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 م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤تأسست عام 

 
 رسالة إلى الشباب               
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 ضرورة أم تــرف؟
 
 الدكتور

  عبد احلميد القضاة
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  االيداع لدى دائرة املكتبة الوطنيةرقم   

             )٥٧٧/٣/٢٠٠٣(  
  ٣٦٣,٩ 
     القضاة، عبد احلميد   قضا 
 ضرورة أم ترف؟ :  الفحص الطيب قبل الزواج– رسالة إىل الشباب  

 ٢٠٠٣مجعية العفاف اخلريية، :  عمان–. عبد احلميد القضاة  
 ص ) ٥٢ (          

 )٥٧٧/٣/٢٠٠٣( أ . ر           
  األسرة//الزواج// الرعاية الطبية// الفحص الطيب:/ الواصفات

           
  الوطنية من قبل دائرة املكتبةاألولية  والتصنيف إعداد بيانات الفهرسةمت *
  
 

 ٦٢٥/٣/٢٠٠٣: زة املتسلسل لدى دائرة املطبوعات والنشررقم االجا
 
  األوىلالطبعة

 م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
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 تقديم
 عبد اللطيف عربيات.د

        رئيس اجلمعية                                                                                  
 
الفحـص الطـيب قبل الزواج، من املوضوعات ذات      

 .ثر البالغ يف حياة اإلنسان املعيشية، ومستقبل أجياله القادمةاأل
فالسعادة أو الشقاء ترتبطان إىل درجة كبرية مبستوى        
الصـحة األسـرية اليت جعلها اإلسالم من مقومات األسرة          

 .ومتطلباا كما أرادها اهللا سبحانه وتعاىل
والفحـص الطيب قبل الزواج، من املوضوعات اليت        

حلقيقـية عن أنظار املسلمني يف جمتمعام  غابـت صـورته ا    
املعاصـرة، وأصبح حباجة إىل البحث والتوعية الكاملة بأمهيته      
وضرورة إجرائه وبيان الرأي الشرعي والطيب ومدى القصور        

الفكـري والذهـين عـند املسـلم املعاصر يف التعامل معه               
 .وااللتزام به

وعقـد الـزواج الـذي يتم بني شريكني وبصورة          
يارية فيها كل معاين النية اخلالصة والعزم األكيد، على بناء   اخت
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شراكة هادفة، هذا العقد هو أقدس وأعظم وأخطر عقد بني          
العقـود اليت تربم بني بين البشر كافة، فهو العقد الذي يسعى         
فـيه الشريكان إىل التخطيط املشترك لرسم معامل احلياة هلما،          

ترتب على ذلك من نظرة     واملشاركة يف بناء مستقبلهما وما ي     
 .مشولية لكل متطلبات احلياة وأهدافها وغاياا

فعقد هذه صفاته، حري به أن يعقد على ضوء املعرفة 
الكاملـة بالطرف اآلخر، ومدى املوافقة واالستعداد للسري يف   
هـذه الطريق الطويلة، ومعرفة املعيقات و املوافقات من كل          

ة اليت ال تتم معرفتها  طـرف، ويف مقدمة ذلك الناحية الصحي      
 .إال بالفحص الطيب قبل الزواج

والعلم احلديث، يؤكد لنا أن هناك عشرات األلوف        
من األمراض اليت يصاب ا اإلنسان، واليت قد يكون بعضها          
ذا أثـر سليب على مستقبل األسرة ويتأثر ا الزواج ومستقبل    

 األمر،  األسـرة، وهلذا فالوعي احلقيقي واملعرفة األكيدة ذا       
 .أصبحت من ضرورات عقد الزواج ومتطلباته
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والبحـث العـلمي الرصني الذي بني أيدينا، ملؤلفه         
األستاذ الدكتور عبد احلميد القضاة ، هو يف صميم ما أشرنا           

فالدكتور القضاة من العلماء    . إلـيه ـذه املقدمـة القصرية      
         م املختصـني يف هذا امليدان، ومن املشهود هلم بعلمهم وإميا

وخلقهـم، وهو من املؤهلني من كافة الوجوه، علماً وخلقاً          
للـنظر يف هـذا املوضوع، وبيان أمهيته وضرورة االلتزام به           
. وجتلية جوانبه املختلفة من املنظور الطيب ومن املنظور الشرعي

ومـا أورده الدكتور القضاة من شواهد علمية متخصصة يف          
املعرفة ذه األمور   بيان خطورة هذا املوضوع وأمهية العلم و      

عند اختيار الشريك من النواحي الطبية الشاملة ومن النواحي         
الشـرعية جاءت يف موضعها احلقيقي بصورة تؤكد التالقي         
والتوافق الكامل بني النظرة الطبية والنظرة الشرعية يف ضرورة         

 .إجراء الفحص الطيب قبل الزواج وبالصورة اليت أشار إليها
ضاة هذا البحث يف مؤمتر احتاد     وقـدم الدكـتور الق    

األطـباء العرب يف أوروبا واملنعقد يف روما يف إيطاليا، وهذا           
 .يعطي البحث األمهية الالزمة على املستويني العاملي واحمللي
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ومجعـية العفـاف اخلريية يف األردن واليت أتشرف         
برئاستها، من البادئني يف النظر والبحث وعقد الندوات العلمية 

 الوطنية لتوضيح متطلبات وضرورات هذا الفحص، واحلمالت
وقد أشار األخ املؤلف إىل ذلك يف أكثر من موقع يف املراجع            

 .اليت اعتمدها
أشكر الدكتور القضاة على هذا البحث القيم، وأسأله 
سبحانه وتعاىل أن جيزيه خري اجلزاء على ما قدم، ونفع اهللا يف            

العطاء واخلري  عـلمه وأمـد يف عمـره ووفقه إىل مزيد من            
 .والسداد

 .واهللا ويل التوفيق
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  قبل الزواجالطبي لفحصا
 

 عبارة عن جمموعة من      هو: * قبل الزواج  الطيب الفحص
الفحوصات املخربية والسريرية اليت يقترح عملها ألي          

 ارتباطهما بعقد الزواج، وذلك لتقدمي النصح هلما قبلشريكني 
طفال أصحاء   وأ سعيدةدف الوصول إىل حياة زوجية        

 .وبالتايل أسرة سليمة وجمتمع سليم
 وهو  جداً، الطيب قبل الزواج موضوع هام       والفحص 

من ااالت اليت ميكن أن تساعد يف إحداث التغيري حنو             
 اإلسالمية، واملقصود منه إدامة السعادة      اتمعاتاألفضل يف   

،  والرمحة بني الزوجني   املودةيف احلياة الزوجية، واحلفاظ على      
ومن آياته أن خلق لكم من       : "كما قال سبحانه وتعاىل   

 إن ورمحة بينكم مودة وجعلأنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها  

                                                
ي ندوة خاصة عقدتها جمعية  هذا الموضوع مجموعة من أهل االختصاص فناقش *

 .م، ووثقت ذلك في كتاب خاص١٠/٨/١٩٩٤ الخيرية في عمان في العفاف
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 صحة  على مث احملافظة    ،)١("يف ذلك آلياٍت لقوٍم يتفكرون     
 .النسل وصحة الذرية، ألن ذلك من كليات اإلسالم اخلمس

حمبة  على   مفطور املعلوم بداهةً أن قلب األبوين       ومن 
الولد، ولوال ذلك النقرض النوع اإلنساين من األرض، وملا          

 على رعاية أوالدمها، وملا قاما بكفالتهم وتربيتهم        األبوانصرب  
 يف مصاحلهم، فهم زينة احلياة      والنظروالسهر على  أمرهم     

 زينة احلياة   والبنون املال: "الدنيا مصداقاً لقوله تبارك وتعاىل    
عني وفلذة الكبد ومثرة الفؤاد واهللا       ال قرة وهم)٢("…الدنيا  

 ربنا هب لنا من      يقولون والذين: "سبحانه وتعاىل يقول  
 .)٣("تنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماماًاأزواجنا وذري

 بل قد البيت، السعادة من  ى هذا الزينة، وتنتف   وتبهت 
يتحول إىل ركام من البؤس، عندما ميرض الولد وده حرارة          

 فكيف يكون احلال إذا كان املرض دائماً        عات،لسااألمل ولو   
ـّاً وأسى وهي    قلبهاال يرجى شفاؤه، فكم من أم تفطر           أمل

                                                
 .٢١ الروم )١(
 .٧٤ الكهف )٢(
 .٧٤ الفرقان  )٣(
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ترى فلذة كبدها يتضور أملـاً، وكم متنت لو مترض هي            
 . وكم من أب حرم نفسه ليسعد ولدهويشفى،
 ألنه  جداً كان الفحص الطيب قبل الزواج مهم         هلذا 

 األبوين خاصة واتمع بعامة،     يساعد يف التخفيف من معاناة    
 عند والتخلف العقلي    الوراثية األمراض   انتشاروذلك بتقليل   

 .)١(األطفال والتخفيف من حدة التشوهات اخللقية واإلعاقة
 أن  وجباً أن املرض يسبق العالج لذا        بي ط ومعلوم 

تسبق الوقاية املرض، وملا كان اإلسالم ينظر لألسرة على أا          
 بناء اتمع، فقد أحاطها الطب الوقائي         يف اللبنة األوىل 

 مناعة  تكسبهااإلسالمي بسياج متني، وفق قواعد أساسية        
وشتان بني أن . قيها غوائل العدوى واألمراض املختلفةتذاتية، 
 . املريض بعد إصابته وبني أن نقيه املرض أصالً لعالجنسعى 

  فأولت الفرق،اً وحديثاً هذا     أدركت األمم قدمي   ولقد 
اجلانب الوقائي اهتمامها األول يف كل التدابري الصحية،          

                                                
 ٢٠ر٠٠٠ كان ١٩٧٩ مختلف اإلعاقات في األردن حسب إحصائية عام عدد )١(

ن النسب  حالة وهذه أقل م٢٠٠ر٠٠٠ األن فيتوقع لها أن تزيد عن أما. حالة
 % .١٠ تقارير اليونسيف حسبالعالمية حيث أنها 
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ووفق . " من قنطار عالج    وقاية خري  درهم"واتفقت على أن    
 الصحة" شعار   العامليةهذا الفهم رفعت منظمة الصحة        

 أصبحت وعقدت له العديد من املؤمترات، حىت         ،"للجميع
 كما  فلسفة النظرية الطبية احلديثة تعتمد الوقاية ال العالج،        

 املتقدمة يف ختفيض أعداد املرضى        الدولأخذت تتباهى   
 . العالجوكمياتواملعاقني ال يف زيادة أعداد املستشفيات 

 هذه عندما   احلديثة سبق اإلسالم النظرية الطبية      ولقد 
أمر البشرية على مدار الزمان واملكان باحلفاظ على الصحة          

 وأوضح ،)١(" تلقوا بأيديكم إىل التهلكة    وال" إتالفهاوعدم  
هلم الطرق اليت تؤدي م إىل اهلالك وحذرهم أشد التحذير           

 أشد الوعيد رمحة به ومبجتمعه، كما     سلكهامنها، وتوعد من    
 الصحة  حنوونفسياً  دياً  بني السبل اليت تسمو م جس       

والسالمة، بل خصص أحسن اجلوائز وأكرمها، وهي اجلنة،         
ته حني أعترب    على مصلحته وصح   اتمعملن يقدم مصلحة    

 عداديف  ) أي يسبب مرض الطاعون   (الذي ميوت مطعوناً    
                                                

 .١٩٥ البقرة) ١(
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 أن نلتزم أمر الرسول صلى      مأمورون ألننا   وذلك)١(الشهداء  
بأرض ) الطاعونأي ( مسعتم به إذا: "اهللا عليه وسلم حني قال

فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم ا فال خترجوا فراراً 
أمر طبيعي وذلك طلباً للسالمة     نقدم عليه ف   أن ال . )٢("منه

ظاهر  (منه ولكن أن ال خنرج فراراً         به،وابتعاداً عن اإلصابة    
هم مر الصعب ولكنه األ   فهذا هو األ  )  لنسلم من املرض   األمر
 خروجنا من املنطقة املوبوءة     أنن فيه سالمة اتمع، حيث      أل

 املرضإىل أرض جديدة يعين أننا سنكون واسطة لنقل جرثومة 
يف ذلك شر و .ونشرها) هي شديدة العدوى شديدة الفتكو( 

 املرض وتتضاعف أعداد     دائرةكبري للمجتمع حيث تتسع      
 ال ميكن أن يقبله مسلم، لذلك فالثبات        الذي وهذا   الضحايا

 اإلصابةوالصرب واالحتساب وعدم اخلروج ولو أدى إىل          
م صلى اهللا عليه وسل    باملرض هو األوىل التزاماً بأمر الرسول     

                                                
عن أبي هريرة رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الشهداء ) ١(

. خمسة، المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل اهللا عز وجل
 . مسلم في صحيحهرواهما" الطاعون شهادة لكل مسلم: وقال أيضًا

 رواه  الشيخان) ٢(
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 األمراض وحفاظاً على املصلحة العامة       منووقاية للمجتمع   
 ملن  الشهادةوهلذا خصصت مثل هذه اجلائزة العظيمة وهي         

 .ميوت مطعوناً
 قيمة العافية واحملافظة عليها وهو يف        يدرك واملسلم

 أيب ليلى عن أيب بن فقد قال عبد الرمحن  ، ال مبتدع  ذلك متبع 
عاىف فاشكر أحب إيلّ من     أ  يا رسول اهللا ألن    قلت:"الدرداء
:  أبتلى فأصرب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           أن
 .)١(" العافية اهللا حيب معك ورسول"

 الشامل  ونظامه حدد اإلسالم بتشريعاته السامية      وقد 
 وأحكاماً، ليضمن هلما زواجاً      اًلكل من اخلاطبني قواعد    

يهما يف قوله    واملودة والرمحة املشار إل    السكنسعيداً، حيقق   
 أنفسكم أزواجاً   من آياته أن خلق لكم        ومن: "تعاىل

 وذا. )٢(" …لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة        
يكون الزوجان يف منتهى التفاهم واحملبة والوفاق، وتتكون         

                                                
 . أبو الدر داء رواه ) ١(
 .٢١ لروم  )٢(
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 السليمة اليت هي نواة اتمع السليم        السعيدةمنهما األسرة   
 تنطلق العقول،   يم،السلاملنشود، ومبثل هذا اجلو األسرى       

وتتفجر الطاقات وتنهض امللكات اإلنسانية بكل أعبائها،         
 الكفاية إىل حد الرفاه، فيتحقق اتمع السليم         يتجاوزعطاًء  

 الذي اعتمدته منظمة الصحة     التعريفاملنتج الذي ينطبق عليه     
 والعقلية  البدنية من اكتمال السالمة      حالة"العاملية بأنه   

 .)١("رد غياب املرض الظاهر أو العجزواالجتماعية ال جم
 يف  ترعرع بد من إرشاد راغيب الزواج إىل شريك         وال 

بيئة صاحلة، وتناسل من نطفة سليمة، احندرت من أصل كرمي، 
ولعل السر يف ذلك كي يولد      .  أقوياء أصحاءوجدود أجماد   

 يف  مغروسةاألبناء أصحاء، مفطورين على معايل األمور،         
م األصيلة واألخالق العالية الرفيعة، حىت      أعماق نفوسهم القي  

 أسرة كهذه، رضعوا لبان املكارم والفضائل،       يفإذا ما نشأوا    

                                                
 أصبح من: " يذكرنا بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي يقول فيههذا )١(

 الترمذي رواه"  له الدنيازتمعافى في بدنه أمنًا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حي
 .وغيره 
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 نفوسهم بذرة اخلري    يفواكتسبوا اخلصال احلميدة، وبذا تنمو      
 .وكرمي العادات ليعيشوها يف مستقبلهم مؤهلني ذه القيم

 العاص  أيب من هذا املبدأ، أوصى عثمان بن        وانطالقاً 
الثقفي أوالده يف ختير النطف، وجتنب عرق السوء، حيث           

 مغترس فلينظر أمرؤ حيث يضع غرسه،  الناكح بين   يا: "قال
 ".حنيوالعرق السوء قلما ينجب، فتخريوا ولو بعد 

 على أجاب عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه           وقد 
: اء حني سأله عن حق الولد على أبيه فقال         نبسؤال أحد األ  

 ." امسه ويعلمه القرآنويحسن  أمهي ينتقأن"
 اهللا عليه صلى االنتقاء الذي وجه إليه رسول اهللا وهذا 

وسلم، يعد من أعظم احلقائق العلمية والنظريات التربوية          
 الوراثة أثبت اكتساب الصفات اخللقية        فعلماملعاصرة،  

 يف الولد عامل    جيتمعاجلسمية والعقلية من الوالدين، فعندما      
ة وعامل التربية الفاضلة يصل إىل ذروة الكمال        الوراثة الصاحل 

 .اإلنساين
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 على  مبنياً يكون بناء األسرة سليماً، والزواج       ولكي 
العقل ال على العاطفة اليت ال تصلح أساساً جيداً هلذا الزواج،           

 من األمور الظاهرة فضالً عن األمور اً صاحبها كثريتنسيألا 
 يف بالدنا بعشرات    رعيةالشاخلافية، ولطاملا غصت احملاكم      

اع والشقاق لفسخ مثل هذا الزواج      نـزاآلالف من قضايا ال   
هلذا كله ولإلبقاء على األسرة      . اعتمد العاطفة فقط      الذي

 السعيدة، واحلفاظ على الذرية  الزوجيةمتماسكة وإدامة احلياة    
 أساسهاالسليمة، هناك أمور ينتقى الشريك شريكه على          

 :وتتلخص مبا يلي
 من قبل   إدراكها األساسية العامة اليت ميكن        موراأل -أ

الشريكني لوحدمها دون تدخل أو مساعدة، وهذه ميكن أن          
 الصاحلة واملنبت احلسن واملؤهل       والبيئةالتدين  تشمل  

 احلسب  مثالعلمي واملستوى الثقايف واملعيشي واجلمايل        
 والعسكري وابن عدي عن     الدارقطينفقد روى   . )١(والنسب

                                                
 ولحسبها المرآة ألربع لمالها تنكح: " اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلىقال)  ١(

 . البخاري رواه" ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداكولجمالها 
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: قالخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         أيب سعيد ا  
وما خضراء الدمن يا رسول   :  وخضراء الدمن، قالوا   إياكم"

 ". احلسناء يف املنبت السوءاملرأة :اهللا قال
تاج يف معظمها الشريكني إىل      حي اليت   الصحية األمور -ب

وتنقسم . الورقةل االختصاص، وهي موضوع هذه      هنصح أ 
 :إىل األنواع التالية

 ميكن، حيث   أمور الصحة الظاهرة للعيان    -١         
. للشريك أن يراها أو يدركها لوحده إذا دقق وأمعن النظر

وهذه األمور تتعلق   .  مباشرة مسئوليتهالذا يتحمل هو    
 أو  والتشوه )١(بالسمع والبصر والنطق والعرج والربص    

التخلف الظاهر واجلنون كما تشمل بعض العادات         
 قطعاً كاخلمر    احملرمةدخني واألمور    املنفرة كالت 
 فعن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال جاء رجلٌ          .واملخدرات

 صلى اهللا عليه وسلم، فقال إين تزوجت امرأة من          النيبإىل  

                                                
 من بك إني اعوذ اللهم: " أنس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يقولعن) ١(

 . النسائيسنن" الجنون والجذام والبرص وسيء األسقام
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 نظرت  هل" : عليه وسلم  اهللافقال له النيب صلى     . األنصار
      إليها فإن يف عيون األنصار شيئاً، قال قد نظرت           

 .)١(" …إليها
 املدخنني، التدخني فقد ثبت ضرره على أطفال         أما        

وهو أكثر تأثرياً إذا كانت األم مدخنة، ففي الواليات املتحدة          
 إنسان نتيجة التدخني،    ٣٥٠ر٠٠٠ سنوياً   ميوتاألمريكية  

 الزوجني  أحدوميوت أيضاً مخسون ألف زوج نتيجة تدخني        
الدخان على  علماً أنه ثبت علمياً تأثري       ). التدخني السليب (

 األجنة منهم، فمنهم من يولد صغري احلجم،        وخاصةاألطفال  
 .ومنهم من يصاب بالتخلف العقلي

 فله أضرار كبرية على احلياة الزوجية         اخلمر أما
 اخلمر أربعة   شاريبواألسرة، حيث أن نسبة الطالق يف أسر         
كما أن مشكلة   . أضعاف ما هي عليه عند األسر العادية       

 من قبل الزوج أو الزوجة أو        اً مربح اًضربضرب األوالد   
 واألهم يف وفاة    األولكليهما إذا كانا خممورين تعترب السبب       

                                                
 . احمد في مسنده أخرجه)  ١(
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األطفال من الوالدة حىت سن اخلامسة يف الواليات املتحدة          
مليون طفل بإصابات    ١،٢ حيث يصاب سنوياً      األمريكية

كما أن  ). Baby Buttered Sydrome(مربحة ووفيات   
 له  ويسبب مباشر على اجلنني     تأثريله     للخمور   األمشرب  
 . )Alochol Fetal Syndrome(املرض 

 صحية ظاهرة ولكن ال ميكن للشريك أن        أمور -٢
 إال أهل   يعرفها، وال ميكن أن     يراها أو يدركها ألا خافية    

الرتق والقرن واالضطرابات    ومثال ذلك    . االختصاص
 الطمث أو نثى وانقطاع عند األالشهريةالشديدة يف الدورة 

 احليوانات إنتاجاجلب والعنة عند الرجل وعدم املقدرة على 
 احلاكم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         روى. )١( املنوية

 عرقوبيها ومشي   انظري"بعث أم سليم إىل امرأة وقال هلا         
 .)٢("عوارضها

                                                
 فيهاثالثة يشترك .  الفقه اء الع يوب التي يثبت بها فسخ النكاح أنها سبعة   ق رر ) ١(

قطع (الزوجان وهي الجنون والجذام والبرص وإثنان يختصان بالزوج وهو الجب 
) انسداد الفرج(واث نان يختص ان بالم رأة وهم ا الرتق         ). ارتخ اؤه (والع نة   ) الذك ر 

 ).عظم في الفرج يمنع الجماع(والقرن 
 .رائحة الفم : العوارض) ٢(
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 من  امرأة أنه عليه الصالة والسالم تزوج        ويروي          
 البسي: " فقالبياضاً )١(ليها رأى بكشحهاغفار، فلما دخل ع  

ويف . )٢("علي دلَستم" ألهلها   وقال" ابك واحلقي بأهلك  يث
 لقد" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           أخرىرواية  
وبعض .  ومل ميسسها  وردها ذلك غرراً     وعد" غررمتوين

 فوجدالروايات تذكر أا أمساء بنت النعمان الكندية، تزوجها 
 . فمتعها وردها إىل أهلهاا بياضاً

خلافية اليت ال ميكن ال للشريك وال        ا األمراض -٣          
وهذه . املخربي التحليلبالرجوع إىل     معرفتها إىل للطبيب  

.  من األطباء أو السلطات الصحية     االختصاصمسؤولية أهل   
 من  واالستفادةوال بد للمقبلني على الزواج من استشارم         

 . حتمد عقباهنصحهم لتجنب ما ال
 
 
 

                                                
 .جنبها : كشحها )١(
 .رواه البيهقي في السنن الكبير من رواية بن عمر )٢(
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 األمراض الخافية
 

 :وهذه األمراض تقسم إىل نوعني رئيسني
  الوراثيةاألمراض: األول

 كبرية من األمراض اليت تظهر على        جمموعة وهي
 انتقلت إليه من    عنده،اإلنسان نتيجة خلل يف املادة الوراثية       

األم أو من األب أو من كليهما أو ظهرت بشكل طفرة دون            
 أساس سابق عند الوالدين وهذه األمراض الوراثية هلاأن يكون 

 .منتحيةتكون بصفة سائدة أو بصفة 
الشفرة ( يف كتاب     "دانييل كيفلي " كرذ وقد
 حتكمهاأن الصفات اخللقية لإلنسان      ) لإلنسان الوراثية

ملعرفة هذه  ). مائة ألف جني  (جمموعة كبرية من اجلينات      
ية الوراثية صحة أو     واملسؤول واملوقعاجلينات من حيث العدد     

 اشتركتمرضاً كان ما مسي مبشروع اجلينوم البشري حيث          
به الدول العظمى وأنفقت عليه مليارات الدوالرات، وسيكون 

 عنه من اخلارطة اجلينية لإلنسان       ينتجهلذا املشروع وما     
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بصمات واضحة يف كشف وتشخيص ومعاجلة األمراض         
 .نات ألغراض شىت يف جمال اهلندسة واستنساخ اجليالوراثية

 هي عبارة عن وصف لترتيب       اجلينومية واخلارطة
 يفاجلينات والدالئل اجلينية على كل الكروموسومات          

 وقد أثبتت هذه الدراسة أن اخلارطة اجلينومية           اإلنسان،
) Maker(معلَم مرجعي) ١٠٠٠( البشرية حتوي أكثر من ألف   

  كما . ايدتيوكليونم مرجعي ثالثة ماليني وحدة      علَيتبع كل م
 جني بني كل معلَمني وقد أظهرت الدراسة أن أي          مائةيوجد  

 اإلنسان ميكن أن ينتج عندخلل يف جني واحدة من املائة ألف   
عنه مرض وراثي واحد على األقل، علماً أن بعض             

ن عطالً واحداً يف جني معني يؤدي إىل         أ أثبتتالفحوصات  
 عند صاحبها أو    املختلفةظهور جمموعة من األمراض الوراثية      

 ونتيجةً لذلك فقد عرف اآلالف من         -بعدفيما  - ذريته
 تبعاً للتقدم   بازدياداألمراض الوراثية عند اإلنسان لآلن، وهي       

 تكاليف  إىلالعلمي والطيب ولذلك فإن الكشف عنها حيتاج         
 . كبريوجهٍدباهظة 
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 عن كل هذه األمراض قبل الزواج        فالبحث ولذلك
 إىل  ويؤديح من معقدات الزواج،     أمر غري ممكن، بل يصب    

ضرر أكرب وتأخري للزواج غري حممود، بل رمبا يسبب بعض           
 موازنة األمور،   منلذلك ال بد    . )١(واالحنرافاتاألمراض  

وحساب األولويات، والبحث عن املخرج املفيد الذي ميكن        
 محاية اجليل اجلديد من بعض األمراض دون أن         يفأن يساعد   

 اإلمكانات  االعتباريدة، آخذين بعني    ندخله يف متاهات جد   
 .العلمية واملادية ملا نريد عمله

 املفيد التركيز على بعض األمراض الوراثية       فمن هلذا
 واقتصادية واضحة،   واجتماعيةاملنتشرة، واليت هلا آثار طبية      

وبصمات إعاقية على األطفال وذويهم، مث جدولتها حسب         
ومثال ذلك  . ق املمكن عملياً   واإلمكانية، مث البدء بتطبي    األمهية

                البحر األبيض املتوسط      حلوضفقر الدم الوراثي       

                                                
.  ناتجة عن تأخير الزواج عند األنثى١٨ وترايسومي ٢١ ترايسومي امراض) ١(

 إذا تزوج ت ف ي س ن الخامس ة والعشرون فما دون فإن نسبة طفل من كل         فالم رأة 
ولك  ن إذا تزوج  ت ف  ي س  ن   ) ٢١ومي ترايس  ( المنغول  ية بم  رضألفي  ن سيص  اب 

 . من كل أربعين طفل واحدًااألربعين فستكون النسبة طفًال 
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 األردن، وهو مرض وراثي ينتقل من يف -)١(السيمياثمرض ال-
 املزمن  الدماألبوين، ويف حاالته الرئيسية يصاب الطفل بفقر        

الذي حيتاج معه إىل الدم وبعض العالجات بشكل دوري، مع     
علماً أن عدد .  ال اية هلا ما دام حياً      ولوالديةالم له   معاناة وآ 

 مثامنائة حالة، وال شك     عناحلاالت املسجلة رمسياً قد زادت      
وذكرت الدكتورة  . أن هناك حاالت أخرى مل تعرف لآلن       

 احليط أن نسبة احلاملني هلذا املرض يف األردن          سقفسناء  
كرب  احلقيقة أ  تكون، وقد   % ٤حسب إحصائية سابقة هي     
  .)٢(% ١٠-٧   من هذا، ورمبا تتراوح بني

 عن مقدار النسبة فإا تشكل كارثة       النظر وبصرف
 ركام من   األسرةعلى مستوى األسرة واتمع، فهي يف نطاق        

م والبؤس، ويف اتمع عبء مادي ثقيل، فبدالً من أن           الاآل
  املريض فاعالً منتجاً أصبح عاطالً مكلفاً، األمرهذايكون مثل 

 املصطفى صلى اهللا عليه وسلم بسنةالذي يوجب علينا االلتزام 
                                                

 باش رت وزارة الص حة األردن ية ب تقديم ه ذه الخدمة مجانًا لمن أراد من           وق د ) ١(
 . مركزًا لألمومة والطفولة في المملكة ٢٨ على الزواج من خالل المقبلين

، جمعية العفاف ١٠/٨/١٩٩٤ الزواج في  لندوة الفحص الطبي قبل  محاض رة ) ٢(
 . عمان الخيرية
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 فعنيف اختيار الشريك للتخفيف من مثل هذه األمراض،           
عائشة رضى اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه            

 وأنكحوا األكفاء وأنكحوا     لنطفكم ختريوا : "وسلم
 روى ابن عدي وابن عساكر عن عائشة رضى         كما )١("إليهم

:  صلى اهللا عليه وسلماهللايضاً أا قالت، قال رسول أاهللا عنها 
" وإخوان لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه أخوان        ختريوا"

  .)٢(" لنطفكم فإن العرق دساسختريوا" رواية أخرى ويف
 زواج األقارب، فقد ثبت علمياً أن نسبة موضوع أما

زادت صلة   كلماظهور األمراض الوراثية النادرة، ترتفع       
القرابة بني الزوجني، وكلما تكررت عرب أجيال متتالية يف          

 العلمية لألمراض الوراثية تفيد، بأن كل        واحلقيقة. األسرة
 أو أمراض وراثية،    طبيعيةزواج معرض إلجناب ختلقات غري      

يف % ٤يف زواج األغراب و     % ٢وهذه االحتمالية تكون    
 .بناء العمومة األوىلأ من األقاربزواج 

                                                
 . ابن ماجه رواه)  ١(
 . ابن ماجه والدارقطني والحاكم رواه) ٢(
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 عن زواج األقارب، فال بد من اإليغال     احلديث وعند
 ابتداًء يف   السببذا املوضوع برفق وموضوعية، فهو ليس        

    ز أي حالة وراثية يف     ركِّحدوث األمراض الوراثية، ولكنه ي
 تزاوج أبناء العمومة األوىل، والغالبية العظمى   تكرراألسرة إذا   

 لألمرإال أن   . )١( الزجيات منمن زجيات األقارب كمثل غريها      
 آخر غري األمراض الوراثية، أراد اإلسالم حتقيقه من          وجهاً

 عن حتقيقه، مثل متازج      األقاربالزواج، ويقصر زواج     
الشعوب والقبائل واكتساب صفات جسمية وخصال محيدة       

 شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا          ناكملوجع"
ردي واجلماعي، وزيادة  لدائرة التعارف الفوتوسيعاً )٢("أتقاكم

 اإلجيابية اجلديدة، والتقاليديف اإلطالع على املعارف والعادات 
 النكاحلذا فهو يشجع تغريب     . ومتتيناً للروابط االجتماعية  

واعتماد األساس الذي وضعه لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه           

                                                
 ولكنها شك إن عادة زواج األقارب كانت منتشرة بشكل كبير جدًا في األردن ال) ١(

 ناآلب دأت تت ناقص ش يئًا فش يئًا ت بعًا ألم ور وعوامل كثيرة في مجال الحياة وهي          
 .زواج أبناء العمومة األولى % ٣٦ومنها % ٥٠حوالي 

 .١٣ الحجرات)  ٢(
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 جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه       إذا: "وسلم بقوله 
  .)١("عريض فتنة يف األرض وفساد إن مل تفعلوا تكن

 بعدم استطاعتنا املادية والعلمية عمل       قناعيت ومع
 إال أنين اعتقد    الوراثية،الفحوصات املختلفة لكافة األمراض     

أننا لو استطعنا ذلك فعالً، فال جيب عمل كل هذه              
 بل إجراء الفحص الضروري الذي ميكن أن          الفحوصات،

 عن حالة   ليكشفبني،  يقترح من أهل االختصاص للخاط     
 على  من الشريكني، وبعدها وبناًءمرضية موروثة يف عائلة أيٍ    

ص ت والتاريخ املرضي للعائلة، ميكن للمخ     الفحوصات،نتائج  
 للمعنيني  وشخصيأن يقدم نصحه وإرشاده بشكل سري        

ت فقط، وذا نكون قد ساعدنا بالتخفيف من احتماال         
ليف واجلهود غري    زيادة يف التكا    دومناصول اإلعاقات،   ح

 .الضرورية

                                                
 . الترمذي رواه )١(
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  املعديةاألمراض: الثاين
 األمراض انتشاراً يف العامل، وخاصة        أكثر وهي

 زاد عددها   وقدجمموعة األمراض املنقولة بواسطة اجلنس،       
لآلن عن أربع وعشرين مرضاً، وهي تؤذي اجلسم بعامة           

 خباصة واليت تسبب العقم واإلجهاض      اجلنسيةوتتلف األعضاء   
ومن هذه  . لألطفالللنساء والتشوهات اخللقية     املتكرر  

وقد سبق وأن أعلنت    . األمراض ما له عالج ومنها ما ليس له       
 العاملية أن عدد الذين يصابون باألمراض         الصحةمنظمة  

فالزهري . إنسان مليون   )٧٥٠( عن   داجلنسية سنوياً يزي  
لوحده يصيب مخسني مليون شخص سنوياً، أما السيالن فهو         

 انتشاراً بني الشباب، حيث تزيد عدد       البكترييةراض  أكثر األم 
 ويسميه الدكتور   إصابةاإلصابات السنوية به عن مائيت مليون       

 اليتم األكرب، وأما االلتهابات باجلهاز التناسلي       عقسومرز بال 
تسببها جرثومة الكالميديا، فاإلصابات ا فاقت كل توقع،         

وهذه اموعة  .  مليون إصابة  مخسمائةحيث تصل سنوياً إىل     
وأما . املتكررة العقم واإلجهاض تمن األمراض هي من مسببا
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ثالثة األثايف فتتمثل باإليدز، الذي أصيب به عشرات املاليني         
ف ماليني األيتام    عشرات املاليني غريهم، وخلَّ    وماتلآلن  

 األضخم بدأت تظهر    اإليدزأما برميل   . فريقياإخاصة يف   
 اليت  ةوبعض اجلمهوريات الروسي  مالحمه يف اهلند وروسيا      

 . حديثاًاستقلت
 الذي باءت كل احملاوالت إلجياد طعم        املرض هذا

 اجلنسية األمراضمتاماً كما حصل مع بعض  -واٍق منه بالفشل
مل تشفع آالف     كما. -األخرى كالسفلس والسيالن   

 الدارسني وال مليارات الدوالرات     العلماءاملختربات وماليني   
 الطبية  التكنولوجياورغم كل   . اٍف منه لآلن  إلجياد عالج ش  

والتقدم يف التشخيص وإغالق بعض املنافذ اليت ينتقل           
 وعالج الناعور وغريها، إال أن األعداد         كالدمبواسطتها  

 مرض جنسي  فهوولذلك  . بازدياد مستمر على مستوى العامل    
معٍد وال عالج له لآلن وجيب على الناس بعامة واخلاطبني           

 . الالزمة لتجنب اإلصابة بهاالحتياطاتكل خباصة أخذ 
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 األمراض املعدية ولكنها ال تنتقل جنسياً       بعض وهناك
 تردي وختلف   بسببوال ذنب للمريض فيها، ولكنها تنتشر       

املستويات الصحية فمثالً مرض احلصبة األملانية يسبب العديد        
 والتشوهات لألطفال بل هو أكثر األمراض       األجهاضاتمن  

 أو التطعيم املسبقسببة لذلك، وميكن تالفيه بالفحص املاملعدية 
وهناك . إما قبل الزواج أو على األقل قبل احلمل واإلجناب         

 مشاة ال جمال لذكرها ولكن رفع املستوى         أخرىأمراض  
 عند الناس له األثر الصحيةالعام يف املمارسة الصحية، والثقافة   
 .األكرب يف تاليف أضرارها يف اتمعات

 أن يكون الزواج سعيداً منتجاً لذرية سليمة أجل فمن
ونسل قوي، كان ال بد من انتباه كال الطرفني لصحة الطرف           
اآلخـر، ألن اإلسـالم أعطى كالً من الزوجني حق مفارقة           

فكيف مبن مل .  كـان مصاباً مبرض معٍد أو منفر    إذاصـاحبة   
 وواجبه أكرب يف    حقهيـتزوج أو يرتـبط بعد؟ فال شك أن          

وذلك . ة وجتنب األسباب املؤدية إىل الوقوع يف التهلكة       الوقاي
 وفر من اذوم كما     …: "وسلم عليه  لقوله صلى اهللا   حتقيقاً
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 يورد  ال: " عليه وسلم  اهللاوقوله صلى    ،)١(" األسدمن   تفـر 
  .)٢("ممرض على مصح
 عبارة عن مرض تسببه بكترييا وهو بطيء هو واجلذام

 ومصاحبة  مالزمة مدة طويلة من     العدوى وحيتاج اإلنسان إىل   
 بطيء  –ورغم هذه الصفة     . املريض حىت تقع العدوى    

 صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا      الرسول أن   إال للمرض   -العدوى
 األمراضأن نفر منه فراراً فمن باب أوىل أن نطبق ذلك على            

 .اليت ال يرجى شفاؤها وعدواها أسرع

                                                
 . البخاري رواه)  ١(
 . البخاريرواه)  ٢(
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 الفحص الطيب قبـــــــــ

األمور األساسية 
 المباشرة

 مستوى التدين      البيئة الصاحلة
       املؤهل العلمي املنبت احلسن

 مستوى الثقافة     مستوى املعيشة
 احلسب والنسب   املستوى اجلمايل

 

أمور صحية ظاهرة   يراها الشريكأمور صحية ظاهرة ال
 للشريك

  السمع 
  البصر
  النطق
  العرج

 التشوه أو التخلف الظاهر
 الربص
 اجلنون

 العادات املنفرة
 التدخني

 اخلمر واملخدرات
 
 

 العقم عند الرجال

 العنة عند الرجل

 انقطاع الدورة

 رائحة الفم

 لعام للجسمالشكل ا

 اجلب

 الرتق

 القرن
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 أمور صحية خافية على الطبيب وعلى الشريك

 الفحص املخربي

األمراض 
 الوراثية

 الوراثية السائدة
 الوراثية املتنحية

 

 األمراض املعدية

معدية وقاتلة ال 
 عالج هلا
 اإليدز

معدية 
 ومنفرة
 اجلذام

 معدية ومؤثرة على الذرية
 

 )تشوه أو إجهاض أو عقم(

 األمور الصحية المباشرة وغير المباشرة

 ـــــــــــل الـزواج
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 أسس االنتقاء العامة للشريك المصاحبة للفحص الطبي قبل الزواج

البيئة  التدين
 الصاحلة

واملنبت 
 احلسن

املؤهل 
 العلمي

 

املستوى 
 الثقايف

 املستوى 
 املعيشي

احلسب 
 والنسب

املستوى 
 اجلمايل

  الظاهرة للشريكاألمور الصحية الظاهرة وغير

أمور صحية ظاهرة 
 للشريك

أمور صحية ال يراها 
 الشريك

أمور صحية خافية 
 على الطبيب والشريك 

  السمع 
  البصر
  النطق
  العرج

 التشوه أو التخلف الظاهر
 الربص
 اجلنون

 العادات املنفرة
 التدخني

 اخلمر واملخدرات
 
 

 العقم عند الرجال

 العنة عند الرجل

 دورةانقطاع ال

 رائحة الفم

 الشكل العام للجسم

 اجلب

 الرتق

 القرن

 البد من فحص خمربي
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 األمور الصحية الخافية على الطبيب والشريك
 -البد من فحص مخبري-

 األمراض المعدية األمراض الوراثية

 خلل ذو درجة أقل خلل رئيسي ظاهر األثر

  ثالسيميا كربى-
  فقر الدم املنجلي-
  املنغولية-

كثر من مخسة آالف أ
 خلل
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 األمراض المعدية

معدية وقاتلة وال 
 عالج هلا
 اإليدز

 معدية ومنفرة
 اجلذام

معدية ومؤثرة على 
 الذرية

 ) تشوه أو إجهاض أو عقم(

 األمراض املنقولة 
 باجلنس

  الزهري-

 الن السي-

 الكالميديا-

 اهلربس-

-CMV 

 
 

األمراض املعدية غري 
 املنقولة باجلنس

  احلصبة األملانية -
  اهلربس-
- CMV 
  التكسوبالزما -
  اللسترييا-
  التهاب الكبد الوبائي-
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 مرض فقر الدم املنجلي الوراثي
 

يعد من أمراض الدم الوراثية اليت ميكن السيطرة على         
األمر بالنسبة انتشـارها بالفحص الطيب قبل الزواج، كما هو     

 .ملرض الثالسيميا
وهـذا املـرض ينـتج عن حدوث اختالل يف أحد          
األمحاض األمينية اليت تدخل يف تركيب بروتينات اهليموغلوبني 
حيـث ينـتج عن ذلك هيموغلوبني ذو صفات غري طبيعية،       
واهليموغلوبني كما هو معروف هو املادة اليت متنح الدم لونه          

سجني من الرئة إىل بقية أجزاء      األمحـر وتعمل على نقل األك     
 .اجلسم

وهـناك جينان مسؤوالن عن اهليموغلوبني عند كل        
فإن كان الوالدان حيمالن    . إنسـان يأتيان أصالً من الوالدين     

. جينات سليمة وطبيعية فالذرية تكون سليمة من هذا املرض        
وإن كان الوالدان غري ذلك أي حيمالن جينات هيموغلوبني          

سينتقل املرض للذرية فمنهم من يصاب      فـيها خلل منجلي ف    
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باملـرض كـامالً ومـنهم من يصبح حامالً ملرض فقر الدم            
 .املنجلي

وهـذا األمـر ميكن جتنبه ببساطة إذا قام اخلاطبان          
 .بالفحص الطيب قبل الزواج واتبعا إرشاد الطبيب املختص

يشـعر املصاب بفقر الدم املنجلي بالتقيء واإلجهاد        
كما أن الضغط الذي    .  ولو كان بسيطاً   أثـناء مزاولته للعمل   

تولده الكريات املنجلية يسبب نوبات أمل متكررة كما يظهر         
شحوب يف لون اجللد والشفتني واللثة وتضخم الطحال كما         
يتسـبب يف تسـارع النـبض وارتفاع صوت دقات القلب          
والشعور بالدوخة، ورمبا تؤدي اإلصابة ذا املرض إىل تكون         

انسداد الدورة الدموية للدماغ والتهاب     حصـى يف املرارة و    
شديد يف الرئة، وهناك بعض املضاعفات اخلطرية اليت ميكن أن          

 .دد حياة املريض
ال يوجـد إمكانية لعالج هذا املرض متاماً لآلن لكن          
الدراسات على قدم وساق عليه وعلى أمثاله من أمراض الدم          
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دسة الوراثية وزراعة الوراثية ومن األمور املركز عليها حالياً اهلن
 .خناع العظام على ما فيهما من خماطر

ولكن األدوم واألسلم واألوفر مادياً ومعاناة لألفراد       
واجلماعـات يكمن يف الوقاية، فدرهم وقاية خري من قنطار          
عـالج، وهـذا ميكن أن يتم من خالل الفحص الطيب قبل            

 .الزواج
 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 -٤٢- 

 هيموجلوبين غيـــــ

 خاليا دم حمـــــــ

 تكتل الخاليا يؤثـــــ جتمع اخلاليا يف الطحال

 قصور حملي فــــــ

املعدة  الكلية
 واألمعاء

 العضالت الرئة
 واملفاصل

 فشل
 كلوي

 ألـم 
 بطين

التهاب 
 الرئة

 تضخم، تليف الطحال

التهاب 
 املفاصل

 سلسلة بيتا جلوبين غــــــيــــــ 
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 القلب الدماغ

 حتطم اخلاليا

 فقر الدم

 قصور قليب شلل

 مججمة
 برجية

 ضعف
 وكسل

وظائف ذهنية 
 غري سوية

     ضعف 
 تطور جسماين

 مجموعـــة هيم+ ـــر طبيعيــــــة 

 ـــــر طبيــــعيـ

 ــــراء منجليـــة

 ــؤثرعلى دورة الدم

 ـــي التزود بالــدم
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 اخلالصة
وخالصة القول، فإن الفحص الطيب قبل الزواج، هو        

نفر من قدر اهللا    " للوقاية من األمراض وتقليلها، وحنن بذلك       
كما قال اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب رضي        " إىل قدر اهللا  

 جنتهد يف األخذ باألسباب، ونطبق املعىن العام حلديث. اهللا عنه
شريطة أن ال " اعقلها وتوكل: " الرسول صلى اهللا عليه وسلم

يكون توكلنا عجزاً وعجزنا توكالً، ولكن كما قال ابن القيم         
بـل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر،          "

 ".ويعارض القدر بالقدر
وبـذا نـأخذ بأيـادي شبابنا وشاباتنا إىل شاطىء          

خصب واألرحب على طول العامل السـالمة، وإىل قدر اهللا األ  
بعامة والعامل اإلسالمي خباصة وعليه فال بد من مراعاة األمور          

 :التالية
 البد من التركيز على إبراز أمهية الفحص الطيب قبل          :أوالً

الـزواج مـن الناحية الشرعية والطبية واالجتماعية        
واالقتصادية، وذلك من خالل برامج التثقيف املختلفة 
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ن تشمل املدارس والكليات واجلامعات     الـيت جيب أ   
والنوادي واجلمعيات واالحتادات، ومن خالل وسائل      

 .اإلعالم املختلفة املقروءة واملسموعة واملرئية
التركـيز عـلى أمهية مرضني ظاهرين، ألن آثارمها          :ثانياً

 وجعل  - كنماذج –السلبية معروفة للعامة واخلاصة     
 حبيث يتعود الناس    الفحص هلما جماناً وجذاباً وسرياً،    

على األمر من حيث املبدأ، ويتالشى احلاجز النفسي        
 .من بني الناس اجتاه الفحص الطيب قبل الزواج

عـدم إلزامـية إجراء مجيع الفحوصات يف املرحلة          :ثالثاً
الراهنة، ريثما يتم يئة اتمع نفسياً ملثل هذا األمر،         

اإلقبال من خالل برنامج تثقيفي طويل األمد، ينتهي ب    
الطوعـي والتلقائي على إجرائها، ألن جعلها إلزامية        
بدون قناعة ال جيدي، إذ ال يعدم بعض الناس القدرة          
على التحايل وااللتفاف على النص وإحضار الورقة       

 .الالزمة إلمتام مراسم العقد
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رفـع مستوى الصحة العامة وحتديث برامج التطعيم         :رابعاً
ليت هلا مساس بالذرية    وخباصة ضد األمراض املعدية ا    

والتشـوهات اخللقـية كاحلصبة األملانية مثالً وذلك     
 .لتخفيف وطأة األمراض املعدية وآثارها

االجـتهاد قـدر اإلمكان بالعمل حسب األمهية        : خامسـاً 
واألولوية واالستطاعة، وحنن موقنون بأننا لن نستطيع 
القضاء كلياً على املرض، ولكن ما ال يدرك كله، ال          

 .جله، ودرهم وقاية خري من قنطار عالجيترك 
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  العربيةالمراجع
 

 .سالمالتربية الوقائية يف اإل): ١٩٩١( يكن فتحي  .١
آداب اخلطبة والزفاف وحقوق    ): ١٩٨٣( ناصح علوان    اهللا عبد  .٢

 .الزوجني
العدوى بني الطب وحديث     ): ١٩٨١(حممد علي البار     . د  .٣

  .املصطفى
كتاب مجعية العفاف   ): ١٩٩٤( رنةا بدران وعادل بد    فاروق  .٤

 . ندوة الفحص الطيب قبل الزواج - اخلريية
 أسبابهالعقم عند الرجال والنساء،     ): ١٩٨٠(سبريو فاخوري   . د  .٥

  .وعالجه
 اإلسالم،تفوق الطب الوقائي يف     ): ١٩٨٧(عبداحلميد القضاه   . د  .٦

 - رابطة العامل اإلسالمي   -مؤمتر اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة       
  .أبادم إسال

كتاب مجعية العفاف اخلريية،     ): ١٩٩٤(حممد علي البار     . د  .٧
 . األردن -عمان

كتاب مجعية العفاف اخلريية،    ): ١٩٩٤(سناء سقف احليط    . د  .٨
 . األردن - عمان
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 -كتاب مجعية العفاف اخلريية، عمان      ): ١٩٩٤( الرفاعي   عالية  .٩
 .األردن 

. وراثية لإلنسان الشفرة ال ): ١٩٩٧( كيفلي ولريوي هود     دانييل .١٠
 سلسلة عامل   - العلمية واالجتماعية ملشروع اجلينوم البشري       القضايا
 .املعرفة 

  .إهليةاألمراض اجلنسية عقوبة ): ١٩٨٥(عبداحلميد القضاة . د .١١
 .اإليدز حصاد الشذوذ ): ١٩٨٦(احلميد القضاة  عبد. د  .١٢
 .١جاإلسالم،تربية األوالد يف ): ١٩٨١(اهللا ناصح علوان عبد. د .١٣
املخدرات من القلق إىل     ): ١٩٨٧(حممد حممود اهلواري     . د .١٤

  .االستعباد
 التدخني وسرطان الرئة   ): ١٩٨٦(نبيل صبحي الطويل     . د .١٥

 . األخرى واألمراض
 .املخدرات بني الطب والفقه ): ١٩٨٤(أمحد علي طه ريان . د .١٦
  .املخدرات واتمع نظرة تكاملية): ١٩٩٦(مصطفى سويف . د .١٧
   واملسكرات الوطنية للدراسة والتوعية لظاهرة املخدرات        ةاللجن .١٨

 .األردن. وزارة الصحة) ١٩٨٣(
 .وعالجهااألمراض اجلنسية أسباا ): ١٩٨٥(حممد علي البار . د .١٩
 .اإليدز وباء العصر ): ١٩٨٧(حممد أمين صايف . د .٢٠
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السرية (خمتصر سرية ابن هشام     ): ١٩٧٩( عفيف الزعيب    حممد .٢١
 ) .النبوية

 .الطب النبوي :  ابن قيم اجلوزيةاإلمام .٢٢
 .الداء والدواء :  ابن قيم اجلوزيةاإلمام .٢٣
 ألحاديثالتجريد الصريح   :  احلافظ احلسني بن املبارك     اإلمام .٢٤

 ).للبخاري(اجلامع الصحيح 
 .الفقه امليسر يف العبادات واملعامالت :  عيسى عاشورأمحد .٢٥
 واألمراض الوراثية،   اجلنني املشوه ) ١٩٩١(حممد علي البار    .  د.٢٦

 .األسباب والعالقات واألحكام
كسر  شيفرة   ) م٢٠٠٢(ياسر العييت   . تعريب د /  كيفن ديفس   .٢٧

 قصة السباق حلل رموز احلمض النووي         - اجلينوم –املورثات  
 .الريـيب البشري منـزوع األكسجني
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 أهداف جمعية العفاف الخيرية
 

 . على تيسري سبل الزواجالعمل -١
 نظـرة جديدة حول قيم الزواج       إجيـاد  -٢

 األسرة، عن طريق نشر العادات      وتكوين
احلسـنة املستمدة من تعاليم ديننا احلنيف      

 .ة العربية األصيلوأخالقنا
 منـاذج عملـية لتثبيت العادات       تقـدمي  -٣

 . للزواجاإلجيابية
 بدراسات اجتماعية حول مشكالت القيام -٤

 والزواج، وتقدمي احللول املناسبة     األسـرة 
 .هلا

 ).صندوق العفاف( صندوق الزواج إنشاء -٥
  دورات للتوعية واإلعداد واإلرشاد    عقد -٦

 . األسري
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