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   :ملخص موضوع البحث 
 


 


ِّرش يالت العلة لفهم - أخرى رؤية البحث هذا يف - اهللا بإذن - قدمُن  أجلها من عُ

 ختان عملية من ُترجى التي الفائدةَّأن  - الطبيةو َّالفقهية باألدلة - اإلناث ختان
 لدى َّاجلنسيةاملـُتعة  من تزيد أهنا يف َتكمن ،)١()الصحيحة بطريقته (الرشعي اإلناث

 هزة أو رعشة( َّنسيةاجل ِّالذروة َبلوغ املرأة عىل يسهل مما ؛)٢(ِاجلامع أثناء املرأة
ًمؤخرا العملية هذه انتشار أسباب أحد من وهذا اجلنيس، واالرتواء )٣()اجلامع  يف َّ

 .الغرب بالد
                                                           

 اجللـدة هـذه وتسمى ،البظر حشفة وتغطي الفرج أعىل يف يالت اجللدة ختفيض هي :الصحيحة الطريقة  )١(
 –  لـشفرينيوال بقطـع ا  – البظـر من جزء قطع املشايخ بعض يصفه بام وليست "clitoral hood" ُالقلفة

 .األخرى كام ىف أنواع اخلتان
 .»اخلتانة يف ُتقطع البول َخمرج فوق ُمستعلية جلدة فهو املرأة، ختان اوأم« :املاوردي قال

 يكـون حتـى ًمكـشوفا البظـر فيصبح البظر تغطى يالت اجللدة تزيل أهنا البسيطة العملية هذه يف الفكرة  )٢(
 إىل الوصـول اًكثـري للمـرأة يسهل مما اجلنسية العملية يف حتكاكواال املالمسة طريق عن ستثارتها ًسهال
 . اجلامع هزة

 وهـي أقـىص مراحـل ،نـاث حيث حتدث لكل مـن الـذكور واإل؛ هي ختام للعملية اجلنسية:هزة اجلامع )٣(
 إىل ي عند الرجـال والتـي تـؤداحلوض يف منطقة اإرادي االستمتاع والنشوة حيث تنقبض العضالت ال

وتـوتر عـضيل شـامل يف مجيـع  النـساءعنـد  باملهبـلنقباضات يف العضالت املحيطة ا وحدوث القذف،
رحلة عدم االستثارة وشعور عام باالرختـاء العـضيل  وييل هذه املرحلة عودة اجلسم إىل م،أنحاء اجلسم

 .)موقع ويكيبيديا، املوسوعة احلرة: املصدر(. وحالة من التعب



   
  

ًرشحـا َّالفقهية بالدالئل ًأيضا ِّوسنوضح  اإلنـاث ختـان َّعمليـة إجـراء َّلكيفيـة ْ
 :عن عبارة َّأهنا ِّموضحني الرشعي،
ْترك مع ُللقلفة استئصال عملية  ًمتامـا مطابقـة َّالعمليـة وهـذه ًسليام، نفسه البظر َ

 التـي hoodectomy( clitoral hood reduction()١(  البظر ُقلفة ختفيض َّلعملية
 معـارشة إىل خالهلـا مـن للوصـول الغـرب بـالد يف ًانتـشارا أكثر َوصارت ُجترى،
 مـا وأ - اجلامع هلزة - الوصول يف النساء عند املستمر الفشل يوتفاد أفضل زوجية
 . )٢()اجلامع هزة تثبيط (بـــ يسمى

                                                           
)١ (  http://www.drcohenplasticsurgery.com/clitoral-hood-reduction-baltimore 

      http://www.dallas-labiaplasty.com/clitoral-hood-reduction.html 
      http://drloeb.com/procedures/labiaplasty/clitoral-hood-reduction/ 

 أو مـستمر انعـدام أو تـأخر حـدوث: وتعنـي )اجلـامع رعـشة تثبـيط (املـرأة عنـد للذروة الوصول فشل) ٢(
  .اجلنسية العملية خالل سليمة طبيعية إثارة مرحلة بعد اجلامع هلزة متكرر

http://forum.z4ar.com/f4/t20486.html   http://www.niswh.com/vb/showthread.php?t=108666 

http://www.drcohenplasticsurgery.com/clitoral-hood-reduction-baltimore
http://www.dallas-labiaplasty.com/clitoral-hood-reduction.html
http://drloeb.com/procedures/labiaplasty/clitoral-hood-reduction
http://forum.z4ar.com/f4/t20486.html
http://www.niswh.com/vb/showthread.php?t=108666


          
 

  :المقدمــة 

 :الكريم القارئ عزيزى 
  :بعنوان سابق لبحث امتداد هو يديك بني يالذ الكتاب هذا 

 .)١(»جديدة  قراءة...اإلناث ختان«
 موجهة رسالة يف ٢٠٠٨ العام منتصف يف اًحتديد )٢(سنوات مخس منذ كتبته

 مما )٣( )يالرشع اخلتان من العلة فهم يف ًعظيام خطأ هناك أن( مفادها الكرام نالعلامئ
تسبب ذلك ىف جدال كبري ىف اإلعالم بني األطباء والفقهاء واملثقفني وكل يتكلم ىف 

 ،ولكن هناك حلقة مفقودة عند اجلميع. .املوضوع ويدعى أنه حييط بكل جوانبه
  . بالصوابًمن أطباء واعالميني ومثقفني وفقهاء فأسال اهللا أن  يبرصنا مجيعا

 فصار الكثري ال يفرق بني ،ٌمر اخلتان الرشعى عىل كثري من الناسأختلط قد او
ُاخلتان الذى أراده الرشع وبني تلك املامرسات اجلائرة التى تسمى باخلتان 

والذى ) قطع البظر(ُالفرعونى وغريه أو حتى ما يعرف باخلتان السنى اخلاطئ 
                                                           

)١ (  http://www.alukah.net/Social/0/4898/ 

الذين حتـدثوا يف هـذا املوضـوع؛ عالميني طباء واإلاألوالشيوخ  ومنذ هذا التاريخ راسلت الكثري من )٢(
أمـيل أن نتعـاون سـويا يف اآلراء اخلاطئة واملفاهيم املغلوطة، وكـان تلك لكي أناقشهم وأصحح هلم 

مـنهم ولـو برسـالة  َّولكن مل يـرد عـيل أحـد... ما يتعرضن له بنات املسلمني من ختان خاطئوقف 
واحدة طوال اخلمس سنوات، فهداين اهللا إىل فكرة نرش هذا الكتاب لعل بنات األمة ينتفعن به ما دام 

 .الكل قد جعلوا أصابعهم يف آذاهنم وكأهنا الصاعقة
)٣ (  http://www.youtube.com/watch?v=Gfo2tvGO62c 

http://www.alukah.net/Social/0/4898
http://www.youtube.com/watch?v=Gfo2tvGO62c


   
  

ً عمال منهم بام يصفه ، اخلتان الرشعيعمل به الكثريون معتقدين أن ذلك هو
 . هو قطع البظرالرشعى أن اخلتان ،املتأخرين من مشاخينا

 عدم فهم –وهذا هو اخلطأ اآلخر والذى ال يقل أمهية عن األول بل قد يزيد 
 عند املتأخرين من املشايخ أمثال الشيخ -الطريقة الصحيحة للختان الرشعى

  يصفون اخلتان والذينينى والشيخ حممد حسان االلبانى رمحه اهللا والشيخ احلو
 .)١(-  جزء من البظر قطع -الرشعى بــــ 

 ،واضح أن الكثري من مشاخينا الكرام أنفسهم جيهلون اخلتان الرشعى الصحيح
: ً قائال، يصف ختان األنثى بقطع البظر، ىف فتوى مكتوبةالقرضاوىهو الشيخ  فها

 . )٢( ]من األنثىوالنواة لقلفة من الذكر، وهو قطع ا. اخلتان: من سنن الفطرة[
بل  ،اًبدأ صحيح غري القول ملشاخينا الكرام بقطع البظر ىف اخلتان الرشعي هذا

 أمجع علامء السلف أن القطع ىف قد و، ما نقل عن علامء السلف ىف القطعيناىف
« : لبظر له اجلوزى ىف تعريفابن بل قال ،اجللدة التى تغطى البظر وليس البظر

« »املشكل«. 
 من الناحية الفقهية، هذا ، أن البظر ال يمس عىل اإلطالقحة هذا داللة واضوىف

 يعادل ذكر الرجل  )من حشفة وجسم( فالبظر ،وأما من الناحية الطبية الترشحيية
 وأما ما ولو نظرت للصورة الترشحيية للبظر ىف هذا الكتاب ستعلم هذه احلقيقة

                                                           
 http://www.youtube.com/watch?v=UJX3JYZLPQo&feature=related رابط كالم الشيخ احلويني )١(

)٢(  http://www.26sep.net/news_details.php?sid=29844 

http://www.youtube.com/watch?v=UJX3JYZLPQo&feature=related
http://www.26sep.net/news_details.php?sid=29844


          
 

 البد من إيثارهتا التى، ًيظهر منه فهو حشفة البظر وهى تعادل متاما حشفة الذكر
 ولكن كيف يستثار البظر وهو مغطى بالقلفة ،عند املرأة لتتحصل عىل هزة اجلامع

 .!؟
 واالحتكاك المسة جتعل البظر سهل امل،عن البظر) القلفة( هذه اجللدة إزالة

نسبة لكمية النهايات العصبية فيه مما جيعل الوصول وغريه ىف العملية اجلنسية 
 )١( .ًللذروة سهال كام أسلفنا

ً مل ختفض هذه اجللدة لينكشف البظر يكن الوصول للذروة صعبا أو وإن ُ
 هى احلكمة التى غفل عنها الكثري من هذه. ًمستحيال عند كثري من النساء

 الشهوة العارمة عند تقليلان  من اخلتكمةًاملسلمني، بل ظن الكثريون خطئا أن احل
 .املرأة

إضافة إىل الروائح الكرهية التى تنبعث من عدم إستئصال هذه اجللدة عند كثري 
 ىف اى ة أن ختتتن املرأويمكن ، هو احلال عند الرجال الغري خمتوننيكاممن النساء 

  )٢( . الكثريونظنوقت من مراحل عمرها وليس ىف الصغر فقط كام ي

                                                           
)١(  http://en.wikipedia.org/wiki/Clitoris 

 )اخلتان( هذا الفيديو لطبيبة امريكية ترشح كيفية ختفيض القلفة عند النساء انظر)٢(
http://www.youtube.com/watch?v=BEOwSyW8uDU  

http://en.wikipedia.org/wiki/Clitoris
http://www.youtube.com/watch?v=BEOwSyW8uDU


   
  

 اإلسالم شيخ إليه ذهب ما توافق عدم إىل األول البحث جممل يف أرشت وقد
« :بقوله r اهللا رسول حديث ظاهر مع e تيمية ابن

«.  
 ةشهواني كانت تنُخت مل إذا املرأة أن للحديث فهمه من يرى e اإلسالم فشيخ

  )١( .الزنا إىل يأخذها قد وهذا ؛اجلامع من تشبع ال
 وجـود أي هنـاك هـل نرىلو ،اخلتان من العلة يف r اهللا رسول حديث ولنتأمل

 ! ؟e اإلسالم شيخ فهمه كام احلديث يف الشهوة هذه من للحد
«: فقـال األنـصار، مـن نسوة عىل r النبي دخل: ^ عمر ابن يقول 


«)٢(. 
 من وكان اخلتان،: أي ؛»r :» قوله إىل لننتبه

r :» قوله يف اًحتديد املنفعة هذه ومكان وقت إىل r ويشري منفعة، اخلتان وراء

«اجلامع عند اخلتان من منفعة هناك :أي ؛ . 
 
 . اللغة يف »« ملعنى  األمثلة بعض ولنتأمل

                                                           
)١( http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Id=31783&Option=FatwaId 

 

 ).٨٢٧٩( أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن )٢(

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Id=31783&Option=FatwaId


          
 

 :ًقائال الشديد، احلظ سوء  الشاعر يصف
َإن حظي كدقيق ف ٍ ِ َ َ ِّ َ َّ ُوق شوك نثـروهِ ْ ُْ َ ََ ٍ َ   

 

ُثم قالوا حلفاة يوم ريح امجعوه ** ُ َ ْْ ٍ ِ َ َ ٍَّ َِ ُ ُ َ ُ  
 

 منـه؛ التقليل أو فقدانه وليس واألكرب، األكثر عىل َاحلصول تعني) احلظ(فكلمة
  .)١(w  v    u   t      s  r  q  p    o   n  m  Z ]: تعاىل قال

 .انتهى كالمه. » «:تفسريها يف عباس ابن قال
 فكيـف لألسـفل، وليس أعىل إىل مقياس فاحلظ ،»اجلنة« احلظ منازل أعىل فهذه

 زوجهـا، رهقُت ال يلك أقل إىل شهوهتا تعديل »« يف يكون أن عقلُي
 !!؟الكرام شيوخنا فرسها كام؛ األكثر يف الفائدة له تكون أن »« ويف

 النساء إليه توصلت ما هو اخلتان يف r اهللا رسول إليه أشار الذي احلظ فهذا
 أن النساء من الكثري فِفعر والنفيس، الغايل فيه ويدفعن بنهُيطل ورصن.. الغربيات

 الدراسات أثبتتو بل اجلامع، يف الذروة عىل احلصول من يمنعهن القلفة إزالة عدم
 ي،الطبيع اجلامع يف )orgasm( للذروة صلني ال ختوناتامل غري النساء من ٌكثري أن
 .اللعق أو الرسية العادة ماإ لذلك طريقهن بل

 يشتكني عدم وصوهلن للنشوة ىف اجلامع الطبيعى ،وهذه نامذج لسيدات عربيات(
حتصل هلن . . وعندما يامرسن العادة الرسية،مع أزواجهن وال يعلمن السبب

                                                           
 .٣٥اآلية : سورة فصلت  )١(



   
  

 ألنكن :ذوى اإلختصاص تقول هلن الغريب ىف األمر أن كل إجابات ،النشوة
 !!تعودتن عىل ذلك 

 عندما قيل هذا الرد الحدى السائالت هلذه :ًهذا غري صحيح أبدا والدليل
 ،ًردت وقالت هلن أهنا مل تعرف ومل تعمل العادة الرسية ىف حياهتا أبدا. .املشكلة

ع ُفكانت عندما متارس عملية اجلام ،لكن زوجها من أكتشف هذا األمر معها
الطبيعية مع زوجها، تعجز ىف الوصول عىل هزة اجلامع، وتتحصل عليها معه 

ًوال جتد ردا! بالعادة الرسية ، تتسأل ملاذا حيدث هذا ؟ ُ .)١(  

  .هلن أحظى بأنه للنساء  r اهللا رسول وصية يف يالنبو اإلعجاز يظهر وهنا
 أشار فقد ،اكاإلهن بعدم للخاتنة r اهللا رسول توجيه يفف :خراآل اإلعجاز أما
 شيخ فهمه بام ليس ولكن ؛اخلتان يف اإلهناك عدم إىل مريكاناأل األطباء مجيع

 ).الشهوة تقليل (eتيمية  ابن اإلسالم
 أن ِّبـنيُت جديـدة معلومـات يل ظهـرت الكتـاب وهـذا األول البحـث كتابة وبني
 وقـد ،بالغريـ الفهـم هبذا احلديث فرس بل؛ الشهوة بتقليل قال من أول هو اجلاحظ

  .e تيمية ابن اإلسالم شيخ إليها أشار التي الفكرة نفس إىل كالمه يف اجلاحظ أشار
 

                                                           
 )١(  http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=2154328 

       http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=2140246 
      http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=2125470       
     http://arb3.maktoob.com/vb/arb184930       http://forum.sedty.com/t489727.html 

http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=2154328
http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=2140246
http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=2125470
http://arb3.maktoob.com/vb/arb184930
http://forum.sedty.com/t489727.html


          
 

 نِم هناك وبالفعل ،القراء من البعض ذهانأ إىل يتبادر قد افرتايض سؤال هذا
 يف كرُذ ما يكون أن املانع ما: ًقائال التعليق هبذا أرسل  من واألخوات ِخوةاإل

 قللُي اخلتان أن بمعنى ،!؟ًأيضا اًصحيح اإلسالم شيخ قاله وما اًصحيح البحث
، خراآل البعض عند الناقصة الشهوة يف ويزيد النساء بعض عند العارمة الشهوة
 .قالوا هكذ

 

 
 

 يدل أسلفنا كام فاحلديث ى،املعن هذا عىل يدل ما احلديث فحوى يف ليس: ًأوال
r :» قوله يف اخلتان وهو ،ما ءيش بفعل حظوة عىل

« ،املخالفة مفهوم" البسيطة الفقهية بالقاعدة الفعل الفُخي ما إىل ولننظر" 
 .حظوة= جتد  اخلتان املرأة فعلت لو املخالفة مفهومفب

  !كذلك؟ أليس ؛احلظوة هذه جتد ال ؟تفعل مل ولو
 .!!!؟ - مفرطة شهوة يف زيادة - ييعن احلظوة هذه عىل احلصول عدم فهل

. 
 الناحية من اًأيض ويدعمه ،الفقهية الناحية من صحيح غري الكالم هذا إذن
 بل ،ساساأل من بالشهوة عالقة هلا ليس اخلتان يف قطعُت التي اجللدة هذه أن الطبية
 البظر وأما ،سأالر يف فالشهوة الكثري، يعتقد كام الشهوة بمكان ليس البظر حتى
 .الشهوة هلذه اإلشباع عضو فهو



   
  

 الفرق يف ًجيدا الصورة لفهم اًواضح يكون نأ وأرجو اتوضيحي ًمثاال رضبأوس
 نوالكثري يظن كام بالشهوة جلدته أو للبظر عالقة ال أنه امربهنً واللذة، الشهوة بني
 لنقصان ربطه يف تيمية ابن سالماإل شيخ قاله ماعىل  ذلك يف معتمدين الشيوخ من

 .باخلتان الشهوة
 

 ييشته ال نسانفاإل لإلنسان، بالنسبة اللسان كعضو للمرأة بالنسبة يالبظر العضو
 ويستلذ يتذوق نامإ اللسان، ليست والرشب كلاأل شهوة فمنبع ا،ًبدأ بلسانه الطعام
  كذلك؟ ليسأ بلسانه، الطعام

 فهل ،اًبدأ منه يشبعون وال هنار ليل كلاأل يشتهون ممن الناس من الكثري يوجد
 !!والرشب؟ كلاأل من يقللوا حتى لسنتهمأ بقطع نقول أن يمكن
 هذه تظل مأ لدهيم؟ والرشب كلاأل شهوة تنقطع فهل ؛لسنتهمأ بقطع قمنا نإو

  موجودة؟ الشهوة
 رمـواُح لـسنتهمأ بقطع ولكن ،)اجلوع (موجودة الشهوة ستظل كيدبالتأ: اإلجابة

 يفقـد للـذة حرمـاهنم ومع ،الشديد سفلأل والرشب كللأل واللذة التذوق متعة من
 .يقولون كام نفس بدون ًكالأ ويكون والرشب كللأل متعته منهم الواحد

 شهوهتن تنقطع مل "البظر قطع" املشوه للختان تعرضن ممن النسوة فهؤالء
 من كل يعم هذا :قولأ وال ،هبا والتلذذ التمتع منهن الكثري حرم نامإ ،للجنس
  )١( .اًمشوه اًختان ختنت

                                                           
 )١( http://mashakel.masreat.com/%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-3/ 

http://mashakel.masreat.com/%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86


          
 

 يف ذلك كان ما فيها، حممدة بل اًبدأ ةاملرأ يف اًعيب ليست ُالغلمة نأ :خراآل ءاليش
 منها، لزواجا الكريم نبينا َّحث يالت الودود املرأة صفات من صفة وهذه حالهلا،

 ُله وطلبها لزوجها ةاملرأ حتبب صار فقد ،اًبدأ رشعنا يف له صحة ال دخيل الفهم وهذا
 ،وءالس هبا لظن معه يطبيع هو ما زوجته مارست لو الرجال من كثري بل ،عيب كأنه
 كل يتعلمت ينأ :يل يقول يزوج: وتقول ذلك يتشتك السائالت حدىإل تأقر وقد

 »r :» اهللا رسول حديث اًوناسي ءوالس هبا  ظانا!ذلك؟
 .)١(!!املالعبة؟ هذه فنون البكر مَّعل فمن

                                                           
ُيلعب  )١( َّاجلهل اجلنيس دورا رئيسا يف إتعاس العالقة احلميمة بني األزواج، وللرجـل يف جمتمعاتنـا العربيـة َ ْ َْ ً ً

ِّبـام نـسمع ونقـرأ حتـى مـن كبـار املتعلمـني ! "علم اجلهـل اجلنـيس"واملسلمة أكرب األثر يف تعليم املرأة  ُ
َّواملثقفني واملتدينني من أن الفتاة العفيفة الطاهرة هي ال َِّّ ُ ُّفتاة الغرُ ِ اجلاهلة، التـي ال مـصدر تستـسقي منـه ِ َ َ

ِوكأن فهـم العمليـة اجلنـسية حكـر عـىل الرجـال وحـدهم، مـا يـدفعني ! َّمعلوماهتا اجلنسية إال زوجها ُ َّ ََّ ٌ َ َ َّ
َّمن علم الرجل فنون اجلنس ليرتبع عىل كريس األستاذ يف تعليمه للمرأة؟: للتساؤل ُ َ َّ َومـن أعطـاه هـذه ! َ
َّقد سوى بني الرجل واملرأة يف فهمهام للعالقة اجلنسية منذ بداية اخللق؟ I ْة إن كان اهللاَّالصالحي ْأمل يقل ! َّ ُ َ
I: [ @K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  L  P O  N   M  

S  R  QT  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   WVU  Z ]؟]١٨٩: األعراف! 
ِ ظالال لطيفة توحI :[ KJZَّإن يف قوله    ُِ ِّي بأن املرأة هي املعلمة ال التلميذة، فهي جامعة ً َّ

ُالشعور والعاطفة والوجدان التي ي ُستأنس هبا، وإنام الرجل تلميذ صغري يف هذه اجلامعة، تتجاوز ُّ َ ُ
َّمناهجها القديمة واحلديثة يف كثري من األحيان قدراته العقلية واالستيعابية َّ ُ ٍ. 

ِّ بعد زواجه من امرأة ثيبtيقول جلابر  rِّوإذا كان املصطفى سيد ولد آدم  ٍ :»
!«ُمتفق عليه، فمن الذي علم اجلارية فنون املالعبة وهي الغريرة التي مل جترب بعد؟ ِّ ََ أليس ! َّ

ُّهذا تناقضا عجيبا فيام يروج له وبني ما خيربنا به اهللا ونبيه؟ َّ ً ً ُ! 
 )وكةلحدى استشارات موقع األإ  يفياحلكمعائشة : تعليق االستاذة(

 :  االستشارة بالكامل عىل الرابط التايل
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/35822/ 

http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/35822


   
  

 وضحنا،أ كام اًبدأ الشهوة نقصان يف ثريأت الصحيح يالرشع للختان وليس
 بدرجة بينهم الشهوة تتفاوت ذلك ومع ،نخمتونو كلهم ًمثال ناملسلمو فالرجال

 من ومنهم مجاع دون اًواحد اًيوم يتحمل نأ اليستطيع نَم الالرج نِفم ،اجد كبرية
 .نيوالسنت السنة يصرب

 عندهم ممن الرجال لبعض حيدث ما بالعضو، للشهوة عالقة ال أن خرآ ومثال
 ؛ليهنإ الوصول يف ضعيف هولكن النساء ييشته فهو ،"االنتصاب ضعف" مشكلة
 هذه تنفع وال ،وغريها الفياجرا مثل الطبية العقاقري هؤالء مثالأ يستعمل ولذلك
 ."املخ" صيلاأل منبعها منعنده  شهوة ال من العقاقري

 

 
 هو بل ،اجلامع يف به تتلذذ الذي العضو هو ةأاملر يف البظر نإ :نقول ذلكعىل و

 ،بعيد ٍزمن من ذلك العرب عرف وقد ،باجلامع خيتص ءيش كل يف اللذة صلأ
 .اًكثري وال ًقليال ال ءيش أي منه يقطع نأ يمكن ال لذلك

 فهي ،)١(اجللدة بتلك مغطى بظرهايكون  التي القلفاء املرأة حال اًيضأ وهكذا
 مغطى لسانه من وأ باحلقن، الطعام يطعم كالذي باجلنس، التلذذ متعة من حمرومة

                                                           
 ؟قد يتسأل البعض من احلكمة من وجود القلفة ىف اإلنسان إذن  :ُالقلفة )١(

ًقرات كالما مل احتقق من صحته طبيا  ىف بطـن أمـه _ً ذكـرا أم أنثـى _ أن أمهية وجود القلفة للطفـل: ً
ُما أعتقده ومـا حيكمـه .. .ُمحاية له من السائل االمينوسى، وعىل كل حال صح هذا الكالم أم مل يصح

 .واهللا أعلم.. .املنطق، أن هناك أمهية للقلفة ىف بطن األم وتنتهى هذه األمهية بخروج اجلنني



          
 

 هذه )١(يكياتمراأل النساء من كثري عرفت ولذلك كل،أي ما يتذوق وال كلأفي
 .الرشعي اخلتان يطلبن ورصن ،فقط التجربة خالل من احلقيقة

ً أن ما يامرس حاليا ىف مرص والسودان وكثري مـن ،ألفت نظر األخوة واألخوات ُ
 مـا - ليس باخلتان الرشعي الذى أعنيـه -الدول األفريقية عدا القليل من احلاالت 

سف الشديد وتشويه بفتـاوى مـن  هو جريمة لأل،ُيامرس ىف هذه الدول اإلسالمية
 لـذا أرجـو ، الذى أمر بـه الـرشع، بطريقة اخلتان الرشعي–ً جهال –بعض مشاخينا 

َ أن ال تسارع بختان نفسها أو أبنتـه، ىف اخلتان،من كل من تقتنع بكالمى هذا  قبـل ،ُ
  )٢( .التأكد من وجود الطبيبة العارفة هبذا األمر

 تدرك الطريقة الصحيحة ، ست البنات خالد. توجد دكتورة،ًففى السودان مثال
 مع إختالىف الكبري معها ىف العلـة مـن ،للختان وتعمل هبا منذ أكثر من عرشين سنة

  !!  فهى تظن أن اخلتان يقلل الشهوة ،اخلتان
 يقومـان هبـذا العمـل بطريقتــه ،أمـا ىف مـرص فـال أعلـم بـأى طبيبــة أو طبيـب

 فهـم ،ُول اخلليج التى يامرس فيهـا اخلتـان أندونيسيا ود، عكس ماليزيا،الصحيحة
 ، الشئ األخر واملهم،يعملونه بطريقته الصحيحة من خالل ما تبني ىل من األبحاث

ُيمكن للمرأة أن ختتنن ىف أى مرحلة من عمرها وليس ىف صـغرها فقـط كـام يظـن 
  .البعض

                                                           
 )١( http://messageboards.makemeheal.com/vaginoplasty-labiaplasty/orgasm-and-clitoral-hood-reduction-t158626.html 

 )٢( http://forums.fatakat.com/thread325302 
      http://forums.fatakat.com/thread1223215 

http://messageboards.makemeheal.com/vaginoplasty-labiaplasty/orgasm-and-clitoral-hood-reduction-t158626.html
http://forums.fatakat.com/thread325302
http://forums.fatakat.com/thread1223215


   
  

ن  أ،أكرر وأحذر األخوة األخوات قبل اإلقدام عـىل ختـان أنفـسهن أو بنـاهتن
 فاألفضل عنـدى مليـون -يتأكدو أن هناك من يتقن هذا العمل بطريقته الصحيحة 

 فهـذه طامـة كـربى ال ، من أن ختـتن بالطريقـة اخلطـأ،ً املرأة إطالقاال ختتنمرة أن 
 وال أنسى االشـادة بـاجلهود الكبـرية مـن املـنظامت الغربيـة ىف منـع ،ًعالج هلا أبدا

) اخلتـان(ل البعض أن املنظامت الغربية تسعى ملنع  وقو،اخلتان املشوه ىف تلك البالد
 والدليل أن اخلتـان الـرشعى ، كالم غري صحيح، لنرش الرذيلة،ىف البالد اإلسالمية

 ما تلك إال الفكرة اخلاطئـة ،بصورته الصحيحة موجود ىف الغرب منذ سنني طويلة
 . - أن اخلتان يقلل الشهوة العارمة عند املرأة - ،ىف أذهان هؤالء

 .األمر تعمل عىل إيقاف كارثة بمعنى الكلمة ىف هذا ،تلك املنظامت اإلنسانية
ُأنوه أيضا أن اخلتان الـذى يعمـل ىف الغـرب  ًكثـريا مـا .. .- ختفـيض القلفـة -ً

 فهن يعملونه هبدف جتمـيىل ولكـن ىف ، وهذا حمرم ىف دينناتقليم الشفرينييصاحبه 
 .نظرى تشويه ليس إال

 
 

 
 

khetanalenath@gmail.com  

mailto:khetanalenath@gmail.com


          
 

ردت عن السلف الصالح عملية الختان كما و    
  

ــق ــر الرائ ــاء يف البح  «:ج

 ؛

 ، ،

 ،

«١(؛ انتهى كالمه(. 
َّوعرف ابن الصباغ يف « :ِاخلتان، فقال» الشامل «َّ

 ،

 ،«. 

 ،« : وقــال املــاوردي

، ،

«.] »١١٤ -١١٣(م، صِّيَالبن الق» فة املودود بأحكام املولودُحت([. 
،« :َكام قال املاوردي يف موضع آخر

 ؛

 ، ،

«.انتهى كالمه . 

                                                           
 .الثانية الطبعة، اإلسالمي الكتاب دار: النارش) ٦١/ ١ (الدقائق كنز رشح الرائق البحر )١(



   
  

ْاملجموع رشح املهذب «وجاء يف َ«: »

 ،

 ، ،

 ،

 ،

 ،«  انتهـــى
 .)١(كالمه

 «:وقال أبو قدامة املقديس

«كالمه انتهى؛ . 

ُوجاء يف حاشية الروض املربع َّ:» 

 ، ،

 ، «٢(انتهى كالمه(. 

ْويف البهجة رشح التحفة َ:» 

 ، ،

 ، ،

 ،،   
 

                                                           
 .دار الفكر: النارش) ١٣١/ ٢( املجموع رشح املهذب لإلمام النووي )١(
 ).٢٧٤/ ١( حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع )٢(



          
 

 «١(نتهى كالمها(. 

، « :وقال الشوكاين
 ،

 ، ،
 ،

«. ٢(نتهى كالمها(. 

e: »ُوقال الشيخ منصور بن يونس البهويت احلنبيل املرصي

 ،

 ،

 »« ؛

)نتهى كالمها » )٣. 

e: » وقال احلافظ العراقي 

 ، ، 
 

                                                           
 األوىل،: الطبعـة، بـريوت/ لبنـان - العلميـة الكتـب دار: النـارش) ٥٠٧/ ١( البهجة رشح التحفـة )١(

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٨
 األوىل،: الطبعـة، مرص احلديث، دار: النارش) ١٤٥/ ١( نيل األوطار رشح منتقى األخبار للشوكاين )٢(

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣
، وصـححه األلبـاين يف )٦٢٣٦(، واحلـاكم يف مـستدركه )٨١٣٧( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )٣(

 ).٧٢٢(، والسلسلة الصحيحة )٢٣٦(صحيح اجلامع 



   
  

«نتهى كالمها ؛. 

 »الكتـاب علـوم يف ُّاللبـاب«: يف الدمشقي احلنبيل الدين رساج حفص أبو يقول
ــزء  « :٦ ص ،٦اجل

 ، ،

 ،

 ،«. 

َّنرى يف كل هذه األوصاف لعملي ُ أن ما يزال فيهـا القلفـة فقـط الرشعية اخلتان ِّ َُّ
 .َمع عدم املساس بالبظر

  )قبل وبعد(الختان بصورة تقريبية 
  

 
 
 

 



 


   

 الشفران الصغريان     
      labia minora 

 )اجللدة(القلفة 
Clitoral hood  

 

 الشفران الكبريان 
    labia majora 

 مدخل الذكر وخمرج احليض والولد
vaginal opening 

 فتحة البول                     
external urethal opening 

 البظر أو النواة
 

     clitoris 

 مدخل الذكر وخمرج احليض والولد                 فتحة البول
vaginal opening 

                                فتحة البول    
external urethal opening 

 الشفران الصغريان     
      labia minora 

 )اجللدة(القلفة 
Clitoral hood  

 

 الشفران الكبريان 
    labia majora 

 

 

 

 



          
 

 

ُفكل هذه املصادر تشري إىل أن ما يزال هو جلدة مـستعلية يف أعـىل الفـرج، مثـل  ُ ُّ
ُورقة بني الشفرين، وهذا الوصف يطابق وصف القلفة َ  ال البظر؛ إذ إن البظر لـيس َّ

ُبجلدة، وإنام هو قطعة حلم توازي احلشفة عند الرجل، كام توازي قلفـة املـرأة قلفـة  ٍَ ُ
 .َّالرجل، وسنتكلم يف ذلك أكثر فيام سييل

َوقد أكد ابن الصباغ واملاوردي عـدم املـساس بـالبظر الـذي وصـفوه بـالنواة،  َّ َّ
ُفأوصوا بإزالة اجللدة املستعلية  َ ْ مع ترك النواة- القلفة: يأ -ْ َ. 

 بن اجلوزي ذلك بوضـوح يف تعريفـه للبظـر أثنـاء رشحـه ملـشامتة أيباوقد ذكر 
 فقـال يف كتابـهــ  r املرشك الذي جاء يستفز رسول اهللا ـ لعروة بن مسعود tبكر

 مـــن احلـــديث رقـــم ٥٤ص» َّشكل مـــن حـــديث الـــصحيحنيكـــشف املـــ«
)٢٢٥٤/٢٨٦٠) :()١( ،

 ،(انتهى كالمه ،)٢(. 
 عـىل اإلطـالق ولـو  أن البظـر ال يمـس يف اخلتـانبكل الوضـوحيتضح وهبذا 

 .بالقليل من قطعه كام يظن البعض

هـذه التـي  -ُستثناء الوحيد للوصف الـصحيح للقلفـة يف مـصادر الـسلف اال
َلتـبس عـىل ا الذي قد يكون قـد ،»البحر الرائق «هو الوصف األول يف -َأوردناها  َ ْ

 يف النقـل أو الطباعـة؛ إذ إنـه خطأستئصال، أو ربام كان هناك ُكاتبه حتديد مكان اال
                                                           

 ).٢٧٣١( باب الرشوط يف اجلهاد واملصاحلة – أخرجه البخاري )١(
 .الرياض - الوطن دار: النارش، )٥٤/ ٤( كشف املشكل من حديث الصحيحني البن اجلوزي )٢(



   
  

ْ للمرأة بني فتحـة البـول ستئصال جلدة غري موجودة يف اجلهاز التناسيلاَّيتكلم عن  َ
َّض ذلك الكالم، ويوافق باقي العلـامء يف أول َّواملهبل، رغم أن الكاتب يرجع ويناق

َّحديثه واصفا إياها  .ْ بأهنا يف أعىل الفرج- اجللدة: ي أ- ً
 



          
 

    ":برهامي الشيخ... "لعربا عند للختان صفة البظر قطع





 
 

  السؤال
 نـرش الـذي )جديـدة قراءة اإلناث ختان( موضوع يف يفتينا أن شيخنا من نرجو
 .ًخريا اهللا وجزاكم نعرفه، كنا الذي غري خرآ بفهم حقيقي ألنه ًمؤخرا

  

  الجواب
 جزء أو البظر قطع نأ": قوله أن إال ذكره ما معظم يف املقال كاتب مع أتفق فأنا(
 أو الفرعـوين اخلتـان ألن يـصح؛ ال كـالم "الفرعوين اخلتان عن تقل ال جريمة منه

 جريمـة وهذه ن،الشفرا فيها بام للمرأة التناسلية األعضاء جلميع قطع فيه اإلفريقي
": املغنـي يف قدامـة ابـن ذكـر. كاملـة الديـة تستوجب وجناية شك، بال حمرمة

". 
 مـن لـيس أنـه مـع العلـم أهـل عند بجريمة فليس منه جزء أو البظر قطع وأما
 قطـع كـان وإن البظـر، عـىل التي القلفة قطع هو اخلتان سنة أن الظاهر ألن السنة؛
 يف البخـاري صـحيح يف كـام للختـان كـصفة العرب عند ًمعلوما منه جزء أو البظر
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 لـه فقـال سباع ملبارزة أحد غزوة يف خرج أنه »t«: ببا
  )٢(انتهى ).خاتنة أمه وكانت ،)١(»t :» محزة

 بـل جـدا، ضعيف) البظر قطع (العرب عند اخلتان صفة أن عىل ستداللاال هذا
 . والطب والعقل الرشع ُيناقض ُأنه ،وجلية واضحة وألسباب حمله غرييف 

اشرع:  
 واضحة بصورة الرشعي اخلتان ْوصف يف السلف علامء َذكره ما ُيناقض

 . »«: البظر تعريف يف e ياجلوز ابن قال وقد ،ورصحية
« :أن برهامي الشيخ قول وأما

«. 
 السلف علامء اًبدأ به يقل ومل ،مجيعهم وليس العلامء من املعارصين قول هذا
 .وهلم لنا اهللا غفر  بحثنا موضوع هو وهذا اهللا، رمحهم
  :عقالً

 فامذا ورد يف األثر وقال به أهل العلم ـ كام ـ كاملة الدية الشفرين قطع يف كان إذا
 !!لبظر؟ا قطع يف يكون

                                                           
 ).٤٠٧٢ (t أخرجه البخاري ـ باب قتل محزة بن عبد املطلب )١(
 مـن بـالكثري مليئـة جابـةاإلو ،)الـسلف صـوت (موقعـه عـىل برهـامي يارس الشيخ إجابة من جزء )٢(

 .اًخري اهللا وجزاه ،مراجعتها منه فنرجو عجل عىل هبا أفتى شيخنا أن ويبدو التناقضات،



          
 

 - به ونفع فيه اهللا بارك -  برهامي يارس والشيخ والشفرين، البظر بني ما وشتان
 .للمرأة البظر ييعن ماذايفرتض أن يعرف و طبيب

  :طبيا
 كقطع املرأة عند ُفقطعه الرجل، عند الذكر حشفة اترشحيي ُيعادل البظر سأر أن
 به ليس املرأة بظر أن عدا ،ءيش كل يف متساويان والذكر املرأة فبظر ،الرجل حشفة
 ،العضو هذا ُيقطع نأ املحال من ولذلك الرجل، عند احلال هو كام للبول جمرى

  .الصورة تتضح حتى لذلك ًمثال ولنرضب
َسباع" أن لنفرتض َابن ِ ِّأم ْ َأنامر ُ ْ  َّقطاع يابن: t محزة ُله فقال ،ًاخاتن بوهأ كان "َ

 !!اخلتان؟ يف الذكر يقطعون كانوا العرب نإ :ُيقال أو ذلك من ُيفهم فهل. الذكور
 فهل ،آنذاك الذكور ختان صفة أهنا عىل املفرتضة الشتيمة هذه َّفرس من جاء وإذا
 !!الصفة؟ هبذه للذكور ختان هناك ويكون هبا ُسيعمل
 هي  لفةُفالق ،غري ال املجاز قبيل من كان املشامتة هذه يف جاء ما أن اًواضح يبدو

 محزة َّأن  - أعلم واهللا - فالراجح ،املرأة وبظر َّالذكر، قضيب - اورُجت أو - من جزء
t ُّتعد وقد َلبظرها، مالصقة املرأة ُقلفة َّأن بام املعنى هذا َقصد قد  . منه ًجزءا َُ

 ختان نإ :ُيقال بأن ،اًأبد املشامتة هذه من جيل حكم أخذ ُيمكن ال ولذلك 
 . البظر بقطع يتم اإلناث

 .َآخر ًشيئا يقصدون وهم ًجمازا باللفظ ُيلقون قد العرب أن أسلفنا كام والخيفى



   
  

 اليشء إىل القائل ُيشري أن أقسامه من العربية، اللغة يف معروف ُاملرسل واملجاز
 :الشاعر قول مثل ُجياوره، ما يقصد وهو

 

 
ِّستعاض بالثياب عن اجلسماف َ)١(. 

 : أو كقول الشاعر
 

 
 

ًوهنا سمي الغيث سامء؛ ملجاورته للسامء ِّ ُ)٢(. 

َّوأيضا قد يشري املتكلم إىل اجلزء وهو يريد الكل، كقول ِّ ُ v  u  t  ]  :ه تعاىلً

x      wy   Z)٣(.  
ِّيشري إىل الكل وهـو يريـد يف املقابل َّ التهلكة، أو ُوال تلقوا بأنفسكم إىل: ىواملعن ُ

ـــزء، كقولـــه تعـــاىل  ،)٤(I  H     G      F  E  D  C  BJ  Z ]: اجل
 .األنامل وليس األصابع كلها: واملقصود هنا

                                                           
، واملنهـاج )٢٥٣/ ١(ألمحـد بـن مـصطفى املراغـي ) البـديع املعـاين، البيـان،( البالغة علوم:  انظر)١(

 ).٩٩/ ٥(الواضح للبالغة 
 عبـد لالعربيـة البالغـة، و)١٦٦/ ١(نهـاج الواضـح للبالغـة ، وامل)٢٥٦/ ١( البالغـة علوم: انظر )٢(

َحبنكة حسن بن الرمحن َّ َ َ) ٢٨٣/ ٢.( 
 .١٩٥اآلية : سورة البقرة  )٣(
 .١٩اآلية : سورة البقرة  )٤(



          
 

 املـشامتة لتلـك اًاسـتناد اخلتـان يف البظـر من ٍجزء بإزالة القول أن اًواضح يبدو
 ٍجنـب إىل ًجنبا االستنباط هذا وضع إذا ًخصوصا ،سلفناأ كام حمله غريويف  ضعيف

 ِاخلتـان ْوصـف يف - الـسلف مـن وغـريه - َّتيميـة ابـن اإلسـالم شيخ قاله ما مع
ِيرد َومل ًدقيقا، ًوصفا َوصفوه فقد ،يالرشع ُّمس أوصافهم يف َ  ؛اإلطـالق عىل البظر َ

: مـسعود بـن لعـروة بكـر أيب قـول قطعـه عـادهتم من يكن مل العرب أن يؤكد ومما
ْامصص« ُ َبظر ْ ْ ِالالت، َ ُأنحن َّ ْ َ ُّنفر َ ِ ُعنه َ ُوندعه َْ ُ ََ َ«)١(. 

                                                           
 ).٢٥٨١(رواه البخاري يف صحيحه، رقم   )١(



   
  

   ؟ اإلناث؟ما الفائدة المرجوة من عملية ختان 

  

 عـىل اخلتـان، rَّلنرسد األحاديث التي حث فيهـا رسـول اهللا : أوالً
 املدينة بعدم اإلهناك يف ْوأوىص فيها تلك اخلاتنة، أو بعض اخلاتنات يف

« :ستئصالهاستئصال اجلزء املراد ا
«)١(. 

»«)٢(.  

»«)٣( . 

»«)٤(.  

َّوروي أن النبي  ِ ُrقـال ألم عطيـة وكانـت ختفـض َ َّ ِّ :»
«)٥( . 

َّمتام املنة «هذا احلديث يف eَّوقد صحح الشيخ األلباين  َيف رده عىل مـا ورد يف » ِ ِّ
َن بالكلية؛ إذ ورد يف باباألحاديث اخلتٍتضعيف ُّفقه السنة من  » ُمن سنن الفطـرة «َّ

َّأحاديث األمر بختان املرأة ضـعيفة، مل يـصح منهـا يشء «:يف التعليق َِ ُّكـان رد  ف،)٦(»َ
                                                           

 . صحيح اجلامع)٢٣٦(: ْصحيح، رقم  )١(
 . صحيح اجلامع)٤٩٨(: ْحسن، رقم  )٢(
 . صحيح اجلامع)٥٠٩(ن، رقم حس  )٣(
 . صحيح اجلامع)٧٤٧٥(صحيح، رقم   )٤(
 ).١٧٤٨٠(ومعرفة السنن واآلثار ) ١٧٥٦١(أخرج البيهقي نحوه يف السنن الكربى  )٥(
  ـ سـنة٣ ط ،بـريوت العـريب، الكتـاب دار، )٣٧/ ١( فقه الـسنة للـشيخ سـيد سـابق ـ هـامش ص )٦(

 .م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧



          
 

َّ لـبعض اخلتانـات يف rَّليس هذا عىل إطالقه، فقد صح قوله «: eالشيخ األلباين  َ
 صـحيح؛ رواه أبـو »«: املدينة

 .)١(»)٣٥٨ - ٣٥٣/ ٢(الصحيحة، : َّداود والبزار، والطرباين وغريهم؛ انظر

ْأيضا احلديث الذي أوردناه سـابقا الـذي أوىص فيـه وهناك  ً َ ًr نـساء األنـصار َ
َّباخلتان، فقال هلـن ِ :»

«)٢(. 

َ أن عملية ختان املرأة ينـتج عنهـا بـشارة أو :ييلنالحظ يف األحاديث السابقة ما  َّ َّ
ُحظوة جتدها املرأة عند لقاء زوجها، وأيضا يصبح لقا ًها حمببا لدى زوجهـا، فهـذا ؤًَ َّ

ًاحلظ إذا يناله الطرفان، فتقوى العالقة الزوجية، وينتج عن هذه العملية أيضا تغيري  َّ َ َّ َ ً
 . عالمات الرسورتظهر عليهًنرضا ُ يصبح وجهها حيثْيف تعابري وجه املرأة؛ 

 

 
 

َّوبـرش بـه الـزوجني إثـر  rالذي أشار إليه رسول اهللا ) احلظ(ًما هو حتديدا هذا 
ُعملية اخلتان، والذي ينتج عنـه زيـادة املحبـة واأل َّ َ لفـة والـسعادة بيـنهام يف حيـاهتام َّ

 ؟َّالزوجية

« :- ًتفسريا هلـذا احلـديث -» الطالبنيإعانة  «َورد يف فقه الشافعي يف

 ، ؛

                                                           
 .دار الراية، الطبعة اخلامسة: النارش) ٦٧/ ١(عليق عىل فقه السنة متام املنة يف الت )١(
 .تقدم خترجيه )٢(



   
  

: »«)؛ )١
ِلزيادته يف لذة اجلامع: أي  .)٢(أكثر ملائه ودمه: ؛ أي»« ويف رواية. َّ

َّواضحة إىل أن هذا احلـظ  ُ الكالم املستقى من فقه الشافعي إشارة هذاحظ يفنال
َ يف حديثه للخاتنة، والذي جتده املرأة عند لقاء زوجهـا rالذي أشار إليه رسول اهللا 

َّنتيجة لعملية اخلتان، هو الزيادة يف لذة اجلامع، وبذلك ت َّقوى العالقـة اجلنـسية بـني َّ
ْالزوجني وتصري أكثر إرضاء للطرفني َ ً ً، فحتى الزوج بعد أن جيد زوجته أكثر جتاوبـا َ

َمعه جنسيا يصري حيب لقاءها َ. 
َقد فهم هذا املعنى من حديث أم عطية، فقـد كتـب  eَّويبدو أن الشيخ الغزايل  َّ ِّ ِ َ

ارة، وهو الكتاب الثالـث مـن ربـع كتاب أرسار الطه» إحياء علوم الدين «يف كتابه
 من املوسوعة الـشاملة )١/١٥١(ص    - حتت باب ما حيدث يف البدن - العبادات

 r   «:َّعىل الشبكة العنكبوتيـة

 »

«؛ «نتهى كالمها ؛. 
َّيشري بوضوح إىل هذا املعنى، فاملرأة إذا تتحـسن يف  »« : فقوله ً ُ

 .الرشعيَّعملية اخلتان نتيجة لاجلامع 

                                                           
 . تقدم خترجيه)١(
 ).١٩٨/ ٤ (املعني فتح ألفاظ حل عىل الطالبني إعانة )٢(



          
 

َّاملشكلة تكمن يف أنه توجد مدرسـة أخـرى تـرى أن  هـذه احلظـوة املـذكورة يف َ
ِحديث أم عطية اخلاتنة، ليست الزيادة يف لذة اجلامع  َّ َّ  -َكـام ورد يف فقـه الـشافعي  -ِّ

ُوإنام هي التقليل من الشهوة اجلنسية املفرطة لدى املرأة،  وأغلب العلامء املعـارصين َّ
َّ، وباخلتـان حتـصن املـرأة ضـد الوقـوع يف الينتمون إىل هذه املدرسة َ هـذه . فاحـشةُ

َّاملدرسة تستند إىل كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية ُوهذا فعال مـا يفهـم مـن كالمـه، َ ً ،   
َومل يرتك شيخ اإل ْ تيمية املجال لفهم ما قاله بـصورة ابنسالم َ ؛ إذ إنـه يـرى خـرىأََّ

َعالقة مبـارشة بـني وجـود القلفـة والـشهوة، بـل وبـني الكميـة املـستأصلة َُّ   منهـاُ
َ، فالشهوة تزيد وتنقص حسب الكمية املستأصلة منها؛هوةوانخفاض الش َّْ ُ َ َكـام ورد  َ

 ،«: يف كالمه

 ، ؛

 ؛

 ، ،

 ، ،

«)١(. 

َّوقال العالمة ابن القيم معلقا عىل حديث أم عطية ِِّّ ًُ َوموافقا شـيخه ، َِّ : َّ تيميـةابـنً
» ،

 ،- - 
                                                           

 ).١١٤/ ٢١(جمموع الفتاوى :  انظر)١(



   
  

 ،« ؛
 ).١٨٩ -  ١٨٨ (ص :حتفة املودود كالمه؛نتهى ا

بـن تيميـة لـيس أول القـائلني هبـذا القـول، فقـد سـبقه اأنوه كام أسلفت إىل أن 
 النـسخة - )احليـوان(اجلاحظ بذلك يف القرن الثاين اهلجري حيث كتـب يف كتابـه 

 .١٠٨/٢اإللكرتونية   ص 
 

 القول بقطع البظر وتحريفه للحديث... )الجاحظ(
 

ًلبظراء جتد من اللذة ما ال جتده املختونة، فإن كانت مـستأصلة مـستوعبة وا: قال ً َْ َ ُ ُ
ُكان عىل قدر ذلك، وأصل ختان النساء مل حيـاول بـه احلـسن دون الـتامس نقـصان  َ ُ َْ ُ

ًالشهوة، فيكون العفاف عليهن مقصور  .اَّ

ــال ــي : ق ــال النب ــذلك ق ــة rول ــلم للخاتن «: وس

« كأنـه أراد ،r  ُأن يـنقص مـن
َها إىل االعتدال؛ فإن شهوهتا إذا قلـت ذهـب التمتـع، ونقـص ُّشهوهتا بقدر ما يرد ََ ُّ ْ َّ ِ

ٍحب األزواج، وحب الزوج قيد دون الفجور، واملرأة ال تكون يف حال من حاالت  ُ ٌَ ْ ُّ ُّ َُّ
ْاجلامع أشد شهوة منها للكوم الذي لقحت منه َ ً َّ. 

ال تقـريض إال مـا يظهـر : ٌوقد كان رجل من كبار األرشاف عندنا يقول للخاتنة
 .فقط

i p 



          
 

  

 )الجاحظ... (أثر الختان في العفاف والفجور
 

َوزعم جناب بن اخلشخاش القايض أنه أحىص يف قرية واحدة النساء املختونات  َ َ
َواملعربات، فوج ْ َد أكثر العفائف مستوعبات وأكثـر الفـواجر معـرباتُ َ ُْ َ وأن نـساء ، ِ

َّاهلند والروم وفارس إنـام صـار الزنـا وطلـب الرجـال فـيهن أعـم َّ ألن شـهوهتن ؛ِّ َّ
َوليس لـذلك علـة إال وفـارة : ا للزواين، قالواًللرجال أكثر، ولذلك اختذ اهلند دور

ْالبظر والقلفة ُ ْ. 

َواهلند توافق العرب يف ك ِّل يشء إال يف ختان النساء والرجال، ودعاهم إىل ذلك ِ ِ ِّ
ولذلك اختذوا األدوية، وكتبـوا يف صـناعة البـاه : ُّتعمقهم يف توفري حظ الباه، قالوا

ُا ودرسوها األوالد، السحقًكتب َ    .)١(كالمه انتهى .إلخ.....َ

 ليةلعم ككيفية البظر بقطع للقول األوىل البذور هذا اجلاحظ كالم يف نرى
 املحتمل ومن هلا، كسبب الشهوة تعديل لفكرة األول الطرح هنا ونرى اخلتان،

 من اجلاحظ بكالم َّتأثر قد تيمية ابن يكون أن كالمهام بني الشديد للتشابه ًنظرا
 املعتزلة، من بأنه وصنفه كتاباته من قرأ قد أنه نعلم فنحن لكتبه، تصنيفه خالل

مع متسكه بالكيفية الصحيحة  لة من عدم اخلتان العاجلاحظعن  نقل قد هيبدو أنف
  .ا بقطع البظر كام أسلفناً فلم يقل شيخ اإلسالم أبد،للختان

 .ستئصال البظراال نعلم من أين جاء اجلاحظ هبذا الكالم عن 
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 يف صـيغة حـديث اإلشـامم وعـدم َّىل أن اجلـاحظ قـد غـريإا ًنتباه أيضنلفت اال
 r   »« :ستئصال البظر فكتباثبت ُ لي؛اإلهناك يف هذا الكالم

«. نتهـى ا
وكأن املقصود هـو البظـر  »« الو» « ًفقد أضاف هاء لكلمتي؛ كالمه

 .ًفغري ذلك من معنى احلديث متاما
ف اجلاحظ بافرتاء الكذب والتدليس يف األحاديـث كـام قـال عنـه أهـل ِرُوقد ع

 .العلم
َ ترى أن الشهوة مكمنهـا فـيام ًإذا عنها احلديث بدأنا التي الشهوة تعديل مدرسة َّ

َيستأصل يف اخلتان، والزيادة يف اال ِضعف الشهوة بـصورة غـري مقبولـة؛ ُتستئصال ُ ْ
ستئـصال، فعنـدهم توجـد عالقـة يف االعتدال، أو عـدم اإلهنـاك َلذلك وجب اال

َطردية بني الكمية املستأصلة، و َّ  .نخفاض الشهوةاَُّ
َاملعلـوم لـدى اجلميـع أن مكمـن اإلحـساس يف اجلهـاز التناسـيل  وبام أنـه مـن

ْاخلارجي للمرأة هو البظر، نرى كيف أنه كان من الـسهل القـول بقطـع  ٍجـزء مـن َ
 إذ إنـه ُ تقليل الشهوة املفرطـة؛:ًضاء هلذه الفكرةِّ عند املتأخرين من العلامء؛ إرالبظر

َليس من املنطقي أن تكون جلدة قليلة اإلحساس كالقلفة، هي مكمن الشهوة لدى  ُ
َّنصب تركيز بعض أصحاب هذه املدرسة عىل البظـر دون القلفـة، وذلـك ااملرأة، ف

ِّرغم أن شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القـيم َّأسـست هـذه واللـذان ت - رمحهـام اهللا - َ
َاملدرسة عىل ما كتبا، مل يقوال أبدا بقطع البظر كام أسلفنا َْ ً َ. 



          
 

ُّكيف يفرس أصحاب هذه املدرسة بأن هذا التعديل يف شهوة املرأة أحـب : ولكن َّ ِّ
َّإىل بعلها كام نصت عليه بعض روايات احلديث ْ  ؟ َ
ُنسبة لشهوهتا امل -أصحاب هذه املدرسة يرون أن املرأة القلفاء  ُ تكثـر يف - نفلتـةً

َطلب زوجها، وهذا يرهقه، فالزوج إذا حيـب أن تـنخفض شـهوة زوجتـه؛ لكـيال  ً ُ
ِترهقه بكثرة اجلامع، كام حيب أن يأمن يف عرضه بتعديل شـهوهتا، وهـذا تفـسريهم  َ ْ ِ ُ

  .»r :»لقوله 
َّقعـا أن الرجـل هـو ًهذا الكالم فيه يشء من الغرابة؛ إذ إنه من املشاهد عقال ووا ً

َاألشد شهوة من املرأة إمجاال؛ وهلذا أبيح له التعدد، فامذا يـضريه إن كانـت زوجتـه  ُّ ُ ً
ًجتاريه يف طلبه، ويقول ابن القيم مثبتـا هـذا الكـالم ُ ِّ َ ُ: »

 ، ،
 ،

-  ،
 ، ، ، ،

 ، ، ،
:  ،

r ،
،  ،
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«١(، كتاب إعالم املوقعني؛ انتهى كالمه(. 
 فيه يؤكد الذي الكالم هذا  القيم يفًتفسريا أن ما ذكره العالمة ابن له نجد مل ومما

مـا قالـه يف حتفـة  ـ وينـاقض بـل ـ للرجل ال يوافق بالنسبة )الربود اجلنيس للمرأة(
 ).من أن املرأة لو تركت بال ختان كانت مغتلمة شديدة الشهوة(املودود 

عند أصحاب  - إلثبات فكرة تعديل الشهوة - نتيجة هلذه الرغبةو: نعود فنقول
َاملـستأصلسة؛ إلجيـاد عالقـة بـني الـشهوة واجلـزء هذه املدر  يف اخلتـان، نجـدهم ُ

َ وهذا أمر مل يقل به علـامء الـسلف -  البظراهتموا باستئصالنرصفوا عن القلفة، وا
 بـني حجـم عالقةَّ بل صار بعض أصحاب هذه املدرسة يتكلم عن -عىل اإلطالق 

 َّاء يف الـشبكة العنكبوتيـة، حيـثَّاألطب أحدَكام ورد عن البظر والشهوة لدى املرأة؛ 
 :يقول
َ يتضح لنا أن احلكمـة الطبيـة مـن اخلتـان الـذي دعـت إليـه :وخالصة القول « َّ ِ َّ

ٍالرشيعة اإلسالمية، تظهر عند الرجال أكثر بكثري مما تظهر عنـد النـساء، ونـستطيع  َّ
نـه يف الـبالد ذات الطقـس احلـار، كـصعيد مـرص، والـسودان، واجلزيـرة إ: القول

َّلعربية، وغريها، فإنه يغلب أن يكـون للنـساء بظـر نـام يزيـد يف الـشهوة اجلنـسية ا ٍَّ
َبشكل مفرط، وقد يكون شديد النمو إىل درجة يستحيل معها اجلامع، ومن هنا كان  ُ
َمن املستحب استئصال مقـدم البظـر؛ لتعـديل الـشهوة يف احلالـة األوىل، ووجـب  ُ
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ًاستئصاله؛ جلعل اجلامع ممكنا يف ُ ِ ْ َ احلالة الثانية، وهذا الرأي الطبـي يتوافـق مـع رأي َ
َّاجلمهور من فقهاء األمة الـذين أوجبـوا اخلتـان عـىل الرجـال، وجعلـوه سـنة، أو  ُ َ َ ْ ُ

ًمكرمة للنساء؛ مصداقا لتوجيهات نبي األمة  ُ َr«نتهى كالمه؛ ا. 

 )الذكر( ُيعادل ترشحييا فالبظر ،َّاألطباء بعض الكالميقول هبذا  أن الغريب ومن
ُفكربه الرجل، عند َ َصغره أو ِ  حجم َّأن كام بالشهوة، اإلطالق عىل عالقة له ليس ِ

َالبتة له عالقة ال َّالذكري العضو ُيوجد ًفعال أنه ِوبام. بالشهوة َّ  ِحجم يف ٌكبري ٌتفاوت ُ
َذكر كام ِالنساء بني ِالبظر  البظر بقطع القائلني الفقهاء بعض أفتى فقد الطبيب، هذا َ
 النساء لبعض وجعله اخلتان بتقييد حسان حممد والشيخ ،احلويني الشيخ أمثال
 .ذلك تقرر التي هي املسلمة الطبيبة بأن وقالوا البعض، دون

 مسموعة فتوى يف e لِئُفس القول؛ هذا ُما يشابه ًأيضا األلباين العالمة قال وقد
« :كالمـه جممل يف فقال اإلسالم، يف اإلناث ختان حكم عن

، ؛ ، 
، 

؛ 

، «. 
 :جوانب عدة من واضح تناقض فيه الكالم هذا

 تيميـة ابـن مالحظـة بـسبب ًأصـال بـدأت بالشهوة اخلتان ربط فكرة ألن ً:أوال
 .أسلفنا كام أوروبا نساء أي اإلفرنج نساء لفواحش



   
  

 .استثناء دون اراألنص نساء لكل مطلقة جاءت r اهللا رسول وصية ألن :ًثانيا
 فعند بالبظر، إبدال القلفة التباس من نتج آخر ًالتباسا هناك أن ًواضحا يبدو

 ُيفهم كام املسلامت لكل ًمطلقا اهللا رسول تركه ما تقييد من البد كان املشايخ هؤالء
 استئصال لصعوبة وذلكبالبظر،  إبدال القلفة بسبب الرشيف؛ النبوي احلديث من

 يصعب بحيث ناتئ، غري أملس أو اجللد حتت ًمدفونا يكون ما اًكثري الذي البظر
 التعامل ويسهل املنال، سهلة ًدائام القلفة بينام النساء، بعض عند بإشامم استئصاله

 .النساء كل عند جراحيا معها

 الشبكة عىل موقعه من باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد للشيخ الكالم هذا وإليكم
 اخلتان وجوب فيه يؤكد والذي »« حلديث رشحه يف العنكبوتية

 . استثناء دون واملسلامت املسلمني لكل

 r النبي َّأن t هريرة أيب عن الصحيحني يف ومسلم البخاري الشيخان روى
«: قال 

«)مسلم لكل فينبغي املتأكدة، السنن ومن الفطرة، شؤون من هذه ؛)١ 
 .ذلك يتعاهد أن مسلمة ولكل

 أهـل مـن مجـع ذهـب وقد والنساء، الرجال حق يف اجلميع، حق يف سنة اخلتان
 أنـه e أمحـد مذهب من املعروف وهو الرجال، حق يف والسيام وجوبه، إىل العلم

 .اناخلت ٌواجب،
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 وأن يتعاهد، أن فينبغي اجلميع، حق يف مؤكدة سنة إنه :العلم من أهل مجع وقال
 ًوألـام، ًتعبا وأقل للطفل، أسلم ألنه أوىل؛ كان الصغر حال يف كان وإذا يرتك، ال

 .كالمه انتهى. الربؤ يف وأرسع

 عم البداية يف بدأ فاالنحراف آلخر، اجتاه من َينحرف َأصبح فاملوضوع نرى، كام
ًمكمنا يكون أن ُيمكنه َّحساس لعضو ًطلبا بالبظر؛ القلفة تبديل ْ َانبنت ثم للشهوة، َ َ ْ 

 تعديل ومدى االستئصال، َّكمية وبني والشهوة، البظر حجم بني عالقة ذلك عىل
َانبنى قرص فهو الشهوة، َ  َينحرف أن ونخشى ًفشيئا، ًشيئا يكرب وصار اهلواء، عىل ْ

ِّيطلق لرجلا فنجد أكثر، القطار هذا  بظرها، حجم بسبب الزفاف ليلة يف زوجته ُ
َّتطلق كام ْمن غلمتها، ًخوفا َّاإلسالمية البالد بعض يف اليوم القلفاء ُ  من ينتج أن أو ُ

 .ٍنام بظر لنسائهم يكون أن يغلب التي الشعوب ضد ٌمتييز الفهم هذا ترسيخ



   
  

  : في الغلْمة-  t -  رأي علي بن أبي طالب 
ْا أن الغلمـة يف املـرأة ًومن اجلدير بالذكر أيض ًمل تكـن مذمـة أبـدُ ا عنـد ً
ٍولنتأمل هذا الكـالم لعـيل بـن أيب طالـب يف  األوائل من السلف الكرام، َِ ِّ

ِّخري النساء ْ َ: 
ِعن جعفر بن حممد عـن أبيـه عـن عـيل بـن أيب طالـب  َ ِ َّ ُ ْ َtقـال  :»

)١( «ُبن قتيبةال» ُعيون األخبار «،كالمه انتهى)٢(. 
ًفكيف يستقيم عقال إذ ُا أن يكون التقليل من شهوة املرأة وغلمتهـا هـو املطلـب ً ْ َ ِ ِ

 ؟tِمن اخلتان بعد هذا الكالم لعيل بن أيب طالب 
ُ أن املرأة إمجاال أبرد جنسيا من الرجل، - واألدلة كثرية عىل ذلك -ومن املعلوم  ً َّ

ِوتأخذ وقتا أطول؛ لتصل إىل ذروهتا  َ َّاجلنسية، فتجدها يف أغلب األحيـان تتـأخر يف ً َّ
ِاستجابتها عن الرجل وتتخلف عنه أثناء اجلامع ْ لذا فالغلمة عند املرأة كانت تعتـرب ؛َّ ُ

وائل من السلف وليست بمذمة طاملا التزمـت املـرأة بـاخللق القـويم حممدة عند األ
 .والعفة خارج بيت الزوجية

                                                           
 .هـ١٤١٨: النرش تاريخ، تبريو – العلمية الكتب دار: النارش) ٤/ ٤( عيون األخبار البن قتيبة )١(
َهيجان: ُالغلمة )٢( َّوالرجل؛ ويف حديث متيم واجلساسة َاملرأة من النكاح شهوة َ فـصادفنا البحـر حـني ( :َ

َاغتلم َ  . َ هاج واضطربت أمواجه؛ أي)ْ
 .لسان العرب البن منظور: انظر



          
 

َفعىل سبيل املثال كانت فيام مىض َّ امرأة تسمىَ َّحبى «ُْ ْيرضب هبا املثل يف الغلمة، » ُ َُ َ ُ
َّأشبق من حبى «:ُفيقال ُ ْ َِ ُ ْ َعند ذكـر هـذا املثـل» املستقىص «َ، وقد قال الزخمرشي يف»َ ْ ِ َ:

 ؛ ،
ًنت حبى هذه إذ فكا.)١(انتهى كالمه َّ  بل وقد كانـت ،ا حمبوبة ومقربة عند نساء املدينةُ

بمثابـة املستـشارة اجلنـسية عنـدهن رغـم أهنـا كانـت مـرضب األمثـال يف الــشبق 
 .والغلمة

َلنرجع اآلن إىل أصل املوضـوع، وهـو مـا ورد مـن كـالم شـيخ اإلسـالم ابـن 
َنبنت عليهاستنتاجه الذي اِّ ولنحلل مفهومه وeَّتيمية َ  . هذه املدرسةْ
ُوجود عالقة بني القلفة والشهوة املفرطة لدى املـرأة، : هو eَّستنتاج ابن تيمية ا ُ

َوهذه عنده عالقة سببية مبارشة، وكأن الشهوة تكمن يف القلفة، فتنخفض الـشهوة  َُ َّ َّ
َبقدر ما يستأصل منها ُْ. 

َّستخدم ابن تيمية ابعد ذلك  َe َّيدانيـة كانـت ِّستنتاج؛ ليفرس مـشاهدة مهذا اال
نه، وهو فرق األخالق بني نساء الترت والفرنجة مـن ناحيـة، ونـساء اموجودة يف زم

َاملسلمني من ناحية أخرى، ولعل هذه املشاهدة امليدانية هي التي بنـ َّ  عليهـا شـيخ ىَّ
َستنتاجه هذا؛ إذ إن هذه العالقة بني القلفـة والـشهوانية مل يقـل اَّاإلسالم ابن تيمية  َّ

َّفرتض شيخ اإلسالم أن الفرق بـني اً رصاحة يف أحاديث اخلتان، فrول اهللا هبا رس َ
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ِّهاتني الفئتني من النساء يكمن أساسا يف وجود وعدم وجود القلفـة، بغـض النظـر  ُ ً َ
  .َّجتامعية بني الفئتنيَّعن الفروق الدينية واال

َّستخدم ابن تيميـة ثم ا َe اهللا ِّسـتنتاج؛ ليفـرس سـبب تنبيـه رسـولهـذا اال r 
َللخاتنة بعدم اإلهناك، وذلك عنده لتقليل الشهوة دون إبطاهلا، وهذا أيضا مل يقل به  ً

  بأنـه يوجـد تفـسري طبـي بـسيطبعد يف أحاديث اخلتان، وسنرى فيام rرسول اهللا 
 . للخاتنة باإلشامم وعدم اإلهناكrلتنبيهه 

 املـرأة القلفـاء َّ عـىل أنrٌيف بادئ األمر ال يوجـد دليـل مـن كـالم رسـول اهللا 
َّشهوانية، وهذا الكالم مبني بالكامل عىل مقارنة ابن تيمية  َّe  ،بني نساء املـسلمني

خـتالف الـدين والثقافـة بـني ونساء الترت والفرنجة، وهذا مـا ال يمكـن إثباتـه؛ ال
 .املجموعتني

َالذي تركت فيه أغلب املجتمعات املـسلمة اخلتـان  -واآلن يف زماننا هذا  َ  مـا -َ
َّختالف الكبري بني عفاف نساء املـسلمني وغـريهن، وهـذا يثبـت أن لنا نشاهد االز ُ َّ

ُّعامل الدين ال يمكن غض النظر عنه يف مثل هذه املقارنات ُ. 

ُوهنا جيب أن نفرق بني الشهوة واملتعة لتوضيح األمر ِّ ُ. 



          
 

 -َوال ريـب  -ُّفالشهوة هي امليل والرغبة، وحب اليشء وطلبه، وهي ختتلـف «
ٌن املتعة واللذة، فالشهوة تكون قبل احلصول عىل املشتهى؛ ألهنـا طلـب، واللـذة ع ُ َُّ

  .)١(»ُتكون أثناء تناوله
َّونالحظ أن أحاديث اخلتان كلها تتكلم عن اللذة وليس الشهوة َّ. 

َّ للعالقة الطردية بني كميـة االeَّفرتاض شيخ اإلسالم ابن تيمية اَّأما  ستئـصال َّ
للخاتنـة باإلشـامم  r كمحاولة منه لتفسري تعليامت رسول اهللا نخفاض الشهوة،او

  .rوعدم اإلهناك، فال دليل عىل ذلك من كالم رسول اهللا 

                                                           
 .ة بنت حممدسار: تعليق للكاتبة األستاذة  )١(



   
  

 حشفة الذكر
 حشفة البظر

 رأي الطب وبعض المالحظات الحديثة 

  

 

 القلفة
 البظر

  
 

ً سنقدم وصفا خمترصا للجهاز التناسيل اخلارجي للمرأةً:أوال ً  ًبتداءا ِّ
 .بوصف وتعريف البظر

َاملرأة، فـوق فتحتـي البـول ْ هو ذلك العضو اجلنيس املوجود يف أعىل فرج :البظر
َّواملهبل، وهو مكون من نفس النسيج اإلسفنجي االنتصايب الذي يتكون منـه ذكـر  َّ
َّالرجل يف مراحل تكوين اجلنني، فينمو هذا النسيج إىل الذكر يف الـذكور، ويـضمر 

ُّمتتد احلشفة إىل جسم يغـوص  )سأر(وللبظر حشفة َّويتحول إىل البظر يف اإلناث، 
حتت اجللد، ثم ينقسم جسم البظر إىل فرعني يسريان بمحاذاة الشفرين حتـت إىل ما 

  .ُاجللد، وبذلك حييط هذا النسيج اإلسفنجي باجلهاز التناسيل اخلارجي للمرأة كله
 
 
 
 
 
 
 



          
 

َّ هنايـة عـصبية، وإثارتـه مـن )١()٨٠٠٠(َّالبظر عضو شديد احلساسية؛ إذ تتخلله 
َّية عند املرأة، وتتفاوت آراء األطباء حول مدى أمهية البظـر ُأهم أسباب املتعة اجلنس

ًأثناء اجلامع؛ لتوصيل املرأة إىل الذروة اجلنسية، ولكن ال شك أنه يلعـب دورا مهـام  َّ َّ ِّ
َّيف هذا األمر، فبعض الدراسات تشري إىل أن الغالبية العظمى من النساء  َّ قد تصل  -ُ

َ حيت-َّمنهن %  ٨٠النسبة إىل  ْ َّجن إىل عملية َ َ َّستثارة مبارشة للبظر قبل أن يتمكن مـن اْ
َّالوصول إىل الذروة اجلنسية، وتعلو البظر جلدة القلفة التي تغطي البظـر كالقبعـة،  َُّ ِّ ِّ
َّوهي مطابقة لقلفة الرجـل متامـا، والقلفـة جلـدة قليلـة اإلحـساس نـسبيا، إال يف  ً ُ

اخلط الفاصل بـني رأس البظـر وجـسمه، أجزائها القريبة من البظر، وهي تبدأ من 
ٍوسطحها املالصق للبظر مكون من غـشاء زهـامي يفـرز مـادة زهاميـة مـن غـدد  ُ َّ
َّتتخلله، وهذه املادة الزهامية تتكثف بعد إفرازها، وتتحول إىل مـادة لزجـة تـسمى  َ َِّ َ ََّّ

ًواللخن قد يتزنخ ويكون مرتعا لنمو البكترييا والفطريا ،)smegma( اللخن ت؛ مما َّ
ًيسبب التهابات وآالما يف منطقة البظر وروائح كرهيـة، ومـن ذلـك مـشامتة املـرأة  «ِّ

 )smegmalith( َّويتحجـر اللخـن جيـف ، وقـد»باللخناء؛ كناية عىل عـدم اختتاهنـا
ًالنظافة، مسببا  إلمهال نتيجة مما قد يـستوجب ؛ ُلتصاقات مزعجة بني القلفة والبظراِّ

لتهابـات يف حالـة حـدوث اال -َّاملرأة القلفـاء معرضـة لذلك ف معاجلات جراحية؛
َّاملزمنة؛ سواء كانت بكتريية، أو فطرية، أو فريوسية، كمرض اهلـربس، أو يف حالـة  َّ َّ ً

 -، كمـرض احلـزاز املنبـسط إصابتها ببعض األمـراض اجللديـة يف منطقـة القلفـة
                                                           

 )١(   http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B8%D8%B1 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B8%D8%B1


   
  

ُنكامش وضيق مزعجةادوث حالة حل  ،(clitoral phimosis)  .للقلفـة حـول البظـر ِ
ِوتشري دراسة من الواليات املتحدة أجريت يف جامعة بوستن حتـت ْ  الـدكتور قيـادة ُ

)Goldstein( ِنرشت بعض نائجها يف  )Scientific American( »ِالعامل األمريكيجملة  «ُ
ُ إىل أن حالة ضيق القلفـة موجـودة يف ربـع النـساء الـاليت - ٢٠٠٠ عام  يف أكتوبر َّ

اجلنيس بني  نتشار مشكلة العجزًجز اجلنيس، وهذه نسبة كبرية نسبة الُيعانني من الع
حـسب % ٤٣النساء، ويرتاوح العجز اجلنـيس بـني النـساء إىل نـسبة قـد تـصل إىل 

َّدراسة نرشت يف جملة اجلمعية الطبية األمريكية يف عام  َّ َّ ِ َّ، رغم أن األرجح أن ١٩٩٩ُ َّ
ِب نتائج دراسة أخـرى أجريـت عـام حس% ٢٠ - %٥النسبة األدق ترتاوح ما بني  ْ ُ

ُنسب ال يستهان هبا ْ، وأيا كان الرقم الصحيح، فهذه كلها١٩٩٠ َ ِ . 
َستئـصال، أو شـق ا َّإما ِّوعالج مشكلة ضيق القلفة املسبب للعجز اجلنيس، هو؛

 .البظر عن الضغط إلزالة ؛(hoodectomy or hood split) القلفة
ٍ من أي ضيق يف القلفة، وال يعانني من أيُوحتى النساء الاليت ال يعانني  مـشاكل ةِّ

َّصحية عىل اإلطالق يالحظن إمجاال حتـسنا ملحوظـا يف عالقـاهتن اجلنـسية عقـب  َّ َ ًَّ ًْ ُّ ً
ْ الدراسات التـي أجريـت، رغـم قلـة عـدد هـذه بعضلة القلفة، حسب اعملية إز ُ

ِّالدراسات وضعف بعـضها مـن الناحيـة اإلحـصائية، وسنقـسم األدلـة ْ  إىل ثالثـة َ
 :مستويات
َّدراسات نظرت مبارشة إىل أثر إزالة القلفة عىل احلياة اجلنسية للنساء :َّ أوهلا َ. 



          
 

َّ عـىل هـذا األثـر بـالنظر إىل عمليـات ةِّ دراسات توفر أدلة غـري مبـارش:وثانيها 
َخلطت إزالة القلفة مع تقليم الشفرين، أو أجرت مقارنات أخرى ْ َ َ. 

َّم شهادات أطباء قاموا هبذه العمليـات، وليكإ سنسوق :ًوثالثا  نطباعـاهتم عـن اَّ
 .أثرها

َّيت أجريت عليهن هذه العملية، فهي كثرية والشبكة َّأما عن شهادات النسوة الال ِْ ُ
َالعنكبوتية مليئة هبا ملن كان يريد أن ينظر يف هذا األمر ََِّ. 

  
  



   
  

   دراسات نظرت مباشرة إلى أثر إزالة القلفة
  الجنسية للنساءعلى الحياة 

ًسـتبيانا لعـدد اَبعث فيها    دراسة١٩٥٩ عام يف )١( )Rathmann( الدكتور أجرى. ١
َّاملتحدة، أجريـت علـيهن عمليـة إزالـة القلفـة؛ إذ  الواليات من النساء يف َّ ِْ ن هـذه إُ

ُالعملية كانت أكثر شيوعا يف الواليات املتحدة يف مطلع وأواسـط القـرن املنـرصم،  ً
 :مرأة، ومن نتائج هذه الدراسة اآليتا ١١٢ستبيانه اَّورد عىل 

ُسـتبيان تعـانني مـن العجـز اجلنـيس ِمرأة مـن املـشاركات يف االا ٧٢كانت  -أ 
َّالكامل، ومل يسبق هلن أن وصلن إىل الـذروة اجلنـسية عـىل اإلطـالق يف عالقـاهتن  َّ َ َ َّ َِّ َ

َّاجلنسية، وبعد هذه العملية تعالج  .املشكلةَّمنهن من هذه  %٨٨ َّ

ِمرأة من املشاركات يف االا ٣٩ كانت -ب ٍستبيان يعانني من عجز جنيس جزئي، ُ ُ
َّوأخف حدة من املجموعة األوىل؛ إذ كان بإمكاهنن الوصول إىل الـذروة اجلنـسية،  َِّّ َّ ِ

ًمـن هـؤالء النـسوة حتـسنا  %٨٧َولكن ذلك كان بـصعوبة، بعـد العمليـة الحـظ  ُّ
 .ًملحوظا يف هذا األمر

ُمـرأة أجريـت ا ١٠٠عـىل  دراسـة )Wollman( الـدكتور  أجرى١٩٧٣ عام يف .٢
 :ِالقلفة، وقد لوحظ اآليت َّ عملية إزالةَّنعليه

ِّ فقط من النساء املشاركات بإمكاهنن الوصـول إىل الـذروة ٤٩قبل العملية كان  َّ
َّاجلنسية، وزاد العدد بعد العملية إىل  َ َّأن لـذة  ٩٢ـَ، وقد الحظ هؤالء النـسوة الـ٩٢َّ َّ

                                                           
 )١(   http://www.noharmm.org/femcirctech.htm 

http://www.noharmm.org/femcirctech.htm


          
 

َزدادت، وزادت رسعـة ااجلامع قـد  َّسـتجابتهن اجلنـسية ومعـدالت الوصـول إىل اَ َّ
ِالذروة اجلنسية بعد العملية، كام لوحظ أن معدالت اجلامع قـد  َّ َزدادت يف املتوسـط اِِّ

ِّسبوعيا بني هؤالء النسوة، أما النـسوة الثامنيـة املتبقيـات، أ مرات ٥ مرات إىل ٣من  ُ َّ
ٌّ فقط منهن أحست بأن حالتها قد ساءت بعد العمليـة، بيـنام مل تالحـظ أي فواحدة َّ ََّ َ ََّّ

ُمن النسوة السبعة املتبقيات أي فرق يذكر بعد إجراء هذه العملية ٍَّ ِّ ُ. 
َّوهنا نالحظ أن النساء املختونات أصبحن أكثر طلبا للجامع؛ ملا جيدنـه مـن لـذة  ََّ ْ ِ َ ِ ً َ ْ

َّاجلامع، فزادت معـدالت ا َ جلـامع مـن ثـالث مـرات إىل مخـس مـرات أسـبوعيا يف ِ
َّاملتوسط، وهذا عكس ما فهمه شيخ اإلسالم ابن تيمية  ِ َeعن أثر هذه العملية . 

  



   
  

   عملية إزالة القلفة المصاحبة لعملية تقليم الشفرين دراسات نظرت في أثر
  على الحياة الجنسية للنساء

َّأجراها عىل نساء أجريت علـيهن  راسةنتائج د ٢٠٠٨ عام )Alter( الدكتور َنرش .٣ ِْ ُ َ
َعملية تقليم للشفرين مع إزالة للقلفة، وهذه عملية صارت أكثر  ًنتشارا يف الغـرب اَّ

َّبغرض التجميل وزيادة املتعة اجلنسية، وقد رد عىل  َّ  ٤٠٧ـَالـذي بعثـه لـ -ستبيانه اُ
َمنهن، وقد الحظ  ١٦٦ - مرأةا سـتبيان ت يف االمن هؤالء النـسوة املـشاركا% ٧١َّ

َّحتسنا ملحوظا يف حياهتن اجلنسية، ونشري ً ً َ عملية تقطع فيهـا الـشفرةَّهنا إىل أن أي ُّ ن اُ
َّتعد من قبيل اخلتان اجلائر املحرم يف ديننا احلنيـف، والـذي يـستوجب عـىل فاعلـه  ُّ َُ

َالدية، ونحن هنا نفرتض أن أ َّ حتسن جنـيس نـاتج عـن هـذه العمليـة التـي هـيَّيَِّ ُّ 
 .موضوع الدراسة، ناتج عن إزالة القلفة، وليس عن تقليم الشفرين

ُأيضا تتناول موضوع عملية تقليم الـشفرين املـصاحبة لعمليـة  يف دراسة أخرى. ٤ َّ ً
ـــرشت ـــة، ن ـــة القلف ِإزال ـــة م ٢٠١٠عـــام ُ ـــيس األمريكي ـــة الطـــب اجلن   يف جمل

(American Journal of Sexual Medicine): َّتم ِ أجريـت عـىل مـرأةا ١٧٧سـؤال  َ ْ ُ
 ٤٩َّ منهن عملية إزالة للقلفـة، وعـىل ٢٤َّ منهن عملية تقليم للشفرين، وعىل ١٠٤

ْمنهن عملية تقليم الشفرين املصاحبة لعملية إزالة القلفة، وتم خلط أجوبـة هـؤالء  َُ َّ َ َّ َّ
َّمنهن حتـسنا ملحوظـا يف حيـاهتن اجلنـسية، %٤٠ َالحظ النسوة، وقد َّ ًَّ ً ًوهنـا أيـضا  ُّ

، ناتج عن إزالة القلفة وليس عن ةُّ حتسن جنيس ناتج عن هذه العمليَّيفرتض أن أَن
 .تقليم الشفرين



          
 

 :مقارنات أخرى
َّأجريت مقارنة ملعدالت العجز اجلنيس بـني جممـوعتني مـن النـساء يف ماليزيـا، .٥ ِ ْ ُ 

ِنرشت، املاالي نساء غرينساء املاالي، و  يةجملة طب املجتمع اآلسـيوية الباسـفك يف ُ
(Asia - Pacific Journal of Public Health)  ُوقد لوحظ أن نـساء املـاالي يعـانني َّ ِ

ِّمن معدالت عجز جنيس أقل من نظرياهتن من نساء غري املاالي، واجلـدير بالـذكر  َّ َّ
َّأن نساء املاالي خيتتن بإزالة القلفة منذ سن مبكرة، بخالف نظرياهتن  ِّ َِّّ َ نساء غـري من َّ

َّيت ال خيتتن، وال نستطيع أن نجـزم بـأن اخلتـان هـو سـبب الفـرق بـني الاملاالي ال َ َ
جمـوعتني ليـستا ن املإِّاملجموعتني، دون النظر إىل كل الفروق بني املجموعتني؛ إذ 

َمتجانستني، كام مل تكن جمموعة نساء الترت والفرنجـة متجانـسة مـع جمموعـة نـساء 
ِّاملسلمني يف مقارنة ابن تيمية، فهذه الد ًراسة إذا تعد دليال ضعيفا أو غري مبارشا عىل َّ ً ًً ُ
 .أثر اخلتان عىل العجز اجلنيس يف النساء

  



   
  

  شهادات أطباء أجروا عملية إزالة القلفة 
مـرأة تعـاين مـن ا ١٥لــللقلفـة  إزالة عملية )Crist( الدكتور أجرى

َّالـذروة اجلنـسية، حـسب الوصـول إىل العجز اجلنـيس، والـصعوبة يف  ِّ
ُّختبارات وضعها للتأكد من عالقاضوابط و ِة املشكلة بقلة إثارة البظر أثناء اجلـامع، َ َّ

ًيت أجريت علـيهن العمليـة حتـسنا ملحوظـا يف َوقد الحظ النسوة الال ً ُّ َّ ِْ َّسـتجابتهن اُ
يف جملـة اجلوانـب الطبيـة  نتـائج بحثـه» كرسـت «َاجلنسية بعد العملية، نرش دكتور

 يف بريطانيـا عـامالصادرة  Medical Aspects of Human Sexuality للحياة اجلنسية
١٩٧٧. 

 جملــة الطبيــب العمــومي يفً مقــاال ١٩٥٨ عــام )١( )McDonald( الــدكتور َنــرش
(General Practitioner) ٍّفيها أنه قام بإجراء عملية شد َذكر مـرأة ا ٤٠ لقلفـة ٍّ ومطَّ

َّوطفلة؛ نتيجة لكرب حجم القلفة عندهن، َّلتصاقها بـالبظر، فعمليـة الـشد هـذه وال ِ
 .ستئصاهلااْ كشف البظر، وإزاحة القلفة عنه دون كانت بغرض

عليه الـشكر مـن النـساء البالغـات يف  َهنمراكيف أنه » مكدونلد «ذكر الدكتور 
َّنه وألول مـرة يف حيـاهتن متكـن مـن إشـباع إاملجموعة بعد إجراء هذه العملية؛ إذ  َّ ََّّ َ َ

َّرغباهتن اجلنسية بطريقة طبيعية حسب قوهلن َّ َّ. 
َبحيث ينكشف للمالمـسة أثنـاء  -ُ عملية تزيح القلفة عن البظر ةَّأن أيهكذا نرى 

َّتؤدي إىل نفس نتيجة اإلزالة ولو مؤقتا، وهـذا بالـضبط اهلـدف مـن عمليـة  -اجلامع  ً َّ
                                                           

 )١(   http://www.noharmm.org/circumfemale.htm 
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َّنتشارا يف بالد الغرب مؤخرا، وهي عملية وضع حلقة معدنية يف اَأخرى صارت أكثر  َ َّْ ً ًَّ
ُن البظر، وهي جترى بغرض الزينة، وأيضا لزيـادة املتعـة ُالقلفة، بحيث تزاح القلفة ع ً ُ

ِأثناء اجلامع، حسب جتربة النساء املامرسات هلذه العادة َوقد نرشت، ُ َّاملجلة األمريكيـة  َ
 (American Journal of Obstetrics and Gynecology): ألمراض النـساء والتوليـد

 .ملامرسةِّيؤكد الفوائد اجلنسية هلذه ا ًبحثا ٢٠٠٥ عام
ِنـــرشت مقـــابالت) David Haldane( أجـــرى    فـــورم الربيطانيـــة جملـــة يف ُ

 (Forum (UK),) مع عدد من املختصني الذين أجروا بحوثا يف عمليـة ١٩٩٠عام ،َّ ً ُ ٍ
 :وهذه بعض مقابالته ،إزالة القلفة

أجـرى املئـات مـن هـذه  الـذي )Dr. Stanley Daniels( الـدكتور مع مقابلة .أ
يت أجـرى َّأن نـسبة كبـرية مـن النـسوة الـال» دانيلـز « وقد ذكر الدكتورَّالعمليات،

ِّعليهن العملية يشعرن بتحسن ملحوظ يف مستوياهتن احلسية أثناء اجلامع، وبمقدرة  ُِّ َّ َ َّ ََّ
َّأفضل عىل إشباع رغباهتن اجلنسية بعد العملية َّ َّ. 

 العمليـة هلـذه َّحتمـست )Constance Knowles( سماجتامعية بخمتصة اقابل  .ب
َّأجريت العملية عليها عام  أن بعد ِْ َّ، وبعد ذلك أجرت دراسة مطولـة لنـساء ١٩٧٢ُ َْ

َّأجريت عليهن هذه العملية، ومن نتائج دراستها أن  َّ ِْ ِمـن النـسوة املـشاركات % ٧٥ُ ُ
ْيف الدراسة الحظ َ حتسنا ملحوظا ودائام يف حياهتن اجلنسية، بيـنام مل تالحـظ َنَ َّ َّ ً ًُّ ً٢٥ %

َّمنهن أي َّ آثار إجيابية هلذه العمليةةَّ َّ. 



   
  

مـن  ًأيضا ْأصبحت التي )Dr. Irene Anderon( وأجرى مقابلة مع الدكتورة .ج
َّاملتحمسات هلذه العملية بعد جتربتها الشخصية مع هذه العملية؛ إذ إن هذه العملية  َّ ِّ

ِأجريت عليها عام  ْ  حـسب قوهلـا، ؛ لعـالج عجزهـا اجلنـيس بنتـائج ممتـازة١٩٩١ُ
َوأجرت الدكتورة  عمليـة مـن هـذا النـوع، وكـل ١٠٠ًتقريبـا » آيرين آندرسـون «ْ

َّمرضاها حسب قوهلا راضيات متاما من النتائج ما عدا ثالثة منهن، وهي تنصح كل  َ َّ ً َ
َّيت يعانني منهن من العجز اجلنيس الالً وخصوصاالنساء بإجراء هذه العملية، ُ. 

ُ، الـذين جيـرون عمليـة ينيَّة بعض أطباء التجميل األمـريكوإليكم فيام ييل أجوب
ــردا ــات املتحــدة، وهــم ي ــساء يف الوالي ــصال القلفــة للن ون عــىل تــساؤالت ُّستئ

ِستشارات بعض املرىض حول هذه العملية، وقد أخذت هذه األسئلة واألجوبـة او ُ َّ
َّوتم ترمجتها حرفيا من موقعهم عىل الشبكة العنكبوتية، َ. 

 األولالسؤال 
 ،)١( 

 :فلوريدا-أورالندو، جتميل َّجراح (Armando soto, MD) الدكتور : األولُّالرد
هي جلدة صغرية تغطي البظر، وهي مطابقة لقلفة الرجل، وعملية إزالة : القلفة

؛ وذلك لتحسني اإلحـساس عنـد َّهي عبارة عن عملية تقليص تلك اجللدة: القلفة
َّاملامرسة اجلنسية، وهذه عملية بسيطة يمكن إجراؤها يف عيادة خارجيـة باسـتخدام  ُ

                                                           
 )١(   http://www.realself.com/question/what-clitoral-hood-reduction 
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ِّخمدر موضعي وقليال من املسكنات الفم ُ ً ًية، وهـي غالبـا مـا تـتم مـصاحبة لعمليـة ِّ ُّ ً
َتقليص شفريت فرج املرأة لنفس األسباب، آمل أن أكون قد ساعدتك ُ  .َّنْ



   
  

  : نيويورك-جتميل  َّجراحة (Helen s. Colen, MD) الدكتورة: اينالرد الث

 V حـرف الـــ  شـكلُتوجد حول البظـر جلـدة تـشبه  فوق البظر،ةإزالة اجللد
ِّاملقلوب، وأحيانا قد تكون هذه اجللـدة ضـيقة أو طويلـة، بحيـث تغطـيب ِّ البظـر،  ً

اإلشـباع نخفـاض اوبذلك يـنخفض اإلحـساس يف هـذه املنطقـة؛ ممـا يـؤدي إىل 
 .اجلنيس

ُإن تقليم هذا اجللد يقلل من تغطية البظر؛ مما جيعله يستثار بسهولة أثناء املامرسـة  ُِّ َّ
ِّاجلنسية، وال ينبغي أبدا إزالة كل اجللد؛ ألن ذلك قد يـسبب مـضايقة،  ُ َِّّ  ويف املقابـلً

يـؤدي  -ِّإن كانت الضيقة، أو تقصريها دون إزالتهـا بالكامـل  -َّفإن توسيع القلفة 
ِإىل متعة أكرب أثناء املامرسة اجلنـسية، وهـي عمليـة آمنـة يف حالـة إجرائهـا بـصورة  َّ ُ

ِصحيحة، ولكن جيب الذهاب إىل طبيب ذي خربة، وستكونني بخـري ًشـكرا عـىل . ٍ
 .السؤال

 : فلوريدا-ميامي  ،جتميل َّجراح(B. Pat Pazmino, MD) دكتور: الرد الثالث

ُلية جراحية تساعد عىل إزالة طبقة من اجللد حول هي عم :تعريف عملية اخلتان َّ
ُ، ويتم عمل هذا اإلجراء للنساء الاليت تعـانني مـن  القلفةُالبظر، وهذا يعرف بإزالة ُّ

 .ًنظرا لوجود جلد زائد يف هذه املنطقة ِّصعوبة يف الوصول إىل الذروة اجلنسية؛

 : كاليفورنيا- دييجوجتميل، سان  َّجراح (Tom  J. Pousti, MD): الرد الرابع

َّهي عملية إزالة جزء من القلفة، وهي تتضمن إزالة اجللـد الـذي  :عملية اخلتان
ُّيغطي البظر، وهذا اإلجراء يتم عادة ضمن عملية إزالة اجلـزء الزائـد مـن شـفريت  ِّ



          
 

ِّفرج املرأة، ففي وقت حتديدي ملناطق اجلراحة قبل العمليـة، غالبـا مـا أقـرر إزالـة  ُْ ً َّ
َّاجللد فوق البظر؛ وذلك ألنه إن مل يتم هذا يف نفس وقت عمليـة إزالـة اجلـزء طبقة  َّ َ

ْالزائد من شفريت فرج املرأة الـصغريين، فـإن القلفـة قـد تكـون بـارزة نـسبيا بعـد 
ُالعملية، وبخصوص سؤالك عن األمـان، فـإن العمليـة جيـب أن جتـر  بواسـطة ىَّ

ِّ خــربة جيــدة، ويف رأيــي ينبغــي يَّجــراح ذ ُأن يميــل اجلــراح جتــاه التقليــل مــن ِ َ
َّستئصال، ويفضل أن تكون الندبات واجلروح النامجة عىل جانبي البظـر ال عـىل اال َ ُ

 .أعاله مبارشة

 : كاليفورنيا- سكويفرانس ، سان(Steven H. Williams, MD) :الرد اخلامس

َيف ســان فرانسيــسكو، تطلــب بعــض  - ًشــكرا عــىل الــسؤال -إزالــة القلفــة 
ًيضات إزالة القلفة باإلضافة إىل عملية جتميـل، وأحيانـا حيتاجهـا الـبعض دون املر

 .جتميل إضايف

ٍالعملية تتضمن إزالة بعض اجللد حول البظر، وينبغي أن يتم هذا بحـذر؛ حتـى  َّ َّ
حدوث بعض اجلروح أو أكثـر مـن ذلـك يف األنـسجة : َال حتدث مضاعفات، مثل

ِّحول البظر؛ مما يعرض األخري ألن َ يصبح مكشوفا؛ مما يسبب األمل للمريضُ ِّ ُ ًُ. 

َّتأكد أنه يمكنك دائام احلصول عىل إجابات ألي أسئلة ترد يف ذهنك لدى جراح  ًِ ِ َ ُ َّ
 .جتميل معتمد



   
  

 : تكساس- هيوستن َّ جراح جتميل،)Manjoseph Perl(: الرد السادس

عند النساء، هناك طبقة جلـد زائـدة » القلفة «إزالة طبقة اجللد الزائد حول البظر
ُتغطي وحتمي منطقة البظر، وعندما تكون هذه الطبقة زائـدة عـن احلـد، فإهنـا قـد 

عاقة النشاط اجلنيس، وعـالج هـذه املـشكلة يكـون إَّتتسبب يف عدم الراحة، أو يف 
ٍبإزالة جزء من هذا اجللد وبالقدر املناسب فقط؛ فإنه من املهم الدقة يف االستئـصال 

 .ْمن أجل تفادي حدوث ندب حول البظر

 : َّجراح جتميل )Otto Joseph Placik, MD(الدكتور : الرد السابع

ُهذه العملية كثر اجلدل حوهلـا، َ ُ َإن فهـم التـرشيح مهـم جـدا لفهـم اخليـارات  َ َ َّ
ٍاجلراحية املتاحة، وسيكون أقرب لفهم املرىض إذا قمت بعمل قياس متثـييل بـسيط  َ َ َ َُّ

ُمـشابه  -والـذي يـسمى القلفـة  -ِ، فالغشاء الذي يغطي البظر يضو الذكرمع الع
 يمكـن -، فاخلتان األنثوي »احلشفة «لطبقة اجللد التي تغطي رأس العضو الذكري

 هو إجراء نادر احلدوث، وهو إزالة جلزء من القلفة، ال -ًتسميته أيضا بإزالة القلفة 
َّإزالتها بالكلية ُ. 

ٍالعمليـة قـد تـسمح بوصـول أفـضل إىل البظـر أثنـاء يف بعـض احلـاالت هـذه  َ
ة جدا، قدان هذا اإلحساس يف البظر ستكون ضئيلاالستثارة اجلنسية، واملخاطرة بف

قدان اإلحساس يف رأس الذكر عند القيام بعمليـة اخلتـان، كام هو حال املخاطرة بف
 كـان تـالف رأس الـذكر، وهـو وإنإتالف البظر هـي نفـس خمـاطرة إفإن خماطرة 

َّحمتمال، إال أنه احتامل ضعيف  .لخإ... ً



          
 

 : نيويورك-، ماهناتن )Steven Wallach, MD(دكتور  :الرد الثامن

وهـي تـستعمل لتقلـيص طبقـة  َّعملية اخلتان أو إزالة اجلزء الزائد فوق البظـر،
َّاجللد فوق البظر، أو اجللد الزائد حول البظر، وهذا يتم ألغـراض جتميليـة، ومـن  ُّ

 .تقد أهنا تزيد اإلحساس يف هذه املنطقةاملع



   
  

  

  السؤال الثاني
 

 ،
، . 

 :، 
؟ 

 : نيويورك-َّجراحة جتميل  (Kari L. Colen, MD)  الدكتورة:اإلجابة األوىل

َّهناك عوامل كثرية تؤثر عىل املتعة اجلنسية، وإثارة البظر هو  .َّحدها من املؤكد أِّ
ْإزالة القلفة قد تساعدك عن طريق كشف البظـ ر، وقـد تـشعرين نفـسيا بعـدها ُ

َّبأنك أكثر جاذبية، فيتحسن أدا  لعملية إزالة الـشفرين حاجتكَّأما عن  ك اجلنيس،ؤَّ
 .ستشارتك جلراح جتميلاباإلضافة إىل إزالة القلفة، فذلك سيتم حتديده عند 

 -َّ جـراح جتميـل، هيوسـتن )Paul Vitenas, Jr., MD(الدكتور : اجلواب الثاين
 :تكساس

ال يمكن اإلجابة  َّلية ختفيض القلفة وأثرها عىل الوصول إىل الذروة اجلنسية،عم
ُ سؤالك هنا؛ ألن العوامل التي تؤثر عىل املتعة اجلنسية كثرية،نع ولكننـي أسـتطيع  َّ

َّأن أخربك بأن الكثريات من املريضات َّالاليت أجريت عليهن عملية ختفيض القلفـة  ُ َّ ِْ ُ
ْيذكرن بأهنن يشعر َ َّ َُ َّن بزيادة حسية ومتعة أكثر أثناء املامرسة اجلنسيةْ َُّ جيـب التفريـق  .َ

َبني هذه العملية وعملية تقليم الشفرين، رغم أهنام كثريا ما جير ْ ُ ً َّ  .ًن معاياَّ
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 - َّجــراح جتميــل، ميــامي (B Pat Pazmino, MD)دكتــور : اجلــواب الثالــث
 :فلوريدا

عملية إزالة القلفة هي عملية  فِّيغطي البظر،ِّقلل اجللد الذي ُتعملية إزالة القلفة 
َّجراحية؛ لتقليل اجللد الذي يغطي البظر، والذي قد يكـون سـبب الـصعوبة التـي 

ُقـد جتـرى هـذه العمليـة ؛ ِّتواجهينها يف الوصول إىل الذروة اجلنسية هبـذه الطريقـة
 .َّإقليمي يف عيادة خارجيةأو  ،ستخدام ختدير موضعياب

 - بـالتمور جتميـل، َّ جـراح)Samir Shureih, MD( الـدكتور :اجلـواب الرابـع
 :ماريالند

َّ لكن جيـب أال ،َّالقلفة قد تغطي البظر، فتجعله أقل حساسية، يمكن إزالة القلفة
ِّنفرط يف الكشف عن البظر؛ إذ إن البظر شديد احلساسية، وسيسبب مـضايقة عنـد  َُ ْ ُ

لكشف عن املقـدار املطلـوب مـن  جيب ا؛ لذامالمسته للمالبس الداخلية والثياب
 .البظر دون اإلفراط يف ذلك

 . ال أدري؟َّهل ستجعلك هذه العملية تستمتعني بحياتك اجلنسية أكثر

ِّهناك عوامل كثرية غري البظر تـؤثر عـىل املتعـة اجلنـسية والوصـول إىل الـذروة 
َّهذه العملية ستجعل البظر مكشوفا لإلثارة اجلنسية اجلنسية، ً. 

ًاألحيان قد متتـد القلفـة إىل شـفرين كبـريين؛ ممـا قـد يتطلـب تقلـيال يف أغلب  َّ ُّ
َّللشفرين، ولكن هاتني عمليت  .ًن متامااُمنفصلت ناَّ



   
  

   من الناحية الطبية؟ما الحكمة من اإلشمام وعدم اإلنهاك 
َاملدقق يف ربط شيخ اإلسالم اخلتان بتعديل الشهوة جيد أن منبع هذا  َّْ َ ِّ

 r َالربط هو حماولة منه لفهـم احلكمـة مـن وراء تعلـيامت رسـول اهللا
 هذه؟ rاتنة باإلشامم وعدم اإلهناك، ولكن هل يوجد تفسري آخر لنصيحته للخ

َّلنتمعن اآلن يف ردود جراحي التجميل األمريك  أعاله عىل أسئلة املريـضتني، ينيَّ
متفقون عىل أثـر عمليـة إزالـة القلفـة عـىل  -من خالل جتارهبم  -نجد أهنم كلهم 

ق حتسني اإلحساس يف منطقة البظر، رغـم ِزيادة املتعة اجلنسية أثناء اجلامع، عن طري
ُأن الكثري منهم خيلط هذه العملية مع عملية تقلـيم الـشفرين التـي جتـرى عنـدهم  َ

 .َّألسباب جتميلية بحتة، وال عالقة هلا بتحسني اإلحساس يف منطقة البظر
 

جيب أال نفرط يف الكشف عن البظر ْ ُ ؛ إذ إن البظر شديد َّ
ِّاحلساسية، وسيسبب مضايقة عند مالمسته للمالبس الداخلية والثياب؛  جيـب لـذا َُ

 .ْالكشف عن املقدار املطلوب من البظر دون اإلفراط يف ذلك

ٍعالج هذه املشكلة يكون بإزالة جزء من هذا اجللـد، وبالقـدر و
ْ االستئصال؛ من أجل تفـادي حـدوث نـدب ِّاملناسب فقط، فإنه من املهم الدقة يف

 .حول البظر

َّالبظر، وينبغـي أن يـتم  حول اجللد بعض إزالة َّتتضمن العملية
َهذا بحذر؛ حتى ال حتدث مضاعفات، مثل حدوث بعـض اجلـروح أو أكثـر مـن : ٍ



          
 

ِّذلك يف األنسجة حول البظر؛ مما يعرض األخري ألن يصبح مكشوفا مما يسب ُ ًُ َب األمل ِّ
 .للمريض

ُأن يميـل اجلـراح جتـاه التقليـل مـن اال ينبغـي رأيـي ويف َّ ستئـصال، َ
َّويفضل أن تكون الندبات َ  .النامجة عىل جانبي البظر ال عىل أعاله مبارشة واجلروح ُ

ِّأبدا إزالة كل اجللد؛ ألن ذلك قد يسبب مـضايقة،  ينبغي وال ُ ِّ ويف ً
 -أو تقـصريها دون إزالتهـا بالكامـل  -ِّضـيقة  توسيع القلفة إن كانت فإن املقابل

ُيؤدي إىل متعة أكرب أثناء املامرسة اجلنسية ِّ. 

َّوهذه فعال مالحظة األطباء الذين جيـرون عمليـة  َُّ ستئـصال القلفـة، فهـم مـن اً
ــون ــارهبم ال يقوم ــالل جت ــة خ ــر بتعري ــا، البظ ــسمى ًمتام ــة ت ــة خمتلف ــذه عملي   ه

(clitoral unroofing))القلفـة بالقـدر املطلـوب،  جلـدة بتخفـيض يقومـون بـل ،)١
ًبحيث يكشف عن البظر، مع ترك أجزاء القلفة القريبة من البظـر سـليمة، فهـم إذا  ْ َ َ ْ ُ

 .حريصون جدا عىل اإلشامم وعدم اإلهناك، من خالل مالحظاهتم وجتارهبم

َكام أسلفنا  َّعايل للنهايات العـصبية فيـه ُالبظر شديد احلساسية بسبب التمركز الفْ
ُبالنسبة ملا حييط به من أنسجة، فإن تم الكشف عنه بصورة مفرطة يف عملية اخلتـان،  َّ َ ُ ِ

َشتكت املريضة من املضايقة عند احلركة؛ بسبب إثارة البظر من خالل ا َ حتكاكه بـام اْ
َّحييط به مـن مالبـس، وإن تـم  َ ظر، هـا املتـصلة بـالبئستئـصال القلفـة حتـى أجزااُ
                                                           

 )١( http://www.clitoralunhooding.com 
       http://clitoralunhooding.com/faq.html 
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حتكـاك البظـر بآثـار اجلـروح افستشتكي املريـضة مـن املـضايقة واآلالم؛ بـسبب 
َّوالندبات املحيطة به، كام أن أجزاء القلفة القريبة من البظر أكثر حساسية مـن بـاقي 

ًسبب مـضايقة شـديدة، فـاملطلوب إذا هـو ُتـالقلفة؛ لـذا فآثـار اجلـروح فيهـا قـد  ِّ
كشف عن البظر، فيـتم املطلـوب مـن زيـادة ُستئصال بالقدر املطلوب، بحيث ياال

ُاملتعة اجلنسية، ولكن ليس لدرجة جتعله مكشوفا متاما، فيستثريه كـل مـا حيـيط بـه،  ُّ َُ ً ً
ِوال لدرجة جتعله حماطا بالندبات املزعجة واملؤملة ٍُ ُ ً ُ َ. 

َهي احلكمة من وراء وصية نبينـا الـذي ال ينطـق عـن  -يف رأينا  - هذه ببساطة ِّ َّ ِ
 .»« اهلوى؛



          
 

   ةالخـــــاتــمـــــ 
َّ نرى كيف أن حماولة شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ،يف اخلتام َّe فهـم َ ْ َ

ْباإلشامم وعدم اإلهناك، وربطـه  rحديث اخلاتنة، ونصيحة رسول اهللا  َ
َّختالف ما بني عفاف نساء املسلمني ونظرياهتن من ذلك بمالحظة يف زمانه، هي اال

َّ أدى إىل فكرة العالقـة الـسببية املبـارشة بـني وجـود القلفـة - نساء الترت واإلفرنج َّ
َّوشدة الشهوة اجلنسية عند املرأة، يف بادئ األمر،  ظهـور فكـرة تعـديل مـن رغم بالَّ

َّن كيفية إجراء عملية اخلتـان مل تتغـري إال فإَّالشهوة هذه كالغاية املرجوة من اخلتان،  َّ َ َّ
يع علـامء الـسلف أمجعـوا عـىل وصـفها بأهنـا عمليـة ِّيف العصور املتأخرة؛ إذ إن مج

 .ختفيض جلدة القلفة دون املساس بالبظر
ِثم حدث أمر ما يف العصور املتأخرة، وأدخلت عملية  ْ ُ ٌ ٍستئصال جزء من البظـر اَ

ُنصب الرتكيز عىل البظر دون القلفة كعـضو يمكـن منطقيـا اضمن عملية اخلتان، و َّ
ًأن يكون منبعا أو مكمنا  َ ًللشهوة نسبة حلساسيته املعروفـة، وكـل ذلـك سـعيا وراء ً ً

َحتقيق فكرة العالقة الـسببية املبـارشة بـني العـضو املـستأصل يف اخلتـان والـشهوة  َُّ
 .َّاجلنسية

َّاضــطر البظــر، بقطــع وقــوهلم االلتبــاس هــذا يف وقــوعهم وبــسبب  الفقهــاء ُ
 مـسلم لكـل ًمطلقـا رشعال جعله الذي اخلتان تقييد إىل بذلك القائلون املعارصون

 كـل عنـد العمليـة الناحيـة مـن بإشـامم البظر قطع لصعوبة نتيجة وذلك ومسلمة؛
 أو لألطبـاء إمـا ذلـك حتديـد وتركـوا ٍنام بظر عندها للتي فقط به فأوصوا النساء،



   
  

 كـام ٍنـام بظـر لـدهين يكون أن يغلب التي احلارة البالد بعض لنساء جغرافيا قيدوه
  .e يناأللبا الشيخ فعل

ٍواملتأمل يف حديث اخلاتنة ال جيد أي دليل عىل أن تعديل الشهوة هو الغايـة مـن  َّ ِّ
َّوراء اخلتان، وال يوجد فيـه أي دليـل عـىل اإلطـالق عـىل شـهوانية املـرأة القلفـاء 

 .بالنسبة للمرأة املختونة
 مقـدرة  هـو يف)ُختفيض القلفـة ( الفرق الوحيد بني املرأة القلفاء واملرأة املختونة

عـىل الكثـري مـن الغـري َّاملرأة املختونة عىل إشباع شهوهتا اجلنسية، بينام يتعذر ذلـك 
ليـه مـشاهدات األطبـاء يف عـرصنا احلـديث، بـل إن إَّ، وهذا ما توصلت خمتونات

ُة أصبح يوصف كعالج للنساء الاليت يعانني من العجـز اجلنـيس يف فستئصال القلا َ
ِهن بغرض زيـادة املتعـة اجلنـسية والزينـة، وقـد فهـم َبالد الغرب، وصار ينترش بين َ َّ

ِّبعض علامء السلف هذا املعنـى مـن حـديث اخلاتنـة، مؤكـدين مـشاهدات العلـم 
 -يف حديث اخلاتنة  rُاحلديث، فذكروا كيف أن احلظوة التي أشار إليها رسول اهللا 

ضـافة إىل بعـض َّهـي الزيـادة يف لـذة اجلـامع، باإل - والتي جتدها املرأة بعد اخلتـان
ِّالفوائد األخرى؛ كالنظافة والزينة؛ كام ذكر العالمة ابن القيم َ َّ َ. 

َّأما عن احلكمة من اإلشامم وعدم اإلهناك، فقد توصـل األطبـاء املعـارص ن إىل وَّ
ٍتفسري شاف هلا كام أسلفنا، من خالل مشاهداهتم عىل أرض الواقـع، وهـي تفـادي 

ِمضاعفات العمليـة مـن أمل وضـيق ٍ ستئـصال، وليـست  ينـتج مـن اإلرساف يف االَ
 .َّبن تيميةاَّتعديل الشهوة كام ظن شيخ اإلسالم 
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املتعددة بعض آراء املشاهري 
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  :آراء شرعية حول ختان اإلناث: أوالً

 

 


)١()٢(
  

  رأي المفتي قديما في المسألة
ــديام يف  ــي ق ًإن رأي املفت ــاث، َّ ــان اإلن ــتحباب خت ــوح إىل اس ــشري بوض ــسألة ي امل

ال نكلف الناس بختان : (ومرشوعيته، وهذا نص كالمه باختصار وترصف؛ حيث يقول
اإلناث، فإذا ختنوا فبها ونعمت، وإذا مل خيتنوا فبها ونعمت، وعموم املسلمني وأغلـبهم 

 ...).ا ويف دينناًال خيتنون اإلناث، لكننا نرفض إطالقا أن يتدخل اآلخر يف حياتن
نعم ورد فيه حـديث :  ( يف هذه املسألة، قالrَّوحول ورود يشء من السنة عن النبي 

َ وهذه املرأة التي كانـت ختـتن غـري أم –َ بامرأة ختتن rمر رسول اهللا : أم عطية أهنا قالت
َ مر بامرأة ختتن تسمى أم عطr أم عطية األنصارية تقول بأن الرسول –عطية الراوية  يـة َّ

 فهذا توجيه من »أشمي وال تنهكي«:  فقال هلا– يعني حتى اخلاتنة كان اسمها أم عطية –
 .)٣(»أشمي وال تنهكي؛ فإنه أحظى للزوج وأنرض للوجه«: rالنبي 

                                                           
 0yI7Fe7smmD=v?watch/com.youtube.www://http     :الفيديو بالكامل عىل الرابط التايل )١(
 http://www.youtube.com/watch?v=I10_6ioD6Xs     :الفيديو بالكامل عىل الرابط التايل)٢(
، وحسنه )١٧٥٦٢(، والبيهقي يف السنن الكربى )١٢٢(، والصغري )٢٢٥٣(أخرجه الطرباين يف األوسط  )٣(

 ).٢٣٣٢(األلباين يف صحيح اجلامع 

i p 
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ُفهنا نص، وهذا النص أو هذا احلديث روي بطرق كثرية، وهو حـسن، وكـل العلـل  ٌّ
 ).ُء احلديث حكموا بحسنهالتي أرادوا أن خيرجوها فيه ليست ثابتة، وعلام

َّأهنـا سـنة، مكرمـة، مـستحب، ... الواقـع: (ويتحدث املفتي بشكل أوضـح فيقـول ُ
 ...ومرتوكة للزمان واملكان، فنحن أدرى برشيعتنا وكيفية التطبيق

َيتكلمون عن املامرسة، ويأتون بصور، وأن املامرسة تتم أمام النـاس، وبـأدوات غـري 
 ... هذا ال يؤيده اإلسالممعقمة، وبطريقة مهجية، وكل

ِاخلتان هذا ال بأس به، من شاء فليفعله لإلناث، ومن شاء ال يفعله، إذا فعل البـد أن  ُ
أن تكون يف مكان؛ مستشفى أو عيادة طبية معتمدة، : يكون حتت ضوابط، هذه الضوابط

درجـة َّوالذي يقوم به جراح، والذي يقوم به ينبغـي أن يراعـي الدرجـة األوىل فيـه، وال
األوىل باتفاق األطباء يف العامل كله ال يشء فيها، وإنام هـي مـسألة حتـسني، إال إذا حكـم 
الطبيب كام سمعنا من قريب أنه واجب علينا أن نفعل هذا، أو حكم الطبيب أنـه ينبغـي 

 ).علينا أن نفعل هذا عىل سبيل الوجوب أو االستحباب
  

  رأي المفتي حديثًا في المسألة 
  

َّا رأي املفتي األخري يف املسألة نجد أن رأيه تغري من القول بمرشوعية ختان وإذا طالعن
 إىل القول بأنه عادة وليس عبـادة يثـاب –َّ حيث رصح باستحبابه –اإلناث وكونه عبادة 

 .عليها
ختان اإلناث؛ : (ويف بعض فتاواه يتكلم عن املسألة من الناحية التارخيية فيقول ما فحواه

ختـان : م، واجتمـع فيهـا األطبـاء، وقـالوا١٩٥٠ عريضة، بدأت سنة هذه قضية طويلة
  .اإلناث هذا مصيبة

i p 



          
 

حممود شلتوت، وحممد البنا، وحممد كامل البنا، والشيخ حممد عرفة : فاجتمع املشايخ
وجملـة ) األزهـر(، وكتبوا يف جملـة ...َّمن هيئة كبار العلامء، والشيخ عبد الوهاب خالف

هل أنـتم : مستفيضة للرد عىل هذا التوجه اجلديد، وقالوا لألطباءًبحوثا ) لواء اإلسالم(
ِّتقولون بمنعه ملجرد تقليد الغرب أو ألنه ضار فعال؟ نحن نرى أنكم متأثرون بـالغرب،  ً
ُوليس هناك مؤمترات عقدت، وال أبحاث كتبت، وليس هنـاك إمجـاع بيـنكم عـىل هـذا  ُ

 ...الكالم
م وهـم يبحثـون، عقـدوا ٢٠٠٠إىل سـنة م ١٩٥١ويف خالل مخسني سنة؛ من سـنة 

م ٢٠٠٠ويف سـنة ... ُّاملؤمترات التي طلبها املشايخ، وكتبوا األبحاث، وقاموا بالتتبعـات
ِأصدرت منظمة الصحة العاملية أن هذه عادة تودي بالبنات، وأهنا مصيبة املصائب ُ... 

ًك إمجاعا بني أطبـاء فأعدنا النظر يف األمر، وبحثنا مرة ثانية يف امللفات، وجدنا أن هنا
ِّالعامل عىل رضر هذه الفعلة، ووجدنا أن هذه الفعلة تـشوه صـورة اإلسـالم واملـسلمني، 

 هل هي عادة أم عبادة؟: وتضيف من تشوهيها، فقلنا
فاجتمع جممع البحوث اإلسالمية، وجلـسنا ننظـر؛ هـل هـي عـادة أم عبـادة؟ مـدة 

دة وأمجع األطباء فـال أثـر إلمجـاعهم، لكـن َّطويلة، وأقر املجمع أهنا عادة، لو كانت عبا
هـي عـادة، : العلامء أمجعوا عىل أهنا عادة، وذهبنا هبذه القضية للـرشق وللغـرب فقـالوا

ًووجدنا كثريا جدا من بلدان املسلمني ال يامرسوهنا وال يعرفون عنها شيئا ً. 
ن يعرفوننـا وال موقف اإلسالم يف العامل، اجتامع األطبـاء ممـ: ًبناء عىل هذه املعطيات

يعرفوننا عىل ذلك من املسلمني وغري املسلمني، إصدار منظمة الصحة العاملية هذا الرأي 



   
  

ًبعد تأن ظل مخسني عاما وأكثر أهنا من باب العـادات ال مـن بـاب العبـادات بعـض ... ٍّ
 ).هذه العادة ممنوعة:  لكل هذا قلنا؛دراسة مستفيضة

ال يوجـد : (ري إىل مسألة اخلتان؛ قال املفتيوحول ما إذا كان هناك حديث صحيح يش
 ).حديث واحد فيها

: ؟ أجاب)١(»إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل«: وملا أورد عليه بعض طالبه حديث
الشمـسان، القمـران وهـي الـشمس : اخلتانان هذا ملحق بـاملثنى، مثـل: املجمع يقول(

َوالقمر، العمران ي ختان الرجل عندما يتوازى مع حمـل واخلتانان يعن... أبو بكر وعمر: ُ
 ).ختان املرأة



)٢(
 يوسف القرضاوي فإنه يتجه إىل القول باملنع من ختان اإلناث، /أما األستاذ الدكتور
 املختـصون –َّما نبه األطباء املعارصون : َّيؤكد االجتاه إىل املنع: (ويربهن عىل ذلك بقوله

ُّ بأن ختان النساء يرض باملرأة يف الغالب، وحيرمها من –جلنس ونحوها بأمراض النساء وا
 .َّلذة مرشوعة، وهي كامل االستمتاع بزوجها

ا صـحية ونفـسية وجنـسية ًأن مـن وراء هـذا اخلتـان أرضار: بل أثبت بعض األطباء
 .)واجتامعية ال جيوز إغفاهلا

                                                           
، )٦١١(، وأخرجه من طريق أخرى ابن ماجة بنحوه )٢٦٠٢٥(ام أمحد يف مسنده أخرجه هبذا اللفظ اإلم )١(

وغـريه ) ٨٠(وصـححه األلبـاين يف إرواء الغليـل . حديث صحيح: وقال األرناؤوط يف تعليقه عىل املسند
َإذا«: بلفظ) ٣٤٩(وأصل احلديث يف صحيح مسلم . من املواضع َجلس ِ َبني ََ ْ َشعبها َ ِ َ َاألربـعِ ُ ْ َ َّومـس ْ ُاخلتـان ََ َ ِ ْ 

َاخلتان َ ِ ْفقد ْ َ َوجب َ َ ُالغسل َ ْْ : َّ، إال أنـه بـوب لـه بقولـه)اخلتان(بدون لفظ ) ٢٩١( وهو عند البخاري بنحوه »ُ
  ).إذا التقى اخلتانان(باب 

 .html.83/4039/library/net.qaradawi://http      :ًالنص كامال عىل الرابط التايل انظر )٢(



          
 

مـن ( : قولـهشوقي الفنجري أمحد /وعن املسألة من املنظور الطبي ينقل عن الدكتور
كـام أن ) Clitoris(زة يف البظـر َّتكون مرك: ا أن األعصاب اجلنسية يف املرأةاملعروف طبي

يعني : فاخلتان كام متارسه القابلة. األعصاب اجلنسية للرجل تكون مركزة يف رأس الذكر
 .ويف بعض األحيان قطع جزء من الشفرة... قطع البظر

ِّمان املرأة من مجيع أعصاب احلس اجلنيس، فهـو يف تـأثريه عـىل ا حروهذا يعني عملي
يـشبه إىل حـد كبـري تـأثري ) orgasm(أنوثة املرأة وعىل رغبتها يف اجلنس واستجابتها لـه 

... فهو نوع من إهدار آدميتها والقضاء عىل مشاعرها وأحاسيسها... اخليص عىل الرجل
 .ُّالق وتفكك األرس يف اإلسالمويصيبها بالربود اجلنيس، وهو أحد أسباب الط

ظاهرة خطرية منترشة يف الـبالد التـي متـارس عـادة ختـان : بقي أن نضيف إىل ذلك
وهي اضطرار الرجال إىل تعاطي املخدرات كاألفيون واحلشيش بقصد إطالـة ... البنات

 .ااجلامع، حتى يستطيع إشباع زوجته جنسي
 القضاء عـىل ظـاهرة املخـدرات يف العـامل وقد أمجع علامء االجتامع عىل أنه ال أمل يف

 .ا عىل ظاهرة ختان البناتاإلسالمي، إال بعد القضاء هنائي
البنات هلا مضاعفات صحية وطبية أخـرى غـري التـأثري ) ختان(وال ننسى أن طهارة 

ويـصل ... َّوقـد يلتهـب اجلـرح ويتلـوث. اجلنيس، فالذي يامرسها قـابالت جـاهالت
وكثري مـن القـابالت ...  للبنتً دائامًنوات املبيض، وقد يسبب عقامالتلوث إىل الرحم وق

بضم رجليها بشدة، مما يـنجم عنـه التـصاقات وضـيق يف : بعد قطع الشفرة يأمرن الفتاة
باب املهبل، وهذا بدوره يسبب عرس الوالدة، بحيث حتتاج الفتاة إىل عملية شـق املهبـل 

 .حتى ال خيتنق اجلنني أثناء الوالدة
 . قليل من كثري من أرضار هذا العادة البغيضةوهذا



   
  

 )١(
 أن نتعامـل – املرشف العام عىل مؤسسة اإلسالم اليوم –يرى الدكتور سلامن العودة 

ًمع هذه القضية باعتدال، السيام وأهنـا أحـدثت جلبـة وجـدال عـىل املـستوى الفقهـي،  ً
 .عيواإلعالمي، واالجتام
 الثابت يف الـصحيحني عـىل » إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل «واستدل بحديث

 .وجود ختان املرأة يف اجلاهلية واإلسالم
هو مبـاح، : وأشار إىل وقوع اخلالف يف هذه القضية بني الفقهاء؛ فبعض العلامء يقول

ه مـن إنه مستحب، ويـستدل باحلـديث الـسابق، وبغـري: ومن العادات، وبعضهم يقول
 .األحاديث، وإن كان غالبها ال يسلم من مقال

ًوذكر أن بعض العلامء يرى أن أحاديث ختان اإلناث ال تـصح، وأن بعـضهم أحيانـا 
 .ُربام يفرط أو يبالغ فيقيض عىل حيوية املرأة وقدرهتا اجلنسية

*  *  * 
 

)٢(
 بـني مـسألة اخلتـان –إسالمي معروف  داعية –ويربط الشيخ وحيد عبد السالم بايل 

مـن النـاس مـن : (واحلفاظ عىل طبيعة املرأة اجلنسية وسد الذرائع أمام انحرافها؛ فيقول
يقول بأن ختتني البنات وحشية، ختتني البنـات مل يـرد يف الـسنة، ختتـني البنـات نـوع مـن 

 مـاذا يريـد وهذه األفكار إنام غرسها يف بعض املـسلمني الغـرب،... التخلف والرجعية
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ما الفائدة ! ملاذا ينفق األموال للدعايات حتى يرتك املسلمون ختتني بناهتم؟! الغرب منا؟
 العائدة عىل الغرب من أجل هذا األمر؟

 .كثري من الناس ال يدري املسألة
 أن الغرب قد انترشت فيـه الفاحـشة والعيـاذ بـاهللا، فنـسبة – أخي الكريم –املسألة 

ا بني تسعني إىل مخـسة وتـسعني باملائـة والعيـاذ بـاهللا، ويف بعـض االنحراف يف الغرب م
 .األماكن وصلت نسبة االنحراف إىل مائة باملائة

أما يف بالد اإلسالم؛ فنـسبة االنحـراف إذا ارتفعـت جـدا تـصل إىل نـصف باملائـة، 
 .واحلمد هللا رب العاملني

ولـة الـسويد إللقـاء ًوأنا أذكر لك أنني كنت يوما منذ أكثـر مـن عـرش سـنوات يف د
حمارضة هناك، فحـدثني رئـيس الرابطـة اإلسـالمية هنـاك أن حمـافظ عاصـمة الـسويد 

ًأخرج جائزة قيمة لكل بنت بلغـت أربعـة عـرش عامـا ومـا زالـت حتـتفظ ) استوكهلم(
فتقدم البنات إىل املستشفى للكشف عليهن، وكل واحدة تريـد : يقول.. ببكارهتا، فانظر

 َّتصور كم واحدة فازت من العاصمة كلها؟أن تفوز باجلائزة، ت
 !ستندهش حينام تسمع النتيجة؛ مل تفز وال بنت باجلائزة

معنى هذا أن االنحراف هناك وصل إىل درجة مائة باملائة، فهؤالء أرادوا أن ينحـرف 
 بناتنا والعياذ باهللا، وأن تنترش الفاحشة يف الذين آمنوا؛ فامذا صنعوا؟

ِّلبنت إذا ختنت كانت هادئة الشهوة، ال تنحرفَّروجوا هذا، وهو أن ا ُ. 
َّأما إذا مل ختتن كانت   . مستثرية بأي يشء، رسيعة االنحراف– أكرمكم اهللا –ُ



   
  

ُالبنت إذا ترك ختتينها فإهنا تكون عصبية املزاج، حادة الطبـع، وإهنـا : بل قال األطباء
 ).تغضب برسعة، وتكون عصيبة ال تستطيع أن تركز يف املوضوع

 :هل ورد عن الفقهاء أمر يف ختتني البنات؟ بقوله: وجييب عن سؤال
 . يريان استحباب ختتني البنت– رمحهام اهللا –نعم، اإلمام مالك واإلمام أبو حنيفة (

 .اإلمام الشافعي واإلمام أمحد يريان وجوب ختتني البنت
 فـيام –امء إذن؛ ختتني البنت يدور بني الوجوب واالستحباب، ومل يقل أحد مـن العلـ

 ).ُّ أن هذا بدعة أو وحشية أو ختلف أو رجعية–أعلم 
 *  *  * 

 

)١(
يرى الشيخ خالد اجلندي أن ختان اإلناث من األمـور املـسكوت عنهـا يف الـرشيعة، 

َّوأنه مل يرد هبا إلزام يف الرشيعة، ومل يرتب عىل تركها عقوبة، وأنه مل يقل به اإل سالم، كام مل ُ
َينه عنه اإلسالم َْ. 

ًويذهب إىل منع ختان اإلناث، ال حتريمه، وإىل أن هنـاك فرقـا بـني املنـع والتحـريم؛ 
 .ختان اإلناث حرام: ًفليس كل ممنوع يكون حمرما، فال يأيت شخص ويقول

ًوشبه ذلك بواقعة تارخيية حينام منع الرئيس السادات اللحوم شهرا، وأنه ليس معنـى  َّ
ُلك أن يصدر عامل فتوى بتحريم اللحوم يف هذا الشهر الذي منعت فيهذ ُ. 

فـنحن ال نقـول بـالتحريم، وإنـام نقـول : (ًناء عىل هذا يقول الشيخ خالد اجلنـديبو
 ).باملنع
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عندنا من األصول الفقهية املعتربة املعمول هبـا أن لـويل : (ويوضح هذا الرأي فيقول
M  Ë  Ê  É  È  Ç :لـسلطة وردت يف قولـه تعـاىلاألمر سلطة تقييد املباح، وهذه ا

Ð  Ï   Î  Í  ÌL ]ًفطاعة ويل األمر تكون واجبة طاملا مل تتعـارض ، ]٥٩: النساء
ًمع الكتاب والسنة، فمنع ختان اإلناث ال يتعارض مع الكتاب والسنة؛ ألنه ليس حمرمـا 

 ).ًوال مأمورا به، ويبقى األمر يف دائرة والة األمر
*  *  * 



 )١(
 بأن ختان اإلناث جريمة يف حق – الداعية املعروف –عمرو خالد / ِّويرصح األستاذ

ٌهناك جرم آخر واقع عـىل املـرأة يف العـامل اإلسـالمي؛ اخلتـان، والـذي : (املرأة، ويقول
ًتتعرض له املرأة، وخصوصا أن هذا يتم كثريا حتت اسـم اإلسـالم، ولـيس ه ً نـاك أدلـة َّ

حقيقية قوية تؤيد هذا الكالم، والـذي حيـصل يف أفريقيـا للمـرأة يشء رهيـب، يشء ال 
ُّيتخيل، يؤدي يف حاالت كثرية إىل قتل املرأة، أو يؤدي إىل تشوه املرأة، أو يـؤدي إىل أهنـا  ُ
ٌتفقد إنسانيتها متاما، وهذا يعمل حتت اسم اإلسالم، وهذا ظلـم شـديد شـديد للمـرأة،  ُ ً

َّنريد من خالل صناع احلياة ومن خالل مرشوع النهضة أن يتغري هذا الكالمونحن  ُ.( 
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 )١(
، وصف يف بـدايتها عمليـة )اخلتان سنة نبوية أم جريمة إنسانية(يف حمارضة له بعنوان 

 ).جريمة جمتمعية(وأهنا ) اجلراحة املقبوحة(اخلتان بـ
يعة نقلها عن أحد احلـضور، ذكـر الـدكتور عـدنان إبـراهيم أن مـا ويف إحصائية رس

ُ جترى بمعدل ستة آالف حالـة يوميـا عـىل – يقصد ختان اإلناث –) اجلريمة(وصفها بـ
 .مستوى العامل

وتناول يف حديثه موقف اإلسالم من اإلنسان ككل؛ وأن اإلسالم ينظر إليـه كإنـسان 
ًكامل روحا وجسدا، ال يتجزأ وال ي تفكك، ويـرفض اختزالـه يف جـسد، أو اختزالـه يف ً

 .حمض روح
ُّثم تناول موقف اإلسالم من الغرائز اجلسدية، وأن من يسلك سبيل الرهبنة والتبتـل 
ًوقطع الرغبات التي فطر عليها اجلسد اإلنساين قطعا مطلقا فإنه ال يـسري يف الطريـق إىل  ًُ

 .اهللا
ة يف االستمتاع اجلنيس وليس جمـرد املعـارشة ثم أشار إىل تأكيد اإلسالم عىل حق املرأ

اجلنسية إلرضاء الرجل فحسب، بل إن حق املرأة يف ذلـك االسـتمتاع أعظـم مـن حـق 
 .ًالرجل؛ ألن املرأة هي التي سوف تتحمل تبعة هذا االستمتاع محال ووالدة
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  :طبية حول ختان اإلناثآراء : ثانيا

  

)١(
: ن اإلناث مـن املنظـور الطبـي فتقـولوتتحدث الدكتورة هبة حول قضية ختا 

وهو العضو الذي حيتوي عـىل األنـسجة القابلـة (أنواع اخلتان تندرج ما بني خفض للبظر (
ى باخلتان الفرعوين، وهو استئصال جلميـع البظـر َّواستئصاله، إىل اخلتان املسم) لالنتصاب

َقديمـة قـدم الـدهر، ا تصغري لفتحة املهبل، وهي عادة حبـشية ًواألشغار الصغرى، وأحيان ِ
 إهنا تأتينا من قبل العرص الفرعوين : إهنا فرعونية األصل، بل إن بعض املصادر تقول:ويقال

 .)من القبائل اهلمجية التي كانت تسكن قلب وجنوب أفريقيا
اخلتان هو استئصال عـضو البظـر مـع أو : (ًويف نفس النقطة، تقول أيضا بشكل أوضح

هي األنسجة املنتصبة يف جسد املرأة املسؤولة عن اسـتجابتها دون األشفار الصغرى، وهذه 
اجلنسية امللموسة، والتي تساوي األنسجة املنتصبة املتمثلة يف اجلزء العلوي للعضو اجلنـيس 

 ).ِوالتي حتفظ له قوامه الصلب أثناء االنتصاب) القضيب(الذكري 
ًوتقول أيضا معرفة باخلتان األنثوي، ومنوهة إىل الناح ً ِّ هـذه : (ية التارخيية يف هذه القضيةً

 استئـصال جـزء مـن اجلهـاز التناسـيل اخلـارجي – ًحتديدا – هي "اخلتان األنثوي"العملية 
 وهذا اجلزء يتفاوت بني جزء من اجللد املوجـود أعـىل "البظر والشفرين الصغريين"للمرأة 

 إىل "ًا أيـضاا أو كليئيجز" إىل كل البظر والشفرين الصغريين ،البظر إىل جزء من البظر نفسه
ا عـن طريـق اخلياطـة،  باإلضافة إىل تضييق فتحة املهبل جراحي،استئصال كل هذه األشياء

 .وهذا هو أسوأ أنواع اخلتان وهو املسمى باخلتان الفرعوين
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 فتاريخ الفراعنة معـروف ومـصور عـىل ،ولكن الفراعنة بريئون من هذه العملية برمتها
 ومن ضمنها ختان الذكور املسجل عـىل ،سالت يف خمتلف املناطق األثريةجدران املعابد وامل

مـا يثبـت أهنـم   – عـىل حـد علمـي –بعض اجلدران يف منطقة سقارة، ولكن مل يرد عـنهم 
 إن هذه العادة كان أصلها بعض قبائل وسط وجنوب إفريقيـا :مارسوا ختان اإلناث، وقيل

باحلبشة، ولكن مل يثبت عنها أية أصـول دينيـة أو ًالتي نزحت إىل دول جنوب إفريقيا مرورا 
 .إسنادات نبوية

 . كان له أربع بنات وحفيدتان ويف ذلك مل يرد أنه أمر بختان واحدة منهنrالرسول 
 هيف كتاب -الدكتور عبد احلليم أبو شقة أما من املنظور الرشعي، فتنقل الدكتورة هبة عن 

أوهـام باطلـة حتـارص االسـتمتاع الطيـب : (انحتـت عنـو) حترير املرأة يف عـرص الرسـالة(
ا ً للتعفـف األخـرق وتـضييقًدعـام :وجوب ختان البنات: الوهم الرابع":  قوله-) وتطارده

لفرص االستمتاع عىل كل من الرجل واملرأة ساد القول بوجـوب ختـان البنـات يف بعـض 
اإلسـالم بالد املسلمني، وذلك لقرون طويلـة وكـأن ختـان اإلنـاث فريـضة مـن فـرائض 

ا هلـذا ً كام يعترب فعله مكرمة هلا وهذا كله وهـم، وتأكيـد،ة للفتاةَّوإغفاله يعترب نقيصة ومعر
 :الوهم شاع احلديث الضعيف التايل

 رواه »اخلتان سنة للرجال ومكرمة للنـساء«: rقال رسول اهللا : عن شداد بن أوس قال
 ).٢٩٣٧انظر ضعيف اجلامع الصغري احلديث رقم (الطرباين 

 وملـا جـاء ،واحلقيقة يف أمر ختان البنات أنه كان عادة مـن عـادات العـرب يف اجلاهليـة
ا وحيفـظ حـق ًاإلسالم وضع هلا من الرشوط ما خيفف من أثرها عىل الرجل وعىل املرأة معـ

 ...كل منهام يف االستمتاع



          
 

ف يف النساء لُ أنه اخت)املدخل(أفاد الشيخ أبو عبد اهللا بن احلاج يف : قال احلافظ بن حجر
ا أو يفرق بني نساء املرشق فيخفضن ونساء املغـرب فـال خيفـضن لعـدم ًهل خيفضن عموم

 ؟...الفضلة املرشوع قطعها منهن بخالف نساء املرشق
 وهو الذي أورده صاحب املغني عـن أمحـد، ،ال جيب يف حق النساء:  للشافعيةٍويف وجه

اخلتان «واجب عىل أن احلديث أي حديث وذهب أكثر العلامء وبعض الشافعية إىل أنه ليس ب
فـتح ( ألنه من رواية حجاج بن أرطأة وال حيـتج بـه ؛ ال يثبت»سنة للرجال ومكرمة للنساء

 ).٤٦١و ٤٦٠، ص ١٢ الباري ج
أحاديـث األمـر بختـان املـرأة ضـعيفة مل ": )فقه السنة( يف eوقال الشيخ السيد سابق 

 .")٣٦( ص )١( فقه السنة ج"يصح منها يشء
أما عن احلاالت التي جيـب فيهـا : (حول ما لو كان اخلتان عالجيا؛ تقول الدكتورة هبةو

عنـد  – بقضاء اهللا سـبحانه وتعـاىل –ا فهي حاالت خاصة استئصال جزء من البظر جراحي
لقـن بعـضو بظـري أكـرب مـن احلجـم الطبيعـي؛ ممـا جيعلـه عرضـة ُبعض الفتيات التي خ

ٍويصيبه بااللتهابات والتقرحات املتكررة، ويكـون هنـاك داع لالحتكاك باملالبس الداخلية 
ًطبي للقيام بعملية جراحية عالجية، وليست ختانا وخاصة وأن اجللد الـذي يغطـي البظـر 

 التـي تقـوي اجللـد العـادي وجتعلـه حيتمـل "الكرياتـني"جلد رقيق وال حيتوي عىل طبقـة 
 .)االحتكاك باملالبس واألشياء املختلفة

: كتورة هبة عالقة هذه القضية باستثارة الفتاة واحلفاظ عىل رشفهـا؛ فتقـولوترفض الد
 غرض ومهـي؛ – وهو جتنب استثارة الفتاة لتظل رشيفة وعفيفة –الغرض املزعوم للختان (

حيث تكمن الرغبة واإلثارة واالستثارة يف اجلهـاز العـصبي دون البظـر الـذي إذا كـان يف 
ا بني الـشفرين الكبـريين؛ وبالتـايل يكـون خـارج نطـاق ًحدود احلجم الطبيعي يكون خمتبئ



   
  

فهـو ال يفعـل إال . االحتكاك واإلثارة املزعومة والتي ألبست هذا العضو ما ال دخل له هبـا
 ). وهو بداية تدفق الدم فيه نتيجة بداية الدورة اجلنسية،االستجابة لإلثارة باالنتصاب

*  *  * 
)١(

 ):ًالعارشة مساء(خالد منترص يف إحدى حلقات برنامج / استضاف الدكتور
 .عمر عبد العزيز؛ أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب القاهرة/ األستاذ الدكتور -
 .حامد عبد اهللا؛ أستاذ أمراض الذكورة والعقم بطب القاهرة/ واألستاذ الدكتور -

 اإلناث؛ حيث قـام مقـدم الربنـامج بعـرض خريطـة ودار النقاش حول قضية ختان
ُيمثل اللون األمحر فيها الب ًتقريبـا، ومـن % ٩٥ُلدان التي يامرس فيها ختان اإلناث بنسبة ِّ

 ...مرص، السودان، إثيوبيا، جيبويت، كينيا: أبرزها
ُبينام يمثل اللون األخرض عىل اخلريطة البلدان التـي ال يـامرس فيهـا ختـان اإلنـاث،  ِّ

 ...السعودية، اليمن، ليبيا، اجلزائر، املغرب، إيران: التي من أبرزهاو

                                                           
 .PHEU-FwblKJ=v?watch/com.youtube.www://http: احللقة كاملة عىل هذا الرابط )١(

ًؤثر سلبا يضار و(خالد منترص باحللقة أن قطع البظر . ًوإحقاقا للحق فقد شهد األطباء الذين استضافهم د  
 .، ورأي صواب منهم ثبت صحته باألدلة العلميةوهذه حقيقة ال يمكن إنكارها) عىل املرأة

إال يف الدول املتخلفة فهذا ما نختلف معهـم فيـه، ونـرى ا ًيعا وجود يشء اسمه اخلتان هنائيلكن أن ينفوا مج
األوروبيـة دول الأن هذا الرأي حيتاج منهم إىل املراجعة واالطالع عىل األبحاث التي قام هبا عدد من أطباء 

مشاهدة هـذا الربنـامج عـن  فيام خيص هذه النقطة، لذا ندعوهم إىل رأهيم يف طأ اخل والتي تثبت "املتقدمني"
 :عىل الرابط التايل) حسب تصنيفهم للدولالبلد األم للتقدم (مريكا أ خلتان يفتاريخ ا

http://www.youtube.com/watch?v=pvX5J7lAv4g. 

http://www.youtube.com/watch?v=pvX5J7lAv4g


          
 

عمر عبد العزيز عن األعضاء التناسـلية اخلارجيـة / َّويف بداية حديثه؛ تكلم الدكتور
 .البظر، والشفرتان الصغريتان، والشفرتان الكبريتان: األساسية للمرأة، وذكر أهنا

 :وأوضح أهنا تتميز بميزتني أساسيتني
 أن كمية الدم الرشياين اآلتية إليها كبرية جدا؛ بمعنى أنـه لـو حـدث فيهـا أي :األوىل

 .جرح فمن املمكن أن حيصل نزيف قد يؤدي إىل الوفاة
 . أن فيها كمية أعصاب كبرية جدا، أي أن درجة اإلحساس فيها عالية جدا:الثانية

ية هي املـسئول الـرئيس عـن ومن هذا املنطلق كانت هذه األعضاء التناسلية اخلارج
 .اإلشباع اجلنيس لدى اإلناث

م عن طريق منظمـة ١٩٨١َّثم انتقل إىل أن التعبري عن ختان اإلناث قد تغري منذ سنة 
 ).تشويه األعضاء اخلارجية لألنثى(إىل تسميته ) ًختانا(الصحة العاملية من تسميته 

 . ختان الذكور فقطقارص عىل) اخلتان(واستنتج من هذا أن التعبري بمصطلح 
ثم تكلم عن العملية الترشحيية هلذه القضية، وأوضح أهنـا أربعـة أنـواع ختتلـف مـن 

 :مكان آلخر
 . إزالة البظر:األول
 .إزالة الشفرتني الدقيقتني: الثاين

وهو خطري؛ حيث يزال فيها اجلزء اخلارجي بكامله، وهو ما يـسمى باخلتـان : الثالث
، واسمه يف )اخلتان السوداين(فارقات الغريبة أن اسمه يف مرص السوداين، وذكر أنه من امل

 )!!اخلتان الفرعوين(السودان 



   
  

ًإفساد العضو بحيث ال يعدو أن يكون نسيجا ليفيا ال إحساس فيه، ويتم هـذا : الرابع
ُّبطرق من أشهرها الكي َ. 

 : قسمنيثم تكلم الدكتور عمر عن النتائج السلبية هلذه العملية وأهنا تنقسم إىل
 . تبدأ بالنزيف، وربام تنتهي بالوفاة:مضاعفات فورية -
، وربـام أدت إىل )فـالوب( حيث تؤثر هـذه العمليـة عـىل قنـاة :ومضاعفات آجلة -
 .العقم

ثم انتقل إىل أثر هذه القضية عىل اجلانب النفيس لدى الفتاة التي أجريت عليهـا هـذه 
 . أن تنساهالعملية، ووصفه بالبشع، وأن الفتاة ال يمكن

 .َّوبني أثره عىل العالقة الزوجية، وأنه يرض هبا الرضر البالغ
إذا كنا متفقني عىل أن اجلراحة هلـا قـوانني وقـد أقـسمنا عـىل : وتساءل الدكتور عمر

 إال إلزالـة رضر أو منـع وفـاة؛ فهـل تـدخل هـذه – اجلراحة –ُاحرتامها وأهنا ال جترى 
هل تكون من قبيل رفع الرضر أو منع : طار؟ بمعنى يف هذا اإل– ختان اإلناث –القضية 

 أن الطبيب الذي أجرى هذه اجلراحة – عىل حد قول الدكتور عمر –الوفاة؟ وهذا يعني 
 .قد حنث يف يمينه

وذكر أن من أخالقيات املهنة أن يرشح الطبيب للمريض فوائد العملية اجلراحية التي 
ذا حيدث يف عملية ختان اإلناث أم أن البنـت ُستجرى له وتبعاهتا وما ينجم عنها؛ فهل ه

 تؤخذ وال حول هلا وال قوة؟
 من باب التجميـل، أوضـح أن – قطع جزء من البظر –وفيام لو كانت عملية اإلزالة 

ًهذا نادرا ما حيدث السيام إذا كان املوضع كبريا جدا، ويؤدي إىل نوع مـن االحتكـاك يف  ً



          
 

جترى هلا عملية جتميلية، وال عالقة هلـا بـالبظر، وهـذا ٍاجللد والتهابات متكررة؛ فحينئذ 
 .ًيشبه ما لو كان املهبل ضيقا جدا أو العكس

 أسـتاذ أمـراض الـذكورة والعقـم بطـب القـاهرة –حامد عبـد اهللا / َّثم رد الدكتور
 بأن مـن – عىل من يقول بأن اجلزء املزال عبارة عن قطعة صغرية –وضيف احللقة الثاين 

ُ يرىض لنفسه أن تزال قطعة ولو صغرية من أذنـه؛ فكيـف بإزالـة عـضو لـه يقول هذا ال ُ
 .أمهية بالغة يف حياة الزوجني اجلنسية

َّوركز حديثه عىل تأثري هذه العملية عىل العالقـة الزوجيـة، وأهنـا سـبب رئـيس مـن 
 .أسباب انتشار ظاهرة اإلدمان السيام يف املجتمع املرصي

َّلقبليـة والبدويـة التـي ال يمكـن أن تـصدر أفكارهـا وذكر أهنـا نتـاج املجتمعـات ا ُ
 .للمجتمعات املدنية

واستغرب القول بأن هذه القضية ختتلف ما بني البلدان احلارة والبلدان البـاردة، وأن 
ًالبظر إذا كان كبريا يف بيئة حارة فإن هذا مدعاة لإلثارة اجلنسية، وأجـاب عـن هـذا بـأن 

َالذكر لديه مثل ذلك؛ فلم ال  ! يقال فيه نفس هذا الكالم الذي يقال لألنثى؟ِ
*  *  * 

)١(
إثر قيام بعض نواب جملس الـشعب اإلسـالميني بتقـديم مـرشوع قـرار داخـل قبـة 

، كانت هـذه ٢٠٠٨الصادر سنة ) جتريم ختان اإلناث(الربملان يطالب فيه بتعديل قانون 
 ).هنا العاصمة(مج احللقة من برنا

                                                           
 .QqQbQs3GYtf=v?watch/com.youtube.www://http: احللقة كاملة عىل هذا الرابط )١(



   
  

 حـول ختـان – أسـتاذ طـب النـساء –حتدثت يف أول احللقة الدكتورة أميمة إدريس 
اإلناث من الناحية الطبية، وذكرت أن العملية اجلنسية يف الرجال والنـساء عـىل الـسواء 
هي عبارة عن رغبة نامجة عن تفكري أو موقف أو ملس، تتحول هذه الرغبة بعد ذلـك إىل 

ًيؤدي إىل انتصاب البظر لدى املرأة مثلها يف ذلك مثل الرجـل متامـا؛ ألن هـذا إثارة، مما 
البظر فيه شعريات دموية قوية؛ األمـر الـذي جيعلـه أكثـر حـساسية، ومـن هنـا حيـصل 

 .االنتصاب، وتصل املرأة إىل مرحلة النشوة
 وأضافت أن عملية اخلتان يتم فيها إزالة هذا البظـر، وكـذلك الـشفرين الـصغريين،

ًوأحيانا يتم إزالة الشفرتني الكبريتني أيضا، وهذه األعضاء هي أكثر املناطق حساسية يف  ً
 .املرأة؛ حيث توجد فيها كمية رهيبة من الدورة الدموية

وعملية القطع أو اإلزالة ال حتصل للمرأة أو الطفلة إال بعـد سـن البلـوغ؛ ألن هـذا 
الداية يف املجتمعات الريفية هي التـي ًالعضو قبل ذلك يكون صغريا جدا، ولألسف أن 

 .تقوم هبذه العملية بدون بنج أو غريه، مما يؤدي إىل نزيف حاد قد ينتهي بالبنت إىل الوفاة
ً مـن قـد تـستعمل مـرشطا – وجه قبيل –وذكرت أنه يوجد يف بعض البلدان املرصية 

ًواحدا يف ختان عرش بنات مثال ً. 
يد املدى هلذه العملية؛ حيث تصاب البنت بصدمة ثم انتقلت إىل احلديث عن األثر بع

ًعصبية ربام تبقى معها إىل الزواج، وربام ترفض عملية االتصال بزوجها مطلقـا، وحتتـاج 
 .بعد ذلك إىل جهود كبرية يف العالج النفيس



          
 

، )البظر( ال حيصل إال عن طريق هذا العضو – اإلشباع اجلنيس –وذكرت أن النشوة 
 الطالء عند النساء بسبب هذا النقص يف اإلشباع، وإذا اشتكى الزوج وأن نسبة كبرية من

أهلها هم السبب، ولألسف كان ذلك دون : برودة زوجته عند االتصال اجلنيس نقول له
 .أن يأخذوا رأهيا أو إذهنا

 عضو –عبد املعطي بيومي / ثم حتدث الضيف الثاين يف احللقة وهو األستاذ الدكتور
 : عن اخلتان من املنظور الرشعي؛ فذكر–مية جممع البحوث اإلسال

 .ً أن القرآن الكريم مل يتحدث عن ختان اإلناث مطلقا ال بالنص وال باإلشارةً:أوال
 ،]أخرجـه البخـاري ومـسلم[ »إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغـسل«:  حديث:ًثانيا

ن كـالم مـ) اخلتانـان(وذكر احلافظ ابن حجر يف رشحه عىل صحيح البخـاري أن لفـظ 
جـاء عـىل ) اخلتانـان(ً، وذكر احلـافظ أيـضا أن لفـظ rالبخاري، وليس من كالم النبي 

 .سبيل التغليب، وهذا أسلوب معروف يف اللغة العربية
 عضو جملس –ويف مداخلة هاتفية أثناء كالم الدكتور عبد املعطي للنائب نارص شاكر 

 ذكـر أن –ًار إليـه آنفـا الشعب عن حزب النور السلفي وصاحب مـرشوع القـرار املـش
 –مرشوع القانون جاء ليخدم القانون األول ال ليهدمه؛ حيث إن جتـريم ختـان اإلنـاث 

ُ يفتح الباب عىل مرصاعيه أمام من جيـرون هـذه العمليـة – ٢٠٠٨القانون الصادر سنة 
َّبالطرق غري السليمة خوفا من الوقوع حتـت طائلـة هـذا القـانون، ومـن ثـم جـاء هـذا  َ ً

َوع ليؤكد عىل أنه ال جترى هذه العملية إال يف املستشفيات عىل أيدي املتخصصنياملرش ُ. 



   
  

أشـمي وال  (- يـستأنف الـدكتور عبـد املعطـي أدلتـه – وأما حديث أم عطيـة :ًثالثا
بن عبـد  اهللا ُ روي عن عبيد:- وهو راوي احلديث –فقد قال عنه أبو داود نفسه ) تنهكي

 .القويليس هو ب: امللك بمعناه، وقال
 .َّفرد النائب عىل هذا اإليراد بأن الشيخ األلباين صحح احلديث

 !؟eوأين الشيخ األلباين من أيب داود : فأجابه الدكتور عبد املعطي ما معناه
 :ثم ذكر النائب أنه ضد االستئصال، وإنام قصد شيئني

استئـصال  اخلتان الذي يزال به اجللدة التي تغطي البظر لدى املـرأة، ولـيس :أحدمها
 .ًالبظر كامال
 . إعطاء املرأة التي ترغب يف إجراء اخلتان احلرية يف ذلك دون جتريم أو عقوبة:والثاين

العـادات (م حتـت عنـوان ١٩٧٩ًوذكر أن منظمة الصحة العاملية أصدرت كتابا سنة 
 .َّوجاء فيه أن ختان اإلناث ليس فيه أية أرضار صحية) وأثرها عىل النساء واألطفال

 بـأن هـذا – استشاري نساء ووالدة ومن ضيوف الربنـامج –ابته الدكتورة راندا فأج
ًغري صحيح متاما، وأن الذي حيدث يف مرص غالبا هو استئصال البظر والشفرتني، وأنه ال  ً
ًيدرس يف كليات الطب وال يوجد أيضا يف كتاب علمـي عـىل مـستوى العـامل كلـه يشء  َّ ُ

ُف النائب مدى الظلم الذي يقع عـىل املـرأة التـي تـزال َاسمه ختان اإلناث، وأنه لو يعر
ِمنها هذه القلفة أو اجللدة التي تغطي البظر ما كان ليقدم عىل طلب هذا املرشوع، وأنه ال  ُ ْ ُ



          
 

ْيمكن مقارنة هذه القلفة باجللدة التي تزال عند الذكور؛ حيث إن إزالتهـا عنـد الـذكور  ُ
ِّيمثل إزالة رضر، أما عند اإلناث فيمث  .ل إزالة عضو فاعل يف حياة املرأة الزوجيةِّ
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 .....................................................................ملخص موضوع البحث ×
ــة ×   .....................................................................................مقدمــ

  ..........................صحيح أم غري صحيح؟ ... اخلتان لضبط الشهوة 
  ............................................................البظــــــر واللــــــسان 

 

 ...............................................هى الحكمة من ختان اإلناث.. .اللذة ×
 ......................................عملية الختان كما وردت عن السلف الصالح ×
 ......................"يبرهام الشيخ..".العرب عند للختان صفة البظر قطع ×
 ......................................؟ة من عملية ختان اإلناثالفائدة المرجوما  ×
 ...............................القول بقطع البظر وتحريفه للحديث... )الجاحظ( ×
 .....................................)الجاحظ.. (.أثر الختان في العفاف والفجور ×
 ...............................................رأي الطب وبعض المالحظات الحديثة ×
 ......على الحياة الجنسية للنساء دراسات نظرت مباشرة إلى أثر إزالة القلفة ×
عملية إزالة القلفة المصاحبة لعمليـة تقلـيم الـشفرين           دراسات نظرت في أثر    ×

 .............................................................على الحياة الجنسية للنساء
 ...........................................شهادات أطباء أجروا عملية إزالة القلفة ×
 ...................ما الحكمة من اإلشمام وعدم اإلنهاك من الناحية الطبية؟ ×
 ........................................................................ةــــمــــــــاتـــــــــالخ ×
  .......ملحقات البحث  ×
 ......................................................................المصادرالمراجع و ×
  ......................................................................المحتويــــــــــــــــــات ×
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