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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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ترالحاج   » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـــن الـديــنداک
  ٢٠١٥ دسمبر ٠٤

  

  جنسيتتغيير
 :ت در اسالم ي دادن جنستغييرحکم 

 ی از جمله آلت تناسلی صفات ظاھری دارای زنانه، و مردی از جمله آلت تناسلی صفات ظاھری دارایھرگاه زن

الت و اخالق جنس يقول آنھا تماه  دھند ھرچند که بتغييرت خود را يست که جنسيز ني آنھا جایمردانه باشد، برا

طان ي و خشنود باشند و از شیش راضيمخالف در نھاد و درونشان باشد، بلکه بر آنھا الزمست که به خلقت خو

 ی ما ذکر میم برايکه قرآن کر  خلقت دعوت کند چنانتغييرن عھد کرده که انسانھا را به طايرا شي نکنند، زیرويپ

ن ُدوِن ا مِّ يَطاَن َولِ يتَِّخِذ الشَّ يُرنَّ َخْلَق ّهللاِ َوَمن يغَ يبَتُِّكنَّ آَذاَن األَْنَعاِم َوآلُمَرنَّھُْم فَلَ ينَّھُْم َوآلُمَرنَّھُْم فَلَ يَوألُِضلَّنَّھُْم َوألَُمنِّ  «: کند

بِ   ).١١٩سوره نساء (» نًايّهللاِ فَقَْد َخِسَر ُخْسَرانًا مُّ

اعمال (دھم که  و به آنان دستور مى! سازم و به آرزوھا سرگرم مى! کنم و آنھا را گمراه مى) س گفتيابل (":یعني

طان را به يھر کس، شو !  دھندتغييرى را ئنِش پاک خدايان را بشکافند، و آفريگوش چھارپا) خرافى انجام دھند، و

 ".اِن آشکارى کرده استيند، زيجاى خدا ولِّى خود برگز

َن ِمَن ياْلُمَخنَّثِ  ه وسلمي هللا علیصل یلََعَن النَّبِ «: ت شده که گفتي هللا عنه روایح از ابن عباس رضيث صحيو در حد

الِت ِمَن النَِّساِء، َوقَالَ  َجاِل، َواْلُمتََرجِّ  ).٥٨٨٦: (بخارى.»وتُِكمْ ي ِمْن بُ أَْخِرُجوھُمْ «: الرِّ

 را كه خود را به شكل ی آورند و زنانی را كه خود را به شكل زنان در میه وسلم مرداني هللا علیامبر صليپ: یعني

 .»ديرون كنيتان بيآنان را از خانه ھا«:  آورند، لعنت كرد و فرمودیمردان در م

دھند مانند لباس، مو، راه رفتن،  ی متغييرگرى يرا به جنس دن لعنت در مورد كسانى ھست كه شكل ظاھر خود يو ا

 !!دھند ؟ یت كلى مي جنستغييرره، پس چه برسد به كسانى كه يو غ

نش يت از آفري عدم رضاینش خدا به معني آفرتغيير «: نويسد   متذکره میتيرآي در تفسین سعداعالمه عبدالرحم

نش خدا بھتر ي سازند از آفریانگر آن است که آنچه آنھا با دستان خود مي و اعتراض به حکمت خداست، و بیالھ

 .  استیر الھير و تدبي نبودن به تقدی راضیز به معنين. است

رفتن حق و يکتاپرست ، و بر پذيرا خداوند بندگان را ي باشد، زیز مي نینش باطني دادن آفرتغيير یکه به معن ھمچنان

ن نموده، يبا بدبينش زين آفرين، انسانھا را وسوسه کرده و آنھا را نسبت به اياطي شاما .ح دادن آن سرشته استيترج

 .» دھد یبا جلوه مي آنھا زیو شر و شرک و کفر و فساد و گناه را برا
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خ عبد يش( بارز آن عبارتند از یکه اعضا ) ٤٩ - ٤٥ / ٢٥( » فتاوى اللجنة الدائمة « افتاء در یت دائمأي ھیعلما

 بر ی را مبنئیفتوا) انيخ عبد هللا بن غديخ عبد هللا بن قعود ، شي ، شیفيخ عبد الرزاق عفيباز ، شز بن يالعز

 .ت صادر کردندي جنستغييرت يممنوع

 در یر و منفعت وي باشد، چه بسا خیش راضيد به خلقت خويکند زن باشد ويا ھم مرد  بای ی فرق نمپس ھر انسان

 . دھدی متغييرتش را يش باشد پس چرا جنسيت مادرزاديجنس

 جز در ی دارند اخالق و عادات جنس مخالف در درون آنھاست و با ھمجنسان خود شبھاتی که اظھار می و اما کسان

ست ي بای ھستند که میا ھرموني ی  مريضی  روح و روانی نوعیقت داراينگونه افراد در حقيا! ش ندارديآلت تناسل

  .ش باشنديت خوي جنستغييرکه در فکر  نين خودشان بازگردند نه ا مشابه ھمجنساۀيبا مداوا به فطرت اول

  

 :يادداشت 

 یز است تا براي ظاھر نشده باشد، جای ویا مردانگي زنانه یا زن باشد اما اعضاي در اصل خلقتش مرد ی اگر کس

  .استقت امر يست بلکه اظھار حقي خلقت نتغييرن شامل ي انجام دھد، و ایش عمل جراحيظاھر کردن اعضا

  

 :ـارشگتتبع ونـ 

ترالحاج   » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـــن الـديــنداک

   جـرمـنی-مسؤول مرکز کلتوری دحــق الره و مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

  

  

 

  

  

  


