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كلملات الختلا  [، ومل  ذل ه ال124:]البقلرة َّىي  ىي ىي ىي ىيني  ُّٱ: الحمد هلل وحده القائل 

الرملل  . والصللالة والمللال  عللل  خللات  اء بعللد ا  بلللث اليمللا ي  ملل  العمللراللل ق قللا  بللا أبللو ا  بيلل

: الختللا  ملل   الرطللرة :قللا : ةالرطللرة خمللن أو خمللن ملل  الرطللرةإللل  اء اللل ق دعللا اال بيللو

 ، وقلد وردت أحاديلك كييلرة عل  ال بليوقل  الالاربة اإلبلطاالظرار و تف واالمتحداد وتقلي  

بلن  ال جرائهلا حيلك أملر الخات ل  إوكيريل   اإل لاكصل  هللا عليا وآللا وملل  :لي ختلا  الل كور و

 .ر م  ذ ه االحاديك :ي ذ ا البحك()وقد امتعرض ا الكييت هك وقا  لها أامي 

 اإل للاكالللدولي م للي الكتابلل  :للي موضللو  ختللا   اإلمللالميا وقللد طلبللت أما لل  مجملل  الرقلل

. أحاديلك  بويل  الرير الالرعي وملا ورد :يلا مل   اإل لاكختلا  وقدمت ل لك ببحك موجز عل  

  الختلا  الالرعي الل ق أ. و)ع د الاا:عي ( وم   ع د االخلري وأ ا مارو  يدور بي  الواجب 

 ى. وأ  عمليلات التجميل  التلي تجلر:وائلد عديلدة ، وللاالبظر أمر مطللوبيزي  القلر  التي عل  

ح  العالميل  الختلا  التلي  كرتهلا م ظمل  الصل أ لوا عل   :ي الغرب و:ي العال  لل ماء ال يختلف

 .واّددت عليها ال كير

. يل  اإلملالميوقد قمت بامتعراض موضو  الختا  :ي اللغ  واالحاديك ال بوي  و:ي الرقلا 

ا .. أ واعلالت املي  الظاذرة وكيف يت  الختا  و ا عضاءجراء الختا  وتاريح إكيري  إل  دلرت 

:ريقيللا حيللك لختللا  :للي العللال  وبترصللي  واف :للي أالعالميلل  الحدييلل  علل  او كللرت االحصللائيات 

. وامتعرضلت موقلف المعارضلي   للك الختلا  أ لوا ير م  أقطارذلا و:ي كي اإل اكيكير ختا  

وتعمل  علل  تجريمل  واصلدار القلوا ي   باتلا   م علا   اإل لاكللم ظمات الدولي  التي تريد م   ختا  

  ..طباء. ولو كا  م  ا يقو  بالدولي  بم عا ومعاقب  م  ا

ك أ  يللت    مع لل   لللصللب المقيللت والبعللد علل  العللل  والطللب،  وذللو موقللف يللد  عللل  التع

 .الختا  مرا وبدو  تعقي ، وتكير م ا المضاعرات والمااك 

مللات الدوليلل  التللي تتاللدا بحقللوا اإل مللا ،   ذلل ه الم ظأوقلد امتعرضلل ا :للي البحللك كيللف 

جميلل  عمليللات الت أ للوا لختللا  ملل  أجلل   لللك تمللمح ذللي  رمللها بجميلل  ، وتم لل  اوحقللوا المللرأة

 يلوق بملا :يلا الختلا  الختا  ا   وا ت ماابه  تماما  .. وذي عمليالألعضاء الت املي  ا  يوي 

 .و يالررع

غملللوض تملللمح بتغييلللر الجللل ن :لللي عمليلللات معقلللدة لملللا يملللم  حلللاالت  وذلللي أيضلللا  

تملمح وتييلد تغييلر  ،ح  العالميل  )وذل ا االّد واعتل (كملا أ  م ظمل  الصل، (Inter sex)الج ن

)عبلر الج لدر( أق تغييلر الك  الرجل  كامل  الرجولل   trans genderأو  Trans sexالجل ن 

مملخ إلل   ويل  أ يل ، والعكلن صلحيح تحويل  ا  يل  كاملل  ا ممخ إل  م  ال احي  البيولوجي  
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!! وقلد وضلع ا الممخ ليقو  بالحم  :يملا بعلدرج  بقاء الرح  له ا الإ.. وا اّد م   لك كلا رج 

 . !!االت محّددة مما يمم  حم  الرجا لح صورا  

و:للي صللحير  الصلل   2017ي للاير  7 جليزيلل  :للي وآخرذللا قللد  اللر :للي صللحير  الميلل  اإل

(SUN ي: )2017ي اير  8. 

ي تتحللدك علل  حقللوا المللرأة وحقللوا  لللك كلللا :للن  الم ظمللات الدوليلل  التللإللل  ضللا:  وباإل

 مللا  تييللد وبقللوة تجللارة البغللاء والللدعارة وتحتقللر المللرأة وتجعلهللا ملللع  :للي مللوا ال خاملل  اإل

وتعللّرض عاللرات الماليللي  ملل  ال مللاء لألمللراض الج مللي  الخطيللرة ميلل  الملليال  والزذللرق 

 اذا االيدز.توالكالميديا والقرح  الرخوة والهربن وأاّدذا واع

 . ئه  الاديد لهالقي  كلها م  ادعاولك  ذيالء القو  :قدوا ا

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف الختان لغة وشرعا:

الحللديك ، وم للا الختللا  بكمللر الخللاء ملل  الخللت ، وذللو موضلل  القطلل  ملل  اللل كر وا  يلل 
 .البخارق :ي صحيحا. أخرجا ا التق  الختا ا  :قد وجب الغم ةةإ  :الاريف
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قبل  الملرأة، ميل  الخلت ، بالتحريلك: كل  مل  كلا  مل  : )1وقد جاء :ي الصلحا  للجلوذرق
اب تلا وخلت   : زوجا ب وا خ وذ  ا ختا . ذكل ا ع لد العلرب. وأملا ع لد العامل  :خلت  الرجل 

: حلت ختا تلا! إ ا امتقصليت :لي القطل . والختلا  أيضلا  ، واالمل  الختلا . يقلا  أطرالصبي خت لا  
  .(ا   ا التق  الختا ا ة، وقد تمم  الدعوة ل لك ختا إموض  القط  م  ال كر، وم ا ة

: )خلت  الوللد، يخت لا، :هلو ختلي  ومختلو : قطل  2وجاء :ي القلامون المحليط للريروزبلادق
( غرلتا. والختا  : ص اع  الختا . والختا  موضلوعا مل  الل كر. والخلت : القطل . )وبالتحريلك

لل و كلل  مللا كللا  ملل  قبلل  المللرأة كللا ب، وا خ، والجملل : أختللا . والختو لل : ، أ : الصللهرت  الخ 
  )محركللل (: أ  الزوجللل .   للل. والخت  ، وتلللزوج الرجللل  الملللرأة. وخات للل : تلللزوج إليلللاالمصلللاذرة

 .المرأة الارير ، )كلم  أعجمي ( :والخاتو 

االم  الختا  والختا ل  وذلو . و: )خت  الغال  والجاري  يخت هما خت ا  3وجاء :ي لما  العرب
. والخلت  :عل  الخلات  ت ا. والختا ل : صل اع  الخلوقي  الخلت  للرجلا  والخرلض لل ملاء، مختو 
 الغال .

موضللو  قطلل  ال للواة ملل  الجاريلل . ا تهلل .. وم للا ، ووالختللا  موضللو  الخللت  ملل  اللل كر
إ ا التق  الختا لا  :قلد وجلب الغمل ة وذملا موضل  القطل  مل  الل كر الغلال  الحديك الصحيح: ة

رلل  وذلي جللدة   أو الغرل. و:لي الختلا  تلزا  القلاالعل ار والخرلضو:رج الجاري  يقا  لقطعهما 
، ( وتتجمل  :يهلا الميكروبلاتSmegmaملتصق  بحار  القضيب تختري تحتها إ:لرازات اللخل  )

 وذي التي تزا  :ي عملي  الختا .

: قلف م  ل  يخلت ( وجلاء :لي الصلحا ، وا وجاء :ي القامون المحيط: )القلر  جلدة ال كر
 .ر  والغرل  ذي الجلدة التي تقط ()القل

: )والقلرلل  تمللم  أيضللا الغرللل  والغللر  ا قلللف و:للي :للي لمللا  العللربوقللا  ابلل  م ظللور 
 ( أخرجا البخارق وممل . حديك: ةيحار ال ان عراة، حراة، غرال، بهماة أق قلراال

إزالل  جللدة كعلرف اللديك :لوا الرلرج، وذلي قلرل  صلغيرة تقل  علل  وأما ختا  المرأة :هو 
ا تحا يا :قلد التقيلا ، :ن ج حا ى ختا ا ختا ها( :ي الررGlans Penis، :ن ا غابت الحار  )البظر

 : ةإ ا التق  الختا ا  :قد وجب الغم ة.وم ا الحديك

خترملا ق لاة مجلرى البلو  والبظر عضو ا تصابي مي  القضيب إال أ لا صلغير الحجل  وال ت
  ال ت هلك وال تزيل  البظللر أ لل  ات... وقلد أمللر الرملو  صلل  هللا عليللا وآللا وملل  الخ)االحليل (

:قد قا  صل  هللا عليلا وآللا ،   الجلدة التي مي  عرف الديك :قطنكملا ب  تكتري باإلاما  وإزالب
إ ا ، وقلا : ة4 هكي :ن ا أمرى للوجا وأحظ  لهلا ع لد زوجهلاةي وال ت  :نامّ  إ ا خرضت  ومل : ة

                                                           

 .5/2107م 1982جوهري : الصحاح تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، الطبعة الثالثة ، اسماعيل بن حماد ال     ( 1

 .4/220بادي : القاموس المحيط ، طبعة مصورة ، دار الجيل ، بيروت آمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز     ( 2

 ابن منظور : لسان العرب ، مادة ختن.    ( 3

 وأخرجه الطبراني في األوسط ، قال الهيثمي : )اسناده حسن(. رواه أنس بن مالك رضي هللا عنه     ( 4
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   للك ع لد الحلديك عل  . وملينتي الر5 لك أحظل  للملرأة وأحلب للبعل ة خت ت :ال ت هكي :ن 
 .المرأة ختا 

: امتئصلا  الجللدة التلي تغطلي وقد امتحب العلماء، )وم ه  مل  أوجلب(، :لي ختلا  الرجل 

ي بغللي ( بحيللك يكللو  القطلل  ملل  ع للد أو  الحاللر . أمللا :للي المللرأة :Glans Penisالحاللر  )

 .االقتصار عل  أخ  جزء يمير، وال يبالث :ي القط ، أخ ا با حاديك المابق  كرذا

، إ ا ولد :ي القملر )أق وذلو بلدر( :ملخت قلرتلا :صلار كلالمختو ال    الغأوتزع  العرب 
، ولكل  أمر غير صحيح وال عالق  لا بالقمر. وقد يوللد بعلض ا طرلا  وذل  البا مختلو ي وذو 
غالب تكو  بقايا م  الجلدة واضلح ، :يملتحب آ ل اك إزالتهلا، وبعضله  ، و:ي ال ادرا  يكو   لك 

 .أوجبا

ختللف العلملاء :لي أوقلد  ،صل  هللا عليلا وآللا وملل  وللد مختو لا     ال بيأو:ي قص  المولد 
لالقص  وأكيرذ  عل   ريها  لك :م ه  م  أيد     :لي  للك ابل  القلي  :لي ةتحرل  الملودود ، وقلد :ص 

أ  ال بي صل  هللا عليا وآلا ومل  قد خت ا جده عبلد المطللب :لي إل  بنحكا  المولودة حيك ما  
 طرولتا الباكرة.

 جلد أ  لرلظ  –وذلي لغلات ملامي  مرتبطل  باللغل  العربيل   –لغل  العبريل  وااراميل  و:ي ال
 ، واللرظا  متاابها .خت  يع ي قط . ويطلق عل  ا غر  لرظ ةعرلي ة :ي العبري 

أص  مامي امالي قلدي  وتطللق كلمل  إل  ة ترج  يقو  الدكتور جواد علي أ  كلم  ةخت و
لت   . وذو قريب م  لرلظغ  العبري الزوج ع د عرما :ي اللةخت ة عل   : وذلو كل  ةخلت ة والخ 

 وجهلا . ول ا كا  يقا  لعلي ب  أبلي طاللب كلر  هللام  قب  المرأة وزوج اب تا والصهرم  كا  
 .6. وع د اليهود كلم  ةخوترة تطلق عل  الصهرخت  ال بي أق زوج اب تا

 حاديث النبوية:الختان في األ

 عليلا وآللا وملل  أحاديللك كييلرة :لي موضلو  الختللا  لقلد وردت عل  المصلطر  صللل  هللا
لطهارة جما  ا 252  1ج)للبيهقي و:ي الم   الكبرى . أخ  الرقهاء ا حكا  الم وط  با وم ها

بلي ( بمل ده عل  أ763حلديك رقل  ) (باب وجوب الغم  بالتقاء الختلا ي  أبواب ما يوجب الغم 

ا الختلا  ، وأللزةإ ا قعلد بلي  العبها ا ربل   بلي صلل  هللا عليلا وآللا وملل  قلا :، ع  الذريرة
 :[(207]حلديك رقل   86  1ج). وقا  العجللو ي :لي كالف الخرلاء بالختا  :قد وجب الغم ة

ة إ ا جلاوز الختلا  الختلا  :قلد وجلب ةرواه أحمد والترمل ق، وال ملائي عل  عائال  و:لي روايل 
  :ي كتلبه  بزيلادة مل  الح ريّ  ، و كره  ع  را:  ب  خديج، رواه الطبرا ي ع  أبي أمامةم الغ

ة إ ا التقلل   للا قولللا صللل  هللا عليللا وآلللا ومللل ول .  ا كملل  :للي الع ايلل  اللر  الهدايلل قللو) لللك 
، وعللزاه :للي الجللام  الكبيللر  للز  أو للل  ي للز ة. ا تهلل أالختا للا  وتللوارت الحاللر  وجللب الغملل  

                                                           

رواه البيهقي من حديث أم عطية ، وسنده حسن . وأخرجه أبو داود ، وقال : ليس بالقوي. وصحححه األلبحاني فحي صححيي ابحي     ( 5

 داود. 

 .12،13، دار االعتصام ، القاهرة صالرزاق الد والبنات ألبي بكر عبد: رأي الدين والعلم في ختان األوانظر كتاب الختان    ( 6
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وعلزاه :يلا للطبرا لي عل  ة من الختا  الختا  :قد وجلب الغمل  للعقيلي ع  اب  عمر بلرظ ةإ ا
إ ا التقل  الختا لا  وغابلت الحالر  :قلد وجلب الغمل  اب  اعيب ع  ابيا ع  جلده بلرلظ ة عمرو

تقمللي  ذلل ه .. ويمكلل  ( 85-84  1وا ظللر تخريجللا :للي  صللب الرايلل  ج)ة  للز  أو للل  ي للز أ

 : وعاتمجمإل  حاديك ا 

 .واامرة با ا حاديك الحاي  عل  الختا   موعة األولى:جالم -
 .أو  م  اختت  المجموعة الثانية: -
 وقت الختا . المجموعة الثالثة: -

 موضو  ختا  الب ات لما يدور حولا م  جد . ما بعدوم  كر :ي

 ة على الختان واآلمرة به: حاديث النبوية الحاث  األ

 صلل  هللا عليلا وآللا وملل  قلا : ةالرطلرة ع  أبلي ذريلرة رضلي هللا ع لا أ  رملو  هللا -1
، وقل  اإلبلطم  الرطرة: الختا ، واالملتحداد، وتقللي  ا ظرلار، و تلف  خمن، أو خمن

 .7الااربة
: ةالختلا   بلي صلل  هللا عليلا وأللا وملل  قلا للع  اداد ب  أون رضي هللا ع ا ير:علا  -2

 .8م   للرجا  مكرم  لل ماءة
ع لك العر  ق  ةألل :ت. قلا مللمأ: قلد بي صل  هللا عليلا وآللا وملل  :قلا ال إل  جاء رج   -3

 .9 ةتختلكرر وأا
  أميلر المليم ي  عللي بل  أبلي   جعرر ب  عللي بل  الحملي  بلمماعي  بإع  موم  ب   -4

: وجللد ا :لي قللائ  ملليف قلا  وجهللا ، علل  آبائلا واحللد بعللد واحلد علل  عللي كللر  هللاطاللب
ملال  حتل  ليا وآلا ومل  :ي الصحير : ةأ  ا قلف ال يترك :ي اإلرمو  هللا صل  هللا ع

   . 10ا ي  عاماةيختت  ولو بلث يم
هللا عليلا وآللا وملل  عل  رجل  : منل ا رمو  هللا صل  أبي برزة رضي هللا ع ا قا ع   -5

 .11، حت  يختت ةأقلف، يحج بيت هللا؟ قا : ةال
            . 12ع  اب  عبان رضي هللا ع هما قا : )ا قلف ال تقب  لا صالة وال تيك   بيحتا( -6

                                                           

رة وأخرجحه أبحو داود ا، كتحاب الطهحرجه البخاري في صحيي كتاب اللباس، باب قص الشارب، وأخرجه مسلم في صحييخأ      ( 7

ارة وابحن ماجحه (. والترمذي كتاب األدب والنسائي كتاب الطه1/79كتاب الترجل )انظر عون المعبود وشرح سنن أبي داود 

 .283،410،489، 239، 2/229، وموطأ مالك صفة النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ومسند أحمد كتاب الطهارة أيضا

 مام أحمد في مسنده.أخرجه اإل     ( 8

أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير والبيهقي في السحنن الكبحر. . وفحي سحنده مقحال وأخرجحه بحن عسحاكر فحي كتحاب      ( 9

صحلى هللا عليحه وآلحه وسحلم النبحي إلحى األمتنان باألمر باالختتان" عن عثيم بن كليب عن ابيه عند جحده أنحه أسحلم وجحا   "تبيين

 : " ألق عنك شعر الكفر واختتن " اسناده ضعيف .فقال له

 جه ابن عساكر في كتابحه عحنخرجه البيهقي في السنن الكبر. . وهو حديث انفرد به آل بيت النبي الكرام بهذا االسناد وأخرأ      ( 10

 .الختان وذكره ابن القيم في تحفة المودود

عهحد إلحى .. ومع هذا فقحد كحان يعمحل بهحذا الححديث ل وأخرجه البيهقي أيضا بسند ضعيفخرجه ابن المنذر وفي اسناده مجهوأ     ( 11

انهم ، فحذذا كحان فحيهم أشحخاص  يحر قريب حيث كان الحجاج اذا أتوا من بالد بعيدة وخاصةشرق آسيا فكانوا يسألون عحن ختح

 .م ختانهم في جدة قبل صعودهم للحجمختونين ت

 .له في حكم المرفوع وفي سنده مقالأخرجه أحمد .. وهو موقوف على ابن عباس ومث    ( 12



7 
 

  أملر قلا : )كلا  الرجل  ا ا أملل   اهاب مرملال  دب المررد ع  ابروى البخارق :ي ا  -7
 .( باالختتا  وإ  كا  كبيرا  

 صلل  هللا عليلا وآللا وملل  ع  ملم  ب  محمد ب  عمار ب  يامر ع  أبيا أ  رملو  هللا -8
، اإلبلطج ، و تلف ار، وغمل  البلواالمت ااا، والمواك، قا : ةإ  م  الرطرة المضمض 

 .13، واال تضا ةواالمتحداد، واالختتا 
 َّىي  ىي ىي ىي ىيني  ُّٱ: هللا ع همللا :للي ترملليره قولللا تعللال علل  ابلل  عبللان رضللي  -9

 . [124]البقرة: 
 ،خملللن :لللي اللللرأن وخملللن :لللي الجملللد: قللل  الالللارب :قلللا : )ابلللتاله هللا بالطهلللارة

، وحللق والمضمض ، واالمت ااا، والمواك، و:را اللرأن. و:لي الجملد: تقللي  ا ظلا:ر
وقوف عل  غم  أير الغائط والبو  بالماء( وذو حديك م، واإلبطالعا  ، والختا ، و تف 

 .اب  عبان رضي هللا ع هما

 . 14وقد  كر أذ  الترمير اب  عبان ذ ا كما  كره أذ  الحديك

 :أول من اختتن
: ةاختلت  هللا صلل  هللا عليلا وآللا وملل  : قلا  رملو ع  أبي ذريرة رضي هللا ع لا قلا  -10

أختللف :لي . وقلد 15، واختت  بالقلدو ةيما و  م  مال  بعد ما مرت عليا براذي  عليا الإ
: ام  قري  بالاا . و ذب أكير أذ  العلل  القدو  عل  قولي : ا و : :نن صغير، واليا ي

 .أ  القدو  ذو الرنن الصغيرإل  
، إبلراذي  :لاختت  بقلدو  :االتد عليلاأملر هللا موم  ب  علي اللخملي عل  أبيلا قلا : ) ع  -11

: يللارب كرذللت أ  أيخللر عجلللت قبلل  أ   للنمرك بااللل  قللا  إليللا::للنوح  هللا عللز وجلل  
 .16أمرك(

يلا الملال  وذلو ابل  ياليل  ملماعي  علإ: عل  أبيلا قلا  وخلت  ع  موم  ب  علي اللخمي -12
 .17محاا عليا المال  وذو اب  مبع  أيا إ، وخت  عار م  

يل  ، إبراذي  وذو ابل  عالري  ومائل  مل  اختت  أبي ذريرة رضي هللا ع ا ير:عا: ةع   -13
، ولل ا يقلد  عليلا ملا جلاء :لي الصلحيحي  و:ي م ده مقلا  .18عاش بعد  لك يما ي  م  ة

 ، وذو المعتمد.أ ا اختت  وذو اب  يما ي  م  م  

                                                           

ه مرفوعحا وأحمد في مسنده . وقحد أخرجح 1/126( وابن ماجه 1/281خرجه أبو داود) انظر عون العبود شرح سنن أبي داود (   أ 13

را، ولكححن يحصححل عححن عمححار بححن ياسححر رضححي هللا عنهمححا . قححال النححووي فححي المجمححوع: ) واسححناده ضححعيف ولححم يسححمع عمححا

 : وليس في حديث عائشة ذكر الختان.ها(. قلتنه رواه مسلم في صحيحه من رواية عائشة )رضي هللا عناالحتجاج بالمتن أل

 .وممصف عبد الرزاق 1/83أبي داود  من سورة البقرة وعون المعبود شرح سنن 124انظر تفسير ابن جرير الطبري اآلية      (14

، وابحن عسحاكر فحي كتحاب " تبيحين  425،  2/418ومسحند أحمحد  2/325والبيهقحي  8/29أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان (      15

 .34،  33باألمر باالختتان" تحقيق مجدي فتحي السيد ، دار الصحابة للتراث بطنطا ص 
 .36باسناد حسن .. وأخرجه ابن عساكر في تبيين االمر بالختان ص  8/326خرجه البيهقي (     أ 16

 المصدر السابق ) البيهقي( وابن عساكر.   (   17

  الحرزاق فحي مصحنفه والبخحاري فحي  مر باالختتان وفي تاريخه وعبحدتبيين األخرجه ابن حبان في صحيحه وابن عساكر في أ     (18

 المستدرك وابن أبي شيبة في مصنفة .. والحديث ضعيف.في مفرد والحاكم دب الاأل
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أى الاليب :قلا  ختلت  وأو  مل  رإبلراذي  أو  مل  إ: ة كلا  ع  أبلي ذريلرة ير:علا قلا  -14
أو  ملل  أضللاف  . وكللا يللارب مللا ذلل ا الالليب؟ قللا : الوقللار. قللا  يللارب زد للي وقللارا  

 .19، وأو  م  امتحدةااربا، وأو  م  ق  أظا:ره ، وأو  م  جزّ الضيف
أو  ملل  أضللاف الضلليف، وأو  ال للان  إبللراذي  ذللوكللا  علل  مللعيد بلل  المملليب قللا : ة -15

ااربا، وأو  ال ان رأى الايب، :قا  يلارب ملا ذل ا؟ :قلا  هللا  ، وأو  ال ان ق   ختت إ
 .20ة: يارب زد ي وقارا  قا إبراذي . :: وقار يا تبارك وتعال 

أو  م  أضاف   هللا عليا وآلا ومل : ةع   بيط ب  اريط رضي هللا ع ا ع  ال بي صل -16
، وذللو ابلل  إبللراذي  بالقللدو ، وأو  ملل  اختللت  إبللراذي ، وأو  ملل  لللبن الراويلل الضلليف 

 .21عاري  ومائ  م  ة

ا الملال  كلا  أو  ي  عليلبراذإحاديك بما :يها م  صحيح وحم  وضعيف تريد أ  وذ ه ا 
: )قللد يبللت  22. قللا  ابلل  حجللر العمللقال ي :للي :للتح البللارق اللر  صللحيح البخللارقملل  اختللت 

إلبراذي  عليا المال  أوليات كييرة: م ها أ ا أو  م  أضاف الضيف، وق  الالارب، واختلت ، 
قاملل  الللدالئ  عللل  معر:لل  ، إوقللد أتيللت عللل   لللك بندللل  :للي كتللابي. ورأى الالليب، وغيللر  لللك

 .وائ (ا 

زذلر ):لر  بجامعل  ا متا  بكلي  الالريع  والقلا و  و  الدكتور عبد المال  المكرق ا ويق
 .23مالميةإ ي  م  م ظور ( :ي كتابا ةختا  ال كر وخراض ا دم هور

 

 

 الختان في التاريخ االنساني:

 جلد ملل   :ن  لا مرملال   ا   بيللا   ملا  ا و  وذلو آد  عليللا الملال  وقلد كلاإلإلل   ا  ظر لا إو)
  أو  مل  :عللا أ. :قد قا  بعلض المليرخي    م   لا و والده، وكايقو : الختا  كا  م   عهده

اه هللا ع  ا كل  م هلا أو  ا ملر، وبعلد آد  عليا المال  عقب معصيتا بنكلا م  الاجرة التي  ه
كلوا ذل ه ، ولعل  أوالده ترجيل إلل  ، وم   ذ ا الوقت تمللت مل   الختلا  مل  جيل  أ  تاب عليا

                                                           

، وأخرجحه ابحن أبحي الحدنيا فحي كتحاب قحر. الضحيف 263( والبخحاري فحي األدب المفحرد ص3/108أخرجه مالحك فحي الموطحأ)   (19

ر الحوالك( : وصحله مرفوعا. والحافظ ابن عساكر مرسال عن سعيد بن المسيب وقال السيوطي في شرحه على الموطأ )تنوي

 ابن عدي والبيهقي في شعب االيمان من حديث أبي هريرة مرفوعا.

. وابححن عسححاكر فححي تاريخححه وفححي كتححاب " تبيححين االمتنححان ( ومالححك فححي الموطححأ363ب المفححرد )صأخرجححه البخححاري فححي األد    (20

 .38باالختتان" تحقيق مجدي فتحي السيد ص 
( 1/82،83، وفيحه أحمحد بحن اسححاق قحال عنحه الحذهبي فحي الميح)ان كححذاب )ي وابحن محاكوالللكحي ضحعفه الحدارقطنفحي سحنده ا     (21

 .ر في "تبيين االمتنان باالختتان"خرجه ابن عساكأو

 .6/390فتي الباري شرح صحيي البخاري البن حجر العسقالني ج    ( 22

 .11،12م ص 1989، والتوزيع ى" الدار المصرية للنشرختان الذكر وخفاض االنثعبد السالم السكري: "(     23
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ظا:لل  حيائهللا لمللا :يهللا ملل  ال إبللراذي  عليللا المللال  بنبهللا نل  الملل   ملل  بعللده حتلل  أمللر هللا تعلل
 .24مال (والطهارة و  ها م  اعار اإل

ء :لي ا جيل  بر ابلا أ  )جلابلد الوذلاب ال جلار ة قصل  اال بيلاءة :وجاء :ي كتاب الايخ ع
، :لما قبللت ا، إ ا تاب هللا عليا عضوا  قط  م   رمي  أص  ربا   ر ، أ  آد  لما عمبب الختا 

، ولعلل  دللا جبريل  عللل  ذل ا الموضلو  :قطعلا، :توبتلا وأراد الو:لاء ب ل ره، احتلار مللا ا يصل  
 .25أمر هللا ابراذي  باحيائها(    حت أوالده تركوا ذ ه الم

عهلد ام حتلب :لي إلل  ، وبعلض ذل ه ال قلوش يرجل  ا وقد علرف المصلريو  القلدماء الختل
:لي القلر  اليلام  عالر قبل   بلراذي  عليلا الملال إوقلد علاش ، المليالدخامن عار قبل  القر  ال
 .  الكه    لكبراذي  عليا المال  مصر ولعلا ذو ال ق علّ إدخ  و الميالد

كييرة    المصريي  القدماء كا وا يختت و  وأ  اعوبا  إ: )ويقو  الميرخ اليو ا ي ذيرودوت
 .26 قلت ع ه  :كرة الختا (

ف الررن ومكا  الماليو وامتراليا الختا  م   عهود قديم  ولك   لك كللا ال ييبلت وقد عر
ختللت  كمللا إ  أو  ملل  بللراذي  كللاإ.. وال اللك لللدي ا أ  إبللراذي  عليللا المللال أ هلل  قللد عر:للوه قبلل  

ختلت  يل  تركلت  ريتلا إ  آد  عليلا الملال  أ، وقلد يصلح جاءت ب لك ا حاديلك ال بويل  الالرير 
 ختت  م   ريتا بعد أ  تركوذا.إعليا المال  وكا  ب لك أو  م   براذي إا الختا  :نحياذ

إبللراذي  نل  وقللد وردت  صللو  كييللرة :للي التللوراة توضللح كيللف أمللر هللا مللبحا ا وتعلل
. إمحاا وذو اب  يما ي  أيا . وأ ا خت   كور م  أذ  بيتا وغلما ا وعبيده، وأ  يخت  البالختا 

. يعلرف العبا بهلا  ي  كبرى وذو العالمل  التلي يزعملو  أ  اللرب  ويجع  اليهود للختا  قيم  دي
و عهلدق ملا يللي )ذل ا ذل 14-10: 17:قد جاء :ي مرر التكوي  م  التلوراة المحر:ل  االصلحا  

، :تخت للو  :للي لحلل  اللل ق تحرظو للا بي للي وبيلل ك . وبللي   ملللك ملل  بعللدك، يخللت  ملل ك  كلل   كللر
، وأملا يلا  يخلت  مل ك  كل   كلر :لي أجيلالك يما يل  أ، اب  بي ي وبي ك غرلتك  :يكو  عالم  عهد 

 .أ ا  كك عهدق(، غرلتا :تقط  تلك ال رن م  اعبها غلف ال ق ال يخت  :ي لح ال كر ا 

، وكا لت إملماعي بلراذي  وإوأما العرب :قد كا وا :ي جاذليته  يخت و  اتباعلا لمل   أبلويه  
مللو  وآتلاذ  هللا ال صلر يلاب الم . و:لي غلزوة ح لي  بعلد أ ت قريش عل  وجا الخصو  تخت

)يعلل  هللا يقيرلا غلر  ملا  ، : لادى أحلد ا  صلار:عل  يقيف، وجلد أحلد القتلل  وذلو غيلر مختلو 
 ملا ذلو غلال  إ. اعب  وذو م  يقيف وقا  لأل صارق: ):داك أبي وأمي . :قا  المغيرة ب تختت (

 .ت ي (قوما ويقو  لا: )أال تراذ  مخت  صرا ي( ي  جع  يكاف لا قتل 

أق قلالوا للا يلا ابل  القلرلاء،  حلدا  أ ا التموا إ  العرب كا وا يلرو  ختلا  الب لات :كلا وا أب  
بق  وكييلر مل  ا مل  الملا الز لا.إل  لزيادة الغلم  :ييدق بها  . ويعتبرو   لك مببا  التي ل  تختت 

 .قد عر:ت ختا  ال كر وختا  ا  ي 

                                                           

 .125، وقصص االنبيا  للشيخ عبد الوهاب النجار ص 24-18نبيا  للثعلبي ص قصص األ (    24

 .125نبيا  للشيخ عبد الوهاب النجار ص قصص األ     ( 25

 الختان في الشرائع السماوية ، للسيد محمد عاشور.  (   26
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  :خفض( البنات في األحاديث النبويةختان )

ا ل    ال بي صل  هللا عليا وملل  قلا     عطيل  وذلي ختأع  أ ن ب  مالك رضي هللا ع ا 
:ن لا أملرى للوجلا وأحظل  ع لد ، ةإ ا خرضت :نامي وال ت هكي: كا ت تخت  ال ماء :ي المدي  

 . 27ةالزوج

إ ا خت لت :لال ت هكلي :لن   للك أحظل  : ةو:ي رواي  قلو  ال بلي صلل  هللا عليلا وآللا وملل 
 . 28ة وأحب للبع ةأللمر

، ومكرمل  ةالختا  م   للرجا  : بي صل  هللا عليا وآلا ومل  قا وع  اداد ب  أون أ  ال
 . لل ماءة

 عليلا وآللا وملل  علل  : دخل  ال بلي صلل  هللاهللا ب  عملر رضلي هللا ع هملا قلا  وع  عبد

حظل  أ لا ةيلا معالر ا  صلار اختضلب  غمملا واخرضل  وال تل هك  :ن : موة م  ا  صار :قا 

 . ة د أزواجك  وإياك  وكرر الم عمي ع

 : الخرض واالع ار.الم ع  ذ ا ذو الزوج، ويقا  لختا  المرأة

، أو اللما  وذللو كمللا قللا  ابلل  ا ييللر: أخلل  اليمللير :للي خرللض المللرأةاإل ( ملل اللّميأوقولللا )
البظلر  ال ت هكي( أق ال تبلالغي :لي القطل ، وخل ق مل )و ،تر المرا  وا ، اتركي الموض  أا ّ 

، أق اقطعلي مل  الجللدة ابا القط  اليمير بااما  الرائح ، وال هك بالمبالغ  :يا، والايء اليمير
 .هايلتي عل   واة البظر وال تمتنصلا

                                                           

 – 122/  92 – 91/  1" ) " المعجحم الصحغير، و( 2253/  368/  3ألوسحط " ) عجحم الحديث أخرجه الطبراني في "الما     ( 27

(، والخطيب في " تاريخ  122/  2دوالبي في " الكنى " ) وال ،( 228/  3ن عدي في " الكامل " ) الروض الداني ( ، واب

جمحي، حدثنا زائدة بن أبحي العن محمد بن سالم  (324/  8" ) (، والبيهقي في "السنن الكبر. 328 – 327/  5" ) بغداد

 . " إسناده ضعيف(: " 722/  344/  2ي " الصحيحة " ) وقال األلباني ف . به الرقاد، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك

 . " ( : " إسناده حسن 172/  5وأما الهيثمي فقال في " المجمع " ) 
وبعح  المالكيحة يجحب  أحمحد وعحن عطحا  وجمهحور أصححابه وقحال بحه محن القحدما  الشحافعي وجحوب الختحانإلحى وقد ذهحب      ( 28

واجب وليس بفرض وعنه سنة يحأثم بتركحه وفحي وجحه للشحافعية ال يجحب فحي ححق النسحا  وهحو الحذي أورده  أبي حنيفة وعن

 أنححححححححه لححححححححيس بواجححححححححبإلححححححححى ر العلمححححححححا  وبعحححححححح  الشححححححححافعية وذهححححححححب أكثحححححححح أحمححححححححد صححححححححاحب المغنححححححححي عححححححححن

حجحاج بحن  بذسناد فيه والبيهقي أحمد أخرجه " الختان سنة للرجال مكرمة للنسا  " رفعه شداد بن أوس ومن حجتهم حديث

ابحن  عحن جحابر بحن زيحد عحن قتحادة عحن سحعيد بحن بشحر في مسند الشاميين من طريحق الطبراني وال يحتج به وأخرجه أرطاة

أيضحا محن  البيهقحي وأخرجحه . ابحن عبحاس من وجه آخر عن والبيهقي أبو الشيخ مختلف فيه وأخرجه وسعيد بن بشر عباس

الختحان سحنة فحي  انتهى كالم الحافظ من الفتي مختصرا ملخصا وقال الححافظ فحي تلخحيص الحبيحر ححديث . أبي أيوب حديث

عححن أبيححه  أبححي الملححيي بححن أسححامة عححن الحجححاج بححن أرطححاة مححن حححديث والبيهقححي أحمححد أخرجححه الرجححال مكرمححة فححي النسححا 

ابحن أبحي  أخرجحه أبي الملحيي بعد والد شداد بن أوس مدلس وقد اضطرب فيه فتارة رواه كذا وتارة رواه ب)يادة والحجاج به

أبحححححي  عحححححن مكححححححول وتحححححارة رواه عحححححن 147] :ص [فحححححي الكبيحححححر والطبرانحححححي فحححححي العلحححححل وابحححححن أبحححححي ححححححاتم  شحححححيبة

عبحد الواححد بحن  أو من الراوي عنحه حجاج ، في العلل وحكي عن أبيه أنه خطأ من ابن أبي حاتم وذكره أحمد أخرجه أيوب

وليس ممحن  حجاج بن أرطاة في التمهيد هذا الحديث يدور على ابن عبد البر هو ضعيف منقطع وقال : البيهقي وقال . زياد

مرفوعحا  ابحن عبحاس محن ححديث والبيهقحي فحي الكبيحر الطبرانحي فقحد رواه حجحاج يحتج به وله طريق أخر. من  ير روايحة

  في السنن. البيهقي وضعفه
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ةوأملا خرلض الملرأة :هلو قطل  جللدة :لي الرلرج :للوا  :عل  الملاوردق قوللا و قل  ابل  القلي 
 . لجلدة الممتعلي  دو  أصلهاة، وييخ  م  ال كر ومخرج البو  عل  أص  ال واةمدخ  ا

، والتلي البهها الرقهلاء ي عليها وذي التي تقط  :ي الختا ، والجلدة التذ ه ال واة ذي البظر
( ميل  ملا مرلرزات اللخ )مرلرزات بلاط  القلرل بعرف الديك والممماة بالقلر  والتي تتجمل  :يهلا 

 الم   المطهرة بنزالتها. ، ل ا أمرتدما تكو  تلك القلر  مررط  ال مويحدك :ي ال كر ع 

عللدا الاللا:عي  اللل ي  قللالوا ، وجمهللور :قهللاء المملللمي  عللل  أ  ا مللر لل للدب أو االمللتحباب
 ما  مالك( وقو  ع د الح ابل .اإل أيضا  ، وذو قو  ع د المالكي  )مح و  وقي  بوجوبا

 نثى:ختان الذكر واأل حكم

فقاال اختلف الرقهلاء :لي  للك : ة29مولودةالقي  :ي كتابا ةتحر  المودود :ي أحكا  القا  اب  
، د األنصاار  ومالاو والشاافعي وأحماد: ااو واجا الشعبي وربيعة واالوزاعي ويحيى بان ساع

كييلر مل  . و قل  مامتاه ولام تقبال شاهادته(إ: )مان لام يختاتن لام تجاز د فيه مالو حتى قالوشد  
الك وعامل  العلملاء مل  (، تا  ع د مخت: )اإلالرقهاء ع  مالك أ ا م  ، حت  قا  القاضي عياض

، وإال :قلد علل  مرتبل  بلي  الرلرض وبلي  ال لدب ، :هل  يطلقو هلاولك  المل   ع لدذ  يلني  بتركهلا
البصلرق وأبلو ح يرل : ال . وقا  الحمل  ب  اهادة ا قلف وال تجوز إمامتاصر  مالك بن ا ال تق

 .دةةقا  اب  أبي موم  م  أصحاب أحمد: ذو م   ميك ، وك لكيجب ب  ذو م  

الموجبللو  للختللا  بللالوجوه .. واحللتج :للي روايلل  أ للا ال يجللب عللل  ال مللاءةأحمللد  و لل ّ ة
 : التالي 

 ..والختا  م  ملتا وم تا[123ال ح  :] َّ ىي ىي  ىي ىي ىيىي ىي ىي ىي ىي ىي ىي يت ُّٱ :قولا تعال  -1
 .30ألق ع ك اعر الكرر واختت ةة :  هللا عليا وآلا ومل  لل ق أمل قولا صل -2
  وااملرة بالختلا  وم هلا حلديك حاديلك الملابق  الحايلد   كرذا :ي ا حاديك كييرة قد تقأ -3

هللا عليلا وآللا وملل   وجد ا :ي قائ  ميف رمو  هللا صلل  وجها قا : )ما  علي كر  هللااإل
. وعل  ابل  عبلان رضلي هللا 31مال  حتل  يختلت (:ي الصحير : أ  ا قلف ال يترك :ي اإل

: )مللنل ا . وحللديك أبللي بللرزة قللا 32تيكلل   بيحتللا( قلللف ال تقبلل  لللا صللالة والع همللا: )ا 
، حتللل    عللل  رجللل  أقللللف يحلللج بيلللت هللا؟ قلللا : الرملللو  هللا صلللل  هللا عليلللا وآللللا وملللل

 .33يختت (

                                                           

ومحا  162وط دار البيحان، ص األرنحا  ، تحقيق عبد القحادرن أبي بكر )ابن القيم(: تحفة المودود بأحكام المولودأبو عبد هللا ب      ( 29

 .بعدها

ضحعيف ،  أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبيحر والبيهقحي فحي السحنن الكبحر. عحن عثحيم بحن كليحب عحن ابيحه واسحناده     ( 30

 .وحمله أبو داودعلى الندب

 خرجه البيهقي بسند عن آل البيت في السنن الكبر. .أ      ( 31

 هو موقوف عن ابن عباس ، وفي سنده مقال ألهل الجرح والتعديل . خرجه احمد وأ     ( 32

 أخرجه ابن المنذر وفي اسناده مجهول ، واخرجه البيهقي بسند ضعيف.     ( 33
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: ةملل  أمللل  و  هللا صللل  هللا عليللا وآلللا ومللل : قللا  رمللوعلل  ابلل  اللهاب الزذللرق قللا   
 .34ة   كا  كبيرا  أ:ليختت  و

أو مل  المراملي  أو بعضلها ضلعيف اردة :ي ذل ا الصلدد حاديك الو  ا إ: وخالص  القو 
 الوجوب.:ي م دذا مقا  أو ال تريد 

:قلد رد  .[123ال حل :]  َّ ىي ىي  ىي ىي ىيىي ىي ىي ىي ىي ىي ىي يت ُّٱ  وأما ااي  الكريمل  :لي قوللا تعلال :

هللا إللل   ابلل  للل  ذللي الح يرلل  والتوحيللد وأصللو  اإليمللا  واإلالقللائلو  بملل ي  الختللا  وقللالوا: )الم
  كلا  إ، أ  يرعلها عل  الوجا المطلوب :نتباعا:عا  لو دخلت :ي المل  إخال  الدي  لا. وا و

ةالختلا   :ي  قوللا صلل  هللا عليلا وآللا وملل ، والختا  م   بدل  كا  م   :م  إواجبا :واجب و
 .35ةم   للرج  مكرم  لل ماء

قولا: ةالرطرة خمن: الختلا  يا وآلا ومل  بالمم و ات :ي وقد قر ا رمو  هللا صل  هللا عل
 .36ةاإلبط، و تف واالمتحداد، وق  الاارب، وتقلي  االظا:ر

: ا ملود  صلل  هللا عليلا وآللا وملل  ال لان: )قلد أملل  مل  رملو  هللاوقا  الحم  البصرق
مير البصلرة بلن  يرتالوا جماعل  أ( و لك ع دما أمر وا بيض والرارمي والحباي :ما :تش أحدا  

 ، :مات بعضه  م  أير الختا .:خت وا ،وخا :وجدذ  غير مختو ي ملموا ايم  أذ  كيكر أ

ل صلرا ي واحتج الموجبو  لا بن  الختا  م  أظهر الالعائر التلي يرلرا بهلا بلي  المملل  وا
واجلب ومملتحب إلل  ، ورد الل ي  يقوللو  بمل يتا أ  الالعائر م قملم  والكررة ال ي  ال يخت لو 

  بن ا يعلرف بلا المملل  . وأما القوالهدى.. والختا  م  ذ ا القم  ا، كاا ا  والتلبي  ومووم  
حلديك يختلت  ، :لاليهود يخت لو  )و:لي العصلر الختا  ال يميز بي  المملل  والكلا:ر، :الم  الكا:ر

، إ للا يللت  :يللا كاللف العللورة ملل  جا للب كييللر ملل  ال صللارى أيضللا( ويقللو  الموجبللو  للختللا 
ملا ارتكبلت مل  أجللا ل ، :لو لل  يكل  واجبلا  م  جا ب الخات  ج بي عورة اإل  المختو  وال ظر 
 .ذ ه المحظورات

 .عورة قد تكاف للحاج  مي  التداوق.. والتداوق لين واجبا    الأ، ويرد القائلو  بالم ي 

  الختا  يتعلرض :يلا المختلو  لخطلر الملراي  ويتلنل  :يلا الصلبي وقلد أ: ويقو  الموجبو 
 .ه كلها ال ترع  م  أج  الم   :قط.. وذ ات  م  ما  اليتي إخراج الخيتعرض للتلف، ويت  

ويللرد قللائلو  بالملل ي  أ  الللولي يلليل  الصللبي بالتنديللب لمصلللحتا ويخللرج ملل  مالللا أجللرة 
، وذل ه كلهلا ليملت واجبل  بل  م  مالا )إ ا كلا  اليتلي  للا ملا ( ، ويضحي ع اوالميدب وليم ال

 م دوب  مم و  .

                                                           

 حديث مرسل رواه البخاري في األدب المفرد . ومراسيل ال)هري ال يحتج بها كثيرا من أهل العلم.     ( 34

 خرجه احمد في مسنده.أ     ( 35

 خرجه البخاري ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ .أ     ( 36  
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د ، ويعرض اب  القي  :ي تحر  الملودود :لي أحكلا  الموللورريقي وذك ا يمتمر ال قاش بي  ال
ااخللري  عليلا، وخالصلل   ، ويملتعرض قللو  كل  :ريلق وردّ حجلج كل  :ريللق :ي قلهلا بكل  أما لل 

 :القو  :ي الختا  ما يلي

. اجلب للرجلا  وال ملاء ذب الاا:عي  ووا:قه  :لي  للك ملح و  مل  المالكيل  بلن  الختلا  و
 . ن ا م   )لل ماء(وذ اك قو  للاا:عي  ب

 أوجبا. وذ اك قو  بن  مالكا   .ا بن ا م   للرجا  وممتحب لل ماءو ذب مالك وأصحاب

بوجوبلا وذ لاك قلو  ع لد أحملد  . لا واجلب :لي حلق الرجلا  مل   لل ملاءى أإو ذب أحملد 
 ، والمعتمد ع دذ  القو  بم يتا.لل ماء ولك ا غير المعتمد

ملرأة ذل  تخلت  أ  ال؟ : :لي الي الرتلاوى الكبلرى مملنل :ل: سالم ابن تيميةفقد سئل شيخ اإل
التللي كعللرف الللديك، قللا     تقطلل  أعللل  الجلللدةأ: :قللا  الجللواب: الحمللد هلل،  علل  تخللت ، وختا هللا

 ةع لد اللزوج  هكي :ن ا أبه  للوجلا وأحظل  لهلاي وال ت  ، وذي الخات  : أامّ رمو  هللا للخا:ض 
ه مل  ال جامل  المحتق ل  :لي قصود بختلا  الرجل  تطهيلر  المأ، و لك يع ي: ال تبالغي :ي القط 

قلرللاء كا للت مغتلملل  اللديدة   ا كا للتإ، :ن هللا صللود ملل  ختللا  المللرأة تعللدي  اللهوتها، والمقالقلرلل 
 ، ولهل ا :لن الرجل  أكيلرإلل  تتطلل   ، :لن  القلرلاءالاهوة، وله ا يقا  :ي المااتم : يا اب  القلراء

المبالغل  :لي  ، وإ ا حص :ر ج، ماال يوجد :ي  ماء المملمي الرواحش :ي  ماء التتر، و ماء اال
غيلر مبالغل  حصل  المقصلود  ، :لن ا قطل  مل الختا  ضعرت الاهوة، :لال يكمل  مقصلود الرجل 

 .. وهللا اعل باعتدا 

لتلي ييلاب :اعلهلا وال أ ا م   يني  تاركا )والمل   ع لد الجمهلور ذلي اإل  ح ير  و ذب أبو 
 .  بن ا واجب لين بررضيني  تاركها(. وع ا قو

  ، أملا االح لاف :لالررض ع لدذ  ملا يبلت بلدلياجب والررض ع د الجمهور ايء واحدوالو
 .كرر م كره والواجب ال يكرر م كره... والررض يقطعي والواجب ما يبت بدلي  ظ ي

، لغللظ للرجا  ولل ماء، وذو :ي حق الرجا  آكلد أو م     و ا واجبا  وال يخرج الختا  ع  ك
تللت   ( :يجتملل  تحتهللا مللا بقللي ملل  البللو  والحليلل  ):تحلل  مجللرى البللو هللا عللل  اإللرلل  ولوقوعالق

 .ال بنزالتهاإوالواجب  :ي الصالة ، الطهارة المطلوب  :ي ك  وقت

 :الخالصة في حكم الختان

 :  :ي حك  الختا  عل  يالي  أقوا اختلف أذ  العلو

القللو  بوجللوب الختللا  عللل  إللل  ذب :  ذللب الاللا:عي  عللل  الصللحيح ملل  الملل القللو  ا و 
  بل  ملعيد ذ ا القو  ع  مالك والاعبي وربيع  واالوزاعي ويحي قورو .الرجا  وال ماء

 .حمدما  أما  مالك وقو  :ي م ذب اإلوذو قو  :ي م ذب اإل.  37  صارقا 

                                                           

 .3/492، والمجموع 1/159، حاشية الروض المربع 1/83، كشاف المناع 1/123االنصاف     ( 37



14 
 

مللاء ومكرملل  لهلل  وذلل ا : الترضللي  قللالوا الختللا  واجللب عللل  الرجللا  ملل   لل القللو  اليللا ي
ي  وذلو اختيلار ما  أحمد واختلار ذل ا القلو  ابل  قداملا وذلو قلو  ع لد الالا:عي  ع  اإلروا

 .38:تاء بالمملك  واب  معدق رحما هللا وتلمي ه اب  عييميي اللج   الدائم  لإل

 –تركهلا دو  عل ر بوع لدذ  يلني   –  الختا  م   وذ ا قلو  المالكيل  إ: قالوا القو  اليالك
ع  أحمد اختارذما اب  أبلي مومل  مل  أصلحابا وبلا قلا  بعلض    ورواي يوذو قو  الح ر

 .   39ليا الاوكا يإالاا:عي  ع  الحم  وما  

 :)عند القدماء( موانع الختان

 بعدة أمور:  40ويمقط وجوب الختا  كما يقو  اب  القي  :ي ةتحر  المودودة    

 .قلر  لا. :ه ا ممتغ  ع  الختا    يولد الرج  والأ :أحداا -
با الضعف ، بحيك يخاف عليا م  التلف ويمتمر ضعف المولود ع  احتمالا ي:الثان -

 ، إ  غايتا أ ا واجب :يمقط بالمعجز ع ا كمائر الواجبات.ك لك :ه ا يع ر :ي تركا
، عل   رما م ا، :ه ا يمقط ع ا ع د الجمهورأ  يمل  الرج  كبيرا ويخاف  :الثالث -

 ا أو كر قو  الحم  البصرق ، أصحابام  ما  أحمد :ي رواي  جماع  عليا اإل و    
مل  :ي زم  رمو  هللا صل  هللا عليا وآلا ومل  الرومي والحباي والرارمي :ما أقد 
 ا يمقط وجوبا صحاب ا )أق الح ابل ( أأ: وظاذر كال  ش أحدا م ه .. قا  اب  القي :ت  

 .:قط ع د خوف التلف
متحب  لك وذو قو  ا ئم  . وال يا م  ي بغي ختا  الميت باتراا الموت :ال الرابع: -

 .ا ربع 

: يختلت ؟ ، وقد ملئ  عل  المحلر اإلما  أحمد،    عليا حرا  م  الختا قا : )وال يم   اإل
محلر  إال لعل ر   علل  ال( وكالذملا محلرّ م  باب إزال  الاعر وتقللي  الظرلر، :ل  يجعلا قا :  ع 

 . ا ال يحج وذو أقلفال ايء :يا  ، أما الختا  :ويجب عليا الكرارة

  ذ ه الموا   قد زالت :الكبير ال ق يمل  يمك  أذ ه الموا   اليو  :ن  ا  جد إل  وإ ا  ظر ا 

. وحلدوك المضلاعرات الخطيلرة جراحي  تحت تنيير الب ج )المخدر( أ  يت  ختا ا بوامط  عملي 

  . م  الختا  أصبحت  ادرة جدا  

 اء الموا   التالي  للختا :طبويض  ا : الموانع الطبية للختان

 .الت املي  ا عضاءبتاوذات خلقي  :ي  الطر  مصابا   ا كا  إ  -1
، أو زيلادة عور(، أو  لزف دملوقامراض الد  مي  الهيمو:يليلا )ال لأم    ا كا  الطر  يعا يإ  -2

 ،( )مادة الصرراء( :ي الد .. وذ ه ا مباب كلهلا وقتيل Bilirubinكبيرة :ي مادة البيليروبي  )

                                                           

، 5/113فتححاوي اللجنححة الدائمححة  ،10/253، فححتي البححاري 1/115، المغنححي 1/33، الضححروع البححن مفلححي 1/124االنصححاف     ( 38

 .1/133، الشرح الممتع 16المختارات الجلية ص 

 . 3/48، حاشية الخرشي على مختصر خليل 3/660، تنوير المقالة 2/407حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني     ( 39

 ومابعدها. 197باختصار وتصرف يسير. انظر تحفة المودود ص     ( 40
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، وحصلولا علل  الملواد الما عل  لل لزفجراء الختا  بعد املتقرار حالل  الطرل  إوبالتالي يمك  
جراء العمليات الجراحي  بعد أخ  حق   م  الجيلوبيلولي  المضلاد إ:مريض ال اعور ميال يمك ا 

 ا كللا  إ . أمللاوذكلل ا :للي مللائر أمللراض الللد  ،(Anthihemophilic Globulinلل للاعور: )

( أو غيرذللا ملل  ا مللراض Leukemia) ميللا(ي  خاليللا الللد  البيضللاء )اللوكبمللرطا مصللابا  

 .الخطيرة :ال داعي آ  اك إلجراء الختا 
:يتلرك حتل   ،... اللخدخاللا الحضلا  إج إلجلراءات ميل  الوليد غير ممتقرة ويحتلا حال   -3

 جراء عملي  الختا .إتتحم  حالتا وتمتقر ويمك  آ  اك 
  :عند بعض األممختان البنات  -4

ومم  مارن ختا  الب لات الالعوب . اإل اكوبا كييرة مارمت ختا  ال كور ويبدو أ  اع
يللدة كمللا مارمللا المصللريو  القللدماء والحبالل  وعللدد ملل  دصلللي  المللتراليا وغي يللا الجا 

  عمليل  الختلا  قطل  ، وتالم41الممللمي إلل  ضلا:  أمريكا الج وبي  باإلم اطق أ:ريقيا و
حاديللك :للي ختللا  أ.. وقللد وردت عللدة لي  الخارجيلل  للب للتالت املل ا عضللاءجللزء أو كلل  

الب ات م ها قولا صل  هللا عليا وآلا ومل  للخات  : ةإ ا خت ت :ال ت هكي :ن   لك أحظل  
حظل  أي وال ت هكي :ن ا أمرى للوجا و، وقولا ةإ ا خرضت :نامّ 42للمرأة وأحب للبع ة

: . وعل  ابل  عملر قلا 44ة ملاءوقوللا: ةالختلا  مل   للرجلا ، مكرمل  لل .43ع د اللزوجة
: ةيامعالر ا  صلار هللا عليلا وآللا وملل   ملوة مل  ا  صلار :قلا  دخ  عل  ال بي صل 

يلللاك  وكرلللر إ،، ووال تللل هك  :ن لللا أحظللل  ع لللد أزواجكللل ، واخرضللل  اختضلللب  غمملللا  
 والم ع  ذو الزوج. 45الم عمي ة

 :الختان الشرعي

 .   لختا  المرأة: الخرض واالع ارويقا

  وضلتركي المأاالاما  أخ  اليمير :ي خرض المرأة أو ية قا  اب  االيير: ةواامّ ومع   ة

 ا  المرتر ة وم ا ا  ا  وف.، وا أا ّ 

 هكللي أق ال تنخلل ق ملل  البظللر : ال تةوال ت هكللية أق ال تمتنصلللي، قللا  :للي لمللا  العللرب
طعي الجلدة التي عل   واة ، أق اقابا القط  اليمير بناما  الرائح ، وال هك بالمبالغ  :يا، كييرا  

 )بظر( المرأة وال تمتنصيلها.

 كر ومخلرج : )وأما خرلض الملرأة :هلو قطل  جللدة :لي الرلرج :لوا ملدخ  اللقا  الماوردق
 .46، وييخ  م ا الجلدة الممتعلي  دو  أصلها(البو  عل  أص  كال واة

                                                           

 معارف البريطانية مادة الختان.دائرة ال    ( 41

 .14/183،184: ليس بالقوي )انظر عون المعبود وشرح سنن أبي داود ن، واخرجه أبو داود وقالرواه البيهقي وسنده حس   (  42

 : اسناده حسن .الطبراني في االوسط قال الهيثمي الحديث رواه أنس بن مالك رواه    ( 43

 قي في السنن الكبر. وسنده ضعيف.أخرجه أحمد في مسنده والبيه    ( 44

 ، وقد وثق وبقية رجاله ثقات.في مسنده( مندل بن علي وهو ضعيف : رواه الب)ار ، وفيه )أيقال الهيثمي    ( 45

 كما ينقله ابن القيم في تحفة المودود عن الماوردي.     ( 46
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ي التلي البهها ذل. وتلي عليهلا ذلي التلي تلزا  :لي الختلا ، والجلدة الواذه النواة اي البظر
لحجل  وال تخترملا ا صلغير لا أ. والبظلر عضلو ا تصلابي ميل  القضليب إال الرقهاء بعرف اللديك

. وتقل  علل  البظلر )ميل  حالر  الغلال ( جللدة تملم  القلرل  أو الغرلل  وتتجمل  ق اة مجرى البو 
علض .. ولل ا تمل  إزالتهلا. وقلد أوجبهلا ب( مي  ما يحدك للل كرSmegma) :رازات اللخ إ:يها 

 الرقهاء وخاص  الاا:عي .

ا ختا هلا :لن ا تحا يلا :قلد التقيلا، ( :ي الرلرج حلا ى ختا لGlans Penis ا غابت الحار  )إو
ذل ا  . هاومع اه محا اة ختا ا لختا 47التق  الختا ا  :قد وجب الغم ةوم ا الحديك الصحيح ةإ ا 

 .المصطر  صل  هللا عليا وآلا ومل ذو الختا  ال ق أمر با 

 شرعي )الفرعوني(:الان غير الخت

 أما ما يت  :ي م اطق كييرة م  العال  وم ا بعض بالد الممللمي  ميل  الصلوما  والملودا  
، أو أخل  البظلر والالرري  الصلغيري  أو أخل   للك كللا مل  وأرياف مصر م  أخ  البظر بنكملا

ا  الختللل ، وذلللومضلللاعرات كييلللرةإلللل  ، ويللليدق لالللرري  الكبيلللري  :هلللو مخلللالف للمللل  زالللل  اإ
ا ال بللي ، وذللو علل  وصللرا ال عالقل  للا بالختللا  الل ق أمللر بلالمعلروف بامل  الختللا  الررعلو ي

 .صل  هللا عليا وآلا ومل 

 :المخالف للسنة من الختان كما يليومضار اذا النوع 

إجلراء عمليل  الختلا  :لي : ميل  ال لزف وااللتهابلات الميكروبيل   تيجل  المضاعرات الحادة -1
ال إ، وبوامط  خات   ال تعلرف مل  الطلب والجراحل  وأدوات غير معقم  مكا  غير معق ،

 .ا تعلمتا م  الخات ات ميلهام
إلل  ، والرتق وذو التصاا :تح  الررج مما ييدق مضاعرات متنخرة: مي  البرود الج مي -2

 . عوب  الوالدة وتعمرذا ع د حدويها، وصصعوب  الجما 

 ى  يجللرأذللواء والعللادات الررعو يلل  وال بللد   للاتج علل  مخالرلل  الملل   واتبللا  ا وذلل ا كلللا
أو طبيللب لديللا التللدريب الكللا:ي   بلل  يللت  بوامللط  طبيأ، يلل  يجللب ر المصللطر مللأالختللا  كمللا 

 .إلجراء الختا ، و:ي مكا  معق  وبندوات معقم ، مي  أق عملي  جراحي 

اك   اتجل  ال،    المضاعرات والمتعل  ضد ختا  الب ات ال مبرر لهاا :ن  الضج  المر ول 
 .إجراء العملي  بدو  تعقي ، وم  قب  غير أطباء، واليا ي  مخالر  الم  :ع  ايئي  ال يالك لهما

وللو تملت أق عمليلل  بلدو  تعقلي  وكللا  الل ق يجريهللا ال عالقل  للا بالطللب :لن  مضللاعراتها 
أ  بللزع   أباحللت اإلجهللاض  الغللرب ومعظلل  دو  العللال  قللد أ مللتكو  مروعلل . والغريللب حقللا  

ق يجلرى :لي الممتالريات جهلاض الل اإل ملاجهاض ال ق يجرى مرا لا مضلاعرات كييلرة بي إلا
ملا تقل  م لا الو:يلات والمضلاعرات. والقلو   رملا ي طبلق  ا  ،  لادروبوامط  ا طباء والمختصلي 

                                                           

الختحان فقحد وجحب الغسحل ، ورواه الطبرانحي عحن أبحي  رواه أحمد والترمذي والنسائي عن عائشة ، وفي رواية جحاوز الختحان    ( 47

، مؤسسحة الرسحالة ، بيحروت ، الطبعحة الثالثحة 1/86أمامة عن رافع بن خديج )انظر كشف الخفا  وم)يحل األلبحاس للعجلحوني 

جحا  محا  2/11م 1943م( ، وفي المعجم المفهرس أللفاظ الحديث للدكتور ونسحنك وزمحال ه ، مطبعحة بريحل فحي ليحدن 1983

يلي : ومس الختان الختان فقد وجب الغسل . أخرجه البخاري ، كتاب الغسل وأبو داود كتاب الطهارة والترمذي في الطهارة 

 .6/47والنسائي وابن ماجه والموطأ كلهم في الطهارة والدرامي في الوضو  وأحمد
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بواملط  الخات ل  الجاذلل   ا    يلت  ملرأإلل  ، :ن  م   الختلا  مل  الممتالريات يليدق عل  الختا 
 .وبالتالي تزداد المضاعراتتعقي   وبدو 

بلل   لللك عقوإللل  ضللا:  للل  يعللرف م للا طللب وتطبللب :ن للا ضللام ، وعليللا باإل وللل ا :للن  ملل 
، وذلو أو  قابل  ا طبلاء، وقد يكو  :ي ذ ا الصدد وزارة الصلح  تعزيري  يقدرذا الحاك  الممل 

 .م ا طب ويعاقب م  يتطبب ول  يعل طباء ا  المحتمب ال ق كا  يارف عل  ا م  يقو  مق

، وال تحم  عاقلتا م   لك اليئا ب الجاذ تكو  :ي ما  المتطبّ  شرأو ا   الدي  أوال اك 
 و عطب.أع د حدوك مراي  

، ع لد المالكيل و   ملحوختا  المرأة واجب ع د الاا:عي  )عل  القو  الراجح لديه ( وقلو  
باملتحبابا كملا يقلو   ، وع د أحملد قلو  بوجوبلا وقلو   أو مكرم  ع د غيرذ  م  الم اذبوم 

 اب  القي  :ي تحر  المودود.

 :الشرعي لألنثى ختانالفوائد 

مللر الواجللب )ع للد ملل  يقللو  اتبللا  ملل   المصللطر  )ع للد ملل  يقللو  بالملل ي ( وطاعلل  لأل -1
 .  ما يحر  عليا الممل  أاد الحر يوبمجر والبالوجوب(. و:ي  لك م  ا 

ريلب أ  الختلا  .. وال   العرل  ملا :يلالك مل  المحا:ظل  علل. و:ي   ذاب الغلم  والابق -2
. وقلد كا لت الحم   يماعد مماعدة مهمل  :لي  للك، ولك ا م  التربي  وحده ال يم   عهرا  

وبالتلالي  ،يا اب  القلراء أق التي لل  تختلت قالت لا  العرب :ي جاذليتها إ ا اتمت اخصا  
 ز اذا.إل  يزيد ابقها وقد ييدق  لك 

  قلرل  الملرأة بعيلدة أ  التي قد تتجم  تحلت القلرل  مل  مالحظل  م   االلتهابات الميكروبي -3
و  أالد للدى . ول ا :ن  االلتهابات :ي الل كر تكل  مجرى البو  عل  عكن قلر  الرج ع

 .ال كور غير المختو ي 
يبللت بمللا ال يقبلل  الاللك ا خرللاض  مللب  حللدوك المللرطا  لللدى المختللو ي  ملل  الرجللا    -4

ع للق  لمللرطا أ  زوجللات المختللو ي  أقلل  عرضلل  كمللا )المقصللود مللرطا  القضلليب(.. 
 .مزيد م  البحكإل  . أما عالق  ختا  المرأة بالمرطا  :يحتاج الرح 

الهربن، والقرح   :)ال اتج  ع  الز ا واللواط( مي  مراض الج مي أ  اإلصاب  با يبت  -5
 ا ، وإالرخوة، والور  المغب لي، والزذلرق وااليلدز، تحلدك بصلورة أقل  ع لد المختلو ي 

. وقلد  كلرت م ظمل  الصلح  ض تكو  أخف حلدة مل  غيلر المختلو ي عرا:ن  ا حديت 
% وللل ا :قللد اللجعت 60يللدز ب مللب  صللاب  باإلخرللض اإلإللل  العالميلل  أ  الختللا  يلليدق 

 :ريقيا.أالختا  لل كور :ي 
قل  :لي المختو لات    القلرل  :لي الرجل  والملرأة أملراض أ  تكو  ذ ه ا وم  المتوق  

  كللا  إ، والم للا:  لللدى الرجلل  والمللرأة مللواء  رللنإللل  زالتهللا مللتيدق إيبللا وواحللدة تقر
 .مزيد تنكيد وبحكإل  ، ولك   لك يحتاج دو  ريب ب مب  متراوتا

هوتها :تكلو  بل لك زالل  القلرل  مل  الملرأة تعلد  الإ  أ كر اب  القي  وغيره مل  القلدماء  -6
ةوأحظل   أحظ  ع لد اللزوجةحاديك الارير  ةوأحظ  ع د زوجها.. وذو ما جاء :ي ا 

ة:ن   لك أحظ  للمرأة وأحب للبع ة. وذ ا مما يزيد :لي المحبل  وا لرل  ة ع د أزواجك 
مللتا  الللدكتور عبللد هللا ا خ الكللري  ا  ذلل ه ال قطلل  أيضللا  إللل  اللار أ. وقللد بللي  الللزوجي 
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ع للد بحللك  اإلمللالميالمجملل  الرقهللي لرابطلل  العللال  إللل  بامللالم  :للي ورقتللا المقدملل  
  .1986 ي  عا  موضو  ختا  ا 

، ألللين ذلل ه كلملل  )الت هكللي( أق ال تمتنصللليإللل  :للا ظر : ةويقللو  الللدكتور حامللد الغللوابي
، وال يئا عل  ذل ا العضلو الحملان )البظلر(، :ل  يك  الطب قد أظهلر ال طق ع   رمهاتمعجزة 

ملا الخبيلر علّ ، لكل  الرملو  صلل  هللا عليلا وملل  الل ق لتاريح أبلا  عل  االعصلاب التلي :يلاا
 . ، عرف  لك االمر :نمر بنال يمتنص  العضو كلا ةالعلي 

تتلراك  مرلرزات الالرري  الصلغيري  ع لد وابي كالما ع  :وائد ختا  الب لات: ةيتاب  د. الغ
، وقلد رأيلت حيليل التهلاب المهبل  أو اإلإلل  ق القلراء وتتز خ ويكو  لها رائح  كريهل  وقلد يليد

 .جراء الختا  ع د المصاباتإا عد  حاالت كييرة مببه

 3والختا  يقل  الحمامي  المررط  للبظر الل ق قلد يكلو  الديد ال ملو بحيلك يبللث اكيلر مل  
هلللا عضلللو كعضلللوه، ي تصلللب   يخلللتلط بزوجتلللا ولأللرجللل  مللل تمترات ع لللد ا تصلللابا :كيلللف 

 .ةكا تصابا

ن  ، بلل البللرودة الج مللي  ع للدذإللل  الغللوابي عللل  ملل  يللدعي ا  ختللا  الب للات يلليدق  ويللرد
ذد بللي  حصللاءات واللواإعللل     ذلل ا االدعللاء لللين مب يللا  أ، ومللباب كييللرةأالبللرود الج مللي لللا 

قطلل  البظللر بكاملللا إللل  أدى  :رعو يللا     يكللو  ختا للا  أال إ، طبعللا المختت للات وغيللر المختت للات
 .)وقط  الارري ..(

تمزقلات ملراض ال ملاء :لي جامعل   يويلورك بلن  الأملتا  أ –عل  البرو:ملور ذلوذ رو ق  
أ  ، :لي حلي  بعكلن ملا كلا  م تظلرا   ج مليا   بلرودا   التي تحدك :ي المهبل  أي لاء الوضل  تحلدك

 .البرود الج ميإل  ما تقود  ضرار التي تصيب البظر  ادرا  ا 

لعادات التلي تليير علل  صلح  :ي بيا ها ع  ةا 1979و كرت م ظم  الصح  العالمي  عا  
وذلو البيا بختلا    لاك ذلو امتئصلا  القلرل ا صلي لإل (ا خراض )الختال: أ  ال ماء، واالطرا 

ولك  لألملف كل  البيا لات التلي ... ت كر لا أق آيار ضارة عل  الصح ة. وذ ا ال و  ل  ال كور
  ي .ختا  ا  أ وا  صدرت بعد  لك كا ت تاجب وبع ف ك 

و ا علاظ ، وذلالبظلر أو ملا يملم  با علاظ ال ملاء وم  :وائد الختا  م عا مل  ظهلور تضلخ 
وذلو يهليج ع لد ال ملاء المصلابات ، كما يم   ما يمم   وب  البظر لبظرمتكرر أو ميل  ممتمر ل

 .يرا:قا تخبط بالحرك  وغلم  اديدةبالض   

( قللدمت 1987اذرة علل  الاللريع  والقضللايا المعاصللرة )القلل اإلمللالمي و:للي ملليتمر الطللب
ضللرار الختللا  الررعللو ي أخليرلل  د :يهللا د. محمللد عبللد هللا ملليد  يلل  أّكللبحللوك علل  خرللاض ا 

:تزيل  البظلر بكامللا    الخا:ض  ذ ا ت هك إ هاكلا  أ، واويها لألماك  الحمام  م  جمد ا  ي وت
 .لرتق وذو التصاا الارري  ببعضهماوالارري  إزال  ابا تام  مما ي تج ع ا ما يمم  با

 يل  ضرار ختا  ا أه م  جامع  عي  امن وبي وا أ  يوأكد  لك د. محمد الح اوق وزمال
جلراء إ اتج ع  المبالغ  :ي القط  ال ق  ه  ع ا  بي الرحم  صل  هللا عليا وآلا وملل  أو عل  

 .بيرة ولين ع  الختا  الارعي  رمام  أو بنيدق غير خعقّ مالخرض بندوات غير 
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ليلللا الالللريع  إ، الللل ق دعلللت أ  الحكمللل  الطيبللل  مللل  الختلللا وخالصللل  القلللو  يتضلللح ل لللا 
 لا :لي اللبالد إو ملتطي  القلو   ،تظهر ع د الرجا  أكير بكيير مما تظهر ع د ال ملاء ، اإلمالمي

  يكللو  أ، :ن للا يغلللب المللودا  والجزيللرة العربيلل  وغيرذللا ات الطقللن الحللار كصللعيد مصللر و
درجل  يملتحي  إلل  ، وقد يكو  اديد ال مو زيد :ي الاهوة الج مي  باك  مررطلل ماء بظر  ا  ي

، لبظر لتعدي  الاهوة :ي الحال  ا ول ذ ا كا  م  الممتحب امتئصا  مقد  اوم   جما معها ال
وا:لق مل  رأق وذل ا اللرأق الطبلي يت ..ووجب امتئصالا لجع  الجملا  ممك لا :لي الحالل  اليا يل 

أو مكرملل  مصللداقا ملل  اللل ي  أوجبللوا الختللا  عللل  الرجللا  وجعلللوه ملل   الجمهللور ملل  :قهللاء ا 
  . هللا عليا وآلا ومل  م  صل لتوجيهات  بي ا 

 كبر البظر عند القدماء: 

 ( المقاللل  1013 – 936ذلل/   404-325خلللف بلل  عبللان الزذللراوق )أبللو القاملل   كللر 
 .كتاب التصريف لم  عجز ع  التنليفالياليو  م  

  .ال اار الميلرا  19932تحقيق د. عبد العزيز ال اصر وعل  ب  مليما  التويجرق ط 

 307البظر واللح  ال ائي م  :روج ال ماء    :ي عالج 71الرص  

يعظل  ملر الطبيعلي حتل  يملمح ويقلبح م ظلره وقلد البظر ربما زاد عل  ا : قا  الزذراوق
أ  يمملك ا صل  للئال الجملا  :ي بغلي إلل  الر ميل  الرجلا  ويصلير ت:ي بعلض ال ملاء حتل  ي 

 .تعالجا بعالج الجراحات حت  يبرأ ، ي يعرض  زف د 

الخلارج علل  إلل  :هو لح  ي بلت :لي :ل  اللرح  حتل  يملأله وربملا يخلرج  ال ائيح  لالوأما 
. أ  تقطعللا كمللا تقطلل  البظللر مللواءغللي ، :ي با ا وائلل  المللرض اللل  بيي لك تمللمّ ميللا  اللل  ب وللل

 Cervicalليلل  ع للق الللرح  آ... وذللو مللا يعللرف اليللو  بي  اللاء هللا تعللال إوتعالجللا حتلل  يبللرأ 
Polyps. 

 لك :ي كتلاب القلا و  عل  ضخام  البظر وأ  اب  مي ا قد  كر  48كعدا  وقد علق الدكتور
أ  ، وربملا يتلن   لهلا  ملا: قد يظهر عل  المرأة ايء كالقضليب يحلو  دو  الجوقا  663 3ج

لقاء الملرأة علل  إ. ويعالج بالقط  بعد عظيما   ترع  بال ماء ابا المجامع ، وربما كا   لك بظيرا  
 .ط   لك م  العمق :ال يق   زفا وققراذا وامماك بظرذ

 .د وصرا جالي ون وغيره م  القدماءمر قأوذو 

 :اإلناثظمة الصحة العالمية وختان من

            :التناساالية االنثويااة األعضاااءشااويه )الخفاااض( ونسااميه منظمااة الصااحة العالميااة ت اإلناااثختااان 

Female Genital Mutilation(FGM) 

تضللم  إزاللل  جزئيلل  أو كليلل  لألعضللاء الت املللي  ا  يويلل  دو  أق عمليلل  ت»:للا بن للا وت عرّ 
الت املي  ا  يوي  باعتباره أحلد الطقلون اليقا:يل   ا عضاءيمارن تاويا  وجود مبب طبي ل لك

الالرا  وبقيل  م لاطق آمليا ويوجلد بنعلداد أقل  :لي أ:ريقيلا دولل  :لي 27أو الدي ي  :ي أكير مل  

                                                           

 .1999 الجراحة عند ال)هراوي للدكتور عبد الناصر كعدان دار القلم العربي حلب    ( 48

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 200ب حللوالي  2016المختو للات :للي ملل    اإل للاكقللد رت م  ظملل  اليو يمللف أعللداد و .ا ومللط
جتمعاٍت أ خرى حو  العال إل  مليو  يعا  :ي الد و  مال ر  ال كر،   . جا ب بضع  م اطق وم 

بعلض  تختلف طريق  ممارم  ذل ه العمليل  حملب المكلا  وحملب التقاليلد لك هلا تجلرق :لي
بلدو  أق تعقللي  أو تطهيلر لتلللك  مللكي  أو ملون وقلد ي مللتخد  تخلدير موضللعي ا ملاك  دو  أق

متخدم  :ي ذ ه العملي .  يختلف الع مر ال ق تجرق :يا ذ ه العملي  مل  أ ملبو  بعلد وا دوات الم 
تلي تجلرق علليه   عملي ل  الال اإل لاك، أغللب اليو يملف الوالدة وحت   مل  الب للو . حملب تقريلر

تاللتم  ذلل ه العملي لل  عللل  إزاللل  غطللاء البظللر و  .ملل  الع مللر عاللر الختللا  للل  يتعللدي  الخامملل 
غلقللا(، بحيللك  ال ي تللرك إال  ) الرللرج ، وخلت  يوالكبيللر  ير  الصللغييالاللرر وحالرتا، وامتئصللا 

للرور البللو  ودمللاء الحلليض  و:للتح ل لمللما  ب الجمللا  واإل جللاب  المهبلل  :تحلل  صللغيرة ل لمللما  ب م 
تحلدة الحق لا. قلد ر ل د وا م لك ا  ا  مل  الم  للت     اإل لاك% مل  مل  20أ    2010مل    ص  الللواتي خ 

لللزء الخلللارجي مللل  أعضلللائه   الت ام للللي   وخياطللل  :لللر لللت إزالللل  الج  ، وذلللي العملي للل  وتم  جه  
  .، الاائع  :ي اما  ارا أ:ريقيا ب ا خ الت ْبت ْيك »أو «الختا  الررعو ي»ب/ المعرو: 

، الللواتي يعتبلر  ذل ا الرعل  ملدعاة  ل لالر ف، غالب ا ما ت قد  ال ماء البالغات عل  خت  ب لاته  
ض  ب اته    ّ   تختللف  اايلار الصلحي   .العلار أو اإلقصلاء االجتملاعيإل  وإ   عد  اإلتيا  با ي عر 

لعوبٍ  :لي  تكلررة، وص  ل ختا  الب ات باختالف طبيعي   العملي  ، :قد ت عا ي المختو   مل  التهابلاٍت م 
للعوب   :للي حملل  ال اجللات، وص  ج للي ، وم ضللاعرات  ع للد التبللو   و:للي تللد: ق الطمللك، وب للروز خر 

هلك   .وال ت عرف  أي   :وائد صحي   ل ه ه العملي  . الوالدة، و زف  م 

 أكيللللر الللللدو  ملللل  حيللللك عللللدد الرتيللللات الالتللللي أجريللللت عللللليه   العمليلللل  حللللو مصاااار 
 غللب اللد و ا عل   مب   :ي عدد المختو ات. تل   قلوا ي  أ وجيبوتي وغي يا والصوما  .العال 
ارعي   ذ ا ا مر، عل  أ   القوا ي  الرادع  ل لختلا  قل ملا   عل  عد  اإل اكي اا   :يها ختا   التي

بطا  ذ ه العلادة م  ل  هود  حييي  إل  ، عبلر عي ي ات القلر  العالري ملب ت طب ق. ا طلقت م حاوالت  وج 
حاوللل  إق للا  ال للان ب خ طورتهللا وضللرورة التخل للي ع هللا، و:للي اجتمللا ٍ  لل  ل أل ملل   م  ل لجمعي لل  العام 

تحللدة ت 2012ملل    الم  يقللاف ختللا   ا عضللاء، صللو  هللود إل  باإلجمللا  عللل  ضللرورة تكييللف الج 
قلوا اإل ملا  حلو  العلال  باعتبلار أ   ذل ا الرعل  ي علد خرق لا اإل اك قلد  ا مل  المتحلدة وكا لت. ل ح 

ا عالميا لر:ض ختلا   (أعل ت المادن  م  ا باط ):براير عارضل  «. اإل لاكيوم  علل  أ   ذل ه الم 
ك ضللللت لال تقللللاد الم  للللرور الكللللرا ، :تعر  للللر م   ي للللف ملللل  ق بلللل  ع لمللللاء اإل مللللا ي اا  ممي لللل  للللل  تم 

يللا ، كتللب الللدكتور أريللك ملليل رما  يقلل) تللا  إو  ا  يروپولوجيللا( بللا خ . :عللل  مللبي  الم     خ 
عقلدة  اإل اك لا أملئل  م  امتحا  إحدى المواضلي  ا خالقي ل  المركزي ل  :لي علل  اإل ملا ي ات، طارح 

قللوا اإل مللا ، ومللدى تقب لل   علل  ال مللبوي   اليقا:ي لل ، ومللدى ا للمولي   التمللامح الباللرق وعالمي لل  ح 
 .البعض ال ان ل عادات وتقاليد بعضه 

ا( بلندوات ن واعلجراء عمليل  الختلا  )بمهلات المجربلات بلنوأحيا لا ا  دايل تقو  القابل  أو ال
 ىالعمليل     أق عمليل  تجلر هغير معقم  :ي الغالب. ولين الغريب ذو وجلود مضلاعرات لهل 

جراء عمليات الختلا  بواملط  إمعّرض  لمضاعرات كتيرة وال اك أ   بدو  تعقي  متكو  قطعا  
دير الموضللعي أو العللا  ملل  امللتعما  التخلل مدّربلل  تللدريبا جيللدا  و طبيبلل  أو قابللل  قا و يلل  أطبيللب 

، و:للي ممتوصللف أو ممتاللر  يجعلل  عمليلل  الختللا  آم لل  وميلهللا ميلل  أق عمليلل  حمللب الحاللل 
 أخرى بميط .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AC_(%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6_%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6_%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6_%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%AB
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  العالمي  والهيئلات الدوليل  أ  ترلرض علل  جميل  اللدو  وكا  الواجب عل  م ظم  الصح
وو كرلاءة و:لي أملاك  معلّدة لل لك ميل  الممتوصلرات أو أ  يقو  بهل ه العمليل  أ لان ميذللو  و 

 .أو العيادات الطبي  المجهزة ل لكالممتاريات 

  أ باتلا   ، :ن  ذ ه الم ظمات الدولي  تجّر  العمل  الطبلي المللي  وتم ل  م علا  ولك  ويالألمف
لي  وغالبلا ان غيلر مليذبوامط  أ  جراءذا مرا  إ، وبالتالي يت  لعملياتيقو  الكادر الطبي به ه ا

 .بدو  تعقي 

     

 أقسامه ، ُمبينًا بع الفرج تشرييرسٌم بياني يُظهر 

 

 

جتمعللات التلليو:للي  ا :يهللا يقللو  بعللض الم  مقللا  الطبيللب قللد تلجللن إليللا ل يقللو  ب العملي لل   الحللال 
لا  وي عرف الرج  ال ق يقو  ب ه ه .ب  رما ختلا  الصلبيا ( :لي الكييلر مل  أ حلاء العملي   )خ صوص 

ّر)الوط  العربي ب/ طه   (.الم 

حملل  الالهادات الطبي ل  الم ختصلي  ل لقيلا  ب لالخت ، و للك إلل  يلجن ال ان :لي بعلض الب للدا  
بلغلت  ملب  الخت ل  مل  حملل  الالهادات الطبي ل  :لي . والملودا  وإ دو يمياوكي يا مصر اائ  :ي

%، و للك و:لق 50% م  إجمالي الخت   :ي جمي  أ حاء البالد، و:ي إ دو يميا :اقت 77مصر 
وقلللد يملللتخد  الطبيلللب أو القابلللل   .علللل  التلللوالي 2016و 2008دراملللتي  أ جريتلللا :لللي مللل تّي 

عتمدةالقا و % م  ال ماء :ي 60أاارت و. ع د إجراء العملي   العا  أو التخدير الموضعي  ي   الم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Clitoris_anatomy_labeled-ar.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AC_(%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85
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لدرّ  1995مصر ضلم  دراملٍ  أ جريلت مل    ، أ   ب لاته   خ  لت   ا موضلعي ا ع لدما خ  كملا   تخلدير 
ا، وأاارت إل  % م ه   33أاارت  ا عام  در  تخدير  أ   ب لاته   إلل  مل ه    الباقياتأ   ب اته   خ 

% م ه   بن ه   ال يعلم  اليئ ا عل  الموضلو ، أو 2عل  اإلطالا، بي ما أجابت  ل  يت  تخديرذ   
 .ل  ي جب  ع  الميا  عل  اإلطالا

 

 الختا  الارعي                   ختا  غير ارعي يزي  البظر كلا أو جزء م ا              

 

 ختا  االمتئصا  و:يا ازال  البظر                  ختا  امتئصا  م  الرتق

 والارري  الصغيري       

أربعل  أ ملاٍط إلل  الت ام للي   ا   يوي ل   ا عضلاءعملي ل  تالويا  م  ظم  الصح   العالمي   قممت
ل والثاني رئيمي  ٍ   :النمطان األوَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:FGC_Types-ar.png
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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يتضلم    وعي  :لرعيي : ال لو  ا و  وذلوإل  قممت م ظم  الصح  العالمي  ال مط ا و   
ا مايت  إجلراءه لوحلده ،غطاء البظر :قط إزال  لا ال لو  ا كيلر اليوع ا :هلو  .49وذ ا ال و   ادر  أم 

 .القلر إل  باإلضا:   البظر وذو يتضم  إزال  جزء أو ك  ال و  الررعي اليا ي

زئي   مل   ل لارري  الصغيري  ال مط اليا ي م  الختا  )االمتئصا ( :يتضم   إزال  ك لي   أو ج 
 :رعي  :  أ وا والبظر. وم  ذ ا ال مط يالي   كبيري الارري  ال أو بدو  إزال 

 .  ي  الصغيريذو إزال  الاررال و  ا و : 

ّ  إزال  البظر م  الارر اليا ي: وال و  تضم   . ي  الصغيريالم 

ّ  إزال  البظر والارراليالك:  وال و  تضم    . ي  والصغيري  الكبيريالم 

تلا  إلل  ل إلالارة  الل غل  الرر ملي   :ي Excision ي متعم   م صطلح أق  ملط مل  أ ملاط الخ 
  .ا   يوق

 :النمط الثالث

و:يللا الختللا    للوا أاليالللك ذللو مللا ي عللرف بالختللا  الررعللو ي أو الت ْبت ْيللك، وذللو أمللوأ  ال للو 
الت ام لي   ا   يوي   الخارجي ل  ي ل   يلت   ا عضاء، و:ي ذ ا ال مط تت  إزال  ك   «التخييط والتقطيب»

للر .   ، ملل  أو بللدو  ي  الكبيللري  أو الاللرري  الصللغيريتللت  إزاللل  الاللرروتقطيللب وخياطلل  الج 
  يللل ق تللت  :يللا إزاللل  وغلللق الاللررا الررعي لل  ل هلل ا اللل مط: ال للو   للوا امتئصللا  البظللر. ملل  ا 

تا  أكير ا ي وع ا :لي  . ي  الكبيريل ق يتضم   إزال  الاررا  ، وال و يالصغير ذ ا ال و  م  الخ 
جيبوتي وإريتريا وإييوپيا والصوما  والمودا  واما  الرا أ:ريقيلا. تختللف  تقلديرات الب حلوك 

ضل  ل هل ا ال لو  مل  الختلا ، لكل  إحلدى والدرامات حلو  علدد ال ملاء ا :ريقي لات الللواتي تع ر 
ت للت ب هلل ا إللل  أاللارت  2008الدرامللات ملل    أ   مللا يرللوا يما يلل  ماليللي  امللرأة :للي أ:ريقيللا خ 

تحدة م    .الاك  بالمئ  مل   20، :ن   حوالي 2010وو:ق تقريٍر  اره ص  دوا م ك ا  ا  م  الم 
ت   ختا  ا :رعو يال ماء   .ا  المختو ات خ 

الُمتخصصحححة فحححي دراسحححة وعحححالج النسحححا   (كَّمفةةةَّمو مَّمةةةَّ ) اإليگل زي ةةةل ابلةةةل القايَّي  ةةةلالق
فحي  تقحوُم النسحوةُ الكبيحرات: المختونات، كتبت تتحدث عحن الحنمط الثالحث محن هحذه العمليَّحة، فقالحت

السن من أقارب وأصدقا  الفتاة بِتثبيتها مكانها بالوضحعيَّة التحي يتخحذها المحري  الحذي يحتم تفتيحت 
لجححام الشححفرين إلححى حصححوته الكلويَّححة، ثُححمَّ يححتم شححق أحححد جححانبيب قاعححدة البظححر بُسححرعة ُوصححواًل 

وفحي . نين والصحغيرين الكبيحري، ثُحمَّ يُستأصحل البظحر بِضحربة شحفرةد واححدةد، محع الشحفرالصغيرين
بحات الفتحاة الكبيحرات فحي السحن، الصومال، فذنَّ العادة الرائجة هي عرض البظر المبتور على قري

رن محا إذا كحان قحد تحمَّ بتحر محا يكفحي، أو أنَّحهُ يجحب بتحر الم)يحد. بعحد هحذا يحتم است صحال ئاللواتي يُقحِرب
 .نيالشفر

 صل في الختان الفرعَّييأالجزء المست

                                                           

حه     ( 49 ليحه إبل هذا النوع هو الذي يجري في معظم الدول اإلسالمية ألنه هو الذي أمر به الرسول صلى هللا عليحه وآلحه وسحلم ووجب

ن منظمحة الصححة العالميحة تتعمحد الكحذب ألجحل تقحوم بحملتهحا الظالمحة أ. وأوضحي ليهحاإشحارة لكثيرة التي سبق اإلا في أحاديثه

. وقححد أقحرت منظمحة الصحححة المصحطفى صحلى هللا عليححه وآلحه وسحلمليححه إالشحرعي الحذي أمححر بحه ونحدب  والكاذبحة علحى الختححان

 .مر مجمع عليه في الدوائر الطبيبةطالق . وهو أبأن هذا ليس فيه ضرر على اإل 1979العالمية نفسها في عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86
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:تحلل   صللغيرة  يتللراو  قطرذللا بللي  مل ّيمتللرا  وياليلل  :رعو يللا    للا  ل لرتللاة المختو لل  ختا ي تللرك  
لال  إقحلا  إداة م ل ّيمترات ل لمما  ب خ روج البو  ود  الحيض، ويت  اإلبقاء عل  تلك الرتح  مل  خ 

ي خللاط  الرللرج  .بملليط  :للي الاللق أو الجللر  ال للاج  علل  الخللت ، كقا للٍ  صللغيرة أو عللوٍد خاللبيّ 
ي لللوٍط مللل  ا  ك التلللي ت ملللتخد  :لللي العملي لللات الجراحي للل ، وقلللد ت ملللتخد  :لللي  لللل  لللوا ب واملللط  خ 

للادات، ميلل  البلليض ال لليء،صللب ار أاللواك مللتخدم  ككم  تللات وال با ، قللد ي غط لل  ب للبعض المللواد الم 
 .والم ك ر ،العطري  

 .المهب  باكٍ  أوم  ل لمما  ل لمرأة أ  تلد والدة  طبيعي   ، ي    ي عاد  إغالقا بعد  لك ي رتح  

 الختان الرمز  النمط الرابع

ف  م  ظملل  الصللح   العالمي لل   ّ جميلل  اإلجللراءات »بن للا  اإل للاكاللل مط الرابلل  ملل  ختللا  تع للر 
ة ل ألعضللاء الت ام لللي   ا   يوي لل  التللي تجللرق دو  مللبب طبللي كللالكي والللوخز « ا  خللرى الضللار 

تلللا  50والاللق واليقلللب والكالللط وغيرذلللا مللل  أالللكا  ذللل ا الللل مط وخلللز البظلللر )المعلللروف ب الخ 
 للدب، وإيللالج مللواد داخلل  المهبلل  :للي مللبي  الت ام لللي   ب   ا عضللاءالرمللزق(، وكللي أو إصللاب  

لا ضلم  الل مط الرابل ، .تضييقا كر مط الارري  الصغيري  أيض  وذل ه  ت ص  ّف  الم  ظم  مال ر  ال  
 أما وخز البظر )الختا  الرمزق( :هو اائ  :ي ماليزيا. أ:ريقيا العملي   اائع  :ي

جتمعات التلي ت ملارن  تلا  قلد ي ظلر  ابعض الب ات اللواتي يعا  ضم  الم  أ ر مله   إلل  لخ 
 .با:تخاٍر بعد إجراء العملي  ، كو ها تعكن  الجما  واحترا  التقاليد والعر   والط ه ور

إ   الدراملللات التللللي ت اولللللت ا داء الج ملللي أو الحيللللاة الج مللللي   للملللرأة المختو لللل  قليللللل  
بعيرة إملرأة  12,671علل  خممل  عالر درامل  ت اوللت  2013أ جرق مل    تحلي    خل   .وم 

ختلر ،  أو ت علد   -أ   ال ماء المختو ات تزداد  احتمالي   قل   رغبته   الج ملي   إل  م  مبع  دوٍ  م 
ا :ي بعلض ا حيل قار ل   ب ال ملاء غيلر المختو لات، وأ   احتمالي ل  -ا  تمام  للديه    عملر الجملا  م 

 .رذ    الج مي   وأحاميمه    ب رودة مااعإل  بالمئ . ك لك، :قد أاار ي ل يه     22تزداد ب حوالي 

 
                                                           

أن . وال شحك ظر وهذا قد ي)يحل منهحا شحيئا يسحيراً يجر. في مالي)يا وبع  المناطق األخر. مجرد وخ) القلفة التي تغطي الب     ( 50

وخاصحة إذا كانحت أداة الحوخ) معقمحة كمحا يحتم تنظيحف مكحان الحوخ) بمحادة  –جرا  ال يسحبب أي ضحرر علحى االطحالق هذا اإل

 .معقمة. وموقف منظمة الصحة العالمية يدلب على التعصب المقيت والبعد عن الطب والعلم معاً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Indonesia_map-ar.png
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سنة  11و 10بالمئة من البنات في إندونيسيا اللواتي تتراوح أعمارهنَّ ما بين  49أظهرت الدراسات أنَّ 

ا اإلحصا ات الُمتعِلبقة بِالنسا  البالغات فغير ُمتوفرة2013ماليين( ُكنَّ من المختونات في سنة  13.4)  . أمَّ

 

 2015في أفريقيا، وُكردستان العراق، واليمن، كما أظهرتها الدراسات في سنة  اإلناثنِسب ختان 

 

دولة  29سنة وقد خضعن ِللختان في  49و 15نسبة النسا  والبنات اللواتي تتراوح أعمارُهنَّ بين  (أعاله

 . )2016تتوافر فيها البيانات الكافية عن هذه العادة االجتماعيَّة )اليونيسف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:FGM_prevalence_UNICEF_2016-ar.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:FGM_prevalence_15%E2%80%9349_(2016)-ar.jpg
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دول  تتوا:ر :يها  21   وقد خضع  ل لختا  :ي م 14إل   مب  الرتيات اللواتي تص  أعمارذ    
 (.2016البيا ات الكا:ي  ع  ذ ه العادة االجتماعي   )اليو يمف 

  اإلناثأسبا  انتشار ختان 

تصلف  1988قصيدة  :ي م   «  ذب موم »الصومالي    الااعرةكتبت التأييد النسو  : 
تللا  عللل  أ  للا   الليرة  :للي  لللك « ا اللجا  ال مللائي   الياليلل»:يهللا الخ  المراحلل  اللليالك ملل  إللل  ، م 

لغر، و:لتح المهبل  :لي ليلل  الز:لاف،  ض لها الملرأة :لي حياتهلا: الخلت  :لي الص  تا  التي تتعر  الخ 
ة أ خرى ع د اإل جاب عا اة .وإعادة :تحا مر  غ  م  الم  التي تمر بها الملرأة  تيجل  ذل ا   وعل  الر 

عا تهلا إل    ي  ظم  ك   ما يرتبط بالعملي  ، ويقر  ا مر، ي الحظ بن   ال ماء ذ    م جا لب الرتلاة إل 
ال  إجراء العملي   ول تاجيعها والتهدئ  م  روعها. كتبت عالم  اإل ما ي ات روز أولد:يلد ذلايز  خ 

تعلملي  الل ي  ال يرغبلو  ب خلت  ب لاته  )ختا  لا  1975:ي مل    تقلو  بلن   الرجلا  الملودا يي  الم 
ض  ل تلك العملي   وت   تقطيب أعضائه   الت ام للي   :رعو ي   ا ب ا خ (، كا وا يجدو  ب اته  قد تعر 

 .غالب ا بعد أ  تقو  جد اته   ب نخ ذ   ل زيارة بعض ا قارب

ت أ  ت خت  وذي امرأة  راالدة :وامبي أحمد، اختار( Anthropology)الم  اإل ما ي ات ع
  :إرادتها ءبم 

العب الكو لو إلل  ، الم  تمي  «:وامبي أحمد»الم  اإل ما ي ات الميراليو ي   ا مريكي   قالت ع
عتقدات والتقاليد ا :ريقي ل  2000:ي ميراليو ، :ي  قاٍش م    ، أ   امتئصا  بظر المرأة :ي الم 

عتقللد ج للوب الصللحراء الك بللرى ذللو ب مللبب اعتقللاد ال للان أ   ذلل ا الرعلل  ي للتم  أ  ويتهللا، كمللا أ    الم 
ا :ريقلللي  الم  تالللر :لللي الكييلللر مللل  الب للللدا  ي ريلللد بلللن   أ  ويللل  الملللرأة :لللي رحمهلللا وللللين :لللي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:FGM_prevalence_0%E2%80%9314_(2016)-ar.jpg
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ت لت ب رملها مل    .بظرذا عتقد، تقلو  بن  هلا خ  ، أق ع لدما كا لت تبللث 1992وا طالق ا م  ذ ا الم 
قام  :ي  23م  الع مر  تا  ال مائي   الم  ال  إحدى احتراالت الخ  تا  م  ، خ  بلدتها. وت ضيف بن   خ 

حا:ظتهلا علل  عر تهلا ل زوجهلا، وأ    ا   ي  :ي اليقا:  ا :ريقي   الموداء يع لي خ صلوب  الملرأة وم 
تا  ذو العملي   ا خيرة ع د ا :ارق  التي يت  مل  خاللهلا اللتخل   مل  آخلر مظلاذر الخ  ويل   الخ 

  ئّي.ع د الطرل ، ويتحدد ج مها كن  ي  باكٍ   ها

الت ام لللي   ا   يوي لل  ال اعملل  والجا: لل  وعديملل  الرائحلل  :للي  ا عضللاءي الحللظ ا للي و  ترضللي  
ا  جتمعات التي ت مارن الختا  الررعو ي، وأ   ك ال  م  الرجا  وال ماء يجلد  :لرج الملرأة م  رلر  الم 

جتمعلات ي رضللو  . ب حالتا الطبيعي ل  ا لع ور اللد خو  :لي الملرأة كملا يبلدو أ   الرجلا  :لي ذل ه الم 
 .أق أ ه  ي رضلو  الجما  الجاف المختو   ختا  ا :رعو ي ا،

علد ة إلل  أاارت ال موة الللواتي الملته   الدراملات البيا ي ل  حلو  أملباب ق بلوله   ب الختلا ، 
لل   ي ييللد  ذلل ه العملي لل ، وذللي: الق ب للو  االجتمللاعي، والللدي ، والطهللارة وال  ظا:لل  دوا:لل  تجعله 

ظلوظه    ب لالزواج، ول زيلادة اللل ة الج ملي   ل للزوج.  الاخصي  ، ول لحرلاظ علل  الع ري ل ، وزيلادة ح 
بالمئلل  :قللط ملل  ال مللاء  17.4أ    1983أاللارت دراملل   أ جريللت :للي المللودا  و  اللرت ملل   

 (، وأ   أغلللبه   :ضللل  الختللا  العللادق وبتللر3,210امللرأة ملل  أصلل   558عارضلل  الختللا  )
ذل ا ا ملر تتغي لر بلبطٍء الديد، :رلي دراملٍ  إلل  ي الحظ أ   ال ظرة . البظر عل  الختا  الررعو ي

لا، تبلي   أ    2010أ خرى أ جريلت مل    بالمئل  مل  ال ملاء الللواتي ملمع   42:لي الملودا  أيض 
تا  رغب  بالحراظ عل  ذ ه العادة وامتمرارذا تعددة بدايل. بالخ     مل  مل   و:ي دراماٍت أ خرى م 

% مل  ال ملاء :لي ملالي وغي يلا ومليراليو  والصلوما  وغامبيلا 50، تبي   أ   أكير مل  2006
تا   ومصر وعد  ا دياره :ي د وله ، بي ملا قاللت  ملاء  أ خريلات  اإل اكك    ي يي ّد  الحراظ عل  خ 

جا ب اليم  والعراا أ   ذ ه العادة يجب أ  تتوقف وت دير، عل  أ   إل  :ي دوٍ  أ:ريقي ٍ  أ خرى 
ييدي  والرا:ضي  جاء بميط ا ل لغاي    .بعض الرارا بي  أولئك الم 

بالمئ  م  ال ملاء الممليحي ات :لي  يجيريلا  55أ    2013أاار تقرير  ل ليو يمف صدر م   
قابلل   ، م  للت   ملللم 22خ  الطائرلل  اليهودي لل  الوحيللدة التللي . ات ال يجيري للاتبالمئلل  :قللط ملل  ال مللاء الم 

تا   لا بلن   ( بيت إمرائي ) ذي طائر  اإل اكي عرف أ  ها ت مارن خ   اليهودي ل  ترلرض الحبالي  ، علم 
تللا   ّ  خ  تللا  اللل  كور وت حللر  عتقللدات المللماوي  ، ت مللارن  بعللض الطوائللف إللل   .اإل للاكخ  جا للب الم 

تا   اإلحيائي   والجماعات ا :ي غياإل اكخ    . يا ومالي، خ صوص 

تبع ا للعلادات االجتماعي ل   والمودا  مصر المميحيي  :ي ا قباط يمارن الختا  لإل اك ع د
ملمي  :ي مصر  -إ  أ   ا قباط  ،ولين لا مبب دي ي أو عقائدق مارمل   -كما الم  ربطوا تلك الم 

 .المابق  عل  المميحي   ب العر   والطهارة قب  الزواج وبعد الزواج

 عبر التاريخ اإلناثان خت

تلا   ...غرب ا-ج وب ا، وارق ا -، اماال  :ي أ:ريقيا ّلي أ  يكلو  خ  :ي المودا . اقتر  گلارق مك 
 ا. 3500 –ا.   800حوالي  الحضارة المروي   قد ظهر بداي   :ي اإل اك

 :مصر القديمة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A
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خ  مارق  ايت أ   اللع   رقل   ّ ير  الم قوال   ا.  (1786–1991)حلوالي  1117تقو  الم 
الرتيلللات غيلللر إلللل  قلللد ي قصلللد بهلللا اإلالللارة  ب الهيروغليري للل  المصلللري   القديمللل  علللل  ال لللواوين

 :ع  عت المختو ات، ولرظها قريب  م 

 

 

 
 

 

 

 

، ي حلترظ بلا «مت حدجحوتب»يعود ل اخٍ  ي دع    اووٍن  عل  عل   قش ذ ه اللع   ع ير
مط  عصرإل  ، ويرج  المتحف المصرق بالقاذرة حالي ا :ي  .المملك  المصري   الو 

ها  تا  إحدى الرتيلات المصلري ات، واملم  اإلغريقي ل   البردي لات ، :لي إحلدى«تلايمين»  كر خ 
حترظ بها :ي 163العائدة ل م     .المتحف البريطا ي ا. ، والم 

جلود آيلاٍر  المومياءات أيبتت الر حوصات التي أ جريت عل  المصري   العائدة ل  ملاٍء وب لات و 
 .ل لختا 

غرا:لللي اإلغريقلللي ظلللاذرة ختلللا   ا. ( عللل  23 .  -ا.   64 . ) إملللطرابو  كتلللب الج 
:يلللو   ذلل ا ا مللر الريلمللوفإللل  كمللا أاللار  ا. ، 25:للي مصللر حي مللا زارذللا ملل    اإل للاك

عادة  المصلريي  الرائجل  :لي بالدذل  ذلي خلت  الالباب :  (، :قا 50 -ا.   20 . ) الم ك درق
والب ات الصالحات ل لزواج :لي المل   الرابعل  عالر مل  حيلاته ، ع لدما يبلدأ الصلبي بلاالحتال ، 

يل للٍف م مللوب ل لطبيللب  .ويبللدأ الطمللك ع للد الرتللاة للا باللكٍ  وجيللز :للي م    كللرت ذلل ه العللادة أيض 
ع دما يبرز ]البظر[ بالكٍ  واضلحٍ ع لد :تيلاته  :  (، حيك  قي 200 - 129)جالي ون اإلغريقي

 .الااب ات، يرى المصري و  أ  ا قد آ  ا وا  ل قطعا

للال  أوامللط أوامللط إللل  القللر  الخللامن  أاللار الطبيللب الرومللي آطيللون اامللدق )عللاش خ 
تعل ّقل  ب لالخت  الطبلي، :لي الكتلاب الملادن إل  القر  المادن الميالديي (  مزيٍد م  التراصلي  الم 

   العملي لل  كا للت إ :، :قللا (مللت عاللرة كتاب للا علل  الطللب) عاللر ملل  مومللوعتا حامللل  ع للوا 
رتلاة بملبب احتكاكلا ب لالمالبن، تجرق بحا  أصبح البظر اديد ال  توء أو أيار الغريزة الج مي   لل

لا للو  ع دذا كا  المصري و  يرو  أ  ا  قد آ  ا وا  ل بتلره قبل  أ  يلزداد حجملا أكيلر، وخ صوص 
لو  الوقت ال ق موف تتزوج :يا الرتاة  .صودف ح 

 :با وأمريكاوالختان في أور

ال  القر  التام  عار يمتيووا مريك بيو كا  أطب اء ال ماء ا ورو نصلو  البظر :لي   خ 
مارملل  العللادة المللري   للالج الج   للو  ول لحيلوللل  دو  م  اقتللر  الطبيللب  1813و:للي ملل    .مللبي  ع 

أو    حال  امتئصا  بظلٍر  .البريطا ي روبرت طومان امتئصا  البظر كحٍ  ل لقضاء عل  الابق
، 1825مل   الطبي ل   )ال ملت( المالرط معرو:لٍ  جلرت :لي العلال  الغربلي   كلرت :لي دوري ل 

ا  كار  :ردي ا د ڤلو  گرا:لا،  1822حيك  قي  بن  ها أ جريت :ي مدي   برلي  م    عل  يد الجر 
راذقٍ  تبلث م  الع مر   .م  ، قي  بن  ها كا ت ت مارن  العادة المري   ب كيا:  15ل رتاةٍ م 

لا رئلين الجمعي ل  الطبي ل  :لي إمٰحق بيكر براو  كا  الطبيب ال مائي اإل گليزق ، وذلو أيض 
ّيم  مري  ل د  وأحد م يممي متار  القد  ل ل لك، عملد  ،، يعتقد بن   العادة الملري  )ما ت مارق( م 

امتئصا  بظر ك   مريضٍ  ت علرض عليلا متل  ملا تمك ل  مل   للك، و:لق ملا   كلر :لي إل  براو  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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امتنصل  بلراو  علد ة  .1873:لي مل    «Medical Times and Gazette» مجل ل 
متلد ة بلي  مل  لال  الرتلرة الم  لا  الر آرا1866و 1859تّي ب ظ ور ل عد ة إ لاك خ  يل رلا  يه، ولم  :لي م 

عي لل  ملل  الج  للو  والصللر  واإلغمللاء التخا للبي  حاملل  ع للوا  آراء  حللو  اللراء أاللكا  م 
 ,On the Curability of Certain Forms of Insanity):اإل لاكوالهملتيريا للدى 

Epilepsy, Catalepsy, and Hysteria in Females)     الختلا  :لي  1866مل
أ  يللل   513,000إلللل  وصللل  علللدد المحتويلللات 2012الواليلللات المتحلللدة االمريكيللل  :لللي مللل   

قار    بحوالي  مختو    .1990أ  ي  م    168,000م 

الل ق « الت ام لي   ا   يوي   ا عضاءادق ل م   تاويا القا و  االتح»، صدر 1996و:ي م   
ملباٍب غيلر طبي ل ، و:لي مل    تلا  ل إل لاك القاصلرات        عل  عد  جواز إجراء أي   عملي ل  خ 

ال ق م ل  ا تقلا  « ا   يوي   الت ام لي   ا عضاءم   اال تقا  ل غرض تاويا »صدر قا و   2013
تلا . ب اإلضلا:   أي   :تاة قاصر خارج دود ا مريكي   ل غلرض إجلراء عملي ل  خ   للك، مل  ت إلل  الح 

تللللا  ل رتللللاة أو امللللرأة عللللل   24 واليلللل  أمريكي لللل  قللللوا ي  تحللللو  دو  إجللللراء أي لللل  عملي لللل  خ 
مارمل   علل  أ  لا   ا كاديمي   ا مريكي   ل ط لب ا طرلا  ت عارض  و .أراضيها جميل  أالكا  ذل ه الم 

وخز أو يقب البظر إ  ملا ذلو عملي ل  غيلر »كا  قد صدر ع ها بيا  قالت :يا أ    2010   :ي م
ة ي مكلل  أ  ت رضللي ا ذللالي ، لك  هللا عللادت وتراجعللت علل  ذلل ا التصللريح ب مللبب كيللرة «م ضللر 
لر »أو   حالل  إدا ل  ب ل/ وكا لت االعتراضات التي تلقتها م  العام   تلا  أ  يل  :لي الواليلات « ج  خ 

تحدة كا لت :لي مل   ا هلاجٍر إييلوپي ي لدع  خاللد آد  بالملج  عالر 2006لم  كل  علل  م   ع لدما ح 
  .51م وات بعد أ  بتر بظر طرلتا البالغ  م تي  م  الع مر بامتخدا  مق 

 :ابفي أومو

لت   :لي أورو ، :ن   عددبيو:ق ا ل لبرلما  ا ورو  500,000إلل  ا وصل  بلال ملاء الللواتي خ 
تللا   .2009 بدايلل   ملل  ملل   وي قللد ر عللدد  ،اإل للاكتاللتهر  :ر مللا بموقرهللا الحللاز  تجللاه ممللنل  خ 

ت   :يها ب ق راب   اإل اك متالارة ت ظلي  ا ملرة 1995بداي   م  مل    30,000اللواتي خ  . تقلو  م 
تلا   جلود ظلاذرة خ  لا عل ل  ب و  علل  ا راضلي  اإل لاككوليت گاالرد أ   اللرأق العلا  :لي اللبالد لم 

عتقلدات ويقا:لات ال لان الر ا ال يجدر به  التلدخ  :لي م  ر مي   رأى أ   الرر ميي  والغربيي  ع موم 
املرأة و:تلاة تعليش  137,000أ   حلوالي  2011أظهرت إحصائي   أ جريت :لي مل   . ااخري 

تا   مارم  خ  لد  :ي د وٍ  ي اا  :يها م  طلا ي حلر   القلا و  البري.53 52اإل لاك:ي إ گلترا وويلز و 
طلق ا 1985م    ا م  تا  المرأة أو :تاة تحريم   .إجراء أي   عملي   خ 

 :ايتقاد الُمعامضل

 :التساُمح في ُمواجهة ُحقُوق اإلنسان

                                                           

51)     ^ "Man gets 10-year sentence for circumcision of 2-year-old daughter", 

Associated Press, 1 November 2006. 
52)    ^ Alison Macfarlane and Efua Dorkenoo, "Female Genital Mutilation in England 

and Wales", City University of London and Equality Now, 21 July 2014, p. 3. 
53)    ^ For an early article on FGM in the UK: J. A. Black, G. D. Debelle, "Female 

genital mutilation in Britain", British Medical Journal, 310, 17 June 1995. PMID 
7787654  2549951 doi:10.1136/bmj.310.6994.1590. 
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تلا  إ، كتب عال  اإل ما ي ات الدكتور أريك ميل رما  يقو  2004م     املتحا  اإل لاك   خ 
  اإل مللا ي ات. وقللد أاللار العديللد ملل  ع لمللاء المواضللي  ا خالقي لل  المركزي لل  :للي علللإحللدى إللل  

تا  إل  اإل ما ي ات  متعمرو  ل لا عوب ميله  مي  القوى الع ظمل   اإل اكأ   م  تقدق خ  ما ذ  إال  م 
عتقلللداته  املللتعمار يقلللا:ي ملللابق ا، إال  أ   املللتعمارذ  ذللل ا ذلللو ، إ  يملللتبدلو  مرلللاذي  ال لللان وم 

ض ذلليالء  قابلل ، تعللر  لل  المب ي لل  عللل   ظللرته  ل لحيللاة الباللري  . ب الم  عتقللداته  الخاص  ب مرللاذيمه  وم 
ركللري ، بمللبب مللا دعللوه اال تقللاد ملل  ق بلل  بعللض ال االلطي إللل  الع لمللاء أ ر ملله   أخالقي للاته  ) والم 

حقللوا  ، إ  كيللف ي للدا:عو  علل  ظللاذرة و:كللرة باللري   وحيللدة وال ي للدا:عو  علل  :كللرة(ال مللبي  
غ  م   ؟. العالمي   اإل ما   ا  أ   ال قاش :ي ذ ا الموضلو  غالبل:ي ل عب  التمميات ذ ه، وعل  الر 

ات، إال  أ   قللراءة مللا بللي  الم للط ور توضللح أ   القصللد الضللم ي مللا يللدور حللو  ال مللاء ا :ريقي لل
  التللي يعتبرذللا ذمجي لل  ويرغللب ب تطهيرذللا ملل  اإلمللالميل لغللرب ذللو جميلل  اليقا:للات ا :ريقي لل  و

   ملعي الغلرب ل تطهيلر وإزالل  عالملات إعالمات البربري   ذ ه بما ي الئملا، وبهل ا ي مكل  القلو  
و إال  دور  املتعمارق  جديلد :لي تلاريخ اللبالد، حيلك  تقلو  القلوى االملتعماري   الهمجي   ذ ه ما ذل

، ومتل  يجلب عليهلا أ  «الحضلارة»وملا مع ل  « حضلارق»والبعيات التبايري   ب تحديد ما ذلو 
ا  .  54تررض حضارتها ومراذيمها ذ ه عل  أ  اٍن ل  ي طالبوا بها يوم 

الم  ظمللات الطبي لل  والدرامللات االجتماعي لل  للل  ت يبللت  وتقللو  الطبيبلل  آمللا  أحمللد الباللير أ   
جود أق مخاطر للخرض وأ   الختا  الالرعي )الخرلض( لل  يكل  مم وع لا مل  م  ظمل  الصلح   و 
جد لا تعريف  صريح  :ي بعض الك تب الم اورة ل لم  ظم  مابق ا. ولكل  :لي المل وات  العالمي  . وو 

تا  م  الل ما خيرة أ دمج ذ ا  مارمل   ا عضلاءط ا و   ل تالويا الخ  ل  أ   م  ج  الت ام للي  لأل  يل  ب ح 
كر :لي دراملٍ  ب ع لوا   ملمي  لا غير صحيح ، و كرت الطبيب  ملال ر  الل   ختلا  ا   يل  :لي »الم 

تلا  « الطب واإلمال ، بي  اإل:راط والترريط و:ق دراماٍت طبي ٍ  واجتماعي   أ   الحرب علل  الخ 
  أ لا ال توجلد أدلل  يوان طبي صحيح، و:ي درامٍ  غربي لٍ  أعلل  أطبلاء واختصاصللين لها أم

تضللارب  وال ي مكلل  الجللز  عللل  إللل  تاللير  تللا  وأ   بعللض الدرامللات تللنتي ب تللائج م  مخللاطر الخ 
جلود :وائلد :لي الختلا إلل  أماملها وأ   بعلض الدراملات ت الير  لا، تق لو   أ ملتا ة و  قلوا   أيض  الح 

تا  :ي أ:ريقيلا كلا  م بعهلا « ميل يا تماليا»ا وغ دي    بكرة ل ظاذرة الخ  عارض  الغربي   الم  أ   الم 
عتقد  يهلودق  الترك ب لن   العلادات الج ملي   والعائلي ل  والزوجي ل  ل أل:ارقل   -م  بملا :يهلا  -ممليحي م 
عاداٍت  ليمت إال   -وزواج ا رمل  م  اقيق زوجها  والصداا ،وتعدد الزوجات الج ن الجاف،

   ال مللاء ا :ريقي للات ال يتغاضللي  علل  الجوا للب المللي ّئ  إتقللو  تماليللا  .بدائي لل  تمللتوجب التقللوي 
ملته  ل كلرامته   اإل اكل ختا   و  اإلمبريالي الع  ص لرق الم  ، لك  ه    :ي الوقت  رما ال يييد  اله ج 

 .55اإل ما ي  

تعل ّق ب ختا   لدا:عي  عاص اإل اكأيار الجدا   الم  ر   م  التوتر بي  ع لماء اإل ما ي ات وبلي  الم 
قوا ال ماء وال ااطي  ا   يويي ، بحيك  رك ز الجا ب ا و   عل  مرهو  التمامح مل  وبلي   ع  ح 
للو  ك لل  ال مللاء حللو   ص  ختلرلل ، بي مللا رك للز الجا للب اليللا ي عللل  ضللرورة ح  العلادات والتقاليللد الم 

قوقه   بال أ   التعبيلر الملنلوف بلي   :تماوق. تقو  عالم  اإل ملا ي ات كريملتي  والليالعال  عل  ح 
تللا   عارضللي خ  لل   ضللحايا وعللي   اإل للاكجميلل  م  ذللو إظهللار جميلل  ال مللاء ا :ريقي للات عللل  أ  ه 

                                                           

54)    ^ Nnaemeka 2005, pp. 34–35. 

55)   ^  Tamale 2011, pp. 19–20. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
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لل   ي مللاذم  :للي قملل  أ ر ملله   دو  أ  ياللعر ، وذلل ا المرهللو  مللاذ  :للي  اجتمللاعي  زائللف يجعله 
ال  عقد مبعي ي ات ويما ي ي ات القر  العاري ، بما :ليه   ترويجا الكيير م  ال ااطي  ا   يويي  خ 

كاليل . د:ل  ذل ا ا ملر جمعي ل  ع لملاء اإل ملا ي ات  -:را  ذومك  وملارق داللي وذلا ي اليترلوت
جلادالت ا ولل  جلاء :يلا: إ   بعلض 1981إصدار بياٍ  :ي مل   إل  الرر مي    لال    روة الم  ، خ 

 .56ااطي  ال مويي  اليو  يعملو  عل  إحياء الغطرم  ا خالقي   ل زم  االمتعمار الماضيال 

صلف  اإل اكم  ا ميل  عل  قل   االحترا  واالمتها  ال ق تتعرض لا   المختو لات ذلو ملا و 
ل »بن  ا   خل  «. االمتيالء علل  أجملادذ   ب غلرض عرضلها ل لعام  ّ ير   أ   « اليما كوريلا»تقلو  الم 

مل  ،  16ل رتاةٍ كي ي ٍ  تبلث مل  الع ملر  (،)پوليتزر )ب جائزة والرائزة 1996الص ور الم اورة م   
رت أعضلائها الت ام للي   قبل   12  ارت م  ق ب   لو ّ صلحير  أمريكي ل ، مل  العلل  أ   الرتلاة التلي ص 

للو تللا  للل  تللن   ال ذللي وال أذلهللا ب  اللر تلللك الص  ر، وللل  يللن  وا حت لل  ب تصللويرذا ملل  وبعللد الخ 
 . 57ا مان

 ُمقارنةً مع ُممارساٍت أُخرى

تللا   تقللو    أوبيومللا   يميكللا أ   الملليا  المرصلللّي، ا وملل  وا اللم  ملل  أخالقي لل  و:ائللدة خ 
للاإل للاك للا  ا ا، ذللو ل م  ض أجمللاد ال مللاء حللو  العللال  و:للي الغللرب خ صوص  الكييللر ملل  إللل  تتعللر 

ركللري  والبللاحيي  أ   ختللا  و 58ا االضللطهاد واالمتهلل» والعملي للات  اإل للاكيعتبللر  الكييللر ملل  الم 
ج لب، أق ال يجلب التررقل  بي هملا إلل  الجراحي   التجميلي ل  ذ ملا كخطلي  يمليرا  بلالتوازق ج ب لا 

بالث احي   كتلب الطبيلب رو لا  كلو روق مل  2006مل   و:لي   60 .59به ا الاك  الم  ك لي ل  الجلر 
تد:  ب عملي ل  »التجميلي   ل ألعضاء الت ام لي   كا ت      العملي ات الجراحي  إيقو   إيرل داالملكي   :ي 

تا   ر والتقد  إل   اإل اكخ  م  خال  تالجيعها ال ملاء علل  اعتبلار االختال:لات الطبيعي ل  « التطو 
ذات يجب عالجها   :لدوى الج  لدق بلي  قار ت عالمل  اإل ملا ي ات المصلري  . 61:ي أجمادذ   تاو 

                                                           

56)    ^ Christine J. Walley, "Searching for 'Voices': Feminism, Anthropology, and the 

Global Over Female Genital Operations" in James and Robertson 2002, pp. 18, 34 (for 
false consciousness), 43. 
For the statement, Bagnol and Mariano 2011, p. 281; for Hosken, Daly and Lightfoot-
Klein, Robertson 2002, p. 60. 
57)     ^ Chima Korieh,"Other' Bodies: Western Feminism, Race and Representation in 

Female Circumcision Discourse," in Nnaemeka 2005, pp. 121–122. For the 
photographs, "Stephanie Welsh", 1996 Pulitzer Prize winners; for other examples, 
Nnaemeka 2005, pp. 30–33. 
58(     ^ Nnaemeka 2005, pp. 38–39 
59)     ^  Sara Johnsdotter and Birgitta Essén, "Genitals and ethnicity: the politics of 

genital modifications", Reproductive Health Matters,    18(35), 2010, pp. 29–
37. PMID 20541081 doi:10.1016/S0968-8080(10)35495-4 
60)    ^ Marge Berer, "It's female genital mutilation and should be prosecuted", British 

Medical Journal, 334(7608), 30 June 2007, p. 1335. PMID 
17599983 1906631 doi:10.1136/bmj.39252.646042.3A 
61)   ^ Ronán M. Conroy, "Female genital mutilation: whose problem, whose 

solution?", British Medical Journal, 333(7559), 15 July 2006. PMID 
16840444 1502236 
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تا   تاابهي  م  حيك ترضي  غاي  ل لع ضو عل  تكبير اليدق وعملي   اإل اكخ  غايٍ   واعتبرته ما م 
ر اليدق ت صبح الغاي  ا مامي   ذي إرضاء الرج  وت صبح الغاي  ا  مومي   أ خرى، :ري حال  تكبي

تلا  الررعلو ي ت صلبح إحللدى الغايلات ا ماملي   ذلي إرضللاء  )اإلرضلا ( يا وي ل ، و:لي حاللل  الخ 
أاللارت الصللحا:ي   وال االلط  ا   يوي لل    62. الللزوج ج مللي ا بي مللا ت صللبح م للهول  اإل جللاب يا وي لل

الللابهٍ  :لللي مللل   طللل  قإلللل    ب لللوا گروللللت الرر ملللي   تلللا  إع لللدما قاللللت  1975ٍ  م   اإل لللاك   خ 
 .والجراحات التجميلي   ظاذرتا   كوري تا  تدعما  التمييز الج مي

تللا  إللل  ت اللير  كللارال أوبرمللاير  ختلللف إللل  قللد ي رضللي  اإل للاكأ   خ  مللالم  ال مللاء عللل  م 
ا كملا ت رضليي  ا صعدة )با خ  االجتماعي   وال رم جتمعاته   التي ت مارما، تمام  عملي ل   ( :ي م 

تلا  الل  كور  تجمي  ا  ف :لي مصلر، وعلل  .63   مل  يقلو  بهلا علل  علد ة أصلعدةملالمإلل  وخ 
تلا   غ  م  الحظر ال ق :رضا القا و  عل  خ  ، أخل ت ا  مهلات الللواتي 2007مل    اإل لاكالر 

زالل  ملا اعتبر لا أ ملج   زائلدةٍ :لي  عملي لات تجميل ٍ يرغب  ب خلت  ب لاته   ي طلالب  ب لنجراء ل   إل  له 
 .64 بوال  وجا بي    الجم ، كي يكو  مظهر الرتاة أكير ق

  وال عملي لل  تخرلليض يي الحللظ أ   م  ظملل  الصللح   العالمي لل  ال ت صلل  ّف عملي لل  تجميلل  الاللرر
تلا   رلاض أو خ  ، علل  اللرغ  مل  أ   تعريرهلا ل هل ه اإل لاكغطاء البظر عل  أ هلا مل  أالكا  الخ 

مارم  ا خيرة جاء ل ترادق أق يغراٍت بحيك  ال ي مك   ترادق إدراج أي   عملي   ابيه  يقلو  بهلا  الم 
ملبق ا لددت م  بعلض  القلوا ي  التلي تحظلر  .ا اخا  البالغي  ب م ء إرادته  ضم  الرئلات التلي ح 

للها عللل  تللا ، ميلل  القللوا ي  ا مريكي لل  والك دي لل ، يقتصللر   ص  القاصللرات :قللط دو  أ  ياللم   الخ 
. و:ي ءغب  ب  لك بم البالغات طالما ر العديد م  الد و  ا  خرى، مي  الم لويد والمملكل   إرادته  

تحدة، :ن   حظر القا و  يمتد ل يام  جمي  الرئات الع مري  ، و:ي بعض تلك الدو  :لن   الحظلر  الم 
تللا . :رللي  للو  ل لل ات  تيجلل  الخ  ص  يطللا  حت لل  الجراحللات التجميلي لل  طالمللا كا للت الغايلل  م هللا الو 

يلا   جميل  العملي لات الجراحي ل  التلي ت جلرى علل   يل   القلا و  علل  م ل الم ويد علل  ملبي  الم 
الت ام للي   ا   يوي ل  الخارجي ل  ب هلدف تالويهها أو إحلداك تغييلراٍت دائملٍ  :يهلا... ب غلض  ا عضاء

للا إ ا كللا  الطللرف المع للي راضللي ا ب لل لك أ  ال ت اللير  الطبيبلل  ال مللائي   بريجيتللا إيملل  .  ال ظللر عم 
  اإل ما ي ات مارة يوذا مدوتر أ   القلا و  الم لويدق وملا ي مايللا مل  القلوا ي  التلي  ص لت وعالم

ا  وي مي ّز  بي   ّ الت ام لي   ا   يوي   الغربي   وا :ريقي  ، بحيلك ي رهل  مل   ا عضاءعل  أمٍر ابيا، ي رر 
ا أ  ا  يعتبر ال ماء ا :ريقي ات كاللواتي يمعي  طوع ا ّ إعادة إغلالا مهلبله   بعلد اإل جلاب إل    ص 

  .غير ميذالت التخا  قراراته   ب ن ر مه   

قللوا ا طرللا  ركللري  أ   ح  اللل ي  ي ولللدو   – الخ للاي (ي  للائي ي الجلل ن ) يعتبللر  العديللد ملل  الم 
ذاٍت طبيعي لل  :للي  ت خللرا وي عتللدى  –ج ملله   لت ام لللي   تجعلل  ملل  الصللعب تحديللدا ا عضللاءب تاللو 

قوقي للا  مللارك بللار  ذات. يقللو  الباحيللا  الح  ة ي قللرر ا طبللاء تقللوي  تلللك التاللو  عليهللا :للي ك لل  مللر 
الجراحي لل  ملل  ذلل ه الاللاكل  ت جللرى ملل وي ا :للي الواليللات  و ا مللي إذر ريللك أ   آالف العملي للات

غ  م  أ   ال ضلرورة طبي ل  ترلرض  للك، كملا أ    ملبتها أكيلف بكييلر  تحدة وحدذا، عل  الر  الم 
                                                           

62)     ^ El Guindi 2007, p. 33 

63)    ^ Lora Wildenthal, The Language of Human Rights in West Germany , 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012, p. 148 
64)   ^ Rahim (Tahrir Institute) 2014 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%AB#cite_ref-293
http://books.google.com/books?id=8VQxt634pfcC&pg=PA33
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%AB#cite_ref-296
http://timep.org/commentary/midwives-doctors-searching-safer-circumcisions-egypt
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تا   ، وتوابعهلا وم ضلاعراتها ال رملي   والجملدي   أخطلر بكييلر مل  تللك اإل اكم   مب  عملي ات خ 
تا . ي مب كر صمت الرئ  الم  اذض  ل ختا   الخاص   ب الخ  تجلاه عملي لات  اإل لاكالباحيا  مال را ال  

ا العللرا ا بلليض :كللرةإللل  تقللوي  الجلل ن  راا الباللري  ، ور:للض البلليض عللل  مللائر ا علل ترللو 
تللا   الللابه  ل عملي للل  خ  لللو  عملي لللاٍت م  ص  جتمعلللات البيضلللاء وتحلللت  اإل لللاكاالعتللراف ب ح  :لللي الم 

باارة     .65أ ظارذ  م 

  اإلناثنظرة فاحصة لمواقف المنظمات الدولية من ختان 

   م ظملل  الصللح  العالميلل  وم ظملل  اليو يملليف وغيرذمللا ملل أأوضللح ا القللو  :يمللا مللبق 
 يويللل  الت امللللي  ا  ا عضلللاءعلللل  ختلللا  الب لللات مصلللطلح تالللويا  الم ظملللات الدوليللل  أطلقلللت

 أربع  أقما  كما مبق  كره.إل  ، وقممتا جراءي ل لك اإلالخارجي  بدو  وجود مبب طب

الدولي الموقرة بدرام  ذ ا الموضلو  درامل  علميل   اإلمالميوقد قامت أما   مجم  الرقا 
كا:ي  لعرض ذل ا الموضلو  علل  أعضلاء وخبلراء المجمل  الملوقر :لي  بصورة موجزة ولك ها

 اهر القادم .د :ي المدي   الم ورة :ي غضو  ا دورتا القادم  التي متعق

 الختان الشرعي: -1

ختلا  الالرعي وقد ا تقدت أما   المجم  تقمليمات م ظمل  الصلح  العالميل  والتلي أدخللت ال
والتي البهها  وذي الجلدة التي تغطي جزءا م  أعل  البظر، إزال  القلر ى  اك وال ق ال يتعدلإل

ا مل  الم ظملات الدوليل  بتالويا ، :يما ممتا م ظم  الصح  العالميل  وغيرذلالرقهاء بعرف الديك
ل لو    ذ ا ا  ( و لكFemale Genital Mutilation FGM يوي  )الت املي  ا  ا عضاء

 .    كر اذا(أيدة )مبق ، و:يا :وائد عدم  الختا  ال ضرر م ا مطلقا

علا   اإل لاكأ  م ظمل  الصلح  العالميل   رملها :لي بيا هلا الصلادر عل  ختلا   والغريب حقا  
أقّرت بصريح العبارة بن  ذل ا الختلا  ال ضلرر م لا مطلقلا ولك هلا علادت والملتا :يملا  1979

 (.2017) اليو إل   لك :ي ك  بيا اتها م   اليما ي ات م  القر  العاري  ممتا تاويها و

 مقارنة بالعمليات التجميلية : -2

ذو إزالل  القلرل  أ  الختا  الارعي وإل  الدولي  اإلمالميوقد أاار بيا  أما   مجم  الرقا 
ات التجميل  لألعضلاء و حت  إزال  البظر  رما ذو ما يت  :ي كييلر مل  جراحلالتي عل  البظر أ

الطبيلل  وم ظملل  الصللح  العالميلل   رمللها .. وملل   لللك تقللّره الهيئللات  . يويلل  الظللاذرةالت املللي  ا 
 . وذي ب لك تق  :ي ت اقض اديد

                                                           

65)   ^ Nancy Ehrenreich, Mark Barr, "Intersex Surgery, Female Genital Cutting, and 

the Selective Condemnation of 'Cultural Practices', Harvard Civil Rights-Civil 
Liberties Law Review, 40(1), 2005 (pp. 71–140), pp. 74–75. 

Also see Cheryl Chase,"'Cultural Practice' or 'Reconstructive Surgery'? US Genital 
Cutting, the Intersex Movement, and Medical Double Standards", in James and 
Robertson (eds.) 2002, pp. 126–151. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Cheryl_Chase_(activist)&action=edit&redlink=1
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لألعضللاء   التررقل  بلي  ملا يملم  عمليلات التجميل  أ  66.67.68.69يعتبلر كييلر مل  البلاحيي 
 .ربع  أمر غير م طقي    ذ ه العمليلات متمايلل ا ا ن واعيوي  الخارج  والختا  ب الت املي  ا 

 .ي خطي  متوازيي  هما يميرا  :إ :توقال

إ  العمليللات  :وكتللب الطبيللب و للا  كللوبروق ملل  كليلل  الجللراحي  الملكيلل  :للي ايرل للدا يقللو 
، ملل  التطللور والتقللد إللل  الجراحيلل  التجميليلل  لألعضللاء الت املللي  كا للت تللد:  بعمليللات الختللا  

 .70اخال  تاجيعها ال ماء عل  اعتبار الخال:ات الطبيعي  :ي أجمادذ  تاوذات يجب عالجه

للديه   اإل لاكأ  بعلض طباء القدماء م ل  عهلد جلالي ون قلد الحظلوا أ  ا والجدير بال كر 
قامل  الزذلراوق وابل  البلو أوقد يمتخد  للعمليات الج مي . وقلد وضلع ا ملا كتبلا  بظر كبير جدا  

 .يجعلا ابيها بالقضيب كبيرا   تضخما  مي ا :ي ذ ا الصدد وكيري  عالج تضخ  البظر 

ملل    مللا يات المصللري  )عللل  اال يروبللولجي( :للدوى الج للدق أ  كللال    اإلالمللوقللد  كللرت ع
إلل  ملان إ ملا تهلدف :لي ا عمليات تكبير اليدق لدى بعض ال موة وعمليات الختا  الررعلو ي 

، وقالللت ع  وحللق المللرأة :للي الللوالدة اام لل ويتجاذلل  حللق المولللود :للي الرضللا .رضللاء الرجلل إ
والجراحللات التجميليلل  لألعضللاء الت املللي   اإل للاك  ختللا  إال االلط  الرر مللي  بللدوا كرولللت 

 . ما ذما متمايلتا  وتدعما  التمييز الج ميإ يوي  ا 

عدة صلملالم  ال ملاء علل  مختللف ا إلل  يرضلي  اإل لاكوقالت كلارال اوبرملاير أ  ختلا  
ملالم  لل  إ ف وختا  الل كور عملي  تجمي  ا  تيدق، تماما كما وبا خ  االجتماعي  وال رمي 

 .71م  يقو  بها عدة أصعدة

 اإل لاكعلل  ختلا   2007:ي مصر م   م   وعل  الرغ  م  الحظر ال ق :رضا القا و  
 .72  الختا  ل  يتوقف باعتباره  وعا م  عمليات التجمي  للرتاةأال إ

 

                                                           

66 (   ^ Nnaemeka 2005, pp. 38–39 

67)   Sara Johnsdotter and Birgitta Essén, "Genitals and ethnicity: the politics of genital 

modifications", Reproductive Health Matters, 18(35), 2010, pp. 29–37. PMID 
20541081 doi:10.1016/S0968-8080(10)35495-4 

68)    ^ Marge Berer, "It's female genital mutilation and should be prosecuted", British 

Medical Journal, 334(7608), 30 June 2007, p. 1335. PMID 
17599983 1906631 doi:10.1136/bmj.39252.646042.3A 

69)    ^ Ronán M. Conroy, "Female genital mutilation: whose problem, whose 

solution?", British Medical Journal, 333(7559), 15 July 2006. PMID 16840444 
 1502236 

70)    ^ Ronán M. Conroy, "Female genital mutilation: whose problem, whose 

solution?", British Medical Journal, 333(7559), 15 July 2006. PMID 
16840444 1502236 

71)    ^ Obermeyer 1999, p. 94. 

72)     ^ Rahim (Tahrir Institute) 2014. 
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 :اإلناثاالت الدولية لمحاربة ختان أعمال منافية لألخالق تقوم بها الوك -3

الم اللورة عللا    الصللور ألميللا  مللا  كرتللا الميرخلل  الليما كوريللا ملل  وم هللا عللل  مللبي  ا
صللحير  12عامللا والتللي  اللرت :للي  16والرللايزة بجللائزة بللولتزر لرتللاة كي يلل  عمرذللا  1996

 ملا تل  التصلوير إعضلائها الت امللي  قبل  وبعلد الختلا  أ  الرتاة التي صلورت أم  العل   مريكي أ
 .اة وال أذلها وذو عم  غير أخالقيل  تعل  بها الرت    عائلتها وبطريق إ  ها وال إبدو  

وك لك ما ت  م  تصوير لعمليات الختا  :لي مصلر والتلي ا يعلت علل  محطلات التلرزيلو  
ذل ا التصلوير :لي  وللو تل    .خالقليأوذلو عمل  غيلر  .  إعلال  كلهلا تملت بلدو  اإلو:ي أجهزة 
حتقلار للدو  العلال  كل  اإلمتهلا  واإلول .لتمت محاكم  المصوري  وأجهزة اإلعلال  الغرب  رما

 مللا  غربيلل  التللي تتاللدا دائمللا بحقللوا اإلملل  ملل  الللدو  الذلل ه ا  اليالللك ذللو دائمللا  صلليب
 . !!وا خالقيات

أ  القلوا ي  الغربيل  ترلرا  ملا ي  ملارة ذا ملدور ابمل  وعالمل  اإل وتاير الطبيب  بريجي يا
:ريقيللات غيللر ملليذالت ريقيلل  ويعتبللر ال مللاء ا وا :الغربيلل   يويلل  الت املللي  ا  ا عضللاءبللي  

  . التخا  القرار با رمه 

يمارسه ولو كان وفرض عقوبات على كل من  اإلناثحاربة المنظمات الدولية لختان م -4
 و مستشفى مجهز لمثل اذه العمليات:جراء في مستوصف أمن األطباء وحتى لو تم اإل

إلل   اإل لاكأ  يتحو  ختا    مع    لك ة إ  أءوذو أمر :ي م ته  الغراب  والحقارة والد ا
  اخا  ال علل  لهل  بالطلب وبلندوات غيلر معقمل  و:لي الغاللب ملأعم  مرق يجرى بوامط  

 .دو  أق  و  م  التخدير الموضعي

ا ملراض والمضلاعرات لهل ا   تالاراإلل  وذ ا كلا يد  عل  الحقد والحقلارة والل ق يليدق 
 .الختا 

بالمئل  مل  عمليلات الختلا  التلي تجلرى  70  أكير م  أال إقيرة ورغ  ك  ذ ه الجهود الح
ذل  أيضلا مل    دو يمياإجراء :ي بالمئ  مم  يقومو  ب لك اإل 50أ  :ي مصر يقو  بها أطباء و

 .ا طباء

إجلراء الختلا  طبلاء والكلادر الطبلي مل  الدولي  تمع  بقوة لم   ذليالء ا ولك  الم ظمات 
 .معقم  ان ال عالق  له  بالطب وبندوات غير أامط  ، حت  يت  اجرايه بولإل اك

 جهاض بدون سب  طبي :تأييد اإل -5

أ  الغرب كلا ال ق كا  يم   اإلجهاض بدو  ملبب طبلي، ملمح باإلجهلاض  والغريب حقا  
. أماك  غير معّدة ل لك، وبوامط  أ ان غير مليذلي و:ي  جهاض كا  يجرى مرا  و لك    اإل

جلرايه ت باإلجهلاض حتل  يلت  إ  ملمحأال إالدولي  والطبي  والقا و يل   :ما كا  م  ذ ه الهيئات
الو:يلللات والمضلللاعرات المصلللاحب   طبلللاء و:لللي بيئلللات معقمللل  وبالتلللالي ا خرضلللتبواملللط  ا 

 .جدا   كبيرا   الج ائي(ا خراضا  جهاض المرق )لإل
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معقمل  بواملط  الكلادر الطبلي و:لي أملاك   اإل لاكإجلراء ختلا  إل  ولو دعت ذ ه الهيئات 
   الررعلو ي لكلا   للك أملرا  ( بلدال مل  الختلاوعد  اال هاكوامتخدا  الختا  الارعي )الخراض 

 .محمودا  

 حتقار المرأة في العالم الثالث:إ -6

:ريقيلا وآمليا واعتبلار معتقلداته  أحتقلار ملكا  إولك  الغرض للين الطلب وال الصلح  بل  
. و:ي احد بيا ات م ظمل  الصلح  خصو اإل ما  وحري  المرأة عل  اللحري  مميئ  وعاداته  

:رازاتلا وعلد  إ ظا:ل  الرلرج وقلل  إلل   :لي العلال  الياللك يليدق اإل اكأ  ختا  العالمي   كرت 
يقلل  مل  الالبق  اإل لاك. كملا أ  ختلا  م ا، وذو ما تحبلا الملرأة وبعلهلاوجود الروائح الكريه  

.. وي زعج أوليلاء الرتلاة وب :ي الغربعار الج مي مطلم. وبما أ  الابق والالج مي لدى المرأة
علل  ا خصلائي  التي بلغت وجاوزت الخامم  عار وذلي للين لهلا )بلوق :ري لد( ويعرضلو ها

 .عل  ا ق  تكو  م  الميليات، أوال رمي م  أج   لك

 عمليات تغيير الجنس : -7

  بامل جاء العلال  عمليلات تغييلر الجل ن المعرو:ل  ركا:  أإل  وقد ا تارت :ي الغرب وم ا 
Trans gender or Trans sex  مل    ويل و:ي ذ ه العمليات يت  تحويل  ا  يل  الكاملل  ا

زاللل  الللرح  إ، :يللت  اللك   كللرإللل  للل  رغبتهللا :للي التحللو  ممللخ ب للاء عإللل  ال احيلل  البيولوجيلل  
 :يكترلي جدا   ال إ ا كا  البظر كبيرا  إويقر  المهب  ويعم  لها قضيب ص اعي  وا يداءوالمبايض 

بل لك وتعطلل  ذرمو لات اللل كورة بكميل  كبيللرة وأملا بال مللب  للرجل  كاملل  الرجولل  ملل  ال احيلل  
عي  ويغملر جملما ص ا وأيداءالبيولوجي  :يت  جب  القضيب والخصيتي  ويعم  لا :رج ص اعي 

 . وي بهرمو ات ا 

إلل    تتحلو  أ  تطللب الملرأة التلي تريلد أم   لك كلا :ي ذل ا المملخ العجيلب  وا عجب
بقاء رحمها والمهب  بي ما يقر  الررج ويعم  لها قضيب ص اعي تمارن الج ن مل  إاك  رج  

 .يقتها وأحيا ا يت  الزواج بي هماصد

 يل ( بلالتبر  بالحمل  و للك بنخل  أ  يقو  البا الرجل  ذل ا )أصللا أعجب م   لك كلا وا 
اللرح  وقلد إل    تعاد اللقيح  ؟!! يبويض  م  عايقتا أو زوجتاحيوا ات م وي  م  متبر  ليلقح 

 . !!حاالت مويق  مما يمم  حم  الرجا يت   جا  الحم  وذ اك عدة 

  .إبقاء الرح  له  ايا وت  إب    ه  ليموا رجاال  أوالواق  

 .ءذ  ذرمو ات  كوري  بكميات كبيرةعطاإ، وت  ا خرى ا  يوي  ا عضاءلك  أزيلت و

الل كورة ويبلدأ ا طبلاء العلابيو     تتوقلف ذرمو لات  يحملأولك  ع دما يقرر ذل ا المملخ 
 .ها ذرمو ات ا  وي  وذرمو ات الحم ئإعطاعطائا  بن

التالللويا كللللا يلللت  تحلللت امللل  حقلللوا اإل ملللا  وال يمكللل    ذللل ا المملللخ وأ والغريلللب جلللدا  
 .االعتراض عليا

 يل  أصل  ج  ممخ وللا لحيل  ورحل  وذلو حامل    لا :لي ا و:ي الصرح  صور حديي  لر
 .2017ي اير  7و ارت  لك صحير  الديلي مي  أو  الي  :ي 
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إلل   يل  وأبقلت علل  رحمهلا وتحوللت أاة أخرى أيضا لمملخ حامل  أصللها روبجا بها صو
 .اك  رج 

وكلل  ذلل ا العبللك والممللخ واتبللا  الالليطا  وتغييللر خلللق هللا كلللا مقبللو  لللدى ذلل ه الهيئللات 
 .ماحقاتم ما  وحقوا الاا ي  وحقوا الإلتتادا بما يمم  حقوا االدولي  الحقيرة والتي 

، وتحظلل  بتنييللد تللا  ملل  ذلل ه أكيللر المهلل  ا تاللارا :للي العللال   تجللارة الللدعارة تعتبللر إبلل  
ج إلرضلاء الزبلائ  :لرإلل  تها  الملرأة واحتقارذلا وتحويلهلا مالم ظمات الدولي  والتي ال ترى ا

 .م  ال كور

 .بضا !!وتجار ا   ماء م  ذيالء القوادي وال تتحرك ضمائرذ  الميت  ال قا  ماليي  ال

كما ال يتحركو  ع لدما تصلاب مئلات الماليلي  مل  ال ملاء مل ويا بلا مراض الج ملي  ميل  
ال  والكالميللديا والقرحلل  الرخللوة والزذللرق والهللربن وااليللدز بلل  تقللو  ذلل ه الميممللات يالملل

مللي  ملل  ا حطللاط لألخللالا  مللراض الجة البغللاء :للي العللال  حتلل  ت تاللر ا الدوليلل  بتاللجي  تجللار
ادا لي   هار بالحديك عل  ... ويالها م  ميممات إ ما ي  تتوتدمير ا مرة. ويالها م  حضارة

 .!!موى اغتيا  ذ ه الحقوا وتدميرذا .. ولين له  م  ذ حقوا اإل ما  وحقوا المرأة بال ات

 :ختان الذكور -8

كور ويملللميه  الكلللالب كلللا  الغلللرب يقلللي  الحملللالت الالللعواء علللل  المختلللو ي  مللل  الللل 
:لل  بللالتوراة مللرار الخمملل  المعروا يمللم  الكتللاب المقللدن وباللل ات ا   مللأالمختو للو !! رغلل  

  أطرللا  اللل كور يجللب أ  ا ، قللد  صللت عللل  وجللوب الختللا  لللل كور ووباللل ات مللرر التكللوي 
ملحاا :لي إبلراذي  عليلا الملال  حلي  خلت  إيخت وا :ي اليو  اليام  مل  حيلاته  اقتلداء بملا :عللا 

 .إال بالختلا   اللرب حملب زعمهل  ال يعلرف العبا أماما :ي اللدي   اليو  اليام  وصار  لك 
ملر ضلرورق حتل  للو ملات أ، وله ا :لن  الختلا  ع لد اليهلود وأ  غير المختو  يقط  م  اعبا

 .   يخت  يقومو  بختا ا بعد و:اتا!!أالطر  قب  

ر وامتمرت الحملالت حتل  مل  بعلض ال كو طرا ا ع د ختا   وكا ت الحمالت ع ير  جدا  
بحللاك :للي  لللك وقللد ائللد الختللا  لللل كور ووجللود مئللات ا ، رغلل  ظهللور :وا طبللاء :للي الغللرب

  يتركلوا حتل  يبلغلوا أطرا  ال كور وإصدار تاريعات لم   ختا  ا حاولت دو  غربي  عديدة 
طرلا  رار وأملا ختلا  ا أحل م  اليام   عارة :ما :وقها :ن  أرادواذ  الختا  كا  له   للك وذل 

 .عل  ذيالء ا طرا  عتداءا:يعتبر 

طرلا  :ن  ذيالء الم ادب  بم   ختا  ا   اليهود يخت و  أطراله  :ي اليو  اليام  ولك  بما أ
..  لو  خو:لا مل  تهمل  معلاداة الملامي ال كور خ موا وجب وا أما  احتجاج اليهود واضلطروا للخ

اعتلداء ال  ، باعتبلارهإ اياطرا   كورا  والغرب كلا لم   ختا  ا  وا ي  :يولوال  لك لظهرت الق
 طرا  ولك  مطوة ب ي امرائي  قوي  وكر  هللا الميم ي  القتا . مبرر لا عل  ذيالء ا 
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mail onlin حاالو حمل للرجال                           

     

Proudly showing off his baby bump: Former Asda worker is the first British 

MAN to become PREGNANT after finding a sperm donor on Facebook 

• Hayden Cross had undergone part of the procedure to become a man 

• The 20-year-old, from Gloucester, put completion on hold to have a 

child  

• He found a sperm donor on Facebook and is now four months pregnant 

• He said: 'I want the baby to have the best. I'll be the greatest dad' 

 

Published: 22:53 GMT, 7 January 2017 | Updated: 23:16 GMT, 8 January 2017  
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الديباجاة( قارر  نثاى )بعادبشأن ختاان األ اإلسالميمشروع قرار صادر من مجمع الفقه الدولي 

 المجمع ما يلي :

  )ع د أغلب الم اذب الرقهي ( أو واجب )ع د الاا:عي  م ّ  اإل اكع د  ةالختا  الارعية .1

وذلي التلي تعللو  ،، وذلو ختلا  يزيل  القلرل  أو جلزءا م هلا(وقو  ع لد المالكيل  والح ابلل 

 .والتي ابهها الرقهاء بعرف الديك ،البظر ع د ال ماء

الت ام لللي    ا عضللاءإزاللل   :يللا تللت واللل ق ، باملل  ةالختللا  الررعللو يةالمعللروف  الختللا  .2

ال عالق  لا بالختا  ال ق أملر ذو تاويا لخلق اإل ما ، و ،أو تاويههاا   يوي   الخارجي   

 ذو غير جائز ارعا .و ،ا ال بي صل  هللا عليا وآلا ومل ب

قللوا عليللا مصللطلح تالللويا اللل ق اطل يلل  وتللا  ا   موقللف الم ظمللات الدوليلل  ملل  خإ .3

مصلطلح غيلر   Female Genital Mutilation (FGM) يويل  الت امللي  ا  ا عضلاء

 مللال    الاللرعي اللل ق تمللمح بللا تعللالي  اإلدخلللوا :يللا الختللاأوقللد . دقيللق وغيللر علمللي

وتعتبره م   )ع لد أغللب المل اذب الرقهيل ( أو واجبلا )ع لد الالا:عي  وقلو  ع لد المالكيل  

وذو ختا  يزي  القرل  أو جزءا م هلا وذلي التلي تعللو البظلر. وقلد  ل  بيلا   .(والح ابل 

بن  ذ ا ال و  م  الختلا  ال ضلرر م لا ، كملا  1979العالمي   رمها عا  الصح  م ظم  

. ولك هلا علادت بعلد  للك وأدا تلا أ  الختا  الرمزق أيضا ال ضلرر م لاأ ها  صت عل  

 . بل  وطالبلتالوقلت اللراذ إلل  القلر  العالري   رة م ل  يما ي لاتد:ي ك  بيا اتها الصا

و:لرض عقوبلات رادعل  علل  مل  يجريلا  اإل لاكجلراء ختلا  إجمي  دو  العال  بتجري  

للا بالعمل  الطبلي، وبلن   كامل  مل  صلاحب  الالن ، أو  مصلرحا   ممارما   با  ولو كا  طبي

 . ا كا ت قاصرةإولي أمرذا 

ي تجرى لألعضاء الت املي  لل ملاء، وقلد   التوذو أمر ال يختلف مما يمم  عمليات التجمي
 ملا  ( به ه اإلجراءات الم ا:ي  لحري  اإل ما يات )ا ير بولوجي دد كيير م  ا طباء وعلماء اإل

  ذلل ه الم ظمللات الدوليلل  تمللمح بتغييللر أ. ذلل ا ملل  العللل  قوقللا والم اقضلل  للطللب والعللل   اتللاوح
ا يمللم  حملل  الرجللا  ملل   لللك تمللمح بملل ، بلل  وأكيللرأق مللبب طبللي للل لكالجلل ن دو  وجللود 

 .الممخ( أ وا وتاّج  عليا )وذو م  أبا  

كمللا أ  ذلل ه الم ظمللات التللي تللّدعي الللد:ا  علل  حقللوا المللرأة تاللج  عللل  تجللارة البغللاء 
، كملا أ  عالرات الماليلي  مل  ال ملاء العلامالت ذو أمر مهي  للملرأة بكل  المقلايينوالدعارة و

 ه  يقم  ب قل  . كما ألمخاطر ا مراض الخطيرة والرتاك  رض  يوميا  :ي ذ ه المه   المهي   يتع
 .مئات الماليي  مم  يتصلو  به إل  ذ ه ا مراض الخطيرة 
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 التوصيات 

لترريلق بلي  الختلا  الالرعي و بلي  الختلا  ل  ار التوعي  :ي وملائ  اإلعلال  المختلرل    .1

 .الررعو ي

  لصح  العالميل  أ  تملمح بالختلا  الالرعي وأدعوة الم ظمات الدولي  بما :يها م ظم  ا .2

 يمارما الكادر الطبي الميذ  بومائ  طبي  معتبرة.

 تجلارة البغلاء واللدعارةم ل  إلل    ملا المميول  ع  صح  اإل دعوة الم ظمات الدولي    .3

 .المهي   لل ماء والضارة بصحته  وصح  مئات الماليي  مم  يتص  به 

 


