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 أنا وأنت على الطريق
 عمر األب يزيد من خطر إصابات األبناء

  
م عمر األب يزيد من خطر إصابة أبنائه بأمراض عقلية؟ وهل تعلمين أيضا ان الفحص الطبي هو أن تقد  تي سيدهل تعلمين 

أظهرت دراسة التقريرين الهامين. يقول األول: معي لنستمع معا إلى هذين  الفيصل بين زواج األقارب وتشوهات األجنة؟ تعالي
أجراها باحثون من جامعة أنديانا في مدينة بلومنجتون بالتعاون مع زمالئهم من معهد كارولين في ستوكهولهم أن األطفال المولودين 

دراسة . وذكر الباحثون في دراستهم أن متوسط عمر لخطر اإلصابة بأمراض عقلية ومشكالت في ال أكثر عرضة   هم من آباء مسنين
اإلنجاب لدى النساء والرجال في ازدياد مستمر، ليبلغ في الواليات المتحدة مثال إلى خمسة وعشرين عاما للنساء وثمانية وعشرين عاما 

ن خاليا ذكرية جديدة. وعالوة و د تك  قد ينجبون في أي عمر تبين أن هناك خطر التشوه عن بأن الرجال الشائع للرجال. ورغم االعتقاد 
 على ذلك مع التقدم في العمر يتعرض الرجال أكثر فأكثر لمفعول السموم البيئية. إلى هنا ينتهي التقرير األول. 

 
، وهذا بالطبع على عكس ما هو الدراسات األخيرةبحسب  م عمر األب يزيد من خطر إنجاب أوالد مصابين بأمراض عقليةتقد  إن إذن 

ليست هذه الدراسة هي عمر كان.   ه ال خوف على الرجل من اإلنجاب وبغض النظر عن أي  شائع في بالدنا أكثر من الغرب بأن  
مين على الزواج خاصة من يا سيدتي تبي ن أهمية الفحص الطبي للمقد ه المقدمين على الزواج فحسب، بل هناك دراسات أخرىالتي تنب  

ن التقدم التقني في مجال المخابر واألبحاث الوراثية يبشر بإمكانية تشخيص األمراض الناتجة عن زواج األقارب قبل  األقارب. وا 
ية األمراض الوراث حدوثه وبالتالي وضع عالجات مناسبة للقضاء على ما يمكن أن يسببه من أمراض. ويقول التقرير من القاهرة بأن  

يهدد الحياة الزوجية لدى األقارب وصحة الزوجين واألوالد وصحة الساللة بأكملها وهي متعلقة بالكروموزومات التي خطرا كبيرا  تعد  
يمكن أن تحمل أسباب التشوهات والفيروسات وتنقلها. لكن هذه المكونات الهرمونية ال يمكن اكتشافها إال بالخضوع للفحوص الطبية 

ثة. وتتعدد المراض الجينية التي يسبها زواج األقارب ومنها أمراض الدم مثل فقر الدم. واألمراض الهيموجلوبينية التي الجينية الحدي
اض الجينية في % . أما أبناء العم بالدرجة الثانية فتكون نسبة اإلصابة باألمر 34تكون نتيجة زواج أبناء العم بالدرجة األولى بنسبة 

دليال على أهمية الفحص والتشخيص قبل الزواج للوقاية من مخاطر و ومرض اإلجهاض المتكرر. كل هذا ما يقدم برهانا ، % 58الدم
تكوين الرئتين واإلمعاء والكبد. مما  ومن بين األمراض الوراثية المنتشرة نجد التليف الحوصلي الذي يؤثر في .األمراض المنقولة وراثيا  
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حالة بقائه على قيد الحياة فقد يصاب بالعقم. ولهذا يجب أخذ االحتياط عند المقبلين على الزواج  % وفي23يسبب وفاة المواليد بنسبة 
  هات والوفيات.ب الحاالت المرتفعة للتشو  ي العالج الصحيح وتجن  وخاصة األقارب. ويمكن بالتشخيص السليم توخ  

 
تأكد من أن النسل القادم هو نسل نعم يا سيدتي هناك أهمية قصوى للتقيد بإجراء الفحوصات الالزمة للعروسين قبل الزواج حتى ي  

م في الجسم السليم . واهلل معافى صحيح . فإذا كان النسل سليما تصبح األجيال سليمة معافاة . ليس هذا فحسب بل إن العقل السلي
فكيف بنا ال نهتم بأجيال بأكملها تولد في هذا العالم لعائالت أوصانا في الكتاب المقدس منذ القديم بأن نهتم بأجسادنا ونحافظ عليها 

لمجتمع العربي تسيطر على محمل الجد ، وال نترك العادات والتقاليد في انا مسؤولية كبيرة بأن نأخذ األمر ن ؟ بالطبع عليجديدة تتكو  
هكذا دواليك. ألننا مسؤولون جميعا أمام اهلل يا سيدتي لكي يكون لدينا أوالد و بن العم وهذا من حقه الواجب علينا كأن نقول ابنة العم ال

ما أخت وأخ تلميذتين معي في المدرسة اإلعدادية ، كان لديه اأذكر أختين كانت؟ قرباءمتأتية عن زواج األاء وليس فيهم عاهات أصح
ويبدو أن في العائلة أمراضا أو جينات  معاقين، جسديا وعقليا. ويعود السبب في ذلك إلى زواج األقارب. فوالدهما ووالدتهما كانا قريبين

ذا من أصل خمسة أوالد وبنات. أليس في هذا ما يحز في النفس فعال؟ فإذا كان بمقدورنا الحفاظ على أنسالنا معافين فلما ورثها اثنان
 خذ االحتياطات الالزمة من أجل ذلك؟ ال نفعل ونت  

 
يعلمنا الكتاب المقدس على لسان بولس أجسادنا وأوالدنا من كل مكروه ومرض ينتقل عبر الجينات ه يجب علينا الحفاظ على وكما أن  

؟ ترى ماذا  روح القدس الذي فيكم الذي لكم من اهلل، وأنكم لستم ألنفسكمأم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل لل: الرسول ويقول
يعني هذا الكالم الذي كتب بوحي من روح اهلل؟ يعني يا سيدتي أن أجسادنا ليست هي ملكنا نحن بل هي معطاة لنا من اهلل الخالق. 

ن اهلل ن في نفسه وروحه. الخالق يشاء أن يعيش في اإلنسا وهي أيضا تحوي أرواحنا ونفوسنا . ألن اإلنسان هو جسد ونفس وروح. وا 
لروح اهلل القدوس. وهو مستعد أن يقودنا ويرشدنا بروحه فينا إذا نحن  لهذا فإن أجسادنا هامة ألنها سكنىعلى حياتنا.  وأن يكون ملكا

المسيح من أجلك ومن أجل خالصك قبلنا عمل الفداء الذي قام به الرب يسوع المسيح من أجل كل البشر. فإذا وثقت بعمل الفادي 
من عقاب الخطية ، فإن اهلل بروحه القدوس يسكن فيك وبداخلك . لهذا يصبح الجسد هيكال  مقدسا. وتصبح هناك عالقة بين اإلنسان 

 واهلل. فهل تؤمنين بالفادي يسوع المسيح المخلص؟  وهكذا تحافظين على جسدك ، وجسد أنسالك من بعدك؟ 
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