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 المراجع والمصادر

، دار  طالمعجم الوسيإبراهيم مصطفى و أحمد الزيات ومجمع اللغة العربية بالقاهرة ، 
 الدعوة

وط. تحقيق: عبد القادر األرنفي أحاديث الرسول، جامع األصول ابن األثير الجزري، 
 م(.4111-0241)بيروت: دار الفكر ، الطبعة األولى، 

 ، تحقيق :معالم القربة في أحكام الحسبةن أحمد، ابن األخوة القرشي، محمد ب
، وصديق أحمد عيسى المطيعي ) القاهرة : الهيئة المصرية محمود شعبان

 م ( 0791العامة للكاتب، 

يق : تحقعلى مختصر خليل،  مواهب الجليل أبو عبد الله محمد، ابن الحطاب، 
 0771 - هـ0201،  0عميرات ) بيروت : دار الكتب العلمية، ط زكريا
 م.

بيروت  ) عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذيابن العربي ، محمد بن عبد الله ، 
 هـ . ( 0201،  0: دار الكتب العلمية ، ط 

ي ، تحقيق : على بن حسين بن علي عبد الحميد الحلبالداء والدواءابن القيم الجوزية، 
 ( 0) الدمام: دار ابن الجوزي، ط

بد ، تحقيق : شعيب األرنوط وعالمعاد في هدي خير العبادزاد  بن القيم الجوزية،ا
م  0771-هـ  0207، 3القادر األرنوط، ) بيروت : مؤسسة الرسالة، ط

) 
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، 0لبنان، ط-)دار الكتب العلمية، بيروت فتح القدير شرح الهدايةابن الهمام. 
 م4113-هـ0242

، رعيةالراعي وال السياسة الشرعية في إصالحابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ، 
 0711 -هـ  0211، 0تحقيق : بشير عيون ) جمشق : دار البيان، ط

 م (

، تحقيق : أحمد شاكر ) المحلى أحمد بن أحمد بن سعيد األندلسي. ابن حزم ،
 م(.0779-هـ0201 0بيروت: دار إحياء التراث اإلسالمي، ط

حقيق تبن عابدين، در المختار على الدر المختار المعروف بحاشية اابن عابدين، 
: محمد صبحي حسن حالق وعامر حسين ) بيروت: دار إحياء التراص 

 م(.0771-هـ0207، 0اإلسالمي، ط

سالم ، تحقيق عبد المعجم مقاييس اللغةابن فارس ، أبو الحسين أحمد بن زكريا : 
 م ( 0771محمد هارون ) بيروت : دار الجيل 

تبصرة الحكام في أصول األقضية ي، ابن فرحون، أبو عبد الله بن محمد اليعمر 
، تحقيق : جمال المرعشلي ) بيروت : دار الكنب ومنهاج األحكام

 م(0771-هـ0201، 0العلمية، ط

ق : . تحقيالمغنيابن قدامة، موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد. 
عبد الله بن عبد المجيد المحسن و عبد الفتاح محمد الحلو. )دار عالم 

 م(.0779-هـ0209، 3لكتب، الرياض، طا
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 تحقيق : أبو حماد كتاب الحدود،، األوسطابن منذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، 
رسالة ماجستير في الفقه اإلسالمي، من الجامعة  حنيف،  صغير أحمد

 م.0799-هـ0377اإلسالمية بالمدينة المنورة، 

تحقيق : محمد أحمد ، العربلسان  ،م ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل من مكر 
 حسب الله وهشام محمد الشاذلي، ) القاهرة دار المعارف د.ت (

هـ(، 992، )المتوفى: تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
المحقق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 

 1م، عدد األجزاء:  0777 -هـ 0241

 أبو حنيفة : آراؤه وفقهه 

: دار ) القاهرةالجريمة والعقوبة فيالفقه اإلسالمي....العقوبة أبو زهرة، محمد، 
 الفكري العربي، د.ت(

يق : عبد الكريم ، تحقالمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينأبو يعلى القراء، 
 هـ ( 0201،  0محمد الالحم ) الرياض : مكتبة المعارف، ط 

سنة  .تعريف بمهنة الخدمة االجتماعيةاالتحاد الدولي لالخصائيين االجتماعيين، 
4113 

دار األندلس الخضراء. ، المدخل إلى المذهب اإلمام أبي حنيفة ،أحمد سعيد حوى
 م.4114
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يروت: ب، جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل األزهري، صالح عبد السميع اآلبي. 
 المكتبة الثقافية.

نظرة تاريخية في حدوث المذاهب هـ(، 0321ن محمد تيمور، أحمد. )إسماعيل ب
ارها عند الحنبلي وانتش -الشافعي  -المالكي  -: الحنفي الفقهية األربعة

جمهور المسلمين. دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. الطبعة: 
 (.م 0771 -هـ  0200األولى، 

عة ، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة اإلسالميةتغير األحكام الشريإسماعيل كوكسال، 
 م. 4111األولى، سنة 

)القاهرة: دار األنصار،  الجنايات في الشريعة اإلسالميةإسماعيل محمد رشدي، 
 م (0713

، تحقيق : صفوان عدنان دادوي ) دمشق  مفردات ألفاظ القرآنالراغب ، ، ألصفهانيا
 هـ ( 0243: دلر القلم ، ط. 

تها جرائم االلشذوذ الجنسي وعقوبالحكيم بن محمد بن عبد اللطيف.  آل شيخ، عبد
ية . الرسالة الماجيستير، جامعة نايف العربالقانونفي الشريعة اإلسالمية و 
 م. 4113-هـ 0243للعلوم األمنية، الرياض، 

لمكتب ) بيروت ودمشق: افي تخريج أحاديث منار السبيل،  إرواء الغليلاأللباني ، 
 م(0711-هـ0211، 4ط اإلسالمي،

 االنحراف الجنسي بعد البلوغ
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رسالة  ،المدني والفقه اإلسالمي القانون، تغيير الجنس وأثره في أنس محمد إبراهيم
 .4113دكتورة، جامعة القاهرة، سنة 

اء التراث )بيروت : دار إحي شرح العيانة على الهداية بهامش فتح القديرالبابرتي، 
 ، د.ت(0العربي، ط

، دائرة معارف إنجليزية عربية مصورة ) بيروت   : موسوعة الموردكي، منيير ، البعلب
 دار العلم للماليين ، د.ت(

 . تحقيق : محمد عبد القادرالسنن الكبرىالبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين. 
 م 4113-هـ 0242 3لبنان. ط  –عطا. ) دار الكتب العلمية، بيروت 

 ترتيب المدارك  

 تحقيق : حمزة ديب مصطفى ،، علل الترمذي الكبير، حمد بن عيسى الترمذي ، م
،  0األلباني ، محمد ناصر الدين ) األردن ، عمان : مكتبة األقصى ، ط

 هـ (  0211

. تحقيق : جمال يوسف الحوت الجامع الصحيحالترمذي، محمد عيسى بن سورة. 
 م (0719-هـ0211، 0) بيروت: دار الكتب العلمية، ط.

دة، ) القاهرة، ، شركة الطباعة الفنية المتحص الحبير في تخريج الرافعي الكبيرالتلخي
 م(0712-هـ0312
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تحرير المعنى  ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، التونسي 
وفى : )المتالسديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد 

 تونس –شر هـ، الدار التونسية للن 0712هـ(، ط: 0373

، ) بيروت : دار الكتب العلمية، أحكام القرآن الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي، 
 هـ ( خرج آياته وضبطه عبد السالم محمد شاهين.  0201،  0ط 

 عةالمذاهب الفقهية األربالحجي الكردي، أحمد ووحدة البحث العلمي بإدارة اإلفتاء. 
اإلفتاء. دولة الكويت. الطبعة (، إدارة آثارها-أصولها-أطوارها-أئمتها) 

 م. 4101هـ/ 0231األولى : 

  فقه اإلمام الترمذي في الديات والحدود من جامعهخالد بن سالم ، ، الحربي 

الة ، دراسة مقارنة " رسفقه اإلمام الترمذي في الديات والحدود من جامعهالحربي ، 
 هـ 0244ماجستير، جامعة أم القرى ، 

ريا ، تحقيق: زكمواهب الجليل على مختصر خليلمحمد،  الحطاب، أبو عبد الله
 م(0771 -هـ 0201، 0عميرات ) بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 حنبل ، أحمد ، مسند 

عة دمشق مجلة الجامالسوري،  القانونالخاص، فواز. جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في 
 4113، العدد الثاني -91المجلد  –

، ، ) الكبرى األميريةشرح الخرشي على مختصر خليلالخرشي، عبد الله محمد. 
 هـ (. 0309، 4مصر، ط
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عات ) الجزائر : ديوان المطبو  يةالقانونالمدخل للعلوم الخليلي، حبيب إبراهيم :  
 م ( 0714الجامعية، 

، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقيالدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على 
 ، د.ت. القاهرة : مطبعة الحلبي

بعة ، ) القاهرة : مطحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، محمد بن عرفة، 
 الحلبي، د.ت(

ية ، ، القاهرة ، ط. دار النهضة العرب الجرائم الجنسية وإثباتهاالذهبي ، إدوارد غالي ، 
 م 0779،  4ط 

ق حمزة قي، تحمختار الصحاحالرازي، زين الدين بن محمد بن أبي بكر عبد القادر، 
 م ( 0717فتح الله ) بيروت : مؤسسة الرسالة 

اهرة ) الق -المدخل وأصول النظرية العامة – القانون العقوبات ، راشد ، على احمد
 م ( 0792 4: دار النهضة العربيةن ط

د تحقيق : محم شرح حدود ابن عرفة،الرصاع، أبو عبد الله بن محمد األنصاري، 
، 0عموري ) بيروت: دار الغرب اإلسالمي، طأبو األجفان، والطاهر الم

 م(0773

 0771،   البحث العلمي الرفاعي،

، ) اإلسكندرية : منشأة المعارف لقانون العقوباتالنظرية العامة لالرمسيس بهنام، 
 م (0770، 3ط
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ب ) بيروت : دار الكت نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي ، شمس الدين محمد، 
 م ( 0773 -هـ  0202، 0العلمية، ط

، القاهرة : دار الكتاب أسنى المطالب في شروح روضة الطالبزكريا األنصاري، 
 اإلسالمي د.ت.

 هـ. 0341الطبعة األولى  -المطبعة األزهرية المصرية  -  الزواجر عن اقتراف الكبائر

 تحقيق ،تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق للنسفيالزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، 
 -هـ  0241،  0: أحمد عزو عناية ) بيروت : دار الكتب العلمية ، ط

 م ( 4111

، نسق منهجي جديد، ) بيروت : دار تصميم البحوث االجتماعية ،الساعاتي، حسن 
 م ( 0714النهضة العربية للنشر، 

طبقات الشافعية الكبرى تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود  ، تقي الدين،السبكي
 ، ) القاهرة مطبعة الحلبي(يمحمد الطناح

-هـ0211بيروت : دار الفكر، الطبعة األولى، الكبرى،  المدونة التنوحي، سحنون،
  م.0711

) القاهرة: مطبعة  المبسوطالسرخسي، شمس األئمة محمد بن أحمد أبو بكر، 
 م(0711-هـ0324، 0السعادة، ط
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في  ارعية وعقوبتهالعالقات الجنسية غير الش ،، عبد الملك عبد الرحمنالسعدي
جدة، المملكة العربية السعودية، دار البيان العربي، ، القانونالشريعة و 

 م.0711-هـ0211الطبعة الثانية، 

ق ، تحقيقرع السياط في قمع أهل اللواطهـ(،  0304محمد بن أحمد ) السفاريني ، 
 ، حديث أكادمي، باكستان: فيصل آباد. 0: راشد بن عامر الغفيلي، ط

، 0ن ماجه، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ) القاهرة : عيسى الحلبي، طسنن اب
 م(0714

 هـ . (  0390سنن أبي داود ) القاهرة : الحلبي ، 

سنن الكبرى للبيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا. ) دار الكتب العلمية، بيروت 
 م(41103-هـ0242، 3لبنان، ط-

 في ظالل القرآنسيد قطب، 

 ) القاهرة : طبعة دار الشعب، د.ت( األمحمد بن إدريس، الشافعي، م

تحقيق:  ،مغني المحتاج إلى معرفة ماني ألفاظ المنهاجالشربيني، محمد الخطيب، 
، 0على معوض، وعادل عبد الموجود ) بيروت : دار الكتب العلمية، ط

 م (4111 -هـ 0240

 ةالسحاق والبغاء في الشريعة والفلسفشعيب ، عالية محمد ، 
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،  04) القاهرة ، بيروت : دار الشروق، ط اإلسالم عقيدة وشريعةشلتوت، محمد ، 
 م(0713 -هـ 0213

 0011شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي )المتوفى: 
. المحقق: نور الدين طالب. كشف اللثام شرح عمدة األحكامهـ(. 

سوريا،  –الكويت، دار النوادر  - )وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 م( 4119 -هـ  0241الطبعة: األولى، 

الحماية الجنائية للحق في صيانة العرض في الشريعة شمس الدين، أشرف توفيق، 
 الوضعي القانوناإلسالمية و 

 .أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليهاالشنقطي ، محمد بن محمد المختار. 
 م (، 0772 – 0201الطبعة األولى ، جدة ) مكتبة الصحابة 

 أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبةالشنقطي، محمد المختار أحمد مزيد الجنكي، 
 (.0772، )مكتبة الصحابية، الطبعة الثانية، اإلمارات، سنة عليها

 أضواء البيان في إضاح القرآنالشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار الجكني، 
، ) الرياض: طبعة الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء، نبالقرآ

 هـ ( 0213

 تثبيت الجنس وآثاره، دراسة مقارنة في الفقه اإلسالميالشهابي إبراهيم الشرقاوي، 
 (.4101-4117، )رسالة دكتورة، جامعة القاهرة، سنة المدني القانونو 
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) دراسة  ،غييره بين الحظر والمشروعيةتحديد الجنس وتشوقي ، إبراهيم عبد الكريم، 
 (.4100ية، اإلسكندرية، سنة القانونمقارنة، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء 

ون تحقيق: خليل مأمشرح منتقى األخبار،  نيل األوطارالشوكاني، محمد بن علي، 
 م.4114-هـ0243شيحة، بيروت : دار المعرفة، الطبعة األولى، 

 .إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصولي. . الشوكاني، محمد بن عل
تحقيق: الشيخ أحد عزو عناية. دار الكتاب العربي، الطبعة األولى، 

 م.0777-هـ0207

 ، تحقيق : محمد الزحيليالمهذبالشيرازي، 

معة . ) مجلة جاالسوري القانونجراحة الخنوثة وتغيير الجنس في صالح، فواز. 
 م(4113لثاني ، العدد ا07دمشق، المجلد 

دار  ،أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهلهالسلمي، عياض بن نامي بن عوض. 
-هـ0241المملكة العريبية السعودي، الطبعة األولى، -التدمرية، الرياض

 األحكام العامة للنظام الجنائيالصفي، عبد الفتاح مصطفي،  . م4111
ية، : دار النهضة العرب) القاهرة  الوضعي القانونفي الشريعة اإلسالمي و 

 .21-23م( ص  4110

 لقانونااألحكام العامة للنظام الجنائي اإلسالمية و الصيفي، عبد الفتاح مصطفى، 
 ،الوضعي

 م (4111، ) القاهرة: دار الفجر، اإليدز واألمراض الجنسيةطالو، محيي الدين، 
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جامع هـ( 301 الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي )المتوفى:
المحقق: أحمد محمد شاكر )مؤسسة الرسالة  ،البيان في تأويل القرآن

 م ( 4111 -هـ  0241الطبعة: األولى، 

) بيروت :  حاشية الطحطاوي على الدار المختارالطحطاوي، أحمد الحنفي : 
 م ( 0777 -هـ  0207، 02مؤسسة الرسالة، ط 

لسالم، . )دار اة في اختالف المجتهدينأثر اللغطويلة، عبد الوهاب عبد اللسالم. 
 م(4101-هـ0231، 2ط

 انونالق، كلية تغيير جنس اإلنسان، رسالة ماجستيرعاصم عصام محمود، محمود. 
 م 4111 – 4112بجامعة بعداد، السنة 

دار مصر  ةالخدمة االجتماعية وحقوق اإلنسان، القاهر عبد الحميد، خليل. 
 4117، سنة العربية

ن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين عبد الرحمن ب
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في ، هـ(934المالكي )المتوفى: 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر: ، كالم فقه اإلمام
 الطبعة الثالثة.وأوالده، 

الشيخ محمد ،  ، المحقق : يوسف مختار الصحاحعبد القادر الحنفي ، محمد ، 
 م 0777 -هـ  0241المكتبة العصرية ، بيروت ، 
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نشر شركة  ،التلخيص الحبير في تحريج الرافعي الكبيرالعسقالني ، ابن حجر . 
الطباعة الفنية المتحدة، ) القاهرة، وعبد الله هاشم اليماني، المدينة المنورة، 

 م( 0712-هـ 0312

نشر شركة  ،في تخريج الرافعي الكبير التلخيص الحبيرابن حجر ،  ، العسقالني
ينة المنورة، مدالطباعة الفنية المتحدة، ) القاهرة، وعبد الله هاشم اليماني، ال

 (م 0771 -هـ  0312

، تابع والحصري على شبكة األلوكة. الشذوذ الجنسيعطية، محيي الدين محمد. 
www.alukah.net . 

قيقته وأشكاله ودور اإلسالم في ح ،حيي الدين محمد، االلشذوذ الجنسيعطية، م
 م. 4101، 0. مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ط الوقاية منه وعالجه

ة العلمية ، ، المكتب المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرعلي الفيومي ، أحمد ، 
 بيروت

 الوضعي القانون، التشريع الجاني اإلسالمي مقارناً بعودة، عبد القادر

 ) مبادئه األساسية ونظرياته العامة القانون العقوبات،  نالديعوض ، محمد محي 
 م ( 0710، 0دراسة مقارنة ( ) القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة، ط

عقوبة اإلعدام دراسة فقهية مقارنة ألحكام العقوبة بالقتل الغامدي، محمد بن سعد، 
 ( . 0) الرياض، دار السالم، ط في الفقه اإلسالمي

 المستصفى .حامد محمد بن محمد أبو، لغزاليا
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 أبجديات البحث في العلوم الشريعةفريد األنصاري ، 

 791فوري، عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان ، المتوفي سنة 
)بيروت : مؤسسة الرسالة،  كنز العمال في سنن األقوال واألفعالهـ. 

 م ( 0797 -هـ  0377

كتبة ، تحقيق مالقاموس المحيط ، ين بن محمد بن يعقوبالفيروز آبادي، مجد الد
م( ص 0771،  9التراث  بمؤسسة الرسالة، ) بيروت: مؤسسة الرسالة ط

332 . 

د تحقيق : يوسف الشيخ محم،  المصباح المنيرالفيومي، أحمد بن محمد بن علي، 
 م 0777 -هـ  0241 3) بيروت : المكبتبة العصرية، ط

الشذوذ في العالم العربي ) األسباب والنتائج وآليات الحل(ن قاطريجي، نهي، ظاهرة 
 .490مجلة البيان، العدد 

 3/  09بتاريخ   091قرار األمانة لهيئة كبار العلماء، المملكة العربية السعودية ، وقم 
المنعقدة بمدينة الطائف مشار إليه في الشهابي  37هـ ، الدورة  0203/ 

 إبراهيم الشرقاوي

المنعقدة بمكة  00، عن الدورة 0717/  4/  41-07سادس الصادر بتاريخ القرار ال
،  ، مجلة الفقه اإلسالميالمكرة ، بشأن تحويل الذكر إلى أنثى والعكس 

 91السنة العاشرة ، العدد 
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شام ، تحقيق : هالجامع ألحكام القرآنالقرطبي، أبو عبد الله بن محمد بن أحمد، 
م (، 0771 -هـ 0201، 0الرسالة، ط البخاري ) بيروت : دار مؤسسة

)بيروت، دار  فتح القدير. الشركاني، محمد علي بن محمد، 3/71
 المعرفة (

القرطبي، عبد البر بن عاصم النمري، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد )المتوفى: 
. تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض. ) االستذكارهـ(. 213

 م(. 4111 -هـ 0240روت. الطبعة: األولى، بي –دار الكتب العلمية 

)  ،قوم لوط في ثوب جديد الشباب وااللشذوذ الجنسيالقضاة، عبد الحميد. 
 م ( 4119جمعية العفاف الخيرية، عمان، 

ار د ،. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، عالء الدين أبي بكر بن مسعود
 . م0711-هـ0211 ،انيةالطبعة الثلبنان، -الكتب العلمية، بيروت

جلة  . مكسار، الدكتور طارق حسن. مشروعية التحول الجنسي في الفقه اإلسالمي
آذار  0العدد  1. جامعة ذي قار. المجلد كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 م.   4101

لطانية األحكام السالماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي : 
، تحقيق : عصام الحرستاني ومحمد إبراهيم الزغلي ) ينيةوالواليات الد

 م( 0771 -هـ  0201 0بيروت ودمشق: المكتب اإلسالمي، ط
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، تحقيق : محمد حامد الفقي ) القاهرة : مطبعة اإلنصافالماوردي، على بن سليمان، 
 .هـ ( 0392، 0، طالسنة المحمدية 

جامعة أم القرى، مركز البحث . ، المذهب عند الحنفية ،محمد إبراهيم أحمد على
 وإحياء التراث اإلسالمي، الكتاب السادس والعشرون.

) دار  ،األحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه اإلسالميمحمد خالد المنصور، 
 (.0777النفائس، الطبعة الثانية، األردن ، سنة 

توزيع، ية للنشر وال، ) الدار السعودخلق اإلنسان بين الطب والقرآنمحمد على البار، 
 .م(  0777، سنة 00الممكلة العربية السعودية، ط 

 اإلنسان بين المادية واإلسالم محمد قطب

، عالم الكتب ،  معجم اللغة العربية المعاصرةمختار عبد الحميد عمر ، أحمد ، 
 م 4111 -هـ  0247

معارف وزيع دار ال) القاهرة : ت لشذوذ الجنسي وجرائم القتلامرسي عبد الواحد إمام ، 
 م(0771،  0: ط 

بداية  الهداية شرحالمرغيناني، أبو الحسن بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، 
 م4111-هـ0240، 0)بيروت: دار الكتب العلمية، ط المبتدي

 0، دار النفائس ، بيروت ط  العالقات الجنسية في اإلسالممروان محمد الشعار ،  
 ،0771 
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) طرابلس : الدار الجماهيرية للنشر  القانونالمدخل لعلم الم : المزروعي، عبد الس
 م ( 0711 4والتوزيع، ط

 في أسماء الرجال، تهذيب الكمالالمزي، عبد الغني المقدسي، 

. النظرية . المقارن القانوناإلثبات في المواد الجنائية في مصطفي ، محمود محمود، 
 م ( 0799،  0ط  العامة، ) القاهرة : دار النهضة العربية ،

، )مكتبة اإلرشاد، جدة، المجموع شرح المهذب للشيرازيالمطيعي، محمد نجيب. 
 بدون سنة الطباعة( 

اع عن متن كشاف القن  ، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن البهوتي الحنبلي
 م 0713هـ ( ، ط. عالم الكتب ،  0111، ) ت :  اإلقناع

لحاالت الشذوذ الجنسي ) الجنسية المثلية ( برنامج عالجي المهدي، محمد. 
، القاهرة، مجلة النفس المطمئنة. في المجتمعات العربية واإلسالمية

 4111السنة 

، بيروت : دار  شرح حدود ابن عرفةالمواق ، أبو عبد الله بن محمد األنصاري ، 
 م ( 0773الغرب اإلسالمي ، 

مختصر ل اج واإلكليل مع مواهب الجليلالت، ، أبو عبد الله بن محمد األنصارياقو الم
، 0حققه : زكريا عميرات ) بيروت : دار الكتب العلمية ، طخليل، 
 م(.0771هـ، 0201
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حققه :  ،التاج واإلكليل لمختصر خليلالمواق، أبو عبد الله بن محمد بن يوسف : 
م  0771-هـ 0201، 0زكريا عميرات ) بيروت : دار الكتب العلمية، ط

) 

 م(0774-هـ0204، 4) وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط الكويتية الموسوعة

نوية مجلة علمية نصف س الجنسية المثلية ؛ العوامل واآلثار.الميزر، د.هند عقيل. 
 م.4104ثالثون، جامعة حلوان، ابريل متخصصة ومحكمة. العدد الرابع وال

ر ، دار الصباح للنشاهرةالمثلية الجنسية ) األسباب والعالج( القالنجار، كامل، 
 4111والتوزع. سنة 

هشام  ، تحقيق : منتهى اإلرادات للفتوحي مع حاشية المنتهى .عثمان،  النجدي
 م (0777 -هـ 0207، 0البخاري ) بيروت : مؤسسة الرسالة، ط

منعم ، تحقيق : حسن عبد الالسنن الكبرىالنسائي، أبو عبد الله أحمد بن شعيب، 
، 0شعيب األرنوط )بيروت، مؤسسة الرسالة، ط  الشبلي وأشرف عليه

 م( 4110 -هـ  0240

، 0) القاهرة : المركز اإلسالمي للطباعة والنشر،ط نصب الراية ألحاديث الهداية،
 هـ.0319

  تهذيب األسماء،  النووي

ي، . المكتب اإلسالمروضة الطالبين أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف. النووي،
  م.0770-هـ0204الطبعة الثالثة،  عمان.-دمشق–بيروت 
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 ، المستدرك على الصحيحين .الحاكم، النيسابوري 

 صحيح مسلم،  النيسابوري

األوسط من السنن هـ(. 301النيسابوري، أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر )
، كتاب الحدود. تحقيق: ياسر بن كمال )دار واإلجماع واالختالف

 م(. 4101-هـ0230، 4الفالح، ط

   الخيرات الحسان في مناقب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمانابن حجر ،   ،الهيتمي

القاهرة :  ) الشروط المفترضة في الجريمة دراسة تحليل تأصيليةالوزير عبد العظيم، 
 م(0713دار النهضة العربية، 

 وفيات األعيان 

أطروحة  ، -مقارنة  دراسة –ية لنظام تغيير الجنس القانوناألحكام وهيبة مكرلوف، 
علوم تلمسان، كلية الحقوق وال –لنيل شهادة دكتورة،  جامعة أبو بكر بلقاد 
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