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 املزضى اليت أثبتيا هلن اإلسالم حقٌق على صزيح اعتداء
 األمحد يوسف. د

  .وبعد أمجعني وصحبو آلو وعلى زلمد نبينا على والسالم والصالة هلل احلمد
  :بداية اىتواهي هبذا املٌضٌع

 حبث متطلبات من كانت الرحلة وىذه ،قمت هبا داخل ادلستشفيات الكربى ميدانية رحلةٌ 
 (.اإلسالمي الفقو يف اإلنسان أعضاء )نقل عنواهنا كان واليت راهالدكتو  رسالة

متربع حي  من إحدامها الكبد زراعة يف اثنتان :ه الرحلة تسع عملياتىذ خالل ودخلت
 ميت من واألخرى حي متربع من إحدامها الكلى زراعة يف واثنتان ،واألخرى من ميت دماغياً 

، ادلفتوح القلب جراحة يف واثنتان، دماغياً  ميت نم األعضاء استئصال يف واثنتان، دماغياً 
 .بادلنظار باطنية جراحة يف وواحدة

 من ادلستشفيات واقع وعشت واألطباء ادلرضى من بكثري الرحلة ىذه خالل والتقيت
 من يأيت وما ادلوضوع هبذا اىتمامي سبب نييتب حىت ادلقدمة ىذه ذكر وأحببت، الداخل
 .وحلول تفاصيل

 :مسعتو أً رأيتو ها خالل هن األهثلة بذكز الٌاقع بٌصف أًالً أبدأ
 األطباء من يكون وقد، ادلرضى من يكون قد ادلستشفيات يف العورات حفظ يف والتفريط

 .منو حياءً  وجهي كشفت الطبيب على دخلت إذا: النساء إحدى تقول
 . كشفتو وإال، وجهي أكشف مل ملتحياً  الطبيب كان إن: تقول وأخرى
 . الغفلة ىذه يف أوقعين الذي ما أدري وال، وجهي أكشف: قولت وأخرى
 زوج بدون جاءت وإذا، تسًتت زوجها مع جاءت إذا النساء بعض: األطباء أحد ويقول

 .وتساىلت، تسازلت
 .امرأة أو رجل على قريبتو تدخل أن بني فرقاً  جيد ال: الغريةو  الدين ضعيف الرجال بعض و
 .تنبو نبو إذا ولكن الغفلة بسبب األمران عنده تساوى بعضهمو 
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 ال دلاذا: لو فقلت، باخلارج ينتظر وجلس، األسنان طبيب على زوجتو أدخل رجل فهذا
 . الطبيب غرفة يف أىلو إىل ودخل فقام، النوم من استيقظ كأمناو  ؟ زوجتك مع تدخل

 وىلاأل، عيادتان فيها يوجد، والوالدة النساء قسم يف، اخلاصة ادلستشفيات أحد ويف
 تناىت وقد، الرجل الطبيب على زوجتوِ إدخال  الرجال أحد فاختار. لطبيبة واألخرى، لطبيب
 . الطبيب غرفة خارج االنتظار مقاعد على فبقي، الرجل ىذا مع الغفلة

 مع رجل فيها الطبيب يكون والذي والوالدة النساء عيادات ازدحام: ادلؤسفة ادلشاىد ومن
 ترضى فكيف. رجل توليدىا يباشر بأن ادلرأة رضى أو، لطبيباتا إىل ادلريضات ذىاب إمكان
 . !؟ الطبيبة إمكان مع واختيارىا بطوعها رجل طبيب عند تكشف أن ادلؤمنة

 يف فسهمنأ مع يتساىلون ولكنهم، بناهتم أو زوجاهتم على حيرصون الرجال من كثري
 . ادلمرضة قبل من عليو الكشف أو الطبيبة على الدخول

 :جريرتو األطباء يتحمل والذي العورات كشف من آخر بجان وىنا
 غرفة أدخل أكن ومل، واإلعداد التجهيز دبرحلة التخدير بعد ادلريض دير العمليات غرفة يف

 أثناء مرةً  ودخلت، اجلراحة موضع إال مستوراً  يكون حينما، غالباً  ادلريض ذبهيز بعد إال العمليات
 عار ىو، و العمليات غرفة طاولة على مستلقٍ  وىو، زبديره مت قد شاباً  فرأيت، التجهيز مرحلة

 إزالة وعند، البول وقسطرة ادلنظار عملية يف سوءاً  األمر وازداد، يسًته شيء عليو ليس سباماً 
 ادلشاىد وىذه القارئني، مع تأدباً  التفاصيل أصف أن العسري ومن. ادلريض بطن أسفل من الشعر

 من كان ادلوقف وىذا. التخدير وطبيب والفنيني، ادلمرضات من الغرفة يف احلاضرين مجيع رآىا
 ويعود، أسابيع لعدت بعدىا مهموماً  أصبحتو  الرحلة ىذه يف علي مرت اليت اللحظات أصعب

 . ادلوقف ىذا تذكرت كلما واألمل اذلم إيل
 البول وقسطرة ادلنظار من رأيت ما بادلرأة يُفعل ىل: لـو فقلت األطباء أحد سألت أيام وبعد

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

، والوالدة النساء قسم يف وكنت، االمتياز سنة يف كنت دلا: فقال األطباء أحد وأخربين
 الكشف حلضور االستشاري الطبيب فدعاين، النزيف أصاهبا وقد سعافيةإ حالة يف امرأة جاءت
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 قالت شلا االستشاري فانزعج. امرأة إال علي يكشف أن أريد ال: ةادلريض قالت. أتينا فلما، عليها
 . أمامنا القسم من فطردىا

 امرأة هبا فوجدت عمليات غرفة على مرة ذات دخلت ": االمتياز أطباء أحد إيل كتب
. " العملية بدء قبل وذلك، والنساء الرجال من الطيب الطاقم وحوذلا مزرية حالة ويف سباماً  عارية
 . كالمو ىانته

 أن يف وتلح وتطلب، واحلشمة السًت غاية يف وىي النساء بعض يأتينا: األطباء أحد ويقول
 العملية الرجال ضلن نتوىل التخدير وبعد، تطلب ما على فنوافقها امرأة عمليتها إجراء يتوىل

 من اجلميع أما مكشوفاً  يكون حاذُلا. و تعلم ال وىي، ادلغلظة العورة يف تكون واليت اجلراحية
 ذلك وبعد .للتنظيف الغرفةَ  دخل إذا النظافة عاملِ  حىت بل، التخدير وطبيب، وفنيني، شلرضني

 . ادلهنة أخالقيات إىل فانظر .الطبيبات إحدى باسم التقرير يف التوقيع يتم
 جاءت إذا االمتياز طالب من معها دلن تقول، والوالدة النساء قسم يف استشارية وىذه

 على نكذب كنا: فيقول أحدىم حيدثين. طبيبة يوجد ال: ذلا فقولوا، طبيبة وطلبت يةإسعاف حالة
 إىل يذىنب بعضهن، و تبكي وىي للواقع ترضخ فبعضهن، طبيبة يوجد ال: فنقول، ادلريضات
 . آخر مستشفى

 ورأى الوالدة، مستشفى إىل بزوجتو ذىب أنو: فذكر الفضالء ادلشايخ أحد وحدثين
 طبيبات، يوجد ال: فقالوا. رجل يأتيها أن زوجتو فأبت الطبيب، رليء إىل احلاجة القابالت
 أراد فلما آخر، مستشفى إىل هبا خرج وإال طبيبة رليء على فأصر فجاء بزوجها فاتصلت
 وقعت يقول. ادلريض طلب على بناءً  وأنو ادلريض، إخراج بورقة لـو أتوا ادلستشفى، من إخراجها

 يف فجاء: الشيخ يقول. طبيبات ادلناوبة يف يوجد ال: قوذلم على ءً بنا أخرجتها وكتبت عليها،
 .طبيبتان احلال

: قالت حيث ؛ حبروفو ىنا كالمها وأسجل، ىذا يف الصاحلات الطبيبات إحدى إيل كتبت
 يف ويكون سباماً، عاريةً  العملية طاولة على توضع فادلرأة حرج؛ وال فحدث العمليات غرفة يف أما

 يرد. بتغطيتها قوموا: قولنا وعند. وأطباء، وطالب التخدير، أخصائي: اتالعملي غرفة
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 " يراىا بأن ألحد مسح دلا زوجتو كانت لو أهنا متأكدة وأنا .أطباء مجيعاً  إننا: بقولو االستشاري
 . الطبيبة كالم انتهى

 نص وىذا ادلوضع، ىذا حول وزعتها اليت االستبانة إحدى يف أخرى طبية إيل وكتبت
 ومل حاد، نزيف حالة يف ادلستشفى إىل أدخلت وعندما، شخصياً  احلدث ذلذا تعرضت: كالمها

 يف وكنت صباحاً، (7,5) الساعة وكانت زميل( )وىو دكتور إال اليوم ذلك النساء طبيب يكن
 نوبتها، الستالم الدكتورة حلضور ساعة نصف إىل ربع االنتظار من لدي مانع وال مستقر وضع
 ومن، دكتور أنا: مثل الالئق، غري الكالم وبعض، الصراخ يف وبدأ يقبل مل سفاأل مع ولكن
 من والبد اآلن مسؤولييت ىذه - ادلستشفى إىل جييت ليش دكتور تريدي ما إذا. التدخل حقي

 .الطبيبة كالم انتهى. حكومي مستشفى إىل وليس خاص طبيب إىل اذىيب ؟؟ خلدالت
 من عدد حبضور الطالب يكلف الدراسة سنوات يف أهنم: االستشاريني من عدد وأخربين

 سبام إىل احلالة دلشاىدة أستاذنا مع الطالب ضلن فنجتمع، والقيصرية الطبيعية الوالدة عمليات
 نعترب، و استئذان غري من عليها فندخل عظيم كرب حال يف تكون ادلرأة أن وأخربوين .الوالدة

 منهن كثري طبيعتها إىل وعادت كرهبا من انتهت فإذا .منها إذناً  جمليئنا الصريح رفضها عدم
 .جدوى دون ولكن يشتكني،

 لساين فانعقد، منعهم فأردت الوالدة، عملية يف الرجال علي دخل: النساء إحدى وتقول
. يفارقين ال صدري يف اآلن إىل يًتدد واألمل والقهر: تقول كثري، ومثياليت، الكالم أستطع ومل

 . كالمها انتهى
 الطبيب موقف فيكون صوهتا، وترفع وبشدة ترفض أهنا إال الكرب ىذه يف أهنا مع النساء وبعض

 وأقوى .لتوليدىا عليها والضغط، احملاولة ومعاودة، منها الشديد التذمر إظهار ىو االستشاري
 العملية على االعًتاض بعدم الدخول قبل وقعت قد إنك: ذلا قوذلم عليها للضغط وسيلة
 . يةالتعليم
 زوج فإن كلو ذلك ومع. مقنن امتهان فهو، وقعت أهنا أي قالوا؛ كما األمر كان إن: وأقول
 على الدخولُ  لكم جيوز ىل: ذلم فقلت. الوالدة عملية غرفة يف الدخول من شلنوع ادلريضة ىذه
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 .ندري ال: فقالوا. ؟! إذهنا غري من عورهتا إىل والنظرُ  عليها والكشفُ ، إذهنا غري من ادلرأة
 . يرضونو ال بأهنم مجيعاً  فأجابوا ؟ لنسائكم ىذا ترضون ىل وسألتهم

 يرضون وأهنم، ادلريض حق امتهانِ  على أساتذهتم من الطب طالب يًتىب كيف فانظر
 ادلريض على االستعالء عقدة يفسر الذي ىو وىذا ونسائهم ألنفسهم يرضون ال ما للمريض

 منذ الطبيب فينشأ اجملالس، يف عنها الناس حديث يكثر واليت ىادلرض من كثري منها يشتكي اليت
 وال االستئذان، حق لـو ليس ولكن، بدنو يف العالج حق لو ادلريض أن على أظفاره نعومة

 ذلك ومع. عورتو عن الكشفُ  وىو اإلنسان خصائص أخص يف الرأي إبداءِ  حىت وال االعًتاض،
 مع دخولو أن مع .العمليات غرفة أو الوالدة غرفة يف زوجتو مع يدخل أن حق للزوج ليس فإنو

 . شرعاً  واجب الرجل الطبيب وجود
 ورأيت استئذان غري من يدخلون معو منو  الطبيب أن كلها السابقة األمثلة يف والحظ

 عنها الستارة وأزال، الباب ففتح الصباحية، الزيارة يف للنساء تنومي غرفة على يدخل طبيباً  بعيين
 . كالم وال استئذان، ريغ من

 أحياناً  بل، الزوج وجود عدم على ضلرص ادلرأة على الفحص عند: األطباء أحد مسعت و
 . غريتو تثورَ  ال حىت مننعو

 كثرة بسبب احلس تبلد فقد، بشهوة العورات إىل ننظر ال األطباء ضلن: يقول آخر ومسعت
 . ريشع ال وىو نفسو واهتم، اعًتف كيف فانظر. ادلساس

 غربية ادلرأة كانت إن لكنو  تعاملنا، يف ادلسلمة وغري ادلسلمة بني نفرق ال: أحدىم ويقول
 .التقدير ىذا أنفسنا يف صلد مل شرقية كان وإن دلطالبها، احًتماً  أنفسنا يف وجدنا

 وىو، يفرق الشرع) والرجل ادلرأة بني الطب يف فرق ال: بعضهم قولُ  كلِّو تقدم شلا وأخطر
 . (فرق ال يقول

 وذات، البولية ادلسالك يف دلرض ادلستشفى يف منوماً  كنت: الفضالء ادلشايخ أحد يقول
 ادلغلظة العورة عن أكشف أن مين وطلب الطب طالبات من رلموعة ومعو الطبيب جاءين مرة

 النساء إال يفحصن ال الطالبات أن برفق ووجهتهم فامتنعت: الشيخ يقول. الفحص ليتم أمامهن
 . الرجال إال يفحصون ال لطالبوا
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 أما البشع ادلوقف ىذا يف حياءىم والطالبات الطبيب يقهر كيف العجب أشد أتعجب وأنا
 من ومفتوحاً  واسعاً، ثوباً  ادلريض يلبس: فكاآليت عملية لـو ستجرى الذي ادلريض مع التعامل واقع

 بني فرق وال تقريباً، الساق نصف إىل الثوب طول ويصل الثوب، من متدلية خبيوط ويربط اخللف
 من يطلب مث، دونو اللباس من شيء بلبس يسمح وال اللباس، من النوع ىذا يف وادلرأة الرجل
، العمليات غرفة إىل سينقلو الذي ادلتحرك السرير إىل التنومي غرفة يف سريره من ينتقل أن ادلريض

 الفًتة ىذه يف وتتم، عرياناً  ادلريض ويبقى الثوب ىذا ينزع التخدير وبعد زبديره، يتم وصولو وبعد
 وإذا كافية، دبسافة جاورىا وما العملية منطقة من الشعر حلق وىي للعملية، ادلريض ذبهيز

 . ادلريض عانة ربلق أنو فالغالب ؛ وضلوىا الكلية كزراعة البطن أسفل يف العملية كانت
 ىذه يف العملية كانت إذا والصدر البطن ةدلنطق معروفو صفراء دبادة ادلريض يقم ذلك وبعد

 ذلك بعد ادلريض يغطى مث ادلريض، بطن على البالستك من شفاف غطاء يوضع مث ادلنطقة،
 . الغالب ىو العرض ىذا العملية، موضع إال جسم مجيع يغطي الذي األخضر الطيب بالغطاء

 التجهيز ىذا حيصل. للبول قسطرة التجهيز أثناء للمريض يوضع العمليات من كثري ويف
 رجل، التحرك بالسرير ادلرأة نقل توىل وردبا. ونساء رجال من الغرفة يف احلاضرين مجيع أما غالباً 
 ادلطلوب، بالسًت النقل أثناء ادلريض يكون ال األحوال من كثري ويف .امرأة الرجل نقل وردبا

 . العملية بعد ادلخدر من فاقةاإل مرحلة يف كان أو وعية غري يف ادلريض كان إذا وخصوصاً 
 أثبتها اليت ادلرضى حقوق على صريح اعتداء على تدل استثناء بال كلها السابقةُ  والصورُ 

 . اإلسالم ذلم
 :املوارسات هلذه الشزعي احلكن هعزفة: العالج

 مع احلرمة وتعظم زلرم، ملحة حاجة أو ضرورة بال ادلريض عورة إىل الطبيب نظر :أًالً
 . اجلنسني ختالفا

 . عورة إىل نظر ساقها أو قدمها إىل فالنظر، األجنيب الرجل عند عورة كلها ادلرأة أن: ولُيعلم
 َوحَي َفظُوا أَب َصارِِىم   ِمن   يـَُغضُّوا لِل ُمؤ ِمِننيَ  ))ُقل  : تعاىل قولو: منها كثرية النظر حرمة على واألدلة
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نَـُعوَن*َوُقل   دبَا َخِبريٌ  الل وَ  ِإن   ذَلُم   أَز َكى َذِلكَ  فـُُروَجُهم    َوحَي َفظ نَ  أَب َصارِِىن   ِمن   يـَغ ُضض نَ  لِل ُمؤ ِمَناتِ  َيص 
 . ( 31:)النور (( فـُُروَجُهن  

رِيِّ  َسِعيدٍ  َأِب  وعن ُد   ظُريـَن   ))اَل : قَالَ  َوَسل مَ  َعَلي وِ  الل وُ  َصل ى الل وِ  َرُسولَ  َأن   عنو اهلل رضي اخل 
 َواَل  َواِحدٍ  ثـَو بٍ  يف  الر ُجلِ  ِإىَل  الر ُجلُ  يـُف ِضي َواَل  ال َمر أَةِ  َعو رَةِ  ِإىَل  ال َمر أَةُ  َواَل  الر ُجلِ  َعو َرةِ  ِإىَل  الر ُجلُ 
 . مسلم أخرجو ال َواِحِد(( الثـ و بِ  يف  ال َمر أَةِ  ِإىَل  ال َمر أَةُ  تـُف ِضي

َها نَأ يت  َما َعو رَاتـَُنا الل وِ  َرُسولَ  يَا :قـُل تُ : قَالَ  َحي َدةَ  ب نُ  ُمَعاِويَةُ  وعن  :قَالَ  ؟َنَذرُ  َوَما ِمنـ 
َفظ  ))  :قَالَ  ؟الر ُجلِ  َمعَ  َيُكونُ  الر ُجلُ : فـََقالَ . ((دَيِيُنكَ  َمَلَكت   َما أَو   َزو َجِتكَ  ِمن   ِإال   َعو َرَتكَ  اح 
َتطَع تَ  ِإنِ ))  َأن   َأَحقُّ  فَالل وُ )) :قَالَ  ؟اً َخالِي َيُكونُ  َوالر ُجلُ  :قـُل تُ . ((َعل  فَافـ   َأَحدٌ  يـَرَاَىا اَل  َأن   اس 

َيا َتح   . حسن بسند وغريه الًتمذي أخرجو (( ِمن وُ  ُيس 
 ال ُفَجاَءةِ  َنظَرِ  َعن   َوَسل مَ  َعَلي وِ  الل وُ  َصل ى الل وِ  َرُسولَ  َسأَل تُ )) :قَالَ  الل وِ  َعب دِ  ب نِ  َجرِيرِ  َعن  و 

 . مسلم أخرجو َبَصرِي(( َأص ِرفَ  َأن   َمَرين َفأَ 
 صلى النيب أن عنو اهلل رضي يسار بن معقل حديث مريض وكل طبيب كل ينسى أال :ثانياً

 ال امرأة ديس أن من خري حديد من دبخيط أحدكم رأس يف يطعن ))ألن :قال وسلم عليو اهلل
 (.226ح الصحيحة ) جيد بسند معجمو يف والطرباين مسنده يف الروياين رواه. لو(( ربل

، ملحة حاجة أو ضرورة غري من ادلرأة عورة إىل الطبيب نظر حرمةُ  يتبني تقدم شلا :ثالثاً
 يكن مل وإذا، احملرم يبيح ال ادلريض فرضى برضاىا الكشف كان إذا الطرفان يتحملو واإلمث

 . اآلخرة يف يضيعو ال اهلل فإن، الدنيا يف ضاع إن فحقها الصريح إذهناو  برضاىا
 .بشروط إال جيوز ال، للنساء األطباء عالج :رابعاً

 . طبيبة يوجد أال: األولالشرط 
 . ادللحة احلاجة أو، الضرورة وجود: الثاين الشرط
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 من جزء لكشف احلاجة وجدت فإذا، احلاجة بقدر الكشف يكون أن: الثالث الشرط
 طبيب برؤية تندفع احلاجة كانت إذاو . فيو احلاجة مقدار من أكثر الكشف جيز مل، مثالً  الساق
 . واحد من أكثرُ  إليها ينظر أن جيز مل واحد

 وسائل أعظم من، و الفتنة مظنة األجنبية ادلرأة على فالكشف، احملرم وجود: الرابع الشرط
 . احملرم وجود دفعها

 رجوأخ (( زلرم ذو ومعها إال، بامرأة رجل خيلون ))ال: والسالم الصالة عليو النيب قال
 .عنو اهلل رضي عباس ابن حديث من مسلم

 معها يكن مل أو، زلرم معها كان إذا ادلرأة عالج يف فرقاً  ذبد ىل: األطباء أحد سألت
 .ذلك وغريُ  والسؤال الكالم يف واجلرأة النظر، حيث من دفعو، أستطيع ال فرقاً  أجد: فقال .زلرم

 .سًته عليو أرخى أو بابو، أغلق من كل على حقاً  الشرع أثبتو شرعي أدب االستئذان :خاهساً
 من نظر من عني أىدر حىت االستئذان شأن اهلل عظم وقد البصر، أجل من شرع واالستئذان

لِ  فعن .ئذانتاس غري رٍ  ِمن   َرُجلٌ  اط َلعَ  قَالَ  َسع دٍ  ب نِ  َسه   َوَسل مَ  َعَلي وِ  الل وُ  َصل ى الن يبِّ  ُحَجرِ  يف  ُجح 
ًرى َوَسل مَ  َعَلي وِ  الل وُ  َصل ى لن يبِّ ا َوَمعَ   يف  ِبوِ  َلطََعن تُ  تـَن ظُرُ  أَن كَ  أَع َلمُ  َلو  )) :فـََقالَ  رَأ َسوُ  ِبوِ  حَيُكُّ  ِمد 

َا َعي ِنكَ  ِتئ َذانُ  ُجِعلَ  ِإمن  لِ  ِمن   ااِلس   . عليو متفق ال َبَصِر(( َأج 
 َرُجاًل  َأن   َلو   )): قَالَ  َوَسل مَ  َعَلي وِ  الل وُ  َصل ى الل وِ  َرُسولَ  َأن   عنو اهلل رضي ُىَريـ َرةَ  َأِب  َعن   و

َتوُ  ِإذ نٍ  ِبَغري ِ  َعَلي كَ  اط َلعَ  َنوُ  فـََفَقأ تَ  حِبََصاةٍ  َفَخَذفـ   .عليو متفق (( ُجَناحٍ  ِمن   َعَلي كَ  َكانَ  َما َعيـ 
: قال األشعري ُموَسى أب حديث دليلوال. انصرف وإال لو أُذن فإن ثالثاً  يكون واالستئذان

ِتئ َذانُ : يـَُقولُ  َوَسل مَ  َعَلي وِ  الل وُ  َصل ى الل وِ  َرُسولَ  مسَِع تُ  (( َوِإال   َلكَ  أُِذنَ  فَِإن   َثاَلثٌ  ))ااِلس   فَار ِجع 
 .مسلم أخرجو

، مرضىلل الشرعيةَ  احلقوق تبني اليت الشرعية العلومَ : الطب كليات يف يدرس أن :سادساً
، الطب( )فقو بـ ادلادة ىذه تسمى وقد. وضوابطو التداوي ألحكام الشرعية والقواعدَ  األحكامَ و 

 (.للمرضى الشرعية احلقوق) أو الطب( دلهنة الشرعية )الضوابط أو، (وادلريض الطبيب فقو) أو
 . الشرعي االختصاص أىلُ : ادلادة ىذه تدريس يتوىل وأن
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 فيكتفى، والوالدة النساء زبصص عملياً  الطب طالب تدريس يف النظر إعادة :سابعاً
 وىذه. ادلريض رضى مع حىت العورات لكشف الشرعية الضرورة وجود لعدم النظري باجلانب
 . الكبار الطب أساتذة من عدد يتبناىا الوجهة

 . ادلنكر عن والنهي بادلعروف األمر وىو، العالجات أىم وىذا :ثاهناً
 ))لُِعنَ : تعاىل اهلل قال. ادلنكر عن للنهي تركهم بسب اهلل من اللعن ستحقواا إسرائيل بنواف
رَائِيلَ  َبيِن  ِمن   َكَفُروا ال ِذينَ   يـَع َتُدوَن* وََكانُوا َعَصو ا دبَا َذِلكَ  َمر ميََ  اب نِ  َوِعيَسى َداُودَ  ِلَسانِ  َعَلى ِإس 
َعُلوَن(( َكانُوا َما لَِبئ سَ  فـََعُلوهُ  ُمن َكرٍ  َعن   يـَتَـَناَىو نَ  اَل  َكانُوا  .(79-78 ادلائدة ) يـَف 

: تعاىل اهلل قال. ادلنكر عن والنهي بادلعروف األمر بسبب اخلريية استحقت اإلسالم وأمة
رَِجت   أُم ةٍ  َخيـ رَ  ))ُكن ُتم   َهو نَ  بِال َمع ُروفِ  تَأ ُمُرونَ  لِلن اسِ  ُأخ   (( الل وِ بِ  َوتـُؤ ِمُنونَ  ال ُمن َكرِ  َعنِ  َوتـَنـ 

 .(111 :ادلائدة)
لَِياءُ  بـَع ُضُهم   َوال ُمؤ ِمَناتُ  َوال ُمؤ ِمُنونَ )) َهو نَ  بِال َمع ُروفِ  يَأ ُمُرونَ  بـَع ضٍ  َأو   َويُِقيُمونَ  ال ُمن َكرِ  َعنِ  َويـَنـ 

 :)التوبة (( َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  الل وَ  ِإن   الل وُ  َسيَـر مَحُُهمُ  أُولَِئكَ  َوَرُسوَلوُ  الل وَ  َويُِطيُعونَ  الز َكاةَ  َويـُؤ ُتونَ  الص اَلةَ 
71.) 

 زلرم بدون جاءت وإن. بسًته أمرىا وجهها عن كاشفة العيادة يف امرأة الطبيب رأى فإذا
 . بو أمرىا

 امتنع،. عليو للكشف طبيبة أو شلرضة وجاءت، رجالً  كان فإن للمريض كذلك واخلطاب
 . رجل دبجيء وطالب

 . بامرأة طالبتو  الرجل عن امتنعت، امرأة ادلريض كان وإن
 الضحكات تبادلُ  أو، العامالت بعضُ  تربجُ  ادلستشفيات شلرات يف منا واحد أيُّ  رأى وإذا

 وال. ادلقام يناسب دبا الطيبة، والكلمة واللني بالرفق ادلنكر عن والنهي بادلعروف باألمر بادرنا
 . عاجالً  النتيجة تنتظر
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 بأسلوب أنكر، شرعية سلالفات غريمها أو االمتياز طبيب أو ،الطب طالب رأى وإذا
 مع بالتواصل أو، اإلداري ادلسئول إىل بالكتابة أو الشفوي، بالكالم أستاذه على حىت مناسب
 . ادلشايخ

 عالج أثناء العورة كشف ضوابط بشأن اإلسالمي الفقو رلمع بقرار االنتفاع :تاسعاً
 : القرار نص وىذا. ادلريض

 وصحبو آلو علىو  زلمد ونبيِّنا سيِدنا بعده نيب ال من على والسالم والصالة وحده هلل مداحل
 : بعد أما. وسلم

 كان إذا العملية بعد وإعادتو العمليات غرفة إىل ادلريض نقل يتوىل أن -1
: وىو مهماً  شيئاً  ادلريضة وتزيد. امرأة: امرأةً  ادلريض كان وإذا، رجل رجاًل: ادلريض

 ألن ؛ القماش من غطاء عليو ويوضع السرير على معدين أو خشيب غطاء ضعيو  أن
 . أعضائها بعض تكشفت وردبا األعضاء يصف (الشرشف) العادي الغطاء
 وذبهيز. رجال: الرجال من ادلرضى ذبهيز يتوىل أن التجهيز أثناء -2

 .احلاجة بقدر التجهيز حال الغرفة يف احلاضرين عدد يكون وأن .نساء: ادلريضات
: قطعتني من العمليات غرفة إىل ادلريض بو يدخل الذي اللباس يكون أن -3
 اجلزء على الكشف يف خالذلا من يتحكم، فنية بطريقة يكون وأن، وسراويل قميص

 . عداه ما دون ادلقصود
 وقسم. نسائي بطاقم للنساء قسم: قسمان العمليات غرف تكون نأ -4
 .رجايل بطاقم للرجال
 يف الشرعي النظام تطبيق دلتابعة مستشفى كل يف رقابية جلنة وينتك -5
 .العمليات غرف يف العورات حفظ

 يف الطيب ادليدان يف والنساء الرجال بني التام الفصل ربقيق يف السعي -6
 وىذا وادلستشفيات،، األولية الصحية وادلراكز التعليمية، وادلستشفيات الطب كليات

 . قادم موضوع يف تعاىل اهلل شاء إن بالتفصيل سنتناولو ما
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 العادلية ادلستشفيات واقع ىو كما للمريض، مرافق بدخول يسمح أن -7
 .(األغلب ىو كما سلتلطاً  ادلستشفى كان إذا )وىذا

 :ًأخرياً
 من فعدد .الظن إساءة أو التعميم إىل داعٍ  الشرعية ادلخالفات على التنبيو يكون أال أرجو

 .ذكر شلا تسلم أن تكاد األولية الصحية ادلراكز من وكثري، بيةالط األقسام
 والتقدير بالشكر أبعث أن اخلتام يف يفوتين وال، واإلصالح النصح ىو األساس وادلقصود

 .ادلؤمنات عورات حفظ يف جهودىم يف اهلل فبارك رشادواإل التوعية بنشر يساىم من
 .العادلني رب هلل واحلمد


