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�ل ا�زواج وا��زام � �  ا���ص ا�ط
��� ����د�� -�� ��  - درا

  

           
  

  زردو���	�  :ط��� ا�د"!وراه

�	� ا���وم     �	�� ��1��� �����  – ا�

                                 

  :ا��	#ص
 ����ل ���	� ط�	� ����ج ����ث، ���� �� ا�$�ص ا�ط�" !�ل"ا��دت �

ودرا��� ��ط�ق �ن أس *ر&	� و���� �ن ا��'وص وا��وا&د  ،"ا�زواج
وا����'د ��و'ول ��
م 	��ق ��'ود ا�*رع �" ا��$س وا��ل، و����ط1 ھذه 

6 ا��
�ح ����	ب"ا����� �1 �و3وع !د	م ���دد ھو �و�زداد أھ�	� 7�1 ، "
	ر �ن و!د اھ��ت 
8. ا
�*�ف ا��د	د �ن ا:�راض ا���د	� و�طور �$�وم ا�ورا�8

  .ا�دول ��ذا ا�$�ص وا���ت ����3 إ�> ا��زام �7
Résumé  

De nouvelle questions d’actualité qui sont récemment apparues 
et émergées dans la jurisprudence islamique méritent d’être largement 
débattues et investiguées, c’est le cas de « l’examen médical 
prénuptial ». 

L’étude de ce sujet se base essentiellement sur une série de 
règles et de textes jurisprudentiels islamiques et de fins de droits 
musulmanes dans le but  de conclure à des jugements qui s’accordent 
avec l’esprit des droits musulmans:« la préservation de l’existence 
humaine et de ses générations». 

D’autre part notre question a pris toute son importance après la 
découverte des maladies sexuellement transmissible et après le 
développement incessant du concept de l’hérédité et de la géni-
génétique humaine menant ainsi à la nécessité de l’actualisation d’un 
autre concept islamique d’intérêt indiscutable qui est « la résiliation de 
l’acte de mariages par les vices». 

Plusieurs pays dans le monde; musulmans et non musulmans; 
ont accordé à cette question toute son importance législative allant 
même à exiger obligatoirement ces examens médicaux prénuptiaux 
pour le rétablissement de tout acte de mariage. 
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  :ا���د��
أ��ط ا��م ا:رة �
ل �وا�ب ا�ر&�	� ا��$	�، ا<����&	�، ا<!�'�د	�،   


ن ا�'�	� وا����	�، و����	ق ���'د ا�*ر	�� �" ا�زواج �ن ا:�$� وا�
&ن زواج ا:!�رب وأر*د  �وا��'�ن وا��ل ا�'��@ ا��	م ��د ��> ا���" 

ا�و�ود ا�ودود، 
�� أر*د إ�> ا��A	Cر ا��Aطب إ�> ا��ظر إ�> ا��Aطو��، وا�A	�ر 
���طف وا:Aذ �" ا����ن أّن ا��رق دّ�س، �ذ�ك اھ�م ا�$�7 و��ذ ا��'ور 
ا<����د	� ا:و�> ����� ا��	وب و��8	رھ� �" &�د ا��
�ح، ���8ت ���ور ا�����ء �ن 

��م �" �'ر ا )1(ا�*���	� وا����
	� وا���������Aم اGب ر	ح �����
6 ا�����	وب 
 ،��� ���'A� رىAرأة وأ�رى ���Aر�ل وأ��� �'�A وب	ن &�6 ���، ا��" ُ	$
6 ا���د ����	ب، إ< أ��م ا�ط��وا �ن ��ط�ق وا�د و����	ق ���م �ول *روط ��Aوا
ھدف وا�د ھو ا�����ظ� &�> دوام وا��رار ا�زواج &�> أس '�	�� ��'	� 

	ل ھذه ا����'د �A'� �1 !�ّ� ا�د	��� ����'ده، ��دم ا���م أو ا�Aداع 	��!ض ��'
��ن أم ��� زوج  ،�	ا��" �د�1 أ�د ا�زو�	ن إ�> إA$�ء ���	�7 ا��د	� و��> ا��$

�ُ�ْ	تُ  �َ
�َء(ِ� َرُ�ولُ &ِ : "!��ت -رJ "3 &��� - �ا���" َ �ِ)�َ#َطََ : �ِ	,ْ�ِ ��َ
، َوأََ(� -َ  0��� أََ(� َ�1َ َو�ََد ِ � ا8َ�ْْ�َرُة : " ُ�وٌر َذاُت 4َِ��ٍل، َ�َ��لَ ُ!ْ(َ"2ُ، أَ�0 أََ(� أَْ"َُر ِ�ْ(ِك، َوأَ�0

� اْ�ِ$َ��لُ َ�;َِ�: &ِ َوَرُ�و�ِ� �� &ُ، َوأَ�0َو���ًء &�> ذ�ك &��K ا�$���ء ���Aف . )2("َ�ُ�ْذِھُ
  .ا��*
�ت وا����دات ا��" وا��ت ��������م ����د	ن &�> ��م روح ا�*ر	��

ا���دم ا����" �" *�> ���<ت ا��	�ة و���� ا����ل ا�ط�"؛ أ'�@ و�1 
ا�
*ف &ن ا:�راض ا��" 	���" ���� ا�زو��ن أ�را �ط�و��، �A'� �1 ظ�ور 
أ�راض ��دد ا:رة ����Aف �
و�����، 
�� أن �طور &�م ا���د� ا�ورا8	� أ$ر 

د 	ر��ط ا������� &ن ا
�*�ف أ�راض ورا8	� ���*ر �" ��ض ا:ر وا�������ت، و!
�ب زواج ا:!�رب A'و'�، و��> �1 &دم و�ود ا��را���.  

 �����دت ���و�ر3ت �$�� &�> ا���� " ا�$�ص ا�ط�" !�ل ا�زواج"
ا<����&	� وا��*ر	�	�، �	ث ��و�ت ��ض !وا�	ن ا:�وال ا�*A'	� ا��زام �7 

�7، أو ��3ف �" ا��
��	�ت �
��� �م �$�@ �*
ل �ّ��ل، ��دم !��&� ا���س ا����� ��ھ�	
ا�ط�	� ا������، أو �" طر	�� إ�راءات ��$	ذه و������7، أو ���ّرج ��ض ا�$���ء �ن 

  .ا��ول ����زام �7
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�دى أھ�	� : و�ن ھ�� ���دد إ*
��	� ا��و3وع ��ل ا�درا� وھ"
ا�$�ص ا�ط�" !�ل ا�زواج، و
	ف 	��ر�@ �	ن ا��'��@ وا��$�د، وھل 	�
ن 

  �Oرا�7 وا&���ره *رط� ����م ا�زواج؟ ا��زام �
�	�Pل ا����'ر ا�A ن�و3وع �م ���ول ا��	  :و��	�ن ذ�ك 

  ا���د�� -
  .��ر	ف ا�$�ص ا�ط�" !�ل ا�زواج: ا��ط	ب ا=ول -
  .�Q<ت ا�$�ص ا�ط�" !�ل ا�زواج �	ن ا��'��@ وا��$�د: ا��ط	ب ا�,�(� -
  .�ط�" !�ل ا�زواجإ�زام و�" ا:�ر ���$�ص ا: ا��ط	ب ا�,��ث -
  و��وي ا�����K وا��و'	�ت: ا�#�!�� -

  

ل ا�زواج: ا��ط	ب ا=ول� �  !$ر�ف ا���ص ا�ط
ھو *ّدة ا�ط�ب A�ل 
ل *"ء، و��ص &�7 ��'� ��ث،  :ا���ص ��8

 ،7��� 7�َ
و
ذ�ك �$ّ�ص وا���ص، و��'ت &ن ��ن و��'ت &ن أ�ره :&�م ُ
  .)3(وا�$�ُص ا��ط وا�
*ف

�A$(: ا�ث ا�د<�� &�>  ط��1وا�	ن ��وي T> ا�����ف &ن ا���A	 >
  .)4(ا�
*ف وا���ث &ن &�ل ا��ر3>

ب، وا����  :ا�طب ��8 Uا�ط "�ب ���Tن  Vب وا�ط Cم وا��$س، وا�ط&�ج ا��
  .)5(َطبW وط�	ب: ط�ّ"، و	��ل �����م ���*"ء وا���ھر

��ذق ��:�ور ا: &ن ا����> ا��Tوي أ	�3 ��و �$(�ه ا�Aط��1و< 	Aرج 
ِ «: ، ���وم ا��د	ث)6(و��ر���� و������ ا��ر3> و��وه ، �اْ�َ!َ
َم َرُ�ولُ &0

�َم أَْ
َرهُ  0
  .)8("و�	7 ا:�رة &�> ا������� ���طب: "، !�ل ا�ن ��ر)7(»َوأ4ََْط: اْ�َ�
ھو ��ر�� ���� ا���ن ا�'�	� 
�Oراء و!��"  :ا���ص ا�ط� ا�ط��1

ا�'��، و&�> ا�
*ف ا���
ر �X�راض وھ" �" أطوارھ� 	�&د &�> '	��� 
ا:و�>، أو ھو ا���د�� ا��" 	�وم ��� ا�ط�	ب أو ا������ K	Aّ*ص ا��رض و	'ف 

  .)9(ا���ج ا����ب
ل ا�زواج� ��ل ط�	� ���A$�  :ا���ص ا�ط�ھو ا�
*ف &ن ا��م �و

��� أو ا�ورا8	� <
�*�ف ا:�راض ا�
...) أ*��، 
*وف ��Aر	�، ��و'�ت �	�	�(�
أو ا���	� أو ا:�راض ا���د	� ا��" �ؤ8ر ����� &�> ا�زو�	� أو &�> '�� 

  .)10(ا:���ء
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��ذا ا�$�ص 	���ق ����Aط�	ن !�ل &�د !را���� < ��ده، ��دف 3��ن ���ح 
  .ا�زواج و��� ا�زو�	ن وا:���ء

ل ا�زواج �ن ا�����2 و: ا��ط	ب ا�,�(�� �  ا�����د�ACت ا���ص ا�ط
 "�إن ا��ظر ��	ن ا����'د إ�> ا��'��@ أو ا��$�د ا���ر��� &ن ھذا ا�$�ص 
3وء ا&���ر �Q<ت ا:���ل، ُ	�ّ
ن �ن ��ّ�ـس �
م *ر&" ��ذه ا�����، �A'� أّن 
ا&���ر ا��Qل أ'ٌل &ظ	م ���و�7 ا�*�ط�" �" �وا����7 �����'	ل وا����	د، و&ّده 

ا��ظر �" �Q<ت ا:���ل ����ر ��'ود : "��م، ���ل�	زان ا��
م ���!دام أو ا��
*ر&�ً، 
��ت ا:���ل �وا��� أو ���A$�؛ وذ�ك أن ا�����د < 	�
م &�> ��ل �ن 
ا:���ل ا�'�درة &ن ا��
�$	ن ���!دام أو ا����م إ< ��د �ظره إ�> �� 	ؤول إ�	7 ذ�ك 

  .)11("ا�$�ل
  .)12('��	� وا�3رر	�و	�3@ ذ�ك �ن A�ل ا��واز�� �	ن ا��Q<ت ا��

Aل ا�زواج: أو� �  ا��ACت ا���	��� ا��!ر!� 4ن ا���ص ا�ط
ا<ط�ع &�> و�ود ا:�راض ا���د	�، ���	Cن �Aو ا�����ْ	ن &�> ا�زواج �ن  -

ھذه ا:�راض 	������ أ
8ر اط������، وإذا ��ّ	ن و�ودھ� ����� ا��ظر �" &دة 
  .A	�رات

د �ن &دم و�ود &	وب &3و	� أو َ�ر3ّ	� ���	ق ��'د ا���3ء، ����� -

" �ن ���'د ا�زواج 	وازي ���'د أAرى ��7�  . ��ف أ��م ذ�ك، :�7 ��'د أ
ا�
*ف &ن ا:�راض ا��$	� ا��ؤ8رة �" ا���!� �	ن ا�طر�	ن ���، وا��"  -

�8� �	'A*و��ت ا�'رع وا�$'�م ا��
  .)13(!د �
ون ��دة أ�	��� 
أو 
�	��� �ن &�م أو &�ز ��" &ن ا����ب، ا�
*ف &�� �" أ�دھ��  -

  .و�ن ا:�راض ا�����	� ا��ؤ8رة �" ا��درة &�> ا����ب
-  "�&�م ا�����	ن &�> ا�زواج ��:�راض ا�ورا8	� ا������� ا��" �ظ�ر 

1 ا�A	�رات �" &دم  )15(، ا:�	�	� ا�����	�)14(ا���	�	�: ا�ذر	� �8ل���وG	ر ذ�ك، 
إ���م ا�زواج أو ��ص ا���ل و�را!��7 �" �را�ل ��رو�� &�د أھل ا����ب أو &دم 

  .ا<�A'�ص
��ض ا��وا�ل !د ���ب �" و<دة أط$�ل �*وھ	ن و���!	ن �د	� أو &��	�،  -

 Facteur"&��ل ا�ر	ز	س : إذ �ؤ8ر ھذه ا:�راض &�> ا���ل و&�> ا�و<دة، �8ل
Rhésus")16(.  
  .ن �� 	�د&" ذ�ك��د	م ا��'@ ا�ط�" ا����م إذا ��	ّ  -
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- �����$�  .ا���ج ا���
ر �X�راض إذا 
�ن ذ�ك ��
�� !�ل ا
��ض ا:�راض !د �
ون Aط	رة و	�ب ا���ل &�> ���	��� إذ !د �ؤدي  -

إ�> 
وارث �	�	� ��دد &�> ا��دى ا���	د ا:�	�ل ا���د��، وا�$�ص ا�ط�" �ن أھم 
�ل ا��" ��م �" ا��ّد �����  .ا�و


	�ن ا:رة ا�����ظ�  - <�&-7�ن ا<��	�ر وو13 �د �7  -ا�زواج �$
�ب ��ض ا:�راض ا��" ���	ل ���� ا��	�ة ا�زو�	� ّأو ��دم ��ّ�ل ا�طرف �
َر �7، 
�� أّن ��ض ا:�راض �ظ�ر  UرGُ 7ن أ�	�اAPر، �A'� إذا ا
�*ف أ�د ا�طر

و�	س آ��، و���ب  �1 �رور ا�و!ت < ����� ��ـَِم < 	�م ���" آ�8ر ذ�ك &���
  .و!وع ا�ط�ق ��ب ذ�ك، و�� 	��K &�7 �ن �$�د &ر	�3

��ض ا�دول ا��" ط��ت ا�$�ص ا����ري ا�����ق ��:�راض ا��ر	�  -

�:�	�	� ا�����	�" " ��� ��	��" ا����
� ا��ر�	� ا��ود	� �8�، !د ا�A$3ت 


�	را، ��ذا �Qل ���ق و!و&7 و��ن و �3�$Aن ا�	'���7ا�	�  .�7 ا��'��� 
و&�و�� ا�$�ص ا�ط�" و	�� ھ��� ��م �" ا�����ظ� &�> '�� ا�زو�	ن 

  .وا�ذر	�، و������" ا�����ظ� &�> ��'دي ا��$س وا��ل و	������ ��'د ا���ل أ	�3
ل ا�زواج: ,�(��� �  ا��ACت ا�Dرر�� ا��!ر!� 4ن ا���ص ا�ط

راض ا�ورا8	� وھذا G	ر إ	��م ا���س أن إ�راء ا�$�ص 	�	�م �ن ا:� -
 1���� "�'�	@، :ن ا�$�ص < 	��ث �" ا���Tب وى &ن ا:�راض ا����*رة 

  .��ّ	ن
ر	ب ����K ا�$�ص و�3رر أ'����� ��ب ا�Aدام ا����و��ت  -�

  .ا�Aدا�� �3را
-  �'�A ءة ا:��زة�$
�K ا�$�ص ��ب &دم ��� "�إ�
��	� ا�Aط� 

"�  .ا�دول ا����A$� ا<�*�رات ا�ط�	� ا�ورا8	� 
��و'�ت  - K�!د َ��ِرُم ھذه ا�$�و'�ت ا���ض �ن �رص ا<ر���ط ��ب ���

  .G	ر أ
	دة
!�ّ�� 	�Aو إ��ن �ن �رض ورا�A "8'� إذا &���� أن ا:�راض ا�ورا8	�  -

  .ا��'�$� 
8	رة
�د ��	�ة ا���ن ا�ذي  -���ب، وھذا إ�
�K ا�$�ص �8	ر ا���ق وا�	�س وا<���
P ق��	7�ن &د�ل ا�و!وع ��ل ا����� "�  .�8ر و����K !د < ��دث أ�دا، :��� ���> 
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-  �'�A ،رة	ا�دول ا�$� "�ا��
�$� ا���د	� ا��" 	��ّذر &�> ا���ض ا<��زام ��� 
  .إذا أ�ز�ت ��ذا ا�$�ص ا��وا�	ن، ��� !د 	د�1 ا�*��ب إ�> ا����م &ن ا�زواج


*ف ��ض أ�ر -�� ��اض ا���س أو ��دم إ�
��	� ا��زوف &ن ا�زواج �
  .زوا��م �ؤ!�� أو دا���؛ !د 	�ّ$ز &�> ��@ ��ب ا�رذ	��

��وء ا���ض إ�> �زو	ر *��دات ا�$�ص ا�ط�" ����ل ����_ ���	� �A$�ء  -
  .أ�را�3م، وھذا 	$�@ ��ب ا��	ل وا�Aداع

����ظر إ�> ا��Q<ت ا��'��	� ا�وا!�� وا���و!�� &�> �	ل : (!�
� ا��واز(�
�Gرة : �� ا�ظن، ��ولإن ا�$�ص ا�ط�" !�ل ا�زواج 	��ق �'��@ ��$رد وا:

�ظ� &�> : وا�����1 وا:��، و	درأ �$�د ا����&	�������	� و���	�، $� �	�'
  .ا��$س وا��ل �ن ا�
�	�ت، و< ���1 �ن �رص ا���ن &�> ذ�ك

�ل ��� �
م ا��T	�ت، �Oذا 
��ت ا��T	� ھ" ��� ا���ن 
�� أن ا�و�
ا��د	� وا��$	� وا����	� �Oن ا�و	�� ا������ �ذ�ك !د �
ون �*رو&� �ل ��دو�� أو 

  .وا���
و&�	7 < �ر!> ��ك ا���3ر ا���و!�� أن ���رض ا��'��@ ا������ أو 
�����و!1  ،7��ا���و!�� �ن ا�$�ص ا�ط�"، 
�� < 	��" ذ�ك أيV ��3دة ��در J و�*	

  .	���ط ��� 	
8ر و!و&7 ا��	�ط7 ��� ���ق و!و&7
��وا!1، 
�� أن ا�*رع 
و���> ا��ؤو�	� ا:A�!	� أ��م ا�ط�	ب �������ظ� &�> ا�ر ا����" أ�را 
3رور	�، ��� 	ؤول إ�> �3رر أي طرف، 
�� 	�و�ب &�	7 ا<����د �" �و�	7 

  .ا��ر	ض ����ج !در ا��
�ن
ل: ا��ط	ب ا�,��ث� �  ا�زواج إ�زام و�� ا=�ر ����ص ا�ط

��ّ	�ت أھ�	� ا�$�ص ا�ط�"، �
ن ھل 	�ب إ�راء ھذا ا�$�ص؟ وھل 	�وز 
�و�" ا:�ر إ�زام ا�����	ن &�> ا�زواج ��Oرا�7، وذ�ك �O'دار �*ر	1 	�ص &�> 

  ذ�ك؟
�ر	ق 	ذھب إ�> و�وب : ا��Aف ا����'رون �ول ھذه ا����� إ�> �ر	�	ن
	�زم �7، وآAر 	رى &دم إ�راء ھذا ا�$�ص و�واز إ'دار و�" ا:�ر ����ون 

  .و�و�7
ل ا�زواج وأد�!�م: ا��رع ا=ول� �  ا���G	ون و
وب ا���ص ا�ط

 7	�ذھب ھذا ا�$ر	ق إ�> أ�7 	�وز �و�" ا:�ر إ'دار !��ون و�*ر	1 ُ	�زم 
ا�����	ن &�> ا�زواج ��Oراء ��ص ط�"، ��	ث < 	�م ا�زواج إ< ��د إ&ط�ء *��دة 
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1 ا�زواج ا��A'� ���� و�ن ا��وا�1 ا���*�� �ن ا<ر���ط ط�	� ��8ت �Aّوھ�� �ن �وا�
���د &8��ن . ، د)17(���د ا�ز�	�". د: ���طرف اAPر، و��ن ذھب إ�> ذ�ك

���د . ، د)20(&�د J إ�راھ	م �و>. ، د)19(��دا�" ��ء ا��	�	ن *��	��. ، د)18(�*	ر
  .)21(�ن 	�	> �ن �ن ا���	م

  :و�ن أد�!�م
�� ا�0ِذ�َن  �: &�> ط�&� و�" ا:�ر ��و�7 ����> &�وم ا��'وص ا�دا�� -َ H�َأ ��َ

�ولَ َوأُو�ِ� اْ=َْ�ِر ِ�(ُ"ْم ُ َ َوأَِط�ُ$وا ا�ر0    .]59: ا���ء[ �آَ�ُ(وا أَِط�ُ$وا &0
�ب  -� �
�" ا���� 7&�وم ا��'وص ا�دا�� &�> &دم إ���ء ا���ن ��$


�و�7 ����> ،"���	َُ"ِ� ۛ َوأَْ�ِ�ُ(واۛ   �: ا���'	ر أو ا�$�ل ا�ْ َوAَ ُ!ْ	ُ�وا Kَِْ�ِد�ُ"ْم إَِ�: ا�!0
َ ُ�ِ�بH اْ�ُ�ْ�ِ�ِ(�َن    ].195: ا���رة[ �إِن0 &0

�4َءِ ... �: !و�7 ����> - Hا�د Lُ��ِ�َك َ ً�ۖ  إِ(0َ Oَط� �ً 0� Oن �0ُد(َك ُذر�َھْب �ِ� ِ Oَ��لَ َرب� 
�" ا��Aق وا�د	ن ��	� ، وَط	Uَ�ً� ����ه]38: آل &�ران[ ��	�)22(.  

و��!'� ا:&�3ء  و< �
ون ا�ذر	� ا�'���� !رة ا��	ن إذا 
��ت �*وھ�
و���A$� ا���ل، �� ���1 �ن ا��رص &�> أن 	
ون ا��ل ا������" '���� G	ر 

  .)23(��	ب
  .&�وم ا:د�� ا�دا�� &�> و�وب ا��$�ظ &�> ا��ل -
، أي < �وردوا )24(»�ُ�ْ�ِرَض 4ََ	: ا�ُ�A O2�َِ ُ!وِرُدوا ا«: ��د	ث ا���"  -

�و : ا���رض �ن ا��ل &�> ا�ُ�'ّ@، �ر��� ُ	'�ب �ذ�ك ا��رض، �	�ول ا�ذي أورده
وھذا ا����> 	��ءم �1 �� . )25(أ�" �� أورد�7 &�	7 �م 	'�7 �ن ھذا ا��رض *"ء

  .	���ق �����ن �ن ��ب أو�>
َ< «: وھو &�> ���>"، )26(»َراَرَك ِ�َن اْ=ََ�دِ�ر0 ِ�َن اْ�َ�ْ
ُذوِم ِ� «: ��د	78  -

ُ��م �ن أط�ل �����  : و!	ل... »ُ	وِرُد ُ�ْ�ِرٌض َ&َ�> ُ�ِ'@̀  ���إن ا��ذام &�� ��� را
'�����، و�ؤا
��7 <*���م ��ك ا�را���، و
ذ�ك ا��رأة �1��3 ا���ذوم �" ِ*��ر 

  .)27(..."ر ذ�ك �" ا��لوا�د، �ر��� ُ��َذم �ن ا:ذى ا�ذي 	'	��� و!د 	ظ�
إن ا��Q<ت ا��'��	� ��$�ص �ر�و &�> ا��$�د، �ذ�ك 	ر�
ب أھون  -

  .ا�*ر	ن ����ل ��ض ا��$�د ا���ر��� &ن ا�$�ص
-  ���ا�3رر وإن 
�ن 	���ق ����'��� ا��A'�، إ< أن ا��'��� ا����� و

  .ا�����1 أو�> �����د	م، وا�3رر ا��Aص 	���ل �د�1 ا�3رر ا���م
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�� 	���ق ������ب ا�و!��" ا�ذي 	��ر &�7 أ'ل د ا�ذرا�1، و��ض ا��وا&د  -
�" ا�3رر "ا�د�1 أ�ل �ن ا�ر�1"أو " ا�د�1 أو�> �ن ا�ر�1: "�8ل�� �	��
�O� ،

7��  .أو�> �ن ا<��ظ�ر إ�> �	ن و!و&7 8م ا���ل &�> ر
ص ، إذ إن ا�$�)28("�'رف ا���م &�> ا�ر&	� ��وط ����'���"!�&دة  -

  .ا�ط�" �ن ا��'��@ ا��ّ	�� ا������ &�> ا�*راف ا�$�د و���7
  �Q��)�ا�:  
-  "� 7ا:د�� ا����� ا��" �دل &�> �$ظ ا�'�� و&دم إ���ء ا���ن ��$

 ��
ا����
�، < ���ض ��دل &�> و�وب ا�$�ص ا�ط�" &�> ا�����	ن &�> ا�زواج، 
�'�A م�
  .أ��� وردت �" أ�

�> ا���ن ��ّ�ب 
ل �� 	ؤدي إ�> 3رره، وا���رة 	�ب &: وأ�	ب &�> ذ�ك
  .���وم ا��$ظ < �A'وص ا��ب

�G	� �� �دل &�	7 ��!" ا:د��؛ ���	ق ا�$�ص ���ض ا��'��@، �
ن <  -
7�  .	�و!ف &�	7 ���	ق ��'دْي �$ظ ا��$س وا��ل، �ُ	�َ
م �و�وب إ�را

ل ا�زو: ا��رع ا�,�(�� �  اجا���G	ون $دم و
وب ا���ص ا�ط
 �'�A 7�	�َوّ&> ا���س ��ھ	7 و	�& Cَ�ث	ن ُ
< 	�وز ا����ر &�> ا�$�ص، �
�� 	���ق ��:�راض ا���د	� أو ا:�راض ا�ورا8	� ا��" �8ت ا��*�رھ� �" ا������، أو 

  .ا�����1
&�د ا�
ر	م . ، ود)29(ا�*	6 &�د ا��ز	ز �ن ��ز: و��ن ذھب إ�> ھذا ا�رأي

، و��وى )32(���د رأ�ت &8��ن. ، ود)31(�ر ا�*ر	ف���د &�د ا��. ، ود)30(ز	دان
و��@ : "... ا����1 ا�$��" ا����1 �را�ط� ا����م ا���"، إذ ��ء �" �ص ا��رار

ا���ب ��ز	�دة &�> �� ��ء �7 ا�*رع 
���زام ���$�وص ا�ط�	� !�ل ا�زواج، ور�ط 
  .)33("�و8	ق ا���د ��� أ�ر G	ر ���ز

  :و�ن أد�!�م  
و*روط7 ا��" ��ءت ��� ا:د�� ا�*ر&	� ��ددة، وإ	��ب أ�ر  أر
�ن ا��
�ح -

&�> ا���س و���7 �ن *روط ا��
�ح ھو �زّ	د &�> ا�*رع، و������" ُ	َ�دC ا��زام 
ُ"لQَ Hْرٍط �َْ�َس «: ����$�ص ا�ط�" و���7 �ن *روط ا��
�ح *رط� ��ط�، ��و�7 

�َو َ�ِطلٌ ُ��ِ� ِ"َ!�ِب ِ&، َ«)34(.  
ط أن 	
ون �ن آ�8ر ا�زواج أو �ن ر��G ا�زو�	ن دا��� ا�ذر	�، < 	*�رَ  -

 ���� "�وھذا 	���ق ���$�ص ا�ورا8"، ��د 	�زوج ا��رء �ن أ�ل ا����� ��ط، و
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إَِذا َ
�َءُ"ْم َ�ْن َ!ْرDَْوَن ِد�َ(ُ� َوُ#	َُ�ُ� «زواج 
�	ر ا�ن أو زواج ا��رأة اP	س، �ـــ 
�Kَْ(ِ"ُ�وهُ َ«)35(.  
- 
8	رة �A'� ا�ورا8	� ��" ��P<ف و�ن G	ر ا�'��ب إ���ر إن ا:�راض 

 <$A	 س	� ��*�� �ن ا��7 	�ا���س ���
*ف &��� ��	���، ��ذا �
�	ف ��� < 	ط�ق و
  .&�> أ�د
: إن �'ر��ت ا���م ��رو�� ��� 	��ق �'��� ا���س، وا���&دة ��ول -


�ن �'���  ، وا�$�ص ا�ط�" وإن"�'رف ا���م &�> ا�ر&	� ��وط ����'���"
ت ������ ا�و!وع 	� 7	�
�7 < 	ر!> �	
ون وا��� ��د أن 
�ن �����، إذ ا��'��� �

���  .����G، إذ �ط���� �زوج ا���س دون ��ص وا���Tب �" ذ�ك ا�
�� ا�َ�ْ$ُروفِ «: �!و�7  -ِ �ُ4َ� َ�� ا�ط0 ��Oزام ا���س ���$�ص ��ر�ب )36(»إِ(0 ،

1�  .ا��$دة أو�> �ن ��ب ا��'��� &�	7 ��3ر أ
�ر �ن �����7، ود
-  1� <�&�> ا���م ا����" ��ن ا�ظن ��a ����>، وا��زام ���$�ص 	���

ن ا�ظن ��a، !�ل ا�رول �� :»:�َ�$َ!َ ُ ِدي ِ�، َوأََ(� : َ�ُ�ولُ &0ْ4َ Oأََ(� 4ِْ(َد َظن
�ِ� َذَ"رْ ِ�ْ)َ �ِ���َ�َ$ُ� إَِذا َذَ"َرِ(�، َ�;ِْن َذَ"َرِ(� ِ�ْ)َ �ِ�، وھذا ��� ا��د إ�	37( 7(»ُ!ُ� 

��a : "إذ !�ل -ر��J 7-ا�ن ��ز  ،a�� ن ا�ظن��O� ن &�> ا�زواج	�د��و��'@ ا�
] !د[، و:ن ا�
*ف �
�� روى ذ�ك ��	7 " أ�� &�د �ن ظ�" &�دي �": "	�ول �

  .)38("	�ط" ����G K	ر '�	��
�Q��)�ا�:  

�ط�ق &دم ار���ء ا�$�ص ا�ط�" �	
ون ا�ط�ق أ'��ب ھذا ا<���ه �ن �
، و������" �Oن )ا��$س وا��ل(ا��رازا وو!�	� 	�و!ف &�	7 �$ظ ا����'د ا�3رور	� 

ا��زام �7 ��ر�ب &�	7 �$�د أ
�ر �ن �'���7، و�" ھذا ������ ��وا!1، إذ 
8	را �� 
���َ�ّ�ب &دم ا�$�ص �" ا����ل أ�راض Aط	رة :�د ا�زو�	ن و��8	ر ذ�ك   <�&

  .ا:رة، 
�� !د ����ل أ�راض ورا8	� ���X� ����!ء، وھذا ُ�AِلW ���'د �$ظ ا��ل
3" �ن ا�ظن �7، و&دم إ�راء ا�$�ص �ن !�	ل ��� a�� ��8ا��ول ��ن ا� ��أ
ذ�ك، 
�م �ر�وح :ن ا�a�� ��8 < ����رض �1 ا:Aذ ��:��ب، و< أدّل &�> ذ�ك 

  .)39(»أَِ�رH ِ�ْن َ�َدِر &ِ إَِ�: َ�َدِر &«: ا�ط�&ونأ	�م ا��*�ر  ��ن !ول &�ر
�� Dوء ا�����د: ا��رع ا�,��ث 2�
  ا�!ر

����ظر إ�> ا����� و�� دار �و��� �ن ���ش؛ ��د أّن أد�� ا�����	ن �و�وب 
ا�$�ص و�واز إ�زام و�" ا:�ر �7 و�	�ٌ� أ
8ر و����ب �1 روح ا�*ر	��، وإن 
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��واز و�	س ا�و�وب، رGم ذ�ك 	�ر�@ !و��م &�> ا��ول ا���8" 
��ت �G	� د<���� ا
� ا�*ر&	��	، :��� �*�ل 
ل ���<ت �د�	ر *ؤون )40(�ن ��ب آAر ھو ا�

��ل *"ء �ن ا���
م ��'��� 	راھ� وإن �م 	رد �ذ�ك ا�$�ل د�	ل "ا�ر&	�،  "��
"��، و< ، ط���� 	Aدم ���'د ا�*ر	�� ��را&��7 ��'��� ��	�	� أ��G	)41("�ز

  .ُ���رض �'� �ن ا�
��ب وا��� أو ا����ع، وط�&ً� �و<ة ا:�ور �" G	ر ��'	�
  :ل ا�P"	وذ�ك و�ق ا��$'

ا�$�ص ا�ط�" ا�����ق ��:�راض ا���د	� 
�رض ��ص ا����&� وا����ب  -

��زھري وا�	�ن وG	ره؛ 	��ل  �	ا�$	روس ا�
�دي و��ض ا:�راض ا���

:�7 و	�� ��$ظ ا��$س، و�'���7 أھم �
8	ر �ن ��ض  ا�$�ص إ�زا�	� ووا���
  .)Dَ َA«)42َرَر َوDِ َAَرارَ «: ����ذ	ره، ��و�7 

واء 
�ن ��د	� أو ورا8	�،  - �	�إذا ا��*ر �رض ��ّ	ن �" ��ط�� �Tرا
�	�ب ا��زام ���$�ص ا�ط�".  

�*�ر ��$�وم ا����A$� < 	�زم ا�$�ص ا�ورا8" �" ا����طق ا��" < ��رف ا� -

8	را �ن �$�ھ	م ا��	�وم ا��*ري و�����G 7	ر وا��3 
�� أ��� : أ�راض ��	��، :نّ 

�ب ا�وا�د	ن �ل !د �
ون ����ب � ���ت !ط�	�، و< ��دث ا:�راض ا�ورا8	� دا	�
  .)43(أAرى �8ل ا�ط$رات ا��	�	�

إذا 
�ن ا�$�ص G	ر إ�زا�" �" ��ض ا�دول أو ا����طق؛ 	�وز �و�"  -
�د ا�ذ�م و!�� ا:���� ا��رأة � 1� �'�A طب إ�راء ا�$�ص�A*�رط &�> ا�	أن 

  .وا��*�ر ا:�راض ا�Aط	رة
���ء &�> �� �ق وا���دا ����Aف ا��وا&د ا�$��	� ا��" �م ذ
رھ� وا��" �Aدم 

��� أ'ل ا&���ر ا��Qل، ���	ن أھ�	� ا�$�ص ا�ط�" !�ل ا�زواج وإ�زا�	�7 �" ��ض 

ً�، :ن�	�� < 	�م ا�وا�ب إ< �7 ��و وا�ب، ���� �دا ذ�ك ���ر�3  ا���<ت 
���دأ �ر	�ت وA'و'	�ت ا:*�Aص، وھذا 	دAل �" ��ب ��@ ا�ذرا�1 أو ا��'��� 
 ��ا��ر�� ��*ر	1 !وا�	ن �Aدم ذ�ك، و�ن ��ب د ا�ذرا�1 �ن ��� أAرى �

����'د < 	�و'ل ��� 
��ت ا: "���$�د، و!د !ّرر ا���م ا�ن ا��	م  ���> ذ�ك ��و�7
��� إ< ����ب وطرق ُ�$3" إ�	��، 
��ت طر!�� وأ����� ����� ��� ����رة ���، 
 ���	�G <إ� ����3�
راھ��� وا���1 ���� ��ب إ "��ل ا���ر��ت وا����'" ��و
 ����3�ب إ�� ��	��ل ا�ط�&�ت وا��ر��ت �" ������ وا�ذن �وار���ط���� ���، وو
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	�و ،����	�G <'ود !'د إ���7 �
�� ا���'ود ����� ����'ود، و
�ھ�� ��'ود �
�ل�  .)44("ا��T	�ت، وھ" ��'ودة !'د ا�و

Lل ا�زواج: ا��رع ا�را� �  إA�"Qت !�ول دون �$���� ا���ص ا�ط
�3ف ا�ر!��� أو ا��دا��� !د 	ؤدي إ�> ��ر	ر *��دات وو�8�ق ط�	�  -

K�ا�$�ص ا:'�	� و*راء ا�*��دات  �زورة دون إ�راء ��ص ���"، أو �T		ر ���
  .�����ل

ظ�ور &دة إ*
�<ت �" ���Aف ا��'وص ا����و�	� ا������� ���$�ص ا�ط�"  -
 "�د �8َ� ا��ؤو�	� ا�����	� ا���ر��� &ن إA$�ء أ�د طر Uُ��د > "��!�ل ا�زواج، 
ا���د ِ�َ�رض ُ��ٍد، و&دم &�م أ�د طر�" ا�زواج ����� ا�طرف اAPر وا����ل 

��رض، و���7 ر��� ���و��ة، وإ*
�<ت أAرى ����ق ��Oراءات ا�$�ص ا�ط�" ا

�دم �A'	ص �روع ط�	� �A'� ���$�و'�ت !�ل ا�زواج، دا ���ب ا���وء 


ن G	ر ا��ؤھ��، أو ذات ا�ط��1 ا����ري��X�.  
�3ف ا��و&	� ا����� �" ������ ا�'�" وا��$" وا<����&" وا�د	�"،  -

ور ا��*�ط ا<����&"، 
��د ���ءات �1 ا�*��ب ا����ل &�> وا��دام ���Aف '
ا�زواج و�و&	��م ��ھ�	� ا�$�ص وا��دا�ل ا������ �" ���� ا:�راض ا���د	� أو 

  .ا�ورا8	�
&�ز ا:ر ا�$�	رة &ن إ�راء ھذه ا�$�و'�ت، و������" طرح 3رورة  -

  . إ�راء ا�$�و'�ت ����	� �$�ظ� &�> ا��'��@ ا�����
  :ا�#�!��

�	�Pت ا�	وا��و' K�  :�ن A�ل ا��رض ا���دم 	�
ن ا��Aوص إ�> ا����
 1/ UG�!)ا�:  

أھ�	� ا�$�ص ا�ط�" وو�و�7 !�ل إ���م &�د ا�زواج، ����	ق �	�ة أر	�  -
��ت ا����� ��ط�ق�Aوا� �	  .��A	� �ن ا��*�
ل ا�'�	� وا��$

ر�� ود ا�ذرا�1 إن ا��ول ��Oزا�	� ا�$�ص ا�ط�" 	��د إ�> ا��'��� ا�� -
� ا�*ر&	�، إذ �	وإ�> ���Aف ا��وا&د ا�$��	� وا���'د	�، 
�� أ7�ّ �ن ��ب ا�
���3	7 ا��	�ة ا����'رة ��ب 
8رة �� ا��د �ن أ�راض و�طور &��" �" ���ل 
 ��	��� "�ا�
*ف &��� وا�و!�	� ����، وھذا ��� 	دAل 3�ن ا<����د ا<��رازي ا�و!�

  .��'��@ �A'� و&���
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  :ا�!و���ت /2
�ل ا�&�م  -��وى ا��و&	� ا������	� ��ھ�	� ا�$�ص �ن A�ل و� 1�ر

  .وا<�'�ل ا����A$� وا��دوات وا����ءات و�ن A�ل ا����د
-  "�ا<�$�دة �ن �Aرات ا�دول ا���طورة ا��" !ط�ت أ*واط� ����رة 

  .ا�$�و'�ت ا�ط�	� !�ل ا�زواج
� ���ظ	م أ*�ل ��ذا ا�$�ص، و��د	د 3رورة �دارك ا��'وص ا����و�	 -

  .ا��ؤو�	�ت ا����و�	� ا���ر��� &ن ���Aف ا<�A�<ت
ا<�$�دة �ن ا��*ر	��ت ا����و�	� ����Aف ا�دول ا��" أ��8ت إ�راءا���  -

�" ا��ّد �ن ا��*
�ت ا������ &ن ا<!�ران �*ر	ك 	��ل �ر�3 ��د	� أو  �&���
  .ي ��� �ؤو�� &ن ا�$�صورا8	�، أو ا���'	ر ا���ر�ب �ن أ

  .3رورة &دم إ�*�ء ا:رار ا�ط�	� ا������� ���$�ص، وو�وب ���	ن ذ�ك -
  :ا��وا�ش

                                                           
1 - "����7 ا���م ا�*� "�إ�راھ	م �ن &�" �ن 	وف ا�*	رازي، دار  إ��قأ�و : ا���ذب 

���د �ن : ، ��*	� ا�دو!" &�> ا�*رح ا�
�	ر2/450ت،  د –ط  ا�
�ب ا����	�، د
ا�ن : ، ا���T"282- 2/277، 2/228ت،  د –ط  دار ا�$
ر، د أ��د �ن &ر�� ا�دو!"،


��� ا���ھرة، دط، � ،"  .7/184، م1968/ ھـ1388!دا�� ا���د
�"، ا����ق: ا��ن ا�
�رى - 2�: أ�و &�د ا�ر��ن أ��د �ن *�	ب �ن &�" ا�Aرا��"، ا��

� ا�ر���، �	ر: �ن &�د ا����م *��"، أ*رف &�	7: وت، ط*�	ب ا:ر��ؤوط، �ؤ

��ب ِ&*رة ا���ء، ��ب ا���ل ا��" 	��Aف �	7 ��ل ا���ء، ر!م م2001 - ھـ1421، 1 ،

َرْوِ�ردي : ، ا��ن ا�
�رى8/166، 8877ْAُا� <أ��د �ن ا��	ن �ن &�" �ن �و
���د &�د ا���در &ط�، دار ا�
�ب ا����	�، : ا�Aرا��"، أ�و �
ر ا��	��"، ا����ق


��ب ا��م وا��*وز، ��ب ا���ل ا��" 	��Aف م2003 - ھـ1424، 3: ����ن، ط -�	روت  ،
7/491، 14760�	�� ��ل ا���ء، ر!م .  

: أ�و &�د ا�ر��ن ا��A	ل �ن أ��د �ن &�رو �ن ��	م ا�$راھ	دي ا��'ري، ا����ق: ا��	ن - 3
، 9/23ت، .د –ط .إ�راھ	م ا���را�"، دار و�
��� ا���ل، د. ��دي ا��Aزو�"، د. د

أ�و ا�$3ل، ���د �ن �
رم �ن &�>، ���ل ا�د	ن ا�ن ��ظور، دار : ا��رب��ن 
  ـ7/63، ـھ1414، 3: �	روت، ط –'�در

  . 2/789ت، .د –ط .���1 ا���T ا��ر�	� �����ھرة، دار ا�د&وة، د: ا����م ا�و	ط - 4
 أ�و ا����س، أ��د �ن: ، ا��'��ح ا���	ر �" Gر	ب ا�*رح ا�
�	ر�1/553�ن ا��رب،  - 5

  .2/368ت، .د –ط .�	روت، د -���د �ن &�" ا�$	و�"، ا��
��� ا����	� 
 –وزارة ا:و!�ف وا�*�ون ا���	� : ا��وو&� ا�$��	� ا�
و	�	�، '�درة &ن: 	�ظر - 6

ل 2ا�
و	ت، ط �  .12/135ا�
و	ت،  -، دار ا�
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���د زھ	ر : ق'�	@ ا���Aري، ���د �ن إ��&	ل أ�و &�دJ ا���Aري ا���$"، ا���� - 7


��ب ا���رة، ��ب Aراج ا����م، ھـ1422، �1ن ��'ر ا���'ر، دار طوق ا����ة، ط  ،
�م �ن ا����ج أ�و ا��ن ا��*	ري ا��	��وري، : ، '�	@ ��م3/93، 2279ر!م �

ت، 
��ب  �	روت، د  -���د �ؤاد &�د ا���!"، دار إ�	�ء ا��راث ا��ر�" : ا����ق
  .3/1205، 1202ة ا������، ر!م ا���!�ة، ��ب ِ�ل أ�ر

أ��د �ن &�" �ن ��ر أ�و ا�$3ل ا�����"، ر!م : ��@ ا���ري *رح '�	@ ا���Aري - 8
���د �ؤاد &�د ا���!"، !�م �AOرا�7 و'��7 وأ*رف &�> : 
��7 وأ�وا�7 وأ��د	78

  .4/459، ھـ�1379	روت،  -��ب ا�د	ن ا�Aط	ب، دار ا���ر�� : ط��7
'$وان ���د ": درا� *ر&	� !��و�	� ط�	�" �ط�" !�ل ا�زواجا�$�ص ا: 	�ظر - 9

  .56 -55، ص م2011، 2: ا:ردن، ط-&'	��ت، دار ا���8�� ���*ر وا��وز	1، &ّ��ن
���	� ط�	� ���ر��"��7 ا���3	� ا�ط�	� ا����'رة : 	�ظر - 10 �&�" ��" ا�د	ن . د ،"درا

، 2: ����ن، ط  - ��	�، �	روت &�" 	وف ا����د، دار ا��*��ر ا�. ا��ره داG"، د
��وى '�درة  ،"�
م ا�$�ص ا�ط�" !�ل ا�زواج"، 256 -255، ص م2006 - ھـ1427

���ء ��	ت ا���دس، ���ر	6 d� "��، ��ر	6 ز	�رة م10/08/2004&ن ا����س ا�
 http://www.fatwah.net/fatwah/390.aspx، م15/03/2016: ا��و!1

: �و> �ن ���د ا��A�" ا�Tر��ط" ا�*�	ر ���*�ط�"، ا����ق إ�راھ	م �ن: ا��وا���ت - 11
  .5/177، م1997 - ھـ1417، 1: أ�و &�	دة �*�ور �ن �ن آل ���ن، دار ا�ن &$�ن، ط

12 - �	�Pرا�1 ا�ن ا��ة �����7 ا���3	� ا�ط�	� ا����'رة، ���دات : ��ض ا��'��@ �
�" !�3	� ا�زواج وا�ط�ق �	��� :��	�ن ا:*�ر، دار ا��$��س ���*ر أ��� &�ر 

، ا�$�ص ا�ط�" !�ل 262-260، ص م2000 - ھـ1420، 1: ا:ردن، ط -وا��وز	1 
���د �ن 	�" �ن �ن ا���	م، ��*ور ���ر	6 . د: ا�زواج �	ن ا�طب وا�7�$

  : ، &�> �و!05/04/20161: ، ��ر	6 ا�ز	�رة06/12/2009
http://fiqh.islammessage.com/newsDetails.aspx?=1169  

، 10/11/2003&�د ا�ر*	د ���د أ�	ن �ن !�م، ��*ور ���ر	6 . د": ا�$�ص !�ل ا�زواج"و
  : ، &�> �و!05/04/20161: ��ر	6 ا�ز	�رة

http://islamtoday.net/bohooth/artshhow-86-3032.htm 
13 - �	'A*ر ��د &�> : ا�$'�م ا�	T� ����G طرأ	6، إذ �ب ا�	'	ن �ز� "ھو �رض �$

��	ن �	ؤ8ر �" �	���م �ذر	�، و< 	��ك ا��ر	ض ا��درة &�> ا���		ز �	ن �� ھو ا��'
A	��" و��	�"، و��دث A��7 �و��ت ا�ذھ�ن، �	�$'ل ا�*Aص &ن ا�وا!1، و�ن 

ا��وھ��ت، ا���و�ت، &دم ا<��ظ�م، ا<����د &ن ا�����1 وا<�$راد	�، &دم : &وار73
��م وا�	��ب ا����و��ت وأداء أ�ط ا�����ت، ا��درة &�> ا<&���ء ����$س، '�و�� 

 �	'A*وف، ��ّدد ا�Aب، ا����
&�> ": �رض ا�$'�م ا�*A'	�"، )ا�Aوف ا�*د	د(ا<
 http://www.tebtime.com، 28/03/2016: طب ��	م، ��ر	6 ا�ز	�رة: �و!1

��ر دم �وض ا���ر ا���وط - 14 <��رض ورا8" 	ؤ8ر &�> 
ر	�ت ا�دم : ا���	�	� و�
ا���راء، و	��*ر �" ��ط�� �وض ا���ر ا���وط، وھو ���K &ن �Aل ا��	��ت ��ب 

ون ��دة ����ر ا�دم ا��ز�ن، وھو �رض !د 	�ب ا�و��ة، :�7 	ؤ8ر �" '�1 ا�دم، 
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ا��	�و�Gو�	ن �" ا�دم G	ر !�درة &�> أداء وظ	$���، و�'	ب ا:ط$�ل �" &�ر ��
ر 

ا:ب وا:�ن و	�م �*A	'7 &ن طر	ق ا�$�ص ��	�� ����	�م �وّر8	ن ����ّ	ن �ن 
، و	���ج ا��'�ب �7 إ�> ��ل ��
رر ��دم "ا��ز�	ل ا�
�ر���""ا���Aري ا���روف �ـ 

�ن 8��8 إ�> أر�1 أ��	1 طوال ا���ر، �زواج *Aص 	��ل �� ا���	�	� ا�'Tرى 
 ����، وط$ل 	��ل ��	 50�ن *Aص 	�����؛ ��� إ���ب ط$ل 	��ل ا������ �	�

 ��25
�رى ��  ��
�رى �ن *Aص 	��ل ا� �	�	��، وزواج *Aص 	��ل �������
50��ط؛ ��� ا����ب   ،���� 	��ل ا���	�	� ا�
�رى، 	�ظر 50و������ 	��ل ا������ :

"�	�	و�و!http://ar.wikepedia.org،  1: ، �و!1 و	
	�	د	� ا��وو&� ا��رة"��
��ر	6 ز	�رة ، /http://www.geneticblooddisorders.info: أ�راض ا�دم وا�ورا�8

 .04/05/2016ا��و!�	ن، 
�وع �ن ا:�	�	� ا�ورا8	� ا������ &ن �T	ر *
ل 
ر	� ا�دم ا���راء : ا:�	�	� ا�����	� -15

�	ث �'�@ ھ��	� ا�*
ل 
�����ل، &�د ��ص ��� ا:
�	ن، وھو Aطر ���_ &�> 
�� �ن  30ب �" ا����
� ا��ر�	� ا��ود	� ���� ا:�	�ل ا���د��، ���*ر �*
ل رھ	�����


�ن، و�ن أ&را73 !'ر �" &�ر ا�A�	� ا���راء، أ�م ��د �" ا��$�'ل &دد ا�

ل ���ر ���ظ�م ��� 	�د&" ��� دا��� ��دم، وا�طر	�� ا�و�	دة ��و!�	� ��7 Q� ،وا��ظ�م

	$Aرض < &�ج �7 إ< ا���دال ھو ا�$�ص !�ل ا�زواج، :ن ا���ف �ن �ّد�7 أو ا
 ،K�ا:�	�	� ا�����	� "��Aع ا��ظ�م وھ" &��	� ��ھظ� ا��
��	ف وG	ر �3�و�� ا����

: ، &�> �و!28/03/20161: ، ��ر	6 ا�ز	�رة"و�ش 	�دد أط$�ل ا�����ل
http://www.sehha.com/diseases/blood/sicklecell1.htm 

��  85رق ��'�	ف ا�دم، وھ��ك وھو �	ن 	
ون �" دم ا���ن، وھو أ�د ا�ط -16�����
�د(	���ون &��ل ر	ز	س �و�ب ��� 	���ون ا���ب  15و) �	ن �����) U@��� ن	�( ،

 ،7�: �$��A� و����ن ا�ط$ل �

�ن �	�� إذا 
�ن ا:ب �و��� وا:م ����، و� ��
وا��*
ا����&" ��
و	ن �����ل ا:ول 	�ّر ��م :ن A�	� دم ا���	ن &�د ا�و<دة �د�1 ا����ز 

�" ����ق 3ررا ����و�ود ا:ول :ن ا�و<دة ��ت، �
A�	� ��3دة �	س ��� ا�و!ت ا�
�" ا���ل ا���8" �
ون أ
8ر وأ!وى ������7 ���ف و�د�ر A�	� د�7 ا���راء إذا  ���	�
�ب �7 أ�	�	� ��دة �ؤدي إ�> و���7، �ذ�ك 	�'@ ��
�ن 	��ل ا��	ن ر	وس �و�ب، 

ل ���	ل ر	ز	س ���ر�� �� إذا 
��� 	����ــ�ن <��	�طــ�ت أ�8ـــ�ء ا���ل 
ل زو�	ن ���
: �وو&� ا���ــل وا�و<دة، ��ر	ـــ6 ا�ز	�رة: ����	ن إ��ـ�ب ط$ل �	م، 	�ظر

28/03/2016، http://www.123essaf.com/Pregancy/Quiz/n_017.htm 
ا�ورا8	� وا��	�وم ا��*ري  ، 3�ن �دوة ا�ورا�8 وا���د�"ا�ر*�د ا��	�	>: "��ث - 17

�	��، 1995أ
�و�ر  15- 13���د ا�ز�	�"، ا�
و	ت . د: وا���ج ا��	�" رؤ	� إ
  .2/781، 11ا���ظ�� ا���	� ����وم ا�ط�	� ا����'رة، ا�
��ب 

���ـــــد �*	ر &8�ـــــ�ن، . د": �و!ف ا�ــــ�م �ن ا:�ـــــراض ا�ورا8	ــــ�: "��ث - 18
�
  .220 -�207	دز، ص  -، �ر	طــ��	�ھـ1416'$ر  �6، ا��دد ���� ا��

، 3�ن �دوة "ا:�راض ا��" 	�ب أن 	
ون ا<���Aر ا�ورا8" �	�� إ���ر	�: "��ث - 19
  .�2/956�دا�" ��ء ا��	�	ن *��	��، �ر�1 ��ق، . د: ا���د� ا�ورا8	�
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ار ا�ن �زم، دط، &�د J إ�راھ	م �و>، د. د: ا��ؤو�	� ا��د	� �" ا��م - 20

  .302، ص م1995 -  ھـ1416
���د �ن 	�	> �ن �ن ا���	م، . د: ا�$�ص ا�ط�" !�ل ا�زواج �	ن ا�طب وا�7�$ - 21

  ).ا���ر�ت(�ر�1 ��ق 
	ر ا�
��ب ا��ز	ز - 22$� "�أ�و ���د &�د ا��ق �ن ��Gب �ن &�د : ا���رر ا�و�	ز 

 –د ا�*��" ���د، دار ا�
�ب ا����	� &�د ا��م &�: ا�ر��ن �ن ���م �ن &ط	�، ا����ق
  .1/427ھـ،  1422، 1: �	روت، ط

  ).ا���ر�ت(ا�$�ص !�ل ا�زواج، �ر�1 ��ق  - 23
  .7/139، 5774'�	@ ا���Aري، 
��ب ا�طب، ��ب < &دوى، ر!م  - 24
أ�و ا����س، *��ب ا�د	ن، أ��د �ن ���د �ن : إر*�د ا��ري �*رح '�	@ ا���Aري - 25

  .8/411ھـ،  1323، 7: د ا���ك ا��ط��"، ا��ط��� ا�
�رى ا:�	ر	�، طأ�> �
ر �ن &�
أ�و &�د J أ��د �ن ���د �ن ���ــــل �ن ھ�ل : ��ــــد ا��ـــ�م أ��ـــد �ن ���ـــل - 26

د : &�دل �ر*د، وآAرون، إ*راف - *�	ب ا:ر�ـــ�ؤوط : �ن أد ا�*	�ـــ��"، ا����ق
� ا�ر���، ط&�د J �ن &�د ا���ن ا�م، ��د  2001 -ھـ  1421، 1: �ر
"، �ؤ

&�د ا���ط" : ، ا��ن ا�'T	ر ���	��"، ا����ق15/449، 9722، ر!م �أ�" ھر	رة 

را�*" ،�	��، م1989 - ھـ1410، 1: ��
��ن، ط -أ�	ن !���"، ����� ا�درا�ت ا�

3/65، 2514
��ب ا��
�ح، ��ب ا��	ب �" ا���
و��، ر!م .  
27 - *����	" ا���، أ�و ���د ا��	ن �ن ��ـــود �ن ���د �ن ا�$ـــراء : ــرح ا�

���د زھ	ر ا�*�و	ش، ا��
�ب ا���"، د�*ق  - *�	ب ا:ر�ـــ�ؤوط : ا��Tوي، ���	ق
  .12/171، ��ب �� 	
ون �ن ا�ط	رة وا����ب ا�$�ل، م1983- ھـ1403، 2: �	روت، ط –

أ�و &�د J �در ا�د	ن ���د �ن &�د J �ن ���در : ا���8ور �" ا��وا&د ا�$��	� - 28
  .1/309، ص م1985 -  ھـ1405، 2: ا�زر
*"، وزارة ا:و!�ف ا�
و	�	�، ط

	و�	و  597-12��وى ��*	6 &�د ا��ز	ز �ن ��ز، ��*ورة �" �ر	دة ا����ون، ا��دد  - 29
  .92، ��� &ن ���دات ���	�، �X*�ر، ص 11، ص 1996

ا��ره داG" رأي ا�د
�ور . ، و!د ��ل د�3��284	� ا�ط�	� ا����'رة، ص ��7 ا: 	�ظر - 30
 ،"��&�د ا�
ر	م ز	دان �" ���!*�ت ا����1 ا�$��" ا���" ا����1 �را�ط� ا����م ا�

  .ھـ1422*وال 
���د &�د ا���ر ا�*ر	ف، . د": ا�
*ف ا����ري &ن ا:�راض ا�ورا8	�: "��ث - 31

  .82/971	�، 3�ن �دوة ا���د� ا�ورا
�" ا:�راض ا��" 	�ب أن 	
ون ا<���Aر ا�ورا8" �	�� إ���ر	� 
�� �رى : "��ث - 32 �	����ظرة 

  .2/296���د رأ�ت &8��ن، 3�ن �دوة ا���د� ا�ورا8	�، . د": ��ض ا��	��ت ا�ط�	�

� ا��
ر��، ا�دورات �ن  - 33� ،"��!رارات ا����1 ا�$��" ا���"، را�ط� ا����م ا�

  .45ا:و�> إ�> ا����� &*ر، ص 
���د �ؤاد &�د : ا�ن ���� أ�و &�د J ���د �ن 	ز	د ا��زو	�"، ���	ق: �ن ا�ن ���� - 34

ت، 
��ب .د –ط .�	'ل &	> ا����" ا����"، د-ا���!"، دار إ�	�ء ا�
�ب ا��ر�	�
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��ب ا�*2/842، 2521ا���ط�، ��ب ا��
��ب، ر!م  ،"��روط، ر!م ، ا��ن ا�
�رى، ���

11741 ،10/370.  
أ�و &	>، ���د �ن &	> �ن َْورة �ن �و> �ن ا���3ك، : �ن ا��ر�ذي - 35


��� و�ط��� �'ط$> ا����" ا����" :ا��ر�ذي، ا����ق� �
 -���د �ؤاد &�د ا���!"، *ر
�زو�وه،  1975 -ھـ  1395، 2: �'ر، ط 7��A7 و�	ن �ر3ون د�م 
م، ��ب إذا ��ء

، ا��ن ا�
�رى، ���	��"، 
��ب ا��
�ح، ��ب ا��رG	ب �" ا��زو	K 3/387، 1085ر!م 
، وا��ن ا�'T	ر، 
��ب ا��
�ح، ��ب 7/132، 13481�ن ذي ا�د	ن وا��Aق، ر!م 

  .3/10، 2352ا��رG	ب �" ا��
�ح، ر!م 
، 7145'�	@ ا���Aري، 
��ب ا:�
�م، ��ب ا��1 وا�ط�&� �� �م �
ن ��'	�، ر!م  - 36

�م، 
��ب ا���رة، ��ب و�وب ط�&� ا:�راء �" G	ر ��'	�، ر!م ، '�	@ �9/63
1840 ،3/1469.  

�7: '�	@ ا���Aري، 
��ب ا��و�	د، ��ب !و�7 ����> - 37َ$ْ�َ ُ VJ ُم
ُرُ Uَ�ذ	آل [ �...َوُ
�م، 
��ب ا�ذ
ر وا�د&�ء وا��و�� 9/121، 7405، ر!م ]28: &�ران� @	�' ،


  .4/2061، 2675ر J ����>، ر!م وا<�T$�ر، ��ب ا��ث &�> ذ
  .، �ر�1 ��ق1996	و�	و  12- �597ر	دة ا����ون، ع  - 38
39 -  J ل��	د ��ا��ن ا�
�رى، ���	��"، 
��ب ا��
�ح، ��ب < 	ورد ��رض &�> �'@ 

، اPداب ���	��"، 7/354، ����14242> ��*	�� 7���Aط�7 إ	�ه ��� ��ر73، ر!م 
� ا�
�ب ا���8�	�، �	روت  أ�و &�د J: ا����ق، 1: ����ن، ط –ا��	د ا���دوه، �ؤ
  .147، ص 353م، ��ب ا�و��ء 	�1 ��رض، ر!م  1988 -ھـ  1408

���د ��'ور ر�	1 . د: ا�
*ف ا�ط�" !�ل ا��
�ح وآ�8ره ا�ط�	� وا�$��	� وا��ظ��	� - 40
: &ن �و!1 ا��د�A"، ��*ور &�> �و!1 �ر
ز ا�درا�ت ا���3�	� ا��A''" و���ول

، ا�$�ص !�ل ...?http://www.cojss.com/vb/showthread.phpا��م ا�	وم، 
"���'�@ &�د ا��" ا����ر، ���� ����� ا���ك �ن �ود، م . د: ا�زواج �" ا�$�7 ا�

17 �	��  .1180 -1121، ص م2004 - ھـ1425، )2(، ا���وم ا��ر�و	� وا�درا�ت ا�
41 - �
ز	ن ا�د	ن �ن إ�راھ	م �ن ���د، ا���روف ���ن ��	م، : ز ا�د!��قا���ر ا�را�ق *رح 


��� ا���ر ا�را�ق ����د �ن �	ن �ن &�" ا�طوري، و�����*	�: و�" آAره� : ����
  .5/11دت،  -2: ا���Aق <�ن &��د	ن، دار ا�
��ب ا���"، ط

�ن ���د �ن ��دو	7 أ�و &�د J، ا���
م ���د �ن &�د J : ا���درك &�> ا�'�	�	ن - 42
�'ط$> &�د ا���در &ط�، دار ا�
�ب : �ن ُ��	م �ن ا��
م ا��3" ا��	��وري، ا����ق

، ھذا �د	ث '�	@ 2/66، 2345، ر!م م1990 -  ھـ1411، 1: �	روت، ط –ا����	� 
  .ا���د &�> *رط ��م و�م 	Aّر��ه

  ).�تا���ر(ا�$�ص ا�ط�" !�ل ا�زواج، ����	م، �ر�1 ��ق : 	�ظر - 43
���د �ن أ�" �
ر �ن أ	وب �ن �د *�س ا�د	ن، : إ&�م ا��و!�	ن &ن رب ا�����	ن - 44

، �1	روت، ط –���د &�د ا��م إ�راھ	م، دار ا�
�ب ا����	� : ا�ن !	م ا��وز	�، ا����ق
  .109، 3/108، م1991 -  ھـ1411


