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  ّودوره في الحد من األمراض الوراثية الفحص الطبي قبل الزواج

  زينب أحمد السعيد محمد

ّملكة العربية السعودية بامل، سليل، جبامعة سطام بن عبد العزير ،قسم الفقه  ّ.  

 جامعة ،  باملنصورة ،كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات قسم الفقه، ب
  . مصر،األزهر 

  azhar.edu.eg@Zainab.mohamed٧٠: البريد االلكتروني
  :امللخص 

حتدثت فيه ، )موضوع الفحص الطيب قبل الزواج( :تناولت  يف هذا البحث 
وذكرت فوائد وسلبيات الفحص  ، قبل الزواج مفهوم الفحص الطيب: عن

بيان العالقة بني الفحص الطيب ، كما تناولت فيه أيضا. الطيب قبل الزواج
، واليت تؤثر على احلياة الزوجية ،واألمراض املعدية والوراثية ، ومقاصد الشريعة 

مع ذكر أدلة كل ، آراء العلماء يف الفحص الطيب قبل الزواج، كما تناولت 
مث تناولت شروط الفحص الطيب قبل الزواج ، يق ومناقشتها وبيان الراجحفر

  مع بيان اخلطوات  اإلجرائية للفحص الطيب قبل الزواج

  . وراثية – امراض – زواج - طيب -فحص : الكلمات المفتاحية
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Medical examination before marriage 

And its role in reducing genetic diseases 
Zainab Ahmed Al-Saeed Mohammed 
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Jurisprudence Department ،Faculty of Islamic and 
Arabic Studies for Girls - Mansoura - Al-Azhar 
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Abstract: 
The study dealt with the subject of medical 
research before marriage, in which she talked 
about the concept of pre-marital medical 
examination. She also mentioned the benefits 
and disadvantages of pre-marital medical 
examination. She also discussed the relationship 
between medical examination and the purposes 
of Shari'a, and infectious and genetic diseases 
that affect marital life. Before the marriage, with 
the evidence of each team and discussed and a 
statement of the most correct, and then dealt 
with the conditions of medical examination 
before marriage with a statement of steps, the 
procedure for medical examination before 
marriage. 
Keywords: Examination - Medical - Marriage - 

Diseases - Hereditary. 
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ّا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .ٌأول بال ابتداء ، وآخر بال انتهاء: لحمد اهللا رب العالمين ا

  .........ّ سبحانه يعز من أطاعه ويذل من عصاه 

ً رحمــة للعــالمين ، وعلــى آلــه وصــحبه الهــداة ؛ وأصــلى وأســلم علــى مــن أرســله ربــه 

   .المهديين إلى يوم الدين 

   :ا بعدّثم أم

 ففـــي الـــزواج ابتغـــاء النـــسل .نبيلـــة ألغـــراض ســـامية ؛ فـــإن اهللا تعـــالى شـــرع الـــزواج

 وفـي الـزواج .ة وفخـار للوالـدين واألسـرة واألمـةّعز، الصالح ، وفي النسل الصالح 

 .هــــي العفــــافأال و :ي بــــأبهى خــــصلة مــــن خــــصال المجــــد ّــــاالســــتعانة علــــى التحل

 . وتسلم عالقات التعاون والوفاق من االنقـالب والـشقاق وبالعفاف يسود األمن ،

علـى أهميـة ومـشروعية الفحـص الطبـي لقاء الـضوء  إل  ؛ا الموضوعوقد اخترت هذ

وأخطارهــــا علــــى ، خاصــــة بعــــد انتــــشار األمــــراض الوراثيــــة الوبائيــــة ، قبــــل الــــزواج 

  ً.قتصادياإ وًجتماعياإ: المجتمع 

َّإن أريـد إال ( . ة ديننـا الحنيـفمـ إال ابتغـاء وجـه اهللا وخد؛وما أردت بهـذا العمـل  ِ ُِ ِ ُ ْ

َاإلصالح  َْ ِ ُما استطعت  وما توفيقي إال باهللاَِّ  عليه توكلت ْ ُْ ََّ َ ْ ْ َ َْ َ َِ ِ َِ ِ َّ ِ َ ْ ُوإليه أنيـبََ ْ َ
ِ ُِ َ ِ) ٨٨( 

  )هود

  زينب أحمد السعيد محمد/  د                                              
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ّأا ع   

عالية من المواليد نسبة ، ة ّيِقْلِهات الخّوالتشو، ل األمراض الوراثية ّتشك      

 إما بمرض ،ًطفال – ٢٥ أن يصاب طفل واحد من كل،  ًويتوقع إحصائيا. الجدد

 أو ، ناتج عن خلل في الجينات ،أو تأخر عقلي، ي شديد ِقْلِو عيب خأ  وراثي،

  .بمرض له عوامل وراثية

 أو يحتاجون ين،ن مبكرّ يتوفو،وبعض من هؤالء المصابين بهذه األمراض     

قتصادية و إ: عات ِولها تب، رّ أو بشكل متكر،في المستشفيات لمدة طويلةللبقاء 

   . ونفسيةجتماعيةإ

ران في غاية األهمية في هذا ْأم: فاالستشارة الوراثية والفحص الطبي قبل الزواج 

في تخفيض نسبة األمراض  تساهم  ،وقد يكشفان عن أمراض وراثية. العصر

قارب في كثير من المجتمعات  يكثر زواج األ، حيثضرار الناتجة عن الزواجواأل

  )١( .%١٧ قارب بالكويت تشكل ونسبة زواج األ.مجتمعنا العربي: ها ومن

  : تظهر أهمية الموضوع فيما يليوقد 

يشكل وسيلة مالئمة لمكافحة األمراض ، الفحص الطبي قبل الزواج  -١

 إذا ما ،الكبيرة التي تتحقق بالفوائد ً مقارنة، ووسيلة للوقاية وبأقل تكلفة،الوراثية

  .والتي يكلف عالجها مبالغ طائلة، تم حماية المجتمع من األمراض الوراثية

                                                           

 .كتيب الفحص الطيب قبل الزواج) ١(

 https://www.moh.gov.kw/tcenter  
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 بالقطع من ّ سيحد،ي الصحي لدى المجتمع بشكل عامعن زيادة جرعة الوإ -٢

   )١( .احتمال تأثير هذه األمراض على المواليد زيادة

  أسباب اختيار الموضوع

 .األسرة بقضايا  الزائداهتمامي -١

 .بالقضايا الفقهية المعاصرةًأيضا  اهتمامي -٢
   :أهداف الموضوع

 .لمفهوم الزواج الصحي الشامل  ;نشر الوعى -١

 .ة بين األزواجّالحد من انتشار األمراض الوراثية والمعدي -٢

 .التي يعانى أطفالها من أمراض وراثية، وب المعاناة النفسية لدى األسر ّتجن -٣

  : جهتنياالصعوبات التي و

فيـــــصعب الحــــصول علـــــى المراجـــــع ، ن الموضــــوع مـــــن القــــضايا المعاصـــــرة إ -١

  .الحديثة فيه

فيمـــا يخـــص هـــذا ، عـــدم وجـــود نـــص صـــريح فـــي قـــانون األحـــوال الشخـــصية  -٢

  .الموضوع

  

  منهج البحث
 .تحليل الموضوع من الناحية الشرعية والطبية -١

 . طرح أقوال العلماء مع بيان الراجح منها -٢

 .السورة ورقم اآلية تخريج اآليات بذكر  -٣
 . شرح األلفاظ الغامضة في البحث -٤

 . تهميش الكتب والرسائل والمقاالت التي استعنت بها في البحث -٥

                                                           

  . املرجع السابق)١(
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 :  استعمال بعض الرموز ، كاختصار لبعض الكلمات مثل  -٦

  .الجزء) ج(الميالدي ) م(الهجري ) هـ(الصفحة  ) ص(الطبعة ) ط (

  
     ةّـــــــــــــــــــــالخط

  .مبحث تمهيدي وفصلين وخاتمة   :ة إلى ّمقسمالخطة 

  .مقاصد الزواج والغاية منه ويتناول :التمهيدي المبحث 
   :حث إلى ثالثة مبامّقسٌي     :الفصل األول

  .ماهية الفحص الطبي قبل الزواج   : المبحث األول

   : إلى ثالثة مطالبمّقسيو
  . تعريف الفحص الطبي قبل الزواج:  األولالمطلب

  .ضوع بالمو ذات صلةصطلحاتم:  الثاني طلبالم

  . الطبي الفحصمراحل: المطلب الثالث 
  .عالقة الفحص الطبي بمقاصد الشريعة اإلسالمية:  المبحث الثاني

   :ويتكون المبحث الثاني من ثالثة مطالب

   .عالقة الفحص الطبي بمقصد حفظ النسل:  األول المطلب
  . بمقصد حفظ النفسعالقة الفحص الطبي: الثاني المطلب 

  . الزواج التي تؤثر علي أنواع األمراض يشمل :الثالثلمطلب ا

  . فوائد الفحص الطبي قبل الزواج:المبحث الثالث 
  : من ثالثة مطالب ًلث أيضا ويتكون المبحث الثا

  . الفحص الطبي قبل الزواجيجابياتإفوائد و:   األولالمطلب

  .واج ومحاذيرهبي قبل الز الفحص الط:المطلب الثاني 
         .آثار الفحص الطبي قبل الزواج : الثالث المطلب

   .األحكام المتعلقة بالفحص الطبي قبل الزواج  :ي الفصل الثان

ّويقسم إلى ثالثة مباحث  ُ:  
   . الشرعيةالفحص الطبي من الناحية :المبحث األول 

  .حص الطبي قبل الزواج للف الشروط الشرعية: المبحث الثاني
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  .فحص الطبي قبل الزواجل لاإلجرائيةالخطوات :  مبحث الثالثال
  

  :خاتمة ال

كل من فى  العامة الفهارس مع عرض ،ل إليهاّصالمتوالنتائج : تحتوي علي        
 ،، األعالم، المصادرالفقهية، األحاديث الشريفة، القواعد ةاآليات الكريم(

  ).  الموضوعاتوفهارس المراجع

  
  للعلمىإلخالص والرشاد، وأن يوفقنداد واّ تعالى التوفيق والسوأسأل اهللا      

  .ابتغاء وجه اهللا ؛، وأن يجعل هذا العمل والعمل الصالح النافع

  

  



       
  
 

 

 

 

٣٨٢
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  ا اي

  
  مقاصد الزواج والغاية منه        

ها ّال حيد، ة ّحلكمة عالية، ومصلحة حمققة، وفوائد مج ؛شرع اهللا تعاىل الزواج       

اخلرباء واملتخصصون يف :  ً وثانيا.العقالء:  ًوال حييط �ا تعبري، وإمنا يدركها أواللفظ، 

احلفاظ على النفس البشرية، ومحايتها من غوائل األمراض النفسية والعضوية 
  )١(. واالجتماعية

 أكثر من آية من آياته  ىف احلكم والفوائد، وأشار إليهااولقد نطق القرآن الكرمي �ذ    

ُومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ( : حيث قال تعاىل مية، الكر ُ ُ ُْ َِّْ ً ْ َ َْ َْ َ َ َِ ُِ ِّ َْ َ َ َ ِ ِ

َإليـها وجعل بـيـنكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يـتـفكرون ًُ
َّ َ ََ ْ َ َ َ

ٍ َِّ ِ ٍِ َ ًَ ِ َٰ ِ َّ َ َ َ َْ ََّ َ َّ ُ َ ْ َْ َ    ٢١الروم. )َ

 صلى اهللا عليه  (قولهيف  .)يه وسلم صلى اهللا عل(ة رسول اهللاوكذلك نطقت بذلك سن

ٍعن عبدالله بن مسعود:   )وآله وسلم
ُ ْ َ ِْ ْ ْ

َِّ ِ
َ َِّقال لنا رسول الله  َ ُ َُ َ ََ َ :  ) ِيا معشر الشباب

َ َ ََّ َ َ ْ !
ْمن استطاع منكم الباءة فـليتـزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن مل ََ ْ َ َ َ َ ََ َِ ْ َ ْ ْ ِْ ِ

ُ َ َْ َ َِ ُّ َ َُّ َّْ َِ َْ َ َََ ْ ُ ُ ْ ِ َ َ ْ يستطع ِ
ِ َ ْ َ

ٌفـعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء َ ِ ُ َُ َّ َِ َِ
ْ َّ َِ ِ

ْ ِمتـفق عليه .َ
ََْ ٌ َ َُّ.() ٢(   

 فاألصل يف الشباب ّلقدرته على مؤنته، وإال، من استطاع منكم اجلماع :  أي     
  .َأ�م فيهم هذه القدرة على اجلماع

حمل تبعاته وحنو أنه عنده قدرة على نفقاته، ويستطيع أن يت،  لكن املقصود     

  .ذلك، فمن استطاع هذا فليتزوج 
 من استطاع .ًااألمرين مع)  استطاع منكم الباءةمن(وال مانع من أن يكون املراد بـ      

 وهذا هو الرأى األصوب )٣ (.منكم النفقات واستطاع منكم القدرة على اجلماع

  .والراجح

                                                           

/ ٢(دار الكتـــاب اإلســـالمي : ط .ن البخـــاري كـــشف األســـرار شـــرح أصـــول البـــزدويعـــالء الـــدي)١(

٦٥(  

  املرجع السابق)٢(

  .٢٦ ص٣ج، باب الصوم ملن خاف على نفسه، صحيح البخاري)٣(
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لشباب ، ومل يتجه للكهول و ملاذا وقع اخلطاب ىف هذا احلديث ل: ولكن هنا سؤال 
  الشيوخ ؟

 فهذه .وزمن إحلاحها على اإلنسان، ألن الشباب هو زمن اشتداد الرغبة :   نقول  

  )١ (.ة ثوران الشهوة يف اإلنسان وغلبتها عليهّمظن، فرتة الشباب : الفرتة 
  

  هلزواج وغاياتمقاصد ا
  

 المحافظــــة علــــى  الــــزواج خيــــر وســــيلة إلنجــــاب األوالد، وتكثيــــر النــــسل، مــــع-١

    )٢(التي يحصل بها التعارف والتعاون والتآلف، األنساب

 النفس، وصـيانتها وإعفافتؤدي إلى بناء وترابط األسرة، ،  الزواج بيئة صالحة-٢
 بــــين ة ّل بــــه مــــن األلفــــة والمــــود؛ لمــــا يحــــص عــــن الحــــرام، وهــــو ســــكن وطمأنينــــة

  .الزوجين

، وقـضاء الـوطر مـع  وإشـباعهالجنـسيةإلرواء الغريـزة ا؛ مـشروعة سيلة و الزواج -٤
 وبهـــذا يهـــدأ البــدن مـــن االضـــطراب، وتــسكن الـــنفس عـــن .الــسالمة مـــن األمــراض

ّالصراع، ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام ، وتطمئن العاطفة إلى ما أحله اهللا ّ.  

  )٣( . الزواج يحصل به تكوين األسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع- ٥

  

  :  أن للزواج فوائد وهى)٤( غزاليالويؤكد اإلمام 

  .إلبقاء جنس اإلنسان؛ موافقة محبة اهللا بالسعي في تحصيل الولد  -١

                                                           

حممــد عبــد اهللا التــوجيري ) ٦.(٥٢ ص٥ج) تنظــيم النــسل وحتديــده(جملــة جممــع الفقــه اإلســالمي )١(

: ن : م ٢٠١٠-هــ ١١,١٤١٣ط: رآن والسنة باب حكم خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء الق

  .٧٩٨ ص١اململكة العربية السعوية النكاح ج: دار أصداء ا�تمع 

  ٣ ص٣املوسوعة الفقهية باب حكمة مشروعية الزواج ج)٢(

حممــد بــن حممــد الغــازل الطوســي، أبــو حامــد الغــزايل، شــافعي املــذهب، امللقــب حبجــة : الغــزايل )٣(

. هـــ ٥٠٥هـــ، وتــويف ٤٥٩ولــد . مــصنف مــن كتبــه٢٠٠ّ  متــصوف، لــه حنــو اإلســالم، فيلــسوف 

  ٢٢ص) ٢٠٠٢دار العلم للماليني/ بريوت١٥ط (٧خري الدين الزركلي،  األعالم ج

  ٢٣ص)دار اجليل/بريوت(٢أبو حامد الغزاىل إحياء علوم الدين ج)٤(



       
  
 

 

 

 

٣٨٤

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

    :حيث قال ،في تكثير من يتباهى بهم يوم القيامة ة الرسول ّطلب محب -٢
  )١( ).فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة؛ تناكحوا تناسلوا(   

  .لحك بدعاء الولد الصاّطلب التبر -٣

  .لهطلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قب -٤
  

                            

  

                                                           

لــد مـــن النـــساء، أخرجــه أبـــو داود، ســنن أيب داود، كتـــاب نكــاح، بـــاب النهــى عـــن تــزويج مـــن ي)١(

  ٣١١الرياض مكتبة املعارف ص/١ط



       
  
 

 

 

 

٣٨٥

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  

  

  

  

  الفصل األول
  مفهوم الفحص الطبي ومقصده وفوائده وسلبياته

  .مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج :المبحث األول 
  .عالقة الفحص الطبي بمقاصد الشريعة اإلسالمية :المبحث الثاني 

  .وائد وسلبيات الفحص الطبي قبل الزوجف :المبحث الثالث 

                             

*****  
  

  المبحث األول
  مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج  

  : م الى ثالثة مطالبًقسيو

  . تعريف الفحص الطبي قبل الزواج: المطلب األول
  . مصطلحات ذات صلة بالموضوع: المطلب الثاني

    .طبي مراحل الفحص ال: المطلب الثالث

  



       
  
 

 

 

 

٣٨٦

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

   المطلب األول
   .ي قبل الزواجّتعريف الفحص الطب 

  : وهو يشتمل على فرعين

  

  . الزواجو ىالتعريف اللغوي لكل من الفحص الطب :الفرع األول 
 فحص الطبيب  : يقال. المراد به البحث والكشف:  الفحص لغة :ًأوال 

ُ الفحص.المريض ْ ٍشدة الطلب خالل كل شيء: َ
ْ َ ِّ ُ َ ِ ِ ََّ ًحص عنه فحصاَ؛ ف ُ ْ َ ُ َْ َبحث، :  َ َ َ

َوكذلك تفحص وافـتحص ََ َ ْ ّ َ َ ِ َ ُوتـقول. ََ ُ َ َفحصت عن فالن وفحصت عن أمره ألعلم :  َ َ ْ َ
ِِ َ ْ َْ َْ َْ ََ ُ ٍَ َ

ِكنه حاله َ ْ ُ. )١(  

ُّالطب .  مادة طبب، بمعنى عاج وداوى :الطب لغة : ًثانيا  ِعالج اْلجسم : ِّ ْ ُ
ِ

ِوالنفس ٌرجل طب وطبيب . َّ َُِ ٌَّ ٌ ِّلم بالطبَعا: َ ِّ ٌ
ُتـقول . ِ ُ َما كنت طبيبا، ولقد طببت، : َ ََِْ َْ ََ َ � َ

ُ والمتطبب»١«َبالكسر  َِّ َ ِّالذي يتعاطى علم الطب: ُ ِّ ِ
َ

ِ ِوالطب، والطب، لغتان في . َّ ِ ََ ُ ُّ ُُّّ َّ

ِّالطب َوقد طب يطب ويطب، وتطبب. ِّ ََّ ُ ََ ُّ ُّ َِّ
َ َ ْ َ ُوقالوا تطبب له . َ َ َُ ََّ َ َ َِّسأل له األطب: َ َ ُ َ . َاءَ

ِوجمع اْلقليل  ِ َ ِأطبة، واْلكثير: ُ ِ َ َ ٌ َِّ َِّأطباء: َ َ. )٢(  

وتــزوج مــن بنــى . والــزوج االثنــين.  مــن زوج وهــو خــالف الفــرد:ًالــزواج لغــة : ًثالثــا 

َكـذلك :( وجاء الـزواج فـي قولـه تعـالى . وزوجه إليه أى قرنه. نكح فيهم: فالن أي ِ َ
ـــــــاهم بحـــــــورعين ٍوزوجن ِ ٍ ُ ِ

ْ ُ َ ْ ََّ ـــــــدخان  .َ ـــــــاهم) ٥٤-ال ـــــــاهم أى قرن وكـــــــذلك زوج . وزوجن

  )٣(.المرأة

   .التعريف االصطالحي لكل من الفحص والطب والزواج :الفرع الثاني 

  )٤( .تهّ المريض لمعرفة علً جس:ً الفحص اصطالحا: ًأوال 

                                                           

  ٣٢٣ ص ٥لسان العرب فصل الفاء ج)١(
  هـ١٤١٤ط الثالثة ٥٥٣ ص١لسان العرب فصل الطاء املهملة ج)٢(
مــادة زوج بــاب اجلــيم فــصل زيــن ص .لــسان العــرب .مجــال الــدين حممــد بــن مكــرم ابــن منظــور )٣(

١٨٨٥  
  ٩١٩ األساسي صاملعجم العريب.جمموعة من كبار اللغويني )٤(



       
  
 

 

 

 

٣٨٧

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

، يعرف بها حاالت الصحة،  علم بقوانين هو: للطبالمعنى االصطالحي : ًثانيا 

   )١( . األدويةوتأثروالمرض 

بأنه علم يعرف به أحوال بدن اإلنسان من جهة ما يصح  : )٢(عرفه بن سينا 

  )٣( . ليحفظ الصحة الحاصلة ويسترد الزائلة؛ويزول عنه

 المقدمة التي يقوم بها الطبيب والمعالج ؛ و ه:ًالفحص الطبي اصطالحا : ًثالثا 

دوية، أم ليصل بها إلى تشخيص المرض، ووصف العالج، سواء كان العالج باأل

  )٤( .بالجراحة الطبية

   )٥( . عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين لآلخر:ًالزواج اصطالحا 

  

                                                           

ـــــــةج.جمموعـــــــة مـــــــن األطبـــــــاء )١( مؤســـــــسة ســـــــجل العـــــــرب .القـــــــاهرة.٢ط(٩املوســـــــوعة الطبيةاحلديث
  ١٦٦ط١٩٧٠

.  ابن سيناء هو احلسني عبد اهللا بن احلسن بن على بن سيناء طبيب مشارك يف أنواع من العلوم)٢(
  .ولد بإحدى قري خباري

  ينظـر عمـر رضـا كحالـة معجـم املـؤلفني ج لـسان العـرب يف اللغـة،، تقسيم احلكمـة : من تصانيفه 
  ط نوبايس) ٣(ص )  ١(

  ١٥٦م ص١٩٩٩ بريوت مركز الدراسات الوحدة العربية ١ابن سيناء القانون يف الطب ط)٣(

  .جمموعة من األطباء املوسوعة الطبية احلديثة)٤(

 الــدر حاشــية بــن عابــدين الدمــشقي، ٣/١٨٧،دار الفكــر: ن،الكمــال بــن اهلمــام فــتح القــدير )٥(

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢، الثانيه:  ط ٣/٣كتاب النكاح،املختار 



       
  
 

 

 

 

٣٨٨

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  األلفاظ ذات الصلة بالموضوع: المطلب الثاني 

  

  البحث الطبي : ًأوال 

ّواكتشاف عالجه ، عن طريق إجراء أبحاث طبيه ، ،     معرفة حقيقة المرض 
المعامل والمختبرات ؛ من أجل تخفيف األمراض على على قواعد علمية داخل 

  .البشر

  

  الرعايا اإلنجابية: ًثانيا 

  )١( .ّ   منع وحل المشكالت اإليجابية، وذلك عن طريق الخدمات الصحية

  اإلرشاد الوراثي: ًثالثا 

مع عمل ،      هو عبارة عن دراسة الجوانب الوراثية والطبية ألسرة الخاطبين 

  )٢( .ًواعطاء النصيحة، تبعا لنتيجة الفحوصات، راثية الفحوصات  الو

  

   المسح الوراثي:ً رابعا

 في مراحل عمرية ، هو عبارة عن تشخيص األمراض الوراثية في المجتمع     

 وبالتالي الحد ، المعتلة الحد من زواج بين حاملي الموروثات  بهدف؛ مختلفة

  )٣( . حاملي المرضاألطفالمن 

                                                           

  ٣٥علياء ابراهيم ندوة الصحة االجنابية كلية التمريض اجلامعة االردنية ص)١(

  ٣٦٦م ص١٩٩١/دار القلم/دمشق/١حممد على البار اجلنني املشوه واألمراض الوراثية ط)٢(

حمـاذيره   حبـث مقـدم ألعمـا ل النـدوة _آثـاره -هأمهيتـ.اإلرشـاد اجليـين .اليمان ناصـر بـن عبـداهللا )٣(

الوراثـــــــــة واهلندســـــــــة الوراثيـــــــــة واجلينـــــــــوم البـــــــــشري والعـــــــــالج اجليـــــــــين رؤيـــــــــة إســـــــــالمية املنعقـــــــــد يف 

  ٨٠٧ ٢ سلسة املطبوعات للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ج١٩٩٨اكتوبر ١٣/١٤الكويت



       
  
 

 

 

 

٣٨٩

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  

  ص الطبيالتشخي: ً خامسا

  )١( .ى منه المريضن الذى يعا، هو تشخيص الطبيب للمرض    

   الصحيالتثقيف : ً سادسا

 ونشر ، و ظاهرة مرضيةأ ، هو عبارة عن جمع معلومات عن مرض معين    
 لنشر الوعي بطبيعة المرض وأسبابه وطرق الوقاية ؛ المعلومات بين أفراد المجتمع

  )٢( .رئية والمسموعة  عن طريق وسائل االعالم الم،منه

  

  

                                                           

يــــــــة يف الــــــــشريعة االســــــــالمية آل الــــــــشيخ قــــــــيس بــــــــن حممــــــــد املبــــــــارك التــــــــداوي واملــــــــسؤولية الطب)١(

  ٦٥مص١٤١٦/١٩٩١مكتبة الفاريب .سوريا.١ط

  علياء إبراهيم ندوة الصحة االجنابية كلية التمريض اجلامعة االردنية )٢(



       
  
 

 

 

 

٣٩٠

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  .مراحل الفحص الطبي قبل الزواج:  المطلب الثالث 

    التطبيب ضرورة تحتاج إليها الجماعة ، فقد جعل الشارع دراسة الطب 

وبهذا سبقت الشريعة اإلسالمية، أحدث . وممارسته من فروض الكفاية

  )١(.ه في خدمة الجماعةالتشريعات الوضعية ؛ ألنها تلزم الطبيب ، أن يضع مواهب

  :يشتمل الفحص الطبي على مراحل 

  مرحلة الفحص الظاهري: ًأوال 

    هو البحث االستقصائى عن المرض، بواسطة النظر الظاهري المتمثل بالسؤال 

عن أعراض المرض ومبادئه ، ثم القيام بفحص أجزاء الجسم ، وذلك يتم عن 

. البسيطة كالمسماع ، ومقياس الحرارةطريق األجهزة الطبية المختلفة ، واآلالت 

  . )٢( .وهذا ما يسميه األطباء بمرحلة الفحص التمهيدي

   مرحلة الفحص التكميلي: ًثانيا 

، وذلك       وتتمثل في إجراء فحوص تكميلية للمريض ؛ لبيان حالته الصحية

  )٣( .بيةكالتحاليل الطبية واألشعة والمناظير الط: ًبواسطة وسائل طبية أكثر تطورا 

   مرحلة التشخيص: ًثالثا 

، يضع الطبيب  ً      بناء على الدالئل والظواهر الناجمة عن الفحص الطبي

  )٤( .، ويضع العالج المناسب التشخيص للمريض

                                                           

مكتبـــة . التـــداوي واملـــسؤولية الطبيـــة قــي الـــشريعة االســـالمية: قــيس يـــن حممـــد آل الـــشيخ مبــارك )١(

  ١١٤م ص ١٩٩١دمشق .الفارايب 

املــسؤولية اجلنائيــة لألطبـــاء ص .٧٩-٧٨دار القادســية بغــداد ص : لطبيــة العربيــة ط املوســوعة ا)٢(

دار النفــائس : أحكــام الطبيــة املتعلقــة بالنــساء يف الفقــه اإلســالمي حممــد خالــد منــصور ط .٦١

  .األردن

أســـــامه عبـــــد اهللا قايـــــد . ٢٠١٥/٢٠١٤بـــــن فـــــاتح عبــــد الـــــرحيم : املــــسؤولية اجلنائيـــــة للطبيـــــب )٣(

  .٦٣اجلنائية لألطباء املسؤولية 

  ٣٧أمحد عبد الكرمي موسى الصرايرة ص )٤(
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 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   
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  املبحث الثاين 
  عالقة الفحص الطبي بمقاصد الشريعة 

  

  : م الى ثالثة مطالبّقسٌيو

  .مقصد حفظ النفسعالقة الفحص الطبي ب : المطلب األول

  . عالقة الفحص الطبي بمقصد حفظ النسل: المطلب الثاني

  .أنواع األمراض التى تؤثر على الزواج : المطلب الثاني
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  .عالقة الفحص الطبي بمقصد حفظ النفس:  المطلب األول

  

 وهو من الضروريات .حفظ النفس، إن من أعظم مقاصد الشريعة اإلسالمية       

   . وأعضائه ،وسالمة الجسم،  ةحق الحيا: ويتضمن  )١( .الخمس

  .إباحة التداوي والعالج من األمراض: ً أوال

  ؛تداووا( :  فقال صلي اهللا عليه وسلم ، اإلسالم على التداويّلقد حث      

  )٢( ).ال وضع له شفاءإ  ،ًفإن اهللا لم يصنع داء

، وهذا  لى أن التداوي سنة، ذهب بعض أهل العلم إ ًحكم التداوي عموما     

  .قول الجمهور

، فيجب  إذا كان المرض يؤدي باإلنسان عادة إلى الهالك:  والقول الثاني
ِوال تـلقوا بأيديكم إلى التـهلكة{ :  التداوي لقوله تعالى َِ ُُ ْ َّ َِ ْ َْ ِْ ُ ُ  وقوله صلى اهللا )٣( }.ََ

  )٤( ).ًإن لنفسك عليك حقا(: عليه وسلم 

   )٥( . مباحنهإ:  والقول الثالث

  
                                                           

  ٢٨٦هـ ص ١٣٢٢مصر مطبعة األمريية : أبو حامد الغزايل املستصفى يف على األصول ط )١(

ــــصحيح ســــنن الرتمــــذي ط ٢٩٧أخرجــــة أيب عيــــسي حممــــد بــــن عيــــسى الرتمــــذى)٢( : ه اجلــــامع ال

الطــب بــاب مــا جــاء يف الــداء واحلــث هـــ  كتــاب ١٩٦٢/ه١٣٨٢مــصطفي بــايب احللــىب واوالده 

  ٣٨٣عليه ص

  ١٥٩سورة البقرة   االية )٣(

"   فتح الباري شرح صحيح البخاري أمحد بن علي بن حجرى العسقالين صحيح البخاري)٤(

 ســـنة  ٥٧٨٨بـــاب صـــنع الطعـــام والتكلـــف للـــضيف دارالريـــان للـــرتاث ح رقـــم  " كتـــاب األدب

  م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٧: النشر

 للــــشيخ علــــي بــــن خــــضري اخلــــضري مت ١٤٧ص ١عتــــصر شــــرح كتــــاب التوحيــــد ج امل: الكتــــاب )٥(

  احلبشي: استرياده من نسخة 
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  .      لم يكتف اإلسالم بإباحة التداوي ، بل شرع الوقاية

    .الحجر الصحي  ،ومن أهم التشريعات الوقائية في اإلسالم       

  :  منها. تدل على ذلك ،عدة أحاديثفقد ورد  -

 أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد اهللا بن ،  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-١
 بلغه أن الوباء قد وقع  ، فلما كان بسرغ ،م إلى الشا ، أن عمر خرجعامر

إذا سمعتم به : ( قال   أن رسول اهللا )١( فأخبره عبد الرحمن بن عوف.مابالش

  )٢( ). فال تخرجوا فرارا منه ، وأنتم بها ، وإذا وقع بأرض.بأرض فال تقدموا عليه
   : قاال.رواللفظ ألبي الطاه، وحرملة بن يحيى ،  حدثني أبو الطاهر -٢

فحدثني أبو سلمة بن : قال ابن شهاب ،  أخبرني يونس ،  أخبرنا ابن وهب    

ال عدوى وال صفر وال  (:  حين قال رسول اهللا، عن أبي هريرة ، عبد الرحمن 
  ).هامة

، كأنها الظباء ،  فما بال اإلبل تكون في الرمل  : يا رسول اهللا :فقال أعرابي     

   ؟فيجربها كلها، فيدخل فيها ،  فيجيء البعير األجرب
  ؟فمن أعدى األول :  قال 

حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم : وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني قاال   

أخبرني أبو سلمة بن عبد ، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب ، بن سعد
 طيرة ال عدوى وال: " قال    إن رسول اهللا : أن أبا هريرة قال :الرحمن وغيره

  . "وال صفر وال هامة

  . بمثل حديث يونس :يا رسول اهللا: فقال أعرابي  

                                                           

هو عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن احلارث ابو حممد القرشي الزهري من كبار الصحابة )١(

ينظر واحد املبشرين باجلنة اسلم قدميا وعرف بالفتوى وبرواية احلديث تويف باملدينة ودفن بالبقيع 

-هــــ ١٤٠١ بـــريوت مؤســـسة الرســـالة ١حممـــد بـــن أمحـــد عثمـــان الـــذهيب ســـري أعـــالم النـــبالء ط

  .٦٨هـ ص١٩٨١

 كتــاب ٧مـصطفي أغــا ج :هــ اجلــامع الــصحيح  ت٢٥٦أخرجـه حممــد بـن امساعيــل البخــاري ت)٢(

  م١٩٨٧/هـ١٤٠٧دار بن كثري .بريوت-١ط(١٦٨ ص٧الطب باب ما يذكر يف الطاعون ج 
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 أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن ، وحدثني عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي     
  قال النبي : أن أبا هريرة قال،  أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي، الزهري

  ) ....... ال عدوى( :) صلى اهللا عليه وآله وسلم (

  .فذكر بمثل حديث يونس وصالح،  فقام أعرابي 
 ابن أخت نمر أن   يزيد ثني السائب بنّحد   : قال وعن شعيب عن الزهري    

  )١( ).ال عدوى وال صفر وال هامة (:  قال  النبي

  

  )٢( ).رض علي المصححْمُا الموال تورد ( : وقال صلي اهللا عليه وسلم -٣

باحة التداوى إبتشريع ، عناية اإلسالم بحفظ النفس :  لنا حـوبذلك يتض        
ْعنا ورد ـلم ًمصداقا .د قويا معافيـ ليصبح الجس ؛والوقاية ْأبي هري َ َ ُ

َرةـَِ : َال ـَ، ق َ

َّال رسول اللـَق ُ َُ ِاْلمؤمن اْلقوي خيـر وأحب إلى الله من اْلمؤمن الضعيف ،  (  :ِه َ ِ َّ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َُ ُ
ِ َّ َِ ُّ ُّ ََ َ ٌ ْ َ ِ

ٌوفي كل خيـر ْ َ ٍّ ُ ِ
َ احرص على ما يـنـفعك ، واستعن بالله وال تـعجز ، وإن أصابك .َ ََ ْ َ ََ َُ ْ ِ ََّ َ َْ ََ ْ َ َ ِ ِ ِ

ْ َْ ْ َ َ ْ ِ

ْشيء فال تـقل  ُ َ ََ ٌ ْ َِّلو أني : َ َفـعلت كان كذ: َْ َ ََ ُ ْ َ ْا وكذا ، ولكن قل َ ُ ْ
ِ َ َ َ َقدر الله وما شاء : ََ َ َ َ ُ

ِ َّ َ َ
َفـعل  َ ِ فإن لو تـفتح عمل الشيطان؛َ َ ْ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َْ َّ َِ .( )٣(   

  

 وصـــيانة اجلـــسم هـــى مـــن حفـــظ .عنايـــة اإلســـالم حبفـــظ الـــنفس،  وهكـــذا يتبـــني لنـــا    

الـــىت و ،  جلـــسم اإلنـــسان مـــن األمـــراض الوراثيـــةًصـــيانة؛  وبـــإجراء الفحـــص الطـــيب.الـــنفس
                                                           

. كتـاب الطـب. هــ صـحيح البخـاري٤٥٦ اهللا حممـد بـن امساعيـل البخـاري ث أىب عبد:أخرجه )١(

  .١٤٤٧ص .٥٧٠٧باب اجلذام رح 

هـــــصحيح مــــسلم كتـــــاب ٢٦١أخرجــــه أيب احلــــسني مــــسلم بـــــن احلجــــاج القــــشريي النيـــــسابوري )٢(

كتـاب الطـب .صـحيح البخـاري.البخاري.١٧٤٣:باب ال عدوى وال طرية وال هامة ص.السالم

  ٢١٧٧ص/١٩٨٧دار بن كثري .بريوت.٣ط (٥ ج٥٤٣٧باب ال هامة رح 

 بريوت دار ٢ ط٤أخرجة أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري صحيح مسلم ج )٣(

 ح رقــم ٢٠٥٢بــاب األمــر بــالقوة وتــرك العجــزص ، م كتــاب القــدر١٩٧٢احيــاء الــرتاث العــريب 

٤٨٢٢  
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ّ فـــضال عـــن األضـــرار النفـــسية الـــىت تلحـــق املـــريض ،ًتكلـــف األســـرة والدولـــة أمـــواال طائلـــة

  . وأسرته

ـــذا فمـــن املمكـــن أن حنـــد مـــن هـــذه األمـــراض       ـــة قبـــل  ،ّل  بـــإجراء الفحوصـــات الطبي

  . ال تعرف إال عن طريق الفحص الدقيق ،خاصة أن هذه األمراض، الزواج 

 ومحايــة  ، الــزواج ، يــساعد علــى معاجلــة الطــرف املــريض فعمــل الفحــص الطــيب قبــل    

 وهـذا .مـراض إلـيهم للنسل من انتقال هـذه األً محايةً  وأيضا ؛الطرف اآلخر من العدوى

  .أهم مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية وهو حفظ النفس،كله يندرج حتت 
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  المطلب الثاني

  . عالقة الفحص الطبي بمقصد حفظ النسل

 مقــــصد مــــن أهــــم مقاصــــد الــــشريعة االســــالمية، الــــىت دعــــا اإلســــالم إىل :حفــــظ النــــسل 

   .سالمية، ورفع مستواها والنهوض �اّ عزة لألمة اإله فحفظ النسل في.احملافظة عليها

فقـد قـال .  هـو النـسل، املقـصد األساسـي مـن الـزواج  -ّعز وجل  -فقد جعل اهللا      

َواللــه جعــل لكــم مــن أن(  :تعــاىل ْ َِّ ُ َ َ َ ُ َّ ًفــسكم أزواجــا وجعــل لكــم مــن أزواجكــم بنــني وحفــدة َ َ ْ َْ َُ َ ْ َ ًَ َ َ ََ
ِ ُِ ُ ُِ َ َِّ َ َ َ ْ

َورزقكم من الطيبات أفبالباطل يـؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون َُُ ْ َ ُ َ َْ ُ
ِ ِ ِ َِّ َِّ

َ َ ََِ ُ ْ ِ ْ َِ ََ ِ ِّ َِّ ُ َ(.) ١(  

 حـدثنا أمحـد،  فقـد ورد يف احلـديث) صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم (  النـيب ب فيهّورغ     

أخربنــا مــستلم بــن ســعيد ابــن أخــت منــصور بــن ، حــدثنا يزيــد بــن هــارون ، بــن إبــراهيم 

ة عـن معقـل بـن يـسار رضـي اهللا ّ عن معاوية بن قر-يعين ابن زاذان  -زاذان عن منصور 

 أصـبت ّإين( :  فقـال)  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  (جاء رجل إىل النيب:   أنه قال ،عنه

 مث أتـاه الثانيـة فنهـاه . ال :  قـال ؟ ، أفأتزوجهـا �ـا ال تلـد، وإ امـرأة ذات حـسب ومجـال

  )٢ (.)؛ فإين مكاثر بكم األمم  تزوجوا الودود الولود(  : ، مث أتاه الثالثة فقال

 ًوليس املقصود نسال،  ىل كثرة النسلإ) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( فقد دعا النيب     

ُحدثـنا عبد الله بن  )صلى اهللا عليه وآله وسلم (  فقد قال النيب ً. قوياً بل نسالًضعيفا ْ ْ
َِّ ُ َ ََ َّ َ

ٍسعيد  ِ
ُّحدثـنا احلارث بن عمران اجلعفري ، َ ِ َ ْ َ َ َْ َْ َ ْ

ِ
ُ ْ ُ َِ َ ََعن هشام بن عروة ، َّ ُْ َِ ْ ِ َ

ِ
ِعن أبيه ، ْ َِ ْ ْعن   ،َ َ

                                                           

  ٧٢سورة النحل  االية)١(

 الريـاض مكتبـة ١ كتـاب النكـاح بـاب االكفـاء ط٥٦ص ١ جسنن بن ماجه.أخرجه ابن ماجه )٢(

  .املعارف
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 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

ْعائشة قالت  َ َ َ َ ِ
َِّقال رسول الله  : َ ُ َُ َ ََّختيـ: () صلى اهللا عليه وآله وسلم (   َ ْروا لنطفكم َ ُ ِ َِ ُ ُ

ْوانكحوا األكفاء وأنكحوا إليهم
ِ َِْ ُ ُ

ِ ِْ ََْ ََ َ ْ َ ْ.() ١(  

  
  

                                                           

ــــــــاب النكــــــــاح،ابــــــــن ماجــــــــه :أخرجــــــــه )١(  ٦٣٣ ص ١بــــــــاب األكفــــــــاء ج. ســــــــنن بــــــــن ماجــــــــه كت

  ١٩٦٨رح )مكتبة املعارف.الرياض.١ط(



       
  
 

 

 

 

٣٩٨

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  
  المطلب الثالث 

  . التي تؤثر على النكاح والعيوبأنواع األمراض

  
  :عدة أقسام ىل إتنقسم و

العيوب   وهذه.  وبالتايل  متنع اإلجناب ،عيوب حتول دون االستمتاع بني الزوجني -١

  .والعنة ،واخلصاء  ،اجلب :  وهىاص بالرجل  ما هو خ :منها
  .والعقل،  والقرن ،الرتق :   وهى.وعيوب خاصة باملرأة

وميكن تقسيمها على ،  خرىل الطرف اآلإوهى الىت تنقل العدوى :  أمراض معدية -٢

  : التايل النحو
  اإليدزمرض.  

 أمراض التهاب الكبد الوبائي ب و ج.  

 السيالن.  
 الزهرى 

  . املعديةاألمراض غري -٣

  : األمراض الوراثية -٤

 زأمراض الدم الوراثية  
 مرض فقر الدم املنجلي .  

 مرض فقر دم البحر املتوسط.  

 األمراض النفسية اخلطرية.  

  .أو أنيميا البحر املتوسط فحص الثالسيميا -٥

 . يسبب تكسر مستمر لكريات الدم احلمراء للشخص املصاب، وهو مرض وراثي    
ّ لذلك فإن حكومات هذه الدول تفرض وثيقة  ؛ئة احلوض املتوسطوهو ينتشر يف بي

  ال يتم الزواج ،ً فإن كان كال الطرفني حامال له .فحص الثالسيميا ضمن عقد الزواج

  .وترفض السلطات عقد قرا�ما



       
  
 

 

 

 

٣٩٩

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

   : أمراض اجلهاز العصيب-٦

  .، وضمور املخيخ ، وأمراض ضمور العضالت  كضمور العضالت اجلذعي  

  : ض الغدد الصماء أمرا -٧

  .والغدة الدرقية، مثل الغدة الكظرية     

  .بسبب نقص إنزميات االستقالب ،أمراض التمثيل الغذائي  -٨

  

  



       
  
 

 

 

 

٤٠٠

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  المبحث الثالث 
  .يجابيات الفحص الطبي قبل الزواجإفوائد و

  :  ثالثة مطالبيشتمل علىو

  .يجابيات الفحص الطبي قبل الزواجإفوائد و : المطلب األول

  .سلبيات الفحص الطبي قبل الزواج:  الثانيب المطل

  . آثار الفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الثالث

  .يجابيات الفحص الطبي قبل الزواجإفوائد و:  المطلب األول

  :، نذكر منها  وللفحص الطبي فوائد وإيجابيات عديدة 

  .بإتمام الزواج أم ال، على اتخاذ القرار ، والمخطوبة قدرة الخاطب  -١

  . دمه، بخلوهما من األمراض الوراثية من معرفة الخاطبين  -٢

 وفي  ،يكون أمامها الخيار بإتمام الزواج من عدمه، صابتهما إوفي حالة معرفة     

  .تمام الزواجإطمئنانا عند إ أكثر ان يكون ،صابةحالة عدم اإل

 سواء، يتم الكشف عن األمراض المختلفة ،  من خالل الفحص الطبي -٣

 أو األمراض التى  ،كاألمراض التى تمنع اإلنجاب،   أو عضويه ،كانت نفسيه

  : مثل .تؤثر على الذرية

أو األمراض المعدية التى  ، تمام الحملإالذى يؤثر على ، مرض الكالب والقطط 

  .تنتقل عن طريق اإلتصال الجنسي مثل اإليدز

  .طفال  مشوهينأجاب نإ أو  ،مكانية الحد من انتشار األمراض الوراثية إ-٤

  .ذا كان لها عالجإوعالجها ، ً كتشاف األمراض مبكراامكانية  إ-٥

  . وهذا أحد الضروريات الخمس ،حماية النسل من األمراض -٦



       
  
 

 

 

 

٤٠١

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

ن على وكتشاف األمراض التي يعاني منها المقبلا؛ ف تحسين صحة المجتمع -٧
د من اإلصابة تحمي الجيل الجدي،  أو التي يحملونها في جيناتهم ،الزواج

   .ميايباألمراض الوراثية مثل الثالس

، فزيادة  تقليل النفقات المادية في الجانب الصحي على الدولة واألفراد -٨
تنفق الكثير من المال على ، يجعل األسرة ، معدالت اإلصابات باألمراض 

  .، وكذلك األمر بالنسبة للحكومات العالج

اإليدز، : عاني الشريك من مرض ما مثل  حماية األزواج من العدوى؛ فقد ي-٩

أو الزهري، أو التهاب الكبد الفيروسي، وغيرها من األمراض التي تنتقل باالتصال 

  .الجنسي

التي تحدث عند والدة طفل ، و تقليل المعاناة النفسية لألم واألب واألهل -١٠

  .مصاب

رة على  تكشف القد ،ً، فمثال عند إجراء فحوص تقليل معدالت الطالق -١١

 : اتخاذ القرارات قبل الزواج، زواج تسمح للمقبلين على ال، اإلنجاب من عدمه 
 وكذلك الفحوص التي تبين قدرة  ،أو قبول الشريكين، ، أو االنفصال  كالعالج

  )١( .الزوج على المعاشرة الجنسية

  

                                                           

   ط٨٤أسامة عمر سليمان األشقر مستجدات فقهيه يف قضايا الزواج والطالق ص)١(



       
  
 

 

 

 

٤٠٢

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  .سلبيات الفحص الطبي قبل الزواج : المطلب الثاني 

  : نذكر منها  ،ًد وإيجابيات فله أيضا سلبيات وكما أن للفحص الطبي فوائ

 يترتب عليه آثار كبيرة على  ،من خالل كشف بعض األمراض الوراثية للفرد -١
،  ، أو التأمين بصورة عامة ، فيتعرض لعدم القبول في الوظائف حياته الخاصة

 ذنب ؛ مما يترتب عليه إضرار به دون ًواالمتناع عن الزواج منه رجال كان أو امرأة

 .مع أنه حامل الفيروس أو للجين المريض، ً، بل قد ال يصبح مريضا  اقترفه

 . يتحتم وقوعه ،، وال كل مرض متوقعًا فليس كل حامل للمرض مريض

؛  ، والخوف والهلع من المستقبل المظلم التأثير على ثقة اإلنسان بنفسه -٢

 مع أن . الهمومقد تقضي عليه بسبب، مما يترتب عليه أمراض نفسية خطيرة 

 .، وخصوصيته الشخصية وأسراره َّاإلنسان مكرم ال يجوز إهدار كرامته

لها تأثير كبير على إحداث األمراض ، ن هناك عوامل أخرى بجانب الوراثة إ -٣
، إضافة إلى الطفرات الجينية التي تحدث  الناتجة عن تفاعل البيئة ونمط الحياة

  .أو فيهما معا بعد التلقيح ،أو الحيوان المنوي ، في البويضة 

 قد يؤدي ذلك إلى  ،ـ استخدام المنظار الجيني في معالجة األجنة قبل والدتها٤

  )١( .مضاعفات خطيرة على حياة األم والجنين

فمثال لو أثبتت . لى تعرض أحد الزوجين لإلحباطإقد يؤدى الفحص الطبي  -٥
فإن ذلك  ،أو سرطان الثدي  ،مرأة بالعقم إ إلصابة ًالفحوصات أن هناك احتماال

  )٢( . وتصيبء مع أن األمور الطبية قد تخطى.ً واجتماعياً نفسياًيسبب لها ضررا

تسبب له قلق ، ال شفاء له ، مرض بأنه معرض لإلصابة ،جين معرفة أحد الزو -٦

    .مما يعرضه عرضة لإلصابة بمرض نفسى، واكتئاب ويأس 

                                                           

علــي . د.ألفقــه اإلســالمي التعريــف بــالعالج اجليــين ومــا يــرتبط بــه مــن منظــور ا.. العــالج اجليــين)١(

  .حميي الدين القرة داغي

  ٨٦ص .مستجدات فقهية يف قضايا الزواج والطالق.أسامة عمر سليمان األشقر )٢(



       
  
 

 

 

 

٤٠٣

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

 ً:كداؤ مً وال يعتبر دليال ،يد من األمراضن نتائج التحاليل احتمالية في العدإ -٧
   . لحصول هذه األمراض المستقبلية

 من هذه  ؛ًلى االمتناع من الزواج خوفاإقد تؤدى هذه الفحوصات  -٨

  .وغير مؤكدة،  التى قد تكون خاطئة  ،الفحوصات
   .مرض وراثي ٣٠٠٠ حينما صنفت الى ، ن األمراض الوراثية تبلغ نسبتها إ -٩

ن الفحص أل؛  قاد الخاطئ أن الفحص الطبي سيقيهم من األمراضتعاال -١٠

  .الطبي يبحث عن أمراض معينه
مما يتسبب في عزوف الرجال ،  قد يحدث تسرب لنتائج الفحص الطبي -١١

  .عن طلب الزواج من هذه المرأة

 على حريته ٍويعتبر هذا تعد ،قد يرفض البعض عمل الفحص الطبي  -١٢

    .لزام من الحكومةإذا كان فيه إخاصة ، الشخصية 

فقد تعطى هذه الشهادة ، عدم المصداقية في الفحص الطبي قبل الزواج  -١٣

    .و غير ذلكأو الواسطة أ الرشوةعن طريق ، بدون فحص طبي 

   علي الرغم من هذه السلبيات ، إال أن األطباء يوصون بضرورة إجراء الفحص 

في هذه الحالة من حق الطبيب إبداء النصيحة و. الطبي قبل الزواج للراغبين فيه
ولكن ليس من حقه إبراز العيوب واألسرار للطرف المريض، . بإتمام الزواج أم ال 

  .إال بمعرفة الطرف االخر

  

 بضرورة يوصى األطباء  ،جراء الفحص الطبيإجبار الناس على إوفي حالة        
 بالحد من انتشار األمراض جبار يقومن هذا اإلأل؛  وذلك تحديد أمراض معينة

طفال من وبالتالي حماية األ، وذلك باكتشاف حاملها قبل الزواج ،  الوراثية

 مكانيةإويعرف األطباء ،  الوراثية معروفة ن األمراضأ وخاصة  ،صابة بهااإل
  ،فالبد من دراسة األمراض المنتشرة في كل منطقة،  انتقالها لألجنة من عدمه

مراض التى يجري لتحديد األ؛ حول أكثر األمراض انتشارا جراء الدراسات إمع 

  .وتحديد التكلفة المالية لهذه الدراسات، للراغبين في الزواج ، الفحص عنها 



       
  
 

 

 

 

٤٠٤

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  

   : هوجراء الفحص الطبي قبل الزواجإ لتوصية األطباء باألساسيوالسبب    

  .الحرص على الصحة العامة: ً أوال

  .الوراثيةمراض لحد من انتشار األا: ً ثانيا

  .حماية األجنة من انتقال االمراض اليهم: ً ثالثا

مراض ذا تركت هذه األإ، قتصادية حماية المجتمع من األضرار اإل: ً رابعا

  .بدون فحص وعالج

 يتعرضون التي  ،جتماعيةضرار النفسية واإلسر من األحماية األ : ًخامسا

  .بنائهاأ أحد أوحدهما أصابة إلها في حالة 

 

  



       
  
 

 

 

 

٤٠٥

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

   المطلب الثالث

  .آثار الفحص الطبي قبل الزواج

  

  : فرعينيحتوى على وهذا المطلب 

  .األثار الطبية للفحص الطبي قبل الزواج  :الفرع األول 

  . من انتشار األمراض الوراثيةّالحد -١

   .مراض الوراثية من األٍ إيجاد جيل جديد خال-٢

  .ج المصابين باألمراض الوراثيةالناتجة عن عال، عباء المالية التقليل من األ -٣

  .ليل الضغط على المستشفياتقت -٤

ن يتزوج من ال أبشرط ، صحاء أطفال أنجاب إو، مكانية زواج المصاب  إ-٥

  )١( .يحمل المرض نفسه

ذا إ التى تنشأ بين الزوجين ،ب الكثير من المشاكل االجتماعية والنفسية ّتجن -٦

  )٢( .طفالهماألى مرض إأو انتقل ال مزمن حدهم بمرضأصيب أ

  :، ومنها للفحص الطبي قبل الزواجثار الفقهية اآل  : الفرع الثاني

 ألن عناية الشارع بالمنهيات أشد ؛ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة -١

  )٣( .من عنايته بالمأمورات

                                                           

  .٩٠ة يف قضايا الزواج والطالق ص مستجدات فقهي)١(

  .١٤٩أثارة الطبيه والفقهية والنظامية ص .حممد منصور ربيع املدخلي الكشف الطيب قبل الزواج)٢(

عبد السالم بالجي دار ابن حزم . د) وتأثره باملباحث الكالمية(تطور علم أصول الفقه وجتدده )٣(

  ٣٠٩ ص ١م اجلزء ٢٠١٠ بريوت-



       
  
 

 

 

 

٤٠٦

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  .خر فيه غش وتدليسعالم كل من الزوجين بعيوب اآلإعدم  -٢

روا ّتخي  ( :يحقق قوله صلي اهللا عليه وسلم، واج الفحص الطبي قبل الز -٣

  )١( ).لنطفكم

. الزواجمن خيار الفسخ بعد الزوجين في الفحص الطبي قبل الزواج حماية  -٤

  . لألوالد من اإلصابة باألمراض الوراثيةًن فيه حمايةأكما 

  .صابة الطرف المعافي من قبل الطرف المصابإب ّتجن -٥

  )٢( . يندرج تحت المصالح المرسلة ،جالفحص الطبي قبل الزوا -٨

  

  
  

  

  

  

  

                                                           

سنن ابن ) هـ٢٧٣: املتوىف( اهللا حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد ابن ماجة أبو عبد)١(

  حممد فؤاد عبد الباقي: ماجه حتقيق 

  باب االكفاء.٦٣٣ ص ١ج،  فيصل عيسى البايب احلليب-دار إحياء الكتب العربية : الناشر

ـــــــــــــــدالرمحن )٢( ـــــــــــــــسيوطى \عب ـــــــــــــــن ايب بكـــــــــــــــر ال ـــــــــــــــب (١االشـــــــــــــــباه والنظـــــــــــــــائر ج .اب ط دار الكت

   ٨٧ص)م١٩٩٠/هـ١٤١١العلمية

http://www.cojss.com/vb/showthread.php?١٦٣١  

الكشف الطيب قبل الزواج واثـاره الفقهيـة والطبيـة والنظاميـة  مركـز الدراسـات .حممد منصور املدخلي 

  القضائية التخصصي



       
  
 

 

 

 

٤٠٧

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  

  

  

  

  

  الفصل الثاين

  الفحص الطيب قبل الزواجب ملتعلقةااألحكام 

  

  : الفصل ينقسم اىل ثالثة مباحثوهذا     

  .الفحص الطيب من الناحية الشرعية :  األولاملبحث

شروط الفحص الطـيب قبـل الـزواج عـن           :  الثاين املبحث
  .جبوازه القائلني 

جرائية للفحص الطـيب قبـل      اخلطوات اإل : حث الثالث   املب
  .الزواج

  

  

  

  

  



       
  
 

 

 

 

٤٠٨

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  .الفحص الطبي من الناحية الشرعية:  المبحث األول

  . ولكل منهما حجته ،لى فريقين ما بين مؤيد ومعارضإوقد انقسم العلماء    

 ومن هؤالء .لزام بالفحص الطبي قبل الزواج القائلون بضرورة اإل: ولالفريق األ
واألستاذ عبد  ، )٢(الزحيلي األستاذ محمد  ،)١(بو زهرةأ الشيخ محمد : اءالعلم

  )٣( .ينالرحمن الصابو

لزام الحاكم به للمصلحة إرورة الفحص الطبي قبل الزواج وضب: فقد قالوا      

 تثبت  ،ثوق منهحتى ال يتم الزواج بدون شهادة طبية من مصدر مو؛ العامة 

  .مراضصحتهما من األ

  . استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة واإلجماع:أدلتهم 

  
                                                           

ولــد يف احمللــة الكــربى التابعــة حملافظـــة ،  زهــرة مــن علمـــاء الــشريعة اإلســالميةحممــد بــن امحــد أبــو)١(

اجلرميـة ، م من أشهر مؤلفاته تاريخ اجلدل فلى االسالم١٨٩٨هـاملوافق ١٣١٥الغربية مبصر سنه 

 ٢٥ ص ٦م ينظــــــــر الزركلــــــــي االعــــــــالم ج ١٩٧٤تــــــــويف ســــــــنة ، يف الفقــــــــه االســــــــالمي

https://www.goodreads.com/author/show/٣٠٠٦٣٧٦.               

م كان عميدا لكلية الشريعة والدراسات واإلسالمية ١٩٤١حممد الزحيلي ولد يف دمشق يف سنة )٢(

آثـــار احلـــرب يف الفقـــه : قـــارن حاليـــا ومـــن أهـــم مـــصنفاتهجبامعـــة الـــشارقة ســـابقا واســـتاذ الفقـــه امل

  والوجيز يف أصول الفقه، اإلسالم والشباب، اإلسالمي

 http://shamela.ws/index.php/author/١٣٥٣ 

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=١C١GCEA_e

nSA٧٨٦SA٧٨٦&ei=wzEPXd٣qDKKGjLsPste٥gAs&q  

م دكتوراه يف الشريعة االسالمية مـن جامعـة القـاهرة ١٩٢٩مواليد حلب : عبد الرمحن الصابوين )٣(

علـــوم القانونيـــة والعربيـــة املقارنـــة اســـتاذ يف الفقـــه املقـــارن يف االحـــوال حـــصل علـــى ماجـــستري يف ال

: ى حرية الـزوجني يف الطـالق يف الـشريعة اإلسـالمية :الشخصية واصول الفقه من اهم مصنفاته

 دراسة مقارنة مع الشرائع السماوية والقوانني األجنبية وقوانني األحوال الشخصية العربية

  املدخل لعلم الفقه، الزواج والطالق،  قانون األحوال الشخصية السوريالواليات يف:  األهلية 

https://ar.wikipedia.org/wiki  



       
  
 

 

 

 

٤٠٩

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  .أدلتهم من الكتاب: ًأوال 

ِيا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر : ( قوله تعالى -١ ْ ََ ْ ِ ُ َ َ ََ ََ ُ ََّ ُ ُ
ِ ِ

َ َّ ُ َ
ِ َّ ُّ

ِمنكم  فإن تـنازعتم في شيء فـردوه إلى الله والرسول إ َّ ِ ِِ ُ َّ َ
ِ َِ ُ َُّ ُ َ ٍَ

ْ َ ْ ُْ ْ َ َ ُ ِن كنتم تـؤمنون بالله واْليـوم ِ
ْ َ َ

ِ َّ ِ َ ُ
ِ ْ ُ ْ ُ ُ

ًاآلخر  ذلك خيـر وأحسن تأويال  ِ َْ ُ َ ْ ََ ٌ ْ َ َ ِ َٰ ِ ِ   )٥٩(سورة النساء) ْ

  :وجه االستدالل  

وهو .    في اآلية أمر اهللا تعالى بطاعة األئمة والوالة فيما فيه مصلحة للمسلمين

  )١( .مقيد بعدم األمر بالمعصية

واج ، ال شك أن فيه مصلحة األسرة وحماية المجتمع   والكشف الطبي قبل الز
من الضغوط والمشاكل النفسية ، واالجتماعية ، واإلقتصادية ، تترتب على 

  .االصابة باألمراض الوراثية

ِوأنفقوا في سبيل الله وال تـلقوا بأيديكم إلى التـهلكة :  ( وقوله تعالى -٢ ِ ِ ِ َِ ُُ ْ َّ َِ َّْ َْ ِْ ُ ُُ ََ َِ ِ َ َ

ِوأحسنوا إ ُ ِ
ْ َن الله يحب اْلمحسنين ََ

ِ ِ ِ
ْ ُ ُّ ُ َ َّ   )البقرة١٩٥(َّ

  

   :وجة االستدالل

ذا كان ترك الكشف الطبي قبل إو ، تعالى نهى أن يهلك اإلنسان نفسه أن اهللا   

 ًا ؛فيكون الكشف الطبي قبل الزواج واجب، يؤدى الى هالك النفس ، الزواج  

  )٢( . على النفسًحفاظا

                                                           

 ،     ١٨٢ص )هــــ١٤٠٥.دار الفكـــر: ط بـــريوت ٧جـــامع البيـــان يف تفـــسري الطـــربي ج: الطـــربي )١(

  ٢٦٠ ص٥اجلامع ألحكام القران ج : القرطيب 

  ١٤٢ص)م٢٠٠١سوريا :ط دار الفكر (تفعيل مقاصد الشريعة االسالمية، مجال الدين عطية)٢(

  ١٠٠ص )مكتبة الصفا،القاهرة،١ظ(١ابن كثري خمتصر تفسري ابن كثريج



       
  
 

 

 

 

٤١٠

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

َهنالك( : قوله تعاىلو -٣ ِ َ ً دعا زكريا ربه  قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة  ُ ًََِّ َّ ِّ َ َّ َِّّ ُ ََ ُ َّ ِ ِ
ْ َ َ ََ ُ ِ َ َ َ

ِإنك سميع الدعاء
َ ُّ ُ َ

ِ َ   )ل عمرانآ - ٣٨ (.)َِّ

   : االستداللوجه

ن المحافظة على النفس والنسل من األمراض وغيرها من الضروريات      إ

 اإلنسان على أن يكون  فال مانع من حرص .ليها اإلسالمإ التي دعا  ،الخمس

 تحمل األمراض الوراثية ليست التي والذرية . غير معيبً صالحاالمستقبلينسله 
 ، ً الوراثية كان مشروعاوالفحص الطبي فائدته سالمة الذرية من األمراض .كذلك

 وكل هذه .وهي مشوهة أو مريضة أو ناقصة األعضاء، وال تكون الذرية صالحة 

  )١( .ملية الفحص الطبي قبل الزواج يمكن تجنبها عاألمراض

  :األدلة من السنة : ًثانيا 

ال توردوا : (قال    أن رسول اهللا - رضى اهللا عنه - عن أبي هريرة -١

  )٢( .)الممرض على المصح

  :وجه الداللة 

وال يمكن معرفة .    الحديث صريح الداللة على وجوب اجتناب المريض

  )٣( .حص الطبيالمريض من غيره ، إال بالف

                                                           

  .١٤٢ص )ط دار الفكر(تفعيل مقاصد الشريعة، مجال الدين عطبه)١(

  .١٠ص) بريوت دار املعرفة٢ط(٢املوافقات للشاطيب ج

جملــة ، االختبــار  اجليــين والوقــائي مــن األمــراض الوراثيــة مــن منظــور اســالمي، ف علــى عــارفعــار

  ١٢٣التجديد ص 

  .٣٠٣الفحوصات الطبية قبل الزواج ص : بوحالة الطيب

الطبعـــة )القـــاهرة. دار الـــشعب: ط(صـــحيح البخـــاري .أيب عبـــداهللا حممـــد بـــن إمساعيـــل البخـــاري )٢(

  .٧/١٧٩ا�لد السابع . م١٩٧٨االويل 

دار بـــــــــــــــن :لبنـــــــــــــــان:١ط(املـــــــــــــــسؤولية اجلـــــــــــــــسدية يف االســـــــــــــــالم، موســــــــــــــي عبـــــــــــــــداهللا ابـــــــــــــــراهيم)٣(

  ١٥٨م ص ١٩٩٥/هت١٤١٦،احلزم



       
  
 

 

 

 

٤١١

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  )١( ).فرارك من األسد،  من المجزوم ّفر() : ( قوله  -٢

  

   : وجه الداللة

وال يمكن معرفة المريض المريض  الداللة على وجوب اجتناب الحديث صريح   

  .ال عن طريق الفحص الطبي، إمن غيره 

  

 ما تأملنا لفظ الفرار من افإذ:  العلمي في اإلسالموقد جاء في كتاب اإلعجاز    

 أن المريض يحمل عدوى أدركنا ، مثل الفرار من األسد وجعله،   مثالالمجزوم

 عن االبتعاد كان لهذا. منه بالمخالطة والمالمسة والقرب  للغيراالنتقالسريعة 

  )٢( .مرض الجزام وعدم مخالطتهم هو أفضل وسيله للوقاية منه

: قال رسول اهللا :  قالت -اهللا عنها  رضي - عن أم المؤمنين عائشة -٣

ُتخيـروا( ُأنكحوا و لنطفكم َّ
ِ ُوانكحوا ِاألكفاء ْ

ِ ِإليهم ْ ِ(. )٣(  

  )٤()تزوجوا في الحجز الصالح فإن العرق دساس :( قوله -٤

  

  

                                                           

ــــــل البخــــــاري )١( ــــــداهللا حممــــــد بــــــن إمساعي دار بــــــن كثــــــري :دمــــــشق ،١ط(صــــــحيح البخــــــاري.أيب عب

  ١١٢٧ص ٥٧٠٧باب اجلذام ر ح،كتاب الطب )م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

ــــــــــصمد اإلعجــــــــــاز الع)٢( ــــــــــد ال ــــــــــة:٤ط(لمــــــــــي يف اإلســــــــــالمحممــــــــــد كامــــــــــل عب  دار املــــــــــصرية اللباني

  ).م١٤١٧/١٩٩٧،

بـاب األكفـاء رح ،كتـاب النكـاح)مكتبـةاملعارف-الريـاض(١سـنن بـن ماجـه ج:ابن ماجه:أخرجه)٣(

السلـــــــــــــسة األحاديـــــــــــــث ( قـــــــــــــال الـــــــــــــشيخ األلبـــــــــــــاين حـــــــــــــديث حـــــــــــــسن١٤١ ص ٣ج:١٩٦٨

  .٥٦ص)مكتبة املعارف: الرياض٥ص ١٠٦٧رح ٣ج)الصحيحة

  مؤسسة الرسالة: لناشر( ، صفوة السقا-ت بكري حياين ،عالء الدين اهلندى،ذكره كنز العمال)٤(

  .الباب الثالث يف آداب النكاح، ٢٩٦ ص  ١٦ج.م١٩٨١/هـ١٤٠١الطبعة اخلامسة، : ط



       
  
 

 

 

 

٤١٢

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  

  :وجه االستدالل 

وال ، والزوج الصالح ،      أن النبى صلي اهللا عليه وسلم دعا إلى الزوج الصالحة 
وإنما يشمل ، عدم وجود األمراض ، لصالح على صالح الخلق والدين يقتصر ا

  )١(.الوراثية ، أو المعدية ، التى يمكن أن تنتقل إلى أحد الزوجين ومنها الى الذرية

  

  :القواعد الفقهية للفحص الطبي : ًثالثا 

    )٢( .)زالُالضرر ي(قاعدة  -١

  :معنى هذه القاعدة 

تي يخاف الزوجان اإلقدام على الفحص الطبي ؛ ال،      أن األمراض الوراثية 

  ،د كيان األسرة بالكاملّخشية من اكتشافها ، فيها ضرر كبير يهد

ً  فالبد من دفع هذا الضرر ، بناء على هذه القاعدة ، وذلك بتفادي هذا الضرر، 
  .عن طريق الكشف الطبي قبل الزواج

  )٣( .اب أخفهما بارتكًاروعي أعظمهما ضرر،  إذا تعارضت مفسدتان -٢

حداهما إ تدفع ، الذا اجتمع مفسدتان إو ،ِالمفسدة بصفة عامة واجبة الدفع    

  .  دفعا ألعظمهما ؛ فهنا نحكم بارتكاب أخف المفسدتين.ال بإتيان األخرىإ

  
                                                           

ضــــمن كتــــاب ،عـــارف علــــى عــــارف  قــــضايا فقهيــــة يف اجلينــــات البـــشرية مــــن منظــــور الــــسالمى )١(

 م ص ٢٠٠١/هــــــ١٤٢١،دار النفـــــائس :ناألرد،١ ط٢ج(دراســـــات فقهيـــــة يف قـــــضايا معاصـــــرة

٧٨٦.  

  .٥٤عبد الرمحن ابن ايب بكر السيوطي األشباه والنظائر ص )٢(

  .٤٩٣ص )ه،١٤١٧بلنسية:الرياض:١ط(القواعد الفقهية وما تفرع منها، صاحل بن غامن السدالن

  .٨٧ األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ص، جالل الدين عبد الرمحن، السيوطي)٣(



       
  
 

 

 

 

٤١٣

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

   : وفي الفحص الطبي قبل الزواج مفسدتان  

المشاكل  و ،الضغط النفسي ما قد يترتب عليه الفحص الطبي من :األولي 
فشاء األسرار إوقد يؤدى الى  ، وحرمان بعض المرضى من الزواج، االجتماعية 

  .المرضية

لى الطرف إجراء الفحص الطبي من انتقال المرض إما يترتب على عدم  : الثانية

 وتأثيرها  ، وبالتالي انتشار هذه األمراض في المجتمع، لى النسلإو، األخر 
،  المفسدة الدنيا هذه  وأنًخصوصا،  ة أعظموهذه مفسد ، السلبى اقتصاديا

وتقرير ضمانات ، بضبط عملية الفحص الطبي ، أو تفادى آثارها ، يمكن دفعها 

  )١( .تحول دون حدوث بعض السلبيات

  .أراء المانعين للفحص الطبي قبل الزواج: الفريق الثاني 

لفحص الطبي ال يجوز إجبار أي شخص إلجراء ا:       أصحاب هذا الرأي قالوا 
ويستحب تشجيع . ًويترك األمر اختياريا بين المقبلين على الزواج، قبل الزواج 

الناس عليه ، ونشر الوعى بالوسائل المختلفة بأهمية إجراء هذا الفحص قبل 

   ، )٣( عبد العزيز بن باز:  وممن قال بهذا الرأي )٢( .الزواج

  

                                                           

  .٧٢مدى مشروعية االلتزام بالفحص الطيب قبل الزواج ص، حسن صالح الصغري، عبد اهللا)١(

  .١٩٩٦ يوليو ١٢، بتاريخ ٥٩٧جريدة املسلمون، العدد )٢(

من خالل مساعي لرأيه، يف مناقشات جممع الفقه اإلسـالمي بالرابطـة، شـوال [ وعبدالكرمي زيدان - 

حبث نظرة فقهية يف األمراض اليت جيب أن : انظر[ان ، وحممد رأفت عثم]م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

، ضـمن الوراثـة )٩٢٦(�يكون االختبار الوراثي فيها إجباريا، كما تـرى بعـض اهليئـات الطبيـة، ص

، وحممـــد عبـــد الـــستار الـــشريف ]واهلندســـة الوراثيـــة، مطبوعـــات املنظمـــة اإلســـالمية للعلـــوم الطبيـــة

، ضــــمن اهلندســــة )٩٧١(راض الوراثيــــة، صحبــــث حكــــم الكــــشف اإلجبــــاري عــــن األمــــ: انظــــر[

   .[الوراثية، مطبوعات املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية

ومرجـع املـستفتيني مـن ’أحد علمـاء الـشريعة ،هو عبد العزيز أبو عبد اهللا بن عبد الرمحن بن باز )٣(

 =ه،ويل القــضاء يف منطقــة ١٣٣٣٠ذى احلجــه /١٢ولــد يف الريــاض يــوم ، خمتلــف أحنــاء العــامل



       
  
 

 

 

 

٤١٤

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

   .،     وغيرهم)١( وحسام عفانة 

  : حجتهم

ّمخبرا عن رب) صلي اهللا عليه وسلم(وله ق -١ أنا عند حسن ظن عبدى ( :ّ العزة ً

  )٢( ). ، فليظن عبدى بى ما شاءبي

  

  : وجه االستدالل

والفحص الطبي قبل ،  ن الحديث صريح الداللة على حسن الظن باهللا     إ

  )٣( . في رحمة اهللالثقةمعناه عدم ،  الزواج

أنه ال (:  في إحدى الفتاوى  -  رحمه اهللا - وقال فضيلة الشيخ ابن باز     
كما  ،بإحسان الظن باهللا ،  ونصح المقدمين على الزواج  ،حاجة لهذا الكشف

  )٤( ).ي يعطى نتائج غير صحيحةّأن الكشف الطب

                                                                                                                                           

ه،ليتفــرغ للتــدريس يف ١٣٧١وختلــي عــن عملــه يف القــضاء عــام ،هـــ١٣٥٧/١٣٧١اخلــرج عــام =

. الفوائـد اجلليـة يف املباحـث الفرضـية علـى ضـوء االسـالم: ومن أهـم مـصنفاته، املعاهد والكليات

-٧٧ص )م١٩٩٢،دار الــشواف،القــاهرة،٤ط(١ج،علمــاء ومفكرونعــرفتهم، ينظــر حممــد جمــذوم

٧٨.  

ولـد يف قريـة أبـو ،أبـرز علمـاء فلـسطني املعاصـرين ، بـن موسـي حممـد بـن عفانـةهو حـسام الـدين )١(

ـــرة الفقـــه ،مأســـتاذ يف الفقـــه األصـــول ١٩٥٥هــــاملوافق ١٣٧٤-قـــضاء القـــدس–ديـــس  رئـــيس دائ

األدلـة الـشرعية علـى حتـرمي : من كتبه.كلية الدعوة وأصول الدين جامعة القدس حاليا /والتشريع 

 ينظــــر شــــيكه  االلوكــــة .كــــام العقيقــــة يف الــــشريعة االســــالمية أح، مــــصافحة املــــرأة األجنبيــــة

http://www.yasaloonak.n  

بــاب احلــث علــى ذكــر اهللا تعــاىل ر ح ،كتــاب الــذكر والــدعاء ، صــحيح مــسلم: أخرجــه مــسلم)٢(

  ٣ ص٩ ج٢٦٧٥

  .٩٢مستجدات فقهية ص ، أسامة األشقر)٣(

ــــــــــــــدعوةجملــــــــــــــ، فتــــــــــــــاوى عــــــــــــــن الفحــــــــــــــص الطــــــــــــــيب  قبــــــــــــــل الــــــــــــــزواج. عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز)٤( ع ، ة ال

  .٢٧مص ١٩٩٢/هـ١٣٧٠.١٤١٣



       
  
 

 

 

 

٤١٥

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

   :الرد على هذا الدليل

 ليس فيه سوء الظن باهللا أو الثقة باهللا، ن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج       إ
وترك  .وحسن الظن باهللا تعالى،  ألن األخذ باألسباب دليل على الثقة  ؛وذلك، 

 . وهذا الرأى أميل إليه)١( .األخذ باألسباب تواكل وانصراف عما قدره اهللا تعالى

  :الدليل الثاني على عدم مشروعية الفحص الطبي قبل الزواج 

 ، وليس منها وجوب      إن أركان النكاح وشروطه في الشريعة اإلسالمية محددة

ًإجراء االختبار الوراثي ، وإيجاب أمر على الناس ، وجعله شرطا للنكاح ، نزيد 
كل شرط :(ويؤكد ذلك قوله صلي اهللا عليه وسلم .  وهو باطل)٢( .على شرع اهللا

  )٣( .)ليس في كتاب اهللا فهو باطل

  

  :الرد على هذا الدليل 

بل هو ، أنه شرط في صحة عقد الزواج       إن اإللزام بالفحص الطبي ال يعني 

يترتب على اإلخالل به مسؤولية من تزوج عن نقل ، واجب بإيجاب ولي األمر له 

   .المرض الى االخر

 ال يترتب على عدم إجرائه  ، قبل الزواجومن ثم فإن اإللزام بإجراء الفحص      

وهذا  .سخهخر ف صحيح والزم ما لم يطلب الطرف اآلبل العقد ، بطالن العقد

إن  وأما في األمراض الوراثية ف.أو األمراض المعدية، لألمراض الواقعة  بالنسبة
لزام بما فيه إوإنما هو ،  في صحة الزواج ًأيضا �اإللزام بالفحص الطبي ليس شرط

                                                           

  .١٠٨/١٠٩مدى مشروعية اإللزام بالفحص الطيب قبل الزواج ص ، صالح الصغري)١(

)٢(https://www.feqhweb.com/vb/t٢٥٤٢.htmlامللتقي الفقهيموقع .  

، ورواه مـسلم، )٢١٦٨(ًاب إذا اشرتط شروطا يف البيـع ال حتـل، رواه البخاري، كتاب البيوع، ب)٣(

  )].٣٨٢٥(كتاب العتق، باب إمنا الوالء ملن أعتق، 



       
  
 

 

 

 

٤١٦

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

وطلب الفسخ ،   الى الذريةبمنع انتقال األمراض مصلحة المقبلين على الزواج

  )١( .من الطرف األخر

  :  اإللزام بالفحص فيه مفاسد منهانإ : الثالث لالدلي

 . من النتائجًخوفا؛ عزوف بعض الشباب عن الفحص الطبي قبل الزواج  -١

لى إسيجعل البعض يلجأ ، فلزمنا الشباب بالفحص الطبي قبل الزواج أإذا  -٢

 )٢( .التزوير أو الرشوة للحصول عليها بدون فحص

  : الرد على ذلك

يمكن التغلب عليها بنشر ،  الطبي قبل الزواج ن عدم قبول فكرة الفحصإ -١
 .الوعي بين الشباب

  آلية تكفل االمتثالسيتضمن، نه في حالة اإللزام بالفحص الطبي قبل الزواج إ    

  )٣( .عقوبات لمن يلجأ للتزوير أو الفحص الصوري، 
  الرأي الراجح

  : القائلون بضرورة الفحص الطبي قبل الزواج وذلك لسببين 

،  ألن  الزواج من أهم األسباب ، التي تؤدى إلى انتشار األمراض الوراثية  :األول

وال وسيلة إلى الحد من انتشار األمراض الوراثية ، إال في حالة تدخل ولي األمر 

ّوجعل الفحص الطبي إلزاميا ؛ وذلك لوقاية المجتمع من األمراض المستعصية ً.)٤(  

؛ بل تؤيده، ضه الشريعة اإلسالمية ، ال تعار أن الفحص الطبي قبل الزواج :الثاني 

  )٥( .لما فيه من المصالح العامة لألفراد ، واألسر ، والمجتمعات

                                                           

عبدالرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد .د/ احلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرعي للفحــــــــــــــــــــــــــــــــــــص قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــزواج )١(

  . الفقهيلتقياملhtml.https://www.feqhweb.com/vb/t٢٥٤٢ قاسم

  .املرجع السابق)٢(

  .املرجع السابق)٣(

  .٩٧مستجدات فقهيةص ،أسامة األشقر )٤(

  .٩٧مستجدات فقهيه يف قضايا الزواج والطالق ص )٥(



       
  
 

 

 

 

٤١٧

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

   املبحث الثاين

  الشروط الشرعية للفحص الطيب قبل الزواج

  

 .من الناحية العلمية والعملية، أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه  -١ 

والمحللين ،  المختص باألشعة:  ه مثلشترط في كل من الطبيب ومساعديُي     
،  اختصاصهكل حسب  ،يرهم أن تتوفر فيهم األهلية المعتبرة غو ، بالمختبرات

،  هاوتحديد الطرق المعينة التي ينبغي على الطبيب ومساعديه سلوكه والتقيد ب

  . قبل الزواجىأثناء قيامهم بالفحص الطب

 كانت  ،اتباعها في مهنته كطبيب فإذا قام كل طبيب باألصول التى يجب       
 إجراء الفحوصات منوبذلك يتحقق الغرض ،  نتيجة الفحص الطبي دقيقة

 )١( .الطبية

مع توفر الكفاءات العلمية ،  توفر المراكز الطبية الالزمة إلجراء الفحوصات -٢

مع ضرورة أن تكون تحت إشراف ورقابة كاملة من ،  واألجهزة الطبية الحديثة
وذلك ألهمية هذه الفحوصات حيث يترتب على نتائجها الزواج من   ؛الحكومة

 )٢( .عدمه

  ً.خلوقا، ً  طاهرا ،ً عفيفا،ً مخلصا ،ً صادقا ،ً أن يكون الطبيب مؤمنا -٣

ليستطيع مواساة الخاطبين ؛  يحسن لقاء الناس والمرضي ًأن يكون اجتماعيا -٤

  )٣( .ذا كانت النتائج غير صالحةإفي حالة 

                                                           

ط دار ٤٠ ،٣٩األحكـام الطبيــة املتعلقـة بالنــساء يف الفقـه اإلســالمي ص ، حممـد خالـد املنــصور)١(

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ة  األردن الثاني-النفائس للنشر والتوزيع

  ٦٧دراسة شرعية قانونية تطبيقية ص-الفحص الطيب قبل الزواج، صفوان حممد عضيبات)٢(

، جامعـــة مؤنـــة،شـــروط الفحـــص الطـــيب مـــن منظـــور شـــرعي كليـــة الـــشريعة ، ياســـني حممـــد غـــادى)٣(

    .٢٠٠١ ،١ ع ١٧م،جملة جامعة دمشق، األردن



       
  
 

 

 

 

٤١٨

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

وذل ألن اكتشاف بعض األمراض الوراثية ؛ حافظة على أسرار المرضي الم -٥
وقد  ، قد يعتبره البعض إفشاء لألسرار الشخصية،  في أحد الخاطبين مثال

ويترتب ،   يؤثر على زواج باقي أفراد العائلة ، وصمة عارتعتبرها بعض العائالت

  )١( .على ذلك مفاسد كثيرة

حالة اإلصابة بأحد األمراض الوراثية ،  تقديم النصائح لهم خاصة في -٦

  )٢( .أحدهما  أو كالهما

ما ال  البد من أخذ إذن الخاطب ، والمخطوبة على انفراد إذا كان أحد -٧

 )٣( .يرغب أن يطلع عليه الطرف اآلخر

  

                                                           

  .٤٥النساء يف الفقه االسالمي األحكام الطبية املتعلقة ب، حممد خالد منصور)١(

ط دار ٤٠ ،٣٩األحكـام الطبيــة املتعلقـة بالنــساء يف الفقـه اإلســالمي ص ، حممـد خالـد املنــصور)٢(

  . ٤٩م ص ١٩٩٩-هـ١٤٢٠ األردن الثانية -النفائس للنشر والتوزيع

  .٢٨٥ياسني حممد غادى  شروط الفحص الطيب من منظور شرعي ص 

  .٦٣يف اإلسالم صحممد مصطفي الصحة اإلجنابية 

  .٢٨٦ص . شروط الفحص الطيب قبل الزواج، ياسني حممد غادى)٣(



       
  
 

 

 

 

٤١٩

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  املبحث الثالث

  .جرائية للفحص الطيب قبل الزواجاخلطوات اإل

  

، واالستشارات الطبية، والتحاليل ، ت الفحص الطبي مجموعه من الفحوصا      
نجاب إ لضمان سالمة الزوجين و ؛لى الفحص الطبي قبل الزواجإالتى تهدف 

ن استمارات فيها بيانات عن ا ويسبق ذلك أن يمأل الزوج.صحاءاطفال أ

  والفحوصات.منهما يستطيع من خاللها الطبيب معرفة أهلية وكفاءة كل ،الزوجين

  .بالمرأةومنها خاص ، رجل  منها خاص بالالطبية

  

   :ما يليومن هذه الفحوصات 

والذى ،  الزواجلمعرفة التاريخ المرضى لكل المقبلين على ؛ الفحص العام  -١

والتاريخ المرضي للعائلة ،  العامةيتضح من خالله معلومات مهمه عن الصحة 

  ، الجراحيةوالعمليات،  العقليةومعرفة القوى ،  الوراثيةخاصة األمراض 
 د وكذلك عمل شجرة نسب لألمراض الوراثية عن. وغير ذلكواإلصابات السابقة

  .الحاجة اليه

 ،والقلب  ،لتوفير معلومات عن الجهاز التنفسي ؛ عمل أشعة للصدر  -٢

  .ومرض السل وغيره من األمراض ،والعظام 

وهو صبغة موجودة ،  الهيموغلوبين(  الكهربائي لخضاب الدمالرحالنفحص  -٣
 معلومات دقيقة عن عدد من أمراض الدم يعطى )١( ).خل خاليا الدم الحمراءدا

  .التي يهتم الكثير من الباحثين في هذا المجال بإجرائها، الوراثية 

                                                           

دار املــريخ ص : اململكــة العربيــة الــسعودية(املعجــم املوضــوعي للمــصطلحات الطبيــة، ممــدوح زكــى)١(

١٤١.  



       
  
 

 

 

 

٤٢٠

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

ــــدم الريزوســــية(فحــــص  -٤ ــــرة ال ــــسالبين ؛  )زم أمــــال بالكــــشف عــــن الخــــاطبين ال
 أو  ،كـل والدة احتياطات مناسبة بعـد ذااتخلى إبقصد تنبيههم ، لخطيبين موجبين 

   )١( .أو حادث، إجهاض 

وهــو اضــرابات ســائدة فــي األنــسجة المكونــة ،  تحليــل فقــر الــدم أو اللوكيميــا -٥

ًوهـــذا المـــرض ممكـــن أن يكـــون حـــادا وممكـــن أن يكـــون ، لخاليـــا الـــدم البيـــضاء 
  )٢( .مزمنا

لتهـــاب الجهـــاز إ: لتهابـــات مثـــل عمـــل تحليـــل بـــول روتينـــي لمعرفـــة بعـــض اإل) ٦( 

 ومــرض الــسكر وغيــره مــن األمــراض التــى يمكــن الكليــةووجــود حــصى ، ســلي التنا

 )٣( .اكتشافها عن طريق تحليل البول

وعـدم وجـود  ،للتأكـد مـن اإلخـصاب ؛ تحليل السائل المنوي لدى الخاطـب  )٧(
ن يعتبـران مــن ياللــذ، صـابة بــدوالي الخـصية أو اإل ،التهابـات فــي الجهـاز التناســلي 

 )٤( .يةمسببات العقم الرئيس

ً بحثـا؛  )هيموغلـوين( وتسلـسلها فـي خـضاب الـدم،  األمنيةتحليل األحماض  )٨(

  )٥( .لكشف الناقلين ألمراض الدم؛  المرضية االعتالالتعن 

  
  

                                                           

  ٢٦٨.الفحص الطيب من منظور شرعي، القرة داغي)١(

  .١٤٧لطبية ص املعجم املوضوعي للمصطلحات ا،ممدوح زكي وآخرون )٢(

  .١٨١الفحوصات الضرورية قبل الزواج ص ،األشقر يوسف ، بيلتو يوسف)٣(

  .١٨٢الفحوصات الضرورية قبل الزواج ص ،األشقر يوسف ، بيلتو يوسف)٤(

  .املراجع السابقة)٥(



       
  
 

 

 

 

٤٢١

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  اّت

  .وصيتى للمقبلين على الزواج

  : ، لعدة أسباب هطبي قبل الزواج ، والحرص عليضرورة الفحص ال

وجين ، من النواحي الصحية ، والنفسية ، التوافق ، واالنسجام بين الز -١
والبدنية ، واالجتماعية ، والشرعية ، هدفه الرئيسي تكوين أسرة سليمة ، 

  .وإنجاب أبناء أصحاء

بعد الفحص الطبي ، يعطى الطبيب لهما ، المشورة الطبية ، حول احتمالية  -٢
خيارات انتقال األمراض للطرف األخر ، أو لألبناء في المستقبل ، وتقديم ال

، والبدائل ، أمام الخطيبين ، من أجل مساعدتهما على التخطيط ، ألسرة 

�سليمة صحيا ؛ وذلك لتفادى انتقال األمراض إلى الطرف اآلخر ، أو إلى 
 .األبناء

ّالفحص الطبي ، هدفه تجنب المشاكل االجتماعية ، والنفسية ، التي يعانى  -٣
 . أطفالها من األمراض الوراثية

يء عشته مع طالباتي في الجامعة ، ممن يعانى أطفالهن من هذه    وهذا ش

  . األمراض، حالتهم االجتماعية ، والنفسية ، واالقتصادية ، معاناه ال تنتهى

ومهما وصفت معاناتهم ، ال أستطيع الوصول للوصف الحقيقي لحالتهم السيئة ، 

 .التى تثير تعاطف كل من حولهم

الفحص الطبي ، قبل الزواج بثالثة أشهر ؛ حتى يتسنى         إنه البد ، من إجراء 

للخاطبين التخطيط لحياتهما ، خاصة في حالة وجود أمراض تحتاج إلى عالج 
 .قبل الزواج

 .التنبيه على أن صالحية شهادة الفحص الطبي هي ستة أشهر فقط -٤

  :وصيتي إلى األطباء 
ا يترتب عليه من وذلك لم، ّتحري الدقة عند عمل الفحص الطبي للخاطبين  -١

  .آثار على الفرد والمجتمع



       
  
 

 

 

 

٤٢٢

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

الحفاظ على األسرار المرضية للخاطبين ، وعدم إفشاء التاريخ المرضى  -٢
  .لألسر حتى للطرف اآلخر ، إال إذا أذن له الطرف المصاب

مراعاة الحالة النفسية للخاطبين ، والصدق عند إخبارهما بحالتهما الصحية  -٣

  .فاء ، وعدم فقد الثقة في اهللاً، مع إعطاء األمل دوما في الش
  :وصيتي الى المؤسسات الطبية 

فكل طبيب يعمل ، وتحري جانب التخصص ، مراعاة الدقة عند اختيار األطباء 

في تخصصه ؛ حتى يكون هناك مصداقية في النتائج وذلك ، لخطورة ما يترتب 
  .عليه من هدم أسر وتفرق خاطبين

  :وصيتي الى مؤسسات الدولة 

   .ّنشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل  :ًأوال

  :إدراج شرط للزواج ، وهو الفحص الطبي قبل الزواج ألسباب منها : ًثانيا 

 تقليل الضغط على المؤسسات الصحية ، وبنوك الدم . 

  ، التقليل من األعباء المالية الناتجة عن عالج المصابين على األسرة
 . والمجتمع

لعربية السعودية ، يتم تقديم خدمات فحص ما قبل الزواج في المملكة ا: ًثالثا 
لكافة المواطنين في أكثر ) سواء التحاليل المخبرية ، أو جلسات المشورة الطبية(

ويتم استقبال . ًمركزا في شتى مناطق المملكة العربية السعودية) ١٣١(من 
ً معا ، بدون المواطنين المقبلين على الزواج سواء بشكل فردي ، أو كال الطرفين

  )١( .موعد مسبق
  . أتمنى تعميم ذلك في كل الدول العربية واإلسالمية

  زينب أحمد السعيد/ د 
 أستاذ مساعد بجامعة سطام بن عبد العزيز

  

                                                           

  الفحص الطيب قبل الزواج- التوعية الصحية -  البوابة اإللكرتونية لوزارة الصحة)١(

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Beforemarriage/Pa

ges/default.aspx  



       
  
 

 

 

 

٤٢٣

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

ا  

ً ، وصالتا وسـالما علـى أكمـل اخللـق سـيدنا  الصاحلاتّاحلمد هللا الذى بنعمته تتم       ً
   .أمجعنيوصحبه ، عليه وعلى آله ، حممد 
   :وبعد

وبعـــد التطــــرق لـــبعض جوانبــــه ،  فبعـــد هـــذا البحــــث املتواضـــع الــــذى أثـــار اهتمــــامي     

  : ىل النتائج التاليةإ فقد توصلت  ،والطبية، الفقهية 
شار األمــراض نتــمــن أهــم الوســائل الــىت تقلــل مــن ا، أن الفحــص الطــيب قبــل الــزواج  -١

  .الوراثية

محايــة ا�تمــع مــن انتــشار األمــراض ،  قبــل الــزواججيابيــات الفحــص الطــيب إمــن أهــم  -٢
، ىل اكتــــشاف بعـــــض األمــــراض يف مراحلهـــــا األويل إ  كمـــــا أنــــه وســـــيلة.الوراثيــــة الوبائيــــة

وكـذلك   ،ىل الطـرف الـصحيحإوانتقاله ، وبالتايل وقاية األسرة من خطر استمرار املرض 

  .ىل األجنةإمنعه من انتقاله 
  والـذى يعتـرب مـن األسـرار الــيت ،تـاريخ املرضــى لألسـر ومـن أهـم سـلبياته هـي كـشف ال  

  .ال حيبون انتشارها

؛ ً لزاميـاإالـيت البـد أن يكـون ،  يعترب من املـصاحل العامـة  ،الفحص الطيب قبل الزواج -٣
  . األمراضهمن خطورة انتشار هذ، وا�تمع ، واألجنة ، وذلك محاية لألسر 

 .متـــام الـــزواجال إجـــراء تكميلـــي إلإمـــا هـــو ، ن اشـــرتاط الفحـــص الطـــيب قبـــل الـــزواج  إ-٤

  . قبل الزواجالطيبحىت لو مل يتم الفحص ، وترتتب عليه آثاره ، فالزواج صحيح 
 فيجـب علـى كـل  ، مـن شـروط الـزواجً وأصـبح شـرطا ،ذا مت اإللزام بالفحص الطـيب إ-٥

 .والكذب عن الغش والتدليس ًعداُ ب ؛ بالنتائجعالم كل منهما باآلخرإمن اخلاطبني 

خاصة يف الدول الـىت مل تلـزم بـالفحص ، ضرورة نشر الوعي يف املؤسسات املختلفة  -٦
  .الطيب قبل الزواج

يـذاء إ يف ًحىت ال يكـون سـببا؛ فشاء نتائج الفحص الطيب إجيب على الطبيب عدم  -٧

  .حدمها بإفشاء سرمها أمام الناسأو ، أالطرفني 

  



       
  
 

 

 

 

٤٢٤

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

ادر واا  

  :التفاسير بكت  :أوال

 : القاهرة  : ١ ،ط ١ ج كثري، ابن تفسري خمتصر عمر، بن إمساعيل : كثري بن ا -١ 
 .ت.د الصفا، مكتبة

 .املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري ناصر، بن الرمحن عبد :لسعدي ا - ٢ 

 :لطربي ا .ـه ١٤٢٠ الرسالة، مؤسسة : بريوت  ،١ ط معال، بن الرمحن عبد  :ت
 دار  :بريوت  :١ ط ،١ ج ، الطربي تفسري يف البيان جامع جرير، بن دحمم

 .ـه ١٤٠٥ الفكر،

 اهللا عبد  :حتقيق .القرآن ألحكام اجلامع بكر، أيب بن أمحد بن حممد   :لقرطيب ا -٤
 /هـ ١٤٢٧، الرسالة مؤسسة :بريوت ؛١ :ط وآخرون، الرتكي احملسن عبد بن

  .م٢٠٠٦

   :كتب عموم احلديث: ً ثانيا
 مكتبة:  ؛ الرياض١:  ط. ، صحيح سنن النسائي حممد ناصر الدين:   األلباين-٥

  . م١٩٩٨/ ـ  ه١٤١٩،  املعارف

 قام بشرحه وتصحيح جتاربه. حممد بن إمساعيل ، صحيح البخاري:  ا لبخاري-٦
  .هـ ١٤٠٠،  املكتبة السلفية:  ؛ القاهرة١:  ، ط حمب الدين اخلطيب:  وحتقيقه

حممود  :ت. ، النهاية يف غريب احلديث واألثر املبارك بن حممد اجلزري: ريبن األثا -٧

  .ـ ه١٤٦١دار ابن اجلوزي : ؛ الرياض١:  ، ط حممد الطناحي
  .بشار /د:  حققه وعلق عليه. حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجة:  بن ماجةا -٨

  .م ١٩٩٨ / ـ ه١٤١٨،  دار اجليل:  ؛ بريوت١:  ، ط اد معروفّعو

 إعداد. سليمان بن األشعث السجستاين األزدي، سنن أيب داود:  أ بو داود -٩
 دار ابن حزم،:  ؛ بريوت١:  عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، ط:  وتعميق

  . م١٩٩٧/ ـ ه١٤١٨

  .حممد ناصر الدين، سلسلة األحاديث:  أللباين ا- ١٠
  :بريوت   ؛٣ ط .وزيادته الصغري اجلامع صحيح الدين، ناصر حممد : األلباين  

 .م ١٩٨٨ /ـه ١٤٠٨ اإلسالمي، املكتب
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 ط معروف، ادّعو بشار /د  :حتقيق .الكبري اجلامع عيسى، بن حممد  :الرتمذي - ١١
 .م ١٩٩٦ اإلسالمي الغرب دار  :بريوت ؛ ١

 .البخاري صحيح بشرح الباري فتح حجر، بن عمري بن أمحد  :العسقالين - ١٢

 ، املعرفة دار  :بريوت ؛ ط ال.باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد  :وحتقيق تصحيح
 .ت .د

 : بريوت الدمياطي، عمر حممود  :ت ، ١٦ ج ، اهلندي الدين عالء  :العمال -١٣ 

  . م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩ العلمية، الكتب دار
 ط؛.ال .الصحيح اجلامع النيسابوري، القشريي مسلم بن احلجاج بن  :مسلم -١٤ 

 .ن .ال  :م.ال

 ط مشيب، املنعم عبد حسن  :حتقيق الكربى، السنن شعيب، بن أمحد  :النسائي - ١٥
 اللغة كتب  :ث ا ثال .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١ ، الرسالة مؤسسة  :بريوت ؛ ١

 واملوسوعات واملعاجم

 نوبليس مطبعة ،١ الطبعة الطب، يف القانون علي، أيب  :سينا ابن -١٦ 
 دار  :ٌروت ب ؛١ ط .اللغة مقاييس جممع ، زكريا بن أمحد : فارس ابن - ١٧

 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٥ الفكر،

 صادر، دار :ٌروت ب ؛١ ط .العرب لسان مكرم، بن حممد  :منظور بن -١٨ 
 .م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠

 القادسية، دار  :بغداد ؛ ط.ال ، العربية الطبية املوسوعة احلسني، عبد  :بريم -١٩ 

 .ت.د
 الدارسات مركز  :بريوت ؛١ ط الطب، يف الكليات عابد، حممد : اجلابري -٢٠ 

 .م١٩٩٩ املربية، الوحدة

 الكتب دار  :بريوت ،١ الطبعة البلدان، معجم العزيز، عبد فريد  :اجلندي - ٢١  
 .م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠ مية،والعم

  :بريوت  ؛٨ ط .احمليط القاموس يعقوب، بن حممد الدين جمد : الفريوزآبادي - ٢٢

  .م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦ الرسالة، مؤسسة
 ؛ ط.  خضر اجلواد، ال/د ، أمحد بن علي، املصباح املنري، ت:   الفيومي- ٢٣

  . م١٩٨٧مكتبة لبنان : بريوت



       
  
 

 

 

 

٤٢٦

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  .ت. مؤسسة الرسالة، د:  م . ؛ ال ط.ال. عمر رضا، معجم املؤلفني:   كحالة- ٢٤
النفائس  دار: ؛ لبنان١:  أمحد حممد ، املوسوعة الطبية الفقهية ، ط:  كنعان - ٢٥

  . م٢٠٠٠/ ـ  ه١٤٢٠

مؤسسة  رة ،ه، القا٢املوسوعة الطبية احلديثة، الطبعة  : جمموعة من األطباء - ٢٦
  . م١٩٧٠سجل العرب 

دار   ، بريوت،٢٠؛  ط:  املنجد يف اللغة واألعالم  : جمموعة من اللغويني- ٢٧

  . م١٩٨١املشرق 
: مصر ٤:  ة، طجممع اللغة العربي: ت. املعجم الوسيط:  جمموعة من املؤلفني- ٢٨

  . م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥مكتبة الشروق الدولية، 

: دن ؛ ط : املعجم العريب األساسي ، ال:  جمموعة من كبار اللغويني العرب - ٢٩
  .دت

  

  : كتب الرتاجم: ً ثالثا
. أعيان علماء الذهب ، الديباج يف معرفة إبراهيم نور الدين:  ابن فرحون املالكي -١

دار الكتب : ؛ بريوت١:  ط حميي الدين اجلنان،مأمون بن : دراسة وحتقيق

  . م١٩٩٦/ ـ  ه١٤١٧العلمية 
مثانية قرون، ج  عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل ، علماء جند خالل:  آ ل بسام-٢

  .ـ ه١٤١٩دار العاصمة،: ؛ اململكة العربية السعودية٢: ط.٣

املكتبة الثقافية،  :بريوت؛ ١: ،ط. حممد ، إمتام الوفاء يف سرية اخللفاء:  ا خلضري-٣
  . م١٩٨٢/  ه١٤٠٢

. للداوودي حممد بن علي بن أمحد مشس الدين، طبقات املفسرين:  الداوودي-٤

  .ت. دار الكتب العملية، د: ط؛ بريوت.ال
العممية،  دار الكتب: ط؛ بريوت.ال. مشس الدين حممد، تذكرة احلفاظ:  الذهيب-٥

  .ت. د

 أحادثو وخرج حققه .النبالء أعالم سري مان،عث بن أمحد بن محد م :الذهيب .
 :بريوت ؛١ :ط العرقسوسي، نعيم وحممد األرنؤوط شعيب : عليه وعلق

 .م ١٩٨٣ /ه ١٤٠٣ الرسالة، مؤسسة



       
  
 

 

 

 

٤٢٧

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

 .م ١٩٨٠ للماليني، العلم دار :بريوت ؛٥ :ط .األعالم الدين، خري :الزركمي -٦
 عباس، إحسان .د :لو موقد حققه .الفقهاء طبقات إسحاق، أيب :رزي ا الشي -٧ 

 .ت .د العريب، املؤيد دار :بريوت ط؛.ال

 الشواف، دار :القاهرة ؛٤ :ط .١ ج عرفتهم، ومفكرون علماء حممد، :جمذوم - ٨ 
 .م ١٩٩٢

 :الشريع  ومقاصد الفقه أصول كتب : ًرابعا 

قرأه  .العاملني رب عن املوقعني إعالم ، أيوب بن بكر أيب بن حممد :قيم بن ا - ٩ 
 آل حسن بن مشهور عبيدة أبو :وآثاره أحاديثه وخرج عليه وعلق لو قدمو

 .ه ١٤٢٣ اجلوزي، ابن دار :السعودية العربية اململكة ؛١ :ط سلمان،

 وعلق ؛ه ل وقدم نصه ضبط .املوافقات حممد، بن موسى بن ابراهيم :الشاطيب  -١٠
 اململكة ١ :ط مسمان، آل حسن بن مشهور عبيدة أبو :أحاديثه وخرج عليه

 .م ١٩٩٧ /ه ١٤١٧ عفان، ابن دار :السعودية العربية

 دار الرياض١ ط؛ ، اإلسالمية للشريعة العامة املقاصد حامد، يوسف :لعامل ا -١١
 .م ١٩٩٤ /ه ١٤١٥ اإلسالمي، للكتاب العاملية

 .اجليل دار :بريوت الدين، علوم إحياء ، حامد الغزايل أبو -١٢ 

 األمرية، مطبعة مصر، ،١ ط؛ ، األصول علم يف املستصفى حامد، أبو :لعامل ا - ١٣
 .ـه ١٣٢٢

  :العام الفقه كتب  :ًخامسا

 املنري كوكب شرح الفتوحي، عمي بن العزيز عبد بن أمحد بن حممد :النجار بن ا- ١ 
 .ت .د العبيكان، مكتبة :م.ال ط؛.ال محاد، نزيه .ود الزحيلي حممد .د : ت

 بن حممد .د.أ :ت الفقهية القوانني ً، الغرناطى الكلب أمحد بن حممد :جزي بن ا- ٢ 

 .ت.د ن،.ال :م.ال ط؛.ال موالي حممد ٌدي س
 ١٣٨٦ الفكر، دار :بريوت ؛٢ :ط احملتار رد حاشية أمني، حممد :عابدين بن ا- ٣ 

  م ١٩٨٩/ـ ه

 احملسن عبد بن اهللا عبد :حتقيق .الفروع حممد، الدين مشس :املقدسي مفلح ابن - ٤ 
 .ت.د املؤيد، ودار الرسالة مؤسسة :م.ال ط؛.ال كي،الرت



       
  
 

 

 

 

٤٢٨

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

 مطيع حممد الدكتور :ت والنظائر، األشباه رىيم، ا إب الدين زين :جنيم بنا -٥  
  .م ١٩٩٩ الفكر، دار :دمشق ط؛.ال احلافظ،

 دار :بريوت ١ :ط ،٣ ج ،رائقالبحر ال املصري، ابراهيم بن الدين زين :جنيم بنا - ٦ 

 .م ١٩٩٧ /ه ١٣١٤١٨ العلمية، الكتب
 : ط .والطالق الزواج قضايا يف فقهية مستجدات سليمان، عمر أسامة :ألشقر ا- ٧ 

 .م ٢٠٠٠ /ى ١٤٢٠ النفائس، دار :األردن ؛١

 الشريعة يف الطبية واملسؤولية التداوي مبارك، حممد بن قيس : الشيخ أل -٩
 .م ١٩٩١ /ه ١٤١٦ ريب، ا الفا مكتبة :سوريا ،١ ط ي، ة اإلسالم

 :الرياض ؛١ :ط ، الفقهية القواعد الوهاب عبد بن يعقوب :لباحسني - ١٠

 .م ١٩٩٨ /ه ١٤١٨ الرشد، مكتبة
 دار :جدة ؛٤ :ط ، وعالجيا أسبابيا اجلنسية رض ا األم ، علي حممد :بار ال - ١٠

 .م ١٩٨٧ املنار،

 دار :السعودية ؛٣ :ط ، والقرآن الطب بني اإلنسان خلق علي حممد :البار -١١ 
 .م ١٩٨١ /ه ١٤٠٢ والتوزيع، ملنشر عوديةالس

 دار :دمشق ،١ ط؛ ، رثية ا الو األمراض املشوه اجلنني علي، حممد :البار -١٢ 

 .م ١٩٩١ القلم،
 :جدة ؛٤ :ط ، املصطفى وحديث الطب بني العدوى علي، حممد : البار - ١٣

 .م ١٩٨١ /ـ ه ١٤٠١ السعودية، دار

 ملختصر واإلكميل التاج ، يوسف بن حممد سيدي اهللا عبد أيب :البيدري -١٤ 
 ،)ـه ١٣٩٨ الفكر، دار :بريوت ؛٢ :ط(.مخيل

 مكتبة ط؛.ال ، مقارنة رسة ا د الزواج قبل الطبية الفحوصات :الطيب :بوحالة -١٥ 

 .م ٢٠١٠ /ه ١٤٣١ والقانون، الفكر دار :املدينة
 دار :مصر ط؛.ال ، اإلسالمية الشريعة يف الزواج فراج أحكام أمحد : حسني - ١٦

  .ت.د ، اجلامعية املطبوعات

 املرتتبة واآلثار الزوجي بني بالعيب التفريق سليمان، بن علي بنت وفاء :محدان - ١٧
 .م ١٩٩٩ املعرفة، كنوز :جدة ؛١ :ط عليه،



       
  
 

 

 

 

٤٢٩

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

 :باتنة ٢ :ط ، اإلسالم يف األسرة وبناء الزواج فلسفة ، احلميد عبد :خراز - ١٨
 .م ١٩٨٧ /ه ١٤٠٧ الشهاب، دار جلزائرا

 ،٢ ج عميش، حممد :ت الكبري، الشرح الربكات، أبو امحد سيد  :لدرديري ا- ١٩

 .ت.د الفكر، دار :لبنان ط؛.ال
 :بريوت ط، ، املعاصر اإلسالمي الفكر يف وحبوث راسات د ، فتحي  :لدريينا -٢٠

 .م ١٩٨٨ /ه ١٤٠٨ قتيبة، دار

 جامعة : سطنيلف ط؛:ال ، الماإلس يف اإلجنابية الصحة مصطفى، حممد  :ئدار - ٢١
 .م ٢٠٠٤ القدس،

 عز مؤسسة":بريوت ط؛.ال ، التناسلية واألمراض العقم وآخرون، حممد :رفعت -٢٢ 

 .م ٢٠٠١ الدين،
 :عليه صححه علق .الفقهبة القواعد شرح ، حممد شيخ بن أمحد :الزرقا - ٢٣  

 ١٩٨٩ /ه ١٤٠٩ القمم، دار :دمشق ؛٢ :ط الزرقا، أمحد مصطفى

ه فق وفروع قواعد يف والنظائر األشباه الرمحن، عبد الدين جالل :السيوطي٢٤
 ١٩٩٧ /هـ ١٤١٨الباز، مصطفى زر ا ن مكتبة :املكرمة مكة  ٢ :ط .الشافعية

 .م

 املرتتبة واآلثار الطبية حة اجلرا أحكام املختار، حممد بن حممد : الشنقيطي -٢٥ 
 .م ١٩٩٤ /ى ١٤١٥ الصحابة، مكتبة : جدة  ٢ :ط عليها

 الطيب بالفحص زم ا االلت مشروعية مدى ، صالح حسن اهللا، عبد :لصغري ا -٢٦

 .م ٢٠٠٧ ملنشر اجلديدة اجلامعة دار :اإلسكندرية ، الزواج قبل
داراهلدى  ؛٢ :ط ، اجلنسية   واألمراض اإليدز ، الدين حمي : لعليب طالوا - ٢٧

 .م ١٩٨٩ /ه ١٤٠٩ اجلزائر،

 ط منظورإسالمي، من البشرية اجلينيات يف فقيهة قضايا رف،العا علي :العارف -٢٨ 
 .م ٢٠٠١ /ه ١٤٢١ النفائس، دار :األردن ؛١ :

 دار  :ب د ؛٤ ط ، اإلسالم يف العملي اإلعجاز ، كامل حممد  :الصمد عبد -٢٩ 

 .م ١٩٩٧ /ه ١٤١٧ اللبنانية، املصرية
 دار : سوريا ط؛.د اإلسالمية، الشريعة مقاصد تفعيل الدين مجال :عطية -٣٠ 

 .م ٢٠٠١ الفكر،



       
  
 

 

 

 

٤٣٠

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

  ط ، اإلسالمي الفقه يف  اآلدميبأجزاء  االنتفاع حممد، :اهللا عنايت - ٣١
 .م ١٩٩٣ /ه ١٤١٤ إسالم، رع ا ج دار :باكستان١

 بريوت، والدين، الطب بني التناسلية رض ا األم ، موسى اللطيف عبد :غازي - ٣٢  

 .م ١٩٩٧ /ه ١٤١٨ احلزم، ابن دار
 الييئة :مصر ؛٤ :ط ، اإلسالم يف الوقائي الطب شوقي، أمحد :لفنجريا -٣٣ 

 .م ٢٠٠٠ املصرية،

 ٢ ط؛ مقارنة، راسة د لألطباء اجلنائية املسؤولية اهللا، عبد أسامة :قادى -٣٤ 
 .م ١٩٨٧ /ه ١٤٠٧ العربية، النهضة دار :القاهرة

 الطبية لقضاياا فقه يوسف، عمي :احملمدي الدين، حميي علي : داغي القرة - ٣٥

 م ٢٠٠٦ /ه ١٤٢٧ البشائر، دار :بريوت ؛٢ :ط .املعاصرة
 ن،.د : ب.د ؛١ :ط ، اإلهلية عقوبة األمراض اجلنسية احلميد عبد :القضاة - ٣٦

.١٩٨٥ 

 الزواج عقد  إبرام قبل للزوجني الطبية الفحوصات البوعيشي، فاتن :لكيالينا -٣٧
 .م ٢٠١١ النفائس، دار عمان، الطبعة، مقارنة راسة د ومقاصدها أسبا�ا

 والشئون األوقاف زارة و :حتقيق .الفقهية املوسوعة املؤلفني، من جمموعة - ٣٨

 .م ١٩٨٨ /ه ١٤٠٨ السالسل، ذات :الكويت ؛٢ :ط اإلسالمية،
 والفقهية الطبية آثاره الزواج قبل الطيب الكشف ، ربيع منصور حممد :ملدخلي  ا-٣٩ 

 .م ٢٠٠٩ احلكمة، جملة ة،السعودي ط؛:ال والنظامية،

 .األسرة فقه قسم املعاصرة القضايا فقه يف امليسرة املوسوعة البحثي، التميز مركز - ٤٠
 م ٢٠١٤ /ـ ه ١٤٣٥ الوطنية، فيد امللك مكتبة :الرياض ؛١ :ط

 الصفا، مكتبة ، القاهرة ١ ط السعيد، اإلسالمي الزواج ، حممود :ملصري -٤١

 .م ٢٠٠٦ /ـ ه ١٤٢٧
 ط اإلسالمي، الفقه يف بالنساء املتعمقة الطبية األحكام خالد، حممد :نصورمل ا- ٤٢

 م ١٩٩٩/هـ  ١٤١٩ والتوزيع، ملنشر النفائس دار :األردن ،١

 بن دار : لبنان ١ :ط ، اإلسالم يف اجلسدية املسؤولية إبراهيم، اهللا عبد :موسى -٤٣ 
 .م ١٩٩٥ /ـه ١٤١٦ احلزم،



       
  
 

 

 

 

٤٣١

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

 كلية اإلسالمي، الفقه يف الزواج قبل الفحص ، احلي عبد مصلح : النجار  - ٤٤
 .السعودية العربية اململكة  الرياض للبنات، الرتبية

   :العلمية وا�الت الندوات :ًا دسسا

 .األردنية اجلامعة التمريض، كلية اإلجنابية، الصحة ندوة ، إبراهيم عمياء -١
 ١٩٩٢ /ـه  (١٤١٢ اإلسالمي الفقه ا�مع جملة الطيب، العالج ، علي البارحممد -٢

 ٣ ج ،٧ ع ،٧ د ، .) م

 طيب منظور من الزواج قبل الطيب الفحص ندوة عادل، :بدرانه و بدران فاروق  -٣
 .م ١٩٩٦ اخلريية، العفاف مجعية :األردن ؛٢ :ط وشرعي،

 ١٤١٣ةعجمم الزواج، قبل u١٦٠٢ الطيب الفحص عن فتاوى العزيز، عبد :باز   -٤

  ١٣٧٠ ع الدعوة، ، م، ١٩٩٢ /ـه
  .ـه ١٤٢٦ ومدى الزواج قبل الطيب الفحص ، حسن بن الرمحان عبد :لنفيسة ا -٥

 ٦٢ ع املعاصرة، الفقيهة البحوث جملة مشروعيته،

 الوقائية التوعية أمهية"رثي ا الو االسرتشاد ، فارس علي بن حمسن  :حلازميا -٦
 راثية الو واهلندسة الوارثة ندوة ألعمال مقدم حبث "واألخالقية الطبية وحماذيره

 مسسمة م، ١٩٩٨ أكتوبر ١٤ إسالمية رؤية اجليين، والعالج البشري واجلينوم

 . الطبية للعلوم اإلسالمية للمنظمة  ١٣الكويت يف املنعقد / املطبوعات
 إجباريا، اهفي يراثالو االختبار يكون أن جيب اليت ضاألمرا العينني، ماء  :محدايت -٧

 البشري /١٤واجلينوم رثية ا الو ندسةواهل رثة ا الو ندوة ألعمال مقدم حبث

 مسسمة م، ١٩٩٨ أكتوبر١٣ الكويت يف املنعقد إسالمية رؤية اجليين، والعالج
 . الطبية للعلوم اإلسالمية للمنظمة املطبوعات

  احلكمة، جملة رثية، ا الو رض ا األم من اإلسالم موقف عثمان، حممد :شبري -٨

 .ه ،٦ ع ١٤١٦ بريطانيا،
 جملة رثية، ا الو رض ا األم عن اإلجباري الكشف الغفار، بدع حممد :لشريفا -٩

 ٢٢ ع ،١ ج والقانون، الشريعة كمية والقانون، الشريعة

 ربيع  ٢ إلقامة باألسباب األخذ يف اإلسالم منهج ، أمحد حممد :الصاحل - ١٠
 ٢٦ ع واحلياة، األمن جملة .رشدة ا ال األسرة ، ـه ١٤٢٢ األول
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 من  .الوارثية رض ا األم من والوقاية اجليين االختبار عارف، عمي :عارف - ١١
 ٥ ع ،٣ س التجديد، جملة إسالمي، منظور

 الشريعة، كمية منظورشرعي، من الطيب الفحص شروط ، حممد ياسني : غادي - ١٢

 ١ ع ، ١٧ ، م ٢٠٠١  دمشق، جامعة ، جملة األردن، مؤتة، جامعة
 مكتبة  :ب د ؛١ط التمريض، جملة الصحي، التثقيف منذر، وفاء  :فضة - ١٣

 .م ٢٠٠٤ /ه ١٤٢٤ ا�تمع،

 مقدم حبث ،"حماذيره آثاره، أمهيته، "اجليين اإلرشاد اهللا، عبد بن ناصر : اليمان - ١٤
 اجليين، والعالج البشري /١٤  واجلينوم رثية، ا الو واهلندسة رثة ا الو ندوة ألعمال

 ملنظمة املطبوعات مسسمة م، ١٩٩٨ أكتوبر١٣ الكويت يف املنعقد إسالمية رؤية

 .الطبية للعموم اإلسالمية
  :العلمية الرسائل  :ًسابعا

 راسة د( الزوجية احلياة ىف رثية ا الو رض ا األم أثر ، رمضان حممد منال : العشي -١

 اجلامعة والقانون، الشريعة كمية املقارن، الفقه يف ماجستري رسالة ) مقارنة فقيهة
 .م ٢٠٠٨ /ه ١٤٢٩ غزة، اإلسالمية،

 املسائل يف األسرة قانون ىف الواردة للتعديالت نقدية راسة د ين،جيال :تشوار -٢

 األستاذ اشراف األسرة، قانون يف املاجستري شهادة لنيل مذكرة وآثارها، الزواج
 u١٦٠٨ احلقوق كمية تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة مهداوي، حسني

 .م ٢٠١٠ /م ٢٠٠٩ السياسية، والعموم

 قانونية شرعية دراسة  -الزواج قبل الطيب فحصال ، حممد صفوان :ت عضيبا -٣
 م ٢٠٠٤ املوافق ـه ١٤٢٥ ، األردن الريموك، جامعة تطبيقية،

 الفقه يف ماجستري رسالة باجلنني، للعناية الشرعية التدابري حممود، : العمري -٤

 ط:د الشرعي القضاء شعبة  األردنية، اجلامعة العليا، راسات الد كمية  :والتشريع
 ١٩٩٢ ن؛.د :األردن ؛

 الفقه بني مقارنة دراسة وآثارها الزواج قبل الطبية الفحوصات سارة  :لشطرا -٥

 والقانون، الشريعة يف شهادةاملاجستري لنيل رسالة الوضعي، والقانون اإلسالمي
 القادر، عبد األمري اإلسالمية، جامعة واحلضارة والشريعة الدين أصول كمية

 .م ٢٠٠٩ /م ٢٠٠٨،ـه ١٤٣٠ /ـه ١٤٢٩ زائراجل
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  :إلكرتونية مواقع : ثامنا
  :اهللا عبد بن العزيز عبد موقع العلمي نشاطه حياته – اهللا عبد بن عزيز ال عبد -١

http://www.abdelazizbenabdallah.org/cv-arabe.html  

  :األنيميا املنجلية مبرض تعريف -٢
)http://www.werathah.com/blood/sickle/index.htm،( 

  :سيمياالثال مبرض ٌف تعر -٣

)http://www.werathah.com/blood/thala.htm،( 
 : احلرة املوسوعة ويكيبيديا، موقع -٤

/http://ar.wikipedia.org/wiki 

 لإلفتاء األورويب ا�لس موقع ،"الزواج قبل الطب الفحص  "اإلفتاء، جملس رأي -٥
  :اإلنرتنت شبكة على منشور حبث والبحوث،

http://www.ecfr.org/index.php?option=com_content  

&task=view&id=١١٣&Itemid=٢٧) 
  :الزواج قبل الفحص: قاسم الرشيد عبد: الفوائد صيد موقع -٦

(http://saaid.net/mktarat/alzawaj/٧٥.htm)  
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 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

:References 
 
'awala: kutib altafasir: 
- a bin kthyr: 'iismaeil bin eumar , mukhtasir tafsir abn 

kthyr , j  , t : alqahrt: maktabat alsafa , da.t. 
- a lisiedi: eabd alruhmin bin nasir , taysir alkarim fi 

tafsir kalam almanan. 
t: eabd alruhmin bin maealaan , t  , byrut: muasasat 

alrisalat ,  h. litabari: muhamad bin jarir , jamie 
albayan fi tafsir altibri , j  , t : birut: dar alfikr ,  h. 

- a liqrtbi: muhamad bin 'ahmad bin 'abi bikr , aljamie 
aljamie liljamie alquran. thqiq: eabd allah bin eabd 
almuhsin alturki wakharun , t:  ; birut: muasasat 
alrisalat ,  h /  m. 

thanyaan: kutib alhadiytha: 
- al'albani: muhamad nasir aldiyn , sahih sunan 

alnasayiy. t: ١ ; alriyad: maktabat almuearif ,  h / 
 m. 

- a lbkhari: muhamad bin 'iismaeil , sahih albakhari. 
qam bshrhh watashih tajaribih watahqiqih: mahaba 
aldiyn alkhatib , t:  ; alqahrt: almaktabat alsalafiat , 
 h. 

- abn alathyr: almubarak bin muhamad aljizri , 
alnihayat fi ghurayb alhadith wal'athr. t: mahmud 
muhamad altinahi , t:  ; alryad: dar abn aljawzi  h. 

- abn majata: muhamad bin yazid alqazwiniu , sunan 
abn majata. haqaqah waealaq ealayha: d / bashar. 

ewwad maeruf , t:  ; birut: dar aljil ,  h /  m. 
- a bu dawd: sulayman bin al'asheuth alsajistaniu 

al'azdii , sunan 'abi dawd. 'iiedad wtemyq: eizat 
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eubayd aldaeas waeadil alsyd , t:  ; birut: dar abn 
hizm ,  h /  m. 

- al'albania: muhamad nasir aldiyn , silsilat al'ahadith. 
al'albani: muhamad nasir aldiyn , sahih aljamie alsaghir 

waziadatuh. t  ; birut: almaktab al'iislamii ,  h / 
 m. 

- altarmadhi: muhamad bin eisaa , aljamie alkabir. 
tahqiq: d / bashshar ewwad maeruf , t  ; byrut: dar 
algharb al'iislamia  m. 

- aleisqlani: 'ahmad bin eumayr bin hajar , fath albari 
bshrh sahih albikhari. tahqiq watahqiq: eabd aleaziz 
bin eabd allh bin baz.la t ; birut: dar almaerifat , d. t. 

- aleamal: eala' aldiyn alhindii , j  , t: mahmud 
eumar aldamiati , birut: dar alkutub aleilmiat ,  h 
/  m. 

- mslm: bin alhujaj bin muslim alqashiri alnysabwry , 
aljamie alsahihu. la.t ; la.m: la. n. 

- alnisayiy: 'ahmad bin shueayb , alsunn alkubraa , 
tahqiq: hasan eabd almuneim shambi , t  ; birut: 
muasasat alrisalat ,  h /  m. thal a th: kutib 
allughat walmaeajim walmawsueat 

- abn syna: 'abi eali , alqanun fi altibi , altabeat  , 
mutabaeat nubilys 

- abn fars: 'ahmad bin zakariaa , maejm maqayis 
allagh. t  ; b runwt: dar alfikr ,  h /  m. 

- bin manzur:an muhamad bin mukrim , lisan alearab. 
t  ; b runwt: dar sadir ,  h /  m. 

- byrm: eabd alhusayn , almawsueat altibiyat 
alearabiat , la.t ; bghdad: dar alqadisiat , da.t. 
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- aljabiri: muhamad eabid , alkliyat fi altibi , t  ; birut: 
markaz alddarisat alwahdat almirbiat ,  m. 

- aljundi: farid eabd aleaziz , maejm albuldan , 
altabeat  , birut: dar alkutub aleumumiat ,  h / 
 m. 

- alfiruzabady: majd aldiyn muhamad bin yaequb , 
alqamus almuhit. t  ; birut: muasasat alrisalat ,  
h /  m. 

- alfyumi: 'ahmad bin eali , almisbah almunir , t , d / 
khadir aljawad , la. t ; birut: maktabat lubnan  m. 

- khalt: eumar ridaan , mejm almualafin. la.t ; la. m: 
muasasat alrisalat , d. t. 

- kanean: 'ahmad muhamad , almawsueat altibiyat 
alfaqhiat , t:  ; lubnan: dar alnafayis  h /  m. 

- majmueat min al'atba': almawsueat altibiyat 
alhadithat , altabeat  , alqahrt , muasasat sajal 
alearab  m. 

- majmueat min almualifin: almaejm alwsit. t: majmae 
allughat alearabiat , t:  msr: maktabat alshuruq 
alduwaliat ,  h /  m. 

- majmueat min kibar allaghwiin alerb: almaejam 
alearabii al'asasii , la: t ; dan: dt. 

 
thalthaan: kutib altarajum: 
- abn farihun almaliki: 'iibrahim nur aldiyn , aldiybaj fi 

maerifat 'aeyan aldhahb. dirasat watahqiq: mamun 
bin muhyi aldiyn aljannan , t:  ; birut: dar alkutub 
aleilmiat  h /  m. 



       
  
 

 

 

 

٤٣٧

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

- a l bisam:an eabd allah bin eabd alruhmin bin salih , 
eulama' najid fi waqt ma qabl qurun , j .t:  ; 
almamlakat alearabiat alsewdyt: dar aleasimat ,  h. 

- a likhadri: muhamad , 'iitamam alwafa' fi sirat 
alkhilfa'. , t:  ; birut: almaktabat althaqafiat ,  h 
/  m. 

- aldawwdy: muhamad bin eali bin 'ahmad shams 
aldiyn , tabaqat almufasirin lildawudi. la.t ; birut: dar 
alkutub aleamaliat , d. t. 

- aldhhabi: shams aldiyn muhamad , tadhkirat alhafaz. 
la.t ; birut: dar alkutub aleimmiat , d. t. 

. aldhahabi: m hamd bin 'ahmad bin euthman , sayr 
'aelam alnbla'. haqaq wakharaj 'ahadithu 

waealaq ealayh: shueayb al'arnawuwt wamuhamad 
naeim alerqswsy , ta: ١ ; bayrut: 

muasasat alrisalat ,  h /  m. 
- alzarkami: khayr aldiyn , al'aelamu. t:  ; birut: dar 

aleilm lilmalayin ,  m. 
- alshy a rzi: 'abi 'iishaq , tabaqat alfqha'. haqaqah 

waqadam lu: d. 'iihsan eabbas , 
la.t ; birut: dar almuiyid alearabii , d. t. 
- majdhum:an muhamad , eulama' wamufakirun 

earfatahum , j . t:  ; alqahrt: dar alshawwaf ,  m. 
 
rabeaan: kutib 'usul alfaqih wamaqasid alsharie: 
- a bin qym: muhamad bin 'abi bikr bin 'ayuwb , 'iielam 

almawqie ean rabi alealamin. qara'uh waeard law 
waealaq ealayh wakharaj 'ahadithih watharih: 'abu 
eubaydat mashhur bin hasan al salman , t:  ; almamlakat 
alearabiat alsewdyt: dar abn aljawzii ,  h. 
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- alshatby: 'iibrahim bin musaa bin muhamad , 
almuafaqati. dabt nash lah ; waealaq ealayh wakharaj 
'ahadithh: 'abu eubaydat mashhur bin hasan al 
samman , t: ١ almamlakat alearabiat alsewdyt: dar 
abn efan ,  h /  m. 

- a lealm: yusif hamid , almaqasid aleamat lilsharieat 
al'iislamiat , t ;  alriyad dar alealamiat lilkitab 
al'iislamii ,  h /  m. 

- alghazali 'abu hamid , 'iihya' eulum aldiyn , biuruta: 
dar aljayl. 

- a lealm: 'abu hamid , almustasfaa fi eilm al'usul , t ;  
, misr , mutabaeat al'amriat ,  h. 

- abn njym: zayn aldiyn bin 'iibrahim almasrii , albahr 
alrrayiq , j  , t:  birut: dar alkutub aleilmiat ,  
h /  m. 

- al'ashqr: 'usamat eumar sulayman , mustajaddat fqhiat 
fi qadaya alzawaj waltalaqu. t:  ; al'ardunn: dar 
alnufayis ,  a /  m. 

- ala alshaykh: qays bin muhamad mubarak , 
altadawuy walmatabbat altibiyat fi alshryet al'islam t 
y , t  , suria: maktabat 'alfaan a rabiy ,  h /  m. 

- libahisin: yaequb bin eabd alwahhab alqawaeid 
alfaqhiat , t:  ; alryad: maktabat alrushd ,  h / 
 m. 

- al bar: muhamad eali , al'umu a rada aljinsiat 
'asbabiaan waeilajiaan , t:  ; jdt: dar almanar ,  m. 

- albar: muhamad eali khalq al'iinsan bayn altibi 
walquran , t:  ; alsewdyt: dar alsewdyt limunashir 
waltawzie ,  h /  m. 



       
  
 

 

 

 

٤٣٩

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

- muhamad eali , aljinin almushwh al'amrad alw a 
rithiyat , t ; , dmshq: dar alqalm ,  m. 

- albar: muhamad eali , aleadwaa bayn altibi wahadith 
almustafaa salaa allah ealayh wasalam , t:  ; jdt: dar 
alsewdyt ,  h /  m. 

- albydry: 'abi eabd allah sayidi muhamad bin yusif , 
alttaj wal'iikmil limukhtasir khmyl.) t:  ; birut: dar 
alfikr ,  h (, 

- bwhalt: altyb: alfuhusat altibiyat qabl alzawaj , 
mqarnt , la.t ; maktabat almadinat: dar alfikr 
walqanun ,  h /  m. 

- husyn: 'ahmad firaj 'ahkam alzawaj fi alshryet 
al'iislamiat , la.t ; msr: dar almatbueat aljamieiat , 
da.t. 

- hamdan: wafa' bnt eali bin sulayman , altafriq 
bialeayb bayn alzawjayn walathar ealayh , t:  ; jdt: 
kunuz almaerifat ,  m. 

- kharaz: eabd alhamid , falsifat alzawaj wabina' 
al'usrat fi al'islam , t:  batnt: aljazayir dar alshihab , 
 h /  m. 

- aldrdyry: sayid 'ahmad 'abu albarkat , alsharh alkabir 
, t: muhamad eamish , j  , la.t ; lubnan: dar alfikr , 
da.t. 

- aldryni: fathi , d rasat wabihawth fi alfikr al'iislamii 
almueasir , t , birut: dar qatibatan ,  h /  m. 

- rayd: muhamad mustafaa , alsihat al'iinjabiat fi 
al'islam , la: t ; flstyn: jamieat alquds ,  m. 

- rafeat: muhamad wakharun , aleuqm wal'amrad 
altanasuliat , la.t ; byrwt: muasasat eiz aldiyn ,  m. 
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- alzarqa: 'ahmad bin shaykh muhamad , sharah 
alqawaeid alfaqahiba. sahhah ealaq ealayh: mustafaa 
'ahmad alzarqa , t: ; dmshq: dar alqamm ,  h / 
 

 alsywty: jalal aldiyn eabd alrahmin , al'ashbah 
walnazayir fi qawaeid wafurue fiqh alshshafieitu. t:  
makat almkramt: maktabat n a zar mustafaa albaz , 
 h /  m. 

- alshanqiti: muhamad bin muhamad almukhtar , 
'ahkam aljirra hat altibiyat walathar ealyha:  jdt: 
maktabat alsahhabat ,  a /  m. 

- a lsghyr: eabd allah , hasan salah , madaa 
mashrueiat alailtifaf , zama bialfahs altibiyi qabl 
alzawaj , al'iiskandariat: dar aljamieat aljadidat 
limnshir  m. 

- taluu lelby: muhia aldiyn , al'iidiz wal'amrad aljinsiat 
, t:  ; daralhada aljazayir ,  h /  m. 

- alearf: eali alearif , qadayaan faqihat fi aljiniat 
albashariat min manzur 'iislamiin , t:  ; al'ardunn: dar 
alnufayis ,  h /  m. 

- eabd alsamd: muhamad kamil , al'iiejaz aleamaliu fi 
al'islam , t  ; d b: dar almisriat allubnaniat ,  h / 
 m. 

- etyt: jamal aldiyn tafeil muqasid alshryet al'iislamiat 
, d.t ; suria: dar alfikr ,  m. 

- eanayat allh: muhamad , alaintifae bi'ajza' aladamii fi 
alfuqih al'iislamii ,  bakstan: dar j a rae 'iislam ,  
h /  m.  



       
  
 

 

 

 

٤٤١

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

- ghazy: eabd allatif musaa , al'umu a rida altanasuliat 
bayn altibi waldiyn , bayrut , dar abn alhizm ,  h / 
 m. 

- alfanjri: 'ahmad shawqi , altibu alwiqayiyu fi al'islam 
, t:  ; msr: alyayyat almisriat ,  m. 

- qadaa: 'usamat eabd allah , almaswuwliat aljinayiyat 
lil'atba'i.  alqahrt: dar alnahdat alearabiat ,  h / 
 m. 

- alqurat daghi: eali muhyi aldiyn , almhmdy: eami 
yusif , faqah alqadaya altibiatu. t:  ; birut: dar 
albashayir ,  h /  m 

- alqdat: eabd alhamid al'amrad aljinsiat euqubat 
al'iilhiat , t:  ; d.b: d.n , . 

- alkilani: fatin albueishi , alfuhusat altibiyat lilzuwjayn 
qabl 'iibram eaqd alzawaj 'asbabuha wamaqasiduha 
mqarnt altabeat , eamman , dar alnafayis ,  m. 

- majmueat min almualafin , almawsueat alfaqhia. 
tahqiq: w zarat al'awqaf walshuyuwn al'iislamiat , t: 
; alkuayt: dhat alsulasil ,  h /  m. 

- limudkhali: muhamad mansur rbye , alkashf altibiyu 
qabl alzawaj atharuh altibiyat walfaqhiat walnizamiat 
, la: t ; alsewdyt , majalat alhikmat ,  m. 

- markaz altamayuz albahthii , almawsueat 
almuyasarat fi faqih alqadaya qism faqah al'usratu. t: 
 ; alryad: maktabat almalik fyd alwataniat ,  h / 
 m 

- limasri: mahmud , alzawaj al'iislamiu alsaeid , t 
alqahrt , maktabat alsafa ,  h /  m. 

- almansur: muhamad khalid , al'ahkam altibiyat 
almutaeamiqat bialnisa' fi alfaqih al'iislamii , t  , 



       
  
 

 

 

 

٤٤٢

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

al'urdun: dar alnufayis limunshir waltawzie ,  h / 
 m 

- musaa: eabd allah 'iibrahim , almaswuwliat aljasdiat 
fi al'islam , t:  lubnan: dar bin alhizm ,  h /  m. 

- alnajaru: maslah eabd alhay , alfahs qabl alzawaj fi 
alfaqih al'iislamii , kuliyat altarbiat lilabanat , alriyad 
almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 
sadsaan: alnadawat walmajalaat aleilamiat: 
- 'iibrahim eamia' , nadwat alsihat al'iinjabiat , kuliyat 

altamrid , aljamieat al'urduniyat. 
- albarmhmd eali aleilaj altibiyu , majalat almjme 

alfaqih al'iislamii ) h /  m (. , d  , e  , j  
- badran faruq w bdaranh: eadil , nadwat alfahs altibiyi 

qabl alzawaj min manzur tibiyin washareiin , t: ; 
al'ardun: jameiat aleafaf alkhayriat ,  m. 

- baz: eabd aleaziz , fatawaa ean alfahs altibiyi  
qabl alzawaj , mujamaeat  h /  m , aldaewat 
, e  

- a linfist: eabd alrahman bin hasan , alfahs altibiyu 
qabl alzawaj wamadaa  h. mashrueiatah , 
majalat albihwth alfaqihat , e  

- alhazmy: muhsin bin eali faris , alaistirshad alw athy 
"ahamiat altaweiat alwiqayiyat wamuhadhirih 
altibiyat wal'akhlaq" bahath muqadim li'aemal 
nadwat wawarithat wawarasat alwirathiat waljinum 
albasharii waljinii , ruyat 'iislamiat  'uktubar  m 
, samsamat almatbueat / almuneaqad fi alkuayt  
eilm aleulum altibiyat. 



       
  
 

 

 

 

٤٤٣

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

- hamadati: ruyat 'iislamiat almuneaqad fi alkuayt  
'uktubar  m , samsamat almatbueat eilm 
aleulum altibiat. 

- shabyr:an muhamad euthman , mawqif al'islam min 
al'umi a ruda alw a rithiyatan , majalat alhikmat , 
britania ,  e  , h. 

- alsharif: muhamad eabd alghafaar , alkashf al'iijbariu 
ean al'umi a ruda alw a rithiyatan , majalat alshryet 
walqanun , kamiyat alshryet walqanun , j  , e  

- alsalh: muhamad 'ahmad , munahaj al'islam fi 
'iiqamat ealaqat  rbye al'awal  h , al'usrat al a 
rashida. majalat al'amn walhayat , e  

- earf: eami earif , alaikhtibar aljyny walwiqayat min 
al'umi a rida alwarithia. min manzur 'iislamiin , 
majalat altajdid , s  , e 

 
- ghady: yasin muhamad , shurut alfahs altibiyi min 

manzur shareiin , kamiyat alshryet , jamieatan 
mutatan , al'urduni , majalat , jamieatan dimashq , 
 m ,  , e  

- fdt: wafa' mundhir , altathqif alsihiyu , majalat 
altamrid , t  ; d b: maktabat almujtamae ,  h / 
 m. 

 
- alyman: nasir bin eabd allh , 'iirshad aljyny 

"ahamiatah , atharuh , mhadhyrh" , bahath muqadim 
li'aemal nadwat alw atht waltibaeat walsati alw a 
rithiyat , waljaynum  / albasharii waljinii , ruyat 
'iislamiat almuneaqad fi alkuayt  'uktubar  m , 
samsamat almatbueat al'iislamiat lileumum altibiat. 



       
  
 

 

 

 

٤٤٤

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

 
sabiea: alrasayil aleilmiat: 
 
- aleashi: munal muhamad ramadan , 'athar al'umu a 

ruda alw a rithiyatan fa alhayat alzuwjia) d rasat 
faqihat mqarn (rsalt majstyr fi alfaqih almuqarin , 
kamiyat alshryet walqanun , aljamieat al'iislamiat , 
ghazat ,  h /  m. 

- tashwar: jilaniun , d rasat naqdiatan lieardiha fi qanun 
al'usrat fi qanun al'usrat , 'iishraf al'ustadh husayn , 
kamiyat alhuquq u waleumum alsiyasiat ,  
m /  m . 

- eadibaan t: safwan muhamad , alfahs altibiyu qabl 
alzawaj- dirasatan shareiatan qanuniatan tatbiqiatan , 
jamieat alyarmuk , al'urdunu ,  h almuafiq  m 

- alemri: mahmud , altasmiat alshareiat lileinayat 
bialjinin , risalat majstyr fi alfaqih waltashrie: kamiyat 
'aladu rasat aleulya , aljamieat al'urduniyat , alqada' 
alshareiu d: t ; al'ardana: da.n ;  

- alshtr: sart alfuhusat altibiyat qabl alzawaj wathariha 
dirasat mqarnt alfaqih al'iislamii walqanun alwadeii , 
risalatan linilmajstir fi alshryet walqanun , kamiyat 
'asul aldiyn walsharieat walhadarat al'iislamiat , 
jamieat al'amir eabd alqadir , aljazayir  h /  
h ,  m /  m. 

 
thamana: mawaqie 'iiliktarunita: 
- eabd al eaziz bin eabd allh - hayatah nashatih aleilmiu 

mawqie eabd aleaziz bin eabd allh: 
http://www.abdelazizbenabdallah.org/cv-arabe.html 



       
  
 

 

 

 

٤٤٥

 ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالعدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسااملجلد األول من   

  ّودوره يف احلد من األمراض الوراثية الفحص الطيب قبل الزواج 
 

- taerif bimard al'animia almunajaliat: 
(http://www.werathah.com/blood/sickle/index.htm،) 
٣- terrf f bimard althalasymia: 
(http://www.werathah.com/blood/thala.htm،) 
- mawqie waykibidia , almawsueat alhrt: 
/http://ar.wikipedia.org/wiki 
- ray majlis al'iifta' , "alfahs altibu qabl alzawaj" , 

mawqie almajlis al'uwrubiyi lil'iifta' walbihuth , 
bahath manshur ealaa shabakat al'iintrnt: 

http://www.ecfr.org/index.php?option=com_content 
&task=view&id=&Itemid=) 
- mawqie sayd alfwayd: eabd alrashid qasim: alfahs 

qabl alzawaj: 
(http://saaid.net/mktarat/alzawaj/.htm) 
  


