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  تأج���رحام�و�عارة

ھ�ا4وافق�١٤٣٥جمادى�(و)ى�/ ١ –ربيع��خر��٢٨�،٢٩الندوة�الثالثة�والعشرين��ي�الف	�ة�ما�ب�ن�

  "جامعة�علوم�القرآن،�جمبوسر،�غجرات"م�بـ�٢٠١٤مارس�/ ٣-١

  

إن�إبقاء�Vنسان�نفسه�عQى�الفطرة�ال�OPفطره�هللا�علJKا��Iيضمن�الفوز�والنجاة��ي��خرة�

�أنزلت�ممن�خلق� �أ\Jا �4ا �والشريعة�Vس[مية �كذلك، �الدنيا �الف[ح��ي �ي	�تب�عليه �وإنما فحسب،

ر�فطرة�هللا�ال���فط"(رض�والسماوات�وأبدع�الكون�وجعل�فطرته�تنسجم�مع�الطبيعة�البشرية�

�عQى�الثورة�عQى�الفطرة�ويحاول�إغواءه�) ٣٠: الروم( "الناس�عل��ا
ً
�Vنسان�دوما

ّ
والشيطان�يحث

عن�القوان�ن�الطبيعية�ال�OPتضمن�له�الخ���والنجاح،�yن�الشيطان�لxنسان�عدو�مب�ن،�وقد�أشار�

  :هللا�تعا)ى�إ)ى�نوايا�الشيطان��ي�قوله�سبحانه

بتكن�آذان�(نعام�و{مر\Jم�فليغ��ن�خلق�هللا�ومن�يتخذ�وyضل~Jم�وyمني~Jم�و{مر\Jم�فلي"

 
ً
�مبينا

ً
�من�دون�هللا�فقد�خسر�خسرانا

ً
  ).١١٩: النساء" (الشيطان�وليا

ومما�يبعث�عQى�القلق�البالغ�أن�الحضارة�الغربية�تعتمد�عQى�تصور�قائل�بأنه�ليس�للدين�

�للحياة،�و(خ[ق�نصيب��ي�الحياة�البشرية؛�ولذلك�فإ\Jا�تتخذ�الثورة�
ً
�ومنهجا

ً
عQى�الطبيعة�سبي[

�لدى�القانون،� �به
ً
�مع	�فا �ا4ثQي �الزواج �وجعل �النكاح، �من

ً
Iبد� �غ���قانونية فإن�السماح�بع[قة

وإدراج�السفور�وVباحية��ي�الحقوق�(ساسية،�وا4حاولة�للقضاء�عQى�النسل�وغ���ذلك�من�قضايا�

ارتكاب�هذه�ا4آثم��Iيسبب��نح[ل�الخلقي�فحسب�ش��Pتضاد�فطرة�هللا�ال�OPفطر�الناس�علJKا،�و 

  .وإنما�يولد�الداء�العضال�و(مراض�الخبيثة�ا4زمنة

�جمل�Jا� �ومن �النسل، ��يجاد �جنسية �عواطف �الحيوانات �جميع ��ي �تعا)ى �هللا �جعل ولقد

�الباب�وهو�الس	��والعفاف،�والغريزة�الجنسية� الV�OPنسان،�ولكنه�أعطي�الشرف�الخاص��ي�هذا

توجد��ي�الزوج�ن��Iتتعدى�إ)ى�غ��هما،�وهذا�هو�مقت¥¤��الوفاء�بميثاق�النكاح،�و£Jما�تتحقق�زيادة�

  :النسل،�وهذه�¦ي�طبيعة�بشرية،�جرى�علJKا�البشر�منذ�زمن�أبJKم�سيدنا�آدم�عليه�الس[م

�م �ما�"
ّ

�الناس�اتقوا�ربكم�الذي�خلقكم�من�نفس�واحدة�وخلق�م �ا�زوجها�وبث �أ�4ا يا

�ونساءرج
ً
�كث�ا

ً
  ).١: النساء( "ا=



٢ 
 

وبذلك�تتكون�(سر،�وتتجQى�هوية�(بوين�و(وIد،�وتتع�ن�الحقوق�والواجبات�ا4تبادلة،�

�حقوق� �بي~Jا �توجد Iو� �جنسية، �هوية �لها �وليست �(سرة، �بوجود �تتمتع I� �(خرى والحيوانات

�ع �شرف �الهوية �هذه �أن �و�Iشك �البشرية، �ا4جتمعات �شأن �حيث�وواجبات �من �لxنسان ظيم

  :�جتماع،�ولذلك�عدها�هللا�من�نعمه�وآIئه�فقال

�وقبائل�لتعارفوا"
ً
  ).١٣: الحجرات( "يا�أ�4ا�الناس�إنا�خلقناكم�من�ذكر�وأن�EFوجعلناكم�شعوبا

�وصهرا"
ً
�فجعله�نسبا

ً
  ).٥٤: الفرقان( "وهو�الذي�خلق�من�اNاء�بشرا

الخالق�و(خ[ق�تحاول�أن�يتحرر�Vنسان�عن�إن�الحضارة�ا4عاصرة�التاJªة�البعيدة�عن�

�التخQي�عن�هويته،�ومن�تلك�الحاIت�حالة� ��ي�قضاياه�الجنسية،�و�Iي	�دد��ي قانون�الفطرة�كليا

�مختلفة��ي�الوقت�الراهن
ً
  :تأج���(رحام�أو�إعارJا،�ويتخذ�لذلك�طرقا

�التلق  .أ �ويتم �أجنبية، �Iمرأة �والبويضة �للزوج، �النطفة �تكون �هذه�أن �تزرع �ثم �بي~Jما، يح

 
ً
  .اللقيحة��ي�رحم�زوجته�حيث�تنمو�لتصبح�جنسيا

�أجنبية�حيث�  .ب ��ي�رحم�امرأة �ويتم�تخصي¯Jما �والبويضة�لزوجته، أن�تكون�النطفة�للزوج،

  .يتشكل�الجنسان

�ويتم�  .ج �زوجها، �بإذن �(وIد ��ي �ترغب �Iمرأة �والبويضة ،O±أجن� �لرجل �النطفة �تكون أن

  .امرأة�أخرى �تخصي¯Jما��ي�رحم

أن�تكون�النطفة�لرجل�أجن±O،�والبويضة�Iمرأة�ترغب��ي�(وIد،�ويتم�التخصيب��ي�رحم�  .د

  .نفس�ا4رأة

والقاسم�ا4ش	�ك��ي�هذه�الحاIت�(ربع�كلها�هو�أّن�ا4رأة�ال�OPترغب��ي�(وIد�تستخدم�

أة�أجنبية،�وهذه�الصور�كلها�yوIدها�إّما�نطفة�رجل�أجن±O،�أو�بويضة�امرأة�أجنبية،�أو�رحم�امر 

  :تؤدي�إ)ى�مفاسد�خلقية�وأضرار�نفسية�عديدة،��Iحصر�لها،�و�Iقدرة�عQى�دفعها،�م~Jا

�ترتكب�امرأة�غانية�وزانية� • �ارتكبت�ما �أنمت�نطفة�رجل�أجن±��Oي�رحمها،�فكأ\Jا ا4رأة�إذا

�إ)ى�مص��ها
ً
  .نظرا

�للبيع�والشراء�هذه�العملية�مغايرة�للكرامة�Vنسانية،�فعار�عQى� • ا4رأة�أن�يعرض�جسدها

 .والتعامل�معها�كبضاعة�تجارية

هذه�العملية�تمس�قداسة�(مومة�وتنال�من�كرام�Jا،�وهكذا�تتحول�ع[قة�نز¶Jة�وطيبة�إ)ى� •

 .عملية�تجارية
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�عانت�من�متاعب�الحمل� • OPال� �ا4رأة �فإن ،
ً
�نفسيا

ً
�تأث��ا �ا4رأة �تؤثر�عQى �ربما �العملية هذه

ة�أشهر�عندما�يؤخذ�م~Jا�الوليد�م~Jا�يصي¯Jا�حزن�شديد،�وربما�يسبب�ذلك�تسعة�أو�عشر 

 .إعاق�Jا�الذهنية

وا4[حظ�أن�(م�تحب�ولدها�J\yا�تمر�بمراحل�صعبة�من�حملها�ووضعها،�أشار�إلJKا�القرآن� •

�ووضعته�كرها: "الكريم��ي�قوله�تعا)ى
ً
،�وا4رأة�ال�OPلم�تمر�)١٥: (حقاف" (حملته�أمه�كرها

£�OPال� �ا4رأة �مثل �الوليد �هذا �تجاه �عواطف�ا4واساة �قل¯Jا �هل�يحمل �الشاقة �ا4راحل Jذه

 تتو)ى�حارها؟

هل�ير¹ى�من�الرجل�الذي�قبل�نطفة�رجل�أجن±�Oلرحم�زوجته�أن�يتعامل�مع�الوليد�حينما� •

�كوالد،�وهل�يثبت�عQى�تلك�الحجب�الطبعية�ال�OPتوجد�ب�ن�بنت�وأبJKا�من�ناحية�
ً
يكون�بنتا

 الحفاظ�عQى�العفاف�والعرض؟

�الوليد،� • �حضانة �حق ��ي �حامل�Jا �وب�ن �البويضة �صاحبة �ب�ن �ال¼«اع �إ)ى O¤¥يف� �أنه كما

 .و(حداث�تشهد�بذلك

�وكل�إنسان�يحرص�عQى� • �يفتخر�به�Vنسان، و(هم�من�كل�ذلك�أن�الهوية�الوراثية�مما

�وشقاء،�وبالتا
ً
Iبأية�قيمة،�بقاء�هويته�هذه،�وفقدان�هذه�الهوية�يورثه�ذ� )ي�يريد�حفظها

ومن�أجل�ذلك�جاء�الن�OÀعن�الزنا��ي�الشريعة�Vس[مية�بشدة،�والشخص�الذي�يشك��ي�

��ي�حرج�وضيق،�وكما�يعرف�النسب�باyب�يتصل�
ً
أمه�أ¦ي�هذه�ا4رأة�أم�تلك؟�يكون�دائما

  .�نباyم�كذلك�أيما�اتصال،�بل�بعض�(سر�تمتد�بواسطة�البنات��ي�حال�عدم�وجود�البن

�إ)ى�هذه�ا4صالح�قررت�هذه�الندوة�ما�يQي
ً
  :ونظرا

 
ً
،�   :أو=

ً
إنماء�ا4رأة�نطفة�رجل�أجن±�Oأو�بويضة�امرأة�أخرى��ي�رحمها�إجارة�أم�إعارة�حرام�قطعا

�الذي� �الطبيÃي �ونظامه �هللا �سنة �عQى �وثورة �هويته، �من �Vنسان �لحرمان �مؤامرة هذه

  .أوجده�من�عنده

 
ً
�أن�يعطي�نطفته�لتخصي¯Jا��ي�رحم�امرأة�أجنبية�أو�لخلطها�ببويض�Jا�Iيجوز�لرجل�ق   :ثانيا

ً
  .طعا

 
ً
  .�Iيجوز�لÄطباء�أن�يقدموا�يد�العون��ي�هذه�العملية�ال[أخ[قية   :ثالثا

 
ً
يتوجب�عQى�الحكومة�الهندية�وضع�قانون�يق¥¤�OعQى�هذه�العملية�ال�OPتنال�من�كرامة�   :رابعا

  .اخت[ط�(نسابVنسان�وتدوس�حرم�Jا�وتؤدي�إ)ى�

 
ً
�ف[�تأذن�  :خامسا �العمل�ا4ه�ن، �بردع�هذا �الحكومة �الوطن�أن�يطالبوا ��ي �الندوة�Vخوة تناشد

  .ديانة�من�الديانات�£Jذا�العمل�الخليع�ا4اجن�ا4نا�ي�لقانون�الطبيعة



٤ 
 

 
ً
لقانوني�وJيب�هذه�الندوة�ا4مثلة�لعلماء�الهند�الحكومة�الهندية�أن��Iتجنح�إ)ى�السماح�ا  :سادسا

�الثقافية� �والتقاليد �الديانات �كافة �لدى �£Jا �ا4ع	�ف �الخلقية �ا4ثل �يضاد �عمل بأي

  .لجهمورية�الهند

��� 


