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 2003 منظمة الصحة العالمٌة، ©

تتمتع منشورات منظمة الصحة العالمٌة بالحماٌة المنصوص علٌها فً البروتوكول الثانً لالتفاقٌة العالمٌة 
. لحقوق الملكٌة األدبٌة، فكل هذه الحقوق محفوظة للمنظمة

وإن التسمٌات المستخّدمة فً هذه المنشورة وطرٌقة عرض المادة التً تشتمل علٌها، ال ٌقصد بها مطلقاً 
التعبٌر عن أي رأي ألمانة منظمة الصحة العالمٌة، بشؤن الوضع القانونً ألي قُطر، أو مقاطعة، أو مدٌنة، أو 

. منطقة، أو لسلطات أيٍّ منها، أو بشؤن تعٌٌن حدود أيٍّ منها أو تخومها

ها  ٌَّنة، ال ٌقصد به أن منظمة الصحة العالمٌة تخصُّ ثم إن ذكر شركات بعٌنها، أو منتوجات جهة صانعة مع
ِرْد ِذْكُره من الشركات أو المنتوجات ذات الطبٌعة المماثلة ٌَ . بالتزكٌة أو التوصٌة، تفضٌالً لها على ما لم 
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 مقدمة
فضٌلة اإلمام األكبر شٌخ األزهر 

 محمد سٌد طنطاوى األستاذ الدكتور

ومن وااله   الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌــدنا محــمد رسـول هللا 
 .وبعد......

نحو رإٌة بدٌلة متكاملة للقضاء على عادة " فقد اطلعت على هذا الكتاب بعنوان 
أستاذ مساعد - أحمد رجاء عبد الحمٌد رجب  للدكتور" التشوٌه التناسلً لإلناث 

وخبٌر أبحاث الصحة اإلنجابٌة بالمركز الدولً اإلسالمً للدراسات والبحوث السكانٌة 
 الدكتور جمال أبو السرور مدٌر المركز الدولى اإلسالمى ذومراجعة وتحرٌر األستا

للدراسات والبحوث السكانٌة بجامعة األزهر والخبٌر الدولً فً األخالقٌات الطبٌة من 
منظور إسالمً، وقام بمراجعة الكتاب مجموعة من األساتذة المتخصصٌن من اللجان 

 :- وٌستعرض الكتاب المحاور التالٌة. العلمٌة والشرعٌة 

 

 أسباب استمرار عادة  التشوٌه التناسلً لإلناث وبعض المقترحات لمجابهتها .

 ًالجوانب الطبٌة والنفسٌة المتعلقة بعادة التشوٌه التناسل .

 ًالجانب الدٌنً لعادة التشوٌه التناسل .

 برنامج تعلٌمً مقترح .

براء العاملٌن فً مجال ــــلٌن والباحثٌن والخــــع خصٌصاً للعامـــوهذا الكتاب وض
مكافحة عادة تشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث محاولة لفهم أسباب استمرار هذه العادة 

معالجتها عن طرٌق الحوار الهادئ والمتعمق ، وأٌضاً فإنه ٌفٌد عامة  ومحاولة
الجمهور حٌث ٌتمٌز بسالسة األسلوب وسهولة العرض، وقد اشتمل الكتاب على 
أوصاؾ بعض الحاالت الحقٌقٌة والتً حدثت فً أماكنها الطبٌعٌة والتً درسها 

واضعوا الكتاب بؤنفسهم، كما أشتمل على الجوانب الطبٌة لعملٌة تشوٌه األعضاء 
التناسلٌة لإلناث عبر التارٌخ ، إلى جانب الرسوم التوضٌحٌة، وتعرض للعوامل 

المإثرة فً استمرار تشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث، وتحدث عن اإلطار الدٌنً 
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والشرعً اإلسالمً الذي وضحته شرٌعة اإلسالم لجلب مصالح العباد ودرء المفاسد 
عنهم مستدالً بما ورد فً القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة، ثم عرض للمعتقدات 

واألكاذٌب الشابعة لعادة التشوٌه التناسلً لإلناث، ثم وضع مإشرات لقٌاس جهود 
مكافحة تشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث، ثم عرض للجوانب األخالقٌة لتشوٌه 

األعضاء التناسلٌة لإلناث ، إلى ؼٌر ذلك من المناهج البحثٌة الكمٌة والكٌفٌة ، ودلٌل 
. تعلٌمات ، ومالحظات مٌدانٌة

الكتاب بذل فٌه جهد طٌب وبه معلومات قٌمة تفٌد الباحثٌن والدارسٌن وتفٌد كل من 
ٌقرأه أو ٌطلع علٌه، وهو إضافة للجهود الرامٌة إلى القضاء نهابٌاً على عادة تشوٌه 

األعضاء التناسلٌة لإلناث من أجل ضمان الصحة الجسمٌة والنفسٌة واالجتماعٌة 
. والروحٌة للمرأة المسلمة

ندعو هللا سبحانه وتعالى أن ٌنفع به المسلمٌن وأن ٌثٌب القابمٌن علٌه وٌجزٌهم خٌر 
. الجزاء

وهللا الموفق 

شٌخ األزهر الشرٌف             

 

 األستاذ الدكتور محمد سٌد طنطاوى                          

هـ 1424 ربٌع األول 26: تحرٌراً فً

  م2003 ماٌو 27الموافق 
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مقدمة 

 

عادة ما ترتبط الممارسات التقلٌدٌة ألي مجتمع ارتباطاً وثٌقاً باألوضاع المعٌشٌة 
وإحدى الممارسات التقلٌدٌة التً أثارت اهتماماً بالؽاً . للسكان وبمعتقداتهم وأولوٌاتهم

ٌطلق  ما  أو ((تشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث)) على مدى عدة عقود من الزمن هً 
وطالما أثارت هذه الممارسة ردود فعل اتَّسمت . ((ختان اإلناث))علٌه أحٌاناً اسم 

وجدٌر بالذكر أن هذه . باالشمبزاز واإلدانة من قَِبل جمٌع المجتمعات التً ال تمارسها
ٌِّن أن . الممارسة نشؤت عن عادات بدابٌة وال تدعو إلٌها أٌة دٌانة فالقرآن الكرٌم ٌب

 أن هللا تعالى تؽٌٌر خلق هللا هو رجس من عمل الشٌطان، كما صحَّ عن رسول هللا 
ٌِّرات لخلق هللا   . لعن المؽ

وتنحصر هذه الممارسة فً حزام من البلدان ٌمتد من شمال وسط أفرٌقٌا إلى وادي 
وقد تعاونت . النٌل شماالً، وتنتشر بٌن مجموعة مختلفة من الثقافات والمجتمعات

منظمة الصحة العالمٌة مع البلدان األعضاء فً المنظمة لجمع معلومات حول هذه 
مها المكتب . الممارسة، وللتوعٌة بآثارها الضابرة فكانت الحلقة الدراسٌة التً نظَّ

، أولى ثمرات المحاوالت التً 1979اإلقلٌمً لشرق المتوسط فً الخرطوم، فً عام 
جرت على الصعٌدٌن الدولً واألقالٌمً واستهدفت تبادل المعلومات حول الممارسات 

ٌَّما  التقلٌدٌة فً بلدان اإلقلٌم، ، وإصدار توصٌات محددة ((ختان اإلناث)) والس
ٌَّن عل مً الخدمات الصحٌة اتخاذها لمنع هذه الممارسة الخطٌرة ى بالتدابٌر التً ٌتع مقدِّ

م المكتب اإلقلٌمً عدة حلقات دراسٌة . ومكافحتها ومنذ تلك الحلقة الدراسٌة، نظَّ
، 1995وفً عام . وعملٌة، ومشاورات، لفتت انتباه البلدان األعضاء إلى هذه القضٌة

وهً للتثقٌؾ الصحً من ( (سلسلة الهدي الصحً))نشر المكتب اإلقلٌمً، فً إطار 

 ،  (( اإلسالم فً ختان الذكور واإلناثحكم))خالل تعالٌم الدٌن، وثٌقة مهمة بعنوان 
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دوا جمٌعاً أن تشوٌه األعضاء التناسلٌة  جمعت آراء كوكبة من علماء الدٌن والطب،  أكَّ
 .لإلناث لٌس من اإلسالم فً شًء، بل هو ممارسة ٌستنكرها اإلسالم وٌشجبها

كما أدان بٌان مشترك صدر عن منظمة الصحة العالمٌة ومنظمة الٌونٌسؾ وصندوق 
 إجراء هذه العملٌة تحت أي ظرؾ من الظروؾ، سواء 1997األمم المتحدة للسكان فً 

 .على ٌد طبٌب أم على ٌد مهنٌٌن صحٌٌن آخرٌن

وإدراكاً منا لضرورة تحسٌن مفاهٌم ومعتقدات المجتمعات حول قضٌة تشوٌه األعضاء 
الة والمجدٌة للتخلُّص من هذه  التناسلٌة لإلناث، وألهمٌة استعراؾ األسالٌب الفعَّ
الممارسة، تعاون المكتب اإلقلٌمً لشرق المتوسط مع المركز الدولً اإلسالمً 
وقد . للدراسات والبحوث السكانٌة، بجامعة األزهر، على وضع هذا الدلٌل التدرٌـبً

م الدٌنٌة لبلدان اإلقلٌم، وما جاء فً  ٌَ روعً فً كتابة هذا الدلٌل المعاٌٌر الثقافٌة والقِ
 عن منظمة الصحة العالمٌة ومنظمة الٌونٌسؾ 1997البٌان المشترك الصادر فً عام 
. وصندوق األمم المتحدة للسكان

ومن المؤمول أن ٌكون هذا الدلٌل عوناً للبلدان المتؤثـِّرة بقضٌة تشوٌه األعضاء 
التناسلٌة لإلناث، على تكثٌؾ جهودها الرامٌة إلى التخلُّص من هذه الممارسة، وذلك 

ٌِّنات وانتهاج الطرق العلمٌة كما ٌإمل أن ٌسهم هذا الدلٌل . باتِّباع األسالٌب الـُمْسَنَدة بالب
فً زٌادة التزام أصحاب القرار بالتخلُّص من هذه الممارسة والقضاء علٌها قضاًء 

. ُمْبَرماً، وأن ٌسهم أٌضاً فً تنمٌة الوعً الدٌنً والصحً والثقافً لعامة الناس

 .وهللا من وراء القصد

 2003أؼسطس /آب

       

 الدكتور حسٌن عبد الرزاق الجزائرى 

المدٌر اإلقلٌمى لمنظمة الصحة العالمٌة 

 لشرق المتوسط
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تمهيد 

لقد خلق هللا سبحانه وتعالى اإلنسان فً أحسن تقوٌم، وأراد له أن ٌبقى محافظاً على 
ٌَّن له أن تؽٌٌر خلق هللا رجُس من عمل الشٌطان،  هذه الفطرة التً فطره علٌها، وب

ٌَّرات َخْلَق هللا -  على لسان رسوله –ولََعَن  . المؽ

 فً الطــــــــــب هبإزالة بعض ما نسمً-  بــل أمر–على أن الشارع الحكٌم قد سمح 
كلما طالت، حفاظاً على نظافة البدن وصحته، واعتبر ذلك من تمام " ملحقات الجلد " 

وهً تقلٌم األظفار، وإزالة شعر اإلبط " ُسَنَن الفِْطَرة " الفطرة، بل سّمى هذه اإلزالة 
. وشعر العانة، وقّص ما ٌتدلى من الشارب على الفم فٌتلوث بالمآكل والمشارب

وَجَعَل من ُسَنن الفِْطَرة كذلك إزالة تلك الجلدة التً تؽطً رأس الَحَشَفة وهً قمة 
ُُ تإلؾ شبه تجوٌؾ "القُْلَفة " عضو الذكر التناسلً، والتً ٌقال لها  ، وهً جلدةُ

محٌط بالَحَشَفة، ٌمكن إذا أُهِملَْت نظافُتها، وما أكثر ما ٌحدث ذلك، أن تكون مصدراً 
. اللتهابات وتعفُّنات ، وقد تضٌق على الَحَشَفة فً بعض الظروؾ فتإدي إلى اختناقها
وقد ُعِرَفت ممارسة إزالة هذه القُْلَفة عند العرب قبل اإلسالم، بقًٌة من ُسَنن إبراهٌم 

 كما أنها ممارسة معروفة من ممارسات الدٌانة الٌهودٌة ، كجزء من هدي ، 
. األنبٌاء السابقٌن صلوات هللا علٌهم

وٌبدو أن بعض العرب فً الجاهلٌة قد ّظنوا أّن مثل هذه العملٌة ٌنبؽً أن ُتجرى فً 
وهً فً األصل إزالة ما " الِخفاض " فؤخذوا ٌجرون عملٌة ٌسمونها . اإلناث كذلك
على أن قُلفة البظر أَدقُّ من قُْلَفة ". بقُْلَفة القضٌب " تشبُّهاً " قُلَفة الَبْظر " نسمٌه الٌوم 

الذكر بكثٌر، ومن أجل ذلك كان الُبّد من أن ٌحدث انتهاك للبظر نفسه أو لما جاوره، 
ٌّة . وهو أمٌر شدٌد األذى شدٌد الخطر بل إن بعض الجاهلٌات األخرى قد جاءت ببل

أبشع من ذلك بكثٌر، فكان من تقالٌدها َبْتر معظم األجزاء الظاهرة من الجهاز 
للمرأة ، وظلت هذه التقالٌد الشرٌرة ، ُتَماَرُس إلى ٌومنا هذا فً بعض  التناسلً

 صرٌح، وتشوٌه فاضح،" َبْتر" ؛ وهو "الخفاض الفرعونً " البلدان األفرٌقٌة، باسم 
 . وانتهاٌك وعدوان ٌؤباه كل ذي عقل سلٌم
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ومن المإلم المإِسؾ فً هذه الممارسات الجاهلٌة التً ُتماَرس على النساء فً هذه 
.. المنطقة المحدودة من العالم، وٌحدث جزٌء كبٌر منها فً بلدان تنتمً إلى هذا اإلقلٌم

أنها ُتعزى إلى الدٌن زوراً وُبهتاناً والدٌن منها َبَراء، ومن أجل ذلك تكتسب نوعاً من 
وٌزٌد األمر سوًء أنها تجد ِمْن بعض من . القدسٌة فً سلوك بعض هذه الشعوب

ٌُفتً بها وٌَرّوج لها، متمسكاً بؤحادٌث ضعٌفة أو موضوعة، ُتْنَسب  ٌُفتون الناس، َمْن 
 ، وما كان له صلوات هللا علٌه أن ٌرضى ، فضالً عن  إلى النبً – زوراً وكذباً –

أن ٌؤمر ، بممارسات ُتلِحْق أبلػ الضرر بهذه الفبة الحساسة من ِعباد هللا ، وهً فبٌة 
ٌّة بها على لسانه صلوات هللا علٌه وهو ٌنتقل إلى الرفٌق األعلى  كانت الوص

ما كان له أن ٌؤمر أو ٌرضى، وهو الذي ٌنهى : نقول". استوصوا بالنساء خٌراً :"
ْلَعن  ٌَ !  المّؽٌرات خلق هللا – بكل صراحٍة –عن الَضَرر والِضرار بكل أنواعه، و

وأيُّ تؽٌٌر لِخلقة هللا أشنع من هذا العدوان على هذا الجهاز الربٌسً من أجهزة 
! المرأة؟

بل إن هذه األحادٌث الضعٌفة التً ٌحتج بها البعض، ال تؤمر بتشوٌه األعضاء 
التناسلٌة لألنثى على اإلطالق، َبْل كلُّ ما فٌها توجٌٌه لمن تقترؾ هذا العمل أن تتجّنب 

ْلَفة البظر  ُُ أّي انتهاك لحرمة أعضاء المرأة التناسلٌة، وأن ٌكون ما تقتطعه من ٌق
ٌُْشَعر، ُعبَّر عنه بكلمة  ٌَُحسُّ به وال  ، والشم كما نعلم إحساس "اإلشمام " شٌباً ال 

ٌٌْدَرى به ت –فؽاٌة ما فً هذه األحادٌث . سطحً جداً وعابر جداً ال ٌكاد   – لو صحَّ
أنها تهذٌب لتلك العادة الجاهلٌة، وهً رواٌات ؼٌر صحٌحة على كل حال، وأحكام 

. الشرٌعة ال تإخذ إال مما صّح من النصوص

وقد كان البد من جالء هذه الحقٌقة للناس، وتنزٌه الشرٌعة الؽراء عن هذه التهمة 
التً ٌحاول بعض الناس إلصاقها بها، والتؤكٌد على حرمة أّي ممارسة من هذا القبٌل 

ٌمكن أن توقع ضرراً أو أذى بالمرأة قّل أو َكُثر، وتبصٌر الناس جمٌعاً بوجه الحق 
ٌّما وأن األمر ٌتعلق بموضوع من أهم المواضٌع التً  فً هذا العمل الخطٌر؛ ال س

أنشبت منظمة الصحة العالمٌة من أجلها، أال وهو الحفاظ على صحة المرأة ، 
ُضها إلى الخطر فً أي مرحلة من  ومحاربة كل عادة ضارة تإذي صحتها وُتَعرَّ

 . مراحل حٌاتها

عادة تشوٌه األعضاء التناسلٌة  مجال مكافحة فًوهذا الكتاب ٌستهدؾ العاملٌن 
ٌحاول معالجتها عن طرٌق ، ثم فهم أسباب استمرار هذه العادةفٌحاول  لإلناث،

 . والمتعمقئالحوار الهاد

وضع خصٌصاً للعاملٌن والباحثٌن والخبراء العاملٌن قد وبالرؼم من أن هذا الكتاب 
 حٌث ٌتمٌز بسالسة األسلوب وسهولة ، المجال إال أنه ٌفٌد عامة الجمهور هذافً

: التالٌةالعرض، وٌستعرض الكتاب الموضوع فً المحاور 
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  وبعض المقترحات تشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث أسباب استمرار عادة
. لمجابهتها

 عادة تشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناثالجوانب الطبٌة والنفسٌة المتعلقة ب. 

 عادة تشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناثالجانب الدٌنً ل . 

 برنامج تعلٌمً مقترح. 

التً حدثت فً أماكنها الطبٌعٌة ، وقد شمل الكتاب وصفاً لبعض الحاالت الحقٌقٌة 
 . الكتاب بؤنفسهمو والتً درسها شخصٌاً واضع،(الصومال ومصر)

ونظراً لجهود منظمة الصحة العالمٌة ، إقلٌم شرق المتوسط فً هذا المجال فقد اعتمد 
هذا الكتاب على العمل الهام الذي ورد فً سلسلة الهدي الصحً وبخاصة كتاب فقه 

الصحة للعالم الجلٌل الدكتور محمد هٌثم الخٌاط وكتاب الحكم الشرعً لختان الذكور 
. واإلناث لمجموعة من العلماء

تشوٌه  عادة ى القضاء نهابٌاً علىإننا نقدم هذا الكتاب كإضافة للجهود الرامٌة إل
 وذلك من ، من هللا عز وجل أن تثمر هذه الجهوداألعضاء التناسلٌة لإلناث ونتمنى

 .روحٌة للمرأة المسلمةالجتماعٌة والنفسٌة واالٌة والجسمصحة الأجل ضمان 
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 ومصطلحات  تعارٌف
 

 بفتح ، ثم سكون -والَخْتن ،  أي َقَطع- مصدر َخَتنَ -تاء  وتخفٌؾ الخاءالِختان بكسر ال
 الذي ٌقوم فعلل والختان واالختتان اسم ل،مخصوص من عضو مخصوصجزء  قطع -

. الخاتن ولموضع الختانبه 

وختان المرأة َخْفضاً - هبذال ُمْعَجمَ - "إعذار "  ختان الرجل ىوٌسم: قال اإلمام النووي

ن- ٌْ   وهناك العدٌد من المصطلحات المستخدمة لوصؾ هذه  بخاء وضاد ُمْعَجَمَت
 ٌحمل فً طٌاته شًء من اللبس وهو مصطلح" طهارة البنات" ومنها الممارسة،

، وٌصؾ  ُتْخَتَتْن حتىخطؤ أن الفتاة ؼٌر طاهرة من ٌسمعه ٌفترض والتضلٌل إذ 
وبذلك ٌضفً علٌه صفات ، كإجراء تطهٌري تشوٌه األعضاء التناسلٌة لدى اإلناث 

 ا النظر إلٌه، إذ أن العملٌة ال ٌمكن لإلناثتناسلً التشوٌه التخفً ما ٌسببه منإٌجابٌة، 
وال عذر لمن ٌعارض هذه التسمٌة  تشوٌه لألعضاء التناسلٌة للمرأة انهأ ىعلإال 

 بحجة عدم أخذ الحالة االجتماعٌة السابدة بالحسبان، (تشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث)
استخدام هذا المصطلح األكادٌمٌة العلمٌة ترجح كثٌر من الهٌبات الدولٌة والحق بؤن و

توخٌاً للدقة وترسٌخاً لحقوق اإلنسان على المجتمع واحتراماً لما تتمتع به أجزاء البدن 
 .من وظابؾ حساسة ومفٌدة جسمٌاً ونفسٌاً واجتماعٌاً 

َة مصطلحاٌت أخرى سابدة مثل ر عن ما ٌحدث يُ  الذي  " الَبْتر التناسلً " وَثمَّ ُّ ُِ َعَب
وتشوٌه األعضاء "  التناسلًلتشوٌها  "و" بالَبْتر" من َقْطع ألجزاٍء من الجهاز التناسلً 

"  التبتٌك "وهو   لصحةتعزٌز اوهناك مصطلح آخر تبناه إعالن عمان ل. التناسلٌة
 :الىفً قوله تع (119-118)وهو مؤخوذ من اآلٌات القرآنٌة الكرٌمة بسورة النساء 

 ًِ ٍََُُّشََّّيٌُْ فَيَُْجَزِّنَُِّ ًَٓ  عِجَبدِكَ َّصِْجًب ٍَفْشًُظًب، ًَىَؤُظِيَّنَّيٌُْ ًَىَؤٍَُنَِّْنَّيٌُْ ُ ْىَعَنَوُ اىيَّوُ ًَقَبهَ ىَؤَرَّخِز

ءَارَاَُ اىْؤَّْعَبًِ ًَىَآٍُشََّّيٌُْ فَيَُْغَِّْشَُُّ خَيْقَ اىيَّوِ ًٍََِْ َّزَّخِزِ اىشَّْْطَبَُ ًَىًِّْب ٍِِْ دًُُِ اىيَّوِ فَقَذْ 

 .  خَغِشَ خُغْشَاًّب ٍُجِْنًب

على  والتً تصؾ العملٌة ى الضٌقة االستخداموهناك بعض المصطلحات األخر
 ختانوال " الختان الفرعونً" وسٌؤتً ذكرها فً حٌنها منها الصعٌد المحلً، 

                                                           
218الجزء الرابع ص - مادة ختن -  راجع القاموس المحيط .

 353-10/352 راجع فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر نقمه عن اإلمام النووي في كتاب باب قص الشارب .
منظمة الصحة العالمية- لصحةتعزيز ا إعالن عمان ل.  
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 واحد وهو درجة من درجات الختان ى معنىوهذان المصطلحان ٌدالن عل" السودانً
 فتحة المهبل مع ترك فتحة ةطاوخًالخارجٌة،  قطع كل األعضاء التناسلٌة اٌتم فٌه

ٌستعمل فً اللؽة الدارجة بٌن  وهناك مصطلح الطمث،صؽٌرة لخروج البول ودماء 
ًة ظاهرة"  البالطةىعل" عٌد مصر ــــــفً صالسكان  ٌَ  وهو  بمعنى الذي ال ٌترك ِبْن
 كما أن هناك بعض المصطلحات الصؽٌرٌن، البظر والشفرٌن إزالة كامل ىٌدل عل

 .الصومال درجات الختان فً ىوهما ٌدالن عل"  ُسنَّه صؽٌر" و "  ُسنَّه كبٌر" مثل 
وهً "   العاصًىعل" وهناك تسمٌات لطرق إجراء الختان فً صعٌد مصر مثل 

 .تعنً بدون تخدٌر

 ضخمة إشكالٌةٌحمل "  ختان اإلناث" ومن المهم مالحظة أن أشهر المصطلحات وهو 
 مما قد ٌإدي إلى تشبٌه ضمنً بعملٌة ختان الذكور ىحٌث أن هذه التسمٌة تنطوي عل
 ى كل من الرجال والنساء، ولذلك برزت الحاجة إلىتعمٌم أحكام الختان الشرعٌة عل

لنا و الذمٌمة، عن حقٌقة هذه العادةمصطلح ٌعبر  التــــــالً استخدام المصطلح لذلك فضَّ
 إشكالٌاتوهذا المصطلح ٌتجنب معظم " لألنثى ة التناسلً تشوٌه األعضاء"

 .المصطلحات السابقة

: لمحة تشرٌحٌة حول األعضاء التناسلٌة الظاهرة لألنثى

 على سم عند البلوغ، ٌقع 3-1وهو عضو مشابه للعضو الذكري طوله من : البظر 1
ن، فتحة القناة البولٌة مباشرة وٌتكون من جسمٌن ىوسط أعلمتالخط ال ٌْ  كلٌّ ناِعَظ

 نهاٌات ىة وهً تحتوي علقلؾثم ال،  أحد جانبٌهىاق العانً علرتؾٌتصل باالمنهما 
 . أعصاب حسٌة كما أنها مؽطاة جزبٌاً بالشفرٌن الصؽٌرٌن

ٌَّتان صؽٌرتان مستطٌلتان تقعان بٌن الشفرٌن الكبٌرٌن : نان الصغٌراالشفر 2 وهما ط
ا كثٌر من النهاٌات العصبٌة واألوعٌة الدموٌة التً م وٌوجد بهالمهبل،ومدخل 

. تزٌد من اإلحساس الجنسً أثناء الجماع

تان مستطٌلتان من الجلد عل: نان الكبٌراالشفر 3 ٌَّ  جانبً الفرج وهما أكثر ىوهما ط
 . بروزاً للخارج التناسلٌةاألعضاء

: التعرٌف

ٌشمل تشوٌه األعضاء التناسلٌة لألنثى كافة اإلجراءات التً تتضمن االستبصال 
الجزبً أو الكامل لألعضاء التناسلٌة الخارجٌة لألنثى أو ؼٌر ذلك من إلحاق الضرر 

أو سواها من األؼراض ؼٌر  (األعراؾ والعادات)بهذه األعضاء، ألسباب ثقافٌة 
 .عالجٌة
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: تصنٌف تشوٌه األعضاء التناسلٌة لألنثى

وهو استبصال قلفة البظر ،أي قطع الجلدة المستعلٌة من البظر ، وقد  : النمط األول
. ٌرافق ذلك قطٌع جزبً أو كلًّ للبظر

ن الصؽٌرٌن جمٌعاً أو : النمط الثانً ٌْ وهو استبصال القلفة والبظر ، وقطع الشفَر
. قسم منهما

وهو  استبصال جزبً أو كامل لكافة األعضاء التناسلٌة الخارجة : النمط الثالث
  (.infibulationالتبكٌل  )لألنثـى، وخٌاطة أو تضٌٌق الفتحة المهبلٌة 

ؼٌر مصنؾ، وهو ٌشتمل على أعمال ٌؽلب علٌها طابع الوحشٌة مثل : النمط الرابع
أو َبْضع البظر أو الشفرٌن الصؽٌرٌن أو  Piercing  أو َخْرق Prickingَثْقب 

ًّ بحرق البظر والنسج المحٌطة به ، وكشط النسج  الكبٌرٌن أو كل ذلك، أو الك
، أو وضع (Gishiri Cuts )  أو قطع المهبل(Angurya Cuts)المحٌطة بفوهة المهبل 

الة فً المهبل إلحداث النزؾ ، أو إدخال أعشاب معٌنة فً المهبل بهدؾ  مواد أكَّ
ه أو تضٌٌقه . شدَّ

كٌف ٌتم تشوٌه األعضاء التناسلٌة لألنثى؟ 

ات أو َمَباِضَع أو قَِطع من الزجاج أو شفرات  ٌتم هذا اإلجراء بسكاكٌن خاصة أو مقصَّ
وؼالباً ما تحدث أذٌة إضافٌة ؼٌر مقصودة بسبب تثلُّم األدوات المستخدمة أو . حالقة

وٌقوم بهذه اإلجراءات عادة امرأة ُمسنة . بسبب سوء اإلضاءة وإهمال متطلبات التعقٌم
ٌَّة . فً القرٌة تخصصت بؤداء هذه المهمة، أو تقوم بها الداٌات وفً المناطق الَمَدن

ل األسر الؽنٌة اللجوء إلى خدمات بعض العاملٌن فً القطاع الصحً، مثل  ُّ ُِ ُتَفَض
القابالت واألطباء، رؼم أن منظمة الصحة العالمٌة أدانت بشكل واضح تحوٌل هذا 

 .اإلجراء إلى ممارسة طبٌة

هرات بوجه عام وٌعمد المساعدون أو أفراد العابلة أو . وال ُتستعمل المبنَّجات والمطَّ
 20-15وٌدوم هذا اإلجراء . كالهما إلى اإلمساك بالفتاة وتثبٌتها لمنعها من المقاومة

. دقٌقة، وذلك حسب مقدرة الشخص الذي ٌقوم به ومقدار المقاومة التً تبدٌها الفتاة
وٌوضع على الجرح مزابج من العشب . وٌندر أن ٌحضر الرجال مثل هذه العملٌات

. والعصٌدة المحلٌة أو الرماد أو ؼٌرها إلٌقاؾ النزؾ
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 :أنواعهو تشوٌه األعضاء التناسلٌة لألنثى درجات 

قطع البظر والشفرٌن )ٌُعد النمطان األول والثانً من تشوٌه األعضاء التناسلٌة لألنثى 
. أكثر أنماط تشوٌه األعضاء التناسلٌة لألنثى شٌوعاً  (الصؽٌرٌن

هو الشكل األكثر تطرفاً ووحشٌة من أنماط تشوٌه  (التبكٌل)كما أن النمط الثالث 
 التناسلٌة لألنثى، الذي ٌعمل على االستبصال التام للبظر والشفرٌن ءاألعضا

الصؽٌرٌن باإلضافة إلى السطح الداخلً من الشفرٌن الكبٌرٌن ، وبعد ذلك تجرى 
ًْ الفرج معاً بالشوك أو بالخٌط الحرٌر أو بالخٌط المعوي ، بحٌث إن الجلد  خٌاطة جاِنَب

ٌُْشَفى جسراً من النسٌج الندبً ٌسد فتحة   المتبّقً من الشفرٌن الكبٌرٌن ٌشكل عندما 
ٌُحاَفظ على بقاء فتحة صؽٌرة بؽرس جسم ؼرٌب للسماح بمرور البول ودم . المهبل و
. الطمث

وأحٌاناً ُترَبط ساقا الفتاة معاً من الفخذ إلى الكاحل، وٌمكن أن تبقى هكذا بال حراك لعدة 
. أسابٌع للسماح بتشكل النسٌج الندبً فوق الجرح

وإذا لم . وعندما ٌندمل الجرح تصبح الفتحة الجدٌدة محاطة بالجلد وبنسٌج ندبً قاس
.  ٌندمل الفرج بشكل جٌد، أو اعُتبَرْت الفتحة كبٌرة جداً تخضع الفتاة لعملٌة أخرى

ونظراً لتشكل حاجز مادي قاٍس نتٌجة للنمط الثالث من تشوٌه األعضاء التناسلٌة 
ٌحول دون الجماع، ٌترتب على الفتاة أن تخضع لعملٌة توسٌع  (التبكٌل)لإلناث 

وهذه العملٌة مإلمة للؽاٌة وٌمكن أن تستؽرق عدة . تدرٌجً من قبل زوجها بعد الزواج
وفً بعض األحٌان ٌستحٌل اإلٌالج استحالة مطلقة، األمر الذي ٌستدعً إعادة . أٌام

. شق الفوهة من جدٌد

وٌتكرر الرض والجرح على عملٌة التشوه هذه عند الوالدة، إذ تحتاج المرأة لفك 
وٌمكن أن ٌإدي هذا المرور إلى والدة معرقلة بسبب . التبكٌل إلتاحة مرور الولٌد

وبعد الوالدة تجرى خٌاطة الحوافً . النسٌج الندبً القاسً الذي ٌحٌط بالقناة الوالدٌة
ٌُدعى إعادة التبكٌل  . Re-Infibulationsالجدٌدة بالطرٌقة نفسها من جدٌد، وهذا ما 

وٌمثِّل التبكٌل أكثر أشكال تشوٌه األعضاء التناسلٌة لألنثى وحشٌة وتطرفاً، وهو ٌإدي 
ٌَّات شدٌدة تإثر فً صحة وفً نفسٌة الفتاة والمرأة على المدى القرٌب وعلى  إلى أذ

 .المدى البعٌد
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 تشوٌه األعضاء التناسلٌةعملٌة 

 عبر التارٌخ ثانلإل
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 صول التارٌخٌةاألآراء ونظرٌات فً 

 لتشوٌه األعضاء التناسلٌة لألنثى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    تصعب معرفة الزمان والمكان الذي نشأت فيو ىذه العادة الذميمة لتشويو األعضاء 
. التناسلية لألنثى

   أما األسباب التي تُ ْنَتَحل لتبرير ىذا العمل فهي أسباب واىية ورغم أنها كثيرة فإنها تعبر عن 
وعلى العموم يكثر الحديث . وضع إيديولوجي وتاريخي معين في المجتمعات التي ظهرت فيها

وقد . عن عالقة ىذا العمل بالتقاليد وما يترتب عليها من إذعان المرأة لما يمليو عليها المجتمع
دت الدراسات االجتماعية األسباب التالية لتفسير عادة تشويو األعضاء التناسلية لألنثى : حدَّ
العادات والتقاليد ، االعتقاد بأنو من الشعائر الدينية ، والطهارة، وشرف العائلة، والنظافة ، 

وأسباب جمالية ، وحماية البكارة واتقاء الفاحشة، وزيادة إرضاء الزوج جنسياً ، وتوليد الشعور 
.    باالنتماء إلى الجماعة ، وتعزيز الخصوبة ، فضاًل عن زيادة فرص الزواج

  يخطئ الكثير من النساء بالظن أن تشويو األعضاء التناسلية لألنثى أمر ضروري لضمان قبول 
 أن ىذه الممارسة تقتصر على بالدىن وال ُتجرى في معظم أنحاء نالمجتمع لهن، وُىنَّ ال يدرك

وما يزال تشويو األعضاء التناسلية لألنثى ُيَشِكل . العالم اإلسالمي بخاصة والعالم بأجمعو بعامة
أما الذين يمارسون ىذه العادة فغالباً ما يؤمنون بها دون أي تقدير لنتائجها ، . قضية حساسة

. ولكن يبدو أن المواقف تتغير شيئاً فشيئاً بين بعض المثقفين من الرجال والنساء في المدن
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  التارٌخً لتشوٌه األعضاء التناسلٌة لألنثىصلاأل

 

 التناسلٌة لألنثى تنحصر نتابجه حول األصول  ءإن البحث حول أصل تشوٌه األعضا
القدٌمة قبل اإلسالم لهذه الممارسات ؛ وجمٌع هذه النتابج تكتسً بطابع الوحشٌة والبعد 

. عن العدالة واإلنصاؾ والتعدي على الحرٌة الشخصٌة وحقوق اإلنسان

ومن هذه اآلراء التً ٌتداولها العامة فً بعض البالد األفرٌقٌة والبعٌدة تماماً عن 
: الحقابق التارٌخٌة

قصة فرعون التً طلب قتل كل طفل ذكر وتشوٌه األعضاء التناسلٌة لكل  -
 .أنثى  حتى ال تلد فً المستقبل من ٌهدد ملكه

ل جمٌع اإلناث إلى  - قصة الملكة حتشبسوت التً تكره أنوثتها وتوّد لو َتَحوَّ
 .رجال

إن تشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث كان ٌجرى للجواري مثلما كان ٌجرى  -
الخصاء للعبٌد من الذكور، وذلك بقصد التفرغ للعمل واالبتعاد عن الحٌاة 

 .العابلٌة وواجباتها

إن تشوٌه األعضاء التناسلٌة كان ٌجرى مرضاة آللهة اإلخصاب وكان ٌعتبر  -
 .بمثابة بدٌل عن التضحٌة باإلنسان

وال رٌب أن كل ما ذكر سابقاً ٌفتقد إلى الروح اإلنسانٌة والعدالة االجتماعٌة كما أنه 
من الواضح أن تشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث محصور فً بعض البلدان دون 

.  ؼٌرها، والخرٌطة المرفقة الصادرة عن منظمة الصحة العالمٌة توضح ذلك
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 بتر وبعد استعراض هذه النظرٌات كلها ال نجد نظرٌة واحدة تفسر
 لكن أقرب هذه النظرٌات أن هذه وتشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث

 وذلك لكً ٌستفاد ، للجواري مثل اإلخصاء للعبٌدىالعملٌة كانت تجر
ٌٌْحَرْمَن من اإلنجاب ىمنهن فً أمور أخر  فً ه ذلك أنى وٌدل عل.و
 فً الجزٌرة تشوٌه األعضاء التناسلٌة لدى اإلناثمعظم األخبار عن 

ٌٌجمع بٌن كلمتً  .  والجواريالِخفاْض العربٌة كان 
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 الجوانب الطبٌة

 إلناثلتشوٌه األعضاء التناسلٌة ل
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لتشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث المضاعفات الطبٌة 

 

تشوٌه األعضاء التناسلٌة  هناك تقسٌمات عدٌدة للمضاعفات التً تحدث بعد عملٌة
 :كالتالً لإلناث

: المضاعفات المباشرة  1

 وهذا قد ٌحدث نتٌجة ،الوفاة نتٌجة للنزٌؾ الدموي خاصة إذا تعذر السٌطرة علٌه -
 وكثٌر من الفتٌات الصؽٌرات ، ظهر البظرىإلصابة أو قطع الشرٌان الموجود عل

 وتؤخرت ى المستشؾى خاصة إذا تعذر نقلهن إل،فقدن حٌاتهن نتٌجة لهذا النزٌؾ
 . بما فً ذلك نقل الدم وإجراء العملٌة الجراحٌة إلٌقاؾ النزؾهالعملٌات اإلسعافً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟تشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناثلماذا نحارب عملٌة 

قد تحدث مآسً فً بعض هذه المواقف حٌن ٌحاول من قام بعملٌة 

 من المسئولٌة كما حدث تشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث تبرئة نفسه

عملٌة أجرت الخاتنة 2000 فً مدٌنة بوساسو فً الصومال فً عام 

أصابها نزٌف شدٌد جداً بعد العملٌة ف  تشوٌه األعضاء التناسلٌة لفتاة

 بسوٌعات قلٌلة وحٌن جاءت الخاتنة مرة ثانٌة وإلنقاذ نفسها حٌن رأت

 زعمت أن الفتاة حامل وأن هذا إجهاض وظل أهل الفتاة خطورة الحالة

 ى الموت وأسرعوا بنقلها إلى فقدت الوعً وأشرفت علحتىٌضربونها 

عذراء وأن بل إنها  وهناك أكد األطباء أن الفتاة غٌر حامل ىالمستشف

 ورجع أهل الفتاة تشوٌه األعضاء التناسلٌة لهاالنزٌف بسبب عملٌة  

.  الخاتنة وأوسعوها ضرباً ىإل
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 خاصة أن البظر تشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناثعملٌة   أثناء إجراءألم شدٌد للغاٌة -
والشفرٌن الصؽٌرٌن هما أكثر األماكن حساسٌة فً األعضاء التناسلٌة الخارجٌة، وأن 

 أو سكٌن مستعملٍّ  الحالقة الى ٌتم بواسطة أدوات بدابٌة وفجه مثل موسااستبصاله
 فً إخذولم ت.  تكون شدٌدةاآلالمالمطبخ وأحٌاناً بواسطة قطعة من الزجاج لذلك فإن 

تشوٌه الجروح الناجمة عن عملٌة  ثارآلمخاطر األلم المبرح وال ل  أي أهمٌةالماضً
 لذلك كانت البٌانات الطبٌة فً الماضً وفً خالل المابة األعضاء التناسلٌة لإلناث،

 . تحدثٌة مضاعفاتأل ال تعٌر االهتمامسنة الماضٌة 

تشوٌه األعضاء  التً تمر بها الفتاة الصؽٌرة خالل عملٌة الصدمة العصبٌة العمٌقة -
لك أن تتخٌل  ومسكنات، وما بعدها حٌث أن العملٌة تتم بدون تخدٌر أو التناسلٌة لدٌها

البنت الصؽٌرة مقهورة طوال الوقت وما من أحد ٌهتم بصراخها أو آالمها كٌؾ تكون 
 .الشدٌدة

 التعقٌم أو نتٌجة  ؼٌاب شابع الحدوث نتٌجة لعدم التطهٌر أوالتهاب مكان الجرح -
التٌتانوس والكزاز أو مما قد ٌسبب التسمم الدموي ؛ الستعمال أدوات ؼٌر معقمة طبٌاً 

 كما قد ٌمتد ،(اإلٌدز)القاتل وااللتهاب الكبدي الوبابً ومتالزمة عوز المناعة المكتسب 
 (التهاب الصفاق)  التهابات مزمنة فً الؽشاء البرٌتونًى البطن مإدٌاً إلىااللتهاب إل

  . العقمى إل فً المستقبل  فالوب والمبٌضٌن مما ٌإديالتهاب قناتًو

 الخوؾ من التبول على جرح  قد ٌحدث احتباس حاد فً البول نتٌجةشاكل بولٌةم -
 تهتك األنسجة ةجيتكرر اإلحساس بحرقان شدٌد عند التبول نتحدٌث ومكشوؾ، ثم ي

 وااللتهاب تلو تشوٌه األعضاء التناسلٌةالمجاورة وحدوث ارتشاح فً بعض األنسجة 
 .المبكر فً موضع الجراحة

 نتٌجة لمقاومة الفتاة العنٌفة ومحاولة الهروب من هذا العذاب خاصة أنه ىإصابات أخر -
 البول والشرج ى قد تحدث إصابات ؼٌر مقصودة لقناة مجر،بدون تخدٌرٌجرى 

ة أو عدم يوالفرج والمدخل المهبلً وذلك خاصة فً حالة ضعؾ نظر الخاتنة أو الدا
 .ور بولً أو شرجً تعانً منه الفتاة معاناة شدٌدةس حدوث ناى مما ٌإدي إل،تمرسها

 أو عصٌر اللٌمون  التنور أو الفرن تلقً الخاتنة فً بعض األحٌان بالتراب أو رمادقد -
 ستخدم أحٌاناً مخلفات الحٌواناتت الفرج لوقؾ النزٌؾ أو الجرح فً ىعل (الحامض)
 ى والبن المطحون لكبس المنطقة المكشوفة من الجرح للسٌطرة علالمسحوقة (روث)

 مزٌد ى إلالمحفوفة بالمخاطرٌإدي العالج الموضعً للجرح بهذه الطرق  و.النزٌؾ
 . وقد ٌزٌد ذلك من احتمال فشل التبام الجرح تماماً ،من االلتهابات والمضاعفات
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سجلت المراجع الطبٌة أنه فً عدد من الحاالت النادرة تم استبصال قضٌب صؽٌر فً  -
 أنه بظر كبٌر بطرٌق الخطؤ بواسطة ىعل (ىالخنث)حاالت بعض العٌوب الخلقٌة 

 (جنس) التشوش فً معرفة ى دمار الضحٌة جنسٌاً وإلىشخص جاهل مما ٌإدي إل
 .الضحٌة

: المضاعفات اآلجلة  2

 فهو اآلن حقٌقة فٌه،جدال   أمر الاألنثى تشوٌه األعضاء التناسلٌة لدىإن خطورة 
ٌّماثابتة   إذا علمنا أن أي إجراء جراحً ٌحمل فً طٌاته بعض الخطورة مهما ، الس

 لو أجرٌت الجراحة فً المستشفً وحتى معلوم، وهذا واقع طبً بسٌطة،كانت العملٌة 
 بواسطة أشخاص ال ٌنتمون لمهنة الطب التشوٌه ٌتمولما كان هذا . إوبؤٌدي جراح كؾ
 ،، فإن نوعٌات عدٌدة من المضاعفات الخطٌرة قد حدثتن حالقًالبصلة كالداٌات أو 

 . ٌومنا هذاىمسجلة طبٌاً ومستمرة فً الحدوث إلهً و

 

 

 

 

 

 

 األطباء ال ٌعنً عملٌة تشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث من قَِبلإن إجراء 
 ى فباإلضافة إل إلى زٌادتها ،القضاء أو اإلققل من المضاعفات بل أحٌاناً 

ن التخدٌر ناجمة عالمضاعفات السابقة من الممكن أن تحدث مضاعفات 

. (البنج)
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 المضاعفات العضوٌة اآلجلة

 أمراض النساء والوالدة

عنٌفة من من الشابع اكتشاؾ التهابات بولٌة مزمنة عند النساء الالتً تعرضن ألنواع  -
ٌَُعدُّ ُعسر التبول من .الطفولة وقت تشوٌه األعضاء التناسلٌة  لهن فً  الشكاوى و

 خاصة فً القبوة الخلفٌة للمهبل نتٌجة ، مهبلٌةتاي وقد تتكون أحٌاناً حص، الشابعة
 وذلك نتٌجة المهبل،واحتباس بعضه فً للبول، النسداد جزبً فً المسار الطبٌعً 

 .للتلٌؾ ؼٌر الطبٌعً فً المنطقة

ل طبٌاً انتشار مرض  -  ىبٌن النساء الالتً تعرضن إل" االلتهاب الحوضً المزمن"ُسجَّ
 الحوض كله نتٌجة لؽٌاب ى انتشار االلتهاب إل إلىااللتهابات فً مكان الجرح ثم

 مما ٌقلل من فرص الحمل إجراء التشوٌه ألعضابهن التناسلٌةالعناٌة الطبٌة وقت 
 .األنثىوٌضعؾ خصوبة 

ل الكثٌر من حاالت التصاق الشفر - تشوٌه األعضاء  وتلٌؾ الفرج بعد إجراء ٌنُسجَّ
 أو لقسوة وفظاظة من قام بالتشوٌهوذلك نتٌجة لاللتهاب الموضعً أو التناسلٌة لألنثى، 

كما تبٌن أن األلم للمعلومات األساسٌة التً تشكل الحد األدنى من السالمة، الجهل 
 عدم ى هإالء النساء مستقبالً مما ٌدفعهن إلالجماع عندالشدٌد قد ٌصحب عملٌة 

 . فشل فً الحٌاة الزوجٌةى إلوبالتالًالرؼبة فً الجماع 

ن الندبات الضخمة - ه العنٌؾ لألعضاء التناسلٌة يمنتشر فً حاالت التشوال والتلٌؾ تكوُّ
ه األعضاء التناسلٌة لألنثى ٌعتقدون أنه تكونت عظام مكان الأنهملدرجة   جرح ، وتشوُّ

 . انسداد كامل أو جزبً فً المهبلىمما ٌإدي إل

ن - وتختلؾ أحجام هذه .  أو جزبٌاً اً  حوٌصالت بظرٌة نتٌجة الستبصال البظر كلًتكوُّ
 تصل حتىالحوٌصالت وأشكالها تبعاً للظروؾ الموضعٌة وقد تلتهب هذه الحوٌصالت 

ٌُضطر ىإل  . تدخل جراحً موضعً الستبصالهاىإلفٌها  أحجام كبٌرة قد 

ؼالباً ما تحدث صعوبات أثناء الوالدة وقد تسبب هذه الصعوبات الطبٌة ضرراً لألم  -
 وفً .(والدةحاالت أول ) فً الوالدة ةوللطفل المولود وخاصة بٌن الحاالت البكري

 ُوِصَفْت كثٌراً هذه المضاعفات لتكرر حدوثها وتسجٌلها شدٌدة من التشوٌهحاالت الال
 .طبٌاً 
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ر - ر ٌحدث و وتؤخرها الوالدة تعسُّ ؼالباً فً المرحلة الثانٌة للوالدة بالذات وذلك التعسُّ
 حجـز رأس الطفل ومنعه ى ومن ثم ٌإدي إلللتمدد،لوجود نسٌج لٌفً قوي ؼٌر قابل 

 لذلك التشوٌه الشدٌد، وباإلضافةخاصة فً حاالت الوالدة،  بذلك الً قرمن الخروج مع
 وإذا لم ٌحدث تدخل طبً ،فإن الوالدة بدون المساعدة الطبٌة الالزمة مستحٌلة تقرٌباً 

سرٌع لقطع النسٌج اللٌفً وفتحه فً الوقت المناسب فإن رأس المولود قد تخترق 
 .األنسجة الرخوة لتمر من فتحة الشرج مسببة مضاعفات طبٌة خطٌرة

 ، التً تتشكل نتٌجة احتوابها الظهارة خالل Dermoidقد تإدي الكٌسات الجلدانٌة  -

م أو تشكل جٌوب مفرزة  وؼالباً ما تتكون هذه الكٌسات على خط . الشفاء ، إلى التورُّ
 .وقد تنمو الكٌسات إلى حجم البرتقالة أو أكثر. الندبة

   مكان قطع العصب الظهرانً للبظر ، وبذلك  Neuroma  قد ٌظهر ورم عصبً  -

ٌُطاق  .تصبح المنطقة التناسلٌة بؤكملها مإلمة بشكل مزمن ال 

 قد تتشكل حصٌات بسبب فضالت الطمث أو الترسبات البولٌة فً المهبل أو فً الحٌز  -
 .الموجود خلؾ الجسر الجلدي الذي ٌتكون عند إجراء التبكٌل

قد تتشكل النواسٌر المهبلٌة المثانٌة أو المهبلٌة المستقٌمة نتٌجة للعطب الحاصل خالل  -
تشوٌه األعضاء التناسلٌة لألنثى، أو بسبب فك التبكٌل أو إعادته، أو الجماع أو 

وقد ٌإدي استمرار تسرب البول والؽابط إلى انبعاث الروابح . المخاض العسٌر
 .الكرٌهة وانعزال المرأة فً مجتمعها

ٌمكن أن ٌنجم خلل الوظٌفة الجنسٌة فً كال الزوجٌن عن الجماع المإلم ونقص  -
ٌُشاهد ذلك بعد التبكٌل . الحساسٌة الجنسٌة بعد قطع البظر وقد ٌكون اإلٌالج . وأكثر ما 

 .صعباً أو حتى مستحٌالً، وٌستدعً األمر أحٌانا إعادة الفتح

. ؼالباً ما تحدث صعوبات فً الطمث بسبب االنسداد الجزبً أو الكلً للفتحة المهبلٌة -
ً المهبل . وقد ٌإدي ذلك إلى عسر الطمث  Haematocolposوٌمكن أن ٌنجم تدمَّ

وقد ٌثٌر تمدد البطن بسبب . عن احتباس دم الطمث نتٌجة االلتحام شبه التام للشفرٌن
تراكم دم الطمث مع عدم وجود أي دلٌل خارجً علٌه، إلى إثارة الشك بالحمل، وهذا 

 .بحد ذاته قد ٌنطوي على مضاعفات اجتماعٌة خطٌرة تتعرض بها حٌاة الفتاة للخطر

وُتَعدُّ ُمشكالت الحمل والوالدة شابعة فً النساء اللواتً خضعن لتشوٌه األعضاء  -
 . التناسلٌة

خالل التشوٌه،  (مجرى البول)وٌمكن أن ٌنجم السلس عن إلحاق األذى باإلحلٌل  -
 .وٌترتب على ذلك مضاعفات اجتماعٌة ثقٌلة
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ضن للتشوٌه الشدٌد، حٌث تزٌد  - وٌشٌع التهاب الحوض المزمن لدى النساء اللواتً تعرَّ
وٌسبب . عملٌة التشوٌه والسد الجزبً للمهبل واإلحلٌل من احتمال حدوث هذه الحالة

ومن األخطار . التهاب الحوض المزمن األلم وقد ٌترافق بمفرزات كرٌهة الرابحة
ٌُسبب عطباً فً الرحم  المحتملة حدوث العقم بسبب التهاب الحوض المزمن الذي 

ن  ٌْ ر إصالحه  (قناتً فالوب)والمبٌضٌن والبوَق  .ٌتعذَّ

وٌمكن أن تظهر الخراجات الفرجٌة بسبب الكٌسات الملتهبة أو ُخراجات الخٌاطة    -
 .فضالً عن أنواع العدوى األخرى

ٌتهتَّك النسٌج اللٌفً بسهولة فً أثناء الوالدات التً تطول مدتها عن الوقت الطبٌعً إال  -
 تهتُّكات فً ىإذا حدث تدخل جراحً فً الوقت المناسب وهذا التؤخٌر قد ٌإدي إل

 . البولىالعجان بالؽة الخطورة مع حدوث نزٌؾ واحتمال إصابة مجر

لت فً بعض حاالت الوالدة المعوقة حدوث ت -   .جزبٌاً أو كلٌاً  مخ الجنٌن لؾوقد ُسجِّ

 الطبٌب إجراًء مإلماً من قَِبلفً بعض األحٌان ٌكون مجرد الفحص المهبلً العادي  -
 الطبٌب إدخال المنظار ى بحٌث ٌكون من المستحٌل علفوضاتلبعض المرٌضات المخ

 مسؤلة قسطرة المثانةالمهبلً للكشؾ النسابً نتٌجة للتلٌؾ الشدٌد، كما ٌكون إدخال 
. صعبة خاصة فً وقت الوالدة

وخالصة القول أن التؽٌرات التشرٌحٌة فً المنطقة التناسلٌة الناتجة عن حدوث النسٌج 
هة لألعضاء التناسلٌة   .أضرار شدٌدةذات اللٌفً عدٌدة ومشوَّ

 . ملخص للمضاعفات طبقاُ لنوع وحجم االستبصالالتالًوفً الجدول 
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 تشوٌهتؤثٌرات 

 وظائفها لدى اإلناث عمى األعضاء التناسمية

تشوٌه تؤثٌر الوظٌفته العضو 

 البظر

ٌقع البظر عند التقاء 
ن من ين الصؽٌريالشفر

األمام بٌن طٌات الجزء 
العلوي من مقدمة الفرج 

وٌتكون من نسٌج انتصابً 
، ؼطً البظَر القلفة تو

وطوله بعد اكتمال البلوغ 
. تقرٌباً سم  1ر5 حوالً

 

البظر هو أهم عضو 
حسٍّ جنسً ٌتؤثر 

بالمراكز العلٌا فً 
المخ وٌكمل 

الحساسٌة الجنسٌة 
 ى الوصول إلحتى

. النشوة

ألم      - 

تلوث - 

ندبه مإلم عند اللمس أو عند -  
. الجماع

النزؾ الناتج عن قطع  -
الشراٌٌن المؽذٌة للبظر وقد 
 ىٌكون النزؾ حاداً وٌحتاج إل

خٌاطة مما ٌزٌد من آثار 
. لتشوٌها

 ىظهور أكٌاس وقد تصل إل-  
حجم كبٌر وتستدعً تدخالً 

. اً جراحً

فقدان جزء هام لالرتواء - 
 عدم ىالجنسً قد ٌإدي إل

 قمة النشوة ىوصول المرأة إل
. مما ٌنعكس علٌها نفسٌاً وجسدٌاً 

 احتقان مزمن ىوقد ٌإدي إل
بالحوض وإفرازات مهبلٌة 

 وكذلك ،وتوتر عصبً ونفسً
 الزوج فقد ٌإدي ىقد ٌنعكس عل

 القذؾ ىعدم التوافق الجنسً إل
 . استعمال المخدرات أوالمبكر 
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التشوٌه تؤثٌر  وظٌفته العضو

: الشفران الصغٌران

هما ثنٌتان من الجلد داخل 
اللذٌن الشفرٌن الكبٌرٌن 

 تقرٌباً وهذان ٌحتوٌابهما
الشفران الصؽٌران 

ٌتَّحدان من الخلؾ فتتكون 
أما ،منهما الشوكة الفرجٌة

من األمام فإن طرؾ كل 
 فرعٌن ىمنهما ٌتفرع إل

حول البظر أعاله وأسفله 
أما الفرعان العلوٌان 

 ، البظرةٌ ْلؾَ قٌ فٌتكون منهما 
الفرعان السفلٌان أما و

َتكون منهما قاعدة البظر ؾ ٌَ
لفة قوٌوجد البظر بٌن ال

. والقاعدة

 

ؼلق فتحة المهبل  -
ممـا ٌمنع أو ٌقلل 

من دخول 
المٌكروبات 

 داخل ىإلوالجراثٌم 
. المهبل

 التشرٌحً اوضعهم -
ه ىٌإدي إل  توجٌّ

البـول  بعٌداً عن 
. الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدخل ىنزؾ قد ٌحتاج إل -
. جراحً

تلوث مكان الجرح  -

. ألم -

قد ٌتشوه الشكل الخارجً  -
للفرج نتٌجة عدم إزالة 
أجزاء متساوٌة أو ترك 
 ىزوابد جلدٌة تنمو وتتدل

بعد ذلك مما ٌستدعً 
 إجراء عملٌات جراحٌة

 .تالٌة

ن التصاقات بٌن  - تكوٌّ
جانبً الفرج مما ٌنتج 

عنه ضٌق فً فتحة 
 وهذا ٌإثر فً ،الفرج

عملٌات الجماع و الوالدة 
 فضٌق فتحة ذلك،بعد 

الفرج ٌسبب صعوبة فً 
مرور رأس الجنٌن فً 

. حاالت الوالدة
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وظٌفته العضو 

 

  التشوٌهتؤثٌر
 

 

 

 

 

: الشفران الكبٌران

وهما ثنٌتان جلدٌتان تشتمالن 
متدان ت نسٌج دهنً وىعل
 وٌبدأ كل ، جانبً الفرجىعل

منهما من جبل الزهره أماماً 
ثم ٌتحدان خلفاً فٌتصالن 

 وٌتالمس الشفران ،بالعجان
 ،الكبٌران لٌؽطٌا فتحة الفرج

ن ين الكبٌربوٌؽطً الشفر
 بالشعر ىجلٌد رقٌق مؽط

 كثٌر من الؽدد ىٌحتوي عل
 وٌحتوي النسٌج ،الدهنٌة

ن ين الكبٌربالدهنً للشفر
 ، أوعٌة دموٌة وأعصابىعل

ن يوفً األطفال ٌكون الشفر
ن أملسٌن وبدون شعر يالكبٌر

ن اوٌبرز بٌنهما الشفر
وفً سن البلوغ الصؽٌران، 

ٌبرز الشفران الكبٌران أكثر 
 سطحهما ىوٌنبت الشعر عل

 .الظاهري
ونظراً لقلة النسٌج الدهنً فً 
أثناء الطفولة فإن البظر أحٌاناً 

ن ين الكبٌريٌعلو عن الشفر
ولكن مع البلوغ ٌزٌد النسٌج 
الدهنً وبذلك ال ٌعلو البظر 

 .فوق الفرج

ٌؽطً الشفران الكبٌران - 
األجزاء العظمٌة من 

 ٌوفر وبالتالًالحوض 
الحماٌة لرأس الجنٌن حال 
نزوله من الحوض وكذلك 
ٌعمالن كوسادة لٌنة بحٌث 

. تسهل عملٌة الجماع

 دٌوجد بكل جانب ؼد -
 بارثولٌن تفرز ى ؼددتسم

 ىإفرازات تساعد عل
تٌسٌر عملٌة الجماع 

. وتطهٌر المهبل

. األلم -

. النزؾ -

. التلوث -

 ىالتلٌؾ والذي ٌإدي إل -
ضٌق فتحة الفرج وكذلك وجود 
التصاقات شدٌدة مما ٌنتج عنه 
انسداد شبه كامل لفتحة الفرج 

نه فً كثٌر من األحٌان ال إ ىحت
ٌمكن مزاولة االتصال الجنسً 

بعد الزواج إال بعد توسٌع الفتحة 
التً ُتترك بعد تشوٌه الصؽٌرة 

 وكذلك األعضاء التناسلٌة لألنثى
عند الوالدة تحتاج السٌدة التً 

تشوٌه لألعضاء أجري لها 
 َشقَّ هذه االلتصاقات التناسلٌة إلى
 المعاناة فإنه ٌتم ى مدولكً تتخٌل

ر هذه  خٌاطة القطع ثانٌة وُتَكرَّ

 وقد تم –العملٌة فً كل والدة 

تسجٌل حاالت انسداد كامل لفتحة 
المهبل نتٌجة إزالة مساحة كبٌرة 

 .من الشفرٌن وحدوث التصاقات

وكذلك وجدت بعض  -
 فً المهبل ٌاتحاالت تكون حص

خلؾ االلتصاقات الموجودة فً 
فتحة المهبل مما ٌتسبب فً 

حدوث التهابات حادة مزمنة، كما 
 ى بارثولٌن الموجودة علدأن ؼد

جانبً فتحتً الفرج قد ٌحدث بها 
التهاب أو ورم أو انسداد قناتها 

 جفاؾ بالمهبل ىوهذا ٌإدي إل
إلى  عملٌة الجماع بلقمما ي
. تعذٌب
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 الشفر الكبير

 الشفر الصغير
 (مجرى البول)فتحة اإلحميل

 الشفر الكبير

 الشفر الصغير
 فتحة اإلحمـيل
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تشوٌه األعضاء التناسلٌة لألنثى 

 الجنسٌةوأثره على الممارسة 

 

 نبوٌة وهناك أحادٌث جداً،هام أمر  الجنسٌة داخل إطار العالقة الزوجٌة لممارسةإن ا
 االستمتاع ى عل-مثل الزوجمثلها فً ذلك  - ضمان حصول الزوجةىتحض عل

 المداعبة الجنسٌة قبـل ى عل التً تحض وكذلك هناك األحادٌثالكامل،الجنسً 
 وٌلزم لالستمتاع الجنسً والمداعبة قبل اإلٌالج أعضاء متكاملة فكٌؾ تتم اإلٌالج،

 المداعبة ألعضاء ؼٌر موجودة؟

 للزوجٌن تحقق الرضا عالقة جنسٌة سوٌة ىومن المهم أن نذكر العوامل التً تإدي إل
: أال وهـــً

بظر ال وهًكاملة التناسلٌة الظاهرة  إن وجود األعضاء :التناسلٌةتكامل األعضاء  1
ن واللذان عند إثارتهما أثناء ان الصؽٌراوالشفرحساسٌة، وهو أكثر أعضاء المرأة 

ن ا والشفر  المرأةى زٌادة الشعور بالنشوة لدىالعملٌة الجنسٌة ٌإدي احتقانهما إل
 د الكبٌران واللذان ٌخدمان كوسادتٌن لٌنتٌن تجعل اإلٌالج مرٌحاً للطرفٌن وؼد

هو هام وسهل عملٌة الجماع إن كل ذلك يُ  تفرز مادة ملٌنة عند االستثارة التً بارثولٌن 
 تؤثر ى استبصال أي جزء أو أجزاء منها ٌإدي إللذا فإن. جداً لعالقة زوجٌة ناجحة
 .كبٌرةالعالقة الزوجٌة بدرجة 

نهما عالقة وثٌقة ي التوازن الهرمونً والحالة النفسٌة ب:المناسب التوازن الهرمونً  2
 والحالة  الهرمونًكما ٌإثر التوازن . التوازن الهرمونًى النفسٌة علوتإثر الحالة

 .النفسٌة للمرأة على استعدادها للقٌام بوظابفها اإلنجابٌة والجنسٌة بصورة طبٌعٌة

 .والحسًسالمة الجهاز العصبً  3

عضاء األفً حالة استبصال التروٌة الدموٌة الطبٌعٌة التً تتؤثر بصورة شدٌدة  4
 .الظاهرة ةالتناسلً

. التوازن النفسً االجتماعً 5
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 مراحل العملٌة الجنسٌة

تدخل فٌها عوامل كثٌرة ت ةوهً عملٌة معقدمتتالٌة تمر العملٌة الجنسٌة بمراحل 
ن المخ إوحواس مختلفة مثل البصر والشم والسمع ولكن كل ذلك ٌصب فً المخ حٌث 

 ى مستوى المراكز المسبولة عن إثارة الرؼبة الجنسٌة وتصعٌدها إلىٌحتوي عل
 .هائاالستثارة واالستعداد لممارسة الجماع أو تثبٌطها وإنها

 

 

 

 وهً المسبولة عن التحكم فً ،فٌةوَّ  القشرة الحُ ى توجد هذه المراكز فً منطقة تسم
وتتصل بمراكز المخ العلٌا حٌث ُتختزن فً الذاكرة خبرات التعلم والتنشبة ، السلوك 

 فإذا كانت الظروؾ مواتٌة . كما تتصل بمراكز الحواس واالنفعاالت االجتماعٌة،
ٌُرسل المخ إشارات لبقٌة الجهاز العصبً ،عاطفٌاً واجتماعٌاً وتمَّت االستثارة الجنسٌة  

فٌحدث احتقان باألعضاء الداخلٌة بالحوض ،الذي ٌتحكم فً األوعٌة الدموٌة 
.  التناسلٌة الظاهرةواألعضاء

 لذة ى القذؾ بالنسبة للرجل والحصول على أن تصل إلىمر هذه التحوالت إلستت
 هذا فإن مراحل العملٌة الجنسٌة ىوعل. عدها ٌحدث ارتخاءباالرتواء بالنسبة للمرأة و

: لمراحل التالٌةتمر با
. ةمرحلة اإلثارة والمداعب 1
. مرحلة االحتقان والتوتر الجنسً 2
. (النشوة الكاملة)مرحلة لذة االرتواء  3
. مرحلة االسترخاء 4

بة مرحلة اإلثارة والمداع: أوالً 

 وهً تساعد الجسم أن ٌتهٌؤ الرؼبة، مرحلة هاتزامن معي هذه المرحلة قد ٌسبقها أو 
 فهً تساعد الرجل فً الوصول إلً االنتصاب الكامل لإلٌالج وتساعد للمعاشرة،
 بعد، تهٌبة أعضابها من احتقان ونزول إفرازات تسهل عملٌة اإلٌالج فٌما ىالمرأة عل

 .فرازات اإل بارثولٌندحتقن الشفران الصؽٌران والكبٌران وتفرز ؼديفٌنتصب البظر و

 

 المراكز المسئولة عن إثارة الرغبة الجنسٌة وتصعٌدها ىالمخ ٌحتوي عل

. هائ االستثارة واالستعداد لممارسة الجماع أو تثبٌطها وإنهاى مستوىإل

دون بتر أو قطع ـ أعضاء متكاملة ب،زم لتمام العملٌة الجنسٌة بنجاحلي

. أو تشوٌه
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 مرحلة االحتقان أو التوتر الجنسً: ثانٌاً 

: التالٌة    ٌحدث فً هذه المرحلة التؽٌرات 

مثل زٌادة النبض والضؽط وسرعة التنفس وزٌادة إفرازات الجسم : عامةتغٌرات  -
 .مثل العرق واللعاب والؽدد الحسٌة

 الوجه ى ٌصل إلى ٌبدأ بٌن الفخذٌن وٌستمر صعوداً حتتمدد فً األوعٌة الدموٌة -
 . ذلك زٌادة فً حرارة الجسمىوٌترتب عل

 وخاصة العضالت المستخدمة أثناء المعاشرة  فً عضقت الجسمانقباض -
 .الجنسٌة مثل عضالت الظهر والفخذٌن والحوض

 مخاط عنق وتزداد سٌولة من جدار المهبل  األعضاء التناسلٌةتزداد إفرازات -
 .الرحم

 وزٌادة تدفق الدم إلٌها مما ٌكسبها لوناً وردٌاً أو لظاهرةتمدد األعضاء التناسلٌة ا -
 . مع انتصاب العضو الذكري عند الرجل والبظر عند المرأةٌاً أحمر قان

 . لٌستوعب القضٌب المنتصبتمدد المهبل وانتفاخه -

 (النشوة الكاملة ) هزة الجماعمرحلة :  ثالثا

وهً قمة المراحل السابقة وهناك عوامل هامة تساعد فً الوصول إلٌها وأهمها تكامل 
 ىعل األعضاء التناسلٌة حٌث أن وجود األعضاء التناسلٌة كاملة عند المرأة تساعد

 ى هذه المرحلة بسهولة حٌث ٌحتوي كل من رأس القضٌب والبظر علىالوصول إل
مات ٌْ رات دموٌة ٌساعد تمددها علىت حسٌة وعلال عصبٌة ومستقبِ ُجَس ٌْ  زٌادة ى ُشَع

 .الحساسٌة وزٌادة انتصاب كل من القضٌب والبظر

هزة ) ٌشعر بها الرجل والمرأة متتالٌةتظهر هذه المرحلة فً شكل انقباضات ال إرادٌة 
 .كما أن الرجل ٌقذؾ السابل المنوي (الجماع
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 مرحلة االرتخاء:  رابعاً 

 حجمها ىهذه المرحلة تلً لذة االرتواء مباشرة وفٌها تعود األعضاء التناسلٌة إل
الطبٌعً تقرٌباً بعد التمدد الذي حدث فً المرحلة السابقة وٌنتهً احتقان منطقة 

 .الحوض

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مما سبق ٌتضح أنه لكً تتم العملٌة الجنسٌة بجمٌع مراحلها ٌجب أن     
 وأوعٌة حسٌة وحركٌة وعضقتتتكامل أعضاء الجسم من مخ وأعصاب 

 ى إلبالتالً وأي خلل فً أي من هذه األعضاء ٌإدي تناسلٌة،دموٌة وأعضاء 
  .مشاكل كثٌرة إلى عققة جنسٌة غٌر تامة والتً فً حالة تكرارها تإدي 

 

وتكامل األعضاء التناسلٌة فً المنظومة المتكاملة بدون قطع أو بتر أو تشوٌه 
: ىٌإدي إل

 دفء ونعومة ىلتناسلٌة الخارجٌة والذي ٌإدي إلاتمدد واحتقان األعضاء  1
. منطقة الفرج

.  فتحة الفرج التً ٌتم فٌها اإلٌقجاتساع 2
. نزول اإلفرازات التً تسهل عملٌة المعاشرة الجنسٌة 3
 العصبٌة والنهاٌات الحسٌة وخاصة فً رأس كٍل من جسٌماتوجود ال 4

 الشعور بلذة الجماع، كما ىالبظر والقضٌب تساعد كقً من الزوجٌن عل
.  تمدد األعضاء التناسلٌة وزٌادة إفرازاتهاىتساعد عل
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 ومما سبق نستنتج ماٌلً

 األعضاء التناسلٌة من خالل إشارات ىتبدأ الرؼبة الجنسٌة فً المخ ثم تمتد من المخ إل -
 األعضاء التناسلٌة ومن خالل بعض الهرمونات التً ٌفرزها المخ ىعصبٌة ترسل إل

 هرمونات األنوثة هماإفرازون عند الرجل  ين عند المرأة والخصٌتيلتنبٌه المبٌض
 .والذكورة

بالدور الربٌسً  (وخاصة البظر ورأس القضٌب )تقوم األعضاء التناسلٌة الخارجٌة  -
 تتسم باالستمتاع الذي خلق هللا هذه األعضاء  التًفً إتمام عملٌة المعاشرة الجنسٌة

 .لتحقٌقه لكال الجنسٌن

ات العصبٌة فً النهاٌات الحسٌة فً األعضاء التناسلٌة الخارجٌة ميجسكثرة وجود ال -
 .للمرأة والتً خلقها هللا لتإدي وظابؾ هامة خاصة الشعور باللذة الجنسٌة

 تمدد ىؼزارة تؽذٌة األعضاء التناسلٌة الخارجٌة بالدم له وظٌفة هامة إذ ٌساعد عل -
األعضاء الخارجٌة وزٌادة اإلفرازات التً تساعد علً تهٌبة المكان لحدوث اللذة 

 .واألنثىالجنسٌة للذكر 

 

 

 

:  الجنسٌة تشوٌه األعضاء التناسلٌة لألنثى على العملٌةآثار

 العملٌة الجنسٌة بتفاوت درجة ى عل تشوٌه األعضاء التناسلٌة لألنثىتتفاوت آثار
 .ا هذه العملٌة لهأجرٌت تعرضت لها من التً وكذلك بعمق الصدمة النفسٌة التشوٌه

 قمة النشوة فإن عملٌة ىوأحٌاناً ال تدرك السٌدة هذه اآلثار وتتخٌل أنها بوصولها إل
 التشوٌه ألعضابها نها ال تدري كٌؾ ٌكون حالها فً حالة عدمأل أثراً، لم تترك تشوٌهال

.  التناسلٌة

 : فً كثٌر من األحٌان ٌوجده العموم فإنىوعل

وفً هذه الحالة توجد رؼبة جنسٌة تإثر آثاراً  :الجنسًضعف فً التجاوب  -

الحوض ولكن دون ارتواء جنسً  فً اً  الجسم والعقل وتسبب احتقانى علةمباشر

الرغبة الجنسٌة مصدرها المخ فإذا أردنا التحكم فٌها فعلٌنا بالتعامل مع 
 ولٌس باستئصال البظر ٌتم التحكم فً الكرٌمة،نغرس فٌه القٌم بحٌث المخ 

.  الجنسيةالرغبة
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 احتقان مزمن فً الحوض ى ٌإدي إل الجنسً التجاوب اكتمال تكرر عدمن وإ.كامل
.  عاموآالم فً البطن والظهر وإفرازات مهبلٌة وتوتر عصبً ونفسً

 بتكرار األلم هنإ الزوجات حٌث برودةٌعانً بعض األزواج من : ةجنسًبرودة  -

سلبٌة مع زوجها أثناء هذه  تكون وبالتالًتكره المرأة العملٌة الجنسٌة أثناء الجماع 
وآالم العملٌة الجنسٌة ومع تزاٌد صعوبة .  كرٌهاً البد منه اً  واجبتعتبرهاوالعملٌة 
  صعوبة أكثر وآالم بدوره إلىٌإديوالذي الرفض النفسً للعملٌة الجنسٌة ٌظهر 

. أشد أثناء االتصال الجنسً

 أثناء االتصال الجنسً بٌن عند ضعؾ أو سلبٌة التجاوب: تشنج العضقت -

 فقط وهذا  قذؾ للسابل المنوي تصبح العملٌة الجنسٌة بالنسبة للزوج عملٌةالزوجٌن
وسرعة بهذه العملٌة والذي قد ٌتظاهر بضعؾ االنتصاب  نقص االهتمام ىٌإدي إل

 أجري لهن تشوٌه فً األعضاء التناسلٌة،  ونظراً ألن بعض السٌدات الالتً .القذؾ
 استعمال ى االرتواء فإن بعض األزواج ٌلجؤون إلى أطول للوصول إلاً ٌحتجن وقت

 وال ٌخفى .المخدرات وبالذات الحشٌش اعتقاداً منهم أن هذا ٌطٌل العملٌة الجنسٌة
 .على القارئ األثر المزمن لمثل هذه المواد على العالقة الزوجٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادة تشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث  تؤهٌل ضحاٌا 
تشوٌه األعضاء التناسلٌة  أن هناك كثٌرات من ضحاٌا ىمن المإلم أن نر    

تشوٌه األعضاء  وقد أهملت معظم البرامج الموجهة لمكافحة لإلناث،
تشوٌه المشكلة اآلن أن برامج مكافحة ف التناسلٌة لإلناث إعادة تؤهٌلهن،

 تبعث األلم والشجن ها حٌن تتحدث عن مضاعفاتاألعضاء التناسلٌة لإلناث
ولكنها ال تقدم الحلول المناسبة  ها ،والذكرٌات المإلمة فً نفوس ضحاٌا

لمعالجة األضرار الجسمٌة والنفسٌة واالجتماعٌة الناجمة عن هذه العادة 
  األضرارفإن البرامج الناجحة ٌجب أن تصمم بحٌث تعالج هذها   لذ. السٌئة

 رفع المعاناة وتحسٌن نوعٌة الحٌاة  لهإالء السٌدات ىمعالجة تإدي إل
وٌجب أن تشمل  .التشوٌه لألعضاء التناسلٌة لإلناثضحاٌا القتً وقعن 

.  المشورة والعقجتوفٌر خدمات المقترحة البرامج

 
 



 
-39- 

 

 

 

 

 

 

 عادة  استمرار المإثرة فًعواملال

إلناث ل تشوٌه األعضاء التناسلٌة 
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 العوامل المإثرة فً استمرار

 عادة تشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادة تشوٌه األعضاء برغم الجهود المبذولة فً مجال مكافحة 
 هذه  إال أن الشواهد والدراسات تإكد أن تؤثٌر أغلبالتناسلٌة لإلناث

 بعض العوامل هذا الجزءٌناقش   و سوف.الجهود مازال محدوداً 

.  مواجهتهاهذه العادة الذمٌمة وسبلالمإثرة فً استمرار 
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 عادة العوامل المإثرة فً استمرار

  مواجهتهاسبل وتشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث

مستوٌات التدخل الممارسات والمعتقدات العامل م 

 التفسٌرات الدٌنٌة 1
 .الخاطبة

تشوٌه األعضاء  أن ظنال -
.  جزء من اإلسالمالتناسلٌة 

 لدى  آراء متعددةوجود -
ال ٌوجد رأي )علماء الدٌن 

. (موحد

بعض أنماط تسمٌة  -
التشوٌه تسمٌات مضللة 

 " ختان السنة ":مثــــــــل
". الطهارة " و

وجود الكثٌر من الكتب  -
 أن ذكر تالتًوالكتٌبات 

تشوٌه األعضاء التناسلٌة 
 الشرٌعة له دور فً لإلناث

 .اإلسالمٌة

 الخلط فً األحكام بٌن  -
 التناسلٌة ءتشوٌه األعضا

.   وختان الذكورلإلناث

 علماء الدٌن  بعض-
 تشوٌهالمقتنعٌن بان 

األعضاء التناسلٌة لإلناث 
ؼٌر ملزم من الناحٌة 
الشرعٌة ال ٌجهرون 

 .برأٌهم

هناك حاجة إلٌجـاد إجماع بٌن  -
تشوٌه األعضاء علماء الدٌن أن 
 ؼٌر ملزم فً التناسلٌة لإلناث

الشرٌعة اإلسالمٌة  

نةتجنب ذكر مسمٌات -   مَحسَّ
لألنواع واستخدام تقسٌم منظمة 

 .العالمٌةالصحة 

 إعداد الكتب المرجعٌة التً ترّد -
. اآلراء الخاطبة عن هذه العادة

تعزٌز قدرات علماء الدٌن - 
بعدم شرعٌة هذه العادة المقتنعٌن 

لإلعالن عن آرابهم وهداٌة الناس 
 .لتجنب هذه العادة
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مستوٌات التدخل الممارسات والمعتقدات العامل م 

عوامل اجتماعٌة  2
. ىوثقافٌة أخر

التً لم تتعرض أن الفتاة  -
لتشوٌه األعضاء التناسلٌة 

.  تستطٌع الزواجال

 تشوٌه األعضاء أن -
 .نظافة التناسلٌة لإلناث

.  النضجىأنه طرٌق إل -

 أنأنه عملٌة تجمٌل حٌث  -
التً لم تتعرض فرج 

 لتشوٌه األعضاء التناسلٌة
.  ٌتسم بالقبح

 أن تشوٌه األعضاء -
التحكم التناسلٌة ٌساعد على 

. فً الرؼبة الجنسٌة

أن البظر ٌمكن أن ٌكبر  -
وٌصبح مثل قضٌب 

. الرجل

 نشر الثقافة الصحٌة 1
الصحٌحة ودحض الترهات 

. واالفتراءات واألكاذٌب

 نشر العلم الشرعً واآلراء 2
. الصحٌحة حول هذه المسؤلة

إثارة اهتمام الرأي العام نحو  -
تشوٌه مضاعفات ومخاطر 

. األعضاء التناسلٌة لألنثى

تزوٌد الرأي العام ببعض  -
الحقابق العلمٌة نحو أساس 

ومصدر الرؼبة الجنسٌة وهو 
. المخ

نشر وتعزٌز الثقافة اإلنجابٌة  -
والجنسٌة فً كل المراحل 

 .التعلٌمٌة النظامٌة وؼٌر النظامٌة

عدم وجود دخل  3
بدٌل للمارسٌن 

  أطباءللتشوٌه من
ممرضات  و
  وداٌاتو
 الجٌن تقلٌدٌٌنعم

تشوٌه ٌقؾ ممارس  -
  التناسلٌة لألنثىءاألعضا

بقوة ضد كل محاوالت 
. تشوٌه الىالقضاء عل

 

ٌجب تصمٌم برامج خاصة  -
 حدة وذلك ىلكل فبة عل

الستقطابها نحو جهود مكافحة 
: تشوٌه األعضاء التناسلٌة 

توضٌح الحكم : المدخل الدٌنً -
 .الشرعً للتشوٌه

 (لألطباء): المدخل األخققً -
 هو تشوٌه إجراء عملٌة الأن

انتهاك للمبادئ األخالقٌة التً 
 :المهنة آداب ممارسة تحكم

. عدم اإلضرار -
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. اإلفادة -

. العدل -

حق التقرٌر المبنً  -
 المعرفة بكل جوانب ىعل

. العملٌة ومضاعفاتها

إٌجاد فرص :المدخل التنموي 
بدٌلة وتدرٌب الداٌات 

والمعالجٌن التقلٌدٌٌن وإدماجهم 
 . اإلنجابٌةخدمات الصحةفً 
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مستوٌات التدخل  الممارسات والمعتقدات العامل. م

ارتفاع نسبة  4
. األمٌة بٌن الناس

 

 

 إعالمٌة  برامجوجدتال-
مناسبة ثقافٌاً واجتماعٌاً 
لألمٌٌن وقلٌلً التعلٌم 

والذٌن ٌعٌشون فً 
  واألرٌاؾالبوادي

والمناطق العشوابٌة وهم 
أكثر الفبات ممارسة 

 .للختان

ٌجب تصمٌم برامج تستخدم 
مثل المقابالت :  المختلفةاآللٌات

الفردٌة والجماعٌة والملصقات 
والصور واألؼانً والشعر 
والدراما حول كافة جوانب 

  التناسلٌة لإلناثءتشوٌه األعضا
 اإلعالمٌةالبرامج وكذلك تطوٌر 

 حول مضار هذه العادة ونفً
 .عالقتها بالواجبات الشرعٌة

 

5 

 

 

تؤثٌر كبٌرات 
السن فً 
 .المجتمع

 

 

ثبت أن الجدات  -
وكبٌرات السن فً العابلة 

هن من أهم صانعً القرار 
لتشوٌه األعضاء بالنسبة 

. التناسلٌة لإلناث

تمكٌن الفتٌات والشابات ألخذ  -
دور فً القرارات الخاصة 

بصحتهن ومستقبلهن من خالل 
برامج مقبولة ثقافٌاً واجتماعٌاً 

. وضمان تعلٌم الفتٌات

برامج إعالمٌة مخصصة  -
 .للجدات وكبٌرات السن

نقص اإلرادة  6
السٌاسسٌة  

ال ٌوجد فى معظم  -
األحٌان توجٌهات من 

قمة النظام السٌاسى 
الحاكم فى البلدان التى 
ٌعانى فتٌاتها من هذا 

 .األمر

بناء على توجٌهات  -
كبار المسبولٌن بالدول 

تقوم كل األجهزة 
التنفٌذٌة المتخصصة 

بتحوٌل هذه التوجٌهات 
. الى خطط عمل مناسبة

ٌجب اثارة انتباه ووعى  -
صانعى السٌاسات على 

المستوى القٌادى فى الدول 
التى تعانى من هذه العملٌة 

حول تؤثٌرات تشوٌة 
األعضاء التناسلٌة لالناث 
على الصحة وعلى الحٌاة 

للنساء وقدرتهن على 
المشاركة فى جهود التنمٌة 
وتؤثٌر كل ذلك على النمو 
 .االقتصادى  فى هذه البلدان

تكوٌن لجنة أو قوة مإثرة  -
لمكافحة تشوٌة األعضاء 

التناسلٌة لإلناث فى كل دولة 
. تمارس فٌها هذه العادة
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مستوٌات التدخل الممارسات والمعتقدات العامل م 

انتشار بعض  7
الرسابل اإلعالمٌة 

مناسبة الؼٌر 
. ثقافٌاً واجتماعٌاً 

بعض الرسابل اإلعالمٌة 
 ؼٌر حالٌاالموجودة 

. اجتماعٌاً ومناسبة ثقافٌاً 

 أن الرسابل اإلعالمٌة ىالتؤكٌد عل
البد من أن تكون مقبولة ثقافٌاً وال 

تتعارض مع القٌم الدٌنٌة و القٌم 
 .االجتماعٌة

االعتقاد بؤن  8
لن  الرجال ٌفضِّ

الالتً السٌدات 
أجري لهن تشوٌه 

ألعضابهن 
. التناسلٌة

السٌدات  ٌظن بعض -
لن  بؤن الرجال ٌفضِّ

أجري الزواج من فتاة 
لها تشوٌه لألعضاء 

. التناسلٌة

توجد حاالت من  -
الطالق فور الزواج 

بسبب اكتشاؾ الزوج أن 
لم ٌجر لها الزوجة 

تشوٌه لألعضاء 
. التناسلٌة

إعالمٌة ٌجب وضع استراتٌجٌات 
 الرجال لتصحٌح وتثقٌفٌة تستهدؾ
 وتزوٌدهم ةالمفاهٌم الخاطا

 بالمعلومات الصحٌحة عن أضرار
وفوابد تشوٌه األعضاء التناسلٌة 

. إجرابهعدم 

عدم وجود معلومات  9
 متخذي لدىكافٌة 

القرار بالنسبة 
لتشوٌه األعضاء 

التناسلٌة لدى 
. اإلناث

 

بالرؼم من أن االعتقاد 
السابق أن النساء فً 

 اتاألسرة هن صانع
إلجراء القرار بالنسبة 

تشوٌه لألعضاء التناسلٌة 
إال أن بعض الدراسات 

الحدٌثة أثبتت أن للرجال 
 مهمة إما مباشرة أو اً أدوار
. مباشرةؼٌر 

عن اجتماعٌة ٌجب إجراء بحوث 
األسرة حول عملٌة اتخاذ القرار فً 

. ممارسة هذه العادة
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مستوٌات الدخل الممارسات والمعتقدات العامل م 

عدم وجود خطط  10
على البرامج مبنٌة 

المضمونة 
. االستمرار

معظم البرامج ال ٌوجد 
مضمونة بها خطط 
 ومرتبطة االستمرار

 بالدعم اً  مباشراً ارتباط
المادي وفً حالة انتهابه 

. ٌنتهً النشاط

ٌجب وضع خطط طوٌلة  -
تضمن  آلٌاتاألجل وبها 
. استمرارها

ٌجب وضع الخطط إلشراك  -
. طوابفهكل بالمجتمع 

تشوٌه ٌجب إدماج خطط مكافحة  -
 فً األعضاء التناسلٌة لإلناث

البرامج المختلفة للصحة اإلنجابٌة 
. وبرامج التنمٌة

بعض البرامج  11
 ال تتسم الحالٌة

بالواقعٌة حٌث 
م   منأنها تضخِّ

حجم المشكلة 
م مشاكل  وتعمَّ

األشكال الشدٌدة 
 علً من التشوٌه

 أنواعجمٌع 
التشوٌه لألعضاء 

 .التناسلٌة لإلناث

 

 

 

 

 

فً المناطق التً  -
 تشوٌه تمارس

األعضاء التناسلٌة 
 من الدرجات لإلناث

 السٌدات تظنالمخففة 
 تشوٌه األعضاء بؤن

ال  التناسلٌة لإلناث
ٌحرمهن من االستمتاع 

الجنسً وبذلك تفقد 
. مصداقٌتهاالرسالة 

تعتقد النساء أن  -
تشوٌه األعضاء 
 عملٌة التناسلٌة لإلناث

تجمٌل وحٌن ٌقولون 
لهن فً البرنامج أنه 

عملٌة تشوٌه ال ٌصدقن 
. الرسابل كلها

 تتسم الرسابل  اإلعالمٌة أنٌجب 
بالمصداقٌة والشفافٌة وال بد من 

مشاكل أن ٌسبقها برامج تشخٌص ل
  انظر فصل البحوث ص)لمجتمع ا

128  .)
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 ــًـــــــار الدٌنـــــاإلطــ
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 :إلناثل عادة تشوٌه األعضاء التناسلٌة

 اإلطار الشرعً اإلسقمً

 المدخل األساسً

إما : والشرٌعةكلها"  الشرع اإلسالمً وضع لجلب مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم "

، فتؤمل 1  ءَاٍَنٌُاَِّّبأَُّّيَب اىَّزِ : فإذا سمعت هللا ٌقول. تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح

وصٌته  بعد ندابه، فال تجد  إال خٌراً ٌحثك علٌه، أو شراً ٌزجرك عنه، أو جمعاً بٌن 
.  الحث والزجر

مَزَىِلَ َّعْشِةُ اىيَّوُ اىْحَقَّ ًَاىْجَبطِوَ فَؤٍََّب اىضَّثَذُ فََْزْىَتُ جُفَبءً ًَأٍََّب ٍَب َّنْفَعُ   :  سبحانه لنبٌهقال هللا 

فجعل سبحانه ما ٌنفع الناس فً دنٌاهم وأخراهم هو  .  2 اىنَّبطَ فَََْْنُشُ فِِ اىْؤَسْضِ

  3َّبأَُّّيَب اىنَّبطُ قَذْ جَبءَمٌُُ اىشَّعٌُهُ ثِبىْحَقِّ ٍِِْ سَثِّنٌُْ  : الحق الذي أرسـل به رسوله وقال عنه

ًََّشَُ اىَّزَِِّ أًُرٌُا اىْعِيٌَْ  : ، وقال عنه 4 ًَاىَّزُِ أُّْضِهَ إىْلَ ٍِِْ سَثِّلَ اىْحَقُّ: ًقبه عنو

 . 5 اىَّزُِ أُّْضِهَ إىْلَ ٍِِْ سَثِّلَ ىٌَُ اىْحَقَّ

 ى عل–"  الموافقات "كما ٌقول اإلمام الشاطبً فً - وقد اتفقت األمة، بل سابر الملل "
 الضرورٌات الخمس، وهً الدٌن والنفس والنسل ىأن الشرٌعة وضعت للمحافظة عل

. وهذه هً حقوق اإلنسان األساسٌة  ".  والمال والعقل

                                                           
وكتاب "فقه الصحة  "  فً كتاب ألستاذ الجلٌل الدكتور محمد هٌثم الخٌاطا ما قاله ى هذا الجزء قد اعتمد كثٌراً عل 

.  منظمة الصحة العالمٌة-  من سلسلة الهدى الصحً- الحكم الشرعً لختان الذكور واإلناث
 . 104  سورة البقرة من اآلية 1
. 17  سورة الرعد من اآلية 2
. 170 سورة النساء من اآلية 3
. 1  سورة الرعد من اآلية 4
. 6 سبؤ من اآلٌة   سورة5
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 ال والعقل، وهً النفس والنسل الخمس،ومن المالحظ أن ثالثاُ من هذه الضرورٌات 
لكن حفظ الصحة لٌس إال واحداً من عدة  و. تكتمل المحافظة علٌها إال بحفظ الصحة

 حفظ الصحة ما لم ى هذه الضرورٌات، وال ٌتؤتىأمور البد منها جمٌعاً للمحافظة عل
 والمشرب، المؤكل، أٌضاً، وهً األخرىتتوافر تلك الحاجات األساسٌة التنموٌة 

 ن النبً أولو .  والتعلٌم، والدخلواألمن، والمركب، والنكاح،والملبس، والمسكن، 
 الٌقٌنسلوا هللا المعافاة، فإنه لم ٌإت أحد بعد : " جعل الصحة فً المجال األول فقال

 خٌٌر من ى، والصحة لمن اتقى لمن اتقىإنه ال بؤس بالِؽن:"   وقال1" خٌراً من المعافاة

 2"ى الِؽن

 فً جسده، آمناً فً سربه، عنده قوت ٌومه، فكؤنما ىمن أصبح منكم معاؾ:" وقال

 .  3" حٌزت له الدنٌا

التً  كثٌراً من النصوص ومن الواضح أن فً كتاب هللا عز وجل، وسنة نبٌه 
 وضعه السوي الذي فطره ى والمحافظة علوتعزٌزها،تضمن لإلنسان حفظ صحته، 

 ما ٌنبؽً ى وطبقناها تطبٌقاً سدٌداً علالنصوص،ولو أننا تعمقنا فً فهم هذه . هللا علٌه
 أن ىأن ٌفعله اإلنسان، إذن لوجدنا بٌن أٌدٌنا سفراً مسهباً فً فقه الصحة، بناًء عل

الشرٌعة هً النصوص المحكمة، والفقه هو عمل الفكر اإلسالمً فً إعمال هذه 
 .النصوص

وٌؤتً فً مقدمة هذه النصوص المباركة ذلك النص الفرٌد الذي ال نجده فً أي كالم 
 :" ، وهو قوله فً الحدٌث الذي رواه عبد هللا بن عمرو   كالم المعصومىآخر سو

وقد توصل الناس بعد أربعة عشر قرناً من تقرٌر اإلسالم .  4 " إن لجسدك علٌك حقاً 

 ولكنهم لم ٌتوصلوا بعد اإلنسان، إصدار اإلعالن العالمً لحقوق ىلحقوق اإلنسان، إل
 وٌرٌحه جاع، صاحبه أن ٌطعمه إذا ى، الذي من حقه عل"حق الجسد " الن ــ إعىإل

 المرض، وٌقٌه من الوقوع فً براثن ٌإذٌه، وٌحمٌه مما اتسخ، وٌنظفه إذا تعب،إذا 
وهو حق واجب ال ٌجوز فً نظر اإلسالم .  وال ٌكلفه ما ال ٌطٌقمرض،وٌداوٌه إذا 

 .األخرى وٌهمل لحساب الحقوق ىأن ٌنس

 عباده، بل ٌعتبرها أعظم نعمة بعد ى ٌمن هللا بها علىواإلسالم ٌعتبر الصحة نعمة كبر
نعمتان مؽبون فٌهما كثٌر من  :"  ، عن ابن عباس  إذ ٌقول النبً اإلٌمان،نعمة 

                                                           
 رواه ابن ماجو عن أيب بكر احلديث 1
 .احلديث رواه ابن ماجو واحلاكم وأمحد عن معاذ بن عبد اهلل بن خبيب عن أبيو عن عمو 2
 . احلديث رواه ابن ماجو عن عبد اهلل بن حمصن األنصاري عن أبيو3
.  ومسلم احلديث رواه البخاري4
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قٌن الًما أوتً أحد بعد :"  بكرو فً ما رواه أبوٌقول  1"الصحة والفراغ : الناس

وهً بما أنها نعمة تستحق الشكر علٌها من جهة والمحافظة علٌها .  2" خٌراً من معافاة

 .ىمن جهة أخر

إن أول ما ٌحاسب به :"  ٌقول أمام هللا عز وجل ، فالنبً ىوالصحة مسبولٌة كبر

،  3" ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد؟: العبد ٌوم القٌامة أن ٌقال له

عن عمره فٌم أفناه، :  ٌسؤل عن أربعحتىتزول قدما عبد ٌوم القٌامة  ال : "ولــوٌق

. 4" وعن علمه فٌم فعل فٌه، وعن ماله من أٌن اكتسبه وفٌم أنفقه، وعن بدنه فٌم أباله

 هذه النعمة، وٌحذر علٌها من التبدٌل ىولذلك كان من واجب المسلم أن ٌحافظ عل
 سنة هللا ى ذلك، بمقتضىوالتؽٌٌر بإساءة التصرؾ، وإالحل به العقاب جزاًء وفاقاً عل

 ُّغَِّْشًُا ٍَب ثِؤَّْفُغِيٌِْ ٍ قًٌٍَْ حَذٍَّرَىِلَ ثِؤََُّ اىيَّوَ ىٌَْ َّلُ ٍُغَِّْشًا ِّعََْخً أَّْعَََيَب عَوَ :  وقوانٌنهالثابتة

 5 ًَأََُّ اىيَّوَ عََِْعٌ عَيٌٌِْ

.  هذه النعمة، فتكون برعاٌة الصحة والقٌام بكل ما ٌبقٌها وٌحسنهاىأما المحافظة عل
 المسلم القٌام ى حفظ الصحة، ٌجب علىفكل ما ٌقرر أهل الخبرة من األطباء أنه مإد إل

 التً التعالٌم أنه قد ورد فً الكتاب والسنة كثٌر من ىهذا عل. به انطالقاً من هذا المبدأ
.   صحة بدنه جملة، وصحة أعضابه عضواً عضواً ىترسم للمسلم طرق المحافظة عل

ومن أهم نعم هللا عز وجل، التً تحقق الصحة النفسٌة والجنسٌة، وتبنً األسرة التً 
ولذلك ذكره هللا سبحانه فً عداد آٌاته ونعمابه . الزواج:هً الوحدة المجتمعٌة األساسٌة

ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا :فقال عز من قابل  َوهللاَّ
ًٍَِِْ   :سبحانه وقـــال 6

ل ـــــوقال ج7 هَ ثَْْنَنٌُْ ٌٍََدَّحً ًَسَحََْخًـءَاَّبرِوِ أَُْ خَيَقَ ىَنٌُْ ٍِِْ أَّْفُغِنٌُْ أَصًَْاجًب ىِزَغْنُنٌُا إىْيَب ًَجَع

                                                           
1
. احلديث رواه البخاري وغريه 

 .احلديث رواه ابن ماجو  2
 .احلديث رواه الرتمذي وابن حبان واحلاكم وغريىم وصححو احلاكم ووافقو الذىيب 3
.  حديث صحيح:  وقالي احلديث رواه الرتمذي عن أيب برزة األسلم4
 .  سورة األنفال اآلية  5
  .72حل من اآلٌة ـ الن سورة6
  .سورة الروم من اآلية  7
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والزواج سنة من سنن المرسلٌن . 1 خَيَقَنٌُْ ٍِِْ َّفْظٍ ًَاحِذَحٍ ًَخَيَقَ ٍِنْيَب صًَْجَيَب : الــــوع

، وقد أمر به  2 ًَىَقَذْ أَسْعَيْنَب سُعُيًب ٍِِْ قَجْيِلَ ًَجَعَيْنَب ىَيٌُْ أَصًَْاجًب ًَرُسَِّّّخً:كما قال ربنا عز وجل

، وقال 3" النكاح من سنتً فمن لم ٌعمل بسنتً فلٌس منً:"  وحض علٌه فقالالنبً

، و قال مخاطباً 4"وأتزوج النساء؛ فمن رؼب عن سنتً فلٌس منً:" صلوات هللا علٌه

 رسول ىوقد  نه. 6"  فلٌتزوج 5من استطاع منكم الباءة! معشر الشباب  ٌا"شباب أمته 

 .8" م أومر بالرهبانٌةل:" ، وقال صلوات هللا علٌه وسالمه7 عن التبتلرسول هللا 

ولم ٌكتؾ اإلسالم بجعل الزواج واجباً فردٌاً ولكنه جعله كذلك واجباً اجتماعٌاً 
            : فقد خاطب هللا عز وجل مجتمع المسلمٌن بقوله. ومسإولٌة من مسإولٌات المجتمع

ًٌَُْأَّْنِحٌُا اىْؤََّبٍََ ٍِنْن 9 فً الوقت الذي طالب فٌه ؼٌر المتزوجٌن باالستعفاؾ ،

ًَىَْْغْزَعْفِفِ اىَّزَِِّ ىَب َّجِذًَُُ ِّنَبحًب حَزََّ   : قالــ الزواج ؾتإمكانٌارٌثما تتاح لهما 

وذلك ألن اإلسالم ٌعتبر عدم الزواج وعدم التزوٌج طرٌقاً .. 10 ُّغْنَِْيٌُُ اىيَّوُ ٍِِْ فَعْيِوِ

إذا جاءكم من ترضون   :" كما ٌتضح ذلك من قول النبً  الكبٌر،من طرق الفساد

 .11" إن ال تفعلوا تكن فتنة فً األرض وفساد كبٌر! دٌنه وأمانته فزوجوه

وال ٌدع اإلسالم أمراً بهذه األهمٌة فً نظره للصدفة، ولكنه ٌتخذ كل الضمانات 
فهو ٌحدد أوالً مواصفات .  لنجاحه من النواحً البدنٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والجنسٌة

لدٌنها وحسبها ومالها وجمالها، فاظفر : تنكح المرأة ألربع:" الزوجة، فٌقول النبً 

                                                           
 .:سورة النساء  1
 .سورة الرعد من اآلية  2
 .رواه ابن ماجو عن عائشة رضي اهلل عنهما احلديث 3
 .رواه مسلم عن أنس احلديث 4
 .معين الباءة أي مقومات الزواج اجلسمية وادلادية 5
 .رواه ابن ماجو عن ابن مسعود احلديث 6
 .واحلديث رواه النسائي عن عائشة ومسرة بن جندب.- ىو ترك الزواج التبتل 7
 . عن سعد بن أيب وقاصيرواه الدارم احلديث 8
 .سورة النور من اآلية  - (أي غري ادلتزوجني) ى األيام9

 .النور من اآلية  سورة  10
 .رواه ابن ماجه عن أبً هرٌرة  احلديث11
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ولٌس فً ذلك حط من شؤن الجمال والمال والحسب، ولكن فٌه توكٌداً . 1" بذات الدٌن

 .أال وهو الدٌن:  الشرط الربٌسً الذي من دونه ال ٌكون لؽٌره شؤنىعل

 ذلك فً حدٌث آخر أمرٌن آخرٌن، ٌضمن أحدهما استمرار الوفاق ىوٌضٌؾ إل
والسكٌنة والمودة والرحمة والحٌاة الجنسٌة المشبعة إشباعاً حالالً، وهذا أحد مقصدي 

ول ــــد اآلخر للزواج، فٌقـالزواج، وٌضمن اآلخر بقاء النوع البشري وهذا هو المقص

": 2" تزوجوا الودود الولود. 

 المخطوبة وال ٌحبذ االختٌار ىومن ضمانات نجاح الزواج ، أن اإلسالم ٌؤمر بالنظر إل
إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ٌنظر منها :"  فٌقول النبً ةالؽٌابً للزوج

 أن ٌإدم ىانظر إلٌها فذلك أحر :"، وفً حدٌث آخر3"  نكاحها فلٌفعلىإلً ما ٌدعوه إل

 .4" ماكٌإدم بٌن

ب اإلسالم فً تقارب سن الزوجٌن ، فقد   فاطمة خطب أبو بكر وعمر " كذلك ٌرؼِّ

 .5" فخطبها علً رضً هللا عنه فزوجها منه! إنها صؽٌرة:فقال (بنت النبً )

 ضمانات صحة النسل والذرٌة، وذلك باألمر بحسن تخٌر ىومن الضمانات األخر

 وهذا التخٌر أمر ٌتؽٌر بالطبع بتؽٌر .6" تخٌروا لنطفكم:" الزوج اآلخر امتثاالً لقوله 

، بحٌث ٌؤخذ فً اعتباره كل وسٌلة تضمن حسن التخٌر بال استثناء، بما األزمنةبتؽٌر 
 . أهمٌة الفحص قبل الزواجى وهذا ٌشٌر إلالحدٌثة الطبٌةفً ذلك الفحوص 

ومن ضمانات نجاح الزواج من الناحٌة الجنسٌة، أن اإلسالم ال ٌعتبر العالقة الجنسٌة 
 ا العكس من ذلك ٌعتبرهى، بل علىالحالل عمالً مكروهاً أو مستنكراً أو خالؾ األول

: قالوا 7!"َصَدَقه - وفً ُبْضع أحدكم  :" إذ ٌقول النبً , عبادة ٌإجر علٌها الزوجان

                                                           
 . احلديث متفق عليو من  رواية أيب ىريره1
 .رواه النسائي وأبو داوود عن معقل ابن يسار احلديث 2
 .رواه أبو داوود عن جابر احلديث 3
 .رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجو عن ادلغرية بن شعبة احلديث 4
 .رواه النسائي عن بريده  5
 . والحاكم عن عابشةي ابن ماجه والدارقطنرواه احلديث 6
 .أي يف مجاعو لزوجتو 7
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أرأٌتم لو وضعها فً :" أٌؤتً أحدنا شهوته وٌكون له فٌها أجر؟ قال! هللا  رسول ٌا

 .1! "الحرام أكان علٌه وزر؟ فكذلك إذا وضعها فً الحالل كان له أجر

 واستثارة الشهوة قبل الجماع، فٌقول النبً والمالعبة بالمالطفةكما ٌوصً اإلسالم 
 ":وما : قٌل".   امرأته كما ٌقع البعٌر ، ولٌكن بٌنهما رسولىال ٌقعن أحدكم عل

 حتىكذلك ٌؤمر كالً من الزوجٌن بانتظار اآلخر . 2" القبلة والكالم:" الرسول؟ قال 

ْصُدْقها ، فإن قض ذاإ:" ٌقضً شهوته، فٌقول النبً  ٌَ  حاجته ىجامع أحدكم امرأته فل

ٌُْعِجْلها ىقبل أن تقض       : هذا مع قول هللا عز وجل،3"  تقضً حاجتهاحتى حاجتها فال 

 ًَِىَيَُِّ ٍِضْوُ اىَّزُِ عَيَْْيَِِّ ثِبىََْعْشًُف 4 ًى فإن اإلسالم ٌحرم كل ما ٌإدي إلوبالتال 

بتر وتشوٌه األعضاء  بالجماع فً إطار الزواج الشرعً مثل عملٌة االستمتاعانقطاع 
 .التناسلٌة لألنثى

م اإلسالم الجماع فً المحٌض لقولـــــــه عز وجل ٌَُحرِّ فَبعْزَضِىٌُا اىنِّغَبءَ فِِ  : و

فً الزواج ما دامت  (أوضاع الجماع)  وٌبٌح جمٌع األوضاع الجنسٌة  , ِ 5 اىََْحِْط

ِّغَبإُمٌُْ حَشْسٌ ىَنٌُْ فَؤْرٌُا حَشْصَنٌُْ أَََّّ شِئْزٌُْ :فً الفرج، لقوله تعالى
ال  :"  ولقول ااـنبً ،6

. 7 "نال تؤتوا النساء فً أدباره

 8"ال ضرر وال ضرار "ٌحرم هللا اإلضرار بالصحة 

هذه العبارة الجامعة الفذة حدٌث شرٌؾ رواه الدارقطنً عن أبً سعٌد الخدري، وقال 
ملعوٌن :" ه ــوهً مإكدة بصٌػ أخري كقول.  شرط مسلمى صحٌح عل:الحاكمعنه 

                                                           
 .رواه مسلم عن أيب ذر احلديث 1
 .مسند الفردوس رواه الديلمي يف 2
 أخرجو أبو يعلي ورواه الصنعاين يف ادلصنف عن أنس احلديث 3
 .من اآلية  البقرة سورة 4
 .من اآليةالبقرة  سورة 5
 .من اآليةالبقرة  سورة 6
" و   ،2/58:للحاكم "  ادلستدرك"  ، و 6/69:  للبيهقي الكربى ، والسنن 2/745" :  ، و موطأ مالك2340 برقم 2/784" : سنن ابن ماجة "7

.  4/110 " :مجمع الزوابد"  ، و 4/227" : يالدار قطنسنن 
. صحيح علي شرط مسلم: احلديث رواة الدارقطين عن أيب سعيد اخلدري وقال عنو احلاكم 8
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من : " ولهـــ، أو ق 2" من ضارَّ أضر هللا به:" ، وقوله 1" من ضارَّ مإمناً أو َمَكَر به

 .3" مإمناً ضارَّ هللا به ضارَّ 

ولعل أجمل ما ورد فً تعرٌؾ الضرر والضرار، ما ذكره السٌد رشٌد رضا رحمه 
ومنه أخذت قاعدة "  رفع الضرر الفردي والمشترك: أي: " هللا فً تفسٌر سورة المابدة

 .دفع المفاسد وحفظ المصالح مع مراعاة ما علم من نصوص الشارع ومقاصده

قُوْ إَََِّّب حَشًََّ سَثَِِّ  :تعالىوقد جاء تحرٌم الضرر فً كتاب هللا عز وجل فً قوله 

 قـوله مع ،5..ًَرَسًُا ظَبىِشَ اىْإِصٌِْ ًَثَبطِنَوُ : تعالىلــه وقو4  ..اىْفٌََاحِشَ ٍَب ظَيَشَ ٍِنْيَب ًٍََب ثَطََِ

  6 ..فِْيََِب إِصٌٌْ مَجِريٌ ًٍََنَبفِعُ ىِينَّبطِ ًَإِصَُْيََُب أَمْجَشُ ٍِِْ َّفْعِيََِب : سبحانه عن الخمر والمٌسرقـوله
محرمَّ بنص القرآن، ال  - ىكما نر- فجعل اإلثم نقٌض النفع فهو الضرر إذن، وهو 

 .وذلك فً كتاب هللا كثٌر. ٌحل للمسلم أن ٌضرَّ بنفسه أو ٌضارَّ بؽٌره

 : هذا المبدأ فً شإون الصحةىفلننظر اآلن كٌؾ ٌتجل

: اإلضرار بالنفس

ًَىَب رُيْقٌُا ثِؤَّْذِّنٌُْ إيل :وقوله سبحانه 7 ًَىَب رَقْزُيٌُا أَّْفُغَنٌُْ : ه عز وجلـوهذا محرم لقول

   .8 اىزَّيْيُنَخِ

فال ٌجوز للمسلم أن ٌعرض نفسه لخطر المرض أو .  9" الضرر :"   هـولـوق

: لواـاق " ال ٌنبؽً لمسلم أن ٌذل نفسه  :"اإلصابات بؤي شكل من األشكال لقوله 

                                                           
 .عن أيب بكر وقال حديث غريب رواه الرتمذي احلديث 1
 .ة ابن ماجو وأبو داوود عن أيب صرماحلديث رواه2
 .رواه الرتمذي عن أيب صرمة وقال حديث حسن غريب احلديث 3
 .سورة األعراف من اآلية  4
 .سورة األنعام من اآلية  5
 . سورة البقرة من اآلية  6
 .من اآلية  النساء سورة 7
 . من اآلٌة البقرة سورة 8
. سبق ذكره 9
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 وٌكون تعرض المرء .1" ٌتعرض للبالء لما ال ٌطٌقه:" ؟ قال وكٌؾ ٌذل نفسه

لألمراض واإلصابات بتعرضه ألسبابها، أو تهاونه فً عدم إتقانها، أو تهاونه فً حفظ 
:  المسلمى السبٌل القوٌم فً ذلك كله، فؤوجب علىوقد وجه اإلسالم إل. صحته علٌه

أن ٌحرص علً ما ٌنفعه من سبل الحٌاة الصحٌة كالتؽذٌة بالؽذاء الحسن واالعتدال  -
 واتخاذ بعض الرٌاضات التً تحفظ علٌه سالمة أعضابه وما كذلك،وفً المشرب 

 ذلك؛ وأن ٌقدم لجسده كله ولكل عضو من أعضابه حقه من الرعاٌة واإلراحة ىإل

ذ من صحتك ـــــوخ :"ثـوالحدي ،2"  ما ٌنفعكىاحرص عل:" والعناٌة، لقوله 

"4ةأطعمت نفسك فهو لك صدق ما :" ، ولقوله 3" لمرضك
إن لنفسك :" وقوله

ومن حق   .6.."وإن لعٌنٌك علٌك حقاً .. إن لجسدك علٌك حقاً :" ،  وقوله"5علٌك حقاً 

تشوٌه األعضاء حق الجسد أن ال ٌشوهه وال ٌقطع أجزاء هامه لصحته مثل عملٌة 
.  لصحة الفتاة والمرأةةناث التً ٌتم فٌها استبصال أجزاء هامإللالتناسلٌة 

 

 

 

 :" ال ـفقد ق, وقً ٌكفل الوقاٌةــة من األمراض ألن التــل أسباب الوقايــأن ٌتخذ ك -

ٌُْوَقهُ  َتَوقَّ الشر  ٌَ  البعد عن مصادر المرض كاجتناب مقارفة فً ذلكوٌدخل . 7" ومن 

ًَىَب رَقْشَثٌُا اىضَِّّب إَِّّوُ مَبَُ فَبحِشَخً ًَعَبءَ  :تعـــــالىوله ـــ واللواط وسابر الفواحش لقىالزن

عَجِْالً 
إَِّّنُـــــــــــٌْ :سبحـــــانهوقوله  9 ًَىَب رَقْشَثٌُا اىْفٌََاحِشَ ٍَب ظَيَشَ ٍِنْيَب ًٍََب ثَطََِ  :وقوله  8

                                                           
 .حديث حسن غريب: ، والرتمذي وقالةرواه ابن ماجو وأمحد عن حذيف احلديث 1
 .رواه مسلم وابن ماجو عن أيب ىريرة احلديث 2
 .عزاه البخاري البن عمر 3
 .األدب ادلفرد عن ادلقدام بن معديكرب رواه البخاري يف 4
 ..رواه البخاري عن وىب بن عبد اهلل  5
 . علٌه عن عباس بن عمرومتفق 6
 .أخرجو اخلطيب يف تارخيو عن أيب ىريرة 7
 .من اآلية   سورة اإلسراء 8
 .األنعام من اآلية  سورة 9

 اإلنسان أن ال ٌشوهه وال ٌقطع أجزاء هامة لصحته ىمن حق الجسد عل
 التناسلً لإلناث والتً ٌتم فٌها قطع أجزاء هامة لتشوٌهمثل عملٌة ا

. لصحة الفتاة والمرأة
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إَِّّنُـــــــــــٌْ ىَزَؤْرٌَُُ اىشِّجَـــبهَ شَيٌَْحً ٍِِْ دًُُِ اىنِّغَبءِ ثَوْ أَّْزٌُْ قًٌٌَْ ٍُغْشِفٌَُُ :سبحـــــانه


وكل هذه . 2"  أمتً عمل قوم لوطىخاؾ علأإنَّ أَْخَوَؾ ما  :"وقول النبً ،1

 متالزمة بما فٌها حماٌة اإلنسان من األمراض المنقولة جنسٌاً ىاإلجراءات تإدي إل
 : الوقاٌة البعد عن مصادر اإلثم، لقوله سبحانه كما ٌدخل فً.  عوز المناعة المكتسب

ًَرَسًُا ظَبىِشَ اىْإِصٌِْ ًَثَبطِنَوُ
3
كل  - " السٌد رشٌد رضا رحمه هللا فً تفسٌرهكما ٌقول- واإلثم

فٌه ضرر فً النفس أو المال أو ؼٌرهما، وأشدها المضار والمفاسد  كل ما

ومن اإلثم المسكرات والمخدرات وكل ما ٌخامر العقل؛ وقد قال ربنا ".االجتماعٌة

ّـَغْؤَىٌَُّلَ عَِِ اىْخََْشِ ًَاىََْْْغِشِ قُوْ فِْيََِب إِصٌٌْ مَجِريٌ  :وتعالىسبحانه 
إَََِّّب : جل جالله  ، وقال 4

ٌَُُإَََِّّب اىْخََْشُ ًَاىََْْْغِشُ ًَاألَّْصَبةُ ًَاألَصْىَبًُ سِجْظٌ ٍِِْ عَََوِ اىشَّْْطَبُِ فَبجْزَنِجٌُهُ ىَعَيَّنٌُْ رُفْيِح
5. 

 6"  عن كل مسكر ومَفّتر رسول هللا ىنه"  وقد.  درجات التحرٌم ىواالجتناب أعل
أسكر كثٌره حرم قلٌله ،  أال إن كل مسكر حرام، وكل مخدر حرام، وما :" وقال 

 وٌدخل فً التوقً كذلك عدم التعرض للمصابٌن .7" وما َخَمَر العقل فهو حرام

.كما ٌدخل فً ذلك التطعٌم لتوقً كثٌر من األمراض المعدٌة. باألمراض المعدٌة

 ن النبً ــــــ عرويواألصل فً ذلك ما. أن ٌتخذ كل أسباب الوقاٌة من اإلصابات -

سُتم:"  وقوله  9"  الهوام باللٌلىفاجتنبوا الطرٌق ، فإنها طرق الدواب ومؤو 8إذا عرَّ

 ": إزاره، فإنه ال ٌدري ما َخلََفُه ة فراشه فلٌنفض فراشه بداخلىحدكم إلأ ىوأإذا 

ًَ  11أطفبوا المصابٌح إذا رقدتم، وؼلِّقوا األبواب، وأْوكو:" ، وقوله 10" علٌه ،  ةاألْسقِ

                                                           
 .من اآلية األعراف سورة 1
 .رواه ابن ماجو والبيهقي عن جابر ابن عبد اهلل احلديث  2
 .من اآلية  األنعام سورة 3
 .البقرة من اآلية  سورة 4
 .ادلائدة من اآلية  سورة 5
 .عن أم سلمو رواه أمحد وأبو داوود احلديث 6
 .رواه أبو نعيم عن انس بن حذيفة 7
 .أي نزلتم للنوم بالليل:  عرستم8
 .رواه مسلم عن أيب ىريرة 9

 ..متفق عليو من رواية عن أيب ىريرة احلديث 10
 .أي اربطوا أفواه األسقية:  أوكوا11
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روا إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فاطفبوها : "، وقوله2"الطعام والشراب 1وخمِّ

.3"عنكم

 ومن ُطُرق .5" فقد برأت منه الذمة 4 ظهر بٌت لٌس له حجارىمن بات عل:" وقوله  -

ن ي أعضاء الجسم التً تحمٌه وتقٌه مثل الشفرٌن الصؽٌرٌن اللذىالوقاٌة المحافظة عل
.ٌحمٌان المهبل من التهابات المهبل والفرج

تداووا فإن هللا عز وجل لم ٌضع داء إال  :"  إذا أصٌب بالمرض لقوله ىأن ٌتداو -

 تشوٌه  كل من ٌعانٌن من مضاعفات عملٌةى دعوة صرٌحة إلهوهذ. 6" وضع له شفاء

. عن العالج والمشورةن ٌبحثتشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث أن



 

 

 اإلضرار بؤفراد األسرة

فقد . وهذا أٌضاً محرم داخل فً حكم الضرار. الوالدٌن والولد والزوج والزوجة

ِه ُحْسًنا : اإلسالم اإلنسان بوالدٌه فقال سبحانهىأوص ٌْ َنا اإْلِْنَساَن ِبَوالَِد ٌْ َوَوصَّ
وقال 7

ِن إِْحَساًنا : عز من قابل ٌْ  َوِباْلَوالَِد
 عن منع وهات ى ٌنه وكان رسول هللا ،8

، "  ملعون من عق والدٌه:" ، وروي عنه أنه قال  9وعقوق األمهات وعن وأد البنات

 ىكذلك أوص. وأي عقوق أسوأ من أن ٌفرط فً صحتهما التً تحفظ علٌهما نفسٌهما
 األخص الزوج ى كالً من الزوجٌن باآلخر وعلىاإلسالم الوالدٌن بالولد، وأوص

                                                           
 .أي غطوا الطعام:  مخروا1
 .رواه البخاري عن جابر 2
 .متفق عليو عن أيب موسي احلديث 3
 .أي جدار 4
 رواه أبو داوود عن علي ابن شيبان 5
 رواه البخاري يف األدب ادلفرد عن أسامة بن شريك احلديث 6
 .من اآلية العنكبوت  سورة 7
 النساء من اآلية  سورة 8
 .رواه البخاري يف األدب ادلفرد عن ادلغرية بن شعبة احلديث 9

 التداوي وهذه دعوة صرٌحة لضحاٌا مضاعفات ىإن اإلسقم ٌدعو إل
 البحث عن المشورة والعقج بهدف ى إلتشوٌه األعضاء التناسلٌة لإلناث

. تخفٌف المعاناة الجسمٌة والنفسٌة
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اللهم إنً أحّرج حق : "  وقال1"استوصوا بالنساء خٌراً  :"  فقال النبً بزوجته،

 وإن لولدك علٌك .. وإن لزوجك علٌك حقاً ... :" وقال  2"  والمرأةالٌتٌم: الضعٌفٌن

:"  وقال ،4" وإن ألهلك علٌك حقا : " ال ــ، وق3" هــق حقـــل ذي حــ فآت ك..حقاً 

والرجل راع فً بٌته ومسبول عن رعٌته، والمرأة راعٌة فً بٌت زوجها وولده وهً 

 .5"  عنهممسبولة

الزوجة أو الزوج أو الولد، وفً حفظ صحتهم علٌهم  فالتفرٌط فً حق الوالد أو

: ، وقوله سبحانه 6  ًَىَب رَقْزُيٌُا أًَْىَبدَمٌُْ : حرام ، لقوله عز وجل ...ووقاٌتهم من األمراض

 : ِّإاِلَّ ِباْلَحق ُ َم هللاَّ ْفَس الَِّتً َحرَّ قَذْ خَغِشَ اىَّزَِِّ   :، وقوله جل شؤنه 7  َواَل َتْقُتلُوا النَّ

قَزَيٌُا أًَْىَبدَىٌُْ عَفَيًب ثِغَْْشِ عيٌ
ىَب رُعَبسَّ ًَاىِذَحٌ ثٌَِىَذِىَب ًَىَب ٌٍَْىٌُدٌ ىَوُ ثٌَِىَذِهِ : وله عز من قابل ـ، وق8

قال  9

والذي ُمِنَع أبواه من :"  هذه اآلٌة ىقال اإلمام ابن حزم رحمه هللا فً التعلٌق عل

ة به هو الولد بال شك قال ابن  11 ًَأْرََِشًُا ثَْْنَنٌُْ ثََِعْشًُفٍ : ، وقوله سبحانه10" المضارَّ

أن ٌؤتمر فً الولد -  أي الوالدٌن وحقُّ كل منهما :"  هذه اآلٌةىمنظور فً التعلٌق عل

ومن . فٌه مصلحة الولد  ماى ٌتشاور الوالدان للتوصل إلأنومعنً ذلك  12" بمعروؾ

ٌِّع من ٌقوتء بالمرىكؾ:"  ذلك أٌضاً قول النبً لٌس منا :" ، وقوله13"  إثماً أن ٌض

وِمْن أَْظَهِر مظاهر الرحمة حفظ صحته ووقاٌته من . 14" من لم ٌرحم صؽٌرنا

                                                           
 . كما رواه الرتمذي عن عمرو بن األحوص اجلشمي يف حجة الوداع وقال حديث حسن صحيحىريرةمتفق عليو عن أيب  1
 .ياخلز اع شريح، خويلد بن عمرو أيب النسائي بإسناد جيد عن حديث رواه 2
 .متفق عليو عن عبد اهلل بن عمرو 3
 رواه البخاري عن وىب بن عبد اهلل 4
 متفق عليو عن عبد اهلل بن عمر. متفق عليو عن عبد اهلل بن عمر احلديث 5
 .من اآلية األنعام سورة 6
 .األنعام من اآلية سورة 7
 .األنعام من اآلية سورة 8
 .البقرة من اآلية  سورة 9

 ./: احمللي البن حزم يراجع 10
 .طالق من اآلية اسورة  11
 .ع ر ف: لسان العرب البن منظور مادة 12
 .حديث صحيح رواه أبو داوود وغريه عن عبد اهلل بن عمرو 13
 حلديث رواه البخاري يف األدب ادلفرد  عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده، وأبو داود والرتمذي وقال حديث حسن صحيحا 14
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 إرضاعه من الثدي فً ىومن أهم سبل حفظ صحة الطفل الحرص عل. األمراض
 وباألجسام المناعٌة المضادة المثالٌة،العامٌن األولٌن من عمره، فذلك ٌزوده بالتؽذٌة 

التً تنتقل إلٌه من األم فً بٌتها، وٌحافظ علً صحته وصحة أمه بالمباعدة بٌن 

اىٌَْاىِذَادُ  َُ :وقد قال ربنا عز وجل. األحمال، ألن الرضاعة تمنع الحمل فً الؽالب

ُّشْظِعَِْ أًَْىَبدَىَُِّ حٌَْىَِِْْ مَبٍِيَِِْْ ىََِِْ أَسَادَ أَُْ ُّزٌَِّ اىشَّظَبعَخَ
: ، وقال سبحانه1

ًٍََِِْْفِصَبىُوُ فِِ عَب
2.  

ًَىَب َّقْزُيَِْ  من النساء جمٌعاً أن وقد كان من أهم عناصر البٌعة التً ٌؤخذها النبً 

أًَْىَبدَىَُِّ
3. 

:   إذن فً حق أفراد أسرتهء المرىفالواجب عل

 أن ٌتخذ كل أسباب وقاٌتهم من األمراض، وٌدخل فً ذلك إبعادهم عن مصادر  -
، كما ٌدخل فٌه وجوب تطعٌمهم بحسب اللزوم لتوقً كثٌر من األمراض العدوى
ط األب أو األم مثالً فً تطعٌم ولدهما، فإنهما ٌعرضانه للضرر وقد المعدٌة،  فلو فرَّ

 الجهل والسفه ىنهما مرده إلمنهاهما هللا عز وجل عن ذلك، وقد ٌإدي تصرؾ كهذا 

قَذْ خَغِشَ اىَّزَِِّ قَزَيٌُا :  وتعرٌضهما للخسران لقوله سبحانه   تعرٌضه للهلكةىإل

أًَْىَبدَىٌُْ عَفَيًب ثِغَْْشِ عِيٌٍْ
4.

 ىٌنفعهم من سبل الحٌاة الصحٌة كتؽذٌتهم بالؽذاء الحسن وحثهم عل  ماىأن ٌحرص عل -
. االعتدال فٌه، وجعلهم ٌتخذون بعض الرٌاضات التً تحفظ علٌهم صحتهم

. أن ٌداوٌهم إذا تعرضوا للمرض -

                                                           
 .البقرة من اآلية  سورة 1
 .لقمان من اآلية   سورة 2
 .من اآلية  ادلمتحنة سورة 3
 .األنعام من اآلية  سورة 4
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أو  (زنا المحارم)أن ٌمتنع عن أي إٌذاء جسدي أو نفسً لهم مثل االنتهاك الجنسً  -
 مما قد .(عملٌة ختان اإلناث) ة التناسلًتشوٌه األعضاءاالنتهاك الجسدي عن طرٌق 

َتلوا  َُ ن إلى الُخْسران المبٌن ألنهما مّمن ٌ ٌْ ٌُعّرض الفتاة إلى التهلكة وٌعّرض الوالَد
 .أوالدهم َسَفهاً 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

إٌذاء جسدي أو نفسً أي واجب اإلنسان فً حق أوالده أن ٌمتنع عن    
أو االنتهاك الجسدي عن طرٌق  (زنا المحارم )لهم مثل االنتهاك الجنسً 

(.  األنثىختان) ةالتناسلًاألعضاء  تشوٌه
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 عادة التشوٌه التناسلً لإلناثموقف اإلسقم من 

مقدمة عن مكانة البنت فً اإلسقم

المرأة فً اإلسالم بصفة عامة لها مكانة عظٌمة، ومنزلة رفٌعة فهً شقٌقة الرجل، 
 لم ٌخلق الحٌاة للرجل وحده، ولم ٌخلق الحٌاة للمرأة وحدها، بل هما نفسان  تعالىوهللا 

. والدهما وجدت األسرةأاجتمعا فً إطار الشرٌعة فكانا زوجٌن ، ومن الزوجٌن و

ًٍَِِْ مُوِّ شَِْءٍ خَيَقْنَب صًَْجَِِْْ : تعـــالى للمجتمع قال ىواألسرة هً الخلٌة األول

.  تتحقق لها السعادةحتى أسس ثالثة ىواألسرة تقوم أساساً عل 1 ىَعَيَّنٌُْ رَزَمَّشًَُُ

 .وٌعٌش الزوجان فً وفاق

 السكن فكل منهما ٌسكن لصاحبه بمعنً أنه ٌحس فٌه باألمن: األساس األول

. والسالم  والطمؤنٌنة        

 تظلل بٌت الزوجٌة راٌة الرضا حتىالمودة ٌعنً أن ٌحب كل منهما صاحبه : األساس الثانً
. واألمل المنشود فً االستقرار

 . اآلخرىالرحمة بؤن ٌتراحما وال ٌقسو أحد منهما عل : األساس الثالث

ًٍَِِْ ءَاَّبرِوِ  : حٌث قالوتعالى جمعتها آٌة شرٌفة من كتاب ربنا تبارك هذه األسس 

أَُْ خَيَقَ ىَنٌُْ ٍِِْ أَّْفُغِنٌُْ أَصًَْاجًب ىِزَغْنُنٌُا إىْيَب ًَجَعَوَ ثَْْنَنٌُْ ٌٍََدَّحً ًَسَحََْخ
2   

 فؤوالدنا هم امتدادنا فً هذه الحٌاة وهم سر سعادتنا لذا .األوالدوالزواج له ثمرة وهً 

ًَاىَّزَِِّ : تعالىكان من دعاء الصالحٌن لربهم ما حكاه القرآن الكرٌم فً قوله 

َّقٌُىٌَُُ سَثَّنَب ىَتْ ىَنَب ٍِِْ أَصًَْاجِنَب ًَرُسَِّّّبرِنَب قُشَّحَ أَعٍُِْْ
3. 

                                                           
 .الذاريات اآلية  سورة 1
. 21 سورة الروم من اآلية 2
. 74 سورة الفرقان من اآلية 3
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 وبعدها تكون زوجة، بنت وؼداً تكون الٌوم فهً خاصة،وقد كرم اإلسالم البنت بصفة 

 ومن  "الجنة تحت أقدام األمهات:" ٌقول والحدٌث الشرٌؾ عن رسول هللا أماً،
 ىدالبل تكرٌم اإلسالم للمرأة أن ذكرها فً عشر سور من سور القرآن الكرٌم وسم

 القرآن وسورة رابع سورة من سور وهً ىسورتٌن منها باسم سورة النساء الكبر
. الطالق سورة ى وتسمىالنساء الصؽر

 ماعكس  ى علبها، االهتمام ىوالبنت لها مكانة فً األسرة وقد حث رسول هللا عل
 "  وفً ذلك ٌقول رسول هللا ؼٌرهم،كانت تعامل به قبل اإلسالم عند العرب وعند 

" ن النارـــــ فؤحسن إلٌهن كن له ستراً مبشًء،من هذه البنات (  أى اخُتِبرَ  ) من ابتلً
وهذا اإلحسان الذي ٌشٌر إلٌه الحدٌث هو إحسان التربٌة والنشؤة وعدم إٌذابهن بدنٌاً أو 

من كان له ثالث بنات أو ثالث أخوات أو بنتان  " :آخرنفسٌاً وورد فً حدٌث شرٌؾ 
فؤدبهن وأحسن إلٌهم : وفً رواٌة-  هللا فٌهن ىأو أختان فؤحسن صحبتهن واتق

 فلم ٌبدها ىمن كانت له أنث ":ٌقولوورد حدٌث شرٌؾ ثالث "   فله الجنةوزوجهن
 ".أي الذكور علٌها أدخله هللا الجنة- ولم ٌهنها ولم ٌإثر ولده 

عدم إٌذاء البنت

وإذا كانت للبنات هذه المنزلة فً اإلسالم فكٌؾ ٌقوم األبوان بإٌذابهن عن طرٌق قطع 
.  مرض أو تعبحاجة منجزء من أجزاء أجسادهن لؽٌر 

 مقبوالً التشوٌه ، لم ٌعد هذا لألنثى التشوٌه التناسلًإذا تحققت هذه األخطار من جراء 
 وسلم، هشرعاً بالنسبة للفتاة ، ألنه لم ٌصح فٌه شًء عن رسول هللا  صلً هللا علً

" ورسول هللا صلً هللا علٌه وسلم ٌقرر فٌما صح عنه أنه. وفٌه من األخطار ما ذكرنا

 .2 وهذا الحدٌث كلٌة من كلٌات هذا الدٌن الحنٌؾ ،1"الضرر وال ضرار

  وال مكرمةلبنت لٌس مطلوباً وال واجباً وال سنةل  التشوٌه التناسلًوٌتلخص من هذا أن
ن العلماء ألنه لم ٌثبت فٌه عندهم حدٌث عن النبً ــه كثٌر مــــ وهذا ما ذهب إلً.....
  .

 .الشدٌدة التشوٌه شرعٌته ال ٌقرون األنواع ىوالذٌن ذهبوا إل

                                                           
"  ادلستدرك"  ، و 6/69:  للبيهقي الكربى ، والسنن 2/745" :  ، و موطأ مالك2340 برقم 2/784" : سنن ابن ماجة "1

. 4/110" : جممع الزوائد"  ، و 4/227" : الدار قطينسنن " ، و 2/58:للحاكم
. 113ص : للشيخ أمحد الزرقاء" شرح القواعد الفقهية " انظر 2
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 :اإلسقمٌةإلناث فً مٌزان الشرٌعة ل التشوٌه التناسلً

  حوار بٌن عالمٌن جلٌلٌن

الشٌخ محمد 

حكم الشرٌعة اإلسالمٌة ٌإخذ من 
مصادرها األصلٌة المتفق علٌها 

وهً القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة 
الصحٌحة واإلجماع بشروطه 
المقررة فً علم أصول الفقه 

والقٌاس المستوفً لشروط 
. الصحة

شري بأما فقه الفقهاء فهو العمل ال
الذي ٌقوم به المتخصصون فً 

علوم الشرع لبٌان أحكام الشرٌعة 
فٌه، وال ٌعد كالم الفقهاء 

ٌُحَتج به على أنه " رٌعةـش" وال 
ٌُحَتج به على أنه فهم . دٌن بل 

للنصوص الشـرعٌة، وإنزال لها 
على الواقع، وهو سبٌل إلى فهم 

أفضل لهذه النصوص وكٌفٌة 
إعمالها ، ولكنه لٌس 

معصوماً،وٌقع فً الخطؤ كما ٌقع 
فً الصواب ولنستعرض موقؾ 

التشوٌه التناسلً  لإلناث بعد هذه 
المقدمة هل ذكر فً القرآن 

الكرٌم؟

الشٌخ أحمد   

أن بعض أبمة الفقه قد أقروا ختان 
اإلناث وبعضهم قال إنه سنة 

وبعضهم وبعضهم قال أنه مكرمة، 
 بعض أوجدرفضه تماماً وهذا 

 .اللبس والؽموض عن الموضوع
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 حوار بين عالمين جليلين: تابع 

الشٌخ محمد 

كذلك فإنه لٌس هناك حدٌث 
صحٌح وفً رأٌك هل ٌوجد 

 إجماع بٌن الفقهاء؟ 

 

الشٌخ أحمد    

. فً الحقٌقة ال

 شٌخ محمدال

 فإن األطباء أجمعوا  ،ال وألؾ ال
 أن ختان الذكور مفٌد جداً وقد ىعل

 ذكرته السنة الصحٌحة، فبالطبع ال
 التشوٌه ٌمكن القٌاس علٌه، أما

إلناث فإنه لٌس فً ل التناسلً
مروٌات الحدٌث دلٌل واحد 

صحٌح السند ٌجوز أن ٌستفاد منه 
حكم شرعً فً مسؤلة بالؽة 

 الحٌاة اإلنسانٌة ىالخطورة عل
. كهذه المسؤلة 

 

 

 

 شٌخ أحمدال 

 لكن أال ٌمكن  ،فً الحقٌقة ال
 ختان الذكور ؟ ىالقٌاس عل
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: حوار بٌن عالمٌن جلٌلٌن: تابع

 

 شٌخ محمدال

 لكً ٌطمبن قلبك سؤسؤلك سإاالً 
هل تستطٌع أن تعمم هذا الحدٌث 

 آخر ى الرجال والنساء بمعنىعل
هل للسٌدات شوارب ُتَقّص؟ 

 

 شٌخ أحمدال 

أرٌد أن ٌطمبن قلبً فإن هناك 
 :" الحدٌث المشهور للرسول 

الختان، واالستحداد : الفطرة خمس
ونتؾ اإلبط وقص الشارب وتقلٌم 

. رواه البخاري ومسلم"  رااألظؾ

 

 شٌخ محمدال

هل كل ُعْرؾ ٌعد من مصادر 
التشرٌع؟ وإذا ثبت ضرر هذا 

الُعْرؾ أال ٌقع تحت القاعدة 
؟ " الضرر وال ضرار" الشرعٌة

 شٌخ أحمد  ال 

 ال أستطٌع أن أعمم هذا حق،معك 
 الرجال والنساء، ىالحدٌث عل

وأحٌاناً أشعر كؤنه حدٌث عن 
. الرجال

 ُعْرٌؾ لمولكن ختان النساء كما تع
فً بعض البالد والعرؾ أحد 

.  مصادر التشرٌع
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: حوار بٌن عالمٌن جلٌلٌن: تابع

 

 شٌخ محمدال

ومن قال أنه من فضابل األعمال، 
تحكم فٌها هذه  توهل شهوة النساء

؟ لقد سمعت  األجزاء التً تقطع
 أن مركز التحكم تمن أطباء ثقا

 فإذا المخ،فً الرؼبة الجنسٌة هو 
أردنا أن نتحكم فً الرؼبة 

الجنسٌة فعلٌنا إما قطع الجزء من 
المخ المختص بالرؼبة الجنسٌة 

وتهذٌبه  (العقل)أو مخاطبة المخ 
. وتربٌته التربٌة اإلسالمٌة الحّقه

 بقطع هذا هنإثم إنك تقول 
نستطٌع أن نهذب من شهوة 

كما سمعت ولكن الواقع المرأة ، 
 إننا ت ،من أولبك األطباء الثقا

 ىنقلل من قدرة المرأة عل
االرتواء ، وكما تعلم فقد نص 

  أن فً قطع الشفرٌنىالفقهاء عل
عقوبًة لمن ، الكاملة والدٌة الدٌة 

 . لمن ٌستحقهااً ٌدفعها وتعوٌض

 

 

 

 

 

 شٌخ أحمدال 

فضابل " ولماذا ال نقول أنه من 
حٌث أن قطع هذا "  األعمال

الجزء ٌمكن أن ٌقلل من شهوة 
النساء وبهذا ٌمكن أن نحمً 

.  الفضٌلة
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رٌن ـوعللوا ذلك بؤنه بهذٌن الشؾ
فكل " ٌقع االلتذاذ بالجماع " 

فوات لهذا االلتذاذ أو بعض منه 
. ٌوجب هذه العقوبة التعوٌضٌة
ومنع سببه جابز قطعاً بل هو 

 ومقدم وفً هذا المجال أولى
 البن ى المحلى ترجع إلأنفؤرجو 

، حٌث نقل آراء /حزم 
 ىالفقهاء فً ذلك وخالفهم إل

 المتعمد، ىإٌجاب القصاص عل
؛ ئاألصل الدٌة عن المخط

وانظر المؽنً البن قدامه، 

/ و / حٌث نقل 
رأٌٌن أحدهما ٌجٌز القصاص فً 

قطع الشفرٌن والثانً ٌكتفً 
بالدٌة العتبارات فنٌة تتصل 

 .بإجراء القصاص

 :نيحوار بٌن عالمٌن جلٌل: تابع 

 

 شٌخ محمدال

 كل هإالء رووه أنفً الحقٌقة 
بؤسانٌد ضعٌفة كما بٌن ذلك الحـافظ 
زٌن الدٌن العراقً فً تعلٌقه علً 

( /)إحٌاء علوم الدٌن للؽزإلً 

 وفً الحقٌقة بؤن وقد عقَّب أبو داوود 

 النص المروي عنه مختلؾ لفظه عن 

 

 

 شٌخ أحمدال 

 حدٌث –هناك الحدٌث  المشهور 

 :" أم عطٌة حٌث قال الرسول 
 وال تنهكً، يأشم: ٌا أم عطٌة 

 عند ى للوجه وأحظىفإنه أسر
رواه الحاكم والبٌهقً "  الزوج

 .وأبو داوود بؤلفاظ متقاربة
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علً هذا الحدٌث - النص السابق
روي عن عبٌد هللا بن :" بقوله

عمرو عن عبد الملك بمعناه 
وإسناده ولٌس هو بالقوي وقد 

وهذا الحدٌث ..  مرسلىرو
 داوود مع ىسنن أب]"  ضعٌؾ

شرحها عون المعبود، 

/-]. 

 :حوار بٌن عالمٌن جلٌلٌن: تابع

 

 

 

 شٌخ محمدال

هذا الحدٌث ضعٌؾ أٌضاً وقد 
نص الحافظ العراقً فً تعلٌقه 

 ضعفه ى إحٌاء علوم الدٌن علىعل
. أٌضاً 

وقد نص الحافظ ابن حجر فً 
تلخٌص الخبٌر فً تخرٌج ]كتابه 

 ىعل [أحادٌث الرافعً الكبٌر
ضعؾ هذا الحدٌث ، ونقل قول 

اإلمام البٌهقً فٌه أنه ضعٌؾ 
وقول ابن عبد البر فً . منقطع

التمهٌد لما فً الموطؤ من ]
 ىأنه ٌدور عل: [المعانً واألسانٌد

عون )رواٌة راو ال ٌحتج به 
المعبود فً شرح سنن أبً داوود 

العظٌم لشمس الحق 

 (./،آبادي

 

 

 

شٌخ أحمد  ال 

:"  قالهناك حدٌث آخر وهو أن النبً
".  الختان سنة للرجال مكرمة للنساء
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وكالم الحافظ أبً عمر بن عبد 
:" البر فً كتابه المذكور نصه
واحتج من جعل الختان سنة 
بحدٌث ابن الملٌح هذا، وهو 

 حجاج بن أرطاه، ىٌدور عل
ولٌس ممن ٌحتج بما انفرد به 
والذي أجمع علٌه المسلمون 

الختان فً الرجال : علٌه
التمهٌد لما فً الموطؤ من )..."

 وقال /المعانً واألسانٌد، 
ومع كون  " ىاإلمام الشوكان

ٌصلح لالحتجاج به  الحدٌث ال
 المطلوب ىفهو ال حجة فٌه عل

(. /نٌل األوطار، )" 

 

 :حوار بٌن عالمٌن جلٌلٌن:تابع

 شٌخ محمدال

هذا الحدٌث ضعٌؾ حٌث ٌقول 
فً نٌل األوطار ) الشوكانً

فً إسناد أبً نعٌم : ( ص/ج
مندل ابن علً - أحد مخرجٌه - 

سناد ابن عدي إوهو ضعٌؾ وفً 
خالد بن عمرو القرشً وهو 

. أضعؾ من مندل

 

 شٌخ أحمدال 

هناك حدٌث آخر روي عن ابن 
عبد هللا فٌه خطاب لنساء األنصار 

.  ٌؤمرهن بالختان
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: تابع حوار بٌن عالمٌن جلٌلٌن

 

 شٌخ محمدال

ال حجة فً هذا الحدٌث الصحٌح 
 ذلك ألن اللفظ هنا جاء من ىعل

باب تسمٌة الشٌبٌن أو الشخصٌن 
أو األمرٌن باسم األشهر منهما ، 

 سبٌل ىأو باسم أحدهما عل
التؽلٌب ومن ذلك كلمات كثٌرة 
فً صحٌح اللؽة العربٌة منها 

 ( أبو بكر وعمر)الُعمران 
 (الشمس والقمر)والَقَمران 
هما أٌضاً ولٌس فً )والّنٌران 

القمر نور بل انعكاس نور 
والعشاءان  (الشمس علٌه

والظهران  (المؽرب والعشاء)
والعرب تؽلّب  (الظهر والعصر)

القوي واألقدر فً التثنٌة عادة 
األبوان : ولذلك قـالوا للوالدٌن

قد ٌؽلبون األخؾ  (وهما أب وأم)
أبً بكر )نطقاً كما فً الُعَمرٌن 

أو األعظم شؤناً  كما فً  (وعمر
وما ٌستوي ) : تعالىقوله 

البحران هذا عذب فرات وهذا 
فاألول نهر والثانً  (ملح أجاج

 ىالبحر الحقٌقً، وقد ٌؽلبون األنث
فً هذه التثنٌة ومن ذلك قولهم 

  (المروتان)

 

 

 شٌخ أحمدال 

فً السنة الصحٌحة عن عابشة 
رضً هللا عنها مرفوعاً إلً 

 ىإذا التق:"  حدٌث الرسول 
 ىرو"  الختانان فقد وجب الؽسل

هذا الحدٌث مالك فً الموطؤ، 
ومسلم فً صحٌحه والترمذي 

وابن ماجة فً سننهما ، وؼٌرهم 
من أصحاب مدونات الحدٌث 

النبوي والختانان هنا فٌه تصرٌح 
بموضع ختان الرجل والمرأة  

 مشروعٌة ختان ىوهذا حجة عل
. النساء
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والمروة ٌرٌدون جبلً الصفا 
 وكل ذلك المكرمة، مكة فً

مشهور ومعروؾ فً كتب 
النحو وكذلك عند أهل العلم 

 .بلسان العرب

 :حوار بٌن عالمٌن جلٌلٌن: تابع

 

أرٌد أن أذكرك واذكر أخواتنا 
فً اإلسالم أن اإلسالم ٌؤمر 

بممارسة النشاط الجنسً كامالً 
فً الزواج وٌعتبر ذلك عمالً 
ٌإجر علٌه الزوجان وٌوصً 
بالمالطفة والمالعبة واستثارة 
الشهوة قبل الجماع وٌؤمر كالً 

من الزوجٌن بانتظار اآلخر 
:" قال .  ٌقضً شهوتهىحت

 امرأته كما ىالٌقعن أحدكم عل
 ولٌكن بٌنهما  ".ٌقع البعٌر

ال ـــقٌل وما الرسول؟ ق. رسول
رواه الدٌلمً "  القبلة والكالم: " 

 " ال ـفً مسند الفردوس وق
ْصُدْقها  ٌَ إذا جامع أحدكم امرأته فل

 حاجته قبل أن ى، فإن قض
 ىتقضً حاجتها فال ٌعجلها حت

أخرجه أبو "  تقضً حاجتها
 ورواه الصنعانً فً ىٌعل

 .المصنؾ عن أنس
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 فً سورة تعالى وقال هللا 

ًَىَيَُِّ ٍِضْوُ اىَّزُِ  :البقرة

 فكٌؾ باهلل  عَيَْْيَِِّ ثِبىََْعْشًُفِ

علٌك تقضً حاجتها ونحن قد 
البظر )قطعنا عضو االرتواء 

. بهذه العملٌة الجابرة (عندها

 :حوار بٌن عالمٌن جلٌلٌن: تابع

 

 الشٌخ محمد

ولماذا ال ٌكون الختان هو الذي 
  عهد رسول هللا ىلم ٌكن عل

.  ولٌس الطعام

 الشٌخ أحمد 

 طعام ىدعً عثمان بن أبً العاصً إل
فقٌل له هل تدري ما هذا؟ هذا ختان 

 ىهذا شًء ماكنا نراه عل: جارٌة، فقال
 أن ٌؤكل وهو ى فؤبعهد رسول هللا 

ٌرٌد بهذا أن الولٌمة والطعام لم ٌكن 
 فً البخاري . عهد رسول هللا ىعل

. فً األدب المفرد

الشٌخ محمد  

إن هذا ٌجعلنً أفكر فً سبب 
هذا اللبس حٌث أن حدٌث أم 

عطٌة أو أحٌاناً ٌقولون أم حبٌبة 
 والالتً عرفن بختان الجواري

نظرٌة جدٌدة أن  وهذه قد تكون
 ىالختان كان قاصراً عل

الجواري ولٌس األحرار وذلك 
لكً ٌمكن من االستفادة منهن 

فً األعمال التً ال تتطلب حمالً 
. ووالدة أو أي اهتمامات جنسٌة

الشٌخ أحمد  

حدثنا موسً بن اسماعٌل فقال حدثنا 
حدثتنا عجوز من أهل : عبد الواحد قال

 علً بن ؼراب قالت ةالكوّفه ، جد
ُسبٌت فً : حدثتنً أم المهاجر فقالت

جواري من الروم، فعرض علٌنا 
 اإلسالم ، فلم –عثمان أي ابن عفان 

، فقال ىٌسلم ؼٌري وؼٌر أخر
اذهبوا فاخفضوهما :" عثمان

البخاري فً األدب ]" وطهروهما
 [1245،1249 رقم 149المفرد ص 
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 الشٌخ محمد

قلته ال ٌدل  بالرؼم من أن ما
 أن الختان ى اإلطالق إال علىعل

 عادة إال أنً أإكد لك أنه ال
 أن الرسول ىٌوجد ما ٌدل عل

صلوات هللا علٌه وسلم قد ختن 
 . من بناتهاً أي

 

 

 

: حوار بٌن عالمٌن جلٌلٌن: تابع  

 الشٌخ أحمد

ما ٌدل علً أن خفض النساء كان 
موجوداً وكان الصحابة ٌقومون 

مارواه :" وٌخفضون بناتهم
البخاري فً األدب المفرد فقال 

أخبرنً ابن : حدثنا أصبع قال
أخبرنً عمرو أن : وهب قال

 أخبرته ه أن أم علقمحدثه،بكٌراً 
ُخِتنَّ  أن بنات أخً عابشة "

 من نأال تدعو له: فقٌل لعابشة
 ىفؤرسلت إل : ىبل: ٌلهٌهن؟ قالت

عدي فؤتاهن، فمرت عابشة فً 
 وٌحرك رأسه ٌتؽنىالبٌت فرأته 

: فقالت- طرباً وكان ذا شعر كبٌر
. "أؾ، شٌطان، أخرجوه، أخرجوه

: الشٌخ محمد

ٌا شٌخ أحمد هل هناك فً 
 اّتباع ىاإلسالم ما ٌجبرك عل

مذهب كل ما  ورد  فً ُكُتب ال
 إن األدلة الشرعٌة وأقواله؟

تستنبط بطرٌقة اجتهادٌة من 
مصادرها األساسٌة وإمامنا 

رأًٌ :" الشافعً نفسه ٌقول
صواب ٌحتمل الخطؤ ورأي 

  ٌحتمل أؼٌري خط

 

الشٌخ أحمد   

ٌاشٌخ محمد إن السلؾ الصالح وأبمتنا 
ومدارسنا الفقهٌه لها آراء فً هذا 

مذهب :المجال ودعنً أسردها لك 
 ىالختان واجب عل : "اإلمام الشافعً

انظر المهذب )"  الرجال والنساء
للشٌرازي وشرحه المجموع للنووي 

1/297 )
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وأنت كما ذكرت "   الصواب
 ىفإن أؼلب المذاهب ال تنظر إل

 أنه واجب وإذا أقر ىالختان عل
جمهور األطباء أن عمله ٌؽلب 

 ىعلٌه مظنة الضرر فاألول
"  تركه

 :حوار بٌن عالمٌن جلٌلٌن: تابع 

إن : " مذهب اإلمام أحمد بن حنبل
 الرجال ولٌس ىالختان واجب عل

"   بواجب علٌهن بل مكرمة

مذهب اإلمام أبً حنٌفه واإلمام 
أن الختان للرجال سنة : مالك

. وللنساء مكرمة

 الشٌخ محمد

هذا الحدٌث ذكره الهٌثمً فً 

:  وقال /-المجمع 
. فٌه مندل بن علً وهو ضعٌؾ

 الشٌخ أحمد 

 ابن عدي من حدٌث سالم بن ىرو
عبد هللا بن عمر والبزار من 

حدٌث نافع كالهما عن ابن عمر 
:"  قال ٌرفعه عن رسول هللا 

ٌانساء األنصار اختضبن ؼمسا 
 ىواخَفْضن وال تنهكن، فإنه أحظ
عند أزواجكم وإٌاكم وكفران 

 . "النعم

 شٌخ محمدال

 جواز تقٌٌد :الفقهٌةمن القواعد 
المباح أو منعه، إذا ثبت أن 

 ٌترتب علٌه،  اً هناك ضرر
وجواز ذلك إذا ؼلب الظن 

بحدوث الضرر وقد أثبت الطب 
حدوث الضرر المتعمد  للمرأة 
من بتر أو قطع هذه المواضع 
الحساسة فهو ضرر ال ٌمكن 

  الفتاة ىمنعه وٌإثر عل

 

 

 شٌخ أحمدال 

أنا معك ، ولكن ألست معً أنه 
. مباح أن نقوم بختان اإلناث
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طوال حٌاتها وال ٌمكن التؽلب 
 المشكالت التً تحدث ىعل

 ى أجمعوا علتواألطباء الثقا
واسؤل النساء الالتً ، ضرره 

ن علٌك ص ٌقصضعن للتشوٌهخ
لحظات الرعب واأللم 

 لكن ،والمضاعفات مثل النزٌؾ
االعتقاد الذي ؼرسه فً نفوسهم 

تفسٌر ؼٌر كامل للشرٌعة من 
  عملٌةمنظور فردي إنها

مطلوبة جعلهن ٌرضخن لهذه 
.  المعاناة

:  بٌن عالمٌن جلٌلٌنوارح: تابع

 

 

 

 

 شٌخ محمدال

لقد خلق هللا اإلنسان فً أحسن 
ن بتر وقطع أجزاء إ ومويقت

هامة من الجسم هً تؽٌٌر لخلق 
هللا ولٌس من فضابل األعمال 

:"  أنهوقد صح عن الرسول 
"  لعن هللا المؽٌرات لخلق هللا

متفق علٌه عن ابن مسعود وقال 
 فً سورة النساء وتعالىسبحانه 

  -:اآلٌات

 إُِْ َّذْعٌَُُ ٍِِْ دًُِّوِ إِىَّب

إَِّبصًب ًَإُِْ َّذْعٌَُُ إِىَّب شَْْطَبًّب 

 ىَعَنَوُ اىيَّوُ ًَقَبهَ ىَؤَرَّخِزََُّ ()ٍَشِّذًا

 ()ٍِِْ عِجَبدِكَ َّصِْجًب ٍَفْشًُظًب

 شٌخ أحمدال 

 الختانن إبعض الفقهاء ٌقولون 
. مكرمة للنساء
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ًَىَؤُظِيَّنَّيٌُْ ًَىَؤٍَُنَِّْنَّيٌُْ ًَىَآٍُشََّّيٌُْ فَيَُْجَزِّنَُِّ 

ءَارَاَُ اىْؤَّْعَبًِ ًَىَآٍُشََّّيٌُْ فَيَُْغَِّْشَُُّ خَيْقَ اىيَّوِ 

ًٍََِْ َّزَّخِزِ اىشَّْْطَبَُ ًَىًِّْب ٍِِْ 

 دًُُِ اىيَّوِ فَقَذْ خَغِشَ خُغْشَاًّب ٍُجِْنًب

 

 شٌخ محمدال

جزاك هللا خٌراً لكن العلم أمانة 
رٌم ــــــــوكما ٌقول رسولنا الك

":  العلم تعلم من خٌركم
، فعلٌك بنقل هذه " وعلّمه

 أبناء األمة، وشكر ىاألمانة إل
. هللا لك

 

 

 

: حوار بٌن عالمٌن جلٌلٌن: تابع

 

 

 

 

 

 

 شٌخ أحمدال

 لقد اقتنعت وأقنعتنً،لقد أفحمتنً 
من أول الحدٌث ولكن أردت أن 

 إخوانً،ٌطمبن قلبً وقلب 
. وجزاك هللا خٌراً 
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