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 باللغة العربيةملخص 
 إبراهيم على اهلل جويرأ.م.د. 

يهدف هذا البحث الى قضية نظر الطبيب المعالج وحكم نظر وكشف عورة 
وبيان مقدار عورة ، المرأة للتداوي بشرط الضرورة ووجود محرم أو زوج المرأة

المحرم على محرمها وغيره وعورة المرأة الحرة على الرجال األجانب عنها وعورة 
وعورة المسلمة على الكافرة من ذمية أو ، هاوالشوهاء على غير محرم العجوز
  بشرط الضرورة.، وقضية وصف العالج للمرأة سواء أكان بنظر أو لمس، غيرها

 نظر ، طبيب ، عورةالكلمات المفتاحية: 

Ass. Prof. Dr. Ebraheem A. Jwair 

Summary: 

The purpose of this research is to look at the issue of the 

treating physician and the ruling on looking and uncovering 

the woman's genitalia for treatment according to necessity 

and the presence of a mahram or a woman's husband. It also 

indicates the amount of genitalia that is forbidden for her 

mahram and other women's wudoo '. Other, and the issue of 

treatment description for women, whether in sight or touch, 

provided necessary. 
Keywords: A look, doctor, loins 
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 املقدمة:

سقام، وقال في كتابه شاء من األمراض واألالحمد هلل الذي ابتلى عباده بما 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ الكريم

الذي  محمد  والصالة والسالم على نبينا، (8)
ض باألمرا  ، وعلى آله وأصحابه الذين ابتالهم اهللعلى التداوي والعالج حث  

م وعالجوا التداوي والعالج، فداووا أنفسه موا من رسول اهلل تعل  واألسقام، ف
سبين الصابرين من ، وأعّد للمحتاده بما يشاءيبتلي عب وعلموا أن اهللغيرهم، 

لم أمته كيفية عباألمراض فتداوى، و   ، وقد ابتلي رسول اهللاألجر العظيم
 ،لكشف عن عورة الرجل وعورة المرأة، مع االلتزام باآلداب في االتداوي والعالج
 .ملماتند الع  وااللتجاء إلى اهلل

ا دفعني الختيار هذا البحث أسباب كثيرة مم   ن  إ: البحث سبب اختيار
 أهمها: 
 عورة المرأة للتداوي.إلى الطبيب  الشرعي لنظربيان الحكم  .8
  .األحكام الشرعية في هذا المجال على بعض األطباء بعض ب اغي .2
عورات من  ا يجوز وما ال يجوز االطالع عليهذكر حد العورة وبيان م .3

 النساء.الرجال و 
على المرض الذي في يجوز نظره ومن ال يجوز، في النظر  بيان َمن .4

 .عورة المرأة
 «عورة المرأة للتداويإلى الطبيب  نظر»ـ: سميت هذا البحث بتسمية البحث

                                                           

 .18 الشعراء، اآلية سورة( 8)
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 :: اتبعت في إعداد هذا البحث ما يأتيمنهج البحث
 نسبة اآليات الكريمة إلى سورها في مصحف المدينة.  .8
 األحاديث الشريفة وبيان حكمها. تخريج .2
توثيق االتفاق من مظانه المعتبرة، وبيان الحكم وأهم  األقوال، في  .3

 المسائل المتفق عليها والمختلف فيها. 
 ما يأتي: تالف، فأتبعا ما فيه اختوأم  

 ذكريب المذاهب الفقهية، ثّم حسب ترتباألقوال في المسألة  أهمّ  أ. ذكر
 .والفقهاء المشهورين الصحابة والتابعينأسماء القائلين بها من 

، وبيان افقهي   ة، في المسألة المطلوب بحثهاب. عرض أدلة المذاهب المعتبر 
 . القول الراجح من تلك األقوال

عورة المرأة، وضوابط كشف عورتها،  م في النظر إلىبيان من يقدّ . ت
  .التداويو  وشروط نظر الطبيب عند الكشف

لى مقدمة وتمهيد ومبحثين أقسمه، إ اقتضت طبيعة البحث أنخطة البحث: 
 خاتمة.ثم التوصيات وال

 وضوع وسبب اختياري له وخطتي فيه.فذكرت فيها أهمية المالمقدمة أّما 
 .عورة المرأة للتداويإلى الطبيب  نظر فيفكان التمهيد:  وأما
 المرأة.: فكان في عورة المبحث األولوأما 

 : عورة المرأة على محارمها من الرجال.المطلب األول
 : عورة المرأة األجنبية.المطلب الثاني

 : عورة المرأة العجوز والشوهاء.المطلب الثالث
 لكافرة.على االمسلمة المرأة : عورة المطلب الرابع
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 المرأة للتداوي.نظر الطبيب إلى عورة فكان في : المبحث الثاني وأما
 عورة المرأة للتداوي.إلى : حكم نظر الطبيب األول المطلب

عورة إلى ط نظر الطبيب وشرو م في عالج المرأة، قد  ن ي  مَ : نيالمطلب الثا
 .المرأة

 .التوصيات والخاتمة فقائمة المصادر والمراجعثم 
للمذاهب المعتبرة،  أّمات المصادر والمراجع واعتمدت في بحثي هذا على

مناطقنا،  من بقايا مكتبتي التي فقدت بعد تهجيرنا منوتوفر  ،ا يسره اهلل مم  
 إلسالمي واللغة والتفسير والحديث.مصادر الفقه اك

ا  بشري  ه يبقى عمال  ا يتناسب مع موضوعه، لكن  وبذلت جهدي إلخراجه بحث  
ن يكن غير ، ا فهو بتوفيق من اهللفيه هفوات وأعتذر عنها، فإن يكن خير   وا 
ني  ، واهلل لمدين لمن قرأه فأسدى إلّي بتصويباتهذلك فمن نفسي ومن الشيطان، وا 

ا لوجهه الكريم، ويثقل به حسناتي وحسنات والدّي، والحمد أسأل أن يجعله خالص  
 هلل رب العالمين.
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  :متهيد
 عورة املرأة للتداويإىل الطبيب  نظر يف

والطبيب والعورة  البحث، من النظر تعريفات عنوان أبحث في هذا التمهيدس
 ، وكما يأتي:والتداوي

 :واصطالحا لغةالنظر  : تعريفأوًل 
ر القلب، ألن ظَ ر العين ونَ ظَ العين، ومنه نَ  س  ر وهو ح  ظَ : النَ لغة تعريفه .8

َوالن َظَران  ب َفْتَحَتْين  َتَأم ل  الش ْيء   ،الن َظر   (8)بالعينل الشيء م  النظر تأَ 
ا ،إ َلى الش ْيء   َنَظرَ  َوَقدْ  ،ب اْلَعْين   ْنت َظار   َوالن َظر  َأْيض  منهما: ي َقال   ،اال 

م   َنَظر ا َنَظَره  َيْنظ ر ه  ب الض 
(2). 

علم أو  )النظر عند أهل األصول: الفكر المؤدي إلى: ااصطالحً  تعريفه .2
 .(4)تقليب العين حيال المكان المرئي طلبا لرؤيته(: )أو هو .(3)ظن(

 ا:واصطالحً  لغةً  ب  : تعريف الط  اثانيً 
هو عالج الجسم والنفس، ومنه الطبيب، يقال: رجل  ب  : الط  تعريفه لغة -8

 أو يعل مهو الذي يعرف  ب  أي عالم بالطب، والمتطب   ،ّب وطبيبطَ 
ن لم يكن عن  (5)بّ الط     تخص ص.علم و وا 

                                                           

 .5/285: «نظر»، مادة ينظر: لسان العرب( 8)
 .283 :«نظر» مادةمختار الصحاح، ( 2)
 .323ص:  التوقيف على مهمات التعاريف: فصل الظاء،( 3)
 .3/423: «النظرة»المصطلحات واأللفاظ الفقهية: باب  معجم( 4)
 .7/38: «طبب»، مادة ينظر: لسان العرب( 5)
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، وهو الذي يعالج ب  ن حرفته الط  )مَ  : هو: الطبيباتعريفه اصطالحً  -2
 ،(8)العالم بالطب الحاذق، الماهر( المرضى، ونحوهم. وجمعه أطباء

وقد شاع استعماله في كل من يعالج المرضى، سواء أكان عن 
 تخصص أم عن غير تخصص.

 :ا: تعريف العورة, لغة واصطالحً اثالثً 
رات عوْ  :والجمع ة اإلنسان، وكل ما يستحيا منه.سوأ) :تعريفها لغة -8

أو هي كل خلل يتخوف منه في الثغر وغيره، وكل مكمن  (2)بالتسكين(
 ؛(4)راتوعورة الرجل والمرأة: سوأتهما، والجمع عوْ  (3)للستر والسوأة

ة عليهّن من كل ما رات، لما يجب من المحافظيت النساء عوْ ولذلك سم  
 .في أعراضهن وأجسادهن يشينهنّ 

 كناية: هي سوأة اإلنسان وكل ما يستحيا منه، وذلك اتعريفها اصطالحً  -2
ولهذا فهي تطلق على  ؛(5)بسبب ظهورها هالعار والمذمة لما يلحق عن

 .(3)كل ما يستره اإلنسان من جسمه حياء  
  

                                                           

 .2/424، ومعجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية : 227القاموس الفقهي: ( 8)
 .  2/553معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية، باب العور: (2)
 .4/387، ولسان العرب:2/873المحيط: ينظر: القاموس( 3)
 .4/387 لسان العرب:( ينظر: 4)
 .241التوقيف على مهمات التعاريف: ص  ( ينظر:5)
  .2/553ينظر: معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية:  (3)
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 ا:واصطالحً  لغةً  : تعريف التداويارابعً 
كشرب عالج أو مسح  ،(8)والتعالج هو من وصف الدواء :لغة تعريفه -8

 طرف به، أو غير ذلك.
استعمال ما يكون به شفاء الدواء، و تناول  : هوااصطالحً  تعريفه -2

 والتدليك من عقار أو رقية أو عالج طبيعي، كالتمسيد المرض
 ره.وغي تقويم كسر وأ أو مسحه أو تعديل عضو   ،(2)ونحوه

  

                                                           

 .4/2285ينظر: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم:  (8)
 .8/823ينظر: معجم لغة الفقهاء: ( 2)
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 املبحث األول:
 عورة املرأة

رمها، وعورة المرأة اعورة المرأة المحرم على محالمبحث في هذا  بحثسأ
مسلمة على الكافرة، في أربعة المرأة الاألجنبية، وعورة المرأة العجوز وعورة 

  :مطالب
  األول: املطلب

 من الرجال (8)عورة املرأة على حمارمها
  :اختلف الفقهاء في مقدار عورة النساء على محارمهن على ثالثة مذاهب

، (2)ا للمهنة: عورة المرأة على محرمها ما ال يبدو منها غالب  المذهب األول
، وهذا لعنق من غير شهوةفينظر الوجه والكفين والساعد وطرف الساق والرأس وا

إلى في رواية الحنفية ال ينظر   أن  ، إال  الحنابلةلشافعية و لمالكية والحنفية وارواية ل
 ،(3)عورتها القبل والدبر ن  ها عورة، وقال الظاهرية إألن   ؛الظهر والبطن والفخذ

 واستدلوا بما يأتي.

                                                           

حارم المرأة: هم من يحرم النكاح بينهم على التأبيد، كالحرمة بنسب مثل األم م( 8)
واألخت والخالة، أو بسبب كالرضاع أو المصاهرة، ينظر حاشية ابن عابدين: 

 .9/251 ، والمغني:9/485 ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري:9/385
: المهنة: هي الخدمة في البيت والعمل يقال مهنهم أي خدمهم، ينظر: العين( 2)

4/38 3. 
، والبيان 8/298 بلغة السالك ألقرب المسالك:، و 7/43( ينظر: تبيين الحقائق: 3)

، والمحلى: 4/88 ، وكشاف القناع:3/289 ، وحاشية قليوبي:9/838للعمراني: 
9/832. 
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ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ :  قوله -8

 .(8)...ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
كالرقبة  ما ليس بعورةكشف : ظاهر اآلية الكريمة يبين إباحة دللةوجه ال

محارم، ألنها موضع الخلخال والقالدة والسوار، وهي مع ال واليدين والساقين
  .(2)مواضع الزينة الباطنة
ال يمكن ستر هذه ا، فثابتة بين المحارم شرع  لمخالطة أن اب: ويرد على هذا

  .األعضاء بينهم إاّل بمشقة، وهي منهي عنها
ا مولى أبي حذيفة، كان مع سالم   ن  : )أحديث عائشة رضي اهلل عنها -2

 ن  إ فقالت )تعني ابنة سهيل( النبي فأتت، أبي حذيفة وأهله في بيتهم
ن   ،ا قد بلغ ما يبلغ الرجالسالم   ن  وعقل ما عقلوا، وا  ي ه يدخل علينا وا 
أرضعيه  (يّ ا، فقال لها النبفي نفس أبي حذيفة من ذلك شيئ   أظن  

ي قد فرجعت فقالت إن   .تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة
 .(3)أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة(

لدخوله  ؛عو الحاجة والضرورةالرجل الذي تدى عن نظر يعف: وجه الدللة
إال  يجوز له النظر إلى نسائه،  مع من الإال  بيت غيره، أو ليس له من بيت  في
صاحب في العفو عن ذلك، كما خص لخصوصية هؤالء ، منهن ما يبدو للحاجةل

 .(4)بالرضاعة مع كبر سنهالقصة 
                                                           

 .38 اآلية ،سورة النور( 8)
 .3/489نظر: أحكام لقرآن للجصاص: ي( 2)
 .5/373، 27صحيح مسلم بشرح المنهاج: باب رضاعة الكبير، حديث ( 3)
 .28/15ينظر: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: ( 4)
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ما عام، ولكن ليس بالضرورة إباحة نظر  ه نص  ن  ويرد على هذ الحديث بأ
 ولكن ال يحل نظره. غالبا هريظقد فلعله  و من المحارم غالبا،يبد

حديث بداللة يراد به حرمة ما يظهر في الغالب، قد نه بأ :عنه وأجيب
)اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في قالت: أنها عائشة رضي هلل عنها 

بن أبي وقاص عهد إلّي أن ه عتبة  ،هذا يا رسول اهلل ابن أخي :غالم، فقال سعد
هلل، ولد على هذا أخي يا رسول ا :وقال عبد بن زمعة ابنه. انظر إلى شبهه.
 :نا بعتبة، فقالبيّ  فرأى شبها ،إلى شبهه فنظر رسول اهلل فراش أبي من وليدته.

يا سودة بنت  واحتجبي منه ،الولد للفراش وللعاهر الحجر هو لك يا عبد،
ا من ، خوف  باالحتجاب عن الغالم قد أمرها رسول اهللوبهذا يبدو أن   ،(8)(زمعة

 فيكون أجنبيا عنها. أن يكون من ماء عتبة
شعر وساق وصدر أمه وذوات عورة المرأة على محرمها، : المذهب الثاني

لضحاك ه الحسن والشعبي واأحمد، ومنعهذا قول للشافعية و و مه بشهوة، محار 
 .، ويستدل لهم بما يأتي(2)الوجه والكفين ما عداورواية للمالكية في ،وطاووس
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ... : قوله .8

...ھ ے ے
(3).  

                                                           

، 33صحيح مسلم بشرح المنهاج: باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، حديث ( 8)
5/318. 

، والقوانين الفقهية: 871ينظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم البن العربي:  (2)
 .9/257 والمغني: ،3/289، وحاشية قليوبي: 3/875، ومغني المحتاج:352

 .38سورة النور: اآلية ( 3)
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 منع كشف مكان الزينةالمقصود  ت اآلية الكريمة على أن  دل   :وجه الدللة
تطرأ لضعف المحارم قد ، كجمال الشعر ورقة البشرة، ألن الفتنة بين الباطنة

ل لهم نفوسهم،  بعض النفوس. ويمكن تفعيل هذا القول، احتياطا لصّد من تسو 
 للوقوع في الفاحشة.

ڍ ڌ ڌ :  بقوله اآلية،هذه ب ويرد على االستدالل

...ڎ ڎ ڈ ڈ
والذي يظهر من اآلية الكريمة  ،(8)

 ؛منهنالنظر إلى ما يبدو  ، فيجوزالنساء بالنسبالمحرم نكاحهن من ها ذكرت أن  
 .والعون من محارمهنبحاجة إلى الرعاية  وهن، اإلسالم قد ندب لزيارتهن ن  أل

)... واحتجبي منه يا سودة بنت : حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت .2
 .(2)معة(ز 

عن الغالم ندبا، ألنه  زوجته سودة باالحتجاب : أمر النبيوجه الدللة
 الشبه البين بعتبة  ألبيها تبعا للفراش، لكن لما رأىأخوها في ظاهر الشرع 

األمر  أن   لي يبدو، ومن هذا (3)ا عنهاخشي أن يكون من مائه فيكون أجنبي  
 للشبهة.ا توقي   كان باالحتجاب

ها من بحديث عائشة رضي اهلل عنها في عم  ويرد على حديث عائشة هذا، 
قد ألحق   وبهذا يظهر أن النبي، (4)(إنه عمك فليلج عليك...) الرضاعة

 التحريم بالرضاع بالتحريم بالنسب.

                                                           

 .23سورة النساء: اآلية ( 8)
 سبق تخريجه.( 2)
 .5/312الحجاج:  ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن( 3)
باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، حديث...،  صحيح مسلم بشرح المنهاج:( 4)

5/337. 
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 عليه بما يأتي.يرد فما روي عن اإلمام أحمد رحمه اهلل، ا وأم  
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ : بقوله . أ

 ؛(8)
بالمصاهرة، المحرمات صريحة في الحاق اآلية الكريمة  ألن  

، من المصاهرة والرضاع وعطفت المحارم ،(2)بلنسبالمحرمات من ا
 . ، بواو العطفعلى المحارم من النسب

  .(3)، ولم يأخذ به حكى قول سعيد بن جبيرقيل إن  أحمد رحمه اهلل . ب
يرد فس رحمهم هلل، و وطاو  والشعبي والضحاكما روي عن الحسن ا وأم  
عند  ا وسائر فقهاء األمصار، أجازوا للرجل غسل ذوات محارمهمالك   ن  عليه: بأ
ه إن لم ويمكن أن يجاب عن هذا، بأن   ،(4)يغسلنهن يكن معه نساء، إذا لم وفاتها

 نساء فيجوز ذلك للضرورة. يكن مع المحرم
، فالذي يبدو لي هو ترجيح المذاهب وأدلتهامن خالل عرض  الترجيح:

، المذهب األول، من أن عورة المرأة على محرمها، ما ال يبدو منها غالبا للمهنة
ي  النب أن  ،  ، لحديث أنسالباطنة المراد بالعورة ما يبدو من مواضع الزينة ألن
 قال: وعلى فاطمة رضى اهلل عنها ثوب إذا  ،أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها

ذا غطت به رجلي ها لم يبلغ رأسها. فلما رأى قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وا 

                                                           

 سبق تخريجها.( 8)
 5/888ينظر تفسير القرطبي: ( 2)
  .9/259المغني:( 3)
، والسيل 87/599البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: ( 4)

 .4/824 الجرار:
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إذ ال  ،(8)إنما هو أبوك وغالمك( ،ه ليس عليك بأسما تلقي قال )إن   ي  النب
 .هذه األعضاء بين المحارم، ولرفع الحرج، واهلل أعلم كشف عن التحرزيمكن 

 : الثاني املطلب
 (2)عورة املرأة األجنبية

 :مذاهبعلى الرجل الغريب عنها على ثالثة اختلف الفقهاء في عورة الحرة 
 ائشةت عها، بهذا قالوكفيالمذهب األول: جميع بدن الحرة عورة إال وجهها 

بن المسيب وعطاء واألوزاعي، وهو وبه قال ابن عباس وسعيد  رضي اهلل عنها،
رواية عن هذا و  اإلمامية مع الكراهة،هو قول و  والظاهرية الحنفية ما ذهب إليه

حنيفة وابن تيمية في رواية عن أبي و  ،(3)والزيدية لةالمالكية والشافعية والحناب
 ، واستدلوا بما يأتي:(4)ذراعينأبي يوسف في العن القدمين و 
...ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ : قوله .8

(5).  

                                                           

، 4/38، 4883ينظر إلى شعر موالته، حديث  ،سنن أبي داود: باب في العبد( 8)
 وقال األلباني: صحيح.

ينظر:  هي من ال يحرم على الرجل نكاحها مؤبدا، بنسب أو رضاع أو مصاهرة،( 2)
 .9/251والمغني: 3/281حاشية قليوبي :

وحاشية الشرواني: ، 2/884، والذخيرة للقرافي: 4/13 الهداية شرح بداية المبتدي:( 3)
، ونيل األوطار: 8/328 ، وشرح الزركشي:3/874 غني المحتاج:، وم2/882
 .2/512 ، وشرائع اإلسالم:2/248 ، والمحلى:3/499

، والممتع في 4/13 ، والهداية شرح بداية المبتدي:5/812ينظر: بدائع الصنائع: ( 4)
 .8/297 شرح المقنع:

 سبق تخريجها.( 5)
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، على استثناء وجه المرأة وكفيها من العورة ية الكريمة: تدل اآلوجه الدللة
يمكنها البيع والشراء، وال  لحاجة المرأة إلى كشفهما في ،(8)ما لم يكن عن شهوة

  .(2)هذين العضوين بذلك إال  
 :على هذا بما يأتي ويرد
 : يرد عليه ،اهللرحمهم  ما روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وابن تيمية: أوَل 
بحديث أم سلمة رضي اهلل عنها قالت: )قلت: يا رسول اهلل، أتصلي  - أ

ليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان سابغا  (3)المرأة في درع وخمار
  .(4)(يغطي ظهور قدميها

  وقد دل الحديث الشريف صراحة على ستر القدمين.
الحرة ال يحل النظر منها إال إلى وجهها  أن) لحنفيةامذهب  - ب

برداء أو جورب أو  يمكن ستر الذراعين والقدمينه ألن  و ؛ (5)(وكفيها
 .غير ذلك

 
                                                           

، والتاج واإلكليل لمختصر خليل: 2/489 القرآن للجصاص:ينظر أحكام ( 8)
2/812. 

 .9/235 ، والمغني:281، 82/287ينظر تفسير القرطبي: ( 2)
ينظر: جمهرة  الخمار: هو المقنعة ونحوها، واختمرت المرأة إذا تقنعت بالخمار، (3)

 .8/592اللغة: 
شعيب األرنؤوط:  ه، وقال عن17/ 42مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني: ( 4)

 حديث صحيح.
 .5/814بدائع الصنائع: ( 5)
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ... : : استداللهم بقولهاثانيً 
(8).  

الزينة مكان بأن المراد من اآلية، استثناء ما يظهر من : يرد عليه
 فيجب ستر الذراعين عن غير محارم المرأة من الرجال. ،(2)الظاهرة
قال: )يا أسماء إن  حديث عائشة رضي اهلل عنها، أن رسول اهلل -8

وأشار  (المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إال هذا وهذا
 . (3)إلى وجهه وكفيه

في البيت  فيها،وك جواز كشف وجه المرأة: يدل الحديث على وجه الدللة
 . عنها في ذلك رفع الحرجإليهما، ول الحاجته والسوق

عورة لخوف الفتنة، بهذا قال المالكية في  : جميع بدن الحرةالمذهب الثاني
  :واستدلوا ،(4)والزيدية حنابلةعن الشافعية والالجميلة وهو رواية المرأة 
 كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول اهلل)عن عائشة قالت: ما روي ب

 إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا  محرمات، فإذا حاذوا بنا، أسدلت
  .(5)(جاوزونا كشفناه

                                                           

 سبق تخريجها.( 8)
 .82/281، وتفسير القرطبي: 2/489 ينظر أحكام القرآن للجصاص:( 2)
 .3/899الحديث سند رجاله ثقات رجال الشيخين، إال أنه مرسل. سنن أبي داود: ( 3)
، 2/881المذهب المالكي: ، وفقه العبادات على 82/281تفسير القرطبي: ( 4)

، والشرح 8/819 ، ورؤوس المسائل الخالفية:2/882 وحاشية ابن قاسم العبادي:
 .4/822، والسيل الجرار: 5/234الممتع على زاد المستقنع: 

سناده ضعيف: 24828مسند اإلمام أحمد بن حنبل: حديث  (5)  .48/28، وا 
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 األجانبالرجال  تعمد خشيت الفتنة، من يجب على المرأة إن: وجه الدللة
، (8)وال يغطيه اوجهه ، بساتر يحاذيفي اإلحرام، أن تستر وجهها لذةب النظر اليها
ذا جاز ، فينبغي على الجميلة أن ال تمكن الرجال األجانب من ذلك للمحرمة وا 

  .عليها حشمتها وعلى غيرها إيمانهنه من فتنة تفسد لما قد يثيرا، وجهها وكفيها
، بحديث نافع أن عبداهلل بن هذا حديث عائشة رضي اهلل عنها ويرد على

إحرام  ألن   ؛(2)المحرمة، وال تلبس القفازين( : )ال تنتقبقال نهمارضي اهلل ع عمر
ويجاب عن حديث ابن  ،ألنه ليس من العورة نهى عن سترهلمرأة في وجهها، فتا

 ؛ل على ما يحاذي وجهها وال يالمسهعمر رضي اهلل عنهما، بأن المحرمة تسد
  لكي ال تمكن الرجال من رؤيتها.

من الزينة  : فتحمل على من يرى أن الوجه والكفينالمالكيةا رواية أم  
 .(3)وخاتمفيهما كحل و  الباطنة،

: من خالل عرض المذهبين وأدلتهما، فالذي يبدو لي هو ترجيح الترجيح
المذهب األول، من أن جميع بدن الحرة عورة إاّل وجهها وكفيها، لحديث عائشة 

لم يصلح أن يرى منها إال هذا المحيض )... إن المرأة إذا بلغت  رضي اهلل عنها
البيت والعمل في ئهما اإلى إبد لحاجتها ؛(4)وهذا، واشار إلى وجهه وكفيه(

 ومشقة، واهلل أعلم.  حرج عليها في سترهما وألن   ؛والسوق
                                                           

 .2/385شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك:( 8)
، 8131صحيح البخاري: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، حديث  (2)

4/34. 
 .82/281 ينظر تفسير القرطبي:( 3)
 سبق تخريجه( 4)
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 : الثالث املطلب
 عورة املرأة العجوز والشوهاء

التي ال يشتهى مثلها على  ،الشوهاءالحرة العجوز و  اختلف الفقهاء في عورة
 مذهبين:

، بهذا قال اوجهها وكفيه والشوهاء ما عدا : عورة العجوزاألولالمذهب 
 :واستدلوا بما يأتي ،(8)، وهو رواية للشافعيةوالزيدية المالكية
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  : قوله -8

 . (2)...ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
 قد رّخص بالنظر إلى ن اهلل : ظاهر اآلية الكريمة يبين أوجه الدللة
دامت  ما ، والشوهاءمن الحيض واإلنجاب العجوز، التي يئست الوجه والكفين من

  .(3)للنكاح أهال كن  الفتنة مأمونة، ولم ي
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ... : بقوله االستدالل بهذه اآليةويرد على 

ڱ ڱ
كما  ،بالحجاب ، فعليهّن أن يلتزمنالعجائز من جملة النساء ألن   ؛(4)

 .عند الخوف من الفتنة ،النساءبقية تلتزم به 

                                                           

، 874/ 3، ومغني المحتاج: 82/281 ، وتفسير القرطبي:352القوانين الفقهية: ( 8)
 .4/27، و فتح القدير للشوكاني: 4/823والسيل الجرار: 

 .38النور اآلية  سورة( 2)
 .82/281 ، وتفسير القرطبي:3/8488 ينظر أحكام القرآن البن العربي: (3)
 سبق تخريجها.( 4)
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إلى أم أيمن فانطلقت معه  قال: )انطلق رسول اهلل  أنسحديث  -2
فناولته إناْء فيه شراب، قال: فال دري أصادفته صائما أو لم يرده، 

 .(2)(عليه (8)فجعلت تصخب عليه وتذّمر
قبيحة أبيح كشف وجهها وكفيها  : إذا كانت المرأة عجوزا أووجه الدللة

 .(3)ألنهما ليس من العورة
، أنه قال: كان عبد اهلل بن عباسبحديث ، حديث أنسيرد على و 

، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل بن عباس رديف رسول اهلل
يصرف وجه الفضل إلى الشق  الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول اهلل

اآلخر، قالت: يا رسول اهلل، إن فريضة اهلل على عباده في الحج، أدركت أبي 
نعم، وذلك في : شيخا كبيرا ال يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال

 لمرأة ستر وجهها وكفيها، ألمرها النبيعلى ا ألنه لو وجب؛ (4)حجة الوداع
 . بهذا الموقف، ليكون تشريعا لها ولغيرها، خصوصا أنه كان آخر حياته

مع أمن  غالبامنها يبدو ال شوهاء ما العجوز و ال عورة: المذهب الثاني
 واستدلوا بما يأتي: (5) الحنابلةالحنفية و ، بهذا قال الفتنة

                                                           

 .1/851الذمر: يطلق على كل من اللوم والحض معا، ينظر العين: ( 8)
 .1/73، 882، حديث صحيح مسلم بشرح المنهاج: باب فضائل أم أيمن( 2)
 .1/73المنهاج لصحيح مسلم بن الحجاج:  ينظر شرح( 3)
، 8434باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم، حديث  صحيح مسلم بشرح المنهاج:( 4)

2/973. 
 ، وكشاف القناع:9/235المغني: ، و 4/14( ينظر: الهداية شرح بداية المبتدئ: 5)

4/82. 
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  :قوله  -8

 . (8)...ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
 والشوهاء العجوزفال بأس بالنظر إلى ما يظهر غالبا، من  :وجه الدللة

  .(2)عن كشفهالتحرز  عليهن   ألنه يصعب
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ... : بقوله ،رد على االستدالل بهذه اآليةوي

...ڱ ڱ
 هن من جملة النساء المأمورات بالحجاب. ألن   ؛ (3)

جناح أن  لين)...فليس ع  قوله (4)يجاب عنه بأن هذه اآلية نسخهاو 
  .(5)(يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة

 إلى أم أيمن فانطلقت   قال: )انطلق رسول اهلل  حديث أنس -2
  .(3)(معه...
رفع سها، لفي مالب تشتهى التخف ف: يباح للعجوز والتي ال وجه الدللة

ألنها فقدت شهوة، عن النظر إليها  لعدمو  من زينتها، الحرج عنها فيما يبدو
 .دواعيها

                                                           

 سبق تخرجها.( 8)
 .9/235المغني: ( 2)
 سبق تخريجها.( 3)
 .871والمنسوخ البن العربي:  الناسخ( 4)
 سبق تخريجها.( 5)
 سبق تخريجه.( 3)
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أن رسول  عمر ابن بحديث  ،يرد عليه، االستدالل بحديث أنسلكن  
ذا لم يجز لها ،(8)(ثالثا إاّل ومعها ذو محرمتسافر المرأة  : )القال اهلل أن  وا 

 فيؤخذ، وعلى هذا  يدخل عليها أحد إال بوجود محرمهاتسافر إال مع ذي محرم فال
د قألن حديث أنس  انسحديث من األخذ ب أولىألنه  ،ديث ابن عباسبح

رسول اهلل  حضنت ن رضي اهلل عنها، التياصا بأم أيميكون خ
فكان يراها  (2)

  . تراه كابنهاوهي  ،كأمه
وهو  ، لبّينهيه خصوصية ألم أيمنلو كان ف عن هذا بأنه ويمكن اإلجابة

 .الشرعية ع ألمته، كما بي ن غيره من األحكامالمشر 
، فالذي يبدو لي هو ترجيح ماوأدلته ينالمذهب: من خالل عرض يحالترج
 اهلل ألن   ؛والشوهاء، ما ال يبدو منها غالباجوز ، من أن عورة العالثانيالمذهب 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ...: في الحجاب بقوله قد خف ف عنهنّ 

...ڄ ڄ ڃ
 شفقةلل أصبح هنأل   ؛النظر اليهن الفتنة في لألمن من؛ (3)

واهلل ، العجوز صارت بحاجة إلى من يمد لها يد العون والمساعدة وألن   ؛عطفالو 
 أعلم.

 
 
 
 

                                                           

 4/19، 8132صحيح البخاري بشرح فتح الباري: باب حج النساء، ح( 8)
 .1/73شرح المنهاج لصحيح مسلم بن الحجاج: ( 2)
 سبق تخريجها.( 3)
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 : الرابع املطلب
 لكافرةاملسلمة على ااملرأة عورة 

، لحاجة المسلمة إلى ث في هذا المطلب عورة المسلمة مع الكافرةسأبح
مسلمة أو من تحتاج إليها في خياطة مالبسها أو غير ذلك، وقد ال تجد طبيبة 
أن كثيرا من المسلمات يسكنن في بالد الكفر، خصوصا  تقوم بهذا، مسلمة

  على مذهبين:، وقد اختلف الفقهاء في ذلك فتضطر المسلمة للذهاب إلى كافرة
 ،أو غيرها مع الكافرة من ذمية كلها عورة المسلمة : إنالمذهب األول
وسليمان بهذا قال عمر وأبو عبيدة وابن عباس، ومكحول ، فتحتجب عنها وجوبا

والمعتمد للشافعية  ،الحنابلةو  رواية عن المالكية، وهو رضي اهلل عنهم بن موسى
  واستدلوا بما يأتي: (8)غير محرم في كافرة
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ : بقوله -8

(2). 
 ألن   ؛(3)كافرةل شيئا من زينتها أن تكشف : ال يحل  المرأة مسلمةوجه الدللة

اع العالقة بين المسلمة عنها، والنقط الكافرة مع المسلمة كالرجل األجنبي
  .(4)والكافرة
 

                                                           

 ، والمغني:3/871 ، ومغني المحتاج:8/211( بلغة السالك ألقرب المسالك: 8)
 .3/531، والممتع في شرح المقنع: 9/278

 .38سورة النور: اآلية ( 2)
  .3/853، وتفسير آيات األحكام للسايس: 82/282 ينظر تفسير القرطبي:( 3)
 .3/531، والممتع في شرح المقنع: 3/871مغني المحتاج: ( 4)
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مملوكة  الفي كافرة غير محرم للمسلمة، و  بأن محل ذلك كله ويرد على هذا
 . (8)لها، أما هما فيجوز لهما النظر إليها

ما بعد، فإنه بلغني )أ :إلى أبي عبيدة كتب عمر بن الخطاب إن -2
أن نساء  من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، 

ه ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن ك عن ذلك، فإنّ لَ َه َمن ق بَ نْ فأ
  .(2)ينظر إلى عورتها إال أهل ملتها(

، لسوء الظن بالكافرة، الكافرة من عورتها المسلمة ال تمكنفوجه الداللة: 
تنشر صورها في اإلعالم، أو تساومها على دينها قد أو  (3)وألنها قد تصفها لزوجها

 إلى ما ال تحمد عقباه. يجرها ذلكف، أو عرضها
 : بما يأتييرد عليه  وما روي عن عمر

بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما قالت: )قدمت علّي أمي  - أ
إّن  قلت: ، فاستفتيت رسول اهلل وهي مشركة في عهد رسول اهلل 

وقد  ،(4)؟ قال: نعم، صلي أّمك(أّمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أّمي
نظر الجنس إلى مثله ال  عند أصحاب العقول السليمة، أن الواقع أثبت

 .يثير شبهة
قد جعل باب االتصال بين المسلمين والكفار مفتوحا للتواصل  إن اهلل - ب

الطالع الكفار على مبادئ اإلسالم، أمال في إسالمهم، لهذا  ولم يغلقه
                                                           

 .2/882ينظر حاشية إعانة الطالبين: ( 8)
 .7/853السنن الكبرى للبيهقي: ( 2)
 . 3/444، وحاشية إعانة الطالبين: 82/282 ينظر تفسير القرطبي:( 3)
 .5/298، 2328صحيح البخاري بشرح فتح الباري: باب هدية المشركين، حديث ( 4)
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ولم يخرجوكم  ال ينهاكم اهلل عن الذين لم يقتلونكم في الدين) قال 
 .( 8)لمقسطين(اوا إليهم إن اهلل يحب أن تبروهم وتقسط من دياركم

... وطعام الذين أوتوا ) الزواج من الكتابية بقولهأباح للمسلم  كما - ت
المؤمنات  لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات منالكتاب حل 
وجود كثير من المسلمات في ول ،(2)(الذين أوتوا لكتاب... والمحصنات
، وال طبيبا ذا رحم وال مسلما طبيبة مسلمةفرة، وقد ال تجد البلدان الكا

 مما يحتم عليها الذهاب إلى طبيبة كافرة.
 ،الكافرة سواء أكانت ذمية أم غيرها مع : إن عورة المسلمةالمذهب الثاني

 واستدلوا بما يأتي: ،(3)الشافعيةالمالكية و  ، وهذا رواية عنال يبدو عند المهنةما 
...ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ... : بقوله -8

(4). 
ما مللكافرة،  يبدو من عورتها ام المسلمة أن تبدي: فال بأس بوجه الدللة

نظرا التحاد الجنس، وال فرق في النظر بين  ؛(5)تبديه للمسلمة يحل لها أن
لدخول الكافرة في عموم  ؛(3)المسلمتين إلى بعضهما، وال بين المسلمة والذمية

 النساء الالتي يحق لهن النظر إلى بعضهن.

                                                           

 .1سورة الممتحنة: اآلية ( 8)
 .5سورة المائدة: اآلية ( 2)
 .2/882 ، وحاشية ابن القاسم العبادي:8/211بلغة السالك ألقرب المسالك: ( 3)
 سبق تخريجها.( 4)
 .3/853 تفسير آيات األحكام للسايس:( 5)
 .3/871 ، ومغني المحتاج:8/838 ينظر الفواكه الدواني:( 3)
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.قلت: ).. بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهما قالت -2
 .(8)صلي أمك(فأصل أمي؟ قال نعم إّن أمي قدمت وهي راغبة، أ

 توصل كصلةالرحم الكافرة صلة : في الحديث داللة على أن وجه الدللة
 ؛( 3)سلمةمما يبدو من اللدل على جواز نظر الكافرة ي اوهذ ،(2)الرحم المسلمة

 .الفتنة فيما بينهما هما جنس واحد، ولعدمألن  
أم غيرها عورة  : يجوز أن تنظر الكافرة سواء أكانت ذميةالثالثالمذهب 

وهو شافعية في كافرة محرم، وهذا رواية للالركبة، و ما بين السرة عدا  ا، مالمسلمة
  :واستدلوا بما يأتي ،(4)لحنابلةالمعتمد ل

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ :بقوله 
(5). 

ن تكون المرأة فيراد بهذا عموم النساء، ألنه ال فرق بين أ :وجه الدللة
فتنة في نظر  تحدث وال ،(3)تباع والمشاكلةالاهذا من باب  مسلمة أم كافرة، ألن
 .غريزتها ال تشتهي المرأة، لعدم إشباعها المرأةألن ، الجنس إلى بعضه

 

                                                           

 .( سبق تخريجه8)
 .593/ 5ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 2)
 .2/882ينظر: حاشية ابن القاسم العبادي: ( 3)
 ، وكشاف القناع:3/871 ومغني المحتاج:، 882/ 2ينظر: حاشية الشرواني:  (4)

4/84. 
 سبق تخريجها.( 5)
 .3/853تفسير آيات األحكام للسايس: ( ينظر: 3)
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ا، فالذي يبدو لي، هو ترجيح وأدلته: من خالل عرض المذاهب الترجيح
حديث ، ليبدو عند المهنةعدا ما أن عورة المسلمة مع الكافرة، ما بالثاني المذهب 
قلت: إّن أمي قدمت وهي راغبة، أ فأصل أمي؟ قال نعم صلي  )... أسماء
بيان سماحة اإلسالم في  ،ةيحتم على المسلمالواجب الديني  ألن   ؛(8)أمك(

في الدول  سكن كثير من المسلماتلو ، بالحسنى مع المسلمة وغيرها تعاملال
يز هوتج بسهاخياطة مال، لاالتصال بغير المسلماتفي المسلمة  وحاجة الكافرة،

لالتصال  ضطرا فتمسلم اأو طبيبطبيبة  ، وقد ال تجد، ولمرضها ووالدتهاهابيت
 .، واهلل أعلملعالجها وتوليدها بالطبيبة الكافرة

  

                                                           

 سبق تخريجه.( 8)
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 : املبحث الثاني
 نظر الطبيب إىل عورة املرأة للتداوي

اوي، ومن عورة المرأة للتدإلى سأبحث في هذا المبحث حكم نظر الطبيب 
 :كشف عورتها في مطلبينوشروط يقدم في عالج المرأة، 

  :املطلب األول
 عورة املرأة للتداويإىل حكم نظر الطبيب 

جواز نظر الطبيب للتداوي يما بين يدي خالفا بين الفقهاء، على لم أجد ف
واختلفوا فيما إذا  ،(8)رض في سائر بدن المرأة غير الفرجللضرورة، إذا كان الم

على ، وال يتوصل إلى عالجه إال بنظر الطبيب بنفسه كان المرض في الفرج،
 :مذهبين

مرأة ولو في الفرج، لطبيب، عورة اال: يباح نظر ومداواة المذهب األول
بحضور محرم أو زوج، بهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة واإلمامية، وقول 

 واستدلوا بما يأتي: ،(2)أة تتعلم المداواةللحنفية فيما لم توجد امر 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ:  قوله -8

(3).  

                                                           

على رسالة ابن أبي زيد  ، والفواكه الدواني9/382ينظر: حاشية ابن عابدين: ( 8)
، 3/818، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: 277/ 82القيرواني: 
 .9/232والمغني: 

 ، والحاوي الكبير:8/338ينظر: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني:  (2)
، وشرائع اإلسالم: 2/481 ، ونيل األوطار:4/82 ، وكشاف القناع:88/48
 .38/53، والموسوعة الفقهية الكويتية: 2/512

 .873سورة البقرة اآلية ( 3)
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)فيجوز أن ينظر الطبيب إلى ما دعت الحاجة إلى عالجه : وجه الدللة
  .(8)من عورة وغيرها، إذا أمن االفتتان بها(

َبيع بنت معوذ رضي اهلل عنها قالت -2  )كنا نغزو مع رسول اهلل: حديث ر 
 )(2)نسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. 

: في الحديث الشريف داللة، على جواز نظر الطبيب، مما وجه الدللة
وينبغي أن يستر كل جسد  ،(3)واة الفرج وغيره للضرورةدعت إليه الحاجة كمدا

ويقاس على ذلك  ،(4)مكان المرض باق على أصل التحريم المرأة، ألن ما سوى
، لكن ما يتعلق بنظر وتداوي الطبيب، فيما البد منه، قياسا على جرحى الغزو

  االستدالل بهذا الحديث
على أن المرأة كانت  ه ليس في الحديث داللةأن  لي  بما يبدو: عليهيرد 

 تكشف عورة.
ويجاب عن هذا، بأنه ال فرق في عدم الجواز بين أن تكون المرأة هي 

، والفتنة أو تتأمل جسده تمسعند معالجتها الرجل قد  أو المنظورة، ألنهاالناظرة 
 موجودة بين الطرفين .

                                                           

 .88/48الحاوي الكبير:( 8)
صحيح البخاري بشرح فتح الباري: باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل، ( 2)

 .88/831 5379حديث 
 .3/818 ، ومغني المحتاج:88/48 ينظر: الحاوي الكبير:( 3)
 .4/83 ، وكشاف القناع:9/232 ي:ينظر: المغن( 4)
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: يحرم نظر ومداواة طبيب عورة امرأة في الفرج، بهذا قال المذهب الثاني
ويستدل لهم بما  (8)استطاع أن يعل م امرأة تداويها الزيدية وهو قول للحنفية، فيمن

 يأتي:
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ :  قوله

(2). 
غي للطبيب أن يعلم امرأة : إن كان المرض في الفرج فينبوجه الدللة

، (3)الفتنة من نظر الرجل إلى المرأةنظر المرأة إلى المرأة أبعد عن  ألن   ؛تداويها
فإن لم يكن بد من مداواة الطبيب، فليغض بصره ما أمكنه، ألن الحرمات 

شرعا للضرورة، لكن ال يتجاوز موضعها الذي  الشرعية جاز أن يسقط اعتبارها
 . (4)شرعت من أجله

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ :  االستدالل بقوله إال أن
يرد  ،(5)

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ : عليه بقوله
الحرج  من المعلوم أن   ومن ،(3)

مرض ، عن الشروط التي اشترطها الفقهاءبذي االختصاص  الطبيب نظرتحريم 
 . هذاللضرورة في  المرأة

                                                           

، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 4/854ينظر: االختيار لتعليل المختار: ( 8)
 .4/823، والسيل الجرار: 9/382 ، وحاشية ابن عابدين:7/48

 .38سورة النور: اآلية ( 2)
 .7/48 ، وتبيين الحقائق:4/854 ينظر: االختيار لتعليل المختار:( 3)
 .9/382 ، وحاشية ابن عابدين:5/813 ينظر: بدائع الصنائع:( 4)
 سبق تخريجها.( 5)
 .71سورة الحج: اآلية ( 3)
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 على الطبيب (8)فينبغي ،قولهم: إن كان المرض في موضع الفرج كما أن  
 .(2)أن يعلم امرأة تداويها

عليه: بقول بعض الحنفية: )فإن لم توجد امرأة تعلم المداواة وال امرأة  يرد
تتعلم وخيف عليها الهالك، أو وجع ال تحتمله، يداويها الرجل، لكن ال يكشف 
منها إال موضع الجرح، ويغض بصره ما استطاع إال عن موضع الجرح 

 .(3)للضرورة(
ترجيح  يبدو لي، هو: من خالل عرض المذهبين وأدلتهما، فالذي الترجيح
 إن لممرأة ولو في الفرج، لطبيب، عورة االيباح نظر ومداواة  بأنه المذهب األول،

، بشرط أن يستر عورة أو مسلم توجد طبيبة محرم أو مسلمة، أو طبيب محرم
المريضة ويغض بصره ما استطاع، بحضور محرم أو زوج، إحياء  للنفس 

 ألن   ؛(4)ر باغ وال عاد فال إثم عليه...()... فمن اضطر غي  المحترمة، ولقوله
 كشف العورة محرم لغيره، فيباح للحاجة، واهلل أعلم.

 
 
 
 
 

                                                           

 .9/382 فإن كلمة ينبغي عند الحنفية تعني الوجوب، ينظر: حاشية ابن عابدين:( 8)
 .7/48 ، وتبيين الحقائق:4/854 ينظر: االختيار لتعليل المختار:( 2)
 .9/382 حاشية ابن عابدين: (3)
 سبق تخريجها.( 4)
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  :املطلب الثاني
 شروط نظر الطبيب إىل عورة املرأة, وم يف عالج املرأةقدَّن ُيَم

 :وسأبحث هذا في فرعين
 :م في عالج المرأةقدَ ن ي  األول: م   الفرع

الذين يقدمون يمكن ترتيب الفقهاء،  ذكره بعضما من خالل االطالع على 
 :في عالج المرأة كما يأتي

ذات  بيبة مسلمة محرمط األصل أن تقوم بالكشف على المريضة، -8
 :فإن لم توجد، فكما يأتي .خبرة

المسلمة ذات الخبرة على الطبيبة المحرم، وليست ذات الطبيبة تقدم  -2
 . فرةطبيبة كاطبيبة محرم وال طبيبة مسلمة، ف ، فإن لم توجدخبرة

فصبي كافر غير مراهق، ألن  فصبي مسلم غير مراهق ذو خبرة، -3
 .، فإن لم يوجدالصبي ال شهوة له

ن تساويا في محرمها المسلم ذو الخبرة، فإف -4 ن تعذر فمحرمها الكافر، وا 
الكافرة عن المحرم سواء  الطبيبة وتؤخر، المسلم محرمها الخبرة فيقدم

 .كان مسلما أم كافرا  
تعذر وجود فإن فر، اعلى األجنبي الك، خبرةالذو  مسلمالجنبي يقدم األ -5

 كافر.فأجنبي  أو لم يتمكن من المرض، األجنبي المسلم
ن كان كافرا قدم بعض الفقهاء -3 على غير  ،المجانس للمريض وا 

ن كان مسلما ه ال يخشى معألن نظر المجانس ومسه ، المجانس وا 
 .الفتنة
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ن كان من غير الجنس والدين آخرون يقدمونو  -7  .(8)صاحب الخبرة، وا 
 عورة المرأة:إلى الثاني: شروط نظر الطبيب  الفرع

 اشروطرة المرأة للتداوي، عو نظر الطبيب إلى  المجيزونالفقهاء اشترط 
 ما يأتي: منها 

وال طبيبة مسلمة غير  ال توجد طبيبة مسلمة محرم للمريضة، أن -1
 . لها محرم

وجود الضرورة، أو الحاجة الملحة للعالج، كمرض شديد أو والدة، أو  -2
 مساعدة أقطع اليدين بوضوئه واستنجائه، أو إنقاذ من غرق أو حرق. 

ة أو وليه، ما لم تكن ألهليإذن المريض للعالج إذا كان أهال ل -3
 .ضرورة

ويغض بصره ، موضع المرضعلى يقتصر في الكشف عن العورة  -4
 .عن غيره ما أمكنه

ذا هلكشف جزء من عضو، لم يجز ألكثر من الضرورةإذا وجدت  -5 ، وا 
 أكثر منه.ب كان الكشف يندفع برؤية طبيب واحد، لم يجز

ن أمكن معاينتهإذا كان وصف المرض كافيا ، فال ي -6  جوز الكشف، وا 
ذا أمكن اللمس بحائل فال يجوز بغيره.بالنظر فال يجوز اللم  س، وا 

                                                           

 ، والحاوي الكبير:7/48 ، وتبيين الحقائق:5/813 ينظر بدائع الصنائع:( 8)
، 4/82 وكشاف القناع: ،3/282 قليوبي: ، وحاشية3/818 المحتاج: ومغني

، ومقررات مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في 4/333 والموسوعة الفقهية الكويتية:
 محرم 7-8دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السالم، من

 .15/82/15 م، قرار رقم8993يونيو 27-28هـ، الموافق8484
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ليها، أو خشي ، إال إذا تعذر حضور و المريضةب عدم خلوة الطبيب -7
 .الهالكعليها 

 عدم وجود طبيبة محرم أو غير محرم مسلمة، بمهارة الطبيب المسلم. -8
  في حالة وجوده. أمينا ، فال يعدل الى غير األمين الطبيب أن يكون -9

تستلزم  ،خطرة حالة المريضةإال إذا كانت كشف الطبيب ال يجوز  -11
  .(8)ذلك

  

                                                           

 ، ومغني المحتاج:9/382 ، وحاشية ابن عابدين:5/813ينظر بدائع الصنائع: ( 8)
، والموسوعة الفقهية 4/82 ، وكشاف القناع:3/282 بي:، وحاشية قليو 3/818

، وفقه 2/34 ، والموسوعة الطبية الفقهية والنوازل العصرية:4/338 الكويتية:
، وقرار مجلس المجمع 521القضايا الطبية المعاصرة د. علي القره داغي ص

 2 كرمةالفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي، في دورته الرابعة عشرة بمكة الم
م، ومجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر 28/8/8995هـ، 8485 شعبان

 هـ.7/8/8484-8في  15/82/15 اإلسالمي بقراره: رقم
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  :اخلامتة 
ال يجوز كشف عورة المرأة للتداوي، ما لم تكن ضرورة لذلك، وبحضور  -1

 محرم أو زوج.
إذا لم توجد طبيبة محرم أو مسلمة، فيجوز نظر الطبيب المسلم إلى  -2

 عورة المرأة للتداوي. 
المرأة الحرة غير المحرم على غير محارمها، ما عدا الوجه  عورة -3

 والكفين عند أمن الفتنة. 
عورة المرأة المحرم على محارمها، ما ال يبدو منها غالبا في البيت  -4

 والعمل.
ن  إذا أمكن وصف العالج والتداوي، بدون نظر أو لمس فال يباحان، وا 

ن لم يمكن إ ال بكليهما، فيجب أن يكونا بقدر أمكن بأحدهما فال يباح الثاني، وا 
 الضرورة.

  :التوصيات
تذهب إلى طبيب، وأن ترفض كشف  أن اليجب على المريضة  -1

 ، إال في حالة الحرج.عليهاالطبيب 
ن طاوعته اعدم تعمد الطبيب النظر إلى عورة  -2 في الكشف لمريضة، وا 

 .ي آثمة، ما لم تكن ضرورةمن دون ضرورة فه
ه ولو من وراء ما ال يجوز النظر إليه من العورات، ال يحل مسّ  كل -3

 . لغير ضرورة ؛حائل



 

 
238 

 ISSN: 2071-6028 6البحث رقم 

التعليم العالي والصحة، بتخريج النساء من أهل  اهتمام وزارتي -4
 االختصاصات الطبية، لفحص ومعالجة المرضى من النساء.

تعديل السياسة الصحية، بما يتفق يجب على المسؤولين في الصحة  -5
 . وصيانة أعراضهم سالم، لحفظ كرامة الناسئ اإلمع مباد
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 واملراجع املصادر
 وهي بعد القرآن الكريم:

ت )حمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي أل: أحكام القرآن -1
 ،دار الكتب العلمية ،، تحقيق: عبد السالم محمد علي شاهين(هـ378
 م.8994-هـ8485، 8ط ،لبنان ،بيروت

ت ): ألبي بكر محمد بن عبداهلل المعروف بابن العربي أحكام القرآن -2
  دار الفكر.طبعة علي محمد البجاوي،  :، تحقيق(هـ543

د. يوسف بن عبداهلل  :حكام نقل أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالميأ -3
األحمد، عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية، كنوز أشبيليا.
عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي ل: المختارالختيار لتعليل  -4

 .البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي
: ألبي الحسن علي بن أحمد بن علي الواحدي سباب نزول القرآنأ -5

عصام عبد المحسن الحميدان، دار  :، تحقيق(هـ431ت ) النيسابوري
 .2اإلصالح الدمام، ط

بن محمد بن زكريا : زكريا أسنى المطالب في شرح روض الطالب -6
دار الكتاب  ،(هـ923ت )األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي 

 .اإلسالمي، بدون طبعة وبدون تاريخ
: لإلمام عالء الدين أبي بكر بن بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -7

مركز أهل سنت بركات ، 8ط، (هـ517 ت)مسعود الكاساني الحنفي 
 رضا، الهند.
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: لإلمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن ونهاية المقتصدبداية المجتهد  -8
 ، دار ابن حزم.8، ط(هـ595ت ) محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ل: بستان األحبار مختصر نيل األوطار -9
، دار إشبيليا للنشر (هـ8373ت )ابن حمد المبارك الحريملي النجدي 

 م. 8991-هـ8489، 8ط ،والتوزيع، الرياض
بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح  -11

الصغير )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى 
العباس أحمد بن محمد  ألبي: لمذهب اإلمام مالكأقرب المسالك 

 ،، دار المعارف(هـ8248ت )الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي 
الشرح الصغير للشيخ الدردير لكتابه أقرب  بدون تاريخبدون طبعة و 

مفصوال بفاصل )حاشية الصاوي(  ،المسالك بأعلى الصفحة يليه
 عليه.

محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  ألبي: البناية شرح الهداية -11
، دار الكتب (هـ155ت )بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 

 .م2888-هـ8428، 8ط ،بيروت، لبنان ،العلمية
للشيخ يحيى بن أبي الخير بن  :البيان إلى مذهب اإلمام الشافعي -12

 ، دار المنهاج للطباعة والنشر.(هـ551ت )سالم العمراني 
 ألبي: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة -13

، حققه: د محمد (هـ528ت )الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
، 2ط ،لبنان ،دار الغرب اإلسالمي، بيروت ،ي وآخرونحج

 هـ.8481
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محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن ل:  التاج واإلكليل لمختصر خليل -14
، (هـ197ت )يوسف العبدري الغرناطي أبو عبد اهلل المواق المالكي 

 م. 8994-هـ8483، 8ط ،دار الكتب العلمية
ت )لمحمد بن أحمد بن المقدمي  :ناهمالتاريخ وأسماء المحدثين وك -15

 ، تحقيق محمد بن إبراهيم اللحيدان، دار الكتاب والسنة.(هـ388
: لإلمام فخرالدين عثمان بن علي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -16

 .، مركز أهل سنت بركات رضا بالهند(هـ743ت )الزيلعي الحنفي 
حمد بن محمد بن علي بن حجر أل: تحفة المحتاج في شرح المنهاج -17

المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد،  الهيتمي،
 م. 8913-هـ8357بدون طبعة، 

 ،: للسيد علي بن محمد الجرجاني، دار إحياء التراث العربيالتعريفات -18
 .8بيروت، ط 

: أشرف على تنقيحها وتصحيحها للسايس تفسير آيات األحكام -19
األستاذ محمد علي السايس، خرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات، دار 

 بيروت. ،الكتب العلمية
زين الدين محمد المدعو بعبد ل :التعاريفالتوقيف على مهمات  -21

الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 
، 8القاهرة، ط ،الكتب ، عالم(هـ8838ت )المناوي القاهري 

 م.8998-هـ8488
صالح بن عبد ل: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -21

 بيروت.  ،، المكتبة الثقافية(هـ8335ت )السميع اآلبي األزهري 
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  .بن الحاجب الكردي المالكيال جامع األمهات -22
محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى ل :«سنن الترمذي»الجامع الكبير  -23

: بشار عواد تحقيق ،(هـ279 ت) بن الضحاك الترمذي أبو عيسى
 .م8991 ،بيروت ،معروف، دار الغرب اإلسالمي

ألبي عبداهلل محمد بن  :«تفسير القرطبي»الجامع ألحكام القرآن  -24
، تحقيق عبد الرزاق المهدي، (هـ378 ت)أحمد األنصاري القرطبي 

  .بيروت ،دار الكتاب العربي
، (هـ328ت )ألبي بكر محمد بن الحسن األزدي  :جمهرة اللغة -25

، 8ط ،تحقيق رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت
 م.8917

: لإلمام محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز، حاشية ابن عابدين -26
المعروف بابن عابدين، على متن تنوير األبصار، دار المعرفة 

 . 2للطباعة والنشر، ط
، للعالمة أبي بكر حاشية إعانة الطالبين, على حل الفاظ فتح المعين -27

، صححه (هـ8388ت بعد )عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري 
 محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت.

للشيخ  :المنهاجحاشية ابن القاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح  -28
، دار (هـ992 ت)لدين أحمد بن قاسم العبادي المصري شهاب ا

 هـ.8435، 8بيروت، ط ،إحياء التراث العربي
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: لشهاب الدين أحمد البرلسي حاشية عميرة على منهاج الطالبين -29
 ،بي الحلبيى وأوالدها، شركة مصطفى الب(هـ957ت )الملقب بعميرة 

 . هـ8375، 3مصر، ط
: لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن حشية قليوبي على منهاج الطالبين -31

، شركة مصطفى البابي (هـ8839ت )المة القليوبي المصري س
 .هـ8375، 3مصر، ط ،الحلبي وأوالده

: لإلمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الحاوي الكبير -31
، تحقيق عبداهلل محمد نجيب عوامة، دار إحياء (هـ458 ت)الماوردي 

  هـ.8438، 8بيروت، ط ،التراث العربي
العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن  ألبي: الذخيرة -32

سعيد و : محمد حجي تحقيق، (هـ314ت )المالكي الشهير بالقرافي 
، 8ط ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،محمد بو خبزةو أعراب 
  م.8994

 :رؤوس المسائل الخالفية على مذهب أبي عبد اهلل أحمد بن حنبل -33
تصنيف أبي المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي من علماء 

عبد الملك بن عبد اهلل أ. د.  دراسة وتحقيق ،القرن الخامس الهجري
 هـ.8421 ،مكة المكرمة ،بن دهيش

: البن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر زاد المعاد في هدي خير العباد -34
 حقيق بمؤسسة الهدى،، تحقيق لجنة الت(هـ758ت )الزرعي الدمشقي 
 .هـ8428، 8ط ،القاهرة ،دار التقوى للتراث
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ْسَرْوج ردي أل: السنن الكبرى -35 حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
: محمد عبد القادر تحقيق، (هـ451ت )الخراساني أبو بكر البيهقي 

 هـ.8424، 3ط ،عطا، دار الكتب العلمية، بيروت
ت )لإلمام سليمان بن األشعث السجستاني األزدي  :سنن أبي داود -36

 القاهرة. ،، دار الحديث(هـ275
: للمحقق الحلي نجم الدين شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام -37

 هـ.8433، 4ط ،، دار العلوم(هـ373ت )جعفر بن الحسن 
شمس الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي المصري ل: شرح الزركشي -38

 م.8993 ،8، ط، دار العبيكان(ـه772ت )الحنبلي 
)ت المعروف بزروق  :شرح العالمة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي -39

على متن الرسالة لإلمام أبي محمد عبد اهلل بن أبي زيد  (هـ199
ويليه متن الرسالة اعتنى به وكتب هوامشه  ،(هـ313 ت)، القيرواني

دار الكتب  ،منشورات محمد علي بيضون، أحمد فريد المزيدي
 هـ.8427 ،8ط ،العلمية

محمد بن عبد اهلل الخرشي المالكي ل: شرح مختصر خليل للخرشي -41
بدون طبعة  ،بيروت ،، دار الفكر للطباعة(هـ8888ت )أبو عبد اهلل 

 وبدون تاريخ. 
ت )لمحمد بن محمد العثيمين  :الشرح الممتع على زاد المستقنع -41

 .8، دار ابن الجوزي، ط(هـ8428
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: لإلمام يحيى بن شرف بن بن الحجاج لصحيح مسلم المنهاجشرح  -42
، 2ط ،بيروت ،، دار إحياء التراث العربي(هـ373ت )مري الشافعي 

 .هـ8438
نشوان بن سعيد الحميرى ل: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم -43

مطهر و  ،: د حسين بن عبد اهلل العمريتحقيق، (هـ573ت )اليمني 
 ،دار الفكر المعاصر ،يوسف محمد عبد اهلل .دو  ،بن علي اإلرياني

 .هـ8484 ،8سورية، ط ،دمشق،لبنان، دار الفكر ،بيروت
لإلمام محمد بن إسماعيل  :صحيح البخاري بشرح فتح الباري -44

، تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز، (هـ253 ت) البخاري
 بيروت. ،دار الكتب العلمية

محمد محمود بن أحمد بن  ألبي: البخاريعمدة القاري شرح صحيح  -45
 ت) موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى

 .بيروت ،، دار إحياء التراث العربي(هـ155
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو ل: العناية شرح الهداية -46

عبد اهلل ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي 
 بدون طبعة وبدون تاريخ. ،، دار الفكر(هـ713ت )البابرتي 

 ،هـ(878ت ): ألبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي العين -47
 مكتبة الهالل. تحقيق د. مهدي المخزومي و.د. ابراهيم السامرائي،

: لإلمام أحمد بن علي بن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري -48
دالعزيز بن باز، دار الكتب ، تحقيق عب(هـ152ت)العسقالني 

 بيروت. ،العلمية
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: لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني فتح القدير -49
 ،دمشق، بيروت ،دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ،هـ(8258 ت)
 .ه8484 ،8ط

مطبعة  ،لحاّجة كوكب عبيدل: فقه العبادات على المذهب المالكي -51
 م. 8913-هـ8483 ،8سوريا، ط ،اإلنشاء، دمشق

، وأ. د. علي علي القره داغي. دأ. :فقه القضايا الطبية المعاصرة -51
 .وتر ، بي3يوسف المحمدي، شركة دار البشائر اإلسالمية، ط

حمد بن غانم بن أل: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -52
، (هـ8823ت )سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي 

 م. 8995-هـ8485 ،دار الفكر
 ،سورية ،دمشق ،دار الفكر ،سعدي أبو حبيب د.: القاموس الفقهي -53

 م. 8993تصوير:  ،م8911-هـ8481 ،2ط
 القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية, والتنبيه على مذهب -54

محمد بن محمد بن أحمد بن عبداهلل بن ل :الشافعية والحنفية والحنبلية
، تحقيق: يحيى مراد، مؤسسة المختار (هـ757ت )جّزي الكلبي 
 للنشر والتوزيع.

يونس بن إدريس : للشيخ منصور بن كشاف القناع عن متن اإلقناع -55
عالم الكتب، ، تحقيق محمد أمين الضناوي، (هـ8843ت )البهوتي 

 .هـ8487، 8ط
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محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن ل: لسان العرب -56
 ،، دار صادر(هـ788 ت)منظور األنصاري الرويفعى األفريقى 

 .ه8484 ،3ط ،بيروت
براهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إل: المقنعالمبدع في شرح  -57

دار الكتب العلمية،  (،هـ114ت )مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين 
 م.8997-هـ8481، 8ط ،لبنان ،بيروت

الحسن علي بن إسماعيل بن سيده  ألبي: األعظمالمحكم والمحيط  -58
دار الكتب  ،: عبد الحميد هنداويتحقيق، (هـ451ت )المرسي 
 هـ.8428، 8، طبيروت ،العلمية

: لزين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد مختار الصحاح -59
المحقق: يوسف الشيخ محمد،  ،هـ(333 تالقادر الحنفي الرازي )

-هـ8428، 5ط ،صيدا ،الدار النموذجية، بيروت ،المكتبة العصرية
 م.8999

عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل  ألبي: مسند اإلمام أحمد بن حنبل -61
عادل  ،شعيب األرنؤوط ، تحقيق(هـ248 ت)بن هالل الشيباني 

مؤسسة  ،عبد المحسن التركي عبد اهلل بن .إشراف: د ن،مرشد وآخرو 
 هـ.8428، 8، طالرسالة

  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل -61
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ل: «صحيح مسلم»
دار إحياء التراث  ،: محمد فؤاد عبد الباقيتحقيق، (هـ238ت )

  .هـ8438، 2، طبيروت ،العربي



 

 
248 

 ISSN: 2071-6028 6البحث رقم 

 ت)للشيخ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني  :الكبيرالمعجم  -62
، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية (هـ338

 .2القاهرة، ط
دار  ،حامد صادق قنيبي ،محمد رواس قلعجيل: معجم لغة الفقهاء -63

 م.8911-هـ8481، 2ط ،النفائس للطباعة والنشر والتوزيع
: د محمود عبد الرحمن عبد يةمعجم المصطلحات واأللفاظ الفقه -64

 دار الفضيلة. ،المنعم، جامعة األزهر
لموفق الدين ابي محمد عبداهلل بن احمد بن محمد بن قدامة  :المغني -65

، تحقيق د. محمد شرف الدين (هـ328 ت)المقدسي الدمشقي الحنبلي 
 القاهرة. ،خطاب ود. السيد محمد السيد، دار الحديث

: للشيخ محمد بن اني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة مع -66
 دار المعرفة بيروت. ،هـ977الخطيب الشربيني، ت 

الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  ألبي: المقدمات الممهدات -67
 م.8911-هـ8481، 8، دار الغرب اإلسالمي، ط(هـ528 ت)

: تصنيف زين الدين المنجى بن عثمان بن الممتع في شرح المقنع -68
دراسة وتحقيق: د.  (،هـ395 )ت أسعد ابن المنج التنوخي الحنبلي
  عبدالملك بن عبداهلل بن دهيش.

عداد احمد الشافعي  :الموسوعة الطبية الفقهية والنوازل العصرية -69 جمع وا 
 هـ.8434، 8ط ،القاهرة ،، دار ابن حزمومصطفى آدم وصابر فتحي

 ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية :الموسوعة الفقهية الكويتية -71
 .، مطابع دار الصفوة8ط، الكويت
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أ. د. علي : موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والقتصاد اإلسالمي -71
 مصر. ،أحمد السالوس، مكتبة دار القرآن

: لإلمام مالك بن أنس األصبحي موطأ اإلمام مالك بشرح الزرقاني -72
 .هـ8329بيروت،  ،، المكتبة العصرية(هـ879ت )

لقاضي أبي بكر محمد بن ل :الناسخ والنسوخ في القرآن الكريم -73
 ت)عبداهلل بن محمد بن عبداهلل ابن العربي المعافري المالكي 

 وضع حواشيه الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية.، هـ(543
السعادات المبارك  أبيمجد الدين ل: واألثرالنهاية في غريب الحديث  -74

بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
محمود محمد و  ي،تحقيق: طاهر أحمد الزاو  (،هـ383 ت) األثير

 م. 8979 -هـ 8399بيروت،  ،المكتبة العلمية ،الطناحي
: لإلمام نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار -75

، تحقيق: عصام (هـ8255ت )محمد بن على بن محمد الشوكاني 
 هـ.8423القاهرة،  ،الدين الصبابطي، دار الحديث

عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ل :نيل المآرب لشرح دليل الطالب -76
، تحقيق د. محمد سليمان عبداهلل االشقر، هـ(8835ت )الشيباني 

 .8ط الكويت،  ،مكتبة الفالح
 

 


