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 قاعدة اليقني ال يزول بالشك وأثرها يف أحكام اخلنثى 
 عذراء حمودي هويرد.

 الجامعة العراقية/ كمية التربية لمبنات
JournalofStudies2019@gmail.com 

 الممخص:

 يخرج ثقب ولو أصال منيما شئ لو ليس من ىو او والنساء الرجال ألتا لو من الخنثى
 البول منو

 اليمكن الخنثى ىذا كون األنثى أحكام في واضح أثر ليا بالشك اليزول اليقين قاعدة
 يقسم ذلك عمى وبناء نوعو ويتيقن أمره يتوضح أن بعد اال األنثى او بالذكر يمحق أن

 : قسمين  إلى الخنثى

 او رجل انو فعمم االنوثو او الذكورة عالمات فيو تبين من: المشكل غير الخنثى-ٔ
  أمرأة

 رجل انو يعمم وال االنوثو او الذكورة عالمات فيو يتبين لم من ىو: المشكل الخنثى-ٕ
 العالمات فيو تعارضت من ىو أمرأة،أو او

 الجنس بتصحيح الخاصة العمميات تجوز الغالب في كانت الفقيية المجتمع قرارات
 أو بحتة جراحية العمميات ىذه كانت وسواء الخنثى عن الضرر إزالة فييا  والتي

 لخمق تغييرا وليس الشفاء منو يقصد ىنا والعالج مرض الخنوثة وألن ىرمونية عالجات
 اليوية فييا تثبت العمميات ىذه الن بالشك اليزول اليقين لقاعدة اعماال أيضا وفيو اهلل

  الناس من الفئة ليذه الجنسية

 عندىم كونيا العمميات من النوع ىذا يجوزوا فمم الفقيية المجامع من األخر البعض اما
 .العزيز كتابو محكم في عنو منيي األمر وىذا اهلل لخمق تغييرا

 بالشك، أحكام الخنثى(. قاعدة اليقين، ال يزول الكممات المفتاحية:)
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The rule of certainty is not removed by doubt and its impact 

on the rulings of the Khentha 
Dr.Adhraa Hamoudi Hoyer 

Iraqi University/ College of Education for Girls 
Abstracts: 

A hermaphrodite is someone who has the twins of men and women, or he 

who has none of them at all and has a hole from which urine comes out 

The rule of certainty is not removed by doubt has a clear impact on the 

rulings of the female, because this hermaphrodite cannot join the male or 

female until after his matter is clarified and his type is certain. Accordingly, 

the hermaphrodite is divided into two parts: 

1- Unformed hermaphrodite: whoever shows signs of masculinity or 

femininity, then he knows that he is a man or a woman 

2- The problematic hermaphrodite: He is the one in whom the signs of 

masculinity or femininity are not evident and does not know that he is a man 

or a woman, or is the one in whom the signs contradict each other. 

The jurisprudential decisions of the community were mostly permissible 

operations for gender correction in which the damage to the hermaphrodite 

was removed, whether these operations were purely surgical or hormonal 

treatments, and because hermaphroditism is a disease and treatment here is 

intended to cure and not change God’s creation, and in it also works for the 

basis of certainty that is not removed by doubt because these operations are 

proven in them The gender identity of this group of people 

As for some other fiqh councils, they did not allow this type of operation, 

because they have a change of God’s creation, and this matter is forbidden in 

the decisiveness of his dear book. 

Keywords: (the rule of certainty, which is not removed by doubt, the rulings 

of the shemale). 
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 )المقدمة( 
الحمُد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى اشرف األنبياء والمرسمين محمد بن 

 عبداهلل وعمى آلو وصحبو أجمعين وبعد:
رة وتقويم وكرمو عمى جميع اإلنسان في أحسن صو فأن اهلل سبحانو وتعالى خمق 

يئڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڳ ڳ ڳ  يئعز من قائل:  الخالئق فقال
وبين بعد ذلك  ،(ٔ) 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  يئجنس ىذا المخموق ووضحو في آيات محكمات فقال سبحانو: 

يئچ ڇ ڇڇ ڇ ڎ ڎ ڌ ڌڈ ڈ ڍ ڍ ڇ ڇ 
، فوىب لإلنسان كل مقومات الحياة من حواس (ٕ)

وفي ذلك ما تنقضي  يتحسس بيا األشياء وسخر لُو ما في األرض جميعًا لخدمتو
االعمار في الوقوف عمى بعضو وتعجز العقول عن ادراك ماىيتو، وتعجز األلسن عن 
وصفو، ومن رحمتو سبحانو أنو جعل من خمقو الذكر واألنثى وبيَّن وظيفة ىذا المخموق 

يئڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  يئ فقال عز َمْن قائل:
ىذه التركيبة العجيبة من عجائب قدرتو  ،(ٖ)

سبحانو قد وضحت في محكم كتابو العزيز ووفقًا لما جاء في اآليات البينات، لكن 
ىناك ثمة مسألة يجب ان تسمط عمييا األضواء وىي تخص فئة من المجتمع ال يمكن 

كيم ان ننسبيا لجنس معين إال وفق معايير وضوابط شرعية وضحيا لنا الشارع الح
وىذٍه الفئة ىي )الخنثى( فمكثرة النوازل في عصرنا الحاضر ومدى ارتباطيا بالماضي 
آثرت أن أكتب في ] قاعدة اليقين ال يزول بالشك وأثرىا في أحكام الخنثى[، كون 
الخنثى ال يجوز أن يصنف من ضمن الذكور أو من ضمن االناث إال بعد التحري 

ين وكما بينت وفق ضوابط ومعايير وضعيا لنا والتثبت من كونو ينتسب إلى جنس مع
 الشارع الحكيم.
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  -البحث: اهداف
 بيان ما ىية الخنثى في المغة والفقو والطب.  (ٔ
تشخيص العالمات الطبية والفقيية والتي من شأنيا أن تثبت جنس الخنثى وفقا  (ٕ

 لمعايير معتمدة عند أىل الطب والفقو. 
بيان االحكام الخاصة باألحوال الشخصية والمتعمقة بأحكام النكاح والرضاع  (ٖ

 والخموة والميراث. 
 تكمن أهمية البحث فيما يأتي: 

ىذه الدراسة خصصت لفئة من البشر تحتاج إلى التعرف عمى أحكاميا  .ٔ
 الشرعية من حيث الحقوق والواجبات. 

قصور المعرفة لدى طمبة العمم بأحكام الخنثى وباألخص في مسائل العبادات  .ٕ
 واالحوال الشخصية واألحكام الجنائية. 

التثبت في األحكام الخاصة بالخنثى وعدم األخذ بالشك، ألن ىذِه األحكام  .ٖ
 يجب ان تبنى عمى اليقين وفقا لما أراده الشارع الحكيم. 

الحاصل في معرفة جنس اإلنسان من خالل تسميط الضوء عمى التطور الطبي  .ٗ
األبحاث الطبية المتمثمة بالعمميات التي يمكن من خالليا إثبات اليوية 

 الجنسية. 
  -أما عن منهجيتي في البحث فقد قسمت البحث إلى عدة مباحث:

التعريف بقاعدة )اليقين في زوال الشك( وأىميتيا وقسمت المبحث إلى  المبحث األول:
 ثالث مطالب: 
 التعريف بمفردات القاعدة ومعناىا.  المطمب األول:
 معنى القاعدة.  المطمب الثاني:
 أصل القاعدة.  المطمب الثالث:

فكان في: التكييف الفقيي لمخنثى في الشريعة اإلسالمية  المبحث الثانيأما 
 سمتو إلى ثالثة مطالب. وق
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 تعريف الخنثى لغًة واصطالحًا.  المطمب األول:
 أنواع الخنثى.  المطمب الثاني:
 االحتياط دليل شرعي معتبر في أحكام الخنثى. المطمب الثالث:

فيو التكييف الفقيي لعمميات تغيير الجنس،  المبحث الثالثأما ما جاء في 
 و. فتكممت عن كيفية تجويل الجنس وماىيت

تناولت بعض التطبيقات الفقيية لقاعدة اليقين ال يزول بالشك  المبحث الرابعوفي 
 وأثرىا في أحكام الخنثى وقسمتيا كاآلتي: 

 تطبيقات فقيية في باب العبادات.  المطمب األول:
 تطبيقات فقيية في باب األحوال الشخصية.  المطمب الثاني:
 تطبيقات فقيية في باب الجنايات والحدود.  المطمب الثالث:

وأود أن أذكر أنني قد خرجت بيذا البحث بعدة استنتاجات كانت نتيجة دراسة 
وتحميل لبعض المسائل الفقيية وقد وضعت فيرس لإلعالم وثبت لمصادر والمراجع 
واهلل اسأل أن يجعل عممي ىذا في ميزانو عزوجل، فأن أصبت فمنو سبحانو وتعالى 

ن أخطأت فمن نفسي والشيطان وآخر دعوانا أن الحمُد هلل رب العالمين والصالة وا  
 والسالم عمى اشرف األنبياء والمرسمين. 

 
    الباحثة

  
  



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 

 
 434 

 المبحث األول
 التعريف بقاعدة )اليقين ال يزول بالشك( وأهميتها

تعتبر قاعدة اليقين ال يزول أصل شرعي عظيم وعمييا مدار األحكام الفقيية، 
وقال عنيا اإلمام السيوطي: "إعمم ان ىذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقو والمسائل 

وُتعد ىذِه القاعدة من أميمات القواعد  ،(ٗ)المخرجة عمييا تبمغ ثالثة ارباع الفقو وأكثر"
التي تبنى عمييا أحكام فقيية بمنتيى الدقة، وفي المغني ما جاء نصًا: قال القاضي 

مبنى الفقو عمى اربع قواعد: اليقين ال يزول بالشك والضرر يزال، والعادة : إن (٘)حسين
محكمة، والمشقة تجمب التيسير، وزاد بعضيم: واألمور بمقاصدىا، أي أنيا رحما تُقبل 

وايضًا قال عنيا اإلمام النووي: "ىذه قاعدة مطردة ال يخرج منيا إال  ،(ٙ)بنياتيا
 . (ٚ)مسائل"

ظيرًا من مظاىر التسامح واليسر والرحمة في ثنايا ىذا الدين وُتعد ىذِه القاعدة م
العظيم، إذ انما تيدف إلى رفع الحرج الذي يأتي من الوساوس وباألخذ في باب الطيارة 

 . (ٛ)والصالة حيث يجب عمى المسمم ان يترك الشك ويقرر اليقين
 المطمب األول

 التعريف بمفردات القاعدة ومعناها
 اليقين لغًة واصطالحاً أواًل: تعريف 

العمم وزال الشك، قال الرازي في مختار الصحاح: اليقين العمم اليقين في المغة: 
وزوال الشك ومنو يقنت األمر، من باب ِحراَب وايقنُت وتتبعت كمو بمعنى وانا عمى 

 . (ٜ)يقين منو وربما عبروا عن الظن باليقين وعن اليقين بالظن
 .(ٓٔ)زاحة الشك فقط"وقال الفيروز آبادي ىو "إ

: "اعتقاد الشيء بأنو كذا مع اعتقاد إنو ال يمكن أما اليقين في االصطالح فهو
 .(ٔٔ)إال كذا مطابقًا لمواقع غير ممكن الزوال"

 .(ٕٔ)أو ىو: حصول الجزم او الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعو
 ثانيًا: تعريف الشك 
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مأخوذ من شك األمر يشكُو شكًا، وشككُت في األمر، بمعنى التردد  الشك لغًة:
 .(ٖٔ)فيو، وأصُل الشك التداخل ومن ذلك قوليم شككتو بالرمح

قال أئمة المغة: )الشك( خالف اليقين، والشك نقيض اليقين وجمعو شكوك، وقد 
 . (ٗٔ)شككت في كذا وتشككُت وشّك في األمِر يُشُك شكًا وشككو فيو غيره

وعرفو الجرجاني أيضًا بأنو: "التردد بين النقيضين بال ترجيح ألحدىما عمى 
 .(٘ٔ)اآلخر عند الشاك"

فيو "تردد الفعل بين الوقوع وعدمو، أي ال يوجد مرجح  أما تعريفه اصطالحًا:
 . (ٙٔ)ألحدىما عمى اآلخر وال يجوز ترجيح أحد االحتمالين"

ياء لفظ الشك فمرادىم بو التردد بين قال ابن القيم رحمو اهلل: "حيُث اطمق الفق
 .(ٚٔ)الشيء وعدمو، تساوي االحتماالن أو رجح أحدىما"

 وبيذا يمكن ان نقول ان مراتب اإلدراك ىي كاآلتي: 
 اليقين: جزم القمب مع االستناد إلى الدليل القطعي.  (ٔ
 االعتقاد: جزم القمب من غير استناد إلى الدليل القطعي.  (ٕ
 الظن: تجويز أمرين أحدىما أقوى منت اآلخر.  (ٖ
 الشك: تجويز أمرين ال فرية ألحدىما عمى اآلخر.  (ٗ
 .  (ٛٔ)الوىم: تجويز أمرين أحدىما أشعف من اآلخر (5

 المطمب الثاني
 معنى القاعدة

 
الشك عميو  معنى القاعدة أن ما كان ثابتًا متيقًا ال يمكن ان يزول بمجرد طروء

ألن األمر اليقين ال ُيعقل أن يرتفع بما ىو أضعف منو ألن المتيقن منو ال يمكن أن 
يزيمو الشك الذي ىو أضعف منو فيقدم األقوى عمى األضعف وىذا ما أشار إليو الشيخ 
الزرقا حيث ذكر بـــ" أن األمر الثابت والُمقرر بدليل أو أمارة أو أي طريقة من طرق 

عتد بيا والُمعبر عنيا باألصل أو اليقين ال يرتفع حكمو بمجرد طروء الشك اإلثبات الم
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. ولتوضيح ذلك فإن (ٜٔ)عميو ألن األمر اليقين ال ُيعقل أن يزيمو ما ىو أضعف منو"
ذا أقام الدليل عمى شغميا  األصل براءة الذمة فاليقين في ذلك ان الذمة ليست مشغولة وا 

ما لو غاب إنسان غيبة منقطعة بحيث ال ُيعمم موتو  كان اليقين شغميا بالدين، وكذلك
وال حياتو فإن المعتبر اليقين السابق وىو حياتو إلى أن ُيعمم موتو بالبّينة أو بموت 
ن كان احتمال موتو قائمًا في كل لحظة فال يجوز قبل ذلك قسمة مالو  جميع اقرانو، وا 

مستودع حفظيا فمو أعطاىا بين الورثة، ولو كان لُو وديعة عند آخر فيجب عمى ال
 . (ٕٓ)لمورثة يكون ضامناً 

 المطمب الثالث
 أصل القاعدة

 ىذه القاعدة العظيمة ليا ادلة كثيرة من الكتاب والُسنة واالجماع والمعقول.
 ن القرآن الكريم:القاعدة مأدلة  - أ

يئڳڳ ڳ ڳ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇڇ ڍ ڍ ڈ ڈ يئقوله تعالى:  (ٔ
(ٕٔ) . 

يئٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڤ يئقولو تعالى:  (ٕ
(ٕٕ) . 

يئيئيئ ی ی ڈ ڈ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئتعالى: قولو  (ٖ
(ٕٖ) .        

 أدلة القاعدة من السنة النبوية المطهرة: - ب
( الرجل الذي انو شكا إلى رسول اهلل ) حديث عباد بن تميم عن عمو  (ٔ

ُيخيل انو يجد الشيء في الصالة فقال: "ثم ال ينفتل أوال ينصرف حتى يسمع 
 . (ٕٗ)يجد ريحًا"صوتًا أو 

( يقول: " إذا سيا أحدكم قال: سمعُت النبي ) عن عبدالرحمن بن عوف  (ٕ
في صالتو فمم يدر واحدًة صمى أو اثنين فميبن عمى واحدة فان لم يدر ثنين 
صمى أو ثالثًا فميبن عمى ثنين فإن لم يدر ثالثًا صمى او أربعًا فميبن عمى 

"قال أبو عيسى: ىذا حديث حسن غريب ثالث وليسجد سجدتين قبل ان ُيسمم 
 .(ٕ٘)صحيح

  ادلة القاعدة من االجماع:ج( 
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اتفق العمماء عمى أصل العمل بيذه القاعدة، فقد ُنقل االجماع اإلمام 
، فقال: "ىذه قاعدة مجمع عمييا، وىي ان كل مشكوك فيو يجعل كالمعدوم (ٕٙ)القرافي

 الذي ُيجزم بعدمِو".
: "إن التمسك باليقين وترك المشكوك فيو أصل في الشرع فال (ٕٚ)وقال اإلمام السرخسي

يزول اليقين بالشك، ألن اليقين كان معمومًا في نفسو ومع الشك ال يثبت العمم، فال 
  .  (ٕٛ)يجوز ترك العمل بالِعمم ألجل ماَليَس بعمم"

  دليل القاعدة من المعقول:د( 
في كتابو المدخل الفقيي العام لذلك حيث قال:  لقد أشار الدكتور مصطفى الزرقا

  . (ٜٕ)"اليقين اقوى من الشك ألن اليقين حكمًا قطعيًا جازمًا فال ينيدم بالشك"
 المبحث الثاني 

 التكييف الفقهي لمخنثى في الشريعة اإلسالمية
 المطمب األول

  تعريف الخنثي لغًة واصطالحاً 
 اواًل: التعريف المغوي لمخنثى: 

، يقال: خنث الرجُل يخنُث (ٖٓ)جاء لفظ الخنثى بعدة معاني منيا: التكسر والتثني
 . (ٖٔ)خنثًا إذا تكسَر وتموى

والخنُث: باطُن الشدق عند االضراس، من فوق وأسفل، وتخنَث الرجل وغيرُه: 
 . (ٕٖ)سقط من الضعف

األنثى، والخنثى: الذي ال خمُص لذكر وال إلنثى، فقال رجٌل خنثى: لُو ما لمذكر و 
 .  (ٖٖ)والجمُع خناثي

وأما المخنث: فيو في عرف الناس الذي يباشر الرديء من األفعال، أي يمبس 
 . (ٖٗ)زي لنساء ويتموى بحديثِو باختياره ويكون محاًل لمواطة
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 ثانيًا: تعريف الخنثى اصطالحًا: 
ذكر الفقياء أصحاب المذاىب رحميم اهلل عدة تعريفات لمخنثى، وىذِه التعريفات 

 تكاد تكون متقاربة في المعنى وىي كاآلتي: 
ىو َمن لُو آلة الرجال والنساء والشخص الواحد ال  تعريف الحنفية لمخنثى:  (ٔ

ما أن يكون أنثى  . (ٖ٘)يكون ذكرًا وال أنثى حقيقًة، فإما أن يكون ذكرًا وا 
ىو من لُو آلة المرأة وآلة الرجل، وقيل يوجد منو  تعريف المالكية لمخنثى:  (ٕ

نوع ليس لُو واحدة منيما، ولُو مكان يبول منو وال يتصور ان يكون أبًا وال أمًا وال جدًا 
 . (ٖٙ)وال جدًة وال زوجًا وال زوجًة، ألنو ال يجوز مناكحتو ما داَم مشكالً 

ُو التا الرجل والمرأة أو ليس لُو واحدة ىو من ل تعريف الشافعية لمخنثى: (ٖ
 . (ٖٚ)منيما بل لُو ثقبة يبول منيما

ىو شخص ُأشتبو في أمره ولم يدر أذكر ىو أم  تعريف الحنابمة لمخنثى: (ٗ
 .(ٖٛ)أنثى أما ألن لُو ذكرًا أو فرجًا ممًا أو ألنو ليس لُو شيء منيما أصالً 

 ثالثًا: تعريف الخنثى طبيًا: 
طبيًا بأنو حالة خمقية تجتمع فييا أعضاء الذكورة واألنوثة بدرجات ُعرف الخنثى 

 .(ٜٖ)متفاوتة في الشخص نفسو
وعرف ابن سينا بأن الخنثى من ليس لُو ال عضو الرجال وال عضو النساء 
ومنيم من لُو كالىما لكن احدىما خفي واضعف أو خفي واآلخر بالخالف ويبول من 

ما سواء كثيرًا، أما يعالجون بقطع العضو األخفى أحدىما دون اآلخر ومنيم من كالى
 . (ٓٗ)وتدبير جراحتو

وبالنظر لتعريفات الفقياء أصحاب المذاىب نرى أنيا جاءت غير متوافقة مع 
 تعريف أىل الطب من حيث المضمون والكيفية. 
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 المطمب الثاني
 أنواع الخنثى

باضطراب اليوية من المعموم ان التخنث ُيعتبر من أنواع االمراض الخاصة 
الجنسية لمشخص السوي، ذلك ان اهلل تعالى عندما خمق االنسان بيَّن خمقُو في محكم 

يئ ڇ ڇ ڍ ڍ ڈ ڌڈ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ يئ: كتابو العزيز حيث قال
(ٗٔ) ،

فالمتتبع لما جاء في اآلية الكريمة من معان ال يتصور ان يكون ىناك جنس ثالث كما 
يسمونو اآلن، ألن القرآن الكريم قد ذكر خمق اهلل وتحديد ذلك وفقًا لما جاءت بو اآلية 
الكريمة من حيث كون ىذا الخمق ىو الذكر واألنثى، إذن عمينا ان نوضح ما ىية 

 ىم أما عند الفقياء فيسمونو الخنثى.  الجنس الثالث كما يسمونو
وقد قسم ىؤالء الفقياء الخنثى إلى قسمين من حيث االعتبار وعدمو وىذه 

 األقسام كالتالي: 
ما كان مكتسبًا بأصل الخمقة، أي َمْن ُخمق ىكذا وكان في أعضائو لين وفي   (ٔ

 .(ٕٗ)لسانو تكَّسر بأصل الخمقة وال يشتيي النساء فيذا ال أثم عميو
ما كان التخنث فيو باالختيار، أي غير مكتسب بأصل الخمقة حيُث يتشبو   (ٕ

بالنساء في حركاتين وكالمين فيذا عميو المعنة إلى يوم الدين حسب ما جاءت بو 
 . (ٖٗ)األحاديث النبوية الشريفة

نع التكَّسر والمين ويتكمف فيو،  وحممُو أىل العمم عمى من كان مختارًا فيو، يتصَّ
ن يتكسر في كالمو وفي أعضائو لين بأصل الخمقة فيو عدل ولكنو مأمور إما إذا كا

 . (ٗٗ)بتكمف ازالتو فإن تمادى عميو ُيذم
ومعظم ما جاء من تقسيمات الفقياء أصحاب المذاىب رحميم اهلل لمخنثى 

 باعتبار آلتو التناسمية فيي كاآلتي:
ألنو ال ُيعمم تذكيره َمْن كانت لُو آلتان وىو ما ُيسمى بالخنثى المشكل، وذلك  ( أ

وال تأنيثو، فاألصُل فيو التذكير ومن الُمسمم بو أن الشخص الذي فيو عالمات الذكورة 
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واألنوثة في الوقت نفسو، مع احتمالية أن يكون ذكرًا وفيو آلة النساء، وأن تكون انثى 
 . (٘ٗ)مع وجود آلة الرجال فُتعتبر ىنا زيادة خمقية بمنزلة األصبع الزائدة

إن بال من حيث يبول الرجال ورث  (ٙٗ)و باتفاق الفقياء ىو باعتبار مبالوُ وحكم
ن بال من حيث تبول النساء ورث ميراث المرأة  . (ٚٗ)ميراث الرجال وا 

  -وذلك لمدليل اآلتي:
( ُسئل عن المولود لُو ُقبل وذكر، من ان النبي ) ما روي عن ابن عباس 

 . (ٛٗ)أين يروث؟ قال: يورث من حيث يبول
الخنثى غير المشكل، وىو ما اتضحت فيو عالمات الذكورة أو األنوثة فُيعمم  ( ب

انو رجل أو امرأة فيذا ليس بمشكل وانما ىو رجل فيو خمقة زائدة أو امرأة فييا خمقة 
 .(ٜٗ)زائدة والُحكم فيو حكم ماظيرت عالماتو فيو، فيسمى حينئٍذ )واضحًا( في الحالتين

العالمات، وصورتو بان تظير عالمة لمذكورة وأخرى أما إذا تعارض األمر في 
 . (ٓ٘)لألنوثة فيحكم حينئٍذ بأشكالو وىذا باالتفاق

وىناك عالمات أخرى غير اعتبار المبال يمكن أن يتضح فييا أمر الخنثى والتي 
 منيا ما يأتي:

ن امنى من آلة األنثى فيو أنثى  المني: (ٔ فإن امنى من آلة الذكر فيو ذكر وا 
 فإن استويا أعتبر األسبق. 

ن ماَل إلى الرجال فيو  الميول الجنسي: (ٕ فإن ماَل إلى النساء فيو ذكر وا 
 انثى فإن استويا فيو مشكل. 

 ظيور المحية والشارب وىذا دليل عمى ذكوريتو.  (ٖ
ين ونزول المبن منيا وىذا دليل عمى ظيور الحيض والحمل وتفمك الثدي (ٗ

 .(ٔ٘)أنوثتو
ج( َمْن ليس لُو آلة اصاًل، بل يوجد لُو ثقب صغير يخرج منو البول فينا يمحق باألنثى مجازًا 
ويعتبر أعمى درجات االشتباه ويسمى )خنثعي( وقد الحقُو اإلمام محمد بن الحسن الشيباني 

 .(ٕ٘)حنيفة النعمان وأبو يوسففي الحكم لمخنثى خالفًا لإلمام األعظم ابي 
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 المطمب الثالث
 االحتياط دليل شرعي ُمعتبر في أحكام الخنثى

افتعال من احتاط، وىو من الحوط، والحوط ىو الشيء يطيف  االحتياط لغًة:
بالشيء، يقال حاطو يحوطو حوطًا وحياطًة وحيطًة بمعنى واحد ولفظ حوط حقيقة في 

 .(ٖ٘)اإلحاطة الحسية بالشيء
فقد عرفو االصوليون بتعريفات مختمفة من حقيقتيا  في االصطالح الشرعي أما

والسبب في ذلك ان بعضيم قصد تعريف االحتياط بالطريقة المغضية إليو، وبعضيم 
حاول ان يضع لألحتياط تصورًا فعَّرفو بالمآل الذي يرجى منو وفي كل األحوال 

 .(ٗ٘)فاالحتياط ىو األخذ بأبعد الوجوه عن المآثم
وعرفو الدكتور منيب شاكر بأنو: "االحتراز عن الوقوع في منيي او ترك مأمور 

 .(٘٘)عند االشتباه"
ُيعد االحتياط مسمكًا يمجأ إليو المجتيد عند وقوع الشك واالشتباه، إما لتكافؤ 
األدلة، أو لتقاربيا، أو لعدم انضباط العمل واألسباب أو عند دوران العقل بين حكمين 

كميف كالوجوب والندب والتحريم والكراىة وغير ذلك وىو بيذا المعنى عن أحكام الت
 . (ٙ٘)يصمح ان يكون دلياًل واصاًل شرعيًا كبقية األدلة الشرعية المختمف فييا

والمتتبع ألحكام الخنثى يرى ان يؤخذ باالحوط فييا واألوثق في أمور الدين وان 
 ال ُيحكم ثبوت حكم وقع الشك فيو. 

 الثالثالمبحث 
 التكييف الفقهي لعمميات تغيير الجنس

 ما ىو تحويل الجنس، وما تعريفو؟
من مادة حول ولو معان متعددة منيا عدول الشيء عن  التحويل في المغة:

وجيو واإلزالة والتغيير، وىذِه المعاني موجودة في ىذِه العممية إذ تقوم بتغيير الذكر إلى 
 .(ٚ٘)أنثى واالنثى إلى ذكر

 .(ٛ٘)كل ضرب من الشيء ومن الناس ومن الطير في المغة:والجنس 
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ويعرف أيضًا أي الجنس: بانو اسم دال عمى كثيرين مختمفين باالنواع 
)الجرجاني(، وينازع بعض الباحثين واألطباء في تسميتيا "تحوياًل" أو "تغيرًا" ألن ما 

ن تغير أو تحول جنس تقوم بو ىذِه العممية مجرد تغير الصورة الظاىرة وال يمكن ابدًا أ
 االنسان إلى جنس آخر ظاىرًا أو باطنًا فيو ُمحال طبيًا. 

ىو مصطمح طبي انجميزي ويعرف بأنو من لديو األعضاء التناسمية  الترانسكس:
والخصائص الجنسية الثانوية التي تنتمي إلى جنس معين لكن ىويتو وتكوينو النفسي 

 .(ٜ٘)واالجتماعي ينتمي إلى الجنس اآلخر
وقبل الخوض في حكم عمميات التحول الجنسي أود أن اذكر ىنا بعض األمور 

 التي ىي محل نظر في ثبوت ىذِه األحكام والتي ىي: 
أن حكم الخنثى المشكل يختمف عن المتحول جنسيًا، فالخنوثة عيب خمقي يولد  (ٔ

مع االنسان، ويكون أي الشخص المخنث تكون أعضاؤه الجنسية الظاىرة غامضة، 
بينما الذي يروم التحول الجنسي ال يوجد لديو أي غموض في تحديد الجنس وال عيب 

 فيو أي في العضو التناسمي.
أن الحكم في مسألة الخنثى والتثبت من جنسيا الصحيح سواء عن طريق  (ٕ

الجراحة أو عن طريق أخذ بعض اليرمونات والعالجات فالقول في ذلك راجع لما يقولو 
يئ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ يئلقولو تعالى: نيم أىل الذكر ىنا أىل الطب الثقات أل

(ٙٓ) ،
فالطبيب ىو من يستطيع ان يحدد الجنس من خالل النظر إلى ىذه القرد فإذا كانت 
ن كانت  ن كانت ىذِه الغدة تحمل الخصية فيو ذكر، وا  تحمل المبيض فيو انثى وا 

 (ٔٙ)تحمميما معًا فبعد ذلك يبدأ التشخيص الصحيح ليا. 
عمى ذلك تجوز معالجة الخنثى المشكل بتناول اليرمونات او بناًء  (ٖ

بالعممية الجراحية إلزالة الغموض في العضو الجنسي الظاىر، إذا غمب عمى ظن 
األطباء نفعيا لمخنثى وىذا ما عميو الفتوى المعتمدة في ماليزيا الصادرة إدارة تطوير 

سة والسببين المنعقدة في عام في جمستيا الساد  (JAKIMالشؤون اإلسالمية بماليزيا )
و المجنة الدائمة  ٔٔم، وقرار المجمع الفقيي اإلسالمي بمكة المكرمة في دورتو ٕٙٓٓ
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لمبحوث العممية واالفتاء بالمممكة العربية السعودية وىذه الفتوى تعتبر من الفتاوى 
في  المجمع الفقيي اإلسالمي تالمحدثة في موضوع عمميات التحول الجنسي إذن قرارا

م كانت تختمف عما ىي عميو اآلن حيث كانت تنادي بتحريم ٜٜٛٔلعام  ٔٔدورتو 
نو يعد عبثًا بالجنس وال تصحيحًا لُو كما  تمك الجراحات وقالوا: انيا ال تجوز شرعًا، وا 
يسميو البعض، وعميو يمكن أن نبين الحكم الشرعي في عمميات التحول الجنسي 

عيب في الجياز التناسمي الظاىر وال غموض بل  وبصورة واضحة جدًا لمن ليس لديو
 يقوم بالتحويل ليتوافق المظير الخارجي مع اإلحساس وقد انقسموا إلى فريقين:

قالوا بحرمة تمك الجراحات وانيا ال تجوز شرًعا وىو رأي اكثر  الفريق األول:
المجمع الفقيي  الفقياء المعاصرين ولم يخالفيم إال أقل القميل، وابرز القائمين بالتحريم

م والدكتور الطبيب ٕٜٛٔفي فتوى صدرت في عام   (jAKIMاإلسالمي بماليزيا )
م( عضو ٜٜٗٔ، والشيخ الدكتور محمد بن محمد الشنقيطي )ٖٜٜٔمحمد عمي البار 

في ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعودية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 
م( واألستاذ الدكتور عمي ٕٛٓٓمجمع فقياء الشريعة بأمريكا )والمجنة الدائمة لإلفتاء ب

 (ٕٙ)م(. ٕٙٔٓجمعة عضو ىيئة كبار عمماء االزىر الشريف )
السيما إذا قرره األطباء عالجًا لممضطرين في  زالقول بالجوا الفريق الثاني:

اليوية الجنسية وىذا رأي الشيعة االمامية وقد ُنسب ىذا الرأي ايضًا إلى محمد سيد 
طنطاوي شيخ االزىر في وقتو، والمراد ىنا الجراحة التي يتم فييا تحويل الذكر إلى 

ن أىم الدوافع التي انثى والعكس وقد انتشرت ىذِه الظاىرة في بمدان الغرب وكان م
دفعت الشباب تبني فكرة ىذِه الجراحة ىو دافع الكراىية فكما يقال بان ىؤالء يشعرون 
بكراىية الجنس الذي ولدوا عميو نتيجة لعوامل مختمفة، فقد يعود اغمبيا كما يقول بعض 

ؤالء األطباء إلى فترات مبكرة من حياة االنسان وتربيتو وتكون التربية فيو غير سميمة وى
األشخاص ال يوجد فييم أي لبس في تحديد جنسيم سواء من ناحية المظير او ناحية 

 . (ٖٙ)الجوىر كما ىو الحال في الخنثى
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وقد استنتجت مما مر سابقًا أن المتخنث إذا كان ىناك ثمة عيب خمقي وىذا 
العيب جعمو يعاني من اضطراب عضوي في ىويتو الجنسية فينا يجوز لُو إجراء ىذه 

عمميات الجراحية التي من شأنيا ان تظير حالتو الحقيقية وألن القاعدة الفقيية تقول ال
)الضرر يزال( والخنوثة تحدث ضرر ويتمثل ىذا الضرر في اآلالم النفسية 
واالجتماعية والجسدية التي تسببيا الخنوثة لممريض فيجوز ىنا لممسمم رفع الضرر 

)ال ضرر وال ِضرار(، وألن اليدف من اجراء  (:وذلك وفقًا لما جاء بو قول النبي )
ىكذا عمميات ىو إرجاع الشيء إلى أصمو وحالتو الطبيعية من حيث الذكورة واألنوثة 
عمااًل لقاعدة )اليقين ال يزول بالشك( وىذا اليدف مشروع وليس فيو تغيير لخمق اهلل،  وا 

متخنث بأصل الخمقة وأن مما يزكي ىذا القول ما ذكره ابن حجر العسقالني من ان ال
، والتدخل الجراحي يعتبر من وجوه التكمف بعد حل (ٗٙ)عميو ان يتكمف بإزالة تخنثو

 االشكال فيو. 
ومما تجدر اإلشارة إليو ىنا ان احكام الخنثى المشكل تختمف اختالفًا جذريًا عن 
المتحّول الجنسي لكون الخناثة عيب خمقي، يولد مع االنسان، ويعرف بأنو الشخص 
الذي تكون أعضاؤه الجنسية الظاىرة غامضة بينما المتحول الجنسي ليس لديو غموض 

   .(٘ٙ)في تحديد الجنس وال عيب في العضو التناسمي
 المبحث الرابع

 تطبيقات فقهية لقاعدة اليقين ال يزول بالشك وأثرها في أحكام الخنثى
 المطمب األول: تطبيقات فقهية في باب العبادات

 مسألة إمامة الخنثى في الصالة: 
لمرجل وال ألمثالو من الخناثى وذلك  أجمع الفقياء عمى عدم صحة إمامة الخنثى

الحتمال كونو انثى، ومن المعموم ان إمامة النساء لمرجال ال تصح واما ان كان 
المقتدي بو نساء فيجوز حينذاك امامتو لين مع الكراىة عند الحنفية والشافعية 

، وخالفيم في ذلك المالكية فقالوا: ال يصح ان تكون المرأة وال الخنثى (ٙٙ)مةوالحناب
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المشكل إمامًا لرجال أو نساء ال في فرض وال في نفل ألن المالكية يشترطون الذكورة 
 .(ٚٙ)في اإلمام مطمقًا ليما كان المأموم

شروط وزاد اإلمام ابي زيد القيرواني عمى ذلك وقال: "وأعمم ان اإلمامة ليا 
صحة وشروط كمال فشروط صحتيا ثالثة عشر أوليا الذكورة المحققة فال تصح إمامة 

  . (ٛٙ)المرأة وال الخنثى المشكل وتبطل صالة المأموم دون األنثى التي صمت إمامًا"
 المطمب الثاني

 تطبيقات فقهية في باب األحوال الشخصية
 مسألة زواج الخنثى 

 تعالى في حكم زواج الخنثى إلى مذاىب وكالتالي:اختمف الفقياء رحميم اهلل 
قالوا ان الخنثى إذا زوجو ابوه أو مواله امرأة أو رجاًل  المذهب األول )الحنفية(:

ال يجوز ان ُيحكم بصحة نكاحو حتى يتوضح حالو ويتبين أمره، أنو امرأة أو رجل، فإذا 
صادقة المحل، أما إذا تبّين أنو خالف ما زوج بو فيو أي العقد باطل وذلك لعدم م

زوجو ابوه وظيرت عميو عالمات الرجولة بعد ذلك فينا ُيحكم بجواز النكاح إذا أتم 
شروط النكاح كاممة والتي منيا إمكانية الوصول إلى المرأة فإن لم يصل إلييا فينا 

 . (ٜٙ)يؤجل سنة كاممة كما في زواج العنين
قالوا انو يمتنع زواج الخنثى من الجيتين لحين تبّين  المذهب الثاني )المالكية(:

أمرُه وقالوا في حكم زوجة الخنثى انو ال خيار ليا ان كان الزوج خنثى محكومًا لو 
 . (ٓٚ)بالرجولية

قالوا في حكم من تزوج امرأة ووجدىا خنثى أو غير  المذهب الثالث )الشافعية(:
 في ىذه المسألة قوالن: ذلك وعكسو ىل يثبت لُو الخيار؟ فقالوا: ان 

 انو يثبت لُو الخيار من فسخ النكاح ألن النفس تعاف ذلك.  األول:
 ال يثبت لُو الخيار ألنو ال يتعذر معو االستمتاع والواضح. والثاني:

من موضع القولين إذا اختار الذكورة أو االنوثة بغير عالمة إما إذا يتبّين األمر 
 . (ٔٚ)في المذىب بعالمة فال خيار وىذا ىو األصح



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 

 
 446 

قالوات انو ال يصح نكاح خنثى ُمشكل حتى تبيَّن  المذهب الرابع )الحنابمة(:
، في قولو: "إذا قال انا رجل لم ينكح إال النساء (ٕٚ)أمرُه، نص عمى ذلك اإلمام الخرقي

وعكسو بعكسو، فمو عاَد عن قولو األول فمو نكاح ما عاَد إليو في األصح، أما ما جاَء 
 . (ٖٚ)ر فإنو يثبت لكال الزوجين لكون أحدىما خنثى غير مشكلفي الخيا

 المطمب الثالث
 تطبيقات فقهية في باب الجنايات

 وفيه مسألتين: 
 القصاص من الخنثى واالقتصاص لوُ  المسألة األولى:

ال خالف بين الفقياء وأصحاب المذاىب في مسألة القصاص من الخنثى 
من الرجل والمرأة بالخنثى، وُيقتل الخنثى بيما وذلك واالقتصاص منو أي انو ُيقتل كل 

ألن أمرُه أي الخنثى ال يخمو من أحد شيئين أما أن يكون رجاًل أو أن يكون امرأة فإذا 
تبيَّن أمرُه بعد البحث والتقصي عن جنسو فمن الواجب شرعًا ان ُيقام عميو الحد أو ُيقام 

نابمة عمى القصاص من األطراف سواء الحد بو، وقد اتفق المالكية والشافعية والح
 . (ٗٚ)قطعيا رجل أو امرأة

أما الحنفية فقد ذىبوا إلى انو ال يجوز القصاص عمى قاطع يد الخنثى ولو كان 
عامدًا وايضًا ال يجوز القصاص في حال كون القاطع امرأة وذلك ألن التكافؤ في 

 . (٘ٚ)مسائل القصاص عندىم واجب فأنعدم ىنا لعدم وجوده
 دية الخنثى المسألة الثانية:

وىي واحدة الديات مأخوذة من الودي، وىو اليالك، ُيقال: "أودي فالن"  -الدية:
إذا ىمك، فمما كانت تمزم من اليالك ُسميت بذلك وعرفت بعدة تعريفات اصطالحية 

 . (ٙٚ)مفادىا بأنيا المال الذي يؤخذ بالجناية عمى الحر أو النفس
يات أن الرجال تختمف أحكاميم فييا عن النساء أذكر والمعموم من أحكام الد

عمى سبيل المثال العاقمة وما تحممو من أحكام تخص الخنثى وفي حال كان الخنثى 
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ىو من أعتدى عمى غيره وأرتكب في حقو جريمة القتل فينا ىل تجب الدية عمى 
 الخنثى؟ 

ة وكذلك ما جاء وجواب ذلك ان جميور الفقياء من المالكية والشافعية والحنابم
، وذلك (ٚٚ)في مجمل قواعد الحنفية بأنو ال يجوز أن يكون الخنثى من ضمن العاقمة

لوجود الشك في كونو امرأة ومن المعموم ان ىذه القضايا ال تحتمل الوجيين واألخذ 
باليقين واجب إلرجاع الحقوق إلصحابيا وىذا األصل معدوم في جنس الخنثى الذي ال 

 ذكورة واألنوثة.ُيعمم حالو في ال
أما إذا كان المعتدى عميو ىو الخنثى ففي حال كون المقتول ىو الخنثى وبغض 
النظر عن كون القتل محمدًا او خطأ فرأي جميور الفقياء من الحنفية والمالكية 
والحنابمة بوجوب نصف دية الذكر ونصف دية األنثى وذلك ألن الخنثى من المحتمل 

كون انثى فينا يجب العمل بالتوسط بين األمرين واألخذ بكمتا ان يكون ذكرًا ويمكن ان ي
عمال االحتمالين  . (ٛٚ)الحالتين وا 

أما الشافعية فكان رأييم مغاير عن رأي الجميور فقالوا ان الواجب ان تكون دية 
 .(ٜٚ)انثى وليس دية ذكر، ألن ىذا ىو اليقين وال يجوز الزيادة بمجرد الشك

 الخاتمة
كانت لُو آلة الرجال وآلة النساء معًا، أو ىو من لم يكن لُو الخنثى ىو من  (ٔ

شيئًا منيما أصاًل وىو إما ذكر وأما انثى وينقسم إلى قسمين خنثى مشكل 
 وخنثى غير مشكل.

إن االحكام الشرعية يجب ان تبنى عمى اليقين فال يجوز ان يتخمميا الشك في  (ٕ
كام تخص الفرد أو أي طور من اطوارىا وبغض النظر عن كون ىذِه االح

 المجتمع. 
وجود عالقة وثيقة بين معنى قاعدة اليقين ال يزول بالشك وبين أحكام الخنثى  (ٖ

من حيث ان أحكام الخنثى غير متيقنة فيو ال يمحق بالرجال وال يمحق بالنساء 
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إال بعد ان تتوضح فيو بعض العالمات التي يمكن من خالليا الحكم عمى 
 جنسو البشري. 

مر بالتداوي وأرشد إليو في كثير من األدلة الشرعية لذلك من غمبت اإلسالم أ (ٗ
عميو عالمات االنوثة جاز لو ان ُيعالج طبيًا بما يزيل االشتباه عنو وكذلك 
الحال بالنسبة لمن غمبت عميو الذكورة، ألن االشتباه مرض والعالج ُيقصد منو 

 التداوي والشفاء وليس تغيير خمق اهلل. 
ل الجنس" ىو عممية يتم بواسطتيا تصحيح جنس االنسان يان مصمطح "تحو  (٘

عن طريق مجموعة من اإلجراءات النفسية وفارماكولوجية "الصيدلية والجراحية" 
 اما لعالج الخناثى او الترانسكس. 

ودليل صول الشريعة وجوب األخذ باالحتياط في احكام الخنثى ألنو أصل من أ (ٙ
 من ادلتيا المعتبرة. 

 العالجات الطبية خاضعة لمضوابط الشرعية.يجب ان تكون  (ٚ
 المصادر والمراجع

  القرآن الكريم  -
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، احمد بن محمد بن ابي بكر بن عبدالممك  (ٔ

، المطبعة الكبرى ٚه، طٖٕٜالمصري، أبو العباس شياب الدين ت  القسطالني
 ه. ٖٕٖٔ األميرية، مصر،

 .واآلثار المرتبة عمييا، الشنقيطيأحكام الجراحة الطبية  (ٕ
ه، دار الكتب ٜٓٗأصول السرخسي، أبو بكر محمد بن ابي سييل السرخسي ت  (ٖ

 .مٖٜٜٔ-هٗٔٗٔالعممية، بيروت، لبنان، 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري  (ٗ

 .ت : اإلسالمي، دط، دار الكتاب  : ه، دٕٜٙت
، ٔه، طٜٔٔ، عبدالرحمن بن ابي بكر جالل الدين السيوطي تاالشباه والنظائر (٘

 م.ٜٜٓٔ-هٔٔٗٔدار الكتب العممية، بيروت، 
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لتعميل المختار، عبداهلل بن محمود بن مودود الموصمي الحنفي  االختيار (ٙ
 د : ت. طبعة الحمبي، القاىرة/ مصر،مه، ٖٛٙت

ه، ت: فؤاد ٜٖٔاإلجماع، أبو بكر محمد بن إبراىيم بن المنذر النيسابوري ت  (ٚ
 . مٕٗٓٓ-هٕ٘ٗٔ، دار المسمم لمنشر والتوزيع، ٔعبدالمنعم أحمد، ط

االقناع في حل الفاظ ابي شجاع، شمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشربيني  (ٛ
 . كتب البحوث والدراسات، دار الفكره، مٜٚٚالشافعي ت 

معروف بابن البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراىيم بن محمد ال (ٜ
 .ت : ، دار الكتاب اإلسالمي، دٕه، طٜٓٚنجيم الحنفي ت

بدائع الفوائد، محمد بن ابي بكر أيوب الزرعي أبو عبداهلل، ت: ىشام عبدالعزيز  (ٓٔ
الباز، ، مكتبة نزار مصطفى ٔعطا، عادل عبدالحميد العدوي، اشرف أحمد، ط

 .مٜٜٙٔ-هٙٔٗٔمكة المكرمة، 
اوي صأبو العباس أحمد بن محمد الخموتي البمغة السالك ألقرب المسالك،  (ٔٔ

 . ت : ط، دار المعارف، د : ه، دٕٔٗٔالمالكي ت
ه، ت: رمزي ٕٖٔجميرة المغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي ت (ٕٔ

 .مٜٚٛٔم لمماليين، بيروت/ لبنان، ، دار العمٔمنير بعمبكي، ط
قرة العين بميمات  حاشية إعانة الطالبين عمى حل الفاظ فتح الُمعين لشرح (ٖٔ

الدين، ابي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر لمطباعة والنشر 
 . ت : والتوزيع، بيروت/لبنان، د

المجموع شرح الُميذب، أبو بكر زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت  (ٗٔ
 ت. : ه، دار الفكر، دٙٚٙ

ه، ٙٙٙمختار الصحاح، لإلمام محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي ت (٘ٔ
 طبعة جديدة مرتبة حسب الترتيب األلفبائي، ومضبوطة بالشكل ضبطًا كاماًل. 
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القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاىر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت  (ٙٔ
-هٕٙٗٔ، ، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت/لبنانٛه، طٚٔٛ

 م.  ٕ٘ٓٓ
التعريفات، اإلمام الشريف الجرجاني، عمي بن محمد بن عمي الجرجاني ت  (ٚٔ

 ه. ٘ٓٗٔ، دار الكتاب العربي، بيروت، ٔه، ت: إبراىيم االنباري، طٙٔٛ
درر الحكام شرح مجمة األحكام، تأليف عمي حيدر، ت: تعريب: المحمي فيمي  (ٛٔ

  الُحسيني، دار الكتب العممية، بيروت/ لبنان.
معجم مقاييس المغة، أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا، ت: عبد السالم  (ٜٔ

 م. ٜٜٚٔ-هٜٜٖٔمحمد ىارون، دار الفكر، 
لسان العرب، محمد بن مكرم بن عمي أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  (ٕٓ

 ه. ٗٔٗٔ، دار صادر، بيروت، ٖه، طٔٔٚاالنصاري، ت
ه، دار الطباعة ٜٛٓٔحموي تغمز عيون البصائر، لإلمام أحمد بن محمد ال (ٕٔ

 ه.ٖٚ٘ٔالعامرة، 
ه، صححو وعمق ٕٚ٘ٔشرح القواعد الفقيية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ت  (ٕٕ

-هٜٓٗٔ، دار القمم، سوريا، دمشق، ٕعميو: مصطفى أحمد الزرقا، ط
   . مٜٜٛٔ

يب ىواريتي، كار خانو : نجـ : جمعية المجمة، تـ مجمة األحكام العدلية، ت (ٖٕ
 .تجارت، د:ت

القمم، دمشق/سوريا،  ، دارٕالمدخل الفقيي العام، د. مصطفى الزرقا، ط (ٕٗ
 .مٕٗٓٓ-هٕ٘ٗٔ

ه، ت: محمد عوض مرعب، ٖٓٚتيذيب المغة، محمد بن أحمد بن األزىري ت  (ٕ٘
 .مٕٔٓٓتراث العربي، بيروت/لبنان، ، دار إحياء الٔط
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ت  الُمحكم والمحيط األعظم، أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سعيد المرسي (ٕٙ
، دار الكتب العممية، بيروت/لبنان، ٔه، ت: عبدالحميد ىنداوي، طٛ٘ٗ

 . مٕٓٓٓ-هٕٔٗٔ
مواىب الجميل لشرح مختصر خميل، شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن محمد بن  (ٕٚ

ه، ت: زكريا عميرات، طبعة ٜٗ٘عبدالرحمن الطرابمسي المعروف بالحطاب ت
 .مٖٕٓٓ-هٖٕٗٔصة، دار عالم الكتب، خا

المغني، أبو محمد موفق الدين عبداهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  (ٕٛ
 م. ٜٛٙٔ-هٖٛٛٔ، دار الفكر، بيروت/لبنان، ٔه، طٕٓٙالحنبمي ت 

الموسوعة الطبية الفقيية، د. أحمد محمد كنعان، تقديم: د. محمد ىيثم خياط،  (ٜٕ
 .مٕٓٓٓ-هٕٓٗٔلنشر، بيروت/ لبنان، ، دار النفائس لمطباعة وأط

، دار ٔه، طٖٓٚالقانون في الطب، أبو عمي الحسين بن عمي ابن سينا ت (ٖٓ
 . مٜٜٜٔتب العممية، بيروت/ لبنان، الك

ت  بن عابدين اإلمام محمد أمين عمران، رد المختار عمى الدر المختار (ٖٔ
لحمبي، مطبعة بوالق، ، شركة ومكتبة مصطفى البابي إه، طٕٕ٘ٔ
 . مٜٙٙٔ-هٖٙ٘ٔ

 : ه، دٖٛٗبن ابي سيل شمس األئمة السرخسي ت  دالمبسوط، محمد بن أحم (ٕٖ
 .مٜٜٗٔ-هٗٔٗٔط، دار المعرفة، بيروت، 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، محمد عمي بن عالن بن إبراىيم البكري  (ٖٖ
 . مٕٗٓٓ، دار المعرفة، بيروت/لبنان، ٗه، طٚ٘ٓٔالشافعي ت

الدين السمرقندي ت تحفة الفقياء، محمد بن احمد بن ابي احمد، أبو بكر عالء  (ٖٗ
 .ٕٜٜٔ-هٗٔٗٔلعممية، بيروت/لبنان، ، دار الكتب إه، طٓٗ٘
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اني غبن ابي بكر بن عبد الجميل الفر  اليداية في شرح بداية المبتدي، عمي (ٖ٘
حياء ه، ت: طالل يوسف، دار إٖٜ٘المرغيناني، أبو الحسن برىان الدين ت 

 .، د : تالتراب العربي، بيروت/لبنان
، بيت ٔاإلسالمي، محمد بن إبراىيم بن عبداهلل التويجري، طموسوعة الفقو  (ٖٙ

 .ت : األفكار الدولية، د
تاج العروس من جواىر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، الزبيدي، ت  (ٖٚ

 . من المحققين، دار اليداية، د:ت ه، ت: مجموعةٕ٘ٓٔ
بي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن عمي بن أيب الُمعرب، تر تغرب في المُ  (ٖٛ

أسامة بن زيد، ، مكتبة ٔالمطرز، ت: محمود فاخوري وعبدالحميد مختار، ط
 .مٜٜٚٔحمب، سوريا، 

ائس ، دار النفٕمعجم لغة الفقياء، محمد رواس قمعجي وحامد صادق قنيبي، ط (ٜٖ
 . مٜٛٛٔ-هٛٓٗٔلمطباعة والنشر، 

، دار النفائس، ٔطمي، د. منيب محمد شاكر، العمل باالحتياط في الفقو اإلسال (ٓٗ
 . هٛٔٗٔالرياض، 

قاعدة االحتياط في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتيا لدى بعض مفسري العصر  (ٔٗ
في مجمة البحوث الفقيية (، بحث منشور الحديث، د. عبد رب النبي )

 .المعاصرة
العسقالني فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل  (ٕٗ

 . شافعي، دار المعرفة، بيروت/لبنانال
قمم، ، دار الٔار، طيزىير أحمد السباعي ومحمد عمي ال الطبيب أدبو وفقيو، (ٖٗ

 .ٖٖٜٔوالدار الشامية، دمشق، 
 ه، دٔٓٔٔشرح مختصر خميل لمخرشي، محمد بن عبداهلل الخرشي المالكي ت  (ٗٗ

 . ت : لفكر لمطباعة، بيروت، لبنان، دط، دار ا :
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الفواكو الدواني عمى رسالة ابي زيد القيرواني، أحمد بن غانم بن سالم ابن مينا  (٘ٗ
ه، د:ط، دار الفكر، ٕٙٔٔشياب الدين التقراوي االزىري المالكي ت 

 . مٜٜ٘ٔ-ه٘ٔٗٔ
روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي ت  (ٙٗ

-هٕٔٗٔسالمي، بيروت، تب اإل، المكٖه، ت: زىير الشاويش، طٙٚٙ
 .مٜٜٔٔ

المبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق إبراىيم بن محمد بن عبداهلل بن محمد بن  (ٚٗ
 .مٕٕٓٓ-هٖٕٗٔلم الكتاب، الرياض، ه، دار عاٗٛٛمفمح ت 

معجم المصطمحات واأللفاظ الفقيية، د. محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، جامعة  (ٛٗ
 .األزىر، دار الفضيمة

سير اعالم النبالء، شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي  (ٜٗ
، ٖه، تــ: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، طٛٗٚت 

 م. ٜ٘ٛٔ-ه٘ٓٗٔمؤسسة الرسالة، 
ه، ٗٙٚالوافي بالوافيات، صالح الدين خميل بن أيبك بن عبداهلل الصفدي ت  (ٓ٘

ط، دار إحياء التراث، . ركي مصطفى، د تـــ: أحمد االرناؤوط، وت
 م.ٕٓٓٓ-هٕٓٗٔبيروت/لبنان، 

صحيح البخاري، لإلمام محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري  (ٔ٘
 . مٜٚٛٔ-هٚٓٗٔدار الشعب، القاىرة، ، ٔىـ، طٕٙ٘ت

ه، تـــ: ٕٔٙصحيح مسمم، مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ت  (ٕ٘
 دالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. محمد فؤاد عب

سنن الترمذي، اإلمام محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك الترمذي  (ٖ٘
 .ٜٜٛٔرب اإلسالمي، بيروت/لبنان، غ، ت: بشار عواد معروف، دار الٜٕٚت
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 . ٓٚسورة االسراء: اآلية   (ٔ)
 . ٖٔسورة الحجرات: اآلية   (ٕ)
 . ٙ٘سورة الذاريات: اآلية   (ٖ)
، دار الكتب ٔه، طٜٔٔاالشباه والنظائر، عبدالرحمن بن ابي بكر جالل الدين السيوطي ت  (ٗ)

 . ٗ٘/ٔم، ٜٜٓٔ-هٔٔٗٔالعممية، بيروت، 
القاضي حسين: أبو عمي الحسين بن محمد بن أحمد العالمة شيخ الشافعية بخراسان أبو عمي   (٘)

، حدَّث عن: ابي نعمي سبط الحافظ ابي عوانة، تفقو بابي بكر القفال والمروزي ولُو المروذي
التعميقة الكبرى، والفتاوى وغير ذلك، وكان من اوعية العمم وكان يمقب بحبر األمة مات بمرو 

 .  ٗٔٗ/ٕٔه، سير أعالم النبالء ٕٙٗالروذ في المحرم سنة 
فتح الُمعين لشرح قرة العين بميمات الدين، ابي بكر بن  حاشية إعانة الطالبين عمى حل الفاظ  (ٙ)

السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت/لبنان، د:ت، 
ٔ/ٔٓ٘.  

ه، دار ٙٚٙالمجموع شرح الُميذب، أبو بكر زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت   (ٚ)
 . ٕ٘ٓ/ٔالفكر، د:ت، 

 .  ٖٙٔم، صٜٙٛٔ، دار القمم، دمشق، ٔالقواعد الفقيية، عمي الندوي، ط  (ٛ)
ه، طبعة جديدة مرتبة ٙٙٙمختار الصحاح، لإلمام محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي ت  (ٜ)

 .   ٖٓٔحسب الترتيب األلفبائي، ومضبوطة بالشكل ضبطًا كاماًل، ص
، ٛه، طٚٔٛد بن يعقوب الفيروز آبادي ت القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاىر محم  (ٓٔ)

 .   ٕٔٗٔ/ٔم، ٕ٘ٓٓ-هٕٙٗٔمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت/لبنان، 
ه، ت: ٙٔٛالتعريفات، اإلمام الشريف الجرجاني، عمي بن محمد بن عمي الجرجاني ت   (ٔٔ)

 .  ٕٕٖه، ص٘ٓٗٔ، دار الكتاب العربي، بيروت، ٔإبراىيم االنباري، ط
درر الحكام شرح مجمة األحكام، تأليف عمي حيدر، دار الكتب العممية، بيروت/ لبنان، ت:   (ٕٔ)

 .   ٕٓ/ٔتعريب: المحمي فيمي الُحسين، 
معجم مقاييس المغة، أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا، ت: عبد السالم محمد ىارون،   (ٖٔ)

 .   ٖٚٔ/ٖم، ٜٜٚٔ-هٜٜٖٔدار الفكر، 
مد بن مكرم بن عمي أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور االنصاري، لسان العرب، مح  (ٗٔ)

 .   ٜٖٕٓ/ٗه، ٗٔٗٔ، دار صادر، بيروت، ٖه، طٔٔٚت
 .  ٕٛٔ/ٔالتعريفات،   (٘ٔ)
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 .   ٕٓ/ٔدرر الحكام، شرح مجمة األحكام،   (ٙٔ)
ينظر: بدائع الفوائد، محمد بن ابي بكر أيوب الزرعي أبو عبداهلل، ت: ىشام عبدالعزيز عطا،   (ٚٔ)

، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ٔعادل عبدالحميد العدوي، اشرف أحمد، ط
 .   ٜٕٛ/ٗم، ٜٜٙٔ-هٙٔٗٔ

العممية،  ، دار الكتبٔينظر: االشباه والنظائر، عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي، ط  (ٛٔ)
. وغمز عيون البصائر، لإلمام أحمد بن محمد الحموي ٓ٘ه، صٖٓٗٔبيروت/لبنان، 

 .   ٖٜٔ/ٔه، ٖٚ٘ٔه، دار الطباعة العامرة، ٜٛٓٔت
ه، صححو وعمق عميو: ٕٚ٘ٔينظر: شرح القواعد الفقيية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ت   (ٜٔ)

 .   ٕٛ/ٔم، ٜٜٛٔ-هٜٓٗٔ ، دار القمم، سوريا، دمشق،ٕمصطفى أحمد الزرقا، ط
مجمة األحكام العدلية، ت: جمعية المجمة، ت: نجيب ىواريتي، كار خانو تجارت، د:ت،   (ٕٓ)

 .   ٘ٛٚ، المادة: ٓ٘ٔ/ٔ
 .    ٖٙسورة يونس: اآلية   (ٕٔ)
 .    ٘ٚسورة االنعام:االية    (ٕٕ)
 .    ٕٕسورة النمل: اآلية   (ٖٕ)
، ٔىـ، طٕٙ٘إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري تصحيح البخاري، لإلمام محمد بن   (ٕٗ)

باب )ال يتوضأ من الشك حتى  ٖٚٔم، رقم الحديث )ٜٚٛٔ-هٚٓٗٔدار الشعب، القاىرة، 
، ورواه اإلمام مسمم في صحيحو، مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ٗٙ/ٔيستيقن

ث العربي، بيروت/لبنان، رقم الحديث ه، ت: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الترإٔٙت 
 باب )الدليل عمى ان من يتقين الطيارة ثم شك في الحدث فمو ان يصمي بطيارتو.     ٖٔٙ)

، ت: ٜٕٚسنن الترمذي، اإلمام محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك الترمذي ت  (ٕ٘)
باب ما  ٜٖٛ، رقم الحديث )ٜٜٛٔبشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت/لبنان، 

 .    ٜٖٛ/ٔجاَء في الرجل يصمي فيشك في الزيادة والنقصان، 
اإلمام القرافي: ىو شياب الدين أبو العباس أحمد بن ابي العالء عبدالرحمن بن عبداهلل القرافي   (ٕٙ)

أحد االعالم المشيورين انتيت إليو رئاسة الفقو عمى مذىب مالك رحمو اهلل، أخذ أكثر الفتوى 
 عن سمطان العمماء عزالدين بن عبدالسالم والزمو مالزمة طويمة، ومن أشير شيوخو اإلمام

ه، ومن مؤلفاتو الذخيرة ٗٛٙجمال الدين ابن الحاجب، توفي بدير الطين في جمادي اآلخرة 
 .    ٙٗٔ/ٙفي فقو المالكية، )الوافي بالوفيات 
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اإلمام السرخسي: ىو محمد بن أحمد بن ابي سيل أبو بكر السرخسي، تكرر ذكره في اليداية   (ٕٚ)
مناظرًا لزم االمام الحمواني حتى تخرج بو وصار  كان أمامًا عالمة حجة متكممًا فقييًا اصولياً 

أنظر أىل زمانو وأخذ في التصنيف وناظر االقران وكتب المبسوط وىو في السجن بأوزجند 
 .    ٜٕ-ٕٚ/ٕه، )طبقات الحنفية ٜٓٗتوفي في حدود سنة 

ه، دار الكتب العممية، ٜٓٗأصول السرخسي، أبو بكر محمد بن ابي سيل السرخسي ت   (ٕٛ)
 .    ٖٕٔ/ٖم، ٖٜٜٔ-هٗٔٗٔروت، لبنان، بي

م، ٕٗٓٓ-هٕ٘ٗٔ، دار القمم، دمشق/سوريا، ٕالمدخل الفقيي العام، د. مصطفى الزرقا، ط  (ٜٕ)
ٕ/ٜٙٚ    . 

، دار إحياء ٔه، ت: محمد عوض مرعب، طٖٓٚتيذيب المغة، محمد بن أحمد  األزىري ت   (ٖٓ)
 . ٘ٗٔ/ٚم، ٕٔٓٓالتراث العربي، بيروت/لبنان، 

ه، ت: رمزي منير بعمبكي، ٕٖٔجميرة المغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي ت  (ٖٔ)
 .    ٛٔٗ/ٔم، ٜٚٛٔ، دار العمم لمماليين، بيروت/ لبنان، ٔط

 .     ٘ٗٔ/ٕلسان العرب،   (ٕٖ)
ه، ت: ٛ٘ٗالُمحكم والمحيط األعظم، أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سعيد المرسي ت   (ٖٖ)

 .    ٗٙٔ/٘م، ٕٓٓٓ-هٕٔٗٔ، دار الكتب العممية، بيروت/لبنان، ٔنداوي، طعبدالحميد ى
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراىيم بن محمد المعروف بابن نجيم الحنفي   (ٖٗ)

ه، وفي آخره: تكممة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن عمي الطوري الحنفي القادري ت ٜٓٚت
 .    ٖٛ٘/ٛ، دار الكتاب اإلسالمي، د.ت، ٕحة الخالق ألبن عابدين، طه، وبالحاشية منٖٛٔٔ

ه، عمق ٖٛٙاألختيار لتعميل المختار، عبداهلل بن محمود بن مودود الموصمي الحنفي ت  (ٖ٘)
عمييا الشيخ محمود أبو دقيقة )من عمماء الحنفية وُمدرس بكمية أصول الدين سابقًا، مطبعة 

 .    ٜٖٓ/ٖالحمبي، القاىرة/ مصر، 
مواىب الجميل لشرح مختصر خميل، شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن محمد بن عبدالرحمن   (ٖٙ)

ه، ت: زكريا عميرات، طبعة خاصة، دار عالم الكتب، ٜٗ٘الطرابمسي المعروف بالحطاب ت
 .    ٕٕٕ/ٛم، ٖٕٓٓ-هٖٕٗٔ

ه، د:ط، ٕٜٙأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري ت  (ٖٚ)
 .    ٜ٘/ٔدار الكتاب اإلسالمي، د:ت، 

المغني، أبو محمد موفق الدين عبداهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبمي   (ٖٛ)
 .    ٗٓٔ/ٚم، ٜٛٙٔ-هٖٛٛٔ، دار الفكر، بيروت/لبنان، ٔه، طٕٓٙت
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، دار ٔالموسوعة الطبية الفقيية، د. أحمد محمد كنعان، تقديم: د. محمد ىيثم خياط، ط  (ٜٖ)
 .    ٖٛٗم، ص ٕٓٓٓ-هٕٓٗٔالنفائس لمطباعة والنشر، بيروت/ لبنان، 

، دار الكتب العممية، ٔه، طٖٓٚالقانون في الطب، أبو عمي الحسين بن عمي ابن سينا ت  (ٓٗ)
   .  ٜٗ٘/ٕم، ٜٜٜٔبيروت/ لبنان، 

 .    ٖٔسورة الحجرات: اآلية   (ٔٗ)
ينظر: حاشية ابن عابدين المسماة )رد المختار عمى الدر المختار اإلمام محمد أمين عمران   (ٕٗ)

م، ٜٙٙٔ-هٖٙ٘ٔ، شركة ومكتبة مصطفى البابي الحمبي، مطبعة بوالق، ٕه، طٕٕ٘ٔت 
ٙ/ٕٚٚ     . 

ه، د:ط، دار ٖٛٗاألئمة السرخسي ت ينظر: المبسوط، محمد بن أحمد بن ابي سيل شمس   (ٖٗ)
 .    ٕٓٔ/ٕٓم، ٕٜٜٔ-هٗٔٗٔالمعرفة، بيروت، 

ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، محمد عمي بن عالن بن إبراىيم البكري   (ٗٗ)
 .    ٓٚٗ/ٛم، ٕٗٓٓ، دار المعرفة، بيروت/لبنان، ٗه، طٚ٘ٓٔالشافعي ت

 .     ٖٛ٘/ٛالبحر الرائق شرح كنز الدقائق،   (٘ٗ)
، ٕه، طٓٗ٘تحفة الفقياء، محمد بن احمد بن ابي احمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي ت   (ٙٗ)

 .     ٖٚ٘/ٖ، ٕٜٜٔ-هٗٔٗٔدار الكتب العممية، بيروت/لبنان، 
ه، ت: فؤاد عبدالمنعم ٜٖٔاإلجماع، أبو بكر محمد بن إبراىيم بن المنذر النيسابوري ت   (ٚٗ)

 .    ٘ٚ/ٔم، ٕٗٓٓ-هٕ٘ٗٔ، دار المسمم لمنشر والتوزيع، ٔأحمد، ط
سنن البييقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الخسرو جردي الخرساني البييقي   (ٛٗ)

م، ٖٕٓٓ-هٕٗٗٔار الكتب العممية، بيروت/لبنان، ه، ت: محمد عبدالقادر عطا، دٛ٘ٗت
 .    ٕٛٗ/ٙ، ٕٛٔ٘ٔوالحديث اخرجو اإلمام البييقي في سننو الكبرى ميراث الخنثى رقم الحديث )

ينظر: بمغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي عمى الشرح الصغير ىو شرح   (ٜٗ)
إلمام مالك، أبو العباس أحمد بن محمد الخموتي الدردير لكتابو المسمى اقرب المسالك لمذىب ا

 .      ٕٙٚ/ٗه، د:ط، دار المعارف، د:ت، ٕٔٗٔالشيير بالصاوي المالكي ت
ينظر: اليداية في شرح بداية المبتدي، عمي بن ابي بكر بن عبد الجميل المرغيناني، أبو   (ٓ٘)

عربي، بيروت/لبنان، ه، ت: طالل يوسف، دار إحياء التراب الٖٜ٘الحسن برىان الدين ت 
. االقناع في حل الفاظ ابي شجاع، شمس الدين ٖٔٗ/ٙ. مواىب الجميل، الحطاب، ٙ٘/ٗ

ه، مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، ٜٚٚمحمد بن احمد الخطيب الشربيني الشافعي ت 
 .    ٖٚٗ/ٗ. المغني، ابن قدامة، ٜٙ/ٔ
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، بيت األفكار الدولية، ٔعبداهلل التويجري، طموسوعة الفقو اإلسالمي، محمد بن إبراىيم بن   (ٔ٘)
 .    ٜٗٗ/ٗد:ت، 

. تاج العروس من جواىر القاموس، ٕٚٚ/ٙرد المحتار عمى الدر المختار، ابن عابدين،   (ٕ٘)
ه، ت: مجموعة من المحققين، دار ٕ٘ٓٔمحمد بن محمد بن عبد الرزاق، الزبيدي، ت 

 .    ٕٕٗ/٘اليداية، د:ت، 
. المغرب في ترتيب الُمعرب، أبي الفتح ناصر الدين بن ٕٓٔ/ٕقاييس المغة، ينظر: معجم م  (ٖ٘)

، مكتبة أسامة بن ٔعبد السيد بن عمي بن المطرز، ت: محمود فاخوري وعبدالحميد مختار، ط
 .    ٕٕٗ/ٔم، ٜٜٚٔزيد، حمب، سوريا، 

س لمطباعة ، دار النفائٕمعجم لغة الفقياء، محمد رواس قمعجي وحامد صادق قنيبي، ط  (ٗ٘)
 .    ٙٗ/ٔم، ٜٛٛٔ-هٛٓٗٔوالنشر، 

، دار النفائس، الرياض، ٔالعمل باالحتياط في الفقو اإلسالمي، د. منيب محمد شاكر، ط  (٘٘)
 .    ٛٗه، صٛٔٗٔ

ُينظر: قاعدة االحتياط في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتيا لدى بعض مفسري العصر الحديث،   (ٙ٘)
 .    ٗ، بحث منشور في مجمة البحوث الفقيية المعاصرة، صد. عبد رب النبي )

 .     ٘ٛٔ/ٔٔلسان العرب،   (ٚ٘)
 . ٕٖٔ/ٓٔتيذيب المغة،   (ٛ٘)

(59)  transsexual. (n.d. the a mer. Coin heritage Q medical dictionary. 
2007. Retry sieved April. 30,2018     

 .     ٚسورة األنبياء: اآلية   (ٓٙ)
 ٕٚاضطراب اليوية الجنسية دراسة فقيية طبية ، مجمة الجمعية الفقيية السعودية   ، المجمد    (ٔٙ)

 م  ٕ٘ٔٓ –
ينظر : تثبيت الجنس وأثاره ) دراسة مقارنة في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي  دار الكتب    (ٕٙ)

      ٔٚ٘م، ص  ٖٕٓٓالقانونية ، القاىرة ، 
 .     ٖٗٔواآلثار المرتبة عمييا، الشنقيطي، ص أحكام الجراحة الطبية  (ٖٙ)
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،   (ٗٙ)

. إرشاد الساري لشرح صحيح ٖٖٗ/ٜ، ٜٖٚٔدار المعرفة، بيروت/لبنان، رقم الحديث، 
القتيبي المصري، أبو العباس البخاري، احمد بن محمد بن ابي بكر بن عبدالممك القسطالني 

 .     ٓٙٗ/ٛ، ٖٕٖٔ، المطبعة الكبرى األميرية، مصر، ٚه، طٖٕٜشياب الدين ت 
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، دار القمم، والدار الشامية، ٔالطبيب أدبو وفقيو، زىير أحمد السباعي ومحمد عمي البار، ط  (٘ٙ)
 . ٖ٘ٔ/ٔ، ٖٖٜٔدمشق، 

 . ٕٛٔ/ٔ، المغني، ٖٖٗ/ٙ، مواىب الجميل، ٖ٘ٛ – ٖٗٛ/ٔحاشية ابن عابدين،   (ٙٙ)
ه، د:ط، دار ٔٓٔٔشرح مختصر خميل لمخرشي، محمد بن عبداهلل الخرشي المالكي ت   (ٚٙ)

 . ٕ٘/ٕٓالفكر لمطباعة، بيروت، لبنان، د:ت، 
الفواكو الدواني عمى رسالة ابي زيد القيرواني، أحمد بن غانم بن سالم ابن مينا شياب الدين   (ٛٙ)

 . ٕٗٓ/ٔم، ٜٜ٘ٔ-ه٘ٔٗٔه، د:ط، دار الفكر، ٕٙٔٔالتقراوي االزىري المالكي ت 
 .  ٓٗ٘/ٛينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق،   (ٜٙ)
 .  ٘ٛٗ/ٖمواىب الجميل في شرح خميل،   (ٓٚ)
ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي ت   (ٔٚ)

 . ٛٚٔ/ٚم، ٜٜٔٔ-هٕٔٗٔ، المكتب اإلسالمي، بيروت، ٖالشاويش، طه، ت: زىير ٙٚٙ
، سمفي وفقيو حنبمي، ٖٖٗاإلمام الخرقي: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبداهلل البغدادي ت  (ٕٚ)

ترك بغداد بد أن ظير فييا سب الصحابة في زمن البويييين، من مؤلفاتو كتاب االنصاف في 
 . ٕٔٛ/ٕٕلفقو الحنبمي، الوافي بالوفيات معرفة الراجح من الخالف، في ا

المبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق إبراىيم بن محمد بن عبداهلل بن محمد بن مفمح ت   (ٖٚ)
 م.  ٕٕٓٓ-هٖٕٗٔه، دار عالم الكتاب، الرياض، ٗٛٛ

. المغني، ٜ٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٜ، روضة الطالبين ٖٖٗ/ٙمواىب الجميل لشرح مختصر خميل   (ٗٚ)
ٚ/ٜٙٚ-ٙٛٓ . 

 .  ٖٙ٘/ٗحاشية ابن عابدين،   (٘ٚ)
ينظر: معجم المصطمحات واأللفاظ الفقيية، د. محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، جامعة األزىر،   (ٙٚ)

 . ٜ٘/ٕدار الفضيمة، 
العاقمة: لغة مشتقة من العقل وتعني الجير ، والنيي والعصبة ، وىم القرابة من قبل االب   (ٚٚ)

بيا في فناء أولياء الدم ، واما في الشرع بالعاقمة الجامعة النيم يعقمون االبل أي يربطون رك
   ٖٗٙ/   ٚالذين يؤدون الدية الى أولياء الممعتول ) تبين الحقائق  

 .  ٖٙ-ٕٙ/ٛ. المغني، ٖٖٗ/ٙ. مواىب الجميل، ٜٖٙ-ٖٛٙ/٘حاشية ابن عابدين،   (ٛٚ)
 . ٜ٘ٔ/ٜروضة الطالبين،   (ٜٚ)


