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مقدمة

ماھو ختان الذكور ؟
ختان الذكور ھو فصل القلفة عن الحشفة (رأس العضو) ثم قطعھا و ازالتھا، القلفة ھي نسیج متحرك
شدید التعقید لذلك لیس ھنالك أدلة أو إشارة تعین مكان القطع، لذلك نجد أن مساحات الجلد المزالة و
شكل الندوب التي یخلفھا الختان تختلف من شخص ألخر، إذاً من المستحیل أن نجد إثنین مختونین

بنفس الكیفیة

النبي إبراھیم و الختان

مع أنھ تم ذكر النبي إبراھیم علیھ السالم ٦٧ مرة في القرأن الكریم فإنھ لم یذكر أي شيء یتعلق بختانھ،
انما إیمانھ و اخالصھ � ھو ما تم التركیز علیھ في القرأن الكریم وھو الذي یجب اتباعھ، وقد ذكر

القرأن الكریم بناء النبي إبراھیم للكعبة المشرفة، لكن لم یتضمن نص بمعنى أن إبراھیم أمر بقطع جزء
.من جسده، ھنالك سبب مھم كما سنرى بعد قلیل

وقالوا كونوا ھودا أو نصارى تھتدوا قل بل ملة إبراھیم حنیفا وما كان من المشركین
٢:١٣٥ -  القرآن

نحن نتبع طریق إبراھیم علیھ السالم بإتباع الدین الذي ورد في القرأن الكریم لیس كما في اإلنجیل الذي
عثر فیھ على ھذه الوصیة

یرید هللا لیبین لكم ویھدیكم سنن الذین من قبلكم ویتوب علیكم وهللا علیم حكیم
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٤:٢٦ -  القرآن

قال هللا لنا أنھ خلق اإلنسان في أحسن تقویم

في آیات كثیرة من القرآن، أخبرنا هللا أنھ قد خلق كل شيء، بما في
ذلك البشر .في أحسن صورة

لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم
٩٥:٤ -  القرآن

یعني ذلك إن الطفل ذكر أو أنثى حین ما یخرج من رحم أمھ یكون
في أحسن صورة مروراً بأدق التفاصیل التي ال یمكن لإلنسان بنفسھ

ادراكھا، و یعلمنا هللا مراحل تكون الجنین إلى إن یصیر إنسان في
 أحسن صورة بقولھ تعالى

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم
أنشأناه خلقا آخر فتبارك هللا أحسن الخالقین

٢٣:١٤ -  القرآن

.هللا ھو الخالق المصور العظیم یخلق أي شيء بشكلھ األمثل
و یقول هللا عز و جل في ایة أخرى:

وترى الجبال تحسبھا جامدة وھي تمر مر السحاب صنع هللا الذي أتقن كل شيء .إنھ
خبیر بما تفعلون
٢٧:٨٨ -  القرآن

الذي احسن كل شئ خلقھ وبدا خلق االنسان من طین
٣٢:٧ -  القرآن

 و یقول هللا عز و جل في ایة أخرى:

هللا الذي جعل لكم األرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من
الطیبات ذلكم هللا ربكم فتبارك هللا رب العالمین

٤٠:٦٤  القرآن

خلق السماوات واالرض بالحق وصوركم فاحسن صوركم والیھ المصیر
٦٤:٣  القرآن
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كل ھذه اآلیات تخبرنا أن هللا خلق البشر، ذكورا وإناثا، في أحسن صورة في رحم األم، تصمیم القلفة
في الذكر ھو عمل متعمد من الخالق عز و جل، إن هللا تعالى لم یرتكب "خطأ" في تصمیم القلفة من

الذكر. فھو ال یحتاج الى الجنس البشري لیأخذ سكینا ویبدء في قطع جزء من العضو التناسلي الذكري،
كما لو كان أنھ "إجراءات تصحیحیة لعیب تصمیم". یقول :هللا تعالى

الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ھل ترى
من فطور

٦٧:٣  القرآن

مؤیدو الختان یقولون ھناك أسباب مثل النظافة وغیرھا من الفوائد التي تقف وراء القیام بذلك، و فالواقع
تلك إھانة لخلق هللا ألنھ لو كان عدم وجود القلفة أفضل لخلق هللا كل الذكور بال قلفة، وقد ورد في
القرأن أن هللا أحسن خلق كل شيء، وقد اثبتت البحوث الطبیة أن للقلفة وظائف تقوم بھا خلقھا هللا

سبحانھ و تعالى من أجلھا

وظیفة القلفة

مجموعة نھایات عصبیة جنسیة
النسیج الداخلي للقلفة فرید من نوعھ وھو مختلف في تركیبتھ عن جمیع أنسجة الجسد حیث یحتوي على

نھایات عصبیة حساسة للمس الخفیف، ویلعب دور أساسي في تحقیق المتعة الجنسیة، یحتوي ھذا
الجزء على أالف المستقبالت الحسیة التي تمثل أھم عنصر حسي في العضو التناسلي الذكري، كما
تحتوي الغلفة على فروع من األعصاب الظھریة، بین ١٠,٠٠٠ و ٢٠,٠٠٠ من األعصاب الحسیة

المختلفة القادرة على استشعار الحركة الطفیفة والتمتد، والتغییرات الطفیفة في درجة الحرارة، والتدرج
في نسیج ناعم، یتسبب الختان بإزالة كل ھذه المیزات التي أنعم هللا بھا على اإلنسان. وأن أكثر جزء

حساس من العضو الذكري على اإلطالق ھو نقطة اإلنتقال من الجزء الداخلي للقلفة إلى الجزء
الخارجي منھا و في كل الحاالت ھذا الجزء یزال أثناء عملیة الختان
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الحمایة
یغطي النسیج الداخلي للقلفة الحشفة (رأس العضو الذكري) وھو ما یحمیھا من الجفاف و الملوثات
البیئیة. البطانة الداخلیة للقلفة ھي غشاء مخاطي مثل بطن الجفون أو جلد الشفاه الداخلیة و بالتالي

الحفاظ على حساسیة الحشفة و حموضتھا، مثل البظر في العضو التناسلي األنثوي. الحشفة حساسة
للغایة، لكن خالل األسابیع األولى للختان تبدأ في فقدان حساسیتھا من خالل اإلحتكاك بالحفاضات أو

المالبس الداخلیة، ویكون لمسھا للقماش مؤلم جًدا مثل مقلة العین التي تحمیھا الجفون، فإن المرء
الیمكنھ لمس مقلة عینھ إال من خالل الجفن فقط، وبذلك تتعرض الحشفة للجفاف التدریجي، وتبدأ في

تكوین طبقة جافة كوسیلة للدفاع ضد الملوثات البئیة

الصور:
www.drmomma.org

یتوعد الشیطان أن یجعل البشر یقطعوا أجزاءا من أجسادھم خلقھا هللا. یخبرنا هللا ھذه المعلومة في اآلیة
:التالیة

والضلنھم والمنینھم والمرنھم فلیبتكن اذان االنعام والمرنھم فلیغیرن خلق هللا. ومن یتخذ
الشیطان ولیا من دون هللا فقد خسر خسرانا مبینا. یعدھم ویمنیھم وما یعدھم الشیطان اال

.غرورا
٤:١١٩ - ١٢٠  القرآن

كما یمكن أن یرى، فالشیطان یعد أن یجعل البشر یغیروا ما خلق هللا باألصل. ال تعني -أبًدا_ حقیقة أن
الشیطان یستخدم أذن الماشیة كمثال أنھ یخطط لیغیر خلقة هللا على ھذه الشاكلة فقط. ھذا راجع ألن
ھدف إبلیس ھو جعل الناس یغیروا ما یخلق هللا باألصل لیس فعل قطع آذان الماشیة الذي یعد فقط

http://www.drmomma.org/
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وسیلة للغایة - من الممكن أیًضا أن یتخذ وسائل أخرى.
نعلم ھذا من جملتھ “َوَآلَُمَرنَُّھم فَلیُغَیّرنَّ َخلَق هللا” حیث

تتضمن “َخلق هللا” كل ما خلق هللا متضمنًا العضو
.الذكري لألطفال

حیث أن الشیطان توعد فیجب علیھ أن یجد طرقا لینفذ
رغباتھ. فیما یتعلق بطرق الشیطان في تنفیذ رغباتھ

یظھر هللا للمؤمنین أن الشیطان سیوحي كلمات
ومقوالت خارج القرآن كاإلشاعات والحكایات لیوصل

رسالتھ

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین االنس والجن یوحي بعضھم الي بعض زخرف القول
غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم وما یفترون

٦:١١٢  القرآن

الحق (االنساني) للشخص في اختیار أن یكون مختونا أم كامال

إذا افترضنا جدلیا أن النبي إبراھیم ختن نفسھ في عمر الثمانین كما یقول الحدیث، فإنھ قد فعل ذلك في
عمر ناضج یستطیع فیھ أن یتخذ قراراتھ الواعیة بنفسھ. ھل یجب أن یُلَحق ھذا بالرضع واألطفال الذین

ال یستطیعون أن یتخذوا قرارات بأنفسھم أو یحكموا على وعي؟ من قرر لھذا الطفل أنھ "مسلم"؟
(بافتراض أن اإلسالم یتطلب من الفرد أن یفعل ھذا الفعل، وھذا خطأ وعكس الحقیقة). وقد قاموا

بطرح حجة وھي أن جوانب من الدین كالصالة یتم تعلیمھا "بغیر موافقة" فلماذا یجب أال تنفذ عملیة
الختان إال بموافقة؟ الفرق ھو أن الختان تغییر دائم/أبدي لجسده ال یمكنھ استرجاعھ في حال أراد جسدا
كامال في المستقبل. ھذا یقف على النقیض من عناصر أخرى في تربیة األطفال كتعلیم الصالة ومفاھیم
القرآن التي تعلمھ أشیاء یمكن أو ال یمكن أن یوافق علیھا - ھناك حریة في الدین ولكن الختان ال حریة

:فیھ. یأمرنا هللا

لماذا ال یشتكي الكثیر من الرجال المختونین؟

:تأتي اإلجابة عن ھذا السؤال في عدة طیات

أتى ختانھم وقت المیالد أو في الطفولة ویمكنھم اآلن االحساس بمتعة في الجنس ولكنھم ال یعرفون
مدى اإلختالف بین وضعھم الحالي ووضعھم الذي كان یمكن أن یكونوا علیھ بعضوھم الكامل كما خلقھ

هللا في األصل. ولھذا فإنھ من المستحیل أن یالحظوا أي فرق. المضایقات المستمرة األخرى التي
.یتسبب فیھا الختان مثل احتكاك رأس العضو یسكتھا المخ مع مرور السنین وإن ظلت تصیب الرجل

اإلعتقاد بأن العملیة جزء من اإلسالم ومن الالزم عملھا بدون شك -ولكن ال یمكن للدین الصحیح أن
یأمر بأي سوء- غیر أنھم یعتقدون بذلك بغیر أن براجعوا القرآن لیروا ما قال القرآن بشأن ذلك

."وبالحقیقة فـ"الرسول" لم یفعل أو یحض على فعل ینافي تعالیم "الرسالة
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حتى بعد معرفة الخسائر الناجمة عن الختان - سلوك نفسي یتغلب في حین غرور اإلنسان ال یستطیع
تقبل فكرة أنھ قد تم سلبھ كمال وظیفة عضو حساس ومھم من جسده بغیر موافقة مسبقة منھ. وھذا

سیعني أن لھ جسدا ناقص وأقل قدرة جنسیة وھذا یجرح غروره

اإلعتراف بعجزه الجنسي یعني أنھ سیوقع اللوم على شخص ما - وقد یتضمن ھذا والدیھ. وقد ینفذ ھو
.ھذا أیًضا في أطفالھ مما قد یجعلھ یعترف بالخطأ ویعیش عمره كامال في ندم

ممارسة یمارسھا غالبیة الناس - أن یشعر باالنتماء في مجموع الناس، ما الذي سیقولھ الناس؟ كیف
لكل ھؤالء الناس أن یكونوا على خطأ؟

حتى بعد معرفة أضرار الختان فإن سلوك نفسي یظھرعندما ال ترید كبریاء الشخص أن تتقبل فكرة أن
الوظیفة الكاملة لجزء حیوي من جسده قد نزعت منھ بغیر موافقتھ المسبقة. وھذا سوف یعني أن لدیھ
جسد غیر كامل وأقل قدرة جنسیة وھذا سیجرح كبریائھ. وباإلضافة إلى ذلك، فالتسلیم بھذا یعني أن

اللوم سیقع على شخص ما – وقد یتضمن ھذا والدیھ. ومن الجائز أیًضا أن ینفذ الشخص ھذا في أبناءه
.وسیتطلب ھذا منھ االعتراف بالخطأ وتحمل احساس بالذنب یرافقھ مدى الحیاة

"ممارسة الغالبیة – للشعور باالنتماء للمجموع؛ "ماذا سیقول الناس؟ كیف یكون كل ھؤالء على خطأ؟

نخلص من ذلك أن الدلیل القرآني إضافة إلى العلوم الطبیة یثبتوا أن ختان الذكور عادة ضد دین هللا
حیث أن الشیطان ھو المؤثِر. یعرض الختان لمضار مدى الحیاة للذكر باإلضافة إلى صدمة العملیة
غیر الضروریة. اسأل نفسك قبل أن تقدم علیھ، ما حقك في أن تغیر ما صنعھ هللا بنفسھ على أحسن

صورة؟ األطفال الذكور في أحسن صورھم بالطریقة التي خلقھم هللا علیھا

مشاركة ھذه الصفحة:

http://tellafriend.socialtwist.com/
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یسمح بنقل كل مادة المقال أو طبعھا أو نشرھا بشرط ذكر الموقع كمصدرھا.
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