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 المقدمة

 اله وعلى, المرسلٌن اشرؾ على السالم و الصالة و, العالمٌن رب هلل الحمد   

 :بعد أما.  أجمعٌن وصحبه

 الفقهاء بٌن الخالؾ من سسن الفطرة التً اكد علٌها االسالم لالبناء الختان وقد وقع 

 .السابقٌن شرع فً ُعرؾ الختان أنو مكرمة أم مستحب أم واجب هو هل ُحكِمه فً

 كما لألنثى الختان ضرر على ٌجمعوا لم األطباء أن والمرسلٌن سنن من الختان أنو

 كالبخاري كتبهم فً للختان بوبوا السنة وأعالم األمة حفاظ أنو .المعارضون ٌدعً

 على الختان فرض إلى تتجه الؽرب دول أن .وؼٌرهم والبؽوي داود وأبو ومسلم

 وٌدفعها للفاحشة ٌعرضها األنثى ختان عدمو بالؽة وحكم فوائد من فٌه لما اإلناث

 أوضح من لهى اإلناث ختان قضٌةو الزواج سن وتؤخر االختالط زمن فً إلٌها

 حٌث, األجٌال تعانٌه الذي العلمً التزوٌر و األمة تعٌشه الذي الفكري العقم صور

 الحاذق الطبٌب شخصٌة ٌتقمص من الناس من فتجد, ٌعلم ال من و ٌعلم من فٌه تكلم

 علم فً مزجاة بضاعة أمره ؼاٌة و اسمه إال الطب من ٌعرؾ لم هو و البصٌر

 مإهالتها ٌملك ال هو و للفتوى ٌتصدى آخر وتجد, النسوٌة الدراسات او النفس

   .............مباحث ةولذا اوجزت فً هذا البحث وقد قسمته الى ثالث العلمٌة

 عرفت فٌه الختان وبٌنت انواعه وحكمه:  المبحث االول 

 جعلته خاصا لختان البنات وبٌن الخالؾ فً ذلك:  المبحث الثنً 

 الفوائد الصحٌة والشرعٌة للختان تبٌن :  المبحث الثالث

 مع قائمة المصادر ثم الخامة                  

 

 

 

 

 

 

 



ٖ 

 

 :  الختان لمبحث االولا

  

 اوال : تعريفه

: هو القطع , جاء فى لسان العرب : " ختن الؽالم والجارٌة ٌخِتُنهما  الختان لغة

 وٌخُتُنهُما ختنا.

واالسم الختان والختانة , وهو مختون , وقٌل : الختن للرجال والخفض للنساء , 

والختٌن : المختون , الذكر واألنثى فى ذلك سواء , والختانة : صناعة الخاتن , 

والختن : فعل الخاتن الؽالم , والختان ذلك الموضع كله وعالجه , والختان موضع 

ر : هو موضع القطع من الذكر واألنثى , القطع من نواة المرأة , قال أبو منصو

ومنه الحدٌث المروى : " إذا التقى الختانان فقد وجب الؽسل " 
ٔ
وهما موضع القطع  

من ذكر الؽالم وفرج الجارٌة , وٌقال لقطعهما اإلعذار والخفض 
ٕ
. 

 وأصل الختن : القطع ".

فهو ختٌن ومختون , قطع جاء فى القاموس المحٌط : " ختن الولد ٌْخِتُنُه , وٌخُتُنُه , 

ُؼْرلته , واالسم ككتاب وكتابة , والختان صناعته , والختان موضعه من الذكر , 

والختن : القطع "
ٖ
. 

 الح الفقهاء وفى اصطالح األطباء أتناول معنى الختان فى اصط الختان اصطالحاً :

فعند الفقهاء هو: قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص
ٗ
 . 

                                                                 
وماجة اسم أبٌه  -( سنن ابن ماجه ت األرنإوط المإلؾ: ابن ماجة 8ٖٖ/ ٔسنن ابن ماجه ت األرنإوط ) - ٔ

محمَّد  -عادل مرشد  - هـ( المحقق: شعٌب األرنإوط7ٖٕأبو عبد هللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً )المتوفى:  -ٌزٌد 

 م 9ٕٓٓ -هـ  َٖٓٗٔعبد اللّطٌؾ حرز هللا الناشر: دار الرسالة العالمٌة الطبعة: األولى,  -كامل قره بللً 
لسان العرب المإلؾ: محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الدٌن ابن  (7ٖٔ/ ٖٔلسان العرب ) - ٕ

  ٗٔٗٔ -بٌروت الطبعة: الثالثة  –هـ( الناشر: دار صادر 7ٔٔمنظور األنصاري الروٌفعى اإلفرٌقى )المتوفى: 
( القاموس المحٌط  المإلؾ: مجد الدٌن أبو طاهر محمد بن ٌعقوب 9ٖٔٔالقاموس المحٌط )ص:  - ٖ

هـ( تحقٌق: مكتب تحقٌق التراث فً مإسسة الرسالة بإشراؾ: محمد نعٌم 8ٔ7الفٌروزآبادى )المتوفى: 

 -هـ  ٕٙٗٔلبنان الطبعة: الثامنة,  –الرسالة للطباعة والنشر والتوزٌع, بٌروت  العرقُسوسً الناشر: مإسسة
 م ٕ٘ٓٓ

فتح الباري شرح صحٌح البخاري المإلؾ: أحمد بن علً بن حجر أبو  (ٖٓٗ/ ٓٔفتح الباري البن حجر ) - ٗ

ثه: محمد فإاد عبد رقم كتبه وأبوابه وأحادٌ 79ٖٔبٌروت,  -الفضل العسقالنً الشافعً الناشر: دار المعرفة 
الباقً قام بإخراجه وصححه وأشرؾ على طبعه: محب الدٌن الخطٌب علٌه تعلٌقات العالمة: عبد العزٌز بن 

 عبد هللا بن باز



ٗ 

 

هو : إزالة الزائد عن السطح من األنسجة فإذا لم ٌكن هناك ومعناه عند األطباء 

 زٌادة فوق السطح فال مشكلة.

 

 أنواع ختان األنثى ثانيا: 

ٌتم ختان األنثى فى الواقع على أربعة أنواع , لكن اختلؾ األطباء فى درجة من هذه 

 الدرجات , فذكر بعضهم أن هذه الدرجات هى :

 لبظر .قطع الجلدة التى فوق رأس ا -أ 

 استئصال جزء من البظر وجزء من الشفرٌن الصؽٌرٌن . -ب

 استئصال كل البظر وكل الشفرٌن الصؽٌرٌن . -ج

ٌزال كل البظر وكل الشفرٌن الصؽٌرٌن وكل الشفرٌن الكبٌرٌن -د
٘
 . 

 وذكر البعض أن هذه األربع درجات هى :

 إزالة قلفة البظر وأجزاء من الشفرٌن الصؽٌرٌن . -ٔ

 جزء من البظر وجزء من الشفرٌن الصؽٌرٌن . إزالة -ٕ

 إزالة كل البظر وكل الشفرٌٌن الصؽٌرٌن . -ٖ

 إزالة كل البظر وكل الشفرٌن الصؽٌرٌن , وأجزاء أو كل الشفرٌن الكبٌرٌن  -ٔ

فالفرق بٌنهما فى الدرجة األولى فقط حٌث إن الدرجة األولى فى التقسٌم 

فٌه قطع جزء من الشفرٌن الصؽٌرٌن وفى التقسٌم السابق ال ٌوجد فٌه  الثانى

هذا مع اتفاقهما فى قطع جزء من الجلدة فوق البظر .
 ٙ

 

وكذلك أرى أن درجات الختان التى جاءت فى كتاب الزواج المثالى لٌست 

دقٌقة ألننى أرى أن الدرجة األولى والثانٌة درجة واحدة حٌث جاء فٌه تحت 

 درجات الختان " :عنوان " 

                                                                 
 , CIRCUMCISION, وانظر  8ٕانظر البتر التناسلى لإلناث ) ختان اإلناث ( للدكتور محمد فٌاض ص - ٘

MUTINATION MALE , FEMAIE نقال عن ختان  ٖٗود كرٌم بجامعة عٌن شمس , صللدكتور محم .

 (ٓٓٔاالناث )ص: 
ٙ - FEMAL CIRCUM( ٗنقال عن ختان االناث )ص:  ٔ. , ص 



٘ 

 

الدرجة األولى : ٌستؤصل فٌه الشفران الصؽٌران وجزء صؽٌر من  -ٔ

 البظر ) هو طرؾ البظر ( .

 الدرجة الثانٌة : ٌستؤصل فٌه الشفران الصؽٌران وجزء من البظر . -ٕ

 الدرجة الثالثة : ٌستؤصل فٌها الشفران الصؽٌران بالكامل والبظر كله . -ٖ

وهو الدرجة الرابعة وأشد الدرجات خطراً وأذى ,  الخفاض الفرعونى : -ٗ

وفٌه ٌستؤصل كل الشفرٌن الصؽٌرٌن وكل الشفرٌن الكبٌرٌن وكل البظر " 
7
. 

وهذه األنواع هى التى تحدث فى الواقع سواء ما أقره اإلسالم وما لم ٌقره ؛ 

ألن اإلسالم أقر الختان لألنثى بطرٌقة معٌنة ولم ٌقر بعض هذه الطرق 

.األخرى
8
 

 

 ختان الرجل نفسه بيدهثالثا : 

  أبو عبد اهلل عن الرجل ٌختن نفسه فقال إن قوي وقال الخالل  قال المروزي سثل

أخبرنً عبد الكرٌم بن الهٌثم قال سمعت أبا عبد هللا وسئل عن الرجل ٌختن نفسه 

قال إن قوي على ذلك قال وأخبرنً محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد 

الختان فقال الختان سنة  هللا سئل عن المرأة ٌدخل علٌها زوجها لم تختتن ٌجب علٌها

حسنة وذكر نحو مسؤلة المروزي فً ختان نفسها قٌل له فإن قوٌت على ذلك قال ما 

أحسنه وسئل عن الرجل ٌختن نفسه قال إذا قوي علٌه فهو حسن وهً سنة حسنة
9
 

 

 نة الختامشروعيرابعا : 

 

الخالؾ وقع قد اتفقت كلمة فقهاء األمة والمحدثٌن على مشروعٌة الختان, ولكن 

بٌنهم فً حكمه الشرعً, هل هو واجب أم مستحب أم مكرمة ولم ٌقل أحد من 

 علماء األمة بعدم مشروعٌته.

                                                                 
 (ٓٓٔ. نقال عن ختان االناث )ص:  ٖٗالزواج المثالى , ص  - 7
 ( ٗختان االناث )ص:  - 8
بؤحكام المولود المإلؾ: محمد بن أبً بكر بن  ( تحفة المودودٓٙٔتحفة المودود بؤحكام المولود )ص:  - 9 

هـ( المحقق: عبد القادر األرناإوط الناشر: مكتبة دار 7٘ٔأٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى: 

 97ٔٔ - 9ٖٔٔدمشق الطبعة: األولى,  –البٌان 



ٙ 

 

وإلٌك أخً بعض أقوال الفقهاء والمحدثٌن المعاصرٌن لٌتضح لك أن الذي ٌقول 

 بعدم المشروعٌة شذ وتفرد, وشق عصا الطاعة, وخالؾ الجماعة.

 ان للرجال سنة, وهو من الفطرة, وللنساء مكرمة.ذهب األحناؾ إلى أن الخت -ٔ

مع مالحظة أن مصطلح السنة ال ٌعنً االستحباب ولكن ٌعنً فطرة ودٌن فتاركه 

 ٌؤثم هذا مقصودهم.

 ذهب المالكٌة فً فقههم إلى نفس الحكم عند األحناؾ. -ٕ

 أما الشافعٌة فالختان عندهم للذكور واجب ولإلناث واجب. -ٖ

ام أحمد أن الختان واجب للذكور وله رواٌتان فً ختان النساء وفً فقه اإلم -ٗ

إحداهما أنه سنة واألخرى أنه واجب.
ٔٓ
 

 ذكر النووي -٘
ٔٔ

ورأي المذهب  -شرح المهذب للشٌرازي  -فً كتابه المجموع 

الصحٌح المشهور الذي نص علٌه الشافعً رحمه هللا وقطع به الجمهور, أنه واجب 

ِبْع ِملََّة إِْبَراِهٌَم َحِنٌفًا {  على الرجال والنساء ودلٌل ذلك قول ربنا سبحانه } أَِن اتَّ

[, واآلٌة صرٌحة فً األمر باتباعها خلٌل الرحمن إبراهٌم علٌه السالم ٖٕٔ]النحل:

وأن كل ما فعله واجب علٌنا إال ما قام الدلٌل على أنه سنة كالسواك ونحوه, وقد نقل 

ة على إبراهٌم علٌه السالم هذا أوالً وثانٌاً لو الخطابً أن خصال الفطرة كانت واجب

كان الختان سنة مستحبة لما كشفت العورة المحرم كشفها ألجله, والختان قطع 

عضو سلٌم فلو لم ٌجب لم ٌجز كقطع األصبع, فإن قطعها إذا كانت سلٌمة ال ٌجوز 

 إال إذا وجب القصاص.

لجلدة التً تؽطً الحشفة بحٌث ثم ذكر رحمه هللا أن الواجب فً ختان الرجل قطع ا

تنكشؾ الحشفة كلها, والواجب فً المرأة قطع ما ٌطلق علٌه االسم فً الجلدة التً 

كعرؾ الدٌك فوق مخرج البول وٌستحب أن ٌقتصر فً المرأة على شًء ٌسٌر وال 

ٌبالػ فً القطع, واستدلوا لذلك بحدٌث أم عطٌة التً كانت تختن بالمدٌنة فقال لها 

)) ال تنهكً فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل -صلى هللا علٌه وسلم  -النبً 
ٕٔ
 

البعل
ٕٔ
 ))

ٖٔ
الفتح وهذا الحدٌث رواه أبو داود فً سننه وحسنه الحافظ ابن حجر فً  

                                                                 
 ( 7أسامة سلٌمان )ص:  -الختان شرٌعة الرحمن  - ٓٔ
( المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكً والمطٌعً(( المإلؾ: أبو ٖٓٓ/ ٔب )المجموع شرح المهذ - ٔٔ 

 هـ( الناشر: دار الفكر7ٙٙزكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ النووي )المتوفى: 
( سنن أبً داود المإلؾ: أبو داود سلٌمان بن األشعث بن إسحاق بن بشٌر بن شداد 8ٖٙ/ ٗسنن أبً داود ) - ٕٔ

جِْستانً )المتوفى: بن عمرو األزدي ا هـ( المحقق: محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد الناشر: المكتبة 7ٕ٘لسِّ

 بٌروت -العصرٌة, صٌدا 
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والطبرانً فً األوسط  7ٕٔ/٘وقال عنه الهٌثمً فً المجمع  ٖٓٗ/ٔالفتح ج

اسناده حسن, وحكم علٌه محدث العصر الشٌخ األلبانً فً السلسلة  7ٕٕٗ

بؤنه ٌرتقً لدرجة الحسن لمجٌئه من طرق متعددة ومخارج  7ٕٕالصحٌحة برقم 

 متباٌنه, بل قال أنه بهذه الطرق والشواهد حدٌث صحٌح.

ابن قدامة المقدسً فً كتاب المؽنً )) فؤما الختان فواجب على الرجال ذكر  -ٕ

ومكرمة فً حق النساء ولٌس بواجب علٌهن, هذا قول كثٌر من أهل العلم... ثم ذكر 

صلى هللا  -رحمه هللا )) ٌشرع الختان فً حق النساء, قال أبو عبد هللا وحدٌث النبً 

فٌه بٌان أن النساء كن ٌختتن  (( الؽسل)) إذا التقى الختانان وجب  -علٌه وسلم 

وحدٌث عمر أن ختانة ختنت فقال: ابقً منه شٌئاً إذا خفضت
ٔٗ
. 

أما الحافظ ابن عساكر رحمه هللا ففً كتابه )تبٌٌن االمتنان باألمر باالختتان(,  -ٖ

قال:  -رضً هللا عنه  -فقد أشار فٌه إلى مشروعٌة الختان ثم ذكر حدٌث أبو هرٌرة 

)) خمس من الفطرة, االختتان, االستحداد,  -صلى هللا علٌه وسلم  -هللا  قال رسول

قص الشارب, تقلٌم األظافر, نتؾ اإلبط (( رواه البخاري
ٔ٘
ومسلم وأحمد فً مسنده  

ومالك فً الموطؤ وأبو داود والترمذي فً سننهما وعبدالرزاق فً مصنفه وابن أبً 

.ن الكبرى والبؽوي فً شرح السنةشٌبة وابن ماجة وابن حبان والبهقً فً السن
ٔٙ
  

  

اختلؾ الفقهاء فقال الشعبً وربٌعة واالوزاعً وٌحٌى بن سعٌد  ..........وخالصته

مالك حتى قال من لم ٌختتن  االنصاري ومالك والشافعً وأحمد هو واجب وشدد فٌه

لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته ونقل كثٌر من الفقهاء عن مالك أنه سنة حتى قال 

عٌاض االختتان عند مالك وعامة العلماء سنة ولكن السنة عندهم ٌؤثم  القاضً

بتركها فهم ٌطلقونها على مرتبة بٌن الفرض والندب
ٔ7
 

 

                                                                                                                                                                                          
 ( 8أسامة سلٌمان )ص:  -الختان شرٌعة الرحمن  - ٖٔ
( المؽنً المإلؾ : أبو محمد موفق الدٌن عبد هللا بن ٘ٔٔ/ ٔ( )ٕٓٙتحقٌق التركً )-المؽنً البن قدامة - ٗٔ

هـ( تحقٌق: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن ٕٓٙمحمد , الشهٌر بابن قدامة المقدسً )المتوفى : أحمد بن 

السعودٌة, الطبعة: الثالثة سنة النشر:  -التركً, والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ط: عالم الكتب, الرٌاض 
 م,997ٔ -هـ 7ٔٗٔ

تصر من أمور رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الجامع المسند الصحٌح المخ (ٓٙٔ/ 7صحٌح البخاري ) - ٘ٔ
وسننه وأٌامه = صحٌح البخاري المإلؾ: محمد بن إسماعٌل أبو عبدهللا البخاري الجعفً المحقق: محمد زهٌر 
بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانٌة بإضافة ترقٌم ترقٌم محمد فإاد عبد الباقً( 

 هـٕٕٗٔالطبعة: األولى, 
 ( 9أسامة سلٌمان )ص:  -الختان شرٌعة الرحمن  - ٙٔ
 (ٖٙٔتحفة المودود بؤحكام المولود )ص:  - 7ٔ



8 

 

 وقت وجوب الختان خامسا: 

وفً صحٌح  وقت وجوب العبادات وال ٌجب قبل ذلك  ووقته عند البلوغ النه

البخاري من حدٌث سعٌد بن جبٌر قال سئل ابن عباس رضً هللا عنهما مثل من 

أنت حٌن قبض رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال أنا ٌومئذ مختون وكانوا ال 

ٌختنون الرجل حتى ٌدرك 
ٔ8

وفاة النبً صلى   وقد اختلؾ فً سن ابن عباس عند

علٌه وسلم فقال الزبٌر والواقدي ولد فً الشعب قبل خروج بنً هاشم منه قبل  هللا

الهجرة بثالث سنٌن وتوفً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وله ثالث عشرة سنة 

وقال سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس توفً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأنا ابن 

أبو عمر روٌنا ذلك عنه من وجوه عشر سنٌن وقد قرأت المحكم ٌعنً المفصل قال 

قال وقد روي عن ابن إسحاق عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس قبض رسول هللا 

صلى هللا علٌه وسلم وأنا ختٌن أو مختون وال ٌصح قلت بل هو أصح شًء فً 

الباب وهو الذي رواه البخاري فً صحٌحه كما تقدم لفظه وقال عبد هللا ابن اإلمام 

دثنا سلٌمان بن داود حدثنا شعبة عن أبً إسحاق قال سمعت سعٌد أحمد حدثنا أبً ح

بن جبٌر ٌحدث عن ابن عباس قال توفً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأنا ابن 

خمس عشرة سنة قال عبد هللا قال أبً وهذا هو الصواب
ٔ9
 

 

 

 ختان االنثى       المبحث الثاني     

 

 الخالف في ختان اإلناث 

 القائلين بعدم الختان لالنثىاوال : 

أن القرآن الكرٌم خال من أى إشارة إلى هذه العملٌة فى الرجل أو المرأة, فهو  -ٔ

لٌس من اإلسالم فى شئ بل هو وحشٌة وظلم وبطش, وطؽٌان ال ٌقره عقل , وال 

 طب , وال دٌن , إنه منكر .

                                                                 
 (ٙٙ/ 8صحٌح البخاري ) - 8ٔ
 ( 8ٔٔتحفة المودود بؤحكام المولود )ص:  - 9ٔ



9 

 

لحدٌث دون مطعن إن صح ا -أننا لو قرأنا حدٌث الرسول الكرٌم مع أم حبٌبة  -ٕ

لو قرأناه فى شئ من التعقل الذى ٌصاحبه جالء بصٌرة وصفاء نفس لرأٌنا  -علٌه 

أن الرسول لم ٌقر أم حبٌبة على عملها, ولعله استنكر , فعدل لها عملها إن كانت 

 البد فاعلة .

إن القول بؤن األعضاء التى ٌقطعها الختان حساسة لدرجة أن احتكاكها بالمالبس  -ٖ

 االشتهاء هراء بعٌد عن الصواب . ٌجلب

أن كتب الحدٌث لٌس فٌها شئ عن ختان اإلناث . -ٗ
ٕٓ
 

أن حدٌث " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " حدٌث ضعٌؾ رواه مدلس ,  -٘

 فكٌؾ ٌإخذ منه حكم شرعى .

, واالستحداد , وقص الشارب  أن الحدٌث الصحٌح :" الفطرة خمس : االختتان -ٙ

 , وتقلٌم األظافر , ونتؾ اإلبط " ٌقصد به ختان الرجل ولٌس المرأة .

 . أنه لٌس فى فقه األئمة ما ٌشٌر إلى ختان البنات من قرٌب أو بعٌد -7

 أنه ٌسبب البرود الجنسى أو الضعؾ الجنسى . -8

ها تفٌده للوظٌفة الجنسٌة , أن هذا ٌدفع الزوج إلى تناول المخدرات التى ٌعتقد أن -9

 . وذلك محاولة منه إلرضاء زوجته

لم ٌصل إلى حد الدعوة الصرٌحة  -صلى هللا علٌه وسلم  -أن قول الرسول  -ٓٔ

 -صلى هللا علٌه وسلم  -وال األمر , بل ترك ذلك لظروؾ المسلمٌن , وأن الرسول 

أبعد حدٌثه عن صٌؽتى األمر والتحذٌر كؤنه كان
ٕٔ
رم ختان البنات ٌود أن ٌح 

بالتدرٌج كما حرم الدٌن الخمر بالتدرٌج , ولكنه ترك األمر لتطور الظروؾ , 

 . واختالؾ المكان والزمان والعرؾ

أن للختان أضراراً بدنٌة ونفسٌة كثٌرة منها االنتهاك البدنى والتشوٌه الفورى  -ٔٔ

آالم شدٌدة وٌحدث ألعضاء حسٌة لها وظائفها الهامة واآلالم التى تتعرض لها البنت 

النزؾ وٌحدث التهاب فى الجرح وٌنتشر االلتهاب إلى الجهاز التناسلى الداخلى كما 

ٌنتقل إلى مجرى البول والمثانة والكلى وٌنتج عنه العقم وحرمانها من ذروة اللذة 

الجنسٌة , باإلضافة إلى الصدمة النفسٌة وضعؾ الرؼبة الجنسٌة وؼٌرها ؛ ألن 

                                                                 
 ( ٕ٘ختان االناث )ص:  - ٕٓ
 ( ٕٙختان االناث )ص:  - ٕٔ



ٔٓ 

 

وأن هذا دفع بعض   لطالق بعد الزواج بسبب هذا الموضوعنسباً كبٌرة من ا

األزواج إلى تناول المخدرات , وأنه امتهان للمرأة واعتداء على حقوقها .
ٕٕ
 

قول الشٌخ شلتوت خرجنا من استعراض المروٌات فى مسؤلة الختان إلى أنه  -ٕٔ

د الفقهى . لٌس فٌها ما ٌصح أن ٌكون دلٌالً على السنة الفقهٌة , فضالً عن الوجو

والذى أراه أن حكم الشرع فى الختان ال ٌخضع لنص منقول وإنما ٌخضع فى الذكر 

واألنثى لقاعدة شرعٌة عامة, وهى : أن إٌالم الحى ال ٌجوز شرعاً إال لمصالح 

تعود علٌه وتربو على األلم الذى ٌلحقه ختان الذكر ونحن إذا نظرنا إلى الختان فى 

ذكر ؼٌره فى اإلناث فهو فٌهم ذو مصلحة تربو بكثٌر ضوء ذلك األصل نجده فى ال

عن األلم الذى ٌلحقهم بسببه . . . ختان األنثى . . أما األنثى فلٌس لختانها هذا 

 "  الجانب الوقائى حتى ٌكون كختان أخٌها

قول مإٌدى الختان بؤن الختان ٌمنع اإلفرازات الدهنٌة من البظر والشفرٌن  -ٖٔ

عنها رائحة كرٌهة تسبب التهاب المكان ومجرى البول  الصؽٌرٌن والتى ٌنتج

وؼٌره , ٌرد علٌه بؤن اإلسالم دٌن النظافة والطهارة وال أظن أن المرأة المسلمة ال 

 تعرؾ االستنجاء , وال تعرؾ كٌؾ تنظؾ نفسها.

 -ختن , ومادام الرسول  -صلى هللا علٌه وسلم  -أنه لم ٌثبت أن بنات الرسول  -ٗٔ

 لم ٌختن بناته فهو لٌس بسنة . -لٌه وسلم صلى هللا ع

   .أن السعودٌة وهى التى تطبق أحكام الشرٌعة ال ٌتم فٌها الختان للبنات -٘ٔ

 

 ثانيا  : المؤيدين لختان البنات

ومن هإالء وزٌر الصحة الدكتور على عبد الفتاح حٌث أصدر قراره رقم  -ٔ

م بمنع إجراء عملٌات الختان بؽٌر األطباء , وفى 99ٗٔ/ٓٔ/9ٔبتارٌخ  ٖ/7٘ٗٓٔ

ؼٌر األماكن المجهزة لذلك بالمستشفٌات العامة والمركزٌة , وتنفٌذ قانون مزاولة 

عام أو مركزى بتحدٌد ٌومٌن  المهن الطبٌة , وأن تقوم كل مستشفى تعلٌمى أو

أسبوعٌاً إلجراء عملٌة ختان الذكور وٌوماً آخر الستقبال األسر الراؼبة فى ختان 

. وهذا القرار ٌفهم منه أنه مإٌد لختان اإلناث وموافق علٌه .  اإلناث
ٕٖ
 

                                                                 
 (ٕٙختان االناث )ص:  - ٕٕ
 ( 9ٕ)ص:  المصدر نفسه - ٖٕ



ٔٔ 

 

ومنهم الدكتور أحمد خفاجى حٌث ذكر أن هناك من ٌتركون ختان اإلناث ,  -ٕ

ٌه األنثى فٌستؤصلون البظر كله , والشفرٌن وهناك من ٌقومون بتشو

الصؽٌرٌن , وكذلك الكبٌرٌن , وبعد أن تحدث عن فوائد ختان الذكر واألنثى 

قال : " وال . . . حٌنما ٌتكلم عن ختان األنثى , وكونه جرٌمة وتشوٌهاً 

لألنثى فنحن نتفق معه إذا كان ٌتكلم عن التشوٌه الذى ذكرناه آنفاً , أما إذا 

ٌدعو إلى منع هذه السنة الكرٌمة كلٌة , فإنه بذلك ٌدعو إلى الفجور ال كان 

إلى الفضٌلة والمحافظة على حقوق األنثى التى نحرص نحن علٌها أكثر منه 

. وقد  " حٌث نجعلها فى صورة ؼٌر مرهقة لها , وال مضرة بها وال بؽٌرها

ذه الطرٌقة البشعة قال أٌضاً : " ونحن نتفق كلٌة مع الذٌن ٌحاربون الختان به

المشوهة لألنثى , أما إزالة جزء معٌن من البظر , فإنه تعدٌل لهذه الشهوة 

التى قد تإذى األنثى , وترهقها , وتكون سبباً فى عدم إشباعها من الطرق 

  ."  الطبٌعٌة عن طرٌق زوجها , وحافزاً لها على تكملته من طرق أخرى

فى مقال له بعنوان "ختان البنات بٌن  ومنهم الدكتور حامد الؽوابى الذى قال -ٖ

 -الطب واإلسالم " بعد أن ذكر أدلة المانعٌن للختان وبعض أحادٌث الرسول 

فى ذلك : " هذا وإن عملٌة الختان الصحٌحة من  -صلى هللا علٌه وسلم 

الوجهة الطبٌة أن ال ٌقطع ) البظر ( من جذوره , بل ٌقطع جزء منه فتقطع 

و , وهذا الجزء األعلى هو ذو الحساسٌة الشدٌدة , الحشفة وجزء من العض

ثم ٌبقى جزء منه توجد فٌه أٌضاً الحساسٌة , ولكن بدرجة أقل هذا وإن 

األطباء الذٌن استفتتهم هذه المجلة وؼٌرها من المجالت ٌقولون إن الختان 

ٌحرم المرأة من الشعور الصحٌح باللذة الجنسٌة لكن الحقٌقة التى ال مرٌة 

ن الفتاة التى استهدفت لعملٌة الختان قلَّت فٌها حساسٌة الشهوة نوعاً ما فٌها أ

, بخالؾ التى لم ٌعمل لها الختان , فإن أى احتكاك ) بالبظر ( حتى بثوبها 

ٌحرك فٌها حساسٌة شدٌدة , ربما ال ٌإمن جانبها فى بعض الفتٌات , وأما 

ض , رزٌن ؼٌر عابث المتزوجة فالشعور ال ٌزال فٌها , لكنه شعور ؼٌر فٌا

, مضبوط زمامه ؼٌر منفلت , فالتؤثٌر الجنسى لم ٌنعدم فى المرأة بعد 

 ختانها , إنما وجد بمقدار إن زاد أضر بها .

 

 

 



ٕٔ 

 

فائدة الختان للبنات تتلخص طبياً فيما يأتى ثالثا : 
73
 : 

إن لم  (  أوالً : اإلفرازات الدهنٌة المنفرزة من ) الشفرٌن الصؽٌرٌن -ٗ

ٌقطعهما مع جزء من البظر فى الختان تتجمع وتتزنخ وٌكون لها رائحة ؼٌر 

مقبولة , وتحدث إلتهابات قد تمتد إلى المهبل , بل إلى قناة مجرى البول وقد 

  رأٌت حاالت كثٌرة بهذه االلتهابات فى بعض السٌدات سببها عدم الختان .

للبنت حٌث ال شئ لدٌها ٌنشؤ عنه  ثانٌاً : هذا القطع كما أشرنا ٌقلل الحساسٌة -٘

احتكاك جالب لالشتهاء وحٌنئذ ال تصٌر البنت عصبٌة من صؽرها , وصدق 

" أن الختان مكرمة للنساء وهو أشرق  -صلى هللا علٌه وسلم  -رسول هللا 

للوجه " إذا لم ٌستؤصل فى الختان ) البظر ( كله وإال كانت المرأة عصبٌة 

نرى أن الختان ٌجب أن ٌقوم به األطباء المزاج , صفراء اللون , و

 . " والحكٌمات المتمرنات , ال أن ٌترك لهإالء النساء الجاهالت

 

 

 الراجح في ختان البناترابعا : 

أن الرأى الراجح من هذه اآلراء هو الرأى القائل بوجوب ختان اإلناث لكن 

بكٌفٌة معٌنة وفى وقت معٌن
ٕ٘
 وذلك لما ٌلى :  

أوالً : أن حدٌث :"إذا خفضت فؤشمى وال تنهكى" حدٌث حسن, والحدٌث 

الحسن ٌحتج به فقد قال الشٌخ محمد ناصر الدٌن األلبانى بعد أن ذكر طرقه 

: " وأقول مجٌئ الحدٌث من طرق متعددة ومخارج متباٌنة ال ٌبعد أن ٌعطى 

رٌق ذلك الحدٌث قوة ٌرتقى بها إلى درجة الحسن السٌما وقد حسن الط

 . األولى الهٌثمى كما سبق وهللا أعلم

بالخفض ,  -صلى هللا علٌه وسلم  -ثانٌاً : أن هذا الحدٌث منه أمر من النبى 

 واألمر ٌدل على الوجوب ما لم تدل قرٌنة على صرفه إلى ؼٌره .

بالخفض فى حدٌث آخر ٌشهد لهذا  -صلى هللا علٌه وسلم  -ثالثاً : أمر النبى 

مندل بن على , عن ابن جرٌج , عن إسماعٌل بن أمٌة , الحدٌث من حدٌث 

نسوة  -صلى هللا علٌه وسلم  -عن نافع , عن ابن عمر قال : دخل على النبى 

من األنصار فقال : " ٌا نساء األنصار اخضبن ؼمساً واخفضن وال تنهكن , 

 قال مندل : ٌعنى الزوج  "  فإنه أحظى عند أزواجكن وإٌاكن وكفر المنعمٌن
                                                                 

 ( ٖٓختان االناث )ص:  - ٕٗ
 ( ٖٗ)ص:  المصدر نفسه : - ٕ٘



ٖٔ 

 

أنه أمر بختان  -رضى هللا عنه  -بعاً : قد أثر عن سٌدنا عثمان بن عفان را

عن أم المهاجر قالت : سبٌت  اإلناث . فقد روى البخارى فى األدب المفرد

وجوارى من الروم , فعرض علٌنا عثمان اإلسالم, فلم ٌسلم منا ؼٌرى 

أمر وؼٌر أخرى فقال : أخفضوهما وطهروهما, فكنت أخدم عثمان " فهنا 

بخفاض من أسلم من الجوارى , ولم ٌؤمر بخفاض  -رضى هللا عنه  -عثمان 

صلى هللا  -كل السباٌا من الروم , مما ٌدل على اهتمام صحابة رسول هللا 

 بهذا األمر بالنسبة للمسلمات . -علٌه وسلم 

صلى هللا علٌه  -خامساً : أن ختان النساء كان معروفاً فى عهد رسول هللا 

فى عهد صحابته فقد قال اإلمام أحمد عن حدٌث " إذا التقى الختانان و -وسلم 

, وهذا الحدٌث صحٌح "" فٌه بٌان أن النساء كن ٌختتن " فقد وجب الؽسل

عن أم  كما هو واضح من التخرٌج . وأٌضاً روى البخارى فى األدب المفرد

ن ٌلهٌهن ؟ علقمة " أن بنات أخى عائشة ُخِتنَّ فقٌل لعائشة : أال ندعو لهن م

 قالت : بلى " .

سادساً : أنه جاء فى الدر المختار عن الختان : " وهو من شعائر اإلسالم 

وخصائصه , فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم اإلمام , فال ٌترك إال 

 ."  لعذر

قال الشٌخ جاد الحق بعد ذكره لهذه العبارة : " إذ مقتضى هذا لزوم الختان 

 . "  للذكر واألنثى

سابعاً : أنه قد جاء فى تحفة الودود : " اختلؾ الفقهاء فى ذلك , فقال الشعبى 

,  , وربٌعة , واألوزاعى, وٌحٌى بن سعٌد األنصارى, ومالك, والشافعى

وأحمد : هو واجب , وشدد فٌه مالك حتى قال : من لم ٌختتن لم نجز إمامته 

, ولم تقبل شهادته , ونقل كثٌر من الفقهاء عن مالك أنه سنة حتى قال 

القاضى عٌاض : االختتان عند مالك وعامة العلماء سنة , ولكن السنة عندهم 

 ."  دبٌؤثم بتركها , فهم ٌطلقونها على مرتبة بٌن الفرض والن

وأرى أن هذا الكالم وهو أن مالك ٌرى أنه سنة لكن ٌؤثم اإلنسان بتركها ٌدل 

 االناثختان  على أنه ال ٌرٌد بكلمة سنة المعنى االصطالحى .

وعلى ذلك فاالختالؾ فى وصؾ حكمه بٌن اجب وسنة ومكرمة ٌكاد ٌكون 

 خالفاً فى االصطالح .

 رة خمس . . . . " ثامناً: أن حدٌث " خمس من الفطرة أو الفط

صلى هللا  -تاسعاً: أن لخفاض األنثى فوائد عدة نص على بعضها رسول هللا 

, وفصلها علماء الفقه وبعض  -رضى هللا عنه  -وسٌدنا عثمان  -علٌه وسلم 

 علماء الطب كما سٌتضح ذلك فى المبحث الخاص بذلك بمشٌئة هللا تعالى . .
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: "  -صلى هللا علٌه وسلم  - بقوله أما من ذهب إلى أن الختان سنة مستدالً 

فٌرد علٌه بؤنه لٌس المراد بالسنة فٌه ما "  الختان سنة للرجال مكرمة للنساء

 -ٌجوز تركه ؛ ألن هذا اصطالح حادث بل المراد بها ما سنَّه رسول هللا 

ألمته من واجب ومستحب , فالسنة هى الطرٌقة ,  -صلى هللا علٌه وسلم 

صلى هللا علٌه وسلم : "علٌكم بسنتى  -كقوله  هاج , والسبٌلوالشرٌعة , والمن

 , وحدٌث " من رؼب عن سنتى فلٌس منى"وسنة الخلفاء الراشدٌن من بعدى

 فالمراد بالسنة فٌها الطرٌقة والمنهاج ."  

وأٌضاً استداللهم بؤن حدٌث خمس من الفطرة . . . . . قد اقترن بالمسنونات 

, ألن  ؤن دلٌل االقتران ال ٌعارض أدلة الوجوبفٌكون مسنوناً ٌرد علٌه ب

هللا تعالى جمع بٌن المباح والواجب فى قوله تعالى : ) ُكلُواْ ِمن َثَمِرِه إَِذا أَْثَمَر 

ْوَم َحَصاِدهِ  ٌَ   . َوآُتواْ َحقَُّه 

 

 

 فوائد الختان الصحية والشرعية         الثالث   المبحث 

 

 فوائد الختان الصحية والشرعية

 اوال : الفوائد الشرعية

الختان من محاسن الشرائع التً شرعها هللا سبحانه وتعالى لعباده وٌجمل بها 

للفطرة التً فطرهم علٌها ولهذا كان من تمام  محاسنهم الظاهرة والباطنة فهو مكمل

وجل لما تان لتكمٌل الحنٌفٌة فإن هللا عز الحنٌفٌة ملة إبراهٌم  وأصل مشروعٌة الخ

رة وأن اهٌم وعده أن ٌجعله للناس إماما ء ووعده أن ٌكون أبؤ لشعوب كثٌعاهد إبر

صلبه وأن ٌكثر نسله وأخبره أنه جاعل بٌنه وبٌن نسله ٌكون االنبٌاء والملوك من 

)أي عالمة ( فً مولود منهم وٌكون عهدي هذا مسٌما عالمة العهد أن ٌختنوا كل 

من تؤول قوله م وهذا موافق التؤوٌل أجسادهم . فالختان علم للدخول فً ملة إبراهٌ

( ا 8ٖٔومن أحسن من هللا صبؽة ونحن له عابدون )البقرة / تعالى : )صبؽة هللا 

الصلٌب  فهم ٌطهرون نزلة الصبػ والتعمٌد لعباد على الختان , فالختان للحنفاء بم»:

لون االن صار نصرانٌؤ  أوالدهم بزعمهم حٌن ٌصبؽونهم فً ماء المعمودٌة وٌقو

سبحانه وتعالى للحنفاء صبؽة الحنٌفٌة وجعل مٌسمها الختان فقال : فشرع هللا 
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فجعل هللا   (8ٖٔ)البقرة : ( )صبؽة هللا ومن أحسن من هللا صبؽة ونخن له عابدون 

ب إلٌه بنسبة سبحانه وتعالى الختان علمؤ لمن ٌضاؾ إلٌه وإلى دٌنه وملته وٌنس

والمقصود أن صبؽة هللا هً الحنٌفٌة التً صبؽبت القلوب العبودٌة والحنٌفٌة 

وصبؽة االبدان بخصال ص له  و عبادته وحده ال شرٌك له بمعرفته ومحبته واالخال

م االظافر ونتؾ االبط ء الفطرة من الختان واالستحداد وقص الشارب وتقلٌ

 واالستنشاق :, والسواك واالستنجاءوالمضمضة 

وب الحنفاء وأبدانهم."فظهرت فطرة هللا على قل
ٕٙ
 

وال ٌشترط أن ٌبقى الجنٌن على ما هو علٌه عند خروجه من بطن أمه إذا كان ما 

الحنٌؾ ومن ذلك حالقة شعر راسه بعد ه لمصلحة ومما أمر به الدٌن ٌفعل مع

علٌه الصالة والسالم : )أمٌطوا عنه  ن ذلك من مصلحته قال نبً االسالموالدته ال

 االذى (

مما اصابه من الدم وقطع المشٌمة التً كان متصالً بها بؤمه ونحو ذلك وكذلك ؼسل 

 من اجراء االمور التً تفٌده

 

 ثانيا : الفوائد الصحية 

 األسباب الطبية لجراحة الختان:

 أسباب عضوية:

 ـ حجم القلفة وزٌادة طولها.

عند  ـ وجود التهابات بٌنها وبٌن البظر مما ٌإدي إلى شدة حساسٌة البظر واأللم

 لمسه.

 ـ تراكم اللخن مما ٌزٌد من تكاثر البكترٌا والتهابات الجهاز البولً الصاعد.

ـ االلتصاقات التً تحدث نتٌجة لهذه االلتهابات, والتً تإدي إلى قفل المجرى 

البولً والتناسلً خاصة فً األطفال قبل سن البلوغ وفً مرحلة الكبر )نسبة لقلة 

 هرمون اإلستروجٌن(.

 

                                                                 
 (87ٔتحفة المودود بؤحكام المولود )ص:  - ٕٙ
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 نسية:أسباب ج

ـ قلة االرتواء الجنسً نسبة لضٌق القلفة أو كبر حجمها وبعد البظر إلى داخل 

 الجسم.

ـ شدة الشبق الجنسً نتٌجة لاللتصاقات والحكة وكثرة االنشؽال بالمنطقة 

 ومالمستها.

 أسباب نفسٌة:

البرود الجنسً, الهسترٌا, التبول الالإرادي, بعض حاالت االكتئاب النفسً, حالة 

اللنمفومٌنٌا )الهوس الجنسً(.
ٕ7
 

 

 التكوين الجنيني للجهاز التناسلي:

ة قال الدكتور محمد علً البار  عضو الكلٌات الملكٌة ألطباء بالمملكة المتحد

الملك فهد للبحوث الطبٌة جامعة الملك مستشار قسم الطب االسالمً مركز 

 عبدالعزٌز بجدة ) فً كتابه الختان(

الموالٌد ) أي خالل الشهر االول من أعمارهم ( ٌإدي إلى مكاسب إن ختان االطفال 

 صحٌة عدٌدة أهمها

الوقاٌة من االلتهابات الموضعٌة فً القضٌب : الناتجة عن وجود القلفة  -ٔ

وٌسمى ضٌق القلفة وٌإدي إلى حقب البول والتهابات حشفة القضٌب وهذه 

نها تعرض الطفل كلها تستدعً إجراء الختان لعالجها  أما إذا أزمنت فإ

 المصاب المراض عدٌدة فً المستقبل من اخطرها سرطان القضٌب

التهابات المجاري البولٌة : أثبتت االبحاث العدٌدة أن االطفال ؼٌر   -ٕ

المختونٌن ٌتعرضون لزٌادة كبٌرة فً التهابات المجاري البولٌة .وفً بعض 

ر المختونٌن  ضعؾ ما هً علٌه عند االطفال ؼٌ 9ٖالدراسات بلؽت النسبة 

وفً دراسات أخرى كانت النسبة عشرة أضعاؾ ء وفً دراسات أخرى 

بالمائة من االطفال الذٌن ٌعانون من التهابات المجاري البولٌة  9٘تبٌن أن 

 ٘هم من ؼٌر المختونٌن بٌنما كانت نسبة االطفال المختونٌن ال تتعدى 

فً بعض االحٌان ففً  بالمائة والتهابات المجاري البولٌة فً االطفال خطٌرة

                                                                 
 (  8رإٌة طبٌة )ص:  -كتٌب ختان اإلناث  - 7ٕ
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طفال أصٌبوا بالتهابات المجاري البولٌة كان لدى  88دراسة وٌزوٌل على 

بالمائة منهم نفس البكترٌا الممرضة فً الدم  وعانى ثالثة من هإالء من  ٖٙ

التهاب السحاٌا  و أصٌب اثنان بالفشل الكلوي , ومات اثنان آخران بسبب 

 مانتشار المٌكروبات الممرضة فً الجس

الوقاٌة من سرطان القضٌب : قد أجمعت الدراسات على أن سرطان   -ٖ

القضٌب ٌكاد ٌكون منعدما لدى المختونٌن بٌنما نسبته لدى ؼٌر المختونٌن 

لٌست قلٌلة  ففً الوالٌات المتحدة
ٕ8

فإن نسبة الصابة بسرطان القضٌب   

من كل مائة ألؾ من السكان ؼٌر  ٕ.ٕلدى المختونٌن صفر بٌنما هً

تونٌن . وبما أن أؼلبٌة السكان فً الوالٌات المتحدة هم من المختونٌن المخ

إلى ألؾ حالة كل سنة ولو كان  7٘ٓفإن حاالت السرطان هناك فً حدود 

السكان ؼٌر مختونٌن لتضاعؾ العدد إلى ثالثة االؾ حالة , وفً البالد التً 

ب ٌشكل ال ٌختن فٌها مثل الصٌن وٌوؼندا وبورتورٌكو فإن سرطان القضٌ

بالمائة من مجموع السرطانات التً تصٌب الرجال .  ٕٕإلى ٕٔما بٌن 

 وهً نسبة عالٌة جدأ 

االمراض الجنسٌة : لقد وجد الباحثون أن االمراض الجنسٌة التً تنتقل عبر   -ٗ

االتصال الجنسً ؼالبآ بسبب)الزنا واللواط ( تنتشر بصورة أكبر وأخطر 

: والقرحة الرخوة والزهري :  لدى ؼٌر المختونٌن ء وخاصة الهربس

والكاندٌدا والسٌالن , والثآلٌل الجنسٌة وهناك أبحاث عدٌدة حدٌثة تإكد أن 

الختان ٌقلل من احتمال االصابة باالٌدز بنسبة أعلى من قرنائهم من ؼٌر 

المختونٌن ولكن ذلك ال ٌنفً أن المختون إذا تعرض للعدوى نتٌجة اتصال 

د ٌصاب بهذا المرض الخطٌر . ولٌس جنسً بشخص مصاب باالٌدز ق

الختان واقٌؤ منه ء ولٌست هناك وسٌلة حقٌقة للوقاٌة من هذه االمراض 

الجنسٌة العدٌدة سوى االبتعاد عن الزنا والخنا واللواط وؼٌرها من 

 القاذورات )وبهذا نعلم حكمة الشرٌعة االسالمٌة بتحرٌم الزنا واللواط(

رحم : الحظ الباحثون أن زوجات وقاٌة الزوجة من سرطان عنق ال  -٘

المختونٌن أقل تعرضؤ  لالصابة بسرطان عنق الرحم من ؼٌر المختونٌن  

للدكتور محمد البار . وهللا اعلم  7ٙانتهى نقال من كتاب )الختان( , ص
ٕ9

 

   

                                                                 
م ,  99ٔٔ, سنة  ٔٗنشرته المجلة االمرٌكٌة لطبٌب االسرة العدد /  ٌراجع : مقال البروفٌسور وٌزوٌل - 8ٕ

 islamqa.info https://islamqa.info-ar-7073    -فوائد الختان الصحٌة والشرعٌة 
م ,  99ٔٔ, سنة  ٌٔٗراجع : مقال البروفٌسور وٌزوٌل نشرته المجلة االمرٌكٌة لطبٌب االسرة العدد /  - 9ٕ

 islamqa.info https://islamqa.info-ar-7073    -والشرعٌة فوائد الختان الصحٌة 



ٔ8 

 

 

 الخالصة 

 مستحب أم واجب هو هل ُحكِمه فً الفقهاء بٌن وقع الخالؾ وأن الختان, مشروعٌة

 .مكرمة؟ أم

 .المعارضون ٌدعً كما لألنثى الختان ضرر على ٌجمعوا لم األطباء أن

 .السابقٌن شرع فً ُعرؾ الختان أن

 .السمحة الحنٌفٌة على عَلم   وهو المرسلٌن سنن من الختان أن

 داود وأبو ومسلم كالبخاري كتبهم فً للختان بوبوا السنة وأعالم األمة حفاظ أن

 .وؼٌرهم والبؽوي

 .بالؽة وحكم فوائد من فٌه لما اإلناث على الختان فرض إلى تتجه الؽرب دول أن

 سن وتؤخر االختالط زمن فً إلٌها وٌدفعها للفاحشة ٌعرضها األنثى ختان عدم أن

 .الزواج

 مشروعٌة إلى فتاوٌها فً انتهت السابقة السنسن مدار على المصرٌة اإلفتاء دار أن

 .واإلناث للذكور الختان

 وسدنة األعداء صنع هو ذلك أن إال منه ٌفهم ال الحجم بهذا القضٌة تلك ؼثارة أن

 .والفاحشة الفساد

 والحمد هلل رب العالمٌن 

  

 المصادر والمراجع

 

 سعد بن أٌوب بن بكر أبً بن محمد: المإلؾ المولود بؤحكام المودود تحفة .ٔ

 القادر عبد: المحقق( هـ7٘ٔ: المتوفى) الجوزٌة قٌم ابن الدٌن شمس

 - 9ٖٔٔ األولى,: الطبعة دمشق – البٌان دار مكتبة: الناشر األرناإوط

ٔ97ٔ 
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 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أمور من المختصر الصحٌح المسند الجامع .ٕ

 عبدهللا أبو إسماعٌل بن محمد: المإلؾ البخاري صحٌح=  وأٌامه وسننه

 طوق دار: الناشر الناصر ناصر بن زهٌر محمد: المحقق الجعفً البخاري

( الباقً عبد فإاد محمد ترقٌم ترقٌم بإضافة السلطانٌة عن مصورة) النجاة

 هـٕٕٗٔ األولى,: الطبعة

هندي  إبراهٌم مرٌم واألطباء الدكتورة الشرٌعة علماء بٌن اإلناث ختان .ٖ

 من استٌراده القاهرة تم بجامعة العلوم دار بكلٌة اإلسالمٌة الشرٌعة مدرسة
  ٓٓٓٔٔ الشاملة:  نسخة

 الشاملة:  نسخة من استٌراده سلٌمان تم أسامة - الرحمن شرٌعة الختان .ٗ

ٔٔٓٓٓ 
أبو  -وماجة اسم أبٌه ٌزٌد  -سنن ابن ماجه ت األرنإوط المإلؾ: ابن ماجة  .٘

هـ( المحقق: شعٌب 7ٖٕعبد هللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً )المتوفى: 
َعبد اللّطٌؾ حرز هللا  -محمَّد كامل قره بللً  -عادل مرشد  - األرنإوط

 م 9ٕٓٓ -هـ  ٖٓٗٔالناشر: دار الرسالة العالمٌة الطبعة: األولى, 
سنن أبً داود المإلؾ: أبو داود سلٌمان بن األشعث بن إسحاق بن بشٌر بن  .ٙ

ِجْستانً )المتوفى:  ً هـ( المحقق: محمد مح7ٌٕ٘شداد بن عمرو األزدي السِّ

 بٌروت -الدٌن عبد الحمٌد الناشر: المكتبة العصرٌة, صٌدا 
فتح الباري شرح صحٌح البخاري المإلؾ: أحمد بن علً بن حجر أبو  .7

رقم كتبه  79ٖٔبٌروت,  -الفضل العسقالنً الشافعً الناشر: دار المعرفة 

وأبوابه وأحادٌثه: محمد فإاد عبد الباقً قام بإخراجه وصححه وأشرؾ على 
محب الدٌن الخطٌب علٌه تعلٌقات العالمة: عبد العزٌز بن عبد هللا بن طبعه: 

 باز
القاموس المحٌط  المإلؾ: مجد الدٌن أبو طاهر محمد بن ٌعقوب  .8

هـ( تحقٌق: مكتب تحقٌق التراث فً مإسسة 8ٔ7الفٌروزآبادى )المتوفى: 

 الرسالة بإشراؾ: محمد نعٌم العرقُسوسً الناشر: مإسسة الرسالة للطباعة
 م ٕ٘ٓٓ -هـ  ٕٙٗٔلبنان الطبعة: الثامنة,  –والنشر والتوزٌع, بٌروت 

لسان العرب المإلؾ: محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الدٌن ابن  .9

هـ( الناشر: دار صادر 7ٔٔمنظور األنصاري الروٌفعى اإلفرٌقى )المتوفى: 
  ٗٔٗٔ -بٌروت الطبعة: الثالثة  –

كملة السبكً والمطٌعً(( المإلؾ: أبو المجموع شرح المهذب ))مع ت .ٓٔ
هـ( الناشر: دار 7ٙٙزكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ النووي )المتوفى: 

 الفكر
المؽنً المإلؾ : أبو محمد موفق الدٌن عبد هللا بن أحمد بن محمد ,  .ٔٔ

هـ( تحقٌق: الدكتور عبد هللا بن ٕٓٙالشهٌر بابن قدامة المقدسً )المتوفى : 
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ً, والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ط: عالم الكتب, عبد المحسن الترك

 م,997ٔ -هـ 7ٔٗٔالسعودٌة, الطبعة: الثالثة سنة النشر:  -الرٌاض 
مقال البروفٌسور وٌزوٌل نشرته المجلة االمرٌكٌة لطبٌب االسرة  .ٕٔ

    -م , فوائد الختان الصحٌة والشرعٌة  99ٔٔ, سنة  ٔٗالعدد / 
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