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 سلطة الدولة يف تقيد املباح ومناذج 

 (قيادة املرآة للسيارة، االلزام بفحص طيب قبل الزواج)

 رأفت حممود عبد الرمحن محبوظ.: تساذ  ألا

 يف تقييد املباح األمرمدى سلطة ويل املبحث األول: 
يف تقييد املباح عند العلماء،  األمرشاء اهلل تعاىل التعريف بـ سلطة ويل  إنوسيتناول هذا املبحث 

بيان املستندات الشرعية عند القائلني فيه مع مناقشتها، مث توضيح الضوابط الشرعية  إىل باإلضافة
 يف تقييد املباح، واهلل املستعان. األمرلسلطة ويل 

 :ملفردات املصطلح و املصطلح:تعريف  املطلب األول.
 تقييد املباح.، األمرسلطة، ويل . املفردات: أوال 

 .1السلطة: يف اللغة التسلط والسيطرة والتحكم
لغة: يطلق على الصديق والنصري واحملب، وهو يستعمل يف معىن الفاعل، ويف معىن  :األمرويل 

 .2والوالية بالكسر: السلطان، والَوالية بالفتح: النصرة، ويقال: توىل العمل، أي تقلده .املفعول
الكربى يف االصطالح: رئاسة عامة يف الدين والدنيا خالفة عن النيب ويف االصطالح: واإلمامة 

 .3صلى اهلل علبه وسلم، ومسيت كربى متييزاً هلا عن اإلمامة الصغرى، وهي إمامة الصالة
ويف كل من   أو يكون باإلجياب واإللزام،  تقييد املباح: تقييد املباح إما أن يكون بالتحرمي واملنع،

وليس إنكارا للحكم الذي سيظل على أصله يف زمان آخر أو يف   رهينا باحلال،األمرين يكون ذلك 
 .4املصلحة وحتقيق مقاصد الشريعة ومناط،  أو يف حال خمتلف  أو مع أشخاص آخرين،  مكان آخر،

 

                                                           

 املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية حتت اجلذر سلط. 1
 ويل.خمتار الصحاح، حممد الرازي، حتت اجلذر ويل، انظر القاموس احمليط، حممد الفريوزآبادي، حتت اجلذر  2
 .7/090، انظر روضة الطالبني وحتفة املفتني، حميي الدين النووي، 7/904، انظر هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، حممد الرملي، 1/863حاشية ابن عابدين، حممد أمني ابن عابدين، 3
 .http://alimamalallama.com/faqs.php?id=9تعريف الشيخ علي مجعة، موقع انرتنت  4
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هو اختيار  يف تقييد املباح" كما عرفها ياسني بن علي: األمرتعريف املصطلح" سلطة ويل  ثانيا:
اإلمام أحد أفراد املباح الذي جاز فعله أو تركه أصال مع إلزام الناس هبذا االختيار سواء مبنعهم من 

 .5الفعل أو بإلزامهم به
إال أّن هذا املباح ليس مطلقا يف كل مباح، بل هو فقط فيما جعل لإلمام  قيد املباح أن فلإلمام

كل أمر هو من اختصاصه، وضمن مسؤوليته، حبيث يباح له   حّق التصّرف فيه باملصلحة املعتربة، ويف
فعله، فيخرج بذلك مجيع املباحات اليت ليست من اختصاصه، ومنها على سبيل املثال خصوصيات 
 الناس، فال حيّق لإلمام أن يلزم الناس بشرب القهوة دون الشاي، أو شخصًا بزواج فالنة دون عالنة

 . 6أو مثل ذلك
الرتك لتعلق  أوتقييده بالفعل  فإلمامملباح منه ما يتعلق بالنظام العام ا أنويتضح من هذا 

 األفرادبه بل مصلحة  األمةما يكون ليس من النظام العام وال تتعلق مصلحة  أمابه،  األمةمصلحة 
  التدخل به. لألمامالناس املختلفة فليس  بأذواقوهو من النظام اخلاص الذي يتعلق 

 
 .تقييد املبذح األمربصالحية ويل املساندات الشرعية للقذئلني  املطلب الثذني:

جمموعة من املستندات املختلفة اليت  إىل األمرويل  إىلالسلطة املمنوحة  هبذهولقد استند القائلون 
 لإلمام، وهي من باب السياسة الشرعية اليت صالحية تقييد املباح لإلمام أنتدل مبجموعها على 

 أواليت ال حتقق مقصودها الذي وضعت من اجله سواء كانت موجبة  األحكام يقيد أن مبوجبها
مندبة للقيام بالفعل، وكل هذا وذاك من اجل حفظ الضرورات اخلمس على  أومكرهة  أوحمرمة 

اليت جتيز السياسة الشرعية هي  فاألدلة، من حفظ الدين والعقل والنسل واملال والعرض اإلنسان
 :كاآليت وهي تقييد املباح األمرنفسها اليت جتيز لويل 

 
يف التشريع اإلسالمي هَلو أوضح دليل على اهتمام اإلسالم بالقواعد واملبادئ  7انتهاج الرخص

العامة ومنها حفظ الضرورات فما من رخصة إال هلا تعلق بضرورة من الضرورات اخلمس، فنجد 
إباحة أكل امليتة وإباحة التلفظ بالكفر مع استقرار القلب باإلميان هي رخصة حلفظ ضرورة وهي 

                                                           

 فقه تقييد املباح، ياسني بن علي، جملة الزيتونة. 5
 فقه تقييد املباح، ياسني بن علي، جملة الزيتونة. 6
 .68بن عيسى بن يعقوب، ص الرخصة: اسم ملا شرع متعلقا بالعوارض خارجا يف وصفه عن أصله بالعذر، انظر تيسرُي علم أصول الفقه، عبد اهلل بن يوسف 7
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اهلالك، والقيام بالتيمم لعدم وجود املاء هو حفظ لدين، فنرى أن الشارع مل تكن  نفس اإلنسان عن
نظرته إىل أوامر العباد نظرة جزئية دون النظر العام للمآالت املرتتبة عليها وهذا واضح بالرخص اليت 

ارة يف شرعها حلفظ هذه الضرورات من اهلالك، والقواعد واملبادئ العامة تعىن حبفظ الضرورات، واإلش
النصوص الشرعية إىل األهداف الرئيسية لتشريع اإلسالمي التيسري على الناس والرمحة بالناس، 

 والعالقات بني الناس على أهنا مبنية على التعاون االجيايب بني الناس.
النصوص اخلاصة القطعية اليت تدل على حاالت فقهية معينة، جند أهنا تدور يف فلك املصاحل 

عد الكلية وحفظ الضرورات اخلمس، وجاء ثباهتا من كوهنا مصاحل ثابتة للمجتمع ال العامة والقوا
تتغري وال تبدل باختالف الزمان واملكان مثل أحكام احلدود واجلنايات واألحكام اليت تتعلق بالنظام 

 .8العام كما يرى األستاذ الدكتور عبد اهلل الكيالين
بيقا من تطبيقاته صلى اهلل عليه وسلم لألحكام النيب صلى اهلل عليه وسلم نذكر تط أفعال

 الشرعية واملوازنة بينها ملا يصلح حياة الناس بناًء على املصلحة األرجح هلم ومنها: 
دفة النيب صلى اهلل عليه  9هني النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ادخار حلوم األضاحي ألن دافة

وم األضاحي إىل النهي عن ادخارها له من وسلم، فنجد من تغري احلكم من اإلباحة يف ادخار حل
باب تقدمي املصلحة العامة وهي احلاجة اليت أصابت اجملتمع لوجود ظرف طارئ عليه على املصلحة 
اخلاصة وهي ادخار األفراد للحوم األضاحي، وجه االستدالل أننا جند النيب صلى اهلل عليه وسلم قد 

م األخرية ملا فيها من املصلحة األرجح للمجتمع املسلم من نظر إىل املصلحتني الفردية واجلامعية فقد
التكافل والتالحم فيما بينهم، وعند زوال هذا الظرف الطارئ الذي حل باجملتمع املسلم جند أن النيب 

" قالوا يا صلى اهلل عليه وسلم أعاد اإلباحة إىل فعل االدخار كما جاء عنه صلى اهلل عليه وسلم : 
ن إمساك حلوم الضحايا بعد ثالث فقال إمنا هنيتكم من أجل الدافة اليت دّفْت رسول اهلل هنيت ع

 ". 10فكلوا وتصدقوا واّدخروا 
فهم الصحابة رضوان اهلل عليهم الكليات واملبادئ العامة اليت جاء اإلسالم للحفاظ عليها 

 ومحايتها وترجيحا عند تصادمها مع غريها من املصاحل األخرى:
بن حذافة عندما أسره الروم، فحبسه طاغيتهم يف بيت فيه ماء ممزوج خبمر،  فنجد أن عبد اهلل

وحلم خنزير مشوي، ليأكله ويشرب اخلمر، وتركه ثالثة أيام، فلم يفعل، مث أخرجوه حني خشوا موته، 
                                                           

 .29-28السياسة الشرعية مدخل إىل جتديد اخلطاب اإلسالمي، األستاذ الدكتور عبد اهلل إبراهيم الكيالين، ص 8
 .2ج 282س حلوم األضاحي، صباب حب -دف الناس: معناه أقبلوا من البادية والدف سري سريع، انظر معامل السنن، محد بن حممد بن إبراهيم املعروف باخلطايب، كتاب الضحايا 9

 انظر املرجع السابق. 10
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. وجه 11فقال: واهلل لقد كان اهلل أحله يل، فإين مضطر، ولكن مل أكن ألمشتكم بدين اإلسالم
ه رضي اهلل عنه رجح ضرورة حفظ الدين على ضرورة حفظ نفسه بأخذه بالعزمية فلم االستدالل  ان

يرد أن يشمت هذا الكافر بدين املسلمني وان رجاله فيهم ضعف بل أراد أن يره عزة رجال هذا 
 الدين وصربهم على احملن من اجل حفظ هذا الدين العظيم فتقع يف نفسه اهليبة من اإلسالم رجاله.

شيخ عبد الوهاب خالف قد ذكر فهم الصحابة يف النظر إىل املصلحة املطلقة اليت وجند أن ال
 يراعيها احلاكم لرعيته:

فأبو بكر مجع الصحف املفرقة اليت كان مدونا فيها القرآن، وحارب مانعي الزكاة، واستخلف 
 عمر بن اخلطاب.

الصدقات، ووضع  وعمر أمضى الطالق ثالثا بكلمة واحدة، ومنع سهم املؤلفة قلوهبم من
 اخلراج، ودون الدواوين، واختذ السجون، ووقف تنفيذ حد السرقة يف عام اجملاعة.

عثمان مجع املسلمني على مصحف واحد ونشره وحرق ما عداه، ووّرث زوجة من طلق زوجته 
 للفرار من إرثها.

 علي حرق الغالة من الشيعة الروافض.
من األحكام هي مصاحل مرسلة، وقد شرعوا بناء  ومجيع هذه املصاحل اليت قصدوها مبا شرعوه

عليها ألهنا مصلحة، وألهنا دليل من الشارع على إلغائها، وما وقفوا عن التشريع ملصلحة حىت يشهد 
شاهد شرعي باعتبارها، وهلذا قال القرايف: إن الصحابة عملوا أمورا ملطلق املصلحة ال لتقدم شاهد 

اعتبار الصحابة رضوان اهلل عليهم املصلحة ملا يصلح حال الناس  وهذا الكالم واضح يف. 12باالعتبار
 وأحواهلم.

فهم الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل كما أشار عبد الوهاب خالف إىل املصلحة اليت حتقق املفاهيم 
األساسية الرئيسية يف التشريع العدالة والرمحة والتعاون واإلحسان وغريها من املفاهيم املختلفة املتنوعة 

 من األحكام اليت نتجت عن هذا الفهم عندهم هي:ف
 عند احلنفية حجروا على املفيت املاجن، والطبيب اجلاهر، واملكاري املفلس.

 عند املالكية أباحوا حبس املتهم وتعزيره توصال إىل إقراره.
 عند الشافعية أوجبوا القصاص من اجلماعة إذا قتلوا الواحد.

                                                           

 .4ج 162املغين البن قدامة، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة، ص 11
 .36-30علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف، ص 12
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لشمول والعموم واخللود تقتضي بال أدىن ريبة أو شك أن تكون طبيعة الرسالة اإلسالمية من ا

هناك قواعد عامة وكليات جامعة ُيستند إليها عند النظر يف املستجدات من األمور اليت يتلقاها 
املسلمون إما الختالف األزمنة أو األمكنة، فتكون إطارا جامعا ملقاصد التشريع وأهداف التنزيل 

ين أن القواعد العامة والكليات هي الدليل األوضح على صالحية الشريعة وكما يقول العالمة الدري
وهذا قريب  13اإلسالمية لكل زمان ومكان وان هذه الشريعة اإلسالمية خالدة بلى أدىن شك أو ريبة

 .14مما ذهب إليه الشيخ عبد الوهاب خالف
عات أحوال الناس وتيسري والعقل بال ريبة يدل على اعتبار هذه الكليات واملبادئ العامة يف مرا

أحواهلم املختلفة باختالف الزمان واملكان، وهذا مالحظ على الدساتري الوضعية اليت جتعل هلا 
مراجعات بفرتات حمددة لتستدرك النقص والقصور الذي دخل عليها باختالف األزمنة واألمكنة، بل 

دمرة بان تقوم  بتعطيل العمل األوضح من ذلك قصورها يف النوازل العظيمة كاحلروب والزالزل امل
 بالدستور.

 
 .15يف تقييد املبذح األمرالضوابط الشرعية لسلطة ويل  املطلب الثذلث:

احلاكم ال تكون مطلقة بال قيد وال ضابط فيشغلها اهلوى والتشهي،  إىلوهذه السلطة املمنوحة 
من اجله هذه السلطة فتحقق مقاصدها  آلتيت حتقق اهلدف بل قد حددها العلماء بالضوابط ال

يف  األمةيف التطبيقات وال هتاون من  األمةتقصري، فال مبالغة على  أووتليب احتياجاهتا دون مبالغة 
هلا، فكان  األمثل على الشكل وهدفهاملا حيقق غايتها  األمثلاالنصياع والتطبيق بل حتقق االنسجام 

 على النحو التايل: فيها نفصلال بد من جمموعة من الضوابط 
ليس لإلمام أن مينع جنس املباح بل له فقط أن مينع الفرد من أفراد املباح. ذلك  الضابط األول:

}ُقْل أَرَأَيـُْتْم َما أَنـَْزَل اللَُّه َلُكْم ِمْن أن جنس اإلباحة ثبت بالدليل الشرعي وأقرّه اهلل سبحانه وتعاىل: 
(. وأخرج 04)يونسرِْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحرَامًا َوَحالاًل ُقْل أَاللَُّه أَِذَن َلُكْم أَْم َعَلى اللَِّه تـَْفتَـُروَن{ 

                                                           

 بتصرف. 06خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم، األستاذ الدكتور فتحي الدريين، ص 13
 .30علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف، ص 14
، منشور على سياسة عمر بن عبد العزيز يف سن األنظمة بناء على قوله" حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"، د.عبد العزيز بن سطام ال سعود 15

األْنظَمِة.، انظر فقه -سن  -يف-العزيز-عبدِ -بنِ -عمرَ -سةُ سيا-:-سطام-بن-العزيز-عبد-/األمريlojainiat.com/main/Contentشبكة االلوكة. وموقع 
 تقييد املباح، ياسني بن علي، جملة الزيتونة
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صلى اهلل عليه أَْزَواَج الّنيبّ  َسأَُلوا صلى اهلل عليه وسلمعن أََنٍس َأّن نـََفرًَا ِمْن َأْصَحاِب الّنيبّ  16مسلم
ِعْن َعَمِلِه يف الّسّر؟ فـََقاَل بـَْعُضُهْم: اَل أَتـََزَوُج الّنَساَء. َوقَاَل بـَْعُضُهْم: ال آُكُل الّلْحَم. َوقَاَل  وسلم

اٍم قَاُلوا َكَذا وََكَذا؟ َلِكيّن ُأَصّلي َما بَاُل أَقـْوَ »بـَْعُضُهْم: اَل أَنَاُم َعَلى ِفرَاٍش، َفَحِمَد اهلل َوأَثـْىَن َعَلْيِه فـََقاَل: 
وأما منع الفرد من أفراد «. َوأَنَاُم، َوَأُصوُم َوأُْفِطُر، َوأَتـََزّوُج الّنَساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسّنيِت فـََلْيَس ِميّن 

د "كل فرد من أفرااملباح يف حالة معّينة، ولوقت معنّي، فجائز. وللفقهاء يف هذا قاعدة مفادها: 
ودليل هذه القاعدة هو ما روي  .األمر المباح إذا كان ضارا حرم ذلك الفرد، وظل األمر مباحا"

"َواْسَتْسَقى النَّاُس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني مر باحِلجر، وهي منازل مثود قوم صاحل، 
َها َها، َوَما َكاَن  فـََلمَّا اْستَـَقلَّ أََمَر النَّاسَ « ِمْن بِْئرَِها مُثَّ رَاَح ِمنـْ َأْن اَل َيْشَربُوا ِمْن َماِئَها، َواَل يـَتَـَوضَُّئوا ِمنـْ

فحرم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ماء بئر احِلجر ألنه « 17ِمْن َعِجنٍي ُعِجَن ِمْن َماِئَها َأْن يـُْعَلفَ 
من األشياء  ضار بعينه، وأما جنس املاء فظل مباحا بالدليل العام. وكذلك إن كان التصرف بشيء

املباحة يؤدي إىل ضرر اآلخرين، فإن هذا الشيء يكون حراما يف هذه احلالة أيضا بنص القاعدة 
"أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أقام بتبوك بضع عشرة ليلة مل ذاهتا، ففي السرية البن هشام: 

، ما يروي الراكب والراكبني جياوزها، مث انصرف قافاًل إىل املدينة، وكان يف الطريق ماء خيرج من وشل
والثالثة، بواد يقال له وادي املشقَّق، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: من سبقنا إىل ذلك 
الوادي فال يستقنّي منه شيئًا حىت نأتيه، قال: فسبقه إليه نفر من املنافقني، فاستقوا ما فيه، فلما أتاه 

فلم ير فيه شيئاً، فقال من سبقنا إىل هذا املاء ؟ فقيل  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقف عليه،
له: يا رسول اهلل فالن وفالن فقال: أومل أهنهم أن يستقوا منه شيئًا حىت آتيه، مث لعنهم رسول اهلل 

فحرم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شرب ماء وادي " 18صلى اهلل عليه وسلم ودعا عليهم...
 بعض الناس منه يؤدي إىل ضرر اآلخرين. املشقق، حىت يأتيه، ألن شرب

أن يكون املباح مما جعل لإلمام حق التصّرف فيه بسياسته واجتهاده، كأن  الضابط الثاني:
يكون متعلقا بشؤون الدولة اخلاصة هبا كالشؤون املتعلقة باجليش، أو كإلزام موظفي الدولة بأوقات 
معينة وأعمال خمصوصة، أو كتنظيم املرافق واألموال العامة من مثل الفيء والغنائم، أو كتحديد 

سائل معّينة لتنفيذ ما أنيط بالدولة من واجبات كجمع الزكاة وتوزيعها. واألدلة على هذا  أساليب وو 

                                                           

 .1901باب استحباب النكاح ملن طاقت لنفسه إليه، رقم احلديث -صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج، كتاب النكاح 16
  .8909م احلديث املعجم الوسيط، سليمان الطرباين، باب احلاء من امسه احلسن، رق 17
 السرية البن هشام، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي، ص 18
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منجم امللح الذي صلى اهلل عليه وسلم ، واسرتجع 19كثرية منها أن النيب عليه السالم محى النقيع
فهو من امللكية العامة، ووزع أموال حنني  20أقطعه أبيض بن محال بعدما تبنّي له أنه مبنزلة املاء العد

لتنظيم  22، وأمر جبعل الطريق امليتاء سبعة أذرع21على املهاجرين واملؤلفة قلوهبم واستثىن األنصار
السري فيها، وغري ذلك من التصرفات اليت حتّدد طبيعة تقييد املباح وما لإلمام االجتهاد فيه. وعليه 

إذن الشارع لإلمام بتقييد املباح يتعّلق مبجال خمصوص وأحوال فإّن ما سلف ذكره يبنّي لنا أّن 
 خمصوصة وليس مبطلق كما يظّن بعض الناس.

أن تكون احلالة امللجئة حالة حقيقية وليست مفتعلة فينبغي قبل الفتوى جبواز  الضابط الثالث:
السيما إن كان ويل األمر القيد أو اإللزام أن يتأكد املفيت من صدق احلالة املعروض عليه اإلفتاء فيها 

سوف يلزم هبا الناس، ولعل من ذلك ما كان من الشيخ عز الدين بن عبد السالم حينما أراد والة 
األمر يف زمنه فرض ضرائب على الناس زائدة عن زكاة أمواهلم ملواجهة نفقات املواجهة مع التتار، 

هم وأيدي جنودهم ما معهم من أموال فامتنع عن الفتوى بذلك حىت خيرج األمراء املماليك من أيدي
أخذوها من بيت املال، فلما قام األمراء بذلك واستهلك بيت املال ومل يعد فيه ما يكفي لنفقات 
جهاد التتار أصدر الفتوى جبواز أخذ مال زائد عن الزكاة من األغنياء واملوسرين، وهي حالة مؤقتة 

 .ليست دائمة مرتبطة بظرفها الذي أجلأ إليها
أن ال يكون هناك طريق آخر أو خمرج ميكن حتقيق املراد به غري هذا التقييد أو  الضابط الرابع:

اإللزام، فإن كان مث طريق أو خمرج غريه مل جيز اللجوء إليه، وذلك لفقدان املسوغ وهو الضرورة امللجئة 
لة املدعاة حينئذ ستارا إليه أو احلاجة العامة، وألن ذلك يدخله يف باب التشريع، ويكون الظرف واحلا

 إلحداث التشريع.
 

أن يكون التقييد أو اإللزام حمققا ملصلحة حقيقية عامة ليست مصلحة  الضابط الخامس:
موهومة أو مصلحة خاصة لبعض الناس وضارة بآخرين، فإن أي تصرف يف الغالب ال ينفك عن أن 

دة اليت تقدم ذكرها وهي: "أن تصرف يكون فيه بعض املصلحة، وهذه احلالة فيها تطبيق مباشر للقاع
                                                           

 .2870باب ال محى إال هلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم، رقم احلديث -صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، كتاب املساقاة 19
، حكم األلباين: حسن 8069باب يف إقطاع األرضيني، رقم احلديث -اخلراج واإلمارةسنن أيب داود، سليمان بن األشعث، حتقيق: حممد عبد احلميد، كتاب  20

 لغريه.
أنصاره، رقم  ذكر ما يستحب لإلمام أن يدعو -باب اخلروج وكيفية اجلهاد -صحيح ابن حبان، حممد بن حبان التميمي، حتقيق:شعيب االرنؤوط، كتاب السري 21

 ، حكم األلباين صحيح.9764احلديث 
 .0740باب ما وجد من اللقطة يف القرية  اجلامعة، رقم احلديث -نن الكربى، امحد بن شعيب النسائي، حتقيق: حسن عبد املنعم، كتاب اللقطةالس 22
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"، فمراعاته يف تصرفه للمصلحة هي اليت تسوغ تصرفه وتلزم 23اإلمام على الرعية منوط باملصلحة
بطاعته والتقيد به وعدم جتاوزه، وكمثال على هذا التصرف لو قدر أن هناك أنواعا من احليوانات أو 

أو الذبح فإذا قيد احلاكم الذبح بكونه يف  األمساك على وشك االنقراض نتيجة لكثرة االستهالك
الذكور ال يف اإلناث، وقيد صيد األمساك باألحجام الكبرية دون األحجام الصغرية يتغيا بذلك 
املصلحة العامة اليت تعود على جمموع األمة من ذلك ولفرتة حمددة حيدث فيها التوازن بني ما ينتج 

ذي يطهر منه أنه تقييد للمصلحة بعكس ما لو كان منها وما يستهلك، كان هذا من التقييد ال
التقييد لرتويج سلعة بعض أصدقائه أو أقاربه، حبيث ال يكون هلا منافس يف األسواق مل يكن ذلك 
من قبيل املصلحة العامة، فالقيد الذي يضعه ويل األمر غري حمقق للمصلحة فهو قيد وضع خبالف 

واألمثلة على هذا النوع كثرية،  .ا فقد مسوغ اجلوازالقاعدة اليت أجازت له ذلك، فإذا خالفه
فاإلنسان مباح له أن يتحرك بالكيفية اليت تناسبه، وينتقل من مكان إىل مكان بالوسيلة اليت تروق 
له، ولكن بعد التطور السريع يف وسائل املواصالت وما ميكن أن يرتتب عليها من حوادث ضارة 

يقيد ذلك ببعض القيود اليت يرتتب على االلتزام هبا حتقيق املصلحة،  بالرعية فإنه حيق لويل األمر أن 
كتحديد السرعة القصوى اليت ختتلف باختالف نوع الطريق، وكتخصيص طرق معينة للمشاة فقط 

 .وحنو ذلك
 

 يف تقييد املباح. األمرمناذج من سلطة ويل  املبحث الثاني:

 .24للسيذرة يف اململكة العربية السعودية املرأةمنع قيذدة  املطلب األول:
هبا  اإلنسانهي حرية اختيار وسيلة التنقل اليت جيد  لإلنسان اإلسالممن احلريات اليت كفلها  أن

 أواليت تعترب من احلريات الشخصية اليت جيوز التدخل هبا ملنعها  األمورراحة وقضاء حوائجه وهي من 
الكيفية ما  أواملكان  أوالفعل متعلق من حيث الزمان تقيدها بشكل دون شكل، وقد يطرأ على 

الذي وجد من اجله للممارس له، فعندها يرتتب على العمل بالفعل  األثرتعيق وجوده وترتيب 
 إىلاالستمرار به يؤدي  أناكرب منه فعندها يصبح الفعل بغري فائدة ترجى بل  أومفسدة مساوية 
العظيمة، فعندها ال بد من وضع البديل املؤقت حىت زوال ما تعلق به من حيث  أواملفاسد املساوية 

السيارة يف  املرأةقيادة  األفعالالكيفية فيعود احلكم حمققا ملا أنيط به، ومن هذه  أواملكان  أوالزمان 
                                                           

 .1/121األشباه والنظائر، جالل الدين السيوطي، القاعدة اخلامسة،  23
 http://www.aleqt.com/2013/10/30/article_796356.htmlمقال منع قيادة املرأة للسيارة " تقييد املباح" بالتأصيل الشرعي.  24

http://www.aleqt.com/2013/10/30/article_796356.html
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العلماء،  ملا علله والصوب األرجحيف منع هذا الفعل له  األمراليت وجد ويل  اململكة العربية السعودية
بشعاهبا على  أدرىمكة  فأهلوسنذكر آراء علماء بالد احلجاز ملا هلم من املقدرة يف بيان حاهلم 

 :اآليتالنحو 
 :اآليتال بدمن حترير حمل النزاع بني الفريقني على النحو 

 .اإلباحة للسيارة املرأةيف قيادة  األصل أناتفقوا على 
للغرب، هل هو  وأتباعمفاسد دينية واقتصادية وبيئية  ما تعلق هبذا الفعل من أناختلفوا على 

السيارة،  املرأةالتحرمي الدائم لقيادة  إىلمال  املرأةتغيري فمن قال بدميومته وجزء منه من طبيعة  أودائم 
املنع مقيد  أنومتبدلة باختالف الزمان واملكان والكيفية مال  متغريةهذه املتعلقات  إىلومن نظر 

 .اآليتالرفض على النحو  أو بالتأكيد اإلمكانونعلق عليها قدر  اآلراءبانتهاء ما تعلق به، عليه نبني 
 اجمليزين هلذا الفعل بضوابط وقيود حمددة، نستعرضهم وبيان آرائهم: :أوال

هيئة كبار العلماء رئيس جممع الفقه  اعضو والشيخ علي احلكمي اعترب الشيخ صاحل بن محيد 
اإلسالمي يف جدة، منع قيادة املرأة السيارة من تقييد املباح ألجل حتقيق هدف وغاية أمسى، مشريا 
إىل أنه قد يعاد احلق للمرأة يف القيادة مستقبالً، كون الراعي له صالحيات هذا، وجيب على الناس 

ال يتعارض مع أصول الشريعة وقواعدها، إذ إن التأصيل  أن تقييد املباح يف األصل .السمع والطاعة
الشرعي ملبدأ تقييد املباح يستند يف ذلك إىل النصوص الشرعية، موضحا أن املباح ما دل الدليل 

 .السمعي على خطاب الشارع بالتخيري فيه بني الفعل والرتك من غري بدل
املنع مؤقت  أن إىل باإلضافةقرر، فيما  األمرنالحظ من هذا القول انه مبني على طاعة ويل 

زالت عاد  فإذاالفعل على الوجه الشرعي له،  إجيادوليس دائم بل ملا احتف به من معوقات متنع 
 .للمرأةالذي وضع عليه وهو التخيري بني القيادة وعدمها  األصل إىلالفعل 
 

ن أي أمر تغلب قال الدكتور حممد السعيدي أستاذ علوم أصول الفقه يف جامعة أم القرى، إ
ووفقًا للسعيدي فإنه بىن حكمه على فتوى  .مفاسده على مصاحله فهو حمرم يف الشريعة اإلسالمية

بعد أن حرم قيادة املرأة للسيارة كون املفسدة فيها أعظم،  1440الشيخ عبد العزيز بن باز يف عام 
معروف يف الشريعة، مؤكدا وقال: ''من املعروف أن درأ املفاسد مقدم على جلب املصاحل وهذا أصل 

أن احلكم قد يتغري فيما لو جاءت املصلحة يف قيادة املرأة أكرب من مفاسدها، مشرياً إىل أن العلماء 
وأكد السعيدي أن وجهة نظره يف حترمي قيادة املرأة السيارة حاليًا ترجع إىل  .وقتها لن مينعوا قيادهتن
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: ''من ضمن املفاسد االقتصادية كثرة السيارات يف مفاسد بيئية واقتصادية وليست دينية، قائالً 
مليون سيارة بينما عدد  18السعودية بعد السماح للمرأة بالقيادة، حيث إن السعودية لديها قرابة 

مليون نسمة، أي أن هناك سيارة لكل مواطننْي وهذا  27السكان من مواطنني ومقيمني يشكلون 
ا، اليت ال ميكن للبنية التحتية حتملها حاليًا ما مل يتم تطبيق يؤكد على كثافة السيارات الكبرية لدين

وطالب السعيدي تأجيل مطلب  .''مشاريع النقل اجلماعي يف أسرع وقت من قطارات وحافالت
النساء قيادة السيارات حىت تطوير البنية التحتية للمواصالت، مضيفاً: ''إذا تغريت البنية التحتية 

ولفت السعيدي إىل أن السعودية تنفق على السيارات حنو مثانية  .''املرأةللسعودية قد حتلل قيادة 
يف املائة، بينما نسبة زيادة  0,9مليارات لاير سنويًا ونسبة التضخم بشراء السيارات تصل إىل 

ورفض السعيدي ما  .يف املائة، أي أن زيادة السيارات أكرب من نسبة زيادة السكان 2,0السكان 
قتصاديني الذين أكدوا أن السماح بقيادة املرأة السيارة سينمي اقتصاد السعودية خرج به بعض اال

باالستغناء عن العمالة األجنبية من السائقني الذين ينفق عليهم مبالغ ورواتب ضخمة يذهبون هبا إىل 
اخلارج، مشبهًا ذلك بتكرار املشهد الكوييت ومشاهد لدول خليجية عديدة احتفظت بنسب كبرية 

وأوضح أن من أسباب منع املرأة من  .لسائقني األجانب مع أن النساء لديهم يقدن السياراتمن ا
القيادة تتعلق أيضًا بأعداد القتلى سنويًا من الشباب من جراء حوادث السيارات اليت وصلت إىل 

ألف إصابة سنويًا من جراء  69مواطنا، حيث ماثلت نسب القتلى يف احلروب، إضافة إىل  7100
وادث، مشددًا على أن احلل الذي جيب أن تتخذه السعودية حاليًا هو احلد من قيادة السيارات احل

سواء للرجال أو النساء، قائاًل: ''حنن يف وقت ال حنتاج فيه ألن نقود سيارة، بل ألن يتم توفري وسائل 
 .''نقل حديثة بتوفري شبكة قطارات تشمل السعودية بالكامل

كون املفاسد املتحققة كبرية وهي   إىلللسيارة يرجع  املرأةمنع قيادة  أنق يالحظ من القول  الساب
مفاسد بيئية واقتصادية، ولكن هذا القول ال يسلم لقائله الن حتقق املفاسد غري مرتبط جبنس دون 

هلذا السبب مبالغة يف  املرأةجانب  إىلالضرر  فإحلاقجنس بل مرتتب من ذات الفعل وهو القيادة، 
ملثل هذه املشكالت املفاسد سن القوانني والتشريعات اليت تقلل  األمثل العالج أنها، بل غري موضع

 االقتصادي لدى شعوهبم. الشأنمن حوادث السري، وتنظم  األرواحاخلسائر يف 
من جانبه، أكد الدكتور حامت الشريف الباحث الشرعي عضو جملس الشورى، أنه جيب أال 

لسيارة أن غلبة مفاسدها تسود عليها، ويف الوقت نفسه ال يدعي من يدعي من حيرم قيادة املرأة ا
يبيحها بضوابط وشروط أن غلبة مفاسد منعها غلبة مقطوع هبا، كون املسألة ظنية، واملسائل الظنية 
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ال جيوز فيها اإلنكار، الفتًا إىل أن أغلبية املشايخ اتفقوا على أن قيادة املرأة السيارة ليست حمرمة 
فاألصل فيها اإلباحة، وأهنا ال تكون حمرمة إال إذا غلبت مفاسدها عليها، وقال: ''جيب عدم لذاهتا، 

اإلنكار من احملرمني على املبيحني، وعدم وصفهم بالتغريبيني وحنوه من أوصاف التشنيع، وعدم إنكار 
وبني الشريف  .''املبيحني على احملر مني، وعدم وصفهم بأهنم متزمتون ورجعيون وحنوها من التشنيعات

أن البعض يغفل عن شرط )غلبة( املفاسد، فيدعي أن حتقق املفاسد أمر متيقن؛ ألن حتقق بعض 
املفاسد من قيادة النساء أمر ال شك فيه، ويقصد بذلك أنه ال بد من حصول مفاسد على بعض 

من املفاسد؛ وألن  النساء، وهذه الغفلة ال تنتج إال من ضعف التدقيق وقلة الفقه؛ ألن الدنيا ال ختلو
حتقق املفاسد، مبعىن تيقن وقوع بعضها من النساء عموما، ال ينحصر يف قيادة املرأة للسيارة، بل 
خروج النساء من بيوهتن مطلقا )ماشية أو راكبة( تتحقق به مفاسد متيقنة، وقعودهن يف بيوهتن قد 

ضوابط لقيادة املرأة السيارة، لفت وعن آراء بعض املشايخ الذين ال يقبلون وضع  .تتحقق به مفاسد
الشريف إىل أهنم دائما ما يذكرون أن سبب ذلك املنع هو أن التغريبيني سيتخذونه جسرا للمفاسد، 
مضيفاً: ''حفظنا عنهم ذلك منذ عرفنا القراءة والكتابة، ومع ذلك فإننا كلما خالفناهم يف 

املخطط التغرييب، وكل مرة إذا تكلموا عن  اجتهادهم، ظنوا أننا ما خالفناهم إال لغفلتنا عن ذلك
املخطط التغرييب تكلموا عنه على أنه التأصيل العلمي العميق الذي يغفل عنه السطحيون، مع أن 

وحذر الشريف يف  .''السطحي حقا هو من ظن أن هذا املوضوع من املمكن أن يغفل عنه عاقل
سنة ماضية، منعت فيها   80ة املطلقة ملدة الوقت نفسه من التفاخر بنجاح فتوى التحرمي واملمانع

كثري من املفاسد والشرور بتلك الفتوى، واستطرد الشريف قائال: ''ليس هذا مفخرة، فإذا كان من 
املمكن وضع الضوابط اليت تعيد احلالل إىل حليته؛ ألن حترمي احلالل ال جيوز، فكيف يفتخر بتحرمي 

 .''!املباح
 أنة واالعتدال يف الطرح على االحرتام لطرفني واجب وال جيوز يالحظ على كالم الشيخ الوسطي

االجتهادي املظنون ويشنع على غريه ملخالفته له، وان القول بالعمم يف ترتب  باألمرجيزم احدمها 
ماشية  أومقرتن معها غري دقيق فهناك نساء جمرد خروجها من املنزل راكبة  املرأةاملفاسد من فعل 

 املنع. إىلالفعل حالل ولكن تعلق به غريه فنقله  أصل أنيرتتب عليه مفسدة، 
 :25هلذا الفعل نستعرض آرائهم املانعني ثانيا:   

                                                           
 .969،  968، 962، 961كتاب الفتاوي الشرعية يف املسائل العصرية من فتاوي علماء البلد احلرام، الفتوى موجودة يف الصفحات   25
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ابن باز وابن العثيميني وعبد اهلل ابن جربين  األجالءهذا القول كل من العلماء  إىلولقد ذهب 
 وصاحل الفوزان ولقد بنوا هذا القول على قاعدتني 

 .26أفضى إىل حمرم فهو حمرم أن ما القاعدة األوىل :
 ِبَغرْيِ  َعْدواً  الّلهَ  فـََيُسبُّواْ  الّلهِ  ُدونِ  ِمن يَْدُعونَ  الَِّذينَ  َتُسبُّواْ  َوالَ )قوله تعاىل:  فدليل القاعدة األوىل 
فنهى اهلل تعاىل عن سب آهلة املشركني مع أنه مصلحة ألنه  [103، من اآلية سورة األنعام] (ِعْلمٍ 

  اهلل تعاىل.يفضي إىل سب 
أن درء املفسدة إذا كانت مكافئة ملصلحة من املصاحل أو أعظم مقدم على  والقاعدة الثانية:

 . 27جلب املصاحل
 لِلنَّاسِ  َوَمَناِفعُ  َكِبريم  ِإمْثم  ِفيِهَما ُقلْ  َواْلَمْيِسرِ  اخْلَْمرِ  َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ ) قوله تعاىل: ودليل القاعدة الثانية

  .[ 214]سورة البقرة، من اآلية:  (نَـّْفِعِهَما ِمن َأْكبَـرُ  َوِإمْثُُهَما
حرم اهلل تعاىل اخلمر وامليسر مع ما فيهما من املنافع درءًا للمفسدة وتوجيه هذه القاعدتني 

 احلاصلة بتناوهلما. 
 :المرأةالمفاسد المترتبة على قيادة 

نزع احلجاب، ألن قيادة السيارة سيكون هبا كشف الوجه الذي هو حمل الفتنة، وحمط أنظار 
مجيلة وقبيحة عند اإلطالق إال بوجهها، أي أنه إذا قيل: مجيلة أو قبيحة مل  املرأةالرجال، وال تعترب 

 .نينصرف الذهن إال إىل الوجه، وإذا قصد غريه فال بد من التقييد، فيقال : مجيلة اليدي
وتلبس يف  املرأةالسيارة بدون هذا احلجاب بأن تتلثم  املرأةإنه ميكن أن تقود  ورمبا يقول قائل:

 عينيها نظارتني سوداوين.
هذا خالف الواقع من عاشقات قيادة السيارات، واسأل من  واجلواب عن ذلك أن يقال:

مر فلن يدوم طويالً، بل شاهدهن يف البالد األخرى، وعلى الفرض أنه ميكن تطبيقه يف بداية األ
سيتحول يف املدى القريب إىل ما كانت عليه النساء يف البالد األخرى كما هي سنة التطور املتدهور 

 يف أمور بدأت هينة بعض الشيء مث متدهورة منحدرة إىل حماذير مرفوضة.

                                                           

 .162منهج أهل احلديث، زكريا بن غالم قادر الباكستاين، من أصول الفقه على  26
 .160شرح القواعد الفقهية، امحد الزرقا، صححه وعلق عليه: مصطفى امحد الزرقا،  27
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نزع احلياء منها، واحلياء من اإلميان كما صح ذلك علن النيب صلى اهلل عليه وسلم. واحلياء هو 
وهلذا كان مضرب املثل وحتتمي به من التعرض إىل الفتنة ،  املرأةاخللق الكرمي الذي تقتضيه طبيعة 

 ها. فال تسأل عن املرأة، ويقال: أحيا من العذراء يف خدرها . وإذا نزع احلياء من فيه
من البيت والبيت خري هلا كما قال ذلك أعلم اخللق مبصاحل اخللق حممد  املرأةسبب لكثرة خروج 

صلى اهلل عليه وسلم ، ألن عشاق القيادة يرون فيها متعة ، ولذلك جتدهم يتجولون يف سياراهتم هنا 
 وهناك بدون حاجة ملا حيصل هلم من املتعة بالقيادة.

ب إىل ما شاءت ومىت شاءت وحيث شاءت إىل ما شاءت من أي تكون طليقة تذه املرأةأن 
غرض تريده ألهنا وحدها يف سيارهتا مىت شاءت يف أي ساعة من ليل أو هنار ، ورمبا تبقى إىل ساعة 
متأخرة من الليل . وإذا كان أكثر الناس يعانون من هذا يف بعض الشباب فما بالك بالشابات إذا 

   يف عرض البلد وطوله ، ورمبا خارجه أيضاً .خرجت حيث شاءت مييناً ومشاالً 
على أهلها وزوجها فألدىن سبب يثريها يف البيت خترج منه وتذهب بسيارهتا  املرأةسبب لتمرد 

إىل حيث ترى أهنا تروح عن نفسها فيه ، كما حيصل ذلك من بعض الشباب وهم أقوى حتماًل من 
 . املرأة

ك: الوقوف عند إشارات الطريق ويف الوقوف عند حمطات سبب للفتنة يف مواقع عديدة، مثال ذل
البنزين، ويف الوقوف عند نقط التفتيش، ويف الوقوف عند رجا املرور عند حترير خمالفة أو حادث، ويف 

ويف وقوفها عند خلل يقع يف السيارة أثناء الطريق  –البنشر–الوقوف لتعبئة إطار السيارة باهلواء 
 .هاإىل إسعاف املرأةفتحتاج 

كثرة ازدحام السيارات يف الشوارع، أو حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات، وهم أحق 
 وأجدر. املرأةبذلك من 

بطبيعتها أقل من الرجل حزمًا وأقصر نظرًا وأعجز قدرة، فإذا دامهها  املرأةكثرة احلوادث، ألن 
 اخلطر عجزت عن التصرف. 

بطبيعتها نفسها حتب أن تكمل نفسها مبا يتعلق هبا من لباس  املرأةسبب إلرهاق النفقة فإن 
 .وغريه ، أال ترى إىل تعلقها باألزياء كلما ظهر زّي رمت مبا عندها وبادرت إىل

 :أمرينلى السيارة، تندرج ع املرأةاليت ترتتب على قيادة ويالحظ مما سبق يف بيان وسرد املفاسد 
 :املرأةمتعلق بذات منها ما هو 

 .نزع الحجابمن 
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 .ونزع الحياء منها
 .من البيت المرأةسبب لكثرة خروج 

 حيث تريد.  إلى تكون طليقة تذهب المرأة
والتعليم وبيان  التأديبالفتيات يف اجملتمع من  إعدادجياب على هذا اجلانب حبسن  أنوميكن 

الصواب من اخلطأ فتتحسن فتتقوى سرائرهم وتتحسن طباعهم، ولشك من بقاء بعض املغردات 
العقوبة اليت تليق وحجم  إنزالخارج السرب من بعض الفتيات فيكون القانون الرادع هلم باملرصاد يف 

 يف اجملتمع. واإلفسادالناتج عن خمالفة القانون  واإلضرارالفساد 
 :واجملتمع األهلمن  باآلخرينمتعلق ا هو ومنها م

 كثرة ازدحام السيارات في الشوارع.
 كثرة الحوادث.

 على أهلها وزوجها. المرأةسبب لتمرد 
 سبب للفتنة.

 بطبيعتها.  المرأةسبب إلرهاق النفقة فإن 
وهذا اجلانب ال خيلوا بان يتعلق يف اجلانب التنظيمي للمجتمع املنوط باهليئات التشريعية يف سن 

 .األفرادوترفع سويت اجملتمع من مجيع  األخطاءاليت تعاجل  واألنظمةالقوانني 
 

 :يأيتالواقع ملا  إىل األقربهم  األولالقول  أصحاب أنويغلب الظن على 
 .التأبيدمبلغ اليقني لتحرم على  تبلغمل  املرأةاملفاسد املرتتبة على قيادة 
والقوانني الرادعة اليت  األنظمةهبا ومعاجلتها بسن  اإلحاطةميكن  املرأةاملفاسد املرتتبة على قيادة 

 تزيل ما تعلق هبذا الفعل.
 
 

 .28بذلفحص الطيب قبل الزواج اإللزام املطلب الثذني:

                                                           
 .http://www.yabeyrouth.com/pages/index3195.htmمقال بعنوان احلكم الشرعي للفحص الطيب قبل الزواج.  28

http://www.yabeyrouth.com/pages/index3195.htm
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والرمحة وما يتعلق بغريمها من  املودةولقد شرع اهلل تعاىل الزواج وما يرتتب عليه بني الزوجني من 
من الضرورات اخلمس من حفظ  أن، بل األسرةالهتمام واضح من اهلل تعاىل حبفظ هذه  األبناء

ات فال بد من التشريع والنسل باإلنسان اإلسالمالنفس وحفظ النسل لدليل واضح على اهتمام 
منهج  إىلعلى هذه الضرورات وااللتفات كل االلتفات  األمثلاحلفاظ  اإلنسانوالقوانني اليت يسنها 

اخلفية اليت تتعلق  األمورهلي من  اإلنساناليت تصيب  اإلمراضاهلل تعاىل يف بيان هذا االهتمام، وان 
 إجيادكان ال بد من   إمراضمن  حيتويهما  إدراكللشخص  املعاينال يستطيع الناظر  اإلنسانيف داخل 

، األصحاء إىل الرمضاءاملختلفة من  اإلمراضحل يساعد الناس يف عدم التدليس عليهم، ونقل 
، ولكن الفحص الطيب قبل الزواج  األمرما بغريهم وحفظ انساهلم من هذا  أيصيبهموحفظ الناس من 

 والراجح منها: األقوال مع بيان شاء اهلل تعاىل أنكان يف مدى اعتبار الزاميته نوع من خالف نذكره 
 

 بالفحص الطيب قبل الزواج.  إلزاممن  متحققة -املصلحة-: هل الفائدةحترير حمل النزاع
 .-املصلحة-اجمليزون يرون بتحقق هذا الفائدة

 املانعون يرون عدم حتقق هذه الفائدة يف مجيع الصور واحلاالت.
 

الرباهني لكل فريق مع الرد عليها عند احلاجة وبيان و  األدلةمع سرد  واألقوال اآلراء اآلننذكر 
 يف هناية ذلك واهلل تعاىل اعلم. الصوب

جيوز لويل األمر إصدار قانون يلزم فيه كل املتقدمني للزواج بإجراء الفحص الطيب  القول األول:
 حبيث ال يتم الزواج إال بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه الئق طبياً. 

حممد شبري: أن الفحص الطيب ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية، وال مع مقاصد فريى األستاذ 
الزواج، وألن زواج األصحاء يدوم ويستمر أكثر من زواج املرضى، وميكن تنظيمه ـ الفحص الطيب ـ 

 .29حبيث ال يرتتب عليه ضرر بالرجل أو املرأة
ل للزوج اآلخر فيه من الضرر ما ال ويقول األستاذ الصابوين: إصابة أحد الزوجني مبرض معد ينتق

خيفى، كما أن فيه تغريراً للسليم منهما إذ رمبا لو علم مبرض زوجه ملا وافق على الزواج به، وإين أقرتح 
أن يضيف املشرع إىل هذه الشهادة تقريرًا يتضمن فحص فصيلة دم كل من الزوجني، فقد أثبت 

التحليل على أن فصيلة دم الزوجة إذا مل تكن على  الطب احلديث مبا توصل إليه املخترب من دقة يف
                                                           

 .210هـ ص1916حممد عثمان شبري: موقف اإلسالم من األمراض الوراثية، جملة احلكمة، لندن، العدد السادس، صفر 29 
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أو ينشأ الولد مريضاً  وفاق مع فصيلة دم الزوج فقد حيصل تشويه يف اجلنني أو إجهاض قبل األوان،
إىل غري ذلك من األمور اليت ميكن للطب حاليًا أن ينبأ عنها نتيجة زمرة دم كل من الزوجني. إن 

، ولكنه يعطي صورة واضحة لكل من راغيب الزواج عن شريك حياته تقريراً من طبيب ال يؤخر زواجاً 
املقبل، والشريعة اإلسالمية تتقبل كل ما هو نافع ومفيد للفرد واألسرة يف هذا املضمار ولو مل ينص 

 .30عليه الفقهاء بعينه
 :31األدلة

 استدل القائلون باجلواز:  
َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوأُْويل اأَلْمِر ِمنُكْم فَِإن تـََناَزْعُتْم يف يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا "قوله تعاىل يف: 

سورة " ِويالً َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِالّلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْرم َوَأْحَسُن تَأْ 
  .(04)النساء 

أن املباح إذا أمر به ويل األمر املسلم للمصلحة العامة يصبح واجبًا ويلتزم املسلم  ة:وجه الدالل
 بتطبيقه.

َوأَنِفُقوْا يف َسِبيِل الّلِه َواَل تـُْلُقوْا بِأَْيِديُكْم ِإىَل التـَّْهُلَكِة َوَأْحِسنـَُوْا ِإنَّ الّلَه حيُِبُّ "قوله تعاىل يف: 
  .(140)سورة البقرة  " اْلُمْحِسِننيَ 

أن بعض األمراض املعدية تنتقل بالزواج فإذا كان الفحص يكون سببًا يف الوقاية  وجه الداللة:
 تعني ذلك.

يُع الدَُّعاء" :قوله تعاىل يف  "ُهَناِلَك َدَعا زََكرِيَّا َربَُّه قَاَل َرب  َهْب يل ِمن لَُّدْنَك ُذر يًَّة طَي َبًة إِنََّك مسَِ
 ( 83)سورة آل عمران 
ن احملافظة على النسل من الكليات الست اليت اهتمت هبا الشريعة، فال مانع من أ  وجه الداللة:

حرص اإلنسان على أن يكون نسله املستقبلي صاحلاً غري معيب، وال تكون الذرية صاحلة وقرة للعني 
إذا كانت مشوهة وناقصة األعضاء متخلفة العقل، وكل هذه األمراض هتدف لتجنبها عملية الفحص 

 الطيب. 
"ال توردوا املمرض على  :ديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالح
 "  32املصح

                                                           

 .287أحكام الزواج يف الفقه اإلسالمي، عبد الرمحن الصابوين، ص 30
، انظر موقف اإلسالم من األمراض الوراثية، 122،120اجليين، عارف حممد عارف، ص، انظر االختبار 866ـ861اجلنني املشوه، د.حممد علي البار، ص 31

 .222ـ204حممد عثمان شبري، ص
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حديث "فر أن النص فيه أمر باجتناب املصابني باألمراض املعدية والوراثية، ومثله وجه الداللة:  
 وهذا ال يعلم إال من الفحص الطيب .  "33من اجملذوم فرارك من األسد

الفحص الطيب ال يعترب افتئاتًا على احلرية الشخصية؛ ألن فيه مصلحة تعود على الفرد أوالً إن 
وعلى اجملتمع واألمة ثانياً، وإن نتج عن هذا التنظيم ضرر خاص لفرد أو أفراد فإن القواعد الفقهية 

 ".35" وأنه "يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام34تقرر أن "يرتكب أهون الشرين
 

حيث إنه إذا أمكن دفع الضرر قبل وقوعه فهذا أوىل وأسهل  "36"الدفع أولى من الرفعقاعدة 
 من رفعه بعد الوقوع . 

 
 ".37"الوسائل هلا حكم الغايات 
فإذا كانت الغاية هي سالمة اإلنسان العقلية واجلسدية؛ فإن الوسيلة احملققة لذلك مشروعة،  

ق مصاحل مشروعة للفرد اجلديد ولألسرة واجملتمع ويدرأ مفاسد وطاملا أن الفحص الطيب قبل الزواج حيق
 . ذه من األسباب املأمور هبا شرعاً اجتماعية ومالية على املستوى االجتماعي واالقتصادي وه

دعوة الشريعة اإلسالمية إىل احملافظة على النسل، باعتباره أحد الكليات اخلمس، وقد وردت 
 األنبياء وغريهم بأن يرزقهم اهلل ذرية طيبة. قال زكريا عليه السالم:آيات وأحاديث تدل على حرص 
]رَبَـَّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا  ، وقوله: 83سورة آل عمران: اآلية [ ]َرب  َهْب يل ِمْن َلُدْنَك ُذر يًَّة طَي َبةً 

وإن قيل أهنا إشارة إىل صالح الذرية إال أهنا ، وهذه  .79سورة الفرقان: اآلية  َوُذر يَّاتَِنا قـُرََّة أَْعنُيٍ[
)خَتَيـَُّروا  تشمل أيضًا سالمتهم من العيوب اخلَْلِقّية، وقد ورد عنه صلى اهلل علبه وسلم أنه قال:

 . وكل هذه األغراض هتدف إىل حتقيقها عملية الفحص الطيب قبل الزواج.38لُِنطَِفُكْم(
العمل على احملافظة على كيان األسرة، فقد ورد عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قوله: أميا 
رجل تزوج امرأة وهبا جنون،أو جذام،أو برص، فمسها، فلها صداقها كاماًل، وذلك لزوجها غرم على 

                                                                                                                                                                                     

 .0779باب ال عدوى، رقم احلديث -صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، كتاب الطب 32
 .2019رقم احلديث باب العيب يف املنكوحة، -السنن الصغرى، امحد بن احلسني البيهقي، كتاب النكاح 33
 .190قواعد الفقه، حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت،ص 34
 .884تيسرُي علم أصول الفقه، عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب،ص 35
 .130األشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،ص 36
 .2/8369حممود فاعور،املقاصد عند االمام الشاطيب دراسة أصولية فقهية،  37
 ، حكم علية االرنؤوط: حسن بطرقة وشواهده.1463كتاب األكفاء، رقم احلديث   -سنن ابن ماجة، حممد القزويين، أبواب النكاح 38
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الغرر ، ومن مّث فالفحص الطيب قبل الزواج حيافظ على كيان الزوجية من الفسخ اجلائز عند 39وليها
 على رأي بعض الفقهاء.

حث النيب صلى اهلل علبه وسلم على اختيار الزوج زوجته من عائلة تعرف بناهتا باإلجناب،فقد 
. مما يدل على أمهية 40)تـََزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد فَِإين  ُمَكاثِرم ِبُكْم األَُمَم( اهلل علبه وسلم: قال صلى

  نسل والوالدة املستقبلية.عنصر االختيار على أساس صحة ال
حث النيب صلى اهلل علبه وسلم من أراد اخلطبة أن ينظر إىل املخطوبة، فعن أيب هريرة رضي اهلل 

َها فَِإنَّ يف أَْعنُيِ األَْنَصاِر  عنه:)أن رجاًل خطب امرأة، فقال له النيب صلى اهلل علبه وسلم: )فَاْنظُْر إِلَيـْ
 معرفة العيوب يف املخطوبة، وعلى أوليائها ذكر ذلك.. مما يدل على ضرورة 41َشْيًئا(
 

.  على القول  بأن عقد النكاح يدخله خيار 44، واحلنابلة43،والشافعية42نص العلماء من املالكية
العيب كغريه من العقود املدنية، وإن اختلفوا يف حتديد العيوب اليت يفسخ هبا العقد، مما يدل على أنه 

عرفة عيوب كل منهما اجلسدية لكي ال حيدث الفسخ وما ينبين عليه من من الواجب على اخلاطبني م
 إشكاالت مادية ونفسية وإنسانية.

 
استحب أهل العلم التغريب يف النكاح، فيبتعد عن الزواج بالقريبات، كابنة العم وابنة اخلال، 

اطر الزواج وذلك تفاديًا لضعف بنية األوالد، وقد تنبه عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إىل خم
، أي تزوجوا الغريبات حىت ال يضعف النسل، وقال رضي اهلل )اغرتبوا وال تضووا( بالقريبات فقال:

. وهذا ليس مبسلَّم على إطالقه لكنه من 45عنه: )ال تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد خيلق ضاوياً(
كثرية ال ميكن أن تتحقق يف حيث األعم األغلب إذ قد يكون يف الزواج من القريبة مصاحل ظاهرة  

 زواج البعيدات.

                                                           
 .1047موطأ االمام مالك، مالك بن انس األصبحي، كتاب النكاح ـ باب يف الصدقاء واحلباء، رقم احلديث39  
، حكم األلبـاين: حسـن صـحيح، انظـر 2000باب النهي عن تزويج من مل يلد من النساء، رقم احلديث  -االشعث، كتاب النكاحسنن أيب داود، سليمان بن 40 

 ،حكم االرنؤوط: صحيح لغريه.12618مسند انس بن مالك، رقم احلديث  -مسند أمحد، امحد بن حنبل، مسند املكثرين من الصحابة
 .2002باب ندب النظر إىل وجه املرأة وكفيها ، رقم احلديث  -نكاحصحيح مسلم، مسلم بن احلجاج، كتاب ال 41 
 .2/060باب العيوب اليت يفسخ هبا النكاح...،  -املدينة، يوسف القرطيب، كتاب النكاح أهلالكايف يف فقه 42 
 .138ـ 8/176انظر روضة الطالبني وحتفة املفتني، حميي الدين النووي،  43 
 .202ـ3/136اخلالف، علي املرداوي،  اإلنصاف يف معرفة الراجح من44 
 .8/787ابن قتيبة، ، غريب احلديثانظر ، 8/106 باب الضاد مع الواو )ضوا (،-واألثر، املبارك بن حممد بن األثري، حرف الضاد النهاية يف غريب احلديث45 
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الفحص الطيب قبل الزواج حيقق مصاحل مشروعة للفرد اجلديد، ولألسرة واجملتمع، ويدرأ مفاسد 
 اجتماعية ومالية على املستوى االجتماعي واالقتصادي.

ون هناك من األمراض ما يكون خميفاً، وخيشى على الزوجني منه، فيعد اإلقدام على الزواج د
: )ال ضرر وال وهو حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم معرفة من اآلخر ضرر، والقاعدة تقول

. وعلى ذلك فالفحص الطيب ال يعارض الشريعة اإلسالمية، بل تؤيده ملا فيه من املصاحل 46ضرار(
 العديدة لألفراد واألسر واجملتمعات.

 
 :47ومن إيجابيات الفحص الطبي قبل الزواج

 يف احلد من األمراض الوراثية واملعدية واخلطرية.( الوقاية 1)
( محاية اجملتمع من انتشار األمراض واحلد منها، والتقليل من اآلثار املرتتبة عليهما من الناحية 2)

 اإلنسانية واملالية.
( وجود أوالد أصحاء عقليًا وجسديًا من تزاوج اخلاطبني املعنيني بعد الكشف عليهما، 8)

 وجود ما يفسد زواجهما من هذه األمراض. والتأكد من عدم
( حتديد قابلية الزوجني املؤهلني لإلجناب من عدمه، بصورة عامة وإىل حد ما، ألن أسباب 9)

العقم ليست معروفة كلها، وحيقق رغبة اخلطيبني ملعرفة األسباب احملتملة للعقم، وهبذا يقدمان على 
 أوالد بإذن اهلل.الزواج ومها مطمئنان بأهنما سيكون هلما 

( التحقق من قدرة كل من الزوجني املؤهلني على ممارسة عالقة جنسية سليمة مع الطرف 0)
 اآلخر مبا يشبع رغبات كل منهما بصورة طبيعية.

( التحقق من وجود أمراض مزمنة مؤثرة على مواصلة احلياة بعد الزواج، مثل السرطانات 6)
 وغريها.

اطبني نتيجة معاشرة اآلخر جنسيًا وحياتيًا والتأكد من ( عدم تضرر صحة كل من اخل7)
 سالمتهما من األمراض اجلنسية واملعدية وغريها من الوبائيات.

 

                                                           
 ، حكم علية االرنؤوط: صحيح لغريه.2891احلديث باب من بىن يف حقه ما يضر جباره، رقم  -سنن ابن ماجة، حممد القزويين، أبواب االحكام 46
دنيـة، الطبعـة هذه اإلجيابيات مستقاة وبتصرف من ندوة الفحص الطيب قبل الـزواج مـن منظـور طـيب شـرعي، حتريـر فـاروق بـدران وآخـرين، عـن مجعيـة العفـاف األر  47

ـــ39، 28م( ص1449هــــ 1910الثالثـــة  م، 1442هــــ ـ 1918بـــاجلنني، رســـالة ماجســـتري يف اجلامعـــة األردنيـــة،  ، حممـــود العمـــري، التـــدابري الشـــرعية للعنايـــة37ـ
 (.28ـ14ص
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القول الثاين: ال جيوز إجبار أي شخص إلجراء االختبار الوراثي، وجيوز تشجيع الناس ونشر 
 الوعي بالوسائل املختلفة بأمهية االختبار الوراثي.

 ون عن إجبار الشخص للفحص الوراثي مبا يلي: واستدل املانع
أن أركان النكاح وشروطه اليت جاءت هبا األدلة الشرعية حمددة، وإجياب أمر على الناس وجعله 
شرطاً للنكاح َتزيّد على شرع اهلل، وهو شرط باطل، وقد صح قوله عليه الصالة والسالم: "كل شرط 

 ". 48ليس يف كتاب اهلل فهو باطل
الن الشروط على نوعني شروط الشارع سبحانه وتعاىل وشروط  إطالقهذا القول على ال يسلم ه

احد العاقدين اشرتط على صاحبه الفحص الطيب جلاز ذلك ولو  أنالعبد وهي الشروط اجلعلية، ولو 
املسلمون عند شروطهم كتابته يف العقد لصح منه ذلك، وحديث النيب صلى اهلل عليه وسلم : "   أراد
 األموراملسلمني عند والة  ميثلوناحلل والعقد  وأهل. 49شرطا حرم حالال أوشرطا احل حراما  إال

اختار  كأمناهو متفرع من اختيار من ميثل الناس يف مسائلهم وحقوقهم   إمناعن املسلمني  فاختيارهم
 ذلك املسلمني.

وجه إللزامه بالفحص أن النكاح ال يلزم منه الذرية، فقد يتزوج الرجل ألجل املتعة فقط فال 
 الوراثي كما هو احلال يف كبار السن.

فال جيوز التنازل عنها والفحص  أساسيال يسلم هذا القول الن سالمة كال الزوجني مطلب 
 إىلاخلوف من انتقاله أو  اآلخرالطرف  إىلاحدمها اخلوف من انتقاله  أمرين ألحدالطيب يكون 

  احلكم العام. الختاذ األغلب عماأل، وهذه الصورة ليست واألطفالالنسل 
أن الفحص غالبًا سيكون على مرضني أو ثالثة أو حىت عشرة، واألمراض الوراثية املعلومة اليوم 

مرض، وكل عام يكتشف أمر جديد، فإذا ألزمنا الناس بالفحص عنها مجيعًا فقد  3000أكثر من 
 يتعذر الزواج ويصعب وينتشر الفساد.

الفتاكة اليت ال يتصور دوام العيشة الزوجية  لألمراضال يسلم هذا القول الن الفحص يكون 
، ما ال يدرك كله ال األخرالنفور من قبل كل طرف عن  إىل األحوالتؤدي يف اغلب  إهنابينهما بل 
 .يرتك جله

 "إذا أتاكم مـن ترضون دينه وخلقه فزوجوه".قوله صلى اهلل عليه وسلم:  (9

                                                           

 .2163باب إذا اشرتط شروطا يف البيع ال تصح، رقم احلديث -صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، كتاب البيوع 48
  .2342حلديث سنن الدارقطين، علي بن عمر الدارقطين، حتقيق: شعيب االرنؤوط، كتاب البيوع، رقم ا 49
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مل يقل صلى اهلل عليه وسلم: "وصحته". واألصل أن اإلنسان سليم، وقد الداللة: وجه  
 اكتفى باألصول: الدين واخللق.
اخللق والدين، فان   األمرينفالناظر يدل على االكتفاء هبذين  أطالقةال يسلم هذا القول على 

ستكون   اآلثارواوهم الناس بالصحة مث تبني غري ذلك فان  إمراضكان كذاب ومل يفصح عما به من 
 إىلكبرية ومؤمله، وقد يظهر يف زماننا هذا من يتصنع اخللق والدين من اجل اخذ غايته مث يعود 

فان كان على  األمر، فال بد من محاية الناس من هؤالء وعدم االكتفاء هبذا ألفهطباعة واصله الذي 
الفحص الطيب، وان كان غري ذلك مما ال  إىلفلن حيتاج  إمراضما به من  بيان إىلخلق ودين سيبادر 

، وكما تقول القاعدة الفقهية املنع األخرميتلك اخللق والدين فان الفحص سوف حيمي احدمها من 
 .50من الرفع أوىل

 ." 51" أنا عند ظن عبدي يبما جاء يف احلديث القدسي:  (0
أن املتقدم للزواج ينبغي أن حيسن الظن باهلل ويتوكل على اهلل ويتزوج، والكشف وجه الداللة:  

 يعطي نتائج غري صحيحة أحياناً . 
اهلل  إىلمع التوجه  باألسباب األخذبالتوكل عليه وهو  أمرال يسلم هذا القول الن اهلل تعاىل 

 أنالفحص ال بد  إىلالتوجه  للناس، وعند الشرعيتعاىل بالدعاء بالتوفيق والسداد وهذا التوجيه 
 من يثق بعلمه ودينه وحيسن عندها الظن باهلل تعاىل. إىليتوجه 
( والشيخ ابن باز رمحه اهلل يرى عدم جواز الكشف الطيب قبل الزواج، بل نصح املتقدمني على 6

روي ذلك عن ، كما  52(ين:)أَنَا ِعْنَد َظن  َعْبِدي الزواج: بإحسان الظن باهلل، فاهلل سبحانه يقول
 .53النيب صلى اهلل علبه وسلم، وألن الكشف يعطي نتائج غري صحيحة

وعلى الرغم من وجاهة رأي شيخنا الشيخ ابن باز رمحه اهلل إال أن األدلة الواردة من الكتاب 
والسنة تدل على أن األخذ باألسباب من أجل األمور الدنيوية جائز للعباد من أجل حتصيلهم 

 كرمية اخلالية من املكدرات، فقد ورد عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أنه قال:للحياة الطيبة ال
 .54)نفر من قدر اهلل إىل قدر اهلل(

 
                                                           

 .130األشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،  50
 ، حكم علية االرنؤوط: إسناده صحيح.8322باب فضل العمل، رقم احلديث  -سنن ابن ماجة، حممد القزويين، أبواب األدب 51
 .6306، رقم احلديث تعاىل:]وحيذركم اهلل نفسه[ كتاب التوحيد ـ باب قول اهللصحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري،  52 
 .11م، ص1446، 047جريدة املسلمون، العدد  53
 .0233، رقم احلديث كتاب الطب ـ باب ما يذكر يف الطاعونصحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري،   54
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 :55( ومن سلبيات الفحص الطبي قبل الزواج7
( وجود الضرر النفسي واالجتماعي لدى من يثبت عنده بعض األمراض املزمنة مثل سرطان 1)

 الرجل أو غريها من األمراض األخرى. الثدي، أو العقم عند املرأة أو
 ( وجود القلق لدى من يثبت عنده املرض املزمن قبل الزواج فتحيل حياته إىل كآبة ويئس.2)
 ( عدم صدق بعض النتائج اليت خرج هبا الطب من هذه التحليالت.8)
 ( حرمان البعض من فرصة االرتباط بالزواج نتيجة فحوصات قد تكون غري أكيدة.9)
قلما خيلو إنسان من أمراض وخاصة يف وقتنا احلاضر، حيث ثبت طبيًا وجود أكثر من ( 0)

 ( مرض وراثي.8000)
( التسرع يف املشورة الصحية يف الفحص قد يسبب من املشاكل نفس القدر الذي يرجى أن 6)

 منه. يستفاد
شر ( قد يساء استخدام نتائج الفحص لبعض األشخاص املقدمني على الزواج بسبب ن7)

 معلومات عن هذا الفحص واستخدامها استخداماً ضاراً.
 

 الرتجيـح: 
 على مرحلتني: الرأيلكن البد من التدرج يف تطبيق هذا  األرجحهو  األولالقول 
اشرتاط الفحص على  أوجيب توجيه اجملتمع على االهتمام هبذا اجلانب يف السؤال  :األولى

 املتقدم هلا من اجل االحتياط. أواملتقدم للزواج 
جزء من القانون والنص عليه يف  األمرهذا  جلعلمرحلة من الوعي الكايف  إىلالوصول  ثانيا:

 دواعي هذا التقيد واحرتمها. أدركيكون اجملتمع املسلم قد  أنالقانون للعمل به بعد 
 

 توجيهات عامة:
الفحص إذا كانت هناك قرائن تدل على احتمال لويل املرأة أن يشرتط من املتقدم للخطبة إجراء 

اإلصابة باملرض سواء للمخطوبة أو للذرية مستقبال، السيما يف هذا الزمان الذي انتشرت فيه 
 .األمراض املختلفة مثل نقص املناعة املكتسب )اإليدز( والزهري والسيالن وغريها

                                                           
ة من منظور إسالمي، عارف حممـد عـارف، جملـة التجديـد، تصـدر عـن اجلامعـة هذه السلبيات مستقاة وبتصرف من: االختبار اجليين والوقاية من األمراض الوراثي 55

، هارســيناي، زولــت وآخــرون: التنبــؤ الــوراثي، ترمجــة 188ت180م، ص1444هـــ ـ فربايــر 1914اإلســالمية العامليــة مباليزيــا، العــدد اخلــامس، الســنة الثالثــة، شــوال 
 (.236ـ204م(، ص1433هـ ـ 1904(، 180عدد )مصطفى إبراهيم فهمي، الكويت: سلسلة عامل املعرفة، ال
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ل املنطقة، وهم معرضون غالباً إذا انتشر مرض معني يف منطقة معينة، وكان املتزوجون من أه
النتقال األمراض الوراثية للذرية، فال بأس من طلب الفحص قبل الزواج، وليس ذلك على النطاق 

 العام، فلو كان املرض ينتشر يف منطقة معينة من بلد ما فقط فيقتصر احلكم على املنطقة .
الوعي عن طريق وسائل تشجيع إجراء االختبار الوراثي قبل الزواج، وذلك من خالل نشر 

 اإلعالم املسموعة واملرئية والندوات واملساجد. 
تناشد السلطات الصحية بزيادة أعداد وحدات الوراثة البشرية لتوفري الطبيب املتخصص يف تقدمي 
اإلرشاد اجليين وتعميم نطاق اخلدمات الصحية املقدمة للحامل يف جمال الوراثة التشخيصية والعالجية 

 الصحة اإلجنابية.  هبدف حتسني
عند إلزام الناس وإجبارهم على إجراء فحص طيب فقد اجته الرأي الطيب يف جمموعه إىل ضرورة  أما

حتديد أنواع معينة من األمراض، ألن هذا اإلجبار حينها يقوم )للحد من انتشار بعض األمراض 
النا منها، وهي أمراض قليلة الوراثية، وميكن الكشف عن حاملها قبل الزواج، واليت ميكن وقاية أطف

حاملها من األبوين معروفة علمياً  واضحة االنتشار معروفة الوراثة طبياً، وإمكانية التوصل إىل
 .56وطبياً(

يقول األستاذ الدكتور حممد علي البار يف ذلك: يف كل شخص يوجد تسعمائة مرض وراثي، 
املاليني، ومن املستحيل أن نبحث يف  فهل من املعقول أن نبحث يف كل هذه القوائم، فهذا يكلف 

كل هذا، إمنا تكون هناك شواهد فهناك أمراض ميكن اختيارها وهي معروفة لدينا من حيث االنتشار 
والتأثري، وإمكانية حتمل الدولة أعباء هذه الفحوصات، وخاصة األعباء املالية، أما األمراض املعدية 

معقولة تتحملها الدولة والفرد وجتري هلا املعاجلة،  ففحصها سهل، ومعرفة وجودها متيسر، وبتكلفة
أما األمراض الوراثية فهي عويصة جداً، ومن يتحمل هذه املشكلة؟ إهنا عدد كبري من األمراض، 

 .57وجيب أن نأخذ عدداً حمدوداً 
وعلى الرغم من إمكان تطبيق هذا األمر من الناحية النظامية إال أن ذلك ال يؤثر  يف  صحة 

 النكاح صحيحاً إذا تكاملت شروطه وأركانه. إذا  مت  بغري  الفحص الطيب، ويعترب  عقدالعقد  

                                                           
 .17سناء عادل، صندوة الفحص الطيب، د.  56 
 .97ـ96د.حممد علي البار، صندوة الفحص الطيب،   57


