
  الفحص الطيب للجنس اآلخر
  الدكتور حممد بن علي البار

   معروفإسالمي باحث و مفكر باطنة استشاري
  جده

  
وعلى طالب الطب سواء كان     .. أن تعليم الطب اآلن يشمل الذكور واالناث        

) تعـرف (أن يعرف   ) أوعليها(رجال أم إمرأة أن يشرح جثة الرجل وجثة املرأة وعليه           
وال يعـذر   .  واجلهاز التناسلي لألنثى تشرحيا ووظيفة وأمراضا        اجلهاز التناسلي للذكر  

يف جهله بأي منها ، كما أن على طالب الطـب أن            ) ذكرا كان أم أنثى   (طالب الطب   
  .حيضر الوالدات الطبيعية وغري الطبيعية 

والتشريح يف حاالت الطب الشرعي يستدعي تشريح جثث النساء يف بعض األحيان 
وقد ال توجد أمرأة يف هذا .  اجلثث يف هذا امليدان هم من الرجال وغالبية من يشرحون

التخصص ، وال بد إذن أن يقوم الرجل بتشريح جثة املرأة ، وقد يستدعي ذلك أجهزا 
التناسلية يف حاالت اإلغتصاب واإلجهاض والذي قد يكون مصحوبا بإعتداء أدى إىل 

  .وفاة املرأة 
 صلى اهللا عليه وسلم يف مداواة املرأة للرجل وقد وردت أحاديث صحيحة عن النيب

  :األجنيب عنها ومداواة الرجل األجنيب للمرأة ، نذكر منها 
كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : "عن الربيع بنت معوذ رضي اهللا عنها قالت  .١

أخرجه ( وذلك يف معركة أحد " نسقي ، ونداوي اجلرحى ونرد القتلى إىل املدينة 
 ) صحيحهالبخاري يف

 
غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات ، : " عن أم عطية قالت  .٢

" أخلفهم يف رحاهلم وأصنع هلم الطعام هلم وأجيز على اجلرحى وأداوي املرضى 
 )أخرجه مسلم وأمحد وأبن ماجه (

  



وهي أم (كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغزو ومعه ام سليم : "عن أنس قال  .٣
ومعها نسوة من األنصار ، يسقني املاء ويداوين )  بن مالك راوي احلديثانس

 )أخرجه مسلم(اجلرحى 
  

هربس (أخرج احلاكم يف املستدرك أن الشفاء بنت عبد اهللا كانت ترقي من النملة  .٤
ما رقيت منذ : وجاءها انصاري خرجت به منلة يريد أن ترقيه فقالت ) زوستر

أرقيه وعلميها حفصة " اهللا عليه وسلم فقال هلا أسلمت ، فدعاها رسول اهللا صلى
 "كما علمتها الكتابة

  
أخرجه احلاكم يف املستدرك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوكل متريض سعد  .٥

بن معاذ عندما أصيب يف أكحله إىل رفيدة األسلمية ، وجعل له خيمة يف املسجد 
 . رفيدة ، مث جعل معه بعض اجلرحى وأوكل متريضهم مجيعا إىل

  
أن أم سلمة أستأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) " رضى اهللا عنه(عن حبار  .٦

 أخرجه مسلم وابن حبان " . يف احلجامة ، فأذن هلا ، وأمر أبا طيبة أن حيجمها
  

  املوقف الفقهي
ونص أمحد أن الطبيب جيوز له أن ينظر املرأة :"قال الذهيب يف كتابة الطب النبوي 

وكذلك جيوز للمرأة أن تنظر إىل .. األجنبية إىل ما تدعو إليه احلاجة ، إىل العورة 
وكذلك جيوز خدمته األجنبية ، ويشاهد : قال الذهيب " .. عورة الرجل عند احلاجة 

ذلك جيوز هلا أن ختدم الرجل وتشاهد من عورة يف حال منها عورة يف حالة املرض وك
  ."املرض إذا مل يوجد رجل أو حمرم 

وال خالف بني الفقهاء ، على جواز مداواة الرجل للمراأة ، ونظر ومس ما تدعو إليه 
وذلك عند فقدان الطبيبة والعكس صحيح أي أن . احلاجة وإن كان عورا املغلظة 

  .يب عنها عند عدم وجود الطبيب املرأة تداوي الرجل األجن



وتقدم الطبيبة الكافرة على الطبيب املسلم عند الشافعي إال إذا كان الرجل حمرما هلا 
ولو وجدت طبيبة . فيداويها هو ويقدم األمهر من األطباء ولو كان رجال على املرأة 

جل ال ترضى إال بأكثر من أجرة مثلها ، ورضي الطبيب الرجل بأقل منها جاز للر
. بل لو وجد كافر رضي بأقل من أجرة الطبيب املسلم جاز التداوي عنده . مداواا 

وجيوز التداوي عند األمهر من األطباء ولو كان كافرا مع وجود مسلم أقل خربة 
 واية ٥/٣٣٧ ورد احملتار ٨/٩٩ واهلداية والعناية ٣/١٣٣مغين احملتاج (ومهارة منه 

   ٦/١٩٧احملتاج 
  

قهاء يف اخللوة فمنهم من رأى أن وجود رجلني أجنبيني ينفي اخللوة وأختلف الف
والراجح عند الشافعية أن اخللوة تنتفي بوجود إمرأة ثقة أخرى بينما ) بعض احلنفية(

+ املريضة (قال القفال الشاشي الشافعي أن اخللوة ال تنتفي بوجود امرأتني اجنبيتني 
وعند احلنابلة أن . إذا كان أحدمها من حمارمها وحترم خلوة امرأة برجلني إال ) املمرضة

اخللوة ال تنتفي بوجود امرأة أو أكثر مع الطبيب واملريضة كما ال تنتفي بوجود أكثر 
  .من رجل مع الطبيب إال إذا كان الرجل أحد حمارمها 

  تعليق وتوصيات
 

حنتاج إىل كليات متريض للنساء ، وكليات مريض للرجال ، وكليات لتخريج  .١
 قابالت من النساءال

  
حنتاج إىل كليات طب خمتصة منذ البداية بتخريج طبيبات خمتصات يف طب  .٢

أمراض النساء والتوليد وإذا كان لدينا كليات خاصة لطب األسنان فنحن 
أحوج لكليات لطب النساء والوالدة ، وتكفي مثان سنوات إلخراج طبيبات 

للنساء والوالدة مع أربع سنوات عامة وأربع (خمتصات يف هذا الفرع 
 .وهذا سيوفر عدد كبري من املختصات يف هذا الفرع ) التدريب

  



حنتاج إىل طبيبات يف كل فروع الطب حبيث ميكن تغطية االحتياجات يف  .٣
  . اتمع يف فترة زمنية معقولة

 


