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تغيير الجنس البشري وموقف الشريعة اإلسالمية منه
أ.م.د.حاتم احمد عباس
كمية تربية سامراء/جامعة تكريت
خالصة البحث

ىذا البحث مف فقو النوازؿ ومف المسائؿ العصرية والتي استجدت ولـ يكف
متعارفاًا عمييا عند الفقياء القدامى  ،تضمف البحث مقدمة ومبحثيف وخاتمة
واستنتاجات .

المبحث األوؿ  :تحدث عف حقيقة تغيير الجنس وذلؾ عف طريؽ العممية الجراحية
بتحويمو مف الذكورية إلى األنوثوية أو العكس  ،وىذا يكوف مجرد ر ٍة
وىوو  ،مما
ربة
ًا
الخ ْم ِ
تعد عمى ِ
اقتضى الفقياء المعاصريف أف ُي ْج ِم ُعوا بالقوؿ عمى حرمتو  ،ألنو ٍّد
قة

التي منحيا اهلل تعالى لئلنساف ولـ يوجد ُمَبِّرر ليذا التغيير  ،وليست ىناؾ دوافع
أف عممية تغيير الجنس تتضمف الغش والتدليس وكؿ ذلؾ
معتبرة لو  ،إضافةًا إلى ّ

حراـ ترفضو الشريعة اإلسبلمية .

وتضمف المبحث الثاني  :تصحيح الجنس – وىذا يتعمؽ بػ ( الخنثى ) وىو الذي
يطمؽ عميو الفقياء بأنو َ :م ْف لو آلة الرجاؿ والنساء  ،أو ىو َم ْف لو ذكر وفرج امرأة،
الم ْش ِكؿ ،
أو ىو َم ْف ال يكوف لو ذكر وال فرج أصبلًا  ،وىو نوعاف  :الخنثى رير ُ
الم ْش ِكؿ .
والخنثى ُ
الم ْش ِكؿ  :ىو َم ْف اتضحت فيو العبلمات الدالّة عمى ذكوريتو
األوؿ  :الخنثى رير ُ
أو انوثيتو  ،فيو أما رجؿ أو امرأة فييما خمقةًا زائدة  ،وىذا ما يطمؽ عميو األطباء :

( الخنثى الكاذبة ) وىي ما كانت ردتيا التناسمية احدو اثنتيف  :المبيض أو
الخصية  ،وال يمكف اجتماعيما سويةًا  ،واألعضاء الظاىرة فييا تكوف رامضة ،

فيمكف تشخيص جنسو وتحديده وأجراء عممية تصحيحو  ،وىذا جائز شرعاًا ألنو ليس
166

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011

تغيي اًار وال تحويبلًا وال تدخؿ فيو عممية الرربة واليوو  .وانما مقصوده إعادة عضو
الجسـ إلى الخمقة المعيودة السوية .
الم ْش ِكؿ  :وىو الذي تعذر الوصوؿ إلى المعرفة الحقيقية مف جنسو
الثانية الخنثى ُ
الذكري أو االنثوي ويطمؽ عميو األطباء  ( :الخنثى الحقيقية ) وىي مف اجتمع فييا

متحميف سوياًا  ،ويكوف تحديد ذلؾ
العضواف المبيض والخصية معاًا  ،وقد يكوناف ُم َ
بالفحص والتشخيص  ،أو ىي متفقة مع كبلـ الفقياء مف حيث الميوؿ النفسية
والعاطفية نحو جنس معيف .
وعبلجو لـ يكف مطروقاًا عندىـ وال متيس اًار في عصرىـ لذا فعبلجو عف طريؽ
ص ُؿ مف خبلليا إلى معرفة تحديد
العمميات الجراحية أصبح وليد ىذا العصر ُ .ي َتو َّص
الجنس والوصوؿ إلى حقيقتو الذكورية أو األنوثوية قدر اإلمكاف خصوصاًا في الخنثى

جائز شرعاًا  ،ألف فيو مف المصالح الدينية
الحقيقية – الخنثى المشكؿ – وىذا
ٌز
والدنيوية ما ال يكوف خافياًا  ،والشريعة جاءت لمصالح األناـ وبنت أحكاميا اليسر
والسيولة في التشريع .
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المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالميف  ،خمؽ فسوو  ،وقدر فيدو  ،وجعؿ استمرار الحياة
بوجود الذكر واألنثى .
والصبلة والسبلـ عمى سيدنػا محمد رسوؿ اهلل  ،الداعي الى الحؽ بطريقة مثمى
 ،أنزؿ عميو رُبو الكتاب تبياناًا وتفصيبلًا لكؿ شيء  ،وكانت آياتو ىدو وارشاداًا
وتبصرة ألولي النيى  ،وعمى آلو وأصحابو أجمعيف :
وبعد :
فإف مستجدات الحياة كثيرة  ،وتطورات العمـ واستكشافاتو أصبحت جمة
ومتنوعة وىي تطؿ عمينا كؿ يوـ بشيء جديد  ،والوصوؿ الى معرفة المعمومات وما
ِّ
تتضمنو مف قضايا أصبحت سيمة ويسيرة  ،وذلؾ مف خبلؿ الشبكة العنكبوتية

العالمية ( اإلنترنت ) وأجيزة اإلعبلـ والتمفزة والقنوات الفضائية التي راحت اليوـ
تنقمنا الى كؿ العالـ بالصورة وبالصوت  ،وتنقؿ لنا الحوادث المدىشة الغريبة
والعجيبة  ،وكانت منيا الحوادث المثيرة والمخجمة والتي نقمتو إحدو القنوات الفضائية
لرجاؿ ريروا جنسيـ البشري وظيروا بمظاىر أنثوية وىـ يرقصوف في مبله ومنتديات
 ،ظيو اًار تأباه الطباع البشرية القويمة  ،وينفره الذوؽ السميـ  ،فاستوقفتني ىذه القضية

 ،وذكرتني بما يماثميا مف حادثة كنت في إحدو دوؿ جنوب شرؽ آسيا  ،وىي دولة

مسممة وكبيرة  ،كنت في سيارة في العاصمة وبعد صبلة العشاء  ،توقفت السيارة عند
خط عبور المشاة أثناء توىج المصباح األحمر  ،فنزلت الى منتصؼ الشارع أربعُ
فتيات شبو عاريات يرقصف أماـ السيارات ويرددف نشيداًا وبصوت لطيؼ ( صالة اهلل
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سالم اهلل عمى الهادي رسول اهلل ) فدىشت مف ىذا المظير  ،فسألت سائؽ السيارة
نساء  ،ريروا جنسيـ لدوافع
فأخبرني بأف ىذه الفتيات حقيقتيف أنيف رجاؿ ولسف
ًا
وأسباب منيا  :الفقر والفاقة واالستجداء كمثؿ ىؤالء األربع  ،ومنيا الرربة في
الخروج عف الجنس الحقيقي الذي خمؽ اإلنساف عميو  ،ومنيا ألرراض وطنية
وجرىـ الى الفخ في موضع
وبطولية لمخادعة الجيوش الغازية واستدراجيـ جنسياًا ّ
االصطياد والقتؿ  ،وىؤالء كانت ليـ مواقؼ وبطوالت رائعة إباف اإلحتبلؿ األجنبي ،
وىـ كثيروف  ،وليـ حماية في القانوف  ،وحقوقيـ مصونة ومعتبرة  ،الػى رير ذلؾ
مف األسبػاب والدوافع  ،وكػاف آخػر ما أطمت عمينا ىذه القنوات مف نوافذىا في نياية
الشير السابع مف ىذا العاـ  2010ىو ذلؾ الشاب المدعو ( إسبلـ ) والذي رير
جنسو الى أنثى وفتاة أطمؽ عمى نفسو فييا اسـ ( نور ) بعد جراحة تغييرية لجنسو
مف ذكر الى أنثى في إحدو المستشفيات الخاصة بأسيوط مما أثار فييا ضجة كبيرة
في مصر  ،كونيا مخالفة طبية فادحة فشؿ مف خبلليا عمى حصولو بتصريحات
طبية مف نقابة األطباء إذ أفادت تقارير النقابة بأف ىذا الشاب ( إسبلـ ) ىو في
كامؿ ذكوريتو وال تبدو عميو أيةُ عبلمات أنوثة ظاىرة عميو  ،مما اضطر محافظ

أسيوط أف يقرر رمؽ المستشفى يوـ الجمعة  2010/7/23التي أجرت ىذه العممية

دوف الحصوؿ عمى تصريح مف و ازرة الصحة بعد أف أمر وزيرىا  -أي الصحة -
بإحالة الدكتور الذي قاـ بإجراء عممية التغيير الجراحية الى النيابة العامة لمتحقيؽ .
وىذه الواقعة أعادت الى األذىاف تمؾ القضية المرتبطة بطالب الطب في
جامعة األزىر المدعو ( سيد عبد اهلل ) والذي أجرو عممية جراحية لتغيير جنسو الى
اع طبية  ،والذي تـ ذلؾ في الثمانينيات
أنثى تدعى ( سالي ) ولـ تكف لذلؾ أية دو ٍة

مف القرف الماضي  ،وقد قامت الجامعة عندىا بفصمو عقب العممية  ،كما أف نقابة

الجراح الذي قاـ بإجراء عممية التغيير
األطباء بالجيزة قد أصدرت ق ار اًار تأديبياًا بشطب ّ
إعتداء عمى القيـ واألخبلؽ ،
مف سجؿ األطباء  ،وقد عدت ىذه العممية قد شكمت
ًا

ألف إج ارءىا لـ يكف لو ما يبرره طبياًا .
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فما أف نقمت القناة الفضائية ىذه المشاىد والصور ليؤالء الرجاؿ
المحوليف إناثاًا
ّ
 ،حتى أشغمتني ىذه القضية وعرضيا عمى الشريعة اإلسبلمية مف حيث الحبلؿ
والحراـ  ،أىي جائزة أـ ال  ،ىذه مف فقو النوازؿ  ،ومف المسائؿ العصرية التي
تحتاج الى بحث وتأمؿ يجب عرضيا عمى الفقو اإلسبلمي حتى تأخذ صبغتيا
الشرعية مف جواز أو عدمو  ،فػأحببت أف أبحث ىذه المسػألة بحثاًا فقيياًا تحت عنواف

 ( :تغيير الجنس البشري وموقف الشريعة اإلسالمية منه

) إال أف ىذا البحث

يجب أف يكوف مدروساًا مف الناحية العممية قبؿ عرضو عمى الفقو اإلسبلمي حتى

يصؿ األمر بنا الى الحقيقة والمعرفة التامة التي تعطييا الصورة الواضحة الجمية ،

وىذا ما يجعمني أراجع أساتذة العمـ والطب التخصصي  ،ومراجعة الكتب العممية
التي ليا عبلقة بيذا الموضوع  ،حتى أستطيع مف خبلؿ ذلؾ الوصوؿ الى الحكـ
الشرعي .
وقد سمكت في ذلؾ الطريقة المنيجية في كتابة البحوث العممية فما يتعمؽ
بالفقو أعزوه الى الفقياء القدامى ومذاىبيـ مف  ( :حنفية ومالكية وشافعية وحنابمة
وظاىرية وامامية وزيدية واباضية ) وما لـ يكف مذكو اًار عندىـ وذكره المعاصروف
فأعزو كؿ ٍة
قوؿ الى صاحبو  ،مع تخريج كؿ حديث يرد مف مصدره ومكانو  ،وكذلؾ
الترجمة اليسيرة لؤلعبلـ رير المشيوريف  ،عمماًا أني لـ أذكر بطاقة الكتاب كاممة

عند وروده ألوؿ مرة  ،وانما أكتفي بذكر الكتاب وجزئو وصفحتو حينما يرد ألني
سأذكر البطاقة كاممة عند ذكري لممصادر والمراجع  ،وقسمت ىذا البحث
مقدمة ومبحثيف وخاتمة واستنتاجات 0
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المبحث األول  :تغيير الجنس
َّص
البد مف معرفة ما يراد بيذا المصطمح وكيفية جريانو وطريقة إتمامو وما ىو
حكمو الشرعي في ذلؾ وبناء عمى ىذا فقد قسمت ىذا المبحث الى مطمبيف :
المطمب األول  :حقيقة تغيير الجنس
مف خبلؿ ما تتبعت المسألة ومف الطرؽ العممية وبعد الدراسة المتفحصة
توصمت الى أف المراد بتغيير الجنس ىو تحويمو  ،أو تبديمو مف الذكورية الى
األنوثوية  ،أو العكس أي تحويمو مف األنوثوية الى الذكورية  ،أي أف الجنس البشري
يتـ تحويمو مف ذكر الى أنثى  ،أو مف أنثى الى ذكر  ،وطبيعة ىذه الحالة ىي
اعتداؿ الشخص وكونو طبيعياًا عمى صعيد الكروموسومات ( الصبغيات ) وعمى

مستوو األعضاء التناسمية  ،الداخمية والخارجية  ،مع وجود الرربة المتولدة لديو في

التحوؿ نحو الجنس اآلخر الذي يريده ويميؿ إليو وحدوث مثؿ ىذه الرربات
التغير و ّ
كثيرة في المجتمعات الغربية زعماًا منيـ احتراـ ىذه الرربات الشخصية  ،أما مف

مسوغ
الناحية الطبية فإنو ال يع د مقبوالًا كوف ىذه العممية الجراحية ال يوجد ليا أي ّ
طبي .
وىنا والحالة ىذه يتـ فييا التغيير عمى األعضاء الظاىرة  ،بإضافة حقف
اليرمونات وحقيقة ذلؾ ىي أف األطباء عند ممارستيـ العممية الجراحية ال يكوف

قياميـ بيا تغيي اًار كامبلًا وحقيقياًا لمجنس  ،وانما تكوف ىذه الممارسة ليذه العممية ىي
مجرد إجراء تعديبلت عمى األعضاء التناسمية الظاىرة إضافة الى حقف الشخص

ببعض مف اليرمونات التي تكسبو مبلمح الجنس الجديد .

171

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011
وىذه العمميات التغييرية يتـ إجراؤىا عمى شكميف :

الشكل األول  :ىو عممية تغيير  ،وتحويؿ الذكر الى أنثى  ،ويكوف جرياف ىذه

العمميات قائماًا عمى استئصاؿ العضو الذكري  ،ويتـ إنشاء  ،وبناء ميبؿ صناعي

ويكوف ذلؾ باستخداـ جزء مف األمعاء  ،مع عممية خصاء تامة وتكبير الثدييف .

الشكل الثاني  :ىو عممية تغيير  ،وتحويؿ األنثى الى ذكر  ،ويكوف جرياف ىذه
العممية قائماًا عمى استئصاؿ الثدييف  ،وعندىا يتـ إنشاء وبناء عضو ذكري مع

عممية إلغاء القناة التناسمية األنثوية تماماًا .

و َّص
البد ليذه العمميات مف أف تكوف مصحوبة بالعبلج النفسي واليرموني وذلؾ
ألف ىؤالء المرضى يشعروف بكراىيتيـ لمجنس الذي ولدوا عميو نتيجة لعوامؿ مختمفة
ربما يكوف أرمبيا عائداًا الى فترات مبكرة في حياة اإلنساف  ،ومف بيف ىؤالء الكثير

الذيف يقوموف بدورىـ اإلنساني كامبلًا فقد يتزوج البعض منيـ ويحصؿ عنده اإلنجاب
حسب حالتو والفطرة التي خمؽ عمييا  ،ثـ بعد ذلؾ ينتابو شعور وررور يأخذاف بو

الى الطغياف بعد أف كاف مكبوتاًا بالرربة في أف يكوف متخمياًا عف جنسو الطبيعي

وممارستو الحياة ضمف الجنس اآلخر(. )1

وىذه األعراض النفسية تكوف ظاىرة عند الرجاؿ أكثر منيا عند النساء وتبدأ
ممارسة أو تفعيؿ ىذه الرربة عف طريؽ اإلرتداء لمبلبس النساء ثـ يمي ذلؾ القياـ
بالتفكير في أف يكوف ممتمكاًا العضو التناسمي الخاص بالجنس اآلخر  ،عند ذلؾ
تكوف الرربة قد حصمت في التخمص مف ىذه األعضاء التناسمية منتيياًا بإجراء

العممية الجراحية لذلؾ  ،لكف لو قوبؿ طمب ىذا المريض بالرفض فإنو مف المحتمؿ

لجوء المريض الى أف يؤذي نفسو  ،أو أف يقوـ باإلنتحار في بعض األحياف .
وىذه األعراض التي تنشأ عند المريض يبدأ عبلجيا عف طريؽ الطب النفسي
مف أجؿ إقناعو بحقيقة جنسو  ،مع إعطائو لميرمونات التي تنشطو  ،فإذا لـ يكف
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ٍة
حينئذ الى إجراء عممية تغيير
ذلؾ مفمحاًا معو  ،فػإف بعض المراكز الطبية قد تػمجأ

الجنس .

وجرياف ىذه العمميات – عمميات تغيير الجنس – عند الرجاؿ ىي األكثر ،
والسبب ىو أف الرجاؿ ىـ الذي يصابوف بيذه األعراض بشكؿ أكبر  ،كما أف حالة
تغيير الجنس الذكر الى أنثى عف طريؽ العممية الجراحية  ،تكوف سيولتو أكثر يس اًار
مف عممية جراحية لتغيير جنس األنثى الى ذكر .

وىذه العمميات الجراحية لتغيير الجنس يكثر إجراؤىا في دوؿ الغرب وفي
عيادات خاصة  ،وقد أجري بعض منيا في الدوؿ العربية وكانت قميمة جداًا  ،إال أنيا

كانت مثار جدؿ واسع وكبير في أوساط مجتمعاتيـ ( ، )2وأكثر إجرائيا اليوـ في إيراف
حيث أف معدؿ إجراء عمميات تغيير الجنس فييا يصؿ معدليا الى أكثر مف سبعة
أضعاؼ مقارنة بمثيبلتيا في أوربا

()3

.

وىذه العمميات الجراحية بيذا الخصوص يطمؽ عمييا بعض الباحثيف بتغيير
()4

الجنس

 ،وبعضيـ يطمؽ التعبير عمييا بتحويؿ الجنس  ،وعمى أي ما يكوف

التعبير فيو في الحقيقة  :تحويؿ في الظاىر عمى األعضاء التناسمية  ،لكنو ال
يقصد منو التغيير الكامؿ  ،فعمى صعيد الكروموسومات يبقػى الرجػؿ ذك اًار  ،وكذلؾ

المرأة  ،ولعؿ ىذه الصورة ىػي التػي يعبر عػنيػا بػالخنوثػة المزعومػة  ،أو المفتعمة (. )5

المطمب الثاني  :الحكم الشرعي لتغيير الجنس
كؿ مسألة َّص
البد ليا مف حكـ شرعي مقتبس مف كتاب اهلل تعالى  ،أو مف سنة
نبيو محمد  ، أو إجماع  ،أو قياس  ،أو اقتضتو مصمحة منضبطة الى رير ذلؾ
مف األصوؿ الشرعية المعتبرة  ،وعممية تغيير الجنس ىي واحدة مف ىذه المسائؿ
التي َّص
البد ليا مف تبويب فقيي كونيا نازلة مف النوازؿ وتطبيقيا العممي يخضع

لمتصويب والتوجيو الفقيي مف حبلؿ أو حراـ  ،وذلؾ أنيا مف المستجدات التي لـ
تكف موجودة والتي لـ يتطرؽ إلييا الفقياء المتقدموف  ،بؿ ىي مسألة معاصرة
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حيز الوجود  ،وأصبحت مثار جدؿ ونقاش وتحتاج
أفرزتيا الحياة وأظيرىا الطب الى ّ
الى بياف الحكـ الشرعي ليا  ،وبناء عمى ىذا فإف الفقياء المعاصريف قد تعرضوا
ليذه المسألة  ،وأجمعوا عمى القوؿ بحرمة تغيير الجنس عف طريؽ الجػ ارحػة

وىوو مع عدـ وجود مػا يبرره (. )6
التجميمية خصوصاًا إذا كػانت مجرد رربة
ًا
وىذا القوؿ بالتحريـ كاف قد صدر عف المجمع الفقيي التابع لرابطة العالـ
اإلسبلمي في الدورة الحادية عشرة لو

()7

وعف المنظمة اإلسبلمية لمعموـ الطبية

()8

وكذلؾ عف دار اإلفتاء المصرية ( )9وعف شيخ األزىر جاد الحؽ عمي جاد الحؽ إذا
كاف لمجرد رربة

()10

مستدليف لذلؾ باألدلة التالية :

أوالً  :من القرآن الكريم :
 . 1قوؿ اهلل تبارؾ وتعالى  :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ
ﯕ ﯖ ﯤﯥ ﯢ

ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ

ﮪ ﮫ ﮪﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ

ﭼ النساء ٖٕ :وجو الداللة مف ىذه اآلية  :ىو أف

ميز كبلًا منيما بمميزات
اهلل  خمؽ الرجاؿ والنساء جنسيف متغايريف وقد ّ
وخصائص معينة بحيث أف البعض ال يشارؾ البعض اآلخر فييا  ،وىذا السياؽ
اضح في أف اهلل تعالى قد أمر ىذيف الجنسيف الرجاؿ والنساء بأف يكونوا
القرآني و ٌز
قانعيف وراضيف بيذا التخصيص الذي منحيـ اهلل تعالى إياه وميزىـ بو  .يقوؿ
القرطبي  :رحمو اهلل تعالى  ( :فنيى اهلل عز وجؿ عف التمني عمى ىذا الوجو لما
أعمـ بمصالحيـ منيـ فوضع القسمة بينيـ
فيو مف دواعي الحسد  ،وألف اهلل تعالى ُ
(  . )11وفي عمميات تغيير الجنس
عمى التفاوت عمى ما عمِـ مف مصالحيـ )
الجراحية تعد مخالفة ليذه اآلية الكريمة  ،وألف ىذا التغيير يعني أف الرجؿ يقوـ
بالمطالبة ألف تكوف أعضػاؤه كػأعضاء المرأة وكذلػؾ العكس وىو قياـ المرأة

بالمطالبة ألف تكوف أعضاؤىػا كأعضاء الرجؿ(. )12

 .2قوؿ اهلل تبارؾ وتعالى  :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ النساءٔٔ٩ :
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وجو الداللة مف ىذه اآلية  :أنيا وردت متضمنة التحريـ لتغيير خمؽ اهلل تعالى
وذلؾ عمى وجو العبث  ،وفي ىذا المعنى جاء عف القرطبي رحمو اهلل تعالى في
وتغيير
تفسيره ما نصو ( ولـ يختمفوا أف ِخصاء بني آدـ ال يحؿ وؿ يجوز ألنو ُمثمة
ٌز
حد وال ٍة
لخمؽ اهلل تعالى  ،وكذلؾ قطعُ سائر أعضائيـ في رير ٍّد
قود ) (  )13وعمميات

تغيير الجنس ليست إال مف ىذا النوع وىو تغيير لخمؽ اهلل تعالى المتأتي عف العبث
الذي ال داعي لحصولو وألف ىذا التغيير مشتمؿ عمى االستئصاؿ لبعض األعضاء

الجنسية  ،والبناء لغيرىا مكانيا  ،دونما حاجة طبية معتبرة لذلؾ(. )14

عمماًا بأف بعضا مف المفسريف في معرض التفسير لتغيير خمؽ اهلل في ىذه

نص عمى التخنث وتشبو الرجاؿ بالنساء(. )15
اآلية قد َّص

 .3قوؿ اهلل تبارؾ وتعالى  :ﭽ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ

الشورو ٗ٩ :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯥ ﯦ

ﯧ

ﯨ

ﯩ ﭼ

ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ الشورو٘ٓ :

وجو الداللة مف ىذه اآلية الكريمة  :ىو  :أف اهلل  العالـ بخمقو وعباده
اقتضت حكمتو سبحانو أف قضى بتصنيؼ ىذه الذرية الى صنفيف  :الذكر واألنثى ،
قدره لو وقسمو لو  ،مما
ثـ إنو  قضى بأف كؿ واحد منيما لو اختصاصو الذي َّص

قدر اهلل وقسـ لو  ،واذا ما
يجعؿ ذلؾ محتماًا عمى اإلنساف أف يكوف راضياًا قانعاًا بما ّ
قػاـ اإلنساف ليشرع فػي تغيير جنسو فإنو يكوف عند ذلؾ متعدياًا عمػى حكمة اهلل
تعالػى  ،ويعد أيضاًا رافضاًا لقضائو  ، وىذا يعد منافياًا ألصؿ مف أصوؿ الشريعة
اإلسبلمية  ،والذي ىو الرضا بقضاء اهلل وقدره والتسميـ واإلذعاف لمشيئتو تبارؾ

وتعالى( . )16وفي ىذا المعنى يقوؿ الفخر الرازي رحمو اهلل تعالى في تفسيره ما نصو
 ( :إنو إذا أعطى الولد األنثى أوالًا عمِ َـ أنو ال إعتراض لو عمى اهلل تعالى فيرضى
ِ
فضؿ مف اهلل تعالى
أف بعد ذلؾ ىذه الزيادة
ٌز
بذلؾ  ،فإذا أعطاه الولد الذكر عم َـ ّ
حساف إليو فيزداد شكره وطاعتو ويعمـ أف ذلؾ أنما حصؿ بمحض الفضؿ والكرـ )
وا ٌز
()17

ثانياً  :من السنة النبوية الشريفة :
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رضي اهلل عنيما قاؿ  ( :لعف رسوؿ اهلل  المتشبييف مف الرجاؿ

بالنساء والمتشبيات مف النساء بالرجاؿ(. ) )18

وجو الداللة مف ىذا الحديث الشريؼ  :ىو أنو جاء داالًا عمى الحرمة في

التشبو ألحد النوعيف – الرجؿ بالمرأة  ، -أو العكس وىو تشبو المرأة بالرجؿ  ،وانو
يعني أف ىذه العممية الجراحية ىي نوعٌز  ،أو طريقةٌز يتوصؿ بيا الى ارتكاب ىذا
الفعؿ المحرـ  ،وذلؾ ألف ىذا الفعؿ الذي يقصده الرجؿ مف ىذه العممية الجراحية
ىي مشابية النساء في أعضائيف وفي مظاىرىف  ،والمرأة كذلؾ  ،وىذا في الحقيقة

ىو أعظـ مف مجرد حصوؿ المشابية في الزي أو المباس أو الحركة (. )19
 .5حديث عبد اهلل بف مسعود

(*)

 الذي جاء فيو ( لعف اهلل الواشمات والمستوشمات ،

 .6والنامصات والمتنمصات  ،والمتفمجات لمحسف المغيرات خمؽ اهلل (. ) )20

وجو الداللة مف ىذا الحديث الشريؼ  :ىو أف الوشـ والنمص والتفميج قد توجو
تغيير لخمؽ اهلل تعالى  ،يقوؿ النووي رحمو
إلييا المعف جميعاًا وذلؾ لكونيا عبثاًا وأنيا ٌز
اهلل تعالى  ( :وىذا الفعؿ حرٌزاـ عمى الفاعمة والمفعوؿ بيا ليذه األحاديث  ،وألنو

تغيير لخمؽ اهلل تعالى  ،وألنو تزوير  ،وألنو تدليس )

( )21

 .وىذا المعنى ىو األكثر

برو اًاز واألشد ظيو اًار في العمميات الجراحية القائمة عمى تغيير الذكر أنثى  ،وكذلؾ

العكس أي تغيير األنثى ذك اًار  ،وىو ناشػئ عف مجرد رربة شخصية في ذلؾ  ،إذف

 :فمف باب أولى يكوف المعف متناوالًا ىذه العمميات  ،وىذا التغيير في الجنس يكوف

مشترؾ فيو صاحب الشأف وىو الرارب فيو ومعو الطبيب الذي
إجراؤه حراماًا شرعاًا
ٌز

يجري لو ىذه العممية (. )22

وفي ىذا المعنى يقوؿ ابف حجر رحمو اهلل تعالى معمقاًا عمى اآلية التي احتج
بيا ابف مسعود  عمى السائمة في قولو  :أما قر ِ
أت  :ﭽ ﮈ ﮉ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ الحشر ٧ :ما نصو  ( :المراد فػي اآلية وجػوب
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إمتػثػاؿ قػوؿ الرسوؿ وقػد نيػى عػف ىػذا الفػعػؿ فػمف فػعػمو فيو ظالـ  ،وفي القرآف لعف
()23

الظالميف )

.

 .7حديث سعد بف أبي وقاص

(*)

 يروي نيي النبي  ومنعو بعض أصحابو مف الخصػاء

فػقػاؿ َّ ( :ص
رد رسوؿ اهلل  عمػى عثماف بف مظعوف (*)  التبتؿ  ،ولو أذف لو الختصينا (. ) )24

وجو الداللة مف ىذا الحديث الشريؼ  :ىو أف التحريـ الوارد فيو كاف قد تناوؿ
الخصاء  ،مع العمـ أف ىذا التغيير الوارد منو ىو لمخصيتيف فقط

()25

 .وبناء عمى

ىذا فإف التغيير الكامؿ ألعضاء اإلنساف الجنسية في مثؿ ىذه العمميات الجراحية

تكوف أكبر جرماًا وأشد تحريماًا ( . )26وقد ذكر الحافظ ابف حجر

(*)

رحمو اهلل تعالى

جوانب مف المفاسد المترتبة عميو مف تعذيب النفس وادخاؿ الضرر الذي ربما يفضي
الى اليبلؾ  ،وكذلؾ التشويو في المنظر إضافة الى أف فيو إبطاالًا لمعنى الرجولة

وتغيي اًار لخمؽ اهلل تعالى وكف اًار لمنعمة الى رير ذلؾ مما أشار إليو مف التشبو بالمرأة

واختيار النص عمى الكماؿ

()27

.

والتبتؿ الوارد في الحديث معناه اإلنقطاع عف النساء وترؾ النكاح مف أجؿ

العبادة  ،واإلختصاء  :شؽ األنثييف وانتزاعيما (. )28

هذا  :ويػبلحػظ عمػى جميور الفقيػاء رحميـ اهلل تعػالػى مف الحنفيػة
والمػالػكػيػة

()30

()31

والشافعية

()32

والحنابمة

()33

والظاىرية

()34

واإلمامية

()29
()35

والزيدية

واإلباضية( )36بأنيـ قد ذىبوا الى القوؿ بتحريـ الخصاء ليذا الحديث  ،واف ىذا مجمع
عميو .
يقوؿ القرطبي

(*)

رحمو اهلل تعالى  ( :ولـ يختمفوا أف خصاء بني آدـ ال يحؿ

وال يجوز ألنو مثمةٌز وتغيير لخمؽ اهلل تعالى (. ) )37

عمماًا أف ىناؾ عمبلًا لتحريـ الخصاء ذكر بيانيا الحافظ ابف حجر رحمو اهلل

تعالى فيقوؿ  ( :ىو نيي تحريـ ببل خبلؼ في بني آدـ لما تقدـ  ،وفيو أيضاًا مف
المفاسد  :تعذيب النفس  ،والتشويو مع إدخاؿ الضرر الذي قد يفضي الى اليبلؾ ،
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وفيو إبطاؿ معنى الرجولية  ،وتغيير خمؽ اهلل  ،وكفر النعمة  ،ألف خمؽ الشخص
رجبلًا مف النعـ العظيمة  ،فإذا أزاؿ ذلؾ فقد تشبو بالمرأة  ،واختار النقص عمى
الكماؿ(. ) )38

ومعموـ أف ىذه العمؿ التي وردت في ىذا التحريـ التي أشار إلييا ابف حجر
رحمو اهلل تعالى موجودة بشكؿ أوسع وأكبر في تغيير الجنس  ،وىي أشبو وأظير ،
كونو يتضمف مثمة وتشويياًا وتغيي اًار لخمؽ اهلل تعالى  ،واذا كاف الخصاء متضمناًا
إبطاؿ معنى الرجولية  ،فإف تغيير الجنس مف الذكر الى أنثى ىو إبطاؿ لحقيقة
الرجولية ولمظاىرىا وخصائصيا التي منحيا اهلل تعالى وأودعيا فيو .
ثالثاً  :من العقل :
إف لمعقؿ والمنطؽ أث اًار في تمييز صحة األشياء وسقميا  ،ومقبوليا ومردودىا ،

كما أف ىناؾ أحكاماًا شرعية كاف المدار فييا عمى العقؿ فجزـ ليا بالتأييد أو الرفض

ومف ىذا المنطمؽ وبخصوص عمميات تغيير الجنس فإف العقؿ يقضي :

 .8بأف اإلنساف أميف عمى أعضائو التي منحو اهلل تعالى إياىا  ،كما أنو أميف عمى منافعيا

أيضاًا  ،وأف أي تصرؼ فييا بطريقة مف الطرؽ التي ال تقتضيو المصمحة الشرعية المعتبرة يعد
تصرفاًا يؤاخذ عميو شرعاًا  ،فمف رير الجائز لو قيامو بقطع شيء أو جزء مف أعضائو  ،أو

إتبلؼ أي منفعة مف منافعيػا  ،كمػا أنو مف رير الجػائز لو أف يقوـ بػاإلعتداء عمييػا بجرح أو
ٍة
عندئذ يصبح مثمةًا محرمػة (. )39
ريره  ،ألنػو
 .9إف عممية تغيير الجنس تعد نوعاًا مف األنواع التي تستمزـ كشفاًا ألعضاء أمر اهلل تعالى

بوجوب سترىا  ،ما لـ تكف ىناؾ ضرورة ممحة  ،أو حاجة معتبرة تنزؿ منزلة الضرورة  ،وىذه

العممية الجراحية في تغيير الجنس ال يمكف إجراؤىا إال بالكشؼ الحقيقي والموضعي لمعورة
المغمظة سواء كانت لمرجؿ أو المرأة  ،وليس ذلؾ إال مف المحرـ الذي ال يجوز فعمو إال في
الحاالت الضرورية القصوو .

 .10إف عممية تغيير الجنس يعد إجراؤىا تطاوالًا عمى المشيئة هلل تعالى واعتراضاًا عمى القدرة

اإلليية  ،والحكمة لرب العزة  المقتضية تحديد الجنس الجنيني مف كونو ذك اًار أو أنثى ،
وليست ىناؾ دوافع معتبرة متوافرة فيو حتى يتـ إجراؤىا  ،إنما ىي مجرد رربة طرأت  ،أو نزوة
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عبرت لكنيا عكست أو ولدت اضطراباًا نفسياًا  ،فيمكف عبلجو  ،مف رير االستجابة لمطالبو

.

()40

 .11إف عممية تغيير الجنس تكوف متضمنة الغش والتدليس  ،وقد جاء الشرع الحنيؼ بتحريـ

ذلؾ في عموـ التعامؿ اليومي والحياتي بيف الناس  ،كما أف التحريـ لمغش يكوف شامبلًا التزّيف
أحد لخطبتو ممف ىو ال يعرؼ
التجمؿ  ،وذلؾ ألف الرجؿ إذا ما رير جنسو الى امرأة فقد يتقدـ ٌز
و ّ
رش وتدليس  ،وذلؾ ألف ىذه المرأة وعمى ىذه الحالة ال يمكف مقدرتيا عمى
حقيقتو  ،فيذا ٌز

أقرت بذلؾ ( سالي ) التي ريرت جنسيا الى أنثى
اإلنجاب  ،وال استطاعتيا عمى الحمؿ  ،وقد ّ
في لقائيا عمى قناة العربية الفضائية في أواخر شير تموز  2010ـ بأنيا بعد إجراء تغيير
حمؿ وال
جنسيا في الثمانينات مف القرف الماضي ولحد اآلف تزوجت مرتيف ولـ يحصؿ عندىا ٌز

إنجاب  ،وكذلؾ المرأة لو ريرت جنسيا الى رجؿ فيي األخرو قد رشت ريرىا مف النساء .
 .12إف عممية تحويؿ الجنس تكوف منطوية عمى أضرار كثيرة منيا :

 .13إحداث حالة مف التغيير في التراكيب العضوية عند اإلنساف السوي مما تكوف مسببة لو

الخمؿ في كافة أعضاء جسده .

 .14ىذه العممية لف تكوف محققةًا الغرض المطموب لمشخص الذي يجري ليا  ،كما أنيا لـ تكف

مغيرة شيئاًا مف تركيباتو العضوية والوظيفية سوو المظير الخارجي  ،فالرجؿ المغيَّصر الى امرأة ال

المغيرة الى رجؿ ال يمكف قياميا بالوظائؼ الجنسية
يمكف لو أف يحيض أو يحمؿ  ،وكذا المرأة
ّ
المودعة عند الرجؿ  ،وعندىا يتضح أف ىذه العممية – عممية تغيير الجنس – ستكوف معطمة
كؿ الوظػائؼ األسػاسية عند الرجؿ أو المرأة .

 .15إف ىذا التغيير في عمميتو سيكوف مصحوباًا بالحقف الكثيرة لميرمونات مع تعاطي األدوية

التي تكوف مسببة اإلضرار في الجسـ .

 .16إف ىذا التغيير في عمميتو سيحدث تغيي اًار كبي اًار في الطباع وفي السموؾ كما أنو سيحدث

المغير .
خمبلًا نفسياًا مع وجود االضطراب والتناقض النفسي لدو المريض
ّ

ىػ .إف ىذا التغيير في عمميتو سيكوف أيضاًا محدثاًا فوضى في المجتمع  ،واختبلالًا

المحوؿ
المغير أو
في الموازيف  ،مع حالة مف االضطراب في إثبات شخصية ىذا
ّ
ّ
خصوصاًا تمؾ السجبلت والوثائؽ الرسمية التي يكوف الشخص مقيداًا فييا بجنسو
الذي ولد فيو .
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إف ىذه األضرار إذا ما ترتبت عمى ىذه العممية الجراحية – عممية تغيير
الجنس – فإنيا تكوف حراماًا شرعاًا  ،وذلؾ ألف قواعد الشرع مقررة بأف الضرر ُيزاؿ

واف الشريعة ليا ثوابتيا حيث ال ضرر وال ضرار(. )41

 .17إف ىذه العممية الجراحية – عممية تغيير الجنس – يترتب عمييا اإلخبلؿ بالتكاليؼ

الشرعية خصوصاًا تمؾ التي يمتاز بيا كؿ مف الرجؿ والمرأة  ،فقد أناط الشرع بعض الواجبات
والتكاليؼ بالرجؿ  ،وىي مختمفة تماماًا عف الواجبات والتكاليؼ التي أنيطت بالمرأة  ،وكذلؾ

المرأة التي تختمؼ عف الرجؿ في ىذه الواجبات والتكاليؼ  ،واف الحقوؽ التي فرضت لكؿ واحد

منيما مختمفة عف حقوؽ اآلخر  ،وعممية تغيير الجنس فييا إخبلؿ بذلؾ  ،كوف التغيير ظاىرياًا

 ،فالرجؿ – ولو تغير في الظاىر الى امرأة – فإنو يبقى رجبلًا  ،لو ما لمرجؿ وعميو ما عمى
الرجؿ  ،وتبقى المرأة امرأة كذلؾ  ،إال أنو قد يعػامؿ كؿ واحد منيمػا بػمػا ىو عميو بعد التغيير
والتحويؿ الظاىري  ،وىذا يعني أف ىناؾ إخبلالًا سيحصؿ بالواجبات والحقوؽ واألحكاـ التي

تخص كؿ واحد منيما (. )42

وبناء عمى ذلؾ  ،ومف ىذا المنظور فإف البعض مف ىذه الحاالت التي تـ فييا
ًا
تغيير الجنس قد أثارت الجدؿ حوؿ الكيفية التي يتـ مف خبلليا إجراء األحكاـ
الشرعية بعد ىذا التغيير  ،أو التحويؿ  ،خصوصاًا تمؾ التي تختمؼ باختبلؼ الذكورة

واألنوثة وذلؾ مثؿ الميراث والستر والخموة وريرىا  ،فما مف شؾ في أف التحريـ ليذه
العمميات ىو ٌّد
سد ليذا الباب  ،ومنع ليذا العبث الذي يفضي الى إبطاؿ بعض

األحكاـ وكذلؾ الى تضييع الحقوؽ والواجبات .
وي َع ُّدد ىذا ِّ
مسوراًا ودافعاًا
 .18إف ىناؾ زعماًا بأف الميؿ النفسي ىو أحد معايير تحديد الجنس ُ ،
عـ باطؿ ال يستقيـ ومف عدة
إلجراء ىذه العمميات التي يتـ مف خبلؿ تغيير الجنس  ،وىذا ز ٌز
وجوه :

المعرفة لجنس
يعرضوف بذكر العبلمات
ِّ
 .19الوجه األول  :إف الفقياء رحميـ اهلل تعالى عندما ِّ

الخنثى  ،ال يعدوف الميؿ النفسي معتداًا بو  ،إال إذا كانت العبلمات الظاىرة قد عدمت( ، )43بينما
يبلحظ عمى طالب التغيير لجنسو أنو ال لبس وال أشكاؿ في أعضائو الظاىرة  ،فمف رير الجائز
ٍة
عندئذ أف ُيعتَ َّصد بالميؿ النفسي إلجراء عممية تغيير الجنس عنده .
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 .20الوجه الثاني  :إف الميؿ النفسي ليس ثابتاًا بؿ ىو متغير بسبب المؤثرات الخارجية  ،وذلؾ

مثؿ التربية والبيئة االجتمػاعية والثقافيػة  ،فميس لو الثبػات الدائـ حتى يعتد بو .

 .21الوجه الثالث  :إف فطرة اهلل تعالى سوية في الميؿ النفسي  ،فيي تتفؽ مع الجنس

األصمي الذي خمؽ عميو اإلنساف  ،فمف رير الممكف أف تكوف مضطربة ومتناقضة مع الجنس
األصمي .

 .22الوجه الرابع  :إف الميؿ النفسي قد يتغير  ،وىذا يعني أنو سيكوف مستمزماًا إعادة العممية

لتغير الميؿ  ،وىذا ىو العبث بعينػو  ،والفوضى التي ال
لتغيير الجنس عدة مرات  ،وذلؾ تبعاًا ّ
يمكف قبوليػا  .وقد ذكػر الشيخ عمر بف عبد اهلل الشيابي في مقاؿ لو بأف شيئاًا مف ىذا التغيير

قد حدث في الميوؿ بعد إجراء العممية في حاالت مسجمة وموجودة في العالـ الغربي(. )44
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المبحث الثاني  :تصحيح الجنس فيما يتعمق بالخنثى

 .23المراد بيذا العنواف تصحيح الغموض الحاصؿ عند الشخص إذا ما ظيرت بعض البوادر
أو العبلمػات التػي ربمػا تعطي الشخص نوع جنسو الذكري أو األنثوي وذلؾ ألف الشخص ربمػا
تحدث لو بعض اإلشكاالت فػي أعضائو الجنسية وفي المراحؿ المبكرة مف عمره  ،وقد يكوف
تشوه فػي ىذه األعضاء األمر الذي يجعؿ تحديد الجنس أم اًار رامضاًا ممتبساًا ما بيف الذكر
ىناؾ ّ
واألنثى  ،وىو الذي يعرؼ فػي مصطمح الفػقيػاء رحميـ اهلل تعالػى بػ ( الخنثـى )  ،وقسمت ىذا

المبحث الػى ثبلثة مطالب :

 .24المطمب األوؿ  :التعريؼ بالخنثى
 .25ىذا المطمب يتناوؿ التعريؼ بالخنثى :

ص لذكر وال
 .26في المغة  :وردت كممة الخنثى في الكتب العربية وىي تعني  :الذي ال َي ْخمُ ُ
وخناث  ،و ِ
أنثى  ،أو الذي لو ما لمرجاؿ والنساء جميعاًا  ،والجمع َخناثى ِ
اإلنخناث  :التثني
ث بذلؾ لِمِينو وتكسره ومنو سميت المرأة خنثى إذا كانت ليِّنة تتثنى(. )45
الم َخَّصن ُ
والتكسر  ،وسمي ُ
 .27في االصطالح  :أما الخنثى عند الفقياء رحميـ اهلل تعالى فإف ليـ تعريفات اصطبلحية

دأبوا عمييا وراحت ال مشاححة فييا  ،وذكرت بألفاظ متعددة كميا راجعة الى القوؿ بأف الخنثى :

مف لو آلة الرجاؿ والنساء( ، )46أو ىو مف لو ذكر وفرج امرأة( ، )47أو ىو مف ال يكوف لو ذكر
وال فرج (. )48

حتى أف ابف قدامة

(*)

رحمو اهلل تعالى قد ذكر صو اًار نادرة لمخنثى ممف ليس

كالربوة  ،ومف لو مخرج بيف
ليـ ذكر وال فرج  ،كمف يرشح البوؿ مف لحمة ناتئة ّ
المخرجيف منو يتغوط ويبوؿ  ،ومف ليس لو مخرج أصبلًا  ،وانما يتقيأ ما يأكمو وما

يشربو  ،وذكر أنو إف لـ يكف لو عبلمة رير البوؿ فيو خنثى مشكؿ(. )49

ثـ إف عرضيـ ألحكاـ الخنثى قد اشتير عندىـ في أبواب مف الفقو متفرقة ،
وأكثر الذيف عرضوا لو وألنواعو – مف الفقياء رحميـ اهلل تعالى – ىو عند الحديث
عف ميراثو .

المطمب الثاني  :أقسام الخنثى
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لقد ذكر الفقياء رحميـ اهلل تعالى قسميف لمخنثى :

القسم األول  :الخنثى غير المشكل  :ىذا القسـ مف الخنثى ىو الذي تتضح فيو
العبلمات الدالة عمى ذكوريتو أو أنوثيتو فيو إما رجؿ أو امرأة  ،فييما خمقة زائدة ،

ويكوف الحكـ فػي إرثو وفي سائر األحكاـ األخرو المتعمقة ىو الحكـ نفسو فيما
ظيرت عبلماتو منو  ،ثـ إنيـ – أي الفقياء  -مجمعوف عمى أف المعتبر فيو ىو
بمبالو ( موضع بولو ) في صغره  ،فيو إف باؿ مف حيث يبوؿ الرجؿ فيو رجؿ ،
واف باؿ مف حيث تبوؿ المرأة فيي امرأة  ،أما إذا كاف قد كبر فإف المعتبر ىو
عبلمات البالغيف مثؿ إنبات المحية ومكاف اإلمناء ونيود الثدييف والحيض والحمؿ ،
فإذا أمنى تبيف أنو ذكر  ،واف حاض عمـ أنو أنثى  ،واف ظير ميمو لمنساء ترجح أنو

ذكر  ،واف رمب ميمو الى الرجاؿ كاف أنثى في الغالب  ،الى رير ذلؾ (. )50

يقوؿ النووي (*) رحمو اهلل تعالى  ( :قاؿ أصحابنا  :ومف العبلمات شيوتو
وميمو الى النساء أو الرجاؿ  ،فإف قاؿ  :أشتيي النساء ويميؿ طبعي إلييف ُح ِك َـ بأنو
رجؿ  ،واف قاؿ  :أميؿ الى الرجاؿ ُح ِك َـ بأنو امرأة  ،ألف اهلل تعالى أجرو العادة

بميؿ الرجؿ الى المرأة والمرأة الى الرجؿ  ،وقاؿ أصحابنا  :وانما نراجعو في ميمو

وشيوتو  ،ونقبؿ في ذلؾ قولو إذا عجزنا عف العبلمات السابقة (. ) )51

القسم الثاني  :الخنثى المشكل  :وىذا القسـ ىو الذي يتع ّذر الوصوؿ الى المعرفة
الحقيقية مف جنسو الذكري  ،أو األنثوي  ،بحيث أصبح مف رير الممكف معرفة

()52

جنسو بػأي شيء مف العبلمات التي ذكرىا الفقياء رحميـ اهلل تعالى مف الحنفية
()53

والمػالكية

()59

واإلباضية

()54

والشػافعيػة

()55

والحنابمة

()56

والظػاىرية

()57

واإلمػامية

()58

والزيدية

.

ومف ىنا يتضح أف الفقياء رحميـ اهلل تعالى في عصورىـ األولى كانوا
معتمديف في معرفة الخنثى  ،وبياف تحديد الجنس فيو  ،عمى العبلمات البارزة
والظاىرة  ،وىذا ىو الذي كاف متاحاًا بأيدييـ وميسو اًار ليـ في ذلؾ العصر .
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واليوـ وبعد أف تقدـ الطب فقد َّص
أحد خنثى مشكبلًا ،
قؿ احتماالت أف يبقى ٌز
وأصبح باستطاعة الطب في الغالب أف يكشؼ أمره والوصوؿ الى معرفة حقيقتو
الذكرية أو األنثوية  ،واألطباء ينظروف الى الخنثى بأنو  :الذي تكوف أعضاؤه
الجنسية رامضة  ،ويعدونيا حالة خمقية اجتمعت فييا األعضاء الذكرية واألنثوية
معاًا إال أنيا متفاوتة في الشخص نفسو  ،ثـ يشيروف إلييا أنيا قسماف :
القسم األول  :الخنثى الكاذبة  :ويشيروف إلييا بأنيا ما كانت ردتيا التناسمية إحدو
اثنتيف  ،المبيض أو الخصية  ،وال يمكف اجتماعيا سوية  ،واألعضاء الظاىرة فييا
تكوف رامضة  ،وىي في الغالب تكوف عمى العكس مف الغدة التناسمية  ،ثـ يشيروف
الى ىذه الغدة أنيا حينما تكوف مبيضاًا  ،فإف األعضاء الظاىرية تكوف ذكرية ،

ويعبروف عنيػا بػ ( مػا يشبو القضيب ) وىػي – أي الغدة – حينما تكوف خصية فػإف
األعضاء الظاىرية تكوف أنثوية  ،ويعبروف عنيا بػ ( ما يشبو الفرج

()60

) ،

وباإلمكاف ليذه الحالة أف يتـ تشخيص وتحديد الجنس واجراء عممية تصحيح الجنس

وليست التغيير أو التحويؿ(. )61

القسم الثاني  :الخنثى الحقيقية  :وىي ما اجتمع فييا العضواف المبيض والخصية

معاًا  ،وقد يكوناف ممتحميف سوية  ،وىذا يعد مختمفاًا تماماًا عف الخنثى المشكؿ عند
الفقياء المتقدميف رحميـ اهلل تعالى  ،وذلؾ ألف الطب في العصر الحديث أصبح

متطو اًار جداًا بإمكاناتو وقدراتو الفحوصية والتشخيصية  ،فما يعد خنثى مشكبلًا عند

الفقياء رحميـ اهلل تعالى  ،قد ال يكوف كذلؾ عند األطباء  ،بؿ ربما يصبح واضحاًا

جمياًا عندىـ وبناءاًا عمى ىذا فالخنثى الحقيقية عندىـ – أي األطباء –  :ىي
اشتماليا عمى العضويف  :المبيض والخصية في آف واحد  ،وىي بيذا التحديد تعد

عندىـ نادرة جداًا  ،وليـ في تحديد ىذا الجنس – الخنثى الحقيقية – وسائؿ وكيفيات

منيا ما ىي طبية خاضعة لمفحص والتشخيص  ،ومنيا ما ىي متفقة مع كبلـ
الفقياء رحميـ اهلل تعالى مف حيث الميوؿ النفسية والعاطفية  ،فقد يكوف لدو الخنثى
االتجاه الميمي نحو جنس معيف  ،مما يعطي الداللة عمى الجنس الحقيقي لمخنثى ،
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فإذا كاف الميؿ الجنسي والعاطفي الى الذكور فاألقرب أنيا أنثى  ،والعكس صحيح

(. )62

المطمب الثالث  :الحكم الشرعي لعممية تصحيح هذا الجنس
إف تصحيح الجنس يراد بو عبلج الخنثى الكاذبة  :وىي التي يظير لمشخص
جنس معيف وبداللة طبية تشير إليو مع مبلحظة الظاىر مف أعضائو الجنسية أنيا
ٌز
تدؿ عمى جنس آخر  ،وىذا التصحيح الذي تجرو عمميتو لمثؿ ىذه الحاالت يكوف
جائ اًاز شرعاًا  ،وال حرج في ذلؾ  ،وقد أفتى بذلؾ بعض المعاصريف ونصوا عمى ىذا
الجواز  ،مثؿ الشيخ عبد اهلل بف منيع( )63والشيخ نصر فريد واصؿ( ، )64كما إف ىذا

الحكـ بالجواز كاف قد صدر عف دار اإلفتاء في مصر( )65وكذلؾ عف شيخ األزىر

اإلماـ الشيخ جاد الحؽ عمي جاد الحؽ(. )66
والذي يدؿ عمى القوؿ بالجواز :

 .28بعض األحاديث التي تنص عمى جواز إجراء العمميات ومنيا تصحيح الجنس  ،مثؿ

حديث عبد اهلل بف عباس  ( أف النبي  احتجـ(. ) )67
 .29كما أف جابر

(*)

بف عبد اهلل عاد مريضاًا ثـ قاؿ  :ال أبرح حتى تحتجـ فإني سمعت رسوؿ

اهلل  يقوؿ  (( :إف فيو شفاء (. )) )68

فيذاف الحديثاف ليما داللة عمى مشروعية الحجامة مف فعؿ الرسوؿ  وقولو
 ،وذلؾ ألف الحجامة قائمة عمى شؽ موضع معيف مف البدف ومص الدـ الفاسد

واستخراجو  ،وىي عممية جراحية ( ، )69وتصحيح الجنس يدخؿ ضمف ىذا اإلطار ،
ٍة
خمقي مضمور .
عضو
متى كاف المقصود مف ذلؾ إبراز
ٍّد
ُبي
 .30حديث جابر  ( أف النبي  بعث الى أ ّ
كواه عميو (. ) )70

(*)

بف كعب  طبيباًا فقطع منو عرقاًا ثـ

وجو الداللة مف الحديث ىو  :أف النبي  أقر الطبيب عمى قطع العرؽ
وىذا أحد أنواع العبلج الجراحي وىو جائز  ،وتصحيح الجنس منو .
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 .31إف ىذه العممية – وىػي تصحيح الجنس – تعد نػوعػاًا مف أنػواع إزالة العيوب وتصحيحػاًا

لمتشوىػات الظاىرة  ،وىي رير داخمة في موضوع تغيير خمؽ اهلل  ، ألنيا ليست مقصودة

لمجرد الرربة أو اليوو  ،بؿ المقصود ىو إعادة الجسـ الى الخمقة المعيودة السوية  ،بينما
الرربة واليوو ىي الحاصمة فػي عممية تغيير الجنس وتحويمو (. )71

وىػذا لو مػا يػؤيده مف وجػيػة نػظػر بعض الفػقيػاء رحػميـ اهلل تػعػالػى الػذيػف
نصػوا عػمػى أف الخنثػى رػير المشكػؿ إذا ظير أمره وتبيف أنو امرأة فػػأعضاء الذكورة
ّ
()72
 ،فيػي إذا كػانت ازئػدة كػاف حػكـ إزالتيػا
عنده تُ َع ُّدد خػِمقةًا زائدة  ،وكػذلؾ عكسيػا
الجواز شرعػاًا  ،كػمػا فػي األصبع الزائدة مف القوؿ بػجػواز إ ازلػتيػا عػنػد جػميػور
الفػقيػاء رحػمػيػـ اهلل تعػالػى مف الحنفية
()77

والظػاىريػة

()78

واإلمػاميػة

()79

والزيديػة

()73

()74

والمػالػكيػة

()80

واإلباضية

()75

والشػافعيػة

()76

والحنػابػمة

 ،وبناءاًا عمى عدـ إيجابيـ

الدية عمى األصبع الزائدة ألف قطعيا لـ يذىب منفعة وال جماالًا  ،بؿ ىي عيب

ونقص في الخمقة  ،وقطعيا يزيؿ النقص ويزيد في الجماؿ .

 .32إف البقاء لمخنثى الكاذبة عمى وضعيا وحالتيا فيو مف الضرر المعنوي الظاىر

 ،ألنيا قد تكوف رجبلًا في حقيقتيا  ،مع وجود بعض األعضاء األنثوية بادياًا أو

ظاى اًار عمييا فتكوف المعاممة معيا عمى أساس أنيا أنثى وىنا تحصؿ المعاناة النفسية

 ،ألنيا في الغالب تكوف تابعة لمجنس الحقيقي  ،واف كانت مخالفة األعضاء
الظاىرة  ،وليس ىناؾ مف شؾ في أف الشرع الحنيؼ جاء لرفع الضرر ودفعو ،

سواء كاف حسياًا أو معنوياًا  ،وىذا التصحيح مػا ىو إال إزالة ليذا الضرر(. )81

المعينة أناطيا باإلنساف  ،مختمفة
 .33إف ىذا الشرع الحنيؼ فيو مف الواجبات
ّ
باختبلؼ الجنس  ،فالذكر لو مف الواجبات ما لـ تكف منوطة باألنثى  ،وذلؾ مثؿ
شيود الجمع والجماعات والجياد ونحوىا  ،ففي بقائيا أنثى في الظاىر وىي ذكر
في الحقيقة  ،تضييع ليذه الواجبات  ،كما أنيا إزالة لمفروؽ بيف الجنسيف  ،واذا

َّص
فبلبد مف
بقيت الخنثى الكاذبة عمى حاليا فبل يمكنيا القياـ بيذه الواجبات  ،وعندىا

إجراء عممية تغيير الجنس وتصحيحو حتى يتمكف كؿ جنس مف قيامو بما ألزـ مف
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واجبات  ،ومثؿ الواجبات الحقوؽ التي منحيا كؿ جنس ينفرد بيا أو يتميز بيا مف
الجنس اآلخر  ،فبعد التغيير والتصحيح يحصؿ عمى حقوقو التي يستحقيا شرعاًا .

 .34إف البقاء لمخنثى الكاذبة عمى وضعيا وحالتيا ربما يكوف مؤدياًا الى تأخير

الزواج  ،بؿ ربما يكوف مؤدياًا الى الوقوع في المشاكؿ وقد يحصؿ الفراؽ عندما يكوف
العبلج بعد الزواج  ،فقد يتزوج عمى أساس أنيا أنثى وحقيقتيا ذكر  ،فحينما يكتشؼ
الزوج ذلؾ يقوـ بفراقيا  ،وىذا يعد مخالفة لمقصود الشارع الذي دعا الى الزواج

َّص
وحث عميو حتى تتحقؽ بو مصالح عظيمة  ،مع األمر بديمومة العبلقة الزوجية ،
والنيي عف كؿ ما يدعو الى قطعيا  ،وىذا ما يدعو الى االىتماـ بتغيير الجنس
وتصحيحو في الوقت المبكر مف عمر الطفؿ واذا تعذر ذلؾ فبل َّص
بد مف حصولو قبؿ
الزواج عمى أقؿ تقدير  ،وىذا ما يشيد لو قوؿ بعض الفقياء رحميـ اهلل تعالى في
نصوصيـ عمى أنو إذا كاف أحد الزوجيف خنثى رير مشكؿ إنو يثبت لآلخر
الخيار(. )82

وبناء عمى ىذا  :فالذي يبدو لي رجحانو  -واهلل تعالى أعمـ  -أنو مف الجائز
إجراء عممية تغيير الجنس وتصحيحو في الخنثى األنثى الكاذبة  ،بؿ القوؿ بالوجوب
ىو األولى ولو ما يبرره مع الحرمة في إبقائيا عمى المظير الذكري بعد أف أفادت
الفحوصات الكشفية أنيا امرأة وليست ذك اًار  ،وذلؾ لما يمي :
 .35ىذه الخنثى الكاذبة إذا ما بقيت عمى المظير الذكوري فإف ذلؾ يعني إعطاؤىا
صبغة التعامؿ معيا كرجؿ  ،وىي ليست كذلؾ فواقعيا أنيا أنثى  ،وعندىا تكوف
مقيدة وممزمة بأمور كثيرة منيا :
 .36لزوميا بأوامر لـ يوجبيا الشرع عمييا ولـ يكمفيا بيا وذلؾ مثؿ الجياد والجمع
والجماعات ونحوىا .
 .37منحيا حقوقاًا ليست مف استحقاقيا شرعاًا  -كما لمرجؿ – في مسائؿ اإلرث

واإلمامة ونحوىا .
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 .38تعامميا واختبلطيا اليومي والحياتي والخموة بيا وحالة سترىا وكؿ ذلؾ عمى
أساس أنيا رجؿ  ،وىذا ال شؾ أف بقاءىا عمى حاليا سيكوف مفضياًا الى مفاسد

كثيرة .

 .39الكثير مف العبادات التي تقع منيا تكوف عمى الييأة التي ال تصح منيا  ،وذلؾ

لعدـ اإلتياف بيا وفؽ شروطيا وواجباتيا التي تجب فييا عمى المرأة ( ، )83وىذه في
حقيقتيا أوامر ولوازـ محرمة  ،فما يكوف مؤدياًا إلييا فيو محرـ  ،واذا ما كانت
الخنثى قد عذرت في الشرع في ىذه الجوانب  ،كوف تصرفاتيا وأفعاليا جارية بحسب

ما ظير ليا مف األعضاء  ،فيذا ال يعني إبقاؤىا عمى ظاىرىا الذكوري وقد عمـ
األطباء واألىؿ بحاليا  ،حتى ال تقع ىذه األمور والموازـ عمييا
 .40إف ىذه الخنثى إذا ما بقيت عمى أساس أنيا ذكر فإنو سيكوف بوضعو ىذا
مفضياًا الى عدـ القدرة لقيامو بالعمؿ الوظيفي الجنسي  ،فضبلًا عف أنو مصاب

بالعقـ الحقيقي الذي ال إنجاب معو أصبلًا مع ما يتبع ذلؾ مف اإلستياء والشعور
بالحزف الدائـ واالكتئاب المستمر  ،والضرر النفسي المتعب  ،وفي تغيير ىذا الجنس

وتصحيحو واعادتو الى حقيقتو حتى تكوف ىذه الخنثى امرأةًا فيو  :إعادةٌز لحياتيا
وفتح لمباب أماميا كي تتزوج وتنجب عمى حد تأكيد األطباء  ،ومف
الطبيعية ،
ٌز
أعظـ مصالح النكاح ىو االستمتاع وتحصيؿ الولد  ،وحقيقة ىذا ال يكوف حاصبلًا
أو تاماًا إال أف يكوف ليذه الخنثى تصحيحاًا وتغيي اًار لجنسيا حتى تكوف امرأة ال رجبلًا

 ،وىذه العممية التصحيحية تحصؿ بيا أعظـ المصالح وتدفع بيا أكثر المفاسد  ،وما
مجيء الشرع الحنيؼ إال ليحقؽ جمب المصالح ودفع المفاسد .
ومثؿ الخنثى األنثى  ،الخنثى الذكر  ،فإعادتو الى حقيقة جنسو إلزالة عيبو
أمر مشروع وال يكوف داخبلًا في باب تغيير خمؽ اهلل  ألنو ليس تغيير وتحويؿ

جنس  ،وانما ىو تصحيح واعادة لمظير األعضاء الخارجية حتى تكوف موافقة
لحقيقة الجنس  ،ثـ إف البقاء ليذه الخنثى الذكرية عمى المظير األنثوي ليا يكوف
مدعاةًا لمزوـ عكس ما كاف الزماًا في إبقاء الخنثى األنثوية خصوصاًا ذلؾ االرترار
بمظيرىا األنثوي حينما تترؾ مع النساء  ،وحقيقتيا أنيا ذكر  ،فإذا ما كبرت
188

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011

فسيبلحظ عمييا ميميا وشيوتيا ما لمرجاؿ مف الميوؿ والشيوات  ،وىي باختبلطيا
بالنساء وتطمعاتيا عمى خصوصياتيف ستحصؿ الفتنة والفساد الكبير  ،ففي عممية
سد
التغيير والتصحيح ليذا الجنس  ،إزالة ليذا التشوه الظاىر عمى أعضائو َّ ،ص
ثـ ىو ٌز
لباب الفتنة وذريعة الفساد وىذا جائز شرعاًا .
وقد أُثر عف النبي  أنو لعف المخنثيف مف الرجاؿ والمترجبلت مف النساء ،

وقاؿ  (( :أخرجوىـ مف بيوتكـ ( ، )) )84وقد بيف العمماء رحميـ اهلل تعالى مف خبلؿ
النصوص الواردة عنيـ أف المخنث ىو الذي يتشبو بػالنساء في كبلمو وزيِّو وحركاتو

 ،وأنو مذموـ إذا فعؿ ذلؾ مختا اًار  ،فإف كاف شيئاًا خ ْمقياًا فإنو يجب عميو أف يتكمؼ
إزالة ذلؾ(. )85

والخنثى الذكرية الكاذبة في صورتيا وشكميا ما ىي إال نوع مف ىذه الخنوثة
الخمقية  ،فظاىرىا أنثى وىي ذكر  ،وىي في زيِّيا وحركاتيا مشبية لؤلنثى  ،فمف
أجؿ الوصوؿ الى حقيقة الجنس  ،وابعاد ىذه الخنوثة وازالتيا يكوف ممكناًا عف طريؽ

المعالجة بالعممية الجراحية لتغيير ىذا الجنس وتصحيحو  ،وعند ذلؾ يصبح ىذا

الفعؿ جائ اًاز شرعاًا  ،بؿ ربما يكوف واجباًا وحسب ما يقتضيو المقاـ  .واهلل تعالى أعمـ

بالصواب .

أما الحكم الشرعي لمعالجة الخنثى الحقيقية  :فيو أف الفقياء رحميـ اهلل
تعالى ليـ كبلـ عف ىذه الخنثى ويطمقوف عمييا اسـ الخنثى المشكؿ  ،وليـ آراء في
تحديد المعرفة التقريبية لمخنثى مف حيث ذكوريتو أو أنوثيتو  ،وبعبلمات اعتمدوىا
لتحديد جنسو  ،وقد أجمعوا عمييا خصوصاًا في صغره يتبيف بمبالو  ،فإذا باؿ مف
الذكر فيو ربلـ واذا باؿ مف الفرج فيو أنثى( ، )86الى رير ذلؾ  ،ثـ إف أحكامو ليا

شيرة عند الفقياء المتقدميف  ،وىي منثورة في كتب الفقو  ،وفي أبوابو الفقيية الكثيرة
إال أف عبلجو لـ يكف مطروقاًا وال متيس اًار في عصرىـ  ،لذا فإف عبلجو عف طريؽ

العمميات الجراحية أصبح وليد ىذا العصر  ،سببو ىذا التطور الطبي اليائؿ ،

والتقدـ الكبير في التقنيات العالمية في مجاالت التشخيص والجراحة  ،وعمى الررـ
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مف كؿ ىذا التطور إال أف موضوعو قميؿ الطرح والعرض عمى بساط البحث الفقيي
المعاصر  ،ولعؿ َّص
مرد ذلؾ الى الندرة في وقوعو  ،ولما كانت العمميات الجراحية

وسيمة الى معرفة تحديد الجنس والوصوؿ الى حقيقتو الذكورية أو األنوثوية قدر
اإلمكاف خصوصاًا في ىذه الخنثى الحقيقية واف في ذلؾ مف المصالح الدينية

والدنيوية ما ال يخفى جاز إجراء ىذه العمميات الجراحية  ،واف ذلؾ مقبوؿ ومشروع ،
صادر عف بعض الجيات والتي تدؿ عمى جواز العبلج لمثؿ ىذه الحاالت عف
وىذا
ٌز
طريؽ العممية الجراحية مف أجؿ أف يستجمي حقيقة الجنس  ،وىو ما جاء صاد اًار عف
المجمع الفقيي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي في دورتو الحادية عشرة والتي عقدت

في مكة المكرمة  ،في المدة  1409/7/20 – 13ىػ  ،وجاء في قرارىا السادس مف
ىذه الدورة ما نصو :
( ثانياًا  :أما ما اجتمعت في أعضائو عبلمات النساء والرجاؿ  ،فينظر الى

الغالب مف حالو  ،فإف رمبت عميو الذكورة جاز عبلجو طبياًا  ،بما يزيؿ اإلشتباه في

ذكورتو  ،ومف رمبت عميو عبلمات األنوثة جاز عبلجو طبياًا بما يزيؿ اإلشتباه في
أنوثتو سواءاًا أكاف العبلج بالجراحة أـ باليرمونات ألف ىذا مرض  ،والعبلج يقصد

فيو الشفاء منو  ،وليس تغيي اًار لخمؽ اهلل . ) )87( 

وكذلؾ المنظمة اإلسبلمية لمعموـ الطبية  ،حيث جاء ذلؾ مصرحاًا بو في ندوة

الرؤيا اإلسبلمية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة يوـ السبت الموافؽ 1407/8/20
ىػ وقد جاء في القرار الختامي  ( :ويجوز إجراء عمميات الستجبلء حقيقة الجنس في
الخنثى(. ) )88

كما أف بعض العمماء المعاصريف مثؿ  :شيخ الجامع األزىر الشيخ جاد الحؽ

عمي جاد الحؽ( )89والشيخ عبد اهلل بف منيع( ، )90والشيخ نصر فريد واصؿ( ، )91قد
ٍة
قي مطمور .
اختاروا ىذا الجواز  ،ما داـ المقصود منو إبراز
عضو َخ ْم ٍّد

والذي يبدو لي رجحانو  -واهلل تعالى أعمـ  -ىو  :إف العبلج ليذه الخنثى
الحقيقية عف طريؽ العمميات الجراحية جائز شرعاًا  ،وذلؾ لما يمي :
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 .41إف اهلل  أوضح في القرآف الكريـ بأنو َّص
عز شأنو خمؽ الناس
وصيرىـ جنسيف ذكو اًار واناثاًا
ّ
فحسب  ،وال يمكف أف يتصور بأف ىناؾ جنساًا ثالثاًا وىذه داللة القرآف الكريـ وفي عدة مواضع
منو :

 .42منيا قولو تعالى  :ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ

ﭥ ﭦ ﭧ

ﭭﭢ ﭣ ﭤ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ النساء. ]ٔ :

 .43ومنيا قولو تعالى  :ﭽ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ

ﯥ ﯦ

ﯧ

ﯨ

ﯩ

ﭼ

الشوروٗ٩ :

 .44ومنيا قولو تعالى  :ﭽ ﮦ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﭼ القيامة- ٖ٨ :

ٓٗ

ىذه اآليات بمفيوميا وداللتيا تشير الى أف الخنثى إنساف  ،لكنو حصؿ لو

الخ ْمقي  ،إال أنو في حقيقتو أحد اثنيف إما ذكر أو أنثى(. )92
شيء مف
التشوه َ
ٌز
ّ

 .45مف المعموـ أف الخنثى لو أحكاـ تخصو دوف ريره  ،وىذه األحكاـ تكوف طريقة إنفاذىا

رالباًا عمى االحتياط  ،وذلؾ مثؿ أحكامو في اإلرث والدية والستر والخموة وريرىا  ،وأكثر أحكامو

فييا أنو يعامؿ معاممة األنثى  ،بؿ ربما يكوف البعض منيا معمقاًا لحيف استبانة جنسو (. )93

وما ىذه العممية الجراحية إال ىي استبانة واستجبلء لحقيقة جنس ىذا الخنثى
تتـ اجتياداًا وتقدي اًار وذلؾ باتباع الطرؽ والوسائؿ الطبية حتى تجري األحكاـ الشرعية
عميو بثبات ويقيف  ،حسب ما يستبيف مف وضعو وحالو كذكوريتو أو أنوثيتو .

أما إذا ما تـ بقاؤه عمى الحاؿ التي ىو عمييا ( كخنثى ) فإف ذلؾ يعني
التعطيؿ الكثير لؤلحكاـ الشرعية التي تخصو  ،مع ما يكوف مترتباًا عمى ذلؾ الضياع

لبعض حقوقو  ،أو ربما يحصؿ عمى حقوؽ ىو ال يستحقيا شرعاًا  ،وكذلؾ إلزامو

بأوامر وواجبات ىي أصبلًا ال تجب عميو .

 .46إف الشخص حينما يكوف خنثى فمعناه أف عيباًا قد ُع َّصد في خمقتو  ،وأف نقصاًا قد حصؿ في
عيب في
أىميتو  ،ومف ىذا المفيوـ فإف لمفقياء رحميـ اهلل تعالى نصوصاًا دالّة عمى أف الخنوثة ٌز

بعض العقود  ،ومف نصوصيـ أف العبد إذا كاف خنثى فإنو ُي َع ُّدد عيباًا تنقص بو القيمة  ،ويثبت
بو الخيار( ، )94وىذا الخنثى الذي يقصد بو وتناط بو ىذه األحكاـ ىو الخنثى المشكؿ الذي لـ
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نص لبعض الفقياء رحميـ اهلل تعالى( ، )95وىذا مشبو
يتضح أمره  ،ولـ تستبِ ْف حقيقتو  ،وىو ٌز
لمخنثى الحقيقية التػي يطمؽ عمييػا األطبػاء ىذه التسميػة  ،كونػو لـ يتضح جنسو وذلؾ لوجود

المبيض والخصية فيو معاًا .

تشوه حسي  ،وحقيقة ىذا
ولما كانت الخنوثة عيباًا معنوياًا  ،فيي ال شؾ أنيا ّ
التشوه يعد نوعاًا مف األمراض  ،وأساس الشريعة مبني عمى جمب المصالح ودرء

المفاسد  ،وىذا العيب والتشوه والعاىة كميا مفاسد فإزالتيا عف طريؽ العمميات

الجراحية جائزة شرعاًا  ،وليست داخمة في تغيير خمؽ اهلل تعالى  ،بؿ ىي مصمحة

أمر مشروع .
وجمبيا ٌز

ؽ شاذاًا في عرؼ الناس  ،وأحكامو
 .47إف الشخص حينما يكوف خنثى فمعناه أيضاًا أنو قد ُخِم َ
التي تخصو لربما تسبب لو حرجاًا في حاؿ التكيؼ معيا  ،وقد ال يكوف مستطيعاًا لذلؾ  ،ولربما
تكوف عنده ىذه الظاىرة أم اًار آخر مف األمور السمبية عميو في حياتو مثؿ تأخيره في الزواج ،

نصوا عمى
وعدـ الممارسة الطبيعية لحياتو المعتادة عمماًا بأف أكثر الفقياء رحميـ اهلل تعالى قد ّ
عدـ صحة نكاح الخنثى المشكؿ الذي لـ يتضح حالو (. )96

وىذا في حقيقتو حرج يصيبو  ،وضرر معنوي يبلحقو  ،وما جاءت الشريعة إال
لرفع الحرج  ،وازالة الضرر  ،وامكاف ىذا يحصؿ بإجراء العممية الجراحية
()97

التصحيحية حتى تكوف أعضاؤه الخارجية مع جنسو الذي يقرره لو األطباء

.

وأما التعامؿ مع الخنثى  ،فإذا تبيف حالو مف ذكورٍةة أو أنوثة عند ظيور ٍة
حالة
مف الحاالت التي تدؿ عميو فإف التعامؿ يكوف معو مثؿ تعامؿ الجنس الذي باف منو
 ،فيعامؿ مثؿ الذكور إذا كاف قد باف ذكره  ،ويعامؿ مثؿ اإلناث إذا كاف قد باف
أنثى .
أما إذا كاف حالو لـ يستبِف وىذا ىو المسمى بالخنثى المشكؿ  ،فإف التعامؿ
معو سيكوف باألحوط مف األحكاـ  ،وعندىا يجوز لو إجراء عممية تغيير جنسو الى
الذكورة أو األنوثة  ،وىذا يكوف خاضعاًا لرؤية األطباء المتخصصيف مف حيث القرب

الى خصائصو التي تنتج عنو بسبب إجراء الفحوصات البلزمة  ،وذلؾ ألف القوؿ بعدـ
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ٍة
جواز ذلؾ يعني أف الخنثى المشكؿ سيعيش حياتو كميا في ٍة
ومعموـ أف
ومشقة ،
عنت
ٌز
قواعد الشرع مقررةٌز بنصوصيا عمى أف المشقة تجمب التيسير .
أما الخنثى الذي ظير حالو واستباف أمره فمف رير الجائز إجراء عممية التغيير لو  ،ألف

أمره انكشؼ وجنسو اتضح  ،ألنو إما ذكر  :وعندىا ال يجوز لو أف ُي َّص
غير الى أنثى  ،واما
أنثى  :وىي كذلؾ ال يجوز ليا أف تتغير الى ذكر  ،لكف مف الجائز ليذا الشخص أف
()98

يجري عممية يزيؿ بيا ىذه المظاىر التي ىي مف الجنس الذي ال ينتمي إليو

.

والطبيب الذي يجري ىذه العممية قد يكوف داخبلًا في اإلثـ وقد ال يكوف كذلؾ  ،ففي

شيء مف اإلثـ  ،أما
الحاالت التي يجوز فييا التغيير والتحويؿ ال يكوف مترتباًا عميو
ٌز
الحاالت التي ال يجوز فييا التغيير فإنيا تبقى حراماًا وال يجوز إجراء ىذه العممية  ،وقد

شدد العمماء المعاصروف مف رجاالت العمـ األزىرييف وأعضاء مجمع البحوث اإلسبلمية

عمى أف إجراء ىذه العمميات دوف ضرورة طبية يقينية تكوف مف المحرمات والكبائر  ،ألنيا

إفساد لخمؽ اهلل واخبلؿ بالكوف  ،وشددوا عمى القوؿ بأف الطبيب الذي يقوـ بإجراء ىذه
ٌز

العمميات يعد مف المفسديف في األرض ويجب تطبيؽ حد الحرابة عميو (. )99

أما عف الزواج مف الخنثى  :فإذا كاف ىو ممف قد ظير أمره وباف حالو  ،أو أجريت

لو عممية التغيير بضوابطيا وشروطيا فإنو ال بأس بالزواج منو  ،ألف إشكالو قد ارتفع

ذكر أو أنثى .
وزاؿ فيو ليس بخنثى  ،وانما ىو بحسب جنسو ٌز

وأما إذا كاف إشكالو ما يزاؿ قائماًا فإف الزواج منو ال يجوز  ،ألنو والحالة ىذه يبقى

التعامؿ معو باألحوط

()100

.

تغير الشخص وبطريقة لـ يأذف بيا الشرع فالذي يبدو لي راجحاًا واهلل تعالى
واذا ما ّ
َّص
محؿ إشكاؿ كونو مف النوازؿ التي تحتاج الى بحث مستمر ،
أعمـ  :إف انتماءه يبقى
وتأمؿ كبير  ،واجتياد واجماع  ،ألف ىذا األمر تترتب عميو أحكاـ كثيرة مف حيث اإلرث

والديات واإلمامة والنكاح والخموة والمحرمية ورير ذلؾ  .واهلل تعالى أعمـ وأعز وأكرـ
وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمـ

الخاتمة واالستنتاجات
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وبعد أف أنييت بعوف اهلل تعالى ىذا البحث  ،فإني ِ
أبرُز فيو أىـ النتائج التي
وصمت إلييا وكما يمي :
ىذا الموضوع ىو مف مستجدات الحياة ولـ يكف متعارفاًا عميو عند الفقياء

المتقدميف رحميـ اهلل تعالى  ،بؿ ىو مف فقو النوازؿ ومف المسائؿ العصرية التي
ٍة
ٍة
وتأمؿ عند عرضيا عمى الفقو اإلسبلمي حتى تأخذ صبغتيا
بحث
تحتاج الى
الشرعية مف جواز أو عدمو  ،مع ضرورة اإلطبلع المعرفي عمى الطريقة العممية
التي ستمارس عف طريؽ الجراحات الطبية حتى ُيتَوصؿ مف خبلليا الى التكييؼ
الفقيي الذي يريد الباحث مف خبللو الوصوؿ الى الحكـ الشرعي .
تناوؿ البحث في مبحثو األوؿ  :حقيقة تغيير الجنس أو تحويمو وتبديمو مف
الذكورية الى األنوثوية أو العكس – أي تحويمو مف األنوثوية الى الذكورية – ويتـ

ىذا بوسائؿ جراحية وطبية وبمعالجات ىرمونية ألجؿ تعديؿ األعضاء التناسمية
الظاىرة حتى تكسبو الجنس الجديد  ،وىو عمى خبلؼ ما خمقو اهلل تعالى مما
اقتضى الفقياء المعاصريف أف يتعرضوا ليذه المسألة ويجمعوا عمى القوؿ بحرمة
تغيير الجنس البشري عف طريؽ العمميات الجراحية التجميمية خصوصاًا عندما تكوف

ىوو مع عدـ وجود المبرر ليذا التغيير  ،وليـ استدالالتيـ مف
مجرد رربة أو
ًا
أميف عمى أعضائو وعمى
الكتاب والسنة ومف العقؿ  ،وقد أشاروا الى أف اإلنساف ٌز
منافعيا  ،فػبل يجوز لو اإلعتداء عمييا بجرٍةح أو ريره  ،وعند ذلؾ يصبح مثمةًا

محرمة  ،كما أنيا – أي عممية تغيير الجنس – تعد نوعاًا مف األنواع التي تستمزـ
كشفاًا ألعضاء أمر اهلل تعالى بوجوب سترىا ما لـ تكف ىناؾ ضرورة ُممِ َّصحة  ،أو
حاجة تنزؿ منزلة الضرورة  ،وىذه العمميات ال يمكف إجراؤىا إال بالكشؼ الحقيقي
المحرـ كونو لـ تدعُ إليو
والموضعي عمى العورة المغمظة  ،وليس ذلؾ إال مف
َّص
ضرورة قصوو .
إف عممية تغيير الجنس ُي َع ُّدد إجراؤىا تطاوالًا عمى مشيئة اهلل تعالى واعتراضاًا
عمى القدرة اإلليية  ،وعمى الحكمة لرب العزة  والتي اقتضت تحديد الجنس
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الجنيني مف حيث كونو ذك اًار أو أنثى  ،وكؿ ىذا مجرد رربة أو نزوة  ،وليس مف

دوافع معتبرة متوافرة فيو حتى يتـ إجراؤىا .

إف عممية تغيير الجنس متضمنة الغش والتدليس  ،وقد جاء الشرع بتحريـ ذلؾ
حتى في عموـ التعامؿ اليومي والحياتي  ،ألنو تزوير وعدـ إعطاء الحقيقة صورتيا
الم َغّير  ،أو األنثى
التي ىي عمييا  ،وىذا يتبيف عند الزواج سواء كاف مف الذكر ُ
الم َغّيرة  ،وعندىا تظير المشكمة ويدب الفساد  ،وىذا يعني وقوع الفوضى في
ُ

المجتمع واالختبلؿ في الموازيف وكميا أضرار  ،فإذا ما ترتبت ىذه األضرار عمى

ىذه العممية التغييرية فإنيا تكوف ح ارمػاًا شرعػاًا  ،وقواعد الشرع مقررة بػأف الضرر يزاؿ

 ،وأف الشريعة ليا ثوابتيا حيث ( ال ضرر وال ضرار )

وتناوؿ البحث في المبحث الثاني  :تصحيح الجنس وىذا فيما يتعمؽ بالخنثى ،

وذلؾ ألف رموضاًا يحصؿ عند الشخص بسبب بعض العبلمات التي ربما تعطيو

نوع جنسو الذكري أو األنثوي فيحتاج الى تصحيح  ،وقد تحدث لو بعض اإلشكاالت
في أعضائو الجنسية وفي المراحؿ المبكرة مف عمره  ،أو ىناؾ تشوه في أعضائو
مما يجعؿ تحديد الجنس أم اًار رامضاًا ممتبساًا ما بيف الذكر واألنثى  ،وىو ما يصطمح
عميو الفقياء رحميـ اهلل تعالى بػ ( الخنثى )  ،وأوردوه بألفاظ متعددة كميا راجعة الى
القوؿ بأنو  :مف لو آلة الرجاؿ والنساء  ،أو ىو مف لو ذكر وفرج امرأة  ،أو ىو مف

ال يكوف لو ذكر وال فرج  .ثـ إنيـ قسموه الى قسميف :
 .48الخنثى غير المشكل  :وىو مف اتضحت فيو العبلمات الدالّة عمى ذكوريتو أو أنوثيتو ،

فيو إما رجؿ أو امرأة فييما خمقةٌز زائدة  ،وىذا ما يطمؽ عميو عند األطباء بػ ( الخنثى الكاذبة )

 ،ويشيروف إلييا بأنيا  :ما كانت ُردتيا التناسمية إحدو اثنتيف  :المبيض أو الخصية  ،وال يمكف
إجتماعيما سويةًا  ،واألعضاء الظاىرة فييا تكوف رامضة  ،ومف الممكف في ىذه الحالة أف يتـ
تشخيص وتحديد الجنس واجراء عممية تصحيحو  ،وال تعد تغيي اًار وال تحويبلًا  ،وىذا التصحيح

الذي تجري عمميتو لمثؿ ىذه الحاالت يكوف جائ اًاز شرعاًا  ،وال حرج في ذلؾ  ،استدالالًا بأحاديث
التداوي والحجامة وريرىا  ،كما أف عممية تصحيح الجنس تُ َع ُّدد نوعاًا مف أنواع إزالة العيوب ،
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لمتشوىات الظاىرة وىي رير داخمة في موضوع تغيير خمؽ اهلل  ،ألنيا ليست
وتصحيحاًا
ّ
مقصودة لمجرد الرربة واليوو  ،وانما المقصود ىو إعادة الجسـ الى الخمقة المعيودة السوية .
 .49الخنثى المشكل  :وىو مف تعذر الوصوؿ الى المعرفة الحقيقية مف جنسو الذكري أو

األنثوي  ،ألف الفقياء رحميـ اهلل تعالى في عصورىـ كانوا معتمديف في معرفة الخنثى وبياف
تحديد الجنس فيو عمى العبلمات البارزة  ،وىذا ىو الذي كاف متاحاًا بأيدييـ وميسو اًار ليـ في

عصرىـ  ،وىذا النوع ىو ما يطمؽ عميو عند األطباء بػ ( الخنثى الحقيقية )  :وىي مف اجتمع
فييا العضواف المبيض والخصية معاًا  ،وقد يكوناف ممتحميف سوياًا  ،وتحديد ذلؾ بوسائؿ
وكيفيات منيا  :ما ىي طبية خاضعة لمفحص والتشخخيص  ،ومنيا  :ما ىي متفقة مع كػبلـ

ٍة
جنس معيف .
الفقياء رحميـ اهلل تعالى مف حيث الميوؿ النفسية والعاطفية نحو

أما عف عبلجو  :فإنو لـ يكف مطروقاًا عند الفقياء رحميـ اهلل تعالى وال متيس اًار فػي

عصرىـ  ،لذا فػإف عبلجو عف طريؽ العمميات الجراحية أصبح وليد ىذا العصر ،

ولكف لما كانت العمميات الجراحية وسيمة الى معرفة تحديد الجنس والوصوؿ الى
حقيقتو الذكورية أو األنوثوية قدر اإلمكاف خصوصاًا في الخنثى الحقيقية  -الخنثى

المشكؿ – وأف في ذلؾ مف المصالح الدينية والدنيوية ما ال يكوف خافياًا  ،وعند ذلؾ

فإنو مف الجائز شرعاًا إجراء ىذه العمميات الجراحية وأنو مقبوؿ ومشروع  ،ألف

السر في خمودىا أنيا راعت مصالح الناس
الشريعة جاءت لمصالح األناـ ولعؿ َّص

ِ
اليسر  .واهلل تعالى ىو الموفؽ واليادي الى سواء السبيؿ .
ت أحكػاميػا عػمى
وبَن ْ
َ
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Changing the Human Sex and the Attitude of Islamic law
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This study is considered one of the incidents jurisprudence (
Fiqh ) and one of the contemporary issues which are unknown
by the old jurists .
Section one deals with changing the sex from male female and
vice-versa by surgical operation with their and desire .
All jurists are unanimous and agree to prohibit any sort of this
change because such a change is unjust fable and it is a change
of Allah's creation . more over . then are no considerable in
motives this change .
Such on operation implies fraud and cheating which are
rejected and forbidden in Islam .
Section Two is concerned whit the sex correction which is
relevant to the bisexual the hermaphrodite the bisexual is the
one who has the male and female sexual organs or the one who
has no male or female organs . They are of two types :
The indicated and the unindicated ones the first : the indicated
bisexual is the one whose sexual organs have evident
indications . it is either male with female feature of the other
sex vice-versa . This case is what the physicians call
hermaphrodite false whose sexual gland is either the ovary or
the testis that cannot be assembled together the apparent
organs are vague in . such a case sexual organ to the body .
The second type is the unindicated bisexual whose male or
female sexual organs are very difficult to identify . This type is
what the physicians call the real bisexual what sexual organs are
annexed together and can be identified by clinical investigation
. These agree with the opinions of the Islamic jurists concerning
the emotional and psychological tendencies towered a certain
sex .
So far the treatment by surgical operations were unavailable ,
but today it has become possible to identify the type of the sex
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accessiny to the reality of the male or female particularly in the
second type . in such a cases , it is permitted for life and
hereafter interests since the Islamic law has come for the
interests of human being based on facilitating the legislation on
the behalf at mankind .
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الهوامش

( )1ينظر  :جراحة التجميؿ بيف المفيوـ الطبي والممارسة لمدكتور ماجد
عبد الحميد طيبوب ص. 424
( )2لعؿ أشير ىذه الحاالت ىي حالة طالب الطب المصري  :سيد محمد عبد اهلل
 ،كػاف رجبلًا في كامؿ رجولتو  ،ثـ تقدـ لبعض الجراحيف يروـ تغيير جػنسو  ،وتمت

لو عممية جػ ارحػية تحوؿ فػي الظاىر الػى أنثػى تدعػى ( سالي )  ...ينظر  :الجراحة
الكشفية وموقؼ الفقو اإلسبلمي والقانوف الوضعي منيا لمػدكػتػور مػحػمػد زيػف

العػابػديػف طػاىر ص  ، 264والطبػيػب أدبػو وفػقيػو لمػدكػتػور زىػير السػبػاعػي والدكتور
مػحػمػد عػمػي الػبػار ص  ، 320ومػوقػع الدكػتػور محمد عػمػي الػبػار عػمػى اإلنػتػرنػت (
. ) www.khayma.com/maalbar
()3اؿدكػتػور مػحػمػد شػعػبلف أسػتػػاذ ورئػيػس قػسػـ الػطػب الػنػفػسػػي بػجػامػعػة األزىػر
والػدكػتػور سػعػيػد عػبػد الػعػظػيػـ أسػتػاذ الػطػب الػنػفػسػي فػي جػامػعػة طػب الػقػاىػرة :
)( www.boyat-mad-life.spaces.live.com/b...1160.entry
) . ( www.ar.wikipedia.org/wik
( )4ينظر  :أحػكػاـ الج ارحػة الطبية واآلثػار المترتبة عمييػا  :لمدكتور محمد بف محمد
المختار الشنقيطي ص  ، 199والمسائؿ الطبية المستجدة في ضوء الشريعة
اإلسبلمية  :لمدكتور محمد بف عبد الجواد حجازي النتشة  ، 288/2وجراحة الذكورة
واألنوثة في ضوء الطب والفقو اإلسبلمي  :لمحمد شافعي مفتاح بوشية ص . 477
( )5ينظر  :الجراحة الكشفية ص. 66
( )6ينظر  :أحكػاـ الجراحة الطبية لمشنقيطي ص ، 200وأحكاـ جراحة التجميؿ :
لمدكتور محمد عثماف شبير ص ، 71والمسائؿ الطبية المستجدة لمنتشئة ، 293/2
والجراحة الكشفية  :لمدكتور محمد زيف العابديف طاىر ص ، 221 - 158وجراحات
الذكورة واألنوثة لمحمد شافعي بوشية ص ، 482واألحكاـ الطبية المتعمقة بالنساء :
لمدكتور محمد خالد منصور ص ، 203وفتوو الشيخ عبد اهلل بف منيع في مجػمػة
الدعوة العدد (  ) 1939تػأريخ 1425/4/3ىػ  -ص ، 72ومقػاؿ  ( :تغيير الجنس
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بيف الشريعة اإلسبلمية والطب الحديث )  :لمدكتور محمد الطنطاوي  :المجمة
العربية  :العدد (  ) 140أبريؿ 1989ـ  -ص ، 101ومقاؿ ( تبديؿ الجنس ضرورة
طبية أـ انتكاسة فطرية )  :لمشيخ عمر بف عبد اهلل الشيابي عمى موقع المسمـ (
. ) www.almoslim.net
( )7ورد ذلؾ مف القرار السادس في ىذه الدورة والتي تـ عقدىا في مكة المكرمة في
المدة مف  1409/7/20-13ىػ وقد تضمف ىذا القرار النص التالي ( أوالً  :الذكر

الذي كممت أعضاء ذكورتو  ،واألنثى التي كممت أعضاء أنوثتيا ال يحؿ تحويؿ

أحدىما إلى النوع اآلخر  ،ومحاولة التحويؿ جريمة يستحؽ فاعميا العقوبة  ،ألنو
تغيير لخمؽ اهلل  ) ...ق اررات المجمع لدوراتو (  ) 13 – 10ص. 97
()8جػاء ذلؾ فػي ندوة الرؤية اإلسبلميػة لبعض الممارسػات الطبيػة المنعقدة يوـ
السبت الموافؽ  1407/8/20ىػ  ،وقد ورد في القرار الختامي ( ما ظير في بعض
المجتمعات مف جراحات تسمى عمميات تغيير الجنس استجابة لؤلىواء المنحرفة
حراـ قطعاًا )  ،ينظر  :ثبت الندوة المطبوع ص ، 757وموقع المنظمة عمى
اإلنترنت . ) www.islamset.com/arabic ( :

( )9نقبلًا عف جراحة الذكورة واألنوثة ص. 487

( )10نقبلًا عف موقع الدكتور محمد شعبلف والدكتور سعيد عبد العظيـ .

( )11تفسير القرطبي  ، 164/5وينظر  :تفسير الطبري  ، 285/5والبحر المحيط
 ، 245/3وروح المعاني . 57/5
( )12ينظر  :المسائؿ الطبية المستجدة  ، 293/2ومقاؿ  ( :تغيير الجنس بيف
الشريعة اإلسبلمية والطب الحديث ) لمدكتور محمد الطنطاوي  :المجمة العربية :
ص. 101
( )13تفسير القرطبي . 391/5
()14ينظر  :أحكاـ الجراحة الطبية لمشنقيطي ص ، 200والمسائؿ الطبية المستجدة
. 293/2
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()15ينظر  :تفسير الطبري  ، 282/5وأحكاـ القرآف لمجصاص  ، 268 / 3وأحػكاـ
الػقرآف البف العربػي  ، 500/1وزاد المسير في عمـ التفسير  ، 205/2وتفسير
القرطبي  ، 389/5وتفسير ابف كثير . 556/1
()16ينظر  :جراحة الذكورة واألنوثة ص. 483
( )17التفسير الكبير لمفخر الرازي  ، 185/27وينظر  :تفسير الخازف ، 103/4
وتفسير البحر المحيط  ، 503 – 502/7وروح المعاني . 75/25
(*)ابف عباس  :ىو عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب  ،قرشي ىاشمي  ،حبر
األمة وترجماف القرآف  ،أسػمػـ صغي اًار والزـ النبي  بعد الفتح وروو عنو  ،كاف
الخمفاء يجمونو  ،شيد مع عمي الجمؿ وصفيف  ،و ُك َّص
ؼ بصره في آخر عمره  ،توفي

بالطائؼ سنة  68ىػ .

ينظر  :اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر  ، 334 – 330/2واالستيعاب في
أسماء األصحاب بيامش اإلصابة . 357 – 350/2
( )18الحديث  :أخرجو البخاري في صحيحو  :كتاب المباس – باب  :المتشبيوف
بالنساء والمتشبيات بالرجاؿ ص 1090رقـ (  ) 5885عف ابف عباس رضي اهلل
عنيما .
( )19ينظر  :شرح صحيح مسمـ لمنووي  ، 107 – 106/14والجراحة الطبية
لمشنقيطي ص ، 200والمسائؿ الطبية المستجدة . 294/2
(*) ابف مسعود  :ىو أبو عبد الرحمف عبد اهلل بف مسعود بف رافؿ بف حبيب
اليندلي  ،مف أىؿ مكة  ،مف أكابر الصحابة فضبلًا وعقبلًا  ،مف السابقيف األوليف

أحداًا والخندؽ والمشاىد
الى اإلسبلـ  ،ىاجر الى أرض الحبشة اليجرتيف وشيد بد اًار و ُ
كميا مع رسوؿ اهلل  ( ت 32ىػ ) .
ينظر  :اإلصابة  ، 368/2واالستيعاب  ، 324 – 316/2واألعبلـ لمزركمي
. 480/4
( )20الحديث  :أخرجو البخاري في صحيحو  ،كتػاب التفسير  ،بػاب ﭽ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ
ﭽ ص 766رقـ (  ، ) 4886ومسمـ في صحيحو  :كتاب المباس والزينة  ،باب
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تحريـ فعؿ الواصمة والمستوصمة  ،والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة ،
والمتفمجػات والمغيرات خمؽ اهلل ص 1003رقـ ( . ) 5538
( والواشمة )  :فاعمة الوشـ  ،وىي تغرز إبرة أو مسمة أو نحوىما في ظير الكؼ أو
المعصـ أو الشفة أو رير ذلؾ مف بدف المرأة حتى يسيؿ الدـ ثـ تحشو ذلؾ
الموضع بالكحؿ أو النورة فيخضر  ،والمفعوؿ بيا موشومة  ( .والنامصة )  :ىي
التي تزيؿ الشعر مف الوجو  ( .والمتنمصة )  :ىي التي تطمب فعؿ ذلؾ بيا ( .
والمتفمجات )  :المتفمجة  :ىي التي تبرد ما بيف أسنانيا الثنايا والرباعيات  ،وتفعمو
السف إظيا اًار لمصغر وحسف األسناف  .ينظر  :شرح صحيح
العجوز ومف قاربتيا في ّ
مسمـ لمنووي . 106/14
( )21شرح صحيح مسمـ لمنووي . 107/14
()22ينظر  :ج ارحػات الذكػورة واألنوثة ص ، 485وفػتػوو الشيخ عبد اهلل بف منيع
في مجمة الدعوة العدد (  ) 1939ص. 72
( )23فتح الباري  ، 680/8ويظر  :شرح صحيح مسمـ لمنووي 107 – 106/14
ُى ْيب بف
(*) سعد بف أبػي وقػاص  :ىو أبو إسحػاؽ سعد بف مػالػؾ  ،واسـ مػالػؾ  :أ َ
عبد منػاؼ بف زىرة  ،قرشي مف كبار الصحابة  ،أسمـ قديماًا وىاجر  ،وكاف أوؿ مف
رمى بسيـ في سبيؿ اهلل  ،أحد الستة أىؿ الشورو  ،كػاف مجػاب الدعوة  ،تػولػى
قػتػاؿ جيوش الفرس وفتح اهلل عػمػى يديػو العػراؽ ( توفي بالمدينة سنة  55ىػ ) .
ينظر  :تيذيب التيذيب البف حجر  ،واإلصػابػة  ، 34 - 33/2واالستيعاب 18/2
 . 33(*) عثماف بف مظعوف  :ىو عثماف بف مظعوف بف حبيب بف وىب الجمحي  ،أبو
السائب  ،كاف مف حكماء الجػاىمية  ،وأسمـ بعد ثبلثة عشر رجػبلًا  ،وىاجر الى

الحبشة مرتيف  ،فشيد بد اًار  ،ولما تُوفي َّصقبمو النبي  ، وىو أوؿ مف مات مف
المياجريف بالمدينة وأوؿ مف دفف بالبقيع منيـ . 
ينظر  :االستيعاب  ، 85/3وأسد الغابة في معرفة الصحابة  ، 589/3واإلصابة
. 457/2
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الحديث  :أخرجو البخاري في صحيحو  :كتاب النكاح  ،باب ما يكره مف

التبتؿ والخصاء ص 957 ، 956رقـ (  ، ) 5073ومسمـ في صحيحو  :كتاب
النكاح  ،باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو ووجد مؤنة  ،واشتغاؿ مف عجز
عف المؤف بالصوـ ص 629رقـ ( . ) 3390
( )25ينظر  :شرح صحيح مسمـ لمنووي . 177/9
( )26ينظر  :أحكاـ الجراحة الطبية لمشنقيطي ص ، 202والمسائؿ الطبية
المستجدة . 295/2
(*)ابف حجر  :ىو اإلمػاـ أبو الفضؿ شيػاب الديف أحمد بف عمي بف محمد الكناني
العسقبلني  ،المصري المولد والمنشأ والوفاة  ،الشيير بػ ( ابف حجر ) نسبة الى آؿ
حجر  ،قوـ يسكنوف ببلد الجريد  ،وأرضيـ قابس مف تونس  ،مف كبار الشافعية ،
كاف محدثاًا وفقيياًا ومؤرخاًا ( ت  852ىػ ).

ينظر  :الضوء البلمع  ، 36/2والبدر الطالع  ، 87/1وشذرات الذىب . 270/7
( )27ينظر  :فتح الباري . 119/9
( )28ينظر  :النياية في رريب الحديث واألثر  ، 94/1وشرح النووي لصحيح مسمـ
لمنووي  ، 176/9وفتح الباري . 118/9
()29

ينظر  :المبسوط لمسرخسي  ، 134/15والبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ

 ، 234/8وحاشية ابف عابديف . 388/6
( )30ينظر  :الفواكػو الدواني  ، 345/2وحاشية الدسوقي . 369/4
( )31ينظر  :شرح النووي عمى صحيح مسمـ . 177/9
( )32ينظر  :الفروع  ، 461/5وكشاؼ القناع . 494/5
( )33ينظر  :المحمى  206/8و. 3/9
( )34ينظر  :شرائع اإلسبلـ  479/4و . 545/4
الزخار  ، 361 – 360/6ونيؿ األوطار . 499/6
( )35ينظر  :البحر ّ
()36ينظر  :شرح كتاب النيؿ وشفاء العميؿ . 17/6
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(*)القرطبي  :ىو اإلمػاـ محمد بف أحمد بف أبػي بكر بف فرح  ،أندلسػي مف أىؿ
قرطبة  ،أنصػاري  ،مف كبار المفسريف  ،اشتير بالصبلح والتعبد  ،رحؿ الى
المشرؽ واستقر بمنية بف الخصيب ( شماؿ أسيوط بمصر )  ،وبيا توفي سنة 671
ىػ .
ينظر  :الديباج المذىب في معرفة أعياف المذىب البف فرحوف ص ، 317واألعبلـ
لمزركمي . 218/6
( )37تفسير القرطبي . 391/5
( )38فتح الباري شرح صحيح البخاري . 119/ 9
( )39ينظر  :فتوو الشيخ عبد اهلل بف منيع في مجمة الدعوة العدد ( ) 1939
ص. 72
()40ينظر  :أحكاـ الجراحة الطبية لمشنقيطي ص ، 202والمسائؿ الطبية المستجدة
 ، 295/2ومقاؿ ( تغيير الجنس بيف الشريعة اإلسبلمية والطب الحديث ) – المجمة
العربية ػ ص. 101
( )41ينظر  :جراحة الذكورة واألنوثة ص ، 489والجراحة الكشفية ص 230وما
بعدىا .
( )42ينظر  :الجراحة الكشفية  :ص. 48
()43ينظر  :المجموع لمنووي  ، 60/2وروضة الطالبيف ، 78/1واألشباه والنظائر
لمسيوطي ص ، 417والمغني . 95/10
( )44ينظر  :مقاؿ ( تبديؿ الجنس ضرورة طبية أـ انتكاسة فطرية ) لمشيخ عمر بف
عبد اهلل الشيابي عمى موقع المسمـ ( . ) www.almoslim.net
( )45ينظر  :لسػاف العرب مػادة ( خنث )  ، 145/2والقاموس المحيط مادة ( خنث
) ص. 168
( )46ينظر  :بدائع الصنائع  ، 327/7والمطمع عمى أبواب المقنع ص، 308
وأنيس الفقياء ص. 166
( )47ينظر  :المغني البف قدامة . 108/9
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()48ينظر  :المجموع  ، 58/2واألشباه والنظائر لمسيوطي ص. 416
(*)ابف قدامػة  :ىػو عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامػة  ،مف أىؿ جمػّاعيؿ مف
قرو نابمس بفمسطيف  ،خرج مف بمده مع عمو عندما ابتميت بالصميبييف  ،واستقر
بدمشؽ  ،واشترؾ مع صبلح الديف في محاربة الصميبييف  ،رحؿ في طمب العمـ الى
بغداد أربع سنيف ثـ عاد الى دمشؽ ( ت 620ىػ ) .
ينظر  :ذيؿ طبقات الحنابمة ص ، 146 – 133والبداية والنياية 106 - 105/13
 ،واألعبلـ لمزركمي . 191/4
( )49ينظر  :المغني البف قدامة . 114/9
( )50ينظر  :الفقو المنيجي . 328 ، 327/2
(*)النووي  :ىو اإلماـ أبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ بف مري بف حسف
عبلمة في الفقو
النووي ( أو النواوي ) مف أىؿ نوو مف قرو حوراف جونبي دمشؽ ّ ،
الشافعي والحديث والمغة  ،لو (( المجموع شرح الميذب )) لـ يكممو (( وروضة الطالبيف

)) (( والمنياج )) ( ت 676ىػ ) .

ينظر  :طبقات الشافعية الكبرو  ، 165/5واألعبلـ لمزركمي  ، 185/9والنجوـ
الزاىرة . 278/7
( )51المجموع لمنووي . 60/2
()52ينظر  :المبسوط لمسرخسي  ، 103 ، 91/30والبدائع لمكاساني ، 327/7
وحاشية ابف عابديف . 227/6
()53ينظر  :تفسير اإلمػاـ القرطبػي  ، 65/5ومواىب الجميؿ  ، 239/3وحاشية
الدسوقي . 488/4
()54ينظر  :المجموع لمنووي  ، 61 ، 57/2وروضة الطالبيف  ، 78/1ومغني
المحتاج . 18/3
()55ينظر  :المغني البف قدامة  ، 108/9واإلنصاؼ  312/5و  ، 342/7وكشاؼ
القناع  ، 469/4وقد تطرؽ اإلماـ السيوطي رحمو اهلل تعالى ألحكاـ الخنثى عارضاًا
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ليا بالتفصيؿ في كتابو  :األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقو الشافعية  :ص415
.
( )56ينظر  :المحمى . 254/11
( )57ينظر  :شرائع اإلسبلـ . 340 ، 339/4
الزخار  ، 543 ، 542/6وقد ذكر قوالًا لئلماـ عمي ( : 
( )58ينظر  :البحر ّ
تعتبر األضبلع  ،فأضبلع الرجؿ في الجانب األيسر أقؿ  ،ويستوي الجانباف
الزخار . 543/6
في المرأة ) البحر ّ
( )59ينظر  :شرح كتاب النيؿ . 500 ، 499 ، 498/15
( )60ينظر  :الطبيب أدبػو وفقيػو ص ، 312والموسوعػة الطبيػة الفقييػة ص . 438
()61ينظر  :العمميات الجراحية وجراحة التجميؿ ص ، 438والمسائؿ الفقيية
المستجدة  ، 286/2والجراحة الكشفية ص. 2
()62بػاإلمكاف النظر فػي كتػاب  :الطبيب أدبػو وفقيػو  :لمدكتور زىير السبػاعػي ،
والدكتور محمد عمػي البػار ص ، 312والموسوعة الطبية الحديثة  :لنخبة مف عمماء
مؤسسة (  ) Golden Pressترجمة  :د .أحمد عمار وآخريف  ،مؤسسة سجؿ
العرب – القاىرة  ،ط الثانية 1970ـ –  ، 591/3وقد عرضوا لبعض الحاالت
النادرة جداًا فواحدة في الواليات المتحدة األمريكية عاـ  1980ـ  ،وأخرو في الياباف

 ،وثالثة في تنزانيا في عاـ  1978ـ  ،إلى رير ذلؾ .

( )63فتوو الشيخ عبد اهلل بف منيع في مجمة الدعوة العدد (  ) 1939تأريخ
 1425/4/3ىػ  -ص. 72
()64فتوو الشيخ نصر فريد واصؿ  ،مفتي الديػار المصرية سػابقػاًا  ،نقبلًا عف
جراحات الذكورة واألنوثة ص. 474

( )65نقبلًا عف جراحات الذكورة واألنوثة ص  ، 328وص ، 470وينظر في ىذا
أيضاًا  :المسائؿ الطبية المستجدة  ، 287/2والجراحة الكشفية ص ، 144واألحكاـ
الطبية المتعمقة بالنساء لمحمد خالد منصور ص. 207

( )66موقع إسبلـ أوف اليف .
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()67الحديث  :أخرجو البخاري في صحيحو  :كتاب الطب  ،باب السعوط :
ص 1061رقـ (  ، ) 5691وأخرجو مسمـ في صحيحو  :كتاب السبلـ  ،باب لكؿ
داء دواء  ،واستحباب التداوي ص 544رقـ (  ) 2877مف حديث عبد اهلل بف عباس
رضي اهلل عنيما .
(*) جابر  :ىو جابر بف عبد اهلل بف عمرو بف حراـ  ،أنصاري ُ ،سمَمي  ،صحابي
 ،شيد بيعة العقبة الثانية مع أبيو وكاف صغي اًار  ،ر از مع النبي  تسع عشرة رزوة
 ،وىو أحد المكثريف مف الرواية عف رسوؿ اهلل  وكانت لو في آخر أيامو حمقة

بالمسجد النبوي يؤخذ عنو فييا العمـ ُ ،ك َّص
ؼ بصره وتوفي بالمدينة سنة  98ىػ .
ينظر  :اإلصابة  ، 213/1واالستيعاب بيامش اإلصابة  ، 222 ، 221/1واألعبلـ
لمزركمي . 92/2
()68الحديث  :أخرجػو البػخػاري فػي صحػيحػو  :كػتػاب الػطػب  ،بػاب الحػجػامة مف

الػداء ص 1061رقـ (  ، ) 5697وأخرجو مسمـ في صحيحو  :كتاب السبلـ  ،باب
لكؿ داء دواء  ،واستحباب التداوي ص 1032رقـ ( . ) 5706
( )69ينظر  :أحكاـ الجراحة الطبية ص. 88
(*) َأب ّي بف كعب  :ىو أبو المنذر َأب ّي بف كعب بف قيس بف عبيد مف بني النجار
أحداًا
مف الخزرج  ،صحابي  ،أنصاري  ،كاف مف ُكتّاب الوحي  ،وشيد بد اًار و ُ
والمشاىد كميا مع رسوؿ اهلل  ، وكاف ُيفتي عمى عيده  ،وقاؿ عنو 
َأب ُّدي بف ٍة
كعب )) توفي سنة  21ىػ . 

((

أق أر أمتي

ينظر  :اإلصابة  ، 19/1واالستيعاب  ، 65/1واألعبلـ . 78/1

()70الحديث  :أخرجػو مسمـ فػي صحػيحػو  :كػتػاب السػبلـ  ،بػاب لكؿ داء دواء ،
واستحبػاب التداوي  :ص ، 1032رقـ ( . ) 5709
()71ينظر  :جراحات الذكورة واألنوثة ص. 472
()72ينظر  :المغني  ، 109/9وكشاؼ القناع . 469/4
( )73ينظر  :المبسوط  ، 166/26والبحر الرائؽ  ، 384/8وحاشية ابف عابديف
. 584/6
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العبلمة خميؿ . 397/3
( )74ينظر  :منح الجميؿ عمػى مختصر ّ

( )75ينظر  :األـ  ، 76/6وروضة الطالبيف  ، 310/9ومغني المحتاج . 66/4
()76ينظر  :المغني البف قدامة  ، 150/12واإلنصاؼ  ، 502/25وكشاؼ القناع
. 49/6
( )77ينظر  :المحمّى . 69/11

( )78ينظر  :شرائع اإلسبلـ . 549/4
الزخار . 358/6
()79ينظر  :البحر ّ
( )80ينظر  :شرح كتاب النيؿ . 52/15
()81ينظر  :جراحات الذكورة واألنوثة ص ، 471واألحكاـ الطبية المتعمقة بالنساء
ص. 207
()82ينظر  :مغني المحتاج  ، 203/3والمغني  ، 59/10وكشاؼ القناع 110/5
()83باإلمكاف النظر في كتاب  :األشباه والنظائر لمسيوطي ص 410حيث ذكر
األحكاـ التي تختص بيا األنثى .
()84الحديث  :أخرجو البخاري في صحيحو  :كتاب المباس  ،باب إخراج المتشبييف
بالنساء مف البيوت  :ص 1090رقـ (  ) 5886مف حديث عبد اهلل بف عباس رضي
اهلل عنيما .
( )85ينظر  :فتح الباري . 334/9
()86ينظر  :اإلجمػاع ص ، 71ومراتب اإلجماع ص ، 109وتفسير القرطبػي
 ، 65/5والمجموع  ، 58/2والمغنػي . 109/9
( )87ينظر  :ق اررات المجمع الفقيي لدوراتو (  ) 13 – 10ص. 97
( )88ينظر  :ثبت الندوة المطبوع ص ، 757وموقع المنظمة عمى اإلنترنت :
( . ) www.islamset.com/arabic
( )89ينظر  :موقع إسبلـ أوف اليف .
()90ينظر  :مجمة الدعوة  :العدد (  ) 1939ص. 72
()91نقبلًا عف جراحات الذكورة واألنوثة ص. 475
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( )92ينظر  :أحكاـ القرآف لمجصاص  ، 298/5وتفسير القرطبي  ، 2/5وبدائع
الصنائع  ، 327/7وحاشية ابف عابديف  ، 726/6ومواىب الجميؿ ، 424/6
والمجموع  ، 58/2واألشباه والنظائر لمسيوطي ص ، 423والمغني ، 94/10
والجراحة الكشفية ص. 88
( )93تفصيؿ ذلؾ ينظر في كتب  :المبسوط لمسرخسي  ، 105/30والمجموع
لمنووي  ، 58/2واألشباه والنظائر لمسيوطي ص. 415
( )94ينظر  :روضة الطػالبيف  ، 461/3واألشبػاه والنظػائر لمسيوطي ص، 424
والمغني  ، 236/6والمبدع  ، 86/4وكشػاؼ القناع . 216/3
( )95ينظر  :المجموع  ، 61/2واألشباه والنظائر لمسيوطي ص. 424
( )96ينظر  :البحر الرائؽ  ، 83/3وحاشية ابف عابديف  ، 28/3ومواىب الجميؿ
 ، 485/3واألشباه والنظائر لمسيوطي ص ، 420والمغني  ، 96/10والمحرر في
الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ . 22/2
( )97ينظر  :الجراحة التجميمية لمدكتور صالح الفوزاف ص. 561
( )98المصدر السابؽ ص 564و. 565
( )99ينظر  :موقع إسبلـ أوف اليف .
()100ينظر الجراحة التجميمية ص 552و. 553

209

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011
ثبت المصادر والمراجع
ّوأوالً  :كتب التفسير وعمومه :

 أحكاـ القرآف  :ألبي بكر أحمد بف عمي الرازي الجصاص ( ت  370ىػ ) تحقيؽ :محمد الصادؽ قمحاوي  ،دار إحياء التراث العربي – بيروت  1405ىػ
 أحػكػاـ الػقرآف  :ألبػي بكر محمد بف عبد اهلل المعروؼ بػابف العربػي ( ت 543ىػ ) تحقيؽ  :عمػي بف محمد البجاوي  ،مطبعة عيسػى البابػي الحمبي وشركػاه –
القاىرة  ،الطبعة الثانية  1387ىػ  1976 -ـ .
 تفسير البحر المحيط  :لمحمد بف يوسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي ( ت 745ىػ ) تحقيؽ  :عادؿ أحمد عبد الموجود وعمي معوض  ،دار الكتب العممية – بيروت
– ط األولى  1413ىػ  1993 -ـ – . 369/3
 تفسير الخازف المسمى  :لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ  ،تأليؼ  :عبلء الديفعمي بف محمد بف إبراىيـ البغدادي الشيير بالخازف ( ت  725ىػ ) ضبطو
وصححو عبد السبلـ محمد عمي شاىيف  ،منشورات محمد عمي بيضوف – دار
الكتب العممية – بيروت – لبناف 2004 ،ـ – 1425ىػ .
 روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني  :لخاتمة المحققيف وعمدةالعبلمة أبي الفضؿ شياب الديف السيد
المدققيف مرجع أىؿ العراؽ ومفتي بغداد ّ

محمود اآللوسي البغدادي ( ت 1270ىػ ) طبعة جديدة مصححة قػابمية عمى

المطبوعػة المنيريػة وعػمػؽ عمييا محمد األحمد األحمد وعمر عبد السبلـ السبلمي ،
دار إحياء التراث العربي – مؤسسة التأريخ العربي – بيروت  ،ط األولى – 1421ىػ
 2000ـ . زاد المسير في عمـ التفسير لئلماـ أبي الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عميبف محمد الجوزي القرشي البغدادي ( ت  597ىػ ) المكتب اإلسبلمي – بيروت ،
دمشؽ  ،الطبعة الثالثة  1404ىػ  1984 -ـ .
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 تفسير الطبري  :جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف  :ألبي جعفر محمد بف جريربف يزيد بف خالد الطبري ( ت  310ىػ )  ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي
وأوالده – القاىرة – الطبعة الثالثة  1388ىػ  1968 -ـ .
 تفسير القرآف العظيـ  :لمحػافظ عماد الديف أبػي الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشػيالدمشقي ( ت  774ىػ ) دار الفكر – بيروت . 556/1
 تفسير القرطبي  :الجامع ألحكاـ القرآف  :لئلماـ أبي عبد اهلل محمد بف أحمداألنصاري القرطبي ( ت  671ىػ ) دار الكتب المصرية – القاىرة  ،ط  -الثانية –
 1373ىػ . 389/5 -
العبلمة فخر الديف الرازي أبي
 -التفسير الكبير المسمى  :مفاتيح الغيب  :لئلماـ ّ

عبد اهلل محمد بف عمر بف حسيف القرشي الطبرستاني ( ت 606ىػ )  ،الناشر دار
الكتب العممية – طيراف  ،ط – الثانية .
ثانياً  :كتب الحديث وعمومه :
 الصحيح  :لئلمػاـ الحػافظ أبػي عبد اهلل محمد بف إسمػاعيؿ البخػاري ( ت 256ىػ ) طبعة جديدة كػاممة في مجمد واحد مشكولة ومرقمة الكتب واألبواب واألحاديث ،
ضبط النص  :محمود محمد محمود حسف نصار  ،طبعة كاممة لوناف  ،دار الكتب
العممية – بيروت  ،ط – الخامسة  1428ىػ  2007 -ـ .
 صحيح مسمـ  :ىو لئلماـ أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيري النيسابوري (وخرج أحاديثو عمى الكتب الستة رقمو  :الشيخ خميؿ
ت  261ىػ ) حقؽ أصولو ّ
مأموف شيحا  ،دار المعرفة لمطباعة والنشر – بيروت ط – األولى  1426ىػ -
 2005ـ .
 شرح النووي لصحيح مسمـ  :لئلماـ أبي زكريا يحيى بف شرؼ النووي ( ت 676ىػ ) دار إحياء التراث العربي – بيروت  ،ط الثانية  1393ىػ  1972 -ـ .
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 فتح الباري بشرح صحيح البخاري  :لمحافظ أبي الفضؿ شياب الديف أحمد بفعمي بف حجر العسقبلني ( ت  852ىػ ) ترقيـ  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،تصحيح :
محب الديف الخطيب  ،دار المعرفة – بيروت –  1379ىػ .
 النياية في رريب الحديث واألثر  :لئلماـ ابف األثير أبي السعادات المبارؾ بفمحمد الجزري ( ت  606ىػ ) تحقيؽ  :طػاىر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطنػاحي
 ،المكتبة العممية – بيروت – .

ثالثاً  :كتب أصول الفقه :
اإلجمػاع  :لمحمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسػابوري ( ت  318ىػ ) تحقيؽ  :د.فػؤاد عبد المنعـ أحمد  ،دار الدعوة – اإلسكندرية  ،ط الثالثة  1402 :ىػ
م-راتب اإلجماع  :لئلماـ أبي محمد بف عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ ( ت 456
ىػ ) دار الكتب العممية – بيروت – .
رابعاً  :كتب الفقه :
أ ـ الفقه الحنفي :
البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ  :لمعبلمة زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد المعروؼبابف نجيـ الحنفي (  970ىػ )  ،دار المعرفػة – بيروت – .
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  :لعبلء الديف أبي بكر بف مسعود الكاسانيالحنفي ( ت  587ىػ ) دار الكتاب العربي – بيروت  ،ط الثانية  1402ىػ .
رد المحتار عمى الدر المختار  ( :رد المحتار )  :لمعبلمة محمد أميف بف عمرالمشيور بابف عابديف ( ت  1252ىػ ) وبيامشو  ( :الدر المختػار شرح تنوير
األبصار )  :لعبلء الديف محمد بف عمي الحصكفي ( ت  1088ىػ )  ( ،وتنوير
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األبصار )  :لمحمد بف عبد اهلل بف أحمد الخطيب التمرتاشي الغزي ( ت  1004ىػ
) دار الفكر – بيروت – ط – الثانية .
المبسوط  :لشمس الديػف محمد بف أحمد السرخػسػي ( ت  490ىػ )  ،دار الكتبالعمميػة – بيروت – ط  -األولى  1414ىػ 1993 -ـ .
ب ـ الفقه المالكي :
حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير  :لمحمد بف عرفة الدسوقي ( ت  1230ىػ )وبيامشيا ( الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ ) ألحمد بف محمد الدردير ( ت
 1201ىػ )  ( ،والمختصر ) لسيدي خميؿ بف إسحاؽ الجندي ( ت  776ىػ )
تحقيؽ  :محمد عميش  ،دار الفكر – بيروت – .
الفواكػو الدواني  :شرح الشيخ أحمد بف رنيـ النفراوي المالكػي ( ت  1120ىػ )عمى الرسالة  :البف أبي زيد القيرواني ( ت  386ىػ ) دار الفكر – بيروت –
 1415ىػ .
م-واىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ  :ألبػي عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد
الرحمف المغربي المعروؼ بالحطّاب الرعيني ( ت  954ىػ ) وبأسفمو ( التاج

المواؽ ( ت  897ىػ )
واإلكميؿ لمختصر خميؿ ) ألبي عبد اهلل محمد بف يوسؼ ّ
دار الفكر – بيروت  ،ط الثانية  1398ىػ .

العبلمة خميؿ  :لمشيخ محمد عميش  ،وبيػامشو حػاشية
-منح الجميؿ عمػى مختصر ّ

( تسييؿ منح الجميؿ ) لممؤلؼ  ،مكتبة النجاح – طرابمس – ليبيا .
جـ ـ الفقه الشافعي :

 األـ  :لػئلمػاـ أبػي عبد اهلل محمد بف إدريس الشػافعػي ( ت  204ىػ ) دارالمعرفػة – بيروت 1393ىػ .
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 األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقو الشافعية  :لئلماـ جبلؿ الديف عبد الرحمفبف أبي بكر السيوطي ( ت  911ىػ ) تحقيؽ  :محمد المعتصـ باهلل البغدادي  ،دار
الكتاب العربي – بيروت  ،ط الثانية  1414ىػ 1993 -ـ .
 روضة الطالبيف وعمدة المفتيف  :لئلماـ أبي زكريا يحيى بف شرؼ النووي ( ت 676ىػ ) إشراؼ  :زىير الشاويش  ،المكتب اإلسبلمي – بيروت  ،ط الثانية
1405ىػ 1985 -ـ .
 الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي رحمو اهلل تعالى  ،لمدكتور مصطفىالخف والدكتور مصطفى البغا وعمي الشربجي  ،نشر إحساف لمنشر والتوزيع  ،ط -
الرابعة – ميارت – إيراف  1427 ،ىػ 2006 -ـ .
 المجموع شرح الميذب  :لئلماـ أبي زكريا يحيى بف شرؼ النووي ( ت  676ىػ )( والميذب في فقو اإلماـ الشافعي )  :ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يوسؼ
الشيرازي ( ت  476ىػ ) دار الفكر – بيروت – .
 مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنياج  :لمشيخ محمد الخطيب الشربيني( ت  977ىػ ) مع تعميقات لمشيخ جوبمي بف إبراىيـ الشافعي  ،دار الفكر – بيروت
ػ.
د ـ الفقه الحنبمي :
 اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ  :لعبلء الديف أبي الحسف عمػي بفسميمػاف بف أحمد المرداوي ( ت  885ىػ ) مطػبػوع مع المقنػع والشػرح الكبير ،
تحػقيػؽ  :د .عبد اهلل بف عبد المحسف التركي  ،ود .عبد الفتاح الحمو  ،دار ىجر –
القػاىرة  ،ط – األولػى  1414ىػ 1993 -ـ .
 الفروع  :لئلماـ شمس الديف المقدسي أبي عبد اهلل محمد بف مفمح ( ت  884ىػ) تحقيؽ  :حازـ القاضي  ،دار الكتب العممية – بيروت – ط  -األولى  1418ىػ -
 ، 461/5وكشاؼ القناع عمى متف اإلقناع  :لمشيخ العبلمة منصور بف يونس بف
إدريس البيوتي ( ت  1051ىػ )  ( ،ومتف اإلقناع )  :لشرؼ الديف أبي النجاد
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موسى بف أحمد بف سالـ بف عيسى الحجاوي المقدسي ( ت  968ىػ ) عالـ الكتب
– بيروت – .
 المبدع في شرح المقنع  :ألبي إسحاؽ برىاف الديف إبراىيـ بف محمد بف عبد اهللبف محمد بف مفمح ( ت  884ىػ ) المكتب اإلسبلمي – دمشؽ – بيروت  ،ط
األولى 1400ىػ .
 المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ  :لئلماـ مجد الديف أبيالبركات عبد السبلـ بف تيمية الحراني الحنبمي ( ت  652ىػ ) مكتبة المعارؼ –
الرياض  ،ط  -الثانية 1404ىػ .
 المطمع عمى أبواب المقنع  :لئلماـ شمس الديف محمد بف أبي الفتح البعميالحنبمي ( ت  709ىػ ) تحقيؽ  :محمد بشير األدلبي  ،المكتب اإلسبلمي – بيروت
 1401ىػ 1981 -ـ .
 المغني  :لئلماـ موفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسيالحنبمي ( ت  620ىػ ) تحقيؽ  :د .عبد اهلل بف عبد المحسف التركي  ،ود – عبد
الفتاح الحمو  ،دار ىجر – القاىرة  ،ط الثانية 1412ىػ 1992 -ـ .
هـ ـ الفقه الظاهري :
المحمى باآلثار  :تصنيؼ  :اإلماـ الجميؿ المحدث الفقيو األصولي أبي محمد عميبف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي ( ت  456ىػ ) تحقيؽ  :الدكتور عبد الغفار
سميماف البنداري – منشورات محمد عمي بيضوف – دار الكتب العممية – بيروت ،
ط – األولى 1425ىػ 2003 -ـ .
و ـ الفقه اإلمامي :
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 شرائع اإلسبلـ في مسائؿ الحبلؿ والحراـ  :تأليؼ  :المحقؽ الحمي أبي القاسـنجـ الديف جعفر بف الحسف ( ت  676ىػ ) مع تعميقات السيد صادؽ الشيرازي ،
منشورات رشيد  ،ط – األولػى  ،قـ 1328ىػ .

ز ـ الفقه الزيدي :
الزخار الجامع لمذاىب عمماء األمصار  :تأليؼ  :اإلماـ المجتيد الميدي
 البحر ّلديف اهلل أحمد بف يحيى بف المرتضى ( ت  840ىػ ) منشورات محمد عمي بيضوف
 ،دار الكتب العممية – بيروت  ،ط – األولى 1422ىػ 2003 -ـ .
 نيؿ األوطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث سيد األبرار  :تأليؼ  :اإلمػاـوخرج أحػاديثو د .محمد محمد
محمد بف عمي الشوكاني ( ت  1250ىػ ) اعتنى بو ّ
تامر  ،ومحمد عبد العظيـ  ،تقديـ وتعريؼ  :الدكتور وىبة الزحيمي  ،دار ابف الييثـ
– القاىرة 2004ـ .
حـ ـ الفقه اإلباضي :
كتاب النيؿ وشفاء العميؿ  :تأليؼ الشيخ ضياء الديف عبد العزيز بف إبراىيـ بفعبد العزيز بف عبد اهلل التممي ( ت 1223ىػ ) .
وشرح كتاب النيؿ وشفاء العميؿ  :تأليؼ  :اإلماـ العبلمة محمد بف يوسؼ بفاطفيش  ( ،ت 1332ىػ ) جدة  ،ط – الثالثة 1405
عيسى بف صالح بف إسماعيؿ ّ
ىػ  1985 -ـ – . 17/6
خامساً  :كتب التراجم والتأريخ والسير :
 -االستيعاب في أسماء األصحاب  :بيامش اإلصابة  :تأليؼ الفقيو الحافظ

ِّ
المحدث أبي عمر يوسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمري
القرطبي المالكي ( ت  463ىػ ) .
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 أسد الغابة في معرفة الصحابة  :لعز الديف ابف األثير أبي الحسف عمي بفمحمد الجوزي ( ت  630ىػ ) تحقيؽ  :د .عمي محمد عوض  ،وعادؿ أحمد عبد
الموجود  ،دار الكتب العممية – بيروت  ،ط  -األولى 1415ىػ 1994 -ـ
 اإلصابة في تمييز الصحابة  :تأليؼ شيخ اإلسبلـ  ،قاضي القضاة شياب الديفأبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف حجر بف عمي الكناني العسقبلني المعروؼ
بابف حجر ( ت  852ىػ )  ،دار العموـ الحديثة  ،ط – األولى 1328ىػ .
األعبلـ  :تأليؼ  :خير الديف الزركمي  ،دار العمـ لممبلييف – بيروت .البداية والنياية  :لئلمػاـ الحافظ أبػي الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي (ت  774ىػ ) تحقيؽ  :د .حامد أحمد الطاىر – دار الفجر لمتراث – القاىرة ( ،
حوادث  620ىػ ) .
البدر الطالع بمحاسف ما بعد القرف التاسع  :لئلماـ محمد بف عمي الشوكاني ( ت 1250ىػ )  ،دار المعرفة – بيروت ػ 1348ىػ .
تيذيب التيذيب  :لمحافظ أبي الفضؿ شياب الديف أحمد بف عمي بف حجرالعسقبلني ( ت  852ىػ ) مطبعػة مجػمس دائرة المعػارؼ النظػاميػة بحيػدر أبػاد –
الػدكف – اليند 1325 ،ىػ .
الديباج المذىب في معرفة أعياف المذىب البف فرحوف  :برىاف الديف إبراىيـ بفعمي المدني المػالكػي ( ت  799ىػ ) تحقيؽ وتعميؽ  :د .محمد األحمدي أبو النور
– دار التراث لمطبػاعػة والنشر .
ذيؿ طبقات الحنابمة  :لمحافظ زيف الديف أبي الفرج عبد المرحمف بف رجب الحنبمي( ت  795ىػ ) دار المعرفة – بيروت ػ .
شذرات الذىب في أخبار مف ذىب  :لممؤرخ الفقيو أبي الفبلح عبد الحي بف العمادالحنبمي ( ت  1089ىػ )  ،مكتبة القدسي – القاىرة – 1350ىػ .
الضوء البلمع ألىؿ القرف التاسع  :لشمس الديف محمد بف عبد الرحمف السخاوي (ت  920ىػ ) دار الكتاب اإلسبلمي – القاىرة – .
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طبقات الشافعية الكبرو  :لتاج الديف عبد الوىاب بف عمي بف عبد الكافي السبكي( ت  771ىػ ) مؤسسة قرطبة – الرياض  ،ط – األولى 1385ىػ .
النجوـ الزاىرة فػي مموؾ مصر والقاىرة  :تأليؼ  :أبي المحاسف يوسؼ بف قفريبردي األتػابكػي ( ت  874ىػ ) ط – دار الكتب المصرية والييئة المصرية العامة
لمكتاب – 1972ـ .

سادساً  :كتب الغريب والمغة والمعاجم :
 أنيس الفقياء  :لمشيخ قاسـ القونوي ( ت  978ىػ ) تحقيؽ  :أحمد بف عبدالرزاؽ الكبيسي  ،دار الوفاء – جدة  ،ط – الثانية 1407ىػ 1987 -ـ .
القاموس المحيط  :لمعبلمة مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز أبادي ( ت 817ىػ ) تحقيؽ  :مكتب تحقيؽ التراث فػي مؤسسة الرسػالة  ،مؤسسة الرسػالة – بيروت
 ،ط – السػادسة 1419ىػ 1998 -ـ .
ل-سػاف العرب  :لئلمػاـ أبػي الفضؿ جمػاؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظور األفريقػي
المصري ( ت 711ىػ ) دار صػادر – دار بيروت – بيروت 1388 ،ىػ 1968 -ـ
.
سابعاً  :الكتب واألبحاث العامة والفتاوى :
أحكاـ جراحة التجميؿ  :لمدكتور محمد عثماف شبير  ،مكتبة الفبلح – الكويت ،ط األولى 1416ىػ 1996 -ـ .
أحكػاـ الجراحة الطبية لمشنقيطي ص ، 200وأحكاـ جراحة التجميؿ  :لمدكتورمحمد عثماف شبير  ،مكتبة الفبلح – الكويت  ،ط األولى 1416ىػ 1996 -ـ .
األحكاـ الطبية المتعمقة بالنساء  :لمدكتور محمد خالد منصور  ،دار النفائس –عماف  ،ط األولى 1419ىػ 1999 -ـ .
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الجراحة التجميمية عرض طبي ودراسة فقيية مفصمة  :لمدكتور صالح بف محمدالفوزاف  ،دار التدمرية – الرياض – المممكة العربية السعودية  ،الطبعة الثانية –
1429ىػ 2008 -ـ .
جراحة التجميؿ بيف المفيوـ الطبي والممارسة  :لمدكتور ماجد عبد المجيد طيبوبضمف أعماؿ ندوة ( الرؤية اإلسبلمية لبعض الممارسات الطبية ) المنعقدة يوـ
السبت  1407/8/20ىػ سمسمة مطبوعات المنظمة اإلسبلمية لمعموـ الطبية –
الكويت  ،ط الثانية 1995ـ .
 جراحة الذكورة واألنوثة في ضوء الطب والفقو اإلسبلمي  :لمحمد شافعي مفتاحبوشية  ،دار الفبلح بالفيوـ – مصر ػ .
 الجراحة الكشفية وموقؼ الفقو اإلسبلمي والقانوف الوضعي منيا  :لمدكتور محمدزيف العابديف طاىر  ،جامعة األزىر – كمية الشريعة والقانوف بأسيوط .
 الطبيب أدبو وفقيو  :لمدكتور زىير السباعي  ،والدكتور محمد عمي البار  ،دارالقمـ – بيروت  ،الدار الشامية  ،بيروت  ،الطبعة الثانية 1418ىػ 1997 -ـ .
 العمميات الجراحية وجراحة التجميؿ  :إعداد محمد رفعت  ،اشترؾ في تأليفومجموعة مف األطباء في مصر  ،دار المعرفة – بيروت  ،ط  -السادسة 1409ىػ
 1989ـ . المسائؿ الطبية المستجدة في ضوء الشريعة اإلسبلمية  :لمدكتور محمد بف عبدالجواد حجازي النتشة  ،مف إصدارات مجمة الحكمة – ليدز – بريطانيا  ،ط -
األولى 1422ىػ 2001 -ـ .
 الموسوعة الطبية الحديثة  :لنخبة مف عمماء مؤسسة ( ) Golden Pressترجمة  :د .أحمد عمار وآخريف  ،مؤسسة سجؿ العرب – القاىرة  ،ط الثانية
1970ـ .
 الموسوعػة الطبيػة الفقييػة  :لمدكتور أحمد بف محمد الكنعػاف  ،دار النفائس –بيروت  ،ط  -األولى 1420ىػ 2000 -ـ .
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 فتوو الشيخ عبد اهلل بف منيع في مجػمػة الدعوة العدد (  ) 1939تػأريخ1425/4/3ىػ .
 مقػاؿ  ( :تغيير الجنس بيف الشريعة اإلسبلمية والطب الحديث )  :لمدكتورمحمد الطنطاوي  :المجمة العربية  :العدد (  ) 140أبريؿ 1989ـ .
 مقاؿ ( تبديؿ الجنس ضرورة طبية أـ انتكاسة فطرية )  :لمشيخ عمر بف عبد اهللالشيابي عمى موقع المسمـ ( . ) www.almoslim.net
 موقع إسبلـ أوف اليف . ) www.islamonline.net/fatwa ( . موقع الدكتور محمد عمي البار عمى اإلنترنت( . ) www.khayma.com/maalbar
 اؿدكػتػور مػحػمػد شػعػبلف أسػتػػاذ ورئػيػس قػسػـ الػطػب الػنػفػسػػي بػجػامػعػة األزىػروالػدكػتػور سػعػيػد عػبػد الػعػظػيػـ أسػتػاذ الػطػب الػنػفػسػي فػي جػامػعػة طػب الػقػاىػرة
 )( www.boyat-mad-life.spaces.live.com/b...1160.entry ) . ( www.ar.wikipedia.org/wik موقع المنظمة اإلسبلمية لمعموـ الطبية عمى اإلنترنت :( . ) www.islamset.com/arabic
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