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: ممخص بحث
يتناول ىذا البحثث مسثةلة اعتبثار الوسثالل الطبيثة المعاصثرة مثن قبيثل القثرالن التث
 ولتحقيق ىذا الغرض قسثمتو إلثث ثالثثة،يعتمد عمييا ف إثبات عيوب النكاح بين الزوجين

 وأثرىثا، وأقسثاميا،مباحث؛ تحدثت ف المبحث األول منيا عن حقيقة إثبات عيوب النكثاح
، أمثثا المبحثثث الثثثان ي فقثثد بينثثت فيثثو ماىيثثة الوسثثالل الطبيثثة المعاص ثرة،عمثثث عقثثد النكثثاح
 وجتمثثت البحثثث ببيثثان حجيثثة، ومثثا يثبثثت مثثن العيثثوب بكثثل وسثثيمة مثثن الوسثثالل،وأىميتيثثا

. وآثاره،إثبات عيوب النكاح بالوسالل الطبية المعاصرة

ABSTRACT
Proving the Faults of Marriage by Medical Methods and Its
Impact on Marriage Agreements.
This study discusses considering contemporary medical methods as
evidences to rely on proving the faults of marriage between spouses.
To realize this objective the researcher divided this study into three
parts; the first examines the approval of marriage faults, its divisions
and impact on marriage agreements. The second part explains the
meaning of the contemporary medical methods, its importance and
the faults it can prove. The conclusion discusses the affirmation of
using contemporary medical methods in proving the faults of
marriage and its impacts on marriage agreements.

2

مقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمث النب األم محمد بن عبد اهلل 

وعمث آلو وأصحابو أجمعين ،أما بعد.

لقد امتن اهلل عمث عباده أن جمق ليم من أنفسيم أزواجاً ليسكنوا إلييا ،وجعل بينيم مودة
ورحمة ،قال اهلل تعالثي ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ(ٔ) ،وذلك من أجل أن يقوم اإلنسان
بوظيفتو ف عمارة األرض وعبادة اهلل تعالث ،وبذلك يتم مقصد حفظ النسل الذي من أجمو
شرع الزواج ،وألجل ىذا المقصد أيضاً حث الشرع الحنيف عمث الزواج ورغب فيو ،قال
اهلل تعالثي ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ(ٕ) ،وقال عز وجلي ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭼ(ٖ) .
وحتث يقوم الزواج عمث أسس قوية متينة ليكون زواجاً ناجحاً فال بد من الوفاء بحقوقو

الجمقية
وواجباتو ،وىذا يتطمب من العاقدين أن يبين كل منيما لصاحبو ما فيو من العيوب َ

الت تمنع من تحقيق مقاصد الزواج وأىدافو ،وذلك تجنباً لوقوع النزاع والشقاق بينيما بعد
كثير من الناس يتسترون عن مثل
الزواج إن جفيت ىذه العيوب عنيما أو أجفيت ،وألن
اً
ىذه العيوب كان ال بد من الرجوع ألىل الجبرة فييا ،وىم األطباء بما يممكونو من وسالل

طبية معاصرة تكشف عن مثل ىذه العيوب بل تتنبة أحياناً بحدوثيا ف المستقبل ،لذلك
جاء ىذا البحث بعنوان ( :إثبات عيوب النكاح بالوسائل الطبية المعاصرة وأثره عمى عقد

الزواج)  ،لبيان حجية ىذه الوسالل ف إثبات عيوب النكاح ،وىل يمكن اعتبارىا من قبيل
القرالن الطبية ،وما ى العيوب الت تثبت بكل وسيمة من الوسالل الت ذكرىا الباحث ف

ثنايا البحث.

( )1سورة الرومي األية (ٕٔ).
( )2سورة النساءي األية (ٖ).

( )3سورة النوري األية (ٕٖ).
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الدراسات السابقة:
ف

حدود بحث

واطالع

لم أجد بحثاً أو رسالة عممية تناولت ىذا الموضوع بيذا

التةصيل والبيان ،فكان ىذا البحث محاولة ف إثراء المكتبة اإلسالمية من جالل الكتابة

ف ىذا الجانب بغير المغة العربية.
مشكمة البحث:

اإلثبات بالقرالن محل جالف بين الفقياء ،بل إن القرالن متفاوتة من حيث القوة والضثعف،

وعمث القثول بجثواز اإلثبثات بيثا ،فيثل تعتبثر الوسثالل الطبيثة المعاصثرة مثن قبيثل القثرالن ،
وما العيوب التث تثبثت بكثل وسثيمة مثن الوسثالل  ،ومثا حكثم العمثل بيثا فث إثبثات عيثوب

النكاح وما أثر ذلك عمث عقد النكاح .

أىداف البحث :تتمجص األىداف العامة لمبحث ف اإلجابة عمث األسلمة التاليةي
ٔ -ما حقيقة عيوب النكاح وما أقساميا

ٕ -ما مفيوم الوسالل الطبية المعاصرة وما أنواعيا

ٖ -ما التكييف الفقي لموسالل الطبية المعاصرة ف إثبات عيوب النكاح
ٗ -مثثا حكثثم إثبثثات عيثثوب النكثثاح بالوسثثالل الطبيثثة المعاص ثرة ومثثا أثثثر ذلثثك عمثثث عقثثد
الزواج

أىمية البحث:
تكمن أىمية ىذا البحث ف التةصيل الشرع السثتجدام الوسثالل الطبيثة المعاصثرة

كقرالن إلثبات عيثوب النكثاح التث قثد يصثاب بيثا أحثد الثزوجين أو كالىمثا ،ومثا يثبثت مثن

العيوب بكل وسيمة من ىذه الوسالل.
منيج الباحث:

سمك الباحثث فث د ارسثتو المثنيس اإلسثتقرال  ،ويظيثر ذلثك مثن جثالل الحثديث عثن

ماىية عيوب النكاح ،وأقساميا ،والمقصود بالوسالل الطبية المعاصرة وأىميتيا ،ثم استجدم
المنيس التحمي ثثم عند بيان التكييف الفقي لموسالل الطبيثة المعاصثرة ،وحكثم إثبثات عيثوب

النكاح بيا ،واألثر المترتب عمث ىذا اإلثبات ف عقد النكاح.
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ىيكل البحث:
ينقسم البحث إلث المقدمة السابقة وثالثة مباحث عمث النحو التال ي
المبحث األول

حقيقة إثبات عيوب النكاح وأثرىا عمى عقد الزواج
وفيو مطمباني
المطمب األول :حقيقة إثبات عيوب النكاح.

المطمب الثاني :أقسام عيوب النكاح وأثرىا عمث عقد الزواج.
المبحث الثاني

ماىية الوسائل الطبية المعاصرة وأىميتيا وما يثبت بيا من عيوب النكاح
وفيو مطمباني

المطمب األولي ماىية الوسالل الطبية المعاصرة وأىميتيا ف إثبات عيوب النكاح.

المطمب الثاني :الوسالل الطبية المعاصرة وما يثبت بيا من عيوب النكاح.
المبحث الثالث

حجية إثبات عيوب النكاح بالوسائل الطبية المعاصرة وأثره عمى عقد النكاح.
وفيو مطمباني

المطمب األولي التكييف الفقي إلثبات عيوب النكاح بالوسالل الطبية المعاصرة.

المطمب الثاني :حكم إثبات عيوب النكاح بالوسالل الطبية المعاصرة وآثاره.
الخاتمة :وقد ضمنتيا أىم النتالس والتوصيات.
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المبحث األول

حقيقة إثبات عيوب النكاح وأثرىا عمى العقد
المطمب األول :حقيقة إثبات عيوب النكاح.
يعتبر مصطمح إثبات عيوب النكاح مصطمحاً مركباً يستوجب تعريفو بيان حقيقة مفرداتو

لموقوف عمث ماىيتو ،وبيان ذلك عمث النحو التال ي
الفرع األول :حقيقة اإلثبات.

أوالً :اإلثبات لغة.

ىو مصدر من أثبت ،يقالي أثبت األمر بمعنث جعمو ثابتاً ،وثبت األمر ثبوتاًي بمعنث
تحقق ،يقالي ثبت حقوي أي أكده بالمعمومات والبيانات الصحيحة ،وقولنا عن شيئ ثابتي

أي ص ث ثثحيح ،وي ثثقالي أثبت ال ث ث ثثحقي أي أقث ثثام حجتو(ٔ) .ومما سبق نرى أن مادة ثبت تعن

التحقق من الش ء ،ومعرفتو معرفة قوية وأكيدة.

ثانياً :اإلثبات اصطالحاً.

وجدت أن مصطمح اإلثبات عند قدامث الفقياء لم يكن لو تعريف
بعد البحث والتدقيق
ُ
محدد ،بل كان القدامث يطمقون مصطمح اإلثبات عمث ما يقام بو الحجة أوالدليل ،وقد

عرف البينة فقالي ( ى إسم لكل ما أبان
تطرق ابن القيم رحمو اهلل ليذا المعنث عندما ّ
الحق وأظيره)(ٕ) ،وبذلك تكون البينة ف اإلصطالح الشرع أوسع من الشيادة ألنيا

تشمل إقامة الحجة أو الدليل بشكل عام ،يؤيد ذلك ما جاء عن بشير بن يسار أن رجالً

من األنصار يقال لو سيل بن أبث حثمة أجبره أن نف اًر من قومو انطمقوا إلث جيبر فتفرقوا
فييا فوجدوا أحدىم قتيال فقالوا لمذين وجدوه عندىم قتمتم صاحبنا فقالوا ما قتمناه وال عممنا

قاتالً .فانطمقنا إلث نبث اهلل  قال فقال ليمي ( تةتونث بالبينة عمث من قتل ىذا ) ،قالوا ما

لنا بينة .قالي ( فيحمفون لكم ) ،قالواي ال نرضث بةيمان الييود ،فكره نبث اهلل أن يبطل

( )1ابن منظوري لسان العرب ،)ٜٔ/ٕ( ،الجوىريي الصحاح.)ٕٗ٘/ٔ( ،
( )2ابن القيمي إعالم الموقعين.)ٜٓ/ٔ( ،
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دمو فوداه مالة من إبل الصدقة) (ٔ) ،والمراد من الحديث أن المدع

ال بد لو من أن

يصحح دعواه بما يثبتيا ليحكم لو.
وقد عرف الجرجان

اإلثبات بةنوي ( الحكم بثبوت ش ء آلجر) (ٕ) .ويالحظ أن ىذا

التعريف عام غير مقيد بموضوع معين.

أما المعاصرون من الفقياء فقد وضعوا لإلثبات تعريفات جاصة ،وى

وان اجتمفت

عباراتيا إال أنيا متقاربة ف المعنث ،لذلك سةقتصر ىنا عمث تعريف الزحيم حيث عرفو

بةنو ي ( تقديم الدليل الم ث ثثعتبر شرعاً أمام القث ث ثثضاء عمث ح ثثق أو واقعة ترتب عميو آثاره

الشرعية) (ٖ).

ومن التعريف السابق يظير ل

أن اإلثبات عند الزحيم

بمعنث إقامة الحجة والدليل

الشرعيين إلثبات صدق دعواه ليحكم لو ف واقعة محل نزاع.

الفرع الثاني :حقيقة عيوب النكاح.

أوالً :العيوب لغة واصطالحاً.

العيوب جمع عيب ،وىو النقص ،يقالي ِعيب الش ء فعابي إذا صار ذا عيب ،فيو
معيب ،والمعيب ىو ما يجمو عنو أصل الفطرة السميمة(ٗ).

أما العيب اصطالحاً فقد اجتمفت عبارات الفقياء ف

تعريفو حسب موضوعو المضاف

إليو ،فعرفوا عيوب البيع بةنياي (ما ينقص بو عين المبيع أو قيمتو نقصاً يفوت بو غرضاً
صحيحاً إذا غمب ف جنس المبيع عدمو)(٘) ،أما ابن قدامة رحمو اهلل تعالث فقد وضح
معيار العيب بشكل عام فقالي ( ىو ما ينقص القيمة ف العادة) (.)ٙ

( )1أجرجو أبو داوود ف سننو ،كتاب الدياتي بابي ف ترك القود بالقسامة(،ص،)ٛٔٙوقد صححو
األلبان ف تجريجو ألحاديث الكتاب.

( )2الجرجان ي التعريفات( ،صٖ).

( )3الزحيم ي وسالل اإلثبات ف الشريعة اإلسالمية( ،صٕٕ).
( )4ابن فارسي معجم مقاييس المغة ،)ٜٔٛ/ٗ( ،ابن منظوري لسان العرب.)ٖٖٙ/ٔ( ،

( )5الحطابي مواىب الجميل ،)ٕٜٗ /ٗ( ،الشربين ي مغن المحتاج ،)٘ٔ/ٕ( ،ابن مفمحي المبدع،
(ٗ.)ٛ٘/

( )6ابن قدامةي المغن .)ٕٖ٘/ٙ ( ،
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أماعيوب النكاح ،وى الت نحن بصددىا ف ىذه الدراسة ،فقد جاء ف معناىاي ( ى
ما يجل بمقصود النكاح األصم

كالتنفير عن الوطء وكسر الشيوة)(ٔ) ،وقد عرفيا

السعدي بةنياي ( كل عيب ينفر الزوج عن اآلجر ويمنع المقصود) (ٕ).

ثانياً :النكاح لغة واصطالحاً.
يةت

النكاح ف

المغة بمعنث المجالطة والمجامرة ،يقالي نكحو الدواء إذا جامره وغمبو،

وتناكحت األشجار إذا انضم بعضيا إلث بعض ،ونكح المطر األرض إذا اجتمط بثراىا(ٖ).

أما ف اصطالح الفقياء فممنكاح تعريفات كثيرة ومجتمفة ،أكثرىا اجتصا اًر وأقربيا عالقة
بموضوع البحث ما جاء ف المغن البن قدامة بةن النكاح ىوي ( عقد التزويس) (ٗ).

ومن جالل ما سبق نرى أن المقصود بإثبات عيوب النكاح ىوي إقامة الدليل المعتبر شرعاً
عمث وجود ما ينفر الزوج من زوجو ويمنع استيفاء حق االستمتاع ،ومعموم أن الشريعة
جعمت من مقاصد الزواج تحقيق المودة والرحمة الت

أشار إلييا القث ث ث ثرآن ف

قث ث ثثولو

تع ثثالثي ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﭼ (٘) ،والعيوب إن وجدت ف أحد الزوجين فإنيا تفسد تمك المودة ،وتقض
عمث الرحمة ،فال يترتب عمث النكاح ثمراتو ف إعفاف الزوجين ،ولما كانت ىذه المنفرات

والعيوب ليست عمث نوع واحد ،كان ال بد من بيان أقساميا ،ثم توضيح أثرىا عمث عقد

النكاح ف المطمبين التاليين ،عمث النحو التال ي

المطمب الثاني :أقسام عيوب النكاح وأثرىا عمى عقد النكاح.

الفرع األول :أقسام عيوب النكاح.

تنقسم عيوب النكاح باعتبار طبيعة العيب إلث قسمين؛ بيانيما عمث النحو التال ي

القسم األول :العيوب الجنسية.
وىي نوعان:

( )1قميوب ي حاشية القميوب .)ٜٔٚ/ٕ( ،

( )2السعديي المناظرات الفقيية( ،صٕٔٔ).
( )3الفيوم ي المصباح المنير.)ٕٙٗ/ٕ( ،
( )4ابن قدامةي المغن .)ٖٖٜ/ٜ( ،
( )5سورة الرومي اآلية (ٕٔ).
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أ .النوع األول :ما يختص بو الذكور ،ويدجل فيو ثالثة من العيوب ،سةقتصر عمث بيان
معناىا ف اإلصطالح ،وى ي
ٍٔ .
الع َّنةي لم تتفق كممة الفقياء عمث تعريف واحد ليا فالحنفية مثالً قد جعموا العنة
مجصوصة بعدم القدرة عمث إتيان المرأة ف الفرج جاصة؛ سواء كان الذكر ينتصب أم ال،

وىو ما عبروا عنو باإلنتشار ،وجصو بعضيم بعجز الرجل عن إتيان زوجتو دون غيرىا،

أو البكر دون الثيب(ٔ).

أما المالكية فقد جعموا العنة مرتبطة بصغر ذكر الرجل بما يحول دون قدرتو عمث

الجماع(ٕ) ،بينما جعميا الشافعية والحنابمة مجتصة بالعجز عن الوطء ف الفرج جاصة؛
لعدم انتشار الذكر وانتصابو حتث لو كان لديو قدرة عمث الوطء ف الدبر(ٖ).

ومن جالل ما سبق يتضح أن العنة ى عدم القدرة عمث جماع الزوجة مع وجود اآللة؛

لمانع منو ككبر السن ،أو سحر ،أو مرض(ٗ).

بي جميور الفقياء عمث أن المجبوب ىو من قُطع كل ذكره ،أو كان ذكره دون
الج ّ
ُٕ .
الحشفة بحيث ال يستطيع الجماع(٘) .أما المالكية فقد اعتبروا أن المجبوب ىو من قطعت

جصيتاه ،سواء قطع ذكره أم ال(.)ٙ
ٖ .الخصاءي اجتمف الفقياء ف

الجص

ىل ىو مقطوع الذكر مع الجصيتين أم ال .

الجميور من الفقياء يرى أن الرجل الجص ىو من قطعت جصيتاه وبق ذكره( ،)ٚأما

( )1الزيمع ي تبيين الحقالق ،)ٕٔ/ٖ( ،البابرت ي العناية شرح اليداية.)ٕٜٚ/ٗ( ،
( )2الجرش ي شرح مجتصر جميل.)ٕٖٚ/ٖ( ،

( )3ابن مفمحي المبدع ،)ٔٙٙ/ٙ( ،الشربين ي اإلقناع.)ٕٗٔ/ٕ( ،
( )4القراف ي الذجيرة ،)ٕٜٗ/ٗ( ،الماورديي الحاوي الكبير.)ٖٙٛ/ٜ( ،

( )5النوويي روضة الطالبين ،)ٜٔ٘/ٚ( ،الشربين الجطيبي مغن المحتاج ،)ٕٖٓ/ٖ( ،البيوت ي
كشاف القناع.)ٔٓ٘/٘( ،

( )6الدسوق ي حاشية الدسوق .)ٕٚٛ/ٕ( ،

( )7النوويي روضة الطالبين ،)ٜٔ٘/ٚ( ،الشربين الجطيبي مغن المحتاج ،)ٕٖٓ/ٖ( ،البيوت ي
كشاف القناع.)ٔٓ٘/٘( ،
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المالكية فالجص عندىم من قطع ذكره دون جصيتيو(ٔ) ،والراجح ف ذلك قول الجميور،

يؤيد ذلك أن العرب تستجدم لفظ الجص لمن كان مقطوع الجصية(ٕ).

ب .النوع الثاني :وىو ما تختص بو النساء.

ق :ىو انسداد مسمك الذكر من بضع المرأة بمحم أو عظم(ٖ).
َّ .1
الرتْ ُ
 .2القَ ْرن :ىو عظم او لحم ف فرج المرأة ُيشبو قرن الشاة يعترض سموك الذكر فيو(ٗ).
وقد قسم الفقياء القرن إلث قسمين من حيث قوة تةثيره ومنعو من الجماع وولوج الذكر فيو،

تةثير وأيسر عالجاً ،وما كان من العظم فيو أشد تةثي اًر وأعسر
فما كان من المحم فيو أقل
اً

عالجاً.

الع َفل :وىو لحم يظير ف فرج المرأة ُيشبو جصيت الرجل يصاحبو حدوث رغوة عند
َ .3
الجماع(٘).
 .4اإلفضاءي اجتالط مسمك الذكر والبول حتث يصي ار مسمكاً واحداً(.)ٙ
البخر :رالحة كريية تجرج من فرج المرأة تكثر وتثور عند الوطء(.)ٚ
َ .5
القسم الثاني :العيوب الجسمية.
وىذا النوع من العيوب يشترك فيو الرجال والنساء غالباً ،وى

كثيرة ومتعددة ،سةقتصر

عمث ذكر ما لو تةثير عمث حياة الزوجين من حيث نفور أحدىما من صاحبو ،وتةثيرىا

عمث نسمو وساللتو ،وذلك عمث النحو التال ي

 .1أمراض الدم الوراثية :وى
بالييموغموبين الموجودة ف

تنتس جراء جمل ف

كرات الدم الحمراء ،وى

تركيبة المادة الحمراء المعروفة
نوعاني الثالسيما ،واألنيميا

( )1الدسوق ي حاشية الدسوق .)ٕٚٛ/ٕ( ،
( )2الرازيي مجتار الصحاح( ،ص.)ٜٔٙ

( )3الزيمع ي تبيين الحقالق ،)ٕ٘/ٖ( ،المرغينان ي اليداية ،)ٖٖٓ/ٗ( ،القراف ي الذجيرة،)ٕٗٔ/ٗ( ،
ابن قدامةي المغن .)ٔٛ٘/ٚ( ،

( )4الجرش ي شرح مجتصر جميل ،)ٕٖٚ/ٖ( ،النوويي روضة الطالبين ،)ٔٚٚ/ٚ( ،ابن مفمحي المبدع
المبدع شرح المقنع ،)ٜٔٙ/ٙ( ،ابن قدامةي المغن .)ٔٛ٘/ٚ( ،

( )5الكموذان ي اليداية عمث مذىب اإلمام أحمد( ،صٗ.)ٖٜ
( )6ابن الممقني تحفة المحتاج.)ٖٗٙ/ٚ( ،

( )7ابن مفمحي الفروع وتصحيح الفروع.)ٕٛٗ/ٛ( ،
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المنجمية(ٔ) .وتعتبر أمراض الدم الوراثية من أكثر األمراض انتشا اًر ف العالم ،وى تنتقل
من اآلباء إلث األبناء عن طريق الدم ،وتصاحب اإلنسان المصاب مدى الحياة(ٕ).

 .2التياب الكبد الوبائي :وىو عبارة عن فيروس حاد يصيب الكبد بتغيرات ف األنسجة،
وىو ينتقل من شجص لشجص آجر عن طريق الطعام والشراب المموثين بيذا الفيروس،

أو من جالل لمس الدم المموث بالفيروس(ٖ) .وىو أقسامي . G ،E ،D ،C ،B ،A
وبعض ىذه األقسام ينتقل من األم إلث األبناء عن طريق الدم ،وبعضو بنتقل عن طريق

الرضاعة أيضاً(ٗ).

 .3السرطان :وىو عبارة عن تراكم جاليا الجسم الميتة والتالفة عمث العضو المصاب

فيحدث ما يعرف بالورم(٘) ،وىذا المرض يصيب الرجل والمرأة ،والطفل والشاب ،إال أن
سرطان الرحم ىو أحد عيوب النكاح الت تصيب المرأة جاصة ،وىو يحتل المرتبة الثانية

ف السرطانات من حيث اإلنتشار بين النساء(.)ٙ

العضو التناسم

لممصاب

 .4اليربس التناسمي :وىو عبارة عن ظيور بثور كثيرة ف
تمنعو من الجماع ،وىو مرض م ٍ
عد بشكل سريع وكبير ،وىو يصيب الرجال والنساء عمث
ُ
حد سواء(.)ٚ
 .5اإليدز :وىو ما ُيعرف بمرض فقدان المناعة المكتسب ،مما يؤدي إلث انتشار
الميكروبات والبكتيريا والطفيميات ف جسم المصاب ،مما ُيحدث ورماً جبيثاً ُيعرف باسم

ساركوما(.)ٛ

( )1محمد حيدريىل تمنع أمراض الدم الوراثية الزواج واإلنجاب
ttp://arabic.bayynat.org.lb/TahkikPage.aspx?id=11827
( )2موقع أمراض الدم الوراثيةي
http://www.geneticblooddisorders.info/blooddisorders.htm
( )3الموسوعة الحرةي ويكيبيدياhttp://ar.wikipedia.org/wiki .

( )4أدىم أحمدي التياب الكبد  ،أنواعو ،أسبابو ،أعراضو ،تشجيصو ،عالجو ،مضاعفاتو.
http://www.tbeeb.net/adham/articles.php?id=32
( )5كنعاني الموسوعة الطبية( ،صٕٖٓ).
( )6الموسوعة الحرةي ويكيبيدياhttp://ar.wikipedia.org/wiki .
( )7الباري األمراض الجنسية ،أسبابيا وعالجيا( ،صٖٕٓ).
( )8إدريسي قضايا طبية من منظور إسالم (صٗ.)ٛ
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 .6السيالن :وى عبارة عن بكتيريا بولية تسبب إلتياباً وتقيحاً ف المسالك البولية لدى
الرجل أو المرأة ،وىو مرض ينتقل بين الزوجين عن طريق الجماع(ٔ).

 .ٚوقد ذكر الفقياء مجموعة أجرى من األمراض الجسمية الت

تصيب الزوجين أو

أحدىما ،إال أن بعضيا قد ال يكون ُمعدياً ،وقد يكون تةثيرىا عمث النكاح نسبياً حسب
طبيعة المصاب ،وى ي العقم ،والجنون ،والجذام ،والبرص ،والباسور والناسور ،والعذيطةي

وىو التبول أو التغوط عند الجماع(ٕ).

الفرع الثاني :أثر عيوب النكاح عمى عقد النكاح.
اجتمف الفقياء فيما إذا وجد أحد الزوجين ف

صاحبو عيباً ىل يؤثر عمث عقد النكاح

بينيما بالفسخ  ،وجالفيم ف ىذه المسةلة مبن عمث اجتالفيم ف مسةلة مشروعية فسخ

عقد النكاح بالعيب ،وىل يثبت ذلك ف حق الزوج ،أم ف حق الزوجة ثم ىل العيوب

الت توجب الفسخ محصورة بعدد ،أم أنيا مطمقة  ،وما حكم األمراض الت يرجث شفاؤىا
فالمسةلة إذن تتكون من مسالل أربعة عمث النحو التال ي

المسألة األولى :مشروعية فسخ عقد النكاح بالعيب.

اجتمف الفقياء ف مشروعية فسخ عقد النكاح بالعيب إلث قوليني

القول األول :لمجميور حيث قالوا بجواز فسخ عقد النكاح بالعيب ،وىو مروي عن عمر
ابن الجطاب ،وعثمان بن عفان ،وعبد اهلل بن مسعود ،وىو قول جابر بن زيد ،واسحاق،

وغيرىم من العمماء(ٖ).

القول الثاني :لمظاىرية؛ ووافقيم الثوري والشوكان

فيقولون بعدم جواز الفسخ بالعيب

مطمقاً إذا كان النكاح قد تم بعقد صحيح(ٔ) ،ويظير ذلك من كالم ابن حزم رحمو اهلل ف

( )1كنعاني الموسوعة الطبية( ،ص٘.)ٕٙ

( )2الزيمع ي تبيين الحقالق ،)ٕ٘/ٖ( ،النوويي روضة الطالبين ،)ٔٚٙ/ٚ( ،عبد الجالقي جواىر

العقود ،)ٖٔ/ٕ( ،الحطابي مواىب الجميل ،)ٗٛٗ/ٖ( ،القراف ي الذجيرة ،)ٕٗٔ/ٗ( ،ابن مفمحي المبدع،

( .)ٜٜ/ٚ
( )3الكاسان ي بدالع الصنالع ،)ٗٚٙ/ٕ( ،السرجس ي المبسوط ،)ٜٚ/٘( ،ابن اليمامي فتح القدير،

(ٖ ،)ٕٙٚ/ابن رشدي بداية المجتيد ،)ٛ٘/ٕ( ،الشيرازيي الميذب ،)ٗٛ/ٕ( ،ابن القيمي زاد المعاد( ،
٘.)ٔٛٔ/
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المحمث ،قالي ( ومن تزوج إمرأة فمم يقدر عمث وطليا مرة أو م ار اًر أو لم يطليا قط ،فال
يجوز لمحاكم وال لغيره أن يفرق بينيما أصالً ،وال أن يؤجل لو أجالً ،وى إمرأتو إن شاء

طمق ،وان شاء أمسك) (ٕ).

أدلة الجميور :استدل الجميور عمث ما ذىبوا إليو من مشروعية فسخ عقد النكاح بالعيب
بالقرآن ،والسنة ،والمةثور ،والمعقول ،عمث النحو التال ي
ٔ .استدلوا من القرآن بقولو تعالثي ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ(ٖ) ،فقد
نصت عمث أن استبقاء الزوجة ف

عصمة زوجيا مع تضررىا بما أصابو من عيوب

يناف مقاصد الزواج ف اإلمساك بالمعروف ،فيتعين التسريح بإحسان ،وف حال رفض

الزوج التسريح باإلحسان فإن القاض يقوم مقامو بذلك(ٗ).

ٕ .أما من السنة فقد استدلوا بقولو ي ( ال ضرر وال ضرار) (٘) .وقالوا ف اإلستدالل بو
أن اإلبقاء عمث النكاح -مع وجود العيب ف

أحد الزوجين -ضرر عمث السميم منيما،

فيفسخ العقد لنف الضرر الحاصل عمث أحدىما(.)ٙ

ٖ .ومن األثر استدلوا بقول عمر ي ( إذا تزوج الرجل المرأة وبيا جنون ،أو جذام ،أو
برص ،أو قرن ،فإن كان دجل بيا فرق بينيما ،والصداق لو بمسو إياىا ،وىو لو عمث

ولييا) ( .)ٚوىو صريح بالقول بالتفريق بسبب العيوب ،وفيو داللة عمث مشروعية الفسخ
بالعيب(.)ٛ

( )1ابن حزمي المحمث ،)٘ٛ/ٔٓ( ،ابن قدامةي المغن  ،)٘ٙ/ٔٓ( ،الشوكان ي نيل األوطار.)ٔٙٙ/ٙ( ،
( )2ابن حزمي المحمث.)٘ٛ/ٔٓ( ،
( )3سورة البقرةي اآلية (.)ٕٕٜ

( )4الكاسان ي بدالع الصنالع.)ٗٗٚ/ٕ( ،

( )5أجرجو ابن ماجو ف سننو ،كتاب األحكام ،بابي من بنث ف حقو ما يضر بجاره،)ٕ٘/ٗ ( ،

حٖٕٓٗ.

( )6الكاسان ي بدالع الصنالع.)ٗٗٚ/ٕ( ،
( )7أجرجو البييق ف سننو ،كتاب النكاح ،بابي ما يرد بو النكاح من العيوب.)ٖٜٗ/ٗ ( ،
( )8ابن القيمي زاد المعاد.)ٔٛٓ/٘ ( ،
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ٗ .أما من المعقول فقد قالوا بةن وجود العيب ف أحد الزوجين إذا كان يمنع المقصود من
عقد النكاح فاستبقاؤه يمزم منو تضرر أحد الزوجين إذا لم يرد البقاء مع المعيب ،فتجب

إزالة الضرر ،وىذا ال يكون إال بفسخ العقد ،ثم قاسوا فسخ عقد النكاح بالعيب عمث القول

بفسخ عقد البيع بو بجامع فوات المقصود ف الكل(ٔ).

أما أدلة الظاىرية ،فقد استدلوا أيضاً عمث عدم جواز الفسخ بالقرآن والسنة والمعقول عمث

النحو التال ي

ٔ .من القرآن الكريم استدلوا بقولو تعالثي ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭼ(ٕ) ،وقالواي إنيا جاءت ف ذم التفريق بين األزواج بغير حق ،فكل نكاح قد
صح بكممة اهلل وسنة رسولو فقد حرم فرجيا عمث كل من سواه ،ومن فرق بينيما بغير

قرآن وال سنة فقد دجل ف الذم المذكور .وىو استدالل مردود ،ألن اآلية الكريمة قد جاءت

ف

سياق الني

الناس.

عن التفريق بين األزواج بالسحر الذي سببو غالباً الحسد والعداوة بين

ٕ .أما من السنة فقد استدلوا بما روتو أم المؤمنين عالشة رض اهلل عنيا أن مطمقة رفاعة
القرظ جاءت إلث رسول اهلل  فقالتي يا رسول اهلل ،إن رفاعة طمقن َفبت طالق ،
وان نكحت عبد الرحمن بن الزبير ،وانو واهلل ما معو إال مثل ىذه اليدبة ،وأجذت بيدبة
من جمبابيا ،فتبسم رسول وقالي ( ِ
لعمك تريدين أن ترجع إلث رفاعة ! ،ال ،حتث
تذوق

عسيمتو ويذوق عسيمتك) (ٖ) .وىو عندىم واضح ف

الزوجين ،والصحيح أن ىذا اإلستدالل جارج محل النزاع ف

عدم مشروعية التفريق بين
مسةلتنا ،ألن المرأة ىنا

جاءت تريد الرجوع إلث زوجيا األول ،بعد أن نكحت غيره ،فبين ليا النب  عدم
مشروعية ذلك بمجرد العقد ،بل البد من الوطة(ٗ).

( )1ابن القيمي زاد المعاد ،)ٖٔٛ/٘ ( ،الماورديي الحاوي الكبير ،)ٖٖٜ/ٜ( ،ابن رشدي بداية المجتيد،
(ٕ.)٘ٓ/

( )2سورة البقرةي اآلية (ٕٓٔ).
( )3أجرجو البجاري ف صحيحو ،كتاب الشيادات ،بابي شيادة المجتبئ ،)ٕٗٚ/ٗ ( ،ح.ٕٖٜٙ
( )4ابن حجري فتح الباري.)ٖٙٛ/ٜ( ،
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ٖ .ومن المعقول قالواي إن عقد النكاح إما أن يجري مجرى عقود المعاوضات فينفسخ بكل
عيب ،واما أن يجري مجرى عقود اليبات والصالت فيجب أال ينفسخ بعيب من العيوب،

وأقوال الفقياء تدور عمث أنو ال ينفسخ بش ء من العيوب(ٔ) .ويرد عميو بةن عقد النكاح
أقرب إلث عقود البيوع ،ولكن الفرق بينيما أن البيع ينفسخ بكل عيب يؤثر ف الثمن ،أما

النكاح فال ينفسخ إال بما ينقص اإلستمتاع(ٕ).

ومن جالل عرض المسةلة السابقة ومناقشة األدلة فييا يتبين رجحان مذىب الجميور

المقتض

مشروعية فسخ عقد النكاح بالعيب ،لقوة أدلتيم وضعف أدلة المجالفين ،واذا

ثبت ذلك ف

حق العيوب الت

ذكرىا الفقياء ف

كتبيم مثل البرص والجنون والجذام

وغيرىا من العيوب الت تناف مقصد الزواج من حصول المودة والرحمة والسكينة ،فإن

ذلك يثبت من باب أولث ف

حق العيوب المعاصرة المعدية مثل أمراض الدم الوراثية،

وسرطان الرحم ،واليربس وغيرىا من األمراض.

المسألة الثانية :وعمى القول بمشروعية فسخ عقد النكاح بالعيب عند الجميور ،فيل

ىذا الحق ثابت لمزوج أم لمزوجة؟ ومن جالل استقراء أقوال الفقياء ف المسةلة يتبين أنيم
اتفقوا عمث ثبوتو ف حق الزوجة ،ثم اجتمفوا ف ثبوتو ف حق الزوج عمث قوليني األولي

لمجميور؛ حيث قالوا بثبوت حق فسخ عقد النكاح بالعيب لمزوجين(ٖ) .أما الثان ي لمحنفية

حيث قضوا بثبوتو لمزوجة دون الزوج(ٗ).

أما األدلة:

فقد استدل الجميور عمث مذىبيم ف ثبوت فسخ النكاح بالعيب ف حق الزوجين بما سبق
من األدلة ف المسةلة السابقة الت تثبت الفسخ بالعيب ف حق ٍ
كل من الزوجين .أما

الحنفية فقد قالواي إن الرجل يممك حق الطالق ،فمو أراد أن يدفع عن نفسو الضرر

( )1الماورديي الحاوي الكبير.)ٖٖٛ/ٜ( ،
( )2الماورديي الحاوي الكبير.)ٖٗٓ/ٜ( ،

( )3الماورديي الث ثثحاوي الكث ثثبير ،)ٖٖٛ/ٜ( ،ابن رشث ث ثثدي بداية المث ث ثثجتيد ،)٘ٛ/ٕ( ،الشث ث ث ث ثثيرازيي
الم ث ثثيذب ،)ٗٛ/ٕ ( ،ابن قدامةي المغن .)٘ٙ/ٔٓ ( ،

( )4السرجس ي المبسوط.)ٜٚ/٘( ،
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الحاصل بسبب العيب أمكنو ذلك بطالقيا فال حاجة إلث الفسخ(ٔ) .وعموم األدلة يقتض
المسةلة ألن الطالق والفسخ شيلان مجتمفان ،وما يترتب عمث

ترجيح رأي الجميور ف

أحدىما يجتمف تماماً عما يترتب عمث اآلجر ،فال يصح حرمان الزوج من حق الفسخ.

المسألة الثالثة :فإذا عممنا أن عيوب النكاح تؤثر عمى العقد بالفسخ ،وىو حق ثابت

لكال الزوجين عمى الراجح من األقوال ،فيل ىذا الحق محصور في عدد محدد من

العيوب أم أنو يثبت بكل عيب؟ أيضاً ىذه المسةلة محل جالف طويل بين الفقياء،
ومذاىب الفقياء فييا عمث النحو التال ي

أوالًي اتفق جميور الفقياء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة عمث جواز التفريق
باثنين من العيوب الجاصة بالرجل ،وىماي الجب ،والعنة(ٕ).

ثانياًي اجتمفوا فيما عدا الجب والعنة من العيوب عمث جمسة أقوال ،عمث النحو التال ي

ٔ .القول األول :يحق لممرأة أن تطمب التفريق لمعيوب المانعة من استيفاء حقيا من
الدجول والوطء ،وى

الجب ،والعنة ،والجصاء ،فإن وطليا ولو مرة واحدة بطل حقيا

فيو ،وىو قول أب حنيفة ،وأب يوسف(ٖ).

ودليميم :أن لممرأة حقاً ثابتاً بالعقد وىو الوطء ولو مرة واحدة ،وكل من الجب والعنة

والجصاء مانعة من استيفاء ىذا الحق ،لذلك يثبت ليا الحق بطمب التفريق دفعاً لمضرر،
وحقيا المذكور ال يفوت بغير العيوب المذكورة ،ألن الوطء يتحقق من الزوج مع غيرىا

من العيوب(ٗ).

ٕ .القول الثاني :يحق لممرأة طمب التفريق لغير الجب والعنة والجصاء من العيوب،
كالجنون والجذام ،والبرص ،وىو قول محمد بن الحسن من الحنفية(٘).

( )1الكاسان ي بدالع الصنالع.)ٗٛٗ/ٕ( ،

( )2ابن اليمامي فتح القدير ،)ٕٜٚ/ٗ( ،حاشية الدسوق  ،)ٔٓٗ/ٖ( ،الشث ث ث ث ثثيرازيي الم ث ثثيذب،)ٜٗ/ٕ ( ،
ابن قدامةي المغن .)ٕٛ/ٔٓ ( ،

( )3ابن اليمامي فتح القدير ،)ٖٓ٘/ٗ( ،الكاسان ي بدالع الصنالع.)ٗٛٗ/ٕ( ،
( )4ابن اليمامي فتح القدير ،)ٖٓ٘/ٗ( ،الكاسان ي بدالع الصنالع.)ٗٛٗ/ٕ( ،
( )5نفس المرجعين السابقين.
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ودليميم :أنو إذا كان الجب والعنة والجصاء قد ثبت بيا حق المرأة ف

التفريق دفعاً

لمضرر ،فإن األمراض األجرى كالجنون ،والجذام ،والبرص تمحق بيا ضر اًر أكبر لكونيا
من األمراض المعدية ،فيثبت بيا الجيار من باب أولث(ٔ).

ٖ .القول الثالث :يثبت الجيار ف

فسخ النكاح لكل واحد من الزوجين بسبعة عيوب

فقط ،منيا ثالثة مشتركة وى ي الجنون ،والجذام ،والبرص ،واثنان يجتصان بالرجل،

وىماي الجب والعنة ،واثنان يجتصان بالمرأة ،وىماي الرتق والقرن ،وال يثبت ف غير ذلك
من العيوب ،وىو مذىب جميور الشافعية(ٕ).

ودليميم :عدم فوات مقصود النكاح مع وجود غيرىا(ٖ).

ٗ .القول الرابع :يثبت الفسخ لكل واحد من الزوجين إذا وجد بصاحبو أحد العيوب
المشتركة ،وى ي الجنون ،والجذام ،والبرص ،والعذيطة ،وكذلك بواحد من العيوب المانعة
من الوطء وى ي الجب ،والجصاء ،والعنة ف الرجل ،والرتق ،والقرن ،والعفل ،واإلفضاء،
والبجر ف

الحنابمة(ٗ).

المرأة ،وال يجوز التفريق بغير ىذه العيوب ،وىو مذىب المالكية ،وجميور

ودليميم :أن العيوب المذكورة تمنع اإلستمتاع المقصود من النكاح ،فالجذام والبرص
يثيران ف النفس النفرة ،ويجشث من تعدييا لمنسل ،أما الجنون فيجشث ضرره ،أما الرتق

والعفل واإلفضاء تمنع لذة الوطء(٘).

٘ .القول الخامس :كل عيب ينفر أحد الزوجين من اآلجر وال يحصل بو مقصود الزواج
من المودة والرحمة يوجب جيار الفسخ دون حصر لمعيوب ،بما ف

ذلك العمث،

والجرس ،والطرش ،وانقطاع اليدين ،أو الرجمين ،أو إحداىما ،واليو ذىب الكعبري من
الحنابمة وابن تيمية وابن القيم(.)ٙ

( )1الكاسان ي بدالع الصنالع.)ٖٗٛ/ٕ( ،
( )2الشيرازيي الميذب.)ٜٗ/ٕ( ،

( )3الشربين الجطيبي مغن المحتاج.)ٕٖٓ/ٖ( ،

( )4الكشناويي أسيل المدارك ،)ٖٕٛ/ٔ ( ،ابن قدامةي المغن .)٘ٚ/ٔٓ( ،
()5ابن قدامةي المغن .)٘ٛ/ٔٓ( ،

( )6ابن القيمي زاد المعاد.)ٖٗ/ٖ ( ،
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ودليميم :أن العمث ،والطرش ،وكون أحدىما مقطوع اليدين أو الرجمين أو إحداىما من
أعظم المنفرات ،والسكوت عمث بيانيا وجو من وجوه التدليس ،كما استدلوا بالقياس عمث

البيع بجامع أن وجود العيب ف كل منيما ييدر المقصود من العقد(ٔ).

الرأي الراجح في المسألة :بعد استعراض األقوال الجمسة ف

المسةلة السابقة وأدلتيا

يترجح عندي القول الجامس القاض بعدم حصر العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح بعدد

معين ،وذلك لمسببين التالييني

ٔ .أن المقصود من التفريق بالعيب ىو دفع الضرر المانع من تحصيل مقاصد النكاح،
وى عمة موجودة ف كل عيب ينفر أحد الزوجين من اآلجر.

ٕ .أنو يشمل العيوب المعاصرة الت
الوبال  ،واألمراض الوراثية.

وباإلضافة إلث ما سبق فإن

سبق الحديث عنيا ،مثلي اإليدز ،والتياب الكبد

أرى أن يكون الضابط ليذا القول كون العيب جفياً غير

واضح حتث يثبت بو الفسخ حتث ال يكون ذريعة لمتفريق بين األزواج بدافع اليوى ،وبيذا

القيد تجرج العيوب الظاىرة الت يصعب إجفاؤىا مثلي العمث ،والطرش ،والجرس ،وكون
الزوجين أو أحدىما مقطوع اليدين أو الرجمين أو إحداىما ،فكل ىذه األمراض تعرف
بالنظرة الشرعية ،كما أنيا ال تمنع اإلستمتاع ،وال يجشث انتقاليا إلث النسل ،فةرى أن ال

يثبت بيا الفسخ.

أما المسألة الرابعة ،والتي تتعمق باألمراض التي يرجى شفاؤىا ،فقد اتفق الجميور من
الفقياء عمث تةجيل العنين لسنة(ٕ) ،واجتمفوا ف

غير العنين فيما يرجث برؤه من

األمراضي المالكية عمث جواز إميال المريض مرضاً يرجث شفاؤه ،فقالوا بتةجيل كل من
الرجل والمرأة ف العيوب المشتركة القديمة مثلي الجنون ،والجذام ،والبرص ،إذا لم يعمم

بيا إال بعد الدجول(ٖ).

( )1ابن القيمي زاد المعاد.)ٖٗ/ٖ ( ،
( )2ابن قدامةي المغن .)ٖٛ/ٔٓ( ،

( )3الحطاب الرعين ي مواىب الجميل.)ٔ٘٘/٘( ،
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وكذلك يميل الرجل ف أي من العيوب المشتركة إذا وقعت بعد العقد سواء قبل الدجول

أو بعده ،وتميل الرتقاء إذا طمبت التداوي(ٔ).

ومن جالل ما سبق يتضح أن مصمحة األسرة واستمرارىا واستقرارىا مقدم عمث فسخ العقد

بالعيب ،ولتحقيق ىذا المقصد فإن كل ما يرجث شفاؤه من األمراض يجب إمياليا وعدم
فسخ العقد بيا.

المبحث الثاني
ماىية الوسائل الطبية المعاصرة وأىميتيا وما يثبت بيا من عيوب النكاح
الكالم ف ىذا المبحث يدور حول ماىية الوسالل الطبية المعاصرة ،وبيان مدى أىميتيا

ف إثبات عيوب النكاح ،ثم بيان ما يثبت من العيوب بكل وسيمة من الوسالل.

المطمب األول :ماىية الوسائل الطبية المعاصرة وأىميتيا في إثبات عيوب النكاح.

الفرع األول :ماىية الوسائل الطبية المعاصرة.

-

الوسائل :وى

لغة جمع وسيمة ،وى

مشتقة من الفعل (وسل) ،وى

تعن

ما

يتوسل ويتقرب بو إلث الش ء(ٕ) .ويقصد بيا ىنا اآلالت الت تستجدم ف العالج والمداواة

والتجفيف من معاناة المرضث.

-

الطبية :نسبة إلث الطب ،وىو لغة عالج الجسم ،والمتطبب ىو الذي يتعاطث

عمم الطب(ٖ) .أما اصطالحاًي فيو العمم الذي يجمع جبرات اإلنسانية ف

اإلىتمام

باإلنسان وما يعتريو من اعتالل أو أمراض واصابات تنال من جسده ،ويحاول إيجاد

العالج الدوال أو الجراح لممريض(ٗ).

( )1حاشية الدسوق ي (ٖ.)ٔٔٗ/

( )2الفيوم ي المصباح المنير.)ٙٙٓ/ٕ( ،
( )3ابن منظوري لسان العرب.)ٖ٘٘/ٔ( ،

( )4ويكبيديا طبي http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
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-

المعاصرة:

وى

ٍ
معان منياي الدىر
لغة مشتقة من (عصر) ،وتحمل عدة

والوقت ،ومنيا الضغط ،يقالي عصر الش ء إذا ضغطو حت يتحمب ،ومن ىذه المعان

العصر بمعنث الممجة ،يقالي اعتصر بالمكان إذا التجة إليو(ٔ) .وى اصطالحاًي تعن ما

وبناء عميو يكون المقصود بالوسالل الطبية المعاصرة ف
كان من واقع عصرنا وزماننا،
ً
ىذا البحثي اآلالت واإلمكانات والوسالل الحديثة الت بواسطتيا يتم اكتشاف األمراض
والعيوب بين الزوجين.

الفرع الثاني :أىمية الوسائل الطبية المعاصرة في إثبات عيوب النكاح.
وبعد بيان ماىية الوسالل الطبية المعاصرة؛ فال بد من بيان أىميتيا ف

إثبات عيوب

النكاح بين الزوجين ،وىذه األىمية تتمجص ف النقاط التاليةي

ٔ .أنيا تعمل عمث تحديد مدى وجود العيب المدعث بو ،عمث وجو الجصوص ما كان

جفياً منيا ،ويصعب اإلطالع عميو بان كان تحت الثياب ،أو كان مما يتعمق بعيوب

النساء.

إثبات العيب أو نفيو من جالل

ٕ .ومن أىميتيا أنيا تقطع الجالف وتفصل األمر ف

المعمومات والتقارير الطبية المعتمدة عمث جبرة الطبيب ف

تحميل المعمومات والبيانات،

وىذا ما قرره الفقياء ،قال ابن فرحوني ( ويجب الرجوع إلث قول أىل البصر والمعرفة)

(ٕ).

ٖ .فييا حفظ لمحقوق ،وصيانة ليا من اإلعتداء ،وبذلك تتحقق مقاصد الشارع ف تشريع

النكاح.

ٗ .فييا تسجير لمتقنية العممية الحديثة ف الكشف عن العيوب المتعمقة بالزوجين ،وىذا لو

صمة وطيدة ف إسعاد البشرية واشعارىا بنعمة اهلل عمييا.

٘ .وتزداد أىمية الوسالل الطبية المعاصرة ف بيان عيوب النكاح والكشف عنيا فيما لو
كان الكشف قبل الزواج ،لما لو من أثر كبير ف

إحاطة كل من طرف

العقد بحال

صاحبو قبل اإلقدام عمث مشروع الزواج ،فإن أقدم أحدىما عمث العقد كان إقدامو عن

رضا وعمم ،وان أحجم كان إحجامو لسبب وقناعة.
( )1ابن فارسي معجم مقاييس المغة.)ٖٗٓ/ٗ( ،
( )2ابن فرحوني تبصرة الحكام.)ٛٚ/ٕ( ،

21

المطمب الثاني :الوسائل الطبية المعاصرة وما يثبت بيا عيوب النكاح
الوسالل الطبية المعاصرة الت

كشف عيوب الزوجين المانعة من مقاصد

تستجدم ف

النكاح كثيرة ومتعددة ،سةقتصر عمث أكثرىا استجداماً مبيناً أىم العيوب الت

اكتشافيا بكل وسيمة من الوسالل ،وتفصيل ذلك ف الفروع التالية.

يمكن

الفرع األول :وسيمة فحص الحمض النووي وما يثبت بيا من عيوب النكاح.
وى وسيمة بيولوجية لتحديد شجصية اإلنسان ،وقد جاء ف تعريفيا أنيا عبارة عن البينة

الجينية التفصيمية الت تدل عمث ىوية كل إنسان بعينو(ٔ).
وتستجدم البصمة الوراثية ف

الكشف عن عيوب النكاح المتعمقة بةمراض الدم المجتمفة

الت سبق الحديث عنيا ف عيوب الزوجين ومنيا مرض فقدان المناعة المعروف باإليدز،
وكذلك مرض اليربس ،والسيالن ،كذلك تستجدم ف الفصل ف النزاع بين الزوجين كما لو

ادعت الزوجة عنة زوجيا ،وادعث ىو جماعيا ،فتؤجذ عينة من فرجيا لتفحص ىل وصل
المن إلث فرجيا أم ال .

الفرع الثاني :وسيمة التحميل المخبري لمدم وما يثبت بيا من عيوب النكاح.
وى عممية يتم فييا إجراء تحميل مجبري عمث عينة من الدم تؤجذ ف عادة األطباء من

وريد المريض باستجدام وجز اإلبر.

ويكون اليدف منيا عادةَ تحديد الحالة الفسيولوجية والبيوكيميالية لممريض ،ويمكن من
جالليا اكتشاف بعض عيوب النكاح المعدية مثل مرض الكبد الوبال  ،والسيالن،

والسرطان(ٕ).

الفرع الثالث :وسيمتا تحميل السائل المنوي وفحص اإلخصاب وما يثبت بيما من عيوب

النكاح.

أ .وسيمة تحميل السائل المنوي عند الرجل) SEMEN ANALYSIS ( :
وى عبارة عن عممية تقييم لمسالل المنوي الجارج من ذكر الرجل جودة وكمية ،بحيث يتم

التعرف من جاللو عمث عدد الحيوانات المنوية الموجودة ف
( )1مجمة مجمع الفقو اإلسالم .)ٖٔٓٛ/ٔٔ( ،

( )2تحميل الدمhttp://ar.wikipedia.org/wiki :
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كل سنتيمتر واحد من

السالل ،وتحديد النشط منيا واليالك(ٔ) .وى وسيمة تستجدم لمكشف عن العقم كعيب من
عيوب النكاح.

ب .وسيمة فحص اإلخصاب عند المرأة:
وعن طريقيا يتم فحص بويضات المرأة ومدى ماللمتيا واستعدادىا لمتمقيح من جالل

الحيوان المنوي الذكري ،وتتم ىذه العممية عادة بإحدى طريقتين ،األولث باستجدام جياز
التصوير المعروف باأللتراساوند وىو جياز فحص جارج

عن طريق البطن ،والثانية

تكون بجياز فحص داجم لمرحم(ٕ) .وى وسيمة تستجدم لمكشف عن العقم عند المرأة.

الفرع الرابع :وسيمة التصوير باألشعة وما يثبت بيا من عيوب النكاح.

ومن جالليا يتم تصوير العضو المريض أو المراد كشف العيب بو بنوع من أنواع األشعة

المناسب لو ،سواء كانت أشعة عادية ،أو مقطعية ،أو ما يعرف بالرنين المغناطيس (ٖ).
وتستجدم األشعة بمجتمف أنواعيا لمكشف عن عدد من عيوب النكاح عند الزوجين منياي

أمراض العقم ،واألورام السرطانية ،وعيوب األجيزة التناسمية(ٗ).

( )1تحميل المني،http://ar.wikipedia.org/wiki :
http://www.groupflorence.com/ar/ivf/androloji-laboratuvar/semen-analizisipermiyogram.html
(http://www.layyous.com )2
( )3كنعاني الموسوعة الطبية( ،صٖٔ وما بعدىآ).
( )4المرجع السابق( ،ص ٔٛٙوما بعدىا).
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المبحث الثالث

حجية إثبات عيوب النكاح بالوسائل الطبية المعاصرة.
الكالم ف

ىذا المبحث عن التكييف الفقي

إلثبات عيوب النكاح بالوسالل الطبية

المعاصرة ،ىل تعتبر تمك الوسالل من قبيل القرالن واذا كان األمر كذلك فما حكم إثبات
العيوب بيا وما ىو األثر المترتب عمث عقد النكاح من جالل ىذا اإلثبات وبيان ذلك

وتفصيمو من جالل المبحثين التاليين.

المطمب األول :التكييف الفقيي إلثبات عيوب النكاح بالوسائل الطبية المعاصرة.
ىل تعتبر الوسالل الطبية المعاصرة من قبيل القرالن اإلجابة عمث ىذا السؤال يقتض

بيان معنث القرالن وأنواعيا وحجيتيا ،عمث النحو التال .

الفرع األول :القرائن لغة واصطالحاً.

ٔ .القرائن لغة :جمع قرينة عمث وزن فعيمة ،وى بمعنث المقارنة والمصاحبة .يقالي

نت الشيئ بالشيئ مقارنة إذا وصمتو بو وشددتو إليو ،ولذلك سميت الزوجة قرينة الرجل
قار ُ
لمصاحبتيا لزوجيا وقوة صمتيا بو ومتانة عالقتيا معو(ٔ).
ٕ .أما القرائن اصطالحاً:

رغم أن الفقياء القدامث قد عرفوا القرالن بدليل استعماليم ليا ،واعتماد البعض منيم

عمييا ف اإلثبات ،إال أن الباحث ال يجد ف مؤلفاتيم تعريفاً ليا وقد يكون السبب ف ذلك
ىو وضوح معناىا بالنسبة ليم ،أما عند الفقياء المحدثين فكان ليا تعريفات مجتمفة نجتار

منياي

أ .عرفيا الجرجان بةنياي ( ما يدل عمث المعنث المراد من غير كونو صريحاً) (ٔ).
( )1الفيوم ي المصباح المنير.)٘ٓٓ/ٕ( ،
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ويؤخذ عميو :أنو تعريف لمقرينة باعتبار موضوعيا ،وىو ىنا قد عرف القرينة المغوية الت
تستجدم لمتعبير عن المعنث دون اظيار قصده ،وليست ى المقصودة ف البحث ىنا.
ب.

وى عند الزرقا رحمو اهللي ( كل أمارة ظاىرة تقارن شيلاً جفياً تدل عميو) (ٕ).

ويؤخذ عميو :أنو قد عرف القرينة بالمقارنة فيمزم منو الدور.

ج .وقد جاء تعريف القرينة القاطعة بمجمة األحكام العدلية بةنياي ( األمارة البالغة حد

اليقين) (ٖ).

ويؤخذ عميو :أنو تعريف لمقرينة باعتبار قوة داللتيا ،فمنيا القرينة القاطعة ،ومنيا القرينة

الظنية.

ومن جالل ما سبق يمكن القول إن القرينة اصطالحاً ى ي ( كل أمارة ظاىرة تصاحب

شيئاً خفياً فتدل عميو).
مبررات التعريف:

ٔ .عبر الباحث بقولوي ( كل أمارة ظاىرة) ليشمل القرينة القطعية ،والقرينة الظنية الت
تفيد الظن الراجح ،ويجرج بذلك القرينة الت تفيد الشك والوىم.

ٕ .واستجدم الباحث كممة ( تصاحب) ،لتفادي الدور ف التعريف الحاصل من قولناي (
تقارن) ،كما ف تعريف الزرقا رحمو اهلل.

الفرع الثاني :أنواع القرائن.

تنقسم القرينة إلث ثالثة أقسام تبعاً إلعتبارات مجتمفة عمث النحو التال ي

أوالً :أقسام القرينة بإعتبار قوتيا وضعفيا :وى تنقسم بيذا اإلعتبار إلث ثالثة أقسام،
ى ي

 .1القرينة القوية أو القاطعة :وى
لجعل األمر ف

الت

تبمغ حد اليقين ،وتكون من الوضوح بمكان

حيز المقطوع بو(ٗ) .ومثالياي ما لو شوىد رجل يجرج من دار جالية

( )1الجرجان ي التعريفات( ،صٕ٘ٔ).

( )2الزرقاي المدجل الفقي العام.)ٜٖٙ/ٕ( ،
( )3انظري مجمة األحكام العدلية (ٔ.)ٖٖ٘/

( )4ىاشمي القضاء ونظام اإلثبات ف الفقو اإلسالم ( ،صٖٗٔ وما بعدىا).
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مدىوشاً جالفاً وبيده سكين مموثة بالدم ،فدجل ف الدار أحد بعده فوجد فييا رجالً مذبوحاً،
فال مجال لإلشتباه ف كونو قاتل ذلك الرجل ،ألن ذلك قرينة قاطعة بالغة حد اليقين(ٔ).

 .2القرينة الضعيفة أو غير القاطعة :وى الت تدل عمث الشيئ داللة ظنية مرجوحة(ٕ).
والقرينة الضعيفة يمكن اإلعتماد عمييا مع اليمين ف

الحكم بين الجصوم حتث يثبت

جالفيا بدليل أقوى منيا(ٖ) .ومثالياي ما لو وقع جالف بين الزوجين ف متاع البيت وال
بينة ألحدىما ،فإنو يقضث لمرجل بما يناسب الرجال من المتاع ،مثل السالح والكتب.

ويقضث لممرأة بما يناسب النساء كالحم وثياب النساء ،مع مالحظة أن أحدىما قد يممك
ما يناسب اآلجر بطريق التوارث ،ولكننا حكمنا بذلك لوجود القرينة المرجحة ،وى

المناسبة(ٗ).

ٖ .القرينة الممغاة :وى الت تتعارض مع قرينة أقوى منيا ،فتصبح الضعيفة ممغاة ال
يعتد بيا(٘) .ومثالياي ما لو تنازع صاحب حرفة مع صاحب البيت الذي كان يعمل عنده
ف

بيتو عمث أداة تستجدم عادة ف

الحرفة ،فإنو يحكم بيا لصاحب الحرفة ،وال يمتفت

لقرينة اليد ،ألنيا عورضت بقرينة أقوى منيا ،وى

األدوات غالباً(.)ٙ

ممكية صاحب الحرفة لمثل ىذه

ثانياً :أقسام القرينة بإعتبار دليميا :وى تنقسم بيذا اإلعتبار إلث ثالثة أقسام ،ى ي

 .1القرينة النصية :ويقصد بيا ما جاء النص عمييا ف

القرآن أو السنة ،أو فعل

الصحابة .وى نوع من أنواع القرالن الق ثثاطعة القوية .ومثال ثثيا من القث ثرآن الكث ثريم قولث ث ث ثثو
تع ث ثثالثي ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ( ،)ٚووجو داللتيا أن قد

( )1انظري مجمة األحكام العدلية.)ٖٖ٘/ٔ( ،
( )2ابن القيمي الطرق الحكمية( ،صٕٕٔ).

( )3الزرقاي المدجل الفقي العام.)ٜٖٚ/ٕ( ،

( )4إدريسي اإلثبات بالقرالن ف الفقو اإلسالم ( ،ص.)ٔٙٛ
( )5الزرقاي المدجل الفقي العام.)ٜٖٚ/ٕ( ،

( )6إدريسي اإلثبات بالقرالن ف الفقو اإلسالم ( ،صٔ.)ٛ
( )7سورة يوسفي اآلية (.)ٕٚ
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قميص يوسف من جية الجمف كانت قرينة عمث صدقو وكذب دعوى إمرأة العزيز(ٔ) .وأما

مثاليا من السنة فقولو ( :الولد لمفراش ولمعاىر الحجر) (ٕ) .ووجو الداللة منو أنو جعل

فراش الزوجية قرينة عمث ثبوت نسب الولد إلث الزوج(ٖ) .وأما من فعل الصحابة رض اهلل
اهلل عنيم فما ثبت عن عمر رض اهلل عنو أنو كان يعاقب شارب الجمر إذا قاءىا أو

ُشمت رالحتيا بوضوح من فيو(ٗ).
 .2القرينة العقمية :وى الت تكون العالقة بينيا وبين مدلوليا ثابتة ومستقرة ،ويتم
استنتاجيا بطريق العقل ،ومثالياي وجود جروح ف

الجان قد استجدم ف اعتدالو آلة حادة(٘).

 .3القرينة العرفية :وى

الت

جسم المجن

عميو قرينة عمث أن

تكون العالقة بينيا وبين داللتيا قالمة عمث العرف،

ومثالياي شراء الحاج شاة قبيل أداء مناسك الحس ،فيو قرينة عمث إرادة اليدي(.)ٙ

ثالثاً :أقسام القرينة بإعتبار موضوعيا :وى تنقسم بيذا االعتبار إلث قسمين ،ىماي

 .1القرينة الفقيية :وى

القرينة الت

استنبطيا الفقياء من جالل النظر ف

والحوادث ،وجعموىا أساساً تبنث عميو األحكام ،وى

ف

القضايا

حقيقتيا جزء من القرالن

العقمية( ،)ٚومثاليا قوليم ببطالن بيع المريض مرض الموت لوارثو إال إذا أجازه باق
الورثة ،ألن تصرفو قرينة عمث إرادتو اإلضرار بباق الورثة(.)ٛ

 .2القرينة القضائية :وى

الت

يستنبطيا القضاة من القضايا المطروحة دون النص

عمييا من القرآن أو السنة ،وىذا النوع يجتمف باجتالف قدرة القاض عمث اإلستنباط(.)ٜ

( )1انظري حويشي بيان المعان .)ٕٓٓ/ٖ( ،

( )2أجرجو البجاري ف صحيحو ،كتاب الفرالض ،باب الولد لمفراش حرة كانت أو أمة،ٕٗٓ/ٗ( ،
ٕٔٗ).

( )3ابن حجري فتح الباري ٖٕ/ٕٔ( ،وما بعدىا).
( )4ابن القيمي الطرق الحكمية.)ٙ/ٔ( ،

( )5الزرقاي المدجل الفقي العام.)ٜٜٔ/ٕ( ،
( )6المرجع السابق.

( )7ابن القيمي الطرق الحكمية.)ٕٓ/ٔ( ،
( )8إدريسي اإلثبات بالقرالن ف الفقو اإلسالم ( ،ص.)ٚٚ
( )9المرجع السابق( ،ص.)ٚٛ
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الفرع الثالث :التكييف الفقيي إلثبات عيوب النكاح بالوسائل الطبية المعاصرة.

بعد العرض السابق ألنواع القرائن في الفقو اإلسالمي بقي تساؤل ميم ،وىو ىل من

الممكن أن تكون الوسائل الطبية المعاصرة التي سبق الحديث عنيا من قبيل القرائن؟

ولما كانت الوسالل الطبية ى اآلالت المجبرية المستجدمة ف اجراء الفحوصات الطبية
وما تعطيو من تقارير طبية مبنية عمث جبرة الطبيب بشةن القضية محل الدعوى كان من

الممكن اعتبارىا قرالن طبية ،يدلل عمث ذلك أقوال الفقياء الذين أعمموا اإلثبات بالقرالن

ف األحوال الشجصية ومنيا قوليمي

 .1بجواز وطء الرجل لممرأة الت زفت إليو مع كونو ال يعرفيا ،وان لم يشيد عنده عدالن
من الرجال عمث أن ىذه المرأة ى الت عقد عمييا ،ألن زفافيا قرينة قاطعة عمث أنيا

زوجتو جرياً عمث العادة والعرف المنزل منزلة الشيود عند الزواج(ٔ).
ٕ .وكذلك قوليا بالنظر ف

أمر الجنثث والحكم عمييا اعتماداً عمث القرالن الدالة عمث

إحدى حالتيو؛ ذكر ىو أم أنثث(ٕ).

ٖ .عدم قبول المرأة بةن زوجيا لم يكن ينفق عمييا فيما مضث من الزمان وىما ف بيت
واحد ،ألن بقاءىا ف بيت زوجيا قرينة عمث كذب ادعاليا(ٖ).

ومن مجموع ما سبق يمكن القول بةن الوسالل الطبية المعاصرة تعتبر من قبيل القرالن

الت يصح الحكم بيا بين الزوجين حال ادعاء أحدىما عمث اآلجر وجود عيب فيو من

العيوب الت يفسخ بيا عقد النكاح ،وثمة سؤال يبقث مطروحاً وىو ما مدى قوة ىذه القرالن
ف إثبات العيب المدعث بو واإلجابة عمث ىذا السؤال تتضح ف السطور التاليةي

أوالً :قرينة فحص الحمض النووي.

سبق تعريف البصمة الوراثية بةنيا البينة الجينية الت

تدل عمث ىوية كل إنسان ،وقد

سميت بالحمض النووي ،ولعل سبب ىذه التسمية أنيا موجودة ف أنوية جاليا الكالنات

الحية(ٗ) .والفقياء األوالل وان لم يتعرضوا لبيان حجيتيا لعدم معرفتيم بيا إال أنيم تعرضوا
( )1ابن القيمي الطرق الحكمية.)ٜٔ/ٔ( ،

( )2ابن فرحوني تبصرة الحكام.)ٕٖٔ/ٕ( ،
( )3المرجع السابق.)ٕٔ٘/ٕ( ،

( )4الصغيري اإلثبات الجنال والتكنولوجيا الحديثة( ،ص.)ٜ٘
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تعرضوا لقرالن اإلثبات مثل القيافة والفراسة وقالوا بمشروعيتيما ف إثبات النسب(ٔ) ،واذا
اعتبرنا أن الوسالل الطبية المعاصرة  -وفحص الحمض النووي  -واحدة منيا ،فإنيا

تعتبر أقوى دليالً ف اإلثبات من القيافة والفراسة ،بل يحصل بيا من اليقين وغمبة الظن

ما ال يحصل بالقيافة والفراسة ،وقد أقر المجمع الفقي برابطة العالم اإلسالم مشروعية
استجدام البصمة الوراثية ف

اإلثبات الجنال

ف غير جرالم الحدود والقصاص(ٕ) ،واذا

ثبت ذلك ،فإنو يقاس عمث إثباتيا ف الجرالم إثباتيا لمعيوب بين الزوجين.

ثانياً :قرينة تحميل الدم المخبري.

يعتبر فحص الدم المجبري قرينة معتبرة ف

عمم الطب الشرع

ف

إثبات الجرالم

واستجواب المتيمين ،وقد اعتمد الصحابة الكرام عمث نتالس التحاليل ف إثبات الجنايات،
ت بِ َش ٍّ ِ
ِ
ص ِار ،
ام َأرٍَة قَ ْد تَ َعمقَ ْ
اب م ْن ْاأل َْن َ
ومن ذلك ما ورد عن عمر رض اهلل عنو أنو أُت َ بِ ْ
ت تَيواه َ ،فمَما لَم يس ِ
ت
صب ْ
ضةً فَةَْلقَ ْ
َج َذ ْ
ت َعمَ ْي ِو  ،فَة َ
احتَالَ ْ
اع ْد َىا ْ
ت َب ْي َ
َو َك َان ْ ْ َ ُ
صفَ َارَىا َ ،و َ
ت ُ
ْ َُ

ت ي َى َذا الرُج ُل
ص ِار َجةً  ،فَقَالَ ْ
اء ْ
اْل َب َي َ
ت إلَث ُع َم َر َ
اض َعمَث ثَْوبِيَا َوَب ْي َن فَ ْج َذ ْييَا  ،ثُم َج َ
ِ
ِ
َل ُع َم ُر ِّ
اء فَ ُقْم َن لَوُ ي
َىمِ َ ،و َى َذا أَثَُر ِف َعالِ ِو .فَ َسة َ
ض َحنِ ِف أ ْ
َغمََبن َعمَث َن ْفس َ ،وفَ َ
الن َس َ
يث  ،ويقُو ُل ي يا أ ِ
ِ
ِ
ِ
وب ِة الش ِّ
َم َير
َ
اب فَ َج َع َل َي ْستَغ ُ َ َ
إن بَِب َدنيَا َوثَْوبِيَا أَثََر اْل َمن ِّ  .فَيَم بِ ُعقُ َ
ت ِف أَم ِري  ،فَواَلم ِو ما أَتَْيت فَ ِ
ِ
اح َشةً َو َما َى َم ْمت بِيَا َ ،فمَقَ ْد َرَاوَدتْنِ َع ْن
ين  ،تَثَب ْ
اْل ُم ْؤ ِمن َ
ْ
َ
َ
ال ُع َم ُر ي َيا أ ََبا اْل َح َس ِن َما تََرى ِف أ َْم ِرِى َما  ،فََنظَ َر َعمِ ٌّ إلَث َما
ص ْمت  ،فَقَ َ
َن ْف ِس فَ ْ
اعتَ َ
ِ
َعمَث الث ْو ِب  .ثُم َد َعا بِ َما ٍء َح ٍّار َشِد ِيد اْل َغمََي ِ
اض  ،ثُم
صب َعمَث الث ْو ِب فَ َج َم َد َذل َك اْل َب َي ُ
ان  ،فَ َ
ف طَ ْعم اْل َب ْي ِ
ت(ٖ) .ويقاس عمث ما سبق
اعتََرفَ ْ
َج َذهُ َوا ْشتَموُ َوَذاقَوُ  ،فَ َع َر َ
أَ
ض َوَز َج َر اْل َم ْأرَةَ  ،فَ ْ
َ
العمل بقرينة فحص الدم ف إثبات عيوب النكاح شريطة أن يكون الفاحص العامل ف

المجتبر مسمماً عدالً صاحب جبرة ف مجال الفحص الطب .
ثالثاً :قرينة تحميل المني.

يعتبر فحص المن عمالً مشروعاً إلثبات عيوب النكاح ،ومما يدلل لذلك من أقوال الفقياء

ما ذكره ابن قدامة رحمو اهلل ف الزوجة تدع أن زوجيا عنين ،حيث قالي ( وان كانت

( )1الزحيم ي وسالل اإلثبات( ،صٓ٘٘).
( )2مجمة مجمع الفقو اإلسالم  ،العدد (ٔٔ.)ٖٔٓٛ/
( )3ابن القيمي الطرق الحكمية.)ٕٔٓ/ٔ( ،
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ثيباً وادعث أنو يصل إلييا أُجم

معيا ف

بيت وقيل لو أجرج ماءك عمث شيئ ،فإن

ادعت أنو ليس من ُجعل عمث النار ،فإن ذاب فيو من وبطل قوليا) (ٔ) .واذا عممنا أن
عممية الفحص والتحميل المعاصرة لمن الرجل يعتمد عمث التعرف عمث حجم العينة،
وعدد الجاليا فييا ،ومدى سالمة شكميا وحركتيا من أجل الوصول إلث تقييم عام حول
مدى صالحية الشجص لإلنجاب وجموه من أسباب العقم(ٕ) ،فإنو يمكن اعتبار قرينة

فحص المن

ذات داللة قوية يثبت بيا عيوب النكاح إذا وجد المجبري المسمم العدل

صاحب الجبرة ف

مجال العمل المجبري ،ويقاس عميو قرينة فحص التبويض (

اإلجصاب) عند المرأة.
رابعاً :قرينة األشعة.

تصوير األشعة أنواعو متعددة ،أقميا درجة التصوير السين المعروف طباً باسم (x-ray
) ،وى

الت

تستجدم لمكشف عن الكسور ف

العظام ،وتشجيص األورام ،وتحديد

األعضاء ،وذلك من جالل تثبيت فيمم حساس ألشعة ( )xجمف العضو المصاب ،وتسميط
أشعة ( )xلفترة قصيرة عمث الجانب اآلجر لمعضو المراد فحصو ،بحيث تعط

قطعية عن حالة المريض(ٖ).

نتالس

ومن مجموع ما تقدم يظير لنا أن عيوب النكاح يمكن تصنيفيا إلث صنفين عمث النحو

التال ي

أ.

عيوب تظير قبل الزواج ،وى إما أن تكون ظاىرة مشاىدة بالعين المجردة مثل

الجذام ،والبرص ،والبياق ،واما أن تكون مستترة تحتاج ف كشفيا إلث تقرير أىل الجبرة
من األطباء مثل الرتق ،والبجر ،والعفل وسرطانات الدم والرحم وغيرىما.

ب.

عيوب تظير بعد الزواج ،وى

إما أن تكون مؤثرة ف

عدواىا إلث الذرية مثل

أمراض الكبد الوبال وغيره ،واما أن تقتصر ف ضررىا عمث الزوجين بحيث يكون ىذا
الضرر نفسياً وجسمياً مثل أمراض السيالن والزىري وغيرىما .وف الحالتين السابقتين فإن

( )1ابن قدامةي المغن .)ٙٔٙ/ٚ( ،
(http://www.webteb.com/dermatology/tests)2

( )3أشعة سينية  ،http://ar.wikipedia.org/wikiفحص األشعة السينيةي
http://www.webteb.com/general-
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إثبات العيوب السابقة بقسمييا يحتاج إلث قول أىل الجبرة من األطباء ،وىو ما قرره
الفقياء ،ويدلل عمث ذلك قول ابن قدامة رحمو اهللي ( فإن اجتمفا – أي الزوجين -ف

وجود العيب كمن يجسده بياض يمكن أن يكون بيقاً أو برصاً واجتمفا ف كونو برصاً ،أو

كانت بو عالمات الجذام من ذىاب شعر الحاجبين فاجتمفا ف

كونو جذاماً فإن كانت

لممدع بينة من أىل الجبرة والثقة فيشيدان بما قال ثبت قولو ،واال حمف المنكر والقول

قولو) (ٔ).

وتةصيالً لما سبق فإن الوسالل الطبية المعاصرة محل البحث تعتبر من قبيل القرالن

الطبية الت

يمكن اإلعتماد عمث نتالجيا وفحوصاتيا إذا أُعتمدت من قبل أطباء

متجصصين ثقات ،وأُجريت كذلك عمث أيدي متجصصين ثقات من عمال المجتبرات،

ذلك أن ىذه التقارير والنتالس ى بمثابة الدعوى القضالية ف إدعاء العيب كونيا صدرت
من جية مجتصة ،ومثال ذلك لو ادعت الزوجة عيباً من عيوب النكاح ف زوجيا أمام
القاض  ،فإنو يتوجب عمث المحكمة أن تساعدىا ف إحضار بينتيا ،فتجاطب المحكمة

الجيات الطبية الرسمية المجتصة لمحصول عمث القرينة الت

تثبت دعواىا ،وف

حالة

إنكار الزوج ،فجميور الفقياء أن القضايا الزوجية ال تعرض فييا األيمان ،عندىا ال سبيل
لإلثبات غير الفحوصات الطبية ،فيكتب القاض

إلث الجيات الرسمية الطبية من أجل

اإلفادة عن العيب شريطة أن يقوم بعمل التحميل طبيبان مسممان أو أكثر شريطة كونيما
عدوالً ،ويعرض التقرير عمث الزوجين ،فإن صادقا عميو طمب القاض

من الزوج أن

يطمق ،واال فسخ العقد بينيما ،وىذا اإلحتياط يقتضيو عقد النكاح الذي سماه اهلل ميثاقاً
غميظاً فال يمكن حمو ف دعوى العيب إال بدليل متيقن.

المطمب الثاني :حكم إثبات عيوب النكاح بالوسائل الطبية المعاصرة وأثره عمى العقد.
إذا اعتبرنا أن الوسالل الطبية المعاصرة ى من قبيل القرالن الطبية الت تثبت بيا عيوب

النكاح ،فما حكم العمل بيا وما أثر اعتبارىا قرينة إلثبات العيوب عمث عقد النكاح وىذا
ما سةبينو ف الفرعين التاليين.

( )1ابن قدامةي المغن .)٘ٛ/ٔٓ( ،
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الفرع األول :حكم العمل بالقرائن الطبية المعاصرة.
القرالن الطبية المعاصرة ال تعدوا أن تكون نوعاً من جممة القرالن بمدلوليا العام ،وقد
اجتمف العمماء ف حكم العمل بيا ف الجممة عمث قوليني

القول األول :عدم حجية العمل بالقرائن ،وبو قال بعض الحنفية(ٔ).

القول الثاني :حجية العمل بالقرائن ،وىو قول بعض الحنفية ،والمالكية ،وبعض
الشافعية ،والحنابمة ،والظاىرية(ٕ).

األدلة:

أوالً :أدلة القائمين بعدم حجية العمل بالقرائن ،وقد استدلوا بالسنة والمعقول ،عمى النحو

التالي:

من السنة:
أ .فعن ابن عباس رض اهلل عنو قالي قال رسول اهلل ي ( لو كنت راجماً أحداً بغير بينة

لرجمت فالنة ،فقد ظير منيا الريبة ف منطقيا وىيلتيا ،ومن يدجل عمييا) (ٖ).
ُ

ووجو الداللة منوي أنو ال يصح اإلعتماد عمث القرالن الظاىرة ف اإلثبات رغم استفاضتيا،

ولو صح ذلك لعمل بو الرسول بشةن المرأة الت ظيرت منيا أما ارت ارتكابيا لمزنا.

ويرد عميو بةن الحدود ال تثبت بمجرد التيم والحدس ألنيا مظنة الجطة ،والحدود تد أر
بالشبيات ،وىذا ال يمنع من العمل بالقرالن ف غير الحدود

(ٗ)

مثل اثبات عيوب النكاح.

ب.وكذلك استدلوا بما رواه أبو ىريرة رض  أن رجالً أتث النب  فقالي ( يا رسول اهلل
ُولد ل غالم أسود ،فقالي ىل لك من إبل قالي نعم ،قالي فما ألوانيا قالي ُحمر ،قالي

( )1ابن نجيمي البحر الرالق.)ٕٓ٘ /ٚ ( ،

( )2الطرابمس ي معين الحكام( ،ص ،)ٔٙٙابن عابديني الدر المجتار ،)ٖ٘ٗ/٘ ( ،القراف ي الفروق،
(ٗ ،)ٚ٘/ابن فرحوني تبصرة الحكام ،)ٕٗٔ /ٔ( ،الماورديي األحكام السمطانية( ،صٖٗٔ) ،ابن القيمي
الطرق الحكمية( ،صٖ) ،ابن حزمي المحمث باألثار.)ٖٗٓ/ٜ( ،
( )3أجرجو ابن ماجو ف سننو ،كتاب الحدود ،باب من أظير الفاحشة ،)ٕٔٚ/ٗ( ،ح ،ٕٜ٘٘وقد
صححو األلبان ف اإلرواء ،انظري (.)ٖٔٛ/ٚ

( )4الشوكان ي نيل األوطار.)ٕٔٗ /ٚ ( ،
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ىل فييا من أورق قالي نعم ،قالي فةنث ذلك قالي لعمو نزعو عرق ،قالي فعل ابنك ىذا

نزعو عرق) (ٔ).

ووجو الداللة منوي أن قول النب  لمرجلي ( لعمو نزعو عرق) ،فيو ابطال وتعطيل لمعمل

بالقرالن الظاىرة ف نف الولد(ٕ) .ويرد عميو أن قول النب  لمرجلي ( لعمو نزعو عرق) ال
تعطيل فيو لمعمل بالقرالن ،وانما فيو تقديم لحكم الفراش عمث ما ُيشعر بو مجالفة الشبو،
كما أن موضوع األنساب يحتاج إلث مزيد تثبت واحتياط فال ُيعمل فيو بالقرينة الواىية

المبنية عمث سوء الظن(ٖ).
أما من المعقول:

فقالوا إن القرالن ليست منضبطة ،فقد تبدو قوية ثم يعترييا الضعف ،ولذلك ال يصح إثبات
األحكام بيا(ٗ) .ويرد عميو بةنو لو سممنا بةنيا غير منضبطة ويعترييا الضعف ،فإن ذلك
يكون ف القرالن الضعيفة أو الت ال تفيد غمبة الظن دون القطعية منيا(٘).

ثانياً :أدلة القائمين بحجية العمل بالقرائن ،وقد استدلوا بةدلة كثيرة من الكتاب والسنة،
سةقتصر عمث ذكر دليمين لكل منيما عمث النحو التال ي

من الكتاب:
 .1قولو تعالثي ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﭼ(.)ٙ
ووجو الداللة منوي أن اهلل تعالث جعل قد الثوب من دبر قرينة عمث صدق يوسف عميو
السالم ،وكذب إمرأة العزيز ،وف ذلك بيان لمشروعية العمل بالقرالن(ٔ).

( )1أجرجو البجاري ف صحيحو ،كتاب الطالق ،باب إذا عرض بنف الولد ،)ٖٗٔ/ٖ( ،حٖ٘ٓ٘.
( )2ابن حجري فتح الباري.)ٖٖ٘ /ٜ ( ،
( )3المرجع السابق.

( )4الزحيم ي وسالل اإلثبات( ،صٓٔ٘).
( )5إدريسي اإلثبات بالقرالن ف الفقو اإلسالم ( ،صٓ.)ٛ
( )6سورة يوسفي األية (.)ٕٙ
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ٕ .وقث ث ث ث ث ثثولو ت ث ث ثع ث ث ثثالثي ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ(ٕ).
ووجو الدالل ة منوي أن إجوة يوسف عميو السالم قد جعموا الدم عمث قميص أجييم قرينة
عمث صدق قوليم بةن الذلب قد أكل يوسف ،ولكن قرينتيم تعارضت مع قرينة أقوى منيا،

وى سالمة القميص حيث استدل بيا يعقوب عمث كذبيم(ٖ).

ويرد عمييم ف اإلستدالل بالدليمين السابقين بةنيما شرع من قبمنا ،والجواب أن شرع من

قبمنا شرع لنا إذا كان لو ما يؤيده من شرعنا ،واألدلة من السنة تشيد بذلك(ٗ).
أما من السنة:

ٔ .فعن عالشة رض اهلل عنيا ،أن رسول اهلل قالي ( الولد لمفراش ولمعاىر الحجر) (٘).

ووجو الداللة منوي أن النب  جعل الفراش قرينة عمث ثبوت نسب الولد ألبيو ألن الفراش

ال يكون إال بالزواج الصحيح والمجالطة المشروعة(.)ٙ

ٕ .ما راوه عبد الرحمن بن عوف رض اهلل عنو أن ابن عفراء تداعيا قتل أب جيل يوم
بدر ،فقال ليما الرسول صمث اهلل عميو وسث ث ثثممي ىل مسحتم ث ث ثثا سيفيكما فقاالي ال ،فقالي

أريان

سيفيكما ،فمث ثثما نظر إلييما قالي كالكما قتمو) ( .)ٚووجو الداللة منوي أن النب

صمث اهلل عميو وسمم قضث بينيما بالسمب اعتماداً عمث قرينة الدم عمث السيف ،وفيو

مشروعية العمل بالقرالن(.)ٛ

( )1القرطب ي الجامع ألحكام القرآن.)ٕٔٚ/ٜ( ،
( )2سورة يوسفي األية (.)ٔٛ

( )3الزمجشريي الكشاف.)ٖٓٛ/ٕ( ،
( )4اآلمديي اإلحكام.)ٜٔٓ/ٖ( ،

( )5أجرجو البجاري ف صحيحو ،كتاب الوصايا ،باب قول الموص تعاىد ولدي وما يجوز لموص من
الدعوى،)ٕٛٛ /ٕ( ،ح٘ٗ.ٕٚ

( )6العين ي عمدة القاري.)ٕٜٓ/ٔٚ( ،
( )7أجرجو مسمم ف

حٔ٘.ٔٚ

صحيحو ،كتاب الجياد والسير ،باب استحقاق القاتل سمب القتيل( ،ص،)ٖٛٙ

( )8النوويي شرح صحيح مسمم.)ٖٙ/ٕٔ( ،
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ثالثاً :الراجح.

من جالل النظر ف

أدلة الفريقين يتبين لنا رجحان القول بحجية العمل بالقرالن ،ولما

كانت الوسالل الطبية المعاصرة الت ذكرتيا يمكن اعتبارىا من القرالن الطبية حسب تقسيم
القرالن باعتبار موضوعيا ،فما مدى دقة نتائجيا؟ وما حجيتيا في اإلثبات؟ واإلجابة
عمث ىذين السؤالين تدفعنا إلث تصنيف ىذه الوسالل ف إثبات عيوب النكاح ،عمث النحو
التال ي

أ .وسائل ذات نتائج قطعية :ويدجل ف

ىذا التصنيف إجراء الفحوصات باستجدام

البصمة الوراثية ،حيث يعتبر ىذا النوع من الفحص غير قابل لمجطة ف

النتالس ،أو

التزوير ف إجراء الفحوصات ،والتبديل ف البصمة أمر مستحيل فييا(ٔ) ،وقد أقر مجمع
الفقو اإلسالم

التابع لرابطة العالم اإلسالم

مشروعية استجداميا ف

الجنال (ٕ) ،ويقاس عميو استجداميا ف إثبات عيوب النكاح.

اإلثبات

ب .وسائل ذات نتائج ظنية :ويقصد بالظنية ىنا ما يفيد غمبة الظن ،ويدجل ف

ىذا

التصنيف بقية الفحوصات األجرى كتحميل الدم ،والبول ،والمن  ،وبويضات المرأة،
وتصوير األشعة بةنواعو المجتمفة ،والحقيقة أن ىذه الفحوصات تجتمف دقة نتالجيا تبعاً
لعوامل متعددة ،منياي ضبط جودة األجيزة المجبرية ،ودقة عمل الطبيب المجبري ،إال
أنن أرى جواز اعتبار نتالجيا قرينة يمكن العمل بيا ف إثبات العيوب الزوجية بشروط،

منياي

ٔ .أن يقوم بيا الطبيب المسمم العدل.
ٕ .أن يكون الطبيب من أىل الجبرة ف ىذا المجال.
ٖ .أن يشرف عمث إجراء الفحوصات لجنة مجتصة.

( )1عباس سعيدي استجدام البصمة الوراثية ف اإلثبات الجنال ( ،ص.)ٕٛٚ
( )2مجمة مجمع الفقو اإلسالم .)ٖٔٓٛ/ٔٔ( ،

34

ودليل الجواز فيما سبق ىو القياس عمث العمل بالقيافة ف

األصح من أقوال اإلمام

الشافع رحمو اهلل ،قال النووي مبيناً ذلكي ( لو ألحقو قالف بةحدىما باالشباه الظاىرة،
وآجر باآلجر باالشباه الجفية ،كالجمق وتشاكل االعضاء ،فةييما أولث

أصحيماي الثان ) (ٔ).

وجيان،

الفرع الثاني :أثر اثبات عيوب النكاح بالوسائل الطبية المعاصرة عمى العقد.
تقرر لدينا سابقاً أن المطالبة بفسخ عقد النكاح بالعيب حق ثابت لكال الزوجين عمث

الراجح من أقوال العمماء ،وبناءاً عميو فإن ىذه العيوب إذا ثبتت عن طريق استجدام

القرالن الطبية المعاصرة الت

تفيد اليقين والقطع فإنيا تعتبر دليالً يعتمد عمييا الزوج

المعافث ضد قرينو لفسخ عقد النكاح ،ولكن ماذا لو رض

الزوج المعافث بالعيب ىل

يبقث لو جيار بعد ذلك ف فسخ العقد بالعيب ذىب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة
إلث أنو إذا كان عند أحد الزوجين عمم بالعيب الموجود ف قرينو عند العقد ،أو قبمو ،أو

بعده ،وكان الطرف السميم راضياً بيذا العيب صراحة كةن يطمع عميو ،أو يجبره بو قرينو،

رضيت بو ،أو كان الرضا حاصل بطريق الداللة كةن يدجل الزوج السميم بالزوجة
فيقولي
ُ
المعيبة ،أو أن تمكن الزوجة السميمة زوجيا المعيب من وطليا وى تعمم بوجود عيب
فيو ،فإنو عندلذ ال يحق لمسميم منيما طمب التفريق ،ويسقط حقو ف الجيار ،ألنو كان

راضياً بوجود العيب عند العقد أو قبمو أو بعده ،قياساً عمث عمم المشتري بعيب ف المبيع
ورضاه بو(ٕ).

ثم اجتمفوا ف الزوج العنين ،فذىب الحنفية والحنابمة إلث أنو لو عممت الزوجة بالعنة عند

العقد كما لو تزوجيا ثم طمقيا ثم عقد عمييا مرة ثانية ،ورضيت بالعقد فال جيار ليا(ٖ).

( )1النووي ،روضة الطالبين.)ٔٓٚ/ٕٔ(،

( )2الكاسان ي بدالع الصنالع ،)ٖٕ٘/ٕ( ،الدسوق ي حاشية الدسوق عمث الشرح الكبير،)ٕٚٚ/ٕ ( ،
الشربين ي مغن المحتاج ،)ٕٖٓ/ٖ( ،ابن مفمحي المبدع شرح المقنع.)ٔٓٓ/ٚ( ،

( )3السمرقنديي تحفة الفقياء ،)ٕٕٚ/ٕ( ،ابن قدامةي المغن ،)ٙٓٚ/ٚ ( ،
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وذىب المالكية والشافعية إلث أن عمم الزوجة بعنة زوجيا ال يسقط جيارىا ف

الفرقة(ٔ).

طمب

والذي أراه ف المسةلة راجح ًا ىو قول المالكية والشافعية المقتض ثبوت الجيار لمزوجة إذا
كانت عالمة بعنة زوجيا قبل الزواج ثم رضيت بو إذا كان رضاىا رجاء شفاء الزوج من

ىذا العيب.

( )1ابن رشدي بداية المجتيد ،)٘ٓ/ٕ( ،الجملي حاشية الجمل.)ٖٕٗ/ٛ ( ،
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الخاتمة.
أوالً :النتائج :وىي عمى النحو التالي:
ٔ .إثبات عيوب النكاح بالوسالل الطبية المعاصرة ىو استجدام األالت واإلمكانات الطبية
الحديثة الكتشاف العيوب الت تنفر أحد الزوجين من اآلجر ،إذا كانت مستترة ،أو منتقمة

من األبوين إلث األوالد بالعدوى.

ٕ .تكمن أىمية الوسالل الطبية المعاصرة ف

إثبات عيوب النكاح بةنيا تقطع الجالف

وتفصل األمر ف إثبات العيب أو نفيو اعتماداً عمث جبرة الطبيب المجتص.

ٖ .تعتبر البصمة الوراثية من قبيل القرالن الطبية القطعية الت

يمكن اإلعتماد عمييا

إلثبات عيوب النكاح ،وذلك قياساً عمث اعتبارىا ف اإلثبات الجنال .

ٗ .تعتبر التحاليل المجبرية من قبيل القرالن الطبية الت تفيد غمبة الظن ،ويمكن االعتماد
عمييا إلثبات عيوب النكاح قياساً عمث القيافة.

٘ .إذا عمم أحد الزوجين بالعيب الموجود ف

قرينو عند العقد أو قبمو أو بعده ،وكان

الطرف السميم راضياً بيذا العيب صراحة أو داللة ،فإنو ال يحق لمسميم منيما طمب

التفريق بيذا العيب ألنو كان راضياً بوجوده فيو.

 .ٙإذا كانت الزوجة عالمة بعنة زوجيا قبل العقد ،ثم رضيت بو رجاء شفاء الزوج من

العيب ،فإن رضاىا ال يفوت عمييا حقيا ف طمب الفرقة.
ثانياً :التوصيات :وىي تتمخص فيما يمي:

ٔ .يوص الباحث المقبمين عمث الزواج بضرورة اجراء الفحص الطب قبل الزواج تجنباً

لمجاطر انتقال األمراض إلث الذرية.
ٕ .أوص

العاممين ف

مجال الطب المجبري بةن يكون المشرفون عمث

األجيزة

والمجتبرات الطبية المجتصة بإثبات عيوب النكاح من المسممين العدول الثقات احتياطاً
ألعراض المسممين.

37

المصادر والمراجع

أوالً :القرآن الكريم.

ثانياً :الكتب ،وقد رتبتيا حسب اسم المؤلف حسب الحروف اليجالية ،عمث النحو التال ي
 -1ابن القيم ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أب بكر الزرع ٔٗٔٛ ( .ه/
ٜٜٔٛم).

زاد المعاد في ىدي خير العباد .مؤسسة الرسالة .تحقيقي شعيب

األنؤوط ،وعبد القادر األنؤوط .طٖ.

ٕ -ابن اليمام ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد ( .د.ت) .فتح القدير .دار الفكر.
ٖ -ابن تيمية ،تق الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم ( .د.ت) .االختيارات
الفقيية .بيروتي دار المعرفة.

ٗ -ابن حزم ،أبو محمد عم بن أحمد بن سعيد األندلس  ( .د.ت) .المحمى باآلثار.
بيروتي دار الفكر .د.ط.

٘ -ابن رشد ،محمد بن أحمد ( .د.ت) .بداية المجتيد ونياية المقتصد .بيروتي دار
الفكر.

 -ٙابن فارس ،أبو الحسن أحمد بن فارسٖٜٜٔ( .هٜٜٔٚ /م) .معجم مقاييس
المغة .دار الفكر لمطباعة والنشر .د.ط .تحقيقي عبد السالم ىارون.

 -ٚابن فرحون ،إبراىيم بن عم بن محمدٔٗٓٙ ( .هٜٔٛٙ /م) .تبصرة الحكام في
أصول األقضية ومناىج األحكام .مكتبة الكميات األزىرية .طٔ.

 -ٛابن قدامة ،أبو محمد عبداهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدس ٔٗٔٚ( .ه/

ٜٜٔٚم) .المغني .الرياضي دار عالم الكتب ،طٖ .تحقيقي عبد اهلل الترك  ،وعبد

الفتاح الحمو.

 -ٜابن ماجو ،أبو عبد اهلل محمد بن يزيدٔٗٔٛ ( .هٜٜٔٛ /م) .سنن ابن ماجو.
بيروتي دار الجيل .تحقيقي بشار معروف .طٔ.

ٓٔ -ابن مفمح ،إبراىيم بن محمدٔٗٔٛ ( .هٜٜٔٚ /م) .المبدع شرح المقنع .بيروتي
لبنان .دار الكتب العممية .طٔ.
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ٔٔ -ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريق المصري( .د.ت).
لسان العرب .بيروتي دار صادر لمطباعة ،د.ط.

ٕٔ -ابن نجيم ،زين الدين الحنف  ( ،د.ت) .البحر الرائق شرح كنز الدقائق .بيروتي
دار المعرفة .د.ط.

ٖٔ -إدريس ،عبد الفتاحٔٗٔٗ ( .هٜٜٖٔ /م) .قضايا طبية من منظور إسالمي.
طٔ.

ٗٔ -إدريس ،عبد القادرٖٔٗٔ( .هٕٓٔٓ /م) .اإلثبات بالقرائن في الفقو اإلسالمي.
األردني دار الثقافة لمنشر والتوزيع .طٔ.

٘ٔ -اآلمدي ،عم بن محمدٕٔٗٗ ( .هٕٖٓٓ /م) .اإلحكام في أصول األحكام .دار
الصميع لمنشر .تعميقي عبد الرازق عفيف  .طٔ.

 -ٔٙالبار ،محمد عم ٔٗٓٙ ( .هٜٔٛٙ /م) .األمراض الجنسية أسبابيا وعالجيا.
جدةي دار المنارة.

 -ٔٚالبجاري ،أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيلٔٗٓٓ ( .ه) .صحيح البخاري .المطبعة
السمفية .ترقيمي محمد فؤاد عبد الباق  .طٔ.

 -ٔٛالبيوت  ،منصور بن يونس بن صالح ابن إدريس ( .د.ت) .كشاف القناع عن
متن االقناع .دار الكتب العممية .د.ط.

 -ٜٔالجرجان  ،عم بن محمدٖٔٓٙ( .ه) .التعريفات .المطبعة الجيرية بمصر.
د.ط.

ٕٓ -الجوىري ،إسماعيل بن حمادٔٗٓٗ( .هٜٔٛٗ/م) .الصحاح تاج المغة وصحاح
العربية .لبناني بيروت ،دار العمم لمماليين ،طٖ .تحقيقي أحمد عبد الغفور عطار.

ٕٔ -الجوين  ،عبد الممك بن عبد اهلل بن يوسف الجوين ٕٔٗٛ ( .هٕٓٓٚ /م).

نياية المطمب في دراية المذىب جدةي دار المنياج لمنشر والتوزيع .طٔ .تحقيقي
عبد العظيم محمود الديب.

ٕٕ -الحطاب ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمدٕٔٗٔ ( .هٜٜٕٔ /م).
مواىب الجميل .دار الفكر .طٖ.
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ٖٕ -الدسوق  ،محمد بن أحمد بن عرفة ( .د.ت) .حاشية الدسوقي عمى الشرح
الكبير .دار الفكر.

ٕٗ -الرازي ،محمد بن أب بكر بن عبدالقادر الرازئٗٔ٘( .هٜٜٔ٘/م) .مختار
الصحاح .لبناني مكتبة ناشرون .د.ط.

ٕ٘ -الزحيم  ،محمد مصطفثٕٔٗٓ ( .هٜٕٔٛ /م) .وسائل اإلثبات في الشريعة
اإلسالمية .دمشقي مكتبة دار البيان .طٔ.

 -ٕٙالزرقا ،مصطفث أحمدٔٗٔٛ ( .هٜٜٔٛ /م) .المدخل الفقيي العام .دمشقي دار
القمم .طٔ.

 -ٕٚالزمجشري ،أبو القاسم محمود بن عمرٔٗٔٛ ( .هٜٜٔٛ /م) .الكشاف .مكتبة
العبيكان بالرياض .تحقيقي عادل عبد الموجود ،وعم معوض .طٔ.

 -ٕٛالزيمع  ،فجر الدين عثمان بن عم بن محجن البارع ٖٖٔٔ ( .ه) .تبيين
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ال ِّ
ش ْم ِب ِّي .القاىرةي المطبعة األميرية الكبرى
ببوالق .طٔ.

 -ٕٜالسرجس  ،محمد بن أحمدٔٗٔٗ ( .هٜٜٖٔ /م) .المبسوط .بيروتي دار
المعرفة.

ٖٓ -السعدي ،عبد الرحمن بن ناصرٕٔٗٓ ( .هٕٓٓٓ /م) .المناظرات الفقيية.
الرياضي مطبعة أضواء السمف .طٔ .اعتنث بوي أشرف بن عبد الموجود.

ٖٔ -الشربين  ،شمس الدين محمد بن أحمد الجطيبٔٗٔ٘ ( .هٜٜٔٗ /م) .مغني
المحتاج .بيروتي دار الكتب العممية .طٔ.

ٕٖ -الشربين  ،محمد الجطيبٔٗٔ٘ ( .ه) .اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع.
بيروتي دار الفكر .تحقيقي مكتب البحوث والدراسات.

ٖٖ -الشوكان  ،محمد بن عم بن محمد ( .د.ت) .نيل األ وطار شرح منتقى األخبار.
مصري مطبعة مصطفث الباب الحمب .

ٖٗ -الطرابمس  ،أبو الحسن عالء الدين عم بن جميل( .د.ت) .معين الحكام .دار
الفكر .د.ط.
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ٖ٘ -الطرابمس  ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد الرحمنٕٔٗٔ ( .ه/
ٕٜٜٔم) .شرح مختصر خميل .دار الفكر .طٖ.

 -ٖٙعبد الجالق ،شمس الدين محمد بن أحمدٔٗٔٚ ( .هٜٜٔٙ /م) .جواىر العقود.
بيروتي دار الكتب العممية .تحقيقي مسعد السعدن  .طٔ.

 -ٖٚالعسقالن  ،أحمد بن عم بن حجرٕٔٗٔ ( .هٕٓٓٔ /م) .فتح الباري شرح
صحيح البخاري .مكتبة الممك فيد بالرياض .تحقيقي شيبة الحمد .طٔ.

 -ٖٛالعين  ،بدر الدين أبو محمدٕٔٗٔ ( .هٕٓٓٔ /م) .عمدة القاري شرح صحيح
البخاري .بيروتي دار الكتب العممية .ضبطوي عبد اهلل محمود عمر .طٔ.

 -ٖٜالفراىيدي ،أبو عبد الرحمن الجميل بن أحمدٕٔٗٗ ( .هٕٖٓٓ /م) .العين.
بيروتي دار الكتب العممية .تحقيقي عبد الحميد ىنداوي .طٔ.

ٓٗ -الفيوم  ،أحمد بن محمد بن عم ٔٗٔٗ ( .ه) .المصباح المنير .بيروتي دار
الكتب العممية .طٔ.

ٔٗ -القراف  ،أبو العباس أحمد بن إدريسٔٗٔٛ ( .هٜٜٔٛ /م) .الفروق .بيروتي
دار الكتب العممية .طٔ.

ٕٗ -القراف  ،شياب الدين أحمد بن إدريس القراف ٜٜٔٗ( .م) .الذخيرة .دار الغرب
اإلسالم  .طٔ .تحقيقي محمد بوجبزة.

ٖٗ -القرطب  ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمدٖٔٛٗ ( .هٜٔٙٗ /م) .الجامع ألحكام

القرآن .القاىرة .دار الكتب المصرية .تحقيقي أحمد البردون  ،إبراىيم اطفيش .طٕ.

ٗٗ -الكاسان  ،عالء الدين أبو بكر ابن مسعودٜٔٗٔ ( .هٜٜٔٛ /م) .بدائع الصنائع
في ترتيب الشرائع .بيروتي دار إحياء التراث العرب  .طٕ.

٘ٗ -الكموذان  ،أبو الجطاب محفوظ بن أحمد بن الحسنٕٔٗ٘ ( .هٕٓٓٗ /م).

اليداية .الكويتي مطبعة غراس لمنشر والتوزيع .طٔ .تعميقي عبد المطيف ىميم،
وماىر الفحل.

 -ٗٙكنعان ،أحمد محمدٕٔٗٚ ( .هٕٓٓٙ /م) .الموسوعة الطبية الفقيية .دار
النفالس لمطباعة .تقديمي محمد الجياط .طٕ.
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 -ٗٚالماوردي ،أبو الحسن عم بن محمد بن حبيب البصرئٜٗٔ ( .هٜٜٜٔ /م).
الحاوي الكبير .بيروتي دار الكتب العممية .تحقيقي عم معوض وعادل عبد

الموجود .طٔ.

 -ٗٛمجمع المغة العربية ،جميورية مصر العربيةٕٔٗ٘( .هٕٓٓٗ /م) .المعجم
الوسيط .القاىرةي مكتبة الشروق الدولية ،طٗ.

 -ٜٗالمرغينان  ،برىان الدين عم بن أب بكرٕٔٗٗ( .هٕٖٓٓ /م) .شرح فتح
القدير .لبناني بيروت ،دار الكتب العممية ،طٔ .عمق عميوي عبد الرازق غالب

الميدي.

ٓ٘ -مسمم ،أبو الحسين بن الحجاج القشيرئٕٗٚ ( .هٕٓٓٙ /م) .صحيح مسمم.
الرياضي دار طيبة لمنشر .عن بوي نظر الفارياب  .طٔ.

ٔ٘ -النووي ،أبو زكريا محي الدين يحيث بن شرف ( .د.ت) .المجموع شرح الميذب.
جدةي مكتبة اإلرشاد .تحقيقي محمد نجيب المطيع .

ٕ٘ -النووي ،أبو زكريا محي الدين يحيث بن شرفٕٔٗٔ ( .هٜٜٔٔ /م) .روضة
الطالبين .بيروتي المكتب اإلسالم  .تحقيقي زىير الشاويش.طٖ.

ٖ٘ -النووي ،أبو زكريا محي الدين يحيث بن شرفٖٔٗٚ ( .هٜٕٜٔ /م) .صحيح
مسمم بشرح النووي .المطبعة المصرية باألزىر .طٔ.

ٗ٘ -ىاشم ،محمود محمد ( .د.ت) .القضاء ونظام اإلثبات في الفقو اإلسالمي.
جامعة الممك سعود لمنشر والعمم .

٘٘ -الييتم  ،شياب الدين أحمد بن حجر ( .د.ت) .تحفة المحتاج بشرح المنياج.
د.ط.

 -٘ٙىيلة تةليف ( ،د.ت) .مجمة األحكام العدلية .كراتش  .تحقيقي نجيب ىواوين .
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. مواقع الشبكة العنكبوتية:ًثالثا

 محمد حيدري ىل تمنع أمراض الدم الوراثية الزواج واإلنجاب-٘ٚ
ttp://arabic.bayynat.org.lb/TahkikPage.aspx?id=11827
 موقع أمراض الدم الوراثيةي-٘ٛ
http://www.geneticblooddisorders.info/blooddisorders.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki
. الموسوعة الحرةي ويكيبيديا-ٜ٘
، عالجو، تشجيصو، أعراضو، أسبابو، أنواعو،  أدىم أحمدي التياب الكبد-ٙٓ

 الموسوعةhttp://www.tbeeb.net/adham/articles.php?id=3 .مضاعفاتو
http://ar.wikipedia.org/wiki .الحرةي ويكيبيديا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8 ويكبيديا طبي

http://ar.wikipedia.org/wiki : تحميل الدم-ٙٔ

،http://ar.wikipedia.org/wiki : تحميل المني-ٕٙ
http://www.groupflorence.com/ar/ivf/androloji-laboratuvar/semenanalizi-sipermiyogram.html
http://www.webteb.com/dermatology/tests -ٖٙ
 فحص األشعة السينيةي،http://ar.wikipedia.org/wiki  أشعة سينية-ٙٗ
http://www.webteb.com/general-
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