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 تحويل الجنس بين الضرورة الفقهية واالضطراب النفسي
 هدى حسن صديق عبد السالم

قسم الشريعة اإلسالمية، كلية دار العلوم، جامعة المنيا، جمهورية مصر 
 العربية 

   dr.hudahasan@mu.edu.eg  البريد اإللكتروني:
 ملخص البحث:

تهدف هذه الدراسة الموجزة إلى بيان مبدأ الضرورة في عمليات تثبيت الجنس 
الجننس، وقند تناولنت الدراسنة ال نديأ فني أمنري ا المنر الو ا هنو أو تعديل 

التأصيل لمبدأ الضرورة م  حينأ كييينة اعترارهنا وكييينة تهنديرها فني الح نام 
الشرعية، والمر الثانيا تناو  تطبيق مبدأ الضرورة علنى عملينات ت وينل أو 

لجننننس تعنننديل الجننننس، وهنننذا المنننر ينهسنننم قسنننمي ، الو ا عملينننات ت وينننل ا
وتغييره الناتجة ع  رغرة شخصية، والتي يهصند بهنا تغيينر الخلهنة اإلنسنانية، 
وت ويننل الرجننل إلننى امننرأة، والمننرأة إلننى رجننل، والهسننم الثننانيا عمليننات تثبيننت 
الجنننننس، ويهصنننند بهننننا تعننننديل عيننننف هلهنننني   دهننننل ل نسننننان  ينننن ، فالشنننن ل 

 الخارجي ذكر لك  العضاء الداهلية أنثى أو الع س. 
هلصت الدراسة إلى أن عمليات ت ويل الجنس أو تغييره م  أجل الرغرة وقد 

الشخصية حرام شنرعا، لنن  يندهل فني تناي تغيينر هلنق ن وهنو منهني عنن ، 
أما عمليات تثبيت الجنس فهنو متضنم  لمبندأ الضنرورة هاصنة واذا كنان هنذا 

ننو  المر يتسبف في أضرار نفسية للمريض، فال منان  من  إجنراء مثنل هنذا ال
منن  العملينننات لتصننن يا العينننف الخلهننني وارجاعنن  إلنننى هلهتننن  المعهنننودة، والنننى 

 جنس  ال قيهي.
ا ضنننرورة، فههينننة، جبينننة، جننننس، ننننو ، تثبينننت، ت وينننل، الكلماااال المفتاحياااة
  مرض نفسي، عيف.
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Abstract: 

This brief study aims to clarify the principle of necessity 

in sex fixing or sex modification processes, and the study 

has dealt with the conversation in two matters: The first 

thing: is the establishment of the principle of necessity in 

terms of how it is considered and how it is assessed in 

Sharia rulings, and the second thing: it deals with the 

application of the principle of necessity to transfer 

operations Or sex modification, and this matter is divided 

into two parts, the first: the processes of changing the sex 

and changing it resulting from a personal desire, which is 

intended to change the human creation, and the 

transformation of the man into a woman, and the woman 

into a man, and the second part: the operations of fixing 

the sex, and is intended to modify a congenital defect that 

is not income For a person in him, the external form is 

male, but the internal organs are female or vice versa. 

The study concluded that sex reassignment or sex change 

operations for the sake of personal desire is forbidden 

according to Sharia, because it comes under the heading 

of changing the creation of God and it is forbidden to it. 

Performing this type of operation to correct the birth 

defect and return it to his usual creation, and to his true 

sex. 

keywords: Necessity, Jurisprudence, Medical, Gender, 

Fixation, Conversion, Mental Illness, Defect. 
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 مقدمة :

 ال مد هلل، والصالة والسالم على رسو  ن. أما تعدا

فنن ن الفهنن  اإلسننالمي يتميننز تشننمول  وصننالحيت  لكننل ومننان وم ننان، فهننو فهنن  
عننننام وهالنننند إلننننى يننننوم النننندي ، تتجمنننن   ينننن  أح ننننام العهينننندة وال رننننادة والمعاملننننة 

ُِ ِّين ياي يهنتم تنأمر النناا كافنة، قنا  تعنالىا  فهن والهالق،  اا الُناا اا ياَيها }ُقال  َا
يًعا{ مي ُكم  جا ُسوُل َّللُاي ِّيلاي  وجناء فني ال نديأ  ،(158سورة العراف من  ايينة   را

 «. 1كان النبي يرعأ إلى قوم  هاصة، وبعثت إلى الناا كافة»  االص يا

ومنن  المعننروف أن أمننر هننذه الشننريعة مبننني علننى التيسننير ورفنن  ال ننر ، قننا  
{تعنالى ا  ارا   اان  حا يني مي ُكم  ايااي الاد ي لااي  عااالا عا اا جا ما (، 78سننورة ال نن من  اييننة }وا

ولهنند تننواترت الدلننة علننى أن هننذه الشننريعة جنناءت ل فنن  الضننرورات الخمننس 
يم مصننننالا النننندنيا وهنننني النننندي  والنننننفس والعهننننل والعننننرض والمننننا   حتننننى تسننننتق

 أيضننا تسننمى وهننذه الضننرورات الخمننسوايهننرة علننى نهننن صنن يا دون هلننل، 
لكونهننا جامعننة لكننل الح ننام والتكننالي  الشننرعية، وتسننمى   تالكليننات الخمننس

 أيضا تمهاصد الشريعة لكون الم افظة عليها أمرا مهصودا م  الشار  .

                                                 

تاي قو  النبي صلى ن علي  وسلما " جعلت  95/  1( رواه الرخاري في ص ي    1
( ونص ال ديأ ا ما رواه جابر ب  عبد 438لي الرض مسجدا وجهورا حديأ رقم  

ن ع  النبي صلى ن علي  وسلم أن  قا  ا    أعطيت همسا لم يعطه  أحد م  
علت لي الرض مسجدا وجهورا، وأيما النبياء قبليا نصرت تالرعف مسيرة شهر، وج

رجل م  أمتي أدركت  الصالة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يرعأ إلى قوم  
 هاصة، وبعثت إلى الناا كافة، وأعطيت الشفاعة(( .
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ريعة، وتهنننننرر والعمننننل تالضننننرورة مننننن  المننننور التننننني ت كنننند شننننمولية هنننننذه الشنننن
صالحيتها لكل ومان وم ان، ومواكبتها لألحوا  المتغينرة، و ين  تيسنير لل رناد 

أهننننداف الشننننريعة أهننننم منننن  يعتبننننر ورعاًيننننة لمصننننال هم ودًرأ لمفاسنننندهم، وهننننذا 
شريطة أن ي ون مهيدا تضنوات  ت فن  مهاصند الشنريعة وت هههنا،  ،ومهاصدها

 مرامي  النبيلة .  فالعمل تالضرورة مشرو  في حدود مهاصد الشر  و 

 تثبيت  الجنست ويل الر أ أردت توضيا أثر الضرورة في مسألة  اهذ وفي
م  جد  ونهاش كثينر، وحندل لغن   هذه المسألة  نظرا لما دار حو  الجنس(

الننرأي ، لننذا أردت توضننيا ةالمسننأل ذهوالترنناا عننند كثيننر منن  الننناا تشننأن هنن
  حتنننى يلنننزا  ا لترننناا واللغننن ، وي نننون المسنننلم علنننى علنننم ودراينننة الفههننني فيهنننا

تمرننادد ديننن  ال نينن  السننما الرعينند كننل الرعنند عنن  التشنندد والتطننرف، والننذي 
يراعي في كل أح ام  وتشريعات  مصالا ال رناد، ويراعني ونروف وأحنوا  كنل 

ا{}الا َُكال يُف َّللُاُ نا فرد، و  ي لف  أكثر مما يستطي ، قا  تعنالىا  عاها ًسا ِّياُل ُوس   ف 
وقد جعلت الر نأ فني مهدمنة وتمهيند ومر ثني  ، (286سورة الرهرة م  ايية  

 وهاتمة، على الن و التاليا
 . وهطت  وفيهاا أهمية الر أ وسبف اهتياره المقدمة

 ا مدهل لمصطلا الضرورة وما يتعلق ت  م  ألفاظ.التمهيد

 المبحث األول: التأصيل لمبدي الضرورة، وفيه يربعة مطالب: 

 .المطلف الو ا الدلة الشرعية على اعترار الضرورة في الح ام 

  الضرورة وتطبيهاتها.الخاصة تهواعد تعض الالمطلف الثانيا 

 .المطلف الثالأا شروط وضوات  العمل تالضرورة 

 .المطلف الرات ا في الضرورة الطبية 
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، ويشمل الجنس تحويلتطبيق نظرية الضرورة اي مسألة المبحث الثاني: 
 :مطلبين

 .المطلف الو ا شروط وضوات  العمليات الجراحية 

  تثبيت الجنس  الجنست ويل المطلف الثانيا عملية.) 
 ا وتشمل أهم نتائن الر أ.الخاتمة

  تمهيد: مدخل لمصطلح الضرورة وما يتعلق بها من يلفاظ:

 الضرورة :معنى 

الضننننرورة لغننننةا منننن  ا ضننننطرار ، وا ضننننطرار هننننو ا حتيننننا  إلننننى الشننننيء، 
 . 1والجم  ضرورات

وعننننند الفههنننناءا بلننننو  اإلنسننننان حنننندا إن لننننم يتننننناو  الممنننننو  هلنننن  أو قنننناري، 
كالمضطر لألكل واللرس ت يأ لنو تهني جائعنا أو عرياننا لمنات، أو تلن  منن  

 .  2عضو، وهذا يبيا تناو  الم رم

د لفنن  الضننرورة وا ضننطرار فنني الهننرفن الكننريم فنني مواضنن  عنندة منهننا وقنند ور 
ُفااور  قولن  تعنالى ا ٌُ َّللُاا ما َّ ام  ااااوي ااانيف  إليي ارا ُمتاجا ي  ااة  ما ماصا اُطُر ايااي ماخ  ااني اض  }ااما

يم   حي ُكم  ِّياُل ، وقول  (3سورة المائدة م  ايية   {را لااي  اُرما عا اا حا قاد  ااُصلا لاُكم  ما } وا

                                                 

 ، الطرعةابيروت –دار صادر  ، هن(711 ب  منظور تا  482/  4( لسان العري  1
 هن  1414 -الثالثة 

هن( ووارة الوقاف الكويتية، 794للزركشي  تا  2/319ور في الهواعد الفههية ( المنث 2
لجال  الدي   85م ، الشراه والنظائر ص 1985 -هن 1405الطرعةا الثانية، 
 . م1990 -هن 1411دار الكتف العلمية، الطرعةا الولى،  هن(،911السيوجي  تا 
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هي  ُتم  ِّيلاي  ر  ُطري را ، وقول  (119سورة النعام م  ايية  { ماا اض  ي  ُطُر ما }ااماني اض 
ايم { حي ُفاور  را ُبا ا ما ٌُ را ، وغيرهنا (145سنورة النعنام من  ايينة   بااغ  واالا عااد  اااوي

 العديد م  اييات.

وحتننى   يلسننتخدم مصننطلا الضننرورة تشنن ل هنناجص، هاصننة فنني عصننرنا هننذا 
جغت  ي  الهواء والمصالا الشخصنية علنى المصنل ة العامنة،  رسنبف  الذي

لح نام تعنض االهواء والمصالا الشخصية قد يلجأ تعنض النناا إلنى تغيينر 
وال يد بها ع  مصندرها الصنلي ت نت مسنمى الضنرورة، لنذا يجنف  ،الشرعية

إجننالق لفنن  الضننرورة الشننرعية إلوهننار أن نظريننة الضننرورة إنمننا شننرعت منن  
لتيسنننير ورفننن  ال نننر  النننذي هنننو مننن  أهنننم مرنننادد هنننذه الشنننريعة،  يجنننف تننناي ا

التعامل م  هذه النظرية في إجار ال فاظ على مهاصد هنذه الشنريعة وأهندافها 
 النبيلة م  غير تساهل أو استهتار في تطبيهها . 

 األلفاظ ذال الصلة بالبحث :

 . الحاجة : 1

 .  1والجم  حاجات ال اجة في اللغة تطلق على ا ضطرار إلى الشيء،

واصننطالحاا ا فتهننار إلننى الشننيء الننذي يننوفر ت ههنن  رفنن  الضننيق المنن دي فنني 
الغالننف إلننى ال ننر  والمشننهة الالحهننة تفننوت المطلننوي، ولكنهننا لننو لننم تننرا  لننم 

                                                 

كرياء الهزويني الراوي، أبو ال سي  لحمد ب  فارا ب  و  2/91( معجم مهاييس اللغة  1
 م.1979 -هن 1399هن(، الناشرا دار الفكر، عام النشرا 395 تا 
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ينننندهل علننننى الم لنننن  الفسنننناد العظننننيم المت هننننق لفهنننندان المصننننالا الضننننرورية، 
 . 1كالجائ  الذي لو لم يأكل لم يهل 

زركشي ال اجنة كالجنائ  النذي لنو لنم يجند منا يأكنل لنم يهلن ، غينر أنن  وقا  ال
ويعتبرهنا الصنوليون مرترنة من  . 2ي ون في جهد ومشهة وهذا   يبيا الم نرم

 .  3مراتف المصل ة، وهي وس  بي  الضروري والت سيني

 يوجه الشبه واالختالف بين الضرورة والحاجة:

اجننة ينند ن علننى معنننى نالحنن  ممننا سننبق أن كننال منن  الضننرورة وال 
لغننننوي متهنننناري، فكالهمننننا يطلننننق علننننى مننننا يفتهننننر إلينننن  وان تفاوتننننا فنننني درجننننة 
ا فتهننار، المنننر النننذي جعنننل تعنننض أهننل العلنننم يتوسننن  فننني إجنننالق الضنننرورة، 
 يطلهها على ما يشملها ويشمل ال اجة أيضا، هاصة وأن كالهما مفتهر إلي  

الح ننننام أو تبننننديلها أو  فنننني الجملننننة، وكالهمننننا لهمننننا أثننننر متهنننناري فنننني تغييننننر
تهنننديمها أو تأهيرهنننا ....ومنننا ي كننند هنننذا التهننناري أن كثينننرا مننن  أهنننل العلنننم قننند 

 .  4ينزلون ال اجة منزلة الضرورة

                                                 

الطرعة   -دار اب  عفان للنشر  - 10/  2هن( 790( الموافهات للشاجبي  تا  1
  85م، الشراه والنظائر للسيوجي ص 1997هن/ 1417الولى 

  319/  2( المنثور في الهواعد الفههية للزركشي  2
 –دار الكتف العلمية  289/  1هن( 505( المستصفى لبي حامد الغزالي  ت  3

 م1993 -هن 1413عام 1ط/
 –دار ال ديأ  – 118/  2( انظر ا بداية المجتهد ونهاية المهتصد  ب  رشد  4

رسالة  85م ، ال اجة وأثرها في الح ام دراسة نظرية تطبيقية ص 2004هن / 1425
دار كنوو إشبيليا ، الرياض   -للدكتور أحمد ب  عبد الرحم  ب  ناصر الرشيد دكتوراه 
 م. 2008هن /  1429،  1، ط 
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والفننرق بنني  الضننرورة وال اجننة هننو أننن  علننى الننرغم منن  أن كالهمننا حالننة جهنند 
تأحد ومشهة، إ  أن المشهة في الضرورة تالغة م دية إلى الهالك أو اإلهال  

مهاصد الشريعة اإلسالمية الخمسة وهي الدي  أو النفس أو العهنل أو العنرض 
 أو الما  .

أمننا المشننهة فنني ال اجننة فهنني   تصننل إلننى ا عتننداء علننى واحنندة منن  المننور 
الخمسة المذكورة، ولك  يه  الضيق وال نر  عنند عندم إتيانهنا، يهنو  العنز بن  

والم تنننا  النننذي   يخشنننى  عبنند السنننالما المضنننطر هننو النننذي يخشنننى هالكنن ،
 .  1هالك 

لنننذا يم ننن  الهنننو  تنننأن الضنننرورة حالنننة تسنننتدعي إنهننناذا، أمنننا ال اجنننة تسنننتدعي 
تسننهيال وتيسننيرا، فهنني مرترننة دون الضننرر المترتننف علننى الضننرورة، وقنند تنننز  

م الضروري  لن  أولى، ولن  أصل 2ال اجة منزلة الضرورة ، واذا تعارضتا قلد ِّ

                                                 

هن( دار 660للعز ب  عبد السالم  ت  68/  1( قواعد الح ام في مصالا النام  1
  .بيروت –الكتف العلمية 

راي مشروعية ( معنى قاعدة ال اجة تنز  منزلة الضرورةا أن ال اجة سبٌف م  أس 2
الح ام ا ستثنائية م  إتاحة الم رم وترك الواجف ون و ذل ، شأنها في ذل  شأن 
الضرورة، ت يأ تكون ملنزلة منزلتها وملل هًة بها م  هذا الجانف، وليس المهصود 
بهذه الهاعدة أن ال اجة تأهذ أح ام الضرورة م  حيأ العموم واإلجالق ت يأ تكون 

مًا  لن  لو كان المر كذل  لما كان بينهما فرٌق، وانما المهصود ال اجة كالضرورة دائ
مشابهة ال اجة للضرورة في كونها سبرًا لمشروعية الح ام ا ستثنائية. انظرا 

في رسالة ماجستير  22التطبيهات الفههية لهاعدة  ال اجة تنز  منزلة الضرورة( ص 
 . ي عريشيالفه  المهارن ، إعداد/ عبد ن ب  م مد ب  عل
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لصننل يجننف تهديمنن  علننى مننا هننو منن  تواتعنن  ولواحهنن ، ال نناجي، و  شنن  أن ا
 . 1قا  صاحف التهرير والت بيرا الضروري ملرجَّا على ال اجي

فال اجنننة هننني جنننزء مننن  الضنننرورة، والضنننرورة أعنننم وأشنننمل مننن  ال اجنننة، إذن 
 يم   الهو  تأن كل ضرورة حاجة، وليس كل حاجة ضرورة . 

 . الحر : 2

 . 2ال ر  في اللغةا تمعنى الضيق

 ر  عند الفههاء يعني ولم يخر  المعنى ا صطالحي ع  معناه اللغوي، فال
أو كل ما تسبف في الضيق، سواء أكان واقعا على البدن أم على الضيق، 

 . 3النفس أم عليهما معا

والصلة بي  الضرورة وال ر  أن الضرورة هي أعلى أنوا  ال ر  الموجرة 
 .4للتخيي 

                                                 

لبي عبد ن، شمس الدي  م مد ب  م مد المعروف  231/  3( التهرير والت بير  1
هن(. الناشرا دار الكتف 879تاب  أمير حا  ويها  ل  اب  الموقت ال نفي  تا 

 م 1983 -هن 1403العلمية، الطرعةا الثانية، 
لحمد ب  م مد ب  علي  127/  1( المصراح المنير في غريف الشرح الكبير  2

 بيروت. –الم ترة العلمية  -هن( 770الفيومي ثم ال موي، أبو ال راا  تا ن و 
لم مند بن  جرينر  18/690جام  البيان في تأويل الهنرفن( تفسير الطبري، المسمىا  (  3

، الجننام   2000/  1420ة الولننى الطرعنن –م سسننة الرسننالة  –هننن( 310الطبننري  ت
ل مننننام الهرجبنننني  100/  12،  81/  7لح ننننام الهننننرفن المسننننمى  تفسننننير الهرجبنننني( 

 .  1964/  1384الطرعة الثانية –الهاهرة  –دار الكتف المصرية  –هن ( 671 ت
 376 - 375/  2( المنثور في الهواعد الفههية للزركشي  4
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 . المشقة:3

المعنننى اللغننويا شننق  علينن  المننر يشننق شننها ومشننهة إذا صننعف علينن  وثهنننل، 
وشننق علينن  إذا أوقعنن  فنني المشننهة، وا سننما الشننق تالكسننر، ومننن  قولنن  تعننالىا 

} لاي  ا ٌ  ياُشُق عا يُد يا ماا ُيري » (، ومنن  ال نديأا 27سورة الهصص م  ايينة   }وا
المعننى لننو  أن « 1الةلنو  أن أشنق علنى أمتني، لمنرتهم تالسنواك عنند كنل صن

 . 2أثهل على أمتي م  المشهة وهي الشدة

والمعننننى ا صنننطالحي للمشنننهة   يخنننر  عننن  المعننننى اللغنننوي، فالمشنننهة هننني 
الجهنند والعننناء والشنندة والتعننف، إ  أنهننا غيننر ثابتننة، فهنني تختلنن  منن  شننخص 
يهننر، ومنن  وننروف وأحننوا  لهننر ، و  يم نن  ضننرطها تضننات  م نندد، فمننا 

جهنند لشننخص معنني  قننند ي ننون أمننرا عاديننا لشننخص فهننر، مثنننا  كننان مشننهة و 
كننان ذلنن ا لننيس كننل مننريض ي ننق لنن  الفطننر فنني رمضننان، ولكنن  هننناك منن  

هييفننا يسننتطي  معنن  الصننوم دون جهنند أو مشننهة، فهننذا   حننر   مرضنن  مرضننا
فنني صننوم  مننادام لننم يتسننبف فنني إل نناق أي ضننرر بنفسنن ، وهننناك منن  ي ننون 
مننريض مرضننا شننديدا، ولننو صننام لل ننق الضننرر بنفسنن  وتسننبف فنني إيننذائها، 
فهننذا يعتبننر صننوم  معصننية  لننن  يتسننبف فنني إل نناق الضننرر والذ  تننالنفس 

هنذا  -رحمن  ن -أن تلصان وتل ف ، قا  اإلمام الزركشي التي أمر ن تعالى
 .3لم يعص م  حيأ إن  صائم بل م  حيأ س ي  في الهالك

                                                 

(، ص    اللراني، الم ترة 47ك ، حديأ رقم  تاي السوا 12/ 1( سن  أبي داود  1
 بيروت -العصرية، صيدا 

بيدي  تا  25/511( تا  العروا م  جواهر الهاموا  2  هن( 1205للزَّ
 .174/  3( المنثور في الهواعد الفههية للزركشي  3
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رحمنن   -فلننيس كننل تعننف يطلننق علينن  مشننهة، وقنند قننام النندكتور/ و رننة الزحيلنني
 ا1قسمي بتهسيم المشهة إلى  -ن

اإلنسنننان مشنننهة معتنننادة أو مألوفنننةا وهننني المشنننهة الطبي ينننة التننني يسنننتطي   .1
ت ملهننا دون إل نناق الضننرر تنن ، فهننذه المشننهة لننم يرفعهننا الشننار  عنننا، و  
تنفنن  عنهننا ال رننادة غالرننا، والتكلينن  تالمطالننف الشننرعية منن  وجودهننا فيهننا 
أمر واق  فعال  لن كل عمل في ال ياة   يخلو م  مشهة، بل إن معنى 

جاقننة اإلنسننان ، غيننر أنهننا م تملننة تننتالئم منن  2التكلينن    يت هننق إ  بهننا
 العادية.

مشننهة غيننر معتننادةا وهنني المشننهة الزائنندة التنني   يت ملهننا اإلنسننان عننادة،  .2
وتفسنند علننى النفننوا تصننرفاتها، وتخننل بنظننام حياتهننا، وتعطننل عنن  القيننام 
تالعما  النافعة غالرا، وهذه   مان  م  التكلي  بها عهال، ولك  لم يه  

كليننن  تالشننناق، واإلعاننننات  يننن ، شنننرعا  لن ن تعنننالى لنننم يهصننند إلنننى الت
كالوصنننا  فننني الصنننيام، والمواورنننة علنننى هينننام الليل....وهنننذه المشنننهة إذا 

                                                 

وما تعدها  195( انظرا  نظرية الضرورة الشرعية مهارنة م  الهانون الوضعي ص  1
 م.  1985هن / 1405و رة الزحيلي م سسة الرسالة، الطرعة الراتعة  للدكتور/

( وهنا يجف التنوي  إلى أمر مهما وهو أن المشهة ليست هي المهصودة، وانما  2
المهصود مصالا ال راد، فال ينرغي أن نهصد في أعمالنا المشهات ونستزيد منها، 
واني  أن وراء ذل  الجر العظيم، وأن الثواي على قدر المشهة، فهذا قصد يخال  

 جر علي   لن كل قصد يخال  قصد قصد الشار ، فهو مردود على صاحر ، و  ي
الشار  تاجل، فالهصد  إلى ذات المشهة تاجل، بل  ي  اإلثم إن ارتف  النهي عن  إلى 

 .   196درجة الت ريم. انظر نظرية الضرورة الشرعية للدكتور/ و رة الزحيلي ص 
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كاننننننت فننننني نفنننننس العمنننننل، فهننننند رفعهنننننا ن تعنننننالى عننننننا بتشنننننري  النننننرهص 
 المعروفة، ورغ ف في الهذ بها. 

والمشهة المهصودة هنا هي التني يترتنف عليهنا هنالك الننفس أو اإلضنرار تنأي 
 ت الخمس التي أمر ن تعالى ت فظها وصيانتها. م  الضرورا

 Painفالمشنهة جبيننًا تشنملا اللننم  ،عننام وواسن  مصنطلا المشنهة فنني الطنفو 
، ولكل واحدة م  هنذه Loss of energyوضع  الهوة  Fatigueوالتعف 

 . 1الشياء مقياا هاص في الطف

د  عننن  كمنننا أن المشنننهة يختلننن  ضننناتطها تننناهتالف أعنننذارها، ففننني التنننيمم يعننن
الماء إذا هناف إتنالف منفعنة عضنو أو تن ء البنرء أو شنينا فاحشنا فني عضنو 

، على الع س م  الضرورة التي لها ضات  م دد، إذا وصل اإلنسنان 2واهر
لمرحلننة هشنني فيهننا إل نناق الضننرر بنفسنن  أو تننأي عضننو منن  أعضنناءه، فالبنند 

 م  ارتكاي الم رم.....

م  الضرورة، ف ذا ولجندت الضنرورة وهنا يم   الهو  تأن المشهة أعم وأشمل  
ولجنندت المشننهة، ولننيس شننرجا إذا ولجنندت المشننهة ولجنندت الضننرورة، فهنند توجنند 

 المشهة بدون وجود الضرورة.

إ  أن كننال  ،وعلننى الننرغم منن  وجننود تعننض ا هننتالف بنني  الضننرورة والمشننهة
منهمنننا ينننن دي إلنننى رفنننن  ال نننر  والضننننيق عنننن  ال رننناد، وهننننذا مننن  أهننننم سننننمات 

 الشريعة اإلسالمية.

                                                 

 للدكتور هالد ب  حمد الجابر 4( تأصيل الضرورة الطبية ص  1
   172/  3واعد الفههية ( المنثور في اله 2
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 . التداوي:4

أيا تعناجي  ،أيا تعاجي الدواء وتناول ، والمصدرا تنداو   التداوي اي اللغة
الدواء، وأدو  فالنا يدوين  تمعننىا أمرضن ، وبمعننىا عالجن  أيضنا، فهني من  

 . 1الضداد
ا المعننى ا صنطالحي للتنداوي   يخنر  عن  معنناه اللغنوي،  صطالحواي اال

فظهنننور معنننننى اللفننن  للفههنننناء وبيانننن  وايضنننناح  جعلهنننم يهعنننندون عننن  تعريفنننن  
وت ديده في ا صطالح، وذل  أن تعري  المعرف لنيس م منودا، لكن  يم ن  
الهنننو  تنننأن المعننننى ا صنننطالحي للتنننداوي هنننو جلنننف الننندواء للعنننال  والتعنننافي 

 ئل المعتبرة شرعا .تالوسا
 ،والتمننننريض ،وهننننناك ألفنننناظ كثيننننرة ذات صننننلة تمصننننطلا التننننداوي كالتطبيننننف

وغيرهننا، إ  أنهنا وان كانننت مختلفنة فنني اللفن  إ  أنهننا  ...والشنفاء ،واإلسنعاف
 متفهة في المعنى الذي هو إوالة الضرر .    

 والتداوي مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع على النحو التالي:
 الكتاب : يوال:

{: قول  تعالى فييني ُت ااُهوا َاش   ( .80سورة الشعراء ايية   }واإيذاا ماريض 

فننني ايينننة د لنننة علنننى أن الشنننفاء من نننة مننن  ن تعنننالى ل رننناده، وقننند حثننننا ن 
تعننالى إلننى التمنناا السننراي الم ديننة إلننى نننوا  الشننفاء، والتننداوي تالمرنناح منن  

 . 2جملتها

                                                 

، لسان العري  ب   305/  1( انظر ا المعجم الوسي  إلبرا يم أنيس وفهرون  1
  276/  14منظور 

  103/  13( تفسير الهرجبي  2
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 َّانيا: السنة المشراة: 

لكنل » ع  النبي صلى ن علي  وسلم أن  قنا ا  -رضي ن عن  -ع  جابر
 «.1دواء الداء برأ ت ذن ن عز وجل داء دواء، ف ذا أصيف

ا أن رجنال أتنى النبني صنلى ن علين  وسنلم -رضني ن عنن  -ع  أبني سنعيد
اسنه  »ثنم أتنى الثانينة، فهنا ا « اسنه  عسنال»فها ا أهي يشتكي تطن ، فهنا ا 

ثننم أتنناه فهننا ا قنند فعلننت  فهننا ا « اسننه  عسننال»ثننم أتنناه الثالثننة فهننا ا « عسننال
 .2فسهاه فبرأ« صدق ن، وكذي تط  أهي ، اسه  عسال»

 د   ال ديثان على أن التداوي مشرو  تالجملة، وفيهما الترغيف في التماس  .

 َّالثا: اإلجماع : 

  مننن  المصننننل ة، علننننى مشنننروعية التننننداوي  لمنننا  ينننن 3أجمننن  أكثنننر أهننننل العلنننم
 ومعلوم أن أمر هذه الشريعة مبني على جلف المصالا ودرء المفاسد . 

مسننننننألة التننننننداوي تعتريهننننننا الح ننننننام الفههيننننننة الخمسننننننةا الواجننننننف، والمرنننننناح، و 
التننداوي مننن  مننا  -رحمنن  ن -ابنن  تيمينة، قننا  والمسنت ف، والم ننروه، وال ننرام 

                                                 

تايا لكل داء دواء واست راي التداوي ، حديأ  1729/ 4( رواه مسلم في ص ي    1
 ( .69/2204رقم  

 ( .5684تاي ا الدواء تالعسل ، حديأ رقم   132/  7( رواه الرخاري في ص ي    2
( فهد ذهف جماعة م  المتصوفة إلى حظر التداوي ومنع  ، انظر الجام  لح ام  3

وما تعدها ،  135/ 10، فتا الراري  ب  حجر العسهالني 138/ 10الهرفن للهرجبي 
عون المعبود شرح سن  أبي داود ، 14/191المنها  شرح ص يا مسلم للنووي 

 10/240للعظيم فتادي 
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ومننن  مننا هننو مسننت ف، هننو م ننرم، ومننن  مننا هننو م ننروه، ومننن  مننا هننو مرنناح، 
 .1ومن  ما هو واجف، وهو ما يعلم أن  ي صل ت  تهاء النفس   تغيره

وقد جاء في السنة الص ي ة أن النبي صلى ن علي  وسلم كنان يتنداو  ممنا 
يصننننير  منننن  المننننراض، ووصنننن  كثيننننرا منننن  الدويننننة فنننني عننننال  الكثيننننر منننن  

المعننناد( فصنننو  عديننندة لهننندي المنننراض، وقننند أفنننرد ابننن  القنننيم فننني رائعتننن   واد 
النبي صلى ن علي  وسلم في التداوي م  المنراض، منهنا ا هدين  صنلى ن 
عليننن  وسنننلم فننني عنننال  ال منننى، وعنننرق النسنننا، وال  نننة، والصننندا ، وأمنننراض 

 . 2الهلف، والسم والورام .... وغير ذل 

ي إذن الصننل فننني التننداوي اإلتاحنننة، لكننن  قنند يتغينننر ال  نننم  نظننرا لظنننروف فننن
جبيعة المرض  لن علة التداوي علة غير منضرطة، وهي علة ونية تختل  

 تاهتالف الزمان والم ان والشخاص . 

اإلجما  على  -رحم  ن -وقد نهل اإلمام موفق الدي  عبد اللطي  الرغدادي
وهنننو عنننام شنننامل للتنننداوي تالعهننناقير وبالجراحننننة...  ن ، 3مشنننروعية التنننداوي 
 تعالى أعلى وأعلم.

  

                                                 

الناشرا مجم  المل  فهد لطراعة المص    12/ 18( مجمو  الفتاو   ب  تيمية  1
 م1995هن/1416الشري ، المدينة النبوية، عام النشرا 

م ترة المنار اإلسالمية، الكويت، الطرعةا  133 – 66/  3( واد المعاد  ب  القيم  2
 م1994هن /1415ة والعشرون الساتع

معرفة ، لعبد اللطي  الرغدادي دار ال 179( انظرا الطف م  الكتاي والسنة ص  3
 م 1994هن/1414، الطرعة الثالثة، بيروت
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 المبحث األول

 التأصيل لمبدي الضرورة

 وفيه يربعة مطالب: 

 .المطلب األول: األدلة الشرعية على اعتبار الضرورة اي األحكام 

  :الضرورة وتطبيقاتها.الخاصة بقواعد بعض الالمطلب الثاني 

 .المطلب الثالث: شروط وضوابط العمل بالضرورة 

 .المطلب الرابع: اي الضرورة الطبية 

 األول: األدلة الشرعية على اعتبار الضرورة اي األحكام:المطلب 

الضنننرورة معتبنننرة فننني الح نننام  وذلننن  مننن  تننناي التيسنننير ورفننن  ال نننر  اللنننذان 
يعتبننران منن  أهننم مرننادد هننذه الشننريعة الغننراء، وقنند تأينند هننذا الهننو  تأدلننة منن  

 الكتاي والسنة، على الن و التاليا

 يوال الكتاب:

الهرفنية التني تند  علنى اعترنار الضنرورة فني الح نام وردت العديد م  اييات 
 الفههية، م  هذه ايياتا

اري َّللُاي اامااني ِّ} .1 اُل بياهي ليغاي  اا ُيهي ما زييري وا ن  ما ال خي لاح  تاةا واالُدما وا ي  ُكُم ال ما لاي  ُرما عا ُنماا حا
ايم  {  حي ُفاور  را ٌُ َّللُاا ما اهي ِّي لاي  را بااغ  واالا عااد  ااالا ِّيَّ ما عا ي  ُطُر ما سنورة الرهنرة اض 

 (.173فية  

ااة   .2 ماصا ااُطُر ايااي ماخ  ااني اض  اايم {}ااما حي ُفااور  را ٌُ َّللُاا ما َّ اام  ااااوي ااانيف  إليي اارا ُمتاجا ي   ما
 (.3سورة المائدة م  ايية  
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ُكم   .3 لااي  اُرما عا قاد  ااُصلا لاُكم  ماا حا هي وا لاي  ُم َّللُاي عا ُما ُذكيرا اس  ماا لاُكم  يااُل تاأ ُكُلوا مي }وا
هي{ ُتم  ِّيلاي  ر  ُطري  ( .119ية  سورة النعام م  اي ِّياُل ماا اض 

ايم { .4 حي ُفاور  را ُبا ا ما ٌُ را را بااغ  واالا عااد  ااوي ي  ُطُر ما سنورة النعنام من   }ااماني اض 
 ( .145ايية  

اري َّللُاي بياهي اامااني  .5 اُل ليغاي  اا ُيهي ما زييري وا ن  ما ال خي لاح  تاةا واالُدما وا ي  ُكُم ال ما لاي  ُرما عا }ِّيُنماا حا
را بااغ  وا  ي  ُطُر ما يم  اض  حي ٌُ َّللُاا ماُفور  را  ( . 115{ سورة الن ل فية  الا عااد  ااوي

فهننذه اييننات واضنن ة الد لننة علننى مشننروعية العمننل تالضننرورة، واعترارهننا فنني 
الح ام الشرعية  وذل  حفاوا على النفس م  الهالك والضيا ، ففي اييات 

رة مننن  الت نننريم، السننناتهة اسنننتثناء ونفننني، ا سنننتثناءا أي اسنننتثناء حالنننة الضنننرو 
ونفيا أي نفني اإلثنم عن  المضنطر النذي هنو نتيجنة ال رمن ، جناء فني كشن  
السنننرارا اسنننتثنى حالنننة الضنننرورة وا سنننتثناء مننن  الت نننريم إتاحنننة، إذا الكنننالم 
صننار عرننارة عمننا وراء المسننتثنى وقنند كننان مراحننا قبننل الت ننريم  رهنني علننى مننا 

تيجنة ال رمنة عن  المضنطر كان في حالة الضرورة....، نفى اإلثم الذي هو ن
 .1فيد  على انتفاء ال رمة

  

                                                 

، لعبد العزيز ب  أحمد ب  398/  4( انظرا كش  السرار شرح أصو  البزدوي  1
 -ا دار الكتاي اإلسالميالناشر -هن(730م مد، عالء الدي  الرخاري ال نفي  تا 

 بدون جرعة وبدون تاريخ.
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 َّانيا: السنة المشراة:

مننا رواه أحمنند فنني مسنننده عنن  أبنني واقنند الليثننيا أنهننم قننالواا يننا رسننو  ن، إنننا 
إذا لنننننم » تنننننأرض تصنننننيبنا بهنننننا المخمصنننننة، فمتنننننى ت نننننل لننننننا الميتنننننة  قنننننا ا 

 « 1تصطر وا، ولم تغترهوا، ولم ت تفئوا، فشأنكم بها

والمعنىا إذا لم تجدوا ألبنة تصطر ونها أو شراتا تغترهون  ولم تجدوا تعد عدم 
  . 2الصبوح والغبوق تهلة تأكلونها حلت لكم الميتة

رو  أن  -رضننني ن عنننن  -منننا رواه أبنننو داود فننني سننننن  أن جنننابر بننن  سنننمرة
رجال، نز  ال رة ومعن  أهلن  وولنده فهنا  رجنل إن ناقنة لني ضنلت فن ن وجندتها 

 ها فوجننندها، فلنننم يجننند صننناحبها فمرضنننت فهالنننت امرأتننن ا ان رهنننا فنننأبى فأمسننن
فنفهت فهالتا اسلخها حتى نهندد شن مها، ول مهنا، ونأكلن ، فهنا ا حتنى أسنأ  

، «هل عندك غنى يغنين  »فسأل  فها  رسو  ن صلى ن علي  وسلما فأتاه 
 كنننت قننا ا فجنناء صنناحبها فننأهبره الخبننر فهننا ا هننال« فكلوهننا»قننا ا  ، قننا ا 

 .3ن رتها قا ا است ييت من 

                                                 

(، حديأ حس  تطرق  21901، حديأ رقم   36/232( أهرج  أحمد في مسنده  1
( 8074، برقم   50/  5وشواهده، أهرج  الهيثمي في مجم  الزوائد ومنر  الفوائد 

 وقا ا رواه الطبراني ورجال  ثهات.
ر واا تتناولوا الصبوحا وهو شري اللب  أو ، تصط172/  8( نيل الوجار للشوكاني  2

الكل أو  النهار، وتغترهواا أي تأكلوا الغبوقا وهو شري اللب  أو الكل فهر النهار 
عشاء، وت تفئوا تهالا أي نوعا م  التمر، وهو مشتق م  ال فاء، البردي  تضم الراء( 

 وهو نو  جيد م  التمر.
(، 3816لمضطر إلى الميتة، حديأ رقم  ،  تايا في ا358/  3( سن  أبي داود  3

 ح م اللرانيا حس  اإلسناد.
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وفي لف ا ع  جابر ب  سمرة أن أهل بيت كانوا تال رة م تاجي  قا ا فماتت 
عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرهص لهم النبي صلى ن علي  وسلم في أكلها، 

 . 1قا ا فعصمتهم تقية شتائهم أو سنتهم

وناهر منذهف الئمنة قا  اب  تيميةا إن أكل الميتة للمضطر واجف علي  في 
وغيرهم، كما قا  مسروقا من  اضنطر إلنى الميتنة فلنم يأكنل حتنى منات دهنل 

 .2النار

هننذا فنني إتاحننة الميتننة، والحاديننأ التنني تجيننز ارتكنناي الم ننرم لضننرورة كثيننرة، 
منهنناا مننا جنناء فنني الصننيد والننذتائا، ومنهننا مننا جنناء فنني النندفا  عنن  النننفس أو 

إتاحنة منا  الغينر للضنرورة.... وغيرهنا، الما  أو العرض، ومنها منا جناء فني 
 وسأكتفي بذكر ما ذكرت  لعدم اإلجالة.

 :القواعد الخاصة بالضرورة وتطبيقاتهابعض المطلب الثاني: 

أردت ال نننديأ عننن  الهواعننند الفههينننة المتضنننمنة لمبننندأ الضنننرورة  لمنننا لهنننا مننن  
 الهواعداهذه م  أهمية كبيرة في توضيا وبيان مجا ت ا عتماد عليها، و 

 .قاعدة: المشقة تجلب التيسير:1

هنننذه الهاعننندة مننن  الهواعننند الكبنننر  التننني عليهنننا مننندار الفهننن ، وهننني مننن  الهواعننند 
، وهنننني منننن  الهواعنننند الفههيننننة 3الخمننننس التنننني ترجنننن  إليهننننا جمينننن  مسننننائل الفهنننن 

                                                 

 34/411(، مسند احمد  ط الرسالة( 3652حديأ رقم   8/171( نيل الوجار  1
 ( إسناده ض ي ، ال رةا أرض تظاهر المدينة بها حجارة سود .20815حديأ رقم  

 هن( .728 ب  تيمية ال راني ال نبلي الدمشهي  المتوفىا 7/  3( الفتاو  الكبر   2
 . 7( الشراه والنظائر للسيوجي ص  3
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المتضمنة للتيسير، فهد قا  العلماء أن  يتخر  على هذه الهاعدة جمي  رهص 
 .1الشر  وتخييفات 

، ويندر  ت نت هنذه 2أنها قاعدة فههية أصولية -رحم  ن -قا  اإلمام الندوي 
الهاعنننندة الكبننننر  عنننندد منننن  الهواعنننند الفرعيننننة، مثننننلا قاعنننندة الضننننرورات تبننننيا 
الم ظننورات، وقاعنندة إذا ضنناق المننر اتسنن ، وقاعنندة الضننرورة تهنندر تهنندرها، 

  .3وقاعدة ا ضطرار   يرطل حق الغير..... وغيرها
نظرا لن هذه الهاعدة م  الهواعد الفههية المتضمنة للتيسير، ف ن أدلتها هني و

نصننوص الكتنناي والسنننة التنني تنند  علننى التيسننير ورفنن  ال ننر ، وهنني كثيننرة ، 
 منهاا 

{ قولنن  تعننالىا اارا يااُد بيُكااُم ال ُعس  اارا واالا ُيري يااُد َّللُاُ بيُكااُم ال ُيس  سننورة الرهننرة، منن   }ُيري
ا{: وقولنننن ، (185 اييننننة ااااعاها ًسااااا ِّياُل ُوس  سننننورة الرهننننرة، منننن   }الا َُكال يااااُف َّللُاُ ناف 
{ وقولن ا، (286 ايية ارا   يني مين  حا ُكم  ايي الد ي لاي  عالا عا ماا جا سنورة ال نن، من   }وا

{ وقولنننن  تعننننالى، (78اييننننة   ااااتاطاع ُتم  ااااا اس  سننننورة التغنننناب  منننن   }اااااااُتُقوا َّللُاا ما
   اييات. (....وغيرها العديد م16 ايية

 أما السنة فهناك العديد م  الحاديأ النبوية المتضمنة مبدأ التيسير منهاا 
                                                 

 ب  نجيم المصري،  64، والشراه والنظائر ص77( الشراه والنظائر للسيوجي ص 1
 م 1999 -هن  1419لبنان، الطرعةا الولى،  –دار الكتف العلمية، بيروت 

رسالة  – 265صودراسة م لفاتها  ( الهواعد الفههية مفهومها، نشأتها، تطورها 2
 دمشق -الناشرا دار الهلم  –لعلي أحمد الندوي -ماجستير 

 162، الوجيز في إيضاح قواعد الفه  الكلية ص 271( الهواعد الفههية للندوي ص  3
 -لبنان  –لة، بيروت الشيخ الدكتور م مد ف  بورنو أبو ال ارل الغزي، م سسة الرسا

 م. 1996 -هن  1416الطرعةا الراتعة، 
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إن الندي  يسنر، ولنن  »عن  أبني هرينرة، عنن  النبني صنلى ن علين  وسننلم قنا ا 
يشاد الدي  أحد إ  غلر ، فسددوا وقاربوا، وأتشروا، واسنتعينوا تالغندوة والروحنة 

 «.1وشيء م  الدلجة

مننا هيننر رسننو  ن صننلى ن علينن  »قالننتا  -ن عنهننا رضنني -عنن  عائشننة
وسننلم بنني  أمننري ، أحنندهما أيسننر منن  ايهننر، إ  اهتننار أيسننرهما، مننا لننم ي نن  

 «.2إثما، ف ن كان إثما، كان أتعد الناا من 

هذه الدلة وغيرها الكثير واض ة الد لة على هذه الهاعدة، وقد واتفق العلماء 
يشنننهد لنننذل  أن كثينننرا مننن  كتنننف الهواعننند الفههينننة علنننى صننن تها والعمنننل بهنننا، و 

 .3نصت على ذكر الهاعدة أو ألم ت إليها

معننننى هنننذه الهاعننندةا أن المشنننهة والضنننيق قننند ي وننننا سنننبرا للتيسنننير والتسنننهيل 
والتخييننن ، فنننالمرض رهصنننة لتنننرك تعنننض الفنننروض كالصنننوم والصنننالة، وقننند 

                                                 

(، يشاد الدي ا ي ل  39، تايا الدي  يسر، حديأ رقم   16/  1( ص يا الرخاري  1
نفس  م  ال رادة فوق جاقت  والمشادة المغالرة، إ  غلر ا رده إلى اليسر وا عتدا ، 

ربواا اقتربوا م  فعل الكمل إن لم فسددواا ألزموا السداد وهو التوس  في العما ، قا
تستطيعوه، واستعينوا تالغدوة والروحة وشيء م  الدلجةا استعينوا على مداومة ال رادة 

 ت يهاعها في الوقات المنشطة كأو  النهار وبعد الزوا  وفهر الليل.
، تايا مراعدت  صلى ن علي  وسلم لآلثام واهتياره م   1813/  4( ص يا مسلم  2

 ((.2327  - 78مراح، أسهل  وانتهام  هلل عند انتهاك حرمات ، حديأ رقم  ال
، والمشهة 41، نظرية الضرورة الشرعية ص 2/122، 1/340( انظرا الموافهات  3

للدكتور/  صالا ب  سليمان اليوس ، 103تجلف التيسير دراسة نظرية وتطبيقية ص
لعبد الرحم  ب  صالا العبد  434/  1والهواعد والضوات  الفههية المتضمنة للتيسير 

 اللطي .
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  فنني حننا ت ي ونننا سننبرا فنني تشننري  أح ننام جدينندة علننى هننالف المعتنناد، وذلنن
الضرورة، كتشري  تعض العهود على هالف القياا كعهود اإلجارة أو اإلعارة 
أو الهروض، التي تبيا ا نتفا  تأموا  الغير تسهيال لل راد، وقند ي وننا أيضنا 
سننننبرا فنننني صننننيرورة أح ننننام شننننرعية غيننننر مشننننروعة أصننننال، كأفعننننا  المسننننتكره 

 .1لى تعض الم ظوراتوالناسي والمخطص، فهذه الفعا  تبيا اإلقدام ع

 :. قاعدة: الضرر يزال2

أورد العلماء هذه الهاعدة تصيغ مختلفة، لك  هذه الصيغة هني الكثنر شنيوعا 
، «3  ضنرر و  ضنرار» ومن  هنذه الصنيغا لفن ا ، 2في كتف الهواعد الفههينة

، 4وهنننذا هنننو لفننن  ال نننديأ النبنننوي الشنننري ، ولفننن ا الضنننرر   ينننزا  تالضنننرر
 .5تال ضررولف ا يزا  الضرر 

ومعنننى هننذه الهاعنندة أن كننل ضننرر واجننف اإلوالننة، وهننذه الهاعنندة هنني إحنند  
الهواعد الكبر  التي عليها مدار الفه ، وقد بنى عليها كثير م  الفههناء العديند 

                                                 

 . 201 – 200( نظرية الضرورة الشرعية ص  1
 . 85، و ب  نجيم ص83، وللسيوجي ص1/41( انظرا الشراه والنظائر للسر ي  2
تاي  م  بنى في حه  ما يضر تجاره، حديأ رقم  784/  2( سن  اب  ماج    3

 (، ح م اللرانيا ص يا لغيره .2341 
 .2/321انظرا المنثور في الهواعد (  4
لتهي الدي  أبو الرهاء م مد ب  أحمد ب  عبد العزيز  442/  4( شرح الكوكف المنير  5

ت هيقا م مد  -هن(972تاب  النجار ال نبلي  المتوفىا  ب  علي الفتوحي المعروف
 من. 1997 -هن 1418الطرعة الثانية  -م ترة العبي ان  -الزحيلي ونزي  حماد 
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منن  أبننواي الفهنن  ومسننائل ، والقننوا  فنني أهميننة هننذه الهاعنندة وسننعة تطبيهاتهننا 
 .1كثيرة

لكبننر  عننددا منن  الهواعنند المتعلهننة بهننا، إمننا وقنند أل ننق العلمنناء بهننذه الهاعنندة ا
تهييدا لها، أو ترتيرا عليها، أو تفريعا عنها، وم  تل  الهواعدا قاعدةا الضرر 
  يننننننزا  تالضننننننرر أو الضننننننرر   يننننننزا  تمثلنننننن ، وقاعنننننندةا الضننننننرورات تبننننننيا 

 .2الم ظورات، وقاعدةا الضرر يدف  قدر اإلم ان
اااراارًا  قولننن  تعنننالىاأدلنننة هنننذه الهاعننندةا مننن  الكتنننايا ومننن   اااُكوُهُن ضي سي }واال ُتم 

{ (، وقولن ا231سورة الرهرة   ليتاع تاُدوا{ يد  اهي اتيب  واال شا اُر كا سنورة الرهنرة  }واال َُضا
رر تنالغير، (، وغيرها م  اييات التي ينرد فيهنا النهني عن  إل ناق الضن282 

 .ت وال أ على إوال

ه الهاعدة تما روي ع  اب  وم  السنةا استد  أكثر العلماء على ص ة هذ
  ضرر »أن النبي صلى ن علي  وسلم قا ا  -رضي ن عنهما -عراا

، وهذا ال ديأ نص في الهاعدة بل هو لفظها عند تعض «3و  ضرار
 العلماء.

يتجلى تطبيق هذه الهاعدة في كل ح م كانت ح مة مشروعيت  دف  و
الضرر، ولعل أكبر مجا  لتطبيهها هو المعامالت، حيأ ي ون المر متعلها 

                                                 

 85، و ب  نجيم ص84( انظرا الشراه والنظائر للسيوجي ص 1
( الوجيز في إيضاح قواعد الفه  الكلية للشيخ الدكتور م مد صدقي ف  بورنو أبو  2

 .192ال ارل الغزي  ص 
تايا م  بنى في حه  ما يضر تجاره، حديأ رقم  784/  2( سن  اب  ماج   3

 (، ح م اللرانيا ص يا لغيره .2341 
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تطرفي ، ولذل  فهد ذكر العلماء أن  قد بلني على هذه الهاعدة أبواي متعددةا 
وجة، كرد  المعيف في البيو ، واثرات الخيار عند اهتالف الصفات المشر 

وفسخ النكاح تالعيوي المعتبرة.... وغيرها، كما أن لها تطبيهات في أبواي 
 .1ال رادات، والعهوبات ون وها

 . قاعدة: الضرورال تبيح المحظورال:3

هنننذه الهاعننندة هننني إحننند  الهواعننند الكلينننة الفرعينننة  وقننند أدرجهنننا تعنننض العلمننناء 
ا الضننرر يننزا ، ت ننت قاعنندة -رحمهننم ن -كالسننر ي، والسننيوجي، وابنن  نجننيم

، وأدرجهنننا تعضنننهم ت نننت قاعننندةا المشنننهة تجلنننف 2تاعترنننار أنهنننا أهنننص منهنننا
التيسير، وبعضهم ت ت قاعندةا إذا ضناق المنر اتسن ، وأحياننا ت نت قاعندةا 
  ضرر و  ضنرار  لن منا يتفنر  من  هنذه الهاعندة يم ن  أن يتفنر  عن  هنذه 

 . 3الهواعد

تاعترنار أن موضنوعها دلينل  صنوليةوقد اعتبرها تعض الفههناء من  الهواعند ال
اااهي{  ، فهنننني تمعننننى قولنننن  تعنننالىا4شنننرعي ُتم  ِّيلاي  ر  ااااُطري ااااا اض  النعننننام منننن  }ِّياُل ما
،  5في الم بن و هذا اللفن  -رحم  ن -أوردها اإلمام الشافعي، و (119ايية 

                                                 

لعبد الرحم  ب  صالا العبد  284/  1الهواعد والضوات  الفههية المتضمنة للتيسير  ( 1
 اللطي .

 . 85، و ب  نجيم ص83، وللسيوجي ص1/41( انظرا الشراه والنظائر للسر ي  2
 . 175( انظرا الوجيز في إيضاح قواعد الفه  الكلية ص  3
 .61( انظرا الهواعد الفههية للندوي ص 4
 .66/  4الم للشافعي  ( انظرا 5
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ا   واجننننف منننن  عجننننز و  حننننرام منننن  -رحمنننن  ن -وبمعناهننننا قننننو  ابنننن  القننننيم
 .1ضرورة

الهاعدةا أن الممنو  شنرعا يرناح عنند ا ضنطرار، فيرتفن  اإلثنم والعهناي معنى 
الهنننروي، وقنننند يرتفننن  العهنننناي الجنننننائي أحياننننا، أمننننا حهنننوق ايهننننري  الماليننننة 
المترترنننة علنننى فعننننل الم ظنننور فنننال تسننننه ، ويلنننزم الضنننمان، فهنننند قليننندت هننننذه 

أكننل فيلننزم منن  اضننطر إلننى  الهاعنندة تهاعنندةا ا ضننطرار   يرطننل حننق الغيننر،
 .2ما  غيره، أو ن وه ضمان 

وتعتبر هذه الهاعدة أهص م  قاعدة المشهة تجلف التيسنير  لن المشنهة أعنم  
م  الضرورة، فليست كل مشهة راعاها الشر  تعتبر ضنرورة، بنل منهنا منا هنو 

، فنننال يم ننن  هيننناا جميننن  حنننا ت الضنننرورة تمقيننناا واحننند، فالمشنننهة 3دونهنننا
ات  م ننننندد، وهننننني تختلننننن  تننننناهتالف المعتبنننننرة فننننني الضنننننرورة لنننننيس لهنننننا ضننننن

الشخاص والماك  والظروف والحوا ، فهد ي ون المنرض واحند لشخصني ، 
الو  لدي  مهدرة الت مل، والثاني  ، فال يلرهص لألو ، لك  يلرهص للثاني، 

ا إن سنبف الرهصنة -رحمن  ن -م  إنن  نفنس المنرض، قنا  اإلمنام الشناجبي
والضنننع  وب سنننف الحنننوا ، وب سنننف قنننوة المشنننهة، والمشننناق تختلننن  تنننالهوة 

العننزائم وضننعفها، وب سننف الومننان، وب سننف العمننا   فلننيس سننفر اإلنسننان 
راكرا مسيرة يوم وليلة في رفهة مأمونة، وأرض مأمونة، وعلى ت ء، وفي وم  
الشنننتاء، وقصنننر الينننام  كالسنننفر علنننى الضننند مننن  ذلننن  فننني الفطنننر والهصنننر، 

هات  يختلنن   فننري رجننل جلنند ضنننري وكننذل  الصننبر علننى شنندائد السننفر ومشننن
                                                 

 .17/ 2( انظرا إعالم الموقعي  ع  ري العالمي   1
 .213 -212( نظرية الضرورة الشرعية ص  2
 .218( السابق ص  3
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علننى قطنن  المسننافة، حتننى صننار لنن  ذلنن  عننادة   ي ننر  بهننا و  يتننألم تسننببها، 
يهو  على عرادات ، وعلى أدائها على كمالها وفي أوقاتها، وري رجل تخالف 

 .....1ذل 

وقد قلي دت هذه الهاعدة تهيود وقواعد أهر  منهاا قاعدة الضرورة تهدر تهندرها، 
 للمضطر إ  تهدر ما يدف  الضرورة.فال يراح 

، وقند نهنل اإلجمنا  عليهنا 2وهذه الهاعدة م  الهواعد المتفق عليها بني  الفههناء
، وصننر ح الشننيخ السننعدي تا تفنناق 3غيننر واحنند منن  الفههنناء منننهما ابنن  المنننذر

 .4عليها

الننذي ينند  علننى هننذه الهاعنندة الكثيننر منن  اييننات الهرفنيننة الكريمننة والحاديننأ و 
اااد  ااااال ينة المشنرفة، منهنناا قنو  ن تعننالىا النبو  اااغ  واال عا اارا با ي  اُطُر ما ااني اض  }ااما

هي{ لاي  ُكم  وقول  (، 173سورة الرهرة م  ايية   ِّيَّ ما عا لاي  ُرما عا قاد  ااُصلا لاُكم  ماا حا }وا
هي{ ُتم  ِّيلاي  ر  ُطري الكثير من  وغيرها ......(119سورة النعام م  ايية   ِّيال  ماا اض 

 اييات.

                                                 

 .485/  1( الموافهات للشاجبي  1
لبي  13/332، والمغني 150( المراج  الساتهة، والهواني  الفههية  ب  جزي ص 2

م مد موفق الدي  عبد ن ب  أحمد ب  م مد ب  قدامة الجماعيلي المهدسي ثم 
 –هن( م ترة الهاهرة 620الدمشهي ال نبلي، الشهير تاب  قدامة المهدسي  المتوفىا 

 .بدون سنة جر 
 .13/330، والمغني 78( اإلجما   ب  المنذر ص 3
 .20( رسالة اب  سعدي في الهواعد الفههية ص 4
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وم  السنة المشرفةا ما رواه أحمد في مسنده ع  أبي واقد الليثيا أنهم قنالواا 
يا رسو  ن، إننا تنأرض تصنيبنا بهنا المخمصنة، فمتنى ت نل لننا الميتنة  قنا ا 

 «. 1إذا لم تصطر وا، ولم تغترهوا، ولم ت تفئوا، فشأنكم بها»

رة للطبينننف عنننند التنننداوي، كمنننا الهاعننندةا يرننناح كشننن  العنننو هنننذه تطبيهنننات ومننن  
يجننوو أكننل الم ننرم عننند الجننو  الشننديد الننذي يخشننى معنن  هننالك النننفس أو أي 
عضننننو منننن  أعضنننناء الجسننننم، كمننننا يجننننوو إتننننالف مننننا  الغيننننر عننننند الضننننرورة 
الملجئننننننة، كنننننن تالف المتننننننا  ت لهائنننننن  فنننننني الر ننننننر حفاوننننننا علننننننى السننننننفينة منننننن  

 الغرق.....وغيرها.
 الضرورة عامة كانت يو خاصة:. قاعدة: الحاجة تنزل منزلة 4

معنى الهاعدةا أن ال اجة سبٌف م  أسراي مشروعية الح ام ا ستثنائية م  
إتاحة الم رم وترك الواجف ون و ذل ، شأنها في ذل  شأن الضنرورة، ت ينأ 
تكنننون ملنزلنننة منزلتهنننا وملل هنننًة بهنننا مننن  هنننذا الجاننننف، ولنننيس المهصنننود بهننننذه 

الضننرورة منن  حيننأ العمننوم واإلجننالق ت يننأ  الهاعنندة أن ال اجننة تأهننذ أح ننام
تكون ال اجة كالضرورة دائمًا  لن  لو كان المر كذل  لما كان بينهما فرٌق، 
وانمننا المهصننود مشننابهة ال اجننة للضننرورة فنني كونهننا سننبرًا لمشننروعية الح ننام 

 .2ا ستثنائية

ومنن  المهننرر أن إتاحننة الم ظننورات وتننرك الواجرننات إنمننا هننو منن  هصننائص 
رورة  لنهنننا أشننند تاعثنننًا مننن  ال اجنننة وأقنننو  أثنننرًا وأعظنننم تنننأثيرًا، فنننال ي نننلل الضننن

ٌم إ  فنني الضننرورة، إ  أن ن سننر ان  هف نن  عنن  هننذه  وتعننالى تال اجننة م ننرَّ
                                                 

 ( سبق تخريج . 1
 .536( انظرا ال اجة وأثرها في الح ام دراسة نظرية تطبيقية ص  2
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المننة ووسنن  عليهننا وجعننل لل اجننة اعترننارًا وأثننرًا فنني كثيننر منن  الح ننام، وذلنن  
وهنذا تعينن  منا تند  علين  تأن تكون ال اجنة مل هنٌة تالضنرورة فني هنذا الرناي، 

 .2وقا  اب  نجيما "إنها متفرعة م  قاعدةا الضرر يزا  .1الهاعدة

وال اجنننة تننننز  منزلنننة الضنننرورة لنننيس علنننى إجالقننن ، فهننند اشنننترط العلمننناء فننني 
 ال اجة المبي ة للم ظور شروجا أهمها ما يليا

مخالفة ال  م الشرعي الصلي تالغة درجة  ىأن تكون المشهة الراعثة عل .1
 ال ر  غير المعتاد.

أن ي ون الضات  في تهدير تل  ال اجة النظر إلى أواس  النناا تالنسنرة  .2
إلى ال اجة العامة، والى أواس  الفئة المعيننة التني تتعلنق بهنا ال اجنة إذا 

 كانت هاصة.

أن تكون ال اجة متعينة غالرا تأ  يوجد سبيل فهر للتوصل إلى الغنرض  .3
 سو  مخالفة ال  م العام.

 تهدر ال اجة تهْدرها كما هو ال ا  تالنسرة إلى الضرورات.أن  .4

أ   يخال  ال  م المبنني علنى ال اجنة نصنا من  كتناي ن تعنالى أو سننة  .5
رسول  صلى ن علي  وسلم، وأ   يعنارض هياسنا صن ي ا أقنو  منن ، وأن 

 .3ي ون مندرجا في مهاصد الشر ، وأ   تفوت مع  مصل ة أكبر

                                                 

 .536( انظرا ال اجة وأثرها في الح ام دراسة نظرية تطبيقية ص  1
 .85( انظرا الشراه والنظائر  ب  نجيم ص 2
وما  2/156( وللمزيد م  هذه الشروط والتفصيل الكثر، انظرا الموافهات للشاجبي  3

 .276-275تعدها، ونظرية الضرورة الشرعية ص
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لهننند عمنننل الفههننناء بهنننذه الهاعننندة، فعللنننوا صننن ة  االهاعننندةهنننذه تطبيهنننات ومننن  
تعض العهود وغيرهنا ت اجنة النناا إليهنا، وان كنان الننص قند ورد ت  مهنا أو 

َلم1ح م تعضها، وم  ذل ا اإلجارة، والجعالة ، وفي التداويا 3، وغيرها2، والسَّ
 يراح لرس ال رير للرجل عند المرض كالجري وال  ة.

 األمر اتسع، وإذا اتسع ضاق:. قاعدة: ِّذا ضاق 5

ذكننر كثيننر منن  العلمنناء هننذه الهاعنندة تاعترارهننا قاعنندة مسننتهلة، ومنننهما اإلمننام 
العننننز بنننن  عبنننند السننننالم، واإلمننننام الزركشنننني، واإلمننننام السننننيوجي، واإلمننننام ابنننن  

 . 4وغيرهم -رحمهم ن جميعا  -نجيم،

                                                 

( الجعالة لغةا مصدر َجَعَل الشيء أي وضع . والجعالة تضم الجيم، وفت ها،  1
وصن ، وكسرها. قا  الراغفا َجَعل لف  عام في الفعا  كلها وهو أعم م  َفَعل، 

وسائر أهواتها. وفي ا صطالحا هي اإلجارة على منفعة مظنون حصولها، مثلا 
ْذق....، وعرفها الرعض تأنهاا ما يجعل  مشارجة الطبيف على البرء، والمعلم على ال ِّ

 .2/177 جعل( ، وبداية المجتهد  2/301للعامل مهابل عمل . انظرا ولسان العري 
َلم في اللغةا التهديم 2 ل  تمعنى واحد، وفي ا صطالحا علرف  ( السَّ والتسليم وهو والسَّ

تعدة تعريفات منها أن  عهد يوجف المل  في الثم  عاجل، وفي المثم  فجال، ومنها 
أن  بي  موصوف في الذمة ببد  يعطى عاجال، وعر ف تغير ذل . انظرا الهاموا 

، 4/500لراري ، وفتا ا120مادة  سلم(، والتعريفات للجرجاني ص 4/129الم ي  
 .6/384والمغني 

، 2/166، وبداية المجتهد  ب  رشد 5/2( وللمزيد انظرا بدائ  الصنائ  للكاساني  3
 . 6/385، 1/104، والمغني  ب  قدامة 10/305والمجمو  شرح المهذي 

، 76، الشراه والنظائر للسيوجي ص2/196( انظرا قواعد الح ام في مصالا النام  4
لشهاي الدي   1/273ن الرصائر شرح الشراه والنظائر  ب  نجيم ، وغمز عيو 83

لحمد ب   111هن(، وشرح الهواعد الفههية ص1098ال سيني ال موي ال نفي  تا 
== 
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التيسننير،  وذكرهننا تعننض العلمنناء تاعترارهننا متفرعننة منن  قاعنندةا المشننهة تجلننف
بي  الشهي   -رحم  ن -، وجم  اإلمام الغزالي-رحم  ن -كاإلمام الشافعي

فهننا ا كننل مننا يتجنناوو حننده انع ننس إلننى ضننده، أي كلمننا وجنندت صننعوبة عنناد 
 .1المر إلى السهولة وبالع س

معنى الهاعدةا هذه الهاعندة ذات شنهي ا الشنق الو ا إذا ضناق المنر اتسن ، 
لى الناا ضيق أو مشهة، جاو لهم التنرهص فني الح نام، ومعناها إذا جرأ ع

وأتاحننت لهننم الم ظننورات منن  تنناي التخيينن  والتيسننير  وذلنن  لوجننود ضننرورة 
{داعية، قا  تعالىا  را يُد بيُكُم ال ُعس  را واالا ُيري يُد َّللُاُ بيُكُم ال ُيس  سورة الرهرة، م   }ُيري

ُكم  (، وقنا ا 185ايية   لاي  عالا عا ماا جا {}وا ارا   ان  حا يني مي سنورة ال نن من   ايي الاد ي
 (.78ايية  

وأما الشق الثاني وهوا إذا اتس  المر ضناق فمعنناها أنن  إذا وا  هنذا العنذر، 
ووالننت مهتضننيات الضننرورة، والننت التوسننعة، ورجنن  ال  ننم إلننى أصننل  التكليفنني 
الننذي   يخننر  عننن  التيسننير، مثننا  ذلننن ا فنني صننالة الخنننوف أمننر ن تعنننالى 

 مني  إذا هننننافوا أن يهصننننروا منننن  الصننننالة، ويغي ننننروا منننن  كيفيتهننننا، وهننننذا المنننن
تخيينن  وتيسننير ننناتن عنن  ضننيق ومشننهة علننى غيننر المعتنناد، فنن ذا وا  السننبف 

 .2الداعي إلى ذل  وهو الخوف عادوا إلى الصالة على هيئتها الصلية

                                                                                                                         
== 

، والهواعد الفههية للندوي 374الشيخ م مد الزرقا ، والمشهة تجلف التيسير ص
 .356ص

 . 221( نظرية الضرورة الشرعية ص  1
 .120،  118/  1وات  الفههية المتضمنة للتيسير ( الهواعد والض 2
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ا قبننننو  شننننهادة النسنننناء منهنننناوالتطبيهننننات علننننى هننننذه الهاعنننندة كثيننننرة ومتنوعننننة، 
الصننبيان فنني ال مامننات وكننل موضنن    ي ضننره الرجننا  عننادة  حفاوننا علننى و 

ال هننوق منن  الضننيا ، واتاحننة هننرو  المننرأة المعتنندة عنندة الوفنناة منن  بيتهننا عننند 
 الضرورة كخروجها للعمل لكسف م يشتها....

 . قاعدة: الضرورة تقدر بقدرها:6

ومعناهناا أنن    يرناح هنذه الهاعندة قيند لهاعندةا الضنرورات تبنيا الم ظنورات، 
للمضنننطر إ  تهننندر منننا يننندف  الضنننرورة، أي أن منننا تننندعو إليننن  الضنننرورة مننن  
الم ظننورات أو الم رمننات إنمنننا يننرهص منننن  الهنندر الننذي تنننندف  تنن  الضنننرورة 
ف سف، ف ذا اضطر اإلنسان لم ظور فليس ل  أن يتوس  فني الم ظنور، بنل 

 ضنطرار يبنيا الم ظنور يهتصر من  على قدر ما تندف  ت  الضرورة فه ، فا
 تهدر ما يدف  الخطر، ومتى وا  الخطر عاد ال ظر.

اااد  ااااالا ِّيَّ ااما ودلينل هننذه الهاعنندة قنو  ن تعننالىا  اااغ  واالا عا اارا با ي  ااُطُر ما ااني اض  }ااما
اايم { حي ُفااور  را ٌُ َّللُاا ما اهي ِّي لاي  {(، 173سننورة الرهنرة منن  اييننة   عا اااغ  اارا با ي  ، أي } ما

{وراغف  ي  لذات ، غير جالف ل    . 1ا أي متجاوو قدر الضرورة} واالا عااد 

الرجننل أن الطبيننف  ، اذكننر منهننااأيضننا وتطبيهننات هننذه الهاعنندة كثيننرة ومتنوعننة
لنننيس لننن  النظنننر إلنننى كنننل جسننند المنننرأة أثنننناء تطببهنننا، ولكننن  عليننن  النظنننر إلنننى 

كننذل  الجننائ  الننذي شننرف علننى الهننالك لننيس لنن  أن يأكننل ، موضنن  اللننم فهنن 
 الم رم إ  تهدر ما يسد الرمق فه .  م 

  
                                                 

{  قول ا ( اهتل  الفههاء في تفسير 1 را بااغ  واالا عااد  على أقو ، ولعل أقري القوا  } ماي 
 . 324/  3هذا التفسير. انظرا تفسير الطبري 
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 . قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله:7

هذه الهاعدة م ملة للهاعدة الساتهة، فالهاعدة الساتهة يعمل بها أثناء حالة 
الضرورة، أما هذه الهاعدة  يعمل بها تعد ووا  الضرورة، ومعناهاا أن ما 

مشروعيت  بزوا   جاوت مشروعيت  م  م ظورات تسف عذر معي ، فتزو 
 حا  العذر.

من  تنيمم تسنبف المنرض أو السنفر أو َفْهند المناء،  الهاعندةاهنذه تطبيهات وم  
، فليس ل  التيمم حا  البرء م  المرض، أو حا  اإلقامة، أو حا  وجود الماء

وكننذل    يجننوو للمعتنندة عنندة الوفنناة التنني جنناو لهننا الخننرو  منن  البيننت أثننناء 
 تخر  إذا أصرا لها ما  تستطي  أن ت يش من . العدة لضرورة ال يش، أن

 . قاعدة: الضرر ال يزال بمثله: 8

هذه الهاعدة قند تكنون قيندا لهاعندة  الضنرر ينزا (، فالضنرر ينزا  لكن    ينزا  
تمثل ، أو تأعلى من ، ولك  يلزا  تأقل من ، فال يلعهل أن أويل الضرر تضنرر 

جوعنا إ  جعنام مضنطر مثلن   أشد من ، كالمضطر الذي لم يجد لدف  الهنالك
 .1أو بدن فدمي حي ف ن    يراح ل  تناولهما

 . قاعدة: االضطرار ال يبطل حق الغير: 9

هننننننذه الهاعنننننندة تهينننننند قاعنننننندةا الضننننننرورات تبننننننيا الم ظننننننورات، ومعناهنننننناا أن 
ا ضطرار وان كان سبرا م  أسراي إتاحة الفعل أو إسهاط التكالي ، ف نن    

الناحينننة المادينننة، وان كنننان يسنننه  ويرفننن  اإلثنننم  يسنننه  حنننق إنسنننان فهنننر مننن 
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إذ   ضنننرورة إلتطنننا  حهنننوق النننناا، والم اهنننذة عننن  المضنننطر أو المسنننتكره، 
 .يزا  تمثل الضرر   ف

تطبيهاتهنناا منن  اضننطر تسننبف الجننو  الشننديد إلننى جعننام الغيننر، فلنن  أن منن  و 
لنو يأهذه جبرا عن ، ولكن  يضم  هيمت  تعد ووا  وص  ا ضطرار، وأيضنا 
 .   1أشرفت سفينة على الغرق فألهى المالح متا  غيره ليخف  حمولتها ضمن 

 . قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لداع الضرر العام:10

أي أننن  إذا اجتمنن  ضننرران ضننرر عننام وضننرر هنناص، ف ننن  يت مننل الضننرر 
الخننناص لننندف  الضنننرر العنننام، مثنننا  ذلننن  جنننواو التسنننعير الجبنننري إذا تجننناوو 

ثمانهننا، وأيضنناا جننواو المننرور فنني ملنن  الغيننر إلصننالح أصنن اي السننل  فنني أ
 النهر العام ، ف ن  ي  ضرر الخاص لدف  الضرر العام.

 . قاعدة: الضرر األشد يزال بالضرر األخف:11

هننننذه الهاعنننندة قنننند تننننأتي تألفنننناظ مختلفننننة مثننننلا إذا تعارضننننت مفسنننندتان روعنننني 
ولفن  يختنار أعظمهما ضررا تارتكاي أهفهما، ولف ا يختار أهن  الضنرري ، 

أهننون الشننري ،  ومعناهننا إذا اجتمنن  ضننرران، وكننان أحنندهما   يماثننل ايهننر، 
تأن كان أحدهما أعظم م  ايهر، فيلت مل اله  ليلزا  الشد، مثنا ا إجنراء 
عملية جراحية رغنم منا بهنا من  ف م وأوجنا ، إ  أنهنا أهن  ضنررا من  هنالك 

النذي ترجنى تة إلهرا  الجني  النفس الرشرية، ومن  أيضاا شق تط  الم المي
 .... وغيرها. حيات 
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 درء المفاسد يولى من جلب المصالح:قاعدة: . 12

فنن ذا تعارضننت مفسنندة ومصننل ة قنندم دفنن  المفسنندة علننى جلننف المصننل ة  لن 
درء المفسننندة أولنننى، كالنننذي يريننند عمنننل مزرعنننة حيواننننات تملكننن  فننني المنننناجق 

، إ  أن  يننن  وجنننود منفعنننة للمالننن علنننى النننرغم مننن  السننن نية، فلنننيس لننن  ذلننن   ف
 مفسدة للس ان تتمثل في مضايهتهم تالروائا الكريهة وال شرات وغيرها.

ع  الهواعد الخاصة تالضنرورة وتطبيهاتهنا، يسنتخلص منهنا  هذه لمحة موجزة
أن أح ام هذه الشريعة الغراء قائمة على التيسير ورف  ال ر  ع  ال راد، وأن 

صننوص الكتنناي والسنننة، وقائمننة علننى أدلننة شننرعية هننذه الهواعنند مسننتمدة منن  ن
معتبرة، كما يستخلص أن الضرورة معتبرة في الح نام الفههينة، واعترارهنا من  
تاي التيسير ورف  ال ر  الذي هو م  أهنم سنمات الشنريعة اإلسنالمية، وعلنى 
الرغم م  اعترار الضرورة فني الح نام الشنرعية إ  أن تطبيههنا   ينتم حسنف 

، وانما  بد م  ضوات  وقواعند يجنف ا لتنزام بهنا ومراعاتهنا، وهنو هو  النفس
 موضو  المطلف الهادم ت ذن ن تعالى.

 1المطلب الثالث: ضوابط وشروط العمل بالضرورة

إذا كانت الضرورة معتبرة في الح نام الشنرعية، فنال تتنرك فني التهندير لهنواء 
الننننناا ومننننزاجهم، هاصننننة فنننني وماننننننا الننننذي جغننننت  ينننن  الهننننواء والمصننننالا 
الشخصية على المصالا العامة، فالطبيف مثال قد يجبر المريض على إجراء 

                                                 

، مغني الم تا  إلى معرفة معاني ألفاظ  79/  1( قواعد الح ام للعز ب  عبد السالم  1
، التشري  الجنائي 290-3/289هن( 977المنها  للخطيف الشربيني الشافعي  ت 

، نظرية الضرورة  577/  1اإلسالمي مهارنًا تالهانون الوضعي لعبد الهادر عودة 
 وما تعدها 28/194لكويتية ، الموسوعة الفههية ا 69الشرعية ص 
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هنا  لمننا عملينة جراحينة هننو فني الصنل غيننر م تنا  إليهنا، لكننن  أوهمن  تأهميت
في ذل  م  مصل ة مادية أو علمية ل ، لنذا فن ن موضنو  تهندير الضنرورة   
يتنرك ه ننذا، إذ  بنند منن  شننروط وضنوات  ملزمننة للعمننل تمبنندأ الضننرورة، وهننذه 

 الشروط هيا  

أن تكننون الضننرورة ملجئننة ا أي أن ي ننون فنني حالننة وجننود الم ظننور منن   .1
غيننره مننن  المراحننات، أي فننني ال نننا ت المعتننادة عنننذر يبننيا اإلقننندام علنننى 
الفعل ال رام، كما لو أكره إنسان على أكل الميتنة بوعيند يخناف منن  تلن  

، وقننند صنننرح أعضنننائ ، مننن  وجنننود المراحنننات أمامننن نفسننن  أو عضنننو مننن  
ف ابلة أن كل ما يبيا التيمم يبيا تناو  ال رام،  يعتبر هو الشاف ية وال ن

جننو  المننرض، ممننا  كخننوف حصننو  الشننيء الفنناحش فنني عضننو ونناهر
 . 1تناو  م  ال راميبيا 

أن تكننون الضننرورة قائمننة   منتظننرة، فهنند اشننترط الفههنناء لت هننق اإلكننراها  .2
 هننوف الم ننره إيهننا  مننا هنندد تنن  فنني ال ننا  تغلرننة وننن ، وبننناء علننى ذلنن 
فهو  الم ره ا  لقتلن  غدا( ليس ت كراه، كما أن الجائ  ليس ل  أن يأكنل 
الميتة قبل أن يجو  جوعًا يخشى منن  تلن  نفسن  أو أحند أعضنائ ، يهنو  

الوقنننوف مننن  أصنننل العزيمنننة، إ  فننني  الصنننواي -رحمننن  ن  –الشننناجبي 
فنني  هلننلالمشننهة المخلننة الفادحننة فنن ن الصننبر أولننى، مننا لننم ينن د ذلنن  إلننى 

عهنننل اإلنسنننان أو دينننن ، وحقيهنننة ذلننن  أن   يهننندر علنننى الصنننبر، لنننن    
المشنهة الفادحنة    ي مر تالصبر إ  م  يطيه ، فأنت تر  تا سنتهراء أن

                                                 

و رة  للدكتور/ 69( نظرية الضرورة الشرعية مهارنة م  الهانون الوضعي ص  1
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يل ق بها توهمها، بل ح مها أه  بناء على أن التنوهم غينر صنادق فني 
 كثيننر منن  الحننوا  فنن ذنا ليسننت المشننهة ت قيقيننة، والمشننهة ال قيقيننة هنني

 . 1العلة الموضوعة للرهصة ف ذا لم توجد كان ال  م غير  وم

أن   ي ننون لننندف  الضنننرورة وسنننيلة إ  ارتكنناي الجريمنننة، فننن ذا أم ننن  دفننن   .3
الضننرورة تفعننل مرنناح امتننن  دفعهننا تفعننل م ننرم، فننالمرأة المريضننة   تلجننأ 
إلى الطبيف الرجل إ  إذا لم تجد م  يطببنها من  النسناء، وكنذل  الجنائ  

ذي يسننتطي  شننراء الطعننام لننيس لنن  أن ي ننتن ت الننة الضننرورة إذا سننرق النن
ٌُ َّللُاا جعامًا، قا  تعنالىا  اهي ِّي لاي  را بااغ  واالا عااد  اااالا ِّيَّ اما عا ي  ُطُر ما }ااماني اض 

اايم { حي ُفاور  را (، جنناء فني تفسننير هنذه اييننةا 173سنورة الرهننرة من  ايينة   ما
ال ال ، والعادي م  أكنل من  ال نرام  أن الراغي م  أكل ال رام وهو يجد

 .2فوق ما تهتضي  الضرورة

وكذل  المريض المسلم قد يلجنأ إلنى تعنض الدوينة المصننوعة أو النداهل فني 
تصنننيعها مننواد م رمننة أو نجسننة كشنن وم الخنزيننر ومننا شننات ، تشننرط أن ي نندد 
ذلنن  أهننل ا هتصنناص منن  الجرنناء و  يوجنند دواء بننديل يسنناعد علننى الشننفاء 

 .  3غيره

                                                 

  336/  1( الموافهات للشاجبي  1
، وجام   2/231، والجام  لح ام الهرَان للهرجبى1/128( أح ام الهرَان للجصاص 2

 . 547/  5تيمية ، والفتاو  الكبر   ب  88 - 2/86البيان للطبر  
( وقد أتاح تعض الفههاء تناو  الدوية المتضمنة للمادة الم رمة أو النجسة ، ت يأ  3

يتيه  أن فيها الشفاء ، ولم يجد دواء غيرها ، وهو هذا مذهف ال نيية ، وأبى ثور ، 
واب  حزم ، والص يا م  المذهف عند الشاف ية سو  المس ر  وذل  إلتاحة النبى 

ل  ة  -رضي ن عن  -لي  وسلم لرس ال رير لعبد الرحم  ب  عوفصلى ن ع
== 
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أن تكون الضرورة متفهة م  ضنوات  الشنريعة، فالضنرورة شنرعت للتيسنير  .4
ورفننننن  ال نننننر  عننننن  ال رننننناد، إذن  بننننند لل رننننناد أن يسنننننيروا وفنننننق قواعننننندها 
وضننواتطها، وأن ي ننون مهصننودهم موافهننا لمننا قصننده المشننر  ال  ننيم منن  
تلنن  الضننرورة، أمننا إذا كننان الهنننذ تمبنندأ الضننرورة مخالفننا لهصنند الشنننار  

م فنننال يجنننوو العمننل تننن ، مثنننا  ذلننن ا أن ن تعننالى قننند شنننر  النكننناح ال  نني
ل  نننم عظيمنننة ومنننناف  كثينننرة، منهننناا التناسنننل والتكننناثر، وجلنننف ا سنننتهرار 
والس ينة وا ستمتا  ال ال ، والتعاون على المصنالا الدنيوينة والهروينة 
..... وغيرهنننا مننن  الفوائنننند العظيمنننة، فالنكننناح ضننننرورة، فلنننو كنننان مهصنننند 

سننان مننن  ت هننق هننذه المصننالا فنن ن فعلنن  مشننرو ، أمننا إذا كننان يهصنند اإلن
منن  ورائنن  أمننورا تننناقض مهصنند الشننار  ال  ننيم كننأن كننان نكنناح ت ليننل أو 
متعنننة أو الهنننندف مننننن  اإلضننننرار تننننالمرأة .... ف ننننن    يجننننوو العمننننل بهننننذه 

 الضرورة   لمخالفتها قصد المشر  ال  يم .

لمعنننروف أن قتنننل اإلنسنننان مفسننندة وكنننذل  قتنننل الجننناني فننني الهصننناصا فمننن  ا
كبيرة، لكن  جاو فني الهصناص، لمنا  ين  من  حفن  حيناة النناا، قنا  تعنالى ا 

} ٌا ااابي لاعاُلُكاام  تاُتُقااو با ال  ااا ُيوليااي األ  اااة  َا يا اااصي حا لاُكاام  ايااي ال قيصا سننورة الرهننرة فيننة  }وا
هوبنة في ذل ا المفسدة التني فني هنذه الع -رحم  ن –(، قا  اب  القيم 179 

هاصننة، والمصننل ة ال اصننلة بهننا أضننعاف أضننعاف تلنن  المفسنندة، كمننا قننا  
                                                                                                                         

== 

، ومغنى الم تا   للخطيف 1/61كانت ت . انظرا بدائ  الصنائ  للكاساني ال نفي
، وحديأ عبد الرحم  ب  عوفا متفق علي ، أهرج  4/188الشربيني الشافعي 

أ رقم كتاي الجهاد، تاي ال رير في ال ري، حدي 4/42الرخاري في ص ي   
كتاي اللراا والزينة ، تاي إتاحة لرس ال رير  3/1646(، وص يا مسلم  2919 

 (.2076  - 24للرجل ، إذا كان ت  ح ة أو ن وها، حديأ رقم 
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{ تعنننالىا ٌا اااابي لاعاُلُكااام  تاُتُقاااو با ال  اااا ُيولياااي األ  ااااة  َا يا ااااصي حا لاُكااام  اياااي ال قيصا فلنننو   }وا
الهصاص لفسد العالم، وأهل  الناا تعضهم تعضا ابتداء واستيفاء، فكنان فني 

النندماء تالجنايننة وبا سننتيفاء، وقنند قالننت  الهصنناص دفعننا لمفسنندة التجننر  علننى
 .1العري في جاهليتهاا الهتل أنفى للهتل، وبسف  الدماء ت ه  الدماء

ا لمننا ثبننت أن الح ننام شننرعت لمصننالا ال رنناد  -رحمنن  ن  –ي وقننا  الشنناج
كاننت العمننا  معتبننرة بننذل    لنن  مهصننود الشننار  فيهننا كمنا تبنني ، فنن ذا كننان 

وان كنان الظناهر  ،جن  على أصل المشروعية فال إش ا المر في واهره وبا
موافننق والمصننل ة مخالفننة فالفعننل غيننر صنن يا وغيننر مشننرو   لن العمننا  

وانما قصد بها أمنور أهنر هني معانيهنا، وهني  لنفسهاالشرعية ليست مهصودة 
المصننالا التنني شننرعت لجلهننا  فالننذي عمننل منن  ذلنن  علننى غيننر هننذا الوضنن  

 .  2فليس على وض  المشروعات

أن تكننننون الضننننرورة موجننننودة حقيهننننة   ونننننا، أو أن تكننننون مظنونننننة ونننننا  .5
غالرننا، فهنند اعتبننر أهننل العلننم أن الظنن  الغالننف ينننز  منزلننة الهطنن  واليهنني ، 

، 3ينز  منزلة الت هيق الظ  الغالنف -رحم  ن -ا  اب  فرحون المالكيق
المعتبننر فنني السننراي والبننراءة وكننل مننا ترتبننت  -رحمنن  ن-وقننا  المهننري 

علي  الح اما العلم، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذل  أهيم الظن  مهامن  

                                                 

  2/79( إعالم الموقعي   ب  القيم الجووية  1
 120/  3( المرج  السابق  2
( ترصرة ال  ام في أصو  القضية ومناهن الح ام إلبرا يم ب  فرحون المالكي  ت  3

هن/ 1406الطرعة الولى  –م ترة الكليات الوهرية الهاهرة  129/  1هن ( 799
 . م1986
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هيننة ، وعلينن  فهنند صننا  أهننل العلننم علننى هننذا ال  ننم قواعنند فه 1لهربنن  مننن 
 (.2منهاا  ينزَّ  غالف الظ  منزلة اليهي 

إذن  بنند وأن تكننون الضننرورة حقيهننة أو مظنونننة ونننا غالرننا   متوهمننة أو 
متخيلنة حتنى يننتم التنرهيص للم لنن  لألهنذ تمبندأ الضننرورة، فالجنائ  لننيس 
لننن  أن يسنننرق الطعنننام أو أن يأكنننل الم نننرم إ  إذا تنننيه  هالكننن ، أو تلننن  

 عضو م  أعضاءه.

  الضرورة تالهندر النالوم لندفعها، فلنيس للجنائ  أن يأهنذ من  جعنام أن تدف .6
غينننره إ  منننا ينننرد جوعننن ، أو لنننيس لننن  أن يأكنننل مننن  الميتنننة إ  قننندر سننند 
الرمننق  لن مننا أبننيا للضننرورة يهنندر تهنندرها، لننذل  فهنند صننا  أهننل العلنننم 
قاعننندة فرعينننة وهننني  الضنننرر يننندف  تهننندر اإلم نننان( هنننذه الهاعننندة مندرجنننة 

الكلينننة السننناتهة    ضنننرر و  ضنننرار(، هنننذه الهاعننندة تفيننند  ت نننت الهاعننندة
وجننوي دفنن  الضننرر قبننل وقوعنن  ت ننل الوسننائل واإلم انيننات المتاحننة، وفهننًا 
لهاعنندة المصننالا المرسننلة والسياسننة الشننرعية، فهنني منن  تنناي الوقايننة هيننر 
م  العال ، وذل  تهندر ا سنتطاعة، لن التكلين  الشنرعي مهتنرن تالهندرة 

 .3على التنفيذ

                                                 

  241/  1( الهواعد لم مد المهري  1
 2لعبد اللطي  ( الهواعد والضوات  الفههية المتضمنة للتيسير لعبد الرحم  ب  صالا ا 2

 م2003هن/1423الطرعة الولى  635/ 
( الوجيز في إيضاح قواعد الفه  الكلية للشيخ الدكتور م مد صدقي ب  أحمد ب  م مد  3

لبنان  –م سسة الرسالة، بيروت  -وما تعدها  257/  1ف  بورنو أبو ال ارل الغزي 
 م 1996 -هن  1416الطرعةا الراتعة،  -
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ومنن  أمثلننة أن الضننرورة تهنندر تهنندرهاا أن الطبيننف المعننالن للمننرأة لننيس لنن  
أن ينظر إلى كل بدن المرأة، ولكن  ينظنر إلنى الموضن  النذي ي تنا  إلنى 
عنننال  فهننن  و  يزيننند، فننن ذا كنننان النننداء تسننناقها لنننيس لننن  أن ي شننن  تننناقي 

 -رحمنن  ن -بنندنها، إذ الضننرورة تهنندر تهنندرها، قننا  ابنن  قدامننة المهدسنني
يراح للطبيف النظر إلى ما تدعو إلي  ال اجة م  بدن المرأة الجنبية م  

 . 1العورة وغيرها ف ن  موض  حاجة

أ  يننن دي إوالتهنننا لضنننرر أكبنننر، تمعننننى أن المنننر إذا دار بننني  ضنننرري   .7
أحدهما أشد من  ايهنر فيت منل الضنرر الهن ، و  يرتكنف الشند، وفني 

ليننننة كبننننر  وهنننني    ضننننرر و  هننننذا المعنننننى صننننا  أهننننل العلننننم قاعنننندة ك
 –ضرار(، وبنوا عليها العديند من  البنواي الفههينة، قنا  اإلمنام السنيوجي 

 . 2أعلم أن هذه الهاعدة يبنى عليها كثير م  أبواي الفه  –رحم  ن 

وهننذه الهاعنندة فيهننا منن  الفهنن  مننا   حصننر لنن   -رحمنن  ن –وقننا  ابنن  النجننار 
م إمنننا لجلنننف المنننناف ، أو لننندف  المضنننار، ولعلهنننا تتضنننم  نصنننف ، فننن ن الح نننا

فينندهل فيهننا دفنن  الضننروريات الخمننس التنني هنني حفنن  النندي  والنننفس والعهننل 
والمنننا  والعنننرض، وهنننذه الهاعننندة ترجننن  إلنننى ت صنننيل المهاصننند وتهريرهنننا بننندف  

 . 3المفاسد أو تخييفها

                                                 

  558/  6( المغني  ب  قدامة  1
  84( الشراه والنظائر للسيوجي ص  2
  443/  4( شرح الكوكف المنير  3
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هننذه الهواعنند مهمننا اهتلفننت ألفاوهننا فهنني مت نندة المعنننى، فالضننرر مهمننا كننان 
اإلوالة، فنال ي نون ت حندال ضنرر مثلن ، و  تنأكثر منن  تطرينق الولنى،  واجف

 فالشرط إذن أن يزا  الضرر تال إضرار إن أم   وا   رأه  من  .

مثننا  ذلنن  شننق تطنن  الم الميتننة ال امننل إلهننرا  الجننني  ال نني الننذي ترجننى 
حياتننن ، وقننند أجننناو أهنننل العلنننم ذلننن ، علنننى النننرغم ممنننا  يننن  مننن  انتهننناك ل رمنننة 

ينننت والمسننناا تجثتننن  وهنننذا م نننرم شنننرعا، إ  أنننن  أهننن  مننن  هنننالك نفنننس الم
معصننومة، فيرتكننف الضننرر الهنن  وهننو شننق تطنهننا، وانتهنناك حرمننة الميننت، 
 –لتجنف الضرر الكبر وهو هالك النفس المعصومة، يهو  اإلمام الكاساني 

هون لنا ابتلينا ببلوتي ، فنختار أهونهما، وشق تط  الم الميتة أ  –رحم  ن 
 .  1م  هالك الولد

من خالل عرض ضاوابط وشاروط العمال بالضارورة َجاب التنبياه علاى عادة 
 يمور هي:

ضنننرورة عمننننل مواونننننة بننني  المفاسنننند، هاصننننة وأن فهنننم حجننننم المفاسنننند أو  .1
ترجي هنننا قننند يخفنننى علنننى النننرعض، أو قننند يخضننن  لهنننو  النفنننس لت هينننق 

 -ي تاإلنسنننان إلنننى الهاوينننة د  دنيوينننة، وهنننذا أمنننر مرفنننوض، بنننل ينننمنننناف
، أهل ا هتصاص عمنل مواوننة بني  المفاسندعلى لذا يجف  -وال ياذ تاهلل

ونظنننرا لن مجنننا  هنننذا الر نننأ المسنننائل الطبينننة، فهبنننل اللجنننوء إلنننى فعنننل 
الم نننرم  بننند مننن  عمنننل مواوننننة بننني  المفاسننند مننن  أهنننل ا هتصننناص مننن  

يننا  يمنا يهنو ، و  الجراء، ويشترط  يم  يهوم بهنذه المواوننة أن ي نون أم
يتر  هو  نفس  لت هيق م اسنف دنيوينة وائلنة، ولنو أقنر أهنل ا هتصناص 

                                                 

  130/  5( بدائ  الصنائ  للكاساني  1
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بتأكيننند الضنننرر النننذي سنننوف ي ننندل للننننفس أو لي عضنننو مننن  أعضننناء 
البنندن،  يجننف أو  تالر ننأ عنن  ال لننو  المراحننة إن أم نن ، وان لننم يم نن  

  يأكل م    رفعل المفسدة تالهدر المطلوي   يتجاووه و  يتعداه، فالجائ 
الميتة أو الم رم إ  تهندر منا يسند الرمنق فهن  ويسناعد علنى تهناء النَنْفس، 
وكننذل  الطبيننف الرجننل   ينظننر إلننى أي جننزء منن  بنندن المننرأة إ  موضنن  

 اللم فه .... وه ذا  لن ما أحل للضرورة أو ال اجة يهدر تهدرها.

صننننود هننننو إن إتينننان المفسنننندة لنننيس هننننو المهصننننود مننن  الفعننننل، وانمنننا المه .2
رحمن   -التخيي  والتيسير على ال راد، قا  العالمة العز بن  عبند السنالم

ا  وربما كانت أسراي المصالا مفاسد في مر بها أو تراح،   لكونها -ن
مفاسد بل لكونها م دية إلى مصالا، وذلن  كهطن  اليندي المتةكلنة حفظنا 

لكونهنا مفاسند، وكذل  العهوبنات الشنرعية كلهنا ليسنت مطلوبنة  ...حلألروا
وقتنننل الجنننناة، ورجنننم  شنننرعها، كهطننن  السنننارق،بنننل لكونهنننا المهصنننودة مننن  

الزناة وجلدهم وتغريبهم، وكذل  التعزينرات، كنل هنذه مفاسند أوجبهنا الشنر  
لت صنيل مننا رتنف عليهننا من  المصننالا ال قيهنة، وتسننميتها تالمصنالا منن  

 .1مجاو تسمية السبف تاسم المسبف

يننننندها بدقنننننة متنا ينننننة، فتت ننننندد تاجتهننننناد إن هنننننذه الضنننننوات  يصنننننعف ت د .3
المضنننطر نفسننن ، وقننند   يسنننتطي  الشنننخص تمفنننرده ت ديننند حجنننم الضنننرر 
النننننذي مننننن  أجلننننن  ينننننتم ارتكننننناي الم ظنننننور، لنننننذا عليننننن  اللجنننننوء إلنننننى أهنننننل 
ا هتصاص لت ديد حجم الضرر، و  يصا رب  الضنرورة بهنو  الننفس، 

ة حالننننة وعلننننى أهننننل ا هتصنننناص مراعنننناة المانننننة فنننني عملهننننم منننن  مراعننننا
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الشنننننخص وونننننروف الواقعنننننة، دون إفنننننراط أو تفنننننري   لن المنننننر يتعلنننننق 
تارتكننناي م نننرم أو م ظنننور لجنننل ضنننرورة،  يجنننف أهنننذ ال يطنننة وال نننذر 
 يمننا يلهننا   حتننى   نلهنني تأنفسنننا وغيرنننا فنني بننراث  المفاسنند، قننا  اإلمننام 

ا  وضننن  ن تعنننالى هنننذه الشنننريعة علنننى أن تكنننون -رحمننن  ن -الشننناجبي
النفوا تاتعة لمهصود الشار  فيها، وقد وس  ن تعالى على ال راد أهواء 

فنني شننهواتهم وأحننوالهم وتنعمنناتهم، علننى وجنن    يفضنني إلننى مفسنندة، و  
ي صل بها الم ل  على مشهة، و  ينهط  بها عن  التمتن  إذا أهنذه علنى 
الوجننن  الم ننندود لننن ..... فنننالمول  تمعصنننية مننن  المعاصننني   رهصنننة لننن  

ن الرهصنننننة هننننننا هننننني عننننني  مخالفنننننة الشنننننر  تخنننننالف النننننرهص ألبتنننننة  ل
 .1المتهدمة، ف ن لها في الشر  موافهة إذا وونت تميزانها

وعلى الرغم م  عدم وض  م يار م ندد ودقينق للضنرورة  لن ال اجنات  .4
تختلنننننن  تنننننناهتالف الشننننننخاص والحننننننوا  والظننننننروف والبيئننننننة الم يطننننننة 

العنننام للضنننرورةا هنننو تنننوفر تاإلنسنننان، إ  أنننن  يم ننن  الهنننو  تنننأن الضنننات  
تختلننننن  مننننن  حينننننأ  -فننننني نظنننننري  -الجهننننند والمشنننننهة وال نننننر ، والمشنننننهة

الشنننخاص والظنننروفا فالمشنننهة تختلننن  مننن  شنننخص يهنننر، فمنننا ي نننون 
مشنهة وجهند تالنسنرة لشنخص، قند ي نون أمنرا عادينا لشنخص فهنر، المنر 

كننل شننخص علننى حننده، ومنن  أمثلننة  وت مننل يتوقنن  علننى وننروف ومهنندرة
قنننند يلبننننيا اإلفطننننار فنننني رمضننننان لشننننخص مننننا  لن  ذلنننن ا مننننرض السنننن ر

الصنننوم سنننوف يسنننبف لننن  أضنننرارا كبينننرة، وقننند ي نننون غينننر مبنننيا ل فطنننار 
لشننخص فهننر هننو مننريض بنننفس المننرض، لكنن  الصننوم   يسننبف لنن  أي 
أضرار، فالمر يتوقن  علنى ونروف وأحنوا  كنل شنخص علنى حنده، فنال 
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ولكننن  يصننا الهننذ برهصننة اإلفطنننار فنني رمضننان لكنننل مرضننى السنن ر، 
الهنننذ تالرهصنننة يتوقننن  علنننى مهننندار الضنننرر والمشنننهة التننني يتعنننرض لننن  

 الشخص. 

، فمننا كننان مشننهة فنني الماضنني، قنند   ي ننون ومننان يهننروالمشننهة تختلنن  منن  
مشهة في ال اضر، والع س ص يا، مثل السفر في الماضي كان  ي  مشنهة 

ن  تأننن  قطعنة منن  العنذاي،  صِّ أمننا وتعنف وجهند   يخفننى علنى أحنند، بنل قنند ول
 يعتبننر تعننض تننوفر وسننائل المواصننالت وتنوعهننا،   مننو فنني الوقننت ال اضننر 

الناا السفر متعة و  مشهة  ي ، فالمر يتوقن  علنى ونروف الواقعنة نفسنها، 
 وما ي ي  بها م  أحوا .

 الضرورة الطبية:اي المطلب الرابع: 

 (:medical necessityيوال: تعريف الضرورة الطبية )

ع  تعري  لمصطلا الضرورة الطبية في  - يما ت ثت -أعثرفي ال قيهة لم 
كتنننف الفهننن ، وعنننندما ت ثنننت فننني كتنننف الطنننف وجننندت أن مصنننطلا الضنننرورة 
الطبينننة   وجنننود لننن  تهريرنننا، لكننن  فننني أمري نننا قننند يسنننتخدم مصنننطلا الضنننرورة 
الطبيننننة، لكنننن  لنننن  د لننننة مختلفننننة، وقنننند تعننننرض تعننننض الجرنننناء حننننديثا لهننننذا 

 & Harmمن  مفنا يم المواوننة بني  المفاسند   المصنطلا، واسنتخدموا كثينر
benefitالا(، ومراعنننننننناة المصنننننننن  interests ودفنننننننن  الضننننننننرر، وعرفننننننننوا ،)



 

 

 

575 

الضنننرورة الطبينننة تأنهنننا حنننا ت صننن ية اسنننتثنائية شنننديدة يرننناح فيهنننا ارتكننناي 
 .1الممنو  شرعًا لدف  ضرر أو مشهة شديدة جداً 

 َّانيا: ينواع الضرورة الطبية:

ى بت دينند أنننوا  الضننرورة الطبيننة علنن 2د بنن  حمنند الجننابرالنندكتور/ هالننوقنند قننام 
الضننرورة الطبيننة ، و المعننامالتو  الضننرورة الطبيننة فنني ال رنناداتالن ننو التنناليا 

الضننننرورة الطبيننننة فنننني الكشنننن  ، فنننني التننننداوي تالدويننننة ممننننا هننننو أكننننل وشننننري
الضننرورة الطبينة فنني التننداوي والتشنخيص تنن جراءات جبينة منن  غيننر ، و والتعلنيم
 .3مواونة المفاسد والمصالا، ثم والشريالكل 

 الضرورة الطبية:  َّالثا: مقياِ

 ا4قرر الجراء أن للضرورة الطبية أربعة مهاييس هي

مقيننناا ، و مقيننناا اللنننم ، و مقيننناا احتمالينننة الضنننرر، و مقينناا شننندة الضنننرر
 التعف. 

وقننند يتفننناوت الجرننناء فننني ت ديننند شننندة الضنننرر  لن مسنننتو  الضنننرورة يت ننندد 
ت اصل معامل نسبتي  وليس نسرة واحدة، فهو حاصل نسرة الضرر المتوق  
مننن  نسنننرة المنفعنننة المتوقعنننة  لنننن  إذا كاننننت فائننندة العنننال  كبينننرة، ت هنننق أحننند 

                                                 

د هالد ب  حمد الجابر، استشاري جف السرة،  3 – 2( تأصيل الضرورة الطبية ص  1
 ت الوريوا شريعة، مدير برنامن الزمالة في جف السرة

( استشاري جف السرة، ت الوريوا شريعة، ومدير برنامن الزمالة في جف السرة،  2
 السعودية.ال را الوجني، المملكة العربية  -ومدير إدارة الشئون الدينية

 6( المرج  السابق ص  3
  8( تأصيل الضرورة الطبية ص  4



 

 

 

576 

ولننذل  شننروط الضننرورة وهننو تننيه  منفعننة العننال  أو غلرننة الظنن  بنفعنن  ..... 
فنن ن أفضننل الرقننام اإلحصننائية مننا جمنن  بنني  النسننبتي ، لننذا فهنند قنناموا بتهسننيم 

 ا1شدة الضرر إلى أربعة مستويات

ضنننرر يسنننيرا وهنننو اللنننم والمشنننهة الم تملنننة التننني   تننن ثر علنننى وويفنننة  .1
 العضاء و  تسبف تشوهات أو إعاقة.

بنندون  والمشننهة الشننديدة غيننر الم تملننة، اللننم الشننديدضننرر متوسنن ا وهننو  .2
 تأثير على ووائ  العضاء وبدون حصو  إعاقات.

وقنند تنن ثر  ،ضننرر شننديدا وهننو الضننرر الشننديد علننى أحنند أعضنناء الجسننم .3
غيننر دائمننة وقابلننة و  م قتننة علننى وويفننة العضنناء، أو تسننبف إعاقننة لكنهننا

 للعال .

ضنننننننرر شنننننننديد جنننننننداا وهنننننننو الضنننننننرر النننننننذي يننننننن دي إلنننننننى إعاقنننننننة دائمنننننننة  .4
Disability أو فشننل دائنننم فننني وويفنننة عضنننو مننن  العضننناء أو أكثنننر ،

Impairmentأو تشوهات جنينية أو بدنية ، . 

وينر  الجرناء أنن    يم ن  ال صنو  علننى أرقنام دهيهنة فني كنل ال نا ت، بننل 
ي ناد ي نون هنذا مسنت ياًل، وينرون أن أكثنر الموجنود إحصنائيات تهريبينة، لكنن  

 الشار    يطالف تأكثر م  هذا.

د نوه الجراء إلى شنيء مهنما وهنو أن حصنو  الضنرر لمنريض معني  هذا وق
ت دده عوامل كثيرة جدًا، منهنا عمنر المنريض، وحالتن  الصن ية قبنل المنرض، 
وقنننوة جسنننم ، وقنننوة مناعتننن ، وقابليتننن  ل صننناتة، وشننندة المنننرض.... وغيرهنننا. 
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ولننذل  فننن ن الجرننناء   يعطننون النسنننف اإلحصنننائية التنني تكنننون صنننال ة لكنننل 
فنسننرة الخطننر لمرضننى أصنن اء أقوينناء ليسننت كنسننبتها لمرضننى كرننار  الننناا،

 .1في الس 
يسننتطي  الفههنناء  وقااد قااام األ باااء يَضااا بتقساايم درجااال احتماليااة الضاارر

كانت هذه ضنرورة تسنت ق فعنل الم نرم من  أجلهنا أم  ذاديد ما إاستخدام  لت 
 ا2   وهذا التهسيم هو

 ضرر نادرا ويهولون النادر   ح م ل . .1

 ضرر قليلا ويهولون يغتفر في الهليل ما   يغتفر في الكثير. .2

 ضرر كثيرا وهو الذي تنطبق علي  الح ام. .3

والضننرورة تعنند هننذا العننرض التوضنني ي المننوجز، لشننروط وضننوات  الضننرورة، 
تطبينننق نظرينننة فننني  -لىتننن ذن ن تعنننا -أبننندأ ،رومقيننناا شننندة الضنننر الطبينننة، 

تثبيننننت الجنننننس أو الت ننننو  الضننننرورة علننننى مسننننألة عمليننننة ت ويننننل الخنثننننى أو 
تاعترنار أن هنذه المسنألة انتشنرت كثينرا فني  -كمنا يسنمونها الجرناء -الجنسي

، أو وجننود حاجننة شننديدة أو ضننرورة ملجئننة  هننذا الزمننان دون ضننات  أو راتنن 
وأصنرا ل  إلنى رجنا ، فكثيرا ما ننر  رجنا  قند ت ولنوا إلنى نسناء، ونسناًء ت نو 

  على مواق  التواصل ا جتماعي، دون مراعاة الناا يتراهون بذل ، وينشرون
تهالينند، وأصننر ت المجنناهرة بهننذا الفعننل المشنني  منن  تنناي  وألنندي  أو لعننادات 

الت ضننر والتمنندن، لننذا يجننف التنبينن  علننى أ  ننبهننر ت ننل مننا هننو جدينند، وأن 
اسف وقواعد دينننا ال نين ، فلنيس الندي  نأهذ م  التهدم العلمي والطبي ما يتن
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هذه الشنريعة صنال ة للتطبينق  تعالى تعيدا ع  التهدم والت ضر، بل جعل ن
، تواكف التطور والت ضر وفي نفس الوقنت ت ناف  علنى في كل ومان وم ان

الثوابننت،  ننرعض التجنناري العلميننة رغننم نجاحهننا جبيننا وعلميننا، إ  أنهننا تغفننل 
ع  في حساتاتها، لنذا يجنف أن نأهنذ منا يتوافنق وثوابنت الجانف الديني و  تض

 ديننا ال ني  وشريعتنا الغراء.
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 المبحث الثاني

 ()تثبيت الجنس الجنستحويل الضرورة اي عملية 

 :مطلبينويشمل 

 .المطلف الو ا شروط وضوات  العمليات الجراحية 

  الجنس  تثبيت الجنسعملية ت ويل الضرورة في المطلف الثانيا.) 

 المطلب األول: شروط وضوابط العمليال الجراحية:

دلت نصوص الكتناي والسننة علنى مشنروعية التنداوي، والعملينة الجراحينة تعند 
نوعننا منن  أنننوا  التننداوي، فهنند تكننون فنني كثيننر منن  الحيننان سننبرا منن  أسننراي 
العننال ، و  يطيننف المننريض إ  تنن جراء عمليننة جراحيننة، فالعمليننات الجراحيننة 

 ة للضرورة أو ال اجة الداعية لذل .مشروعة وجائز 

واذا قلننننا تننن جراء العملينننات الجراحينننة للضنننرورة أو ال اجنننة الداعينننة لنننذل ، فنننال 
يتننرك المننر ه ننذا، لننن    يخفننى علننى أحنند مننا قنند تسننر  هننذه العمليننات منن  
مخننننناجر وأضنننننرار قننننند تننننن دي تنننننالمريض إلنننننى الهنننننالك أو فهننننندان عضنننننو مننننن  

ط معيننة يجنف مراعاتهنا عنند إجنراء مثنل أعضاءه، لذا  بد من  ضنوات  وشنرو 
 هذه العمليات حتى   تلتَّخذ وسيلة  رتكاي الم ظور، وم  هذه الشروطا 

أن تكون هنذه الجراحنة مشنروعة، تمعننى أ  تكنون ممنا نهنى عنن  الشنر ،  .1
كننأن يظهننر الشنننخص أو أي عضننو منن  أعضننناءه علننى غيننر المعنننروف  

نننبهة غنننش وتننندليس ك وهنننار العجنننو  و شننناتة، أو الصنننغير لن فننني ذلننن  شل
كبيننر..... ومننا إلننى ذلنن ، أو عمليننات ت ويننل الننذكر إلننى أنثننى أو الع ننس 
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  لن هنننذا يعتبنننر تغيينننرا لخلنننق ن، وهنننو منهننني عنننن ، كمنننا أن 1دون دا 
ي جسنند اإلنسننان لننيس ملكنن  وانمننا هننو ملنن  هلل تعننالى، قننا  عننز وجننلا  }ّلِلُي

ُن  ااا اياايهي ما ضي وا ااُ  الُساامااواالي وااألر  {ُمل  ير  ء  قااادي ااي  لاااى ُكاال ي شا سننورة واُهااوا عا
 ، فال يجوو ل نسان التصرف  ي  إ  لضرورة داعية.(120 المائدة فية 

أن ي ون المنريض م تاًجنا إليهنا، تنأن هناف علنى نفسن  الهنالك، أو تلن   .2
عضنننننو أو أعضننننناء مننننن  جسنننننده، أو كنننننان يل هننننن  ضنننننرر حسننننني كننننناي م 

معهنود أو غينر  ئنق، وقند ون وها، أو ضرر نفسي تسبف المنظر الغينر 
إلننى اعترننار هننذا الشننرط، وأن وجننوده  -رحمهننم ن-أشننار تعننض الفههنناء 

يعتبر تمثاتة اإلذن الشرعي تفعنل الجراحنة الطبينة، قنا  صناحف اإلقننا ا 
ل لنننق شنننعر، وتهصنننيره ولختنننان، وقطننن   -أي الطبينننف-ويصنننا اسنننتئجاره

-فهند ننص  ،2شيء م  جسده لل اجة إلي ، وم  عدمها ي رم، و  يصا
علننى صنن ة عهنند اإلجننارة علننى فعننل الجراحننة إذا تننوفر شننرط  -رحمنن  ن

جواوهننا وهننوا وجننود ال اجننة إليهننا، كمننا نننص علننى حرمننة فعلهننا فنني حننا  

                                                 

( لن  قد ي ون هناك دا  إلجراء عملية ت ويل الذكر إلى أنثى والع سا وهو حالة  1
ليس معروفا   هو رجل، و  هو امرأة، ف جراء  الخنثى، فم  المعروف أن الخنثى

عملية جراحية لت ويل  للصفات الطاغية  ي  يعتبر ضرورة توجف التغيير، وسيأتي 
 الكالم ع  هذا في مسألة ت ويل الجنس.

لموسى ب  سالم ال جاوي المهدسي، 302/ 2( اإلقنا  في فه  اإلمام أحمد ب  حنبل  2
 -هن( ، الناشرا دار المعرفة بيروت 968ثم الصال ي، شرف الدي ، أبو النجا  تا 

 لبنان
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عنندم تننوفر ذلنن  الشننرط وذلنن  تهولنن ا ومنن  عنندمها ي ننرم، أي ي ننرم الهطنن  
 . 1عند عدم وجود ال اجة

لزومنن  لل  ننم تجننواو وفنني هننذا دليننل علننى اعترننار شننرط  وجننود ال اجننة( و 
فعنننل الجراحنننة، بنننل نجننند الفههننناء رحمهنننم ن ي كننندون هنننذا المعننننى حينمنننا 
يهولننون تفسننخ عهنند اإلجننارة علننى فعننل الجراحننة إذا والننت ال اجننة الداعيننة 

 .2إليها ببرء المريض وشفائ  م  علت 

أ   يترتف على إجرائها ضرر أكبر  لنن  تهنرر شنرعا أن الضنرر   ينزا   .3
ا أ  ي ننون كننل قصننده إوالننة تلنن  العلننة -رحمنن  ن -ابنن  القننيمتمثلنن ، قننا  

فهنن ، بننل إوالتهننا علننى وجنن  يننأم  معنن  حنندول أصننعف منهننا، فمتننى كننان 
إوالتها   يأم  معها حدول علة أهر  أصعف منهنا، أتهاهنا علنى حالهنا، 
وتلطيفها هو الواجف، وهذا كمرض أفواه العروق، ف ن  متى عولن تهطعن  

 .3ما هو أصعف من  وحرس  هي  حدول

 بد أن يغلف على الظ  نجاح العملية، وا  فنال، فعلنى الطبينف أن يهنوم  .4
تعمننل مواونننة بنني  المصننالا والمفاسنند، فنن ن تننيه  بتغليننف المصننل ة فبهننا 
ونعننم، أمننا إن كانننت المفسنندة أكبننر، كننأن تصننيف الشننخص تضننرر حسنني 

ي فننني تعنننض أجنننزاء جسنننده، أو تصنننير  تضنننرر معننننوي ك صنننابت  تاكتئنننا
                                                 

 4/9( كشاف الهنا  للبهوتي  1
نقيطي ص ( أح ام الجراحة الطبية وايثار المترترة عليها لم مد ب  م مد المختار الش 2

 -هن  1415الطرعةا الثانية،  -وما تعدها، الناشرا م ترة الص اتة، جدة 119
 م 1994

هن( 751 ب  هيم الجووية  تا  106(  الطف النبوي  جزء م  كتاي واد المعاد( ص 3
 بيروت. -دار الهال  
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نفسنننني، فننننال يجننننوو إجراءهننننا  لن الضننننرر الننننناتن أكبننننر منننن  المصننننل ة 
-المترترة على الفعل، وهذا مخنال  لمهصنود الشنر ، قنا  اإلمنام الرغنوي 

 .1ا والعال  إذا كان  ي  الخطر العظيم كان م ظوًرا-رحم  ن

أن تكننننون الجراحننننة هنننني ال ننننل الهيننننر، فننننال يم نننن  عننننال  المننننريض أو  .5
اسنننطتها، وأ  يوجننند البنننديل النننذي هنننو أهننن  ضنننرًرا إصنننالح العينننف إ  بو 

منها، ك عطاء المنريض تعنض الدوينة والعهناقير الطبينة لعالجن ، فن ن لنم 
تننن د هننننذه الدويننننة والعهنننناقير النتيجننننة المطلوبنننة، يبنننندأ التفكيننننر فنننني إجننننراء 

 -رحمنن  ن -العمليننة الجراحيننة، جنناء فنني نيننل الوجننارا قننا  ابنن  رسننالن
ى أنن  متنى أم ن  التنداوي تناله    ينتهنل إلنى مننا وقند اتفنق الجرناء علن

فوقننن ، فمتننننى أم ننن  التننننداوي تالغننننذاء   ينتهنننل إلننننى الننندواء، ومتننننى أم نننن  
تالرسننننني    يعننننند  إلنننننى المركنننننف، ومتنننننى أم ننننن  تالننننندواء   يعننننند  إلنننننى 

جنناء فنني و . 2ال جامننة، ومتننى أم نن  تال جامننة   يعنند  إلننى قطنن  العننرق 
فالسهل، فال ينتهنل من  العنال  تالغنذاء  ا أن يعالن تالسهلالطف النبوي 

إلنننى الننندواء إ  عنننند تعنننذره، و  ينتهنننل إلنننى الننندواء المركنننف إ  عنننند تعنننذر 
الدواء الرسي  فم  حذق الطبيف عالج  تالغذية بد  الدوية، وبالدوية 

 . 3الرسيطة بد  المركرة

وم نننل اعترنننار البنننديل موجًرنننا لصنننرف الطبينننف عننن  العنننال  تالجراحنننة أن 
 ون ذل  البديل أه  ضرًرا، وم هًهنا للشنفاء المطلنوي، فن ذا كنان كنذل  ي

وجننف المصننير إلينن ، أمننا إذا كننان علننى هننالف ذلنن  تننأن كننان أشنند هطننًرا 
                                                 

 147/ 12( شرح السنة للرغوي  1
 8/253( نيل الوجار للشوكاني  2
  107( الطف النبوي ص  3
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وضننرًرا أو   ينفنن  فنني عننال  الننداء وووالنن  ف ننن    يعتبننر موجًرننا للصننرف 
ع  فعل الجراحة، فمن  أمثلنة ذلن  منا يهن  فني تعنض المنراض الجراحينة 

ية حيأ يم   عال  المريض تالعهاقير المهدئة والمخدرة ولكنها   العصب
تنفن  فنني ووا  النداء تالكليننة وقند تسننبف اإلدمنان. فوجننود البنديل علننى هننذا 

 .1الوج  وعدم  على حد سواء

، فمنن  شننروط جننواو الجراحننة أن  أن تترتننف المصننل ة علننى فعننل الجراحننة .6
تلن  المصنل ة ضنرورية تترتف المصل ة الطبية على فعلهنا، سنواء كاننت 

كما في الجراحة التني يهصند منهنا إنهناذ الننفس، أو كاننت حاجينة كمنا فني 
الجراحننات التنني يهصنند منهننا إعننادة العضنناء إلننى حالتهننا الطبي يننة ودفنن  
ضننننرر السننننهام وايفننننات التنننني أصننننابتها، أو كانننننت دون ذلنننن  كمننننا فنننني 

موضنعها  الجراحة الصنغر  المشنتملة علنى مصنل ة إرقناء الجنروح واعنادة
إلننى الصننورة الطبي يننة أو مننا هننو قريننف منهننا، وينرغنني فنني هننذه المصننل ة 
المشترجة أن تكون م  جننس المصنالا التني شنهد الشنر  تاعترارهنا وأنهنا 
مصننننننل ة مهصننننننودة، وأمننننننا إن كانننننننت مصننننننل ة ذاتيننننننة لننننننم يشننننننهد الشننننننر  
تاعترارهننا، وأنهننا مصننل ة مهصننودة تننأن كانننت مبنيننة علننى الهننو  والشننهوة 

كمنننا فننني جراحنننة تغيينننر الجننننس، ف نهنننا حينئنننذ   تعتبنننر موجرنننة  المجنننردة
للترهيص تفعل الجراحة، و  يت هق بها شرط جواوها، لعدم اعترار الشنر  

 .2لها، وم  ثم كان وجودها وعدمها على حد سواء

                                                 

  121( أح ام الجراحة الطبية وايثار المترترة عليها ص  1
 وما تعدها  119( السابق ص  2
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أن يننأذن المننريض أو ولينن  تفعننل الجراحننة، فنن ذا رفننض المننريض ولننو كننان  .7
 لجراحة حتى يأذن ل .يتألم فال يجوو للطبيف أن يجري ا

أن تتننوفر الهليننة فنني الطبيننف الجننراح،  يجننف أن ي ننون الطبيننف ذا علننم  .8
وبصنننيرة تالعمليننننة المطلوبنننة، متننننيه  مننن  نتائجهننننا اإليجابينننة، فنننن ن كانننننت 
هارجة ع  مجا  اهتصاصن  أو جناهاًل برعضنها ف نن  ي نرم علين  فعلهنا، 

الجنن  وتنندبيره فنني أمننر الطبيننفا أن يجعننل ع -رحمنن  ن -قننا  ابنن  القننيم
دائنننرا علنننى سنننتة أركنننانا حفننن  الصننن ة الموجنننودة، ورد الصننن ة المفهنننودة 
ت سننف اإلم ننان، واوالننة العلننة أو تهليلهننا ت سننف اإلم ننان، واحتمننا  أدنننى 
المفسننننننندتي  إلوالنننننننة أعظمهمنننننننا، وتفوينننننننت أدننننننننى المصنننننننل تي  لت صنننننننيل 
أعظمهما، فعلنى هنذه الصنو  السنتة مندار العنال ، وكنل جبينف   تكنون 

 . 1 ذمت ( التي يرج  إليها، فليس تطبيف ه أهيت هذ

أ  ي ون الهدف م  إجراء العملينة الجراحينة التشنر  الم نرم تالكفنار وأهنل  .9
الفجننور، كمنننا فننني الجراحننات التننني تنننتم لمجننرد الشنننهوة، أو تغيينننر المنظنننر 
والهيئة دون ضرورة داعية لذل ، كمنا فني جراحنات التجمينل الم رمنة، أو 

 جنس. جراحات تغيير ال

شننروط وضننوات  العمليننات الجراحيننة، يجننف مراعاتهننا وا لتننزام بهننا،  هااذه هااي
 ف م افمنن  المعلننوم أن العمليننات الجراحيننة   تخلننو منن  اي م والوجننا ، لكنهنن

زو  منن  مننرور الوقننت، وغالرننا ي ننون وقننت البننرء تنن، سننرعان مننا ة  م قتنناوجننأو 
فه ، لك  في النهاية سوف تهوم هذه العملينة تعنال  منرض أو إصنالح عينف 

 في جسم اإلنسان، وهذا هو المرجو م  العمل الطبي.   
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 المطلب الثاني
 (تثبيت الجنس )الجنسعملية تحويل الضرورة اي 

الولننى وهنني الشننخاص الننذي  فنني البدايننة يجننف التفريننق بنني  حننالتي ا ال الننة 
يعانون م  مرض نفسي فيرغبون في ت ويل جنسهم إلى الجنس ايهر تمردا 
واعتراضا على وضعهم. وال الة الثانيةا هي الشخاص المصابون تالخنوثنة، 
والخنوثننة مننرض عضننوي يجمنن   ينن  الشننخص بنني  صننفات الننذكورة والنوثننة، 

 نو  م  هذي  النوعي . وم  هال  الر أ سوف يتم التعرف على ح م كل
 تعريف الخنثى:
ا أي الننذي   يخلننص لننذكر و  أنثننى، والخنثننىا الننذي لنن  مننا خنااث اااي اللغااة

 .1للرجا  والنساء جميعا، والجم ا هناثى
 بتعاري  متهاربة، أذكر منهاا عر ف الفقهاء الخنثى
والنسناء، تهول  الخنثى م  ل  فلة الرجنا   -رحم  ن -عرفها اإلمام الكاساني

والشنخص الواحند   ي نون ذكنرا أو أنثننى حقيهنة، ف منا أن ي نون ذكنرا، وامننا أن 
 . 2ي ون أنثى

م  كان ل  فلة الرجل والمنرأة، أن الخنثى  -رحم  ن -اإلمام الموصلي وير  
فن ن تنا  من  أحندهما اعتبنر تن ، فنن ن تنا  من  النذكر فهنو غنالم، وان تنا  منن  

  .3ا اعتبر تأسرههماالفر  فهو أنثى، وان تا  منهم
                                                 

   145/  2( لسان العري  ب  منظور  1
لبي ت ر ب  مسعود ب  أحمد الكاساني  327/  7( بدائ  الصنائ  في ترتيف الشرائ   2

 هن(.587ال نفي  تا 
لعبد ن ب  م مود ب  مودود الموصلي ال نفي  38/  3( ا هتيار لتعليل المختار  3

، 31/ 6نهاية الم تا  ،  727/  6هن(، وانظر كذل ا حاشية اب  عابدي  683 تا 
 .489/  4، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 677، 253/  6والمغني 
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ل الهو  في تعري  الخنثى اب  قدامة ال نبلي فها  الخنثى  -رحم  ن -وفص 
هنننو النننذي لننن  ذكنننر وفنننر  امنننرأة، أو ثهنننف فننني م نننان الفنننر  يخنننر  منننن  البنننو ، 

ل، فالنننذي يتبننني   يننن  عالمنننات الذكورينننة، أو ل وغينننر مشننن   وينهسنننم إلنننى مشننن   
النوثيننة،  ننيعلم أننن  رجننل، أو امننرأة، فلننيس تمشنن ل، وانمننا هننو رجننل  ينن  هلهننة 
وائننندة، أو امنننرأة فيهنننا هلهنننة وائننندة، وح مننن  فننني إرثننن  وسنننائر أح امننن  ح نننم منننا 
وهرت عالمات   ي ، ويعتبر تمرال  في قو  م  بلغنا قول  م  أهل العلم..... 

، النثنىحينأ يبنو  الرجنل، فهنو رجنل، وان تنا  من  حينأ تبنو   ف ن تا  من 
 .1وان تا  منهما جميعا، اعتبرنا أسرههما ،فهو امرأة 

الشنخص النذي تكنون  ا عنر ف الجرناء الخنثنى تأنن تعريف الخنثاى ااي الطاب
أعضا ه الجنسية الظاهرة غامضة، ولت ديد نوعية الخنثى ينظنر الطبينف إلنى 

صننننها النسيجي الهسننننتولوجي(، فنننن ذا كانننننت الغنننندة الغنننندة التناسننننلية حسننننف ف 
هصية،والعضنناء التناسننلية الخارجيننة تشننر  تلنن  الموجننودة لنند  النثننى، فهننو 

(، وان كانننت hermaphrodite male Pseudoهنثننى ذكننر كنناذي  
الغننندة مبيضنننا، والعضننناء التناسنننلية الظننناهرة ذكرينننة فهننني هنثنننى أنثنننى كاذتنننة 

 Female Pseudo hermaphrodite،)  وان كننان لهننذا الشننخص مبننيض
  مننننننننننننننننننا معننننننننننننننننننا ملت مننننننننننننننننننان فهمننننننننننننننننننا هنثننننننننننننننننننى حقيقيننننننننننننننننننةوهصننننننننننننننننننية، أو ه

                                                 

، نهاية  727/  6ذل ا حاشية اب  عابدي  ، وانظر ك 336/  6( المغني  ب  قدام   1
 4، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 677، 253/  6، والمغني  31/  6الم تا  

 /489. 
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 True Hermaphodite)  تالعضنناء الظنناهرة التنني قنند تشننر   هننناو  عبنرة
 . 1الذكر أو النثى أو كليهما معا

والمخنننننأ تفنننننتا الننننننونا هنننننو النننننذي يشننننر  المنننننرأة فننننني اللننننني  والكنننننالم والنظنننننر 
 .2وال ركة.... ون و ذل 

 ا3والمخنأ   يخلو م  حالتي 

  الولىا م  هلق كذل ، فهذا   إثم علي .

والثانيةا م  لم تك  هلهت  كذل  ، بل يتشر  تالنساء في حركناته  وكالمهن ، 
رضي ن  -وهذا الذي لعن  رسو  ن صلى ن علي  وسلما  فع  اب  عراا

مننننن  الرجنننننا ،  قنننننا ا لعننننن  النبننننني صنننننلى ن عليننننن  وسنننننلم المخنثننننني  -عنهمنننننا
قننا ا فننأهر  النبنني « أهرجننوهم منن  بيننوتكم»والمتننرجالت منن  النسنناء، وقننا ا 

 .4صلى ن علي  وسلم فالنا، وأهر  عمر فالنا

  

                                                 

تألي  الدكتور/ وهير أحمد السراعي، دكتور/ م مد  315( الطبيف أدت  وفهه  ص  1
 علي الرار.

بيدي  تا  5/241( تا  العروا م  جواهر الهاموا  2 هن(، الهاموا الفههي 1205للزَّ
  124لغة واصطالحا ص 

 . 124( الهاموا الفههي لغة واصطالحا ص  3
تاي إهرا  المتشبهي  تالنساء م  البيوت، حديأ رقم  159/  7( ص يا الرخاري  4

 5886.) 
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 تعريف مصطلح " تحويل الجنس" :

مصنطلا "ت وينل الجننس" مصنطلا م نون من  كلمتني  الولنى هني  ت وينل(، 
 والثانية هي  جنس(.

 .....1معنىا تغيير، واوالة، العدو  ع  الشيءلفظة  ت ويل( لها أكثر م  

لفظننة  جنننس( الجنننسا الضننري منن  كننل شننيء، وهننو منن  الننناا ومنن  الطيننر 
، ومنننن  حنننندود الن ننننو والعننننروض والشننننياء جملننننة، والجمنننن  أجننننناا وجننننننوا

، وجنس هنا تمعننى ننو  اإلنسنان أو تصننيف  بنذكر أو 2والجنس أعم م  النو 
 أنثى.

، فهننننو عمليننننة يننننتم بواسننننطتها تغييننننر جنننننس وأمننننا مصننننطلا  ت ويننننل الجنننننس(
اإلنسننننننان عننننننن  جريننننننق مجموعنننننننة مننننننن  اإلجننننننراءات النفسنننننننية وفارماكولوجينننننننة 
 الصننيدلية( والجراحيننة، إمننا لعننال  الخننناثى أو الترانسنن س....، ويننناو  تعننض 
الراحثي  والجراء في تسميتها ت ويال أو تغيينرا  لن منا تهنوم تن  هنذا العملينة 

ظاهرة، و  يم   أبدا أن تغير أو ت نو  جننس اإلنسنان مجرد تغيير الصورة ال
إلى جنس فهر واهرا وباجنا، فهو م ا  جبيا، أمنا فني حنق الخنثنى المشن ل 
فاهتار تعض الراحثي  مصنطلا  تثبينت الجننس(  لنن  إجنراء لتثبينت الجننس 
ال قيهي الذي يتوافق م  المهومات الجسدية، وهذه التسمية حسننة جندا  لنهنا 

ى العمنننل الفعلننني النننذي تهنننوم تننن  العملينننة، كمنننا أنننن  يعطننني التصنننور أقنننري إلننن
الصنن يا لل قيهنننة، ويرفنن  ا لترننناا عننن  أذهننان النننناا، تاإلضننافة إلنننى كونننن  
سنننننيزيل ا نتهنننننادات الخاجئنننننة الجنننننائرة التننننني قننننند يبنننننديها تعنننننض النننننناا تجننننناه 

                                                 

 مادة  حو ( . 187 – 184/  11( انظر لسان العري  ب  منظور 1
  . 43/  6( السابق  2
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الشخاص الذي  يهومنون بهنذه العملينات علنى أسناا السنراي الطبينة الفعلينة 
 . 1يد الجنس الص يا أو إلصالح عيف هلهيلت د

  يقسام الخنثى:

 ا 2الخنثى إلى قسمي الفههاء قسم 

الخنثننى غيننر المشنن لا وهننو منن  تظهننر  ينن  عالمننات الننذكورة،  ننيلعلم أننن   .1
رجننل، أو عالمننات النوثننة  ننيلعلم أننن  امننرأة، فهننذا لننيس تمشنن ل، وانمننا هننو 

وائنندة، وح منن  ح ننم مننا وهننرت رجننل  ينن  هلهننة وائنندة، أو امننرأة فيهننا هلهننة 
  ي  عالمات .

الخنثننى المشنن لا هننو منن    يتبنني   ينن  عالمننات الننذكورة أو النوثننة، و   .2
يعلم أنن  رجنل أو امنرأة، أو تعارضنت  ين  العالمنات، فنال يتضنا أرجنل أم 

 .ة امرأ 

 ولكن: كيف يتم تحديد نوع الخنثى اي هذا الضرب؟

إلى أن أمر الخنثى قبل البلو  يت دد تالمرا ، ف ن تنا   1ذهف جمهور الفههاء
م  النذكر فغنالم، وان تنا  من  الفنر  فنأنثى، لمنا روي عن  ابن  عرناا رضني 

                                                 

( ت أ تعنوانا ح م ت ويل الجنسا دراسة تهويمية في ضوء مهاصد الشريعة منشور  1
هن / 1440، ط  2، العدد  2تالمجلة العالمية للدراسات الفههية والصولية المجلد 

 م، ماليزيا.2018
، وما تعدها، ومواهف الجليل 504/  8، وفتا الهدير 465و  464/  5( اب  عابدي   2

، 254، 253/  6، والمغني 242، 241اه والنظائر للسيوجي ، والشر424/  6
 .1/78وروضة الطالبي  
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ن عنهما أن النبي صلى ن علي  وسلم سئل ع  المولود ل  قلبل وذكر، من  
 «.2يورل م  حيأ يبو » أي  يورل  قا ا 

ر عالمننات الننذكورة أو النوثننةا فنن ن هرجننت أمننا تعنند البلننو  فيتبنني  أمننره تظهننو 
ل يتنن ، أو أمنننى تالننذكر، أو جننام  امننرأة، أو وهننرت علينن  عالمننات الشننجاعة 
والفروسية والهتا .... فرجل، وان وهر لها ثندي وننز  منن  لنب ، أو حاضنت، 

 .3وأم   وج ها، أو حبلت وولدت..... فامرأة 

رات السنناتهة، فنن ن مننا  إلننى وأمنا الميننل، ف ننن  يسننتد  تن  عننند العجننز عنن  المنا
الرجا  فنامرأة، وان منا  إلنى النسناء فرجنل، وان قنا  أمينل إليهمنا منيال واحندا، 

 أنن  -رحمن  ن -اإلمنام السنيوجي ينر  ، 4أو   أميل إلى واحد منهما فمشن ل
 .5حيأ أجلق الخنثى في الفه ، فالمراد ت  المش ل

فنني العصننر ال ننديأ فلهننم  أمننا الجرنناءهننذا منن  وجهننة نظننر الفههنناء الهنندامى، 
لتهنندم الطبنني والعلمنني فنني هننذا تهسننيم، نظننرا لهننذا التهسننيم للخنثننى يختلنن  عنن  

، فهننند اكتشننن  الجرننناء أن اعتمننناد الفههننناء الهننندامى علنننى المرنننا  فننني المجنننا 
إ  أن  ت ديد ننو  الخنثنى هناجص، فهند ي نون الخنثنى ذكنر فني غدتن  التناسنلية

                                                                                                                         
== 

، الشراه والنظائر  504/  8، فتا الهدير 465 - 464/  5( حاشية اب  عابدي   1
 .253/  6، المغني 78/  1، روضة الطالبي  248هن( / 911للسيوجي تا 

هن(، وقا ا  ي  م مد ب  458لبي ت ر البيههي  تا  428/  6( السن  الكبر   2
 السائف الكلبي   ي تن ت .

، الشراه والنظائر  504/  8، فتا الهدير 465 - 464/  5( حاشية اب  عابدي   3
 .253/  6، المغني 78/  1، روضة الطالبي  250، 240للسيوجي / 

 ( انظر المراج  الساتهة. 4
 . 248( الشراه والنظائر للسيوجي ص  5
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الفننر  فيتننوهم أننن  أنثننى، وفنني الواقنن  هننو المرننا  قنند يخننر  منن  فت ننة تبنندو مثننل 
ذكننننر، فيننننتم التعامننننل معنننن  علننننى هننننذا السنننناا، وهننننذا أمننننر هطيننننر أن ي ننننون 
الشننخص ذكننر ويلعامننل علننى أننن  أنثننى،  يضنني  حهنن  فنني الميننرال واإلمامننة... 

 وغيرهما.

فنني للخنثنى ا   شن  أن تشنخيص الفههناء جناء فني كتناي الطبينف أدتن  وفههن 
نلننومهم علننى ذلنن ، فتلنن  هنني معلومننات ومنننهم، أمننا  هنناجص، و  هننذه ال ننا ت

الينوم فننالهو  فنني موضننو  الخنثننى يعننود لهنل الننذكر، وأهننل الننذكر هننا هنننا هننم 
ااااُتم  الا  }الجرنننناء   الفههنننناء،  ن تعننننالى يهننننو ا  ٌ  ُكن  ري ِّي ك  اااالا الااااذ ي ااااأاُلوا ياه  اااس 

ٌا  لاُماااو لفهننن  عننن  ، وكنننل منننا ورد فننني كتنننف ا(43سنننورة الن نننل مننن  ايينننة   {تاع 
الخنننال فينرغنني إرجننا  ال  ننم  ينن  أو  إلننى الجرنناء، فنن ن ح مننواأن الشننخص 
ذكننر فنني تركيرنن  الكروموسننومي والغننددي فهننو كمننا ح مننوا، وعلننى الفههنناء أن 

   . 1يبينوا أح امهم تعد ذل  على ما يهرره الجراء

 لذا فهد قسم الجراء الخنثى إلى قسمي ا
وهننننني التننننني ت منننننل فننننني جهاوهنننننا التناسنننننلي الخصنننننية  الحقيقياااااةالخنثنننننى  .1

 والمبيض معا، وهذه ال الة نادرة الوجود.
 ، وهي نوعانا الكاذبةوالخنثى  .2

هنثى كاذتة أصلها أنثى وواهرها ذكر، وهي التي ت مل في جهاوها  - أ
 التناسلي مبيض والعضاء الظاهرة ذكر.

                                                 

 .315ف أدت  وفهه  ص ( الطبي 1
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جهاوها هنثى كاذتة أصلها ذكر وواهرها أنثى، وهي التي ت مل في  - ي
 التناسلي هصية والعضاء الظاهرة أنثى.

ولكنني يننتم ت دينند نننو  الخنثننى يجننف علننى الطبيننف النظننر فنني الغنندة التناسننلية 
أو ، إن وجدها ت مل في جهاوها التناسلي الخصية والمبيض معنا، فهنذه هني 
حالنننة الخنثنننى ال قيقينننة، وهننني ننننادرة الوجنننود، أمنننا إن وجننند أن الغننندة التناسنننلية 

عضنناء الظنناهرة ذكننر، فنن ن تلنن  ال الننة هنني حالننة الخنثننى الكاذتننة مبننيض وال
التنني أصننلها أنثننى وواهرهننا ذكننر، وان كانننت الغنندة التناسننلية ذكننر والعضنناء 
الظنناهرة أنثننى، فنن ن تلنن  ال الننة هنني حالننة الخنثننى الكاذتننة التنني أصننلها ذكننر 

 .1وواهره أنثى
 :تحويل الخنثىحكم ِّجراء عملية اما 

مست دثة، ولم تكن  موجنودة  أو تثبيت الجنس مسألة الخنثىت ويل  عمليةإن 
، أصنر ت والعلمنيقديما، لك  من  التطنور الهائنل النذي شنهده المجنا  الطبني 

دون ضنننات  أو بنسنننرة نجننناح كبينننرة، لكننن  لألسننن  مثنننل هنننذه العملينننات تجنننر  
، فالتهدم الهائل في الطنف جعنل مثنل هنذه العملينات تجنر  بدقنة أو تهني  رات 

فنني أغلننف الحيننان بنجنناح تنناهر ومل ننوظ، والتطننور التكنولننوجي أد  شننديدة و 
إلى انتشار هذه الظاهرة تش ل مخي ، وأصرا شرابنا لألس  الشديد يهلد كل 
ما يراه تهليدا أعمى دون تفكير، وساعد علنى ذلن  جماعنة المرتزقنة المنتسنبي  

، إ  أنهنننا إلنننى الننندي ، والنننذي  يلوثنننون أسنننماعنا لينننل نهنننار تفتننناو    هيمنننة لهنننا
تضنننليل وويننن  وهننندا ، ي للنننون مثنننل هنننذه الشنننياء بنننداف  ال رينننة الشخصنننية، 

 صغية.مولألس  يجدون فذانا 
                                                 

 .315( الطبيف أدت  وفهه  ص  1
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فكاننننت هنننذه الدراسنننة المنننوجزة لبينننان موقننن  الشنننر  مننن  مثنننل هنننذه العملينننات، 
 والتفرقة بي  ما يجوو أجراءه، وما هو م رم شرعا و  يجوو إجراءه. 

 مما سبق يتضح يننا يمام حالتين: 

  تالنسننناء فننني أفعننناله  ا مننن  كنننان رجنننال لكنننن  يتصنننن  ويتشنننرالحالاااة األولاااى
ا  فني تصنرفاتهم ، أو م  كانت أنثنى لكنهنا تتصنن  وتتشنر  تالرجنوتصرفاته 

 .وأفعالهم
 .حقيهة أم كاذتةسواء أكان هنثى ا م  كان هنثى الحالة الثانية

 ة اي مثل هاتين الحالتين:اما حكم ِّجراء عملية جراحي

وهو م  كان رجال أو امرأة لك  كال منهم يتشر   ابالنسبة للحالة األولى
فالرجل يتشر  تالنساء،  تالجنس ايهر في الفعا  والتصرفات...وغيرها،

والمرأة تتشر  تالرجا ، وكل منهم يعترض على جنس  ونوع  ويرفض ، 
إلى الجراء لم اولة تغيير جنس  ويرغف في تغييره للنو  ايهر، فيلجأ 

  هالف في أن إجراء العملية في مثل هذه ال الة إرضاء لرغبت  النفسية، و 
م رم شرعا  لن  يعتبر تغييرا لخلق ن، فهد هلق ن تعالى اإلنسان وكر م  

لهت  وهيئت ، قا  تعالىا  وي وأحس  هِّ ني تاق  سا ٌا ايي ياح  ا ن سا ناا اإل ي لاق  د  خا يم { }لاقا
ة ، وأي م اول1(، أيا في أعد  هلق، وأحس  صورة4سورة التي  فية  

لهة  ُنُهم  }قا  تعالىا ،   يجوو شرعالتغيير هذه الهيئة أو الخِّ ُمان ييا ُلُنُهم  واألا ُضي واألا
ل قا  ٌُ خا لاُيغاي يُر ُنُهم  اا ُمرا عاامي واَلا ان  ٌا األ  لاُيبات يُكُن آذاا ُنُهم  اا ُمرا سورة النساء م   {َّللُاي واَلا

ايط راةا } اقول وذل  لد لة  ،دي  نو هلق ن( في ايية أيا (، 119ايية  
                                                 

لبي جعفر  507/ 24( جام  البيان في تأويل الهرفن المسمى  تفسير الطبري(  1
 هن(.310الطبري  المتوفىا 
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ي يمُ  يُن ال قا ل قي َّللُاي ذالي ا الد ي يلا ليخا دي ا ال تاب  ها لاي  ِا عا  سورة الروم {َّللُاي اُلتيي ااطارا الُنا
فعل كل ما نهى ن عن ا   ي واذا كان ذل  معناه، دهل (، 30  م  ايية

َصاءِّ ما   يجوو هصا ه، ووشم ما نهى ع  وشم   َووْشرِّه، وغير ذل  م  هِّ
لن الشيطان   ش    دهل  ي  ترك كل ِّ ما أمر ن ت و  ،م  المعاصي

 . 1 وينهى ع  جمي  جاعت يدعو إلى جمي  معاصي ن

هد لع  رسو  ن صلى ن كذل  نهت السنة النبوية الشريفة ع  ذل ا فو 
علي  وسلم م  يتشر  تالنساء م  الرجا ، وم  يتشر  م  النساء تالرجا ، 

َما َقاَ ا فع   َي َّللاَّل َعْنهل ِّ َصلَّى نل َعَلْي ِّ »َع ِّ اْب ِّ َعرَّاٍا َرضِّ و ل َّللاَّ َلَعَ  َرسل
، َوال َ  الر َِّجا ِّ تِّالن َِّساءِّ يَ  مِّ َ  الن َِّساءِّ تِّالر َِّجا ِّ َوَسلََّم الملَتَشب ِّهِّ َتَشب َِّهاتِّ مِّ مل

2». 
 وال ديأ واضا في الد لة على المراد.

َما، َقاَ ا َلَعَ  النَّبِّيُّ َصلَّى نل َعَلْي ِّ َوَسلََّم وع   َي َّللاَّل َعْنهل اْب ِّ َعرَّاٍا َرضِّ
، َوقَ  َ  الن َِّساءِّ اَلتِّ مِّ ، َوالملَتَرج ِّ َ  الر َِّجا ِّ ْ  بليلوتِّكلمْ »اَ ا الملَخنَّثِّيَ  مِّ وهلْم مِّ « َأْهرِّجل

د  . 3َقاَ ا َفَأْهَرَ  النَّبِّيُّ َصلَّى نل َعَلْي ِّ َوَسلََّم فلاَلًنا، َوَأْهَرَ  علَمرل فلاَلًنا
ر النبي صلى ن علي  مْ ال ديأ على حرمة تشر  الذكر تالنثى والع س، وأَ 
لفعل، ومد  رفض  دينيا وسلم ت هراجهم م  البيوت دليل على هطورة هذا ا

 واجتماعيا. 

                                                 

 .221/  9( تفسير الطبري  1
، َوالملَتَشب َِّهاتل تِّالر ِّجَ  7/159( ص يا الرخاري  2 ، حديأ رقم تاي الملَتَشب ِّهلوَن تِّالن َِّساءِّ ا ِّ

 5885. ) 
، حديأ رقم  159/  7( ص يا الرخاري  3 َ  البليلوتِّ يَ  تِّالن َِّساءِّ مِّ َتايل إِّْهَرا ِّ الملَتَشب ِّهِّ

 5886.) 



 

 

 

595 

ِّ َصلَّى نل َعَلْي ِّ َوَسلََّم »، َقاَ ا رضي ن عن  َعْ  َأبِّي هلَرْيَرةَ و  و ل َّللاَّ َلَعَ  َرسل
لِّ  َل َيْلَرسل لِّْرَسَة اْلَمْرأَةِّ، َواْلَمْرأََة َتْلَرسل لِّْرَسَة الرَّجل الرَّجل

. ف ذا كان النبي صلى «1
نهى أن يلرس الرجا  لرس النساء والع س، فم  تاي أولى  ن علي  وسلم قد

 النهي ع  تشر  كل جنس تايهر في ال ركات والكالم والمنظر الخارجي.

والحاديأ الساتهة في مجملها تنهى كل جنس ع  التشر  تايهر، فهد هلق 
وصفات تتوافق م  ل  هصائص  جنسن تعالى الناا أجناسا مختلفة، كل 

، فمثالا هلق الرجل ذكر وجعل ل  هصائص يهوم ت  في المجتم دوره الذي 
تتوافق م  الدور الذي  معينة في الكالم والهيئة والمنظر الداهلي والخارجي

، وهلق المرأة أنثى، وجعل لها هصائص معينة أيضا في يهوم ت  في المجتم 
م ت  في يتوافق م  الدور الذي تهو  الكالم والهيئة والمنظر الداهلي والخارجي

تغيير أي نو  م  النوعي  الساتهي  أو العبأ لم اولة المجتم ، وم  ثم فأي 
إنما هو م رم  ،م  هصائص أو م اولة إضفاء هصائص ليست  ،فيهما

، وهرو  ع  الفطرة السليمة التي فطر ن الناا ويدهل في تغيير هلق ن
 .عليها

لخلق ن تعالى ف ن هذا مة هذا الفعل م  حيأ إن  تغيير والى جانف حر 
  المر م رم لسراي أهر  منهاا

إن هنننذا المنننر   يخلنننو مننن  الغنننش والتننندليس  فالشنننخص يلخفننني حقيهتننن   .1
 ويلظهر هالفها، فهو في ال قيهة رجل، ويتعامل على أن  أنثى.

                                                 

، حديأ رقم   4/60( سن  ابي داود  1 (، ح م اللراني ا 4098َتاٌي فِّي لَِّرااِّ الن َِّساءِّ
 ص يا .
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وسيلة  رتكاي الم رم كالزوا  المثلي الذي كإن هذه العملية سوف تلتخذ  .2
 لسر، وتفك  المجتمعات.ي دي إلى هدم كيان ا

إن هذه العملية سوف ت دي إلى قط  النسنل واإلنجناي، لن المنرأة سنتفهد  .3
أعضائها التناسلية النثوية، ممنا يسناعد فني قطن  النسنل واإلنجناي، وهنذا 

 م رم شرعا  لننا مأمورون تالتكاثر واإلنجاي لتعمير الكون.

ية هطينرة قند تن دي م  توات  هذه العملية إصاتة الشخاص تأمراض نفسن .4
بهنم إلننى ا نت نار وفْهنند حينناتهم، وهنذا م ننرم شننرعا  لن حفن  النننفس منن  

 أهم مهاصد هذه الشريعة الغراء.

تاإلضافة إلى أن إجراء هذه العملية سوف يتسبف فني ف م وأوجنا  بدنينة  .5
   تخفى. 

كمنننا أن هنننذا الننننو  مننن  الجراحنننة تلرتكنننف  يننن  م ظنننورات شنننرعية، منهننناا  .6
 دون موجف شرعي يبيا ذل .... وغيرها.  كش  العورة

إن هنننذا المنننر سنننوف يجعنننل اإلنسنننان يلهنننى بنفسننن  فننني الهنننالك والعنننذاي،  .7
ُلكاةي{والنهي ع  ذل  صريا، قا  تعالىا  َُكم  ِّيلاى الُته  دي سنورة }واالا ُتل ُقوا بيأاي 

(، إن ن نهنى عن  اإللهناء تأيندينا لمنا  ين  هالكننا، 195الرهرة من  ايينة  
بتننرك مننا لزمنننا منن  فرائضنن ، فغيننرل  -وهنني العننذاي  -ستسننالم للهلكننة وا 

جننائز لحنند منننا النندهو  فنني شننيء ي رهنن  ن منننا، ممننا نسننتوجف بنندهولنا 
 . 1 ي  َعذاَت 

                                                 

  3/593( تفسير الطبري  1
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 1الندكتور الطبينف م مند علني الرناروهذا هو قو  أغلف الفههناء المعاصنري  ك
فني  2م، والشنيخ م مند بن  م مند المختنار الشننقيطي1993في فتنو  لن  عنام 
م افننني فتنننو  لننن  عننن 3، والسنننتاذ الننندكتور علننني جمعنننةم1994فتنننو  لننن  عنننام 

 م.2016

العدينند مننن  الفتننناو  مننن  صننندرت تشنننأن حرمنننة هننذا الننننو  مننن  العملينننات  كمننا 
إلى حرمة هذا كلها هلصت  4المجام  الفههية ودوائر اإلفتاء والهيئات العلمية

 النو  م  الجراحة.

لكن  لكنل قاعندة شنواذ، فعلننى النرغم من  موافهنة أغلننف الفههناء علنى حرمنة هننذا 
النو  من  العملينات، إ  أن هنناك من  هنال  هنذا النرأي وقنا  تنالجواو، معلنال 
ذل  تأن الشخاص الذي  يلجأون لمثل هذه العمليات ي ونوا مرضى نفسيي ، 

الهويننة الجنسننية، وهننذا المننرض يجعلهننم يتمننردون مصننابون تمننرض اضننطراي 
على جنسهم ويرفضون  ويرغبون في تغييره، وهذا المرض النفسني   يهنل فني 
هطورتننن  عننن  المنننرض العضنننوي، ون ننن  منننأمورون تالتنننداوي مننن  المنننراض، 

  يجوو ت ويل الجنس م  تاي التداوي للم افظة على النفس.

                                                 

( م مد علي الرار هو استشاري أمراض تاجنية ومستشار قسم الطف اإلسالمي، مركز  1
 .المل  فهد للر ول الطبية، جامعة المل  عبد العزيز تجدة

ر  2 ( مل مدل ب ل م م د المختار ب ِّ أحمد مزيد الج ني الشنقيطيُّ "أبو عبدِّ نِّ" فقي ، وملفس 
 ية ومدرا تال رمي  الشريفي .سعودي، وعضو هيئة كرار العلماء السعود

 الشري . العلماء تالوهر كرار هيئة ( عضو 3
( كفتو  دار اإلفتاء المصرية،  وقرار مجم  الفه  اإلسالمي، وقرار المنظمة اإلسالمية  4

اإلسالمية  الش ون  تطوير للعلوم الطبية، وادارة الفتو  بووارة الوقاف الكويتية، وادارة
 .تأمري ا الشريعة فههاء تمجم  لدائمة ل فتاءا واللجنة، تماليزيا
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ي الدولنننة اإلسنننالمية الوحيننندة فننني ران هنننفننن ي، وهنننذا هنننو رأي الشنننيعة اإلمامينننة
منطهننة التنني تمنننا المننواجني  ال ننق فنني ا عتننراف بهننويتهم الجنسننية تموجننف ال

إذا أراد  م، جناء فيهناا 1987عنام  أصدر فية ن الخمينني فتنو  قد الهانون، و 
، لننن  يشننعر أننن  عننالق داهننل جسنند غيننر جسننده، ال نناليأحنندهم تغييننر جنسنن  

وأعلنن  أن  ... والت ننو  إلننى جنننس فهننر ،الجسنندي ننق  لنن  الننتخلص منن  هننذا  
جراحنننة الت نننو  الجنسننني فننني اينننران والعنننال  تالهرموننننات البديلنننة مهبنننو  دينًينننا 

 . 1ك جراءات جبية

الفتنناو  و  ،لتفننت إلينن  أمننام رأي أغلننف الفههنناءأراه شنناذا و  يل إ  أن هننذا الهننو  
 .ميةم  المجام  الفههية ودوائر اإلفتاء والهيئات العلالصادرة 

، حقيقينة أم كاذتنةوهنيا من  كنان هنثنى سنواء أكنان هنثنى  يما الحالة الثانياة
أي مننننن  ي منننننل داهلننننن  أعضننننناء تناسنننننلية أنثوينننننة، والعضننننناء الظننننناهرة رجنننننل 

فنن جراء مثننل هنننذه وهننذا يعننند عيننف هلهنني لنننيس ل نسننان دهننل  يننن ، والع ننس، 
ومثننننل هنننذه العمليننننات  العملينننة يسنننمى  تصنننن يا الجننننس أو تعننننديل الجننننس(،

جائز  لنن  يتضنم  إصنالح عينف أو تعنديل وضن  لنيس ل نسنان دهنل  ين ، 
وقننند صننندرت العديننند مننن  الفتننناو  مننن  الهيئنننات العلمينننة تجينننز هنننذا الننننو  مننن  

، فنني دورتنن  ال اديننة عشننرة، العمليننات، فهنند جنناء قننرار مجمنن  الفهنن  اإلسننالمي
هنن الموافنق 1409رجنف  13 المنعهدة تم ة الم رمة، في الفترة من  ينوم الحند

فبرايننر  26هننن الموافننق 1409رجننف  20م إلننى يننوم الحنند 1989فبرايننر  19
منن  اجتمنن  فنني أعضننائ  عالمننات النسنناء والرجننا ، فينظننر  ينن   نأا م1989

إلننى الغالننف منن  حالنن ، فنن ن غلبننت علينن  الننذكورة جنناو عالجنن  جبي ننا تمننا يزيننل 

                                                 

 . /https://www.almasryalyoum.com( موق  المصري اليوم ا لكترونيا  1

https://www.almasryalyoum.com/
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تمنا  النوثة جاو عالجن  جبي ناعالمات ا شتراه في ذكورت ، وم  غلبت علي  
يزيننل ا شننتراه فنني أنوثتنن ، سننواء أكننان العننال  تالجراحننة، أم تالهرمونننات، لن 

 .1هذا مرض، والعال  يهصد ت  الشفاء من ، وليس تغييًرا لخلق ن عز وجل

 -رحم  ن -2جاء في فتو  فضيلة المفتي الشيخ جاد ال ق على جاد ال قو 
الهنننو  فننني جراحنننة ت وينننل الرجنننل إلننننى امنننرأة والع نننس أنهنننا جنننائزة متنننى كننننان 

 فننيالمهصننود منهننا إبننراو عضننو هلهننى مطمننور و  يجننوو ذلنن  لمجننرد الرغرننة 
 .3التغيير ف سف

ُبُكاُم اُلاذيي  َاا}تعالىا  قا هذا الرأي ل  أدلة ت يده، كما أن  ُِ اُتُقاوا را ا الُنا ياَيها
ااءً  نيسا ثيياًرا وا اااًل كا اا ريجا ُهما ن  بااُث مي ا وا ها جا و  ا زا ها ن  لاقا مي خا ة  وا دا ُكم  مين  ناف س  وااحي لاقا  {خا

ا أن ن تعنالى -رحمن  ن -(، قنا  اإلمنام الهرجبني1سورة النسناء من  ايينة  
اءً } قد حصر الذرية في نوعي  الرجا  والنساء نيسا ثييًرا وا ااًل كا ى َأنَّ َفاْقَتَض {، ريجا

يَّةل َفَيْلَ قل  َي اْيَدمِّ هل إَِّلى َهَذْيَ  النَّْوَعْي ِّ َوهِّ ْنَثى َلْيَس بَِّنْوٍ ، َلكِّْ  َل ل َحقِّيَهٌة َترلدُّ اْلخل
َما هِّ  .4تَِّأَحدِّ

                                                 

 ( موق  ملتهى أهل ال ديأ ا لكترونيا  1
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php?s=968c9b896b9d4973

ad4eb0162d1b6ef9  
( الشيخ جاد ال ق علي جاد ال ق، شيخ الوهر السبق، ولد في تطرة في م افظة  2

 .1996مارا  15 ، توفي في 1917أبريل  5الدقهلية يوم 
  271/  7( فتاو  دار اإلفتاء المصرية  3
  2/  5تفسير الهرجبي (  4

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php?s=968c9b896b9d4973ad4eb0162d1b6ef9
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php?s=968c9b896b9d4973ad4eb0162d1b6ef9
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ننَي َّللاَّل َعْننن ل، َعنن ِّ النَّبِّنني ِّ َصننلَّى نل َعَلْينن ِّ َوَسننلََّم َقنناَ ا وعنن   َمننا »َأبِّنني هلَرْيننَرَة َرضِّ
َفاءً  نَي َّللاَّل َعْنن ل، َعن ِّ ، وع  «1َأْنَزَ  َّللاَّل َداًء إِّ َّ َأْنَزَ  َل ل شِّ ألَساَمَة ْب ِّ َشرِّيٍ  َرضِّ

تَننَداَوْوا َفنن ِّنَّ َّللاََّ َعننزَّ َوَجننلَّ َلننْم َيَضننْ  َداًء إِّ َّ »النَّبِّنني ِّ َصننلَّى نل َعَلْينن ِّ َوَسننلََّم َقنناَ ا 
ٍد اْلَهَرمل َوَضَ  َل ل َدَواًء، َغْيَر دَ  اٍء َواحِّ

2». 

فنني ال ننديثي  السنناتهي  ال ننأ علننى التننداوي، والتمنناا أسننراي الشننفاء، واجننراء 
عملية جراحية لت ويل الخنثى يعد نوعا م  أننوا  التنداوي المشنرو ، فالخنوثنة 
مرض عضوي ونفسي وي تا  إلى عال  وتنداوي، لتصن يا وضنع  ورجوعن  

 أو أنثى كاملة. إلى الوض  الصلي لي ون ذكرا كامال
 تطبيق مسألة تحويل الخنثى على نظرية الضرورة: 

تعنننند مسننننألة ت ويننننل الخنثننننى ضننننرورة ملجئننننة توجننننف العننننال  والتننننداوي، فمنننن  
المعننروف أن الشننخص المصنناي تالخونننة ي ننون مضننطري نفسننيا، منبننوذ منن  
قبننل مجتمعنن ، بداهلنن  صننرا  نفسنني فأعضننا ه الداهليننة ذكننر وشنن ل  الخننارجي 

 ننس، ممننا يجعلنن  مضننطري نفسننيا، وهننذا اإلضننطراي النفسنني قنند أنثننى أو الع
ينن دي تنن  إلننى فعننل أشننياء غيننر منضننرطة يضننر بهننا نفسنن  ومجتمعنن ، فنن جراء 
عملينة جراحيننة فنني مثننل هننذه ال الننة تعنند ضننرورة  إلعننادة الشننخص إلننى نوعنن  
الطبيعننني، كننني يمنننارا حياتننن  تشننن ل جبيعننني مثنننل تننناقي الرشنننر، وهنننذا المنننر 

 شرعية لنظرية الضرورة، على الن و التاليا يتوافق الهواعد ال

                                                 

َفاءً 7/122( ص يا الرخاري  1 ل َداًء إِّ َّ َأْنَزَ  َل ل شِّ  (.5678 ، حديأ رقمَتايل َما َأْنَزَ  َّللاَّ
لِّ َيَتَداَو ، 3/  4( سن  أبي داود  2 (، ح م اللرانيا 3855حديأ رقم   َتاٌي فِّي الرَّجل

 ص يا.
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  فعمليننننة الخنوثننننة ضننننرورة تبننننيا 1الضننننرورات تبننننيا الم ظننننوراتقاعنننندةا ،
 الم ظور وهو العملية الجراحية لتص يا وضعها. 

  فالخنوثننة ضننرر م هننق يل ننق تصنناحر  وبمجتمعنن   ،2الضننرر يننزا قاعنندةا
 فالبد م  إوالت . 

 فمن  المعنروف أن الخنوثنة 3 قاعدةا الضرر الشد يزا  تالضنرر الهن ،
أشنند ضننررا  لمننا لهننا منن  فثننار سننلبية علننى صنناحبها وعلننى المجتمنن  الننذي 
ي نننيش  يننن ، فالضنننرر الشننند وهنننو الخنوثنننة ينننزا  تالضنننرر الهننن  وهنننو 

 العملية الجراحية. 

  فننن ذا دار المنننر بننني  4قاعننندةا يختنننار أهنننون الشنننري  أو أهننن  الضنننرري ،
هننر،  يلختننار الهنن  دًرأ لألشنند، شننري  أو ضننرري  أحنندهما أهنن  منن  اي

وفي مسألتنا ن   أمام هياري  كالهما شر وهماا الخنوثة، واجنراء عملينة 
جراحية، وبعمل مواونة بي  هاتي  المفسدتي  نالح  أن أحندهما أشند من  

فالخنوثنننننة أشننننند مننننن  العملينننننة الجراحينننننة، فينننننتم درأ الشننننند تفعنننننل  الهنننننر ،
 اله . 

لتثبيننت الجنننس أو تصنن يا الجنننس يتوافننق منن  كمننا أن إجننراء عمليننة جراحيننة 
الدلننة الشننرعية التنني أجنناوت التننداوي، فهننذه الدلننة كانننت عامننة فنني التننداوي، 

                                                 

 . 175( انظرا الوجيز في إيضاح قواعد الفه  الكلية ص  1
 . 85، و ب  نجيم ص83، وللسيوجي ص1/41( انظرا الشراه والنظائر للسر ي  2
 . 75( الشراه والنظائر  ب  نجيم المصري ص  3
 للدكتور م مد مصطفى الزحيلي ( الهواعد الفههية وتطبيهاتها في المذاهف الربعة 4

1/219. 
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والعمليننات الجراحيننة تعنند نوعننا منن  أنننوا  التننداوي المشننرو ، وعمليننة تصنن يا 
 الجنس أو تعديل  داهل  في عموم هذه الدلة.

وري، لت ديد جنس الشخص كي وتر  الراحثة أن إجراء مثل هذه العملية ضر 
يسنننتطي  أن يهنننوم تالتكليفنننات الموجهنننة لننن ، فمننن  المعنننروف أن ن تعنننالى لمنننا 
هلنننق الخلنننق هلههنننم علنننى ننننوعي ا رجنننا  ونسننناء، وهاجنننف كنننل ننننو  تنننأوامر 
وتكليفنننات قننند تختلننن  فننني تعضنننها عننن  ايهنننر، فأوجنننف علنننى النننذكر تعنننض 

سنواء  -في حالنة الخنثنىالتكليفات التي لم يوجبها لألنثى، والع س ص يا، و 
تضي  علي  كثير م  ال هوق التي ل ، كما أن   -أكان هنثى حقيقية أم كاذتة

جعلننن  يهنننوم بواجرنننات وتكليفنننات يتنننرك العديننند مننن  الواجرنننات الم لننن  بهنننا، أو ي
غير مخاجف بها، ويأهذ حهوق   يسنت هها.... فلنو كنان داهلن  أنثنى وشن ل  

علنننى أنننن  ذكنننر ويأهنننذ ضنننع  حنننق الخنننارجي ذكنننر فسي اسنننف فننني المينننرال 
النثنننى، كمنننا ي نننون لننن  حنننق فننني إمامنننة الصنننالة، ولننن  حنننق فننني الجهننناد، و  

 يخاجف تارتداء ال جاي .... إلى غير ذل  م  المور.

كما أن تهاء الخنثى على وضع   ي  من  المفاسند العظيمنة منا   يخفنى، فهنو 
جننن  تالنسننناء داهلينننا رجنننل لكننن  شننن ل  الخنننارجي أنثنننى، فيننن دي ذلننن  إلنننى اهتال

وانكشناف  علننيهم وانكشننافهم علين  منن  أننن  فني ال قيهننة رجننل، وهنذا أمننر هطيننر 
 جدا، وقد ي دي إلى  مفاسد عظيمة وكوارل هطيرة   ي مد عقراها.

فنن جراء عمليننة جراحيننة لت ويننل الخنثننى واعادتنن  إلننى وضننع  الطبيعنني ضننرورة 
  ن تعالى وأعلم.ملجئة تجيز فعلها...
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   الخاتمة:

ال مننند هلل ري العنننالمي  علنننى تو يهننن  وتيسنننيره ، والصنننالة والسنننالم علنننى هينننر 
ومنننن  تننننرعهم ت حسننننان إلننننى يننننوم  لننننى فلنننن  وصنننن ر عهلننننق ن سننننيدنا م منننند و 

 ... أما تعد،،،،الدي 

نصنوص التني الم  المعلوم أن الضرورة معتبرة شرعا، وهنناك العديند من   .1
 ذكرت ذل  أو أشارت إلي .  

هنننني التنننني منننن  نتننننا  المشننننهة الغيننننر معتننننادة، إذ  إن الضننننرورة المهصننننودة .2
 المشهة المعتادة   تعتبر ضرورة يراح م  أجلها الم ظور.

إن تطبيننننننق الضننننننرورة   يلتنننننننرك لهننننننو  الننننننننفس وا عترننننننارات والمصنننننننالا  .3
الشخصنننية، بنننل لننن  مننن  الضنننوات  والهواعننند الملزمنننة التننني يجنننف أن تتنننوفر 

 حتى يراح الم ظور.

رو ، واجنراء العملينات الجراحينة ننو  من  أننوا  م  المعلوم أن التداوي مش .4
التداوي، لك  يلراعى أن تكون هي ال ل الهير، ت يأ يجف التداوي تمنا 
هننننو أهنننن  منهننننا أو  كالدويننننة والعهنننناقير وغيرهننننا، وان لننننم تننننأت تالنتننننائن 

الشنننرعية المرجنننوة فيللجنننأ إلنننى العملينننة الجراحينننة لكننن  تالضنننوات  والشنننروط 
 .والطبية

ي  عملينننة تصننن يا الجننننس أو تعنننديل الجننننس وبننني  عملينننة هنننناك فنننرق بننن .5
تغييننر الجنننس، فننالولى جننائزة تاعترارهننا نننو  منن  أنننوا  التننداوي المشننرو ، 

 والثانية م رمة  لنها تعتبر تغييرا لخلق ن تعالى. 

إن ال رية الشخصنية   تعنني أن أعبنأ تخلنق ن، و  تعنني التمنرد علنى  .6
دة تننننالفطرة، كمننننا   تعننننني أن أل ننننق الضننننرر المخلوقنننات الكونيننننة الموجننننو 



 

 

 

604 

بنفسي أو مجتمعي، وفي إجراء مثل هذه العملية دون دا  ولمجنرد التعنف 
النفسننني، أمنننر هطينننر علنننى الشنننخص وعلنننى مننن  حولننن  وعلنننى المجتمننن  

 تأكمل .

تعننند ضنننرورة ملجئنننة، يجنننوو مننن  أجلهنننا إجنننراء إن جراحنننة ت وينننل الخنثنننى  .7
ى جنسنننن  الطبيعنننني، كنننني عمليننننة جراحيننننة لتصنننن يا وضننننع  ورجوعنننن  إلنننن

يستطي  أن يتعايش م  المجتم  ويهوم تما علي  من  واجرنات، وين دي منا 
 علي  م  حهوق.

وأهيننرا أود التنبينن  علنننى أمننر مهنننما وهننو يجننف أ  يلتنننرك هننذا المنننر دون  .8
ضات  أو تهني ، حتى   يلتخذ وسيلة  رتكاي الم نرم، بنل يجنف تهنينن ، 

دام علنى هنذا الفعنل، لن هنذا المنر ومعاهرة كنل من  تسنو  لن  نفسن  اإلقن
لنننو تنننرك دون ضنننات  أو راتننن  فسنننوف ي ننندل اهنننتال  فننني الكنننون وعننندم 
تواون، واجغناء جننس تشنري علنى ايهنر،  ن تعنالى عنندما هلنق الكنون 
جعنننل  يننن  النننذكور واإلننننال ليل ننندل التنننواون وا نضنننراط فننني الكنننون، وأي 

ايهنر فسنوف ي ندل م اولة لتغيير هذا المر أو إجغاء أي جنس علنى 
 اهتال  وفوضى يست يل التعايش معها، نسأ  ن تعالى السالمة.  

هذا وقد انتهى الر أ ف ن كان توفيق فم  ن تعالى، وان كان هلل أو عيف 
فمنن  نفسنني،  ن أسننأ  أن يسنند الخلننل ويسننتر العيننف، فهننو ولنني ذلنن  والهننادر 

 علي .
 وآخر دعوانا يٌ الحمد هلل رب العالمين

 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين.وبارك وصل اللهم وسلم 
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 المصادر والمراجع:

 الهرفن الكريم

اإلجمننننا  لبنننني ت ننننر م منننند بنننن  إبننننرا يم بنننن  المنننننذر النيسننننابوري  المتننننوفى ا 
هننننن(، الم هننننق ا فنننن اد عبنننند المنننننعم أحمنننند، الناشننننر ا دار المسننننلم للنشننننر 319

 من 2004هن/ 1425والتووي ، الطرعة ا الطرعة الولى 

أح ننننام الجراحننننة الطبيننننة وايثننننار المترترننننة عليهننننا لم منننند بنننن  م منننند المختننننار 
 -هنننن  1415الطرعنننةا الثانينننة،  -الناشنننرا م ترنننة الصننن اتة، جننندةالشننننقيطي، 

 م 1994

أح ننننام الهننننرَان لحمنننند بنننن  علنننني أبننننو ت ننننر الننننراوي الجصنننناص ال نفنننني  تا 
عضننو لجننة مراجعننة المصنناح   -ت هيننق م مند صننادق الهم ناوي  -هنن(370

بيروت، تناريخ الطرن ا  –الناشرا دار إحياء الترال العربي  -تالوهر الشري 
 هن 1405

ا هتيننار لتعليننل المختننار لعبنند ن بنن  م مننود بنن  مننودود الموصننلي البلنندحي، 
 –هن(، الناشرا مطرعنة ال لبني 683مجد الدي  أبو الفضل ال نفي  المتوفىا 

 م 1937 -هن  1356الهاهرة، تاريخ النشرا 

الشننراه والنظننائر لتننا  النندي  عبنند الوهنناي بنن  تهنني النندي  السننر ي  المتننوفىا 
 م1991 -هن1411، الناشرا دار الكتف العلمية، الطرعةا الولى هن(771

الشراه والنظائر لعبد الرحم  ب  أبي ت ر، جنال  الندي  السنيوجي  المتنوفىا 
 م1990 -هن 1411هن(،الناشرا دار الكتف العلمية، الطرعةا الولى، 911
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لنننزي  النندي  بننن  إبنننرا يم بننن   الشننراه والنظنننائرَعَلى َمنننْذَهفِّ َأبِّننْي َحنِّْيَفنننَة النُّْعَمنننانِّ 
هن(، الناشرا دار الكتف 970م مد، المعروف تاب  نجيم المصري  المتوفىا 

 م 1999 -هن  1419لبنان، الطرعةا الولى،  –العلمية، بيروت 

إعنننالم المنننوقعي  عننن  ري العنننالمي  لم مننند بننن  أبننني ت نننر بننن  أينننوي بننن  سنننعد 
 –الناشننرا دار الكتنف العلميننة هنن( ، 751شنمس الندي  ابنن  هنيم الجوويننة  تا 

 م.1991 -هن 1411ييروت، الطرعةا الولى، 

اإلقنا  في فهن  اإلمنام أحمند بن  حنبنل، لموسنى بن  سنالم ال جناوي المهدسني، 
هننن( ، الناشننرا دار المعرفننة 968ثننم الصننال ي، شننرف النندي ، أبننو النجننا  تا 

 لبنان -بيروت 

بن  ال رناا بن  عثمنان بن  شناف   الم للشافعيا أبو عبد ن م مد ب  إدريس
هننننن( 204بنننن  عبنننند المطلننننف بنننن  عبنننند مننننناف المطلبنننني الهرشنننني الم نننني  تا 

سننننننننة النشنننننننرا  -بينننننننروت الطرعنننننننةا بننننننندون جرعنننننننة –الناشنننننننرا دار المعرفنننننننة 
 م1990هن/1410

بداية المجتهد ونهاية المهتصد الوليند م مند بن  أحمند بن  م مند بن  أحمند بن  
 –دار ال ننننديأ  –هننننن( 595 فينننند  تا رشنننند الهرجبنننني الشننننهير تنننناب  رشنننند ال

 م 2004هن / 1425

بدائ  الصنائ  في ترتيف الشرائ  لعالء الندي ، أبنو ت نر بن  مسنعود بن  أحمند 
دار الكتنننننف العلمينننننة، الطرعنننننةا الثانينننننة،  -هنننننن( 587الكاسننننناني ال نفننننني  تا 

 م(.1986 -هن 1406
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اق ال سنيني، تا  العروا م  جواهر الهاموا لم م د ب  م م د بن  عبند النرو  
 هن(، الناشرا دار الهداية.1205أبو الييض، المله ف تمرتضى، الزَّبيدي  تا 

تأصنننيل الضنننرورة الطبينننة، د هالننند بننن  حمننند الجنننابر، استشننناري جنننف السنننرة، 
 ت الوريوا شريعة، مدير برنامن الزمالة في جف السرة

حننننون ترصنننرة ال  نننام فننني أصننننو  القضنننية ومنننناهن الح ننننام إلبنننرا يم بننن  فر 
الطرعننننة الولننننى  –هننننن ( م ترننننة الكليننننات الوهريننننة الهنننناهرة 799المننننالكي  ت 

 م . 1986هن/ 1406

التشننننري  الجنننننائي اإلسننننالمي مهارنننننًا تالهننننانون الوضننننعي لعبنننند الهننننادر عننننودة، 
 الناشرا دار الكاتف العربي، بيروت

فني التطبيهات الفههية لهاعندة  ال اجنة تننز  منزلنة الضنرورة( رسنالة ماجسنتير 
 الفه  المهارن ، إعداد الطالف/ عبد ن ب  م مد ب  علي عريشي. 

التعريفننننات لعلنننني بنننن  م منننند بنننن  علنننني الننننزي  الشننننري  الجرجنننناني  المتننننوفىا 
لبننننننان، الطرعنننننةا الولنننننى –هنننننن(، الناشنننننرا دار الكتنننننف العلمينننننة بينننننروت 816

 م1983-هن 1403

تفسننير الطبننري، المسننمى  جننام  البيننان فنني تأويننل الهننرفن( لم منند بنن  جريننر 
  2000/  1420الطرعة الولى  –م سسة الرسالة  –هن( 310الطبري  ت

تفسننير الهرجبنني، المسننمى  الجننام  لح ننام الهننرفن( لبنني عبنند ن م منند بنن  
 أحمد ب  أبني ت نر بن  فنرح النصناري الخزرجني شنمس الندي  الهرجبني  ت ا

 1964/ 1384الطرعة الثانية –الهاهرة  –هن( دار الكتف المصرية 671
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التهرير والت بير لبي عبند ن، شنمس الندي  م مند بن  م مند المعنروف تناب  
هننن(. الناشننرا دار الكتننف 879أميننر حننا  ويهننا  لنن  ابنن  الموقننت ال نفنني  تا 

 م 1983 -هن 1403العلمية، الطرعةا الثانية، 

للندكتور أحمند  ي الح ام دراسة نظرية تطبيقينة رسنالة دكتنوراه ال اجة وأثرها ف
،  1دار كننوو إشنبيليا ، الريناض ، ط   -بن  عبند النرحم  بن  ناصنر الرشنيد

 م  2008هن /  1429

حاشننية ابنن  عابنندي   المسننمى  رد الم تننار علننى النندر المختننار( لم منند أمنني  
هنننن(، 1252فىا بننن  عمنننر بننن  عبننند العزينننز عابننندي  الدمشنننهي ال نفننني  المتنننو 

 م1992 -هن 1412بيروت، الطرعةا الثانية، -الناشرا دار الفكر

حاشنننية الدسنننوقي علنننى الشنننرح الكبينننر لم مننند بننن  أحمننند بننن  عرفنننة الدسنننوقي 
هنننن(، الناشنننرا دار الفكنننر،  الطرعنننةا بننندون جرعننننة 1230المنننالكي  المتنننوفىا 

 وبدون تاريخ

شنريعة ت نأ منشنور ح م ت وينل الجننسا دراسنة تهويمينة فني ضنوء مهاصند ال
، ط  2، العننننندد  2تالمجلنننننة العالمينننننة للدراسنننننات الفههينننننة والصنننننولية المجلننننند 

 م، ماليزيا.2018هن / 1440

 رسالة اب  سعدي في الهواعد الفههية للشيخ عبد الرحم  ب  ناصر السعدي.

روضنننة الطنننالبي  وعمننندة المفتننني  لبننني وكرينننا م يننني الننندي  ي ينننى بننن  شنننرف 
 -دمشنننق -هنننن(، الناشنننرا الم تنننف اإلسنننالمي، بينننروت676الننننووي  المتنننوفىا 

 م فتا الهدير1991هن / 1412عمان، الطرعةا الثالثة، 
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واد المعاد في هدي هير ال راد لم مد ب  أبي ت ر بن  أينوي بن  سنعد شنمس 
هنننن( ، م سسنننة الرسنننالة، بينننروت، الطرعنننةا 751الننندي  ابننن  هنننيم الجووينننة  تا

  م1994هن/1415الساتعة والعشرون 

سن  اب  ماج  لبي عبد ن م مند بن  يزيند الهزوينني، وماجنة اسنم أبين  يزيند 
 يصننننل عيسننننى  -هننننن(، الناشننننرا دار إحينننناء الكتننننف العربيننننة 273 المتننننوفىا 

  الرابي ال لبي

سن  أبي داود لبي داود سليمان ب  الشعأ بن  إسن اق بن  تشنير بن  شنداد 
ْستاني  المتوفىا  جِّ هن(، الناشرا الم ترنة العصنرية، 275ب  عمرو الودي الس ِّ

 بيروت. –صيدا 

ردي  ْسنننننَرْوجِّ السنننننن  الكبنننننر  لحمننننند بننننن  ال سننننني  بننننن  علننننني بننننن  موسنننننى الخل
هن(، الناشرا دار الكتف العلمينة، 458الخراساني، أبو ت ر البيههي  المتوفىا 

 م 2003 -هن  1424لبنات، الطرعةا الثالثة،  –بيروت 

مسنننعود بننن  م مننند بننن  الفنننراء الرغنننوي  شنننرح السننننة لبننني م مننند ال سننني  بننن 
دمشننق، بيننروت،  -هننن(، الناشننرا الم تننف اإلسننالمي 516الشننافعي  المتننوفىا 

 م1983 -هن 1403الطرعةا الثانية، 

 -هننننننننن 1285شنننننننرح الهواعنننننننند الفههيننننننننة لحمننننننند بنننننننن  الشننننننننيخ م مننننننند الزرقننننننننا  
 -هنننص،ص    وعلننق علينن ا مصننطفى أحمنند الزرقننا، الناشننرا دار الهلننم 1357
 م1989 -هن 1409سوريا، الطرعةا الثانية،  دمشق /

شرح الكوكف المنير لتهي الدي  أبو الرهاء م مد ب  أحمد ب  عبند العزينز بن  
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م ترنة العبي نان  -هنن(972علي الفتوحي المعروف تاب  النجار ال نبلني  تا 
 من1997 -هن 1418الطرعة الثانية  -

مختصر م  أمور رسو  ص يا الرخاري المسمى  الجام  المسند الص يا ال
ن صنننلى ن عليننن  وسنننلم وسننننن  وأيامننن ( لم مننند بننن  إسنننماعيل أبنننو عبنننندن 

 هن1422الرخاري الجعفي، الناشر دار جوق النجاة، الطرعةا الولى، 

ص يا مسلم المسمى  المسند الص يا المختصر بنهل العد  ع  العد  إلى 
ال جنننا  أبنننو ال سننن  الهشنننيري رسنننو  ن صنننلى ن عليننن  وسنننلم( لمسنننلم بننن  

 بيروت –هن(، الناشرا دار إحياء الترال العربي 261النيسابوري  تا 

هنننن(  751الطنننف النبنننوي  جنننزء مننن  كتننناي واد المعننناد  بننن  القنننيم الجوويننن  ت 
 بيروت –الناشرا دار الهال  

الطنننف مننن  الكتننناي والسننننة لعبننند اللطيننن  الرغننندادي دار المعرفنننة ، بينننروت ، 
 م 1994هن/1414الثالثة، الطرعة 

الطبيف أدت  وفهه  تألي  الدكتور/ وهير أحمد السراعي، دكتور/ م مد علني 
 بيروت -دمشق، والدار الشامية –الرار، الناشرا دار الهلم 

عنننون المعبنننود شنننرح سنننن  أبننني داود، لم مننند أشنننرف بننن  أمينننر بننن  علننني بننن  
تنننننادي  تا حيننننندر، أبنننننو عبننننند النننننرحم ، شنننننرف ال نننننق، الصنننننديهي، العظنننننيم ف

 هن 1415بيروت، الطرعةا الثانية،  –هن(، دار الكتف العلمية 1329

غمنز عينون الرصننائر فني شنرح الشننراه والنظنائر لحمند بنن  م مند م ني، أبننو 
هنن(الناشرا 1098ال راا، شهاي الندي  ال سنيني ال منوي ال نفني  المتنوفىا 
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 م1985 -هن 1405دار الكتف العلمية، الطرعةا الولى، 

او  الكبننر   بنن  تيميننة لتهنني النندي  أبننو ال رنناا أحمنند بنن  عبنند ال لننيم بنن  الفتنن
عبد السالم ب  عبد ن بن  أبني الهاسنم بن  م مند ابن  تيمينة ال رانني ال نبلني 

هننننننن( الناشننننننرا دار الكتننننننف العلميننننننة، الطرعننننننةا الولننننننى، 728الدمشننننننهي  تا 
 م1987 -هن 1408

بننن  حجنننر أبنننو الفضنننل فنننتا الرننناري شنننرح صننن يا الرخننناري لحمننند بننن  علننني 
 1379بيروت ط  –العسهالني الشافعي، الناشرا دار المعرفة 

الهننناموا الفههننني لغنننة واصنننطالحا الننندكتور سنننعدي أبنننو حبينننف، الناشنننرا دار 
 م 1988هن =  1408سورية، الطرعةا الثانية  –الفكر. دمشق 

الهنننناموا الم نننني  لمجنننند النننندي  أبننننو جنننناهر م منننند بنننن  يعهننننوي الفيرووفتنننناد  
هننننن(، الناشننننرا م سسننننة الرسننننالة للطراعننننة والنشننننر والتووينننن ، 817تننننوفىا  الم

 م 2005 -هن  1426لبنان، الطرعةا الثامنة،  –بيروت 

قواعد الح ام فني مصنالا الننام لبني م مند عنز الندي  عبند العزينز بن  عبند 
السالم ب  أبني الهاسنم بن  ال سن  السنلمي الدمشنهي، الملهنف تسنلطان العلمناء 

 بيروت  -دار الكتف العلمية هن( 660 ت 

رسنالة ماجسنتير  –الهواعد الفههية مفهومها، نشأتها، تطورهنا ودراسنة م لفاتهنا 
 دمشق -الناشرا دار الهلم  –لعلي أحمد الندوي -

الهواعننند الفههينننة وتطبيهاتهنننا فننني المنننذاهف الربعنننة، للننندكتور م مننند مصنننطفى 
 م2006 -هن1427الولى، الطرعةا دمشق،  –الزحيلي، الناشرا دار الفكر 
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 هن( 785الهواعد لبي عبد ن م مد ب  م مد ب  أحمد المهري  ت 

الهواعنند والضننوات  الفههينننة المتضننمنة للتيسنننير لعبنند الننرحم  بننن  صننالا العبننند 
  م2003هن/1423اللطي   الطرعة الولى 

اب  جزي الهواني  الفههية لبي الهاسم، م مد ب  أحمد ب  م مد ب  عبد ن، 
 هن(741الكلبي الغرناجي  تا 

كشنناف الهنننا  عنن  مننت  اإلقنننا ، لمنصننور بنن  يننونس بنن  صننالح النندي  ابنن  
 هن( الناشرا دار الكتف العلمية1051حس  ب  إدريس البهوتى ال نبلى  تا 

كش  السرار شنرح أصنو  البنزدوي، لعبند العزينز بن  أحمند بن  م مند، عنالء 
بندون  -الناشرا دار الكتناي اإلسنالمي -هن(730الدي  الرخاري ال نفي  تا 

 جرعة وبدون تاريخ.

بيننروت، الطرعنننةا  –هننن(،  دار صنننادر 711لسننان العننري   بننن  منظننور تا 
 هن  1414 -الثالثة 

مجمو  الفتاو  لتهي الدي  أبو ال راا أحمد ب  عبد ال ليم ب  تيمية ال راني 
مص   الشري ، المديننة هن(، الناشرا مجم  المل  فهد لطراعة ال728 تا 

 م1995هن/1416النبوية المنورة، عام النشرا 

المجمو  شرح المهذي لبي وكريا م يني الندي  ي ينى بن  شنرف الننووي  تا 
 هن(، الناشرا دار الفكر.676

هننن( دار 505المستصننفى لبنني حامنند م منند بنن  م منند الغزالنني الطوسنني  ت 
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 م1993 -هن 1413عام 1ط /  –الكتف العلمية 

مسند أحمد أبو عبد ن أحمد ب  م مد ب  حنبل بن  هنال  بن  أسند الشنيراني 
 -هنننننن  1421هننننن(، الناشنننننرا م سسنننننة الرسننننالة، الطرعنننننةا الولنننننى، 241 تا 

 م 2001

المشننهة تجلننف التيسننير دراسننة نظريننة وتطبيقيننة للنندكتور/  صننالا بنن  سننليمان 
 اليوس 

م مند بن  علني الفينومي  المصراح المنير في غرينف الشنرح الكبينر لحمند بن 
 بيروت. –الم ترة العلمية  -هن( 770ثم ال موي، أبو ال راا  تا ن و 

 المعجم الوسي  إلبرا يم أنيس وفهرون، الناشرا دار الدعوة 

معجم مهاييس اللغة لحمد ب  فارا ب  وكرياء الهزويني الراوي، أبو ال سي  
 م.1979 -هن 1399هن(، الناشرا دار الفكر، عام النشرا 395 تا 

مغنننني الم تنننا  إلنننى معرفنننة معننناني ألفننناظ المنهنننا  لشنننمس الننندي ، م مننند بننن  
-دار الكتنف العلمينة  -هنن(977أحمد الخطيف الشنربيني الشنافعي  المتنوفىا 

 م1994 -هن 1415الطرعةا الولى، 

المغني  بن  قدامنة لبني م مند موفنق الندي  عبند ن بن  أحمند بن  م مند بن  
يلي المهدسي ثم الدمشهي ال نبلي، الشهير تناب  قدامنة المهدسني قدامة الجماع
 بدون سنة جر  –هن( م ترة الهاهرة 620 المتوفىا 

هننن( ووارة الوقنناف الكويتيننة، 794المنثننور فنني الهواعنند الفههيننة  للزركشنني  تا 
لجنننننال  85م ، الشنننننراه والنظنننننائر ص 1985 -هنننننن 1405الطرعنننننةا الثانينننننة، 
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هنن 1411هن(،دار الكتف العلمية، الطرعنةا الولنى، 911الدي  السيوجي  تا 
 م .1990 -

المنهننا  شننرح صنن يا مسننلم بنن  ال جننا  لبنني وكريننا م ينني النندي  ي يننى بنن  
بينننروت،  –هنننن(، الناشنننرا دار إحيننناء التنننرال العربننني 676شنننرف الننننووي  تا 

 1392الطرعةا الثانية، 

الغرنناجي الشنهير تالشناجبي الموافهات إلبنرا يم بن  موسنى بن  م مند اللخمني 
دار ابننن  عفنننان،  -هنننن( لبننني عبيننندة مشنننهور بننن  حسننن  ف  سنننلمان790 تا 

 م1997هن/ 1417الطرعةا الطرعة الولى 

مواهف الجليل  في شرح مختصنر هلينل لشنمس الندي  أبنو عبند ن م مند بن  
م مننند بننن  عبننند النننرحم  الطرابلسننني المغربننني، المعنننروف تال طننناي الرُّعينننني 

 م.1992 -هن 1412هن، دار الفكر الطرعةا الثالثة، 954 المتوفىا  المالكي

الموسوعة الفههية الكويتية لمجموعنة من  العلمناء، صنادر عن ا ووارة الوقناف 
 الكويت -والشئون اإلسالمية 

 . /https://www.almasryalyoum.comموق  المصري اليوم ا لكترونيا 

 موق  ملتهى أهل ال ديأ ا لكترونيا

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php?s=968c9b89
6b9d4973ad4eb0162d1b6ef9   

نظرية الضرورة الشرعية مهارنة م  الهنانون الوضنعي للندكتور/ و رنة الزحيلني 
 م.  1985هن / 1405م سسة الرسالة، الطرعة الراتعة 

https://www.almasryalyoum.com/
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php?s=968c9b896b9d4973ad4eb0162d1b6ef9
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php?s=968c9b896b9d4973ad4eb0162d1b6ef9
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نهايننة الم تننا  إلننى شننرح المنهننا  لشننمس النندي  م منند بنن  أبنني ال رنناا أحمنند 
هننننن( الناشننننرا دار الفكننننر، 1004بنننن  حمننننزة شننننهاي النننندي  الرملنننني  المتننننوفىا 

 م1984هن/1404 -رعةا الهيرة بيروت، الط

نيننننل الوجننننار لم منننند بنننن  علنننني بنننن  م منننند بنننن  عبنننند ن الشننننوكاني اليمننننني 
هننننننن(، الناشننننننرا دار ال ننننننديأ، مصننننننر، الطرعننننننةا الولننننننى، 1250 المتننننننوفىا 

 م 1993 -هن 1413

الوجيز في إيضاح قواعند الفهن  الكلينة للشنيخ الندكتور م مند صندقي بن  أحمند 
م سسنة الرسنالة، بينروت  -ب  م مد ف  بورنو أبو ال ارل الغزي وما تعندها 

 م  1996 -هن  1416الطرعةا الراتعة،  -لبنان  –
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