
 

 

 
 
 
 
 

 اإلجنابية، احلقوق اإلجنابية، الصحة اجلندر، مصطلحات
 لنسلا حفظ مقصد على وآاثرها مفهومها :اآلمن واجلنس الشركاء، حقوق

 
 
 
 

 إعداد
 

  موسى احلاج تكر                         كيتا  عمر موسى الدكتور       
 كتوراهالد  مبرحلة ابحث    وأصوله           الفقه قسم يف ساعدامل األستاذ

 العاملية املدينة جامعة                            العاملية املدينة جامعة       

 

 

                                              

 

  



 وسىموسى عمر كيتا وأ. تكر احلاج م. د                                                   مصطلحات اجلندور، الصحة اإلجنابية...

9 

 :البحث ملخص

: مثل ملرأة،ا بتحرير املتعلقة املصطلحات بعض مفهوم كشف  إىل الدراسة هذه هتدف
 على الرتكيز مع اآلمن، واجلنس الشركاء، وحقوق اإلجنابية، واحلقوق اإلجنابية، والصحة اجلندر،

 .احلياة ضرورايت من كضرورة  النسل حفظ مقصد على آاثرها

 الذي م؛1995 بكني مؤمتر: أشهرها املرأة، حرية عن تدافع متوالية مؤمترات عقدت ولقد
 وأدرجت ريتها،حب صلة هلا جديدة مصطلحات حتديد مت وفيه املرأة، حلرية فائقة عناية أوىل

 مطالبة مع إلنسان،ا حقوق حتت واجلندرة، اجلنسي، والشذوذ اجلنسية، اهلوية تغيري حرية واثئقه
 هلا املخولة ةاحلري وسلبها املرأة معاملة سوء ولعل الواثئق، هذه ابعتماد والدول البلدان مجيع
 يف فكاراأل هذه مثل وقبول رواج يف كبري  حد إىل ساهم اإلسالمية الدول بعض يف اشرع  

 ضواإلجها والدعارة، اجلنسي، الشذوذ انتشار إىل أدى الذي األمر املسلمات، النساء أوساط
 الدراسة هذه فجاءت الشرعي، النسل قل حىت الزواج عن البعض وعزف بل القانوين، غري

 : اآليت الرئيس السؤال عن لإلجابة
  احلرية؟ تلك مثل من اإلسالمية الشريعة موقف هو ما

 فيما الواردة ريناملعاص وأقوال للنصوص التحليلي االستقرائيج املنه الباحثان ويستخدم
 مقصد على عومةاملز  احلرية تلك آاثر كشف:  إىل الدراسة توصلت وقد البحث، مبوضوع يتعلق
 حرية دعاة- ونيعان وكيف احلرية، تلك ملثل املروجني أغراض عن القناع وكشفت النسل، حفظ
 احلقائق هذه مدعما اجلنسية، احلرية جراء من واجتماعية أخالقية مشاكل من -املرأة

 بواجب ولنياملسؤ  قيام مع البشرية الثروة رعاية أبمهية الدراسة وصتوأ عاملية، إبحصائيات
 حق عمالاست وضمان مواهبه، واستثمار أنثى، أم كان  اذكر   ؛مواطن كل  آدمية واحرتام التوعية،

 .امةاهلد احلركات تلك إىل امليل لذريعة اسد   تعسف، بال للجميع الشرعية احلرية
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 الرحيم الرمحن هللا بسم

ٺ ): القائل هلل احلمد ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )  (1)(ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 لقد) سبحانه (2)( چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
 .يسري هللا على وذلك عملنا، مبا ينبؤان مث امجيع   مرجعنا وإليه ،(تقومي أحسن يف خلقنا

 األخالق، مكارم مفتم للعاملني، رمحة بُعث هللا، عبد بن حممد نبينا على والسالم والصالة
 غر وصحبه آله وعلى ابلرجال، النساء من واملتشبهات ابلنساء الرجال من املتشبهني ولعن

 :بعد أما الدين، يوم إىل إبحسان تبعهم ومن امليامني،

 هدم يلسب يف واملعنوايت املادايت من ميتلكون ما أغلى الدين هذا أعداء سخر فلقد
ڃ  ڃ ڃ) أنفسهم، عند من احسد   وشرائعه، تعاليمه عن أتباعه وإقصاء الدين، هذا

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 دفنيمسته كانوا،  أينما املسلمني جتاه العداء جمانيق نصبوا إهنم) (3)( ژ ڑ ڑ
 القلوب، اوساحته الكلمات، سالحها جديد، نوع من حرب إهنا ؛ااثني   وعقوهلم أوال   شريعتهم
 تداعى ماك  عليكم تداعى أن األمم يوشك: "قال حني -وسلم عليه هللا صلى- الرسول وصدق
  غثاء ولكنكم كثري  يومئذ أنتم بل: قال يومئذ؟ حنن قلة ومن :قائل فقال قصعتها، إىل األكلة
 فقال الوهن، وبكمقل يف هللا وليقذفن منكم املهابة عدوكم صدور من هللا ولينزعن السيل كغثاء
 .(4)"املوت وكراهية الدنيا حب: قال الوهن؟ وما هللا رسول اي: قائل

 لكنهم فسدوها،لي عليها ركزوا ا،روحي   وتعبئتهم األجيال تربية يف املرأة دور أدركوا وملا
 الصحة ملساواة،ا املرأة، حقوق: براقة كلمات  وراء فتسرتوا أفلحوا، ملا بنياهتم جاهروا لو علموا

 ذلك عاهممس يف استعانوا وقد ،اإطالق   مراد غري ظاهرها اليت الكلمات من وغريها اإلجنابية،
                                      

 .1 :اآلية النساء، سورة( 1)

 .13: اآلية احلجرات، سورة(2)

 .36: اآلية األنفال، سورة (3)

 للنشر عارفامل مكتبة: الرايض ،وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث من سلسلة الدين، انصر حممد األلباين،(4)
  .2/647، 1995 – ه 1415 والتوزيع،
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 األخالقي، تحللال إىل يدعون قبلتنا إىل ويصلون بلساننا، يتكلمون جلدتنا، بين من أبانس
 .اإلنسان وحقوق واحلرية احلداثة ابسم املسلمني بني الفوضى ونشر

 ولحي قيد أي من املرأة لتحرير العصور مر على دولية مؤمترات عقدت ذلك؛ أجل من
 نيويورك يف ابلطفل ملعنيةاو  م،1995 نريويب يف ابملرأة املعنية كالقمة  تطلعاهتا، وبني بينها

 فيينا يف اإلنسان وحقوق م،1992 جانريو دي ريو يف والتنمية ابلبيئة املعنيةو  م،1990
 ،م1995 كوبنهاغن  يف االجتماعية والتنمية م،1994 القاهرة يف والتنمية والسكان م،1993
 ريرحت قضية أولت  والندوات املؤمترات من وغريها هذه كل  م،1995 سبتمرب يف بكني ومؤمتر

 تقف اليت العوائق لك  تزيل أن فعالياهتا يف رِكة املشا الدول من طالبت حبيث فائقة، عناية املرأة
 .املزعومة احلرية هذه أمام عثرة حجر

 حتقق أن نهام يريدون إهنم ؛تعاىل هللا شريعة على التطاول على الدين هذا أعداء درج لقد
ۉ ) العكس، وليس أهواءهم، احلقُ  يتبع أن يريدون املنحرفة، وميوهلم الفاسدة، رغباهتم هلم

 ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 حيث ؛(الدراسية املواد): منها كثرية  جماالت هلا الدين على تطاوهلم وظاهرة ،(1) (ۆئ
 املادة هذه لتتناو  حيث: (جورجتاون جامعة) يف كما  األوسط الشرق يف املرأة قضية يتناولون
 ملرنيسي،ا وفاطمة السعداوي، نوال كتاابت  على الرتكيز مع األوسط الشرق يف املرأة موضوع

 املتحررة ملتفتحةا التيارات أبهنا توَصف التغريبية، التيارات على تركيز ومثة ،شاهبهما ومن
 الشرع وراتلتص اوفق   للحياة املرأة عودة إىل والدعوة اإلسالمية التيارات ُتذكر وال والعاقلة،

 ألفكارا تلك لنشر اخصب   جماال   املؤمترات وتعترب ،(2)املتغرب التيار كتاابت  خالل من إال اجمليد
 .اشاهد   بكني مبؤمتر وكفى اهلدامة،

 اصوص  خ اإلسالمية األمة ضد املدبر املكر جوانب من اجانب   ليكشف البحث هذا فجاء
  ذلك تربيرو  دينها، عن وإبعادها أركاهنا، وزعزعة أمتنا، كيان  هلدم ختطيط إنه ا،عموم   والعامل

                                      
 .71: اآلية املؤمنون، سورة( 1)

 اإلسالمية، قافةالث بقسم املشارك األستاذ ؛مطبقاين مازن. د. اإلسالم على التطاول ظاهرة يف وأثره املعاصر االستشراق( 2)
 .446: ص الرايض، ،سعود امللك جامعة
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 .الرجال وبني بينها والتسوية املرأة بتحرير كله

 قوقواحل اإلجنابية، والصحة اجلندرة، مفهوم حول البحث حمور الباحثان جعل ولقد
 اواحد   عدي والذي النسل، حفظ مقصد على وآاثرها اآلمن واجلنس الشركاء، وحقوق اإلجنابية،

 النسل ظحف وأمهية والعدم، الوجود جانيب من عليها احلفاظ جيب اليت اخلمسة املقاصد من
 .الناس على خيفى ال أمر

 بنصوص نمسرتشَدي الظاهرة، هذه عالج يف النقدي الوصفي جاملنه الباحثان ستخدماو 
 .وغاايهتا الشريعة لروح اوفق   حتليلهما مع الشريفة، لسنةاو  الكرمي الكتاب

 .وخامتة مسائل، ومخس ،مقدمة :إىل مقسم والبحث

  .املقدمة

 .لشركاءا حقوق اإلجنابية، احلقوق اإلجنابية، الصحة اجلندر، تعريف: األوىل املسألة

 حلقوقا اإلجنابية، الصحة اجلندر، تعريف مواجهة يف املسلمة املرأة: الثانية املسألة
 .اإلجنابية

 حقوق ة،اإلجنابي احلقوق اإلجنابية، الصحة اجلندر، تعريف مضامني: الثالثة املسألة
 .الشركاء

 .النسل حفظ مقصد على املصطلحات هذه آاثر: الرابعة املسألة

 .املصطلحات هذه أصحاب منافذ: اخلامسة املسألة

 .جالنتائ أهم يف اخلامتة

 .املراجع قائمة
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 لشركاء،ا حقوق اإلجنابية، احلقوق اإلجنابية، الصحة اجلندر، تعريف: األوىل املسألة
 .اآلمن واجلنس

 :اجلندر مصطلح: أوًل 

 (sex) كلمة  عن بديل وهو ،"النوع" وتعين (gender): اإلجنليزية من مأخوذة الكلمة هذه
 أمسته ما مترير إىل فيهد واملفهوم؛ اللغة يف التحريف وهذا ،واألنثى الذكر إىل تشري اليت اجلنس

 بني اجلنسي الاالتص يعين الذي" اجلنسية املثلية" أو" اجلنسي التنوع" املتحدة األمم مؤمترات
 رجل نيب أو ،(السحاق) وهو امرأتني بني أو اللواط، وهو (املثلي االتصال ويسمى) رجلني
 .(1)كلها  املعاين هذه تشمل ال" sex" كلمة  أن ذلك ،(الفطري االتصال) وامرأة

 تلك كانتأ سواء ،واألنثى الذكر بني الفوارق إلغاء إىل اجاهد   يسعى اجلندر فمصطلح
 ومن: "اويالسعد نوال تقول ا،وتقدم   حضارة ذلك عد ِ  مع ،"طبيعية" أم" بيولوجية" الفوارق
 عضو قابلي البظر اجلنس، مزدوج اإلنسان جسم فإن ؛اأيض   يةوالتشرحي البيولوجية الناحية
  للجنس ساسح الرجل ثدي إن وينتصب، ابلدم وميتلئ امشاهب   ادور   اجلنس يف ويلعب الرجل،
 يالتشرحي تكوينال أن: آخر مبعىن املناسبة، اهلرموانت حبقن حجمه يكرب أن وميكن املرأة، كثدي

 %100 ذكر هو من هناك ليس وإنه اجلنسني، بني كبرية  افروق   يضع ال لإلنسان والبيولوجي
 لداخ الوظائف تنقسم أن أجل من الفروق يضع الذي هو اجملتمع لكن ،%100 أنثى أو

 (2)"أنثوية ووظائف ذكرية وظائف إىل وخارجها األبوية األسرة

 على احلياة ستقيمت ولكي رفضها، على الفقهاء يتفق أن قبل العقالء يرفضها فكرة وهذه
 خصائصو  بفروق اآلخر عن اجلنسني من كال  ميز قد هللا فإن ؛اخلالفة وتتحقق األرض هذه

 الرجل بني لفروقا وتتمحور التكوينية، خصائصه مع تتناسب اوأدوار   وظائف جنس بكل لينيط

                                      
 ه1425: البيان جملة، )1 ط التغرير، وموجات التغيري موضات بني املسلمة املرأة الكرمي، عبد بن فؤاد الكرمي، عبد آل(1)

 .75-74:ص م،2004

 النشر للدراسات العربية مؤسسة: بريوت، )2 ط العريب، اجملتمع يف والرجل املرأة عن دراسات نوال، السعداوي،( 2)
 .426: ص ،(م1990
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 .(1)لعقليةاو  واجلسدية النفسية النواحي يف واملرأة

 جنس تفضيل أو جنس شأن تقليل اأبد   يعين ال اجلنسني بني الفوارق إثبات أبن اعلم  
ٺ ٺ  ڀ ڀ ٺ ٺ) منا، بنا أعلم فهو بنيته، يالئم ما بكل   أانط تعاىل فاهلل آخر، على

 .(3) (ڭ ڭ ۇ ۇ) (2) (ٿ

  :اإلجنابية الصحة مصطلح: ااثنيً 

 ابجلهاز املتعلقة األمور مجيع يف اواجتماعي   اوعقلي   ابدني   الكاملة السالمة حالة: هبا يقصد
 الصحة ينتع كما  اإلعاقة، أو املرض من السالمة جمرد وليست وعملياته، ووظائفه التناسلي
 غري لمح من اإلجهاض وإابحة ،اجلنس ممارسة يف للراغبني واألمان احلرية إاتحة: اإلجنابية
 .فيه مرغوب

 ولقد إلسالمية،ا الشريعة أقرته أمر وجنينها األم بصحة العناية مبعىن اإلجنابية فالصحة
 مريضة الزوجة كونك  مصنفاهتم، يف تطبيقاهتا وجوه الفقهاء وذكر العزل، تبيح أحاديث وردت
 الروح نفخ قبل للضرورة احلمل إسقاط أجازوا كما  متحمل، غري اتعب   واإلجناب احلمل يتعبها
 سوى اخلطر نم هلا منقذ وال املرأة هالك إىل مؤداي   احلمل بقاء كون  حالة يف اأيض   النفخ وبعد

 ذلك نم للشريعة، مناقضة أخرى معاين املصطلح هذا ضمنوا املرأة حرية دعاة أن إال إسقاطه،
 بقاء ريرتق يف واألخري األول احلق صاحبة هي وحدها األم إن: "السعداوي نوال الدكتورة قول

 من جزء إال ليس يولد أن قبل اجلنني ألن ؛طبيعي شيء وهذا إسقاطه، أو جسدها يف اجلنني
 إنسان كل  أن واملفروض احلق، هذا ابمتالك األم من أحق هو من هناك وليس األم، جسد
 .(4)"اإلنسان حقوق أول فهذا إنسان، ألهنا جسدها متتلك أن واملفروض جسده، ميتلك

 :اإلجنابية احلقوق مصطلح: ااثلثً 

                                      
 مكتبة. م1999 ه1420: (م1999 ه1420 الوطنية، فهد امللك مكتبة) 1 ط أين؟ إىل نساؤان اجلريسي، خالد(1)

 .38: ص .الوطنية فهد امللك

 .14: اآلية امللك، سورة(2)

 .96: اآلية الصافات، سورة(3)

 .911: ص.السابق املرجع. نوال السعداوي،(4)
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 شؤونال إدارة من اإلجنابية والصحة اإلجنابية واحلقوق السكان حول تقرير   يف جاء
: أبهنا ابيةاإلجن احلقوق معىن بيان -املتحدة األمم السكان، شعبة واالجتماعية، االقتصادية

 حلقوق الدولية ئقوالواث الوطنية القوانني يف فعال   هبا املعرتف اإلنسان حقوق بعض تشمل"...
 االعرتاف إىل احلقوق هذه وتستند اآلراء، يف ادولي   اتوافق   تظهر اليت الواثئق من وغريها اإلنسان

 ،أوالدهم ددع ومسؤولية حبرية أبنفسهم يقرروا أن يف واألفراد األزواج جلميع األساسي ابحلق
 لذلك، الالزمة وسائلوال املعلومات لديهم تكون وأن إجناهبم، وتوقيت ،بينهم فيما التباعد وفرتة

 تشمل كما  ية،واإلجناب اجلنسية الصحة من ممكن مستوى أعلى بلوغ يف ابحلق اأيض   واالعرتاف
 يف املبني نحوال على عنف أو إكراه أو متييز دون ابإلجناب املتعلقة القرارات اختاذ يف حقهم
 .(1)اإلنسان حقوق واثئق

 وأساليب وماتاملعل إىل الوصول حق اإلجنابية للحقوق اهلامة اجلوانب من أنه التقرير وأكد
 .(2)األسرة تنظيم

 :الشركاء حقوق مصطلح: ارابعً 

 (3) .وجيةز  رابطة بينهما تربط ال وامرأة رجل بني جنسية عالقة مع إقامة: هبا ويقصد

 :اآلمن اجلنس: اخامسً  

 اجلنس ارسةمم حق :ضمنها من واليت ،املرأة حقوق تناولت اليت املؤمترات واثئق وفسرت
 حق فرد لكلف الزواج، رابطة بينهما تربط من على يقتصر وال األفراد، جلميع حق أبنه اآلمن،
 وأال ا،ي  جنس املنقولة ابألمراض اإلصابة يؤمن أن شريطة شاء، وكيف شاء مىت اجلنس ممارسة

 يتحقق الو  للجميع، مباح فاجلنس ؛الشروط هذه توفرت فإذا ،فيه مرغوب غري محل صلحي
                                      

 متالزمة/لبشريةا املناعة نقص فريوس على اخلصوص وجه على الرتكيز مع اإلجنابية والصحة اإلجنابية واحلقوق السكان(1)
 يورك،نيو  ،املتحدة األمم ،السكان شعبة واالجتماعية، االقتصادية الشؤون إدارة (،اإليدز) املكتسب املناعة نقص

 .113: ص ،ST/ESA/SER.A/214، م2002

 .551: ص السابق، املرجع(2)

(3) )J. Herbie DiFonzo، HOW MARRIAGE BECAME OPTIONAL: COHABITATION، 
GENDER، AND THE EMERGING FUNCTIONAL NORMS. Rutgers Journal of Law 

and Public Policy، Vol 8:3، Spring 2011. P.540. 
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 قد سلوك كلب اإلحاطة هبدف اجلنسية، الثقافة واملراهقات املراهقني بتعليم إال اآلمن اجلنس
 .فيه املرغوب غري احلمل أو ابألمراض اإلصابة إىل يؤدي

 وحقوق جنابية،اإل واحلقوق اإلجنابية والصحة اجلندر من كل  تعريف يف النظر إمعان فبعد
 إىل ملرأةا دعوة كل    يف أن انحية من بينها، االتفاق من اقدر   نلمس ؛اآلمن واجلنس الشركاء،

 الضوابط اصةخ التطلعات، تلك يعرقل ما كل  من حتريرها مع تطلعاهتا، وفق حياهتا جمرى رسم
 يدعو املو  ،للدين احملارب األورويب الفكر أفرزها إمنا املصطلحات فهذه ،(1)الدينية والتنظيمات

 .املستعان وهللا الرفيعة، واألخالق القيم من إليه

 قوقواحل اإلجنابية، والصحة اجلندرة، مواجهة يف املسلمة املرأة:الثانية املسألة
 :اآلمن واجلنس الشركاء، وحقوق اإلجنابية،

 يف واجهتها امم أعظم هي بل خمتلفة، حتدايت تواجهها الراهن الزمن يف املسلمة املرأة إن
 أولوايت من باملناص وتويل العمل ميادين يف الرجال ومشاركة احلجاب قضية تعد فلم املاضي،

 عن ابعيد   اجلنسية غباهتار  تلبية يف حرة تكون أن منها يريدون بل اجلديدة، محلتهم يف التغريبيني
 عن تدافع واننيق وقننوا ،صورها جبميع اإلابحية هلا فروجوا والدينية، االجتماعية القيود مجيع
: أيربين الدكتورة قالت حىت األسر، تفكك يف اسبب   ذلك فكان تشتهيه، ما كل  ممارسة يف حقها

 بيتها تركت ةالزوج أن هو اجملتمع يف اجلرائم كثرة  وسر أمريكا، يف العائلية األزمات سبب إن"
 عودة أن أثبتت التجارب إن... األخالق مستوى واخنفض الدخل فزاد ؛األسرة دخل لتضاعف

 .(2)فيه يسري الذي التدهور من اجلديد اجليل إلنقاذ الوحيدة الطريقة هي احلرمي إىل املرأة

 عصفت اليت الزواج موجة بسبب التعليمية السلطات انزعجت سكوتالندة ويف
 هناية ويف سكوتالندة، يف مدرسة 1563 عينت م1960 عام خالل أنه تبني فقد ابملدرسات،

 لنظاما يهدد الزواج نإ :السلطات وقالت للزواج، الوظيفة منهن ألف تركت الدراسي العام
 .(3)"املدرسي

                                      
 والبحوث للدراسات الرسالة مركز: القاهرة ،اإلسالمية اهلوية على وأثرها الوافدة املصطلحات زعفان، اهليثم: انظر( 1)

 .75: ص م،2009. ه1430 اإلنسانية،

 .35 - 34: ص ،والعفاف التغريب بني فتياتنا. انصر الشيخ (العمر،2)

 .435: ص ،(اهلجرة ارد، )املعاصر اإلسالمية احلياة يف وأثرها وتطورها نشأهتا العلمانية، الرمحن عبد بن َسفر احلَوايل،(3)
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 بنوع لوافدةا والتيارات األفكار مع التعامل عليهما جيب -الرجل وكذلك- املسلمة فاملرأة
 كل  رفضيُ  كذلك  ا،مذموم   اأمر   يللماض ىاألعم التقليد يعد وحني والعقالنية، التحفظ من

 .داملفس الضار ونبذ املفيد النافع ألخذ األمور غربلة جتب بل ا،أيض   مذموم جديد

 حقها، لمهاليظ كان  ما خلقها الذي فاهلل مزيفة، فإهنا التحرير دعاوى من املرأة ولتحذر
 يف املرأة انةمك: "الناصر بن حامد بن حممد يقول وزوجة، اوبنت   اوأخت   اأُم   وشرفها أكرمها فقد

 تعرض لعبة وأ هبا، يتاجر سلعة جعلتها واليت األخرى، األمم عند املرأة عليها حتسدها اإلسالم
 وخروج حنراف،اال آاثر يدركون الغرب عقالء بدأ وقد والفضيلة، احلياء عن ابعيد   ودب هب ملن

 شكاوى نسمع بدأان بل جبينها، بعرق قوهتا وتكسب األجانب، ابلرجال ختتلط سافرة املرأة
 دعاة نفسهمأ يسمون من بعض منه يشكو وما املرير، واقعهن بسبب الغربيات النساء من مريرة
 جديدة، يةجاهل هو بل اإلسالم، من ليس فهو حلقوقها وهضم مظامل من وأنصارها، املرأة حترير

 .(1)"إال ليس اشرع   إبنصافها ينادوا أن عليهم

 أمر جتنبها إن إذ ؛الوافدة احلضارة تلك وغربلة تنقية كيفة  معرفة يف تكمن الصعوبة أن إال
 عقدية عناصرب مشوبة أهنا اخصوص   واالختيار، االنتقاء جنيد أن إال يبق فلم مستحيل، شبه
 املخرج لنا بنيي الطنطاوى مصطفى بن علي حممد الشيخ فهذا اجتماعية، بعناصر اوحين   ،اترة
 غطى،م أم اصرحي   أكان سواء، به لنا حاجة فال العقائدي العنصر فأما" :ملأزق هذا مثل من

  فنأخذه التجرييب العلمو  ابلعقل يتصل وما... عقيداتن قلب يف جيتمع أن ميكن ال إذ ؛كله  فنرتكه
 مناسبة؛ كل  يف هب ونذكر ،قوانينها واضع فنتذكر الصانع، حكمة الصنعة تنسينا أال بشرط كله؛
 قوانني ليستو ... العلماء إىل املنسوبة القوانني سائر تستمد منه الذي األصل هي قوانينه ألن

                                      
 الكوثر، مكتبة: الرايض. )ابلتغريب وفتنة للنصوص تعطيل: املادية نزعتها يف العصرانية املدرسة، حامد بن حممد ( الناصر،1)

 .317، ص: 1(، ط.  م2004 ه1425
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 يوجدوا لمف الكونية، سننه من بكشفه هللا أذن ملا كشف  سوى ونيوتن (2)والفوازبيه( 1)أرمشيدس
 هلذه دالتمهي يف علمائنا جهود ذلك أثناء ننسى وال... اموجود   اكتشفوا ولكنهم امفقود  

 والوفاء لةاملعام بصدق متصال   منها كان  فما واالجتماع، العادات عنصر أييت مث... الكشوف
 بكل يلزمنا يالذ ديننا أبوامر عمال   بل ،اتقليد   ال به أخذان ذلك إىل وما املدن وتنظيم ابلوعد
 .(3)"اخلري أسباب

 :منها املعىن، حيث من متفقة بنية خمتلفة أمساء الدعوة وهلذه

 الكلمة هذه يقةوحق منه، وإخراجها اإلسالم، من حتريرها املرأة؛ بتحرير واملراد: املرأة حترير
 .الكلمة تعين ما بكل االحنالل

 .أوروبياتو  غربيات ابلكافرات؛ تلتحق أن ابملرأة؛ ابلنهضة واملراد: ابملرأة النهضة

 .ياةاحل جماالت كل  يف واإلفساد للفساد قابلة جعلها منه؛ واملراد: املرأة تطوير

 أتت العتبارا هبذا احلقوق فهذه رذيلة، كل  وراء تنطلق أن حبقوقها؛ واملراد: املرأة حقوق
 .ابإلسالم هلا صلة وال املسلمني غري َبل قِ  من

 :ومنها ،اهل املدعي حقيقة وجيهل يسمعها، من هبا ينبهر وألقاب أمساء وللجندريني

 .اإلصالح رجال

                                      
 الرايضيات يف شهري عامل ، امليالد قبل 278 عام صقلية جزيرة يف ولد الذي Archimedes of Syracuse أرمشيدس إىل (نسبة1)

 اكتشفها ليتا القوانني أبرز ومن؛ واألجسام املساحات حساب طرق يف كثرية  اكتشافات فضل إليه اكتشف، يعود والعلوم،
 وقد دينته؛م احتلوا حني روماين جندي يد على قتل أرمشيدس، بقانون صار يعرف والذي املياه، داخل األجسام طفو قانون
 حىت ميهله أن نهم وطلب" دوائري تفسد ال فضلك من" :قائال   أرمشيدس عليه فرد" مارسيلويس" إىل معه يذهب أن منه طلب
 .امليالد قبل 212 سنة ذلك وكان وقتله، اغضب   اجلندي فاشتاط عمله، من ينتهي

las visite: 11/02/13. http://scienceworld.wolfram.com/biography/Archimedes.html. 

 من فرنسي ، (م1794 مايو 8 -  م1973أغسطس  26)  Antoine Laurent Lavoisier الفوازييه لوران أنطوان(2)
 law of conservation املادة حفظ قانون صاغ من أول هو ،واالقتصاد واألحياء الكيمياء اتريخ يف صيت وذو ،النبالء

of matter م1778 عام بتسميته قام كما  األوكسجني على وتعرَّف .
11/02/13.http://www.biographybase.com/biography/lavoisier_antoine_laurent.html. 

 .3/222. 4. ط ،(م 5991 والتوزيع، للنشر الشواف دار: الرايض) ، عرفتهم ومفكرون علماء حممد، اجملذوب، (3)
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 .الفكر رجال

 .احلرية رجال

 .واحلضارة التقدم رجال

 .النور رجال

 .لإلسالم هادمون أهنم واحلق: لإلسالم جمددون

 .(1)املعتدلون

 الشركاء، قوقح اإلجنابية، احلقوق اإلجنابية، الصحة اجلندرة، مضامني: الثالثة املسألة
 :اآلمن واجلنس

 حىت روريض أمر املصطحات دالالت فمعرفة ا،شرع   مقبوال   معىن ملحي براق لفظ كل  ما
 هوية على ثرهاأ هلا الوافدة املصطلحات أن هو عليه املتفق واألمر املرفوض، من املقبول نعرف

 ؛عليها احلكم مث اتصوره يتم حىت الكلمات تلك لب إىل للوصول القشور جتاوز فتحتم املسلم،
: قوهلم مثل ،املتأللئة الوسيمة األلفاظ زخرف يغررك فال تصوره، فرع الشيء على احلكم إذ

 التخلف العاملية، رةاحلضا العاملية، والثقافة والتقدم، التجديد واملعاصرة، األصالة والقدمي، اجلديد
 فاتك، مميت ارغف وزهو وإيهام وهم بكل مليئة ولكنها وفتنة رنني هلا ألفاظ هي فإمنا والتحضر،

 طينته :أي) بالاخل ردغة يف يرتطم حىت العقل وتستنزل املهالك، طريق يف بسالكيها توغل
 .(2) ("اللزجة

 وهتمة، ريب شوهباي نظرة هي اجملتمعات تطهري يف الشرعية التدابري إىل اجلندريني ونظرة
  يعتربوهنا انواك  بل واجلماعة، الفرد مصلحة أجل من وضعت الشرعية احلدود أبن يقتنعوا مل فهم
 اإلسالم هرظ وقد: "الزان حلد ذكرها معرض يف إحداهن تقول لإلنسانية، اوإهدار   للحرية اكبت  
 فأصبحت بيد،والع واألسياد الطبقات ونظام الفردية امللكية على قائم أبوي جمتمع يف اأيض  

 ،الشاهدو  والقاضي والوايل واإلمام واخلليفة واحلاكم األسرة رأس للرجل اإلسالم يف السلطة
 مسألة يف ابلرجم العقاب اليهودية عن اإلسالم وورث وحده، الرجل ختص مناصب كلها  وهي

                                      
 .يسري بتصرف ،52 – 51 ص ،م(2001 -هـ 1422، )1. ط املسلمة، املرأة على ؤامرةامل هللا، عبد حممد اإلمام،( 1)

 .80: ص شاكر، حملمود ثقافتنا، إىل الطريق يف رسالة من نقال   42: ص اإلسالمية، اهلوية على أثره و الوافدة املصطلحات( 2)
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 األوىل، ماإلسال عهود ويف حممد النيب عهد يف املوت حىت ابحلجارة نساء رمجت وقد الزان،
 إلسالما يف للرجل الزوجات تعدد إابحة لكن والزانية، الزاين يرجم أن على اإلسالم وينص
 ملسلمنيا الرجال جعلت اليمني ملك من إلماءاو  ،اجلواري مع اجلنسية العالقات تعدد وإابحة

 قادرين لهمجيع مما اإلبل أو املال ميلكون الذين السادة هؤالء وابلذات الزان، إىل حاجة غري يف
 ومما ،بااب  ش وأكثر احسن   أكثر امرأة هلم حت ال كلما  حني إىل حني من زوجاهتم تغيري على

 الرجل ربجي أن ميكن كان  الذي وما الرقيق، سوق يف واإلماء اجلواري شراء على قادرين جيعلهم
 حلظة أي يف زوجته يطلق أن مقدوره يف كان  إذا الزان على -الوقت ذلك يف- املسلم العريب

 ،أربعة إىل عددهن يصل أخرايت زوجات معها وجيمع بل ،؟!النساء من غريها عدد أي ويتزوج
 وعلى لك؟مت أن ميينه تتمكن وما يشرتي أن يستطيع ما واإلماء اجلواري من معها وجيمع بل

 عن جنخير  الزان ابرتكاب ألهنن ؛وحدهن النساء عقاب أجل من إال الزان قوانني تكن مل هذا
 الرجال عقاب اأيض   وكذلك األسرة، ظل يف اواحد   ازوج   للمرأة حدد الذي األبوي النظام
 تغيري عن ونيعجز  أو للعروس املهر ودفع الزواج عن يعجزون الذين والعبيد األجراء من الفقراء

 دالعبي سوق من واإلماء اجلواري شراء عن يعجزون أو الزوجات، من عدد واقتناء زوجاهتم
 .(1)العهود تلك يف اشائع   كان  الذي

 ماك  ،للرجل مسح كما  األزواج تعدد أن للمرأة يسمح أن يريدون التيار هذا فأنصار
 حيث ؛الزان ريةحظ يف الوقوع من للرجال وحصانة محاية إضفاء يف ابلتحايل الشريعة يتهمون

 أية يف يفكر ال هجيعل األمر اجلنسية، غريزته ليشبع والتسري ابلتعدد له مسحت الشريعة إن
 وابلتايل واحد، وجبز  وتكتفي نفسها حتبس أن على ألزمت املرأة بينما له، حتل ال من مع عالقة
 هلا أبيح لوو  ا،جنسي   يشبعها ال الزوج ألن ؛آخر رجل مع جنسية عالقة إجراء إىل رمبا تضطر
 مع ء،هؤال يفكر سذاجة بكل هكذا ؛الرجم من ولنجت ،السفاح إىل جلأت ملا األزواج تعدد
 ٱ): تعاىل قال كما  ولكن ومكان، زمان لكل هللا أحكام صالحية جيدا يدركون أهنم

 .(2)(   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

                                      
 .729: ص سابق، مرجع. نوال السعداوي،( 1)

 .14: اآلية النمل، سورة( 2)
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 البيولوجية الفروق إللغاء وسيلة -معناها ترمجة غموض رغم- اجلندرية الدعوة تعترب إذن؛
ٻ  ٱ ٻ): تعاىل لقوله األصل هو هذا أن رغم ،واألنثى الذكر بني االختالف ورفض

 ألمما مؤمترات تقارير يف أداة املفهوم هذا ُيستخدم اأيض   ،(1) (ٻ ٻ پپ پ پ ڀ
 تغيري يف نساناإل حق فكرة لفرض اأيض   ولكن التنمية يف دورها لتحسني ليس للمرأة املتحدة
 الشواذ حقوق إدراج على الباب وفتح اجلنسي ابلشذوذ واالعرتاف عليها املرتتبة واألدوار هويتها

 يطلقون لتبيناب أبناء على احلصول :أي ؛يقولون كما  (منطية غري) أسر وتكوين املثليني زواج من
 هي اليت الشرعية األسر إضعاف إىل يؤدي مما Non Stereotyped Families مسمى عليها

 .(2)املرتابط السليم اجملتمع بناء لبنة

 أنثى ىلإ ذكر من جنسهم تغيري إىل سعوا اجلندرة ابسم البعض أن ذلك كل  إىل أضف
 الثديني وتكبري ل،مهب ببناء األطباء يقوم مث وخصيتيه، الرجل عضو ابستئصال وذلك والعكس،

 احلالة يف الرجل عضو وبناء األنثوية، التناسلية القناة وإلغاء الثديني واستئصال األوىل، احلالة يف
 .(3)الثانية

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ): تعاىل لقوله اشرع   حمرم أمر هذا أن شك وال

 ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ى ى ائ ائ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 .(4) (ەئ ەئ وئ وئ

 الرجال نم املتشبهني -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول لعن: "عباس ابن وحديث

                                      
 .46 -45: اآلية النجم، سورة( 1)

(2)http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&id=10074. 
 .7: ص ،(م2005 ه1426 اإللكرتونية، املكتبة). اجلندر االجتماعي النوع. عدانن سيما رموز، أبو: اأيض   وينظر

 .199: ص ،(م1994-ه1415 الصحابة، مكتبة: جدة) 2ط عليها، املرتتبة واآلاثر الطبية اجلراحة أحكام الشنقيطي،( 3)

 .120 -117: اآلية النساء، سورة( 4)

http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&id=10074
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 .(1)"ابلرجال النساء من واملتشبهات ابلنساء،

 الغرور ابلناس غبل مىت ؟-وسلم عليه هللا صلى- ورسوله هللا من حبرب إيذان إال هذا فهل
 رب جمنه عن وجواخلر  تعاىل هللا شريعة نقد على قادرون أهنم أنفسهم هلم سولت حىت ابحلياة

 .منا السفهاء فعل مبا اللهم تؤاخذان فال العاملني؟

 عقدو  اإلنسان، حقوق ضمن الشركاء حقوق مصطلح إدماج مت للمرأة، بكني مؤمتر ويف
 تعلقي فيما اإلنسان حلقوق الدويل القانون تطبيق حول (2)إبندونيسيا يوغياكارات يف دويل مؤمتر

 قوقحل الدويل القانون خلرباء الدويل الفريق أعضاء ،ووضع(4)النوع وهوية (3)اجلنسي ابلتوجه
 الرابع ملبدأا وخصص مبدأ، وعشرين تسعة النوع وهوية اجلنسية ابلتوجهات املعين اإلنسان

 :نصه وهذا األسرة، تكوين حبق والعشرين

THE RIGHT TO FOUND A FAMILY: 

Everyone has the right to found a family، regardless of sexual 

orientation or gender identity. Families exist in diverse forms. No family may 
be subjected to discrimination on the basis of the sexual orientation or gender 

                                      
 .5885: احلديث رقم ،7/159 ،ابلرجال واملتشبهات ابلنساء املتشبهون ابب النجاة، طوق طبعة ،البخاري صحيح( 1)

 شرونوع تسعة اعتمد إبندونيسيا، يوغياكارات يف مادا غادجاه جبامعة م2006 الثاين تشرين/نوفمرب 9 -6 الفرتة يف عقد(2)
 وغياكاراتي مبادئ" ابإلمجاع اإلنسان حقوق بقضااي تتصل متباينة وخربات خلفيات ومن دولة، 25 من امتميز   اخبري  
 ".النوع وهوية اجلنسي ابلتوجه يتعلق فيما اإلنسان حلقوق الدويل القانون تطبيق حول

 وهي النوع، اهلوايتو  اجلنسية التوجهات على وتطبيقها اإلنسان حقوق معايري من اواسع   اطيف   يوغياكارات مبادئ وتتناول
 إىل موجهة يليةتفص توصيات منها مبدأ بكل ومرفق ،األول املقام يف اإلنسان حقوق بتطبيق الدول التزام على تشدد

 مت كما  ،محايتهاو  اإلنسان حقوق تعزيز جمال يف الفاعلة اجلهات مجيع مسؤولية على اأيض   شددوا اخلرباء أن على الدول،
 حلقوق لوطنيةا واملؤسسات املتحدة، األمم يف اإلنسان حقوق نظام مثل أخرى فاعلة جهات إىل إضافية توصيات هيتوج

 ..7: ص يوغياكارات، مبادئ. املاحنة واألطراف احلكومية، غري املنظمات اإلعالم، ووسائل اإلنسان،

 من أو آخر سجن من أشخاص إىل اوجنسي   اووجداني   اعاطفي   شخص كل  اجنذاب إىل" اجلنسية التوجهات" تعبري يشري(3)
 .6: ص يوغياكارات، مبادئ. معهم وجنسية يمةمح عالقة وإقامة جنس، من أكثر من أو اجلنس، ذات

 بصرف االجتماعي، عابلنو  وفردية داخلية خربة من نفسه قرارة يف شخص كل  به يشعر ما إىل" النوع هوية" تعبري يشري (4)
 ريةح بشرط- ذلك يشمل وقد) ،جبسده الشخص إحساس ذلك يف مبا امليالد، شهادة يف املقيد النوع عن النظر

 عن التعبري لوسائ من ذلك وغري ،(أخرى بوسائل أو جراحية أو طبية بوسائل وظائفه أو اجلسد مظهر تعديل -االختيار
 .6: ص يوغياكارات، مبادئ. والسلوكيات الكالم وطريقة كاللباس  ،النوع
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identity of any of its members. 

States shall: 

Ensure that laws and policies recognise the diversity of family forms، 
including those not defined by descent or marriage، and take all necessary 

legislative، administrative and other measures to ensure that no family may 

be subjected to discrimination on the basis of the sexual orientation or gender 

identity of any of its members، including with regard to family-related social 

welfare and other public benefits، employment، and immigration؛ 

Take all necessary legislative، administrative and other measures to 

ensure that in States that recognise same-sex marriages or registered 

partnerships، any entitlement، privilege، 

obligation or benefit available to different-sex married or registered 

partners is equally available to same-sex married or registered partners؛ 

Take all necessary legislative، administrative and other measures to 

ensure that any obligation، entitlement، privilege، obligation or benefit 

available to different-sex unmarried partners is equally available to same-sex 

unmarried partners
(1). 

 :الرتمجة

 :أسرة أتسيس يف احلق: والعشرون الرابع املبدأ)

 وتوجد النوعية، هويته أو اجلنسي توجهه عن النظر بصرف أسرة أتسيس يف احلق فرد لكل
 هوية أو اجلنسي التوجه بسبب التمييز إىل أسرة أية إخضاع جيوز وال خمتلفة، أشكال يف األسر
 .أفرادها من ألي النوع

                                      
)1(THE YOGYAKARTA PRINCIPLES. (PRINCIPLES ON THE APPLICATION OF 

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW IN RELATION TO SEXUAL 

ORIENTATION AND GENDER IDENTITY )، March 2007. Pp. 27-28. 
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf. 
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 فيها مبا رة،األس أشكال بتعددية والسياسات القوانني اعرتاف كفالة:  الدول مجيع وعلى
 اإلجراءات نم وغريها واإلدارية التشريعية اإلجراءات واختاذ زواج، أو بنسب احملددة غري األسر
 أفرادها، من ألي النوع هوية أو اجلنسي التوجه بسبب التمييز إىل أسرة أية تعرض عدم لكفالة
 .واهلجرة ظيفوالتو  العامة، املزااي من وغريها لألسرة، املقدمة االجتماعية املعونة يشمل مبا وذلك

 احلقوق يعمج تكون أن لكفالة اإلجراءات من وغريها واإلدارية التشريعية اإلجراءات اختاذ
 املسجلني وأ املتزوجني اجلنس خمتلفي للشركاء املتاحة املكاسب أو وااللتزامات واالمتيازات

 اليت الدول يف وذلك املسجلني، أو املتزوجني اجلنس مثليي للشركاء املساواة قدم على متاحة
 .واحد جنس من شركاء بني الرمسي التسجيل أو ابلزواج تعرتف

 احلقوق يعمج تكون أن لكفالة اإلجراءات من وغريها واإلدارية التشريعية اإلجراءات اختاذ
 على متاحة جنياملتزو  غري اجلنس خمتلفي للشركاء املتاحة املكاسب أو وااللتزامات المتيازاتاو 

 .(املتزوجني غري اجلنس مثليي للشركاء املساواة قدم

 حرية دئمبا من منطلقني لألسر جديدة أمناط ابعتماد الدول طولبت كيف  ترى فأنت
 من نوع يوأ والسحاق اللواط بشرعية إيذاان   هذا فكان عرفية، أو شرعية قيود وال حدود بال

 ذلك وإىل جسده، يف التصرف حق اإلنسان ابمتالك يقولون أهنم ذلك اجلنسي، الشذوذ أنواع
 تقدم كما  ،(1)"اإلنسان حقوق أول جسدها املرأة امتالك إن:"بقوهلا السعداوي نوال. د تشري
 .معنا

 اليت تواالمتيازا احلقوق مجيع اجنسي   الشواذ هؤالء مبنح الدول مطالبة ذلك من أوأسو 
 تطاول إال ذاه وما ،ابلشذوذ الكامل االعرتاف يعين الذي األمر ا،شرعي   ازواج   للمتزوجني متنح
 .تعاىل اخلالق شريعة على

 بيوهتم خيربون نم مبثابة فهم يصيبوهنا، لدنيا الدعوات هذه مثل يساندون الذين فليحذر
 ورسوله؟ هللا اهب اربونحي أعداء يد يف آلة يكون أن املسلم يرضى فهل أعدائهم، وأيدي أبيديهم

 كل  جتد لذا ؛األوىل ابب من املثلني لزواج حترمي إال واللواط للسحاق الشريعة حترمي وما
 قومه على نكري -السالم عليه- لوط هللا نيب فهذا اجلنسي، الشذوذ من ينفر سليم طبع ذي

                                      
 . 911 : ص. السابق املرجع. نوال السعداوي،( 1)
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ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ): الفاحشة هذه

ې ې ى  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)    (1)(ڌ

 ينماب واجلهل، ابالعتداء الصنيع هذا وصف فاهلل ،(2)(  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
 .ميزاان   عةالشري فليتخذ ؛احلق رام فمن ؛واحلرية والتمدن والتحضر العدالة ذلك دعاة يدعي

 اخنفاض أجل من يالسع يعين اجلنسي مليوهلم واملراهقات املراهقني تلبية حبرية القول إن
 انتشرت فقد قيا،خل حتللت اليت الغربية اجملتمعات يف املالحظ هو وهذا الشرعي، الزواج معدل

 شريفة أسر تكوين أجل من التناسل مقاصده أهم الذي الزواج فقل وسائلها، وتيسرت اإلابحية
 .تعاىل هللا أراد كما  الكون هذا إعمار على قادرة

 لكذ أكد وقد املرأة، حترير دعاة مطالب أهم أحد االجتماعي ابالستقالل فاملطالبة
 بناء يف كنظام  الزواج رفض إىل الشخصية املرأة حبرية احلال وصل: "بقوله الكرمي عبد األستاذ
 العالقة ممارسةو  املستمرة، واإلقامة السكن على واملرأة الرجل بني املؤقتة العالقة وإيثار األسرة،
 اجملتمعات فرضهات اليت وهي هناك، املعقدة الطالق قيود عن كلية  تبتعد كي  بينهما اجلنسية
 .(3)"الشخصية األحوال يف الغربية

 ومن يتهاب يتهدم حىت قيمها؛ ومن شرفها ومن دينها من تتحرر أن املرأة من أرادوا وهكذا
 اجملتمع يهدموا نأ أرادوا بل بذلك، يكتفوا ومل والرذيلة، الفوضى وتنتشر اجملتمع، يتهدم مث

 ونفذوا ،يامق خري بدورهم فقاموا ،ألباهنم من وشربوا موائدهم على تربوا الذين خالل من وذلك
 من لكذ غري إىل...املرأة ظلم اإلسالم أن وادعوا األرض يف الفساد ونشروا أسيادهم تعاليم

 .(4)الباطلة الدعاوى

 من فتياتوال الشباب تنفري طريق عن النسل من احلد إىل يرمي اآلمن اجلنس ومصطلح
                                      

 .166 - 165: اآلية الشعراء، سورة( 1)

 .55 -54: اآلية النمل، سورة( 2)

 مقدمة رسالة ،إلسالما ضوء يف نقدية دراسة الدولية املؤمترات يف املسلمة املرأة قضااي ،فؤاد العزيز، عبد بن الكرمي عبد( 3)
 ،اإلسالمية لثقافةا قسم الشريعة، كلية  اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة. اإلسالمية الثقافة يف الدكتوراه درجة لنيل

 .340: ص. السعودية العربية اململكة

 .335: ص السابق، املرجع(4)
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 الفتية ضبع إقبال من حد أمر وهو شرعية، قيود بال الوطر لقضاء هلم بدائل وإجياد الزواج،
 .الشرعي الزواج على

 وهنا ذلك، تطبيق ىلإ يتطلعون اجلنسية الثقافة دروس يتلقون ممن اكثري    أبن يشهد والواقع
 تلك أمام يقف أن ألحد قحي فال هلم، قانونية محاية ليضفي اآلمن اجلنس ممارسة حق أييت

 إليها فتيلت ال الدينية املبادئ حىت بل املصلحون، الدعاة وال األبوان ال اجلاحمة، الرغبة
 املتحدة األمم يف بذلك املعنية اهليئات قبل من عليه املصدق اإلنسان حقوق من حلق ملعارضتها

 .والتقنني التشريع حق نفسها أعطت اليت

 منتهك نهأب عمرها من عشر الثامنة قبل موليته زوج من على حكمهم فعجب تعجب وإن
 مل ملن اآلمن اجلنس خدمات بتقدمي اهليئات تلك تقوم بينما ضدها، العنف مارس وأنه حلقها،
 لعد جلنسا عشر الرابعة أو عشر الثالثة أو عشر الثانية ابنة مارست فلو السن، هذا يقاربوا
 حربو  للموازين، تقليب إنه ا،آمن   وكان ،برضاها مت ذلك أن دام ما حقوقها من احق   ذلك
 .الشرعي التناسل إقالل إىل وسعي الثوابت، على

 الباحثة لتقو  سليم، عقل أي يتصورها ال تناقضات إىل ابلناس اهلوى يفضي وهكذا
 الفوضوية نأ كما  الفوضوية، نقيض احلرية أن نرى العام املفهوم يف" :اخلطيب يونس حورية
 وال تبين ضر،ت وال تفيد منظمة حرية وجعلها البداية منذ احلرية قيد واإلسالم احلرية، نقيض
 أو ن،اآلخري على اعتداء تكون أن اإلسالم يف للحرية ميكن ال إذ ؛تؤخر وال تطور هتدم،
 يرضي الذي لالعم يعتمد إجيايب إنساين نشاط هذا على فاحلرية ؛الناس مبصاحل اضار   امساس  

 حني ولكنها الفعل،و  املمارسة يف حرية واحلرية اآلخرين، منفعة إىل احلال بطبيعة يؤدي ومبا هللا،
 تصبح ،رادع يردعها وال مانع، مينعها ال فوضوية حرية إىل لتتحول حد، أي أمامها تضع ال

 صاحلمب يفتك مرض ألنه ؛املمكنة الوسائل بكل اربحي أن جيب اخطري   امرض   ابلضرورة
 كانت  لو إذ ؛اواحد   اطريق   هلا يضع هنائي ضابط دون احلرية تكون أن ميكن ال ألنه ...اجلماعة

 ال فالقاتل ؛اتوالسلبي اإلجيابيات تتساوى وعندها معىن، أي احلرية هلذه كان  ملا كذلك  احلرية
 فوضى ريةاحل لتكون وهكذا الطاحل، عن والصاحل املسروق، عن والسارق القتيل، عن خيتلف



 2013 السابع سبتمربلعدد ا                                                                          (  جممعجامعة املدينة العاملية ) جملة 

28 

 .(1)"هناية ال ما إىل

 من آهلة البشر يتخذوا أبن الناس ومطالبة تعاىل، هللا ذكر عن اإلعراض إىل دعوة إهنا
 وال اشيئ   خيلق ال هلاإ لنفسه جيد حىت هللا شريعة عن يعرض املرء يكاد فال وإال تعاىل، هللا دون
 يرفض العلماين الغريب اجملتمع يكد فلم وهكذا: "البنا مجال يقول ا،نشور   وال حياة وال موات   ميلك

 وهلذه ...جملتمعا هذا صميم من آلهلة مصراعيه على الباب فتح حىت اجملتمع يف الدين تدخل
 .(2)"اآلخرة يف وليسا الدنيا احلياة يف أهنما واخلالف وانرها، جنتها اآلهلة

 وملكية زواج،وال األسرة ورفض األب دور إلغاء إىل تدعو أهنا يف املصطلحات هذه وجتتمع
 وذوالشذ اإلجهاض وإابحة اإلجناب ورفض لإلابحية، ةرحيص دعوة فهي جلسدها، املرأة

 .(3)اجلنسي

 التحذير، أشد منهم -وسلم عليه هللا صلى- رسولنا حذران من سنن تتبع فيمن خري فال
 األعرافو  التقاليد وكانت !عائلتها إىل العار جلب من اخوف   عرضها صانت فتاة من فكم

 حقوقه أيخذ لذيا اجملمتع أما احملافظة، اجملتمعات يف الفواحش اقرتاف عن للردع كافية  احلسنة
 عليه فهان ريه،غ عن متيزه اليت خصائصه وتالشت مقوماته ذابت فقد وخالقه، دينه أعداء من

 .يوعد ما أاته حىت تعاىل، خالقه هناه ما اقرتاف

 :النسل حفظ مقصد على املصطلحات هذه آاثر: الرابعة املسألة

 فساد،و  وفسق فاحشة ذلك أن ومعلوم اجلنسي، الشذوذ إىل الدعوة تعين اجلندرة: أوًل 
 من أنواع شووف ظهور أو التدمري العاجلة عقوبته اخلالق الرب لغضب موجب سبب ذلك وكل

ۆئ  وئ ۇئ ۇئ): تعاىل قوله مصداق وهذا واليابس، األخضر أتكل اليت الفتاكة األمراض

                                      
 ،(م1993 والنشر، للطباعة امللتقى دار: قربص - ليماسول) ،1 ط. احلرية ومفهوم اإلسالم اخلطيب، يونس (حورية1)

 .يسري بتصرف، 65 -64: ص

- 37: ص ،(11571 اجليش شارع 195 اإلسالمي، الفكر دار: القاهرة.. )العلمانية واحلرية اإلسالم البنا، ( مجال2)
 ..بتصرف 38

(3 )http://islamtoday.net/nawafeth/mobile/zview-99-8478.htm last visited 11/02/13.. 
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 .(1)(   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 فشا إال هبا ايعلنو  حىت قط قوم يف الفاحشة تظهر مل" :-وسلم عليه هللا صلى- وقال
 . (2)"أسالفهم يف مضت تكن مل اليت واألوجاع الطاعون فيهم

 أنه -نهماع هللا رضي- عباس بن هللا عبد عن :-تعاىل هللا رمحه- مالك موطأ يف وجاء
 كثر  إال قط ومق يف الزان فشا وال ،الرعب قلوهبم يف ألقي إال قط قوم يف الغلول ظهر ما: "قال

 إال احلق بغري قوم حكم وال ،الرزق عنهم قطع إال وامليزان املكيال قوم نقص وال املوت فيهم
 ديثح وهذا: "عمر أبو قال. ،"العدو عليهم سلط إال ابلعهد قوم خرت وال ،الدم فيهم فشا
 (.3)"اأبد   رأاي   يكون ال أعلم وهللا ومثله عباس ابن عن متصال   رويناه قد

 بعد، قاومةم أدوية هلا يكتشفوا فلم أمامها، حائرين األطباء وقف اليت األمراض هذه فما
 أسالفنا يف مضت تكن مل أمراض احق   فهي للعبيد، بظالم ربك وما أيدينا، جنت ما حصاد إال

 .مضوا الذين

 أهم من يهل واجلندرة، اإلجنابية الصحة مصطلح يف املنطوية اجلنسية احلرية إن: ااثنيً 
 اجلنسي، ذوذالش على واإلقبال الزواج عن العزوف بسبب اإلجناب معدالت يف االحندار أسباب

 أنفسنا زمهن الذين حنن بل يهزمنا، خارجي عدو إىل حنتاج نعد مل إننا: "منهم قائل قال حىت
 .(4)"االنتحار من النوع هبذا

 دوالر ليونب مقدارها فحش صناعة إىل الدميقراطية حتتاج هل: "كرادلتهم  من كبري  وقال
 الكاردينال قال "املاليني؟ عشرات يبلغ إجهاض معدل إىل حتتاج وهل ا؟حق   دميقراطية لتكون

 ذرحي املتحدة ابلوالايت ألقاها حماضرة يف الكالم هذا (George Pell) بل جورج األسرتايل
 وصفها ليتا دميقراطيته من الغرب يعدل مل إذا البديل هو يكون قد اإلسالم أن من الغرب فيها

                                      
 .16: اآلية اإلسراء، سورة( 1)

 .10/193( ه1379 املعرفة، دار: بريوت) البخاري، صحيح شرح الباري فتح (2)

 أعراب، أمحد عيدس: حتقيق واألسانيد، املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد حممد، بن هللا عبد بن يوسف الرب، عبد ابن( 3)
 .23/430( م1999- ه1411)

(4)http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2012/09/16/155772.html 11/02/13.. 
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 أهم من نسيةاجل احلرية صارت فقد كهذه  معارضة أصوات وجود رغم أنه بيد واألاننية، ابلفارغة
 .(1) (اإلطالق على) أمهها تكن مل إن الغرب عنها يتحدث اليت احلرايت

 كل  ىعل تطغى احملمومة الدعوات تلك وظلت ،يزداد (اجلنسي) الشعار هذا ظل ولقد
 األخالق ياراهن وصل حىت ،اجملتمعات وتقاليد أعراف على وهتيمن واإلعالم، الثقافة وسائل

 يسبب قد ذراءع البنت بقاء أن يعتقدون األمريكيون أصبح أن حد إىل ابلفضيلة واالستهانة
 .(2)بسرعة العذرية من يتخلصون لذلك السرطان، مبرض اإلصابة

 ،آجال   أو عاجال   أمرها، وابل وذاقت إال الفكرة هذه رعاايها بني تبث دولة من ما
 قدمة؛م الزواج عن فالعزوف ؛الدعوات تلك جراء كثرية  مشاكل من تعاين الغربية فالدول
 أنهش من ما وكل الدول، موارد من مورد أهم البشرية الثروة املواليد، عدد يقل أن نتيجتها
 .االنقراض كارثة  إىل احتم   سيؤدي فإنه هبا، املساس

 كارثة"بوادر  عن روسيا، يف للسكان األخري للتعداد األولية جالنتائ كشفته  ما ذلك ومن
 جالنتائ ات،القومي واملتعددة األطراف املرتامية البالد هذه يف الروسي اجلنس ألبناء "انقراض
 نسمة 905200 و مليوان   142 بلغ الروسية القومية ممثلي من روسيا أبناء عدد أن إىل أشارت

 166700 و مليوان 145 يبلغ 2002 عام يف العدد كان  بينما ،2010 عام خريف مع
 الثماين اتالسنو  خالل ألف ومائيت مليونني مبقدار تناقص روسيا سكان تعداد إن :أي نسمة،
 لنساءا تعداد عن تناقص الرجال تعداد أبن اأيض   األرقام أفادت :أخرى انحية ومن ،األخرية
 يرتفع حني يف سنة، 60 أعمارهم متوسط بلغ نفسه الوقت ويف رجل، ماليني 10 مبقدار

 وموسك يف والباحثون املراقبون رصد :آخر صعيد على ؛سنة 72 إىل النساء عند املتوسط
 رائجة اسوق   اهل وجدت اليت الكتب عن احبث   العامة، املكتبات يف النساء تزاحم ظاهرة انتشار

 عن ابعيد   به اظواالحتف املناسب، الزوج على العثور كيفية  :حول للمرأة نصائح من حتتويه مبا
 كشفت  وقد ،اختطافه أجل من اجلهد قصارى يبذلن الاليت املنافسات من األخرايت" متناول"

                                      
 -123م، ص2007 –ه 1427: 1 ط ،الرايض – البيان جملة اإلسالم، حرمات تعظيم مؤمتر إدريس، شيخ جعفر. د.أ( 1)

124. 

 .425 ص ،وتطورها نشأهتا العلمانية( 2)
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 اليت والعينية ةاملالي املكافآت وجدوى النسل تشجيع سياسات قصور عن اأيض   األخرية جالنتائ
 لبناء ةصاحل أرض قطعة منح ومنها طفلني، من أكثر إجناب على للتحفيز الدولة رصدهتا
 بعشرة تقدر ةمالي مكافأة جانب إىل اثنني، على أطفاهلا عدد يزيد اليت لألسرة وحديقة مسكن
 .(1)املقرر األدىن احلد فوق إضايف طفل كل  عن دوالر آالف

 األنعام، تعيش كما  شفتعي األممم، بني هبا متيزت اليت ومبادئها قيمها من األمة جتريد: اثلثا
 أثر فهذا أنفسهم، هتوى ما إال يتبعون إن تعاىل، هللا بشرع يهتدون ال وشهواهتم، بطوهنم مههم

 نم امليت ليس إذ يبيدها؛ مادي عامل أي عن خطورة يقل ال النسل، على سيء معنوي
 .عليه احلقوق من لربه ماذا يفقه ال من امليت وإمنا جنبيه من روحه خرجت

 ألنه ؛الولود الودود بزواج أمر -وسلم عليه هللا صلى- أنه حديث ما غري يف تقرر: رابعا
 من صنف بكل والتكاثر التباهي يقع هل ولكن ،(2)القيامة يوم األمم أبمته ويكاثر يفاخر

 واحدة؟ بةمرت يف الفاجر واملؤمن والعاصي واملطيع والسعيد الشقي فيكون الناس؟ أصناف
 ألوامر املتبع ملطيعا الصاحل الصنف هم هبم املكاثر هبم املتباهى أن املرء يدرك النصوص ابستقراء

  وإذا يتمىن، ما ةغاي الصالح مع فالكثرة ،-وسلم عليه هللا صلى- الرسول وتعاليم تعاىل هللا
 .ضارال الكثري من خري النافع فالقليل والشرف، العز معاين عن خالية الكثرة كانت

 ذلك، فخال إىل اآلخرون ذهب عددية، وليست نوعية املباهاة أن البعض يرى فبينما
 والعمل، األداء حبسن وإمنا العدد، بكثرة تكون ال املباهاة: قالوا أبن موقفهم األولون وبرر

 احلديث يف الواردة املباهاة أن إىل هؤالء غري وذهب، (3)املهملة الكثرة من خري النافع فالقليل
 اإلمام ألةاملس يف قول هلم أثر وممن ابلطبع، النوع مراعاة مع نوعية وليست عددية مباهاة

                                      
 .11814 العدد 2011 بريلأ 3 ه1432 الثاين ربيع 29 األحد ،(الدولية العرب جريدة) األوسط الشرق( 1)

، ومجال بحس ذات امرأة أصبت إين: فقال -وسلم عليه هللا صلى- النيب إىل رجل جاء: قال يسار بن معقل كحديث(2)
. األمم" بكم مكاثر إينف الولود الودود تزوجوا: فقال الثالثة أاته مث، فنهاه الثانية أاته مث، ال: أفأتزوجها؟ قال، تلد ال وإهنا
: رقم حديث. لتبتلا عن هنى أجلها من اليت العلة ذكر ابب، النكاح كتاب  ،بلبان ابن برتتيب حبان ابن صحيح: انظر

: احلديث رقم، املعارف( مكتبة: الرايض) 5 ط، لأللباين الرتغيب والرتهيب، صحيح: وانظر.  9/338، 4028
1921 ،1/769. 

 .65: ص السابق، املرجع يعقوب، الزين الزبري،( 3)
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- الرسول وأمة ،هللا عباد تكثري ذلك ومن: "القائل فهو ،-تعاىل هللا رمحه- احلنفي السرخسي
 الساعة، قيام إىل ملالعا ببقاء حكم هللا فإن هبم، الرسول مباهاة وحتقيق -وسلم عليه هللا صلى

 .(1) ..."البقاء يكون وابلتناسل

ڇ ڇ )تعاىل قال والعمل، ابإلميان وإمنا العديد، ابلعدد ليس واملنعة العزة فمقياس

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .(2) (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 بل ا،أيض   ملطلقةا القلة تذم وال املطلقة، الكثرة متدح ال جيدها الكرمي القرآن آلي واملتتبع
ڌ ڌ ڎ  قامة،ابالست املقرتنة ابلقلة وينوه فيها، صالح ال اليت ابلكثرة يندد القرآن جتد

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ).(3)(   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 .(4)(   ڻ ۀ ۀ 

 حديث ففي ،أمته من ابلفسقة يفتخر ال -وسلم عليه هللا صلى- الرسول أن واملتيقن
 على ريدل ا،أبد   يظمأ مل منه شرب ومن منه، شرب ورده من احلوض، على فرطكم أان" :احلوض

 ال إنك: فيقال" مين إهنم: "قال سعيد، أبو وزاد، "وبينهم بيين الحي مث ويعرفوين أعرفهم أقوام
 صلى- قوله الشاهد وحمل  ،(5)"بعدي بدل ملن اسحق   اسحق  : "فأقول بعدك، أحدثوا ما تدري

 رمحه- النووي اماإلم يقول يبعدهم، أن تعاىل هللا يسأل فهو" اسحق   اسحق  : "-وسلم عليه هللا
 :أقوال على به املراد يف العلماء اختلف مما هذا: "-تعاىل هللا

 .والتحجيل ابلغرة شرواحي أن فيجوز ؛واملرتدون املنافقون به املراد أن: أحدها

 فيناديهم عدهب ارتد مث -وسلم عليه هللا صلى- النيب زمن يف كان  من املراد أن: والثاين
 عليه هللا صلى- يعرفه كان  ملا الوضوء سيما عليهم يكن مل وإن -وسلم عليه هللا صلى- النيب

                                      
 .66-65: ص ،السابق املصدر(1)

 .65: اآلية األنفال، سورة( 2)

 .249: اآلية البقرة، سورة( 3)

 .100: اآلية املائدة، سورة( 4)

 ،9/46 ،"خاصة نكمم ظلموا الذين تصينب ال فتنة واتقوا" :تعاىل قوله يف جاء ما ابب الفنت، كتاب  ،البخاري صحيح( 5)
 .7050: احلديث رقم
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 .بعدك ارتدوا :فيقال ،إسالمهم من حياته يف -وسلم

 أصحابو  التوحيد على ماتوا الذين والكبائر املعاصي أصحاب به املراد أن: والثالث
 كل:  الرب بدع بن عمرو أبو احلافظ ماماإل وقال... االسالم عن ببدعتهم خيرجوا مل الذين البدع

 ابأصح وسائر والروافض كاخلوارج  ؛احلوض عن املطرودين من فهو الدين يف أحدث من
 وكل: الق ابلكبائر، واملعلنون احلق، وطمس اجلور يف املسرفون الظلمة وكذلك: قال األهواء،

 .(1)أعلم وهللا اخلرب هبذا عنوا ممن يكونوا أن عليهم خياف هؤالء

 ويقبض اأسالف   الصاحلون يذهب: "-وسلم عليه هللا صلى- فيه يقول آخر وحديث
 .(2)"هبم هللا يبايل ال والشعري التمر كحثالة  حثالة تبقى حىت فاألول األول الصاحلون

 واخلريية، الصالح على القائم التكاثر وهو به، املتباهى ابلتكاثر تنويه فيها األحاديث فهذه
 فكل ؛اشرع   اد  مقصو  نسال   تعترب فال خالقها، ألحكام املعارضة شهواهتا، يف املنغمسة األمة أما

 حياهتا ممارسة ةكيفي  لنفسها ختتار أن إىل ودفعها وثوابتها، األمة أخالقيات استهدفت دعوة
 .النسل ملقصد فتاك سهم هلي خمتلفة، مسميات حتت اجلنسية،

 إىل لةاألك تداعى كما  عليكم تداعى أن األمم توشك: "قال هللا رسول موىل ثوابن عن
 كغثاء  غثاء ولكنكم كثري،  يومئذ أنتم بل: "قال يومئذ؟ حنن قلة ومن: قائل فقال". قصعتها
 فقال ؛"لوهنا قلوبكم يف هللا وليقذفن ،منكم املهابة عدوكم صدور من هللا ولينزعن السيل،

 .(3)"املوت وكراهية الدنيا حب: "قال الوهن؟ وما هللا رسول اي: قائل

" كاثروات تناكحوا: "قال -وسلم عليه هللا صلى- الرسول أن صحيح: النجار عمار يقول
 كالمه  فآخر" يامةالق يوم األمم بكم مباه فإين" :نفسه الوقت يف قال أنه ننسى أال ينبغي لكن

 للغاية، منطقي ذاوه ،-والسالم الصالة عليه- كالمه  أول ويُفسِ ر لِ ليعُ  وسلم عليه هللا صلى-
 الكثرة وهو االفتخار، هب يليق مبا يفتخر إنه بل كانت،  أاي   الكثرة جملرد اأبد   يفتخر لن فاإلنسان

                                      
 ط الوضوء، يف والتحجيل الغرة إطالة استحباب ابب الطهارة، كتاب  احلجاج، بن مسلم صحيح شرح املنهاج النووي،( 1)

 .3/137 ،(ه1392 العريب، الرتاث إحياء دار: بريوت) ،2

 .20/299 ،709: احلديث رقم ،الكبري املعجم أمحد، بن سليمان الطرباين، (2)

 .469: ص ،4297: احلديث رقم ،اإلسالم على األمم تداعي يف ابب ،املالحم كتاب  ،داود أيب سنن( 3)
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 والفضيلة، قافة،والث التعليم من حظ له الذي الواحد فاالبن والعلم، والفهم والتقوى الصالح مع
 .(1)كذلك  ليسوا كثريين  أبناء من خري

 يف احلقيقة، هذه لليهود تؤكد أن( Paula Ellen Hyman) هيمان إِِلني بَوال يفت ومل
 اجلودة إىل حاجتنا): أن يعين "We Need Quality More Than Quantity" :بعنوان مقالة
 .(الكمية من أكثر

"What is at issue is not merely the number of persons born as Jews، but 

the number of those who choose to live as Jews"
(2)

  

 يف تكمن املسألة ولكن يهوديني، يولدون الذين األشخاص عدد جمرد يف ليست املسألة)
 .(كيهوديني  يعيشوا أن خيتارون الذين عدد

 شرعي، مطلب اأيض   الكثرة أن بيد الكمية، على اجلودة تفضيل إىل مييالن إذ والباحثان
 بكم مكاثر ينفإ): أخرى رواية يف -وسلم عليه هللا صلى- قوله يف ذلك على احلديث لنص
 أحدمها مهالإ إىل بنا حاجة فال ،اجد   ومتصور ممكن والنوع الكم بني اجلمع ،(القيامة يوم األمم
 تكثري على -اوأفراد   حكومات- جاهدين العمل اجلميع على فإن وعليه اآلخر، حساب على
 ويعين ،الدين هذا أجل من والنضال احلب على األوالد تنشئة بضرورة االهتمام مع األمة، سواد
 أرواح تعبئة على ادرق تربوي جو توفري يتم حىت احلياة، متطلبات توفري يف الكد وجوب ذلك

، والفكر الصادق ابإلميان الناشئة  تلك بل تنوعة،م خبريات أراضيه جتع اإلسالمي لعاملَ او  النريِ 
 عند والعدل ريالتدب حسن إال اإذ   املسلمني ينقص فال خرياتنا، عن تستغين ال املتقدمة الدول

 قصور بناء يف الباليني ينفق بفالن إذا حياته، رمق به يسد ما فالن جيد ال فبينما القسمة،
 املواطنو  األجنبية، الدول ففي استثمرت وإن تستثمر، ال هائلة أموال وطنه، وخارج داخل

                                      
 .53: ص ،(م2010 االجتماعي، اإلرشاد مؤسسة، )2 ط ،اإلجنابية الصحة حول شرعية وآراء فتاوى، النجار،عمار(1)

(2)Paula Ellen Hyamn. We Need Quality More than Quantity. Sh`ma: A Journal of Jewish 

Responsibility. Vol.9 No. 168. P.59. Bibliographic Information: Hyman، Paula E. We 

Need Quality More than Quantity. Sh'ma: A Journal of Jewish esponsibility. Eugene 

Borowitz. 16 February 1979: 69-72. 

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm؟PublicationID=9741. 
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 بني ةدول يكون ال كي  العام، املال توزيع نظام إعادة من بد فال جيد، وال عمل عن يبحث
 .األغنياء

 سالمياإل فالعامل احلياة، متطلبات من شيئا أحد شكى ملا األولون عاش كما  عشنا ولو
 سر وهذا فضله،ب أغناه قد تعاىل فاهلل االقتصادية، املوارد لقلة النسل حتديد إىل حباجة ليس
 .والنوع اجلودة على احلفاظ مع والتكاثر، التناسل على اإلسالم تشجيع أسرار من

 :املصطلحات هذه أصحاب منافذ: اخلامسة املسألة

 دينهن، أبمر التاجلاه املؤمنات صفوف يف يبثوهنا بشبهات املرأة حترير دعاة متسك لقد
 يف همو  املسلوب، حقها وإعطائها املرأة، حترير ضرورة من موقفهم تربير إىل بذلك ليتذرعوا
 ةاملرأ من جيعلوا وأن دينهن، على املسلمات النساء َيْستْعُدوا أن ذلك من يريدون األمر حقيقة

 الناس على العرض لتحفظ جاءت اليت اإلسالم مقومات كل  هبا ليطعنوا حربة سن املسلمة
 ينفذ ثغرة ةمبثاب هي فتاوى يصدرون -النية حبسن- العلماء بعض فإن األسف ومع. (1)امجيع  
 الذكر بني يهاف التفريق مت مسائل كتعليالهتم  املسلمني، عقول إىل املزيفة احلرية دعاة منها

 .الناس عليه جبل الذي اإلانث على الذكور فضل هي العلة أبن واألنثى،

 وما الذكر لشرف اتبع فيها التفضيل فأمر ؛العقيقة وأما: العلماء بعض قول ذلك من
 كان  أكمل به والفرحة والسرور أمت الوالد على به النعمة كانت  وملا األنثى، على به هللا ميزه

 .(2)أعلم وهللا أكثر شكرها كان  النعمة كثرت  كلما  فإنه ،أكثر عليه الشكران

 ؛عضب دون األحكام بعض يف للرجل املرأة مساواة يف احلكمة ذكر معرض يف ذلك قال
 يف الرجل نم النصف على املرأة وجعل واحلدود، البدنية العبادات يف بينهما هللا سوى حيث
 علة ألنثىا على الذكر شرف اعتبار يف يكمن فاإلشكال والعقيقة، واملرياث والشهادة الدية
 شااتن الغالم نع" :-وسلم عليه هللا صلى– قوله يف اجلارية عن وشاة الغالم عن شاتني لذبح

 خالف بال اثبتة السنة وهذه. (3)وصححه والرتمذي أمحد رواه" شاة اجلارية وعن مكافئتان
                                      

 .71: ص (للنشر الندوة دار: سكندرية)إ اإلسالم، وخصوم والرجل ةأاملر  متويل، حممد الشعراوي، (1)

 (،ه1423 اجلوزي، ابن دار: جدة، )1 ط العلمني، رب عن املوقعني إعالم الزرعي، أيوب بكر أيب بن حممد القيم، ابن(2)
3/420. 

 .4/389، 1166: احلديث رقم السبيل، منار أحاديث ختري يف الغليل إرواء الدين، انصر حممد األلباين، (3)
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 مستند له أمر للجارية وشاة للغالم شاتني ذبح حكمة من ذكر ما هل :ولكن العلم، أهل بني
 أن ترى أال اإلانث؟ وكراهية الذكور حب عادة على الناس إقرار بذلك القول يف أليس شرعي؟

ڦ ): تعاىل قولهب الكراهية تلك فوصف لألنثى، كراهيتهم  اجلاهلية أهل على عاب تعاىل هللا

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 األهن سدها جيب ذريعة التعليالت تلك مثل إن لعمرك. (1) (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
ڤ ڦ ڦ ) قتلهن وحماولة بل اإلانث، كراهية  من اجلاهلية أهل فيه وقع ما إىل ستفضي

 نم بدال   الذكور له ينجب أن يفضل رجل من اإلنصاف يقع وأين ،(2) (ڦ ڄ ڄ ڦ
 ؛نسله ويكثر طره،و  ليقضي يتزوجها بنت لغريه ينجب أن بحي نفسه الوقت يف لكنه اإلانث،
 ذلك انك  زوجني شيء كل  من خلق عندما تعاىل فاهلل ا؟ذكور   أنثى كل  أجنبت لو فكيف
 تقر اولد   هللا يسأل أن إال العبد على فما جبنسني، إال الكون نظام يستقيم وال يعلمها، حلكمة

 .أنثى أم اذكر   أكان سواء موته، بعد له ويدعو ،الدنيا يف عينه به

 املؤمنني األخرى األداين هذا يف ومثله اإلسالم يدعو: "عمران الرمحن عبد الدكتور ويقول
 نشر مليةع خالل صدام ينشأ قد أنه ومبا هللا، كلمة  وينشروا األرض ليعمروا عددهم زايدة إىل

 تبجيل،و  إكرام موضع كانوا  الشهداء أن كما  ،وتقدير ثناء موضع كانوا  احملاربني فإن الدين،
 تبنتها جتماعيةا قيمة وهو البنني تفضيل إىل االجتاه اأيض   عزز رمبا اإلسالم يف اجلانب وهذا

 .(3)قرون لعدة لإلسالم السابقة اجملتمعات

 فتعيش ؛مهمشة أبهنا -هللا رحم من إال- حتس حىت اخلواطر هذه مثل املرأة تقرأ أن فما
 ثوران عند إال فيه مرغوب غري خلق أهنا أدركت ألهنا ؛ابحلياة األمل فاقدة مغمومة مهمومة
 .عنها رغب أفرغت فإذا الشهوة،

 مقاصدهو  املرنة، وشرائعه السمحة، بتعاليمه متميز دين اإلسالم أن :ابلذكر واجلدير
 قدره، قح هللا قدروا ما أانس أفكار من األخذ إىل تاجواحي أن أبنائه من يتصور فال ؛اهلادفة

                                      
 .59-58: اآليتان النحل، سورة( 1)

 .9 -8: اآليتان التكوير، سورة( 2)

 .90-89: ص سابق، مرجع ،عمار النجار،( 3)
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 تساهم يةداخل وأخرى خارجية عوامل توجد قد ولكن الطبيعية، احلاالت يف يتصور ال ما هذا
- الغزايل مدحم الشيخ يقول ذلك ويف التيارات، تلك مثل إليه تدعو مبا املسلمة إعجاب يف

 هي الثقايف غزوال نقاوم وحنن بيضتنا إىل اإلسالم أعداء منها ينفذ اليت والثغرة: "-هللا رمحه
 هلا قررها ليتا احلقوق كل  أمام صلبة اأحجار   يقفون فهم املرأة، قضااي من الشيوخ بعض موقف

 .(1)"تشويهها أو تعطيلها يريدون اإلسالم

 حقوقها وإهدار ا،شرع   هلا املخولة احلرية وانعدام الالمربرة الضغوطات تلك وحتت- فاملرأة
 كاراألف تلك من األخذ إىل اللجوء إىل -كله  ذلك أجل من- اضطرت -وخارجه البيت يف

 حقها وهامنع الذين فإن االختيار، هذا يف أخطأت ولئن ،موهومة حرية ومتنيها تعدها اليت
 .اوإمث   اجرم   أعظم

 فال البنات أما م،أبنائه من الذكور بتعليم يهتمون اآلابء أن يالحظ اجملتمعات بعض ففي
 تخصصاتال أنواع من اإلانث يناسب ال قد الذكور يناسب ما أن صحيح التعليم، يف هلن حظ

 وهل ؟مثال   البنات مدارس يف ومعلمة وممرضة طبيبة إىل حباجة اجملتمع أليس ولكن العلمية،
 ندىي حوادث من وكم أهله؟ عورة على -امسلم   كان  وإن- طبيب   يطلع أن منا واحد يرضى

 مع هلم القخ ال ممن األطباء  بعض وبني بل ومدرسيهم، الطالبات بني وقعت اجلبني هلا
 امقصد   تالتخصصا تلك مثل ليتعلمن بناتنا إرسال كله  ذلك جيعل أال! النساء من مرضاهم

 يف اركنيش كن  فقد أسوة؛ الصحابيات يف ولنا راجح، وخري الصالح ظاهر أمر إنه ا؟شرعي  
 .اجلرحى مبدواة ويقمن اجلهاد

 النرية، ضارتناح تقدم يف لسامهت استثمرت لو مبواهب هللا يزودها قد كالرجل  املرأة إن مث
 الضوابط مراعاة هو نطلبه ما كل  الرجال، بعض يعلم مل ما وعلمن عليهن هللا فتح نساء من فكم

 .هبا الالئقة اجملاالت يف مسامهتها تقدم أن للمرأة نسمح عندما الشرعية

 أفضل هذاف السليمة، الوجهة وتوجيههم األجيال تربية يف املرأة دور أحد ينكر وال هذا؛
 ملساسا بعدم مشروط عملها أن كما  األصلية، اإلابحة على ابق أمر عملها ولكن هلا، وظيفة

 فال ا،شرع   احمظور   -كذلك  والرجل- عملها يكون شرعية ضوابط غياب ويف الشريعة، مبقاصد
                                      

 .36: ص ،(الشروق دار، )والوافدة الراكدة التقاليد بني املرأة قضااي الغزايل، حممد( 1)
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 جيلب عمال   يكون وأن دينه، مببادئ يصطدم ال املسلم به يقوم ما أن من التحقق من بد
 النساء تعليم ماأ" :اإلسالم ميزان يف ماوأقز  أعالم كتاب  يف جاء الضرر، ويدفع الشرعية املصاحل

 الشريعة ريقط عن مال لو ولكنه واملسلمني، لإلسالم احليوية املسائل من أصبح فقد ؛املسلمات
 ألبنائه القبور لفتح اوفأس   ،اإلسالم أركان هلدم ِمْعوال   كان  الغرباء، الغرب مدنية خطة إىل الغراء

 كونت فحيث ؛ذلك وعلى: "العيلي حسن احلكيم عبد ويقول ،(1) ...أحياء وهم فيها ودسهم
 اإلسالم يف ليسف العام، للخري احتقيق   منه وأكثر الرجل من دراية وأوفر ،ابلعمل خربة أكثر املرأة

 ابلطب وكذلك ،ابألطفال واخلاصة النسوية املعاهد يف ابلتدريس كاالشتغال  به، قيامها مينع ما
 .(2)العائلية واملعونة األسري البحث ووظائف واألطفال، للنساء والتمريض

 محاية عن هغري  وأمام نفسه وأمام ربه أمام مسؤوال اجملتمع يف واحد كل  يكون أن واملقصود
 فتوحةم ثغرة تبقى وال ومساواة، وعدل ابحرتام حقه حق ذي كل  وإعطاء اإلسالم، تعاليم

 قيم لكل واهلدامة الفاسدة أغراضهم حتقيق إىل ليصلوا منها ويتغلغلون ينفذون خارجيني ألعداء
 لكوهنا اكبري    ااهتمام   له ويوىل املرأة جانب يراعى وأن واألمانة، الصدق عن عارية بدعاوى

 حلقوق ثريةك  انتهاكات التاريخ يف ثبت وقد احلرية، دعاة هؤالء لدى األساسية املستهدفة
 هذا فيه اوليتن واحد مؤمتر يعقد ومل حقوقهم، حبماية صوته أحد يرفع مل ذلك ومع ،الرجال
 ذلك تبعي وما املرأة حبرية تطالب أصوات رفع من هؤالء يهدف ما بوضوح يؤكد مما اجلانب

 وبقائه تهحلماي الشرائع جاءت الذي الشرعي النسل وتشويه تقليل إىل أدت مصطلحات من
 .نسلها توجيهو  وتعليم تربية عن مسؤولة أسرة تكوين على القائم املشروع االتصال طريق عن

 اخلامتة

 جالنتائ ىلإ البحث هذا ختام يف الباحثان توصل النقدية الوصفية الدراسة هذه وبعد
 :اآلتية

إن جذور دعوة حترير املرأة كلمة حق أريد هبا الباطل، وإنه يقف وراءها أايد عاملة  -1
                                      

 ،م2004 ه1424 والتوزيع، للنشر عسريي ماجد دار: جدةبز . اإلسالم ميزان يف أقزام و أعالم. حسني بن سيد العفاين، (1)
 .1/101، 1 ط

 العريب، لفكرا دار) مقارنة، دراسة :اإلسالم يف السياسي والنظام الفكر يف العامة احلرايت حسن، احلكيم عبد العيلي،( 2)
 .303 :ص (،1983 ه 1403
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 .اجتماعية إصالحات يف دورها عن وإبعادها األسرة، كيان  هدم من أجل
 لىع ينطوى البحث هذا يف الواردة -املصطلحات من وغريها- اجلندرة مصطلح -2

 الذي األمر عباده؛ لىع هللا حرم ما وحتليل وشريعته، تعاىل هللا على التطاول على تبعث أفهام
 .النسل حفظ مبقصد املساس إىل يؤدي

 وحقوق ،اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية والصحة اجلندرة ملصطلحات السلبية اآلاثر -3
 حرية عم اجلنسي، الشذوذ وتشجيع الزواج من التنفري يف واضحة؛ اآلمن واجلنس الشركاء

 ممارسة ةحري وكذلك الصحيح، الزواج ظل يف حدث ولو حىت فيه مرغوب غري محل إجهاض
 .ضوابط أو قيود أي بغري اجلنس

- لرسوله تبعامل تعاىل هللا حدود على القائم هو القيامة، يوم به املتباهى النسل إن -4
 حرية إىل دعوت إهنا حيث من ؛عليه اسلب   تؤثر املصطلحات هذه وإن ،-وسلم عليه هللا صلى

 .النسل وقلل الشرع، خالف وإن ،املرء يهوى ما ارتكاب

 طريق عن الثابتة األحكام بعض وعلل ِحَكم ذكر من العلماء بعض به يقوم ما نإ -5
 منه لينفذوا املصطلحات من وغريها املرأة حرية لدعاة مصراعيه على الباب يفتح قد االجتهاد،

 قاصدمل مناقضة وِحَكم علل ذكر عن التوقف فاألوىل ؛ذلك من وبدال   املسلمات، عقول إىل
 فاإلمساك ؛وعلة حكمة حكم لكل يذكر أن العامل يلزم ال ألنه وعدله؛ حكمه يف احلكيم الشارع

 .الذرائع سد ابب من خري فيه ذلك عن
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