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يعد ختان اإلناث في مصر واحدة من أىم القضايا االجتماعية والثقافية التي تحاصر المرأة والطفمة المصرية باسم الدين، وظمت ىذه 
 يات الذياجتماعية أو سياسية ترقى إلى خطورة ىذه الجريمة حتى جاء عقد التسعين أن تكون ىناك مقاومة الجريمة ترتكب بحقين دون

مثل نقمة نوعية في شأن مناقشة ىذه القضية واستطاعت الحركة النسائية المصرية بدعم من ومساندة العديد من منظمات المجتمع 
تحطمت حوليا دائرة التحريمات   عاميالمدنى وبعض األحزاب السياسية أن تفتح وتفضخ ممارسات ىذه الجريمة، وتحولت إلى قضية رأ

لمقاءات التحضيرية لمؤتمرات األمم المتحدة حول حقوق   اإلعالمية الواسعةيةوساعد في ذلك التغط1التي طوقتيا طوال العقود الماضية
، وقد أثمر نضال المرأة المصرية طوال ىذه السنوات عن صدور قرار لوزير 1995، والمرأة 1994، والسكان والتنمية 1993اإلنسان 

 242بإضافة المادة 3 1937 لسنة 58، كما صدر تعديل بقانون العقوبات رقم 2 بحظر ختان اإلناث2007 لسنة 271الصحة برقم 
 2008.4 لسنة 127مكرر بموجب التعديل 

 :نذكر ما جرى بقضية ختان اإلناث في محكمة القضاء اإلدارى والمحكمة الدستورية العميا  ومن خالل ىذا التقرير

 

. تقرير المفوضين (أ)

 .محاور الصراع القانوني والدستوري بجلسات المحكمة الدستورية العليا (ب)
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مركز املاىرة دلراسات حلوق الإوسان - موكف الأظباء من ختان الإانث–  سيام غبد امسالم . ودي آ مال غبد امياد.د
2

 12/7/2007 من اموكائع املرصية بتارخي 158ورش يف امؼدد رمق 
3

 5/8/1937 من اموكائع املرصية بتارخي 71ورش يف امؼدد 
4

.  ويؼمل بو من اميوم امتايل متارخي ورشه15/6/2008 مكرر من اجلريدة امرمسية بتارخي 24ورش يف امؼدد 
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:  من قانون العقوبات عمى ( مكررا242)جرى نص المادة 

من قانون العقوبات، ودون اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عمييا قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة ال  (61)مع مراعاة حكم المادة "
تقل عن ثالث أشير وال تجاوز سنتين أو بغرامة ال تقل عن ألف جنيو وال تجاوز خمسة آالف جنيو كل من أحدث الجرح المعاقب 

".  من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان ألنثى242، 241عميو في المادتين 

:-   عمى النحو اآلتى2007 لسنة 271وجاء قرار وزير الصحة والسكان رقم 

 قطع أو تسوية أو تعديل ألى جزء طبيعي من الجياز ييحظر عمى األطباء وأعضاء ىيئة التمريض وغيرىم إجراء أ :(1)مادة 
. سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرىا من األماكن األخرى (الختان)التناسمي ألنثى 

. ويعتبر قيام أى من ىؤالء بإجراء ىذه العممية مخالفا لمقوانين والموائح المنظمة لمزاولة مينة الطب

 . ويمغى كل ما يخالفو من قرارات، من اليوم التالي لتاريخ نشرةا اعتبارهيعمل بوفي الوقائع المصرية، ينشر ىذا القرار :(3)مادة 

 

 13677 ي طعنا عمى قرار وزير الصحة وحممتا رقمين أمام القضاء اإلدارتي ختان اإلناث لرفع دعويوىو ما دفع بعض مؤيد
 في طمباتو، وطمب قبول تدخمو ي لممدعنضماميا امحمد صالح الدين محمد،/ وأثناء نظرىا تدخل السيد  قضائية،61 لسنة 32850و
لغاء قرار رئيس الجميورية بإصدار القانون رقم ىجومياو  فيما تضمنو من إضافة 2008 لسنو 126 بإضافة طمب جديد بوقف تنفيذ وا 

 في طمباتو بإلغاء قرار ينضماميا لممدعا– عبد المجيد العناني /  مكررا، كما تدخل األستاذ242مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 
 حمدى السيد نقيب األطباء آن .د قضائية تدخل في القضية كال من 61 لسنة 32850حظر وتجريم الختان، وأثناء نظر القضية 

 تدخال إنضماميا لوزير الصحة وطالبوا برفض الدعوى مؤيدين حظر وتجريم ختان اإلناث، وبتاريخ ي خالد عليذلك، والمحام
حكميا بإحالة األوراق إلى المحكمة الدستورية العميالمفصل في مدى دستورية المادة ي أصدرت محكمة القضاء اإلدار16/12/2008
 .2007 لسنة 271من قانون العقوبات وقرار وزير الصحة رقم  ( مكررا242)

 

 

 مكررا من 242 أن فصميا في القضايا المنظورة أماميا يستمزم أوال الفصل في مدى دستورية المادة يوحيث رأت محكمة القضاء اإلدار
 فيما تضمنتو من تجريم عمميات الختان عمى وجو العموم، وقرار وزير الصحة 2008 لسنو 126قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 

 من األطباء وىيئو التمريض بالعمميات المذكورة عمى نحو مطمق،لذا أحالت األوراق إلى يا القاضي بحظر قيام أ2007 لسنو 271رقم 
: يالمحكمة الدستورية العميا وأسست قضائيا عمى ما يل
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ومسالة ختان اإلناث وسعيا الخالف بين 5بدأ التأسيس بتعريف الختان وجاء بالحكم أن الختان لغة ىو موضع القطع من الذكر واألنثى 
 واجبا أو مندوبا أم أنو محمول عمى السنية -ويسمى الخفاض-وكان خالفيم دائر حول ما إذا كان ختان اإلناث الفقياء األولين 

، حيث اتسع وعمى نحو ما اختمف األقدمون من الفقياء، جرى الخالف بين العمماء المحدثين حول حكم ىذا المسألة. واالستحباب
ن كانت قميمة-الخالف ليشمل أراء   الوقت ي ثم وف. ترى أن ختان اإلناث ليس سنة تتبع وأنيا عادة عرفتيا األمم ال بأس بيا-وا 

 عمى نحو يجعل من ختان اإلناث عادة سيئة، وىى محمولة عمى ما جرت بو الممارسات من تجاوز حدود وى صدرت الفتالمعاصر
. القطع المعروفة شرعا في خفاض اإلناث إلى إستئصال أجزاء أخرى حساسة

 عدد الفقياء المعاصرين حول الختان، فمنيم من رأى أنو من شعائر اإلسالم مع اختالف حول سنيتو، وكونو يوقد أورد حكم اإلحالة رأ
 والشيخ جاد 11/11/1950 الديار المصرية في فتوى بتاريخ يعالم نصار مفت/ومن ىؤالء فضيمة الشيخ. سنة أو مستحب أو مكرمة

. 28/12/1993سيد طنطاوي في فتوى بتاريخ  . والشيخ د31/5/1992الحق عمى جاد الحق في فتوى بتاريخ 

يخ شومن بين ىؤالء فضيمة ال. كما أورد أراء لبعض الفقياء ممن يرون أن الختان ليس فيو حكم شرعي ال خبر يرجع إليو وال سنو تتبع
. سيد طنطاوي شيخ األزىرعدوال عن فتواه السابقة. محمود شمتوت وفضيمة الشيخ نصر فريد واصل وفضيمة الشيخ د

 يواستطرد حكم اإلحالة إن ما حدث من لبس في تحديد حكم الختان مرجعو إلى إن الختان المقرر شرعا يختمف عن الختان الذي تجر
 ىبو الممارسات الخاطئة، فالختان المباح ىو خفض بمعنى استئصال قمفو البظر لدى األنثى وىى تمك الجمدة الناتئة عن البظر في أعل
. الفرج، في حين أن الممارسات الخاطئة تستأصل فيو أجزاء حساسة لدى األنثى تتمثل في قطع البظر أو جزء منو أو جزء من الشفرين

 منو عمى أن مبادئ الشريعة المادة الثانيةواستطرد حكم محكمة الموضوع إلى أنو ومن حيث إنو ولما كان الدستور قد صدر ناصا في 
 منو إلتزام المجتمع برعاية األخالق وحمايتيا ومراعاة المستوى المادة الحادية عشرة ومقررا في ،اإلسالمية ىي المصدر الرتيسى لمتشريع

 منو عمى أن الحرية الشخصية حق المادة الحادية واألربعين ومؤكدا في ،الرفيع لمتربية الدينية والقيم الخمقية والتراث التاريخي لمشعب
 منو عمى أنتكفل الدولو حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر بل تنظميا، وفى المادة السادسة واألربعين مصونة ال تمس، ي وهيطبيع

وال توجدىا القوانين بل توفق بين شتى مناحييا ومختمف توجيياتيا تحقيقا لمخير المشترك لمجماعة ورعاية الصالح العام، فيي ال تقبل 
من القيود إال ما كان ىادفا إلى ىذه الغاية مستوجبا تمك األغراض، وىذه الحرية الشخصية أصل يييمن عمى الحياة بكل أقطارىا، ال 

قوام ليا بدونيا، إذ ىي محورىا وقاعدة بنيانيا، ويندرج تحتيا بالضرورة تمك الحقوق التي ال تكتمل الحرية الشخصية في غيبتيا، ومنيا 
. مما ال شك فيو حق الشخص في أن يفعل شيئا مباحا يرى فيو نفعو وتحقيق صالحو دون أن يطال حق الغير أو االفتئات عميو

ذا حظر المشروع بمقتضى إحكام  ررا من قانون العقوبات المضافة ك م242مادة الومن حيث أنو وترتيبا عمى ذلك وىديا بو فإنو وا 
 ختان اإلناث، وجعل من إجرائو جريمة يعاقب من أحدثو بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشير وال 2008 لسنة 126بالقانون رقم 

 2007 لسنة 271تجاوز سنتين أو بغرامة ال تقل عن ألف جنيو وال تجاوز خمسة آالف جنية، كما أنو صدر قرار وزير الصحة رقم 
 جزء طبيعي في الجياز التناسمي لألنثى ي قطع أو تسوية ألي من األطباء أو العاممين في المجال الطبي بإجراء أأيررا حظر قيام كم
: ن ذلك تراه المحكمة مخالفا ألحكام الدستور من الوجوه اآلتيةإف ،(ختان اإلناث)

فكان الشأن –  مراتبوىفي أدن–بالحدود المقررة شرعا عمى الوجو السالف بيانو ىو أمر مباح  (ختانين)أنو طالما إن خفض اإلناث :أوال
ذ كان ذلك . فيو أن يتناولو المشرع تنظيما أو تقييدابما يحقق صالح الفرد والجماعة، وليس شأنو الحظر والتجريم  يستوي األمر مباحاوا 

ىذا المسمك يدفع  مكررا من قانون العقوبات المشار إليو،242فيو الفعل والترك، فإن شأن المشرع التجريم عمى نحو ما تضمنتو المادة 
                                                           

5
ىل-    ظبؼة املكتبة الإسالمية يف تركيا 218املؼجم اموس يط ابب خنت ص : آأشار احلمك اإ
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 الذكر من األطباء، يدفع يالمنتصفين لرأى القائمين باستحسانو أو إباحتو الممتمسين لما فيو من فوائد يقررىا بعض ذوالراغبين فيو 
 ي االختصاص العارفين إلجراء ىذا الخفض أو الختن، ومن ىنا يأتيالمجوء إلى غير ذوأولئك نزوال عندما يرونو حقا ليم إلى 

ذلك أن غير العارفين لن يقتصرا عمى إجراء ىذه العممية المحظور وتترتب مفاسد أعظم من تمك التي يراد جمبيا من منافع، إن كانت 
 مباح أو مستحسن، وما أعظميا مفسدة، السيما وأن ىذا وفي الحدود المنضبطة،وستستمر تمك الممارسات الجائرة المتجاوزة لحدود ما ه

 الثقافة والمعرفة التي تمكنيم من معرفة ما ينبغي فعمو وما ياألمر بطبعة محوط بالخفاء والكتمان خاصة لدى الكثير من غير ذو
.  عنو من ممارسات جائرة تقترن بعممية الخفاضي النوييقتض

 صورة كان، وتأثيم ىذا العمل وتجريمو بنص ي وبأ-بكافة مراتبو-  ىذه المناعي، فيتمثل في أن حظر ختان اإلناثيأما ثان :-ثانيا
 إلى عزوف األطباء وامتناعيم عن إجراء أيو عمميات جراحية في ىذا الموضع نأيا بأنفسيم عن الدخول في دائرة التجريم يعقابي، يؤد

ومن ثم فإن الحظر والتأثيم عمى  حتى ولو كانت الجراحات أو بعضيا تستوجبيا ضرورة طبية، إزاء عموم التصريح بالحظر والتأثيم،
ىذا اإلطالق يحول دون استعمال النساء حقين في التطبيب، وىو حق يتصل بحقين في الحياة لصيق بالشخصية منذ والدتيا، وىو ما 

 .يعد معو ذلك الحظر والتجريم افتئاتا عمى ىذا الحق، بما يناىض أحكام الدستور المقررة الحقوق األفراد وحرياتيم

 

 
 

 

تقرير المفوضين،  - أ
 . بجمسات المحكمة الدستورية العمياي والدستوريمحاور الصراع القانون - ب

 

 قضائية دستورية، تسممت ىيئة المفوضين بيا ممف القضية 31 لسنة 289بعد إحالة القضية لممحكمة الدستورية العميا تحدد ليا رقم 
أعده ي نتيت ىيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العميا من إعداد تقريرىا والذا 4/7/2012 حول النزاع، وبتاريخ يإلعداد تقرير بالرأ
 صفحة، وتناول النزاع في ثالثة 124عبد العزيز محمد سالمان رئيس ىيئة المفوضين بالمحكمةجاء التقرير في / المستشار الدكتور

: مباحث

. في الوقائع واإلجراءات: المبحث األول

. شكل الدعوى والمصمحة فييا ونطاقيا: يالمبحث الثان

 :يفي موضوع الدعوى، وتناول فيو خمسة عناصر ه: المبحث الثالث

 .2008 لسنة 126عرض النصوص التشريعية الطعينة وما يرتبط بيا في ضوء األعمال التحضيرية لمشروع القانون : أوال

 .النصوص الدستورية ذات الصمة: ثانيا
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ختان اإلناث في الشريعة اإلسالمية،  (2)تعريف الختان،  (1): "المفاىيم األساسية حول ختان اإلناث وما يتعمق بيا من أحكام: ثالثا
تجريم ختان اإلناث وفقا لقانون  (5)حظر ختان اإلناث وفقا لقرارات وزير الصحة،  (4)ختان اإلناث من منظور طبى،  (3)

، (الضرورة الطبية- حدودىا- مفيوم الضرورة-  عقوبات61مادة)إباحة ختان اإلناث في حالة الضرورة  (6)، (النص الطعين)العقوبات
 ."الضرورة االجتماعية كأساس لمتجريم والعقاب بوجو عام (7)

 .2011 مارس 30 يرقابة دستورية القوانين في ضوء اإلعالن الدستور: رابعا

. النصوص محل الطعن في ضوء أحكام الدستور: خامسا

:  وانتيت ىيئة المفوضين في تقرييا إلى التوصية بالحكم

 .بعدم قبول الدعوى: أصميا -1

 .برفضيا: احتياطيا -2

 

 واستمعت خالليا 15/1/2013 ثم 14/11/2012 و30/9/2012نظرت المحكمة الدستورية العميا القضية في ثالث جمسات 
محمد صمح / ، واالستاذ(رافع القضية الثانية)ي  الشيخ يوسف البدري، ومحام(رافع القضية االولى)لمرافعةالدكتورحامد صديق 

وطمبا الحكم بعدم الدستورية وصوال إلى إباحة ختان اإلناث، ثم استمعت المحكمة إلى  ( القضيةيخصم منضم مع رافع)الدين 
. ستمرار حظر وتجريم ختان اإلناثا الذي طمب الحكم بدستورية النصوص وصوال إلى يمرافعة خالد عل

:  وكان الصراع بين المحامين في الجمسة األخيرة بالدستورية يقوم عمى محورين

 2013المطالبة بإعادة القضية إلى المفوضين إلعداد تقرير جديد بعد صدور دستور : المحور األول

ومحمد صالح الدين بعدم االعتداد بالتقرير الصادر من ي  الشيخ يوسف البدريالدكتور حامد صديق ومحاممن حيث طالب كال 
يداعو  ىيئة المفوضين لكونو يستند في تأسيس رأية إلى اإلعالنات الدستورية التي صدرت بعد قيام الثورة، وأنو بعد إنتياء التقرير وا 

 إعادة التقرير لممفوضين لتأسيس رأييا إستنادا ي يستدعي وىو تغير جوىر2013بالمحكمة صدر دستور جديد لمبالد في ديسمبر 
. لمدستور الجديد، وعرض القضية عمى ىيئة كبار العماء باألزىر الشريف

 بحجز القضية لمحكم وعدم إعادتيا لممفوضين مرة أخرى، مستندا في ذلك إلى أن البحث قى القضية يفى حين طالب خالد عل
 لسنة 271 مكررا من قانون العقوبات وقرار وزير الصحة 242مادة )يقوم حول العالقة بين النصوص المطعون بعدم دستوريتيا 

 الشريعة اإلسالمية ئاإلسالم دين الدولة، والمغة العربية لغتيا الرسمية، ومباد) 1971 من دستور 2وبين نص المادة  (2007
:  مجموعة عناصري ذلك تناول خالد علي،وف( لمتشريعيالمصدر الرئيس

 إلى المحكمة الدستورية العميا كانت لبحث مدى دستورية تمك النصوص مع المادة ي أن اإلحالة من القضاء اإلدار:العنصر األول
. 1971الثانية من دستور 
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باإلعالنات الدستورية، -دون أى حذف أو إضافة- ورد كما ىو 1971 أن مضمون المادة الثانية من دستور :يالعنصر الثان
.  تغيير يستوجب إعادة القضية لممفوضين مرة أخرىي المستفتى عميو، لذا فميس ىناك أ2013وكذلك بدستور 

ن تقريرالمفوضين توسع في شرح وعرض موقف الشريعة اإلسالمية من ىذه القضية، وتناول كل االتجاىات أ :العنصر الثالث
 جديد لدى يالفقيية المؤيدة والمعارضة لختان اإلناث سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو اإلجماع أو القياس، وليس ىناك أ

. ىيئة المفوضين يمكن إضافتو في ىذا الشأن

 إعتراضات عمى مضمون ما ورد بالتقرير، ولم يذكروا أى أسانيد فقيية تؤيد وجية نظرىم ية أن الخصوم لم يقدموا أ:العنصر الرابع
.  عمى مضمون التقرير يستوجب إعادتو لييئة المفوضينيلم يتناوليا تقرير المفوضين بالشرح والتوضيح، ومن ثم فال مطعن حقيق

 ىيئة كبار العمماء باألزىر الشريف في شأن موقف ي في دفاع الخصوم ىو طمبيم بأخذ رأيالجوىر  أن الطمب:العنصر الخامس
، وىو قرار تنفيذى ال تممكو ىيئة المفوضين 2013الشريعة اإلسالمية من ختان اإلناث إستنادا لنص المادة الرابعة من دستور 

 يولكن تممكو المحكمة فقط، وليا وحدىا أن تقرر إحالة القضية لييئة كبار العمماء من عدمو، وليا وحدىا أن تقرر األخذ بيذا الرأ
. أو تجاىمو، ولن يتحقق ذلك بإعادة القضية لممفوضين ولكن بحجز القضية لمحكم لتقرر المحكمة ما تراه بشأنيا

. 3/2/2013نتيت المحكمة الدستورية العميا إلى رفض إعادة القضية لممفوضين، وحجزىا لمحكمجمسة اف

حول موقف الشريعة اإلسالمية من ختان اإلناث : يالمحور الثان

بجمسات المحكمة الدستورية حول موقف الشريعة اإلسالمية من ي  والدستوريانحصرت مرافعات أطراف القضية وصراعيما القانون
:  القضية إلى فريقينانقسم طرفاختان اإلناث وصوال إلى مدى دستورية تجريمو من عدمو، وبالطبع 

: الفريق المؤيد لختان اإلناث

 إلى أن حظر ختان اإلناث يخالف الشريعة اإلسالمية ي الشيخ يوسف البدريفى ىذا ذىب كال من الدكتور حامد صديق ومحام
والدستور كما يخالف العادات واألعراف المستقرة، ويخالف التقاليد المصرية التي استقرت عمى أن الختان من أمور الدين ال فرق 

في ذلك بين الرجل واألنثى وىو ما يخالف الدستور فيما ذىب إليو من ضرورة التمكين لمتقاليد المصرية االصيمة، وأكدوا عمى ورود 
. عمى شريعتو لكونو من خصال الفطرة وشعائر اإلسالماإلجماع وتبين طريقتو وحكمتو، فضال عن انعقاد ، أحاديث نبوية صحيحة

يرون وجوب الختان لمذكور واإلناث معا، والحنفية والمالكية يرون أنو سنة لمذكور مندوب لإلناث، والحنابمة يرون وجوبو فالشافعية 
 اهلل عمية وسمم وما ىلكل وجية ىو مولييا حسبما يرى استخالصو مما ورد من أحاديث النبي صل عمى الذكور وأنو مكرمة لإلناث،

. صح لديو منيا حسب القواعد األصولية التي يسير عمييا كل مذىب

: 6ختان اإلناث واجب

 تنطبق عمى اإلناث لعموم األدلو، ومن ىذه األدلو قولو تعالى ي عمى ذات األدلة التي توجب ختان الذكور فويويتأسس ىذا الرأ
 .(براىيم حنيفا وما كان من المشركينإثم أوحينا إليك أن اتبع ممة )

إبراىيم خميل الرحمن بعد أن أتت عميو ثمانون  اختتن) اهلل عنو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال يوما رواه أبو ىريرة رض
. ومن ثم وجب اتباع ذلك دون تفرقو بين الذكر واألنثى (سنة واختتن بالقدوم
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أخبرت عن عثيم بن كميب عن أبيو عن جده أنو جاء إلى النبى صمى اهلل عميو وسمم فقال قد )كذلك ما روى عن جريج أنو قال 
ووجو الداللو في ىذا الحديث إلى أن الرسول صمى اهلل عميو وسمم قد أمر بالختان إلى  (أسممت قال ألق عنك شعر الكفر واختتن

 من أسمم، واألمر يفيد الوجوب ما لم يصرفو صارف، وليس في عموم الوجوب عمى كل من يسمم مخصص فيكون واجبا عمى
. النساء كالرجال

فالحديث ىنا قد أمر بالختان إلى من يسمم دون تفرقو  "من أسمم فميختتن" صمى اهلل عميو وسمم قال يكذلك ما رواه أبوىريرة أن النب
مرأة أو ذكر أو أنثى . بين رجل وا 

ومن الفقياء المعاصرين من يؤيد ويؤكد القول بأن ختان اإلناث واجب، وفى مقدمتيم اإلمام األكبر الشيخ جاد الحق عمى جاد 
الروايات الوارده في شأن ختان اإلناث تحمل دعوة الرسول صمى اهلل عميو وسمم عمى "7:الحق شيخ األزىر األسبق حيث يقرر

أشمى وال تنيكى فإنو أشرق لموجو "إجرائو ونييو عن االستئصال وقد عمل ذلك في إيجاز وعمق حيث أوتى جوامع الكمم فقال 
 عند الفتاة فأمر بخفض الجزء الذي يعمو مجرى البول لضبط ي إنما لضبط ميزان الحس الجنسيوىذا التوجيو النبو" وأحظى لمزوج

االشتياء مع اإلبقاء عمى لذات النساء واستمتاعين مع أزواجين ونيى عن إباده مصدر ىذا الحس واستئصالو، وبذلك يتحقق 
. االعتدال

: 8ختان اإلناث سنة

. ذىب إلى ذلك بعض الحنفية، وجميور المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابمة

:- ويستدل أصحاب ىذا الرأى عمى سنية الختان باآلتى

الختان واالستحداد وقص الشارب وتقميم األظافر : الفطرة خمسا" صمى اهلل عميو وسمم قال ي عن أبى ىريرة أن النبيرو ما - أ
. "ونتف اإلبط

 أن ىذه األشياء إن فعمت اتصف فاعميا ي معنى الفطرة ىنا السنة مما يعنيفقال النوو" الفطرة"وقد اختمف الفقياء في تفسير معنى 
 وأضاف أن يوقال بذلك البيضاو. بالفطرة التي فطر اهلل العباد عمييا واستحبيا ليم ليكونوا عمى أكمل الصفات وأشرفيا صورة

 9".فطرة اهلل التي فطر الناس عمييا"لقولو تعالى " الدين"والبعض قال أنيا . الحصر غير مراد

 ."الختان سنة لمرجال ومكرمة لمنساء" صمى اهلل عميو وسمم أنو قال يما رواه اإلمام أحمد بسنده عن شداد بن أوس عن النب - ب

. ويستدل من ىذا الحديث أن الختان سنة لمرجال وليس واجبا عمييم، وقد جاءت المكرمة معطوفة عمى نية الختان فيكون ليا حكمو

:- عاصرينمويؤيد سنية الختان من الفقياء ال- 

:-  إلى أن – 11/9/1950 بتاريخ 280/63إذ ذىب في فتواه رقم  عالم نصار مفتى الديار المصرية،/ فضيمة الشيخ (1)
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ومع  ختان اإلناث من شعائر اإلسالم وردت بو السنة النبويو الشريفة واتفقت كممة فقياء المسممين وأئمتيم عمى مشروعيتو،"
اختالفيم في كونو واجبا أو سنة فإننا نختار لمفتوى القول بسنتو لترجيح سنده ووضوح وجيتو والحكمة من مشروعيتو مع ما فيو من 

 ...."تمطيف الميل الجنسى لممراة

رخ ؤ شيخ األزىر، في إفتاء سابق لفضيمتو وقت توليو دار اإلفتاء المصرية، مي سيد طنطاو.وذىب فضيمة المرحوم الشيخ د (2)
: الفقياء اتفقوا عمى أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق النساء مشروع، ثم اختمفوا عمى وجوبو" إلى أن 28/12/1993

 ىو فرض عمى يفقال اإلمام أبو حنيفة ومالك ىو مسنون في حقيما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم تاركو، قال الشافع
أظيرىما الوجوب، وىو في شأن النساء : الذكور واإلناث، وقال اإلمام أحمد ىو واجب في حق الرجال، وفى النساء عنو روايتان

ومن أقوال الفقياء عمى النحو  ..قطع الجمدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعيا ودون استئصاليا ويسمى ىذا خفاضا
. أن الختان لمرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إلييا اإلسالم وحث عمى االلتزام بو: المبين والثابت في كتب السنة والفقو

: ختان اإلناث مكرمة

.  جميور الفقياء الحنفية، وبعض المالكية والمشيور عند الحنابمةيوىو رأ

:- ويستدل أنصار ىذا الرأى عمى أن الختان مكرمة باآلتى

الختان " المميح بن أسامة عن أبيو قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ي عن حجاج بن طاره عن أبيما رواه أحمد والبيييق -
". سنة في الرجال مكرمة في النساء

 لممرأة وأن ما رود من أحاديث ي عمى حكم المكرمة بحكمة الختان من أنو يحافظ عمى الحس الجنسيوقد استدل أصحاب ذلك الرأ
. عدة تدل عمى وجوده وممارستو ال تدل عمى وجوبو أو سنيتو

 10:ويؤيد ىذا االتجاه من الفقو الحديث -

نما ىو مكرمة ألنو  - أ األستاذ الشيخ عبد الوىاب خالف إذ أنو أورد أن ختان الصبيان سنة، أما ختان اإلناث فقيل أنو ليس سنة وا 
ذا كان ختان البنت ضارا بيا ورأى األطباء منعو فيذا المنع ال يعارض نصآ في الدين وال اجماعا من  يريد متعة الرجل بالمرأة وا 

. فقياء المسممين

فضيمو اإلمام الشيخ حسن مأمون الذي يرى أنو لكثرة األحاديث التي وردت في شأن ختان االناث رغم وصفيا بالضعف إال أن  - ب
. كثرتيا وتضافرىا قد قوى بعضيا بعضا لذلك يمكن القول بأن ختان اإلناث مكرمة

فضيمو الشيخ محمد متولى الشعراوى، يرى أن ختان اإلناث مكرمة ليا ألن القدر الزائد يكون خارجا عن الشفرين، فان كان -ج
ذا أىاج شيوة المرأة . جعميا تطمب الرجل فتكون ىموكا مرتفعا وجاء الثوب عميو أو مربو أىاج شيوة المرأة، وا 

: الفريق الرافض لختان اإلناث

 المحامى والخصم المتدخل إنضاميا لمجية اإلدارية القضاء بدستورية النصوص التي تحظر ي موضوع القضية طمب خالد عليف
وتجرم ختان اإلناث باعتبار أنو مجرد عادة إفريقية ال تمت لمشريعة اإلسالمية بصمة واصفا إياىا بجريمة إنسانية نرتكبيا في حق 
بناتنا باسم الدين، واستيل مرافعتو بأنو ينضم إلى تقرير المفوضين فيما ذىب إليو من عدم وجود ضرورة طبية لختان اإلناث وقدم 
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بحث صادر عن مركز القاىرة لدراسات حقوق اإلنسان بعنوان موقف األطباء من ختان اإلناث، موضحا أن التبريرات الطبية 
 اتسمت بالتزمت الشديد ي والتي من القرن التاسع عشر، إبان العصر الفيكتيوريلختان اإلناث بدأت في بريطانيا في النصف الثان

ومن المعروف أن ذلك الوقت لم تكن العموم الطبية قد تطورت بالقدر الذي يوفر فيما عمميا لمسببات العديد من االمراض . عموما
 تفاعل مع تزمت ىذا العصر فخرجت بعض التفسيرات الطبية التي تربط بين يخاصة العصبية منيا والنفسية وىذا التخمف الطب

. األمراض العقمية والعصبية عند النساء وبين أعضائين التناسمية، وتضافرت بعض العوامل التي أتاحت لبعض األطباء مثل د
 واستخدم ىذه الجراحة كوسيمة عالجية لألمراض البدنية والعقمية 1858 أدخل ختان اإلناث إلى بريطانيا سنة يالذ اسحق براون

خاصة -ولكن سرعان ما أدت التجاوزات المينية لمدكتور براون  ..التي يعتقد أنيا تصيب النساء بسبب تعرضين لإلثارة الجنسية
إلى تجريده من ألقابو العممية وفصمو من عضوية الجمعيات الطبية التي ينتمى إلييا، وفى مصر ىناك - مع حجم الوفيات الكبير

من يحاول أن يختمق تفسيرات طبية لمختان فاألمر ال يتعمق بالضرورة الطبية ولكن يتعمق بقناعات البعض وبما يتوىمو من أن 
ختالق ضرورة طبيو في عالم ال تختفى فيو الحقائق فعموم طب االختان من شعائر اإلسالم فيحاول االنتصار لنفسو ولمعتقداتو ب
ومن المعروف طبيا أن أى تدخل جراحى " عممية ختان اإلناث"النساء وعمم التشريح ال يوجد بيا عمميات جراحية تحت مسمى 

بعمميات جراحية البد أن يكون لو من األسباب الطبية التي تستدعى إجرائيا، واختتم حديثو في ىذا الشق بطمبو أن تراجع المحكمة 
إن الثابت "  في ىذا الشأن 11 من تقرير ىيئة المفوضين والتى جاء بيا المبدأ الذي أرستو المحكمة اإلدارية العميا 79الصفحة 

طبيا ال سيما في عموم طب النساء وعمم التشريع أن الجياز التناسمي لألنثى في شكمو الذي خمفو اهلل تعالى ليس مرضا وال ىو 
سبب لمرض، وال يسبب ألما من أى نوع مما يقتضى تدخال جراحيا، ومن ثم فإن المساس بيذا الجياز الفطري بالغ الحساسية مع 

 صورة كان الختان عمييا ال يعد في صحيح حكم القانون عالجا لمرض أو كشف عن داء أو تخفيفا أللم قائم أو منعا أللم يأ
متوقع مما تتاح الجراحة بسببو، ويعتبر ىذا التدخل إذا كان لغير ضرورة حتمية تقتضيو أو لغير قصد العالج من تشوه خمقي أو 

عمال غير مشروع إذ يفتقد عندئذ أحد شروط إباحة األعمال الطبية التي يقوم عمييا حق الطبيب أو الجراح في  من حالة مرضية،
". عمو المرض

  إلى ما ذىب إليو تقرير المفوضين في شأن الضرورة االجتماعية لتجريم ختان اإلناث وتقرير عقاب عميويكما انضم خالد عل
والدولة بحكم وظيفتيا تحمى جميع المصالح القانونية سواء كانت " جاء بيا ي من تقرير المفوضين والت95وأحال المحكمة لصفحة 

ويتولى المشروع . حقوقا أو حريات، أو مصالح اجتماعية، ويتعين عمييا من خالل التشريع التوفيق بين جميع أنواع المصالح
 حماية الحقوق والحريات عند المساس بيا وذلك عندما يكون التجريم والعقاب ىما الوسيمة الضرورية لتقرير -بالتجريم–الجنائي 

.  أن ىناك ضرورة اجتماعية لحماية أطفالنا ونسائنا من ىذه الجريمة التي ترتكب بحقين عميكد خالدأو" ىذه الحماية

وقال خالد لن أتحدث عن الحق أو القانون أو الدستور أو المواثيق الدولية في ىذه القضية ولن أفند لممحكمة آراء القانونيين أو 
: الحقوقيين من الميبراليين أو اليساريين أو المستقمين لكن سأكتفى فقط بعرض أراء المنتمين لمتيار اإلسالمى في ىذه القضية

 من تقرير المفوضين التي اشتممت عمى بيان مجمع البحوث اإلسالمية، 70أطالب الييئة الموقرة أن تطالع الصفحة  -1
 ي من تقرير المفوضين والت74 من ذات التقرير والتى اشتممت عمى بيان دار اإلفتاء المصرية، ثم الصفحة 71والصفحة 

 وجميعيا وثائق تؤكد أن الختان ليس من 23/11/2006بتاريخ   باألزىر الشريفيتضمن توصيات مؤتمر العمماء العالم
 .الشريعة اإلسالمية
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وأرجو من المحكمة تطالع في البداية الصفحة " ختان اإلناث في منظور اإلسالم "كتاب الدكتور سميم العواوأقدم لممحكمة  -2
 من الكتاب وستجد فييا خريطة أعدىا الدكتور سميم العوا توضح نسب انتشار ممارسة ختان اإلناث في الدول العربية 25

واإلفريقية لنكتشف أن السعودية التي تطبق الشريعة اإلسالمية ال يوجد بيا ختان اإلناث وكذالك إيران ومعيما جميع دول 
ال تعرف ختان اإلناث  (المغرب– الجزائر – تونس - ليبيا) والشام، وفى إفريقيا نجد ان كل دول شمال افريقيا يالخميج العرب

- أوغندا - كينيا- اثيوبيا- السودان– مصر )ولكنو موجود بكثافة في دول حوض النيل وبعض البمدان اإلفريقية مثل 
بوركينا - يمال- نيجيريا- الكاميرون– تشاد - جميورية الكنغو الديمقراطية- افريقيا الوسطى- تنزانيا- جيبوتى- الصومال 

وربما تساعد ىذه الخريطة في كشف الجذور  (ساحل العاج- توجو– السنغال - غينيا- بنين- غانا- بنين– نيجيريا - فاسو
الحقيقية لنشأة عادة الختان ليتضح لنا أنيا مجرد عادة إفريقية عرفتيا مصر ولم تعرفيا العديد من الدول العربية واإلسالمية 

. عمى النحو السالف بيانو
القرآن الكريم خال من أى نص يتضمن إشارة من قريب  "12موقف الدكتور سميم العوا من ختان اإلناث ذىب إلىوفى شأن 

. " فيو، وال قياس يمكن أن يقبل في شأنويوليس ىناك إجماع عمى حكم شرع. أو بعيد إلى ختان اإلناث
أما السنة النبوية فإنيا مصدر ظن المشروعية، لما ورد في بعض مدوناتيا من مرويات منسوبة إلى الرسول صمى اهلل عميو 

 في مسألة يوالحق أنو ليس في ىذه المرويات دليل واحد صحيح السند يجوز أن يستفاد منو حكم شرع. وسمم في ىذا الشأن
. بالغة الخطورة عمى حياة اإلنسانية كيذه المسألة

 ."في األحاديث التي لم يصح نقميا إذ الحجة فيما صح سنده دون سواه- عند أىل العمم- وال حجة

ذىب "  فغنو أسر لموجو وأحظى لمزوجي وال تنيكيأشم"وعن الحديث المنسوب لمرسول عميو الصالة والسالم أنو قال ألم عطية 
ففى أولو أم . أن حديث أم عطية سالف الذكر يناقض آخره أولوإن بعض الفضميات نبيتنى إلى " 13الدكتور سميم العوا إلى 

فمماذا ال يبقى أصل " أسرى لموجو وأحظى لمزوج"وفى آخره بيان أن بقاء بعض ذلك الجزء المأمور إزالتو " أشمى وال تنيكى"بالختان
..." الخمقة كما خمقو اهلل تعالى فتكتمل نضارة الوجو والحظوة عن الزوج

وىكذا يتبين أن السنة الصحيحة ال " 14 لمرسول عميو الصالة والسالم في شأن الختانة األحاديث المنسوبيواختتم تعميقو عمى باق
وأن . يحجة فييا عمى مشروعية ختان األنثى وأن ما يحتج بو من أحاديث الختان لإلناث كميا ضعيفة ال يستفاد منيا حكم شرع

بطالياأ ياألمر ال يعدو أن يكون عادة من العادات، ترك اإلسالم لمزمن ولتقدم العمم الطب " مر تيذيبيا وا 

فقد ذىب في بحثو المقدم عن – بتحريم ختان اإلناث وقال عنو محظور شرعا 15أفتى ،ييوسف القرضاو/ الشيخ الدكتور -3
يقصد إبقاء خمق اهلل تعالى ما خمقو وعدم "وبناء عمى ىذا األصل المقرر المتفق عميو ":  في ختان اإلناثيالحكم الشرع

 ."محظورا شرعاأمرا غير مأذون بو أو : يكون ختان المرأة أو خفاضيا بقطع جزء من جسميا بغير مسوغ يوجبو (تغييره

والمباحات يمكن أن تمنع إذا ترتب عمى استعماليا ضرر، بناء عمى قاعدة ال : "ييوسف القرضاو/ ويقول أيضا الدكتور
. "  ويمنع ىذا المباح سدا لمذريعة والفساد،ضرر وال ضرار
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وعمى الذين يعاندون في ىذا أن يتقوا اهلل سبحانو وتعالى، وأن يعممو أن الفتوى تتصل بحقيقة الواقع وأن موضوع الختان قد 
نفسية، مما سيتوجب معو القول بحرمتو واالتفاق عمى ذلك، دون تفرقة لمكممة – جسدية : تغير وأصبحت لو مضارة كثيرة

. واختالف ال مبرر لو
 . إال القول بالتحريمهإن المطمع عمى حقيقة األمر ال يسع

وحديث ختان المرأة روى من أوجو كثيرة وكميا ضعيفة : "(14/126)" عون المعبود" في يويقول شمس الحق العظيم آباد -4
. 16معمولة مخدوشة ال يصح االحتجاج بيا كما عرفت

 .17خبر يرجع إليو وال سنة تتبع  ( لإلناثيأ) ليس في الختان :وقال ابن المنذر -5

أما بالنسبة لمنساء فال يوجد : " محمد سيد طنطاوى/ شيخ األزىر االستاذ الدكتوروفى فتوى لو يقول فضيمة اإلمام األكبر  -6
نص شرعى صحيح يحتج إليو عمى ختانين، والذى أراه أنو عادة إنتشرت في مصر من جيل إلى آخر، وتوشك أن تنقرض 

. " وتزول بين كافة الطبقات وال سيما طبقات المثقفين
فإننا نجد معظم الدول اإلسالمية الزاخرة بالفقياء قد تركت ختان النساء، ومن ىذه الدول السعودية، ومنيا دول " ثم يقول 

". وتونس– والمغرب – والجزائز – وليبيا – وفمسطين - وشرق األردن – ولبنان – وسوريا – الخميج، وكذلك دول اليمن 
، حيث (1242) في صفحة 1952 لسنة 24مقال لو في األزىر رقم محمد عرفة، عضو جماعة كبار العمماء في / الشيخ -7

ذا منع في مصر كما منع في " :ثم استطرد فقال" ت كل ذلك فميس عمى من لم تختن من النساء من بأسب ثفإذا: "قال وا 
 ".فق لمصوابوا وبالد المغرب فال بأس، واهلل الميبعض البالد اإلسالمية كترك

وقد خرجنا من استعراض المرويات في  "1959أفتى في عام ات يالشيخ محمود شمتوت مفتى الديار المصرية في الخمسين -8
وىى النتيجة التي " يعن الوجود الفقو"، فضال "السنة الفقيية"مسألة الختان عمى أنو ليس فييا ما يصح أن يكون دليال عمى 

التي " سنة"وأن كممة " ليس في الختان خبر يرجع إليو وال سنة تتبع"وصل إلييا بعض العمماء السابقين، وعبر عنيا بقولو 
لوفة عند القوم في ذلك الوقت، ولم ترد الكممة عمى لسان الرسول أجاءت في بعض المرويات معناىا، إذا صحت، الطريقة الم

 .بمعناىا الفقيى الذي عرفت بو فيما بعد

نما يخضع في الذكر واألنثى لقاعدة شرعية عامةيوالذ وىى أن إيالم :  أراه ان حكم الشرع ال يخضع لنص منقول، وا 
.  ال يجوز شرعا إال لمصالح تعود عميو، وتربو عمى األلم الذي يمحقويالح
فإن . ما أشبو إسراف األطباء في وجيات نظرىم إسراف الفقياء في أدلة مذاىبيم : ال أكون مسرفا أيضا إذا ما قمتيولعل

نما تتبع البنية والغدد قوة وضعفا، ونشاطا وخموال،  الغريزة الجنسية ال تتبع في قوتيا أو ضعفيا ختان األنثى أو عدمو، وا 
واإلنزالق إلى ما ال ينبغى كثيرا ما يحدث لممختونات كما ىو مشاىد ومقروء من حوادث الجنايات العرضية، والمستور منيا 

. أكثر مما يعممو الناس
 وىى موسوعة بدأ في "فقو السنة"ومؤلف كتاب  في القرن العشرين ي واحد من أىم عمماء الفقو اإلسالمالشيخ سيد سابق -9

ات، واستمر في البحث واستكمال تأليف وتصنيف ىذه الموسوعة أكثر من عشرين عاما، وقال يكتابتيا في منتصف األربعين
" ءيأحاديث االمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منيا ش" 18فييا

. ىذه القضيةأنو ال يوجد إجماع في وكل ىذا العرض يؤكد أنو ال يوجد حكم شرعى في ختان اإلناث، كما يؤكد 
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 أما عن القياس فقد يخطر ىذا في بال بعضيم، فيقيس ختان اإلناث عمى ختان الذكور، متجاىال أن لمقياس أركانا وشروطا 
؟ 19منيا أن تكون ىناك عمة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عميو، فأين ىى العمة ىنا: يجب أن تراعى

، كما نيى الرسول عميو 20"لقد خمقنا اإلنسان في أحسن تقويم"واختتم خالد مرافعتو بقول المولى عز وجل في كتابو الكريم 
لذا فإن القول بأن ختان اإلناث ىو تجميل لألنثى وكأن " لعن المغيرات خمق اهلل"الصالة والسالم تغيير خمق اهلل وصح عنو 

. (حاشا هلل)وىم يقومون بتعديمو وتجميمو  ة بعيب وخطأأاهلل قد خمق جسد المر
 

 

: حتماالتا فيناك أربع 2013 فبراير 3بعد أن حجزت المحكمة الدستورية القضية لمحكم بجمسة 

 يخاطبيا، وأنيا ممزمة بتنفيذه فسوف تحيل 2013إذا رأت المحكمة الدستورية أن نص المادة الرابعة من دستور : االحتمال األول
 اإلسالمية ةإلى ىيئة كبار العمماء باألزىر إلستطالع رأييا بشأن موقف الشريع-  ليذا النصي أول تطبيق عمليف- أوراق القضية

 ىيئة كبار العمماء باألزىر يمن ختان اإلناث، وبعد تمامو، ستعيد القضية لممرافعة مرة أخرى بين الخصوم إلبداء دفاعيم بشأن رأ
. الشريف

أن تحكم في الجمسة القادمة بقبول القضية من حيث الشكل، وتقضى بدستورية النصوص المطعون عمييا، ومن : ياالحتمال الثان
. ثم استمرار حظر وتجريم ختان اإلناث

 أن الفصل في مدى ييعن أن ترفض المحكمة القضية من حيث الشكل، دون أن تفصل في موضوعيا، وىو ما: االحتمال الثالث
دستورية النصوص المتعمقة بتجريم ختان اإلناث لم يتم، ويستمر العمل بيذه النصوص إلى أن يتم إلغائيا أو تعديميا، أو ُيحال 

. األمر إلى المحكمة الدستورية العميا مرة من إحدى المحاكم المصرية

 يرفع الحظر يوبالتال بعدم دستورية النصوص المطعون عميياي أن تقبل المحكمة القضية من حيث الشكل، وتقض: االحتمال الرابع
 .عن ختان اإلناث ويضحى أمرا مباحا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

مرجع سابق – ثلرير ىيئة املفوضني يف املضية 
20

ال ية امرابؼة من سورة امتني 
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