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 من يهده اهلل  ؛ احلمد هلل ضلمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ باهلل من شركر أنفسنابسم اهلل ك

 كأشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد أف زلمدا عبده  ؛فال مضل لو كمن يضلل فال ىادم لو

حىت غبطنا ،  احلياة مكبُت لنا شرائع ديننا  ىف شىت مناح،  بلغ عن ربو فأمت البالغ ،كرسولو 

تبع ملتو إىل يـو ا كمن قلو كصحبآ فاللهم صل كسلم عليو كعلى  ، أىل الكتابقعلى بياف

.  الدين آمُت

 ك زلاكلة دلعرفة حكمها ك مقصود ختاف البناتففي ىذا البحث مراجعة دلسألة كبعد، 

ك ال شك أف ىذه ادلسألة من تلك ادلسائل اليت . الشارع منها ك كذلك ماىيتها ك حدىا

. يكثر حوذلا اجلدؿ ك ػلاكؿ أف يدلف أعداء اإلسالـ أك اجلاىلوف بو منها إىل تشويو صورتو

. ك كذلك فإف ادلمارسة اخلاطئة لبعض ادلسلمُت قد تكوف من كقود ىذه النار اليت يضرموهنا

ك ذلك أكالن . لذا كجب على ادلسلمُت أف يتصدكا لبياف حقيقة ىذه ادلمارسة يف اإلسالـ

لتصحيح مسار ادللتزمُت باإلسالـ ك السنة إف كاف ٙتة اضلراؼ، ك إلزالة اللبس الذم قد يقع 

فيو بعض صاحلي ادلسلمُت نتيجة احلمالت اإلعالمية ادلشككة، مث لدحض االفًتاءات اليت 

. يلصقها أعداء اإلسالـ ك السنة هبما
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ى

: كىو يف حق الرجل.  يراد بو موضع اخَلْْت يف الرجل كادلرأة:تطروفىالختان

كيف . ، كختنو أم قطع اجللد الزائدة على احلشفة-جلدة فوؽ احَلْشفة - قطع جلدة الُقْلَفة 
   .قطع جلدة عالية مشرفة على الفرج: حق ادلرأة

 ىو عادة قدؽلة مارسها البشر من قبل :(البناتىخاصظ)تاروخىالختانى

. اإلسالـ ك بعده، ك لعلها من بقايا سنن األنبياء اليت فرط بعض الناس فيها ك أفرط آخركف
أف شعوب أسًتاليا القدؽلة ك بعض شعوب أفريقيا ك أمريكا  جاء يف ادلوسوعة الربيطانية

اجلنوبية، باإلضافة إىل ادلسلمُت قد مارسوا تلك العادة، ك اليت عرفتها ادلوسوعة بأهنا قطع 
ك سنبُت أف ىذا كلو ليس اخلتاف . ك من أسوأ  شلارساهتا اخلتاف الفرعوين، البظر أك شيء منو

. الذم حض عليو اإلسالـ

اختلف الفقهاء يف حكم اخلتاف، فقد اتفقوا على مشركعيتو  :حكمىالختان

 لوجوبو – كالشافعية يف ادلشهور –للجنسُت، مث اختلفوا فيما فوؽ ذلك، فذىب البعض 
على اجلنسُت، ك البعض إىل كجوبو على الرجاؿ دكف النساء، ك البعض إىل استحبابو يف 

. حقهما، ك أقل ما قيل فيو للنساء أنو مكرمة، ك للرجاؿ أنو سنة

                                                 

 . برجاء مراجعة الصور التوضيحية يف ادلالحق لتكوين تصور أدؽ عن ادلوضوع. 2/15: معجم ادلصطلحات كاأللفاظ الفقهية 

 .يأيت تفصيل ادلقصود من ختاف ادلرأة 
3 http://www.britannica.com/eb/article-9024411?query=female%20circumcision&ct =  

. البحث يبُت خطأ ىذا التعريف ك أف اخلتاف يف اإلسالـ ليس فيو قطع للبظر أك شيء منو 



 4 

وىفيىالختانىأحادوثىكثورة،ىبطضكاىالىوخلوىمنىمقال،ىوىهذاى
:ىررضىلكاىمدىأقوالىبطضىأهلىالطلمىفوكا

خمس من الفطرة الختان، واالستحداد، ونتف ": عن أأ ىريرة مرفوعان  .1
    ."اإلبط، وتقليم األظفار، وقص الشارب

اختتن إبراىيم وىو ابن :"قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿ ك عن أأ ىريرة  .2
َنا إليك أن اتِبْع ِملََّة :  ك قد قاؿ اهلل"ثمانين سنة بالقدوم  ثُمَّ أوَحي ْ

  إبْ َراِىيَم َحِنيفاً 

  "ألِل  نك  شر الُلْفر واْخَتِتنْ " :  لرجل أسلمككرد يف احلديث قولو  .3

 ك فيو "إإا التقق الِختانان وَوَ  الُلْ  ُ :"ك جاء يف اخلتاف أيضان قولو  .4

دليل على أف النساء كن ؼلتْت، ك عليو فإف ما جاء يف أم من األحاديث 

.  عن اخلتاف من غَت تفصيل يشمل الرجل ك ادلرأة ٚتيعان 

 مثل من ، سئل بن عباس" :قاؿ- رٛتو اهلل -  ف سعيد بن جبَتك ع .5
 : قاؿ، قاؿ أنا يومئذ سلتوف؟أنت حُت قبض النيب  صلى اهلل عليو كسلم

   "ككانوا ال ؼلتنوف الرجل حىت يدرؾ

                                                 

. ، كتاب الطهارة، باب خصاؿ الفطرة1/221: صحيح مسلم 
 3178 رقم 1224 ص 3، ج ...باب قوؿ اهلل تعاىل كاٗتذ اهلل إبراىيم خليالكتاب األنبياء، : البخارم 

 123: النحل 
كحسنو األلباين . (4/153تلخيص احلبَت ) كعثيم كأبوه رلهوالف، كفيو انقطاع : ك قاؿ احلافظ. 356 برقم 98 ص 1ج : سنن أأ داكد 

. 356 ك سنن أأ داكد بتحقيق مشهور برقم 1/120بشواىده كانظر اإلركاء 
صحيح  )ك صححو األلباين  . 1181 برقم 456 ص 3كتاب الطهارة، ذكر إغلاب االغتساؿ من اإلكساؿ، ج : صحيح ابن حباف 

مسلم، كتاب احليض، " إذا جلس بُت شعبها األربع ك مس اخلتاف اخلتاف فقد كجب الغسل" ك أخرجو مسلم بلفظ . (385اجلامع رقم 
. 526باب نسخ ادلاء من ادلاء، رقم 
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، ككانت ٗتْت البنات، فقاؿ - رضي اهلل عنها –كجاء يف حديث أـ عطية  .6

 فإنو أنضر للووو وأحَظق  ند اخِفضي وال تُ ْنِهلي": ذلا رسوؿ اهلل 

 ك ىذا . ك يف بعض ركايات احلديث لفظ أمشي بدؿ اخفضي."الزوج

. أصرح األحاديث الدالة على مشركعية، بل ك استحباب اخلتاف للنساء

ركاه " اخلتاف سنة للرجاؿ مكرمة للنساء : " مرفوعان ك عن ابن عباس  .7
   ك ضعف ادلرفوع-رٛتو اهلل - البيهقي

سألنا رسوؿ اهلل صلى ": قاؿ عن أأ برزة  -رٛتو اهلل -  ابن ادلنذرلرك .8
ك  ".حىت ؼلتْت، ال: قاؿ ، اهلل عليو كسلم عن رجل أقلف ػلج بيت اهلل

 . ك غَته-رٛتو اهلل - ضعفو ابن ادلنذر 

ك ال شك أف من األحاديث ما ىو يف الصحيح، ك إف كاف غَت صريح يف األمر باخلتاف 

للنساء أك احلض عليو، ك منها ما كقع اخلالؼ بُت أىل العلم فيو، ك ىذا القسم أصرح يف 
ك ىي يف - إال أف أحاديث سنن الفطرة اليت ذكرت اخلتاف . إثبات مشركعية اخلتاف للنساء

ال معٌت حلملها على الرجاؿ دكف النساء، ك قد ثبت أف اخلتاف يشمل   الرجاؿ - الصحيح 
 .ك النساء كما ىو كاضح من حديث مس اخلتاف اخلتاف

                                                                                                                                            

 2320:  ص5: حيح البخارم جص 

 .أك تنهكي بفتح التاء ك اذلاء 

  (.  236صحيح اجلامع برقم )كصححو األلباين  . 6236 برقم 603 ص 3ج : احلاكم 

. 14/123انظر عوف ادلعبود  
ركاه : "ك ضعفو احلافظ يف تلخيص احلبَت فقاؿ. 324 ص 8، ج باب السلطاف يكره على االختتافكتاب األشربة، : سنن البيهقي 

كقاؿ البيهقي ... كاحلجاج مدلس كقد اضطرب فيو، عن أبيو بو ، عن أأ ادلليح بن أسامة ، أٛتد كالبيهقي من حديث احلجاج بن أرطاة 
 (  4/153تلخيص احلبَت )" ىو ضعيف منقطع

( 50انظر اخلتاف للبار ص )ك احلديث ضعيف ك لكن كاف عليو العمل إىل عهد قريب . 4/153انظر تلخيص احلبَت  
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:ىوىهذاىررضىبأقوالىالفقكاءىفيىحكمىالختان

كاألصل أف اخلتاف سنة كما جاء -:"رٛتو اهلل - قاؿ الزيلعي : األحناؼ .1
كىو من شعائر اإلسالـ كخصائصو حىت لو اجتمع أىل مصر ، يف اخلرب

كختاف ادلرأة ليس  ...أك قرية على تركو ػلارهبم اإلماـ فال يًتؾ إال لضركرة

 ."كقيل سنة، وإنما ىو ملرمة للروال ألنو ألذ في الجماع ، بسنة 

:   (ادلْت) -رٛتو اهلل - جاء يف شرح سلتصر خليل للخرشي: ادلالكية .2
 السنية يف الذكور كىو قطع اجللدة الساترة [أم اخلتاف] كحكمو"

 ." يف النساء كيسمى اخلفاضكاالستحباب

كإظلا غلب بالبلوغ  ) كاخلتاف كاجب" :جاء يف أسٌت ادلطالب: الشافعية .3

مث أكحينا إليك أف اتبع ملة }كالعقل كاحتماؿ اخلتاف لقولو تعاىل ،  (

أنو اختْت كعمره }ككاف من ملتو اخلتاف ففي الصحيحُت  {إبراىيم حنيفا
مائة كعشركف سنة كقيل }كاحلاكم ، كيف صحيح ابن حباف  {ٙتانوف سنة

 أمر باخلتاف رجال  -صلى اهلل عليو كسلم- ألنو }ك {سبعوف سنة

 قالوا كألنو قطع عضو ال ؼللف فال يكوف إال .ركاه أبو داكد {أسلم
فلو مل غلب مل غلز ، كالرجل كألنو جرح ؼلاؼ منو، كاجبا كقطع اليد

ألف األكلُت ليسا من ؛ كاجملنوف كمن ال ػلتملو، ٓتالؼ ختاف الصيب

                                                 

 228-6/227: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 

و ىو عندىم دون السنة  
 3/49شرح سلتصر خليل للخرشي  

 ك الكالـ قبلو على ختاف الرجاؿ ك النساء ٚتيعان  

 .راعى فقهاؤنا االحتماؿ، ك ىذا من مساحة اإلسالـ اليت أشربوىا 
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 يف -رٛتو اهلل -  ك قاؿ النوكم."كالثالث يتضرر بو، أىل الوجوب
اخلتاف كاجب على الرجاؿ كالنساء عندنا كبو قاؿ كثَتكف من  : "اجملموع

كشلن أكجبو أٛتد كقاؿ مالك كأبو حنيفة ، كذا حكاه اخلطاأ ، السلف 

كحكى كجها ثالثا أنو ، سنة يف حق اجلميع كحكاه الرافعي كجها لنا : 
كادلذىب ، كىذاف الوجهاف شاذاف ، غلب على الرجل كسنة يف ادلرأة 

الصحيح ادلشهور الذم نص عليو الشافعي رٛتو اهلل كقطع بو اجلمهور 

 ."أنو كاجب على الرجاؿ كالنساء

 ] كغلب اخلتاف كعنو: "-رٛتو اهلل - جاء يف الفركع البن مفلح: احلنابلة .4
غلب إذا كجبت : قاؿ شيخنا، كعنو يستحب،  على غَت امرأة[أم أٛتد

فأما اخلتاف  : "-رٛتو اهلل -  ك قاؿ ابن قدامة".الطهارة كالصالة
. كليس بواجب عليهن ، كمكرمة يف حق النساء ، فواجب على الرجاؿ 

كذلك أف ، الرجل أشد : قاؿ أٛتد . ىذا قوؿ كثَت من أىل العلم 
، كال ينقى ما مث ، فتلك اجللدة مدالة على الكمرة ، الرجل إذا مل ؼلتْت 

 ".كادلرأة أىوف 

: ك يف ادلوسوعة الفقهية تلخيص آلراء أىل العلم يف اخلتاف حيث جاء فيها

:  القوؿ األكؿ: اختلف الفقهاء يف حكم اخلتاف على أقواؿ: حكم اخلتاف " 

إىل أف : ذىب احلنفية كادلالكية كىو كجو شاذ عند الشافعية، كركاية عن أٛتد

                                                 

 4/165: أسىً انمطانة 

 1/350: المجموع 

 1/134: الفركع البن مفلح 

 1/102: المغني 
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كىو من الفطرة كمن شعائر اإلسالـ، . اخلتاف سنة يف حق الرجاؿ كليس بواجب
كىو مندكب . فلو اجتمع أىل بلدة على تركو حارهبم اإلماـ، كما لو تركوا األذاف

كعند احلنفية كاحلنابلة يف ركاية يعترب ختاهنا مكرمة . يف حق ادلرأة عند ادلالكية

إنو : إنو سنة يف حقهن كذلك كيف ثالث: كليس بسنة، كيف قوؿ عند احلنفية
ذىب الشافعية كاحلنابلة، كىو مقتضى قوؿ سحنوف : القوؿ الثاين.... مستحب

ىذا : القوؿ الثالث... إىل أف اخلتاف كاجب على الرجاؿ كالنساء: من ادلالكية

القوؿ نص عليو ابن قدامة يف ادلغٍت، كىو أف اخلتاف كاجب على الرجاؿ، كمكرمة 

 ."يف حق النساء كليس بواجب عليهن

ى

ى

ى

                                                 

 29-19/28: الموسوعة الفقيية 
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الترجوحى

 للرجل ك الذم يظهر يف حق الرجاؿ أف الراجح ىو كجوب اخلتاف، كذلك لقولو 

.    أمر يقتضي الوجوب، كمل يوجد صارؼ"ألل  نك  شر الُلْفِر واْخَتِتن " : الذم أسلم

، ك قد أقره ىو استحبابو، أما ادلشركعية فمتفق عليها كأما يف حق ادلرأة فلعل الراجح 

 كما جاء يف حديث أـ عطية ككانت ٗتْت البنات فقاؿ ذلا  :" اخِفضي وال تُ ْنِهلي

إإا اْلتَ َقق الِخَتانان فقد ":  كيف مثل قولو ."فإنو أنضر للووو وأحَظق  ند الزوج
كمل يصح .  كمل ينكرهبياف كوف ختاف النساء معركفان شائعان على عهده . "َوَوَ  الُلْ  

كلعل القوؿ بأنو مستحب يًتجح لدخوؿ . شيء آخر-  خاصة – يف ختاف النساء عنو 
 ك منها اخلتاف كما جاء يف الصحيح؛ ك كما ذكرنا، فإنو ال يف الندب إىل خصاؿ الفطرةادلرأة 

دليل على قصر ذلك على الرجل، ك قد كاف لفظ اخلتاف مشًتكان بُت الرجاؿ ك النساء على 
ك كذلك يًتجح ترجيح جانب الفعل على الًتؾ لكوف اخلتاف فيو ما فيو من األمل . عهده 

ك لكن ليس ىناؾ ما . ككشف العورة، فلو مل تكن فيو فائدة راجحة دلا أقره رسوؿ اهلل 
يستدؿ بو على الوجوب، فإف كوف اخلتاف فيو من األمل ك كشف العورة ما فيو مع إقرار رسوؿ 

 –اهلل لو ليس دليالن على الوجوب، ك إظلا يصلح دليالن على تقدًن جانب الفعل على الًتؾ 
 ألـ عطية باخلفض ليس أمران للنساء بطلبو، كما ىو متقرر يف ، ك أمره -كما قدمت 

األصوؿ ك كذلك فإنو مل ينقلها من الًتؾ إىل الفعل، بل من ادلبالغة يف الفعل إىل االعتداؿ 

                                                 

كحسنو . (4/153تلخيص احلبَت ) كعثيم كأبوه رلهوالف، كفيو انقطاع : ك قاؿ احلافظ. 356 برقم 98 ص 1ج :  سنن أأ داكد 
ك للحديث من الشواىد ك من عمل أىل العلم ك . 356 ك سنن أأ داكد بتحقيق مشهور برقم 1/120األلباين بشواىده كانظر اإلركاء 

 . األمة ما غلعل النفس تطمئن إىل صحتو

  (.  236صحيح اجلامع برقم )كصححو األلباين  . 6236 برقم 603 ص 3ج : احلاكم 

صحيح  )ك صححو األلباين  . 1181 برقم 456 ص 3كتاب الطهارة، ذكر إغلاب االغتساؿ من اإلكساؿ، ج : صحيح ابن حباف 
( 385اجلامع رقم 
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ك كذلك فإف أمره للرجل الذم أسلم ال يدخل النساء فيو ك ذلك ألنو ك إف كاف . فيو
ك تدخل ادلرأة يف خطاب الرجل ك العكس، إال أف ىذا " النساء شقائق الرجاؿ"األصل أف 

عندما ال يكوف ىناؾ سبب للتفريق، ك ىنا ؼلتلف األمر بُت الرجل ك ادلرأة، ك من ذلك أف 

قلفة الرجل قد غلتمع يف آخرىا بوؿ يؤثر يف طهارتو ك ليس األمر كذلك عند ادلرأة، لذا 
ناسب أف يكوف التأكيد أكثر على ختاف الذكور ك ىو مالحظ يف اآلثار ك أقواؿ أىل العلم 

.  ك كذلك عمل األمة

لقد اختصرت يف عرض األقواؿ ك الًتجيح بينها التفاقهم على مشركعية اخلتاف، ك 

.ألف القضية الرئيسية يف البحث ىي حد اخلتاف
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ماهوظىالختانىوىحدهى

تقدـ الكالـ عن حكم اخلتاف، فماذا عن ماىية اخلتاف ك حده؟ ك ضلن ىنا نناقش 
. حد ختاف البنات فإنو الذم ػلصل فيو اخلالؼ، ك يشنع على اإلسالـ بسببو

مقدمظىطبوظى

ك حىت يتيسر فهم ادلقصود من الكالـ عن حد اخلتاف، فال بد لنا أف نقدـ ببعض 

. الفوائد عن األعضاء التناسلية ك تكوينها ك كظائفها

، فإف ىذه األعضاء أصلها كاحد يف األجنة ال فرؽ بُت ذكر ك أنثى أما التكوين
 يف ىذا ، ك جاءت احلقيقة العلمية موافقة حلديث رسوؿ اهلل حىت هناية األسبوع السابع

إذا مر بالنطفة ثنتاف كأربعوف ليلة بعث اهلل إليها ملكا فصورىا كخلق : "الشأف حيث قاؿ
 ربك ما شاء ممسعها كبصرىا كجلدىا كحلمها كعظامها مث قاؿ يا رب أذكر أـ أنثى فيقض

كيكتب ادللك مث يقوؿ يا رب أجلو فيقوؿ ربك ما شاء كيكتب ادللك مث يقوؿ يا رب رزقو 
 ربك ما شاء كيكتب ادللك مث ؼلرج ادللك بالصحيفة يف يده فال يزيد على ما أمر كال مفيقض
 ."ينقص

 مث تبدأ ىذه األعضاء يف التمايز يف إتاه الذكر أك األنثى بناءن على اجلنس الصبغي
.  ك اذلرموين (الكركموسومي)

                                                 

. انظر الصور التوضيحية يف ادلالحق 
30 Genesis (embryologically) 

. 292-283للدكتور زلمد علي البار، ص " خلق اإلنساف بُت الطب ك القرآف"للمزيد، راجع  
 حذيفة بن أسيد الغفارم ، من حديث 2037:  ص4:  صحيح مسلم ج

33 Chromosomal 
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ك يتحوؿ الربعم إىل قضيب يف حاؿ الرجل . ك أصل األعضاء برعم صغَت فوؽ شق
 يف حاؿ ادلرأة ك الشق يبقى يف حاؿ البنت ك يتكوف على جانبيو الشفراف أك بظر
مث هتبط اخلصيتاف إىل .  يف حاؿ الولد، أك يلتصق جانباه ليكوف كيس الصفنالكبَتاف

. الكيس بينما يبقى ادلبيضاف داخل احلوض

ك من الناحية التشرػلية، فإف القضيب يقابل البظر، ك ىو الذم قد يشَت إليو 
ك البظر ليس جلدة فقط، بل . علماؤنا بالنواة ك ذلك ألف شكلو كالنواة أك كنصف كرة

 ك القلفة اليت على حشفة القضيب. يتكوف من نفس األنسجة اليت يتكوف منها القضيب

 كذلك على البظر، يشَت إليها علماؤنا باجللدة ك اليت تزاؿ يف ختاف الذكور تقابلها قلفة
.  ادلستعلية أك اجللدة اليت كعرؼ الديك

ك من الناحية الوظيفية، فإف الذكر ك البظر كالعلا أعضاء انتصاب من أنسجة 
ك كذلك فإف القلفة اليت على حشفة الذكر ك .  ك ىي أعضاء اللذة عند اجلماعمتكهفة

تلك اليت على البظر يتقابالف كظيفيان فال تكاد تعرؼ ذلما فائدة ك إظلا تًتاكم ٖتتهما إفرازات 
 . الضارةاللخن

لعلو قد اتضح من ىذه ادلقدمة أف ما يقابل قلفة ذكر الرجل ليس بظر ادلرأة ك إظلا 
.  (أرجو مراجعة الرسـو التوضيحية يف ادلالحق). قلفة بظرىا

                                                 
34 Clitoris 
35 Labia Majora 
36 Scrotum 
37 Foreskin 
38 Clitoral hood 
39 Cavernous  
40 Smegma 
41

 from the online encyclopedia wikipedia:  

" The outside portion of the clitoris, the clitoral glans, is entirely or partially covered by the clitoral 

hood or prepuce, tissue that is homologous to the foreskin in males and beneath which smegma is 

formed and may collect." 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Clitoral_glans
http://en.wikipedia.org/wiki/Clitoral_hood
http://en.wikipedia.org/wiki/Clitoral_hood
http://en.wikipedia.org/wiki/Clitoral_hood
http://en.wikipedia.org/wiki/Prepuce
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreskin
http://en.wikipedia.org/wiki/Smegma


 13 

بقي أمر من الناحية الوظيفية تنبغي اإلشارة إليو، أال ك ىو أف طوؿ البظر ليس لو أثر 
إف . ىاـ على استدعاء الشهوة، ك ليس تقصَته شلا يرجى منو تقليل الشهوة من ىذه الزاكية

من مث فإنو ال يرجى من قطع البظر أك بعضو . استدعاء الشهوة مسألة ىرمونية نفسية سلوكية

أما عن دكر البظر يف العملية اجلنسية، فإنو يؤثر . تقليل ادلمارسات اجلنسية غَت ادلشركعة
على إمكانية ك سرعة الوصوؿ للذركة اجلنسية عند ادلرأة مىت بدأت بالفعل يف مقدمات 

 اليت أحدعلا الذركة ادلهبلية: إف الوصوؿ إىل الذركة اجلنسية عند ادلرأة لو طريقاف. اجلماع

 ادلمتد داخل جسم ادلرأة، ك الذم يقع أعلى بقية البظرٖتدث عند اجلماع ك سببها إثارة 

ك .  عن طريق ٖتريك أصابع اليد أك غَتىا على البظرك الثاين الذركة البظرية. سقف ادلهبل
من ادلهم بيانو أف نسبة كبَتة من النساء ال يصلن إىل الذركة اجلنسية ادلهبلية ك ليس ذلن من 

.  سبيل إىل الذركة اجلنسية إال عن طريق الذركة البظرية

ى  من مضار طبية لختان البنات أو فوائد؟ 

إف كل ما قيل عن مضار للختاف يف حق البنات إظلا ينصرؼ إىل أنواع اخلتاف غَت 
الشرعي كاخلتاف الفرعوين ك غَته، ك اليت يستأصل فيها اجلزء الظاىر من البظر، ك رٔتا زيد 

ك ينبغي أف . إىل حد قطع الشفرين-  جهالن ك عدكانان –على ذلك، حىت يذىب البعض 

يكوف الدعاة ك العلماء من أشد احملاربُت لبدعة اخلتاف الفرعوين ك بقية أنواع اخلتاف غَت 
الشرعي اليت تنتشر يف بعض أضلاء العامل اإلسالمي، ك ذلك ٛتاية لبناتنا من الضرر ك لسمعة 

.  من التشويو-  ك من خلفها مسعة اإلسالـ –سنة اخلتاف الشرعي 

                                                 
42 Vaginal climax 
43 Clitoral climax 
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إف ىذه ادلضار تشمل الربكدة اجلنسية ك تشوىات ك التصاقات ك التهابات 
. باألعضاء التناسلية الظاىرة للمرأة، ك يؤدم ذلك إىل مضاعفات ٚتة أثناء الوالدة ك النفاس

.  ك غَت ىذه ادلضار البدنية ىناؾ مضار نفسية ٚتة

ك ينبغي التنبيو ىنا أنو مل يثبت أم ضرر طيب من اخلتاف ٔتعٌت قطع قلفة البظر، بل 
 الذم صدر عن منظمة "العادات اليت تؤثر على صحة النساء كاألطفاؿ" يف كتاب جاء

إف اخلفاض األصلي لإلناث ىو استئصاؿ لقلفة : "ـ ما يأيت1979الصحة العادلية يف عاـ 

كىذا النوع مل تذكر لو إم آثار ضارة علي .. البظر كشبيو ٓتتاف الذكور كيعرؼ بالسنة

  ."الصحة

. الدراسات الشلمية  ن ختان البنات

يتحمس الكثَت من الناس لكل ما يقاؿ عنو أنو دراسة علمية، ك لكنهم ال يقدموف على 
إنو من ادلعركؼ يف رلاؿ البحث العلمي أف كثَتان شلا يسمى . نقد ك ٖتليل ىذه الدراسات

دراسات هبا من القصور ك العيوب ك التناقضات ما ال يسمح للباحث األمُت الذم ػلًـت 
. عقلو أف يعتمدىا أك ينقلها للعواـ على أهنا من ادلسلمات

ك تعد الدراسات ادلوافقة للمعايَت العلمية الدقيقة شحيحة يف ىذا ادلوضوع، ك ىذا ليس 
 يف –ادعاءن مٍت، بل نقل عن منظمة الصحة العادلية، حيث جاء يف موقعها اإللكًتكين 

: ما يلي- معرض الكالـ عن دراسة زعموا أهنا كافية عن اآلثار السلبية خلتاف البنات 

كقالت جوم فومايف، ادلدير العاـ ادلساعد لشؤكف صحة األسرة كاجملتمع ٔتنظمة الصحة " 
، بّينات تثبت أّف النساء الالئي تعّرضن ألّول مّرةلقد كّفرت لنا ىذه الدراسة، "العادلية، 

لتشويو يف أعضائهن التناسلية أكثر عرضة بكثَت للمضاعفات كادلشاكل اخلطرة ليت ٖتدث 

                                                 

. السوداف-جامعة اخلرطـو، كالتوليد اختصاصي أمراض النساء، ست البنات خالد زلمد على. د، طبيةرؤية   اإلناثختاف 
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إّف تشويو األعضاء التناسلية األنثوية من ادلمارسات الراسخة يف الثقافات . أثناء الوالدة
فيجب علينا تقدًن الدعم الالـز إىل اجملتمعات . كالتقاليد، غَت أنّو ال بد من كضع حد ذلا

احمللية دلساعدهتا يف اجلهود اليت تبذذلا من أجل التخّلي عن تلك ادلمارسة كٖتسُت خدمات 
كما غلب علينا الثبات يف مقاكمة الظاىرة ادلتمثّلة . الرعاية ادلقدمة للنساء الالئي تعّرضن ذلا

فالكل يعلم أّف منظمة الصحة العادلية تعارض . يف إضفاء الطابع الطيب على تلك ادلمارسة
 ."كليان إجراءىا من قبل عاملي القطاع الطيب

يوضح على الصفحة اإلصلليزية، ك لقد جاء ادلزيد من التفصيلعبارة ألكؿ مرةالحظ 
. ضعف الدراسات السابقة

، ادلشرؼ على الدراسة يف األستاإ سشد الفضي كقاؿ : " ك كذلك جاء يف نفس الصفحة
فقد ُأجريت ىذه الدراسة . إّف ىذه النتائج تكتسي أعلية كبَتة بالنسبة للبلداف"السوداف، 

اجليدة يف مستشفيات عديدة يف بلداف أفريقية تنتشر فيها ظاىرة تشويو األعضاء التناسلية 
 على ما ينجم عن تلك ادلمارسة من آثار ألّول مّرة،األنثوية، كبالتايل فهي تقيم الدليل، 

 ."ضارّة بالنسبة للنساء كاألطفاؿ

. الحظ تكرار ألكؿ مرة

" بالبينات"اليت تثبت " الوافية"ك ضلن اآلف يف حاجة إىل التعرؼ على ىذه الدراسة الكبَتة 
.  ادلضاعفات السلبية خلتاف البنات يف مرحلة الوالدة"ألول مرة"

                                                 

: مه مىلع مىظمت انظحت انعانميت عهً انشبكت 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr30/ar/print.html 
46

 Previous smaller studies have suggested that adverse obstetric outcomes such as episiotomy,2 

tears,3–5 protracted labour,
2,5

 post-partum haemorrhage,
3,5

 and low Apgar score
2,5

 might be more 

common in deliveries in women who have had FGM.
3,5

 However, reliable data about the effect of 

different types of FGM on specific obstetric outcomes are scarce, since previous studies have 

inconsistent findings,
3,4

 rarely account for potential confounding factors,
2,5

 do not investigate the 

effects of different types of FGM,
2,3,5

 and have been based on self-reported obstetric complications.
3,4

 

Previous studies also had insufficient power to examine important outcomes such as stillbirth and early 

neonatal death. 
47

 http://www.who.int/reproductive-health/fgm/ 

: من موقع منظمة الصحة العالمية عمى الشبكة 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr30/ar/print.html 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr30/ar/print.html
http://www.who.int/reproductive-health/fgm/
http://www.who.int/reproductive-health/fgm/
http://www.who.int/reproductive-health/fgm/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr30/ar/print.html
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:  لقد درسوا مضاعفات اخلتاف يف مرحلة الوالدة بعد تقسيمهم النساء إىل أربع عينات

غَت ادلختونات   .1
، مع استئصاؿ البظر بشكل جزئي أك تاـ أك نساء تعرضن إىل استئصاؿ القلفة .2

. دكف ذلك
نساء تعرضن إىل استئصاؿ البظر، مع استئصاؿ الشفرين الصغَتين بشكل جزئي أك  .3

.  تاـ
نساء تعرضن إىل استئصاؿ األعضاء التناسلية اخلارجية بشكل جزئي أك تاـ، مع  .4

 (اخلتاف التخييطي)تضييق الفوىة ادلهبلية /غرز

: مالحظة": و إليك اآلن تشريفهم لختان البنات و خلطهم بين ك  أنوا و، قالوا
ختاف "يشمل تشويو األعضاء التناسلية األنثوية، الذم كثَتان ما ُيشار إليو ٔتصطلح 

، ٚتيع ادلمارسات اليت تنطوم على إزالة األعضاء التناسلية األنثوية اخلارجية "اإلناث
بشكل جزئي أك تاـ، أك إحلاؽ إصابات أخرل بتلك األعضاء إماّ بدكاع ثقافية أك دينية 

 : كُ٘تارس حاليان أنواع سلتلفة من ذلك التشويو منها ما يلي. أك دكاع ال تستهدؼ العالج

 استئصاؿ القلفة، مع استئصاؿ البظر بشكل جزئي أك تاـ أك دكف - النوع األكؿ
ذلك؛  

 استئصاؿ البظر، مع استئصاؿ الشفرين الصغَتين بشكل جزئي أك تاـ؛  - النوع الثاين
 استئصاؿ األعضاء التناسلية اخلارجية بشكل جزئي أك تاـ، مع - النوع الثالث

 " (اخلتاف التخييطي)تضييق الفوىة ادلهبلية /غرز

                                                 
49 Prepucectomy 

: من موقع منظمة الصحة العالمية عمى الشبكة 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr30/ar/print.html 

: من موقع منظمة الصحة العالمية عمى الشبكة 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr30/ar/print.html 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr30/ar/print.html
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr30/ar/print.html
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ك بعد ذلك رصدكا األضرار ادلشاىدة يف العينات ادلختلفة، ك من اجلدير بالذكر أف العينة 
ك كانت األضرار األخطر ك . الثانية كانت نسبة األضرار فيها أكثر بقليل من العينة األكىل

  .األكثر يف العينتُت الثالثة ك الرابعة

 ك ىو – الذم أكد أال يكوف متعمدان –ك اآلف أستدعي عقوؿ الباحثُت للنظر يف ىذا العيب 
: خلط ثالثة أنواع من ادلمارسات من غَت ٘تييز بينها ك ىي

. استئصاؿ القلفة .1
. استئصاؿ القلفة، مع استئصاؿ البظر بشكل جزئي .2
 .استئصاؿ القلفة، مع استئصاؿ البظر بشكل تاـ .3

 3 ك 2 من جهة ك 1إف احلاجة ك األمانة العلمية كانت تدعو على األقل إىل الفصل بُت 
من جهة أخرل، ك ذلك للفرؽ الكبَت بُت القلفة ك البظر، ك إف كاف األكىل الفصل بُت 

. الثالثة لتكوف نتائج كل قسم مستقلة ك كاضحة

إنو من العجيب أف يدخلوا قطع القلفة يف بداية الدراسة مع بقية أنواع ما مسوه بالنوع األكؿ 
تشويو األعضاء التناسلية األنثوية، ك العجب ليس فقط دلا ذكرت من الفرؽ التشرػلي ك من 

 كانت من – كما تقدم –أيضاً ألن المنظمة إاتها الوظيفي بُت القلفة ك البظر، ك لكن 
!  قب  تقر بأن قطع القلفة ليس لو أضرار

 ك إهنم هبذا اخللط  أفسدكا مصداقية الدراسة بالكلية يف ٖتديد أضرار قطع القلفة دكف البظر
حىت مع قطع جزء من البظر، إذ قد يعًتض على ذلك بأف األضرار ادلشاىدة يف العينة الثانية 

كانت ٚتيعها بسبب كجود تلك الشرػلة من النساء  - ك اليت مل تكن يف األصل كثَتة- 

                                                 

 .36اوظز انمالحك، ص  

53 Prepucectomy 

 راجع المالحق 
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الاليت تعرضن لالستئصاؿ الكامل للبظر، ك الذم مل يقل بو أحد من علماء ادلسلمُت، فضالن 
 .  عن أف يكوف الرأم الراجح

ك من مث، ك بناءن على شهادهتم أف ىذه الدراسة ىي األكىل ك الرائدة يف إثبات مضاعفات 
: اخلتاف، أخلص إىل اآليت

  لي ت ىناك دراسات موافقة للمشايير الشلمية تثبت ضرر قطع القلفة دون
. البظر، ب  و حتق مع قطع وزء من البظر

  ىذه الدراسة إضافة مهمة على بداية الطريق إلثبات أضرار قطع البظر فما فوؽ
. ذلك

 ينبغي عمل دراسات تفرؽ بُت ادلمارسات ادلختلفة ك تتناكؿ قطع القلفة دكف غَتىا .
 ينبغي عمل دراسات تتحرل الفوائد احملتملة لقطع القلفة .

 

: الفوائد الطبية لختان البنات

 –مل يتصدل لدراسة فوائد اخلتاف الطبية يف البنات -  فيما أعلم –لألسف فإنو 
إف ! أطباء ادلسلمُت، ك ال ينتظر أف يقـو بذلك غَتىم- دراسة كافية موافقة للمعايَت العلمية 

ذلو يف حاجة إىل ادلزيد منها، على أف تكوف - ك إف قدمت فيو بعض البحوث - ىذا األمر 
.  موثقة ك تراعي ادلعايَت العلمية ليتسٌت تقدؽلها لكل مشكك يف ىذه السنة

 فعديدة ك موثقة بشكل قطعي، نذكر –يف حق الرجاؿ - أما فوائد اخلتاف الطبية 

 :منها على كجو اإلٚتاؿ كاالختصار ما يلي

.  تقليل نسبة االلتصاقات كااللتهابات اليت ٖتصل للحشفة  -1
                                                 

55 Know the facts about circumcision,  infections diseases in children, January 20003 by Thomas E Wisewell, 

MD. 

.  للمزيد102-75للدكتور زلمد علي البار ص " اخلتاف"راجع أيضان 
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 . تقليل نسبة أمراض اجلهاز البويل اخلمجية -2

 . تقليل نسبة سرطاف الذكر -3

 . تقليل نسبة األمراض ادلنتقلة باالتصاؿ اجلنسي -4

تقليل نسبة ادلضاعفات الناشئة عن انسداد اجملارم البولية أك التهابات  -5
 . الكليتُت كاليت تشمل ارتفاع ضغط الرحم كغَته

 تقليل التهابات احلشفة، ك من مث تعديل ك يتوجو أف يكوف من فوائد ختاف البنات
ك ٖتسُت ك حفظ الشهوة . الغلمة ك الشبق اللذين قد ينتجاف عن ىذه االلتهابات

ك كذلك تقليل . ( القلفة )احلشفةالفطرية، سيما عند ادلصابات بتضخم أك ضيق 
 إىل التهابات اجملارم البولية ك اجلهاز التناسلي كما كردت بذلك بعض ْتوث قدمت

 ك تقليل التهابات . كالقضايا الطبية ادلعاصرةالشريعةادلؤ٘تر الطيب اإلسالمي عن 
اجملارم البولية ك التناسلية إظلا ىو لقرب احلشفة من مدخليهما، فإذا كانت اجلراثيم 

. تًتاكم ٖتتها فطبيعي أف تنتقل منها إىل فتحيت اجملارم البولية ك التناسلية
ك أكرد ىنا كالمان لطبيبة أمريكية عن بعض فوائد اخلتاف، ك كالمها ال يغٍت عن 

دراسات جادة، فإف رأم اخلرباء غَت ادلدعـو بالدراسات القوية يعد من األدلة الضعيفة يف 
ك لكن كالمها قد ؼلفف من جنوح ادلعارضُت للختاف الشرعي، فإف . رلاؿ البحث العلمي

غاية ما يستندكف إليو قيل ك قاؿ أك دراسات كاىية أك غَت زلررة ك ال صلة ذلا باخلتاف 

ك كذلك فقد يفتح آفاقان دلزيد من البحث، ك ىو يف أدىن األحواؿ ينفي خرافة . الشرعي

                                                 
56 Infectious 

كما ؽلكن أف يستفاد من أقواؿ األطباء، ك ادلقارنة بالذكور، ك النظر يف النواحي التشرػلية ك الوظيفية للقلفة ك سائر األعضاء التناسلية  
ك كل ىذا ال يعفينا من ادلزيد من الدراسات اجلادة إلثبات كل ما نقوؿ . ك البولية للمرأة ك كذلك بعض البحوث ادلشار إليها الحقان 

. بالبينات العلمية

، طبيةرؤية   اإلناثختاف، نقالن عن  العامل اإلسالمي ٔتكة ادلكرمةبرابطة البار إىل اجملمع الفقهي  زلمد عليالدكتورجاء ذلك يف ْتث قدمو  
 .السوداف-جامعة اخلرطـو، كالتوليد اختصاصي أمراض النساء، ست البنات خالد زلمد على. د
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إف عذرة األنثى هبا : " أم أ لورمالطبيبة  قالت. اإلٚتاع الطيب على ضرر ٚتيع أنواع اخلتاف
قلفة أمامية صغَتة مطوية فوقها حلماية هنايتها احلساسة ، كأحيانان ما تكوف ىذه القلفة 

معقوفة ألسفل بشدة ػ فبدالن من أف تكوف كقاية فإهنا تكوف مصدر للتهيج ، ألف اإلفرازات 

ػ ككم من امرأة كانت عصبية طواؿ حياهتا بسبب قلفة معقوفة ، كىو ما  الطبيعية ٖتتجز ٖتتها
كأشارت الطبيبة إىل أف العالج يكوف أحيانان .  بعملية يف منتهى البساطة قؽلكن تصحيح

بالًتبية كلكن اخلتاف ادلبكر يف سن الطفولة للبنت يكوف عالجان مؤكدان ػ كقالت إف القلفة 

ادلعقوفة ينتج عنها هتيج دائم يعود إىل شلارسات مؤذية للفتاة كقد يفضي إىل شلارسات شاذة 

 "كلو صلة باحلياة غَت السوية لبعض البنات

                                                 

مسابقة - اجلمعية الطبية اإلسالمية السودانية، مقدـ إىلختاف اإلناث على ضوء الدين كالطب: ْتث بعنوافالنقل من غَت تصرؼ من 
 .  من موقع منظمة أـ عطية األنصارية على الشبكة. عماد عمر خلف اهلل أٛتد: إعداد ، البحوث العلمية

http://www.umatia.org/priceresearch.html 
  

http://www.umatia.org/priceresearch.html
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فقد كقع يف ذلك شيء من أماىحدىختانىاألنثىىفيىكالمىأهلىالطلم،ى

-ك ىم األكثر - االختالؼ، فقاؿ بعضهم بأنو قطع جزء من البظر، بينما ذىب آخركف 
مث إهنم اختلفوا يف احلكمة من -.  فيما يفهم من كالمهم –ألف البظر يًتؾ على حالو 

ختاف ادلرأة، فذىب بعضهم للقوؿ بأنو ػلجم الشهوة، ك آخركف عللوا النهي عن اإلهناؾ 
ػلجم الشهوة، ك ليس يف ذلك تناقض، فقد يقوؿ -  أم اإلهناؾ –الوارد يف األحاديث بأنو 

أن ك لكننا سنبُت إف شاء اهلل . قائل إف أخذ القليل من البظر يقلل الشهوة ك ال يذىبها
، ك إف كاف قطع القلفة ؽلنع من تشدي  الشهوة ليس مقصوداً أساسياً من الختان

االلتهابات اليت قد تؤدم عند حصوذلا إىل إثارة البظر ٖتتها، شلا قد يؤدم إىل زيادة الغلمة 

 قد يكوف عامل حفاظ القلفةأما الشهوة الفطرية غَت ادلرضية، فإف قطع . بطريقة مرضية
ك إف ادلقصود من ترؾ النهك أك اإلهناؾ يف . متضخمة أك ضيقةعليها، سيما إذا كانت 

.   ىو ترؾ البظر أك النواة من غَت قطع حىت ال تتضرر الشهوةحديث رسوؿ اهلل 

                                                 

 .و ال فرق في ىذا الشأن بين المرأة و الرجل 
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  :وىاآلنىمدىأقوالىأهلىالطلمىوىمناقذتكا

 (ال بد من كشف ٚتيع احلشفة يف اخلتاف  ) (فصل  ): "جاء يف أسٌت ادلطالب
من  (ك  )للرجل بقطع اجللدة اليت تغطيها فال يكفي قطع بعضها كيقاؿ لتلك اجللدة القلفة 

أم اللحمة اليت يف أعلى الفرج فوؽ سلرج البوؿ  (اخلفاض  ) (قطع شيء من بظر ادلرأة  )
أنو صلى اهلل عليو كسلم قاؿ  }كتقليلو أفضل ركل أبو داكد كغَته ، تشبو عرؼ الديك 

 "{فإف ذلك أحظى للمرأة كأحب للبعل ، ال تنهكي : للخاتنة 

 برىاف من تدليل أك تعليل على أف البظر ينبغي قطع – رٛتو اهلل –ك ليس يف كالـ السيوطي 
رٛتو - ك لقد قاؿ النوكم. شيء منو، ك ليس البظر ىو الذم يشبو عرؼ الديك بل قلفتو

الواجب يف ادلرأة قطع ما ينطلق عليو االسم من اجللدة اليت كعرؼ الديك : " يف اجملموع-اهلل 
كيستحب أف يقتصر يف ادلرأة : قالوا . كصرح بذلك أصحابنا كاتفقوا عليو ، فوؽ سلرج البوؿ 

 فلم يذكر البظر ك استعمل لفظ اجللدة ك ىو األدؽ ."على شيء يسَت كال يبالغ يف القطع

 حيث -رٛتو اهلل - ك لقد زاد األمر إيضاحان الشيخ األنصارم. ك ادلناسب لوصف القلفة
: باسم القطع ٔتعٌت مسماه كما عرب بو احلاكم أم  (لألنثى  )اخلتاف : "قاؿ يف الغرر البهية

كإذا قطعت ، ٔتا يسمى قطعا من اللحمة بأعلى الفرج فوؽ سلرج البوؿ تشبو عرؼ الديك 

 ك النواة اليت تبقى إذا قطعت اجللدة اليت كعرؼ الديك ىي البظر ."بقي أصلها كالنواة
.  الذم ال يقطع منو شيء

 السنية يف الذكور كىو [أم اخلتاف] كحكمو: "(ادلْت): ك جاء يف شرح سلتصر خليل للخرشي
قطع أدىن جزء من اجللدة قطع اجللدة الساترة كاالستحباب يف النساء كيسمى اخلفاض كىو 

                                                 

 4/165: أسٌت ادلطالب 

 1/350: المجموع 
 1/112: الغرر البيية في شرح البيجة الوردية 
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اخفضي كال تنهكي فإنو أسرل للوجو كأحظى  } كال ينهك خلرب أـ عطية اليت يف أعلى الفرج
أم ال تبالغي كأسرل أم أشرؽ للونو كأحظى أم ألذ عند اجلماع ألف اجللدة  {عند الزكج 

 "تشتد مع الذكر مع كماذلا فتقول الشهوة لذلك كإذا مل تكن كذلك فاألمر بالعكس
 الحظ أنو ينبو على مراعاة الشهوة ك أف حفظها مقصود، ك كيف ال يكوف اشتهاء 

مث إنو يصف . الزكج مقصودان ك من صفة نساء اجلنة أهنن عرب، أم متوددات إىل أزكاجهن
اشتداد اجللدة، ك يريد بو انتصاب البظر أثناء ادلالعبة ك اجلماع، فإنو من ادلعلـو أف البظر 

مقابل لو تشرػليان -  كما بينا –عضو لذة عند ادلرأة ينتصب كما ينتصب ذكر الرجل، ك ىو 

ك ذلك " أدىن جزء من اجللدة"ك الحظ أيضان قولو . ك كظيفيان ك أصلهما يف اجلنُت كاحد
.. مراعاةن لعدـ اجلور ك قطع شيء من البظر

  استشكل كوف الشهوة، ك اليت أشار إليها الرسوؿ – رٛتو اهلل – مث إف الشارح
قولو  ): "ٖتصل من اشتداد اجللدة مع كوف اخلتاف قطع جزء منها فقاؿ" أحظى للزكج"بقولو 

قولو مع ) بفتح التاء كسكوف النوف كفتح اذلاء ( قولو كال تنهكي ) أم أقل جزء  (أدىن جزء 
أم اجللدة أم إذا كانت اجللدة كاملة تشتد كتتقول كال ػلصل فيها رخو فإف قلت  (كماذلا 

إذا كانت تشتد مع الذكر مع كماذلا فاألكىل ترؾ اخلتاف ألجل ازدياد القوة قلت اخلفاض أمر 
 ."كيتحصل بأدىن شيءتعبدم فيفعل 

الحظ قولو ك يتحصل بأدىن شيء، فهو يرل أف إبقاء الشهوة ك اللذة عند اجلماع 

 أنو ال – بعد قليل –ك ضلن سنبُت . شلا ػلرص عليو، ك لذا فهو ينصح بقطع أدىن شيء
. إشكاؿ ْتمد اهلل ك أف اجلزء ادلقطوع ال يؤثر على الشهوة الفطرية، بل قد ػلفظها

                                                 

 3/49: سلتصر خليل للخرشي 
ك ىو زلمد بن عبد اهلل اخلرشي   
 3/49: سلتصر خليل للخرشي 
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 : "أقواالن ألىل العلم يف حد اخلتاف يف ٖتفة ادلودكد، فقاؿ- رٛتو اهلل -    ك ذكر ابن القيم 

كقاؿ ابن الصباغ يف الشامل الواجب على الرجل أف يقطع اجللدة اليت على احلشفة حىت 
تنكشف ٚتيعها كأما ادلرأة فلها عذرتاف إحداعلا بكارهتا كاألخرل ىي اليت غلب قطعها كىي 

كقاؿ اجلويٍت .... كإذا قطعت يبقى أصلها كالنواةكعرؼ الديك يف أعلى الفرج بُت الشفرين 
القدر ادلستحق من النساء ما ينطلق عليو االسم قاؿ يف احلديث ما يدؿ على األمر باإلقالؿ 

كأما خفض ادلرأة ...ادلاكردم قاؿ أمشي كال تنكهي أم اتركي ادلوضع أشم كاألشم ادلرتفع كقاؿ
كيؤخذ منو اجللدة فهو قطع جلدة يف الفرج فوؽ مدخل الذكر كسلرج البوؿ على أصل كالنواة 

  "ادلستعلية دكف أصلها

، ك فيو التفريق بُت اجللدة ادلقطوعة ك أصلها -رٛتهم اهلل - ك ىذا كالـ نفيس من فقهائنا 
ادلًتكؾ الذم يشبو النواة، فإف علمت أف اجللدة ادلشار إليها ىي قلفة ادلرأة ك ىي توازم قلفة 

 ك أف النواة ىي البظر ك أنو يقابل الذكر عند الرجل ك أنو يًتؾ كلو ال يقطع منو الرجل
ك . فإف اخلتاف من سنن الفطرة ك من ٘تاـ الطهارة. شيء زاؿ العجب ك ارتفع كل إشكاؿ

ىذه اجللدة ٕتتمع ٖتتها إفرازات ضارة مثل تلك اليت ٕتتمع ٖتت قلفة الرجل ك لكنها 
 ك النواة أك البظر  ك قد ثبت ضررىا يف الرجاؿك ىذه اإلفرازات تسمى اللخن. دكهنا

ىو العضو ادلسؤكؿ عن الشهوة، ك ىو ال يقطع منو شيء، فيكوف القطع لتحصيل الطهارة 
ك يكوف ترؾ البظر . يف ادلقاـ األكؿ، ك إف كانت لو فوائد أخرل مًتتبة على ٖتصيلها

. للحفاظ على الشهوة ك اللذة عند اجلماع

                                                 

 192-1/191ٖتفة ادلودكد  
68 http://en.wikipedia.org/wiki/Clitoris 

و . رواه البخاري و ىو دعاء بالشفاء" ال بأس طيور إن شاء اهلل"من معاني الطيارة الشفاء، و في الحديث  
من الطيارة بمعناىا العام، و الذي تدخل فيو الطيارة التي ىي شرط -  و منيا الختان لمجنسين –خصال الفطرة 

 .في صحة الصالة و غيرىا

 .فناسب اف يكوف التأكيد على ختاف الرجاؿ أكثر يف اإلسالـ، فسبحاف الذم ال يعزب عن علمو شيء 
71 Smegma    
72 Know the facts about circumcision,  infections diseases in children, January 20003 

by Thomas E Wisewell, MD. 

 102-75للدكتور زلمد علي البار ص " اخلتاف"راجع أيضان 



 25 

بقي أف كثَتان من أجلة علمائنا جعلوا تقليل الشهوة من أىم حكم اخلتاف، ك مل يذكركا 
: يف ادلرأة ىل ٗتْت أـ ال ؟ اجلواب : مسألة -:  " رٛتو اهلل –قاؿ اإلماـ ابن تيمية . غَتىا

قاؿ رسوؿ اهلل  }. أف تقطع أعلى اجللدة اليت كعرؼ الديك: كختاهنا، نعم ٗتْت، احلمد هلل
: يعٍت  {أمشي كال تنهكي فإنو أهبى للوجو كأحظى ذلا عند الزكج : كىي اخلاتنة - للخافضة 

، كذلك أف ادلقصود ٓتتاف الرجل تطهَته من النجاسة احملتقنة يف القلفة، ال تبالغي يف القطع
. فإهنا إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، كادلقصود من ختاف ادلرأة تعديل شهوهتا

كذلذا من ، فإف القلفاء تتطلع إىل الرجاؿ أكثر، يا ابن القلفاء: كذلذا يقاؿ يف ادلشا٘تة
كإذا حصل ادلبالغة ، ما ال يوجد يف نساء ادلسلمُت، كنساء اإلفرنج، الفواحش يف نساء التًت

فإذا قطع من غَت مبالغة حصل ، فال يكمل مقصود الرجل، يف اخلتاف ضعفت الشهوة
 ".ادلقصود باعتداؿ كاهلل أعلم 

و أن ن اء أف اخلتاف ليس من أجل ٖتجيم الشهوة الفطرية، -  كما بينا –ك احلق 
.  الم لمين إنما  صمهن من الرإيلة وازع التقوى في نفوسهن

 ليس لو أثر ىاـ يف استدعاء ك لقد بينت عند الكالـ عن الناحية الطبية أف طوؿ البظر
ك إف . الشهوة ك إظلا يؤثر يف إمكانية ك سرعة الوصوؿ إىل الذركة مىت بدأت مقدمات اجلماع

: قد يؤثر على الشهوة من ناحيتُت-  الذم أصاب اإلماـ يف تعريفو –اخلتاف الشرعي 

ك من ادلهم بيانو أف . منع الغلمة ادلرضية النإتة عن التهابات القلفة عند حصوذلا .1
ذلك ينطبق على الرجل أيضان، فإف ىذه االلتهابات اليت تصيب احلشفة ك ما ٖتتها 
عند الرجل غَت ادلختوف تؤدم إىل إثارة رأس الذكر شديد احلساسية، ك من مث إىل 

فال فرؽ إذان يف حكمة اخلتاف بُت . نوع من الشبق ادلرضي كما ىو احلاؿ يف ادلرأة
الرجل ك ادلرأة إال أف يقاؿ إف ٕتمع البوؿ ٖتت حشفة الرجل ٓتالؼ ادلرأة غلعل 

. اخلتاف آكد يف حقو
. القلفة متضخمة أك ضيقةحفظ الشهوة الفطرية ك ٖتسينها، سيما إذا كانت  .2

                                                 

 275-1/274: الفتاكل الكربل البن تيمية 

 . ىنا بقطع البظر أو شيء منو، بل أصاب في تعريف الجزء المقطوع–رحمو اهلل - لم يقل اإلمام ابن تيمية  
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فصواب ك دقيق، ك ىذه " تقطع أعلى اجللدة اليت كعرؼ الديك " – رٛتو اهلل –  أما قولو 
قلفة البظر ك قطعها من أجل الطهارة أيضان كما ىو احلاؿ يف الرجاؿ، ك إظلا غاب ىذا ادلعٌت 

عن علمائنا لصغر حجمها فلم يتخيلوا أنو يًتاكم ٖتتها إفرازات ضارة، فبحثوا عن حكمة 
أنضر للوجو ك أحظى " ك نص احلديث . للختاف فظن بعضهم أنو لتقليل الشهوة حصران 

-.   رٛتهم اهلل –يفيد غَت ما ذكركا " للزكج

: ك لنراجع حديث رسوؿ اهلل ثانية حىت تطمئن نفوسنا دلا اخًتناه

اخِفضي وال تُ ْنِهلي فإنو ":  للخاتنة–صلى اهلل عليو ك سلم - قاؿ رسوؿ اهلل 

.   أ مي  ك يف ركايات."أنضر للووو وأحَظق  ند الزوج

ـُ الػِختاَف، كالػخافضُة : "ك اإلمشاـ ىو قطع الشيء اليسَت جدان قاؿ ابن منظور  ك َأَشمَّ الػَحجَّا
ِإذا َخَفْضِت َفَأمشِّي كال : كفػي حديث النبػي، أَنو قاؿ ألُـ عطية. َأخذا منهما قلػيالن : الَبْظرَ 

كال تَػْنهكي َأم ال تْأخذم من الَبْظِر : تَػنػَْهكي فِإنو َأْضوأُ للوجو كَأْحظى ذلا عند الزكج؛ قولو
كثػَتان، شبو القطع الػيسَت بِإمشاـ الرائحة، كالنػَّْهك بالػمبالغة فػيو، َأم اقطعي بعَض النَّواِة كال 

  ".تستْأصلػيها
اقطعي بعض "ك " ك اخلافضة البظر" ك ضلن نوافق على ما ذكر أكالن ك طلتلف معو يف قولو 

كما ذكر ابن (البظر)ك إظلا تًتؾ النواة . بل إف ىناؾ جلدة فوؽ البظر ك ليست منو" النواة
. الصباغ ك ادلاكردم ك تقطع اجللدة ادلستعلية عليها دكهنا

ك لعل ادلقصود من اإلمشاـ كما ذكره ابن القيم عن اجلويٍت ىو ترؾ موضع القطع عاليان، ك 
ك الشََّمُم ارتفاع يف قصبة األنف مع استواء أعاله : "سلتار الصحاحاللغة تشهد لو، جاء يف 

 "كرجل أَشمُّ األنف كجبل أشم أم طويل الرأس بُت الشمم فيهما

                                                 

ليس يف : "نقل ابن حجر عن ابن ادلنذر قولو. ( 236صحيح اجلامع برقم )كصححو األلباين  . 6236 برقم 603 ص 3ج : احلاكم 
 .4/156تلخيص احلبَت. ك مل يعقب" كال سند يتبع، اخلتاف خرب يرجع إليو 

 326:  ص12: ساف العرب جؿ 
 146:  ص1: سلتار الصحاح ج 
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صلى اهلل -  ك كل ذلك يؤيد ما ذكرناه من أف البظر ال يقطع، ك أقول معتمدنا ىو قولو 
فأم حظ للزكج يف تقليل شهوة ادلرأة "  أنضر للووو وأحَظق  ند الزوج "–عليو ك سلم 

بقطع شيء من بظرىا بل إهنا جراء ذلك قد تصاب بالربكدة اجلنسية شلا يسبب الكثَت من 
ادلتاعب للزكجُت، فال ىي حصلت ذلا اللذة ادلقصودة من اجلماع ك اليت تؤدم إىل كضاءة أك 

.  ك ال الزكج حصل لو الرضا بكونو قد كفى زكجتو– كما جاء يف احلديث –نضارة الوجو 
ك إف .     إف مراعاة حق ادلرأة يف ادلتعة دلن العدؿ الذم أمرت بو شريعتنا ك حضت عليو

 أف ذلك يشمل كل ففهم منها ابن عباس  (َكذَلُنَّ ِمْثُل الَِّذم َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُركؼِ )اهلل قد قاؿ 
 كما أحب َأف تتزين يل ادلرأة؛ أَلف اهلل، للمرأة إين أحب أف أَتزين: "شيء حىت الزينة فقاؿ 

 [ستخلصأأم ]ؼ ظأحب َأف أسْت ما ك (َكذَلُنَّ ِمْثُل الَِّذم َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُركؼِ ): تعاىل يقوؿ
  "(َكلِلرَِّجاِؿ َعَلْيِهنَّ َدَرَجةه ): تعاىل يقوؿ يها؛ أَلف الّلوؿٚتيع حقي ع

بل إف اهلل قد علم ادلؤمنُت من آداب اجلماع أف يقدموا ألنفسهم بادلالعبة ك اليت ذلا من 
ما - اليت انتبهت إليها العلـو الطبية حديثان - الفوائد اجلنسية ك النفسية ك العاطفية للمرأة 

يف كتاب اهلل من -  الذم رٔتا يظنو البعض غَت ذم أعلية –غلعل اإلشارة إىل ىذا األمر 
. ( َأاَل يَػْعَلُم َمْن َخَلَق َكُىَو اللَِّطيُف اخْلَِبَتُ )إعجازه، ك صدؽ اهلل القائل 

      

                                                 

 .(1/625)انظر تفسَت الطربم 
 67/14: الممك 
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؟ىوىهلىوقطدىمنىكلىالنداء

كاختلف يف النساء ىل ؼلفضن عموما أك يفرؽ بُت نساء " : جاء يف عوف ادلعبود
ادلشرؽ فيخفضن كنساء ادلغرب فال ؼلفضن لعدـ الفضلة ادلشركع قطعها منهن ٓتالؼ نساء 

. فمن قاؿ إف من كلد سلتونا استحب إمرار ادلوسى على ادلوضع امتثاال لألمر : ادلشرؽ قاؿ 
  ". قاؿ يف حق ادلرأة كذلك كمن ال فال

  ك ىذا كالـ نفيس يراعي اختالؼ حجم ىذه اجللدة، ك إف مل يكن بالضركرة متعلقان بكوف 
 يف رلملو؛ ك عليو فإف الطبيب احلاذؽ ىو النساء من ادلشرؽ أك ادلغرب، ك لكنو صحيح

.  الذم يقرر كم يقطع ك ىل يقطع
: ك ىذا يقودنا إىل سؤاؿ آخر ك ىو

ىى
منىالذيىدوتولىىختنىاألوالدىوىالبنات؟ى

 عن ادلبالغة بياف إمكاف حصوؿ الضرر -صلى اهلل عليو ك سلم -      ال شك أف يف هنيو 
إذا تصدل ذلذا األمر غَت احلاذؽ؛ ك لذا ينبغي أف يًتؾ ىذا األمر يف زماننا لألطباء، فهم 

.  أعرؼ بالقدر الذم ال يضر البنت قطعو
ىي ذاهتا اليت كانت ٗترج يف الغزكات -  رضي اهلل عنها –إف أـ عطية اخلاتنة 

ك يف زماننا مت تنظيم مهنة التطبيب، ك لذلك يف . لتداكم اجلرحى، إذان فهي من أىل التطبيب
من تطب  ولم : "  حيث قال وإن أول من سن لنا إلك ىو رسول اهلل اإلسالـ أصل

 "يُشلم منو ط  فهو ضامن 

                                                 

 .انظر إىل الكالـ عن ادلوانع الطبية بعد قليل 

 ..."اخفضي "4587شرح حديث  

 انظر ادللحق  

انظر سنن أأ داكد ) كحسنو األلباين 4586 برقم 195 ص 4 ج باب فيمن تطبب بغَت علم فأعنتكتاب الديات، : أبو داكد 
( 4586بتحقيق مشهور برقم 
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كمعٌت احلديث يقتضي أف يتدرب الطبيب أكالن ٖتت إشراؼ غَته فإنو ال سبيل ألف 
.  يعرؼ بالطب إال بالتدرب ، فإنو إف عاًف من غَت تدريب كاف متعرضان للعقوبة إذا أخطأ 

. كلذلك فإف ادلسلمُت قد عملوا بذلك ككانوا ؽلتحنوف األطباء قبل إجازهتم بالتطبيب
 أف اخلليفة ادلقتدر عن ثابت بن سناف " عيوف األنباء يف طبقات األطباء "ذكر صاحب

 .العباسي أمر ٔتنع سائر ادلتطببُت من التصرؼ إال من امتحنو أبوه

.  كمل يكتف ادلسلموف ٔتنح اإلجازة للطبيب بل كراقبوه يف عملو

كىو يضع " هناية الرتبة يف طلب احلسبة"يقوؿ عبد الرٛتن بن نصر الشيزرم يف كتابو 
ال يتصدل للفصد إال من اشتهرت : " الشركط اليت ينبغي توافرىا يف الفصادين كاحلجامُت

معرفتو بتشريح األعضاء كالعركؽ كالعضل كالشرايُت، كأحاط ٔتعرفة تركيبها ككيفيتها لئال يقع 
أم مرضو  )ادلِْبَضع يف عرؽ غَت مقصود أك يف عضلة أك شرياف فيؤدم إىل زمانة العضو 

 " كىالؾ ادلريض ، فكثَت ىلك من ذلك (مرضان مزمنان 

لقد ذكر الدكتور البار يف كتابو اخلتاف دراسة أجراه الدكتور ياسر ٚتاؿ ك زمالؤه بينت الفرؽ 
 .الكبَت يف حدكث ادلضاعفات من عمليات اخلتاف بُت اخلاتنُت األطباء ك غَتىم

ى

                                                 

  ( ىػ 668-  ىػ 600 )ىو ابن أأ أصيبعو موفق الدين أبو العباس أٛتد بن القاسم السعدم اخلزرجي  
( 304انظر عيوف األنباء ص ) 363ىو أبو احلسن ثابت بن سناف بن ثابت بن قرة قاؿ يف العيوف كاف طبيبان فاضالن ت  
( 300عيوف األنباء ص )  331سناف بن ثابت ت  
السيد الباز القريٍت ، دار . ٖتقيق د" هناية الرتبة يف طلب احلسبة  : " (عاش يف القرف السادس اذلجرم  )عبد الرٛتن بن ناصر الشَتازم  

  36نقالن عن ادلسئولية الطبية كأخالقيات الطبيب للبار ص  ) 89 ص 1981الثقافة ، بَتكت ، الطبعة الثانية 
 107ص : اخلتاف، للبار 
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متىىوكونىالقطد؟ى
لش  ىذا األمر مما ليس فيو سنة م تقرة و يحم   ليو ما نقلو ابن حجر  ن ابن 

وال سند يتبع ، ليس في الختان خبر يروع إليو:  وقال ابن المنذر : "المنذر حيث قال
 كما ىو واضح من – فإنو ال يتخي  أن يلون ابن المنذر يريد بذلك أص  الختان ".

مع ما واء فيو من األحاديث الصحيحية الصريحة في الصحيحين و  - كالم لو آخر
 ال يظهر  ك ما جاء من ختاف ابن عباس ك ىو مدرؾ.غيرىما، و إنما أراد طريقتو و وقتو

 ك ما جاء من كراىة بعض أىل العلم كمالك ك احلسن اخلتاف يـو السابع. كونو من السنة
لكونو موافقان لفعل اليهود، فاجتهاد منهم ك ليست سلالفتهم يف كل شيء مستحبة من غَت 

َعقَّ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن ": ركل البيهقي عن جابر قاؿ ما ك. بياف من الشرع
كلذلك سئل اإلماـ أٛتد عن كقت .  فضغيف".احلسن كاحلسُت ، كختنهما لسبعة أياـ

 ".مل أمسع يف ذلك شيئان ": اخلتاف فقاؿ

 – قاؿ النوكم، ك كلما كاف مبكران كلما كاف أفضل؛ فالذم يًتجح أف يفعل قبل البلوغ
 ك كذلك فإف ".يستحب للويل أف ؼلْت الصغَت يف صغره ؛ ألنو أرفق بو": -رٛتو اهلل 

اخلتاف يف سن مبكرة ؽلكن الصغَت من ٖتصيل فوائده كما أكد على ذلك الدكتور البار يف 
". اخلتاف"كتابو 

                                                 

. 4/156: تلخيص احلبَت 
 184: انظر ٖتفة ادلودكد 

 2320:  ص5: حيح البخارم جص 

 185-184: انظر ٖتفة ادلودكد 

  8/324: البيهقي

  .  4/383 إركاء الغليل:  انظر  

 185: ٖتفة ادلودكد 
 . ك يًتجح إغلابو عند القائلُت بوجوب اخلتاف حىت يبلغ الطفل سلتونا 

   351 / 1: اجملموع
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 امعة اخلرطـوبج أمراض النساء كالتوليد ةاختصاصي ست البنات خالدك لقد فضلت الدكتورة 
 عدـ كجود  حالة سنوات يف10-6 يف العمر ما بُت  للبناتاخلتاف الشرعي إجراء السودافب

 . ؽلكن تأجيلو إىل أم سن أكضحت أنوموانع، كما
 

:ىطروقظىالختانىالذرريىالصحوحىلألنثى
: يتم اخلتاف الشرعي عرب خطوات ىي 

. تُػَهيأ الطفلة من الناحية النفسية بالشرح البسيط كقراءة بعض األدعية كالقرآف الكرًن: ػ أكالن 
كتُػَثقف األـ صحيا بتوضيح احلكم الشرعي خلتاف األنثى كبالشرح ادلبسط لتشريح ادلنطقة 

كالتأكد من عدـ كجود حاالت نزؼ . كللعملية كفوائدىا ككيفية متابعة اجلرح حىت يشفى
. دموم كراثي باألسرة، كعدـ كجود تشوىات َخلقية باألعضاء التناسلية للطفلة

كيُػَعقم سطح كداخل القلفة  . تُػَعقم ادلعدات بواسطة فرف تعقيم أك غالية: ثانبان 
.  (اإليثانوؿ)باحملاليل ادلعقمة ادلعركفة مثل 

. لتصاقات ذلا مع رأس البظراإىل اخللف حىت تنفصل أم  (Prepuce) ُٖتَرؾ القلفة: ثالثان 
كذلك يساعد على قطع الطبقة . العليا ادللتصقة مع جلد جسم البظر كحىت تظهر هنايتها

السطحية كالداخلية للقلفة دكف أف يقطع معها شيء من رأس البظر أك من جلد جسم البظر 
كيف حالة صعوبة فصل القلفة عن رأس البظر غلب تأجيل . كحىت ال تنمو القلفة مرة أخرم

                                                 

 ست البنات خالد رؤيت طبيت نهدكتىرة...مه كتاب ختان اإلواث 
. مه مىلع مىظمت أو عطيت األوظاريت عهً انشبكت. السوداف- أمراض النساء كالتوليد جامعة اخلرطـوةاختصاصي

http://www.umatia.org/medicalviewbook.html 

 ست البنات خالد رؤيت طبيت نهدكتىرة...هذا انجزء مىمىل مه غيز تظزف مه كتاب ختان اإلواث 
. مه مىلع مىظمت أو عطيت األوظاريت عهً انشبكت. السوداف- أمراض النساء كالتوليد جامعة اخلرطـوةاختصاصي

http://www.umatia.org/medicalviewbook.html 

 

 

http://www.umatia.org/medicalviewbook.html
http://www.umatia.org/medicalviewbook.html
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.  كقت يسهل فيو ذلكإىلختاف الطفلة 
بواسطة حقنة  (lidocaine% 1)من البنج ادلوضعي (مل)ُٗتَدر القلفة ْتوايل كاحد : رابعان 

كيكوف ذلك بتثبيت اجللد الذم يغطي جسم . (Hypodermic needle)صغَتة 
البظر بإهباـ اليد اليسرل مث ػلقن البنج بُت طبقيت القلفة من أعلى إىل أسفل مبتدئُت ٓتط 

كيُنتظر حلوايل ثالثة دقائق للتأكد من ٗتدير ادلنطقة كليزكؿ . التقاء القلفة ّتلد جسم البظر
.  الذم أحدثو البنجاالنتفاخ
ُتسَحب القلفة ادلخدرة إىل أعلى من مقدمتها، بواسطة جفت تشريح، إلبعادىا عن : خامسان 

كتُقبض بواسطة جفت شرياف  (يُراعى سحب طبقيت القلفة السطحية كالداخلية)رأس البظر
يُزاؿ اجلزء الذم فوؽ اجلفت بواسطة مقص . (يُراعى عدـ قبض جزء من جلد جسم البظر)

 دقائق، حىت ال ػلدث نزيف، مث يُزاؿ 10-5ُيًتؾ اجلفت الضاغط يف مكانو لفًتة . معكوؼ
يف حالة حدكث نزيف ُيضغط اجلرح مرة أخرل باجلفت أك توضع غرزة من الكاتقط . اجلفت

(2/0 catgut) يُػَغطى . مكاف النزيف بشرط عدـ مالقاة طريف اجللد ادلقطوع مرة أخرل
اجلرح بقطعة معقمة من شاش الفازلُت مع القطن كتُثبت، فقط، بواسطة ادلالبس الداخلية 

يف حالة حدكث نزيف بادلنزؿ يضغط اجلرح . ؽلكن إزالة الشاش بعد أربع ساعات. للطفلة
ال ػلتاج اجلرح إىل غيار أك مضادات . بالقطن مرة أخرل كتستشار الطبيبة إذا لـز األمر

كتُػَتابع نظافة اجلرح يف األياـ التالية بواسطة ادلاء كالصابوف أك ادلاء . حيوية من ناحية ركتينية
كيُراعى عدـ ترؾ فرصة حلدكث التصاقات بُت طريف اجللد ادلقطوع مع بعضها البعض . كادللح

 . كيف حالة ظهور التهابات تستشار الطبيبة ادلعاجلة. أك مع رأس البظر
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:ىمواندىختانىاإلناثىومضارفاته
 عملية جراحية بسيطة كمأمونة إذا أجريت من قبل اإلسالـإف ختاف اإلناث الذم شرعو 

كمضاعفاتو نادرة جدان كال تتعدل . طبيبة أك قابلة خبَتة كمدربة ككانت األدكات معقمة
كال بد . مضاعفات العمليات البسيطة األخرل كحدكث نزيف بسيط أك التهابات خفيفة

. من الكشف الطيب على الطفلة قبل القياـ بإجراء اخلتاف
كىي عدـ كجود القلفة عند . إف أىم موانع ختاف اإلناث تتطابق مع تلك اليت ٗتص الذكور

بعض اإلناث كالتشوىات اخللقية للجهاز التناسلي ككجود بعض أمراض نزؼ الدـ، أك أف 
يكوف الطفل مريضان كغَت مستقر صحيان، كمن أىم موانع اخلتاف عدـ كجود الكادر ادلؤىل 

للقياـ هبذه العملية، كيف ىذه احلالة ينصح بتأجيل اخلتاف إىل كقت الحق توجد فيو الكوادر 
 .ادلؤىلة

 

لقد آن أن ننظم  ملية ختان البنات، و بتنظيمنا لها نحافظ  لق صحة بناتنا و سمشة 
و إنما يلون إلك بإسناد ىذه الممارسة . ديننا من غير است الم إلمالءات اللير  لينا

إلق األطباء و ىم أولق بها و أىلها، و كذلك بإيقاف األطباء  لق حقيقية الختان و 
. و إني أروو اهلل أن يلون ىذا البحث مشاركة نافشة مني بهذا الصدد. حده

ى
ى
ى

                                                 

 ست البنات خالد رؤيت طبيت نهدكتىرة...هذا انجزء مىمىل مه غيز تظزف مه كتاب ختان اإلواث 
. مه مىلع مىظمت أو عطيت األوظاريت عهً انشبكت. السوداف- أمراض النساء كالتوليد جامعة اخلرطـوةاختصاصي

http://www.umatia.org/medicalviewbook.html 

http://www.umatia.org/medicalviewbook.html
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ى
ى
ى

المالحقى
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 6abib.comهذي انظىرة مه مىلع 

 

 

لهىسىة انبظز هي انمهفت و هي انجهدة انمستعهيت فىق انبظز و هي 

انجهدة كعزف انديك 

و هي انتي تخهض مه انبظز و تمطع مثهما يفعم مع لهفت انزجم 

 
و في انظفحاث انتانيت مجمىعت طىر أخزي نها 
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ى

ى

ى

ى

ى
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ى

ى

ى
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المراجدى
 

 القرآن اللريم

تفدورىى
الطبري  

 1405   زلمد بن جرير الطربم ، دار الفكر ، بَتكت ، 
متونىالدنظىوىالتخروجى

إرواء الللي  في تخريج أحاديث منار ال بي  
 ى 1405    زلمد ناصر الدين األلباين ،  ادلكتب اإلسالمي ، بَتكت ، الثانية ، 

تلخيص الحبير 
    ابن حجر، مؤسسة قرطبة 

سنن أبي داود 
زلمد زليي الدين عبد  ، بتحقيق سليماف بن األشعث أبو داكد السجستاين األزدم    

 ، بَتكت دار الفكر ، احلميد
 (بتحقيل مشهور)سنن أبي داود 

 ، بتحقيق مشهور بن حسن آؿ سليماف بن األشعث أبو داكد السجستاين األزدم    
سلماف ك حكم األلباين على درجة احلديث ، مكتبة ادلعارؼ ، الرياض ، األكىل    

 (ال نن اللبرى)سنن البيهقي 
  ،  زلمد عبد القادر عطا ، بتحقيقأٛتد بن احلسُت بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي    

  1414 ، مكة ادلكرمة ، مكتبة دار الباز
صحيح ابن حبان  

مؤسسة  ، شعيب األرنؤكط ، بتحقيق زلمد بن حباف بن أٛتد أبو حامت التميمي البسيت    
   1414 ، الثانية ، بَتكت ، الرسالة
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 (الجامع الصحيح)صحيح البخاري 
دار ابن  ، مصطفى ديب البغا ، بتحقيق زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخارم اجلعفي    

  1407 ، الثالثة ، بَتكت ، اليمامة، كثَت 
صحيح الجامع 

 1408    زلمد ناصر الدين األلباين ،  ادلكتب اإلسالمي ، بَتكت ، الثالثة ، 
صحيح م لم 

، زلمد فؤاد عبد الباقي  ، بتحقيق مسلم بن احلجاج أبو احلسُت القشَتم النيسابورم    
 بَتكت  ، دار إحياء الًتاث العرأ

 المرويات الواردة في أحلام الصبيان 
    عبد اهلل بن مساعد الزىراين ، دار ابن القيم بالدماـ ك دار ابن عفاف بالقاىرة ، األكىل 

 (الم تدرك  لق الصحيحين )م تدرك الحاكم 
 ، مصطفى عبد القادر عطا ، بتحقيق زلمد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابورم    

  1411 ، األكىل ، بَتكت ، دار الكتب العلمية
 م ند أحمد 

 مصر ،  مؤسسة قرطبة ،أٛتد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين    
ى

ذروحىالدنظى
 ون المشبود  رح سنن أبي داود 

 ، لثانية ، ابَتكت ، دار الكتب العلمية ، زلمد مشس احلق العظيم آبادم أبو الطيب    
1415 

 
كتبىالفقهى

تبيين الحقائل  رح كنز الدقائل 
     عثماف بن علي الزيلعي ، دار الكتاب اإلسالمي 

 رح مختصر خلي  
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    زلمد بن عبد اهلل اخلرشي ، دار الفكر 
أسنق المطال  

    عبد الرٛتن بن أأ بكر بن زلمد السيوطي ، دار الكتاب اإلسالمي  
اللرر البهية  رح البهجة الوردية 
    زكريا األنصارم، ادلطبعة ادليمنية 

المجموع 
    ػلِت بن شرؼ النوكم ، مطبعة ادلنَتية 

الفروع 
    زلمد بن مفلح بن زلمد ادلقدسي ، عامل الكتب 

الفتاوى اللبرى 
ابن تيمية، دار الكتب العلمية 

 
المودوراتىالفقكوظى

المجموع 
    ػلِت بن شرؼ النوكم ، مطبعة ادلنَتية 

الملني 
    موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن قدامة ، دار إحياء الًتاث العرأ 

الموسو ة الفقهية 
    كزارة األكقاؼ ك الشئوف اإلسالمية بالكويت ، كزارة األكقاؼ الكويتية 

ى
اآلدابىالذرروظى

تحفة المودود 
    ابن القيم، مكتبة دار البياف، دمشق، األكىل 

غذاء األلباب في  رح منظومة اآلداب 
    زلمد بن أٛتد بن سامل السفاريٍت ، مؤسسة قرطبة 
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نهاية الرتبة في طل  الح بة 
    عبد الرٛتن بن نصر الشيزرم ، مطبعة جلنة التأليف ك الًتٚتة ك النشر 

ى
كتبىطبوظىفقكوظىأوىطبوظى

الختان  
  زلمد علي البار، دار ادلنارة، جدة، األكىل 

خلل اإلن ان بين الط  و القرآن 
  زلمد علي البار، الدار السعودية، الثالثة عشرة 

ى
مقاالتىوىدورواتىطبوظى

  Know the facts about circumcision,  infections diseases in children, January 20003 by Thomas E Wisewell, MD. 

ى

المطاجمى

ل ان الشرب 
" ادلكتبة األلفية للسنة النبوية"    برنامج حاسوب 
مختار الصحاح 

" ادلكتبة األلفية للسنة النبوية"    برنامج حاسوب 
مشجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية 

    زلمود عبد الرٛتن ، دار الفضيلة ، القاىرة ، األكىل 
قاموس حتي الطبي  

أٛتد شفيق اخلطيب ، مكتبة لبناف ، بَتكت ، السادسة .     يوسف حيت 
ى

التاروخى
( تاريخ األمم والملوك)تاريخ الطبري 
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 ، األكىل بَتكت ، دار الكتب العلمية ، زلمد بن جرير الطربم أبو جعفر    
  يون األنباء في طبقات األطباء 

، بتحقيق نزار رضا ، دار مكتبة  (ابن أأ أصيبعو)    موفق الدين أٛتد بن القاسم اخلزرجي 
احلياة ، بَتكت  

ى

مواقدىرلىىالذبكظىالطنكبوتوظى

 (للمشتركين)دائرة المشارف البريطانية 
  http://www.britannica.com/eb/article-9024411?query=female%20circumcision&ct =  

 (مفتوحة للجميع)دائرة مشارف ويليبيديا 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Clitoris 

 (موقع طبي للمتخصصين المشتركين)حتق تاريخو 
www.uptodate.com 

 :موقع منظمة الصحة الشالمية  لق الشبلة
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr30/ar/print.html 

 :(انلليزي)موقع منظمة الصحة الشالمية  لق الشبلة 
http://www.who.int/reproductive-health/fgm/ 

رؤية طبية ...كتاب ختاف اإلناث. موقع منظمة أم  طية األنصارية  لق الشبلة
- أمراض النساء كالتوليد جامعة اخلرطـوةاختصاصي،  ست البنات خالدللدكتورة
 http://www.umatia.org/medicalviewbook.html   .السوداف
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