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ضوابط قبول التفرد يف رواية احلديث

مزيل األواا فیما يتعلق باالحکا عن احملنث واحلنثی
A Review of Shariah Laws about Eunuchs
*

د .دکتور بادشاه رمحٰن
** سید مقصود الرمحٰن
Abstract:

The following research paper focuses on eunuch known in our
society as khwaja sara ,Hijra and khusra.It address the majors
questions such as who they are? Can they be organized as men
or women? In parts of our society they have their rights and
duties.This paper deals with issues related to their
imamat(leadership),testimony ,punishment and reward,hajj
(pilgremage),blood money,inheritance, funeral rituals, Azan,
Wazu, bath etc.

………………………………………………...

املخنث لغةً :بفتح النون وكسراا من االخنناث واو التثين والتكسر وذلك للینكه
وتكسره ،واالسم اخلنث ،ويقال للمخنث :خناثة وخنیثة .1
التخنث يف اللغة مبعىن :التثين والتكسر وختنث الرجل إذا فعل فعل املخنث.وخنكث
2
الرجل كالمه :إذا شبهه بكال النساء لینًا ورخامةً.
ويف االصْطالح :من تشبه حركاته حركات النساء خلقا أو ختلقا.
وقال ابن عابدين نقال عن صاحب النهر :املخنث بكسر النون مرادف للوطي
وقال ابن حبیب :املخنث او الْمؤنث من الرجال وإن مل تعرف منه الفاحشة .3
والتخنث اصطالحا كما يؤخذ من تعريف ابن عابدين للمخنث :او التزيكي بكزا النسكاء
والتشبه هبن فِي تلیني الكال عن اختیار أو الفعل الْمنكر.
* اال ستاد املساعد فی العلو االسالمیة ،جامعة مالکند،
** احملاضر فی العلو االسالمیة،جامعة مالکند،دير
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وقال صاحب الدر :الْمخنث بالفتحِ من يفعل الرداء .وأما بالكسر فالْمتكسكر الْمكتلني يف
أعضائه وكالمه وخلقه ويفهم من القلیويب أنه ال فرق بني الفتح والْكسر يف الْمعىن فهو عنده
4
الْمتشبه حبركات النساء

الْمخنث بفتح النون :او الذا يشبه الْمرأة يف اللني والكال والنظر واحلركة وحنكو
ذل واو ضربان.
أحدمها :من خلق كذل فهذا ال إمث علیه.
والثاين :من مل يكن كذل خلقة بل يتشبه بالنساء يف حركاهتن وكالمهن  5فهذا او
الذا جاءت األحاديث الصحیحة بلعنه .فالْمخنث ال خفاء يف ذكوريته خبالف اخلنثى.

أحدمها :من خلق كذل ومل يتكلف التخلق بأخالق النسكاء وييهكن وكالمهكن
وحركاهتن بل او خلقة خلقه اللّه علیها فهذا الذ علیه وال عتب وال إمث وال عقوبكة ،ألنكه
معذور ال صنع له يف ذل
والثاين :من مل يكن كذل خلقة ،بل يتعمد التشبه بالنساء يف األقكوال واألفعكال،
وباختیاره ،فهذا او املذمو الذا جاء يف األحاديث الصحیحة لعنه .6
وتترتب علیهما أحكا خمتلفة نتعرض هلا فیما يلي:
صرح احلنفیة واو املتبادر من أقوال غريام بأنه ال تقبل شهادة خمنث .ومراده املخنث
الذا يباشر الرداء من األفعال ،أو يتشبه بالنساء تعمدا لذل يف تزيینه ،وتكسري أعضكائه،
وتلیني كالمه لكون ذل معصیة،ملا روى ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اللّه علیْكه
وسلم لعن اللّه املخنثني من الرجال ،واملترجالت من النساء يعين املتشبهات بالرجال .7
وأما الذا يف كالمه لني ،ويف أعضائه تكسر خلقة ،ومل يشتهر بشيء من األفعكال
الرديئة فهو عدل مقبول الشهادة .8
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صرح بعض الفقهاء بأنه ال جيوي للمخنث الذا يأيت بالرداء من األفعال النظكر إ
النساء ،واختلفوا يف املخنث الذا يف أعضائه لني أو تكسر بأصل اخللقة وال يشتهي النسكاء:
فقد رخص بعض احلنفیة ،واحلنابلة يف ترك مثله مع النساء استدالً بقوله تعا  { :أَوِ التَّكابِعِني
َغْیرِ أُولِي اإلْرْبةِ مِن الرِّجال }  9ويف رواية أيب بكر عن ابن
عباس رضي اللّه عنهما قَالَ { :غْیرِ أُولِي اإلْرْبةِ} او املخنث ،وعن جمااد وقتادة :الكذا ال
إرْب له يف النساء ،واو من ال شهوة له.
وقیل :او الْمجبوب الذا جف ماؤه ،وقیل :الْمراد به األبله الذا ال يدرا ما يصنع
بالنساء ،وإمنا مهه بطنه ،واألصل يف اذا الباب حديث أ سلمة رضي اللّه عنها قالت دخكل
علي النيب صلى اللّه علیه وسلم وعندا خمنث ،فسمعته يقول لعبد اللّه بن أيب أمیة يا عبد اللّه
أرأيت إن فتح اللّه علیكم الطائف غدا فعلی بابنة غیالن ،فإهنا تقبل بأربع ،وتكدبر بثمكان،
فقال النيب صلى اللّه علیه وسلم :ال يدخلن اؤالء علیكم .10
قال ابن جريج :كان اسم اذا املخنث ایت ،وهبذا صرح السرخسي حیث قال :إن
ایت املخنث كان يدخل بیوت أيواج رسول اللّه صلّى اللّه علیه وسلم حىت مسع رسول اللّه
صلى اللّه علیه وسلم منه كلمة شنیعة أمر بإخراجه .وقیل :كان امسه ماتع ،وقیكل :صكوابه
11
انب
صرح الزارا بقوله :ال نرى أن يصلى خلف املخنث إال من ضرورة ال بد منكها،
كأن يكون ذا شوكة ،أو من جهته ،فال تعطل اجلماعة بسببه.
وقد رواه معمر عن الزارا بغري قید ،ولفظه :قلت فاملخنث ؟ قال :ال وال كرامة ،ال
يؤمت به.
أما املخنّث الذا فیه تكسر وتثن وتشبه بالنساء فال مانع من الصالة خلفه إذا كان ذل أصل
12
خلقته
صرح احلنفیة بأن املخنث يعزر وحيبس حىت حيدث توبة وقال الشربینِي الْخطیكب:
القاعدة أنه ال تعزير يف غري معصیة ،ولكن استثين منه نفي املخنث مع أنكه لكیس مبعصكیة
للمصلحة .13
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حد من قال آلخر يا خمنث صرح املالكیة بأنه حيد الشخص يف قوله حلكر عفیكف
مسلم :يا خمنث إن مل حيلف أنه مل يرد قذفه ،فإن حلف بأنه مل يرد قذفه ،وإمنا أراد أنه يتكسر
يف القول والفعل كالنساء فال حيد بل يؤدب ،اذا إن مل خيص العرف املخنث مبن يؤتى.
وأما إن خصه العرف هبذا كما او اآلن ،فیحد مطلقًا حلف أ مل حيلف ،ألنه يعترب

كمصر على معصیته 14ختنث
حير على الرجال التخنث والتشبه بالنساءيف اللباس والزينة اليت ختكتص بالنسكاء،
وكذل يف الكال والْمشي ،ملا روا عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال:لعن النيب صلى
اللّه عَلیْهِ وسلَّم اْلمُخَّنثِني مِن الرِّجال واْلمُترجِّالَتِ مِن النِّساءِ  15وفِي رِوايةٍ ُأخْكرى :لَعكن
رسُول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علیه وسلم الْمتشبهني من الرجال بالنساء ،واملتشكبهات مكن النسكاء
بالرجال  16قال ابن حجر يف الفتح :والنهي خمتص مبن تعمد ذل  ،وأما من كان أصل خلقته،
فإنّما يؤمر بتكلف تركه واإلدمان على ذل بالتدريج ،فإن مل يفعل ومتادى دخله الكذ  ،وال
سیما إذا بدا منه ما يدل على الرضا به ،وأما إطالق من قال:إن املخنث خلقة ال يتجه علیكه
الذ  ،فمحمول على ما إذا مل يقدر على ترك التثين والتكسر يف املشي والكال بعكد تعاطیكه
17
الْمعاجلة لترك ذل
املخنث باخللقة ،واو من يكون يف كالمه لني ويف أعضائه تكسر خلقة،ومل يشكتهر
بشيء من األفعال الرديئة ال يعترب فاسقا ،وال يدخله الذ واللعنة الواردة يف األحاديث ،فتصح
إمامته ،لكنه يؤمر بتكلف تركه واإلدمان على ذل بالتدريج ،فإذا مل يقدر على تركه فلكیس
18
علیه لو .
أما املتخلق خبلق النساء حركة وایئة ،والذا يتشبه هبن يف تلیني الككال وتكسكر
األعضاء عمدا ،فإن ذل عادة قبیحة ومعصیة ويعترب فاعلها آمثا وفاسقا .والفاسق تكره إمامته
عند الْحنفیة والشافعیة ،واو رواية عند املالكیة .وقال احلنابلة ،واملالكیة يف روايكة أخكرى،
ببطالن إمامة الفاسق  ،19كما او مبني يف مصطلح ( :إمامة ).
ونقل البخارا عن الزارا قوله :ال نرى أن يصلى خلف املخنث إال من ضرورة ال
بد منها .20
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صرح احلنفیة أن املخنث الذا ال تقبل شهادته او الذا يف كالمه لني وتكسر ،إذا
كان يتعمد ذل تشبها بالنساء .وأما إذا كان يف كالمه لني ،ويف أعضائه تكسر خلقكة ،ومل
يشتهر بشيء من األفعال الرديئة ،فهو عدل مقبول الشهادة.
واعترب الشافعیة واحلنابلة التشبه بالنساء حمرما ترد به الشهادة ،وال خيفى أن الْمكراد
بالتشبه التعمد،ال الْمشاهبة اليت تأيت طبعا.
واعترب املالكیة الْمجون مما ترد به الشهادة ،ومن الْمجون التخنث.
21
وعلیه تكون املذااب متفقة يف التفصیل الذا أورده الْحنفیة ،وتفصیله يف( شهادة(
املخنث بالْمعىن املتقد  ،والذا له أرب يف النساء ،ال خالف يف حرمة اطالعه علكى
النساء ونظره إلیهن ؛ ألنه فحل فاسق  -كما قال ابن عابدين.
أما إذا كان خمنثا باخللقة ،وال إرب له يف النساء ،فقد صرح املالكیة واحلنابلة وبعض
احلنفیة بأنه يرخص بترك مثله مع النساء ،وال بأس بنظره إلیهن ،استدالالً بقوله تعا فیمن حيل
هلم النظر إ النساء ،وحيل للنساء الظهور أمامهم متزينات ،حیث عد منهم أمثال اؤالء ،واو
22
{أَوِ التَّابِعِني َغْیرِ أُولِي اإلْرْبةِ مِن الرِّجال }
وذاب الشافعیة وأكثر احلنفیة إ أن املخنث ولو كان ال إرب له يف النساءال جيوي
نظره إ النساء ،وحكمه يف اذا كالفحل :استدالالً حبديث ال يدخلن اؤالء علیكن .23
املخنث باالختیار من غري ارتكاب الفعل القبیح معصیة ال حد فیهكا وال كفكارة،
فعقوبته عقوبة تعزيرية تناسب حالة املُجر وشدة اجلر  .وقد ورد أن النيب صلى اللّكه علیكه
24
وسلم عزر الْمخنثني بالنفيِ ،فأمر بإخراجهم من املدينة ،وقال :أخرجوام مكن بیكوتكم
25
وكذل فعل الصحابة من بعده
أما إن صدر منه مع ختنثه متكني الغري من فعل الفاحشة به ،فقد اختلف يف عقوبته،
فذاب كثري من الفقهاء إ أنه تطبق علیه عقوبة الزىن:
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وذاب أبو حنیفة إ أن عقوبته تعزيرية قد تصل إ القتل أو اإلحراق أو الرمي من
شااق جبل مع التنكیس ؛ ألن املَنقول عن الصحابة اختالفهم يف اذه العقوبة ،ويراجع يف اذا
مصطلح(:حد عقوبة،تعزير،ولواط )
يذكر الفقهاء أحكا التخنث يف مباحث خیار العیب إذا كان العبد الْمبیكع خمنثكا،
ويذكروهنا يف حبث الشهادة ،والنكاح ،والنظر إ املَرأة األجنبیة ،ويف مسائل اللباس والزينكة
26
وأبواب الْحظر واإلباحة وحنواا
اخلنثى يف اللغة :الذا خلق له فرج الرجل وفرج املَرأة .27
وال خيرج املَعىن االصطالحي عن املَعىن اللغوا.
والفرق بني املخنث واخلنثى :أن املخنث ال خفاء يف ذكوريته.
وأما اخلنثى فاحلكم بكونه رجال أو امرأة ال يتأتى إال بتبني عالمكات الكذكورة أو
األنوثة فیه .28
اخلنثى يف اللغة :الذا ال خيلص لذكر وال أنثى ،أو الذا له ما للرجال والنساء مجیعا
من اخلنث ،واو اللني والتكسر ،يقال :خنثت الشيء فتخنث ،أا :عطفته فتعطف ،واالسكم
اخلنث .29
ويف االصطالح :من له آلتا الرجال والنساء ،أو من لیس له شيء منهما أصالً ،ولكه
ثقب خيرج منه البول .30
ينقسم اخلنثى إ مشكل وغري مشكل:
أ  -اخلنثى غري الْمشكل:

من يتبني فیه عالمات الذكورة أو األنوثة ،فیعلم أنه رجل ،أو امرأة ،فهكذا لكیس
مبشكل ،وإمنا او رجل فیه خلقة يائدة ،أو امرأة فیها خلقة يائدة ،وحكمه يف إرثكه وسكائر
أحكامه حكم ما ظهرت عالماته فیه.
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او من ال يتبني فیه عالمات الذكورة أو األنوثة ،وال يعلم أنه رجكل أو امكرأة ،أو
تعارضت فیه العالمات ،فتحصل من اذا أن املشكل نوعان:
نوع له آلتان ،واستوت فیه العالمات ،ونوع لیس له واحدة من اآللتني وإمنكا لكه
31
ثقب
يتبني أمر اخلنثى قبل البلوغ بالْمبال ،وذل على التفصیل اآليت:
ذاب مجهور الفقهاء إ أن اخلنثى قبل البلوغ إن بال من الذكر فغال  ،وإن بال من
الفرج فأنثى ،ملا روا عن ابن عباس رضي اللّه تعا عنهما أن النيب صلى اللّه علیه وسلم سئل
عن املولود له قبل وذكر ،من أين يورث ؟ قال يورث من حیث يبول  32وروا علیه الصالة
والسال أيت خبنثى من األنصار ،فقال :ورثوه من أول ما يبول منه  .33وألن منفعة اآللة عنكد
االنفصال من األ خروج البول ،وما سواه من املنافع حيدث بعداا ،وإن بال منكهما مجیعكا
فاحلكم لألسبق ،وروا ذل عن علي ومعاوية ،وسعید بن املسیب ،وجابر بن ييد وسكائر
أال العلم.
وإن استويا فذاب املالكیة واحلنابلة وأبو يوسف وحممد من احلنفیة إ اعتبار الكثرة،
وحكي اذا عن األوياعي ،ألن الكثرة مزية إلحدى العالمتني ،فیعترب هبا كالسبق ،فإن استويا
فهو حینئذ مشكل ،إال أن بعض املالكیة قال :لیس املُراد بالكثرة أن يكون أكثر كیال أو وينا،
فإذا بال مرتني من الفرج ومرة من الذكر دل على أنه أنثى ،ولو كان الذا نزل من الكذكر
أكثر كیال أو وينا.
ويرى بقیة الفقهاء أنه ال عربة بالكثرة ،ألن الكثرة لیست بدلیل على القوة ،ألن ذل
التساع املخرج وضیقه ،ال ألنه او العضو األصلي ،وألن نفس اخلروج دلیل بنفسه ،فالكثري
من جنسه ال يقع به الترجیح عند املعارضة كالشاادين واألربعة ،وقد استقبح أبو حنیفة ذل
فقال :وال رأيت قاضیا يكیل البول باألواقي ؟
وأما بعد البلوغ فیتبني أمره بأحد األسباب اآلتیة:
إن خرجت حلیته ،أو أمىن بالذكر ،أو أحبل امرأة ،أو وصل إلیها ،فرجل ،وككذل
ظهور الشجاعة والفروسیة ،ومصابرة العدو دلیل على رجولیته كما ذكره السیوطي نقال عن
اإلسنوا.
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وإن ظهر له ثدا ونزل منه لنب أو حاض ،أو أمكن وطؤه ،فامرأة ،وأما الوالدة فهي تفیكد
القطع بأنوثته ،وتقد على مجیع العالمات املعارضة هلا.
وأما املیل ،فإنه يستدل به عند العجز عن اإلمارات السابقة ،فإن مكال إ الرجكال
فامرأة ،وإن مال إ النساء فرجل ،وإن قال أمیل إلیهما میال واحدا ،أو ال أمیكل إ واحكد
34
منهما فمشكل
35
قال السیوطي :وحیث أطلق اخلنثى يف الفقه ،فاملراد به الْمشكل

الضابط العا يف بیان أحكا اخلنثى املشكل أنه يؤخذ فیه باألحوط واألوثق يف أمور
الدين وال حيكم بثبوت حكم وقع الش يف ثبوته وفیما يلي تفصیل بعض األحكا الْمتعلقكة
باخلنثى
يرى احلنفیة والشافعیة أن عورة اخلنثى كعورة الْمرأة حىت شعراا النايل عن الكرأس
خال الوجه والكفني ،وال يكشف اخلنثى لالستنجاءوال للغسل عند أحكد أصكال ،ألهنكا إنْ
كشفت عند رجل احتمل أهنا أنثى ،وإن كشفت عند أنثى ،احتمل أنه ذكر .وأما ظهر الكف
فقد صرح احلنفیة أهنا عورة على املذاب ،والقدمان على املعتمد ،وصوهتا علكى الكراجح،
36
وذراعااا على الْمرجوح
وصرح املالكیة بأنه يستتر ستر النساء يف الصالة واحلج باألحوط ،فیلبس ما تلبس
37
الْمرأة
وأما احلنابلة فاخلنثى عندام كالرجل يف ذل  ،ألن ستر ما ياد على عورة الرجكل
38
حمتمل ،فال يوجب علیه أمر حمتمل ومتردّد
39

ذاب احلنفیة واملالكیة يف رواية إ عد نقض الوضوء بلمس الفرج مطلقا
ويرى املالكیة يف الْمذاب أن الوضوء ينقض بلمس اخلنثى فرجه .40
41
وعند الشافعیة ينتقض الوضوء مبس فرجیه مجیعا
وأما احلنابلة فقد فصلوا الكال فیه وقالوا :إن اخلنثى لو ملس أحد فرجیه مل ينكتقض
وضوءه ،ألنه حيتمل أن يكون امللموس خلقة يائدة ،وإن ملسها مجیعا فعلى قول عد نقكض
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وضوء الْمرأة مبس فرجها ال ينتقض وضوءه جلواي أن يكون امرأة مست فرجهكا ،أو خلقكة
يائدة ،وينقض على قول نقض وضوء الْمرأة مبس فرجها،ألنه ال بد أن يكون أحدمها فرجكا.
42
ويف الْموضوع تفصیل يرجع فیه إ مصطلح ( :حدث )( ووضوء)
ذاب احلنفیة والشافعیة واحلنابلة  -خالفا للمالكیة إ أنه ال جيب الغسل على اخلنثى
43
بإيالج بال إنزال لعد تغییب احلشفة األصلیة بیقني
ال خالف بني الفقهاء يف أنه ال يصح أذان اخلنثى وأنه ال يعتد به ،ألنه ال يعلم كونه
44
رجال.وألنه إن كان أنثى خرج األذان عن كونه قربة ،ومل يصح
وقوفه يف الصف يف صالة اجلماعة:
ال خالف بني الفقهاء يف أنه إذا اجتمع رجال ،وصبیان ،وخناثى ،ونساء ،يف صالة
اجلماعة ،تقد الرجال ،مث الصبیان ،مث اخلناثى ،مث النساء ،ولو كان مع اإلما خنثى وحكده،
فصرح احلنابلة بأن اإلما يقفه عن ميینه ،ألنه إن كان رجال ،فقد وقف يف موقفه ،وإن ككان
امرأة مل تبطل صالهتا بوقوفها مع اإلما  ،كما ال تبطل بوقوفها مع الرجال
45
والْمشهور عند احلنفیة أن حماذاته للرجل مفسدة للصالة
ال خالف بیْن الفقهاء يف أن اخلنثى ال تصح إمامته لرجل وال لِمثله ،الحتمال أنوثته،
وذكورة املقتدا ،وأما النساء فتصح إمامة اخلنثى هلن مع الكرااة أو بكدوهنا عنكد احلنفیكة
والشافعیة ،واحلنابلة ،ألن غايته أن يكون امرأة ،وإمامتها بالنساء صحیحة
فذاب احلنفیة والشافعیة واحلنابلة ما عدا ابن عقیل إ أن اخلنثى إذا أ النساء قكا
أمامهن ال وسطهن ،الحتمال كونه رجال ،فیؤدا وقوفه وسطهن إ حماذاة الرجل للمرأة مث
يرى احلنفیة أن اخلنثى لو صلى وسطهن فسدت صالته مبحاذاهتن على تقدير ذكورتِه،وتفسد
صالهتن على اذا األساس ،والشافعیة على أن التقد علیهن مستحب ،وخمالفته ال تبطل الصالة
وقال ابن عقیل :يقو وسطهن وال يتقدمهن .وصرح احلنابلة بأنه ال فرق يف ذل بني الفرض
والتراويح وغرياا.

اإليضاح ( 31ديسمرب )2015

ضوابط قبول التفرد يف رواية احلديث

317

ويف رواية عن أمحد تصح يف التراويح إذا كان اخلنثى قارئا والرجال أمیون ويقفكون
خلفه وأما املالكیة فال يتأتى ذل عندام،ألن الذكورة شرط عندام يف صحة اإلمامة ،فكال
جتوي إمامة اخلنثى ولو ملثله يف نفل ،ومل يوجد رجل يؤمت به.
وأليب حفص الربمكي من احلنابلة أن اخلنثى ال تصح صالته يف مجاعة ،ألنه إن قا مع
الرّجال احتمل أن يكون امرأة ،وإن قا مع النساء أو وحده ،أو ائتم بامرأة احتمل أن يككون
رجال ،وإن أ الرجال احتمل أن يكون امرأة ،وإن أ النساء فقا وسطهن احتمل أنه رجكل،
إنْ قا بني أيديهن احتمل أنه امرأة ،وحيتمل أن تصح صالته يف اذه الصكورة ،ويف صكورة
أخرى ،واو أن يقو يف صف الرجال مأموما ،فإن املرأة إذا قامت يف صف الرجال مل تبطكل
46
صالهتا وال صالة من يلیها عند احلنابلة
ذاب مجهور الفقهاء إ أن اخلنثى كاألنثى يف شروط وجوب احلكج ،ويف لكبس
املخیط ،والقرب من البیت،والرمل يف الطواف ،واالضطباع ،والرمل بني املِیلني يف السكعي،
والوقوف ،والتقد مي من مزدلفة ،وال حيج إال مع ذا حمر ال مع مجاعة رجال فقط ،وال مكع
نساء فقط ،إال أن يكونوا من حمارمِه.
ويرى احلنابلة أن اخلنثى إذا أحر مل يلزمه اجتناب املخیط ،فال فدية علیه إن غطكى
رأسه ،الحتمال كونه امرأة ،وكذل لو غطى وجهه من غري لبس للمخیط ،الحتمال كونكه
رجال ،فإن غطى وجهه ورأسه معا فدى،ألنه إن كان أنثى فقد غطى وجهه ،وإن كان رجال
فقد غطى رأسه ،وكذل لو غطى وجهه ولبس املخیط،ألنه إن كان أنثى فلتغطیة وجهه ،وإن
كان ذكرا فللبسه املخیط.
وقال أبو يوسف من احلنفیة :ال علم يل يف لباسه ،ألنه إن كان ذكرا يكره له لكبس
47
املخیطِ ،وإن كان أنثى يكره له تركه
صرح مجهور الفقهاء بأن اخلنثى ال خيلو به غري حمر من رجل وال امرأة ،وال يسافر
بغري حمر من الرجال احتیاطا ،وتوقیا عن احتمال احلرا  ،وكذل ال يتكشف اخلنثى املرااكق
للنساء ،الحتمال كونه رجال ،وال للرجال الحتمال كونه امرأة ،واملراد باالنكشاف اكو أن
يكون يف إيار واحد ،ال إبداء موضع العورة ،ألن ذل ال حيل لغري األنثى أيضا وقال القفكال
48
من الشافعیة :باجلواي استصحابا حلكم الصغر ،وبه قطع بعض الشافعیة
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ذاب احلنفیة إ أن اخلنثى إن يوجه أبوه رجال فوصل إلیه جاي ،وكذل إن يوجه
49
امرأة فوصل إلیها ،وإال أجل كالعنني
ويرى املالكیة ،واو املذاب لدى الشافعیة أنه ميتنع النكاح يف حقه من اجلهتني ،أا
ال ينكح وال ينكح ،ويف رواية ابن املنذر عن الشافعي ينكح بأيهما شاء ،مث ال ينقكل عمكا
اختاره ،قال العقباين :ولعله يريد :إذا اختار واحدا ،وفعله ،أما جمرد االختیار دون فعل فكال
50
ينبغي أن مينعه من اختیار الطرف اآلخر
واختلف احلنابلة يف نكاحه :فذكر اخلرقي :أنه يرجع إ قوله ،فإن ذكر أنه رجكل،
وأنه ميیل طبعه إ نكاح النساء ،فله نكاحهن ،إن ذكر أنه امرأة ميیل طبعها إ الرجال يوج
رجال ،ألنه معىن ال يتوصل إلیه إال من جهته ،ولیس فیه إجياب حق على غريه ،فیقبل قوله فیه،
كما يقبل قول املرأة يف حیضتها وعدهتا ،وقد يعرف نفسه مبیل طبعه إ أحد الصنفني وشهوته
له.
وقال أبو بكر :ال جيوي أن يتزوج حىت يبني أمره .وأورده نصا عن أمحد ،وذل ألنه مل يتحقق
وجود ما يبیح له النكاح ،فلم يبح له كما لو اشتبهت علیه أخته بنسوة ،وألنه قد اشتبه الْمباح
51
بالْمحظور يف حقه فحر
يرى احلنفیة ومجهور احلنابلة أنه إن ثاب ( اجتمع ) خلنثى لنب مل يثبت به التحكرمي،
52
ألنه مل يثبت كونه امرأة ،فال يثبت التحرمي مع الش
وأما عند املالكیة فلم يرد نص يف لنب اخلنثى ،ولكن الظاار كما قال بعض فقهائهم:
إنه ينشر احلرمة قیاسا على من تیقن الطهارة وش يف احلدث ،فتیقن حصول لبنكه وكوف
53
رضیع كتیقن الطهارة ،والش يف كونه ذكرا أو أنثى كالش يف احلدث
وذاب الشافعیة وابن حامد من احلنابلة إ أنه يوقف األمر حىت ينكشف أمر اخلنثى،
54
فإن بان أنثى حر  ،وإال فال ،ولكن حير علیه نكاح من ارتضع بلبنه
ذاب مجهور الفقهاء إ أنه إن أقر على نفسه مبا يقلل مرياثه أو ديته قبل منكه ،وإن
ادعى ما يزيد ذل مل يقبل ألنه متهم فیه فال يقبل قوله على غريه ،وما كان من عباداته وغري
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ذل فینبغي أن يقبل قوله فیه ،ألنه حكم بینه وبني اللّه تعا  ،وال يقبل قوله يف سقوط املهكر
55
عنه
ذاب مجهور الفقهاء إ أن اخلنثى كاألنثى يف الشهادة ،فتقبل شهادته مكع رجكل
وامرأة يف غري حد وقود ،ويعد يف شهادته امرأة .قال ابن حبیب من املالكیة :وحيككم فیكه
56
باألحوط ،وسلوك األحوط يف شهادته أن ال تقبل إال يف األموال ويعد يف شهادته امرأة
وأما قضاؤه ،فريى املالكیة والشافعیة واحلنابلة أنه ال يصح تولیة اخلنثى ،وال ينفكذ،
57
ألنه ال يعلم كونه ذكرا
ويرى احلنفیة أن اخلنثى كاألنثى يصح قضاؤه يف غري حد وقود باألو  ،وينبغي أن ال
58
يصح يف احلدود والقصاص لشبهة األنوثة
ال خالف بني الفقهاء يف أنه يقتل كل واحد من الرجل واملرأة باخلنثى ،ويقتل هبما،
ألنه ال خيلو من أن يكون ذكرا أو أنثى.واختلفوا يف القصاص فیما دون النفس فذاب املالكیة
والشافعیة واحلنابلة إ وجوب القصاص يف األطراف سواء قطعها رجل أو امرأة.
وذاب احلنفیة إ أنه ال قصاص على قاطع يد اخلنثى ولو عمدا ،ولو كان القكاطع
59
امرأة ،وال تقطع يده إذا قطع يد غريه عمدا الحتمال عد التكافؤ
إن كان املقتول خنثى فذاب احلنفیة واملالكیة واحلنابلة إ أن فیه نصف دية ذككر
ونصف دية أنثى ،ألنه حيتمل الذكورة واألنوثة احتماال واحدا ،وقد يكئس مكن احتمكال
انكشاف حاله ،فیجب التوسط بینهما ،والعمل بكال االحتمكالني  60ويكرى الشكافعیة أن
الواجب دية أنثى ،ألنه الیقني ،فال جيب الزائد بالش  61وأما دية جراحه وأطرافه ،فكذاب
احلنفیة والشافعیة إ أهنا نصف ذل من الرجل واملتبادر من كال املالكیة واو املذاب لدى
احلنابلة ،وقول للشافعیة :إنه يساوا الرجل يف األطراف إ ثلث الدية ،فإذا ياد على الثلكث
صارت على النصف عند املالكیة والشافعیة ،وعلى ثالثة أرباع دية الكذكر عنكد احلنابلكة،
وتفصیل ذل يف الديات 62۔
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صرح الشافعیة واحلنابلة واو مقتضى قواعد احلنفیة واملالكیة ،بأنه ال تدخل اخلنثى يف
العاقلة ،الحتمال أن يكون امرأة ،مث إن بان ذكرا ،فاألصح عند الشافعیة أن يغر حصته اليت
63
أدااا غريه
يرى احلنفیة واو قول للحنابلة :أن اخلنثى ال يدخل يف القسامة ،ألنه ال يكدخل يف
العاقلة ،وال يثبت القتل بشهادته أشبه املرأة .واملتبادر من كال املالكیة يف القتل اخلطأ واكو
قول آخر للحنابلة :أن اخلنثى يقسم ،ألن سبب القسامة وجد يف حقه ،واو كونه مسكتحقا
للد  ،ومل يتحقق املانع من ميینه ويرى الشافعیة أنه حيلف اخلنثى األكثر ،ويأخذ األقل للش ،
ويوقف الباقي على املدعى علیه إ البیان أو الصلح ،وال تعاد القسمة بعد البیان فیعطى الباقي
64
ملن تبني أنه له بال ميني
يرى املالكیة والشافعیة واو املتبادر من كال احلنابلة أن من قذف اخلنثى بفعل حيد به
ويرى الشافعیة أن اخلنثى ال خينت يف صغره ،فإذا بلغ فوجهان:
أحدمها :واو املشهور جيب ختان فرجیه .والثاين :واو األصح :أنكه ال جيكوي ألن
اجلرح ال جيوي بالش  ،فعلى األول ،إن أحسن اخلتان ،خنت نفسه ،فإن مل ميكن تواله الرجال
65
والنساء للضرورة
66
وقال احلنابلة :خينت فرجي اخلنثى احتیاطا
ذاب مجهور الفقهاء إ أنه حير على اخلنثى يف اجلملة لبس احلرير والذاب والفضة،
وذاب احلنفیة إ أن اخلنثى يكره له لبس احلرير واحللي ،ألنه حرا على الرجال دون النساء
وحاله مل يتبني بعد ،فیؤخذ باالحتیاط ،فإن اجتناب احلرا فرض ،واإلقدا على املباح مبكاح،
67
فیكره حذرا عن الوقوع يف احلرا
إذا مات اخلنثى فاختلف الفقهاء يف غسله على أقوال:
فذاب احلنفیة إ أن اخلنثى إن مات مل يغسله رجل وال امرأة ،ألن غسل الرجكل
املرأة ،وعكسه غري ثابت يف الشرع ،فإن النظر إ العورة حرا  ،واحلرمة مل تزل باملوت فییمم
بالصعید،لتعذر الغسل،ويیممه خبرقة إن كان أجنبیا ،ويصرف وجهه عن ذراعیه جلواي كونكه
68
امرأة ،وبغري خرقة إن ميمه ذو رحم حمر منه
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وفصل الشافعیة القول فیه :فقالوا :إذا مات اخلنثى ولیس اناك حمر له من الرجال أو
النساء ،فإن كان صغريا مل يبلغ حدا يشتهى مثله جاي للرجال والنساء غسله ،وإن كان كبريا
فوجهان:
أحدمها :يیمم ويدفن .والثاين :يغسل ،وفیمن يغسله أوجه :أصحها وبه قال أبو ييد:
جيو للرجال والنساء مجیعا غسله للضرورة واستصحابا حبكم الصغر ،والثاين :أنكه يف حكق
الرجال كاملرأة ،ويف حق النساء كالرجل أخذا باألحوط .69
وقال احلنابلة :إن اخلنثى إذا كان له سبع سنني فأكثر يیمم حبائل من خرقة وحنواا،
70
والرجل أو بتیمیم اخلنثى من املرأة.
ويكفن اخلنثى كما تكفن اجلارية يف مخسة أثواب بیض ،ألنه إن كان أنثكى فقكد
أقیمت السنة ،وإن كان ذكرا فقد يادوا على الثالث ،وال بأس بذل فإن للرجل أن يلبس يف
حیاته أييد على الثالثة .وأما إذا كان أنثى كان يف االقتصار على الثالثة ترك السنة وإذا صلي
علیه ،وعلى رجل ،وعلى امرأة ،وضع اخلنثى بني الرجل واملرأة اعتبارا حبال احلیاة ،ألنه يقو
بني صف الرجال والنساء يف الصالة.
ولو دفن مع جل يف قرب واحد من عذر جعل اخلنثى خلف الرجل ،الحتمكال أنكه
امرأة ،وجيعل بینهما حاجز من صعید فیصري ذل يف حكم قربين ،وإن كان مع امكرأة قكد
اخلنثى ،الحتمال أنه رجل.
وتستحب تسجیة قربه عند دفنه ،ألنه إن كان أنثى أقیم الواجب ،وإن كان ذكرا فالتسجیة ال
71
تضره
ذاب املالكیة يف املشهور من املذاب ،واحلنابلة وأبو يوسف وحممد من احلنفیة إ أن
اخلنثى يرث نصف مرياث ذكر ،ونصف مرياث أنثى عمال بالشبهني ،واذا قول ابن عبكاس
والشعيب ،وابن أيب لیلى ،وأال املدينة ،ومكة ،والثورا وغريام.
وورثه أبو حنیفة أقل النصیبني احتیاطا ،ويعطیه الشافعیة الیقني ،ويوقف الباقي حكىت
يتبني األمر أو يصطلحوا ،ولو مات اخلنثى قبل اتضاحه مل يبق إال الصلح يف القدر املوقكوف
(الْمحجوي ) ،وبه قال أبو ثور وداود وابن جرير .72
ويف كیفیة إرثه خالف وتفصیل يرجع فیه إ مصطلح " إرث "
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 1لسان العرب ,ابن منظور،لسان العرب،حممد بن مكر بن منظور األفريقي املصرا دار صكادر –
بريوت الطبعة األو مادة  " :خنث"
 2لسان العرب،واملعجم الوسیط ،مادة " خنث
 3ابن عابدين  ،184 ،183 / 3وجممع األهنر  ،189 / 2وتبیني احلقائق شرح كنز الكدقائق /4
 220فتح البارا 335 – 334 / 9
 4ابن عابدين ابن عابدين الفقیه الشیخ حممد أمني املعروف بابن عابدين كتبه :فريد الدين بن صالح
بن عبد اهلل بن حممد اهلامشي أسطنبول  . 1993 -الطبعة النانیة 381 / 4 2003-
واملغين،املغين عن احلفظ والكتاب،أبو حفص عمر بن بدر بن سعید املوصلي الوراين،دار الكتاب
العريب  -بريوت  1407 -اك
الطبعة  :األو  [ ،562 / 6فتح البارا  -ابن حجر ]فتح البارا شرح صحیح البخكارا،
أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي دار املعرفكة  -بكريوت1379 ،۔/ 2
188
 5ابن عابدين 184 ،183 / 3
 6ابن عابدين ،184 ،183 / 3جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر،عبد الرمحن بن حممد بن سلیمان
الكلیبويل املدعو بشیخي ياده،سنة الوالدة  /سنة الوفاة 1078اك،حتقیق خرح آياته وأحاديثه
خلیل عمران املنصور الناشر دار الكتب العلمیة،سنة النشر 1419اك ، 1998 -مكان النشر
لبنان /بريوت 189 / 2
 7حديث " :ابن عباس  " :أن النيب صلى اهلل علیه وسلم لعن املخنثني من الرجكال ." ...أخرجكه
البخارا ( الفتح 333 / 10
 8فتح القدير  34 / 6واالختیار  ،147 / 2املبسوط للسرخسي،مشس الدين أبو بكر حممد بن أيب
سهل السرخسي،دراسة وحتقیق:خلیل حمي الدين املیس،دار الفكر للطباعة والنشكر والتوييكع،
بريوت ،لبنان،الطبعة األو 1421 ،اك  ،121 / 16 2000وجممكع األهنكر ،189 / 2
املبسوط للسرخسي،مشس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل السرخسكي،خلیل حمكي الكدين
املیس،دار الفكر للطباعة والنشر والتوييع ،بريوت ،لبنان،الطبعة األو 1421 ،اك 3 2000
،467 /واملغين ، 160 / 9نیْلُ املَآرِب بشرح دلِیلُ الطَّالِب،عبد القادر بن عمر بن عبد القكادر
ابن عمر بن أيب تغلب بن سامل التغليب الشَّیْباين (املتوىف1135 :اك)احملقق :الكدكتور حممكد
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سُلیمان عبد اهلل األشقر -رمحه اهلل -مكتبة الفالح ،الكويت الطبعة :األو  1403 ،اكك -
476 / 2 1983
 9سورة النور 31 /۲۴
10حديث أ سلمة دخل عليّ النيب صلى اهلل علیه وسلم وعندا خمنث .أخرجه البخكارا ( الفكتح
 )43/8صحیح مسلم،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريا النیسابورا دار إحیكاء التكراث
العريب – بريوت،حتقیق  :حممد فؤاد عبد الباقي (  ) 1716 ،1715 / 3واللفظ للبخارا
11فتح القدير  ،108 / 8واملبسوط للسرخسي  ،131 / 16وفتح البارا  45 ،43 / 8ومسلم
بشرح النووا 163 / 14
12فتح البارا 188 / 2
 13فتح القدير  ،218 / 4وصحیح مسلم بشرح النووا  ،163 / 14وفتح البارا ،334 / 9
533
 14حاشیة الدسوقي  ،330 / 4وموااب اجللیل  ،302 / 6وشرح الزرقاين 90 / 8
 15حديث":لعن النيب صلى اهلل علیه وسلم املخنثني من الرجال واملترجالت من النسكاء " .أخرجكه
البخارا،اجلامع املسند الصحیح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم وسننه وأيامه
= صحیح البخارا،حممد بن إمساعیل أبو عبداهلل البخارا اجلعفي،حممد ياكري بكن ناصكر
الناصردار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم حممد فؤاد عبكد البكاقي)
الطبعة :األو 1422 ،اك (الفتح )333 / 10
 16حديث  " :لعن رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات مكن
النساء بالرجال " أخرجه البخارا ( الفتح )332 / 10
 17فتح البارا  ،332 / 10وانظر ابن عابدين 381 / 4
 18وفتح البارا 332 / 10
 19مراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح،حسن بن عمار بن علي الشرنبايل 1069اك املكتبكة
العصرية الطبعة األو  1425اك 2005 -مك ص ،156مغىن احملتاج ا معرفكة معكاين
الفاظ املنهاج شرح الشیخ حممد الشريیىن اخلطیب عني اعیان علماء الشافعیة يف القرن العاشكر
اهلجرى على منت املنهاج اليب يكريا حيىي بن شرف النووا من اعال علماء الشافعیة يف قرن
السابع اهلجرى رمحهما اهلل ،ونفع بعلومهما آمني
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(متتاي اذه الطبعة بوضع " منت املنهاج " باعلى الصحائف مضبوطا بالشكل الكامل  1377ا
=  1958ملتز الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب واوالده مبصر / 1
 ، 242كشاف القناع للشیخ منصور بن يونس البهويت احلنبلي املتوىف سنة  1051ا
عن منت اإلقناع لالما موسى بن أمحد احلجاوا الصاحلي املتويف سنة  960ا
قد له االستاذ الدكتور /كمال عبد العظیم العناين،حققه /أبو عبد اهلل حممد حسن حممد حسن
امساعیل الشافعي،منشورات حممد علكي بیضكون،الطبعة االو  1418ا  1997 -دار
الكتب العلمیة بريوت  -لبنان 475 / 1
 20فتح البارا 190 / 2
 21وابن عابدين  ،381 / 4واملغين 174 / 9
 22سورة النور 31 /24
 23ابن عابدين ،239 / 5اجلامع ألحكا القرآن = تفسري القرطيب،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن
أيب بكر بن فرح األنصارا اخلزرجي مشس الدين القرطيب (املتوىف671 :اك) حتقیق :أمحكد
الربدوين وإبراایم أطفیش،دار الكتب املصرية – القاارة الطبعة :الثانیة1384 ،اك 1964 -
 ،234 / 12واملغين  .562 ،561 / 6وحديث  " :ال يدخلن اؤالء علیكن " .أخرجكه
البخارا ( الفتح 333 / 10
 24حديث  " :أخرجوام من بیوتكم ".أخرجه البخارا ( الفتح 333 / 10
 25تبصرة احلكا على اامش فتح العلي املال  ،260 / 2وفتح البارا 332 / 10
 26املوسوعة الفقهیة الكويتیة ويارة األوقاف والشئون اإلسالمیة – الكويت
الطبعة  ( :من  1427 - 1404اك) مادة :ختنث ،ج/11ص56
 27املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي،أمحد بن حممد بن علي املقرا الفیومي املكتبكة
العلمیة – بريوت ،مادة  " :خنث "
 28ابن عابدين  ،464 / 5وهناية احملتاج  ،31 / 6واملغين البن قدامة 677 ،253 / 6
 29لسان العرب مادة  " :خنث "
 30ابن عابدين  ، 464 / 5حاشیة املغرىب على هناية احملتاج إ شرح املنهاج،أمحد بن عبد الرياق
بن حممد بن أمحد املغريب الرشیدا،دار النشر  /دار الفكر للطباعة  -بريوت 1404 -اك -
 ،31 / 6. 1984واملغين ،677 ،253 / 6
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حاشیة الدسوقي على الشرح الكبري،للعامل العالمة مشس الدين الشیخ حممد عرفكه الدسكوقي
على،الشرح الكبري اليب الربكات سیدى أمحد الدرديروهبامشه الشرح املذكور مع تقريكرات
للعالمة احملقق :سیدى الشید حممد علیسش شیخ السادة املالكیة رمحه اهلل
طبع بدار إحیاء الكتب العربیة عیسى الباىب احلليب وشركاه489 / 4
 31ابن عابدين  ،465 - 464 / 5فتح القدير اجلامع بني فين الروايكة و الدرايكة مكن علكم
التفسري،حممد بن علي بن حممد الشوكاين (املتوىف 1250 :اك)  ،505 ،504 / 8موااب
اجللیل لشرح خمتصر اخللیل،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي
املغريب ،املعروف باحلطاب الرُّعیين (املتوىف 954 :اك) احملقق  :يكريا عمكريات،دار عكامل
الكتب الطبعة  :طبعة خاصة 1423اك  ،424 / 6، 2003 -واألشباه والنظائر للسیوطي
 ،242 ،241 /واملغين ،254 ،253 / 6روضة الطالبني وعمدة املفتني،أبو يكريكا حمیكي
الدين حيىي بن شرف النووا (املتوىف 676 :اك)[اختصره النووا مكن كتكاب الرافعكي
(ت623اك) املسمى (الشرح الكبري) الذا شرح به كتاب (الوجیز) للغزايل(املتوىف 505 :
اك) ]احملقق  :عادل أمحد عبد املوجود  -على حممد معوض،دار الكتب العلمیة الطبعة  :غري
متوفر 78 / 1
 32حديث  " :سئل يف املولود له قبل وذكر ،من أين بورث ؟ " أخرجه البیهقي ،سكنن البیهقكي
الكربى،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البیهقي
مكتبة دار الباي  -مكة املكرمة1994 - 1414 ،حتقیق  :حممد عبد القادر عطا( )261 / 6
من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس وضعف إسناده ،.وقال ابن حجر يف التلخیص،
التَّلخِیص يف معرفَةِ أمساءِ األشیاء،أبو االل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعید بن حيىي بكن
مهران العسكرا (املتوىف :حنو 395اك)
عين بتحقیقِه :الدكتور عزة حسن دار طالس للدراسات والترمجة والنشر ،دمشكق الطبعكة:
الثانیة : )128 / 1 ( 1996 ،الكليب او حممد بن السائب  " :متروك احلديث بل كذاب "
 33حد يث  " :ورثوه من أول ما يبول منه " .أورده املغين (  )253 / 6ومل نعثر علیه فیما لدينا
من كتب السنة
 34ابن عابدين  ،465 - 464 / 5وفتح القدير  ،505 ،504 / 8األشباه والنظائر يف قواعكد
وفروع فقه الشافعیة،جالل الدين عبد الرمحن السیوطي 911اك،دار الكتب العلمیة بريوت -
لبنان  ،242 ،241 /وروضة الطالبني  ،78 / 1واملغين 254 ،253 / 6
 35األشباه والنظائر للسیوطي 248 /
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 36ابن عابدين  ، 207 ،105 / 1الْأَشْباهُ والنَّظَائِرُ،علَى مذْابِ أَِبيْ حنِیْفَةَ النُّعْمانِ،الشَّكیْخ ييْك ُن
الْعاِبدِيْن بْنِ إِبْرااِْیمِ بْنِ نُجكیْم (970-926اكك)دار الكتكب العلمیة،بريوت،لبنان،الطبعكة
1400:اك=384 / 1980۔ وروضة الطالبني  ،283 / 1واألشباه والنظائر للسكیوطي /
240
 37حاشیة على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح،أمحد بن حممد بن إمساعیل الطحاوا احلنفي،سنة
الوالدة  /سنة الوفاة 1231اك،الناشر املطبعكة الككربى األمرييكة ببوالق،سكنة النشكر
1318اك،مكان النشر مصر،ص433
 38املغين 605 / 1
 39االختیار لتعلیل املختارابن مودود املوصلي،موااب اجللیل لشرح خمتصر اخللیل،مشس الدين أبو
عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب ،املعروف باحلطاب الرُّعیين (املتوىف :
 954اك)احملقق  :يكريا عمريات،دار عامل الكتب،الطبعة  :طبعكة خاصكة 1423اكك -
، 10 / 1 2003موااب اجللیل لشرح خمتصر اخللیل،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد
بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب ،املعروف باحلطاب الرُّعیين (املتكوىف 954 :اكك)احملقق :
يكريا عمريات،دار عامل الكتب،الطبعة  :طبعة خاصة 1423اك / 6 ،299 / 1 2003 -
433
 40موااب اجللیل 433 / 6 ،299 / 1
 41األشباه والنظائر للسیوطي 243 /
 42املغين 183 ،182 / 1
 43ابن عابدين ،109 / 1وروضة الطالبني  ،83 ،82 / 1واألشباه والنظائر للسیوطي ،243 /
واملغين 205 / 1
 44ابن عابدين  ،264 ،263 / 1حاشیة الدسوقي على الشرح الكبري
للعامل العالمة مشس الدين الشیخ حممد عرفه الدسوقي على الشرح الكبري اليب الربكات سیدى
أمحد الدرديروهبامشه الشرح املذكور مع تقريرات للعالمة احملقق سیدى الشید حممد علیسكش
شیخ السادة املالكیة رمحه اهلل،طبع بدار إحیاء الكتب العربیة عیسى الباىب احلليب وشكركاه/ 1
 ،195وروضة الطالبني  ،202 / 1وكشاف القناع  ،45 / 1واملغكين  ،413 / 1ونیكل
املآرب 114 / 1
 45ابن عابدين  ،385 ،384 / 1وموااب اجللیل  ،433 / 6واألشباه والنظكائر للسكیوطي
ص ،245وكشاف القناع  ،489 ،488 / 1واملغين 199 / 2 ،219 ،218 / 1
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 46ابن عابدين  ،380 / 1و ،والدسوقي  ،326 / 1وروضة الطكالبني  ،351 / 1واألشكباه
والنظائر للسیوطي  ،243 /واملغين  ،200 ،199 / 2 ،479 / 1كشاف القناع 479 / 1
 47فتح القدير  ،506 / 8واألشباه والنظائر البن جنیم  ،384 /واألشباه والنظائر للسكیوطي /
 ،243وحاشیة اجلمل  ،506 / 2وكشاف القناع  ،428 ،421 / 2واملغين 331 / 3
 48االختیار  ،39 / 3وفتح القدير  ،508 ،507 / 8واألشباه والنظائر البن جنیم  ،383 /وابن
عابدين  ،465 / 5وروضة الطالبني  ،29 / 7واألشباه والنظائر للسیوطي  ،244 /وكشاف
القناع 15 / 5
 49فتح القدير  ،506 / 8واألشباه والنظائر البن جنیم  ،384 /واألشباه والنظائر للسكیوطي /
 ،243وحاشیة اجلمل  ،506 / 2وكشاف القناع  ،428 ،421 / 2واملغين 331 / 3
 50االختیار  ،39 / 3وفتح القدير  ،508 ،507 / 8واألشباه والنظائر البن جنیم  ،383 /وابن
عابدين  ،465 / 5وروضة الطالبني  ،29 / 7واألشباه والنظائر للسیوطي  ،244 /وكشاف
القناع 15 / 5
 51األشباه والنظائر البن جنیم 383 ،382 /
 52موااب اجللیل  ،432 / 6وهناية احملتاج  ،311 / 6واألشباه والنظائر للسیوطي 245 /
 53املغين  ،677 / 6و  ،678وكشاف القناع 90 / 5
 54ابن عابدين  ،410 / 2وكشاف القناع  ،445 / 5واملغين 545 / 7
 55الكايف يف فقه أال املدينة املالكي ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم
النمرا القرطيب (املتوىف 463 :اك),احملقق  :حممد حممد أحید ولد مادي املوريتاين,مكتبكة
الرياض احلديثة ،الرياض ،اململكة العربیة السعودية,الطبعة  :الثانیة1400 ،اك/ 4، 1980/
239
 56حاشیة اجلمل  ،475 / 4وروضة الطالبني  ،3 / 9واملغين 545 / 7
 57فتح القدير  ،508 / 8واألشباه والنظائر البن جنیم  ،322 /واملغين  ،678 ،77 / 6و / 4
462 ،461
 58ابن عابدين  ،356 ،377 / 4وروضة الطالبني  ،255 / 11واألشباه والنظائر للسكیوطي /
243
 59وروضة الطالبني  ،95 / 11واألشباه والنظائر للسیوطي  ،243 /والكايف 433 / 3
 60ابن عابدين 356 / 4
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 61األشباه والنظائر البن جنیم  ،383 /وابن عابدين  ،369 ،368 / 5وموااب اجللیكل / 6
 ،433وروضة الطالبني  ،159 ،156 / 9واملغين 715 ،680 ،679 / 7
 62موااب اجللیل  ،433 / 6واملغين63 ،62 / 8 ،
 63روضة الطالبني  ،257 ،159 / 9واألشباه والنظائر للسیوطي  ،243 /واملغين 62 / 8
 64االختیار  ،40 / 3واملغين 81 / 8
 65روضة الطالبني  ،181 / 10واألشباه والنظائر للسیوطي 244 /
 66كشاف القناع 80 / 1
 67األشباه والنظائر البن جنیم  ،382 /واالختیار  ،39 / 3فتح القدير  ،507 / 8وابن عابدين
 ،465 / 5واألشباه والنظائر للسیوطي  ،242 /وروضة الطالبني  ،67 ،66 / 2وكشاف
القناع 238 / 2 ،281 / 1
 68فتح القدير  ،509 ،506 / 8وابن عابدين 466 / 5
 69وروضة الطالبني  ،105 / 2وهناية احملتاج  ،451 / 2واألشباه والنظائر للسیوطي 245 /
 70كشاف القناع 91 / 1
 71فتح القدير  ،509 ،508 / 8واألشباه والنظائر البن جنیم  ،382 /وابن عابدين ،466 / 5
وكشاف القناع 108 ،106 / 2
 72االختیار  ،115 / 5وفتح القدير  ،509 / 8وابن عابدين  ،466 / 5وموااب اجللیل / 6
 ،427 ،426وهناية احملتاج  ،32 ،31 / 6واملغين  ،254 / 6ونیل املآرب 93 / 2
 1القرآن الکريم
 2لسان العرب ،ابن منظور ،حممد بن مكر بن منظور األفريقي املصرا دار صادر – بريوت الطبعة
األو
 3ابن عابدين الفقیه الشیخ حممد أمني املعروف بابن عابدين ،كتبه :فريد الدين بن صالح بن عبد
اهلل بن حممد اهلامشي ،أسطنبول  . 1993 -الطبعة النانیة . 2003-
 4املغين عن احلفظ والكتاب العريب،أبو حفص عمر بن بدر بن سعید املوصلي الوراين،دار الكتاب -
الطبعة :األو 1407اك،بريوت
 5فتح البارا شرح ص حیح البخارا،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشكافعي،دار
املعرفة  -بريوت1379 ،
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 6اجلامع املسند الصحیح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم وسننه وأيامه = صحیح
البخارا،حممد بن إمساعیل أبو عبداهلل البخارا اجلعفي،حممد ياري بن ناصر الناصر
دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم حممد فؤاد عبد الباقي) الطبعة :األو ،
1422اك  7مراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح،حسن بن عمار بن علي الشرنبايل1069
اك املكتبة العصرية الطبعة األو 1425اك 2005 -مك
 8حاشیة على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح،أمحد بن حممد بن إمساعیل الطحاوا احلنفي سكنة
الوالدة  /سنة الوفاة 1231اك،الناشر املطبعة الكربى األمريية ببوالق،سنة النشر 1318اكك
مكان النشر مصر
 9حاشیة الدسوقي على الشرح الكبري،للعامل العالمة مشس الدين الشیخ حممد عرفه الدسوقي علكى
الشرح الكبري اليب الربكات سیدى أمحد الدرديروهبامشه الشرح املذكور مع تقريرات للعالمكة
احملقق سیدى الشید حممد علیسش شیخ السادة املالكیة رمحه اهلل،طبع بدار إحیاء الكتب العربیة
عیسى الباىب احلليب وشركاه
 10موااب اجللیل لشرح خمتصر اخللیل،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبكد الكرمحن
الطرابلسي املغريب ،املعروف باحلطاب الرُّعیين (املتوىف 954 :اك)احملقق  :يكريا عمريات،دار
عامل الكتب،الطبعة  :طبعة خاصة 1423اك 2003 -
 11مغىن احملتاج ا معرفة معاين الفاظ املنهاج شرح الشیخ حممد الشريیىن اخلطیب عني اعیان علماء
الشافعیة يف القرن العاشر اهلجرى على منت املنهاج اليب يكريا حيىي بن شرف النووا من اعال
علماء الشافعیة يف قرن السابع اهلجرى رمحهما اهلل ،ونفع بعلومهما آمني
(متتاي اذه الطبعة بوضع " منت املنهاج " باعلى الصحائف مضبوطا بالشكل الكامل  1377ا
=  1958ملتز الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب واوالده مبصر
 12كشاف القناع للشیخ منصور بن يونس البهويت احلنبلي املتوىف سنة  1051ا ،عن منت اإلقناع
لالما موسى بن أمحد احلجاوا الصاحلي املتويف سنة  960ا قد له االستاذ الدكتور /كمال
عبد العظیم العناين حققه /أبو عبد اهلل حممد حسن حممد حسن امساعیل الشافعي،دار الكتكب
العلمیة بريوت – لبنان الطبعة االو  1418ا  1997 -دار الكتب العلمیة بريوت  -لبنان
 13اجلامع ألحكا القرآن = تفسري القرطيب،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بككر بكن فكرح
األنصارا اخلزرجي مشس الدين القرطيب (املتوىف671 :اك) حتقیق :أمحد الربدوين وإبكراایم
أطفیش،دار الكتب املصرية – القاارة الطبعة :الثانیة1384 ،اكك  ، 1964 -املوسكوعة

اإليضاح ( 31ديسمرب )2015

ضوابط قبول التفرد يف رواية احلديث

330

الفقهیة الكويتیة ويارة األوقاف والشئون اإلسالمیة – الكويت ،الطبعة  ( :مكن - 1404
 1427اك)
 14حاشیة املغرىب على هناية احملتاج إ شرح املنهاج،أمحد بن عبد الرياق بن حممد بن أمحد املغريب
الرشیدا،دار النشر  /دار الفكر للطباعة  -بريوت 1404 -اك . 1984 -
 15فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم التفسري،حممد بن علي بن حممد الشكوكاين
(املتوىف 1250 :اك)
 16روضة الطالبني وعمدة املفتني،أبو يكريا حمیي الدين حيىي بكن شكرف النكووا (املتكوىف :
676اك)[ ،اختصره النووا من كتاب الرافعي (ت623اك) املسمى (الشرح الكبري) الذا
شرح به كتاب (الوجیز) للغزايل(املتوىف  505 :اك) ]احملقق  :عادل أمحد عبد املوجكود -
على حممد معوض ،الناشر  :دار الكتب العلمیة الطبعة  :غري متكوفر 17 ،سكنن البیهقكي
الكربى،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البیهقي
مكتبة دار الباي  -مكة املكرمة1994 - 1414 ،حتقیق  :حممد عبد القادر عطا
 18التَّلخِیص يف معرفَةِ أمساءِ األشیاء،أبو االل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعید بن حيىي بكن
مهران العسكرا (املتوىف :حنو 395اك)
عين بتح قیقِه :الدكتور عزة حسن دار طالس للدراسات والترمجة والنشر ،دمشكق الطبعكة:
الثانیة1996 ،
 19االختیار لتعلیل املختارابن مودود املوصلي،موااب اجللیل لشرح خمتصر اخللیل،مشس الدين أبو
عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب ،املعروف باحلطاب الرُّعیين (املتوىف:
 954اك)احملقق  :يكريا عمريات،دار عامل الكتب،الطبعة  :طبعكة خاصكة 1423اكك -
2003
 20حاشیة اجلمل على املنهج لشیخ اإلسال يكريا األنصارا،العالمة الشیخ سلیمان اجلمل رمحكه
اهلل,دار النشر  /دار الفكر  -بريوت
 21الكايف يف فقه أال املدينة املالكي ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم
النمرا القرطيب (املتوىف 463 :اك),احملقق  :حممد حممد أحید ولد مادي املوريتاين,مكتبكة
الرياض احلديثة ،الرياض ،اململكة العربیة السعودية,الطبعة  :الثانیة1400 ،اك1980/
 22خمتار الصحاح لالما حممد بن اىب بكر بن عبد القادر الرايا
ضبطه وصححه امحد مشس الدين طبعة جديكدة لونكان مرتبكة حسكب الترتیكب االلفبكائي
ومضبوطه،الطبعة االو  1415ا  1994 -م .دار الكتب العلمیة بريوت – لبنان
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املعجم الوسیط ك موافق للمطبوع،إبراایم مصطفى ك أمحد الزيات ك حامد عبد القادر ك
حممد النجار،دارالنشر  :دار الدعوة،حتقیق  /جممع اللغة العربیة
املبسوط للسرخسي،مشس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل السرخسي،خلیل حمكي الكدين
املیس،دار الفكر للطباعة والنشر والتوييع ،بريوت ،لبنان،الطبعة األو 1421 ،اك 2000
جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر،عبد الرمحن بن حممد بن سلیمان الكلیبويل املدعو بشكیخي
ياده،سنة الوالدة  /سنة الوفاة 1078اك،حتقیق خرح آياته وأحاديثه خلیل عمران املنصكور
الناشر دار الكتب العلمیة،سنة النشر 1419اك ، 1998 -مكان النشر لبنان /بريوت
نیْلُ املَآرِب بشرح دلِیلُ الطَّالِب،عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أيب تغلب بكن
سامل التغليب الشَّیْباين (املتوىف1135 :اك)احملقق :الدكتور حممد سُلیمان عبد اهلل األشكقر -
رمحه اهلل -مكتبة الفالح ،الكويت الطبعة :األو  1403 ،اك 1983 -
صحیح مسلم،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريا النیسابورا دار إحیاء التراث العكريب –
بريوت،حتقیق  :حممد فؤاد عبد الباقي
هناية احملتاج إ شرح املنهاج،أمحد بن عبد الرياق بن حممد بن أمحد املغريب الرشیدا دار النشر
 /دار الفكر للطباعة  -بريوت 1404 -اك . 1984 -
األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعیة،جالل الدين عبكد الكرمحن السكیوطي911
اك،دار الكتب العلمیة بريوت  -لبنان
األشباه والنظائر،على مذاب أيب حنیفة النعمان،الشیخ يين العابدين بن إبكراایم بكن جنكیم
(970-926اك) دار الكتب العلمیة،بريوت،لبنان،الطبعة 1400:اك=1980
شرح الزرقاين على موطأ اإلما مال ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين سنة الكوالدة /
سنة الوفاة ،1122الناشر دار الكتب العلمیة سنة النشر 1411۔،مكان النشر بريوت

