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 لخص امل
إن حتديد جنس الورثة عند تقسيم الّتركات مقصد 

لذلك اجتهد الفقهاء  شرعي هام يف أحكام املواريث،
مث أوقفوا النرصيب األوفر من يف حتديد جنس اخلنثى 

نصيبه يف الّتركة وأعطوه األقل منه وعاملوا الورثة 
ابلنرقص يف نصيبهم حىت تتبني حاله، وهذا ما اآلخرين 

أدى إىل اخلالف بينهم، وهنا تكمن مشكلة البحث 
فقد يلحق الضررر حبقه وحق الورثة املشاركني له لطول 

إىل الترعريف مدرة هذا التربني، لذلك هدف البحث 
ابخلنثى وحتديد نوع جنسه وفق املفهوم الطريب، كما 

الفقهاء يف حتديد هوية  انقش األساليب اليت اعتمدها
، هذا وقد اعتمد اخلنثى وقيرمها وفق املفهوم الطريب

البحث على املنهجني الوصفي والتحليلي متاشيًا مع 
وهذا ما ألزم  طبيعة البحث الريت تستدعي ذلك،

البحث الدرقة يف النرقل واألمانة يف العزو، وقد استنتج 
كثر دقة البحث إىل أن الترعريف الطريب للخنثى هو األ

واألصلح إلهناء اخلالف عند تقسيم الّتركات، كما 
تفتح هذه الورقة البحثية اجملال واسعا أمام املزيد من 
البحوث والدرراسات العلمية الريت تعتمد على املعلومة 
الطربية كدليل يؤخذ به عند دراسة األحكام الشررعية، 
حىت حنقق النرفع العام وحنافظ على متاسك اجملتمع 

حلفاظ على حقوق أفراده وصيانة ممتلكاهتم املادية اب
 واملعنوية.

 
ثى، نرياث، الّتكة، اخلامل: الكلمات املفتاحية

 اضطراابت النرمو اجلنسي.
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Abstract 
 

Determining the gender of the heirs is 

important in the ruling of Islamic 

inheritance. Hence, Muslim jurists made 

efforts in determining the gender of 

hermaphrodites. Taking the safer position, 

the common practice is for the inheritance 

to be divided into two: the greater part of 

the share is withheld and the lesser portion 

is given out to the hermaphroditic inheritors 

along with their heirs until their gender is 

certified. This typically leads to 

disagreements among the jurists, hence, 

subsequently leading to a tedious process of 

certification. This protracted disagreement 

combined with a much prolonged 

certification process may harm the 

inheritors’ right due to the delay in 

judgement. This research aims to define the 

biological identity of a hermaphrodite and 

determine his sex according to the medical 

concept, as well as integrating the methods 

adopted by Muslim scholars to solve the 

issue of hermaphrodite inheritance. Both 

descriptive and analytical approaches are 

used in ensuring accurate knowledge 

transfer and trust in attribution. This 

research has found that the medical 

definition of a hermaphrodite is the most 

accurate and the most correct to end the 

dispute when dividing inheritance. Hence, 

this opens a wider area for further research 

that relies on medical information as 

evidence to be taken when studying Islamic 

legal rulings in ensuring the cohesion of 

society by preserving the rights of its 

members and maintaining their material and 

moral properties. 

 

Keywords: the inheritance; the heritage; the 

hermaphrodite; Disorders of sexual 

development 

 

 مقدمة 
نظام التروريث يف اإلسالم يقوم على إحصاء ماهية  إن

لذلك كان الترمايز بني جنس الورثة من ذكور وإانث، 
جنس أفراد الورثة عند تقسيم الّتركات مقصدًا شرعياً 
هامًا ال بد من حتققه يف األفراد الوارثني، يقول هللا عزر 

َكِر ِمْثُل يُوِصيُكُم اَّللهُ يف َأْوالدُِكْم لِلذه وجلر يف ذلك :﴿
، كما يؤكد (Quran 4:11-Al )﴾ َحظِر األُنثَ َينْيِ 

القرآن الكرمي على هذا املقصد عند تقسيم الّتركة بني 
جنس اإلخوة فيما إذا كانوا وارثني وحدهم، حيث 

َوِإن َكانُوْا ِإْخَوًة ررَِجااًل َوِنَساء ﴿ يقول ربنا عزر وجلر :
ُ فَِللذهَكِر ِمْثُل َحظِر  ُ اَّللهُ َلُكْم َأن َتِضلُّوْا َواَّلله األُنثَ َينْيِ يُ َبنيِر

 .(Quran 4:176-Al) ﴾ِبُكلِر َشْيٍء َعِليم  
  

إنر الدرعوة إىل الترحقق من جنس األفراد الوارثني، 
هي نداء يقصد يف طياته العمل على استقرار 
ومتاسك أفراد األسرة الواحدة، واحملافظة على حلمة 

هم، لذلك اجتهد الفقهاء يف حتديد جنس القرابة بين
اخلنثى، وتتبعوا الفروق الظراهرة بني اجلنسني، 
فوضعوا العالمات اليت تدل على الفروق الظراهرة بني 
اجلنسني، كبيرنة للفصل بني اجلنسني عند احلاجة،  
كخروج املين وإنبات شعر اللرحية عند الذكور، 

ه واحليض وتفلق الثرديني عند اإلانث، وهذ
العالمات وإن كانت فارقة بني اجلنسني بشكلها 
العام، لكنرها تظل غري كافية يف الفصل بني 
اجلنسني، خاصة إذا كانت احلالة معقدة أو ما يطلق 
عليها ابخلنثى املشكل يف كتب الفقه، لذلك وجد 
الفقهاء صعوبة ابلغة يف تصنيف جنس اخلنثى 
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يف إىل املشكل، وأجلأهتم هذا الصرعوبة يف الترصن
االجتهاد يف الترعامل مع مرياثه، ومرياث الورثة 
املشاركني له يف الّتركة عند الترقسيم، لتغري األنصبة 

 بتغري نوع جنس الوارث.
  

لذلك جاءت هذه الدرراسة لتبحث يف حتديد جنس 
اخلنثى، بناء على املعطيات الطربية لدقة نتائجها يف 

على أتهيل حتديد الفصل بني اجلنسني، حىت نعمل 
اخلنثى ودجمه حسب شرحيته االجتماعية املناسبة له، 

حقوقه املالية ونصون كرامته املعنوية يف  ونعطيه
الوقت نفسه، ومن مث نعمل على جتنب اجملتمع 
املفاسد املّتتبة على وجوده يف غري بيئة جنسه، وفق 
ما متليه علينا اإلجراءات العالجية واالستشارات 

 رة األحكام الشررعية. الطربية، ضمن دائ
 

 مفهوم اخلنثى بني الفقه والّطب:
 

 تعريف اخلنثى لغة واصطالحا
لقد تناولت كتب الفقه عامة وكتب املواريث خاصة 
الترعريف ابخلنثى على أنه حالة خلقية شاذة وليست 
حالة مرضية، لذلك مل يبعد الترعريف اللرغوي عن 

ابخلنثى، فقد الترعريف االصطالحي كثريا يف الترعريف 
عرف ابن منظور اخلنثى على أنه هو الرذي ال خيلص 
لذكر وال أنثى، وهو الرذي له ما للررجال والنرساء 
مجيعا، واجلمع خناثى وِخناث، واملخنث من به لني 

  .(Ibn Manzur, n.dوتكسر )
 

أما يف اصطالح الفرضيني فقد ُعرف اخلنثى أبنره 
ليس له شيء منهما  شخص له آلتا الررجال والنرساء أو

Ibrahim, 1421h; Jurjani-lA ,أصال )
1999.) 

 

وهذا التهعريف مبينٌّ على االستقراء والتهصور الظراهري 
للفرق بني اجلنسني، وهو الفرق الوظيفي أو ما يسمى 
الوظيفة البيولوجية للجنسني، وهو أحد الفروق وليس  
كلرها، لذلك ميكن للخنثى أن يكون مكتمل املظهر 
اخلارجي كأنثى، وهو حيمل ملا يشبه أعضاء جنسية 
داخلية ذكورية )الكروموسومات، هرموانت(، أو 
مكتمل املظهر اخلارجي كذكر، ولكنه حيمل ملا يشبه 
أعضاء جنسية أنثوية )الكروموسومات، هرموانت(، 

محلهما أصال  فحمل آلة الذركورة وآلة األنوثة أو عدم
ال جيعل من الشرخص خنثى إال يف املظهر، وهذا ما ال 
ميكن معرفته إال ابلوسائل الطربية احلديثة، فالعلماء 
السرابقون هلم عذرهم إن اقتصر تعريف اخلنثى عندهم 
على املظهر اخلارجي فقط، وعليه فإن هذا الترعريف 
غري جامع جلميع أصناف اخلنثى، وغري منضبط 

 علميا. 
 
 يف املنظور الّطيب مفهوم اخلنثى 

قد أطلقت الدروائر الطربية مصطلحات علمية غري 
مسمى اخلنثى، ومن بني هذه املسمريات اخلنثوية، وهي 

 McGraw-Hill)مصطلح جديد قدمي نوعا ما 
Concise Dictionary of Modern 

Medicine, 2002) وهذا املصطلح أي .
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الدروائر الطربية حىت  اخلنثوية هو الرذي كان متداوال يف
اقّتحت اجلمعية األوروبية لطب الغدد الصرماء عند 

) the European Society forاألطفال 
Paediatric Endocrinology (ESPE) ، 

  Lawson Wilkins Paediatric  ومجعية 
 Endocrine Society (LWPES) يف سنة

بتغري هذا املصطلح إىل اسم اضطراابت النرمو  2006
 ,DSD( (IA Hughes et al(اجلنسي 
(، وهذا الترعريف هو الرذي ينطبق على العنصر 2006

البشري الرذي ال ميكن تصنيفه حتت اجلنس الذركري أو 
اجلنس األنثوي أو ميكن تصنيفه يف الوقت نفسه يف 

ا العنصر البشري خانة اجلنسني معا، وذلك ألن هذ
ميتلك خصائص بيولوجية حتمل عناصر كال اجلنسني 
أو أنه حيمل خصائص فيزايئية مشوهة غري حمددة 
الترميز أو أن الكروموسوم أي الصربغيات عنده غري 

 .Ahmed SF, Rodie, Mواضح )
(. وهو ما يطلق عليه العنصر الشراذ بني 2010

وهو ما عناصر جنسه ويطلق عليه اخلنثوي احلقيقي 
 يقابل يف اصطالح الفرضيني ابخلنثى املشكل

(Al-Fwzan, 1408). 
 

هو وجود علرة أو  (DSD)فاضطراب النرمو اجلنسي 
مشكلة لدى الشرخص يف األعضاء الترناسلية، حيث 

تناقض بني األعضاء الترناسلية اخلارجية  يوجد
والشرفة  )كاخلصية والقضيب عند الررجل، والبظر

ني ا عند املرأة(، وبني األعضاء الترناسلية الصرغرى والدر
مبعىن أن تكون  املرأة املبيضني(، الدراخلية )عند

األعضاء الدراخلية نسائية واألعضاء اخلارجية ذكورية، 
أو تكون األعضاء الدراخلية ذكورية واألعضاء اخلارجية 
نسائية، وقد تتشوه معامل هذه األعضاء فال يبدو 

 ىل أي جنس مظهرها يوحي ابالنتماء إ
Stuart, A. L., & Brain, -Ogilvy.(

)C. E. 2004 
 

وقد قامت دراسة يف أمريكا بنشر حبث علمي عن 
الطرائر اجلانيب اخلنثوي الشراذ، والرذي وجد أنه ميتلك 
خصية على اجلانب األمين، واملبيض على اجلانب 
األيسر، وكان كامل اجلسم مقسماً يف النرصف األسفل 

و األنوثة، مع وجود هرموانت تتدفق من  بني الذركورة 
 ,Brenner SJ).كال الغدرتني الترناسليتني عرب الدرم

ويعترب هذا الطرائر مثاال حيا على وجود   (2019
اخلنثوية احلقيقية يف الطربيعة اخلارجة عن دائرة الترشوه 
اخللقي أو التضاد الكروموسومي، وهذا خبالف 
وجودها بني البشر حيث أنه ال ميكن للعنصر البشري 
أن حيمل هذا التضاد اجلنسي، ويصنف على أنه 

 كوين اخللقي.جنس اثلث، أي خنثوية طبيعية يف التر 
 

هذا وقد وجد من أقر هبذا اجلنس الثرالث الدراخل يف 
دائرة الشرذوذ اجلنسي، والذين يطلق عليهم مسمى 

، أبحقية تسجيله يف خانة اثلثة (GID)الشراذين 
مستقلة عن اجلنسني، كتصنيف خارج عن دائرة 
اجلنس الذكري واجلنس األنثوي والسرماح له ابلعيش 

نائية مع ممارسة مجيع حقوقه املدنية يف هبذه اهلوية الثر 
الدروائر الررمسية، وهذا ما أقرت به قوانني دولة أملانيا يف 

http://www.gjat.my/


GJAT I DEC 2022 I VOL 12 ISSUE 2 I 176  

ISSN : 2232-0474 I E-ISSN : 2232.0482  

www.gjat.my 

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE) 

، بل زادت على هذا  حيث وسعت 2019سنة 
وأعطتهم  (GID)األمر ابلسرماح للمتحولني جنسيرا 

هذا احلق كذلك، وقد كانت من قبل تشّتط عليهم 
ترحول اجلنسي تغري األعضاء اجلنسية لقبول عملية ال

Dunnde P & Mulder J, 2018)). 
 

 (DSDأنواع اخلنثى )
يتكون جسم اإلنسان من باليني اخلالاي وكل خلية 

كروموسوما مرتبني يف   46جسمية بدورها حتتوي على 
زوجا غري جنسي وزوج واحد  22زوجا، منها  23

خيتص ابجلنس وهو الرذي حيدد نوع اجلنس البشري 
، ويكون  (46XX)ند اإلانثوهذا الزروج يكون ع

، فإذا كان هذا الكروموسوم (46XY)عند الذركور 
وإذا كان هذا  يولد الطفل بنتا (XX)من نوع  

 A L) .يولد الطفل ذكرا  (XY)الكروموسوم 
Ogilvy-Stuart, 2004)  

 
هذا الترقسيم للخنثى قد خيتل عند بعض األجنة الريت 
قد تصاب ببعض االضطراب يف مرحلة احلمل األوىل 
فينتج عندهم تشوهات خلقية أحياان يف الكروموسوم 
اجلنسي نفسه وهم ما يطلق عليهم مسمى ثنائي 

. فيكون الكروموسوم عندهم (DSD)اجلنس 
(46XXX)  أو يكون(46XXY)   كما قد

 أيضا. (46X)يكون 
 
كما جيب أن نعلم أن األمر ليس منوطا ابلكروموسوم   

اجلنسي وحده، فقد حيمل اخلنثى الكروموسوم األنثوي 

(46XX)  مع مظهر خارجي ذكوري، وقد حيمل
( مع مظهر خارجي (46XY ذركوريال الكروموسوم

 أنثوي
. (A L Ogilvy-Stuart, 2004) 

 
كما وقد تصاب األعضاء الترناسلية لدى اخلنثى   

ابلترشوهات أحياان، فتكون األعضاء الترناسلية الدراخلية 
تشمل على خصية ومبيض، وتكون  أغلب الظن

أن  األعضاء الترناسلية اخلارجية بني ذكرية وأنثوية، مبعىن
يكون البظر أكرب من الطربيعي وكيس الصرفن الرذي 

مضمرا، وتكون هناك فتحة  حيتوي على اخلصيتني
 بسيطة بني اخلصيتني، مما جيعل الشركل اخلارجي

للجهاز الترناسلي غري واضح، فال هو بنت وال هو ولد 
 .ويف املقابل من الدراخل يكون هناك مبيض وخصية
(Felix A. Conte, Elvin M, 2003)  

 
ومنه نعلم أن التشوه الرذي يصيب اخلنثى يف مظهر 

الترناسلية اخلارجية أو الدراخلية مرتبطة أعضائه 
 ابلكروموسومات واهلرموانت عنده.

 
 حتديد نوع اخلنثى طبياّ 

لقد حدرد الفقهاء يف السهابق عالمات تكون فارقة بني 
جنس الذهكري واجلنس األنثوي اعتمادا على الشركل 
الظراهر، وهذه العالمات الفارقة نتاج اجتهاد العلماء 
يف حتديد اجلنسني، بناء على االستقراء وتتبع طبيعة 
اجلنسني، وهي ال تعطي الصرورة الكاملة جلميع الفروق 

ن بني اجلنسني، وال تقف على الصرورة الدرقيقة اليت تكو 
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Al-هلذا الفروق أيضا ابلشركل النرهائي 
)1427hQurtubi, Ibn Qudamah, ( 
 ;17h14 
 

وقد توصل الطرب اليوم إىل الفصل بني اجلنسني وإن  
كان بينهما تشابه اتم، وذلك ابلترحليل والفحص 
للجسم ومكوانته، حيث ميكن وبشكل قاطع حتديد 

اخلنثى إن كان ذكرا أو أنثى، كما قد يقدم  جنس
العالجي األويل نتائج هامة يف بروز العالمات اجلنسية 
املختصة بكل جنس، فقد يصف الطربيب للطفل 
الذي تكون مالمح الذركورة عنده ضعيفة، هرمون 
الترستوستريون، وهو هرمون هام ابلنرسبة للررجال، ألنه 

ناسلية كاخلصية يعمل على زايدة منو األنسجة التر 
والربوستات، كم يعزز اخلصائص اجلنسية، ويزيد يف 
حجم الكتلة العضلية والعظام ومنو الشرعر عند الذركور، 
أو يصف الطربيب هرمون األسّتوجني إذا كانت 
الطفلة مبالمح أنثوية ضعيفة، ألن هذا اهلرمون له دور 
هامر يف تطور اخلصائص اجلنسية عند األنثى، كما 

على زايدة اخلصوبة عندها، ويقوم إبصالح يعمل 
 الررحم واملبيض  ونضوجه كذلك

 ( Felix A. Conte, Elvin M. 
Grumbach, 2003.) 

 
ووفق العالجات األولية الريت تصحبها الترحاليل 
الالزمة، ميكن أن حندد جنس اخلنثى، وفق املعيار 

 الطريب الترايل:

فحوصات الدرم، وهي األهم، حيث  .1
عدد ونوع يتم فحص 

. ) Audiاجلنسية الكُّروموسومات
 )L et al, 2018  

فحص نسبة اهلرموانت خصوصا  .2
 .اجلنسيهة

فحوصات من خالل املناظري  .3
خصوصا املنظار داخل البطن حىته 
يرى الطهبيب إذا كانت األعضاء 

 (الدهاخلية ذكوريهة أو أنثوية
.(Moriya K et al,2014 

تقييم األعضاء التهناسلية الدهاخلية  .4
 بتقنية واملسح الضوئي 

Guerra-Junior G et al, 
2018)). 

 
وبعد هذه الفحوصات يقوم فريق طيبِر خمتص بدراسة 

ليتمه التهعرف  املعطيات، وفحص الطِرفل اخلنثى سلوكيا
عليه أكثر، فالفحص السرلوكي والنرفسي للطرفل 
اخلنثى، ال يقل أمهيرة عن الفحوصات األخرى اليت 

 جترى عليه عند التقييم النرهائي. 
 

ومنه ندرك أن العالج املبكر، وتفهم الطربيعة اخللقية 
يف حتديد جنسه أيضا، دورا هاما للخنثى، يلعبان 

دور الكروموسومات ووفق الدروائر الطربية فإن 
هو فوق  (XX)و (XY))الصربغيات( اجلنسية 

مجيع العوامل األخرى عند حتدد اجلنس، كاملظهر 
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اخلارجي أو ما يسمى املظهر البيولوجي، لكنه غري  
كاف يف حتديد هويه اجلنسية النرهائية للخنثى، ألن 

لك الطربيب املختص والسرلوك رأي اآلابء وقبل ذ
 .النرفسي عند اخلنثى له اعتباره كذلك يف تقرير النرهائي
Nor N S M & Jalaludin M Y, (.

) 2016   
 

والبد من الترنويه أن هذا االختيار يبقى دائما ضمن 
إطار الشررع الرذي مسح للخنثى أن يزيل الترشوهات 

العالج الريت حلقت جبسده، وأعطته احلق يف اختيار 
الشررع مع الطرب يف السرماح  املناسب له، إذ مل خيتلف

( ابلعالج لتحديد اجلنس الغالب، DSDللخنثى )
 وفق ما يقرره الطرب ضمن األحكام الشررعية.

 
وهناك دعوات تطالب إبعطاء اخلنثى حق االختيار 
وتقرير جنسه، وذلك بعدم التردخل اجلراحي وانتظار 

أن خيتار لنفسه امليول  اخلنثى حىت يصري مبقدوره
اجلنسي املناسب له، حسب ما يتوافق مع رغبته 
اجلنسية وميوله النرفسية، وهي دعوات تفتح اجملال 
واسعا أمام احلرايت اجلنسية، ألن رغبت بعض اآلابء 
بزعمهم يف اختيار جنس معني حمبب لديهم، قد يؤثر 
على حياة هذا الولد مدى احلياة، خصوصا إذا 

الررغبات األبوية الترشخيص غري صحيح  صاحبت هذه
من الطربيب املعاجل، الذي قد يستدعي التردخل العمل 
اجلراحي للخنثى، والرذي قد تكون له آاثر نفسية 
مدمررة على اخلنثى على املدى البعيد، وقد حتول حياته 

 إىل اجلحيم الذي ينتهي ابإلدمان أو االنتحار.

 :مرياث اخلنثى
سبحانه وتعاىل مرياث  كل جنس من قد بني هللا 

األوالد الوارثني، ومل يبني لنا حكم من كان حيمل 
لِلررَِجاِل َنِصيب  ﴿ خصائص اجلنسيني معا، قال تعاىل:

ممها تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْ َربُوَن َولِلنِرَساِء َنِصيب  ممها تَ َرَك 
﴾ َمْفُروًضاْنُه َأْو َكثُ َر َنِصيًبا اْلَواِلَداِن َواأْلَقْ َربُوَن ممها َقله مِ 

(Quran, 4:7-Al)،  ومل يذكر ربنا يف كتابه
يف السنرة على ذكره حكم اخلنثى، وال جاء شيء 

فدلر على أنه ال جيتمع يف شخص املطهرة كذلك، 
واحد الصرفات الذركورية والصرفات األنثوية إال يف 

ء حاالت اندرة مرضية، لذلك اضطربت أقوال العلما
أول يف توريث اخلنثى عند تقسيم الّتركات، وقد كان 

 عنه،رضي هللا  عليرامن عرضت عليه مسألة اخلنثى 
مسع  احلسن بن كثري فقد جاء يف سنن البيهقي عن

خنثى قال:  شهدت عليرًا رضي هللا عنه، يف أابه قال:
فقال علي  ويف رواية انظروا مسيل البول فورثوه منه،

رضي هللا عنه: إن ابل من جمرى الذركر فهو غالم وإن 
 ,Al-Bayhaqi) .ابل من جمرى الفرج فهو جارية 

V3: 12513)  وقد ورد عن علي رضي هللا عنه ملا
سئل عن اخلنثى أنه قال: إن ابل من جمرى الذكر فهو 

 جارية غالم، وإن ابل من جمرى الفرج فهو
(Al-Bayahaqi, V3: 12515) 

 
 : مرياث اخلنثى وفق مفهوم جنسه فقهياً أوال

قد أمجع الفرضيون على أن اخلنثى يعطى مرياثه حسب 
ما يظهر فيه من عالمات مميزة، فمثال إن ابل من 
حيث يبول الذركر أعطي حقه املايل وفق جنس 
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الذركور، وإن ابل من حيث تبول األنثى أعطى حقه 
فالبول هو العالمة الفارقة،  ،وفق جنس اإلانث

واألكثر وضوحا عندهم، وقد اضطربت أقواهلم يف  
كيفية اعطائه حقه من املرياث إن أشكل خروج البول 
عند اخلنثى، أبن خرج من آلة الذركورة مرة، ومن آلة 
 األنوثة مرة، أو خرج البول منهما معا يف الوقت ذاته،

Al- أو مات وهو صغري ومل تتضح حاله
), 1427hbiQurto Ibn Qudamah, (
;17h14. 
 

وقد أنتج هذا االضطراب يف حتديد جنس اخلنثى 
اخلالف بينهم يف كيفية توريثه، فذهب احلنفية إىل أن 
اخلنثى املشكل يعامل ابألضر وحده دون غريه من 
الورثة، ويعطى األقل يف احلالتني، أي كونه ذكرا أو  

تني مل يعط كونه أنثى، ولو وجد حمجواب إبحدى احلال
 ,Ibn Qudamah) الّتركة شيئا من مال

17h14 ;kasani, 1986-Al.) 
 

وذهب الشرافعية أن اخلنثى املشكل يعامل ابألضر  
كالورثة اآلخرين أيضا، سواء كان يرجى اتضاح حاله، 
أم ال يرجى، مث يوقف املال الباقي إىل أن تتبني حالته، 

 ,An-Nawawi) أو يصار إىل الصرلح بني الورثة
2003) 

 
وذهب املالكية أن اخلنثى يعطى نصف مرياثه إن كان 

يرث على تقدير أحد اجلنسني، ويعطى نصف مرياثه،  

يوقف شيء من املال  على تقدير اجلنسني معا، وال
 سواء اتضحت حاله أم مل تتضح

.Ibn Ruchad, ; Qarafi, 1994-Al( 
1982) 

 
أما احلنابلة ففصلوا يف مرياث اخلنثى فقالوا: إن كان 
يرجى اتضاح حاله يعامل هو ومن معه ابألضر يف 
مرياثه، ويوقف املال الباقي من أنصبتهم إىل أن تتبني 
حالته، وإن كان ال يرجى اتضاح حالته، أعطي نصف 
مرياثه يف أير حالة ورث هبا، وجيمع له بني نصفي 

ة، وكونه أنثى مرة، إن ورث مرياثه كونه ذكرًا مر 
  17hIbn Qudamah, 14)ابلوصفني معا 

AL- Fwzan,1408h;.) 
 

( وفق حتديد جنسه (DSDمرياث اخلنثى: اثنيا
 طَّبيا

هامر  شرعير إنر الترفريق بني اجلنسني ذكورا وإاناث مقصد 
فيما يتعلق هبما من أحكام شرعية، حيث يّتتب على 
هذا الفرق بينهما  كثري من حفظ احلقوق وأداء 

باختالف فالواجبات، خاصة يف قضااي املواريث، 
جنس الفرد الوارث ختتلف األنصبة من فرض إىل 
تعصيب، ومن وارث إىل حجب كلري أو جزئي من 

توعبنا أمهريتها، املرياث، وإذا عرفنا هذه احلقيقة، واس
وسعينا جاهدين إىل بيان وحتديد جنس اخلناثى وفق 

فَاْسأَُلواْ ﴿ ما أيمران به ربنا سبحانه وتعاىل يف كتابه:
Quran, -Al) ﴾أَْهَل الذرِْكِر ِإن ُكنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ 

الطربيرة، حققنا  اإلجراءاتووفق ما متليه  (،16:43
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مقصد الشرارع من أحكام املرياث، يف دفع اخلالف 
بني قرابة امليت الوارثني، وحققنا يف الوقت ذاته 
الترعايش السرلمي بني أفراد االسرة الواحدة، ودفعنا 
اخلصومة واخلالف فيما بينهم، وهذا ما يعود ابلفائدة 
على اجملتمع والدرولة بتحقيق الترعايش االجتماعي 

اخلالف والنرزاع الرذي امتألت به  ابلقضاء على أسباب
وسنوات عديدة،  حماكم الدرولة وصاالهتا، وامتد شهورا 

 أن حُتلر يف غضون أايم بتقرير طيب خمتص. كان ميكن
 

وإذا أخذان ابحلقيقة الطربية  يف معرفة اخلنثى وحتديد 
نوعه مل يبق عندان إشكال يف كيفية التروريث، ألنر 

أي آلة ابل اخلنثى أو   األمر أعقد من أن ننظر من
كان أكثرها بوال، فاألمر حيتاج إىل فحوصات دقيقة  
كما بينته هذه الدرراسة البحثية يف سطورها، فاجلهة 
املختصة يف حتديد نوع وجنس اخلنثى هم األطباء 
وحدهم، فإذا قال لنا الطربيب املختص هذا اخلنثى 
ذكر فله حقه من املرياث كامال، وإن قال أن هذا 

نثى أنثى فلها حقها كامال كذلك، فال حاجة بنا اخل
إىل املسائل الترقديرية اليت أخذ هبا العلماء من قبل 
للوصول إىل توريث اخلنثى املشكل، والريت جاءت 
ابلضررر على حق اخلنثى املايل، بشرط أن تعرض هذه 
القضااي على اجلهة املختصة وهم األطباء املختصون يف 

ضاء ليفصل فيها، ابستخراج ذلك، مث تعرض على الق
شهادة ميالد حتدد نوع جنس اخلنثى، حىت خنرج من 
دائرة اخلالف الفقهي، ونضمن يف الوقت نفسه عدم 

 اخلالف بني الورثة.
 

 اخلامتة  
اضطراب ويف هناية هذا البحث جيدر بنا أن ننوه أن 

أقوال الفقهاء يف إعطاء اخلنثى مرياثه كاماًل يعود 
حتديد جنسه ومعرفة نوعه، لذلك  ابألساس إىل عدم

توقف الفقهاء يف مرياثه، وأعطوه أقل من حقه الشررعي 
مراعاة لالحتياط يف حفظ احلقوق، فإن أجزان هذا 
الترقسيم فيما سبق من العهود املاضية لقلة املعرفة الريت 
أحوجتنا إىل املسائل التقديرية، فإنه ال مربر اآلن إىل 

لترقديرية ملا لدينا من اإلمكانيات هذه املسائل واملعايري ا
الطربية الريت ميكن من خالهلا أن حندد جنس اخلنثى 

 حىت وهو يف املراحل العمرية األوىل، إذ مل خيتلف
( DSDالشررع مع الطرب يف السرماح للخنثى )

ابلعالج وحتديد نوع اجلنس الغالب عليه، وعليه جيب 
، أن يصنف اخلنثى كمريض حيتاج إىل عالج طيب

وتقييم نفسي، وليس كجنس اثلث، فالعمل ابخلربة 
الطبية يف معرفة اخلنثى وحتديد نوعه، ورفع اإلشكال 
يف حتديد جنسه وكيفية توريثه، حيتاج إىل التعاون من 
اجلميع، أي من علماء الشريعة وعلماء الطب، وصوال 

 للّتجيح العلمي الدقيق. 
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