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املنظور الإ�ضالمى لق�ضية مناه�ضة ختان الإناث

تـقـــديـم 

�ضغلت م�ضاألة ختان الإناث كثيراً من الأمم وال�ضعوب, وارتبط بها كثير 

من المفاهيم الخاطئة والآراء غير ال�ضحيحة.. ورغم اأن هذه العادة لم 

تذكر على الإطالق في القراآن الكريم, ومن ثم فهي لي�ضت واجباً دينياً, 

لأن الإ�ضالم نهى عن اأي تبديل في خلق اهلل.. كما اأنه لي�س في مرويات 

ُي�ضتفاد منه حكم  اأن  الحديث النبوي دليل واحد �ضحيح ال�ضند, يجوز 

�ضرعي في هذه الم�ضاألة بالغة الخطورة على الحياة الإن�ضانية.

الوعي  بن�ضر  اهتمامه  موقع  من  للمراأة  القومي  المجل�س  راأى  لذلك 

والمفاهيم ال�ضحيحة للدين ال�ضتعانة بالأ�ضتاذة الدكتورة اآمنة ن�ضير 

القومي  المجل�س  وع�ضو  الأزهر  بجامعة  الإ�ضالمية  الفل�ضفة  اأ�ضتاذ   -

والراأي  الإناث  ختان  عادة  بن�ضاأة  المتعلقة  الأمور  لتو�ضيح   - للمراأة 

والخفا�س  الذكور  لدى  الختان  مفهوم  بين  والفارق  ب�ضاأنها,  ال�ضرعي 

الق�ضية  تلك  حول  الهامة  الدينية  الحقائق  واإبراز  و�ضرح  المراأة  لدى 

خا�ضة واأنها دعمت راأيها براأي نخبة من العلماء والفقهاء المعا�ضرين 

في ختان الإناث.

ويبقى التاأكيد على اأن اأي انتهاك لكرامة المراأة, ما هو اإل عدوان �ضارخ 

عليها وجهل باأمور التربية ومقومات الأخالق, فالعفة وال�ضون ل تكون 

بقطع اأجزاء من ج�ضد الإن�ضان, تحت زعم اتقاء ما حّرم اهلل.

ال�ضفرية/ مرفت تالوي

رئي�س املجل�س القومي للمراأة
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املنظور الإ�ضالمى لق�ضية مناه�ضة ختان الإناث

مـقــدمة

اإن الختان عادة تمار�سها جماعات عرقية كثيرة بدءًا من ال�ساحل ال�سرقي 

الجزيرة  �سبة  من  الجنوبية  المناطق  وفي  لأفريقيا،  الغربي  ال�ساحل  اإلى 

من  المهاجرين  بع�ض  بين  وفيما  الفار�سي،  الخليج  امتداد  على  العربية 

بع�ض  في  ويحدث  ال�سمالية،  واأمريكا  وا�ستراليا  اأوروبا  في  المناطق  هذه 

الجماعات التي تمثل اأقلية في الهند وماليزيا واإندوني�سيا.

ختان  ارتبط  كما  واليهود،  العرب  عند  ُعرف  بيئيًا  موروثًا  الختان  ويعتبر 

الإناث  ختان  بخ�سو�ض  اأما  ال�سالم.  علية  اإبراهيم  الأنبياء  باأبي  الذكور 

والتي عندما تطلق كلمة ختان ب�ساأنهن على �سبيل التجاوز ولي�ض على �سبيل 

مما  الأمر  في  والخلط  اللتبا�ض  باب  من  العامة  مفاهيم  وعند  الحقيقة، 

النا�ض. فم�سطلح  الكثير من  في عقول  التثبيت  بع�ض  العادة  اأعطى هذه 

التعبير  اأما  العموم،  باب  من  الأنثى  على  وان�سحب  للرجل  يطلق  الختان 

الدقيق لالأنثى فهو )الخفا�ض(، و�سوف نناق�ض في ال�سفحات التالية هذه 

الق�سية لبيان الموقف ال�سرعي منها.

يدور جدل كبير حول عادة الختان في م�سر الفرعونية، وهي التي �سدرتها 

اأم اأنها انتقلت اإليها من بالد اأفريقية تاأ�سلت في المجتمع وا�ستمرت حتى 

الآن بهذه القوة بين الم�سلمين والم�سيحيين على ال�سواء، ون�ستطيع القول 

اأن البحث حول ن�ساأة الختان ل ينتهي عند راأي يرجح، بل ما ورد في �ساأنها 

على �سبيل التاأكيد اأنها عادة مار�ستها بع�ض ال�سعوب وعلى وجه الخ�سو�ض 

بع�ض مناطق اأفريقيا مثل ال�سودان وال�سومال وجيبوتي وغيرها.
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الختان وارتباطه باأو�ضاع المراأة

الأو�ساع  عن  بمعزل  الإناث  ختان  عادة  نناق�ض  اأن  بمكان  ال�سعوبة  من 

بيئية  عادات  �سكل  في  ثقافية  موروثات  من  بالمراأة  اأحاطت  التي  العامة 

توارثت عبر الح�سارات المختلفة من اليونان اإلى الرومان والفر�ض وكذلك 

الجاهلية، ففي كل هذه  العرب في  اإ�سرائيل، وفاقت هوؤلء عند  بني  عند 

جاء  حتى  مكان،  كل  في  والهوان  بالظلم  المراأة  حو�سرت  الح�سارات 

الإ�سالم وغير م�سار فكر الب�سرية حيث جاء بنظرة �ساملة لالإن�سان تليق 

باأ�سل خلقته وبحقيقة دوره رجاًل كان اأو امراأة، عربيًا اأو غير عربي، اأبي�ض 

والعالقات  المجتمع  اإلى  جديدة  نظرة  الإ�سالم  قدم  اأي�سًا  اأ�سود.  اأو  كان 

التي يجب واأن تربط بين اأفراده موؤمنين كانوا اأو كفار، كتابيين اأو منافقين 

مذبذبين.. الخ.

الموروثات  اأن  اإل  المراأة  من  الإ�سالمية  ال�سريعة  موقف  و�سوح  رغم 

في  �سواء  اأمورها  في  تتحكم  بقيت  المراأة  اإن�ساف  عدم  في  البيئية 

المجال الجتماعي اأو الثقافي اأو في مجال ال�سيا�سة، وا�ستخدم المنظور 

الديني في تغذية كثير من الأمور التي ورثناها من العادات البيئية وعلى 

راأ�سها عادة ختان البنات خا�سة في ارتباطها بطهارة ونقاء الفتاة، وهي 

اأمور ورثناها عبر الآباء والأجداد من زمن �سحيق مما جعل هذه العادة 

لها  نجد  ل  والتي  نفو�سنا  وفي  تاريخنا  في  العمق  هذا  اإلى  ت�سل  ال�سيئة 

والكلمات  الرنانه  الخطب  له  انبرت  الذي  ال�سجيج  وهذا  ال�سدى  هذا 

والمغرب  وال�سعودية  ال�سام  بالد  في  اأ�ساًل  م�سكلة  نجدها  ل  العنيفة، 
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والعراق، والحق اأن المو�سوعية غابت في الحوار والنقا�ض بين الفرقاء، 

الحقائق  الختان  عملية  لوقف  المعار�ض  الراأي  هذا  اأ�سحاب  ون�سي 

ن�سو�سًا �سعيفة. وغلبوا  العلمية 

نظرة الإ�ضالم للرجل والمراأة

ينظر الإ�سالم اإلى الرجل والمراأة على اإنهما مت�ساويان في عمارة الأر�ض 

بالتنا�سل مع الم�ساركة التامة، ل امتياز فيه لأحدهما على الآخر، يقول 

نَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُضُعوًبا 
ُ
ن َذَكٍر َواأ َها النَّا�ُس اإِنَّا َخلَْقَناُكم مِّ يُّ

َ
اهلل تعالى “َيا اأ

َخِبيٌر”  َعِليٌم   
َ َّ
اهلل اإِنَّ  ْتَقاُكْم 

َ
اأ  ِ

َّ
اهلل ِعنَد  ْكَرَمُكْم 

َ
اأ اإِنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل 

اأفراد  ي�سمل  الإلهي  النداء  هذا  في  النا�ض  فلفظ   )13/ )الحجرات 

“َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي  الإن�سان كافة رجاًل ون�ساءًا. وكذلك يقول اهلل تعالى 

ْزَواَج 
َ
الأ َخلََق  الَِّذي  “�ُضْبَحاَن   ،)228  / )البقرة  ِباْلَمْعُروِف”  َعلَْيِهنَّ 

.)36  / ا ل َيْعلَُموَن” )ي�ض  نُف�ِضِهْم َوِممَّ
َ
ْر�ُس َوِمْن اأ

َ
ا ُتنِبُت الأ ُكلََّها ِممَّ

له  الإ�سالمي في نظرته لالإن�سان فيما  المنهج  نوؤكد على حقيقة  اأن  لبد 

من حقوق وما عليه من واجبات، اإنها نظرة واحده اإلى جن�سيه من الرجال 

والن�ساء، دون تحامل ول تفا�سل بينهما، وذلك على النحو التالي:-

الأر�ض،  على  ون�ساء  رجال  من  بجن�سيه  لالإن�سان  اهلل  ا�ستخالف   )1

الأر�ض  بعمارة  القيام  بواجب  والمراأة(  الرجل  )اأي  لهما  ومطالبته 

وتحمل الم�سئولية في ذلك اأمام اهلل على ال�سواء.

الوجوب  في  الجن�سين  بين  تمايز  غير  من  عليهما  اهلل  عبادة  واجب   )2

وفي الثواب والعقاب .
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ق�ضية ختان الإناث )الخفا�ض( من منظور اإ�ضالمي

اإ�سارة من قريب  يت�سمن  اأي ن�ض  الكريم من  القراآن  لقد خال  اأوًل:   •
اأو بعيد اإلى ختان الإناث، كما اأنه لي�ض هناك اإجماع على حكم �سرعي 

فيه، ول يمكن اأن يقبل في �ساأنه .

بطرقه  نذكره  ف�سوف  ال�سريفة  النبوية  ال�سنة  في  ورد  ما  اأما  ثانياً:   •
اأهل الخت�سا�ض �سواء من  المختلفة ثم نبين الحكم فيه من م�سادر 

القدامى اأو المعا�سرين حتى يتبين الأمر وي�ستقيم في اإطار مو�سوعي 

كاأنها  الإ�سالمية  بال�سريعة  ربطها  في  المزايدة  اأو  المغالة  بعيدًا عن 

اأ�سل من اأ�سولها اأو اأمر اأتفق عليه اأهل الدين.

النظر  دون  لأ�سخا�ض  النت�سار  اأو  الحما�ض  من  �سكاًل  الحوار  اأخذ  لقد 

وا�ستقرار  الزوجية  حياتهن  في  وم�ستقبلهن  بناتنا  تم�ض  الق�سية  اأن  اإلى 

اأمورهن النف�سية في كنف اأزواجهن.

اأ�سهر الروايات التي ذكر فيها ختان الإناث هي الرواية التي ارتبطت   )1

المدينة  في  الإناث  بختان  تقوم  كانت  امراأة  وهي  عطية  اأم  با�سم 

المنورة، اأن النبي )�ض( قال لها “يا اأم عطية اأ�ضمي ول تنهكي فاإنه 

والبيهقي  الحاكم  رواه  الحديث  وهذا  اأ�ضري واأحظي عند الزوج”. 

كما  �سعيفة  باأ�سانيد  رووه  وجميعهم  متقاربة،  باألفاظ  داوود  واأبو 

الدين  علوم  اإحياء  على  تعليقه  في  العراقي  الدين  زين  الحافظ  بين 

بقوله  الحديث  هذا  على  داوود  اأبو  عقب  وقد   .148 �ض  ج1  للغزالي 

واإ�سناده ولي�ض  “روي عن عبيد اهلل ابن عمر عن عبد الملك بمعناه 
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اأبي  �سنن  �سعيف”  الحديث  وهذا  مر�ساًل،  عنه  ُروي  وقد  بالقوى، 

داوود مع �سرحها - عون المعبود 125/13-126. ويعقب من العلماء 

قول  العوا  �سليم  اأ.د.  العالمة  نقاًل  الحديث  هذا  على  المعا�سرين 

“فانظر  الإناث  الدكتور محمد ال�سباغ في ر�سالته عن ختان  العامة 

وكيف  والعراقي  داوود  اأبي  الجليلين  الإمامين  اأما هذين  اهلل  رعاك 

حكم عليه بال�سعف ول تلتفت اإلى من �سححه من المتاأخرين”.

الحديث الثاني الذي يردد وي�ستند اإليه اأن النبي )�ض( قال “الختان   )2

في  العراقي  الحافظ  ن�ض  وقد  لالإناث”.  ومكرمة  للرجال  �ُضنَّة 

على  ويوؤكد  اأي�سًا،  الحديث  هذا  على  الدين  علوم  اإحياء  على  تعليقه 

�سعف هذا الحديث الحافظ بن حجر في كتابه )تلخي�ض الخبير في 

تخريج اأحاديث الرافعي الكبير( ونقل قول الإمام البيهقي فيه: باأنه 

الموطاأ  في  لما  )التمهيد  البر  عبد  ابن  قول  وكذلك  منقطع  �سعيف 

اأبي  المعبود في �سرح �سنن  العون  المعاني والأ�سانيد( انظر عن  من 

داوود ل�سم�ض الحق اآبادي/14 اأنه يدور على رواية راو لُيحتج به.

ويوجز ابن عبد البر راأيه في م�ساألة ختان الإناث ودعواهم باأنه )�ُسّنة( 

الجتماع  اأن  على  وبَين  ال�سعيفة  الرواية  تلك  على  اعتمادهم  في  وذلك 

منعقد على ختان الرجال.

الختان خير  “لي�ض  المنذر  ابن  الإمام  والإدراك قال  الفهم  وبنف�ض هذا 

�سرحه  في  اآبادي  العظيم  الحق  �سم�ض  انظر  تتبع”.  �ُسّنه  ول  اإليه  يرجع 

اأبي داوود 126/14.
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كون  “ومع  الق�سية  هذه  في  بدلوه  �سرحه  في  ال�سوكاني  الإمام  ويدلي 

المطلوب” )نيل  اإلى  فيه  حجة  ل  فهو  به،  لالحتجاج  ي�سلح  ل  الحديث 

الأوطار 119/1(.

الن�ض الثالث في ال�ُسّنة عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها مرفوعًا اإلى ر�سول   )3

تفيد  باألفاظ متقاربة  يروى  اهلل )�ض( وموقوفًا على عائ�سة، حديث 

الحديث  هذا  روي  الغ�ضل”.  وجب  فقد  الختانان  التقى  “اإذا  اأنه 

في  ماجه  وابن  والترمذي  �سحيحه  في  وم�سلم  الموطاأ،  في  مالك 

�ُسننهما وغيرهم من اأ�سحاب مدونات الحديث.

وهذا الحديث ي�ستخدم في التدليل على من يذهب اإلى م�سروعية الختان 

للن�ساء ون�سي هوؤلء خ�سو�سية لغة العرب وما بها من اأبعاد، فاإن اللفظ 

با�سم  الأمرين  اأو  ال�سخ�سين  اأو  ال�سيئين  ت�سمية  باب  من  جاء  هذا 

من  الكثير  ويوجد  التغليب،  �سبيل  على  اأحدهما  با�سم  اأو  منهما  الأ�سهر 

هذه النماذج والأمثلة منها العمران )اأبو بكر وعمر( والقمران )ال�سم�ض 

والع�سر(.  )الظهر  والظهران  والع�ساء(  )المغرب  الع�ساءان  والقمر( 

للوالدين  قالوا  ولذلك  عادة،  التثنية  في  والأقدر  الأقوى  تغلب  والعرب 

)الأبوان( وهما اأب واأم والأ�سودان )التمر والماء(، والأ�سفران )الذهب 

.119-118/1 والحرير(. اأنظر النحو الوافي عبا�ض ح�سن 

ما جاء في الحديث ال�سحيح عند الن�سائي وغيره عن عائ�سة- ر�سي   )4

خ�سال:  ع�سر  اأنها  الفطرة  خ�سال  في  ال�سحابة  وغيرها  عنها  اهلل 

وق�ض  اللحية  اإعفاء  اأن  ول�سك  اللحية،  واإعفاء  ال�سارب  ق�ض  منها 

ال�سارب خا�ض بالذكور دون الإناث، واأ�سل الحديث في �ساأن الفطرة 
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اأن  ج12�ض59  �سعيد  بن  يحيى  عن  الموطاأ  في  مالك  رواه  ما  هو 

العلماء،  اأ�سر  اأختتن. وعلى هذا  اأول من  كان  ال�سالم  اإبراهيم علية 

�سنن  موؤكدات  من  “اإنه  وقال  التمهيد  في  البر  عبد  ابن  نقله  كما 

المر�سلين ومن فطرة الآباء التي ل ي�سع تركها للرجال”.

حقائق دينية هامة حول ختان الإناث

الحقيقة الوا�سحة من الأحاديث ال�سالفة الذكر والمن�سوبة للنبي الكريم   )1

)�ض( باآراء بع�ض العلماء القدامى والمعا�سرين، واأهل الخت�سا�ض في 

هذا المجال انتهوا اإلى اأن هذه المرويات لي�ض فيها دليل واحد �سحيح 

)اأم  فحديث  ال�سنة.  وم�سادر  الكتب  اأمهات  من  ا�ستقاها  كما  ال�سند 

عطية( بكل طرقه ل خير فيه، ول حجة ت�ستفاد منه، ولو فر�ست �سحته 

يت�سمن  واإنما  البنات،  اأمرًا بختان  يت�سمن  التوجيه فيه ل  فاإن  جدًل، 

تحديد كيفية هذا الختان اإن وقع واإنها )اإ�سمام( يعني اأخذ جزء ب�سيط 

التي  ل يكاد يح�ض من الجزء الظاهر من مو�سع الختان وهو الجلدة 

الجلدة  هذه  )قطع  الماوردي  الإمام  قال  كما  وهو  )الغلفة(  ت�سمى 

موا�سع  وفي  دقيقة  طبية  فالم�ساألة  اإذن  ا�ستئ�سالها(  دون  الم�ستعيلة 

الن�ساء  اأمرا�ض  اأطباء  اأكد عليه  والتعقيد، هذا ما  الح�سا�سية  �سديدة 

الإ�سالمي  الدولي  المركز  اأقامه  الذي  الدولي  الموؤتمر  في  والتوليد 

ثبت  حيث   ،1998 �سنة  الأزهر  بجامعة  ال�سكانية  والبحوث  للدرا�سات 

عن  عجزهم  اأكد  ما  وهذا  الأطباء  اأيدي  على  الخت�سا�ض  اأهل  عند 

اإتيانه عند اأهل الخت�سا�ض من الأطباء.
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النبي  اأراد  فلو  اأوردناها،  التي  الأحاديث  �سحة  جدًل  نفتر�ض  لو   )2

“الختان   : لقال  الختان  في  والن�ساء  الرجال  بين  الت�سوية  )�ض( 

�سنة” و�سكت عندئذ يكون ت�سريعًا عامًا يلتزم به الم�سلمون.

بعد اأن ات�سح ال�سرر ال�سحي الذي يترتب على هذه العملية من ِقبل   )3

على  يقع  الذي  النف�سي  ال�سرر  اأو  الأطباء،  وهم  الخت�سا�ض  اأهل 

الأحاديث  �سعف  ذلك  كل  وبعد  وقبل  العملية،  هذه  جراء  من  الفتاة 

من  الخت�سا�ض  اأهل  اأكده  ما  وهذا  الإناث  ختان  �ساأن  في  الواردة 

الفقهية  بالقاعدة  وعمال  ال�سحيحة  الم�سادر  ومن  الحديث  علماء 

فالق�ساء  المنافع،  جلب  على  مقدم  المفا�سد  درء  باأن  تق�سي  التي 

على هذه العادة ال�سيئة والتي ثبت عدم الجدوى اأو الفائدة من عملها 

فاإنني اأنتهي ب�سمير يرتاح لل�سند الديني و�سهادة الأطباء اأن الق�ساء 

عليها واجب ديني يجب اأن ي�سطلع به كل قادر عليه.

لعن  عنه  و�سح  اهلل،  خلق  تغيير  عن  )�ض(  اهلل  ر�سول  نهى  لقد   )4

)المغيرات خلق اهلل(. والقراآن الكريم جعل من المعا�سي قطع بع�ض 

به  ي�سل  اأن  ال�سيطان  توعد  مما  هو  بل  الحيوان،  من  ولو  الأع�ساء 

اإنعامهم وقته بتغيير خلق اهلل فقال تعالى عن ال�سيطان  بني اآدم في 

َمنَِّينَُّهْم 
ُ
َوَلأ لَّنَُّهْم  �ضِ

ُ
َوَلأ ا,  َمْفُرو�ضً يًبا  َن�ضِ ِعباِدَك  ِمْن  تَِّخَذنَّ 

َ
“َلأ

 ِ
َّ

اهلل َخْلَق  َفلَُيَغيُِّرنَّ  َوَلآُمَرنَُّهْم  ْنعاِم 
َ
اْلأ اآذاَن  َفلَُيَبتُِّكنَّ  َوَلآُمَرنَُّهْم 

َفَقْد َخ�ِضَر ُخ�ْضراًنا ُمِبيًنا”   ِ
َّ

ا ِمْن ُدوِن اهلل َوِليًّ ْيطاَن  َيتَِّخِذ ال�ضَّ َوَمْن 

)�سورة الن�ساء اآية 118، 119(.
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والختان بال�سورة التي يجرى بها في م�سر وفي اأجزاء اأخرى من العالم 

فيه تغيير لخلق اهلل جاء النهى عنه واعتبره الحق تبارك وتعالى من عمل 

كرمه  الذي  الإن�سان  في  يحدث  التغيير  هذا  كان  واإن  فكيف  ال�سيطان، 

اهلل واأ�سجد له مالئكته ونفخ فيه من روحه، ثم ناأتي ونهين اأنف�سنا تحت 

وهم الموروثات والخالي تمامًا من ال�سند الديني ال�سحيح.

الختان باأنواعه المختلفة لي�ض له عالقة ب�سحيح الدين، واأنه مرفو�ض   )5

تمامًا ما يطلقه البع�ض بختان ال�سنة على اأحد اأنواع الختان وقد ات�سح 

التي جاءت في هذا  مما تقدم في هذه الدرا�سة وغيرها من البحوث 

اأي ن�ض يطالب بهذه العملية الغير  اأن القراآن الكريم خال من  ال�ساأن 

اإن�سانية، وما ُن�سب من اأحاديث للنبي الكريم )�ض( فهي �سعيفة ومعلولة، 

واإطالق و�سف ختان ال�سنة هو نوع من الخداع حتى ي�سفى هالة قد�سية 

لت�سليل النا�ض على اأنها من الإ�سالم، فالحتكام اإلى �سحيح ال�سريعة 

اإ�سالميتها: فاإنه  في هذه الق�سية التي اندفعت لها الأقالم لكي تثبت 

من  اأنه  اأو  الأئمة  عند جميع  مذكور  الإناث  باأن ختان  القطع  يمكن  ل 

الأحكام المتفق عليها عندهم، ولكنه من قبيل الأحكام الخالفية التي 

تترواح بين الوجوب وفوق المندوب، ولئن كانت تلك الأقوال متفقة اأنه 

م�سروع اإل اأن و�سف الم�سروعية مختلف فيه اختالفًا يوؤثر على ح�سوله 

في الواقع العملي، وب�سفة خا�سة فاأنه في هذا الح�سول �سيكون خا�سعًا 

واإنما ينكر  باأنه )ل ينكر المختلف فيه،  التي تق�سي  للقاعدة الفقهية 

المتفق عليه كما يدع مجاًل لإعمال مبداأ:- اأن راأي الإمام في الم�سائل 

الخالفية مما يرفع النزاع ويرجح الراأي(.
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فاإنه لن يكون  المختلف فيها،  الأمور  الإناث من  وطالما كان حكم ختان 

ثمة خطر على المكلف اإذا ما اختار القول الذي يرى عدم وجوب الختان، 

ولن يكون اآثمًا بتركه اإذا ما قلد راأي الأئمة القائلين بذلك، واأني اأرى اأن 

وذلك  الحظر  لأ�سل  يخ�سع  اأنه  اأو  اأ�سله،  بح�سب  محظور  الإناث  ختان 

اأو ب�سالمة الحياة. والأ�سل فيها كما  اأو بالدم  من جهة ات�ساله بالنف�ض 

الفقه  قواعد  في  مقرر  هو  ما  منطلق  من  وذلك  التحريم،  معروف  هو 

على  الأ�سل  هذا  انطباق  ووجه  التحريم،  الدماء  في  الأ�سل  اأن  الكلية 

له، وكل عمل على  البدن وجرحًا  ب�سالمة  يمثل م�سا�سًا  اأنه  الإناث  ختان 

هذا النحو يخ�سع لأ�سل التحريم، ول يجوز اأن يقال: اأنه من اأمور الفطرة 

اأو� من خ�سالها وفقًا لما جاء في بع�ض الأحاديث، ذلك اأن الختان الذي 

ي�سمى  الذي  وهو  الذكور  ختان  هو  اإنما  الفطرة  خ�سال  قبيل  من  يعد 

ختانًا في اللغة وفي ا�سطالح الفقهاء، اأما ختان الإناث فاإنه ي�سمى ختانًا 

على �سبيل التجاوز ولي�ض الحقيقة، واأن حقيقة م�سماه هي الخفا�ض.

ل يجوز �سرعًا اأن ُي�ستفاد من عملية الختان في حكم �سرعي في م�سالة   )6

بالغة الخطورة على حياة الرجل والمراأة، وتم�ض اأقد�ض عالقة اعتنى 

بها الإ�سالم وو�سع لها رعاية نف�سية واأخالقية لم�ساعر المراأة واحترام 

اإ�سباع الغريزة الجن�سية لها �ساأنها �ساأن الرجل، بل ذهب الإ�سالم اإلى 

اأكثر من هذا في الدعوة اإلى الزيادة والتفنن في ال�ستمتاع، واأن ميل 

الإن�سان الرجل والمراأة للمتعة الجن�سية من اأمور الفطرة، ومهمة الدين 

لي�ست مقاومة هذه الفطرة بل تنظيم اإ�سباعها لتكون في دائرة الحالل 

النبوي عن  التوجيه  المتعة، ففي  الإن�سان على هذه  ويوؤجر  بل  الطيب 
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اأحدكم �ضدقه, قالوا  “وفي ب�ضع  اأن ر�سول اهلل )�ض( قال:  اأبي ذر 

اأراأيتم لو  اأياأتي اأحدنا �ضهوته ويكون فيها اأجر؟ قال:  يا ر�ضول اهلل 

الحالل  في  و�ضعها  اإذا  فكذلك  وزر؟  عليه  اأكان  حرام  في  و�ضعها 

ويقول  م�سلم...،  رواه  الجماع(  عن  كناية  )الب�ضع  اأجر”.  له  كان 

)�سورة  ِباْلَمْعُروِف”.  َعلَْيِهَنّ  اَلِّذي  ِمْثُل  “َوَلُهَنّ  تبارك وتعالى  الحق 

على  المراأة  ح�سول  على  الكريم  القراآن  ويحر�ض   )228 البقرة 

الرجل..  يح�سل  مثلما  والرتواء  واللذة  ال�ستمتاع  في  ال�سرعي  حقها 

ْنُف�ِضُكْم” 
َ
ِلأ ُموا  َوَقِدّ �ِضْئُتْم  َنّى 

َ
اأ َحْرَثُكْم  َفاأُْتوا  َلُكْم  َحْرٌث  “ِن�َضاوؤُُكْم 

التهيئة والمالطفة  اإلى  اإ�سارة  للنف�ض  223(. والتقديم  البقرة  )�سورة 

اأحدكم  اأتى  “اإذا  ال�ُسّنة:  وفي  لذتها..  تتمكن من ح�سولها على  حتى 

اأهله، فليغمزها ويلمزها حتى اإذا راأى منها ما راآه من نف�سه اأولج”.. 

و“اإذا جامع الرجل اأهله، فلي�سدقها، ثم اإذا ق�سى حاجته فال يعجلها 

الن�ساء،  م�ساعر  احترام  في  الإ�سالم  هو  تق�سي حاجتها”. هذا  حتى 

التي ورثناها من عهود بالية لم تحترم م�ساعر  ال�سيئة  العادات  ولكن 

الأع�ساء من  بقطع هذه  الجن�سية  الرغبة  بتحجيم هذه  وذلك  المراأة 

ج�سدها والتي لي�ست لها عالقة بالرغبة على الإطالق، وقطعها يعتبر 

بكل المعايير من باب المف�سدة التي يحرمها القانون ال�سماوي. اإننا في 

اأم�ض الحاجة اأن نفهم حقيقة ال�سريعة الإ�سالمية فهمًا جيدًا خا�سة في 

الم�سائل المرتبطة باأو�ساع المراأة، وان نفرق بين ما جاء عبر التقاليد 

الظالمة للمراأة وبين ما به عدل اهلل تعالى في ت�سريعاته للمراأة حتى 

نبتعد عن الخلط و�سوء التطبيق با�سم ال�سرع... وال�سرع برئ منه.
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من القواعد الفقهية: جواز تقييد المباح اأو منعه اإذا كان هناك �سرر   )7

اأثبت  وقد  ال�سرر،  الظن بحدوث  اإذا غلب  يترتب عليه، وجواز ذلك 

هذه  قطع  اأو  بتر  من  للمراأة  الجوانب  المتعدد  ال�سرر  حدوث  الطب 

طوال  الفتاة  على  ويوؤثر  منعه  يمكن  ل  �سرر  فهو  الح�سا�سة  الأجزاء 

حياتها كما اأنه اأمر لي�ض له �سرورة �سرعية ول اإثم على تاركه.

اأما اأ�سحاب مقولة ربط الختان بالعفة والطهارة والحر�ض على اأخالق   )8

التداخل  ي�سببه  ما  تجنب  اأو  المراهقة،  مرحلة  في  خا�سًة  الفتيات 

العامة،  الموا�سالت  في  والن�ساء  الرجال  بين  والتالحم  والتزاحم 

والأماكن التي يوجد فيها الزحام، للرد على اأ�سحاب هذه المقولة، اأن 

الأمر لي�ض كما يزعمون لأن مو�سع الختان ل تتحقق منه تقليل الإثارة 

في  قطعًا  يقع  ل  الذي  المبا�سر  باللم�ض  اإل  تتحقق  ل  لأنها  الجن�سية 

عنها،  يتحدثون  التي  المال�سقة  ومجالت  والتزاحم،  التداخل  حالت 

وهذه المجالت يجري فيها التالم�ض بين الرجال والن�ساء في اأجزاء 

�ستى من الج�سم الب�سري، فهل تكون المعالجة بقطع هذه الأجزاء من 

وال�سون  فالعفة  تمامًا  مختلفة  الم�ساألة  اإن  جميعًا...  النا�ض  اأج�سام 

النا�ض بل  اأع�ساء  با�ستئ�سال  النا�ض ل تكون  واتقاء ما حرم اهلل بين 

بكرامة  وبالتم�سك  الب�سر  وبغ�ض  القويم  الخلق  بتربية  وتتعمق  تتاأكد 

الإن�سان مع اأخيه الإن�سان في ال�سارع وفي الموا�سالت واأماكن الزحام 

واأما الذين يركزون على هذا الجزء من المراأة ما هو اإل عدوان �سارخ 

اأن  يجب  التي  الأخالق  ومقومات  التربية  باأ�سول  مطبق  وجهل  عليها 

تغر�ض في النا�ض، هذا هو المنهج ال�سحيح في مقاومة اأمرا�ض النفو�ض 
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ولي�ض في العتداء على الأنثى بهذه ال�سورة التي تهدر كرامة المراأة، 

فعادة ختان الإناث ل تحمي الأعرا�ض ول ت�سون عفة المراأة.

راأي العلماء والفقهاء المعا�ضرين في ختان الإناث

قبل  من  والتو�سيات  الفتاوى  هذه  اأ�سم  ال�ستفادة  من  ومزيدًا  وتدعيمًا 

الفقهاء. ال�سادة 

حكم  في  اختلفوا  الفقهاء  اأن  �سلتوت  محمود  ال�سيخ  ف�سيلة  يرى   )1

اأن  وبعد  قاطع،  �سريح  ن�ض  فيه  يرد  لم  ما  كل  في  �ساأنهم  الختان 

مبداأ  تقرر  ال�سريعة  “اإن  قال:  المختلفة  والعتبارات  الأقوال  ناق�ض 

اأنه متى ثبت بطريق البحث الدقيق اأن في اأمرًا ما �سررًا  عامًا، هو 

اأو ف�سادًا خلقيًا، وجب �سرعًا منع ذلك العمل وفقًا لل�سرر اأو الف�ساد 

عليه  درج  ما  فيه  الأمر  فاإن  الأنثى  ختان  في  ذلك  يثبت  اأن  واإلى 

ال�سريعة  رجال  وعلم  الإ�سالمية،  ال�سريعة  ظل  في  وتعودوه  النا�ض 

واجبًا  ولي�ض  اأن ختانها مكرمة  وهو  يومنا هذا،  اإلى  النبوة  من عهد 

هي:  عامة  قاعدة  على  الختان  في  ال�سرع  حكم  بنى  ثم  �ُسّنة”،  ول 

على  وتربو  عليه  تعود  لم�سلحة  اإل  �سرعًا  يجوز  ل  الحي  اإيالم  “اإن 
يلحقه”. الذي  الألم 

يرد  ولم  ونف�سيًا،  وبدنيًا  فيه محقق �سحيًا  فال�سرر  الأنثى  اأما ختان 

ماي�سح  فيه  فلي�ض  الأحاديث  بع�ض  ورد من  وما  ن�ض �سريح،  ب�ساأنه 

اأن يكون دلياًل على ال�ُسّنة الفقهية ف�ساًل عن الوجود الفقهى.
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المحكمة  �سالم رئي�ض  اإبراهيم  ال�سيخ محمد  الراأي  نف�ض  اإلى  يذهب   )2

ال�سنة  من  الأول  العدد  الإ�سالم”  “لواء  مجلة  في  العليا  ال�سرعية 

الخام�سة ال�سادر في يونيو 1951، كما اتفق مع هذه الآراء من العلماء 

المعا�سرين ال�سيخ عبد الوهاب خالف اأ�ستاذ ال�سريعة بكلية الحقوق 

معلقًا على الراأي الطبي القائل بمنع ختان الأنثى لما ي�سببه من �سرر 

البنات ل يخالف  الأطباء في ختان  اآراء  اأن  يتبين  “ومن هذا  فيقول 

ن�سًا في الإ�سالم ول يناق�ض حكمًا اأجمع عليه فقهاء الم�سلمين”.

3( اأما ال�سيخ �سيد �سابق فيقول ب�سراحة قاطعة:

الختان ل يجب على الأنثى، وتركه ل ي�ستوجب الإثم، ولم ياأت في كتاب اهلل 

ول �ُسّنة ر�سوله عليه ال�سالم ما يثبت اأنه اأمر لزم وكل ما جاء عن ر�سول 

اهلل في ذلك الأمر �سعيف لم ي�سح منه �سيء ول ي�سح العتماد عليه 

وي�ست�سهد بقول “ابن المنذر” وهو من كبار العلماء في الفقه والحديث: 

“لي�ض في الختان خير يرجع اإليه، ول �ُسّنة تتبع”. اأما حديث الر�سول 
)�ض( لأم عطية الأن�سارية “اأخف�سي ول تنهكي”. وهو حديث �سعيف، 

وكذلك حديث “�ُسّنة للرجال ومكرمة للن�ساء”، وهو �سعيف اأي�سًا. وهذه 

هي كل الأحاديث التي وردت في هذا المو�سوع، والواجب ل يكون واجبًا 

وم�سدره  �سنده  اأو حديث �سح  توجبه،  قراأنية  اآية  كانت هناك  اإذا  اإل 

اأو اإجماع من الأئمة، وهذا الأمر لم يرد فيه اآية ول حديث �سحيح ولم 

يجمع عليه العلماء. وفي ال�سريعة الإ�سالمية ل يمكن العتماد على �سيء 

اإل اإذا كان هناك دليل، والدليل منعدم في هذه الحالة، فاإذا لم يحدث 

الختان بالن�سبة للبنت فهذا ل يعتبر خروجًا على ال�سريعة ول مخالفة 

لدين اهلل... )مجلة التحرير ال�سادرة في 28 اأكتوبر 1958(.
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الجماع  �سيخ  ماأمون  ح�سن  ال�سيخ  مثل  المعا�سرين  الفقهاء  ومن   )4

الدينية،  الناحية  من  بالخيار  الم�سلمين  “اإن  يقول:  الذي  الأزهر 

بمعرفة  كافيًا  بحثًا  يبحث  اأن  ويجب  للم�سلحة،  متروك  والأمر 

الخبراء واأهل الخت�سا�ض من الأطباء”.

5( يعلن ف�سيلة ال�سيخ الدكتور محمد �سيد طنطاوي �سيخ الجامع الأزهر 

“والذي نراه بعد ا�ستعرا�سنا اآراه  راأيه في ق�سية ختان الإناث قائاًل: 

بع�ض العلماء القدامى والمحدثين في م�ساألة الختان اأنها �ُسّنة واجبة 

بالن�سبة للذكور لوجود الن�سو�ض ال�سحيحة التي تحث على ذلك، اأما 

بالن�سبة لالإناث: فال يوجد ن�ض �سرعي �سحيح يحتج به على ختانهن، 

والذي اآراه اأنه عادة انت�سرت في م�سر من جيل اإلى اآخر، وتو�سك اأن 

ومن  المثقفين...  طبقة  �سيما  ول  الطبقات  كافة  بين  وتزول  تنقر�ض 

اأننا  اإليها  يدعو  �سحيح  �سرعي  ن�ض  يوجد  ول  عادة  اأنها  على  الأدلة 

نجد معظم الدول الإ�سالمية الزاخرة بالفقهاء قد تركت عادة ختان 

الإناث  ختان  م�ساألة  في  الفا�سلة  الكلمة  اأن  اأرى  فاإني  لذلك  الن�ساء، 

اأهل  لأنهم  تركناها  اإجرائها �سررًا  في  قالوا  فاإن  الأطباء  اإلى  مردها 

الذكر في ذلك.

ج�سد  انتهاك  حظر  “نحو  العالمي  العلماء  موؤتمر  تو�سيات  اأرفقت  وقد 

الموافق  هـ   1427 القعدة  والثاني من ذي  الأول  في  المراأة” الذي عقد 

العلماء  ال�سادة  مناق�سات  وبعد  الأزهر  رحاب  في   2006/11/23-22

في  المدني  المجتمع  موؤ�س�سات  من  والمهتمين  والمتخ�س�سين  والأطباء 

م�سر واألمانيا وقد تو�سل الموؤتمر اإلى ما يلي:
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ْمَنا َبِني اآَدَم” فحرم الإعتداء  كرم اهلل الإن�سان فقال تعالى “َوَلَقْد َكرَّ  )1

عليه اأيا كان و�سعه الإجتماعى، ذكرًا كان اأم اأنثى.

الإن�سانية  المجتمعات  بع�ض  فى  ظهرت  قديمة  عادة  الإناث  ختان    )2

ومار�سها بع�ض الم�سلمين فى عدة اأقطار تقليدًا لهذه العادة.

الختان الذى يمار�ض الآن يلحق ال�سرر بالمراأة ج�سديًا ونف�سيًا، ولذا   )3

عدم  وهى  الإ�سالم  قيم  من  عليا  لقيمة  اإمتثاًل  عنه  الإمتناع  يجب 

اإلحاق ال�سرر بالإن�سان كما قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم “ل 

�سرر ول �سرار فى الإ�سالم” بل يعد عدوانًا يوجب العقاب.

ينا�سد الموؤتمر الم�سلمين باأن يكفوا عن هذه العادة، تما�سيًا مع تعاليم   )4

الإ�سالم التى تحرم اإلحاق الأذى بالإن�سان بكل �سوره واألوانه.

النا�ض  لتثقيف  الجهد  بذل  والدولية  الإقليمية  الهيئات  يطالبون  5(  كما 

المراأة،  اإزاء  بها  يلتزموا  اأن  يجب  التى  ال�سحية  الأ�س�ض  وتعليمهم 

حتى يقلعوا عن هذه العادة ال�سيئة.

واجبًا  عليهم  باأن  والإعالمية  التعليمية  الموؤ�س�سات  الموؤتمر  يذكر   )6

فى  ال�سيئة  اآثارها  على  والتركيز  العادة  هذه  �سرر  بيان  نحو  محتمًا 

المجتمع، وذلك لالإ�سهام فى محاربة هذه العادة.

من  وُيَجرم  ُيحِرَم  قانون  �سن  الت�سريعية  الهيئات  من  الموؤتمر  يطلب   )7

يمار�ض هذه العادة، فاعاًل كان اأو مفعوًل به اأو م�سئوًل عنه.

8(  كما يطلب من الهيئات والموؤ�س�سات الدولية مد يد الم�ساعدة بكافة 

على  تعينها  كى  العادة  هذه  فيها  تمار�ض  التى  الأقطار  اإلى  اأ�سكالها 

منها. التخل�ض 
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