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ASY-SYUDZUDZ AL-JINSY 'INDA MADZAHIB AL-ARBA'AH 

WAL QONUN AL-'UQUBAT 

Abstrak 

Berkembangnya bentuk interaksi antar manusia dan pesatnya arus 

informasi dengan seluruh muatan positif dan negatifnya telah memberikan 

dampak pada tatanan hidup setiap individu dan masyarakat. Di antara mereka 

ada yang menyikapi hal ini dengan penuh kehati-hatian dan menjadikan agama 

sebagai pembimbing dan pedoman. Namun tidak sedikit juga yang tersesat dan 

melampaui batas khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan moralitas 

seksual. Dalam hal ini agama sebagai pedoman hidup telah menempatkan 

seksualitas sebagai salah satu pilar yang menentukan baik buruknya kehidupan 

sosial dan telah mengaturnya dalam rumusan pernikahan. Pada sisi lain agama 

juga memberikan perhatian khusus pada seluruh bentuk disorientasi seksual 

yang menyelisihi garis besar pernikahan yang telah diatur di dalamnya. Dari 

sekian hubungan yang mendapatkan perhatian khsusus tersebut adalah 

homoseks, lesbi, zoophilia, dan transgender. Kaitannya dengan hal ini, hukum 

positif di Indonesia telah menempatkan perhatian yang khusus, karena adanya 

visi dan misi dalam membentuk masyarakat yang berkemanusiaan, adil dan 

beradab. Hanya ada beberapa perbedaan yang mendasar antara apa yang telah 

dimuat oleh hukum Islam dengan apa yang menjadi ketentuan dalam KUHP. 

Seluruh Imam empat madzhab yang dikenal luas dikalangan ummat Islam 

bersepakat tentang keharaman homoseks, lesbi, zoophilia dan transgender. 

Walaupun mereka berbeda dalam mengklasifikasi bentuk hukuman apa yang 

tepat untuk setiap perbuatan pidana tersebut. Ada yang menentukan hukuman 

mati, ada yang menyamakannya dengan hukuman zina dan ada pula yang 

menjatuhkan hukuman ta'zir yang dikembalikan kebijakan penentuannya pada 

hakim. Sementara KUHP memasukkan homoseks dan lesbi sebagai pidana 

aduan, pada pasal-pasal pencabulan dalam bab asusila yang memfokuskan hanya 

pada sisi korban di bawah usia dewasa. Sehingga terdapat kekosongan hukum 

ketika pelaku dan korban adalah orang dewasa. Adapun tentang zoophile maka 

termuat pada pasal penganiayaan hewan. Sementara pada masalah transgender, 

KUHP belum mengklasifikasikannya sebagaimana pidana delik perzinaan, 

pemerkosaan atapun pecabulan.  

Kata kunci : disorientasi seksual, asusila, pencabulan. 
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 ملخص البحث

تطورت معاملة الناس بكل إتاىو وما فاض من ادلعلومات واألخبار ؤتا فيهما 
وسلوكيات البشر. منهم من يتعامل من اإلسجابيات والسلبيات قد تؤثر كيان اجملتمع 

وضال عن  مع ىذه القضية بوعي وجعل الدين ىًدى ومنهاجا للحياة. ومنهم شقي
وقد نظم  تعلق بسلوكيات اجلنس.حدود ا سيما كل ما ي عنإتاه حياتو ويتجاوز 

اإلسالم كل أمر احلياة، عبادة كانت أو األحوال الشخصية. وكان دقيقا يف األمور 
ة بسلوكياة اجلنس نظريا بل نطبيقاً. ولإلسالم نظرية خاصة متميزة عن غَته يف ادلتعلق

تنظيم شؤون الشذوذ اجلنسي ادلخالفة عن مناىج النكاح الشرعي. ومن الشذوذ 
اجلنسي اليت ذلا اىتمام عظيم منها ادلثلية احلنسية والسحاق وإتيان البهائم وٖتويل 

دونيسي هبا ولكن خيتلف ابتدائيا عما خيطط هبا اجلنسي. واىتم القانون العقوبات اإلن
الشريعة اإلسالمية. أئمة ادلذاىب األربعة ) احلنفية وادلالكية والشافعية واحلنابلة ( 
ادلتداولة ادلعروفة عند ادلسلمُت أمجعوا على حرمتها. وإن اختلفوا يف جنس العقوبة 

اق احلد بالقتل، ومنهم من ادلنضبطة لكل منها. منهم من عُت للمثلية اجلنسية والسح
عينو ْتد الزنا فَتجم إن كان زلصنا واجللد مائة مرة إن كان غَت زلصن. ومنهم من قال 
بالتعزير ادلفوض أمره إىل رأي احلاكم. وكذلك بالنسبة إىل إتيان البهائم. وأما القانون 

ما العقوبات اإلندونيسي، فقد أدخلهما يف شكوى جنائية أي أنو ال تًتتب عليه
العقوبة إال بعد وجود الشكوى من طرف معتدى عليو وكان مل يبلغ الرشد. ولذلك 
أفضى إىل خلو احلكم إذا كان ادلتعدى عليو بالغاً. وأما إتيان البهائم فداخل يف جرادية 
اضطهاد احليوان. ومل ينظم القانون العقوبات اإلندونيسي التحويل اجلنسي ومن مث 

 ن أو اغتصابا أو ىتك عرض.أدخلو من اجلرائم زنا كا
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      : الشذوذ الجنس ، أال أخالقية، ىتك عرض.الكلمات الرئيسية 
Abstract 

 

 The development of social interactions variety and the flow of 

information that brings positive and negative value, impact on social life and 

human behavior. Among them there is a wise attitude by always making religion 

as a guide and lifestyle, but some people lost his life orientation. Even penetrated 

the lifestyle associated with sexual behavior. Sexual behavior is one of the 

serious issues detil discussed in Islam. This is because the impact is very wide in 

various aspects of life. Islam considers that the biological need is the sunnah of 

life that every Muslim must live, in order to achieve the balance between the 

human side as a servant of Allah Ta'ala and as a keeper of the stability of social 

life of society. Sex disorientation is a threatening balance. That will affect the 

survival of human life in general or personal perpetrators. Among the 

disorientation is lesbi, gay, have sex with animals or known as zoofilia, also the 

trangender which is one of the identity of lesbian and gay. This study aims to 

examine whether the laws and sanctions of these sexual disorientations, 

presented comparatively between Islamic law and Indonesian criminal law. The 

results of this study concluded about the prohibition of lesbian, gay, zoophilia 

and trangender in Islamic law. While about the punishment, there are some 

differences between the 4 Imams. Some give death penalty. Some others 

conclude about the enactment of ta'zir where the judge is given a policy in 

determining the type of punishment. While in Indonesian, this is contained in the 

chapter asusila. Which concludes that lesbian, gay, zoofilia is something that 

gets a criminal penalty and is binding only on an adult perpetrator with as a 

victim is an immature child. As for if the perpetrator and the victim is mature, 

then not touched with criminal trap. And the trangender has not regulated it 

specifically. 

 

Keyword : sexual disorientation, immoral, fornication. 

 
 

 مقدمة .4

بدأت نشأة السحاق وادلثلية  وازدواجية التوجو اجلنسي  والتحول اجلنسي يف 
. وتطورت يف السىة الثمانينات والتسعينات وانتشرت انتشارا  0690إندونيسيا من السنة 
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. وال شك أن ىذه الفواحش تفسد كيان اجملتمع  (1)بالغا يف السنة ألفُت إىل اليوم 
وبقاء النسل، وىي من أعظم الكبائر وأفحش اجلرائم ؛ دلا يًتتب عليها أعظم ادلفاسد. 
وىي ٕتاوز حدود ا ادلؤدي إىل اذلالك كما وقع عن تاريخ ىالك أىل سدوم ووصفهم 

لو  هلالج لجىو ادلتجاوز ما أباحو ا والعادي  (2)﴾  َبْل أَنْ ُتْم قَ ْوٌم َعاُدْونَ : ﴿ هلالج لجيف قولو 
 .(3)إىل ما حرمو ا عليـو 

ألنو عمل خبيث  الشذوذ اجلنسييقول مروان الشعار : إن اإلسالم حرم 
وانتكاس يف الفطرة وانغماس يف الشهوات القذرة وإفساد للرجلية وجناية على حق 
األنوثة ، وىو ما تناولتو النصوص اإلسالمية بالتحرمي ، حيث إتيان الرجال للرجال ، 

 .(4)ىذه الفاحشة اليت ابتكرىا قوم لوط ، إذ كانوا ديارسون العملية اجلنسية فيما بينهم 

ك أن الشذوذ اجلنسي أىم عامل من عوامل اهنار اجملتمع وإىانة كرامة، وال ش
وانتشار األمراض ادلهلكة فيو. ومن أجل ىذا تنفر الفطرة السليمة نفورًا فطريًا ال 

ا يف احلياة الذي جيعل اللذة  القانونأخالقيًا فحسب منو؛ ألن ىذه الفطرة زلكومة ب
 .(5)ياة، ال فيما يصادمها ويعطلها الطبيعية فيما يساعد على إمناء احل

                                                           
1.Akbar, Muhammad. Menelisik Perjalanan LBGT di Indonesia. 

http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme/warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-

menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia. 
 099سورة الشعراء :  (2)
 . 057 ص 9 ابن كثَت ، تفسَت القرآن العظيم ، ج (3)
 .002، صفحة  0660،  0سالم ، دار النفائس ، بَتوت ط مروان زلمد الشعار ، العالقات اجلنسية يف اإل (4)
عطية، زليي الدين زلمد، االلشذوذ اجلنسي؛ حقيقتو وأشكالو ودور اإلسالم يف الوقاية منو وعالجو. مؤسسة  (5)

 م. 4005، 0الوراق للنشر والتوزيع، ط 
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الناس خيالف إتاه الشريعة اإلسالمية يف ٖتكيم  غَت أن ىناك طائفة من
بعضا دون  الشريعة اإلسالمية مطلقا ذىبوا إىل ٕترديو . ففي حُت جيرمهاالشذوذ اجلنسي

، فمنها من خيضع لقيود ٕترمي ىذه الشذوذ ٗتتلف خطة كل منهاويف نطاق  البعض.
معينة، منها من يرسم حدودًا ذلا ٗتتلف عن غَتىا، وتثَت الطائفة الثانية من أفعال 
الشذوذ اليت ٘تس العرض عن سبب اخلالف على ٕترديها كما تثَت تساؤالت شلاثلة حول 

 .(1)األىداف احلقيقة اليت ترمي إليها ىذه التشريعات من وراء ٕترديها 

ضوع  أحدث ادلوضوعات اليت تثَت اىتمام الناس على سلتلف ويعد ىذا ادلو 
مشارهبم الدينية والفكرية واالجتماعية ، وذلك بسبب انتشار ىذه الظاىرة بشكل 
ىائل، ال تقتصر على جيل معُت، أو طبقة اجتماعية، أو خلفية دينية، أو مستوى 

 العامل. وقد للت من رلمل السكان يف %3 ثقايف معُت، وتقدر نسبة انتشارىا ْتوايل
 القانوينشلارسة اجلنس ادلثلي يف دول أجنبية عديدة تعرض صاحبها إىل طائلة العقاب 

حىت السبعينات من األلفية ادلاضية. وال تزال غالبية اجملتمعات الغربية تعارض ىذا 
 القانونالظاىرة بشكل أو بآخر، أو على األقل ال تنظر إليها بعُت الرضى. ولكن 

الفئة من االضطهاد أو التمييز. ويف يعض الدول الغربية أصبح تقبل لاىرة  حيمي ىذه
اجلنس ادلثلي أكثر انفتاحًا وأصبح من العادي افتتاح نوادي وحانات ومراقص خاصة 

 (2)بادلثليُت وادلثلييات 

                                                           

وعقوبتها ف  الشريعة جرائم االلشذوذ الجنس  آل شيخ، عبد احلكيم بن زلمد بن عبد اللطيف.  (1)
 م. 4003-ىـ 0243. الرسالة ادلاجيستَت، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اإلسالمية وااللقانون

. مجلة علمية نصف سنوية متخصصة ومحكمةادليزر، د.ىند عقيل. اجلنسية ادلثلية ؛ العوامل واآلثار.  (2)
 م. 4004العدد الرابع والثالثون، جامعة حلوان، ابريل 
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 فتنبع أمهية ادلوضوع فيما يلي :

 .(1)أنو يعٌت بأحكام محاية النسل الذي ىو أحد مقاصد الشريعة اإلسالمية 

، ومدى إحلاق عة شذوذ اجلنس من اللواط والسحاقاختالف النظرة الفقهية إىل طبي
عقوبتها بأي من عقوبة الزنا ، أو عقوبة احلرابة شلا يستوجب العناية ألدلة كال النظرتُت 

 وترجيح إحدامها.

شلا يسبب على زيادة األرقام ادلصاب ٔترض  رائم يف مجهورية إندونسياانتشار ىذه اجل
، حيث أكدت الدراسة ادليدانية بأن ادلثليُت الذي أصيبوا ٔترض أيدز من سنة أيدز

 .(2) % 9 تزداد نسبتهم إىل 0667إىل  0663

 العقوباتالقانون ٓتطورهتا وعقوباهتا؛ وذلك بأن  القانونمع قلة بيان موقف الدستور و 
مل يبُت العقوبة ادلًتتبة دلن ديارس ادلثلية اجلنسية  464باب جرائم الشذوذ اجلنيسي ادلادة 

إذا حصل بُت البالغُت أو البالغتُت، ,إمنا حصرت العقوبة إذا صدر من البالغ أو البالغة 
  .  (3)للصغَت أو الصغَتة

 منهج البحث .4

 البحث ادلنهج التايل :سلك الباحث يف ٖترير ىذا ادلوضوع يف ىذا 

  ادلنهج االستقرائيا . أ
                                                           

قال الغزايل يف ادلستصفي : " ومقصود الشرع من اخللق مخسة : أن حيفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم،  (3)
 ونسلهم، وماذلم" أ.ىـ . ادلستصفى، أليب حامد زلمد بن زلمد الغزايل،

2. Hugo, Graeme. Mobilita Penduduk dan HIV/AIDS di Indonesia. UNAIDS, ILO, 

Indonesia. November 2001, Hal 159. 

3. Prasetyo, Budi. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana 

Indonesia. JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015, Hal 3. 
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 وٕتميع الظواىر مالحظة عملية" أنو على االستقراء تعريف ديكن
 استقراء وكلمة.   (1) "كلية وعالقات عامة مبادىء إىل للتوصل عنها البيانات

 قيادة ىو هبا وادلقصود يقود، ومعناىا Enay Wyn يونانية لكلمة ترمجة ىي
 اليت اجلزئيات يف يتحكم القانون أو دلبدأ الوصول إىل يؤدي بعمل للقيام العقل
 ادلنهج احلديثة األوربية احلضارة علماء استخدم ولقد احلسي الدراكنا ٗتضع

 فقد قدديا، ادلسلمون استخدمو ،ولقد احلضاري تقدمهم ٖتقيق يف االستقرائي
 .كتاباهتم يف ادلسلمُت علماء من وغَتة اذليثم ابن استخدمو

 من أو الكل، إىل اجلزء من الباحث ينتقل االستقرائي ادلنهج ويف
 بتعميم يقوم مث اجلزئيات على بالتعرف الباحث يبدأ حيث العام إىل اخلاص
 على القائم العلمي االستنتاج االستقرائي الدليل ويشمل. الكل على النتائج
 احلديث بادلفهوم التجربة على القائم العلمي واالستنتاج ادلالحظة أساس

  والتجربة للمالحظة
 

 ادلنهج االستداليل  . ب
 قضايا إىل ويسَت هبا مسلم قضايا من يبدأ الذي الربىان ىو: االستدالل معٌت

 ادلنطقي التسلسل ذلك ىو أو للتجربة، اللجوء دون بالضرورة عنها ينتج أخرى
 تستخلص أخرى قضايا إىل أولية وقضايا مبادئ من ينتقل الذي األفكار يف

 عملية ىو االستدالل فإن عامة وبصورة التجربة، استعمال دون بالضرورة منها

                                                           

 23 ص ،0662 الرفاعي،البحث العلمي ،  (1)
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 نإتة أخرى قضايا إىل ذاهتا يف إليها منظور قضايا من االنتقال فيها يتم منطقية
 .منطقية لقواعد ووفقا بالضرورة عنها

 سلوك وىو ْتتة منطقية عقلية عملية ىو: االستداليل ادلنهج تعريف
 الذي التحليلي ادلنتج وىو وتفسَتىا، العلمية للحقيقة للوصول منظم منهجي
 ينطلق الذي النطقي االستدالل طريق عن الفرضيات صحة إثبات إىل يهدف

 ادلصادرة طريق عن يستخلصها نتائج إىل وبديهيات أولية معطيات من
 .التجربة إىل اللجوء بدون والًتكيب

 النظرية ادلسائل دراسة يتناول الذي ادلنهج ذلك ىو االستداليل ادلنهج
 النظام ويتكون عامة وقواعد معرفية حقائق إىل التوصل هبدف الفلسفية و

 رلموع ادلبادئ تلك ٘تثل حيث والنظريات ادلبادئ من رلموعة من االستداليل
 من ادلستخرجة والنتائج غَتىا، من ادلستخرجة غَت األولية والتصورات القضايا

 نظام صورة يف االستدالل فإن لذا النظريات تسمى والتصورات القضايا ىذه
 . (1)والنظريات  ادلبادئ ميكانيزم من يتكون

 

 نتائج البحث .4

فمن ىذه الرسالة نستنبط منها ثالث نقاط رئيسية إجابة على ما طرحنا يف 
 مشكالت البحث :

                                                           
1. http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=22531 
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اإلنسانية، وشرع إن الغريزة اجلنسية فطرة بشرية، وضرورة من ضروريات احلياة   .0
ا ذلا سبياًل واحدًا إلشباعها، ىو الزواج أو ملك اليمُت الذي حيفظ النوع 

الشريعة اإلسالمية مل ٕتعل ف البشري، ويضمن استمرار احلياة واحلنس البشري.
لغريزة اجلنس سلطانًا على اإلنسان فعززتو باإلديان وفتحت لو طريق اإلشباع 

ولذا  ي، وأباحت تعدد الزوجات درءًا لكل ادلخاطر.ادلشروع ذلا بالزواج الشرع
الشذوذ اجلنسي خروج عن الفطرة السوية، وىو أن يعاشر الرجل غَت اتضح أن 

ادلرأة، أو يعاشر الرجل ادلرأة يف غَت ادلوضع ) القبل (. وىو دروب من ادلمارسة 
 إن شرع ا اجلنسية، خيرج فيها أحاهبا عن سبل االتصال اجلنسي الطبيعي.

يبٍت النظام اإلسالمي على قواعد خلقية تقوم على ٕترمي كل فعل ماس بالعرض 
  يقع خارج الزواج.

وأما بنسبة للقانون الوضعي يف إندونيسيا فليس فيو مادة ثابتة ٕتيز 
شلارسة الشذوذ اجلنسية كادلثلية اجلنسية والسحاق وإتيان البهائم والتحول 

تتكون من ادلرأة والرجل. وذلك بنص ادلادة اجلنسي. وأن النكاح الشرعي فيو 
عن ادلناكحات. فإن النكاح ىو ارتباط الظاىر  0627سنة  0األوىل رقم 

 والباطن بُت الرجل وادلرأة كالزوجية.

ىي شذوذ عن  اجلنسية ن ادلثليةأب األئمة ادلذاىب األربعةىنالك اتفاق عام بُت  .4
ذلا داللة على ٖترديو ٖترديا القرآن الكرمي سبع آيات فقد نص طبيعة الرجل. 

واتفقوا كلماهتم على ٖترمي  معظم ىذه اآليات تعود إىل قوم لوط.غليظا. وأن 
 السحاق وإتيان البهائم والتحول اجلنسي. إال أهنم تفاوتوا يف نوع احلد ذلا.  
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جلنسي صرحيا وأما بالنسبة للقانون اجلنائي اإلندونيسي مل ينص ٔتنع الشذوذ ا
إال على الزنا و اإلغتصاب وادلثلية اجلنسية اليت صدرت عن بالغ لصغَت أو 
بالغة لصغَتة. وأما إتيان البهائم فليس يف القانون نصا صرحيا وإمنا يعد باجلردية 
إذا حصل بو ضرر على احليوان. ومل ينظم بالتفصيل التحول اجلنسي ىل يعد 

فيها بُت التحول اجلنسي إذا كان صادرا  من الشذوذ اجلنسي وكذلك مل يفرق
عن الرغبة الشهوانية وبُت أن يكون للمرض ادلفضي إىل اختيار أحد أليت 

 التناسلية.  
ٖترمي ادلثلية اجلنسية الصغرى، وعدم صحة ما نقل عن بعض السلف يف  .3

أن عقوبة  أن السحاق وإتيان البهائم عمل زلرم بإمجاع العلماء.و  إباحتها.
اجلنسية ال تنفذ إال بعد استكمال شروط العقوبة، وىي إيالج احلشفة ادلثلية 

األصلية أو قدرىا عند عدمها يف دبر آدمي حي، وأن يكون الفاعل مكلفاً، 
 وأن ال يدعي شبهة تدرأ عنو احلد.

اتضح أن عقوبة أن عقوبة ادلثلية اجلنسية الصغرى ىي عقوبة تعزيرية. 
أنو ال جيب بوطء البهيمة   رأي احلاكم.ضة إىلو السحاق عقوبة تعزيرية، مف

احلد، بل التعزير، وىذا قول مجهور العلماء؛ وذلك لعدم حصول كمال اللذة، 
إتيان الزوجة يف دبرىا يعد شذوذاً و  كما يف وطء ادلرأة، ولنفرة الطباع عنو.

جنسيًا وخروجًا عن الطبيعة معاقب عليو بعقوبة تعزيرية، ولو كانت الزوجة 
 ذا الفعل.راضية هب

موقف الشريعة اإلسالمية يف التغيَت اجلنسي فارق بُت حالة اخلنثى 
العضوي واخلنثى النفسي إذ أنو يف احلالة األوىل : اعترب وجود دواعي خلقية 
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وجسدية ٕتعل األعمال الطبية سببا مشروعيًا إلزالة الغموض اجلنسي ٖتقيقاً 
ادلتفقة مع سند اإلجابة. وقد دلصلحة مشروعية تتوافر فيها الضوابط الشرعية 

صدرت عدة فتاوى إسالمية معاصرة ٕتيز اجلراحة وكذا االعًتاف باآلثار ادلرتبة 
عليها. أما احلالة الثانية : فتمثلت يف رفض إجراء جراحات تغيَت للجنس لدواع 
نفسية لعدم توافر الدواعي اخللقية يف جسم ىذا الشخص اليت يسعى فيها إىل 

ُت ما حيسو نفسيًا وبُت مظهره اجلسدي بتحقيق رغبتو يف إحداث توافق ب
 التحول إىل اجلنس ادلقابل جلنسو األصلي. 

 القانون العقوباتأما العقوبة بالنسبة للمثلية اجلنسية وادلساحقة يف 
وتنحصر تنسيق عقوبة ادلثلية اجلنسية  .464اإلندونيسي مضبوطة يف ادلادة 

مل يتعدى إىل ادلثلية اجلنسية والسحاق إذا والسحاق يف محاية الصغار السن و 
 وقعا بُت الكبارين البالَغُت، ومن مث مل يعاقبا هبذه ادلادة.

وأما إتيان البهائم جردية نظمو القانون العقوبات اإلندونيسي حيث 
عن  304تضمن فيو معٌت العنف واآلذى والضرر للحيوان.  أشارت ادلادة 

لتوافر فيو شروط اجلردية من العنصري الظاىرية جرائم االعتداء على احليوان ؛ 
 والباطنية.
 

 الخاتمة .1
فكاخلا٘تة فيمنكن ىناك من التوصيات اليت هبا استطاع احلكومة أو الشعب 

 أجراىا لسد عن الفساد نتيجة عن الشذوذ اجلنسي :
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  ضرورة القيام ٔتزيد من الدراسات العلمية اليت تعاجل مسألة الشذوذ اجلنسي
 قانونية من سلتلف األجو.معاجلة 

  تعميم ثقافية شرعية وتنظيمية وقانونية تبصر اجملتمع ّتردية الشذوذ اجلنسي
 والعقوبات ادلًتتبة عليها.

  ال بد من إصدار نظام أو قانون يتصدى لظاىرة الشذوذ اجلنسي يف مجيع
 األماكن واألىم أن ال يفرق ىذا النظام بُت الرجل وادلرأة، مع اإلسراع يف يف

إقرار ادلشروع ادلقدم من أحد أعضاء رللس الشورى اإلندونيسي والنتعلق 
 بتجرمي الشذوذ اجلنسي.

  تزويد األسواق وكافة أماكن التجمع البشري بآالت تصوير تثبت حدوث
 الشذوذ اجلنسي، مع عدم التهاون يف إنزال العقوبة الرادعة.

 نسي وذكر حيثياهتا، دلا ضرورة تسبيب األحكام القضائية ادلتعلقة بالتحرش اجل
 يف ذلك من إقناع أطراف القضية وادلتابعُت ذلا من اجملتمع.

 

 المراجع والمصادر
، 0لبنان، ط-)دار الكتب العلمية، بَتوت فتح القدير شرح الهدايةابن اذلمام. 

 م4003-ىـ0242

: ٖتقيق در المختار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 
زلمد صبحي حسن حالق وعامر حسُت ) بَتوت: دار إحياء الًتاص اإلسالمي، 

 م(.0662-ىـ0206، 0ط
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. ٖتقيق : عبد ا المغن ابن قدامة، موفق الدين أيب زلمد عبد ا بن أمحد بن زلمد. 
، 3بن عبد اجمليد اسن و عبد الفتاح زلمد احللو. )دار عامل الكتب، الرياض، ط

 (.م0667-ىـ0207

 ، القاىرة ، دار الفكر العريب.الجريمة والعقوبة ف  الفقو اإلسالم أبو زىرة ، زلمد. 

جرائم االلشذوذ الجنس  آل شيخ، عبد احلكيم بن زلمد بن عبد اللطيف. 
. الرسالة ادلاجيستَت، جامعة نايف العربية وعقوبتها ف  الشريعة اإلسالمية والقانون

 م. 4003-ىـ 0243للعلوم األمنية، الرياض، 

، رسالة ، تغيير الجنس وأثره ف  القانون المدن  والفقو اإلسالم أنس زلمد إبراىيم
 .4003دكتورة، جامعة القاىرة، سنة 

، ترمجة  حياة المثليين والمثليات ف  الشرق األوسطبراين، ويتاكر. احلب ادلمنوع ، 
 .4007ف إبراىيم ، دار الساقي ، بَتوت ، لبنان ، 

ىـ ، دراسة وٖتقيق زلمد السيد  390ت  ، ذم اللواطاحلسُت اآلجري ، زلمد. 
 إبراىيم ، ط. مكتبة القرآن، بوالق، القاىرة

، ) الكربى األمَتية، شرح الخرش  على مختصر خليلاخلرشي، عبد ا زلمد. 
 ىـ (. 0307، 4مصر، ط

) بَتوت : دار الكتب  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي ، مشس الدين زلمد، 
 م ( 0663 -ىـ  0202، 0العلمية، ط
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، القاىرة : دار الكتاب أسنى المطالب ف  شروح روضة الطالبزكريا األنصاري، 
 اإلسالمي د.ت.

. الرياض، طبعة إثبات جريمة الزنا بين الشريعة والقانونسامي آىل معجون ، خلود . 
 م. 0623 -ىـ  0203ادلركز العريب لدراسات األمنية. 

ف   العالقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها ،، عبد ادللك عبد الرمحنالسعدي
جدة، ادلملكة العربية السعودية، دار البيان العريب، الطبعة الثانية، الشريعة والقانون، 

 م.0625-ىـ0205

 م . 4000، القاىرة ، دار الفجر ،  اإليدز واألمراض الجنسيةطالو ، زلِت الدين. 

دراسة ف  القانون الجنائ  والشريعة  –تغيير جنس اإلنسان م عصام ، زلمود. عاص
 م. 4002 -ىـ  0245. رسالة ماجستَت يف كلية القانون ّتامعة بغداد ، اإلسالمية

رللة دراسات يف اخلدمة  الجنسية المثلية " العوامل واآلثار "،عقيل ادليزر ، د. ىند. 
 م . 4004جامة حلوان ، العدد الرابع والثالثون ،  –االجتماعية والعلوم اإلنسانية 

شفاء الحب كشف الحقائق عن الجنسية المثلية " األسباب ، وصفي ، أوسم. 
 م . 4007، دار الكتب والوثائق القومية ادلصرية ، العالج ، الوقاية " 
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