
أحكام وضوابط العورات يف الطب اإلسالمي: الكتاب 

  حول اطالع اجلنس على عورة اجلنس اآلخر

  يف املمارسة الطبية

  لألستاذ الدكتور حسان حتحوت

كان السالح الطيب جليش رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم مكونا من طائفة من السيدات املؤمنات 

سيات فكن خيرجن مع اجليش ومعهن أدوات العالج ورمبا ذوات البصر بالتطبيب أطلق عليهن اسم اآل

فإذا سقط ... ضربت هلن اخليام على حافة ساحة املعركة فكأا ما نسمية اليوم مستشفيات امليدان 

  .اجلريح محلنه وطبنب جراحه يف أي مكان من جسمه 

اء اخلدمة بل منهن من واستقر ذلك منذ بدر وأحد دون أن يثري جداال أو خالفا ومنهن من برعن ىف أد

جتاوزت العمل الطيب إلىالعمل القتايل املباشر كنسيبة بنت كعب الىت قاتلت ىف أحد واشاد ا النيب 

  .عليه الصالة والسالم 

ذلك بأن امر العالج امر ضرورة ولئن بني التشريع أحكام العورات يف الرجال والنساء فلقد كان جليا 

القاعدة العامة ومل جند ما ىف هذا االستثناء حرجا وال غضاضة وال جمافاة  ان داعي العالج هو استثناء من

  .للدين فلم يصروا على أن جيعلوه جماال للحرج أو االحتجاج 

وعلى ذلك جري الفقه حيت اآلن تظل عورة الرجل حراما على الرجل واملرأة وتظل عورة املرأة حراما 

ذا التحرمي إال ىف شأن العالج ومقام الطبابة وطاملا توفر هذا وال ينحسر ه... على الرجل واملرأة كليهما 

  .الشرط أي احلاجة الطبية وتوفرت تقوي اهللا وصالح النية فال إمث وال بأس 

ويلتبس األمر على بعض اإلخوة املسلمني فيعربون عن قلقهم من ذلك ىف حقل أمراض النساء والتوليد 

بية البصرية والناظر إىل الشريعة اإلسالمية نظرة البصرية كذلك ولكن الناظر إىل املهنة الط... بالذات 

يستطيع أن جيد ىف كل ما يرفع عنه أحد ذلك احلرج ذلك بأن بدن املرأة عورة كله إال وجهها وكفيها 

فإن تركنا ختصص أمراض النساء والتوليد جانبا فماذا عن الباطين الذى يفحص الصدر والبطن والظهر 

  .واألطراف 

ا عن اجلراح الذي قد يتناول الثديني باجلس واحلس ليطمئن إىل خلومها من ورمة قد تكون سرطانية وماذ

وما الفرق فيما تقع عليه العني بني عملية البواسري أو النواسري ىف الشرج وعملية زلق العجان املمزق 

  .بعد الوالدة 

فيه تركيب وتشريح وتكوين سوي احلق ان ىف العمل الطي اعتبارات خاصة التكمن اال فيه فاجلسم 

أوغري سوي ولقد يكمن املرض ىف جزء دون جزء أو حيل جهازا ىف اجلسم فينعكس على جهاز آخر أو 



  .على اجلسم كله 

وينظر الطبيب إىل اجلسم نظرة املهندس إىل البناء أوامليكانيكي إىل املاكينة واليعود البصر وال البصرية 

ة أو غواية أو إغراء كما هو احلال خارج املمارسات الطبية وعملية إعداد يترجم اجلسم إىل فتنة او عور

الشاب والفتاة ليكونا طبيبا وطبيبة تسبكهما ىف هذا القالب احلريف الذى قد اليراه من مل يكن من أهل 

املهنة يبدأ ذلك من أول الطريق خالل دراسة تشريح جسم االنسان وتركيبه ووظائف أعضائه وتداخل 

لوظائف واشتباكها مث ىف باقي الطريق ىف دراسة االنسان وكيف يصح وكيف ميرض وكيف يعاجل هذه ا

ولوصحب هذا االعداد تزكية لإلميان والتقوي وتنشئة على اخللق القومي النعدمت تلك النماذج الشاذة 

هنة الطبية والنادرة واخلارجة الىت نسمع ا بني آن وآن آخر ىف كل زمان ومكان والىت توخت منها امل

فجعلت من ركائز دستورها أن فحص الطبيب ملريض من اجلنس اآلخر البد وأن يكون ىف حضور 

  .طرف ثالث من املهنة الطبية هو عادة املمرضة أو مثلها 

وآراء فقهاء املسلمني ىف القدمي واحلديث على هذا الرأي وهلم منذ مئات السنني احكام تعد مبقاييس 

نارة وسعة األفق وتفهم روح الشريعة ونصوصها جامعني ىف ذلك ما بني العاطفة عصرنا غاية ىف االست

اإلسالمية الدافئة والعقل املسلم الرصني واالدلة على ذلك كثرية فإن أردنا املثال ال احلصر طالعنا ىف 

ويباح للطبيب النظر إىل ما تدعو إليه " قوله  ٥٥٨اجلزء السادس من كتاب املغين البن قدامه ص 

  " .احلاجة من بدا من العورة وغريها فإنه موضع حاجة 

حيث قال  ٤٦٤اجلزء الثاين ص ( ومن اللطيف ما قرأناه ىف كتاب اآلداب الشرعية البن مفلح احلنبلي 

وقال املروزي قلت اليب عبد اهللا املرأة يكون ا الكسر فيضع ارب يده عليها قال هذه ضرورة ومل ير به 

عبد اهللا جمرب يعمل خبشية فقال البد يل من أن اكشف صدر املرأة وأضع يدي عليها قال بأسا قلت أليب 

  :هذه ضرورة ومل ير به بأسا " طلحه يؤجر فسألت راي ابن مضرس قال 

فإن مرضت امرأة ومل يوجد من يطبها غري رجل جاز له منها ما تدعو احلاجة : " وتورد نفس الصفحة 

وإن مل يوجد من يطبه سوي امرأة : كذا الرجل مع الرجل قال ابن محدان إىل نظرة منه حيت الفرجني و

  .فلها نظر ما تدعو احلاجة إىل نظرة منه حيت فرجيه 

جيوز للطبيب ان ينظر من املرأة إىل العورة عند احلاجة ) يعين أبا يعلي من فقهاء احلنابلة ( قال القاضي 

عورة الرجل عند الضرورة وىف حاشية ابن عابدين إليها وكذلك جيوز للمرأة والرجل أن ينظر إىل 

  "وينظر الطبيب إىل موضع مرضها بقدر الضرورة  ٢٣٧ص  ٥احلنفي جزء 

علي أن فريقا من األخوة املسلمني يقفون وقوف القلق عند تعبري الضرورة او إذا مل يوجد من يعاجلها 

  .معا قبل القطع بالنتائج  غري رجل وما إىل ذلك ونتمين لو امتد حبل التفكري اهلادئ بنا

فهذه التحفظات التقتصر علي العمل ىف التوليد واألمراض النسائية فقط وإمنا تشمل العمل الطيب أيضا 

.  



كذلك ينبغي ان نعلم ان نظر املرأة إىل عورة املرأة ليس مباحا على إطالقه ولكنه ايضا استثناء من 

رة الطبية فاألصل أن املرأة املسلمة تنظر من املرأة القاعدة العامة من أجل الضرورة وهي هنا الضرو

فإن وجلت ختصص التوليد واألمراض النسائية فبحكم  ٢٣٧ص ٥كالرجل حاشية ابن عابدين ج 

االستثناء الذى أفضت إليه ضرورة العالج فاحنسرت عنه القاعدة العامة وطبيباته وإن تباينت اآلراء من 

كن ينبغي العلم ان عملية إعداد الطبيب او الطبيبة توجب ان يطلع بعد ذلك على توزيع العمل بينهن ول

كل منهما على عورة اجلنس اآلخر من البداية فلن يتكون اطباء من الرجال إذا حذف جسم املرأة كله 

او بعضه من مقررات الدراسة ولن تتكون طبيبات من النساء إذا حذف جسم الرجل كله أو بعضه من 

  .عة الدراسة الطبية جتعل ذلك حماال مقررات الدراسة فطبي

واليكون التخصص ىف فرع من فروع الطب اال من بعد الدراسة العامة الشاملة فالتخصص يفرض 

معرفة عامة بالكل يتلوها تعمق ىف أحد األبواب وإال كان املتخصص كالناظر من ثقب املفتاح الينظر إال 

  .ا يتلوه وما يتفاعل معه وما يتشابك فيه إىل جزء من صورة ال يدري ما حوله وما يسبقه وم

وأريد بذلك أن أطمئن نفرا من األبناء والبنات احلريصني على دينهم أول دخوهلم كلية الطب وظنهم 

  .أم يرتكبون معصية بالنظر إىل اجلنس اآلخر جثة كانت أو مريضا 

ب إال به فهو واجب وال إمث هناك وإذا كان إعداد األطباء والطبيبات واجبا شرعيا فإن ماال يكون الواج

  .والمعصية 

ونعود للرأي املنادي بقصر العمل ىف التوليد واألمراض النسائية على النساء فنري انه كان األويل بالنداء 

هو قصر عالج النساء على الطبيبات وقصر عالج الرجل على األطباء ىف كافة فروع الطب من جراحة 

أو غددية أو جلدية أو مفصلية أو اشعة أو عصبية أو سوي كل ذلك أو صدرية أو قلبية أو باطنية 

وليس ىف جمال التوليد والنساء فقط ألن العمل ىف كل هذه الفروع قد يقتضي معاينة عورة املرأة يف أي 

  .موضع من جسمها بغري استبعاد موضع معني 

  فهل إىل ذلك من سبيل ؟

التلمذة فقط مث نوزع العمل بعذ ذلك ىف كل فروع وهل تقتصر إباحة االطالع على العورات لفترة 

  الطب فاألطباء للرجال والطبيبات للنساء ؟

ألن عدد الطيببات ىف أي ختصص طيب وحيت بغري ختصص طيب لن ينهض للقيام ذا العبء عبء عالج 

النساء نصف اتمع واليطمح ختطيط طيب ىف أن يكون نصف القوة الطبية يف كل ختصص طيب من 

  .نساء ال

ونود أن نصحح مفهوما واسع االنتشار خارج الوسط الطيب خاصا بتخصص التوليد وأمراض النساء 

  .الذى يظنه األكثرون هو التخصص الذى تتجه إليه الطبيبة املرأة حبكم أنوثتها 

ولدات من ولسنا هنا نعين القبالة العادية او تدبري امر الوالدات الطبيعية فهذا أمر تقوم به القابالت امل



  أفراد اهليئة التمريضية سواء ىف املستشفيات او مراكز التوليد وهو امر معمول به فعال منذ مدة كبرية

وإمنا موضع احلاجة إىل الطبيب املختص عندما يكون األمر خارج النطاق السوي او يتعسراو يتفاقم او 

  .تعتوره الطواريء واملضاعفات للوالدة او للجنني 

ان العمل فىهذا التخصص هو من أشق األعمال ىف احلقل الطيب إن مل يكن أشقها على  وهنا نقول حبق

االطالق فهو من أنواع اجلراحة الىت قد تدعو الختاذ أخطر القرارات وىف حلظات من الزمان وتنفيذها ىف 

حسم وسرعة وجرأة ال يؤثر ىف ذلك نوم واليقظة وال ساعات عمل طوال ىف الليل أو النهار وهو 

ختصص ال يتهيأ إال لذي العزم األكيد واجلسم احلديد والبديهة النشطة والدقة ىف ميزان األمور 

  .والتصرف الفوري احلكيم دون تعجيل أو تأجيل 

  .وأهل املهنة يعلمون ان هذا الطراز غري وفري ال يف الرجال وال ىف النساء ولعله عن طبيعة النساء أبعد 

اء قليالت وهن والشك يبذلن تضحية غري هينة من راحتهن ورعاية اطفاهلن وهلذا فالناات فيه من النس

  .وبيون وأنفسهن وليست الغالبية من الطبيبات على هذا االستعداد 

ومنذ جربنا أن متر الطبيبة ىف فترة التدريب بعد التخرج على طائفة من التخصص تقضي بكل منها فترة 

التخصص بعد ذلك ال ىف اجلراحة وال ىف أمراض النساء والوالدة  اتضح لنا ان أغلبية الطبيبات الخيترن

  .ولكن فيما هو أقل مشقة وأخف وطأة ىف سائر التخصصات 

ويقول قائل من بعد فال تقحموا الطبيب املختص وال تستدعوه إال إن تأزم املوقف وتفاقمت احلالة 

ضحة الىت تسمح ا الشريعة ويقرها وأوشكت أن تؤدي باملريضة إىل اهلالك فهي آنذاك الضرورة الوا

  .الدين 

فالطبيب الكبري جيب ان يدعي ... وهو ىف الواقع قول احسبه يصادف هوي ىف نفس الطبيب املختص 

  .إىل األمر الكبري وإال اهدر وقته ىف الغث دون السمني من القضايا 

ران ودرايه يسوس ا املواقف ولكن كيف تأيت هلذا الطبيب الكبري مقامه ذاك وما توفر له من خربة وم

الصعبة إال مرورا مبا دوا وتدرجا من السهل إىل الصعب مث إيل األصعب وهل يبلغ القمة إال من مر 

  .بالسفح فما فوقه فما فوقه؟

إن عملية إعداد الطبيب الكبري املرجع لغريه من األطباء تستدعي ان يبدأ يف بدء حياته مبمارسة األمور 

ية مث يرتقي رويدا ىف حصيلته وحنكته وخربته ومهارته حيت يتسنم الذروة الىت تريد ولو مل السهلة والعاد

ىيء ذلك لقضينا على أنفسنا ونسائنا ان نظل عالة على األجانب عن ديننا ىف العالج ، الذين ليس 

  .دين ضمن مفاهيمهم مفهوم العورة والتقوي واحلالل واحلرام أو هي عندهم ختالف ما نؤمن به ون

ونعود فنقول إنه إن كان إعداد الطبيب املتخصص املتفوق ىف جمتمعاتنا فرض كفاية وواجبا فإن ما اليتم 

  .الواجب إال به فهو واجب 

وقبل ان خنتتم البد ان نشري لبعض من السيدات الآليت جيدن حرجا يف أن يعاينهن رجل فالواجب يقضي 



بيبة البداعي احلل واحلرمة ولكن بداعي الرفق الذي باحلرص على قدر املستطاع على أن تفحصهن ط

هو من حق املريض على الطبيب وبداعي مراعاة املشاعر واحترامها وبداعي اننا أمرنا ان خناطب الناس 

على قدر عقوهلم فإن مل يتسري إجابة رغبتها ىف احلال ضربنا هلا موعدا يتسري فيه وإن كان األمر الحيتمل 

  .جه الضرورة وطمأناها إىل أا غري عاصية إن عاجلها طبيب التأجيل بينا هلا و

فهذه كلمات تومسنا مقدار احلاجة إىل اإلفضاء ا من واقع أحاديث مع شبابنا وطالبنا وبعض ... وبعد 

  .إخواننا املسلمني وفقهم اهللا 

الم على ظهورهم اردنا ا أن نعرف برأي اإلسالم يف هذا املوضوع وأن نضع عنهم وزرا ال يضعه اإلس

وإصرا مل حيمله اهللا عليهم وأن حنفظ عليهم رقعة احلالل فال تنكمش وان نطمئنهم إيل مباح تبقي العمدة 

فضال ... فيه على النية احلسنة ومراقبة اهللا وخشيته وبني األطباء من آتاهم اهللا ذلك وزيادة واحلمد هللا 

  .من اهللا ونعمة واهللا عليكم حكيم 

  مام النساءعورة املرأة أ

  علي بن حممد الريشان/فضيلة الشيخ 

١٢/٩/١٤٢٣  

٢٧/١١/٢٠٠١  

  :مقدمة 

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على نيب اهلدى والرمحة وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه 

  :بإحسان إىل يوم الدين وبعد 

رأة أمام النساء من زينتها ، فبعض فقد اختلف أهل العلم رمحهم اهللا يف الشيء الذي جيوز أن تظهره امل

أهل العلم أجاز هلا أن تظهر ما فوق السرة وحتت الركبة أمام املرأة ألدلة رأوا أا تفيد جواز إظهار 

أعين عادة نساء السلف  –وخالفهم آخرون فمنعوا املرأة من إظهار ما زاد على ما جرت العادة . ذلك 

  .ة إظهاره يف البيت وحال املهن –الصاحل 

يا : ( -عز وجل  –ومعلوم أنه عند التنازع واالختالف فإنه جيب الرجوع إىل الكتاب والسنة قال اهللا 

أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا 

  " .٥٩النساء ) " والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

  :فإىل أدلة الفريقني مث ذكر الراجح بعون اهللا تعاىل 

  :أدلة املانعني من إظهار ما زاد على ما يظهر عادة : أوالً 

  :الدليل األول 

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر : (قال اهللا تعاىل 

ون وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن منها وليضربن خبمرهن على جي



أو أبناء بعولتهن أو إخوان أو بين إخوان أو بين أخوان أو نسائهن أو ما ملكت أميان أو التابعني 

ليعلم ما  غري أويل اإلربة من الرجال أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء وال يضربن بأرجلهن

  " .٣١النور ) "خيفني من زينتهن وتوبوا إىل اهللا مجيعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون 

يف اآلية األمر بغض البصر عما ال حيل وحفظ الفرج عما حرم اهللا، والنهي عن إبداء الزينة إال ما : قالوا 

  .ظهر منها دون قصد 

اخل ما ذكر يف .. اخلفية إال ألزواجهن أو آبائهن وفيها أيضا النهي عن إبداء وإظهار شيء من الزينة 

اآلية ، فهؤالء جاءت اآلية بإباحة إظهار شيء من الزينة اخلفية للمرأة مما جرى عرف من نزل عليهم 

  .القرآن بإظهاره أمامهم ، وخص الزوج بعدم إخفاء شيء من الزينة الباطنة عنه ألدلة أخرى 

من طريق عبد اهللا بن ) : ٣٠٧/٩(فقد روى ابن جرير رمحه اهللا  وقد فسر السلف اآلية بنحو ما قلنا

وال يبدين زينتهن : ( صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال 

  ) .عورات النساء ( إىل قوله ) إىل لبعولتهن 

لخاهلا وعضداها وحنرها وشعرها فإنه ال الزينة اليت تبديها هلؤالء قرطها وقالدا وسوارها ، فأما خ: قال 

  ) .١٣٥٣٧رقم  ٧/١٥٢( تبديه إال لزوجها ، وعند البيهقي فيه زيادة انظر السنن الكربى 

وهذا ثابت عن ابن عباس رضي اهللا عنه وإعالله بضعف عبد اهللا بن صاحل ال شيء فعبد اهللا بن صاحل 

ى بن أيب طلحة ، اليت رواها عن عبد اهللا بن ثبت يف كتابه ، وهذه الرواية من كتاب وهي صحيفة عل

  .صاحل مجع غفري من أئمة أهل احلديث 

أما االنقطاع بني على بن أيب طلحة وابن عباس فقد عرفت فيه الواسطة وهم األثبات من تالميذ ابن 

 عباس رضي اهللا عنه عكرمة وجماهد وسعيد بن جبري ، وقد اعتمدها األئمة رمحهم اهللا ، فانظر ـ إن

شئت ـ صحيح البخاري وتفسري ابن جرير وابن أيب حامت وغريهم من أئمة السلف رمحهم اهللا وإعالل 

  .بعض املتأخرين بالعلل السابقة املذكورة غفلة عن منهج السلف يف تعاملهم مع أمثال هذه الصحيفة 

وال يبدين : )عاىل وروى رمحه اهللا أيضا من طريق ابن علية عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة يف قوله ت

  .وإسناده صحيح . تبدي هلؤالء الرأس : قال. اآلية (زينتهن إال لبعولتهن 

هذه ما : وروي عن إبراهيم النخعي رمحه اهللا من طريق سفيان عن منصور عن طلحة عن إبراهيم قال 

ولكن يف سنده من . ما فوق اجليب : وهذا إسناد صحيح ، ومن طريق أخرى قال . فوق الذراع

  .يجهل

وما جاء يف تفسري ابن عباس رضي اهللا عنه وقتادة وإبراهيم وما قاله ابن جرير رحم اهللا اجلميع يف 

تفسريه هلذه اآلية فيه حتديد للمواضع اليت جيوز للمرأة أن تبديها ملن ذكر يف اآلية إال من خص مبزيد 

  .االطالع على الزينة اخلفية ألدلة أخرى وهو الزوج فقط 

  :الثاين الدليل 



املرأة : " ثبت يف السنة من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وابن حبان ) ١٦٨٥(وابن خزمية) ١١٧(رواه الترمذي..."عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان

  .وغريهم) ٥٥٩٨،٥٥٩٩(

مجع من األئمة احلفاظ منهم الدارقطين وقد أعل بالوقف ، ولكن الصحيح ثبوته مرفوعاً كما رجحه 

  .رمحه اهللا وتفصيل هذا فيه طول 

ففي هذا احلديث أن املرأة عورة ، والعورة ال جيوز إظهار شئ منها إال ما ثبت جواز إظهاره بأدلة أخرى 

  .سيأيت ذكر شئ منها يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل 

  :الدليل الثالث 

وغريه من حديث عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن ابن أسامة بن ) ٢٢١٣١،٢٢١٢٩(روى اإلمام أمحد 

زيد أن أباه أسامة قال كساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكليب 

يا رسول اهللا : قلت" مالك مل تلبس القبطية ؟ :"فكسوا امرأيت فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مرها فلتجعل حتتها غاللة إين أخاف أن :" امرأيت، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كسوا 

  " .تصف حجم عظامها 

وهذا احلديث وإن كان من رواية ابن عقيل عن حممد بن أسامة بن زيد ، واألول وصف بسوء احلفظ 

  .خاصة ملا كرب والثاين جهل حاله بعض األئمة كالدارقطين رمحه اهللا 

 أن هناك من ثبت ابن عقيل من األئمة ، ونقل البخاري عن أمحد وإسحاق واحلميدي االحتجاج إال

حبديثه، فحديثه حمتج به ما مل خيالف ، ووثق حممد بن أسامة بعض األئمة كابن سعد وابن حبان رحم اهللا 

  .اجلميع ، وهذا احلديث جدير بالثبوت ،وال سيما وأنه ليس يف لفظه ما ينكر 

و احلاكم والبيهقي ) ٤١١٦(اهد ضعيف من حديث دحية الكليب رضي اهللا عنه رواه أبو داود وله ش

  ) .٣٢٦١(من طريقه انظر سننه الكربى 

وعليه فإن هذا احلديث يدل على النهي عن لبس الثياب الضيقة اليت تصف األعضاء ومن املعلوم أن 

  .خارجه أشد هذا النهي عام فيما يلبس داخل البيت وخارجه ، وإن كان 

وأكثر ما يطرق املرأة يف بيتها هم النساء فهن ممن منعت املرأة من لبس ما يصف عظامها أمامهن فكيف 

  .جيوز هلا إظهار وكشف ما فوق السرة ودون الركبة 

  :فائدة 

بعض أهل العلم جعل تفسري حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه الذي رواه مسلم يف صحيحه أن رسول 

صنفان من أهل النار مل أرمها قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون : "  عليه وسلم قال اهللا صلى اهللا

ا الناس ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهم كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال 

ن يلبس إن الكاسيات العاريات منهن م: فقال " . جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا 



  .الثياب الضيقة اليت تصف أعضاء اجلسد

  :الدليل الرابع 

من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن رسول ) ٥٢٤٠(روى البخاري رمحه اهللا يف صحيحه 

وهذا النهي " . ال تباشر املرأة املرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

اشرة ألنه قد يفضي إىل تطليق الواصفة أو االفتتان باملوصوفة ، كما أن فيه إسقاطاًً ملعىن احلجاب عن املب

واملقصود منه ـ ينظر الفتح عند شرح احلافظ ابن حجر رمحه اهللا هلذا احلديث ـ وإظهار ما مل جتر 

علوم بداهة، فيكون العادة وعرف النساء بإظهاره من أقوى الوسائل للوقوع يف هذا احملظور كما هو م

  :منع إظهار ما زاد على املعتاد من جهتني 

ألنه وسيلة للوقوع يف احملظور الذي جاء احلديث : ألنه من العورة كما سبق تقريره ، والثاين : األوىل 

  .النبوي السابق ذكره بالزجر عنه 

  :الدليل اخلامس 

اخلدري رضي اهللا عنه قال ، قال من حديث أيب سعيد ) ١/٢٦٦( روى مسلم رمحه اهللا يف صحيحه 

ال ينظر الرجل إىل عورة الرجل وال املرأة إىل عورة املرأة وال يفضي : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وهو عند أيب داود " الرجل إىل الرجل يف ثوب واحد وال تفضي املرأة إىل املرأة يف الثوب الواحد 

ث النهي عن النظر إىل عورة املرأة وهي ما سوى املظهر ويف هذا احلدي) .٢٧٩٣(، الترمذي ) ٤٠١٨(

  .عرفاً ولو مل حيصل الوصف من الناظرة عن املنظور إليها 

  :أدلة القائلني بأن عورة املرأة من املرأة كعورة الرجل من الرجل : ثانياً 

للمرأة أن ترى ذهب مجهرة من الفقهاء إىل أن عورة املرأة من املرأة كعورة الرجل من الرجل وإىل أن 

من املرأة ما جيوز أن يراه الرجل من الرجل،واستدلوا ـ كما يتبني باالستقراء والتتبع ـ لقوهلم هذا 

  :بأدلة وهي 

  :الدليل األول

ما فوق الركبتني : " عن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  ).٣٢٣٧(والبيهقي من طريقه ) ٨٧٩(رواه الدارقطين " ن العورة من العورة وما أسفل من السرة م

هذا احلديث نص صريح يف حتديد العورة وهو عام للرجال والنساء فليس يف احلديث حتديد : قالوا 

  .كما يشهد له احلديث التايل . فيحمل على العموم 

  :الدليل الثاين 

علموا :" ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رس

صبيانكم الصالة وأدبوهم عليها يف عشر وفرقوا بينهم يف املضاجع ،وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو 

ورواه أبو داوود ) . ٣٢٣٦(رواه البيهقي " أجريه فال ينظر إىل عورا والعورة ما بني السرة والركبة 



وجاء تفسري هذه اللفظة برواية " ده أمته ، فال ينظر إىل عورا إذا زوج أحدكم عب: " بلفظ ) ٤١١٣(

  " .فال ينظر إىل ما فوق الركبة ودون السرة :" أيضاَ ) ٤٩٦(أخرى وهي عند أيب داود 

  :الدليل الثالث 

إا ستفتح لكم أرض العجم :" عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

تاً يقال هلا احلمامات فال يدخلنها الرجال إال باألزر وامنعوها النساء إال مريضة أو وستجدون فيها بيو

  "نفساء 

  ).٣٨٥٤(، وابن ماجه ) ٤٠٠٧(رواه أبو داود 

  :الدليل الرابع 

" احذروا بيتاً يقال له احلمام : " عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

واحلديث فيه جواز " . فمن دخله فليستتر : " سول اهللا إنه يذهب الدرن وينفع املريض قال يا ر: قالوا 

دخول احلمام بشرط االستتار أي للعورة ، وليس يف احلديث منع النساء من دخوله إال بشرط وهو 

ديد االستتار للعورة فقط ، فإذاً الضرورة إىل انكشاف ما سوى العورة متحققة فيما بينهن ، وسبق حت

  .العورة يف حديث أيب أيوب وحديث عبد اهللا بن عمرو والذي جاء من طريق عمرو بن شعيب 

  :الدليل اخلامس 

بلغين أن نساًء :" عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فيما كتبه إىل أيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه 

ك أشد النهي فإنه ال حيل المرأة من نساء املسلمني قبلك يدخلن احلمام مع نساء مشركات فإنه عن ذل

  " .تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يرى عورا غري أهل دينها 

ففي هذا األثر عن عمر رضي اهللا عنه النص على إباحة رؤية العورة للنساء املؤمنات فيما بينهن وحيمل 

  .على ما سوى العورة املغلظة 

  :الدليل السادس 

ففي هذا " . نظر الرجل إىل عورة الرجل وال املرأة إىل عورة املرأة ال ي: " قال صلى اهللا عليه وسلم 

احلديث دليل على التساوي يف حدود العورة بداللة االقتران والقياس ، وقد ثبت عندنا أن عورة الرجل 

  .من الرجل ما بني السرة إىل الركبة فكذلك املرأة 

  :الدليل السابع 

ة بتغسيل املرأة كما يغسل الرجل الرجل ، فكما للرجل االطالع إمجاع أهل العلم على جواز قيام املرأ

على ما فوق السرة ودون الركبة من الرجل حياً و ميتاً ، فيجوز إذن أن تظهر املرأة للمرأة ما فوق 

  .السرة ودون الركبة لوجود اانسة اليت تبيح ذلك ، فالناظر واملنظور إليه كالمها من النساء 

ج عليهم باآلية بأا ال تفيد ما فهمه املانعون ألن داللة االقتران ضعيفة ومن القرائن وردوا على من احت

على ضعف مأخذ القائلني ا ذكر البعل يف اآلية ، فهي إذا ال تفيد التساوي فيما جيوز إظهاره ، بل غاية 



للنساء االطالع على ما تفيده اشتراكهم يف املنع من اطالعهم على جزء من الزينة اخلفية كل حبسبه ، و

  .ماعدا ما بني السرة والركبة وإظهاره فيما بينهن لألدلة السابق ذكرها 

  :اعتراض املانعني 

قسم صريح غري : وقد رد املانعون على أدلة هؤالء بأن هذه األدلة اليت احتجوا ا تنقسم إىل قسمني 

  :صحيح ، وقسم صحيح غري صريح ، وتفصيل ذلك فيما يلي 

ديث أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه والذي جعلوه نصاً يف حتديد العورة لعموم الرجال ح:أوالً 

  .والنساء 

ال يصح البتة فقد رواه الدارقطين والبيهقي من طريق سعيد بن راشد عن عباد بن كثري عن زيد بن أسلم 

تروكان ، فسقط عن عطاء بن يسار عن أيب أيوب رضي اهللا عنه ، وسعيد بن راشد وعباد بن كثري م

  .هذا احلديث 

علموا :" حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ثانياً 

احلديث جاء من طريق اخلليل بن مرة عن ليث بن أيب سليم عن عمرو بن شعيب ... " صبيانكم الصالة 

، فيكفي علة واحدة من هاتني العلتني  به ، وال يصح، فاخلليل ضعيف، وليث خمتلط مل يتميز حديثه

  .لرده

إذا :" ورواية أيب داود اليت جاءت من طريق األوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ 

  ".زوج أحدكم عبده أمته أو أجريه ، فال ينظر إىل عورا 

عن أبيه عن ورواه وكيع عن أيب محزة الصرييف داود بن سوار ـ فقلب امسه ـ عن عمرو بن شعيب 

  " .فال ينظر إىل ما فوق الركبة ودون السرة :" جده مرفوعاً بلفظ 

فإن الرواة عن عمرو بن شعيب قد اضطربوا يف هذا احلديث فجاء كما يف الروايات السابقة النهي عن 

  .النظر إىل عورة األمة إذا زوجت ، وحددت فيما بني السرة والركبة 

بن مشيل عن أيب محزة الصرييف وهو سوار بن داود عن عمرو بن  وجاءت رواية أخرى من طريق النضر

وإذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجريه ، فال تنظر األمة إىل شئ : " شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً 

رواه الدارقطين وهي عند البيهقي مجيعها يف سننه ، " من عورته ، فإن ما حتت سرته إىل ركبته من العورة 

  ).٢/٣٢٠(انظر 

وهذه الرواية فيها حتديد العورة للسيد وهو الرجل خبالف الرواية األوىل ، مما يدل على اضطراب 

الراوي يف ضبط هذه اللفظة وال سيما الرواية األخرية فمدارها على أيب محزة الصرييف وجممل أقوال 

ال يتابع على رواياته ، وقد األئمة فيه أن فيه ضعفاً ، فهذا االضطراب منه ، بل ذكر الدارقطين عنه أنه 

، فهذه علة ) ٣٢٣٥(رواها بواسطة حممد بن جحادة الثقة عن عمرو بن شعيب كما عند البيهقي 

بعد روايته )٢/٣٢٠(أخرى لروايته هذا احلديث ، لذلك قال البيهقي رمحه اهللا كما يف سننه الكربى 



نا على أن املراد باحلديث ي السيد عن وهذه الرواية إذا قرنت برواية األزواعي دل:[ هلذه األلفاظ 

النظر إىل عورا إذا زوجها وأن عورة األمة ما بني السرة والركبة و سائر طرق هذا احلديث يدل 

وبعضها ينص على أن املراد به ي األمة عن النظر إىل عورة السيد بعد ما زوجت أو ي اخلادم من 

عدما بلغنا النكاح فيكون اخلرب وارداً يف بيان مقدار العورة من العبد األخري عن النظر إىل عورة السيد ب

  .هـ كالمه رمحه اهللا .أ] الرجل ال يف بيان مقدارها من األمة 

) ٣٢٣٧،٣٢٣٦،٣٢٣٥،٣٢٣٤،٣٢٣٣،٣٢٢٤،٣٢٢٣،٣٢١٩(سنن البيهقي األحاديث: وانظر 

.  

والفرق يف . ال املرأة احلرة كما أن هذا احلديث بألفاظه املختلفة لو صح فيه حتديد عورة األمة ، 

االستتار بني األمة واحلرة ال خيفى ، وهذا ثابت باألدلة الصحيحة من سنته صلى اهللا عليه وسلم وفعل 

الصحابة رضي اهللا عنهم ، مع العلم أن بعض أهل احلديث مل يثبت هذه الرواية ومل يعرج عليها يف حتديد 

  .عورة الرجل 

  ) .٦/١٨(م رمحه اهللا يف ذيب السنن وينظر كالم اإلمام ابن القي

رواه أبو داود من ..." تفتح لكم أرض العجم : " حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص مرفوعاً : ثالثاً 

وهذا ال . طريق عبد الرمحن بن زياد بن أنعم األفريقي عن عبد الرمحن بن رافع عن عبد اهللا بن عمرو به 

ولو صح . من أن يعرف ، وشيخه عبد الرمحن بن رافع جمهول يصح ، ففيه األفريقي وضعفه أشهر 

فليس فيه رخصة إال لذوات احلاجة من النساء ، وال يلزم من الدخول انكشاف العورات كما هو معلوم 

.  

رواه البزار .." احذروا بيتاً يقال له احلمام : " حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه مرفوعاً : رابعاً 

أخربنا يوسف بن موسى أخربنا يعلى بن عبيد أخربنا : فقال) زوائده للحافظ ابن حجر  خمتصر-٢١١(

  .سفيان الثوري عن ابن طاووس عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي اهللا عنه 

وظاهر هذا اإلسناد الصحة ولذلك اغتر به بعض العلماء فصححه ، ولكن الصواب فيه أنه مرسل كما 

  .رواه مجع من احلفاظ 

رواه الناس عن طاووس مرسالً ، وال نعلم أحداً وصله إال يوسف عن يعلى عن : ( قال البزار رمحه اهللا 

  .هـ كالمه .أ) الثوري 

والذي يظهر أن اخلطأ يف وصله من يعلى بن عبيد روايه عن الثوري فهو وإن كان ثقة ففي روايته عن 

  :ه والذي قبله منها الثوري ضعف ، وقد جاءت أحاديث أصح منه إسناداً تعارض

من طريق أيب املليح اهلذيل أن نساء من أهل محص أو ) ٢٨٠٣(والترمذي ) ٢٠٠٦( ما رواه أبو داود 

أننت الاليت يدخلن نساءكن احلمامات مسعت رسول اهللا صلى : من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت

" جها إال هتكت الستر بينها وبني را ما من امرأة تضع ثياا يف غري بيت زو:" اهللا عليه وسلم يقول 



عمر : ويف الباب أحاديث أخرى عن مجع من الصحابة منهم . وقد صحح هذا حلديث مجع من العلماء 

وأيب أيوب وجابر األنصاريني وعبد اهللا بن عمرو وأيب سعيد اخلدري وأيب هريرة وابن عباس رضي اهللا 

وسنن النسائي ومستدرك احلاكم وصحيح ابن حبان  مسند أمحد وسنن الترمذي: عنهم مجيعاً انظر 

  .وغريهم ، وبعضها يشهد لبعض كما قال بعض أهل العلم

باب النهي عن دخول احلمام مث اإلذن ) : ( ١٨٧(مع أن احلافظ احلازمي رمحه اهللا قال يف كتابه االعتبار 

املرفوعات ـ وإمنا يصح  ـ مث قال يف آخره ـ وأحاديث احلمام كلها معلولة ـ يعين.. فيه بعد ذلك

هـ كالمه ،وقد ضعفها كذلك احلافظ عبد احلق األشبيلي كما يف .أ) فيها عن الصحابة رضي اهللا عنهم 

  ).١/٢٤٤(األحكام الوسطى له 

  :فهذا األثر ال يصح . ما جاء عن عمر رضي اهللا عنه فيما كتبه إىل أيب عبيدة رضي اهللا عنه : خامساً 

عن ابن املبارك عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي ـ قال ابن ) ١١٣٤(فقد رواه عبد الرزاق 

كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : وجدت يف كتاب غريي عن قيس بن احلارث قال : األعرايب ـ 

من طريق إمساعيل بن عياش عن هشام ) ١١٣٦(ورواه عبد الرزاق أيضاً . إىل أيب عبيدة بلغين فذكره 

كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل أيب : ة بن نسي عن قيس بن احلارث قال بن الغاز عن عباد

  .عبيدة فذكره 

ولكن رواه سعيد بن منصور عن إمساعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن أبيه عن 

فزاد فيه احلارث بن قيس قال كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل أيب عبيدة رضي اهللا عنه فذكره ، 

  .عن أبيه ، وجعله من رواية احلارث بن قيس 

كتب : ورواه سعيد بن منصور أيضاً عن عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي قال 

ورواه ابن جرير رمحه اهللا ) . ١٣٥٤٢( فذكره وانظر البيهقي رقم ... عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

في رواية ابن املبارك عند عبد الرزاق وعيسى بن يونس عند سعيد ف. كذلك عن عيسى بن يونس مبثله 

وزاد إمساعيل بن عياش كما يف رواية سعيد بن . بن منصور وابن جرير عن عبادة بن نسي مرسالً 

مسند عمر بن : وانظر . منصور عن عبادة عن أبيه عن احلارث بن قيس ، ونسي والد عبادة جمهول 

وأسقطه يف رواية عبد )٧/١٥٣(و سنن البيهقي ) ٢/٦٠١(كثري رمحه اهللا اخلطاب رضي اهللا عنه البن 

الرزاق فيكون األثر منقطعاً بني عبادة وقيس بن احلارث ، كما أنه جعله من رواية احلارث بن قيس بدل 

  .قيس بن احلارث

مرسالً ، زد بينما األثبات رووه عن عبادة . وهذا كله يدل على اضطراب إمساعيل يف روايته هلذا األثر 

فإنه ال حيل : ( على ذلك االختالف الكثري يف املنت وورود تلك اللفظة املنكرة يف بعض رواياته وهي 

  ).المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن ينظر ـ ويف رواية أن يرى ـ عورا إال أهل ملتها 

فإن كان املقصود . لنظر إليها واجلميع ـ املانعون وايزون ـ متفقون على حترمي كشف العورة وحترمي ا



ما فوق السرة فهذا يؤيد قول من قال بأنه عورة وإن كان املقصود ما بني السرة والركبة فاجلميع على 

اتفاق إال من شذ بأنه ال حيل إظهاره والنظر إليه إال لزوج أو سيد فكيف جيوز للمرأة أن تطلع النساء 

  . وعلى كل حال فهذه اللفظة ال تثبت على عورا إذا كان املقصود املعىن الثاين

  :وقد صح عن عمر رضي اهللا عنه خالف ذلك 

عن ابن جريح أخربين سليمان بن موسى عن زياد بن جارية حدثه عن عمر ): ١١٣٣(قال عبد الرزاق 

ال يدخلن امرأة مسلمة احلمام إال من سقم : ( كان يكتب إىل اآلفاق : بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

ففي هذا األثر إباحة دخوله للمسلمة املريضة حلاجة االستشفاء ، ) ساءكم سورة النور وعلموا ن

  .وعلموا نساءكم سورة النور: والتأكيد على االستتار بقوله رضي اهللا عنه 

ال ينظر الرجل إىل : " أيب سعيد رضي اهللا عنه مرفوعاً(ما ذكره ايزون يف احتجاجهم حبديث : سادساً 

وأخذهم القول جبواز إظهار ما فوق السرة ودون الركبة " وال تنظر املرأة إىل عورة املرأة  عورة الرجل ،

معلوم أن داللة االقتران ضعيفة إال بقرائن تؤيدها ، ومن العجيب أن : بداللة االقتران والقياس ، فيقال

قدم يف أدلة املانعني ايزين يأخذون بداللة االقتران يف هذا احلديث رغم معارضته لنصوص أخرى كما ت

  .اآلية ) وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن :( ، وال يأخذون ا يف اآلية الكرمية 

قدراً وشرعاً ، فال يصح هذا القياس ،وأيضاً " وليس الذكر كاألنثى " أما قياسهم فهو قياس مع الفارق 

  .صح القياس على أصل خمتلف فيه فإن مقدار عورة الرجل خمتلف فيه بني أهل العلم ، فكيف ي

، وراجع سنن )١/٥٣٠الفتح ( باب ما يذكر يف الفخذ / ينظر صحيح البخاري: وللفائدة 

فإذا ذكر النهي يف هذا احلديث عن النظر إىل العورة يف سياق واحد ال يدل ). ٢/٣٢١،٣٢٩(البيهقي

ذلك النصوص الشرعية وعمل  على التساوي يف مقدار العورة بني اجلنسني فكل حبسبه كما دل على

  .السلف الصاحل 

فهذا ال حجة . احتجاجهم بإمجاع العلماء على أن املرأة تغسل املرأة كما يغسل الرجل الرجل : سابعاً 

فيه ألن الغسل ليس فيه إباحة إطالق النظر فضالً عن أن يكون فيه جواز تعرية املرأة ، فيصح أن يكون 

املشروع، وهذا إذا قيل بالتساوي بني حاليت احلياة واملوت واآلية  الغسل من فوق الثوب بل هذا هو

ختاطب املرأة بالنهي عن إبداء الزينة اخلفية باالختيار إال ملن ذكر ...) وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن (

 فيها ومن يف حكمهم بالقدر املعروف شرعاً وعرفاً ، ولو قيل جبواز كشف ما فوق السرة لغري الزوج يف

  .حالة ضرورة ، وما ظهر منها يف حال الضرورة أو عدم التكليف فليس من هذا الباب واهللا أعلم 

ما ذكره ايزون من ضعف داللة االقتران يف اآلية مرجوح ، فصحيح أن داللة االقتران قد : ثامناً 

ملانعني وهي أن تكون ضعيفة وال تدل على التساوي يف احلكم إال بقرينة وهذه القرينة موجودة لدى ا

إن املقصود من قوله تعاىل : مجهور السلف ـ وأخذ ا اإلمام أمحد رمحه اهللا كما يف رواية عنه ـ قالوا 

  .املسلمات أو ما ملكت أميان ) أو نسائهن(



وأما غريهن فال حيل للمرأة أن تبدي شيئاً من زينتها اليت أبيح هلا واعتادت إظهارها أمام النساء ، 

هنا لالختصاص ،وهذه القرينة وهي التفريق بني املسلمة والكافرة تقوي قول من أخذ بداللة  فاإلضافة

االقتران يف اآلية ، وعدم خروج النساء منها واشتراكهن مع غريهن ممن ذكر يف اآلية يف حتديد ما يظهر 

  .هلم 

  :القول الراجح

ملسألة هو قول املانعني من إظهار ما زاد وبعد استعراض أدلة الفريقني يتبني أن القول الراجح يف هذه ا

على ما يظهر عادة وعرفاً وعلى االختالف بني الرجل واملرأة فيما هو من العورة يدل على ذلك عمل 

  .السلف الصاحل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ديث عائشة فقد ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم قد أبدى ساقيه أو فخذيه أمام بعض أصحابه كما يف ح

رضي اهللا عنها ، وأبدى ساقيه كما يف حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه ، وثبت أن أصحابه 

رضي اهللا عنهم رأوا بياض إبطيه صلى اهللا عليه وسلم كما رأوا جنبه صلى اهللا عليه وسلم وقد أثر فيه 

ة حفر اخلندق ، كما ثبت احلصري ،وكلها يف الصحيح، ورأوا شعر بطنه وقد عاله التراب كما يف قص

كشف عن جزء كبري من جسده كما يف  حديث اغتسال سهل بن حنيف ورؤية عامر بن ربيعة له وقد

  .املوطأ

أما املرأة مع حمارمها والنساء فقد ثبت يف األحاديث الصحيحة يف رؤية شئ من بدا ـ الرأس والشعر 

واآلذان وحنوها ـ فتوافق تفسري ابن عباس رضي اهللا عنه وقتادة رمحه اهللا لآلية مع عمل الرعيل األول 

حيح قصة زواج عائشة رضي اهللا عنها ومتشيط النساء هلا وتزيينها للنيب رجاالً ونساًء فقد ثبت يف الص

  .صلى اهللا عليه وسلم 

وكذلك ثبت يف الصحيح من حديث جابر رضي اهللا عنه يف قصة زواجه من الثيب وجوابه للنيب صلى 

ؤية اهللا عليه وسلم عن سؤاله وأنه أراد أن تقوم على أخواته ومتشطهن فال بد حال التمشيط من ر

  .الشعر واألذان والرقبة ، وال جيادل يف هذا أحد 

كما ثبت يف صحيح البخاري أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما دخل على أخته حفصة رضي اهللا 

  .تقطر ماء : الضفائر ، وتنطف : عنها ونسواا تنطف ، والنسوات 

عائشة على عائشة رضي اهللا كما ثبت يف صحيح البخاري من حديث أيب سلمة قال دخلت أنا وأخو 

عنها فسأهلا أخوها عن غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعت بإناء حنو من صاع فاغتسلت 

ففيه رؤية رأسها من قبل أخيها وابن أختها أيب سلمة ألن أم . وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب 

بني املذكورين يف اآلية ، فإنه ال مينع من  كلثوم أختها أرضعته ، وغريها من األحاديث وخص الزوج من

كنت : االطالع على كامل بدن امرأته كما ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت 

أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من إناء بيين وبينه واحد ختتلف أيدينا فيه ، فيبادرين حىت 



وجاء عند ابن حبان أن عطاء سأل عائشة رضي اهللا عنها . ا جنبان ومه: أقول دع يل ، دع يل ، قالت 

وهو : ( قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا . عن الرجل ينظر إىل فرج امرأته ، فذكرت هذا احلديث مبعناه 

  .هـ كالمه .أ) نص يف املسألة 

عن جدي قال قلت كما ثبت عند اإلمام أمحد وأيب داود والترمذي من حديث ز بن حكيم حدثين أيب 

" احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك : " يا رسول اهللا عوراتنا ما نأيت منها وما نذر قال 

قلت والرجل يكون خالياً " إن استطعت أال يراها أحد فافعل : " فقال الرجل يكون مع الرجل قال 

 أو أحدمها من رؤية عورة اآلخر ، ، وال يثبت حديث يف منع الزوجني" فاهللا أحق أن يستحيا منه :"قال

ومل ينقل خرب بإسناد صحيح أو ضعيف فيما أعلم ذكر فيه تكشف النساء وإظهارهن ـ عدا ما بني 

السرة والركبة ـ فيما بينهن عندما جيتمعن فلو أعتقد السلف جواز ذلك والرخصة فيه لنقل ذلك 

ل داللة واضحة على ضعف قول من قال عنهم ولو عن بعضهم كما نقل غريه مما هو دونه ، فهذا يد

جبواز كشف ما عدا ما بني السرة إىل الركبة للنساء فيما بينهن ، وأن هذا القول بين على أدلة صرحية 

  .لكنها ال تصح ، وأما ما استدلوا به من األدلة الصحيحة فاألمر خبالف ما ذهبوا إليه منها كما مر 

حيسن ذكر أن هناك قوالً ثالثاً يف املسألة وهو أن عورة املرأة من  وقبل أن خنتم الكالم يف هذه املسألة ،

املرأة كعورا من الرجل األجنيب عنها ، وهذا مذهب غريب خمالف للنصوص الثابتة اليت ذكر بعضها ، 

ومل يعلم أحد قال به سوى اإلمام القاضي عبد الوهاب املالكي رمحه اهللا يف شرحه الرسالة البن أيب زيد 

، وال يعرف هلذا لقول دليل سوى ) أحكام النظر ( واين على ما نقله ابن القطان رمحه اهللا يف كتابه القري

  :فقال ) ٥/٢٥٣( ما رواه احلاكم رمحه اهللا يف مستدركه 

بسنده من طريق إبراهيم بن علي الرافعي حدثين ) ٧٤٣٨(باب التشديد يف كشف العورة ، مث أخرج 

: طالب رضي اهللا عنه عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  علي بن عمر بن علي بن أيب

عورة الرجل على الرجل كعورة املرأة على الرجل ، وعورة املرأة على املرأة كعورة املرأة على الرجل " 

ه الرافعي ضعفو: فقال الذهيب متعقباً له . هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : مث قال رمحه اهللا " 

  .هـ.أ

وفيه علة أخرى وهي جهالة علي بن عمر ، فال يعرف حاله ، وليس هو علي بن عمر بن علي بن 

  .احلسني بن علي بن أيب طالب الثقة فهذا آخر غريه ، كما أن متنه غريب منكر 

  .واهللا تعاىل أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين

  سم اهللا الرمحن الرحيمب

  فتاوى العلماء يف وجوب حفظ العورات

  ومنع االختالط يف املستشفيات

  .فتوى اإلمام حممد بن إبراهيم 



  .فتوى اإلمام عبد العزيز بن باز 

  .قرار امع الفقهي 

  .فتوى اللجنة الدائمة 

وذلك أن الرجال والنساء " ... : فتوى اإلمام حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهللا وجاء فيها  \أوالً 

الذين يرتادون املستشفي للعالج ينبغي أن يكون لكل منهم قسم خاص من املستشفى ؛ فقسم الرجال 

ال يقربه النساء حبال ، ومثله قسم النساء ؛ حىت تؤمن املفسدة ، وتسري مستشفيات البالد على وضع 

ع أهلها ، وهذا ال يكلف شيئاً وال يوجب التزامات سليم من كل شبهة موافقاً لبيئة البالد ودينها وطبائ

  " .مالية أكثر مما كان ، فإن اإلدارة واحدة والتكاليف واحدة ، مع أن ذلك متعني شرعاًَ مهما كلف 

  انتهي كالم اإلمام حممد بن إبراهيم رمحه اهللا

  ) .٢٢١/ ١٣جمموع فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم ( 

ما رأي مساحتكم يف تطبيب املرأة :" العزيز بن باز رمحه اهللا ، وهذا نص السؤال فتوى اإلمام عبد  \ثانياً 

للرجل يف جمال طب األسنان هل جيوز ؟ علماً بأنه يتوافر أطباء من الرجال يف نفس اال ، ونفس البلد 

. "  

ل للرجال، لقد سعينا كثرياً مع املسؤولني لكي يكون طب الرجا: " فأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز 

وطب النساء للنساء ، وأن تكون الطبيبات للنساء ، واألطباء للرجال يف األسنان وغريها ، وهذا هو 

احلق ؛ ألن املرأة عورة وفتنة إال من رحم اهللا ، فالواجب أن تكون الطبيبات خمتصات للنساء ، واألطباء 

ليس له طبيب رجل فهذا ال بأس  خمتصني للرجال إال عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض يف الرجال

  }وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه {: به ، واهللا يقول 

و إال فالواجب أن يكون األطباء للرجال ، والطبيبات للنساء ، وأن يكون قسم ) . ١١٩األنعام ( 

، ومستشفى األطباء على حدة ، وقسم الطبيبات على حدة ، أو أن يكون مستشفى خاصاً للرجال 

  " .خاصاً للنساء حىت يبتعد اجلميع عن الفتنة واالختالط الضار ، وهذا هو الواجب على اجلميع 

فتاوى عاجلة ملنسويب الصحة ،مجع معوض عائض ( انتهت فتوى اإلمام عبد العزيز بن باز رمحه اهللا 

  .مطبوعات وزارة الشؤون اإلسالمية باململكة ) ٣٢- ٣١اللحياين ص 

  :وهذا نص القرار . قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن ضوابط كشف العورة أثناء عالج املريض \ثالثاً

فإن جملس . احلمد هللا وحده والصالة والسالم من ال نيب بعده سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم " 

املكرمة ، واليت  امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الرابعة عشر ، املنعقدة مبكة

  هـ٢٠/٨/١٤١٥بدأت يوم السبت 

  :قد نظر يف هذا املوضوع ، وأصدر القرار اآليت 

األصل الشرعي أنه ال جيوز كشف عورة املرأة للرجل ، وال العكس ، وال كشف عورة املرأة للمرأة ، 



  .وال عورة الرجل للرجل 

نظمة املؤمتر اإلسالمي بقراره رقم يؤكد امع على ما صدر من جممع الفقه اإلسالمي التابع مل

األصل أنه توافرت طبيبة مسلمة متخصصة : " هـ وهذا نصه ١٤١٤/ ١/ ٧-١يف . ٨٥/١٢/٨٥

فإن مل يتوافر ذلك . جيب أن تقوم بالكشف على املريضة ، وإذا مل يتوافر ذلك ، فتقوم طبيبة غري مسلمة 

على أن يطلع . أن يقوم مقامه طبيب غري مسلم يقوم به طبيب مسلم ، وإن مل يتوافر طبيب مسلم ميكن 

من جسم املرأة على قدر احلاجة يف تشخيص املرض ومداواته ، وأال يزيد عن ذلك ، وأن يغض الطرف 

" قدر استطاعته ، وأن تتم معاجلة الطبيب للمرأة هذا حبضور حمرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية اخللوة 

  .انتهى النقل 

ذكورة ، ال جيوز أن يشترك مع الطبيب إال من دعت احلاجة الطبية امللحة ملشاركته ، يف مجيع األحوال امل

  .وجيب عليه كتمان األسرار إن وجدت 

جيب على املسؤولني يف الصحة ، واملستشفيات حفظ عورات املسلمني واملسلمات من خالل وضع 

ق املسلمني ، وترتيب ما يلزم وتعاقب كل من ال حيترم أخال. لوائح وأنظمة خاصة ، حتقق هذا اهلدف 

  .لستر العورة وعدم كشفها أثناء العمليات إال بقدر احلاجة من خالل اللباس املناسب شرعاً 

  :ويوصي امع مبا يلي 

أن يقوم املسؤولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية فكراً ومنهجاً وتطبيقاً مبا يتفق مع ديننا 

قية السامية ، وأن يولوا عنايتهم الكاملة لدفع احلرج عن املسلمني ، اإلسالمي احلنيف وقواعده األخال

  .وحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم 

وصلى اهللا على سيدنا . العمل على وجود موجه شرعي يف كل مستشفى لإلرشاد والتوجيه للمرضى 

  ".حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً ، واحلمد هللا رب العاملني 

وقد وقعه جمموعة من العلماء ، وعلى . ار امع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي انتهى قر

  .رأسهم رئيس الس مساحة اإلمام عبد العزيز بن باز رمحه اهللا 

  هـ١٤٠٠/ ١/ ١٣وتاريخ ) ٢٧٦٨( فتوى اللجنة الدائمة رقم  –رابعاً 

مل جبانب رجال بإدارة أو مؤسسة أو معمل مع العلم أن فتاة أو امرأة مسلمة متحجبة وحمافظة تع: س 

  ما حكم وجود هذه املسلمة بني نارين ؟. اإلدارة ال ختلو من كاسيات وعاريات ورجال 

ال جيوز للمرأة أن تشتغل مع رجال ليسوا حمارم عليها ملا يترتب على وجودها معهم من املفاسد : ج 

وقد صدر من . فيها ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسرا وعليها أن تطلب الرزق من طرق ال حمذور 

أما حكم اختالط النساء بالرجال يف املصانع أو املكاتب ( اللجنة الدائمة فتوى يف ذلك هذا نصها 

بالدول غري اإلسالمية فهو غري جائز ، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه وهو الكفر باهللا جل وعال فال 

وأما اختالط النساء بالرجال يف البالد اإلسالمية وهم مسلمون . هذا املنكر يستغرب أن يقع بينهم مثل 



والواجب على املسؤولني يف اجلهة اليت يوجد فيها اختالط أن يعملوا على جعل النساء على . فحرام 

  )حدة والرجال على حدة ملا يف االختالط من املفاسد األخالقية اليت ال ختفى على من له أدىن بصرية 

  اهللا التوفيقوب

  وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

  عبد اهللا بن قعود عبد اهللا بن الغديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن باز

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ).ج الواقع والعال( كشف العورات يف املستشفيات 

  .احلمد هللا والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد 

رحلةٌ ميدانية قمت ا داخل املستشفيات الكربى ، وهذه الرحلة كانت : بداية اهتمامي ذا املوضوع 

 )نقل أعضاء اإلنسان يف الفقه اإلسالمي ( من متطلبات حبث رسالة الدكتوراه واليت كان عنواا 

اثنتان يف زراعة الكبد إحدامها من متربع حي واألخرى من : ودخلت خالل هذه الرحلة تسع عمليات 

ميت دماغياً ، واثنتان يف زراعة الكلى إحدامها من متربع حي واألخرى من ميت دماغياً ، واثنتان يف 

 جراحة باطنية استئصال األعضاء من ميت دماغياً ، واثنتان يف جراحة القلب املفتوح ، وواحدة يف

  .باملنظار 

والتقيت خالل هذه الرحلة بكثري من املرضى واألطباء وعشت واقع املستشفيات من الداخل ، وأحببت 

  .ذكر هذه املقدمة حىت يتنب سبب اهتمامي ذا املوضوع وما يأيت من تفاصيل وحلول 

  .أبدأ أوالً بوصف الواقع بذكر األمثلة من خالل ما رأيته أو مسعته 

  .و التفريط يف حفظ العورات يف املستشفيات قد يكون من املرضى ، وقد يكون من األطباء

  .إذا دخلت على الطبيب كشفت وجهي حياًء منه : تقول إحدى النساء 

  .إن كان الطبيب ملتحياً مل أكشف وجهي ، وإال كشفته : وأخرى تقول 

  .هذه الغفلة أكشف وجهي ، وال أدري ما الذي أوقعين يف : وأخرى تقول 

بعض النساء إذا جاءت مع زوجها تسترت ، وإذا جاءت بدون زوج تساحمت ، : ويقول أحد األطباء 

  .وتساهلت 

وبعضهم . ال جيد فرقاً بني أن تدخل قريبته على رجل أو امرأة: و بعض الرجال ضعيف الدين و الغرية 

  .تساوى عنده األمران بسبب الغفلة و لكن إذا نبه تنبه 

ملاذا ال تدخل مع : رجل أدخل زوجته على طبيب األسنان ، وجلس ينتظر باخلارج ، فقلت له  فهذا

  .زوجتك ؟ و كأمنا استيقظ من النوم ، فقام ودخل إىل أهله يف غرفة الطبيب



ويف أحد املستشفيات اخلاصة ، يف قسم النساء والوالدة ، يوجد فيها عيادتان ، األوىل لطبيب ، 

فاختار أحد الرجال إدخالَ زوجته على الطبيب الرجل ، وقد تناهت الغفلة مع هذا  .واألخرى لطبيبة 

  .الرجل ، فبقي على مقاعد االنتظار خارج غرفة الطبيب 

ازدحام عيادات النساء والوالدة والذي يكون الطبيب فيها رجل مع إمكان : ومن املشاهد املؤسفة 

فكيف ترضى املؤمنة أن . ة بأن يباشر توليدها رجل ذهاب املريضات إىل الطبيبات ، أو رضى املرأ

  !.تكشف عند طبيب رجل بطوعها واختيارها مع إمكان الطبيبة ؟

كثري من الرجال حيرصون على زوجام أو بنام ، ولكنهم يتساهلون مع أ،فسهم يف الدخول على 

  .الطبيبة أو الكشف عليه من قبل املمرضة 

  .والذي يتحمل األطباء جريرته  وهنا جانب آخر من كشف العورات

يف غرفة العمليات مير املريض بعد التخدير مبرحلة التجهيز واإلعداد ، ومل أكن أدخل غرفة العمليات إال 

بعد جتهيز املريض غالباً ، حينما يكون مستوراً إال موضع اجلراحة ، ودخلت مرةً أثناء مرحلة التجهيز ، 

ستلقٍ على طاولة غرفة العمليات ، و هو عار متاماً ليس عليه شيء فرأيت شاباً قد مت ختديره ، وهو م

يستره ، وازداد األمر سوءاً يف عملية املنظار وقسطرة البول ، وعند إزالة الشعر من أسفل بطن املريض 

ومن العسري أن أصف التفاصيل تأدباً مع القارئني، وهذه املشاهد رآها مجيع احلاضرين يف الغرفة من . 

وهذا املوقف كان من أصعب اللحظات اليت مرت علي يف هذه . ات ، والفنيني وطبيب التخدير املمرض

  .الرحلة و أصبحت مهموماً بعدها لعدت أسابيع ، ويعود إيل اهلم واألمل كلما تذكرت هذا املوقف 

من قبل  هل يفعل باملرأة ما رأيت من املنظار وقسطرة البول: وبعد أيام سألت أحد األطباء فقلت له 

  .فقال نعم ، وال فرق . الرجال ، وأمام مجيع احلاضرين ؟ 

ملا كنت يف سنة االمتياز ، وكنت يف قسم النساء والوالدة ، جاءت امرأة : وأخربين أحد األطباء فقال 

. يف حالة إسعافية وقد أصاا النزيف ، فدعاىن الطبيب االستشاري حلضور الكشف عليها ، فلما أتينا 

فانزعج االستشاري مما قالت فطردها من القسم . ال أريد أن يكشف علي إال امرأة : ريضة قالت امل

  .أمامنا 

دخلت ذات مرة على غرفة عمليات فوجدت ا امرأة عارية متاماً ويف : " كتب إيل أحد أطباء االمتياز 

  .انتهى كالمه ". حالة مزرية وحوهلا الطاقم الطيب من الرجال والنساء ، وذلك قبل بدء العملية 

يأتينا بعض النساء وهي يف غاية الستر واحلشمة ، وتطلب وتلح يف أن يتوىل إجراء : ويقول أحد األطباء 

عمليتها امرأة فنوافقها على ما تطلب ، وبعد التخدير نتوىل حنن الرجال العملية اجلراحية واليت تكون يف 

كشوفاً أما اجلميع من ممرضني ، وفنيني ، وطبيب و حالُها يكون م. العورة املغلظة ، وهي ال تعلم 

وبعد ذلك يتم التوقيع يف التقرير باسم . التخدير ، بل حىت عاملِ النظافة إذا دخل الغرفةَ للتنظيف 

  .إحدى الطبيبات 



  .فانظر إىل أخالقيات املهنة 

جاءت حالة إسعافية  وهذه استشارية يف قسم النساء والوالدة ، تقول ملن معها من طالب االمتياز إذا

كنا نكذب على املريضات ، : حيدثين أحدهم فيقول . ال يوجد طبيبة : وطلبت طبيبة ، فقولوا هلا 

  .ال يوجد طبيبة ، فبعضهن ترضخ للواقع وهي تبكي ، و بعضهن يذهنب إىل مستشفى آخر : فنقول 

دة ، ورأى القابالت احلاجة أنه ذهب بزوجته إىل مستشفى الوال: وحدثين أحد املشايخ الفضالء فذكر 

ال يوجد طبيبات ، فاتصلت بزوجها فجاء : فقالوا . إىل جميء الطبيب ، فأبت زوجته أن يأتيها رجل 

فأصر على جميء طبيبة وإال خرج ا إىل مستشفى آخر ، فلما أراد إخراجها من املستشفى ، أتوا له 

قول وقعت عليها ، وكتبت أخرجتها بناًء على ي. بورقة إخراج املريض ، وأنه بناًء على طلب املريض

  .فجاء يف احلال طبيبتان : يقول الشيخ . ال يوجد يف املناوبة طبيبات : قوهلم 

أما يف : " .. كتبت إيل إحدى الطبيبات الصاحلات يف هذا ، و أسجل كالمها هنا حبروفه ؛ حيث قالت 

لة العملية عاريةً متاماً ، و يكون يف غرفة غرفة العمليات فحدث و ال حرج ؛ فاملرأة توضع على طاو

يرد االستشاري بقوله . قوموا بتغطيتها : وعند قولنا . أخصائي التخدير ، وطالب ، وأطباء : العمليات 

  .انتهى كالم الطبيبة " وأنا متأكدة أا لو كانت زوجته ملا مسح ألحد بأن يراها . إننا مجيعاً أطباء : 

: " يف إحدى االستبانة اليت وزعتها حول هذا املوضع ، وهذا نص كالمها وكتبت إيل طبية أخرى 

تعرضت هلذا احلدث شخصياً ، وعندما أدخلت إىل املستشفى يف حالة نزيف حاد ، ومل يكن طبيب 

صباحاً ، وكنت يف وضع مستقر ) ٧,٥(وكانت الساعة ) وهو زميل ( النساء ذلك اليوم إال دكتور 

تظار ربع إىل نصف ساعة حلضور الدكتورة الستالم نوبتها ، ولكن مع األسف مل وال مانع لدي من االن

إذا ما تبغي . أنا دكتور ، ومن حقي التدخل : يقبل وبدأ يف الصراخ ، وبعض الكالم غري الالئق ، مثل 

دكتور ليش جييت إىل املستشفى ـ هذه مسؤولييت اآلن والبد من التخل ؟؟ اذهيب إىل طبيب خاص 

  .انتهى كالم الطبيبة .. " ىل مستشفى حكومي وليس إ

أم يف سنوات الدراسة يكلف الطالب حبضور عدد من عمليات : و أخربين عدد من االستشاريني 

  .الوالدة الطبيعية والقيصرية ، فنجتمع حنن الطالب مع أستاذنا ملشاهدة احلالة إىل متام الوالدة 

م فندخل عليها من غري استئذان ، و نعترب عدم رفضها وأخربوين أن املرأة تكون يف حال كرب عظي

فإذا انتهت من كرا وعادت إىل طبيعتها كثري منهن يشتكني ، ولكن دون . الصريح يئنا إذناً منها 

  .جدوى 

دخل علي الرجال يف عملية الوالدة ، فأردت منعهم ، فانعقد لساين ومل أستطع : وتقول إحدى النساء 

  .انتهى كالمها . و القهر واألمل يتردد إىل اآلن يف صدري ال يفارقين : يت كثري ، تقول الكالم ، و مثيال

وبعض النساء مع أا يف هذه الكرب إال أا ترفض وبشدة وترفع صوا ، فيكون موقف الطبيب 

  .االستشاري هو إظهار التذمر الشديد منها ، ومعاودة احملاولة ، والضغط عليها لتوليدها 



إنك قد وقعت قبل الدخول بعدم االعتراض على العملية : ى وسيلة للضغط عليها قوهلم هلا وأقو

  .التعليمية 

  .إن كان األمر كما قالوا ؛ أي أا وقعت ، فهو امتهان مقنن : وأقول 

  .ومع ذلك كله فإن زوج هذه املريضة ممنوع من الدخول يف غرفة عملية الوالدة 

دخولُ على املرأة من غري إذا ، والكشف عليها والنظر إىل عورا من غري هل جيوز لكم ال: فقلت هلم 

  .ال ندري : فقالوا ! . إذا ؟

  .وسألتهم هل ترضون هذا لنسائكم ؟ فأجابوا مجيعاً بأم ال يرضونه 

فانظر كيف يترىب طالب الطب من أساتذم على امتهان حق املريض ، وأم يرضون للمريض ما ال 

  .ون ألنفسهم ونسائهم يرض

وهذا هو الذي يفسر عقدة االستعالء على املريض اليت يشتكي منها كثري من املرضى واليت يكثر حديث 

الناس عنها يف االس ، فينشأ الطبيب منذ نعومة أظفاره على أن املريض له حق العالج يف بدنه ، ولكن 

داِء الرأي يف أخص خصائص اإلنسان وهو ليس له حق االستئذان ، و ال االعتراض ، وال حىت إب

و مع ذلك فإنه ليس للزوج حق أن يدخل مع زوجته يف غرفة الوالدة أو غرفة . الكشف عن عورته 

  .مع أن دخوله مع وجود الطبيب الرجل واجب شرعاً . العمليات 

  .و الحظ يف األمثلة السابقة كلها أن الطبيب و من معه يدخلون من غري استئذان 

يت بعيين طبيباً يدخل على غرفة تنومي للنساء يف الزيارة الصباحية ، ففتح الباب ، وأزال الستارة ورأ

  .عنها من غري استئذان ، وال كالم 

عند الفحص على املرأة حنرص على عدم وجود الزوج ، بل أحياناً مننعه حىت ال : و مسعت أحد األطباء 

  .تثور غريته 

. طباء ال ننظر إىل العورات بشهوة ، فقد تبلد احلس بسبب كثرة املساس حنن األ: و مسعت آخر يقول 

  .فانظر كيف اعترف ، وام نفسه وهو ال يشعر 

ال نفرق بني املسلمة وغري املسلمة يف تعاملنا ، و لكن إن كانت املرأة غربية وجدنا يف : و يقول أحدهم 

  .أنفسنا هذا التقدير أنفسنا احترماً ملطالبها ، وإن كان شرقية مل جند يف 

الشرع يفرق ، وهو يقول . ( ال فرق يف الطب بني املرأة والرجل : و أخطر مما تقدم كلِّه قولُ بعضهم 

  ) .ال فرق 

كنت منوماً يف املستشفى ملرض يف املسالك البولية ، وذات مرة جاءين : " يقول أحد املشايخ الفضالء 

ب مين أن أكشف عن العورة املغلظة أمامهن ليتم الفحص الطبيب ومعه جمموعة من طالبات الطب وطل

فامتنعت ووجهتهم برفق أن الطالبات ال يفحصن إال النساء والطالب ال يفحصون إال : يقول الشيخ . 

وأنا أتعجب أشد العجب كيف يقهر الطبيب والطالبات حياءهم يف هذا املوقف البشع . اهـ " الرجال 



.  

يلبس املريض ثوباً واسعاً ، ومفتوحاً من : ض الذي ستجرى له عملية فكاآليت أما واقع التعامل مع املري

اخللف ويربط خبيوط متدلية من الثوب ، ويصل طول الثوب إىل نصف الساق تقريباً ، وال فرق بني 

الرجل واملرأة يف هذا النوع من اللباس ، وال يسمح بلبس شيء من اللباس دونه ، مث يطلب من املريض 

قل من سريره يف غرفة التنومي إىل السرير املتحرك الذي سينقله إىل غرفة العمليات ، وبعد وصوله أن ينت

يتم ختديره ، وبعد التخدير ينزع هذا الثوب ويبقى املريض عرياناً ، وتتم يف هذه الفترة جتهيز املريض 

ا كانت العملية يف أسفل للعملية ، وهي حلق الشعر من منطقة العملية وما جاورها مبسافة كافية ، وإذ

وبعد ذلك يقم املريض مبادة صفراء . البطن كزراعة الكلية وحنوها ؛ فالغالب أنه حتلق عانة املريض 

معروفه ملنطقة البطن والصدر إذا كانت العملية يف هذه املنطقة ، مث يوضع غطاء شفاف من البالستك 

طيب األخضر الذي يغطي مجيع جسم إال موضع على بطن املريض ، مث يغطى املريض بعد ذلك بالغطاء ال

  .ويف كثري من العمليات يوضع للمريض أثناء التجهيز قسطرة للبول . العملية ، هذا العرض هو الغالب 

ورمبا توىل نقل املرأة بالسرير . حيصل هذا التجهيز غالباً أما مجيع احلاضرين يف الغرفة من رجال ونساء 

ويف كثري من األحوال ال يكون املريض أثناء النقل بالستر . جل امرأة التحرك رجل ، ورمبا نقل الر

  .املطلوب ، وخصوصاً إذا كان املريض يف غري وعية أو كان يف مرحلة اإلفاقة من املخدر بعد العملية 

  .و الصور السابقةُ كلها بال استثناء تدل على اعتداء صريح على حقوق املرضى اليت أثبتها هلم اإلسالم 

  :فيكون باآليت . ما عالج هذه الظاهرة أ

  .معرفة احلكم الشرعي هلذه املمارسات : العالج األول 

نظر الطبيب إىل عورة املريض بال ضرورة أو حاجة ملحة حمرم ، وتعظم احلرمة مع اختالف : أوالً 

ساقها نظر إىل عورة أن املرأة كلها عورة عند الرجل األجنيب ، فالنظر إىل قدمها أو : وليعلم . اجلنسني 

.  

قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا : " قوله تعاىل : واألدلة على حرمة النظر كثرية منها 

ارِهن ويحفَظْن وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبص)٣٠(فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِري بِما يصنعونَ

 نهوج٣١النور (اآلية .. " فُر. (  

لَا ينظُر الرجلُ إِلَى : " وعن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اهللا عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 

الْم ةروأَةُ إِلَى عرلَا الْملِ وجالر ةروأَةُ عري الْمفْضلَا تو داحبٍ وي ثَولِ فجلُ إِلَى الرجي الرفْضلَا يو أَةر

 داحبِ الْوي الثَّوف أَةرأخرجه مسلم " إِلَى الْم.  

ذَر قَالَ احفَظْ عورتك إِلَّا من قُلْت يا رسولَ اللَّه عوراتنا ما نأْتي منها وما ن: و عن معاوِيةُ بن حيدةَ قَالَ 

 كينمي لَكَتا مم أَو كتجولْ : فَقَالَ . زفَافْع دا أَحاهرأَنْ لَا ي تطَعتاس لِ قَالَ إِنجالر عكُونُ ملُ يجالر

 .سأَنْ ي قأَح ا قَالَ فَاللَّهيالكُونُ خلُ يجالرو قُلْت هنا ميحأخرجه الترمذي وغريه بسند حسن " ت.  



 اَءةظَرِ الْفُجن نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر أَلْتقَالَ س اللَّه دبنِ عرِيرِ بج ننِي أَنْ و عرفَأَم

  .أخرجه مسلم " أَصرِف بصرِي 

حديث معقل بن يسار رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه  أال ينسى كل طبيب وكل مريض: ثانياً 

رواه ". ألن يطعن يف رأس أحدكم مبخيط من حديد خري من أن ميس امرأة ال حتل له : " وسلم قال 

  ).٢٢٦الصحيحة ح( الروياين يف مسنده والطرباين يف معجمه بسند جيد 

ملرأة من غري ضرورة أو حاجة ملحة ، واإلمث يتحمله مما تقدم يتبني حرمةُ نظر الطبيب إىل عورة ا: ثالثاً 

الطرفان إذا كان الكشف برضاها فرضى املريض ال يبيح احملرم ، وإذا مل يكن برضاها و إذا الصريح 

  .فحقها إن ضاع يف الدنيا ، فإن اهللا ال يضيعه يف اآلخرة 

وجود : الشرط الثاين .  يوجد طبيبة أال: األول . عالج األطباء للنساء ، ال جيوز إال بشروط : رابعاً 

أن يكون الكشف بقدر احلاجة ، فإذا وجدت احلاجة : الشرط الثالث . الضرورة ، أو احلاجة امللحة 

وإذا كانت احلاجة تندفع . لكشف جزء من الساق مثالً ، مل جيز الكشف أكثر من مقدار احلاجة فيه 

 وجود احملرم ، فالكشف على : الشرط الرابع . من واحد برؤية طبيب واحد مل جيز أن ينظر إليها أكثر

: " قال النيب عليه الصالة والسالم . املرأة األجنبية مظنة الفتنة ، و من أعظم وسائل دفعها وجود احملرم 

  .أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي اهللا عنه " ال خيلون رجل بامرأة ، إال ومعها ذو حمرم 

  .جتد فرقاً يف عالج املرأة إذا كان معها حمرم ، أو مل يكن معها حمرم  هل: سألت أحد األطباء 

  .أجد فرقاً ال أستطيع دفعه ، من حيث النظر ، واجلرأة يف الكالم والسؤال وغري ذلك : فقال 

. االستئذان أدب شرعي أثبته الشرع حقاً على كل من أغلق بابه ، أو أرخى عليه ستره : خامساً 

من أجل البصر ، وقد عظم اهللا شأن االستئذان حىت أهدر عني من نظر من غري  واالستئذان شرع

عمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيرِ النجي حرٍ فحج نلٌ مجر قَالَ اطَّلَع دعنِ سلِ بهاسئذان فعن س بِيالن 

كحى يردم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَ  صعا جمإِن نِكيي عف بِه تنلَطَع ظُرنت كأَن لَمأَع فَقَالَ لَو هأْسر بِه

  .متفق عليه " الاستئْذَانُ من أَجلِ الْبصرِ 

و أَنَّ رجلًا اطَّلَع علَيك لَ: " و عن أَبِي هريرةَ رضي اهللا عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 

  .متفق عليه " بِغيرِ إِذْن فَخذَفْته بِحصاة فَفَقَأْت عينه ما كَانَ علَيك من جناحٍ 

سمعت : والدليل حديث أيب موسى األشعري قال . واالستئذان يكون ثالثاً فإن أُذن له وإال انصرف 

  .أخرجه مسلم " الاستئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذنَ لَك وإِلَّا فَارجِع : " ى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ رسولَ اللَّه صلَّ

العلوم الشرعية اليت تبني احلقوق الشرعيةَ للمرضى ، و األحكام : أن يدرس يف كليات الطب : سادساً 

فقه ( ، أو ) فقه الطب ( وقد تسمى هذه املادة ب .والقواعد الشرعية ألحكام التداوي وضوابطه 

وأن يتوىل ) . احلقوق الشرعية للمرضى ( أو ) الضوابط الشرعية ملهنة الطب(، أو ) الطبيب واملريض 

  .أهلُ االختصاص الشرعي : تدريس هذه املادة 



باجلانب النظري  إعادة النظر يف تدريس طالب الطب عملياً ختصص النساء والوالدة ، فيكتفى: سابعاً 

وهذه الوجهة يتبناها عدد من . لعدم وجود الضرورة الشرعية لكشف العورات حىت مع رضى املريض

  .أساتذة الطب الكبار 

  .وهذا أهم العالجات ، وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر : ثامناً 

لُعن الَّذين : " اهللا تعاىل  قال. فبنوا إسرائيل استحقوا اللعن من اهللا بسب تركهم للنهي عن املنكر 

كَانوا لَا )٧٨(كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ

  ) .٧٩_٧٨املائدة " ( يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ

كُنتم خير : " قال اهللا تعاىل . وأمة اإلسالم استحقت اخلريية بسبب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ة١١٠املائدة " ( أُم. (  

"ونَ ونمؤالْملَاةَوونَ الصيمقيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاُء بيلأَو مهضعب اتنمؤالْم 

 يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس كأُولَئ ولَهسرو ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤي٧١التوبة " (و. (  

  .وإن جاءت بدون حمرم أمرها به . فإذا رأى الطبيب امرأة يف العيادة كاشفة عن وجهها أمرها بستره 

امتنع، وطالب . واخلطاب كذلك للمريض فإن كان رجالً ، وجاءت ممرضة أو طبيبة للكشف عليه 

  .مبجيء رجل 

  .و إن كان املريض امرأة ، امتنعت عن الرجل و طالبت بامرأة 

ى أي واحد منا يف ممرات املستشفيات تربج بعض العامالت ، أو تبادلُ الضحكات بادرنا باألمر وإذا رأ

  .وال تنتظر النتيجة عاجالً . باملعروف والنهي عن املنكر بالرفق واللني والكلمة الطيبة ، مبا يناسب املقام 

أنكر بأسلوب مناسب حىت على  وإذا رأى طالب الطب ، أو طبيب االمتياز أو غريمها خمالفات شرعية ،

  .أستاذه بالكالم الشفوي ، أو بالكتابة إىل املسؤول اإلداري ، أو بالتواصل مع املشايخ 

وهذا . االنتفاع بقرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن ضوابط كشف العورة أثناء عالج املريض : تاسعاً 

  :نص القرار 

. نيب بعده سيدنا ونبينا حممد و على آله وصحبه وسلم احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال " 

  :أما بعد 

فإن جملس امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الرابعةَ عشر ، املنعقدة مبكة املكرمة 

 قد نظر. ، واليت بدأت يوم السبت ، العشرون من شعبان ، عام ألف وأربعمائة ومخس عشرةَ للهجرة 

  :يف هذا املوضوع ، وأصدر القرار اآليت 

األصل الشرعي أنه ال جيوز كشف عورة املرأة للرجل ، وال العكس ، وال كشف عورة املرأة للمرأة ، 

  .وال عورة الرجل للرجل 



يؤكد امع على ما صدر من جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بقراره برقم وتاريخ 

األصل أنه إذا توافرت طبيبة مسلمة متخصصة جيب أن تقوم بالكشف على املريضة ، : " وهذا نصه

فإن مل يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم ، وإن مل يتوافر . وإذا مل يتوافر ذلك ، فتقوم طبيبة غري مسلمة 

اجة يف على أن يطلع من جسم املرأة على قدر احل. طبيب مسلم ميكن أن يقوم مقامه طبيب غري مسلم 

تشخيص املرض ومداواته ، وأال يزيد عن ذلك ، وأن يغض الطرف قدر استطاعته ، وأن تتم معاجلة 

  .انتهى النقل "الطبيب للمرأة هذه حبضور حمرم أو زوج ، أو امرأة ثقة خشية اخللوة 

ة ملشاركته ، يف مجيع األحوال املذكورة ، ال جيوز أن يشترك مع الطبيب إال من دعت احلاجة الطبية امللح

  .وجيب عليه كتمان األسرار إن وجدت 

 جيب على املسؤلني يف الصحة ، واملستشفيات حفظ عورات املسلمني واملسلمات من خالل وضع لوائح

وتعاقب كل من ال حيترم أخالق املسلمني ، و ترتيب ما يلزم لستر . وأنظمة خاصة ، حتقق هذا اهلدف 

  .يات إال بقدر احلاجة من خالل اللباس املناسب شرعاً العورة وعدم كشفها أثناء العمل

  :و يوصي امع مبا يلي 

أن يقوم املسؤولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية فكراً ومنهجاً وتطبيقاً مبا يتفق مع ديننا 

 ، اإلسالمي احلنيف وقواعده األخالقية السامية ، وأن يولوا عنايتهم الكاملة لدفع احلرج عن املسلمني

  .وحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم 

وصلى اهللا على سيدنا . العمل على وجود موجه شرعي يف كل مستشفى لإلرشاد والتوجيه للمرضى 

انتهى قرار امع الفقهي ". حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً ، واحلمدهللا رب العاملني 

قعه جمموعة من العلماء ، وعلى رأسهم رئيس الس وقد و. اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي 

  .مساحة اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز رمحه اهللا 

وضع نظام صارم حلفظ عورة املريض وخصوصاً يف غرف العمليات يف اللباس وطريقة نقله من : عاشراً 

فته أو غرفة العناية املركزة ، وهو غرفة التنومي إىل غرفة العمليات وجتهيزه للعملية وإعادته بعدها إىل غر

  :كاآليت 

رجل ، وإذا كان : أن يتوىل نقل املريض إىل غرفة العمليات وإعادته بعد العملية إذا كان املريض رجالً

أن يوضع غطاء خشيب أو معدين على السرير : وتزيد املريضة شيئاً مهماً وهو . امرأة : املريض امرأةً 

يصف األعضاء ورمبا تكشفت بعض ) الشرشف ( ش ؛ ألن الغطاء العادي ويوضع عليه غطاء من القما

  .أعضائها 

وأن يكون عدد . نساء :وجتهيز املريضات . رجال : أثناء التجهيز أن يتوىل جتهيز املرضى من الرجال 

  .احلاضرين يف الغرفة حال التجهيز بقدر احلاجة 

قميص وسراويل ، وأن يكون : ليات من قطعتني أن يكون اللباس الذي يدخل به املريض إىل غرفة العم



  .بطريقة فنية ، يتحكم من خالهلا يف الكشف على اجلزء املقصود دون ما عداه 

  .وقسم للرجال بطاقم رجايل . قسم للنساء بطاقم نسائي : أن تكون غرف العمليات قسمان 

  .ظ العورات يف غرف العمليات تكوين جلنة رقابية يف كل مستشفى ملتابعة تطبيق النظام الشرعي يف حف

السعي يف حتقيق الفصل التام بني الرجال والنساء يف امليدان الطيب يف كليات الطب واملستشفيات 

التعليمية ، واملراكز الصحية األولية ، واملستشفيات ، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل إن شاء اهللا تعاىل يف 

  .موضوع قادم

وهذا إذا كان املستشفى خمتلطاً ( كما هو واقع املستشفيات العاملية  أن يسمح بدخول مرافق للمريض ،

  ) .كما هو األغلب 

فعدد من . وأخرياً أرجو أال يكون التنبيه على املخالفات الشرعية داعٍ إىل التعميم أو إساءة الظن 

األساس هو  واملقصود. األقسام الطبية ، وكثري من املراكز الصحية األولية تكاد أن تسلم مما ذكر 

النصح واإلصالح ، وال يفوتين يف اخلتام أن أبعث بالشكر والتقدير ملستشفى مجعية الرب اخلريية للنساء 

واآلن هم يف طور زيادة ثالثة أقسام نسائية ) بطاقم نسائي متكامل ( والوالدة واألطفال مبحافظة عنيزة 

واحلمد هللا رب . هم يف حفظ عورات املؤمنات فبارك اهللا يف جهود. األسنان والباطنية واجلراحة : وهي 

  وكتبه. العاملني 

  يوسف بن عبداهللا بن أمحد األمحد
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  تطبيقات مفهوم العورة على العمل اجلراحي والطيب

  د حممد عابد باخطمة.أ

  استشاري جراحة

  مستشفى امللك عبد العزيز، جبدة

قد خيفى على النظرة العابرة مشولية معىن العورة إذ يتبادر للذهن أن املقصود من العورة هي العورة 

اجلسدية فقط دون أن يشمل العورة املعنوية ، والشريعة وضعت احكاما للستر ومل تعطي األفراد حق 

ا بل وحفظتها للمسلم حىت وهو ميت ، ومن باب أوىل إن كان حيا وحتت الغياب املؤقت عن خمالفته

أن احملافظة على جسم املريض وهو حتت التخدير يف غرفة العمليات أمر الزم شرعا وال ميلك . الوعي 

ت من حىت املريض نفسه حق خمالفته ، وتنتقل املسئولية يف قضية وجوب ستر العورة يف غرفة العمليا



ولذلك وجب على كل العاملني املتعلق عملهم بالتعامل مع املريض ، التعامل . املريض إىل من يراعونه 

  .مع األمر من منطلق أم مسئولني وأن األصل هو الستر 

والعورة املعنوية هي املعلومات اخلاصة اليت يذكرها املريض ، وتسجل يف ملفه الطيب ، وهنا تربز قضية 

نوية ، فكل هذه األمور املسجلة يف ملف املريض ميكن أن يطلع عليها من ال عالقة هلم بعالج العورة املع

املريض ، وقد تقع املعلومات اخلاصة يف األيدي اخلطأ واملريض ال يود أن يعرف أحد خصوصياته دون 

شفى ، إذنه فاخلصوصيات أمر حفظها الشارع ، وكشف عورة املريض املعنوية احتمال قائم يف املست

وهي قضية حتتاج للنظر فيها يف مراحلها املبكرة قبل تفاقمها ، وال بد لنا من إجياد آلية لنخفي ا هوية 

املريض عن أعني املتطفلني ، وآلية تسمح بكشف كل من قام باإلطالع على ملف املريض وهذه القضية 

ع مسئولية احلفاظ على عورات املرضى يف جمملها قضية ال عالقة للمسألة الفنية الطبية ا ، وهو أمر يض

  .على اإلدارة املسئولة عن تقدمي اخلدمة العالجية أو الصحية 


