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تقــدمي	
وزارة  مع  والتن�سيق  وبالتعاون  لل�سكان،  الوطني  للمجل�س  العامة  الأمانة  تقدم  اأن  ال�سرور  دواعي  ملن  اإنه 
الأوقاف والإر�ساد الطبعة الثانية من )دليل اخلطباء واملر�سدين( يف جمال ال�سكان وال�سحة الإجنابية، 
بعد اأن �سدرت طبعته الأوىل عام 2001م والذي حظي بطلب وا�سع من قبل العديد من مو�سلي الر�سائل 
ال�سكانية وال�سحية وكذلك من قبل املعنيني يف جمال العمل ال�سكاين ب�سكل عام، وقد ت�سمنت هذه الطبعة 
وال�سحة  ال�سكانية  الأو�ساع  حول  احلديثة  واملعلومات  البيانات  �سوء  على  حمتواه  حتديث  الدليل  من 
الإجنابية، ومن خالل القيام بحـوار جاد مع اخلطباء واملر�سدين واأاأمة امل�ساجد من اأمانة العا�سمة وبع�س 

املحافظات حول حمتوى هذا الدليل يف ور�سة عمل عقدت لهذا الغر�س برعاية وزارة الأوقاف والإر�ساد.
اإن هذا الدليل يعد اأحد الأدلة الثالثة التي اأ�سدرتها الأمانة العامة للمجل�س الوطني لل�سكان للعاملني يف 
جمال التوعية ال�سكانية، حيث �سبق اإ�سدار الدليل العام ودليل العاملني ال�سحيني حول ال�سكان وال�سحة 

الجنابية ومت توزيعهما على املعنيني على م�ستوى كل حمافظات اجلمهورية .
اخلطباء  يف  ممثلة  املجتمع  يف  وفاعلة  هامة  �سريحة  يخدم  كونه  خا�سة  اأهمية  الدليل  هذا  ويكت�سب 
ال�سكان  ق�سايا  حول  للمجتمع  ر�سالتهم  اإي�سال  خالله  من  ي�ستطيعون  حيث  امل�ساجد  واأاأمة  واملر�سدين 
الأمة  جماهري  لدى  املقبول  والراأي  امل�سموع  ال�سوت  اأ�سحاب  وهم  الأ�سرة  وتنظيم  الإجنابية،  وال�سحة 

ذكورًا واأناثًا �سغارًا وكبارًا يف الريف واحل�سر.
اإيجابية ونوعية اإىل جانب اخلطوات ال�سابقة يف امل�سي قدمًا  اأن ي�سكل خطوة  ناأمل من وراء هذا العمل 
الوعي  رفع  خالل  من  عام  ب�سكل  الأ�سرة  حياة  حت�سني  يف  والإ�سهام  ال�سكانية  امل�سكلة  معاجلة  باجتاه 

ال�سكاين وال�سحي لدى كافة اأفراد وقيادات املجتمع.
وبهذه املنا�سبة نتقدم بال�سكر اجلزيل لكل من اأ�سهم يف اإمتام هذا العمل واإجنازه بال�سكل املطلوب ونخ�س 
بالذكر وزارة الأوقاف والإر�ساد، وبرنامج دعم قطاع ال�سحة وال�سكان )مكون الأمانة العامة( املقدم من 
الحتاد الأوروبي الذي دعم عملية اإعداد ومراجعة هذا الدليل وكذلك �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان الذي 

مّول اإ�سدار هذه الطبعة.
واهلل املوفق،،،

	 	 	
		د.	اأحمد	علي	بورجي	 	 	 																																					
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V

مقدمة
النا�س  اآراء  ت�سكيل  يف  وجوهريًا  هامًا  دورًا  يلعبون  امل�ساجد  واأاأمة  واملر�سدين  اخلطباء  اأن  �سك  من  ما 
وم�ستجدات  والق�سايا  امل�سائل  حول  الدين  لراأي  اإي�ساحهم  خالل  من  وذلك  وممار�ساتهم  واجتاهاتهم 
احلياة وخا�سة ما يتعلق باحلياة الأ�سرية ومنها جوانب ال�سحة الإجنابية وتنظيم الأ�سرة كمفاهيم جديدة 

فر�ست نف�سها على حياة الأزواج والأ�سرة واملجتمع ب�سكل عام.

مت  عديدة،  ل�سنوات  والإر�ساد  الأوقاف  ووزارة  الأجالء  علمائنا  مع  امل�سرتك  والعمل  التعاون  خالل  ومن 
اإعداد الطبعة الأوىل من هذا الدليل والتي �سدرت عام 2001م وكان لها طلب وا�سع من قبل املعنيني يف 
اجلهات ذات العالقة بالعمل التوعوي المر الذي حتم على الأمانة العامة للمجل�س الوطني لل�سكان ووزارة 
الأوقاف والإر�ساد مراجعة حمتويات وم�سامني تلك الطبعة واإعادة اإ�سدارها بعد ا�ستيعابها للم�ستجدات 
واملالحظات التي طراأت على الطبعة الأوىل ويف �سوء البيانات واملعلومات احلديثة املتوفرة حول اأو�ساع 
ال�سكان وال�سحة الإجنابية يف بالدنا، وقد احتوى الدليل يف هذه الطبعة على ثالثة اأبواب رئي�سية، تناول 
اأ�سا�سيني، متحور الأول حول مفهوم واأهداف  الباب  الأول مو�سوع ال�سحة الإجنابية من خالل ف�سلني 
ال�سحة الإجنابية، فيما متحور الف�سل الثاين حول عنا�سر وو�سع ال�سحة الإجنابية يف اجلمهورية اليمينة 
واأهم املوؤ�سرات يف هذا املجال بالإ�سافة اإىل ق�سايا امل�سورة حول و�سائل تنظيم الأ�سرة، يف حني تناول الباب 
الثاين مو�سوع الأمومة املاأمونة والع�سر الر�سائل الأ�سا�سية حول ال�سحة الإجنابية، اإ�سافة اإىل موا�سيع: 
الطوارئ التوليدية، املباعدة بني الولدات وتنظيم الأ�سرة، الر�ساعة الطبيعية، العقم، الإجها�س، الأورام 
التي ت�سيب اجلهاز التنا�سلي والثدي، امل�ساكل ال�سحية ما بعد �سن الإجناب للمراأة، والأمرا�س املنقولة 

جن�سيًا مبا فيها الإيدز.

اأما الباب الثالث والأخري فقد تناول امل�سائل املرتبطة بالت�سال واأهميتة يف التوعية بال�سحة الإجنابية، 
حيث ق�سم اإىل ثالثة ف�سول اأ�سا�سية متحور الأول حول الت�سال واأهميتة يف التوعية باملفاهيم ال�سكانية 
اإىل جانب معوقات الت�سال وعملية تغيري ال�سلوك، فيما متحور الف�سل الثاين حول اأدبيات اخلطابة ودور 
لنماذج  عر�سًا  قدم  فقد  الثالث  الف�سل  اأما  الإجنابية،  ال�سحة  بق�سايا  التوعية  يف  واخلطيب  امل�سجد 
امل�ستمع  اجلمهور  اإىل  ور�سالته  فكرته  اإي�سال  على  ت�ساعد اخلطيب  اأن  والتي ميكن  اجلمعة،  من خطب 

)املتلقي(، اآملني اأن يكتب اهلل لنا التوفيق والنجاح ملا فيه امل�سلحة العامة واخلري للجميع. 
	 	 	 	 	

																																																																									الإدارة	العامة	للإعلم	والتوعية	ال�سكانية
بالأمانة	العامة	للمجل�س	الوطني	لل�سكان 	 	 	 	 	
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الف�سل	الأول	
مفهوم	واأهداف	ال�سحة	الإجنابية

تعريف ال�شحة 1:
هي حالة من املعافاة الكاملة، بدنيًا، ونف�سيًا، وعقليًا، واجتماعيًا، لجمرد انتفاء املر�س والعجز.

حة الإجنابية: تعريف ال�شّ
اأو العجز يف جميع  انعدام املر�س  الكاملة ولّي�س جمرد  البدنية والعقلية والجتماعية  ال�ّسالمة  هي حالة 
جزء  الإجنابية  ال�سحة  اأن  به  لم  امل�سَّ من  اأن  )كما  وعملياته  ووظائفه  التنا�سلي  باجلهاز  املتعلقة  الأمور 

حا�سم من ال�سحة عمومًا واأ�سا�سية للتنمية الب�سرية(. 

اأهداف ال�شحة الإجنابية:
- اأن متر املراأة مبرحلة احلمل، والولدة، وفرتة مابعد الولدة، باأمان، ومبنئا عن الأمرا�س والإعاقة. 

- تعزيز قدرة الزوجني يف تنظيم الإجناب، وموعده، بدون اأي خماطر �سحية.
- متكني قدرة الزوجني على الإجناب .) معا جلة العقم (.

- الإجناب ملولود �سليم، وينمو منوًا �سليمًا.
- ممار�سة احلياة اجلن�سية بني الزوجني باأمان، وم�سوؤولية.

- احلد من املمار�سات والعادات التي ت�سر بال�سحة الإجنابية. 

الهدف الإ�شرتاتيجي لل�شحة الإجنابية:
اأن يتم خف�س احلمل املبكر )من 7.2% عام 2003م اإىل 3.6% مع نهاية 2010م(

انعقد املوؤمتر الدويل للتنمية وال�سكان يف اأكرب جتمع دويل بالقاهرة يف �سبتمرب 1994م، وقد اأجمع املجتمع 
الدويل يف هذا املوؤمتر على حتقيق ثالثة اأهداف يف غ�سون 2015م، هي:

ع والأطفال والأمهات.  - خف�س معدلت وفيات الُر�سَّ
- توفري التعليم ال�سامل وخا�سة للبنات.

- تقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة واعتبار ال�سحة الإجنابية حق اأ�سا�سي من حقوق الإن�سان.

1 )منظمة ال�سحة العاملية(.
ال�سحة اجل�سدية :القدرة على القيام بوظائف اجل�سم الف�سيولوجية )حالة مثلى من اللياقة البدنية(.

 ال�سحة العقلية: القدرة على التفكري بو�سوح وتنا�سق )�سعور بامل�سوؤولية وقدرة على ح�سم اخليارات واتخاذ القرارات(.
 ال�سحة النف�سية: القدرة على التعرف على امل�ساعر والتعبري عنها ) �سعور بال�سعادة والراحة النف�سية دون ا�سطراب او توتر نف�سي(.

  ال�سحة الجتماعية: القدرة على اقامة عالقات مع الخرين وال�ستمرار بها ) الت�سال والتوا�سل مع الخرين واحرتامهم(.

ال�سحة الروحية: وتتعلق ب�سالمة املعتقدات، واملمار�سات ال�سليمة  للواجبات الدينية  للح�سول على �سالم مع النف�س واملجتمع.
ال�سحة املجتمعية: العالقة مع كل مايحيط الفرد من مادة، وا�سخا�س ،وقوانني، وانظمة.
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وت�سمل رعاية ال�سحة الإجنابية ال�ساملة: 
الأمومة »املاأمونة« من خالل الرعاية التوليدية ال�سرورية التي ت�سمل:

- الرعاية اأثناء احلمل و بعد الولدة .
- امل�ساعدة يف التوليد من قبل كادر موؤهل واإلحالة للحالت التي تعاين من م�ساعفات يف الوقت املنا�سب.

- رعاية الطوارئ التوليدية. 
- رعاية الوليد والتعامل مع حالت الإجها�س. 

- اإي�سال خدمات ذات جودة عالية مبا يخ�س تنظيم الأ�سرة .
- الوقاية واملعاجلة لالأمرا�س املنقولة جن�سيًا )مبا يف ذلك متالزمة عوز املناعة املكت�سبة - الإيدز(، 
ال�ساملة لتجنب انتقال العدوى عن طريق نقل الدم، والت�سجيع على طلب  واتخاذ الإجراءات الوقائية 

امل�سورة والفح�س الطوعي.
- منع العنف اجلن�سي ورفع الوعي حول املمار�سات التقليدية ال�سارة » بال�سحة الإجنابية « والتخل�س 

منها.
- توفري املعلومات وتقدمي امل�سورة والتوعية والتثقيف والت�سال واخلدمات اخلا�سة بال�سحة الإجنابية 

جلماعات حمددة مثل املراهقني.
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الف�سل	الثاين	
عنا�سر	وو�سع	ال�سحة	الإجنابية

عنا�سر	ال�سحة	الإجنابية:)	اخلدمات	الأ�سا�سية	لل�سحة	الإجنابية(
- توفري التعليم والتثقيف واخلدمات اخلا�سة بالرعاية ال�سحية لالأمهات والتي ت�سم الرعاية ما قبل 

الولدة، والولدة املاأمونة، والرعاية بعد الولدة، ورعاية حديثي الولدة. 
- توفري امل�سورة والتثقيف واملعلومات والإت�سال وتقدمي اخلدمات بو�سائل تنظيم الأ�سرة.

- تقدمي الوقاية من العقم وعالجه. 
- توفري الوقاية من الإجها�س ومعاجلة عواقب الإجها�س واحلد من م�ساعفاته. 

- التاأكيد على الوقاية واملعاجلة وتوفري املعلومات لعدوى اجلهاز التنا�سلي مبا يف ذلك الأمرا�س التي 
 .) HIV2( تنتقل عن طريق اجلن�س وت�سمل عدوى فريو�س العوز املناعي الب�سري

- التق�سي والت�سخي�س املبكر واملعاجلة ب�سرطانات اجلهاز التنا�سلي و�سرطان الثدي. 
- توفري الوقاية واملعاجلة من الأمرا�س التي حتدث يف فرتة ما بعد �سن الإجناب وخا�سة عند املراأة، 

مثل )ه�سا�سة العظام وغريها(. 
وال�سحة  اجلن�سية  ال�سحة  ب�ساأن  امل�سورة  واإ�سداء  والإر�ساد  والتثقيف  والتعليم  املعلومات  تقدمي   -

الإجنابية والوالدية امل�سوؤولة )م�سوؤلية الوالدين(.
-الإهتمام بفرتة املراهقة وال�سباب والعناية باإحتياجاتهم ال�سحية الإجنابية.

ال�سحة	اجلن�سية	ملرحلة	املراهقني	وال�سباب
ال�شحة اجلن�شية: هي قدرة الزوجني على ممار�سة عالقة جن�سية متبادلة واآمنة وم�سوؤولة.

تقريبًا،  اليمن  يف  ال�سكان  اإجمايل  ثلث  �سنة(   24  -  10 من  العمرية  )الفئة  وال�سباب  املراهقون  ميثل 
وال�سباب هم ع�سب احلياة لكل اأمة وهم الرثوة احلقيقية وامل�ستقبل الواعد الذي يرنو اإليه كل جمتمع.

ال�سباب من كال اجلن�سني - ذكور واإناث - بحاجة اإىل تثقيف يف ال�سحة اجلن�سية عمومًاوتو�سيح خماطر 
قد  والتي  جن�سيًا  املنقولة  الأمرا�س  اإىل  ال�سباب  كتعر�س  ال�سرعية(  )غري  اخلاطئة  اجلن�سية  املمار�سة 
تكون م�ساعفاتها اإعاقة م�ستدمية اأو اإ�سطرابات نف�سية ورمبا الوفاة. ومن ال�سروري ا�سراك املراهقون 

وال�سباب يف تطوير مواد تثقيفية وتقدميها من خالل ر�سالة امل�سجد.
والبلوغ، ومتثل فرتة  الطفولة  اإنتقالية حرجة من مراحل احلياة تربط بني مرحلة  املراهقة: هي مرحلة 
الأ�سرة  للقيام مب�سوؤوليات  الالزم  الإجتماعي  والن�سج  الن�سج اجل�سماين )البلوغ(  الفجوة بني  املراهقة 
والإعتماد على النف�س والو�سول اإىل الن�سج الكامل،وفرتة املراهقة هي من اأكرث الفرتات ن�ساطًا يف احلياة 
لذلك فال�سلوكيات ال�سحية مثل )ممار�سة الريا�سة والإمتناع عن التدخني والإبتعاد عن املوؤثرات العقلية 

Human Immunodeficiency Varius  2
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ون�سارتهم وعافيتهم.  لها دور مهم جدًاَ يف احلفاظ على حيويتهم  النافعة(  الغذائية  ال�سلوكيات  واإتباع 
وتعّرف منظمة ال�سحة العاملية املراهقة باأنها الفرتة ما بني �سن الـ10- 19 من العمر ، بحيث ينتقل الطفل 

اإىل مرحلة الر�سد. وي�سكل املراهقون يف اليمن 23.3% من ال�سكان.

ومن النقاط الأ�شا�شية حول املراهقة مايلي: 
- املراهقة هي فرتة اإنتقالية حرجة تتميز بالنمو والتطور ال�سريع الذي يوؤدي اإىل الإنتقال اإىل مرحلة البلوغ. 
- املحافظة على ال�سحة والنظافة ال�سخ�سية اأمر هام جدًا لل�سباب وال�سابات يف �سن املراهقة للتمتع 

مبظهر لئق وعافية كذلك للوقاية من العدوى .

ومن ال�شروري اأن يتعرف ال�شباب على: 
ا- الوظائف الرئي�سية للجهاز التنا�سلي للمراأة والرجل، من مرحلة البلوغ، وكيفية حدوث الدورة ال�سهرية 

واحلمل والولدة، مع الإملام باأهمية النظافة ال�سخ�سية بكل ما يتعلق بالأمور اجلن�سية. 
وعالماتها  بها  الإ�سابة  وطرق  ...الخ  الإيدز  مثل  اجلن�سي  بالإت�سال  املنقولة  بالأمرا�س  املعرفة   -2

وعواقبها على ال�سحة وو�سائل جتنب الإ�سابة بها. 
3- امل�سورة والعالج يف امل�ساكل اجلن�سية التي تواجه ال�سباب .

4- املعرفة عن العالقات اجلن�سية ال�ساذة واآثارها على ال�سحة البدنية، والنف�سية، والجتماعية،..الخ.
الإمتناع عن ممار�سة اجلن�س  وال�سحي مبا يف ذلك  امل�سوؤول  الإجنابي واجلن�سي  ال�سلوك  ت�سجيع   -5

املحفوف باملخاطر .

املعلومات امل�شاندة:
من املعروف اأن فرتة املراهقة حتدث بتغريات بدنية واأُخرى عقلية يف �سن البلوغ، والتعامل مع هذه التغريات 

النا�سئة بكل حكمة توؤدي اإىل نتائج طيبة، ومن هذه التغريات : 
التغريات	اجل�سدية:

اإفراز الهرمون الذكري ومنو الع�سالت،  التغريات اجل�سدية لدى ال�سباب: بروز �سعر ال�ساربني والذقن، 
تغري ال�سوت لي�سبح خ�سنًا، منو ال�سعر حتت الإبط واجل�سم، كرب حجم الأع�ساء التنا�سلية، ظهور َحب 
ال�سباب، اإزدياد يف الطول والوزن، الثقة املتزايدة يف النف�س والرغبة يف التحرر والت�سرف ك�سخ�س را�سد
التغريات اجل�سدية لدى ال�سابات: ازدياد حجم الثدى، ازدياد افراز العرق، منو الأع�ساء التنا�سلية، بدئ 
الدورة ال�سهرية، تر�سب الدهن على اجل�سم، منو ال�سعر يف اجل�سم، انتاج هرمونات توؤثر على منو ال�سدر، 

الإهتمام الزائد باملظهر.
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التغريات	النف�سية	والعقلية	عند	املراهقني:
وتتمثل يف الن�سج امللحوظ يف احلالة العقلية وازدياد القدرة على التفكري مع التنوع يف امليول والن�ساطات، 
املتغريات  التكيف مع  ، كما حتدث م�ساعب  ال�سباب  ينفع  فيما  الإ�ستفادة منها  الأ�سرة  وهنا يجب على 

النف�سية واجل�سدية اأحيانًا وذلك لف�سل العالقة والإت�سال بني ال�ساب واأ�سرته وجمتمعه. 

اأهم موؤ�شرات امل�شح اليمني ل�شحة الأ�شرة 2003م
بلغن 92.5 يف احل�سر وحوايل  املتزوجات  الن�ساء  اأن  والريف،  الزواج بني احل�سر  موؤ�سرات  - وجد من 
يف  فبلغن4  املطلقات  اأما  الريف2.5،  ويف   3.5 احل�سر  يف  فبلغن  الأرامل  الن�ساء  اأما  الريف،  يف   94.5
احل�سر و يف الريف2.6، اأما متو�سط العمر عند الزواج فتفاوت بني26.9 يف احل�سر و25 يف الريف على 

التواىل.

موؤ�سرات	اخل�سوبة	يف	اجلمهورية	اليمنية	عام	1994-2004م
اإجمايلنوع املوؤ�سر

تعداد 2004م تعداد 1994م العام
7.46.1معدل اخل�سوبة الكلية

موؤ�شرات هامة حول و�شع ال�شحة الإجنابية باجلمهورية اليمنية: 
يظهر جليًا من خالل النظر يف املوؤ �سرات اخلا�سة بال�سحة الإجنابية والوا�سحة »من نتائج امل�سح اليمني 

ل�سحة الأ�سرة عام 2003م« الآتي:
- ن�سبة وفيات الأمهات 365 لكل مائة الف مولود حي )65% من الوفيات حتدث يف املنزل(. 

- ن�سبة الرعاية ال�سحية اأثناء احلمل 45% من الولدات. 
- ن�سبة احلوامل الالآتي تناولن جرعة واحدة على الأقل �سد الكزاز 32% من الولدات. 

اإ�سراف الكوادر املوؤهلة 31% من الولدات )20% منها تتم يف املرافق  التي تتم حتت  - ن�سبة الولدات 
ال�سحية(.

- ن�سبة الولدات التي متت مب�ساعدة طبية ظهر يف الإح�سائيات اأنها %26.8. 
- ن�سبة الرعاية ال�سحية اأثناء احلمل 45% من الولدات.

- ن�سبة الولدات التي ح�سلت على رعاية ما بعد الولدة %13. 
- معدل وفيات حديثي الولدة بلغ 37.2 وفاة لكل 1000 مولود حي.

- ن�سبة املواليد )10-6 اأ�سهر( الذين ير�سعون ر�ساعة طبيعية خال�سة 20% من املواليد الأحياء. 
- معدل اخل�سوبة الكلية 6.2 مولود لكل امراأة عام 2003م. 

- معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة %23. 
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- معدل اإ�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة %13. 
- ن�سبة الطلب غري امللبى لو�سائل تنظيم الأ�سرة 51% من املتزوجات يف �سن الإجناب )15-49 ( �سنة 

- ن�سبة الن�ساء الالتي عانني من اأعرا�س تدل على �سقوط الرحم23.2% ح�سر30.2%ريف، عدم التحكم 
يف البول18.5%ح�سر22.1%ريف، التهاب يف جمرى البول12.3%ح�سر16.6 %ريف، التهاب يف عنق 

الرحم8.1% ح�سر4.4% ريف .

اأ�شباب وفيات الأمهات
هناك خم�سة عوامل رئي�سية م�سوؤولة عن 70% من وفيات المهات، وهي:

- النزيف.
- حمى النفا�س.

- الإجها�س وم�ساعفاته.
- ت�سنجات ارتفاع �سغط الدم.

- تع�سر الولدة.

معاجلة املفاهيم اخلاطئة حول تنظيم الأ�شرة 3
احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد الأمني ، وعلى اآله و�سحابته اأجمعني، اأمـا بعـد:

فاإن هناك مفاهيم خاطئة يطرحها البع�س حول تنظيم الأ�سرة يجب اأن يبني خطاأها، ويو�سح غلطها حتى 
ل تظل عائقًا اأمام اخلطباء واملر�سدين، وهي كالتايل:

اأوًل: اأن دعوة الدولة لتنظيم الأ�سرة تقليدًا وجماراة لأعداء الإ�سالم ول يجوز طاعتها يف ذلك.
ثانيًا: اأن تنظيم الأ�سرة، قطع للن�سل، وحتديد له.

ثالثًا: اأن يف التنظيم تقليل للتوالد، والر�سول � اأمرنا بالتكاثر.
رابعًا: اأن تنظيم الأ�سرة ينايف التوكل على اهلل تعاىل .

خام�سًا: اإن يف تنظيم الأ�سرة م�سادرة حلريات الأفراد يف الإجناب.
واجلواب عن تلك ال�سبه كما يلي:

اأوًل:	اأن	دعوة	الدولة	اإىل	تنظيم	الأ�سرة	تقليداً	لأعداء	الإ�سلم	.
فذلك غري �سحيح حيث اأن الدولة هي امل�سئول الأول عن رعيتها واأحوالهم، وهي م�سئولة عن حت�سيل كل 
مافيه اخلري وال�سعادة لهم يف كل اجلوانب ال�سحية والثقافية والقت�سادية واملعي�سية والأمنية وغري ذلك 
من اخلدمات وامل�ستلزمات احلياتية، كما اأنها م�سئولة عن العمل على درء واإبعاد كل مافيه خطر اأو �سرر 
يتهدد رعيتها، لقول ر�سول اهلل: )كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فاإلمام راع ومسئول عن رعيته(.
وقوله: ) مامن راع يسترعيه اهلل أمر رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إال لم يرح رائحة الجنة(.
ولقول اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب: ) لو اأن بغلة بالعراق عرثت لكنت موؤاخذًا مَل مل اأُمهد لها الطريق(.

3 اأدبيات ال�سيخ/د/حمود ال�سعيدي
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واإذا كانت الدولة هي امل�سئول الأول راأت اأن البالد يتهددها انفجار �سكاين رهيب بزيادة عدد من املواليد 
يبلغ حوايل  )730.000( �سبع مائة وثالثون األف ن�سمة يف كل عام، مع العدد احلايل، واأن املوارد املالية، 
اأبوابها  الزكاة، و�سرفها يف  والغاز، واملعادن، وال�سرائب، والزكاة )خللل يف جمع  الزراعة، والنفط  من 
ال�سرعية( ل تفي بحاجة ذلك الكم الهائل من ال�سكان فقررت بعد الدرا�سة والأخذ بتجارب الآخرين اأن 
ت�سع احللول لتجاوز هذه امل�سكلة كدعم الزراعة والري وبناء ال�سدود وال�سمان الجتماعي وكذا تنظيم 
الإجناب واملباعدة بني املواليد، كل ذلك من اأجل توفري الغذاء لرعاياها، ومن هنا فاإن طاعة اأويل الأمر 
ِذيَن اآََمُنوا  واجبة على الرعية جميعًا يف تنظيم الإجناب كما �سنبينه فيما ياأتي لقول اهلل تعاىل: )َيا اأَيَُّها الَّ
ُكْنُتْم  اإِْن  �ُسوِل  َوالرَّ  ِ اإِىَل اهللَّ وُه  َفُردُّ �َسْيٍء  َتَناَزْعُتْم يِف  َفاإِْن  ِمْنُكْم  اْلأَْمِر  َواأُويِل  �ُسوَل  الرَّ َواأَِطيُعوا   َ اأَِطيُعوا اهللَّ
ِ َواْلَيْوِم اْلآَِخِر َذِلَك َخرْيٌ َواأَْح�َسُن َتاأِْوياًل(4 ولقوله �: ) اأ�سمع واأطع واإن اأخذ مالك و�سرب  ُتوؤِْمُنوَن ِباهللَّ

ظهرك..( .
وطاعة الدولة يف تنظيم الإجناب لي�س تقليدًا لأعداء الإ�سالم كما يرى البع�س واإمنا هو اأمر م�سروع يف 

الإ�سالم كما �سياأتي.

ثانيا:	القول	باأن	تنظيم	الأ�سرة	،	قطع	للن�سل	وحتديد	له	.
فنقول اإن تنظيم الأ�سرة ليراد به قطع الن�سل ، اأو حتديد الذرية كما يفهم البع�س واإمنا املق�سود به نوع 

اآخر غري ذلك فنقول......، مفهوم تنظيم الأ�سرة يطلق على اأنواع وهي كالتايل:

املفهوم	الأول:	قطع	الن�سل	كلياً:
وهذا النوع ليجوز فعله �سرعًا ل من قبل الزوج ول من قبل الزوجة، ول يجوز لأي نظام يف الدنيا اأن يفر�سه 
على النا�س، لأنه يتعار�س مع �سنة اهلل القائمة على التنا�سل، واإعمار الكون، ومناء احلياة، وليجوز فعل 

ذلك اإل يف حالت ال�سرورة، وذلك يف احلالت التالية:
اأن تكون املراأة معر�سة للهالك يف فرتة من فرتات احلمل، وبتقرير من كادر طبي متخ�س�س ماأمون، ففي 

هذه احلالة يجب قطع الن�سل حفاظًا على حياة الأم.
متخ�س�سون  اأطباء  وقرر  اجل�سمية،  بنيتها  �سعف  اأو  ل�سعفها  اإما  احلمل،  على  لتقوى  املراأة  تكون  اأو 

ماأمونون اأن احلمل �سيوؤدي بها اإىل الهالك.

املفهوم	الثاين:	حتديد	الن�سل:
وذلك باأن يحدد عدد الأولد امل�سموح بهم لكل اأ�سرة عن طريق الإلزام والإكراه، فهذا ليجوز �سرعًا لأن 

فيه م�سادرة حلقوق العباد ، فلكل اأ�سرة احلق يف اأن تنجب ما يتنا�سب مع قدرتها واإمكاناتها.

املفهوم	الثالث:	تنظيم	الن�سل:
وذلك بتنظيم فرتات زمنية للمباعدة بني الولدات لأ�سباب �سرعية وبرغبة الزوجني ، وهذا جائز �سرعًا ل 

حمذور فيه ، وهو الذي ندعو اإىل فعله.
4 �سورة الن�ساء- الآية 59
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ثالثاً:	القول	اأن	يف	الدعوة	اإىل	تنظيم	الأ�سرة	تقليل	للتكاثر	الذي	حث	على	فعله	النبي	بقوله:	)تزوجوا	
الولود	الودود	فاإين	مكاثر	بكم	الأمم	يوم	القيامة(.

فنقول: اإن الإ�سالم دين العزة والقوة ، ويجب من امل�سلمني اأن يكونوا غاية يف العزة نهاية يف القوة ، قوة 
ج�سمية ، وعقلية وفكرية ، وثقافية ، واقت�سادية ، وع�سكرية وتكنولوجية، و�سناعية، و�سيا�سية، قال تعاىل 
ُة َوِلَر�ُسوِلِه َوِلْلُموؤِْمِننَي َوَلِكنَّ امْلَُناِفِقنَي  ِ اْلِعزَّ ))َيُقوُلوَن َلِئْن َرَجْعَنا اإِىَل امْلَِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ اْلأََعزُّ ِمْنَها اْلأََذلَّ َوهلِلَّ

َل َيْعَلُموَن((5 .
واإذا كان الإ�سالم رغب يف كرثة العدد، والتكاثر الكمي، فاإنه حث على �سيانة الكرثة من عوامل ال�سعف 
والوهن،  فالإ�سالم ل يريد كرثة متالأ الأر�س، مري�سة، �سعيفة جاهلة، جائعة ممتهنة ذليلة، واإمنا يريد 
حتى  الآخرين  ت�ستجدي  كرثة  ل  متطورة،  �سناعية  وكرثة  وتقنية،  علمًا  الأر�س  متالأ  �ساحلة  قوية  كرثة 
لقمة العي�س فهذه كرثة ل يريدها الإ�سالم، وهي الكرثة الغثائية املق�سودة من قول النبي � : )يوشك 
أن تتداعى عليكم األمم كما تتداعى األكلة إلى قصعتها( قال قائل: اأومن قلة نحن يومئذ يار�سول 

اهلل؟ قال: )ال، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل(.
واإمكانياتها، بحيث تتحكم يف تربيتهم  اأ�سرة ما يتالءم مع قدرتها،   اأن تنجب كل  وعلى هذا فاملق�سود 
تربية �سحية، وتغذيهم تغذية �سليمة ، قادرة على تعليمهم وتاأديبهم وعالجهم اإن احتاجوا اإىل ذلك، ولي�س 
املق�سود باإجناب ن�سل جاهل �سعيف مري�س، ميالأ الأر�س ل�سو�سًا وقطاع طرق، ومت�سولني على الأبواب.

رابعاً:	القول	اأن	التنظيم	ينايف	التوكل	على	اهلل	تعاىل.
واجلواب: اأن تنظيم الأ�سرة الذي هو املباعدة بني الولدات لالأغرا�س ال�سرعية كما تقدم لي�س مناق�سًا 
للتوكل على اهلل تعاىل، واإمنا هو من باب الأخذ بالأ�سباب، وا�ستعمال الأ�سباب ل ينايف التوكل على اهلل 
تعاىل، فقد اأمر اهلل تعاىل مرمي عليها ال�سالم حينما ا�ستهت التمر وهي يف حالة الولدة اأن تهز النخلة حتى 
ْخَلِة ُت�َساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنيًّا((6 وهو �سبحانه  ي اإَِلْيِك ِبِجْذِع النَّ يتم لها اإ�سقاط التمر، قال تعاىل : ))َوُهزِّ
باأ�سبابها.وقال  امل�سببات مربوط  اأن ح�سول  التمر لكن اقت�ست حكمته  اأن ي�سقط عليها  وتعاىل ل يعجز 
تعاىل موجهًا النبي � يف �سالة اخلوف اأن ي�سلي مبجموعة من املقاتلني، واملجموعة الأخرى تقف جتاه 
العدو، وحتر�س امل�سلني، كما اأمرهم اأن ياأخذوا اأ�سلحتهم، واأن ياأخذوا حذرهم وهم �سادات املتوكلني على 
َذا  اَلَة َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َمَعَك َوْلَياأُْخُذوا اأَ�ْسِلَحَتُهْم َفاإِ اهلل، قال تعاىل: ))َواإَِذا ُكْنَت ِفيِهْم َفاأََقْمَت َلُهُم ال�سَّ
لُّوا َمَعَك َوْلَياأُْخُذوا ِحْذَرُهْم َواأَ�ْسِلَحَتُهْم َودَّ  لُّوا َفْلُي�سَ ْخَرى مَلْ ُي�سَ ِت َطاِئَفٌة اأُ �َسَجُدوا َفْلَيُكوُنوا ِمْن َوَراِئُكْم َوْلَتاأْ
ًذى  ْمِتَعِتُكْم َفَيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلًة َواِحَدًة َوَل ُجَناَح َعَلْيُكْم اإِْن َكاَن ِبُكْم اأَ ِذيَن َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن اأَ�ْسِلَحِتُكْم َواأَ الَّ
َعدَّ ِلْلَكاِفِريَن َعَذاًبا ُمِهيًنا((7، وخرج  َ اأَ نَّ اهللَّ �ْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذَرُكْم اإِ ُعوا اأَ ى اأَْن َت�سَ ِمْن َمَطٍر اأَْو ُكْنُتْم َمْر�سَ
النبي يوم اأحد ملالقاة امل�سركني وكان عليه درعان وهو اإمام املتوكلني فدل هذا على اأن الأخذ بالتنظيم 

للمباعدة بني الولدات لالأغرا�س والدواعي ال�سرعية م�سروع ول ينايف التوكل مطلقًا.
5 �سورة املنافقون الآية-8
6 �سورة مرمي –الآية-25

7 �سورة الن�ساء- الآية-102 
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خام�ساً:	القول	اأن	تنظيم	الأ�سرة	فيه	م�سادرة	حلريات	املجتمعات	فكل	فرد	يف	املجتمع	له	احلق	يف	اأن	
ينجب	كيف	ي�ساء	والقدر	الذي	ي�ساء.

القرار يف  واإمنا يعود  الأفراد  اأو  الأ�سرة  لي�س فيه كبت حلريات  الأ�سرة  اإن تنظيم  اإننا نقول:   : واجلواب 
الأخذ بذلك اإىل رغبة الزوجني وقدرتهما على الإجناب وقدرتهما على تربية اأولدهما، وتغذيتهما، وتوفري 
كافة م�ستلزماتهم احلياتية، ال�سحية والتعليمية، والثقافية، والقت�سادية، والرتبوية، فاإذا ما توفر لديهما 
القدرة على توفري ذلك لأولدهما وانتفت املوانع التي ذكرناها �سابقًا فال مانع من الإجناب، واخلال�سة 
اأن ذلك يعود اإىل رغبة الزوجني فاإذا كانت رغبتهما يف الإجناب وكانت م�سلحتها تقت�سي ذلك فال مانع ، 
واإن مل يرغبا ، وكانت م�سلحتهما تقت�سي التنظيم فال مانع وحيثما وجدت امل�سلحة فثم �سرع اهلل تعاىل.

العوامل التي اأثرت على ا�شتخدام و�شائل تنظيم الأ�شرة ب�شكل خا�ص، وال�شحة الإجنابية 
ب�شكل عام منها:

	اجلوانب	التعليمية:
ارتفعت ن�سبة ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة بني الن�ساء املتعلمات، وكلما ارتفع امل�ستوى التعليمي للفتاة 
كلما اأقبلت على ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة حيث بلغت الن�سبة 32.6% بني املتعلمات، بينما و�سلت 
فقط 10.5% بني غري املتعلمات، لي�س هذا فح�سب بل ت�سل الن�سبة يف ا�ستخدام الو�سائل احلديثةاىل%73 

يف املتعلمات مقارنة بـ63% بني املتعلمات اإىل البتدائية والف�سل التا�سع.

التعر�س	للو�سائل	الإعلمية	واأثره	يف	رفع	الوعي	بو�سائل	تنظيم	الأ�سرة:
نالحظ القبال على تنظيم الأ�سرة يف املدن وعوا�سم املحافظات بينما يتدنى ذلك يف الريف اليمني، وهو 

ما قد يرجع اإىل تعر�س �سكان املدن اإىل املعارف ال�سحية عرب و�سائل الإعالم املختلفة.

العمر	احلايل	للمراأه
وجد اأن الن�ساء بني املرحلة العمرية )25-29�سنة( ي�ستخدمن و�سائل تنظيم الأ�سرة بن�سبة عالية، بينما 
هي  اأقل عند الن�ساء يف املرحلة العمرية)35-39( وبهذا نقول: اإن الأعباء املنزلية من عناية ورعاية عند 
الأمهات الكبريات يف ال�سن واحلا�سالت على عدد كايف من الأطفال هو اأحد الأ�سباب التي جعلهن يتجهن 

اإىل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة، واأما الرزق فهو بيد احلق �سبحانه وتعاىل.

اأخرى.....)رغبة الزوج يف ال�سماح لزوجته يف ا�ستخدام و�سائل تنظيم ال�سرة...............الخ (
املجتمع  اأفراد  وتوعية جلميع  تو�سيح و�سرح  اإىل  الأ�سرة بحاجة  اأن جمال  يت�سح  العوامل وغريها  وبهذه 

اليمني، فاملعرفة اجليدة بهذا املجال �سالة املوؤمن اأنى وجدها فهو اأحق بها .
ولكلى الزوجني احلق يف اأن يقرر بكامل حريتهما عدد اأطفالهما ومدة املباعدة بينهم فهما امل�سوؤولن عنهم 
ورعايتهم وتربيتهم، كما اأنه لي�س هناك و�سيلة مثلى لتنظيم الأ�سرة ولكن توجد الو�سيلة الأن�سب لكل اإمراأة 
بح�سب عمرها، وحالتها ال�سحية، وتوفر اخلدمة، وكذلك الو�سيلة امل�سموح بها �سرعًا، وميكن احل�سول 
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على امل�سورة من مقدمي اخلدمات ال�سحية يف الوحدات واملرافق ال�سحية وامل�ست�سفيات ... الخ.
كما اأن التعقيم لالإناث اأوالرجال اأوالجها�س كو�سيلة من و�سائل تنظيم الأ�سرة لتتبناها ال�سيا�سة ال�سكانية 

للجمهورية اليمنية .

امل�شورة حول و�شائل تنظيم ال�شرة8 

اأهداف	امل�سورة	بعد	الولدة:
اأ�سرة. تنظيم  و�سيلة  ا�ستخدام  يف  رغبت  اإذا  القرار  اتخاذ  يف  امراأة  كل  • م�ساعدة 

املنا�سبة. الو�سيلة  اختيار  يف  امراأة  كل  • م�ساعدة 
منا�سبة. اأ�سرة  تنظيم  و�سيلة  ا�ستخدام  يف  امراأة  كل  • م�ساعدة 

اأهداف	امل�سورة	بعد	الإجها�س:
اأ�سرة. تنظيم  و�سيلة  ا�ستخدام  رغبت  اإذا  القرار  اتخاذ  يف  امراأة  كل  • م�ساعدة 

اأ�سرة. تنظيم  و�سيلة  ا�ستخدام  يف  رغبت  اإذا  املنا�سبة  الو�سيلة  اختيار  يف  املراأة  • م�ساعدة 
بفعالية. الو�سيلة  ل�ستخدام  • اإعداداملراأة 

امل�سورة	بعد	الولدة:
قبل البدء يف امل�سورة املتعمقة، على مقدمة اخلدمة اأن ت�سجع املنتفعة وزوجها على اأن ياأخذا يف العتبار 

بع�س الق�سايا، مثل:
�سابقة. اأ�سرة  تنظيم  و�سيلة  ا�ستخدام  يف  ف�سلهم  اأو  وجناحهم  ر�ساهم  • مدى 

الطبيعية. الر�ساعة  حول  • خططهم 
لديهم. مبا  ال�ستكفاء  لديهم  هل  اأم  م�ستقباًل  الإجناب  يف  الوالدين  لدى  الرغبة  • مناق�سة 

الأ�سرة. تنظيم  و�سائل  ل�ستخدام  الزمنية  الفرتة  • حتديد 
وهناك ثالث اإر�سادات عامة يف هذا املو�سوع:

اخلال�سة.  الطبيعية  الر�ساعة  على  الأم  ال�سحية  اخلدمة  مقدم  ي�سجع  اأن  • يجب 
الأ�سرة. تنظيم  و�سيلة  ا�ستخدام  اأجل  من  الطبيعية  الر�ساعة  تقطع  اأن  يجب  • ل 

الطبيعية. الر�ساعة  مع  املختارة  الو�سيلة  تتعار�س  اأن  يجب  • ل 

امل�سورة	بعد	الإجها�س:	
وخا�سة  املنا�سبة  الأ�سرة  تنظيم  و�سيلة  اختيار  يف  الن�ساء  ت�ساعد  اأن  ال�سحية  اخلدمة  مة  ملقد  • ميكن 

اإذا تفهمت اأو�ساعهن اخلا�سة، و املراأة التي حت�سل على رعاية بعد الإجها�س حتتاج اىل فهم الآتي:
الإجها�س  بعد  اأ�سبوعني  يعود خالل  اأن  )التبوي�س ميكن  عالية  اأخرى  اإمكانية حدوث احلمل مرة  • اأن 

يف الثلث الأول من احلمل وحوايل 75% من الن�ساء يعود لهن التبوي�س خالل 6 اأ�سابيع بعد الإجها�س(.
8  - من اأدبيات )تنظيم الأ�سرة(- الأ�ستاذة: فوزية ح�سن يو�سف، خبرية الوكالة الأمريكية للتعاون والتنمية الدولية - م�سروع اخلدمات الأ�سا�سية لل�سحة،اجلمهورية 

اليمنية-2008م.
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• اأن هناك و�سائل تنظيم اأ�سرة اآمنة كثرية ميكنها اأن تختار وت�ستخدم اأي منها لتجنب حدوث حمل �سريع.
)غالبا  متاما  النزيف  يتوقف  حتى  الإجها�س  بعد  املعا�سرة  حتدث  ل  اأن  به  املو�سى  من  • مالحظة: 
تنظيم  و�سائل  با�ستخدام  ين�سح  ول  تعالج،  اأن  يجب  م�ساعفات  واأي  اأيام(  �سبعة  اإىل  خم�سة  خالل 

الأ�سرة الطبيعية حتى يبداأ انتظام الدورة ال�سهرية، ومن الو�سائل الطبيعية مايلي:
الأمان(.  )فرتة  ال�سهري  العد  بطريقة  الدوري  المتناع   - •

اجل�سم.  حرار  درجة  قيا�س  طريقة   - •
الرحم.  عنق  من  املفرزة  املخاطية  املادة  مالحظة  طريقة   - •

اأ�سابيع. �ستة  ملدة  الرتكيب  يوؤجل  اأن  يجب  الإجها�س  بعد  اللولب  تركيب  مهارات  تتوفر  مل  اذا   - •
• - غالبا يحدث قذف اللولب املركب بعد الإجها�س بنف�س معدل الرتكيب يف الأوقات الأخرى )%5-3(.

الإجها�س؟  بعد  املراأة  ت�ستخدمها  اأن  يجب  التي  الأ�سرة  تنظيم  و�سيلة  هي  • ما 
اأو خالل رعاية ما  الإجها�س  ت�ستخدم مبا�سرة بعد حدوث  اأن  الو�سائل احلديثة ميكن  • ب�سكل عام كل 

بعد الإجها�س وذلك اإذا:
املعاجلة. تتطلب  حادة  م�ساعفات  توجد  • ل 

املعنية. الو�سيلة  ا�ستخدام  موانع  وجود  عدم  من  للتاأكد  ال�سريري،  الفح�س  مت  • اذا 

مع	كل	م�سورة	تنظيم	الأ�سرة	حتتاج	املنتفعة	اأن	تعرف:
و�سيلة. لكل  والعيوب  • الفوائد 

واملخاطر. اجلانبية  • الأعرا�س 
�سحيح. ب�سكل  املختارة  الو�سيلة  ا�ستخدام  • كيفية 

؟ اأخرى  مرة  املختارة  الو�سيلة  من  التموين  على  حت�سل  اأن  ميكنها  ومتى  • اأين 
اخل�سوبة. وعودة  اخل�سوبة  على  الو�سيلة  تاأثري  • مدى 

اأخرى؟. و�سيلة  اإىل  التغيري  وكيفية  الو�سيلة  توقف  • كيف 
اجلهاز  بعدوى  الإ�سابة  خطورة  ملدى  تقييم  الإجها�س،  بعد  الأ�سرة  تنظيم  م�سورة  ت�سمل  اأن  • يجب 

التنا�سلي.
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اأ�شئلة عامة
�س)1( انعقد املوؤمتر الدويل للتنمية وال�سكان عام 1994م واأجمع احلا�سرون على حتقيق ثالثة اأهداف،  

ماهي؟
�س)2( ماهي اأهداف ال�سحة الإجنابية ؟

�س)3( ناق�س ن�سبة وفيات الأمهات يف منطقتكم.
�س)4( ماهي اأهم املوؤ�سرات ال�سكانية من وجهة نظرك ؟

�س)5( كيف �ستناق�س مو�سوع ال�سحة الإجنابية مع ال�سباب من كال اجلن�سني ؟
�س)6( كيف يتم التوجيه املفيد للن�ساط احليوي يف مرحلة املراهقة ؟

�س)7( تعرف على وظائف اجلهاز التنا�سلي عند الذكر والأنثى ؟) من كتب العلوم ال�سحية (
�س)8( ماهي العوامل امل�سووؤلة عن وفيات الأمهات خالل مرحلة الإجناب ؟

�س)9( خدمات امل�سورة يف مرافق ال�سحة الإجنابية ت�ساعد على حتديد الو�سيلة املنا�سبة لتنظيم ال�سرة...
ناق�س هذه العبارة؟

�س)10( ماهي اأنواع و�سائل تنظيم الأ�سرة التي تعرفها؟
�س)11( ماهي الفوائد من تنظيم الأ�سرة؟

�س)12( هل هناك موانع لإ�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة ؟ اأذكر بع�سًا منها؟ 
�س)13( ماهي الو�سائل ال�سائعة ا�ستعمالها يف اجلمهورية اليمنية يف جمال تنظيم الأ�سرة؟

�س)14( ناق�س مفهوم معدل اخل�سوبة )امل�ساهدة والكلية (؟
�س)15( ماهي الإح�سائيات ال�سكانية الأكرث خطورة من وجهة نظرك؟ كيف نعاجلها؟



15

الباب الثاني
العشرالرسائل الرئيسية 

حول الصحة اإلجنابية«

- األمومة املأمونة
- الطوارئ التوليدية

- املباعدة بني الوالدات وتنظيم األسرة
- الرضاعة الطبيعية

- العــــــــقـــــم
- اإلجهاض

- األورام التي تصيب اجلهاز التناسلي والثدي 
- املشاكل الصحية مابعد سن اإلجناب للمرأة

ً
- األمراض املنقولة جنسيا

- متالزمة عوز املناعة املكتسبة )اإليدز(.
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1-	الأمومة	املاأمونة9
التعريف :

تهدف الأمومة املاأمونة بدرجة اأ�سا�سية اإىل اأن متر الأم فرتة حملها والولدة وما بعدهما ب�سالم ، وبدون 
م�ساعفات قد توؤدي اإىل عجز وظيفي لها وجلنينها )وليدها(.

عنا�شر الأمومة املاأمونة10:
- العناية بالأنثى منذ الولدة وحتى زواجها. 

- العناية بالأم احلامل. 
- العناية بالأم عندالولدة. 

- العناية بالوليد. 
- العناية بالأم والوليد يف فرتة مابعد الولدة.

الر�شائل الرئي�شية:  
)1(- احلمل املبكر اأو املتاأخر يزيد املخاطر ال�سحية التي تهدد الأم وطفلها.

)2(- الأم احلا مل اأو املر�سع بحاجة اإىل تغذية جيدة، ومنوعة، ومتكاملة، وبحاجة اإىل رفع غذائها بن�سبة 
10- 25% عما هو مقرر لها.

)3(- ميكن تخفي�س خماطر احلمل والولدة ووفيات الأمهات بالزيارات للمرافق ال�سحية خالل احلمل 
وبعد الولدة.

)4(- من املفاهيم و العادات ال�سيئة اإقبال بع�س الن�ساء احلوامل على التدخني وال�سمة وم�سغ القات واأكل 
الطني)الرتاب( وال�سابون.... اإلخ، وتناول العقاقري الطبية بدون م�سورة طبية اأثناء فرتة احلمل . 

)5(- تكون الولدة املنزلية ممكنة، حتت اإ�سراف �سحي موؤهل وباإ�ستخدام علبة الولدة اجلديدة والنظيفة. 

املعلومات امل�شاندة:
يواجهن  ومراهقتهن  طفولتهن  فرتة  اأثناء  جيدًا  غذاًء  ويتغذين  جيدة  ب�سحة  يتمتعن  الالتي  الفتيات 
م�سكالت اأقل من غريهن اأثناء احلمل والولدة والإر�ساع، كما اأن التغذية ال�سليمة لالأم احلامل واملر�سع 
نتيجة  للوفاة  العامل  يف  الن�ساء  من  كثري  تتعر�س  يوم  كل  يف  والطفل.  الأم  تهدد  خماطر  عدة  من  تقلل 
للمتابعة  ال�سحي  املرفق  بزيارة  املراأة احلامل  اإنتظام  وي�سهم  والولدة،  باحلمل  تتعلق  وم�ساكل  لظروف 

الدورية املنتظمة يف تخفي�س خماطر الولدة ب�سكل كبري.
من املفيد للمراأة احلامل اأن متار�س متارين ريا�سية خفيفة اإن اإ�ستطاعت وذلك لتقوية ع�سالتها ولت�سهيل 
الولدة، توؤثر الأعمال املجهدة على حالة اجلنني يف رحم اأمه ، كما توؤدي اإىل النزيف املهبلي اأو الإجها�س 
9  - تهدف الأمومة املاأمونة اىل جعل احلمل والولدة اآمنني لكل الن�ساء يف اليمن وحديثي الولدة ، وللحد من وفيات ومرا�سة الأمهات وحديثي الولدة وحتقيق اأهداف 

التنمية الألفية .
10  - قانون رقم )20( ل�سنة1992م ب�ساأن الأحوال ال�سخ�سية وتعديالته: مادة )15( عقد ويل ال�سغرية بها �سحيح ول ميكن املعقود له من الدخول بها ول تزف اليه 

ال بعد ان تكون �ساحلة للوطئ ولو جتاوز عمرها خم�س ع�سر �سنة ول ي�سح العقد لل�سغري ال لثبوت م�سلحة.
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ين�سح  ل  كما  الراحة.  من  اأطول  فرتة  اإىل  بحاجة  احلامل  املراأة  لأوانها(،  )ال�سابقة  املبكرة  الولدة  اأو 
ب�سفر املراأة احلامل يف بداية احلمل وخا�سة عند حدوث اإجها�س تلقائي يف الأحمال ال�سابقة اأو ال�سفر يف 

الأ�سبوعني الأخريين من احلمل) ويف�سل الإ�ست�سارة الطبية قبل ال�سفر(.

ت�شتفيد الأم عند زيارتها للمرفق ال�شحي ما يلي:
- حتديد وجود احلمل من عدمه.

- متابعة تطور احلمل والك�سف عن عوامل اخلطورة.
- اإعداد الأم بدنيًا ونف�سيًا ملراحل احلمل والولدة.

- حتديد اأين وكيف تتم الولدة ؟.
- اإعداد الثدي للر�ساعة الطبيعية.

- عمل الفحو�سات الالزمة خالل احلمل حتى يتم الوقاية من فقر الدم، الت�سمم احلملي، الداء ال�سكري .. الخ.
- التدخل ال�سريع للحالت اخلطرة الناجتة عن م�ساعفات احلمل والولدة.

- الإملام بو�سائل تنظيم الأ�سرة.

تعاين الأم احلامل من بع�س املتاعب ال�سائعة اأثناء احلمل وعلى الأ�سرة معرفة هذه املتاعب وم�ساعدة الأم 
احلامل، ومن هذه املتاعب:

�سوء اله�سم وحرقة املعدة، الإم�ساك، كرثة التبول، الدوايل وتو�سع الأوردة يف ال�ساقني وفتحة ال�سرج، تورم 
القدمني مع الأمل، اآلآم الظهر، الدوخة، ت�سو�س الأ�سنان واإلتهاب اللثة، الإفرازات يف جمرى الولدة.

تقل م�ساعفات احلمل والولدة اإذا كانت الأ�سرة تعرف عالمات الإنذار )اخلطر(. على الأ�سرة نقل الأم 
عند الولدة اإىل اأقرب مرفق �سحي اإذا ظهرت لديها عالمات خماطر احلمل وهي:

- خروج دم وباأي كمية كانت.
- اإنتفاخ الوجه اأو القدمني.

- ال�سداع احلاد.
- الت�سنجات.

- انعدام حركة اجلنني بعد الأ�سبوع الرابع والع�سرون.
- احلمى.

- اأمل �سديد اأ�سفل البطن.

موؤ�شرات اخلطورة التي يرتتب عليها الإحالة اإىل امل�شت�شفى 
املبكرة.  ال�سن  يف  • احلمل 

املتكررة.  • الولدات 
الأوىل.  الولدة  عند  145�سم  من  اأقل  القامة  • ق�سر 

احلامل. الأم  حو�س  يف  ت�سوهات  • وجود 
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البكرية.  • احلامل 
احلايل.  احلمل  قبل  متتالية(  مرات  ثالث  من  )اأكرث  متكرر  • اإجها�س 

ال�سابق.  احلمل  يف  القي�سرية  • الولدة 
ال�سابق.  احلمل  يف  بامللقاط  • الولدة 

النفا�س. نهاية فرتة  به حدوث نزيف مهبلي خالل فرتة احلمل وحتى  والولدة ويق�سد  • نزوف احلمل 
مبا�سرة.  بعدها  اأو  ال�سابقة  الولدة  يف  • النزيف 

ال�سابقة.  الولدة  يف  امل�سيمة  اإنف�سال  • تاأخر 
العقم.  معاجلة  بعد  • احلمل 

التنا�سلي. باجلهاز  جراحية  عمليات  اإجراء  بعد  • احلمل 
توحي  القدمني(  )اليدين،  الأطراف  وظهور  ال�سري  احلبل  )فتديل  الطبيعي  غري  املجيئ  ذو  • احلمل 

باأن اجلنني م�ستعر�س اأو نازل مبقعدته وهي لي�ست من الأو�ساع الطبيعية للجنني عند الولدة(.
)المال�س(. الولدة  حديثي  وفاة  اأو  موتى  • مواليد 

ال�سابقة. الولدات  يف  الأطفال  اأو  الطفل  • موت 
كجم.   )2.5 من  )اأقل  ال�سابقة  الولدة  يف  الوزن  ناق�س  طفل  • ولدة 

كجم.   )4 من  )اأكرث  ال�سابقة  الولة  يف  الوزن  زائد  طفل  • ولدة 
الـري�سو�س(.  �سالبة)عامل  الأم  دم  ف�سيلة  كانت  • اإذا 

• الأمرا�س امل�ساحبة للحمل )ال�سكري، اأمرا�س القلب، اأمرا�س الكلى، اأمرا�س الغدة الدرقية ...الخ. 

املخاطر11 ال�شحية على الأم ال�شغرية خالل احلمل: 
تكون  حيث  الع�سرين،  ال�سنة  بعد  باحلمل  مقارنة  �سديدة  خطورة  ذا  ال�سغرية  الأم  عند  احلمل  يعترب 
اخلطورة خم�سة اأ�سعاف عند الأمهات ال�سغريات ال�سن عن الالآئي يحملن بعد �سن الع�سرين(، نتيجة 
لعدم اكتمال النمول البدين )اجل�سماين( و النف�سي، وخا�سة يف حالة ما اإذا كان طول الأم ال�سغرية يقل 

عن 145 �سم ووزنها عن 38 كجم، وهو ما يعر�س الأم اإىل ما يلي:
- حدوث النا�سور بني املثانة واملهبل )�سل�س البول(، اأو املهبل وامل�ستقيم. و�سل�س البول يحدث بن�سبة عالية 
قد ت�سل اإىل 80% عند الأمهات بني عمر 15-19 �سنة، كما اأنه �سبب لتكرار اإلتهابات امل�سالك البولية وقد 

يوؤدي اإىل ف�سل كلوي .
- الأمل ال�سديد خالل اجلماع لعدم اكتمال ف�سيولوجية اجلهاز التنا�سلي عند الأنثى. 

11  - النا�سور:  الفتحة بني منطقتني يف اجل�سم غري طبيعي بل ناجم  عن علة.
 - الت�سمم احلملي ي�ساحبه ارتفاع �سغط الدم ، خروج زلل البول-  فقدان بروتني اجل�سم يف البول، ت�سنجات احلامل،......

- حتدث الت�سوهات للجنني لأ�سباب عديدة منها: 
اإ�ستخدام بع�س الأدوية خالل احلمل بدون اإ�ست�سارة طبية. 

اأ�سباب خلقية وراثية )اأمرا�س ال�سبغات الوراثية(.
اإ�ستهالك املخدرات والكحول والتدخني والقات خالل احلمل. 

املبيدات احل�سرية امل�ستخدمة لر�س القات واخل�سروات والفواكه. 
 .X التعر�س لالأ�سعة ال�سينية )الك�سافة( – اأ�سعة

بع�س الأمرا�س التي ت�سيب الأم خالل احلمل مثل احل�سبة الأملانية ...الخ.
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- زيادة ن�سبة الت�سنجات النفا�سية )الت�سمم احلملي(.
- ع�سر الولدة ب�سبب قلة التنا�سب بني حجم اجلنني وحو�س الأم لعدم اكتمال منو عظام احلو�س.

- ال�سقاطات املتكرره ل�سغر حجم الرحم.
- حترم الأم من فر�سة التعليم الذي يعترب حقًا من حقوق املراأة، ملعرفة دينها وم�ساعدة اأطفالها.

- يجعلها عر�سة لالإ�سابة باحلالت النف�سية، وذلك راجع لعدم ن�سوج الفتاة قبل الزواج مما يوؤدي اإىل :
1- �سعف الن�سجام بينها وبني زوجها وهو ما قد يوؤدي للطالق وت�سرد الأطفال.

2- ب�سبب �سعف حت�سيلها التعليمي فاإنها عر�سة للخرافات واملفاهيم اخلاطئة مما ي�سرها ويلحق 
املتاعب باأولدها.

- تعر�س وليدها خلطر الإ�سابة بالأمرا�س الوراثية )اأمرا�س ال�سبغات الوراثية( مثل الطفل املنغويل.

املخاطر ال�شحية على املولود لالأم ال�شغري
يزيد ولدات الأطفال اخلدج ) ناق�س النمو والوزن (، واملعر�سون ملخاطر كثرية ومنها: 

- العدوى ) ت�سمم الدم (.
- �سوء التغذية .

- �سعف احلوا�س وخا�سة اإذا مت اإ�سابته بداء ال�سفار بعد الولدة واأهمل معاجلته.
- تخلف عقلي وقلة حت�سيل العلم واملعرفة الناجم عن م�ساعفات قلة الأك�سجني للدماغ اأثناء الو�سع اأوبعد الولدة.

- كرثة الإ�سابة بالأمرا�س والعلل.
- الوفاة.

الأ�شرار ال�شحية من احلمل على الأم الكبرية ) احلامل كبرية ال�شن(
تعاين الأم من م�ساكل �سحية كثرية نتيجة تتابع احلمل بدون فا�سل زمني اأقله عامني بني كل حمل واآخر، 

ومن امل�سكالت ال�سحية ما يلي:
- فقر الدم احلاد و�سوء التغذية .

- هبوط الرحم اإىل املهبل.
- تعر�سها لال�سقاطات املتكررة. 

العناية بالأم خالل الأ�شابيع ال�شتة بعد الولدة )فرتة النفا�ص12( 
الو�سع مبا�سرة ل تقل خطورة عن  اأن هناك م�ساعفات وخماطر ناجمة قد حتدث بعد  اأن نعرف  يجب 
و�سعن  الالآتي  الأمهات  متابعة  يقت�سي  وهذا   ، والولدة  التي حتدث خالل احلمل  واملخاطر  امل�ساعفات 
حديثًا خالل فرتة النفا�س بغر�س متابعة تطور امل�ساعفات التي �سوهدت اأثناء احلمل والولدة اإن وجدت، 
والتغذية  الثدي  بحلمتي  العناية  وكيفية  الطبيعية  الر�ساعة  بخ�سو�س  لالأم  الالزمة  الن�سائح  وتقدمي 
اجليدة والنظافة ال�سخ�سية، مع تقدمي امل�سورة الالزمة بخ�سو�س املباعدة بني الولدات وتنظيم الأ�سرة .

12  - فرتة النفا�س : هي الفرتة التي متتد من بعد الولدة اىل مدة ترتاوح حتى 42 يوم بعد الولدة .
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م�شاكل فرتة النفا�ص كثرية، منها:
- حدوث النزيف بعد الو�سع )نزيف كثيف اأوخروج كتل متخرثة مع النزيف(.

- اإفرازات برائحة عفنة من جمرى الولدة.
- تاأخر خروج امل�سيمة بعد ن�سف �ساعة من الولدة.

- اأمل بالبطن اأو اإ�ستمرار كرب حجم البطن.
- حمى النفا�س. 

- اإفراز مهبلي كريهه الرائحة. 
- اإ�ستمرار الإفرازات املهبلية بكرثة. 

- اأمل عند التبول. 
- عدم التبول اأو قلته خالل الثمان �ساعات الأوىل بعد الولدة.

- �سداع مع اإ�سطرابات الروؤية واأحيانًا ت�سنجات وت�سلب يف اجل�سم. 
- �سعف ودوخة واأحيانًا فقدان الوعي.

- اأمل بالثدي اأو ت�سقق حلمة الثدي. 
- امل الأرجل وتورمها.

- تغري مزاج وت�سرفات الأم )الإ�سابة بالذهان- مر�س نف�سي(. 
- حمى واأحيانًا برودة يف اأطراف اجل�سم.

- التاأخر يف تراجع الرحم اإىل و�سعه الطبيعي. 

املوؤ�شرات الح�شا ئية وال�شكانية:
- عدد الطوارئ التوليدية الأ�سا�سية لكل 500.000 ن�سمة بلغ اأربعة.
- عدد الطوارئ التوليدية ال�ساملة لكل 500.000 ن�سمة بلغ واحد. 

- عدد القابالت لكل 5.000 ن�سمة و�سل اإىل واحدة.
ل اخل�سوبة الكلي 6.2 مواليد اأحياء لكل اإمراأة عام 2003م. - معدَّ

2-	الطوارئ	التوليدية
التعريف: الرعاية املرتكز على مرحلة احلمل والولدة والنفا�س.

الر�شائل الرئي�شية:  
)1( على الأ�سرة معرفة عالمات اخلطورة اأثناء احلمل واملتمثلة يف:

- اإنتفاخ الوجه اأو القدمني اأو ال�سداع احلاد.
- حدوث اأي نزيف )النزيف الدموي اأو خروج اإفرازات مائية )غري البول( خالل احلمل من العالمات 

اخلطرة.



22

- اإنعدام حركة اجلنني بعد الأ�سبوع الرابع والع�سرين.
- الإ�سابة باحلمى اأو الت�سنجات .

- الآلآم ال�سديدة يف البطن اأو عند التبول .
)2( كل امراأة حامل معر�سة للمخاطر ووجود قابلة مدربة )اأيادي موؤهلة وماهرة( عند الو�سع قد تكون 

و�سيلة مل�ساعدة الأم والطفل.
)3( يجب نقل املراأة احلامل خالل الو�سع )املخا�س( ب�سورة عاجلة اإىل املرفق ال�سحي اذا لوحظ عليها مايلي:
 8 من  اكرث  اأو  البكرية  احلامل  الأم  عند  �ساعة   12 من  لأكرث  متع�سرة(   ( الولدة مطولة  كانت  اإذا   -

�ساعات عند احلامل الولود .
- عند حدوث اإنفجار جليب املاء ومرت عليه �ساعتني ومل حتدث الولدة . 

- عند ظهور اأي جزء من ج�سم الوليد عند الولدة عدا الراأ�س. 
- عند حدوث نزيف �سديد من جمرى الولدة ب�سكل غري ماألوف قبل الولدة اأو خالل الو�سع اأو بعدهما .

خالل  امل�سيمة  تخرج  عادة   ( الولدة  بعد  الأوىل  ال�ساعة  الن�سف  خالل  امل�سيمة  خروج  يف  التاأخر   -
الن�سف ال�ساعة الأوىل بعد خروج اجلنني بدون م�ساعدة ماعدا امل�ساج اخلفيف )امل�سح اخلفيف( على 

بطن املراأة الوالدة(.
)4( من امل�ساعفات اخلطرة خالل الو�سع

- توقف مفاجئ لآلآم الو�سع .
- عند حدوث ق�سعريرة اأو اإرتفاع يف درجة حرارة اجل�سم
- عند حدوث ت�سنجات وفقدان الوعي لالأم خالل الو�سع.

اأي عالمات غري  لوحظ عليه  اإذا  الولدة  بعد  ال�سحي ب�سورة عاجلة  املرفق  اإىل  املولود  نقل  )5( يجب 
طبيعية اأو مرغوبة اأو ت�سوهات خلقية اأو عند ولدة التوائم.

احلقائق امل�شاندة :
للوقاية من حدوث النزويف خالل احلمل والولدة نتبع مايلى : 

الزيارات الدورية املنتظمة للمرافق ال�سحية اأثناء فرتة احلمل �سرورة لكل اأم حامل والتي ت�ساعد على:
- الإكت�ساف املبكر للحالت ذات اخلطورة العالية.  

- الت�سخي�س املبكر والتدخل املنا�سب يف الوقت املنا�سب. 
- اإحالة املري�سة يف الوقت املنا�سب بعد تقدمي الإ�سعافات الأولية.

- داء الكزاز )التيتانو�س الوليدي( مر�س خطر وقاتل وت�سببه جرثومة ميكن اأن تدخل اجل�سم من اأي جرٍح 
وخا�سة عند اإ�ستعمال اأدوات ملوثة لق�س احلبل ال�سري للمولود، لهذ يف�سل ا�ستخدام علبة الولدةاملخ�س�سة 
باملاء  اليدين جيدًا  الوالدة، وغ�سل  املراأة  للولدة مع و�سع قطعة بال�ستيكية حتت  مع جتهيز مكانًا نظيفًا 

وال�سابون قبل ال�سروع يف امل�ساعدة للولدة اأمرًا �سروريًا حلماية الأم ووليدها واملولدة من املخاطر. 
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من عالمات اخلطورة )الإنذار ( ما يلي: 
- حمل الأم ال�سغرية والأم الكبرية يف ال�سن. 

- الإجناب املتتابع دون فا�سل زمني اأقله عامني.
- الأم احلامل والتي �سبق واأن اأجنبت طفال ناق�س النمو )خديج( اأو ناق�س الوزن اأقل من )2(كيلو جرام.

- احلامل التي �سبق واأن متت ولدتها بعملية قي�سرية.
- احلامل التي كانت ولدتها ال�سابقة متع�سرة.

- احلامل التي �سبق وحدث لها �سقط متكرر اأو و�سعت مولودًا ميتًا يف ولدة �سابقة.
- احلامل التي وزنها اأقل من )38( كيلوجرام وطولها اأقل من )145( �سم.

- احلامل التي ف�سيلة دمها �سالبة )عامل الري�سي�س يف الدم(.
- احلامل البكرية التي عمرها جتاوز )35( �سنة.

- احلامل التي لديها اأمرا�س مزمنة ) اأمرا�س القلب – الكلية – �سغط الدم – ال�سكري ... الخ(.
- احلامل امل�سابة بالأورام يف جهازها التنا�سلي واحلو�س.

عالمات الإنذار خالل احلمل:
- الأم احلامل التي يزيد وزنها ب�سكل كبري اأو لحت�سل على زيادة يف الوزن خالل احلمل.

- الأم احلامل امل�سابة بفقر الدم.
- الأم التي ي�ساحب حملها تورم الأيدي – الأقدام – ال�سداع – زغللة النظر.

- احلامل التي يظهر من الك�سف اأن و�سع جنينها غري طبيعي اأو لديها تواأم.
- الأم احلامل التي يحدث لها نزيف بعد ال�سهر ال�ساد�س من احلمل.

- الأم احلامل التي لت�سعر بحركة جنيها.

ومن عالمات الإنذار خالل الو�شع ) الولدة( :
- تع�سر الولدة.

- نزيف دموي �سديد قبل اأو خالل الو�سع.
- انفجار جيب املاء قبل الولدة ) الولدة الياب�سة( .

- ظهور احلبل ال�سري قبل الو�سع.

من الأ�شا�شيا ت يف حماية الأم احلامل من خماطر احلمل وم�شاعفات الولدة مايلى:
1- اإتخاذ قرار �سليم اإىل اأين ومتى يتم نقل املراأة احلامل ذات املخاطر خالل الو�سع ؟.

2- الإ�ستعداد بالتجهيزات الالزمة مثل و�سيلة النقل قبل الولدة )الو�سع (.
3-  ال�ستعداد لتقدمي اخلدمة ال�سحية يف املرفق ال�سحي بكوادر موؤهلة واإمكانيات متنوعة وكاملة.
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م�شاعفات على الأم:
- متزق وتكون النا�سور وخا�سة البكرية.

- النزيف ال�سديد خالل الو�سع اأو بعد الولدة .
- عدم اكتمال خروج امل�سيمة مما يحدث التهابات يف احلو�س اأو العقم م�ستقباًل.

- الأمرا�س النف�سية التي حتدث بعد الولدة لعوامل بدنيه، نف�سية ، اجتماعية.
- انفجار الرحم واأحيانًا وفاة الأم.

م�شاعفات على املولود:
- الختناق عند الولدة مما يحدث تلف باملخ.

- وفاة الأطفال امل�سابني مب�ساعفات الداء ال�سكري احلملي لدى الأم وعدم معرفة كيف ميكن التعامل معهم 
- حدوث ال�سلل الطريف وخا�سة عند الولدة لطفل مرجل.

- وفاة الطفال بعد الولدة مبا�سرة من تهتك الراأ�س اإذا كانت الأم �سغرية.
- عدم اتباع النظافة مما يعر�س املولود لالإ�سابة بالكزاز الوليدي )التيتانو�س(.

- فقر الدم لعدم معرفة ربط ال�سرار.

املوؤ�سرات	الإح�سائية	لوفيات	الأطفال	الر�سع	ريف/	ح�سر	1994-2004م
الأطفال  وفيات  معدل 

الر�سع يف الألف 
ح�سر/تعداد 

1994م
ح�سر/تعداد 

2004م
ريف/تعداد 

1994م
 ريف/تعداد 

2004م
اجمايل تعداد 

1994م
اجمايل تعداد 

2004م
85.5178.2292.3979.4590.8979.10ذكور 
67.5871.3379.0576.5576.4175.04اإناث 

96.9174.9486.1178.1084.0477.20كال اجلن�سني 

3-املباعدة	بني	الولدات	وتنظيم	الأ�سرة
 التعريف 13:

اأو  احلمل  لتاأجيل  وماأمونة  م�سروعة  و�سيلة  باإ�ستخدام  اإكراه  وبدون  بينهما  بالرتا�سي  الزوجني  قيام   -
نحو  م�سوؤوليتهم  نطاق  يف  والإقت�سادية  والإجتماعية  ال�سحية  الظروف  مع  يتنا�سب  مبا  العقم  معاجلة 

اأولدهم واأنف�سهم.

الر�شائل الرئي�شية:  
)1( املباعدة ال�سحية بني الولدات )تنظيم الأ�سرة( لفرتة زمنية اأقلها عامني تقلل املخاطر على الأم وطفلها. 
)2( الفا�سل الزمني بني حمل واآخر ملدة ل تقل عن �سته اأ�سهر واجبة بعد الإجها�س اأو ولدة طفل ميت 

)الإمال�س( .

13 تنظيم الأ�سرة ح�سب ما اأقره موؤمتر علماء امل�سلمني الذي عقد يف الرباط عام 1971م
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)3( مباعدة الولدات لفرتة عامني اأو اأكرث ت�سهم يف تخفي�س خماطر احلمل والإجناب .
)4( يزيد وفاة الأطفال اإذا كان الفا�سل الزمني بني ولدة واأخرى اأقل من عامني.

)5( هناك طرق كثرية ماأ مونة ومقبولة لتنظيم الأ�سرة تنا�سب كل امراأة.

احلقائق امل�شاندة:
تزويد  ت�ستطيع  الأ�سرة  تنظيم  خدمات  واأن  الولدات  بني  للمباعدة  ومقبولة  ماأمونة  كثرية  طرق  هناك 
الزوجني باملعرفة والو�سائل التي متكنهما من اإختيار الفا�سل الزمني بني مولود واآخر، و مباعدة الولدات 
بفرتة ل تقل عن �سنتني بني الولدة والتالية ت�سهم يف تخفي�س خماطر احلمل والإجناب، وجتنب احلمل يف 
�سن مبكرة اأومتاأخرة ت�سهم ب�سكل ملحوظ يف تخفي�س خماطر احلمل والإجناب. جل�سات امل�سورة لتنظيم 
التخطيط  فر�سة  اإعطائه  مع  لهم  واملقبولة  املاأمونة  والو�سائل  باملعرفة  الزوجني  تزويد  ت�ستطيع  الأ�سرة 
بال�سحة،  اأ�سرار خطرة  لها  والتي  الأع�ساب  اأو  ال�سعبية  الو�سائل  ا�ستخدام  وتو�سيح خماطر  لأ�سرتهم، 
علمًا اأن و�سائل تنظيم الأ�سرة الطبية ماأمونة مع العلم اأن كل و�سائل تنظيم الأ�سرة لها ن�سبة ف�سل اإذا مل 
ت�ستخدم بالطريقة ال�سحيحة. ويف حالة الزواج املبكر ) املراأة ال�سغرية( ميكن ا�ستخدام و�سائل تنظيم 
الأ�سرة املاأمونة لتاأجيل احلمل بعد ال�ست�سارة الطبية املنا�سبة والتي �ستقدم الن�سيحة للزوجني من معارف 

حول الو�سائل والطرق املنا�سبة وغري امل�سرة بال�سحة.
اإذا مل ي�ستخدم الزوجان و�سيلة لتنظيم الأ�سرة وحدث اأن اإنقطعت الدورة ال�سهرية عن الزوجة ففي الغالب 
تكون الزوجة حاماًل، وهذه من اأول العالمات الدالة على احلمل. يف زواج الأقارب تزداد ن�سبة الإ�سابة 
ميكن  امل�ستقبل.  يف  الأطفال  �سحة  على  خطر  حدوث  اإحتمال  هناك  فاإن  وبالتايل  الوراثية  بالأمرا�س 

 للزوجني اأن يخططوا للحمل القادم يف مدة لتتعدى خم�س �سنوات من ولدة املولود ال�سابق. 
من خماطر احلمل املبكر واملتاأخر مايلي : 

- الإجها�س التلقائي املتكرر. 
- التعر�س للولدة املبكرة واملتع�سرة. 

- الإ�سابة بالتمزقات اجل�سدية مثل النا�سور البويل وال�سرجي واإنفجار الرحم. 
- الإ�سابة بت�سمم احلمل. 

- اإجناب مواليد ناق�سي النمو و�سوء التغذية. 

من م�شاعفات الإجناب املتكرر:
- هبوط الرحم اإىل املهبل ب�سبب اإرتخاء روابط الرحم باحلو�س. 

- �سوء التغذية وفقر الدم امل�ستمر.
- تكون الدوايل، البوا�سري.

- ت�ساقط ال�سعر والأ�سنان، لهذا تفقد نظارتها وحيويتها.
- الأمل ال�سديد يف الظهر واملفا�سل. 
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اأهم	موؤ�سرات	امل�سح	اليمني	حول	�سحة	الأم	2003م	

جملة	ريف	ح�سر	املوؤ�سرات	الرقم	
52.5 51.152.9عانني من اأي م�ساعفات اأثناء احلمل 1
59.582.277.2 و�سعن يف املنزل 2
29.543.840.6عانني من اأي اأعرا�س اأثناء الولدة 3
80.189.387.2مل حت�سلن على رعاية بعد الولدة )اأثناء فرتة النفا�س( 4
32.446.543.4عانني من اأي م�ساعفات بعد الولدة )اأثناء فرتة النفا�س(5
12.413.713.4ن�سبة من فقدن حمل خالل اخلم�س �سنوات ال�سابقة للم�سح6

ال�شحة الإجنابية 
ن�سبة ال�سيدات الالآتي عانني من اأعرا�س تدل على : 

18.523.222.1�سقوط الرحم 7
8.112.311.3عدم التحكم يف البول 8
22.130.228.2اإلتهاب يف جمرى البول 9

16.616 14.4اإلتهاب يف عنق الرحم 10

الفوائد الرئي�شية من تنظيم الأ�شرة:
- الهتمام ب�سحة الأمهات والأطفال واإ�ستقرار الأ�سرة واملجتمع . 

- فرتة املباعدة بني الولدة بعامني اأو اأكرث ميكن الأم من ا�ستعادة �سحتها ونظارتها وخمزون ج�سمها من 
العنا�سر الأ�سا�سية وبهذا تكون اأكرث ا�ستعدادًا حلمل ناجح م�ستقباًل .

- متكن رحم الأم وجهازها التنا�سلي من العودة اإىل احلجم والو�سع الطبيعي بدون حدوث ارتخاء لروابط 
الرحم واملبي�س وتديل جزء من الرحم اإىل املهبل.

- ت�ساعد املراأة على انتظام دورتها ال�سهرية وتخفيف الآلم اأثناء الدورة ال�سهرية، كما تقلل من حدوث 
التهابات احلو�س وكمية الدم خالل الطمث )الدورة ال�سهرية( وبهذا يتح�سن خمزون الدم بج�سم املراأة 

ول تعاين من فقر الدم.
- فرتة املباعدة بني الولدة بعامني اأو اأكرث ت�ساعد على منو الطفل بدنيًا ونف�سيًا حتى يلقى رعاية واهتمام 

وتغذية جيدة بالر�ساعة الطبيعية.
- ي�ساعد الأم على تنظيم وقتها، وميكنها من ال�ستمرار يف التعليم الذي يعترب حقًا من حقوق املراأة.

- بع�س الو�سائل اخلا�سة بتنظيم الأ�سرة حتمي الزوجني من انتقال بع�س الأمرا�س اجلن�سية حتى يتم 
عالجها مثال )الفطريات ، .... الخ( .

اأو ت�سوهات خلقية يف  اأ�سباب مر�سية  - يجنب الأم التعر�س للعمليات القي�سرية املتكررة والناجمة عن 
حو�س الأم مينع من الولدة الطبيعية .

- يجنب الأم امل�ساعفات اخلطرة على حياتها اإذا كانت م�سابة باأمرا�س مزمنة.
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- يجنب الأم ال�سقط املتكررة لأ�سباب مر�سية حتى يتم معرفة ال�سبب وعالجه.
- يجنب الأم امل�ساعفات اخلطرة الناجمة عن احلمل والولدة ) الأمرا�س النف�سية ، والذهان(.

- بعد فرتة النفا�س اأكرث من 6 اأ�سابيع من الولدة.
- يجنب الأ�سرة اأحيانًا احلمل غري املرغوب فيه وخا�سة الأ�سر ذات الأمرا�س الوراثية.

- جتنب اجلنني الت�سوهات اخللقية الناجمة عن ا�ستعمال الأم عالجًا ، اأو ا�سعة لبد منها. 

و�شائل تنظيم الأ�شرة 
لي�س هناك فرتة حمددة لإ�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة اإذ اأنها ميكن اأن ت�ستخدم طيلة احلياة الإجنابية 
للمراأة من فرتة املراهقة وحتى �سن اإنقطاع احلي�س مامل تطراأ موانع طبية جتربها على اإ�ست�سارة الطبيبة 

املخت�سة وتغيري الو�سيلة.

تنظيم	الأ�سرة	بعد	الولدة:هي عملية البدء با�ستخدام و�سيلة تنظيم اأ�سرة يف الأ�سابيع ال�ستة الأوىل بعد 
الولدة لتاأجيل احلمل وخا�سة خالل عامني من ولدة الطفل. 

تتم التوعية بو�سائل تنظيم الأ�سرة:
- مبا�سرة بعد الولدة – خالل 48 �ساعة بعد الولدة.

- بعد ولدة امل�سيمة بع�سر دقائق.
- قبل اخلروج من امل�ست�سفى ) خالل 48 �ساعة من الولدة(.

- خالل فرتة النفا�س يف الأ�سابيع ال�ستة بعد الولدة.

تق�سم و�سائل تنظيم الأ�سرة اإىل املجموعات التالية :
ب - م�ستعملة من قبل الرجل. اأ - م�ستعملة من قبل املراأة.   اأوًل:	و�سائل	طبيعية: 
ب - م�ستعملة من قبل الرجل. اأ- م�ستعملة من قبل املراأة.   ثانياً	:	و�سائل	�سناعية: 

اأوًل: الو�شائل الطبيعية: 
1-	الو�سائل	الطبيعية	امل�ستعملة	من	قبل	املراأة.

- المتناع الدوري بطريقة العد ال�سهري  )فرتة الأمان ( . 
- طريقة قيا�س درجة حرار اجل�سم .

- طريقة مالحظة املادة املخاطية املفرزة من عنق الرحم.
ميكن احل�سول على التو�سيح الكامل ملمار�سة هذه الطرق من خالل خدمات امل�سورة املتوفرة يف املرافق 

ال�سحية.
)2(	الر�ساعة	الطبيعية

تختلف من امراأة اإىل اأخرى وبع�س الن�ساء قد تر�سع وتنقطع لديهن البا�سة من اأربعة �سهور اإىل 12 �سهر؛ 
الف�سل  الخ.ن�سبة   ... الر�ساعة  ومدة  للطفل  الر�ساعة  تكرار  على  يعتمد  وهذا  اكرث.  اأو  �سهر   24 ونادرًا 
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للر�ساعة الطبيعية كو�سيلة لتنظيم الأ�سرة90% مبعنى اأن 10 % فقط ل يححدث لهن حمل.
)3(	الو�سائل	الطبيعية	امل�ستعملة	من	قبل	الرجل

اأ- العزل )اجلماع املنقطع(:
ما زال �سائع ال�ستعمال يف الدول النامية ون�سبة الف�سل كو�سيلة لتنظيم الأ�سرة ترتاوح بني 15% - 20% .ومن 

امل�ساعفات اأن يحدث احتقان احلو�س عند املراأة واحتقان غدة الربو�ستات عند الرجل على املدى البعيد.

ثانيًا: الو�شائل احلديثة:
اأ-	و�سائل	�سناعية	لتنظيم	الأ�سرة	من	قبل	املراأة	:

)1(	حبوب	منع	احلمل	)الأحادية	– املركبة(	:
ت�ستعمل احلبوب على نطاق وا�سع حيث تقوم حبوب منع احلمل مبنع البا�سة وتكثيف افرازات عنق الرحم 
املخاطية مما مينع مرور النطاف )احليوان املنوي( اإىل جوف الرحم ، كما جتعل الغ�ساء املبطن للرحم 

اأقل مناعة لزرع البوي�سة.
ن�سبة الفاعلية : عالية 98% .ماأمونة يف حالة ال�ستعمال ال�سحيح املو�سى به من مقدمي اخلدمات ال�سحية.

تعود اخل�سوبة اإىل �سابق عهدها عند ايقاف ال�ستعمال.
للحبوب فوائد للمراأة مثل:

ال�سهرية. الدورة  اأثناء  الآلم  من  التخفيف   o
ال�سهرية(. )العادة  ال�سهرية  الدورة  تنظيم  على  ت�ساعد   o
املراأة. لدى  احلو�س  التهابات  الطمث  دم  كمية  من  تقلل   o

لالأنثى. التنا�سلي  باجلهاز  اخلا�سة  بالأورام  الإ�سابة  خطورة  من  تقلل   o

املخاطر	من	ا�ستعمال	حبوب	تنظيم	الأ�سرة:
ال�سحية. امل�سورة  على  احل�سول  بعد  ا�ستعمالها  يجب   o

الوزن. يف  زيادة  حتدث  قد   o
الدم. و�سكر  الدم  �سغط  يف  ب�سيطة  زيادة  حتدث   o

املزاج(. تغري   ( النف�سية  امل�سايقة  بع�س  حتدث   o
بال�ستخدام. النتظام  عدم  عند  نزيف  حتدث   o

ما	املوانع	من	ا�ستخدام	حبوب	تنظيم	الأ�سرة؟
حتددها مقدمة اخلدمة ال�سحية املخت�سة عند زيارة املراأة للمرفق ال�سحي )مكان اخلدمة ال�سحية( ومنها:

- وجود احلمل اأو الإ�ستباه به. 
- اإرتفاع �سغط الدم. 

- �سرطان الثدي اأو الإ�ستباه به. 
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- حدوث نزيف من الرحم مل ت�سخ�س اأ�سبابه. 
- الداء ال�سكري امل�سحوب باإعتالل كلوي. 

- اأمرا�س الكبد. 
- ال�سيدات اأكرب من 40 �سنة )ففي حالة ا�ستخدام احلبوب تراجع الطبيب كل ثالثة اأ�سهر على الأقل(.

)2(	الغر�سة14 : 
هي اإحدى و�سائل تنظيم الأ�سرة الهرمونية احلديثة عالية الكفاءة. وهي عبارة عن هرمونات مزروعة حتت 
اجللد ومتتد فعاليتها ملدة خم�س �سنوات كما تعمل الغر�سة بفعالية كبرية وعملها مثل احلبوب امل�ستعملة 

لتنظيم الأ�سرة.
املزايا:	

املدى.  طويلة  فائقة  فعالية  ذات   o
الغر�سة.  نزع  بعد  �سابقتها  اإىل  اخل�سوبة  تعود   o

العيوب	:	
اإنقطاعها.  اأو  ال�سهرية  الدورة  اإنتظام  عدم  مثل  اجلانبية  الآثار  بع�س  حدوث   o

الكاملة.  الفاعلية  من  ت�ستفيد  ل  كجم   70 عن  وزنها  يزيد  التي  ال�سمينة  املراأة   o

موانع	الإ�ستخدام	:	
احلمل.  يف  اإ�ستباه  اأو  حمل  وجود   o

الثدي.  اأورام   o
الكبد.  اأمرا�س   o

ال�سبب. معروف  غري  مهبلي  نزيف  وجود   o

)3(	احلقن	املانعة	للحمل:	
الرحم  بطانة  ظمور  يحدث  حيث  تاأثريها  اآلية  تعدد  ب�سبب  كبرية  بفعالية  للحمل  املانعة  احلقن  تعمل 

ممايجعلها غري قابلة الإنغرا�س البوي�سة امللقحة فيها ، متنع حدوث الإباظة، ...الخ. 
املزايا:	

الأ�سرةاملوؤقتة.  تنظيم  و�سائل  اأكرث  • من 
�سنة.   35 �سن  مافوق  للن�ساء  اإ�ستعمالها  • ميكن 

الطبيعية.  الر�ساعة  على  توؤثر  • ل 
)ال�سل(. التدرن  اأو  ال�سرع  اأدوية  يتناولن  الالتي  للن�ساء  اإ�ستعمالها  • ميكن 

Implant( 14()الغر�سات(
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العيوب	:
اأو على  اأيام الطمث  ال�سهرية على هيئة زيادة يف  الدورة  اإتنظام  اإىل عدم  توؤدي  الأحيان  • يف كثري من 

�سكل نزول قطرات الدم.

موانع	الإ�ستعمال:	
به.  ال�سك  اأو  حمل  • وجود 

قبل.  من  يلدن  مل  اللواتي  • الن�ساء 
ال�سبب.  معروف  غري  مهبلي  • نزيف 

جلطة. و�سوابق  والقلب  املزمنة  الكبد  • اأمرا�س 

)4(	الو�سائل	الهرمونية:
الولدة نظرا لحتمال زيادة تخرث  بعد  اأ�سابيع  املركبة حتى ثالثة  الهرمونية  الو�سائل  ا�ستخدام  • »يوؤجل 
اأ�سابيع  للن�ساءاملر�سعات من فرتة 6  الفرتة«. تعترب و�سائل هرمون الربوج�سرتون جيدة  الدم خالل هذه 

اأو اأكرث بعد الولدة، ومل يثبت اأن لها تاأثري على الر�ساعة الطبيعية اأو كمية احلليب اأو �سحة ومنو الطفل.
)1(	الأم	املر�سعة:

و�سائل هرمون الربوج�سرتون )اأحادية الهرمون(
الو�سائل الهرمونية املركبة:

تكون  اأنه قد ل  املركبات، رغم  ا�ستخدام هذه  العتبار  يوؤخذ يف  اأن  الولدة ميكن  اأ�سهر من  �ستة  • بعد 
املف�سلة يف حالة ا�ستمرار الر�ساعة الطبيعية اإذا توفرت الو�سائل اأحادية الهرمون.

)2(	الأم	غري	املر�سعة:
ال�ستخدام  البدء يف  توقيت  ويعتمد  اأ�سرة،  تنظيم  و�سيلة  اأي  ت�ستخدم  اأن  املر�سعة ميكنها  • املراأة غري 

على نوع الو�سيلة.
خالل  التبوي�س  عالمات  مراقبة  يف  تبداأ  اأن  عليها  الطبيعية،  الو�سائل  ا�ستخدام  يف  ترغب  التي   •

اأ�سبوعني اإىل ثالثة بعد الولدة.
)3(	ا�ستعمال	الأجهزة	املانعة	للحمل	داخل	الرحم	)	اللولب(:

اللولب: هو و�سيلة فاعلة ملنع احلمل، وي�ستعمل منذ فرتة طويلة ويعترب مقارنة بالو�سائل املوؤقته والخرى 
باأنها الطريقة الثانية يف ن�سبة ال�ستعمال عامليًا بعد احلبوب الفموية.

وت�ستعمل هذه الطريقة يف اليمن بواقع %14 .
اآلية	التاأثري	والعمل:

اللوالب حتى الآن مل يعرف كيف تعمل؟ ولكن بع�س الحتمالت تفيد اأن اللولب يقوم بعملية ايقاف حركة 
النطاف اأو زيادة �سرعة انتقال البوي�سة داخل قناة فالوب )البوق الرحمي(.
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املزايا:
املدى. وطويلة  كبرية  فاعلية  ذو   o

. مبا�سرة  ا�ستخراجه  بعد  �سابقها  اإىل  اخل�سوبة  تعود   o
الطبيعية. الر�ساعة  اأثناء  حتى  تركيبة  ميكن   o

علىالأ�سرة. اقت�ساديًا  مكلف  غري   o

العيوب:
لولب. ولديها  املراأة  حتمل  قد  مبعنى   %3 فيه  الف�سل  ن�سبة   o

الرحم. التهاب  واأحيانًا  مهبلية  افرازات  يحدث  قد   o
املخت�سة. ال�سحية  اخلدمة  مقدمة  من  خمت�س  اأو  طبي  با�سراف  يتم  تركيبه   o

املوانع	للإ�ستعمال:
 1- تركيب اللولب بعد الولدة لي�س منا�سبا اإذا كانت املراأة:

الإ�سابة. خلطر  معر�سة  اأو  جن�سيا  منقولة  اأمرا�س  من  • تعاين 
اللولب. تركيب  خماطر  على  ت�سري  حديثة  حو�سية  التهابات  تاريخ  • لها 

رحمي. �سرطان  وجود   ) اأو  )يف،  قوية  �سكوك  • وجود 
واإ�سافة فاإنه غري منا�سب للمراأة التي لديها:

*حمى اأو اأي عالمة على التهابات حو�سية اأو بطنية.
*نزيف خالل اأو بعد الولدة وا�ستمر حتى بعد التنظيف الكامل للرحم.

 * م�ساكل نزيف مثل )التجلط الوعائي الناجت عن مقدمة اأو الإرتعاج )الأكالم�سيا(.
واللولب لي�س و�سيلة الختيار الأول للمراأة التي:

. حاد  دم  فقر  • لديها 
�سرطان يف  اأو وجود عالمات  ال�سريعة  للمعاجلة  والذي ك�سف احلاجة  15لالأورام  بطني  فح�س  عمل   •

اجلهاز التنا�سلي.
الذي  ال�سكري  اأو  الإيدز،  مثل  التنا�سلي  اجلهاز  بعدوى  الإ�سابة  احتمالت  من  تزيد  قد  حالت  • لديها 

ل يتم التحكم به.
املتابعة. خدمة  على  للح�سول  فر�سة  اأي  لديها  توجد  • ل 

اإر�شادات عامة ومالحظات خا�شة:
الطبيعية،  الر�ساعة  تتعار�س مع  اأنها ل  ، حيث  باأمان  الهرمونية  الو�سائل غري  ت�ستخدم كل  اأن  • ميكن 

اأو توؤثر على نوعية اأو كمية حليب الأم اأو �سحة الطفل.
الو�سائل غري الهرمونية ت�سمل: الر�ساعة الطبيعية اخلال�سة، والو�سائل الطبيعية ،الواقي الذكري،...الخ .

)Pap smear (15  - فح�س رحمي
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امل�ست�سفى(. من  اخلروج  قبل  )مثاًل  الولدة  بعد  مبا�سرة  باأمان  مهبليا  يركب  اأن  ميكن  • اللولب 
اأ�سابيع   4 حتى  النتظار  يتم  اأن  يف�سل  الولدة،  بعد  الأوىل  �ساعة   48 خالل  الرتكيب  يتم  مل  اذا   •
يكون  اأن  ويجب  الأخرى،  للوالب  بالن�سبة  اأ�سابيع   )6( اأو   )TCU380A( النحا�سي  للولب  بالن�سبة 

الرحم منكم�س و�سلب وقت الرتكيب.
القي�سرية. العملية  خالل  اللولب  يركب  اأن  • ميكن 

• بعد تركيب اللولب 7-15% ميكن اأن يقذف خارجًا وغالبًا يف الأ�سابيع اأو الأ�سهر الأوىل بعد الرتكيب.
)4(	احلواجز	املو�سعية	)	احلاجز	املهبلي	– النمرة(:

- وطرق عملها تتمثل يف تغطية عنق الرحم ون�سبة الف�سل لهذه الو�سيلة عالية .
)5(	مبيدات	النطاف	)قتل	احليوانات	املنوية(:

وهي عبارة عن مراهم مهبلية ، اأو حتاميل مهبلية تو�سع يف املهبل قبل اجلماع ملنع حدوث احلمل ، ون�سبة 
الف�سل فيه عالية ، كما حتدث ح�سا�سية عند بع�س الن�ساء والرجال.

)6( موانع احلمل عند الن�ساء بالتدخل اجلراحي ) التعقيم النهائي( :
الو�سيلة بحاجة اىل قرار طبي وفتوى  وا�ستعمال هذه  اليمنية  ال�ستعمال باجلمهورية  �سائعة  لي�ست  وهي 

�سرعيه تطلب قبل ال�سروع يف التنفيذ، و�سيقوم املخت�سون بتقدمي امل�سورة وعمل قرار طبي بذلك.
• امل�سورة للتعقيم يجب اأن ت�سمل فهم الزوجني اأن هذه طريقة دائمة اأي ي�سعب العودة لإمكانية احلمل.

الولدة. اأثنا  اأبدًا  تتم  ول  الولدة  بعد  اأو  احلمل  اأثناء  تتم  • امل�سورة 

ب-	و�سائل	حديثة	لتنظيم	الأ�سرة	من	قبل	الرجل:
1- احلواجز املو�سعية ) الواقي الذكري – الرفال – الأكيا�س (.

هذه الطريقة لها ن�سبة ف�سل عالية مبعنى: اأنه قد يح�سل احلمل على الرغم من ا�ستعمال الأكيا�س ولي�س 
لها خماطر �سحية ما عدى احل�سا�سية ، وحكة يف بع�س الأحيان.

2-التدخل اجلراحي )العقم النهائي( للرجال: 
لي�ست �سائعة ال�ستعمال باجلمهورية اليمنية وبنف�س الطريقة املذكورة اأعاله.

املوؤ�شرات الإح�شائية وال�شكانية-)املباعدة بني الولدات وتنظيم الأ�شرة(

احلقائق	التالية	الناجتة
اأ�سرة بهدف املباعدة  • 31% من الن�ساء املتزوجات يف �سن الإجناب يرغنب يف ا�ستخدام و�سيلة تنظيم 

بني حمل واآخر، 41% بغر�س تاأجيل الإجناب.
• 35.3% من احلوامل كن يرغنب بتاأجيل احلمل احلايل بهدف املباعدة من احلمل ال�سابق، و %22.3 
كن يرغنب يف التوقف النهائي عن احلمل، اأي اأن حوايل 57.6% من حالت احلمل كانت لي�س لديها نية 

) اأي اأن معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة %23( 
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 %13 احلديثة  الأ�سرة  تنظيم  و�سائل  اإ�ستخدام  • معدل 
• ن�سبة الطلب غري امللبى لو�سائل تنظيم الأ�سرة 51% من املتزوجات يف �سن الإجناب )15-49( �سنة .

موؤ�سرات	اخل�سوبة	يف	ح�سر	وريف	اجلمهورية	

  نوع املوؤ�سر 
اإجمايل ريفح�سر 

تعداد 
1994م 

تعداد 
2004م 

تعداد 
1994م 

تعداد 
2004م 

تعداد 
1994م 

تعداد 
2004م 

6.214.787.776.657.406.10معدل اخل�سوبة الكلي لكل اإمراءة 
معدل املواليد اخلام لكل األف طفل 

من ال�سكان
45.2334.2850.5442.2947.0039.73

جملة ريف ح�سر املوؤ�سرات الرقم 
اخل�سوبة اأ

ال�سابقة  ال�سنوات  للخم�س  لل�سيدات  الكلي  اخل�سوبة  معدل 
للم�سح عام 2003 م 

4.56.76.2

4.64.94.8 متو�سط عدد املواليد اأحياء لل�سيدات )15-49( �سنة 
متو�سط عدد املواليد احياء لل�سيدات يف فئة العمر )49-45( 

�سنة 
8.28.68.5

تنظيم الأ�سرة ب 
ن�سبة ال�سيدات الالتي �سبق لهن اإ�ستعمال و�سيلة تنظيم الأ�سرة :

33.440.9 64.7 اأي و�سيلة 
53.120.027.9 اأي و�سيلة حديثة 

ن�سبة الإ�ستخدام احلايل لو�سائل تنظيم الأ�سرة ، من بني ال�سيدات املتزوجات : 
40.917.723.1اأي و�سيلة 

279.213.4اأي و�سيلة حديثة 
الر�ساعة الطبيعية )لآخر املواليد خالل الثالث �سنوات ال�سابقة للم�سح( ج 

96.196.896.6 ن�سبة املواليد الذين مت اإر�ساعهم طبيعيًا 
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4-	الر�ساعة	الطبيعية
التعريف16	:

يق�سد بالر�ساعة الطبيعية اخلال�سة: الر�ساعة من الثدى فقط،لياًل ونهارًا، دون اإ�سافة ماء اأو ع�سل اأو 
حليب �سناعي اأو حماليل �سكرية  خالل ال�ستة الأ�سهر الأوىل من عمر الطفل ...

 الر�شائل الرئي�شية:
)1( حليب الأم هو كل ما يحتاجه الطفل من غذاء يف ال�ستة الأ�سهر الأوىل من عمره، كما اأنه يحتوي على 

كل املاء الالزم للطفل. 
)2( ال�ستمرار يف اإر�ساع الطفل لياًل ونهارًا.

)3( يجب على الأم اإر�ساع الطفل بعد الولدة مبا�سرة، لأن ذلك ي�ساعد على اإفراز اللباء واإدرار احلليب 
اأمعائه وتقوية مناعتة  )4( حليب الأم الذي يتكون يف الأيام الأوىل )حليب اللباء(مفيد للطفل لتنظيف 

وحمايتة من الأمرا�س.
)5( الر�ساعة الطبيعية اخلال�سة هي اأف�سل غذاء للطفل.

احلقائق امل�شاندة :
التغذية اجليدة لالأم املر�سع حماية لها من الإنهاك الذي قد ي�سيبها ب�سبب الر�ساعة وجلعلها قادرة على 
حتمل اأعباء واجباتها اليومية لهذا فاإن الأم املر�سع حتتاج اإىل غذاء غني ومتكامل لإ�ستعادة خمزونها من 

بع�س العنا�سر الغذائية التي فقدتها اأثناء احلمل والولدة.
يجب اأن يتم البدء باإر�ساع الطفل من الثدي مبا�سرة بعد الولدة، والر�ساعة الطبيعية اخلال�سة تعطي 
الطفل الغذاء الكامل واملناعة �سد الأمرا�س اخلطرة، وكلما زادت الر�ساعة الطبيعية وم�س الطفل لثدي 
اأمه كلما زاد اإدرار احلليب من الثدي، والإر�ساع املتكرر �سروري لإدرار حليب كايف يلبي حاجات الطفل 
الغذائية. ويبقى لنب الأم هو الغذاء املثايل للر�سيع على الدوام بف�سل اإحتوائه على املواد الغذائية بكميات 
وتركيب وتوازن منا�سب. وعرف علميًا اأن حليب الأم هو الغذاء الأف�سل ويعطى له كلما اأراد لياًل اأو نهارًا. 

اإحتكاك  النابع من  للدفئ  نتيجة  واأمه  الطفل  بني  العاطفية  العالقة  تقوية  الطبيعية يف  الر�ساعة  ت�سهم 
ج�سده بها، كما اأن الر�ساعة الطبيعية للطفل ت�ساعده على ال�سعور بالأمان والراحة، لذا يجب على الأم اأن 

تعطي طفلها الوقت الكايف لإر�ساعه يف هدوء واإرتياح واأن ل تن�سغل عنه ب�سيئ اآخر اأثناء الإر�ساع. 

ت�ستفيد الأم من قيامها بالر�ساعة الطبيعية لطفلها مبا يلي: 
- ت�ساعد على اإنقبا�س الرحم وعودته اإىل حجمه الطبيعي. 

16 مادة )24( الف�سل الثاين، حق الطفل يف الر�ساعة  )للطفل حق اإر�ساعه �سنتني كاملتني وتر�سع الأم طفلها ما مل يكن يف اإر�ساعه �سرر بها اأو بطفلها بناًء على 
تقرير طبيب خمت�س فرت�سعه اأخرى ممن يقبل الر�ساعة منها ولو مبقابل(. 

مادة )25(: اإذا اأر�سعت الطفل اإمراأة اأخرى يجب اأن يكون ذلك مبوافقة اأبيه وباإ�سهاد �سخ�سني من اأقاربهما وتر�سعه عند اأمه ر�ساعة طبيعية مامل ت�سقط حقها يف احل�سانة. 
مادة )26(: يتحمل الأب تكاليف اإر�ساع ولده اإذا تعذر على الأم اإر�ساعه ويعترب ذلك من قبيل النفقة ويكون دينًا ل ي�سقط اإل بالأداء اأو بالإبرار.
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- متنع �سرطانات الثدي. 
- و�سيلة من و�سائل املباعدة بني الولدات.

ومن الدرا�سات يف طب الأطفال لوحظ اأن الطفال الذين ير�سعون من اأمهاتهم اأقل عر�سة من غريهم 
لالإ�سابة بالأمرا�س وخا�سة الإ�سهال واإلتهابات اجلهاز التنف�سي واحل�سا�سية. وبعد اإكمال ال�سهر ال�ساد�س 
من العمر، فاإن الطفل يحتاج اإىل اأغذية اإ�سافية متنوعة، اإ�سافة اإىل حليب الأم الذي يجب الإ�ستمرار يف 
اإعطائه للطفل حتى اإكمال عامني من عمره. ويجب التنبيه هنا اإىل اأن �سبب بكاء الر�سيع لي�س بال�سرورة 

اأنه جائع فقد تكن هناك اأ�سباب اأخرى على الأم البحث عنها.

املوؤ�شرات الح�شائية وال�شكانية
اأهم	موؤ�سرات	امل�سح	اليمني	ل�سحة	الأ�سرة	2003م 

جملة ريف ح�سر املوؤ�سرات الرقم 
الر�ساعة الطبيعية )لآخر املواليد خالل الثالث �سنوات ال�سابقة للم�سح( 1

96.196.896.6 - ن�سبة املواليد الذين مت اإر�ساعهم طبيعيًا 
20.822.221.7- و�سيط مدة الر�ساعة الطبيعية بال�سهور 

احلالة التغذوية لالأطفال )لآخر املواليد على قيد احلياة خالل اخلم�س �سنوات ال�سابقة(2
- ن�سبة الأطفال الذين يعانون من : 

44.255.553.1- ق�سر القامة 
1013.112.4- النحافة 

36.747.945.6- نق�س الوزن 

5-	العـــــــــــــــــــقـــــم
	التعريف	17:

العقم : يعني عدم القدرة على الإجناب. 

الر�شائل الرئي�شية:
)1(- العقم يحدث من اأ�سباب ميكن الوقاية منها وعالج الكثري منها .

)2(- ال�سحة الإجنابية تهتم بالإجناب كما تهتم بتنظيم الأ�سرة.
)3(- حاليًا هناك طرق للم�ساعدة على حتقيق الإجناب يجب اأن تخ�سع لقوانني ال�سريعة الإ�سالمية.

ال�سريرية  للفحو�سات  معًا  الزوجان  يخ�سع  بحيث  بدقة،  العقم  حالت  جميع  اإ�ستق�ساء  ينبغي   -)4(
واملخربية فذلك اأف�سل من اإلقاء اللوم على اأي من الزوجني.

)5(- اأ�سباب العقم ل تقت�سر على الن�ساء فقط بل يتحمل الرجل امل�سوؤولية اأي�سًا.
17  العقم	نوعان : 

1- العقم الأويل : وهو حالة عدم القدرة على الإجناب بتاتًا خالل فرتة �سنتني على الأقل بالرغم من املعا�سرة اجلن�سية مبعدل 2-3 مرات يف الأ�سبوع مع عدم اإ�ستعمال 
و�سائل منع احلمل. 

2- العقم الثانوي: وهو حالة العجز عن حتقيق الإجناب بعد الإجناب يف مرحلة �سابقة خالل فرتة �سنة على الأقل بالرغم من املعا�سرة اجلن�سية ودون اإ�ستعمال و�سائل منع احلمل .



36

احلقائق امل�شاندة:
اأ�سباب	العقم	عند	الرجال	عديدة	منها	:	

- ال�سعف يف القدرة على الإنت�ساب لإ�سطرابات هرمونية اأو الإجهاد اأو �سوء التغذية .
- اأمرا�س الدم كمر�س الإنيميا املنجلية .

- اأ�سباب نف�سية .
- عدم القدرة على القذف لأ�سباب تعود اإىل عاهات خلقية اأو اإلتهابات مزمنة يف املجاري البولية والتنا�سلية 

اأو خلل يف وظيفة اجلهاز التنا�سلي ناجت عن بع�س العمليات اجلراحية. 
- خلل يف )عدد وحمو�سة... اإلخ( ال�سائل املنوي .ومن الأ�سباب:

اخل�سيتني.  • دوايل 
ال�سفان.  داخل  اخل�سيتني  اإنحدار  • عدم 

املعدية.  الطفيلية  �س  • الأمرا 
 . جن�سيًاَ املنقولة  • الأمرا�س 

احل�سرية.  املبيدات  ال�سامة،  • املركبات 
واملهدئة.  املنومة  • الأدوية 

العالية.  للحرارة  • التعر�س 
�سنة.   60 من  اأكرث  العمر  • تقدم 

املزمنة. بالأمرا�س  • الإ�سابة 

اأ�شباب العقم عند الن�شاء ويعود ذلك اإىل عاملني اأ�شا�شيني : 
اأ - اإنعدام عملية الإباظة لوجود خلل خلقي )وراثي( اأو مر�سي يف املبي�س وخلوه من البوي�سات، ح�سول 

خلل يف الغدد النخامية وعدم اإفرازهما الهرمونات الالزمة. 
ب - اإنعدام عملية الإخ�ساب والإنغرا�س ب�سبب اإن�سداد يف قناتي فالوب الناجم عن اإلتهابات �سابقة ، وجود 

عاهات خلقية يف الرحم اأو ت�سوهات ناجمة عن اإلتهابات اأو تدخل جراحي يف احلو�س، ...الخ. 

اأ�سباب م�سرتكة : 
- منها اجلهل عن عملية الإجناب )ال�سحة اجلن�سية، وجود الأج�سام امل�سادة للمني ، ....الخ.

املوؤ�شرات الإح�شائية وال�شكانية:
تقدر حالة العقم التي ت�سيب الأزواج والزوجات بن�سبة 10%، وتقع امل�سوؤولية على الزوج يف 40% من حالة 
العقم، يف حني تتحمل الزوجة امل�سوؤولية عن 40% من احلالت اما يف الـ 20 حالة املتبقية فاإما اأن يكون 

الزوجني كالهما م�سوؤوًل اأو اأن يكون ال�سبب جمهوًل.
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6-	الإجها�س
التعريف18	:

البطن  واآلآم يف  املهبلي  النزيف  واأعرا�سه  اأ�سبوعًا،  اأن يتم احلمل 28  الإجها�س هو �سقوط اجلنني قبل 
واأ�سفل الظهر. 

املعلو مات امل�شاندة:
- اأنوع الإجها�ص : 

*اإجها�س	منذر	وعلماته	هي	:	
احلمل. اأعرا�س  مع  ال�سهرية  الدورة  • اإنقطاع 

الأمل.  وجود  عدم  مع  ب�سيط  رحمي  • نزيف 
باملوجات  والفح�س  مغلقًا  الرحم  وعنق  احلمل  ملدة  موازيًا  الرحم  حجم  يكون  ال�سريري  • بالفح�س 

ال�سوتية يوؤكد �سالمة اجلنني .
. احلالت  من   %60 حوايل  احلمل  وي�ستمر  العقاقري  وبع�س  التامة  بالراحة  • واملعاجلة 

*اإجها�س	حمتم	وعلماته	هي:	
نزيف رحمي �سديد، اآلم نتيجة تقل�سات الرحم، ومن الفح�س ال�سريري جتد العاملة ال�سحية اإنفتاح يف 
عنق الرحم، وتعالج املراأة يف هذه احلالة بعملية تفريغ للرحم يف الأ�سهر الثالثة الأوىل للحمل مع اإعطائها 

امل�سادات احليوية املنا�سبة.

*	اإجها�س	غري	كامل	وعلماته	وهي:
النزيف ال�سديد، طرد جزء من مكونات احلمل وبقاء جزء بالرحم، من الفح�س ال�سريري جتد العاملة 
ال�سحية اإنفتاح عنق الرحم، واملعاجلة يف هذه احلالة تتطلب اللجوء ال�سريع اإىل املرفق ال�سحي املوؤهل 

للح�سول على خدمات طبية جيدة.

*الإجها�س	الكامل	وعلماته	وهي:
طرد كل مكونات احلمل من الرحم، قلة النزيف ومن الفح�س ال�سريري جتد العاملة ال�سحية اإنغالق عنق 
الرحم و�سغر حجم الرحم وباملوجات ال�سوتية يبني عدم وجود بقايا للحمل يف داخل الرحم، ويف هذه احلالة 
حتتاج املراأة اإىل عالج معني وقد تعطى لها اأقرا�س م�ساعدة على اإنقبا�س الرحم وم�سادات حيوية منا�سبة .

*الإجها�س	املن�سي	وعلماته	هي:
توقف احلمل عن النمو، �سغر حجم الرحم وزوال اأعرا�س احلمل، ومن الفح�س باملوجات ال�سوتية يبني 
ب�سورة  موؤهل  �سحي  مرفق  يف  املخت�سة  الطبيبة  اإىل  باللجوء  املراأة  وتعالج  باجلنني،  حياة  وجود  عدم 

�سرورية وعاجلة .
18 الإجها�س : يعني توقف احلمل اأو اإنتهائه قبل الأ�سبوع الثامن والع�سرين من احلمل )مدة احلمل الطبيعي 38-40 اأ�سبوع( عند ما يولد اجلنني قبل الأ�سبوع 28 من 

بداية احلمل فاإن ولدته ت�سمى اإجها�سا .
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*الإجها�س	املتكرر:
اإذا تكرر الإجها�س 3 مرات متتالية اأو اكرث.

*الإجها�س	العفن	واأ�سبابه:
حدوث اإلتهاب مبكونات احلمل داخل الرحم، حدوث حماولة لالإجها�س متعمدة بو�سائل غري معقمة لهذا 
ي�ساحبه اإرتفاع يف درجة حرارة اجل�سم مع زيادة �سرعة النب�س وخروج اإفرازات مهبلية ذات رائحة كريهة 

وتعالج املراأة ب�سورة عاجلة يف مرفق �سحي موؤهل نظرًا خلطورة احلالة. 

اأ�شباب الإجها�ص : 
- اأ�سباب وراثية يف 3-5 % من احلالت ومتثل 70% من الإجها�سات احلادثة يف الثالثة الأ�سهر الأوىل من 

احلمل و30% يف اإجها�سات الـ 3 اأ�سهر الثانية من احلمل .
- خلل يف الرحم وي�سكل هذا النوع من الأ�سباب تقريبًا %15-10. 

- اإلت�ساقات داخل الرحم ناجمة عن اإلتهابات اأو تداخالت جراحية �سابقة .
- الألياف الرحمية ب�سب موقعها يف الرحم. 

- اإرتخاء عنق الرحم الناجم عن الأحمال املتكررة والإجها�سات ال�سابقة وميكن اأن ت�ستفيد املراأة يف هذه 
احلالة بعملية ربط عنق الرحم.

الإ�سابة  اأو  الربوج�سرتون  هرمون  اإفراز  كنق�س  الأ�سباب  من   %15-10 ت�سكل  وهي  هرمونية  اأ�سباب   -
بالداء ال�سكري اأو اإ�سطرابات التبوي�س. 

)اللحاء(  الهرب�س  اأو  الأملانية  احل�سبة  اأو  القطط  بداء  الإ�سابة  مثل  فريو�سية  اأو  جرثومية  اإ�سابات   -
واأ�سباب اأخرى كاإلتهابات املهبل البكتريية واأ�سباب بيئية مثل التعر�س لالإ�سعاع بكميات كبرية اأو العالج 
اأو التعر�س ملواد كيميائية كغاز التخدير والر�سا�س  اأو تناول الكحوليات  اأو التدخني  الكيماوي لل�سرطان 

وغريه اأو التعر�س لل�سدمات القوية كال�سرب وال�سقوط واحلمل الثقيل. 
- اأ�سباب تتعلق بجهاز املناعة كوجود الأج�سام امل�سادة واإختالفات يف ف�سائل الدم ...الخ،  واإذا حدث 
الناجت  الإجها�س  واأما  احلمل،  من  الأوىل  الأ�سهر  يف  يكون  وغالبًا  خارجي(  خل  تد  )دون  ذاتي  ب�سكل 
اإجها�س مر�سي  ... الخ( فهو  – اأدوات طبية  – نباتية  باأ�سكال عدة )كيميائية  بوا�سطة تدخل خارجي 

واأ�سبابه كثرية نذكر منها:
- ت�سوهات خلقية. - اأ�سباب عالجية.    

- اأ�سباب اعتداء ) جنائية( ...الخ .والإجها�س ) اجلنائي( يعر�س املراأة اإىل م�ساعفات خطرية بال�سحة اأو 
م�ساعفات مزمنة ميكن الوقاية منها اإذا تعززت املفاهيم ال�سحية اخلا�سة بال�سحة الإجنابية عند املجتمع.

املوؤ�شرات الح�شائية وال�شكانية:
تقدر حالت الإجها�س باأكرث من خم�سني مليون حالة يف العامل وكانت نتيجة لذلك وفاة مئتي األف حالة من 

الأمهات ،يحدث الإجها�س يف 5% من حالت احلمل.
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7-	الأورام	التي	ت�سيب	اجلهاز	التنا�سلي	والثدي	
التعريف:

 جمموعة الأمرا�س والأورام احلميدة واخلبيثة ال�سائعة.

الر�شائل الرئي�شية:
واحلميدة  اخلبيثة  الأورام  من  واملعاجلة  املبكر  والك�سف  الوقاية  الإجنابية  ال�سحة  عنا�سر  من   )1(
)ال�سرطانات( التي ت�سيب اجلهاز التنا�سلي والأع�ساء املرتبطة به، اأو لها عالقة بعملية الإجناب كالثدي.

)2( على املراأة اأن تتعلم طريقة الفح�س الذاتي للثدي والذي يك�سف حواىل 95% من احلالت. 
)3( على كل اإمراأة ممار�سة فح�س الثدي بنف�سها من العمر 20 �سنة فاأكرث، ويتم الفح�س يف الأ�سبوع 
الذي يلي الطمث )الدورة ال�سهرية( ماقبل �سن ال�سهي )الياأ�س- الأمان( ، اأويف مطلع كل �سهر للن�ساء 

بعد �سن ال�سهي )الياأ�س(..
)4( عند حدوث تغريات يف حلمة الثدي، اأو خروج دم اأو اإفرازات )غري حليب الإر�ساع اإذا كانت تر�سع 

طفلها(، يجب التوجه ب�سورة عاجلة اإىل املرفق ال�سحي لعر�س حالتها على الدكتورة املخت�سة.
�سرطان  الرحم،  �سرطان  الرحم،  عنق  �سرطان  الثدي،  )�سرطان  الن�ساء:  لدى  ال�سرطانات  اأهم   )5(

املبي�س( و�سرطان الربو�ستات عند الرجال.

احلقائق امل�شاندة :
حتتل الأورام ال�سرطانية املرتبة الأوىل من حيث اخلطورة لأنها تتف�سى يف اجل�سم لتعطل عمل اخلاليا يف 

الأع�ساء املختلفة وتوؤدي اإىل الوفاة .
املراأة بني)20-40( �سنة تفح�س ثدييها مرة يف ال�سهر، ويف امل�ست�سفى مرة كل)3( �سنوات، تقل اإىل مرة 

كل »�سنة« للمراأة بعد �سن الأربعني من العمر.
ليوجد حتى الآن �سبب واحد لل�سرطان ولكن هناك عدة عوامل متعددة نذكر منها:

والغذاء. والهواء  املاء  • تلوث  لالإ�سعاعات.   • التعر�س  • التدخني.  وراثية.   • عوامل 
الأطعمة.  يف  وامللونة  املبيدات  يف  املوجودة  الكيميائية  املواد  لبع�س  • التعر�س 

مراقبة. وبال  �سحيحة  غري  بطريقة  الهرمونات  • اإ�ستعمال 
الغذاء  يف  الدهون  ن�سبة  وزيادة  الزائدة  • ال�سمنة  النف�سي    وال�سغط  • التوتر 

...الخ.  التنا�سلية،  الأع�ساء  اأثاليل  امل�سببة  الفريو�سات  اأنواع  • بع�س 

الإكت�ساف املبكر لل�سرطانات يتم بالفح�س الذاتي للثدي، اأو الفح�س الطبي، اأو الت�سوير الإ�سعاعي للثدي 
وب�سكل عام يجب اللجوء اإىل اخلدمات الطبية عند حالة ال�سك اأو وجود الأعرا�س التالية لدى املراأة: 

- �سعوبة اأو اأمل عند اجلماع اأو التبول. - اإفرازات مهبلية غري طبيعية.   - نزيف مهبلي.   
- ظهور اأورام اأو كتل غريبة على الثدي. - اأمل يف منطقة احلو�س. 

- اإفرازات من حلمة الثدي غري احلليب. 
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لدى الرجل اأعرا�س وعالمات مر�س غدة الربو�ستات تتمثل يف:
- التبول بطريقة متقطعة.  - تدفق البول ب�سغط وبطء.  

- اإ�ستمرار نزول نقط بولية بعد الإنتهاء من التبول. 
- كرثة عدد مرات التبول ، ....الخ. - ال�سعور باحلاجة لالإ�سراع بالتبول وعدم التحكم بالبول.  

املوؤ�شرات الإح�شا ئية وال�شكانية:
املعلومات الدولية املتوفرة عن عدد احلالت ملر�س �سرطان الثدي يف العامل ت�سري اإىل اأنه ياأتي يف املرتبة 
الثانية، بالن�سبة للن�ساء يعترب �سرطان الثدي ال�سرطان الأول حيث ميثِّل 22% من بني كل ال�سرطانات يف 
ن�ساء العامل. ياأتي بعده �سرطان الرحم كثاين اأكرث اأمرا�س ال�سرطانات �سيوعًا بني الن�ساء. هذه الأرقام 
رت كل اجلهود واملوارد التي خ�س�ست لربامج الت�سخي�س والوقاية واملعاجلة املبكرة. اإ�سافة اإىل  املُخِيفة برَّ
ل الإ�سابات اجلديدة للنوعني من ال�سرطان  ح اأن معدَّ ذلك، املعلومات املتوفرة من بع�س الدول النامية تو�سِّ
يف تزايد. اأَما يف اجلمهورية اليمنية فيمكن الرجوع اإىل املراكز الرئي�سية19 للح�سول على املعلومة الدقيقة 
وال�سحيحة. ولكن بالنظر اإىل املعلومات الدولية فاإن ال�سرورة ت�ستدعي اأهمية تاأ�سي�س خدمات للمراقبة 

والفح�س املبكر ل�سرطان الثدي .

8-	امل�ساكل	ال�سحية	مابعد	�سن	الإجناب	للمراأة
التعريف:

 جمموعة الأمرا�س البدنية والنف�سية والجتماعية التي ت�سيب املراأةبعد �سن الإجناب.

الر�شائل الرئي�شية
لتخفبف وجتنب امل�ساكل ال�سحية بعد �سن الإجناب ين�سح مبا يلي:

)1( جتنب البدانة )ال�سمنة(. 
)2( ممار�سة الريا�سة.

)3( المتناع عن التدخني، واملنبهات.
)4( ال�سرتاك بالأن�سطة الدينية والثقافية والجتماعية......الخ.

)5( اإجراء الفحو�سات الطبية الدورية.

احلقائق امل�شاندة :
اإن النتقال من �سن الإجناب اإىل ما بعده هي نقطة حتول بالغة الأثر على الو�سع الجتماعي للمراأة. كما 
ت�ساحبه اإختاللت وظيفية واأمرا�س ي�سمل اأثرها ال�سلبي جميع اأفراد الأ�سرة. و امل�ساكل ال�سحية بعد �سن 

الإجناب للمراأة)تو�سيح لبع�س الأمثلة لإختاللت واأمرا�س ما بعد �سن الإجناب(هي:
- �سرطان الثدي و�سرطان عنق الرحم  - ه�سا�سة العظام   - القلق        - الإحباط والياأ�س 

19 مركز الأورام بهيئة امل�ست�سفى اجلمهوري التعليمي ب�سنعاء.



41

م�ساكل ال�سحة الإجنابية ملا بعد �سن الإجناب تتاأثر ب�سكل كبري مبدى جودة اخلدمات ال�سحية للن�ساء يف 
�سن مبكر. فهبوط الرحم، �سل�س البول، النا�سور املهبلي ونتائجه املرهقة هي اأمثلة مل�ساكل �سحية ظهرت 
بعد �سن الإجناب ولكن م�سبباته تكون قد ن�ساأت يف �سن مبكر نتيجة لق�سور اأو اإنعدام اخلدمات التوليدية. 
وقد اأجريت يف العام 1990م اأربع درا�سات م�ستقلة ن�ست نتائجها على اأن الن�ساء اللواتي مل يح�سلن على 
خدمات �سحية جيدة وكافية ملواكبة �سن ما بعد الإجناب غالبا ما تظهر عليهن اأعرا�س اجلهد املفرط 

والإختاللت الوظيفية )الف�سيولوجية(.
ول نن�سى باأن غالبية كبار ال�سن يعي�سون يف الأرياف ول ي�ستطيعون الو�سول للخدمات ال�سحية املتمركزة 
غالبًا يف املدن نظرًا ل�سعفهم وبعدها عنهم. كما ل توجد معلومات عن ال�سطرابات املتعلقة مبا بعد �سن 

الإجناب يف اليمن، لكن هذه اجلوانب تعترب ذات اأهمية يف برنامج ال�سحة الإجنابية.

ت�سهد حياة املراأة تغريات ج�سدية ونف�سية تختلف باإختالف املراحل العمرية التي متر بها من مرحلة البلوغ 
والزواج و احلمل والولدة كما اأن فرتة ما بعد �سن الإجناب بني عمر 45-50 �سنة تتمثل يف اإنقطاع الدورة 

ال�سهرية مما ينتج عنه مايلي: 
- الآلآم يف الظهر وال�سدر واملفا�سل  - نوبات �سخونة مفاجئة وتعرق  

- نعا�س وك�سل  - اإنتفاخ يف البطن وزيادة يف الوزن   
- �سعور بالإكتئاب  - توتر ع�سبي واأرق    

الإجراءات للتخفيف من حدة اإنقطاع الطمث : 
1- الإكثار من تناول الغذاء الغني بالكال�سيوم وخ�سو�سًا احلليب والأجبان واخل�سار كال�سبانخ واجلرجري 

وال�سلطة. 
2- جتنب املاأكولت احلارة التي حتتوي على بهارات وب�ساب�س. 

3- الإبتعاد عن �سرب القهوة وال�ساي واملواد املنبهة.
4- الإمتناع عن التدخني. 

5- ممار�سة الريا�سة باإنتظام كامل�سي للتخفيف من اآلآم الظهر واملفا�سل وال�سعور بالن�ساط. 
6- ل يحبذ املعاجلة بالهرمونات لأنه يزيد من اإحتمال حدوث �سرطان. 

القلب ملدة طويلة لأنها تزيد من ه�سا�سة  واأمرا�س  اإلتهاب املفا�سل  الأدوية ملعاجلة  اإ�ستخدام  7- جتنب 
العظام.

9-	الأمرا�س	املنقولة	جن�سياً
التعريف:

اأو حامل مل�سبب  اأ�سا�سية عن طريق الت�سال اجلن�سي بني �سخ�س م�ساب  تنتقل ب�سفة  اأمرا�س معدية 
املر�س و�سخ�س اآخر غري م�ساب.
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الر�شائل الرئي�شية:
) 1( الأمرا�س املنقولة جن�سيًا ت�سيب الذكور والإناث على ال�سواء وم�ساعفاتها خطرية اإذا مل تعالج مبكرًا 

واأخذ الوقاية منها .
) 2( الأمرا�س املنقولة جن�سيًا ميكن نقل العدوي من الزوجة اإىل الزوج والعك�س.

)3 ( الأم امل�سابة بعدوى الأمرا�س املنقولة جن�سيًا ميكن اأن تعدي جنينها .
)4 ( الأمرا�س املنقولة جن�سيًا توؤدي اإىل م�ساعفات خطرية واإىل املوت.

) 5( بع�س الأمرا�س املنقولة جن�سيًا تظل عدمية الأعرا�س ول �سيما يف الن�ساء.

احلقائق امل�شاندة:
اأمرا�س كثرية تنتقل عن طريق اجلن�س ت�سمى الأمرا�س املنقولة جن�سيًا  يجب علينا اأن نعرف اأن هناك 

اأهمها :
البائي الوبائى  الكبد  • التهاب  • ال�سيالن  • الزهري   • الإيدز  

اللينة  اللبنية  • القر�سة  التنا�سلي   • احلال  املتدثرات   • داء 
التنا�سلية الأع�ساء  • جرب  البي�سا�س   • داء  العانة  • قمل 

. امل�سعرات،....الخ(  • داء 
بع�س الأمرا�س اجلن�سية حتدث تلف يف القلب اأو الدماغ )الزهري( اأو املوت )الإيدز(.

اإىل �سخ�س �سحيح عند  بها  ت�سببها اجلراثيم من �سخ�س م�ساب  والتي  املنقولة جن�سيًا  العدوى  تنتقل 
ممار�سة اجلماع، وهي وا�سعة الإنت�سار جدًا وقد تتفاوت اأعرا�س العدوى املنقولة جن�سيًا وت�سمل:

- الإح�سا�س باحلرقة اأثناء التبول - خروج الإفرازات من القناة البولية اأو من املهبل 
- طفح جلدي وتقرحات  - ظهور عقد ليمفاوية متورمة    

- فقدان اخل�سوبة )العقم( من املمكن اأن توؤثر العدوى على خ�سوبة املري�س، فقد ثبت يف بع�س احلالت 
املر�سية اأن العدوى بالأمرا�س املنقولة جن�سيًا توؤدي اإىل عدم قدرة الرجال والن�ساء على اإجناب الأطفال 

)العقم الثانوي(، وي�ساحب ذلك عند الرجال قذف موؤمل عند الإت�سال اجلن�سي . 

ومن احلالت املر�شية ال�شائعة لالأمرا�ص املنقولة جن�شيًا:
- �سرطان عنق الرحم يف حالة الإ�سابة بفريو�سات معينة - التهابات احلو�س املزمنة عند الن�ساء  

- الوفاة  - الإ�سقاطات املتكررة  - اآلآم مزمنة يف اأ�سفل البطن عند الن�ساء  
- ا�سابة عيني الوليد بالرمد مما يوؤدي اإىل العمى  - احلمل خارج الرحم )احلمل املنتبذ(  

- الت�سوهات اخللقية عند الأطفال  - م�ساكل يف الأوعية الدموية والأع�ساب 

من النماذج الطبية اإنتقال فريو�ص الكبد ومتالزمة عوز املناعة املكت�شبة:
- نقل دم ملوث بفريو�س الكبد.  - اإقامة عالقات جن�سية مع �سخ�س م�ساب بفريو�س الكبد. 

- الأدوات احلادة الثاقبة للجلد امللوثة بالفريو�س.   
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- املخدرات لإ�ستخدام احلقن امللوثة من �سخ�س اإىل اآخر 
- من الأم احلامل اإىل جنينها اأثناء احلمل اأو ما حول الولدة 

املوؤ�شرات الح�شائيه وال�شكانية:
فاإن م�سح �سحة الأ�سرة لعام 2003 يو�سح الآتي:

ال�ست�سارة. تطلب  جن�سيًا  املنقولة  بالأمرا�س  امل�سابات  الن�ساء  من   %52  •
ال�ست�سارة. تطلب  ل  جن�سيًا  املنقولة  بالأمرا�س  امل�سابات  الن�ساء  من   %39  •

للخدمة. الباهظة  الكلفة  ب�سبب  ال�ست�سارة  تطلب  ل  الالتي  امل�سابات  الن�ساء  من   %45  •
اخلدمة. توفر  لعدم  ال�ست�سارة  تطلب  ل  الالتي  امل�سابات  الن�ساء  من   %34  •

اخلوف. اأو  الو�سمة  ب�سبب  ال�ست�سارة  تطلب  ل  الالتي  امل�سابات  الن�ساء  من   %32.6  •

10-	متلزمة	عوز	املناعة	املكت�سبة	)الإيدز(
التعريف20:

الفريو�س  يهاجم  امل�ساب عندما  ال�سخ�س  التي تظهر على  والعالمات  الأعرا�س  متالزمة جمموعة من 
جهازه املناعي.

الر�شائل الرئي�شية:
)1( كل النا�س قد يكونوا معر�سني لالإ�سابة مبر�س الإيدز، واملعرفة عن الإيدز �سرورة ملحة 

)2( اإتبعوا املواقف وال�سلوكيات الآمنة فهي اأهم طرق الوقاية من جميع الأمرا�س املنقولة جن�سيًا .
)3( ت�سلحوا باملعرفة عن عدوى الإيدز بحماية اأنف�سكم واأ�سرتكم واملجتمع من هذا املر�س.

)4( ليحرم امل�ساب بفريو�س الإيدز عن ممار�سة حياته الطبيعية )بح�سب ال�سوابط ال�سرعية والقانونية(، 
مبعنى اآخر مري�س الإيدز يجب اأن لميار�س �سده » و�سمة« اأو » متييز«.

)5( ينتقل فريو�س الإيدز من امل�ساب اإىل اآخر �سليم بن�سبة عالية خالل الإت�سال اجلن�سي )اجلماع( مع 
�سخ�س م�ساب.

احلقائق امل�شاندة:
مت اإكت�ساف اأول حالة مر�سية لالإيدز عام 1981م يف الوليات املتحدة الأمريكية ثم مت التعرف على الفريو�س 
)HIV(يف 1983م، ويف اجلمهورية اليمنية اأُكت�سفت اأوىل احلالت امل�سابة بفريو�س عوز املناعة الب�سري

يف عام 1987م.
الإيدزمر�س ع�سال ل �سبيل لل�سفاء منه حتى الآن وطرق اإنتقال العدوى ميكن الوقاية منها، ولكن هناك 
بع�س العقاقري الطبية التي ميكن اأن تخفف املعاناة من الإيدز، امل�سابون بالإيدز يفقدون الكثري من الوزن 

20  الإيدز ينتج عن العدوى بفريو�س �سغري يهاجم اجلهاز املناعي يف ج�سم الإن�سان ويدمره في�سبح امل�ساب ٌعر�سة لالأمرا�س القاتلة.العوز املناعي ال�سعف ال�سديد 
يف قدرة اجل�سم على الدفاع عن نف�سه �سد الأمرا�س، املكت�سب ترجع اإىل حقيقة اأن الإ�سابة بفريو�س الإيدز لي�س وراثيًا ولكن ت�سببه �سلوكيات وظروف خالل احلياة.
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الٌعقد  التقرحات وت�سخم  اأو  الإ�سهال ب�سورة م�ستمرة  اأو  اأخرى،  تعاوده احلمى مرة بعد  والبع�س منهم 
الليمفاوية يف اأماكن خمتلفة من اجل�سم. من غري املمكن معرفة ما اإذا كان ال�سخ�س يحمل فريو�س نق�س 
املناعة يف دمه اأم ل من خالل النظر اإليه ولن يتم التحقق من وجود الفريو�س اإل عن طريق فح�س الدم، 
تظهر عالمات الإيدز على ال�سخ�س امل�ساب بعد فرتة طويلة قد ت�سل اإىل) 15( �سنة عند البالغني و)5 (

�سنوات عند الأطفال ال�سغار.

توجد اأربع طرق لنقل فريو�ص الإيدز وهي : 
- الإت�سال اجلن�سي مع �سخ�س م�ساب بالفريو�س واآخر �سليم.

- نقل دم يحتوي على فريو�س الإيدز )ملوث(، وعند زراعة الأع�ساء من �سخ�س م�ساب بالفريو�س اإىل 
اآخر �سليم.

املعدات  )عرب  متعددة  اأماكن  يف  بالفريو�س  ملوثة  باأدوات  اجلروح  عرب  الآخرين  اإىل  ينتقل  اأن  ميكن   -
الطبية امللوثة، �سالونات احلالقة، تعاطي املخدرات، اأثناء عملية اخلتان باأدوات ملوثة بالفريو�س، اأثناء 

احلجامة والو�سم باأدوات ملوثة بالفريو�س.
- قد ينتقل الفريو�س اأي�سًا من الأم احلامل اإىل جنينها اأثناء احلمل والولدة اأو بعد الولدة اأثناء الر�ساعة 

الطبيعية.

طرق	ل	تنقل	مر�س	الإيدز	:
لميكن للعط�س اأو ال�سعال اأو امل�سافحة اأن ت�سبب نقل فريو�س عوز املناعة الب�سري امل�سبب ملر�س الإيدز، 
اأو  الإجتماعي  العمل  اأو  الأ�سرة  ال�سخ�سية يف حميط  الإت�سالت  اأو  ول ينتقل خالل املخالطة واملجال�سة 
من خالل بيئة العمل اأوخالل امل�ساركة يف الأكل اأو ال�سرب اأو اإ�ستخدام و�سائل املوا�سالت العامة اأو خالل 
اأحوا�س ال�سباحة وحنفيات املياه اأو عرب اأجهزة الهاتف اأو عن طريق املالب�س ولدغ احل�سرات، كما اأن خطر 
اإكت�ساب الفريو�س خالل تقبيل الفم املفتوح اأو املجروح يعترب منخف�س جدًاَ جدًا. اإعلموا اأن احل�سرات قد 

توؤذي بل�سعها، ولكنها ل تنقل فريو�س الإيدز اإىل الآخرين. 

ل حترموا حامل فريو�س الإيدز من احل�سور اإىل املنا�سبات الإجتماعية )فال ميكن اأن ينقل الفريو�س اإىل 
الآخرين مبجرد ح�سوره، كما يجب علينا زيارة مري�س الإيدز ورفع معنوياته فهذا واجب اإن�ساين واأخوي.

نعم للوقاية من الإيدز ... ل للتمييز �شد مر�شاه

املوؤ�شرات الإح�شائيه وال�شكانية:
بح�سب اإح�سائية منظمة ال�سحة العاملية فاإن اليمن حتى الآن ت�سنف من الدول ذات الإنت�سار الأدنى، اإذ 
تبلغ ن�سبة انت�سار الإيدز يف اليمن 0.14% ، مت اإكت�ساف 1821 حالة يف اليمن وت�سجيلها منذ عام 1987م 

وحتى دي�سمرب 2005م لدى الربنامج الوطني ملكافحة الإيدز والأمرا�س املنقولة جن�سيًا. 
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اأكرث من ن�سف هذه الإ�سابات هم مينيون )اأكرث من الن�سف من الذكور(. 

منذ عام 2000 وحتى عام 2005م بلغ عدد الأطفال امل�سابني بفريو�س الإيدز 48 طفاًل وللح�سول على 
كثري من املعلومات ميكن الإت�سال بالربنامج الوطني ملكافحة الإيدز والأمرا�س املنقولة جن�سيًا على تلفون 
562673/01 اأو )01/ 562674(، كما تقدر منظمة ال�سحة العاملية اأنه مقابل كل حالة م�سجلة هناك من 
10-15 حالة غري معلنة وبالتايل فمن املحتمل جدَاً اأن يتجاوز عدد احلالت يف اليمن 12.000 �سخ�سًا، 
الن�ساء اأكرث قابلية لالإ�سابة بعدوى فريو�س الإيدز،  واملراأة احلامل وامل�سابة بالفريو�س قد تنقل العدوى 

اإىل جنينها بن�سبة %40-30. 

حالت الإيدز باجلمهورية اليمنية: 
وجد اأن معظم احلالت حوايل 80% ناجتة عن الإت�سال اجلن�سي والأخرى 20% ناجمة عن نقل دم ملوث 

اأو اإنتقال الفريو�س من الأم اإىل جنينها.

ت�سري  حيث  انت�سارًا،  الأقل  املكت�سب  املناعة  نق�س  مر�س  فيها  يعترب  التي  الدول  كاأحد  اليمن  ت�سنف 
املناعة  نق�س  بفريو�س  م�سابة  موؤكدة  حالة   1810 هناك  باأن  لالإيدز  الوطني  الربنامج  اإح�سائيات 
املكت�سب، منهم 34% ن�ساء )دي�سمرب 2005م( و�سجلت 503 حالة اإيدز )يونيو 2006م(. ولكن ُيعتقد باأن 
ر كل من الربنامج الوطني لالإيدز وبرنامج  هذه البيانات اأقل بكثري مما هو عليه الو�سع يف الواقع، حيث يقدِّ

الأمم املتحدة لالإيدز ومنظمة ال�سحة العاملية وجود 12.000 حالة تعي�س مبر�س الإيدز يف اليمن. 

جملة	ريف	ح�سر	املوؤ�سرات	الرقم	
الأمرا�س املنقولة جن�سيًا 

ن�سبة ال�سيدات الالآتي يعرفن مر�س :
10.1%6.4%21.9%ال�سفل�س )الزهري( 1
11.6%8.4%21.6%ال�سيالن 2
9.8%7.8%16.4%الفطار )الفطريات(3
43.8%33.4%76.6%عوز نق�س املناعة املكت�سب )الإيدز( 4
6.2%4.7%10.9%نتوءات تنا�سلية 5
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اأ�شئلة عامة
�س)16( ملاذا يف�سل تقد مي الر�ساعه الطبيعية اإىل املولود مبا �سرة بعد الولدة؟

�س)17( ماذا يق�سد بالر�ساعة الطبيعية؟ 
�س)18( لنب الأم الغذاء الأمثل للر�سيع.. اأذكر فوائد لنب الأم لكل من الأم والطفل ؟

�س)19( هل عرفت اأنواع العقم ؟ ما اأهمية فح�س الزوجني عند املعاجلة ؟        
�س)20( كم اأنواع الإجها�س ؟ ماهي اأ�سبابه كل نوع؟

�س)21( هل فح�س الثديني الذاتي مهم ؟ ملاذا ؟
�س)22( هل �سمعت عن اأمرا�س الربو�ستات ؟

�س)23( هل ميكن تخفي�س ن�سبة الإ�سابة باأورام اجلهاز التنا�سلي عند الذكر والأنثى ؟
�س)24( امل�سكلة ال�سحية مابعد �سن الإجناب لدى املراأة �سائعة ، هل ميكن بالريا�سة والتغذية اجليدة 

املتوازنة واتباع الأمناط ال�سحية تخفيف حدتها ؟
�س)25( هل ميكن مناق�سة الأمرا�س املنقولة جن�سيًا مع الآخرين ؟

�س)26( اأذكر اأنواع الأمرا�س املنقولة جن�سيًا ؟
�س)27( هل م�سكلة الأمرا�س املنقولة جن�سيًا �سائعة يف املجتمع اليمني ؟

 �س)28( ماذا تعرف عن متالزمة عوز املناعة املكت�سبة )الإيدز( ؟
�س)29( ماهي الطرق التي لتنقل العدوى بفريو�س الإيدز ؟

�س)30( ماهي طرق العدوى بفريو�س الإيدز ؟
�س)31( ما اأثر » الو�سمة« و »التمييز« على مر�سى اليدز ؟

�س)32( ناق�س مايلى »ل للتمييز �سد مري�س اليدز«
�س)33( هل مر�س الإيدز م�سكلة ذات اأبعاد �سحية، اجتماعية، ........يف اجلمهورية اليمنية ؟
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الباب الثالث
اإلتصال

الفصل األول   - االتصال وأهميته يف التوعية حول املفاهيم 
                          السكانية

   الفصل الثاني - أدبيات اخلطابة، الدروس املسجدية  
   الفصل الثالث- مناذج خطب اجلمعة
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الف�سل	الول
الت�سال	واأهميته	يف	التوعية	حول	املفاهيم	ال�سكانية

عامل اليوم هو عامل الإت�سال فيه �سار العامل كقرية �سغرية، فالإت�سال �سرورة اإن�سانية لتما�سك الأفراد 
ن املجتمع من امل�ساركة يف اخلربات والأفكار، كما يولد عملية التفاعل  واجلماعات وال�سعوب، والإت�سال ميكِّ
الجتماعي من اأجل حل م�سكالت املجتمعات، وكل داعية اأو خطيب ياأمل ويبحث يف اإقناع جمهوره وك�سب 
وخا�سة  الإت�سال  لق�سايا  فهمه  على  يعتمد  ذلك  اإىل  الطرق  واأي�سر  �سوابًا،  يراه  مبا  واإقناعهم  قلوبهم 
نذكر  الإت�سال عديده  لوجه. ووظائف  امل�ستهدفة )اجلمهور( وجهًا  الفئة  يواجه  الت�سال اجلمعي، فهو 
منها: )وظائف توعية واإر�ساد، اإجتماعية، �سيا�سية، فكرية(. كما اأن من خ�سائ�س الإت�سال اأنها عملية 

ديناميكية، م�ستمرة، دائرية، متجددة ومعقدة، ذات اآثار ثابتة و�سريعة الإنت�سار(.

تكمن  ومن هنا  اأو حمايد،  راف�س  اأو  موؤيد  النا�س بني  اليمنية حديث  باجلمهورية  ال�سكانية  املفاهيم  اإن 
ال�سعوبة يف اإي�سال املفاهيم ال�سكانية للمجتمع، ولقد �سّرف اهلل �سيدنا حممد )�( مبعجزات كثرية يف 
جميع املجالت ومنها علم الإت�سال فاأعطي من ال�سفات واملهارات ما مل ينله ب�سر حتى اأو�سل الر�سالة 
نَي َر�ُسوًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم  يِّ ون�سح الأمة فجزاه اهلل عنا خري اجلزاء، قال تعاىل: )ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اْلأُمِّ

اَلٍل ُمِبنٍي(21 . ْكَمَة َواإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي �سَ يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ اآََياِتِه َوُيَزكِّ
واإن جاز لنا تطبيق مفهوم الت�سال على ر�سالة �سيدنا حممد )�(-) الوحي( جنده منوذجًا متكاماًل 

لالت�سال احلديث واملكتمل، عنا�سره هي :
نَي  يِّ اْلأُمِّ َبَعَث يِف  الَِّذي  ُهَو  املر�شل )امل�شدر(: فكان املر�سل هو احلق �سبحانه وتعاىل ، قال تعاىل :)   -

اَلٍل ُمِبنٍي(22.  ْكَمَة َواإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي �سَ يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ َر�ُسوًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم اآََياِتِه َوُيَزكِّ
ِ َوَر�ُسوِلِه َوالنُّوِر الَِّذي اأَْنَزْلَنا  -	الر�سالة: القران الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة، قال تعاىل: )َفاآَِمُنوا ِباهللَّ

ا َتْعَمُلوَن َخِبرٌي(23 . ُ مِبَ َواهللَّ
ِ ِباإِْذِنِه َو�ِسَراًجا ُمِنرًيا(24. -	املبلغ للر�شالة: �سيدنا حممد �، قال تعاىل: )َوَداِعًيا اإِىَل اهللَّ

ا�ِس  اأَْكرَثَ النَّ ا�ِس َب�ِسرًيا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ  ًة ِللنَّ لَّ َكافَّ اأَْر�َسْلَناَك اإِ - امل�شتقبل: كل بني الب�سر، قال تعاىل: )َوَما 
َواأَْمُرُهْم �ُسوَرى  اَلَة  َواأََقاُموا ال�سَّ ِهْم  ِلَربِّ ِذيَن ا�ْسَتَجاُبوا  َيْعَلُموَن(25 فظهرت ال�ستجابة، قال تعاىل: )َوالَّ َل 
ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن(26، وحدث التغيري وهو خامتة وغاية الت�سال لتغيري املفاهيم والجتاهات  َبْيَنُهْم َومِمَّ
ُمُروَن ِبامْلَْعُروِف  ا�ِس َتاأْ ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّ وال�سلوك لديهم، فو�سفهم احلق �سبحانه بقوله تعاىل: )ُكْنُتْم َخرْيَ اأُمَّ
ُهُم اْلَفا�ِسُقوَن(27  ا َلُهْم ِمْنُهُم امْلُوؤِْمُنوَن َواأَْكرَثُ ِ َوَلْو اآََمَن اأَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيً َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهللَّ

21 �سورة اجلمعة الآية،)2(
22 �سورة اجلمعة الآية،)2(
23 �سورة التغابن الآية،)8(

24 �سورة الأحزاب الآية،)46(
25 �سورة �سباأ الآية،)28(

26 �سورة ال�سورى الآية،) 38(
27 �سورة اآل عمران الآية،)110(
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الإت�شال يعني 28: اإلتقاء العقول، تفاعل اإجتماعي، امل�ساركه يف احلديث، نقل املعلومه والأفكار وامل�ساعر 
من �سخ�س اإىل اآخر اأو اآخرون والعك�س �سحيح، من خالل الرموز اللفظية والإ�سارات غري اللفظية. 

اأ�شكال الإت�شال: 
مكتوب( اأو  )منطوق  لفظي  • اإت�سال 

�سيوعا،  والتاأثري  الت�سال  و�سائل  اأكرث  هو  والكالم  املتداولة،  الكتابة  ولغة  املنطوقة  الكلمات  فيه  يق�سد 
وكلما جنح الإن�سان يف اإجادة فن الكالم والف�ساحة والبالغة كلما كان اأقدر على التاأثري. وكما قال عليه 

ال�سالة وال�سالم: )إن من البيان لسحرا (.
التوا�سل اللفظي)اللغة( يتم با�ستخدام:

- لغة معربة.  - ا�ستخدام جمل ق�سرية.  - لغة مفهومة للم�ستقبل. 
- توظيف كلمات وجمل ب�سكل منطقي و�سرعي وعلمي. - البتعاد عن ا�ستخدام كلمات مبهمة . 

- التحدث ب�سوت جهوري وم�سموع بحيث يكون مفهومًا للجميع دون اللجوء اإىل ال�سراخ.
- املحافظة على تباين نربات ال�سوت بني انخفا�س وارتفاع و�سدة ال�سوت.

- عدم التحدث ب�سرعة �سديدة اأو ببطء �سديد والرتكيز على خمارج احلروف وو�سوح الكلمات عند النطق.

اجل�سم(  اأع�ساء  لغه  اأو  الإ�ساره  )لغه  لفظي  غري  • اإت�سال 
واملبنية على الرموز غري اللفظية )مثل تعبريات الوجه - اإمياءات الراأ�س - نربة ال�سوت - نظرة العني - 
و�سع اجل�سم، كذلك نوع املالب�س واحل�سور يف املوعد املحدد تعترب اأمثلة عملية على الرموز غري اللفظية 

التي ت�ستخدم يف الغالب يف عملية الت�سال(.

ن�شائح
- حاول اأن تكون �سادقًا، فهذا �سيظهر على تعابري وجهك. - ابداأ مبت�سمًا ول تتجهم.   

28 احلوار: تبادل احلديث بني طرفني. 
اجلدل: اإظهار بطالن كالم الآخر بدون حجة اأو بال�سغب والتمويه. 

املناظرة:املماثلة يف املخاطبة كاًل بحجة بغر�س الو�سول اإىل ال�سواب. 
املراء: الطعن يف كالم الغري لإظهار خلل فيه. 

اخل�سومة: جلاج الكالم والتمادي بحق وبدون حق.
احلجة: احلديث باحلقائق والأدلة ال�ساطعة.

تطبيقات	قراآنية:
ُ َيْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن )99(( �سورة املائدة  �ُسوِل اإِلَّ اْلَباَلُغ َواهللَّ قال تعاىل: )َما َعَلى الرَّ

�ُس َلَك َقاَل اإِينِّ اأَْعَلُم َما َل  ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ َماَء َوَنْحُن ُن�َسبِّ َعُل ِفيَها َمْن ُيْف�ِسُد ِفيَها َوَي�ْسِفُك الدِّ قال تعاىل: )َواإِْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة اإِينِّ َجاِعٌل يِف اْلأَْر�ِس َخِليَفًة َقاُلوا اأَجَتْ
َك اأَْنَت اْلَعِليُم  اِدِقنَي )31( َقاُلوا �ُسْبَحاَنَك َل ِعْلَم َلَنا اإِلَّ َما َعلَّْمَتَنا اإِنَّ ُهْم َعَلى امْلَاَلِئَكِة َفَقاَل اأَْنِبُئويِن ِباأَ�ْسَماِء َهوؤَُلِء اإِْن ُكْنُتْم �سَ َتْعَلُموَن )30( َوَعلََّم اآََدَم اْلأَ�ْسَماَء ُكلََّها ُثمَّ َعَر�سَ

ِكيُم )32(( �سورة البقرة الآية 32-30 احْلَ
اِدِقنَي(�سورة هود الآية )32(  ا َتِعُدَنا اإِْن ُكْنَت ِمَن ال�سَّ َت ِجَداَلَنا َفاأِْتَنا مِبَ اجلدل - قال تعاىل: )َقاُلوا َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتَنا َفاأَْكرَثْ

َها َت�ْسَعى )66(( �سورة طه  نَّ َلْيِه ِمْن �ِسْحِرِهْم اأَ ُل اإِ يُُّهْم ُيَخيَّ ْلَقى )65( َقاَل َبْل اأَْلُقوا َفاإَِذا ِحَباُلُهْم َوِع�سِ َل َمْن اأَ وَّ ا اأَْن َنُكوَن اأَ مَّ ا اأَْن ُتْلِقَي َواإِ قال تعاىل : )َقاُلوا َيا ُمو�َسى اإِمَّ
جاء يف احلديث ال�سريف عن ر�سول اهلل � اأنه قال )أنا ضمين ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا( 

َراِط )22(( �سورة �س قِّ َوَل ُت�ْسِطْط َواْهِدَنا اإِىَل �َسَواِء ال�سِّ َنا َعَلى َبْع�ٍس َفاْحُكْم َبْيَنَنا ِباحْلَ َماِن َبَغى َبْع�سُ قال تعاىل : )اإِْذ َدَخُلوا َعَلى َداُووَد َفَفِزَع ِمْنُهْم َقاُلوا َل َتَخْف َخ�سْ
َك َحِكيٌم َعِليٌم (�سورة الأنعام الآية )83((   ُتَنا اآََتْيَناَها اإِْبَراِهيَم َعَلى َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َن�َساُء اإِنَّ َربَّ احلجة قال تعاىل : )َوِتْلَك ُحجَّ

ْم�ِس ِمَن  َ َياأِْتي ِبال�سَّ يُت َقاَل اأََنا اأُْحِيي َواأُِميُت َقاَل اإِْبَراِهيُم َفاإِنَّ اهللَّ َي الَِّذي ُيْحِيي َومُيِ ُ امْلُْلَك اإِْذ َقاَل اإِْبَراِهيُم َربِّ ِه اأَْن اآََتاُه اهللَّ قال تعاىل : )اأَمَلْ َتَر اإِىَل الَِّذي َحاجَّ اإِْبَراِهيَم يِف َربِّ
امِلِنَي (�سورة البقرة الآية 258 ُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ امْلَ�ْسِرِق َفاأِْت ِبَها ِمَن امْلَْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواهللَّ
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- حافظ على ب�سرك ممتدًا نحو احل�سور. - حاول ال�سرتخاء.   
- حافظ على توزيع النظر يف كل اأرجاء موقع العر�س. - وزع نظراتك على احل�سور وب�سكل متوازن. 
-  تذكر اأن التوا�سل بالعني اأحد اأهم و�سائل التوا�سل. - تابع احلديث مع احل�سور بالعني.  

مناذج وتطبيقات:
تعبريات الوجه: 

العبو�س - قال تعاىل: )َعَب�َس َوَتَوىلَّ )1( اأَْن َجاَءُه اْلأَْعَمى )2(( �سورة عب�س 
َر اأََحُدُهْم ِباْلأُْنَثى َظلَّ  ِ اْلَبَناِت �ُسْبَحاَنُه َوَلُهْم َما َي�ْسَتُهوَن )57( َواإَِذا ُب�سِّ احلزن -  قال تعاىل: )َوَيْجَعُلوَن هلِلَّ
اِب  َ ُه يِف الرتُّ ْم َيُد�سُّ �ِسُكُه َعَلى ُهوٍن اأَ َر ِبِه اأَمُيْ ا َوُهَو َكِظيٌم )58( َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن �ُسوِء َما ُب�سِّ َوْجُهُه ُم�ْسَودًّ

اأََل �َساَء َما َيْحُكُموَن )59((�سورة النحل
اِحَكٌة ُم�ْسَتْب�ِسَرٌة )39(( �سورة عب�س  ال�سعادة - قال تعاىل: )ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ُم�ْسِفَرٌة )38( �سَ

اْلَفَجَرُة  اْلَكَفَرُة  ُهُم  اأُوَلِئَك   )41( ٌة  َقرَتَ َتْرَهُقَها   )40( ٌة  َغرَبَ َعَلْيَها  َيْوَمِئٍذ  )َوُوُجوٌه  تعاىل:  قال   - ال�سقاء 
)42(( �سورة عب�س 

ي َواْلأَْقَداِم )41(( �سورة الرحمن  َوا�سِ الإجرام - قال تعاىل: )ُيْعَرُف امْلُْجِرُموَن ِب�ِسيَماُهْم َفُيوؤَْخُذ ِبالنَّ
َتاٍل َفُخوٍر  َ َل ُيِحبُّ ُكلَّ خُمْ �ِس يِف اْلأَْر�ِس َمَرًحا اإِنَّ اهللَّ ا�ِس َوَل مَتْ َك ِللنَّ ْر َخدَّ عِّ الإ�ستكبار - قال تعاىل: )َوَل ُت�سَ

)18(( �سورة لقمان
ًدا  ًعا �ُسجَّ اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركَّ اُء َعَلى اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه اأَ�ِسدَّ ِ َوالَّ ٌد َر�ُسوُل اهللَّ مَّ الإميان - قال تعاىل: )حُمَ
َوَمَثُلُهْم يِف  ْوَراِة  َمَثُلُهْم يِف التَّ َذِلَك  ُجوِد  اأََثِر ال�سُّ ِمْن  ُوُجوِهِهْم  َواًنا �ِسيَماُهْم يِف  َوِر�سْ  ِ اًل ِمَن اهللَّ َيْبَتُغوَن َف�سْ
 ُ اَر َوَعَد اهللَّ اَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّ رَّ ُه َفاآََزَرُه َفا�ْسَتْغَلَظ َفا�ْسَتَوى َعَلى �ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّ يِل َكَزْرٍع اأَْخَرَج �َسْطاأَ اْلإِجْنِ

اِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َواأَْجًرا َعِظيًما )29(( �سورة الفتح  احِلَ ِذيَن اآََمُنوا َوَعِمُلوا ال�سَّ الَّ
ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم )29(( �سورة الذاريات  كَّ ٍة َف�سَ رَّ العجب - قال تعاىل:) َفاأَْقَبَلِت اْمَراأَُتُه يِف �سَ
َلى َناًرا  َبٌة )3( َت�سْ الذل - قال تعاىل: )َهْل اأََتاَك َحِديُث اْلَغا�ِسَيِة )1( ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َخا�ِسَعٌة )2( َعاِمَلٌة َنا�سِ

َحاِمَيًة )4(( �سورة الغا�سية 

العينان:
َكِظيٌم  َفُهَو  ْزِن  احْلُ ِمَن  َعْيَناُه  ْت  َواْبَي�سَّ ُيو�ُسَف  َعَلى  اأَ�َسَفى  َيا  َوَقاَل  َعْنُهْم  )َوَتَوىلَّ   : تعاىل  قال   -  احلزن 

)84(( �سورة يو�سف 
ْوُف َراأَْيَتُهْم َيْنُظُروَن اإَِلْيَك َتُدوُر اأَْعُيُنُهْم َكالَِّذي ُيْغ�َسى  ًة َعَلْيُكْم َفاإَِذا َجاَء اخْلَ اخلوف - قال تعاىل : )اأَ�ِسحَّ
 ُ ِمُنوا َفاأَْحَبَط اهللَّ رْيِ اأُوَلِئَك مَلْ ُيوؤْ ًة َعَلى اخْلَ �ِسحَّ ْوُف �َسَلُقوُكْم ِباأَْل�ِسَنٍة ِحَداٍد اأَ َعَلْيِه ِمَن امْلَْوِت َفاإَِذا َذَهَب اخْلَ

ِ َي�ِسرًيا )19(( �سورة الأحزاب  اأَْعَماَلُهْم َوَكاَن َذِلَك َعَلى اهللَّ
وا ِبِهْم َيَتَغاَمُزوَن )30(( �سورة املطففني   ال�سخرية - قال تعاىل: )َواإَِذا َمرُّ
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حركة الراأ�ص: 
اأْ�ُس �َسْيًبا َومَلْ اأَُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ �َسِقيًّا )4(( �سورة مرمي  ي َوا�ْسَتَعَل الرَّ كرب العمر - قال تعاىل: )َقاَل َربِّ اإِينِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّ
الذعر - قال تعاىل: )ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرُءو�ِسِهْم َل َيْرَتدُّ اإَِلْيِهْم َطْرُفُهْم َواأَْفِئَدُتُهْم َهَواٌء )43(( �سورة اإبراهيم 
َبِني  َبنْيَ  ْقَت  َفرَّ َتُقوَل  اأَْن  َخ�ِسيُت  اإِينِّ  ِبَراأْ�ِسي  َوَل  ِبِلْحَيِتي  َتاأُْخْذ  َل  اأُمَّ  اْبَن  َيا  )َقاَل  تعاىل:  قال   - الإعتذار 

اإِ�ْسَراِئيَل َومَلْ َتْرُقْب َقْويِل )94(( �سورة طه 
ْرَنا َو�َسِمْعَنا َفاْرِجْعَنا َنْعَمْل  َنا اأَْب�سَ ِهْم َربَّ الذل - قال تعاىل : )َوَلْو َتَرى اإِِذ امْلُْجِرُموَن َناِك�ُسوا ُرُءو�ِسِهْم ِعْنَد َربِّ

ا ُموِقُنوَن )12(( �سورة ال�سجدة  ا اإِنَّ احِلً �سَ
وَن َوُهْم  دُّ ْوا ُرُءو�َسُهْم َوَراأَْيَتُهْم َي�سُ ِ َلوَّ الإ�ستكبار - قال تعاىل: )َواإَِذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا َي�ْسَتْغِفْر َلُكْم َر�ُسوُل اهللَّ

وَن )5(( �سورة املنافقون  ُم�ْسَتْكرِبُ

حركات الأرجل: 
َقاُلوا  اِهُلوَن  اجْلَ َخاَطَبُهُم  َواإَِذا  َهْوًنا  اْلأَْر�ِس  َعَلى  �ُسوَن  مَيْ ِذيَن  الَّ ْحَمِن  الرَّ )َوِعَباُد  تعاىل:  قال   - التوا�سع 

�َساَلًما )63(( �سورة الفرقان 
َباَل ُطوًل )37((  َك َلْن َتْخِرَق اْلأَْر�َس َوَلْن َتْبُلَغ اجْلِ �ِس يِف اْلأَْر�ِس َمَرًحا اإِنَّ الإ�ستكبار - قال تعاىل: )َوَل مَتْ

�سورة الإ�سراء 
�ِسي َعَلى ا�ْسِتْحَياٍء َقاَلْت اإِنَّ اأَِبي َيْدُعوَك ِلَيْجِزَيَك اأَْجَر َما �َسَقْيَت  احلياء - قال تعاىل: )َفَجاَءْتُه اإِْحَداُهَما مَتْ

امِلِنَي )25(( �سورة الق�س�س  ْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّ �َس َقاَل َل َتَخْف جَنَ ا َجاَءُه َوَق�سَّ َعَلْيِه اْلَق�سَ َلَنا َفَلمَّ
اِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ  ْب�سَ َن ِمْن اأَ �سْ جذب الإنتباه - قال تعاىل: )َوُقْل ِلْلُموؤِْمَناِت َيْغ�سُ
ِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ اإِلَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ اأَْو اآََباِئِهنَّ اأَْو اآََباِء ُبُعوَلِتِهنَّ  اإِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَي�سْ
ِو  اُنُهنَّ اأَ ْو َما َمَلَكْت اأَمْيَ َخَواِتِهنَّ اأَْو ِن�َساِئِهنَّ اأَ ْو َبِني اأَ ْو اإِْخَواِنِهنَّ اأَْو َبِني اإِْخَواِنِهنَّ اأَ ْبَناِء ُبُعوَلِتِهنَّ اأَ اأَْو اأَْبَناِئِهنَّ اأَْو اأَ
ِرْبَن ِباأَْرُجِلِهنَّ  �َساِء َوَل َي�سْ ِذيَن مَلْ َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النِّ ْفِل الَّ َجاِل اأَِو الطِّ اِبِعنَي َغرْيِ اأُويِل اْلإِْرَبِة ِمَن الرِّ التَّ

ِ َجِميًعا اأَيَُّها امْلُوؤِْمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن )31(( �سورة النور  ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفنَي ِمْن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا اإِىَل اهللَّ

ال�شمت:
ال�سمت من اأ�ساليب الت�سال التي ميكن ا�ستغاللها باأكرث من طريقة بل ميكن ا�ستخدامه للتعبري عن معان 

متناق�سة ح�سب طبيعة كل موقف. 
فاأكره اأن اأكون له جميبا يخاطبني ال�سفيه بكل قبح   وكما قال ال�سافعي : 
كعود زاده الحراق طيبا يزيد �سفاهة فاأزيد حلما      

فخري من اإجابته ال�سكوت اإذا نطق ال�سفيه فال جتبه       
واإن خليته كمدًا ميوت فاإن كلمته فرجت عنه       
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تق�شيمات الت�شال:
1- الت�سال الذاتي والذي يدور بني الإن�سان ونف�سه.

�سخ�س  اأو  لوجه(،  وجهًا  ال�سخ�سي-  واآخر)الت�سال  �سخ�س  بني  يحدث  والذي  املبا�سر  الت�سال   -2
واآخرون)الت�سال اجلمعي( وقد ي�سمى ) البين�سخ�سي( اذا مت ا�ستخدام و�سيلة للقيام بعملية الت�سال 

كما ي�ستخدم اخلطيب امليكرفون لتو�سيل الر�سالة اإىل جمهوره امل�ستفيد.
3- الت�سال اجلماهريي واملعروف بالو�سائل امل�سموعة واملرئية) ال�سمعب�سرية( واملقروؤة........

عنا�شر الإت�شال )اأركان الإت�شال( : 
واملتمثله اأ�سا�سَا يف : 

معني  ب�سكل  الآخرين  يف  يوؤثر  اأن  يود  الذي  الأ�سخا�س(  جمموعة  )اأو  ال�سخ�س  به  يق�سد  املر�سل:   -
لي�ساركوه يف اأفكار، اأو اجتاهات، اأو معلومات، اأو خربات معينة. )وهو اجلهة التي تر�سل املعلومات بق�سد 

اإثارة �سلوك حمدد(.
- الر�سالة: وتعني جمموعة املعاين التي ير�سلها املر�سل للم�ستقبل لإبالغ معلومة ويف بع�س الأحيان للحث 
اأو  حركية  اأخرى  رموز  اإىل  اإ�سافة  ت�سويرية،  اأو  تقنية  اأو  كتابية  اأو  لفظية  اإما  وهي  موقف،  تغيري  على 
لفظية اأو رمزية.)وهي جمموعة من الأفكار، اأو املفاهيم، اأو املهارات، اأو احلقائق، اأو املبادئ، اأو القيم، اأو 

الجتاهات، التي يرغب املر�سل يف توجيهها اإىل امل�ستقبل(.
- امل�ستقبل: يق�سد به ال�سخ�س ) اأو جمموعة الأ�سخا�س ( الذي ي�ستقبل حماولت التاأثري ال�سادرة عن 

املر�سل )وهو الطرف الذي يتلقى املعلومة املر�سلة(.
- و�سيلة الت�سال )القناة(: والتي ت�ستخدم يف نقل الر�سالة، كاللغة والأ�سكال والرموز، وقد تكون لفظية 

وغري لفظية. 
عليها  يجيب  التي  الإجابة  وهي  ال�سدى(:  )رد  – املرتدة  الراجعه  التغذيه  – الإ�ستجابه-  الفعل  رد   -
يف  جناحها  ومدى  التعليمات  جدوى  تبني  عملية  )وهي  املر�سل.  من  يتلقاها  التي  الر�سالة  عن  امل�ستقبل 

حتقيق ما هدفت اإليه(.
- الأثر:النتيجة النهائية للقيام بعملية الت�سال وهي متنوعة ) اإيجابية، مل تتغري، �سلبية.......اإلخ(.

اأهداف الإت�شال تتمثل يف : 
العلمية  الناحية  بني  رابطًا  ووعظي،  ب�سكل خطابي  العلمية  املادة  تقدمي  هو  اإت�سال اخلطيب  من  الغاية 
والناحية ال�سرعية بهدف تغيري مفاهيم واجتاهات اجلمهور امل�ستهدف حول مفاهيم ال�سحة الإجنابية 

طالبًا من اجلمهور اإتباع �سلوك علمي متوازن مع ال�سريعة الإ�سالمية الغراء، واخلال�سة تتمثل يف:
)املمار�سات( ال�سلوكيات  • تغيري  )الإجتاهات(   املواقف  • تغيري  باأنواعها  املعلومه  • تقدمي 

وتتغري اجتاهات النا�س لرغبة يف حتقيق مايلي:
- للح�سول على اأف�سل �سيء ملحوظ يف �سحتهم          - للح�سول على قناعة داخلية لإتباع �سلوك معني.
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لهذا فاإن اخلطيب عليه اأن يوظف اأ�سكال الت�سال )اخلطب – الندوات – املحا�سرات ... الخ( مع جمهوره 
امل�ستهدف مبا يوؤدي اإىل رفع م�ستواهم املعريف حول ال�سيا�سة ال�سكانية باجلمهورية اليمنية، واإظهار حجم 
امل�سكلة من ناحية �سحية – اجتماعية – تربوية – اقت�سادية ... الخ(، كما اأن على اخلطيب اأن يوجه 
اجلماهري اإىل اأ�ساليب تطبيقية حيال ال�سحة الإجنابية والأ�ساليب التطبيقية يف تنظيم الأ�سرة م�ستندًا 

اإىل كتاب اهلل و�سنة ر�سوله الكرمي عليه اأف�سل ال�سالة والت�سليم .

مراحل عملية الإت�شال: 
مرحلة اإدراك الر�ساله النابعة عن نية اأو هدف اأو دافع. 

مرحلة الرتميز وهي مرحلة حتويل املعاين اإىل رموز لفظية اأو غري لفظية. 
مرحلة اإختيار الو�سيلة اأو قناة الإت�سال املنا�سبة. 

مرحلة فك الرموز وهي مرحلة حتويل الرموز الوا�سلة اإىل امل�ستقبل اإىل معاين. 
مرحلة الإ�ستجابة واملتمثلة يف ردود الفعل الإيجابية اأو ال�سلبية للر�سالة. 

املبادئ الأ�شا�شية ملهارات توعية واإر�شاد الكبار:
1- ربط الأهداف باحلاجات النف�سية و العقلية و الجتماعية للم�ستمعني.

التجربة  العواطف، طلب  العقل، منا�سدة  الأ�ساليب يف الطرح بني) منا�سدة �سرعية، خماطبة  2- تنويع 
والعمل، .....الخ( .

3- مراعاة الفروق الفردية بني امل�ستمعني. 
4- العوة اىل اهلل عملية م�ستمرة طوال حياة الن�سان.

5- يف�سل اأن تكون امل�ساكل والأمثلة امل�ستخدمة واقعية.
6- و�سع ال�سورة الكلية عن امل�سكلة اأوَل ثم اإي�ساح عنا�سرها الفرعية. 

7- الرتكيز على امل�سكلة.
- املطالبة بامل�ساركة الفاعلة والتفكري الكلي املتكامل حول امل�سكلة وو�سوح التعليمات املمكنة حللها.

8- طلب التطبيق ملا يتم التوعية حوله.
9- اختيار الوقت املنا�سب. 

10- مراعاة املكان املنا�سب )توفري البيئة املريحة واجلل�سة املنا�سبة(. 
11- مراعاة الظروف اجلغرافية للمكان )حالة الطق�س خالل تقدمي الإر�ساد اأو املوعظة، الأمان، املو�سم 

الزراعي.....الخ(.
12-مراعاة حالت النا�س )خا�سة الأمهات فلديهن اإلتزامات كثرية، فتكون املوعظة مركزة وخمت�سرة 

وهادفة......( يف وقت ق�سري.
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بع�ص موا�شفات الر�شالة الناجحة: 
حتى يتمكن اخلطيب من ت�سميم الر�سالة الإعالمية املقبولة والناجحة، يجب اأن يراعي اخل�سائ�س الآتية:
الإعالمية: ) مفهومة، �سريحة، �سادقة، منطقية، جذابة، موجزة، ملمو�سة،  الر�سالة  تكون  اأن  - يجب 

مقنعة، متنوعة، ذات هدف وا�سح، غري حمدثة الختالفات والت�سوي�س،...الخ(.
- قابلة لالإحتفاظ بالذاكرة وميكن تذكرها وتداولها ب�سهولة.

- تربط ال�سلوكيات اجلديدة بالأفكار ال�سائدة ال�سابقة املطلوب معاجلتها. 
- حت�س على تعليم املهارات وتقدمي مهارات جديدة. 

- اأن ل تتعار�س مع:
للبلد. وال�سيا�سة  • القانون  ال�سحيحة.   ال�سرعية  • املفاهيم 

امل�سروعة. والأعراف  والتقاليد  • العادات 
)امل�ستمعني(. امل�ستقبل  بخاطر  تدور  التي  الأ�سئلة  اإجابة  على  قادرة  • وتكون 

بع�ص �شفات اخلطيب )املر�شد( الناجح
لكي ت�سل ر�سالة اخلطيب ) املر�سل( اإىل الفئة امل�ستهدفة ) اجلمهور( يف�سل اتباع ما يلي :

2- �سحة البناء الكالمي  1- اإتقان اللغة ومعرفة اأدبياتها   
4- اإ�ست�سعار الثقة بالنف�س واإمتالك ال�سجاعة الأدبية  3- البيان وح�سن التعبري     

6- القول احل�سن 5- اإ�ستخدام الق�س�س والأمثلة والعرب 
7- دقة الإف�ساح عن الهدف وو�سوحه )الإف�ساح عن الأفكار الرئي�سية(.

8- الهتمام باملظهروامللب�س مبا متعارف عليه يف املجتمع. 
9- و�سوح ال�سوت واإخراج احلروف من خمارجها)وا�سح ال�سوت والنربات املخارج بدون الإ�سراع(.

11- ا�ستخدام نربات ال�سوت ب�سكل ين�سجم مع م�سمون الر�سالة. 10- جتنب الإ�ستطراد والتفريع.  
12- ال�سيطرة على حركات اجل�سم وتعابري الوجه وا�ستعمالها بال�سكل ال�سحيح.

13- يف�سل اأن يكون لدى املر�سل:) مهارات الإقناع، حب امل�ساركة، حمبوبًا، ثقة(. 
14-اأ�سلوب الطرح متغري مع ثبات الفكرة مبعنى :

ال�سرعية.   اجلوانب  على  معتمدة  الر�سالة  تطرح  • قد 
ال�سحية.  اجلوانب  على  معتمدة  الر�سالة  تطرح  • قد 

الفائدة.  ومالحظة  التطبيق  اأ�سلوب  على  معتمدة  الر�سالة  تطرح  • قد 
التفكري. اأ�سلوب  على  معتمدة  الر�سالة  تطرح  • قد 

الطرح: اأ�سلوب  يكون  اأن  • يف�سل 
الغام�سة.  القوية  – ال�سحية  اللغوية  امل�سطلحات  ا�ستعمال  وبدون  مفهومة  وبلغة  • ب�سيطًا 

والأهمية.  الرتكيز  اأماكن  عند  �سوته  رافعًا  • خطابيًا 
الر�سالة.  ور�سوخ  للتوكيد  الر�سالة  • يكرر 
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من بع�ص اأخالقيات املر�شل )اخلطيب( 
)احلديث(.  املحا�سرة  مقاطعة  عند  الغ�سب  • عدم 

. كامل  ب�سكل  واملناق�سة  للمداخالت  فر�سة  • ترك 
مثل: اللفظية(  غري  )العوائق  اللفظي  غري  الت�سال  بطريقة  التوا�سل  يعيق  ما  اإحداث  • عدم 

- ان�سغاله بالقلم اأو ال�ساعة اأو الطرق على الطاولة خالل ا�ستف�سار امل�ستقبل للر�سالة .
- حك الذقن، اأو اإ�سالح العمة اأو ال�سال خالل ا�ستف�سار امل�ستقبل للر�سالة . 

- التعجب من ال�ستف�سار اأو ال�سوؤال .
- اإظهار القلق، والتوتر، وال�سجر ب�سبب طرح ال�سوؤال . 

يف�سل من املر�سل ) اخلطيب( اأن :
بها.  ال�ستدلل  مت  التي  الثقافية  العلمية،  ال�سرعية،  امل�سادر  اإىل  • ي�سري 

جيدًا.  يفهمها  ل  التي  الأ�سياء  على  الرد  يف  والت�سرع  الإِجابة،  • يجتنب 
ُ َنْف�ًسا اإِلَّ ُو�ْسَعَها َلَها َما  )َل ُيَكلُِّف اهللَّ تعاىل  قال  وممكنًا  معقوًل  امل�ستهدف  اجلمهور  من  طلبه  • يكون 

َك�َسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَت�َسَبْت(29  
، ثم  الخ  الر�سالة ؟ ... هل ناحية علمية ؟...هل ناحية �سرعية ؟...  يتلم�س ملاذا ل يقبلون  اأو  • يعرف، 

يركز خالل الطرح على ما يبطل �سكوكهم، اأو يجيب على ا�ستف�ساراتهم.
الر�سالة. لطرح  املجتمع(   ( امل�ستهدفة  للفئة  املنا�سبني  والزمان  املكان  • يعرف 

التخطيط لعملية الت�شال اجلمعي : 
اإن ال�سروع يف حل م�سكلة يحتاج اإىل عملية التخطيط من اأجل حتقيق ا�سرتاتيجية معينة 

)هدف عام ( واإذا طبقنا عملية التخطيط يف جمال الت�سال، يجب علينا ما يلي :
التعرف على الفئة امل�ستهدفة )احل�سور- امل�ستمعني( من حيث:

- املواقف وال�سلوكيات ال�سائعة. - العادات والتقاليد والأعراف.   - اخللفية التعليمية . 
- اجلوانب ال�سرعية والفقهية. - اخلدمات ال�سحية املتاحة.  

- اأخرى.  - الظروف القت�سادية والجتماعية.  
بهذا ي�ستطيع اخلطيب )املر�سل( حتديد الحتياجات وحتديد الأولويات لتلك الفئة .

الناحية  اأهداف خا�سة )تف�سيلية( من  و�سع  العام )ال�سرتاتيجية( لبد من  الهدف  اأجل حتقيق  ومن 
الإعالمية ت�سمى اأهداف اإت�سالية لكل ن�ساط، وجميع هذه الأهداف اخلا�سة تخدم الهدف العام.

و�شع هدف ات�شايل )هدف الن�شاط (:
مثال :

اأ - الت�سجيع على القيام بفوا�سل زمنية منا�سبة بني كل حمل واآخر )مباعدة بني الولدات(.
29  �سورة البقرة،)286(.
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ب - التقليل من خماطر احلمل والولدة يف �سن الإجناب. 
ج- الت�سجيع على الر�ساعة الطبيعية. 

د - التوعية حول تنظيم الأ�سرة. 
اأقالم  كروؤو�س  تعترب  والتي  الإعالمية  للر�سائل  النماذج  �سياغة  يف  نبداأ  امليدان،  يف  التنفيذ  وخالل 

للمحا�سرة اأو اخلطبة اأو الندوة، وهذه الر�سائل الإعالمية ال�سغرية هي حمور املو�سوع ... الخ.

�شياغة النماذج للر�شائل الإعالمية ) الت�شالية( 
اأمثلة تطبيقية :

1- اإن املفهوم ال�سائد اأن م�ساعفات احلمل والولدة هي قدر املراأة ول ميكن م�ساعدتها على التغلب عليها 
هو مفهوم خاطئ جدًا .

2- الر�ساعة الطبيعية ملدة عامني اإحدى و�سائل تنظيم الأ�سرة .
3- الأم بحاجة اإىل تغذية متوازنة كمًا ونوعًا خالل احلمل والقيام بالر�ساعة الطبيعية . 

بع�س  اأن  اخلطيب  تلم�س  )الت�سالية(  الإعالمية  للر�سائل  الأويل  الختبار  بعملية  القيام  خالل  ومن 
�سياغة  عّدل  لهذا  امل�ستهدفة  الفئة  من  تفهم  ل  قد  –متوازنة(  – تنظيم  جدًا  خاطئ   ( مثل  العبارات 

الر�سائل بطرق اأكرث فهمًا لدى الفئة امل�ستهدفة .
الختبار الأويل للر�سائل من حيث :

الخ. العقيدة...  – ال�سيا�سة-  – التقاليد  العادات  مع  • امل�سطلحات  • اللغة      
امل�ستهدف. املجتمع  لدى  • قبولها  الر�سالة.       • و�سوح 

اأخرى. اأولويات  لديه  اأن  اأم  كاأولويات  لها  امل�ستهدف  املجتمع  • نظرة 

وقبل	تنفيذ	الن�ساط	يف	امليدان	يجب	علينا	:
املالية: واملبالغ  املنا�سب  واملكان  والزمان  الن�ساط  نوع  • حتديد 

- خطبة – ندوة – حما�سرة – خاطرة – نقا�س مفتوح – م�سابقة... الخ والتقييم هو الأ�سلوب الأمثل من 
اأجل تقومي العمل وجناحه ، وله اأ�سكال عده وطرق خمتلفة ل�سنا ب�سددها 

من:  ذلك  مالحظة  وميكن  الن�ساط  لتقييم  املعايري  • و�سع 
						اأ(	خلل	املحا�سرة	:

 - م�ساهدة التفاعل والتجاوب.  - طرح الأ�سئلة واملناق�سة.     - تقبل الفكرة. 
					ب(	بعد	املحا�سرة	:

- طلب اإعادة املو�سوع يف مكان اآخر اأو زمان اآخر. - تبني الفكرة من بع�س احلا�سرين.   
- و�سع بع�س مقتطفات املو�سوع )املحا�سرة( على املجلة احلائطية بامل�سجد. 

- فتح النقا�س يف املجال�س الجتماعية بعد اخلطبة اأو املحا�سرة ...

وبهذا يعرف اخلطيب )املر�سل( مدى تقبل املجتمع للر�سالة اأو الأ�سلوب اأو الطرح ... اإلخ 
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معوقات الت�شال:
التعريف:هي كافة املتغريات التي متنع اأو تعيق عملية تبادل املعلومات اأو الأفكار اأو امل�ساعر اأو توؤخر اإر�سالها 

واإ�ستقبالها اأو حترف اأو ت�سوه معناها من مايوؤدي اإىل رف�سها من قبل اجلمهور امل�ستهدف.

العوائق	الرئي�سية:
1- ت�سوي�س داخلي على املعنى من ال�سعب معرفة اأو التخل�س منه. 

2- ت�سوي�س خارجي مادي �سهل معرفته والتخل�س منه.

العوائق	بالن�سبة	للمت�سل	)املر�سل(:
2- احلالة النف�سية للمت�سل 1- ف�سا�سة وتعايل اأو تكرب املر�سل على امل�ستقبل 

4- عدم الإ�ستماع اإىل املتحدث  3- عدم خماطبة اجلمهور بلغة �سهلة مب�سطة  
6- قلة املعرفة بالتعامل مع الأ�سخا�س  5- ف�سول الكالم     

اإ�ستخدام  املبتذله،  الكلمات  ا�ستخدام  التورية،  الغريبة،  امل�سطلحات  اإ�ستخدام  الإت�سال  معوقات  من 
الكلمات املثرية للجدل، اإ�ستخدام الكلمات الغام�سة وغري الدقيقة، اإ�ستخدام الكلمات الزائدة اأو احل�سوية، 
اإ�ستخدام ال�سور البالغية املبهمة، اإ�ستخدام الكلمات ال�ساخرة، التهكم، ال�ستدراج لل�سائل، الرتكيز على 

الأخطاء يف املناق�سة اأو ال�سوؤال .
- الت�سرع يف احلكم على الأمور، وال�ستنتاجات غري املعتمدة على م�سادر موثوق بها . 

- التجريح، التحيز، التع�سب، التخ�سي�س.

بع�ص معوقات الإت�شال اجلمعي
عوائق خا�سة بامل�سدر:

طرح املادة جافة بدون تفهم للن�سو�س ال�سرعية والطبية. 
عدم تب�سيط املادة الطبية وو�سع التعاريف الالزمة لفهم املادة.

عوائق خا�شة باملر�شل ) اخلطيب(:
*الف�سا�سة، التعايل، عدم اللني يف الطرح، الكرب و العياذ باهلل.........الخ .

وا ِمْن َحْوِلَك(30  . ا َغِليَظ اْلَقْلِب َلْنَف�سُّ ِ ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّ َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهللَّ تعاىل:)  • قال 
ًنا  ُه َطَغى )43( َفُقوَل َلُه َقْوًل َليِّ ُخوَك ِباآََياِتي َوَل َتِنَيا يِف ِذْكِري )42( اْذَهَبا اإِىَل ِفْرَعْوَن اإِنَّ • )اْذَهْب اأَْنَت َواأَ

ُر اأَْو َيْخ�َسى(31  َلَعلَُّه َيَتَذكَّ
اأن تكون نف�سية اخلطيب مرتاحة لأن مزاجه ينعك�س  الندوة يف�سل  اإعداد املحا�سرة - اخلطبة-  *عند 
امِلِنَي )10( َقْوَم  اأَِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّ َواإِْذ َناَدى َربَُّك ُمو�َسى  بطريقة غري مبا�سرة على طرحه قال تعاىل: ) 

30  �سورة اآل عمران ،)159(
31  �سورة طه،)44-42(
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ْدِري َوَل َيْنَطِلُق ِل�َسايِن َفاأَْر�ِسْل اإِىَل  يُق �سَ ُبوِن )12( َوَي�سِ ِفْرَعْوَن اأََل َيتَُّقوَن )11( َقاَل َربِّ اإِينِّ اأََخاُف اأَْن ُيَكذِّ
َهاُروَن(32  

*خماطبة اجلمهور بلغه ولهجة اأو م�سطلحات ماألوفة. قال تعاىل:) َوَما اأَْر�َسْلَنا ِمْن َر�ُسوٍل اإِلَّ ِبِل�َساِن َقْوِمِه 
ِكيُم(33  وقال تعاىل:) اْذَهْب اإِىَل ِفْرَعْوَن  ُ َمْن َي�َساُء َوَيْهِدي َمْن َي�َساُء َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَ لُّ اهللَّ َ َلُهْم َفُي�سِ ِلُيَبنيِّ
ْر يِل اأَْمِري )26( َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِل�َسايِن )27( َيْفَقُهوا  ْدِري )25( َوَي�سِّ ُه َطَغى )24( َقاَل َربِّ ا�ْسَرْح يِل �سَ اإِنَّ
َقْويِل )28( َواْجَعْل يِل َوِزيًرا ِمْن اأَْهِلي )29( َهاُروَن اأَِخي )30( ا�ْسُدْد ِبِه اأَْزِري )31( َواأَ�ْسِرْكُه يِف اأَْمِري (34 

* عدم التحيز والتع�سب وا�ستعمال الرتهيب، قال ال�ساعر: 
كما اأن عني ال�سخط تبدي امل�ساويا وعني الر�ساء عن كل عيب كليلة     

معوقات بالن�شبة للر�شالة:
و�سوح  وعدم  معنى  من  اأكرث  لها  وجمل  وعبارات  كلمات  اإ�ستخدام  عن  الناجم  املعنى  على  الت�سوي�س   -

الفكرة اأو الهدف من الر�سالة.
- احل�سو الزائد للمعلومات الواردة يف الر�سالة.

- نق�س املعلومات الواردة يف الر�سالة الإت�سالية، اأو اإخالل بامل�سمون.
- عدم اإ�ستخدام الوقت املنا�سب اأو املكان املنا�سب لطرح الر�سالة واإر�سالها اإىل امل�ستقبلني.

- طول الر�سالة اململ اأو ق�سرها املخل.
- �سعف الرتابط املنطقي بني عنا�سر الر�سالة.

- عر�س جزء من الر�سالة ، واإغفال جزء اآخر، كاأن يتم عر�س اجلانب العلمي دون اإظهار اجلانب ال�سرعي.
- غياب اإظهار املعاجلة للم�سكلة خالل تقدمي الر�سالة الإعالمية. 

العوائق بالن�شبة للو�شيلة:
- الت�سوي�س املادي الذي من �ساأنه اأن يعيق اإر�سال واإ�ستقبال الر�سالة يف الوقت املنا�سب .

- عدم توفر و�سائل اإت�سال جماهريي اأو اإت�سال �سخ�سي .
- قد تكون م�سكلة ميكن معرفتها فنيًا وحلها مثل: 

ارتفاع مكربات ال�سوت فجاأة. 
عدم و�سوح ال�سوت. 

تداخل البث الإذاعي مع �سوت امليكرفون. 
انقطاع التيار الكهربائي .

32 �سورة ال�سعراء،)13-10(
33 �سورة اإبراهيم ،)4(.

34  - �سورة طه،)32-24(.
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العوائق بالن�شبة للم�شتقبل:
- نف�سية	امل�ستقبل: فاإذا كان ياأخذ موقفًا معينًا من املو�سوع )ال�سحة الإجنابية اأو ال�سيا�سة ال�سكانية( 

فرتاه:
يخرج خالل الندوة.

يحدث بلبلة.
يقاطع املتحدث. 

ي�سكك يف معلومات اخلطيب ...
قد ينع�س خالل احلديث، ويبدي امللل.

وا  وا َوا�ْسَتْكرَبُ رُّ �سَ اِبَعُهْم يِف اآََذاِنِهْم َوا�ْسَتْغ�َسْوا ِثَياَبُهْم َواأَ قال تعاىل : )َواإِينِّ ُكلََّما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر َلُهْم َجَعُلوا اأَ�سَ
ا�ْسِتْكَباًرا )7( ُثمَّ اإِينِّ َدَعْوُتُهْم ِجَهاًرا )8( ُثمَّ اإِينِّ اأَْعَلْنُت َلُهْم َواأَ�ْسَرْرُت َلُهْم اإِ�ْسَراًرا )9( َفُقْلُت ا�ْسَتْغِفُروا 

اًرا )10((35  ُه َكاَن َغفَّ ُكْم اإِنَّ َربَّ
- الفهم اخلاطئ للمعاين لأ�سباب علمية اأو ثقافية ..الخ. 

- التحيز وعدم النظرة املو�سوعية لالأمور من عدة جوانب وال�سك حول املر�سل والر�سالة.
املر�سل) اخلطيب(  التعليمي بني  امل�ستوى  التفاوت يف  اإذا مل يالحظ اخلطيب  - قد يحدث فهم خاطئ 

وامل�ستقبل)اجلمهور(.
- التع�سب والتحيز من بع�س امل�ستقبلني �سد اخلطيب اأو الر�سالة.

- الإ�ستجابات غري املنا�سبة مثل : 
الإ�ستجابة الهام�سية. 

الإ�ستجابة الإعرتا�سية.
الإ�ستجابة الدفاعية. 
الإ�ستجابية العك�سية. 
الإ�ستجابة التقييمية. 

ال�سراع مع الر�سالة دون مناق�ستها مع الآخرين.
الإن�سحاب من املو�سوع دون تو�سيح نقط اللتقاء والختالف.

الإ�ست�سالم والإذعان للر�سالة. 
العدوانية. 

ردود الفعل الزائدة والتع�سب واحلقد والكراهية ..الخ. 
اأخرى..................

عملية تغيري ال�شلوك:
عملية	تغيري	ال�سلوك: غالبًا ما ياأخذ النا�س فرتة طويلة لتغيري �سلوكهم ونادرًا ما يتبنى النا�س �سلوكًا 

35  �سورة نوح،)10-6(
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جديدًا �سمعوا عنه ملرة واحدة، وميكن تق�سيم عملية تغيري ال�سلوك اإىل اأربعة مراحل هي:  
4- التثبيت 3- القرار    2- القتناع    1- املعرفة   

املعرفة: هي اأول ما يحتاجه اجلمهور امل�ستهدف وهو التعر�س ملعلومات ال�سلوك املحدد واملراد تبنيه.

املعلومات  وتذكر  تبنيه  واملراد  املحدد  ال�سلوك  يف  ترغيبهم  اإىل  الر�سالة  فهموا  الذين  يحتاج  القتناع: 
ال�سرورية يف الوقت املنا�سب.

القرار	واملبادرة: بعد اإبداء الرغبة يحتاج النا�س لإتخاذ قرار بتبني ال�سلوك املطلوب وتنفيذ هذا القرار 
باملبادرة، يف �سكل تنفيذ وممار�سة.

التثبيت	والتبني: يحتاج الذين جربوا ال�سلوك مرة اإىل ممار�سته ب�سفة منتظمة وذلك بدعم من الآخرين 
لتاأكيد اأهمية ال�سلوك املتبنى.

بواعث تغيري ال�شلوك:
هناك	العديد	من	النظريات	التي	حتاول	�سرح	الطبيعة	الب�سرية	وتلخ�س	النقاط	الآتية	�سبعة	بواعث	

رئي�سية	لتغيري	ال�سلوك	نذكر	منها:
1- الباعث العقائدي )فهو م�سدر كبري لتغيري ال�سلوكيات ، و�سقلها نحو الأف�سل وقد اأُثبت جناحه يف كثري 

من الفعاليات واحلمالت الوطنية(.
2- الباعث اجل�سدي )يعتمد على اخلوف من الأمل واملتاعب يف امل�ستقبل وعلى ذكريات الأمل املا�سية واملعاناة(.
فرمبا  للنا�س،  احلقائق  وتعريف  املعلومة،  وحتليل  والتفكري  املعرفة  على  )يعتمد  العقالين  الباعث   -3

اختاروا ال�سلوك ال�سحي(. 
كيف	يتم	اإعداد	اخلطبة؟	املحا�سرة؟	الدر�س؟

)1(على اخلطيب البحث الكامل عن املعلومات ال�سحية ) الطبية ( وال�سرعية عن املو�سوع املطلوب تناوله 
يف اخلطبة، وما يلي ي�ساعدك يف اختيار املو�سوع : 

الت�سال باملخت�سني طبيًا و�سرعيًا.
الرجوع اإىل امل�سادر ال�سحيحة مثل الكتب والن�سرات .....اإلخ.

املعرفة اجليدة مبا مت �سرده �سابقًا من: 
التخطيط لعملية الت�سال.

خ�سائ�س الر�سائل الإعالمية. 
معوقات الت�سال ال�سخ�سي )اجلمعي(. 

اأعط انتباهك اإىل جميع امل�ستمعني.
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ترتيب املو�شوع: 
-	املقدمة: وت�سمل براعة ال�ستهالل، والإ�سارة اإىل اأبرز الق�سايا امل�سوقة. 

-	�سلب	املو�سوع:	
املو�سوع  • وحدة 

املو�سوع:  • عنا�سر 
- اأدلة �سرعية.  - ر�سائل اإعالمية ق�سرية.   

- اأدلة علمية ) �سحية ، طبية( مع الإجادة بالربط ال�سليم مبا ي�سمى )فقه الواقع(. 
الطرح.  • اأ�سلوب 

اخلامتة: الرتكيز على الو�سائل الرئي�سية ، الطلب اإىل تطبيق هدف حمدد اأو �سلوك معني، الدعاء .
- عدم العتماد على احلفظ فقد تغيب عليك بع�س الأدلة ال�سرعية اأو املعاين الطبية بل يف�سل 

)تدوين اأهم املالحظات املطلوب اإي�سالها على ورقة �سغرية(.
- معرفة الفوارق بني اخلطبة - املحا�سرة - الدر�س، وفيما يلي مقارنة بينهما:

الإثارة  �سيغة  اخلطبة  على  يغلب  حني  يف  املعاين  وتثبيت  احلقائق  تقرير  �سيغة  املحا�سرة  على  • يغلب 
للعواطف وامل�ساعر.

باخلواطر  اأ�سبه  اخلطبة  عنا�سر  اأن  حني  يف   ، والأحكام  والأ�سول  بالقواعد  اأ�سبه  املحا�سرة  • عنا�سر 
العار�سة واملعاين الطارئة .

ما  مع  ال�سرت�سال  اإىل  اخلطبة  عنا�سر  وحتتاج  وال�ست�سهاد  ال�سرح  اإىل  املحا�سرة  عنا�سر  حتتاج   •
ر من املعاين واخلواطر.  يح�سّ

. املحا�سرة  بخالف  حمددة  و�سروط  معينة  باأوقات  مربوطة  • اخلطبة 
املحا�سرة  واأما  اجلدل،  فوق  تكون  اأن  املفرو�س  من  احلقائق  حمدود  �سريعا  عر�سا  تقت�سي  • اخلطبة 

فقد يتاح فيها النقا�س – الإ�ستف�سار .....الدر�س . 
كما  �سديدًا،  تركيزًا  املو�سوع  على  وتركز  للجمهور،  املحا�سرة  من  فائدة  اأكرث  عامة  ب�سفة  • واخلطبة 

اأنها اأكرث متابعة من قبل اجلمهور امل�ستهدف فرتتبط احلقائق فيها مع بع�سها البع�س .

ما هي موا�شفات الدر�ص اجليد؟ 
يحل حاجة من حاجات امل�ستمع )بح�سب الأولويات(.

ُي�سرب فيه الأمثلة .
ُيطرح بلغة �سهلة وا�سحة مفهومة واأحيانًا بلهجة عامية، لذا ي�ستفيد منه املتعلم، واجلاهل. 

ُي�ستعمل فيه املرح بدون اخلروج عن حدود الأدب.
يظهر فيه �سدق املر�سل )اخلطيب – الواعظ( لأنه بحاجة اإىل جهد وعناية يف الطرح.

مليء باملعلومات )غزير باملعلومات(. 
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التعمق يف املو�سوع، والتف�سيل. 
تقل فيه الأ�سئلة لأن التعمق ،و الطرح الغزير باملعلومات يجيب على كثري من الت�ساوؤلت. 

الرتابط، والألفة بني املر�سل، وامل�ستقبل.
 يرتك للخطيب )الواعظ( حرية الختيار للمو�سوع املرغوب فيه واملتمكن منه ، فمثال قد ل يجيد طرح 
مو�سوع عن و�سائل تنظيم الأ�سرة، ولكنه يجيد طرح مو�سوع عن الر�ساعة الطبيعية ، اأو حقوق احلامل، 
اأو املر�سع، اأو تربية الأطفال، وحمايتهم من الأمرا�س ، اأو حقوق الزوجة، اأو حقوق الزوج، اأو الوقاية من 

الأمرا�س .... اإلخ. 
وبعد ، فاإننا نتوقع اأخي اخلطيب اأن تكون بعد اإكمال هذا الف�سل قادرًا على معرفة:

- اأن اخلطيب رجل )ات�سايل( له مكانته يف املجتمع اليمني.
- طرق التخطيط لعملية الت�سال الناجح.

- الأ�ساليب املتنوعة يف الطرح للفئة امل�ستهدفة.
- الت�سوي�س و)املعوقات( لعنا�سر الت�سال.

- املهارات يف اإعداد اخلطبة – املحا�سرة - الدر�س ... اإلخ. 

اأ�شئلة عامة
�س)34(- عّرف الت�سال؟

�س)35(- ماهي عنا�سر الت�سال؟
�س)36(- من اأ�سكال الت�سال)الت�سال اللفظي( حتدث عنه؟

ح بع�س النماذج لالت�سال غري اللفظي؟ �س)37( – و�سِّ
�س)38(- ماهي تق�سيمات الت�سال؟

�س)39(- ماهي اأهداف الت�سال؟
�س)40(- اأذكر مراحل عملية الت�سال.

�س) 41(- ماهي املبادئ الأ�سا�سية ملهارات توعية واإر�ساد الكبار؟
�س)42(- اذكربع�س موا�سفات الر�سالة الناجحة؟

�س)43(- اأكتب بع�س �سفات اخلطيب) املر�سد( الناجح؟
�س)44( - ماهي اأخالقيات املر�سل ) اخلطيب ( الناجح؟

�س)45(- اأكتب منوذج لعملية التخطيط لالت�سال اجلمعي؟ 
�س)46(- اأذكر معوقات الت�سال؟

�س)47(- اإ�سرح عملية تغيري ال�سلوك؟
�س)48(- ماهي بواعث تغيري ال�سلوك؟

�س)49(- كيف يتم اإعداد اخلطبة ؟ املحا�سرة ؟ الدر�س؟
�س)50(- ما هي موا�سفات الدر�س اجليد؟ 
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الف�سل	الثاين	
اأدبيات	اخلطابة،	الدرو�س	امل�سجدية

اأوًل:	دور	امل�سجد	ور�سالة	اخلطيب	يف	ال�سحة	الإجنابية36	
للم�سجد مكانة عالية وعظيمة وله قد�سيته ال�سامية التي ي�ستمدها من امللك القدو�س املن�سوب اإليه، قال 
ِ اأََحًدا(37 وله �سرفه الأكرب ورفعته ال�سامقة قال تعاىل )يف بيوٍت  ِ َفاَل َتْدُعوا َمَع اهللَّ تعاىل )َواأَنَّ امْلَ�َساِجَد هلِلَّ

اأذن اهلل اأن ترفع ويذكر فيه ا�سمه(38  وله مكانته حيث فيه اأرفع الوظائف واأجل العبادات وهي : 
واخلري  والتقوى  بالرب  والتوا�سي  والتوا�سل  واملوا�سلة  الجتماعي  الرباط  يح�سل  وبه  والذكر  ال�سالة   -
والإح�سان والإنفاق والزكاة والتكافل الجتماعي، وله مكانته من حيث الربكة والأمن وال�سكينة، وله مكانته 
من حيث الر�سالة العامة وال�ساملة للحياة، وهو منرب النور والهدى ومركز قيادة الفكر والعقيدة، وهو قلعة 
والطبيب  املثقف  يح�سره  اجلامعات  امل�سجد جامعة  اأي  وهو  املجتمع،  فئات  والإ�سالح يف جميع  ال�سالح 
والعامل والأديب والأمري واملاأمور باأدب و�سكينة، وهو �سفينة جناة مما ميوج به بحر املادة وعوا�سف الذنوب، 

وامل�سجد موقع ت�سحيح م�سار الأمة �سيا�سيًا واقت�ساديًا وحربًا و�سلمًا وثقافًة وعلمًا و�سحًة وعقاًل وج�سمًا.
َة  ِبَبكَّ َللَِّذي  ا�ِس  ِللنَّ َع  ُو�سِ َبْيٍت  َل  اأَوَّ )اإِنَّ  تعاىل  قال  بناء احلياة  اأ�سا�س  له من مكانة جعله اخلالق  وملا   -
ا�ِس ِحجُّ  النَّ َعَلى   ِ َوهلِلَّ اآَِمًنا  َكاَن  َدَخَلُه  َوَمْن  اإِْبَراِهيَم  َمَقاُم  َناٌت  َبيِّ اآََياٌت  ِفيِه  ِلْلَعامَلِنَي )96(  َوُهًدى  ُمَباَرًكا 
َ َغِنيٌّ َعِن اْلَعامَلِنَي )97((39 . فكان امل�سجد قبل وجود  اْلَبْيِت َمِن ا�ْسَتَطاَع اإَِلْيِه �َسِبياًل َوَمْن َكَفَر َفاإِنَّ اهللَّ
ِتي ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع  يَّ َنا اإِينِّ اأَ�ْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ اخللق حوله وملا اأ�سكن اإبراهيم � ذريته حوله قال )َربَّ
َمَراِت َلَعلَُّهْم  ا�ِس َتْهِوي اإَِلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثَّ اَلَة َفاْجَعْل اأَْفِئَدًة ِمَن النَّ َنا ِلُيِقيُموا ال�سَّ ِم َربَّ ِعْنَد َبْيِتَك امْلَُحرَّ

َي�ْسُكُروَن(40. 
وبامل�سجد اأ�س�س الر�سول � دولة الإ�سالم حيث بداأ ببناء امل�سجد عند و�سوله اإىل املدينة � مع الأخوة 
والد�ستور الذي نظم حياة الأمة يف املدينة، وامل�سجد م�سدر توجيه للمجتمع اإميانًا ومادة وعلمًا وتعليمًا وبه 

الرتبية النف�سية والروحية وبه الت�سلية والرتويح و�سحذ الهمم.
 وامل�سجد مكان التعارف واملعرفة وو�سيلة التاآلف واحلكمة وبه يت�ساور املوؤمنون ويلتقون يف اليوم اأكرث من 
خم�س مرات وهم يف اإذعان وقناعة ويف ت�سديق وعقيدة يتناق�سون و�سع الأمة وم�سالح البالد ويخففون 
عن اأنف�سهم هموم الدنيا ومتاعب احلياة وي�ستعينون بربهم الأعلى القادر على ق�ساء حوائجهم وتي�سري 
�َس َعَلى التَّْقَوى  حياتهم، وامل�سجد م�سدر النظافة الدينية والبدنية قال تعاىل )َل َتُقْم ِفيِه اأََبًدا مَلَ�ْسِجٌد اأُ�سِّ

ِريَن(41.  هِّ ُ ُيِحبُّ امْلُطَّ ُروا َواهللَّ ِل َيْوٍم اأََحقُّ اأَْن َتُقوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن اأَْن َيَتَطهَّ ِمْن اأَوَّ
36  من ادبيات ال�سيخ/ جربي ابراهيم ح�سن

37  �سورة اجلن اآية )18(
38  �سورة النور اآية )36(

39  اآل عمران-الآيات-97-69
40 ابراهيم –الآية-37

41 التوبة- الآية 108
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اإذًا فهو اأ�سا�س قومي قام عليه املجتمع الإ�سالمي يف الع�سر الأول ونظم به �سئون احلياة ول يزال امل�سجد 
كذلك اإىل اليوم. 

ال�سفوف  بني  ال�سوا�سية  ووجود  الإمتيازات  وترك  والدقة  والنظافة  الن�سباط  يتم  ل  امل�سجد  غري  ويف 
وطبقات النا�س والتوا�سع واملحبة هي ميزة ل توجد اإل بامل�سجد. 

�سخ�سيتهم  وكون  خرجهم  وتاريخه  الإ�سالم  ع�سور  يف  والأدباء  والأطباء  والفاحتون  والقادة  والعلماء 
امل�سجد والتاريخ ي�سهد بذلك. 

يقول اإبن تيمية عن امل�ساجد: كانت موا�سع الأئمة وجمامع الأمة هي امل�ساجد فاإن النبي � اأ�س�س م�سجده 
املبارك على التقوى، ففيه ال�سالة والقراآن والذكر والتعليم للعلم واخلطب، وفيه ال�سيا�سة وعقد الألوية 
والرايات وتعامري الأفراد وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع امل�سلمون عنده ملا اأهمهم من اأمر دينهم ودنياهم42  

وامل�سجد ي�سهم يف الإر�ساد والتوعية يف جميع املجالت وحياة الإن�سان . 
ومن حق اخلطيب اأن يتكلم وينور النا�س عن ال�سحة الإجنابية التي تعني ال�سالمة وتكامل ال�سحة ج�سديًا 

وعقليًا ونف�سيًا واجتماعيًا، وديننا الإ�سالمي يحافظ دومًا على حياة ونف�س الإن�سان و�سحته ون�سله . 
واخلطيب رائد امل�سجد وعنوانه وقائده وربانه ول �سك اأن ر�سالته اأعلى ر�سالة ودللته اأعظم دلله وفنه 
ِ َوَعِمَل  ْن َدَعا اإِىَل اهللَّ اأح�سن فن ولهجته اأ�سدق لهجة ودعوته اأف�سل دعوة، قال تعاىل )َوَمْن اأَْح�َسُن َقْوًل مِمَّ
الَِّذي  َفاإَِذا  اأَْح�َسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  اْدَفْع  َئُة  يِّ ال�سَّ َوَل  �َسَنُة  احْلَ َت�ْسَتِوي  َوَل  امْلُ�ْسِلِمنَي )33(  ِمَن  ِني  اإِنَّ َوَقاَل  ا  احِلً �سَ
ن يف ال�سامعني قناعة وُتغريِّ ال�سلوك  ُه َويِلٌّ َحِميٌم(43 ولكي توؤتي اخلطبة ثمارها وتُكوٍّ َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكاأَنَّ
اأدلتها واأ�ساليب الإقناع وتنوع اخلطاب،  اإعدادها وجتهيزها والبحث يف  اخلاطئ وُت�سلِح وُتوؤثٍّر لبد من 

ومن هذا املنطلق نقدم بني يدي اخلطيب نبذة خمت�سرة عن مراحل اخلطبة وا�ستخراج الأدلة.

تعريف اخلطبة : 
على  ح�سهم  اأو  اجلمهور  وا�ستمالة  الإقناع  على  ت�ستمل  اإلقائية  بطريقة  النا�س  به  ُيخاطب  حديث  لغة: 

ماُيراد منهم.
ومن التعريف يتو�سح لنا مايلي :

1- جمهور	من	النا�س: اأي عدد من النا�س مق�سودين باحلديث والإقناع .
2-اإلقاء:	اأي ب�سوت جهوري يثري الإنفعال والتاأثر.

3-اإقناع: اأي اأدلة وبراهني ومعلومات هي حمل اقتناع عند اجلمهور.
4-اإ�ستماله: معناه توظيف العواطف وامليول لالإ�ستجابه.

اأما	اخلطبة	�سرعاً	وا�سطلحاً: حديث ُيخاطب جمهرة من امل�سلمني بطريقة اإلقائيٍة يف وقت وزمن معني 
وتقوم على الإقناع والأدلة النقلية والعقلية وهي اإحدى م�سائل الدعوة اإىل اهلل والبالغ البياين ولها وقت 

وزمن معني حمدد ولها �سفاتها مبينًة يف كتب الفقه. 

42 جمموع الفتاوى 39/35.
43 �سورة ف�سلت .الآيات-34-33
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ولإعداد اخلطبة اأهمية كربى فهو �سر جناحها واأ�سل قوتها وبه تتكامُل وتبُلغ ذروتها وتوؤدي غر�سها وت�سل 
به اإىل الهدف املرجو منها، وبح�سن الإعداد تكون قوة الإلقاء وغزارة املو�سوع ويجعل اخلطيب متمكنًا من 
فكرته قويًا يف حجته م�سيبًا يف اأدلته موؤثرًا يف جمهوره وحمل تقدير اجلمهور، مما يزيد توافد النا�س اإليه 
وكرثة احلا�سرين لديه، وهو اأمر مطلوب من اخلطيب، فكما يعد التاجر ب�ساعته ويح�سن عر�سها ويرتبها 
ويقدم ويوؤخر فيها، بل يجلب اأفخر ال�سلع واأنف�سها واأقلها ثمنًا لي�ستميل اإليها الناظر وامل�سرتي وليثق فيه 

النا�س ويف ب�ساعته ويُقبلون عليها فاإن اخلطيب اأوىل بذلك لأن ب�ساعته اأعلى واأغلى.
ولذا ينبغي اأن يعرف مراحل اخلطبة حتى ي�ستطيع حت�سريها. 

ويق�سم العلماء مراحلها اإىل ثالث مراحل:
3- اخلامتة . 2- العر�س .   1- املقدمة .  

املرحلة الأوىل: املقدمة
تتكون من النقاط التاليه: 

1- براعة ال�ستهالل يف احلمد والثناء .
2- ح�سن الإفتتاح باآية اأو �سيء يهيئ به ال�سامعني.

3- اأن يذكر املو�سوع اإجماًل اأو ت�سويرًا يثري خيال النف�س. 
4- يذكر باأق�سام وعنا�سر املو�سوع الأ�سياء املهمة لي�سوق اجلمهور ملعرفتها. 

املرحلة الثانية: العر�ص
وهومو�سوع اخلطبة وغر�سها وله ثالث اأُ�س�س: 

3- اإقناع اجلمهور باملو�سوع.  2- الإحاطة باملو�سوع.   1- الإقتناع باملو�سوع.   

اأ	-	القتناع	باملو�سوع: من قبل اخلطيب فاإنه بقدر قناعته تكون الإ�ستجابة وقوة العر�س. 
ب-	الإحاطة	باملو�سوع: فاإن اخلطيب ل ي�ستطيع القتناع اإل اإذا كان لديه اإحاطة مبو�سوعه وبقدر الإحاطة 
والعلم بجزئياته تكون قوة اإلقاء اخلطيب واإقناعه ول ت�ستطيع تو�سيل املو�سوع اإل اإذا اأحاط بجميع جوانبه 
وفوائده وم�سار تركه وعدم العمل به يوؤدي اإىل اأمور وخيمة يحددها وبهذا يح�سل قوة التو�سيل واإجالل 

اجلمهور له وتتكون عندهم العاطفة املطلوبه. 
ج	-	اإقناع	اجلمهور: مبا ي�ستميل به عواطفهم ويولد القناعة لديهم ويح�سل ذلك بقوة الإ�ستدلل وو�سوح 

الطرح. 
والدليل عمود اخلطبة و�شبب الإقناع والدليل يتكون من ق�شمني : 

1- دليل ذاتي اأي من ذات املو�سوع. 
2- دليل من خارج املو�سوع وي�سمى عر�س. 
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الق�شم الأول: التدليل الذاتي وتتكون من النقاط الآتية: 
1-	التعريف	باملو�سوع:	

اأ - بذكر خوا�سه وفوائده. 
ب - بيان اأنواعه وذكر اأق�سامه. 

ت - بذكر �سفاته احل�سنة وذكر ال�سفات ال�سيئة يف �سده. 
2-	التجزئة: اأن يتبع اجلزئيات لي�سل اإىل احلكم الكلي اأو ليخ�س جزءًا بزيادة مزية ويوؤكد عليه. 

3- التعميم ثم التخ�سي�س مثل خطبة الوداع للم�سطفى � حيث حرم ربا اجلاهلية ثم خ�س ربا العبا�س 
عمه وكذلك الدماء.

يقول � )أال وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي وأول ربًا أبدأ به ربا عمي العباس وكذلك في 
الدماء( وذلك ليبني للنا�س وليدلل لهم باأنه ينفذ احلكم على اأقرب النا�س اإليه فيكون قدوة لهم.

4- اأو بق�سية ُم�سّلم بها متهيدًا للمطلوب.
5- العله واملعلول والتعليل روح الإ�ستدلل وبذكر البواعث على الأفعال والدوافع عليها.

6- املقابلة بني ال�سيء و�سده وكما يف املثل )وباأ�سدادها تتميز الأ�سياء( وتنق�سم ق�سمني:-
اأ- اأن يذكر ال�سيء وما يقابله مثل فعل الإمام علي كرم اهلل وجهه ور�سي اهلل عنه لالأ�سعث يف ال�سرب فقال 

� )إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور(.
ب- اأن يربهن على بطالن املقابل ملو�سوعه وبهذا يثبت املطلوب.

وقد   ، واحده  امل�سرة  اأو  الفائدة  وتكون  ي�سبه مو�سوعه  ب�سيء  ياأتي  اأن  وهو  الأمثال:  الت�سابه و�سرب   -7
والتمكني  الأجر  من  نالوا  وما  الر�سل  واأتباع  بهم  حل  وما  للمكذبني  امل�سابه  الأمم  اأحوال  القراآن  �سرب 
وال�سعادة، وامل�سطفى � �سرب الأمثلة مثل ما �سرب املثل بدنو الأجل وطول الأمل باخلط الطويل والذي 
يعرت�سه فيقطعه وكذلك ال�سفينه وركابها الذين باأ�سفلها والذين باإعالها واإنهم ل ي�سربون اإل اإذا اأعطاهم 

الذين هم اأعلى منهم.
فاأرادوا خرق ال�سفينه حتى ل يحتاجون اإىل من فوقهم فاإن تركوهم غرقوا جميعًا.

الق�شم الثاين: اأدله خارجة عن ذات املو�شوع:
وهي مهمة جدًا يف الإقتناع مبا فيه املطلوب من خ�سائ�س زادته هذه يقينًا وعقيدة، ومن مل يفهم ذلك 

جاءت هذه الأدلة فيفطن اإليها ويقد�سها، واأكرث هذه الأدلة قوة الأدلة الآتية:
1- الدليل من القراآن وال�سنة.

2- العادات والأعراف.
3- اإتباع ال�سلف.

4- اأقوال الأئمة واأ�سحاب احلكمة.
ونبداأ	التف�سيل:

-	الدليل: له تخ�سع اجلماهري املوؤمنة وهو املوجه لها وامل�سيطر على قلوبها لقناعتهم وكمال اإعتقادهم 
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باأن فيه اخلري وال�سعادة وان املطلوب فيه اأمر طلب من اخلالق فاإذا اأيد اخلطيب مطلوبه بالدليل وتوجه 
بالقراآن وزينه بال�سنة واألب�سه فقه الأئمة وحاله باحلكمة، وجد اإىل قلوب ال�سامعني طريقه، وا�سغت اآذانهم 

اإليه وان�سرحت �سدورهم به فلبوا نداءه وا�ستجابوا لطلبه ونفذوا هدفه ومرماه.
والإن�سان عندما ي�ستمع اإىل كالم اهلل يوؤثر فيه، ولقد اأثر القراآن يف عمر ر�سي اهلل عنه فاأ�سلم، وكذلك 
عقبة والوليد وغريهم، وكيف توقف عمر ر�سي اهلل عنه عندما تلى اأبو بكر على اجلمهور قوله تعاىل )َوَما 
�ُسُل اأََفاإِْن َماَت اأَْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى اأَْعَقاِبُكْم َوَمْن َيْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْيِه  ٌد اإِلَّ َر�ُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ مَّ حُمَ
اِكِريَن( فقال لكاأنها اأنزلت علي ال�ساعة بعدما كان متاأثرًا من هول  ُ ال�سَّ َ �َسْيًئا َو�َسَيْجِزي اهللَّ رَّ اهللَّ َفَلْن َي�سُ

ال�سدمة وقال: من قال اأن حممدًا قد مات لأقطعن راأ�سه.
وعندما ذكرته املراأة بالقراآن قال: اأ�سابت امراأة واخطاأ اأمري املوؤمنني، اإذًا فالإ�ستدلل بالدليل يوؤخذ من 

القراآن وال�سنة املطهرة ال�سحيحة، ويتبع اخلطوات التالية:-
اأ - بعد ما عرف املطلوب اأو املو�سوع ي�ستخرج جميع الآيات الداله ويجمعها وي�ستعني باملعجم ويتم النظر 
اإىل اللفظ يف املو�سوع وكم ورد يف القراآن ثم املعاين املت�سلة مبو�سوعه، وهذا امل�سلك يحتاج اإىل ب�سرية 

وفطنة وح�سن اإدراك ملا له من �سلة باملو�سوع واإن مل يرد بنف�س اللفظ والعبارة.
معامل  تو�سح  التي  الأجزاء  تق�سيم  على  الأدلة  ودقة  املو�سوع  عنا�سر  على  الأدلة  ت�سنيف  ح�سن  ب - 

املو�سوع ويبني الهدف وما يرتتب عليه من النتائج والآثار ويتبع يف الأحاديث ما قام به مع الآيات.
ويحذر من الإ�ستدلل بالق�س�س الإ�سرائيلية التي يف كتب التف�سري وكذلك الق�س�س التي لي�س لها اأ�سل ول 
يقبلها عقل ومن الأحاديث املو�سوعة واملكذوبة فاإنه �سيكون اأحد الكذابني على امل�سطفى وهو اإثم يوجب 
النار، حيث قال �) من كذب علّي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار( ويف الأحاديث ال�سحيحة ما يغني 
عنها ويف �سرية الر�سول ما يكفي فاإنها التطبيق الفعلي للقراآن وللدين، وملا �سئلت عائ�سة عن ُخلقه �، 

قالت )كان ُخلقه القراآن (.

ثانيًا:- العادات وال�شلوكيات احلميدة التي يعتز بها القوم:
اإن لل�سلوكيات والعادات عند الأمة احرتام ويعاب على خمالفيها وينبذ ال�سخ�س املخالف لها ولذا نرى 
يهدم  والإ�سالم مل  �سلوكياتهم  وبع�س  وعاداتهم  معتقداتهم  لأنها خالفت  للدعوة  قري�س  عناد  كان  كيف 
العادات احل�سنة بل اأثبتها ولكن هدم العادات ال�سيئة منها ، لذا قال النبي � )إنما بعثت ألتمم مكارم 
األخالق(. فكم من رجل يرتك الزنا لإباء نف�سه واأن العادة باأن هذه اجلرمية ل تكون اإل يف اأهل الدناءة 

وكذلك ال�سرقة والغدر، ولذا ملا اأخذ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم البيعة على الن�ساء على اأن ل ي�سركن باهلل 
�سيئًا ول يزنني ، قالت هند اأو تزين احلره؟؟

وقد قال عنرتة بن �سداد: 
حتى يواري جارتي ماأواها  واأغ�س طريف ان بدت يل جارتي     

والنبي � ا�ستعمل هذا فقال: اأ�سدق كلمة قالها لبيد: األ كل �سيء ماخال اهلل باطل ، فقد نفذ من حيث 
اعتادوا الت�سليم له والإحرتام وما وقف عمه اأبو طالب لأجل العقيدة اإمنا العادة ال�سائدة من عدم التنازل 
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عن القريب واحلمية وكذلك ح�سار ال�سعب فقد بقي معه يف احل�سار اأهله وهم على غري عقيدته.
 ومن هذا املنطلق ي�ستغل اخلطيب العادات والتقاليد وال�سلوكيات دلياًل ملا يدعو اإليه باأن يقربه من عادة 
حمرتمة عندهم اأو مياثله بها وهذه فيما يكون فيه الأمر حميدًا، وقد �سارك النبي يف حلف الف�سول قبل 
الر�سالة واأ�سادبه بعد الر�سالة فقال: )لقد حضرت حلفًا في الجاهلية لو دعيت لمثله في اإلسالم 

ألجبت( اأو كما قال ومن هذا دلل النبي � على عظيم ن�سرة املظلوم.

ثالثًا: اإتباع ال�شلف ال�شالح اأو تتبع اآثارهم:
ا�ستعمل  النبي �  ولكن  وكان حجة قري�س ذلك  بهم  ويفتدون  �سلفهم  باآثار  ويتاأثرون  فالنا�س يحرتمون 
ِبُع اإِلَّ َما ُيوَحى اإِيَلَّ  �ُسِل َوَما اأَْدِري َما ُيْفَعُل ِبي َوَل ِبُكْم اإِْن اأَتَّ نف�س الدليل قال تعاىل)ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن الرُّ
َوَما اأََنا اإِلَّ َنِذيٌر ُمِبنٌي(44، واأقوى الأفكار اأثرًا يف النفو�س ما جاء مت�ساًل باآثار ال�سلف متفقًا معها ولكل اأمة 

تاريخها واأجمادها وهي تعتز بها.
وملا كان �سلف اأمتنا الإ�سالمية �سلف خري وبركه ، وهم اأقرب اإىل الهادي الب�سري واإىل منبع الوحي فاإن تتبع 
اآثارهم له قوته وتاأثريه. وقد �سلك القراآن هذا امل�سلك فبعد ذكر الأنبياء الذين هم �سلف للنا�س والأمم 
ومن ذكرهم و�سفاتهم خل�س اإىل تقرير اإ�ساعة النا�س واخللف لآثار �سلفهم ومناهجهم فقال: )َفَخَلَف 
ِتِهْم َعَر�ٌس ِمْثُلُه َياأُْخُذوُه  ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َوِرُثوا اْلِكَتاَب َياأُْخُذوَن َعَر�َس َهَذا اْلأَْدَنى َوَيُقوُلوَن �َسُيْغَفُر َلَنا َواإِْن َياأْ
ِللَِّذيَن  اْلآَِخَرُة َخرْيٌ  اُر  َوالدَّ ِفيِه  َما  َوَدَر�ُسوا  قَّ  اإِلَّ احْلَ  ِ َعَلى اهللَّ َيُقوُلوا  َل  اأَْن  اْلِكَتاِب  ِميَثاُق  َعَلْيِهْم  ُيوؤَْخْذ  اأَمَلْ 
ُقوَن اأََفاَل َتْعِقُلوَن(45، فانظر كيف ق�س ق�س�س ال�سفوة من ال�سلف واأثنى عليهم خريًا وجمع �سفاتهم  َيتَّ
باأنهم على نعمة اهلل ويخ�سعون لآياته ويزدادون خ�سوعًا هلل في�سجدون ببكاء وخ�سية ومنها خل�س اأن عاب 

اخللف نتيجة اإ�ساعتهم ال�سالة واإتباع ال�سهوات.
وافتح امل�سحف واقراأ مرمي ت�سعر بقمة هذا الأ�سلوب وروعته، وهكذا �سلك �سلفنا ال�سالح ومنهم احل�سن 
ر مبا كان عليه ال�سحابة الكرام حلث من يخاطبهم ويجب الأمر اإليهم ومن  الب�سري يف خطبه فكان ُيذكِّ
واأنف�سهم عفيفة وحوائجهم خفيفة  اإن عبادًا قلوبهم حمزونة و�سرورهم ماأمونة  النا�س  ذلك قوله )اأيها 
�سربوا الأيام القالئل ملا رجوه من الدهور الأطاول اأما الليل فقائمون على اأقدامهم يت�سرعون اإىل ربهم 
وي�سعون يف فكاك رقابهم جتري من اخل�سية دموعهم وتخفق من اخلوف قلوبهم واأما النهار فحكماء اأتقياء 
ولكنهم  مر�س  من  بهم  وما  مر�سى  اخل�سية  من  تخالهم  التعفف،  من  اأغنياء  اجلاهل  يح�سبهم  اأخفياء 
خ�س�سوا بذكر النار واأهوالها لهم واهلل كانوا فيما اأحل لهم اأزهد منكم فيما حرم عليكم وكانوا اأب�سر 
بقلوبهم لدينهم منكم لدنياكم باأب�ساركم ولهم كانوا حل�سناتهم اأن ترد عليهم اأخوف منكم اإن تعذبوا على 

ِ ُهُم امْلُْفِلُحوَن(46  �سيئاتكم )اأََل اإِنَّ ِحْزَب اهللَّ

44 الحقاف 9
45 مرمي 59

46 املجادلة –الآية-22
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رابعًا: اأقوال الأئمة واأ�شحاب احلكمة:
وهذا باب وا�سع يتجه اإليه اخلطيب ليحلي به خطبته، فاإن لكالم احلكماء والأئمة روعة وهزه يف النف�س 
لأنه جاء نتيجة جتاربهم وع�سارة اأفكار هم ويتلقاها اجلمهور مبنزلة امل�سلَّم به وجتد بع�س اخلطباء يبداأ 

خطبته بقول حكيم م�سهور وحكمة م�سهورة معروفة.
والنهي  باملعروف  والأمر  والتنا�سح  التاآزر  اإىل  امل�سلمني  دعوة  الب�سري يف  قول احل�سن  ذلك  اأمثلة  ومن 
عن املنكر: فيقول: اإن امل�سلم مراآة اأخيه امل�سلم يب�سره عيبه ويغفر له ذنبه قد كان من قبلكم من ال�سلف 
ال�سالح يلقى الرجل ، فيقول يا اأخي ماكل ذنوبي اأب�سر ول كل عيوبي اأعرف فاإذا راأيت خريًا فمرين واإذا 
راأيت �سرًا فانهني، وقد كان عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه يقول : رحم اهلل اأمرئ هدي اإلينا م�ساوئنا. 

اأهدي اإيل عيوبي واأحكم بها خطابه ويدعم بها مو�سوعه.

املرحــــــلة الثالثة :اخلــــــامته
وهي اآخر مايلقيه اخلطيب فيبقى عالقًا باأذهان ال�سامعني وفيها يقوم اخلطيب:

اأول:- بتقدمي موجز ملا األقاه وخال�سة للمو�سوع وتو�سيح غايته ومرماه .
ثانيًا:- اأن تكون اخلامتة مثرية للعاطفة وموؤكدة لوجوب العمل مبا اأر�سد ودعا اإليه.

واخلال�شة لإعداد اخلطبة :-
- اختيار املو�سوع ح�سب حاجة اجلمهور والأحداث احلا�سلة عندهم والبدء بالأهم فاملهم والأولويات. 

- حتديد املراجع وجمع الآيات والأحاديث واحلكم والق�س�س.
- ح�سن ت�سنيف العنا�سر ودقة تق�سيم الأجزاء يف املو�سوع بحيث يو�سح معامل املو�سوع ويربز مقوماته 

وخ�سائ�سه وتبيني الأهداف ومايرتتب عليه من النتائج والآثار �سلبًا واإيجابًا.
- ترتيب وت�سنيف الأدلة وتوزيعها على العنا�سر والأجزاء بدقه.

- �سرب الأمثلة والنماذج احلية التي تعمق فكرة املو�سوع ومبا حازت عليه من الف�سل وال�سوؤدد والأجر 
واحرتام والنا�س.

- اإعادة النظر والفح�س يف تق�سيم العنا�سر والأجزاء وتوزيع الأدلة.
- �سياغة اخلامتة املوجزة التي جتمع �ستات املو�سوع وتثري عاطفة وحما�س اجلمهور

- املتابعة لنتائج اخلطبة والتطبيق العملي .

اأ�شئلة عامة
�س)51(- حتدث عن دور امل�سجد ومكانته يف املجتمع اليمني.

�س)52(- عرف اخلطبة: 
�س)53(- ق�سم العلماء اخلطبة اىل مراحل، ماهى؟

�س)54(- ماهي املنهجية يف اعداد اخلطبة؟
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الف�سل	الثالث
	مناذج	خطب	اجلمعة47	

املو�سوع:متلزمة	عوز	املناعة	املكت�سبة	)الإيدز(

الـــخطبـة الأولـــى:
اأعمالنا، من  اأنف�سنا و�سيئات  اإن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستهديه ون�ستغفره ونعوذ باهلل من �سرور 
يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، له امللك وله 
ى الأمانة ون�سح الأمة  احلمد وهو على كل �سيء قدير، واأ�سهد اأن حممدًا عبده ور�سوله، بلَّغ الر�سالة واأدَّ
اأتاه اليقني، تركنا على املحجة البي�ساء ليلها كنهارها ل يزيغ عنها اإل  وجاهد يف اهلل حق جهاده، حتى 

هالك، ف�سلوات ربي و�سالمه عليه وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعه باإح�سان اإىل يوم الدين.
اأما	بعد:

اأيها املوؤمنون..
َرجًا ، َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ل َيْحَت�ِسُب(48  َ َيْجَعْل َلُه خَمْ اأُو�سيكم ونف�سي بتقوى اهلل، قال تعاىل:) َوَمْن َيتَِّق اهللَّ

وُتنَّ اإِلَّ َواأَْنُتْم ُم�ْسِلُموَن(49  َ َحقَّ ُتَقاِتِه َول مَتُ ُقوا اهللَّ ِذيَن اآَمُنوا اتَّ وقال تعاىل: )َيا اأَيَُّها الَّ
عباد	اهلل..

اأ�سد  الرجال حيارى ومن  الأطفال، وجتعل  وتيتم  الن�ساء  وترمل  باملجتمعات  تفتك  والأوبئة  الأمرا�س  اإن 
هذه الأمرا�س فتكًا وقتاًل هو مر�س الإيدز مر�س عوز املناعة املكت�سبة مر�س يدمر جهاز املناعة يف ج�سم 

الإن�سان لي�سبح هذا اجل�سم عر�سة جلميع الأمرا�س النتهازية والتي توؤدي به اإىل الوفاة.
اإن الواجب علينا جميعًا اأن نقف �سفًا واحدًا اأمام هذا املر�س القاتل الذي يح�سد املاليني من الب�سر �سنويًا 
فكم من قرى كانت عامرًة اأ�سبحت خرابًا لقد قتل الإيدز رجالها ون�ساءها كبارها و�سغارها، قتل الآباء 

والأمهات والبنني والبنات، والأزواج والزوجات، فال ترى اإل دمارًا ول ت�سمع اإل عوياًل و�سراخًا.
فالحيها  من  واملزارع  عمالها  من  وامل�سانع  طالبها  من  واجلامعات  تالميذها  من  املدار�س  خلت  لقد 
وامل�ساكن من �ساكنيها وال�سوارع من املارة والأ�سواق من الباعة والوزارة من موظفيها، اإنه الإيدز الذي اإذا 
دخل اأ�سرة اأو قرية اأو مدينة جعلها يف حزن جماعي، اإنه املر�س الذي يجب على الب�سرية اليوم اأن جتتمع 

يف موؤمتر عاملي لإيقاف زحفه، ولن ت�ستطيع الب�سرية ذلك اإل اإذا اتبعت هذه اخلطوات الثالث وهي:
والف�سيلة. والعفاف  الطهر  اإىل  • الدعوة 

الوقاية. طرق  • معرفة 
امل�سابني. • رعاية 

47  من اأدبيات جمموعة من م�سايخ/ وخطباء/ ووعاظ/وزارة  الأوقاف والإر�ساد- اجلمهورية اليمنية- �سنعاء.
48 �سورة الطالق –الآية-2

49 �سورة اآل عمران-الآية-102
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واإليكم هذه اخلطوات بالتف�شيل:
اأوًل:	الدعوة	اإىل	الطهر	والعفاف	والف�سيلة:

اإن مر�س الإيدز ينتقل غالبًا عن طريق اجلماع بني م�ساب والآخر �سليم، �سواء كان هذا اجلماع م�سروعًا 
اأو غري م�سروع ولهذا يجب الفح�س قبل الزواج حتى يتبني ال�سليم من امل�ساب حتى ل يظلم اأحد الزوجني، 
ولكي يكون الزواج اآمنًا وح�سنًا من هذا املر�س اخلطري، قال تعاىل: )َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن اأَنُف�ِسُكْم 
ُروَن(50 فالدعوة اإىل الزواج  َيَتَفكَّ ِلَقْوٍم  نَّ يِف َذِلَك لآَياٍت  اإِ ًة َوَرْحَمًة  َبْيَنُكْم َمَودَّ اإَِلْيَها َوَجَعَل  ِلَت�ْسُكُنوا  اأَْزَواجًا 
وحماربة غالء املهور هي اخلطوة الأوىل يف مواجهة هذا الداء الع�سال وكذلك جمابهة الرذيلة وجتفيف 

منابعها والت�سدي لتجار اجلن�س، كل هذه اجلهود توؤدي اإىل اإيقاف زحف مر�س الإيدز.

ثانياً:	معرفة	طرق	الوقاية:
اإننا لن نعرف طرق الوقاية اإل بعد معرفة طرق انتقال مر�س الإيدز، وطرق العدوى هي:

- الت�سال اجلن�سي بني م�ساب والآخر �سليم.
- عن طريق نقل الدم امللوث بالفريو�س وغري املفحو�س باملختربات الطبية املعتمدة.

- عن طريق الأم امل�سابة بالفريو�س )الأم جلنينها( خالل احلمل، اأو عرب القيام بالر�ساعة الطبيعية 
من الأم امل�سابة.

- عن طريق املواد احلادة اجلارحة وامللوثة بالفريو�س )احلالقة، اخلتان، احلجامة...(.
مواجهتها  يتم  وكيف  الطريق  بهذه  املجتمع  اأو�ساط  يف  الوعي  ن�سر  حالة  ويف  العدوى  انتقال  طرق  هذه 

ن�ستطيع اأن ن�ساهم يف اإيقاف زحف هذا املر�س الفتاك.

ثالثاً:	رعاية	امل�سابني:
هذه اخلطوة الثالثة وهي الأهم لأن هذا املري�س اإذا �سعر اأن املجتمع يرميه بالرذيلة)الو�سمة اأو التمييز( 
وينبذه ويحتقره فاإنه ي�سبح �سخ�سًا عدوانيًا ينتقم من املجتمع اأ�سد انتقام، ولكننا اإذا نظرنا اإىل مري�س 
هذا  كل  اأ�سرته  باأفراد  واجتماعه  والعمل  وال�سفر  معه  والأكل  جمال�سته  وان  ورعاية  رحمة  نظرة  الإيدز 
والعطف  باحلنان  لن�سعرها  اإلينا  نف�سه  وي�سلم  ياأمن  ذلك  عند  معروفة،  العدوى  لأن طرق  منه  ل مننعه 
والرعاية؛ لأنه رمبا اأ�سيب بهذا املر�س عن طريق الدم اأو يف عيادة الأ�سنان اأو عند احلالق اأو احلجام)اإذا 
مت ا�ستخدام اأدوات ملوثة بالفريو�س، اأو ا�ستخدام الأدوات من �سخ�س م�ساب بالفريو�س اإىل اآخر �سليم(، 
واإذا كان اأ�سيب عن طريق الوقوع يف احلرام فاإن علينا اأن نذكره باأن باب التوبة مفتوح، واأن الر�سول � 
يقول: ) كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون(، وقبل ذلك املوىل تبارك وتعاىل يقول يف و�سف 
قِّ َول َيْزُنوَن  ُ اإِلَّ ِباحْلَ َم اهللَّ ْف�َس الَِّتي َحرَّ ِ اإَِلهًا اآَخَر َول َيْقُتُلوَن النَّ عباد الرحمن: )َوالَِّذيَن ل َيْدُعوَن َمَع اهللَّ
اَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهانًا، اإِلَّ َمْن َتاَب َواآَمَن َوَعِمَل َعَماًل  َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق اأََثامًا ، ُي�سَ
َيُتوُب  ُه  َفاإِنَّ احِلًا  ُ َغُفورًا َرِحيمًا ، َوَمْن َتاَب َوَعِمَل �سَ َئاِتِهْم َح�َسَناٍت َوَكاَن اهللَّ ُ �َسيِّ ُل اهللَّ ُيَبدِّ َفاأُْوَلِئَك  احِلًا  �سَ

50 �سورة الروم- الآية21
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ِ َمَتابا(51 وهذا امل�ساب هو يف حكم املري�س باأي مر�س كان ل ي�سجن ول يقام عليه حد لأنه مري�س  اإِىَل اهللَّ
والإ�سالم كفل حق املري�س واأوجب علينا زيارته ورعايته ولنتذكر جميعًا النداء القد�سي من املوىل تبارك 
وتعاىل وهو يقول: عبدي مر�ست فلم تعدين، فيقول العبد كيف اأعدك واأنت رب العاملني، فيقول: اأما علمت 

اأن عبدي فالن مر�س فلم تعده، اأما اإنك لو عدته لوجدتني عنده.
نعم لوجدتني عنده هناك الرحمة واإجابة الدعوات عند املري�س ال�سعيف الذي يحتاج اإىل من يقف بجانبه 

من م�سارعة املر�س ل من يعني املر�س عليه.
اأقول قويل هذا واأ�ستغفر اهلل يل ولكم فا�ستغفروه اإنه هو الغفور الرحيم.

اخلطبة الثانية: احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف خلق اهلل اأجمعني، واأ�سهد اأن ل 
اإله اإل اهلل ويل ال�ساحلني، واأ�سهد اأن حممدًا بن عبد اهلل خامت الأنبياء واملر�سلني.

اأما	بعد:
عباد	اهلل..

هذا هو مر�س الإيدز عرفنا كيف نت�سدى له بالعفاف والطهر والنقاء ونت�سدى له بالوقاية ومعرفة طرق 
انتقاله، وكذلك برعاية امل�سابني ورفع معنوياتهم كل هذا انطالقًا من قول اهلل تعاىل: )َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلرِبِّ 
َوالتَّْقَوى َول َتَعاَوُنوا َعَلى الإِْثِم َواْلُعْدَواِن(52 اأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يجعلنا من املتعاونني على الرب والتقوى واأن 

يحفظ جمتمعاتنا من كل �سوء ومكروه.
اللهم ارحمنا فاإنك بنا راحم ول تعزينا فاإنك علينا قادر، اأُلطف بنا فيما جرت به املقادير يا من اأنت على 
اأمننا ووحدتنا وا�ستقرارنا واحفظ رئي�سنا ووفقه اإىل ما حتبه وتر�ساه  كل �سيء قدير، اللهم احفظ لنا 
واختم بال�ساحلات اأعمالنا واجعل اجلنة دارنا وقنا عذاب القرب والنار يا عزيز يا غفار، و�سلى اهلل على 
اْلَفْح�َساِء  َعِن  َوَيْنَهى  اْلُقْرَبى  ِذي  َواإِيَتاِء  َواْلإِْح�َساِن  ِباْلَعْدِل  َياأُْمُر   َ )اإِنَّ اهللَّ الأبرار  واأ�سحابه  املختار  النبي 
ُروَن )90((53، اذكروا اهلل يذكركم وا�سكروه على نعمه يزدكم ولذكر اهلل  َوامْلُْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

اأكرب واهلل يعلم ما ت�سنعون.

51 �سورة الفرقان-الآية-70
52 �سورة املائدة- الآية-2

53 �سورة النحل- الآية-90
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املو�سوع:	الإ�سلم	والأمومة

الـــخطبـة	الأولـــى:	احلمد	هلل	الذي	هدانا	للإ�سلم	دين	الرحمة	والعدالة	والإح�سان	..	
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل من خلق اخللق واأبدعه وبني يف �سريعة الإ�سالم ما ي�سعد اخللق وينفعه 

واأ�سهد اأن حممدًا ر�سول اهلل خري زوج واأكرم اأب واأعظم معلم على هداه تنجو الب�سرية من ال�سياع ويف 
�سنته حمايتها من الهالك وال�سراع . 

هذان يف الدنيا هم الرحماء فاإذا رحمت فـــــاأنت اأم اأو اأب    
واإذا غ�سبت فاإمنا هي غ�سبة                  هلل ل �سغــــن ول بغ�ســـاء  

ما مل ينل يف رومه الفقهاء  ظلموا �سريعتك التي نلنا بها     
�سلى اهلل و�سلم عليه وعلى اآله و�سحابته الأبرار : 

مــــا ناح قمري على الأغ�سـان �سلى الإله على النبـي واآلــــــه     
وعلى جميع ال�سحب والإخوان وعلى جميع بنـاته ون�ســـــائه      
ما حــــــــل اأ�سياف على عمران والآل وال�سحب الكرام جميعهم     

ثــــم	اأمـــــا	بعـــــد	:	
به  زل  تنَّ ال�سماء  منهج  لأنه  وال�سحة  النظافة  على  ويحافظ  وال�سالمة  ال�سالم  دين  منهج  الإ�سالم  فاإن 
املاأمونة  الأمومة  عن  واحلديث  وال�سماء  الأر�س  اأهل  الدين  بهذا  لياأمن  الأمني  قلب  على  الأمني  جربيل 

ونظرة الإ�سالم اإليها حديث ممتع وذو �سجون : 
هل هناك اأح�سن حكمًا من اهلل ورحمته بخلقه، كيف تت�سور عقول الب�سر القا�سرة اأنها تداين حكم العليم 
اخلبري، و�سوف اأقتطف لكم اإن�ساء اهلل دررًا من الكتاب وال�سنة و�سرب من زمزم الكتاب وال�سنة وزمزم ملا 

�سربت له ..... (. 

*	و�ساأقف	معكــم	مع	اأربعة	حمــاور	:
املحور	الأول: رعاية الإ�سالم بالأم منذ طفولتها. 

املحور	الثاين:	 رعايتها قبل الزواج. 
املحور	الثالث: رعايتها وهي حامل وبعد ولدتها. 

املحور	الرابع: اأهمية الر�ساعة الطبيعية. 
اأ�سري خلف ركاب البخت ذا عروج   موؤماًل ك�سف ما ل قيت من عوج  

فاإن حلقت بهم من بعد مــــــا �سبقوا    فكم لرب الورى يف ذاك من فرج  
واإن بقيــت بظــــهـــر مـنـــقطـعـــًا    فما على املـرج يف ذاك من حرج  

رعاية	الإ�سلم	بالأم	من	طفولتها	هي:
يف	اللغة: هي اأ�سل ال�سيء وتطلق للحيوان والنبات 

واأم القرى: مكة   واأم القراآن: فاحتته    يقال حواء اأم الب�سر   
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واأم ق�سعم : املنية واملوت  واأم اخلبائث : اخلمـر   واأم الراأ�س: الدماغ   
واأما	الأمومة: فهو نظام تعلو فيه مكانة الأم على مكانة الأب يف احلكم وهو املراد 

ولذلك: بداأ اهلل ذكر الإناث قبل الذكور تكرميًا لها يف قوله: 
ُجُهْم  ُكوَر )49( اأَْو ُيَزوِّ َماَواِت َواْلأَْر�ِس َيْخُلُق َما َي�َساُء َيَهُب مِلَْن َي�َساُء اإَِناًثا َوَيَهُب مِلَْن َي�َساُء الذُّ ِ ُمْلُك ال�سَّ )هلِلَّ
ُه َعِليٌم َقِديٌر(54 فاأبنائهم هبة اهلل، ولذالك بني اهلل �سفات اجلاهلية  ُذْكَراًنا َواإَِناًثا َوَيْجَعُل َمْن َي�َساُء َعِقيًما اإِنَّ

عندما رزقهم بالبنات حيث قدموا الذكور على الإناث يف الرتحيب. 
َر  ا َوُهَو َكِظيٌم )58( َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن �ُسوِء َما ُب�سِّ ْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُم�ْسَودًّ َر اأََحُدُهْم ِباْلأُ قال تعاىل )َواإَِذا ُب�سِّ

اِب اأََل �َساَء َما َيْحُكُموَن(55  َ ُه يِف الرتُّ �ِسُكُه َعَلى ُهوٍن اأَْم َيُد�سُّ ِبِه اأَمُيْ
صحبهما  ما  إليهما  فيحسن  إبنتان  له  مسلم  من  )ما  قال:   � اهلل  ر�سول  اأن  ال�سحيح  يف  وجــــاء 

وصحبتاه إال أدخاله الجنة..(

وحديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه يف حق ال�سحبه اأن رجاًل �ساأل ر�سول اهلل � من اأحق النا�س بح�سن 
�سحابتي ... ( وحافظ اإبراهيم : 

اأعددت �سعبًا طيب الأعراق الأم مدر�ســـة اإذا اأعددتهــــــا    
- ويف	ق�سة: اأم مو�سى اآيات للمتفكرين وكيف اأن اهلل توىل حماية ولدها بنف�سه وو�سف قلبها باأنه اأ�سبح 

فارغًا اإل من ذكر ولدها مو�سى: 
ِمِننَي  امْلُوؤْ ِمَن  ِلَتُكوَن  َقْلِبَها  َعَلى  َرَبْطَنا  ْن  اأَ َلْوَل  ِبِه  َلُتْبِدي  َكاَدْت  اإِْن  َفاِرًغا  اأُمِّ ُمو�َسى  ُفوؤَاُد  َبَح  قال اهلل )َواأَ�سْ
َقْبُل  ِمْن  َع  امْلََرا�سِ َعَلْيِه  ْمَنا  َوَحرَّ َي�ْسُعُروَن )11(  َل  َوُهْم  ُجُنٍب  َعْن  ِبِه  َرْت  َفَب�سُ يِه  ِلأُْخِتِه ُق�سِّ َوَقاَلْت   )10(
ِه َكْي َتَقرَّ َعْيُنَها َوَل  مِّ اأُ ىَل  ُحوَن )12( َفَرَدْدَناُه اإِ اأَْهِل َبْيٍت َيْكُفُلوَنُه َلُكْم َوُهْم َلُه َنا�سِ اأَُدلُُّكْم َعَلى  َفَقاَلْت َهْل 
َيْعَلُموَن(56 ولذلك فقد حمى اهلل الأم وقدم �سحتها على  ُهْم َل  اأَْكرَثَ َوَلِكنَّ  ِ َحقٌّ  اأَنَّ َوْعَد اهللَّ َوِلَتْعَلَم  َزَن  حَتْ
جنينها فاإذا كان اجلنني ي�سبب موتًا لالأم )ب�سهاد طبية معمدة( فالأوىل اإخراجه لأن حياة الأم مقدمة .. 

على قاعدة ل �سرر ول �سرار.  

رعــاية	املراأة	قبل	الـــزواج	
هو  اهلل  فإن  اهلل  عباد  النبي �)تداووا  الفرد من خالل قول  الإهتمام ب�سحة  اإىل  الإ�سالم  لقد دعا 
الطبيب( وجاء يف حديث اآخر )ما أنزل اهلل من داء إال وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله(. 

على  احلفاظ  من  ذلك  يف  ملا  الزواج  على  املقبلني  للزوجني  ال�سحي  الك�سف  اإىل  احلديث  العلم  واأر�سد 
اأن احلكمة  علمًا  اهلل،  اإن�ساء  املبارك  الزواج  ال�سروع يف  قبل  الأمرا�س  بع�س  اإكت�ساف  �سحتها وحماولة 

�سالة املوؤمن اأنى وجدها فهو اأهدى بها ... 
وقد اأمر الإ�سالم اخلاطب اأن يرى اإىل وجه خمطوبته مع كفيها ملا يف ذلك من اأمان واإ�ستقرار �سحي ونقي 

يف املقبل على الزواج. 
54 ال�سورى- الآية 50-49

55 النحل- الآية-58
56 الق�س�س الآية-13-10
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ونهى الإ�سالم عن اإخفاء العيوب التي يف�سخ بها النكاح كوجود عاهة اأو مر�س يف اأحد املقبلني على الزواج 
واأن ذلك قد يكون من اأ�سباب الفراق بني الزوجني ... 

وملا �سبق ذكره كان الك�سف الطبي قبل الزواج من الو�سائل التي توؤدي اإىل حماية الأ�سرة والأم بعد ذلك من 
اأخطار الأمرا�س الفتاكة وغريها . 

وملا لذلك من اأهداف منها : 
1 . منع اإنتقال العدوى بني الزوجني. 

2. اإجناب اأطفال اأ�سحاء. 
3. بناء اأ�سرة متكاملة �سحيًا. 

رعـــايتها	وهي	حــــامـــل
َعَلْيِهنَّ  ُقوا  يِّ ِلُت�سَ وُهنَّ  ارُّ ُت�سَ َوَل  ُوْجِدُكْم  ِمْن  �َسَكْنُتْم  َحْيُث  ِمْن  )اأَ�ْسِكُنوُهنَّ  بالإنفاق عليها:  تعاىل  اأمر اهلل 
ُروا َبْيَنُكْم  ُجوَرُهنَّ َواأْمَتِ ْعَن َلُكْم َفاآَُتوُهنَّ اأُ ْعَن َحْمَلُهنَّ َفاإِْن اأَْر�سَ َواإِْن ُكنَّ اأُوَلِت َحْمٍل َفاأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َي�سَ

ُع َلُه اأُْخَرى... (57 .  �سِ ْعُروٍف َواإِْن َتَعا�َسْرمُتْ َف�َسرُتْ مِبَ
ومن رحمة الإ�سالم بالأم اإذا خ�سيت على ولدها الذي يف بطنها من ال�سيام فلها الرخ�سة يف ذلك ، قال 

ُ ِبُكُم اْلُي�ْسَر َوَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْسَر..... (58 .  تعاىل )ُيِريُد اهللَّ
فاإينما كان الي�سر يف �سيء فهو من دين اهلل .. واأينما كانت الرحمة يف �سيء فمن دين اهلل : ولذلك يحدد 

اهلل ر�سالة نبيه� )َوَما اأَْر�َسْلَناَك اإِلَّ َرْحَمًة ِلْلَعامَلِنَي(59 . 
جاء عند البخاري من حديث اأن�س : ) أن اهلل عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصالة ووضع عن 

الحامل والمرضع الصوم ..(

لبناته ال�سور والآيات . دين ي�سيد اآية يف اآية    

-		اأما	بعد	الولدة	:	
فاأنظروا اإىل ق�سة مرمي العذراء وكيف ح�سد اهلل لها اأهل ال�سماء وجربيل يتوىل تلك املهمة: 

فعند ما قالت ياليتني مت قبل هذا ...... ( 
هناك ناداها ابنها عي�سى من حتتها باأجمل العبارات واأحلى الإ�سارات واأعذب الكلمات ، قال تعاىل: )َفَناَداَها 

ْخَلِة ُت�َساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنيًّا(60  ي اإَِلْيِك ِبِجْذِع النَّ ا َوُهزِّ َتِك �َسِريًّ َزيِن َقْد َجَعَل َربُِّك حَتْ ِتَها اأَلَّ حَتْ ِمْن حَتْ
وهزي اإليك اجلذع ي�ساقط الرطب اأم تر اأن اهلل قـــــــال ملــــريـــــم     

ولو�ساء ما احتاجت لهزة جذعها                  ولكن كــــــل �سيء لـــــه �سبب  
َنعم، ال�سري معناه النهر الغفري اجلدول بلغه اأهل احلجاز وال�سري بلغة الأنباط وهي لغة نبطيه هنا جمع 

اهلل لها املاء والطعام وقد �سبق القراآن علوم الع�سر احلديث لأنه تنزيل من حكيم حميد . 
57  الطالق- الآية-6

58 البقرة- الآية-185
59 النبياء- الآية-107

60 مرمي- الآية 24
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جميع العلم يف القراآن لكم                    تقا�سر عنه اأفهام الرجال  
قال عمر بن ميمون: )ما من �سيء خري للنف�ساء من التمر والرطب(.

وجاء يف احلديث : )بيت ال تمر فيه جياع أهله ....(. 
عباد	اهلل	وختاماً

الر�ساعة	الطبيعية
اإن ثدي الأم هو الغذاء ال�سحي واملنا�سب للطفل الذي ير�سع مع احلليب الأخالق واملبادئ واحلنان من 
ثدي اأمه ولذلك كانت العرب ت�سرت�سع اأبنائها يف البادية كبادية بني �سعد وغريها ... لين�سئوا ف�سحاء 
اأبطال وقد ر�سع ر�سول اهلل � : )من ثدي حليمة ال�سعدية فحلت الربكة بني �سعد وكان ر�سول اهلل � 

يفتخر كثريًا باأنه ر�سع يف بني �سعد. 

فحليب	الأم،	له	مزايا	عديدة	منها:	
- حليب الأم يحمي الر�سيع من العدوى لحتوائه على اأج�سام م�سادة حتمي الطفل من كثري من الأمرا�س 

منها اجلارديا. 
- ي�ساعد حليب الأم على منو الطفل العقلي ب�سكل �سريع. 
- حليب الأم يجهز لالإر�ساع يف م�سنع رباين هو الثدي. 

- حليب الأم نظيف خايل من البكترييا. 
ْعَن اأَْوَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ  ولذلك فقد ذكر اهلل اأن الأم هي الأحق باإر�ساع طفلها، قال اهلل تعاىل )َواْلَواِلَداُت ُيْر�سِ
ُو�ْسَعَها َل  اإِلَّ  َنْف�ٌس  ُتَكلَُّف  َل  ِبامْلَْعُروِف  َوِك�ْسَوُتُهنَّ  ِرْزُقُهنَّ  َلُه  امْلَْوُلوِد  َوَعَلى  اَعَة  �سَ ُيِتمَّ الرَّ اأَْن  اأََراَد  مِلَْن  َكاِمَلنْيِ 
اًل َعْن َتَرا�ٍس ِمْنُهَما َوَت�َساُوٍر  ارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَل َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفاإِْن اأََراَدا ِف�سَ ُت�سَ
ُقوا  ُعوا اأَْوَلَدُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم اإَِذا �َسلَّْمُتْم َما اآََتْيُتْم ِبامْلَْعُروِف َواتَّ �سِ َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َواإِْن اأََرْدمُتْ اأَْن َت�ْسرَتْ
الوالدات  على  يعود  ير�سعن  امل�سارع  الفعل  يف  الن�سوة  فنون  رٌي(61  َب�سِ َتْعَمُلوَن  ا  مِبَ  َ اهللَّ اأَنَّ  َواْعَلُموا   َ اهللَّ

لخت�سا�سهن بامليالد.
ُقوا َعَلْيِهنَّ َواإِْن ُكنَّ اأُوَلِت َحْمٍل  يِّ وُهنَّ ِلُت�سَ ارُّ قال اهلل تعاىل: )اأَ�ْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث �َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوَل ُت�سَ
ْن َتَعا�َسْرمُتْ  ْعُروٍف َواإِ ُروا َبْيَنُكْم مِبَ ُجوَرُهنَّ َواأْمَتِ ْعَن َلُكْم َفاآَُتوُهنَّ اأُ ْعَن َحْمَلُهنَّ َفاإِْن اأَْر�سَ َفاأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َي�سَ

ُع َلُه اأُْخَرى(62.  �سِ َف�َسرُتْ
ْطَنا يِف اْلِكَتاِب ِمْن �َسْيٍء(63  وقال  فما اأعظم الإ�سالم دينًا و�سريعة ومنهجًا، قال اهلل تعاىل يف كتابه: )َما َفرَّ

ِذيَن َل َيْعَلُموَن.(64  ِبْع اأَْهَواَء الَّ ِبْعَها َوَل َتتَّ اهلل تعاىل)ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى �َسِريَعٍة ِمَن اْلأَْمِر َفاتَّ
عبـــاد	اهلل

�سلـــوا	و�سلــموا	على	من	اأمرمت	بال�سلة	عليه	...

61 البقرة- الآية-233
62 الطالق- الآية-6
63 النعام-الآية-38

64 اجلاثية- الآية-18
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املو�سوع:	تنظيـم	الأ�سـرة

احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستهديه ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا ومن �سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل 
فال م�سل له ومن ي�سلل فلن جتد له وليًا مر�سدا، احلمد هلل الذي خلق اخللق وجعل من كٍل زوجني اثنني، 
احلمد هلل الذي خلق اخللق من عدم وقدر لهم يف الأر�س اأقواتهم ، وال�سالة وال�سالم على قدوة الهداة 
لنا  �سّنها  باآداب  التنظيم  واأتقن  النظام  وعلّمنا  التخطيط  فاأح�سن  ودعوته  حلياته  خطط  من  واملعلمني 

لت�سمل احلياة كلها حتى حياة اخللوة والفرا�س ..�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحابته و�سلم ت�سليمًا كثريًا.
وبـعــــــد:

اأيها الأخوة املوؤمنون: 
اإن من حتقيق املق�سد ال�سامي ل�ستخالف الإن�سان يف الأر�س واإعمارها الإعمار ال�سليم هو اإح�سان البناء 
للمجتمع واإيجاد جمتمع قوي تقوم قوته على التوازن بني قوة الروح وقوة املادة ،بني قوة العقل وقوة الأبدان، 

وبني قوة الكم وقوة الكيف .
ر الإن�سان الأر�س باخلري ويبنيها باحلق في�سود فيها العدل والتكامل والرتاحم،  فبهذا التوازن الأمثل ُيعمِّ
فا�سد  جمتمع  واإيجاد  الإن�سان  اإغواء  يف  ال�سيطان  ظن  ويخيب  ا�ستخالفنا  من  الإلهي  املق�سد  ويتحقق 
ال�سليم  البناء  اأح�سّنـــا  اإذا  اإل  تتحقق  لن  املن�سودة  احلياة  وهذه  والكراهية،  البغ�ساء  فيه  ت�سود  متناحر 
واملنطقي لالأ�سرة التي هي نواة املجتمع ..فالأ�سرة اإن قامت منذ يومها الأول على التخطيط ال�سليم الذي 
ي�سمن لها باإذنه تعاىل الو�سول للهدف املن�سود من تكوينها ، هذا التخطيط والتنظيم الذي يبداأ باإح�سان 
اختيار الزوجة واحلفاظ بذلك على �سحة املواليد وقوتهم واإ�سباعهم باحلب والرعاية الكاملة وينتهي هذا 
التخطيط والتنظيم اإىل اإن�ساء اأبناء اأقوياء ب�سحتهم وعقولهم ،اأقوياء بح�سن تعليمهم وتنمية مهاراتهم 
واكت�ساف قدراتهم فيبدع الفرد وينتج بل وتبدع الأ�سرة بهذا التخطيط والتنظيم ويبدع املجتمع وينتج عنه 
وعن معظم اأفراده ما يعمر الأر�س ويحقق �سنة اهلل من ا�ستخالف الإن�سان يف الأر�س وهو اإعمارها باخلري 
واحلق والعدل للجميع، وبهذا يت�سح لنا جليًا اأن حتقق هذا املق�سد الإلهي وهذا التعبد هلل والن�سياع ل�سنة 
اإّل ظن  نبينا حممد � ل يكون اإل بالتخطيط ال�سليم والتنظيم ال�سحيح .. كما اأن الع�سوائية ل حتقق 
ال�سيطان وكيده باإبعاد الإن�سان عن الطريق الذي اختاره له اهلل �سبحانه وتعاىل .. ويقربه اإىل الف�ساد الذي 

يبداأ بالختيار الع�سوائي للزوجة ثم الإجناب الع�سوائي الذي ي�سعف الأم. 
اأيها	الأخوة	املوؤمنون	:	

اإن ق�سية حتديد الن�سل وتنظيم الن�سل ق�سية هامة �سغلت اأذهان الكثري من اأبناء امل�سلمني .. ولقد اختلفت 
فيها الأقوال وت�ساربت بني حملل وحمرم، وقد اأّلف يف هذه الق�سية الكثري من علماء ع�سرنا، ومما ل �سك 
فيه اأن الن�سل من املقا�سد الأ�سا�سية للزواج يف نظر الإ�سالم حتى يتحقق بقاء النوع الإن�ساين ويقوم بدوره 
ُ َجَعَل َلُكْم ِمْن اأَْنُف�ِسُكْم اأَْزَواًجا  يف عمارة الأر�س اإىل ما �ساء اهلل. واإىل هذا ي�سري القراآن الكرمي بقوله:)َواهللَّ
ِ ُهْم َيْكُفُروَن(65،  َباِت اأََفِباْلَباِطِل ُيوؤِْمُنوَن َوِبِنْعَمِة اهللَّ يِّ َوَجَعَل َلُكْم ِمْن اأَْزَواِجُكْم َبِننَي َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّ

65 النحل-الآية-72



79

ول ريب اأن القوة العددية من النعم التي مين اهلل بها على النا�س ، ومما يفخر بها املفاخرون ، ويخوف 
ُكْم َواْنُظُروا َكْيَف َكاَن  َ اإِْذ ُكْنُتْم َقِلياًل َفَكرثَّ بها املرتب�سون ، والقراآن يقول يف معر�س المتنان :)َواْذُكُروا 
َعاِقَبُة امْلُْف�ِسِديَن(66، ولكن مما ل ينازع فيه اأن الإ�سالم ل يريد كرثة كغثاء ال�سيل، بل يريد الكم والكيف 
معًا، فاإذا تعار�سا فالكيف مقدم على الكم وبهذا الرتجيح يقول العلماء بل ومنطق العقل ال�سليم يقول باأن 
الكيف مقدم على الكم يف حال التعار�س بينهما اأي اأن الن�سل القليل القوي اإميانيًا وبدنيًا والقوي علميًا 
وعقليًا ل �سك يكون مقدم واأنفع للب�سرية من كرثة �سعيفة يف تربيتها واأبدانها .. وبعد ذلك ميكننا القول 
باأن دعوة الإ�سالم اإىل التناكح والتكاثر هي لطلب الن�سل القوي املنتج املوؤثر يف املجتمع بقوته ومتيزه ثم 
بكرثته اجليدة اأثرًا اإيجابيًا، ولي�ست لطلب الن�سل الكثري ال�سعيف املوؤثر تاأثريًا �سلبيًا بل قد يكون يف معظم 
الأحيان اإف�ساديًا ب�سبب ال�سعف يف تن�سئته الن�ساأة ال�سحيحة، وكذلك هي دعوة لرد التبتل والإعرا�س عن 
الزواج كما كان قد ذهب اإليه البع�س يف حياة النبي � فقرروا ترك الزواج ُزهدًا وتقربًا اإىل اهلل فردهم 
النبي � وعلَّمُهم اأن ذلك لي�س من الدين وعلِّمُهم ما هو الأر�سى هلل �سبحانه وتعاىل، واإن جمهور العلماء 
واأغلب علماء ع�سرنا اإن مل يكونوا كلهم ل يرون اأن يف ال�سرع ما يحول بني الأ�سرة وبني ))تنظيم الن�سل(( 
ل ))حتديده(( .. على معنى اأن جتعل بني كل طفل واآخر مدة من الزمن يتمكن فيها الطفل من ا�ستيفاء 
حقه يف الر�ساع والرعاية، وقد ذكر الإمام الغزايل يف كتابه اإحياء علوم الدين عدة اأمور باعثة على العزل 

منها:
واأبنائها،  زوجها  جتاه  احلياة  يف  دورها  تاأدية  على  قادرة  ولت�ستمر  و�سحتها  املراأة  جمال  ا�ستبقاء   -

وا�ستبقاء حياتها خوفًا من خطر الطلق وهذا اأي�سًا لي�س منهيًا عنه.
- اخلوف من كرثة احلرج ب�سبب كرثة الأولد والحرتاز من احلاجة اإىل التعب والإجهاد يف ك�سب الرزق، 

ودخول مداخل ال�سوء، وهذا اأي�سًا غريمنهيًا عنه .

اأيها	الأخوة	املوؤمنون:	
اإِلَّ َعَلى  اْلأَْر�ِس  ٍة يِف  َدابَّ نعم الكمال والف�سل يف التوكل والثقة ب�سمان اهلل )الرزق( حيث قال:)َوَما ِمْن 
َها َوُم�ْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ يِف ِكَتاٍب ُمِبنٍي(67. اإل اأن بذل الأ�سباب يف جلب امل�سالح وق�ساء  ِ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُم�ْسَتَقرَّ اهللَّ
احلاجات والوقوف عند حدود القدرات ل تكون مناق�سة للتوكل، ويجب اأن يوؤمن امل�سلم اأن اهلل �سبحانه 
اأقواتها قبل اأن يخلق النا�س، وهذا الإميان ل يناق�سه اتخاذ الأ�سباب لتنظيم الن�سل  ر يف الأر�س  قد قدَّ
واملباعدة بني العيال واحلذر من كرثتهم فوق قدرة الزوجني على الرتبية وتوفري املعي�سة الكرمية والتو�سعة 
عليهم، وهذا من باب الأخذ بالأ�سباب والتخطيط ال�سليم حلياة الأ�سرة مثل الأخذ باأ�سباب التداوي اأمام 
الأمرا�س بل والتطعيم امل�سبق للوقاية من الإ�سابة من الأمرا�س الفتاكة.. واأي �سرٍر اأكرب على الأمة من 
الغثائية والكرثة ال�سعيفة، ال�سعيفة يف كل نواحي احلياة اأينما توجهها ل تاأتي بخري، الكرثة املحرومة يف 
ن�ساأتها من كامل احلب واحلنان والتكامل يف الرتبية والتعليم، لذلك يجب الأخذ بالأ�سباب لإيجاد الكرثة 
وهو  الأوطار،  نيل  ال�سوكاين يف  القا�سي  فيقول  الأ�سباب  بهذه  ال�سحابة  وقد عمل  القوية حيث  املتميزة 

66 الأعراف )86(
67 هود )6(
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ي�سرح حديث العزل ملّا �ُسئل الر�سول � عن العزل قال:)لَم تفعل ذلك ؟ فقال له الرجل: أشفق على 
ولدها، قال: )هذا أحد األمور التي تحمل على العزل، وفيها الفرار من كثرة العيال(. واأحاديث العزل 

التي اأ�سار اإليها الإمام الغزايل والقا�سي وال�سوكاين كثرية ووردت بروايات واألفاظ عدة نذكر بع�سها طلبًا 
ينزل(، ويف  والقراآن  ر�سول اهلل �  نعزل على عهد  قال: )كنا  ال�سحيحني عن جابر  ففي  لالخت�سار، 

�سحيح م�سلم قال عنه )كنا نعزل على عهد الر�سول � فبلغ ذلك ر�سول اهلل � فلم ينهنا(.
اأيها	الأخوة	امل�سلمون:	

ر بع�س الأحاديث باأنها معار�سة جلواز العزل، اإل اأن جمهور العلماء  �سحيح اأن من علماء ال�سلف َمن ف�سَّ
يرون اأن هذا التعار�س غري �سحيح واأن ال�سحيح هو اجلواز اإذا كان العزل وفق مقا�سد الإ�سالم مثل تباعد 
املواليد و�سحة الأبناء والتخفيف على الأبوين يف الرتبية واملوؤنة وال�سكن، وهذا الإمام اإبن القيم يف زاد املعاد 
يقول بعد اأن �ساق جملة من الأحاديث الدالة على جواز العزل »فهذه الأحاديث �سريحة يف جواز العزل«، 
وقد ُرويت الرخ�سة فيه عن ع�سرة من ال�سحابة هم: علي و�سعد بن اأبي وقا�س، واأبي اأيوب وزيد بن ثابت 
وجابر وابن عبا�س واحل�سن بن علي وخباب بن الأرت واأبي �سعيد اخلدري وابن م�سعود ر�سي اهلل عنهم، 
وبعد اأن �ساق ابن القيم حجج املانعني قال:)ولي�س يف هذا مايعار�س اأحاديث الإباحة مع �سحتها( ثم بنيَّ 
دللة الأحاديث املانعة اإىل اأن قال: )ول ريب اأن اأحاديث جابر �سريحة يف جواز العزل، وقد قال ال�سافعي 

رحمه اهلل: ونحن نروي عن عدد من اأ�سحاب النبي � اأنهم رخ�سوا يف ذلك ومل يروا به باأ�سًا ..(. 
اأيها	الأخوة	امل�سلمون:

من  احلكمة  حتقق  حتى  كرمية  عي�سة  تعي�س  اأن  بد  ل  الأوىل  وخليته  املجتمع  نواة  باعتبارها  الأ�سرة  اإن 
اآََدَم  َبِني  ْمَنا  َكرَّ تعاىل:)َوَلَقْد  قال  ورعايته،  و�سعادته  وعزته  الإن�سان  كرامة  على  احلفاظ  وهي  وجودها 
ومن  يال(68،  َتْف�سِ َخَلْقَنا  ْن  مِمَّ َكِثرٍي  َعَلى  ْلَناُهْم  َوَف�سَّ َباِت  يِّ الطَّ ِمَن  َوَرَزْقَناُهْم  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  يِف  َوَحَمْلَناُهْم 
هنا حر�س الإ�سالم على اإيجاد الأمة القوية فكريًا وتربويًا واقت�ساديًا و�سحيًا وع�سكريًا كما يو�سح ذلك 
قوله � يف احلديث املتفق عليه: )المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف وفي كل 
خير(، وقد ذهب بع�س العلماء اإىل كثري من هذه العتبارات مثل ال�سيد �سابق يف فقه ال�سنة فيقول:) اإل اأن 

الإ�سالم مع ذلك ل مينع يف الظروف اخلا�سة من تنظيم الن�سل واإيقافه باتخاذ دواء مينع احلمل اأو باأي 
و�سيلة اأخرى من و�سائل املنع فيباح يف حالة ما اإذا كان الرجل معياًل »اأي كثري العيال« ل ي�ستطيع القيام 
على تربية اأبنائه الرتبية ال�سحيحة، وكذلك اإذا كانت املراأة �سعيفة اأو كانت متع�سرة يف احلمل اأو الو�سع 
اأو كان الرجل فقريًا، ففي مثل هذه احلالت ل يكون مباحًا فقط بل يكون مندوبًا( ولي�س الق�سد من فقر 
الرجل اأن يخاف من فقره اأّل يجد ما يطعمهم بل اأن يخاف من فقره اأّل يو�سع على عياله يف امللب�س وامل�سكن 
الأر�س  اهلل يف  قّدر  قد  موؤمن حيث  منه  اأو  عليه  يخاف  فال  القوت  اأما  وال�سراب،  الطعام  من  والأف�سل 

اأقواتها قبل اخللق فاحلد الأدنى من الطعام اأمر مفروغ منه، وكما قال الإمام ال�سافعي:
واإن اأنا متُّ ل�ست اأعدم قربًا اأنا اإن ع�ست ل�ست اأعدم قوتًا    

و�سلوا على من اأُمرمت بال�سالة عليه، واأقول قويل هذا واأ�ستغفر اهلل يل ولكم فا�ستغفروه اإنه هو الغفور الرحيم.
68 الإ�سراء )70(
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اخلطبـــــة الثانيــــة
النا�س من نف�ٍس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاًل كثريًا ون�ساَء،  العاملني، خلق  احلمد هلل رب 
احلمد هلل الذي قّدر اأن ل متوت نف�ٌس اإل وقد ا�ستكملت اأجلها ورزقها .. احلمد هلل، جعل من املاء كل �سيٍء 
وال�سالة   ، اأُجاجًا  املاء ملحًا  �ساء جلعل  ولو  األوانه  وثمارًا خمتلفًا  والدواب زروعًا  للنا�س  به  واأخرج  حي 
وال�سالم على من ل نبي بعده، الرحمة املهداه وال�سراج املنري وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�ساٍن اإىل 

يوم الدين .
اأيها	الأخوة	املوؤمنون	:

اإن	لتنظيم	الن�سل	فوائد	عديدة	على	املجتمع	اأ�سرًة	واأفراداً:	
الرعاية  حق  لها  فجعل  ق�سوى  عنايًة  بالأم  الإ�سالم  اعتنى  فقد  الأم:  �سحة  على  التنظيم  فائدة  اأوًل: 
واحلماية والإطعام والنفقة وخفف عنها الأحكام ال�سرعية ورخ�س لها مثل ال�سيام وال�سالة وغريها من 
الفرو�س، ول �سك اأن املباعدة بني احلمل يحافظ على �سحتها ويجعلها اأكرث قدرة على الرتبية ال�سحيحة 

واإجناب الأطفال الأقوياء. 
ثانياً: فائدة التنظيم على �سحة الطفل : فقد اعتنى الإ�سالم بالطفل بداأً باختيار الأبوين والزواج من الأباعد 
وتعليمه  والر�ساعة واحل�سانة قبل ذلك  والإنفاق عليه  وتربيته  و�ساعة و�سعه  واملحافظة عليه وقت احلمل 

وقوة ج�سمه، قال � :)المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف وفي كل خير(.  
ثالثاً: اأثر التنظيم على توازن دخل الأ�سرة واملتطلبات لها وتوفر املعي�سة اجليدة البعيدة عن الفقر، حيث 
والواقع ي�سهد باأن الأُ�سر الأكرث اأولدًا تزداد ن�سبة احلاجة والفقر فيهم اأكرث من الأُ�سر املتو�سطة يف عدد 
من  املطلوب  فاحلد  اخللق،  رزق  من  كفله  فيما  اهلل  على  للتوكل  معار�سًا  هذا  ولي�س  ذكرنا،  كما  الأولد 
الرزق للحياة قد ي�ّسَره اهلل كما ي�ّسَر نزول املطر من غري حول منا ول قوة، ومع ذلك فقد اأمرنا الإ�سالم 
بال�سعي للحياة الأكرث �سعه والأف�سل معي�سة مع املحافظة على الدين ، فقال تعاىل على ل�سان قوم قارون 
ْنَيا َواأَْح�ِسْن َكَما اأَْح�َسَن  يَبَك ِمَن الدُّ اَر اْلآَِخَرَة َوَل َتْن�َس َن�سِ ُ الدَّ وهم يعظون قارون: ).. َواْبَتِغ ِفيَما اآََتاَك اهللَّ
َنا اآَِتَنا  َ َل ُيِحبُّ امْلُْف�ِسِديَن.(69 وقوله تعاىل:)َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل َربَّ ُ اإَِلْيَك َوَل َتْبِغ اْلَف�َساَد يِف اْلأَْر�ِس اإِنَّ اهللَّ اهللَّ

اِر(70  ْنَيا َح�َسَنًة َويِف اْلآَِخَرِة َح�َسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّ يِف الدُّ
رابعاً: اأثر التنظيم على وجود الُي�سر يف الأ�سرة ودفع امل�سقة عنها: حيث اإن الإ�سالم ي�ستهدف خري النا�س 
وراحتهم والرخاء والطمئنان والأمن وال�سعادة، وبه العالج حلل م�ساكل احلياة والدواء لأمرا�س املجتمع، 
ُ ِبُكُم اْلُي�ْسَر َوَل  والُي�سر الذي يرفع عن النا�س احلرج ويدفع عنهم امل�سقة والعنت، قال تعاىل : )ُيِريُد اهللَّ
َ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َت�ْسُكُروَن(71 ومن الُي�سر التخفيف على  وا اهللَّ ُ َة َوِلُتَكربِّ ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْسَر َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ
الزوجني وعدم الإثقال عليهما بالكرثة غري املنظمة ، فهذه بع�س دواعي تنظيم الن�سل واإذا قال البع�س اإن 
الر�سول � يدعو اإىل التكاثر لقوله � : )تناكحوا تكاثروا فإني مباٍه بكم األمم يوم القيامة( ويف 

69 الق�س�س )77(
70 البقرة-الآية-201

71 البقرة-185
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رواية: )تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة(. نقول له اإن الكرثة املن�سودة التي 
يرتتب عليها املباهاة هي التي يكون بناوؤها قائمًا على ا�ستيعاب جميع عنا�سرها، ا�ستقامة على القيم وقوة 
يف الأج�سام وتاأثري يف واقع احلياة واإل ف�سوف تكون الكرثة كما و�سفها الر�سول � )غثاء كغثاء السيل( 

ل تنفع ول تفيد ومن ثم ل تتحقق املباهاة.
و�سيلة  باأي  الن�سل  بتنظيم  الأ�سباب  اتخاذ  من  باأ�س  ل  اأنه  هو  اخلطبة،  هذه  من  به  نخرج  ما  وخال�سة 
غري حمرمة ول �سارة وذلك للتنظيم والتخطيط ال�سحيح لالأ�سرة وللمجتمع، لإيجاد الكرثة القوية ذات 
ال�سخ�سية املتكاملة .. واإن العدد الذي �سينتج داخل الأ�سرة بعد الأخذ بالعتبار املباعدة ال�سرورية بني 
املواليد ملراعاة �سحة الطفل وا�ستكمال ر�ساعته، و�سحة الأم وا�سرتجاع قوتها بعد احلمل والر�ساع ، هذا 

العدد ل �سك ما يزال يو�سف بالكرثة غري اأنها كرثة متميزة عن كرثة الوهن والغثاء .
)اللهم ربنا اآتنا يف الدنيا ح�سنة ويف الآخرة ح�سنة وقنا عذاب النار، اللهم زدنا ول تنق�سنا واجعلنا كرثة 
قوية ول جتعلنا كرثة غثاء وعالة بني الأمم، و�سلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه 

واأتباعه اإىل يوم الدين(.
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املو�سوع:	الر�ساعة	الطبيعية

اإن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستهديه ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا ومن �سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل 
فال م�سل له ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل واأ�سهد اأن حممدًا عبده ور�سوله �سلى اهلل 

وُتنَّ اإِلَّ َواأَْنُتْم ُم�ْسِلُموَن(72  َ َحقَّ ُتَقاِتِه َوَل مَتُ ُقوا اهللَّ ِذيَن اآََمُنوا اتَّ عليه واآله و�سلم، )َيا اأَيَُّها الَّ
ثم	اأما	بعد:

�ْساَلَم ِديًنا(73  يُت َلُكُم اْلإِ ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ قال تعاىل: )اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَمْتَ
ما اأعظم هذا الدين املنزل من لدن الروؤوف الرحيم الذي ما ترك من خري اإل ودل عباده عليه واأمرهم 

به ورغبهم فيه، وما ترك من �سر اإل وحذرهم منه ونهاهم عنه وبني خماطره عليهم يف الدنيا والآخرة. 
اأخرى هي درء  بنى عليها قاعدة  والتي  املفا�سد  ودرء  امل�سالح  العظيمة )جلب  ال�سرعية  القاعدة  واأ�سل 

املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح(.
والر�ساعة الطبيعية من امل�سالح التي حر�س عليها هذا الدين العظيم وحثَّ عليها وحبَّب فيها وبنيَّ اأحوالها 
ح ما غفل عنه النا�س اأو جهلوه.  ومكانتها واأحكامها، واأقر ما �سح من اأحوالها ومكانتها عند النا�س، و�سحَّ
اإىل  ياأتني  البوادي مع املر�سعات الالتي  اإىل  اأولدهم  اإر�سال  ولقد حر�س العرب يف املدن واحل�سر على 
الأغنياء لإر�ساع اأولدهم مقابل اأجرة ينتفع ب�ساأنها، وكان الأغنياء يحر�سون على اختيار مر�سعات ذات 
موا�سفات جيدة من ال�سحة والأخالآق لأن الطفل كان ير�سع من مر�سعته اللنب في�ستد عوده وير�سع منها 
الأخالق الفا�سلة وال�سفات احلميدة فين�ساأوا فتيانًا اأ�سحاء يف اأبدانهم واأخالقهم العربية الأ�سيلة، وقد 
اأر�سعت ر�سولنا الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم حليمة ال�سعدية وقد كان خري ر�سيع اإذ حل عليهم باخلري 

والربكة. 
كثرٍي من خلقه،  على  له  ف�سَّ وذلك مبا  ليكون خليفته  واختاره  الإن�سان  وتعاىل خلق هذا  �سبحانه  اإن اهلل 
وحباه �سبحانه وتعاىل بعناية ورعاية متيزه على كثري من املخلوقات ليقوم بالغاية التي ُخلق من اأجلها وهي 
نَّ َواْلإِْن�َس اإِلَّ ِلَيْعُبُدوِن(74 ومن مظاهر عناية اهلل  عبادة اهلل الواحد الأحد، كما قال تعاىل:)َوَما َخَلْقُت اجْلِ
وتكرميه وتف�سيله ورعايته لهذا الإن�سان اأن هياأ له ال�سبل والو�سائل التي حتفظ حياته وهو جنني يف بطن 
اأمه باأن جعل له احلبل ال�سري الذي يقوم بتغذيته حتى يحني موعد ولدته، فاإذا خرج من بطن اأمه هياأ له 
م�سدرًا اآخرًا من م�سادر التغذية األ وهو ثدي اأمه، ذلك امل�سنع الرباين الإلهي الذي ُيخرج له لبنًا �سائغًا 
متوازنًا بجميع عنا�سره الغذائية، فهال تذكرت نعم اهلل عليك وف�سله واإح�سانه فت�سكره وتقوم مبا اأوجب 
الولدة  الإن�سان من قبل  الإ�سالم على حقوق  اأجلها، وقد حر�س  التي خلقت من  ا لعبادة  اهلل عليك من 

بح�سن اإختيار الأم وحث على ح�سن اختيار الأب.
وهو  األ  الوالدين  على  الطفل  اأثبت حقًا من حقوق  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأن  يجد  اهلل  لكتاب  املتاأمل  واإن 
ْعَن اأَْوَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ مِلَْن  اإر�ساعه وتغذيته من ثدي اأمه حولني كاملني، لقوله تعاىل:)َواْلَواِلَداُت ُيْر�سِ

72  ال عمران- الآية-102
73 املائدة-الآية-3

74 الذاريات-56



84

ارَّ َواِلَدٌة  اَعَة َوَعَلى امْلَْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِك�ْسَوُتُهنَّ ِبامْلَْعُروِف َل ُتَكلَُّف َنْف�ٌس اإِلَّ ُو�ْسَعَها َل ُت�سَ �سَ اأََراَد اأَْن ُيِتمَّ الرَّ
َوَت�َساُوٍر َفاَل ُجَناَح  ِمْنُهَما  َتَرا�ٍس  اًل َعْن  اأََراَدا ِف�سَ َفاإِْن  َذِلَك  ِمْثُل  اْلَواِرِث  َوَعَلى  ِبَوَلِدِه  َلُه  َمْوُلوٌد  َوَل  ِبَوَلِدَها 
َ َواْعَلُموا  ُقوا اهللَّ َتْيُتْم ِبامْلَْعُروِف َواتَّ َذا �َسلَّْمُتْم َما اآَ ُعوا اأَْوَلَدُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم اإِ �سِ َعَلْيِهَما َواإِْن اأََرْدمُتْ اأَْن َت�ْسرَتْ
رٌي(75 اأو�سى القراآن الكرمي خريًا بوالدي الطفل، وطلب عدم احلاق اأي �سرر بالوالد  ا َتْعَمُلوَن َب�سِ َ مِبَ اأَنَّ اهللَّ
اأو الوالدة ب�سبب الطفل، وهذا من باب الرعاية والرحمة بالوالدين، عالوة على اأن ال�سرر الذي ي�سيب 
اأحدهما غالبًا ما ي�سل اإىل ال�سغري ويوؤدي اإىل الإ�سرار به اأي�سًا، فال ينبغي لالأم اأن حتاول النكاية بالأب 
والإ�سرار به عن طريق الإ�سرار بالولد بامتناعها عن اإر�ساعه رغم عدم تق�سري الأب بالقيام بواجبات 
النفقة والرزق والك�سوة، ول ينبغي لالأب اأن يحاول الإ�سرار بالأم دون النظر اإىل ما قد ي�سيبها من �سرر 
فينزع الولد منها مع رغبتها يف اإم�ساكه و�سدة حمبتها له رغبتها يف اإر�ساعه، فال يكون هدف الوالدين 
غري اأحدهما لالآخر عن طريق حرمان الولد من اأحد والديه لأن ذلك يوؤدي اإىل الإ�سرار بالولد الذي ل 
ذنب له يف ذلك، وقد اأمر اهلل بالتو�سعة بالنفقة على الأمهات املر�سعات على قّدر �سعة الأب وقال تعاىل: 
ُعوُهنَّ َعَلى امْلُو�ِسِع َقَدُرُه َوَعَلى  ًة َوَمتِّ وا َلُهنَّ َفِري�سَ وُهنَّ اأَْو َتْفِر�سُ �سُّ �َساَء َما مَلْ مَتَ )َل ُجَناَح َعَلْيُكْم اإِْن َطلَّْقُتُم النِّ

ا َعَلى امْلُْح�ِسِننَي(76  امْلُْقرِتِ َقَدُرُه َمَتاًعا ِبامْلَْعُروِف َحقًّ
ُ َنْف�ًسا اإِلَّ َما  ُ َل ُيَكلُِّف اهللَّ ا اآََتاُه اهللَّ وقال تعاىل:)ِلُيْنِفْق ُذو �َسَعٍة ِمْن �َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق مِمَّ
ُ َبْعَد ُع�ْسٍر ُي�ْسًرا...(77 اأي ما اأعطاها من الرزق، فاإن الأم عندما ت�سلها نفقتها ت�ستطيع  اآََتاَها �َسَيْجَعُل اهللَّ
كافة  الطفل مغذيًا حمتويًا على  يتناوله  الذي  اللنب  يجعل  الذي حتتاجه مما  والغذاء  الطعام  تتناول  اأن 
الإن�سان  النف�سية على �سحة  تاأثري احلالة  اأحد  اأنه ل ينكر  التي يحتاجها ج�سمه، كما  الغذائية  العنا�سر 
فكلما كانت احلالة النف�سية لالأم طيبة كانت �سحتها طيبة، وكان اللنب الذي تعطيه لإبنها مفيدًا، وهذا 
ما يعرفه اأجدادنا خلربتهم وم�ساهداتهم التي تناقلوها اأبًا عن جد ، وهذا اأي�سًا ما يوؤكدة العلم احلديث، 
لهذا اأو�سى اهلل �سبحانه وتعاىل بالأم خريًا مبعامتلها وبالإنفاق عليها لأن ذلك يوؤدي اإىل حتقيق اخلري 
والفائدة للطفل.اإن اهلل �سبحانه وتعاىل رحيم بالطفل وقد ي�سر له كافة ال�سبل التي توفر و�سول اللنب اإليه 
يف راحة وبدون م�سقة ويحقق له الغذاء املفيد بطعم حلو املذاق، ففي الوقت الذي يكون فيه اجلنني يف رحم 
اأمه، ين�سب من الدم ن�سيب واآفر اإليه، حتى ي�سري مادة لنمو اأع�ساء ذلك اجلنني وازدياده، فاإذ انف�سل 
ذلك اجلنني عن الرحم ين�سب ذلك الن�سيب اإىل جانب الثدى ليتولد فيه اللنب الذي يكون غذاًء له ، فاإذا 
كرب الولد مل ين�سب ذلك ذلك الن�سيب الوافر ل اإىل الرحم ول اإىل الثدي بل ين�سب على جمموع بدن 
املتغذي، فاإن�سباب ذلك الدم يف كل وقت اإىل ع�سو اآخر اإن�سبابًا موافقًا للمح�سلة واحلكمة ل يتاأتى اإل 

بتدبري اللطيف اخلبري. 
اأم مو�سى العظة والعربة التي خافت على وليدها من القتل بعد ولدته ولكن اهلل �سبحانه  ولنا يف ق�سه 
ِعيِه َفاإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه َفاأَْلِقيِه يِف  ْر�سِ ْن اأَ مِّ ُمو�َسى اأَ ْوَحْيَنا اإِىَل اأُ وتعاىل اأمرها اأن تر�سعه، كما قال تعاىل: )َواأَ

وُه اإَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن امْلُْر�َسِلنَي(. ا َرادُّ َزيِن اإِنَّ اْلَيمِّ َوَل َتَخايِف َوَل حَتْ
75 البقرة-233
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اَعَة  �سَ ُيِتمَّ الرَّ اأَْن  اأََراَد  مِلَْن  َكاِمَلنْيِ  َحْوَلنْيِ  ْوَلَدُهنَّ  اأَ ْعَن  ُيْر�سِ اأن )َواْلَواِلَداُت  وحني ن�س القراآن الكرمي على 
ارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَل َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه  َوَعَلى امْلَْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِك�ْسَوُتُهنَّ ِبامْلَْعُروِف َل ُتَكلَُّف َنْف�ٌس اإِلَّ ُو�ْسَعَها َل ُت�سَ
ُعوا  �سِ اًل َعْن َتَرا�ٍس ِمْنُهَما َوَت�َساُوٍر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َواإِْن اأََرْدمُتْ اأَْن َت�ْسرَتْ َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفاإِْن اأََراَدا ِف�سَ

رٌي(78. ا َتْعَمُلوَن َب�سِ َ مِبَ َ َواْعَلُموا اأَنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ اأَْوَلَدُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم اإَِذا �َسلَّْمُتْم َما اآََتْيُتْم ِبامْلَْعُروِف َواتَّ
اإمنا ي�سري اإىل اأن ذلك حق مقد�س للطفل، وهو اأول خطوات الرتبية البدنية والذهنية ال�سليمة، ومن الظلم 
تقدمي بدائل لهذا الوليد الربيء العاجز عن التعبري عن رغباته وحقوقه واحتياجاته واإذا كان هذا حقًا 
اأنوثتها  رغبتها يف  اإ�سباع  و  باأمومتها،  التمتع  نف�سه، حق يف  الوقت  الأم يف  على  وواجب  فاإنه حق  للطفل 
وغريزتها والتمتع بثمرة معاناتها �سهورًا طويلة كما هو واجب عليها اأن توؤديه مبا ير�سي اهلل، ولول حجم 
ْلِقيِه يِف اْلَيمِّ َوَل َتَخايِف  ِعيِه َفاإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه َفاأَ امل�ساألة ملا قال �سبحانه وتعاىل )َواأَْوَحْيَنا اإِىَل اأُمِّ ُمو�َسى اأَْن اأَْر�سِ
اأكد  اأن الطب احلديث  امْلُْر�َسِلنَي(79 ومن رحمة اهلل تعاىل بالأم،  ِمَن  َوَجاِعُلوُه  اإَِلْيِك  وُه  َرادُّ ا  اإِنَّ َزيِن  َوَل حَتْ
اأما من يقمن بالر�ساعة الطبيعية  اأن ن�سبة امل�سابني مبر�س �سرطان الثدي تزداد بني غري املر�سعات، 
فاإنهن نادرًا ما ي�سنب بهذا املر�س، وهذا يدعونا اإىل التم�سك بالإر�ساع الطبيعي لأنه يحقق لالأم ال�سحة 
البدنية، مع الأخذ بعني العتبار اأن فوائد الر�ساعة الطبيعية لي�ست هي فقط التي تو�سل العلم احلديث 

اإليها بل هي ما مت التو�سل اإليه، وما �سيتم التو�سل اإليه. 
اأما فوائد الر�ساعة لالأطفال فاإنها تعود عليهم بفوائد جمة نذكر منها ما يلي:

- ارتفاع معدل الذكاء، فقد اأكد باحثون اأمريكيون اأن الأطفال الذين تغذوا من حليب الأم كانوا اأكرث 
ذكاًء من غريهم ممن اعتمد غذاوؤهم على احلليب املجفف.

- بناء عظام اأف�سل وهيكل عظمي اأقوى وذلك بح�سب درا�سة ن�سرت يف جملة طبية عام 2000م.
- احلماية من ال�سمنة اإذ يوؤكد الخت�سا�سيون اأن الر�ساعة ت�ساعد الأطفال على �سبط وزنهم وحتميهم 

من ال�سمنة يف مرحلة لحقة من حياتهم.
- الوقاية من اأخطار الربو و�سواه من م�ساكل اجلهاز التنف�سي وذلك يف درا�سة ن�سرها باحثون ا�سرتاليون 
يف عام 2002م، اأكدوا فيها اأن الر�ساعة ميكن اأن حتمي الأطفال من داء الربو حتى لو كانت الأم نف�سها 

تعاين من هذا الداء.
- املناعة �سد عدد كبري من الأمرا�س وهو ما اأكده الأطباء دومًا.

ولكن  الر�ساعة  على فرتة  لتقت�سر  املكت�سبة  املناعة  اأن  الباحثني  اكت�ساف  فهو  املو�سوع  اأما اجلديد يف 
ترافق الطفل يف خمتلف املراحل الالحقة، وتوؤكد الدرا�سات الطبية اأن حليب الأم مينح الأطفال قدرة على 
ال�سفاء ب�سورة اأ�سرع، كما يقيهم من احل�سا�سية مبختلف اأنواعها ويخفف من حدة القلق والتوتر لديهم 
والأمعاء  املعدة  ا�سطرابات  من  يحميهم  فهو  لل�سغار  غذاء  اأف�سل  هو  الأم  حليب  باأن  الدرا�سات  وتوؤكد 

ويقيهم من الإ�سهالت.
وجوب  مدى  يف  وفقهاء  اآراء  اختلفت  حيث  الإر�ساع،  وجوب  مدى  يف  الفقهاء  اآراء  عر�س  الأهمية  ومن 

78 البقرة-233
79 الق�س�س-7
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الإر�ساع على الأم، وحقها يف تقا�سي اأجرًا عليه و�سنعر�س ذلك ب�سيء من الإيجاز فيما يلي: يتفق العلماء 
تعاىل  اأولدهن يف قوله  باإر�ساع  الوالدات  اأمر  الأم من منطق ديني لأن اهلل  الر�ساع يجب على  اأن  على 
اأنه خرب يف معنى  اإل  الأمر جاء يف �سورة اخلرب  واإن كان   ) َكاِمَلنْيِ َحْوَلنْيِ  اأَْوَلَدُهنَّ  ْعَن  ُيْر�سِ )َواْلَواِلَداُت 
الأمر، فعلى الأم اأن تقوم باإر�ساع طفلها وبخا�سة )اللباأ( وهو اأول اللنب النازل بعد الولدة، لأن الولد ل 
يقوى ول ت�ستد بنيته اإل به ولتواتر اأهل املعرفة والعلم على اأهمية )اللباأ( ال�سحية والغذائية للطفل، كما 
اأنه على الأم �سرعًا اأن تر�سع طفلها بعد ذلك من لبنها الذي جعله اهلل لطفلها غذاًء مفيدًا اأف�سل من اأي 
غذاء اآخر، فاإن امتنعت عن اإر�ساع الطفل رغم مقدرتها على ذلك وثبوت عدم ت�سررها اأو ت�سرر الطفل 

من اإر�ساعه بلبنها فاإنها تكون اآثمة اأمام اهلل �سبحانه وتعاىل يحا�سبها على امتناعها.
فيا ترى ما الذي اأثبتته الأبحاث والدرا�سات من فوائد الر�ساعة الطبيعية التي تعود على الطفل نف�سه وعلى 
الأم وعلى الأب حتى ندرك احلكمة وال�سر يف اأن اهلل �سبحانه وتعاىل حث على الر�ساعة الطبيعية للطفل 
وحتى نعلم مدى رحمة اهلل بنا، فا�سمعوا اإىل ما اأثبتته الأبحاث والدرا�سات من فوائد للر�ساعة الطبيعية.

ففي املجال الطبي وال�سحي اأثبتت الدرا�سات اأن للر�ساعة الطبيعية فوائد �سحية لالأم املر�سع وللطفل 
الر�سيع، اأما الفوائد التي لالأم: فالإر�ساع من الثدي هو اأحد العوامل الطبيعية ملنع حمل الأم وهي �سليمة 
من امل�ساعفات التي ت�سحب ا�ستعمال موانع احلمل الأخرى، والإر�ساع يحمي الأم من الإ�سابة ب�سرطان 
الثدي ومينع النزيف وي�ساعد على انكما�س ع�سالت الرحم وي�ساعد على تقوية الرابطة العاطفية بني الأم 

و�سغريها، واإفراز احلليب يقلل م�ستويات هرمونات التوتر وين�سط املناعة عند الأم.
واختلف الفقهاء يف مدى وجوب الر�ساعة ق�ساًء على الأم، فريى بع�س الفقهاء كاملالكية: اأن الأم اإذا كانت 
زوجة لأب فقري فاإنه يجب عليها اأن تر�سع ولدها بال اأجر اإل اإذا كانت عالية القدر، من طبقة ن�ساوؤها ل 
ير�سعن اأولدهن باأنف�سهن ، فال يجب عليها اإر�ساعه اإل اإذا تعينت، وتعني الأم يف عدة حالت هي: اإذا 
اأو الطفل مال ل�ستئجار مر�سعة له، واإذا مل يوجد من  رف�س الر�ساع من غري اأمه، واإذا مل يوجد لالأب 

ير�سعه بغري اأجر، واإذا مل يوجد من ير�سعه باأجر مع وجود املال. 
ويرى بع�س الفقهاء كاحلنفية وال�سافعية واحلنابلة: اأن الر�ساعة لي�ست واجبة ق�ساء على الأم اإن كانت 
زوجة لأب فقري لأن الر�ساعة كما اأنها حق لالأب وللطفل فاإنها حق لالأم ول جترب الأم على ا�ستيفاء حقها 
امتناعها دلياًل على عدم قدرتها وت�سررها  والعطف على طفلها ما يجعل  ال�سفقة  الأم من  اأن  وبخا�سة 
�سحيًا من الر�ساعة، واإجبارها على الإر�ساع قد ي�سبب لها �سررًا واهلل نهى عن الإ�سرار بالأم ب�سبب الولد 
ارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَل َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه( ول جترب الأم على اإر�ساع ولدها ق�ساًء اإل يف حالة  لقوله تعاىل )َل ُت�سَ

ال�سرورة اأي اإذا تعينت. 
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املو�سوع/	تنظيم	الأ�سرة	يف	الإ�سلم
اإن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه، ونتوب اإليه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا ومن �سيئات اأعمالنا 
من يطع اهلل ور�سوله فقد ر�سد، ومن يع�س اهلل ور�سوله فقد غوى، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل�سريك 
نبينا حممد  اأن  واأ�سهد  ون�ساء،  كثريًا  وبث منهما رجاًل  واحدة، وخلق منها زوجها،  نف�س  له، خلقنا من 
عبد اهلل ور�سوله النبي القدوة، واملربي الأول، �سلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سان من 

الرجال والن�سوة، و�سلم ت�سليمًا كثريًا.
اأما	بعد:

فيا	اأيها	الإخوة	امل�سلمون:
اتقوا اهلل تعاىل واأطيعوه وراقبوه دومًا ول تع�سوه.

اأيها	امل�سلمون:
اإن ق�سية الأ�سرة وتنظيمها من الق�سايا املهمة التي �سغلت اأفكار كثري من الدول وال�سعوب ، وذلك ملا يرتتب 
على الأخذ بها من امل�سالح التي تعود على الأ�سر واملجتمعات، فبقدر ما تاأخذ الأ�سرة حقها من الرعاية 
والعناية والهتمام فاإنه يكون الرتابط الفكري والجتماعي والقت�سادي بينهما قويًا و�ساخمًا ، والإ�سالم 
الأ�سرة  جانب  يهمل  مل  اأي�سًا  فرناه  احلياة،  جوانب  لكل  وتنظيمه  ت�سريعه  يف  ال�سامل  الكامل  الدين  هو 
وتكوينها وترابطها ، بل اأنه اأعطاها من الرعاية والهتمام القدر الذي يوؤهلها لقيامها باأداء ر�سالتها حتى 

ت�سري احلياة الإن�سانية يف م�سارها ال�سحيح الذي ي�سمن لها الأمن والراحة وال�ستقرار .
اأيها	النا�س:

من احلقائق التي ليختلف حولها اثنان اأن الأ�سرة عماد املجتمع وقاعدة وجوده وحياته.. واأن التنا�سل هو 
ال�سبيل الوحيد الذي عن طريقه تنمو وتقوى الكائنات احلية يف الأر�س وبه حتفظ نواها وبقائها، ولكن 
هذا التنا�سل مل يرتكه الإ�سالم خبط ع�سواء .. مل يرتكه خا�سعًا لق�ساء ال�سهوة اأو ا�سباع الغريزة، اإمنا 
نظم الإ�سالم تلك الغريزة وتلك الفطرة عن طريق الزواج ال�سرعي، فاإن ق�سية الزواج يف الإ�سالم ق�سية 
خطرية، اعتنى بها الإ�سالم عناية فائقة ورعاها رعاية بالغة ، حيث جاء يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �سلى 
اهلل عليه و�سلم باحلث عليها والرتغيب فيها ، وذلك ملا يرتتب عليه من م�سالح الدين والدنيا، وملا للزواج 
من احلكم ال�سامية واملنافع املتعددة ،واملعاين الكرمية ، فهو �سرورة اجتماعية لبناء احلياة وتكوين الأ�سر 

وتاأ�سي�س الف�سيلة وغ�س الأب�سار وحت�سني الفروج وكرثة الن�سل وبقاء النوع الإن�ساين.
العقل  ويتطلبه  احلنيف،  ال�سرع  عليه  ويحث  ال�سوية،  الفطرة  تقت�سيه  النفو�س  اإىل  حمبب  اأمر  انه  كما 
ال�سحيح، وياألفه الطبع ال�سليم، به تتعارف القبائل وتتكون ال�سعوب ، وتتكاثر الأمم ، وفيه الراحة النف�سية 
والطمانينة القلبية والتقلب بني اأعطاف النعيم، والتعاون على اأعباء احلياة الجتماعية .. فبالزواج تتكون 

الأ�سرة يف الإ�سالم.
ولقد اهتم الإ�سالم كثريًا بالأ�سرة وتكوينها وتقوية اأوا�سرها فجعل هنالك حقوقًا للزوج وحقوقًا للزوجة 
النفقة  وحق  املهر  حق  زوجها  على  فللزوجة  لالأرحام،  وحقوق  لالأبناء  وحقوق  والأمهات  لالآباء  وحقوقًا 
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اأقاربها وال�سماح لها بزيارتهم، وحق الزوج  والك�سوة وال�سكنى، وحق العدل بني الزوجات، وحق احرتام 
على الزوجة اأن تطيعه يف غري مع�سية اهلل، ول تخرج من بيته اإل باإذنه، ول ُتدِخل اأحدًا يف بيته اإل بر�ساه، 

ول ت�سوم تطوعًا اإل باإذنه. 
َم  واأما حقوق الأبناء على الآباء فال ن�ستطيع اأن نذكرها الآن واإمنا يجمعها قوله تعاىل: )ُقْل َتَعاَلْوا اأَْتُل َما َحرَّ
اُهْم َوَل  يَّ َربُُّكْم َعَلْيُكْم اأَلَّ ُت�ْسِرُكوا ِبِه �َسْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َساًنا َوَل َتْقُتُلوا اأَْوَلَدُكْم ِمْن اإِْماَلٍق َنْحُن َنْرُزُقُكْم َواإِ
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم  قِّ َذِلُكْم َو�سَّ ُ اإِلَّ ِباحْلَ َم اهللَّ ْف�َس الَِّتي َحرَّ َتْقَرُبوا اْلَفَواِح�َس َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َوَل َتْقُتُلوا النَّ

َتْعِقُلوَن(80 واأما حقوق الأبناء على اأبائهم ح�سن اختيارهم لأمهاتهم والقيام بحق تربيتهم وتوجيههم.
اأيها	امل�سلمون:

 اإذا كانت هذه هي مكانة الزواج يف الإ�سالم فيا ترى ما هي احلكمة من الزواج .. ل �سك يا عباد اهلل 
اأهداف الزواج .. ومهما قيل عن مقا�سد  اأ�سمى  اأنبل الغايات من الزواج هو الولد .. وابتغاء الذرية  ان 
عليه  واحلفاظ  الن�سل  اإبقاء  منه  واملق�سود  الزواج  �سرع  اأجله  ومن  الأ�سل  هو  الولد  ابتغاء  فاإنه  الزواج 
فح�سول الذرية اأمر مطلوب لدى الب�سر .. ولهذا متنى الأنبياء واملر�سلون عليهم ال�سالة وال�سالم الذرية 
.. ولكنها الذرية ال�ساحلة ولي�ست الطاحلة .. فهذا اأبو الأنبياء واإمام احلنفاء اإبراهيم عليه ال�سالم مد 
ْرَناُه ِبُغاَلٍم َحِليٍم(81  وهذا زكرياء يقول:  نَي )100( َفَب�سَّ احِلِ يديه اإىل ال�سماء يقول : )َربِّ َهْب يِل ِمَن ال�سَّ
َعاِء(82 وقال اأي�سًا: )َواإِينِّ ِخْفُت  َك �َسِميُع الدُّ َبًة اإِنَّ ًة َطيِّ يَّ ُه َقاَل َربِّ َهْب يِل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّ ا َربَّ )ُهَناِلَك َدَعا َزَكِريَّ
امْلََوايِلَ ِمْن َوَراِئي َوَكاَنِت اْمَراأَِتي َعاِقًرا َفَهْب يِل ِمْن َلُدْنَك َوِليًّا )5( َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن اآَِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ 

يًّا(83 . َر�سِ
ِذيَن َيُقوُلوَن  وهكذا ي�ستمر عباد اهلل ال�ساحلون يدعون ويت�سرعون هلل يف اأن يهبهم الذرية ال�ساحلة:)َوالَّ
َة اأَْعنُيٍ َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقنَي اإَِماًما(84 . . اإن ح�سول الوليد من اأّجْل ِنعّم اهلل  اِتَنا ُقرَّ يَّ َنا َهْب َلَنا ِمْن اأَْزَواِجَنا َوُذرِّ َربَّ
على العباد، بل اإن من عظمة ومكانة الولد عند رب العاملني اأنه �سبحانه اأق�سم به يف حمكم التنزيل حيث 
ْن�َساَن يِف َكَبٍد(85  ْنَت ِحلٌّ ِبَهَذا اْلَبَلِد )2( َوَواِلٍد َوَما َوَلَد )3( َلَقْد َخَلْقَنا اْلإِ قال: )َل اأُْق�ِسُم ِبَهَذا اْلَبَلِد )1( َواأَ

فالكل ياعباد اهلل يطلب ويرجوا الولد ال�سالح ... وقرر نبينا � اأنه لينفع الإن�سان بعد موته اإل ثالث 
ومنها الولد ال�سالح، كما يف حديث اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث ومنها ولد �سالح يدعوا له.

اأمة	الإ�سلم	:
اإن اإعداد الذرية ال�ساحلة يجب اأن تكون على قدر كبري من العلم واملعرفة والقوة ، والإعداد يقوم على 
اأ�سا�س الكيف والتقوى وال�سالح ل على اأ�سا�س الغثائية .. بل �سح عنه � اأنه مقت تلك الكرثة الفا�سلة 
املري�سة التي لتنفع وطنها و لتنفع اأ�سرتها فقد �سح عنه  � اأنه قال: )يوشك أن تتداعى عليكم األمم 

80 الأنعام-105
81 ال�سافات-100،101
82 ال�سافات-100،101

83 ال عمران-138
84 الفرقان-74 

85  البلد-1،2،3،4
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كما تتداعى األكلة إلى قصعتها، فقالوا: أومن قلٍة نحن يومئٍذ، قال: بل أنتم يومئٍذ كثير ولكنكم 

ُغثاء كُغثاء السيل(.

ُهْم  ِذيَن َيُظنُّوَن اأَنَّ بل ان القلة ال�ساحلة العاملة املنتجة اأف�سل بكثري من الكرثة الغثائية، قال تعاىل)َقاَل الَّ
ُتِطْع  )َواإِْن  تعاىل  وقال  اِبِريَن(86   ال�سَّ َمَع   ُ َواهللَّ  ِ اهللَّ ِباإِْذِن  َكِثرَيًة  ِفَئًة  َغَلَبْت  َقِليَلٍة  ِفَئٍة  ِمْن  َكْم   ِ اهللَّ ُماَلُقو 
وَن(87  وقال تعاىل )َلَقْد  نَّ َواإِْن ُهْم اإِلَّ َيْخُر�سُ ِبُعوَن اإِلَّ الظَّ ِ اإِْن َيتَّ لُّوَك َعْن �َسِبيِل اهللَّ اأَْكرَثَ َمْن يِف اْلأَْر�ِس ُي�سِ
اَقْت َعَلْيُكُم اْلأَْر�ُس  ُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعْنُكْم �َسْيًئا َو�سَ ُ يِف َمَواِطَن َكِثرَيٍة َوَيْوَم ُحَننْيٍ اإِْذ اأَْعَجَبْتُكْم َكرْثَ َرُكُم اهللَّ َن�سَ
ْيُتْم ُمْدِبِريَن(88 فما فائدة الكرثة اإن كانت مغرورة، وما فائدة الكرثة اإن كانت ل تعرف اهلل  ا َرُحَبْت ُثمَّ َولَّ مِبَ
.. وما فائدة الكرثة يف املعركة اإن كانت لجتيد ا�ستخدام ال�سالح، بل رمبا جندي واحد متعلم متدرب يفتك 
باألف من تلك الغثائية اجلاهلة التي ل جتيد ا�ستخدام ال�سالح، وعلى هذا الأ�سا�س  جند اأن ديننا احلنيف 
طالب الذين ل ي�ستطيعون القدوم على الزواج بتحمل م�سئولياته وتبعاته اأن ل يقدموا على الزواج اإل عند 
ِذيَن َيْبَتُغوَن  ِلِه َوالَّ ُ ِمْن َف�سْ ِذيَن َل َيِجُدوَن ِنَكاًحاَحتَّى ُيْغِنَيُهُم اهللَّ ال�ستطاعة، قال جل وعال:)َوْلَي�ْسَتْعِفِف الَّ
ُتْكِرُهوا  اآََتاُكْم َوَل  ِ الَِّذي  َواآَُتوُهْم ِمْن َماِل اهللَّ ا  اإِْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخرْيً اُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم  اأَمْيَ ا َمَلَكْت  اْلِكَتاَب مِمَّ
َ ِمْن َبْعِد اإِْكَراِهِهنَّ  نَّ َفاإِنَّ اهللَّ ْنَيا َوَمْن ُيْكِرهُّ َياِة الدُّ ًنا ِلَتْبَتُغوا َعَر�َس احْلَ �سُّ َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء اإِْن اأََرْدَن حَتَ

َغُفوٌر َرِحيٌم(89  
اآية  وهكذا جاءت الآية يف �سورة النور .. واأما قول بع�س النا�س: تزوجوا فقراء يغنيكم اهلل فهذه لي�ست 
ولحديث واإمنا هو كالم النا�س .. بل يوؤيد هذا ما �سح عنه  � اأنه قال:)يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء( 

اأر�سد النبي ال�ساب الذي ل ي�ستطيع اأن يبني البيت ول ي�ستطيع اأن ي�ستاأجر، ولي�س عنده عمل اأر�سده اإىل 
ال�سيام الذي يقدر عليه .. لأن ال�سيام يخفف من ثوران ال�سهوة كما قرره الأطباء، فقال: ومن مل ي�ستطع 
يفتح  حتى  بال�سيام  عليه  واإمنا  بالدين  فعليه  يقل  ومل  بال�سوم،  فعليه  م�سئولياته(  وحتمل  الزواج  )اأي 
الزواج عند  القدوم على  اأبناءه على عدم  اأر�سد  الإ�سالم  اأن  ونعرف من هذا احلديث وغريه  اهلل عليه، 
عدم القدرة على الزواج من كل جوانبه من نفقة و�سكن وك�سوة والقيام على اأمر الزوجية وتربية الأولد 
ورعايتهم الرعاية ال�سحيحة، فاإن ا�ستطاع فليقدم و اإل فلي�ستعفف الذين ل يجدون نكاحًا حتى يغنيهم 

اهلل من ف�سله.

اأمة	الإ�سلم:
قد يقول قائل .. باأن الكرثة مطلوبة وتكثري الأمة الإ�سالمية اأمر مطلوب �سرعًا .. وق�سية تنظيم الأ�سرة 

وتنظيم الن�سل اإمنا جاءنا من الأعداء من اليهود والن�سارى األي�س كذلك؟.
وقد اأجاب عن ذلك علماء الإ�سالم ... وقالوا: نعم اإن الكرثة اأمر مطلوب �سرعًا ولكن املطلوب هي الكرثة 

86 البقرة-249
87 النعام-116

88 التوبة-25
89 النور-33
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املحمودة والنافعة القوية املتعلمة، فاإن ديننا هذا هو دين امل�سلحة، لأن الناظر على واقعنا يجعلنا نراجع 
ح�ساباتنا يف اأ�سرنا وجمتمعنا، فنحن نرى رب الأ�سرة حتت يديه الع�سرة من الأولد اأقل من ذلك اأو اأكرث، 
وهو ل ي�ستطيع اأن يقدم لهم �سيئًا فيرتك املنزل طوال اليوم بحثًا عن لقمة العي�س من اأجلهم، ولكنهقد 
م�سردين  الأطفال  ع�سرات  نرى  اأننا  كما  وتعليمهم،  لرتبيتهم  متابعته  لعدم  جميعًا  وي�سيعهم  يخ�سرهم 

ب ق�سم منهم خارج الوطن. يتعر�سون لالأخطار وال�ستغالل وُيهرَّ
ومن ماآ�س الأطفال يف واقعنا اأن اأطفاًل منذ �سنهم املبكر �ساروا اأرباب لأ�سرهم ، تركوا منازلهم ومدار�سهم 
واأ�سبح حلمهم الوحيد هو احل�سول على قليل من الزاد ل�سد رمق اإخوانهم ال�سغار العاكفون يف املنازل اإىل 
غري ذلك من املاآ�سي التي وقع فيها الأطفال نتيجة عدم اإدراك الأب والأم ملا يقدمان عليه من تكثري الن�سل 
دون معرفة العواقب، ودون اأن يقوم رب الأ�سرة مب�سئوليته جتاه اأولده، فال اأ�سبعهم ول عّلمهم ول اأدبهم، 

ويف املجالت وال�سحف ع�سرات الق�س�س التي حتكي هذه املاآ�سي التي يتدنى لها اجلبني.
فباهلل عليكم، اأي فائدة من هذه الكرثة التي تت�سابق على الت�سول يف امل�ساجد وال�سوارع والأ�سواق وغريها، 
فاأي فائدة من هذه الكرثة التي امتالأت ق�س�سها واأحداثها ال�سجون وال�سحف واملجالت، ولو متعنا النظر 
متامًا يف قوله � : )تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر)مباه( بكم األمم يوم القيامة( فاإن املق�سود 
يف احلديث: اأن الكرثة املطلوبة التي اأرادها ر�سول اهلل هي الكرثة املحمودة العاملة املنتجة التي تكون ذات 
علم واأخالق وذات هيبة وكرثة موحدة متما�سكة، فاإن قوله: )مباه بكم األمم يوم القيامة(، فهل معنى 
هذا اأن نبينا يباهي بتاركي ال�سالة يوم القيامة، هل يباهي بالفا�سلني الرا�سبني ، هل يباهي بالفا�سقني 

والعاطلني، هل يباهي بال�سحرة وامل�سعوذين والدجالني، هل يباهي بالغ�سا�سني والنمامني.
اأم املباهاة تكون بالبارين باآبائهم، بالناجحني، بال�سادقني، بالعاملني، بالعلماء الربانيني بذوي الأخالق، 
يباهي  و�سنته،  اهلل  بكتاب  باملتم�سكني  يباهي  وعقليًا،  فكريًا  باملوحدين  يباهي  القراآن،  بحفظة  يباهي 

بالآمرين باملعروف، يباهي باملتحجبات باملربيات الفا�سالت، بالأمهات املتعلمات، العفيفات.
وباجلملة، فاإن املباهاة والفتخار ل تكون بالكرثة الغثائية املهزومة، اإمنا تكون بالكرثة العاملة املخل�سة 
لربها ودينها، ومتى ما وجدت هذه الكرثة فاإننا ندعوا اإليها فاأينما وجدت امل�سلحة فثم �سرع اهلل كما قال 
ابن القيم رحمه اهلل تعاىل، وعلى هذا، فالإ�سالم ل يريد ن�ساًل كثريًا ميالأ الأر�س �سعفًا وجهاًل ومر�سًا، 
ويتحمل  اأولده  يحب  الذي  الأ�سرة  ورب  وخلقه،  وروحه  وعقله  ج�سمه  يف  �ساحلًا  قويًا  ن�ساًل  يريد  ولكنه 
م�سئوليتهم اأمام اهلل ل يطيق اأن يرى اأمامه عدد من الأولد يعجز عن الإنفاق عليهم ول ي�ستطيع اأن ُيح�سن 
تربيتهم وتعليمهم، فهذا ابن عبا�س يقول : ) اإن كرثة العيال اإحدى الفقرين، وقلة العيال اإحدى الي�سارين( 
و�سح عنه � اأنه قال يف دعائه:)اللهم إني أعوذ بك من جهد البالء ودرك الشقاء وشماتة األعداء( 
اأبو  الإمام  واأو�سى  العيال(  املال مع كرثة  الوارد يف احلديث )بقلة  البالء(  قوله )جهد  ابن عمر  وف�سر 

حنيفة �ساحبه اأبا يو�سف قائاًل له:)ل تتزوج اإل بعد اأن تعلم اأنك تقدر على القيام بجميع حوائج املراأة(.
بارك اهلل يل ولكم يف القراآن العظيم، ونفعني واإياكم مبا فيه من الآيات والذكر احلكيم، اأقول ما �سمعتم 

وا�ستغفر اهلل يل ولكم من كل ذنب فا�ستغفروه اإنه هو الغفور الرحيم.
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اأ�سئلة	عامة
�س)55(- بالطالع على خطبة متالزمة عوز املناعة املكت�سبة  )الإيدز(، هل غطت املو�سوع؟

�س)56(- �سغ خطبة حول الأمومة املاأمونة.
�س)57(- �سع اخلطوط العري�سة ملحا�سرة حول تنظيم الأ�سرة) املباعدة بني الولدات(. 

�س)58(- اكتب روؤ�س الأقالم خلاطرة حول الر�ساعة الطبيعية.

انتـهــت المـادة بحمـــد الـــــلـــــه
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املراجــــع 
1- الآيات الكرميات من القراآن الكرمي.

2- الأحاديث النبوية ال�سريفة على �ساحبها اأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم.
الأن�سي،  علي  الكرمي  دكتور/عبد  اإعداد،   - املجتمعي  للتـثـقيف  الأ�سا�سية  ال�سحية  الر�سائل  3- دليل 
الدولية -  والتنمية  للتعاون  الأمريكية  الوكالة  ال�ستاذ/عدنان جمن - �سنعاء، مار�س 2008م،  ر�سوم - 
�سندوق  اليون�سيف،  للطفولة-  املتحدة  الأمم  منظمة  مع  بالتعاون  لل�سحة،  الأ�سا�سية  اخلدمات  م�سروع 

الأمم املتحدة لل�سكان.
4- دليل تدريب الأمهات املت�سالت الجتماعيات)حول رعاية الأم والطفل يف البيئة املحلية( –اإعداد: 
مع  بالتعاون  دي�سمرب2006م،  �سنعاء،  قا�سم،  عبده  ان�ساف  دكتورة،  الأن�سي،  علي  الكرمي  دكتور/عبد 

منظمة الأمم املتحدة للطفولة- اليون�سيف.
اإعداد.دكتور عبد الكرمي علي  5- دليل تدريب الأمهات املت�سالت الجتماعيات)الطوارىء التوليدية( 

الأن�سي، �سنعاء، دي�سمرب2006م، بالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة للطفولة- اليون�سيف.
6- الإ�سرتاتيجية وخطة العمل الوطنية لل�سحة الإجنابية وتنظيم الأ�سرة 2006،2010م - وزارة ال�سحة 

العامة وال�سكان )اكتوبر2006م( بالتعاون مع منظمة ال�سحة العاملية و�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان
املركزي  اجلهاز  وال�سكان،  العامة  ال�سحة  وزارة  الأول،  التقرير   - الأ�سرة  ل�سحة  اليمني  7- امل�سح 

لالإح�ساء - يوليو 2003م.
8- دليل معايري خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأ�سرة، وزارة ال�سحة العامة وال�سكان، اأكتوبر 1996م.
ال�سحة  وزارة   ، الأ�سرة  وتنظيم  الإجنابية  لل�سحة  امل�سورة  ملقدمي اخلدمات يف  الإر�سادي  9- الدليل 

العامة وال�سكان، يوليو 2004م.
10- معايري خدمات الطوارئ التوليدية لالأطباء، وزارة ال�سحة العامة وال�سكان بالتعاون مع اليون�سيف 

ومنظمة ال�سحة العاملية، اكتوبر 2001م.
2005م،  دي�سمرب   14-12 املاأمونة،  لالأمومة  الوطني  املوؤمتر  املاأمونة(  )الأمومة  عمل  11- اأوراق 

اجلمهورية اليمنية.
لل�سكان،  الوطني  للمجل�س  العامة  الأمانة  وال�سكان،  ال�سحة  حول  ال�سحيني  العاملني  12- دليل 

اإعداد.د.اأحمد عبد القاهر - اأ.�سيف ال�سامي، الطبعة الأوىل .
13- ال�سحة التنا�سلية الن�سائية ، دكتور نا�سر بوكلي ح�سن، دار ابن النفي�س، الطبعة الأوىل 2002م

14- حقائق للحياة، الطبعة اخلليجية الأوىل، يناير 2005م.
15- حقائق للحياة حتد اإعالمي، ن�سخة معدلة 1993م.

16- الزواج وبناء الأ�سرة، وزارة ال�سحة العامة وال�سكان، قطاع ال�سكان، الإدارة العامة لتنمية املراأة، 
اإدارة الن�سئ وال�سباب.

17- تنظيم الأ�سرة، وزارة ال�سحة العامة وال�سكان، قطاع ال�سكان، الإدارة العامة للمراأة وال�سباب.
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اإدراة  العامة لتنمية املراأة،  ال�سكان، الإدارة  العامة وال�سكان ، قطاع  18- النمو والبلوغ، وزارة ال�سحة 
الن�سئ وال�سباب.

19- الإيدز والعدوى املنقولة جن�سيًا، وزارة ال�سحة العامة وال�سكان، قطاع ال�سكان، الإدارة العامة للمراأة 
وال�سباب.

للمراأة  العامة  الإدارة  ال�سكان،  وال�سكان، قطاع  العامة  ال�سحة  وزارة  والر�ساعة،  والولدة  20- احلمل 
وال�سباب.

21- دليل نظام الإحالة يف خدمات الأمومة الآمنة، اجلمهورية اليمنية، وزارة ال�سحة العامة وال�سكان 
بالتعاون مع �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان ، اليون�سيف ، منظمة ال�سحة العاملية.

الإيدز(،  فريو�س  وعدوى  الإجنابية  ال�سحة  حول  التجريبية  )الطبعة  التثقيفي  ال�سباب  22- دليل 
اليون�سيف، مكتب الأردن.

23- قانون حقوق الطفل، اجلمهورية اليمنية، وزارة ال�سئون القانونية، اغ�سط�س 2005م.
اجلهاز  الدويل،  والتعاون  التخطيط  وزارة  اليمنية،  اجلمهورية  2006م،  ال�سنوي  الإح�ساء  24- كتاب 

املركزي لالإح�ساء، نوفمرب 2007م.
25- الدليل التدريبي يف الإعالم والتثقيف والإت�سال يف جمال ال�سحة الإجنابية، وزارة ال�سحة العامة 

وال�سكان بالتعاون مع �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان.
26- رعاية الأم بعد الولدة )فرتة النفا�س(، وزارة ال�سحة العامة وال�سكان، قطاع ال�سكان.

27- الرعاية ال�سحية اأثناء احلمل، وزارة ال�سحة العامة وال�سكان، قطاع ال�سكان.
ال�سحة  منظمة  لل�سكان،  املتحدة  الأمم  �سندوق  املاأمونة(،  لالأمومة  الوطني  )التحالف  28- اأدبيات 

العاملية، الوكالة الأمريكية للتعاون والتنمية الدولية، م�سروع اخلدمات الأ�سا�سية لل�سحة.
29- ال�سحة الإجنابية - اأدبيات من�سورة - الد كتورة: جنيبه عبد الغني - اأ�ستاذ م�ساعد- كلية الطب 

- جامعة �سنعاء.
املتحدة  الأمم  �سندوق   - اليمنية  اجلمهورية   - جن�سيًا  املنقولة  الأمرا�س  معاجلة  يف  العمل  30- دليل 

لل�سكان - ابريل 2003م.
31- تنمية الطفولة املبكرة )معلومات مهمة لالآ باء والأمهات ومقدمي الرعاية - لالأ طفال يف عمر0-

3�سنوات(SOUL لتنمية املراأة والطفل - بالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة للطفولة - اليون�سيف.
32- دليل املت�سلني/ املثقفني املحليني للتثقيف والر�ساد ال�سحي - منظمة ال�سحة العاملية - بالتعاون 

مع منظمة الأمم املتحدة للطفولة-اليون�سيف.
33- دليل اخلطباء واملر�سدين الوعاظ حول ال�سحة وال�سكان - اإعداد.الدكتور/ عبد الكرمي علي الأن�سي 

- الأمانة العامة للمجل�س الوطني لل�سكان اجلمهورية اليمنية - 2001م.الطبعة الأوىل.
34- الأمومة الآمنة - اليون�سيف - فرباير 2003 - الأردن.



94

 - للق�ساء  العاىل  املعهد   - العدل  وزارة   - ح�سن  داود  دكتور/ال�سبد   - العديل  ال�سرعي  35- الطب 
اجلمهورية اليمنية-1984م.

36- قانون رقم )20( ل�سنة 1992م ب�ساأن الأحوال ال�سخ�سية وتعديالته- الف�سل الثاين - الر�ساعة 
واأحكامها - وزارة ال�سئون القانونية - اجلمهورية اليمنية - �سبتمرب 2003م.

للتعاون  الأمريكية  الوكالة  يو�سف، خبرية  فوزية ح�سن  الأ�ستاذة:   - الأ�سرة(  )تنظيم  اأدبيات  37- من 
والتنمية الدولية - م�سروع اخلدمات الأ�سا�سية لل�سحة،اجلمهورية اليمنية - 2008م.


