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١٥٨ 

  ظاهرة اخلصاء
  الل العصور القدميةـــخ

اظم جغ      د.عامر عجاج حمید الجنابي        یل الشمر                    أ.م.د.یوسف 
ة  ل ابل                     ة/جامعة  ة للعلوم اإلنسان ة التر ابلل ة/جامعة  ة االساس   التر

  المقدمة
ة هذا الموضوع من خالل عّده        مة من الموضوعات المهمة جدا، وتأتي اهم عد موضوع الخصاء في العصور القد

ه الموضوع من  اب لما یتمیز  ضمن هذا ال وت عنه، ورما السبب في عده  اب التارخ المس ضمن الموضوعات التي تدخل في 
رها لدخولها في الجانب الحساس احث الى االمتناع عن ذ ه ألن المفردات المستخدمة رما تضطر ال ة واالبتعاد عن الخوض ف

عض  ة المساس ب اتي من ناح ه  ة اخر فان التحسس من الخوض ف ة، ومن ناح حسب نظر القارئ، هذا من ناح الال اخالقي 
احث الذ یخوض ب ان لها الرموز المقدسة، اذ ال بد لل ة التي  ات التارخ عض الخلفاء والشخص هذا المضمار ان یتعرض ل

ا للشرع االسالمي والعرف االجتماعي  ورة ومناف ا في الكثیر من الحوادث المذ حضور في هذا الموضوع، وحضورهم هنا جاء سلب
ة الخص ل او آخر لعمل ش ع  اء، فضال عن استخدام عدد من اولئك حتى اسسوا لشیوع ظاهرة حرمها االسالم، وهي عدم التشج

حاجة الى  احث في هذا الموضوع  التاكید منافي للشرع االلهي المقدس، لذلك فان ال ة وهذا  ان لالغراض الجنس الرموز الخص
ذا موضوع ك عن القول ان االبتعاد عن مثل ه ة هذا الموضوع، ناه ه، ومن هنا تاتي اهم الشجاعة والجرأة للخوض  ات التحلي 

ان، وال بد من القول ان المستشرقین خاضوا  قى في طي النس حث، وسی ر و قي هذه المفاصل المهمة من التارخ دون تنو رما سی
ة وعدم التأثر والمیل لجهة من  عضهم في الكتا حوثهم ممیزة وفردة من نوعها، وذلك لتجرد  انت  في امثال هذه الموضوعات و

ة،  اد ح تبوا  اتهم، واشتهارها.الجهات، ف تا اب نجاح    وذلك احد اس
حث الى محاور وهي: الخصاء في اللغة واالصطالح وطرق الخصاء، وتم عقد مقارنة بین االنسان المخصي        م ال تم تقس

ما حاولنا اعطا ة)،  ایولوج ة (ال ة) والجسد ولوج ة (الس ه اهم المتغیرات النفس ما عالجنا ف ء صورة واضحة والحیوان المخصي، 
ه  ما تطرقنا ف مة،  ة القد ة، وناقشنا موضوع الخصاء في التوراة واالنجیل، والخصاء في القوانین العراق عن اول ظهور لهذه العمل

اب التي ادت الى ظهور مثل ذلك العمل.   لطرق الخصاء، واالس
ة في النصوص ذات العالقة       ة تقصي الحقائ التارخ عنا منهج ة، ات والتي تم الحصول علیها من مصادرها االساس

ة من  حث عن المصطلحات المرادفة والقر ة ال عنا منهج ما ات  ، یبها مرة اخر وتحلیل تلك النصوص ومناقشتها ومن ثم تر
احث جهد ة لیتسنى للمطلع التمییز بین تلك المصطلحات، وعمل ال ة واالصطالح ع معانیها اللغو حث وتت ان  موضوع ال االم

تبت  لمات مرادفة مع محاولة عدم تغییر المعنى الذ  اغتها  ة، وص ن ان تولد نوع من الحساس م معالجة الجمل وااللفا التي 
عة والماجنة الموجودة في العدید من النصوص للخروج بدراسة  یبها، وتجاوز المفردات الخل اغة تر من اجله الكلمات المعاد ص

ة مفیدة و  م تابته من قبل اكاد عطي المعنى المطلوب منه عند  اغة النص ل ة، ومحاولة المحافظة على ص ست دراسة استعراض ل
  المؤلف.

عض       حي ل حث، وحرصنا على اعطاء تعرف توض ورة في ال اع التدرج التارخي للحوادث المذ ان ات حاولنا قدر االم
حاجة الى ، سواء أكان ذلك  الغوامض من المصطلحات وااللفا التي  ات او المدن او االصطالحات االخر الشخص ضاح  ا

ح في المتن او في الهامش.   التوض
ر التفاصیل الكاملة         ا وعدم ذ ة استخدام المصادر والمراجع في الهوامش على سبیل االختصار للببلوغراف انتهجنا منهج

ة الكتاب اال في قائمة ثبت المصادر والمراجع وا ة الكتاب لهو املة اذ ال داعي للتكرار، فمادامت هو لتي ثبتنا فیها التفاصیل 
حث. املة في هوامش ال رها    موجودة في المصادر فال داعي لذ
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١٥٩ 

حث ولعل على راس تلك المصادر        فاء معلومات ال احث على مجموعة من المصادر والمراجع الحدیثة الست اعتمد ال
حث من بدایته حتى تاب الحیوان للجاحظ، والذ معلومات عن الموضوع انفرد بها دون غیره، وراف هذا المصدر ال  افادنا 

ة الثاني، اذ رفد  ان تسلسله حسب االهم تاب رسائل الجاحظ  الغ اذا قلنا  سي للمعلومات، وال ن ح المصدر الرئ ان  نهایته، ف
عه ما افادنا الكتاب المقدس  معلومات قّمة،  معلومات جدیدة عن الموضوع، الموضوع  م والجدید (التوراة واالنجیل)  ه القد د

مثل هذا الموضوع االستغناء عنه،  ن لكاتب  م تاب بلداني اال انه تناول معلومات ال  م للمقدسي مع انه  تاب احسن التقاس و
تاب: آدم متز المعن عتها  حث لعل في طل ة ال تا احث مراجع مهمة عند  ة في القرن واستخدم ال ة االسالم ون بـ: الحضارة العر

ة في االندلس، واستخدم  عنوان: الصقال ه وحاضره للترمانیني، ورسالة ماجستیر  تاب الرق ماض ، و الد /العاشر الم ع الهجر الرا
ة قائمة المصادر والمراجع وغیرها من المصادر الم رها بنها ة ورد ذ احث مجموعة من المصادر االجنب .ال                 همة االخر

  الخصاء في اللغة واالصطالح.
ضــتا        ــة مفــردة الخصــاء بتعــارف عدیــدة منهــا: الخصــي: مــن الفعــل خصــا والخصــیتان همــا ب ــة العر تناولــت المعــاجم اللغو

ضــتان ر والخصــّان الجلــدتان اللتــان فیهمــا الب ســره، وخصــاه خصــاء أ )١(الــذ ضــم الحــاء و ه فهــو ، والخصــي تــأتي  ســل خصــیت
انج ة من أعضاء التناسل وهاتان خصـیتان وخصـ ـر الطرحـي)٢(خصي ومخصینج، والخص : ((الخصـي الشـیخ الفـاني الـذ )٣(، وذ

، ونســـتدل علـــى ذلـــك مـــن قـــول الشـــیخ الطوســـي  :)٤(ال حاجـــة لـــه فـــي النســـاء))، إال أن هنـــاك رأ آخـــر یتنـــاقض مـــع القـــول الســـاب
قــي ضــتاه و ــون منــه الولــد، وقیــل أنــه ال ینــزل  ((الخصـي الــذ ســلت ب قــًا ال  نــزل مــاًء رق ــالج الفحــل، و ــره فهــذا یــولج اشــد مــن إ ذ

ـه  ح غیر قادر على المجامعة وما یدعم قولنا هـو ان الـنص ف بر في السن وأص أصًال))، ورما قول الطرحي جاء بخصوص من 
  قول: ((الشیخ الفاني)).

طــل قوتهمـــا )٥(تین)الخصــاء هـــو ســل األنثیـــین (الخصــی       حیـــث ت ــالقول: ((خصـــیت الفحـــل )٦(أو رضـــهما،  ضـــًا  ، وعــرف أ
ـــه أو قطعهمــا فهـــو خصــي)) ضــة مـــن أعضــاء التناســـل، )٧(خصــاء: إذا ســللت أنثی ة او الب ة، والخصـــ ، واالخصـــاء هــو ســـل الخصــ

ان، والخصي من سلت خصیتاه ونزعتا، والمخصي هو الخص ضة وهي خص   .)٨(يوالجلدة التي فیها الب
مفـردة الخصـاء وجـدنا انـه مـن المهـم        قـة  ة تناولت مصطلحات عدیـدة ذات عالقـة وث ر ان المعاجم اللغو الذ ومن الجدیر 

ـأتي بلفـظ مـرادف هـو: خنـذ: الخنذیـذ: وهـو  حها هنا لیتسنى للقارئ التمییز بـین الخصـاء وهـذه المفـردات المتداخلـة معـه اذ انـه  توض
ل ضـخم مـن ، و )٩(الخصي من الخیل اد الخیل والخنذیذ  الخنذیذ على وزن فعلیل، وهو من الخیل الخصي والفحل، وقیل الخناذیذ ج

ان أو غیره ًا    .)١٠(الخیل وغیره خنذیذ، خص
الخصـاء وتعنـي:       ـا الفحـل رضـًا شـدیدًا ُیـذهب شـهوة الجمـاع  ولفظ الوجئ واحدًا من المرادفات ذات العالقـة  ((ان تـرض أنث

نتزل  س وجًأ ووجاء، فهو موجـوء ووجـئو حالهما. ووجأ الت ، إذا دق )١١(في قطع منزلة الخصي. وقیل ان توجأ العروق والخصیتان 
الخصـاء... فـأن أخرجهمـا  ـون شـبیهًا  ه بین حجرن من غیر ان یخرجهما، وقیل: هـو ان ترضـهما حتـى تتفضـخا، ف عروق خصیت

اح، )١٢(من غیر أن یرضهما، فهو الخصاء...)) قطع الن اه قد وجئ وجأ فأراد انه  قال للفحل إذا رضت انث   .)١٣(و
ســمى خصــاًء هــو اخــراج الخصــیتین خــارج الجلــدة التــي تغطیهمــا، مــن خــالل         ــن القــول ان مــا  م مــن خــالل الكــالم المتقــدم 

  قطعهما او سلِّهما.  
ـــْب: وتعنـــي        الخصـــاء هـــي: الَج ات ذات العالقـــة  ـــره وواحـــدة مـــن المســـم ـــذ استؤصـــل ذ القطـــع، والمجبـــوب: الخصـــي ال

اً  ر )١٤(وخصیتاه وقد ُجبَّ ج ـون مجبـوب الـذ أتي النساء، وقد  ضم الحاء) وهو من ال  معنى: الُحصور ( لمة المجبوب  ، وتأتي 
أتي النساء وهو قادر على ذلـك أمـا مـن العِ  معنى الذ ال  اح، والحصور تأتي  فَّـة أو االجتهـاد فـي إزالـة واالنثیین لعدم توفر آلة الن

ره وخصیتاه وُمِسحتا.)١٥(الشهوة ضا بـ: الممسوح وهو من استؤصل ذ سمى ا   ، و
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١٦٠ 

ر    الخصــاء، والَعـَنْن هــو مــرض تضـعف معــه القـوة علــى انتصــاب ونشـر العضــو الــذ والعنـین مــن المرادفـات ذات العالقــة 
ین وهـو مـن جملـة ع ّ الج، وعنین علـى وزن سـ ضعف عن اإل ـأتي النسـاءحیث  ع أن  سـتط ، والعّنـین هـو )١٦(یـب الرجـل الـذ ال 

ه اّال انه عاجز عن الجماع   .)١٧(الذ له ما یجامع 
قـدر علـى اإلنجـاب        ر الـذ ال  م: هـو الـذ ـین الخصـي فـالعق م فهو اآلخر یوجـد تـداخل بینـه و ، فهـو فحـل )١٨(أما لفظ العق

ولج إال أنه غیر قادر على اد یجامع و   .)١٩(اإلنجاب اعت
ـــه مـــا للرجـــال ومـــا للنســـاء     ـــذ ل لمـــة الخنثـــي وهـــو ال عـــرف شـــیئًا عـــن )٢٠(و حتـــاج إلـــى النســـاء وال  ـــه فهـــو الـــذ  ال  ، أمـــا األبل

قـال أعرضـت العرضـان إذا خصـیتها، وال )٢١(أمورهن ، ولفظة العرض بلغة أهل الحجاز حصرًا تعني: الخصـاء، وجمعـه عرضـان، و
اً ون العرض عرضًا إال رًا مخص ان ذ   .)٢٢( إذا 

ة للخصاء. خ   الجذور التار
ـن القـول        م الد، و قة للمـ ظاهرة الخصاء من الظواهر التي لها تارخ موغل في القدم، إذ ظهر الخصاء منـذ العصـور السـا

ة إذ أن الحـروب هـي مصـدر تجـارة  سـ الدرجة الرئ ان هي الحروب  س الممول للخص لون ان المصدر الرئ شـ العبیـد الـذین بـدورهم 
ـــاره ارض أولـــى  اعت م  ـــة ظهـــور هـــذا النظـــام فـــي العـــراق القـــد حـــدد تـــارخ بدا مـــادة الخصـــاء، ونظـــام الرقیـــ ســـائد منـــذ القـــدم ولـــم 
ــة، وتعــود أقــدم النصــوص المســمارة التــي عثــر  رة وأولــى الــرحالت التجار ــأولى الحمــالت العســ ط  الحضــارات، والبــد إن ذلــك مــرت

الدعلی ــرت الرقیــ إلــى عصــر فجــر الســالالت أ النصــف األول مــن األلــف الثالــث قبــل المــ ــر )٢٣(هــا لحــد اآلن والتــي ذ ــزداد ذ ، و
مـة مثل القانـون السومر  مـة )٢٤(الرقی فـي النصوص والقوانین القد ة القد ابل ـة واآلشـورة )٢٥(والقوانین ال وقـانون  )٢٦(والقـوانین االكد

، فقانون مملكة اشنونا اختصـت المـواد  )٢٧(ملكة اشنونالبت عشتار وقانون م مة مواد عدیدة حول الرقی  ٥٢-٤٩وثبتت القوانین القد
ـة فیهـا٢٠ - ١٥، أما شرعة حمورابي فقد اختصت المواد ()٢٨(العبید الرق والعبود ة ما یتعل  العبید وفصلت المواد القانون  ()٢٩( .

طة والحدیثـة أحـوال ) في قانون اورنمو ٢٣ - ٢٢والمواد ( مـة والوسـ ، وتناولـت القـوانین االشـورة فـي العصـور القد ـالرقی خاصـتان 
ـة االخصـاء وهـم صـغارًا التـي بـدورها تسـاعد علـى رفـع )٣٠(العبید ، هؤالء الرقی او الذین ُْشـَترون عـن طرـ التجـارة یتعرضـون لعمل

هـــذا  المقارنـــة مـــع العبـــد الغیـــر مخصـــي و ـــة االخصـــاء ومنـــذ القـــدمســـعر العبـــد المخصـــي  ، وذلـــك الن معظـــم الملـــوك )٣١(راجـــت عمل
ــأمنوا مـنهم علـى نســاءهم وحـرمهم فــي قصـورهم ان فــي قصـورهم ل قتنــون العبیـد الخصـ ـانوا  ، ونظـرًا لكثــرة أعـدادهم فــي )٣٢(واألمـراء 
ان، وجاء س الخص ان أو رئ بیر الخص ه اسم:  طل عل مة  تكـون  القصور ظهر منصب منذ العصور القد بلفـظ ((رسـارس))، و

س واللفـظ االخـر (سـارس) لمـة رسـارس  )٣٣(هذا اللفظ من مقطعین هما: (رب) وتعني سید او رئ هـذا تكـون  وتعنـي: (الخصـي) و
ة، مـنح هـذا اللقـب لرجـل  ان وجـد فـي مدونـة سـام س الخصـ ان، ولفـظ رسـارس التـي تعنـي رئـ س الخصـ ان او رئ تعني سید الخص

م ة  مـا تـأتي هـذه التسـم ـة الحدیثـة،  ابل ة لم یتم العثور علیها في النصوص األشورة وال ، إال إن هذا التسم ط مـن آشور عنـى ضـا
ان، وهـــــو المســـــؤول عـــــن تجنیـــــد عمـــــال القصـــــر وتـــــریتهم،  س الخصـــــ ضـــــًا رئـــــ م) تعنـــــي ا لمـــــة (رب هاسارســـــ ا ، و الدرجـــــة الـــــدن

لمة(سارس) تعني: الخصي، وتدل عادة على الموظفین العاملین في القصر   .)٣٤(و
ان) تعنـــي       لمـــة: (الخصـــي ـ والخصـــ ـــن القـــول ان  م س  مـــن خـــالل الـــنص المتقـــدم  ـــل العـــاملین فـــي قصـــور الملـــك ولـــ

ـــار  اعت ان  س الخصـــ ـــه اســـم: رئـــ طلـــ عل ـــل هـــؤالء العـــاملین فـــي القصـــر  الفعـــل، والمســـؤول عـــن  ًا  ـــون مخصـــ الضـــرورة ان 
  مسؤولیته عنهم.

لمــة خصــي اصــلها یونــاني        قــول ان  حــرس  Eunokhosوهنــاك رأ  ــًا الــذ  مخــدع النســاء، اذ ان  Euneوتعنــي حرف
مــا یتنــافى مــع ا ــام  هن فــي القصــور والحیلولــة دون الق ــة النســاء واالشــراف علــى ســلو مراق لفــین  ان عنــد الیونــانیین وغیــرهم م لخصــ

ة   .)٣٥(واجب الزوج
ات        ــة، اذ ان المســؤول ــل دولــة او امبراطور مــة مــن المناصــب المهمــة فــي  ان فــي الممالــك القد س الخصــ َُعــدُّ منصــب رئــ

ــه م القصــر مــن وظــائف، بــل وقــد المناطــة  ــل مــا یتعلــ  ــون هــو المســؤول عــن  ات خطیــرة ومهمــة فــي ذات الوقــت، حیــث  ســؤول
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١٦١ 

ــال ( انی مــا حصــل فــي عهــد الملــك االشــور آشــور  اســي للدولــة،  ــالقرار الس اشــر  التــدخل الم انــًا  اته، أح - ٦٦٩وصــلت مســؤول
شفت ع٦٢٧ شیر احد النصوص اآلثارة الذ  ـالحق.م) حسب ما  ـات فـي آثـار  ل جلـي  )٣٦(نه إحد التنقی شـ (نمـرود)، اظهـر 

ور: ((آشـور  انًا، بتنصیب الملـك، وهـذا نـص مـن الـنقش المـذ ان والتدخل أح س الخص ة منصب رئ طـل  –وواضح أهم النـي  –ا ا
عدما انجبني والد  ضًا المشرف،  ال ... المشرف، ابن اسرحدون... ا انی قـم والـد بتریتـي او ... المشرف، ابن آشور  ورحـل لـم 

ان الـذ اسـتح استحسـان والـد  س الخص شر، رئ علمني ألُمدَّ اجنحتي ولم تعتن بي والدتي او ترعني في تریتي ــ سین ــ شوم ــ ل
یتي اثنــا ــة ملــو امــان علــى عــرش ابــي وجعــل شــعب آشــور الكبیــر والصــغیر یواصــلوا مراق ل ثابــت مثــل والــد ونصــبني  شــ ء قــادني 

عمـل ثـورة وتمـرد ... حشـد شـعب آشـور والمدینـة ... معاهـدة  عـد نیوــ رختـو ـــ اوصـر ... الـذ قـام  مـا  یتي. ف صغر واحترام ملـو
مـة سـادتي ...  عـًا المـر بیـل ونبـو االلهـة العظ ـار ... معهـم... ت شر الخصي ... الذ نصب حـاكم مدینـة  قسم ... لسین شوم ـ ل

شر قائد    . )٣٧(الخصي ... الذ وقف معه الشعب ...))سین ـ شوم ـ ل
ان سین        س الخص ة الخصي او رئ ـة ولـي  –شوم  –النص المتقدم یوضح اهم شر في حوادث المملكة االشـورة فـي تر ل

ـة، ومـا یتوجـ ه على طقـوس الملو ة ابن الملك وتدر ه تر لت ال ان قد او س الخص ب علـى العهد اذ انه حسب النص القول ان رئ
ان فــي تنصــیب ولــي العهــد ملكــا،  س الخصــ ــه رئــ شــیر الــنص الــى الــدور الــذ قــام  مــا  هم،  ــات تجــاه ملــو ــة مــن واج النــاس والرع

وفــأ مــن قبــل الملــك آشــور  ان والــذ  س الخصــ طــل  -واهتمــام رئــ ه  -ا ــ ــان اقطعــه االراضــي المعفــاة مــن الضــرائب ونصَّ النــي  ا
ًا له اخمـاد تمـرد اعلـن ضـد الملـك آشـور ، وعین)٣٨(مستشارًا ملك ـه  ابـل للموقـف الـذ قـام  ـالد  ـًا لـه عـل  النـي، اذ  –ه نائ طـل ا ا

مهـا  انـه ح ابـل  ـام  ًال إذ انه ثبت في لـوائح ح مه لها طو ام خضوعها لالشورین والذ لم یدم ح ابل ا ام  ورد اسمه في قائمة ح
  .)٣٩(مدة اشهر

ان فـــ       س الخصـــ ح رئـــ ـــذا اصـــ ، ونظـــرًا لضـــعف الملـــك وه بیـــر فـــي القصـــر االشـــور ي القصـــر مستشـــارًا ومتنفـــذًا ذا شـــأن 
طل  –االشور آشور  ـادة تمـرد  –ا ان علـى ق س الخصـ ل ذلك شجع رئ الد واعتماده بذلك على الغیر  ور في إدارة ال الني المذ ا

اعه وأنصاره في إزاحة م تأیید من إت   .)٤٠(ق.م٦٢٧لك آشور وتنصیب نفسه ملكًا في عام ضدَّ ملكه نجح خالل ذلك التمرد و
ن قبـل هـذا التـارخ  –شوم  –ان تولي الملك الجدید الخصي سین        قة جدیدة في تارخ الدولة اآلشورة، اذ لم  شر سا ل

قة لهـذا التـارخ اقتصـر  ان، بـل خـالل المـدة السـا حسب النصوص والمعلومـات االثارـة قـد تـولى العـرش االشـور واحـدًا مـن الخصـ
ادهم ومل ان على خدمة أس م آشـور دور الخص ام الدولة اآلشورة حتى ح ن ألحد طموح في الوصول الى العرش منذ ق هم ولم  و

ــم آشــور  ــن لهــم دور فــي مجرــات الحــوادث حتــى ح ــال ولــم  طــل  –انی النــي، ونجــاح ســین  –ا طرة علــى  –شــوم  –ا الســ شــر  ل
الد آشور ضعة اشهر ل مه سو    .)٤١(العرش، ولم یدم ح

ـــوان       طتناولـــت الق مـــة التـــي تعـــود الـــى العصـــر اآلشـــور الوســـ ق.م) موضـــوع الخصـــاء ١٢٥٠ـــــ  ١٤٥٠( ین اآلشـــورة القد
ـــان مـــن المقـــرین للشـــخص المتعـــرض لهـــذا النـــوع مـــن االعتـــداء، ومـــا یثبـــت قولنـــا هـــذا هـــو  ـــة المتســـبب بـــذلك وان  واالخصـــاء وعقو

ـان  النصوص والرقم المسمارة التي عثر علیها في مدینة اشور من ِقَبل ة االثارة العاملة هنـاك، والتـي افـادت بـدورها  عثة االلمان ال
ــة الواقعـة بــین عــامي  ـان واحــد مــن هــذه ١٢٥٠-١٤٥٠هـذه االرقــام تعــود الـى الفتــرة الزمن ط  و ق.م أ خــالل العهـد اآلشــور الوســ

النسـاء سـو  ـالجرائم الخاصـة  ـة خصصـت اغلبهـا  قـارب سـتین مـادة قانون حقهـا او التـي ارتكبتهـا األلواح قد ضـم مـا  اء التـي ارتكبـت 
النساء، اذ تحدثت المادة الثامنة عن اعتداء المرأة على الرجل في مشاجرة سواء أكان زوجهـا او غیـر زوجهـا. فـان تسـببت تلـك المـرأة 

ـن مـ ـان الطبیـب قـد تم عها، امـا اذا تسـببت فـي اتـالف الخصـیتین حتـى وان  ة الرجـل، قطـع احـد أصـا ن معالجتهـا في إتالف خص
ة المرأة صارمة وهي قطع الحلمتین   .)٤٢(فان عقو

ــه، واســـتخدم         ـــة لمــن ســرق وثبتـــت الســرقة عل عقو ــان الخصــاء عنـــد اآلشــورین اســتخدم  ــاحثین المحـــدثین  شــیر احــد ال و
ابلیین  ة تنفَّذ على من ثبت انه زاني، واستخدام الخصاء عند الفرس وال عقو انةالخصاء عند المصرین  ة للخ   . )٤٣(عقو
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  الخصاء في التوراة واالنجیل.
ان فـــي        ـــة اذ وردت نصوصـــًا تتحـــدث عـــن الخصـــ ابل ـــة ال ان فـــي الحق س الخصـــ ان او رئـــ ظهـــر لفـــظ الخصـــي او الخصـــ

ـــاب االوســـط ترجـــل شراصـــُر،  ابـــل وجلســـوا فـــي ال ـــل رؤســـاء ملـــك  الكتـــاب المقـــدس ومـــن هـــذه النصـــوص القـــول التـــالي: ((ودخـــل 
ابـــل))وســـمج ـــة رؤســـاء ملـــك  ق ـــل  ان ... و س الخصـــ م رئـــ ـــالقول: ((قـــال نبوخذنصـــر ملـــك )٤٤(رنبو، وسرســـخ ، ونـــص آخـــر جـــاء 

ابـل)) ـع رجـال ملـك  ان ... وجم س الخصـ س الشـرطة، ونبوشـزان رئـ عـد محاصـرة نبوخذنصـر )٤٥(ابل... فارسل نبـوزرادان رئـ ، و
م ــم بوقـای م وذلــك فـي الســنة الثالثــة مـن ح ــالقول: ((فســمى  الورشـل ـر  ــال وذ ــان بیـنهم دان ملــك یهــوذا، وتـم إحضــار بنـي إســرائیل و

ال افـاق مـن سـید الملـك...  ان لـدان بیـر الخصـ ل ... فقال  ا  ه ان ال  ال في قل ال بلطشاصر ... وعزم دان ان دان س الخص رئ
ان أمامه س الخص   .)٤٦(...))ولما انقضت المدة التي حددها الملك نبوخذنصر أحضرهم رئ

عضــهم الخصــاء وســیلة للــرزق        أنفســهم واتخــذ  اشــروه  ــالرغم مــن تحــرم شــرعتهم خصــاء  )٤٧(اســتخدم الیهــود الخصــاء و و
ة مـن النصـار  ضـطرون لشـراء الخیـول والثیـران المخصـ انوا  الخیل والثیران، حتى انهم  ـم )٤٨(الحیوانات  ، ففـي االنـدلس خـالل ح

ةالمسلمین لها یجلب العبید  ة لمدینة خل بّجا م البیـرة )٤٩(السود الصقال مـة إلقلـ شـینا العاصـمة القد ـان اهـل هـذه )٥٠(هي مدینة  ، و
اء المسلمین هناك عهم على أغن ة و عملون على خصاء هؤالء الصقال فعـل الیهـود فـي فرنسـا إذ )٥١(المدینة من الیهود  ان  ذلك   ،

ان یهو  متهنونه، و مارسون الخصاء و ـه إذ اشـتهر یهـود انوا  ل على أموال العبید الـذین یخصـون ف التمو عتمد  د دیِّر فردان الذ 
ان الخص ة  ة واإلسالم د البلدان األور ح ذلك الدیر مصدرًا مهمًا من مصادر تزرو   .)٥٢(دیِّر فردان بتلك المهنة حتى أص

س ال     ان او رئـ لمة: الخصـ ـالنص االتـي وتناولت نصوص أخر في الكتاب المقدس  ان، وهـي تتحـدث عـن الیهـود  خصـ
مثل احد اآللهـة] : عل [صنم  ائح لل حرقون الذ انوا  هنة االصنام ... الذین  ع شیوخ یهوذا ... وعزل  ا] جم ((واستدعى الملك [یوش

ا لها  ات... وهذه  ادة الشمس، واحرق المر رسها ملوك یهوذا لع ـل وللشمس والقمر... وأزال الخیل التي  نت عند مدخل بیت اله
س الحجــاب ...)) ن نثنملــك رئــ ر الــنص: )٥٣(قــرب مســ ان بنــي إســرائیل فــذ ان جــزء مــن ســ ــة توضــح ان الخصــ ، والنصــوص االت

ا ورؤســاء الفــرق الخــادمین للملــك، ورؤســاء األلــوف ورؤســاء المئــات ... مــع  ــل رؤســاء اســرائیل، رؤســاء األســ ((... وجمــع داود 
طال  ان واال م))الخص أس الى اورشل ابرة ال ل ج ان ورؤسـاء )٥٤(و ـا الملـك والملكـة والخصـ ن عد خروج  . أما النص اآلخر هو: ((

م والنجــارن والحــدادین مــن أورشــیلم)) ان )٥٥(یهــوذا وأورشــل م، الخصــ قــول: ((رؤســاء یهــوذا ورؤســاء أورشــل ، أمــا الــنص الثالــث الــذ 
ل شعب األرض الذین جازوا بین    .)٥٦(قطعتي العجل ...))والكهنة و

ان جـــزء مهـــم جـــدًا مـــن شـــعب بنـــي إســـرائیل، إذا إنـــه عنـــدما یـــتم تعـــداد فئـــات          النصـــوص الثالثـــة المتقدمـــة تثبـــت أن الخصـــ
ـة فـي ذلـك  قـة مـن أهم له هـذه الط انـت تشـ ترتیب متقدم في فئات مجتمع بنـي إسـرائیل لمـا  ان و ر الخص أتي ذ قات المجتمع  وط

ن تجاهلها لكثرتها وألهمیتها.المجتمع، إذ  م   ال 
ــة عــن غیــره مــن الممالــك والشــعوب األخــر إذ جــاء فــي الكتــاب المقــدس          ان ال تقــل أهم قــة الخصــ أمــا عنــد الفــرس فــأن ط

ع لمـا  سـهم مثـل: ((فـي الیـوم السـا ان أو رئ لمـة الخصـ قـة إذ تنـاول سـفر أسـتر عـدة نصـوص احتـوت  ة تلك الط نصوصًا تثبت أهم
ــانوا طــ عة الــذین  ان الســ س، وهــم الخصــ ــر غتــا وزتــار و غتــا وأ زتــا وحرونــا و ــالخمر امــر لمهومــان و رش]  اب قلــب الملــك [احشــو

رش] ...)) ـه [الملـك أحشـو رش، أمـا الــنص )٥٧(یخـدمون بـین ید ان مـن ملـك الفـرس احشـو انـة الخصـ ـد رفعــة وم ، الـنص السـاب یؤ
ـه))اآلخـر فقـال: ((قامـت الملكـة وشـتي ا ه ف ان، فاغتـا الملـك جـدًا واشـتعل غضـ ، أمــا )٥٨(ن تـأتي حسـب أمـر الملـك عـن یـد الخصـ

ان الذین بین ید الملك ...)) اآلتي: ((فقال حرونا، واحد من الخص   .)٥٩(النص الثالث فاء 
ر ان الرومــان هــم أول مــن ابتــدع الخصــاء        ــ)٦٠(یــذ ــ ألن مــا مــر علین التأكیــد هــذا القــول غیــر دقی ا مــن الكــالم الســاب ، و

  .)٦١(یوضح ان الخصاء معنًى ومصطلحًا یرجع تأرخه إلى عصور أقدم من تارخ الرومان
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ــه الجــاحظ        ا فأنمــا أصــله مــن قبــل الــروم، ومــن )٦٢(وممــن قــال ان الرومــان أول مــن قــام  ــل خصــاء فــي الــدن ، إذ قــال: ((و
، وهــم یــّدعون مــن الرأفــة والرحمــة، ورقــة ــع األصــناف ... وال جــرم أنهــم  العجــب أنهــم نصــار ــه أحــد مــن جم القلــب والكبــد، مــا ال یّدع

] قط تجوز عداوتهم لهم)). ان للنصار ر االحقاد ... ولم َنَر عداوة [الخص ان، من طلب الطوائل وتذ   عثوا على أنفسهم من الخص
عتبـرونهم المسـببین بخصـائ       غضـاء للرومـان، إذ  ان نظرة الكـره وال هم ألنهـم ابتـدعوا الخصـاء حسـب رأیهـم هـذا نظر الخص

وضـــح الجـــاحظ أنفســـهم، و اشـــرون الخصـــاء  مارســـون و ان للـــروم  )٦٣(مـــن جانـــب، ومـــن الجانـــب اآلخـــر ألنهـــم  غـــض الخصـــ مـــد 
ل فن وضرب من الناس، ضرب من النسك إذ البد ألمدهم من النزوع، ومن ترك طرقته األولـى: فنسـك الخصـي  القول: ((ولرجال 

طرســـوسغــزو  ـــانوا هــم الـــذین خصــومهم، ولـــزوم اذنـــة والرــا  ـــانوا  )٦٤(الـــروم، لمــا ان  اهها، فظـــن عنــد ذلـــك الــذ خصـــوهم  وأشــ
ــل شــئ یبلــغ  ــة للتشــفي مــنهم، فــأخرج لهــم حــب التشــفي شــدة االعتــزام علــى قــتلهم، وعلــى االنفــاق فــي  انــت متطل مغتــاظین علــیهم، و

  منهم)).
مارســون مــارس النصــار الخصــاء وتكســبو         ــانوا  ة و انــة النصــران ــ أهلهــا الد عتن شــة  ــة فــي الح انــت مدینــة هد ا منــه، و

الد /الثـــاني عشـــر المـــ ة األخـــر حتـــى القـــرن الســـادس الهجر شـــ ، وفـــي الصـــعید )٦٥(الخصـــاء دون غیـــرهم مـــن أهـــالي المنـــاط الح
ل  شـ مارس  ان دخلهما األساسي مصدره الخصاء الذ  ط لهـا ومنـاط مصر یوجد دیِّران ق ـل مصـر  فـي لتمو بیـر، حتـى أنـه 

ان الخص مـوت الكثیـر )٦٦(أخر  ان  ا النصار على شراء صغار العبید السود واالتجار بهم وخصائهم، إذ  ، وعمل عدد من األق
عشرن ضعفًا من ثمن شـراءه،  اع  اقي ی عة، إال أن ال ل س ة الخصاء، إذ ینجو واحد من  ـة تقلـل منهم اثناء عمل انـت هـذه العمل و
( أرعة أمثال العبد غیر المخصي (العاد اع  ان وترفع من أثمانهم، ففي بیزنطة فان الخصي ی   .)٦٧(عدد الخص

ــادة لجعلــه ســادنًا، إال أنهــم       وقفــوهم للخدمــة فــي دور الع عملــون علــى خصــاء أبنــائهم وهــم صــغارًا و عــض الرومــان  ــان  و
ـــال نســـائهم حرصـــون علـــى عـــدم األضـــرار  ع أوالدهـــم اح ســـتط القضـــیب إذ أنهـــم یتعرضـــون لألنثیـــین (الخصـــیتین) فقـــط، حتـــى ال 

عتقــدون أنهــم یبلغــون مبلغــًا ال یبلغــه لــوغ الَّلــذَّة إذ انهــم  ــان أولئــك األوالد المخصــیین قضــاء الــوطر مــع النســاء و  ورواهــبهم، ولكــن بإم
ــــأنهم یزعمــــون ا ــــالقول: (( ه لفــــر قوتــــه علــــى الفحــــل، ووصــــف الجــــاحظ ذلــــك  ســــتجل ــــع مــــا عنــــدها [المــــرأة] و ستقضــــي جم نــــه 

  .)٦٨(المطاولة))
ــن للخصــي أن یتــدرج        م قــوم بهــا هــو: (الغنــاء)، وال  ــادة فــأن مــن األعمــال التــي  والخصــي الــذ یوقــف للعمــل فــي دور الع

سـة، إال  ـابوات تلـك الكن مـات  حسـب تعل ـة  سـة الالتین ة في الكن قـوم المناصب الدین ة تسـمح للخصـي ان  سـ سـة االرثوذو أن الكن
ســـة  ح ِقســـًا، ولـــدینا مثـــال علـــى ذلـــك فـــي الكن صـــ ـــة حتـــى  المناصـــب الدین ـــن أن یتـــدرج  م مـــا  الغنـــاء،  ســـة  ـــه داخـــل الكن عمل

سـة القسـط ن طرـرك  ـا منصـب  ، تول الد /العاشـر المـ ـع الهجر ان في القـرن الرا ة فأن اثنان من الخص س ة الواحـد االرثوذو نطین
  .)٦٩(عد اآلخر

  الطرق التي یتم فیها الخصاء.
ـة       ان ـًا مـع إم ـًا أو جزئ ل ة  ـة منهـا تعطیـل األعضـاء التناسـل ـة الغا ـة جراح أنـه عمل ل مـوجز  شـ ن تعرف الخصـاء  م

ح ـون حـرًا و ـن أن  م ًا، بل  قًا مملو ون المخصي رق الضرورة أن  س  اة، ول الح ـة والتعـذیب، إال أن االحتفا  ا ـة الن غا ظـى 
الرقی والعبید ومنذ أقدم العصور.   الغالب والمعتاد اشتغاله 

ن استخدامه مـع الصـغار والشـیوخ مـع ان العمـر المفضـل والـذ یتحقـ        م ة الخصاء على عمر معین بل  ال تقتصر عمل
عد عالمات ا ل واضح.الهدف المراد منه هو سن قبل البلوغ، إذ لم تظهر  ش ورة    لذ

م الــدین الحنیــف فقــد احتــال المســلمین        ارهــا مخالفــة صــرحة لتعــال ــة واعت ونظــرًا لموقــف التشــرع اإلســالمي مــن هــذه العمل
ان من الیهود والنصار ورما اعتقدوا انهم تخلصـوا مـن أثـم هـذه  شترون الخص حوا  أنفسهم فأص ة  اشرتهم لتلك العمل عدم م علیها 

  .)٧٠(ةالعمل
الخصاء والتي تعطي النتاج ذاته مع اختالف طرقها، ومن هذه الطرق:       ام    استخدم الخصائون طرق عدیدة للق
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١٦٤ 

النــار ومــن ثــم ١ احمائهــا  قــوم  قــة وحــادة فــي ذات الوقــت،  ــ حدیــده مرهفــة ورق ــة الخصــي عــن طر اشــرة عمل م قــوم الخاصــي  ـــ أن 
الهمـا) مـع تثبیـت  المخصـي عـن طرـ  –أكـان  تمررها على العضو المـراد قطعـه (سـواءً  ر أو األنثیـین (الخصـیتین) أو  الـذ

ال من أطرافه األرعة إلتمام خصائه ح   .)٧١(رطة 
حدیـده محمـاة، أو ٢ غطـي الخصـیتان) معـًا مـرة واحـدة  ة مسح (قطع أو َجّب) القضـیب والمـزودان (الجلـد الـذ  عمل قوم الخاصي  ـ 

قطـــع مـــن  تشـــ المـــزودان وتســـتخرج ـــّط مـــن أصـــله ( ة تحـــت القضـــیب ثـــم َُق ـــم توضـــع خشـــ ضـــتان (الخصـــیتان) وُتســـل، ث الب
  .)٧٢(أصله)

قـدر فتحـة البـول تـدخل  قـوم بوضـع ِمـْرَوْد رصـاص  ـة  ر امر مهم هنا وهو ان الخاصي عندما یجر العمل والبد لنا من ذ
ع ها، تستخرج عندما یرد الخصي التبول ومن ثم تسترجع  لتئم الجـرح، بها لسدِّ شفى المخصي و قى هذا الِمْرَوْد حتى  د االنتهاء، و
ة من هذا المرود هو عدم انغالق فتحة البول عند التئام الجرح   .)٧٣(والغا

ـالَحزِّ شـیئًا ٣ عمـل  تـرك حتـى  ط الشـدید الـوتیر الشـدید الفتـل، و ـالخ الَشـدِّ والَعْصـْب، والعقـد  قوم الخاصـي  ـ ومن طرق الخصاء أن 
ام عد أ سقط  منع وصول الغذاء، وما یلبث إال أن ینقطع و   .)٧٤(فشیئًا، ف

ة ٤ ة شـد عصـب مجـامع الخصـ ل اكثر) وهي عمل ش ان استخدامها مع الحیوانات  ة الوجئ واحدة من طرق الخصاء (رما  ـ وعمل
عمــل الخاصـي علــى رضـ ـًا حتــى تنـتفخ وتتــورم الخصـیتان وتجحظـا، ف صــخرة مـن أصـل القضــیب شـدًا قو ــأن تضـرب  ها ووجأهـا 

صـفها الجـاحظ ـالقول: ((تـذبل وتنخسـف، وتـذو وتسـتدق، حتـى تـذهب قواهـا وتنسـد المجـار إلیهـا،  )٧٥(وُتَرضُّ رضـًا فعنـد ذلـك 
طرقــة أخــر  ــون الــوجئ  ــن ان  م منعهــا مــن أن تكثــر أو َتْعــَذب أو َتخَثــْر))، و ــة النطفــة ف ســر ذلــك الفســاد إلــى موضــع تر و

ـر ابـن غیر  قـال لهـا اللكـز، إذ ذ ـة القطـع و عمل ین  ة استخدام الس طرقة شّد َعْصب مجامع الخصیتین، وهذه الطرقة هي عمل
ین  )٧٦(أبـن منظــور الســ قــال وجأتــه  ین وجــأ... وقـد توجأتــه بیــد ...  الیــد والســ عنــد الحــدیث عــن اللكــز القـول التــالي: ((ووجــأه 

  وغیرها وجأ إذا ضرته بها...)).
ة. شاعة والالإنسان منتهى ال ن القول ان الطرق المستخدمة في الخصاء هي طرق  م   من خالل ما تقدم من النصوص 

ر        ة اإلنجاب سواء عن طر الجـب للـذ ة منها هو تعطیل عمل انت الغا ورة والوسائل المستخدمة  اختالف الطرق المذ و
عــد واالنثیــین، أو لألنثیــین فقــط، ولكــن توجــد طر ــه  ــة) أو أنــه ینت العمل ــاه الخاصــي (القــائم  قــة أخــر قــد تحــدث وتتحقــ دون انت

اسم: (خصاء الجلـب) وهـي مـن القسـاوة  ة سمیت  ما هو وهذه العمل عمل على استدراك الخلل الحاصل فیرتكه  فوات الوقت فال 
ــال رنــاه اذ وصــف هــذا النــوع مــن الخصــاء لمــا لــه مــن القســوة  ــد علــى مــا ذ ك مــا تز الخصــاء مثلــة ! وحســ ك  قول: ((... وحســ

ع الخاصي قسوة ! ...))   .)٧٧(صن
الوضــع ٥ ــ  فــوق القــول الســاب خصوصــًا مــا یتعل ة مــا  ة والنفســ ــ خصــاء الجلــب: امــا خصــاء الجلــب فهــو مــن القســوة الجســد ـ

ح حـول هـذه أتي مـن توضـ ة من الخصي، إذ إنه من خالل ما سـ ـأن المخصـي ال  االجتماعي والنفسي فهو أكثر صعو الطرقـة 
ان وال علــى ا ــك مفادهــا:ُحســب علــى الخصــ ــادیین وال ــة جــب [قطــع] القضــیب وامــتالخ  لفحــول االعت وخصــاء الجلــب هــو: ((عمل

قطــع مــا  غــوث المــتقلص، و حفــل  ــن أن تــتقلص أحــداها مــن شــدة الفــزع الــذ تطــول مدتــه ... فعنــد ذلــك ال  م الخصــیتین اللتــین 
ان مقرـًا ظهر له، فـأن بـرئ م ـون مـع الخصـ ًا ... فـال  ـه ال امـرأة وال رجـًال وال خصـ ضـة واحـدة، فقـد تر جبـوب القضـیب واذا ب

ان النساء ... فلم یزل عند الفحول مستضعفًا محتقرًا، وعنـد  ان له ما للفحول من لذة غش رمًا... وال هو إذا رمي في الفحول  وم
ان مجرحًا مطرحًا [محرجًا مطردا] ــ ان القتـل قتلـة صـرحة مرحـة ـــــ إال أصـغر عنـد هللا تعـالى، وأسـهل الخص ـــ فال اعلم قتلة إذا 

  .)٧٨(على هذا المظلوم من طول التعذیب))
شـر ومـد الظلـم الـذ یتعـرض لـه صــنف      ل صـرح فظاعـة وقسـوة هـذا العمـل تجـاه الجـنس ال شـ الـنص السـاب یوضـح 

ـاة ش فـي الح شر الذ من حقه العـ ة، وقـد وصـف  من ال ة والجنسـ اتـه النفسـ ة ورغ ـة واإلنسـان مـارس نشـاطاته االجتماع رمـا 
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١٦٥ 

ـــل ظلـــم)) ـــى علـــى  ـــه ظلـــم، وظلـــم ال یر فـــي  ـــالقول: ((... فللخاصـــي عنـــد ذلـــك ظلـــم ال  ، وقـــال )٧٩(هـــذا النـــوع مـــن الخصـــاء 
ع الخاصي قسوة ...)). )٨٠(الجاحظ صن ك  الخصاء مثلة! وحس ك  ضًا: ((وحس   أ

ة الخصاء.   التغییرات التي تطرأ على اإلنسان جراء عمل
  اوًالـ التغییر البدني والنفسي عند الخصي.

عد الخصاء واحدًا من العوامل المهمـة التـي تسـاعد علـى إحـداث تغییـرات واضـحة وصـرحة عنـد الرجـل المخصـي، ومـن       
ــه تغییــر واضــح بنبــرة هــذه التغییــرات تغییــر علــى المســتو الجســمي والنفســي واالنفعــالي،  حصــل لد هــو انــه عنــد قطــع الخصــیتین 

أنه صوت شخص مخصي وقـال الجـاحظ ه  م عل ح عرفه  عرفه أم لم  سمع ذلك الصوت سواء أكان  حیث أن من  ، )٨١(الصوت، 
عرض له [الخصي] عند قطع ذلك العضو تغییر الصوت حتى ال یخفـى علـى مـن سـمعه غیـر ان یـر صـاح ه بهذا الخصوص: ((

ناقله الكالم أخاه او أبن عمه ...)). ه و ان الذ یخاط   انه خصي، وان 
ـان وقـت الخصـاء قبـل البلـوغ فـان نمـو الشـعر  )٨٢(وانجراد الشعر من جسم الخصي      ان قد خصي علـى بلـوغ وٕاال مـن  إذا 

مــا هــو الحــال مــع المــرأة ــون إال فــي موضــع الــرأس والحــاجبین والعانــة  ــون الخصــ)٨٣(ال  ي أقــرب فــي تصــرفاته إلــى تصــرفات ، و
ه ـالقول: )٨٤(النساء واألطفال فهو سرع الغضب وسرع الرضا وسرعة الدمعة لد ون نهمًا شـرهًا عنـد تنـاول الطعـام وَُعلَّـل ذلـك  ، و

ح  انـت للمـن موقـع الَمَطعـم فاجتمعـت تلـك القـو التـي  اب له موقـع  ْح  َ عد الَمْن س  فـأذا … للمطعـم  إلـى القـوة التـي عنـده… ((ول
مــه)) انــت ابلــغ فــي ح ــاب واحــد  ــت شــهوته وســخنت معدتــه )٨٥(اجتمعــت القوتــان فــي  قــال ان المخصــي إذا قطعــت خصــیته قو ، و

ثرت دمعته الشـراب)٨٦(واتسعت فتحته و ل في الفراش وذلك لرغبته فـي اإلفـرا  ضًا التبوُّ عرض للخصي أ شـتد وقـع اقـدام )٨٧(، و ، و
ـه،  الخصي على األرض فلو ًا علـى سـطح بیـت مـع أخ لـه تـوأم فحـل فـأن وقـع اقـدام الخصـي تكـون وطأتهـا اشـد مـن أخ مشـى خصـ
ین، ومعـالی العصـب، لّمـا  )٨٨(وتعلیل ذلك عند الجاحظ شد توتیر (عرق) النسـا، ومعاقـد الـور ان  ان العضو الذ  الذ قال: ((و

ه، ص رفعه، فیخف لذلك َوْقْع رجل ه و مس عضًا...)).َُطل ذهب الذ  عضه  حمل  الذ ال یتماسك وال    ار 
غضـوا       ًال، فا عون إلیهـا سـب سـتط ـاح واللـذة التـي ال  ور غیر المخصـیین لمـا فـاتهم مـن نعمـة الن غضا للذ ان  حمل الخص

غـض الحاسـد لـذو النعمـة ـر  )٨٩(الفحول  ـل صـاحب ذ ـة والحقـد علـى  شـونه ولَّـَد عنـدهم الكراه ع ـن القـول ان الحرمـان الـذ  م و
ة عند الخصي سناتي علیها في موضـوع المقارنـة  عض التغییرات الجسمان ما یتعل ب ح، وف ل صح ش ة  م یؤد وظائفه الجنس سل

  بین اإلنسان المخصي والحیوان المخصي.
اً  اع و  -ثان الط ان.التغییر    األفعال عند الخص
ان      س برجــل وال إمــرة، وأخالقــه منقســمة بــین أخــالق النســاء وأخــالق الصــب مــا أنهــم ســرعو )٩٠(الخصــي قیــل عنــه أنــه لــ  ،

ان والنسـاء الصـب مـة، وضـی الصـدر وسـرعة الدمعـة  حـبهم للنم متـازون  ـون المخصـي )٩١(الغضب وسرعو الرضا و ـًا مـا  ، وغال
ى من غیره، فلو ـة وافطـن  أذ ـى عقـًال عنـد المخاط ن صقلبیین من أم وأب وأخصـیت احـدهما لوجـدت المخصـي أذ صادف أن أخو

اد ه الفحل االعت ها أْتًقن من أخ ْ و   .)٩٢(ألبواب المعاطاة والمناولة وهو لها أْلَی
ة السـود إذا تــم خصـائهم فــأن لـه تـأثیرًا علــى عقـ      الصـقال ـون مختصــًا  ان الـنص السـاب رمــا  ولهم دون غیــرهم مـن الخصــ

عــه، وتحرــك نفســه فلمــا  ه، وشــحذ ط ــة عقلــه وارهــاف حــدِّ ی الصــقلبي تر والــدلیل علــى ذلــك القــول الثــاني: ((فــاول مــا صــنع الخصــاء 
عة لمعرفته، وقوته على قدر ما یهیجه)) ة تا انت حر   .)٩٣(عرف 

حــــبهم لــــذو الجــــاه العــــرض والســــلطان الكبیــــر،     ان  ــــاء لهــــم، وشــــدة  وامتــــاز الخصــــ وحــــبهم لخدمــــة الملــــك وامــــتالك األغن
ــن لــه ســطوة او مــال أو جــاه مــن لــم  صــف الجــاحظ)٩٤(اســتخفافهم  صــاحب الجــاه والمــال، وتفضــیله علــى  )٩٥(، و اهتمــام الخصــي 

ـــون مفضـــال صـــاحب المـــال والجـــاه فقـــال:  ـــان األخیـــر ســـیده وصـــاحب نعمتـــه، فـــان الخصـــي  صـــاحب األدب والعلـــم والكـــرم وان 
عـض  ـان عنـد مـواله  ثیـر او جـاه عـرض، حتـى رمـا  م أو مـال  ـن ذا سـلطان عظـ مـن لـم  عرض للخصي شدة االسـتخفاف  ((و
عمــد  مهم ومغرســًا بخــدمتهم، فــي األدب والحســب ... ف تعظــ لفــًا بهــم، و ــون الخصــي  ورن الــذین  مــن عســى أن یتقــدم هــؤالء المــذ
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١٦٦ 

لطان والجاه والمال إلى متكأ هذا األدیب الكرم، والحسیب الشـرف ، فینزعـه مـن تحـت [الخصي] عند دخول ذلك الرجل الذ له الس
عاشــر هــذا األدیــب  ــان  فعــل ذلــك وان  ضــعه لــه [لصــاحب الســلطان والمــال] ... و ــه و تــرث لمــا ف مرفقــه، غیــر محتفــل بــذلك وال م

قین أنه ال یـر ذلـك الموسـر وصـاحب الجـاه ابـدًا)) ـأن ُْمَلكـون مـن ِقَبـل الملـوك، الكرم مواله وهو على  ان حـبهم  عـرض للخصـ ، و
ــة ملكــه غیــر الملــوك وان أعطــي أجــورًا عال ــون لــه أحــب ممــا  طنــه،  ، ووصــف الخصــي )٩٦(وتفضــیلهم ذلــك، وان لــم ُْعــَط إال قــوت 

ة فهو أشرُّ وأخبث)) ، َشِرْة، مقهور... ومن لم تنبت له لح ، أحم   .)٩٧(انه: ((سيء الخل
ان من  ـالطیر والحمـامو العبـث واللعـب  ان حـبهم وولعهـم  ـذهب إلـى أسـواق )٩٨(صـفات الخصـ ، إذ أنهـم أكثـر مـن یرتـاد و

ــالنظر إلــى الطیــور میلــون إلــى حــب الخدمــة فــي البیــوت وغیرهــا والصــبر علیهــا، وحــب الَكــْنس والــرشِّ )٩٩(الحمــام واالســتمتاع  مــا   ،
ـه النسـا ) وهـذا ممـا تح سـا سـا (جمـع ال ـوب وطرح ال ـه، وحـبهم لر قـوة الـرض وسـرعته والمطاولـة ف متـازون  مـا  ـه،  ء وتمیـل إل

ه إلــى الصــالة او زــارة مــرض أو الــدخول إلــى الحمــام وتــرك دابتــه مــع خصــِّه فأنــه مــا اســرع مــا  الــدواب، حتــى ان ســّیَدُه إذا اصــطح
حـــب ال ـــًا حتـــى خـــروج مـــواله، و ا ـــًا وٕا النشـــاب لمـــا یـــدور فـــي ذهنـــه مـــن غـــزو الـــروم متطـــي تلـــك الراحلـــة ثـــم یجـــر بهـــا ذها رمـــي 

  .)١٠٠(لقتالهم
ـة  ع ـاة الطب انهـا انحـراف عـن مسـار الح ان، والتـي تعـرض لهـم  مة التـي اتصـف بهـا الخصـ ومن خالل هذه الصفات الذم

حاولون تعوض النقص النفسي الموجود لدیهم ، لذلك فهم  ار ل قهر وٕاج   .)١٠١(ش
ـن ال م ـاع واألفعـال هـي صـفات یتمتـع مما تقدم مـن النصـوص  الط ـة والتغییـر  ة واالنفعال ـع الصـفات الجسـد قـول أن جم

ـون متبـدًال  ـذلك  ون الخصي قد انتقل مـن صـفات الفحولـة والرجولـة إلـى صـفات النسـاء واألطفـال، و ذا  بها النساء واألطفال، وه
عز هـذا ال ائع، فهو مع الرجال امرأة ومع النساء رجًال، و رـة الط عـض أجـزاء الجسـم مـن الهرمونـات الذ تغییـر إلـى تبـدل وظـائف 

ونهـا مسـؤولة  التحدیـد  سـر  ة ال عـد تعطیـل عمـل الخصـ فقـد جسـم المخصـي خـدمتها  ورة والرجولـة، اذ  المسؤولة عـن وظـائف الـذ
التالي تكون الهرمونات قد فقدت توازنهـا وتغلبـت ا من)، و ر (الح ن الماء الذ فة تكو ـذا فـان عن وظ ـة علیهـا، وه لهرمونـات االنثو

ولوجي  ن الســا ــاع والتكــو حــدث التحــول فــي الط ــة، ف ع والعمــل تتغلــب علــى الهرمونــات األنثو ــالط االنفعــاالت والتغییــر  طرة  الســ
ایولوجي (النفسي والجسمي).    وال

ــن طــرح التســاؤل اآلتــي: هــل ان تلــك التغییــرات التــي تحــدث للمخصــي فــي الجا م ــا  نــب النفســي واالنفعــالي والجانــب وهن
ـالرجوع الـى االم؟ وهـل  الجسمي لها عالقة برجوع الرجل الى االصل الذ نشأ منه؟ بتعبیر آخر هل معنى هذه التغیرات لها عالقـة 

ضـة ام الدجا ما هو السؤال المطروح من االقدم الب س االب؟ ا  عني هل االصل هو االم ول عني ان االم هي االصل؟  جـة؟ هذا 
قـاف  ـاد اذا مـا تـم ا ر االعت ن افتراض ان المرأة هي االصل بدلیل ان التغییرات التي تطرأ علـى الـذ م یف؟ من خالل ما تقدم  و
قـــال، وفـــي حـــال توقـــف الهرمونـــات  مـــا  ر فانـــه ســـوف یرجـــع الــى اصـــله او الـــى امـــه  العوامــل المســـاعدة علـــى اســـتمرار النمـــو الـــذ

ما هو حال جسم المرأة.المساعدة على نمو االجهزة  عته االولى، ا  رة فالنتیجة هي رجوع الجسم الى طب   الذ
  ثالثا: عقد مقارنة بین اإلنسان المخصي والحیوان المخصي.                         

عــض التغی       مــل الحــدیث عــن  ة وهنــا ن ة والنفســ یــرات الطارئــة تطرقنــا فــي الكــالم الســاب إلــى العدیــد مــن التغییــرات الجســمان
ة الخصاء. المقارنة مع الحیوان المتعرض لعمل ة  ة الجسد   على المخصي من الناح

ـة        ة لإلنسان، والكثیر من األحادیث النبو النس ة الدالة على تحرم الخصاء  ات القرآن وقف الدین اإلسالمي من خالل اآل
ــة عــن هــذا العمــل، مــع اخــتالف الفقهــاء وال ــة الناه ار ة حــول مســألة خصــاء الحیــوان وذلــك االخــتالف جــاء فــي الم مــذاهب اإلســالم

ــه، عاّدینــه  حرمــون العمــل   ، وآخــرن  حتــا ــة، ومــنهم مــن یجیــز العمــل بــذلك وغیــرهم  ضــوء مــد إدراك أولئــك العلمــاء  لهــذه العمل
ًال، والمثلة في اإلسالم محّرمة.   تمث

ـ   ة وانفعال ة واضـحة عمل الخصاء على إحداث تغییـرات نفسـ قًا  –ة وجسـد سـواء أكـان المخصـي إنسـانًا أو  –مـا بّینـا سـا
ظهــر عنــد اإلنســان المخصــي) ومنهــا مــا هــو إیجــابي (ذلــك الــذ علــى األعــم  حیوانــًا، ولكــن تلــك التغییــرات منهــا ســلبي (وهــو الــذ 
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عمــل علــى ترطیــب اللحــم وجعلــه ظهــر عنــد الحیــوان)، فــان ُخصــي الحیــوان فــان الخصــاء  ــة  األغلــب  طرــًا، خصوصــًا أذا تمــت عمل
ة  اللغـــة الفارســـ ســـمى الخصـــاء فـــي هـــذه الفتـــرة مـــن عمـــر الحیـــوان  الخصـــاء للحیـــوان فـــي الصـــغر فهـــي أفضـــل أوقـــات الخصـــي، إذ 
ــع  ثــرة الُســفاد یولــد الضــعف والهــزال فــي جم ــون الخصــي أحمــل للشــحم، لعــدم الهــیج، ألن  (ترنجــت) وتعنــي أنــه خصــي رطــب (و

ثرة اللحم) ومالسـة الجلـد، )١٠٢(الحیوانات ضاضة ( ، وصـفاء اللـون ورقتـه )١٠٣(أما اإلنسان المخصي فهو سرع التبدل والتنقل من ال
رقــه ثــرة المــاء و أنــه  )١٠٥(، ألنــك تــر الخصــي حســب وصــف الجــاحظ)١٠٤(و ة، و أنــه مــرآة صــین ــأن الســیوف تلمــع فــي وجهــه و و

ض  ســرعة مــن هــذه الحالــة إلــى التكــّرش والكمــود، والتقــ ــان وجناتــه الــورد، ثــم ینتقــل  ــه ذهــب، و ــأن قضــیب فّضــة قــد مسَّ جّمــارة، و
ا)١٠٦(والتخدد، والهزال وسوء الحال ش رغد وفي فراغ  ًا في ع ان خص عود إلى حاله األول وٕان    ل وقلة نصب.، وال 

عـــد الخصـــاء یـــذهب صـــنانه وتطیـــب رحـــه        ، امـــا األنســـان )١٠٧(وٕاذا خصـــي الحیـــوان المنـــتن ذا رائحـــة الصـــنان الكرهـــة فانـــه 
عـم خبـث العـرق سـائر جسـده، حتـى أن لهـم رائحـة ال تكـون لغیـرهم مـن الفحـول  المخصي فان رحه تكون أنتن وصفاته أشدُّ وأحّد، و

لمــا دق عظمــه اســترخى )١٠٨(إلنســانغیــر المخصــیین مــن بنــي ا ، إذا خصــي الحیــوان دق عظمــه (ضــعف وصــغر) وعــاد رخصــًا، و
اً  ــان عضــًال صــل عـــد أن  ــًا  ح رط ، أمـــا اإلنســان إذا خصــي أزداد عظمــه طـــوًال وَعــُرض، وتطــول أقــدامهم وتلتـــو )١٠٩(لحمــه وأصــ

مش، وذلــــك أول طعــــنهم فــــي الســــن ع أیــــدیهم وتــــن عها وتْعــــَوجُّ أصــــا طــــول العمــــر فقــــال ، ا)١١٠(أصــــا ل عــــام  شــــ ان  متــــاز الخصــــ
ان أعمـر )١١١(الجاحظ عـض أهـل التجرـة مـن الشـیوخ المعمـرن اعتبـروا اعمـار ضـروب النـاس فوجـدوا طـول أعمـار الخصـ : ((وزعـم 

قّو أصالبهم)). اح وقّلة استفراغ الُنطف  ع أجناس الرجال، وٕانهم لم یجدوا لذلك عّلة إال عدم الن   من جم
غــال وعــزو  أمـا مــا     ش مـع األنســان وقـد ســخره لخدمتــه فقـد وجــدوا اطولهـا عمــرًا هـي ال عــ ــالحیوان فـان األلیــف منهــا الـذ  یتعلـ 

غل ألنثاه، وأقصر تلـك الحیوانـات هـي العصـافیر، وقصـر العمـر عنـدها هـو لكثـرة السـفاد عنـدها،  غال إلى قّلة ُسفاد ال طول العمر لل
ثرة السفا   .)١١٢(دإذ اشتهرت العصافیر 

ة ومســتو      اتــه ســواء منهــا الجســم ــع مجــاالت ح ًا علــى اإلنســان وفــي جم س ســلب ممــا تقــدم مــن القــول یتضــح ان الخصــاء یــنع
ـة، ومـن ذلـك جـاء عـدم  ة الخصاء نتـائج إیجاب عد عمل ه  س الحیوان الذ تكون التغییرات الحصالة لد ه على ع قوم  االداء الذ 

ة اب، او المنع لعمل ـه،  استح ش ف عـ الخصاء لإلنسان لمـا لهـا مـن نتـائج مـؤثرة علـى الفـرد الواحـد المخصـي، وعلـى المجتمـع الـذ 
نعمــة عــدم الشــعور  غض لمــا حــرم منــه مــن نعــم یتمتــع بهــا اآلخــرن  التأكیــد ســینظر لــذلك المجتمــع نظــرة ملؤهــا الحســد والــ والــذ 

ناء  األبوة و مة اإلنجاب والشعور  ق ، و اد مع أبناء الجنس المماثـل أو المختلـف النقص العضو ش االعت األسرة الناجحة، والتعا
س التي تجوب بذهن وخاطر ذلك المخصي.   إلى أخره من المشاعر واألحاس

  النتائج
حث الى مجموعة من النتائج لعل اهمها:   توصل ال

المجبوب او الممسوح والمسلول والعنین وغیرها.    ـ تداخل مفردة الخصاء مع مرادفات اخر ذات عالقة بها 
ة التي تعمل على التغییر النفسي والجسد لالنسان المخصي.   ـ تعد ظاهرة الخصاء من الظواهر السلب

القدم، اذ یرجع تارخها الى العصور اآلشو  ة موغلة  مة.ـ للخصاء جذور تارخ ة القد ابل   رة وال
عني انها المصدر الوحید بل  عهم، اال ان هذا ال  ان هو الحروب، اذ یتم خصاء االسر ومن ثم ب س الممول للخص ـ المصدر الرئ

.   توجد مصادر ممولة عدیدة اخر
ة الخصاء خوفا  ات الخصاء، مع وجود من طلب ان تمارس معه عمل ة واحدة من غا الرذیلة وارتكاب ـ الفائدة الماد من الوقوع 

  المعاصي.
ع بذلك، فهو مع الرجال امرأة ومع النساء فحل. ط اع النساء واالطفال و اع الرجال الى اط   ـ یتحول المخصي من اط

الجماع اكثر من الفحل ة، مع قدرته على المطاولة  صل الى اللذة الجنس ن للمخصي ممارسة الجنس مع النساء، اال انه ال  م  ـ 
، وسبب ذلك هو عدم وصوله الى مرحلة االنزال التي تعقبها االرتخاء والفتور. اد   االعت
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اء الناس الیهم في  خدم في قصور الملوك واراب الدول، االمر الذ انسحب الى استخدام اغن ان في القصور  ـ استخدام الخص
  منازلهم الغراض الخدمة.

ا على االنسان دون الحیوان المأكول اللحم الذ ـ عند اجراء مقارنة بین االنسان المخصي  اس سلب والحیوان المخصي، فان االنع
ة.   تكون نتائج الخصاء معه ایجاب
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ال  بالفتح، هي بليدة قريبة من ساحل البحر باألندلس، البيرة: )٥٠(  ه ق دي فإن ا الحمي ر: وأم ولها مرسى ترسى فيه السفن مابين مرسية والمرية، قال سعد الخي

 .٥٢٦/ ١هي باألندلس ولم يزد. الحموي، معجم البلدان، 
 .٢/١٥٣متز، الحضارة العربية اإلسالمية،  )٥١(

(52) Dozy ,Gesch, der,P.116. 
 .٥/١١، ٢٣/١سفر الملوك الثاني،  )٥٣(
 .١/ ٢٨األيام األول، سفر أخبار  )٥٤(
 .٥٦/٣سفر أشعيا،  )٥٥(
 .٣٤/١٩سفر ارميا،  )٥٦(
 .١/١٠سفر أستير،  )٥٧(
 .١/١٢سفر استير،  )٥٨(
 .٧/٩سفر استير،  )٥٩(
 .١/١٢٤الجاحظ، كتاب الحيوان،  )٦٠(
 يراجع الصفحات السابقة حول تاريخ الخصاء. )٦١(
 .١/١٢٤الجاحظ، كتاب الحيوان،  )٦٢(
 .١٧٤- ١/١٧٣كتاب الحيوان،  )٦٣(
 أي المرابطة على مناطق الثغور الحدودية مع الروم البيزنطيين، قتالهم ومجاهدتهم. )٦٤(
 .٢/١٥٢متز، الحضارة العربية اإلسالمية،  )٦٥(

(66) Fursa Puckier,Aus Mehmed Ali . Reich, III, P.159. 
 .١٥٤، ١/١٥٢متز، الحضارة العربية اإلسالمية،  )٦٧(
 .١/١٢٤كتاب الحيوان،  )٦٨(
 ).٤هامش رقم ( ١٥٣/ ٢متز، الحضارة العربية اإلسالمية،  )٦٩(
 .٢/١٥٢متز، الحضارة العربية اإلسالمية،  )٧٠(
 .١/١٣٠الجاحظ، كتاب الحيوان،  )٧١(
 .١٥٤-٢/١٥٣متز، الحضارة العربية اإلسالمية،  )٧٢(
 .٢٤٣-٢٤٢المقدسي، أحسن التقاسيم،  )٧٣(
 .١/١٣٠الجاحظ، كتاب الحيوان،  )٧٤(
 .١/١٣٠الجاحظ، كتاب الحيوان،  )٧٥(
 .١٩١-١/١٩٠لسان العرب،  )٧٦(
 .١/١٢٤الجاحظ، كتاب الحيوان،  )٧٧(
 .١٣٠-١/١٢٩الجاحظ، كتاب الحيوان،  )٧٨(
 .١/١٢٩الجاحظ، كتاب الحيوان،  )٧٩(
 .١/١٢٤الجاحظ، كتاب الحيوان،  )٨٠(
 .٢/١٥٥متز، الحضارة العربية اإلسالمية،  )٨١(
 .١/٩٩ل الجاحظ، الجاحظ، رسائ )٨٢(
 .١١٤-١/١١٣الجاحظ، كتاب الحيوان،  )٨٣(
 .١/٩٩الجاحظ، رسائل الجاحظ،  )٨٤(
 .١/١١١الجاحظ، كتاب الحيوان،  )٨٥(
 .١/٩٩الجاحظ، رسائل الجاحظ،  )٨٦(
 .٢/١٥٨متز، الحضارة العربية اإلسالمية،  )٨٧(
 .١/١١٦كتاب الحيوان،  )٨٨(
 .١/٩٩الجاحظ، رسائل الجاحظ،  )٨٩(
 .١/٩٩الجاحظ، رسائل الجاحظ،  )٩٠(
 .٢/١٥٨متز، الحضارة العربية اإلسالمية،  )٩١(
 .١/١٦٦الجاحظ، رسائل الجاحظ،  )٩٢(
 .١/١١٧الجاحظ، كتاب الحيوان،  )٩٣(
 .٢/١٥٨متز، الحضارة العربية االسالمية،  )٩٤(
 .١/١٥٩الجاحظ، كتاب الحيوان،  )٩٥(
 .١/١٣٦الجاحظ، كتاب الحيوان،  )٩٦(
 ؛ الحياة االجتماعية عند الجاحظ، .١٠٧الرازي، المنوري في الطب،  )٩٧(
 .٦١١-٢/١٠٩البيقهي، المحاسن والمساوئ،  )٩٨(
 .٢/٩٦المقريزي، الخطط المقريزية،  )٩٩(
 .١٣٦-١/١٣٥الجاحظ، كتاب الحيوان،  )١٠٠(
 الحياة االجتماعية في مؤلفات الجاحظ، . )١٠١(
 .١/١٣١الجاحظ، كتاب الحيوان،  )١٠٢(
 . ١/٩٨الجاحظ، رسائل الجاحظ،  )١٠٣(
 .١/١٠٦الجاحظ، كتاب الحيوان،  )١٠٤(
 .٩٨/ ١رسائل الجاحظ،  )١٠٥(
 .١٠٧-١/١٠٦الجاحظ، كتاب الحيوان،  )١٠٦(
 .١٥٨-٢/١٥٧متز، الحضارة العربية االسالمية،  )١٠٧(
 .١/١٠٦الجاحظ، كتاب الحيوان،  )١٠٨(
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 .٢/١٥٨متز، الحضارة العربية اإلسالمية،  )١٠٩(
 .١٠٧-١/١٠٦الجاحظ، كتاب الحيوان،  )١١٠(
 .١٣٧-١٣٦/ ١؛ كتاب الحيوان، ١/٩٩الجاحظ، رسائل الجاحظ،  )١١١(
  .١/١٣٧الجاحظ، كتاب الحيوان،  )١١٢(

  المصادر والمراجع
  القرآن الكريم

  هـ).٦٠٦ابن األثير، مجد الدين ابو السعادت المبارك ( ت: 
  ش).١٣٦٤ –، مؤسسة اسماعيليان، (قم ٤النهاية في غريب الحديث، تحقيق: طاهر احمد الراوي، ومحمود جمعه الطناحي، ط 

  هـ).٨٨٩االحسائي، ابن ابي جهور(ت:
  ).١٩٨٣هـ/١٤٠٣غوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية، تحقيق: السيد المرعشي والشيخ مجتبى العراقي، مطبعة سيد الشهداء، (قم ـ  

  األحمدي، فهد عامر.
  دور الخصيان في العصر العباسي، مقال منشور على موقع الكتروني اسمه منتديات فوست 

  هـ).١٧٩ابن انس، مالك(ت:
  هـ).١٤٠٦كتاب الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ـ  

  باقر، طه.
  ).١٩٨٧ -ة اشنونا، دار الشؤون الثقافية العامة، (بغداد قانون لبت عشتار، قانون مملك 

  هـ).٤٥٨البيهقي، احمد بن الحسن بن علي (ت:
  د.ت). -السنن الكبرى، دار الفكر، (بيروت 

  المحاسن والمساوئ
  م).١٠٠٢هـ/٣٩٣الجوهري، إسماعيل بن حماد (ت:

  هـ).١٤٠٧ت ـ ، دار العلم للماليين، (بيرو٤الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط 
  أبو حبيب، د. سعدي.

  هـ).١٤٠٨ –، دار الفكر، (دمشق ٢القاموس الفقهي، ط 
  هـ).٦٧٦نجم الدين جعفر بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي(ت:المحقق الحلي، 

  هـ).١٤٠٩ -، مطبعة امير، (قم ٢شرائع االسالم في مسائل الحالل والحرام، تحقيق: السيد صادق الشيرازي، ط
  م).١٢٢٨هـ/٦٢٦الحموي، ياقوت بن عبد هللا (ت:

  م).١٩٩٥، دار صادر، (بيروت ـ ٢معجم البلدان، ط
  هـ).٩٧٠الحنفي، ابن تميم (ت:

  ).١٤١٨البحر الرائق، شرح كنز الدقائق، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب المصرية، (بيروت ـ  
  الخوارزمي، الموفق بن احمد المكي.

  هـ).١٤١١المناقب، تحقيق: مالك الحمودي، مؤسسة النشر اإلسالمي، (قم ـ  
  الدوري، رياض عبد الرحمن أمين.

  م).٢٠٠١-ق.م)، سيرته وانجازاته، (بغداد٦٢٧-٦٦٩آشور بانيبال ( 
  هـ).٥٠٢الراغب االصفهاني، ابو القاسم الحسين بن محمد (

  هـ).١٤٠٤روت ـ المفردات في غريب القرآن، دار نشر الكتاب، (بي 
  ).٥٧٣الراوندي، قطب الدين (ت:

  الخرائج والجرائح، مؤسسة اإلمام المهدي، (قم ـ  د.ت). 
  م).١٧٩٠هـ/١٢٠٥الزبيدي، محمد مرتضى (ت:

  تاج العروس من جواهر القاموس، مكتبة الحياة، (بيروت ـ د.ت).  
  سليمان، د. عامر.

  ).١٩٨٧-، دار الشؤون الثقافية العامة، (بغداد٢نية مقارنة، طالقانون في العراق القديم دراسة تاريخية قانو 
  ).٢٠٠٧ -شريعة حمورابي األولى ترجمة عربية، ترجمة: عبد المسيح وزير، مطبعة بيت الحكمة، (بغداد 

  هـ).٩١١السيوطي، الشيخ جالل الدين (ت: 
  هـ).١٣٦٥الدر المنثور، نشر دار المعرفة، مطبعة الفتح، (جدة ـ 

  هـ).٩٦٥لثاني، زين الدين بن علي العاملي (ت: الشهيد ا
  هـ).١٤١٣مسالك االفهام الى تنقيح شرائع االسالم، تحقيق: مؤسسة المعارف االسالمية، مطبعة مؤسسة المعارف االسالمية، (قم ـ  

  صالح، قحطان رشيد.
  ).١٩٨٧-الكاشف األثري في العراق، (بغداد 

  م).٩٩٠ـ/ه٣٨١الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي (ت:
  ٠هـ)١٤١٨الهداية، تحقيق:مؤسسة اإلمام الهادي عليه السالم، مطبعة إعتماد، (قم ـ  

  هـ).٢١١الصنعاني، عبد الرزاق بن همام (ت
  هـ).١٤١٠-تفسير القرآن، تحقيق: د. مصطفى مسلم حمد ،مكتبة الرشيد، (الرياض 

  الطباطبائي، السيد حسين.
  ).ـه١٤٠٢ -نشر اإلسالمي، (قم الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة ال 

  هـ).٣٦٠الطبراني، سليمان بن احمد بن ايوب (ت:
  د.ت). –، مكتبة ابن تيمية، (القاهرة ٢المعجم الكبير، تحقيق: مهدي عبد المجيد السلفي، دار احياء التراث العربي، ط 

  :).٥٦٠الطبرسي، ابو علي الفضل بن الحسن (ت
  هـ).١٤١٥ -مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقيق: لجنة من العلماء والمحققين، مؤسسة األعلى للمطبوعات، (بيروت  

  م).٩٢٢هـ/٣١٠الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير(ت:
  ).ـه١٤١٥ -جامع البيان في تأويل آي القرآن، تحقيق: صدقي جميل العطار، دار الفكر، (بيروت 
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  م).١٦٧٤هـ/١٠٨٥ي (ت:الطريحي، محمد بن عل

  هـ).١٤٠٨، مكتبة نشر التفاهم اإلسالمي، (قم ـ ٢مجمع البحرين، تحقيق: احمد الحسيني، ط 
  م).١٠٦٧هـ/٤٦٠الشيخ الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن (ت:

  التبيان في تفسير القرآن، تحقيق: احمد حبيب قصير العاملي، مكتبة االعالم االسالمي، (قم ـ د.ت).
  هـ).١٤١٧-تحقيق: السيد علي الخراساني وآخرون، مطبعة مؤسسة النشر اإلسالمي، (قم الخالف،

  ه).١٣٨٧المبسوط في فقه اإلمامية، تحقيق: محمد الباقر البهبوذي، المكتبة المرتضوية، (طهران ـ 
  فتح هللا، د. احمد.

  م.١٩٩٥هـ/١٤١٥، مطبعة المدخول، اإلمام، ١معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ط 
  فراهيدي، ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد.ال
  ه.١٤٠٩، مطبعة صدر، ٢كتاب العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، ط 

  م).١٤١١هـ/٨١٤الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب الشيرازي (ت:
  القاموس المحيط، دار العلم للماليين، (بيروت ـ د.ت). 

  :هـ).٦٧١احمد االنصاري (تالقرطبي، ابو عبد هللا محمد بن 
  هـ).١٤٠٥ -الجامع الحكام القرآن، دار احياء التراث العربي، (بيروت  

  قلعجي، حميد.
  م).١٩٨٨هـ/١٤٠٨، دار النفائس، (بيروت ـ ٢معجم لغة الفقهاء، ط 

  هـ).٩٤٠المحقق الكركي، الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي (ت: 
   هـ).١٤٠٨حقيق: مؤسسة آل البيت الحياء التراث، المطبعة المهدية، (قم ـ جامع المقاصد في شرح القواعد، ت 

   متز، آدم.
دراوي، ط د فهارسه، رفعت الب ده، اع و ري ادي اب د اله اهرة ـ ٤الحضارة االسالمية في القرن الرابع الهجري، نقله للعربية محمد عب انجي، (الق ة الخ ، مكتب

  م).١٩٦٧
  هـ).٤١٣(ت:المفيد، حمد بن محمد النعمان 
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