
 

 



 
 

    

 

Abstract 

 

     This study is intended to show the legitimacy and the rule of female 

circumcision in some Arab and Islamic countries in terms of purity and on 

the one hand, and adherence to Islamic law on the other, to clarify the 

different jurisprudential views and the differences between them in the issue 

of reducing females. 

 

 

 املستخلص

مرشوعية وحكم ختان)خفض( االناث الذي يتم يف بعض البلدان العربية تأيت هذه الدراسة لبيان     

واالسالمية من باب الطهارة من جانب ومن باب التقيد بالرشيعة االسالمية من جانب اخر ولتوضيح اآلراء 

 الفقهية املتعددة وأجة االختالف والتشابه فيام بينها يف مسألة خفض االناث جاء الدراسة احلالية . 



  

لة آاحلمد هلل رب العاملني وافضل الصالة واتم التسليم عىل خاتم النبيني وسيد املرسلني ابا القاسم حممد وعىل 

 الطبيبني الطاهرين وصحابته الغر امليامني ومن تبعهم بإحسان اىل يوم الدين وبعد...

عرفة االنسان القديم،  أن موضوع ختان )خفاض( االناث موضوع قديم بقدم االنسان عىل االرض، فقد 

 (1)ثة والزالت مستمرة منذ ذلك اليوم اىل يومنا هذا عوحرضها املسلمون قبل الب

يف عهد النبي حممد )صل اهلل عليه وسلم( ما روية عن انس من ان  وما يؤكد ان ختان الفيات كان موجوداً 

فأنه أرسى ( 2)، اذا خفضت فأميش وال تنهكيالنبي قال الم عطية، وقد كانت خاتنه يف املدينة املنورة:)يا ام عطية

 .(3)للوجه وأحظى عند الزوا (

ويف العرص احلايل الذي نعيش فيه، الزالت هذه العادة منترشة يف بقاع البالد املسلمة يف مرص وسوريا وبعض 

م، وهذا يعني ان ية ان ما يقارب املليوين طفلة يتم ختاهنا يف كل عاواخلليجية، حيث تشري االحصائيات السن لالدو

أما سبب اختيار الباحثة هلذا املوضوع، وذلك ، ( طفلة228(، ويف كل ساعة يتم ختان )5480يف كل يوم يتم ختان )

نتيجة احلديث الكثري يف اآلونة االخرية عن اخلتان وتناول االعالم له بصورة مبالغة فيها كأنه مرض او بدعة او سنة 

الضوء عىل هذا املوضوع ويبني اراء الفقهاء فيه ومدى مرشوعيته واحلكمة  غري صحيحة، وقد جاء البحث ليسلط

أما منهج البحث فقد اتبعت الباحثة املنهج العلمي االستقرائي الذي يقوم عىل استقراء اراء الفقهاء يف موضوع  منه.

 البحث ومقارنة آرائهم فيام يتعلق باخلتان مرشوعيته وهل هو واجب ام مستحب.

 لق بخطة البحث، فقد قسم البحث اىل مقدمة ومبحثني وخامتة وفيام يتع 

 املقدمة: وتتضمن عرضا لسبب اختيار املوضوع ومنهجه وخطته

                                                             
 .12ص ، 1997، السعودية، املكتبة الوقفية، ابراهيم عيل نجايش، اخلتان يف الرشيعة اإلسالمية (1)

بالغي يف استقصاء اخلتان، ومعناه: إنشاق الرائحة، من اإلشامم أشمي (2) واملقصود قطع اجللدة البارزة دون ، وال تنهكي:أ ي ال ت 

، معجم لغة الفقهاء، قلعه جي10، م 1994، بريوت، دار صادر/حممد رواس، 499، ابن منظور، لسان العرب :ينظر، استئصال

 50ص 

، وقال اهليثمي: إسناده حسن (7/1995)[: رواه الطرباين يف "األوسط"  5/312ومنبع الفوائد" ]  قال اهليثمي يف "جممع الزوائد (3)

الفرقان يف حكم ختانالبنات ، عبد املنعم إبراهيم، ينظر: أبو عائش، واملقصودباحل ظوة للزو : اللذة التي يقول عنها الطب

 16ص، 1995، 1ط ، الشارقة، دار الفتح، والصبيان



 
 

    

 التعريف باخلتان واالثار الواردة فيه ويتضمن:  املبحث االول:

 .املطلب االول: التعريف باخلتان لغة واصطالحا

 .ءاملطلب الثاين: االثار الواردة عىل ختان النسا

 املبحث الثاين: اقوال العلامء والفقهاء يف اخلتان ومدى مرشوعيته واحلكمة منه

 من خالل البحث.اخلامتة: وتتضمن اخلامتة خالصة عامة الهم النتائج

  



  

ي قطع  واملراد به هو قطع اجللدة التي تغطي حشفة الذكر، أما االسم فهو ختان مصدر ختن، أاخلتان لغة: 

واخلتانة، وهو خمتون، ويقال ختن للرجل، وخفاض للنساء، فاخلتان هو موضع اخلتن لدى الذكر، وهو موضوع 

 (1)القطع لدى االنثى، وقد قيل انه موضوع القطع لدى الذكور واالناث

  اللغة يشري اىل معنى القطع أي قطع اليشء سواء عند الرجل او املرأة.وترى الباحثة ان اخلتان يف

ويقال لقطعهام االعذار، وهو (، 2)ويف هذا املعنى، ورد احلديث الرشيف )أذا جاوز اخلتان اخلتان وجب الغسل(

، كام يقال خفض مأخوذ من عذر الغالم واجلارية عذرًا، وعذرمها بمعنى ختنهام، أما بالنسبة للخافضة فهي اخلاتنه

 (3)هو ان يكون اخلتان للذكر واخلفاض لالنثى صحاجلارية خيفضها خفضا، فهي كختان الغالم، واال

اخلتان اصطالحا: هو قطع خمصوص، يكون من عضو خمصوص ويكون ذلك عند الذكور بقطع اجللدة التي  

 (4)تغطي احلشفة

ر )والبظر هو عضو حساس، يتكون ظفرجها فوق الب بينام عند االناث يكون بقطع اجللدة التي تكون يف أعىل

هذا العضو من نسيج اسفنجي قابل لالستطالة واالنتصاب مثل القضيب لدى الرجل، وله رأس ناعم وهو غني 

 .(6)والقطع هنا يكون للقلفة دون استئصال البظر   (5)باألعصاب الدموية(

                                                             
 م.  1994بريوت ، دار صادر، (1/324خفض )، عذر، مادتة  نخ  ، ابن منظور، لعربلسان ا (1)

ى البخاري بابًا يف ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، 182ص 1  ، 109الرتمذحيديث رقم: ، سنن الرتمذي (2) وقد سمر

  110ص ، 1  ، 287حديث رقم ، وجب الغسل" .صحيحه "إذا التقى اخلتانان

 وما بعدها  3024ص ، 1  ، مادة ختن، عربلسان ال (3)

  (.1/112)، القاهرة، دار احلديث ، (هـ 1255حممد بن عيل بن حممد الشوكاين )ت ، األوطار من أحاديث سيد األخيار (4)

 .133ص ، م 2007، عامن، دار النفائس، زايد الدويري، أثر املستجدات الطبية يف باب الطهارة (5)

مجع قلف: ، القلفة: بضم فسكون، (1/395، )دار الفكر، (ـه852)ابن حجر العسقالين ، صحيح البخاريفتح الباري برشح  (6)

معجم لغةالفقهاء ، وهي عند املرأة يف أعىل فرجها فوق البظر. ينظر: حممد رواس قلعه جي، وهي اجللدة التي تغطي حشفة الذكر
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حية، يتبني ان اخلتان هو ما خيص الذكور، ويتضح من خالل عرض السابق للتعريفات اللغوية واالصطال

ستعملهذا املصطلح يواخلفاض هو ما خيص االناث، والن املصطلح االول اكثر شهرة وتداوال يف املجتمع، فسوف 

 يف البحث.

تان خهذا  قيل: هل تدري ما هذا ؟انه قال:)دعى عثامن ابن ايب العاص اىل طعامه، ف البرصي عن احلسن-1

 (1)جارية ! فقال: هذا يشء ما كنا نراه عىل عهد رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم فأبى ان يأكل(

عن أبني املليح أن أحدى اخلاتنات يف املدينة قد ختنت فتاة فامتت، فوصل اخلرب اىل سيدنا عمر ابن اخلطاب -2

 (2)وجعل ديتها عىل عاقلتها( )ريض اهلل عنه( فقال هلا )أال بقيت كذا

من خالل هذا االثر ان اخلتان كان موجود يف زمن اخلليفة الثاين عمر ابن اخلطاب)ريض اهلل عنه(، وان احلادثة  

التي وقعت قد تسببت بموت أحدى الفتيات، وعىل الرغم من ذلك مل يروى عن اخلليفة انه اصدر قرارا بتحريم 

دليل ذلك ان اخلتان كان موجودا ايام الرسول صل اهلل عليه وسلم )قد اشارت الباحثة اخلتان وأن أدى اىل الوفاة، و

هبذا الصدد اىل احلديث الوارد يف مقدمة البحث( وبالتايل مل جيرأ اخلليفة الثاين عمر ابن اخلطاب )ريض اهلل عنه( عن 

 خمالفة وصايا واحاديث النبي )عليه الصالة والسالم(.

هنا قالت: )سبيت وجواري من الروم، فعرض علينا عثامن االسالم، فلم يسلم منا غريي عن ام املهاجر ا -3

 (3)وغري اخرى، فقال: اخفضومها وطهرومها، فكنت اخدم عثامن(

ووجه الداللة من هذا احلديث، ان من رشوط طهارة املرأةيف االسالم هو خفاضها وهذا ما اشار اليه قول  

 اخفضومها وطهرومها. (:عثامن ابن عفان )ريض اهلل عنه

ويتبني من االثار الواردة ان اخلتان كان معموال به ايام الرسول وما بعده واهنا ليستفقط عادة جمتمعيه بل هي  

 سنة نبوية وقيمة اسالمية. 

                                                             
 (.1/237)، 1994، بريوت، دار الغرب، حتقيق حممد حجي، شهاب الدين القرايف، الذخرية (1)

 232ص، 1987، املكتب االسالمي، حممدي الدين بن رشف النووي، روضة الطالبني وعمدة املفتني (2)

بريوت ، دار عامر، املكتب االسالمي، حتقيق حممد شكور حممود، سليامن امحد أيوب الطرباين، الروض الداين )املعجم الصغري( (3)

(1405) ،(1/342.) 



  

دى االناث، فهل هو واجب ام مستحب، وهل يأثم تاركة، ويف هذا املبحث اختلف الفقهاء يف حكم اخلتان ل 

 ستعرضاقوال الفقهاء وادلتهم عىل كل قول:ن

 (1): أجياب ختان الذكر واالنثى عىل حد سواء، وهذا ما ذهب اليه الشافعية الرأي االول

 (3)ة وقد اختار هذا القول شيخ االسالم ابن تيمي( 2)وايضا ما ذهب اليه احلنابلة 

 أدلة هذا الرأي:

 (4)قول النبي حممد )صل اهلل عليه وسلم( لرجل )ألق عنك شعر الكفر، وأختتن(-1

(قولة تعاىل )-2 نَّ َّه  ٍت ف أ مت  ام 
لإ بُّه  بإك  يم  ر 

اهإ ْبر 
ٰ إإ  اْبت ىل 

إإذإ  (5)و 

ففي  مخسة اخرى يف اجلسد.وقد ذكر ان اهلل قد ابتىل سيدنا ابراهيم )عليه السالم( بالطهارة: مخس يف الرأس، و

لق باجلسد فيتضمن: تقليم عالرأس قص الشارب، واملضمضة، االستنشاق، والسواك، وفرق الرأس.أما فيام يت

 (6)اال افر، حلق العانة، واخلتان، ونتف االبط، وغسل مكان الغائط، والبول بالامء

تىل هبن اهلل ابراهيم هن خصال الفطرة، ومن وقد صح عن ابن عباس ريض اهلل عنه انه قال أن الكلامت التي اب -3

 (7)خصال الفطرة اخلتان

                                                             
 (. 17/184) 1995، بريوت، دار الفكر، حممد اخلطيب الرشبيعي، مغني املحتا  اىل معرفة معاين ألفاظ املنها  (1)

 (.1/222) 1978، مرص، دار الكتب العلميةاملطبعة الرشقية، منصور يونس صالح الدين البهويت، كشاف القناع عىل متن اإلقناع (2)

  (.21/114، )م 1983، ع الرياضمطاب، ابن تيمية، جمموع الفتاوى (3)

ص ، 4  ، تلخيص احلبري، ابن حجر، وفيه انقطاع، 172ص ، 1  ، سنن البيهقيالكربى، البيهقي، 98ص ، 1  ، رواه أبو داو د (4)

82 

 124االية  :سورة البقرة (5)

 (.2/292 )املستدرك عىل الصحيحني، احلاكم (6)

 (.1/139، )1993، مرص، در احلديث، حتقيق عصام الدين الصباطي ،حممد عيل حممد الشوكاين، نيل األوطار (7)



 
 

    

ومس اخلتان اخلتان فقد –أي اطرافها -صح عن النبي صل اهلل عليه وسلم قولة )اذا جلس بني شعبها االربع، -4

 .(1)وجب الغسل(

ان الذكر خيتن، فاالنثى الداللة من هذا احلديث هو قولة صل اهلل عليه وسلم )مس اخلتان اخلتان( فكام  هأن وج

 ختتن.

فلو مل يكن اخلتان واجبا، لام اشتد العلامء يف وجوب تنفيذه وربطة بمسألة تتعلق بقبول االمامة او الصالة او  

 حتى الشهادة 

( 3)والاملكية( 2): اخلتان سنة يف حق الذكور واالناث عىل حد السواء، وهذا القول ذهب الية احلنفية الرأي الثاين

 (4)ذهب اليه بعض الفقهاء املعارصين من امثال الشيخ جاد عيل جاد احلق، وابن باز وقد 

يرى اصحاب هذا القول ان اخلتان ليس بفرض او واجب عىل اجلنسني، كام استدل اصحاب القول االول، كام 

وقد ردوا عىل اهنم يرون انه مل يورد الرتاث االسالمي ما يوجب ذلك عىل احد اجلنسني دون االخر او كالمها.

 خمالفيهم بقوهلم:

ال جيوز االستدالل عىل فرض اخلتان عىل كال اجلنسني بكون اخلتان جزء من الفطرة، الن خصال الفطرة ختتلف  -1

لق عمن الذكر االنثى، فقص الشارب وهو من خصال الفطرة يرتبط بالذكور وليس االناث، ونفس االمر فيام يت

 تساهل يف تطبيق البعض، ولام خري فيه البعض من حديثي عهد باالسالم، لو ان اخلتان واجب، لامو  باخلتان.

ومع ان احلديث الوارد هبذا اخلصوص ضعيف، وهو ما مل يقع وال يستقيم وقوعه، وقد قال ابن منذر نقال عن 

 (5)الشوكاين: )ليس يف اخلتان خرب يرجع اليه وال سند يتبع(

                                                             
 2/257 ، 526حديث رقم ، مسلم)باب: نسخ الامء من الامء ووجوب الغسل بالتقاء اخلتانني، صحيح مسلم (1)

 (.6/751)، م 1977، مطبعةمصطفى احللبي، حممد سليم جالل الدين، رد املحتار عىل الدر املختار(2)

 (. 4/395، )احلطاب، ليلمواهب اجل (3)

 (. 1/98املراودي )، اإلنصاف (4)

 (.1/138)الشوكاين ، نيل األوطار (5)



  

كونه سنة ال يفرض عىل الذكر او االنثى القيام هبا، وهذا التسهيل  وهذا دليل اخر عىل ان اخلتان ال خير  عن

يف السنة ليس من باب التقليل من شأهنا لكن من باب عدم فرض السنن واملستحبات عىل الناس وترك الفروض او 

 االصول يف الدين 

ذا الرأي  اخلتان واجب مفروض عىل الذكور، مستحسن مكرمة عىل االناث وقد ذهب مع :الرأي الثالث

 ( 1)الاملكية كسحنون

وهذا القول قد فرق يف حكم اخلتان بني الذكر واالنثى، فهو واجبا عىل الذكور، مستحبا عىل االناث، وقد 

 استدلوا عىل هذا القول بااليت:

 أن اخلتان كعادة جمتمعيه كان موجودا قبل  هور االسالم، وقد بلغ ذلك اىل النبي وقد اشار اىل اخلافضة فيام

 جيب ان تراعيه يف عملها، وهذا من باب السنة التقريرية وما يدل عىل االستحباب.

ة تدعى ام عطية تعمل خافضة للنساء اجلواري، قال هلا الرسول صل اهلل عليه أمراوقد روي انه كان يف املدينة 

 (2)وأحظى للزو ( هوسلم )فتنهي فأنه انظر للوج

واحب للزو ( دليل عىل استحباب هذا االمر لدى  هلم )أنظر للوجومن خالل قول الرسول صل اهلل عليه وس

 املرأة رغبة يف نظارة وجهها ورغبة يف ارضاء زوجها وليس من باب الوجوب والفرض.

 (3)ختان االناث حرام، وهذا ما افتى به الشيخ عيل مجعة مفتي الديار املرصية :الرأي الرابع

ة فتاة ختنت عىل يد خافضة يف ايام خالفة عمر ابن اخلطاب )ريض اهلل وقد ايد الشيخ عيل مجعة هذا القول بوفا

عنه( وهذا القول تفرد به صاحبه عن بقية الفقهاء، وقد اشارت اىل هذا احلديث، وبينت ان امري املؤمنني عمر ابن 

ان التحريم يكون  اخلطاب )ريض اهلل عنه( مل يصدر قرارا بحرمة اخلتان لإلناث بعد وفاة هذه الفتاة، ومن املعلوم

بوجود دليل قطعي واضح، ومع هذه احلالة مل نجد دليال قاطعا وواضحا يف الرتاث االسالمي حيرم او يوجب حتريم 

 اخلتان عىل االناث.

                                                             
 .(21/60)، الاملكي، التمهيد (1)

 (. 3/603)احلاكم ، املستدرك عىل الصحيحني (2)

 2007آب  1/ـه 1428رجب  16لبنان ، أبو عثامن، حكم اخلتان فيالرشيعة اإلسالمية (3)

  



 
 

    

ترجيح: بعد ان استعرضت اقوال وادلة الفقهاء االربعة يف مسألة ختان االناث، وبيان مدى وجوب هذا احلكم 

ان الرشيعة االسالمية حتض عىل اخلتان باعتباره  –واهلل اعلم –ببة، يتضح من خالل آرائهم او باإلمكان عدة سنة حم

من الطهارة وهي الفطرة السليمة التي فطر اهلل الناس عليها ولكنها يف نفس الوقت ال توجب هذا االمر، فاإلجياب 

علق بتفريق هذا احلكم بني الذكور هو حكم تكليفي والبد له من نص رصيح وواضح وهو ما مل يتوفر، اما فيام يت

واالناث، فال ارى انه من احلق بيشء، فاخلتان كام ارى هو سنة، وبام انه سنة فهو امر مستحب لكال اجلنسني، والفتوى 

التي تصدر يف بلد قد ترجع اىل  روف جمتمعيه او  هور مشكالت طبية او نفسية، واالمر يعود اىل طبيعة هذه 

 صد الرشيعة فاخلتان سنة مستحبة لكال اجلنسني ذكر كانوا ام اناث.الظروف، اما يف مقا

  



  

 ييل: وكاميها لاهم النتائج التي توصلت ا ضعة من بحثها، تستطيع ان تثبعد انتهاء الباح

االفضل ان نسمي ختان االناث باخلفض، ألنه االسم الصحيح يف هذا املوضوع، واالمر يعود اىل ان االنثى ال -1

 عرض اىل اخلتن أي القطع الكامل بل اخلفض أي القطع اجلزئي تت

اخلتان كان موجودا قبل االسالم وبعد االسالم، وكان االمر عىل شكل خفض وليس ختان، بمعنى انه ليس -2

 اجلديدة التي اوجبها عىل من يدخل يف دينة  همرتبطا بشعائر االسالم وفروض

ة عىل مرشوعية خفض االناث، واالختالف احلاصل بينهم يف مدى وجوب لقد اتفق مجيع فقهاء املذاهب االربع-3

، واخرون اختذا من هاو سنية هذا اخلفض، فقد ذهب بعضهم اىل وجوبه، بينام الطرف االخر ذهبوا اىل حتريم

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ..الوسطية جماال هلم يف وصف اخلفض بالسنة املستحبة.
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