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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲۳ - ۱-۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۹٤

- ھل تعلم أن بعَض الشباِب الذین تھوروا واستخفوا بضرورِة الفحِص الطبي قبَل الزواجِ، یبكون 

اآلَن ندماً، ویتحسروَن على ما فعلوا، ألنھم لم یلتزموا بنصائحِ الطبیِب؟ ،خاصة عندما رأوا 
أطفالھم وفلذاِت أكبادھم یتأوھوَن مما أكتسبوا من أمراٍض وراثیٍة من والدیھم . 

والفحُص الطبُي قبَل الزواجِ ھوعبارةٌ عن مجموعٍة من الفحوصاِت المخبریِة والسریریِة التي   -
یُقترُح عملھا ألي شریكیِن قبَل إرتباطَھما بعقِد الزواجِ، وذلك لتقدیم النُصحِ لھما، بھدِف الوصوِل 

إلى حیاٍة زوجیٍة سعیدٍة، وأطفاٍل أصحاَء، وبالتالي أسرٍة سلیمٍة ومجتمٍع سلیٍم .
والمقصود ھو فحُص دٍم للطرفیِن، بحثاً عن سماٍت أمراض وراثیٍة عند أحدھما أوكلیھما، فمثال   -

إن كانت سماُت مرض الثالسیمیاء في الطرفین فال یجوُز طبیاً أن یتزوجا، ألن ُربَع ذریتِھما 
سیحملوَن المرَض الرئیسَي، وربٌع منھم سلیٌم والباقون سیحملوَن سماِت المرِض.

وأما إذا كانت نتیجةُ الفحِص تفیُد بأن أحد الخاطبیِن عندهُ سمةُ المرِض، فعندھا یمكُن زواَجھما   -
، لكّن مع إعالِمھما بعواقِب ھذا الزواجِ، الذي یعني طبیاً أّن نصَف أطفاِلھم سیحملوَن سمةَ 

المرِض والنصَف األخَر سیكونوَن سلیمیَن بإذن هللاِ. 
والُخـالصــةُ أن الفحَص الطبَي قبَل الـزواجِ ھـو للـوقـایـِة مـــن األمــراِض وتقلیلِھا،  ونحُن   -

بـذلَك كما  قاَل الفـاروُق عمَر بن الخطاب ” نفـُر مــن قـدِر هللاِ إلى قــدِر هللاِ”. نـجتھـُد فـي األخـِذ 
بـاألسبـاِب، ونـُطبّـُق المعنـى العام لحدیِث رسوِلنا الكریم "إعقلھا وتوكل" .

أثناء أزمة كورونا ومنع التجوال یتصل مواطن في عمان على المركز الوطني إلدارة األزمات   -
یقول: أخي توفى اآلن في إربد وأرید تصریحا حتى أستطیع المشاركة في دفنھ، تجاوبت معھ 

اإلدارة فورا ومنحتھ تصریحا لھ وإلبنھ، ثم اتصل معھم ثانیة وقال لھم لیس لدي سیارة للذھاب إلى 
إربد، وصلت المعلومة إلى مدیر إدارة االزمات الذي اخذ عنوان بیتھ فورا، وبعد ربع ساعھ یتصل 

العمید مدیر إدارة االزمات على المواطن لیخبره أنني أمام بیتك؛ تفضل إلیصالك إلى إربد حتى تدفن 
اخاك رحمھ هللا، إرتبك المواطن من شدة دھشتھ وماعرف ماذا یقول، وبالفعل صعد بسیارة العمید 

الذي أوصلھ إلى مبتغاه، فحق لنا أن نفتخر بمثل ھؤالء، ولعلھا تكون لھ خبیئة عند رب ال یغفل عن 
شيء،   فال تستخفن بأي شيء من جبر الخواطر مھما قّل، كلمة أو إشارة، فالقلیُل منك كثیر،وقد 

قیل:" ال َخیَل ِعنَدَك تُھدیھا َوال ماُل ... فَلیُسِعِد النُطُق إِن لَم تُسِعِد الحاُل"

افحص قبل أن تندم!

جرب اخلواطر
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