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 ملخص البحث

ردود المجتمع ماليزيا عن اختبار فيروس نقص . 0202، 00002211ستى سريرة، 

كشرط عقد النكاح من ( Human Immunodeficiency Virus) المناعة البشرية

شعبة األحوال الشخصية، كلية بحث جامعي.  نظرية حقوق اإلنسان.

الشريعة بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج. المشرف: 

 الماجستير.جميلة، 

 .حقوق اإلنسان، (HIV) اختبار فيروس نقص المناعة البشرية الكلمات الرئيسية:

الفقهاء. الفحوص الصحية قبل الزوجية ال تذكر صراحة في القرآن أو الحديث أو 

ولكن في الوقت الحاضر، رفض الموقف الديني فى ماليزيا اختبار فيروس نقص المناعة 

على من ستزوج وال يؤذن اإلذن لمن ستزوج دون شهادة اختبار فيروس  (HIV) البشرية

ـ وبالعكس، اليرفض فى فقه المناكحة عنه قبل الزواج. (HIV) نقص المناعة البشرية

هتم بحقوق اإلنسان فى مجال الوقاية من انتقال اختبار فيروس بجانب ذلك، ينبغي أن ي

 ،(HIV) ألن من أصابه فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) نقص المناعة البشرية
 .فمعيشته مكروه عند أسرته ومجتمعه

من هذا، وجدت الباحثة مشكلتين: أوالً، كيف ردود المجتمع هولو النجات 

كشرط عقد النكاح؟ ( HIV) روس نقص المناعة البشريةسيالنغور بالتزامات اختبار في

ثانيا، كيف ردود المجتمع هولو النجات سيالنغور بالتزامات اختبار فيروس نقص 

كشرط عقد النكاح من نظرية حقوق اإلنسان؟ األهداف الرئيسي ( HIV) المناعة البشرية

نقص المناعة من هذا البحث لشرح كيف ردود المجتمع بالتزامات اختبار فيروس 

 . كشرط عقد النكاح من نظرية حقوق اإلنسان( HIV) البشرية

استخدم هذا البحث البحوث التجريبية باألسلوب النوعية وأسلوب رقابة القضية. 

صلت الباحثة على البيانات األساسية في هذا البحث من أجل المقابلة عن طريق البريد 

عن طريق تصنيف البيانات التي تم الحصول . أما  التحليل يستخدم ((emailاإللكتروني 

عليها من المخبرين وفقا للمشاكل في هذا البحث حتى يمكن أخذ االستنباط وفقا ألهداف 

 .البحث

هناك نتائجان التي توصل إليها. أوالً، شرح أن غالبية المجتمع هولو النجات 

كشرط ( HIV) ةسيالنغور موافقون على التزامات اختبار فيروس نقص المناعة البشري

عقد النكاح رغم أنهم  فى مختلف اآلراء لتلك المشكلة. يرون أن التزاماته كشرط عقد 

النكاح لضمان صحة الزوجين وذريتهما، ورفاهية األسرة، وتقليل حاالت الطالق في 

من نظرية ( (HIV المجتمع. ثانيا، عن التزامات اختبار فيروس نقص المناعة البشرية

رون أن التزاماته التختلف بحقوق اإلنسان ومقاصد الشريعة حقوق اإلنسان. ي

 اإلسالمية، وهي حفظ النسل والنفس. 
 


