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بسم الله الرحمن الرحيم
حكم مداوة الرجل للمرأة ،ومداوة املرأة للرجل
بسم الله والحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه أجمعني
األصــل يف تعاليــم اإلســام الحنيــف أن يــداوي الرجـ ُـل الرجـ َـل ،واملــرأ ُة املــرأ َة مــامل تكــن رضورة أو حاجــة لخــاف ذلــك ،وإمنــا
منــع الرجــل مــن مــداواة املــرأة األجنبيــة والعكــس مــن أجــل النظــر واملالمســة ،و ملــا يــؤدي إىل الفتنــة والشــهوة.
ونبــن بدايــة تعريــف كل مــن (املشــقة ،الــرورة ،الحاجــة ،الشــهوة ،الفتنــة) ملــا لهــا مــن عالقــة كبــرة ،ورضورة ملحــة يف
فهــم هــذا البحــث ،حتــى ال تلتبــس املفاهيــم:
 )1ال ــرورة :مصلح ــة تتوق ــف عليه ــا حي ــاة الن ــاس الديني ــة والدنيوي ــة ،بحي ــث إذا فُ ِق ـ َدت اختل ــت الحي ــاة ،وه ــي يف
الرشيع ــة خم ــس :حف ــظ النف ــس ،حف ــظ ال ِّدي ــن ،حف ــظ العق ــل ،حف ــظ النس ــل والع ــرض ،حف ــظ امل ــال.
 )2الحاج ــة :مصلح ــة يحت ــاج إليه ــا الن ــاس للتيس ــر عليه ــم ،ودف ــع الح ــرج عنه ــم ،وإذا فُ ِق ـ َدت ال يخت ـ ّـل نظ ــام حياته ــم
ك ــا يف ال ــرورة ،ب ــل يلحقه ــم الح ــرج واملش ــقة (كالرخ ــص يف العب ــادات).
 )3املش ــقة :حال ــة متن ــع حص ــول امل ــرء ع ــى رضورة أو حاج ــة ،دون املصلح ــة الكاملي ــة الت ــي ه ــي مصلح ــة تق ــع موق ــع
التزي ــن والتحس ــن.
 )4الشهوة :هي قصد التلذذ بالنظر املجرد.
 )5الفتنة :حالة هياج نفيس تدعو إىل االختالء للجامع أو مقدماته.
و أحكام النظر يف الرشيعة اإلسالمية ،تأيت ضمن أربع أحكام:
 )1نظر الرجل إىل الرجل.
 )2نظر امل رأة إىل امل رأة.
 )3نظر امل رأة إىل الرجل.
 )4نظر الرجل إىل الرجل.

أوالً :نظر الرجل إىل الرجل:
يحـ ّـل نظــر الرجــل إىل الرجــل إال مــا بــن الــرة والركبــة ألنهــا عــورة ،ويحــرم النظــر إىل األمــرد بشــهوة باإلجــاع ،وإن انتفــت
الشــهوة وخيــف الفتنــة حــرم النظــر أيضـاً ،وإن أُ ِم َنــت الفتنــة والشــهوة فــا يحــرم.

ثانياً :نظر املرأة إىل املرأة:

يحل إال ما بني الرسة والركبة إذا أُ ِمنت الفتنة والشهوة ،هذا إذا كانت املرأة مسلمة.
هو كنظر الرجل إىل الرجل ّ
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أم ــا نظ ــر غ ــر املس ــلمة إىل املس ــلمة س ــوا ٌء كان ــت ذمي ــة أم غريه ــا ،فاألص ــح أنه ــا تعام ــل كرج ــل ،لقول ــه تع ــاىل يف س ــورة
الن ــورَ { :وقُ ـ ْـل لِلْ ُم ْؤ ِم َن ـ ِ
ضبْ ـ َن
ـات يَ ْغ ضُ ضْ ـ َن ِم ـ ْن أَبْ َص ا ِر ِه ـ َّن َويَ ْح َف ظْ ـ َن فُ ُرو َج ُه ـ َّن َو َل يُ ْب ِدي ـ َن زِي َن تَ ُه ـ َّن إِ َّل َم ــا ظَ َه ـ َر ِم ْن َه ــا َولْ َي ْ ِ
ِب ُخ ُم ِر ِه ـ َّن َع ـ َـى ُج ُي و ِب ِه ـ َّن َولَ يُ ْب ِدي ـ َن زِي َن تَ ُه ـ َّن إِلَّ لِ ُب ُع ولَ ِت ِه ـ َّن أَ ْو آبَ ائِ ِه ـ َّن أَ ْو آبَ ــا ِء بُ ُع ولَ ِت ِه ـ َّن أَ ْو أَبْ َن ائِ ِه ـ َّن أَ ْو أَبْ َن ــا ِء بُ ُع ولَ ِت ِه ـ َّن
ول ْ ِ
ـت أَ ْ َي انُ ُه ـ َّن أَ ِو ال تَّ ا ِب ِع ـ َن َغ ـ ْ ِ
ال ْربَ ـ ِة ِم ـ َن
أَ ْو إِ ْخ َوانِ ِه ـ َّن أَ ْو بَ ِن ــي إِ ْخ َوانِ ِه ـ َّن أَ ْو بَ ِن ــي أَ َخ َواتِ ِه ـ َّن أَ ْو نِ َس ــائِ ِه َّن أَ ْو َم ــا َم لَ َك ـ ْ
ـر أُ ِ
ال ِّر َج ــا ِل أَ ِو ال طِّ ْف ــلِ ال َِّذي ـ َن لَ ـ ْم يَ ظْ َه ـ ُروا َع ـ َـى َع ـ ْو َر ِ
ضبْ ـ َن ِب أَ ْر ُج لِ ِه ـ َّن لِ ُي ْع لَ ـ َم َم ــا يُ ْخ ِف ـ َن ِم ـ ْن زِي َن ِت ِه ـ َّن
ات ال ِّن َس ــا ِء َولَ يَ ْ ِ
َوتُوبُ ــوا إِ َل ال لَّ ـ ِه َج ِم ي ًع ــا أَيُّ ـ َه الْ ُم ْؤ ِم ُن ــو َن لَ َع لَّ ُك ـ ْم تُ ْف لِ ُح ــو َن } [الن ــور.]13 :
وص ــح ع ــن عم ــر  أن ــه من ــع الكتابي ــات م ــن دخ ــول الح ــام م ــع املس ــلامت ،وألنه ــا رمب ــا تحكيه ــا لكاف ـر ،وهن ــاك ق ــول
ث ــانٍ معتم ـ ٌد بأن ــه ال يح ــرم نظ ــر غ ــر املس ــلمة للمس ــلمة التح ــاد الجن ــس كالرج ــال.

ثالث اً :نظر امل رأة إىل الرجل:

الرجــل إمــا أن يكــون َم حرمــاً أو أجنبيــاً :فــإن كان َم حرمــاً فتنظــر إليــه إال مــا بــن الــرة والركبــة،
ويف قول :تنظر إىل ما يبدو يف أثناء املهنة.
وما يبدو أثناء املهنة هو :الوجه ،وال رأس ،والعنق ،واليد إىل املرفق ،والرجل إىل الركبة.
وأما إذا كان الرجل أجنبي اً :ففيه ثالثة وجوه:
 )1جواز النظر إال ما بني الرسة والركبة ،لنظر السيدة عائشة -ريض الله عنها -إىل الحبشة يلعبون ،وقد صححه
(النووي).
 )2ع ــدم الج ــواز حت ــى إىل الوج ــه والكف ــن ،لقول ــه تع ــاىلَ { :وقُ ـ ْـل لِلْ ُم ْؤ ِم َن ـ ِ
ـات يَ ْغ ضُ ضْ ـ َن ِم ـ ْن أَبْ َص ا ِر ِه ـ َّن} [الن ــور،]13 :
ــا» [رواه أبــو داود وأحمــد].
وحديــث« :أَفَ َع ْم َي ــا َوانِ أَنْ تُ َ
 )3تنظر منه ما يبدو يف املهنة وحسب ،لعموم البلوى.
ويستثنى من ذلك :ما إذا أرادت خطبته فإنها تنظر إليه بل يُ َس ن.

رابعاً :نظر الرجل إىل املرأة:
يح ــرم نظ ــر كب ـرٍ بال ـغٍ عاق ــلٍ مخت ــا ٍر -ول ــو ش ــيخ اً وعاج ــزا ً ع ــن ال ــوطء -ول ــو لغ ــر ش ــهوة أو عن ــد ع ــدم الفتن ــة إىل ع ــورة
ام ـرأة أجنبي ــة (غ ــر مح ــرم) ،والع ــورة ه ــي م ــا ع ــدا الوج ــه والكف ــن ،ألن النظ ــر مظن ــة الفتن ــة ،ومح ــرك للش ــهوة،
ولقول ــه تع ــاىل{ :قُ ـ ْـل لِلْ ُم ْؤ ِم ِن ـ َن يَ ُغ ضُّ ــوا ِم ـ ْن أَبْ َص ا ِر ِه ـ ْم َويَ ْح َف ظُ ــوا فُ ُرو َج ُه ـ ْم َذلِـ َـك أَز َْك لَ ُه ـ ْم إِ َّن ال لَّ ـ َه َخ ِب ـ ٌر بِ َ ــا يَ ْص َن ُع ــونَ}
[الن ــور.]03 :
ـت لَ ـ َـك ِ
اآلخ ـ َرةُ» [رواه أب ــو داود والرتم ــذي
ـي الَ تُتْ ِب ـعِ ال َّن ظْ ـ َر َة ال َّن ظْ ـ َرةَ ،فَ ـ ِإ َّن لَ ـ َـك األُ َ
ول َولَ ْي َس ـ ْ
وقول ــه  لع ــي « :يَ ــا َع ـ ِ ُّ
وأحم ــد وع ــن بريدة].
ـر ُه إِلَّ أَ ْح ـ َدثَ ال لَّ ـ ُه لَ ـ ُه
و ع ــن أيب أمام ــة :ق ــال َ « :م ــا ِم ـ ْن ُم ْس ـلِ ٍم يَ ْن ظُ ـ ُر إِ َل َم َح ِاس ــنِ ا ْم ـ َرأَ ٍة أَ َّو َل َم ـ َّر ٍة ث ُ ـ َّم يَ ُغ ـ ُّ
ـض بَ ـ َ َ
ِع َب ــا َد ًة يَ ِج ـ ُد َح َل َوتَ َه ــا» [رواه أحم ــد].
ويح ــرم النظ ــر إىل الوج ــه والكف ــن عن ــد خ ــوف فتن ــة أو اش ــتداد ش ــهوة ،أم ــا عن ــد ع ــدم الفتن ــة والش ــهوة فالفت ــوى عن ــد
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الش ــافعية بالحرم ــة أيض ـاً ،ألن الالئ ــق بالرشيع ــة س ــد الذرائع.
ـض الب ــر
وق ــال الق ــايض عي ــاض املال ــي( :ال يج ــب ع ــى امل ـرأة س ــر وجهه ــا ،ب ــل س ــره س ــنة ،ولك ــن ع ــى الرج ــال غ ـ ُّ
عنه ــن لآلي ــة الس ــابق ذكره ــا) ،وع ــى كل ح ــا ٍل َم ـ ْن ق ــال بالج ــواز أش ــار بالك راه ــة.
وقد يسأل سائل :هل يحرم النظر إىل املتنقبة [والنقاب :ما غ طَّى الوجه]؟
ـن بالق ـ ِّد الجمي ــل ،والق ــوام الحس ــن،
والج ــواب :ال ف ــرق ب ــن املتنقب ــة وغ ــره ،خاص ــة إذا كان ــت جميل ــة ،وك ــم مم ــن يُ ف ـ َ ُ
وكم يف املحاجر من خناج ر.
فروع:
 )1من قارب ال ُح لم من الرجال ،حكمه يف نظره كالبالغ.
 )2الطف ــل إن مل يبل ــغ ح ــدا ً يح ــي م ــا ي ـراه فكالع ــدم ،وإن بل ــغ ح ــدا ً يح ــي م ــا ي ـراه وكان بش ــهوة فكالبال ــغ ،وإن بل ــغ
ح ــدا ً يح ــي م ــا ي ـراه ولك ــن بغ ــر ش ــهوة فكاملح ــرم.
 )3ال ينظــر الرجــل مــن محرمــه مــا بــن رسة وركبــة لإلجــاع ويحــل مــا ســوى ذلــك ،ألن املحرميــة ســبب مينــع
املناكحــة ،وهنــاك قــول ضعيــف بأنــه يحــرم عليــه النظــر إال ملــا يبــدو يف املهنــة.
 )4األص ــح ِح ـ ُّـل نظ ــر الرج ــل إىل صغ ــرة ال ت ُش ــتهى ،إال الف ــرج ألنه ــا ليس ــت يف مظن ــة الش ــهوة ،وك ــذا الصغ ـر ،ويس ــتثنى
م ــن النظ ــر إىل الف ــرج نظ ــر األم إىل ف ــرج ابنه ــا أو ابنته ــا.
كل ب ــدن زوجت ــه يف ح ــال حياته ــا كنظره ــا ل ــه ،ول ــو إىل الف ــرج ألنه ــا مح ــل متتع ــه ،ولك ــن يُ ك ــره
 )5للرج ــل النظ ــر إىل ّ
ـكل منه ــا النظ ــر إىل ف ــرج اآلخ ــر وم ــن نفس ــه ب ــا حاج ــة.
ل ـ ِّ
 )6ي ــرى الجمه ــور أن للخاط ــب النظ ــر إىل َم ـ ْن يري ــد ِخ طبته ــا إىل الوج ــه والكف ــن فق ــط ،ألن رؤيته ــا تحق ــق املطل ــوب
م ــن الج ــال وخصوب ــة الجس ــد وعدمه ــا ،وأج ــاز أب ــو حنيف ــة النظ ــر إىل قدميها.
املس ألنه أبلغ منه يف اللذة وإثارة الشهوة.
 )7متى َح ُرم النظر حرم ّ
كل ما سبق نجد تحريم نظر الرجل إىل عورة امل رأة والعكس ،وكذا املس.
من ّ
ه ــذا ه ــو األص ــل يف تعالي ــم اإلس ــام الحني ــف س ــدا ً لذرائ ــع الح ـرام م ــن وطء ومقدمات ــه .وق ــد ج ــاء يف دراس ــة أجرته ــا
دار أرليك ــن للن ــر يف الس ــويد ،ونرشته ــا جري ــدة ترشي ــن اليومي ــة  0002/2/1م ،أن ح ــوايل  % 25م ــن الرج ــال والنس ــاء يف
الع ــامل الذي ــن ارتبط ــوا ببعضه ــم ارتباط ـ ٍ
ـات غ ــر رشعي ــة كان س ــبب ه ــذا االرتب ــاط النظ ــرة األوىل.
كـــــــل الحوادث مبداهـــــــا مــــــن النظـــر

الش ِر
ومعظم ال ّنار من ُم ْستَ ْصغَر َّ َ

فكم من نظرة فعلت يف قلب صاحبها

فعل الســهـــــــام بال قوس وال َوت َـــــ ِر

والـــمرء مـــــــــا دام ذا عيــــــــن يُ َقلِّ ُبهـــــــا

يف أعني الغيد موقوف عىل الخطر
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ال مـرحبـــــــــــاً برسور عــــــــاد بالضـرر

يســــــــر ناظـــــــــــر ُه مــــــــا ضَ َّـر خاطــــــــر ُه

فاألص ــل يف ال ــرع تحري ــم النظ ــر وامل ــس ،لك ــن اس ــتثني م ــن ذل ــك ح ــاالت ال ــرورة والحاج ــة ،فق ــال الفقه ــاء( :يب ــاح
لل ــرورة أو للحاج ــة نظ ــر الرج ــل للم ـرأة األجنبي ــة يف أح ــوال املعامل ــة يف بي ــع وإج ــارة وق ــرض ونحوه ــا ،والتعلي ــم،
والشــهادة ،واالســتطباب ،وخدمــة مريــض أو مريضــة يف وضــوء واســتنجاء وغريهــا ،والتخلــص مــن غــرق وحــرق
ونحوه ــا ،وذل ــك بق ــدر الحاج ــة ألن م ــا ج ــاز لل ــرورة يق ــدر بقدره ــا ،فينظ ــر عن ــد الش ــافعية يف املعامل ــة إىل الوج ــه
فق ــط ،وعن ــد الحنابل ــة إىل الوج ــه والكف ــن ،وال ي ــزاد ع ــى النظ ــرة الواح ــدة إال أن يحت ــاج إىل ثاني ــة للتحقي ــق ،فيج ــوز).
 وما يهمنا اآلن حالة االستطباب:ال خ ــاف ب ــن الفقه ــاء ع ــى ج ــواز م ــداواة الرج ــل للم ـرأة وم ــس م ــا تدع ــو الحاج ــة إىل نظ ــره ومس ــه ،وإن كان عورته ــا
املغلظ ــة إذا اقتض ــت ال ــرورة أو الحاج ــة ،ب ــرط:
)1عدم وجود ام رأة ميكنها القيام مبداواتها.
 )2أو ُو ِج َدت امل رأة الطبيبة وكان الطبيب الرجل أكرث مهارة.
 )3أو ُو ِج ــ َدت امــرأة طبيبــة ال تــرىض إال بأكــر مــن أجــرة مثلهــا وريض الطبيــب الرجــل بأقــل منهــا جــاز للرجــل
مداواتهــا.
وبرشط أن يكون العالج بحرضة َم ْح َرم أو زوج أو امرأة ثقة منع اً للخلوة.
وأن يك ــون الطبي ــب أمين ـاً عن ــد القي ــام مب ــداواة امل ـرأة األجنبي ــة عن ــه أو معالجته ــا ،ف ــا يع ــدل إىل غ ــر األم ــن م ــع
وج ــود األم ــن.
و أال يكش ــف الطبي ــب م ــن امل ـرأة إال مق ــدار الحاج ــة ،ويس ــر ماع ــداه م ــن بدنه ــا ،ث ــم ينظ ــر ومي ــس املوض ــع ال ــذي
يداوي ــه أو يعالج ــه منه ــا ،ويغ ــض ب ــره ع ــن غ ــره م ــا اس ــتطاع ،وال مي ــس غ ــر املوض ــع املأل ــوم م ــن بدنه ــا ،وذل ــك ألن
النظ ــر وامل ــس دع ــت إليه ــا ال ــرورة فأبيح ــا لذل ــك ،وم ــا ج ــاز لل ــرورة فإن ــه يتق ــدر بقدره ــا ،ف ــا ال تدع ــو ال ــرورة
مس ــه منه ــا فه ــو ب ــاق ع ــى أص ــل الحرم ــة.
إىل نظ ــره أو ِّ
 ق ــال اب ــن قدام ــة يف املغن ــي( :يب ــاح للطبي ــب النظ ــر إىل م ــا تدع ــو إلي ــه الحاج ــة م ــن بدنه ــا م ــن الع ــورة وغريه ــا ،فإن ــهموضــع حاجة).
 ويف حاشية ابن عابدين الحنفي( :وينظر الطبيب إىل موضع مرضها بقدر الرضورة). ويف املنهاج للنووي( :ومباحان -أي النظر واللمس -لفصد وحجامة وعالج). ويف رشحه مغني املحتاج للخطيب الرشبيني( :فللرجل مداواة امل رأة وعكسه). ويف كت ــاب ال ــرح الصغ ــر املس ــمى أق ــرب املس ــالك إىل مذه ــب اإلم ــام مال ــك( :ويج ــب س ــر الع ــورة عم ــن يح ــرم النظرإليه ــا م ــن غ ــر الزوج ــة واألم ــة ،إال ل ــرورة ف ــا يح ــرم ب ــل ق ــد يج ــب ،وإذا كش ــف لل ــرورة فبقدره ــا كالطبيب).
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وألحق العلامء بالطبيب يف حكم النظر الصور اآلتية:
ل بخدمة مريض أو مريضة يف وضوء أو استنجاء أو غريها من وسائل التمريض.
 )1من اب تُ ِ َ
 )2نظر الخاتن إىل املختون ،والقابلة إىل فرج امل رأة التي تولدها ،واستكشاف العنة والبكارة.
 )3اإلنقاذ من املهلكة كغرق أو حريق أو هدم أو غريهام.
ّ
استدل بها الفقهاء عىل آرائهم الفقهية:
ومن األدلة التي
 )1م ــا ج ــاء يف صحي ــح البخ ــاري ع ــن الربي ــع بن ــت ُم ع ـ ّوذ -ريض الل ــه عنه ــا -قال ــت( :كن ــا م ــع النب ــي  نس ــقي،
ونــداوي الجرحــى ،ونــر ّد القتــى إىل املدينــة).
 )2ويف صحي ــح مس ــلم ع ــن أم عطي ــة قال ــت( :غ ــزوت م ــع رس ــول الل ــه  س ــبع غ ــزوات ،أخلفه ــم يف رحاله ــم ،وأصن ــع
له ــم الطع ــام ،وأداوي الجرح ــى ،وأق ــوم ع ــى امل ــرىض).
 )3ويف صحي ــح مس ــلم ع ــن أن ــس ق ــال( :كان رس ــول الل ــه  يغ ــزو بـ ــأم س ــليم ونس ــوة م ــن األنص ــار ،ليس ــقني امل ــاء
ويداوي ــن الجرح ــى).
 )4ويف مس ــتدرك الحاك ــم -وق ــال صحي ــح ع ــى رشط الش ــيخني ومل يخرج ــاه( :-أن رج ـاً م ــن األنص ــار خرج ــت ب ــه منل ــة
م ــرض جل ــدي تظه ــر في ــه ق ــروح ت ــدب دبي ــب النم ــل يف الجل ــد -ف ـ ُد ّل أن الش ــفاء بن ــت عب ــد الل ــه ترق ــي م ــن النمل ــة،ـلمت) ،فذه ــب األنص ــاري إىل رس ــول الل ــه  فأخ ــره
فجاءه ــا فس ــألها أن ترقي ــه فقال ــت( :والل ــه م ــا رقي ــت من ــذ أس ـ ُ
ي» ،فعرضته ــا علي ــه ،فق ــال« :ارقي ــه وعلميه ــا
بال ــذي قال ــت الش ــفاء ،فدعاه ــا رس ــول الل ــه  فق ــال له ــا« :اعرضيه ــا ع ـ َّ
حفص ــة ،ك ــا علمتيه ــا الكت ــاب» ،قل ــت :وكان ــت الرقي ــة دع ــا ًء وط ــا ًء له ــذه الق ــروح م ــن الخل ــل وم ــواد أخ ــرى.
 )5ويف صحيــح مســلم عــن جابــر :أن أ ّم ســلمة -ريض اللــه عنهــا -اســتأذنت رســول اللــه  يف الحجامــة
أذن لها ،فأمر أبا طيبة أن يحجمها.
قال :حسبت أنه كان أخاها من ال ّرضاعة ،أو غالم اً مل يحتلم.
ـر بَ ــا ٍغ َو َل َع ــا ٍد فَ ـ َـا
 )6ق ــال الل ــه تع ــاىلَ { :و َم ــا َج َع ـ َـل َع لَ يْ ُك ـ ْم ِف ال ِّدي ــنِ ِم ـ ْن َح ـ َر ٍج } [الح ــج ،]87 :وق ــال{ :فَ َم ــنِ اضْ طُ ـ َّر َغ ـ ْ َ
إِث ْـ َم َع لَ يْ ـ ِه إِ َّن ال لَّ ـ َه َغ ُف ــو ٌر َر ِح ي ـ ٌم } [البق ــرة.]371 :
 )7ويف القواع ــد الفقهي ــة واألصولي ــة :املش ــقة تجل ــب التيس ـر ،وال ــرورات تبي ــح املحظ ــورات ،وال ــرر يدف ــع بق ــدر
اإلم ــكان ،وم ــا أبي ــح لل ــرورة يق ــدر بقدره ــا.
من كل هذا ،جاء ق رار مجمع الفقه اإلسالمي يف مؤمتره الثامن عام  1993م ،يقول:
(األص ــل أن ــه إذا تواف ــرت طبيب ــة متخصص ــة يج ــب أن تق ــوم بالكش ــف ع ــى املريض ــة ،وإذا مل يتواف ــر ذل ــك فتق ــوم بذل ــك
طبيب ــة غ ــر مس ــلمة ثق ـ ٌة ،ف ــإن مل يتواف ــر ذل ــك يق ــوم ب ــه طبي ــب مس ــلم ،وإن مل يتواف ــر طبي ــب مس ــلم ميك ــن أن يق ــوم
مقام ــه طبي ــب غ ــر مس ــلم ،ع ــى أن يطل ــع م ــن جس ــم امل ـرأة ع ــى ق ــدر الحاج ــة يف تش ــخيص امل ــرض ومداوات ــه ،وأال
يزي ــد ع ــى ذل ــك ،وأن يغ ــض الط ــرف ق ــدر اس ــتطاعته ،وأن تت ــم معالج ــة الطبي ــب للم ـرأة ه ــذه بحض ــور مح ــرم أو زوج
أو ام ـرأة ثق ــة خش ــية الخل ــوة).
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وختام اً:
روينا يف سنن الرتمذي وابن ماجه عن أنس  أن رج الً جاء إىل النبي  فقال :يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال« :سل
رب ــك العافي ــة واملعاف ــاة يف الدني ــا واآلخ ــرة» ،ث ــم أت ــاه يف اليوم الثاين فقال :يا رس ــول الل ــه أي الدعاء أفضل؟ فق ــال له :مثل
ذل ــك ،ث ــم أت ــاه يف اليوم الثالث فقال له مثل ذلك ،قال« :ف ــإذا أُعطيت العافية يف الدنيا ،وأعطيتها يف اآلخرة فقد أفلحت»
[الرتمذي ،وقال :حديث حسن].
اللهم إنا نسألك العفو والعافية ،ودوام العافية والشكر عىل العافية.
والحمد لله رب العاملني
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