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 الخــنثى  وأحكامه
 فــي الفقــه اإلسالمي

 
 وليد عبد هللا اسماعيل                                                   

 مدرس مساعد                                                  
 كلية التربية–جامعة كركوك                                                      

 ملخصال
 الحمــد هلل رب العالمٌن يالصالة يالسالم على سٌدنا محمد يعلى آله يصحبه أجمعٌن .

فإن ميضيع الُخنثى من المياضٌع الياقعٌة  فةً المجعمةع يقةد ععةر  لىةا الفيىةاي فةً  ثٌةر مةن 
 مؤلفةةاعىم و يلبٌةةان المسةةاهم المىمةة  فٌةةه و أردُا فةةً وةةفا البحةةإ اليقةةيش علٌىةةا ي  ىاروةةا ب ةة م ٌناسةةب
الحاج  الٌىا يمعرف  أح امىا و ييضعىا فً اطار محدد لٌعسنى للياريي االطةالع العةام علةى اح ةام وةفا 
الميضيع و اضاف  الى فلك فأن فٌه من اال  االا العةً عةؤدي الةى اليقةيع فةً الخطةأ يالةى الخلةط بةٌن 

 الحالم يالحرام . 
   االا يبٌان الح م الخا  بىا . يأســأم هللا ععالى أن ٌ ين وفا البحإ مبٌناً لىـــفه اال

 يألجم فلك قسمُا البحإ على ثالث  مباحإ .
 ففً المبحإ االيم : ع لما على الععرٌفاا الخاص  بالُخنثى .

يبعد اليقيش العام على اراي الفيىاي فً عحدٌد مفىيم الُخنثى بٌنُا الجامع يالمانع لمعنةى الُخنثةً 
 حن فً صدده . لمعنى لٌ ين مدخالً للميضيع الفي ن

 أما المبحإ الثانً : ففٌه اقسام الُخنثى .
 يقسمعُه الى الُخنثى الم  م يالُخنثى الغٌر م ـ م يبٌان ما ٌعرش به أنه ف ر أي أنثى . 

 أما المبحإ الثالإ : فىي االح ام الخاص  بالُخنثى .
و يأرثه و يخعانه  يععضمن المساهم المىم  فً ميضيعه يوً أح ام المععلي  بالصالة و ين احه

 و يلبسه الفوب و يالحرٌرو يغسله ويع فٌنه و يدفنه .   
 
 

 ةالمقدمـــ
 

الحمــد هلل  ما ٌنبغً لجالم يجىه يع ٌم سةلطانهو يال ة ر لةه  مةا ٌجةب لجعٌةم نعماهةه ي ثٌةر 
عةبعىم ألطافهو يالصالة يالسالم األعمان على نبٌه يرسيله محمد بن عبةدهللا و يعلةى آلةه ياصةحابه يمةن 

 بأحسان الى ٌيم الدٌن . أما بعد :
لما  اي هللا ععالى ان ٌ ين خلق االحٌاي قاهماً على طبٌع  العناسمو جعله المخليقاا نيعٌن ف راً 
يانثىو يبإ منىما خلياً  ثٌراً حعى عسعمر الحٌاة خلفاً بعد سلشو يما داما االر  مخليق  لعمارة النيع 

لةم ٌجعةم هللا ععةالى بٌنىمةا نيعةاً ثالثةاًو لةفا فةان الخنثةى الٌخةر  مةن احةد الب ري بنيعٌةه الةف ر ياالنثةى 
الجنسٌن الف ر اياالنثىو فال ٌم ن اععباره  نيع جامع لليصفٌن لما بٌنىما من مغاٌرة ُخليٌة  علةى سةبٌم 

 المضادة.    
ن النةا  : وةي فــإن الُخنثى فً ال رٌع  االسالمٌ  وي من له آل  الرجم يالمرأة و يأما ال ةاهع بةٌ

أن الُخنثى ٌطلــق على الرجم الفي ٌ به بالنساي فً   له يلبسه يعصرفاعه يلىفا اخعرا وفا الميضـيع 
ل ً ايضح مةا فٌىةا مةن ا  ـةـام يمةا فٌىةا مةن أح ـةـام  ةرعٌ  يفيىٌة  مخعلفة  و يلىةفا بٌنةُا فةً البداٌة  

مباحةةإ فالمبحةإ االيم عضةةمن معـةةـنى معنـةـى الُخنثةةى يمةن ثـةةـم اح امةه يقةةد قسمـةةـا بحثةً الةةى ثةالإ 
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الُخنثةةى يفٌةةه مطلبةةان ففــةةـً المطلةةب االيم ععرٌةةش الُخنثةةى لغةةً  ياصةةطالحاًو يأمـــةةـا المبةةـحإ الثةةانً : 
ع لما عن بـــٌان ما ٌعرش به أنه ف ةر أي أنثةى : يٌعةرش فلةك بالعـةـالم  يعالمـةـ  الةف ير بعةد البلةي  

النسةـاي و يعالمةـ  االنيثةـ  فةً ال بةـر نىةـيد ثدٌٌةـن  ثدٌةـٌن المةـرأة نباُا اللحٌ  و يام ان اليصـيم الى 
ينـعيم اللبـن فً ثدٌٌـه يالحٌ  يالحبـم و فإمــا المبحإ الثالإ عنايلُا فٌه عن اح امــةـه فةً العبةاداا 
يفٌةةه ثةةالإ مطالـةةـب فالمطلةةب االيم عةةن اح ةةام اليضةةيي يعضةةمنا فٌـةةـه مسةةاهم منىةةا مسةةأل   نيةة  

يأن م  الُخنثى الم  م فرجه أي ف ره أي مــ  فلك منةه غٌةره لــةـم ٌنعيـةـ  اليضةيي حعةى  اليضــيي
ٌعحيةةق أنةةه مةة  الفةةر  االصةةلً أي الةةف ر االصةةلً يمعةةى جةةيع أن ٌ ةةين الةةفي مســةةـه غٌةةر االصةةلً لةةم 

  ٌنعي  اليضيي و يأما مسأل  غسله من النجاس  فلي أيلج الُخنثةى الم ــةـ م ح ةفعه يلةن ٌنةعم فةً فةر
أصم أي أيلج غـٌر الُخنثى ف ره فً قبم الُخنـةـثى فةال غسةم علةى ياحةد منىمةا الحعمةام العٌةادة و فإمــةـا 
المطلب الثانً : اح امه فً الصــالة ياالمام  يفٌه مساهم منىا مسأل  اليقةيش فةً الصةالة : فةإن حضةر 

لنـةـساي و يامامعــةـه الُخنثةى ال رجام يصبـــٌان يخناهإ ينساي عيدم الرجم ثةم الصةبٌان ثةم الخناهةإ ثةم ا
ٌ ن أولٌ  نفسه المالة  الرجةام فن ةر صةاحب أن ٌ ــةـين الُخنثةى قةد  ةـن  ينةه رجةالً بعالمةـ   البةـيم 
يغـٌره أي بمٌـله الى النـساي يحٌنةـهف ٌةـصح اقعةـداي الرجةم بةه قطعةـاً و يمسةـأل  غسةله بعةـد المةيا : أن 

ٌٌُمم فإن ٌمـمه أجنبً بخرقٍ  و يأمــــا مسةأل  مـاا قبــــم ان ٌسعبٌن أمـره لم ٌغس ـله رجٌم يال امـرأة بم 
لبةةـ  الحرٌةةر ا ةةـراه فةةً حٌاعةةـه لبةةـ  الحلةةـً يالحرٌةةـر ألن النبةةً صةةـلى هللا علٌةةـه يسةةلم حرمةةـه علةةى 
الف ـير احله لالنثةـى فإنةـما ابةال الةـلب  ب ةـرط انيثـةـ  الالبة  يوةفا ال ةـرط غٌةر معلةيم فةً الُخنثةى و 
يأمــا فً المطلب الثالإ ح مه فً النــ ال يالخعــان يفٌه مساهم منىا مسأل  الن ال فةإن عُي  خنثةً مةن 
خنثـةةـً م ةة الن علةةى أن أحدومـةةـا رجةةم ياألخةةر امةةرأة صةةح اليقةةش فةةً النةةـ ال حعـةةـى عبةةٌن و يمسةةأل  

ف ةان االحعٌةاط فٌمةا قلنةا و الخعــان ٌ ره أن ٌخعنه رجم ألنه عساه أنثةى أي عخعنةه امةرأة ألنةه لعلةُه رجةم 
يمسأل  الخلية : ٌ ره أن ٌخلي به مةن لةٌ  بمحةرم لةُه مةن رجةم أي امةرأة يافا خلةى الُخنثةى برجةم فمةن 
الجاهع أنه امرأة فع ين وفه خلية رجم بامرأة أجنبٌ  يأن اخال بامرأة فمن الجاهع أنه ف ر خال بأجنبٌة  و 

صباي نصٌب االنثى اال أن ٌ ين اسيأ أحياله أن ٌجعم ف راً يمسأل  ح مه فً المٌراإ فٌعطى له أقم االن
 فحٌنهف ٌجعم ف راً ح ماً و يفً نىاٌ  البحإ الخاعم  يالىيامش يالمصادر .     

      

 المبحث االول : معنى الُخنثى .
 المطلب االول : الُخنثى لغًة .

  
 ر ياالنثةةى يعخنٌةةإ ال ةةالم علٌٌنةةه . يالُخنثةةى الةةفي لةةه مةةا للةةف( 1)الُخنثةةً مةةن الُخنةةإ يوةةي اللةةٌن  

 .  ( 2)يا عياق المخنإ منه يجمع الُخنثى الخناإ  األنثى ياإلناإ يالخناثى بالفعح  الحبلى يالحبالى 
خنثاً فىي خنإ من باب ععب افا  ان فٌه لٌن يع سر يٌعدى بالعضعٌش فٌيام خنثه غٌر افا جعله  

بةالفعح يفٌةه انخنةاإ يخناثة  بال سةر يالضةم قةام بعة    فلك ياسم الفاعم مخنإ بال سر ياسةم المفعةيم
 . (3)االهم : خنإ الرجم  المه بالعثيٌم افا  بىه ب الم النساي لٌناً يرخام  فالرجم مخنإ بال سر 

   
 
 

 المطلب الثاني : الُخنثى اصطالحاً  .
 

 ةين ف ةراً يأنثةى ٌيـــام: الُخنثى من ٌ ين لةه آلة  الرجةام يآلة  النسةاي يال ةخ  الياحــةـد ال ٌ 
يل ن ٌحعمـــم ان ٌ ين ف راً يآل  النساي فً حيه نيصـــان بمنعل  ميضع  ج  لم علعهم يٌحعمم أن ٌ ين 

 .  (4)انثى يآل  الرجم فً حيىا عٌـــادة بمنعل  االصبع العاهدة 
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ف ر فىةي يالُخنثى افا  ان له آل  الرجم يالمرأة و فإن بام من أحدوما اععبر بةه و فةإن بةام مةن الة
غالم و يان بام من الفر  فىي أنثى و يأن بام منىمةا اععبةر بأسبيىمـةـا و فةإن بةام منىمةا معةاً فىةي ُخنثةى 
م  م و يال مععبر بال ثرة و فإفا بلغ ف ىرا لةه امةاراا الرجـةـام فىةي رجةم و يان  ىةرا لةه امةاراا 

 .   (5)ثى م  م النساي فىي امرأة و فإن لم ع ىر االمارعان  أي ععارضـعا فىي ُخن
 

 المبحث الثاني : بيان ما يعرف به الذكر واالنثى  .
 

يالُخنثى ضربان ا ىروما من له فر  النساي يف ر الرجام يالثانً من لٌ  له ياحد منىما ي نما 
 .   (6)له طرق ٌخر  من البيم يغٌره ال ٌ به ياحداً منىما 

مة  ٌعلةم بىةا أنةه ف ةر أي أنثةى ي نمةا ٌعةأعى الخنثى من لةه آلة  الرجةم يآلة  المةرأة يلةم ع ىةر عال
اال  ام ما دام صغٌراً فإفا بلغ ٌعيم اال  ام بعالم  اخرى يعلك العالم  أما خري  اللحٌ  فٌح م ب ينه 

 .  (7)غالماً عند فلك أي ع م ثدٌٌىا فٌح م ب ينىا أنثى عند فلك 
الٌىا فىً امرأة يعند بع   يان  ىر له ثدي  ثدي النساي أي حاضا أي حبلا أي ام ن اليصم

الفيىاي ال عبرة بنىيد الثدي ينباا اللحٌ  يأنه افا أمنى بفةر  الرجةام أي بةام منةه يحةا  بفةر  النسةاي 
 ان م  الًو ي فا أفا بام بفر  النساي يأمنى بفر  الرجام ألن  م ياحد منىما دلٌم االنفراد فةإفا اجعمعةا 

ًو أي مٌم الى الرجام أي النساي ٌيبم قيله يال ٌيبم رجيعه بعد ععارضا يافا اخبر الُخنثى بحٌ و أي من
 .   (8)فلك اال أن ٌ ىر  فبه ٌيٌناً مثم أن ٌخبر بأنه رجم ثم علد فإنه ٌعرك العمم بييله 

فبٌان ما ٌعرش به أنه ف ر و أي أنثى و فإنما ٌعرش فلك بالعالم  يعالم  الف ير بعد البلي  نباُا 
يصيم الى النساي يعالم  االنيث  فً ال بر نىيد ثدٌٌن  ثدٌٌن المرأة ينعيم اللبن فً اللحٌ  و يأم ان ال

ثدٌٌه يالحٌ  يالحبم و ي م ان اليصيم الٌىا من فـــرجىا و ألن  م ياحد ممــا ف رنا ٌخع  بالف يرة 
 .   (9)ياالنيث  ف انا عالم  صــالح  للفصـم بــٌن الف ر ياالنثى 

حال  الصغر فالمبام و فةإن  ةان ٌبةيم مةن مبـةـام الةف ير فىةي ف ةر و يأن  ةان فإمــا العالم  فً 
ٌبيم من مبام النساي فىي انثى و يأن  ان ٌبيم منىما جمٌعاً ٌح ُم الّسةبق و ألن سةبق البةيم مةن أحةدوما 
ٌدم على أنه وي المخر  االصةلً يان الخةري  مةن األخةر بطرٌةق االنحةراش عنةه و يان  ةان ال ٌسةبق 

ا األخر فعيقش أبةي حنٌفة  رضةً هللا عنةه و يقةام : يوةي ُخنثةى ُم ة م و يوةفا مةن  مةام فيةه أبةً احدوم
حنٌف  و ألن العيقش عند عدم الدلٌم يأجةب و يقةام أبةي ٌيسةش يمحمةد : عح ةم ال ثٌةرة ألنىةا فةً الداللة  

 .   (11)على المخر  االصلً  السٌش فٌجيع عح ٌمه 
ي يصم الى النساي فىي رجٌم و ي فا افا احعلم  مةا ٌحةعلم الرجةم فافا بلغ الُخنثى يخر  له لحٌ  أ

أي  ان له ثدي مسعيي و يأن  ىةر لةه ثةدي  ثةدي المةرأة أي نةعم لةه لةبن فةً ثدٌةه أي حةا  أي حبةم أي 
ام ن اليصيم الٌه من الفر  فىي امرأة و ألن وفه من عالماا النسايو يأما خري  المنً فال اععبةار بةه 

 . (11)الرجم أٌضاً و ألنه ٌخر  من 
يصيرة الحبم بأن ٌعمسح بخرقٍ  فٌىا منً فإن قٌم:  ىير الثدٌٌن عالم  مسعيل  فةال حاجة  الةى 
ف ر اللبن و ألن اللبن قد ٌنعم يال ثدي اي ٌ ىر له ثدي بحٌإ ال ٌعمٌع مةن ثةدي الرجةم فةافا نةعم اللةبن 

م  م أنما قام فىي يلم ٌيم فىةً و ألنةه لةي يقع العمٌٌع و فان لم ٌ ىر له احدى وفه العالماا فىي خنثً 
 .   (12)أنثه ٌ ين ععٌٌناً ألحد االمرٌن يقٌم: أنما ف ره ألن العف ٌر وي االصم ال على الععٌٌن 

 

 المبحث الثالث : احكامه في العبادات   .
 المطلب االول : احكامه في الوضوء .
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بإٌالجه يال بإٌال  فٌه قاله المايردي  الُخنثى ال يضيي بمسه يال غسم -مسألة نقض الوضوء : 
 . (13)يوي المععمد 

فافا عبٌن أنه امرأة فةف رهُ  ةالجرل أي رجةٌم ففرجةه  ةالجرل يٌةني  فةً االخةر بةال ىير يل ةن  
ا ثروم على اٌجاب اليضيي علٌه و فماصم أن الُخنثً ٌنعي  يضيؤه بخري  البيم مةن فرجٌةه جمٌعةاً 

حيط يوي الني  يأما الُميضاة يوً العً صار سلك البيم يالغاهط منىمةا يٌؤخف فً الخنثً الم  م باال
ٌُحةب ألن الٌيةٌن ال  ياحداً أي العً صار مسلك بيلىا ييطهىا ياحداً فٌسعحب لىةا اليضةيي مةن الةرٌح يال 

 .   (14)ٌعيم 
 . (15)يلي م  الُخنثى فرجه على ال ك فً الحدإ ببطن  فه ٌجب اليضيي 

أل  ام يعدمه فان  ان م ة الً نية  مسةه يأن  ةان غٌةر م ة م اععبةر فةً يٌععبر فً الخنثى ا
حيه ما ح م له به فان ح م له بالف يرة ني  ي ال فال يٌفصم فً الم  مةن فةيق الحاهةم فةإن  ةان  ثٌفةاً 

 .  (16)فال ني  قيالً ياحداً يأن  ان خفٌفاً فالم ىير عدم الني  يال ني  بم  الدبر 
م فرجه أي ف ره أي م  فلك منه غٌةره لةم ٌنةعي  اليضةيي حعةى ٌعحيةق يان م  الُخنثى الم  

أنةةه مةة  الفةةر  االصةةلً أي الةةف ر االصةةلً يمعةةى جةةيع أن ٌ ةةين الةةفي مسةةه غٌةةر االصةةلً لةةم ٌنةةعي  
اليضيي يلفا لي عٌينا أنه انعي  طىر احدوما يلم نعرفه بعٌنةه لةم ٌجةب اليضةيي علةى ياحةد منىمةا ألن 

 . (17)فلك بال ك  الطىارة معٌين  فال ٌعام
يأما افا م  الف ر الياضح من الُخنثى مثم ماله فٌني  يضييه ألنه ان  ةان الم ة م ف ةراً فيةد 
م  ف ر يأن  ان انثى فيد لمسىا ي فلك االنثى ياضح  افا مسا من الم  م مثم ما لىةا بخةالش مةا افا 

مة  العٌةه معةاً انةعي  يضةييه يأن م   م منىا غٌر ماله فال ني  الحعمام أن ٌ ين عضياً عاهداً  فا 
 .   (18)م  احدوما فال 

 
فأما لم  الُخنثى الم  م فةال ٌخلةي مةن أن ٌ ةين اللمة  منةه أي مةن غٌةره فةإن  ةان اللمة  منةه 
فلم  أحد فرجٌه لم ٌنعي  يضيؤه وألنه ٌحعمم أن ٌ ين الملمي  خلي  عاهةدة ي ن لمسةىا جمٌعةاً يقلنةا 

ا لةم ٌنةعي  يضةيؤوا لجةياع أن ٌ ةين امةرأة مسةا فرجىةا أي خلية  ال ٌني  يضيي المةرأة مة  فرجىة
عاهدة يأن قلنا ٌني  انعي  يضيؤه و ألنةه البةد ان ٌ ةين احةدوما فرجةاً يان  ةان الالمة  رجةالً فمة  
الف ر لغٌر  ىية لم ٌنعي  يضيؤه يأن مسه ل ىية انعي  يضيؤوا فً  اور المفوب و فأنةه أن  ةان 

ثى فيد مسىا ل ىية يان م  قبم المرأة لم ٌنعي  يضيؤه لجياع أن ٌ ين خلي  ف راً قد مسه يأن  ان ان
عاهةةدة مةةن رجةةم يان مسةةىا جمٌعةةاً ل ةةىية انةةعي  يضةةيؤوا لمةةا ف رنةةا فةةً الةةف ر يان  ةةان لغٌةةر  ةةىية  
انعي  يضيؤه فً ال اور ألنه ال ٌخلي من أن ٌ ين م  ف ر رجةم أي فةر  امةرأة و يأن  ةان الالمة  

حدوما لغٌر  ىية لم ٌنعي  يضيؤوا يان لمسا الف ر ل ىية لم ٌنعي  يضيؤوا لجياع امرأة فلمسا ا
ان ٌ ين خلي  عاهدة من امرأة فإن مسا فةر  المةرأة ل ةىية أنبنةى علةى مة  المةرأة الرجةم ل ةىية فانةه 
ٌةةني  يضةةيؤواو يأن مسةةعىما جمٌعةةاً لغٌةةر  ةةىية يقلنةةا ان مةة  فةةر  المةةرأة ٌةةني  اليضةةيي انةةعي  

ونا ياال فال يأن  ان الالم  خنثى م  الً لةم ٌنةعي  يضةيؤوا اال أن ٌجمةع بةٌن الفةرجٌن  يضيؤوا وا
فً اللم  يلي م  أحد الخنثٌٌن ف ر ياألخر يم  األخر فرجه ي ان اللم  منىما ل ىية أي لغٌروا فال 

 يك فٌه يضيي على ياحد منىما ألن  م ياحد منىما على انفراده ٌيٌن الطىارة باق فً حيه يالحدإ م 
 . (19)و فال نعيم عن الٌيٌن بال ك 

فال بد فٌه مةن الغسةم يٌحصةم بالسةٌالن مةع الغلبة  فةالنفُح المةراد  -مسألة غسله من النجاسة :  
غلب  الماي بال سٌالن ياالصم فً فلك خبر ٌغسم من بيم الجارٌ  يٌرش مةن بةيم الغةالم يفةرق بٌنىمةا 

 . (21)من بيلىا  بأن االبعالي ٌحمله ا ثر يبأن بيله ارق
فلي أيلج الخنثى الم  م ح فعه يلن ٌنةعم فةً فةر  أصةلً أي أيلةج غٌةر الخنثةً ف ةره فةً قبةم 

 . (21)الُخنثى فال غسم على ياحد منىما الحعمام العٌادة 
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يمــا خلا به المةرأة حةدإ خنثةى م ة م احعٌةاط الحعمةام ان ٌ ةين رجةالً فةأن قلةا فىةال أثةرا 
اً الحعمةام ان ٌ ةين امةرأة و قلةا ال نمنـةـع باالحعمةام ال نةنج  بال ـةـك و يونةا خلــية الخنثى به احعٌاطة

المنع عحيٌق بالنسب  الى الرجم يالخنثى ٌحعمم أن ٌ ين رجالً فمنعنةاه منةه  مةن عةٌين الحةدإ ي ةك فةً 
 . (22)الطىارة ععبداً أي المنع للرجم يالخنثى من فلك ألجم الععبد 

الرجةم يالمةرأة احعٌاطةاً يقيلةه: سةلٍا ف ةٍر وةفا خةا  بةالبيم يامةا  ياما الخنثى فٌفعم مةا ٌفعلةه
الغاهط فٌ فً فً عفرٌغ المحم منه االحسا  بأنه لم ٌبق  ًي مما وي بصدد الخةري  يلةٌ  علٌةه غسةم 

 .   (23)ما بطن من المخر  بم ٌحرم ل به فلك باللياط 
   

 المطلب الثاني : احكامه في الصالة وغسله بعد الموت . 
 

يالُخنثةةى  –مةن السةن : أن ٌيةةش الرجةم الياحةد عةن ٌمةٌن االمةام  -مسأألة الووأوف فأي الصأالة : 
خلفىمةا يالمةرأة خلةش الُخنثةى يان حضةر رجةالن أي رجةم يصةبً اصةطفا خلفةه فةإن  ةانيا عةراة يقةةش 
ي االمام يسطىم فإن حضر رجام يصبٌان يخناثى ينساي عيدٌم الرجم ثم الصةبٌانو ثةم الخنةاثى ثةم النسةا

(24)  . 
اليدرة على عيفراالر ان فمن  ان ٌيمًي بالر يع يالسجيد لم ٌصم بمن ٌر ع يٌسجد يٌصةلً 
بمثله بخالش العاجع عةن اليٌةام ال ٌصةلً جالسةاً بمةن ٌيةدر علةى اليٌةام يقةام: ال ةافعً يالمال ٌة  ٌصةلً 

داد الياجبةة  يأمةةا جةةال  بىةةم قٌامةةا يقةةام: ابةةن حنبةةم ٌصةةلً بىةةم جليسةةاً يأمةةا الصةةفاا المانعةة  فىةةً اضةة
 .  (25)الم ريو  فالعبد ييلد العنى ان  انا راعبٌن و خالفاً لىم فً الجياع فٌىما يالخصً يالخنثً 

ال ٌصح ل م ياحد ما  ان ميعدٌاً فٌهوألنه  اك فً صح  صالة امامه فصار  الميعدي بةالُخنثى و 
الثةانً بطلةا  حةدى صةالعٌه فٌلعمةه  الصالة االيلى صةحٌح  ل ةم ياحةد فةً اقعرانةه االيم يفةً االقعةداي

 .  (26)قضاؤوا لٌني  عنه بٌيٌن االقعداي الثانً فً حق  م ياحد باطم ألن فٌه ٌععٌن عيدٌر 
الخنثةةً ال ٌ ةةن أولٌةة  نفسةةه المامةة  الرجةةام ألنةةه ٌ ةةين الُخنثـةةـى قةةد  ةةن  ينـةةـه رجةةالً بعالمةة  

 .( 27)ـداي الرجم به قطعاً  البــيم يغٌره أي بمٌله الى النساي يحٌنهف ٌصــح اقعــ
 

يأن ماا قبم ان ٌسعبٌن أمره لم ٌغسله رجٌم يال امرأة بم ٌةٌمم فةإن  -مسألة غسله بعد الموت :
ٌممه اجنبً ٌممه بخرقٍ  و يان  ان فا رحم محرم منه ٌممه بغٌر خرقٍ  يال ٌيام: وال ٌ ةعري لةه جارٌة  

 .  (28)عغسله 
 . (29)م يال امرأة يٌسجى قبره يٌدخم في رحٍم محرم منه يلي مـاا ٌمم بالصعٌد يال ٌغسله رج

يان مةاا قبةةم ان ٌسةةعبٌن أمةةره لةم ٌغسـةةـم رجةةم يال امةةرأة و ألن حـةـم الغسةةم غٌةةر ثابةةا بٌـةةـن 
الرجام يالنساي فٌعيقى الحعمام الحرم  يٌٌمم بالصــعٌد و لععفر الغةـسم و يال ٌحـةـضر ان  ةان مراويةاً 

عمام أنه ف ر أي أنثى و يان سجــى قبره فىةي أحةب و ألنةه ان  ةان انثةى ٌيةٌم غسم رجم يال امرأة الحـــ
 . (31)ياجــباً و يأن  ان ف راً فالعسجٌه ال عضره 

يلي دفن مع رجم فً قبر ياحد من عفر جعم الخنثى خلش الرجم الحعـمام أنه امةرأة و يٌجعةم 
ام أنه رجم و يأن جعم على السرٌر نعش بٌنىما حاجع من صعٌد و يان  ان مع امرأة قدم الخنثى الحعم

المرأة فىي احب الً الحعمام أنه عيرة و يٌ فةن  مةا ع فةن الجارٌة  يوةي أحةب و ٌعنةً ٌ فةن فةً خمة  
 . (31)اثياب ألنه افا  ان انثى فيد اقٌما ُسن  و يأن  ان ف راً فيد عاديا على الثالإ يال بأ  بفلك 

الحلً يالحرٌر ) الن النبً صلى هللا علٌه يسلم و اخةف ٌ ره للخنثى لب   -مسألة لبس الحرير :
الفوب بٌمٌنه يالحرٌر ب ماله يقام وفان حرامان على ف ير أمعً ِحّم الناثىا ( فانما ابةال اللةب  ب ةرط 
انيث  الالب  و يوةفا ال ةرط غٌةر معلةيم فةً الخنثةى و ثةم مةا ٌعةردد بةٌن الح ةر ياالباحة  ٌعةرجح معنةى 
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ه السالم ) الحالم بٌن يالحرام بٌن يبٌنىما امير م عبىاا فدع مةا ٌرٌبةك الةى مةا ال الح ر فٌه لييله علٌ
 .   (32)ٌرٌبك ( *و يعرك لــب  الحرٌر ال ٌرٌبه يلبسه ٌربٌه 

يأنمةةا  ةةره فلةةك وألن لةةب  الحرٌةةر حةةراٌم علةةى الرجةةام دين النسةةاي يحالةةه لةةم ٌعبةةٌن بعةةد فٌؤخةةف 
ياالقدام على المبال مباُل فٌ ره اللةب  حةفراً عةن اليقةيع فةً  باالحعٌاط فإن االجعناب عن الحرام فر 

 .  (33)الحرام 
 

 المطلب الثالث : في النكاح والختان والميراث .
 

فإن عّي  خنثى من خنثةى م ة الن علةى أن احةدوما رجةم ياألخةر امةرأة صةح  -مسألة النكاح :
 ةىيد علةى خنثةى أنةه غةالٌم و ي ةىيد أنةه اليقش فً الن ال حعى عبٌن و فإن قبةم البٌةان لةم ٌعيارثةا  ةىد 

جارٌ  يالمطليب مٌراإ قضٌا ب ىادة الغالم و ألنىا ا ـثر اثباعاً و فإن  ان المدعً مىراً قضٌا ب ينىا 
 .   (34)جارًٌ  و يأن  ان الميٌم ال ٌطلب  ٌهاً لم عسمع البٌن  و يهللا سبحانه يععالى أعلم 

 
 

م رسيم هللا صلى هللا علٌه سلم : ) أٌما امةرأة ن حةا بغٌةر عن عاه   رضً هللا عنىا قالا : قا
. ياحعةرع عةن الُخنثةى يالمةرأة فةال عصةح عبةارة المةرأة فةً  (35) فن يلٌىا فن احىا باطم ثةالإ مةراا ( 

الن ال اٌجاباً يقبيالً فال ععي  نفسىا بإفن اليلً يال بغٌر  فنه يال غٌروا ال بيالٌة  يال بي الة  ثةم  ةرط 
 .   (36)ل اودٌن اليلً يا

يقــد جاي فً  رل المنىا  ان يجةده ُخنثةى ياضةحاً فةال خــةـٌار فةً األ ىةر ليطة  ياضةحاً ممةا 
 . (37)عاده يال بد منىا لبٌان المسأل  يالعنبــٌه على ان ن ال الخنثى الم  م باطم 

 
علة  رجةم ف ةان يٌ ره أن ٌخعنه رجم ألنه عسةاه أنثةى أي عخعنةه امةـرأة ألنةه ل -مسألة الخــتان :

االحعٌاط فٌما قلنا ) يأن لم ٌ ن له مام ابعاع له االمام أمه من بٌا المةام ( ألنةه اعةد لنياهةب المسةلمٌن ) 
 . (38)فإفا خعنعه باعىــا يرد ثمنىا فً بٌا المـام ( ليقيع االسعغناي عنىا 

يال ٌحةم المةرأة فال ٌجةيع للرجةم أن ٌخعنةه الحعمةام أنةه أنثةى يال ٌحةم لةه الن ةر الةى عيرعىةا 
أجنبٌة  ان عخعنةه الحعمةام أنةه رجةم فةال ٌحةم لىةا الن ةر الةى عيرعةه فٌجةب االحعٌةاط فةً فلةك يفلةك أن 
ٌ عري له من ماله جارًٌ  عخعنه أن  ان له مام و ألنه أن  ان أنثى فةاألنثى عخةعن بةاألنثى عنةد الحاجة  و 

يالوا و يان لم ٌ ن له مام ٌ عري له االمام من يان  ان ف راً فعخعنه أمعه ألنه ٌبال لىا الن ر الى فر  م
مام بٌا المام جارًٌ  خعانً  فإفا خعنعةه باعىةا يرد ثمنىةا الةى بٌةا المةام و ألن الخعةان مةن سةن  االسةالم 
يوفا من مصالح المسلمٌن فٌيام من بٌا مالىم عنةد الحاجة  يالضةريرة و ثةم عبةاع يٌةرد ثمنىةا الةى بٌةا 

يالضريرة و يقٌم : ٌعيُجةه االمةام امةرأًة خعانة  و ألن أن  ةان ف ةراً فللمةرأة ان  المام ال ندفاع الحاج  و
 .  (39)عخعن عيجىا و يان  ان انثى فالمرأة عخعن المرأة عند الحاج  

فيٌم ٌجب خعانه فً فرجٌه قبم البلي  و يقٌم ال ٌجةيع حعةى ٌعبةٌن يوةي اال ىةر قالةه النةييي و 
ٌن يجةب خعانىمةا يأن  ةان أحةدوما عةامالً دين االخةر خةعن يافا مةاا يأما من له ف ران فةإن  انةا عةامل

 .   (41)انسان قبم ان ٌخععن ٌخعن 
 

يٌ ره أن ٌخلي بةه مةن لةٌ  بمحةرم لةه مةن رجةم أي امةرأة ي فا خلةى الُخنثةى  -مسألة الخلــوة :
من الجاهع أنه ف ر خال برجم فمن الجاهع أنه امرأة فع ين وفه خلية رجٍم بامرأة أجنبٌ  ي فا خال بامرأٍة ف

بأجنبٌ  يالمراوي  فً المنع من وفه الخلية  البالغ  و ألن المنع لخيش الفعن  و ي فلك ٌ ره أن ُعسافر معه 
امرأة محرماً  انا أي غٌر محرم و ألن الجاهع أن الُخنثى أنثى فع ين وةفه مسةافرة امةرأعٌن بغٌةر محةرم 
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 ال مع محرم من الرجام ثالث  أٌام فصاعداً و ألن مةن الجةاهع  لىما يفلك حرام و يٌ ره أن ٌسافر الُخنثى
 .    (41)أنه أنثى و يال ٌجيع  ىادعه حعى ٌدرك و ألن الصغٌر ٌعدم أولٌ  ال ىادة  

قام أبي ٌيسش : ال علم لً فً لباسه و ألنه أن  ان ف راً ٌ ره له لةب  المخةٌط و يأن  ةان أنثةى 
لبا  المرأة ( ألن عرك لب  المخٌط يوي امرأة أفحش من لبسه يوةي  ٌ ره له عر ه ) يقام محمد : ٌلب 
 .    (42)رجم و يال  ًي علٌه ألنه لم ٌبلغ 

يالخنثى  رجم أي  امرأة يععيم الخلية بم ار عه لىا فً االسععمام يعلةى االصةح يبالم ةاودة 
 . (43)فيٌم: م اودة مسلم م لش يقٌم:  خلية الن ال 

  
يال رع جعم العالم  الفاصل  بٌنىما قبم البلي  وي المبام على ماريي عةن  -مســألة الميراث :

النبً علٌه السالم أنه قام ) الخنثى ٌيرإ من حٌإ ٌبيم ( فلما جعم االمةارة وةفا فٌحةق االرإ ف ةفا فةً 
حق االح ام العً عخع  بالخنثى ٌجب أن ٌ ين وي العالم  و فإن  ان ٌبيم من مبام الرجام فىي ف ر و 

أن  ان ٌبيم من مبام النساي فىي انثى يأن  ان ٌبيم منىما جمٌعاً فالح م لألسبق منىما يافا اسعيٌا فً ي
السبق قام أبي حنٌف  ٌععبر اال ثر فً فلك ثم افا اسعيٌا فً ال ثرة ياليل  عيقفا فٌه و يالعيقش فةً ميضةع 

ام بةالبلي  ب ىةير الحةٌ  يالحبةم عدم الدلٌم يوـي الخنثً الم  م و يأنمةا ٌ ىةر الحةام يٌةعيم اال ة 
 . (44)ينىيد الثدٌن ينباا اللحٌ  ياالحعالم ينحيوا فٌجري علٌه اح ام الف ر أي االنثى 

فٌعطى له أقم االنصباي يوي نصٌب االنثى أال أن ٌ ين أسي أحياله أن ٌجعم ف راً فحٌنهف ٌجعم 
ف راً ح ماً و يبٌان وفا فً مساهم و افا ماا رجم يعرك أبناً معريفاً ييلداً خنثً فعندهف ٌيسم المام بٌنىم 

ى  أنةه عةرك ابنةاً يبنعةاً و يلةي عةرك اثالثاً لالبن المعريش الثلثان يللخنثى الثلإ يٌجعم الخنثى وا ونا أنث
يلداُ خنثً يعصبً  فالنصش للخنثى يالباقً للعصب  يٌجعم الخنثى أٌضاً وا ونا أنثى  أنه عرك اخعاً ألب 

ٌعطةةً نصةةش مٌةةراإ الةةف ر ينصةةب مٌةةراإ  –رحمةةه هللا  –يأم و يأخعةةاً ألب يعصةةبً  و يقةةام ال ةةعبً 
ٌ ةين أنثــةـى فٌعطةى لةه نصةش مٌةراإ الرجـةـام ينصةش االنثى ألنةه ٌحعمةم أن ٌ ةين ف ةراً يٌحعةم أن 

مٌراإ النســـاي ألن األقــم ثابا بٌيٌن و يفـً اال ثةر  ةك فةال ٌثبةا االسةعحياق مةع ال ةك علةى االصةم 
 .  (45)المعىيد فً غٌر الثابا بٌيٌن انه ٌثبا بال ك 

 
 
 
 

نثى مععبر بمحم بيله فإن يأن ٌبم بالجىعٌن الُخنثى فنصش ح ً ف ر يأنثى ٌعنً أن مٌراإ الخُ 
بام من ف ره ح م لةه بح ةم الةف ر يان بةام مةن الفةر  ح ةم لةه بح ةم االنثةى يان بةام منىمةا جمٌعةاً فىةي 
الُخنثى الم  م فٌ ين له نصش مٌراإ ف ر ينصش نصٌب انثى ألن مٌراإ االنثى معفق علٌه ألن أسيأ 

بيٌة  اليرثة  يال مةرجح فيجةب أن ٌيسةم بٌنىمةا  حالٌه أن ٌ ين أنثى يما عاد علٌه معناعع فٌه بٌنةه يبةٌن
 .   (46) العراعً 

يلي ماا أبيه يخلش ابناً فالمام بٌنىما عند أبً حنٌف  أثالثةاً لالبةن سةىمان و يللُخنثةى سةىم يوةي 
أنثى عنده فً المٌراإ  ال أن ٌعبٌن غٌر فلك و يقام للُخنثةى نصةش مٌةراإ ف ةر ينصةش مٌةراإ االنثةى 

ياخعلش فً قٌا  قيله قام محمد و المام بٌنىمةا علةى انثةى ع ةر سةىماً لالبةن سةبع   يوي قيم ال عبً و
يللُخنثةةى خمسةة  و يقةةام أبةةي ٌيسةةش و المةةام بٌنىمةةا علةةى سةةبع  لالبةةن أربعةة  يللخنثةةً ثالثةة  و ألن االبةةن 

حيٌىمةا  ٌسعحق  م المٌراإ عند االنفراد يالُخنـثى ثالث  األرباع و فعنةد االجعمةاع ٌيسةم بٌنىمةا علةى قةدر
 .   (47)وفا ٌضرب بثالث  يفلك ٌضرب بأربع  فٌ ين سبع  

يلي  ان لرجم يلدان خنثٌان فماا أبيوما أحرعا مٌراثه  له فةً قةيم ال ةعبً و ألن عنةده ٌةرإ 
 م ياحد منىما نصش مٌراإ رجم ينصش مٌراإ أنثةى و يعنةدنا مةاعاد علةى نصةٌب االبنعةٌن ميقةيش 
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فا فً فراه  الُخنثى يال ٌرإ الُخنثةى بةيالي الغٌةر مةا لةم ٌسةعبٌن أمةره و حعى ٌسعبٌن أمروما يقد بٌنا و
 .   (48)ألنه فً ح م المٌراإ أنثى 

 
 

 الخاتـــمة 
  
  -فً نىاٌ  البحإ نسععر  أوم نعاهجه يوً  ما ٌأعً :    

جةن  ٌم ن الييم بأن الفيىاي على اخعالش مفاوبىم يضعيا عالماا ميحدة ٌعم بىا الحسم فً عحدٌد  .1
الخنثى يالخنثى الم  م ف ر وي ام انثى  الن ر الى المبام علةى اخةعالش بٌةنىم فةً اليةدر يال ثةرة و 
يالن ةةر الةةى دلٌةةم البلةةي  مةةن منةةً يحةةٌ و مةةع اععبةةار االيصةةاش ال اورٌةة  مةةن لحٌةة  يثةةديو 

 يااليصاش المعنيٌ  من مٌم ي ىية .  
بليغةه وةم أنةه ف ةر أم انثةى يأمةا الثةانً: فىةي   ن الُخنثى ضربان االيم: وي الُخنثى يوفا ٌعبةٌن بعةد .2

الُخنثى الم  م يوي الفي ال ٌعبٌن أنه انثى ايف ر بم لةه آلة  الرجةم يالمةرأة ي الومةا ٌعمةالن بةنف  
 المسعيى فً العبيم .

 

 وي أن الُخنثى له ح مه الخا  فً العباداا يفً الن ال يالخعان ٌخعلش عن ساهر النا . .3

 
المٌراإ نصش نصاب الف ر بم ٌأخف نصـــاب األنثى حعى افا عبةٌن أنةه ف ةر ي فا أن الُخنثى لــه فً  .4

 ه فً المٌراإ . انا أنثى ف انا بىا يلىفا العلماي اخفيا باالحيط فً حيـ

 
 
 
 
 
 

 الهوامـش
 

و دار الن ةةر و دار  137و  1الععرٌفةةاا و عةةألٌش و علةةً بةةن محمةةد بةةن علةةً الجرجةةانً   .1
 وـو الطبــع  األيلى و عحيٌــق :  براوٌم االبٌاري .1415ال عاب العربً و بٌريا و 

انٌ  الفيىاي فً ععرٌفاا االلفا  المعدايلة  بةٌن الفيىةاي و عةألٌش و قاسةم بةن عبةد هللا بةن أمٌةر  .2
وةـ و الطبعةـ  االيلةى و 1416و دار الن ر و دار اليفاي و جةدة و 166و   1علً اليينيي  

بٌسةً و يٌن ةر طلبة  الطلبة  فةً االصةطالحاا الفيىٌة  و عحيٌق : د. احمدبن عبةد الةرعاق ال 
و دار الن ةةر و دار  241و  1عةةألٌش و نجةةم الةةدٌن أبةةً حفةة  عمةةر بةةن محمةةد النسةةفً  

 م و عحيٌق : خالد عبد الرحمن العك .1995وـ و 1416النفاه  و عمان و

لةً الميةري المصبال المنٌر فً غرٌب ال رل ال بٌر للرافعً و عألٌش و احمد بن محمةد بةن ع .3
 و دار الن ر و الم عب  العلمٌ  و بٌريا.183و  1 

يدار الن ر و دار ال عب العلمٌ   357و  1عحف  الفيىاي و عألٌش و عالي الدٌن السمرقندي   .4
م و الطبعةة  االيلةةى و يٌن ةةر حا ةةٌ  العةةديي علةةى  ةةرل  فاٌةة  1984و 1415و بٌةةريا و 
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و دار الن ةر و دار  177و  1يي المةال ً  الطالب الرباهً و عألٌش و علً الصةعٌدي العةـد
 وـ و عحيٌق و ٌيسش ال ٌخ محمد البياعً .  1412الف ر و بٌريا و 

المعةةةيفى سةةةن   29و   1االخعٌةةار لععلٌةةةم المخعةةةار و عةةةألٌش و لالمةةام محمةةةيد الميصةةةلً   .5
 وـ و مطبع  الٌمٌنٌ  بمصر و المجلد االيم .  1252

و دار الن ةر و   95و   3حً الدٌن بن  رق النييي  عىفٌب االسماي ياللغاا و عألٌش و م .6
و الطبع  االيلى و عحيٌق : م عب البحيإ يالدراسةاا و يٌن ةر  1996دار الف ر و بٌريا و 

 1: عحرٌر الفا  العنبٌه ) لغ  الفيه ( و عألٌش و ٌحً بن  رش بن مري النييي أبةي ع رٌةا  
و الطبعة  االيلةى و عحيٌةق : عبةد الغنةً  1418و دار الن ر و دار اليلم و دم ق و  318و  

 الدقر . 

دسعير العلماي أي جامع العليم فً اصطالحاا الفنين و عةألٌش و الياضةً عبةد النبةً بةن عبةد  .7
 -وـ 1421و دار الن ر و دار ال عب العلـمٌ  و لبنان و 65و   2الرسيم االحمد ف ري  و  

 دسٌ  و حسن وانً فح  . م و الطبع  االيلى و عحيٌق عرب عباراعه اليا2111

 دسعير العلماي المصدر نفسه .  .8

 1بداهع الصناهع فً عرعٌب ال راهع لالمام عالي الدٌن أبً ب ر بن مسعيد ال اسانً الحنفةً   .9
وـ و فةً مطبعة  1327وـ و الطبع  االيلى سن  587المليب بملك العلماي المعيفً  125و  

  ر   المطبيعاا العلمٌ  بمصر .  

 صناهع المصدر نفسه . بداهع ال .11

الجةةيورة النٌةةرة و يبىةةامش اللبةةاب لعبةةد الغنةةً المٌةةدانً ي الومةةا علةةى  ةةرل مخعصةةر  .11
 وـ .  1316وـ وطبع سن  482المعيفً  114و  3اليديري  

 الجيورة النٌرة المصدر نفسه . .12

نىاٌ  المحعا  الى  ةرل المنىةا  عةالٌش و  ةم  الةدٌن محمةد بةن أبةً العبةا  أحمةد بةن  .13
و دار الن ةر و دار  113و   1ن  ىاب الةدٌن الرملةً ال ةىٌر بال ةافعً الصةغٌر  حمعة اب

 م. 1984 -وـ 1414الف ر و للطباع  و بٌريا و 

و دار  32و   1البحةةر الراهةةق  ةةرل  نةةع الةةدقاهق و عةةألٌش عٌةةن الةةدٌن نجةةٌم الحنفةةً   .14
 الن ر و دار المعرف  وبٌريا و الطبع  الثانٌ .  

خلٌم و عألٌش : محمد بن ٌيسش بن أبً الياسم العبدري أبي عبد  العا  ياال لٌم لمخعصر .15
 و الطبع  الثانٌ  .  1398دار الن ر و دار الف ر و بٌريا و   299و   1هللا   

الثمر الدانً فً عيرٌب المعانً  رل رسال  ابن أبً عٌةد اليٌريانةً وعةألٌش صةالح عبةد  .16
الم عبةة  الثيافٌةة  و بٌةةريا و يٌن ةةر و  و دار الن ةةر :  31و   1السةةمٌع ايبةةً االعوةةريو  

ودار الن ةر و دار  121و   1ال رل ال بٌةر و عةألٌش وسةٌدي احمةد الةدردٌر أبةي البر ةاا  
 الف ر و بٌريا و عحيٌق : محمد علٌش . 

المىفب فً فيه االمام ال افعً و عألٌش : ابراوٌم علً بن ٌيسش ال ةٌراعي أبةي اسةحاق   .17
 يا . و دار الن ر و بٌر24و   1 

حا ٌ  البجٌرمً على  رل منىج الطةالب ) العجرٌةد لنفةع العبٌةد ( عةألٌش : سةلٌمان بةن  .18
و دار الن ر :الم عب  االسالمٌ  دٌار ب ر و عر ٌةا و و   44و   1عمر بن محمد البجٌرمً  

يٌن ر :  رل العمدة فً الفيه و عألٌش و احمد بن عبد الحلٌم بن ثمٌن  الحرانً أبةي العبةا  و 
و الطبع  االيلى و عحيٌق : د.  1413و الرٌا  و  312و   1الن ر و م عب  العبٌ ان   دار

سعيد صالح العط ٌان و و يٌن ر و  رل المنعىى االراداا المسمى دقاهق أيلً النىً ل رل 
و دار الن ةر عةالم 72و   1المنعىً  و عألٌش : منصير بن ٌين  بةن ادرٌة  البىةيعً  و  

 و الطبع  الثانٌ .   1996ال عب و بٌـريا و 
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العنبٌه فً الفيه ال افعً و عألٌش :  براوٌم ن علً بن ٌيسش الفٌريع آبادي ال ٌراع أبةي  .19
و دار الن ر : عالم ال عب بٌريا و والطبع  االيلى : عماد الةدٌن أحمةد  39ي   1اسحاق  

.  و  311و   1حٌدر و و ٌن ر : بلغ  السلك ألقرب المسالك و عألٌش : احمةد الصةايي و  
م و الطبعة  االيلةى و 1995وةـ و 1415بٌةريا و  –دار الن ر : دار ال عةب العالمٌة  و لبنةان 

 عحيٌق : طبطب  يصححه محمد عبد السالم  اوٌن. 

و  1غاٌ  البٌان  رل عٌد ابن رسالن و عألٌش : محمد بن احمةـد الرملةً االنصةاري و   .21
و يٌن ةةر : انةة  المطالةةب فةةً  34و   1و دار الن ةةر و دار المعرفةة  و بٌةةريا و  21 

  رل ري  الطالب.   

و دار الن ةر و دار ال عةب  74و   1 رل العر  ً على مخعصةر المعةري الحنبلةً   .21
م و الطبعةة  االيلةةى و عحيٌةةق: قةةدم لةةه ييضةةع 2112وةةـ و 1423العلمٌةة  و لبنةةان و بٌةةريا و 

نىج اليةيٌم و  ةرل الميدمة  و يٌن ر : المة 87و   1حيا ٌه : عبد المنعم خلٌم ابراوٌم و  
 الحضرمٌ  و عألٌش الىٌثمً. 

و  1  اش اليناع عن معن االقناع و عألٌش : منصير بن ٌةين  بةن ادرٌة  البىةيعً و   .22
و عحيٌق : والم مصٌلحً مصطفى والمو 1412و دار النسر و دار الف ر و بٌريا و  37 

و مصطفى السٌيطً الرحٌبانً و يٌن ر : مطالب ايلً النىً فً  رل غاٌ  المنعىى و عألٌش 
 . 1961و دار الن ر و الم عب االسالمً و دم ق و 28و   1 

و  111و   1حا ٌ  الدسيقً على ال رل ال بٌةر و عةألٌش : محمةد عرفة  الدسةيقًو   .23
 دار الن ر و دار الف ر و بٌريا و عحيٌق : محمد علٌش.  

 . 48و   1 لبً الغرناطً و الييانٌن الفيىٌ  و عألٌش : محمد بن احمد بن جعي ال .24

و دار الن ةةر . دار 171و  1االم : عةةألٌش : محمةةد بةةن ادرٌةة  ال ةةافعً أي عبةةد هللا و  .25
وـ و الطبع  الثانٌ   ٌن ر : مياوب الجلٌم ل رل مخعصةر خلٌةم و 1393المعرف  و بٌريا و 

الف ةر و و دار الن ةر و دار  129و   2عألٌش : محمد عبةد الةرحمن المغربةً ابةي عبةد هللاو 
 وـ و الطبع  الثانٌ . 1398بٌريا و 

و دار  226و  1اليسٌط فً المفوب و عألٌش : محمةد بةن محمةد الغعالةً أبةي حامةدو   .26
وةةـ و الطبعةة  االيلةى و عحيٌةةق : احمةةد محمةةيد ابةةراوٌم 1417الن ةر : دار السةةالم و اليةةاورة و 

 محمد محمد عامر.

و  226و  1دٌن بةن  ةرش النةيييو  المجمـيع و عألٌش : لالمام ابً ع رٌةا محةً الة .27
 م.1997دار الن ر و دار الف ر و بٌريا و 

 .   98و   2الجيورة النٌرة و مصدر سابق و   .28

 .   135و   2بداهع الصناهع ومصدر سابق و   .29

و دار الف ةر  159و  2العناٌ   رل الىداٌ  وا مم الدٌن محمد بن محميد البابرعً و   .31
 و بٌريا _ لبنان . 

اليدٌر لل ٌخ االمام  مام الدٌن محمد بن عبد الياحد السٌياسً المعريش بابن   رل فعح .31
وةةـ والطبعةة  االيلةةى بالمطبعةة  االمٌرٌةة  سةةن  861المعةةيفً  118و   2الىمةةام الحنفةةًو  

 وـ.     1315

و الجةةةامع  1221  – 3و   1599و صةةةحٌح مسةةةلم  28  – 1و   52* صةةةحٌح بخةةةاري 
د بن اسماعٌم ابي عبةد هللا البخةاري الجعفةً و دار الن ةر : دار الصحٌح المخعصر و عألٌش : محم

و الطبع  الثالث  عحيٌق د. مصطفً دٌب البغةا .  1987 – 1417 –بٌريا  –ابن  ثٌر و الٌمام  
و صحٌح مسةلم و عةألٌش : مسةلم بةن حجةا  ابةي الحسةٌن الي ةٌري النٌسةابيري و دار الن ةر : دار 

                    عحيٌق : محمد فؤاد عبد الباقً .                                                                                                –بٌريا  –احٌاي العراإ العربً 
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المبسيط للسرخسً و عألٌش :  م  الدٌن ابي ب ر محمد بن ابً سىم  السرخسً و دار  .32
 الـن ر و دار المعرف  و بٌريا .

 اٌ   رل الىداٌ  و مصدر سابق.العن .33

 بداهع الصناهع و مصدر سابق .   .34

و  12/11وياخرجةه ال ةافعً فةً مسةنده  6/47اخرجه االمام احمد بن محمةد بةن حنبةم  .35
ب رل االمام ابً الحسن الحنفً السندي و دار المعرف  و بٌريا _ لبنان و  1879يابن ماج  
 الطبع ثالث  .

و دار الن ةر و دار 356و   1الدم ةيً ال ةافعً و   فاٌ  االخبةار فةً حةم الحصةٌنً  .36
و الطبع  االيلى و عحيٌةق : علةً عبةد الحمٌةد بلصةحبً يمحمةد يوبةً  1994الخٌر و دم ق 

 سلٌمان. 

و  68و   1دقاهق المــنىا  و عألٌش و محً الدٌن أبً ب ر ع رٌا بن  رش النيييو   .37
 : اٌاد احمــد اليي .  و عحيٌــــق 1996-دار الن ر و دار ابن حعم و بٌريا 

 . 171و   1 رل فعح اليدٌرو مصدر سابق و   .38

 بداهع الضاهع و مصدر سابق .39

نٌم االيطار من أحادٌإ سٌد االخٌار  رل منعيً و االخبار و عألٌش : محمد بن علً بن  .41
 .  1973و دار الن ر و دار الجٌم و بٌريا و 141و  1محمد ال ي انً  

 68 و 2المبسـيط و مصدر ساٌق   .41

 . 161و   2العناٌ   رل الىداٌ  و مصدر سابق و   .42

 56و   1الفريع يعصحٌح الفريع و عألٌش و محمد بن مفلح الميدسً أبي عبةد هللا و   .43
وـ و الطبع  االيلى و عحيٌق : أبي العوراي 1418و دار الن ر و دار ال عب العلمٌ  و بٌريا و 

 حاعم الياضً. 

يدار الن ةةةر و دار   357و   3لةةةدٌن السةةةمرقنديو  عحفةةة  الفيىةةةاي و عةةةألٌش و عةةةالي ا .44
 م و الطبع  االيلى .1984و 1415ال عـب العلمٌ  و بٌريا و 

 .  132  2بداهع الصناهعو مصدر سابق   .45

و  2 ةةرل مٌةةارة الياسةةً و عةةألٌش و أبةةً عبةةد هللا محمةةد بةةن أحمةةد بةةن محمةةد المةةال ً   .46
م و الطبعة  2111وةـ و 1421بٌةريا و و دار الن ر و دار ال عب العلمٌة  و لبنةان و  523 

االيلةى و عحيٌةق : عبةةد اللطٌةش حسةن عبةةد الةرحمن و و يٌن ةر و العليةةٌن فةً الفيةه المةةال ً و 
و دار الن ر و 561و   2عألٌش و عبد اليواب بن علً بن نصر الثعلبً المال ً أبي محمد  

ٌةق : محمةةد ثالةةإ سةةعٌد وةةـ ي الطبعةة  االيلةةى و عحي1415الم عبة  العجارٌةة  و م ةة  الم رمة  و 
الغانً و و يٌن ر : مخعصر الخرقً من مسةاهم االمةام أحمةد بةن حنبةم و عةألٌش و أبةي الياسةم 

و  1413و دار الن ر و الم عب االسالمً و بٌريا و 88و   1عمر بن الحسٌن الخرقًو  
 الطبع  الثالث  و عحيٌق : عوٌر ال ايٌش.  

  481و  1 رل فعح اليدٌر و مصدر سابق   .47

 و 2المبسـيط و مصدر سابق و   .48

 
 المصادر والمراجع

 
انٌ  الفيىاي فً ععرٌفاا االلفا  المعدايل  بٌن الفيىاي و عألٌش و قاسم بن عبةد هللا بةن أمٌةر علةً  .1

وـ و الطبعـ  االيلى و عحيٌق : د. احمد بن عبد 1416اليينيي و دار الن ر و دار اليفاي و جدة و 
 الرعاق ال بٌسً .
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و مطبعة  الٌمنٌةة  1252لععلٌةم المخعةارو عةألٌش لالمةام محمةةيد الميصةلً المعةيفى سةن   االخعٌةار .2
 بمصر .

االم : عةةألٌش : محمةةد بةةن ادرٌةة  ال ةةافعً أي عبةةد هللا و دار الن ةةر . دار المعرفةة  و بٌةةريا و   .3
 وـ و الطبع  الثانٌ  .1393

سعيد ال اسانً الحنفً المليةب بداهع الصناهع فً عرعٌب ال راهع لالمام عالي الدٌن أبً ب ر بن م .4
وةـ و فةً مطبعة   ةر   المطبيعةاا 1327وةـ و الطبعة  االيلةى سةن  587بملك العلماي المعيفً 

 العلمٌ  بمصر .

البحةةر الراهةةق  ةةرل  نةةع الةةدقاهق و عةةألٌش عٌةةن الةةدٌن نجةةٌم الحنفةةً و دار الن ةةر و دار المعرفةة   .5
 وبٌريا و الطبع  الثانٌ .  

الك و عةألٌش و احمةد الصةايي و دار الن ةر ودار ال عةب العلمٌة  و لبنةان و بلغ  السلك القرب المس .6
 م و الطبع  االيلى و عحيٌق : محمد عبد السالم  اوٌن . 1955وـ و 1415بٌريا و 

عحفةة  الفيىةةاي و عةةألٌش و عةةالي الةةدٌن السةةمرقندي يدار الن ةةر و دار ال عةةـب العلمٌةة  و بٌةةريا و  .7
 م و الطبع  االيلى.1984و 1415

عىةةفٌب االسةةماي ياللغةةاا و عةةألٌش و محةةً الةةدٌن بةةن  ةةرق النةةييي و دار الن ةةر و دار الف ةةر و  .8
 و الطبع  االيلى و عحيٌق : م عب البحيإ يالدراساا . 1996بٌريا و 

عحرٌر الفا  العنبٌه ) لغ  الفيه ( و عألٌش و ٌحةً بةن  ةرش بةن مةري النةييي أبةـي ع رٌةا و دار  .9
 و الطبع  االيلى و عحيٌق : عبد الغنً الدقر.  1418و الن ر و دار اليلم و دم ق 

الععرٌفاا و عألٌش و علً بن محمد بن علً الجرجانً و دار الن ر و دار ال عاب العربً  .11
 وـو الطبــع  األيلى و عحيٌــق :  براوٌم االبٌاري. 1415و بٌريا و 

اسم العبدري أبي عبد العا  ياال لٌم لمخعصر خلٌم و عألٌش : محمد بن ٌيسش بن أبً الي .11
 و الطبع  الثانٌ  . 1398هللا وطار الن ر و دار الف ر و بٌريا و 

العنبٌه فً الفيه ال افعً و عألٌش :  براوٌم بن علً بــن ٌيسش الفٌريع آبادي ال ٌراعي  .12
 وـ والطبع  االيلى .1413أبي اسحاق و دار الن ر : عالم ال عب بٌريا و 

و عألٌش و عبةد اليوةاب بةن علةً بةن نصةر الثعلبةً المةال ً أبةي  العليٌن فً الفيه المال ً .13
وةةـ و الطبعةة  االيلةةى و عحيٌةةق : 1415محمةةد و دار الن ةةر و الم عبةة  العجارٌةة  و م ةة  الم رمةة  و 

 محمد ثالإ سعٌد الغانً .

الثمر الدانً فً عيرٌب المعانً  رل رسال  ابن أبً عٌد اليٌريانً و عةألٌش صةالح عبةد  .14
 االعوري و دار الن ر : الم عب  الثيافٌ  و بٌريا . السمٌع ايبً

حا ٌ  البجٌرمً على  رل منىج الطالب ) العجرٌد لنفع العـــبٌد ( عألٌش : سةلٌمان بةن  .15
 عمر بن محمد البجٌرمً و دار الن ر :الم عب  االسالمـٌ  دٌار ب ر و عر ٌا .

سةةيقً و دار الن ةةر و حا ةةٌ  الدسةةيقً علةةى ال ةةرل ال بٌةةر و عةةألٌش : محمةةد عرفةة  الد .16
 دارالف ر و بٌريا و عحيٌق : محمد علٌش.  

حا ةةٌ  العةةديي علةةى  ةةرل  فاٌةة  الطالةةب الربةةاهً و عةةألٌش و علةةً الصةةعٌدي العةةديي  .17
 وـ و عحيٌق و ٌيسش ال ٌخ محمد البياعً.  1412المال ً و دار الن ر و دار الف ر و بٌريا و 

ً المٌةةدانً ي الومةةا علةةى  ةةرل مخعصةةر الجةةيورة النٌةةرة و يبىةةامش اللبةةاب لعبةةد الغنةة .18
 وـ .  1316وـ وطبع سن  482اليديري المعيفً 

دسعير العلماي أي جامع العليم فً اصطالحاا الفنين و عألٌش و الياضةً عبةد النبةً بةن  .19
م و 2111 -وةةـ 1421عبةةد الرسةةيم االحمةةد ف ةةري و دار الن ةةر و دار ال عةةب العلةةـمٌ  و لبنةةان و 

 ق عرب عباراعه اليادسٌ  و حسن وانً فح   . الطبع  االيلى و عحيٌ



 مجـــلة جـــامعــــة كــركوك                                                    للدراسات اإلنسانية    

  

 2002الرابعة / السنة  4 : / المجلد  2:  العدد 017

دقاهق المــنىا  و عألٌش و محً الدٌن أبً ب ةر ع رٌةا بةن  ةرش النةييي و دار الن ةر و  .21
 و عحيٌــــق : اٌاد احمــد اليي  . 1996-دار ابن حعم و بٌريا 

لن ةر  رل مٌارة الياسً و عألٌش و أبً عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد المةال ً و دار ا .21
م و الطبعةة  االيلةةى و عحيٌةةق : عبةةد 2111وةةـ و 1421و دار ال عةةب العلمٌةة  و لبنةةان و بٌةةريا و 

 اللطٌش حسن عبد الرحمن .

 رل العر  ً على مخعصر المعري الحنبلً و دار الن ر و دار ال عةب العلمٌة  و لبنةان  .22
ه : عبةد المةنعم م و الطبع  االيلى و عحيٌق: قدم لةه ييضةع حيا ة2112ٌوـ و 1423و بٌريا و 

 خلٌم ابراوٌم  . 

 رل منعىى االراداا المسمى دقاهق أيلً النىً ل ةرل المنعىةً و عةألٌش : منصةير بةن  .23
 و الطبع  الثانٌ  .   1996ٌين  بن ادرٌ  البىيعً و دار الن ر عالم ال عب و بٌـريا و 

ي العبةا  و دار  رل العمدة فً الفيه و عألٌش و احمدبن عبد الحلٌم بن ثمٌنة  الحرانةً أبة .24
و الطبعةةة  االيلةةةى و عحيٌةةةق : د. سةةةعيد صةةةالح  1413الن ةةةر و م عبةةة  العبٌ ةةةان و الرٌةةةا  و 

 العط ٌان .

ال ةةرل ال بٌةةر و عةةألٌش وسةةٌدي احمةةد الةةدردٌر أبةةي البر ةةاا ودار الن ةةر و دار الف ةةر و  .25
 بٌريا و عحيٌق : محمد علٌش . 

جم الةدٌن أبةً حفة  عمةر بةن محمةد طلب  الطلب  فً االصطالحاا الفيىٌ  و عألٌش و ن  .26
م و عحيٌةةق : خالةةد عبةةد الةةرحمن 1995وةةـ و 1416النسةفً و دار الن ةةر و دار النفةةاه  و عمةةان و

 العك.   

 –العناٌ   ةرل الىداٌة  و أ مةم الةدٌن محمةد بةن محمةيد البةابرعً و دار الف ةر و بٌةريا  .27
 لبنان.

ـد الرملةً االنصةاري و دار غاٌ  البٌان  رل عٌد ابةن رسةالن و عةألٌش : محمةد بةن احمة .28
 الن ر :دار المعرف  و بٌريا .

 رل فعح اليدٌر و لل ٌخ االمام  مةام الةدٌن محمةد بةن عبةد الياحةد السٌياسةً المعةريش  .29
 وـ.1315وـ و الطبع  االيلى بالمطبع  االمٌرٌ  سن   861بابن الىمام الحنفً المعيفى سن  

لةح الميدسةً أبةي عبةد هللا و دار الن ةر و الفريع يعصحٌح الفريع و عألٌش و محمد بن مف .31
 وـ و الطبع  االيلى و عحيٌق : أبي العوراي حاعم الياضً . 1418دار ال عب العلمٌ  و بٌريا و 

 الييانٌن الفيىٌ  و عألٌش : محمد بن احمد بن جعي ال لبً الغرناطً . .31

عً و دار   اش اليناع عن مةعن االقنةاع و عةألٌش : منصةير بةن ٌةين  بةن ادرٌة  البىةي .32
 و عحيٌق : وـالم مصٌلحً مصطفى والم .1412النسر و دار الف ر و بٌريا و  

 فاٌةة  االخٌةةار فةةً حةةم الحصةةٌنً الدم ةةيً ال ةةافعً و دار الن ةةر و دار الخٌةةر و دم ةةق  .33
 و الطبع  االيلى و عحيٌق : علً عبد الحمٌد بلصحبً يمحمد يوبً سلٌمان .  1994

ـ  الدٌـن ابي ب ةر محمةد بةن ابةً سةىم السرخسةـً و المبسـيط و للسرخسً عألٌش و  م .34
 دار الن ر و دار المعرف  و بٌريا.

المجمـيع و عألٌش : لالمام ابي ع رٌا محةً الةدٌن بةن  ةرش النةييي و دار الن ةر و دار  .35
 م .  1997الف ر و بٌريا و 

ٌن مخعصر الخرقً من مساهم االمام أحمد بن حنبم و عألٌش و أبي الياسم عمةر بةن الحسة .36
و الطبعةة  الثالثةة  و عحيٌةةق : عوٌةةر  1413الخرقةةً و دار الن ةةر و الم عةةب االسةةالمً و بٌةةريا و

 ال ايٌش. 

المصةبال المنٌةةر فةً غرٌةةب ال ةةرل ال بٌةر للرافعةةً و عةألٌش واحمةةد بةةن محمةد بةةن علةةً  .37
 الميري و دار الن ر والم عب  العلمٌ  و بٌريا . 
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ألٌش و مصةطفى السةٌيطً الرحٌبةانً و مطالب ايلً النىً فةً  ةرل غاٌة  المنعىةى و عة .38
 . 1961دار الن ر و الم عب االسالمً و دم ق و 

المغنةةً فةةً فيةةه االمةةام احمةةد بةةن حنبةةم ال ةةٌبانً و عةةألٌش وعبةةد هللا بةةن احمةةدبن قدامةة   .39
 وـ و الطبع  االيلى . 1415الميدسً أبي محمد و دار الن ر ودار الف ر و بٌريا و 

المام احمد بن حنبم و عألٌش و عبد السالم بةن عبةد هللا بةن المحرر فً الفيه على مفوب ا .41
 وـ و الطبع  الثانٌ  .1414أبً قاسم بن عٌمٌ  الحرانً و دار الن ر و م عب  المعارش و الرٌا  

المىفب فً فيه االمام ال افعً و عألٌش : ابراوٌم علً بن ٌيسش ال ٌراعي أبي اسحاق و  .41
 دار الن ر و بٌريا . 

م ل رل مخعصر خلٌم و عألٌش : محمد عبد الرحمن المغربً ابي عبد هللا و مياوب الجلٌ .42
 وـ و الطبع  الثانٌ  . 1398دار الن ر و دار الف ر و بٌريا و 

نىاٌ  المحعا  الى  ةرل المنىةا  عةالٌش و  ةم  الةدٌن محمةد بةن أبةً العبةا  أحمةد بةن  .43
الن ةر و دار الف ةر و للطباعة  و  حمعة ابن  ىاب الدٌن الرملةً ال ةىٌر بال ةافعً الصةغٌر و دار

 م .1984 -وـ 1414بٌريا و 

نٌم االيطار من أحادٌإ سٌد االخبار  رل منعيً و االخبار و عألٌش : محمد بن علً بن  .44
 محمد ال ي انً و دار الن ر و دار الجٌم و بٌريا .

ر اليسةةٌط فةةً المةةفوب و عةةألٌش : محمةةد بةةن محمةةد الغعالةةً أبةةي حامةةد و دار الن ةةر : دا .45
 وـ و الطبع  االيلى و عحيٌق : احمد محميد ابراوٌم محمد محمد عامر .1417السالم و الياورة و 
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 ت الفقرة دائما أحيانا نادرا

لدٌه مىاراا    
 ال عاب 

11 

لدٌ  مىاراا أيلٌ     
 عن اليرأية

12 

 13 ٌحب الن اف    
لدٌه قدرة جسمٌ     

فً أداي االلعاب 
 الرٌاضٌ 

14 

 15 لدٌ  مٌيم فنٌ    
لدٌ  اليدرة على    

 الرسم

16 

ٌرغب فً عغٌر    
 م ان جليسه

17 

ٌجل  وادها اثناي    
  رل الدر 

18 

قدرعه على    
 العر ٌع عالٌ 

19 

 ثٌر الحر   اثناي    
 الدر 

11 

ٌععمد على نفسه    
 فً اداي الياجباا

11 

   
 
 
 

جرىي فً العحدإ 
 مع المعلم 

12 

ٌسعطٌع الععبٌر    
 عن م ا له 

13 

ٌجب اٌداي    
 االخرٌن

14 

 15 لحر  خامم فً ا   
 


