىي عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنيم
الموطيُة الصغرى((، يعني الرجل يأتي زوجتو في دبرىا،وَعْن ُخَزْيَمَة ْبِن ثَاِبٍت َقاَل 
َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم: ))ِإنَّ المََّو اَل َيْسَتْحِيي ِمْن اْلَحقِّ َثاَلَث َمرَّاٍت اَل 

(()َتْأتُ  (.وأخرج الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحو َعْن ٔٔوا النَِّساَء ِفي َأْدَباِرِىنَّ
اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َقاَل َرُسوُل المَِّو صمى اهلل عميو وسمم : ))اَل َيْنُظُر المَُّو ِإَلى َرُجٍل َأَتى 

َة َعْن النَِّبيِّ صمى اهلل عميو وسمم َقاَل : (.وَعْن َأِبي ُىَرْيرَ َٕٔرُجاًل َأْو اْمَرَأًة ِفي الدُُّبِر(()



))َمْن َأَتى َحاِئًضا َأْو اْمَرَأًة ِفي ُدُبِرَىا َأْو َكاِىًنا َفَقْد َكَفَر ِبَما ُأْنِزَل َعَمى ُمَحمٍَّد َصمَّى 
 المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم((.


