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ملخص 
البالغ  الأثر  ذات  املعا�رصة  الفقهية  املو�ضوعات  الزواج من  قبل  الطبي  الفح�ض  اإن 
الأ�رصة ومتام  الإ�ضالم على �ضالمة  اإذ حر�ض  القادمة،  الإن�ضان ومهمة لالأجيال  يف حياة 
من  الن�ضل  حفظ  �رصورة  ومنها  اخلم�ض  ال�رصوريات  على  املحافظة  يظهر  وفيه  �ضحتها 
اإجراء هذا الفح�ض  اإىل  الت�ضوهات اخَللقية والإعاقات العقلية واجل�ضدية، وُيندُب امل�ضارعة 
لغاياٍت ل تعدنّ ول حت�ضى، خا�ضًة مع زيادة عدد الب�رص وازدياد الأمرا�ض الوراثية وبيان 
يكون  قد  الإن�ضان  ت�ضيب  التي  الوراثية  الأمرا�ض  لأن  والقانوين؛  والطبينّ  ال�رصعي  الراأي 
�ضعادًة  واملجتمع  الأ�رصة  م�ضتقبل  بها  ويتاأثر  الأ�رصة  م�ضتقبل  على  ال�ضلبيُّ  الأثر  لبع�ضها 
اأ�ضبحت من  اأو �ضعفًا؛ ولهذا فالوعي احلقيقي واملعرفة الأكيدة بهذا الأمر،  اأو �ضقاًء، قوًة 
نهج  املتح�رص.وقد  الإ�ضالمي  املجتمع  يف  احلقيقية  ومتطلباته  الزواج  عقد  �رصورات 
الباحث يف بحثه املنهج ال�ضتقرائي يف جمع الأدلة من م�ضادرها الأ�ضيلة ومن َثمنّ كان 
اأهمية هذا املو�ضوع، وقد خل�ض هذا البحث  املنهج التحليلي لتلك الن�ضو�ض للدللة على 
اإىل اأن الفح�ض الطبي قبل الزواج م�رصوع �رصعيًا وقانونيًا وطبيًا وياأخذ حكم املندوب؛ ملا 
فيه من امل�ضالح املعتربة على الفرد واملجتمع، وفيه جتنب الكثري من الأمرا�ض التي توؤثر 
م الباحث البحث اإىل: مقدمة عن املو�ضوع واأهميته والدرا�ضات  على �ضالمة الن�ضل، وقد ق�ضنّ

ال�ضابقة، وثالثة مطالب هي: 
املطلب الأول: مفهوم الفح�ض الطبي قبل الزواج واأهدافه وخ�ضائ�ضه، والإيجابيات  ♦

الطبي  الفح�ض  يعترب  التي  واملفا�ضد  لها،  مظنة  الزواج  قبل  الطبي  الفح�ض  يعترب  التي 
الإ�ضالمية،  العربية  البيئة  يتحتم فح�ضها يف  التي  الأمرا�ض  واأهم  لها،  الزواج مظنة  قبل 

وخ�ضائ�ض القائمني بالفح�ض الطبي قبل الزواج. 
الكرمي  ♦ القراآن  من  الزواج  قبل  الطبي  للفح�ض  ال�رصعي  احلكم  الثاين:  املطلب 

وال�ضنة النبوية ال�رصيفة. وبيان وجه الدللة على اأهمية الفح�ض الطبي من خالل ال�ضتقراء 
وال�ضتنتاج لهذه الن�ضو�ض 

املطلب الثالث: املرجعية القانونية للفح�ض الطبينّ قبل الزواج. ♦
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Premarital Examination is a Necessity 
in Sharia, Medicine, and Law

Abstract: 

Premarital examination is a contemporary juristic issue that significantly 
influences man`s life. It is also essential for generations because Islam has 
taken the safety of the family health into consideration such as the necessity 
of the preservation of one`s offspring from congenital malformations as 
well as physical and mental handicaps. Having this examination become a 
necessity, it is advisable to make this examination for countless purposes 
since the number of population and genetic diseases significantly increases. 
As a result, clarifying the ruling of Islamic Sharia as well as the medical and 
legal opinions in this regard has become an obligation since genetic diseases 
may have a negative impact on the future of the family and the society. 
Therefore, true awareness of this matter has become one of the essentials and 
the requirements of the marriage contract in the civilized Islamic community. 
The researcher has adopted the inductive method in collecting evidences 
from their original sources (The Quran and the Sunnah) , then he analyzed 
them to underline the significance of this issue. This paper consists of an 
introduction and three chapters: 

 ♦ Chapter one: The concept of the premarital examination, its goals, 
its characteristics, its positive aspects, its negative aspects, the most 
important diseases that must be tested in the Arab Islamic region, and the 
ethical code of those administering this examination.

 ♦ Chapter two: The Sharia ruling on this examination according to the 
provisions of the Noble Quran and the Prophetic Tradition, and the 
rulings arrived at through the induction of those provisions.

 ♦ Chapter three: The legal provisions concerning the premarital 
examination before marriage.
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مـقـــدمـــــة
اإن الفح�ض الطبينّ قبل الزواج من النوازل الفقهية املعا�رصة ذات الأثر البالغ يف حياة 
الإن�ضان املعي�ضية وم�ضتقبل اأجياله القادمة، فهو من املو�ضوعات التي تقلق الكثريين من 
العاملني على رعاية �ضوؤون املجتمع والأ�رصة، اإذ حر�ض الإ�ضالم على �ضالمة الأ�رصة ومتام 
والنف�ض،  الدين،  : حفظ   )1( ال�رصوريات اخلم�ض وهي  املحافظة على  �ضحتها. وفيه يظهر 

والعقل، واملال، والن�ضل بحفظه من الت�ضوهات اخَللقية والإعاقات العقلية واجل�ضدية. 
فالفح�ض الطبينّ قبل الزواج من املو�ضوعات التي غابت �ضورتها احلقيقية عن اأذهان 
الننّا�ض يف املجتمعات املتح�رصة، واأ�ضبح من ال�رصوري امل�ضارعة اإىل اإجراء هذا الفح�ض 
لغاياٍت ل تعدنّ ول حت�ضى، خا�ضًة مع زيادة عدد الب�رص وازدياد الأمرا�ض الوراثية وبيان 
ه يظهر فيه مدى الق�ضور الفكري والذهني عند امل�ضلم املعا�رص  ، لأننّ الراأي ال�رصعي والطبينّ

يف التعامل معه واللتزام به.
ول بدرّ من معرفة الأ�ص�س التي يقوم عليها الختيار ال�صحيح للزواج قبل ال�رشوع 

بو�صوع البحث على النحو الآتي: 
اختيار الزوجة:  ◄
لقول . 1 الدين اأوًل؛  على اأ�ضا�ض  املراأة  اختيار  يقوم  اأن  يجب  دين:  ذات  تكون  اأن 

ولدينها.  وجلمالها،  وحل�ضبها،  ملالها،  لأربع:  املراأة  ” تنكح  و�ضلم:  عليه  اهلل  النبي �ضلنّى 
فاظفر بذات الدين َتِرَبت يداك” )2( فالنبي �ضلنّى اهلل عليه و�ضلم يبني يف احلديث الأهداف 
الرئي�ضة التي يق�ضد من ورائها الزواج عند عامة النا�ض، والزوج ال�ضالح يبحث عن الدين، 
فاإذا اأراد اأن يتزوج �ضاأل عن �ضالة الفتاة و�ضيامها ولبا�ضها والتزامها وحفظها للقراآن...، 
ل النبي �ضلنّى اهلل عليه و�ضلم �ضاحبة الدين على غريها عندما قال )فاظفر بذات  ولقد ف�ضنّ
َتِرَبت يداك(( اأي: الت�ضقت يداك بالرتاب من ثقل اخلري الذي حزته بزواجك �ضاحبة  الدين 
الدين( ، واأن تكون اأ�رصتها اأ�رصًة �ضاحلة معروفة بالتدين واللتزام والبعد عن النحرافات 

ال�ضلوكية والنف�ضية.
تف�ضيل الفتاة الودود: اإننّ املراأة اإذا كانت مت�ضفًة بالود والتحبب اإىل زوجها جلبت . 2

امل�ضطربة،  والنف�ضية  النكد،  باملزاج  اتنّ�ضفت  اإذا  اأما  والأ�رصة.  الزوج  على  واخلري  ال�ضعادة 
بال�ضحناء  مليئًا  جواً  يخلق  اأن  �ضاأنه  من  كلنّه  ذلك  فاإن  ال�ضخ�ضية،  وانطواء  والعبو�ض، 
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والبغ�ضاء. عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنُه قال قيل: يا ر�ضول اهلل اأي الن�ضاء خري؟ قال:  التي 
ُه اإذا نظر، وتطيعُه اإذا اأمر، ول تخالفُه يف نف�ضها ول يف ماله با يكره  )3(  .  ت�رصنّ

اإىل . 3 قال:  جاء رجٌل  عنه  اهلل  ر�ضي  ي�ضار  بن  معقل  عن  الولود:  الفتاة  تف�ضيل 
النبي �ضلنّى اهلل عليه و�ضلم فقال: اإين اأ�ضبُت امراأًة ذات ح�ضٍب وجماٍل، واإنها ل تلد اأفاأتزوُجها؟ 
قال: “ل” ثم اأتاه الثانية فنهاه، ثم اأتاه الثالثة فقال: ” تزوجوا الودود الولود فاإِينِّ مكاثٌر 
بكم الأمم “ )4(  ومعنى الولود: )كثرية الولدة، ويعرف ذلك: ب�ضالمة بدنها وبالنظر اإىل ن�ضل 

اأمها واأخواتها وخالتها( .
تف�ضيل ذوي الأبكار: ويف�ضل اأن يختار ال�ضاب الفتاة غري املتزوجة من قبل؛ ملا يف . 4

ُه ب�ضكٍل واٍف ، عن جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنُه قال:  قال يل ر�ضوُل  ذلك من اإعطائه حقنّ
بًا، قال: ”  اهلل �ضلنّى اهلل عليه و�ضلم: ” اأتزوجَت؟ ” قلُت: نعم، قال: ” بكراً اأم ثيبًا؟ “ فقلُت: ثينّ

اأفال بكراً تالعُبها وتالعبك«  )5( 
تف�ضيل من تخلو اأ�رصُتها من الأمرا�ض الوراثية واملعدية كال�ضكري واأمرا�ض الدم . 5

والثال�ضيميا والأنيميا واجلذام وال�ضلف�ض، و�ضياأتي احلديث عنها يف هذا البحث.
اختيار الزوج:  ◄

الأ�ض�ض التي تتوافر يف الزوج ال�ضالح الدين واخللق وكل ما عدا ذلك يندرج حتتهما؛ 
لقوله �ضلنّى اهلل عليه و�ضلم: ) )اإذا جاءكم من تر�ضون دينه وُخُلَقه فزوجوه؛ اإل تفعلوا تكن 
فتنٌة يف الأر�ض وف�ضاٌد كبرٌي«. قالوا: يا ر�ضول اهلل، واإن مل يكن له مال؟ قال: »اإل تفعلوا تكن 

فتنٌة يف الأر�ض وف�ضاٌد كبرٌي(( )6( .
وعقد الزواج الذي يتمنّ بني الزوجني فيه كلنّ معاين النية اخلال�ضة والعزم الأكيد، على 
اأ�ضا�ض البناء  ة واملجتمع وال�ضتمرار فيها على  اأثر يف م�ضتقبل الأمنّ اأ�رصٍة �ضعيدٍة لها  بناء 
امل�ضرتك القوي، هذا العقد هو اأعظم واأخطر عقد بني الب�رص اأنف�ضهم، فهو العقد الذي ي�ضعى 
اإىل التخطيط الهادف امل�ضرتك لر�ضم معامل احلياة لهما وامل�ضاركة يف بناء  فيه الزوجان 
م�ضتقبلهما وما يرتتب على ذلك من نظرٍة �ضمولية لكِل متطلباِت احلياة واأهدافها وغاياتها 

وماآربها.
ومدى  الآخر،  بالطرف  الكاملة  املعرفة  وفق  يتم  اأن  به  حريٌّ  ال�ضفات،  بهذه  العقد 
املوافقة من كلنّ طرٍف، ويف مقدمة ذلك، الناحية ال�ضحية التي ل يتم معرفتها اإل با�ضت�ضارة 
طريق  عن  وذلك  والخت�ضا�ض  الطبنّ  يف  امل�ضائل  اأرباب  من  والخت�ضا�ض  اخلربة  اأهل 
الفح�ض الطبينّ قبل الزواج، والعلم احلديث يوؤكد لنا اأننّ هناك الكثري من الأمرا�ض الوراثية 
بها  الأ�رصة ويتاأثر  ال�ضلبي على م�ضتقبل  الأثر  لبع�ضها  والتي يكون  الإن�ضان،  التي ت�ضيب 
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عقد الزواج وم�ضتقبل الأ�رصة واملجتمع؛ ولهذا فالوعي احلقيقي واملعرفة الأكيدة بهذا الأمر، 
اأ�ضبحت من �رصورات عقد الزواج ومتطلباته احلقيقية يف املجتمع الإ�ضالمي املتح�رص.

أهمية املوضوع: 
وعلم . 1 الِوراثي  الطبنّ  حقيقَة  املتعلمني  بع�ض  ومنهم  النا�ض  من  كثرٍي  عند  اجلهل 

الِوراثة وهذه الأمرا�ض والأ�ض�ض التي يقوم عليها وكيفية انتقال الأمرا�ض الوراثية واأنواع 
هذه الأمرا�ض، وما يتوافر اإىل الآن من طرٍق للحدنّ من انت�ضارها لتكوين جمتمٍع قوي خاٍل 

من الأمرا�ض وموقف ال�رصع من هذه الطرق. 
معاناة العامل الإ�ضالمي لكثرٍي من الأمرا�ض الوراثية التي يرتتب عليها م�ضكالت . 2

مادية واجتماعية وقد تظهر من خالل عدٍد من الدرا�ضات اأن الإحَجام عن املعاجلة لالأمرا�ض 
ه اإىل الفهم اخلاطئ لأحكام ال�رصيعة والتف�ضريات املغلوطة لهذه الأمرا�ض.  الوراثية َمَردُّ

تكون . 3 فاأحيانًا  غريه  دون  واحد  جانب  على  تركز  كانت  الدرا�ضات  من  الكثري  اإن 
الدرا�ضات طبية بحتة واأحيانًا �رصعية بحتة، ونادراً ما ُتذكر اجلوانب القانونية للمو�ضوع، 
مما ت�ضتدعي احلاجة اإىل جمع اجلوانب املتعددة للمو�ضوع؛ لتكتمل الفائدة وتتحقق النتائج 

الإيجابية للمو�ضوع. 
اإبراز دور الفقه يف اإيجاد حلول مالئمة لكل م�ضتجدات الع�رص، ومواكبة التطورات . 4

العلمية احلديثة باأحدث تقنياتها لإثبات �ضالحيته لكل زماٍن ومكان. 

الدراسات السابقة للموضوع: 

هناك بع�س الدرا�صات ال�صابقة التي لها عالقة باملو�صوع، منها: 
بحث بعنوان: الفح�ض الطبينّ قبل الزواج » لأ�ضامة عمر �ضليمان الأ�ضقر يف كتاب . 1

م�ضتجدات فقهية يف ق�ضايا الزواج والطالق ط1، لعام 2000م، دار النفائ�ض، حيث تكلم 
عن الفح�ض الطبي قبل الزواج )اإيجابياته و�ضلبياته وحكم الإ�ضالم فيه( ب�ضكل خمت�رص. 

بحث بعنوان: الفح�ض الطبينّ قبل الزواج من منظور اإ�ضالمي للدكتور ح�ضن حممد . 2
املرزوقي، بحث م�رصوعية الفح�ض الطبينّ قبل الزواج وفوائد هذا الفح�ض ب�ضكل خمت�رص 

جداً.
ندوة الفح�ض الطبي قبل الزواج من منظور طبي و�رصعي، جمعية العفاف الأردنية . 3

الزواج مف�ضاُل، وخرجت بحكم  قبل  الطبي  الفح�ض  تناولت مو�ضوع  1994م، حيث  عام 
يق�ضي بعدم اإلزامية هذا الفح�ض. ومل تذكر الدرا�ضة اجلوانب القانونية ب�ضيء من التف�ضيل، 
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كما جاءت اجلوانب ال�رصعية خمت�رصة.
”: للدكتور . 4 اإ�ضالمينّ الب�رصية من منظور  “ق�ضايا فقهية يف اجلينات  بحث بعنوان 

عارف علي عارف، يف كتاب درا�ضات فقهية يف ق�ضايا طبية معا�رصة )2/ 780 - 803( 
2001م، حيث تكلم عن بع�ض طرق الإر�ضاد اجليني عن طريق فح�ض  دار النفائ�ض، ط1، 
اجلينات، وبع�ض الطرق الوقائية للحدنّ من انت�ضار الأمرا�ض الوراثية، وحكُم الإ�ضالم فيها 
اإىل  اأن درا�ضته هذه هي جمرد بداية واأن املو�ضوع يحتاج  اإىل  اأ�ضار  ب�ضكٍل خمت�رٍص حيث 

كثري من البحث. 
بحث بعنوان” موقف الإ�ضالم من الأمرا�ض الوراثية “ للدكتور حممد عثمان �ضبري، . 5

الوقائية  الطرق  تكلم عن بع�ض  382( حيث   -  366( ال�ضاد�ض، �ض  العدد  جملة احلكمة، 
للوقاية من انت�ضار الأمرا�ض الوراثية من الناحية ال�رصعية وب�ضكل خمت�رص جداً. 

ر�ضالة . 6 ع�ضيبات،  �ضفوان  للدكتور   “ الزواج  فبل  الطبي  الفح�ض  بعنوان”  كتاب 
الناحية  الباحث  ذكر  حيث  تطبيقية،  قانونية  درا�ضة  الريموك  جامعة  من�ضورة،  ماج�ضتري 
املتعلقة باملو�ضوع،  الأ�ضولية  اأو  الفقهية  القواعد  اإىل  ب�ضكل خمت�رص ومل يتطرق  الفقهية 
اإجراءات وزارة  اإىل  اأو املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد املرتتبة على الفح�ض، ومل يتطرق 

ال�ضحة حول املو�ضوع.
ال�رصيعة . 7 كلية  من  عبداهلل،  �ضامي  فاطمة  الباحثة  من  مقدمة  ماج�ضتري  ر�ضالة 

فقهية  درا�ضة  الزواج:  قبل  الطبينّ  )الفح�ض  بعنوان  الكويت  الإ�ضالمية، جامعة  والدرا�ضات 
مقارنة بالقانون الكويتي( ، حيث جاءت الدرا�ضة مقارنة بني الفقه والقانون الكويتي ومل 
تتعر�ض للقانون الأردين يف املو�ضوع، كما مل تذكر قوانني وزارة ال�ضحة واجلوانب الطبية 
املتعلقة باملو�ضوع ب�ضكٍل مو�ضع حيث جاءت الدرا�ضة خمت�رصة وكانت معظمها حتليالت 

ملا ورد يف القانون الكويتي.
احلميد . 8 عبد  للدكتور   “ و�رصعيًا  طبيًا  الزواج  قبل  الطبينّ  “الفح�ض  بعنوان  بحث 

الق�ضاة موؤمتر احتاد الأطباء العرب يف اأوروبا، اإيطاليا، 1998م. حيث ين�ضبنّ اأغلب الدرا�ضة 
على اجلوانب الطبينّة اأكرث من ال�رصعية التي جاءت خمت�رصة، كما اأن البحث مل يتطرق اإىل 

اجلوانب القانونية للمو�ضوع.

منهجية الدراسة: 
بالعمل على  البحث  لطبيعة  تبعًا  ال�ضتقرائي  املنهج  درا�ضته على  الباحث يف  اعتمد 
 ، الطبينّ الفح�ض  م�رصوعية  ملعرفة  وذلك  واحلديثة  القدمية  م�ضادرها  من  املعلومة  جمع 
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وال�ضوابط لهذا الفح�ض �رصعياأ وطبيًا وقانونيًا، واأبرز اإيجابيات الفح�ض الطبينّ و�ضلبياته، 
حتليلية  درا�ضة  الن�ضو�ض  بدرا�ضة  الباحث  قام  حيث  ال�ضتنباطي  املنهج  اإىل  اإ�ضافة 
للمو�ضوع، واملبادئ التي حتكم عملية الفح�ض الطبينّ قبل الزواج، وكانت املنهجية وفق 

اخلطوات الآتية: 
Ú  حماولة فهم وتدبر مو�ضوع الدرا�ضة فهمًا عميقًا؛ للو�ضول اإىل احلكم ال�رصعي؛ لأن

احلكم على ال�ضيء فرع عن ت�ضوره. 
Ú  م�ضادرها من  وتف�ضيلها  �رصعي،  حكم  اإىل  حتتاج  التي  العلمية  امل�ضائل  ب�ضط 

العلمية
Ú  .تاأ�ضيل امل�ضائل العلمية فقهيًا، وربطها بالأ�ضول ما اأمكن
Ú  النظر يف ن�ضو�ض الكتاب وال�ضنة �ضواء باملنطوق اأم املفهوم، فاإن وجد ن�ض يف

حكم امل�ضاألة كان هو امل�ضتند. فاإن مل ُيذكر احلكم �ضابقًا ُردنّ اإىل نظائره، فاإن مل توجد النظائر 
في�ضتعان بالقواعد الفقهية العامة للو�ضول اإىل الأحكام اخلا�ضة.

Ú  الرجوع اإىل الكتب الطبية والقانونية التي لها عالقة باملو�ضوع، وحماولة تب�ضيط
املعلومة وخا�ضًة الطبية منها.

Ú  ُوجد فاإن  الإمكان،  قدر  ال�ضحيحة  بالأحاديث  ال�ضتدلل  على  الباحث  حر�ض 
احلديث  كتب  من  به  يوؤخذ  ال�ضحيحني  يف  يوجد  مل  واإن  به،  اأُخذ  ال�ضحيحني  يف  احلديث 

وال�ضنن ثم يتمنّ احلكم على احلديث من خالل اأقوال علماء احلديث. 

املطلب األول مفهوم الفحص الطيّب قبل الزواج وأهدافه، وخصائصه: 

الفرع الأول: تعريف الفح�س الطبي قبل الزواج. ◄
الفح�ض الطبينّ قبل الزواج: هو جمموعة من الفحو�ضات املخربية وال�رصيرية املعتمدة 
واملن�ضبطة التي يقرتح عملها لأي زوجني قبل القيام بعقد الزواج بينهما، وذلك من اأجل 
اء من جميع الأمرا�ض وبالتايل اأ�رصة �ضليمة  الو�ضول اإىل حياٍة زوجيٍة �ضعيدٍة واأطفال اأ�ضحنّ

وجمتمع �ضليم )7( .
    الفرع الثاين: اأهداف الفح�س الطبي قبل الزواج. ◄

هناك العديد من الأهداف للفح�ض الطبي قبل الزواج، منها )8( : 
الوقاية من اأمرا�ض الدم الوراثية وعلى الأخ�ض، كمر�ض الثال�ضيميا )وهو مر�ض  �

ب�ضكل  الدم  اإىل  به بحاجة  الإن�ضان امل�ضاب  الأبناء ويكون  اإىل  الوالدين  ينتقل من  وراثي 
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ٍدوري( ، وذلك بعرفة احلاملني لهذا املر�ض عن طريق الفح�ض الطبي قبل الزواج، وتقدمي 
الن�ضح لهم عن احتمالٍت لإجناب ذريٍة م�ضابٍة، وذلك لأن هذه الأمرا�ض التي تنت�رص ب�ضكٍل 

كبرٍي توجد و�ضائل للوقاية منها قبل الزواج. 
تقدمي الن�ضح للمقبلني على الزواج، اإذا تبني وجود ما ي�ضتدعي ذلك، بعد ا�ضتق�ضاء  �

التاريخ املر�ضي، والفح�ض ال�رصيري لكلٍّ منهما اأو وجود بع�ض الأمرا�ض الوراثية الأخرى 
الأ�رص  الأقارب يف  العام عند زواج  الوراثية لذلك، والن�ضح  ال�ضت�ضارة  الأ�رصة، وتقدمي  يف 

ثات املعيبة واختالف زمر الدم ومعرفة ال�ضفات ال�ضائدة واملتنحية. احلاملة للمورِّ
تثقيف اخلاطبني �ضحيًا، واإزالة �ضكوكهما غري املربرة، واإبعاد الأفكار واملعتقدات  �

املغلوطة، التي ت�ضبب ف�ضل هذا الزواج من غري اأ�ض�ٍض علمية اأو منطقية. )9( 
الفرع الثالث: الإيجابيات التي يعترب الفح�س الطبي قبل الزواج مظنرّة لها. ◄

هناك عدة اإيجابيات ينتظر حتقيقها عند اإجراء هذا الفح�ض منها: 
اء عقليًا وج�ضديًا  � اأ�ضحنّ اأطفاٍل  اإجناب  الإمكان على  الفحو�ضات قدر  حتر�ض هذه 

من تزاوج اخلاطبني املعنيني، وعدم انتقال الأمرا�ض الوراثية التي يحملها اأو يظهرها اأحد 
ه من مقا�ضد ال�رصيعة الإ�ضالمية املحافظة على الن�ضل؛ لقوله �ضلنّى  اخلاطبني اأو كالهما؛ لأننّ

اهلل عليه و�ضلم: »تخريوا لنطفكم )10( « وبذلك نحدنّ من ظهور الإعاقات يف املجتمع )11( .
الة جداً يف احلدنّ من  � تعترب الفحو�ضات الطبينّة قبل الزواج من الو�ضائل الوقائية الفعنّ

الأمرا�ض الوراثية واملعدية اخلطرة.
الك�ضف عن زمرة الدم ملعرفة اإمكان احلمل ال�ضليم؛ لأن عدم توافق زمر الدم عند  �

ولدتهم  اأو  ت�ضوههم،  اأو  موتهم،  يف  �ضببًا  يكون  فقد  الأجنة  على  �ضيئة  اآثار  له  اخلاطبني 
هزيلي الأج�ضام، وهذا ي�ضبب امل�ضاكل الكثرية لكل واحٍد من الزوجني، وللمجتمع. وقد متكن 
الطبنّ احلديث من اكت�ضاف ذلك ب�ضهولة قبل الزواج وبذلك ميكن اإعطاء الأم العالج املنا�ضب، 

قبل حدوث امل�ضكلة وهذا من اأهم الأ�ضباب التي ُتوؤيد فح�ضًا طبيًا للخاطبني. 
الأ�ضباب  � من  كثري  اجتناب  من  نهم  متكنّ والزوجات  لالأزواج  الطبينّة  الن�ضائح  اأننّ 

املزعجة لكلنّ منهم وهذا يجعلهم يبنون حياتهم الزوجية على اأ�ضا�ٍض �ضحيح و�ضليم، بدًل 
من اخلالفات العائلية التي توؤدي اإىل الطالق. )12( 

الفح�ض قبل الزواج مهم يف جمال الوقاية من الأمرا�ض ذات ال�ضفة املتنحية التي  �
ل تظهر كعر�ٍض مر�ضي اإل يف حالة وجود مورِّثات مماثلة معتلة يف حالة توارث الأبناء، 

اأو البنات لهذه الأمرا�ض يف كلنّ من الأبوين احلاملني لها.
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ثات املتنحية منها يف  العديد من املورِّ اإن�ضان يحمل  اأن كلنّ  اإىل  الإ�ضارة هنا  ويجب 
ثات مر�ضية متنحية قاتلة، اإذا تواجدت مزدوجة يف �ضخ�ض ما  املتو�ضط من )5 - 8( مورَّ
ثات املتنحية تتحكم  ثات مميتة. واملورِّ )متماثلة( فاإنها توؤدي اإىل الوفاة ويطلق عليها مورِّ
ثات  يف �ضفات كثرية تختلف باختالف الأفراد الذين يحملونها، وفر�ضة التقاء هذه املورِّ

املتنحية املت�ضابهة تِقل بني الأباعد، وتزيد بني الأقرباء )13( .
من  يقلنّل  فهو  الأباعد  زواج  عك�ض  الأ�رصة  يف  الغالبة  ال�ضفة  يزيد  الأقارب  فزواج 
اإذ يكت�ضب الأطفال خرَي ما يف  العيوب ويثمر ن�ضاًل كثرياً وولداً قوي البنية، جميل اخللقة، 
باأمرا�ض  ذرية م�ضابني  باإجناب  الأقارب  زواُج  ويهدد  واخل�ضال،  ال�ضفات  من  الأ�رصتني 
اأن زواج  اإننّ بع�ض الأمرا�ض الوراثية تكون كامنة بفعل عواملها الوراثية، غرَي  اإذ  وراثية، 
الأقارب يف ذاته لي�ض عاماًل على اإ�ضعاف الن�ضل اأو ت�ضويهِه بالأمرا�ض والعاهات يف كلنّ 
الأحوال، ولكنها تعتمد اأ�ضا�ضا على مدى انت�ضار العامل الِوراثي املر�ضي املتنحي بني اأفراد 
الأ�رصة اأو الع�ضرية الواحدة، فاإذا مل تكن ال�ضاللة نف�ضها �ضعيفة فال مينع من اأن تظل نقية 
قوية اإلنّ اأننّ هذه احلالت التي تظل فيها هذه الأ�رص �ضحيحة قليلة جداً فيبقى زواج الأقارب 
ها مل تزل يف دائرة الإباحة، كما قال  م�رصاً )14( . اإلنّ اأننّ ذلك كلنّه ل مينع نكاح القريبة، اإذ اإننّ
ِننَي َغرْيَ ُم�َصاِفِحنَي} )15(  �صِ تعاىل: {َواأحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذِلُكْم اأَْن َتْبَتُغوا ِباأَْمَواِلُكْم حُمْ
، ويق�ضد با وراء ذلك، بنات الأعمام والأخوال والعمات واخلالت. كما قال تعاىل لنبيه 
اُتُكْم َوَخالَُتُكْم  َهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َواأََخَواُتُكْم َوَعمَّ عليه ال�ضالة و ال�ضالم: {ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم اأُمَّ
َهاُت  اَعِة َواأُمَّ َن الرَّ�صَ ْعَنُكْم َواأََخَواُتُكم مِّ َهاُتُكُم الالَِّتي اأَْر�صَ َوَبَناُت الأَِخ َوَبَناُت الأُْخِت َواأُمَّ
ْ َتُكوُنواْ  �َصاآِئُكُم الالَِّتي َدَخْلُتم ِبِهنَّ َفاإِن لَّ ن نِّ ِن�َصاآِئُكْم َوَرَباِئُبُكُم الالَِّتي يِف ُحُجوِرُكم مِّ
َبنْيَ  َمُعواْ  َتْ َواأَن  الَِبُكْم  اأَ�صْ ِمْن  ِذيَن  الَّ اأَْبَناِئُكُم  َوَحالَِئُل  َعَلْيُكْم  ُجَناَح  َفالَ  ِبِهنَّ  َدَخْلُتم 
ِحيماً  )23( َوامْلُْح�َصَناُت ِمَن النِّ�َصاء اإِلَّ َما  َ َكاَن َغُفوراً رَّ الأُْخَتنْيِ اإَلَّ َما َقْد �َصَلَف اإِنَّ اللرّ
ِننَي  �صِ ْ ا َوَراء َذِلُكْم اأَن َتْبَتُغواْ ِباأَْمَواِلُكم حمُّ ِ َعَلْيُكْم َواأُِحلَّ َلُكم مَّ اُنُكْم ِكَتاَب اللرّ َمَلَكْت اأَْيَ
َغرْيَ ُم�َصاِفِحنَي َفَما ا�ْصَتْمَتْعُتم ِبِه ِمْنُهنَّ َفاآُتوُهنَّ اأُُجوَرُهنَّ َفِري�َصًة َولَ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما 

َ َكاَن َعِليماً َحِكيما )24( ً}   )16( .  نَّ اللرّ ْيُتم ِبِه ِمن َبْعِد اْلَفِري�َصِة اإِ َتَرا�صَ
الفرع الرابع: املفا�صد التي يعترب الفح�س الطبي قبل الزواج مظنرّة لها. ◄

كما اأننّ لهذا الفح�ض الكثرَي من الإيجابيات التي تعود على الأفراد واجلماعات، اإلرّ اأنرّ 
هذا الفح�س يرتتب عليه بع�س املفا�صد منها: 

يف بع�ض الأحيان ل يوؤ�رص الفح�ض الطبي قبل الزواج على وجود املر�ض ب�ضورة  �
اأحد  يكون  عندما  املر�ض  توارث  لحتمالية  معينة  ن�ضبة  ُيعطي  ا  واإمننّ الأبناء  لدى  اأكيدة 
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اأو كالهما حاماًل للمر�ض )17( ، بينما تكون احتمالية الإ�ضابة يف مر�ٍض معني  الأبوين 
قد  الأبوين م�ضابًا باملر�ض. وهذا  ِكال  اأخرى عندما يكون  اأكيدة يف حالٍت  الأبناء  عند 
حترم البع�ض من فر�ضة الرتباط بزواج ا�ضتناداً اإىل فحو�ضات نتيجتها احتمالية ولي�ضت 

اأكيدة )18( . 
قد يوؤدي هذا الفح�ض اإىل الإحباط الجتماعي، فمثاًل لو اأثبتت الفحو�ضات اأننّ هناك  �

لع الآخرون على ذلك، فاإننّ ذلك ي�ضبب لها �رصراً  ، واطنّ ٍ احتماًل لإ�ضابة املراأة بر�ٍض معنينّ
اللتزام  اأهمية  كانت  هنا  ومن  خا�ضة  م�ضتقبلها  على  تاأثري  هذا  ويف  واجتماعيًا،  نف�ضيًا 
اأرادُه اهلل كائن ل  بال�رصية التامة، وهذا الأمر يحتاج اإىل اإميان بق�ضاء اهلل وقدره واأننّ ما 

حمالة.
ما  � بقدر  امل�ضاكل  ي�ضبب من  الفح�ض  ال�ضحية يف  امل�ضورة  اإعطاء  الت�رصع يف  اإننّ 

يحلها؛ لأننّ النتيجة ال�ضلبينّة قد توؤدي اإىل م�ضاكَل كثرية ت�ضمل ال�ضغوط النف�ضية، والعقلية 
قبل الزواج فمثاًل: اإذا اأعطي رجل يف نتيجة فح�ضه اأن اإمكانية الإجناب لديه يف امل�ضتقبل 
بالنتيجة ال�ضلبية ح�ضب طبيعة الفحو�ضات التي اأجريت له، فاإننّ هذا الرجل يعي�ض فرتَة ما 
قبل الزواج يف قلٍق ل م�ضوَغ لُه، بالإ�ضافة اإىل اأن امل�ضاكل النف�ضية �ضوف ت�ضتمر اإىل ما بعد 
الزواج اإىل اأن يفاجاأ الرجل بحدوث حمٍل غري متوقع من ِقبله، فبع�ض البحوث التي اأجريت 
�ضابقًا تدل على اأنَّ ال�ضغوَط النف�ضية قد توؤثر �ضلبًا على طبيعة ال�ضائل املنوي، وبالتايل قد 

ُه اأكرث مما ينفعُه. ياأخذ الرجل عالجًا دون احلاجة اإليه في�رصُّ
اعتقاد بع�ض النا�ض اأننّ اإجراء الفح�ض الطبينّ �ضيقيهم من جميع الأمرا�ض الوراثية  �

وهذا اأمٌر غري �ضحيح لأننّ الفح�ض الطبينّ الِوراثي ل يبحث �ضوى عن مر�ٍض واحٍد اأو اثنني يف 
جمتمٍع معني ولي�ض يف جميع الأمرا�ض الوراثية وهي كثرية، ول ميكن اأن يقوَم اأينّ اإن�ضاٍن 
اأنه يوؤدي اإىل تاأخري  اإىل  اإ�ضافة  بفح�ِض كلنّ هذه الأمرا�ض؛ لأن هذا من ال�ضعوبة بكان، 
باأن يو�ضي بالفحو�ضات  للطبيِب  بدنّ  فاإنه ل  . ومن هنا   )19( اأمٌر غري حممود  الزواج وهو 

ح�ضب ما ت�ضتدعيه حاجة كل مري�ٍض على ِحدة ولي�ضت حتاليل روتينية )20( .
قد ي�ضاء لالأ�ضخا�ض امُلقِدمني على الفح�ض، با�ضتخدام معلومات الفح�ض، ا�ضتخدامًا  �

اإلنّ  الفحو�ضات  نتائج  ك�ضف  وعدم  التنّامة،  ة  بال�رصينّ اللتزام  اأهمية  كانت  هنا  ومن  �ضاراً 
مًا تامًا، فيحدث ت�رصيب لهذه الأ�رصار،  م فيه حتكنّ التحكنّ ل�ضاحبها، وهذا الأمر قد ل ميكن 
ويلحق ال�رصر باأ�ضحابها، ويف البالد التي تنت�رص فيها �رصكات التاأمني ال�ضحي، فاإننّ هذه 
ال�رصكات تطلب من الأطباء اإر�ضال تقاريرهم عند اإجراء الفح�ض الطبي اإليها، فوجود مثل 
ثات، قد توؤدي اإىل اأن متتنع �رصكات التاأمني عن تقدمي خدمة التاأمني  هذه الإ�ضابات يف املورِّ
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هم ي�ضكلون خماطَر اإ�ضافية، ويف  لهوؤلء، اأو ب�ضاعفة املبالغ املطلوبة منهم على اعتبار اأننّ
ذلك ظلٌم لهوؤلء الأ�ضخا�ض الذين لي�ض لهم يد يف تكوينهم وحملهم لهذه ال�ضفات.

يعتقد  � النا�ض  فبع�ض   ، الزواج نّ قبل  الطبي  الفح�ض  نتائج  فهم  يف  البع�ض  اإ�ضاءة 
ُه م�ضطرٌّ  اأنه يف حال كان اأحُد املقبلني على الزواج يحمل �ضفًة متنحية ملر�ٍض ِوراثي فاإننّ
للبحث عن زوٍج اأو زوجة اأخرى، وهذا اأمر ي�ضقنّ على الطرفني واأهِلهم. وهنا يربز دور الطبيب 
الذي عليه اأن يو�ضل تلك املعلومات ب�ضكٍل دقيٍق �ضحيح، فال�ضخ�ُض احلامل للمر�ض لي�ض 
ُه يحمل �ضفات ِوراثية ميكن اأن ينقلها  �ضخ�ضًا مري�ضًا اأو منبوذاً، بل هو �ضخ�ٌض �ضليٌم ولكننّ
لذريته اإذا حدث وكانت زوجُته اأو كان زوُجها اأي�ضًا حاماًل للمر�ض نف�ضه، هذا من ناحية، 
ومن ناحيٍة اأخرى لي�ض هناك باإذن اهلل م�ضكلة اإذا كان اأحد الطرفني حاماًل للمر�ض والطرف 
الآخر لي�ض حاماًل له، واإمنا تربز امل�ضكلة اإذا كان الطرفان كالهما حاملني للمر�ض.واإذا كان 
الأمر كذلك فاإننّ الطرفني ُيبلنّغان ب�ضكل �رصي عن نتيجة التحليل، وي�رصح لهما الحتمالت 
النهائي فهما  القرار  الطبيب يف  لو تزوجا وهنا ل يتدخل  لذريتهما  اأن حتدث  التي ميكن 

خمريان يف اتخاذ القرار املنا�ضب لهما وما عليهما اإلنّ اأن ي�ضتخريا يف قرار الزواج. )21( 
اأننّ ال�ضخ�ض املري�ض بر�ٍض ِوراثي معني ل ي�ضلح لمراأة معينة حتِمل املر�ض  كما 

نف�ضه، ولكن قد ي�ضلح لغريها غري حاملة للمر�ض، فهذا الأمر يحتاج اإىل التوعية. 
الفرع اخلام�س: خ�صائ�س املر�س الذي يجرى عليه الفح�س قبل الزواج. ◄

من خ�ضائ�ض الأمرا�ض التي يكون فيها مثل هذا الفح�ض )22( : 
اأن تكون ن�ضبة احلاملني للمر�ض عالية، بحيث حتدث زيادات متتالية من تزاوج  �

الأفراد احلاملني له.
انت�ضاره  � واأن تكون ن�ضبُة  للنا�ض،  النت�ضار، معروفًا  اأن يكون هذا املر�ض، وا�ضح 

والتعليمية  والجتماعية  الطبية  والهيئات  الإعالم  لو�ضائل  ويكون  املجتمع،  يف  عالية 
دورها يف هذا التعريف.

اأن تكون الوقاية منه ممكنة اإذا ما مت معرفة احلاملني له قبل الزواج. �
الفرع ال�صاد�س: الفحو�صات الطبيرّة املطلوبة قبل الزواج ◄

تنح�رص الفحو�ضات املطلوبة قبل الزواج با يلي )23( : 
فحو�ض خمربية للك�ضف عن: الأمرا�ض املعدية )الزهري، الإيدز، اللتهاب الكبدي  �

الوبائي، التي تتوافر لها فحو�ض حتى الآن( .
فح�ض �رصيري: الك�ضف عن الت�ضوهات اخللقية خا�ضة ت�ضوهات اجلهاز التنا�ضلي  �
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التي توؤثر على العالقة اجلن�ضية بني الزوجني، وميكن بالك�ضف ال�رصيري الك�ضف عن بع�ض 
حالت العقم.

اأننّ  � العتبار  الأخذ بعني  اإجرائها هذا مع  الطبيب �رصورة  يرى  اأخرى،  فحو�ضات 
لكل جمتمع من املجتمعات الب�رصية م�ضكالٍت �ضحيًة حمليًة اأو اأمرا�ضًا خا�ضة، ولهذا ميكن 

تكييف برنامج الفح�ض قبل الزواج با يتالءم مع الأمرا�ض ال�ضائعة يف كل جمتمع.
الفح�ض للك�ضف عن وجود اأمرا�ض ِوراثية اأو ت�ضوهات تكوينية. �

ومن اأهم الأمرا�س التي يتم فح�صها يف البيئة العربية الإ�صالميرّة.
Ú  الثال�ضيميا )24( : مر�ض اأنيميا البحر الأبي�ض املتو�ضط الوراثي، وهو مر�ض منت�رص

%( تقريبًا،   20  - 15( اإىل  ن�ضبة حامليه )غري م�ضابني به(  العربية وت�ضل  يف املنطقة 
ويف مثل هذه الأمرا�ض الوراثية اإذا كان اأحد الوالدين فقط حاماًل لهذه ال�ضفة فاإننّ الذرية 
تكون  املتنحية  ال�ضفة  لهذه  حاملني  والأب  الأم  من  كل  يكون  وعندما  منه،  �ضليمة  كلها 
اإىل  وي�ضل  الأردن  منت�رص يف  وهو مر�ض   ،  )%  25( بن�ضبة  بها  الأبناء  اإ�ضابة  احتمالية 
ن�ضبة )10 %( وهذا ي�ضكل عبئًا ماديًا ونف�ضيًا ثقياًل على الأ�رصة واملجتمع. فمن الناحية 
املادية ي�ضبح املري�ض عاطاًل وعبئًا بدل اأن يكون منتجًا. فقد ت�ضل كلفة املــر�ض الــواحد 
اأ�ضحاب  وخا�ضة  الأفراد  على  عالية  كلفٌة  وهذه  �ضنويًا  اأردين  دينار   )7000  -  5000(

الدخل املنخف�ض.
Ú  عديدة مر�ض  مثل  حمددٍة  اأنزمياٍت  نق�ض  عن  الناجتة  الأي�ض  اأمرا�ض  بع�ض 

ال�ضكريات املخاطية، و مر�ض فابري، وهذه اأمرا�ض خطرية جداً على املواليد. 
ولبدنّ من اأن يتحلنّى القائمون على الفح�ض الطبينّ قبل الزواج باحرتام عادات النا�ض، 
وتقاليدهم، ومعتقداتهم، باحرتام دينهم، وم�ضاعرهم، واإمكاناتهم العلمية واملادية، والتحلنّي 
بال�ضرب، والأناة واإح�ضان تو�ضيح املر�ض، و كيفيته ووراثته، وحالت الإجناب املتوقعة، 
ة التنّامة يف كلنّ خطوات الفح�ض  واحرتام خ�ضو�ضياتهم ونتائج فحو�ضهم واللتزام بال�رصينّ
ويكون ذلك باأن ل ُيف�ُضوا �رصاً لنتيجة اأدى اإليها الفح�ض، ول ت�ضلم نتيجة ول يعلن عنها اإل 

ل�ضاحبها. )25( 

املطلب الثاني: احلكم الشرعي للفحص الطيّب قبل الزواج.

اإيجابيات  وبعد ا�ضتعرا�ض الإيجابيات وال�ضلبيات لهذا الفح�ض وو�ضوح ما فيه من 
غالبة ل بد من بيان م�رصوعية الفح�ض الطبي قبل الزواج: 

الناظر يف القراآن الكرمي وال�صنة النبوية يجد الكثري من الأدلة التي تدل على 
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م�رشوعيرّة هذا الفح�س و منها: 
من القراآن الكرمي:  ◄

Ú  ًة يَّ قال اهلل تعاىل على ل�ضان زكريا عليه ال�ضالم: {َقاَل َربِّ َهْب يِل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّ
َطيَِّبًة} )26( فاإننّ من اأهم ما تدعو اإليه ال�رصيعة املحافظة على الن�ضل، باعتباره اأحد الكليات 
اخلم�ض والتي ت�ضافرت الآيات والأحاديث على الهتمام بها والدعوة اإىل رعايتها، وقد دعا 
بًة، وعلى هذا فال مانع من حر�ض الإن�ضان  ًة طينّ هم اأن يرزقهم ذرينّ الأنبياء عليهم ال�ضالم ربنّ
َنا  على اأن يكون ن�ضُله امل�ضتقبلي �ضاحلًا غري معيب، وقد دعا املوؤمنون ربهم قائلني: {َربَّ
ِقنَي اإَِماًما} )27( ، ول تكون الذريُة  َة اأَْعنُيٍ َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَّ اِتَنا ُقرَّ يَّ َهْب َلَنا ِمْن اأَْزَواِجَنا َوُذرِّ
قرَة اأعني اإذا كانت م�ضوهة اخللقة، ناق�ضة الأع�ضاء، متخلفة العقل، وقد ورد عن النبي عليه 
عملية  حتقيقها  اإىل  تهدف  الأغرا�ض  هذه  وكلنّ   ،  )28( لنطفكم«  »تخريوا  وال�ضالم:  ال�ضالة 
ْزَواًجا  نُف�ِصُكْم اأَ الفح�ض الطبينّ قبل الزواج. وقوله تعاىل: {َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن اأَ
رُوَن} )29( . وهذا  ًة َوَرْحَمًة اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ ِلَت�ْصُكُنوا اإَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ
يدل على اأن من مقا�ضد ال�رصع حتقيق ال�ضعادة الأ�رصية، من ال�ضكن واملودة والرحمة، واأينّ 

�ضكن واأي طماأنينة واأينّ رحمة والأ�رصة يهددها املر�ض بولدة اأطفال معاقني.
Ú  ى ويف قوله تعاىل: {َوَل ُجَناَح َعَلْيُكْم اإِْن َكاَن ِبُكْم اأًَذى ِمْن َمَطٍر اأَْو ُكنُتْم َمْر�صَ

اأَْن َت�َصُعوا اأَ�ْصِلَحَتُكْم} )30( دل على وجوب احلذر من جميع ما فيه ال�رصر الظني.
من ال�صنرّة النبوية ال�رشيفة:  ◄

Ú  روى الرتمذي يف �ضننه عن املغرية بن �ضعبة اأنه خطب امراأة فقال له النبي �ضلنّى
النبي  اأن  . ويف هذا دللة  بينكما” )31(  يوؤدم  اأن  اأحرى  فاإنه  اإليها  “انظر  و�ضلم:  اهلل عليه 
للحياة  وال�ضتقرار  الدميومة  اأجل  من  املخطوبة  اإىل  النظر  اأجاز  قد  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى 
الزوجية من حيث ما ظهر من جمال وتنا�ضب، فمن باب اأوىل اأن يتاأكد املرء جماًل ل ميكن 
ك�ضفه اإلنّ بالو�ضائل الطبية احلديثة، لأننا نريد اأمة قوية يف بدنها وعقلها و�ضحتها وبنائها 

وحا�رصها وم�ضتقبلها )32( .
Ú  عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال: » كنت عند النبي عليه ال�ضالم فاأتاُه رجٌل فاأخربه

اأنه تزوج امراأة من الأن�ضار، فقال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: اأنظرت اإليها؟ قال: ل، قال: 
ال�ضالة  الر�ضول عليه  اأن  . ودللته   )33( الأن�ضار �ضيئًا«  اأعني  اإليها فاإننّ يف  فاذهب فانظر 
وال�ضالم قد اأكدنّ على هذا الرجل الفح�َض ولكن بطريق النظر الفاح�ض حتى ل توؤثر �ضفاُت 
هذه املراأة على الذرية يف امل�ضتقبل، ودلنّ احلديُث على اأننّ يف اأعني الأن�ضار بع�َض ال�ضفاِت 
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غُر، وهذه ال�ضفات تنتقل بالوراثة من الأ�ضل اإىل الفرع. الوراثيِة وهي العم�ُض وال�ضِ
Ú  ّاأنن اأن بلغُه  ال�ضام بعد  اإىل  اأن عمر ر�ضي اهلل عنهما خرج  وعن عبد اهلل بن عامر 

الوباء قد وقع بال�ضام فاأخربه عبد الرحمن بن عوف اأننّ الر�ضول عليه ال�ضالة وال�ضالم قال: 
”اإذا �ضمعتم به باأر�ٍض فال تقدموا عليه واإذا وقع باأر�ض واأنتم بها فال تخرجوا منه” )34( .

Ú  ضمي� فقال:  امراأة،  اإىل  �ضليم  اأم  «بعث  و�ضلم:  عليه  اهلل  اأنه �ضلنّى  اأي�ضا،  ذلك  ومن 
الأ�ضنان  وهي   ،  )36( معاطفها  �ضمي  رواية:  ويف   ،  )35( عرقوبها  اإىل  وانظري  عوار�ضها، 
واملعاطف  النكهة،  رائحة  اختبار  واملراد:  والأ�رصا�ض،  الثنايا  بني  ما  وهو  الفم،  وعر�ض 
ناحيتا العنق، وهنا نلمح من لفظ » انظري اإىل عرقوبها » اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
ال�ضفات  اإىل  اأن تكون �ضاحبة اخلربة املتفح�ضة بالنظر  يوجه من ير�ضلها اخلاطب يجب 
الفح�ض كان متعارفًا  النوع من  الأخرى؛ لأننّ هذا  اجل�ضدية، كالقدمني واليدين وال�ضفات 
عليه فيما م�ضى وقد حلنّت مكاَنُه الو�ضائُل الطبيُة التي تعطي اأدق التفا�ضيل لكال الزوجني، 
كما اأننّ اأحد الزوجني ل ي�ضتطيع اأن يقرتب من الآخر اإذا كان ننت رائحة الفم اأو الإبط، اأو غري 

ذلك )37( .
وبناًء على ما تقدم نرى اأن الفح�ض الطبي قبل الزواج مندوٌب اإليه، لأنه نوع من تخري 
الوقاية منها، واحلد من  اأمرا�ض وعلل ميكن  اأن يك�ضف عن  الزوجة؛ ولأنه ميكن  اأو  الزوج 

انت�ضارها اإىل جانب فوائد اأخرى كثرية.
Ú  قوله �ضلنّى اهلل عليه و�ضلم: ”ل يوردننّ ممر�ض على م�ضح” )38( وقوله: »ل عدوى ول

طرية ول هامة ول �ضفر، وِفرَّ من املجذوم كما تِفرُّ من الأ�ضد )39( . وهذا دليل عام يدل على 
الأمر باجتناب امل�ضابني بالأمرا�ض املعدية والوراثية وهذه المرا�ض تعرف بالفح�ض.

وبا اأن الهدف من الزواج هو ال�ضتمرارية والدميومة وح�ضن املعا�رصة وحيث ما تكون 
امل�ضلحة فَثمَّ �رصُع اهلل، و يكون الفح�ض اأمراً م�رصوعًا، خ�ضو�ضًا اأننّ املحافظة على الأ�رصة 
الأمرا�ض  كرثة  مع  احلا�رص  ع�رصنا  يف  اأن  املعلوم  من  وكذلك  الواجبات،  من  و�ضالمتها 
والأوبئة وتف�ضي الأمرا�ض التي مل تعرف من قبل وات�ضاع البالد واختالط الأ�رص وتباعدها 
وعدم اإمكانية معرفة الأ�رص واأفرادها برمتها، فاإننا بحاجة اإىل الفح�ض الطبينّ للقاعدة التي 

تقول: «اإننّ احلاجة تنزل منزلة ال�رصورة، عامة كانت اأو خا�ضة« )40( .
اء يدوم وي�ضتمر اأكرث من زواج املر�ضى لأن من امل�ضلحة الوقاية، واأن  فزواج الأ�ضحنّ
التي  للعيوب  نتيجة  متامه  بعد  الزواج  ف�ضخ  من  اأف�ضل  الزواج  قبل  الطبينّ  الفح�ض  اإجراء 
تك�ضف بعد العقد )41( ، فيكون هذا من امل�ضوغات ال�رصعية لهذا الفح�ض، اإذ قد تكون اإحدى 
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اأن فيه  الزوج الآخر، وهذا فيه من ال�رصر ما ل يخفى كما  اإىل  العيوب معدية تنتقل  هذه 
تغريراً لل�ضليم منهما اإذ ربا لو علم بر�ض زوجه ملا وافق على الزواج به، فاإذا مت فح�ض 
الدم لكلنّ من الزوجني، اأثبت الطب احلديث با تو�ضل اإليه املخترب من دقة يف التحليل على 
الزوج، فقد يح�ضل ت�ضويه يف  اإذا مل تكن على وفاق مع ف�ضيلة دم  الزوجة  اأننّ ف�ضيلة دم 
التي ميكن  الأمور  اإىل غري ذلك من  الولد مري�ضًا،  اأو ين�ضاأ  الأوان،  اإجها�ض قبل  اأو  اجلنني 

للطب حاليانّ اأن ينبئ عنها نتيجة فح�ض زمرة دم كل من الزوجني.
الزواج  اإن تقريراً من طبيب ل مينع زواجًا، ولكننّه يعطي �ضورة وا�ضحة لكلنّ راغبي 
عن �رصيك حياته املقبل، وكلنّ ما هو نافع ومفيد للفرد والأ�رصة يف هذا امل�ضمار، واإن كان 

وا عليه بعينه )42( . الفقهاء مل ين�ضنّ
فالوقاية خرٌي من العالج، ومعلوٌم اأننّ الدين الإ�ضالمي دين احلياة، وهناك الكثري من 
الن�ضو�ض الواردة يف احلث على الوقاية وقبل اأن ي�ضطر الإن�ضان للبحث عن العالج، وعلنّمنا 
عن  بالبتعاد  فاأمرنا  الأمرا�ض،  من  الوقاية  �ضبل  نتبع  اأن  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلنّى  الر�ضول 
مواطن املر�ض وعدم التنقل بها بقوله: « اإذا كان الطاعون باأر�ض واأنتم بها فال تخرجوا 
فراراً منه، واإذا �ضمعتم باأر�ض فال تقدموا عليها« )43( وهناك العديد من الن�ضو�ض ال�رصعية 

التي ت�ضهد باأن الإ�ضالم يحث على الوقاية واحلماية ويدعو اإىل العالج والرعاية )44( .
ولي�ض يف هذا الفح�ض م�ضادة لق�ضاء اهلل وقدره بل هو يحقق م�ضالح �رصعية راجحة 
ويدراأ مف�ضدة متوقعة هو من ق�ضاء اهلل وقدره، وي�ضفع هذا الفح�ض يف الأ�رص التي لها تاريخ 
وال�رصع  كالواقع  ع  واملتوقنّ غالبًا،  اأو  يقينًا  بها  الإ�ضابة  ويتوقع  الأمرا�ض،  لبع�ض  وراثي 

يحتاط ملا يكرث وقوعه احتياطا ملا حتقق وقوعه.
فالثقة باهلل ل تتعار�ض مع الأخذ بالأ�ضباب ولي�ض اأدل على ذلك من قول عمر ر�ضي 
اهلل عنه حني وقع الطاعون بال�ضام: «اأفر من قدر اهلل اإىل قدر اهلل« )45( . )جوابًا على ر�ضالة 

اأبي عبيدة ر�ضي اهلل عنُه: اأفراراً من قدر اهلل؟( .
 اأثبت الطب احلديث قدرته الأكيدة على اكت�ضاف العديد من الأمرا�ض املعدية والوراثية 

واإمكانية املعاجلة للعديد منها قبل اأن توؤثر �ضلبًا على الزوجني والذرية. 
وهذا الفح�ض ل بد اأن ُيحاط بال�رصية التامة التي ترتتب على معرفة هذه الأ�رصار من 

�ضلبيات ت�رصُّ الزوجني امُلقِدمني على الفح�ض.

املطلب الثالث: املرجعية القانونية للفحص الطيب قبل الزواج

اخلاطبني  خلو  ف�ضهادة  كبرياً  اهتمامًا  املو�ضوع  بهذا  الغربية  الدول  اهتمت  لقد 
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والدمنارك،  وتركيا  ورو�ضيا،  واأملانيا،  الأرجنتني،  من:  كلنّ  يف  اإجبارية  الأمرا�ض  من 
 )46( والرنويج. 

قانون  م�رصوع  ا�ضرتط  فقد  العربية،  الدول  يف  ال�ضخ�ضية  الأحوال  قوانني  يف  ا  اأمنّ
الأحوال ال�ضخ�ضية العراقي يف املادة )10( على املتقدم للزواج اأن يربز تقريراً طبيًا يوؤيد 
�ضالمته من الأمرا�ض ال�ضارية، لكنه مل يحدد هذه الأمرا�ض، فتم اإحالة الأمر اإىل جلنة من 
وزارة العدل وال�ضحة وحددت هذه الأمرا�ض )اجلذام: وهو مر�ض ت�ضاقط اللحم( ، الأمرا�ض 

التنا�ضلية ال�ضارية، الأمرا�ض والعاهات الفعلية، التدرن الرئوي يف حالته الن�ضطة.
ويف قانون الأحوال ال�ضخ�ضية الأردين، اأعطى الطرَف ال�ضليَم من العيب حق الف�ضخ بعد 

العقد اإذا ظهرت هناك علة حتول دون الدخول، وغري قابلة للزوال يف الطرف الآخر: 
قبل  للزوجة  ظهر  «اإذا  الأردين:  ال�ضخ�ضية  الأحوال  قانون  من   )131( املادة  تن�ض 
الدخول اأو بعده اأن الزوج مبتلى بعلة ل ميكن الإقامة معه بال �رصٍر كاجلذام، اأو الرب�ض، 
اأو الزهري، اأو ال�ضل، اأو طراأت عليه مثل هذه العلة؛ فلها اأن تراجع احلاكم وتطلب التفريق، 
واحلاكم بعد ال�ضتعانة باأهل اخلربة والفن، فاإن كان يرى اأنه ل يوجد اأمل بال�ضفاء يحكم 
احلاكم بالتفريق بينهما باحلال، واإن كان يوجد اأمل بزوال العلة يوؤجل التفريق �ضنة واحدة، 
فاإذا مل تزل بظرف هذه املدة ومل ير�َض الزوج بالطالق، واأ�رصنّت الزوجُة على طلبها يحكم 

ا وجود عيب كالعمى والعرج يف الزوج فال يوجب التفريق«  احلاكم بالتفريق. اأمنّ
وقد اأخذ قانون الأحوال ال�صخ�صية الأردين بهذا القول: 

اإذا وجد يف زوجته عيبًا  الزواج  للزوج حق طلب ف�ضخ عقد   «  :  )132( املادة  تن�ض 
جن�ضيًا مانعًا من الو�ضول اإليها كالرتق، والقرن، اأو مر�ضًا منفِّراً بحيث ل ميكن املقام معها 
عليه بال �رصٍر، ومل يكن الزوج قد علم به قبل العقد، اأو ر�ضي به بعده �رصاحًة اأو �ضمنًا.« 
واملادة )133( » العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول ل ت�ضمع فيها دعوى طلب الف�ضخ 
من الزوج » ون�ضت املادة )135( منه على » اإذا جننّ الزوج بعد عقد النكاح، وطلبت الزوجة 
من القا�ضي التفريق، يوؤجل التفريق ملدة �ضنة، فاإذا مل يزل اجلنون يف هذه املدة واأ�رصنّت 

الزوجة على طلبها يحكم القا�ضي بالتفريق« )47( .
وحيث اإن الفح�ض الطبينّ قبل الزواج هدفُه الأمرا�ض الوراثية – كما مر �ضابقًا – فاإننّ 
هذا الفح�ض يقت�رص على اأكرث الأمرا�ض الوراثية انت�ضاراً يف منطقة معينة، فمثال يف الأردن، 
الفح�ض  مو�ضوع  ندوات حول  عدة  عقدت  وقد  انت�ضاراً،  الأكرث  هو  الثال�ضيميا  مر�ض  فاإننّ 
الطبي قبل الزواج منها: ندوة الفح�ض الطبي قبل الزواج من منظوٍر �رصعي، التي عقدتها 
جمعية العفاف اخلريية الأردنية، ونبهت اإىل اأهمية هذا الفح�ض، واأهدافه، والأمرا�ض التي 
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ي�ضملها وكيفية اإجراء هذا الفح�ض، ولكنها تبنت عدم اإيجابه على املقبلني على الزواج.
اإ�ضدار قانون من قبل  اإىل  الأمر  انتهى  اأن  اإىل  ثم توالت الهتمامات بهذا املو�ضوع 
امل�ضابني  اأعداد  ازدياد  بعد  وخا�ضة  لأهميته  باإيجابه،  يق�ضي  الأردنية  ال�ضحة  وزارة 
و�ضل  حيث  معًا،  للمر�ض  حاملني  زوجني  لرتباط  نظراً  الأطفال  من  الثال�ضيميا  بر�ض 
عدد احلاملني ملر�ض الثال�ضيميا يف الأردن اإىل )150 - 200 األف �ضخ�ض( وو�ضلت تكلفة 
مبلغ  وهو  اأردين،  دينار   )5000( من  اأكرث  الأردنية  ال�ضحة  وزارة  على  الواحد  املري�ض 
باهظ جداً، نظراً لكرثة عدد املر�ضى يف الأردن )48( . فقد اتخذت قراراً باإجبار املقبلني على 
اإجراء  اإل بعد  الزواج  اإجراء الفح�ض ملر�ض الثال�ضيميا ول ي�ضمح باإجراء عقد  الزواج على 
اإلزام كل مقبٍل على الزواج ب�رصورة هذا  هذا الفح�ض، و�ضارعت دائرة قا�ضي الق�ضاة اإىل 

الفح�ض )49( .
كما اأن الفح�ض الطبي لالأمرا�ض الوراثية، واإن كانت غري معدية ول منفرة يف التوا�ضل 
اإلنّ اأننّ لها اأ�رصاراً على الن�ضل، فالزواج من الأمور التي تقت�ضيه �رصورة احلياة، وبقاء النوع 

، فلو مل يرد به ال�رصع لقت�ضته ال�رصورة. الإن�ضاين ال�ضوينّ
ولكنه مع ذلك مما ورد به ال�رصع الإلهي منذ الن�ضاأة الأوىل للب�رصية منذ عهد �ضيدنا 
اآدم عليه ال�ضالم، ثم تعاقبت ال�رصائع ال�ضماوية على ت�رصيعه، وتنظيمه ت�رصيعًا يختلف من 
اإمنا يوحي به اهلل تعاىل لإ�ضالح  الت�رصيع  الب�رص، وذلك لأن  �رصيعة لأخرى، بح�ضب حالة 
زمانهم  ينا�ضب  �رصعًا  لهم  في�رصع  عباده،  ب�ضالح  اأعلم  �ضبحانه  وهو  الب�رصية،  و�ضع 

ومكانهم. وقد قرر اأهل العلم اأننّ النكاح تعرتيه الأحكام التكليفية اخلم�ضة )50( : 
فقد يكون الزواج واجبًا، وذلك اإذا كان الإن�ضان مقتدراً وهو يخ�ضى على نف�ضه العنت.

ا لعلمه بعدم قدرته على القيام بالعدل  اإذا مل يكن مقتدراً عليه اإمنّ وقد يكون حرامًا، وذلك 
اأو كان ل �ضهوة  الِع�رَصُة باملعروف،  الإ�رصار ولي�ض  به  ا كان مق�ضوداً  واإمنّ الزوجات،  بني 
له ب�ضبب املر�ض اأو الِكرَب. وقد يكون الزواج مندوبا، باأن يكون قادراً عليه، ولكن ل يخ�ضى 
على نف�ضه العنت. ويف بع�ض احلالت يكون مباحًا وذلك فيما عدا ال�ضورة املذكورة، باأن ل 
يخ�ضى على نف�ضه العنت، وعنده القدرة على النكاح، ول يرى من نف�ضه ما ي�ضتدعي التحفظ 
يف اأمره. و يف حالت اأخرى قد يكون مكروهًا، وذلك باأن يخ�ضى من نف�ضه عدم القدرة على 

احلقوق الزوجية، اأو يخ�ضى الإ�ضاءة اإىل الزوجة، لعلمه من نف�ضه عدم الإن�ضاف والإح�ضان.
وملا كان الزواج ال�ضعيد الذي يحقق الأهداف النبيلة يف الإ�ضالم من كرثة الن�ضل ال�ضوي 
حث  فلقد  املجتمع،  اأوا�رص  تتقوى  حتى  والقبائل  الأ�رص  بني  الجتماعي  الرتابط  وحتقيق 
لتحقيق  والأ�ضلح؛  الأح�ضن  باختيار  الزوجني  تو�ضية  على  وحر�ض  الزواج،  على  الإ�ضالم 
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مق�ضود الزواج وهو املحافظة على الن�ضل اإيجاداً واإبقاًء، و�رصع من الأحكام ما يحقق ذلك.
ل  حتى  الوراثية،  اأو  املعدية  الأمرا�ض  من  بر�ض  م�ضابًا  الزوجني  اأحد  يكون  فقد 
اء يدوم وي�ضتمر اأكرث من زواج املر�ضى، لقوله �ضلى  ينتقل ذلك اإىل الأبناء؛ لأننّ زواج الأ�ضحنّ
اهلل عليه و�ضلم: “ل يوردننّ ممر�ض على م�ضح” )51( ، كما يجتنب الرجل املراأة احلمقاء، لأن 
الع�رصة ل ت�ضلح معها، وربا انتقل ذلك اإىل ولدها فقد قيل: اجتنبوا احلمقاء: فاإننّ ولدها 
�ضياع و�ضحبتها بالء، وكذلك املراأة جتتنب الرجل الأحمق«. ومن املعلوم اأن عدد الأمرا�ض 
الوراثية امل�ضنفة تزيد عن 3000 مر�ض وراثي يوؤثر على الن�ضل والفح�ض الطبينّ ل ي�ضتطيع 
اأن يك�ضف جميع هذه الأمرا�ض دفعًة واحدة، لكنُه يك�ضف عن بع�ض الأمرا�ض الوراثية الأكرث 

انت�ضاراً ومنها مر�ض الثال�ضيميا، ومر�ض الأنيميا املنجلية. )52( 
ويبقى الت�ضاوؤل هنا من الناحية القانونية هل يحق لويل الأمر اإجبار املقدمني 
على الزواج باإجراء هذا الفح�س؟ هنا ل يوجد راأي واحد، فالبع�ض يتم�ضك بوجوب 
الفح�ض، ويرى البع�ض الآخر عك�ض ذلك، ويقف البع�ض الثالث موقف الو�ضط وتف�ضيل الآراء 

على النحو الآتي: 
Ú  الراأي الأول: يرى هذا الراأُي �رصورة اإلزام جميع الأفراد باإجراء هذا الفح�ض قبل

الزواج توطئًة اإىل حما�رصة الأمرا�ض اجلينية الوراثية، وذلك بعد توافر و�ضائل الفح�ض 
اأو حتمل الدولة لهذه التكلفة، فبعد كل ذلك ل يحق لأي  وتقنياته، بجانب خف�ض تكلفته 
فرد رف�ض اإجراء مثل هذا الفح�ض، فالكل يقف على خط واحد يف مواجهة هذه الأمرا�ض 
ويرتتب عليه اأن من حق الإدارة معرفة الأمرا�ض الوراثية لدى كلنّ فرد وهو مكفول بن�ض 

القانون. )53( 
Ú  اللتزام لهذا  للو�ضول  ت�رصيعيا  منظم  �ضكل  فاأينّ  ذلك،  عك�ض  يرى  الثاين:  الراأي 

لو  حتى  للدولة،  ولي�ض  وحدهم  الطرفني  لتقرير  خا�ضعًا  الأمر  يظل  اأن  ويجب  مرفو�ض، 
توافرت كل الإمكانيات. 

Ú  اخلطرية الأمرا�ض  بني  فيفرق  ال�ضابقني،  الراأيني  بني  و�ضطًا  يقف  الثالث:  الراأي 
املنت�رصة، وهنا ل يتوقف الأمر على اإرادة الأطراف، لأننّ ذلك مي�ض ال�ضحة العامة ول يوجد 
ا غري ذلك من الأمرا�ض فلن يخ�ضع للحكم ال�ضابق. )54(  اأي مربر م�ضوغ لرف�ض الفح�ض، اأمنّ

والأرجح بني هذه الآراء هو الراأي الثالث وهو ما يتفق مع ما بيناه �ضابقًا من الأمرا�ض 
الوراثية؛  الأمرا�ض  جلميع  فح�ض  اإجراء  ي�ضعب  اإذ  الزواج،  قبل  الطبي  للفح�ض  اخلا�ضعة 
لأننّ هذا له الكثري من امل�ضاوئ، فالآراء ال�ضابقة هي ملخ�ضات ملا عليه في�ض من العلماء 
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الباحثني يف هذا املجال والأبحاث، والدرا�ضات ال�ضابقة ذكرت امل�ضاألة على هذا النحو ومل 
يتمَّ تف�ضيل ا�ضم كل باحث اأو عامل على حدة وهذا يطول، واهلل تعاىل اأعلم.

على  الزواج  على  املقبلني  اإجبار  الأمر  لويل  كذلك  يحق  هذا:  يف  ال�رصعية  الناحية 
الفح�ض الطبينّ قبل اإمتام العقد ملا فيه من حتقيق اأ�ضباب الوقاية وجتنب اأ�ضباب الإ�رصار 
بالبدن و�ضالمة ن�ضاأة الإن�ضان واأ�ضباب انتقال العدوى )55( ، وحيث ما تكون امل�ضلحة فَثمَّ 
�رصُع اهلل، ول �ضك يف وجود امل�ضلحة يف هذا الفح�ض فالو�ضيلة تاأخذ حكم الغاية من حيث 

الوجوب، اإذ اإن امل�ضلحة ل تتحقق اإل بالوجوب.
النبوة يف  الإمامة مو�ضوعٌة خلالفة  اإننّ  اإذ  ال�رصع احلنيف،  الإمام واجبٌة يف  وطاعة 
لي�ضدر  بالإجماع؛  واجب  الأمة  يف  بها  يقوم  ملن  وعقدها  الدنيا  و�ضيا�ضة  الدين  حرا�ضة 
ا�ضتقرت  اأ�ضاًل  الإمامة  فكانت  متبوع  راأي  على  الكلمة  وجتتمع  م�رصوع  دين  عن  التدبري 
عليه قواعد امللة وذلك ملا يف طباع العقالء يف الت�ضليم لزعيم مينعهم من التظامل ويف�ضل 
بينهم يف التنازع والتخا�ضم، ويكون موجهًا ملا فيه اخلري وال�ضالح لالأمة وقد فر�ض اهلل 
طاعته  جتب  عدًل  كان  اإذا  والإمام  املاأمورون،  الأئمة  وهم  الأمر  ويل  طاعة  علينا  تعاىل 
الرَّ�ُصوَل  َواأَِطيُعوا   َ اللَّ اأَِطيُعوا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  {َيااأَيُّ تعاىل:  لقوله  ويحرم اخلروج عليه، 
ُتوؤِْمُنوَن  ُكنُتْم  اإِْن  َوالرَّ�ُصوِل   ِ اللَّ اإَِل  وُه  َفرُدُّ �َصْيٍء  يِف  َتَناَزْعُتْم  َفاإِْن  ِمْنُكْم  اْلأَْمِر  َواأُْويِل 
َتاأِْوياًل} )56( ، وحلديث جنادة بن اأبي اأمية قال(  َواأَْح�َصُن  َذِلَك َخرْيٌ  اْلآِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ِباللَّ
: دخلنا على عبادة بن ال�ضامت وهو مري�ض، فقلنا: اأ�ضلحك اهلل، حدِّث بحديث ينفعك اهلل 
به �ضمعته من ر�ضول اهلل �ضلنّى اهلل عليه واآله و�ضلم، قال: دعانا النبي �ضلى اهلل عليه واآله 
و�ضلم فبايعنا، فكان فيما اأخذ علينا: “ اأن بايعنا على ال�ضمع والطاعة يف من�ضطنا ومكرهنا 
وع�رصنا وي�رصنا واأثرة علينا، واأن ل ننازع الأمر اأهله، اإلنّ اأن تروا كفراً بواحًا عندكم من اهلل 

فيه برهان( . )57( 
م�صاألة: 

الفح�س  نتيجة  ظهرت  اإذا  فيما  الإجبار  هذا  على  املرتتب  الأثر  ما 
للمر�س،  حامل  كليهما  اأن  اأي   ، �صلبية؟  الزواج  على  املقبلني  للخاطبني 
واملعروف طبيا اأنهما �صينجبان )25 %( من اأطفالهما م�صابني بهذا املر�س، 

فهل يحق لويل الأمر اأن ينعهما من الزواج؟ 
اجلواب – واهلل تعاىل اأعلم اأنه ل يحق لويلنّ الأمر منعهما من الزواج وذلك لـ: 

Ú  اإىل عملية اختيار الإ�ضارات  ال�رصيفة من  ال�ضنة  الأدلة من  اأننّ ما ورد �ضابقًا من 
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كل من الزوجني لالآخر كقوله عليه ال�ضالة وال�ضالم: «تخريوا لنطفكم« )58( وقوله »فانظر 
اإليها فاإننّ يف اأعني الأن�ضار �ضيئًا )59( «كانت من قبيل الندب ل الوجوب، ولو كان للوجوب 
اأحد بذلك، وكذلك كان  العلم به باطاًل ومل يقل  العقد ممن كان به عيب مع  لأ�ضبح حكم 
هذا من قبيل الن�ضح والإر�ضاد ملن كان مقباًل على الزواج والختيار، مع كونه ويلُّ الأمِر 

وامل�رصِّع.
Ú  ه ما دام اأن الفقهاء قد تكلموا قدميًا عن العيوب التي يحق لأحد الزوجني طلب اأننّ

عليه،  ل  املعونّ اأن  ذلك  من  فيفهم  �ضابقًا-  مر  كما   – العقد  قبل  بها  يعلم  كان  اإذا  الف�ضخ 
واملعتَمد: هو موافقة كل من الزوجني على ما يف الآخر من العيوب والأمرا�ض، دون النظر 
اإىل ما �ضيوؤول اإليه هذا املر�ض، ودون النظر اإىل �رصره على الأولد، نقول اإذن اإذا �رصَّح كل 
من اخلاطبني باملوافقة على الطرف الآخر بعد معرفتهما بنتائج الفح�ض فلي�ض لأحد منع 

الزواج مهما كانت النتائج املرتتبة على هذا الزواج.
وجود  و�رصورة  بالفح�ض  الزواج  على  املقبلني  اإلزام  الأردين  القانون  يف  �ضدر 
 /8 /28 )4561( بتاريخ  الر�صمية رقم  وجاء يف الريدة  اإجراء الفح�ض.  وثيقة تثبت 

2002م ما يلي: 

Ú  املادة رقم )4( فرع )هـ( : ” اإلزام الراغبني يف الزواج باإجراء الفح�ض الالزم وحتدد
الأحكام املتعلقة بهذا و�رصوطه بقت�ضى النظام ال�ضادر وفقًا لأحكام هذا القانون ول يجوز 

اإجراء عقد الزواج قبل اإجراء هذا الفح�ض “.
Ú  هذا اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  الأنظمة  الوزراء  جمل�ض  ي�ضدر   “  )66( رقم  املادة 

القانون با يف ذلك )ح( : ” الفح�ض الطبينّ قبل الزواج “. 
وباتخاذ التدابري الوقائية تتم حماية املجتمع من انت�ضار هذه الأمرا�ض فيه فلو مل 
يكن الفح�ض اإجباريًا، ما اكت�ضف هوؤلء ما يحملون من مر�ض وبالتايل ملا �ضعوا اإىل الوقاية 
منه، واإن كان الأف�ضل البتعاد عن مثل هذا الزواج حلماية حق الأولد وحق املجتمع فيما 
اإذا عجز عن اتخاذ التدابري الوقائية، مع التوعية املكثفة من قبل وزارة ال�ضحة حول فوائد 
هذا الفح�ض يف و�ضائل الإعالم، وامل�ضاجد، والكليات، واملعاهد، واجلامعات، وبيان اأهمية 
الن�ضل وعدم  الأبناء، و�رصورة املحافظة على قوة  املحافظة على �ضحة املجتمع و�ضحة 
توريث الأبناء مورثات �ضعيفة، يعانون منها م�ضتقبال. والتو�ضيح للنا�ض الفرق بني حامل 
املر�ض واملري�ض حتى ل يرتتب على الفح�ض الطبينّ قبل الزواج ال�ضلبيات الجتماعية التي 

وردت يف البحث �ضابقانّ- واهلل تعاىل اأعلم
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اخلـامتــة

النتائج: 

وجود ن�ضو�ض يف القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية تدل على اهتمام ال�ضارع باأ�ضل . 1
اإىل  الآباء  الوراثية من  ال�ضفات  انتقال  الوراثية فيه وكيفية  واأ�ضل املادة  الإن�ضان،  خلقة 

الأبناء.
الفح�ض الطبي قبل الزواج له فوائد طبية )يكون الن�ضل قويًا( ، واجتماعية )التقليل . 2

من حالت الطالق( ، واقت�ضادية )توفري املبالغ املرتتبة على عالج بع�ض الأمرا�ض التي 
ميكن تفاديها( ، ونف�ضيًا )جتنب ال�ضطرابات النف�ضية التي قد حتدث نتيجة وجود اأمرا�ض 

وراثية لدى الأبناء( .
لأننّ زواج . 3 الأ�رصة، و�ضالمتها؛  للمحافظة على  الزواج مندوب  الطبينّ قبل  الفح�ض 

الأ�ضحاء يدوم وي�ضتمر اأكرث من زواج املر�ضى، وقد ي�ضبح الفح�ض اإجباريًا، اإذا �ضدر الأمر 
من احلاكم بذلك، يف حال انت�ضار مر�ٍض معني يف املجتمع، ول بدنّ اأن ُيحاط هذا الفح�ض 

بال�رصنّية التامة.
ال�ضفة . 4 الأمرا�ض ذات  الوقاية من  الزواج مهمٌّ جداً يف جمال  الطبينّ قبل  الفح�ض 

ثات مماثلة معتلة يف حالة  املتنحية التي ل تظهر كعر�ض مر�ضي اإل يف حالة وجود مورِّ
توارث الأبناء، اأو البنات لهذه الأمرا�ض من كل من الأبوين احلاملني لها.

التوصيـات: 

فوائد . 1 حول  ال�ضحة  وزارة  وبالأخ�ض  الدولة  قبل  من  الوعي  زيادة  على  العمل 
الإعالم،  وو�ضائل  الق�ضاة،  قا�ضي  دائرة  مع  بالت�ضارك  الزواج  قبل  الطبينّ  الفح�ض 
املجتمع  �ضحة  على  للمحافظة  واجلامعات؛  واملعاهد،  والكليات،  واملدار�ض،  وامل�ضاجد، 
الفرق بني  النا�ض  الفح�ض، واإفهام  الإيجابيات املرتتبة على هذا  الأبناء، وبيان  و�ضحة 

حامل املر�ض واملري�ض.
يف . 2 الزواج  قبل  الطبي  بالفح�ض  املتعلقة  القانونية  الأحكام  اإدراج  يف  الإ�رصاع 

قانون الأحوال ال�ضخ�ضية الأردين وما يرتتنّب عليه من تبعات.
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والإ�ضالمية، . 3 العربية  الدول  يف  الوراثية  لال�ضت�ضارات  متخ�ض�ضة  مراكز  اإيجاد 
حتت اإ�رصاف الدولة، وت�ضجيع النا�ض على الإقدام على هذه املراكز؛ لتقلي�ض ن�ضبة انت�ضار 

الأمرا�ض الوراثية يف املجتمع، وبالتايل التخفيف من عبء عالج هذه الأمرا�ض الوراثية.
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هوامش خلفية:ّ 
ال�ضاطبي، املوافقات يف اأ�ضول الأحكام، ج2، دار الفكر، بريوت، �ض4.. 1
كتاب . 2 وم�ضلم،   ،4802 برقم:  الدين،  يف  الأكفاء  باب  النكاح  كتاب  البخاري،  رواه 

الر�ضاع، باب ا�ضتحباب نكاح ذوات الدين برقم: 1466
رواه الن�ضائي برقم: 3231 وغريه، و�ضححه الألباين يف �ضحيح اجلامع ال�ضغري برقم: . 3

.1838 3298، وهو يف �ضل�ضة الأحاديث ال�ضحيحة برقم: 
اأخرجُه اأبو داود والن�ضائي قال عنه الألباين يف �ضحيح �ضنن اأبي داود: )ح�ضن �ضحيح( . 4

برقم: 2050
كتاب  وم�ضلم،   ،4791 برقم:  الثيبات،  تزويج  باب  النكاح،  كتاب  البخاري،  رواه 

امل�ضاقاة، باب بيع البعري وا�ضتثناء ركوبه، برقم: 715.
5 . /4 النكاح باب ما جاء فيمن تر�ضون دينه فزوجوه   رواه الرتمذي يف �ضننه، كتاب 

205 رقم 1091، وقال: هذا حديث ح�ضن غريب، واأبو حامت املزين له �ضحبة، ول نعرف 
له عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم غري هذا احلديث. واأخرجه اأبو داود يف املرا�ضيل رقم 

.1868 نُه الألباين يف ال�ضل�ضلة ال�ضحيحة رقم  اأبي حامت املزين، وح�ضنّ 224 عن 
الق�ضاة، عبد احلميد، الفح�ض الطبي قبل الزواج طبيًا و�رصعيًا، بحث مقدم ملوؤمتر احتاد . 6

 )2  /2( )بت�رصف(   .6 �ض:   ،1998 ط.1،  اإيطاليا،  روما،  اأوروبا،  يف  العرب  الأطباء 
تعربفات  وهناك  الأردنية،  ال�ضحة  وزارة  اأقرته  كما  الزواج  قبل  طبي  لفح�ض  منوذج 

اأخرى منها: 
Ú  تقدمي ا�ضت�ضارات طبية اإجبارية اأو اختيارية للخاطبني املقبلني على الزواج ت�ضتند

اأو �رصيرية جتري لهم قبل عقد القران: بلتو: يو�ضف، ندوة الفح�ض  اإىل فحو�ضات خمربية 
الطبي قبل الزواج املعقود بتاريخ 10/ 8/ 1994 يف عمان، حترير فاروق بدران وعادل 

بدارنة جمعية العفاف اخلريية، �ض83.
Ú  لإجناب طفل م�ضاب الزواج  على  مقبلني  �ضخ�ضني  اإمكانية  على  للتعرف  فح�ض 

بر�ض وراثي معني: احلازمي: حم�ضن بن فار�ض، فح�ض ما قبل الزواج يجنبك امل�ضكالت 
الأول  ربيع   16 اخلمي�ض  اللواء،  اليومية،  ال�ضعودية  الريا�ض  جريدة  م�ضتقبال،  ال�ضحية 

.37 1422، العدد )12036( ال�ضنة 
Ú  فحو�ض خمربية اأو �رصيرية جترى للمقبلني على الزواج قبل عقد الزواج لكت�ضاف
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اأي موانع �ضحية حتول دون الزواج وحتى ملعرفة اإمكانية الإجناب من عدمه بحيث يكون 
الفح�ض  �ضفوان،  )ع�ضيبات،  متامًا.  به  ومقتنعًا  عليه  مقبل  هو  با  عاملًا  اخلاطبني  كال 

الطبي قبل الزواج، دار الثقافة، الأردن، ط1، 2009م، �ض56 
حترير: ً . 7 و�رصعي،  طبي  منظور  من  الزواج  قبل  الطبي  الفح�ض  ندوة  العفاف:  جمعية 

فاروق، بدران واآخرون، �ض: 87، البار، ندوة الفح�ض الطبي قبل الزواج، �ض: 47، 48.
ط1، . 8 جدة،  القلم،  دار  دم�ضق،  الوراثية،  والأمرا�ض  امل�ضوه  اجلنني  علي،  حممد  البار، 

1991، �ض 366 - 379.الق�ضاة، عبد احلميد، الإيدز ح�ضاد ال�ضذوذ، مكتبة الأق�ضى، 
الأردن، 1985م، �ض: 116.

رواه احلاكم، يف امل�ضتدرك، مكتب املطبوعات ال�ضالمية، لبنان، يف كتاب النكاح )2/ . 9
163( ، وقال الذهبي: تابعه احلارث وعكرمه، واحلارث منهم وعكرمة �ضعفوه، )ابن 
حجر يف التقريب )1/ 176( واأخرجه اأبو نعيم من حديث عمر اأي�ضا ويف اإ�ضناده مقال: 
ويقوي اأحد الإ�ضنادين الآخر، وله متابعة اأخرى، اأخرجها ابن ع�ضاكر يف تاريخ دم�ضق 
)5/ 120/ 2( من طريق اأبي عن اأبي بكر اأحمد بن القا�ضم، وقال الألباين يف ال�ضل�ضلة 
ال�ضحيحة: هذا اإ�ضناد ح�ضن، رجاله ثقات من رجال التهذيب غري اأحمد بن القا�ضم وهو 
التميمي. ترجمه ابن ع�ضاكر )2/ 42/ 2( الألباين، ال�ضل�ضلة ال�ضحيحة، )3/ 56، 57( . 

الأ�ضقر، اأ�ضامة عمر، م�ضتجدات فقهية يف ق�ضايا الزواج والطالق، دار النفائ�ض، الأردن، . 10
ط.1، 2000م، �ض84.

جمعية العفاف، ندوة الفح�ض الطبي قبل الزواج، من منظور طبي و�رصعي: 23 - 84، . 11
الأ�ضقر، م�ضتجدات فقهية يف ق�ضايا الزواج والطالق، �ض: 84، جريدة البيان، فح�ض 
دبي،  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  14دي�ضمرب2000م،  الهم،  تزيل  خطوة  الدم، 
كنعان: اأحمد حممد، الك�ضف الطبي قبل الزواج والفحو�ض الطبية املطلوبة، بحث مقدم 
املتحدة،  العربية  الإمارات  جامعة  والقانون،  ال�رصيعة  بني  الوراثية  الهند�ضة  ملوؤمتر 
الواقع )5 - 7( مايو 2002م، الإمارات )2/ 864( ، العمري: حممود علي )1992( ، 

التدابري ال�رصعية للعناية باجلنني، ر�ضالة ماج�ضتري، اجلامعة الأردنية، �ض: 20.
جنيب، كمال، زواج الأقارب ماله وما عليه بني الإباحة والتحرمي، روؤية اإ�ضالمية، موؤمتر . 12

 )7  - 5( العربية املتحدة  الإمارات  والقانون، جامعة  ال�رصيعة  الوراثية بني  الهند�ضة 
مايو 2002 م، عناية، حقائق العلم يف القراآن وال�ضنة، �ض 144.

عناية، حقائق العلم يف القراآن وال�ضنة، �ض144، الن�ضيمي، حممود، الطب النبوي والعلم . 13
احلديث، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، ط4، 1996 )2/ 97( . جنيب، زواج الأقارب ماله وما عليه 
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الكرمي،  القراآن  يف  الطب  مع  حممود،  الن�ضيمي،   ،  )905  /3( والتحرمي،  الإباحة  بني 
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