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مسألة الفحص قبل الزووا  مزا الوج زة الفة يزة  هذا البحث؛ لتوضيحجاء   .ملخص البحث 

الشرعية، وبصورة مفصلة ومتكاملة ومزه   الباحزث  زث مهزل هزذو الهزواول قا يستةصزث 
جواهب المصلحة، وجواهب المفسدة  زث موضزوع ا، هزم يسزتهبح الحكزم الفة زث بهزاء علز  

ظززم ، وتحصززيل قعالمواوهززة بززيا المصززالح والمفاسززد مززا ع ززد  ززث الشززر  الحهيزز  مززا 
المصلحتيا المتعارضتيا، ود ع قعظم المفسدتيا عهد تعذر الجمع بيا تحصزيل المصزالح 

 كل ا، ود ع المفاسد كل ا.
وإذا تأملها  ث مسألة الفحص قبل الزووا  بهظزرات  احصزة، هجزد قهزك بنمكاههزا قا  

 :الشرعية، ويكا تفصيل ذلك بما يلثهدرج ا ضما باب السياسة 
راض الوراهية والمعدية  زث بلزدم معزيا، وكزاا الزووا  مزا  ث حالة اهتشار األم ( ق

قهم األسباب التث تؤدي إل  اهتشار تلك األمراض،  نا لولث األمر التدخل  زث ذلزك، مزا 
ل، وذلزك لوقايزة  باب السياسة الشزرعية، ولزك قا يجعزل الفحزص الحبزث قبزل الزووا  إلواميزا

 ق راد ذلك المجتمع ما األمراض المستعصية.
ل الهتشزار األمزراض وقما  (ب  ث األحوال العادية، التث ال يكزوا  ي زا الزووا  سزببا

الوراهية والمعدية؛  نهك ما غير الالئز  قا يجبزر الهزال علز  إجزراء الفحزص الحبزث قبزل 
الززووا ، خاصززة وقا الهززال يتووجززوا مهززذ ومززا بعيززد، مززا دوا الفحززص الحبززث قبززل 

ا الخاحبيا ما إجراء  حوصات شاملة مزا وال يمهع هذ   ث ذلك السالمة.الووا  والغالب 
 داما يريداا ذلك.

 

 املقدمثثثثة
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وهعوذ باهلل مزا شزرور قهفسزها، ومزا  ولحمد هلل هحمدو وهستعيهك وهستغفرإا ا
سيئات قعمالها، ما ي دو هللا  ال مضل لك، وما يضلل  ال هادي لزك، وقشز د 

 .بدو ورسولكك، وقش د قا محمدال عقا ال إلك إال هللا وحدو ال شريك ل
الةضية المحروحة للبحزث  زث الواقزع العملزث هزث مزدع مشزروعية قو 

وهززذو المسززألة   إلواميززة الفحززص الحبززث قبززل الززووا   ززث الفةززك اإلسززالمث.
مستجدة وما الهواول بال ريب،  ال يتهاول ا بصورة مباشرة هص ما الةرآا 

أله زا وليزدة مراحزل الكريم قو السهة الهبوية، ولم يبحث  ي ا العلماء الةدام ؛ 
 فزث العصزر الحاضزر تةزدم الحزب  كهيرة ما التةدم العلمث  ث مجال الحزب.

ل مززذهالل، واسززتحا  بمززا يسززر هللا عززو وجززل مززا وسززائل  كبةيززة العلززوم تةززدما
.  وإمكاهات قا يساعد  ث المحا ظة عل  الهسل إيجادال قو إبةاءل
علم الوراهة قد "قا التحور الحديث  ث مجال علوم البيولوجية الذرية و

% ما  5قدع إل  ويادة االهتمام  ث األمراض الوراهية قو المعدية، حيث إا 
قحفال العالم وحسب إحصائيات مهظمة الصحة العالميزة مصزابوا بزأمراض 

ل بشكل ظاهر للعياا.   وراهية قو قمراض جيهية بدرجات مختلفة، وقحياها
الجيهزززات لةززد حصزززل  زززث السزززهوات األخيزززرة تةززدم  زززث مضزززمار علزززم 

وال هدسزززة الوراهيزززة والفحوصزززات الجيهيزززة المختلفزززة والمتعزززددة لتشزززخيص 
اإلصابات، وكذلك  ةد حصل وما خالل الخحز  الحهيهزة  زث هزذا المضزمار 
قفوات هوعية  ث مجال عزال  هزذو األمزراض قبزل الزوالدة وقههاءهزا وخزالل 

د يحدث قا قيام الحفولة المبكرة. إا معظم األحفال يولدوا حبيعييا، ولكا ق
يولد حفل يحمل مشكلة وراهية ورغم هدرة هذو المشكالت، لكه ا تدعو للةل  
الشديد ليل  ةح لوالدي الحفل، بل للعائلة ككل ومزا يحزيح ب زا مزا  ققزارب 
ومعززار  ومززا ههززا تبززدق قهميززة االستشززارة الوراهيززة قبززل الززووا  قو قبززل 

مصزابوا بززأمراض اإلهجزاب لششزخاص الززذيا يهتمزوا إلزز  قسزر  ي زا ق ززراد 
 .(1)…وراهية قو تشوهات خلةية قو اضحرابات

وهظززرال ل ززذو األهميززة البالغززة جززاءت هززذو الوريةززات  ززث هززذا البحززث؛ 
لتوضيح مسألة الفحص قبل الووا  ما الوج ة الفة يزة الشزرعية، وبصزورة 

                                                             
موصيللث، صفواا، الفحص الحبث قبل الزووا  ضزماهة لسزالمة األحفزال، مةزال  ( 1) 

يوهيززو  10هززـ الموا زز  1422ربيززع األول  18 ززث جريززدة البيززاا اإلماراتيززة، األحززد 
 م. 2001
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مفصلة ومتكاملة ومه   الباحث  ث مهزل هزذو الهزواول قا يستةصزث جواهزب 
المفسزدة  زث موضزوع ا، هزم يسزتهبح الحكزم الفة زث بهزاء  المصلحة، وجواهب

، المواوهززة بززيا المصززالح والمفاسززد  علزز  مززا ع ززد  ززث الشززر  الحهيزز  مززا 
وتحصيل قعظم المصلحتيا المتعارضتيا، ود ع قعظم المفسدتيا عهد تعزذر 

 الجمع بيا تحصيل المصالح كل ا، ود ع المفاسد كل ا.

لتث ال جدال  ي ا؛ قا كل باحث وما المسلمات ا  مشكلة البح  :  

يشر   ث كتابة بحث علمث، البد قا تواج ك صعوبات ومشكالت مختلفة .. 
مما يجعل األمر يستلوم مويدال ما الصبر وبذل الج د، ويمكا قا هحرح تلك 

 اإلشكاليات  ث شكل األسئلة التالية :
مززا قسززباب االهتشززار السززريع والعززالمث لةضززية الفحززص الحبززث قبززل  -

 وا ؟ الو
وهززل عمليززة الفحززص قبززل الززووا  هززث الحززل لكززث هحةزز  السززالمة  -

 المهشودة للهسل قو للبةاء اإلهساهث؟
 وما مبررات اللجوء إل  مسألة الفحص الحبث قبل الووا ؟ -
مززا ماهيززة الفحززص الحبززث قبززل الززووا  قصززالل؟ وقهواعززك واألهززدا   -

 المهشودة مهك؟!
 فحص قبل الووا ؟ما اآلهار اإليجابية والسلبية  ث مسألة ال -
كي  يهظر المفكروا المسلموا واألحباء لمسألة الفحص الحبث قبل  -
 الووا ؟
 وبأي مه   تهاولوا موضوعاتك وعهاصرو؟ -
وهززل المباحززث الحبيززة والفة يززة الشززرعية التززث ذكروهززا  ززث كتززب م  -

 ومةاالت م مجرد استحرادات قم قه ا حلةة قساسية  ث سلسلة دراست ا؟
 ة الشرعية تجاو مسألة الفحص قبل الووا ؟وما الوج ة الفة ي -
وقخيرال؛ ما قبرو األ كار واآلراء واألدلة والمفاهيم الفة ية  ث مسألة  -

 الفحص الحبث قبل الووا ؟

ولا هجيب عا هزذو األسزئلة مرتبزة، وإهمزا سزهترك اإلجابزة مزا خزالل 
 ههايا الفصول والمباحث والمحالب والخاتمة .. إا شاء هللا.
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هذا؛ وإهث لم آل ج دال  ث معالجة  صول ومباحزث ومسزائل  : اخلامتة   

هذا البحث، كما قههث ال قدعث قههزث قزد قعحيزت هزذا الموضزو  حةزك، ولكزا 
حسبث قههث بذلت ج دي، وق رغت وسعث مع قلزة بضزاعتث..  السزالمة مزع 
 هذا الخحر قمر يعو عل  البشر،  ستر هللا عل  ما ستر، وغفر لما غفر. 

ل عيب تجد وإا  وعال  يك عيب ال ما جل    ….   الخلال  سد ا
وقختم كلمتث بالصالة والسالم عل  قشر  الخل  هبيها محمد وعل  آلك 

 وصحبك قجمعيا.
 

 الفصل األول 
  ماهية الفحص قبل الزواج وأنواعه وأهدافه 

لب الموضو  يهبغث معر ة مةاصد الووا ، والغاية قبل البحث  ث ص
 ومةاصد. مهك؛  الووا  لك غايات

  املبح  األول: مقاصد الزواج والغاية منه
 تتجل  مةاصد الووا  وغاياتك  يما يلث:

 أواًل: احملافظة على النسل
   ةد بيّا هللا عو وجل قا البهيا ويهة  ث الحياة الدهيا بةولك تعال :

 ➔ → 

⚫  

➔ ☺ 

    

➔      (2).   كما امتا عل
عبادو بما جعل ل م ما قوواج م بهيا وقجياالل يتعاقبوا، وذلك  ث قولك 

  ☺☺➔  ➢  تعال :

 ➔ ➔ 

➢  ➢➔  

➔ ➢➔  

☺ 

  

                                                             
 (.46سورة الك  ، آية رقم ) (2)
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➔ ☺ ➢ 

➔   (3). 
وقما السزهة  ةزد حزث الهبزث صزل  هللا عليزك وسزلم علز  الزووا  بةولزك: 

 .(4)«ياء يوم الةيامةتووجوا الودود الولود  نهث مكاهر بكم األهب»
وعا معةل با يسار قال: جزاء رجزل إلز  الهبزث صزل  هللا عليزك وسزلم 
 ةال: إهث قصبت امزرقة ذات حسزا وجمزال، وإه زا ال تلزد، ق أتووج زا؟ قزال: 

تووجززوا الولززود،  ززنهث »، هززم قتززاو الهاهيززة  ه ززاو، هززم قتززاو الهالهززة،  ةززال: «ال»
 .(5)«مكاهر بكم

الهكزاح مزا »ول هللا صل  هللا عليزك وسزلم: وعا عائشة قالت: قال رس
سهتث، وما لم يعمل بسهتث  ليل مهث، وتووجوا  نهث مكاهر بكم األمزم يزوم 

 .(6)«الةيامة
وهزذا حزث علز  الهكزاح شزديد، ووعيزد علز  تركزك »يةول ابزا قدامزة: 

يةربززك إلزز  الوجززوب، والتخلززث مهززك إلزز  التحززريم، ولززو كززاا التخلززث ق ضززل 
ا الهبزث صزل  هللا عليززك وسزلم تزوو ، وبزالع  زث العززدد، الهعكزل األمزر، وأل

و عززل ذلززك قصززحابك، وال يشززتغل الهبززث صززل  هللا عليززك وسززلم وقصززحابك إال 
باأل ضل، وال تجتمع الصحابة عل  ترك األ ضل، واالشتغال باألده ، وما 
العجب قا ما يفضل التخلث لم يفعلك،  كي  قجمعوا علز  الهكزاح  زث  علزك، 

 ق ما كاا  ي م ما يتبع األ ضل عهدو ويعمل باألول ؟  ضل وخالفوو  ث 
وألا مصالح الهكاح قكهر،  نهك يشتمل عل  تحصيا الديا، وإحزراوو، 
وتحصيا المرقة وحفظ ا، والةيام ب ا، وإيجاد الهسل، وتكهير األمة، وتحةيز  
مباهاة الهبث صل  هللا عليك وسزلم، وغيزر ذلزك مزا المصزالح الزراجح قحزدها 

                                                             
 (.72سورة الهحل، آية رقم ) (3)
 (.3/158قخرجك اإلمام قحمد  ث المسهد ) (4)
قخرجك قبو داود  ث سههك، كتاب الهكاح، باب اله ث عا تووي  مزا لزم يلزد مزا الهسزاء  5)

( 2/386( وصزززححك األلبززززاهث  زززث صززززحيح سزززها قبززززث داود )2050( ح)2/227)
 (.1805ح)

( 1/592، كتاب الهكاح، بزاب مزا جزاء  زث  ضزل الهكزاح ) قخرجك ابا ماجك  ث سههك (6)
 (.1496( ح)1/310ابا ماجك )( وصححك األلباهث  ث صحيح سها 1846ح)
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. ويؤكزد اإلمزام الغوالزث هزذو المعزاهث (7)«هفل العبادة،  مجموع ا قولز عل  
والمةاصد حيث ذكر قا للووا  خمل  وائد: الولزد، وكسزر الشز وة، وتزدبير 

 المهول، وكهرة العشيرة، ومجاهدة الهفل بالةيام بشؤوا الووجات.
وإا الولززد هززو األصززل المةصززود ولززك وضززع الهكززاح، والمةصززود بةززاء 

ا ال يخلززو العززالم عززا جززهل اإلهززل. وإهمززا الشزز وة خلةززت باعهززة الهسززل، وق
مستحهة كالموكل بالفَْحل  ث إخرا  البزذر، واألههز   زث الزتمكا مزا الحزرث 
ل ب ما  ث السياقة إل  اقتهاص الولد بسبب الوقا ، كالتلح  بزالحير  زث  تلحفا

قاصرة بث الحب الذي يشت يك ليساق إل  الشبكة. وكاهت الةدرة األولية غير 
عززا اختززرا  األشززخاص ابتززداء مززا غيززر حراهززة واودوا ، ولكززا الحكمززة 
اقتضت ترتيب المسببات عل  األسباب، مع االستغهاء عه ا، إظ ارال للةدرة، 

ل لما سبةت بك المشيئة وحةةت بك الكلمة. ل لعجائب الصهعة، وتحةيةا  وإتماما
 والتوصل إل  الولد بالووا  يكوا قربة ما قربعة قوجك:

 موا ةة محبة هللا بالسعث  ث تحصيل الولد إلبةاء جهل اإلهساا. ألول:ا

 ززث تكهيززر مززا بززك  ب محبززة الرسززول صززل  هللا عليززك وسززلمحلزز الثثثا :

 . (8)«تهاكحوا تهاسلوا  نهث مكاهر بكم األمم يوم الةيامة»مباهاتك حيث قال:

 حلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعدو. والثال :

 .(9)فاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبلكحلب الش والرابع:

 نذا كاا الهسل هو المةصد األصلث ما الهكاح،   ذا ال يمهع قا تكزوا 
ههززاك مةاصززد قخززرع للهكززاح باعتبززار قصززد المكلزز ، وهززذو المةاصززد تكززوا 
بمهابة التابع الخادم والمكمل للمةصزود األصزلث، والمةاصزد التبعيزة كهيزرة ال 

 .(10)تعد وال تحص 

                                                             
( تحةيز : د. عبزد هللا التركزث، وعبزد الفتزاح محمزد 343-9/342ابا قدامزة، المغهزث ) (7)

 الحلو.
 سب  تخريجك. (8)
 (.2/22الغوالث، إحياء علوم الديا ) (9)
مهزل: التحصزا مزا الشزيحاا وكسزر التوقزاا ود زع غوائزل الشز وة وغزض البصزر،  (10)

ةلززب عززا مشززاغل تززدبير المهززول، والتكلزز  بشززغل الحززب  وحفززظ الفززر ، وتفريززع ال



 الفحص قبل الووا   ث الفةك اإلسالمث

 

1127 

 يًا: السكينة بني الزوجني:اثن
ل تززرويح الززهفل وإيهاسزز ا بالمجالسززة، والهظززر  الهكززاح يةصززد مهززك قيضززا
والمالعبة وإراحة للةلب، وتةويزة لزك علز  العبزادة،  زنا الزهفل ملزول، وهزث 
عا الح  هفور، ألهك عل  خال  حبع ا،  لو كلفت المداومزة بزاإلكراو علز  

لزذات  زث بعزض األوقزات قويززت مزا يخالف زا جمحزت وهابزت، وإذا روحززت بال
وهشحت، و زث االسزتئهال بالهسزاء مزا االسزتراحة مزا يويزل الكزرب ويزروح 

 .(11)الةلب
  ➔ : ولزذا قزال هللا تعززال 

    

➢ ➔ 

❖  

➔ ➢  

→➔    

  

➔    
(12). 

ومزا آياتزك الدالزة علز  رحمتزك »: –رحمك هللا  –يةول الشي  السعدي 
وعهايتك بعبادو، وحكمتك العظيمة، وعلمك المحزيح، قا خلز  لكزم مزا قهفسزكم 

ل تهاسززبكم وتهاسززبوه ا، وتشززاكلكم وتشززاكلوه  ا، لتسززكهوا إلي ززا وجعززل قوواجززا
بيززهكم مززودة ورحمززة بمززا رتززب علزز  الززووا  مززا األسززباب الجالبززة للمززودة 
والرحمزززة،  حصزززل بالووجزززة االسزززتمتا  واللزززذة، والمهفعزززة بوجزززود األوالد 
وتربيت م، والسكوا إلي ا،  ال تجد بيا قحد  ث الغالب، مهل ما بيا الووجيا 

 .(13)«ما المودة والرحمة
 

 األرض اثلثًا: إعمار

                                                                                                                                                    
والكززهل وت يئزززة قسزززباب المعيشزززة، ومجاهزززدة الزززهفل، ورياضزززت ا بالرعايزززة والةيزززام 

 بحةوق الووجة ...
 (.410-407العالم، يوس ، المةاصد العامة للشريعة اإلسالمية ) (11)
  (.21( قرآا كريم، سورة الروم، آية رقم )12)
 ( تحةي : اللويح .639ر الكريم الرحما  ث تفسير كالم المهاا )السعدي، تيسي (13)
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وما الةيم المحورية والمةاصد والغايات  ث الهكاح؛ تلك الةيمة الكبيرة 
البززاروة التززث تةززرر إا اإلهسززاا الززذي يملززك إهمززا هززو مسززتخل   ززث مززال هللا 
تعززال .  اإلهسززاا بوجززك عززام مسززتخل  مززا هللا  ززث هززذو األرض لعمارت ززا 

سخيرها، وتسزخير واستهمار خيرات ا، سلحك هللا علي ا،  أعحاو الةدرة عل  ت
سززائر الكززوا لمها عززك بمززا وهبززك هللا مززا الحززوال والعةززل وسززائر الصززفات 

 الجسمية والعةلية التث تجعلك قهالل لذلك عل  تفاوت بيا ق راد البشر.
و زززث الةزززرآا الكزززريم آيزززات كهيزززرة تفيزززد هزززذا المعهززز  كةولزززك تعزززال : 

{➔   

→  

   →}(14) .

 ➔  ➢ وقولزززززززك تعزززززززال : }

  ➔ 

➢   

 ➢   

 }(15){ : وقولززززززززززززززززززززززززززززززززك تعززززززززززززززززززززززززززززززززال . 
➔   

   }(16). 
وهزذا دليزل علز  قا قصزل »يةول اإلمام الةرحبزث  زث تفسزير هزذو اآليزة: 

الملك هلل سبحاهك، وقا العبزد لزيل لزك  يزك إال التصزر  الزذي يرضزث هللا  يهيبزك 
عل  ذلك بالجهة،  ما قهف  مه ا  ث حةزوق هللا، وهزاا عليزك اإلهفزاق مه زا، كمزا 

غيرو إذا قذا لزك  يزك؛ كزاا لزك الهزواب الجويزل  ي وا عل  الرجل الهفةة ما مال
واألجر العظيم. وقال الحسا: مسخلفيا  يك بوراهتكم إياو عمزا كزاا قزبلكم. وهزذا 
يززدل علزز  قه ززا ليسززت بززأموالكم  ززث الحةيةززة، ومززا قهززتم  ي ززا إال بمهولززة الهززواب 
والززوكالء،  ززاغتهموا الفرصززة  ي ززا بنقامززة الحزز  قبززل قا تززوال عززهكم إلزز  مززا 

 .(17)«دكمبع

                                                             
(. واهظززر: الهجززار، تأصززيل االقتصززاد 30قززرآا كززريم، سززورة البةززرة، آيززة رقززم ) (14)

 (.120اإلسالمث )
 (.165قرآا كريم، سورة األهعام، آية رقم ) (15)
 (.7قرآا كريم، سورة الحديد، آية رقم ) (16)
(. الةاسزززمث، محاسزززا التأويزززل 9/17/155ألحكزززام الةزززرآا )الةرحبزززث، الجزززامع  (17)

 (.8/32(. البغوي، معالم التهويل )9/16/36)
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و ززث الحززديث عززا قبززث سززعيد الخززدري قا رسززول هللا صززل  هللا عليززك 
إا الززدهيا حلززوة خضززرة وإا هللا مسززتخلفكم  ي ززا  هززاظر كيزز  »وسززلم قززال: 

 .(18)«تعملوا
وهززذا االسززتخال  والعمززراا ال يتحةزز  إال مززا خززالل الهسززل، وإعمززار 

 األرض يةتضث بالضرورة وجود اإلهساا الةوي  ث جسمك وعةلك. 
وال يمززاري قحززد  ززث هززذو المةاصزززد رغززم اخززتال  األديززاا والعةائزززد 
والمززذاهب واألعززرا ؛  ززالووا  بغاياتززك ومةاصززدو الهالهززة حةيةززة وواقعزززة 
مشتركة بيا اإلهساا  ث ماضيك وحاضرو ومسزتةبلك، ولكزا هزذا الزووا  لزك 
قضززايا ومشززكالت تتعلزز  بحززال الززووجيا، قو قحززدهما مززا الهاحيززة الجسززمية 

ة. وقد تحزرق الفة زاء  زث سزاب  ع زودهم إلز  هزذو األحزوال، ومه زا: والعةلي
قمراض العتك والعهة والجب والخصزاء والرتز  والجزذام ورائحزة الفزم وهحزو 
ل مه ززا مزا يةضززث بفسز  عةزد الززووا   زث حززال  ذلزك، ممزا رتبززوا عليزك قحكامزا

 وجود قي ما هذو األمراض عهد الووجيا.
هسزززاا، وكهززززرة مشززززكالتك ومزززع مززززرور الزززوما، وتحززززور مفززززاهيم اإل

االجتماعية جدت عليك هواول وقضايا يجد ما الالوم عليك التعامل مع ا و ةال 
لمفاهيمزززك وعةائزززدو. ومزززا هزززذو الهزززواول تحزززور مف زززوم الوراهزززة واكتشزززا  

 .(19)األمراض المعدية
لةد بيهت خريحة جيهات اإلهساا )الجيهزوم البشزري( العوامزل الوراهيزة 

الجيهات عدة آال ، وقد يكوا الكتشا  ا آهار كبيزرة  لإلهساا، وقد بلغت هذو
 .   ث معر ة عال  قمراض الوراهة واألمراض المعدية
 وقد اهتم اإلسالم بعال  األمراض ما جاهبيا:

الوقاية مه ا قبل حدوه ا. ويةصد بالوقايزة تحصزيا ق زراد  اجلانث  األول:

 ية قو معدية.األمة بما يمهع اهتشار األمراض بيه م، سواء كاهت وراه

عال  األمراض بعد حدوه ا،  كما اهزتم اإلسزالم بالوقايزة  اجلان  الثثا :

مزا األمززراض اهززتم بعالج ززا بعززد حزدوه ا، وقمززر بالتززداوي،  ةززد قخززر  ابززا 

                                                             
 (.2068( ح)550المهذري، مختصر صحيح مسلم، باب التحذير ما  تهة الهساء ) (18)
( الهفيسززة، عبززد الززرحما، الفحززص الحبززث قبززل الززووا ، إجابززة عززا سززؤال  ززث مجلززة 19)

 هـ.1425( 16(، السهة )62(، العدد )304رة     )البحوث الفة ية المعاص
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ماجك  ث سزههك عزا قسزامة بزا شزريك قزال: شز دت األعزراب يسزألوا الهبزث 
تزداووا عبزاد هللا »: صل  هللا عليك وسلم: هل عليها جهاح قا ال هتزداوع؟ قزال
 .(20)« نا هللا سبحاهك لم يضع داء إال وضع معك شفاء إال ال رم

                                                             
( قخرجك ابا ماجك  ث سههك، كتزاب الحزب، بزاب مزا قهزول هللا داء إال قهزول لزك شزفاء 20)

(، 2/252(، وصزززححك الشزززي  األلبزززاهث  زززث صزززحيح سزززها ابزززا ماجزززك )2/1137)
 (.2772ح)
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ممززا ال شززك  يززك قا كززل مززا يةززدم علزز  الحيززاة الووجيززة مززا قي مززا و
الجهسزيا يتحلزع إلز  عالقززة ووجيزة وحياتيزة هاجحززة وخاليزة مزا اإلشززكاليات 

 والمهغصات.
الززووجيا وتظ ززر الحاجززة إلجززراء بعززض الفحوصززات علزز  كززل مززا 

ل مزا مشزاكل  المةدميا عل  الووا ، ما الةل  عهزد الكهيزريا ممزا يهزت  قحياهزا
صحية، إما عهد الووجيا قو قوالدهما هتيجة لمزا قزد يحملزك قحزد الزووجيا قو 
كالهمزا مززا اعزتالالت صززحية تززؤدي بزدورها بعززد الززووا  إلز  تلززك الهتززائ ، 

ات الحبية لكل ما ولتال ث ذلك  نا األحباء يوصوا بنجراء بعض الفحوص
الووجيا قبل الووا ، واتخاذ االحتياحات الحبية الالومزة للتأكزد مزا سزالمة 

 الووجيا ما األمراض الوراهية والمعدية. 
وهززذا يززدعوها إلزز  التعززر  علزز  ماهيززة هززذو الفحوصززات الحبيززة قبززل 

 الووا  وقهواع ا، واألهدا  المرجوة مه ا، ما خالل المباحث التالية:
 

  : ماهية الفحص قبل الزواج وأنواعه لثا ااملبح  
يعتبر الفحص قبل الووا  ما الفحوصات الحبيزة الجيهيزة، وقبزل بيزاا 
ل للداللززة علزز  صززفة معيهززة؛ البززد مززا بيززاا جوقيززك اللززذيا  معهززاو باعتبززارو لةبززا
تركززب مه مززا، وهمززا : )الفحززص( و)الززووا (؛ لززذا  نهززا سززهتعر  قوالل علزز  

ل علزز  معززاهث كلمتززث )الفحززص(  معهزز  الفحززص قبززل الززووا  باعتبززارو مركبززا
ل علزز  معهزز  التركيززب التززام للدراسززة المخبريززة  و)الززووا (، هززم هتعززر  هاهيززا
والحبية، حيث إهك ليل بمعول عا   م جوئيك اللذيا تركب مه مزا .. وذلزك 

 ما خالل المحالب التالية :

 

  املطل  األول : تعريف الفحص قبل الزواج ابعتباره مركباً 
 وهذا يحتا  إل  تعري  األمور التالية : )الفحص( و )الووا (.

  أوالً : الفحص 
الفاء والحاء والصاد قصل صحيح، وهو كالبحزث عزا الشزثء. يةزال : 
زع  ا  زث األرض، أله ززا  ل. وق  حزوص الةَحززا: موض   حصزت عزا األمززر  حصزا
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د تفحصك. و ث حديث قبث بكر الصدي  رضزث هللا عهزك قهزك قزال: ".. وسزتج
ل  حصززوا عززا قوسززاح رؤوسزز م مززا الشززعر  اضززرب مززا  حصززوا عهززك  قومززا

. كأه م تركوها مهزل ق زاحيص الةَحزا  لزم يحلةزوا عه زا، و حزص (12)بالسي "
  (22)المحر التراب إذا قلبك

ث و احصهث، كأا كالل مه ما يفحص عا عيب  وهو  حيصث ومفاحص 
 .(42)والفحص : حلٌب  ث بحث، وكذا التفتيش (32)صاحبك وسرو.

وبنمعززاا الهظززر  ززث الفحوصززات الحبيززة هجززد قا المةصززود ب ززا : قا 
يتوجك الشخص إل  العيادة للةاء الحبيب قو المختبرات المعهية للةاء مسؤول 
المختبززر، وتحديززد بعززض الفحوصززات المخبريززة التززث لززيل بالضززرورة قا 
تستدعث قوامزر الحبيزب.. ومزا ههزا هسزتحيع قا هؤكزد علز  ضزرورة وجزود 

ة واتصزال مزا بززيا العيزادات مزا ج زة، والمختبززرات مزا ج زة قخززرع، عالقز
 –وهزززذا بالتزززالث يةودهزززا إلززز  قا الفحوصزززات الحبيزززة؛ إمزززا قا تكزززوا :  ق 

 .(52) حوصات خاصة – حوصات عامة.       ب 
إا قهمية الفحوصات الحبية هث االكتشا  المبكر للمرض  ث قدوارو 

ومعالجتك بسرعة، وب ذا يسزيحر األول  قبل قا يستفحل  ث جسم المريض، 
عل  المرض، ويمهزع حزدوث مضزاعفاتك، وبزذلك يمهزع اهتشزار المزرض إلز  

 . (26)باقث ق راد المجتمع
 

 اثنياً : الزواج :

                                                             
الهسزاء والولزداا  قخرجك اإلمام مالك  ث الموحأ، كتاب الج اد، باب اله ث عا قتزل (21)

(1/289) 
(. ابززا 4/774ابززا  ززارل ، قبززو الحسززيا قحمززد بززا  ززارل، معجززم مةززاييل اللغززة ) (22)

 (. ومهك قول الشاعر : 7/63مهظور، جمال الديا محمد با مكرم، لساا العرب )
 نَِسيفاً كأفُحوِص القطاة الُمطرقِ ……. وقد تَِخذَْت ِرْجلي إلى َجنِب َغرِزها 

 (.807آبادي، محمد با يعةوب، الةامول المحيح )الفيروو  (23)
الكفززوي، قيززوب بززا موسزز ، الكليززات "معجززم  ززث المصززحلحات والفززروق اللغويززة"  (24)

(245.) 
 (.44البكري، قمل، وآخروا، الصحة والسالمة العامة ) (25)
 (.32مواهرة، قيما، الصحة والسالمة العامة ) (26)
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يحل  الووا   ث اللغة علز  : االودوا  واالقتزراا واالرتبزاح. يةزال : 
 إبلززززك؛ إذا قززززرا بعضزززز ا إلزززز  بعززززض؛ ومهززززك قولززززك تعززززال وو  الرجززززل 

"➔   

➔➔➢ "(72)  قي: وقرهززاءهم الززذيا كززاهوا يويهززوا
 ل م الظلم ويغروه م بك.

ويدخل  ث هذا المعه  اقتراا الرجل بالمرقة والمواوجة بيه ما،  يةزال 
ل  زث السزجع قو الزووا، قو كزاا  : اودو  الكالم وتواو ، قشبك بعضزك بعضزا

لزز  بززاالخرع. ووّو  الشززثء بالشززثء، وووجززك إليززك : إلحززدع الةضززيتيا تع

 ➔➔➢"قرهززززززززززك. ومهززززززززززك قولززززززززززك تعززززززززززال  : 

  "(28) (29)قي قرهاهم. 
وتستعمل كلمة الهكاح  ث معه  الزووا ، وهزو الكهيزر  زث لغزة الةزرآا 

  الكززززززززريم، ومهززززززززك قولززززززززك تعززززززززال  : "

 ➢   

◆ " (30) : ، قي :  تووجززوا مززا حززاب لكززم، وقولززك تعززال .
"➔   

◆  " (31) قي : ال تتووجزززززززززززوا .
 المشركات .. إل .

والهكاح  ث االصحالح هو : عةد يتضما إباحزة وحء بلفزظ الهكزاح قو 
 . (32)التووي  قو ترجمتك
؛ هجد قه ا تهت زث  زث (33)ا  ث معظم التعريفات الةديمة للهكاحوإذا تأمله

معهاها إل  قا الةصد ما عةد الهكاح هو المتعزة وإباحزة الزوحء وممزا يهبغزث 

                                                             
 (22رقم ) قرآا كريم، سورة الصا ات، آية (27)
 (.54قرآا كريم، سورة الدخاا، آية رقم ) (28)
( مزززادة "وو ". الفيزززروو آبزززادي، الةزززامول 2/293ابزززا مهظزززور، لسزززاا العزززرب ) (29)

 (.486(. الكفوي، الكليات )246المحيح )
 (.3قرآا كريم، سورة الهساء، آية رقم ) (30)
 (.221قرآا كريم، سورة  البةرة، آية رقم ) (31)
بيهث، محمززد الخحيززب، مغهززث  المحتززا  إلزز  معر ززة معززاهث قلفززاظ المه ززا  الشززر (32)

(3/123.) 
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التهويززك عليززك ههززا قا المةصززد األسززم  للهكززاح  ززث الشززريعة اإلسززالمية هززو 
 التهاسل وحفظ الهو  اإلهساهث.

ة، وحزززث عليزززك  الزززديا  زززاالودوا  البشزززري الزززذي دعزززت إليزززك الفحزززر
ال يهبغززث  ززث  –اإلسززالمث، وتعلةززت بززك مصززالح الهززال آحززادال وجماعززات 

ل، وال مصاحبة حليةة ال تةزوم علز  قسزال،  –اإلسالم  قا يكوا ل وال عارضا
وال تزززرتبح بربزززاح، بزززل البزززد قا يكزززوا وليزززد اتفزززاق يرضززز   يزززك الووجزززاا 

علي مزا  يزك مزا حةزوق،  باالقتراا الدائم، ويتعاهداا عل  قداء مزا  زرض هللا
  ذا االتفاق هو عةد الووا . وهذا ما لفت إليك الدكتور علث حسب هللا حيهما 
عر  عةزد الزووا  بأهزك : "اتفزاق يةصزد بزك حزل اسزتمتا  كزل مزا الزووجيا 

ل للهسل عل  الوجك المشرو " . ومما يدل عل   (34)باآلخر، وائتهاسك بك، حلبا
 ➔  " : ذلززززززززك : قولززززززززك تعززززززززال 

    

➢ ➔ 

❖  

➔ ➢  

→➔    

  

➔  " (35) :  وقزززززززززززززال تعزززززززززززززال ،
"☺☺➔  ➢  

 ➔ ➔ 

➢  ➢➔  

➔  "(36). 
 

                                                                                                                                                    
 عةد الهكاح عهد قبث عبد هللا با عر ة هو : "عةزد علز  مجزرد متعزة التلزذذ ب،دميزة،  (33)

غيزر موجززب قيمت زا ببيهززة قبلزك، غيززر عزالم عاقززدها حرمت زا إا حرم ززا الكتزاب علزز  
اهظر المراجع التالية: الرصا  التوهسزث، شزرح المش ور قو اإلجما  عل  اآلخر".. 

(. الدبوسززث، كتززاب الهكززاح مززا 211حززدود اإلمززام األكبززر قبززث عبززد هللا بززا عر ززة )
الزدر   ( تحةي  : هزاي  العمزري. ابزا عابزديا، حاشزية رد المحتزار علز16األسرار )

 (.3/3المختار شرح تهوير األبصار )
 (.33االسالمية )حسب هللا، علث، الووا   ث الشريعة  (34)
 (.21قرآا كريم، سورة الروم، آية رقم ) (35)
 (.72قرآا كريم، سورة الهحل، آية رقم ) (36)
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 املطل  الثا  : تعريف الفحص قبل الزواج ابعتباره لقباً 
وبعد قا عر ها معه  كل ما كلمتث الفحزص والزووا ، اللتزيا تركبزت 

ووا  باعتبزارو مه ما )الفحص قبل الووا (، هبدق بذكر ماهية الفحص قبل الز
ل للداللة عل  صفة معيهة.  لةبا

وما الجدير بالذكر قا هذا المف وم الحديث ما حيزث اإلسزةاح الفة زث 
، ولم يوضزحوا رسزمك ومسزائلك، كمزا (37)والحبث، لم ي تم بك العلماء الةدام 

خاصززة قا مسززائل الفحززص الحبززث قبززل وبا؛ واهززتم بززك علمززاء الحززب المحززده
عهزززد –ب شزززرعث بعيهززك، وكزززل مزززا كتززب عه زززا الززووا  لزززم تجمزززع  ززث كتزززا

هزززو عبزززارة عزززا شزززذرات ومةتحفزززات ذكروهزززا  زززث ههايزززا  –المعاصزززريا 
 .(38)مةاالت م

 الفحص الحبث هو بداية العمل الحبث الذي يةوم بزك الحبيزب، ويتمهزل 
ل ، وذلك بمالحظة  ل ظاهريا  ث  حص الحالة الصحية للمريض بفحصك  حصا

 يكية ) السريرية ( كمظ ر المريض وجسمك .العالمات قو الدالئل اإلكليه

                                                             
إا معر ة  وائد وإيجابيات الفحزص الحبزث قبزل الزووا  يعتبزر مزا األمزور العلميزة   (37)

ة المسزتجدة التززث لززم يبحه ززا األوائززل؛ هظزرال لةلززة اإلمكاهيززات العلميززة واألج ززوة الدقيةزز
المتو رة  ث قيامها، بل إا هزذو اإلمكاهيزات كاهزت معدومزة، ومزا خزالل هزذو المسزألة 

بشزرح ا وتحليل زا، سيتسزه  لهزا  رصزة االحزال  علز   –بمشزيئة هللا  -التث سزهةوم  
الج ود الحبية والفة ية المعاصزرة  زث تلزك المسزألة، وتةيزيم قدائ زا، وهزل هجزح الفةزك 

تسززبةك قبززل ذلززك دراسززة المحززل دراسززة معمةززة المعاصززر  ززث تجززاوو المسززتجدات، ل
 ومؤصلة، وتوظي  الفكر الهظري  ث تهويلك عل  الواقع العملث.

كالمةتحفزات التززث ذكرهزا : البززار، محمززد علزث، الفحززص قبزل الززووا  واالستشززارة    (38)
 – 83(. األشةر، قسامة، مستجدات  ة ية  ث قضزايا الزووا  والحزالق )15الوراهية)

(. شززبير، محمززد، موقزز  اإلسززالم مززا 74سززلماا، عززش  الووجيززة ) (. الشزز ري،97
(. هصززر، 219 – 207األمززراض الوراهيززة، ضززما مجلززة الحكمززة، العززدد السززادل )

ل قم يكزززوا  لحفزززث، الفحزززص الحبزززث قبزززل الزززووا  : هزززل تفرضزززك الحكومزززات  رضزززا

(. 9-4هزززـ )1421( جمزززادي األولززز  279اختيزززارال؟ ضزززما مجلزززة ال دايزززة، العزززدد )

، محمد، مه   اإلسالم  زث األخزذ باألسزباب إلقامزة األسزرة  الراشزدة، ضزما الصالح
( وغيرهزا مزا 49 – 46هزـ )1422(، ربيزع األول 226مجلة األما والحياة، العدد )

 المةاالت ..
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 م متك تةوم عل  البحزث واالستةصزاء عزا حريز  الهظزر الظزاهري ، 
والسززؤال عززا قعززراض المززرض وعالماتززك مهززل األلززم والغهيززاا والززدوار ، 
والتعب مما يعلمك المريض ما هفسك ، هم بعد ذلك يهتةل الحبيب إل  إجزراء 

حح الجسد لكزث يتحسزل الزدالئل ، وقزد  حص الجسم ،  يضع مهالل يدو علىس
يةزوم بززنجراء  حوصزات مخبريززة ، قو يحلزب تصززوير الموضزع المشززتبك  يززك 

 (39)باألشعة ، قو المهاظير الحبية بحسب المرض ، وحبيعة تشخيصك.
مف ززوم الفحززص الحبززث قبززل الززووا  يشززمل الفحوصززات التززث تعهزز  و

دات اليومية التث سزتؤهر بمعر ة األمراض الوراهية والمعدية والجهسية والعا
 مستةبالل عل  صحة الووجيا المؤهليا، قو عل  األحفال عهد  اإلهجاب.

وإذا تأملها قهوا  الفحوصات الحبية قبل الزووا  وبعزدو هجزد قه زا علز  
 اهوا  مه ا :

  الفحوص املخربية اخلاصة ابألمراض الوراثية  (أ 
الهاالسزيميا  ههاك قمراض تهتشر  ث بعزض المجتمعزات؛  مزهالل مزرض

م ظز)قهيميا حوض البحر األبيض المتوسح( يهتشر  زث اليوهزاا وقبزرص ومع
البالد العربية وإيراا. وتتزراوح هسزبة حزاملث الجزيا  زث هزذو الزبالد مزا بزيا 

% ما مجمو  السكاا. بيهما تصل الهسبة  ث األهيميا المهجليزة 16% إل  2
و يمززا يلززث هبززذة .  (40 )% مززا جملززة السززكاا  ززث بعززض المهززاح 25إلزز  

 مختصرة عا بعض قمراض الدم الوراهية : 

وهو مرض وراهث هتيجة تغيير  ث تركيبة الجيهات  فقر الدم املنجلي : •

المسؤولة عا تكويا الدم، مما يهت  عهك اختالل  ث تركيزب  ال يموجلزوبيا 
لك صفات غير حبيعية مما يؤهر  ث وظيفتك التث هث هةل االكسجيا    يصبح

إل  بةية قجزواء الجسزم، ويسزم  بفةزر الزدم المهجلزث، ألا كريزات  ما الرئة

                                                             
 ( . 199الشهةيحث ، قحكام الجراحة الحبية واآلهار المترتبة علي ا )  ( 39)
قا عززدد األحفززال المصززابيا بالهاالسززيميا قكهززر تشززير الدراسززات واالحصززائيات إلزز   (40)

مليوا حفزل  زث العزالم .. قهظزر :  البزار، محمزد علزث، الفحزص قبزل الزووا   80ما 
(. درويززش، بسززام، قبززل الززووا ، مةززال  ززث جريززدة 18– 15واالستشززارة الوراهيززة )

هززـ 1422ذو الحجززة  22البيززاا بدولززة اإلمززارات العربيززة المتحززدة بززدبث، األربعززاء 
 م.2002مارل  6موا   ال
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الدم الحمراء الدائرية الشكل  ث الشخص السليم تتحول عهد تعرض ا لهةص 
ال ززواء قو المززاء قو االلت ابززات لكريززات تشززبك المهجززل، وتلتصزز  ببعضزز ا 
البعض وتؤدي إل  اهسداد األوعية الدموية وهةص األكسجيا  زث االعضزاء 

ابة وتسبب  اآلالم، وقصور  ث عضلة الةلب .. وهو مرض كمزا قلهزا المص
وراهززث يهتةززل مززا اآلبززاء إلزز  األبهززاء، وال يمكززا الشززفاء مهززك، ولكززا يمكززا 
التةليل ما حدوث الهوبزات، وذلزك بالمحا ظزة علز  الصزحة العامزة والغزذاء 

ةاء السوائل، وإب المتواوا والعهاية بالهظا ة العامة وشرب كميات كبيرة ما
ل.  الجسم دا ئا

الموجزودة  G6PDوهو مرض يهت  عا هةص خميرة   فقر الدم الفويل : •

 ث الجوء األساسث لكريات الدم الحمراء، ووجودها ضروري للحفاظ علز  
سززالمة جززدار كريززات الززدم الحمززراء مززا التكسززر، لززذلك  األشززخاص الززذيا 
د يعززاهوا مزززا هززذا المزززرض يتعرضزززوا لتكسززر كريزززات الززدم الحمزززراء عهززز

 تعرض م لبعض المواد الكيميائية الموجودة  ث الفول .
وتتمهل قعراض المرض  ث قا المصاب ب ذا المرض إذا قكل الفول  •

قو الباقالء قو تهاول بعض العةاقير الحبية  نهك يعاهث ما : شحوب  ث اللوا 
ل، ويصززاب  تهززت  عهززك حالززة  ةززر دم حززادة ليصززبح علزز  قهرهززا البززول داكهززا

وقد يصاحب ا  ث الحاالت الشديدة  ةزداا الشز ية قو الةزثء، المريض بدوار، 
قو يصاب باضحراب  ث التهفل وقصور  ث وظيفة الةلب هم  ةداا الوعث. 
وللوقاية ما هذا المرض  نهك يهصح باالمتهزا  عزا تهزاول الفزول والبةوليزات 

 وبعض األدوية مهل األسبريا ومضادات المالريا.
ال تظ ر علي م قعراض  ةر الدم، ويكوا والمصابوا بفةر الدم الفولث 

ل كاألشززخاص العززادييا إال إذا تعرضززوا  مسززتوع ال موجلززوبيا عهززدهم عاليززا
 لمسببات اهحالل الدم.

ل وراهث يهتةزل مزا اآلبزاء إلز  األبهزاء. وللوقايزة  وهذا المرض هو قيضا
 .(24(41)مهك يهصح بنجراء الفحص المبكر قبل الووا 

                                                             
ل ( 41) ولذلك سعت الكهير ما الزدول إلز  التأكيزد علز  إجزراء الفحزص قبزل الزووا  تفاديزا

ل  لمهل هذو األمراض الفتاكة ..  ةد قصدر الملك   د با عبد العويو آل سزعود توجي زا
إل  ديواا رئاسة مجلل الووراء لدراسة توسيع هحاق تهفيزذ قزرار مجلزل الزووراء. 
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   صة ابألمراض املعدية الفحوص املخربية اخلا –ب 
وهززث الفحوصززات التززث تكشزز  لهززا بعززض األمززراض المعديززة مهززل : 

قو غيرهما، و يرول تضخم الخاليا  Cقو  Bالت اب الكبد الفيروسث ما هو  
)سززيتومجالو يرل(، والوهززري والمالريززا ..  ززنا إجززراء هززذا الفحززص قبززل 

بوا  ث ــــــما يرغالووا  ممكا. ويةوم الحبيب بتةديم هذو المعلومات إل  
 . (25 .(42)الووا ، ويهبغث قا يترك ل ما الخيار  ث إتمامك ما عدمك

  الفحوص املخربية اخلاصة ابألمراض اجلنسية  (جث 
 الفحوصزات الحبيززة التززث تجزري قبززل الززووا  تتضزما جواهززب عديززدة 
مه ا الكش  عا األمراض الجهسية، إذ ما خاللك يمكا الكش  عا الخاليزا 

ة عهد الرجال، حيث إا هةص هذو الخاليا يؤدي للعةم، كما قا الفحص المهوي
يحد ما اهتشزار األمزراض التهاسزلية عزا حريز  التشزخيص المبكزر والعزال  

 الفعال. 
 مزا المعززرو  قا األمززراض التهاسززلية تهتةزل عززا حريزز  االتصززاالت 
ل الجهسية، وقد يكوا ذلك عا حري  االتصاالت الجهسية المحرمة التث يتهة

 ).  (43)عا حرية ا بعض األمراض الخحيرة مهل اإليدو
 

26). 

                                                                                                                                                    
هزـ والةاضزث إلواميزة إجزراء الفحزص الحبزث  زث حزاالت 14/9/1418ث والصادر  

الزووا  التزث يكززوا قحزد قحرا  ززا غيزر سزعودي ليشززمل الةزرار حززاالت الزووا  التززث 
 ي زا مزا ذوي الجهسزية السزعودية .. قهظزر : الباحسزيا، صزفاء،   يكوا كال الحزر يا

وراهيزة، ضزما للكشز  عزا االمزراض اللضماا اسرة سليمة : ا لفحص قبل الووا  
         (،10، ص )م2002سزبتمبر  –هزـ 1423( رجزب 34رسالة كليزات البهزات، العزدد )

الغزززوال، عزززدهاا، خزززادم الحزززرميا الشزززريفيا يوجزززك بدراسزززة توسزززيع إلواميزززة =  =
 21( الخمزيل 433الفحص للسزعودييا قبزل الزووا ، ضزما جريزدة الزوحا، العزدد )

 هـ.1422رمضاا 

 (.  28-22الفحص قبل الووا  )( البار، محمد علث، 42)

( شززاهيا، حززاهر، الفحززص الحبززث قبززل الززووا  ضززماهة لشسززرة  السززعيدة، مةززال  ززث 43)
 هـ.1422رجب  26  جريدة البياا، السبت
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  الفحوصات املخربية اخلاصة ابلتشوهات اخللقية  –د 
وهززذو الفحززوص تززأتث كهتيجززة لعززدم اإلقبززال علزز  الفحززص المبكززر قبززل 
الززووا ، وهززذو التشززوهات قو الهززواقص الخلةيززة الكبيززرة الهاتجززة بعززد الززووا  

ال، وبالتززالث يج ززض الحمززل، وهززث مززا قهززم تةضززث علزز  حيززاة الجهززيا مبكززر
قسززباب اإلج ززاض التلةززائث عهززد الحوامززل .. ويمكززا حصززر التشززوهات  ززث 

 مجموعتيا هما : 

  اجملموعة األوىل 
تشوهات خلةية كبيرة، مهل التث تصيب الج او العصزبث وروا زدو، قو 

 الةلب، واألوعية الدموية، وجدار البحا والج او البولث .. إل .
و التشوهات تكوا واضحة بحيزث يمكزا رؤيت زا؛ والجهزيا ال بعض هذ

 يوال داخل الرحم، وتكوا ظاهرة للعياا  ور والدة الجهيا.
وبعض هذو التشوهات تةضث عل  حيزاة الجهزيا داخزل الزرحم قو  زور 
والدتك، وال يمكا للحياة قا تستمر مع ا مهل : )هةص همو الجمجمة قو الم  

(، والبعض اآلخر يمكزا للحفزل قا يواصزل الحيزاة قو اهسداد الةصبة ال وائية
ب زا، ولكه ززا تتحلززب عهايززة  ائةززة، وهزو بتلززك التشززوهات يعززيش حيززاة معحلززة 
معتمدة عل  الغير، وما  ضل هللا عل  الهال قا هزذا الهزو  مزا التشزوهات 

ل ما األهوا  األخرع  .(27).  (44)ققل حدوها

 
 

   اجملموعة الثانية 
ة ال تعحزل الحيزاة، وال تةضزث علز  األجهزة، تشوهات قو هواقص خلةي

ويمكا للحفل واإلهساا قا يعيش ب ا ومع زا، ويمكزا معالجزة الزبعض مه زا، 

                                                             
(  باسالمة، عبد هللا حسيا، الجهيا تحوراتك وتشوهاتك، محبو  ضما كتزاب الجهزيا 44)

(. الجريسزث، صزالح، لمجتمزع 483المشوو واألمراض الوراهيزة لمحمزد علزث البزار )
ق ضل يخلو ما األمراض: ما يةهع ا بالفحص المبكزر قبزل الزووا ؟ ضزما تحةيز  

ربيززع  26( الجمعززة 10844قعزدو محمززد راكزد العهززوي  ززث جريزدة الجويززرة، العزدد )
 هـ. 1423األول 
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ما ذلك عل  سبيل المهال : خلل  ث األهويمزات، قو خلزل  زث المهاعزة داخزل 
الجسم، قو خلل  ث تخهر الدم، قوعم  األلواا، قو هةب  ث ا لةلب، قو هةص 

 . (45) لتزالث قصزور  زث التفكيزر والزذكاء )تخلز  عةلزث( ث همو الزدما،، وبا
(28). 

 

  : أهداف الفحص الطيب قبل الزواجالثال املبح  
 تتجل  قهدا  الفحص الحبث قبل الووا   يما يلث :

الوقاية ما األمراض الوراهية، خاصة قمراض الدم الوراهية مهل:  ( ق 
لحزامليا ل زذو األمزراض قبزل الهاالسيميا، واألهيميا المهجليزة، وذلزك بمعر زة ا

الزززووا ، وتةززززديم الهصززززح ل ززززم،  يوضزززح الحبيززززب للمخحززززوبيا  الخاحززززب 
والمخحوبة[ االحتماالت التزث تحزدث عهزد ووا  شزخص يحمزل هزذو الصزفة 
ل تحمل هذو الصزفة، وقا مزا يةزارب ربزع الذريزة  )الهاالسيميا( ما امرقة قيضا

 يتعرضوا الحتمال اإلصابة ب ذا المرض.
ال يعهزث قا جميززع الذريززة قزد ال يصززابوا بززالمرض، قو قا ولكزا ذلززك 

جميع م سيصابوا بك، ألا المسألة هث مسزألة حسزابية  زث بزاب االحتمزاالت 
عل  المستوع السكاهث، وليسزت علز  المسزتوع الفزردي، وهزث تخضزع قوالل 

 .(29).  (46)وقخيرال لتةدير هللا ومشيئتك
  مهزززل : الوهزززري الوقايزززة مزززا األمزززراض المعديزززة قبزززل الزززووا –ب 

والسيالا، قو  يرول الكبد المعدي،  نا إمكاهات العال  والتحعزيم يجزب قا 
 تكوا متو رة.

تةديم االرشاد والتوجيك للمةبليا علز  الزووا ، إذا تبزيا وجزود مزا  (جـ
يسززتدعث ذلززك، بعززد استةصززاء التززاري  المرضززث والفحززص السززريري لكززل 

راض الوراهيززة األخززرع  ززث مه مززا، مهززل: التززدخيا، الكحززول، بعززض األمزز
األسززرة، وتةززديم االستشززارة الوراهيززة لززذلك، والهصززح عهززد ووا  األقززارب 

 واختال  ومر الدم.

                                                             
 (. 483( البار، محمد علث، الجهيا المشوو واألمراض الوراهية )45)
 ( بتصر .18د علث، الفحص قبل الووا  واالستشارة الوراهية )( البار، محم46)
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وما الم م إيضاح قا هذا الفحزص لزيل لزك عالقزة باإلهجزاب، وال  (د 
 يضما الوقاية ما احتماالت تخلفات غير حبيعية  ث هات  الووا  مستةبالل.

لووا   رصة للةاء بالمةزدميا علز  الزووا  الفحص الحبث قبل ا ( هـ 
والحث عل  ضرورة التخحيح لمستةبل تكويا قسرت ما، بجعل مسا ة ومهية 

 .(47)كا ية بيا حمل وآخر، وضرورة العهاية الصحية عهد الحمل والوالدة
وما الجدير بالذكر قا هذو األهدا  قد تختلز  مزا دولزة ألخزرع  زث 

 ث الحد مه ا والسيحرة علي ا.تحديد حبيعة األمراض المرغوب  
ويززرع المتخصصززوا  ززث الحززب الحززديث قهززك بززالفحص الحبززث قبززل 
الووا  يمكا تال ث العديد ما الحاالت واألمراض الوراهيزة، ويمهلزوا لزذلك 
بالتجربززة الةبرصزززية  زززث هجاح زززا  زززث مكا حزززة هزززذو األمزززراض مزززا خزززالل 

و الحاالت بعزد التشخيص المبكر للمرض قبل الووا ، وتال ث وجود مهل هذ
الزووا  بالهصزح بعززدم اإلهجزاب، والسززماح بنج زاض األجهززة لزدع التشززخيص 

 المبكر قبل الوالدة.
هذا ما ج ة، وما ج ة قخرع  نا الهظرة الفة ية المعاصرة ترع قهك 
إذا هبت تشزوو الجهزيا بصزورة دقيةزة قاحعزة ال تةبزل للشزك، مزا خزالل لجهزة 

ابل للعال  ضما اإلمكاهيزات البشزرية حبية موهوقة، وكاا هذا التشوو غير ق
المتاحة ألهل االختصاص،  الراجح هو إباحزة إسزةاحك، هظزرال لمزا قزد يلحةزك 
ما مشاق وصعوبات  ث حياتك، وما يسببك لذويك مزا حزر ، وللمجتمزع مزا 
قعباء ومسؤوليات وتكالي   ث رعايتك واالعتهاء بك، ولعل هزذو االعتبزارات 

مجمع الفة ث اإلسالمث التزابع لرابحزة العزالم وغيرها هث ما حدت بمجلل ال
 15اإلسالمث  ث دورتك الهاهية عشرة المهعةدة بمكة المكرمة  ث الفترة مزا 

م قا 10/2/1992هززـ الموا زز  1410رجززب الفززرد سززهة  22 –رجززب الفززرد 
يصززدر قززرارو : "بنباحززة إسززةاح الجهززيا المشززوو بالصززورة المززذكورة قعززالو، 

ل مزا وبعد موا ةة الوالديا   ث الفترة الواقعة قبل مزرور مائزة وعشزريا يومزا
. وقما إذا كاا الجهيا المشوو قزد هفخزت  يزك الزروح وبلزع مائزة (48)بدء الحمل

ل  نهك ال يجوو إسةاحك م ما كاا التشزوو، إال إذا كزاا  زث بةزاء  وعشريا يوما
                                                             

( ومززا بعززدها 88األشززةر، قسززامة، مسززتجدات  ة يززة  ززث قضززايا الززووا  والحززالق ) (47)
 بتصر  يسير.

 (.441 – 439البار، محمد علث، الجهيا المشوو واالمراض الوراهية )  (48)



 مصلح عبدالحث الهجار

 

1142 

ل قم ال،  الحمل خحر عل  حياة األم،  عهدئذ يجوو إسةاحك، سواء كزاا مشزوها
 . (49) عال ألعظم الضررياد

علزز  قا األحبززاء يززروا قا اإللززوام بززالفحص الحبززث، البززد  يززك مززا 
الدراسززات االجتماعيززة والتوعيززة العامززة بأهميززة الفحززص لززدع المجتمعززات 

 قبل  رض الةاهوا.  (50).اإلسالمية

                                                             
يا المشزوو، ومزا هزؤالء عبزد هللا وههاك ما العلماء األ اضل ما حرم إج اض الجه (49)

با عبد الرحما البسام عضو مجلل المجمزع الفة زث وعضزو هيئزة التمييزو بالمملكزة 
العربية السعودية الذي ق اض  ث مهاقشزتك للمجيزويا، ورد علزي م بزالكهير مزا األدلزة 

 .. اهظر المرجع الساب .
ي لززدي م معر ززة % مززا المجتمززع السززعود63قوضززحت دراسززة اجتماعيززة حديهززة قا  (50)

سزابةة بزالفحص الحبززث .. قهظزر : الحربززث، هزاي ، دراسزة اجتماعيززة حديهزة، ضززما 
 م.2002 –هـ 1423جمادي اآلخرة  22( السبت 12486جريدة الرياض، العدد )
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 الفحص الطيب قبل الزواج ومثالبهالفصل الثا  : إجيابيات 
يع الةزززاريء قا يتصزززور هزززذو المسزززألة وبعزززد هزززذو المةزززدمات يسزززتح

احتلت  –قعهث مسألة الفحص الحبث قبل ا لووا   –المستجدة، والواقع قه ا 
 مكاهة ال بأل ب ا  ث ساحة الحوار والهةاش.

 كل ما درل األمراض الوراهيزة قيزدها وقههز  علز  إيجابيات زا خيزرال. 
خززذو وتشززدو إلزز  وإا الةزاريء ل ززذو المسززألة المعاصززرة ليجززد جاذبيززة قويززة تأ

السير  ث رحاب وآ اق حةائة ا؛ ال يملك اإلهسزاا مع زا إال قا يةزول سزبحاا 
 .ذا اإلهساا هذو المعر ة العلميةهللا الحكيم العليم، سبحاا ما وهب ه

وما جاهب آخر؛ ما قشد االختال  بيا الدارسيا حول مهالب الفحص 
ب ضزد هزذو المسزألة الحبث قبل الووا ؛  ةد تهاقزل الزبعض سلسزلة مزا المهالز

المعاصرة، حت  يكزاد الةزاريء يعتةزد قا بعضز م لزم يكتزب مةالزك إال للحعزا 
 .يك وعرض السلبيات ما واوية ضيةةوالتشو

ل دوا قا هحهب  ي زا،  ل موضوعيا  لهبحث هذو اإليجابيات والمهالب بحها
 قو قا ههتةص مه ا؛ متوخيا سردها بال تحيو قو محاباة ما خالل ما يلث :

 

 بح  االول : إجيابيات الفحص الطيب قبل الزواج امل
  (51):تتمهل إيجابيات الفحص الحبث قبل الووا   ث األمور التالية

تعتبر الفحوصات قبل الووا  ما الوسائل الوقائية الفعالة جدال  ث  ( ق 
 الحد ما األمراض الوراهية والمعدية الخحرة.

 ززث بززاب األمززراض   الفوائززد مززا إجززراء الفحززص الحبززث قبززل الززووا 
الوراهيززة تتمهززل  ززث قا يعززر  مززا يةززدموا علزز  الززووا  بعززض األمززراض 
الوراهيززة الشززائعة  ززث المجتمززع مهززل مززرض الهاالسززيميا والمهجليززة، وبالتززالث 
يعر  المخحوباا )المرقة والرجزل( قه مزا يحمزالا الجزيا المزؤدي للمزرض 

ل. وبالتالث ههاك احتمال إلصزاب اوإا كاه علز  –ة بعزض الذريزة سليميا تماما

                                                             
هززذو االيجابيززات والفوائززد علزز  سززبيل التمهيززل ال الحصززر، وهززث مسززتةاة وبتصززر   (51)

(. 84 ة يززة  ززث قضززايا الززووا  والحززالق )يسززير مززا : األشززةر، قسززامة، مسززتجدات 
ر حبزززث وبززدراا،  زززاروق وآخززروا، هزززدوة الفحززص الحبزززث قبززل الزززووا  مززا مهظززز

 م.1994 –هـ 1415( 3( تصدر عا جمعية العفا  االردهية، ح )23وشرعث )
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 نمزا قا ال يتمزا   ب زذا المزرض، ولزذا  زنا ا لخيزارات قمام مزا تتسزع. -األقل

الووا  ويغهث هللا كالل ما سعتك، وإما قا يتما الووا  ويتخذا إجزراءل مزا مزا 
اإلجززراءات الحبيززة  يكوهززاا علزز  علززم بمززدع هسززبة اإلصززابة  ززث الذريززة، 

ل وبالتالث يستعداا لذلك بنجراء الفحوص  .(52)  ات الالومة حبيا
قا الفحوصززات الحبيززة قبززل الززووا  تشززكل حمايززة للمجتمززع مززا  (ب 

اهتشار األمراض والحد مه ا، والتةليزل مزا قي كزوارث تحزدث هزوات ماليزة 
وإهساهية لش راد واألسر والمجتمعات، خاصة لدع ارتفا  هسب المعاقيا  ث 

لبززات م قكهززر مززا حاجززات المجتمزع، وتززأهيرو المززالث واإلهسززاهث مززا كززوا متح
 األ راد اآلخريا.

تحاول هذو الفحوصات قا تضما إهجاب قحفال قصزحاء سزليميا  ( جـ
ل، مزززا تززواو  الخززاحبيا المعهيزززيا، وعززدم اهتةززال األمزززراض  ل وجسززديا عةليززا

 الوراهية التث يحمل ا قو يظ رها قحد الخاحبيا قو كالهما.
ما عدمك، بصورة عامة  تحديد قابلية الووجيا المؤهليا لإلهجاب ( د 

وإل  حد ما، ألا قسباب العةم ليست معرو ة كل ا، ويحةز  رغبزة الخحيبزيا 
ا المعر ة األسباب المحتملة للعةم، وب ذا يةزدماا علز  الزووا  وهمزا محمئهز

بأه مززا سززيكوا ل مززا قوالد بززنذا هللا، ألا وجززود العةززم  ززث قحززد الززووجيا قززد 
  بزيا الزووجيا، وقزد يصزل ذلزك إلز  يكوا ما قهم قسباب االختال  والهوا

 الحالق.
ت د  الفحوصات الحبية قبل الووا  إل  التحة  ما قدرة كل ما  (هـ

الووجيا المؤهليا عل  ممارسة عالقة ووجية سليمة مع الحر  اآلخر بما 
يشززبع رغبززات كززل مه مززا بصززورة حبيعيززة، والتأكززد مززا عززدم وجززود عيززوب 

مزام هزذا ال زد  المشزرو  لكزل مزا عضوية، قو  يويولوجية مرضزية تةز  ق
 الووجيا.

                                                             
ل قم   (52) هصززر، لحفززث، الفحززص ا لحبززث قبززل الززووا  : هززل تفرضززك الحكومززات  رضززا

 (.16-15ال داية )يكوا اختيارال، ضما مجلة 
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كززذلك ي ززد  الفحززص الحبززث للتحةزز  مززا وجززود قمززراض مومهززة  (و 
مؤهرة عل  مواصزلة الحيزاة بعزد الزووا ، مهزل السزرحاهات وغيرهزا ممزا لزك 

 (53). دور  ث إرباك استةرار الحياة الووجية المؤملة
ضززماا عززدم تضززرر صززحة كززل مززا الخززاحبيا هتيجززة معاشززرة  ( و 

اآلخر، ضما العالقة الووجية، والتأكد ما سالمت ما ما األمراض الجهسية 
والمعديزة وغيرهززا مزا الوبائيززات، ويشززمل كزذلك عززدم تضزرر صززحة المززرقة 

 (54).قههاء الحمل وبعد الوالدة هتيجة اقتراه ا بالوو  المأمول

 
 

  املبح  الثا  : مثال  الفحص الطيب قبل الزواج 
 الحبث قبل الووا   تتمهل  ث اآلتث :وقما المهالب للفحص 

إي زززام الهزززال إا إجزززراء الفحزززص الحبزززث سزززيةي م مزززا األمزززراض  (ق 
الوراهيززة؛ وهززذا قمززر غيززر صززحيح، ألا الفحززص الحبززث الززوراهث ال يبحززث 
سززوع عززا مززرض واحززد قو اههززيا مهتشززريا  ززث مجتمززع معززيا،  ززنذا قيززل 

الوراهث للهاالسزيميا، قو للراغبيا  ث الووا  كالكما سليم وال تحمالا الجيا 
قا قحدهما  ةح يحمل الجيا، وبالتالث  نا الذرية لزا تصزاب ب زذا المزرض. 
 نا هذا الةول قزد يزوهم هزؤالء األشزخاص بزأه م سزيهجبوا ذريزة سزليمة مزا 
األمراض الوراهية والعيزوب الخلةيزة، هزم تحصزل المفاجزأة بحصزول ووجزود 

اض الوراهيزة األخزرع. ذلزك ألا ذرية مصابة بأحد العيوب الخلةية قو األمر
األمزراض الوراهيززة قزد تجززاووت هماهيززة آال  مزرض، واألمززراض األخززرع 
ل، لزذا  مزا المسزتحيل قا يسزتحيع  ل خلةيزة تعزد بالمئزات قيضزا التث تسبب عيوبا

                                                             
بززدراا ،  ززاروق، هززدوة الفحززص الحبززث قبززل الززووا  مززا مهظززور حبززث وشززرعث   (53)

(23.) 
ولذلك يهصح قا يةوم الوو  بفحص هفسك عهد عودتك ما الزدول الغربيزة للتأكزد مزا  (54)

عززدم تعرضززك ألي عززدوع قو دخززول جسززمك مززرض مهززل اإليززدو ليهةلززك إلزز  ووجتززك 
ل م  ث ذلزك.. اهظزر الحميضزث، محمزد، لحمايزة المجتمزع وقوالد المستةبل دوا ذهب 

ما األمراض : ا لفحزص الحبزث للزووجيا قمزر م زم، مةزال ضزما جريزدة الجويزرة، 
 م.2002ابريل  6 –هـ 1423محرم  23( السبت 10782العدد )
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قحد الةول إا الفحص الحبث قبل الزووا  قو حتز   حزص األجهزة لشمزراض 
 %.100الوراهية سيؤدي إل  ذرية سليمة 

إي ام الهال قا ووا  األقارب هو السبب المباشر ل ذو األمراض  ( ب
الوراهية المهتشرة  ث مجتمعاتها. وهو قمر غير صحيح عل  إحالقزك.  هسزبة 
األمراض الوراهية والعيوب الخلةية التث تكتش  عهد الوالدة  ث المجتمعات 

ا يزتم % عهزدم5% وتزوداد إلز  2التث يهدر  ي ا ووا  األقارب ال تةزل عزا 
  حص األحفال  ث سا الخامسة.

و ززث مجتمعاتهززا  ززنا ووا  األقززارب مززا الدرجززة األولزز  )قي قبهززاء 
% ) ث األردا 40% و 30عمـومة قو عمات قو خاالت( تصل إل  ما بيا 

%(. وكمززا تةزول الززدكتورة سززهاء سزة  الحززيح :  ززنا احتمززال 36تصزل إلزز  
األقزارب إلز  مزا يةزارب  ويادة األمزراض الوراهيزة وتشزوو األجهزة  زث ووا 

% مزا 3% إل  2% بيهما هث  ث المجتمع بدوا ووا  ققارب  ث حدود 4
ولكا ووا  األقارب لك  وائد قخزرع اجتماعيزة ..  (55)  .جملة المواليد سهويال 

ل مزا يكززوا  والتعزر  علز  األسززر ال يزتم عهزدها إال  ززث هحزاق محزدود، وغالبززا
صفات جيدة  تهتةل بالتزالث إلز   ضما هحاق األقارب، وقد تكوا  ث األسرة

 الذرية. 
ومع هذا  نا اإلهغالق عل  ووا  األقارب قد يؤدي إل  ظ ور بعض 
االمراض الوراهية المتهحية )عل  وجزك الخصزوص( وال يهبغزث قا يهحصزر 

وخاصة ما الدرجزة  األولز ، ويتكزرر  زث األسزرة، ألا الووا   ث األقارب، 
. ومةولزة عمزر بزا الخحزاب رضزث هللا ذلك قدع  لظ زور مهزل هزذو األمزراض

 (57) (56). "اغتربوا وال تضووا" عهك لبهث السائب عهدما رقع ضع  هسل م :

                                                             
الحيح، سهاء، ضما هدوة الفحص الحبزث قبزل الزووا  مزا مهظزور حبزث وشزرعث،  (55)

 .(55آخروا )تحرير  اروق بدراا و
( تحةيز  ودراسزة 2/379الحربث، قبو اسحاق ابراهيم با اسحاق، غريب الحزديث ) (56)

 م.1985 –هـ 1405( 1: سليماا با ابراهيم العايد، دار المدهث بجدة، ح )
ة قهجب وققزوع مزا ولزد الةريبزة، بقي تووجوا الغرائب دوا الةرائب،  نا ولد الغري (57)

لسززعادات المبززارك بززا محمززد، اله ايززة  ززث غريززب الحززديث قهظززر : ابززا األهيززر، قبززو ا
 (.348، 3/106واألهر )
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ال شززك قا هززذو المةولززة مةولززة صززائبة مززا قميززر المززؤمهيا عمززر بززا 
الخحاب .. والعرب تعزر  ذلزك وتهصزح بعزدم حصزر الزووا   زث األقزارب 

 (58).وتكرارو  ث األسرة الواحدة
غرائب قد يحسا الهسل قو عل  األقل يحد ما ظاهرة اإلصابة وهكاح ال

 (59).ببعض األمراض الوراهية المتهحية
قهمية السرية التامة وعدم كش  هتزائ  الفحوصزات إال لصزاحب ا،  (جـ

ل  تحدث تسريبات ل ذو األسرار  ل تاما وهذا األمر قد ال يمكا التحكم  يك تحكما
تهتشر  ي ا شركات التأميا الصحث،  نا ويضار قصحاب ا.. و ث البالد التث 

هذو الشركات تحلب ما األحباء إرسال تةاريرهم عهد إجراء الفحص الحبث 
إلي ا. ووجود مهل هذو اإلصابات  ث الجيهات قد تؤدي إل  قا تةوم شزركات 
التأميا بعدم التزأميا علز  هزؤالء قو بمضزاعفة المبزالع المحلوبزة مزه م علز  

خاحر إضا ية. و ث ذلك ظلم ل ؤالء األشخاص الزذيا اعتبار قه م يشكلوا م
 (60). لم يكا ل م يد  ث تكويه م وحمل م ل ذو الصفات الوراهية

ومزا المهالزب للفحزص الحبزث قبززل الزووا  التكلفزة الماليزة العاليززة  ( د 
لبعض الفحوصات الحبية،  ما يتحمل هذو التكالي ؟ وهل يهبغزث قا هجعزل 

ث الووا  قم قا الدولة والمجتمع يهبغث قا تسزاهم ذلك عل  عات  الراغبيا  
 عل  األقل  ث التخفي  ما هذو الكلفة؟!

ربمزا وادت هززذو الفحوصزات مززا إحجزام الشززباب وعزوو  م عززا  ( هزـ
الووا ، وتعاهث كهير ما المجتمعات العربية وخاصة  ث المدا الكبيرة مزا 

ها إل  ذلك الفحص إحجام الشباب عا الووا  بسبب كلفتك الباهظة،  نذا قضف
الحبث قبل الووا  وتأهيرات ذلك الفحص، وخاصة عهد ظ ور صفة وراهية 
ل كبيزرال  زث  غير مرغزوب  ي زا  زث قحزد الخزاحبيا،  زنا ذلزك قزد يشزكل عائةزا

 ووا  مهل هذا الشخص.
وإذا ا ترضززها قا الحبيززب قخبززر الخاحززب والمخحوبززة بهتززائ  الفحززص 

ل  ل للمززرض،  ززنا وقا قحززدهما مصززاب بمززرض قو يحمززل جيهززا ل مسززببا  وراهيززا

                                                             
 وما قول الشاعر :  (58)

 فيضوي وقد يضوي رديد القرائب.…… فتى لم تلده بنت عم قريبة              
 (.59، 30البار، محمد علث، الفحص قبل الووا  واالستشارة الوراهية ) (59)
 (.58، 33حص قبل الووا  واالستشارة الوراهية )البار، محمد علث، الف (60)
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مشرو  الووا  قد ال يتم  ث الغالب، هم إا الحر  اآلخر )السليم( قد يهشزر 
 ذلك الخبر إل  اآلخريا، وخاصة قا هذو األسر متةاربة.

 كلما تةدم لواحدة ستحلب هث قو قهل ا الهصزيحة ممزا سزب  ل زا  سز  
 الخحبة .. وهكذا ستحدث مشاكل متعددة  ث المجتمع.

ل،  ززنا المشززاكل  ( و إذا قامززت الحكومززات بجعززل هززذا الفحززص إلواميززا
ستوداد حدة، كما قا إيجاد شز ادة بالسزالمة مزا العيزوب الصزحية والوراهيزة 
قمززر غيززر عسززير  ززث قوحاههززا. وقززد جربززت بعززض الحكومززات  ززرض هززذا 
الفحص الحبث قبل الووا  )بدوا العوامل الوراهية( واهت   المحا  إل  قا 

 (61).د ش ادة روتيهية تعح  مةابل مبلع ما الماليكوا مجر
 

 واملعارضني  قبل الزواج بني املؤيثدينالفصل الثال  :  الفحص الطيب
 يف ضوء الفقه اإلسالمي 

لم يتعرض العلماء الةدام  لمسألة الفحص الحبزث قبزل الزووا ، هظزرال 
بززل إا هززذو  لةلززة اإلمكاهيززات العلميززة واألج ززوة الدقيةززة المتززو رة  ززث قيامهززا،

 األدوات واإلمكاهيات كاهت معدومة.
وتعد هذو المسألة ما الهواول الفة ية التث جّدت، وحرقت  ث عصرها 
الحاضر. وهحا بحاجة إل  الهظر  ث هذو المسألة الم مة التث قصبحت مهار 

 .-خاصة  ث المجال الحبث –بحث وهةاش لدع بعض الكتاب والباحهيا 
االحزال   –بمشزيئة هللا تعزال  –ه  لهزا وما خالل هذا الفصل سيتس

عل  الج ود الحبية والفة ية المعاصزرة  زث تلزك المسزألة، وتةيزيم قدائ زا، 
تجززاوو مهززل هززذو الةضززايا المسززتجدة، وإخضززاع ا  الفة ززاءوهززل اسززتحا  

 للةواعد الشرعية والمباديء العامة  ث اإلسالم قم ال ؟!
 زث مسزألة الفحزص قبزل وهحا  يما يلزث هبزدق  هسزتعرض آراء العلمزاء 

 الووا  مع بياا األدلة والمهاقشة والةول المختار؛ ما خالل المباحث التالية:
 المبحث األول : آراء العلماء المؤيديا للفحص قبل الووا  وقدلت م:

                                                             
ل قم يكزوا  (61) هصر، لحفث، الفحص الحبث قبل الزووا : هزل تفرضزك الحكومزات  رضزا

ل؟ )  ( ضما مجلة ال داية.18 – 16اختياريا
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يمكا تةسيم آراء العلماء المؤيديا لةضية الفحزص الحبزث قبزل الزووا  
 إل  قسميا:

الفحص الحبث قبل الووا ، ويمهل هؤالء  الةائلوا بجواو القسم األول :

األسززتاذ الززدكتور محمززد عهمززاا شززبير، والززدكتور محمززد علززث البززار، ولحفززث 
 أصحاب هذا الةسم يروا قا كيفيزة معر زة إصزابة قحزد   (62).هصر وغيرهم

الووجيا بمرض ما األمراض يزتم عزا حريز  إجزراء الفحزص الحبزث قبزل 
اإلسالمية، وال مع مةاصد الووا   ث  الووا . وهو ال يتعارض مع الشريعة 

اإلسززالم، وألا ووا  األصززحاء يززدوم ويسززتمر قكهززر مززا ووا  المرضزز . 
  ويمكززا تهظيمززك بحيززث ال يترتززب علزز  إجرائززك ضززرر بالرجززل قو بززالمرقة .
ويةترح الدكتور شبير قا تو ر الدولة األج وة الالومة إلجراء الفحوصات، 

حزص بعزد قا يبلزع الشزخص سزا الخامسززة ويكزوا بالمجزاا. ويبزدق إجزراء الف
 (63) .عشرة. ويعح  ش ادة حبية تبيا حالتك الصحية .."

ويذكر الدكتور محمد علث البار قا خالصة الةول  زث مسزألة الفحزص 
الحبززززث قبززززل الززززووا  المتعلزززز  بززززاألمراض الوراهيززززة يهبغززززث قا ال يكززززوا 

  (64).لإلواميا
 لووا  بما يلث :واستدل الةائلوا بجواو الفحص الحبث قبل ا

الملل عل  قا الشزريعة وضزعت للمحا ظزة  رقد اتفةت األمة، بل سائ ( ق 
علز  الضززروريات الخمززل وهززث : الززديا، والززهفل، والهسززل، والمززال، والعةززل، 
وعلم زا عهزد األمزة كالضزروري، ولزم يهبزت لهزا ذلزك بزدليل معزيا، وال شز د لهززا 

 ا للشريعة بمجموعة قدلة ال قصل معيا يمتاو برجوع ا إليك، بل علمت مالءمت
 حفظ الهسل ما الركائو األساسية  ث الحيزاة،    (65).تهحصر  ث باب واحد.."

بززة رهوومززا قسززباب عمززارة األرض. و يززك تكمززا قززوة األمززم، وبززك تكززوا م

                                                             
(. 210شبير، محمد، موق  اإلسالم ما االمراض الوراهية، ضزما مجلزة الحكمزة ) (62)

ر، لحفزث، (. هصز35الزووا  واالستشزارة الوراهيزة )البار، محمد علث، الفحص قبزل 
ل؟ ضزما الفحص الحبث قبل الووا  ل قم يكزوا إختياريزا : هل تفرضك الحكومات  رضا

 (.19مجلة ال داية )
 (.210شبير، محمد، موق  اإلسالم ما األمراض الوراهية، ضما مجلة الحكمة ) (63)
 (.35رة الوراهية )البار، محمد علث، الفحص قبل الووا  واالستشا  (64)
 ( تعلي  الشي  عبد هللا دراو.1/2/325الشاحبث، الموا ةات  ث قصول الشريعة ) (65)
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الجاهززب، عويززوة الةززدر تحمززث قدياه ززا، وتحفززظ هفوسزز ا، وتصززوا قعراضزز ا 
 وقموال ا.

ل ودعزا إلز  تكهيزرو، ومهزع كزل مزا مزا واإلسالم قد عهزث بحمايزة الهسز
 شأهك قا ية   ث حري  سالمتك قو إيجادو.

ومززا قهززم وسززائل المحا ظززة علزز  الهسززل؛ إجززراء الفحززص الحبززث قبززل 
الووا ،  التعر  عل  قهوا  األمراض ومدع خحورت ا عل  حياة اإلهساا، 
وما لك تزأهير علز  الذريزة، و زث هشزأة هسزل مصزاب بزاألمراض الخحيزرة قو 

التشوو الخلةث قو التخل  العةلزث، ممزا تهشزأ عهزك مز،ل اجتماعيزة، وركزض ب
إل  المراكو الحبية إلسةاح الجهيا والتخلص مهك، قو المعالجة غير المجدية 
بعد الوالدة قو إدخال الحفل إل  مراكو المعوقيا التدريبية عل  خدمزة هفسزك 

وا لززك هفززع  ززث قضززاء حاجتززك قو تهززاول حعامززك وتغييززر هيابززك، دوا قا يكزز
ألسرتك ولمجتمعك، بل هو عالة علي م. إا مهل هذو الحالة تدعو إل  التفكيزر 
 ث حسم هزذو الحزاالت، ومهزع وقوع زا  زث المجتمزع، وذلزك بزنجراء الكشز  

 (66).الحبث عل  الووجيا قبل الووا 
ل عل  جواو الفحص الحبث قبل الووا  بجملة ما  ( ب  واستدلوا قيضا

 شريفة مهل:األحاديث الهبوية ال
ما قخرجك البخاري  زث صزحيحك عزا قبزث هريزرة رضزث هللا عهزك قا 
الهبززث صززل  هللا عليززك وسززلم قززال : "ال عززدوع، وال حيززرة، وال هامززة، وال 

  (68( )67). َصفََر، و  ر ما المجذوم كما تفر ما األسد"
وقيضا ما رواو البخاري  ث صحيحك عا قبث هريرة عا الهبث صزل  

 (69). قهك قال : "ال توردوا الممرض عل  المصح" هللا عليك وسلم

                                                             
الصالح، محمد قحمزد، مزه   اإلسزالم  زث األخزذ باألسزباب إلقامزة األسزرة الراشزدة،   (66)

 هـ.1422( ربيع األول 226(، العدد )47) ضما مجلة األما والحياة، 

 (.4/7/21ث صحيحك، كتاب الحب، باب الجذام )قخرجك البخاري   (67)
الجذام هو علة رديئة تحدث مزا اهتشزار المزرة السزوداء  زث البزدا كلزك  تفسزد مزوا   (68)

األعضاء. وال امة اسم حائر كاهت إذا سزةحت علز  دار قحزدهم يزرع قه زا هاعيزة لزك 
ري اهظززر : ابززا حجززر،  ززتح البززا… هفسززك قو بعززض قهلززك. والصززفر داء يأخززذ الززبحا

(10/167 ،181.) 
 (.4/7/40قخرجك البخاري  ث صحيحك، كتاب الحب، باب ال عدوع ) (69)
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 ووجك االستدالل ما الحديهيا :
قا هذو األحاديث تشير إل  الحذر ما العدوع، والجزذام وغيرهمزا وال 

 يعلم ذلك إال عا حري  الفحص الحبث.
هذا؛ وقد حث اإلسالم عل  الزووا ، وحزرص علز  توصزية الزووجيا 

مةصود الووا  وهو المحا ظة عل  الهسل باختيار األحسا واألصلح لتحةي  
إيجززادال وإبةززاء، وشززر  مززا األحكززام مززا يحةزز  ذلززك مهززل قا ال يكززوا قحززد 
ل بمززرض مزا األمززراض المعديزة قو الوراهيززة حتز  ال يهتةززل  الزووجيا مصزابا
ذلك إل  األبهاء. قما كيفية معر ة إصابة قحد الووجيا بمرض ما األمراض 

  بنجراء الفحص قبل الووا .
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  دليلهم من القواعد الشرعية  (جث
ووجززك االستشزز اد ب ززذو   (70).اسززتدلوا بةاعززدة "ال ضززرر وال ضززرار"

الةاعززدة علزز  جززواو الفحززص الحبززث قبززل الززووا ؛ قا ههززاك مززا األمززراض 
المخيفة التث يخش  عل  الووجيا مه ا؛ واإلقزدام علز  الزووا  دوا معر زة 

لضززرر الكبيززر الززذي ي ززدد كيززاا تلزك األمززراض المعديززة والوراهيززة  يززك مزا ا
األسرة.  نذا علم قا الرجل قو المرقة مصاب بمرض ما األمراض المومهة 
والخحيرة قو السارية بالوراهة  نهك يهبغث قا يمتهع ووا  قحدهما ما اآلخر، 

ل للضرر.  د عا
وقززد اسززتدل الةززائلوا بجززواو الفحززص قبززل الززووا  بأهززك يةززث مززا  (د 

ما يضع  األسرة إصزابت ا بزاألمراض قو قي هزو  المشاكل الصحية؛  أكهر 
ما اإلعاقزة البدهيزة قو تزدهث المسزتوع الصزحث، ولزذلك  زنا  حزص المةبلزيا 
عل  الووا  يأتث ما مهحل  تكويا قسرة تتمتع بصحة جيدة، وخالية ما قي 

 قمراض تعوق قداءها لدورها  ث المجتمع.
ل  إا األسرة هث اللبهة األول   زث بهزاء األمزة، ولكزث يكزوا بهاؤهزا قويزا

 البزززد قا تكزززوا وحزززدات ا ومكوهات زززا قويزززة وخاليزززة مزززا قسزززباب الضزززع  
والمرض.  الفحص الحبث قبل الووا  يحةز  حمايزة األسزرة مزا األمزراض 
البيئيزة الوراهيززة  ضززالل عززا قهززك يحةز  االحمئهززاا علزز  صززحة الززراغبيا  ززث 

لمعديزة التزث الووا  وخلوهم ما األمراض، وكذلك حمايت م ما األمزراض ا
تهتةزل مزا قحزد الحززر يا لوخزر، وحمايزة ذريزت م مززا األمزراض التزث تهتةززل 
بالوراهة مع تةديم الهصح والمشورة الحبية  يما يتعل  بالوقاية قو العال   زث 

 (71). مهل هذو الحاالت

                                                             
السززيوحث، جززالل الززديا عبززد الززرحما، األشززباو والهظززائر  ززث قواعززد و ززرو   ةززك  (70)

(. وقصل هذو الةاعدة حديث قخرجزك اإلمزام مالزك  زث الموحزأ، كتزاب 173الشا عية )
 (.2/115األقضية، باب الةضاء  ث المر   )

شززاهيا، وائززل، الفحززص قبززل الززووا  يةززث مززا المشززاكل الصززحية، ضززما مجلززة  (71)
ديسزززمبر  –هززـ 1415( جمزززادع اآلخززرة 163)   (، العززدد 65االقتصززاد اإلسززالمث)

 م.1994
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الةززائلوا بنلواميززة الفحززص الحبززث قبززل الززووا ، ويمهززل  القسثثم الثثثا  :

قحمزززد الصزززالح، والزززدكتور وليزززد بزززا مسزززاعد  هزززؤالء: الزززدكتور محمزززد بزززا
الحبحبززائث، والززدكتور وجيززك ويززا العابززديا، وعكاشززة الحيبززث، والززدكتور 

 (72).محسا با علث الحاومث والشي  محمد با ابراهيم شةرة وغيرهم
 واستدل الةائلوا بوجوب وإلوامية الفحص الحبث قبل الووا  بما يلث:

صزول ا ومبادئ زا قعة اإلسزالمية وريقالوا إا الهظر  زث قواعزد الشز –ق 
العامة يؤيد إجراء الفحص الحبزث قبزل الزووا  ووجوبزك، ومزا هزذو األسزل 

 والةواعد:

ووجززززززك   (73):"قاعثثثثثثدص : اتصثثثثثثرف اإلمثثثثثثام علثثثثثثى الرعيثثثثثثة منثثثثثثو  ابملصثثثثثثلحة -

االستش اد ب ذو الةاعزدة علز  إلواميزة الفحزص قبزل الزووا  : قا  عزل اإلمزام 
ل للشزززر  بزززأال يخزززال    يمزززا يتعلززز  بزززاألمور العامزززة البزززد وقا يكزززوا موا ةزززا

هصوصززك، وال الةواعززد الكليززة والمبززاديء العامززة، وتعززد هززذو الةضززية التززث 
ما المصالح التث يهاح الةرار  –الفحص الحبث قبل الووا   –هتحدث عه ا 

 ي زا باإلمزام، ألا إجزراء مهززع الزووا  قبزل إجززراء الزووجيا الفحزص الحبززث 
 ما ما األمزراض الخحيزرة يعزد مزا المصزالح البيهزة علي ما، وهبوت مالءمت

الةائمة علز  مهزع الفسزاد، إذ  يزك حمايزة الزووجيا قهفسز ما مزا اهتةزال بعزض 
األمززراض مززا قحززدهما إلزز  اآلخززر، كززاألمراض الجهسززية، قو مززرض هةززص 
المهاعة )اإليدو(، و يك حمايزة المجتمزع مزا جيزل معزوق ومتخلز  ومزريض 

الهفةات ما غير قا يترتب عل  مهل هذو الهفةزات يره  كاهل الدولة وقهلك ب
لكا هذو المصلحة ال تعد مصدرال للتشريع … عودة الوليد إل  الحياة العادية 

 ما لم تتو ر  ي ا شروح العمل ب ا، ومه ا ما يأتث: 
                                                             

الصالح، محمد، مه   اإلسزالم  زث األخزذ باألسزباب إلقامزة األسزرة الراشزدة، ضزما  (72)
(. الحبحبززائث، وليززد، دور الززووا ،  ززث الوقايززة 226)   مجلززة األمززا والحيززاة العززدد 

مزززا مزززرض اإليزززدو، ضزززما رؤيزززة إسزززالمية للمشزززاكل االجتماعيزززة لمزززرض اإليزززدو 
(. 93هززـ. الحيبززث، عكاشززة، الززووا  المهززالث )1414(، المهعةززدة  ززث الكويززت 292)

(. عبزد اللحيزز ، عرسززاا، ضززرورة حتميززة، 74الشز ري، سززلماا، عززش ا لووجيززة )
 هـ.1419( ذو الحجة 199(، العدد )74ا والحياة )ضما مجلة األم

(، الهزدوي، علزث بزا 233السيوحث، االشباو والهظائر  زث قواعزد و زرو   ةزك الشزا عية ) (73)
 (.123قحمد، الةواعد الفة ية)
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قا تكوا مالئمة لمةاصد الشريعة اإلسالمية: قي قا يهبت بالبحث  – 1
مصلحة غير وهمية؛ قي قا بهزاء الحكزم علي زا وإهعام الهظر واالستةراء قه ا 

ل،  ب زذا تكزوا  ل، ويد ع ضررال مةصودال د عك شرعا ل مةصودال شرعا يجلب هفعا
ومما ال شك  يك قا إجزراء الفحزص الحبزث قبزل داخلة  ث مةاصد الشريعة.. 

وإبةززاء، ويةززث مززا األمززراض المعديززة  الززووا  يحززا ظ علزز  الهسززل إيجززادال 
ل.والوراهية، وب ذا يك  وا ما المصالح المةصودة شرعا

قا تكزززوا هزززذو المصزززلحة الحةيةيزززة عامزززة؛ قي ليسزززت مصزززلحة  – 2
شخصية، بل يحصل ما بهاء الحكم علي زا هفزع ألكهزر الهزال، قو يزد ع عزه م 
ضررال، وقما المصلحة التث هث هفع ألمير قو عظزيم قو قي  زرد،  زال يصزح 

ت مةصزودة للشزار ، ولزو كزاا بهاء التشريع علي ا؛ أله ا إذا كاهت عامة كاهز
 ي ا مضرة لفرد قو ق راد .. وال شك قا إجراء الفحص الحبزث قبزل الزووا  
يعتبززر مززا المصززالح العامززة التززث تحةزز  الخيززر لشمززة وتززد ع األذع عه ززا؛ 
كزاألمراض الوراهيزة التززث قصزبحت مشزكلة اجتماعيززة ومشزكلة صزحية، إلزز  

ضززوء علي ززا ببيززاا حجززم هززذو جاهززب كوه ززا مشززكلة حبيعيززة، ويهبغززث إلةززاء ال
المشكلة،  نذا قهعمها الهظر  ث معدل حدوث األمراض الوراهيزة  زث مختلز  
المهززاح  وجززدها تعززاظم حجززم المشززكلة، ومززا يترتززب علي ززا مززا اإلشززكاليات 
والمعضزززالت الصزززحية والهفسزززية واالجتماعيزززة، وال ريزززب قا قهجزززع السزززبل 

إجززراء الفحززص الحبززث قبززل للوقايززة مززا هززذو األمززراض المعديززة والوراهيززة، 
 (74). الووا 
ل ما الكتاب قو السهة قو اإلجما . – 3  قال تعارض هصا
قا يكزوا العمزل ب ززا  زث غيزر األمززور التعبديزة، بزل  ززث مزا عةززل  – 4

 (75). معهاو ما العادات وهحوها

 ( 67)"قاعدص : االضرر يدفع بقدر اإلمكان -

                                                             
( 47الصالح، محمزد، مزه   اإلسزالم  زث األخزذ باألسزباب إلقامزة األسزرة الراشزدة )  (74)

 بتصر .
 (.129 – 2/124مستةاة ما : الشاحبث، االعتصام )هذو الشروح،  (75)
 (.30( الةاعدة )207الورقا، قحمد، شرح الةواعد الفة ية ) (76)
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الكلية  ب ا، وإال  بةدر ما  الضرر يد ع بةدر اإلمكاا،  نا قمكا د عك ب
يمكا، وهذو الةاعدة ما الةواعد المتفرعة عل  قاعدة )الضرر يوال( المبهية 

 (77) .عل  قول الهبث صل  هللا عليك وسلم )ال ضرر وال ضرار(
ومززا ههززا تززأتث المصززلحة  ززث اإللززوام بززالفحص الحبززث قبززل الززووا  

ا حريز  الكشز  الحبزث اعتمادال عل  قاعدة الضرر يد ع بةزدر اإلمكزاا،  عز
الدقي  ما الممكا التحة   ث قا الشخصيا الراغبيا  ث الووا  سليماا، قو 
قه مززا مصززاباا ومريضززاا، وقهززك سززيترتب علزز  وواج مززا تعرضزز ما، قو 
تعززرض قحزززدهما إلزز  اهتةزززال مزززرض خحيززر إليزززك كمززرض هةزززص المهاعزززة 

الوليززد، قو المكتسززبة )اإليززدو( مززهالل، قو قا وواج مززا سززيهت  عهززك تشززوو  ززث 
مززرض يززهغص عليززك حياتززك وحيززاة قبويززك،  ززنذا تحةةهززا مززا وجززود األمززراض 
الخحيزززرة  ي مزززا، وتحديزززد خحزززورة المزززرض مهزززوح باألحبزززاء قصزززبح مهزززع 
ل، وحيزث إا هزذا األمزر ال  وواج ما مما يحة  مصلحة ل مزا وللمجتمزع قيضزا

فحزص يعلم إال بعد الفحص الحبث،  نا اإلقدام علز  الزووا  مزا دوا هزذا ال
ل للووجيا والذرية والمجتمع  (78).يعد مغامرة، وتعريضا

ل باألحاديززث الهبويززة السزابةة الززذكر، التززث قخرج ززا  (ب  واسزتدلوا قيضززا
 البخاري  ث صحيحك عا قبث هريرة قا الهبث صل  هللا عليك وسلم قال :

ل  زث حزديث آخزر :   "و ر ما المجذوم  رارك ما األسد" وقولزك قيضزا
 (79).مرض عل  المصح""ال توردوا الم

يةزززول الشزززي  االسزززتاهبولث بعزززد ذكزززر هزززذو األحاديزززث : "يشزززير هزززذاا 
الحززديهاا الشززريفاا الصززحيحاا إلزز  الحززذر مززا العززدوع. وقززد سززهت قكهززر 
الحكومات الحديهة الةزواهيا  زث وجزوب الفحزص الحبزث قبزل الزووا ، وكزاا 

ختبزار الحبزث السب  لإلسالم  ث هذا التوجيزك، ويؤسزفهث قا ققزول إا هزذا اال
قصبح يتساهل  يك قكهر األحباء، ويت رب مهك الووجزاا ممزا قزد يسزبب ل مزا 
وألوالدهما هتائ  سيئة، هذا وما واجب كل ما الووجيا الديهث عدم اإلقبال 

                                                             
 (.3/408سب  تخريجك، وصححك األلباهث  ث إرواء الغليل ) (77)

( 48الصزالح، محمززد، مززه   اإلسززالم  ززث األخززذ باألسززباب إلقامززة األسززرة الراشززدة ) (78)
 بتصر .

 ريج ما.سب  تخ (79)
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، وقزد جزاء  زث الحزديث الصزحيح :  ل بمرض سارم عل  الووا  إذا كاا مصابا
 (80)."ال يؤما قحدكم حت  يحب ألخيك ما يحب لهفسك"

قززال الززدكتور وجيززك ويززا العابززديا : ق  ززم مززا حززديث )ال ضززرر وال 
ضرار( قهك لتحري المرقة الصالحة، ود ع الضرر عه ا، وعا الرجل يجوو 
بل يجب قا يكوا  ث الهظام اإلسالمث  حص الووجيا قبل الووا ، خاصزة 
لمعر ة الولود ما الهساء، وكذلك لفحص الرجل ما المرض المعدي، ومزا 

العفززة قو العةززم قو الجهززوا .. هززذا وإا ههززاك تحاليززل ضززرورية، البززد  هاحيززة
للخحيبززيا مززا إجرائ مززا ل مززا قبززل الززووا ، وال ززد  واضززح : االحمئهززاا، 
والتأكزد مزا كززل شزثء مززا قجزل معر ززة قوجزك الةصززور والضزع  ومحاولززة 

 (81).عالج ما"
ة وهكذا هجد قا الغالبية العظمز  مزا العلمزاء المعاصزريا يزروا قهميز

الفحززص الحبززث قبززل الززووا ، بززل قا بعضزز م يززرع وجززوب الفحززص قبززل 
 الووا ، وقد سةها العديد ما قدلت م عل  سبيل المهال ال الحصر.

 

  املبح  الثا  : آراء العلماء املعارضني للفحص قبل الزواج
وعل  رقس م سماحة الشي  عبزد العويزو  –ويرع قصحاب هذا الرقي 

ال حاجة ل ذا الفحص الحبث قبزل الزووا ، واسزتدلوا  قهك –با باو رحمك هللا 
 عل  ذلك بما يلث :

مما يهبغث عل  المسلم قا يتحل  بزك هزو إحسزاا الظزا بزاهلل، يةزول  (ق 
ابزا الةزيم: "ال ريزب قا حسزا الظزا إهمزا يكزوا مزع اإلحسزاا،  زنا المحسززا 
حسا الظا بربك، وقا يجاويك علز  إحسزاهك وال يخلز  وعزدو ويةبزل توبتزك. 
وإهما المسثء المصر عل  الكبائر والظلم والمخالفات،  نا وحشة المعاصث 

 (82).…"والظلم والحرام تمهعك 

                                                             
قخرجك البخاري  ث صحيحك، كتاب اإليمزاا، بزاب مزا اإليمزاا قا يحزب ألخيزك مزا  (80)

 (.1/1/11يجب لهفسك )

(. الحيبزززث، عكاشزززة، الزززووا  55سزززتاهبولث، محمزززود م زززدي، تحفزززة العزززرول )اإل (81)
( ومززا بعززدها. الحبحبززائث، وليززد، دور الززووا   ززث الوقايززة مززا مززرض 93المهززالث )

 (.291وة رؤية إسالمية للمشاكل االجتماعية لمرض اإليدو )اإليدو، ضما هد

 (.13ابا الةيم، الجواب الكا ث لما سأل عا الدواء الشا ث ) (82)
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وإلوامية الفحص الحبث قبل الووا  يتها   مع إحساا الظا بزاهلل؛  ةزد 
قخر  البخاري  ث صحيحك عا قبث هريرة عا الهبث صل  هللا عليزك وسزلم 

د ظا عبزدي بزث، وقهزا معزك إذا ذكرهزث،  زث قهك قال: "قـال هللا تعال : قها عه
هفسك ذكرتك  ث هفسث، وإا ذكرهث  ث مش ذكرتك  زث مزش خيزر مزه م، وإا 
ل،  ل تةربت إليزك باعزا ل، وإا تةرب إلّث ذراعا تةرب إلّث بشبر تةربت إليك ذراعا

 (83).وإا قتاهث يمشث قتيتك هرولة"
نحسزاا الظزا يةول الشي  ابا باو : "وههصزح المةزدميا علز  الزووا  ب

باهلل،  اهلل سبحاهك يةول: "قها عهد حسا ظا عبزدي بزث" كمزا روع ذلزك هبيزك 
 (84).صل  هللا عليك وسلم، وألا الكش  يعحث هتائ  غير صحيحة"

قا جواو الفحص الحبث قبل الووا  قو وجوبك يتضزما اال تئزات ( ب 
عض عل  الحرية الشخصية، ويسبب عدة مشاكل مالية وهفسية، ويؤدي  ث ب

األحياا إل  كشز  سزر الشزخص، وإلز  التحيزو ضزدو )خاصزة  زث شزركات 
التززأميا قو التوظيزز  قو الززووا  المسززتةبلث(، كمززا قا كلفتززك الماليززة ليسززت 
ل.  يسيرة، وال تستحيع معظم الدول العربية واإلسالمية قا تةوم بتغحيتك ماليا
وجعل العزبء علز  مزا يريزد الزووا  سزيؤدي إلز  تحميزل األشزخاص 

ة مالية قزد تويزد مزا ابتعزاد الشزباب عزا الزووا  وعزوو  م عهزك، كمزا قا كلف
ل إلزز   خززو  م مززا هتززائ  الفحوصززات وعواقب ززا علزز  حيززات م؛ سززتد ع م قيضززا

 (85) .اجتهابك قو التحايل عليك قو شراء الش ادات بمبلع معيا ما المال .."
خاصززة عهززد  –قززد يززؤدي إجززراء الفحززص الحبززث قبززل الززووا  ( جززـ
إلز  تعزرض بعزض األشزخاص  –ا باألمراض الوراهيزة قو المعديزة المصابي

ألي شززكل مززا قشززكال التمييززو الةززائم علزز  صززفاتك الوراهيززة، والززذي يكززوا 

                                                             
قخرجك البخزاري  زث صزحيحك، كتزاب التوحيزد، بزاب قزول هللا تعزال  )ويحزذركم هللا  (83)

( 6/17/60(. ومسزززلم  زززث صزززحيحك، كتزززاب التوبزززة )7405ح) (4/8/528هفسزززك( )
 رح الهووي.بش

م، هةزززالل عزززا األشزززةر، قسزززامة، 1996يوليزززو  12( 597جريزززدة المسزززلموا، العزززدد ) (84)
 (.92مستجدات  ة ية  ث قضايا الووا  والحالق )

(. هصزر، لحفزث، 35البار، محمد علث، الفحص قبل الزووا  واالستشزارة الوراهيزة ) (85)
ل قم ي ل؟! الفحززص الحبززث قبززل الززووا : هززل تفرضززك الحكومززات  رضززا كززوا اختياريززا

 (.19( ص )279ضما مجلة ال داية، العدد )
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غرضزك قو هتيجتزك الهيزل مزا حةوقزك وحرياتزك األساسزية والمسزال بكرامتززك. 
ل كاهت سزماتك الوراهيزة.   كل إهساا لك الح   ث قا تحترم كرامتك وحةوقك قيا

هذو الكرامة قال يةتصر تةويم األ راد عل  سمات م الوراهيزة وحزدها  وتفرض
 واحترام حابع م الفريد وتهوع م.

وإذا قلهززا بنلواميزززة الفحزززص الحبززث قبزززل الزززووا   نهززك قزززد يحجزززم بعزززض 
المةدميا سواء قكاا الحر  المصاب ذكرال قم قهه ، بعد معر تزك بعيزوب معيهزة 

إهجززاو الززووا ، ويززؤول هتيجززة ذلززك إلزز  وراهيززة قو معديززة، مززا االسززتمرار  ززث 
 االمتها  عا الووا  والةبول بالحر  اآلخر.

 

  املبح  الثال  : القول املختار يف مسألة الفحص قبل الزواج 
للفصل  ث هذا الخال  الهاشب حول هذو المسألة، وبعد عرض األدلة 

 ال يحكمك واألخذ والرد، والتأمل  يما تتضمهك وتشير إليك، والهظر  ي ا هظرال 
 الواقع المهشود.

وبالرجو  إال ما كتبزك قهزل العلزم واالختصزاص  زث هزذو المسزألة هجزد 
قه ا ما المسائل االجت ادية المستجدة التث لم يرد  ي ا هزص صزريح، والزذي 

 قا الةول المختار هو:  –وهللا تعال  قعلم –يتبدع لها 
ياسززة إخضززا  مسززألة الفحززص قبززل الززووا  وإدراج ززا ضززما بززاب الس

الشرعية،  ما قبرو مجاالت السياسة الشزرعية؛ األحكزام االجت اديزة  يمزا ال 
هززص  يززك، وهززث قحكززام الوقززائع التززث ال يوجززد ل ززا دليززل خززاص صززريح  ززث 

وإذا تأملهزززا  زززث مسزززألة الفحزززص قبزززل الزززووا  بهظزززرات  الةزززرآا قو السزززهة. 
ويكزا  احصة، هجد قهزك بنمكاههزا قا هزدرج ا ضزما بزاب السياسزة الشزرعية، 

 تفصيل ذلك بما يلث:
 ث حالة اهتشار األمراض الوراهية والمعدية  ث بلدم معزيا، وكزاا  ( ق 

الووا  ما قهم األسباب التزث تزؤدي إلز  اهتشزار تلزك األمزراض،  زنا لزولث 
األمر التدخل  ث ذلزك، مزا بزاب السياسزة الشزرعية، ولزك قا يجعزل الفحزص 

ل، وذلزك لوقايزة  ق زراد ذلزك المجتمزع مزا األمزراض الحبث قبل الووا  إلواميا
 المستعصية.
ل  ( ب  وقمززا  ززث األحززوال العاديززة، التززث ال يكززوا  ي ززا الززووا  سززببا

الهتشار األمراض الوراهية والمعدية؛  نهزك مزا غيزر الالئز  قا يجبزر الهزال 
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عل  إجراء الفحص الحبزث قبزل الزووا ، خاصزة وقا الهزال يتووجزوا مهزذ 
بث قبل الووا  والغالب  زث ذلزك السزالمة.. وما بعيد، ما دوا الفحص الح

 وال يمهع هذا الخاحبيا ما إجراء  حوصات شاملة ما داما يريداا ذلك.
يةول الشي  الدكتور صزالح السزدالا  زث إجابزة عزا سزؤال عزا مسزألة 
الفحص الحبث قبل الزووا  : "قوالل هعلزم قا ديزا اإلسزالم ال يخزال  الحةزائ  

اا رجالل كاا قو امزرقة بزالهفع والمصزلحة والتزث الحبية التث تعود عل  اإلهس
ل  ززث مهزع مززرض قو وقززو  مزرض، قو بحصززول قي شززثء يضززر  تكزوا سززببا
باإلهساا وخاصـة الووجيا وما بيه ما ما عالقة وتهاسل،  يتعيا األخزذ بمزا 
ل وغير ذلك.  ل واجتماعيا ل وهفسيا يحمث الهسل ما بهيا وبهات، وحمايت م صحيا

مر معلزوم عهزد األحبزاء واألمزراض الوراهيزة والوقايزة والفحص الحبث هذا ق
مه ا، وما يحة  هذا محلوب، وإذا تةدم شخص إل  شزخص آخزر ليحلزب يزد 
ابهتك قو موليتك، وحلب مهك الفحص.. بعد  االهت اء ما كزل اإلجزراءات، قي 

و زث   (86) ما بةث إال قا يعةد لك  يتعيا الحةيةة الفحص وال مزاهع مزا هزذا."
ل عل  سبيل اإللوام وقهك  إجابة عا الجوء الهاهث ما السؤال هل يكوا إلواميا

ال يمكا قا يجري عةد هكاح  ث هذا األمزر، يةزول الشزي  الزدكتور السزدالا: 
"قها قعتةد قا الجواب عل  هذا الجوء مزا السزؤال يحتزا  إلز  قحزرا  عزدة 
  ث تخصصات مختلفة، وعدد ما المسؤوليا ومجموعة ما العلماء يهظروا
ل وال يجزري عةزد هكزاح حتز  يزتم الفحزص   ث هزذا الجزوء؛ هزل يكزوا إلواميزا

قعتةد قا هزذا يعزرض علز  هيئزة كبزار العلمزاء وعلز  المجزامع   وكذا وكذا.
كززوا ذلززك علزز  سززبيل ييخلززص الهززال بهتيجززة يمكززا قا هةززول الفة يززة حتزز  

اإللززوام قوال يكززوا علزز  سززبيل اإللززوام، ألهززك  يززك مشززةة وصززعوبة، وجززرت 
ادة والحمد هلل سهيا حويلة قا الهزال يتووجزوا مزا دوا الفحزص الحبزث الع

والغالب السالمة، لكا هذا قد يختص بمهاح  دوا المهزاح  التزث تكهزر  ي زا 
ل   (87) .األمراض الوراهية، وقد يركو علي م وقما غيرهم  يكوا األمر اختياريا

                                                             
السدالا، صالح، آ اق إسالمية : حوار قجرتزك جريزدة الجويزرة مزع  ضزيلة الزدكتور  (86)

 –هززـ 1422ربيززع الهززاهث  29( يززوم الجمعززة 10522صززالح السززدالا،  ززث عززددها )
 م.2001

 . الساب المرجع  صالح السدالا،   (87)
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وا  بما ويمكهها قا هستدل عل  رقيها  ث مسألة الفحص الحبث قبل الو
 يلث :

قا المصلحة األصلية المةصودة للشزار  مزا مشزروعية الزووا   أواًل :

هث المحا ظة عل  الهسل إيجادال وإبةاءل، ولم يخال  قحد ما علمزاء الشزريعة 
 زززث هزززذا؛ أله زززم قجمعزززوا علززز  قا المحا ظزززة علززز  الهسزززل مزززا المةاصزززد 

وكل شزر    ل.الضرورية الخمسة وهث: الديا والهفل والعةل والهسل والما
ل لجلززب مصززلحة، البززد لززك مززا قا يسززد بةيززة األبززواب التززث  حكززيم إذا  ززتح بابززا

بالتشزريع، وممزا ال  ةتعارض هذا الباب، حت  يزتم جلزب المصزلحة المةصزود
ل إلهجزاب الهسزل، ووسزيلة  شك  يك قا الووا  هزو الزذي جعلزك الشزار  حريةزا

ث تعزارض قو تهزاقض صالحة لرعايتك ..  نذا البد ما قفل جميع الحرق الت
خاصة عهد اهتشار  –ذلك الحري . وما قهم الحرق التث تحا ظ عل  الهسل 
وتمهززززع األمززززراض  –األمززززراض الوراهيززززة والمعديززززة  ززززث مهحةززززة معيهززززة 

المستعصية؛ ما يتم مزا إجزراء الكشز  الحبزث علز  الزووجيا قبزل الزووا ؛ 
عديزة التزث ت زدد للتأكد ما سالمة الووجيا ما تلك األمراض الوراهية قو الم

 كياا األسرة والمجتمع. 
قخرجزك  مزا مهزل –ويمكهها قا هحمل معه  األحاديث الواردة  زث ذلزك 

البخززاري عززا قبززث هريززرة قا الهبززث صززل  هللا عليززك وسززلم قززال : "و ززر مززا 
ل : "وال   (88).المجذوم كما تفر ما األسد" وقولزك صزل  هللا عليزك وسزلم قيضزا

علزز  األحززوال التززث تهتشززر  ي ززا  –  (89).تززوردوا الممززرض علزز  المصززح"
األمزراض المعديززة قو الوراهيززة، والتززث ال يمكههزا قا هعززر  مززدع خحورت ززا 

إال عا حري  إجراء الفحص الحبث قبل  –وما هم األبهاء  –عل  الووجيا 
الووا . وهو ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية وال مع مةاصد الووا   زث 

 قكهر ما ووا  المرض .اء يدوم ويستمر اإلسالم، وألا ووا  األصح

إذا قهعمها الهظر  ث مف وم السياسة الشرعية عهد العلماء الةدام   اثنياً :

 –قي الفحص الحبث قبل الووا   –والمعاصريا؛ هجد قا مهل هذا اإلجراء 
 زالفحص الحبزث مزا قحكزام  –رئيل الدولة  –يدخل ضما م ام ولث األمر 

                                                             
 ك، ضما المحلب األول ما الفصل الهالث ما هذا البحث.سب  تخريج  (88)

 سب  تخريجك، ضما المحلب األول ما الفصل الهالث ما هذا البحث. (89)
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 ا دليل خاص صزريح  زث الةزرآا قو السزهة ومزا تلزك الوقائع التث ال يوجد ل
  التعاري :
قال صاحب البحر  ث باب حزد الوهزا : "وظزاهر كالم زم ه هزا قا  ( ق 

السياسة هث  عل شثء ما الحاكم لمصزلحة يراهزا، وإا لزم يزرد بزذلك الفعزل 
 (90). دليل جوئث"
ققرب ويةول ابا عةيل : "السياسة ما كاا  عالل يكوا معك الهال  ( ب 

إل  الصالح، وقبعد عا الفساد، وإا لم يضعك الرسول صل  هللا عليك وسزلم 
وال شززك قا الفحززص الحبززث قبززل الززووا  يحةزز    (91).وال هززول بززك وحززث"

المصززلحة للززووجيا والمجتمززع، ويززدرق عززه م المفاسززد المتمهلززة بززاألمراض 
 الوراهية والمعدية.

ل للسياسززة الشززرعية واسززتخلص الززدكتور عبزد السززالم العززالم تعري( جزـ فزا
"هززث كززل تصززر  شززرعث موا زز  لمةاصززد الشززار  العامززة، ومحةزز    ةززال:

لغاياتززك وقهدا ززك، بحيززث يكززوا معززك الهززال ققززرب إلزز  الصززالح وقبعززد عززا 
 ما مجمو  التعاري  السزابةة للسياسزة الشزرعية هالحزظ قه زا    (92).الفساد"

وشاملة لكل لزوا مزا  قد جعلت السياسة الشرعية شاملة لجميع قمور الحياة،
قلواا تدبير شزئوا الرعيزة  يمزا يصزلح م، وإا لزم يةزم علز  كزل تزدبير دليزل 
جوئزث تفصزيلث، ومززا ذلزك إجزراء الفحززص الحبزث قبزل الززووا  علز  سززبيل 
االختيززار، قو اإللززوام  ززث األحززوال التززث تهتشززر  ي ززا األمززراض الوراهيززة قو 

 المعدية  ث بعض المهاح  دوا األخرع.

إا ما قواعد الشريعة الكلية، ومةاصدها العامزة: ارتكزاب قخز   اثلثًا :

الضرريا لد ع قكبرهما، وتفويزت إحزدع المصزلحتيا لجلزب قكبرهمزا بزل إا 
 (93).  د ع المفاسد مةدم عل  جلب المصالح

                                                             
عابزديا، محمزد (. ابا 5/11ابا هجيم، ويا الديا، البحر الرائ  شرح كهو الدقائ  ) (90)

 (4/15تار عل  الدر المختار )حقميا، حاشية رد الم

 (.13ابا الةيم، الحرق الحكمية  ث السياسة الشرعية )هةالل عا   (91)

 (.14العالم، عبد السالم محمد، هظرية السياسة الشرعية "الضوابح والتحبيةات" ) (92)

 (.129(.  الورقا، شرح الةواعد الفة ية )87السيوحث، األشباو والهظائر ) (93)
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ومما ال شك  يك قا ما قعظم المفاسد استشراء، األمراض الوراهية قو 
قهيميزا حززوض البحززر األبززيض المتوسززح( المعديزة مهززل االيززدو، والهاالسززيميا )

واألهيميا المهجلية .. وهذو األمراض قو بعض ا تهشأ عا الصزفات الوراهيزة، 
ويهت  عه ا قمراض تكسر كريات الدم الحمزراء، وهزث مزا قكهزر األمزراض 
خحورة، ويتعيا مةاومت ا بكل الوسائل بما  يك ذلك إلواميزة الفحزص الحبزث 

ث تهتشزر  ي زا تلزك األمزراض، لمزا  زث ذلزك مزا قبل الووا   ث المهاح  التز
 درء المفاسد وجلب المصالح.

وقما إلوامية الفحص الحبث قبزل الزووا   زث األحزوال العاديزة التزث ال 
ل الهتشزار تلزك األمزراض،  فيزك اعتزداء علز  الحريزة  يكوا الزووا   ي زا سزببا

ل علزز  حريت مززا فحص ،  العمززل بززالالشخصززية للززووجيا، ألا  ززث ذلززك ا تئاتززا
 زث المهزاح  التزث تهتشزر  ي زا األمزراض الوراهيزة قو  –الحبث قبزل الزووا  

وإا كاا  يزك اعتزداء علز  الحريزة الشخصزية للزووجيا إال قهزك ال  –المعدية 
يةارا هذا الضزرر بمزا هزو قعظزم مهزك مزا استشزراء األمزراض الوراهيزة قو 

 المعدية .

  (94).ال بك   و واجزب"قا ما قواعد الشر : "ما ال يتم الواجب إ رابعثًا:

ووجززك االستشزز اد ب ززذو الةاعززدة ههززا : قا السززعث إلزز  المحا ظززة علزز  الهسززل 
إيجادال قو بةاءل هو  ث األصل ما الفروض الواجبة عل  األمة، وتحةي  هزذا 

خاصزة  زث المهزاح   –توق  عل  الفحص الحبزث قبزل الزووا  قد يالواجب 
الذي يمكا بواسحتك معر ت ا،  –ية التث تهتشر ب ا األمراض الوراهية والمعد
ل ما هذا الوجك. ل وواجبا   يعتبر مشروعا

ومزا قزرر ههزا  زث هزذو الةاعزدة، قزد قزررو ابزا الةزيم  زث ضزرورة  ززتح 
الززذرائع الجالبززة للمصززالح بةولززك : "لمززا كاهززت المةاصززد ال يتوصززل إلي ززا إال 

ب زا،  بأسزباب وحزرق تفضزث إلي زا كاهزت حرق زا وقسزباب ا تابعزة ل زا معتبزرة
 وسائل المحرمات والمعاصث  ث كراهت ا والمهع مه ا بحسب إ ضائ ا إلز  
غايت ا وارتباحات ا ب ا، ووسائل الحاعات والةربات  ث محبت زا واإلذا  ي زا 

                                                             
 ( وما بعدها. 1/357ابا الهجار، شرح الكوكب المهير ) (94)
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بحسززب إ ضززائ ا إلزز  غايت ززا،  وسززيلة المةصززود تابعززة للمةصززود، وكالهمززا 
 (95).ل"مةصود، لكهك مةصود قصد الغايات، وهث مةصودة قصد الوسائ

: إا إلواميززة الفحززص الحبزث قبززل الززووا   ززث األحززوال العاديززة خامسثاً 

يتضما اال تئات عل  الحريزة الشخصزية، إضزا ة إلز  قهزك يسزبب العديزد مزا 
بززدوا  المشززاكل الماليززة والهفسززية، ويززؤدي إلزز  كشزز  األسززرار الشخصززية

ل إلز  تعزرض بعزض األشزخاص ألي ضرورة قو حاجزة ، بزل قزد يزؤدي قيضزا
خاصة عهد المصزابيا  –ما قشكال التمييو الةائم عل  صفاتك الوراهية شكل 

وقزد يحجزم بعزض المةزدميا علز  الزووا ،  –باألمراض الوراهية قو المعدية 
بعزززد معر تزززك بعيزززوب معيهزززة وراهيزززة قو معديزززة لزززدع الحزززر  اآلخزززر، مزززا 
 االستمرار  ث إهجاو الووا ، ويؤول هتيجة إل  االمتها  عا الووا  والةبول

 بالحر  اآلخر.

والسزز ولة  مززا المبززاديء األساسزية للشززريعة اإلسززالمية مبززدق اليسززر:  سادسثاً 

 وقد تضا رت األدلة ما الكتاب والسهة عل  ذلك: ود ع المشةة،

  ☺ ( مزززززززا الكتزززززززاب: قولزززززززك تعزززززززال  

➢  ➔  

➢   ((96)   وقولززززك سززززبحاهك)  

☺   ➢ 

➔   ( 

 ☺   (وقولزززززززززززززززززززك سزززززززززززززززززززبحاهك:  (97)

 ➢   ( 

                                                             
 (. 3/135ابا الةيم، اعالم الموقعيا عا رب العالميا ) (95)
 ( . 185سورة البةرة ، آية رقم )  ( 96)
 ( . 28سورة الهساء ، آية رقم )  ( 97)
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    ➔ (وقولك سبحاهك:  (98)

   (
ومزززززا السزززززهة : مزززززا   (99)

  البخاري  ث صحيحك عا قبث بردة عا قبيك قال: بعث الهبث قخرجك اإلمام 

جززدو قبززا موسزز  ومعززاذال إلزز  الززيما  ةززال : ) يسززرا وال تعسززرا ، وبشززرا وال 

، صززوص الشززرعية مززا كتززاب هللا عززو وجززل  ززذو اله ( 100)تهفززرا، وتحاوعززا(

، شززاهدة علزز  اعتبززار الشززريعة لر ززع الحززر  والمشززةة عززا  وسززهة رسززولك 

ولزو كزاا الشزار  الحكزيم قاصزدال قه ا جاءت بالتيسير ال بالتعسزير ، العباد، و

للمشةة لمزا كزاا مريزدال لليسزر وال للتخفيز ، ولكزاا مريزدال للحزر  والمشزةة، 

ل  زث الشزريعة اإلسزالمية لحصزل  وذلك باحل، ولو كاا الحر  والمشةة واقعا

ذا الكالم التهاقض واالختال   ي ا وذلك مهفث عه ا.. ووجك االستش اد ما ه

عل  مسألتها: قا إلوامية الفحزص الحبزث قبزل الزووا  يسزتلوم وقزو  األ زراد 

المةبليا عل  الووا   ث مشةة وحر ، حيث إا كلفتك المالية ليسزت يسزيرة، 

ل.  وجعزل  وال تستحيع معظم الدول العربية واإلسالمية قا تةوم بتغحيتك ماليا

األشزخاص كلفزة ماليزة قزد العبء عل  ما يريد الزووا  سزيؤدي إلز  تحميزل 

تويد ما ابتعاد الشباب عا الووا  وعوو  م عهك، كما قا خو  م مزا هتزائ  

                                                             
 ( . 6سورة المائدة ، آية رقم )  ( 98)
 ( . 78سورة الح   ، آية رقم )  ( 99)
عث قبث موس  ومعزاذ إلز  البخاري  ث صحيحك ، كتاب المغاوي ، باب بقخرجك  (100)

 ( 4344( ح ) 3/5/129اليما قبل حجة الودا   ) 
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ل إلزز  اجتهابززك قو التحايززل  الفحوصززات وعواقب ززا علزز  حيززات م سززتد ع م قيضززا

 عليك.

 

 سابعاً : أن األحكام تتغري بتغري األزمان : 
ابا الةيم  صالل  لةد اشت رت بيا العلماء هذو الةاعدة ، حيث عةد اإلمام

 ث تغير الفتوع واختال  ا بحسب تغير األومهة واألمكهة واألحزوال والهيزات 
ل لتغيزر األعزرا    (101).والعوائد ل يمكا تغيرها تبعا ومرادهم قا ههاك قحكاما

والعززادات الحادهززة  ززث األومززاا المختلفززة المتجززددة ، كاألحكززام االجت اديززة 
خزززال  الشزززريعة وتجيزززوو ، دوا األحكزززام والةياسزززية والمصزززلحية ، ممزززا ال ي

األساسية الهابتة ، والتغير والتبدل هو  ث تبدل األساليب والوسائل الموصزلة 
ل  إل  غاية الشار  لتبدل حاجات الهال ومصالح م، مما تركتك الشريعة محلةا
ل  لالختيار بحسب الوماا و   المصالح المعتبرة . ويبة  قصل الخحاب هابتزا

وقبززديت ا مززع بةززاء الززدهيا والتكززالي ، واخززتال  األعززرا   لخلززود الشززريعة
واألومهة تبة  معك مهحوية تحت قصل شرعث يحكم علي ا . وال يراد بتغير 
الومززاا  سززاد األخززالق واالبتعززاد عززا ديززا هللا تعززال  ، ممززا يهبغززث معالجتززك 
ل مهاسزبة  ومحاربتك، وإهما يراد هشوء قوضزا  تهظيميزة جديزدة تتحلزب قحكامزا

 . ل ا
: قا اكتشززا  األمززراض ستشزز اد ب ززذا الكززالم علزز  مسززألتهاووجززك اال

الوراهية قو المعدية بالفحص الحبث قبل الووا  ؛ كاا قبل ترقزث الحزب مزا 
األمززور المسززتحيلة ، واآلا بعززد تةززدم الحزززب قصززبح سزز الل مززأموا العاقبزززة 

، مزااتغيير الحكم بتغير الحال والوبالتجربة ؛ اكتشا  تلك األمور ،  وجب 
، وذلززك درءال تهتشززر  ي ززا تلززك األمززراض المخيفززة خاصززة  ززث المهززاح  التززث

الستشرائ ا  ث الحياة الووجية مستةبالل ، عا حري  إجزراء الفحزص الحبزث 
ل  زث ذلزك مزا بزاب قبل الووا  . و زث هزذو الحالزة يحز  لزولث األمزر التزدخ

ل الفحص الحبزث قبزل الزووا  إلوام، ولك قا يجعل السياسة الشرعية ، وذلزك يزا

                                                             
 ( وما بعدها .3/14الةيم ، اعالم الموقعيا عا رب العالميا ) ابا   ( 101)
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، خاصة إذا كاا الووا  لك المجتمع ما األمراض المستعصيةلوقاية ق راد ذ
 ما قهم األسباب التث تؤدي إل  اهتشار تلك األمراض .

  اً : قاعدص ا األمور مبقاصدها ا اثمن
إا هذو الةاعدة ما قهم الةواعد وقعمة ا جذورال  ث الفةك اإلسزالمث،   

الغزة ،  أ اضزوا  زث شزرح ا والتفريزع علي زا، ألا وقد قوالها الفة اء عهايزة ب
 شحرال كبيرال ما األحكام الشرعية يدور حول هذو الةاعدة . 

واألصل  ي ا الحديث الذي قخرجزك اإلمزام البخزاري  زث صزحيحك عزا 
: )   اروق األمة عمر با الخحاب رضث هللا عهك قهك قال : قال رسول هللا 

ل امرئ ما هزوع،  مزا كاهزت هجرتزك إلز  هللا إهما األعمال بالهيات، وإهما لك
ورسولك،   جرتك إل  هللا ورسولك، وما كاهت هجرتك لدهيا يصيب ا قو امرقة 

 (102) .يهكح ا ،   جرتك إل  ماهاجر إليك(
 الهية روح العمل ولبك وقوامك ، وهو تزابع ل زا يصزح بصزحت ا ويفسزد 

 ما كهوو العلم وهما : قولك قد قال كلمتيا كفتا وشفتا وتحت بفسادها ، والهبث
) إهما األعمال بالهيات، وإهما لكل امرئ ما هزوع (  بزيا  زث الجملزة األولز  
قا العمل ال يةع إال بالهية ، ول ذا ال يكوا عمل إال بهية ، هم بيا  ث الجملزة 
الهاهيزززة قا العامزززل لزززيل لزززك مزززا عملزززك إال مزززا هزززواو ، وهزززذا يعزززم العبزززادات 

 (103).والهذور وسائر العةود واأل عال والمعامالت واأليماا
 ووجك الداللة عل  مسألتها هذو : 

قا هزذو الةاعززدة قوضزحت لهززا قا األعمزال معتبززرة علز  حسززب الهيززات 
والمةاصززد، وعليززك  ززنا الفحززص الحبززث قبززل الززووا  يختلزز  حكمززك بحسززب 
اخززتال  المةصززود مهززك،  ززنا كززاا المةصززود بززك الةضززاء علزز  األمززراض 

معديزة ود زع المفاسزد األشزد،  نهزك يكزوا مةصزدال محمزودال وعمزالل الوراهية وال
ل ي هززاب  اعلززك ويمززدح عليززك، وهززذا هززو مةصززودها بززالةول بنلواميززة  مشززروعا
الفحص الحبث قبل الووا ، وقما إذا كاا المةصود بك اال تئات علز  الحريزة 

                                                             
 ( .1( ح ) 1/1/3البخاري  ث صحيحك ، كتاب بدء الوحث ، ) قخرجك  ( 102)
 ( . 3/123الةيم، اعالم الموقعيا عا رب العالميا ) ابا   ( 103)
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الشخصية والحصول عل  األموال بغير ح ، والزروتيا المعتزاد عليزك،   زذا 
 .ةصد مذموم وعمل محرم ال هةول بكم

وقخيرال ذكر الدكتور محمد شزبير بعزض التشزريعات واألحكزام الفة يزة 
 الوقائية للحد ما األمراض الوراهية قبل الووا ، وما ذلك:

قا يختززار الززوو  ووجتززك مززا عائلززة تعززر  بهات ززا باإلهجززاب؛  ةززد  (ق 
اء رجزل إلز  الهبزث قخر  قبو داود  ث سههك عا معةل با يسزار قهزك قزال: جز

صل  هللا عليك وسلم  ةزال: إهزث قصزبت امزرقة ذات حسزب وجمزال، وإه زا ال 
تلد، ق أتووج ا؟ قال: "ال" هم قتاو الهاهية  ه او، هم قتاو الهالهزة،  ةزال "تووجزوا 

 (104).الودود الولود  نهث مكاهر بكم األمم"
ة قا يتصززز  الووجزززاا بالعةزززل والفحهزززة.  يجتهزززب الرجزززل المزززرق ( ب

الحمةاء، ألا العشرة ال تصلح مع ا، وربما اهتةل ذلك إل  ولدها،  ةد قيزل : 
"اجتهبوا الحمةاء،  نا ولزدها ضزيا  وصزحبت ا بزالء" وكزذلك المزرقة تجتهزب 

 الرجل األحم .
ل بمرض ما األمراض المعدية قو  (جـ قا ال يكوا قحد الووجيا مصابا

قا الهبث ورد  ث حديث البخاري  الوراهية حت  ال يهتةل ذلك إل  األبهاء،  ةد
: "ال يزورد ممزرض علز  مصزح" وقزال صزل  هللا صل  هللا عليزك وسزلم قزال

عليك وسلم : "ال عدوع وال حيرة وال هامة وال صفر، و ر ما المجذوم كما 
 (105).تفر ما األسد"

قما كيفية معر ة إصابة قحد الووجيا بمرض مزا األمزراض  بزنجراء 
ا ، وهو ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية وال مع الفحص الحبث قبل الوو

 مةاصدها..
يسززتحب تغريززب الهكززاح،  يبتعززد الززوو  عززا الززووا  بالةريبززات؛  ( د 

ل لضززع  بهيززة األوالد؛  ةززد روي عززا   كابهززة العززم وابهززة الخززال. وذلززك تفاديززا
وقد اعتادوا التوو   –عمر با الخحاب رضث هللا عهك قهك قال لبهث السائب 

ل : "اغتربززوا وال حك م : "قززد قضززويتم  ززاهاتبةريبزز وا الغرائززب"  وقززال قيضززا

                                                             
قبوداود  ث سههك ، كتاب الهكاح ، بزاب اله زث عزا تزووي  مزا لزم يلزد مزا قخرجك  ( 104)

( ح ) 2/376( وصزززححك األلبزززاهث  زززث صزززحيح سزززها قبزززث داود )2/227الهسزززاء )
1805. ) 

 سب  تخريج ما. ( 105)
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 ةولزة "تضزووا" مزا ضزوي : ضزع  وهزول، وقضزوع قتزز   (106).تضزووا"
بولززد ضززاوم قو ضززعي  البهيززة. وقززد قيززل : "الغرائززب قهجززـب، وبهززات العززم 

 قصبر".
ومؤدع هذا قا ما قراد قا يتوو   ليبحث عا امرقة ليست ما ذوات 

ل قا بعض الصفات الوراهية الحاملة لمرض وراهث قد قرابتك، أل هك هبت حبيا
 ا  ث بعض األشخاص،  نذا اجتمع شخص يحمل تلك الصفات فتتهح  لضع

المتهحيززة مززع قريبززة عززا حريزز  الززووا  قويززت تلززك الصززفات واهتةلززت إلزز  
األوالد  يصابوا باألمراض الوراهية، وهذا ال يكوا إال إذا كاا  ث الةريبيا 

 متهحية. صفات
قمززا إذا كززاا الةريبززاا ال يحمززالا تلززك الصززفات الوراهيززة المتهحيززة  ززال 

 يخش  عل  األوالد ما اإلصابة باألمراض الوراهية.
ويمكا معر ة ذلك بدراسة شجرة العائلة واستشارة حبيزب متخصزص 

 .-وهللا تعال  قعلم  -   (107).  ث الوراهة، وإجراء الفحوصات التث تبيا ذلك
 

 ةثثثثخامت
وبعزد :  ةزد   الحمد هلل وحدو، والصالة والسالم عل  مزا ال هبزث بعزدو.

اهت يت بحمد هللا ما الكتابة  ث هذا البحث العلمث )الفحص قبل الزووا   زث 
الفةك اإلسالمث( وقد توصلت ما خالل البحث  ث هذا الموضو  إل  الهتائ  

 التالية :
ال مه جك، وقهزك يتسزم اإليماا العمي  بصالحية الفةك اإلسالمث، وكم -

 بالهراء والو اء بجميع متحلبات الحياة، ومستجدات العصر..
الةحززع بهززراء الفةززك اإلسززالمث وتهوعززك، وقهززك لززيل ضززئيل الحجززم قو  -

سززححث الغززوص، كمززا يززدعث الكهيززر مززا المستشززرقيا وتالميززذهم الحاقززديا 
 البل اء.

                                                             
  سب  تخريجك. ( 106)
ما مجلة الحكمزة، شبير، محمد عهماا، موق  اإلسالم ما األمراض الوراهية، ض (107)

 (. 211 – 209ص ) هـ،1416( صفر 6العدد )



 الفحص قبل الووا   ث الفةك اإلسالمث

 

1169 

ديعزة، وقه زم هبو، علماء اإلسالم  ث الهواحث الفة ية، وإس امات م الب -
خدموا هذو الشريعة خدمة جليلة،  م زدوا بزذلك السزبيل لمزا جزاء بعزدهم  زث 

 الغوص  ث المسائل المستجدة التث تتحلب دراسة علمية جديدة.
معالجززة قضززايا العصززر ومشززكالتك ووقائعززك المسززتجدة؛  لكززل عصززر  -

 ا.قضاياو ومشكالتك ووقائعك المتجددة التث لم يتكلم عه ا الفة اء السابةو
لفة زززاء ذوي الملكزززات الفة يزززة الراسزززخة االجت زززاد  زززث تلزززك ل البزززد    

 الةضايا والمشكالت والوقائع، وإال قدع ذلك إل  عول المجتمع وتجميدو.
بروو الفةك اإلسزالمث كميزواا يجزدر االحتكزام إليزك  زث الكشز  عزا  -

المسزائل الغامضزة، وحزل المشزكالت المستعصزية علز  ضزوء مزواويا الفةزك 
 ث.اإلسالم
إخضززا  مسززألة الفحززص الحبززث قبززل الززووا  وإدراج ززا ضززما بززاب  -

 السياسة الشرعية، ويمكا تفصيل ذلك بما يلث:
 ث حالة اهتشار األمراض الوراهية والمعدية  زث بلزدم معزيا، وكزاا  (ق 

الووا  ما قهم األسباب التزث تزؤدي إلز  اهتشزار تلزك األمزراض،  زنا لزولث 
ل، األمر التدخل  زث ذلزك، ولزك قا يج عزل الفحزص الحبزث قبزل الزووا  إلواميزا

ل  وذلززك لحمايززة ق ززراد المجتمززع مززا األمززراض المستعصززية، وحمززايت م صززحيا
ل وغير ذلك. ل واجتماعيا  وهفسيا

ل الهتشار  (ب  وقما  ث الحاالت العادية؛ التث ال يكوا  ي ا الووا  سببا
بزنجراء األمراض الوراهيزة والمعديزة،  نهزك مزا غيزر الالئز  قا يلزوم الهزال 

الفحص الحبث قبل الووا ، ألهك  يك مشةة وصعوبة، وجرت العزادة والحمزد 
هلل سزززهيا حويلزززة قا الهزززال يتووجزززوا مزززا دوا الفحزززص الحبزززث والغالزززب 

 السالمة.

 ةثثثتوصي
يوصززث الباحززث عززرض مسززألة الفحززص الحبززث قبززل الززووا  ومززدع 

اء الهةزات، إلواميتك عل  لجهة يشارك  ي ا العديد ما المتخصصيا ما األحب
وعزدد مزا المسزئوليا ومجموعزة مزا العلمزاء، هزم تر زع هتزائ  هزذا االجتمزا  
لتعززرض علزز  هيئززة كبززار العلمززاء  ززث المملكززة العربيززة السززعودية، وعلزز  

  المجامع الفة ية، حت  يخلصوا بهتيجة  ث ذلك، والبت  ث هذو المسألة.
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محمد وعل  وصل  هللا عل  ، وآخر دعواها قا الحمد هلل رب العالميا
 .آلك وصحبك قجمعيا

 

 املراجثثثثع
 

اله ايزة  زث  . ابا األهير، قبزو السزعادات مجزد الزديا المبزارك بزا محمزد الجزوري[     1  
 تحةيزز  : حززاهر قحمززد الززواوي ومحمززود محمززد الحهززاحث، .غريززب الحززديث واألهززر

 دار الفكر. دمش :
 م1985 /هـ1405 .6ح .تحفة العرول .األستاهبولث، محمود م دي[    2 
دار عمزاا:  . مسزتجدات  ة يزة  زث قضزايا الزووا  والحزالق .األشةر، قسزامة عمزر[    3 

 م.2000 /هـ 1420األردا،  ،الهفائل
. 3ح . إرواء الغليل  ث تخري  قحاديث مهزار السزبيل ،لباهث، محمد هاصر الديااأل[    4 

 .م1985/هـ1405  بنشرا  : وهير الشاويش، المكتب اإلسالمث، 
اختصزرو و  رسزك : وهيزر  . صحيح سها قبزث داود . األلباهث، محمد هاصر الديا[    5 

 الهاشر: مكتب التربية العربث لدول الخلزي ، المكتزب اإلسزالمث،بيروت: الشاويش، 
 م.1989 /هـ1409

توويزع: المكتزب  .  بيزروت: صزحيح سزها ابزا ماجزك . األلباهث، محمد هاصر الديا[   6 
 م.1986/هـ 1407  اإلسالمث، 

لضززماا قسززرة سززليمة : الفحززص قبززل الززووا  للكشزز  عززا " . الباحسززيا، صززفاء[    7 
هزـ، سزبتمبر 1423( رجزب 34، العزدد )رسالة كليات البهزات   ".األمراض الوراهية

 م.2002
محززابع دمشزز :  .الفحززص قبززل الززووا  واالستشززارة الوراهيززة . البززار، محمززد علززث[    8 

 .التةهية لشو ست 
 دار الةلزززم، دمشززز :  .الجهزززيا المشزززوو واألمزززراض الوراهيزززة . البزززار، محمزززد علزززث[   9 

 م.1991
دار  بيززروت: . صززحيح البخززاري . البخززاري، قبززو عبززد هللا محمززد بززا إسززماعيل[   10 

 م.1992 -هـ 1412الكتب العلمية، 
هززدوة الفحززص الحبززث قبززل الززووا  مززا مهظززور حبززث  .بززدراا،  ززاروق وآخززروا[   11 

 م.1994-هـ1415( 3صدرت عا جمعية العفا  األردهية، ح ) . رعثوش
حةةززك: محمززد  . 2.  حمعززالم التهويززل . البغززوي، قبززو محمززد الحسززيا بززا مسززعود[    12 

 م.1993/هـ1414الهمر وآخروا، دار حيبة، 



 الفحص قبل الووا   ث الفةك اإلسالمث

 

1171 
تةزديم  . 2. حالصحة والسزالمة العامزة . حمارهة وويد بدراا وريتاالبكري، قمل، [   13 

 م.2001-هـ1421ة : عالية الر اعث، دار الفكر للحباعة والهشر، ومراجع
الجريسززث، صززالح، لمجتمززع ق ضززل يخلززو مززا األمززراض : مززا يةززهع ا بززالفحص [   14 

المبكر قبل الزووا ؟ تحةيز  قعزدو : محمزد راكزد العهزوي  زث جريزدة الجويزرة العزدد 
 م.2002جوا  7 –هـ 1423ربيع األول  26( الجمعة 10844)

دار . 3ح .  ززتح البززاري شززرح صززحيح البخززاري . ابززا حجززر، قحمززد بززا علززث  [ 15 
 هـ.1407الرياا، المكتبة السلفية، 

المكتزززب  :بيزززروت . (2ح) . المسزززهد . ابزززا حهبزززل، قحمزززد بزززا حهبزززل الشزززيباهث[   16 
 هـ.1398اإلسالمث، 

ا سززليماا بزز :تحةيزز  . غريززب الحززديث .الحربززث، قبززو إسززحاق إبززراهيم بززا إسززحاق[  17 
 م.1985-هـ1405دار المدهث للحباعة والهشر،  جدة: إبراهيم العايد، 

% مزا المجتمزع السزعودي 63دراسزة اجتماعيزة حديهزة : . "الحربث، هاي  عبد هللا[  18 
( السززبت 12486، العززدد )جريززدة الريززاض ". لززدي م معر ززة سززابةة بززالفحص الحبززث

 م.2002قغسحل  31 -هـ1423جمادع اآلخرة  22
محززابع المةززاولوا العززرب  . الززووا   ززث الشززريعة اإلسززالمية . سززب هللا، علززثح[  19 

 .م1996 "عهماا قحمد عهماا وشركاو"
لحمايززة المجتمززع مززا األمززراض : الفحززص الحبززث " .الحميضززث، محمززد عبززد هللا[  20 

محزززرم  23( السزززبت 10782، العزززدد )جريزززدة الجويزززرة   ."للزززووجيا قمزززر م زززم
 .م2002إبريل  6 –هـ 1423

الحززيح، سززهاء سززة ، ضززما هززدوة الفحززص الحبززث قبززل الززووا  مززا مهظززور حبززث [  21 
وشززرعث، تحريززر :  ززاروق بززدراا وعززادل بززدراا، ت صززدر عززا جمعيززة العفززا  

 م.1994 /هـ 1415األردا،  –االردهية، عماا 
دار الريزاا للتزراث،  . سزها قبزث داود . قبو داود، سليماا با األشزعث السجسزتاهث[  22 

 م.1988 /هـ1408
تحةيز  :  . كتاب الهكزاح مزا األسزرار . الدبوسث الحهفث، قبو ويد عبد هللا با عمر[  23 

 م.1993 /هـ 1413( 1هاي  با ها ع العمري، دار المهار، ح )
بدولززة اإلمززارات العربيززة  جريززدة البيززاا، "قبززل الززووا " . درويززش، بسززام علززث[   24 

 م.2002مارل  6 –هـ 1422جة ذو الح 22المتحدة  ث دبث، االربعاء 
شرح حدود اإلمزام األكبزر قبزث  . الرصا  التوهسث، قبو عبد هللا محمد األهصاري[   25 

مززا محبوعززات ووارة األوقززا  والشززؤوا اإلسززالمية بالمملكززة   .عبززد هللا بززا عر ززة
 م.1992 –هـ 1412المغربية 

. 2. حمصززحف  الورقززا تعليزز  : . شززرح الةواعززد الفة يززة . الورقززا، قحمززد محمززد[  26 
 م.1989 /هـ 1409   دمش : دار الةلم، 



 مصلح عبدالحث الهجار

 

1172 
 29( الجمعزة 10522، العزدد )جريدة الجويرة ".آ اق إسالمية . "السدالا، صالح[   27 

 م.2001 –هـ 1422ربيع الهاهث 
 . تيسير الكزريم الزرحما  زث تفسزير كزالم المهزاا . السعدي، عبد الرحما با هاصر[  28 

 م.2000/هـ1421اللويح ، مؤسسة الرسالة،  تحةي : عبد الرحما

األشزباو والهظزائر  زث قواعزد و زرو   . السيوحث، جالل الديا عبد هللا بزا قبزث بكزر[ 29 
دار الكتزاب العربزث،  . بيروت:تحةي  : محمد المعتصم باهلل البغدادي  . ةك الشا عية

 م.1987 /هـ 1407
الموا ةززات  ززث  . غرهززاحث المززالكثالشززاحبث، قبززو إسززحاق ابززراهيم بززا موسزز  ال[   30 

 /هززززـ 1415 بيززززروت: دار المعر ززززة، تعليزززز  عبززززد هللا دراو،  . قصززززول الشززززريعة
 م.1994

دار المعر زة، عزام بيزروت:  . االعتصام . الشاحبث، قبو إسحاق ابراهيم با موس [  31 
 هـ.1402

ريززدة ج ".الفحززص الحبززث قبززل الززووا  ضززماهة لشسززرة السززعيدة" .شززاهيا، حززاهر[  32 
 13 –هززـ 1422رجززب  26البيززاا بدولززة اإلمززارات العربيززة المتحززدة بززدبث، السززبت 

 م.2001قكتوبر 
مجلزة االقتصزاد  ".الفحص قبل الووا  يةث مزا المشزاكل الصزحية" . شاهيا، وائل[  33 

 م.1994ديسمبر  – 1415( جمادي اآلخرة 163، العدد )اإلسالمث
، مجلززة الحكمززة ". م مززا األمززراض الوراهيززةموقزز  اإلسززال. "شزبير، محمززد عهمززاا[  34 

 بريحاهيا. –هـ ، تصدر ما لهدا 1416( صفر 6العدد )
، مزا مغهث المحتزا  إلز  معر زة معزاهث قلفزاظ المه زا  . الشربيهث، محمد الخحيب[  35 

محبوعززات شززركة ومكتبززة ومحبعززة : مصززحف  البززابث الحلبززث وقوالدو بمصززر سززهة 
 م.1959 /هـ 1377

دار حويز  للهشزر والتوويززع،  .عزش الووجيزة .ي، سزلماا بزا ظزا ر عبزد هللاالشز ر[  36 
 م.2002 /هـ 1423

قحكززام الجراحززة الحبيززة واآلهززار المترتبززة  ، محمززد بززا محمززد المختززار. الشززهةيحث[  37 
 م .1993 /هـ 1413 ،مكتبة الصدي   . الحائ : علي ا

 زث األخزذ باألسزباب إلقامزة مزه   اإلسزالم " . الصالح، محمد بزا قحمزد بزا صزالح[  38 
مزايو  –هزـ1422( ربيزع األول 226، العزدد )مجلة األما والحياة ." األسرة الراشدة

 م.2001
دور الزووا   زث الوقايزة مزا مزرض اإليزدو واإلصزابة " . الحبحبائث، وليد مسزاعد[  39 

ل  ، المهعةززدة  ززث هززدوة إسززالمية للمشززاكل االجتماعيززة لمززرض األيززدو   ". بززك قيضززا
م، إشزرا  وتةزديم 1993ديسزمبر  6 –هـ 1414جمادي اآلخرة  23ويت بتاري  الك

 الدكتور عبد الرحما العوضث.



 الفحص قبل الووا   ث الفةك اإلسالمث

 

1173 
مكتبزة التزراث اإلسزالمث، الةزاهرة:  . الووا  المهزالث . الحيبث، عكاشة عبد المهاا[  40 

 .د. ت
هظريزززة السياسزززة الشزززرعية "الضزززوابح " . العزززالم، عبزززد السزززالم محمزززد الشزززري [  41 

 م.1996دار الكتب الوحهية،  بهغاوي:  . "بيةاتوالتح
المع زد العزالمث للفكزر  . المةاصد العامزة للشزريعة اإلسزالمية . العالم، يوس  حامد[  42 

 م.1991/هـ1412  اإلسالمث، 

حاشززية رد المحتززار علزز  الززدر المختززار شززرح تهززوير  . ابززا عابززديا، محمززد قمززيا[  43 
 م.1979/هـ 1399 ،دار الفكر. بيروت: 2ح . األبصار

( 199، العززدد )مجلززة األمززا والحيززاة ". ضززرورة حتميزة" . عبزد اللحيزز ، عرسززاا[  44 
 م.1999مارل  –هـ 1419ذو الحجة 

خادم الحزرميا الشزريفيا يوجزك بدراسزة توسزيع إلواميزة الفحزص "الغوال، عدهاا، [  45 
الهاهيزززة، ( السزززهة 433، ا لعزززدد )جريزززدة الزززوحا، ضزززما "للسزززعودييا قبزززل الزززووا 

 م.2001ديسمبر  6 –هـ 1422رمضاا  21الخميل 
حبعززة: محمززد علززث  . إحيززاء علززوم الززديا . الغوالززث، قبززو حامززد محمززد بززا محمززد[  46 

 ، د.ت.صبيح
تحةيز  : مكتزب  .الةزامول المحزيح . الفيروو آبادي، مجد الزديا محمزد بزا يعةزوب[  47 

 م.1987 /هـ 1407 ، 2 تحةي  التراث  ث مؤسسة الرسالة، ح 
تحةيز  :  . معجم مةزاييل اللغزة .ابا  ارل، قبو الحسيا قحمد با  ارل با وكريا[  48 

 م.1999 /هـ1420دار الجيل،   بيروت: . عبد السالم محمد هاروا
 /هزـ1398 بيزروت: دار الفكزر،  . محاسزا التهويزل . الةاسمث، محمزد جمزال الزديا[  49 

 .م1978

تحةيزز  :  .المغهزث .  الزديا عبزد هللا بزا قحمزد المةدسزثابزا قدامزة، قبزو محمزد مو ز[  50 
عبززد هللا التركززث وعبززد الفتززاح الحلززو، توويززع ووارة الشززؤوا اإلسززالمية واألوقززا  

 بالمملكة العربية السعودية.
الجزواب الكزا ث لمزا سزأل عزا الزدواء  . ابا الةيم، شمل الديا محمد بزا قبزث بكزر[  51 

 .د. تميةدار الكتب العلبيروت:  .الشا ث
قعزالم المزوقعيا عزا رب  . ابا الةيم، شمل الديا قبث عبد هللا محمد بزا قبزث بكزر[  52 

المكتبززة العصززرية، بيززروت:  . ث الززديا عبززد الحميززديززتحةيزز  : محمززد مح .العززالميا
 م.1987 /هـ 1407

الحززرق الحكميززة  ززث  . ابززا الةززيم، شززمل الززديا قبززث عبززد هللا محمززد بززا قبززث بكززر[  53 
 .د.ت،دار الكتب العلمية  . بيروت: تحةي  : محمد حامد الفةث .ة الشرعيةالسياس

.  الجزززامع ألحكزززام الةزززرآاالةرحبزززث، قبزززو عبزززد هللا محمزززد بزززا قحمزززد األهصزززاري، [  54 
 م.1967 /هـ 1378دار الكتاب العربث للحباعة والهشر،  بيروت:



 مصلح عبدالحث الهجار

 

1174 
المصزحلحات والفزروق الكليزات )معجزم  زث  . الكفوي، قبو البةاء قيزوب بزا موسز [  55 

تحةيززز : عزززدهاا درويزززش ومحمزززد المصزززري، مؤسسزززة الرسزززالة، . 2ح  .اللغويزززة(
 م.1993 /هـ 1413

تحةيز : محمزد  زؤاد عبزد  . سها ابزا ماجزك . ابا ماجك، قبو عبد هللا محمد با يويد[  56 
 .د. تدار إحياء التراث العربث،  . بيروت:الباقث

  رسززة وتةززديم : قسززم الدراسززات بززدار الكتززاب   .الموحززأ . مالززك، مالززك بززا قهززل[  57 
 م.1988 /هـ 1408 ، دار الرياا للتراث  . الةاهرة: العربث

دار الشزززروق للهشزززر والتوويزززع،  . الصزززحة والسزززالمة العامزززة . مواهزززرة، قيمزززا[  58 
 م.2000

 . صزحيح مسزلم بشزرح الهزووي . مسلم، قبو الحسيا مسزلم بزا الحجزا  الهيسزابوري[  59 
 م.1987 /هـ 1407دار الرياا للتراث، رة: الةاه

بيزروت:  . لسزاا العزرب . ابزا مهظزور، قبزو الفضزل جمزال الزديا محمزد بزا مكزرم[  60 
 م.1955 /هـ 1374دار صادر، 

تحةيز : محمزد هاصزر  . مختصر صحيح مسزلم . المهذري، وكث الديا عبد العظيم[  61 
 م.1987 /هـ 1407الديا األلباهث، المكتب اإلسالمث، 

." الفحززص الحبززث قبزززل الززووا  ضززماهة لسززالمة األحفزززال" . موصززللث، صززفواا[  62 
يوهيزززو  10هزززـ الموا ززز  1422ربيزززع األول  18، األحزززد اإلماراتيزززة جريزززدة البيزززاا

 م.2001
ل قم " . هصززر، لحفززث[  63  الفحززص الحبززث قبززل الززووا  : هززل تفرضززك الحكومززات  رضززا

 هـ.1421( جمادع األول  279ريا، العدد )البح – مجلة ال داية "يكوا اختيارال؟!
ابا هجزيم، ويزا الزديا، البحزر الرائز  شزرح كهزو الرقزائ ، دار الكتزاب اإلسزالمث، [  64 

 الحبعة الهاهية.
تحةيزز  : محمززد  . شززرح الكوكززب المهيززر . ابززا الهجززار، محمززد بززا قحمززد الفتززوحث[  65 

 م.1982/هـ 1402 ، دار الفكر دمش : الوحيلث وهويك حماد، 
دار الرشززد للتوويززع  . تأصززيل االقتصززاد اإلسززالمث . الهجززار، مصززلح عبززد الحززث[  66 

 م.2003 /هـ 1424والهشر، 

. 2. حلزك : الشزي  مصزحف  الورقزا قزدم . الةواعزد الفة يزة . الهدوي، علث با قحمد[  67 
 م.1991 /هـ 1412دار الةلم،  دمش :

 ." لحبث قبل الووا ، إجابزة علز  سزؤالالفحص ا. "الهفيسة، عبد الرحما با حسا[  68 
 م.2004 -هـ 1425(، 16(، السهة )62، العدد )مجلة البحوث الفة ية المعاصرة

 
 
 
 



 الفحص قبل الووا   ث الفةك اإلسالمث

 

1175 

 
 
 
 
 
 
 

Pre-marriage Medical Test in the Islamic Jurisprudence 
 

Musleh Abdul-Hai Al-Najjar 
Associate Professor, Islamic Studies Section, Faculty of Education for Girls, 

Arts Sections, Riyadh,  Saudi Arabia 

 

(Received 10/2/1425H.; accepted for publication 18/4/1425H.) 

 

 
Abstract. Pre-marriage tests shall be subjected and included within the frame of Sharia policy. One the most 

prominent fields of Sharia policy are the jurisprudence interpretative judgment for those issue with no 

explicit phrase in the Holy Koran or Sunnah. If we look attentively at pre-marriage tests, we may include 

them within the chapter of Sharia policy and the details of that will be as follows:  

 a) In case hereditary and epidemic diseases spread in a certain country, and if marriage is a key 

reason that leads to the spread of such diseases, the governor may interfere in this issue  and impose a pre-

marriage tests for the protection of the members of that community from irremediable diseases. 

 b) However, in normal cases where marriage is not a reason for spread of hereditary diseases, it is 

not appropriate to impose people to undertake such medical tests as people used to get married since long 

times without being subjected to pre-marriage medical tests and in common the are safe. Nevertheless, this 

doesn’t hinder fiancés and fiancées from undertaking complete medical tests as far as they are interested in 

that. 

 

 
 
 
 
 
 

 

              


