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Abstract
This research is interested in one of the main issues of the day relating to human life; it is the
Conducting an examination for those who are about to marry to find out the presence of infection for
some genetic blood diseases (sickle cell anemia and thalassemia) and some infectious diseases
(hepatitis B virus, hepatitis C virus, acquired immunodeficiency virus (AIDS)) in order to give
medical advice about the possibility of transmission of these diseases Diseases for the other party or
children in the future.The research discusses different views of scholars on the legitimacy of premarriage medical check-up whether it is forbidden, permitted or a must and examines the opinions
based on the purposes of Shari’a in maintains the self, generations and good posterity. Based on the
holistic view of the Sharia and family interests, the legitimacy of obliging people to conduct this type
of medical examination is important for the protection of the family and offspring, as well as the
advantages and disadvantages that entail medical check-up in the light of jurisprudence.
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أوالً :تعريف الفحص في اللغة:

فحصت عن األمر فحصاً ،وأُفحوص القطا :موضعها
قال يف معجم مقاييس اللغة " :الفاء واحلاء والصاد أصل صحيح ،وىو كالبحث عن الشيء .يقال:
ُ

يف األرض؛ ألهنا تفحصو  ...وفحص ادلطر الًتاب إذا قلبو"( .)1وقيل :فحصت عن الشيء إذا استقصيت يف البحث عنو وتفحصت مثلو(.)2
ثانياً :تعريف الفحص في االصطالح:

عرف الفحص يف االصطالح بأنو  ":ىو الكشف الذي جيريو الطبيب للمريض بقصد معرفة العلَّة والوصول إىل تشخيص ادلرض" .
يُ َّ
()3

ثالثاً :تعريف الطب في اللغة:
قال يف معجم مقاييس اللغة " :الطاء والباء أصالن صحيحان ،أحدمها يدل على علم بالشيء ومهارة فيو .واآلخر على امتداد يف الشيء واستطالة"(.)4

قال األزىري" :وأصل الطب :احلذق باألشياء وادلهارة هبا؛ يقال :رجل طب وطبيب إذا كان كذلك ،وإن كان يف غري عالج ادلرض"(. )5

رابعاً :تعريف الطب في االصطالح:
عرفو ابن سينا بقولو" :علم يتعرف منو أحوال بدن اإلنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة؛ ليحفظ الصحة حاصلة ،ويسًتدىا زائلة " .
()6

واختصر تعريفو بعض األطباء ادلعاصرين بأنو" :علم خيتص مبعاجلة األمراض"(.)7
وأما تعريف الفحص الطيب قبل الزواج فهي كثرية  ،وأكتفي بذكر أبرزىا:

عرفه بعضهم بقوله" :بداية العمل الطيب الذي يقوم بو الطبيب ،ويتمثل يف فحص احلالة الصحية للمريض بفحصو فحصاً ظاىرياً ،وذلك مبالحظة
َّ
()8
العالمات أو الدالئل اإلكلينكية (السريرية) كمظهر ادلريض وجسمو " .

( )1مؼجم ملاييس انلغة أمحد بن فارس  .حتليق غبدامسالم ىارون 9999 .ه  .دار امفكر.)477/4( .
( )2اهظر :خمتار امطحاح محمد بن أيب بكر امرازي .امطبؼة اخلامسة 9441ه  .املكتبة امؼرصية .ص ،494املطباح املنري أمحد بن محمد امفيويم  .املكتبة امؼلمية بريوت .469/4 .
( )3اهظر :املوسوػة امفليية امطبية أمحد كنؼان  .امطبؼة الوىل 9441ه  .دار امنفائس.ص ،769مؼجم مططلحات امفلو امطيب هذير محمد أوىاب .كريس المري سلطان بن غبد امؼزيز ندلراسات
الإسالمية 9494 .ه .ص.469
( )4مؼجم ملاييس انلغة .417/9
( )5اهظر :مسان امؼرب محمد بن مكرم املؼروف اببن منظور  .امطبؼة امثامثة 9494ه .دار ضادر – بريوت .554/9 .
( )6اهظر :املاهون يف امطب املاهون يف امطب  .احلسني بن سينا  .بدون طبؼة .99/9.
( )7اهظر :املوسوػة امفليية امطبية ص ،644مؼجم مططلحات امفلو امطيب ص.416
( )8اهظر :امفحوضات امطبية كبل امزواج (دراسة ملارهة) امطيب بوحاةل .طبؼة 4191م .دار امفكر واملاهون ,املنطورة ,ص. 49
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وىذا التعريف غري دقيق؛ ذلك أن مجلةً من األمراض الوراثية ليس ذلا عالمات ظاىرية يف مظهر ادلريض وجسمو ،بل قد يكون الشخص حامالً لبعض
األمراض الوراثية ـ ـ ـ ـ وىو ال يشعر هبا ـ ـ ـ ـ وتكتشف يف خمترب األمراض الوراثية .
وعرفو آخرون بأنو ":إسداء النصيحة ،وإعطاء ادلعلومة الصحيحة ،وتقدمي االحتمال بإجناب طفل مصاب مبرض وراثي لو عواقب وخيمة على حياة ىذا
َّ
الطفل ،سواء كانت عواقب مرضية جسدية أو عقلية"(.)1
وىذا التعريف أحسن من الذي قبلو ،غري أن سبيل التعريف ىو االختصار ما أمكن  ،وىذا التعريف جاء طويالً  ،وكذلك ذُكر يف التعريف النتائج
والعواقب  ،وىذا خارج عن حد التعريف.
وقال آخرون  ":ىو معرفة احلاملني ألمراض وراثية يف رلموعة عرقية معينة ،أو يف بلد معني حىت يتجنب ظهور األمراض الوراثية "(. )2
وىذا التعريف يؤخذ عليو ادلأخذ ادلذكور يف التعريف السابق من جهة إدخالو أموراً ىي خارجة عن حد التعريف.

ولعل األقرب أن يقال " :هو إجراء تحليل مخصوص لمعرفة ما إذا كان أحد الزوجين حامالً لمرض وراثي أو ال "
المبحث الثاني :فوائد الفحص الطبي قبل الزواج
للفحص الطيب قبل الزواج عدة فوائد:
 -1معرفة ما إذا كان أحد الزوجني حامالً دلرض وراثي ،مما يساعد على تقليل جيل مصاب باألمراض الوراثية ،وظهور جيل صحي أو ـ ـ كأقل تقدير ـ ـ

ظهور اخنفاض ملحوظ يف األطفال ادلصابني هبذه األمراض.
 -2يعترب عامالً من عوامل استمرا رية احلياة الزوجية بني الزوجني  ،ذلك أنو إذا تبني أن أحد الزوجني مصاب مبرض وراثي  ،فقد يكون سبباً عند البعض

إلهناء احلياة الزوجية  ،فيعمد إىل الطالق(.)3
 -3إتاحة الفرص للتدواي قبل الزواج فيما لو كان أحد الزوجني مصاباً مبرض وراثي .
()4

 -4تقليل حاالت الزواج بني حاملي ادلوروثات ادلعتلة ،للحصول على ذرية سليمة من األمراض الوراثية(.)5
 -5تقليل عدد األطفال ادلصابني بتشوىات جسدية أو عقلية يف اجملتمع .
 -6جتنب ادلشاكل االجتماعية والنفسية لألسر اليت يعاين أطفاذلا من أمراض وراثية(. )6

 -7التخفيف على الدولة  ،ويتمثل ذل ك يف ( األطباء وادلمرضني العاملني يف ادلستشفيات ،واقتصار احلاضنات الطبية على األطفال ادلصابني بأمراض ـ ـ ـ
غري األمراض الوراثية ـ ـ ـ ).
المبحث الثالث:

أضرار الفحص الطبي قبل الزواج
ذكر بعض الباحثني أضراراً للفحص الطيب قبل الزواج:

()7

 -1حدوث قلق واكتئاب لبعض الناس حينما يعلم أنو مصاب مبرض وراثي  ،مما يتسبب يف حصول ذرية غري سليمة يف اجملتمع .
وجيا ب عن ىذا أن حدوث القلق واالكتئاب أمر نسيب ،ومن وجو آخر أن ىذا فيو مصلحة للمصاب لكي يسارع بالتدواي من ادلرض ـ ـ سيما ـ ـ إن كان
ادلرض مبكراً  ،ويساعده يف اختيار شريكة حلياتو ال تكون مصابة مبرض وراثي .
 -2إحجام الشباب وعزوفهم عن الزواج عند ظهور صفة وراثية معتلة يف أحد اخلاطبني  ،فإذا أخرب الطبيب اخلاطب أو ادلخطوبة بنتائج الفحص ،وأن
أحدمها مصاب مبرض وراثي ،فإن ىذا يؤدي إىل عدم إمتام الزواج يف الغالب  ،كما أن الطرف اآلخر السليم قد ينشر نتيجة الفحص بني الناس ،مما يتسبب يف امتناع
الناس من تزوجيو إن كان رجالً ،أو التزوج منها إن كانت امرأة(.)8
وجياب عن ىذا أن عدم إمتام الزواج يف الغالب فيو مصلحة لو ولذريتو  ،وأما نشر نتيجة الفحص فهذا ال جيوز  ،علماً أن بعض البالد نصت يف قوانينها

عقوبة دلن ينشر معلومات نتيجة الفحص.
 -3أن الفحص الطيب قبل الزواج حيتاج إىل تكاليف مالية شاملة للفحوصات وللمخترب ،مما قد يعجز عن دفعو بعض الشباب ادلقبلني على الزواج .

 -4سهولة احلصول على الشهادة الطبية اليت تثبت سالمة الشخص م ن العيوب الوراثية دون إجرائو  ،وذلك بدفع مبلغ مايل (رشوة) لبعض العاملني يف
اجملال الصحي ،وىذا يهدم الغرض من إجراء الفحص الطيب قبل الزواج(.)9

( )1اهظر :اموراجة واميندسة اموراجية واجلينوم امبرشي وامؼالج اجليين ـــــ رؤية اإسالمية حبوث هدوهة .847/4
( )2اهظر :هظرة فليية م إالرشاد اجليين  ,املؤمف :د -انرص بن غبد هللا املامين ,الس تاذ املساػد يف جامؼة أم املرى ,مبكة املكرمة ,ص.97
( )3اهظر :امفحوضات امطبية كبل امزواج (دراسة ملارهة) .ص.66
( )4اهظر :املطدر امسابق.
( )5اهظر :أحاكم اميندسة اموراجية سؼد امشويرخ  .امطبؼة الوىل 9448ه .دار كنوز اإشبيليا .ص.94
( )6اهظر :امفحوضات امطبية كبل امزواج (دراسة ملارهة) ص.67
( )7اهظر :امفحوضات امطبية كبل امزواج (دراسة ملارهة) ص.68
( )8اهظر :اجلنني املشوه والمراض اموراجية  ,املؤمف :محمد ػىل امبار  ,دار اململ 9999م ,ص ،989أحاكم اميندسة اموراجية ص.99
( )9اهظر :أحاكم اميندسة اموراجية ص.94
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 -5إيهام بعض الناس أن سبب عدم إمتام الزواج لدى البعض ،كان بسبب مشاكل أخالقية أو أن ادلخطوبة ليست عذراء  ،وىذا خالف الواقع.
المبحث الرابع :
حكم الفحص الطبي قبل الزواج
اختلف العلماء ادلعاصرون يف حكم الفحص الطيب قبل الزواج على قولني :

بو(. )2

القول األول :أن الفحص الطيب قبل الزواج جائز شرعاً  ،وال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية  ،بل فيو مصاحل عديدة تتوافق مع مقاصد الشريعة.
وبو قال مجع من أىل العلم( ، )1وصدر فيو قرار من اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي إال أهنم قيدوه بعدم إلزام اخلاطبني وربط العقد
القول الثاني :أن الفحص الطيب قبل الزواج ال حاجة فيو  ،وينايف حسن الظن باهلل  ،وممن اختاره الشيخ اإلمام عبد العزيز بن باز رمحو اهلل (.)3
استدل أصحاب القول األول:
 -1قولو تعاىل" :ىنالك دعا زكريا ربو قال ىب من لدنك ذرية طيبة إنك مسيع الدعاء" )4(.وجو الداللة :أن اآلية دلت على أن األنبياء سألوا رهبم أن

يرزقهم ذرية طيبة ،وال تكون الذرية طيبة إذا كان فيها طفل مشوه أو خمتل عقلياً أو بو خلل يف األطراف(.)5
 -2حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال ":ال يورد ممرض على مصح "(.)6

 -3عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنو عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أنو قال " :إن ىذا الوجع أو السقم رجز عُ ِّذب بو بعض األمم قبلكم  ،مث بقي
يقدمن عليو  ،ومن وقع بأرض وىو هبا فال خيرجنَّو الفرار منو "(.)7
ادلرة ويأيت األخرى ،فمن مسع بو بأرض فال
َّ
بعد باألرض ،فيذىب َّ
 -4عن الشريد رضي اهلل عنو قال " :كان يف وفد ثقيف رجل رلذوم  ،فأرسل إليو النيب صلى اهلل عليو وسلم إنا قد بايعناك فارجع"(. )8
وجو الداللة :أن النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر بالتوقي من األمراض ،واالبتعاد عن مواطن ادلرض ،وعدم خمالطة أصحاهبا دلا يًتتب على ىذه ادلخالطة من

انتقال العدوى إىل األصحاء ،فأفاد ذلك مشروعية الوقاية من أسباب األمراض ،والفحص اجليين يتحقق بو ذلك ،إذ الغرض منو الوقاية من األمراض الوراثية(.)9
ومن المعقول قالوا:

 -1أن األسرة ىي اللبنة األوىل يف بناء األمة ،ولكي يكون بناؤىا قوياً فالبد أن يكون أفرادىا أصحاء ،والفحص قبل الزواج فيو محاية لألسرة من
األمراض الوراثية(. )10
 -2أن الغرض ادلقصود من الزواج ىو السكن وادلودة والرمحة ،وإجياد النسل السليم ،وال يتحقق ىذا األمر إذا كانت الذرية مصابة بأمراض يستعصي
عالجها أو يستحيل ،والفحص قبل الزواج ىو طريق لتجنب الزواج الذي يؤدي إىل إجياد نسل مريض(.)11
أدلة أصحاب القول الثاني:
 -1عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال ":إن اهلل عز وجل يقول :أنا عند ظن عبدي يب "

()12

.

وجو الداللة :أن الواجب على العبد إحسان الظن باهلل ،وإذا فعل ذلك فال حيتاج إىل إجراء الفحص قبل الزواج(. )13
وجياب عنو :أن األخذ باألسباب ال يتناىف مع إحسان الظن باهلل ،والفحص الطيب قبل الزواج نوع من األخذ باألسباب مع التوكل على اهلل أوالً وآخراً .

وىذا ال يتعارض مع النصوص الشرعية .
 -2أن الفحص قبل الزواج يعطي نتائج غري صحيحة ،وحينئذ تكون القرارات ادلبنية عليو غري صحيحة .
()1

( )1اهظر :هظرة فليية م إالرشاد اجليين ص ،99أحاكم اميندسة اموراجية ص ،946امفحوضات امطبية كبل امزواج (دراسة ملارهة) ص.919
( )2جمةل اجملمع امفليي الإساليم امؼدد( )97امتابع مرابطة امؼامل الإساليم .مكة املكرمة  ..ص. 915
( )3حيث ِّوجو اإىل سامحتو سؤالً مفاده :أرغب يف امزواج من بنت مع  ،وهطحين بؼظ امللربني بؼمل كشف طيب كبل امزواج حىت هطمنئ ػىل جينات اموراجة ،فيل ىذا فيو ثدخل يف كضاء
هللا وكدره ؟ وما حمك ادلين يف ىذا امكشف امطيب ؟ فأجاب سامحتو :ل حاجة ميذا امكشف  ،وػليكام أن حتس نا امظن ابهلل  .جريدة املسلمون ص ،99امؼدد  ،597بتأرخي
9497/4/46ه  .واهظر :فتاوى هور ػىل ادلرب بؼناية محمد امشويؼر. 911/41 .
( )4سورة أآل معران رمق الآية (. )98
( )5اهظر :مس تجدات فليية يف كضااي امزواج وامطالق ص أسامة معر الشلر .امطبؼة الوىل 9441ه  .دار امنفائس  ،94-99.أحاكم اميندسة اموراجية ص. 991-949
( )6أخرجو امبخاري الإمام محمد بن اإسامغيل امبخاري .حتليق زىري امنارص .امطبؼة الوىل 9444ه .يف كتاب امطب ،ابب ل ىامة  51/4برمق  ،5779ومسمل الإمام مسمل بن احلجاج املشريي
امنيسابوري  .حتليق محمد فؤاد غبد امبايق .دار إاحياء امرتاث امؼريب .يف كتاب امسالم ،ابب ل دغوى ول طرية ول ىامة ول غول ول يورد ممرض ػىل مطح  ،9749/4برمق .4449
( )7أخرجو امبخاري يف كتاب أحاديث الهبياء ،ابب ما يكره من الاحتيال يف امفرار من امطاغون برمق  ،6974ومسمل يف كتاب امسالم  ،ابب امطاغون وامطرية وامكياهة وحنوىا ،9799-9798/4
 ،9799برمق .4498
( )8أخرجو مسمل يف كتاب امسالم ،ابب اجتناب اجملذوم وغريه  ،9754/4برمق .4499
( )9اهظر :أحاكم اميندسة اموراجية ص،999
( )10اهظر :امفحص امطيب كبل امزواج يف امفلو الإساليم ص ،919أحاكم اميندسة اموراجية ص. 997
( )11اهظر :مهنج الإسالم يف سالمة اذلرية من المراض اموراجية محمد بن أمحد امطاحل .امطبؼة الوىل 9444ه .ص ،44أحاكم اميندسة اموراجية ص.997
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وجياب عنو :أنو ال يسلم أن نتائج الفحص غري صحيحة ،بل ىي دقيقة ومبينة على جتارب صحيحة ودراسات علمية موثقة يف ادلختربات الصحية .
ولعل األقرب – واهلل أعلم – ىو القول األول لوجاىة ما استدلوا بو ،ومراعتو دلقاصد الشريعة ،مع ما شهده الزمن ادلعاصر من كثرة يف األمراض الوراثية ،
حىت جتاوزت ( )3333مرض وراثي ،مما يستدعي إىل بذل اجلهد يف حلو ومعاجلتو ،وإذا انتشر يف بلد معني ،وأمر ويل األمر بضرورة إجراء الفحص الطيب للمقبلني
على الزواج صار إجراؤه واجباً( )2؛ ألن إجراء الفحص الطيب قبل الزواج أمر مباح ،فإذا أمر بو ويل األمر دلصلحة راجحة ،أو لدفع مفسدة متحققة تعني حتقيقو .
وىو داخل يف القاعدة ادلقررة عند الفقهاء ( تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة)(. )3

اخلامتة:
وفيها أهم النتائج:
 -1ادلقصود بالفحص الطيب ىو إجراء حتليل خمصوص دلعرفة ما إذا كان أحد الزوجني حامالً دلرض وراثي أو ال .
 -2أن للفحص الطيب قبل الزواج فوائد عدة ومنافع مجة تظهر على الشخص واألسرة واجملتمع .
 -3أن أضرار الفحص الطيب قبل الزواج ديكن تالفيها  ،وما ذكر من ادلفاسد يغتفر يف مقابل ادلصاحل الراجحة .
 -4أن حكم الفحص الطيب قبل الزواج جائز شرعاً على الصحيح ،وينبغي على اجلهات ادلسؤولة توعية الناس بأمهيتو وحثهم عليو ،وتنبيههم على كثرة

مصاحلو العائدة على اجملتمع بأكلمو ـ ـ .
 -5إذا انتشر يف بلد معني مرض من األمراض الوراثية  ،ورأى ويل األمر ضرورة إجراء الفحص الطيب للمقبلني على الزواج تعني أمره ،وصار واجباً بناءًا
على القاعدة الشرعية ( تصرف اإلمام على الرعية منوط بادلصلحة) .
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