
QUESTION:  

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding 

the following issue: Is female genital mutilation allowed in Islām? What has 

Sayyidī A’la Hazrat al-Imām Ahmad Ridā Khān (may Allāh cover him with 

mercy)  said about this? 

 

Questioner: ‘AbdAllah from England 

ANSWER: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب 

 

Cutting different parts of the female private part is known as female genital 

mutilation.  This includes cutting of the clitoris and its hood and the internal 

labia and other than it. Through the cutting of these parts a woman loses her 

female desire and sometimes apart from the cutting of these parts the private 

part is also sealed. Approximately 12 million women in Africa and the Middle 

East are caught up in this great tribulation. According to Islamic Law this action 

of female genital mutilation is harām, impermissible and changing of the 

creation of Allāh and Islām does not permit this. Just as Allāh mentions: 

 

{(shaytān said) “I will certainly bid to them that they would alter the creation 

of Allah.”} 

 

[Sūrah al-Nisā Verse 119] 

 

In Tafsīr al-Sāwī under this ayah it is mentioned “and from this is the changing 

of the body”.  

 

It is mentioned in hadīth that those women have been cursed that try to bring 

about change in that which Allāh has created by altering their bodies as is 

mentioned in Sahīh al-Bukhārī: 

 

Sayyidunā ibn Mas’ūd (may Allāh be pleased with him) said:  

 

‘Allāh has cursed those women who practice tattooing and those women who 

have themselves tattooed, and those women who get their hair removed from 



their eyebrows and faces, and those who make artificial spaces between their 

teeth for beauty; may those be cursed who change the creation of Allāh. Why 

should I also not curse such people whom the Noble Messenger of Allāh ملسو هيلع هللا ىلص has 

cursed?’” 

 

[Sahīh al-Bukhārī, hadīth 5937] 

 

However female circumcision is permissible in Islām but this circumcision is 

completely different to female genital mutilation. In fact they are the names of 

two opposing matters.  In female genital mutilation the clitoris and the flesh 

which surrounds it is removed completely so that a woman’s sexual desire is 

severed.  Whereas in circumcision only a part of the skin which is above the 

urinary passage that resembles the crest of a rooster is removed and no more. 

Through this circumcision the pleasure of both the male and the females is 

increased. 

 

Just as is mentioned in Sunan Abū Dāwūd that Umm Atiyyah (may Allah be 

pleased with her) narrates that: 

 

“In Madīnah there was a woman that used to circumcise other women.  The 

Prophet  ملسو هيلع هللا ىلص said to her do not exaggerate in cutting because that is more 

beneficial and more pleasurable for the woman and more pleasing to the 

husband.” 

 

[Sunan Abū Dāwūd hadīth 5271]  

 

In commentary upon this hadīth Muftī Ahmad Yār Khān al-Na’īmī (may Allah 

shower him with mercy) mentions that the rule at that time was that at the 

time of child birth the midwife or another woman whilst cutting the umbilical 

cord would also cut a piece of flesh near the urinary passage of the girl and they 

would call this female circumcision.  The Prophet  ملسو هيلع هللا ىلص informed them that this 

piece of flesh should not be cut from further down.  Firstly the narration is not 

sahīh (authentic).  Even if it were authentic it would only establish 

permissibility.  According to some of the Hanafī scholars female circumcision is 

makrūh.  Just as good cleanliness is achieved with male circumcision so too it is 

achieved with female circumcision.  From this greater pleasure is attained in 

conjugal relations.  The female attains greater pleasure due to the male’s 



circumcision and the male attains greater pleasure from the female’s 

circumcision.  Nowadays it would seem this is no longer practised. 

 

[Mir’āt al-Manājīh Volume 6 page 305] 

 

It should also be remembered that in Islām female circumcision is only allowed 

and there is no emphasised ruling on it rather where it is not the customary 

practise then the ‘ulamā have prevented it. 

 

Just as Sayyidī A’la Hazrat al-Imām Ahmad Ridā Khān (may Allāh cover him with 

mercy) mentions in reply to a question that there is no emphasised ruling on 

female circumcision and here because it is not a customary practice the 

laypeople will laugh at it and this will cause them to fall into a great sin and 

protecting the Dīn of the Muslims is wājib so there is no command for it here. 

 

It is mentioned in al-Ashbāh: 

 

“Female circumcision is not a Sunnah however it is a virtuous matter.” 

 

[al-Ashbāh wa al-Nazhā’ir Volume 2 page 170] 

 

It is mentioned in Ghamz al-‘Uyūn on Munyat al-Muftī: 

 

“Circumcision for the woman is a virtuous matter because it increases pleasure 

in conjugal relations.” 

 

[Ghamz ‘Uyūn al-Basā’ir Sharh al-Ashbāh wa al-Nazhā’ir Volume 2 page 170, al-

Fatāwā al-Ridwiyyah Volume 22 page 681] 

 

                                                                                                                                          وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم 

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری 

Answered by Muftī Qāsim Ziā al-Qādrī 

Translated by Ustādh Ibrār Shafī 

 

 اسالم میں فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن اور عورتوں کے ختنہ   کا حکم  
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمدُِّٰلل



رے  فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے با  کیااالستفتاء:  
)میں   میوٹیلیشن  جینیٹل  فیمیل  میں  اسالم  کیا   Female Genitalکہ 

Mutilation)    جائز ہے ؟اور سیدی اعلی حضرت نے اس کے بارے میں کیا
     فرمایا ہے؟

  
 )انگلینڈ( :عبدہللا  سائل

     ﷽ 

َواباَْلَجَواُب بلعَونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی   النُّْوَرَوالصَّ

میوٹیلیشن   جینیٹل  فیمیل  نام  کا  ٹنے  کا  اعضاء  مختلف  کی شرمگاہ کے  عورت 
ہے۔ان میں شرمگاہ میں موجودبظر اور اس کا پردہ  اورداخلی لیبیہ وغیرہ کا کاٹنا  
شامل ہے۔ان اعضاء کے کاٹنے سے عورت اپنی نسوانی خواہش کھو بیٹھتی ہے  

کو بھی بند کر   فرج میں  اعضاءکو کاٹنے کے عالوہاور بعض اوقات اس عمل  
  عظیم کروڑ عورتیں اس بالءِ   12افریقہ اور مشرق وسطی میں تقریبا  دیا جاتا ہے۔

میں مبتال ہیں ۔شریعِت اسالمیہ کے نزدیک جینیٹل میوٹیلیشن کا یہ عمل ناجائز  
ارشاد باری  جیسا کہ  وحرام اور تغییِر خلق ہے ۔اور اسالم اس کی اجازت نہیں دیتا۔
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شیطان بوال(میں ضرور انہیں کہوں گا )  :ترجمہ۔َوَل

 کہ ہللا کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔

 ( 119سورة النساء، آیت )
اور جسم  "من ذلک تغییر الجسم "     اس آیت کے تحت تفسیر صاوی میں ہے کہ 

 کی  تغییر اسی میں سے ہے ۔ 

اور حدیث میں ان عورتوں پر لعنت کی گئی ہے جو جسم میں ردُّ وَبدل کر کے  

 ہللا تعالی  کی بنائی ہوئی خلق میں تبدیلی کرتی ہیں جیسا کہ بخاری  میں ہے۔ 

َماته َواْلمُ "قَاَل َعْبُد ّللَاه  َصاته َواْلُمتَفَل هَجاته لهْلُحْسنه اْلُمغَی هَراته َخْلَق ّللَاه  لَعََن ّللَاُ اْلَواشه تَنَم ه

حضرت عبدہللا بن مسعود  " تَعَالَى"، َمالهي ََل أَْلعَُن َمْن لَعََن النَبهيُّ َصلَى ّللَاُ َعلَْیهه َوَسلَمَ 

ہللا تعالٰی نے حسن کے لیے گودنے والیوں، گدوانے والیوں  رضی ہللا عنہ نے کہ  

پر اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا  

کرنے والیوں پر، جو ہللا کی خلقت کو بدلیں ان سب پر لعنت بھیجی ہے، میں بھی  

نے لعنت  وسلم  صلی ہللا علیہکیوں نہ ان لوگوں پر لعنت کروں جن پر رسول ہللا 

 کی ہے۔
 ( 5937)الصحیح البخاری باب المتفلجات للحسن رقم 

البتہ اسالم میں لڑکیوں کا ختنہ جائز ہے لیکن یہ ختنہ اور فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن  
جینیٹل   نام ہے کہ  کا  ایک دوسرے کے مخالف چیزوں  بلکہ  ہیں  بالکل مختلف 

و بالکلیہ صاف کردیا جاتا  میوٹیلیشن میں بظر اور اس کے اردگرد کے اعضا ک
عورت کے ختنہ میں  ہے تاکہ عورت میں خواہش جماع ہی ختم ہوجائے جبکہ  

حصہ کاٹ دیا جاتا ہے جو پیشاب کے    مرغ کی کلغی سے مشابہ اس کھال کا کچھ



اور بس،اور  اس ختنہ  کی وجہ سے جماع کے وقت    راستہ کے اوپر ہوتا ہے
 ۔ ہ ہوتا ہے عورت اور مرد دونوں کی لذت میں اضاف

عطیہ انصاریہ رضی ہللا عنہا   جیسا کہ ابوداؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ ام
ینَةه ، فَقَاَل لََها النَبهيُّ َصلَى ّللَاُ َعلَْیهه  امْ أََن    سے روایت ہے کہ َرأَةً َكانَْت تَْختهُن بهاْلَمده

ي ، فَإهَن ذَلهَك أَْحَظى  َوَسلََم: كه " "ََل تُْنهه مدینہ میں ایک عورت  لهْلَمْرأَةه َوأََحبُّ إهلَى اْلبَْعله
نے اس سے  صلی ہللا علیہ وسلم  عورتوں کا ختنہ کیا کرتی تھی تو رسول ہللا  

کیونکہ یہ عورت کے   “نیچا کر ختنہ مت کرو بہت نیچے سے مت کاٹو ” :فرمایا
 ۔لیے زیادہ لطف و لذت کی چیز ہے اور شوہر کے لیے زیادہ پسندیدہ

 ( 5271)ابوداؤد باب ماجاء فی الختان  رقم 

اس زمانہ  اس شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ   
میں قاعدہ یہ تھا کہ بچیوں کی پیدائش کے وقت دائی یا کوئی اور عورت بچی  
کے نال کے ساتھ کچھ پارۂ گوشت پیشاب کی جگہ کا بھی کاٹ دیا جاتا تھا اسے 
لڑکیوں کا ختنہ کہتے تھے،اس کے متعلق فرمایا کہ یہ پارۂ گوشت زیادہ نیچے  
سے نہ کاٹے اوالا تو حدیث صحیح نہیں اگر صحیح بھی ہو تو صرف جواز ثابت  

احناف کے ہاں لڑکی کا ختنہ مکروہ ہے۔جیسے بچہ کے ختنہ  )بعض (کرے گی،
نصیب ہوتی    سے صفائی اچھی رہتی ہے ایسے ہی اس ختنہ سے صفائی زیادہ

ہے،اس سے صحبت میں زیادہ لذت ہوتی ہے،مرد کے ختنہ سے عورت کو لذت 
زیادہ اور عورت کے ختنہ سے مرد کو لذت زیادہ،اب اس کا دنیا میں غالباا رواج 

 نہیں۔ 
 ( 305ص  6)مراة المناجیح ج 

اور یہ بھی یادرہے کہ اسالم میں عورتوں کے ختنہ کا صرف جواز ہے تاکیدی  
ے بلکہ جہاں اس کا رواج نہیں  وہاں علماء کرام نے اس عمل سے  حکم نہیں ہ
 روکا ہے۔

جیسا کہ سیدی اعلی حضرت امام اہلسنت امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمن  
لڑکیوں کے ختنہ کرنے کا تاکیدی حکم  ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ  

گے اور یہ ان کے گناہ  نہیں اور یہاں رواج نہ ہونے کے سبب عوام اس پر ہنسیں  
عظیم میں پڑنے کا سبب ہوگا اور حفظ دین مسلمانان واجب ہے لہذا یہاں اس کا 

 حکم نہیں۔ 

لڑکیوں کا ختنہ کرنا سنت  الیسن ختانھا وانما ھو مکرمۃ ۔ اشباہ میں ہے:  

 نہیں بلکہ وہ ایک عمدہ کام ہے۔  
 ( ۱۷۰  / ۲القرآن کرچی     ) االشباہ والنظائر     الفن الثالث             ادارة  

وانماکان الختان فی حقہا مکرمۃ النہ  منیہ المفٰتی پھر غمز العیون میں ہے: 
لڑکیوں کے حق میں ختنہ ایک عمدہ فعل ہے کیونکہ اس سے  یزید فی اللذة  

 لذت جماع میں اضافہ ہوتاہے۔ 
فتاوی رضویہ  /۱۷۰  / ۲)غمز عیون البصائر شرح االشباہ            ادارة القرآن کرچی     

 (  681ص 22ج
 



َوَجلَّ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم  وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری 
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