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 ختان اإلانث ورفض بعض األطباء له: دراسة فقهية اترخيية
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 : ملخص الدراسة

يرفض بعض األطباء املعاصرين عملية ختان اإلانث حبجة أهنا مضرة هبن جسداي ونفسيا كما يّدعي بعض العلماء 
 ن الصحيةع يةأن اخلتان عادة من العادات املوروثة وليس له أصل يف الشرع، لكن كل هذه االدعاءات عار  املعاصرين

حٍد أ؛ ألن اخلتان ليس عادة موروثة كما يقولون وإمنا هو شريعة رابنية اتفق على مشروعيتها العلماء ومل يُنقل عن متاًما
جاهليتهم  ن عادة شائعة يف اجلاهلية وكان العرب يفقول بعدم مشروعيته، وقد كان اخلتااملسلمني وهلل احلمد العلماء من 

اهم أنه ن قريش على وجه اخلصوص ختتنت، وأما إنكار بعض األطباء للختان ودعو خيتتنون إتباًعا لسنة أبيهم إبراهيم وكا
إال  ال يشرّع الق، واخلسبحانه مضر جسداًي  ونفسًيا فغري صحيح إذ لو كان اخلتان مضر مل يشرعه هللا ألنه اخلالق

كذلك فهذه   الضررو  لوجود املفسدةال حترمي إال و ومنفعة تعود للناس ملصلحة إال إطالقًا ال تشريعة يف اإلسالم و  حلكمة
مل  ذكر بعض فوائد اخلتان الطبية لإلانث، نقال عن بعض األطباء حيثتو  الدراسة حتاول إبراز هذه املعامل يف القضية

 .كم والفوائد الشيء العظيميشرع اخلتان لإلانث عبثًا بل له من احلح 

وقائمة أببرز  ةالدراسة على أربعة مباحث وخامتحتتوي و املنهج االستقرائي )اجلزئي( التحليلي الوصفي،  وقد اتبعت
 املصادر واملراجع.
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Abstract: 

Nowadays, we hear from some medical practitioners about the renunciation of female circumcision 

practice, and that this practice is physically and psychologically harmful, as some people claim 

that circumcision is only an inherited custom and has no root in Shariah. However, all these 

allegations are false because circumcision is not inherited as they say, rather, it is a divine law 

whose legitimacy was agreed upon by the scholars and which, none of the scholar saying that 

circumcision is not legitimate. Verily, female circumcision was a common practice in Jahiliyyah 

Era, where the Arabs during their Jahiliyyah time were circumcising following the practice of their 

father Ibrahim, and Quraysh in particular, also was circumcised. On the other hand, the 

renunciation of some doctors against circumcision and their claim that it is physically and 

psychologically harmful, is not true, because if circumcision was harmful, Allah did not legislate 

it because He is the Creator and the Most Glorified, and the Creator does not legislate except for 

wisdom and no legislation in Islam except for benefit and the benefit devolve to people, as well as 

something is not forbidden except for the presence harm. Therefore, this study tries to highlight 

these features in this matter and mention some of the medical benefits of circumcision for females, 

according to some doctors, where female circumcision was not legislated vainly, but for its great 

wisdom and benefits.  

Adhering to the descriptive analytical (partial) descriptive approach, the study contains four topics 

and a conclusion and a list of notable sources and references, as following: A brief history of 

circumcision before Islam - Evidence of the legality of female circumcision - The opinions of the 

fuqaha' in circumcision - Refutation against some medical practitioners who renounce female 

circumcision. 

KEYWORDS:  Female Circumcision, Renunciation, Jahiliyyah era, Legitimacy, Legal Rulings, 

Opinion of the Jurist, Medical  practitioners, Medical Benefits. 
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  :خطة البحث

 . نبذة اترخيية عن اخلتان قبل اإلسالم: املبحث األول

 . أدلة مشروعية اخلتان لإلانث: املبحث الثاين

 .   الفقهاء يف اخلتانأقوال  املبحث الثالث:

 .الرد على بعض األطباء الرافضني خلتان اإلانث: املبحث الرابع

، وهو قطع الُقلنفَ  :اخلتان قبل اإلسالمنبذة اترخيية عن : املبحث األول ةح من الذككر، اخلحتان واخلتانة لغة االسُم من اخَلنتن

َواُة من األُنثى ًنا، ويقال: غالٌم خمتوٌن وجاريٌة خم يُقال: َخنَتَ الُغالَم واجلارية والن ك وال خيرج  ،(3)تونةخَينتحُنهما وخَينتُ ُنهما َخت ن

 كون ختان الذكور: ي"املوسوعة الفقهيةكما جاء يف "يف الرجل  اخلتان استعمال الفقهاء للمصطلحح عن معناه اللغوّي، و 

يف قوٍل عند احلنابلة: إنه إذا و  حبيث تنكشُف احلشفُة كلُّها، وتسمى الُقلنَفة والُغرنلة، َقطنُع اجلحلندة اليت تُ َغّطي احلَشفةَ ب

أن  قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط كفياقتصر على أخذ أكثرها جاز، ويف قول ابن كجٍّ من الشافعية: إنه يَ 

فح الدّحيك فوق خَمرج ُعرن كَ يَنطلُق عليه االسُم من اجلحلندة اليت   يكون ختان األنثى بقطع ما، و يستوعب القطُع تدويَر رأسها

ل، َفاًضا - البون  -رضي هللا عنها -وذلك حلديث أم عطية، (4)زٌء منهاوالسنة فيه أنن ال تُقطَع كلُّها بل ج  -ويسمى خح

                                                           

(، الفيومي، أمحد بن حممد بن علّي املقري، املصباح املري يف 111/ 11، )1بريوت ط -ينظر: ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر (1)

(. 812/ 1) (، إبراهيم مصطفى، املعجم الوسيط، دار الدعوة، حتقيق جممع اللغة العربية161/ 1بريوت ) -غريب الشرح الكبري للرافعي، املكتبة العلمية  

 -86/ 11) ه1181 -1141 ،8الكويت، ط -الكويت، املوسوعة الفقهية الكويتية، دار السالسل -ينظر: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية (8)

82 .)  
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كي فإن   -قصاء اخلتانأي تبالغي يف است -أن امرأة كانت ختنتح ابملدينة فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم: ال تُنهح

 . (5)ذلك أحظى للمراة وأحبُّ إىل البعل

إن كان يوجد و  يف القرآن الكرمي ة شائعة يف اجلاهلية ومل يرد ذكر عملّية اخلتانيف أّن اخلتان كان عاد وال مشاحة      

ان العرب ، وإمنا ورد يف الشعر القدمي وحديث النيب صلى هللا عليه وسلم، فقد كذكر له يف التفاسري يف سياقات خمتلفة

م من إتباًعا لسنة أبيهم إبراهيم عليه السالم وكان قريش على وجٍه اخلصوص ختتنت، وكثري منهيف جاهليتهم خيتتنون 

، وفيه: ريهما رواه البخاري وغذريته؛ ألهنم أبناء إمساعيل عليه السالم ويدل على ذلك حديث هرقل مع أيب سفيان ك

"...إين رأيُت الليل حني نظرُت يف النجوم مِلَك اخلِتان قد ظهر، فمن خيتِِت من هذه األمة قالوا ليس خيتِت إال اليهود 

فال يُِهمَّنك شأُُنم واكتب إىل مداين مْلِكك، فيقتلوا من فيهم من اليهود، فبينما هم على أمرهم ُأيت هرقُل برجل من 

ان خُيرب عن خرب رسول هللا صلى هللا عليه وسم فلما استخربه هرقل قال اذهبوا فانظروا أخمتٌِت هو أم ال، فنظروا إليه، غسَّ 

 ."(6) فحدَّثوه أنه خمتٌِت، وسأله عن العرب فقال هم خيتتنون، فقال هرقل هذا مِلُك هذه األمة قد ظهر...

(: "خيِت صارىي يف )موسوعة اليهود والنومشهوٌر يف شريعة اليهود، قال دكتور عبد الوهاب املسري  واخلتان أمر اثبتٌ    

 ،الطفل اليهودي بعد ميالده بسبعة أايم على األكثر، حىت ولو وقع اليوم السابع يف يوم السبت أو يف عيد يوم الغفران

                                                           

(، سنن أيب داود، دار الكتاب 3811(، برقم )112ابب ما جاء يف اخلتان ) -سليمان بن األشعث السجستاين، كتاب األدب -أخرجه أبو داود (1)

روي  (، قال أبو داود: روي عن عبيد هللا بن عمرو عن عبد امللك مبعناه وإسناده ليس هو ابلقوي وقد314/ 1بريوت، وفيه تعليق حكم األلباين ) -العريب

 مرساًل،، لكن احلديث صححه األلباين، املرجع نفسه.  

(.  12 -16/ 1(، )1كتاب بدء الوحي، برقم )   -صحيح البخاري (1)  
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، واخلتان 13، 11 -14أمهها يف سفر التكوين  مواضع وقد ذكر اخلتان يف العهد القدمي يف ثالثة أكثر األايم قداسة

عادة قدمية جدا شاعت بني أمم العامل القدمي، وهو ضرب من الطقوس اخلاصة ابلدم )عهد الدم( اليت تدخل ضمن 

  القرابني البشرية الشائعة يف الشرق األدىن القدمي، أو ضمن شعائر بلوغ سن الرشد، وقد نقلتها العربانيون عن املصريني

،: "اليوم 3/ 1الذين كانوا يكنون ازدراًء خاصا للشعوب اليت متارس اخلتان، وهو ما يفسر العبارة الواردة يف سفر يشوع 

ذكر : (ت يف األداين اليهودية والنصرانيةوقال الدكتور سعود اخللف يف كتابه )دراسا .(7)عار مصر"قد دحرجت عنكم 

(: "خينت منكم كل ذكر فتختتنون 11/ 11إلبراهيم عليه السالم كما يف تكوين )اليهود يف كتاهبم: "أن هللا تعاىل قال 

 يف حلم غرلتكم فيكون عالمة عهدي بيين وبينكم".

: "وأعطاه عهد اخلتان". 8، العدد 1واخلتان كذلك مذكور يف الكتاب املقدس يف سفر أعمال الرسل، إصحاح    

: "هلذا أعطاكم موسى اخلتان"، كذلك مذكور يف كتاب لوقا، 22، العدد 1ومذكور أيًضا يف كتاب يوحنا إصحاح 

تحُنوا الصيب21، العدد 2إصحاح  ي َيُسوعَ  : "وملا متكتن مثانية أايم ليخن   ".مسُّح

ال شك أن أدلة مشروعية ختان اإلانث عند فقهاء الشريعة كثرية جًدا : دلة مشروعية اخلتان لإلانث: أاملبحث الثاين

 : ما يلي منهانذكر 

                                                           

( وما بعدها.  33/ 16ينظر: موسوعة اليهود والنصارى لعبد الوهاب املسريي ) (3)  



Al HIKMAH JOURNAL, JANUARY 2020,   
VOL 3, ISSUE 1 

EISSN: 2637-0581  
www.alhikmah.my 
 

87 
 

 يف صحيحيهما عن أيب هريرَة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "الفطرةُ  رواه البخاري ومسلم : ما1 

داد، ونتنفُ  أن  . ووجه الداللة(8)وتقليُم األظافر، وقصُّ الشارب"اإلبنط،  مخنٌس أون مخٌس من الفطرةح: اخلتان، واالستححن

 احلديث عام يشمل ختان الذكر واألنثى.

عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا َجَلَس بني ُشَعبحها األربعح  : وري مسلم2

. والشاهد: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر اخلحتانني؛ أي ختان الزوج (9)وَمسك اخلتاُن اخلتاَن فقد وجب الُغسُل"

 ا ختتنت الرجل.وختان الزوجة؛ فدّل ذلك على أن املرأة ختتنت كم

كح  : وري أبو داود3 ُ ابملدينة فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم: "ال تُ ننهح ي، عن أمّح َعطيكة األنصارية أنك امرأًة كانت خَتننتح

" لح َظى للمرأة وأحبُّ إىل البَ عن  .(10)فإنك ذلك َأحن

 حكم اخلتان على ثالثة أقوال:اختلف فقهاء الشريعة يف  :يف اخلتان قوال الفقهاء: أاملبحث الثالث

ذهب احلنفية واملالكية وهو وجٌه شاذ عند الشافعية، ورواية عن أمحد: إىل أن اخلتان سنة يف حق الرجال : القول األوَّل

وليس بواجب، وهو من الفطرة ومن شعائر اإلسالم فلو اجتمع أهل بلدٍة على تركه حارهبم اإلماُم كما لو تركوا األذان. 

                                                           

، 888ابب خصال الفطرة، برقم  -(، ومسلم يف كتاب الطهارة846/ 1، )كتاب االستئذان، ابب اخلتان بعد الكرب ونتف اإلبط  -أخرجه البخاري (6)

(.881/ 1صحيح مسلم )  

(.814/ 1(، )111كتاب احليض، ابب إمنا املاء من املاء، )  -أخرجه مسلم (1)  

سبق خترجيه.   (2)  
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رُمًة وليس بسنة، ويف قول عند وهو مندو  ٌب يف حق املرأة عند املالكية، وعند احلنفية واحلنابلة يف روايٍة يُعترب ختاهنا َمكن

  .(11)اثلث: إنه مستحب احلنفية: إنه سنة يف حقهن كذلك، ويف

وحبديث أيب ، (12)واستدلوا للسنية حبديث ابن عباس رضي هللا عنهما مرفوعا: "اخلتان سنة للرجال مكرمة للنساء"   

. وقد قرن اخلتان (13)اخلتان، واالستحداد، ونَ تنُف اإلبط، وتقليم األظافر، وقص الشاربهريرة مرفوعا: مخس من الفطرة 

 قص الشارب وغريه وليس ذلك واجبا.يف احلديث ب

نون   :القول الثاين ن املالكية: إىل مواختيار القاضي أبو بكر بن العريب ذهب الشافعية واحلنابلة، وهو مقتضى قول سحن

}مث ، وبقوله سبحانه:(15)}ملة أبيكم إبراهيم{. واستدلوا للوجوب بقوله تعاىل (14)أن اخلتان واجب على الرجال والنساء

لى هللا هللا ص، فقد جاء يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول (16)أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا{

                                                           

(، الشرح الصغري 111/ 6م )8444 -ه1181بريوت  –يُنظر: ابن عابدين، حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار، دار الفكر  (1)

(.  181/ 1(، املرداوي، اإلنصاف )144/ 1ه، اجملموع شرح املهذب، دار الفكر )616(، النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ت: 131/ 8)  

عثمانية من حديث أسامة اهلذيل، وأعله البيهقي.  (، ط دائرة املعارف ال183/ 2(، والبيهقي يف السنن )13/ 3أخرجه أمحد، يف املسند ) (14)  

سبق خترجيه.   (11)  

(.  24/ 1(، كشاف القناع )181/ 1(، اإلنصاف )144/ 1النووي، اجملموع ) (18)  

}قل صدق هللا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا{.   13، ويف سورة آل عمران 12سورة احلج اآلية  (11)  

. 181سورة النحل اآلية  (11)  
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باع إبراهيَم صلى هللا ، وأُمران ابت(17)عليه وسلم: اختنت إبراهيم النيُب صلى هللا عليه وسلم وهو ابن مثانني سنة ابلَقُدوم

عليه وسلم، ومن أدلة الوجوب كذلك أن اخلتان من شعائر املسلمني فكان واجبا كسائر شعارهم. ويف قوله صلى هللا 

لًة فوجب إزالتها  (18)اخلتاانن فقد وجب الغسلعليه وسلم: "إذا التقى  " دليل على أن النساء كنك خيتنّت؛ وألن هناك فضن

 .(19)كالرجل، ومن األدلة على الوجوب أيضا أن: بقاء الُقلنفة ََيبحس النجاسة ومينع صحَة الصالة فتجب إزالتها

قال اإلمام النووي رمحه هللا: "اخلتان واجب على الرجال والنساء عندان، وبه قال كثريون من السلف، كذا حكاه       

اخلطكايبُّ، وممن أوجبه أمحد... واملذهب الصحيح املشهور الذي نّص عليه الشافعي رمحه هللا وقطع به اجلمهور أنه واجب 

  .(20)على الرجال والنساء"

لث لإلمام ، وهو قول اثوليس بواجب عليهنّ  : أن اخلتان واجب على الذكور، مكرمٌة مستحبكٌة للنساءالثالثالقول 

 . (21)اإلمام ابن قدامة يف املغين هأمحد، وإليه ذهب بعض املالكية كإمام سحنون، واختار 

                                                           

(، ومسلم يف ابب فضائل إبراهيم اخلليل،  114/ 1األنبياء، صحيح البخاري ) -أخرجه البخاري يف ابب قول هللا تعاىل واختذ هللا إبراهيم خليال، كتاب (13)

(.1211/ 1الفضائل، صحيح مسلم  ) -كتاب  

سبق خترجيه.   (16)  

(.  81 -82/ 11راجع: املوسوعة الفقهية الكويتية ) (11)  

( وما بعدها.  144/ 1ظر: النووي اجملموع )ين (12)  

/ 1، املغين، حتقيق د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ود. عبد الفتاح حممد احللو )684ينظر: ابن قدامة، موفق الدين أبو حممد عبد هللا بن أمحد ت:  (11)

113- 116  .)  
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ه واجب عليهما، ذهب كثري منهم إىل أن وهبذا يتضح أنك فقهاء اإلسالم اتفقوا على مشروعية اخلتان للرجل واملرأة، بل   

 ومل يقل أحد منهم بعدم مشروعيته أو كراهته أو حترميه.

ختان ه أبن كالمنا يف در بنا التنويجيوبعد الكالم عن أقوال فقهاء الشريعة يف اخلتان وبيان أدلة كل فريق يف املسألة،    

خلتان ااخلتان اإلسالمي )ختان السنة( فقط وليس إال؛ ألن هناك نوعا آخر من اخلتان يسمى: كله على اإلانث منصب  

وهو: استأصال جلدة اخلتان، وهذا ليس من السنة؛ ألهنا مبالغة يف اخلتان وإذا حدث مبالغة يف اخلتان ضعفت  الفرعوين

اتنة األنصار خلات الرسول صلى هللا عليه وسلم الشهوة وإذا تركت دون قطع مطلقا زادت الشهوة والرزيلة لذا من توجيه

"، وذلك يؤكد لنا رسولنا صلى هللا عليه (22))أم عطية(: "اخفضي وال تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل

م دين ويعترب هذا من معجزاته اخلربية عليه السالم، واإلسال اخلتان الفرعوينوسلم أن ختان األنثى سنة وَُيذران من 

االعتدال واليسر قال تعاىل: }وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 

  وهبذا نكون قد أوضحنا الفرق بني اخلتان الفرعوين وختان السنة.. (23)شهيدا{

ى نذكر فتاوى لبعض العلماء املعاصرين الذي تصّدوا هلذه احلرب اليت تشّن عل: هنا فتاوى بعض العلماء املعاصرين

 ختان األنثى بدعوى أنه مضر صحيًّا هبا:

ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء املذاهب على أن اخلتان قال الشيخ جاد احلق علّي جاد احلق شيخ األزهر السابق: "   

أمر حممود ومل ينقل عن أحد من فقهاء املسلمني فيما طالعنا من كتبهم  للرجال والنساء من فطرة اإلسالم وشعائره، وأنه

                                                           

سبق خترجيه.   (84)  

.111سورة البقرة اآلية  (81)  
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اليت بني أيدينا قول مبنع اخلتان للرجال أو النساء أو عدم جوازه أو إضراره ابألنثى إذا هو مّت على الوجه الذي علمه 

أن ختان البنات  قد استبان مما تقدم الرسول صلى هللا عليه وسلم ألم حبيبة يف الرواية املنقولة آنًفا..." مث قال: "وإذا

موضوع البحث من فطرة اإلسالم، وطريقته على الوجه الذي بينه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإنه ال يصح أن يرتك 

 توجيهه وتعليمه إىل قول غريه، ولو كان طبيًبا؛ ألن الطب علم والعلم متطور تتحرك نظرايته دائًما".

يحات اليت تنادي وبعد فإن الصيقول: " –الرئيس السابق للجنة الفتوى ابألزهر  -طية صقرويف فتاوى لللشيخ ع   

حبرمة ختان البنات صيحات خمالفة للشريعة؛ ألنه مل يرد نّص صريح يف القرآن والسنة وال قول للفقهاء حبرمته فختاهنن 

ه أن برفع اخلالف فإنه يف هذه املسألة ل دائر بني الوجوب والندب، وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول: حكم احلاكم

شريع يف البالد اليت هي املصدر الرئيسي للت َيكم ابلوجوب أو الندب وال يصح أن َيكم ابحلرمة حىت ال خيالف الشريعة

ظاٍت حلسن أداء الواجب  اليت ينص دستورها على أن اإلسالم هو الدين الرمسي للدولة، ومن اجلائز أنن يشرّحع حتفُّ

ندوب حبيث ال تتعارض مع املقركرات الدينية. وكالم األطباء وغريهم ليس قطعيًّا، فما زالت الكشوف العلمية مفتكحة وامل

 األبواب تتنفس كل يوم عن جديد يغري نظرتنا إىل القدمي".

 :خلتان اإلانثالرافضني األطباء  لرد على بعضاملبحث الرابع: ا

إن إنكار بعض األطباء للختان ودعواهم أنه مضر جسدايا ونفسياا، فهذه اإلنكار منهم غري صحيح بال شك، وحنن    

مسلمون يكفينا ثبوت الشيء عن النيب صلى هللا عليه وسلم حىت منتثله ونْوقن بفائدته وعدم ضرره؛ فإنه لو كان مضراا 

الً عن  سأس هنا من أْن نذكر بعض فوائد اخلتان الطبية لنإثا  وذلك نقمل يشرعه هللا تعاىل وال رسوله عليه السالم. وال

 بعض األطباء.
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 : تان اإلانثالفوائد الطبية خلبعض 

 ال شك أن هللا تعاىل مل يشرع اخلتان لنإثا  عبثًا، بل له من احلكم والفوائد الشيء العظيم، ويف ذكر بعض هذه   

 الفوائد يقول الدكتور حامد الغوايب:  

أ: "ترتاكم مفرزات الشفرين الصغريين عند القلفاء وتتزنخ ويكون هلا رائحة كريهة وقد يؤدي إىل إلتهاب املهبل أو 

 اإلحليل، وقد رأيت حاالت مرضية كثرية سببها عدم إجراء اخلتان عند املصاابت.

سنتيمرتات عند انتصابه وهذا  1 ب: اخلتان يقلل احلساسية املفرطة للبظر الذي قد يكون شديد النمو حبيث يبلغ طوله

ا للزوج وخباصة عند اجلماع.  مزعج جدا

منعه من ظهور ما يسمى إبنعاظ النساء وهو تضخم البظر بصورة مؤذية يكون معها آالم  ج: كذلك من فوائد اخلتان

 متكررة يف نفس املوضع.

 ابت ابلضىن )مرض نسائي(.د: كذلك اخلتان مينع ما يسمى "نوبة البظر"، وهو هتيج عند النساء املصا

 ه: كذلك اخلتان مينع الغلمة الشديدة اليت تنتج عن هتيج البظر ويرافقها ختبط ابحلركة، وهو صعب املعاجلة.

مث يرد الدكتور الغوايب على من يدَّعي أن ختان اإلثا  يؤدي إىل الربود اجلنسي بقوله: "إن الربود اجلنسي له أسباب  

ليس مبنًيا على إحصائيات صحيحة بني املختتنات وغري املختتنات، إال أن يكون اخلتان كثرية، وإن هذا االدعاء 

فرعونياا وهو الذي ُيستأصل فيه البظر بكامله، وهذا ابلفعل يؤدي الربود اجلنسي لكنه خمالف للختان الذي أمر به نيب 
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لم يكن وحدها آية تنطق عن نفسها، فالرمحة صلى هللا عليه وسلم حني قال: )ال تنهكي( أي: ال تستأصلي، وهذه 

 .(24)"البظر" وال التشريح أابن عن األعصاب اليت فيه الطب قد أظهر شيًئا عن هذا العضو احلساس

وتقول الطبيبة النسائية ست البنات خالد يف مقال هلا بعنوان: "ختان البنات رؤية صحية": اخلتان ابلنسبة لنا يف    

هو امتثال للشرع ملا فيه من إصابة الفطرة واالهتداء ابلسنة اليت حّضت على فعلها، عاملنا اإلسالمي قبل كل شيء 

وكلنا يعرف أبعاد شرعنا احلنيف وأن كل ما فيه ال بد أن يكون يف اخلري من مجيع النواحي، ومن بينها النواحي الصحية 

امل فوائده بة خلتان الذكور، وعرف العوإن مل تظهر فائدته يف احلال فسوف تعرف يف األايم القادمة كما حد  ابلنس

 وصار شائًعا يف مجيع األمم ابلرغم من معارضة بعض الطوائف له.

: ذهاب الغلمة والشبق عند النساء وتعين شدة 1 مث ذكرت الدكتورة بعض فوائد اخلتان الصحية لنإثا  فقالت:   

: 1ليت تنتج عن تراكم اللخن )النِت( حتت القلفة. : منع الروائح الكريهة ا8الشهوة واالنشغال هبا واإلفراط فيها. 

 : اخنفاض نسبة التهاب اجملاري التناسلية.1اخنفاض معدل التهاب اجملاري البولية. 

 :ياتمع التوص خّلصُت النتائج اليت توصلُت إليها يف النقاط التالية ويف خامتة هذه الدراسةاخلامتة: 

 اإلسالم ومشروع يف األمم السابقة كايهودية والنصرانية.أنَّ اخلتان عادة شائعة قبل : أولا 

 : أن فقهاء الشريعة قاطبة جممعون على مشروعية ختان اإلثا  وأنه من سنن الفطرة للذكور واإلثا  مًعا.اثنياا

                                                           

، من مقال بعنوان: اخلتان اإلثا .14 -1جملة لواء اإلسالم عدد ينظر:  (81)  
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أن ما يسمى ابخلتان الفرعوين غري جائز شرًعا لوجود الضرر الذي يلحق ابملرأة أو الزوج بعد زواجها؛ ويعترب  :اثلثاا

 اخلتان الفرعوين من املشاكل املنتشرة يف بعض اجملتمعات. 

 أن للختان فوائد شرعية واألخرى صحية ولقد ذكر ذلك بعض األطباء الذين حبثوا يف املوضوع. :رابعاا

أن آراء بعض األطباء عن مضار ختان األنثى آراء فردية ال تستند إىل أساس علمي متفق عليه بني األطباء ومل  :خامساا

 تصح نظرية علمية مقررة.

ن استبان مشروعية ختان اإلثا  واحلكمة منه وأنه من فطرة اإلسالم وطريقته على الوجه الذي أخريًا بعد أ :التوصية

يمه إىل قول البشر وجيهات الدِّين وتعالإننا نوصي أهل اإلسالم بعدم ترك تهللا عليه وسلم، فبّينه لنا رسول هللا صلى 

تصدون ، وابألخص نوصي أولئك الذين يألن الطب علم والعلم متطور حيث تتحرك نظرايته دائًما ولو كان طبيًبا؛

وهللا املوفق واهلادي إىل  . خيلطوا بني احلق والباطلية واملوضوعية وأن الصفوا ابلعلمإلجراء عملية اخلتان سأن يتقوا هللا ويتّ 

 سواء السبيل
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