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أن يكـــون الشـــخص أحـــد أفـــراد مجتمعـــات 
ن الميم هو أمر صعب بما فيه الكفاية، أمـا أ

يكــون مســلمًا فــي مجتمعــات المــيم فهــذا 
ن يضـــيف إلـــى معاناتـــه معانـــاة التوفيـــق بـــي
ن هويتــــه الجنســــية أو الجندريــــة وبــــين الــــدي

 اإلســالمي، لكنــك لســت وحــدك، المزيــد مــن
 المســلمين حــول العــالم يعلنــون هويــاتهم

ـــة المختلفـــة ويخوضـــ ون الجنســـية والجندري
ن رحلــــة التوفيــــق بــــين إيمــــانهم باللــــه وبــــي
ا هوياتهم، ورغم أن رحلة قبول الذات يمكنه

جهــد أن تكــون طويلــة لكنهــا تســتحق بــذل ال
.ة بحقيقتك/ين سعيدًا/حتى تصبح

 تم إعداد المحتوى ليناسب أفراد مجتمعات الميم المسلمات والمسلمين في
.HRCو WikiHowالدول الناطقة بالعربية، الصور والمحتوى المبدئي من مواقع 



معجم المصطلحات

تفهم أن القرآن ال يحرم المثلية بالضرورة

اعلمي أن القرآن ال يرفض الهوية الجندرية

تأكد من صحة الحديث قبل تصديقه

بالغفران إن أحسست أن هذا ضروريادع 

تذكري أن هللا وحده يحكم على الصواب والخطأ

ال تتخلي عن دينك بسبب هويتك

اسعَ للحصول على القبول من نفسك ال من اآلخرين

ين به/ـي لنفسك بما تشعر/اعترف

ابحثي عن هويتك

اعتنِ بنفسك جيدًا

افعلي ما يجعلك تشعرين بالرضا عن نفسك

ال توبخ نفسك بسبب من تنجذب إليه

ة ين براح/ي عن هويتك الجندرية بما يجعلك تشعر/عبر

أكثر

ينتذكري أن اآلخرين ال يمكنهم أن يخبروك كيف تعيش

تذكر أن هناك من سيتقبلونك

ملحق التفاسير

مصادر أخرى
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ملحوظة
ون النصائح ليسـت لجنـدر أو جـنس مُعـين د

ي اآلخر لكن تم اسـتخدام الضـمير المؤنـث فـ
بعـــــض الصـــــفحات والضـــــمير المـــــذكر فـــــي 
ـــًا للحــد  صــفحات أخــرى أو اســتخدامهما معـ
ة مــن تعمــيم اســتخدام الضــمير المــذكر نيابــ

.عن الضمائر األخرى في اللغة العربية
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مُعجَــمُ المُصطَلَحَـــــــــــاتِ

٧

:مجتمعات الميم

مجتمعـــــــــات األقليـــــــــات الجنســـــــــية 
 والجندريــة مثــل مجتمعــات المثليــات
والمثليـــــــــــين ومزدوجـــــــــــي الميـــــــــــول 
والعــــــــــــابرات والعــــــــــــابرين جنــــــــــــدريًا 

.والالجنسيين

:التوجه الجنسي

االنجــــذاب العــــاطفي أو الجســــدي أو 
.الجنسي إلى أشخاص آخرين

:ةومن التوجهات الجنسية الشائع

:ة/مغاير

ـــا أو جنســـيً ا شـــخص ينجـــذب عاطفيً
.الجندر اآلخر/ألشخاص من الجنس

):ة الميول/ثنائي(ة الميول /مزدوج

ــــيس  شــــخص ينجــــذب للجنســــين، ل
فس بالضرورة في نفس الوقت أو بـن

.الطريقة أو بنفس الدرجة

:ة/مثلي

ـــا أو جنســـيً ا شـــخص ينجـــذب عاطفيً
.رالجند/ألشخاص من نفس الجنس

:الهوية الجندرية

تعنــــــي اإلحســــــاس الــــــداخلي للفــــــرد 
ذه بالذكورة واألنوثة أو كليهما أو ال هـ

.وال تلك
مـا تعني كيف يرى الشـخص نفسـه و

ـــــــة  ـــــــة الجندري ـــــــدعو نفســـــــه، الهوي ي
للشـــــخص قـــــد تكـــــون هـــــي نفـــــس 
الجـــنس المُعـــين عنـــد الـــوالدة وقـــد 

.تختلف عنه

ومــــــــن المصــــــــطلحات الشــــــــائعة 
:المتعلقة بالهويات الجندرية

:ة جندريًا/عابر

مصـــــــطلح يشـــــــمل أي شـــــــخص ال 
يـــره أو تعب/تتوافـــق هويتـــه الجندريـــة و

ـــة  ـــدري مـــع التوقعـــات االجتماعي الجن
بنـــاءًا علـــى الجـــنس المحـــدد لـــه عنـــد 

.الوالدة

:ة جندريًا/متوافق

ـــة أ ـــه الجندري و شـــخص تتوافـــق هويت
 تعبيــره الجنــدري مــع الجــنس المحــدد

.له عند الوالدة

:رجل عابر جندريًا

دة شــخص تــم اعتبــاره أنثــى عنــد الــوال
.بينما يعتبر هو نفسه رجالً

:امرأة عابرة جندريًا

ة شــخص تــم اعتبــاره ذكــرًا عنــد الــوالد
.بينما تعتبر هي نفسها امرأة

:التعبير الجندري

المظهــــر الخــــارجي للهويــــة الجندريــــة 
 لشخص، تظهر عـادة فـي التصـرفات
ـــــــس أو شـــــــكل الشـــــــعر أو  أو المالب

.الصوت

:العبور الجنسي

الســـــــعي للمواءمـــــــة بـــــــين الهويـــــــة 
ا الجندرية والمظهر الخـارجي، اجتماعيًـ

 أو جســديًا) تغييــر االســم والمظهــر(
).باألدوية أو الجراحة(
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٨

ان، رهاب المثلية موجود بين كـل األديـان، وفـي بعـض األحيـ
، ومـع قد يتعلق الناس بقشة، فقط إلثبات أنهـم علـى حـق

فـي  ذلك ال يوجـد تحـريم صـريح للمثليـة أو ازدواجيـة الميـول
القــرآن الكــريم علــى عكـــس مــا تعتقــده معظــم المـــذاهب 

سورة  اإلسالمية، هناك عدة تفسيرات للقرآن لكن ال توجد
.أو آية تقول مباشرًة إن المثلية جريمة

م المثليـة اآليات التي يتم االستدالل بهـا غالبًـا علـى تحـري•
اء فــي اإلســالم هــي قصــة قــوم لــوط وهــي كثيــرًا مــا يُســ
ن تفســــيرها، فمــــا يتضــــمنه الــــنص بشــــكل كبيــــر هــــو أ

 األفعـــال الجنســـية المحرمـــة كانـــت اغتصـــابًا وليســـت
 فقـــط عالقـــات جنســـية مثليـــة، وأن الـــنص فـــي مجملـــه

)انظر ملحق التفاسير(. يدين الشجع وسوء الضيافة

تفهم أن القرآن ال يحرم المثلية بالضرورة
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تفهم أن القرآن ال يحرم المثلية بالضرورة

٩

آن، كمـا لـم تـرد بشـكل مباشـر فـي القـر" مثلية"و" مثلي"كلمة •
وة ال يوجد ذكـر للمثليـة أو ازدواجيـة الميـول عنـد النسـاء، عـال

ۡرَبةِ ِمَن ٱلرَِّجالِ (على ذلك فإن القرآن يذكر  ْوِل ٱۡلِ
ُ
ال أي الرج): َغۡيِ أ

النور، وهـو  سورة من ٣١اآلية  في بالنساء، لهم حاجة ال الذين
، وال ما يمكن تفسيره على أنهم رجـال مثليـون أو الجنسـيون

.يوجد أي تحريم متعلق بهؤالء الرجال
اتــه وال يحتفــي القــرآن الكــريم بتنــوع البشــر فــي العديــد مــن آي•

حديد ينص أبدًا على ضرورة زواج الرجال بالنساء على وجه الت
.أو العكس

ي تؤكد مصادر مختلفة علـى وجـود أفـراد مجتمعـات المـيم فـ•
.أوقات مختلفة في التاريخ اإلسالمي

الوداع قبل العودة 
 إلى مكة المكرمة، من

مخطوطة مقامات 
.  الحريري، بغداد ، ج

ا مكتبة فرنس. 1240
الوطنية، قسم 
 .Msالمخطوطات، 

3929 f. 122.
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يـــرى الـــبعض أن لغـــة القـــرآن تميـــز بـــين الجـــنس والجنـــدر، 
اليــد فبينمــا تســتخدم اآليــات التــي تتحــدث عــن جــنس المو

 رجـــال"تســـتخدم آيـــات أخـــرى ألفـــاظ " الـــذكر واألنثـــى"ألفـــاظ 
وهـــو مـــا يمثـــل تقريـــرًا مـــن القـــرآن بـــأن الجـــنس " ونســـاء

المُعــــين عنــــد الــــوالدة ال يتطــــابق بالضــــرورة مــــع الهويــــة 
الجندرية لإلنسان

 ويرى آخرون أن القرآن ال يتعامل بشـكل صـريح مـع النـاس
، حسب الهوية الجندرية، بل يتعامل معهم حسب الجنس
ل ويمكــن مالحظــة أن الهويــة الجندريــة يــتم تناولهــا بشــك

ثر من أك) وبعضها قد ال يكون صحيحًا(متكرر في األحاديث 
.القرآن

١٠

اعلمي أن القرآن ال يرفض الهوية الجندرية
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هل تعرفين هذه المرأة؟

اعلمي أن القرآن ال يرفض الهوية الجندرية

١١

تســـمح عـــدة دول إســـالمية بـــالعبور الجنســـي وقـــد صـــدرت •
 فتـــاوى رســـمية مـــن دار اإلفتـــاء المصـــرية والمرشـــد األعلـــى
ن اإليراني بإجازة إجراء عملية العبور الجنسي كما أكـد عـدد مـ

 الشـــيوخ الســـنة والشـــيعة علـــى عـــدم وجـــود تحـــريم للعبـــور
.الجنسي في اإلسالم

هم هــويت" يغيــرون"ضــعي فــي اعتبــارك أن العــابرين جنــدريًا ال •
مـع  الجندرية، إن هويتهم الجندريـة فـي األصـل غيـر متطابقـة

جنســهم، ومــن الجــدير بالــذكر أن معظــم الفقهــاء يعتقــدون 
صـحيح أن العمليات الجراحية التجميلية مقبولة عندما يـتم ت
 العــابرات العيــوب فــي الجســم، ومــن هــذا المنطلــق، تقــوم

ــــًا والعـــابرون ـــذين جنسي ـــدون ال  إجـــراء الجراحـــة بتصـــحيح يري
ن /ن أو أعضـائهم/الجسم، وليس خـداع اآلخـرين بمظهـرهم

ق هللا، التناســلية، كمــا أن العبــور الجنســي لــيس تغييــرًا لخلــ
).تفاسيرانظري ملحق ال(ألن تغيير خلق هللا يعني تغيير دين هللا 

ليس تشبهًا      الحظي أيضـًا أن العبـور الجنـسي•
يقتضـــــــــــــــي             بالنســـاء أو الرجــال؛ فالتشـــــبـه

العــــــــابرات         ما تـقــــوم بــــه التصنـــع، بينــــما
.الحقيقية الهوية عن تعبير هو والعابرون

ة امـــرأة مســـلمة عـــابرة جنسيــــًا، كاتبـــة وناشـــط
ومؤسـســة مســجد رابـعــة الـذي يرحـــب بأفـــراد
مجتـمعـــات الميـــم المسلـمـــين كـمـــا تــعمــــــل
لمنـاصرة أفراد مجتمعات الميـم وتشـــارك في

الذي يسلط الضوء" ة/ة مسلم/عابر"مشروع 

مهديـــــة لين.على العابرات والعابرين المسلمين
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١٢

سيســــتخدم الــــبعض األحاديــــث إلدانــــة أفــــراد مجتمعــــات 
ــة بالنســبة للقــ ــر ثانوي رآن، كمــا المــيم، إال أن األحاديــث تعتب
ــــًا تكــون أنهــا تتعــرض للتفســير الخــاطئ بشــكل كبيــر وأحيان

خاطئــة مــن األســاس، ال توجــد طريقــة ســهلة للتأكــد مــن 
دًا صــحة الحــديث بنفســك، لكــن إن لــم يكــن الحــديث موجــو

 وحتــــى كتــــب الحــــديث(بــــه  فــــي كتــــب موثــــوق بهــــا، ال تثــــق
ا مــع مــ الموثوقــة يمكــن أن تكــون متناقضــة، لــذا كــن حــذرًا

).به تؤمن

من صحة الحديث قبل تصديقهتأكد

اقتلوا الفاعل والمفعول به حديث ضعيف

...|  ابن الملقن| ابن حجر العسقالني | ابن حزم | اإلمام البخاري ضعفه
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تأكد من صحة الحديث قبل تصديقه

١٣

ن في اعتبارك أن جمع األحاديث المنتظم كـان بعـد قـرو ضع•
 ، لذلك فإن من الصعب معرفـة مـا إذا كـانملسو هيلع هللا ىلصمن وفاة النبي 

ب أي منها صحيحًا، وليس هناك أي دليـل علـى أن النبـي عاقـ
.أولئك الذين كانوا في عالقات مثلية

ــدّعي وجــوب قتــل المثليــين •  أو مــن(ال يوجــد حــديث صــحيح ي
).ينخرطون في عالقات جنسية مثلية

ون وهم أفراد متنوعـ" المخنثين"لقد تحدثت عدة أحاديث عن •
دريًا، جندريًا ومن المرجح اعتبارهم اليوم النسـاء العـابرات جنـ
ري، وال يوجــد حــديث صــحيح يــدين المخنثــين لتنــوعهم الجنــد

والحـــديث عـــن المخنـــث هيـــت يوضـــح أنـــه كـــان مســـموح لـــه 
 بـــدخول مســـاكن النســـاء دون أن تحتـــاج النســـاء لالحتجـــاب
ـــدخول  ـــه بال ـــه، وقـــد طــــُلِب مـــن النســـاء أن ال يســـمحن ل من
علــــيهن بعــــدما تــــم اكتشــــاف أن هيــــت انتهــــك خصوصــــية 

.النساء عن طريق وصف أجسادهن لآلخرين
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١٤

قـد  أي ذنب بكونك أحد أفـراد مجتمعـات المـيم، لكـن أنت ال ترتكب

ي يجــد بعــض المســلمين صــعوبة فــي قبــول هــذا أو قــد يرغبــون فــ
ه أن االعتذار لله عن إنكارهم لحقيقـتهم، اعتـذر إلـى هللا واطلـب منـ

عر لـن يشـ. يعطيك القوة لقبول نفسك إن كنـت بحاجـة إلـى ذلـك
 -بـه األمـر الـذي ال بـأس-الجميع بـأنهم بحاجـة إلـى االعتـذار إلـى هللا 

ك، لكــن إن كــان هــذا سيســاعدك علــى المضــي قــدمًا فــي تقبــل ذاتــ
.فافعل ذلك

طلـب لن يجعلك هللا مغـايرًا أو متوافـق الهويـة الجندريـة فـال ت•
ال سـيما  منه ذلك، ال تحاول أن تصبح شيئـــًا ال يمثل حقيقتك،

.أباسم هللا، فقد خلقك هللا كما أنت، وهويتك ليست خط
احــرص علــى عــدم الوقــوع فــي فــخ التوبــة لمجــرد هويتــك، ألن •

الشـــعور بالـــذنب أو الخجـــل مـــن شـــأنه أن يجعـــل األمـــر أكثـــر 
صـــعوبة فـــي قبولـــه، وهـــذا مـــن شـــأنه أن يقلـــل مـــن احترامـــك 

.لذاتك وأن يسبب لك االكتئاب

بالغفران متى أحسست أن هذا ضروريادع
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يـه في حين أن لكل مسلم فهمه الخاص لإلسـالم ومـا تعن
فيــة آيــات القــرآن، فــال أحــد ســوى هللا يمكنــه الحكــم علــى كي

اتباعـــك للـــدين، وإن حـــاول مســـلمون آخـــرون إخبـــارك بأنـــك 
ين مخطئـــة النتمائـــك لمجتمعـــات المـــيم أو بأنـــك ال تتبعـــ
مــن  اإلســالم بشــكل صــحيح بســبب ذلــك، تــذكري أن لــيس

حقهـــم الحكـــم عليـــك وأن لكـــل شـــخص الحـــق فـــي فهمـــه 
.الخاص للدين حتى إن اختلف عن اآلخرين

:  هينهى القرآن عن الحكم أو السخرية من اآلخرين بقول•

تذكري أن هللا وحده يحكم على الصواب والخطأ

١٥
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هويتك  يحبك هللا كما أنت، وترك اإليمان به فقط بسبب
بـأن  هو أسوأ خيار يمكنك اتخاذه، وحتى إن كنت تشـعرين

 فـإن -وهـو لـيس كـذلك–انتماءك لمجتمعات الميم ذنـب 
ترك  هللا غفور رحيم بالمؤمنات والمؤمنين، ال يجب عليك

.إيمانك لمجرد انتمائك لمجتمعات الميم

 النــاس يتخلــون عــن األديــان أو يبحثــون عــن آلهــة أخــرى•
 لعــدة أســباب، وفــي حــين أنــك وحــدك تســتطيعين أن

، فــإن تقــرري حقــــًا مــا إذا كنــت تــؤمنين باللــه وباإلســالم
ن انتمــاءك لمجتمعــات المــيم ال يعنــي أنــه ال يمكنــك أ

تكــــــوني مســــــلمة وال يعنــــــي أن عليــــــك التخلــــــي عــــــن 
.عقيدتك

١٦

ال تتخلي عن دينك بسبب هويتك
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اسَع للحصول على القبول من نفسك ال من اآلخرين

ــن حولــك يمكــن أن  علــى الــرغم مــن أن الحصــول علــى قبــول مَ
ك يســــاعدك، فإنــــك فــــي النهايــــة ســــتحتاج إلــــى تقبــــل انتمائــــ
ه، لمجتمعات الميم بداخلك، أنـت لسـت وحـدك فيمـا تشـعر بـ

ي أن وأنت لست مختالً أو غير طبيعي، ومع ذلك فمن الطبيعـ
ـــ ـــى بعـــض الوقـــت للتصـــالح مـــع هويتـــك، فقـــط ذكِّ ر تحتـــاج إل
 نفسك أنـه ال يوجـد بـك أي خطـأ، حتـى إن كـان هنـاك أشـخاص

.آخرون يقولون إنه يوجد
يـك لـيس عل. تذكر أن انتماءك لمجتمعات المـيم ال يغيـرك•

تــك التصــرف بتهــور أو التخلــي عــن دينــك أو مهنتــك أو هوايا
ص إلخ، ما زلت أنـت نفـس الشـخ... أو أنشطتك المفضلة

ريـة الذي كنت عليه، لديك فقط ميـول جنسـية أو هويـة جند
.مختلفة عما كنت تعتقد

يمكنـــك أن تكـــون أحـــد أفـــراد مجتمعـــات المـــيم وأن تظـــل •
.سعيدًا
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ى يــن بــه مــن شــأنه أن يســاعدك علــ/إن اعترافــك لنفســك بمــا تشــعر

 التعــرف علــى أكثــر مــا يزعجــك بشــأن هويتــك والتصــالح معــه، بعــض
تـاج الناس يجدون أن التوقف عن قمع أفكارهم يكفيهم، بينمـا قـد يح

الــبعض اآلخــر لقولهــا الســتخراج األفكــار مــن رؤوســهم، كــل شــخص 
يـر عـن ي اسـتراتيجيات صـحية للتعب/يختلف عـن اآلخـر، فقـط اسـتخدم

.نفسك
رآة يـن بـه أو التحـدث إلـى نفسـك فـي المـ/ــي كتابـة مـا تشـعر/جرب•

 عندما ال يكون هناك أحد آخـر موجـود حولـك، يمكـن أيضًـا أن يكـون
جـب تـوخي ، لكـن ي)الرسم علـى سـبيل المثـال(التعبير الفني مفيدًا 

ن يــن بــه، إن كــا/يــن مــا تشــعر/الحــذر وإخفــاء األوراق إذا كنــت تكتــب

.هناك آخرون في المنزل
ال يجـــب أن يكـــون اعترافـــك ضـــخمًا، يمكـــن أن يكـــون مجـــرد شـــيء •

لـــدي مشـــاعر عاطفيـــة تجـــاه شـــخص مـــن نفـــس جنســـي : "مثـــل
ه أنا لست الجنـدر الـذي يعتقـد"أو " ولست مرتاحًا مع هذا الشعور

".الناس عني، وأنا أتقبل هذا لكنني خائفة من ردود أفعال الناس

١٨

ين بهـي لنفسك بما تشعراعترف
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ابحثي عن هويتك

مـــن شـــأن البحـــث عـــن هويتـــك أن يســـاعدك علـــى فهـــم نفســـك 
ية أو بشكل أفضل وتحديد المفاهيم الخاطئة عـن هويتـك الجنسـ

ــــة، ابحثــــي عــــن مصــــادر داعمــــة لمجتمعــــات المــــيم مثــــل  الجندري
ويمكــن لهــذا أن يســاعدك علــى فهــم ) ٣٠صــفحة (الموجــودة فــي 

معتها نفسك بشكل أفضل وتبديد األسـاطير التـي قـد تكـوني سـ
).والتي قد تحتاجين لدحضها بنفسك(
بـــور تجنبـــي المواقـــع والمصـــادر المُصـــابة برهـــاب المثليـــة والع•

ومـات الجندري، فهي ليست فقط خاطئة وكثيـرًا مـا تنشـر معل
 مغلوطة فحسب، بـل مـن المـرجح أيضًـا أن تجعلـك تشـعرين

.بالسوء حيال نفسك
ابحثــي عــن مصــادر مالئمــة ألفــراد مجتمعــات المــيم أوالً، دون •

نين مقارنتها بالمصادر اإلسـالمية، حيـث أن العديـد مـن المتـدي
 لــديهم مواقــف متشــددة تجــاه) ســواءًا أكــانوا مســلمين أو ال(

ن أفراد مجتمعات الميم، فمن األسهل فـي كثيـر مـن األحيـان أ
.تجدي مصادر داعمة غير مرتبطة بالدين، في البداية
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٢٠

 بنفسك جيًدا
ِ
اعتن

رحلـة من شأن العناية بـالنفس أن تجعـل انتقالـك لم
ــر، كمــا أنهــا ستحســن مــن  قبــول الــذات أســهل بكثي

ــــدو األمــــر واضــــحًا  حالتــــك الجســــدية، وبينمــــا قــــد يب
 بالنســـبة للـــبعض، فـــإن الـــبعض اآلخـــر قـــد يجـــدون

صــعوبة كبيــرة فــي إدراك أنهــم جــزء مــن مجتمعــات 
لـــك المـــيم، ويمكـــن للعنايـــة بـــالنفس أن تســـهل قبو
.قللنفسك أو أن تضعك في بداية الطريق على األ

.النصائح التالية قد تساعدك في هذا األمر
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ِ
بنفسك جيًدا اعتن

ا تناول طعامًا صحيً
واشرب ماءًا كثيرًا 
ات وابتعد عن الكحولي

بعيدًا عن كونها (
 حرامًا فهي ستمنحك

).شعورًا أسوأ

حم نظيفــًا، استابقَ

ل بانتظام، توضأ قب
الصالة واجعل 

المكان الذي تعيش 
فيه مرتبًا، وحافظ 

 على نظافة مالبسك
وأوراقك، هذه 

األعمال البسيطة 
يمكنها أن تساعدك 

.على االنتعاش

ومي، التزم بروتينك الي
 سواءًا أكان صالتك
اليومية أو عملك أو 

مدرستك أو حتى 
أوقات الطعام، 

حافظ على الروتين 
 لتتجنب الخروج منه
ء والشعور باالستيا

.بسبب ذلك

جرب وضع أشياء 
تذكرك في المنزل، 
ي مثل الملصقات الت
يها يمكنك الكتابة عل
ك، أو المنبه على هاتف

إذا ما وجدت نفسك 
 تنسى القيام بهذه

.األشياء

٢١ م مسلم –نصائح لتقبل الذات، ألفراد مجتمعات الميم المسلمات والمسلمين 



٢٢

افعلي ما يجعلك تشعرين بالرضا عن نفسك

ـــة الجنســـية أو  ـــى تفـــاهم مـــع الهوي قـــد يكـــون الوصـــول إل
ــا بالنســبة للــبعض، وهــو أمــر مفهــو م، الجندريــة أمــرًا مؤلمً

فــإذا مــا كنــت محبطــة أو منزعجــة مــن هــذا، خــذي راحــة مــن 
يئـــــًا التفكيـــر فـــي هويتـــك الجنســـية أو الجندريـــة وافعلـــي ش
جـرد تحبينه، هذا من شـأنه أن يـذكرك جيـدًا بأنـك أكثـر مـن م

أو هويـــة جندريـــة، خـــذي كـــل مـــا ) أو عـــدم انجـــذاب(انجـــذاب 
.تحتاجينه من وقت حتى يقل الذهول من الفكرة

.شاركي في أعمال تطوعية•
.دةمارسي هواية تستمتعين بها، أو تعلمي هواية جدي•
ـــًا جديــدًا، ســواءًا أكــان موضــوعًا رغبــت فــ• ي تعلمــي شيئ

.تعلمه لفترة أو شيئــًا فكرت به لوهلة قصيرة
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ال توبخ نفسك بسبب من تنجذب إليه

ا مغـايرًا لم تختر من تنجذب إليه، ولن يجعلك تـوبيخ الـذات شخصًـ
ســلبي  أو يســاعدك علــى قبــول نفســك، فبــدالً مــن التفكيــر بشــكل

أنـــا معجـــب "فـــي انجـــذابك لآلخـــرين، ضـــعه فـــي إطـــار إيجـــابي مثـــل 
ع بشــــخص مغــــاير لكــــن هــــذا ال يعنــــي أننــــي ال يمكننــــي االســــتمتا

ــــا أو جنســــيًا ". بشــــعور اإلعجــــاب ال عيــــب فــــي أن تنجــــذب عاطفيً
.لشخص من نفس جنسك

غـوب، يعتبر الزواج سُنــَّة في اإلسالم، أي على الـرغم مـن أنـه مر•
زواج، لهذا، إن كنت ال تستطيع أو ال تريد ال(فهو ليس ضروري 

.)فهذا ال يجعلك مسلمًا سيئـــًا
يـل تحو(لقد ثبت أن عالجات التحويـل ألفـراد مجتمعـات المـيم •

) ندريـةالمثليين لمغايرين أو العـابرين إلـى متـوافقي الهويـة الج
ارة، هــي ممارســات غيــر فعالــة وغالبًــا مــا تتــرك آثــارًا نفســية ضــ

يًا فال يجب أن يجبر أحـد نفسـه علـى االنجـذاب عاطفيًـا أو جنسـ
.ألي شخص

٢٣ م مسلم –نصائح لتقبل الذات، ألفراد مجتمعات الميم المسلمات والمسلمين 



ويتـك لقبـول الـذات، فـإن التعبيـر عـن ه" صحيحة"بينما ال توجد طريقة 
ــ ــة بطريقــة تجعلــك تشــعر بالراحــة هــو أمــر مهــم بالنســبة ل ك الجندري

ا، ــة جنـدريًا، طالمـا كـان مـن اآلمـن فعـل هـذ/ــة عـابرًا/باعتبارك مسـلمًا
.ةين بالراح/ي عن دينك من خالل ارتداء أكثر ما يجعلك تشعر/عبِّر

ان هـذا يمكن للرجال العابرين جندريًا أن يتابعوا ارتداء الحجاب إن ك•
ين ما يجعلهم يشعرون براحة أكبر، لكن يمكن لهذا أن يجعل اآلخر

ينظــــرون إليــــك علــــى أنــــك امــــرأة، أو أن تــــتم  -الــــذين ال يعرفونــــك-
.مخاطبتك بطريقة غير صحيحة بينما ترتدي الحجاب

ــد• ــداء /علــى الجانــب اآلخــر، إذا كنــت تري ــى ارت  أو عــدم(يــن االنتقــال إل
يـار إذا ـي ذلك أيضًا، يمكنـك اخت/الحجاب، فيمكنك أن تفعل) ارتداء

ــد  يــن تغطيــة بعــض/يــن التحجــب أو إذا مــا كنــت تريــد/مــا كنــت تري

).مثل الساقين والذراعين دون الرأس(أجزاءك فقط 
ء ــي ارتـدا/ين تغطية رأسك دون ارتداء الحجاب، جـرب/إذا كنت تريد•

.األوشحة أو القبعات أو أي شيء آخر يغطيك دون ارتداء الحجاب

٢٤

ثرين براحة أك/ي عن هويتك الجندرية بما يجعلك تشعر/عبر

م مسلم –نصائح لتقبل الذات، ألفراد مجتمعات الميم المسلمات والمسلمين 



 ســواءًا أكــان هــذا فــي كيفيــة فهــم اإلســالم والقــرآن أو
أو  فهمك لنفسك باعتبارك أحد أفراد مجتمعات المـيم

حتـــى فـــي أحـــد جوانـــب حياتـــك اليوميـــة، تـــذكري أن هـــذه 
حياتك وأنك أنـت مـن يعيشـها، وإن حـاول أحـد أن يقلـل 

تـك من شأنك أو أن يخبرك بأن ميولك الجنسـية أو هوي
الجندريـــة هـــي مـــن اختيـــارك، مـــن المهـــم أن تتـــذكري أن 
آراؤهــم ال تتعــدى كونهــا آراؤهــم وأنــك لســت مضــطرة 

فـي  لـه الحـق هلالج لجحتى لإلصغاء إليهم، فال أحد سوى هللا 

.تحديد صحة أو خطأ ما تفعلينه في حياتك

ينتذكري أن اآلخرين ال يمكنهم أن يخبروك كيف تعيش

٢٥ م مسلم –نصائح لتقبل الذات، ألفراد مجتمعات الميم المسلمات والمسلمين 



تذكر أن هناك من سيتقبلونك

أن العــــالم بأكملــــه يقــــف ضــــدك وأن ال أحـــــد  أحيانـــــًا ستشــــعر

.سيتقبلك كما أنت
لونـك من يتقب به، ستجد ومع ذلك، فأنت لست وحدك فيما تمر

بكـل وتنتمـي إلـى مجتمعـات المـيم، و كما أنت، باعتبـارك مسـلمًا

.خصائصك األخرى، ويدعمونك في مختلف مناحي حياتك
تك لست وحدك، ويمكنك العثور على الحب كمـا أنـت، باسـتطاع

.اجتياز هذا، وسيكون هللا معك طوال الطريق





ملحق التفاسير  

٢٧

ما هو عمل قوم لوط؟

ة، ال يمكن حصر أعمال قوم لـوط فـي المثليـ
 لكــن مــن الواضــح أن الممارســات الجنســية

لغرباء المثلية عند قوم لوط كانت اغتصابًا ل
.وليست حتى فيما بينهم

م كــانوا ال يــأتون إال الغربــاء ولــ: قــال الحســن
.يكن يفعله بعضهم ببعض

)81/ 7معالم التنزيل، البغوي (
)81/ 7الجامع ألحكام القرآن، القرطبي (

ن كــانوا يفعلــون الفاحشــة بمــ: قــال البغــوي
ـــرك النـــاس  يمـــر بهـــم مـــن المســـافرين، فت

.الممر بهم
)29/ 29معالم التنزيل، البغوي (

كــانوا يأخــذون النــاس مــن : حكــى ابــن شــجرة
.الطرق لقضاء الفاحشة

)29/ 29الجامع ألحكام القرآن، القرطبي (

أنهـــم فيمـــا ذكـــر عـــنهم كـــانوا : قـــال الطبـــري
يفعلــــــون ذلــــــك بمــــــن مــــــر علــــــيهم مــــــن 

.المسافرين، من ورد بالدهم من الغرباء
)29/ 29جامع البيان، الطبري (

، أخبرنـا ابـن وهـب: حـدثني يـونس، قـال: وقال
يث عملهم الخب: قال ابن زيد في المنكر: قال

الـــــذي كـــــانوا يعملونـــــه، كـــــانوا يعترضــــــون 
.بالراكب، فيأخذونه ويركبونه

)29/ 29جامع البيان، الطبري (

م مسلم –نصائح لتقبل الذات، ألفراد مجتمعات الميم المسلمات والمسلمين 



ملحق التفاسير  

ما هو تغيير خلق هللا؟

عنـي ي" تغيير خلـق هللا"أصح اآلراء تؤكد أن 
تغييــــر ديــــن هللا؛ ألن هــــذا الــــرأي يعضــــده 

.النص القرآني

:يقول اإلمام الطبري في جامع البيان
ن حــــدثني المثنــــى قــــال، حــــدثنا عبــــد هللا بــــ

صــالح قــال، حــدثني معاويــة، عــن علــي، عــن 
لق وآلمرنهم فليغيرن خ: "ابن عباس قوله

.دين هللا: ، قال"هللا

ــرحمن  حــدثنا ابــن بشــار قــال، حــدثنا عبــد ال
 وأبــو أحمــد قــاال حــدثنا ســفيان، عــن قــيس

وآلمــــــرنهم : "بــــــن مســــــلم، عــــــن إبــــــراهيم
.دين هللا: ، قال"فليغيرن خلق هللا

حــــدثنا ابــــن بشــــار قــــال، حــــدثنا يحيــــى بــــن 
 ســـعيد قـــال، حـــدثنا ســـفيان قـــال، حـــدثني

.قيس بن مسلم، عن إبراهيم، مثله

ن حــدثنا أبــو كريــب قــال، حــدثنا أبــو نعــيم، عــ
ســـــفيان، عـــــن قـــــيس بـــــن مســـــلم، عـــــن 

.إبراهيم، مثله

حـــدثنا ابـــن حميـــد قــــال، حـــدثنا جريـــر، عــــن 
.مغيرة، عن إبراهيم، مثله

ــا عبــ د حــدثنا الحســن بــن يحيــى قــال، أخبرن
ــرزاق قــال، حــدثنا عمــي، عــن القاســم بــن  ال
 أبي بزة قـال، أخبـرت مجاهـدًا بقـول عكرمـة

ــ: ، قــال"فليغيــرن خلــق هللا: "فــي قولــه ن دي
.هللا

ــــن  ــــى قــــال، حــــدثنا مســــلم ب حــــدثني المثن
إبـــراهيم قـــال، حـــدثنا هـــارون النحـــوي قـــال، 

ذكـــرت لمجاهـــد : حـــدثنا مطـــر الـــوراق قـــال
ـــه ـــق : "قـــول عكرمـــة فـــي قول ـــرن خل فليغي

وآلمـــــــرنهم ! "كـــــــذب العبْـــــــدُ: ، فقــــــال"هللا
.دين هللا: ، قال"فليغيرن خلق هللا

نا حدثنا ابن وكيع وعمرو بـن علـي قـاال حـدث
ن أبو معاوية، عن ابن جريج، عن القاسـم بـ
.أبي بزة، عن مجاهد وعكرمة قاال دين هللا

حــــدثنا ابــــن وكيــــع قــــال، حــــدثنا المحــــاربي 
ديــن : وحفــص، عــن ليــث، عــن مجاهــد قــال

ـــيِّ: ثـــم قـــرأ. هللا ـــدِّينُ الْقَ ـــكَ ال ســـورة [مُ ، ذَلِ
].30: الروم

 حدثنا محمد بن عمرو وعمرو بن علـي قـاال
ي حدثنا أبـو عاصـم، عـن عيسـى، عـن ابـن أبـ

فليغيـــرن : "نجـــيح، عـــن مجاهـــد فـــي قولـــه
.الفطرة دين هللا: ، قال"خلق هللا

ال، حـدثني المثنـى قـال، حـدثنا أبـو حذيفـة قــ
: هدحدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجا

.نالفطرة، الدي: ، قال"فليغيرن خلق هللا"

، حــدثنا القاســم قــال، حــدثنا الحســين قــال
 حــدثني حجــاج قــال، قــال ابــن جــريج، أخبرنــي

: ولأنه سـمع مجاهـدًا يقـ: عبد هللا بن كثير
 ديــن: ، قــال"وآلمــرنهم فليغيــرن خلــق هللا"

.هللا

م مسلم –نصائح لتقبل الذات، ألفراد مجتمعات الميم المسلمات والمسلمين ٢٨



ملحق التفاسير  

٢٩

ــا عبــ د حــدثنا الحســن بــن يحيــى قــال، أخبرن
ــرزاق قــال، أخبرنــا معمــر، عــن قتــادة فــي  ال

.دين هللا: ، قال"فليغيرن خلق هللا: "قوله

 حـــدثني المثنـــى قـــال، حـــدثنا إســـحاق قـــال،
ــــك، عــــن  ــــد المل ــــن عب حــــدثنا إســــماعيل ب

بـزة  عثمان بن األسود، عن القاسم بن أبي
ــ: ، قــال"فليغيــرن خلــق هللا: "فــي قولــه ن دي

.هللا

مـد حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أح
بـــــن مفضـــــل قـــــال، حـــــدثنا أســـــباط، عـــــن 

، "وآلمـــرنهم فليغيـــرن خلـــق هللا: "الســـدي
.، فدين هللا"خلق هللا"أما : قال

حـــــدثت عـــــن الحســـــين بـــــن الفـــــرج قـــــال، 
ســـمعت أبـــا معـــاذ قـــال، حـــدثنا عبيـــد بـــن 
ســـليمان قـــال، ســـمعت الضـــحاك يقـــول 

ــ: ، قــال"فليغيــرن خلــق هللا: "فــي قولــه ن دي
تِــي فَطَــرَ فِطْــرَةَ اللَّــهِ الَّ: هللا، وهــو قــول هللا

ســورة [لْــقِ اللَّــهِ ،النَّــاسَ عَلَيْهَــا ال تَبْــدِيلَ لِخَ
.لدين هللا: ، يقول] 30: الروم

ــا ابــن وهــب قــال،  حــدثنا يــونس قــال، أخبرن
: ســــــمعت ابــــــن زيــــــد يقــــــول فــــــي قولــــــه

 ديــن: ، قــال"وآلمــرنهم فليغيــرن خلــق هللا"
لــدين : هِ ، قــالال تَبْــدِيلَ لِخَلْــقِ اللَّــ: وقــرأ. هللا
.هللا

ن حــدثنا عمــرو بــن علــي قــال، حــدثنا يحيــى بــ
ســـعيد قـــال، حـــدثنا ســـفيان قـــال، حـــدثنا 

 وآلمـرنهم: "قيس بـن مسـلم، عـن إبـراهيم
.دين هللا: ، قال"فليغيرن خلق هللا

 حــدثنا عمــرو بــن علــي قــال، حــدثنا معــاذ بــن
معـــاذ قـــال، حـــدثنا عمـــران بـــن حـــدير، عـــن 

ابـن  كتـب كثيـر مـولى: عيسى بن هالل قال
 سمرة إلى الضحاك بن مـزاحم يسـأله عـن

ـــــه ـــــرن خلـــــق هللا: "قول ، "وآلمـــــرنهم فليغي
".إنه دين هللا: "فكتب

 وأولــى األقــوال بالصــواب: قــال أبــو جعفــر
: معنــاه: فــي تأويــل ذلــك، قــولُ مــن قــال

ن ديـ: ، قـال"وآلمرنهم فليغيرن خلـق هللا"
 وذلـــك لداللـــة اآليـــة األخـــرى علـــى أن. هللا

هِ: ذلك معناه، وهـي قولـه  الَّتِـي فِطْـرَةَ اللـَّ
ـاسَ عَلَيْهَــا ال تَبْــدِ ـهِفَطَــرَ النـَّ  يلَ لِخَلْــقِ اللـَّ

].30: رومسورة ال[ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ، 
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مصادر أخرى.................

إن كنت من هـواة القـراءة فقـد ال 
تكــون قــراءة مجــالت مجتمعــات 
 المــيم أمــرًا ممتعًــا فحســب، بــل
 ستســاعدك جــدا فــي الــتعلم عــن
هويتـــك مـــن خـــالل كتابـــات أفـــراد 

ن /ينفس المجتمعات التي تنتمـ
:إليها ومن أهم تلك المجالت

مجلة شُباك•
shubbakmag.com

مجلة ماي كالي•
mykalimag.com

مجلة أمروس•
issuu.com/amroos

مجلة زعفران•
        tinyurl.com/y7kh3pm5

ن إن كنت من العابرات أو العـابري
ا مـن يـن جـدً/جندريًا فقـد تسـتفيد

دريًا كتابات أشخاص متنوعين جن
.على موقع ترانســـــــات

transatsite.com

 الســينما والــدراما وســائل رائعــة
لإلحســـــــاس بتجـــــــارب اآلخـــــــرين، 
 واألفـــالم التـــي تصـــور أفـــرادًا مـــن
مجتمعــــــات المــــــيم ســــــتجعلك 

.ة/ين بأنك لست وحيدًا/تشعر
م مبادرة أطياف ترشح لـك األفـال

:التالية

• Prayers For Bobby
• God’s own country
• Brokeback Mountain
• Pride
• Milk
• The Danish Girl
• Boys Don’t Cry
fb.com/AtyafMI

ويوفر مشروع إبدال ترجمات 
.احترافية للمحتوى الكويري

subscene.com/u/1093285

٣٠

youtu.be/AxT0I6crASk: ي هذا/شاهد

 ـي عن هويتك الجنسـية والجندريـة مـن أشـخاص/ي واستمع/ي وشاهد/اقرأ

.مةمروا بنفس تجاربك، هذه بعض االقتراحات التي قد تكون مفيدة ومله

.ـي بنفسك عما يناسبك/وال تكتفي بهذا، ابحث 
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غنـــــّي عـــن التعريـــف هـــو مشـــروع 
موســـــيقي شـــــبابي عـــــن الهويـــــة 

.الجنسية والجندرية
ghanni.net



ذاتال نصائح لتقبل

ألفـراد مجتمعـات الميــم
ـنوالمسلمي المسلمات

www.facebook.com/meem.muslimم ُمْسِلم

م ٢٠١٩آذار / مـارس  -هـ  ١٤٤٠رجـب 
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