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ام :     /  إعداد                                                                                                                                                                                             أبو همَّ

             ي               سلطان بن علي بن ثابت الجراد
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 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 : المقدمة

وأشهد أن ال إله إال هو ،إله األولين واآلخرين ، الحمد هلل رب العالمين ،الحمد هلل  حمد الشاكرين 

على بالئه كما نحمده  ه  د  ونحم   ،نحمده على ستره وعفوه، بحمده تتم الصالحات ، وحده ال شريك له 

صلى ،هم نسباً وشرفا وأعال، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خير العباد قوالً وعمالً ، على آالئه 

 ..وبه كانوا يعدلون  ،هللا عليه وعلى آله وأصحابه اللذين قضوا بالحق

     .. أما بعد                                             

وانحرافاً واضحاً عن الفطرة ، عندهم جهالً بيناً  فإن الناظر لحال بعض من المسلمين اليوم يجد أنَّ 

 رب في ملبسه وهيئته .. ـد كثير منهم الغحيث قلَّ ، التي خلقهم هللا وفطرهم عليها 

 ،بل ربما قام البعض منهم بمحاربته .. ق في أحكام الختان ومن مظاهر ذلك الخلل : الجهل المطب  

 .. المستعان   وهللا .إما جهالً وإما حقداً. !وية والوقوف في وجه هذه السنة النب

في هذا الموضوع  الكتابة   ومن هنا آثرت  
(1)

والفرق بين الختان السني  ،أحكامه ومعانيه وفوائده مبيناً : 

. سائالً المولى .من ضروب الجاهلية  والذي يعتبر ضرباً ، والجائر ، والختان الفرعوني الظالم 

بل النقص صفه مالزمه ، ومع هذا كله فال أدعي فيه الكمال ، ه أن ال يحرمني أجره بفضله ومن  

وعلى ، وإنما أقول كما قال العالمة ابن القيم رحمه هللا تعالى :))فيا أيها الناظر لك غنمه  ،للبشر

وبنات أفكاره  ، المزجاة تعرض عليك تهوهذه بضاع، وعليه كدره ، ولك صفوه ، مؤلفه غرمه 

 ن كانإو..تسريحاً بإحسان  أوكريماً لم تعدم منه :إمساكاً بمعروف  فإن صادفت كفؤا  ، تزف إليك 

أو  أو سهو   وما كان فيه من خطأ   ،فمن الواحد المنانمن صواب وما كان فيه ،  غيره فاهلل المستعان

 فلينصح فإني للنصيحة (( ومن وجد خطأً  .وهللا بريء منه ورسوله ، نسيان فمني ومن الشيطان 

 ذلك إنه ولي   ..ذلك أن يرزقني اإلخالص في القول والعملوله داع وشاكر .. وأسأله ك ،قابل

 .وصحبه أجمعين. وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله، عليه والقادر 

ا م /                                                                          وكتبه : أبو هم ًّ

 ثابت الجرادي  لي بن ـسلطان بن ع

 غفر هللا له ولوالديه ولجميع المسلمين.

 

                                                           
 كان هذا البحث تحت إشراف اللجنة العلمية  -(  1)   

 تعز   -فرع    بجمعية الحكمة اليمانية الخيرية      
 .. حفظها هللا وحرسها من كل مكروه     
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  : خطة البحث 

 

 الفصل األول : 

 مباحث : ثالثة وفيه                                   

 المبحث األول: تعريف الختان وضابطه.  - أ

 وقت الختان . المبحث الثاني : - ب

 المبحث الثالث: وليمة الختان.    -ج

 الثاني: الفصل 

  : كالم الطب في الختان                                 

 وفيه ثالثة مباحث :

           

 .لكثير من األمراض .. الختان لإلناث عالج   المبحث األول:-أ

 .فوائد الختان الصحية.. : الثاني المبحث-ب

 .الختان واألمراض الجنسية .. المبحث الثالث:-ج

 :الفصل الثالث  -3           

 :مباحث  وفيه سبعة                              

 .في ذكر ختان إبراهيم عليه السالم.. المبحث األول: - أ

 .في ذكر مشروعيته وأنه من خصال الفطرة.. المبحث الثاني: - ب

 بيده؟ نفسه هل يجوز ختان الرجل األول: المطلب 

 ؟بيدها هل يجوز ختان المرأة نفسها الثاني: المطلب 

 ..في ذكر الخالف في حكم ختان الرجال والنساء. : الثالثالمبحث  -ج

 .في ذكر الحكمة من الختان السني الشرعي.. : المبحث الرابع  -د 

 مبحث الخامس: متى يجب الختان على النساء؟لا -هـ

 ... على المختونفي حكم جناية الخاتن  المبحث السادس: -و

           ، وطهارته  ،صالتهبعض األحكام التي يختص بها األقلف في  المبحث السابع: -ي

 ..وإمامته للمختون. ، وشهادته ، وصيده، وحجه 
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 :الرابع لفصلا - 4                

 :مباحث خمسة وفيه                                    

 

 لحاالت التي يسقط فيها الختان .: ا المبحث األول -أ   

 .دوووووووودرو   ه  ــب  ـ: ش   المبحث الثاني  -ب

          وفيه مسائل     : لمطلب األولا:  

 هل يجوز ختان المريض والضعيف؟ : المسألة األولى 

 : حكم من مات غير مختون.هل يختن أم ال؟ المسألة الثانية 

 : الختان في اليوم السابع. المسألة الثالثة. 

 : تن  المسألة الرابعة  النبي صلى هللا عليه وسلم أم ال؟هل خ 

 : رالً.غ   القيامةالتي من أجلها يعاد بني آدم يوم  الحكمةفي ذكر  المطلب الثاني 

في اليمن وبعض  والباردةختان اإلناث في المناطق الحارة  : الثالثالمبحث   -ج      

 ..بلدان 

   ..لخـتــــــــانا: فـتـــــاوى  المبحث الرابع -د    

   : خاتمة البحث وتحتوي على : المبحث الخامس -و    

 نتائج البحث.. -1    

 كلمة شكر.. -2  

 ..المصادر والمراجع -3  

 ..الفهرس-4   
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  الفصل األول: 

 :وفيه ثالثة مباحث                                     

 : أ/المبحث األول 

 

  : تعريف الختان وضابطه 

أي قطع الختان. :ن (ومعنى ختن، ت ، مأخوذ من مادة )خ :  اللغةالختان في 
(1)

 

 هي رأس الذكر. : والحشفة ، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة ةهو قطع القلف :وختان الذكر

 منها. وال يبقى من القلفة شي يغطي شيئاً  الحشفة ،ويكون القطع بحيث تنكشف جميع 

 .فضاً ختان المرأة خو إعذاراً ، ويسمى ختان الرجل :

حشر الناس ...غرالً(رلة المذكورة في الحديث :)ي  لفة :هي الغ  والق  
(2)

 لفاًّ غيرق  : أي  .

 مختونين.

  ال استئصال البظر. ، عن الفرج ظرب  ـقطع الجلدة المستعلية من ال : وخفاض المرأة

وقد  ،تكون في أعلى فرج المرأة بين الشفرين أو كالنواة جلدة كعرف الديك ،: والبظر 

صلى هللا  قال لها النبي  فكانت تختن بالمدينة  أن امرأةً : داود من حديث أم عطية  أبوخرج أ

للمرأة((ى ))ال تنهكي فإن ذلك أحض: عليه وسلم 
(3 )

ن وهذا هو التعريف  الصحيح للختا

كثير من المسلمين في ممارسات عند  له يتبين لنا وجود خلل كبيرومن خال الشرعي ،

الفرعوني  تانومن ذلك ما يسمى بالخ، ع من الختان ما أنزل هللا بها من سلطان اأنو
(4 )

 !. ، بل ربما كان سبباً في وفاتها  للمرأةوفيه تعذيب  ،وهو ضرب من ضروب الجهل

 
                                                           

(
1
)
 .222،والمعجم الوسيط  ص  141ومختار الصحاح ص131،  ،ص13لسان العرب مادة الختن ج 
(2)

 .الحديث أحرجه مسلم والنسائي عن عائشة  - 

(3 )- 
 .رواه أبو داود وقال إنه ليس بالقوي

(4 )
رور البول مـزال البظر والشفرتان الصغرى والكبرى ..وال يترك سوى فتحة صغيرة جداً لـي  ـهو :"استئصال المنطقة بأكملها ف الختان الفرعوني -

يفة في بعض مناطق السودان ومصر وأثيوبيا واليمن وعمان وأفريقيا إلى يومنا ذ عهد الـفـراعنة وما زالت بصورة م خوالحيض"وقد شاعت هذه التسمية  من
الشرعي السني من أضرار إنما هو ويجب أن يعلم أن ما يذكره بعض أعدا الختان ،  للمرأة هذا وإن كانت تالشت قليالً وهي عادة أكثر ضرراً وأشد إيالماً 

ث نزيف دموي والتهابات في المنطقة وتمزق حد  يتجه للختان الفرعوني غير الشرعي فإنه يصيب بالفتور والبرود الجنسي وذلك نتيجة إزالة مناطق اإلثارة.وي  
 .  424-423أحمد محمد كنعان  ص انظر الموسوعة الطبية الفقهية  للدكتور .وقروح أثناء الجماع وتمزق وقروح أثناء الوالدة .
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  المبحث الثاني: 

 

الختان  أن -رحمك هللا  - اعلمالعلم في وقت الختان نقول  أهلقبل ذكر كالم  : وقت الختان

 وإليك تفصيل ذلك. استحبابووقت  ،وقت وجوب: له وقتان عند أهل العلم 

 :أوالً:وقت الوجوب 

مذهب  بعد البلوغ وهذا إالختان ال يكون وقت وجوب ال أن إلىالعلم  أهل أكثرذهب 

.الشافعية والحنابلة واختيار شيخ اإلسالم وابن القيم
(1)

  

 : منها بأدلةواستدلوا لهذا 

عباس رضي هللا عنهما  ئل ابن  س   بير قال:البخاري من حديث سعيد بن ج   أخرجه_ما 1

 ال وكانوامختون  يومئذ  أنا (:قال ؟حين قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنتن م   ثل  م  

 .الرجل حتى يدرك(يختنون 

.تجب عليه قبله جل الطهارة وهي الأالختان من  إن):_قالوا رحمهم هللا 2 
(2) 

لوجوب العبادات المتعلقة  أهالً ن الصبي ليس يجب الختان قبل البلوغ أل _ قالوا :ال3

 .فما الظن بالجرح الذي يتعبد به باألبدان

 :وقت االستحباب ثانيا: 

 :أقوالالعلم في ذلك على  أهلاختلف 

  ستحب نه ي  أ إلى:ذهب الشافعية وهو الصحيح من المذهب والحنابلة األولالقول

ويتعين وقت االستحباب عند ، يز يسن التم إلىوزاد بعضهم  ،الختان في الصغر

الشافعية بيوم السابع 
(3)

نه أظهر األ، ووجهان عندهم ؟ حسب يوم الوالدة. وهل ي   

 .حسب ي  
  يكون ما  أنالمستحب في الختان  ن  إلى أذهب المالكية وقول الحنابلة  :الثانيالقول

العاشرة من عمره إلىبين السابعة 
 
.
(4) 

 العبرة بذلك حسب طاقة الصبي نَّ أ إلى األحناف:ذهب  القول الثالث.
(1)

 

                                                           
-
1

 .112،تحفة الودود ص 113ص 21،الفتا وى ج351ص 1،المجموع ج  282ص 1اإلنصاف ج
2
 .28ص 11الموسعة الفقهية الكويتية ج - 
3
 .223تحفة الودود بأحكام المولود ص -
4
 .48ص 3حاشية الخرشي على مختصر خليل ج  -
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 ةـــــاألدل: 

 أدلة القول األول: 

عليه وسلم عن الحسن عن جابر رضي هللا عنه قال : عق  رسول هللا صلى هللا  -1

والحسين وختنهما لسبعة أيام
(2)

. 

إسحاق لسبعة أيام... ابنهختن إبراهيم  :ما جاء عن مكحول انه قال -2
(3)

 

"األحوالعلى أكمل  أرءاً ولينشأسرع ب   " :ذلك رحمهم هللا بأنه اعللو -3
(4)

. 

ما روي عن فاطمة رضي هللا عنها :"أنها كانت تختن ولدها يوم  -4

السابع"
(5)

. 

قال:"سبعة من السنة في  –رضي هللا عنها  -ما روي عن ابن عباس  -5

هذا حديث  األلباني:ختتن...الحديث قال سمَّى وي  ي   الصبي يوم السابع:

.فيه ضعف 
(2)

 

 :أدلة القول الثاني  

 لم أجد لهم دليالً لكن يظهر وهللا أعلم أنهم اعتمدوا على أدلة القول األول.

  :أدلة القول الثالث 

هذا جل أل تحديد عن الشريعة –أي وقت الختان  -استدل أهل هذا القول بأنه لم يرد فيه

 .ترك على حسب قدرة الصبيي  
(1)

  

 

 تدل به في مقابل ضعف :  الترجيح األخرى  األقوال أدلةهو القول األول لقوة ما اس 

هذا  بعد  أيضافيجوز الختان في اليوم السابع ،ويجوز  وعلى كل حال فوقت الختان متسع،

                                                                                                  .الوقت،ولكن ينبغي أن يتم الختان قبل بلوغ الصبي 

" تن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختوناً قال اإلمام ابن القيم:"يجب على الولي أن يخ  
(8)

    . 

 
                                                                                                                                                                                            

1
 124ص 1اإلنصاف ج -
2
 324ص 8رواه البيهقي ج -
3
 المصدر السابق - 
4
 121ص 1حاشية الروض المربع ج - 
5
 324ص 8البيهقي ج - 
2
 28تمام المنة ص -
1
 21ص 11الموسوعة الفقهية الكويتية ج - 
8
 21-22تحفة  الودود  في أحكام المولود ص-4ص 2زاد المعاد ج -
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 الثالث المبحث :  

 وليمة الختان : 

    ، واألقارباألصدقاء  إليهاوإذا أقام أهل المولود وليمة طعام لمناسبة ختان ولدهم ودعوا 

 هذه الوليمة ؟  إلىستحب ذلك منهم ؟ وهل تجب إجابة دعوتهم فهل ي  

الدعوة قال رحمه ه وحكم اإلجابة لهذ إليها:قال الخرقي الحنبلي في وليمة الختان والدعوة 

عي  أن يجيب وإنما ورد في  إليهاهللا : "ودعوة الختان ال يعرفها المتقدمون وال على من د 

"  تزويجالسنة في إجابة من د عي إلى وليمة 
(1)

وقال ابن قدامة الحنبلي معقباً على قول  

؛ بهم ىي قتديعني بالمتقدمين أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..الذين  الخرقي :

فأبى أن  -ة ختانمأي ولي –ختان  إلىعثمان بن أبي العاص د عي  وي أنَّ وذلك لما ر  

فقيل له: لماذا ؟ فقال :"إنا كنا ال نأتي الختان على عهد رسول صلى هللا علية ، جيب ي  

وال ن دعى إليه". وسلم ،
2
  

في  وليمة العرسقال ابن قدامة :حكم الدعوة لوليمة الختان وسائر الدعوات غير ثم 

،أنها مستحبة غير واجبة لما فيها من إطعام الطعام،وهذا قول مالك والشافعي وأبي الزواج 

تجب إجابة كل دعوة،ومنها الدعوة إلى وليمة الختان لعموم  :قال العنبري حنيفة وأصحابه.

األمر بإجابة الدعوة دون تخصيص لوليمة الختان.ولكن ابن قدامة قال :"وجوب إجابة 

 في إجابة الدعوة إلى الوليمة وهي الطعام في العرس خاصة وما عداها د  ر  الدعوة و  

لى عي أحمد إاعي،وتطييب قلبه ،وقد د  فتستحب اإلجابة إليها؛ألن في اإلجابة جبر قلب الد

 وليمة ختان فأجاب وأكل.

 :في حق فاعلها فليس  وأما حكم إقامة وليمة الختانحكم وليمة الختان في الشرع

الشروع بها،ولكن هي بمنزلة الدعوة لغير سبب لها فضيلة تختص بها لعدم 

حادث، فإذا قصد صاحبها شكر نعمة هللا ،وإطعام إخوانه،وبذل طعامه، فله أجر 

ذلك إن شاء هللا تعالى
(3)

 . 

 ل ويؤجر صاحبها بالقصد والنية كما قا هو أن فعلها مباح :الراجح في وليمة الختان

طيع من اإلنفاق تولكن ينبغي أن ال يتكلف فاعلها ما ال يس ، ابن قدامة الحنبلي

وأن ال بفعلها على وجه الفخر والمباهاة وطلب السمعة وأن يدعوا إليها  عليها،

أن يكون من أول المدعوين األقارب والجيران ثم و الفقراء كما يدعوا غيرهم
                                                           

1
  11ص 1المغني ج -
2
 رواه اإلمام أحمد بإسناده. - 
3
 12-11ص 1المغني ج -
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ستحب له ومن غيرهم ،ومن ي دعى إليها ي   األصدقاء باإلضافة إلى الفقراء من هؤالء

 اإلجابة  إال لعذر يمنعه من اإلجابة .

 الثاني : الفصل 

 كالم الطب في الختان        

 :وفيه ثالثة مباحث      

 المبحث األول : 

 الختان لإلناث عالج لكثير من األمراض...

( في األعضاء cancerجاء الطب الحديث يبحث هنا وهنالك عن سبب انتشار السرطان )

التناسلية وأخيراً اهتدى إلى السبب الرئيسي وهو ترك سنة واحدة وأمر واحد للنبي صلى 

 هللا عليه وسلم وهو األمر بالختان.

فإن األعضاء التناسلية تنتشر حولها أنواع من البكتيريا المسالمة غير المؤذية في الحالة 

أنواع شرسة تفتك بجسم اإلنسان إذا ما الصحية الطبيعية لكن سرعان ما تتحول إلى 

تتراكم في هذه األعضاء  والتناسليةناسبت بيئتها ذلك .ومعلوم أن بعض اإلفرازات العرقية 

 التناسلية )خاصة عند المرأة( .

وبترك الختان يكون األمر أشد خطورة وأكثر انتشارا مما يؤدي إلى تجمع البكتيريا 

الموضعية وربما  وااللتهاباتناسبة وتنتشر األمراض وتجد البيئة م المسببة لألمراض ،

أورام صغيرة وحميدة وسرعان ما تنتهي بأمراض وأورام خبيثة تسبب في موت صاحبها 

ى إلأو في استئصال عضو أو أكثر منه )كاستئصال الرحم المصاب بالسرطان (.أضف 

حضى عند أالنبي صلى هللا عليه وسلم قال عن ختان اإلناث :" فإنه أشرق للوجه و أن ذلك

الزوج"
1
وي ثار عند .ومعلوم أن المرأة لو كان بظرها لم ي ختن فإنه ينتصب بسهولة  

عند النظر إلى الرجال وسماع الغناء وغير ي ثار حتكاك بمالبسها الداخلية  وكذلك اال

ون ذهن المرأة مشغوالً معظم الوقت بالرغبة الجنسية مما ذلك... وبتكرار االنتصاب يك

 واالضطراب النفسي والعصبي ، واصفرار البشرة بسبب ذلك ، واألرق  ،ي صيبها بالقلق

 :" فإنه أشرق للوجه"  وهنا تجد الحكمة النبوية من قول المصطفى

 

                                                           
1
 الحديث رواه أبو داود وقال إنه  ليس بالقوي .      - 
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  فوائد الختان الصحية ...المبحث الثاني : 

 

حيط برأس القضيب فالقلفة التي ت   االلتهابات الموضعية للقضيب :الختان وقاية من  -1

 تشكل جوفاً ذا فتحة ضيقة يصعب تنظيفها ويتجمع فيها مفرزات القضيب المختلفة ،

 والخالياوبقيا البول  (،smegmaن)بما فيها من مادة بيضاء ثخينة تسمى اللٌّخ  

 ...الحشفةالتهاب  إليديه مؤ ةالجراثيم المختلف والتي تساعد على نمو ةالمتوسخ

في فترة  القلفةويمنع تجمع الجراثيم تحت  ،التناسليةاألعضاء  نظافةختان الوليد يسهل  -2

ة صابغير المختونين هم أكثر عرضًة لإل األطفال أنوأكد الدكتور)فرغسون( الطفولة،

 ... القلفةوتضيق  الحشفةبالتهاب 

الدكتور   وأكد: البوليةبالتهاب المجاري  ةصابالختان يقي األطفال من اإل -3

د األطفال تحدث عند غير نع البولية%من التهاب المجاري  15ن:أ)جنزبرغ(

 ألف(52يمنع ) المتحدةروتينياً في الوليات  أمراً جعل الختان  أنالمختونين ويؤكد 

 عند األطفال . سنوياً  والكليةحاله من التهاب الحوض 

عند األطفال  البوليةالمجاري  اللتهابالبالغة  : الخطوةلبارالدكتور محمد علي ا وأكد

التهاب السحايا  إلي%من الحاالت التي تجرثم الدم وقد تؤدي 35 إليتؤدي  وأنها

 ..والفشل الكلوي.

 الختان وقاية من السرطان...  -4

يمكن القول وبدون مبالغة بأن الختان الذي ي جرى للذكور قال البروفيسور/كلودري:

القضيب عندهم ما يجعل الختان  نمبكرة ي خفض كثيراً من نسبة حدوث سرطافي سن 

 للوقاية من حدوث األورام الخبيثة .وقد أحصى الدكتور / عملية ضرورية البد منها؛

مرضى مصابين بسرطان القضيب في الواليات المتحدة ولم يكن  (1123أوكبرتس )

  . طفولتهمن بينهم رجل واحد مختون منذ 

نادر جداً  أكدوا فيه أن سرطان القضيب وزمالؤه نشره الدكتور /هيلبرغ، وفي بحث

كما توجد أبحاث  عند اليهود وعند المسلمين حيث ي جرى الختان أيام الطفولة األولى .

وتذكر هذه األبحاث أن  كثيرة جداً.. تؤكد أن الختان يقي من سرطان القضيب ،

ا كان مسببات سرطان القضيب ...ولمَّ  التهاب الحشفة  وتضييق القلفة هما من أهم

ال يمكن أن يحدث عندهم تضييق  الختان يزيل القلفة من أساسها ،فإن المختونين

يندر وجود التهاب الحشفة ...ولقد ثبت أن مادة اللخن التي تفرزها بطانة القلفة  ،القلفة

 عند غير المختونين لها دور كبير في السرطان ...
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ل إن الختان السني  فيه تثبيت لشرع هللا وسنة المصطفى صلى إضافة إلى ما سبق نقو

هللا عليه وسلم، وفيه ذهاب للغلمة والشبق )وتعني شدة الشهوة واالنشغال بها واإلفراط 

 : تعديل الشهوة عند المختونين من الرجال والنساء.فيها(،وذهابهما يعني 

خن تحت القلفة ،وفيه انخفاض لَّ وفيه أيضاً :منع الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم ال

 معدل التهابات المجاري البولية ، والتناسلية .

 

  لختان واألمراض الجنسية : االمبحث الثالث... 

 أكد البروفيسور )وليم بيكوز(الذي عمل في البالد العربية أكثر من عشرين عاماً ،

الجنسية  عند أكد على ندرة حدوث األمراض  وفحص أكثر من ثالثين ألف امرأة

موناز، وسرطان  المختونات باإلضافة إلى أمراض السيالن ،والكالميديا ،والتريكو

 يرجع ذلك إلى سببين مهمين : عنق الرحم وقال :

 الختان . -2                             .ندرة الزنا   -1

بكثير من  اإلصابةالختان له دور وقائي هام من  ويرى )آريا(وزمالؤه أنَّ 

كما صرح فنك بان أكثر  والثآليل التناسلية. ،األمراض الجنسية وخاصة العقبول

 األمراض الجنسية عند غير المختونين. دراسة علمية أثبتت كلها ازدياد 22من 

أن ثالث دراسات قد أثبتت انخفاض نسبة مرض  كما صرح الدكتور ماركس:

 اإلصابةأن احتمال في حين وجد سيمونس وزمالؤه  عند غير المختونين. اإليدز

عليه  باإليدز بعد التعرض لفيروساته عند غير المختونين هي تسعة أضعاف ما هو

 عند المختونين.

هذا ..وقد نبه النبي صلى هللا عليه وسلم إلى الختان في بعض أحاديثه وذكر أنه 

كتابه )في رحاب الطب من الدكتور )محمود طلوزي(في  سنة األنبياء..وتحدث كل  

النبوي( والدكتور )محمود النسيمي(في كتابه )معجزات في الطب للنبي العربي 

..عن فوائد الختان ، وعن أضرار عدم امتثاله عند (محمد صلى هللا عليه وسلم 

حدوث التهابات القضيب من  :الختان امتثال أمرفإن من أضرار عدم  الذكور .

وكما ة تحت القلفة التي تحيط برأس القضيب ...اء تجمع المفرزات الجلديجر  

أن سرطان عنق الرحم عند زوجات غير المختونين أكثر  اكتشف األطباء مؤخراً 

يشعر بها غير التي اآلالم المختلفة  إلى باإلضافةبكثير من زوجات المختونين 

المختونين في الحشفة والقلفة ...ومن السنة النبوية الشريفة أن يتم الختان في اليوم 

وفي اليوم السابع كما أكد العلم الحديث يكون بول الطفل أقل  .السابع  من العمر 

وكذلك في اليوم السابع  كبر سناً مما يقي الجرح من اإلنتان ...هو عند األ تلوثاً مما
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مما يقي من النزف فهل بعد هذا اإلعجاز الطبي  اكتملتتكون عوامل التخثر قد 

 في أمر الختان من إعجاز؟ 

 

 :الفصل الثالث 

 -: ويحتوي على سبعة مباحث

  : بعده صلوات هللا  واألنبياءفي ذكر ختان إبراهيم الخليل المبحث األول

هللا عنه قال : قال  من حديث أبي هريرة رضي.ففي الصحيحين ..أجمعين عليهم

لى هللا عليه وسلم :" اختتن إبراهيم عليه السالم  وهو ابن ثمانين سنة رسول هللا ص

 بالقدوم" قال البخاري : القدوم مخففة وهو اسم موضع في الشام ، ومن رواه مثقالً 

 أنثر المروي أن القدوم اسم لآللة التي يختن بها لأل والظاهراسم لآللة .  فهو

ختتن بقدوم اأن ي ختتن وهو ابن ثمانين سنة فعجل فأ مر إبراهيم خليل الرحمن 

فاشتد عليه الوجع فدعا ربه  فأوحى هللا إليه إنك عجلت قبل أن نأمرك باآللة قال 

تن إسماعيل وهو ابن ثالث عشرة سنة  يا رب كرهت  أن أ ؤخر أمرك.قال: وخ 

تن إسحاق وهو ابن سبعة أيا موخ 
1
وي هذا الحديث من طريق آخر   من نسخة وقد ر 

نبيط بن شريط عن النبي صلى هللا عليه وسلم:"أول من أضاف الضيف إبراهيم 

وأول من لبس السراويل وأول من اختتن: إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرون ومائة 

سنة"
2
 .   

 

  في ذكر مشروعيته وأنه من خصال الفطرة ... المبحث الثاني : 

الختان في حق الرجال والخفاض في حق النساء مشروع  أناتفق األئمة على 

 واألصل في مشروعيته ما يلي : 

في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال:قال رسول هللا صلى  -1

وقص الشارب وتقليم األظافر  واالستحدادالفطرة خمس :الختان  هللا عليه وسلم :"

عل الختان رأس خصال الفطرة وإنما كانت هذه الخصال من  ونتف اإلبط ". فج 

الخصال أ مر بها إبراهيم وهي  ألن الفطرة هي الحنفية ملة إبراهيم وهذه ؛ الفطرة 

عن  طاووسعن معمر عن  عبد الرزاقبهنَّ كما ذكر  ه ربهمن الكلمات التي ابتال

مس في الرأس وخمس قال: "ابتاله بالطهارة خة يأبيه عن ابن عباس في هذه اآل

 واالستنشاق،  والمضمضةقص الشارب ، التي في الرأس : في الجسد،
                                                           

1
  225ص 8الحديث رواه البيهقي ج- 
2
 _ وأخرجه ابن كثير في قصص األنبياء وهو ضعيف . 313ص 1_وجاء أيضاً في كشف الخفا ج141ص 2الحديث أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخه ج- 
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 والختان ، تقلم األظافر، وحلق العانة ، وفي الجسد: ،والسواك،وفرق الرأس ،

فطرة تتعلق  : فطرتانوالبول بالماء " والفطرة  وغسل أثر الغائط ونتف اإلبط،

وفطرة عملية ،وهي هذه  على ما سواه، وإيثارهوهي معرفة هللا ومحبته  ،بالقلب 

كي الروح وتطهر القلب ،الخصال فاألولى : ت   هر البدن وكل  منها  زَّ والثانية : ت ط 

تمد األخرى وتقويها ، وكان رأس فطرة البدن : الختان ، لما فيه من فوائد جل ية 

 وحكم عظيمة...   

قال رسول هللا صلى هللا  قال:بن ياسر  اروفي مسند اإلمام أحمد من حديث عم   -2

،  ،وقص الشارب واالستنشاق عليه وسلم :"من الفطرة أو الفطرة :المضمضة ،

)حلق  واالستحداد، ونتف اإلبط ،  البرامجوغسل ، وتقليم األظافر، والسواك 

وقد اشتركت خصال الفطرة  ،واإلنتضاح وغسل الفرج بالماء، والختان ، العانة( 

ورها من اة وأخذ الفضالت المستقذرة التي يألفها الشيطان ويجفي الطهارة والنظاف

فالحج  من صلى وحج واختتن فهو حنيف ، من السلف: وقال غير واحد ، بني آدم

   الحنفية . من شعار والختان:

 : -هللا عنه رضي –يخاطب أبا بكر  قال الراعي:

 عشر           حنفاء نسجد بكرة وأصيالً ـم اأخليفة الرحمن إن

 زالً تنزيالً عرب نرى هللا في أموالنا          حـــق الزكاة من ً 

قال:قال:رسول هللا -رضي هللا عنه -أبي هريرة روي في الصحيحين من حديث ما -3

" ابن ثمانين سنة بالقدوم  إبراهيم عليه وسلم وهو اختتنصلى هللا عليه وسلم:"
1

 

((.حنيفاً  ملة إبراهيم   اتبع   أوحينا إليك أن   ثمَّ }  وقد قال تعالى:
2
لآللة  والقدوم اسم   

األكثرعلى 
3
. 

 :المطلب األول 

 هل يجوز ختان الرجل نفسه بيده؟   

ئل  :قال المروزي الجواب نعم يجوز ختان الرجل نفسه بيده إن قوي على ذلك. س 

أبو عبد هللا عن الرجل يختن نفسه؟فقال إن قوي ..وقال الخالل:أخبرني عبد الكريم 

ئل عن الرجل يختن نفسه بيده؟قال:إن قوي على  :بن الهيثم قال سمعت أبا عبد هللا س 

ئل عن المرأة  ذلك.قال وأخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد هللا س 

 ؟فقال الختان سنة حسنة .ختنها يدخل عليها زوجها هل ي

 
                                                           

1
 .1831ص 4صحيح مسلم كتاب الفضائل ج - 
2
 . 123ورة النحل .س - 
3
 .313ص 5الفقه المالكي في ثوبه الجديد ج- 
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 :المطلب الثاني 

 وهل يجوز ختان المرأة نفسها بيدها؟ 

ثم ذكر محمد بن هارون نفس مسألة  ، نعم يجوز إن قويت على ذلك مثل الرجل  

ئل عن إن قويت على ذلك  :فقال له  المروزي هل للمرأة أن تختن نفسها ؟ .وس 

ذلك فهو حسن وهي سنة حسنة .إن قوي على  الرجل يختن نفسه فقال :
1

 

 

 الثالث: مبحثال 

 في ذكر الخالف في حكم ختان الرجال والنساء :

 اختلف الفقهاء في حكم ختان الرجال والنساء على ثالثة أقوال :

 أثم وعندهم ي -ض ر: أنه مسنون في  حقهما وليس بواجب وجوب ف القول األول

ورواية عن أحمد اختارها ابن أبي  وهو قول أبي حنيفة ومالك، -دون عذر بتركه 

وبه قال بعض الشافعية عن الحسن ، وإليه مال الشوكاني  موسى من أصحابه،
2
  

قال الموصلي في اإلختيار شرح المختار : "إن الختان للرجال سنة وهو من الفطرة 

،وللنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر)بلد( على ترك الختان قاتلهم اإلمام ألنه من 

حنيفة  وأبيوقال القاضي عياض "واالختتان عند مالك  اإلسالم وخصائصه ، شعائر

 وعامة العلماء على مرتبة بين الفرض والندب".

 الختان واجب على الرجال والنساء وهو قول الشافعي ورواية  أنَّ  : القول الثاني

ويحيى بن سعيد األنصاري ،واألوزاعي ،وربيعة ، والشَّعبي ،  مالكوبه قال ألحمد 

.
3
  

  مة لهنومكر للنساءسنة  ،الختان واجب على الرجال أن  تفصيل ال :القوال الثالث  ،

 وهو عند واختار هذا القول ابن قدامة ،، وهو قول ألحمد ، وليس بواجب عليهن 

 ، حمه هللاابن سعدي روهو اختيار اللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكة ...و، الشافعية 

.لميذه ابن عثيمينوت
4
  

 

 

                                                           
1
 .113تحفة الودود بأحكام المولود ص -
2

 .48ص 3حاشية الخرشي على مختصر خليل ج –
3
 .412ص 3المجموع ج 123ص 1اإلنصاف ج - 

 .133ص 1، الشرح الممتع ج 113ص 5، فتاوى اللجنة الدائمة  ج 253ص 12، فتح الباري ج 115 1المغني ج
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 : األدلة 

 
 ة :ينالقائلين بالس   القول األول ةلدأ- 

 

أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال :  -رضي هللا عنه -عن شداد بن أوس -1

""الختان سنة للرجال مكرمة للنساء 
(1) 

قال:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"الفطرة  –رضي هللا عنه  –عن أبي هريرة   -2

وقص الشارب  ، ونتف اإلبط ،واالستحداد  : الختان ، -أو خمس من الفطرة  –خمس 

وتقليم األظافر " ،
2
عن النبي  -رضي هللا عنهما  -وفي رواية للبخاري عن ابن عمر  ،

ووجه  .لسنة قص الشارب،ونتف اإلبط ،وتقليم األظافر"صلى هللا عليه وسلم قال:" من ا

وهذه  الداللة:أن النبي صلى هللا عليه وسلم قد قرن الختان بالمسنونات دون الواجبات

كر .المسنونات هي ما ذكره الحديث من قص الشارب واالستحداد وغيرها مما ذ 
3
 

 وأ جيب عن هذا االستدالل بأجوبة :

 ،اقترانصلى عليه وسلم قرن الختان بالمسنونات داللة كم أن رسول هللا أن  قولً -أ

ثم ال ي سل ًم أن  كل ما  هنا ال تقوى على معارضة داللة الوجوب ، االقترانوداللة 

 ورد في الحديث سنة . 

فكون الختان ي ذكر ما ورد في الحديث من خصال الفطرة سنة  سل منا أن  كل   لو -ب

واجب غير ممتنع فقد يقترن بين المختلفان في الحكم كما في  في جملتها مع أنه

قوله تعالى:} كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده{ فاألكل مباح واإلتيان 

ر هذا في الكتاب والسنة كثير...يواجب ،ونظ
4

 

حديث شداد بن أوس :"الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء" -3
5

.وأن  

الحديث فيه تصريح بأن الختان سنة .ونوقش: بأن السنة تشمل الواجب والمستحب هذا 

. الن السنة في األصل الطريقة ، وأما إطالقها على ما يجوز تركه فاصطالح حادث
2
 

 ..وأيضاً فالحديث ضعيف كما سبق بيانه

أسلم الناس األسود واألبيض ولم ي فتش أحد  ما جاء عن الحسن البصري أنه قال :" -4

إن العرب بل اليهود كانوا يختتنون قبل اإلسالم . . وأ جيب عنه: يختنوامنهم ولم 
1

 

                                                           
1
 رواه أحمد وضعفه األلباني. - 
2
 متفق عليه.- 
3
 .123أنظر تحفة الودود بأحكام المولود ص - 
4
 .338ص 1المجموع  ج - 
5
 سبق تخريجه. - 
2
 .128تحفة الودود بأحكام المولود بتصرف ص - 
1
 نفس المصدر السابق. -
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أن الختان قطع جزء من الجسم ابتداءاً فلم يكن واجباً بالشرع قياساً على األظفار  -5

.
1
  

  القائلين بالوجوب: القول الثاني أدلة-   

حنيفاً((.قوله تعالى :))ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم  -1
(2)

 

وجل أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم باتباع  هللا عز أن   من اآلية  االستداللووجه 

بدليل ما أخرجه البخاري ومسلم من  و الختان من ملة إبراهيم ، ملة إبراهيم ،

قال:" اختتن  أنه أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم حديث 

إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم"
(3)

فإذاً الختان من ملته التي أ مرنا باتباعها  .

بأن المراد بالملة هي الحنفية وهي التوحيد  االستداللونوقش هذا فهو واجب . 

بأن الملة وإن كان المراد فيها التوحيد فإنا نقول :أن اآلية صريحة  ،وأ جيب عنه:

فعله إال ما قام الدليل على أنه  ما فعله وهذا يقتضي إيجاب كل فعل  في في اتباعه

سنة في حقنا .
4
  

النبي  إلىجاء  هعن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنما أخرجه اإلمام أحمد   -2

قد أسلمت فقال النبي صلى هللا عليه وسلم :" ألق  صلى هللا عليه وسلم فقال :

".عنك شعر الكفر واختتن
5
ووجه الداللة قوله صلى هللا عليه وسلم :"اختتن   

 "فعل أمر  واألمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب ، وال قرينة صارفة هاهنا،

فالختان واجب . ون وقش هذا الدليل أن فيه إبراهيم بن يحيى وهو متفق على 

فيه انقطاع. الحافظوقال ، ضعفه بين أهل الحديث 
2

 

النبي صلى هللا عليه وسلم كان يأمر من أسلم أن يختتن عن قتادة الرهاوي أنَّ  -3
1
. 

 دل عن الوجوب .فقوله:)يأمر(ي

أنه قال :" األقلف ال تحل له صالة وال تؤكل  -رضي هللا عنها -عن ابن عباس  -4

له ذبيحة وال تجوز له شهادة "
8

أي   .ووجد الداللة قوله :"ال تحل له صالة "  

والصالة واجبة عليه وال  حتى يختتن ؛ وذلك  بسبب تجمع البول  تحت القلفة ،

إال به الواجب  ، لقاعدة ما ال يتم فيكون الختان واجباً  ؛تصح صالته إال بالختان 

    فهو واجب.

                                                           
1
 .21ص 1الموسوعة الفقهية الكويتية  ج - 
2
 .123النحل  - 
3
 متفق عليه. - 
4
 .448ص 1المجموع ج - 
5
 رواه أحمد وأبو داود وحسنه األلباني . - 
2
 .132ص 1نيل األوطار ج - 
1
 رواه الطبراني في الكبير وحسنه األلباني . - 
8
 رواه أحمد. - 
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ما رواه ابن المنذر من حديث أبي برزة عن النبي صلى هللا عليه وسلم في األقلف :)ال ب -1

 حتى يختتن(يحج بيت هللا
1
ونوقش هذا الحديث بأن في إسناده مجهوالً كما قال ابن  

المنذر.
2
  

قال :" مر  النبي صلى هللا عليه وسلم على قبرين –رضي هللا عنهما –عن ابن عباس  -2

وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان ال يستنزه من بوله ،وأما فقال : إنهما ليعذبان 

 ."فكان يمشي بالنميمة  اآلخر
3

يستنزه  ووجه الداللة من هذا الحديث قوله: "فكان ال   

 من بوله " فرتب النبي صلى هللا عليه وسلم العذاب على عدم اإلستنزاه من البول ،

ه من الكبائر ، واألقلف غير المختون يحتجز بعض البول في جلدته..فهو أولى  وعد 

 بالحكم .

المسلم والنصراني ، قال الخطابي: أما أن الختان أظهر الشعائر التي يفرق بها بين  -3

كثير من العلماء على الوجوب  فإنه عند الختان فإنه وإن كان مذكورا في جملة السنن ؛

وجد المختون بين جماعة قتلى  وذلك أنها شعار الدين به يعرف المسلم من الكافر وإذا

 غير مختونين صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين .

تستر الذكر كله فيصيبها البول فإن القلفة  ؛ ساد طهارته وصالتهأن األقلف معرض لف -4

يمكن اإلستجمار لها فصحة الطهارة والصالة موقوفة على الختان فيكون الختان  وال

واجبا.
4

 

أنه يجوز كشف العورة له لغير ضرورة وال مداواة فلو لم يجب الختان لما جاز كشف  -5

 على المسنون .العورة ؛ ألن الحرام ال يلتزم للمحافظة 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أسلم قال قال حرب في مسالة عن الزهري قال:  -2

وهذا وإن كان مرسال من مراسيل الزهري إال أنه يصلح  (فليختتن وإن كان كبيراً 

 لإلعتضاد.

تؤكل ذبيحة األقلف( خرجه أحمد عن ابن عباس رضي هللا عنه قال : )الأ ما -1
5
وقش ون   

هذا قول صحابي وقد احتج األئمة األربعة  أنول صحابي تفرد به .وأجيب هذا بأنه ق

وغيرهم بأقوال الصحابة وصرحوا أنها حجة .
2
  

الختان ميزة بين المسلمين والنصارى حتى كان المسلمون يعرفون قتالهم في المعارك  -8

بالختان فإذا كان ميزة فهو واجب . 
1

 
                                                           

1
 .122ص 1إرواء الغليل  ج  - 
2
 المصدر السابق . - 
3
 متفق عليه. - 
4
 بتصرف. 123تحفة الودود ص- 
5
 .121الودود في أحكام المولود صتحفة - 
2
 المصدر السابق.  - 
1
 .135ص 1الشرح الممتع على زاد المستنقع ج- 
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ختون بالنظر إلى مأن ستر العورة واجب ولو ال أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة ال  -1

عورته من أجله.
1
  

ونوقش هذا بأن كشف العورة مباح للمصلحة وهي مصلحة الجسم والنظر إليها 

الدنيوية كان في  المصلحةوإذا جاز في  مباح للتداوي وليس ذلك واجبا إجماعاً 

المصلحة الدينية أولى .
2
أن كشف العورة اليجوز  -1:وأجيب عنه بأجوبة منها  

أن الختان ليس كالمداواة فالمداواة من أسباب -2لكل مداواة فال يتم المراد. 

ا ال تدعو الحاجة إليه وهذ لكان كشفها لما الحياة وتمامها ولو كان الختان مندوباً 

اليجوز 
3
  . 

ستباح إال بالواجب .ي   الختان قطع شيء من البدن وهذا اليجوز وال أن     
4
  

  أدلة القول الثالث القائلين بالتفصيل: 

استدل أصحاب القول الثالث وهم القائلون بالتفصيل بأدلة أصحاب القول الثاني لكنهم فرقوا 

 األثر : عنبين الرجال والنساء . ولهم في هذا التفريق أدلة من األثر والنظر : فمن 

شداد بن أوس رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال 

مكرمة للنساء 
5
تقدم من أدلة الوجوب فيبقى في حق النساء  . ونوجبه على الرجال بما 

يصح اإلستالل به قال البيهقي عنه ضعيف  سنة . ونوقش هذا بأن الحديث ضعيف ال

اج بن أرطأة وهو مدلسمنقطع وفي سنده الحج
2
  . 

ألن القلفة إذا لم تقطع فإن ؛ شروط الصالة وهي الطهارة  تعود على شرط من

يجب على األنثى لعدم  وقالوا ال ،البول يبقى بها ويتنجس بها المصلي عند الحركة

األمر في حقها 
1
. 

 

 

 

                                                           
1
 . 122ص 1،حاشية الروض المربع ج115ص 1المغني ج- 
2
 353ص 12فتح الباري ج- 
3
 ر السابق \المص - 
4
 .135ص 1الشرح الممتع ج- 
5
 سبق تخريجه .- 
2
 135ص 1نيل األوطار ج- 
1
 .132ص 1الممتع جالشرح  - 
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 الترجيح : 

وهو القول الثالث وذلك ألن هذا هو القول بالتفصيل  -والعلم عند هللا  - األقوالالراجح من 

لوم ثم إن إيجابه لها وهذا أمر مطلوب كما هو مع بين األدلة وإعماالً  القول فيه جمعاً 

 طالب الشر ع بها .ي   تقليل الشهوة وهذه علة كمالية ال مصلحة فيه إال على النساء ال

 ي...المبحث الرابع : في ذكر الحكمة من الختان السني الشرع 

به هللا ورسوله صلى هللا عليه  أمرناقبل الكالم عن الحكمة من الختان ال بد أن نعلم أن ما 

أو أرشدنا إلى فعله فإنه خير والشك في ذلك ويجب على كل مؤمن ومؤمنة أن  موسل

 :أو عدم معرفتها قال تعالى، يسلموا لحكم هللا ورسوله دون تعليق ذلك بمعرفة الحكمة 

 ة من أمرهم{ر  مراً أن يكون لهم الخي  ورسوله أ إذا قضى هللا   مؤمنة   الو مؤمن  }وما كان ل
1

لكن طلب معرفة الحكمة من التشريع ال بأس بها  ولذلك فقد اجتهد العلماء رحمهم هللا . 

 :في بيان الحكمة من الختان فقال ابن القيم رحمه هللا

ويجمل بها محاسنهم ، ه ائع التي شرعها هللا سبحانه لعباد)الختان من محاسن الشر

... وأصل الختان لتكميل الحنفية ... هذا مع في الختان من الظاهرة والباطنة 

 (....الطهارة والنظافة وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة

هللا بالمولود لتمكين فطرة  اإلسالمومن النظر في هذه المستحبات نرى كيف يعتني 

اس عليها( التي ف طر عليها )فطرت هللا التي فطر الن
2
 و"كل مولود يولد على  

الفطرة..."الحديث.فهو مكمل الفطرة التي فطرهم عليها وهو من محاسن الشرائع و

ه وكمل بها محاسنهم الظاهرة والباطنة ألجل هذا كان لعباد تعالى التي شرعها هللا

 من تمام الحنفية ملة إبراهيم وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنفية فإن هللا عز

لشعوب  س إماماً وعده أن يكون أباً اوجل لما عاهد إبراهيم ووعده أن يجعله للن

كثيرة وأن تكون األنبياء والملوك من صلبه وأن يكثر نسله وأخبره أنه جاعل بينه 

كل مولود منهم ويكون عهدي هذا ميسماً في  انسله عالمة العهد أن يختنوبين 

هيم وهذا موافق لتأويل من تأول قوله أجسادهم فالختان علم للدخول في ملة إبرا

{صبغة هللا ومن أحسن من هللا صبغة:} تعالى
3

 على الختان.

                                                           
1
 .32األحزاب : - 
2
 .32الروم : - 
3
 .138البقرة : - 
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فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب ومعنى ذلك أنهم يطهرون 

صار نصرانياً  اآلنالمعمودية ويقولون  دهم بزعمهم حين يصبغونهم في ماءأوال

صبغة هللا } وجعل ميسمها الختان فقال :، ء صبغة الحنفية نفاالى للحعهللا ت ع  فشر  

{ ومن أحسن من هللا صبغة
1

ضاف إليه وقد جعل هللا سبحانه السمات عالمات لمن ي  

ثم قد تكون هذه السمة  ، ولذا الناس يسمون دوابهم ومواشيهم بأنواع السمات ،

 متوارثة في أمة بعد أمة .

وينسب إليه بنسبة ، فجعل هللا سبحانه علماً لمن يضاف إليه وإلى دينه وملته 

رف بسمة الختان ودينه العبودية والحنفية حتى إذا جهلت حال إنسان في دينه ع  

وخالصة هذا أن صبغة هللا هي الحنفية التي ، ب تدعى بأمة الختان وكانت العر

 شريك له. بادته وحده الصبغت القلوب بمعرفته ومحبته واإلخالص له وع

وتقليم ، وقص الشارب ، واالستحداد  ،بخصال الفطرة من الختان األبدانوصبغة 

واالستنجاء  ،والسواك، واالستنشاق ، والمضمضة  ، اآلباطنتف و ،األظافر

وأبدانهم هذا مع ما في الختان من الطهارة  ،فطرة هللا على قلوب الحنفاء فظهرت

ألحقت  أفرطتوتعديل الشهوة التي إذا ، وتحسين الخلقة ، التزين ، ووالنظافة ،

فالختان يعدلها ولذا . ألحقته بالجمادات وإن عدمت بالكلية ، بالحيوانات  اإلنسان

ذم الرجل تجد األقلف من الرجال والقلفاء من النساء ال يشبع من الجماع ولهذا ي  

زينة أحسن من أخذ ما طال وأي  .إلى غلمتها ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء إشارة

وما طال  ،وجاوز الحد من جلدة القلفة وشعر العانة وشعر اإلبط وشعر الشارب 

تحت ذلك كله ويألفه ويقطن فيه حتى إنه ينفخ في  يختبئمن الظفر فإن الشيطان 

فالغرلة أقبح في موضعها من ، إحليل األقلف وفرج القلفاء ما ال ينفخ في المختون 

وال يخفى على ذي الحسن ، والشارب الطويل والعانة الفاحشة الظفر الطويل 

السليم قبح الغرلة وما في إزالتها من التحسين والتنظيف والتزيين ولهذا لما ابتلى 

هللا خليله إبراهيم بإزالة هذه األمور فأتمهن ،جعله إماماً للناس هذا مع ما فيه من 

رى عليه وقد ذكر حرب في بهاء الوجه وضيائه وفي تركه من الكسفة التي ت  

"مسألة ":عن ميمونة زوج النبي صلى هللا عله وسلم أنها قالت للخاتنة :"إذا 

وأحظى لها عند زوجها" فال تنهكي فإنه أسرى للوجه خفضت
2
وروى أبو داود  .

عن أم عطية أن رسل هللا صلى هللا عليه وسلم :أمر الخاتنة فقال : "إذا ختنتي فال 

                                                           
1
 .138البقرة : - 
2
 ،وهو موقوف على ميمونة . 25ص 2ميزان االعتدال ج 
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تنهكي
1
فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل" 

2
أن الخافضة إذا وخالصة هذا  

استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة فقلت حظوتها عند زوجها كما أنها إذا 

دت غلمتها فإذا أخذت منها وأبقت كان في ذلك تعديالً امنها شيئاً ازد تركتها لم تأخذ

على عبودية صاحبه هلل  جلدة علماً للخلقة هذا مع أنه ال ينكر أن يكون قطع هذه ال

تعالى حتى يعرف الناس أن من كان كذلك فهو من عباد هللا الحنفاء فيكون الختان 

علماً لهذه النسبة التي ال أشرف منها مع ما فيه من النظافة  والطهارة والزينة 

  .خر ذلك من المعاني وتعديل الشهوة ...إلى آ

 : المبحث الخامس 

 على النساء ؟متى يجب الختان 

أوالً:البد أن تعلم أخي القارئ أنه ليس كل النساء ي خفضن ،الختالف نمو البظر وطوله 

،أما وجوبه على النساء : إن كان في البظر طول ،وفي باختالف البالد واألقاليم 

الشفرين الصغيرين أو بأحدهما طول وإال فال يحل الختان للنساء إن لم يكن بهن طول 

 لما يلي : 

قالت : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :" إنما النساء  -رضي هللا عنها -شة ئعن عا-1

شقائق الرجال "
3
 . 

 ووجه الداللة من الحديث أن النساء يشتركن مع الرجال في حكم كل مسألة 

ت  دليل على أحدهم بالحكم ،وحيث لم يأت  دليل على اختصاص عية ما لم يأشر

 الرجال 

 بوجوب الختان فهو واجب على النساء أيضاً .               

حديث قتادة الرهاوي أن النبي صلى هللا عليه وسلم "كان يأمر من أسلم أن يختتن" -2 
1
 

اسم موصول مشترك يفيد العموم يقع وقوعاً مستوياً على الذكر واألنثى وعلى .فلفظ "من"

 على النساء .المفرد والجمع ومن ثم فهو دليل على وجوبه 

                                                           
1
ذي ـالمرأة التناسلي والتنهكي : أي ال تبالغي في استقصاء الختان . وهكذا فإن الجلدة التي تغطي عضو  ومعنى ال  ومعنى الخفض للنساء كالختان للرجال . - 

  د يصعب في كثير مني عزى إليه  إشعال حرارة  اللقاء الجنسي عند المرأة  إذا التقى بها زوجها  حيث ينتصب هذا العضو ويتوارد إليه الدم بكثرة  آنذاك فق
لختان قطع هذا العضو بالكامل فبذلك تفقد المرأة إذا األحيان تمييز الجلدة من عضو البنت لقصر طول العضو  وصغر حجمه عند المرأة فيحدث كثيراً عند ا

ل الثدي والرحم تزوجت حرارة اللقاء الجنسي مع زوجها ويستغرق في إثارتها وقتاً كبيراً حتى تحصل هذه الحرارة الجنسية من أعضاء التناسل الثانوية  مث
 وعنقه...

2
 {.45322كنز العمال } - 
3
 األلباني .الحديث رواه أبو داود وصححه  - 
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جلس  عن عائشة رضي هللا عنها قالت : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "إذا -3    

بين شعبها األربع ومس  الختان  الختان  فقد وجب الغسل "
2
 . 

ل  من فرج الذكر النبي صلى هللا عليه وسلم سم ى كووجه الداللة من هذا الحديث : أن    

جميع الصحابة  أنواألنثى )ختاناً( فدل على أن كليهما مختونان ،وهذا دليل على 

وقوله صلى هللا وسلم للصحابة وألمته فوجب مماثلة  ،والصحابيات كانوا من المختونين 

 الصحابة والصحابيات في ذلك .

انت تختن بالمدينة فقال لها امرأة ك عن أم عطية األنصارية رضي هللا عنها قالت :"أنَّ  -4  

 الرسول صلى هللا عليه وسلم :" ال تنهكي فإن  ذلك أحظى للزوج وأسرى للوجه"
3
 . 

أنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة وقد عرفت بختان  وفي رواية أخرى :"  

 لها :"يا أم حبيبة ،هل الذيول هللا صلى هللا عليه وسلم قال سفلما رآها ر الجواري ،

نعم يا رسول هللا إال أن يكون حراماً فتنهاني  كان في يدك هو في يدك  اليوم؟"فقالت :

حبيبة ، إذا أنت فعلت فال تنهكي فإنه  أمعنه. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :"يا 

أشرق للوجه وأحظى للزوج".
4

ووجه الداللة : قوله صلى هللا عليه وسلم :" اخفضي"   

الختان في حق الذكر طهارة ،وفي حق  ني الوجوب كما أواألمر يقتضفاللفظ فعل أمر 

 المرأة طهارة وتعديل للشهوة فكان أولى بالوجوب .

:شيخ األزهر السابق رحمه هللا تعليقاً  على حديث أم عطية قال الشيخ جاد الحق    

بخفض :" وهذا التوجيه النبوي إنما هذا لضبط الحس الجنسي عند الفتاة ،فأمر السابق

مع اإلبقاء على لذات النساء واستمتاعهن  االشتهاءالجزء الذي يعلو مخرج البول لضبط 

،وبذلك يتحقق االعتدال ،  واستئصالهمع أزواجهن ونهى عن إبادة مصدر هذا الحس 

فلم ي عدم من المرأة مصدر االستمتاع واالستجابة ولم ي بقها دون خفض فيدفعها إلى 

 على التحكم في نفسها عند اإلثارة .وعدم القدرة االستهتار 

  ما ذكرناه من األدلة على وجوبه في حق الرجال ينطبق تماماً على النساء أيضاً. -2

 

 

                                                                                                                                                                                            
1
 رواه الطبراني في الكبير وحسنه األلباني . - 
2
 متفق عليه. - 
3
 .221ص 2رواه الطبراني في األوسط ،وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة ج - 
4
 . 122رواه أبو داود ، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم  - 
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 حث السادس :بالم 

 على المختون...  في حكم جناية الخاتن

قال تعالى : " ما على المحسنين من سبيل "    
1
وفي السنن من حديث عمرو بن ش عيب  

:" من طبَّب  ولم يعلم منه طب عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال 

فهو ضامن "
2

.أما جناية الخاتن فمضمونة عليه أو على عاقلته كناية غيره ، فإن زادت 

ن كان الخاتن فإ وإن نقصت عن الثلث فهي في ماله، على ثلث الدية كانت على العاقلة ،

وأعطى الصناعة حقها لم  عارفاً بالصناعة وختن المولد في الزمن الذي ي ختن في مثله ،

 يضمن سراية الجرح اتفاقاً كما لو مرض المختون من ذلك ومات .

مفرط  أو في حال ضعف يخاف عليه  فإن أذن له أن يختنه في زمن حرٍّ مفرط أو برد     

وإن كان صغيراً  ضمنه ألنه أسقط حقه باإلذن فيه ،لم ي منه ، فإن كان بالغاً عاقالً 

وإن أذن فيه وليه،فهذا موضع نظر ،هل يجب الضمان  ضمنه ألنه ال يعتبر إذنه شرعاً،

؟وال ريب أن الولي المتسبب والخاتن مباشر ،فالقاعدة  نعلى الولي أو على الخات

تعذر تضمينه، فهذا إذا ما تقتضي تضمين المباشر ،ألنه يمكن اإلحالة عليه بخالف ما 

تفصيل القول في جناية الخاتن على المختون .
3

 

  :المبحث السابع 

 بعض األحكام التي يختص بها األقلف في صالته وطهارته وحجه وصيده                 

 ...وإمامته للمختونوشهادته                 

أن األقلف معرض لفساد طهارته أخي القارئ قبل أن أتكلم عن هذا المبحث ،يجب أن تعلم 

وصالته ،فإن القلفة تستر الذكر كله فيصيبها البول وال يمكن االستجمار لها فصحة 

الطهارة والصالة موقوفة على الختان فيكون الختان واجباً لقاعدة ما ال يتم الواجب إال 

 ...به فهو واجب

وإمامته  ،وحجه، وشهادته ، وذبيحته ، وطهارته ، في حكم صالته  ومن هنا اختلف الفقهاء

 .للمختون

                                                           
1
 .11التوبة : - 
2
 جة ، وقال األلباني حديث حسن .الحديث رواه أبو داود وابن ما - 
3
 .212انظر كتاب تحفة الودود في أحكام المولود ص  - 
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قلت  بن منصور : إسحاققال وكيع: األقلف إذا بلغ فلم ي ختتن لم يجز شهادته، وقال  -1

 ما حكم ذبيحة األقلف ؟ قال ال بأس بها. هللا ألبي عبد

هللا عن ذبيحة األقلف فقال ي روى عن إبراهيم  وقال الفضل بن زياد :سألت أبا عبد -2

 شيئاً ي روى عن ابن عباس أنه كرهه.إال  نهم كانوا ال يرون بها بأساً أ والحسن وغيرهما

وعند الحنفية أن شهادة األقلف ال تقبل إن كان ترك الختان لغير عذر وهو ما ي فهم من  -3

ألنهم يقولون بوجوب الختان وترك الواجب فسق وشهادة ؛ مذهبي الشافعية والحنابلة 

 .كراهة شهادته وذهب المالكية إلى  الفاسق مردودة .

ولذلك فقد ذهب  والصيد،، ذبيحة األقلف وصيده ،ألنه ال أثر للفسق في الذبيحة جواز   -4

إلى أن ذبيحة األقلف وصيده ي ؤكالن ،ألن  –وهو الصحيح عند الحنابلة  –الجمهور 

 ذبيحة النصراني ت ؤكل فهذا أولى .

ال ت ؤكل ،والراجح وأحمد بن حنبل أن ذبيحة األقلف ، وعكرمة  عن ابن عباس ، وي  ور  

  أنها ت ؤكل .

اتفق الفقهاء على أنه إذا كان هناك حرج في غسل ما تحت القلفة فال ي طلب تطهيرها  -5

من غير حرج فالشافعية والحنابلة ي وجبون  تطهيرها ممكناً كان دفعاً للحرج. أما إذا 

وما تحتها له حكم  ؛ ألنها واجبة اإلزالة ،جاء واالستن، تطهير ما تحت القلفة في الغسل 

 الظاهر .

سل واالستنجاء ،وي فهم من عبارة مواهب   -2 وذهب الحنفية إلى استحباب غسلها في الغ 

 الجليل أن المالكية ال يرون وجوب غسل ما تحت القلفة .

إذا لم  إال أنه وذهب الشافعية والحنابلة ،وهم من يقولون بوجوب تطهير ما تحت القلفة ، -1

 ي غسل ما تحتها ال تصح طهارته،وبالتالي ال تصح إمامته .

والمالكية يرون جواز إمامة  وأما الحنفية فتصح إمامته عندهم مع الكراهة التنزيهية ، -8

ومع هذا لو صلى الناس خلفه لم تصح  ولكنهم يرون كراهة تعينه إماماً راتباً، األقلف ،

 .صالته
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 ع ــــــل الرابـفصال: 

 مباحث :خمسة وفيه             

  :المبحث األول 

 الحاالت التي يسقط فيها الختان .                     

 :وهي أمور

لم ي خلق له ما يجب ختانه  إذافهذا مستغن عن الختان ،  قلفة له ،ولد الرجل وال أن ي   :أحدها

ستحب إمرار الموسى على موضع الختان وهذا متفق عليه لكن قال بعض المتأخرين : ي  

تكم بأمر قال النبي صلى هللا عليه وسلم:"إذا أمر وقد ،ألنه ما يقدر عليه من المأمور به 

منه ما استطعتم" افأتو
1
 :.وقد كان الواجب أمرين 

فال أقل من استحباب مباشرة الحديدة  فإذا سقط القطع ، والقطع ،، مباشرة الحديدة 

هللا تعالى به ،وال يتعبد بمثله وتنزه عن  الىيتقرب  ال،والصواب أن هذا مكروه 

الموسى غير مقصود بل هو وسيلة إلى فعل  فائدة فيه ،وإمرار الشريعة ، ألنه عبث ال

م : إن المقصود ، فإذا سقط المقصود لم يبق للوسيلة معنى . ونظير هذا ما قال بعضه

الذي لم ي خلق على رأسه شعر يستحب له النسك أن يمر الموسى على رأسه ،ونظير 

قول بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم :إن الذي ال يحسن القراءة وال الذكر 

: ولو  -أي شيخ اإلمام ابن القيم  –أو أخرس يحرك لسانه حركة مجردة . قال شيخنا 

أقرب ألنه عبث ينافي الخشوع وزيادة عمل غير  قيل إن الصالة تبطل بذلك كان

لد مشروع  ،والمقصود أن هذا الذي  وال قلفة له فال ختان عليه. و 

ستمر به من مسقطاته : ضعف المولود عن احتماله بحيث ي خاف عليه من التلف وي ثانيها :

غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر  إذالضغف كذلك فهذا ي عذر في تركه 

 لوجبات .ا

أن يسلم الرجل كبيراً ويخاف على نفسه منه فهذا يسقط عنه عند الجمهور ،ونص  ثالثها :

عليه اإلمام أحمد في رواية جماعة من أصحابه وذكر قول الحسن أنه قد أسلم في زمن 

والفارسي فما ف تش أحداً منهم  ،والحبشي، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الرومي 

سعيد الجمهور فلم يسقطه عن الكبير الخائف على نفسه وهو قول  وخالف سحنون بن

 في مذهب أحمد حكاه ابن تميم وغيره .

                                                           
1
 .1221رواه مسلم عن أبي هريرة برقم  - 
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وظاهر الكالم أنه يسقط وجوبه فقط عند خوف التلف والذي ينبغي أن يمنع من فعله وال 

نظائر كثيرة ،منها  اي منع منه ولهذفقال  : يجوز له. وصرح به في شرح الهداية

ماء البارد في حال قوة البرد والمرض ،وصوم المريض الذي ي خشى تلفه بال االغتسال

بصومه .وإقامة الحد على المريض والحامل وغير ذلك فإن هذه األعذار كلها تمنع 

 إباحة الفعل كما تسقط وجوبه .

فجمهور أهل العلم على  وهل ي ستحب ؟ الموت فال يجب ختان الميت باتفاق األمة ، :رابعها

وذكر بعض األئمة المتأخرين أنه مستحب  قول األئمة األربعة ،وهو  ستحب ،ال ي   أنه

لما عليه عمل األمة وهو  وقاسه على أخذ شاربه وحلق عانته ونتف إبطه وهذا مخالف

قياس فاسد فإن أخذ الشارب وتقليم الظفر وحلق العانة من تمام طهارته وإزالة وسخه 

وهو قطع عضو من أعضائه والمعنى الذي ش رع في الحياة وقد زال  وأما الختان : ودرنه .

بالموت فال مصلحة في ختانه وقد أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم :أنه ي بعث يوم القيامة 

غير مختون فما الفائدة أن ي قطع منه عند الموت ي بعث به يوم القيامة وهو من تمام  بغر لته

 خلقه في النشأة األ خرى.

ئل عن المحرم  : اخامسه وال يمنع اإلحرام من الختان ،نص عليه اإلمام أحمد،وقد س 

يختتن؟فقال نعم،فلم يجعله من باب إزالة الشعر وتقليم الظفر ال في الحياة وال بعد 

الموت.
1

  

 ..وردددددددددددددددددددود   ه  ب  ش   الثاني:      المبحث

  :الشبهة األولى 

ال بد أن تعلم أخي القارئ أنه ال أحد من أهل العلم قال: قبل أن نتكلم عن هذا المبحث 

 بحرمة أو كراهة ختان المرأة وإنما الخالف هل هو واجب أو مسنون؟

على ختان المرأة وطالبوا في منعه  ولقد شن  طائفة من المفتونين وأعداء السنة حرباً شعواء

قدت من أجل ذلك وال شك في ذلك أن هذه الدعاوى نابعة من أعداء  المؤتمرات ، وع 

 فكرية منحرفة. هات  الشريعة اإلسالمية وخصوصاً السنة النبوية ممن لهم توج  

ج له الجهل بالشريعة اإلسالمية مما جعل بعض المسلمين ي   اق ون نساعد على ذلك وروَّ س 

  وراء هذه الدعوى الكيدية الباطلة.

                                                           
1
 . 212انظر كتاب تحفة الودود في أحكام المولود ص  -
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النساء يترتب عليه بعض األضرار الصحية مثل :حدوث  إن ختان يقول بعض األطباء:

 نزيف وإصابة مجاري البول وغير ذلك.

لتي ذكرها بعض األطباء والخاصة بختان اإلناث هذه األضرار ا إنَّ :  فنقول وباهلل التوفيق

 في الحقيقة إلى أمرين اثنين: إنما هي ترجع

 باستئصالعند ختان اإلناث،وذلك  –صلى هللا عليه وسلم  -أوالً: مخالفة سنة نبينا محمد 

 ،كلي للعضو المطلوب ختانه،أو المبالغة في قطعه

إجراء عملية ختان اإلناث تتم بواسطة نساء جاهالت من غير ذوي الخبرة  ن  إل ثانياً:

 . الجراثيممة ضد وبدون استخدام أدوات طبية حديثة مطهَّرة ومعقَّ 

    الثانية هةبالش: 

وأورد أيضاً منكري ختان المرأة شبة ثانية في المطالبة بمنع هذه السنة وهي:ضعف 

األحاديث الواردة في ذلك ،وهذه شبهة باطلة ،فأحاديث ختان المرأة ليست ضعيفة كلها 

بل فيها الضعيف ومنها ما يتراوح بين الصحيح والحسن،وقد تلقتها األمة بالقبول 

وإنما الخالف هل هو واجب أو  ،ذكر واأل نثى ،وأجمعت على مشروعية الختان لل

 .مسنون؟

 

  :الشبهة الثالثة 

 وأوردوا أيضاً شبهة ثالثة فقالوا:

:إنه ي صيب بالفتور إن الختان يترتب عليه أضرار صحية ونفسية وجنسية ومن ذلك 

والتهابات في  وذلك نتيجة إزالة مناطق اإلثارة .ويحدث نزيف دمويوالبرود الجنسي 

 أثناء الوالدة.وقروح المنطقة وتمزق وقروح أثناء الجماع،وتمزق 

والجواب عن هذه الشبهة أن ي قال ونحن نظم صوتنا وننادي إلى إزالة هذا الظلم الواقع 

 على الفتاة بسبب هذا الختان.  ولكن أي ختان؟

السني من أضرار إنما هو مما يجب أن ي علم هنا أنَّ ما يذكره بعض أعداء الختان الشرعي 

الكثير من المسلمين بل إن بعض استشاري النساء والتوليد الفرعوني ، ويتجه للختان 

ضرار البليغة ،وإذا وغيرهم قد أصابتهم ردة فعل من الختان الفرعوني المحرم ذي األ
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لهم وال يحل ألمثا ناقشت كثيراً منهم فهم ال يميزون بين ختان السنة والختان الفرعوني ،

   الجهل بذلك أو التجاهل. 

 

 : وفيه مسائل :المطلب األول 

 هل يجوز ختان الضعيف والمريض؟ المسألة األولى :

تن خيف عليه أن ي صيبه ضرر، من كان مريضاً أو ضعيف الجسم ،  بحيث لو خ 

جل ؤبل ي   حتى عند القائلين بوجوبه على الرجال واإلناث ،لم يجز أن ي ختن  

بحيث يغلب على الظن سالمته بعد إجراء عملية الختان  قوياً ،حتى ي صبح جسمه 

، وذلك ألن الواجبات تسقط عند الخوف من الهالك المحقَّق 
1
. 

 حكم من مات غير مختون..هل يختن أم ال ؟  المسألة الثانية:        

تكليفاً في حال الحياة الجواب أنه ال يختن ألن من مات غير مختون ، وكان الختان 

وقد  وقد زال هذا التكليف بالموت وألن المقصود من الختان التطهر من النجاسة ،

ه  المستحقة للقطع في  د  ي  زالت الحاجة بموته، وألنه جزء من الميت فال يقطع ، ك 

السرقة أو القصاص ، و هي ال تقطع من الميت . 
2

 

 

 السابع:الختان في اليوم  ثالثة :سألة المال

 إتماماً للفائدة فإني أذكر هنا كالم العلماء في حكم الختان في اليوم السابع: 

 :  علم في ذلك على قولينلا اختلف أهل

 : القول األول 

كراهة الختان يوم  إلىذهب الحنفية والمالكية والحنابلة على الصحيح من المذهب  

السابع .
3
  

 

 

 : القول الثاني 

                                                           
1
 .324ص 1المجموع للنووي ج - 
2
 المصدر السابق  - 
3
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إلى أن ذلك ال ي كره بل ي ستحب عند  عن اإلمام أحمدذهب الشافعية ورواية 

ختتن الصبي يوم السابع.الشافعية أن ي  
1

 

 

 : ةـــــــل األد

 :أدلة القول األول 

في اليوم السابع ي ؤدي إلى التشبه باليهود.أن الختان  -1
2

 

 أن فيه خطراً على الصبي. -2

 

 :أدلة القول الثاني 

هللا صلى هللا عليه وسلم عن الحسن والحسين  عن جابر رضي هللا عنه قال : عقَّ رسول -1

وختنهما لسبعة أيام.
3

 

 ما جاء من آثار عن الصحابة كفاطمة رضي هللا عنها:أنها كانت تختن ولدها يوم السابع -2

لمكحول أن ذلك أهون على الطفل .وما جاء عن بعض التابعين 
4
  

اإلمام أحمد :لم يسمع  ولذا قال ، -أي نهي عن يوم السابع –أنه لم يثبت في ذلك شيء  -3

في ذلك شيئاً .
5

وليس لوقوع الختان خبر  قال ابن النذر :ليس في هذا الباب نهي  يثبت ،  

منها إال بحجة  شيءوال يجوز حظر  فاألشياء على اإلباحة ، ي رجع إليه وال سنة ت عمل ،

  .حجة وال نعلم مع من منع أن ي ختتن الصبي لسبعة أيام 

 

 الترجيح: 

 .هو القول الثاني لقوة ما است دل به وضعف أدلة المخالفين -وهللا أعلم  -الراجح 

 

تن النبي صلى هللا عليه وسلم أم ال؟ المسألة الرابعة :  هل خ 

لد مختوناً ،،أحدها:وقد اختلف فيه أيضاً على أقوال  أن جبريل ختنه والثاني :أنه و 

أنَّ جده عبد المطلب ختنه على عادة العرب في ختان  والثالث: حين شقَّ صدره،

 ونحن نذكر قائلي هذه األقوال وحججهم : أوالدهم ،

 

 قول من قال إنه مختوناً فاحتجوا بأحاديث منها : القول األول :
                                                           

1
 .412ص 3، شرح مسلم للنووي ج352ص 1المجموع للنووي ج - 
2
 .112تحفة الودود في أحكام المولود ص - 
3
 سبق تخريجة. - 
4
 .124ص 1اإلنصاف ج - 
5
 .112تحفة الودود في أحكام المولود ص - 
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لد مختوناً  - وي  أنَّ النبي صلى هللا عليه وسلم و  ما رواه أبو عمر ابن عبد البر فقال :وقد ر 

لد النبي صلى هللا عليه وسلم  ، ومن حديث عبد هللا بن عباس عن أبيه عن جده قال و 

مختوناً مسروراً 
1
نَّ إلبني هذا شأن عظيم   فأعجب ذلك جده عبد المطلب وقال ليكون 

2
. 

قال رسول هللا صلى هللا عليه  ومن حججهم حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :

لدت  مختوناً ولم يرني أحد".وسلم :"من كرامتي عليَّ أني  و 
3
وهذه الحجج كلها ال تقوى  

لد مختوناً  بل كلها ضعيفة وليس فيها سند متصل صحيح لم يكن هذا من  ، بل حتى لو و 

  .فإنَّ كثيراً من الناس ي ولد غير محتاج إلى الختان، خصائصه صلى هللا عليه وسلم 

 

:" أن جبريل  بكرة رضي هللا عنه واستدل القول الثاني بحديث أبي القول الثاني :

ختن النبي صلى هللا عليه وسلم حين طهر قلبه".
4

 

تن  -وهللا أعلم  -وهو الصحيح :القول الثالث  ألن أن النبي صلى هللا عليه وسلم خ 

، وأشد  الختان من الكلمات التي ابتلى هللا بها خليله عليه السالم فأتمهنَّ  وأكملهنَّ

 وقد عدَّ النبي صلى هللا عليه وسلم : الناس بالءاً األنبياء ، ثم األمثل فاألمثل ،

ما ي ضاعف ثواب وم أن االبتالء به مع الصبر عليهالختان من الفطرة . ومن المعل

المبتلى به وأجره، واألليق بحال النبي صلى هللا عليه وسلم أن ال ي سلب هذه 

فإن خصائصه أعظم وأعلى من  ،كرمه هللا بها كما أكرم خليله الفضيلة وأن ي

 خصائص غيره من النبيين .

"أنَّ عبد المطلب مرويٌّ عن ابن عباس رضي هللا عنهما: ويؤيد هذا القول شاهد  

اه  محمداً". ختن النبي صلى هللا عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسمَّ
5

 

 

 : رالً.ـغ   القيامةالتي من أجلها يعاد بني آدم يوم  الحكمةفي ذكر  المطلب الثاني.. 

وهو صادق الوعد الذي ال ي خلف وعده،أنه ي عيد  لما وعد هللا سبحانه وتعالى

كما بدأهم أول مرة كان من صدق وعده أن يعيده على الحالة التي بدأ  الخلق

ل عليها من تمام أعضائه وكمالها،قال تعالى:} يوم نطوي السماء كطي السج

للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين{ 
2
 ... 

                                                           
1
رة . -   أي مقطوع الس 
2
 .15ص 1ضعيف أخرجه ابن عبد البر في االستيعاب ج - 
3
 ضعيف وفيه عثمان بن محمد ضعيف. - 
4
 ضعيف وهو موقوف على أبي بكرة . - 
5
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وقال تعلى :}كما بدأكم تعودون{.
1
ومن هنا تظهر الحكمة التي ألجلها ي عاد بني  

آدم يوم القيامة غرالً وهي أن الختان إنما ش رع في الدنيا لتكميل الطهارة والتنزه 

من البول ،وأهل الجنة ال يبولون وال يتغوطون فليس هناك نجاسة ت صيب الغرلة 

،هذا إن قدر والقلفة ال تمنع لذة الجماع وال تعوقه ،فيحتاج إلى التحرز منها ،

ب همااستمرارهم على تلك الحالة التي ب عثوا عليها، فإنهم ي بعثون حفاًة عراًة 
2
 

ثم  فيبعث كل عبد على ما مات عليه،فيبعثهم هللا على صفاتهم وهيئاتهم وأحولهم 

ي نشئهم هللا تعالى كما يشاء .
3

 

 

 : بلدان  من وبعضرة والباردة في اليختان اإلناث في المناطق الحا المبحث الثالث

 العالم...

وغيرها فإنه  ،وشبه الجزيرة العربية، والسودان  ،في المناطق الحارة كما في صعيد مصر

مما ي ؤدي إلى زيادة الشهوة الجنسية عند  يغلب أن يكون عضو الختان )وهو البظر (كبيراً 

ث بشكل مفرط ومن هنا ي ستحب قطع أدنى جزء من الجلدة التي تكون كعرف الديك ااإلن

وهذا ي ؤدي إلى تهذيب ، ومن غير مبالغة في القطع ، وهي الموجودة فوق فرج المرأة 

الذين أوجبوا الختان على ء وهذا يتفق أيضاً مع مذهب جمهور الفقها، الشهوة عند اإلناث 

ء به الشرع  فيه الخير والنفع ، كل ما جاف إلناث .ي حق افالرجال وجعلوه سنة ومكرمة 

 وال شك أن للختان فوائد   ،وفي االبتداع كل القبح والشر، الخير والنفع  كلفي اإلتباع  فإن

 .واتباع للكتاب والسنة .. جسيمة ومزايا عظيمة يهتدي إليها من له دراية  

 .أنَّ الحرارة لها تأثير عجيب في إثارة الشهوة وتهيجها  - أخي الكريم - والبد أن تعلم

تنبثق هذه الوقفة    اإلناث ، منهم من وقف وقفة شرسة ضد ختان مثالً  ففي اليمن

 معادية لإلسالمال خبيثةالعلمانية هم الأفكار التقليد األعمى للغرب في  من

فخلط بين الختان موضوع الختان تصور ومنهم من أساء الفهم في  ، المسلمين و

ني الشرعي ، وبين الختان الفرعوني الظالم والجائر ومنهم من يهرف بما ال  ..الس 

ومنهم من ينظر بعين البصيرة  : هذا ظلم للمرأة وهضماً لحقوقها.. يعرف فيقول

لسان حاله يقول : سمعنا  ،الحنيف فيمتثل كل ما جاء به الشرع  من منظور الشرع

 نسبياً في اليمن وبعض بلدان العالم .يتفاوت الشرعي لسني فالختان ا وأطعنا ..

                                                           
1
 . 21األعراف   -
2
 ليس معهم شيء . - 
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ففي اليمن يتفاوت أيضاً في بعض المحافظات اليمنية ، فنجد مثالً في بعض 

 ،أعالها في الحديدة ،  إلى حد  كبير نسبة الختان فيهاالمناطق الساحلية ترتفع 

وأظهرت دراسة أنَّ ظاهرة ختان  ، %12 نسبة  إلىوعدن تصل  ، وحضرموت

اإلناث ليست مقتصرة على المحافظات الساحلية كما كان ي عتقد ، بل هي عادة 

 ..ت مارس في بقية المحافظات الداخلية أيضاً مثل صعدة ، ولحج، وذمار ، وتعز 

   تماشياً مع العادات والتقاليد السائدة .. 

منتشراً أن الختان السني  اليوم أصبح  –والحمد هلل  -وال يخفى عليك أخي القارئ 

ففي الشرق األوسط ي مارس بشكل رئيسي ، وتعتبر مصر ، في بعض بلدان العالم 

أن رغم  - أعلى الدول تأثراً بهذه الظاهرة ذات الكثافة السكانية المرتفعة من بين

 -قد سنت قانوناً ي فضي بحظر بتر أجزاء في الجهاز التناسلي لألنثى  مصر 

، وعمان  ، واإلمارات ، والسعودية، وأثيوبيا ، وي مارس أيضاً في السودان 

في ووأمريكا الجنوبية  ،والهند،  واندونيسيا ،وسوريا، وإيران ، وجنوب تركيا 

 ، وأوروبا ، وغيرها من بلدان العالم ..وأستراليا، الواليات المتحدة 

 

  .الخـتــــــــان..: فـتـــــاوى  المبحث الرابع -

 سوف نذكر في هذا المبحث بعض فتاوى أهل العلم الخاصة بختان الرجال واإلناث : 

 :ار م نصَّ فتوى مفتي مصر الشيخ /عالَّ  -1

، وردت به السنة النبوية  اإلسالمقال الشيخ/ عالم نصار : ختان األنثى من شعار 

 اختالفهم في كونه واجباً  واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته مع

سنة فإننا نختار في الفتوى: القول بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته والحكمة  أو

 االعتدالبه إلى  واالتجاهالميل الجنسي في المرأة في مشروعيته ما فيه من تلطيف 

المحمود .
1

 

 :فتوى مفتي مصر الشيخ / حسنين محمد مخلوف  -2

: إن الفقهاء اختلفوا في حكم الختان لكل من قال الشيخ / حسنين محمد مخلوف 

وذهب الحنابلة كما في المغني  الذكر واألنثى هل هو واجب أو سنة وليس بواجب .

سنة ومكرمة في  وليس بواجب بل هو ،البن قدامة إلى أنه واجب في حق الذكور

ة ومذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سن قول كثير من أهل العلم وهو، حق األنثى 

 سالم.وليس بواجب في حقها وهو من شعائر اإل

                                                           
1
 1182،1185ص 814رقم  2فتاوى دار اإلفتاء المصرية ج - 
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فنخلص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن خفاض األنثى ليس واجبا وهو قول 

الحنفية والمالكية والحنابلة ومروي أيضا عن بعض أصحاب الشافعي فال يوجب 

تركه اإلثم وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين ومن ملة إبراهيم عليه 

 مذهب الشافعية والحنابلة ومن هذا يعلم أن ال إثم في ترك خفض البنات  وهو السالم

) ختانهن ( 
1

 

 يخ / جاد الحق علي جاد الحق:شفتوى مفتي مصر ال -3

 والخفاض في حق اإلناث مشروع ، اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال ،

من صفات الفطرة التي  والختان للرجال والنساء ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجباً،

 –دعا إليها اإلسالم وحث على االلتزام بها ، ولم ي نقل عن أحد من فقهاء المسلمين 

أو عدم  القول بمنع الختان للرجال والنساء ، –فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا 

ه  وإذا هو تم على ال أو إضرار باألنثى ،، جوازه   جه الذي علَّم 

 وأما االختالف في وصف حكمه ، ألم حبيبة ، – عليه وسلم صلى هللا -الرسول

فيكاد يكون اختالفاً في االصطالح الذي يندرج  كونه واجب، وسنة، ومكرمة ،وبين 

وطريقته على الوجه الذي بينه  اإلسالمتحته الحكم .إن ختان البنات من فطرة 

تعليمه إلى قول غيره و الرسول صلى هللا عليه وسلم فإنه ال يصلح أن ي ترك توجيهه

،  ألن الطب علم ،والعلم متطور ، تتحرك نظرته ونظرياته دائماً  ولو كان طبيباً، ،

ولذلك نجد أن قول األطباء في هذا األمر مختلف ،فمنهم من يرى ترك ختان اإلناث 

 من إثارة الجنس في سن المراهقة ، ،وآخرون يرون ختانهن،ألن هذا ي هذب كثيراً 

أن  وأضاف األطباء والمؤيدون لختان النساء : مراحل حياة الفتاة ، التي هي أخطر

سيئة  الفتاة التي ت عرض عن الختان تنشأ من صغرها وفي مراهقتها حادة المزاج ،

بل  في عصرنا من تداخل وتزاحم ،وهنا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه  الطبع ،

 والزحام التي ال تخفى على أحدوتالحم بين الرجال والنساء في مجاالت المالصقة 

مع موجبات  –لتعرضت لمثيرات عديدة ت ؤدي بها  ، فلو لم تقم الفتاة باإلختتان ،

إلى االنحراف والفساد ولما كان   -أخرى تذخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط 

وطريقته ،ال  اإلسالمقد بان أن ختان البنات من سنن  ففي واقعة السؤال: ذلك :

إهمالها بقول أحد ،بل يجب الحرص على ختانهن بالطريقة والوصف الذي  ينبغي

عل مه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم حبيبة .
2
  

 

                                                           
1
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2
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 فتوى الشيخ /السيد سابق : -4

لئال يجتمع  غطي الحشفة ،وهو قطع الجلدة التي ت   قال الشيخ السيد سابق :الختان :

هذا  ولئال تنقص لذة الجماع ، من البول ، االستقراءوليتمكن من  فيها الوسخ ،

وأم المرأة في قطع الجزء األعلى من الفرج بالنسبة لها وهو سنة  بالنسبة إلى الرجل .

فعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قديمة .

بالقدوم (:)اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة ، واختتن 
1
 

ومذهب الجمهور أنه واجب .
2
  

 فتوى شيخ االسالم أحمد بن تيمية :  -5

 

ئل ابن تيمية هل تختن المرأة أوال ؟  المرأة ، نعم تختتن الحمد هلل . فأجاب : س 

صلى هللا عليه  -قال رسول هللا  وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك .

فإنه أبهى للوجه وأحظى لها  أشمي وال تنهكي ،" وهي الخاتنة  للخافضة : –وسلم 

عند الزوج." 
3
وذلك أن المقصود بختان الرجل  ال تبالغي في القطع ، يعني : 

، والمقصود من ختان المرأة تعديل لشهوتها  تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة

يا ابن  تمة :كانت مغتلمة شديدة الشهوة ولهذا ي قال في المشا قلفاءفإنها إذا كانت 

القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا ي وجد من الفواحش في نساء التتار واإلفرنج ما 

وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فال  ال ي وجد في نساء المسلين ،

يكمل مقصود الرجل فإذا ق طع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال
4
  

 فتوى ابن القيم : -2

ال خالف في استحباب الختان لألنثى واختلف في وجوبه  القيم :قال ابن 
5
 . 

 فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا : -1

ئل محمد رشيد رضا عن حكم الختان بالنسبة للرجال واإلناث ؟ فأجاب الذي ال  س 

صلى هللا عليه  –نزاع فيه أن الختان سنة عملية كانت في العرب ، وأقره  النبي 

ه من خصال -وسلم  الفطرة وهو من ذرائع النظافة والسالمة من بعض  وعدَّ

األمراض الخطيرة .
2

 

 

                                                           
1
 رواه البخاري . - 
2
 .42،43ص 1فقه السنة للسيد سابق  ج - 
3
 سبق تخريجه . - 
4
 .114ص 21مجموع فتاوى ابن تيمية ج - 
5
 .111تحفة الودود في أحكام المولود ص 
2
 .245،242ص 1فتاوى محمد رشيد رضا ج - 
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 فتاوى الشيخ محمد ناصر الدين األلباني :  -8

عند السلف خالفاً لما يظن من ال  قال األلباني :اعلم أن ختن النساء كان معروفاً 

علم عنده .
1

 

  فتاوى اللجنة الدائمة : -1

ئل اللجنة الدائ -12 فقط ؟ فأجابت اللجنة : الختان من مة :هل الختان للذكور س 

وسنة ومكرمة في  وهو للذكور واإلناث إال أنه واجب في الذكور ، سنن الفطرة ،

حق النساء .
2

 

 

   فتاوى الشيخ / عبد العزيز بن باز :  -11

ئل ابن باز : ما حكم ختان البنات ؟ فأجاب : كختان البنين ، إذا  ختان البنات سنة ، س 

صلى هللا عليه وسلم  –لقول النبي  أو الطبيبات ، األطباء ،وجد من يحسن ذلك من 

وتقليم األظافر ، ونتف  وقص الشارب ، واالستحداد ، :" الفطرة خمس : الختان ، -

اآلباط "
3
. 

 

 : محمد بن صالح بن عثيمين:فتاوى الشيخ  -12

ئل ابن عثيمين عن حكم الختان في حق الرجال واإلناث؟ فأجاب بقوله :حكم  س 

وسنة في  وأقرب األقوال أن الختان واجب في حق الرجال ، محل خالف ، الختان

ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى  حق النساء ،

فإن البول إذا خرج  ألنه إذا بقت القلفة ، شرط من شروط الصالة وهو الطهارة ،

إما الحتراق أو التهاب أو لكونه  بقى وتجمع في القلفة وصار سبباً  من ثقب الحشفة ،

وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة  كلما تحرك خرج منه شيء فيتنجس بذلك ،

وليس من باب إزالة األذى . ، يوهذا طلب كمال –أي شهوتها  –أنه ي قلل غلمتها 
4

 

 فتاوى الشيخ عطية صقر )رئيس لجنة الفتاوى باألزهر ( : -13

 –أرى أن الختان الذي اعتاده العرب وأقره النبي  -رحمه هللا -:قال الشيخ عطية صقر 

 بالنسبة للمرأة ال بأس به . -صلى هللا عليه وسلم

                                                           
1
 .351ص 2السلسلة الصحيحة لأللباني  ج - 
2
 .13ص 2131فتاوى رقم  – 5فتاوى اللجنة الدائمة  ج - 
3
 (.42،41، ص12متفق على صحته  .)مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز  ج - 
4
 (.118،ص111ص 4)مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ج - 
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إن الصيحات التي ت نادي بحرمة ختان البنات صيحات  أيضاً: -رحمه هللا –وقال 

ألنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ، وال قول للفقهاء  مخالفة للشريعة ،

 وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول : ه ، فختانهن دائر بين الوجوب والندب ،بحرمت

وال  حكم الحاكم برفع الخالف فإنه في هذه المسألة أن يحكم بالوجوب أو الندب ،

حتى ال ي خالف الشريعة التي هي المصدر الرئيسي  كم بالحرمة ،يصح أن يح

 ،اإلسالم هو الدين الرئيسي للدولةللتشريع في البالد التي ينص دستورها على أن 

ومن الجائز أن يشرع تحفظات لحسن أداء الواجب والمندوب بحيث ال تتعارض مع 

المقررات الدينية .
1
  

 

  

  المبحث الخامس :

 خاتمة البحث وتحتوي على :

  وهي نتائج البحث: 

 

تنكشف وتسم ى القلفة بحيث  يكون بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة ، :ختان الذكور -1

 القلفة كلها .

يكون بقطع جزء صغير من الجلدة التي كعرف الديك فوق فرج المرأة : وختان اإلناث -2
 ومن غير مبالغة في قطعه من غير استئصال كلي لعضو الختان )وهو البظر( ،

2
  .

 ،هو :"استئصال المنطقة بأكملها في زال البظربخالف الختان الفرعوني الذي 
 ، والشفرتان الصغرى والكبرى ..وال يترك سوى فتحة صغيرة جداً لمرور البول

والحيض"وقد شاعت هذه التسمية  منذ عهد الفراعنة وما زالت بصورة مخيفة في 
وإن  ، بعض مناطق السودان ومصر وأثيوبيا واليمن وعمان وأفريقيا إلى يومنا هذا

ويجب أن ي علم أن ما  ، أشد إيالما للمرأةو، كانت تالشت قليالً وهي عادة أكثر ضرراً 
يذكره بعض أعدا الختان الشرعي السني من أضرار إنما هو يتجه للختان الفرعوني 

 وذلك نتيجة إزالة مناطق اإلثارة. ،والبرود الجنسي ،غير الشرعي فإنه يصيب بالفتور
ث نزيف دموي والتهابات في المنطقة  وتمزق ،  وتمزق وقروح أثناء الجماع، وي حد 

 وقروح أثناء الوالدة .. .
 

                                                           
1
 (.   114،112ص 523فتوى  2صقر ج)فتاوى عطية  - 
2
 .152ص 2مسلم بشرح النووي ج - 
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: هو أنَّ فعلها مباح ويؤجر صاحبها بالقصد والنية كما قال ابن حكم وليمة الختان -3

قدامة الحنبلي: ولكن ينبغي أن ال يتكلف فاعلها ما ال يستطيع من اإلنفاق عليها ، وأن 

الفقراء كما وأن يدعوا إليها ، ال بفعلها على وجه الفخر والمباهاة وطلب السمعة 

يدعوا غيرهم  وأن يكون من أول المدعوين األقارب والجيران ثم األصدقاء باإلضافة 

ومن ي دعى إليها ي ستحب له اإلجابة  إال لعذر  إلى الفقراء من هؤالء ومن غيرهم ،

 يمنعه من اإلجابة .

أثبت الطب الحديث اليوم أن ترك الختان السني الشرعي سبب  من أسباب انتشار  -4

جاري موالتهابات ال كتجمع الجراثيم مسببة التهاب الحشفة وتضييق القلفة ،ألمراض ا

وسرطان عنق  ، وسرطان القضيب ،والكالميديا، والسيالن  ، وتجرثم الدم ، البولية

واألرق  ، إضافة إلى القلق والثآليل التناسلية ، وسبب مفضي النتشار اإليدز ،، الرحم 

لة وي ثار عند ون فإنه ينتصب بسهتر إذا كان به طول ولم ي خخاصة عند الفتاة ألن البظ

بمالبسها الداخلية  االحتكاك
1
وكذلك ي ثار عند النظر إلى الرجال وسماع الغناء...  

وبتكرار االنتصاب يكون ذهن المرأة مشغوالً معظم الوقت بالرغبة الجنسية مما 

واصفرار البشرة بسبب  واالضطراب النفسي والعصبي، والقلق ، ي صيبها باألرق 

ذلك وهنا نجد الحكمة النبوية من قول المصطفى صلى هللا عليه وسلم :" فإنه أشرق 

للوجه"
2
. 

ختان إبراهيم عليه السالم كان في الثمانين من عمره وكانت آلة الختان القدوم الذي  -5

 هو الفأس على القول الراجح.

 ذلك.الراجح أنه يجوز ختان الرجل نفسه بيده والمرأة ك -2

أن  الختان واجب على الرجال، سنة للنساء ومكرمة هو :في حكم الختان الراجح القوال -1

وهو  وهو قول ألحمد ، واختار هذا القول ابن قدامة ،، لهن ، وليس بواجب عليهن 

العربية السعودية وهو وهو اختيار اللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكة ، عند الشافعية 

ابن  عثيمين.ابن سعدي رحمه هللا وتلميذه اختيار 
3
  

وتعديل ، وتحسين الخلقة ، التزين و، والنظافة ، الحكمة من الختان تظهر في الطهارة  -8

وإن عدمت بالكلية ألحقته ، التي إذا أفرطت ألحقت اإلنسان بالحيوانات ، الشهوة 

 وي هذبها ... فالختان يعدلها، بالجمادات 

                                                           
1
ز ( الذي يقول وأكثر من ذلك هو ما عمت به البلوى في زماننا هذا مما يجعل األمر أكثر خطورة وهو ما انتشر اليوم  ما ي عرف بالجينز )البنطلون الجين - 

ة وي سبب ضعف في  خصوبة المرأة وتلف في المبيض ، وذلك أن البنطلون الجينز سيء التهوية  األطباء عنه أ نه سبب من أسباب انتشار األمراض التناسلي
مما ي ؤدي إلى الرطوبة التي تسمح بنمو الفطريات والبكتيريا وبالتالي ي ؤدي إلى زيادة  –وخاصة في فصل الصيف  –مما يتسبب في زيادة  عملية العرق 
 صل إلى عنق الرحم مسببًة  العقم ! ...  االلتهابات الجلدية والمهبلية التي ت

2
 سبق تخريجه  - 

 .133ص 1الشرح الممتع ج –113ص 5فتاوى اللجنة الدائمة ج– 253ص 12فتح الباري ج– 115 1المغني ج -1
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أما  ، الختالف نمو البظر وطوله باختالف البالد واألقاليم ، ليس كل النساء ي خفضن -1

ل ، و  وفي الشفرين الصغيرين أو بأحدهما  وجوبه على النساء : إن كان في البظر ط 

ل وإال فال يحل الختان للنساء إن لم يكن بهن طول. و   ط 

فإن القلفة تستر الذكر كله فيصيبها  وصالته ،، األقلف معرض لفساد طهارته  -12

لبول وال يمكن االستجمار لها فصحة الطهارة والصالة موقوفة على الختان فيكون ا

 لقاعدة ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب...؛ الختان واجباً 

ولذلك فقد  والصيد،، ألنه ال أثر للفسق في الذبيحة  جواز ذبيحة األقلف وصيده ، -11

يحة األقلف وصيده ي ؤكالن إلى أن ذب –وهو الصحيح عند الحنابلة  –ذهب الجمهور 

 ألن ذبيحة النصراني ت ؤكل فهذا أولى . ،

أن يسلم  ومنها أن ي ولد الرجل وال قلفة له ، يسقط الختان في عدة حاالت منها : -12

وأن يكون المولود ضعيف عن احتماله بحيث  الرجل كبيراً ويخاف على نفسه منه .

الموت فال يجب ختان الميت باتفاق ويسقط أيضاً في  يخاف على نفسه من التلف ..،

 األمة ...

تن خيف عليه أن ي صيبه ضرر، من كان مريضاً أو ضعيف الجسم ، -13  بحيث لو خ 

 .لم يجز أن ي ختن

ألن من مات غير مختون ، وكان ؛ حكم من مات غير مختون أنه ال يختن  -14

المقصود من الختان وألن ؛ الختان تكليفاً في حال الحياة وقد زال هذا التكليف بالموت 

 ، وألنه جزء من الميت فال يقطع... وقد زالت الحاجة بموته التطهر من النجاسة ،

القول الراجح في مسألة ختان الصبي في اليوم السابع أن ذلك ال ي كره بل ي ستحب  -15

 عند الشافعية أن ي ختتن الصبي يوم السابع...

ه  عبد القول الراجح في مسألة ختان النبي صلى هللا علي -12 تن وأنَّ جدَّ ه وسلم أنه خ 

اه  محمداً ، وجعل له مأدبة ، يوم سابعه  هالمطلب ختن  .وسمَّ
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  لمة شكرك... 

وعونه ، وتوفيقه ، وكرمه ، يسعني إال أن أشكر هللا تعالى على فضله وفي الختام ال 

لي بهذا البحث المتواضع ، فكل حرف بل وكل كلمة وكل ما قمت به من جهد  هو 

 ، فلك الحمد ربي حمداً يليق بجاللك وعظيم سلطانك ... بفضل هللا تعالى وتوفيقه

جمعية الحكمة لَّجنة العلمية بكما ال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر والتقدير ل

فأسأل هللا  –التي يسرت لي هذه المهمة وشجعتني عليه  -فرع تعز -اليمانية الخيرية 

ـ كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر والتقدير ـ سها من كل شرٍّ ومكروه أن يحفظها وأن يحر

لوالدين الكريمين العزيزين الذين أعانوني وشجعوني على هذا الجهد ويسروا لي كل ل

كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساعدني وأعانني  الوسائل والمطالب ،

ونصح وكذلك أشكر كل من أرشدني ووجهني  من اإلخوان واألصدقاء ، –بعد هللا  -

 ..من المشايخ ودكاترة الجامعة.لي ، وكل من راجع هذا البحث ، 

وهللا أسأل أن ي وفق الجميع إلى كل ما ي حبه ويرضى ، وأن يأخذ بناصيتهم إلى البر 

، إنه ولي ذلك والقادر عليه ،  والتقوى ، وأن يرزقني اإلخالص في القول والعمل

 .أجمعين بهوسلم على نبينا محمد وعلى آله وأله وصح وصلى هللا
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    فهرس املوضوعات  

الموضوعات    

 2 -------------------------------------------------------------المقدمة

 3 -------------------------------------------------------------خطه البحث

 الفصل األول :

  5 ------------------------------------المبحث األول:  تعريف الختان وضابطه

 2--------------------------------------------المبحث الثاني : وقت الختان  

 8---------------------------------------------المبحث الثالث : وليمه الختان

 الفصل الثاني: كالم الطب في الختان : 

 1---------------------ج لكثير من األمراضالمبحث األول: الختان لإلناث عال

 1--------------------------------------المبحث الثاني: فوئد الختان الصحية 

 11--------------------------------المبحث الثالث: الختان واألمراض الجنسية

 الفصل الثالث :

 12------بله عليهم السالمالمبحث األول: في ذكر ختان إبراهيم الخليل واألنبياء ق

 12-----------------المبحث الثاني: في ذكر مشروعيته وأنه من خصال الفطرة 

 13---------------------------المطلب األول: هل يجوز ختان الرجل نفسه بيده ؟

 14-----------------------------المطلب الثاني: وهل يجوز ختان المرأة بيدها ؟ 

  14-------------المبحث الثالث : في ذكر الخالف في حكم ختان الرجال والنساء

 11---------------االمبحث الرابع : في ذكر الحكمة من الختان السني الشرعي 

 21--------------------------------المبحث الخامس : متى يجب ختان النساء 

 23-----------------------المختونالمبحث السادس : في حكم جناية الخاتن على 
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المبحث السابع : بعض األحكام التي يختص بها األقلف في صالته وطهارته وحجه وصيده وشهادته 

 23--------------------------------------------------------وإمامته للمختون 

 الفصل الرابع :

 25---------------------------------- المبحث األول : الحاالت التي يسقط فيها  الختان 

ه  وردددددددددددددددددود  22---------------------------------------المبحث الثاني : ش ب 

 المطلب األول : وفيه مسائل :

 28-------------------------------المسألة األولى : هل يجوز ختان المريض والضعيف ؟

 28---------------------------مات غير مختون هل ي ختن أم ال ؟ المسألة الثانية : حكم من

 28----------------------------------------------المسألة الثالثة : الختان في اليوم السابع 

تن النبي صلى هللا عليه وسلم أم ال ؟  21---------------------------المسألة الرابعة : هل خ 

 32-----------ي ذكر الحكمة التي من أجلها ي عاد بني آدم يوم القيامة غرالً المطلب الثاني : ف

 31---المبحث الثالث : ختان اإلناث في المناطق الحارة والباردة في اليمن وبعض بلدان العالم

 32------------------------------------------------------المبحث الرابع : فتاوى الختان

 س : خاتمة البحث وتحتوي على: المبحث الخام

 32---------------------------------------------------------------------نتائج البحث 

 31-----------------------------------------------------------------------كلمة شكر 

 42--------------------------------------------------------------المصادر والمراجع 

 42-------------------------------------------------------------------------الفهرس 

 

 

 

 

 

 


