بِسْمِ قاصِمِ الجَبّارینَ

لَعَمْرُكَ إِّنَهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ
فَأَخَذَتْهُمُ الّصَيْحَةُ مُشْرِقِينَ
فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرّْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ
إِنَ فِي ذَلِكَ آلیَاتٍ لِلْمُتَوَسِمِينَ
(سوره مبارکه حجر آیات 27تا)27
(ای پیامبر!) به جان تو سوگند ،اینها در مستی خود سرگردانند!
سرانجام هنگام طلوع آفتاب ،صیحه (مرگبار) آنها را فرا گرفت!
سپس شهرهای آنها را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ به صورت گل های متحجّر بر آنها فرو ریختیم!
در این (سرگذشت عبرت انگیز قوم لوط) نشانه های است برای هوشیاران.

"شامل :عوارض پزشکی لواط ،عذاب های شدید اخروی ،عوامل و ریشه ها ،راهکارهای درمان ،احادیث ،احکام آن و"...
تهیه و تنظیم:
www.Meshkat255.ir

سامانه پیامکی جهت مشاوره:
60003090000003

نام های همجنس گرایی:
نام ها عبارتند از :بچه بازی ،لواط ،فنچ و ابنه ای(شخص مفعول) ،گی( ،)gayپدوفیلیا( )pedophiliaو...

برخی عوارض پزشکی:
-1سندروم روده ای همجنس بازان ( .)gay bowel syndrome

-11پیداشدن احساس زنانه وضعف مفرط جنسی.

 -7احتمال سرطان بوون ( )bowenیکی از سرطان های پوستی.

-11در موارد پیشرفته نارسایی عظله اسفنگتر.

-3طبق آمارها از هر  71مرد همجنس گرا  1نفر ایدز دارند.

-17مازوفیسم و سادیسم(شخص مفعول).

-4خطر سرطان مقعد  12برابر بیشتر از مردان دیگر میگردد.

-13بیشترین احتمال ابتال به ایدز(.)HIV

-7در رگانیسم بدن و سلسله اعصاب اثرات ویرانگری دارد.

-14احتمال ستومکالوویروس(.)CMV

-6انتقال باکتری ها ،اسپیروکت ها ،ویروس ها و قارچ ها.

-17احتمال درد رکتوم و ترشح.

-2احتمال خونریزی پشت و افزایش بیماری های عفونی.

-16التهاب معده(.)proctitis

-8بیماری های روده ای :پروکیت ،کولیت ،آنتریت.

 -12بی اختیاری مدفوعی.

-9احتمال از دست دادن قدرت تولید فرزند.

-18درد شدید مقعد.

تعریف لواط:
«لواط» یا «همجنس بازی» از راه های انحرافی ارضای غریزه جنسی است که عوارض و عذاب های شدید دنیوی و اخروی را به دنبال دارد .

پیامدهای لواط:
-1تضعیف انسانیت

-7تاثیرات منفی در زندگی زناشویی

 -3محروم شدن از شیرینی انس با خدا

-4مردن دل و افسردگی

 -7از بین رفتن ایمان الهی

 -6قطع نسل بشری

+نکته :چنین کسانی اگر به زودی تصمیم به اصالح خود نگیرند و حتی در صورت لزوم از طبیب جسمی و روحی کمک نخواهند ،و این
عمل به صورت عادتی برای آنها در آید ترک آن مشکل خواهد شد.

سنت های عجیب قوم لوط:
برخی از سنت های عجیب قوم لوط به نقل از امام علي(عليه السالم):
-1پرتاب سنگ ریزه بوسیله انگشت سبابه.

-7جویدن آدامس و سقز.

-3باز کردن دکمه های پیراهن.

-4و...

و در نقلی از «سفینه البحار ،ج ،7ص »712و «بحار االنوار ،ج ،17ص: »146
 -1رد و بدل کردن فحش های رکیک و زننده بین هم -7 .در حضور جمع بدن خود را برهنه و کشف عورت مینمودند.
 -3با کف دست بر پشت هم می کوبیدند.

 -4قمار میکردند.

 -7سنگ به عابران پرتاب می کردند.
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 +پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و آله) در روایتی تکان دهنده میفرمایند:
هر کس با مردی یا پسری اغالم کند(لواط کند) خداوند او را در حالی محشور می کند که از مردار گندیده تر است و مردم از بوی بد او
اذیت میشوند ،به جهنم داخل میشود و میفرماید که او را به میخهای آهن برآن تابوت ابدوزنداو درعذابی باشد که اگر رگی از رگهای
آن را بر

000هزار نفر بگذارند همه بمیرند(...عین الحیاه،ص )719
 .1مالئکهآسمان و زمین ومالئکه رحمتوغضب اورا لعنت میكنند.

الف) بوسیدن جوان از روی شهوت

 .2مانند كسی است كه  07پیامبر را به قتل

برساند(.مسترک الوسائل)...

 .3خداوند او را در قیامت با افسار آتشین افسار
 .4هزار سال عذاب در
ب) جسد لواط كننده

احادیث

جهنم(.مستدرک ،كتاب نکاح )

بعد از سه روز از دفن به میان قوم لوط پرتاب

ج) هرکس لواط را جایز میداند

میکند(.اصول كافی)

میگردد(.میزان الحکمه )

به عذاب قوم لوط دچار میشود اما مردم آن را

نمیبینند(.تفسیر قمی)

د)مفعول رادرکنارجهنم نگه میدارندتابه حساب مردم رسیده شودسپس بهجهنم انداختهمیشود
ه) اصرارکننده بر لواط از دنیا نمیرود مگرآنکه مردم را به لواط با خود دعوت خواهد
و) بوی بهشت به مشام كسی كه مورد همجنس گرایی واقع میشود نخواهد
ز) هرگاه جنس مذكر با مذكر آمیزش كند ،عرش خدا به لرزه در
ح) خداوند شهوت زنان را به کسی که تن به لواط میدهد القا

(.تفصیل )....

کرد(.تفسیر نور،ج) 7

رسید(.بحار االنوار ،ج)03

میآید( .وسائل ،ج) 14

مینماید(.میزان الحکمه)

عوامل و ریشه های لواط:
.1ارتباط زیاد با افراد همجنس زیبا یا توجه بیش از حد به صورت آنان

.9عدم ازدواج و بروز زمینه همجنس بازی

.7دیدن کلیپ ها و تصاویر غیر اخالقی و مروج همجنس گرایی

.11عدم توجه کافی در انتخاب دوست

 .3وجود بیماری های انگلی و میکروبی در ناحیه مقعد(پشت)

.17پوشیدن لباس های جنس مخالف

 .4حمام رفتن دو کودک همجنس و لمس بد عریان همدیگر

.14دوستی بزرگساالن با کوچکتر ها

 .7بی ایمانی و الابالی بودن و عدم رعایت ظوابط اخالقی

.11رفتار های تند مادران در کودکی

.6تنها گذاشتن کودکان به مدت طوالنی و عدم مراقبت

.13پوشش نامناسب خانواده درخانه

.2شوخی های زننده(قرار دادن دست پشت دیگری)

 .17تربیت مبتنی بر ناز پروردگی

.8زندگی دسته جمعی مثال در خوبگاهها و پادگانها

.16ظاهرا را شبیه زنان کردن

برخی از احکام لواط:
.1ازدواج با خواهر و دختر لواط دهنده برای فاعل حرام است.
 .2نگاه به همجنس با قصد لذت یا ترس افتادن به حرام جایز نیست.
 .3بنابر احتیاط واجب ،نباید با لباس یا بدن عرق جنب از حرام(مانند :استمناو لواط) نماز خواند.
 .4كسی كه در ماه رمضان با این عمل روزه خود را باطل میكند هم باید 07روز روزه بگیرد و هم به  07نفر غذا دهد.
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آمار:
به گزارش آژانس حفاظت از بهداشت بریتانیا ) (HPAبیماری ایدز از سال 2770
در مردان همجنسگرا نسبت به مردان دگرجنسگرا به شدت رو به افزاریش است و
نزدیک به نیمی از  0هزار  2۸7نفری كه در سال  00۰0در آنان ابتال به اچآیوی
تشخیص داده شد،مردان همجنسگرابودند وطبق آمارها از هر 27مرد همجنسگرا،
یک نفر اچآیوی مثبت است.

راهکارهای ترک و درمان:
+ابتدا ترک این عمل ممکن است به دلیل القائات شیطانی سخت بنظر بیاید اما بعد چند مدت استمرار این نکات ،آثار مثبت آن را خواهید
دید ان شاء اهلل.
بخش دوم

بخش اول

 .1از نظر فیزیولوژی خود را بررسی كنید كه همه ویژگیهای

.1مناجات خمس عشردر مفاتیح الجنانقلب شما را تکان خواهد داد.

مردانه را داشته باشید مثال روییدن مو در بدن و احتالم .و...

" .2مناجات امام علی(علیه السالم) درمسجدكوفه"را فراموش نکنید.

.2قطعارتباط بادوستانیكه موجبانحراف فکری شمامیشوند.
.3اندیشیدن به عواقب سوء جسمی و روانی این عمل زشت.
 .4از پوشیدن لباس های زیر تنگ خوداری كنید.
.5پرهیز از ترسیم صحنه های محرک در ذهن.

.3گناهتانرا نزددیگرانبیان نکنیدتنها خداوند محرم اسرار شماست.

.4این دعارا در نمازتان بیاد داشته باشید( :سوره فرقان آیه )09
 .5مداومت بر این آیه شریفه( :سوره مومنون آیه  90و )9۸
.0توبه كنید و مطمئن باشید توبه شما پذیرفته میشود.
 .0دعای كمیل را با دقت كامل به ترجمه آن بخوانید.

.0مطالعه كتاب و دیدن فیلم سیاحت غرب.

 .۸كتاب گناهان كبیره بخش لواط را مطالعه كنید.

 .0گوش ندادن به به موسیقیهای محرک.

.9چند بار در روز سوره مباركه ناس را بخوانید.

 .۸فکر و توجه به غیرت مردانه خودتان.

.17یک یا دو روز در هفته را روزه بگیرید.

.9اعتدال در خوردن غذا(عدمپرخوری).

.11تالوت قرآن را فراموش نکنید.

 .17نگاه خود را كامال كنترل كنید .

"...و اما فراموش نکنید"

.11توجه به عذاب سخت اخروی.

خداوّند پاك و منزه است و پاکان را دوست دارد،
پس از خداوّند بخواهيد شما را پاك کند.

.13سعی كنید بیكار نمانید.
 .12انتخاب دوستان .+

مَوْالىَ یامَوْالىَ اَنْتَ الْغَفُورُ وَ اَنَا الْمُذْنِبُ وَ هَلْ یَرْحَمُ الْمُذْنِبَ اِال الْغَفُورُ
( موالی من تو غفور هستی و من گناهکارم و چه كسی جز غفور گناهکار را میبخشد...؟)

.14ورزش كنید.

الحمد هلل رب العالمین  -پایان
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