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 الوقائــــــــــع 
 ======== 

 
ق (   61لسنة  13677أقـــام المدعى / حامد صدٌق سٌد مكى ، الدعوى األولى )

مختصما فٌها المدعى علٌهما األول  1/7/2007بعرٌضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتارٌخ 
والثانى ، مختتما عرٌضتها بطلب الحكم بوقف تنفٌذ ثم إلغاء قرار وزٌر الصحة بحظر ختان 
اإلناث ، لمخالفته نصوص الدستور وأحكام الشرٌعة االسالمٌة ، مع تنفٌذ الحكم بموجب 

ودته بدون إعالن ، وما ٌترتب على ذلك من آثار أهمها إنشاء وحدات خاصة تابعة مس
  .لوزارة الصحة باإلشراف على عملٌة الختان عموما 

 
ٌمنع به إجراء عملٌة الختان  وذكر المدعى تبٌانا لدعواه أن وزٌر الصحة أصدر قرارا  
ع ألحكام الدستور والعادات لإلناث دون سند مشروع ٌبرر ذلك ، فضال عن مخالفة هذا المن

( من الدستور على أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص 8واألعراف المستقرة ، حٌث نصت المادة )
بما ٌعنى عدم التفرٌق بٌن الذكر واألنثى فٌما تكفله الدولة من تكافؤ  ،  لجمٌع المواطنٌن

ى ترغب فى الختان الفرص لجمٌع مواطنٌها ، غٌر أن القرار المطعون علٌه حرم األنثى الت
من إجرابه وجعله مجرما ، رغم أن الرجال ٌختتنون ، ولٌس من العدل أن ٌمنع الختان على 

راغبة فٌه ، ولٌس من المعروف أن ٌمنع الختان استنادا إلى دعاوى بعض النساء أن  امرأة
ن من لمرأة على السواء منذ قرون ، وألأن الختان ٌجرى للرجل و ، ذلك فٌه ضررا  وخطرا  

لم تختتن من النساء لم ٌصبهن ضرر ٌبرر شكاٌتهن لعدم لحوق الضرر بهن من وجه ولٌس 
 .من حقهن المطالبة بمنع الختان على من ترغب فٌه من وجه آخر 

 
( من الدستور الناصة 9واستطرد المدعى فذكر أن القرار المطعون علٌه ٌخالف المادة )

لدٌن واألخالق والوطنٌة ، وتحرص الدولة على على أن األسرة أساس المجتمع ، قوامها ا
الحفاظ على الطابع األصٌل لألسرة المصرٌة وما ٌتمثل فٌه من قٌم وتقالٌد مع تأكٌد هذا 
الطابع ، ولما كان المتوارث لدى األسرة المصرٌة على مدى تعاقب األجٌال أن الختان من 

ا من العادات والتقالٌد والقٌم وأصبح ذلك راسخ ، الفرق فى ذلك بٌن ذكر وأنثى، الدٌن 
( من 12المصرٌة فكان متعٌنا الحفاظ على هذه العادة تأكٌدا أٌضا لما نصت علٌه المادة )

 .الدستور من التزام المجتمع برعاٌة األخالق وحماٌتها والتمكٌن للتقالٌد المصرٌة األصٌلة 
من الدستور حٌث  40 ، 11ومضى المدعى فذكر أن القرار الطعٌن ٌخالف أٌضا المادتٌن 

أخل بالمساواة بٌن المواطنٌن بسبب الجنس حٌث منع النساء من إجراء الختان وهو لٌس 
كذلك بالنسبة للذكر ، هذا إضافة إلى إعتداء القرار المطعون علٌه على الحرٌة الشخصٌة 
 التى هى حق طبٌعى كفل الدستور صٌانتها وحظر المساس بها ، إذ القرار ٌمنع الراغبات

  .من اإلناث فى إجراء الختان من حرٌتهن الشخصٌة فى إجراء تلك العملٌة 
 

  .واختتم المدعى عرٌضة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات السالفة البٌان 
طلب المتدخل األول ) محمد صالح الدٌن محمد (  –معلنة  –وبموجب عرٌضة تدخل 

جدٌد إلى الدعوى هو المدعى علٌه  انضمامه إلى المدعى فى طلباته ، كما طلب إدخال خصم
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الثالث ) ربٌس الجمهورٌة ( ملتمسا قبول تدخله هجومٌا بإضافة طلب جدٌد فى مواجهة 
 126الخصم المدخل هو : وقف تنفٌذ وإلغاء قرار ربٌس الجمهورٌة بإصدار القانون رقم 

مكررا   242فٌما تضمنه من إضافة مادة جدٌدة إلى قانون العقوبات برقم  2008لسنة 
جعلت من ختان اإلناث جرٌمة ٌعاقب علٌها بالحبس والغرامة ، وفٌما تضمنه من إضافة مادة 

مكررا حظرت إجراء توثٌق عقد الزواج لمن لم  31جدٌدة إلى قانون األحوال المدنٌة برقم 
ٌبلغ من الجنسٌن ثمانى عشرة سنة مٌالدٌة كاملة ، واشترطت إلجراء التوثٌق أن ٌتم فحص 

بٌن فى الزواج للتحقق من خلوهما من األمراض ، وذلك على سند من أن قرار ربٌس الراغ
الجمهورٌة بالقانون المشار إلٌه خالف المادة الثانٌة من الدستور التى جعلت الشرٌعة 
اإلسالمٌة المصدر الربٌسى للتشرٌع من حٌث تجرٌمه لختان اإلناث وهو مشروع فى 

فته ألركان الزواج المعتبرة شرعا وحظره الزواج لمن الشرٌعة اإلسالمٌة ومن حٌث مخال
  .ٌقل عمره عن ثمانٌة عشر عاما من الجنسٌن 

 
ق 61لسنة  32850كما أقام المدعى / ٌوسف صدٌق محمد البدرى الدعوى الثانٌة )

طالبا فى ختامها الحكم : بقبول  11/7/2007( بعرٌضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتارٌخ 
، وتمهٌدٌا وقبل  2007لســـــنة  271وقف تنفٌذ قرار وزٌر الصحة رقم الدعوى شكال وب

قدمه الدكتور / صفوت   الذي" الفصل فى موضوع الدعوى : بضم حلقة برنامج " فضفضة 
المتضمنة أحادٌث  9/7/2007حجازى الداعٌة اإلسالمً على قناة الناس ٌوم اإلثنٌن 

المشتملة على أن بعض الفتٌات تحتاج إلى  لألساتذة األطباء / محسن نصر  وشرٌف حمزة 
عملٌة الختان بالطرٌقة التى تعرفها الشرٌعة اإلسالمٌة ، وأحادٌث الدكتور / محمد أحمد 
المسٌر والشٌخ / على أبو الحسن مستشار شٌخ األزهر وربٌس لجنة الفتوى السابق الذٌن 

صحٌحة ، وتشكٌل لجنة من أكدا على أن ختان اإلناث مشروع وثابت باألحادٌث النبوٌة ال
كبار علماء الحدٌث بجامعة األزهر إلعداد تقرٌر حول مدى صحة األحادٌث العشرة التى 
تضمنتها عرٌضة الدعوى ، وكذا تشكٌل لجنة من رؤساء أقسام طب النساء والتولٌد 
والجراحة بكلٌات الطب بالجامعات المصرٌة إلعداد تقرٌر بالرأى العلمى حول مدى حاجة 

النساء إلى إجراء عـــملٌة الخـــتان ) الخفاض ( وحول ما إذا كان ٌترتب على إجراء  بعض
هذه العملٌة حال الحاجة إلٌها فوابد طبٌة وصحٌة من عدمه والخلوص إلى رأى طبى علمى 
حول هذه العملٌة عموما ، والحكم بإلغاء القرار المطعون علٌه واعتباره كأن لم ٌكن وما 

  .ن آثار وإلزام الجهة اإلدارٌة المصروفات ، ومقابل أتعاب المحاماة ٌترتب على ذلك م
 

وذكر المدعى تبٌانا لهذه الدعوى بعضا من آٌات الذكر الحكٌم الدالة على الرضوخ 
لحكم هللا وأوامره ونواهٌه والرضا والتسلٌم بها ، واستطرد القول بأن وزٌر الصحة أصدر 

المادة األولى منه النص على أن ٌحظر على  تضمن فى 2007لسنة  271القرار رقم 
األطباء وأعضاء هٌبة التمرٌض وغٌرهم إجراء أى قطع أو تسوٌة أو تعدٌل ألى جزء 
طبٌعى من الجهاز التناسلى لألنثى ) الختان ( سواء فى المستشفٌات الحكومٌة أو غٌر 

عملٌة مخالفا للقوانٌن الحكومٌة وغٌرها من األماكن وٌعتبر قٌام أى من هؤالء بإجراء هذه ال
  .واللوابح المنظمة لمزاولة مهنة الطب 
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وٌنعى المدعى على هذا القرار ابتنابه على أساس غٌر صحٌح من الواقع ، حٌث صدر 
بجرعة مخدر زابدة أثناء إجرابها عملٌة الختان ، دون أن ٌكون فتاة متأثرة  على إثر وفاة

فضال  ؛ وفاة كما ورد فى تقرٌر الطبٌب الشرعى لعملٌة الختان ذاتها أى أثر فى إحداث ال
من الدستور ، لورود أحادٌث  46،  45،  41،  2عن مخالفة القرار ألحكام المواد : 

صحٌحة عن النبى صلى هللا علٌه وسلم ٌأمر فٌها بختان اإلناث وٌبٌن فٌها طرٌقته وحكمته ، 
  .ابر اإلسالم والنعقاد اإلجماع على شرعٌته لكونه من خصال الفطرة وشع

 عٌةاألحادٌث النبوٌة الدالة على شر ا  ومضى المدعى فى سرد أسانٌد دعواه مستظهر
الختان منها : حدٌث أبى هرٌرة الذى رواه البخارى " خمس من الفطرة " وعدد منها الختان  
وحدٌث " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " وحدٌث أم عطٌة رضى هللا عنها قالت " 

تنهكى فإن ذلك أحظى  أمرأه كانت تختن بالمدٌنة فقال لها النبى صلى هللا علٌه وسلم " الإن 
للزوج وأسرى للوجه " والحدٌث الذى رواه اإلمام أحمد فى مسنده عن النبى صلى هللا علٌه 
وسلم أنه قال " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " وذكر أن من جملة هذه األحادٌث فقد 

هاء على سنة ختان اإلناث وقالوا إنه من فطرة اإلسالم وشعابره وأجمعوا على استدل الفق
  . مشروعٌته ، وأنه ال خالف بٌنهم على استحباب الختان لكنهم اختلفوا فى وجوبه

واستطرد المدعى قابال إن فقه اإلمامٌن أبى حنٌفة ومالك على أن الختان للرجال سنة 
 –ولى األمر  –أهل بلد على تركه قاتلهم اإلمام  اجتمعو وهو من الفطرة وللنساء مكرمة ، ول

ألنه من شعابر اإلسالم وهو ما علٌه إفتاء الشٌخ / جاد الحق شٌخ األزهر السابق ، وكذا 
إفتاء الشٌخ / محمد سٌد طنطاوى شٌخ األزهر  وقت أن كان مفتٌا للجمهورٌة ، وأنه حٌنما 

: نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى  سبل اإلمام إبن تٌمٌة عن ختان المرأة قال
تنهكى فإنه أبهى  كعرف الدٌك ، مستشهدا بقوله صلى هللا علٌه وسلم للخاتنة " أشمى وال

للوجه وأحظى عند الزوج " كما أشار المدعى إلى إفتاء لدار اإلفتاء المصرٌة فى العام 
ٌم محمود شٌخ األزهر األسبق ، د الحلـــللشٌخ عالم نصار ، وإفتاء الشٌخ / عب 1950

والشٌخ / عطٌة صقر ربٌس لجنة الفتوى باألزهر وعضو مجمع البحوث اإلسالمٌة ، 
والدكتور / نصر فرٌد واصل مفتى الجمهورٌة السابق وأن هذه الفتاوى جمٌعها تتفق فى 

نشرته  الحد األدنى من الحكم المقرر لختان اإلناث وهو االستحباب ، وذكر المدعى أن حدٌثا
لكل من الدكتور / أحمد عمر هاشم ،  2007 / 30/6جرٌدة المصرى الٌوم بتارٌخ 

تور / محمد رأفت عثمان  والدكتور / منٌع عبد الحلٌم محمود والشٌخ / على أبو ـوالدك
الحسن ، أكد فٌه المذكورون على خطأ اإلفتاء القابل بتحرٌم ختان اإلناث لعدم وجود نص 

ٌحرمه بل إن العكس هو الصحٌح حٌث توجد األدلة الكثٌرة على  فى الكتاب أو السنة
مشروعٌته ، ٌضاف إلى ذلك ما ٌراه كثٌر من أساتذة الطب من فوابد الختان لإلناث ، لما فٌه 
من وقاٌتهن من االلتهابات المزمنة ومن تكاثر المٌكروبات ومن احتماالت اإلصابة 

تشٌر إلٌه األحادٌث النبوٌة من إزالة الجزء  بالسرطان إذا تم إجراء الختان على نحو ما
  .من األعصاب الحسٌة  ٌخلوالجلدى الزابد فقط الذى 

  .وخلص المدعى فى ختام عرٌضة دعواه إلى طلب الحكم له بالطلبات السالفة البٌان 
وجرى تداول الدعوٌٌن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، حٌث أودع المدعى 

ذكرة بدفاعه ، وأودعت هٌبة قضاٌا الدولة مذكرة بدفاعها بجلسة فى الدعوى األولى م
طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقٌها ، تأسٌسا على أن ختان  11/12/2007
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اإلناث لٌس إال عادة تأصلت فى بعض البلدان األفرٌقٌة ، دون أن ٌكون مردها إلى الشرٌعة 
ا من نص ٌجعل ختان اإلناث واجبا ، حٌث اإلسالمٌة التى تخلو مصادر الحكم الشرعى فٌه

ال ٌوجد فى القرآن الكرٌم نص ٌمكن اإلرتكان إلٌه فى استنباط حكم شرعى بخصوص 
الختان ، وأن ما ورد من أحادٌث نبوٌة فى شأن ختان اإلناث ضعٌف السند وال ٌدل على 

ى كتابه " فقه وجوب ختان اإلناث وهو ما ٌراه الشٌخ / محمود شلتوت والشٌخ / سٌد سابق ف
األمر بختان المرأة ضعٌفة لم ٌصح منها شًء ، كما أن  أحادٌثالسنة " حٌث ذكر أن 

األطباء أنفسهم مختلفون حول هذه العادة فبعضهم ٌؤٌد إجراءها وبعضهم ٌعارضها ، وأن 
وزارة الصحة لما رأت األضرار التى تصٌب الفتٌات من إجراء هذه العادة فقد أصدر الوزٌر 

ه من صالحٌات خولها له القانون بغٌة الحفاظ على الصحة العامة القرار المطعون فٌه بما ل
  .مستهدفا به الصالح العام 

 
ثالث حوافظ مستندات طوٌت على عدد من الثانٌة كما أودع المدعى فى الدعوى 

الفتاوى الشرعٌة واآلراء الطبٌة حول ختان اإلناث منها ما خلص إلٌه مجمع البحوث 
من أن ختان اإلناث )  1994/  27/10بتارٌخ  228،  227مٌة فى جلستٌه رقمى اإلسال

أى خفاضها ( مشروع فى اإلسالم وال ٌجوز تجرٌمه ، وأن ختان اإلناث ال ٌجوز إال 
بخفاضها دون مبالغة استجابة لما ورد فى األثر ) أشمى وال تنهكى ( أى ال تجورى ، وبذلك 

  .إنما فٌه مصلحة ومكرمة ال ٌكون فٌه عدوان أو ظلم ، و
 

أودع المدعى مذكرة بدفاعه صمم فٌها على طلباته الواردة  14/10/2008وبجلسة 
مكررا من قانون العقوبات 242بأصل صحٌفة الدعوى وأضاف دفعا بعدم دستورٌة المادة 

ة ختان ــــفٌما تضمنته من تجرٌم إجراء عملٌ 2008لسنة  126المضافة بالقانون رقم 
  . اإلناث
 

بطلب  اختتمتهاأودعت هٌبة قضاٌا الدولة مذكرة بدفاعها  11/12/2007وبجلسة 
الحكم برفض الدعوى بشقٌها تأسٌسا على ذات األسباب التى حوتها مذكرتها المقدمة فى ذات 

  .التارٌخ فى الدعوى األولى 
 األطباءأودع الخصم المنضم إلى الجهة اإلدارٌة ) نقٌب  29/1/2008وبجلسة 

ه ( مذكرة اختتمها بطلب رفض الدعوى بشقٌها تأسٌسا على أن ختان اإلناث شأن ـــــــــفتبص
ٌتبع حكم األطباء ، ولٌس فى الكتاب وال فى  الشرعًطبى بحت ال دخل للدٌن فٌه بل حكمه 

السنة وال اإلجماع دلٌل واحد ٌؤٌد اإلبقاء على هذه العادة ، التى تفوت بجمٌع صورها 
  .ها ضارا ضررا ال ٌمكن جبره ؤامل بٌن الزوجٌن بما ٌعتبر إجرااالستمتاع الك

 
 
 

أودع الخصم المتدخل مع الجهة اإلدارٌة ) خالد على عمر (  29/2/2008وبجلسة 
مذكرة بدفاعه خلص فى ختامها إلى طلب الحكم برفض الدعوى تأسٌسا على أن القرار 

إذ الختان عمل جراحى خلت  هصالف أحكام الدستور فى شا من نصوالمطعون علٌه لم ٌخ
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ال ٌتم بغٌر قصد العالج ، وأن السنة الصحٌحة أأحكام الشرٌعة من حكم ٌوجبه ، فاألصل فٌه 
وما ٌحتج به من أحادٌث الختان لإلناث كلها ، ال حجة فٌها على مشروعٌة ختان اإلناث 

عادات ، ترك ضعٌفة ال ٌستفاد منها حكم شرعى وأن األمر ال ٌعدو أن ٌكون عادة من ال
  .اإلسالم للزمن ولتقدم العلم والطب أمر تهذٌبها أو إبطالها 

 
ق  61لسنة  32850قررت المحكمة ضم الدعوى رقم :  14/10/2008وبجلسة 

ق لٌصدر فٌهما حكم واحد ، وفى ذات الجلسة قررت  61لسنة  31677إلى الدعوى رقم 
النطق به إلى جلسة الٌوم  أجل   د  وم   25/11/2008حجز الدعوى لٌصدر فٌها الحكم بجلسة 

   .وفٌها صدر وأودعت مسودته عند النطق  به  16/12/2008
 

    المــــــحكمة
 

  0بعد اإلطالع على األوراق وسماع اإلٌضاحات وبعد المداولة قانونا             

 271من حٌث إن المدعٌٌن ٌطلبان الحكم بوقف تنفٌذ وإلغاء قرار وزٌر الصحة رقم : و
األطباء وأعضاء هٌبة التمرٌض وغٌرهم  ىٌحظر علالمتضمن النص على أن  2007لسنة 

ألى جزء طبٌعى من الجهاز التناسلى لألنثى ) الختان (   إجراء أى قطع أو تسوٌة أو تعدٌل
سواء فى المستشفٌات الحكومٌة أو غٌر الحكومٌة وغٌرها من األماكن ، وما ٌترتب على 

  .م الجهة اإلدارٌة المصروفات ذلك من آثار ، وإلزا

 

مالن قالانون المرافعالات المدنٌالة  126من حٌث إنه عن طلبات التدخل فإنه عمالال بحكالم المالادة و
والتجارٌة ٌجوز لكل ذى مصلحة أن ٌتدخل منضما فى الدعوى ألحد الخصوم أو طالبا الحكم 

عوى أو بطلالب ٌقالدم لنفسه بطلب مرتبط بالالدعوى ، وذلالك إمالا بالاإلجراءات المعتالادة لرفالع الالد
شفاهة فى الجلسة وٌثبت فى محضرها ، ومنالاط التالدخل فالى الالدعوى هالو قٌالام المصاللحة لالدى 

  .بٌن طلبات المتدخل والطلبات موضوع الدعوى  االرتباطالمتدخل وتوافر 

 –وكالذا المتالدخل  –ومن حٌث أنه ولبن كان ٌتعٌن لقبول الدعوى أن ٌكون المدعى فٌهالا 
حٌالث تتصالل هالذه الالدعوى   ، اشرة ، إال أنه فى مجال دعالوى اإللغالاءذا مصلحة شخصٌة ومب

بقواعد واعتبارات المشروعٌة والنظام العام ، ال ٌشالترط أن تقالوم المصاللحة علالى حالق أهالدره 
القرار اإلدارى المطعون فٌه ، بالل ٌكفالى لتالوافر المصاللحة أن ٌكالون رافالع دعالوى اإللغالاء فالى 

القرار مؤثرا فٌها ، دون أن ٌكالون فالى ذلالك خلالط بالٌن حالة قانونٌة خاصة من شأنها أن ٌكون 
منوطالا بتالوافر  –وطلب التالدخل فٌهالا  –دعوى اإللغاء والحسبة ، إذ ٌظل قبول دعوى اإللغاء 

  .المصلحة الشخصٌة لدى رافعها ، على اتساع مدلول المصلحة فٌها 

 

ٌد العنالانى أبالدى شالفاهة وترتٌبا على ما تقدم ، فإن الثابت من األوراق أن المحامى / عبد المج
وى ـــالـا إلالى المالدعى فالى الدعــالـب تدخلاله منضمـالـطل –رها ـالـمحض فالًوأثبالت  –فى الجلسة 

مؤازرا له فى طلباته ، وتوافرت مصاللحته فالى التالدخل المتمثلالة وق  61لسنة  13677رقم : 
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ذلالك فٌما ٌرومه من معرفة الحكم الصحٌح فى عملٌة ختان اإلناث ، صدوعا عما ٌراه من أن 
الختان أمر مشروع سواء باعتباره من سنن اإلسالم أم بوصفه مكرمة للمرأة ، وهى مصاللحة 
ٌؤثر فٌها القرار المطعون علٌه تأثٌرا مباشرا بحظره ختان اإلناث ، األمر الذى ٌضالحى معاله 

شالالكال  ، أمالالا المحالالامى / محمالالد صالالالح الالالدٌن  محمالالد فقالالد تالالدخل فالالى الالالدعوى  تدخلالاله مقبالالوال  
طلباتاله بالالدعوى المالذكورة ،  فالًإلالى المالدعى  انضالمامه أولهما:  مرٌنة طالبا أبعرٌضة معلن
ربٌس الجمهورٌة والحكم له فى مواجهالة المالدعى علالٌهم بطلالب جدٌالد هالو  اختصام وثانٌهما :

مكالررا مالن  31إحالة األوراق إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا للفصل فى مدى دستورٌة المالادة 
فٌمالا  2008لسنة  126لمضافة بقرار ربٌس الجمهورٌة بالقانون رقم قانون األحوال المدنٌة ا

ذا كالان أحالد الالزوجٌن ال ٌبلالغ مالن العمالر ثمانٌالة إتضمنته من حظر إجراء توثٌالق عقالد الالزواج 
عشالالر عامالالا وحظالالر توثٌالالق هالالذه العقالالود قبالالل إجالالراء فحالالص طبالالى للالالراغبٌن فالالى الالالزواج ، وإذ 

لبالات المالدعى علالى نحالو توافرهالا للمتالدخل توافرت مصلحة المذكور فى تدخله منضالما إلالى ط
األول على ما سلف بٌانه ، األمر الذى ٌغدو معه تدخله االنضالمامى مقبالوال شالكال ، وإذ انتفالى 

حسب طلبالات المالدعٌٌن ـالـوبالٌن موضالوع الالدعوى ب –الهجالومى  –االرتباط بالٌن طلالب تدخلاله 
ختالان اإلنالاث ، إذ فٌها ، التى هى مقصورة على مخاصمة قرار وزٌر الصحة الخاص بحظر 

الالنص القالانونى المتعلالق بعالدم  اختصالامال وجه لالرتباط بٌن هذه الطلبات وبٌن طلب المتدخل 
بإحالتاله إلالى المحكمالة الدسالتورٌة  توثٌق عقود الزواج لمن تقل أعمارهم عن ثمانٌة عشر عاما

   0فضه مناط قبول هذا الطلب وتقضى المحكمة بر ًللنظر فى مدى دستورٌته ، ومن ثم ٌنتف

وأما عن طلب تدخل كل مالن نقٌالب األطبالاء بصالفته ، والمحالامى / خالالد علالى عمالر كخصالمٌن 
مالن قالانون  126منضمٌن إلى الجهالة اإلدارٌالة ، فقالد أبالدٌا بعرٌضالة معلنالة وفالق أحكالام المالادة 

المرافعات المدنٌة والتجارٌة ، وال رٌب فى توافر الصفة لالدى نقٌالب األطبالاء بصالفته بحسالبانه 
ى شؤون نقابة األطباء القوامة على ممارسة مهنة الطب وآدابها ، األمر الالذى تقضالى القابم عل

 .معه المحكمة بقبول تدخلهما كخصمٌن منضمٌن إلى الجهة اإلدارٌة المدعى علٌها 

مكالررا مالن قالانون  242ومن حٌالث إناله عالن الالدفع المبالدى بعالدم دسالتورٌة نالص المالادة  
 2008لسالنة  126المضالافة بالقالانون رقالم  1937ة لسالن 58العقوبات الصادر بالقالانون رقالم 

ٌعاقالالب بالالالحبس مالالدة التقالالل عالالن ثالثالالة أشالالهر وال تجالالاوز سالالنتٌن أو  0000الناصالالة علالالى أن " 
،  241بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنٌه كل من أحدث الجرح المعاقب علٌه فى المالادتٌن 

ٌسالا علالى مخالفالة المالادة تأس وذلالكمن قانون العقوبات عن طرٌق إجراء ختالان اإلنالاث " 242
المذكورة لمبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة التى هى  المصدر الربٌسى للتشالرٌع بالنص المالادة الثانٌالة 

مالالن الدسالالتور ، وذلالالك بنصالالها علالالى منالالع  12،  8مالالن الدسالالتور ، ومخالفتهالالا ألحكالالام المالالادتٌن 
ت علٌالاله وتجالالرٌم أمالالر اتفالالق العلمالالاء علالالى اسالالتحبابه حٌالالث دعالالت إلٌالاله الشالالرٌعة اإلسالالالمٌة وحثالال

مالالن قالالانون المحكمالالة  29مالالن خصالالال الفطالالرة ومالالن شالالعابر  اإلسالالالم ، فالالإن المالالادة  واعتبرتالاله
تالالنص علالالى أن " تتالالولى المحكمالالة  1979لسالالنة  48الدسالالتورٌة العلٌالالا الصالالادر بالقالالانون رقالالم 

 :  اآلتًالرقابة القضابٌة على دستورٌة القوانٌن واللوابح على الوجه 

أثنالالاء نظالالر إحالالدى  القضالالابًٌبالالات ذات االختصالالاص إذا تالالراءى إلحالالدى المحالالاكم أو اله ( أ)
الالالدعاوى عالالدم دسالالتورٌة نالالص فالالى قالالانون أو البحالالة الزم للفصالالل فالالى النالالزاع أوقفالالت الالالدعوى 

   0وأحالت األوراق بغٌر رسوم إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا للفصل فى المسألة الدستورٌة 
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إذا دفالالالع أحالالالد الخصالالالوم أثنالالالاء نظالالالر الالالالدعوى أمالالالام إحالالالدى المحالالالاكم أو الهٌبالالالات ذات  ( ب)
االختصاص القضابى بعدم دسالتورٌة نالص فالى قالانون  أو البحالة ورأت المحكمالة أو الهٌبالة أن 
الدفع جدى أجلالت نظالر الالدعوى وحالددت لمالن أثالار الالدفع مٌعالادا ال ٌجالاوز ثالثالة أشالهر لرفالع 

 "  000ورٌة العلٌا الدعوى بذلك أمام المحكمة الدست

 

ومن حٌث إن الختان لغة هو موضع القطع من الذكر واألنثى ) المعجم الوسٌط باب ختن ص 
طبعة المكتبة اإلسالمٌة فالى تركٌالا ( ومسالألة ختالان اإلنالاث وسالعها الخالالف بالٌن الفقهالاء  218

ا أو واجبال –وٌسالمى الخفالاض  –األولٌن ، وكان خالفهم دابالر حالول مالا إذا كالان ختالان اإلنالاث 
مندوبا أم أنه محمول على السنٌة واالسالتحباب ، وعلالى نحالو مالا اختلالف األقالدمون مالن الفقهالاء 
جرى الخالف بٌن العلماء المحدثٌن حول حكم هذه المسألة ، حٌث اتسالع الخالالف لٌشالمل آراء 

ترى أن لٌس فى ختان اإلناث سنة تتبع وأنها عادة عرفتهالا األمالم البالأس  –وإن كانت قلٌلة  –
، ثم وفى الوقت المعاصر صدرت الفتٌالا علالى نحالو ٌجعالل مالن ختالان اإلنالاث عالادة سالٌبة ، بها 

وهالالى محمولالالة علالالى مالالا جالالرت بالاله الممارسالالات مالالن تجالالاوز حالالدود القطالالع المعروفالالة شالالرعا فالالى 
 . ٌ تبعخفاض اإلناث إلى استبصال أجزاء أخرى حساسة ، على تفصٌل 

عالا ، والحنفٌالة والمالكٌالة ٌالرون ٌرون وجوب الختان علالى الالذكور واإلنالاث م فالشافعٌة 
لإلنالاث والحنابلالة ٌالرون وجوباله علالى الالذكور وأناله مكرمالة لإلنالاث ،  بللالذكور منالدوأنه سالنة 

ولكل وجهة هالو مولٌهالا حسالبما ٌالرى استخالصاله ممالا ورد مالن أحادٌالث النبالى صاللى هللا علٌاله 
لالى نحالو مالا وسلم وما صح لدٌه منها حسب القواعد األصولٌة التى ٌسٌر علٌها كل مالذهب ، ع

   -ه : الكتب المعتبرة لكل مذهب ، وقد عرض اإلمام الشوكانى فى كتاب فًهو مسطور 

" لتلالك اآلراء ، كمالا اسالتعرض  " نٌل األوطار شرح منتقى األخبار من أحادٌث سيٌد األحبيار
بلفالظ  عطٌالةاألحادٌث المروٌة عن النبى صلى هللا علٌه وسلم فى ذلكم الشالأن ومنهالا حالدٌث أم 

ى وال تنهكالى " خطابالا مالن النبالى صاللى هللا علٌاله وساللم للخافضالة ، وحالدٌث " إذا التقالى " أشم
متنالاوال  ، خلوصا إلى ما انتهوا إلٌه مالن رأى ، الختانان فقد وجب الغسل " مبٌنا حجج الفقهاء

ثالالم خلالالص إلالالى القالالول بالالأن " والحالالق أنالاله لالالم ٌقالالم دلٌالالل علالالى الوجالالوب والمتالالٌقن ، إٌاهالالا بالالالتعلٌق 
 ."  نٌةـــــالس

وما بعدها طبعة مكتبة اإلٌمالان بالمنصالورة ،  164) ٌراجع المرجع السابق الجزء األول ص 
وهى طبعة حققها كل من الدكتور / كمال الجمل وعبالد هللا المنشالاوى والشالٌخان محمالد بٌالومى 

  .وصالح عوٌضه ( 

رٌخ ، فقد ذهب فضٌلة الشٌخ / عالم نصالار مفتالى الالدٌار المصالرٌة بتالا المعاصرون أما 
 -:إلى أن  –صورتها مرفقة بأوراق الدعوى  – 11/11/1950

" ختالالان اإلنالالاث مالالن شالالعابر اإلسالالالم وردت بالاله السالالنة النبوٌالالة الشالالرٌفة واتفقالالت كلمالالة فقهالالاء 
فالى كوناله واجبالا أو سالنة فإننالا نختالار للفتالوى  اخالتالفهمالمسلمٌن وأبمتهم على مشروعٌته ومع 

لحكمالة مالن مشالروعٌته مالع مالا فٌاله مالن تلطٌالف القول بسنته لتالرجٌح سالنده ووضالوح وجهتاله وا
 ."  00للمرأة  الجنسًالمٌل 

 -:إلى أن 31/5/1992فتواه بتارٌخ  فً جاد الحق على جاد الحقوذهب فضٌلة الشٌخ / 
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" الرواٌات الواردة فالى شالأن ختالان اإلنالاث تحمالل دعالوة الرسالول صاللى هللا علٌاله وساللم علالى  
لك فى إٌجاز وعمق حٌث أوتالى جوامالع الكلالم فقالال إجرابه ونهٌه عن االستبصال ، وقد علل ذ

" أشالالمى وال تنهكالالى  فإنالاله أشالالرق للوجالاله وأحظالالى للالالزوج " وهالالذا التوجٌالاله النبالالوى إنمالالا لضالالبط 
 االشالتهاءمٌزان الحس الجنسى عند الفتاة فأمر بخفض الجزء الذى ٌعلو مجالرى البالول لضالبط 

عالن إبالادة مصالدر هالذا الحالس  مع اإلبقاء على لذات النساء واستمتاعهن مع أزواجهالن ، ونهالى
فلم ٌحرم المرأة مصدر االسالتمتاع ولالم ٌبقهالا دون خفالض  االعتدالواستبصاله ، وبذلك ٌتحقق 

لما كان ذلك وكان المستفاد  من النصوص الشرعٌة ومن أقوال الفقهاء على النحالو المبالٌن 00
التالى دعالا إلٌهالا والثابت فى كتب السنة والفقاله أن الختالان للرجالال والنسالاء مالن صالفات الفطالرة 

اإلسالم وحث على االلتزام بها على ما ٌشٌر إلٌه تعلٌم رسول هللا صاللى هللا علٌاله وساللم كٌفٌالة 
الختالالان وتعبٌالالره فالالى بعالالض الرواٌالالات بالالالخفض ممالالا ٌالالدل علالالى القالالدر المطلالالوب مالالن ختالالانهن ، 

ان ث ) خمالس مالن الفطالرة ( أناله عالام فالى ختالـــــــالـومقتضى ما قاله اإلمام البٌضاوى عن حدٌ
الذكر واألنثى حٌث قال إن معنى الفطالرة فالى هالذا الحالدٌث تتمثالل فالى مجمالوع مالا ورد مالن أن 

  جبلالالًاألنبٌالالاء واتفقالالت علٌهالالا الشالالرابع فكأنهالالا أمالالر  ختارهالالااالفطالالرة هالالى السالالنة القدٌمالالة التالالى 
ومالالن هنالالا اتفقالالت كلمالالة فقهالالاء المالالذاهب علالالى أن الختالالان للرجالالال والنسالالاء مالالن فطالالرة  0000

وأنه أمر محمود ، ولم ٌنقالل عالن أحالد مالن فقهالاء المساللمٌن فٌمالا طالعنالاه مالن  اإلسالم وشعابره
كتبهم التى بٌن أٌدٌنا قول ٌمنع الختالان للرجالال أو النسالاء أو عـــالـدم جـــالـوازه أو إضـــالـراره 
بالالاألنثى إذا هـالالـو تــالالـم عــالالـلى الوجالاله الالالذى علمالاله الــالالـرسول صـالالـلى هللا عـالالـلٌه وســـــالالـلم ألم 

أمـالالـا االخــالـتالف فالالى وصالف حـــالالـكمه بـــالـٌن واجــــالالـب وســـــالـنة ومــــالالـكرمة  ،  ةحــــالـبٌب
هالذا مالا نقالل  إلىٌشٌر  ،  فى االصطالح الذى ٌندرج تحت الحكم اختالفا فٌــــــــكاد ٌــــــكون

) ولالى  اإلمالاممصالر علالى تالرك الختالان قالاتلهم  أهاللحنٌفة من أنه لو اجتمالع  أبى اإلمامفى فقه 
مصالالدر تشالالرٌع  نأ أٌضالالا إلٌالالهوخصابصالاله كمالالا ٌشالالٌر  اإلسالالالم( ألنالاله مالالن شالالعابر  رـــــــالالـاألم

اإلسالالم  مما تقالدم أن ختالان البنالات مالن فطالرة استبانقد  إذو000 إبراهٌمملة  إتباعالختان هو 
وطرٌقته على الوجه الذى بٌنه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فإنه ال ٌصح أن ٌتالرك توجٌهاله 

ن الطب علم والعلم متطالور تتحالرك نظرتاله ونظرٌاتاله قول غٌره ولو كان طبٌبا أل إلىوتعلٌقه 
مختلالف ، فمالنهم مالن ٌالري تالرك ختالان النسالاء  األمالرفى هالذا  األطباءدابما ، وآٌة ذلك أن قول 

ولعالالل تعبٌالالر بعالالض  000وآخالالرون ٌالالرون ختالالانهن ألن هالالذا ٌهالالذب كثٌالالرا مالالن إثالالارة الجالالنس 
أن فٌاله الصالون واناله طرٌالق  إلالىساء بأنه مكرمة ٌهالدٌنا رواٌات الحدٌث الشرٌف فى ختان الن

التهابالات مجالرى البالول وموضالع  إلالىفالرازات الدهنٌالة التالى تالؤدى العفة فوق أنه ٌمنالع تلالك اإل
حالدٌث رسالول هللا صاللى هللا فلو لم تختتن  الفتٌات على الوجاله الالذى شالرحه   0000 التناسل 

وجبالالات أخالالرى تالالذخر بهالالا حٌالالاة ممالالع  لمثٌالالرات تالالؤدى بهالالن هن علٌالاله وسالاللم ألم حبٌبالالة لتعرضالال
انتهالالت فتالالوى فضالالٌلة الشالالٌخ جالالاد  "0االنحالالراف والفسالالاد  إلالالىالعصالالر وانكمالالاض الضالالوابط فٌالاله 

القضالابٌة  43لسالنة  5257العلٌا فى الطعالن رقالم  اإلدارٌة) ٌراجع حكم المحكمة  .  قـــــــالح
 كامال (  اإلفتاءحٌث استعرض هذا  28/12/1997بجلسة 

علالى مجلالس مجمالع البحالوث  -فتالوى فضالٌلة الشالٌخ / جالاد الحالق  - الفتوى ولما عرضت هذه 
هـالالالالـ الموافالالالالق  1415سالالالالنة  األولالالالالىجمالالالالادى  22بتالالالالارٌخ 322بجلسالالالالته رقالالالالم  اإلسالالالالالمٌة

  -قرر المجلس :  27/10/1994

  .وال ٌجوز تجرٌمه  اإلسالم فً) أى خفاضها ( مشروع  األنثىن ختان إ -أوال : 
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أن ٌكون إال بخفاضها دون مبالغة استجابة فى هالذا الشالأن  ز ٌجو ال األنثىأن خفاض  وثانٌا :
فٌاله مصاللحة  وإنمالاظلالم  أوهكى " وبذلك ال ٌكالون فٌاله عالدوان تن" أشمى وال  األثرلما جاء فى 

   .ومكرمة 
 

سالابق لفضالٌلته  إفتالاءفالى  األزهالر الجالامع  شالٌخ د/ سيٌد طنطياوىوذهب فضٌلة الشٌخ 
،  أناتفقالوا علالى لالى أن " الفقهالاء إ 28/12/1993مالؤرخ  المصرٌة ، اإلفتاءوقت تولٌه دار 

الخفالاض فالى حالق النسالاء مشالروع ثالم اختلفالوا علالى وجوباله فقالال  و، الختان فالى حالق الرجالال 
م ـحنٌفالالة ومالالالك هالالو مسالالنون فالالى حقهمالالا ولالالٌس بواجالالب وجالالوب فالالرض ولكالالن ٌأثالال أبالالو اإلمامالالان
حمالد هالو واجالب فالى أ إلمالاما، وقالال  واإلنالاث، وقال الشافعى هو فالرض علالى الالذكور   تاركه

الوجوب ، وهو فى شأن النسالاء قطالع الجلالدة  ظهرهماأحق الرجال وفى النساء عنه رواٌتان : 
 00التالالى فالالوق مخالالرج البالالول دون  مبالغالالة فالالى قطعهالالا ودون استبصالالالها وٌسالالمى هالالذا خفاضالالا 

رجالالال الختالالان لل إن -:الفقهالالاء علالالى النحالالو المبالالٌن والثابالالت فالالى كتالالب السالالنة والفقالاله  أقالالوالومالالن 
انتهالت  " 0ث علالى االلتالزام باله ــــــــالـوح اإلسالالموالنساء من صالفات الفطالرة التالى دعالا إلٌهالا 

 . " هـــفتوى فضٌلت
ق جلسالة  51لسنة  5وى رقم ــــــــ) ٌراجع فى سردها حكم محكمة القضاء االدارى فى الدع

24/6/1997 ) . 
" خرجنالا مالن اسالتعراض أورى أناله  محميود شيلتوتهذا ، وفى إفتالاء لفضالٌلة الشالٌخ / 

لفقهٌالة اٌكالون دلالٌال علالى السالنة  أنالمروٌات  فى مسألة الختان على اناله لالٌس فٌهالا مالا ٌالرجح 
 .وال سنة تتبع  إلٌهفضال عن الوجوب الفقهى وانه لٌس فى الختان خبر ٌرجع 

" دار  أن إلالى اإلفتالاءتولٌاله دار  وقالت نصير فرٌيد واصيلكما خلص فضٌلة الالدكتور /  
ن تركه ألن النصوص عسنة تنظٌمٌة فلٌس واجبا فعله وال منهٌا  اإلناثختان  أنى تر اإلفتاء

الواردة بشأنه ال تأمر بالفعل وال تنهى عن الترك بما تدل فى مجموعها على مبدأ المشالروعٌة 
التشالرٌعى فٌاله أمالر تنظٌمالى ٌتعلالق بعالادات النالاس  األمالر أن للمالرأةللجمٌع ، وان كان بالنسالبة 

  .متروك بما ٌتناسب ومصلحة ذوى الشأن " اإلناثختان ومصالحهم وان 
 
 إلالىالموجاله  –عدوال عالن فتالواه السالالفة  -األزهرفضٌلة الشٌخ د/ سٌد طنطاوى شٌخ  إفتاءثم 

الكلمالالة الفاصالاللة فالالى  0000أن "  إلالالىالالالذى خلالالص فٌالاله  8/10/1994وزٌالالر الصالالحة بتالالارٌخ 
تركناها ألنهم أهالل الالذكر   إجرابها ضرر  فإن قالوا فى  األطباء إلىمردها  اإلناثمسألة ختان 

ن تتخذ كافالة اإلجالراءات القانونٌالة أغٌر ذلك فعلى وزارة الصحة فى مصر فى ذلك وان قالوا 
،  اإلنسالانٌةبطرٌقالة ٌتالوفر فٌهالا السالتر والعفالاف والكرامالة  لإلنالاثإلجراء هذه العملٌة بالنسالبة 

  ."السوٌة  وباهلل التوفٌق  أنوثتهاالتى تصون للفتاة 
ق جلسالالالالة  43لسالالالالنة  5257)ٌراجالالالع : حكالالالالم المحكمالالالالة اإلدارٌالالالة العلٌالالالالا فالالالالى الطعالالالن رقالالالالم  

28/12/1997   ) 
ختالان  نأمالن مسالتندات  األوراقممالا ساللف وممالا حوتاله  ن الثابت خلوصا  ٌث إومن ح 

وهى تلالك الجلالدة الناتبالة عالن  األنثىة البظر لدى ف)  خفاضهن ( بمعنى استبصال قل اإلناث
نالالزل حكمالاله فالالى مالالدارج الحكالالم ٌالفالالرج ، هالالذا الخفالالاض بالالذلكم التحدٌالالد ال  أعلالالىالبظالالر فالالى 

دون تركاله  وال فالى أن المبالاح أال قصالد للشالارع فالى فعلاله ـا ،  وشـالشرعى عن كونه مباح
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خٌرة المكلف ، فما كان من المكلف من فعالل أو تالرك بل قصد الشارع ل ، لهـه دون فعـترك
حكالالم  فهالالو قصالالد الشالالارع ) ٌراجالالع فالالى بٌالالان ٌهمالالا فعالاللأ إلٌالالهفالالذلك قصالالد الشالالارع بالنسالالبة 

مالن جانالب  إلٌالهفالإذا نظالر الشالاطبى  إسحاقالشرٌعة ألبى  أصولوافقات فى ـالم : احـــالمب
 اإلسالالمقبالل  األمالمكونه مباحا بالنص فٌكون مستحبا فعله ، فلقد كالان الختالان معروفالا لالدى 

مالا ٌنبغالى علٌهالا فعلاله  لالىإأقالره وأرشالد الخافضالة ولما بلغ ذلك النبى صلى هللا علٌاله وساللم 
 –شمى وال تنهكالى " وهالو مالا ٌجعالل الخفالاض أصلى هللا علٌه وسلم "  ه عند الخفاض بقول

من قبٌل السنة التقرٌرٌة وكفى بذلك دلٌال على  إلٌه اإلشارةبالمعنى السابق  – األنثىختان 
 2/353لبانى فى سلساللته الصالحٌحة شمى وال تنهكى " صحة األأ"  :  االستحباب ) حدٌث

ذلالك فالى  إلالىمشالار  297بالرقم  1/24وصححه السٌوطى فى الجامع الصالغٌر  722برقم 
بتحقٌق الدكتور  األولالجزء  إلٌه اإلشارةالسالف  طاروألامن كتاب نٌل  166هامض ص 

  .كمال الجمل ( 
 

الخفاض ٌجرى فى موضالع العفالة مالن المالرأة  نأ إلىفى تلك المسألة ٌعود  اإلشكالولعل 
 –هم وخاصهم فجرى الخلالط الغموض بٌن كثٌر من الناس عام كتنفهااففاء والستر ،وشأنه الخ

بحدوده المرعٌة شرعا وبٌن ممارسالات  –ختانهن  – اإلناثبٌن خفاض  –فى الفهم والتطبٌق 
ٌعنالى قطالع  األنثالىختن  نأذلكم انه  قد شاع  ، أخرى ضاره تستوجب وحدها المنع والتجرٌم 

 – األطبالالاءوهالالى مراتالالب للختالالان ٌعرفهالالا  –ه أو مالالن الشالالفرٌن ـــالالـــــالبظالالر أو أخالالذ جالالزء من
نه ـــــالـالختان على هذا النحالو المنهالى ع إجراءوجرت الممارسات فى كثٌر من الحاالت على 

ما ٌقطع مالن  إنحقٌقة الخفاض الذى قررته السنة لٌس كذلك ، إذ  نأ) ..... ال تنهكى (  غٌر 
 فالةالجنسالٌة تسالمى قل األعصالاببارة عن جلدة تخلو من هو ع –ختانها  –المرأة عند خفاضها 

وقطالالع هالالذه الجلالالدة ٌكشالالف عالالن البظالالر وال  –وٌسالالمٌها الفقهالالاء عالالرف الالالدٌك  – األطبالالاءلالالدى 
   .عند الذكر ةالقلفٌفصله ، بما ٌكون معه هذا القطع مناظرا تماما لقطع 

خالالد محمالد  رؤٌالة طبٌالة للالدكتورة / سالت البنالات اإلنالاثكتالاب ختالان  ) ٌراجع فالى ذلالك :
على ، منشور بالشبكة العنكبوتٌة للحاسوب " االنترنت " على موقع ٌحمالل اسالم المؤلفالة وكالذا 

  .بموقع وٌكبٌدٌا الطبى ( 
 
تستأصل فٌه أجزاء حساسالة لالدى  –غٌر شرعى  –ن كان إجراء الختان على نحو بول 

تهالا االفتالاة وعلالى حاجاألنثى تترتب علٌه أضرار جسٌمه تطال جسدها وتؤثر تأثٌرا بالغا على 
مهالالا إذ ال ضالالرر وال ضالالرار  ولكالالون التجالالرٌم ٌتبالالع ٌالمشالالروعة ، بمالالا ٌسالالتوجب محاربتهالالا وتأث

فوابالالد  إلٌهالالابمعنالاه قطالالع تلالالك الجلالالدة المشالالار   -الختالالان  -الضالرر حٌثمالالا كالالان ،  فالالإن للخفالالاض 
 المرفالالق اإلسالالالمٌةٌقررهالالا أهالالل الطالالب ، ومالالن ثالالم كالالان كتالالاب مجمالالع البحالالوث  طبٌالالة وجسالالدٌة

المتضمن أن الختان عادة سٌبة محموال على تلالك الممارسالات الضالارة التالى اقترنالت  باألوراق
ه هالالبالالإجراء الختالالان لألنثالالى وهالالى بقٌالالة مالالن عالالادة عرفتهالالا األمالالم ، دون إجالالراء الخالالتن علالالى وج

  .الشرعى المحدد السالف بٌانه 
 

ى أن مبالادئ حٌث إنه ولما كالان الدسالتور قالد صالدر ناصالا فالى المالادة الثانٌالة مناله علال ومن
 رة منه ـــــة عشـــ فى المادة الحادٌ للتشرٌع ومقررا   هى المصدر الربٌسى  اإلسالمٌةالشرٌعة 



 ق   67لسنة  75823،  77611تابع الحكم فى الدعويين رقمي 

 **  *********************************** 

 75 

 
وحماٌتها ومراعاة المستوى الرفٌع للتربٌالة الدٌنٌالة والقالٌم  األخالقالتزام المجتمع برعاٌة 

الحرٌالالة ى أن علالال واألربعالالٌنالخلقٌالالة والتالالراث التالالارٌخى للشالالعب  ومؤكالالدا فالالى المالالادة الحادٌالالة 
  أنمناله علالى  واألربعالٌنسالة دالشخصٌة حق طبٌعى وهالى مصالونة ال تمالس ، وفالى المالادة السا

كانت الحرٌة الشخصٌة هى مالك حرٌة العقٌدة وحرٌة ممارسة الشعابر الدٌنٌة و الدولة  تكفل
تى كلهالا ال تخلقهالا الشالرابع بالل تنظمهالا وال توجالدها القالوانٌن بالل توفالق بالٌن شال اإلنسالانٌةالحٌاة 

مناحٌها ومختلف توجٌهاتها تحقٌقالا للخٌالر المشالترك للجماعالة ورعاٌالة الصالالح العالام ، فهالى ال 
، وهالالذه الحرٌالالة  األغالالراضهالالذه الغاٌالالة مسالالتوجبا تلالالك  إلالالىتقبالالل مالالن القٌالالود إال مالالا كالالان هادفالالا 

م لها بدونها ، إذ هى محورها وقاعدة ا، ال قو أقطارهاالشخصٌة اصل ٌهٌمن على الحٌاة بكل 
ها ، وٌندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التى ال تكتمالل الحرٌالة الشخصالٌة فالى غٌبتهالا ، بنٌان

صالالحه  وتحقٌالقومنها مما ال شك فٌه حالق الشالخص فالى أن ٌفعالل شالٌبا مباحالا ٌالرى فٌاله نفعاله 
 .االفتبات علٌه  أوٌطال حق الغٌر  أندون 

 
 
المالادة  أحكامبمقتضى  ومن حٌث إنه وترتٌبا على ذلك وهدٌا به فإنه وإذ حظر المشرع  
ختالالان اإلنالالاث  2008لسالالنة  126 رقالالم قالالانونالمالالن قالالانون العقوبالالات المضالالافة بمكالالررا   242

وجعل من إجرابه جرٌمالة ٌعاقالب مالن أحدثاله بالالحبس مالدة ال تقالل عالن ثالثالة أشالهر وال تجالاوز 
ناله صالدر قالرار أ، كمالا ه الف جنٌالآوال تجالاوز خمسالة  هسنتٌن أو بغرامة ال تقل عالن ألالف جنٌال

حظر قٌام أي من األطباء أو العالاملٌن فالً  مقررا 2007لسنة  271ٌر الصحة ذى  الرقم وز
ً بإجراء أي قطع أو تسوٌة ألي جزء طبٌعً فً الجهالاز التناساللً  لألنثــــــــالـى طبالمجال ال

  ) ختان اإلناث ( فإن ذلك تراه المحكمة مخالفا  ألحكام الدستور  من الوجوه التالٌة :
 

) ختانهن ( بالحدود المقررة شرعا على الوجه السالف  اإلناثطالما أن خفاض  أنه أوالً:
تقٌٌالدا  أوفكان الشالأن فٌاله أن ٌتناولاله المشالرع تنظٌمالا  – هتبامرفى أدنى  –بٌانه هو أمر مباح 

مباحالا  األمالروإذ كالان ذلالك  ، بما ٌحقق صالح  الفرد والجماعة ولٌس شالأنه الحظالر والتجالرٌم 
مالن التجالرٌم والتالأثٌم للفعالل كشالأنه  إلٌهوالترك فإن شأن المشرع فٌما خلص ٌستوى فٌه الفعل 

  .تجرٌم الترك  إلى –فرضا  –فٌما لو خلص 
 
 

فى الحدود المقررة شرعا ٌقف حابال  اإلناثخفاض  تدخل  المشرع بحظر نأوالحاصل 
ختالالان مانعالالا دون اسالالتعمال طابفالالة مالالن النسالالاء لحقهالالن المشالالروع فٌمالالا تعتقدنالاله مالالن شالالرعٌة ال

المشالروعة  نواستحسانه وما ٌترتالب علٌاله مالن فوابالد طبٌالة فالى إزالالة الزوابالد وتعالدٌل رغبالاته
وهو حق مالزم للمرأة وكٌانها وطبٌعتها ال ٌجالوز للمشالرع أن ٌعصالف باله أو ٌنالال مناله ، كمالا 

  اإلباحالةألصالل  استصالحاباالشأن فٌمن هن غٌر راغبات فٌه فال ٌكرهن أحالد علالى القٌالام باله ، 
لمشالالرع قالالد خلالالط فالالى مجالالال التالالأثٌم بالالٌن أمالالر مبالالاح وهالالو إجالالراء الختالالان فالالى حالالدوده كمالالا أن ا

خالالر جالالرت علٌالاله آالمشالالروعة وهالالى قطالالع تلالالك الجلالالدة الناتبالالة علالالى مالالا سالاللف بٌانالاله ، وبالالٌن أمالالر 
 األمالالرالممارسالالات الخاطبالالة باستبصالالال أجالالزاء ذات حساسالالٌة لالالدى المالالرأة ، والشالالأن فالالى هالالذا 
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الشالرعٌة ، أمالا الشالأن بالنسالبة لألمالر  اإلباحالةه حالدود المنع والتجالرٌم لضالرره وتجالاوز األخٌر
لصالح الراغبات فى الختن ،بأن ٌعهالد  فكان ٌقتضى التنظٌم وفق ما ٌراه المشرع محققا األول

التى تجالرى  األماكنقصر ممارسته على بعض منهم وتنظٌم  أواالختصاص  بهذا األمر لذوى
مبالالاح ، وبالالٌن مالالا اخالتلط بالاله مالالن ممارسالالات ال األمالرفٌهالا ثالالم تحدٌالالد الخطالوط الفاصالاللة بالالٌن ذلالالك 

الختان  -مطلقا  إجراء عملٌات الخفاضإن المشرع بحظره  0خاطبة جرى النهى عنها وحدها 
علالالى النحالالو المقالالرر إباحتالاله ٌعصالالف بحالالق المالالرأة التالالً تعتقالالد فالالً فوابالالد الخفالالاض واسالالتحبابه  -

 .خٌر العباد وصالحهم فٌه  شرعا  انطالقا من عقٌدة بأن الشرع الحنٌف ال ٌحض إال علً ما
 
إن المشرع وإذ حظر عملٌات الختان جمٌعها سواء ما كان منها داخال فى حالدود   ثانٌاً: 
ال وقوعاله حالوقوع فى المحظور واستف إلىٌؤدى  أو ما جرت به الممارسات الخاطبة اإلباحة

بالاء مالن األط االختصاصالمطلق علً ذوي الحظر  نأذلك  ، من حٌث قصد المشرع المنفعة 
 –الخفالاض وتالأثٌم فعالل ، قالرار وزٌالر الصالحة المشالار إلٌاله  نتظمالهاومساعدٌهم علالً نحالو مالا 

لإلنالالالاث ونقلالالاله بكالالالل صالالالورة إلالالالً دابالالالرة التجالالالرٌم علالالالً نحالالالو مالالالا تضالالالمنته المالالالادة   - الختالالالان
من قانون العقوبات المشار إلٌه ، هذا المسلك ٌدفع الراغبٌن فٌه المنتصفٌن لرأي مكررا  242

مالالن  ذكرحسالالانه أو إباحتالاله الملتمسالالٌن لمالالا فٌالاله مالالن فوابالالد ٌقررهالالا بعالالض ذوي الالالالقالالابلٌن باست
األطبالالاء ، ٌالالدفع أولبالالك نالالزوال  عنالالدما ٌرونالاله حقالالا  لهالالم إلالالً اللجالالوء إلالالً غٌالالر ذوي االختصالالاص 

ومن هنا ٌأتً المحظالور وتترتالب مفاسالد أعظالم مالن  ، العارفٌن إلجراء هذا الخفض أو الختن 
ٌقتصالروا علالً إجالراء  نذلك أن غٌالر العالارفٌن لال إن كانت ،  ، من منافعجلبها تلك التً ٌراد 

هذه العملٌة فً الحدود المنضبطة ، وستسالتمر تلالك الممارسالات الجالابرة المتجالاوزة لحالدود مالا 
ال سالٌما وأن هالذا األمالر بطبعاله محالوط بالخفالاء  ، سن ، وما أعظمها مفسدة هو مباح أو مستح

ثقافة والمعرفة التى تمكالنهم مالن معرفالة مالا ٌنبغالى والكتمان خاصة لدى الكثٌر من غٌر ذوى ال
  .فعله وما ٌقتضى النهى عنه من ممارسات جابرة تقترن بعملٌة الخفاض 

 
 -بكافة مراتباله –خرها فٌتمثل فً أن حظر ختان اإلناث آأما ثالث هذه المناعً و :ثالثاً  

األطبالالاء بالالنص عقالالابً ٌالالؤدي إلالالً عالالزوف  هوبالالأي صالالورة كالالان وتالالأثٌم هالالذا العمالالل وتجرٌمالال
بأنفسهم عن الدخول فً دابالرة  وامتناعهم عن إجراء أٌة عملٌات جراحٌة فً هذا الموضع نأٌا  

التجالالالرٌم إزاء عمالالالوم التصالالالرٌح بالالالالحظر والتالالالأثٌم، حتالالالى ولالالالو كانالالالت الجراحالالالات أو بعضالالالها 
تستوجبها ضرورة طبٌة ، ومن ثم فإن الحظر والتأثٌم علً هذا اإلطالق ٌحالول دون اسالتعمال 

هن فً التطبٌب ، وهو حق ٌتصل بحقهن فً الحٌالاة لصالٌق بالشخصالٌة منالذ والدتهالا  النساء حق
ا ٌعد معه ذلك التجرٌم افتباتا  علً هذا الحق بما ٌناهض أحكام الدستور المقالرر لحقالوق وهو م

   .األفراد وحرٌاتهم 
 

  
مالن قالانون  ا  مكالرر 242ولمالا كالان الفصالل فالً مالدي دسالتورٌة المالادة  ومن حٌث إنه       

فٌمالالا تضالالمنته مالالن تجالالرٌم عملٌالالات  2008لسالالنة  126قالالانون رقالالم الالعقوبالالات المضالالافة ب
القاضالً بحظالر  2007لسالنة  271الختان علً وجه العمالوم ، وقالرار وزٌالر الصالحة رقالم 

توقالف علٌاله ٌقٌام أي من األطباء وهٌبة التمرٌض بالعملٌالات المالذكورة علالً نحالو مطلالق ، 
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ة ، وكان الفصل فً دستورٌة ذلك النص وهذا الفصل فً الدعوى المطروحة علً المحكم
القرار مما ٌخرج الفصل فٌه عن والٌالة هالذه المحكمالة ، األمالر الالذي تقضالى معاله المحكمالة 

للفصالالل فالالً مالالدي العلٌالالا  محكمالالة الدسالالتورٌةإلالالً ال -بالالدون مصالالروفات -بإحالالالة األوراق 
 دستورٌتهما .     

  سباباألفلهذه                                        
                                 **********************  

  -:  حكمت المحكمة
مين/ عبيد المجٌيد العنيانً ، محميد صيالح اليدٌن محميد منضيمٌن ٍ   بقبول تدخل كل أوالً:

إلً المدعٌٌن فً طلباتهم ، وبعدم قبول تدخل األخٌر فٌما ٌجاوز هيذه الطلبيات ، وبقبيول 
   0ب األطباء بصفته ، خالد علً عمر منضمٌن إلً الجهة اإلدارٌةنقٌ / من ٍ   تدخل كل

 
ثانٌاً: بإحالية األوراق إليً المحكمية الدسيتورٌة العلٌيا للفصيل فيً ميدي دسيتورٌة الميادة و   

  . 2007لسنة  271مكرراً من قانون العقوبات وقرار وزٌر الصحة رقم  242
 

مين مكيرراً  242صل فً دستورٌة المادة الف ثالثاً:  وقف الدعوى وقفاً تعلٌقٌاً إلً حٌنو
  قانون العقوبات وقرار وزٌر الصحة المشار إلٌهما .

               
 رئٌس المحكمة                                                      سكرتٌر المحكمة    


